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POLSKI WYDAWCA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

żyto, pszenżyto, jęczmień, 
owies, rzepak, łubin, gryka, groch, 

len, kukurydzę oraz słonecznik.

Sami odbieramy, szybka płatność, 
konkurencyjne ceny.

Wapno nawozowe granulowane
w najlepszej cenie na rynku. 

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B

e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl

Skup zbóż: 
91 43 57 720, 602 21 21 25

Transport: 662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160

reklama

musieli 
wyważyć drzwiBakteria w wodzie

Powitaliśmy 2018 rok

HYDRANTY

Tel. 602 870 300

Sprzedaż - serwis
Pomiary ciśnienia wydajności

Węże strażackie 
CZUJKI: dymu •czadu •gazu

Informujemy, że od dnia 18.12.17 r.

SKLEP M.P. AUTO
zostaje przeniesiony na ul. BOH. WARSZAWY 66

Dyrektora szpitala w 
Nowogardzie wybrała... 
burmistrz Maszewa!

Śmigiel Ryszard

ŚR

KOMPLEKSOWE  USŁUGI
& ŚMIGIEL

Zakład Kamieniarski
- Nagrobki - Grobowce - Parapety - Schody

Kwiaciarnia
- Znicze - Kwiaty - Wiązanki - Wieńce

Tel. 601 595 069, 91 392 18 14
     e-mail: puhp.smigiel@wp.pl
   www.kamieniarstwo-smigiel.pl

Korzystając z naszych usług pogrzebowych zyskasz
-10%  RABATU  NA  USŁUGI  KAMIENIARSKIE

UL. CMENTARNA 3,  72-200 NOWOGARD

       Usługi Pogrzebowe 
        Grzegorz Śmigiel
- Trumny - Urny - Ekshumacje - Przewozy
         Obudowy - Krzyże - Tabliczki

Kontakt całodobowy: 693 230 190
      e-mail: memoris.zp@o2.pl
            www.memoris.eu

Jesteś zainteresowany? Masz pytania?
Wyślij mailem na adres: kawszyn@mojatoyotaplus.pl

swoje CV lub dostarcz osobiście na adres 
ul. 3 Maja 27 B, 72-200 Nowogard, SALON TOYOTY

nr kontaktowy 501 374 789 

TOYOTA KOZŁOWSKI
oddział w Nowogardzie

ZATRUDNI:
KIEROWNIKA SERWISU

Mówią dla DN o minionym 
roku i przyszłości... 
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SOSW pod lupą Sanepidu

Niebezpieczna bakteria w wodzie 
W miniony czwartek, 28 grudnia 2017 roku, Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Golenio-
wie, po sprawdzeniu próbek ciepłej wody w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowaw-
czym, zabronił korzystać z ciepłej wody - zarówno w szkole, jak i znajdującym się obok niej 
internacie. 

Jak się okazało, w próbkach 
wody znaleziono bakterię Legio-
nella, która powoduje nietypowe 
i zarazem groźne zapalenie płuc 
tzw. chorobę legionistów (więcej o 
tym poniżej).  Z tego powodu ko-
nieczne było wprowadzenie cał-
kowitego zakazu wykorzystywa-
nia ciepłej wody, do czasu usunię-
cia skażenia. 

– Od samego rana wykonujemy 
zalecenia Sanepidu – mówiła nam 
w rozmowie w piątek (29.12.17r.), 
wicedyrektor Ośrodka, Elżbieta 
Ceranka – W rury z ciepłą wodą 
wpuszczany jest chlorek, który usu-
nie bakterię z instalacji. Chcemy 
jak najszybciej pozbyć się tej bak-
terii tak, aby dzieciom, które wró-
cą po świątecznej przerwie, nic nie 

zagrażało – dodała.
Dokładne przyczyny skażenia 

ciepłej wody niebezpieczną bak-
terią nie są znane. Powiatowy In-
spektorat Sanitarny w Golenio-
wie zalecił Ośrodkowi znalezie-
nie przyczyny, tym samym doko-
nać przeglądu technicznego sie-
ci. O wynikach kontroli będziemy 
informować w następnych wyda-
niach. 

DŚ 

W Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym znaleziono niebezpieczną bak-
terię w ciepłej wodzie

Nietypowa interwencja 

Musieli wyważyć 
drzwi 
Do dość nietypowej interwencji służb ratunkowych doszło 
w czwartek, około godz. 21.00, w jednym z bloków miesz-
kalnych przy ul. Ks. J. Poniatowskiego. 

Służby ratunkowe otrzymały 
wiadomość, że rodzina nie może 
się od dłuższego czasu dostać do 
mieszkania, w którym znajdu-
je się ich bliska – 33 letnia kobie-
ta. Klucze były od środka włożo-
ne do zamka, a kobieta miała co 
najmniej od godz. 16:00 nie da-
wać znaku życia.  Istniało podej-
rzenie, że mogło jej się coś poważ-
nego stać. Przerażona rodzina, na 
miejsce postanowiła w końcu we-
zwać pomoc. Dosłownie po kil-
ku minutach była już ekipa z po-
gotowia ratunkowego oraz stra-
żacy. Nie było co zwlekać, zde-
cydowano się wywarzyć drzwi 
do mieszkania. Kiedy służby ra-
tunkowe weszły do środka oka-
zało się, że znajdująca się w we-
wnątrz osoba jest cała i zdrowa. 
Brak reakcji na walenie do drzwi 
kobieta tłumaczyła… twardym 
snem. Takiej wersji wydarzeń 
nikt się nie spodziewał, ale szczę-
ście, że zakończyło się tylko na 
wielkim strachu - zwłaszcza bli-
skich kobiety. Oczywiście pozo-
staje jeszcze kwestia kosztów pod-

jętej interwencji przez pogotowie 
i straż, a na koniec także policję. 
Tymi raczej jednak ani telefonu-
jący po pomoc, ani znajdująca się 
w mieszkaniu kobieta, z pewno-
ścią nie będą obciążeni. Samo we-
zwanie było bowiem uzasadnio-
ne, choćby do momentu, gdy wy-
warzono drzwi do domu. Co było 
dalej to już wiadomo… Ile ludzi, 
tyle historii, tyle tajemnic. 

MS

Tym razem był to na szczęscie fałszywy 
alarm - pogotowie nie musiało nikomu 
udzielać pomocy

Choroba legionistów
Powstanie rodziny  Legio-

nellaceae miało związek z od-
kryciem nowego czynni-
ka etiologicznego nietypowe-
go zapalenia płuc, odkrytego 
po epidemii wśród uczestni-
ków konwentu Legionu Ame-
rykańskiego zorganizowane-
go w 1976 roku w Filadelfii w 
rocznicę podpisania Dekla-
racji Niepodległości Stanów 
Zjednoczonych. Media nadały 
temu niezwykłemu zakażeniu 
nazwę choroby legionistów. 

W TYCH DNIaCH ODeSZlI DO WIeCZNOŚCI

Emilia Gryszówka: lat 98, zmarła  29.12.2017r., pogrzeb odbył się 
31.12.2017 r., na cmentarzu w Nowogardzie.

Alicja Wypych: lat 59, zmarła 30.12.2017r., pogrzeb odbędzie się 
3.01.2018 r., o godz.12:00, na cmentarzu w Nowogardzie.

Informacje przekazał 
Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

Z głębokim żalem zawiadamiamy,że dnia 30 grudnia 2017r zmarła

Alicja Wypych
Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się 3 stycznia 2018r, o godz. 12:00

w kaplicy na cmentarzu w Nowogardzie
 O czym powiadamia  pogrążona w bólu

                  Rodzina

Śmierć stawia nas w obliczu bezsilności,
która nas obezwładnia i zabiera w nieznane.
A kiedy pojawia się kradnąc ukochaną osobę,

przeszywa serce bólem i odznacza w nim swoje piętno,
które przypomina nam stale jacy jesteśmy wobec niej bezsilni.

Z powodu śmierci ukochanej Babci

 śp. Emilii Gryszówki
Przyjmij  Kasiu

 wraz z rodziną wyrazy najgłębszego 
współczucia i zrozumienia

Marta z rodzicami

Sprawozdanie parafii pw. 
Wniebowzięcia NMP za rok 2017

Duszpasterstwo 
sakramentalne 

W roku 2017 ochrzciliśmy 
w sumie 107 dzieci w tym 51  
chłopców i  56 dziewczynek.

Do I Komunii św. w dwóch 
grupach przystąpiło 96 dzieci,

Sakrament bierzmowania 
udzielono 65 osobom ( w tym 10 
osadzonych 

w Zakładzie Karnym)
Sakrament małżeństwa zawar-

ło 36 par.
W tym roku z naszej wspólno-

ty odeszły do Pana 102 osoby w 

tym 60 kobiet i 42 mężczyzn, po 
zaopatrzeniu sakramentalnym 
56 osób.

Sprawozdanie finansowe 
Dwie najważniejsze inwesty-

cje: 
Budowa kościoła pw. św. Jana 

Pawła II w Wojcieszynie. Łącz-
ny koszt poniesiony od począt-
ku budowy zamknął się sumą 
792.416,67 zł

Dziękujemy sponsorom i ofia-
rodawcom, a szczególnie miesz-
kańcom Wojcieszyna za zaan-
gażowanie. Informujemy, że za 

zgodą Kurii Metropolitalnej pa-
rafia wzięła kredyt w kwocie 
300.000 zł w Banku Spółdziel-
czym raty kredytu będziemy 
spłacać przez 10 lat.

Renowacja ściany prezbite-
rium wydano 140.000 zł 

z czego 70.000 zł pochodziło z 
budżetu gminy.

Duszpasterstwo grup
Na terenie parafii działają sto-

warzyszenia i grupy: 
Żywy różaniec
 (8 Róż 160 osób)
Ministranci (48 ministrantów)
Grupa Bierzmowanych 
(150 osób)
Schola dziecięca (15 osób)
Dziecięce Koło Misyjne 
(20 osób)
Grupa dzieci I komunijnych
Krąg Biblijny (10 osób)
Apostołki Zmartwychwstania
Bractwo dobrej śmierci 
Koło przyjaciół Radia Maryja i 

telewizji Trwam 
Grupa modlitwy kontempla-

cyjnej 
W środę i piątek nabożeństwa 

do Matki Bożej i Jezusa Miło-
siernego 

red
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NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

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

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reklama

USŁUGI KSIĘGOWE 
kadrowo-płacowe i JPK 

szybko, sprawnie. 
691 374 021
726 601 608  

Wiceburmistrz Krzysztof Kolibski i doktor Krzysztof Kosiński 

Nasz komentarz 
Cyrk pt. konkurs na dyrekto-

ra szpitala właśnie odjechał.  Już 
sam sposób   ogłoszenia  tego 
konkursu budził szereg zastrze-
żeń natury proceduralnej o czym 
pisaliśmy w wydaniu DN z dnia 
19 grudnia. Od początku też dla 
nas było jasne, że nie chodzi w 
tym konkursie o wybór najlep-
szego kandydata tylko o swoiste 
zalegalizowanie Lembasa po tym 
jak DN ujawnił, że piastuje od te 
funkcje  bez  wymaganej pra-
wem nominacji w drodze kon-
kursowej. Ten więc  śmieszny 
konkurs zorganizowany zresztą 
przez podmiot pt. Nikt,  miał  w 
miniony  piątek  swój finał przed 
równie śmieszną w kontekście 
celu tego  konkursu i wymogów 
formalnych, komisją.  Komisją, 
której istnienie  i skład został 
upubliczniony dopiero w ubie-
głym tygodniu, mimo że na opu-
blikowanym wówczas  akcie po-
wołania „komisji”  widnieje data 
listopadowa- taka tuż sprzed tzw. 

„ogłoszenia” konkursu.  Skład 
komisji od razu wskazywał także 
na to, że wybór mógł  być tylko 
taki: jednogłośne okrzyknięcie  
dyrektorem Lembasa  i to jeszcze 
okrzyknięcie z zachwytem.  Ale 
jakże  może być inaczej skoro 

ciąg dalszy na str 4
ciąg dalszy ze str. 3

Dyrektora szpitala w Nowogardzie wybrała… 
burmistrz Maszewa 
Zgodnie z przewidywaniami, nie będzie zmiany na stanowisku dyrektora nowogardzkiego szpitala. Kazimierz Lembas nadal będzie pełnił tę funkcję. To 
wyniki konkursu na to stanowisko, który odbył się w miniony piątek, 29 grudnia. Niemniej już tryb samego ogłoszenia konkursu, jak i skład komisji po-
wołanej do jego przeprowadzenia przez burmistrza Nowogardu, budzi poważne wątpliwości. Wśród członków komisji zasiadła bowiem choćby Jadwiga 
Ferensztajn- Burmistrz Maszewa, ostatnio oskarżana o poważne przewinienia w zakresie finansów publicznych. 

Konkurs został ogłoszony w 
końcu listopada, po tym, jak 
Dziennik Nowogardzki poddał 
w wątpliwość legalność sprawo-
wania tej funkcji przez aktual-
nego dyrektora. Kazimierz Lem-
bas pełniący rolę szefa szpitala 
od ponad 12 lat, nigdy nie pod-
dał się procedurze konkursowej i 
jego kadencja jest więc „wieczna”. 
Lembasa zatrudniono i utrzy-
mywano bez konkursu, mimo-
że ustawa przynajmniej od 2011 
roku wymaga, aby stanowisko 
dyrektora szpitala było obsadza-
ne w drodze konkursu. Podali-
śmy także, że zgłosiło się dwóch 
kandydatów w tym jeden pew-
niak. Oprócz pewniaka, do kon-
kursu na szefa szpitala wystar-
tował też dr Krzysztof Kosiński- 
właściciel przychodni Praxis w 
Nowogardzie, okulista i mena-
dżer zdrowia.  

To właśnie K. Kosiński jako 
pierwszy stanął w piątek przed 
6-osobową komisją, powoła-
ną przez burmistrza Nowogardu 
Roberta Czaplę. Połowę człon-
ków komisji stanowili ordynato-
rzy zatrudnieni w nowogardzkim 
szpitalu tj.: Marek Kowalczyk, 
Andrzej Buragas i Zbigniew Szy-
chowski. Oprócz nich w komi-
sji zasiadał Marcin Marchewka – 
skarbnik gminy oraz Jadwiga Fe-
rensztajn- burmistrz Maszewa, 
rzekomo, jako przedstawicielka 
Społecznej Rady Szpitala, ostat-
nio pozostająca w szczególnym 
zainteresowaniu choćby Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej, ze 
względu na poważne uchybienia 
w zakresie nadzoru nad finansa-
mi publicznymi. Piszemy „rze-
komo”, gdyż jak już informowa-
liśmy kadencja Rady Społecznej 
(będącej notabene obok dyrek-
tora drugim organem szpitala) 
wygasła wraz z upływem kaden-
cji poprzedniej Rady Miejskiej 
(2010-2014), a nowego składu 
nie wybrano, bo burmistrz, jako 
jedyny do tego upoważniony nie 
przygotował stosownej uchwały, 
którą mogliby przegłosować rad-
ni- wybierając również do Rady 
Społecznej swoich przedstawi-
cieli, zgodnie ze statutem szpi-
tala. Tym samym zarówno for-
malnie, jak i w praktyce obecnie 
Rady Społecznej po prostu nie 
ma, a statut szpitala jest ewident-
nie łamany. Rada Szpitala w skła-
dzie personalnym z poprzedniej 
kadencji nie ma teraz żadnej le-

gitymacji do podejmowania ja-
kichkolwiek decyzji czy wydawa-
nia opinii. 

Pytania pod kandydata?
K. Kosiński niemal godzinę 

przekonywał do swojej koncepcji 
kierowania szpitalem. Po wyjściu 
z sali obrad nie krył jednak swo-
jego rozczarowania zestawem py-
tań, jakie zadawała mu komisja. 

- Pytania były ewidentnie przy-
gotowane pod obecnego dyrekto-
ra, który z racji prowadzenia szpi-
tala wie tylko to, co dotychczas 
działo się w placówce. Ja stawia-
łem nacisk na to, jakie działania 
można podjąć, aby szpital wresz-
cie zaczął zarabiać, bo mam po-
mysły jak to zrobić, nie mam jed-
nak wrażenia, żeby kogoś to ob-
chodziło- komentował K. Kosiń-
ski. Wyszedł z ratusza nie czeka-
jąc na wyniki konkursu- stwier-
dził, że jest on oczywisty - dyrek-
tor szpitala się nie zmieni. I się 
nie mylił - po prawie godzinnym 
„przesłuchaniu” obecnego sze-
fa naszego szpitala przez komi-
sję - ogłoszono werdykt - 6 głosa-
mi „za” (czyli jednogłośnie) dy-
rektorem szpitala pozostaje Ka-
zimierz Lembas. Przewodniczą-
cy Komisji konkursowej Krzysz-
tof Kolibski (wiceburmistrz No-
wogardu) powiedział po głoso-
waniu. 

- Poziom konkursu był wy-
soki, dr Kosiński również 
błysnął niektórymi ciekawymi 
pomysłami, miał jednak o wie-
le mniejszą wiedzę, jeśli chodzi o 
dotychczasowe funkcjonowania 
szpitala, obecny dyrektor miał tu 
oczywiście przewagę – powiedział 
odkrywczo chwilę po zakończe-
niu konkursu K. Kolibski. Jakąś  
„przewagę” trzeba było znaleźć 
nawet jeśliby polegała ona na lep-
szej wiedzy o tym gdzie dotych-
czas  przechowuje się szczotki.  

Ogłosili, ale…
Przypomnijmy, że konkurs 

na dyrektora szpitala ogłoszo-
no dopiero po naszych publika-
cjach. Zwracaliśmy bowiem uwa-
gę, że zgodnie z ustawą o lecznic-
twie, dyrektor szpitala musi być 
wybierany w drodze konkursu. 
Konkurs w końcu ogłoszono, ale 
przy okazji powodując kolejne 
formalne wątpliwości. Otóż wła-
ścicielem szpitala jest gmina, bo 
to gmina jest podmiotem two-
rzącym tej placówki.  I to wła-
śnie podmiot tworzący powinien 
zgodnie z ustawą konkurs ogło-

sić. Organem zaś stanowiącym 
samej gminy jest Rada Miejska. 
Lecz rzeczony konkursu ogło-
sił… Urząd Miejski, czyli w sen-
sie reprezentacji gminy „nikt”, a 
pod zawiadomieniem podpisał 
się burmistrz Nowogardu. Infor-
mowaliśmy już wcześniej, że być 
może ten zabieg, spowodowany 
mógł być chęcią pominięcia w 
procedurze wyłonienia dyrekto-
ra szpitala, organu stanowiącego, 
czyli Rady Miejskiej. Mieliśmy 
rację - w komisji, która w środę 
przeprowadziła konkurs nie było 
żadnego przedstawiciela Rady 
Miejskiej. Tego organu gminy nie 
mogła też w żaden sposób repre-
zentować przecież Jadwiga Fe-
rensztajn - nie ma bowiem ona 
oczywiście żadnej legitymacji, 
aby reprezentować Radę Miejską 
w Nowogardzie i też żadnej legi-
tymacji, aby sprawować mandat 
członka Rady Społecznej Szpita-
la, z powodów o których pisali-
śmy powyżej. 

Kadencja na 6 lat 
Mimo tak wielu wątpliwości 

natury formalno-prawnej kon-
kurs się odbył. Jeśli nie zosta-
nie on oprotestowany - bo ta-
kie zapowiedzi płyną z ust nie-
których radnych, podważają-
cych legalność całej procedury 
wyboru - to dyrektor Lembas bę-
dzie mógł kierować szpitalem na-
wet jeszcze przez 6 lat - tyle bo-
wiem wynosi kadencja. K. Lembas 
w rozmowie z DN, stwierdził jed-
nak, że tyle czasu dyrektorem nie 
chce być. – Tak długo na pewno nie 
będę dyrektorem, ale chcę jeszcze 
kilka spraw doprowadzić do końca - 
mówi Dziennikowi stary-nowy dy-
rektor szpitala. Co to za sprawy? – 
Zgodnie z przedstawioną przed ko-
misją konkursową koncepcją chcę 
jeszcze rozwinąć wachlarz usług po-
radni specjalistycznej o nowe spe-
cjalizacje, jak np. pulmonologia. 
Najważniejsze jednak jest utrzyma-
nie dotychczasowej kadry szpita-
la, bo w tych czasach nie jest to ła-
twe, o czym przekonują się dyrekto-
rzy innych szpitali w naszym regio-
nie. Trzeba też wyremontować starą 
bryłę szpitala- dodaje K. Lembas. 

Umowa z dyrektorem Lem-
basem ma zostać podpisana na 
dniach. Goła pensja dyrektora 
szpitala wynosi 6,5 tys. zł brutto. 
Czy przy okazji podpisania nowej 
umowy o pracę z K. Lembasem, 
ta stawka może zostać podniesio-
na? Pytany o to K. Kolibski stwier-

dził, „że wolałby zostawić pensję 
dyrektora na dotychczasowym po-
ziomie”. 

Marcin Simiński
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O minionym roku  i planach na 
przyszłość mówią: odpowiedzialni 
za życie społeczne, gospodarcze i 

kulturalne 
W związku z przełomem roku poprosiliśmy  zaprezentowane niżej osoby o podzielenie się z 
Czytelnikami DN swoją oceną roku 2017 i planowanymi przedsięwzięciami  na rok 2018 w 
dziedzinach, którymi na co dzień się zajmują i w obszarach ich odpowiedzialności za waż-
ne dla nas wszystkich sfery  społeczną,  gospodarczą , kulturalną , sportową itp... Ze wzglę-
du na ilość osób, których  wypowiedzi przedstawiamy  zestawienie zajmuje kilka stron któ-
re sygnujemy u góry strony jednakową „belką” tematyczną.     

Wybrała dyrektora szpitala w Nowogardzie i wraca do Maszewa... Na zdjęciu 
przemykająca burmistrz Maszewa Jadwiga Ferensztajn

w komisji zasiadają zatrud-
nieni przez Lembasa  (3 leka-
rzy) albo zaprzyjaźnieni z nim 
(dwóch urzędników) czy wresz-
cie osoba  nie mająca nie tylko 
pojęcia o sprawach nowogardz-
kiego szpitala ale  sama z kłopo-
tami  prawnymi w zakresie prze-
strzegania prawa jako urzędnik.

To,  że burmistrz powołuje taką 
„kapturową” komisję nas nie dzi-
wi, wszak takie  właśnie powoła-
nie  jest kolejnym wyrazem jego  
możliwości  percepcji  czegokol-
wiek  poza   własnym zdjęciem.  
Ale,  że w takiej komisji godzą się 
zasiadać ludzie, którzy   z natu-
ry powinni stanowić intelektu-
alną elitę lokalnej społeczności 
(chodzi  głównie o lekarzy)  to 
już jest  dramat.  To kilkuletnie 
(nie)rządy obecnego burmistrza 
doprowadziły też do tego właśnie 
miejscowego mentalnego drama-
tu polegającego na tym,  że lokal-
na  elita intelektualna poległa u 
nas zupełnie- nie ma jej!  Skutek?   
Zamiast  rozumu  i odwagi cy-
wilnej, które powinna  taka elita  
wnosić w życie społeczne  mamy 
tu  jakiś propagandowy bełkot i 
bezdurne  posłuszeństwo wo-
bec najbardziej  niedorzecznych  
oczekiwań władzy.   Okrzyknię-

cie bez zastrzeżeń dyrektorem 
szpitala emeryta Lembasa takim 
właśnie oczekiwaniem władzy 
było, świadczy o tym także cały 
ten  tzw. konkurs.  I okrzyknięcie 
dyr. Lembasa   to jest dobra wia-
domość dla władzy tragiczna zaś  
dla przyszłości nowogardzkiego 
szpitala.  Dlaczego?  Tego same-
go dnia 28. 12.  gdy Lembasa 
„koronowano” u nas jako znaw-
cę tematyki szpitalnej jednocze-
śnie   w Ministerstwie Zdrowia 
rozdzielano kolejne fundusze dla 
inwestycji  szpitalnych  - w tej 
puli 250 mln.  Rozdzielano je dla 
szpitali także w małych  miejsco-
wościach np. dla  Leska (5,5 tys. 
mieszkańców)   czy   Zambrowa 
(ok 20 tys. mieszkańców). Oto  
tylko te dwa znamienne komuni-
katy z tego wydarzenia.  Pierwszy 

to komunikat dyr. szpitala w Za-
mbrowie: 

 28   grudnia 2017r. podpisa-
łem w Ministerstwie Zdrowia 
umowę na rozbudowę i doposa-
żenie szpitala w Zambrowie aby 
mógł powstać Szpitalny Oddział 
Ratunkowy. Wartość projektu za-
kwalifikowanego do realizacji w 
Programie Operacyjnym Infra-
struktura i Środowisko (program 
z funduszy UE) wynosi ok. 6 mln 
zł a dofinansowanie z programu 
3,65 mln zł. 

  I drugi to komunikat szpita-
la w Lesku:  W dniu  28.12.2017 
r. Pan Robert Płaziak  Dyrektor 
SPZOZ w Lesku podpisał umo-
wę w Ministerstwie Zdrowia w 
Warszawie na realizację:: dopo-
sażenie Szpitala  w aparaturę me-
dyczną,  modernizację istniejącej 
infrastruktury w tym instalacji, 
Budowę garaży z pomieszczenia-
mi socjalnymi dla Zespołów Ra-
townictwa Medycznego w Lesku 
.Całkowita wartość projektu wy-
nosi 3 719 186,65

    A jaki komunikat z tego dnia  
28 grudnia może napisać dyr.  
Lembas? Ano np. taki: W dniu 
28 grudnia zostałem wybrany na 
kolejne 6 lat na dyrektora  szpita-
la dla którego nic  nie załatwiłem  

w Ministerstwie Zdrowia z Fun-
duszy Europejskich. Za to wyda-
łem tutaj sprawnie  ogromną  for-
sę, która wzieliśmy razem z  bur-
mistrzem z  kasy Gminy Nowo-
gard , kasy napełnianej z kiesze-
ni podatnika lokalnego. Tylko w 
tym roku ta wredna Rada  Miej-
ska  nie chce nam dać kolejnej 
pół bańki.  Precz z takimi   radny-
mi. Chcemy radnych SLD.  Precz 
z imperialistycznymi unijnymi   
pieniędzmi! Mamy swoje (podat-
nika) tylko dajcie nam klucz do 
całej  kasy gminnej!

W walce z takim kandydatem 
poległ K. Kosiński, który własną 
przemyślnością zbudował  dużą 
firmę medyczną. W sumie- w 
kołchozie więc  bez zmian.   

red

Aneta Wysoszyńska, 
dyrektor Miejskiej Biblioteki 

Publicznej im. Stefana Żerom-
skiego w Nowogardzie: 

Najważniejszą rzeczą dokona-
ną w roku 2017  było przeprowa-
dzenie selekcji na wszystkich fi-
liach. Selekcja polegała na wy-
cofaniu z księgozbioru materia-
łów, które nie kwalifikowały się 
do ich dalszego wykorzystania ze 
względu na duży stopień znisz-
czenia czy też były już zaczyta-
ne. Drugą rzeczą było przywró-
cenie na filiach warunków god-
nych do przetrzymywania ksią-
żek. Książki zostały przeniesio-
ne z pomieszczeń zawilgoconych, 
zagrzybionych do pomieszczeń 
nowo wyremontowanych, su-
chych, zdatnych do przetrzymy-
wania materiałów bibliotecznych. 
W Nowym Roku 2018, planuje-
my wprowadzić nowoczesne kar-
ty biblioteczne. Mianowicie, każ-
dy czytelnik otrzyma plastikową 
kartę z zamieszczonym kodem 
kreskowym. Będzie to alternaty-
wa dla starych, papierowych kart, 
które łatwo ulegają zniszczeniu. 
Zaletą tego rozwiązania jest nie-
wątpliwie fakt, że nowe karty są o 
wiele trwalsze niż ich poprzednia 
wersja. Są odporne na zniszczenia 
czy zalanie, czym znacznie prze-
wyższają swoją funkcjonalnością 
„poprzedniczki”. Wszystkie in-
formacje o czytelniku dotychczas 
gromadzone na papierowej „kar-
cie zapisu” trafią na kartę elektro-
niczną. Przy wypożyczaniu książ-
ki, kod kreskowy będzie rozpo-
znawany przez czytnik podłączo-
ny do komputera co zaowocuje 
wieloma udogodnieniami dla ko-
rzystających z biblioteki.

Karina Surma, Dyrektor I Li-
ceum Ogólnokształcącego w 

Nowogardzie:
Dla I LO w Nowogardzie minio-

ny rok był jak zwykle dobry. Cie-
szę się, że nasza szkoła mogła bez 
przeszkód pełnić swoją funkcję i 
kształcić z powodzeniem oraz wy-
chowywać kolejne pokolenia mło-
dych ludzi. Bo taka jest jej podsta-
wowa rola i zadania. Cieszą wyni-
ki, sukcesy i te małe, i te duże. Z 
radością obserwuję absolwentów, 
którzy chętnie nas odwiedzali i 
dzielili się swoimi życiowymi suk-
cesami. Na kolejny rok życzę i so-
bie i wszystkim, dużo optymizmu, 
spokoju i satysfakcji z wykona-
nych zadań. Życzę, abyśmy zawsze 
dokonywali mądrych wyborów, 
by niczego nie trzeba było później 
żałować. Niech Nowy Rok spełni 
wszystkim marzenia, niech plany 
na przyszłość uwzględnią przede 
wszystkim dobro drugiego czło-
wieka, a w drugiej kolejności wła-
sne ambicje. A dla I LO pragnę, by 
szkoła doczekała się wreszcie nie-
zbędnego, tak długo wyczekiwa-
nego remontu.

Anna Krzywania, Przewod-
nicząca Nowogardzkiego Koła 
NSZZ Nauczycieli i Oświaty:

Rok 2017 był trudny dla pra-
cowników oświaty. Obawialiśmy 
się, że w związku z planowaną re-
formą oświaty może nie być eta-
tów dla wszystkich pracowników, 
choć zapewniano nas, że praca 
będzie. Na szczęście sprawdziły 
się prognozy mówiące o tym, że 
w naszej gminie będzie więcej od-
działów niż wcześniej i w związku 
z tym więcej etatów. W mijającym 
roku mieliśmy też kilka trudnych 
spraw pracowniczych, które w du-
żej części zakończyły się po myśli 
pracowników.

Dla nas najtrudniejszy będzie 
rok 2020, w którym zakończona 
będzie likwidacja gimnazjów.

Na nowy 2018 rok życzę wszyst-
kim pracownikom oświaty speł-
nienia marzeń, satysfakcji z wy-
konywanej pracy, również satys-
fakcji finansowej i oczywiście 
dużo zdrowia, które nie tylko na-
uczycielom jest potrzebne.

Marzena Drobińska
Lek. rodzinny, właściciel 

Przychodni Praxis 2 
Oceniam, że rok 2017 był 

udany. Jeżeli chodzi o działal-
ność firmy NZOZ Praxis 2, w 
styczniu zmieniona została sie-
dziba. Biorąc  pod uwagę loka-
lizacje i komfort dla personelu i 
pacjentów była to bardzo dobra 
decyzja. W 2018 roku postara-
my się również spełniać ocze-
kiwania naszych pacjentów i 
otaczać ich troskliwą opieką. 
Być może Narodowy Fundusz 
Zdrowia otworzy przed nami 
nowe możliwości. Na koniec 
życzę wszystkim mieszkańcom 
Nowogardu udanego i szczę-
śliwego Nowego Roku i dużo 
optymizmu. 
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O minionym roku  i planach na przyszłość mówią: 
odpowiedzialni za życie społeczne, gospodarcze i kulturalne 

Jan Smolira, prezes 
 Spółdzielnia Mieszkaniowej  

„Gardno”:
Najważniejsze sprawy w 2017 

roku to zakończenie programu 
termomodernizacji  - wykona-
no termomodernizację 53 budyn-
ków, uzyskując nie tylko obniżenie 
kosztów gospodarki cieplnej, ale 
także zdecydowaną poprawę este-
tyki budynków. Wymierny efekt fi-
nansowy to 1,23 mln zł premii ter-
momodernizacyjnej i 400 tys. zł z 
tytułu sprzedaży „białych certyfi-
katów”, będących potwierdzeniem 
uzyskanych efektów oszczędno-
ściowych. Kolejną sprawą jest 
zmniejszenie zadłużenia miesz-
kańców – z jednej strony to efekt 
racjonalnej polityki spółdzielni 
zmierzającej do stałego obniżania 
kosztów. Z drugiej strony to nie-
wątpliwie efekt programu „Ro-
dzina 500+”, który w istotny spo-
sób przyczynił się do zmniejsze-
nia sfery ubóstwa i w mojej ocenie 
jest najistotniejszym elementem 
polityki społecznej prowadzonej 
przez rząd. Następną istotną rze-
czą była modernizacja infrastruk-
tury komunikacyjnej z zagospo-
darowaniem terenu przy ul. Zielo-
nej – w ramach zadania uzyskano 
65 miejsc postojowych, wykonano 
nowe drogi osiedlowe i oświetle-
nie uliczne. Wykonano także plac 
zabaw dla dzieci oraz urządzono 
tereny zielone wraz z infrastruktu-
rą (ławki, kosze). Natomiast Naj-
ważniejszymi sprawami w 2018 
roku będzie umorzenie kredytów 
długoterminowych  - w przyszłym 
roku pierwsza grupa 86 mieszkań-
ców skorzysta z umorzenia kredy-
tów długoterminowych zaciągnię-
tych w końcówce lat 90-tych na 
budowę ich mieszkań. Zgodnie z 
ustawą o pomocy państwa w spła-
cie niektórych kredytów mieszka-
niowych prawo do ich umorzenia 
nabywają osoby, które przez 20 lat 
systematycznie spłacały ten kre-
dyt. Dzięki działaniom spółdzielni 
i uporządkowaniu stosunków kre-
dytowych z bankiem wszyscy nasi 
mieszkańcy skorzystają z tego pra-
wa. Ostatnia grupa zostanie od-
dłużona w styczniu 2021 roku. W 
przyszłym roku zamierzamy rów-

nież rozpocząć budowę budynku 
mieszkalnego 16-rodzinnego przy 
ul. Zielonej. To powrót po 23 la-
tach do realizacji podstawowego 
celu spółdzielni – zaspakajania po-
trzeb mieszkaniowych członków. 
W 2018 roku planujemy moderni-
zację istniejących dróg z wykona-
niem miejsc postojowych i oświe-
tlenia oraz rewitalizacją terenów na 
trzech osiedlach: Bankowa 3, osie-
dle Gryfitów oraz Bohaterów War-
szawy 105-106. Część zadań reali-
zowana będzie przy współpracy z 
gminą, środki na ten cel zostały za-
bezpieczone w budżecie na 2018 
rok. Planujemy także modernizację 
kotłowni przy ul. Czarnieckiego. 
Kotłownia zasilająca 6 budynków 
w centrum miasta to ostatnia, któ-
ra poddana zostanie komplekso-
wej modernizacji. Efektem będzie 
zmniejszenie kosztów ogrzewania 
budynków oraz poprawa estetyki 
jednego z najładniejszych osiedli 
naszego miasta. Wszystkim miesz-
kańcom dziękuję za życzliwość i 
współpracę, dzięki której mogli-
śmy zrealizować tak ambitne plany. 
Korzystając z okazji składam Pań-
stwu serdeczne życzenia zdrowia i 
pomyślności w nadchodzącym No-
wym Roku. 

Leszek Becela, 
dyrektor II Liceum Ogólno-

kształcącego w Nowogardzie: 
Do najważniejszych wydarzeń 

2017 roku w Zespole Szkół Ogól-
nokształcących zalicza się Uroczy-
stość XXV lecia II Liceum Ogól-
nokształcącego. Równie ważnym 
wydarzeniem, związanym z naszą 
szkołą, to przyznanie tytułu pro-
fesora oświaty, nauczycielce na-
szej szkoły P. Izabeli Koladyńskiej 
przez Ministra Edukacji Narodo-
wej. Najważniejszym wyzwaniem 
na rok 2018 jest wprowadzanie 
zmian organizacyjnych związa-
nych z likwidacją gimnazjów.

Irena Juszczyk, dyrektor Spe-
cjalistycznej Poradni Terapeu-

tycznej w Nowogardzie:
W dzisiejszym pędzącym świe-

cie trudno jest znaleźć czas i ener-
gię na chwilę zatrzymania, by pod-
sumować rok i wyciągnąć wnio-
ski. A każdy miniony rok niesie 
ze sobą wiele cennych lekcji i je-
śli nie zatrzymamy się nad nimi, 
wiele stracimy. Dla pracowników 
SPT miniony rok to czas, w któ-
rym mnóstwo się wydarzyło. Na-
sze działania statutowe skierowane 
były i są na dzieci i młodzież a tak-
że wsparcie ich rodziców w trud-
nych sytuacjach. Mając na uwadze 
trudności z jakimi boryka się mło-
dzież oraz rzeczywistość w dobie 
przemian gospodarczych wiele go-
dzin przeznaczamy na psychotera-
pię. Wspieramy również pedago-
gów, w tym zakresie prowadzone 
są cykliczne spotkania z pedagoga-
mi. W 2016 roku wprowadziliśmy 
cykliczne konferencje, w tym roku 
odbyła się kolejna „Miłość nie jed-
no ma imię”. Warto wspomnieć, że 
przygotowując konferencję sko-
rzystaliśmy z możliwości złożenia 
wniosku do Urzędu Marszałkow-
skiego w ramach realizacji zadań 
z pominięciem otwartego kon-
kursu ofert (tryb bezkonkurso-
wy). Udało nam się pozyskać fun-
dusze nie tylko na konferencję, ale 
także na: warsztaty psychologicz-
ne – a,b,c – emocji, warsztaty ma-
saż shantala oraz Trening Umie-
jętności Wychowawczych. Zamie-
rzamy prowadzić warsztaty rów-
nież w przyszłym roku. Mam na-
dzieję, na kolejny rozpisany w 2018 
roku, wniosek. Bardzo pomoc-
na                                   w wyszukiwa-
niu projektów i pisaniu wniosków 
jest p. Jowita Pawlak - pracownik  
Starostwa Powiatowego w Gole-
niowie. W tym roku wielu peda-
gogów i psychologów brało udział 
w szkoleniach dających możliwość 
poszerzenia oferty poradni. Dzięki 
temu w 2018 wprowadzamy nowe 
metody w pracy terapeutyczne. 
Nawiązałam współpracę ze Szcze-
cińską Szkołą Wyższą Collegium 
Balticum w zakresie – studenc-
kich praktyk zawodowych, rozwo-

ju infrastruktury badawczej i dy-
daktycznej, współpracy dydak-
tycznej m.in. pomocy psycholo-
giczno – pedagogicznej, porozu-
mienie o współpracy podpisałam 
z prof. dr  hab. Aleksanrdą Żu-
krowską rektorem szkoły wyższej. 
Wspólnie z Kuratorium Oświaty 
w Szczecinie prowadzimy system 
wsparcia szkół  w zakresie pod-
niesienia wyników egzaminów 
zewnętrznych. Bierzemy rów-
nież udział w pilotażowym pro-
gramie dotyczącym nowych na-
rzędzi badawczych - „Opracowa-
nie instrumentów do prowadze-
nia diagnozy psychologiczno-pe-
dagogicznej”. Podsumowując na-
suwa się refleksja -  czasem wy-
starczy chwilka zadumy, by spoj-
rzeć na miniony rok z nowej per-
spektywy. Ta chwila koncentracji 
pomoże nam również mądrzej za-
planować nadchodzący rok. Mu-
simy pamiętać, że przeszłość to 
przeszłość – że już się wydarzyła 
i nic w niej nie możemy zmienić. 
Możemy jedynie czegoś się na-
uczyć i z tej nauki skorzystać. My 
właśnie skorzystamy wprowadza-
jąc nowe dla społeczności nowo-
gardzkiej metody pracy i Państwa 
również zapraszamy do korzysta-
nia z naszej oferty. Korzystając z 
okazji, wszystkim czytelnikom 
życzymy  radości, nadziei i miło-
ści. Niech codziennie towarzyszą 
nam przyjaźń, życzliwość i szacu-
nek, które symbolizuje wspólne 
działanie. Niech pokój, szczęście i 
spokój będą dane każdemu w tym 
niespokojnym świecie i w czasach 
pełnych przeciwności. Życzymy, 
wraz z pracownikami SPT w No-
wogardzie, aby Nowy 2018 Rok  
sprzyjał realizacji planów osobi-
stych i zawodowych. Dostatku, 
dobrego zdrowia, dużo energii i 
optymizmu.

Artur Konior, 
Komendant Gminny OSP:

Mija rok 2017, rok w którym na 
płaszczyźnie OSP naszej Gminy wy-
darzyło się wiele. Wiele zdarzeń ra-
towniczo – gaśniczych jak i spotkań, 
tych nie związanych z działania-
mi pokazało, że mieszkańcy naszej 
gminy mogą w pełni czuć się bez-
pieczni. Mijający 2017 rok poka-
zał również, że  możemy liczyć na 
przychylność władz miasta. Przed 
nami nowy 2018 rok, który na pew-
no przyniesie kolejne zadania, z 
którymi będziemy musieli się spro-
stać. Mocno wierzę w to, że wspól-
nie damy radę i będzie to rok wie-
lu pozytywnych zmian.  W nowym 
2018 roku wszystkim członkom OSP 
Gminy Nowogard ich najbliższym i 
rodzinom oraz wszystkim miesz-
kańcom naszej Gminy, w imieniu 
własnym jak i w imieniu całego za-
rządu gminnego OSP, składam ży-
czenia pomyślności w Nowym Roku. 
Strażakom życzę jak najmniej pra-
cy, ale jeśli już będziecie musieli wy-
jechać na akcję, wracajcie z nich za-
wsze cali i zdrowi.

Podinsp. Małgorzata Figura, 
komendant Komisariatu Policji 

w Nowogardzie: 
Mijający rok obfitował w wie-

le różnorodnych wydarzeń, istot-
nych dla działania naszej jed-
nostki. Między innymi duża spra-
wa znęcania się nad zwierzętami, 

gdzie był zastosowany areszt, spra-
wa kradzieży pojazdów i części sa-
mochodowych z terenu Unii Euro-
pejskich, gdzie było zatrzymanych 
kilku paserów. Była także sprawa 
naruszenia nietykalności cielesnej 
funkcjonariusza. Wydarzyło się 
jeszcze wiele istotnych spraw, jak 
bójki i pobicia, gdzie również do-
chodziło do aresztowań. Uczest-
niczyliśmy czynnie w poszukiwa-
niach dziewczynki, gdzie spraw-
cą porwania okazał się człowiek z 
naszego terenu, a w czynnościach 
brało udział wielu naszych funk-
cjonariuszy. Przede wszystkim 
sprawa, która jest dla nas miła, 
to otrzymanie samochodów przy 
współudziale finansowym samo-
rządów lokalnych. Dzięki temu 
mamy nowe radiowozy zarów-
no na terenie nowogardzkim, jak 
i osińskim. Wszystkie te wydarze-
nia, szczególnie interwencje, mia-
ły w miarę spokojny przebieg, co w 
dużej mierze jest zasługą ciężkiej, 
często niewidocznej pracy funk-
cjonariuszy policji, a także i pra-
cowników cywilnych. Nasze plany 
na przyszłość, to żebyśmy w roku 
2018 mieli mniej pracy jako poli-
cjanci, a mieszkańcy czuli się jesz-
cze bardziej bezpiecznie. W końcu 
sensem naszej pracy jest służba dla 
drugiego człowieka, spieszenie z 
pomocą, niezależnie od przeszkód 
i niebezpieczeństw, często kosz-
tem czasu, który powinniśmy po-
świecić dla rodziny. Życzę wszyst-
kim dużo dobrego w nadchodzą-
cym Nowym Roku.
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Ryszard Sobieralski, Prezes 
Spółki PUWiS Sp z o.o.:

Miniony, 2017 rok, jak żaden od 
wielu lat wręcz obfitował w refor-
my przepisów prawnych w obsza-
rze gospodarki wodno – ściekowej. 
W ferworze medialnych nastrojów 
związanych z polityką, reformowa-
niem sądownictwa czy wycinkami 
drzew mało kto zauważył całkowi-
cie nowe lub znowelizowane usta-
wy jak choćby prawo wodne czy o 
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. 
A zmiany nimi wprowadzone są 
wręcz zasadnicze i w istotny sposób 
zmieniają zasady funkcjonowania 
wielu podmiotów korzystających z 
wody, w tym przedsiębiorstw wo-
dociągowo – kanalizacyjnych. O 
czym warto wiedzieć, bowiem w 
naturalny sposób przenoszą się na 
ich odbiorców, czyli mieszkańców 
podłączonych do wodociągu i ka-
nalizacji. Trudno podsumować w 
krótkiej wypowiedzi te wszystkie 
zmiany. Jeśli chodzi o prawo wod-
ne, to istotna jest zmiana struktu-
ry organizacyjnej organów admi-
nistracji publicznej poprzez utwo-
rzenie nowej państwowej osoby 
prawnej w postaci Państwowego 
Gospodarstwa Wody Polskie. Pod-
miot ten od 1 stycznia 2018 roku 
przejmuje wszystkie kompetencje 
w zarządzaniu gospodarką wodną, 
rozbite dotychczas na różne orga-
ny rządowe i samorządowe. To tam 
regulowane będą wszelkie sprawy 
związane z pozwoleniami wodno – 
prawnymi, korzystaniem ze wszel-
kiego rodzaju wód oraz opłatami z 
tego tytułu. W naszym przypadku 
odnosi się to do poboru wód pod-
ziemnych na potrzeby zaopatrze-
nia ludności w wodę zdatną do pi-
cia oraz wprowadzania ścieków do 
wód po ich odbiorze i oczyszczeniu 
na oczyszczalni.

Instrumentem ekonomicz-
nym nowych przepisów są opła-
ty za usługi wodne. Było na ten 
temat wiele branżowych dysku-
sji, ale niestety za mało publicz-
nie. Nowe opłaty częściowo zastą-
pią opłaty za korzystanie ze środo-
wiska i co istotne, nie tylko będą 
inaczej liczone, lecz niestety będą 

także wyższe od dotychczasowych. 
Oprócz opłaty zmiennej za po-
brany metr sześcienny dochodzi 
zupełnie nowa opłata stała, zwa-
na potocznie „zasobową” lub za 
„moc zamówioną”. Cokolwiek by 
nie powiedzieć, opłaty te są ele-
mentem kalkulacji taryfy i wpły-
wają na jej wysokość. Kolejną waż-
ną zmianą, mającą wpływ na opła-
ty jest problematyka zagospodaro-
wania wód opadowych i roztopo-
wych, czyli potocznie „deszczów-
ki’. To już nie są ścieki, a tym sa-
mym nie powinny być wprowa-
dzane do kanalizacji sanitarnej. 
Istotne staje się ich retencjonowa-
nie, bowiem kto zrzuca te wody do 
kanalizacji ogólnospławnej będzie 
musiał za nie zapłacić, rekompen-
sując tym opłaty za ich odprowa-
dzenie do wód państwowych. Naj-
istotniejszą zmianą w ustawie o 
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ście-
ków jest przeniesienie funkcji re-
gulatora wodociągowo – kanaliza-
cyjnego z samorządów gminnych 
do centralnego organu, jakim jest 
Państwowe Gospodarstwo Wody 
Polskie. Co to oznacza dla odbior-
ców? Po pierwsze gmina będzie 
mogła uchwalić regulamin świad-
czenia usług wód. – kan. po jego 
zaopiniowaniu przez tego regula-
tora, a w jego treści nie może być 
zapisów odmiennych od przepi-
sów prawa lub je rozszerzających. 
To chroni mieszkańców przede 
wszystkim przed działaniami mo-
nopolistycznymi. Po drugie, to już 
nie burmistrz i nie rada miejska 
będą weryfikować i zatwierdzać ta-
ryfy za wodę i ścieki, lecz nowy re-
gulator państwowy, czyli Regional-
ne Zarządy Gospodarki Wodnej 
działające w ramach Państwowe-
go Gospodarstwa Wody Polskie. I 
uwaga, od przyszłego roku taryfy 
te będą określane na trzy lata, a nie 
jak dotychczas na rok. Taryfy mają 
być chronione przed możliwością 
subsydiowania skrośnego, czy-
li finansowania z nich jakichkol-
wiek innych celów niż bezpośred-
nio wynikających z poboru, uzdat-
nienia i dostarczenia wody, czy 
odbioru i oczyszczenia ścieków. I 
po trzecie, organ ten ma za zada-
nie rozstrzyganie sporów pomię-
dzy przedsiębiorstwami wodocią-
gowo – kanalizacyjnymi a odbior-
cami usług. To też ważna zmiana, 
ma znaczenie w przypadkach od-
mowy zawarcia umowy, odcięcia 
dostaw wody lub zamknięcia przy-
łącza kanalizacyjnego oraz odmo-
wy przyłączenia do sieci. Dodatko-
wo zmieniły się przepisy w sprawie 
jakości wody do spożycia przez lu-
dzi. Wzrosły wymagania zarów-
no co do jakości wody przezna-

czonej do spożycia, jak też zakre-
sów, częstotliwości i sposobów ba-
dań. Nowe rozporządzenie Mini-
stra Zdrowia określa także sposób 
nadzoru nad laboratoriami wyko-
nującymi badania oraz sposób in-
formowania konsumentów o jako-
ści wody. No i na koniec sprawa dla 
nas, wszystkich pracowników PU-
WiS bardziej osobista. W mijają-
cym roku najważniejsza, bowiem 
po latach procesów przed różny-
mi sądami i końcowym rozstrzy-
gnięciu przetargu, podpisaliśmy z 
gminą umowę na obsługę wodo-
ciągowo – kanalizacyjną na kolej-
ne lata. Życzę wszystkim spoko-
ju, spełnienia marzeń oraz wszel-
kiej pomyślności w nadchodzącym 
2018 Roku.

Lucyna Skałecka-Włodar-
czyk, Dyrektor Domu Pomocy 

Społecznej w Nowogardzie:
Rok 2017 był, podobnie jak po-

przednie, przyzwoitym dobrym 
rokiem, w którym pracownicy 
angażowali się w podnoszenie ja-
kości świadczonych usług, co po-
twierdzają mieszkańcy, i wyni-
ki przeprowadzonych przez orga-
ny zewnętrzne, kontroli. Przyjęty 
został wniosek, przez NFOŚiGW, 
o dofinansowanie działań zwią-
zanych z poprawą jakości powie-
trza, dający szanse na pozyskanie 
środków na szeroko zakrojoną (o 
wartości ponad 3 mln zł) moder-
nizację budynków Domu. Dzię-
ki życzliwości Zarządu Powiatu 
oraz usilnym i skutecznym zabie-
gom pracowników, w ostatnich 
dniach roku wręczane są angaże z 
regulacją płac dla wszystkich pra-
cowników Domu. Plany Domu 
w roku 2018, w sposób oczywi-
sty, dotyczą zwiększenia docho-
dów, podpisania umowy z NFO-
ŚiGW oraz dalszej poprawy jako-
ści życia jego mieszkańców i wa-
runków pracy pracowników. Tego 
wszystkiego życzę tym, którzy z 
naszym dużym Domem są zwią-
zani. Wszystkim Państwu życzę 
by Nowy Rok przyniósł dostatek 
i szczęście w domach rodzinnych 
oraz spokój i życzliwość w domu 
zwanym naszą ojczyzną.

Tomasz Kulinicz, 
Starosta Goleniowski:

Podsumowując kończący się 
rok 2017 osobiście uważam, że był 
to rok udany zwłaszcza pod kątem 
zrealizowanych powiatowych in-
westycji drogowych, tak bardzo 
oczekiwanych przez mieszkańców 
naszej gminy i naszego powiatu. 
Najważniejsze z nich to: przebu-
dowa drogi powiatowej Nowogard 
– Miętno II etap z 50 % dofinanso-
waniem z Programu tzw. Schety-
nówek oraz przebudowa drogi po-

wiatowej Nowogard – Strzelewo 
z ponad 60 % dofinansowaniem  
z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich – obie inwestycje otrzy-
mały wsparcie Rady Miejskiej  
w Nowogardzie oraz Urzędu Mar-
szałkowskiego w Szczecinie. Po-
nadto w ramach inwestycji oświa-
towych najważniejszym sukce-
sem jest realizacja  Kontraktu Sa-
morządowego w ramach, które-
go powiat goleniowski uzyskał po-
nad 3,2 miliona złotych dofinan-
sowania na rozbudowę Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w No-
wogardzie oraz generalny remont 
budynku szkoły, warsztatów i hali 
sportowej. W nowym roku 2018 
planowane są kolejne inwestycje 
drogowe, w tym na terenie gminy 
Nowogard wykonanie dokumen-
tacji a następnie realizacja budo-
wy ścieżki pieszo-rowerowej w 
Kulicach oraz przebudowa ul. Pił-
sudskiego w Nowogardzie, także 
przy wsparciu Rady Miejskiej. A 
naszym mieszkańcom w nowym 
2018 roku życzę przede wszyst-
kim dużo zdrowia, wszelkiej po-
myślności a także realizacji ma-
rzeń i celów osobistych oraz zawo-
dowych, a nam wszystkim samo-
rządowcom, jak najlepszego przy-
gotowania się do nadchodzących 
wyborów samorządowych i suk-
cesów wyborczych jesienią 2018 
roku.

Dorota Maślana,  kierownik 
Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Nowogardzie:
Osobiście mogę powiedzieć, 

iż był to rok pełen wyzwań i 
wytężonej pracy, który kończy-
my                 z poczuciem sa-
tysfakcji, nadziei oraz reflek-
sji na temat minionego okresu. 
Oczekiwanie na przyjście No-
wego Roku, to czas wyjątkowy 
dla nas wszystkich. To również 
czas stawiania sobie nowych ce-
lów do realizacji. Chciałabym 
życzyć, by serdeczność i poczu-
cie bezpieczeństwa  naszych bli-
skich było zawsze najważniejszą 
sprawą w życiu każdego czło-
wieka. Korzystając z okazji bar-
dzo serdecznie dziękuję wszyst-
kim moim pracownikom oraz 
instytucjom. za bardzo efektyw-
ną i dobrą współpracę.

Artur Gałęski, były dyrektor 
CKE w Warszawie

Rok 2017 był dla mnie rokiem 
bardzo pracowitym. Od stycznia 
do maja, koordynowałem pro-
jekt ,,Repatriacji Polaków z Ka-
zachstanu”, który Stowarzysze-
nie ,,Wspólnota Polska” realizo-
wało na zlecenie Kancelarii Pre-
miera. Wielkie wyzwanie organi-
zacyjne związane z edukacją i in-
tegracją Polaków, potomków ze-
słanych przez Sowietów po na-
paści na Polskę w trakcie II woj-
ny światowej do Kazachstanu, 
było dla mnie wielkim przeży-
ciem. Od maja aż do praktycz-
nie wczoraj, pracowałem wspól-
nie z zespołem historyków i ar-
chiwistów nad książką o Premie-
rze Longinie Komołowskim ,,So-
lidarny Longin Komołowski”. W 
piątek, 29.12, książka miała swo-
ją promocję w Szczecinie. Rok 
2018 zapowiada się równie pra-
cowicie. Od pewnego czasu zbie-
ram i porządkuję materiały do 
nowej książki o Polakach ewaku-
owanych z terenów ogarniętych 
konfliktem w Donbasie, których 
wspólnie z trenerami, nauczy-
cielami języka polskiego i histo-
rii uczyliśmy w latach 2015 i 2016 
w ośrodku Caritas w Rybakach i 
Łańsku na zlecenie Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych. Są też inne 
wyzwania. Ważne żeby starczyło 
na nie czasu. 
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Elżbieta Ceranka, wicedyrek-
tor Specjalistycznego Ośrodka 

Szkolno - Wychowawczego 
w Nowogardzie: 

Najważniejszą rzeczą w na-
szym Ośrodku jest zawsze opieka 
i wychowanie nad dzieckiem nie-
pełnosprawnym, która zajmuje-
my się przez cały rok. Współpra-
cujemy ze Stowarzyszeniem „Na-
sze szanse”, dzięki czemu cho-
ciażby w ostatnim miesiącu mo-
gliśmy doposażyć gabinet logo-
pedyczny w gry i zabawy plan-
szowe. Do zajęć rewalidacyjnych 
zakupiono aparat Brain Boy, któ-

Marcin Fedeńczak, 
Radny Rady Powiatu

Mijający rok 2017 oceniam z za-
dowoleniem pod wieloma wzglę-
dami. W czasie pełnienia manda-
tu Radnego Rady Powiatu w Gole-
niowie zostały zrealizowane w Na-
szej Gminie dwie Powiatowe in-
westycje drogowe tj. przebudowa 
drogi powiatowej Błotno - Nowo-
gard, której całkowity koszt inwe-
stycji wyniósł 4,3 mln zł oraz prze-
budowa drogi powiatowej Trusko-
las - Nowogard, której całość inwe-
stycji to koszt ok. 1,3 mln zł. Nie-
wątpliwym sukcesem w 2017 było 
podpisanie kontraktu samorzą-
dowego, którego całkowita war-
tość wynosi 5,2 mln zł. Nie zabra-
kło również problemów w powia-
towym szpitalu w Goleniowie, któ-
ry boryka się z trudnościami  fi-
nansowymi i kadrowymi. Jako wła-
ściciel firmy transportowej, rok 
2017 oceniam pozytywnie. Udało 
się nawiązać współpracę z nowy-
mi kontrahentami, co przyczyni-
ło się do zwiększenia zatrudnienia 
oraz sprzedaży. W rok 2018 wcho-
dzę w bardzo dobrym nastroju, bo-
wiem jest to rok, w którym będzie-
my realizować kontrakt samorzą-
dowy, a w jego ramach rozbudowę, 
termomodernizację budynku Ze-
społu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Nowogardzie, przeznaczymy na ten 
cel ok 4 mln zł. Zaplanowano rów-
nież szereg szkoleń i warsztatów dla 
uczniów. Zakupimy również 9 oso-
bowy mikrobus dla SOSW w No-
wogardzie. Nowy Rok 2018 w mo-
jej firmie zapowiada się pracowity 
- zamierzam bowiem modernizo-
wać istniejącą flotę pojazdów i za-
kup nowych oraz budowę warszta-
tu samochodowego na własne po-
trzeby. Korzystając z okazji chciał-
bym złożyć Mieszkańcom Naszej 
Gminy oraz Redakcji Dziennika 
Nowogardzkiego najserdeczniej-
sze życzenia zdrowia, wszelkiej po-
myślności oraz samych sukcesów w 
Nowym Roku 2018.

Paweł Słomski 
(Partnerstwo i Rozwój)

Ważnymi wydarzeniami w ze-
szłym roku jakie zainicjowaliśmy 
była między innymi zbiórka pod-
pisów w obronie drzew przed wy-
cinką w centrum miasta, gdzie ze-
braliśmy blisko 700 podpisów. Ak-
cja spowodowała wstrzymanie de-
cyzji dzięki czemu drzewa dalej ro-
sną i służą mieszkańcom. Na ła-
mach lokalnej prasy rozpoczęliśmy 
dyskusję w temacie budowy base-
nu miejskiego. Pływalnia to nie jest 
temat nowy pierwsze projekty były 
już 30 lat temu, jednak w wyniku 
przemian zaniechano jej finaliza-
cji. Cieszy także aktywność rad-
nych wybranych z list stowarzysze-
nia Partnerstwo i Rozwój na forum 
Rady Miejskiej, którzy podjęli sze-
reg istotnych dla rozwoju gminy 
decyzji od drobnych placów zabaw, 
chodników po duże przedsięwzię-
cia takie jak przekazanie pienię-
dzy na rozbudowę strefy czy niesfi-
nalizowane przez Burmistrza bu-
dowę łącznika 700 lecia. Przyszły 
rok 2018 będzie dla stowarzysze-
nia czasem przygotowania do wy-
borów samorządowych. Będziemy 
chcieli także przypomnieć o pra-
wach powiatowych tym bardziej, iż 
w roku 2018 przypada okrągła 200 
rocznica nadania statusu dla po-
wiatu nowogardzkiego. Mieszkań-
com Nowogardu na rok 2018 życzę 
wszystkiego co najlepszego

Roman Szlachetka, 
prezes Spółki „Arno”:

To był dobry rok w naszej bran-
ży, szczególnie druga połowa roku 
przyniosła duży wzrost zamówień. 
Tak korzystna sytuacja na ryn-
ku to jeden z powodów podjęcia 
decyzji, że w 2018 roku będzie-
my rozbudowywać zakład. Nowa 
hala i pomieszczenia biurowe po-
wstaną na należącym do nas te-
renie, obok dotychczasowych bu-
dynków, które docelowo zostaną 
rozebrane. Mam nadzieje, że uda 

się także przeprowadzić gruntow-
ną modernizacje parku  maszyno-
wego, poprzez instalację urządzeń 
pracujących w nowej, innowacyj-
nej technologii.  Wracając do mi-
jającego roku, to najważniejszym 
zadaniem jak realizowałem, była 
jednak budowa (przez naszą firmę 
także na naszym terenie), dwóch 
pawilonów z przeznaczeniem na 
wynajem. Powierzchnia tych pawi-
lonów to 1080 m kw. Roboty postę-
pują bardzo szybko. Zaczęliśmy w 
sierpniu, a już w lutym powinien 
się wprowadzić ze swoją działalno-
ścią pierwszy dzierżawca. Zainte-
resowanie powierzchnią handlową 
w tym rejonie miasta jest bardzo 
duże, dlatego zapewne już wkrótce 
wszystkie pomieszczenia znajdują-
ce się w wybudowanym przez nas 
pawilonach będą zajęte. Wszyst-
ko, co się wiec u nas zaczęło w 2017 
roku, będzie miało swoją kontynu-
ację w roku kolejnym 2018 i to jest 
dobra perspektywa, zarówno dla 
firmy jak i dla naszych pracowni-
ków, którym korzystając z okazji 
składam także najlepsze życzenie 
noworoczne – Do siego Roku! 

W nowym roku 2018 życzę wszyst-
kim mieszkańcom powiatu, a Gmi-
nie Nowogard szczególnie dobrych 
i pomyślnych dni, realizacji swo-
ich planów i zamierzeń, a że jest to 
rok wyborczy samorządów wszyst-
kich szczebli, to życzę wszystkim 
,,dobrych wyborów”, takich aby-
śmy ze swoich decyzji byli zadowo-
leni. Życzę wszystkim aby 2018 był 
rokiem  normalnym! Korzystając z 
okazji Nowego Roku - jako Prezes 
Polskiego Związku Wędkarskiego 
Koła nr 36  w Nowogardzie, życzę 
wszystkim amatorom wędkarstwa,  
sukcesów w połowach, aby te naj-
większe, taaaakie ryby wylądowa-
ły w Waszych podbierakach, a prze-
bywanie z przyrodą było ukojeniem 
tych codziennie zabieganych dni.                                                                                         

Kazimierz Ziemba, 
Przewodniczący Rady 

Powiatu Goleniowskiego:
Kończący się 2017 rok skłania 

pewnie nas wszystkich do jego pod-
sumowania, jaki on był dla mnie, 
dla nas oraz oczekiwań od przy-
szłego 2018 roku. Pełniąc funkcję 
Przewodniczącego Rady Powia-
tu Goleniowskiego, jaką powierzyli 
mi Radni Powiatowi miałem i mam 
możliwość śledzić to wszystko, nad 
czym pracowała Rada. Z pełnym 
przekonaniem stwierdzam, że Rada 
podejmując uchwały własne, a tak-
że przygotowane przez Zarząd Po-
wiatu na czele ze Starostą Panem 
Tomaszem Kuliniczem, przyczyniła 
się do jego dalszego rozwoju i sta-
bilizacji, chociażby inwestycje dro-
gowe, oświatowe i w zdrowie, po-
zyskanie dodatkowych środków z 
programów pomocowych, dobrze 
układająca się współpraca z Rada-
mi wszystkich gminnych samorzą-
dów oraz aktywność radnych na 
posiedzeniach Komisji czy Sesjach 
Rady, daje podstawę do dobrej oce-
ny. Powiat Goleniowski jest wyso-
ko oceniany w rankingach krajo-
wych, tak pod względem rozwoju 
gospodarczego jak i społecznego. 

Magdalena Zarębska-Kulesza 
Kurator Oświaty 

Niewątpliwie mijający 2017 rok 
był dla mnie osobiście bardzo pra-
cowitym rokiem. Wprowadzenie 
reformy oświaty wiązało się z no-
wymi obowiązkami. Rozmowy i 
ustalenia z organami prowadzący-
mi szkoły (sieci szkół) na ich tere-
nie wiązały się z godzinami spędzo-
nymi w terenie lub w Kuratorium. 
Udało się to zadanie wykonać za 
co bardzo dziękuję wójtom, burmi-
strzom, prezydentom miast i staro-
stom. To doświadczenie ugrunto-
wało we mnie przekonanie, że tam 
gdzie jest chęć rozmowy z partne-
rami, to udaje się rozwiązać pro-
blemy. Jeśli słucha się społeczno-
ści lokalnej, rodziców, nauczycieli, 
to udaje się utrzymać szkoły, które 
są ważnym ośrodkiem kultury dla 
wielu społeczności małych miej-
scowości. Cieszę się, że jednostki 
samorządu terytorialnego wsłucha-
ły się w potrzeby mieszkańców po-
zostawiając szkoły na ich terenie. 

Szkoły sześcioletnie stały się 
ośmioletnie, wygaszane są gimna-
zja, licea stały się czteroletnie, szko-
ły zawodowe zmieniły się szkołę 
branżową I stopnia, po której mło-
dzież może kontynuować naukę w 
szkole branżowej II stopnia koń-
czącej się egzaminem maturalnym, 
otwierającym drogę na studia. 

Ważne, że młody człowiek ma 
możliwość wyboru drogi kształ-
cenia zgodnie ze swoimi możli-
wościami. Potrzeby rynku w tym 
względzie też mają duże znacze-

nie. Przedsiębiorcy poszukując do-
brych pracowników, będą w nich 
inwestować. 

Dużym wyzwaniem dla Kurato-
rium, związków zawodowych i dy-
rektorów szkół było zadanie zwią-
zane z zatwierdzeniem arkuszy or-
ganizacyjnych szkół. Udało się to 
dzięki samodyscyplinie wszystkich 
stron. Dyrektorzy na naszą proś-
bę umieszczali oferty pracy, które 
na stronie Kuratorium Oświaty w 
Szczecinie, stanowiły źródło pozy-
skiwania informacji dla poszuku-
jących pracę nauczycieli, oraz po-
zwoliło pomóc podjąć im decy-
zję, jakie starania dodatkowe war-
to podjąć. Cieszę się, że z zgodnie z 
oczekiwaniem MEN nie sprawdzi-
ły się przewidywania, że nauczycie-
le stracą pracę. Cały ten czas prze-
prowadzaliśmy wiele spotkań na te-
renie całego województwa z orga-
nami prowadzącymi, dyrektorami 
szkół, nauczycielami. 

A oprócz tego… no cóż, codzien-
ność… awans zawodowy nauczy-
cieli, oceny pracy, konkursy na sta-
nowiska dyrektora placówki, roz-
patrywanie skarg i wiele innych za-
dań do wykonania. Nie narzekam 
na brak zajęć. Dojazdy do pracy 
dzięki połączeniom kolejowym nie 
sprawiają mi kłopotu. Na co mogę 
ponarzekać, to brak czasu, ale dzię-
ki wyrozumiałości męża i przyja-
ciół, którym z okazji Nowego Roku 
składam życzenia wszelkiej po-
myślności, udaje mi się łączyć wiele 
ról, które dają mi szansę samoreali-
zacji. Pragnę również prosić o po-
moc w dążeniu do celu, który był, 
jest i będzie wspólnym. 

ry służy do usprawniania czy-
tania i pisania u wychowanków. 
W Nowym roku, w dalszym cią-
gu mamy zamiar realizować pro-
jekty unijne, wzbogacać palców-
kę o nowe pomoce dydaktyczne, 
sprzęt do zajęć specjalistycznych i 
zapewniać dzieciom godna opie-
kę i bezpieczeństwo.
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W Knadze pożegnali stary rok 
Grupa młodych żeglarzy z Knagi postanowiła już w sobotę pożegnać stary rok 2017 i złożyć 
sobie życzenia na Nowy Rok - 2018. 

To już robi się tradycją, że Kna-
ga „żyje” nie tylko w trakcie trwa-
nia sezonu żeglarskiego. Od po-
nad roku młodzi adepci żeglar-
stwa spotykają się tu także jesie-
nią i zimą, przy różnych okazjach. 
Ostatnio wspólnie świętowali 
nadchodzące Mikołajki, a w mi-

nioną sobotę (30.12) postanowi-
li też pożegnać rok 2017 i złożyć 
życzenia na Nowy Rok 2018. Nie 
mogło więc zabraknąć zimnych 
ogni i petard, oczywiście odpala-
nych pod okiem dorosłych. Na za-
kończenie strzeliły korki od szam-
pana- rzecz jasna bezalkoholowe-

go i był czas na mały poczęstunek 
przy rozpalonym kominku. Dzień 
wcześniej, w podobnej atmosfe-
rze, spotkała się „starszyzna” Klu-
bu- śpiewano szanty, pieczono na 
grillu kiełbaski, wspominano miłe 
chwile mijającego roku. 

MS

Ostatnie w 2017 roku spotkanie w Knadze

Żabowo

Choinka z dętek 
Na dość oryginalny pomysł wpa-

dli pracownicy Serwisu Ogumie-
nia w Żabowie - ustawili oni dęt-
ki, układając je w kształcie choin-
ki. Tak ułożone opony przystrojo-
no kolorowymi łańcuchami i ude-
korowano świątecznymi lampka-
mi. Zdjęcie niespotykanej dekora-
cji świątecznej przesłała nam jedna 
z klientek serwisu, która ostatnio 
odwiedziła zakład wulkanizacji w 
Żabowie i postanowiła przesłać je 
do naszej redakcji, za co dzięku-
jemy. Pracownikom serwisu opon 
gratulujemy ciekawego pomysłu! 
Z pewnością jest to oryginalny po-
mysł i wzbudza uśmiech i sympa-
tię wśród klientów.                    DŚ
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Tak 
Witaliśmy 
2018 rok!

Wokalista zespołu Loca Grzegorz Porowski mieszkał przez lata w Nowogardzie

Koncert rozpoczął o godzinie 22:00

 Pan Grzegorz wraz z córką Nadią 

Nowogardzkie bawili się również w miejscowych lokalach

Gwiazda wieczoru Justyna Sawicka

Wśród publiczności nie zabrakło także najmłodszych mieszkańców Nowogardu

Na Placu Wolności zgromadziło się około 300 osób 

W Dworku w Kulicach humoru nie brakowało
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Mirosław Berezowski
Lek. weterynarii, społecznik, 

członek Rady Ochrony Pamięci 
Walk i Męczeństwa przy INP w 

Szczecinie
Rok 2017 był pełen ważnych, 

historycznych wydarzeń, w któ-
rych miałem szczęście brać 
udział, oto te, które najbardziej 
utkwiły w mojej pamięci.

Obchody 100 rocznicy Obja-
wień Fatimskich w Nowogardzie, 
do których przygotowywaliśmy 
się od dawna, bo poprzedniego 
roku przywieźliśmy z Fatimy pro-
cesyjną Figurę Matki Bokiej Fa-
timskiej i dlatego brałem udział 
w każdej Procesji Fatimskiej uli-
cami naszego miasta, podczas 
których zawierzaliśmy Nowogard 
Matce Boskiej.  

Pogrzeb pułkownika Andrze-
ja Kiszki – „Żołnierza Wyklęte-
go” walczącego najpierw z Niem-
cami od 1941 r, później z UPA i 
z Sowietami a następnie z rodzi-
mą PPR-owską władzą komuni-
styczną aż do 31 grudnia 1961 r 
, zwolnionego warunkowo z wię-
zienia dopiero w sierpniu 1971 r. 
Cześć Jego Pamięci!

Nowelizacja ustawy dekomuni-
zacyjnej na którą czekałem 30 lat! 
I w związku tym podjęcie uchwa-
ły przez Radę Miejską w No-
wogardzie, najpierw dotyczącą 
zmiany ulicy Dąbrowszczaków 
na Ulicę rtm Witolda Pileckie-
go, a następnie podjęcie uchwa-
ły o rozbiórce „pomnika przyjaź-
ni polsko-radzieckiej”.

Pielgrzymka na kresy a głów-
nie na Białoruś, gdzie można było 
doznać swoistego deja vu i zoba-
czyć takie „kwiatki” np. pomniki 
Lenina w każdym mieście, głów-
ne ulice miejscowości noszące 
nazwy Ulic Lenina lub Sowiecka-
ja (radziecka), a w Oszmianie do 
głównego placu, czyli Płoszczadzi 
Swobody (plac wolności) prowa-
dzącą ulicę 17 września (1939 r). 
Można było sobie przypomnieć, 
że my też mieliśmy jedną z głów-
nych ulic, Ulicę Armii Czerwonej 
a do tej pory również mamy jesz-
cze ul 5 Marca przy Placu Wolno-
ści. Mam nadzieję, że nie na dłu-
go i w przyszłym roku uda się to 
zmienić.

Grażyna Rynkiewicz, Wo-
lontariuszka PZC Caritas przy 

parafii pw. WNMP
 w Nowogardzie:

Reprezentuję katolicką organi-
zację charytatywną Zespół Ca-
ritas, działającą przy parafii pw. 
Wniebowzięcia NMP w Nowo-
gardzie, którym głównym celem 
jest pomaganie osobom potrze-
bującym, chorym i samotnym 
z naszego terenu. Naszą pomo-
cą objętych jest ponad 600 osób. 
Dzięki organizowanym przez nas 
akcjom, opierającym się nie tyl-
ko na wydawaniu żywności po-
chodzących z programów unij-
nych, ale także z darów ofiaro-
wanych w czasie przedświątecz-
nych zbiórek, przekazaliśmy w 
roku 2017 potrzebującym setki 
paczek z produktami żywnościo-
wymi. Oprócz tego, jak co roku, 
wspieraliśmy najmłodsze dzie-
ci w przygotowaniach do rozpo-
częcia nauki w szkole, poprzez 
akcję „Tornister Pełen Uśmie-
chów”. Z tej akcji skorzystało 40 
maluchów. Z myślą o najmłod-
szych po raz kolejny zorganizo-
waliśmy również Dzień Dziecka, 
dla wszystkich dzieci z całej gmi-
ny. Ważnym wydarzeniem ubie-
głego roku była także organiza-
cja trzeciej akcji charytatywnej, 
z której dochód tym razem prze-
kazaliśmy na rzecz Michała Urt-
nowskiego. Z pieniędzy tych, nasz 
wybitny sportowiec, mający na 
swoim koncie wiele sukcesów w 
kolarstwie górskim, mógł zaku-
pić specjalistyczny sprzęt, na któ-
rych może dalej trenować mimo 

Damian Simiński były Wice-
burmistrz Nowogardu, obec-
nie Wiceprezes Zarządu PU-
WiS Sp. z o.o., Prezes Zarzą-

du Mineralica Sp. z o.o., Prezes 
Zarządu Gminnego PSL w No-
wogardzie, a także Członek Za-

rządu Wojewódzkiego PSL w 
Szczecinie

Mijający rok był dla mnie oso-
biście okresem zdominowanym 
przez życie zawodowe. Nowe 
przedsięwzięcia, pomysły,  inwe-
stycje,  a także  nowe Spółki po-
chłonęły niemal sto procent mo-
jego czasu. Dlatego z jednej stro-
ny jestem mocno zmęczony i cie-
szę się, że ten trudny rok dobiegł 
końca, z drugiej zaś strony nie 
mogę się już doczekać kolejnego, 
2018 roku, w którym to powin-
niśmy zobaczyć pierwsze efek-
ty wykonanej dotychczas pracy. 
Do zrobienia zostało jednak jesz-
cze wiele więcej, więc pracy tej z 
pewnością  w najbliższym cza-
sie nie zabraknie.

Rok 2017 to też dla mnie okres 
ciekawych wyzwań, jakimi były 
na przykład prace w zespole do-
radczym przy Głównym Inspek-

O minionym roku  i planach na przyszłość mówią: 
odpowiedzialni za życie społeczne, gospodarcze i kulturalne 

W skali kraju za najważniejsze 
wydarzenie uważam zaproszenie 
na stałe amerykańskiego wojska 
do obrony Nas przed „Ruskimi”, 
żeby już nigdy nie zawisło nad 
Nami widmo Katynia czy Sybiru.

Za najważniejsze wydarze-
nia, jakich mam nadzieję będzie-
my świadkami w przyszłym nad-
chodzącym roku 2018, to ob-
chody 100 rocznicy Odzyskania 
Niepodległości przez Polskę i w 
związku z tym dokończenie usu-
wania symboli komunistycznych, 
czyli symboli zniewolenia.

problemów ze zdrowiem i przy-
gotowywać się do występu na pa-
raolimpiadzie - co jest jego ma-
rzeniem. Dofinansowaliśmy rów-
nież zakup schodołaza dla Kacpra 
z Nowogardu. Trudno w kilku zda-
niach podsumować wszystkie na-
sze działania, bo jest ich w ciągu 
roku bardzo wiele. Żadne z nich 
nie byłyby możliwe do zrealizowa-
nia, gdyby nie ofiarność ludzi do-
brej woli, na których zawsze może-
my liczyć w Nowogardzie. Dlatego 
żegnając rok 2017 i witając Nowy 
Rok 2018 pragnę w imieniu wo-
lontariuszy Caritas złożyć wszyst-
kim ofiarodawcom serdeczne Bóg 
Zapłać za okazaną pomoc. Wierzę, 
że i w tym roku nasze akcje podej-
mowane na rzecz ludzi, którym los 
mniej sprzyja, będą się spotykać z 
taką samą życzliwością mieszkań-
ców naszej gminy oraz sponsorów. 
W imieniu naszego zespołu Caritas 
pragnę też wszystkim złożyć życze-
nia pomyślności w Nowym Roku i 
wszelkich łask Bożych! 

 

torze Ochrony Środowiska ws. 
opracowania założeń do stworze-
nia Ustawy o przeciwdziałaniu 
uciążliwościom zapachowym.

Niestety te wszystkie  obowiąz-
ki spowodowały znaczące ograni-
czenie czasu dla rodziny. Tak to 
już jednak jest, że jeśli chce się co-
kolwiek osiągnąć w życiu zawo-
dowym, to dzieje się to zazwyczaj 
kosztem  życia prywatnego.  To z 
kolei jest trudne i smutne jedno-
cześnie.

Rok 2018 zapowiada się bardzo 
ciekawie. Zarówno pod wzglę-
dem biznesowym, jak i politycz-
nym. Przed nami wybory samo-
rządowe, które odbędą się w no-
wych realiach, w świetle nowej 
Ustawy.  Na poziomie  Kraju par-
tie polityczne już dzisiaj pracują 
nad programami, strategiami wy-
borczymi, ale i na naszym „po-
dwórku” już zaczyna wyczuwać 
się  wyborczą  nerwowość. My-
ślę, że czeka nas wiele zmian, być 
może bardzo istotnych z punktu 
widzenia Nowogardu. Nie należy 
się ich jednak bać. Każda zmiana 
niesie za sobą nowe rozwiązania, 
idee i nowe porządki. Tak powin-
no być  w demokratycznym kra-
ju. Wtedy żyje się i lepiej i cieka-
wiej.

Mam nadzieję, że nowogar-
dzianom w roku 2018 nie zabrak-
nie  spokoju, dobrze płatnej pra-
cy  i dostatku. Życzę wszystkim 
nam  jednak  przede wszystkim 
zdrowia, bo ono jest bezcenne, a 
także  szczęścia i wszelkiej po-
myślności.

 

                                                                                   

Tadeusz Łukaszewicz, prezes 
oddz. PTN w Nowogardzie:
Dla naszego Koła najważniej-

szym wydarzeniem w roku 2017 
był Krajowy Zjazd Delegatów PTN 
w Bełchatowie. Podczas Zjazdu do-
staliśmy dwa Medale, z okazji rocz-
nic oddz. PTN w Rzeszowie i Czę-
stochowie. Kolejnym, równie waż-
nym wydarzeniem, była organi-
zacja Wystawy „Banknoty Pol-
ski i Świata”, gdzie dzięki współ-
pracy zrzeszonych w naszych Ko-
łach członków i sympatyków, mo-
gliśmy zorganizować ją w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Nowogar-
dzie. Wystawa była skierowana do 

wszystkich, w szczególności do dzie-
ci i młodzieży szkolnej, aby mogli 
poznać historię banknotów Polski i 
świata. Jako przedstawiciel PTN od-
działu w Szczecinie, zostałem zapro-
szony na wystawę z okazji 45 – lecia 
Polskiego Towarzystwa Numizma-
tycznego, oddział w Słupsku oraz 
zostaliśmy uhonorowani Medalem, 
wydanym z okazji tego wydarzenia. 
W ciągu minionego roku. Szczegól-
nie w okresie letnim, prezentowa-
łem zbiory własne oraz Koła na po-
szczególnych spotkaniach oraz fe-
stynach, m.in. w Węgorzynie, Świ-
dwinie, Dziwnowie, Mirosławcu, 
Goleniowie, Szczecinie, Bełchato-
wie oraz w Nowogardzie. Dla nasz 
ważnym wydarzeniem oraz podkre-
śleniem działalności naszego Koła, 
było uhonorowanie trzech naszych 
kolegów przez Zarząd Główny PTN, 
złotymi odznakami za całokształt 
pracy na rzecz środowiska i naszego 
Koła. Jednocześnie za poręczeniem 
naszego Koła Zarządu oraz oddzia-
łu w Szczecinie, mogliśmy wręczyć 
dyplomy za współpracę dla naszych 
przyjaciół i sympatyków. Na koniec 
każdego roku, organizujemy spo-
tkanie wigilijne, wraz z podsuwa-
niem działalności danego roku. W 
roku 2017 postanowiliśmy dodat-
kowo zorganizować wieczór wspo-
mnień, gdzie zaprezentowaliśmy fo-
tografie naszych kolegów, przyjaciół 
i sympatyków, którzy od nas ode-
szli we wszystkich latach działal-
ności Koła. W Nowym, 2018 roku, 
w dalszym ciągu będziemy współ-
pracować z Klubem Kolekcjone-
ra w Nowogardzie, z poszczególny-
mi organizacjami i instytucjami. Bę-
dziemy organizować spotkania oraz 
giełdy kolekcjonerskie i mamy na-
dzieję, że nasza współpraca z NDK 
oraz Biblioteką, będzie przebiegać 
bez żadnych problemów. Nasze Koło 
jest otwarte dla wszystkich zaintere-
sowanych, którzy by chcieli do nas 
oraz do Klubu Kolekcjonera, dołą-
czyć. Jednocześnie informujemy, że 
jesteśmy jedynym Kołem Numizma-
tycznym działającym w wojewódz-
twie zachodniopomorskim oraz jed-
nym z nielicznych w Polsce. W nie-
dalekiej przyszłości, kiedy będziemy 
obchodzić 40 – lecie, naszym marze-
niem jest zorganizować w Nowogar-
dzie Krajowy Zjazd Delegatów PTN. 
W Nowym Roku 2018, życzymy na-
szym kolegom, przyjaciołom oraz 
sympatykom, ciekawych i wspania-
łych eksponatów w swoich zbiorach, 
wytrwałości w kolekcjonowaniu, 
większego zainteresowania obec-
nością na naszych spotkaniach. „Z 
przodu i z boku, niech wpadają w 
Wasze ręce najlepsze okazy, w 2018 
roku”. Z pozdrowieniami od Zarzą-
du Koła PTN w Nowogardzie.
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O minionym roku  i planach na przyszłość mówią: 
odpowiedzialni za życie społeczne, gospodarcze i kulturalne 

Zbigniew Florkowski, Sołtys 
Dąbrowy Nowogardzkiej:

Sołectwo Dąbrowa Nowo-
gardzka w minionym 2017 roku 
realizowało zadania związa-
ne z naszą społecznością. Rada 
Sołecka ściśle współpracuje ze 
Stowarzyszeniem Mieszkań-
ców Dąbrowy „DĄB” od chwi-
li jego powstania czyli od 2008 
roku. Wspólnie realizujemy ta-
kie działania jak Dzień Dziecka, 
choinka czy wyjazdy edukacyj-
no – kulturalne, w ramach po-
zyskanych środków zewnętrz-
nych w projektów. W tym roku 
byliśmy w Skalnym Mieście Pra-
dze, Wrocławiu. Realizowaliśmy 
projekt SPOŁECZNIK. Główny-
mi zadaniami było doposażenie 
placu zabaw w nowe urządze-
nia, doposażenie Sali wiejskiej 
w krzesła, naczynia oraz boiler 
na ciepłą wodę. Zadania te reali-
zowaliśmy z Funduszu Sołeckie-
go. W ramach programu SPO-
ŁECZNIK zagospodarowaliśmy 
nowe miejsce do odpoczynku 
wyposażając je w ławki, krzewy. 
Poprawiono drogi gminne w m. 
Piaski i drogę w Dąbrowie. Ma-
teriał na drogę przekazała gmi-
na. W 2018 roku planujemy po-
zyskać środki zewnętrzne na 
termoizolację budynku biblio-
teki, planujemy zakupić i wy-
mienić gabloty informacyjne w 
sołectwie (są aż 4), przeprowa-
dzić malowanie Sali wiejskiej. 
Wspólnie ze Stowarzyszeniem 
będziemy pisać wniosek o ko-
lejny wyjazd edukacyjno - kul-
turalny i inne działania z pro-
gramu SPOŁECZNIK. Ważnym 
wydarzeniem w przyszłym roku 
będą obchody 10-lecia naszego 
Stowarzyszenia. Jak zwykle bę-
dziemy realizować działania cy-
kliczne jak Dzień Dziecka, cho-
inkę czy odpust w naszej miej-
scowości. 

Jowita Pawlak, 
przewodnicząca Klubu
 Radnych Niezależnych:

Podsumowując rok 2017 
stwierdzam, że pomimo wielu nie 
zrealizowanych przez Burmistrza 
inwestycji zapisanych w Budżecie, 
był udany. Od początku kadencji 
celem naszej grupy jest rozwój go-
spodarczy Gminy poprzez przy-
gotowanie obszaru strefy ekono-
micznej do wprowadzenia inwe-
storów oferujących miejsca pracy. 
Cel ten się udało osiągnąć dzię-
ki dofinansowaniu ze środków 
Unii Europejskiej projektu uzbro-
jenia w wod.-kan. Strefy, w ra-
mach Kontraktu Samorządowe-
go, którego jestem pomysłodaw-
czynią i współtwórcą całej czę-
ści tzw. miękkiej Kontraktu, czyli 
projektów szkoleniowych. W na-
szych działania zawsze kieruje-
my się dobrem ogółu społeczeń-
stwa. Mam nadzieję, że w 2018 
roku cele określone do realizacji w 
Uchwale budżetowej zostaną zre-
alizowane przez Burmistrza i bę-
dzie to wspólny sukces dla miesz-
kańców Gminy.  Na nadchodzący 
Nowy Rok życzę wszystkim miesz-
kańcom zdrowia, bo to najważ-
niejsze oraz wszelkiej pomyślności 
i sukcesów zarówno w życiu oso-
bistym jak i zawodowym. Także 
dystansu do wielu spraw i optymi-
zmu. Na koniec chciałam powie-
dzieć, że spełniam się zawodowo 
pracując jako specjalista ds. po-
zyskiwania funduszy w Starostwie 
Powiatowym w Goleniowie, mo-
gąc wspomagać rozwój całego po-
wiatu a przede wszystkim Gminy 
Nowogard, poprzez korzystanie ze 
środków zewnętrznych, co wpły-
wa na wzrost potencjału społecz-
nego i gospodarczego.

Marian Szpilkowski
Sekretarz KŻ „Knaga”

KŻ „Knaga” na koniec 2017 r. 
zrzeszał 93 amatorów i sympaty-

ków żeglarstwa w tym16-tu mło-
dych żeglarzy (poniżej 18-go roku 
życia). Bieżącą działalnością klu-
bu kierował Zarząd w składzie: Jan 
Smolira – komandor, Antoni Bie-
lida – v-ce komandor, Sławomir 
Skubij – v-ce komandor, Marian 
Szpilkowski – sekretarz, Mirosław 
Berezowski – skarbnik oraz bos-
man – Zbigniew Kolibski.

W sezonie 2017 kontynuowano 
dotychczasowe projekty adresowa-
ne do dzieci i młodzieży (m.in. w 
ramach zadania publicznego „Bez-
piecznie na wodzie), umożliwiające 
im zdobywanie i  rozwijanie umie-
jętności żeglarskich, w szczególno-
ści:

 -  kurs żeglarski Junga & Kadet 
dla początkujących (10 – 25.07), 
udział wzięło 25 dziewcząt i chłop-
ców  w wieku od 7 do 12 lat,. Kurs 
zakończył się regatami o pucha-
ry ufundowane przez Caritas przy 
Parafii Wniebowzięcia NMP w No-
wogardzie,

-  przez cały sezon kontynuowa-
no szkolenie kursantów z lat ubie-
głych z wykorzystaniem bazy klu-
bowej    (jachty typu „Cadet”, „Tap-
per”, „Europa”, „OK. Dinghy”, „420” 
i jachcie kabinowym „Tango 730””,    
szkolenie prowadzili członkowie 
klubu a w szczególności:  bosman 
– Zbigniew Kolibski oraz  morscy 
sternicy jachtowi Dacjan Kijowski 
i Robert Wysokolski, 

 -  dzięki licznej rzeszy sponso-
rów zorganizowano regaty:

    o puchar Prezesa PUWiS 
(08.07),  o puchar „Dziennika No-
wogardzkiego” (13.08), o puchar 
Agencji Reklamowej „Dorado” 
(13.08), o puchar Starosty Gole-
niowskiego (17.09) oraz o puchar 
Burmistrza  Nowogardu (23.09),  
które cieszyły się dużą frekwen-
cją dzieci i młodzieży, w tym rów-
nież młodych    żeglarzy z Centrum 
Szkolenia Żeglarskiego w Szczeci-
nie i „Pogoni” Szczecin,

 - nawiązano współpracę Cen-
trum Szkolenia Żeglarskiego w 
Szczecinie oraz Mariną w Kamie-
niu Pom, dzięki czemu nasze dzie-
ci mogły uczestniczyć w rejsie po 
Zalewie Kamieńskim oraz w ca-
łodziennych zajęciach na Jeziorze 
Dąbie,

-  kontynuowano zimową szkół-
kę żeglarską – cotygodniowe szko-
lenia w okresie jesienno-zimowym  
z teorii żeglowania i prac bosmań-
skich,

-  kontynuowano wizyty dzieci 
„zewnętrznych” w Klubie, w tym 
roku byli to uczniowie ze SP w Dę-
bicach i uczniowie ze Szkoły Mu-
zycznej w Nowogardzie.

Rok 2017 zaznaczył się wzro-
stem aktywności dorosłych człon-
ków klubu, którzy w roku bieżącym 

bardzo często korzystali ze sprzętu 
klubowego, żeglując  po naszym 
pięknym jeziorze, ale również włą-
czyli się w bieżącą działalność klu-
bu (przygotowanie przystani oraz 
sprzętu do sezonu, bieżące remon-
ty sprzętu pływającego, remont po-
mostu, organizacja regat), bardzo 
cieszy fakt, że członkami Klubu jest 
coraz więcej kobiet (m.in. mamy 
naszych młodych żeglarzy), któ-
rych pomoc w pracach organiza-
cyjnych jest nieoceniona. 

Dużą rolę w integracji człon-
ków Klubu były częste spotkania 
przy ognisku i grillu połączone ze 
wspólnym śpiewaniem szant i pio-
senek żeglarskich zarówno w trak-
cie sezonu letniego, jak i w okresie 
jesienno-zimowym – przy komin-
ku w salce klubowej (Zaduszki że-
glarskie, Andrzejki, Mikołajki, Wi-
gilia, pożegnanie Starego Roku).

W 2018 r. KŻ Knaga zamie-
rza kontynuować i dalej rozwijać 
wszystkie kierunki działania z 2017 
r., wznowić Przegląd Piosenki Że-
glarskiej „Szuwary”, doprowadzić 
do modernizacji nabrzeża klubo-
wego w celu poprawy estetyki oraz 
zwiększenia bezpieczeństwa użyt-
kowników przystani, podjąć stara-
nia w celu zakup i montaż nowego 
pomostu pływającego wraz ze sta-
nowiskami do cumowania łodzi.

Zarząd, korzystając z okazji 
chciałby w tym miejscu serdecz-
nie podziękować wszystkim Przy-
jaciołom, Sympatykom i Sponso-
rom Klubu za udzielane wsparcie 
(nie tylko finansowego) w 2017 r., i 
jednocześnie życzyć wszystkim jak 
najlepszego w Nowego Roku 2018.

       

Eugeniusz Tworek, Prezes 
Zachodniopomorskiego 

Oddziału PSD:
Polskie Stowarzyszenie Diabe-

tyków próbuje przyjść ludziom 
oraz ich bliskim, chorym na cu-
krzycę,  z pomocą. W Nowogar-
dzie w 2009 roku nastąpiła reak-
tywacja działalności koła diabe-
tyków. Mamy wrażenie, że na na-
szą działalność zalazła zrozumie-
nie i aprobatę w lokalnej społecz-
ności stając się jednocześnie uży-
teczną nie tylko dla diabetyków. 
Zapotrzebowanie na naszą dzia-
łalność zaczęły zgłaszać ościenne 

społeczności naszej gminy i tak 
w 2014 z inicjatywy Koła Nowo-
gard zostaje powołane koło dia-
betyków w Goleniowie i utwo-
rzony Oddział Powiatowy Go-
leniów. Praca i zaangażowanie 
naszych diabetyków zostaje do-
ceniona i pod koniec 2016 roku 
Nowogard zostaje siedzibą Od-
działu Zachodniopomorskie-
go Diabetyków. Od pierwszych 
dni naszej działalności postano-
wiliśmy być otwartymi nie  tylko 
na problemy cukrzyków ale rów-
nież jak najszerszej rzeszy na-
szej społeczności. Główne kie-
runki naszej działalności to: ba-
dania przesiewowe, edukacja w 
kierunku cukrzycy adresowa-
na do szerokich gremiów, pro-
wadzenie konsultacji diabeto-
logicznych, działania w kierun-
ku integracji diabetyków, współ-
praca z innymi kołami, uczest-
niczmy w festynach i innych im-
prezach na terenie Gminy No-
wogard, Powiatu Goleniowskie-
go jak również na terenie wo-
jewództwa Zachodniopomor-
skiego. W tym roku rozpoczęli-
śmy VII edycję Nowogardzkiej 
Szkoły Cukrzycy. W Nowogar-
dzie w 2017 roku zostały zorga-
nizowane po raz pierwszy Wo-
jewódzkie Obchody Światowego 
Dnia Walki z Cukrzycą w trak-
cie, których został rozstrzygnię-
ty rozpisany wśród zachodnio-
pomorskich szkół konkurs pla-
styczny „Cukierek odrzuć, hop - 
CUKRZYCY POWIEDZ STOP”. 
Liczna grupa diabetyków z No-
wogard uczestniczyła w Sympo-
zjum Diabetologicznym Diabe-
tica Expo w Toruniu. Jako part-
nerzy braliśmy udział w II Finale 
Kongresu Bezpieczeństwa Wod-
nego 14 listopada 2017r. w dniu 
Światowego Dnia Walki z Cu-
krzycą. Jak co roku 14 listopada 
Miejski Ratusz w Nowogardzie 
w geście solidarności z diabety-
kami był podświetlony na nie-
biesko. Prowadzimy od początku 
działalności koła własną stronę 
internetową. Staramy się zapro-
sić do czynnego udziały w walce 
z pandemią cukrzycy władze sa-
morządowe wszystkich szczebli, 
media, instytucje, przedsiębior-
ców i wszystkich, którzy zechcą 
pochylić się nad problemem, 
któremu na imię „CUKRZYCA”. 
Nowy 2018 rok dla diabetyków 
to kontynuacja dotychczasowych 
działań ale również i otwarcie na 
nowe wyzwania, które zapew-
ne przyniesie cukrzyca. W 2018 
roku planujemy poświęcić wię-
cej uwagi edukacji cukrzyco-
wej wśród dzieci i młodzieży, jak 
również wśród nauczycieli. Wię-

cej uwagi zamierzamy poświęcić 
młodym diabetykom, podejmie-
my próbę utworzenia Koła Mło-
dych Diabetyków przy Oddzia-
le Zachodniopomorskim PSD w 
Nowogardzie.
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Sprawozdanie lZS Osina za 2017 rok

Posiadają największą ligę w powiecie
Poprosiliśmy Przewodniczącego LZS Gminy Osina - Tomasza Gajdę, o podsumowanie imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez Urząd 
Gminy Osina, Sołectwa Gminy Osina oraz Radę Gminną LZS w 2017 roku. Bez wątpienia wielkim sukcesem Osiny jest fakt, że w sali sportowej ZSP roz-
grywana jest największa amatorska liga w całym powiecie goleniowskim. 

Generalnie działalność sportową 
w 2017 roku zaczęliśmy od kon-
tynuacji VIII edycji Osińskiej Ligi 
Piłki Siatkowej sezon 2016/17, w 
której wzięło udział 10 zespołów 
z powiatu goleniowskiego. Po raz 
kolejny organizowana przez nas 
liga była największą w powiecie. 
W dniu 18 marca 2017 roku odby-
ły się mecze o miejsce III (LZS Wę-
gorza – LZS Czermnica 3:2) i fi-
nał (Wojcieszyn I – Krzywice 0 :3). 
Klasyfikacja końcowa VIII edycji 
OLPS przedstawia się następują-
co: 1. Krzywice, 2. Wojcieszyn I, 3. 
Węgorza, 4. Czermnica, 5. Dąbro-
wa, 6. Gwiazda Osina, 7. Żabowo, 
8. Kikorze, 9. Wojcieszyn II, 10. 
Bruklin Osina. Wszystkie zespo-
ły otrzymały puchary oraz dyplo-
my. Pierwsze 4 zespoły otrzyma-
ły dodatkowo medale i piłki Mol-

ten V5M5000. Przyznano rów-
nież nagrody indywidualne: MVP 
I - Aleksandra Zehner  (Krzywice), 
MVP II - Łukasz Czarny  (Woj-
cieszyn I), Król ,”gwoździa” - Ma-
teusz Pędziwiatr (Krzywice), Fair-
-play - Marcin Rapa (Czermnica). 
Warto podkreślić, że rozegraliśmy 
52 mecze i żaden z nich nie zakoń-
czył się walkowerem. Liga odby-
wała się w Zespole Szkół Publicz-
nych im. Bronisława Malinowskie-
go w Osinie, dzięki bardzo dobrej 
współpracy z dyrektorem placówki 
p. Tatianą Olbert. Liga została bar-
dzo dobrze oceniona przez uczest-
niczące w niej drużyny, jak i spo-
rej grupy kibiców. Sezon letni roz-
począł się najbardziej popularną 
dyscypliną w naszej gminie, czyli 
turniejem piłki siatkowej plażowej 
03.06.2017 roku. W ramach dzia-

łalności LZS Gmina Osina odbyło 
się łącznie 13 imprez sportowo-re-
kreacyjnych. W tym turnieje piłki 
nożnej, siatkowej, piłki siatkowej 
plażowej, turnieje piłki nożnej dla 
młodzieży do lat 15 oraz gry i za-
bawy dla najmłodszych. Organi-
zowane zawody miały charakter 
otwarty dla wszystkich miejscowo-
ści powiatu goleniowskiego. Łącz-
nie wystartowało w nich 14 zespo-
łów (6 zespołów z gminy Osina i 
8 zespołów z innych gmin (Nowo-
gard, Maszewo, Goleniów)). Jak co 
roku dla najlepszej drużyny z Gmi-
ny Osina Wójt Gminy p. Krzysz-
tof Szwedo oraz Przewodniczą-
cy LZS Gminy Osina Tomasz Gaj-
da ufundowali nagrodę pienięż-
na  w kwocie 1500 zł. Po raz dru-
gi  z rzędu najlepsi okazali się go-
spodarze, czyli LZS Osina. Punk-
tacja dotyczyła łącznej punkta-
cji za rozgrywki piłki nożnej i pił-
ki siatkowej. Klasyfikacja przedsta-
wia się następująco:  1. LZS Osina 
- 83 pkt.; 2. LZS Węgorza - 53 pkt.; 
3. LZS Węgorzyce - 30 pkt.; 4. LZS 
Kikorze - 17 pkt.; 5. LZS Krzywi-
ce - 15 pkt.; 6. LZS Bodzęcin - 13 
pkt. Wszystkie mecze zarówno pił-
ki siatkowej i nożnej sędziowane 
były przez wykwalifikowaną kadrę 
sędziów: piłka nożna p. Arkadiusz 
Domagała, piłka siatkowa – p. To-
masz Gajda (sędzia szczebla cen-
tralnego). Podczas całych rozgry-
wek nie odnotowano żadnych kon-
tuzji ani zachowań niesportowych. 
Największą przeszkodą utrudnia-
jącą rozgrywki były niekiedy wa-
runki atmosferyczne. Zdarzało 
się niejednokrotnie, że mecze pił-
ki nożnej rozgrywane były przy 
strugach deszczu. Nie zniechęciło 
to jednak ani zawodników, ani sę-
dziów. Zawsze liczyła się dobra za-
bawa i gra fair-play. Po zakończo-
nych rozgrywkach na świeżym po-
wietrzu, w dniu 3 grudnia ruszyła 

kolejna IX już edycja Osińskiej Ligi 
Piłki Siatkowej – sezon 2017/2018. 
Liga rozrosła się z 10 do 12 zespo-
łów. Po raz kolejny jesteśmy naj-
większą ligą powiatu goleniow-
skiego. Pomimo, iż mamy mniej-
szą salę niż inne gminy powiatu, 
miłośnicy siatkówki zgłaszają się 
do nas. Jak sami twierdzą docenia-
ją nas za profesjonalizm, wzoro-
wą organizację oraz cenne nagrody 
dla wszystkich uczestników. Naj-
liczniejszą i najwierniejszą gru-
pą kibiców są mieszkańcy Wojcie-
szyna i Osiny. Obecnie jesteśmy już 
po III kolejce. Warto wspomnieć, że 
podczas III kolejki w dniu 17 grud-
nia 2017 r. wójt Gminy Osina p. 
Krzysztof Szwedo wraz z przewod-
niczącym LZS Gminy Osina doko-
nali oficjalnego otwarcia IX edycji 
OLPS oraz wręczył czek na 1500 zł 
dla drużyny LZS Osina za zajęcie I 
– go miejsca w ogólnej klasyfikacji 
rozgrywek imprez sportowo-rekre-
acyjnych rozgrywanych zgodnie z 
kalendarzem. Sukces włodarze za-
wdzięczają głównie zawodnikom 
,,Gwiazdy” Osina. Z powodu ilości 
zgłoszonych do ligi drużyn, jej za-
kończenie planowane jest w kwiet-
niu 2017 r. W sumie zostanie roze-
granych około 75 meczów, co nie-
wątpliwie jest rekordem nie do po-
bicia  w naszym powiecie. Atrak-
cyjność ligi samoistnie przycią-

ga również sponsorów oferujących 
atrakcyjne nagrody. Wśród nich 
należy wymienić– Starostę Powia-
tu Goleniowskiego a zarazem Prze-
wodniczącego Powiatowego  Zrze-
szenia LZS- p. Tomasza Kulinicza, 
sołtysów miejscowości drużyn bio-
rących udział w lidze oraz prywat-
nych przedsiębiorców, którzy z chę-
cią sponsorują oraz pomagają w 
organizacji OLPS. Jako Przewod-
niczący Rady Gminnej LZS Gminy 
Osina pragnę podziękować wszyst-
kim za dotychczasową współpracę. 
To dzięki Wam nasze rozgrywki z 
roku na rok stają się coraz bardziej 
atrakcyjne i przyciągają coraz wię-
cej drużyn oraz towarzyszących im 
kibiców.  Nie zawsze jest łatwo, ale 
zawsze potrafimy dojść do kompro-
misu i osiągnąć sukces. Przed nami 
Nowy Rok i nowe wyzwania… Za-
praszamy wszystkie drużyny do 
udziału  w imprezach sportowo re-
kreacyjnych w Gminie Osina. Ko-
rzystając z okazji w imieniu swo-
im oraz Wójta Krzysztofa Szwe-
do, składamy najserdeczniejsze ży-
czenia szczęśliwego Nowego Roku 
wszystkim sportowcom biorącym 
udział w organizowanych przez 
naszą gminę zawodach. 

Ze sportowym pozdrowieniem
Tomasz Gajda

Przewodniczący LZS
Gminy Osina

Oprac: KR

Wójt Krzysztof Szwedo wręczył LZS Osina czek na 1500 zł za osiągane wyniki w 
2017 roku.

Osińska Liga Piłki Siatkowej jest największą ligą w powiecie goleniowskim

Tomasz Gajda jest Przewodniczącym LZS oraz sędzią siatkówki
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

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

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

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

zatrudni kierowców samochodów 
ciężarowych 

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

rOZkŁaD JaZDY PkP

ATERIMA MED. 
Opiekunki osób 

starszych w Niemczech. 
Premie świąteczne 

do 300 EUR. 
Tel. 91 506 55 55

Atrakcyjne oferty pracy dla opiekunek seniorów, 
praca w Niemczech, szybkie wyjazdy, 

akceptujemy język na poziomie podstawowym. 
Tylko teraz Bonus 300 € za wyjazd do 16 grudnia. 

                         Szczecin – 517 175 599

Gospodarstwo Rolne

Wymagania:
- czynne prawo jazdy 
   kategorii B i T lub B+E;
- doświadczenie w obsłudze 
   maszyn rolniczych;
- mile widziana obsługa 
   ładowarki teleskopowej
Oferujemy:
- nowoczesne narzędzia pracy;
- atrakcyjne wynagrodzenie;
- umowę na czas nieokreślony;
- ubezpieczenie grupowe.

zatrudni 
traktorzystę 

- operatora maszyn rolniczych

Kontakt 
e-mail: biuro@farmaredlo.pl

Sprzedam mieszkanie 
własnościowe w centrum 

Nowogardu o pow. 60 m2, 
IV piętro – cena 210 tys. zł. 

Tel. 608 392 453

ENDOKRYNOLOGICZNY
Lek. med. Adriana Dubińska-Walczak

specjalista chorób wewnętrznych
- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

CHORÓB CUKRZYCY I NADCIŚNIENIA
Lek. Ewa Zdawska

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista diabetolog 

GABINETY MEDYCZNE

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

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

pn., wt. - 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)
U W A G A
Od dnia 10.12.2017r nastąpiła zmiana rozkładu jazdy pociągów, po-

niżej prezentujemy godziny odjazdów pociągów z Nowogardu w kie-
runku na Szczecin Główny i Kołobrzeg.

Kierunek Szczecin Główny:
Godz. Od-

jazdu:
Nowogard

Stacje pośrednie: Przystanek 
końcowy:

Szczecin 
Główny

04:50
pon.-piąt.

Wyszomierz, Osina, Mosty, Gole-
niów, Kliniska, Szczecin Dąbie, Szcze-
cin Zdroje, Szczecin Port Centralny,

05:48

06:36
pon.-sob.

Wyszomierz, Osina, Mosty, Gole-
niów, Kliniska, Szczecin Dąbie, Szcze-
cin Zdroje, Szczecin Port Centralny,

07:38

07:47
pon.-niedz. 

Wyszomierz, Osina, Mosty, Gole-
niów, Kliniska, Szczecin Dąbie, Szcze-
cin Zdroje, Szczecin Port Centralny,

08:59

10:21
pon.-niedz.

Wyszomierz, Osina, Mosty, Gole-
niów, Kliniska, Szczecin Dąbie, Szcze-
cin Zdroje, Szczecin Port Centralny,

11:34

14:27
pon.-niedz.

Wyszomierz, Osina, Mosty, Gole-
niów, Kliniska, Szczecin Dąbie, Szcze-
cin Zdroje, Szczecin Port Centralny,

15:40

16:36
pon.-niedz.

Wyszomierz, Osina, Mosty, Gole-
niów, Kliniska, Szczecin Dąbie, Szcze-
cin Zdroje, Szczecin Port Centralny,

17:49

18:39
pon.-niedz.

Wyszomierz, Osina, Mosty, Gole-
niów, Kliniska, Szczecin Dąbie, Szcze-
cin Zdroje, Szczecin Port Centralny,

19:55

Kierunek Kołobrzeg:
Godz. Od-

jazdu:
Nowogard

Stacje pośrednie: P r z y s t a -
nek końco-
wy:

Kołobrzeg
07:48
pon.-sob.

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

09:02

09:20
sobota,nie-

dziela

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

10:29

11:49
pon.-niedz.

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

13:00

13:47
pon.-piąt.

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

15:07

15:56
pon.-niedz.

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

17:15

17:57
pon.-niedz

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

19:19

20:23
pon.-sob.

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

21:37

21:55
p o n - p i ą t . , 

niedziela
1 przesiadka

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

22:59
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OGŁO SZe NIa drob ne

reklama

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

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

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:

kontakt: 602 649 587

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy

Wszelkie usługi
remontowo-budowlane

i wykończeniowe. 
608 889 627,
724 568 015 

NIerUCHOmOŚCI
•	 Sprzedam tanio działkę bu-

dowlaną w Kościuszkach 1202 
m2. Przy działce prąd, woda, 
kanalizacja, dojazd utwardzo-
ny w pobliżu jeziora. 575 345 
659 

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

•	 Sprzedam działki budowlane 
w pełni uzbrojone. Już z pla-
nem zagospodarowania prze-
strzennego. Oszczędzasz czas i 
pieniądze! 693 850 197 Najlep-
sze ceny w Nowogardzie, Osie-
dle Słoneczne. 

•	 Do wynajęcia pomieszczenie 
na biuro 11m2, I piętro, No-
wogard. Ul. 700 lecia 17b. Tel. 
501 549 818

•	 Sprzedam działki budowla-
ne w Karsku przy drodze. 691 
664 658

•	 Do wynajęcia mieszkanie 4 
pokojowe. 504 898 980 

•	 Sprzedam  piętro domu do re-
montu ul. Woj. Polskiego. Tel. 
504 898 980 

•	 Do wynajęcia lokal pod dzia-
łalność gospodarczą. 609 24 58 
16 

•	 Sprzedam mieszkanie Wierz-
bięcin, M2, bezczynszowe. 605 
470 602 

•	 Sprzedam działkę rekreacyjną 
przy ul. Zamkowej. 607 654 692

•	 Sprzedam piętro domu do re-
montu. Tel. 504 89 89 80 

•	 Sprzedam mieszkanie w domu 

dwurodzinnym nad jeziorem, 

100m2, I i II piętro, 3 pokoje, 

kuchnia, łazienka, do remon-

tu, ogród 4,5 ara. Cena 225 tys 

zł. Tel. 601 58 40 54 
•	 Szukam mieszkania na par-

terze w centrum Nowogardu, 
min 3 pokoje. 913920584 

•	 Dębice okazyjnie sprzedam 
3000 m2 działkę pod zabudowę 
ok. 45 000. Tel. 501 307 666

•	 Nowogard Asnyka działki pod 
zabudowę, cisza spokój do 
1000m2. 501 307 666 

•	 Do wynajęcia dom. Tel. 501 
814 871 

•	 Do wynajęcia kawalerka w 
Goleniowie. Tel. 501 814 871 

•	 Zamienię mieszkanie 67m2 
na mniejsze 2 pokoje. 91 39 
73 664 

•	 Wynajmę  lub sprzedam miesz-
kanie dwupokojowe ul. Ko-
walska. 607 617 849

•	 Mieszkanie do wynajęcia. Tel. 
604 269 301 

•	 Mieszkanie do wynajęcia dwu-
pokojowe, częściowo umeblo-
wane. Tel. 507 264 523

•	 Pokój do wynajęcia. 604 279 
006

•	 Mieszkanie do wynajęcia. 721 
145 910

•	 Do wynajęcia kawalerka. Tel. 
516 27 27 45

•	 Wynajmę pokój 1 osobie. Tel. 
798 382 886 

mOTOrYZaCJa
•	 Sprzedam amortyzatory, sprę-

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

•	 Sprzedam Alfa Romeo 1.6, TS, 
2001, cena do uzgodnienia. 
Tel. 573 367 648 

•	 Sprzedam koła z oponami do 
Golfa 2, 13stki, zimówki. TA-
NIO. 605 576 908

rOlNICTWO
•	 SPRZEDAM – kaczki, gęsi  sku-

bane. 796759414
•	 Zatrudnie pracownika na fer-

mę drobiu gm. Osina dobre 
warunki płacowe. 511 731 352 

•	 Sprzedam sianokiszonkę, 40 
belotów. 604 952 571 

•	 Presę  do słomy, kostkująca 
sprzedam. 508 211 596 

•	 Sprzedam obsypnik do kopa-
nia mało używany, cena 2600 
zł. Tel. 696 807 922 

•	 Sprzedam prosiaki. 508 211 
596 

•	 Prosiaki sprzedam. Tel. 889 
520 536

 USŁUGI
•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE 

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

•	 Elektryk z uprawnieniami E+D. 
Tel. 607 289 419 

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

•	 Remont na każdą kieszeń. 
Tel.609 715 839

•	 Malowanie, montaż paneli 
podłogowych i inne drobne 
naprawy wykona “złota rącz-
ka”. 91 39 22 783, 784 79 22 70

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

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 
330 606

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

•	 Mycie okien. 731 792 825
•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Na-

prawiamy za gotówkę na raty 
laptopy tablety telefony. Sku-
pujemy laptopy telefony. Adres 
Nowogard 700Lecia 15 I piętro 
nad apteką tel 91-577-53-73 lub 
792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzin-
ne, urlopowe: Niemcy, Holan-
dia, Austria, Anglia, Belgia, 

Norwegia. Tel. 71 385 20 18, 
601 759 797 

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

•	 AGENCJA REKLAMOWA VI-
ZART, oprawianie prac w 2 
minuty, bindowanie, wydruki, 
ksero, laminowanie, Nowogard 
ul. 700 lecia 15 (nad sklepem 
zielarskim)Tel. 605 522 340 

•	 Przepisywanie prac (licencjac-
kich, magisterskich i innych), 
dokumentów, CV, listów mo-
tywacyjnych, Szybko, solid-
nie. Agencja reklamowa Vi-
zart  Nowogard ul. 700 lecia 15 
(nad sklepem zielarskim)Tel. 
605 522 340.

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

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

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 
721 988 735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, 
układanie kostki granitowej, 
polbruku. 726 403 937

•	 Usługi koparko-ładowarką. 
669 123 127

•	 Usługi ogólnobudowlane. Tel. 
511 901 973 

•	 Wykonam pracę remontowe. 
691 430 490 

•	 Serwis AGD Nowogard. 698 
352 406

•	 Wypełniam dokumenty do 
ZUS na emeryturę i rente. Tel 
507 872 391 

•	 Nauka gry na keyboardzie, gi-
tarze lub innym instrumencie 
– tanio. 669 889 627

•	 Wykonam remonty i wykończ-
nia mieszkań, łazienki od pod-
staw. 608 364 330 

•	 Usługi remontowo-budowla-
ne i wykończenia wnętrz. 724 
568 015 

•	 TRANSPORT. 600 182 682
•	 Usługi transportowe TRANS-

IT-MAXI. 503 153 159 
•	 Usługi ogólnobudowlane. 511 

901 973 

•	 Matematyka. 668 17 12 12

PraCa
•	 Aktivmed24.pl Opiekunki Se-

niorów Niemcy. Premie wa-
kacyjne, 530555015

•	 AMBERCARE24 Opiekun-
ki do Niemiec, wymaga-
ny j. niemiecki komunika-
tywny, zarobki netto do 1500 
euro/mies., wyjazdy od zaraz, 
sprawdzone oferty, legalnie 
737 451 825, 737 886 919, 737 
489 914

•	 Spawaczy zatrudnię. Atrak-
cyjne wynagrodzenie. 503 
032 234 

•	 Firma LEMARK – lider na 
runku tachografów, ogrzewan 
postojowych i klimatyzacji za-
trudni elektromechanika lub 

mechanika ze znajomością 
podstaw elektryki. Oferujemy 
szkolenia i pomoc w zdobyciu 
nowych umiejętności. Tel. 601 
275 900 

•	 Przyjmę do pracy ekspedient-
kę odpowiedzialną, sumien-
ną. 797 394 807 

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

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

•	 Zwrot podatku z pracy, ro-
dzinne, urlopowe Niemcy, 
Holandia, Austria, Anglia, 
Belgia, Norwegia. Tel. 71/385 
20 18, 601 75 97 97

•	 Poszukuje osoby do wykona-
nia wiaty drewnianej. Tel. 502 
103 432 

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

•	 Pizzeria Fantazja zatrudni kel-
nerkę. Tel. 509 411 799

•	 Zatrudnię mechanika. 501 
762 576 

•	 Mechanik samochodowy z do-
świadczeniem szuka pracy, 
Nowogard. 733 663 260 

•	 MURARZY, BETONIARZY, 
PRACOWNIKÓW BUDOW-
LANYCH ZATRUDNIĘ TEL. 
694 440 205 

•	 Przyjmę do pracy ekspedientkę 
odpowiedzialną, sumienną. 797 
394 807 

•	 Zatrudnię tynkarza. 502 103 
432 

•	 Kucharza/kucharkę oraz po-
moc kuchenną zatrudnię. Re-
stauracja Przystań, Nowo-
gard. Tel. 601 58 40 56 

•	 Pracownika na fermę drobiu 
zatrudnię dobre warunki pła-
cowe, gm. Osina. Tel. 511 731 
352

•	 Przyjmę budowlańca z do-
świadczeniem. Tel. 606 44 97 
02 

•	 Zaopiekuję się osobą starszą w 
godzinach 9.00-14.00. Tel. 517 
983 502 

•	 Przyjmę pracownika budowla-

nego. 607 654 692

•	

INNe  
•	 Sprzedam drewno suche tanio. 

691 848 026
•	 Drewno, bukowe, dębowe, 

pocięte, porąbane. Tel. 603 
353 789 

•	 Sprzedam drewno opałowe. 
667 788 820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 
400 kg. 790 285 382

•	 Sprzedam drewno kominkowe 
olchę. 730 744 751 

•	 Szkółka w Karsku poleca drze-
wa owocowe w pojemnikach 
już od 20 zł za sztukę, tuje 
szmaragd, wysokość 70-80 cm 
10 zł za sztukę. Tel. 606 106 142 

•	 Zapraszamy na treningi kara-
te kyokushin od 4.09.17r. W 
poniedziałki i środy w godz. 
18.00-19.00 na ulicy Bema 41. 
tel. 721 027 670, 883 737 765  

•	 Sprzedam smartwatch, SAM-
SUNG GEAR FIT SM-R350 
CZARNY, nowy nieużywany w 
pudełku, cena do uzgodnienia, 
tel. 605 522340

•	 Piec CO 1.6 kw sprzedam. 733 
494 673 

•	 Pilnie sprzedam nowy agregat 
prądotwórczy Honda EM 5500 
cxs. Tel. 660 448 597 

•	 Oddam koty. 665 725 641 
•	 Oddam kotki w dobre ręce. 

782 822 724
•	 Sprzedam : Krzesełko do kar-

mienia 3in1 - 65 zł, Ubranko 
dla psa kurtka NOWE - 49 zł., 
Wertykulator profesjonalny - 
199 zł.Kupie : Kosiarkę trakto-
rek 503-005-554

•	 Kupię westfalkę na drewno, 
lewą z dochówką Tel. 504-550-
048

•	 Oddam sofę trzyosobową z 
funkcją spania, tanio sprze-
dam kompet wypoczynkowy 
2+1. Tel. 661 242 151 

•	 Oddam umywalkę 50. 517 064 
505 

•	 Stare samochody, motocykle, 
rowery, literaturę kupię. 600 
182 682 

•	 Sprzedam drewno na opał, od-
pady tartaczne pocięte w kloc-
ki lub w całości do samodziel-
nego pocięcia. Tel. 514 740 538 

•	 Owczarki niemieckie szczenię-
ta. 91 39 21 828 

Willa Zbyszko Nowogard 
Kościuszki 16 K 

zatrudni na stanowisko 
barman-kelner 

szczegółowe info. na miejscu. 
Tel. 600 045 151
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Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

Informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

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

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

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

PrZeWóZ OSóB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna 
 Tel. 607 310 591 

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

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

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

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

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

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

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

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

rOZkŁaD JaZDY BU SóWINFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

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

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

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

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Pogotowie Energetyczne  - 991
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz - 91 392 50 03

- 603 705 630
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

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

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

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

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

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

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

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 

- 692 354 065

MEMORIS Grzegorz Śmigiel  -  693 230 190

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Nowa Farmacja  - 91 573 04 37,  794 075 647
Cardia - 91 392 13 30

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

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

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

Drukujemy wszystko na papierze i folii
Wycinamy litery nacinamy i foliujemy

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

Wszystko w jednym miejscu bez pośredników  
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a, tel. 91 392 21 65
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TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

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

www.partnerstal.pl

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

OGŁOSZeNIa

Materiał                                      cena do 100 kg cena powyżej 100 kg
1. Miedź                   18,00 zł/kg               19,00 zł/kg
4. Mosiądz       11,00 zł/kg               11,50 zł/kg
5. Akumulatory         2,50 zł/kg                 2,70 zł/kg
6. Felgi aluminiowe        4,80 zł/kg                 5,00 zł/kg
7. Ołów          5,20 zł/kg                 5,50 zł/kg
8. Aluminium elektryczne       5,00 zł/kg                5,50 zł/kg
9. Aluminium grube        4,20 zł/kg                4,50 zł/kg
10. Aluminium niesort       3,80 zł/kg                4,00 zł/kg
11. Złom cienki (blacha)       0,58 zł/kg                0,58 zł/kg
12. Złom gruby (wsad, żeliwo)          0,75 zł/kg                0,75 zł/kg

Skup hurtowy metali kolorowych 

Przy wadze ok. 1000 kg metali kolorowych ceny do negocjacji

Firma P.P.U.H. Oskar Bonda w Nowogardzie • ul. Nadtorowa 14b

Płatne gotówką od ręki
więcej informacji  tel. 511 444 559

Miejsca  z nazwami zawierającymi komponent Sanctus 
Oto mapa wskazująca wszystkie miejsca, których nazwa zawiera słowo „Święty”  Taka mapa stanowi ciekawy wykład historii Europy i historii chrześcijaństwa w Europie a także tego co się z nami 
porobiło w Europie zbudowanej niewątpliwie na chrześcijańskich korzeniach.  Mapa ta pozwala zrozumieć też takie np. określenia jak to używane w stosunku do Francji, które określa ją jako 
córę  kościoła. Pozwala tez ta mapa zastanowić się dlaczego największe objawienia maryjne były  w Portugalii i Francji  i dlaczego Skandynawia jest kulturowo a religijna. Bardzo ciekawa mapa 
– my Polacy sądząc po niej, wcale nie mamy się czym chwalić w zakresie objawów zewnętrznych pobożności 



POLSKI 
WYDAWCA

Wyspy Kanaryjskie, Cypr, Włochy, Grecja, 
Maroko, Bułgaria, Chorwacja, Kuba, Meksyk

Rezerwując wycieczki i wczasy
do 25.01.2018 r. na rok 2018

PROMOCJA do 40%
28.04 - 3.05.2018 Szwajcaria

Ogiewa, Grocholska, Pietrzykowska: 
nowogardzcy stypendyści Premiera

reklama

reklamareklama

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

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

Zapraszamy

Nasze atuty:

Piątek 
5 stycznia 2018 r. 
Nr 2 (2630)
nakład 3000 
Rok XXV   ISSN 1897-2640 
Cena 2,00 zł 
(w tym 5% VAT)

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

Śmigiel Ryszard

ŚR

KOMPLEKSOWE  USŁUGI
& ŚMIGIEL

Zakład Kamieniarski
- Nagrobki - Grobowce - Parapety - Schody

Kwiaciarnia
- Znicze - Kwiaty - Wiązanki - Wieńce

Tel. 601 595 069, 91 392 18 14
     e-mail: puhp.smigiel@wp.pl
   www.kamieniarstwo-smigiel.pl

Korzystając z naszych usług pogrzebowych zyskasz
-10%  RABATU  NA  USŁUGI  KAMIENIARSKIE

UL. CMENTARNA 3,  72-200 NOWOGARD

       Usługi Pogrzebowe 
        Grzegorz Śmigiel
- Trumny - Urny - Ekshumacje - Przewozy
         Obudowy - Krzyże - Tabliczki

Kontakt całodobowy: 693 230 190
      e-mail: memoris.zp@o2.pl
            www.memoris.eu

GAŚNICE

Tel. 602 870 300

Autoryzowany serwis 
w Nowogardzie

Legalizacja - Sprzedaż
Napełnianie butli CO2

Informujemy, że od dnia 18.12.17 r.

SKLEP M.P. AUTO
zostaje przeniesiony na ul. BOH. WARSZAWY 66

Kancelaria 
Radcy Prawnego  
r.pr. Agnieszka Warian  

 
ul. Wojska Polskiego 3  

I piętro  pok. 117   
Nowogard  

czynne pn-pt od 9 do 17 
 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  

po wcześniejszym umówieniu 
telefonicznym 

Kancelaria udziela 
 bezpłatnych porad prawnych 

s. 3
Jesteś zainteresowany? Masz pytania?

Wyślij mailem na adres: kawszyn@mojatoyotaplus.pl
swoje CV lub dostarcz osobiście na adres 

ul. 3 Maja 27 B, 72-200 Nowogard, SALON TOYOTY
nr kontaktowy 501 374 789 

TOYOTA KOZŁOWSKI
oddział w Nowogardzie

ZATRUDNI:
KIEROWNIKA SERWISU

Przyszedł do rady w Nowogardzie  
po pieniądze, które wydał... w resku 

Dyrektor, co się 
liczbom nie kłaniał

Wpłynął już  
akt oskarżenia

Iga Błażewicz nowym 
dyrektorem DPS  

Tracimy Figuręs. 4
s. 5
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W skrócie

Po nocy sylwestrowej, mieszkańców Nowogardu przywitały nie tylko 
pozostałości po fajerwerkach, ale także i wybita witryna ogłoszeniowa 
na ulicy 700 - lecia, przy markecie Netto. Już wcześniej przeszkadzała 
ona komuś, ponieważ wybił kawałek szyby. W trakcie sylwestra, miłośni-
cy wandalizmu postanowili zupełnie pozbyć się szkła, rozbijając całą wi-
trynę, pozostawiając jedynie metalowe części. Wybite szkło nadal leży 
na trawniku, a przechodnie zamiast czytać ogłoszenia z Nowogardz-
kiego Domu Kultury, oglądają parking za witryną. DŚ

Intensywność deszczy, jakie występują w ostatnim czasie w naszym 
regionie, pokazują, jak ważna jest utwardzona nawierzchnia na terenie 
cmentarza komunalnego. Błoto, jakie powstaje w alejkach między gro-
bami, utrudnia przejście osobom odwiedzającym swoich bliskich. Mu-
szą oni wówczas kluczyć pomiędzy grobami, aby ominąć kałuże wody 
i błoto. W pobliżu ujęć wodnych i śmietników sytuacja jest podobna a 
może jeszcze gorsza, gdyż wokół niuch jest także pełno wody i rozjeż-
dżonego błota. Miejmy nadzieję, że sytuacja w niedługim czasie może 
ulegnie zmianie i powstaną nowe, utwardzone alejki. DŚ

Zaatakował rowerzystę, teraz jest poszukiwany 

Policja apeluje do świadków 
zdarzenia 
Uderzył go w twarzy, gdy ten mijał go rowerem – mowa o nieznanym młodym mężczyźnie, 
który zaatakował rowerzystę, a teraz poszukuje go nowogardzka policja. 

Jak informuje rzecznik policji, 
do zdarzenia doszło w piątek, 22 
grudnia ub. roku w okolicy prze-
jazdu kolejowego przy ul. Boh. 
Warszawy. Była godz. 7.00. 

„Nieznany sprawca – młody 
mężczyzna wzrostu około 170-
180 cm, na głowie kaptur, w to-
warzystwie innych, dwóch mło-
dych mężczyzn z kapturami na 
głowie, uderzył w twarz jadącego 
na rowerze mężczyznę. Do zda-
rzenia doszło w dniu 22.12.2017 
roku, około godz. 07:00 w No-
wogardzie   w okolicach prze-
jazdu kolejowego  przy ul. Boh. 
Warszawy”- czytamy w komuni-
kacie, jaki przesłała do redakcji 
DN st. asp. Julita Filipczuk. 

W związku z tym zdarzeniem 
Komisariat Policji w Nowogar-
dzie prowadzi postępowanie 
przygotowawcze w kierunku za-

rzutu uszkodzenia ciała. Za po-
średnictwem DN policja apelu-
je o pomoc w ustaleniu sprawcy 
przestępstwa. Wszystkie osoby, 
które mogą cokolwiek wiedzieć, 
proszone są o kontakt z prowa-

dzącym postępowanie pod nr 
tel. 0915792327 bądź z dyżur-
nym KP w Nowogardzie pod nr 
tel. 0915792311.

MS

Do zdarzenia miało dojść w okolicy przejazdu kolejowego przy ul. Boh. Warszawy

Nadal nie wiadomo jak zginął 

Dzisiaj pogrzeb tragicznie 
zmarłego mieszkańca Wyszomierza 
Dzisiaj (05.01), o godz. 13.00 na Cmentarzu Komunalnym w Nowogardzie odbędą się uro-
czystości pochówkowe 44-letniego Piotra Łomakina- mieszkańca Wyszomierza, którego 
ciało znaleziono przed dwoma tygodniami, przy drodze prowadzącej do kolonii Stare Wy-
szomierki. 

Jak już informowaliśmy ciało 
mężczyzny znaleźli mieszkają-
cy kilkanaście metrów dalej lu-
dzie. Było to w piątek 22 grud-
nia, około godz. 6.00 rano.  Piotr 
Ł. leżał niecałe dwa metry od 
krawędzi jezdni. Miał liczne ob-
rażenia w okolicach głowy i twa-
rzy. 

Okoliczności śmierci mężczy-
zny bada Prokuratura Rejono-
wa w Goleniowie. W związku z 
tą sprawą zatrzymano też jed-
ną osobę – to mieszkaniec Wy-
szomierza (Sebastian Ł.), który 
mógł, jako ostatni widzieć żywe-
go 44-latka. 

Prokuratura zleciła wykona-
nie sekcji zwłok mężczyzny. Ba-
dania wykonano jednak dopie-
ro wczoraj tj. czwartek, 4 stycz-
nia. Pozwolą one ustalić bezpo-
średnią przyczynę jego śmierci. 
Na razie jednak nie ma jeszcze 
wyników sekcji. Rodzina zmar-
łego podejrzewa, że ich bliski 
mógł przed śmiercią zostać po-

bity. Wskazywały na to obraże-
nia, jakie miał mężczyzna. 

Z naszych ustaleń wyni-
ka, że mężczyzna w czwartek, 
21 grudnia wieczorem udał 
się pod wiejski sklep, gdzie 
prawdopodobnie pił alkohol ze 
znajomymi. Wśród nich miał 
być  Sebastian Ł.- dobry kolega 

Piotra.  Około 22.00 mężczyźni 
po raz ostatni byli widziani pod 
sklepem. Stamtąd mieli udać się 
w kierunku Starych Wyszomie-
rek, gdzie mieszka zatrzymany 
mężczyzna. Co stało się po dro-
dze- tego na razie nie wiadomo. 

MS

W tym miejscu znaleziono 44-letniego mieszkańca Wyszomierza
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W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

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

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

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

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

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

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

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

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

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

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397
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NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

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

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reklama reklama reklama

Przyszedł do rady w Nowogardzie po pieniądze, które wydał... w resku 

Dyrektor, co się liczbom nie kłaniał  
Zgodnie z przewidywaniami DN, dzierżawa tzw. szpitala w Resku przysparza nowogardzkiemu gminnemu szpitalowi tylko zgryzoty a gminny podatnik 
zaczyna fundować opiekę zdrowotną także mieszkańcom powiatu łobeskiego. Ostanie dni roku przyniosły szokujące, nawet nas, dowody na prawdziwość 
powyższej tezy. 

Nie pytając nowogardzkiego 
podatnika o zgodę Lembas Ka-
zimierz (ostatnio ponownie 
okrzyknięty przez „komisję” 
dyrektorem nowogardzkiego 
szpitala) we wrześniu wydzier-
żawił, naszym zdaniem, praw-
dziwą bombę dla finansów na-
szego szpitala, czyli tzw. szpi-
tal w Resku.  Oczywiście w 
związku z tym, i to nawet w 
TV Szczecin, Lembas razem 
z Czaplą odgrywali rolę wy-
bitnych menadżerów szpital-
nictwa, co to budują medycz-
ne imperium, w którym prze-
jęcie Reska to dopiero pierw-
szy krok ekspansji. Oczywiście 
spełniając swój dziennikarski 
obowiązek podawaliśmy wów-
czas szczegóły tego „podboju 
Madagaskaru”, szczegóły wy-
nikające także z umowy z wy-
dzierżawiającym, (czyli powia-
tem łobeskim). Słowem- poda-
waliśmy fakty a nie mity do-
tyczące tego przedsięwzięcia. 
Prognozowaliśmy, że zamiast 
głoszonego przez Lembasa i 
Czaplę sukcesu czeka nas ra-
czej dopłacanie do tego intere-
su. Weryfikacja przypuszczeń 
przyszła bardzo szybko. 

 Długo czekać nie trzeba 
było

Już w grudniu dyr. Lembas 
wystąpił do powiatu łobeskie-
go z prośbą o… umorzenie 
czynszu dzierżawnego. Przy-
pomnijmy, że za dzierżawie-
nie Reska oprócz ponoszenia 
innych kosztów trzeba także 
płacić powiatowi łobeskiemu 
miesięczny czynsz (około 10 
tys. złotych). Oto istotne frag-
menty wystąpienia Lembasa:          

„Samodzielny Publiczny Szpi-
tal Rejonowy w Nowogardzie 
zwraca się z prośbą o zwol-

nienie z opłaty dzierżawy na 
okres od 01 września 2017r 
do 31 grudnia 2017r z tytułu 
dzierżawy nieruchomości i ru-
chomości Szpitala w Resku a 
określonej w par. 13.1 umowy 
dzierżawy z dnia 16 sierpnia 
2016 r. Swoją prośbę uzasad-
niam, iż szpital w Nowogardzie 
poniósł nieplanowane dodatko-
we koszty przy przejęciu ZOL-u 
w Resku, jak:

1. zakup sprzętu sprzątające-
go w kwocie - 12 000,00 zł

2. zakup zmywarki - 1 200,00 
zł

3. wzrost wynagrodzenia z ty-
tułu przejęcia z firmy sprzątają-
cej pracowników gospodarczych 
w ilości 12 osób - 28 000,00 zł

4. awaryjne udrażnianie sieci 
sanitarnej - 1 500,00 zł

5. remonty awaryjne w ko-

tłowni, kuchni głównej i oddzia-
łowej na II piętrze -1 500,00  zł

Razem dodatkowe koszty wy-
noszą 44 200,00 zł…

A oto istotne fragmenty od-
powiedzi ze starostwa w Łob-
zie datowanej na 29 grudnia 
2017 roku.

W odpowiedzi na Pana wnio-
sek z dnia 12.12.2017r. nr L. dz. 
02563/2017 dotyczący zwol-
nienia z opłaty dzierżawy na 
okres od l września 2017r. do 31 
grudnia 2017r. z tytułu dzierża-
wy nieruchomości i ruchomości 
Szpitala w Resku… informuję, 
że Zarząd Powiatu Łobeskiego 
…postanowił udzielić Panu po-
mocy w spłacie czynszu dzier-
żawnego w formie odroczenia 
terminu płatności za miesiąc 
listopad i grudzień 2017r. do 

końca I kwartału 2018r. …. 
Czynsz za wrzesień oraz paź-
dziernik został zapłacony….
(czyli nie podlega zwrotowi- 
dop. nasz). …Podejmując taką 
decyzję Zarząd wziął pod uwa-
gę przede wszystkim fakt, że 
nowy dzierżawca przejął cesją 
kontrakt z NFZ na 70 łóżek, 
a faktycznie od poprzedniego 
dzierżawcy SPZZOZ Gryfice 
przejął 89 pacjentów na ZOL, 
co spowodowało już na star-
cie niedofinansowanie pacjen-
tów ZOL… W związku z tym 
podjęto decyzję o możliwości 
prolongowania opłaty czynszu 
do końca pierwszego kwartału 
2018, aby dzierżawca mógł zbi-
lansować dochody i wydatki… 
W związku z tym, jeżeli dzier-
żawca jest zainteresowany taką 
formą pomocy prosimy o złoże-

nie wniosku o przesunięcie ter-
minu płatności.

komentować…?
Hm…, co tu komentować.  

Jest jasne, że:
- Lembas ponownie samo-

wolnie zainwestował w szpital 
w Resku, ponad 44 tys. należą-
ce do szpitala w Nowogardzie.

- właśnie tych pieniędzy (i 
co najmniej takiej kwoty) wy-
danej w Resku, Lembasowi za-
brakło na potrzeby naszego 
szpitala w Nowogardzie, dla-
tego w grudniu przyszedł do 
Rady Miejskiej w Nowogar-
dzie, aby ta mu kolejny już 
raz „dołożyła” na „pilne po-
trzeby szpital”. Jak Rada nie 
dała się nabrać i po raz pierw-
szy pieniędzy postulowanych 
nie dała, to w gminnej propa-
gandówce i wtórujących jej in-
nych, rzekomo niezależnych 
od burmistrza przekaźnikach, 
radnych naszych obrzucono 
inwektywami a nawet zupełnie 
niewyobrażalnymi w cywilizo-
wanych społecznościach groź-
bami.  Tak jak to w kołchozie w 
zwyczaju jednak mają.

Tak czy siak mamy kolejne 
dowody na naszą tezę, że po-
zostawanie Lembasa na stano-
wisku dyrektora nowogardz-
kiego szpitala, to dobra wia-
domość tylko dla nowogardz-
kiej kliki komuszej trzymają-
cej tutaj władzę od pokoleń, i 
to trzymającej w każdej sferze.  
Natomiast to tragiczna wiado-
mość dla przyszłości kiesze-
ni nowogardzkiego podatnika. 
Ale o tym wie tylko ten podat-
nik, który jest myślący a takie-
mu jak i liczbom to dyrektor 
Lembas kłaniać się nie musi… 
taki mamy kołchoz.

sm

Jak się okazuje pieniądze z Nowogardu płyną do Reska - a miało być odwrotnie
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Iga Błażewicz nowym dyrektorem DPS  
Nowym dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Nowogardzie została Iga Błażewicz. Zastąpi na tym stanowisku Lucynę Skałecką-Włodarczyk, która 
odeszła na emeryturę.  

Nowa pani dyrektor zosta-
ła wyłoniona w drodze konkur-
su, ogłoszonego przez Staro-
stwo Powiatowe w Goleniowie. 
To powiat bowiem jest organem 
prowadzącym dla DPS. Kon-
kurs ogłoszono z końcem listo-
pada, a rozstrzygnięto w ostat-
nich dniach grudnia ub. roku. I. 
Błażewicz oficjalne przejęła obo-
wiązki w minioną środę, 3 stycz-
nia. 

I. Błażewicz przez ostatnie 
kilkanaście lat związana była z 
Urzędem Miejskim w Nowogar-
dzie, od początku w służbie po-
mocy społecznej. Najpierw pra-
cowała w Świetlicy Środowisko-
wej „Promyk” przy Placu Sza-
rych Szeregów. Później została 
zatrudniona w Ośrodku Pomocy 
Społecznej, gdzie do czerwca 
2017 roku pełniła funkcję kie-
rownika działu świadczeń ro-

dzinnych. Stamtąd przeszła do 
DPS, gdzie została kierowni-
kiem Działu Administracyjno-
-Gospodarczego, wcześniej wy-
grywając konkurs na to stano-
wisko. Ukończyła studia wyższe 
magisterskie na kierunku peda-
gogika, oraz studia podyplomo-

we m.in. z zarządzania. 
I. Błażewicz prywatnie jest 

córką Stanisława Saniuka, byłe-
go komendanta policji w Nowo-
gardzie, a teraz radnego i wice-
przewodniczącego Rady Miej-
skiej w Nowogardzie z ramienia 
PSL- obecnie nieaktywnego po-

litycznie ze względu na zły stan 
zdrowia. 

Stanowisko dyrektora DPS nie 
jest kadencyjne- zarząd powiatu 
powołuje szefa tej jednostki na 
czas nieokreślony. 

Oprócz I. Błażewicz w DPS 
Nowogard zatrudniona została 
ostatnio także Dagmara Piasec-
ka - była kadrowa Urzędu Miej-

skiego w Nowogardzie, z którą 
burmistrz nagle rozwiązał umo-
wę o pracę. D. Piasecka objęła w 
DPS stanowisko specjalisty ds. 
kadr, po wygranym konkursie, 
ogłoszonym jeszcze przez byłą 
już dyrektor L. Skałecką-Wło-
darczyk. 

Marcin Simiński 

Oficjalne przekazanie obowiązków nowej dyrektor DPS w Nowogardzie I. Błaże-
wicz przez starostę T. Kulinicza i jego zastępcę T. Stanisławskiego

Wejście główne do budynku DPS Smużyny

Sylwester bez incydentów 

Tak spokojnie nie 
było od lat
Miniona już noc sylwestrowa należała do jednej z najbar-
dziej spokojnych od lat- wynika z informacji przekazanych 
od służb. Oprócz kilku drobnych interwencji i jednego wła-
mania, nie wydarzyło się nic poważnego, a co ważniejsze, ty-
powego dla tej nocy.

Jak podaje rzecznik policji, st. 
asp. Julita Filipczuk - Na tere-
nie gminy Nowogard i Osina od-
notowano jedną kradzież z wła-
maniem i 5 interwencji w sprawie 
awantur domowych. Do kradzie-
ży z włamaniem doszło w Nowy 
Rok, czyli 1 stycznia, około go-
dziny 8.53. - Nieznany sprawca 
po uprzednim wyłamaniu okien-
ka podawczego w drzwiach wej-
ściowych do Apteki (przy ul. Ta-
deusza Kościuszki), dostał się do 
pomieszczeń aptek, skąd dokonał 
kradzieży pieniędzy w nieustalo-
nej kwocie, jednak nie większej 
niż 750  zł. Postępowanie pro-
wadzi KP Nowogard - informu-
je rzecznik policji. Straż Pożarna 
także miała spokojnego sylwe-
stra, ponieważ tej nocy nie do-
szło do żadnych wypadków i po-
żarów. Do tego nie odnotowano 
żadnych zdarzeń związanych z 
nieumiejętnym obchodzeniem 
się z fajerwerkami. 

Takiego spokojnego sylwestra 
już dawno nie było. Chociaż-
by dwa lata temu podczas naj-

huczniejszej nocy w roku, stra-
żacy wyjeżdżali 8 razy, w tym 
sześć razy do pożarów. Tamtego 
roku spłonął też budynek po by-
łym młynie w Dąbrowie Nowo-
gardzkiej. Policjanci natomiast 
interweniowali parokrotnie w 
sprawie awantur domowych i 
bójek, między innymi na Placu 
Wolności. Ponad 50 osób trafiło 
także na Izbę Przyjęć, w efekcie 
świętowania nadejścia Nowego 
Roku. Wielu z nich wymagało 
interwencji chirurgicznej. 

DŚ

Miniony sylwester można uznać za spo-
kojny i bezpieczny

Dyrektor z zarzutami nadal pracuje

Wpłynął już akt oskarżenia 
Do Sądu Rejonowego w Goleniowie wpłynął już akt oskarżenia przeciwko dyrektorowi 
Szkoły Podstawowej nr 4 w Nowogardzie. Jak już informowaliśmy w grudniu, Beacie K. za-
rzuca się łamanie praw pracowniczych. Tymczasem sama oskarżona nadal kieruje szkołą, 
a burmistrz najwyraźniej nie zamierza jej zawiesić w obowiązkach, choćby do czasu zakoń-
czenia sprawy przed sądem. 

O sprawie pisaliśmy już wie-
lokrotnie. Przypomnijmy tylko, 
że po kilkumiesięcznym śledz-
twie, jakie prokuratura podję-
ła po zawiadomieniu złożonym 
przez samych nauczycieli szko-
ły, śledczy zdecydowali się po-
stawić zarzuty dyrektorce SP 4. 
Stało się to dokładnie 8 grud-
nia, już ubiegłego roku. Beata 
K. została oskarżona o złośliwe 
lub uporczywe łamanie praw 
pracowniczych, tj. o popełnie-
nie przestępstwa z art. 218 par. 
1 a Kodeksu Karnego. 

Przypomnijmy, że wcześniej 
dyrektor SP 4 została także uka-
rana naganą z upomnieniem 
przez Komisję Dyscyplinarną 
ds. Nauczycieli przy Wojewo-
dzie Zachodniopomorskim. Z 
racji tego, przynajmniej przez 
najbliższe 3 lata, nie może star-
tować w konkursach na dyrek-
tora placówek oświatowych. 

Burmistrz milczy…
W związku z zarzutami, jakie 

usłyszała dyrektor SP 4 nauczy-
ciele i pracownicy szkoły mają-
cy w śledztwie status pokrzyw-
dzonych przesłali do burmi-

strza Nowogardu pismo o za-
wieszenia Beaty K. w pełnio-
nych przez nią obowiązkach. 
Burmistrz jednak na pismo na-
uczycieli nie odpowiedział, po-
dobnie jak na pytanie Dzienni-
ka Nowogardzkiego w tej spra-
wie. Wszystko jednak wskazu-
je na to, że gmina nie zamie-
rza, przynajmniej na razie ani 
zawiesić, ani odwołać dyrekto-
ra SP 4. Tak przynajmniej wy-
nika z odpowiedzi, jaką radnym 

pytającym o tę sprawę udzie-
lił podczas grudniowej sesji 
Rady Miejskiej wiceburmistrz 
Krzysztof Kolibski. Przypo-
mniał, że do czasu wydania wy-
roku przez sąd obowiązuje pra-
wo domniemania niewinności, 
toteż na razie gmina nie podjęła 
jeszcze decyzji o losach dyrek-
tora SP 4. 

Pismo zawiadamiające o po-
stawieniu Beacie K. zarzutów 
otrzymali także: Zachodniopo-
morski Kurator Oświaty oraz 
Ministerstwo Edukacji Narodo-
wej. 

Dyrektor dalej pracuje 
Sprawa przed Sądem Rejo-

nowym w Goleniowie powinna 
ruszyć w ciągu najbliższych kil-
ku tygodni. Jeśli sąd zdecyduje 
o winie Beaty K. w najlepszym 
wypadku może jej grozić kara 
grzywny - w najgorszym nawet 
2 lat więzienia. 

Dyrektor SP 4 od samego po-
czątku odpiera zarzuty, jakie są 
formułowane pod jej adresem. 
Nadal przychodzi do pracy i 
kieruje szkołą. 

Marcin Simiński

Budynek SP 4
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Będzie zmiana komendanta w nowogardzkiej policji 

Stracimy Figurę 
Będzie zmiana na stanowisku Komendanta Policji w Nowogardzie – dowiedział się Dzien-
nik Nowogardzki. Na razie jednak nie ma decyzji, kto zostanie szefem nowogardzkiej po-
licji. 

O tym, że szykują się zmia-
ny na kierowniczych stanowi-
skach w policji mówi się już od 
kilku tygodni. Jak ustalił Dzien-
nik Nowogardzki, nowego ko-
mendanta możemy poznać jesz-
cze do końca tego miesiąca. In-
formacje te potwierdziła rzecz-
nik policji. - W najbliższym cza-
sie nastąpi zmiana na stanowi-
sku Komendanta Komisariatu w 
Nowogardzie. Z dużym prawdo-
podobieństwem zmiana  ta na-
stąpi w styczniu br. - informuje 
st. asp. Julita Filipczuk. 

Kto zastąpi podinspektor Mał-
gorzatę Figurę na stanowisku 
szefa nowogardzkiej policji? 
Zdaniem rzecznik policji decy-
zje nie zostały jeszcze podjęte. – 
Nie ma na razie takiej informa-
cji, decyzje nie zostały jeszcze 
podjęte - dodaje J. Filipczuk. 

Krążą również pogłoski, że 
stanowisko może stracić także 
komendant powiatowy w Go-
leniowie Policji insp. Krzysz-
tof Targoński. Pojawiły się one 
zwłaszcza po aferze z udziałem 
funkcjonariuszy zatrudnionych 
w goleniowskiej jednostce. Przy-
pomnijmy, że w październiku ze-
szłego roku czworo policjantów 
usłyszało zarzuty przekroczenia 
uprawnień z niedopełnieniem 
obowiązków, a dwóch z nich 
dodatkowo miało w związku 
z tym osiągać korzyści mająt-
kowe. Troje trafiło do aresz-
tu, w tym jeden pochodzą-

cy z Kulic pod Nowogardem. 
Wszystko wskazuje jednak 
na to, że przynajmniej na ra-
zie K. Targoński zostanie na 
stanowisku. - Nie ma decyzji o 
zmianach kierownictwa w Gole-
niowskiej jednostce - informu-
je nas podkom. Mirosława Ru-
dzińska z biura prasowego Ko-
mendy Wojewódzkiej Policji. 

Komendant M. Figura rów-
nież nie uniknęła w swojej ka-
dencji trudnych sytuacji. To z 
terenu dowodzonego przez nią 
komisariatu w Nowogardzie, w 
marcu 2014 roku zniknęły pa-

pierosy pochodzące z przemy-
tu, a zabezpieczone jako dowód 
rzeczowy. Ostatnio też o naszej 
policji zrobiło się głośno, kiedy 
jeden z pracujących na naszym 
komisariacie policjantów usły-
szał zarzuty w związku z posia-
daniem marihuany. Policjant zo-
stał wydalony już ze służby. 

Nie ma jednak informacji, aby 
właśnie obie te sprawy miały 
wpływ na dalszą karierę M. Fi-
gury i jej odejście z KP w Nowo-
gardzie. 

MS

Fot. Marzec 2013, sala obrad Rady Miejskiej, nowy komendant KP w Nowogardzie 
podinsp. M. Figura przedstawia się radnym podczas sesji. Tuż za nią stoi jej przeło-
żony insp. K. Targoński. Kto za kilka tygodni stanie w tym miejscu?

Wrzeszczy złodziej łapaj złodzieja

Mitomania  
z urzędową pieczęcią 
Pisanie niestworzonych historii na temat DN to ulubione 
zajęcie gminnej propagandy. Oczywiście chodzi o dyskredy-
towanie gazety i jej twórców. Dla lokalnej władzy DN stano-
wi wszak prawdziwą sól w oku, ponieważ tylko DN tej wła-
dzy nie kadzi. Nie kadzimy i nie służymy władzy dlatego, że 
byłoby to zaprzeczeniem nie tylko ustawowej, ale i zwycza-
jowej roli prasy w wolnym społeczeństwie.

Poza obmową, nieustannie za 
kadencji obecnego burmistrza, 
uprawioną wobec DN i jej dzien-
nikarzy i to uprawianą za pu-
bliczne pieniądze przez publicz-
nych urzędników, (co już samo 
w sobie jest jakimś kuriozum 
w zakresie kompetencji i misji 
władzy publicznej) wymyślono 
jeszcze inną formę szykanowa-
nia DN. A jest nią fala pozwów 
sądowych, które urząd kieruje 
wobec DN. W ostatnich miesią-
cach mamy ich już kilka. Pozwy 
te w imieniu Urzędu pisze pro-
fesjonalna kancelaria opłacana 
z pieniędzy nowogardzkich po-
datników. Oczywiście zmusza 
to nas do wynajmowania kosz-
towej obsługi prawnej opłacanej 
za własne ciężko, na tym trud-
nym interesie, zarabiane pienią-
dze.  Musimy tak robić ponie-
waż, jak wszyscy wiedzą, w są-
dach łatwo „polec” z powodów 
proceduralnych i niewłaściwe-
go prowadzenia sprawy nieza-
leżnie od zawinienia czy nie co 
do istoty pozwu.  I zapewne na 
to wykończenie nas finanso-
wo liczy burmistrz „wszystkich 
mieszkańców”.    Rzeczywiście 
- jest tak, że kasa prywatnej fir-
my (DN) ma dno i to dość szyb-
ko osiągalne w przeciwieństwie 
do kasy gminy, która dna nie 
posiada- można ją doić ile wle-
zie. Ponieważ jednak ostatecz-
nego rozwiązania kwestii DN 
na tej nowej drodze eliminacji 
fizycznej niezależnej prasy nie 
mogą się już doczekać w ratuszu 
to najwyraźniej postanowili so-
bie przyspieszyć „sukcesy”.  A to 
w ten sposób, że nałgali jakoby 
DN kłamie i co rzekomo stwier-
dził sąd. A co stwierdził Sąd?  
Ano sąd w nieprawomocnym 
postanowieniu wydał nakaz pu-
blikacji sprostowania, (czyli sta-
nowiska strony a nie prawdy w 
temacie) w sprawie nieusunię-
cia drzewa, które ostatecznie się 
zawaliło i to w miejscu, (co każ-
dy głupi mógł przewidzieć), w 
którym na ogół bawią się dzie-
ci, stanowiącym podwórze ko-
munalnego budynku przy ulicy 

Wojska Polskiego.  Oczywiście 
to postanowienie sądu zaskar-
żymy i wtedy dopiero zgodnie 
z procedurą w takich sprawach 
sąd wysłucha racji DN. I zoba-
czymy.  Niezależnie od tego, czy-
li od proceduralnych zabiegów 
urzędu zepchnięcia z siebie od-
powiedzialności za potencjalne 
zagrożenie życia, to mieszkańcy 
komunalnego budynku na któ-
rego podwórze zwaliło się po-
tężne drzewo nie mają żadnych 
wątpliwości, kto jest winien wie-
lotygodniowemu brakowi reak-
cji na zagrożenie i na pewno nie 
jest to DN. 

Jeden z mieszkańców, pan Ar-
tur powiedział wtedy DN: 

- To jest zagrożenie dla życia 
ludzi. W wyniku większego po-
dmuchu wiatru, to drzewo może 
się przewrócić. Pół biedy, je-
śli poleci na teren parku, ale je-
śli przewróci się na naszą pose-
sję? Na naszym podwórku bawią 
się dzieci. Trzeba mieć trochę wy-
obraźni i pomyśleć jeszcze przed 
tragedią – Pan Artur był tym 
bardziej zbulwersowany bra-
kiem reakcji odpowiedzialnych, 
że o zagrożeniu poinformował 
ich miesiąc wcześniej - Czy im 
się wydaje, że to drzewo samo się 
stąd jakoś ulotni? Potrzebna jest 
pilna interwencja, a my czekamy 
już miesiąc – podsumował. 

   
Bez komentarza – życie samo 

pokazuje przestępców i żad-
na mitologia urzędowa tego nie 
wymaże z historii nawet, jak wy-
maże z papierków. 

sm 

Ludzie to widzą i czują 
Do naszej Redakcji zadzwo-

nił czytelnik, informując nas, 
że podczas deszczów przejście 
nad jeziorem staje się niemożli-
we. Ponownie daje o sobie znać, 
nowo zrobiona kanalizacja, któ-
ra miała wykluczyć problem wy-
bijania szamba - Przez alejki nie 
da się przejść. W pobliżu fontan-
ny jest taki smród, że nos wykrę-
ca - mówi nam mężczyzna - Już 
miało być wszystko dobrze, i co? 
Tyle pieniędzy wydanych a pro-
blem jak był, tak jest. I to nie 
wiem nawet, czy nie większy. Pro-
ponuję, tym, co dali na to pienią-
dze, żeby przyszli i sobie w tym 
popływali, może wtedy wymyślą 
coś lepszego - dodaje czytelnik.

Od redakcji
Wielokrotnie pisaliśmy o tym, 

że zjawiska wybijania fekalii nad 
jeziorem nie zakończy, w zasadzie 
już sfinalizowana, wieloletnia in-
westycja reklamowana przez pro-
pagandę, jako „burmistrz roz-
wiązał problem wybijania kanali-
zy nad jeziorem”. Oczywiście wy-
walone na to 3 czy 4 miliony po-
szło z kieszeni podatnika.   Jak 
wynika z głosu Czytelnika i tego, 
co każdy może zobaczyć po opa-
dach, ten burmistrz oczywiście 
nie rozwiązał tego problemu, jak 
i ten burmistrz nie rozwiązał żad-
nego istotnego problemu Gmi-
ny. Aby rozwiązywać problemy 
trzeba, bowiem myśleć a na ta-
kie próżne zajęcie to burmistrz 
ten czasu nie ma. Zajęty jest on 

bowiem mrówczą pracą na rzecz 
gminy, o czym codziennie dono-
szą w urzędowym kołchoźniku 
dziękując przy tym burmistrzo-
wi za ofiarność poświęcenie i za 
stałe obdarzanie nas słonecznym 
uśmiechem umiłowanego przy-
wódcy… (tu pyk kilka fotek bur-
mistrza na dowód, że słońce u 
nas to nigdy nie zachodzi).

   Czytelnicy telefonują



Nr 2 (2630)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

6

www.dzienniknowogardzki.pl

Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Piotr Łomakin: lat 44, zmarł  22.12.2017r., pogrzeb odbędzie się 

5.01.2018 r., o godz. 13:00 na cmentarzu w Nowogardzie.
ryszard kukuła: lat 68, zmarł 2.01.2018r., pogrzeb odbędzie się 

8.01.2018 r., o godz.13:00, na cmentarzu w Nowogardzie.
Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

Jan Chrzciciel tak głosił: Idzie 
za mną mocniejszy ode mnie, 
a ja nie jestem godzien, aby się 
schylić i rozwiązać rzemyk u 
Jego sandałów. Ja chrzciłem was 
wodą, On zaś chrzcić was będzie 
Duchem Świętym. W owym cza-
sie przyszedł Jezus z Nazaretu w 
Galilei i przyjął od Jana chrzest 
w Jordanie. W chwili gdy wy-
chodził z wody, ujrzał rozwiera-
jące się niebo i Ducha jak gołę-
bicę zstępującego na siebie. A z 
nieba odezwał się głos: Tyś jest 
mój Syn umiłowany, w Tobie 
mam upodobanie. (Mk 1,6b-11)

Ewangelia Święta przenosi nas 
nad Jordan, gdzie Jan Chrzci-
ciel udziela chrztu Jezusowi. Je-
zus jest tym, który jako pierw-
szy przyjmuje chrzest z Ducha 
Świętego. Wychodząc z wody, 
nad Jezusem otworzyło się nie-
bo i zstąpił na Niego Boży Duch. 

Jezus nie potrzebował chrztu z 
rąk Jana, a mimo to go przyjmu-
je. Tym gestem pragnie pokazać 
nam po czyjej jest stronie. Jezus 
staje między grzesznikami. Nad 
Jordan przychodzili ci co szukali 
Boga i pragnęli zmiany swojego 
życia. On, Syn Boży, staje mię-
dzy nimi. Podczas chrztu Jezu-
sa z nieba można było usłyszeć 
głos Boga Ojca, który mówi: Tyś 
jest mój Syn umiłowany, w To-
bie mam upodobanie. Bóg, któ-
ry, jak pokazuje nam dzisiej-
szy fragment Ewangelii, wy-
znaje miłość swojemu Synowi, 
staje dziś przed każdym z nas, 
ochrzczonych i pragnie uczynić 
dokładnie to samo. Bóg pragnie 
wyznać nam dziś miłość. Owo-
cem chrztu świętego jest nasze 
stanięcie się Bożym dzieckiem. 
Każdy kto otrzymał Bożego Du-
cha staje się dzieckiem same-
go Boga. Powinienem zapytać 
siebie: jakim jestem dzieckiem? 
Czy jestem posłuszny moje-
mu Ojcu w niebie? Czy wszyst-
kie uwagi, które kieruje do mnie 
poprzez swoje Słowo przyjmuję i 
zastosowuję w moim życiu? Czy 
żyję Jego przykazaniami? Bóg 
okazuje swoją łaskę pokornym. 
Jan taki był. Jan potrafił stanąć 
w prawdzie o sobie. A czy ja je-

stem człowiekiem pokornym? 
Czy potrafię stawać w prawdzie 
przyznając się do swoich wad, 
swoich słabości, swoich grze-
chów? Czy jestem dzieckiem po-
kornym? Na mocy chrztu świę-
tego otrzymaliśmy tego same-
go Ducha co Jezus. Widzimy jak 
Ten Duch działał w Jezusie, jak 
Go prowadził, jaką dawał Mu 
moc. Otrzymaliśmy tego same-
go Ducha, nie jakąś Jego cząst-
kę albo podróbkę. Syn Boży 
staje pośród nas, grzeszników, 
aby zaświadczyć o Bożej Miło-
ści. Może być mi trudno ją po-
jąć, kiedy doświadczam różnych 
niepowodzeń, cierpień w moim 
życiu. Aby dojść nad Jordan, do 
miejsca umocnienia, ludzie mu-
sieli przejść przez Pustynię Judz-
ką. Jesteśmy pokoleniem, które 
niestety bardzo szybko się znie-
chęca, które się poddaje. Mu-
simy przebrnąć przez pustynię 
naszego życia, aby dostać się do 
źródła wody żywej. Jakże wie-
lu dziś umiera duchowo z wy-
cieńczenia. Błąkają się po pusty-
ni zamiast obrać kierunek: woda 
życia! Co jest twoją pustynią? 
Miejscem wycieńczenia, zmę-
czenia, miejscem twojego umie-
rania? Idź tam, gdzie jest Chry-
stus! Idź nad duchowy Jordan! 
Tam, gdzie jest Chrystus, tam 
jest życie! Tam, gdzie jest Chry-
stus, tam jest Boża moc! Usłysz 
dziś Boże wyznanie Tobie mi-
łości: jesteś moim umiłowanym 
dzieckiem! Jesteś moją radością! 

Ks. Krystian Dylewski 

Wizyty duszpasterskie 
w Parafiach 

Co przygotować na wizytę 
duszpasterską

- Stół nakryty białym obrusem 
- Krzyż i świece 
- Naczynie ze święconą wodą 

oraz kropidło.
Jeśli nie mamy w domu świę-

conej wody należy nalać do na-
czynia czystej wody i przed mo-
dlitwą poinformować kapłana, 
że to zwykła nieświęcona woda. 
Ksiądz ją wówczas poświęci 

przed błogosławieństwem osób 
i mieszkania. 

Bardzo często też kapłani no-
szą ze sobą podręczne kropidło. 
Zwyczajem jest też, że na sto-
le obok krzyża kładzie się Biblię 
i zeszyty do religii, jeśli oczy-
wiście w domu mieszkają dzie-
ci. Często ksiądz „sprawdza” 
taki zeszyt.  Przy okazji Kolędy 
można złożyć datek na potrzeby 
wspólnoty parafialnej.

Parafia pw. WNIEBOWZIĘ-
CIA NMP w Nowogardzie

Plan Kolędy
5.01.2018r. (piątek)-  
ul. Kościuszki 17 – 34/2; 
ul. Kościuszki 35, 35a; 
ul. Kowalska 1E i 2. 

 

8.01. 2018 (poniedziałek) – 
ul. Wiejska 1,2 i 4; 
Plac Szarych Szeregów; 
ul. Szkolna; 
ul. Blacharska; 
ul. Wyszyńskiego 1 i 7; 
ul. Lipowa; 
ul. Grota Roweckiego lewa 

strona.  

Kolędę w dni powszednie roz-
poczynamy od godz. 16.00; w so-
botę na filiach od godz. 10.00, a 
w Nowogardzie od godz. 16.00. 
Dzień wcześniej ministranci cho-
dzą po wyznaczonych ulicach za-
powiadając kolędę.

Parafia pw. św. Rafała Kali-
nowskiego w Nowogardzie

5.01.2018r. (piątek)-  
ul. Boh. Warszawy 70 – 104, 
Nowe Kulice, 
ul. Łąkowa i ul. Krótka.

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

Parafia pw. Matki Boskiej Fa-
timskiej w Nowogardzie

W tej Parafii kolęda rozpocz-
nie się od 8 stycznia 2018r i będzie 
trwała przez dwa tygodnie. Kolę-
da rozpocznie się od ul. Leśnej. 
Podczas kolędy wiernych w do-
mach odwiedzać będą: Ksiądz Ire-
neusz Kamionka-Proboszcz Pa-
rafii pw. Matki Boskiej Fatimskiej 
w Nowogardzie oraz Ksiądz Palo-
tyn Piotr Kubicki, kapelan Szpita-
la przy Unii Lubelskiej w Szczeci-
nie. Szczegółowy plan wizyt dusz-
pasterskich zostanie podany w na-
stępnych wydaniach DN. Opr. MR 

Zaproszenie na Orszak Trzech Króli 
W dniu 6 stycznia, obchodzić będziemy 

święto Objawienia Pańskiego, zwane rów-
nież świętem Trzech Króli. Z tej okazji po 
Mszy św. o godz. 11.00, z kościoła pw. Wnie-
bowzięcia NMP w Nowogardzie w kierun-
ku Nowogardzkiego Domu Kultury wyru-
szy Orszak Trzech Króli. Tam zaplanowano 
wspólne śpiewanie kolęd. Organizatorzy za-
pewniają korony i śpiewniki dla Wiernych. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich do 
wspólnej modlitwy i kolędowania. 

Ks. proboszcz Grzegorz Legutko 

Warto  
wiedzieć…. 

Najstarsza  
Polska  
kolęda 

Zdrow bądź, krolu aniel-
ski to  najstarsza znana kolęda 
polska.  Tekst zapisany został 
w kazaniu (1424) Jana Szczek-
ny, magistra praskiego, póź-
niejszego mnicha cysterskiego 
i spowiednika królowej Jadwi-
gi a od 1407 profesora teologii 
na uniwersytecie krakowskim.  
Głos discantowy tego utwo-
ru znajduje się w kansjonale  z 
1637 Opactwa Sióstr Benedyk-
tynek pw. św. Wojciecha w Sta-
niątkach.

 

Zdrow bądź, krolu anjelski
K nam na świat w ciele przyszły,
Tyś zajiste Bog skryty,
W święte czyste ciało wlity.
Zdrow bądź, Stworzycielu
Wszego stworzenia,
Narodziłś się w ucirpienie
Prze swego luda zawinienia.
Zdrow bądź, Panie, ot Panny
Jenżś się narodził za ny.
Zdrow bądź, Jesu Kryste, krolu,
Racz przyjęci naszę chwałę.
Racz daci dobre skonanie
Prze twej matki zasłużenie,
Abychom cię wżdy chwalili,
Z tobą wiecznie krolowali. 
Amen. 

Żłóbek w kościele pw. św. R. Kalinowskiego
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Kino na weekend

CeNY BIleTÓW
a. Normalny: 15 zł
b. Ulgowy: 13 zł- bilet ulgowy przysługuje osobom uczącym się do 25 roku 

życia, po okazaniu legitymacji szkolnej lub studenckiej,
c. Rodzinny: 13 zł - 2 dorosłych + 1 dziecko l 1 dorosły + 2 dzieci l 2 dorosłych + 

2 dzieci (Bilet Rodzinny obowiązuje wyłącznie na filmy familijne i bajki),
d. Zbiorowy: 11 zł - grupa zorganizowana pow. 15 osób 
l zakup biletów - przynajmniej 1 doba przed seansem. 
Uwaga!!! Godziny seansów filmowych mogą ulec zmianie.

BarBIe: DelFINY  
Z maGICZNeJ kraINY

05.01.2018,godz..16.00
06.01.2018,godz. 16.00
07.01.2018,godz. 16.00
animacja / przygodowy, Kanada 

/ 2017 / 86 min., od lat: B/O, POL-
SKI DUBBING

Barbie wraz z przyjaciółmi musi 
uwolnić niezwykle pięknego del-
fina. 

STUDNIÓWk@
05.01.2018, godz. 18.00
06.01.2018, godz. 18.00
07.01.2018, godz. 18.00
komedia, Polska, Włochy / 2018 

/ 84 min., Od lat: 15

Uczniowie ostatniej klasy li-
ceum przygotowują się do stud-
niówki. Większość z nich poświę-
ca temu całą uwagę, kompletnie 
zapominając o szkolnych obo-
wiązkach. Główna bohaterka – 
Agnieszka stroni od zakrapianych 
imprez i szkolnych romansów, 
którymi żyją jej koledzy. Poznaje-
my świat młodzieżowych słabości 
i życiowych wyborów z perspek-
tywy wielu charakterów. Pozorny 
spokój zaburza jedna z uczennic. 
Czy konflikt z dyrekcją spowodu-
je odwołanie wyczekiwanej przez 
wszystkich studniówki? 

kolejna droga pod wodą

Zalany zakręt w Miętnie
Mieszkańcy Miętna, a także osoby poruszające się drogą biegnącą przez tę miejscowość, 
muszą borykać się z problemem, jakim jest zalana droga wodą opadową. Sytuacja ta wy-
stępuje na zakręcie, co stwarza dodatkowe zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego.

Droga prowadząca przez 
Miętno należy do powiatu, na-
prawiana była etapami, gdzie 
najpierw wyremontowano od-
cinek od Miętna do skrzyżo-
wania na Orzechowo i Glicko, 
a całkiem niedawno położono 
nową nawierzchnię na odcinku 
od Miętna do Nowogardu. Jed-
nak mimo lepszego stanu dro-
gi, pojawiają się na niej niepra-
widłowości. Tak jest w miej-
scu zakrętu, który znajduje się 
w miejscowości Miętno. Pod-
czas deszczów, nawet tych nie-
wielkich, droga na zakręcie zni-
ka pod wodą - Najgorzej mają 
kierowcy, którzy nadjeżdżają od 
strony Truskolasu - mówi nam 
czytelniczka. – Kierowcy nie spo-
dziewają się, że mogą wjechać w 
dość głęboką wodę na zakręcie. 
Ostre hamowanie a także pró-
ba ominięcia wody, stwarza real-
ne zagrożenie dla innych uczest-
ników drogi. Ja już wiem o tym, 
że po deszczu woda „stoi” tu na 
drodze, ale są tacy kierowcy, któ-
rzy nie spodziewają się tego, lub 

po prostu o tym zapominają – 
dodaje. Najgorzej jest o zmro-
ku, ponieważ kierowcy nie wi-
dzą z daleka stojącej na drodze 
wody, gdyż się jej tam nie spo-
dziewają. Próbują wtedy ominąć 
kałużę, którą zauważają w ostat-
niej chwili. Wiąże się to jednak z 
wjechaniem na przeciwległy pas 
ruchu, gdzie może znajdować się 
inny pojazd lub pieszy. A to już 
stwarza poważne zagrożenie. 

Podczas wykonywania re-

montu drogi, prawdopodobnie 
źle wykonano jej odwodnienie i 
stąd gromadząca się woda na na-
wierzchni. To już kolejny man-
kament, jaki się uwidocznił po 
oddaniu dróg świeżo wyremon-
towanych. Przypomnijmy, że w 
Świerczewie również występuje 
podobny problem, gdzie wody 
deszczowe nie mają jak spływać 
z drogi i zalewają pobocza oraz 
położone przy drodze posesje. 

DŚ

Woda zbierająca się na tym zakręcie w Miętnie, sięga nawet i do drugiej krawędzi 
jezdni

Poradnia Tarapeutyczna w Nowogardzie wyjaśnia

Uzależnienie od gier komputerowych - 
nową jednostką chorobową
Na listę chorób, jaką co roku aktualizuje Światowa Organizacja Zdrowia zostanie wpisa-
ne „uzależnienie od gier komputerowych”. Choroba ta została sklasyfikowana, jako jedna z 
chorób psychicznych. 

Informację tę jeszcze przed 
świętami podał dziennik  „Rzecz-
pospolita”. Autor tekstu informu-
je, że uzależnienie od gier ( z ang. 
gaming disorder) znalazło się w 
„Międzynarodowej Statystycz-
nej Klasyfikacji Chorób i Proble-
mów Zdrowotnych”, która zosta-
nie opublikowana właśnie w tym 
roku. To oznacza, że lekarz bę-
dzie mógł to diagnozować, jako 
stan zdrowia pacjenta, a więc tak 
samo jak inne choroby psychicz-
ne np. depresja czy nerwica. 

O wystąpieniu takiego zabu-
rzenia będziemy mówić wte-
dy, gdy zaangażowanie w gry bę-
dzie tak intensywne, że spowodu-
je problemy w życiu codziennym 
trwające dłużej niż rok – podkre-
śla „Rzeczpospolita”. Poza tym, 
aby lekarz postawił taką diagno-
zę muszą wystąpić jeszcze inne 
„objawy”, jak np. utrata zdolności 
kontrolowania czasu, czy poświę-

cania na granie większości dnia, 
kosztem innych czynności życio-
wych czy zawodowych. 

Irena Juszczyk, dyrektor Spe-
cjalistycznej Poradni Terapeu-
tycznej dla Dzieci, Młodzieży i 
ich Rodzin w Nowogardzie, przy-
znaje, że choć do placówki nikt 
oficjalnie z takim problemem się 
nie zgłosił, to zagadnienie to jest 
dobrze znane psychologom. – U 
nas nie było zgłoszeń dotyczą-
cych uzależnień od gier kompu-
terowych, ale wiemy, że takie zja-
wisko występuje- mówi I. Jusz-
czyk. 

Być może nie każdy z rodziców 

potrafi rozpoznać czym jest uza-
leżnienie, bądź bagatelizuje ten 
problem. Nie warto, bo leczenie 
z tego typu przypadłości, czyli 
przywrócenie młodego człowie-
ka do „realnego świata”, poza sie-
cią i grami, to proces długotrwa-
ły- przestrzegają specjaliści. 

Oczywiście nie chodzi tu o de-
monizowanie- gry nie muszą 
mieć tylko złego wpływu na za-
chowanie człowieka- jeśli gracz 
panuje nad ilością czasu poświę-
canego na tę rozrywkę. Specja-
liści twierdzą, że mogą bowiem 
poprawiać refleks, koordyna-
cję czynności ręka-oko, czy na-
wet wytworzyć lepsze zdolno-
ści w podejmowaniu decyzji. Gry 
mogą też łagodzić poziom stresu. 
A więc jak to w życiu- we wszyst-
kim umiar i równowaga, ale i 
ostrożności nigdy nie za wiele. 

Opr. MS
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Tel. 506 638 789

Partnerem handlowym marki
Do końca stycznia

promocja 

-10%

Autoneum, to międzynarodowa Firma produkcyjna z branży motoryza-
cyjnej specjalizująca się w wytwarzaniu elementów wygłuszających do 
wnętrz samochodów. Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się Firmą, która 
dba o swoich pracowników. Umożliwiamy osobom pracującym u nas 
rozwój osobisty i zawodowy. Jeśli szukasz pracy, gdzie nie ma czasu na 
nudę - czekamy na Ciebie. 

Operator maszyn
Miejsce pracy: Nowogard, woj. Zachodniopomorskie

Zakres obowiązków:
• obsługa maszyn produkcyjnych,
• dbanie o ciągłość procesu produkcyjnego i standardy 

jakościowe produkowanych wyrobów,
• dbanie o czystość i porządek na stanowisku pracy.
Wymagania:
• wykształcenie minimum podstawowe,
• chęć i gotowość  do pracy,
• brak przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy  

• dyspozycyjność, punktualność,
• umiejętność pracy w zespole,
• odpowiedzialność i zaangażowanie,
• mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.
Oferujemy:
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
• atrakcyjne wynagrodzenie plus premia kwartalna 

uzależniona od wyników pracy,
• bogaty pakiet socjalny (prywatna opieka medyczna, 

basen, siłownia),
• 
• stabilność zatrudnienia.

Autoneum Poland Sp. z o. o. Zakład Nowogard, ul. Armii Krajowej 
28D, z dołączoną klauzulą ze-
zwalającą na przetwarzanie danych osobowych.

PIaSek, PIaSek PrZeSIeWaNY, ŻWIr, 
CZarNOZIem, POSPÓŁka 

 ŻWIrOWNIa DŁUGOŁĘka
Tel. 504 265 607,  792 707 943 

z dowozem do klienta

Jasełka w SP 2 

Rozważali o zwyczajach wigilijnych
Dnia 22 grudnia 2017 roku, w naszej szkole odbyło się przedstawienie bożonarodzeniowe. 
Na naszej scenie zagościli trzej aniołowie, którzy rozważali o zwyczajach związanych z Wi-
gilią i Bożym Narodzeniem. 

Ich przemyślenia przeplatane 
były uroczymi kolędami i pasto-
rałkami w wykonaniu szkolnego 
chóru. Jasełka wprowadziły nas 
w świąteczny nastrój i już nie 
możemy doczekać się wigilijne-
go wieczoru, pierwszej gwiazdki 
i wizyty Mikołaja.

Aneta Borzeszkowska, 
Marzenna Piotrowicz, 
Jolanta Modrzejewska

Przedszkole nr 4

Tajemniczy nastrój świąt    
Tak jak co roku, tak w Przedszkolu nr 4 w Nowogardzie magia świąt otoczyła wszystkich za 
sprawą pięknie zainscenizowanych „Jasełek” w wykonaniu dzieci z grupy starszaków. 

Dnia 18 grudnia Jasełka zo-
stały wystawione dla dzieci oraz 
personelu z Przedszkola nr 4. 
Natomiast  dnia 19 grudnia od-
był się pokaz dla rodziców. Jaseł-
ka w wykonaniu przedszkolaków 
z naszego przedszkola zawsze 
wprowadzały i wprowadzają za-
równo widzów, jak i aktorów w 
tajemniczy nastrój świąt. Tak też 
stało się i tym razem. Dopełnie-
niem całości była piękna sceno-
grafia i kolorowe stroje. Doce-
nili to wszyscy widzowie, któ-
rzy nagrodzili aktorów gromki-
mi brawami, szczerym uśmie-
chem, łzami wzruszenia i rado-

ści. Przy dźwiękach kolęd i pa-
storałek dzieci wprowadziły nas 

w prawdziwy świąteczny nastrój.
Katarzyna Rogowska     

Zajęcia z leśniczym
W dniu 14 grudnia 2017 r. do naszego przedszkola na zajęcia przybyła pani leśnik Natasza 
Kaczmarek  z Nadleśnictwa Nowogard.

Pani leśnik opowiedziała o 
swoim podstawowym obowiąz-
ku, jakim jest troska o las. Mó-
wiła o zwierzętach i ptakach za-
mieszkujących to miejsce, o ich 
zwyczajach i potrzebach. Dzieci 
dowiedziały się, że człowiek jest 
gościem w lesie i musi szano-
wać zwyczaje gospodarzy, czyli 
zwierząt w nim mieszkających. 
Przedszkolaki przypomniały so-
bie zasady zachowania się w le-
sie (m.in. zachowanie ciszy, po-
rządku, unikanie kontaktu z dzi-
kimi zwierzętami). Dowiedzia-
ły się także, w jaki sposób poma-
gać zwierzętom i ptakom prze-
trwać zimę. Goście zaintereso-
wali dzieci swoimi opowieścia-
mi wykorzystując różne ilustra-
cje, obrazki. 

Na koniec spotkania dzieci 
otrzymały pokarm dla ptaków, 

kolorowe broszurki przyrodni-
cze, miały możliwość zadawania 
pytań i ochoczo z tej możliwości 
skorzystały. Pytania były prze-
różne, ale nasi goście na wszyst-
kie bardzo cierpliwie i wyczer-
pująco odpowiedzieli. Dzięki 
tym zajęciom dzieci poszerzyły 
wiadomości o lesie i jego miesz-

kańcach. Lepiej poznały zasady 
ochrony przyrody i opieki nad 
zwierzętami i ptakami w okresie 
zimowym. Wszyscy gorąco po-
dziękowaliśmy pani leśnik upo-
minkiem za tak ciekawe spotka-
nie.

K. Rogowska
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maturzyści sprawdzają swoją wiedzę 

Ostatnia próba przed majem
W miniony czwartek, we wszystkich szkołach średnich w Nowogardzie rozpoczęły się próbne matury. Egzaminy przebiegają wedle takiego samego sche-
matu, w jakim odbędzie się już właściwa matura w maju. To już ostatnia szansa na poznanie realiów prawdziwego egzaminu i sprawdzenia swojej wiedzy 
na cztery miesiące przed egzaminem dojrzałości. 

Po raz pierwszy uczniowie 
klas maturalnych mieli okazję 
poczuć się jak na prawdziwej 
maturze już w listopadzie ubie-
głego roku. Wówczas zorgani-
zowano pierwsze próbne ma-
tury na arkuszach z pytaniami 
przygotowanymi dla szkół przez 
wydawnictwo Operon. Tym ra-
zem uczniowie rozwiązują testy 
z Nowej Ery – napisane dla wy-
dawnictwa przez wykfalifikowa-
nych egzaminatorów. 

W czwartek uczniowie spraw-
dzali swoją wiedzę z języka pol-
skiego. Dzisiaj, tj. piątek przystą-
pili do egzaminu z matematyki. 
Po weekendzie czeka ich próbny 
egzamin z języków obcych, a na-
stępnie egzamin tzw. rozszerze-
nia– to już egzamin ustny z wy-
branego przedmiotu dodatko-
wego. 

Choć matura jest próbna i nie-
obowiązkowa wszystkie szkoły 
średnie w Nowogardzie do nich 
przystąpiły. Tak też było w II Li-
ceum Ogólnokształcącym, któ-
re w czwartek odwiedziliśmy z 
obiektywem. Tam do próbne-
go egzaminu dojrzałości przy-
stąpiło około 80 osób- to pra-
wie wszyscy maturzyści, z wy-
jątkiem tych, którzy nie mogli w 
tym dniu pisać z powodów loso-
wych. 

- Próbny egzamin odbywa się 
tak, jak na maturze właściwej. 
Arkusze są identyczne pod wzglę-
dem formalnym, ilości zadań 
i czasu na rozwiązanie zadań. 
Obowiązują także te same zasa-
dy jak podczas majowej matu-
ry- mówi Leszek Becela, dyrek-
tor Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących, w skład którego wchodzi 
II LO. 

Dlatego też uczniowie już 
przed wejściem do sali losowa-
li numery ławek, przy których 
później pisali egzamin. Zostali 

też poinstruowani na temat re-
gulaminu przebiegu matury i 
tego, co wolno, a czego nie wol-
no ze sobą zabierać na egzamin. 

- Na właściwej maturze nie 
można mieć przy sobie ani włą-

czonego, ani wyłączonego telefo-
nu. Także, kto posiada przy sobie 
komórkę proszę, aby w tej chwili 
ją zdał na czas trwania egzami-
nu. Pamiętajcie, że podczas ma-
tury majowej posiadanie przy so-

bie telefonu oznacza dla was ko-
niec matury. Arkusze wypełnia-
my tylko długopisem z czarnym 
wkładem. Wszelkie napoje pro-
szę postawić pod ławkę- na niej 
może być tylko arkusz i długo-
pis. Pamiętajcie też o zabranie na 
maturę dowodu osobistego – mó-
wiła do uczniów Elżbieta Janiak, 
wicedyrektor ZSO. 

Próbne matury, poza II LO, 
zorganizowano również w dwóch 
pozostałych szkołach średnich 
(ponadgimnazjalnych) w No-
wogardzie tj. I Liceum Ogólno-
kształcącym przy ul. Wojska Pol-
skiego i Zespole Szkół Ponad-
gimnazjalnych przy ul. Ks. J. Po-
niatowskiego. W każdej z nich do 
egzaminu przystąpiło około 70 
osób. 

- To już druga w tym roku dia-
gnoza dla tegorocznych matu-
rzystów. Dla wielu z nich wska-
zuje ona kierunki dalszych dzia-
łań do majowego egzaminu ma-
turalnego, który z dnia na dzień 
zbliża się nieubłaganie. Życzy-
my wszystkim uczniom pozy-
tywnych wyników i jeszcze bar-
dziej  wzmożonych przygoto-
wań do pierwszego tak ważne-
go w ich życiu egzaminu- mówi 
Jolanta Machut, wicedyrektor I 
LO. 

Wyniki próbnych matur, tak 
samo jak tych już właściwych, 
zostaną podane w procentach. 
Nie mają one oczywiście wpły-
wu na majowe egzaminy. Są tyl-
ko sprawdzianem posiadanej na 
tym etapie wiedzy i możliwo-
ścią poznania realiów prawdzi-
wej matury. To już druga w tym 
roku szkolnym diagnoza dla te-
gorocznych maturzystów

Prawdziwa matura rozpocznie 
się 4 maja, a zakończy 23 maja. 
Jest więc jeszcze trochę czasu na 
przygotowania. Wiadomo jed-
nak, że większość uczniów za-
cznie odliczać czas do matury 
po studniówkach, które zgodnie 
z tradycją zwykle są organizowa-
ne na około 100 dni przed egza-
minem. 

Marcin Simiński 

W II LO próbna matura z j. polskiego rozpoczęła się już kilka minut po godz. 8.00, 
przystąpiło do niej prawie 80 uczniów

Uczniowie I LO w trakcie pisania próbnej matury z j. polskiego

Drzewo bariera?
Przechodząc chodnikiem koło 

parkingu „Biedronki”, zauwa-
żyć można, że paliki podpiera-
jące nowo posadzone drzewka 
są w większości przechylone w 
stronę chodnika, bądź połama-
ne. Pochylone jest wiele drze-
wek. Fakt ten kojarzyłem sobie 
ze sprawstwem ludzi złej woli. 
Aż tu nagle stwierdziłem, że 
to nie chuligani, co chodzą po 
chodnikach, lecz kierowcy są 
sprawcami tego stanu rzeczy. 
Kiedy 30 grudnia, w godzinach 
popołudniowych zobaczyłem 
auto, które oparło się na drzew-
ko, postanowiłem ten fakt sfoto-
grafować i przesłać do Redak-
cji Dziennika Nowogardzkiego. 
Być może zobaczy to zdjęcie Po-
licja. A osoba kierująca widocz-

nym na zdjęciu samochodem 
zastanowi się, że powinna wie-
dzieć, co znajduje się przed nim 
i za nim. Czy powinno się bu-
dować betonowe zapory, skoro 
przyroda w naszym mieście nie 
jest szanowana?

A tak przy okazji pragnę się 
zwrócić do szanownych kieru-
jących, aby w przypadku zmia-
ny pasa ruchu, skrętu, odpo-
wiednio wcześnie informowa-
li jadące za nimi pojazdy, włą-
czając kierunkowskazy. Włą-
czenie kierunkowskazu w mo-
mencie skrętu, nic nie daje. Jest 
pora zimowa, droga hamowa-
nia jest dłuższa. Przecież to nic 
nie kosztuje.

Bardo często zdarzają się 
przypadki, że stojący na uli-

cy podporządkowanej pojazd, 
oczekuje na pojazd jadący dro-
gą z pierwszeństwem, a ten 
skręca w ulicę, na której stoi po-
jazd podporządkowany. Przy 
dużym natężeniu ruchu, bez 
użycia kierunkowskazów w od-
powiednim czasie, powoduje 
zakłócenie płynności jazdy.

Zwracam się jeszcze do pie-
szych. Szanowni piesi, nie lek-
ceważcie przepisów. Wchodze-
nie na przejście dla pieszych tuż 
pod nadjeżdżający pojazd jest 
szalenie niebezpieczne. Droga 
hamowania pojazdu to kilka-
dziesiąt metrów. W zderzeniu 
najbardziej jest poszkodowany 
pieszy.

Nazwisko autora 
do wiadomości Redakcji

@    Ludzie listy piszą  @ 
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ZaWODY  WĘDkarSkIe
Zarząd  Koła Miejsko-Gminnego PZW Nr 36 w Nowogardzie, 

zaprasza członków Koła na zawody wędkarskie 
spinningowe p.n. „Troć- regi”

Zawody odbędą się w dniu  
14 stycznia 2018 r. na rzece Rega.

Zapisy do dnia 12.01.2018 r do godz. 15  
w sklepie Wędkarskim przy ul. Boh. Warszawy.

Wpisowe  15 zł od uczestnika. Wyjazd 14.01.2018 o 
godzinie 6.30 z przystanku PKS ul. 5 marca w Nowogardzie.

Za  Zarząd Koła PZW Nr 36
Kazimierz Ziemba, Prezes Koła

OGŁOSZeNIe

Wywiad z anną kaliczyńską, nowym kierownikiem OPS w Osinie 

Praca, która daje satysfakcję 
Anna Kaliczyńska na co dzień mieszka w Nowogardzie. Do tej pory pracowała w OPS w Nowogardzie, ale po wygraniu konkursu, od 1 grudnia jest kie-
rownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie. W rozmowie z DN mówi o swojej karierze zawodowej i planach związanych z przejęciem obowiązków 
szefa osińskiej opieki społecznej. 

Dziennik Nowogardzki: 
To może zacznijmy od po-
czątku. Czy mogłaby się 
Pani przedstawić?

Anna Kaliczyńska: Nazy-
wam się Anna Kaliczyńska 
i mieszkam w Nowogardzie. 
Ukończyłam studia wyższe na 
Wydziale Prawa i Administra-
cji Uniwersytetu Szczecińskie-
go, na kierunku Administra-
cja, później w ramach studiów 
podyplomowych ukończyłam 
Organizację i Zarządzanie 
Jednostkami Pomocy Społecz-
nej. Od początku swojej ka-
riery zawodowej, jestem zwią-
zana z pomocą społeczną. 
Od 2004 roku pracowałam w 
Ośrodku Pomocy Społecznej w 
Nowogardzie, w dziale Świad-
czeń Rodzinnych i Funduszu 
Alimentacyjnego.

Co skłoniło Panią do 
zmiany miejsca pracy?

Przede wszystkim chęć dal-
szego rozwoju, na którym bar-
dzo mi zależało. Kiedy zo-
stał ogłoszony konkurs na kie-
rownika w Osinie, postanowi-
łam w nim wystartować. Uda-
ło mi się wygrać konkurs i od 
1 grudnia pracuję na stanowi-
sku kierownika Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Osinie, 
gdzie zastąpiłam wcześniej-
szego kierownika, pana Mar-
cina. Bardzo lubię to co robię, 
ponieważ daje mi to ogromną 
satysfakcję.

Czy już zapoznała się Pani 
z Ośrodkiem w Osinie?

Obecnie koncentruję się na 
poznawaniu swoich współ-
pracowników, struktury pra-
cy Ośrodka, a przede wszyst-
kim środowiska lokalnego. W 
ostatnim czasie razem wój-
tem organizowaliśmy wigilię 
dla osób starszych, samotnych 
i przy tej okazji miałam moż-
liwość poznania wielu przemi-
łych osób z terenu Gminy Osi-
na. Zapoznaję się także z oso-
bami, które przychodzą skła-
dać podania, poznaję rodziny 
korzystające z pomocy Ośrod-
ka, wiele odpowiedzi na różne 
pytania uzyskuję od pracow-

ników OPS. Nie ukrywam, iż 
to że jestem z Nowogardu po-
woduje, że nie znam jeszcze 
dobrze tego środowiska lokal-
nego, ale postaram się to jak 
najszybciej nadrobić.

Dużo osób jest zatrudnio-
nych w Ośrodku?

Na chwilę obecną pracuje 
tutaj 5 osób. Oprócz mnie jest 
dwóch pracowników socjal-
nych, inspektor od świadczeń 
rodzinnych, funduszu alimen-
tacyjnego i świadczenia wy-
chowawczego oraz asystent 
rodziny. Gmina nie jest duża, 
ma 3 tysiące mieszkańców, 

więc na obecne potrzeby, tyle 
osób w zupełności wystarcza. 
Czy dodatkowy pracownik bę-
dzie potrzebny, będę mogła 
odpowiedzieć dopiero za jakiś 
czas, jak dobrze zapoznam się 
z pracą tego Ośrodka.

Po jaką pomoc ludzie naj-
częściej przychodzą do OPS 
w Osinie?

Z reguły są to zasiłki okre-
sowe, celowe i stałe, dużą 
część stanowi pomoc w zakre-
sie dożywianie dzieci w szko-
le. Dużo osób korzysta tak-
że ze świadczeń rodzinnych 
i 500 plus. Dzisiaj pomoc fi-

nansowa dla rodzin jest więk-
sza, jeżeli chodzi o świadcze-
nia rodzinne i wychowawcze, 
więc pomoc ze strony Ośrodka 
jest trochę inna, niż w latach 
wcześniejszych. Głównie są to 
świadczenia pieniężne, ale jest 
to także inna pomoc, w zależ-
ności od sytuacji danej rodzi-
ny.

Jak dużo osób korzysta z 
pomocy Ośrodka?

Z pomocy społecznej korzy-
sta 133 rodziny. Świadczeń ro-
dzinnych pobiera 282, fundu-
szu alimentacyjnego 42, a ze 
świadczeń 500+ korzysta 285 
osób. Pomocą asystenta ro-
dziny objętych jest na chwilę 
obecną 13 rodzin.

Czy ma Pani jakieś pla-
ny dotyczące Ośrodka? Czy 
zamierza Pani wprowadzić 
jakieś zmiany, choćby w 
obszarze organizacji pra-
cy?

Na pewno będę współpra-
cować z różnymi instytucja-
mi pomocowymi, podmiotami 
rynku pracy, organizacjami 
pozarządowymi w celu akty-
wizacji społeczności lokalnej. 
Działania będą miały na celu 
aktywizację zawodową i inte-
grację społeczną. Działania te 
skierowane będą do osób bez-
robotnych korzystających ze 
świadczeń pomocy społecznej, 
w szczególności realizujących 
kontrakt socjalny. W grud-
niu podpisywaliśmy w Gole-
niowie list intencyjny w spra-
wie partnerstwa lokalnego, na 
rzecz rozwoju ekonomii spo-
łecznej w powiecie goleniow-
skim. Również Stowarzysze-
nie Awis proponuje różne for-
my aktywizacji osób bezrobot-
nych, korzystających z pomo-
cy społecznej, w ramach pro-
jektów unijnych. Na tę chwi-
lę skupiłabym się właśnie na 
tym, jest wiele osób, również i 
młodych, które mają problem 
ze znalezieniem pracy, a dzię-
ki tej współpracy mogą wziąć 
udział w cyklu szkoleń, a w 
konsekwencji także podjąć za-
trudnienie. Jeżeli uda się cho-
ciaż paru osobom w ten spo-
sób pomóc, to będę zadowo-
lona. Bo na tym polega praca 
Ośrodka - na pomocy osobom 
potrzebującym.

Rozmawiała DŚ

Nowa kierownik OPS w Osinie, Anna Kaliczyńska, która pochodzi z Nowogardu

Budynek Urzędu Gminy Osina, gdzie mieści się także Ośrodek Pomocy Społecznej
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Znaleźli się wśród najzdolniejszych uczniów

Stypendyści Premiera  
z Nowogardu 
Aleksandra Pietrzykowska, Adrianna Grocholska oraz Marcin Ogiewa- to uczniowie szkół 
średnich z Nowogardu, którzy otrzymali Stypendium Premiera za wybitne wyniki w nauce. 

Uroczystość wręczenia Dy-
plomów Stypendystom, Preze-
sa Rady Ministrów odbyła się 
14 grudnia br., w Sali Rycerskiej 
Zachodniopomorskiego Urzę-
du Wojewódzkiego w Szczeci-
nie. Gospodarzem uroczystości 
był Zachodniopomorski Kura-
tor Oświaty Magdalena Zaręb-
ska – Kulesza. W uroczystości 
wziął udział Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Edukacji Naro-
dowej pan Maciej Kopeć.

  Za osiągnięcia w nauce w 
roku szkolnym 2016/2017   Sty-
pendia Prezesa Rady Ministrów 
przyznano 184 uczniom z wo-
jewództwa zachodniopomor-
skiego. Wśród nich są uczniowie 
dwóch nowogardzkich liceów tj. 
Aleksandra Pietrzykowska z II 
LO i Marcin Ogiewa z I LO, oraz 
uczennica Technikum Logistyki 
w Zespole Szkół Ponadgimna-
zjalnych -Adrianna Grocholska. 
Wszyscy wyróżnieni są ucznia-
mi trzecich klas, a dyplomy po-
twierdzające przyznane stypen-
dium odebrali w towarzystwie 
dyrektorów swoich szkół.

Stypendium Prezesa Rady 
Ministrów jest jedną z form 
nagradzania najzdolniejszych 
uczniów szkół średnich. Może 
je otrzymać jeden - najlep-
szy uczeń w danej szkole, który 
uzyskał najwyższą średnią ocen 
i promocję z wyróżnieniem, 
albo uczeń o wybitnych, wyraź-
nie ukierunkowanych uzdolnie-

niach, poświadczonych ocena-
mi celującymi w jakiejś dzie-
dzinie wiedzy i mający, co naj-
mniej oceny dobre z pozosta-
łych przedmiotów.

Nowogardzkim uczniom gra-
tulujemy przyznania prestiżo-
wego stypendium i życzymy dal-
szych sukcesów w nauce. 

MS

Chłopie pomyśl…

Twarde fakty o „miękkich” narkotykach
Tak zwany miękki narkotyk, czyli marihuana może na trwałe zmienić mózg młodzieży i spowodować zaburzenia psychicz-
ne – nawet schizofrenię -  twierdzi  psychiatra Rainer Thomasius. 

Wielu nastolatków sądzi, że 
miękkie narkotyki są dla nich 
nieszkodliwe. Podobnie myśli też 
równie wielu dorosłych i dlatego 
ci dorośli, nie dostrzegając zagro-
żenia,  wybierają na funkcje pu-
bliczne narkomanów w tym tak-
że osoby skazane w przeszło-
ści za produkcję marihuany (nie 
trzeba daleko sięgać po praktycz-
ny przykład takiej sytuacji). Wy-
bierają  bo „maryśka” to prze-
cież taka niegroźna zabawa mło-
dzieńców i młodzianek. Poda-
ją bywa przy tym przykład do-
świadczeń z „zaciąganiem się” 
w młodości jakiejś znanej po-
wszechnie osoby, np. takiego au-
torytetu w sprawach każdych jak 
Clinton Bill. Temu jak wiadomo 
życie doświadczeń wszelakich nie 
szczędziło więc może znawcą być 
wszechstronnym i „dogłębnym” 
w niejednej dziedzinie. 

Tymczasem…
Tymczasem nauka jak zwykle 

ma zupełnie odmienne zdania od 
powszechnie rozpowszechnione-
go tzw. „chciałoby się”. Jak wska-
zuje np. niemiecki psychiatra Ra-
iner Thomasius „marihuana, 
(czyli ów miękki narkotyk) może 
na trwałe zmienić mózg. Jeżeli 
dojdzie do jakiejś zmiany u młodej 
osoby, to nigdy się ona nie cofnie. 
Może dojść np. do zmniejszenia hi-
pokampu, który odpowiada za pa-
mięć. Zły rozwój tej części mózgu 
może doprowadzić do zaburzeń 
w przekazywaniu informacji 
z pamięci krótkotrwałej do 
pamięci długotrwałej oraz spowo-
dować kłopoty z orientacją prze-
strzenną”.  To jednak nie wszyst-
ko. Badanie przeprowadzone na 
Uniwersytecie w Melbourne po-
kazało, że częste zażywanie nar-
kotyków może też uszkodzić cia-
ło migdałowate, które odpowiada 
m.in. za regulację emocji, zwłasz-
cza strachu i agresji. Do tego do-

chodzą zaburzenia inteligencji. 
Marihuana zaciera granicę mię-
dzy rzeczywistością a światem 
wyobraźni…

Do czego prowadzi   
ta „zatarta granica”

Określenie „zatarta granica po-
między rzeczywistością a świa-
tem wyobraźni” może niewie-
le mówić zwłaszcza tym, którzy  
rozwinięcie osobistej wyobraź-
ni zaniedbywali. Dlatego teraz 
praktyczna ilustracja, do czego 
mogą doprowadzić takie zabu-
rzenia. Informacja sprzed kilku-
nastu  dni: młody kierowca, któ-
ry w czasie ostatnich świąt zasu-
wał samochodem po zabudowa-
nym terenie, jakby utracił kon-
takt z rzeczywistością w wyniku 
czego zabił na przejściu dla pie-
szych trzy kobiety wracające z pa-
sterki był, jak się ostatecznie oka-
zało pod wpływem narkotyków- 
w jego moczu wykryto… mari-

huanę, czyli „mięciutki niczym 
sierść koteczka” narkotyczek…  
Starczy?   

Nastał kolejny rok i kolejne 
wybory 

Przywołane wyżej  tragiczne 
wydarzenie pokazuje, jak się koń-
czy, gdy narkoman dostanie w 
ręce kierownicę.  Wniosek z tego, 
jak i z nauki wynikającej z usta-
leń nauki, może być tylko jeden: 
dla dobra (w tym zachowania ży-
cia) współobywateli osoby zaży-
wające uciech narkotycznych, na-
wet tylko z „maryśką”,  powinny 
być pozbawiane prawa jazdy do-
póki się nie wyleczą z tej „miło-
ści”. Ale jeśli tak ogromne zagro-
żenie dla otoczenia wynika, gdy 
czynny narkoman łapie się za kie-
rownicę samochodu to, jak wiel-
kie ono jest, gdy takiż narkoman 
łapie się za inną kierownicę, czy-
li stery rządów? Odpowiedź na to 
pytanie pozostawiamy wyobraź-

Adrianna Grocholska z ZSP z dyplomem Stypendystki Premiera, po prawej Kurator 
Oświaty M. Zarębska-Kulesza. Od lewej Dyrektor ZSP J. Chudyk oraz Wiceminister 
Oświaty M. Kopeć

Dyplom Stypendysty Premiera od Kurator Oświaty odbiera Marcin Ogiewa- uczeń 
I LO z Nowogardu

Aleksandra Pietrzykowska z II LO na uroczystej gali zorganizowanej w Sali Rycer-
skiej UW w Szczecinie, na zdjęciu wspólnie z gospodarzem uroczystości M. Zaręb-
ską-Kuleszą

ni tych, co te stery rządów będą, 
również w rozpoczętym roku, 
rozdzielali czyli pójdą głosować 
w jesiennych wyborach samo-
rządowych. A jeśli się nawet oso-
bistej wyobraźni nie posiada, to 
po prostu trzeba posłuchać tych 
znających się na rzeczy np. psy-
chiatry Rainera Thomasiusa, 
albo tylko przypomnieć sobie 
przypadek narkomana taranują-
cego na pełnym gazie trzy kobie-
ty na przejściu dla pieszych tylko 
dlatego, że się naćpał i świat wi-
dział zupełnie innym, jak jest on 
w rzeczywistości. Ty też obywa-
telu możesz stanąć na drodze pę-
dzącego do kariery narkomana, 
któremu sam w wyborach dałeś, 
nieświadom w pełni skutków,   w 
ręce stery decydowania o  losie 
swoim i swoich bliskich.  Co się 
wtedy może stać?  Aby odpowie-
dzieć na to  nie trzeba nawet mi-
nimalnie rozwiniętej wyobraźni 
wystarczy doświadczenie i to na-
wet te znane w  najbliższej oko-
licy. Popytaj tych co blisko byli i 
doznali  „kolizyjnego” kontaktu 
z narkomanem psychopatycznie 
pragnącym  władzy. 

sm  
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Sprawozdanie klubów z gminy Nowogard

Jest czym się chwalić
W związku z rozpoczynającym się nowym rokiem, poprosiliśmy działaczy największych klubów z gminy Nowogard, o krótkie podsumowanie wyników 
osiąganych przez swoje kluby. Nasi rozmówcy wspominali również o ważnych wydarzeniach dla klubów, które miały miejsce w 2017 roku. Sportowcom, 
trenerom oraz prezesom życzymy jeszcze owocniejszych wyników w 2018 roku. 

lkS Pomorzanin Nowogard 
(sprawozdanie przedstawił 
prezes marcin Skórniewski)

Nasze krótkie sprawozdanie 
rozpocznę od brydżystów, któ-
rzy mają bardzo udaną jesień 
i ponownie walczą o awans do 
II Ligi. O tym czy sekcja brydża 
Pomorzanina awansuje do tej II 
Ligi na szczeblu Centralnym, do-
wiemy się po nowym roku, je-
śli chodzi o ten zespół to od wie-
lu lat osiąga bardzo fajne wyniki. 
Jeśli chodzi o sekcję kulturystyki i 
fitness, to oczywiście bardzo nas 
cieszy brązowy medal Mistrzostw 
Polski w Kielcach, wywalczony w 
parach przez Kamila Strzeszew-
skiego oraz Natalię Goc. Na tych 
samych zawodach Kamil Strze-
szewski wywalczył również 5. 
miejsce indywidualnie. W przy-
padku Kamila mówimy o dużym 
progresie, co na pewno może nas 

cieszyć, jak na kulturystę wciąż 
jest młody i wierzymy, że w nad-
chodzącym roku „odpali” jeszcze 
bardziej ze swoją formą. Podczas 
tych Mistrzostw Polski drużyno-
wo Pomorzanin uplasował się w 
pierwszej dziesiątce, co też jest 
wielkim sukcesem naszych kultu-
rystów. Szkoda tylko, że nasz naj-
bardziej utytułowany zawodnik 
- Krzysztof Skryplonek, odniósł 
kontuzję. Krzysiek reprezentował 
nas już w międzynarodowych za-
wodach i wierzę, że w 2018 roku 
wróci do wysokiej formy. W przy-
padku sekcji piłki nożnej, dla na-
szego klubu najważniejszym wy-
darzeniem było utworzenie gru-
py „Skrzata Młodszego”. Dzieci w 
grupie „Skrzatów” mieliśmy już 
w ubiegłym roku, a teraz utwo-
rzyliśmy tą jeszcze młodszą gru-
pę, w której trenują dzieciaczki z 
rocznika 2012 i młodsze. Mamy 

bardzo fajną grupę tych młodych 
piłkarzy i dobrze nam to rokuje 
na przyszłość. Jeśli chodzi o oce-
nę naszych działań w Zachodnio-
pomorskim Związku Piłki Noż-
nej, to działacze przychylnym 
okiem patrzą na to co robimy w 
kontekście pracy z młodzieżą i to 
jest dla nas bardzo ważne. Cieszę 
się również z zespołu występu-
jącego w I Klasie Juniorów Star-
szych, mamy bardzo odmłodzony 
zespół, jest to najmłodsza druży-
na w całej lidze. Juniorzy zakoń-
czyli tę rundę na 3. miejscu, jako 
najmłodsza drużyna - to na pew-
no duży plus. Co warto zauwa-
żyć, trener Paweł Błaszczyk w ze-
spole juniorów ma bardzo szero-
ką kadrę, to samo tyczy się rów-
nież naszych trampkarzy, mamy 
zatem bogactwo jeżeli chodzi o 
składy poszczególnych zespołów i 
z tego możemy być dumni. Co do 
pierwszej drużyny warto wspo-
mnieć o tym, że wzmocniliśmy 
ten zespół, choćby Damianem 
Kosiorem oraz Rafałem Mendy-
kiem, nastąpiła zatem konsolida-
cja tego składu. Mamy co prawda 
mało punktów, trochę zawiedli-
śmy w meczach wyjazdowych, ale 
jeśli chodzi o występy na swoim 
boisku, to zakończyliśmy rundę, 
jako niepokonany zespół co pla-
suje nas pod tym względem w ab-
solutnej czołówce całej okręgów-
ki. Na koniec podam całkowicie 
świeżą informację, która potwier-
dziła się na dniach. Do PUWiS-
-u oraz Betmix-u, którzy są na-
szymi partnerami, dołączył kolej-
ny wielki partner i sponsor Pomo-
rzanina, a będzie nim od począt-
ku 2018 roku PRD.

lkkS Chrabąszcze 
Nowogard  

(sprawozdanie przedstawił 
trener ryszard Posacki)
W 2017 roku startowaliśmy w 

sumie w 60 wyścigach, zarówno 
szosowych, jak i w kolarstwie to-
rowym oraz przełajowym. Wal-
czyliśmy w Pucharach Polski, 
Mistrzostwach Polski, Mistrzo-
stwach Polski Szkółek Kolarskich, 
Mini Tour de Pologne, Mini Bał-
tyk-Karkonosze Tour, czy też w 
najważniejszych dla nas impre-
zach czyli Międzywojewódzkich 
Mistrzostwach Młodzików, o któ-
rych mówi się również Mistrzo-
stwa Makroregionu. Poza tym 

zaliczyliśmy mnóstwo ogólnopol-
skich wyścigów, jak np. w Tarno-
wie Podgórnym, Kobylej Górze, 
a także w międzynarodowym 
wyścigu w Grudziądzu. Do naj-
większych sukcesów można za-
liczyć Mistrzostwo Makroregio-
nu wywalczone przez Jacka Feca-
ka, w wyścigu ze startu wspólne-
go. Tuż za nim, na 3. stopniu po-
dium stanął Hubert Grygowski. 
Także w Makroregionie w jeździe 
parami moi podopieczni wywal-
czyli brązowy medal. Oczywiście 
należy wspomnieć także o tytu-
le Mistrza Polski wywalczonym 
przez Huberta Grygowskiego. 
Poza tym, Hubert Grygowski za-
jął 1. miejsce w jednym z etapów 
Mini Tour de Pologne, dokładnie 
w etapie rozgrywanym w Szczyr-
ku, była to najbardziej wymaga-
jąca trasa tego wyścigu. W wiel-
kim finale Hubert uplasował się 
w pierwszej dziesiątce, zajmując 
8. miejsce. W sumie barwy klubu 
Chrabąszczy Nowogard reprezen-

tuje 22 kolarzy, w tym 4 reprezen-
tujących Szkółkę Kolarską - taka 
grupa młodych zawodników star-
towała w różnych zawodach w 
2017 roku. Nasz klub był także 
współorganizatorem trzech im-
prez kolarskich. Rok rozpoczęli-
śmy od cyklu wyścigów przełajo-
wych organizowanych w „Sarnim 
Lesie”, następnie braliśmy udział 
w organizacji Wyścigu Dookoła 
Jeziora Nowogardzkiego, a pod 
koniec listopada, jak co roku or-
ganizowaliśmy Mikołajkowy Wy-
ścig Kolarski.

Visonex lUkS Top 
Wierzbięcin  

(sprawozdanie przedstawił 
trener Józef korkosz)

W 2017 roku nasi tenisiści sto-
łowi osiągnęli kilka wyników, 
którymi chcemy się pochwalić.  
Nasz klub zajął 1. miejsce w Pu-
charze Polski seniorów, na etapie 
eliminacji wojewódzkich 

Marcin Skórniewski z Miłoszem Orplem - rocznik 2006 - który przeszedł do Pogoni 
Szczecin

Natalia Goc i Kamil Strzeszewski zdobyli brązowy medal w parach na Mistrzo-
stwach Polski w Kielcach. Drużynowo Pomorzanin zajął 9. miejsce

Ryszard Posacki w Warszawie został 
odznaczony za swoją pracę przez Pol-
ski Związek Kolarski

Hubert Grygowski został Mistrzem Polski Szkółek Kolarskich

Józef Korkosz wywalczył srebrny medal 
Mistrzostw Polski radnych i pracowni-
ków samorządowych

14
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Osińska liga Piłki Siatkowej

Nowogard i Czermnica bezbłędnie
W sobotę (30 grudnia), w hali sportowej ZSP w Osinie, siatkarze rywalizujący w Osińskiej Lidze Piłki Siatkowej rozgrywali 4. kolejkę spotkań, na sporto-
wo żegnając 2017 rok. Wciąż niepokonane zostają drużyny z Nowogardu oraz Czermnicy. Zacięty mecz stoczyły Węgorza oraz Słajsino, którzy podzielili 
się punktami. W pozostałych spotkaniach padały wyniki 3:0. 

W pierwszym meczu Czarni 
Nowogard rywalizowali z Żabo-
wem. Wciąż niepokonani siat-
karze z Nowogardu przedłuży-
li swoją serię zwycięstw. Zespół 
z Nowogardu podszedł do me-
czu na poważnie. Każda akcja 
była przemyślana i grana od po-
czątku do końca konsekwentnie. 
Z kolei jeśli chodzi o Żabowo, to 
gra tej drużyny nie kleiła się od 
pierwszego do ostatniego gwizd-
ka sędziego. Tym samym Czarni 
umocnili się na 2. miejscu w ta-
beli i tracą do lidera tylko 5 ma-
łych punktów. W drugim spo-
tkaniu zmierzyły się dwa niepo-
konane na ten moment zespoły 
– Czermnica oraz Michorek. To 
miał być zacięty mecz, Czermni-
ca jednak po raz kolejny pokaza-
ła swoją siłę. Pierwszy set był za-
cięty i wyrównany tylko do stanu 
7:7. Potem zawodnicy z Czerm-
nicy dzięki bardzo dobrej i moc-
nej zagrywce konsekwentnie od-
skakiwali na kilka punktów, by 
ostatecznie wygrać seta do 17. 
Druga partia zaczęła się od sta-
nu 6:0 dla podopiecznych Mar-
cina Rapy. Punktowa zagrywka, 
kończące ataki i punktowy blok 
pozwolił zdobyć przeciwnikom 
jedynie 13 punktów. Lider lekko 
odprężył się w 3 secie, który był 
najbardziej wyrównany, mimo 
wszystko wygrany przez fawory-
tów. Bezkonkurencyjnym MVP 
tego pojedynku został zawodnik 
Czermnicy Marcin Prędkiewicz, 
który uzyskał niemal 90% sku-
teczność w ataku. Następnie na 
parkiecie zaprezentowali się siat-
karze gwiazdy Osina oraz Parli-
na. Gwiazda pierwszą partię wy-
grała do 13 punktów i wynik nie 
był dla nikogo zdziwieniem. Re-
prezentanci Osiny grali pewnie, 
mądrze i walczyli o każdy punkt. 
Do tego bardzo dobrą zagryw-
kę dołożył Bartek Wąsik. Dru-
gi set nie był już tak jednostron-
ny. Drużyny do stanu 10:10 gra-
ły punkt za punkt. W tym mo-
mencie gra beniaminka z Parlina 
przestała się układać. Nie potra-
fili skończyć ataku, psuli zagryw-

kę, pojawił się też problem z od-
biorem. Na tablicy ukazał się wy-
nik 24:11 i pierwsza piłka setowa 
dla Gwiazdy. Gospodarze psują 
jednak zagrywkę i robi się 24:12. 
Zawodnik z Parlina zagrywa raz, 
drugi, trzeci i… ósmy. Kibice nie 
mogli uwierzyć w to, co się dzie-
je. Gwiazda, miała problemy z 
przyjęciem zagrywki i skończe-
niem ataku. O czas poprosił ka-
pitan. Po krótkiej przerwie za-
wodnik z Parlina popsuł zagryw-
kę, a set zakończył się wynikiem 
25:20. Parlino nie składało broni 
i walczyło zawzięcie o pierwszy 
punkt. Set był zacięty do wyni-
ku 16:16, później Gwiazda zdo-
łała odskoczyć na kilka punktów.  
To jednak nie koniec emocji… 
Przy wyniku 20:17. o czas pro-
si kapitan beniaminka. Następ-
nie kolejne punkty zdobywa Osi-
ny i robi się 24:19. Pierwsza piłka 
meczowa przy własnej zagrywce, 
ale serwis ląduje w siatce. Na za-
grywce pojawia się kapitan Parli-
na i rozpoczyna swoją serię, robi 

się 24:22 i gwiazda bierze czas. 
Po przerwie kibice widzą kolej-
nego asa serwisowego i robi się 
już 24:23! Kolejny serwis przyj-
mują siatkarze gospodarzy, ład-
nie rozgrywają piłkę i zdobywa-
ją punkt na miarę pełnej zdoby-
czy punktowej. Gwiazda wygry-
wa 3:0 i awansuje na 3. pozycję. 
Parlino po bardzo dobrym spo-
tkaniu utrzymuje się na 10. po-
zycji i otrzymuje gromkie brawa. 
W pojedynku Kikorzy z Krzywi-
cami kibice oglądali jednostron-
ny mecz. Wzmocniona drużyna 
Kemka Krzywice pokazała, kto 
rządzi na parkiecie wygrywając 
kolejno do 5., 18. i 13. Warto do-
dać, że wynik z pierwszego seta 
– 25:5, jest drugim najgorszym 
osiągnięciem w tym sezonie. W 
3. kolejce mniej punktów zdobył 
tylko Bruklin, który przegrał z 
Żabowem 25:4.  Krzywice dzięki 
temu zwycięstwu awansowały na 
4. miejsce, z kolei Kikorze pozo-
stają na przedostatniej pozycji i 
wciąż czekają na pierwszy punkt. 

Być może uda im się ta sztuka w 
najbliższej kolejce, gdy podejmo-
wać będą Bruklin Osina. To wła-
śnie najsłabszy zespół rozgry-
wek, w piątym meczu dnia wal-
czył z Wojcieszynem. Emocji za 
dużo w tym pojedynku nie było, 
jednak wiele akcji sprawiło, że 
na twarzy kibiców pojawiał się 
uśmiech. To gra dwóch zaprzy-
jaźnionych drużyn sprzed lat. 
Składy drużyn uległy jednak du-
żym zmianom. Mistrz VII edycji 
OLPS jest mocno osłabiony, cze-
go nie da się nie zauważyć. Ze-
spół Bruklinu to drużyna mło-
dych, ale walecznych zawodni-
ków. Doświadczenie górą i pew-
na wygrana drużyny z gminy 
Nowogard do 8., 16. i 19 punk-
tów. Na koniec kibice obejrzeli 
najbardziej zacięty mecz, w któ-
rym zmierzyły się drużyny Wę-
gorza i Słajsino. Pierwszy set to 
dominacja silnych i rosłych siat-
karzy z Węgorzy. Słajsino miało 
problem z przyjęciem zagrywki 
oraz skończeniem ataku. Prze-
grana do 10 punktów powinna 
boleć i dać odcisk w 2 secie. Kapi-
tan Słajsina, Miłosz Rybak przez 
niespełna 150 sekund pozbierał 
i poukładał zespół od nowa. Za-
wodnicy podnieśli głowy, zaczę-
li grać, śpiewać i cieszyć się grą. 
Prowadzili od początku do koń-

ca, wygrywając drugą partię spo-
tkania do 20. W tym momencie 
podział punktów był już pewny. 
Pytanie tylko, kto zakończy mecz 
z dorobkiem 2, a kto z 1 punk-
tem. Przed trzecią partią kapitan 
,,Czarnych Koszul” z Węgorzy 
zmotywował drużynę i to pomo-
gło. Po bardzo ładnej grze Słaj-
sino uległo w meczu drużynie 
Przemka Laszkiewicza 1:2. Było 
to najładniejsze i najbardziej wy-
równane spotkanie 4. kolejki IX 
edycji OLPS, a zarazem ostatnie, 
kończące stary 2017 rok. W naj-
bliższą niedzielę czekają nas ko-
lejne emocje. W meczu „na dnie” 
spotkają się Kikorze oraz Bru-
klin Osina. Następnie Żabowo 
powalczy z Wojcieszynem, a w 
trzecim spotkaniu Parlino zmie-
rzy się z Nowogardem. Później 
na parkiet wybiegną zawodnicy 
ze Słajsina oraz Gwiazdy Osina, 
a po nich zagrają sąsiedzi w ta-
beli – Michorek oraz Węgorza. 
Podobny bilans obydwu zespo-
łów wskazuje na zacięty pojedy-
nek. Na koniec prawdziwa grat-
ka dla kibiców – lider z Czermni-
cy zmierzy się z obrońcami tytu-
łu Krzywicami. Przy artykule pu-
blikujemy komplet wyników, ak-
tualną tabelę oraz terminarz naj-
bliższej kolejki. 

KR

Na zdjęciu drużyny Wojcieszyn oraz Bruklin Osina. Dla tych pierwszy sobotni mecz 
zakończył się drugim zwycięstwem i awansem do czołowej ósemki

Siatkarze z Węgorza oraz Słajsina stoczyli najbardziej wyrównany mecz 4. kolejki 
OLPS

Osińska Liga Piłki Siatkowej
4. kolejka:
Nowogard – Żabowo  3:0 (25:12, 25:19, 25:18)
Czermnica – Michorek  3:0 (25:17, 25:13, 25:21)
Gwiazda – Parlino  3:0 (25:13, 25:20, 25:23)
Kikorze – Krzywice  0:3 (5:25, 18:25, 13:25)
Wojcieszyn – Bruklin  3:0 (25:8, 25:16, 25:19)
Węgorza – Słajsino  2:1 (25:10, 20:25, 25:19)

M M Zw. Po. P Sety +/- Małe pkt.
1 Czermnica 4 4 0 12 12 – 0 300 – 179 
2 Czarni Nowogard 4 4 0 12 12 – 0 300 – 184 
3 Gwiazda Osina 4 3 1 10 10 – 2 284 – 213 
4 kemka krzywice 4 3 1 9 9 – 3 284 – 216 
5 Węgorza 4 3 1 8 8 – 4 282 – 229 
6 michorek 4 3 1 7 7 – 5 259 – 230 
7 Wojcieszyn 4 2 2 6 6 – 6 247 – 262 
8 Słajsino 4 1 3 5 5 – 7 228 – 271 
9 Żabowo 4 1 3 3 3 – 9 221 – 254 
10 Parlino 4 0 4 0 0 – 12 213 – 305 
11 Kikorze 4 0 4 0 0 – 12 168 – 300 
12 Bruklin Osina 4 0 4 0 0 – 12 156 – 300 

5. kolejka (7 stycznia):
Bruklin – Kikorze  (10:00)
Żabowo – Wojcieszyn  (11:15)
Parlino – Nowogard  (12:30)
Słajsino – Gwiazda  (13:45)
Michorek – Węgorza  (15:00)
Krzywice – Czermnica  (16:15)
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r e k l a m a
karolinasb@domjudy.pl   

•  Tel. 506 638 789

Firma  w Maszewie 

ZATRUDNI
 

Głównego Księgowego /
Główną Księgową

Tel. 603 129 069 

Miejsce pracy: Maszewo
WYMAGANIA:
• Prowadzenie ksiąg rachunkowych (handlowych) zgodnie 
   z przepisami rachunkowymi i podatkowymi
• Sporządzanie deklaracji podatkowych VAT, CIT oraz ZUS i GUS
• Sporządzanie uproszczonych i rocznych sprawozdań finansowych (Bilans, RZiS)
• Przygotowywanie sprawozdań finansowych i raportów na potrzeby zarządu 
   oraz instytucji zewnętrznych
• Reprezentację firmy przed organami kontroli 
   i instytucjami finansowymi (GUS, US, ZUS)
• Min. 2 letnie doświadczenie na stanowisku Głównego Księgowego
• Obsługa w zakresie kadr/płac
• Sumienność w wykonywaniu obowiązków
OFERUJEMY:
• atrakcyjne wynagrodzenie wypłacane w terminie
• zapewniamy stabilną pracę w miłym zespole
Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesyłanie aplikacji zawierających CV 
wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Informujemy, iż nadesłanych 
ofert nie zwracamy.  Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie 
z wybranymi kandydatami.

w składzie: Bartosz Jemi-
lianowicz, Sebastian Je-

milianowicz, Bartosz Dobrowo-
lanski. Ponadto wywalczyliśmy 3. 
miejsce w Pucharze Polski senio-
rów w eliminacjach wojewódz-
kich w  składzie: Łukasz Owcza-
rek, Mateusz Witkowski, Daniel 
Zubrzycki, Kamil Amilianowicz. 
Dodatkowo Bartosz Jemiliano-
wicz dwa razy wygrał Wojewódz-
ki Turniej Kwalifikacyjny Senio-
rów. Ten sam zawodnik zajął 1. 
miejsce w wojewódzkiej klasyfi-
kacji seniorów po całym sezonie, 
z kolei 2. miejsce w wojewódzkiej 
klasyfikacji seniorów po całym 

sezonie wywalczył Bartosz Do-
browolański, a 3. miejsce w wo-
jewódzkiej klasyfikacji seniorów 
po całym sezonie zajął Sebastian 
Jemilianowicz. Drużyna w skła-
dzie: Mateusz Witkowski, Łu-
kasz Owczarek, Bartosz Jemilia-
nowicz, Sebastian Jemilianowicz, 
Daniel Zubrzycki, Kamil Ami-
lianowicz wywalczyła 2. miejsce 
w rozgrywkach II Ligi Mężczyzn 
oraz 4. miejsce w półfinałach 
(rozgrywka barażowa o awans do 
I Ligi, przyp. Red.). W minionym 
roku nasi zawodnicy występowa-
li 4 razy na Mistrzostwach Polski 
w tenisie stołowym - powołano 

III Ligę Mężczyzn składającą się 
z młodych zawodników w skła-
dzie: Kacper Pyra, Konrad Pyra, 
Michał Janik, Mikołaj Olejnik, 
Antoni Rachwał. Ponadto, trener, 
drużyna i środowisko pragną po-
dziękować Państwu Beacie i Zbi-
gniewowi Piątakom za sponso-
ring, wsparcie i wspaniałą atmos-
ferę, jaką wprowadzają do dru-
żyny. Życzymy wielu wspania-
łych chwil i spełnienia wszelkich 
marzeń zarówno Państwu, jak i 
wszystkim którzy mają znaczący 
wpływ na rozwój naszego klubu 
(Gmina Nowogard, Hotel Kame-
na) oraz kibicom. Visonex LUKS Top Wierzbięcin rośnie w siłę. W 2017 roku klub zasiliło kilku młodych 

graczy

Z  a  P  r  O  S  Z  e  N  I  e
  Zgodnie  ze Statutem Polskiego Związku Wędkarskiego  & 57 pkt 3  Zarząd Koła Miejsko-
-Gminnego PZW Nr 36 w Nowogardzie  na podstawie Uchwały z dnia 06.12.2017 roku zwo-
łuje  Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków Koła PZW Nr 36 Nowogard.

Zebranie odbędzie się w dniu 28. stycznia 2018 r.  w Szkole Podstawowej Nr 3  im. Polskich 
Olimpijczyków w Nowogardzie przy ul. Bohaterów Warszawy 78.

Godzina rozpoczęcia  9.00     II termin godz. 9.30
Porządek obrad:
1. Otwarcie Obrad
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarz obrad oraz  

przyjęcie porządku obrad
3. Wybór Komisji: skrutacyjnej ,uchwał i wniosków
4. Przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zgro-

madzenia
5. Sprawozdanie z działalności za 2017r. Zarządu 

Koła, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego
6. Dyskusja nad sprawozdaniami
7. Przyjęcie planu pracy na 2018 rok

8. Przyjęcie budżetu Koła na 2018 rok
9. Sprawy organizacyjne
10. Wolne wnioski
11. Sprawozdanie Komisji Uchwał i wniosków
12. Podjęcie Uchwał i przyjęcie wniosków
13. Zakończenie obrad   

Ze względu na ważność spraw proszę o niezawod-
ną obecność.

Za Zarząd Koła PZW Nr 36 
Kazimierz Ziemba

Prezes Zarządu 

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

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

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

Opiekunki osób 
starszych w Niemczech 

Tel. 91 506 55 55

Sprzedam 
działkę 23 ar
pod warsztat lub inną 

działalność gospodarczą. 
Tel. 695 100 700 
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Hjort Knudsen Polen Sp. z o.o. jest duńską �rmą, 
zatrudniającą  ponad 1000  pracowników, 

produkującą i eksportującą skórzane meble tapicerowane. 
 www.hkmeble.pl

 
 

        W związku z dynamicznym rozwojem �rma zatrudni  

TAPICERA  (PRZYUCZENIE) 

MAGAZYNIERA
 
 

            Miejsce pracy: Nowogard  
Zapewniamy:   
•  stabilne warunki zatrudnienia 
•  wynagrodzenie proporcjonalne do osiąganych wyników  

 
 Osoby zainteresowane proszone  są o wysłanie CV na adres:  
         ul. Zamkowa 7b , 72-200 Nowogard 
          lub e-mail: dawid.bohn@hjortknudsen.pl  
           Kontakt telefoniczny : 663 949 485 

 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

Prosimy o dopisanie następujacej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbednych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie 
z ustawa z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.)”.

Szukam żony  
od lat 56-64. 

TEL. 887 10 19 36
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

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

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

pn., wt. - 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

ENDOKRYNOLOGICZNY
Lek. med. Adriana Dubińska-Walczak

specjalista chorób wewnętrznych
- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

CHORÓB CUKRZYCY I NADCIŚNIENIA
Lek. Ewa Zdawska

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista diabetolog 

GABINETY MEDYCZNE

Upadłość konsumencka
Masz długi, których nie możesz spłacić, nie 
prowadzisz działalności, nie masz majątku. 

Pomogę zgłosić upadłość. 
Konsultacje darmowe
Tel. 669 681 080, 

www.szczecin-syndyk.pl 
restrukturyzacjakonsumenta@gmail.com 

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś w rodzinie. 

Grupa aa mieszko zaprasza w każdy 
wtorek o 9.00 i 16.00  pod ratuszem.

Atrakcyjne oferty pracy dla opiekunek seniorów, 
praca w Niemczech, szybkie wyjazdy, 

akceptujemy język na poziomie podstawowym. 
Tylko teraz Bonus 300 € za wyjazd do 16 grudnia. 

                         Szczecin – 517 175 599

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

zatrudni kierowców samochodów ciężarowych 
(prawo jazdy kategoria C+E)

tel. 91 39 27 322, kom. 502 671 607, 502 671 609

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

• naprawy • oleje CASTROL
• akumulatory Bosch, Varta

 bieżące
• serwis klimatyzacji
• przeglądy okresowe
• serwis opon
• diagnostyka komputerowa
• wymiana rozrządu

Ponad 10-letnie doświadczenie w pracy  
na stanowisku mechanik w serwisie TOYOTY

Sąpolnica 25 
72-200 Nowogard 

tel. 608 690 831

Zapewniamy atrakcyjne ceny

przeglądy okresowe w TOYOTACH i nie tylko

Gospodarstwo Rolne

Wymagania:
- czynne prawo jazdy 
   kategorii B i T lub B+E;
- doświadczenie w obsłudze 
   maszyn rolniczych;
- mile widziana obsługa 
   ładowarki teleskopowej
Oferujemy:
- nowoczesne narzędzia pracy;
- atrakcyjne wynagrodzenie;
- umowę na czas nieokreślony;
- ubezpieczenie grupowe.

zatrudni 
traktorzystę 

- operatora maszyn rolniczych

Kontakt 
e-mail: biuro@farmaredlo.pl

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

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

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

 

WYMAGANIA:
- aktualne prawo jazdy kategorii C+E
- świadectwo kwali�kacji zawodowej
- aktualne orzeczenie psychologiczne
- cyfrowa karty kierowcy
 OFERUJEMY:
- atrakcyjne wynagrodzenie wypłacane w terminie
- nowoczesne auta marki DAF, MERCEDES, MAN.
- praca w systemie tygodniowym  
- ubezpieczenie grupowe

POSZUKUJE 
KIEROWCÓW  

KAT. C+E

TELEFON: +48 603 337 378,  785 900 833 
Jedności Narodowej 23A, 72-130 Maszewo

USŁUGI kSIĘGOWe 
kadrowo-płacowe 

i JPk szybko, sprawnie. 
691 374 021, 
726 601 608 

Badania wody i ścieków - tel. 91 392 74 75

Wywóz nieczystości ciekłych - 91 392 36 77

Roboty inżynieryjno-budowlane oraz

warsztat naprawy pomp - 91 392 36 77

Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków - 91 392 07 11

Czyszczenie kanalizacji 
i odwadniania osadów ściekowych 

- 91 392 36 77
POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE - 994

                           Przedsiębiorstwo 
Usług Wodnych i Sanitarnych sp. z o.o.
ul. 3 Maja 14/2, 72-200 Nowogard

tel. 91 392 07 11, 91 392 07 17
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OGŁO SZe NIa drob ne
NIerUCHOmOŚCI

• Sprzedam tanio działkę budow-
laną w kościuszkach 1202 m2. 

Przy działce prąd, woda, kanaliza-
cja, dojazd utwardzony w pobliżu 
jeziora. 575 345 659 

•	 Do wynajęcia lokal handlowy ok. 
40m2 ul. Kościuszki 2g Nowogard. 
693 850 197

•	 Sprzedam działki budowlane w 
pełni uzbrojone. Już z planem za-
gospodarowania przestrzennego. 
Oszczędzasz czas i pieniądze! 693 
850 197 Najlepsze ceny w Nowo-
gardzie, Osiedle Słoneczne. 

• Do wynajęcia pomieszczenie 
na biuro 11m2, I piętro, Nowo-
gard. Ul. 700 lecia 17b. Tel. 501 
549 818

• Sprzedam działki budowlane w 
karsku przy drodze. 691 664 658

•	 Do wynajęcia mieszkanie 4 poko-
jowe. 504 898 980 

•	 Sprzedam  piętro domu do remon-
tu ul. Woj. Polskiego. Tel. 504 898 
980 

•	 Do wynajęcia lokal pod działalność 
gospodarczą. 609 24 58 16 

•	 Sprzedam mieszkanie w domu 
dwurodzinnym nad jeziorem, 
100m2, I i II piętro, 3 pokoje, kuch-
nia, łazienka, do remontu, ogród 
4,5 ara. Cena 225 tys zł. Tel. 601 58 
40 54 

•	 Szukam mieszkania na parterze w 
centrum Nowogardu, min 3 poko-
je. 913920584 

•	 Dębice okazyjnie sprzedam 3000 
m2 działkę pod zabudowę ok. 45 
000. Tel. 501 307 666

•	 Nowogard Asnyka działki pod za-
budowę, cisza spokój do 1000m2. 
501 307 666 

•	 Mieszkanie do wynajęcia. Tel. 604 
269 301 

•	 Mieszkanie do wynajęcia dwupo-
kojowe, częściowo umeblowane. 
Tel. 507 264 523

•	 Mieszkanie do wynajęcia. 721 145 
910

•	 Do wynajęcia kawalerka. Tel. 516 
27 27 45

•	 Wynajmę pokój 1 osobie. Tel. 798 
382 886 

•	 Sprzedam garaż na Jana Pawła II, 
cena 21500 zł. Tel. 609 931 915 

•	 Sprzedam mieszkanie M-3 55m2, 
garaż Wierzbięcin 18/12. Tel 605 
470 602 

•	 Mieszkanie do wynajęcia 70 m2. 
Tel 604 269 301 

•	 Dom do wynajęcia w Olchowie. 
501 814 871 

•	 Kawalerka do wynajęcia. 696 207 
172

mOTOrYZaCJa
•	 Sprzedam amortyzatory, sprężyny 

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

•	 Sprzedam Alfa Romeo 1.6, TS, 
2001, cena do uzgodnienia. Tel. 
573 367 648 

•	 Sprzedam koła z oponami do Gol-
fa 2, 13stki, zimówki. TANIO. 605 
576 908

•	 Stare samochody, motocykle, mo-
torowery kupię. 600 182 682 

•	 Renault Master sprzedam, 2003, 
silnik 2.2. Tel. 512 013 258 

•	 Sprzedam skuter Suzuki Burgman 
200. 512 013 258

•	 Sprzedam Kia Clarus, 2001, 1,8 
benzyna + gaz (założony 2012 r., 
80 litrów butla), 181.000 km - ser-
wisowany, srebrny met. sedan, 
opony zimowe, nowa chłodnica 
klimatyzacji, webasto, el. szyby, 
centralny zamek, nowe klocki ha-
mulcowe, rozrząd, cały układ wy-
dechowy, inne. Cena do uzgod-
nienia, zadbany, tel. 605 522 340. 
Sprzedam Mercedes S 500 W220 
Long, 1999 r., przeb. 330.000 km 
(serwisowany), LPG 2 butle 120 
l., czarny szafir met., czarne skó-
ry, pełne wyposażanie, automa-
tic, nowe tarcze i klocki hamul-
cowe, nowe opony, nowy aku-
mulator, cena do uzgodnie-
nia, zadbany, tel. 605 522 340 
Kupię Mercedesa każdego. Tel 737 
799 666

•	 Kupię Toyotę każdą. Tel.737 539 
555

rOlNICTWO
•	 SPRZEDAM – kaczki, gęsi  skubane. 

796759414

•	 Zatrudnie pracownika na fermę 
drobiu gm. Osina dobre warunki 
płacowe. 511 731 352 

•	 Prosiaki sprzedam. Tel. 889 520 536

 USŁUGI
•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWA-

NÓW, WYKŁADZIN, TAPICERKI ME-
BLOWEJ SAMOCHODOWEJ/ SKÓ-
RZANEJ MATERIAŁOWEJ / POŚCIE-
LI WEŁNIANEJ / LANOLINĄ/SPRZĄ-
TANIE: CZYSZCZENIE FUG.TEL.604 
373 143 , 794 229 083.

•	 Elektryk z uprawnieniami E+D. Tel. 
607 289 419 

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

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

• malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne napra-
wy wykona “złota rączka”. 91 39 
22 783, 784 79 22 70

• FIrma USŁUGOWa „Zielona”. 
Wynajem sal na konferencje, ze-
brania, szkolenia. 91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią 
działalnością przyjmie zlecenie 
na budowę domów od podstaw, 
przekładek dachów, docieplenia, 
układanie kostki, różne rodzaje. 
Tel. 607 137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawia-
my za gotówkę na raty laptopy ta-
blety telefony. Skupujemy laptopy 
telefony. Adres Nowogard 700Le-
cia 15 I piętro nad apteką tel 91-
577-53-73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, 
urlopowe: Niemcy, Holandia, Au-
stria, Anglia, Belgia, Norwegia. Tel. 
71 385 20 18, 601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróż-
nienie mieszkań, piwnic, gratów. 
Tel 668 343 638 

•	 AGENCJA REKLAMOWA VIZART, 
oprawianie prac w 2 minuty, bin-
dowanie, wydruki, ksero, lamino-
wanie, Nowogard ul. 700 lecia 15 
(nad sklepem zielarskim)Tel. 605 
522 340 

•	 Przepisywanie prac (licencjackich, 
magisterskich i innych), dokumen-
tów, CV, listów motywacyjnych, 
Szybko, solidnie. Agencja rekla-
mowa Vizart  Nowogard ul. 700 le-
cia 15 (nad sklepem zielarskim)Tel. 
605 522 340.

• regulacja, naprawa, konserwa-
cja okien i drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontu-
jemy. 668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 
988 735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, ukła-
danie kostki granitowej, polbruku. 
726 403 937

• Usługi koparko-ładowarką. 669 
123 127

•	 Usługi ogólnobudowlane. Tel. 511 
901 973 

• Wykonam pracę remontowe. 
691 430 490 

• Serwis aGD Nowogard. 698 352 
406

•	 Wypełniam dokumenty do ZUS na 
emeryturę i rente. Tel 507 872 391 

•	 Nauka gry na keyboardzie, gitarze 
lub innym instrumencie – tanio. 
669 889 627

•	 TRANSPORT. 600 182 682

•	 Usługi transportowe TRANSIT-MA-
XI. 503 153 159 

•	 Usługi ogólnobudowlane. 511 901 
973 

•	 Matematyka. 668 17 12 12

•	 Transport, przeprowadzki. 600 182 
682 

•	 Dachy. Tel. 660 879 108 

PraCa
•	 aktivmed24.pl Opiekunki Se-

niorów Niemcy. Premie wakacyj-
ne, 530555015

•	 amBerCare24 Opiekunki do 
Niemiec, wymagany j. niemiec-
ki komunikatywny, zarobki net-

to do 1500 euro/mies., wyjazdy 
od zaraz, sprawdzone oferty, le-
galnie 737 451 825, 737 886 919, 
737 489 914

• Spawaczy zatrudnię. atrakcyjne 
wynagrodzenie. 503 032 234 

•	 Firma LEMARK – lider na runku ta-
chografów, ogrzewan postojo-
wych i klimatyzacji zatrudni elek-
tromechanika lub mechanika ze 
znajomością podstaw elektryki. 
Oferujemy szkolenia i pomoc w 
zdobyciu nowych umiejętności. 
Tel. 601 275 900 

• Przyjmę do pracy ekspedientkę 
odpowiedzialną, sumienną. 797 
394 807 

•	 Zatrudnię elektryków – pomocni-
ków elektryków, dorywczo do prac 
biurowych. 606 824 461

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

• Zwrot podatku z pracy, rodzin-
ne, urlopowe Niemcy, Holandia, 
austria, anglia, Belgia, Norwe-
gia. Tel. 71/385 20 18, 601 75 97 
97

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

• Zatrudnię mechanika. 501 762 
576 

•	 Mechanik samochodowy z do-
świadczeniem szuka pracy, Nowo-
gard. 733 663 260 

•	 MURARZY, BETONIARZY, PRACOW-
NIKÓW BUDOWLANYCH ZATRUD-
NIĘ TEL. 694 440 205 

•	 Przyjmę do pracy ekspedientkę 
odpowiedzialną, sumienną. 797 
394 807 

•	 Zatrudnię tynkarza. 502 103 432 

• kucharza/kucharkę oraz pomoc 
kuchenną zatrudnię. restaura-
cja Przystań, Nowogard. Tel. 601 
58 40 56 

•	 Pracownika na fermę drobiu za-
trudnię dobre warunki płacowe, 
gm. Osina. Tel. 511 731 352

•	 Przyjmę budowlańca z doświad-
czeniem. Tel. 606 44 97 02 

•	 Zaopiekuję się osobą starszą, 
dzieckiem, zajmę się sprzątaniem 
w godzinach 9.00-15.00,. Tel. 517 
983 502 

•	 Przyjmę pracownika budowlane-
go. 607 654 692

•	 Przyjmę pracownika do ogrodze-
nia rezerwatu. Tel 607 654 692 

•	 Restauracja i Hotel KAMENA za-
trudni: barmana- barmankę, po-
moc kuchenną, nocnego portiera, 
kierowcę. Tel. 507951313

•	 Zlecę położenie regipsu ze szpa-
chlowaniem do 250m2. Tel. 502 
103 432 

•	 Potrzebny fachowiec do remontu-
-adaptacji dwóch pomieszczeń go-
spodarczych ok. 150 m2. Tel. 660 
206 833

INNe  
•	 Sprzedam drewno suche tanio. 

691 848 026

• Drewno, bukowe, dębowe, po-
cięte, porąbane. Tel. 603 353 789 

• Sprzedam drewno opałowe. 667 
788 820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 
kg. 790 285 382

•	 Sprzedam drewno kominkowe ol-
chę. 730 744 751 

•	 Szkółka w Karsku poleca drzewa 
owocowe w pojemnikach już od 
20 zł za sztukę, tuje szmaragd, wy-
sokość 70-80 cm 10 zł za sztukę. 
Tel. 606 106 142 

•	 Zapraszamy na treningi karate ky-
okushin od 4.09.17r. W poniedział-
ki i środy w godz. 18.00-19.00 na 
ulicy Bema 41. tel. 721 027 670, 
883 737 765  

•	 Sprzedam smartwatch, SAMSUNG 
GEAR FIT SM-R350 CZARNY, nowy 
nieużywany w pudełku, cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522340

•	 Piec CO 1.6 kw sprzedam. 733 494 
673 

•	 Pilnie sprzedam nowy agregat prą-
dotwórczy Honda EM 5500 cxs. Tel. 
660 448 597 

•	 Kupię westfalkę na drewno, lewą z 
dochówką Tel. 504-550-048

•	 Oddam sofę trzyosobową z funk-
cją spania, tanio sprzedam kom-
pet wypoczynkowy 2+1. Tel. 661 
242 151 

•	 Stare samochody, motocykle, ro-
wery, literaturę kupię. 600 182 682 

•	 Owczarki niemieckie szczenięta. 
91 39 21 828 

•	 Oddam tapczan jednoosobowy w 
dobrym stanie. 697 999 578

•	 Sprzedaż siatki ogrodzeniowej le-
śnej-panele ogrodzeniowe, słupki, 
drut oraz cały asortyment. Trans-
port gratis. Tel 721 668 245 

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

Na sprzedaż 3 pokoje w Nowogardzie IV p.
cena: 169 000 zł

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

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

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:

kontakt: 602 649 587

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy

Sprzedam mieszkanie 
własnościowe w centrum 

Nowogardu o pow. 60 m2, 
IV piętro – cena 210 tys. zł. 

Tel. 608 392 453
Sprzedam dom  

z zabudowaniami  
gospodarczymi pow. 158m2 

 pow. działki 635m2  
Nowogard, Mickiewicza. 

Tel. 601 856 865 

Poszukuje pracownika 
gospodarczego 

– hodowla bydła 

Tel. 606 947 747 

Wszelkie usługi  
remontowo-budowlane  

i wykończeniowe.  
608 889 627, 724 568 015 
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INFOrmaTOr lOkalNY - NOWOGarD

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Pogotowie Energetyczne  - 991
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz - 91 392 50 03

- 603 705 630
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

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

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

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

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

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

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

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 

- 692 354 065

MEMORIS Grzegorz Śmigiel  -  693 230 190

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Nowa Farmacja  - 91 573 04 37,  794 075 647
Cardia - 91 392 13 30

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

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

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

rozkład jazdy komunikacji miejskiejrOZkŁaD JaZDY PkP

Wykręcanie urwanych 
świec żarowych

reklama

kierunek Szczecin Główny:
Godz. Odjazdu:

Nowogard Stacje pośrednie: Przystanek końcowy:
Szczecin Główny

04:50
pon.-piąt.

Wyszomierz, 
Osina, 
Mosty, 

Goleniów, 
Kliniska, 

Szczecin Dąbie, 
Szczecin Zdroje, 

Szczecin Port 
Centralny,

05:48

06:36
pon.-sob. 07:38

07:47
pon.-niedz. 08:59

10:21
pon.-niedz. 11:34

14:27
pon.-niedz. 15:40

16:36
pon.-niedz. 17:49

18:39
pon.-niedz. 19:55

kierunek kołobrzeg:
Godz. Odjazdu:

Nowogard Stacje pośrednie: Przystanek końcowy:
kołobrzeg

07:48
pon.-sob.

Żabowo, 
Płoty, 

Baszewice, 
Gryfice, 
Gąbin, 

Trzebiatów, 
Bieczyno Pomorskie,

 Karcino, 
Głowaczewo, 
Stary Borek, 

Kołobrzeg Stadion

09:02

09:20
sobota,niedziela 10:29

11:49
pon.-niedz. 13:00

13:47
pon.-piąt. 15:07

15:56
pon.-niedz. 17:15

17:57
pon.-niedz 19:19

20:23
pon.-sob. 21:37

21:55
pon-piąt., niedziela

1 przesiadka
22:59
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Imię i nazwisko .......................................................................................  tel. ...............................................................  

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

wana nagroda książka ufundowana przez Wydawnictwo Zapraszamy   pn-pt 8:00-18:00

Dewocjonalia - stoisko w sklepie

poleca
Różańce, 
Lichtarze

                Świece do chrztu, itp.

krZYŻÓWka Dziennika z książką

remigiusz mróz 
OSkarŻeNIe

Od serii brutalnych mor-
derstw pod Warszawą minęły 
cztery lata. Sprawcę ujęto, ska-
zano, a potem osadzono w 
więzieniu. Dowody wskazujące 
na dawną legendę „Solidarno-
ści” były nie do podważenia. 
Mimo to pewnego dnia mece-
nas Joanna Chyłka otrzymuje 
list od żony skazańca, w któ-
rym kobieta twierdzi, że odkry-
ła nowe dowody na niewin-
ność męża. Prawniczka przy-
puszcza, że to jedna z wielu 
spraw, którym nie warto po-
święcać uwagi…

Przynajmniej do czasu, aż 
kobieta ginie, a materiał DNA 
jednej z ofiar zabójcy zostaje 
odnaleziony w innym miejscu 
przestępstwa. W dodatku 
wszystko wydaje się w jakiś 
sposób związane z Kordianem 
Oryńskim…

Pionowo:
1. ... Lupin
2. smar ze smoły i kalafonii
3. skłonność do ustępstw
4. kląskający kuzyn drozda
5. córka Mahometa
6. ruiny w Turcji
7. rolniczy robot
8. tamci ludzie
9. zarys
10. wybryk
11. litera grecka
12. na nich pracują koła
13. podmokłe gleby piaskowe
14. szczotka, para do szufelki
15. pospolicie nieboszczyk
16. ruiny w Turcji
17. do ciała się dobrała
18. syn boga Pana (Fauna) i Symety
19. kilka kompanii
20. żywotnik, krzew
21. ostrze noża
22. pękate, albo spłaszczone naczy-
nie z szyjką z gliny lub kamionki

23. św. brat ..., zakonnik
24. Liz, aktorka amerykańska
25. popularny klawisz komputera
26. szaleństwo
27. romański w sztuce
28. mundur poligonowy
29. błyszczy w łazience
30. izraelska broń automatyczna
31. dawne okulary
32. drut z papierami
33. dopływ Dunaju
34. napisał „Imię Róży”
35. dwukołowy wóz turecki
36. „żywa torpeda”
37. nitkowata komórka w zarodniku 
mszaków
38. ... nad Notecią, miasto
39. przewód stykający się z gruntem
40. Leon z serialu „Polskie drogi”
41. pilśniowy materiał
42. miasto na Lubelszczyźnie
43. bardzo mało, niewiele
44. może być ciekły
45. koniec rei

Poziomo:
46. silna karta w grze
47. powierzchnia kuli
48. cęgosz
49. miasto w Kotlinie Fergańskiej
50. zasada, norma
51. czarny chalcedon
52. rodzaj sklepu
53. niesława, wielki wstyd
54. przepływa przez Memphis
55. ironia, przekąs
56. zboże wysiewane jesienią
57. wymiana towaru za towar
58. roślina zielna
59. grek u Homera
60. żartobliwie o kimś z dużymi 
uszami
61. żagiel na sztagu
62. włókno na pończochy
63. tkanina syntetyczna
64. ... Uszatek
65. typ autobusu
66. możliwość sprzedaży towarów
67. trafia się w filecie

68. włoska metropolia
69. kandydat na oficera
70. przeorysza z „Komedii omyłek” 
W. Szekspira
71. kij bilardowy
72. przemowa
73. zastąpiona skarpetą
74. pętla do łowienia mustang
75. część papierosa
76. alert dla Treli
77. tatrzańska wieś
78. japońskie wyspy
79. spirytus ryżowy
80. tybetański ludzki kozioł ofiarny
81. jałowcówka
82. łajdak, zbir
83. miasto w Apulli (Włochy)
85. Cygan
84. „tak” naszych południowych braci
86. wyspa w Aleutach
87. bity na talerzyku

PODPOWIEDŹ: ACIS, ELATER, LECCE, 
OSZ, PERORA, UZIOM.

Sprzedaż drewna 
kominkowego 
w atrakcyjnej cenie typu 

dąb i buk. Transport gratis.

 Tel. 785 900 833

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

KUPIĘ DREWNO
tartaczne

świerk, sosna, brzoza, topola

tel. 697 174 369

reklama
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Informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

rOZkŁaD JaZDY BU SÓW

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

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

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

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

Materiał                                      cena do 100 kg cena powyżej 100 kg
1. Miedź                   18,00 zł/kg               19,00 zł/kg
4. Mosiądz       11,00 zł/kg               11,50 zł/kg
5. Akumulatory         2,50 zł/kg                 2,70 zł/kg
6. Felgi aluminiowe        4,80 zł/kg                 5,00 zł/kg
7. Ołów          5,20 zł/kg                 5,50 zł/kg
8. Aluminium elektryczne       5,00 zł/kg                5,50 zł/kg
9. Aluminium grube        4,20 zł/kg                4,50 zł/kg
10. Aluminium niesort       3,80 zł/kg                4,00 zł/kg
11. Złom cienki (blacha)       0,58 zł/kg                0,58 zł/kg
12. Złom gruby (wsad, żeliwo)          0,75 zł/kg                0,75 zł/kg

Skup hurtowy metali kolorowych 

Przy wadze ok. 1000 kg metali kolorowych ceny do negocjacji

Firma P.P.U.H. Oskar Bonda w Nowogardzie • ul. Nadtorowa 14b

Płatne gotówką od ręki
więcej informacji  tel. 511 444 559

Zamienię mieszkanie w Nowogardzie 
o pow. 68m2, 

przy ulicy Warszawskiej, (po remoncie) 
na 4 piętrze, na mniejsze parter lub 1 piętro, 

tel. 668 452 615

rozwiązanie krzyżówki dla 
dorosłych: 

Idzie Nowy Rok 
Halina Galus, Zofia Marczuk, 

Barbara Górska, Renata Du-
mańska, Ewa Wołosewicz, Pe-
lagia Feliksiak, Henryk Rosa, 
Natalia Furmańczyk, Zdzisława 
Chocian, Szymon Rybarczyk, 
Urszula Kaczmarek, Genowefa 
Maćkowska, Agnieszka Skow-
rońska, Danuta Skowron, Ro-
bert Kierzyk, Patrycja Żóralska

Zwycięzcy prenumerata: 
Patrycja Żóralska, Zdzisława 

Chocian

GAZETY dla zwycięzców lo-
sowania do odebrania w re-
dakcji, ul. Boh. Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Patryk Ostrowski, Bartek Fe-

liksiak, Kinga Tomczak, Mate-
usz Wiertalak, Kacper Skow-
roński, Ola Patecka

Zwycięzca: 
Patryk Ostrowski
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FIRMA JOGA  •  ul. Górna 4  •  72-200 Nowogard  
 Tel./Fax 91 39 25 501  •  695 100 700  •  695 400 600

Wyposaż swój dom w OKNA PCV 
o najwyższym standarcie światowym, 

dzięki którym obniżysz koszty ogrzewania
z profilu 

ALPHALINE  
profil 6 komorowy w kl. A
z wkładem termicznym 
i uszczelką środkową 
gwarantującą doskonałą 
szczelność

Do produkcji okien 

nie stosujemy pro�lii

z recyklingu !!!

i wysokiej jakości
OKUCIA MACO

Ponad 22 lat doświadczenia w produkcji okien. ZAUFAJ specjalistom! 

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

B
A
N
E
R
Y oraz

WYDRUKI
WIELKOFORMATOWE

e-mail: gra�k@domjudy.pl

NA
JT
AN
IE
J

z projektem 

z dostarczeniem

tel. 91 577 2007

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

Zatrudni

Pracowników 
Produkcji 

(operatorów maszyn tekstylnych)

ZaPewniamy dowóZ Pracowników
z nowogardu, maszewa, Goleniowa.

Nie wymagamy żadnych kwalifikacji.
Nasz adres:

ul. Prosta 33/35/37, Łozienica, 72-100 Goleniów,
tel. 91 466 73 80

1 . Przedstawiciel Handlowy (rynki zagraniczne)
         WYMAGANIA:
         - dobra znajomość któregoś z języków obcych 
           (niemieckiego, francuskiego, norweskiego, włoskiego lub innego)

poszukuje osób na stanowiska:

P.H. ARNO Sp. z o.o. 
producent okien, drzwi PCV i ALU, 

w związku z dynamicznym rozwojem �rmy 

OFERTY CV prosimy składać w siedzibie �rmy 
przy ul. Bohaterów Warszawy 7a 

lub pod adresem mailowym: arno.nowogard@gmail.com

2 . Montażystów stolarki PCV i ALU
         (praca Polska, Niemcy)

4. Pracowników do przyuczenia

3. Okuwaczy 
         WYMAGANIA: doświadczenie zawodowe
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POLSKI WYDAWCA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

żyto, pszenżyto, jęczmień, 
owies, rzepak, łubin, gryka, groch, 

len, kukurydzę oraz słonecznik.

Sami odbieramy, szybka płatność, 
konkurencyjne ceny.

Wapno nawozowe granulowane
w najlepszej cenie na rynku. 

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B

e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl

Skup zbóż: 
91 43 57 720, 602 21 21 25

Transport: 662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160

Uwaga najbliższe 
bezpłatne porady 
prawne w piątek

godz. 13.00-15.00
w redakcji ul. Boh. Warszawy 7A

(informujemy, że godziny dyżurów radcy 
prawnego mogą ulegać zmianom)

reklAmA

Trzechel  
pod wodąCzy żurawie 

przyleciały za 
wcześnie? Orszak Trzech króli

HYDRANTY

Tel. 602 870 300

Sprzedaż - serwis
Pomiary ciśnienia wydajności

Węże strażackie 
CZUJKI: dymu •czadu •gazu

Tragiczny wypadek  
w Wierzbięcinie

Śmierć na 
fermie bydła

Śmigiel Ryszard

ŚR

KOMPLEKSOWE  USŁUGI
& ŚMIGIEL

Zakład Kamieniarski
- Nagrobki - Grobowce - Parapety - Schody

Kwiaciarnia
- Znicze - Kwiaty - Wiązanki - Wieńce

Tel. 601 595 069, 91 392 18 14
     e-mail: puhp.smigiel@wp.pl
   www.kamieniarstwo-smigiel.pl

Korzystając z naszych usług pogrzebowych zyskasz
-10%  RABATU  NA  USŁUGI  KAMIENIARSKIE

UL. CMENTARNA 3,  72-200 NOWOGARD

       Usługi Pogrzebowe 
        Grzegorz Śmigiel
- Trumny - Urny - Ekshumacje - Przewozy
         Obudowy - Krzyże - Tabliczki

Kontakt całodobowy: 693 230 190
      e-mail: memoris.zp@o2.pl
            www.memoris.eu

Jesteś zainteresowany? Masz pytania?
Wyślij mailem na adres: kawszyn@mojatoyotaplus.pl

swoje CV lub dostarcz osobiście na adres 
ul. 3 Maja 27 B, 72-200 Nowogard, SALON TOYOTY

nr kontaktowy 501 374 789 

TOYOTA KOZŁOWSKI
oddział w Nowogardzie

ZATRUDNI:
KIEROWNIKA SERWISU

Groźny pożar 
w Krasnołęce

 s. 3

Jesteś zainteresowany? Masz pytania?
Wyślij mailem na adres: kawszyn@mojatoyotaplus.pl

swoje CV lub dostarcz osobiście na adres 
ul. 3 Maja 27 B, 72-200 Nowogard, SALON TOYOTY

nr kontaktowy 501 374 789 

TOYOTA KOZŁOWSKI
oddział w Nowogardzie

ZATRUDNI:
KSIĘGOWĄ

 s. 4

Ryszard D. w drodze na salę rozpraw- 
fot. Robert Stachnik- Radio Szczecin.
OgłOszenie

Bestia 
 z Trzechla 

przed sądem
 s. 3
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lNAJTANIEJ w okolicy

Wraz z Nowym Rokiem 2018, zapytaliśmy przechodniów 
Nowogardu, czy mają jakieś postanowienia noworoczne? 
Jeżeli tak, to jakie? Zapytaliśmy też, czy dotrzymują swoich 
postanowień i realizują te noworoczne plany?

Pani Genowefa: Nie mam żad-
nych postanowień noworocznych, 
ponieważ jestem w tym wieku, że 
żyję sobie spokojnie, z dnia na dzień. 
We wcześniejszych latach miewa-
łam postanowienia, chciałam pomóc 
swoim wnuczkom i zrobić coś dla sie-
bie. Przede wszystkim chciałam tro-
szeczkę zwiedzić świat. Kiedy przy-
chodził Nowy Rok, zawsze mówiłam 
sobie: oby udało mi się gdzieś wyje-
chać. No i udało mi się wyjechać do 
Włoch i jestem z tego bardzo zado-

wolona. Teraz już niestety taki wiek, 
że nie będzie za bardzo okazji gdzieś wyjechać, ale i tak jestem zadowo-
lona. Na ten Nowy Rok chciałabym jeszcze życzyć wszystkim znajomym, 
a przede wszystkim moim koleżankom, z mojej profesji nauczycielskiej, 
dużo zdrowia i radości. 

Pan Mirek: W tym roku, moim 
postanowieniem noworocznym jest 
przede wszystkim skończenie al-
tanki ogrodowej. A tak nic więcej 
nie planuję. W poprzednich latach 
miałem dużo takich noworocznych 
planów, jednak nigdy nie udało mi 
się ich spełnić. Sadzę, że mam nie-
stety za słaby charakter, żeby wy-
trwać w sowich postanowieniach.

Pani Kalina z synem Milan-
kiem: W tym roku moimi nowo-
rocznymi postanowieniami jest 
m.in. dużo ćwiczyć, ale i nie jeść 
słodyczy. Zamierzam też częściej 
wychodzić z dzieckiem i poświę-
cać mu zdecydowanie więcej cza-
su. Mam zamiar też mniej praco-
wać, ale więcej zarabiać, chociaż 
to może być dość trudne. Co roku 
stawiam sobie jakieś postanowie-
nia. Czasami udaje mi się je speł-
nić, ale czasami nie, zależy jaki cel 
sobie postawię. 

Oliwia: Do tej pory nie miałam 
żadnych postanowień noworocz-
nych. W tym roku jednak mam za-
miar uczyć się więcej i lepiej, bo jak 
na razie to jest w moim życiu naj-
ważniejszy cel. Uważam, że uda mi 
się go osiągnąć, wystarczy trochę 
pracy i chęci. 

Rozmawiała Dorota Śmieciuch

27.12.2017 r.
godz. 14:50
W okresie od 21 do 27.12.2017r. 

nieznany sprawca poprzez zerwa-
nie kłódki zabezpieczającej drzwi 
wejściowe do schowka pod scho-
dami w budynku wielorodzinnym 
przy ul. Waryńskiego w Nowogar-
dzie dokonał kradzieży podkaszar-
ki marki Stihl i kosiarki pchanej 
nieznanej marki na szkodę wspól-
noty mieszkaniowej. Wysokość 
strat 3000 zł. Postępowanie prowa-
dzi KP Nowogard.

godz. 16:07
Nieznany sprawca w okresie od 

22 do 27.12.2017r. poprzez wybi-
cie szyby w oknie piwnicznym do-
stał się do domu jednorodzinnego 
przy ul. Jesionowej w Nowogardzie, 
gdzie poprzez rozbicie drzwi łączą-
cych piwnicę z domem usiłował 
dostać się do pomieszczeń miesz-
kalnych. Z domu nic nie zginęło. 
Postępowanie prowadzi KP Nowo-
gard.

29.12.2017 r.
godz. 15:21
Patrol OPI KP Nowogard w miej-

scowości Żabowo ujawnił, że kieru-
jący samochodem marki Opel Vec-
tra, Tomasz R. lat 26 (zam. K. po-
wiat goleniowski) znajduje się pod 
działaniem środków odurzających 
i psychotropowych (badanie mo-
czu wykazało zawartość marihu-
any, amfetaminy i metaamfetami-
ny) oraz nie posiada uprawnień do 
kierowania. 

30.12.2017 r.
godz. 17:12
Policjanci OPI KP Nowogard 

podczas interwencji w miejscowo-
ści Szczytniki, gdzie miało miejsce 
obywatelskie ujęcie sprawcy Seba-
stiana Z. lat 31 zam. Sz. (powiat go-
leniowski), który to kierował cią-
gnikiem rolniczym marki Ursus, 
znajdując się w stanie nietrzeźwo-
ści z wynikiem 1,29 mg/L w wy-
dychanym powietrzu oraz posiada 
aktywny zakaz prowadzenia pojaz-
dów mechanicznych dożywotnio, 
wydany przez Sad Rejonowy w Go-
leniowie. Postępowanie prowadzi 
KP Nowogard. 

01.01.2018 r.
godz. 08:53
Nieznany sprawca po uprzednim 

wyłamaniu okienka podawczego 
w drzwiach wejściowych do Apte-
ki przy ulicy Kościuszki w Nowo-
gardzie, dostał się do pomieszczeń 
apteki, skąd dokonał kradzieży pie-
niędzy w nieustalonej kwocie, jed-
nak nie większej niż 750 zł. Postę-
powanie prowadzi KP Nowogard.

godz. 12:57
Do KP Nowogard zgłosił się Bar-

tłomiej D. bez stałego meldunku, 
który twierdzi, że jest poszukiwany, 
po wylegitymowaniu i sprawdzeniu 
okazało się, że faktycznie jest po-

szukiwany celem ustalenia miejsca 
pobytu dla celów prawnych przez 
SR Szczecin-Centrum

03.01.2018 r.
godz. 11:22
Michał D. zam. N. (powiat gole-

niowski) powiadomił o uszkodze-
niu mienia w miejscowości Karsk, 
w postaci samochodu marki VW 
Passat, gdzie n/n sprawcy kopiąc 
nogami w tył pojazdu uszkodzi-
li tylny klosz oraz naruszyli powło-
kę lakierniczą. Wartość strat wyno-
si 1050 zł na szkodę zgłaszającego. 
Postępowanie prowadzi KP Nowo-
gard. 

04.01.2018 r.
godz. 10:13
Dzielnicowi KP Nowogard, w 

miejscowości Osina, zatrzymali 
Marka C. (zam. W. pow. goleniow-
ski) poszukiwanego w celu ustale-
nia miejsca pobytu przez Prokura-
turę Rejonową w Goleniowie. Po-
stępowanie prowadzi KP Nowo-
gard. 

godz. 10:38
Policjanci OPI KP Nowogard, w 

miejscowości Redło, zatrzymali Ro-
mana D. (zam. R. pow. goleniow-
ski) poszukiwanego na podstawie 
nakazu doprowadzenia wydanego 
przez Sąd Rejonowy w Goleniowie. 
Postępowanie prowadzi KP Nowo-
gard.

godz. 02:25
Dorota S. (zam. Nowogard) po-

wiadomiła o usiłowaniu włamania 
do Apteki przy ulicy 15-go Lute-
go, gdzie sprawca wyważył okien-
ko sprzedażne, wszedł do wnętrza, 
lecz został spłoszony przez załączo-
ny alarm. Z apteki nic nie zginęło. 
Postępowanie prowadzi KP Nowo-
gard.

godz. 15:04
Patrol OPI KP Nowogard, na ul. 

Kowalskiej w Nowogardzie, zatrzy-
mał Ryszarda K. (zam. Nowogard) 
poszukiwanego na podstawie naka-
zu doprowadzenia wydanego przez 
Sąd Rejonowy w Goleniowie. Po-
stępowanie prowadzi KP Nowo-
gard.

 05.01.2018 r.
godz. 14:30
Patrol OPI KP Nowogard, na ul. 

Zamkowej w Nowogardzie, zatrzy-
mał Wojciech W. l. 32, zam. Gryfi-
ce, poszukiwanego na podstawie li-
stu gończego wydanego przez SR 
Gryfice.

godz. 14:30
Dzielnicowi KP Nowogard, na ul. 

Bohaterów Warszawy, zatrzyma-
li poszukiwanego na podstawie li-
stu gończego, wydanego przez SR 
Goleniów oraz nakazów wydanych 
przez SR Goleniów, Marka B. l. 39 
(zam. K. powiat goleniowski). Po-
stępowanie prowadzi KP Nowo-
gard.

godz. 17:04

Kierujący rowerem, jadący ścież-
ką rowerową w stronę centrum 
miasta, na skrzyżowaniu ul. Że-
romskiego i Bohaterów Warszawy, 
został uderzony w bok przez sa-
mochód marki Mercedes, kierowa-
ny przez Zbigniewa M. l. 58. Rowe-
rzysta zabrany do Szpitala na bada-
nia, zwolniony bez obrażeń. Obaj 
kierujący sprawdzeni na trzeźwość 
- b/u. Kierujący samochodem uka-
rany mandatem. 

06.01.2018 r.
godz. 07:50
Patrol RRD KPP Goleniów, na 

ulicy Leśnej w Nowogardzie, doko-
nał zatrzymania Grzegorza H. lat 
34 ( zam. N. powiat Goleniowski) 
poszukiwanego Listem Gończym, 
wydanym przez Sąd Rejonowy we 
Wrześni. Postępowanie prowadzi 
KP Nowogard.

godz. 17:05
Policjanci RRD KPP Goleniów, 

w miejscowości Warnkowo, zatrzy-
mali Piotra O. lat 25 (zam. K. po-
wiat goleniowski) za kierowanie ro-
werem będąc w stanie nietrzeźwo-
ści (0,55 mg/l). Postępowanie pro-
wadzi KPP Goleniów.

07.01.2018 r.
godz. 09:32
Policjanci OPI KP Nowogard w 

miejscowości Krzywice, dokonali 
zatrzymania Patryka G. lat 20 zam. 
K. ( powiat goleniowski) na podsta-
wie postanowienia o zatrzymaniu 
i przymusowym doprowadzeniu, 
wydanym przez Prokuraturę Rejo-
nową w Goleniowie.

godz. 08:25
Policjanci RD KPP Goleniów, 

na ul. 700-lecia, w trakcie kontro-
li drogowej kierującego rowerem 
ujawnili, że Przemysław Z. lat 43 
(zam. N. powiat goleniowski) znaj-
dował się w stanie nietrzeźwości 
wynik 0,82 mg/L w wydychanym 
powietrzu. Postępowanie prowadzi 
KP Nowogard. 

godz. 12:34
Policjanci OPI KP Nowogard, w 

miejscowości Jarchlino, dokonali 
zatrzymania poszukiwanego Marka 
D. lat 43 (zam. J. powiat goleniow-
ski) na podstawie nakazu doprowa-
dzenia wydanego przez Sąd Rejo-
nowy w Goleniowie, celem odbycia 
kary pozbawienia wolności. Postę-
powanie prowadzi KP Nowogard. 

godz. 14:52
Nieznany sprawca dokonał 

uszkodzenia ciała Michała M. lat 19 
zam. J. (powiat goleniowski) na te-
renie dyskoteki Przystań w Nowo-
gardzie, w wyniku czego doznał on 
rozcięcia twarzy oraz łuku brwio-
wego, gdzie założono szwy chi-
rurgiczne, a także pękniętego zęba 
przedniego. Postępowanie prowa-
dzi KP Nowogard. 

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

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reklAmA

USŁUGI KSIĘGOWE 
kadrowo-płacowe i JPK 

szybko, sprawnie. 
691 374 021
726 601 608  

Tragiczny wypadek w Wierzbięcinie 

Śmierć na fermie bydła 
Do nieszczęśliwego i zarazem tragicznego w skutkach wypadku doszło na terenie fermy bydła w Wierzbięcinie, wczoraj, 8 stycznia. Na miejscu zginął 
32-letni mężczyzna. 

Do zdarzenia doszło koło po-
łudnia. Jak udało nam się ustalić, 
mężczyzna nadzorował montaż 
węża wodnego, stojąc prawdo-
podobnie na łysze mini-ładowa-
cza. W pewnym momencie miał 
się poślizgnąć i spaść uderzając 
głową o podłoże. W wyniku do-
znanych obrażeń poniósł śmierć 
na miejscu. 

Policja nie udziela szczegóło-
wych informacji na temat wy-
padku. Potwierdza jedynie, że 
do niego doszło. – Mogę jedynie 
potwierdzić, że na fermie bydła 
w Wierzbięcinie doszło do zda-
rzenia, w wyniku którego zginął 
mężczyzna w wieku 32 lat. Po-
stępowanie w sprawie prowadzi 
Prokuratura Rejonowa w Gole-
niowie – mówi st. asp. Julita Fi-

lipczuk, rzecznik naszej policji. 
Przed zamknięciem bieżącego 

numeru gazety nie udało nam się 
już skontaktować z rzecznikiem 
prokuratury, by dowiedzieć się 
więcej o okolicznościach śmier-
ci mężczyzny oraz podjętych de-
cyzjach dotyczących podjętego 
śledztwa. Nieoficjalnie wiadomo 
tylko, że jest ono prowadzone w 
kierunku nieszczęśliwego wy-
padku przy pracy. 

Według naszych ustaleń, 
zmarły tragicznie mężczyzna 
pochodził z Wielkopolski.  Na 
terenie gminy Nowogard prze-
bywał w delegacji, w związku z 
pracą na fermie bydła w Wierz-
bięcinie, należącej do spółki 
prywatnej - J. W. Agro.  

MS

Do tragicznego wypadku doszło na terenie fermy bydła w Wierzbięcinie, należącej do prywatnej spółki

Bestii z Trzechla grozi nawet 15 lat więzienia 

Ruszył proces porywaczy 
Przed Sądem Okręgowym w Szczecinie rozpoczął się proces porywaczy 12-letniej Amelii z Golczewa. Na ławie oskarżonych zasiada Ryszard D. nazwany 
przed laty przez media „bestią z Trzechla”, po tym jak pobił do nieprzytomności córkę swoich sąsiadów, oraz jego znajoma Elżbieta B., pochodząca spod 
Dobrej Nowogardzkiej. 

Oboje od 9 miesięcy siedzą w 
areszcie. Grozi im od 3 do nawet 
15 lat pozbawienia wolności. Elż-
bieta B. nie była wcześniej karana, 
co może wpłynąć na złagodzenie 
kary. Akt oskarżenia wpłynął do 
Sądu Okręgowego w Szczecinie 
dokładnie 7 listopada 2017 roku. 

- Ryszardowi D. i Elżbiecie B. 
zarzucono między innymi to, że 
działając wspólnie i w porozu-
mieniu, pozbawili wolności ma-
łoletnią poniżej lat 15 uprowa-
dzając ją wbrew woli rodziców, tj. 
o czyn z art. 189 § 3 kk w zb. z art. 
211 kk i inne - informowała wów-
czas na łamach DN Jolanta Bira-

nowska- Sochalska, rzecznik Pro-
kuratury Okręgowej w Szczecinie. 

Pierwsza rozprawa odbyła się 
w czwartek 4 stycznia. Na sali po-
jawili się oboje oskarżeni tj. Ry-
szard D. i Elżbieta B. Z uwagi na 
charakter sprawy, głównie dobro 
pokrzywdzonej małoletniej, prze-
wodnicząca składu sędziowskie-
go nie zgodziła się jednak, aby 
procesowi przyglądały się media. 
Z takim wnioskiem wystąpił pro-
kurator prowadzący śledztwo. 

Przypomnijmy, że dziewczynka 
została uprowadzona dokładnie 
3 marca zeszłego roku, po godz. 
20:00, w Golczewie, przy ul. Ka-

mieńskiej. Moment porwania za-
rejestrowała jedna z kamer moni-
toringu zamontowana przy skle-
pie w okolicy. Z nagrań wynika, 
że 12-latkę wciągnięto na tylnie 
siedzenie samochodu marki Da-
ewoo Tico. W akcję poszukiwaw-
czą zaangażowano 350 funkcjo-
nariuszy z kilku jednostek policji, 
w tym Komisariaty Policji w No-
wogardzie i Komendy Powiatowej 
Policji w Goleniowie. Na szczęście 
dziewczynkę odnaleźli trzy godzi-
ny później, w okolicach Trzechla, 
przypadkowi funkcjonariusze po-
licji, wracający do domu ze szko-
ły w Szczytnie. Policjanci wcze-

śniej próbowali zatrzymać samo-
chód, ale kierowca uciekł w jed-
ną z leśnych dróg. Tam porzu-
cił auto i zbiegł do lasu.  12-lat-
ka została odwieziona do szpita-
la w Nowogardzie. Okazało się, 
że jej stan jest dobry, choć krą-
żyły informacje, że dziecko mo-
gło być pojone alkoholem. Le-
karze zaprzeczyli jednak, aby 
dziewczynka miała jakieś obra-
żenia ciała, czy też padła ofiarą 
przestępstwa seksualnego, co też 
początkowo sugerowano w do-
niesieniach prasowych. Następ-
nego dnia rano zatrzymano po-
dejrzanych w tej sprawie. Okaza-
ło się, że to Elżbieta B. (pocho-
dzącą spod Dobrej) i Ryszard D. 
z Trzechla.  

Najsurowszy wyrok może 
usłyszeć Ryszard D. Odpowiada 
on bowiem przed sądem jako re-
cydywista. Dwa miesiące przed 
porwaniem dziewczynki z Gol-
czewa wyszedł  z więzienia zwol-
niony przedterminowo z odby-
wania kary, za brutalny napad na 
córkę swoich sąsiadów, 10-letnią 
wówczas mieszkankę Trzechla. 
Do tego makabrycznego zdarze-
nia doszło w lutym 2010 roku. 
Wtedy Sąd skazał go na 9 lat i 
3 miesiące pozbawienia wolno-
ści. Ryszard D. wyszedł jednak z 

więzienia po 7 latach, dokładnie 
w styczniu tego roku. Sąd Ape-
lacyjny, mimo sprzeciwu proku-
ratury i Sądu Okręgowego, uznał 
bowiem, że resztę kary może od-
bywać w warunkach domowych, 
jedynie pod nadzorem kuratora. 
Szybko okazało się, że Sąd zbyt 
mocno zaufał skazanemu wy-
puszczając go na wolność. 

Marcin Simiński

Na pierwszej rozprawie stawili się oboje oskarżeni tj. Elżbieta B. i Ryszard D.. Fot. Robert Stachnik- Radio Szczecin
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groźny pożar w krasnołęce 

Ogień gasiło 7 zastępów straży 
Do groźnego pożaru budynku mieszkalnego doszło w czwartek, 4 stycznia, w godzinach 
popołudniowych w Krasnołęce. Spaleniu uległa część dachu, komin oraz piec centralnego 
ogrzewania. Na szczęście w pożarze nikt nie ucierpiał, ale poszkodowana rodzina potrze-
buje wsparcia. 

Straż pożarna przybyła na 
miejsce kilkanaście minut po 
godz. 16-tej. Ogień zauważalny 
był w części dachowej budynku. 

- Otwarto drzwi od kotłow-
ni znajdującej się w budynku, po 
czym zauważono oznaki poża-
ru w strefie podsufitowej, następ-
nie zastęp udał się na poddasze, 
gdzie stwierdzono rozwijający 
się pożar obejmujący część kon-
strukcji dachowej oraz drewnia-
nego stropu - informuje st. kpt. 
Marek de Weyher, z wydziału 
operacyjno – szkoleniowego KP 
PSP Goleniów. 

Po zlokalizowaniu pożaru 
strażacy przystąpili natychmiast 
do gaszenia. Kiedy było to moż-
liwe z poddasza zaczęli usuwać 
nagromadzone sprzęty. Wtedy 
zauważano, że w dalszym cią-
gu płonie przewód kominowy. 
Ugaszono go za pomocą gaśnicy 
i sprzętu kominiarskiego. Po za-
kończeniu akcji nadpaloną część 
dachu pokryto plandeką, która 
została dostarczona przez gmi-

nę Nowogard. Straty w mieszka-
niu są jednak na tyle duże, że ro-
dzina potrzebuje pomocy – in-
formuje sołtys Krasnołęki 

- Z materiałów budowlanych 
potrzebna jest dachówka bądź 
balach i łaty, żeby można było 
odbudować dach. Całość nie wy-
gląda groźnie, jednak w trak-
cie pożaru zniszczeniu uległ tak-
że komin i piec centralny. Rodzi-
na radzi sobie, bo musi - mówi 
Anna Rakowska, sołtys wsi Kra-
snołęka i podkreśla, że wieś po-
maga jak może:- Pomogliśmy za-
łatwić im piecyki gazowe, żeby 
nie musieli w domu marznąć. 
W Krasnołęce nie brakuje ludzi 
chętnych do pomocy, ponieważ 
sami nie wiemy, czy i nas kiedyś 
coś takiego nie spotka - kończy 
sołtys wsi. 

W budynku, w którym doszło 
do pożaru, mieszkała 4-osobo-
wa rodzina - dwoje dorosłych i 
dzieci, dziewczynki w wieku: 3 i 
7 lat. W chwili pożaru w domu 
byli tylko rodzice. Nic im się 

nie stało. Pomoc poszkodowa-
nej rodzinie w postaci wsparcia 
materialnego i psychologiczne-
go zaoferowało także miasto. – 
Rodzina otrzymała od nas pełną 
propozycję wsparcia, z uwagi na 
ochronę danych, nie mogę mó-
wić, czy skorzystała z naszej ofer-
ty. Sytuację mamy pod kontro-
lą, jesteśmy w stałym kontakcie 
z rodziną - mówi Dorota Maśla-
na, kierownik Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Nowogardzie. 
Poinformowała tylko, że gmina 
przekazała rodzinie dodatkowo 
elektryczne piecyki, które przy-
spieszą wysuszenie zawilgoco-
nych w wyniku akcji pożarni-
czej ścian mieszkania. 

Pożar w Krasnołęce gasiło 
7 zastępów straży pożarnej, w 
tym dwie jednostki ratowniczo-
-gaśnicze z Goleniowa i jedna z 
Nowogardu, oraz 4 ekipy OSP: 
Osowo, Redło, Osina i Masze-
wo. 

MS, DŚ

W akcji gaśniczej brało udział aż siedem zastępów straży pożarnej. Fot. OSP Osowo.

Do pożaru w budynku mieszkalnym doszło w Krasnołęce, w ubiegły czwartek, po zmroku

marek Heiser wyjaśnia:

Czy żurawie 
przyleciały za 
wcześnie?
W ostatnich dniach, zauważono w naszym regionie żurawie 
żerujące na polach i łąkach. Również na terenie naszej gmi-
ny zaobserwowaliśmy obecność tych pięknych ptaków, cho-
ciażby pomiędzy Długołęką a Jenikowem, czy też w pobli-
żu Lestkowa i Miętna. Jak się okazuje, przylot żurawi już w 
styczniu nie jest niczym nadzwyczajnym, choć może się tak 
wydawać, bo w końcu do wiosny jeszcze kilka tygodni. 

Żurawie obyczajowo są niepi-
sanym symbolem wiosny. Dlate-
go też wielu z nas popada w zdzi-
wienie, kiedy już na początku 
stycznia słychać w oddali charak-
terystyczny klangor, czyli krzyk 
tych pięknych ptaków. Okazuje 
się jednak, że w dzisiejszym kli-
macie przylot tych ptaków na na-

sze tereny to nic nadzwyczajne-
go. - Najczęściej żurawie przylatu-
ją już w lutym - mówi nam Ma-
rek Heiser, leśniczy w Nadleśnic-
twie Nowogard, a z zamiłowania 
znawca ptaków- ornitolog. - Jed-
nak biorąc pod uwagę tegoroczną 
zimę, widok tych ptaków w stycz-
niu nie powinien nikogo dziwić. 
Łagodna zima sprawiła, że żu-
rawie wcale daleko nie odlecia-
ły. Prawdopodobnie koczowały na 
rozlewiskach Dolnej Odry, nieda-
leko granicy – dodaje pan Marek.  
Żurawie w swoim zwyczaju nie 
migrują na duże odległości, na-
wet, kiedy w kraju panuje sroga 
zima, odlatują najdalej w rejony 
Europy Zachodniej. 

Łagodna zima i duża ilość opa-
dów przyczyniła się do powsta-
nia terenów zalewowych, w któ-
rych żurawie mogą utworzyć 
swoje miejsca lęgowe. - Żurawie 
starają się jak najszybciej wracać 
z zimowisk, aby zająć najlepsze 
miejsce na lęgi. Ptaki te są w sta-

nie przetrzymać niskie temperatu-
ry, dlatego nie zaskoczy ich nagły 
mroź i śnieg. Nie raz się zdarzy-
ło, że żurawie, powracające w lu-
tym, w marcu, musiały przetrzy-
mać mrozy i śniegi. Ptaki te są o 
tyle zadziwiające, że nie muszą 
bazować na pokarmie mięsnym. 
Potrafią te najcięższe dni przeżyć, 

żywiąc się pączkami roślin - opo-
wiada leśnik.

W naszej gminie jest kilkana-
ście miejsc lęgowych żurawi, a 
dzięki ostatnim deszczom może 
ich przybyć. Sama populacja tych 
dość dużych ptaków jest u nas 
szacowana na ok. od 20 do 30 par 
lęgowych.  

- Żurawie w naszej gminie nie 
są liczne, ale nie są też rzadkie - 
mówi M. Heiser. - Żuraw jest du-
żym ptakiem, który potrzebuje od-
powiednich warunków i odpo-
wiedniego miejsca - dodaje. 

Pogoda jest dla tych ptaków 
sprzyjająca, a nowo powstałe roz-
lewiska, tereny podmokłe, a gdzie 
niegdzie i bagna, są idealnymi 
warunkami dla żurawi, które dla 
wielu z nas są oznaką wiosny. O 
żurawie zatem martwić się nie 
musimy, a zmieniający się klimat, 
w tym akurat wypadku ma pozy-
tywne skutki- możemy te piękne 
ptaki obserwować nieco dłużej. 

DŚ

Żurawie wzbijające się do lotu, w pobliżu Długołęki.
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Ordynatorowi 
Oddziału Położniczo-Ginekologiczno 

Panu Zbigniewowi Szychowskiemu
 i całej Rodzinie 

wyrazy współczucia z powodu śmierci 

Matki
 składają 

współpracownicy 
z Oddziału Polożniczo-Ginekologicznego

Asfalt na „dwa palce” i duże spustoszenie, czyli życie na budowie

Kładą rury, a przy okazji…
Mieszkańcy Wojcieszyna, choć cieszą się, że ta część wsi została uzbrojona  w sieć wodno-kanalizacyjną, są rozczarowani tym, w jakich warunkach prze-
biegają prace budowlane. Niepokój budzi też jakość drogi, jaką główny wykonawca chce po sobie zostawić, choć wykonał na niej remont, do czego był zo-
bowiązany umową z miastem. 

Budowa infrastruktury wod.-
-kan. jest związana z uzbrajaniem 
strefy ekonomicznej znajdującej 
się między osiedlem Bema a Woj-
cieszynem. Ponadto, dzięki wyko-
nywanym obecnie pracom, miesz-
kańcy Wojcieszyna zostaną w nie-
długim czasie podłączeni do sie-
ci wodociągowej oraz otrzymają 
możliwość przyłączenia się do ka-
nalizacji - chwali się Urząd Miej-
ski. Roboty dobiegają już koń-
ca - trwają ostatnie prace ziemne. 
Mieszkańcy mają jednak wiele pre-
tensji do tego, w jaki sposób firma 
wykonująca prace „traktuje” teren 
wokół budowy, a więc jednocze-
śnie i ich posesje. 

- Uzbrojenie terenów inwe-
stycyjnych niesie  w  Wojcieszy-
nie duże spustoszenie – informu-
je nas jeden z mieszkańców wsi, 
który mieszka w pobliżu prowa-
dzonej inwestycji. Chodzi o roz-
jeżdżone pola wokół domów oraz 
ogólny nieporządek, który panuje 
w okolicy. – Błoto na drodze, po-
rozjeżdżane pola, którymi pracow-
nicy firmy jeżdżą sobie na skróty 
do bazy, ogólny nieporządek, a do 
tego brak oznaczenia budowy. Ro-
zumiemy, że jest budowa, cieszymy 
się z tego, ale chyba nie powinno to 
się odbywać naszym kosztem - do-
daje nasz rozmówca. 

Wiele wątpliwości budzi także 
jakość drogi, z jakiej główny wy-
konawca robót korzystał w trak-
cie prowadzonych prac, a której 
nawierzchnię odtworzył zgodnie z 
umową, jaką ma podpisaną z mia-
stem. - Asfalt „na dwa palce” raczej 
zimy nie wytrzyma. Mnóstwo nie-
doróbek, bałagan, a do zakończe-
nia inwestycji już tylko miesiąc - 
mówi mężczyzna. 

Udaliśmy się ma miejsce budo-
wy, by przyjrzeć się panującej tam 
sytuacji. Rzeczywiście cały teren, 
również ten wokół znajdujących się 
opodal posesji, wygląda jak jedno 
wielkie pobojowisko. Sama droga, 
też wygląda dość nieciekawie. As-
falt co prawda równy, choć w wie-
lu miejscach odpryskuje zwłasz-
cza przy niezabezpieczonych kra-
wędziach jezdni – te zresztą też, 
przynajmniej na razie, pozostawią 
wiele do życzenia, a sama grubość 
właściwej nawierzchni jest znacz-
nie cieńsza niż poziom wjazdów 
do posesji. Udało nam się na miej-
scu porozmawiać z kierownikiem 
prowadzonych robót - przedstawi-
cielem firmy Mazur z Goleniowa. 
Jego zdaniem prowadzone prace 
były wykonywane zgodnie z prze-
pisami, ale ich zakres nie pozwolił 
uniknąć typowego dla takich sytu-
acji nieporządku. Odrzuca oskar-

żenia mieszkańców, jakoby firma 
rozjeżdżała prywatne pola. Za-
strzegł też, że firma na bieżąco, w 
miarę możliwości, sprzątała po so-
bie, a kompleksowo zamierza to 
zrobić, kiedy już będzie opuszczać 
plac budowy na dobre.  Kierownik 
odniósł się także do jakości drogi 
asfaltowej, z której firma korzysta-
ła w trakcie prac. Jego zdaniem te-
raz droga ta wykonana jest w jesz-
cze lepszej technologii, niż ta po-
przednia, która w części wykonana 
była z drogowego tłucznia. Obec-
nie jest cała asfaltowa, a zanim 
nową masę rozłożono, wymienio-
no pod nią podłoże uprzednio je 
zagęszczając przy pomocy specja-
listycznego sprzętu. Przedstawi-
ciel firmy odrzuca także zarzut, ja-
koby grubość asfaltu  była niewła-
ściwa. Stwierdził, że na pewno po-
służy mieszkańcom na lata,  jest 
wykonana zgodnie z umową, jaką 
firma ma podpisaną z gminą No-
wogard. Dodał, że firma zarówno 
na wszystkie wykonane roboty w 
Wojcieszynie, jak i na drogę udzie-
liła gwarancji. 

Pozostaje poczekać, aż goleniow-
ska firma dokończy prace i opuści  
„Wojcieszyn”. Wtedy zobaczymy, 
czy rzeczywiście pozostawi po so-
bie należyty porządek. Sama dro-
ga wydaje się też wymaga przy-
najmniej kosmetycznych doró-
bek - choćby przy krawędziach, a 
zwłaszcza na łączeniach z wjazda-
mi do posesji. To już jednak rów-
nież zadanie władz gminy zadbać 
o należyty wygląd i wykończenie 
drogi. 

Marcin Simiński 

...A taki gruby jest ten nowyTaki gruby był stary asfalt

Tędy, zdaniem mieszkańców, pracownicy firmy jeżdżą na skróty do bazy, czyli po 
prywatnym polu. Firma odpiera zarzuty, twierdzi, że tędy nie jeździ

kOndOlenCje

Tak wygląda skrzyżowanie - zjazd z wiaduktu w Wojcieszynie z drogą w środku wsi, 
którą firma remontowała

Sam asfalt cienki jak bibuła, a krawędzie jezdni kruszą się odpryskują pod kołami 
samochodów

W TYCH dniACH Odeszli dO WieCznOŚCi

Danuta Rompel: lat 65, zmarła  4.01.2018r., pogrzeb odbył się 8.01.2018 r., na 
cmentarzu w Nowogardzie.

Anna Fedak: lat 82, zmarła 5.01.2018r., pogrzeb odbędzie się 9.01.2018 r., o 
godz.13:00, na cmentarzu w Nowogardzie.

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

Tu gdzieś jest chodnik... zniknął pod grubą warstwą błota i kolein. Mieszkańcy i za ten stan winią firmę prowadzącą roboty 
budowlane
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mężczyźnie grozi nawet 5 lat więzienia 

Znęcał się nad żoną-  
trafił do aresztu 

Policjanci z Nowogardu za-
trzymali mężczyznę, który znę-
cał się nad swoją żoną i zła-
mał zakaz zbliżania się do ko-
biety. Został aresztowany na 
2 miesiące. Grozi mu kara do 
5 lat pozbawienia wolności. 
Sprawcy, którzy dopuszczają się 
przemocy wobec najbliższych, 
surowo traktowani są przez pra-
wo. Przekonał się o tym 63-let-
ni mieszkaniec Nowogardu. Męż-
czyzna  znęcał się fizycznie i psy-
chicznie nad żoną, wszczynał 
awantury, groził pozbawieniem 
życia, szarpał, popychał i bił. W 
konsekwencji tego kobieta złoży-
ła zawiadomienie o znęcaniu. Na 
podstawie zebranego przez kry-
minalnych materiału dowodo-
wego, wobec mężczyzny proku-
rator zastosował środek zapobie-
gawczy w postaci dozoru policyj-
nego, zakazu zbliżania się do po-
krzywdzonej oraz nakazu opusz-
czenia mieszkania. Stosowa-

nie się do tych decyzji było jed-
nym z warunków pozwalających 
sprawcy przebywać na wolności. 
Podejrzany zlekceważył jednak 
wszelkie zakazy. Jeszcze tego sa-
mego dnia chciał wrócić do 
mieszkania, grożąc żonie po raz 
kolejny pozbawieniem życia. 
Uniemożliwili mu to wezwani na 
miejsce mundurowi. Mężczyzna 

trafił do policyjnej celi, a stam-
tąd prosto do aresztu. Sąd wydał  
postanowienie o zastosowa-
niu wobec 63-latka najsurow-
szego ze środków zapobiegaw-
czych – tymczasowego aresz-
tu na okres 2 miesięcy. Spraw-
cy grozi kara do 5 lat więzienia. 

st. asp. Julita Filipczuk

Mężczyzna, który znęcał się nad swoją żoną trafił na 2 miesiące do aresztu

nawet w celi mają telewizory 
Witam!!! 
Chciałbym poruszyć temat bra-

ku telewizorów i ogólnie telewizji 
w nowogardzkim szpitalu. Mam 
pytanie, dlaczego do dzisiejszego 
dnia nie wyposażono sale szpital-

ne nowogardzkiego szpitala w tele-
wizory i ogólnie w dostęp do tele-
wizji, co mają robić pacjenci, któ-
rzy przebywają kilka dni a na-
wet tygodni w szpitalu, czy telewi-
zor w sali szpitalnej to luksus, czy 
może standard? Miałem przyjem-
ność przebywania kilka dni w szpi-
talu w Nowogardzie na oddziale 
chirurgicznym w roku 2016 i po-
wiem szczerze, że brak telewizo-
ra w sali szpitalnej mnie osobiście 
zaskoczył, przez te parę dni żeby 
nie laptop to chyba bym zwario-
wał. Teraz w tym samym szpita-

lu przebywa moja mama i nic się 
nie zmieniło, telewizorów dalej nie 
ma. Jak wchodzę na salę, gdzie leży 
moja mama, i widzę moją mamę i 
dwie jeszcze inne panie, jak leżą i 
patrzą w sufit i myślą tylko o cho-

robie, to, to jest żenujące, czy te 
telewizory to tak wiele kosztują, 
żeby nie można było wyposażyć 
sale szpitalne w telewizory, któ-
re uprzyjemniałyby pobyt pacjen-
tom w szpitalu i pozwoliłyby im 
nie myśleć tylko o chorobie, prze-
cież i tak pacjenci płacą za oglą-
danie telewizji. W ratuszu Urzędu 
Miasta pan burmistrz Czapla wy-
posażył nawet korytarze w telewi-
zory, a może by tak pan burmistrz 
Czapla razem z panem Lembasem 
położyli się w szpitalu na kilka dni 
bez telewizora, i bez laptopa, tyl-

ko z książką, czy też gazetą i poczuli-
by to, co czują pacjenci szpitala. Na-
wet w zakładzie karnym w celi ska-
zany ma telewizor z dostępem do te-
lewizji, która mu uprzyjemnia po-
byt i pozwala być na bieżąco z infor-
macjami. Chciałbym zaapelować za 
pośrednictwem gazety DN do pana 
burmistrza Czapli i pana dyrektora 
szpitala Lembasa, aby w końcu wy-
posażyli sale szpitalne w telewizory, 
przecież i tak pan burmistrz pompu-
je nieswoje pieniądze w szpital, które 
pan Lembas wydaje na niepotrzebne 
rzeczy. Panie Lembas - ma pan duże 
doświadczenie w proszeniu o pienią-
dze od gminy i jak pan tak już skom-
li, to niech pan wyprosi i na telewi-
zory. Sam się dołożę do telewizora, 
który będzie służył potencjalnym pa-
cjentom, a w przyszłości może i mi.

Dane do wiadomości redakcji 
Od redakcji 
Warto przy okazji uwag nasze-

go Czytelnika przypomnieć, że no-
wogardzki podatnik, jako jedyny 
podatnik gminny w kraju, płaci za 
dostęp do usługi szpitalnej z kasy 
gminnej.  I to płaci ogromne kwo-
ty.  To kuriozum to efekt sposobu 
zorganizowania finasowania nasze-
go szpitala przez zarządzającą nim 
wewnątrz i na zewnątrz klikę, któ-
ra niestety mając relatywnie swo-
bodny dostęp do gminnej kasy nie 

musi się starać o inne źródła finaso-
wania nie tylko potrzeb inwestycyj-
nych, ale i potrzeb bieżących szpi-
tala. Aby zobrazować, co to oznacza 
w praktyce posłużmy się porówna-
niem: mieszkaniec gminy Nowo-
gard jest obciążony poprzez wy-
datek z kasy gminy w ciągu ostat-
nich lat z tytułu finasowania szpi-
tala kwotą ponad 25 mln złotych. 
Mniej więcej w tym samym cza-
sie mieszkaniec gminy Goleniów z 
kasy gminnej na szpital w Golenio-
wie nie wydał nic, natomiast szpi-
tal ten został zasilony kwotą około 
30 mln złotych z kasy powiatu, czy-
li kasy zasilanej pieniędzmi budżetu 
państwa przeznaczonymi również 
na lecznictwo szpitalne na terenie 
całego powiatu. To do konstytucyj-
nych zadań państwa realizowanego 
poprzez powiaty należy bowiem za-
pewnienie obywatelom dostępu do 
usługi szpitalnej. Dlaczego gmina 
Nowogard wzięła na siebie na trwa-
łe finansowy ciężar wykonywania 
zadania, które w całej Polsce nale-
ży do obowiązku Państwa?  Odpo-
wiedź na to pytanie trzeba podzie-
lić na dwie odmienne części. Po-
czątkowo (2003 r) wzięła na siebie 
ten obowiązek dlatego, że ówcze-
sne władze starostwa powiatowego 
z Bielidą Antonim miały pomysł or-
ganizacyjnego wcielenia (połączo-
nego z redukcją oddziałów) nowo-
gardzkiego szpitala do szpitala w 
Goleniowie. W praktyce oznacza-
łoby to likwidację w ciągu kilku lat 
nowogardzkiej placówki. Pomysł 
burmistrza Ziemby przejęcia szpi-

tala przez Gminę był więc wówczas 
słuszny, ponieważ w istocie rato-
wał naszą placówkę przed likwi-
dacją. Ale ta słuszność wymagała 
z biegiem czasu podjęcia różnych 
działań celem uzyskania innego 
sposobu finasowania aniżeli tylko 
opartego na kasie Gminy (oczywi-
ście w tym aspekcie pomijamy kon-
trakty NFZ, do, których dostęp jest 
na równych zasadach dla wszyst-
kich).  I w tych zabiegach należa-
ło się powoływać właśnie na usta-
wową odpowiedzialność za lecznic-
two szpitalne. Jednak takich zabie-
gów nikt ani z kierownictwa szpi-
tala, ani z kierownictwa Gminy nie 
podjął. Nikt nie podjął także zabie-
gów o to, aby uzyskać jakiekolwiek 
Fundusze Europejskie na częścio-
we sfinansowanie zadania inwesty-
cyjnego będącego generalnym re-
montem i rozbudową szpitala. A i 
po co?  Przecież forsę łatwiej wziąć 
z gminnej kasy, ani wniosków spe-
cjalnych pisać nie trzeba, ani lobbo-
wać miesiącami po różnych urzę-
dach, ani potem się rozliczać pre-
cyzyjnie. Tak więc podatnik gmin-
ny nowogardzki buli za wszystko, za 
rozbudowę, za sprzęt, i nawet za te-
lewizory jeśli zostałyby zakupione. 
W Goleniowie telewizory mają bez 
ruszania gminnej forsy. Swoją drogą 
na telewizory w szpitalu to jest chy-
ba jeszcze inny, bez kosztowy dla 
placówki i dość powszechnie prak-
tykowany pomysł- są firmy, które 
instalują telewizory z płatnym uru-
chomieniem przez pacjenta.  

groźne zdarzenie  
kolejowe k. Wyszomierza 

Drzewo na torach 
W miniony piątek, 5 stycznia, w okolicach miejscowości Wy-
szomierz pociąg relacji Kołobrzeg - Szczecin Główny wjechał 
w powalone drzewo. Na szczęście nikomu nic się nie stało.  

Do zdarzenia doszło dokładnie 
o godz. 10.28 w okolicy Wyszo-
mierza. Pociąg jechał w kierunku 
Szczecina, gdy nagle wjechał na 
powalone na tory drzewo. 

- W wyniku zajścia szynobus zo-
stał uszkodzony, wybita szyba, wy-
bity reflektor, pogięte pudło. Niko-
mu z podróżnych oraz obsługi po-
ciągu nic się nie stało – informu-
je Przemysław Tarasiewicz, rzecz-
nik prasowy zachodniopomor-

skiego oddziału spółki Przewozy 
Regionalne. 

Usunięcie powalanego drze-
wa zajęło pracownikom PLK S.A. 
niewiele, ponad godzinę. Dopiero 
wtedy pociąg ruszył. W tym cza-
sie pasażerowie znajdowali się w 
środku pociągu. Skład dojechał 
do stacji Szczecin Główny z opóź-
nieniem 68 minutowym.  

MS

Do wypadku doszło w okolicach Wyszomierza

Na taki luksus jak w celi to pocjenci szpitala nie załsużyli?
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Autoneum, to międzynarodowa Firma produkcyjna z branży motoryza-
cyjnej specjalizująca się w wytwarzaniu elementów wygłuszających do 
wnętrz samochodów. Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się Firmą, która 
dba o swoich pracowników. Umożliwiamy osobom pracującym u nas 
rozwój osobisty i zawodowy. Jeśli szukasz pracy, gdzie nie ma czasu na 
nudę - czekamy na Ciebie. 

Operator maszyn
Miejsce pracy: Nowogard, woj. Zachodniopomorskie

Zakres obowiązków:
• obsługa maszyn produkcyjnych,
• dbanie o ciągłość procesu produkcyjnego i standardy 

jakościowe produkowanych wyrobów,
• dbanie o czystość i porządek na stanowisku pracy.
Wymagania:
• wykształcenie minimum podstawowe,
• chęć i gotowość  do pracy,
• brak przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy  

• dyspozycyjność, punktualność,
• umiejętność pracy w zespole,
• odpowiedzialność i zaangażowanie,
• mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.
Oferujemy:
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
• atrakcyjne wynagrodzenie plus premia kwartalna 

uzależniona od wyników pracy,
• bogaty pakiet socjalny (prywatna opieka medyczna, 

basen, siłownia),
• 
• stabilność zatrudnienia.

Autoneum Poland Sp. z o. o. Zakład Nowogard, ul. Armii Krajowej 
28D, z dołączoną klauzulą ze-
zwalającą na przetwarzanie danych osobowych.

 
  
 
 
 

 

    
    

Hjort Knudsen Polen Sp. z o.o. jest duńską �rmą, 
zatrudniającą  ponad 1000  pracowników, 

produkującą i eksportującą skórzane meble tapicerowane. 
 www.hkmeble.pl

 
 

        W związku z dynamicznym rozwojem �rma zatrudni  

TAPICERA  (PRZYUCZENIE) 

MAGAZYNIERA
 
 

            Miejsce pracy: Nowogard  
Zapewniamy:   
•  stabilne warunki zatrudnienia 
•  wynagrodzenie proporcjonalne do osiąganych wyników  

 
 Osoby zainteresowane proszone  są o wysłanie CV na adres:  
         ul. Zamkowa 7b , 72-200 Nowogard 
          lub e-mail: dawid.bohn@hjortknudsen.pl  
           Kontakt telefoniczny : 663 949 485 

 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

Prosimy o dopisanie następujacej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbednych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie 
z ustawa z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.)”.

zAWOdY  WĘdkArskie
Zarząd  Koła Miejsko-Gminnego PZW Nr 36 w Nowogardzie, 

zaprasza członków Koła na zawody wędkarskie spinningowe 
p.n. „Troć- regi”

Zawody odbędą się w dniu  
14 stycznia 2018 r. na rzece Rega.

Zapisy do dnia 12.01.2018 r do godz. 15  
w sklepie Wędkarskim przy ul. Boh. Warszawy.

Wpisowe  15 zł od uczestnika. Wyjazd 14.01.2018 o godzinie 6.30 z 
przystanku PKS ul. 5 marca w Nowogardzie.

Za  Zarząd Koła PZW Nr 36
Kazimierz Ziemba, Prezes Koła

z  A  P  r  O  s  z  e  n  i  e
  Zgodnie  ze Statutem Polskiego Związku Wędkarskiego  & 57 pkt 3  Zarząd Koła Miej-
sko-Gminnego PZW Nr 36 w Nowogardzie  na podstawie Uchwały z dnia 06.12.2017 
roku zwołuje  Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków Koła PZW Nr 36 Nowo-
gard.

Zebranie odbędzie się w dniu 28. stycznia 2018 r.  w Szkole Podstawowej Nr 3  im. Pol-
skich Olimpijczyków w Nowogardzie przy ul. Bohaterów Warszawy 78.

Godzina rozpoczęcia  9.00     II termin godz. 9.30
Porządek obrad:
1. Otwarcie Obrad
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarz obrad 

oraz  przyjęcie porządku obrad
3. Wybór Komisji: skrutacyjnej ,uchwał i wnio-

sków
4. Przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego 

Zgromadzenia
5. Sprawozdanie z działalności za 2017r. Zarządu 

Koła, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego
6. Dyskusja nad sprawozdaniami

7. Przyjęcie planu pracy na 2018 rok
8. Przyjęcie budżetu Koła na 2018 rok
9. Sprawy organizacyjne
10. Wolne wnioski
11. Sprawozdanie Komisji Uchwał i wniosków
12. Podjęcie Uchwał i przyjęcie wniosków
13. Zakończenie obrad   

Ze względu na ważność spraw proszę o nieza-
wodną obecność.

Za Zarząd Koła PZW Nr 36 
Kazimierz Ziemba

Prezes Zarządu 

ludzie piszą do nas

W Trzechlu też brak odwodnienia 
Dzień dobry 
Przesyłam Państwu zdjęcia 

drogi w centrum miejscowości 
Trzechel z nadzieją, że gmina 
znajdzie pieniądze na kajaki dla 
dzieci w celu bezpiecznego dotar-
cia na autobus szkolny. 

Pozdrawiam Państwa   
oraz sołtysa Trzechla

Od redakcji
 Opisana sytuacja ilustrowana 

zdjęciem pokazuje problem poru-
szany wielokrotnie na naszych ła-
mach. Jest nim skutek braku wła-
ściwego odwodnienia dróg. Nie-
stety dotyczy to także dróg nie-
dawno wyremontowanych. Wie-
le wskazuje na to, że projektan-
ci nie biorą pod uwagę koniecz-
ności budowy odpowiednich od-
prowadzeń z miejsc, gdzie zbiera 
się woda spływająca z drogi. Jest 
to tym bardziej dziwne, że bio-
rąc pod uwagę koszt budowy dro-
gi takie drenaże nie stanowią fi-
nansowego problemu. Prawdo-
podobnie więc nie kwestia braku 
pieniędzy w kasie Gminy, ale bra-
ku racjonalnego myślenia stano-
wi powód dla którego w Trzech-
lu i innych miejscach jest tak, jak 
widać na zdjęciu. Trzeba też do-
dać, że oprócz utrudnień dla pie-

szych poruszających się po takiej 
zalanej drodze, stojąca na niej 
woda, naturalnie niszczy także 

nawierzchnie drogi zwłaszcza w 
zimie, gdy zamarznie.   

red

Zalana droga w Trzechlu

OgłOszenie
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Pomóż Fabianowi! 
Przekaż swój 1% podatku. 

Fundacja Dzieciom 
„Zdąrzyć z pomocą” 

31445 Ławniczek Fabian
KRS : 0000037904 
Za okazaną pomoc 

Dziękujemy!

znów wystawili worki 

Tym razem kołchoz 
nad jeziorem 
Dopiero informowaliśmy, o co najmniej kilkudziesięciu 
workach ustawionych wzdłuż ulicy 3 Maja. Tym razem po-
dobne „pakunki” pojawiły się przy alejkach nad jeziorem. 

Kilkadziesiąt, a może i wię-
cej worków pełnych liści, śmie-
ci i ulicznego błota – taki widok 
wczoraj (poniedziałek) towarzy-
szył przechodzącym główną ale-
ją nad jeziorem. Praktyka ta, jak 
się domyślamy, zaadaptowana z 

dawnych kołchozów, widać na 
stałe już weszła do kanonu „stan-
dardów” w utrzymaniu czysto-
ści i porządku sprzątającej nasze 
chodniki i ulice firmy ze Szczeci-
na. 

MS

Taki widok tylko u nas, niespotykane nigdzie indziej
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Trzej Królowie Monarchowie, 
gdzie spiesznie dążycie…
Po raz drugi Nowogard dołączył do setek miejscowości w całej Polsce organizujących w dniu 
Święta Objawienia Pańskiego (Trzech Króli) pochody zwane Orszakami Trzech Króli. Nowo-
gardzki orszak, który organizuje parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny wyru-
szył po sumie, odprawianej o godzinie 11:00.  Czoło orszaku stanowili Trzej Królowie oraz Pa-
sterze. Zamiast wielbłądów szły trzy konie z hodowli p. Furmańczyka. Na nich wierzchem je-
chały dzieci ochotnicy z orszaku. Orszak zatrzymał się przed wejściem do Domu Kultury, gdzie 
po słowie księdza proboszcza odśpiewano kilka kolęd. Pozostaje mieć nadzieję, że w przyszło-
ści w tym kolorowym orszaku weźmie udział znacznie większa liczba nowogardzian.            sm     
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Przegląd wydarzeń 2017 roku – część 1, styczeń
Jak co roku, prezentujemy naszym Czytelnikom przegląd najciekawszych wydarzeń, jakie opisywaliśmy na łamach DN w minionym roku. W kolejnych 
wydaniach będziemy przypominać wiodące tematy w danych miesiącach. Zapraszamy do lektury.

Ewakuowali miesz-
kańców przez okna

Do zdarzenia, w domu po-
łożonym przy 3 Maja i Bat. 
Chłopskich, doszło w sobo-
tę 31 grudnia, ok. godz. 6: 00. 
Wtedy na miejsce przyby-
ły pierwsze zastępy straży po-
żarnej. Część mieszkańców 
strażacy musieli ewakuować 
przez okna, innych wyprowa-
dzili klatką schodową poda-
jąc maskę z tlenem. Wiadomo, 
że ogień pojawił się na koryta-
rzu w piwnicy budynku. Znaj-
dowały się tam stare ubrania, 
dywany, a także styropian. Za-
grożenie zatrucia dymem było 
rzeczywiście bardzo duże. Do-

wodem na to było wysokie stę-
żenie tlenku węgla w powie-
trzu, jeszcze po ugaszeniu po-
żaru i oddymieniu pomiesz-
czeń. Wszyscy mieszkań-
cy mogą z wdzięcznością mó-
wić, że zawdzięczają sąsiadowi 
swoje życie. Gdyby ogień roz-
przestrzenił się na klatkę scho-
dową, gdzie znajdują się drew-
niane schody, szanse na urato-
wanie ludzi byłyby niewielkie. 
Niewiele brakowało, żeby cały 
dobytek życia i własne zdrowie 
stracili również mieszkańcy 
domu przy ul. 3 Maja 53 (na-
przeciwko tzw. starej księgarni 
– obecnie sklepu z łazienkową 
armaturą). W piątek, 30 grud-
nia, przed godz. 13:00, zaczę-
ły się tam palić przewody elek-
tryczne.  Mieszkańcy opuści-

li budynek przed przyjazdem 
służb ratunkowych i nerwo-
wo obserwowali przebieg ak-
cji stojąc na chodniku. Zagro-
żenie szybko udało się zaże-
gnać. Tlącą się otulinę przewo-
dów na przedsionku ugaszo-
no za pomocą gaśnicy prosz-
kowej. Wszyscy mogą mówić o 
wielkim szczęściu.

Prali pieniądze dla 
czeczeńskiej mafii??
Były nowogardzki policjant 

Włodzimierz D., oraz jego 
syn Maciej D.  usłyszeli za-
rzuty udziału w zorganizowa-
nej grupie przestępczej, zaj-
mującej się oszustwami po-
datkowymi i praniem „brud-

nych pieniędzy” czeczeńskiej 
mafii. Wszyscy, podobnie jak 
trzy inne osoby, w tym znany 
szczecińskim adwokat, trafili w 
minioną sobotę do aresztu. W 
czwartek (18.01.), zatrzyma-
no w związku z tą sprawą łącz-
nie pięć osób. Włodzimierz D. 
oraz Maciej D. oprócz zarzu-
tów wspólnych dla wszystkich 
podejrzanych, usłyszeli także 
oskarżenie o wystawianie nie-
rzetelnych faktur i prowadze-
nie nierzetelnych ksiąg rachun-
kowych, pomocnictwa w po-
świadczaniu nieprawdy w do-
kumentacji celem osiągnięcia 
korzyści majątkowych oraz fał-
szywe zeznania. Maciej D. usły-
szał dodatkowo zarzut „prania 
brudnych pieniędzy”. Zatrzy-
mania zlecone przez Prokura-

turę Regionalną w Szczecinie, 
mogą być związane ze śledz-
twem prowadzonym przez kra-
kowskie organy ścigania. Cho-
dzi o tzw. „karuzelę vatowską”, 
czyli wystawianie faktur za fik-
cyjny obrót towarami przez 
spółki „słupy”. Jedną z za-
trzymanych jest Agnieszka S., 
„dziewczyna człowieka uważa-
nego za rekina czeczeńskiego 
półświatka Arbiego M. „Asła-
na”, którego poszukuje Cen-
tralne Biuro Śledcze- informu-
je GW, sugerując w ten sposób, 
że w całym nielegalnym proce-
derze może chodzić o pranie 
pieniędzy czeczeńskiej mafii.

Handball Nowogard
 z brązem

W sobotę (14 stycznia), już 
po raz dziewiąty Handball No-
wogard był organizatorem 
Ogólnopolskiego Turnieju Pił-
ki Ręcznej Kobiet i Mężczyzn. 
Ponownie sportową inicjatywę 
Klubu wsparła Gmina Dziw-
nów. Rozgrywki rozpoczę-
ły się godz. 9:00 w Hali Spor-
towej MOSiK w Dziwnowie. 
Turniej tradycyjnie był bar-
dzo mocno obsadzony, wśród 
zawodników nie zabrakło by-
łych czołowych reprezentan-
tów ligowych parkietów. Hand-
ball Nowogard trafił do grupy 
z Górnikiem Złotoryja, Hand-
ballem Szczecinek i Szczypior-
nem Kalisz, zwycięzcą ubiegło-
rocznego turnieju. Rywale byli 
więc bardzo wymagający, tym 
bardziej cieszą wygrane dwa z 
trzech meczów w grupie. No-
wogardzianie pokonali Złoto-
ryję 8: 3, Szczecinek 8:6, ulegli 
jedynie Kaliszowi 4:9. W dru-
giej grupie rywalizacja była 
równie zacięta. Mecz o najniż-
szy stopień podium to zmaga-
nia Handballu Nowogard i Tę-
czy Kościan. Poziom tego spo-

tkania był niezwykle wysoki, a 
rywalizacja dużo bardziej za-
cięta niż w meczu o najwyższy 
stopień podium. Wyróżniający 
się w ataku Nowogardu, Prze-
mysław Siuda i Marcin Go-
łąb, Artur Włodarczyk w obro-
nie oraz Michał Pawłowski i 
Piotr Wojciechowski w bram-
ce, wspierani bardzo mocno 
przez kolegów z zespołu poko-
nali ostatecznie swych rywali 
jedną bramką, 7:6.

Złodzieje bydła 
za kratami

Jak poinformowało nas biuro 
prasowe Komendy Wojewódz-
kiej Policji w Szczecinie, zatrzy-
mano cztery osoby, które nie-
prawdopodobnej były człon-
kami szajki kradnącej bydło na 

terenie naszego województwa. 
Przypomnijmy, że ofiarą „kro-
wokradów” padli także rolni-
cy z naszej gminy. Policja nie 
wyklucza, że dojdzie do zatrzy-
mań kolejnych osób. Informu-
je również, że odszukano tyl-
ko część skradzionych zwie-
rząt. Zwierzęta uprowadzano 
pod osłoną nocy. Oszołomio-
ne środkami nasennymi bydło 
wciągano na specjalne przycze-
py do transportu i wywożono 
z pastwisk. Łącznie skradzio-
no kilkadziesiąt sztuk bydła na 
terenie całego województwa o 

wartości mogącej sięgnąć na-
wet 200 tys. zł. Komendant wo-
jewódzki policji w Szczecinie 
powołał specjalną grupę funk-
cjonariuszy, która miała usta-
lić, kto stoi za kradzieżą bydła. 
Wspólne działania kryminal-
nych doprowadziły do pierw-
szego zatrzymania. W zeszłym 
tygodniu w środę, do policyj-
nej celi trafił 46-letni miesz-
kaniec podświdwińskiej wsi. 
W gospodarstwie zatrzyma-
nego mężczyzny, zabezpieczo-
no przedmioty służące do kra-
dzieży bydła, pistolet pneuma-
tyczny i środki stosowane do 
usypiania zwierząt. Dalsza pra-
ca kryminalnych doprowadzi-
ła do zatrzymania kolejnych 
osób mających związek z tymi 
kradzieżami. Są nimi dwaj bra-

cia, mieszkańcy Świdwina 34 i 
36- latek oraz ich 22 -letni ko-
lega. Mężczyźni przyznali się 
do kradzieży, których dokona-
li na terenie całego wojewódz-
twa. Trwają czynności, któ-
re mogą doprowadzić do od-
nalezienia pozostałych ukra-
dzionych zwierząt, w tym tak-
że tych skradzionych w Bogu-
szycach. Policja podkreśla, że 
sprawa jest rozwojowa i nie jest 
wykluczone, że dojdzie do ko-
lejnych zatrzymań. 

Wybrała Dorota Śmieciuch



9-11.1.2018 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

11

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Czy w przyszłym roku zagramy z nowym burmistrzem? 

Noworoczny mecz Oldbojów Nowogard 
Oldboje Nowogardu tradycyj-

nie już od ponad 30 lat, rozgry-
wają między sobą 1 stycznia no-
woroczny mecz piłki nożnej. Tak 
było i tym razem. Mecz rozpo-
czął się o godzinie 12. 00. Na mu-
rawę wyszło 14 piłkarzy. Pierw-
szą bramkę w Nowogardzie w 
2018 roku strzelił Heniu Łuczak. 
Mecz niestety musieliśmy roze-
grać na bocznym boisku, bo bur-
mistrz Nowogardu nie wyraża 
zgody na to, abyśmy grali na pły-
cie głównej. Mam nadzieję, że w 
następnym roku będzie inaczej, a 

mecz rozegrany zostanie na głów-
nym boisku, z odpowiednią opra-
wą i z udziałem nowego bur-
mistrza, który sam będzie nale-
gał, żeby jego mieszkańcy i piłka-
rze promowali nasze miasto, a na 
mecz noworoczny sam się zjawi, 
albo i w nim zagra. 

Jak na razie, nasz burmistrz pro-
ponuje w dziedzinie piłki wybu-
dowanie sztucznej nawierzchni w 
Nowogardzie, bo zbliżają się wy-
bory. Gdzie był przez prawie 8 lat?  

Andrzej Szafran
Oldboje Nowogard po noworocznym meczu. W pierwszym rzędzie od prawej Henryk Łuczak

Osińska liga Piłki siatkowej

Mistrzowie pokonują lidera
W niedzielę (7 stycznia), odbyła się 5. kolejka Osińskiej Ligi Piłki Siatkowej. Trzeba przyznać, że to chyba najładniejsza jak do tej pory seria spotkań. Naj-
lepszy mecz rozegrali niepokonani siatkarze z Czermnicy oraz obrońcy tytułu z Krzywic. Po zwycięstwie 2:1 mistrzowie przerwali serię zwycięstw Czerm-
nicy i pokazali wszystkim, że w tym sezonie także mają chrapkę na finał. Jedyną niepokonaną drużyną są Czarni Nowogard, którzy tym razem bez straty 
seta ograli Parlino. 

W pierwszym meczu spotka-
li się siatkarze Bruklin Osina oraz 
Kikorzy. W tym spotkaniu nie 
było niespodzianki, Bruklin zano-
tował swoją 5 porażkę w rozgryw-
kach, która podyktowana była 
problemem ze składem oraz, jak 
w innych spotkaniach, grą dru-
żyny. Pomimo tego młody zespół 
zyskuje doświadczenie i wciąż 
się nie poddaje. Kikorza wygrały 
gładko w trzech setach odpowied-
nio do 11., 16. i 8. punktów, dzię-
ki czemu zanotowały swoje pierw-
sze ligowe zwycięstwo.  Następnie 
kibice byli świadkami pojedynku 
zaprzyjaźnionych drużyn z Żabo-
wa oraz Wojcieszyna. Był to do-
bry i wyrównany mecz. Żabowo 
wykazywało się większą motywa-
cją i chęcią wygranej. Wojcieszyn 
zagrał dobrze, lecz zawsze w koń-
cówce seta pojawiały się problemy 
z koncentracją i przyjęciem za-
grywki. Wojcieszyn zamiast grać, 
wdawał się w dyskusje z zawodni-
kami oraz własnymi kibicami. W 
efekcie Żabowo wygrało trzy sety 
do 19., 20. i 20. punktów, tym sa-
mym notując swoje drugie zwy-
cięstwo i awans na 7. miejsce w ta-
beli.  W trzecim spotkaniu wal-
czyli siatkarze z Nowogardu oraz 
Parlina. Pierwszy set to domina-
cja Czarnych i pełna koncentra-
cja przy każdej kolejnej piłce, do 
walki o każdy punkt swoich kole-
gów mocno mobilizował Łukasz 
Czarny, czego efektem był wygra-
ny set w stosunku 25:14. Set dru-
gi był już bardziej zacięty. Niespo-
dziewanie od początku tej partii 
aż do stanu 17:16 dla Parlina, za-
wodnicy grali punkt za punkt. W 
końcówce jednak Nowogard oka-
zał się skuteczniejszy, głównie za 

sprawą punktowych zagrywek 
,,Czarnego”. W trzecim secie No-
wogard wygrywa do 18. i w swo-
im piątym meczu notuje 5 zwy-
cięstwo, a to wszystko bez straty 
choćby jednego seta. Parlino z ko-
lei wciąż czeka na swoje pierwsze 
ligowe punkty.  W czwartym me-
czu kibice oglądali bardzo ładne 
widowisko, które zgotowali siat-
karze Gwiazdy Osina oraz Słaj-
sina. Osina zagrała bardzo do-
brze, pewnie i skutecznie. Moż-
na było dostrzec dobre rozegra-
nie piłki i skuteczność zespołu w 
ataku i obronie. Gospodarze wy-
grali trzy sety, najpierw efektow-
nie gromiąc Słajsino 25:11, na-
stępnie wygrywając kolejne par-
tie do 20. i 17. punktów. Po meczu 
Gwiazda zebrała gromkie brawa 
od swoich licznie zgromadzonych 
kibiców. Jeśli chodzi o Słajsino, to 
warto zwrócić uwagę na dobrą grę 
kilku zawodników, jednak w siat-
kówce liczy się zespół, a nie indy-
widualności... W przedostatnim 
spotkaniu Węgorza podejmowa-
ły Michorek. To również było bar-
dzo ładne i zacięte spotkanie. Na 
uwagę zasługuje dobra gra zawod-
ników Przemysława Laszkiewicza 
z Węgorzy, a w szczególności ich 
koncentracja i skupienie od same-
go początku do końca. Po wyni-
kach widać, jak bardzo wyrówna-
ny był to pojedynek. Pierwsze dwa 
sety padły łupem Węgorzy w sto-
sunku 25:22, a w trzeciej partii ten 
sam zespół wygrał 25:18. Węgo-
rza z 4 zwycięstwami i 1 porażką 
zajmują 5. miejsce w tabeli, z kolei 
Michorek z bilansem 3 zwycięstwa 
i 2 porażki plasuje się na 6. miej-
scu. Na koniec niepokonani do tej 
pory zawodnicy z Czermnicy, po-

dejmowali obrońców mistrzow-
skiego tytułu - siatkarzy z Krzy-
wic. Było to naprawdę wspaniałe 
widowisko. Sporo zamiejscowych 
kibiców przyjechało żeby zoba-
czyć to spotkanie, przez co zabra-
kło miejsc siedzących na sali. Oba 
zespoły wystąpiły w najsilniej-
szych składach. Siłą i masą wygra-
łaby Czermnica, lecz warunki fi-
zyczne to nie wszystko. Pierwszy 
set padł łupem Krzywic, które wy-
grały 25:18, tym samym Krzywi-
ce jako pierwszy zespół w obec-
nym sezonie wygrały z Czermni-
cą seta. Do zwycięstwa w tej partii 
przyczyniła się koncertowa gra w 
bloku zawodników Kamili Barsz-
czak.  Drugi set to odwrotna sytu-
acja, podrażniona Czermnica rzu-
ciła się do odrabiania strat i pod-
opieczni Marcina Rapy doprowa-
dzają do wyrównania po wygra-
nej 25:16. Na uwagę zasługuje za-
grywka Rafała Jabłońskiego, któ-
ra przyczyniła się do zwycięstwa 
w drugim secie. Trzecia partia to 

walka punkt za punkt, aż do stanu 
18:18. Potem Krzywice wychodzą 
na prowadzenie i nie oddają go do 
samego końca, tryumfując w de-
cydującej partii 25:20. Piękne siat-
karskie widowisko, a zarazem naj-

ładniejszy mecz, jak do tej pory w 
tegorocznej edycji OLPS. Przy ar-
tykule publikujemy komplet wy-
ników oraz aktualną tabelę. 

KR

Na zdjęciu siatkarze z Czermnicy oraz Krzywic, którzy rozegrali w minioną niedzielę najładniejszy mecz tej edycji OLPS

Osińska Liga Piłki Siatkowej
5. kolejka:
Bruklin – Kikorze  0:3 (11:25, 16:25, 8:25)
Żabowo – Wojcieszyn  3:0 (25:19, 25:20, 25:20)
Parlino – Nowogard  0:3 (14:25, 20:25, 18:25)
Słajsino – Gwiazda  0:3 (11:25, 20:25, 17:25)
Michorek – Węgorza  0:3 (22:25, 22:25, 18:25)
Krzywice – Czermnica  2:1 (25:18, 16:25, 25:20)

M M Zw. Po. P Sety +/- Małe pkt.
1 Czarni Nowogard 5 5 0 15 15 – 0 375 – 236 
2 Czermnica 5 4 1 13 13 – 2 363 – 245 
3 Gwiazda Osina 5 4 1 13 13 – 2 359 – 261 
4 Kemka Krzywice 5 4 1 11 11 – 4 350 – 279 
5 Węgorza 5 4 1 11 11 – 4 357 – 291 
6 Michorek 5 3 2 7 7 – 8 321 – 305 
7 Żabowo 5 2 3 6 6 – 9 296 – 313 
8 Wojcieszyn 5 2 3 6 6 – 9 306 – 337 
9 Słajsino 5 1 4 5 5 – 10 276 – 346 
10 Kikorze 5 1 4 3 3 – 12 243 – 335 
11 Parlino 5 0 5 0 0 – 15 263 – 380 
12 Bruklin Osina 5 0 5 0 0 – 15 191 – 375 
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Uwaga Wędkarze
Zarząd Koła PZW Tęczak w Nowogardzie zaprasza
 na zebranie sprawozdawcze Koła dnia 28 stycznia o 

godz. 12.00
 w restauracji “Kamena” w Nowogardzie.

 Zarząd Koła PZW Tęczak

Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Kijana redakcja "WBreW": monika rasowska, Aleksandra lisowska

Wigilia Szkolna w ZSP Nowogard 
22 grudnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica odbyła się Wigi-
lia Szkolna. 

Tradycyjnie uczniowie i na-
uczyciele śpiewali kolędy i trzeba 
przyznać, że anielski chór stanął 
na wysokości zadania. Nie zabra-
kło także życzeń złożonych przez 
Dyrektora Szkoły Pana Jarosła-
wa Chudyka. Podczas spotkania 
miało również miejsce ogłoszenie 
wyników konkursu na najładniej 
udekorowaną klasę:

I miejsce – klasa III TE 
II miejsce – klasa I TLS 
III miejsce – klasa I TEHO i 

klasa IV THE 
Po wspólnej wigilii szkolnej 

uczniowie i nauczyciele udali się 
do swoich klas, żeby spędzić czas 
we własnym gronie. 

Spotkanie świąteczne zostało 
przygotowane przez nauczycie-

li przedmiotów ekonomicznych, 
handlowych i logistycznych. 

Klasa IV THO z wychowawcą 

Klasa I TEHO z wychowawcą

 Klasa I E z wychowawcą 

Zdjęcie pamiątkowe

 Anielski Chór 

Przemówienie Dyrektora Szkoły Pana Jarosława Chudyka 

Mateusz Leonik podczas odbierania nagrody 
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

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

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

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

zatrudni kierowców samochodów 
ciężarowych 

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

rOzkłAd jAzdY PkP

ATERIMA MED. 
Opiekunki osób 

starszych w Niemczech. 
Premie świąteczne 

do 300 EUR. 
Tel. 91 506 55 55

Atrakcyjne oferty pracy dla opiekunek seniorów, 
praca w Niemczech, szybkie wyjazdy, 

akceptujemy język na poziomie podstawowym. 
Tylko teraz Bonus 300 € za wyjazd do 16 grudnia. 

                         Szczecin – 517 175 599

Gospodarstwo Rolne

Wymagania:
- czynne prawo jazdy 
   kategorii B i T lub B+E;
- doświadczenie w obsłudze 
   maszyn rolniczych;
- mile widziana obsługa 
   ładowarki teleskopowej
Oferujemy:
- nowoczesne narzędzia pracy;
- atrakcyjne wynagrodzenie;
- umowę na czas nieokreślony;
- ubezpieczenie grupowe.

zatrudni 
traktorzystę 

- operatora maszyn rolniczych

Kontakt 
e-mail: biuro@farmaredlo.pl

Sprzedam mieszkanie 
własnościowe w centrum 

Nowogardu o pow. 60 m2, 
IV piętro – cena 210 tys. zł. 

Tel. 608 392 453

ENDOKRYNOLOGICZNY
Lek. med. Adriana Dubińska-Walczak

specjalista chorób wewnętrznych
- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

CHORÓB CUKRZYCY I NADCIŚNIENIA
Lek. Ewa Zdawska

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista diabetolog 

GABINETY MEDYCZNE

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

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

pn., wt. - 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)
U W A G A
Od dnia 10.12.2017r nastąpiła zmiana rozkładu jazdy pociągów, po-

niżej prezentujemy godziny odjazdów pociągów z Nowogardu w kie-
runku na Szczecin Główny i Kołobrzeg.

Kierunek Szczecin Główny:
Godz. Od-

jazdu:
Nowogard

Stacje pośrednie: Przystanek 
końcowy:

Szczecin 
Główny

04:50
pon.-piąt.

Wyszomierz, Osina, Mosty, Gole-
niów, Kliniska, Szczecin Dąbie, Szcze-
cin Zdroje, Szczecin Port Centralny,

05:48

06:36
pon.-sob.

Wyszomierz, Osina, Mosty, Gole-
niów, Kliniska, Szczecin Dąbie, Szcze-
cin Zdroje, Szczecin Port Centralny,

07:38

07:47
pon.-niedz. 

Wyszomierz, Osina, Mosty, Gole-
niów, Kliniska, Szczecin Dąbie, Szcze-
cin Zdroje, Szczecin Port Centralny,

08:59

10:21
pon.-niedz.

Wyszomierz, Osina, Mosty, Gole-
niów, Kliniska, Szczecin Dąbie, Szcze-
cin Zdroje, Szczecin Port Centralny,

11:34

14:27
pon.-niedz.

Wyszomierz, Osina, Mosty, Gole-
niów, Kliniska, Szczecin Dąbie, Szcze-
cin Zdroje, Szczecin Port Centralny,

15:40

16:36
pon.-niedz.

Wyszomierz, Osina, Mosty, Gole-
niów, Kliniska, Szczecin Dąbie, Szcze-
cin Zdroje, Szczecin Port Centralny,

17:49

18:39
pon.-niedz.

Wyszomierz, Osina, Mosty, Gole-
niów, Kliniska, Szczecin Dąbie, Szcze-
cin Zdroje, Szczecin Port Centralny,

19:55

Kierunek Kołobrzeg:
Godz. Od-

jazdu:
Nowogard

Stacje pośrednie: P r z y s t a -
nek końco-
wy:

Kołobrzeg
07:48
pon.-sob.

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

09:02

09:20
sobota,nie-

dziela

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

10:29

11:49
pon.-niedz.

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

13:00

13:47
pon.-piąt.

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

15:07

15:56
pon.-niedz.

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

17:15

17:57
pon.-niedz

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

19:19

20:23
pon.-sob.

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

21:37

21:55
p o n - p i ą t . , 

niedziela
1 przesiadka

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

22:59
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OgłO sze niA drob ne

reklAmA

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

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

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:

kontakt: 602 649 587

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy

Wszelkie usługi
remontowo-budowlane

i wykończeniowe. 
608 364 330,
724 568 015 

Drewno opałowe 
liściste mieszane
 tanio sprzedam 

 506 012 706, 
506 012 704

nierUCHOmOŚCi
•	 Sprzedam	 tanio	działkę	budowlaną	

w	Kościuszkach	1202	m2.	Przy dział-
ce prąd, woda, kanalizacja, dojazd 
utwardzony w pobliżu jeziora. 575 
345 659 

• Do wynajęcia lokal handlowy ok. 
40m2 ul. Kościuszki 2g Nowogard. 
693 850 197

• Sprzedam działki budowlane w peł-
ni uzbrojone. Już z planem zagospo-
darowania przestrzennego. Oszczę-
dzasz czas i pieniądze! 693 850 197 
Najlepsze ceny w Nowogardzie, 
Osiedle Słoneczne. 

•	 Do	wynajęcia	pomieszczenie	na	biu-
ro	11m2,	I	piętro,	Nowogard.	Ul.	700	
lecia	17b.	Tel.	501	549	818

•	 Sprzedam	 działki	 budowlane	 w	
Karsku	przy	drodze.	691	664	658

•	 Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojo-
we. 504 898 980 

•	 Sprzedam  piętro domu do remontu 
ul. Woj. Polskiego. Tel. 504 898 980 

•	 Do wynajęcia lokal pod działalność 
gospodarczą. 609 24 58 16 

•	 Sprzedam mieszkanie w domu dwu-

rodzinnym nad jeziorem, 100m2, I i 

II piętro, 3 pokoje, kuchnia, łazien-

ka, do remontu, ogród 4,5 ara. Cena 

225 tys zł. Tel. 601 58 40 54 

•	 Szukam mieszkania na parterze w 
centrum Nowogardu, min 3 pokoje. 
913920584 

• Dębice okazyjnie sprzedam 3000 m2 

działkę pod zabudowę ok. 45 000. 
Tel. 501 307 666

• Nowogard Asnyka działki pod zabu-
dowę, cisza spokój do 1000m2. 501 
307 666 

• Mieszkanie do wynajęcia. Tel. 604 
269 301 

• Mieszkanie do wynajęcia dwupoko-
jowe, częściowo umeblowane. Tel. 
507 264 523

• Mieszkanie do wynajęcia. 721 145 
910

• Do wynajęcia kawalerka. Tel. 516 27 
27 45

• Wynajmę pokój 1 osobie. Tel. 798 
382 886 

• Sprzedam garaż na Jana Pawła II, 
cena 21500 zł. Tel. 609 931 915 

• Sprzedam mieszkanie M-3 55m2, ga-
raż Wierzbięcin 18/12. Tel 605 470 
602 

• Mieszkanie do wynajęcia 70 m2. Tel 
604 269 301 

• Dom do wynajęcia w Olchowie. 501 
814 871 

• Kawalerka do wynajęcia. 696 207 
172

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
na parterze z garażem lub bez. 725 
836 238, 726 280 768

• Sprzedam garaż 35m2 przy ul. Boh. 
Warszawy. Tel. 725 836 238 

• Wynajmę lokal :biuro, usługi, handel 
Nowogard. 694 022 406 

• Sprzedam garaż, os. Gryfitów. Tel. 

790 876 991 

mOTOrYzACjA
• Sprzedam amortyzatory, sprężyny i 

chłodnice (do przodu) do Jetta i Gol-
fa. 605 576 908

•	 Sprzedam Alfa Romeo 1.6, TS, 2001, 
cena do uzgodnienia. Tel. 573 367 
648 

•	 Sprzedam koła z oponami do Gol-
fa 2, 13stki, zimówki. TANIO. 605 576 
908

•	 Stare samochody, motocykle, moto-
rowery kupię. 600 182 682 

•	 Renault Master sprzedam, 2003, sil-
nik 2.2. Tel. 512 013 258 

•	 Sprzedam skuter Suzuki Burgman 
200. 512 013 258

•	 Sprzedam Kia Clarus, 2001, 1,8 ben-
zyna + gaz (założony 2012 r., 80 li-
trów butla), 181.000 km - serwi-
sowany, srebrny met. sedan, opo-
ny zimowe, nowa chłodnica kli-
matyzacji, webasto, el. szyby, cen-
tralny zamek, nowe klocki ha-
mulcowe, rozrząd, cały układ wy-
dechowy, inne. Cena do uzgod-
nienia, zadbany, tel. 605 522 340. 
Sprzedam Mercedes S 500 W220 
Long, 1999 r., przeb. 330.000 km (ser-
wisowany), LPG 2 butle 120 l., czarny 
szafir met., czarne skóry, pełne wy-
posażanie, automatic, nowe tarcze 
i klocki hamulcowe, nowe opony, 
nowy akumulator, cena do uzgod-
nienia, zadbany, tel. 605 522 340 
Kupię Mercedesa każdego. Tel 737 
799 666

•	 Kupię Toyotę każdą. Tel.737 539 555

rOlniCTWO
• SPRZEDAM – kaczki, gęsi  skubane. 

796759414

• Prosiaki sprzedam. Tel. 889 520 536

• Sprzedam tuczniki. 606 576 417

• Kupię marchew od rolnika. 512 340 
806 

• Sprzedam prosiaki. Tel. 889 520 536

	USŁUGI
•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWA-

NÓW, WYKŁADZIN, TAPICERKI ME-
BLOWEJ SAMOCHODOWEJ/ SKÓ-
RZANEJ MATERIAŁOWEJ / POŚCIELI 
WEŁNIANEJ / LANOLINĄ/SPRZĄTA-
NIE: CZYSZCZENIE FUG.TEL.604 373 
143 , 794 229 083.

• Elektryk z uprawnieniami E+D. Tel. 
607 289 419 

•	 MONTAŻ	 MEBLI, fachowość i do-
świadczenie tel. 608 317 548,

• Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

•	 Malowanie,	montaż	paneli	podłogo-
wych	i	inne	drobne	naprawy	wyko-
na	“złota	rączka”.	91	39	22	783,	784	
79	22	70

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

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

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

• Mycie okien. 731 792 825

• MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawia-
my za gotówkę na raty laptopy table-
ty telefony. Skupujemy laptopy tele-
fony. Adres Nowogard 700Lecia 15 I 
piętro nad apteką tel 91-577-53-73 
lub 792-228-896

• Zwrot podatku z pracy rodzinne, 
urlopowe: Niemcy, Holandia, Au-
stria, Anglia, Belgia, Norwegia. Tel. 
71 385 20 18, 601 759 797 

• Transport, przeprowadzki, opróżnie-
nie mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 
343 638 

• AGENCJA REKLAMOWA VI-
ZART, oprawianie prac w 2 minu-
ty, bindowanie, wydruki, ksero, la-
minowanie, Nowogard ul. 700 lecia 
15 (nad sklepem zielarskim)Tel. 605 
522 340 

• Przepisywanie prac (licencjackich, 
magisterskich i innych), dokumen-
tów, CV, listów motywacyjnych, 
Szybko, solidnie. Agencja reklamo-
wa Vizart  Nowogard ul. 700 lecia 
15 (nad sklepem zielarskim)Tel. 605 
522 340.

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

• Wyburzamy, budujemy i remontuje-
my. 668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 
988 735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, układa-
nie kostki granitowej, polbruku. 726 
403 937

•	 Usługi	 koparko-ładowarką.	 669	
123 127

• Usługi ogólnobudowlane. Tel. 511 
901 973 

•	 Wykonam	 pracę	 remontowe.	 691	
430	490	

•	 Serwis	 AGD	 Nowogard.	 698	 352	
406

• Wypełniam dokumenty do ZUS na 
emeryturę i rente. Tel 507 872 391 

• Nauka gry na keyboardzie, gitarze 
lub innym instrumencie – tanio. 669 
889 627

• TRANSPORT. 600 182 682

• Usługi transportowe TRANSIT-MA-
XI. 503 153 159 

• Usługi ogólnobudowlane. 511 901 
973 

• Matematyka. 668 17 12 12

• Transport, przeprowadzki. 600 182 
682 

• Dachy. Tel. 660 879 108 

PrACA
• Aktivmed24.pl	Opiekunki	Senio-
rów	Niemcy.	 Premie	wakacyjne,	
530555015

• AMBERCARE24	 Opiekunki	 do	
Niemiec,	 wymagany	 j.	 niemiec-
ki	 komunikatywny,	 zarobki	 net-
to	 do	 1500	 euro/mies.,	 wyjazdy	
od	 zaraz,	 sprawdzone	 oferty,	 le-
galnie	 737	 451	 825,	737	886	919,	
737	489	914

•	 Spawaczy	 zatrudnię.	 Atrakcyjne	
wynagrodzenie.	503	032	234	

• Firma LEMARK – lider na run-
ku tachografów, ogrzewan po-
stojowych i klimatyzacji zatrud-
ni elektromechanika lub mechani-
ka ze znajomością podstaw elek-

tryki. Oferujemy szkolenia i pomoc 
w zdobyciu nowych umiejętności. 
Tel. 601 275 900 

•	 Przyjmę	do	pracy	ekspedientkę	od-
powiedzialną,	 sumienną.	 797	 394	
807	

• Zatrudnię elektryków – pomocników 
elektryków, dorywczo do prac biuro-
wych. 606 824 461

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

•	 Zwrot	 podatku	 z	 pracy,	 rodzinne,	
urlopowe	 Niemcy,	 Holandia,	 Au-
stria,	Anglia,	 Belgia,	Norwegia.	 Tel.	
71/385	20	18,	601	75	97	97

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

•	 Zatrudnię	mechanika.	501	762	576	

• Mechanik samochodowy z doświad-
czeniem szuka pracy, Nowogard. 733 
663 260 

• MURARZY, BETONIARZY, PRA-
COWNIKÓW BUDOWLANYCH 
ZATRUDNIĘ TEL. 694 440 205 

• Przyjmę do pracy ekspedientkę od-
powiedzialną, sumienną. 797 394 
807 

• Zatrudnię tynkarza. 502 103 432 

•	 Kucharza/kucharkę	 oraz	 pomoc	
kuchenną	 zatrudnię.	 Restauracja	
Przystań,	 Nowogard.	 Tel.	 601	 58	
40	56	

• Pracownika na fermę drobiu zatrud-
nię dobre warunki płacowe, gm. Osi-
na. Tel. 511 731 352

• Przyjmę budowlańca z doświadcze-
niem. Tel. 606 44 97 02 

• Zaopiekuję się osobą starszą, dziec-
kiem, zajmę się sprzątaniem w go-
dzinach 9.00-15.00,. Tel. 517 983 
502 

• Przyjmę pracownika budowlanego. 
607 654 692

• Przyjmę pracownika do ogrodzenia 
rezerwatu. Tel 607 654 692 

• Restauracja i Hotel KAMENA za-
trudni: barmana- barmankę, pomoc 
kuchenną, nocnego portiera, kierow-
cę. Tel. 507951313

• Zlecę położenie regipsu ze szpachlo-
waniem do 250m2. Tel. 502 103 432 

• Potrzebny fachowiec do remontu-
-adaptacji dwóch pomieszczeń go-
spodarczych ok. 150 m2. Tel. 660 
206 833

• Przyjmę na staż z gwarancją za-
trudnienia w sklepie kosmetyczno - 
chemicznym w Nowogardzie. Tel. 
509861740

• Przyjmę do pracy ekspedientkę lub 

na staż. Sklep spożywczo-przemy-

słowy. Tel. 722 050 367, 887 15 12 

74

inne  
• Sprzedam drewno suche tanio. 691 

848 026

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

•	 sprzedam drewno opałowe. 667 
788 820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 
kg. 790 285 382

•	 Sprzedam drewno kominkowe ol-
chę. 730 744 751 

•	 Szkółka w Karsku poleca drzewa 
owocowe w pojemnikach już od 
20 zł za sztukę, tuje szmaragd, wy-
sokość 70-80 cm 10 zł za sztukę. Tel. 
606 106 142 

•	 Zapraszamy na treningi karate ky-
okushin od 4.09.17r. W poniedziałki 
i środy w godz. 18.00-19.00 na ulicy 
Bema 41. tel. 721 027 670, 883 737 
765  

•	 Sprzedam smartwatch, SAMSUNG 
GEAR FIT SM-R350 CZARNY, nowy 
nieużywany w pudełku, cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522340

•	 Piec CO 1.6 kw sprzedam. 733 494 
673 

•	 Pilnie sprzedam nowy agregat prą-
dotwórczy Honda EM 5500 cxs. Tel. 
660 448 597 

•	 Kupię westfalkę na drewno, lewą z 
dochówką Tel. 504-550-048

•	 Oddam sofę trzyosobową z funkcją 
spania, tanio sprzedam kompet wy-
poczynkowy 2+1. Tel. 661 242 151 

• Stare samochody, motocykle, rowe-
ry, literaturę kupię. 600 182 682 

• Owczarki niemieckie szczenięta. 91 
39 21 828 

• Oddam tapczan jednoosobowy w do-
brym stanie. 697 999 578

• Sprzedaż siatki ogrodzeniowej le-
śnej-panele ogrodzeniowe, słupki, 
drut oraz cały asortyment. Transport 
gratis. Tel 721 668 245 

• Owczarki niemieckie 8 tygodniowe. 
91 39 21 828 
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

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

informacja Pks 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

regUlArnA liniA mi krO BU sO WA serOCki Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

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

PrzeWóz OsóB - rO mAn BiŃCzYk - linia regularna 
 Tel. 607 310 591 

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

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

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

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

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

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

gOlCzeWO - nd 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

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

rOzkłAd jAzdY BU sóWINFORMATOR	LOKALNY	-	NOWOGARD

dziennik nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: no wo gard, Osi na. 
re dak cja: marek słomski prezes, marcin simiński redaktor naczelny, 

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

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

rozkład jazdy komunikacji miejskiej

in for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Pogotowie Energetyczne  - 991
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz - 91 392 50 03

- 603 705 630
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

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

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

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

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

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

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

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 

- 692 354 065

MEMORIS Grzegorz Śmigiel  -  693 230 190

Apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Nowa Farmacja  - 91 573 04 37,  794 075 647
Cardia - 91 392 13 30

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

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

Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
gabinety Weterynaryjne 
danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
janusz soroka  - 570 656 616
ul. Okulickiego 6

Drukujemy wszystko na papierze i folii
Wycinamy litery nacinamy i foliujemy

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

Wszystko w jednym miejscu bez pośredników  
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a, tel. 91 392 21 65
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TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

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

www.partnerstal.pl

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

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

Tel. 506 638 789

OgłOszeniA

Materiał                                      cena do 100 kg cena powyżej 100 kg
1. Miedź                   18,00 zł/kg               19,00 zł/kg
4. Mosiądz       11,00 zł/kg               11,50 zł/kg
5. Akumulatory         2,50 zł/kg                 2,70 zł/kg
6. Felgi aluminiowe        4,80 zł/kg                 5,00 zł/kg
7. Ołów          5,20 zł/kg                 5,50 zł/kg
8. Aluminium elektryczne       5,00 zł/kg                5,50 zł/kg
9. Aluminium grube        4,20 zł/kg                4,50 zł/kg
10. Aluminium niesort       3,80 zł/kg                4,00 zł/kg
11. Złom cienki (blacha)       0,58 zł/kg                0,58 zł/kg
12. Złom gruby (wsad, żeliwo)          0,75 zł/kg                0,75 zł/kg

Skup hurtowy metali kolorowych 

Przy wadze ok. 1000 kg metali kolorowych ceny do negocjacji

Firma P.P.U.H. Oskar Bonda w Nowogardzie • ul. Nadtorowa 14b

Płatne gotówką od ręki
więcej informacji  tel. 511 444 559

ii liga mężczyzn w tenisie stołowym

Dwa remisy w 
nowym roku
W sobotę (6 stycznia), w hali sportowej Szkoły Podstawowej w 
Wierzbięcinie, tenisiści stołowi klubu Visonex LUKS Top zain-
augurowali rozgrywki II Rundy grupy północnej II Ligi Męż-
czyzn. Podopieczni Józefa Korkosza nie zdołali odnieść zwycię-
stwa w swoich dwóch spotkaniach, ale również nie zostali poko-
nani. Obydwa spotkania zakończyły się remisem 5:5. 

W II Rundzie przyszedł czas na 
pojedynki rewanżowe. Visonex 
LUKS Top Wierzbięcin w ramach 
8. kolejki zmierzył się z tenisistami 
stołowymi klubu UKS Nałęcz Maj-
ster Ostroróg. Rywale przed tym 
spotkaniem byli nieco niżej noto-
wani od gospodarzy, pomimo tego 
postawili ciężkie warunki pod-
opiecznym Józefa Korkosza. Po za-
ciętych pojedynkach, ostatecznie 
padł remis 5:5 i zespoły podzieli-
ły się punktami. Podobny przebieg 
miał drugi mecz zaplanowany na 
późniejszą godzinę. W ramach 9. 
kolejki do Wierzbięcina przyjecha-
li zawodnicy MLKS Sparty Złotów. 
Rywale zajmują jedną pozycję wy-
żej niż Wierzbięcin i pewnym było, 

że nie będzie łatwo o zwycięstwo. 
W tym przypadku także padł remis 
5:5, który bardziej ucieszył gości, 
którzy nie pozwolili drużynie Vi-
sonex LUKS Top zniwelować stra-
ty punktów. Po tych dwóch remi-
sach Wierzbięcin pozostaje na 4. 
miejscu, które pozwala na grę w fi-
nałach II Ligi Mężczyzn. Pozostał 
jednak niedosyt, bo w obecnym se-
zonie podopieczni Józefa Korko-
sza stracili już dość sporo punktów, 
a za ich plecami znajduje się UKS 
Champion Police, który również 
ma chrapkę na turniej finałowy… 
Przy artykule publikujemy komplet 
wyników oraz aktualną tabelę. 

KR

II Liga Mężczyzn gr. Północ – II Runda
8. kolejka:
Darz Bór Karnieszewice – KS ATS Stargard   9:1
KTS Ekonom Koszalinianin Koszalin – UKS Champion Police 2:8
Visonex LUKS Top Wierzbięcin – UKS Nałęcz Majster Ostroróg 5:5
UKS Team Tenis 2005 Białogard – MLKS Sparta Złotów 0:10
9. Kolejka:
KTS Ekonom Koszalinianin Koszalin – KS ATS Stargard 3:7
Darz Bór Karnieszewice – UKS Champion Police  10:0
Visonex LUKS Top Wierzbięcin – MLKS Sparta Złotów  5:5
UKS Team Tenis 2005 Białogard – UKS Nałęcz Majster Ostroróg  2:8

M M P Małe pkt.
1 Darz Bór Karnieszewice 9 18 86 – 4 
2 KS ATS Stargard 9 14 59 – 31 
3 MLKS Sparta Złotów 9 13 55 – 35 
4 Visonex LUKS Top Wierzbięcin 9 9 47 – 43 
5 UKS Champion Police 9 9 42 – 48 
6 UKS Nałęcz Majster Ostroróg 9 5 35 – 55 
7 KTS Ekonom Koszalinianin Koszalin 9 4 22 – 68 
8 UKS Team Tenis 2005 Białogard 9 0 14 – 76 

OgłOszeniA



POLSKI 
WYDAWCA

Wyspy Kanaryjskie, Cypr, Włochy, Grecja, 
Maroko, Bułgaria, Chorwacja, Kuba, Meksyk

Rezerwując wycieczki i wczasy
do 25.01.2018 r. na rok 2018

PROMOCJA do 40%
28.04 - 3.05.2018 Szwajcaria

Ścieżka w Kulicach jeszcze w tym roku?
19. miejsce II LO w rankingu Perspektyw  

reKLama

reKLama

reKLama

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

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

Zapraszamy

Nasze atuty:

Piątek 
12 stycznia 2018 r. 
Nr 4 (2632)
nakład 3000 
Rok XXV   ISSN 1897-2640 

Cena 2,00 zł 
(w tym 5% VAT)

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

Śmigiel Ryszard

ŚR

KOMPLEKSOWE  USŁUGI
& ŚMIGIEL

Zakład Kamieniarski
- Nagrobki - Grobowce - Parapety - Schody

Kwiaciarnia
- Znicze - Kwiaty - Wiązanki - Wieńce

Tel. 601 595 069, 91 392 18 14
     e-mail: puhp.smigiel@wp.pl
   www.kamieniarstwo-smigiel.pl

Korzystając z naszych usług pogrzebowych zyskasz
-10%  RABATU  NA  USŁUGI  KAMIENIARSKIE

UL. CMENTARNA 3,  72-200 NOWOGARD

       Usługi Pogrzebowe 
        Grzegorz Śmigiel
- Trumny - Urny - Ekshumacje - Przewozy
         Obudowy - Krzyże - Tabliczki

Kontakt całodobowy: 693 230 190
      e-mail: memoris.zp@o2.pl
            www.memoris.eu

GAŚNICE

Tel. 602 870 300

Autoryzowany serwis 
w Nowogardzie

Legalizacja - Sprzedaż
Napełnianie butli CO2

Jesteś zainteresowany? Masz pytania?
Wyślij mailem na adres: kawszyn@mojatoyotaplus.pl

swoje CV lub dostarcz osobiście na adres 
ul. 3 Maja 27 B, 72-200 Nowogard, SALON TOYOTY

nr kontaktowy 501 374 789 

TOYOTA KOZŁOWSKI
oddział w Nowogardzie

ZATRUDNI:
KSIĘGOWĄ

Kancelaria 
Radcy Prawnego  
r.pr. Agnieszka Warian  

 
ul. Wojska Polskiego 3  

I piętro  pok. 117   
Nowogard  

czynne pn-pt od 9 do 17 
 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  

po wcześniejszym umówieniu 
telefonicznym 

Kancelaria udziela 
 bezpłatnych porad prawnych 

s. 5

Jesteś zainteresowany? Masz pytania?
Wyślij mailem na adres: kawszyn@mojatoyotaplus.pl

swoje CV lub dostarcz osobiście na adres 
ul. 3 Maja 27 B, 72-200 Nowogard, SALON TOYOTY

nr kontaktowy 501 374 789 

TOYOTA KOZŁOWSKI
oddział w Nowogardzie

ZATRUDNI:
KIEROWNIKA SERWISU

     PRYWATNE PUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
                  DLA DOROSŁYCH

prowadzi nabór lutowy
do bezpłatnego 

Informacje i zapisy:
Nowogard  •  ul. Zielona 11 •  tel. 91 39 26 691

www.zielona.mojaszkola.net

I zjazd: 3-4 lutego 2018 r.
ZAPRASZAMY 

Liceum Ogólnokształcącego

Wynajmę lokal 
o powierzchni użytkowej 85,63 m2 

(po Nocnej Opiece medycznej,
4 pomieszczenia) 

przy ulicy 3 maja 46 w Nowogardzie. 
Kontakt pod nr 

tel. 694 440 201, 695 264 677

miało być profesjonalnie, a na razie wyszło dziadostwo...

Inspektor zamyka 
nielegalną budowę  
na strefie!

miasto przegrywa kolejną 
sprawę z lokalną firmą

K o s z t o w n y 
w y r o k

s. 3

 „Gazownia” poszła za 434 tys. zł s. 4
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W skrócie

Kolizja na Bohaterów Warszawy

Wjechała w tył Forda 
W czwartek, 11.01 (wczoraj), w godzinach przedpołudnio-
wych, doszło do kolizji dwóch aut na ulicy Bohaterów War-
szawy. W wyniku kolizji na szczęście nikt nie ucierpiał.

Około godziny 11.30, na ul. 
Bohaterów Warszawy, kierują-
ca Citroenem saxo, 22 - letnia 
mieszkanka gminy Chociwel, 
nie zachowała bezpiecznego od-
stępu od auta marki Ford, jadą-
cego przed nią. W wyniku czego 
najechała na tył pojazdu, uszka-
dzając pojazd. - Na miejscu ko-
bieta uskarżała się na ból głowy 

- inf. nas rzecznik policji, st. asp. 
Julita Filipczuk -wezwana zosta-
ła karetka pogotowia. Okazało 
się, że sprawczyni kolizji nie po-
siada obrażeń wymagających ho-
spitalizacji - dodaje. Młoda ko-
bieta, za nieuwagę została uka-
rana przez policję mandatem 
220 zł i sześcioma punktami 
karnymi. DŚ

W poniedziałek 08.01.2018 r., i we wtorek 09.01.2018 r., o godz. 17:00 
na scenie Nowogardzkiego Domu Kultury odbyły się tzw. koncerty pół-
roczne uczestników zajęć wokalnych, instrumentalnych i tanecznych. 
Dla wielu z młodych artystów był to pierwszy wstęp na prawdziwej sce-
nie. Kolejny raz będziemy podziwiać młodych artystów podczas koncer-
tów już rocznej pracy w NDK, w roku szkolnym 2017-2018, czyli w m-cu 
czerwcu. DŚ

Członkowie SK LOP, ze Szkoły Podstawowej nr 3, postanowili pomóc 
ptakom w okresie zimowym. Z tego względu, że nie wiadomo, kiedy 
mogą nastąpić obfite opady śniegu i mrozy, uczniowie przygotowa-
li dla ptaków karmę. Do jej przygotowania użyli mieszanki kasz, płat-
ków owsianych, siemienia lnianego, ziaren słonecznika, dyni, orzechów 
oraz suszonych owoców. Ponieważ dla wielu ptaków przysmakiem jest 
tłuszcz zwierzęcy, to całość zalali roztopionym smalcem. Przygotowane 
kubeczki porozwieszali już w m-cu grudniu i na początku stycznia wo-
koło szkoły. DŚ

Uwaga!
Znaleziono 
klucze!

W poniedziałek, 08.01, w cen-
trum miasta, znaleziono widocz-
ne na zdjęciu klucze. Właściciela 
prosimy o odbiór kluczy w Redak-
cji DN, przy ul. Bohaterów Warsza-
wy 7A.

Młoda kobieta, która spodowała kolizję uskarżała się na ból głowy, dlatego na 
miejsce wezwano karetkę pogotowia

Kronika 
Straży Pożarnej

Kronika wyjątkowo na stronie 9

Prokuratura podjęła decyzję 

Będzie śledztwo w sprawie 
utwardzenia drogi do działki 
burmistrza 
Prokuratura Rejonowa w Goleniowie podjęła decyzję o wszczęciu śledztwa w sprawie dro-
gi, jaką sołtys wsi Karsk utwardził przy gruntach należących do burmistrza Roberta Czapli 
- poinformowało w środę Radio Szczecin. 

O sprawie pisaliśmy w grud-
niu. Przypomnijmy, że radni za-
wiadomili prokuraturę o po-
dejrzeniu popełniania prze-
stępstwa przez burmistrza No-
wogardu, mającego polegać na 
przekroczeniu przez niego upra-
wień. Chodzi m.in. o utwar-
dzenie gminnej drogi biegnącej 
przy działce w Karsku, należą-
cej prywatnie do osoby pełniącej 
funkcję burmistrza Nowogardu, 
przy użyciu tłucznia zakupione-
go i udostępnionego przez gmi-
nę. Do wykonania samych ro-
bót przyznał się publicznie soł-
tys wsi Jerzy Kubicki - zresztą też 
posiadający tam grunty, z tym, 
że rolne. 

W ślad za naszymi informa-
cjami tematem zainteresowały 
się szczecińskie media. W środę 
na antenie Radia Szczecin poin-
formowano, że w związku z za-
wiadomieniem złożonym przez 
radnych z Nowogardu, proku-
ratura zdecydowała się rozpo-
cząć śledztwo. - Prokuratura Re-
jonowa w Goleniowie otrzyma-
ła zawiadomienie o podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa doty-
czącego przekroczenia upraw-
nień przez funkcjonariusza pu-
blicznego, które miałoby polegać 
na realizacji inwestycji, w postaci 
uzbrojenia terenu, w miejscowo-
ści Karsk, w infrastrukturę wod-
no-kanalizacyjną, a także utwar-
dzenia drogi. W tej sprawie decy-
zją prokuratora zostało wszczęte 
śledztwo - powiedziała dla Ra-
dia Szczecin, Joanna Biranow-
ska Sochalska, rzecznik praso-
wy Prokuratury Okręgowej w 
Szczecinie. 

Chodzi bowiem nie tylko o 
utwardzenie drogi, ale także pla-
ny uzbrojenia tego ternu w sieć 
wodno-kanalizacyjną. Inwesty-
cja ta została wpisana w załącz-
nik do umowy, jaką miasto pod-
pisało z PUWiS. Przy tworzeniu 
listy inwestycji, jaką w ramach 
tej umowy przedsiębiorstwo 

wodne ma wykonać w najbliż-
szych latach, uczestniczył oso-
biście burmistrz Robert Czapla, 
o czym zresztą informowano na 
stronie miasta Nowogard. Dla-
tego też i ten wątek będzie ba-
dała prokuratura, sprawdzając, 
czy nie doszło tu do przekrocze-
nia uprawnień przez burmistrza 
Nowogardu, a więc do próby 
wykorzystania swojego stanowi-
ska, do uzbrojenia w sieć wod. 
kan. tej części gminy, gdzie sam 
włodarz posiada grunty prze-
znaczone pod zabudowę jed-
norodzinną – chodzi dokładnie 
o 2,38 ha które, zgodnie z wa-
runkami zabudowy wydanymi 
przez gminę Goleniów, podzie-
lono na kilkanaście mniejszych 
działek budowlanych. 

W czwartek (11.01), również 
na antenie Radia Szczecin, wi-
ceburmistrz Krzysztof Kolibski 
stwierdził, że cała sprawa to tyl-
ko próba zdyskredytowania oso-
by burmistrza Czapli przez rad-
nych, i że on sam jest spokojny 
o wynik śledztwa. K. Kolibski 
próbuje też całą winę wziąć na 
siebie - przyznał na antenie RS, 
że to on miał podjąć decyzję o 
przekazaniu tłucznia na utwar-
dzenie drogi przy działce bur-
mistrza. Ten wątek z pewnością 

będzie musiała wyjaśnić już pro-
kuratura. Oświadczenie Kolib-
skiego, w żaden sposób jednak 
nie zmienia faktu, że gminny 
tłuczeń został wykorzystany do 
utwardzenia drogi prowadzącej 
m.in. do prywatnej działki Ro-
berta Czapli. 

Sprawą zainteresowała się też 
m.in. szczeciński oddział Te-
lewizji Szczecin, która wczoraj 
zbierała informacje w tej spra-
wie na terenie naszej gminy. 

Marcin Simiński 

Utwardzona droga prowadząca m.in. do działki należącej do R. Czapli w Karsku



12-15.01.2018 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

3

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

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

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

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

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

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

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

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

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

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

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

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

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

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

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

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reKLama reKLama

reKLama

reKLama

BaDaNIa 
PSYCHOLOGICZNe  
DLa KIerOWCÓW.  

7 DNI W TYGODNIU.  

Tel. 794 669 811

miało być profesjonalnie, a na razie wyszło dziadostwo...

Inspektor zamyka nielegalną budowę na strefie!
Nie czekając na wydanie pozwolenia przez powiat, rozpoczęto prace budowlane pod zakład mający powstać na strefie przemysłowej pod Nowogardem. 
Mało tego, plac budowy nie został ogrodzony, próżno też szukać choćby tablicy informującej o robotach, a to wbrew przepisom budowlanym, nie mówiąc 
już o kwestiach bezpieczeństwa. Sprawą zajął się nadzór budowlany, który nakazał nielegalnie prowadzone prace natychmiast wstrzymać. Na inwestora 
zostanie nałożona także grzywna. 

Jak informują nas czytelni-
cy, pierwszy ciężki sprzęt poja-
wił się na strefie już przed tygo-
dniem. Rozpoczęte prace wywo-
łały zrozumiałe zainteresowanie 
wśród mieszkańców. Ale pojawi-
ły się też przy okazji pewne wąt-
pliwości, co do tego, w jaki spo-
sób roboty są prowadzone. 

- Teren jest nieogrodzony, bra-
kuje tablicy informacyjnej, nie 
ma też oznakowania na drodze 
przebiegającej przez strefę, a jest 
ona przecież ogólnie dostępna 
dla mieszkańców. Dobrze, że coś 
tutaj powstanie, ale tak poważ-
na inwestycja winna być prowa-
dzona z poszanowaniem wszyst-
kich przepisów, których wymaga 
się przecież od każdego - mówi 
nam jeden z naszych czytelni-
ków, który zadzwonił do redak-
cji w tej sprawie. 

Po telefonie naszego czytel-
nika, w  środę (10.01) udali-
śmy się na strefę, by przyjrzeć 
się dokładnie prowadzonym ro-
botom. Faktycznie trwały tam 
już intensywne i poważne pra-
ce ziemne. Maszyny równały te-
ren i zagęszczały podłoże, na 
którym powstaną fundamenty 
zakładu. Zwożone były też ele-
menty budowlane- rury z PCV. 
Na ogromnej działce pracowało 
jednocześnie kilka ekip budow-
lanych, w tym prowadzący po-
miary geodeci. Słowem - budo-
wa pełną parą. Niestety, zgodnie 
z informacjami przekazanymi 
nam przez czytelnika, teren tej 
budowy był nieogrodzony, nie 
natknęliśmy się również na żad-
ną tablicę informacyjną, z której 
można by wyczytać, kto prowa-
dzi budowę i co tak naprawdę tu 
powstanie- a tego wymaga pra-
wo budowlane. Żadnych ostrze-
żeń nie umieszczono także na 

drodze prowadzącej przez strefę, 
mimo, że jak wiadomo droga ta 
jest ogólnie dostępna dla miesz-
kańców. To dość niebezpiecz-
ne zważywszy, że droga ta teraz 
wykorzystywana jest, jako „plac 
manewrowy” także dla ciężkie-
go sprzętu. Niestety- nie trud-
no było też zauważyć, że wielu z 
pracowników i operatorów ma-
szyn pracujących na placu budo-
wy nie posiadała na głowie ka-
sków ochronnych. 

W związku z tym, co zastali-
śmy na strefie, postanowiliśmy 
najpierw ustalić, od kiedy firma 
posiada pozwolenie na budowę.  
Ku naszemu wielkiemu zdziwie-
niu dowiedzieliśmy się, że nie 
zostało ono jeszcze wydane. Po-
twierdził to starosta goleniowski 
Tomasz Kulinicz. 

- Inwestor w dniu 21 grudnia 
2017 r, złożył wniosek o wyda-
nie pozwolenie na budowę, któ-
ry jest w trakcie rozpatrywania. 
Z uwagi na złożoność budowy i 
duży zakres prac temat musi być 
dokładnie sprawdzony przez na-
sze służby, tym bardziej, że były 
też braki formalne we wniosku i 
wnioskodawca został wezwany 
do ich uzupełnienia - mówi na-
szej redakcji T. Kulinicz. 

– Czy pan wie, że tam prowa-
dzone są już prace budowlane- 
pytamy starostę? 

– Nie wiem i jestem zaskoczo-
ny tymi informacjami, właśnie z 
uwagi na fakt, że niewydane zo-
stały stosowne decyzje uprawnia-
jące na jakiekolwiek działania – 
dodaje T. Kulinicz. 

Po rozmowie ze starostą re-
dakcja DN powiadomiła o 
wszystkim Powiatowy Inspek-
torat Nadzoru Budowlanego w 
Goleniowie. Poproszono nas o 
przesłanie zdjęć z terenu budo-
wy. Po otrzymaniu od nas in-
formacji, powiatowy inspektor 
podjął decyzję o wejściu na  te-
ren budowy. Kontrola nastąpi-
ła w czwartek (11.01), w godzi-

nach porannych i mogła zakoń-
czyć się tylko jedną decyzją- na-
kazem wstrzymania prowadzo-
nych prac na terenie podnowo-
gardzkiej strefy. 

- Wszczynamy postępowanie w 
sprawie robót przygotowawczych, 
jakie rozpoczęły się na tym tere-
nie bez pozwolenia. Jednocześnie 
wstrzymujemy te roboty i naka-
żemy dokonanie oceny technicz-
nej wykonanych już prac i mapy 
inwentaryzacyjnej w części już 
wykonanych robót, które są pod 
ziemią, a my już ich nie widzimy. 
Zostanie tez nałożona oczywiście 
grzywna za rozpoczęcie prac bez 
pozwolenia na budowę - mówi 
nam Hanna Krugły, powiatowa 
inspektor nadzoru budowlanego 

w Goleniowie.  
To oznacza, że do zakończe-

nia postępowania prowadzone-
go przez nadzór budowlany, sta-
rostwo musi też wstrzymać pro-
cedurę wydania zezwolenia na 
budowę, która rozpoczęła się 21 
grudnia 2017. W tym czasie na 
strefie inwestor nie może prowa-
dzić żadnych prac.  

Należy się również spodzie-
wać, że inspektor nadzoru od-
niesie się w wydanej decyzji tak-
że do faktu braku odpowiednie-
go zabezpieczenia terenu bu-
dowy i stworzenia tym samym 
bezpośredniego zagrożenia dla 
osób postronnych, które mogły 
znaleźć się w okolicy prowadzo-
nych robót, o co w tym miejscu 
nie trudno. 

Przypomnijmy, że fabrykę ma 
postawić właśnie na naszej stre-
fie firma Press Glass - poten-
tat w produkcji szkła do stolar-
ki okiennej.  To pierwszy inwe-
stor, jakiego ściągnięto do No-
wogardu. Na razie jednak inwe-
stycja rozpoczyna się od niema-
łego skandalu w związku ze zła-
maniem prawa budowlanego, co 
dziwi choćby ze względu na pro-
fesjonalizm i pozycję firmy tu in-
westującej. Nie mówiąc już o sa-
mym gruncie, gdzie zakład ma 
powstać, stanowiącym specjal-
ną ekonomiczną strefę przemy-
słową, a więc o miejscu mają-
cym świecić inwestorskim przy-
kładem. 

      Marcin Simiński 

Robota na strefie idzie pełną parą, chociaż wykonawca nie ma pozwolenia na rozpoczęcie robót.

Pracownicy nadzoru budowlanego w czasie kontroli na strefie, gdzie bez pozwole-
nia rozpoczęto roboty budowlane.
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Było trzech oferentów

„Gazownia” poszła za 434 tys. zł
Odbył się przetarg na sprzedaż budynku po byłej gazowni przy ul. Bankowej w Nowogardzie. O nieruchomość biło się trzech oferentów. Najwyższą cenę 
zaproponowali przedsiębiorcy z Nowogardu - ustalił Dziennik Nowogardzki. 

Jak już informowaliśmy Pol-
ska Spółka Gazownictwa ogło-
siła przetarg nieograniczo-
ny na sprzedaż budynku wraz 
z działką, na której nierucho-
mość jest posadowiona o pow. 
14 arów. Odbył się on 21 grud-
nia. Cena wywoławcza wyno-
siła 366 tys. zł. 

- Do przetargu dopuszczono 3 
oferentów, najwyższa cena osią-
gnięta w postępowania wynosi 
434 tys. zł – informuje nas Ar-
tur Michniewicz rzecznik pra-
sowy Polskiej Spółki Gazownic-
twa, 

Rzecznik spółki nie informu-
je, kim są oferenci, ani skąd po-
chodzili z uwagi na to, że prze-
targ zostanie sfinansowany for-
malnie dopiero 4 lutego. Nam 
jednak udało się ustalić, że byli 
to mieszkańcy naszej gminy, 
przedsiębiorcy tu na co dzień 
prowadzący interesy, także w 

obszarze wynajmu nierucho-
mości. Ostatecznie najwyższą 
ofertę złożyły panie prowadzą-
ce sprzedaż kosiarek marki Hu-
sqvarna przy ul. Rtm. W. Pilec-
kiego.  Na razie jednak nie chcą 
zdradzać, jakie mają plany co 
do nieruchomości, którą naby-
ły od PSG. 

Przypomnijmy, że budynek 
ten został wybudowany oko-
ło 1936 roku, czyli tuż przed 
II Wojną Światową. Posiada 2 
kondygnacje i piwnicę. Funkcja 
tego budynku to biurowo – so-
cjalna. Do roku 2000 budynek 
stanowił biurowiec PSG, była 
tu też kasa, gdzie można było 
opłacać rachunki za gaz. Sama 
nieruchomość gruntowa stano-
wi własność gminy, ale w 1994 
roku PSG uzyskała prawo wie-
czystego użytkowania, które 
wygasa w 2093 roku.  

MS Budynek byłej gazowni przy ul. Bankowej stoi pusty od kilku lat - jest teraz szansa, że znów będzie tętnić w nim życie.

Starosta pisze do burmistrza

Ścieżka w Kulicach jeszcze w tym roku?
W związku z przeznaczeniem w budżecie 2018 przez radnych gminnych (przy sprzeciwie radnych SLD) kwoty równoważnej wkładowi gminy Nowogard 
do budowy ścieżki pieszo rowerowej w miejscowości Kulice, starosta (realizator inwestycji) wystosował do burmistrza Nowogardu pismo z prośbą o pod-
pisanie stosownej umowy między Gminą a Starostwem, informując jednocześnie o stanie realizacji przedsięwzięcia.  

Oto treść tego pisma: - „w 
związku z ogłoszonym przez 
powiat goleniowski w dniu 
05.01.2018 roku postępowa-
niem przetargowym na opraco-
wanie dokumentacji projektowej 
dla zadania pn.: „Budowa ciągu 
pieszo-rowerowego w ciągu dro-
gi powiatowej nr 4305Z w miej-
scowości Kulice” oraz z uwa-
gi na fakt zabezpieczenia przez 
Radę Miejską w budżecie gminy 
Nowogard na rok 2018 środków 
na wsparcie w formie dotacji ww. 
zadania w załączeniu przesyłam 
4 podpisane egzemplarze Umo-
wy w sprawie współpracy przy 
realizacji powyższego zadania.

Ponadto informuję, iż otwar-
cie ofert na ww. zadanie nastąpi 
w dniu 15 stycznia br., natomiast 
związanie ofertą z wyłonionym 
wykonawcą zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami wynosi max. 
30 dni. Dbając o poprawę bez-
pieczeństwa mieszkańców Ku-
lic, proszę o jak najszybsze pod-
pisanie ww. porozumienia a na-
stępnie uruchomienie dotacji, co 
z kolei pozwoli nam na podpisa-
nie umowy z wykonawcą. Bez-
zwłoczne podpisanie umowy po-

zwoli także w miarę szybko wy-
konać dokumentację i rozpocząć 
budowę oraz wykonać, choć część 
ciągu pieszo-rowerowego w Ku-
licach jeszcze w 2018 roku. Do-
datkowo wyjaśniam, iż pisemny 
wniosek o uruchomienie dotacji 
zostanie złożony po podpisaniu 
przez Pana Umowy, kiedy będzie 
znana już ostateczna kwota wy-

konania dokumentacji z postępo-
wania przetargowego…”

 Tyle pismo starosty. Wynika 
z niego, że jeśli burmistrz po-
rzuci dotychczasową prakty-
kę i zacznie realizować spraw-
nie i w pełni zapisy budżetowe, 
to mieszkańcy Kulic mogą jesz-
cze w tym roku zobaczyć efek-
ty oczekiwanej tu od dawna in-

westycji. Zastrzeżenie, „jeśli”, 
dyktuje niestety doświadczenie. 
W budżecie 2017 roku na tę in-
westycję również była zabezpie-
czona przez radnych odpowied-
nia kwota, jednak burmistrz nic 
w sprawie nie zrobił. Nie pod-
pisał też wysłanego już wtedy 
przez starostę porozumienia w 
sprawie wspólnej realizacji tej 

inwestycji zgodnie z deklarowa-
ną publicznie, także przez bur-
mistrza, zasadą partycypacji po 
połowie w jej kosztach przez 
Gminę i Starostwo.  Jak to bę-
dzie w kolejnej odsłonie sprawy 
opisanej wyżej, poinformujemy 
Państwa na bieżąco. Warto przy 
tym dodać, że kwota przezna-
czona w tegorocznym budżecie 
na ścieszkę pieszo-rowerową w 
Kulicach to część tzw. ”miliona 
dla Goleniowa”, czyli pieniędzy, 
które rzekomo radni gminni 
„podarowali Goleniowowi”. Ta-
kie zupełnie absurdalne oskar-
żenie pod adresem nowogardz-
kich radnych gminnych sformu-
łowano w urzędowej propagan-
dówce burmistrza, a lokalna ko-
musza gwardia rozpowszechnia 
to dalej jak się da, czyli i w czer-
wonej „gazecie” i internecie, li-
cząc chyba na to, że ludzie ro-
zumy potracili i „kupią” takie 
bzdury.  Ale komuchy jak wia-
domo kłamali, kłamią i kłamać 
będą (byliśmy, jesteśmy będzie-
my) i nie jest to u nich przywa-
ra, to jest ich jestestwo.   

sm

Temat chodnika ciągnie się jak makaron, chociaż radni w zeszłym roku zabezpieczyli pieniądze na tę inwestycję, a jak tutaj jest 
bezpiecznie to widać na zdjęciu
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miasto przegrywa kolejną sprawę z lokalną firmą

Kosztowny wyrok dla gminy 
Ponad 260 tys. zł, nie licząc odsetek - tyle zgodnie z nieprawomocnym na razie wyrokiem 
Sądu Okręgowego w Szczecinie, gmina Nowogard winna jest wypłacić właścicielowi firmy 
budowlanej Walbud z Nowogardu. To finał głośnej w 2015 roku sprawy budowy drogi na 
osiedlu Radosław. Lokalny przedsiębiorca poszedł do sądu, bo gmina najpierw zerwała z nim 
umowę, kiedy inwestycja była już na ukończeniu, nie płacąc ani złotówki za wykonane robo-
ty. Jak wiadomo, to już nie pierwszy raz, kiedy gmina wchodzi w poważny choćby pod wzglę-
dem kosztów dla budżetu naszego miasta, spór z lokalnym przedsiębiorcą i go przegrywa. 

Przypomnijmy, jak doszło 
do tej sytuacji. Jak pisaliśmy w 
grudniu 2015 roku, remont dro-
gi na Radosławiu zakończył się 
totalną klapą. Otóż okazało się, 
że projektując inwestycję nie 
wzięto pod uwagę różnicy w po-
ziomach, jakie wystąpiły pomię-
dzy nową nawierzchnią drogi, 
a starym parkingiem przy blo-
ku nr 44 (budynek i teren ad-
ministrowany przez Spółdziel-
nię Mieszkaniową „Cisy”). Wy-
łoniony w drodze przetargu wy-
konawca inwestycji (firma Wal-
bud z Nowogardu) od początku 
stał na stanowisku, że wykonał 
roboty zgodnie z dokumentacją 
techniczną i projektem. Mało 
tego, już na samym początku ro-
bót wykonawca zwracał uwa-
gę na problemy, jakie mogą wy-
stąpić, jeśli projekt drogi nie zo-
stanie poprawiony. Gmina miała 
jednak zbywać milczeniem jego 
monity, toteż wykonawca, w 
obawie przed ewentualnymi ka-
rami, jakie grożą za nietermino-
we wykonanie inwestycji, przy-
stąpił do jej realizacji zgodnie z 
posiadaną dokumentacją pro-
jektową.  Zaraz po tym, gminni 
urzędnicy wysłali do wykonaw-
cy kuriozalne pismo informu-
jąc o tym, co oczywiste, a mia-
nowicie, że w przypadku wyko-
nania nowej nawierzchni zgod-
nie z projektem dostarczonym 
przez Gminę, nie będzie moż-
na korzystać z istniejącego par-
kingu zlokalizowanego naprze-

ciw budynku SM „Cisy”. Zdez-
orientowany treścią otrzymane-
go pisma wykonawca wstrzymał 
roboty budowlane, dając gmi-
nie czas na rozwiązanie proble-
mu. Mijały kolejne dni, ale jak 
twierdził właściciel firmy Wal-
bud, z gminy nie nadchodzi-
ły żadne wieści. Toteż przedsię-
biorca wznowił prace, bo dobie-
gał czas, w którym miał je za-
kończyć zgodnie z umową pod-
pisaną z miastem. Kiedy to zro-
bił gmina się odezwała, wystę-
pując do wykonawcy drogi o 
wykonanie wyceny robót zmie-
rzających do obniżenia poziomu 
remontowanej drogi, do pozio-
mu starego parkingu. Chodziło 
o zdjęcie położonej już kostki i 
skruszenie starej, betonowej na-
wierzchni drogi, na którą firma 
już polbruk ułożyła. Walbud ro-
boty dodatkowe wycenił biorąc 
średnie stawki, jakie obowiązu-

ją na rynku. Gmina stwierdziła, 
że to za drogo. Do porozumie-
nia nie doszło a urzędnicy, na 
dwa dni przed planowanym za-
kończaniem inwestycji, nakazali 
wykonawcy opuścić plac budo-
wy, wstrzymując prace i zarzu-
cając mu publicznie wadliwe wy-
konanie robót– to cyt. ze strony 
miasta z dn. 10.12.2015. 

Taki obrót sprawy rozwście-
czył mieszkańców Radosławia, 
którym pod oknami pozosta-
wiono rozgrzebaną inwestycję. 
Na jednym z bloków, w geście 
protestu, zawisł nawet obszer-
ny transparent z napisem: ”Stop 
nieudolnym inwestycjom-burmi-
strzu ogarnij swój urząd”. Ponad-
to, jeden z mieszkańców osiedla, 
po rozmowach z sąsiadami, po-
stanowił złożyć skargę na bur-
mistrza R. Czaplę, który zgodnie 
z prawem nadzoruje gminne in-
westycje. Radni, większością gło-
sów, uznali skargę za zasadną. Ja-
kiś czas później na stronie mia-
sta, wiceburmistrz Krzysztof Ko-
libski, poinformował, że „Gmi-
na powierzyła naprawienie ro-
bót wadliwie wykonanych przez 
firmę WALBUD innemu wyko-
nawcy, którym jest firma AZBUD 
z Nowogardu”. Umowa z firmą 
AZBUD, jak czytamy w oświad-
czeniu wiceburmistrza, została 
podpisana 7 grudnia. Firma wy-
kona zlecenie w ramach tzw. ro-
bót naprawczych. 

Jak się okazało gmina nie tyl-
ko rozwiązała z firmą Walbud 
umowę, ale też jej nie zapłaciła 
za wykonane roboty, nie zwró-
ciła również pieniędzy, które 
wcześniej firma wpłaciła jako 
zabezpieczenie inwestycji-rękoj-
mie.  Właściciel firmy nie miał 
wyboru - musiał się upomnieć o 

swoje przed sądem i… wygrał. 
W pierwszych dniach Nowego 
Roku, Sąd Okręgowy w Szcze-
cinie wydał wyrok po trwają-
cej kilka miesięcy sprawie: gmi-
na ma zapłacić firmie za wyko-
nane roboty włącznie z odsetka-
mi i kosztami procesu- potwier-
dził nam rzecznik prasowy SO, 
Tomasz Szaj. 

- Wyrokiem z dnia 3 stycznia 
2018 roku, Sąd Okręgowy zasą-
dził od Gminy Nowogard na rzecz 
pana Waldemara Puszcza kwo-
tę 244 114,73 zł z odsetkami od 4 
stycznia 2016 roku (prawie od ca-
łości dochodzonej kwoty) oraz do-
datkowo kwotę 21  417,- zł kosz-
tów procesu – informuje T. Szaj. 

Wyrok jest nieprawomocny. 
Gmina może się jeszcze od nie-
go odwołać i taki ma zamiar – 
poinformował nas wczoraj wice-
burmistrz Nowogardu, Krzysz-
tof Kolibski. Sprawa przeciągnie 
się więc nawet o kilka miesięcy. 

Przedsiębiorca nie chciał ko-
mentować rozstrzygnięcia sądu 
w rozmowie z DN. Stwierdził je-
dynie, że cieszy się z wyroku, ale 
zdaje sobie sprawę, że to może 
nie być koniec batalii o odzyska-
nie własnych pieniędzy.  

Przypomnijmy, że to już kolej-
ny, tak poważny pod względem 
kosztów dla budżetu naszego 
miasta spór, jaki gmina prowa-
dziła w ostatnim czasie z lokal-
nym przedsiębiorcą. Jeszcze nie 
opadł kurz po batalii sądowej, 
jaką gmina prowadziła z Przed-
siębiorstwem Usług Wodnych i 
Sanitarnych w Nowogardzie. W 
ciągu 4 lat na obsługę prawną 
tego sporu wydano ponad 350 
tys. zł z pieniędzy podatników, 
by ostatecznie przegrać niemal 
wszystkie postępowania. Osta-
teczna przegrana z firmą Wal-
bud, oznaczać będzie, że mijają-
ca kadencja burmistrza Roberta 
Czapli będzie dla mieszkańców 
niezwykle kosztowna. 

     Marcin Simiński 

Zdaje się, że wybudowana pod koniec roku 2015 droga na osiedlu Radosław będzie 
najdroższą drogą o tej długości w historii miasta.

A było tak pięknie- sierpień 2015 wspólne i uroczyste wbicie szpadla przed rozpo-
częciem remontu drogi.

Kiedy wróci prąd na działki
Do naszej redakcji zgło-

sił się czytelnik, który zwró-
cił uwagę na brak prądu na 
działkach ogrodowych przy 
ulicy 3 Maja. Jak się okazu-
je, jest to spowodowane przez 
zdewastowaną skrzynkę ener-
getyczną.

Jak twierdzi działkowiec, któ-
ry zgłosił się do naszej redakcji, 
sytuacja ta ciągnie się już 3-ci ty-
dzień. - Przez dewastację skrzyn-
ki energetycznej na całym ogro-
dzie działkowym koło Barnima, 

nie ma światła – pisze czytelnik 
– odnoszę wrażenie, że nikt nie 
chce się tym zająć.

Prezes ogrodów, Ryszard 
Wajk, zaprzecza słowom czy-
telnika – informację o tym, że 
skrzynka energetyczna jest zde-
wastowana, otrzymałem na 
dzień przed Sylwestrem – mówi 
prezes – Zgłosiłem akt wandali-
zmu na policję, która będzie po-
szukiwać sprawców. W tym sa-
mym czasie złożyłem zamówie-
nie na nowe skrzynki energetycz-

ne. Czekam, aż hurtownia je do-
starczy – dodaje. 

Prąd do ogrodów działko-
wych, zostanie przywrócony 
prawdopodobnie w ciągu naj-
bliższego tygodnia. Jednocze-
śnie R. Wajk zapowiada, że w 
tym roku i w latach przyszłych, 
dostawa prądu do ogrodów 
działkowych, prawdopodobnie 
będzie wstrzymywana na czas 
zimy. Więcej informacji na ten 
temat można uzyskać u prezesa 
ogrodów działkowych. DŚ

Sygnały Czytelników @  

Zdewastowana skrzynka energetyczna na ogrodach działkowych przy ul. 3 Maja
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Józefa mazur: lat 77, zmarła  6.01.2018r., pogrzeb odbył się 

9.01.2018 r., na cmentarzu w Nowogardzie.
alicja radel: lat 65, zmarła 9.01.2018r., pogrzeb odbył się 11.01.2018 

r., na cmentarzu w Nowogardzie.
Krystyna machoń: lat 68, zmarła 11.01.2018r., pogrzeb odbędzie 

się 13.01.2018 r., o godz.13:00, na cmentarzu w Nowogardzie.
Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

LIST ePISKOPaTU POLSKI  Na rOK  
ŚWIĘTeGO STaNISŁaWa KOSTKI   

Umiłowani w Panu Siostry i 
Bracia!   

Rok 2018 jest obchodzo-
ny w Kościele w Polsce jako 
Rok Świętego Stanisława Kost-
ki. Ten młody polski szlachcic 
podobnie jak Samuel usłyszał 
Boga, wołającego go po imie-
niu. I jak Samuel odpowiedział: 
„Mów, Panie, bo sługa Twój 
słucha!”(1 Sm 3,9), a następ-
nie z determinacją poszedł peł-
nić wolę Bożą wbrew wszelkim 
przeciwnościom. Świętego Sta-
nisława Kostkę pragniemy za-
prosić dzisiaj, aby stał się patro-
nem rozpoczętego właśnie no-
wego roku. O tym wyborze zde-
cydowała zarówno 450. roczni-
ca jego śmierci, jak i program 
duszpasterski Kościoła w Pol-
sce. Jeśli mamy w tym roku roz-
ważać osobę i dary Ducha Świę-
tego dane w sakramencie bierz-
mowania, nie może być lepsze-
go patrona niż ten, który został 
uzdolniony przez Ducha Świę-
tego do „mężnego wyznawa-
nia wiary”  w dojrzały i nieba-
nalny sposób.  Ponad to waż-
nym motywem ogłoszenia roku 
2018 Rokiem Świętego Stani-
sława Kostki jest także zwoła-
ny na październik w Rzymie 
Synod Biskupów, poświęcony 
młodzieży i rozeznawaniu po-
wołania. Dobre przygotowanie 
do tego Synodu jest wspólnym 
zadaniem dla duszpasterzy, ro-
dziców i wychowawców a tak-
że młodzieży, której przez całe 
stulecia patronował i nadal pa-
tronuje św. Stanisława Kost-
ka. W 100. rocznicę odzyska-
nia niepodległości nie zapomi-
najmy również, że już w 1674 
roku  a więc jeszcze przed ka-
nonizacją bł. Stanisława Kostki, 
papież Klemens X ogłosił go pa-
tronem Korony Polskiej i Wiel-
kiego Księstwa Litewskiego.  

1. Dla Boga i ojczyzny   
Święty Stanisław Kostka uro-

dził się w 1550 r. w Rostkowie 
na Mazowszu. Jego ojciec był 

kasztelanem, a krewni zajmo-
wali znaczące stanowiska w Pol-
sce Jagiellonów i Wazów. Wraz 
z bratem wysłany został do eli-
tarnego kolegium jezuitów w 
Wiedniu. Stanisław szybko zro-
zumiał, że nauka jest wstępem 
do świadomego podejmowa-
nia służby Kościołowi  i spo-
łeczeństwu. Zapisano, że uczył 
się, „aby podobać się Bogu i lu-
dziom [...], a w przyszłości oj-
czyźnie i sobie samemu przy-
nieść korzyść”.  To pierwsza lek-
cja, jaką otrzymujemy dzisiaj 
od św. Stanisława Kostki.     

2. Ad maiora natus sum – Do 
wyższych rzeczy zostałem stwo-
rzony   

Drugą lekcją, jaką daje nam 
św. Stanisław, jest pobożność. 
Była to pobożność, która wyma-
gała swoistego męstwa. Mimo, 
iż spotykał się  z brakiem zro-
zumienia, w środowisku kole-
gów nie wstydził się modlitwy  
i medytacji. Powtarzał, że „trze-
ba więcej podobać się Bogu, niż 
bratu”. Wychowany w kulturze 
renesansu, za swoją życiową de-
wizę obrał wyznanie: „Do wyż-
szych rzeczy zostałem stworzo-
ny i dla nich winienem żyć”.  Ad 
maiora natus sum. Nie było w 
tych słowach pychy ani pogar-
dy dla tego, co małe ale świado-
mość godności człowieka i tę-
sknota za tym, co święte  i do-
skonałe.  Ucząc się w Wiedniu, 
Stanisław mieszkał na stancji w 
domu należącym do protestan-
ta. Były to czasy szczególnych 
napięć pomiędzy protestanta-
mi a katolikami będące skutka-
mi reformacji. Stanisław z bó-
lem dostrzegał, jak negowana 
jest prawda o Eucharystii i kult 
Matki Bożej.  Im więcej jednak 
widział nadużyć, tym bardziej 
tajemnice te stawały się mu 
drogie.  Stąd wypływa trzecia 
lekcja św. Stanisława na dzisiej-
sze czasy: wezwanie do wier-
nego trwania przy katolickiej 
prawdzie życia, nawet wówczas, 

gdy cały świat wokół próbuje 
jej zaprzeczyć. Męstwo nie po-
lega na zbrojnej walce czy trak-
towaniu innych jako nieprzyja-
ciół, ale na tym, że my sami po-
zostajemy wierni i pomagamy 
innym w trwaniu w wierności.  
Z im większą obojętnością lub 
nienawiścią spotyka się chrze-
ścijańska miłość i prawda, tym 
gorliwiej powinniśmy nimi żyć.   

3. Wierność powołaniu  
Decyzja Stanisława o wstąpie-

niu do zakonu jezuitów spotka-
ła się  z ostrym sprzeciwem jego 
rodziców. Uważali, że mają lep-
szy pomysł na jego życie. Nie-
stety, takie postawy nie należą 
do rzadkości także i dziś. Stani-
sław odkrył powołanie i chciał 
na nie odpowiedzieć za wszel-
ką cenę. Potrafił walczyć o reali-
zację woli Bożej w swoim życiu. 
Rozumiał, że kiedy musi wybie-
rać między wolą rodziców, pre-
sją środowiska a wolą Boga, po-
winien słuchać Boga. Ten sie-
demnastoletni chłopak opuścił 
Wiedeń, przeszedł pieszo po-
nad 600 km, żeby wreszcie speł-
nić swoje marzenie i dotrzeć do 
Dylingi w Bawarii, do przełożo-
nego jezuitów i tam wstąpić do 
zakonu. Dylinga okazała się dla 
niego jednak trudnym doświad-
czeniem. Nikt bowiem nie witał 
go tam z otwartymi ramionami. 
Przyjęto go na próbę i posłano 
go do sprzątania pokoi oraz po-
mocy w kuchni. Stanisław jed-
nak zwyciężył. Musiał zaimpo-
nować starszym braciom swoją 
determinacją, skoro przełożony 
napisał o nim: „Spodziewam się 
po nim rzeczy wielkich”. Kolejna 
lekcja św. Stanisława jest dla nas 
wezwaniem do sumiennego wy-
konywania obowiązków, czyli 
do tego, co Jezus nazywa „wier-
nością w rzeczach małych” (por. 
Mt 25,21).  

4. Tęsknota za niebem  
Ostatnim etapem życia Stani-

sława był pobyt w Rzymie. Po 

dotarciu do Wiecznego Miasta 
był szczęśliwy, choć nadal od-
bierał od ojca listy pełne gróźb. 
Śluby zakonne złożył mając 18 
lat. Poruszony słowami rekolek-
cjonisty, że każdy miesiąc bra-
cia winni spędzać tak, jakby to 
był ostatni miesiąc w ich życiu, 
Stanisław wyznał, że ma przed 
sobą tylko jeden miesiąc życia. 
We wspomnienie św. Wawrzyń-
ca – 10 sierpnia – napisał list do 
Matki Bożej z prośbą o wyjed-
nanie mu łaski śmierci w święto 
jej Wniebowzięcia. Jeszcze tego 
samego dnia zachorował a 15 
sierpnia 1568 r. zmarł. To jesz-
cze jedna lekcja dla nas: jak tę-
sknić za niebem i jak żyć tu  i te-
raz, by żyć w wieczności. Rozu-
miał to doskonale Cyprian Ka-
mil Norwid, gdy wpatrzony w 
rzymski grób św. Stanisława, pi-
sał:  

„A ty się odważ świętym sta-
nąć Pana A ty się odważ stanąć 
jeden sam Być świętym - to nie 
zlękły powstać z wschodem To 
ogromnym być, przytomnym 
być! „ (C.K. Norwid: „A ty się 
odważ”)  

5. „Kostka” znaczy „więcej”  
Oto prawdziwe wezwanie na 

ten rok dla Was, Młodzi Przy-
jaciele, Rodzice i Wychowawcy: 
„Kostka” znaczy „więcej!” Ży-
jąc w XXI wieku nie powtórzy-
my dokładnie czynów św. Sta-
nisława Kostki. Naszym zada-
niem jest raczej zrozumienie 
ducha tego świętego, który nie 
dał się zwieść mirażowi wygod-
nego życia, zabezpieczonego 
majątkiem rodziców. Miał od-
wagę przeciwstawić się panu-
jącym modom i naciskom gru-
py. Nie chciał ani imponować, 
ani uczynić z życia jednej wiel-
kiej rozrywki. Był silną osobo-
wością, miał swoją klasę i styl. 
Do końca zachował wolność. 
To nie był młody człowiek, któ-
ry nie wie, po co żyje, jest znu-
dzony i apatyczny, żądający od 
innych, a nie dający nic z siebie. 
Nie pozwalał sobie na ekspery-
menty w poszukiwaniu szczę-
ścia. Wiedział, że ten świat nie 
zaspokoi jego tęsknot, że prę-
dzej czy później poczułby się w 
nim oszukany lub zawiedzio-
ny. Wiedział, że charakter – to 
nie tylko sprawa dziedziczenia 

cech po przodkach, nie tylko 
wpływ środowiska, ale rzetelna 
praca nad sobą. Wiedział też, że 
stawać się dojrzałym człowie-
kiem, to podejmować trud roz-
woju. Nie był mięczakiem, któ-
ry mówi: taki już jestem, a zło 
usprawiedliwia słabością, ob-
winia innych, oskarża warunki 
i historię. Był czujnym ogrod-
nikiem wyrywającym chwasty 
słabości i grzechu, aby wyrosły 
piękne kwiaty i owoce. Uwie-
rzył w miłość Boga i całym sobą 
na nią odpowiedział.  

6. Zaproszenie   
Niech przeżywany zatem w 

tym duchu Rok Świętego Sta-
nisława Kostki stanie się cza-
sem, w którym będziemy od 
siebie więcej wymagać. Może to 
być zerwanie z lenistwem du-
chowym i intelektualnym, ze-
rwanie  z nałogiem, zachowa-
nie trzeźwości, modlitwa za na-
uczyciela lub księdza, adopcja 
dziecka poczętego albo post w 
konkretnej intencji. Zaprasza-
my Was również – na poziomie 
parafii, duszpasterstw, ruchów, 
seminariów  i zgromadzeń za-
konnych – do pogłębiania re-
fleksji na temat życia  św. Stani-
sława i wyzwań stojących przed 
młodymi katolikami w Polsce.  
Bierzcie przykład ze św. Stani-
sława Kostki, przygotowując się 
do sakramentu bierzmowania. 
Apelujcie wraz z nami do ludzi 
kultury i środków społeczne-
go przekazu, aby przez ciekawe 
filmy, przedstawienia teatral-
ne, audycje i inne formy prze-
kazu przywracali pamięć o św. 
Stanisławie. Pielgrzymujcie do 
Rostkowa – miejsca jego naro-
dzin i do Przasnysza – miejsca 
jego chrztu, a także do katedry 
płockiej z jej pięknym ołtarzem 
tego świętego oraz grobowca-
mi władców Polski i Mazow-
sza. Młodzi, mobilizujcie wa-
szych rodziców i duszpasterzy, 
by nie bali się wymagać od was 
i od siebie „rzeczy większych”. 
Z serca Wam błogosławimy na 
cały rok 2018, który będziemy 
przeżywać razem z św. Stanisła-
wem Kostką, patronem dzieci i 
młodzieży.   

Podpisali: Pasterze Kościoła w 
Polsce  obecni na 377. Zebraniu 

Plenarnym KEP w Lublinie, w dniu 
14 października 2017 r.
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Kino na weekend

CeNY BILeTÓW
a. Normalny: 15 zł
b. Ulgowy: 13 zł- bilet ulgowy 

przysługuje osobom uczącym się do 
25 roku życia, po okazaniu legityma-
cji szkolnej lub studenckiej,

c. Rodzinny: 13 zł - 2 dorosłych + 
1 dziecko l 1 dorosły + 2 dzieci l 2 
dorosłych + 2 dzieci (Bilet Rodzinny 
obowiązuje wyłącznie na filmy fami-
lijne i bajki),

d. Zbiorowy: 11 zł - grupa zorgani-
zowana pow. 15 osób 

l zakup biletów - przynajmniej 1 
doba przed seansem. 

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

NIeDOParKI
12.01.2018,godz..15.00
13.01.2018,godz. 15.00
animacja / familijny, Chorwacja, 

Czechy, Słowacja / 2017 / 83 min., 
od lat: B/O

POLSKI DUBBING
Niedoparki są niewielkimi stwo-

rzeniami zamieszkującymi wszyst-
kie ludzkie mieszkania – również 
Twoje. Żywią się skarpetami, ale 
wybierają jedynie te z natural-
nych włókien, a poza tym zabie-
rają zawsze tylko jedną skarpetę 
z pary – taką mają zasadę. Ponad-
to, przytrafiają im się liczne pery-
petie, takie jak wojny skarpetko-
wych gangów czy okupy – w ich 
świecie z pewnością nie ma miej-
sca na nudę! 

KrÓL rOZrYWKI
12.01.2018, godz. 17.00
13.01.2018, godz. 17.00
dramat / biografia / musical, 

USA / 2017 / 105 min., Od lat: 13

Inspirowany losami legendar-
nego P.T. Barnuma film opowiada 
historię wizjonera, gotowego na 
wszystko, by urzeczywistnić ideę 

olśniewającego widowiska, któ-
ry stał się sensacją na miarę świa-
tową. Oryginalny musical, który 
ukazuje narodziny amerykańskie-
go przemysłu rozrywkowego. Re-
żyseria: Michael Gracey, piosenki: 
nagrodzeni Oscarami Benj Pasek i 
Justin Paul (“La La Land”). W rolach 
głównych: Hugh Jackman, Michel-
le Williams, Zendaya, Zac Efron i 
Rebecca Ferguson. 

Na KraWĘDZI
12.01.2018, godz. 19.30
13.01.2018, godz. 19.30
kryminał, Belgia, Francja / 2017 / 

130 min., Od lat: 15

Kryminał z najwyższej półki na-
pędzany zbrodnią, niebezpieczeń-
stwem, pożądaniem i adrenaliną, 
w którym reżyser zbudował trzy-
mającą w napięciu historię o przy-
ciąganiu się ze sobą dwóch biegu-
nów. Ona i on. Kobieta-rajdowiec i 
gangster. Urodzeni kochankowie. 
„Na krawędzi” to opowieść o mi-
łości pomiędzy Bibi i Gino wymie-
szana z brutalnym światem prze-
stępczym i skrywaną przez głów-
nego bohatera tajemnicą. 

Wizyty duszpasterskie w Parafiach 
Co przygotować na wizytę dusz-

pasterską
- Stół nakryty białym obrusem 
- Krzyż i świece 
- Naczynie ze święconą wodą 

oraz kropidło.
Jeśli nie mamy w domu święco-

nej wody należy nalać do naczynia 
czystej wody i przed modlitwą po-
informować kapłana, że to zwykła 
nieświęcona woda. Ksiądz ją wów-
czas poświęci przed błogosławień-
stwem osób i mieszkania. 

Bardzo często też kapłani noszą 
ze sobą podręczne kropidło. Zwy-
czajem jest też, że na stole obok 
krzyża kładzie się Biblię i zeszyty 
do religii, jeśli oczywiście w domu 
mieszkają dzieci. Często ksiądz 
„sprawdza” taki zeszyt. 

Przy okazji Kolędy można złożyć 
datek na potrzeby wspólnoty para-
fialnej.

Parafia pw. WNIEBOWZIĘ-
CIA NMP w Nowogardzie

Plan Kolędy
12.01.2018 (piątek) - ul. Ro-

osevelta obie strony; ul. Topolo-
wa; ul. Luboszan domki jedno-
rodzinne; ul. Luboszan 12

13.01.2018 (sobota)  –   Ol-
chowo kolonia od godz. 10.00; 

- Karsk cz. II od godz. 10.00; - 
Wojcieszyn cz. I od godz 10.00; - 
Wojcieszyn cz. II od godz. 16.00

15.01.2018 (poniedziałek) - 
ul. Armii Krajowej prawa strona 
Ks. Waldemar, ul. Armii Krajo-
wej lewa strona Ks. Andrzej ul. 
Armii Krajowej 51 Ks. Krzysztof 
z Żabowa, ul. Czarneckiego Ks. 
Proboszcz.    

16.01.2018 (wtorek) – ul. 
Zamkowa 2 i 2a Ks. Waldemar, 
ul. Zamkowa 3 i 3a Ks. Andrzej. 
Ul. Zamkowa 3b i 3c Ks. Krzysz-
tof, ul. Luboszan Ks. Proboszcz.

Kolędę w dni powszednie rozpo-
czynamy od godz. 16.00; w sobotę 
na filiach od godz. 10.00, a w No-
wogardzie od godz. 16.00. Dzień 
wcześniej ministranci chodzą po 
wyznaczonych ulicach zapowiada-
jąc kolędę.

Parafia pw. św. Rafała Kali-
nowskiego w Nowogardzie

12.01.2018 (piątek) – ul. Ra-
cibora nr 2C, 3 i 4 i ul. Poniatow-
skiego nr 1, 2 i 4 

13.01.2018 (sobota) – ul. Po-
niatowskiego od nr 5 do nr 13

15.01.2018 (poniedziałek) – 

ul. Poniatowskiego od nr 14 do 
nr 22

16.01.2018 (wtorek) – ul. Po-
niatowskiego nr 23, 24 i 25

Kolędę rozpoczynamy o godz. 
16.00, również w sobotę, a koń-
czymy ok. godz. 21.00.

Parafia pw. Matki Boskiej Fa-
timskiej w Nowogardzie

12.01.2018 (piątek) – ul. Le-
śna nr 1a, 1, 2, 3

13.01.2018 (sobota) – ul. 
Gen. Bema nr 37, 38, 39 od godz. 
16:00 i Miętno od godz. 10:00

15.01.2018 (poniedziałek) – 
ul. Gen. Bema nr 34, 35, 36  

16.01.2018 (wtorek) – ul. 
Gen. Bema od nr 14 B do Gen. 
Bema nr 1

  Podczas kolędy wiernych w 
domach odwiedzać będą: Ksiądz 
Ireneusz Kamionka-Proboszcz 
Parafii pw. Matki Boskiej Fatim-
skiej w Nowogardzie oraz Ksiądz 
Palotyn Piotr Kubicki, kapelan 
Szpitala przy Unii Lubelskiej w 
Szczecinie. Kolęda rozpoczyna się 
o godz. 16:00. 

Opr. MR 

Niedziele bez handlu 2018
Rok 2018 to pierwszy rok   wprowadzania zakazu handlu w niedziele. Od 1 marca handel w 
niedziele będzie stopniowo ograniczany - początkowo do dwóch niedziel w 2018 roku, a na-
stępnie do jednej niedzieli w 2019 r. Od 2020 r. będzie obowiązywał   zakaz handlu w każ-
dą niedziele. 

Konkretne  skutki zakazu handlu w niedziele w 
2018 roku będą wyglądały następująco:

MARZEC 2018 R.
Zakupów nie będzie można zrobić 11 i 18 marca.
Zakupy będą możliwe 4 i 25 marca.
Dodatkowo należy pamiętać, że 31 marca, w Wiel-

ką Sobotę, zakupy można będzie zrobić do godziny 
14:00.

KWIECIEŃ 2018 R.
Zakupów nie będzie można zrobić 1 kwietnia 

w Wielkanoc (tak, jak dotychczas) oraz 8, 15 i 22 
kwietnia.

Zakupy będzie można zrobić 29 kwietnia.

MAJ 2018 R.
Zakupów nie będzie można zrobić 13 i 20 maja 

oraz 31 maja (czwartek) w czasie kościelnego świę-
ta Bożego Ciała. Tak jak dotychczas sklepy będą za-
mknięte również 1 maja w Święto Pracy (wtorek) 
oraz 3 maja w Święto Konstytucji 3 Maja (czwartek).

Zakupy będzie można zrobić 6 i 27 maja.

CZERWIEC 2018 R.
Zakupów nie będzie można zrobić 10 i 17 czerw-

ca.
Zakupy będzie można zrobić 3 i 24 czerwca.

LIPIEC 2018 R.
Zakupów nie będzie można zrobić 8, 15 i 22 lipca.
Zakupy będzie można zrobić 1 i 29 lipca.

SIERPIEŃ 2018 R.
Zakupów nie będzie można zrobić w niedziele 12 

i 19 sierpnia oraz 15 sierpnia (środa) w Święto Woj-
ska Polskiego (będące również kościelnym świętem 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny).

Zakupy będzie można zrobić 5 i 26 sierpnia.

WRZESIEŃ 2018 R.
Zakupów nie będzie można zrobić 9, 16 i 23 wrze-

śnia.
Zakupy będzie można zrobić 2 i 30 września.
 
PAŹDZIERNIK 2018 R.
Zakupów nie będzie można zrobić 14 i 21 paź-

dziernika.
Zakupy będzie można zrobić 7 i 28 października.

LISTOPAD 2018 R.
Zakupów nie będzie można zrobić 11 i 18 listo-

pada (sklepy będą również tradycyjnie zamknięte w 
czwartek 1 listopada, gdy Polacy odwiedzają groby 
bliskich).

Zakupy będzie można zrobić 4 i 25 listopada.

GRUDZIEŃ 2018 R.
Zakupów nie będzie można zrobić 9 grudnia (a 

w poniedziałek, 24 grudnia sklepy będą mogły być 
otwarte do 14:00).

Zakupy będzie można zrobić 2, 16, 23 i 30 grud-
nia.

Opr. DŚ
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Partnerem handlowym marki
Do końca stycznia

promocja 

-10%

Autoneum, to międzynarodowa Firma produkcyjna z branży motoryza-
cyjnej specjalizująca się w wytwarzaniu elementów wygłuszających do 
wnętrz samochodów. Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się Firmą, która 
dba o swoich pracowników. Umożliwiamy osobom pracującym u nas 
rozwój osobisty i zawodowy. Jeśli szukasz pracy, gdzie nie ma czasu na 
nudę - czekamy na Ciebie. 

Operator maszyn
Miejsce pracy: Nowogard, woj. Zachodniopomorskie

Zakres obowiązków:
• obsługa maszyn produkcyjnych,
• dbanie o ciągłość procesu produkcyjnego i standardy 

jakościowe produkowanych wyrobów,
• dbanie o czystość i porządek na stanowisku pracy.
Wymagania:
• wykształcenie minimum podstawowe,
• chęć i gotowość  do pracy,
• brak przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy  

• dyspozycyjność, punktualność,
• umiejętność pracy w zespole,
• odpowiedzialność i zaangażowanie,
• mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.
Oferujemy:
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
• atrakcyjne wynagrodzenie plus premia kwartalna 

uzależniona od wyników pracy,
• bogaty pakiet socjalny (prywatna opieka medyczna, 

basen, siłownia),
• 
• stabilność zatrudnienia.

Autoneum Poland Sp. z o. o. Zakład Nowogard, ul. Armii Krajowej 
28D, z dołączoną klauzulą ze-
zwalającą na przetwarzanie danych osobowych.

1 . Przedstawiciel Handlowy (rynki zagraniczne)
         WYMAGANIA:
         - dobra znajomość któregoś z języków obcych 
           (niemieckiego, francuskiego, norweskiego, włoskiego lub innego)

poszukuje osób na stanowiska:

P.H. ARNO Sp. z o.o. 
producent okien, drzwi PCV i ALU, 

w związku z dynamicznym rozwojem �rmy 

OFERTY CV prosimy składać w siedzibie �rmy 
przy ul. Bohaterów Warszawy 7a 

lub pod adresem mailowym: arno.nowogard@gmail.com

2 . Montażystów stolarki PCV i ALU
         (praca Polska, Niemcy)

4. Pracowników do przyuczenia

3. Okuwaczy 
         WYMAGANIA: doświadczenie zawodowe

Oddział Zachodniopomorskiego Związku 
Sybiraków w Szczecinie

Spotkanie opłatkowe Sybiraków
We wtorek, 09 stycznia, w restauracji Okrąglak, odbyło się coroczne spotkanie opłatkowe 
oddziału Związku Sybiraków. Na uroczystym spotkaniu nie zabrakło także zaproszonych 
gości, jakimi byli prezes Zarządu Głównego Zachodniopomorskiego Związku Sybiraków 
w Szczecinie, pan Albert Miłoszewski, Ks. Proboszcz Grzegorz Legutko i Przewodniczący 
Rady, Piotr Słomski.

Spotkanie zorganizowane w 
restauracji Okrąglak, rozpoczęło 
się o godzinie 12.00. Spotkanie 
zaczęto od odśpiewania hym-
nu Sybiraków i uczczenia minu-
tą ciszy tych, którzy odeszli. Na-
stępnie głos zabrała przewodni-
cząca nowogardzkiego oddzia-
łu Związku Sybiraków, pani Ma-
ria Dembińska, która przywita-
ła wszystkich przybyłych i złoży-
ła świąteczne życzenia. Głos za-
prał także prezes związku Sybi-
raków w Szczecinie, pan Albert 
Miłoszewski, który gratulował 
wszystkim Sybirakom odwagi i 
wytrwałości w dążeniu - nasza 
siła i odwaga przyczyniła się do 
tego, że powróciliśmy do kraju. 
Chciałbym życzyć Wam przede 
wszystkim zdrowia, bo ono teraz 
jest najważniejsze - mówił pre-
zes.

Przed przystąpieniem do po-
dzielenia się opłatkiem, głos za-
brali także Ksiądz Proboszcz G. 
Legutko i Przewodniczący Rady, 
Piotr Słomski - Czas Bożego Na-
rodzenia jest oczekiwaniem na 
przyjście zbawiciela. Jest to też 

symboliczny czas oczekiwania 
dla Sybiraków. Kiedy przychodzi 
czas świąt, które są szczególne, bo 
rodzinne i jednoczące, to tam, na 
nieludzkiej ziemi, moment, kiedy 
przychodziło Boże Narodzenie, 
był dla wielu szczególnie bolesny 
- mówił P. Słomski - Można po-
wiedzieć, że oczekiwanie było sy-
nonimem nadziei, był to taki ele-
ment, tam, w tym trudnym cza-
sie, który utrzymywał Sybiraków 
w nadziei na to, że może kiedyś 
powrócą .

Po przemowach zaproszo-
nych gości, Sybiracy podzieli-
li się opłatkiem składając sobie 
nawzajem serdeczne życzenia. 
Spotkanie odbyło się w świątecz-
nej atmosferze, podczas którego 
śpiewano kolędy i pastorałki. Sy-
biracy nowogardzkiego Oddzia-
łu Związku, zamierzają w przy-
szłym roku spotkać się ponow-
nie, na tego typu uroczystości. 

DŚ

Nowogardzkie Koło Związku Sybiraków

Uroczyste spotkanie opłatkowe 
W czwartek, o godzinie 11.00, w restauracji „Przystań”, odbyło się spotkanie opłatkowe No-
wogardzkiego Koła Związku Sybiraków, którego prezesem jest pani Franciszka Kobyliń-
ska. Na spotkaniu nie zabrakło przedstawicieli władz samorządowych i księży tj. G. Legut-
ko i K. Łukjaniuka. 

Spotkanie rozpoczęło się o go-
dzinie 11.00. Tradycyjnie już 
odśpiewano hymn Sybiraków. 
Następnie prezes Koła podzię-
kowała wszystkim za przyby-
cie i złożyła świąteczne życze-
nia oraz pokrótce podsumowa-
ła ubiegły, 2017 rok, gdzie jed-
nym z najważniejszych wyda-
rzeń było nadanie imienia Sy-
biraków, nowo wybudowanemu 
rondu w Nowogardzie.

Podczas spotkania opłatkowe-
go głos zabrali także zebrani go-
ście, w tym Burmistrz Nowogar-
du, R. Czapla i Przewodniczą-
cy Rady, P. Słomski. Życzenia 
wszelkiej pomyślności i zdrowia 
przekazali także Księża Probosz-
cze parafii, K. Łukjaniuk i G. Le-
gutko. 

Michał Buniak, wiceprezes za-
rządu Związku Sybiraków Od-
dział w Szczecinie, który rów-
nież był obecny na spotkaniu ży-
czył wszystkim, aby Sybiracy da-
lej szerzyli wiedzę na temat ze-
słańczych lat. Po części oficjalnej 

każdy zasiadł do stołu, gdzie po-
częstowano wszystkich tradycyj-
nymi, wigilijnymi potrawami i 
pysznymi ciastami. Wspomina-
no przy tym dawne dzieje i dzie-
lono się własnymi historiami z 
przeżytych lat na Syberii. DŚ

Sybiracy na spotkaniu opłatkowym, wysłuchali przemówienia Przewodniczącego 
Rady, P. Słomskiego

Michał Buniak, prezes Zarządu Związku Sybiraków podczas czwartkowego spo-
tkania opłatkowego.
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Kolejny dobry wynik LO nr 2

19. miejsce w województwie w rankingu Perspektyw  
Już po raz dwudziesty opublikowano wyniki corocznego rankingu polskich liceów i techników. przeprowadzanego przez Fundację Edukacyjną Perspekty-
wy.  Wysokie 19. miejsce w zestawieniu wojewódzkim zajęło nowogardzkie Liceum nr 2. Nasza szkoła uplasowała się najwyżej w rankingu wśród wszyst-
kich szkół średnich z naszego powiatu. 

10 stycznia w samo południe 
we wspaniałej Auli Głównej Po-
litechniki Warszawskiej zostały 
ogłoszone wyniki XX jubileuszo-
wego Ogólnopolskiego Rankin-
gu Liceów i Techników Perspek-
tywy 2018- czytamy w relacji 
z imprezy zamieszczonej przez 
Fundację Pespektywy organiza-
tora rankingu. Gospodarz jubi-
leuszowej gali, rektor Politech-
niki Warszawskiej,  prof. dr hab. 
inż. Jan Szmidt, powiedział na 
jej otwarcie: -  Ranking Perspek-
tyw z roku na rok nabiera coraz 
większego znaczenia. Jest robiony 
profesjonalnie i głównie po to, aby 
mogli państwo porównywać efek-
ty swojej pracy. A dla nas, rek-
torów, uczelni i całych wspólnot 
akademickich jest to bardzo waż-
ne. 

Inny uczestnik gali   prof. dr 

hab. Jan Łaszczyk, przewod-
niczący Komisji ds. KRASP po-
wiedział - w rankingu Perspektyw 
wygrywają te licea i technika, któ-
re nie są nastawione na realizację 
starej zasady „uczyć wszystkiego 
wszystkich”. Uczniowie są różni, 
mają różne uzdolnienia, zainte-
resowania i plany życiowe. Szkoła 
średnia musi postawić sobie inne 
zadanie. Jest powołana do tego, by 
pomóc uczniom odkryć ich zdol-
ności, a następnie pozwolić im 
rozwinąć skrzydła. 

O takie rozwinięcie skrzydeł 
dba od lat nasze nowogardzkie 
Liceum nr 2, niewątpliwie naj-
lepsza szkoła średnia powia-
tu goleniowskiego i jedna z lep-
szych w naszym województwie, 
co potwierdzają i wyniki uzyski-
wane przez uczniów na matu-
rze i miejsca z poprzednich ran-

kingów szkół.  W tej edycji ran-
kingu Perspektyw, LO nr 2 zajęło 
19 miejsce w zestawieniu szkół 
naszego województwa i pierw-
sze ze wszystkich szkół średnich 
naszego powiatu. O komentarz 
do wyniku poprosiliśmy dyrek-
tora nowogardzkiej placówki 
Leszka Becelę:  

- Jest to dobry wynik potwier-
dzający wysoki i stabilny poziom 
nauczania w naszej szkole. Gra-
tulujemy liderom - uczniom i na-
uczycielom XII Liceum Ogólno-
kształcącego w Szczecinie (szko-
ła ta zajęła pierwsze miejsce w 
kraju! – dop. red). Wspólnie z 
uczniami pracujemy nad tym, 
aby osiągali jak najlepsze noty na 

egzaminie maturalnym i w olim-
piadach przedmiotowych. Niech 
tegoroczny wynik będzie wyzwa-
niem dla aktualnych uczniów klas 
trzecich, aby w przyszłym roku 
mogli zostawić wyżej ustawioną 
poprzeczkę dla kolejnych roczni-
ków. Tymczasem szykują się do 
studniówki. Zapraszamy czytel-
ników na część inaugurującą bal, 
w sobotę 13 stycznia br., o godzi-
nie 18.00 na szkolne Forum.

Gratulujemy wyniku. Na zdję-
ciach prezentujemy przykłady 
osiągnięć uczniów LO nr 2 w mi-
nionym roku. Takie osiągnięcia 
składają się także na ogólny wy-
nik szkoły w rankingu.

sm 

Były również sukcesy sportowe uczniów II LO

A także literackie  - konkurs recytatorski

Kronika 
Straży Pożarnej
04.01.2018 r. godz. 16:12
Krasnołęka, budynek miesz-

kalny. W chwili przybycia pierw-
szego zastępu na miejsce zdarze-
nia zastano: widoczny ogień wy-
dobywający się z części dachu bu-
dynku mieszkalnego. Pierwsze 
podjęte działania: zabezpieczenie 
miejsca zdarzenia, po rozpozna-
niu stwierdzono, że w budynku nie 
przebywają żadne osoby. Otwar-
to drzwi od kotłowni znajdującej 
się w budynku, po czym zauwa-
żono oznaki pożaru w strefie pod-
sufitowej, następnie zastęp udał 
się na poddasze, gdzie stwierdzo-
no rozwijający się pożar obejmują-
cy część konstrukcji dachowej oraz 
drewnianego stropu. Podano prąd 
wody w natarciu na ognisko poża-
ru, wskutek czego pożar został zlo-
kalizowany. Dalsze działania ra-

towniczo-gaśnicze: dogaszano po-
jedyncze zarzewia ognia. Usunięto 
z poddasza nagromadzone sprzę-
ty ( meble, kartony z odzieżą, itp.) 
oraz gruz. Podczas w/w działań za-
uważono w dalszym ciągu palą-
cy się przewód kominowy, który 
ugaszono za pomocą gaśnicy oraz 
sprzętu kominiarskiego. Nadpalo-
ną część dachu nakryto plandeką, 
która została dostarczona, przez 
UG w Nowogardzie. W akcji brało 
udział 7 zastępów straży pożarnej.

06.01.2018 r. godz. 23:22
Węgorza, sadze w kominie. W 

chwili przybycia pierwszego za-
stępu na miejsca zdarzenia zasta-
no: pożar sadzy w kominie w bu-
dynku mieszkalnym. Po rozpozna-
niu stwierdzono, że dodatkowo 
doszło do zadymienia strychu oraz 
poddasza użytkowego na skutek 

rozszczelnienia komina. Pierwsze 
podjęte działania: zabezpieczenie 
miejsca zdarzenia, podanie prądu 
proszku w natarciu na palące się 
sadze. W wyniku rozszczelnienia, 
zapaleniu uległ drewniany strop 
nad poddaszem, podano prąd 
wody na miejsce pożaru, następ-
nie rozebrano nadpalone elemen-
ty stropu na pow. ok 5m2. Dalsze 
działania ratowniczo-gaśnicze: 
dogaszano mniejsze ogniska po-
żaru, wstępnie oczyszczono prze-
wód kominowy, przewietrzono 
pomieszczenia oraz sprawdzono 
zawartość CO w powietrzu - wynik 
0. W zdarzeniu nie było poszkodo-
wanych. W akcji brały udział 3 za-
stępy straży pożarnej.

08.01.2018 r. godz.15:33
Karsk, samochód osobowy 

BmW – dachowanie. Po przyby-

ciu na miejsce zdarzenia zastano 
samochód marki BMW na pobo-
czu drogi. Osoby same wydostały 
się na zewnątrz. Pomocy udzielał 
już obecny na miejscu ZRM. Dzia-
łania SP polegały na zabezpiecze-
niu miejsca zdarzenia - odłącze-
niu akumulatora. Droga przejezd-
na, ruchem kierowała Policja. Oso-
by odmówiły pomocy medycznej. 
W akcji brały udział 2 zastępy stra-
ży pożarnej.

09.01.2018 r. godz.16:33
Osina, budynek mieszkalny 

– sadza. Po przybyciu na miej-
sce zdarzenia ustalono, że w blo-
ku wielorodzinnym jednopiętro-
wym w mieszkaniu na 1 piętrze, 
z otworów przy suficie wydosta-
je się dym. Budynek przeszukano, 
sprawdzono miernikiem wieloga-
zowym (MSA ALTAIR 4x) na obec-
ność tlenku węgla, wartość 0 ppm 
we wszystkich mieszkaniach. W 
budynku nie znajdowały się oso-
by zgłaszające złe samopoczucie, 

wymagające pomocy medycz-
nej. Podjęto decyzję o wygasze-
niu palenisk we wszystkich miesz-
kaniach. Mieszkania przewietrzo-
no z dymu powstałego w wyniku 
wygaszania palenisk. Wystawio-
no zakaz użytkowania palenisk w 
trzech mieszkaniach. W akcji bra-
ły udział 3 zastępy straży pożarnej.

godz.12:20
Przypólsko, sadza. W chwili 

przybycia pierwszego zastępu na 
miejsca zdarzenia zastano: po do-
jeździe na miejsce zdarzenia, wła-
ściciel wygasił w piecu, sprawdzo-
no wyczystki, których były oznaki 
tlącej się sadzy.  Pierwsze podję-
te działania: zabezpieczenie miej-
sca zdarzenia, przy pomocy gaśni-
cy ugaszono sadzę w przewodzie 
kominowym. Dalsze działania ra-
towniczo-gaśnicze: wybranie sa-
dzy, przewietrzenie pomieszczeń. 
W akcji brał udział 1 zastęp straży 
pożarnej.

KP PSP Goleniów
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Uczennice I LO współautorkami książki o śp. L. Komołowskim 
Wśród współautorek jednego z artykułu: Człowiek z Pomorza Zachodniego, który ukazał się w książce pt. „Solidarny Longin Komołowski” są uczennice 
I LO w Nowogardzie – Dominika Głąbecka oraz Natalia Radecka.

 I LO, jako jedna z czterech 
szkół w Polsce uczestniczyła w 
projekcie edukacyjnym: „SOLI-
DARNY LONGIN KOMOŁOW-
SKI”. Finałem projektu była pu-
blikacja o takim samym tytu-
le. Do współpracy przy tworze-
niu publikacji zaproszono też 
uczniów szkół polskich działa-
jących za granicą tj. z Południa 
na Litwie, gdzie w maju zeszłego 
roku szkoła ta przyjęła za swojego 
patrona śp. Longina Komołow-
skiego oraz w Chicago w Stanach 
Zjednoczonych.

Uczniowie uczestniczący w 
projekcie, mieli okazję brać udział 
w warsztatach, a przede wszyst-
kim poznali biografię zmarłego 
30 grudnia 2016 roku Longina 

Komołowskiego, zarówno pod-
czas spotkania z ludźmi, którzy 

z nim współpracowali, jak i jego 
najbliższych – choćby małżon-

ką  p. Zofią Komołowską. Po ze-
braniu materiałów i informacji, 
efektem finalnym projektu była 
publikacja ich artykułu w książ-
ce „Solidarny Longin Komołow-
ski”, jaka została wydana w grud-
niu zeszłego roku. 

Organizatorami projektu byli: 
IKU, IPN, NSZZ Solidarność Po-
morza Zachodniego oraz Huta 
Stalowa Wola. Partnerami są: Sto-
warzyszenie „Solidarni Razem 
Szczecin” oraz Fundacja PZU. 

Longin Komołowski – ur. 1948 
w Czaplinku, polityk, działacz 
związkowy i społeczny. W cza-
sach PRL-u współorganizował 
struktury „Solidarności” na Po-
morzu Zachodnim. Później, na 
początku lat 90-tych, był prze-

wodniczącym Regionu Związku 
Solidarność. Poseł na Sejm w la-
tach 1997-2001 (z ramienia AWS) 
i 2007-2011 (z ramienia PiS). Mi-
nister pracy (1997-2001) i wice-
premier w rządzie Jerzego Buz-
ka (1999-2001). Prezes Polskie-
go Komitetu Paraolimpijskiego 
(2000-2015), a od 2010 roku (do 
końca swoich dni) prezes Stowa-
rzyszenia „Wspólnota Polska”, 
wspierającego struktury związ-
ków Polaków na Wschodzie i or-
ganizacje polonijne w świecie. 
Zmarł 30 grudnia 2016 roku, w 
wieku 68 lat. Został pochowany z 
honorami państwowymi w Pan-
teonie Wielkich Polaków, w Świą-
tyni Opatrzności Bożej w War-
szawie. MS

Dominika Głąbecka i Natalia Radecka - to artykuł ich autorstwa został opubliko-
wany w książce poświęconej Longinowi Komołowskiemu

Dali pokaz swoich umiejętności

Koncert noworoczny szkoły Lukas Band
W miniony czwartek, 4 stycznia, o godzinie 18.00, na scenie Nowogardzkiego Domu Kultury, uczniowie Szkoły Muzyki Rozrywkowej Lukas Band, zagra-
li swój kolejny, noworoczny koncert. 

Podczas koncertu noworocz-
nego uczniowie Szkoły Muzy-
ki Rozrywkowej Lukas Band, 
zaprezentowali swoje szerokie 
umiejętności. Widzowie mogli 
wysłuchać nie tylko wspania-
łe duety i partie solowe, ale tak-
że mogli podziwiać zespoły wo-
kalno - instrumentalne. Ucznio-
wie zaprezentowali też kolędy, 
pastorałki i pieśni świąteczne. W 
ostatnim ze swoich występów, 
młodzież ze Szkoły Muzyki Roz-

rywkowej wsparła wokalistki z 
Nowogardzkiego Domu Kultu-
ry. Wykonali oni wspólnie utwór 
„Gore Gwiazda”, który bardzo 
zachwycił publiczność.

Koncert noworoczny, orga-
nizowany przez Szkołę Muzy-
ki Rozrywkowej, jest kolejnym 
koncertem, jaki zaprezentowa-
li jej uczniowie. Zapraszają więc 
oni na kolejne koncerty, i nie tyl-
ko te noworoczne. DŚ

Uczniowie Szkoły Muzyki Rozrywkowej, po skończonym koncercie noworocznym

Młodzi artyści, na scenie NDK, podczas koncertu noworocznego
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I TyDZIEŃ
W godz. od 12.00-14.00 • Dla dzieci w wie-

ku 6-12 lat
Plan zajęć: 
Poniedziałek (15.01)
Spotkanie z policjantem pt. „Moje bez-

pieczne ferie zimowe 2018”.
Wtorek (16.01)
Origami z wierszykami, zajęcia literacko – 

plastyczne, sztuka składania papieru, wspól-
ne czytanie opowiadania pt.„Praktyczny Pan” 
R. Jędrzejewskiej-Wróbel.

Środa (17.01)
Warsztaty pt. „Nie bój się marzyć!” prze-

prowadzi P. Bartosz Kajat.
Czwartek (18.01.)
Warsztaty pt. „Segregujesz – świat ratu-

jesz!” spotkanie z pracownicami CZG RXXI 
w Słajsinie – Moniką Olechnowicz-Krakow-
ską i Izabellą Ferensztejn, świętujemy Mię-
dzynarodowy Dzień Kubusia Puchatka.

Piątek (19.01)
Pogadanka pt. „Zwierzę czuje tak jak Ty!” 

przeprowadzą pracownice Schroniska dla Bez-
domnych Zwierząt w Sosnowicach.

II TyDZIEŃ
Poniedziałek ( 22.01.)
 „Kto ugasi pożar?” wizyta strażaków w bibliote-

ce, niech żyją babcie i dziadkowie (zajęcia na pod-
stawie wierszy, wykonanie pamiątkowych serdu-
szek)

Wtorek (23.01.) 
 Pogadanka z leśniczym P. Markiem Heiserem 

pt. „Czy warto dokarmiać ptaki zimą?”, zajęcia z 
książką J. Blume pt. „Maruda i Mądrala to my!”

Środa (24.01.)  
Spotkanie autorskie z pisarką Anną Paszkiewicz 

promujące książkę o przygodach przesympatycz-
nego i zabawnego kota, pt. „Przygody kotka Lop-
ka” oraz „Kotek Lopek na wakacjach”

Czwartek (25.01.) 
Warsztaty plastyczno – techniczne o recyklingu 

„Drugie życie butelki Petulki – zróbmy coś poży-
tecznego z niczego”

Piątek (26.01.) 
Mini scenki teatralne do znanych wierszy m.in. 

„Rzepka”, „Okulary”, „Kwoka” i wiele innych

Proponujemy: głośne czytanie, spotkania, poga-
danki oraz warsztaty z ciekawymi ludźmi, zabawy 
integracyjne, ruchowe, zajęcia przy muzyce i wiele 
innych atrakcji. Wszystkie spotkania są bezpłatne!

ZAPISy PRZyJMUJEMy W DZIALE DLA 
DZIECI DO 11.01.2017r

Ilość miejsc ograniczonaZAPRASZAMY !

Uwaga Wędkarze
Zarząd Koła PZW „Tęczak” 

zaprasza do restauracji „Kame-
na” na zebranie sprawozdawcze 
dn. 28.01.2018, początek zebra-
nia godz. 12.00. 

Porządek obrad 
1. Otwarcie obrad  
2. Stwierdzenie quorum waż-

nego do podejmowania decyzji 
3. Wybór przewodniczącego 

zebrania, zatwierdzenie porząd-
ku obrad 

4. Wybór  komisji uchwał i 
wniosków 

5. Sprawozdanie z Sądu Kole-

żeńskiego (Krzysztof Łuczak) 
6. Sprawozdanie finansowe 

oraz przyjecie budżetu na rok 
2018 (Adam Włodek)

7. Sprawozdanie z działalności 
Zarządu (Zygmunt Heland) 

8. Sprawozdanie Komisji Re-
wizyjnej (Kamil Paleta) 

9. Udzielenie absolutorium 
Zarządowi Koła

10. Przedstawienie Prelimina-
rza Zawodów 

11. Dyskusja wolne wnioski 
Zarząd Koła PZW Tęczak w 

Nowogardzie 

Ważna informacja dla wędkarzy 
Od dnia 15 stycznia do 20 

stycznia br. z uwagi na przerwę 
urlopową opłaty będą przyjmo-
wane od godz. 15.00 do 17.00. 

Sklep Wędkarski „Tęczak” 

Policja informuje

Bezpieczne ferie 2018
W województwie zachodniopomorskim ferie zimowe roz-
poczynają się 15 stycznia 2018 roku i trwać będą do 28 stycz-
nia. Tradycyjnie policja zachodniopomorska czuwać będzie 
nad bezpiecznym wypoczynkiem dzieci i młodzieży w na-
szym województwie.

W czasie wzmożonego wypo-
czynku dzieci i młodzieży zawsze 
wzrasta ryzyko nieszczęśliwych 
wypadków oraz zdarzeń przestęp-
czych. Atmosfera ferii zachęca 
wszystkich do aktywnego wypo-
czynku, który nie zawsze jest bez-
pieczny. Ponadto duża ilość wolne-
go czasu sprzyja większej podatno-
ści na negatywny wpływ środowi-
ska przestępczego

W trosce o bezpieczeństwo dzie-
ci wyjeżdżających na zimowiska 
policjanci ruchu drogowego pro-
wadzić będą wzmożone kontro-
le. Szczególną uwagę zwrócą na 
stan trzeźwości kierowców oraz 
stan techniczny autokarów, głów-
nie układy hamulcowe, układ kie-
rowniczy, prawidłowe ogumienie, 
oświetlenie, oznakowanie oraz wy-
posażenie, w tym w urządzenia re-
jestrujące prędkość, czas postoju i 
czas jazdy.

Rodzic ma prawo prosić o skon-
trolowanie pojazdu i jego kierowcy 
przez policjantów ruchu drogowe-
go lub inspektorów Inspekcji Trans-
portu Drogowego. Należy pamię-
tać aby informacje o planowanych 
wycieczkach zgłaszane były przy-
najmniej z dwudniowym wyprze-
dzeniem.

zwracamy się również do rodzi-
ców, aby zachowali zdrowy rozsą-
dek i dostosowali prędkość do wa-
runków panujących na drodze, aby 
przewozili dzieci we właściwy spo-
sób używając do tego fotelików i 
pasów bezpieczeństwa. Wszelkie 
wykroczenia w ruchu drogowym 
nie będą pobłażane, dlatego należy 
przestrzegać przepisów i zachować 
szczególną ostrożność.

Większość podróży wiąże się z 

postojami w trakcie podróży. Nale-
ży pamiętać, aby tego rodzaju sytu-
acje odbywały się tylko na wyzna-
czonych do tego parkingach i z za-
chowaniem szczególnej ostrożno-
ści. Bo właśnie tu rozbiegane dzie-
ci mogą wtargnąć na jezdnię bądź 
pod inny korzystający z parkingu 
pojazd. Dlatego wyjątkową uwagą 
muszą się cechować osoby sprawu-
jące opiekę nad pociechami.

Jednak nie wszystkie dzie-
ci opuszczą miejsce swojego za-
mieszkania. Część z nich okres fe-
rii zimowych spędzi w rodzinnym 
domu. Dlatego kierujemy również 
do rodziców tych dzieci, aby uczu-
lili swoje pociechy na podstawowe 
zasady bezpieczeństwa. Co praw-
da pogoda za oknem znacznie od-
biega od tej typowo zimowej ale w 
przypadku pojawienia się mrozu i 
śniegu należy pamiętać aby uczulić 
swoje pociechy na podstawowe za-
sady bezpieczeństwa tj:
- nie wchodzenie na akweny wod-
ne, lecz korzystanie ze sztucznych 
lodowisk,
- korzystanie z sanek z dala od jezd-
ni i pod nadzorem osób dorosłych,
- nie oddalanie się bez wiedzy ro-
dziców od miejsca zamieszkania,
- poruszanie się co najmniej w dwu-
osobowych grupach, a najlepiej z 
opiekunem
- ograniczonym zaufaniu do nie-
znajomych

Pamiętajmy, że wpływ na real-
ne bezpieczeństwo ma nie tylko 
Policja, lecz w dużej mierze rozpo-
wszechniona wśród społeczeństwa 
świadomość o istniejących zagro-
żeniach i sposobach ich zapobie-
gania. 

Inf. własna



Nr 4 (2632)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

12

www.dzienniknowogardzki.pl

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś w rodzinie. 

Grupa aa mieszko zaprasza w każdy 
wtorek o 9.00 i 16.00  pod ratuszem.

Wykręcanie urwanych 
świec żarowych

Witamy wśród 
nas...

Autor rubryki: 
Janusz Roguski 
Szpital Nowogard

r e K L a m a
karolinasb@domjudy.pl   

  Tel. 506 638 789

Rafał 
syn Małgorzaty Stephani 
ur. 5-01-2018 ze Szczecina

Sara 
córka Adriany Piszczyk 
ur. 10-01-2018 z Nowogardu

Magdalena 
córka Katarzyny i Mirosława 
ur. 10-01-2018 z Dobroc

Maja Nawrot 
córka Agnieszki Wirskiej 
ur. 8-01-2018 z Dobropola

Antonina 
córka Elżbiety i Krzysztofa Więcław 
ur. 3-01-2018 z Strzmiela

Filip 
syn Marty Kowalskiej 
ur. 7-01-2018 z Bęczna

reKLama

Opublikowano ranking po I rundzie II Ligi mężczyzn

Jak punktowali tenisiści  
z Wierzbięcina?
Po zakończeniu I Rundy grupy północnej II Ligi Mężczyzn w tenisie stołowym, Zachodnio-
pomorski Związek Tenisa Stołowego opublikował ranking, w którym przedstawiono zdo-
byte punkty przez poszczególnych zawodników danych drużyn. W drużynie z Wierzbięcina 
prym wiodą bracia Jemilianowicz, którzy w sumie zdobyli 60 punktów, spośród 76 punk-
tów całego zespołu.

Słowem wstępu, wyjaśnijmy 
to jak wygląda punktacja w me-
czach tenisa stołowego. Zawod-
nicy rozgrywają w sumie 10 po-
jedynków, dwa deblowe i 8 in-
dywidualnych. Mecze trwają do 
trzech wygranych setów. Każ-
dy wygrany mecz to 1 punkt w 
przebiegu całego spotkania. Jed-
na drużyna składa się z czterech 
zawodników (mogą być zmie-
niani). W I Rundzie II Ligi Męż-
czyzn rozegranych zostało 7 
spotkań. We wszystkich siedmiu 
zagrał Bartosz Jemilianowicz, 
który jest najlepiej punktującym 
zawodnikiem drużyny Visonex 
LUKS Top Wierzbięcin. Bartosz 
Jemilianowicz uzbierał w sumie 

aż 38 punktów, a to ponad poło-
wa całego dorobku drużyny! Na 
drugim miejscu w rankingu pla-
suje się jego młodszy brat – Se-
bastian. Popularny „Sebek” wy-
walczył w I Rundzie 22 punk-
ty. Zdobycze punktowe dołoży-
li jeszcze Łukasz Owczarek – 11 
punktów oraz Mateusz Witkow-
ski – 5 punktów. Dwaj młodzi 
zawodnicy – Daniel Zubrzycki 
oraz Mikołaj Olejnik, dostali od 
trenera po jednej szansie na wy-
stęp na poziomie II Ligi. Zawod-
nicy nie wygrali w swoich poje-
dynkach i wciąż czekają na swo-
je pierwsze punkty w rankingu. 
Wierzymy, że te zdobycze punk-
towe zostaną zdecydowanie po-

mnożone w II Rundzie, któ-
rej pierwsze dwie kolejki zosta-
ły rozegrane przed tygodniem, o 
czym informowaliśmy w minio-
nym wydaniu DN. Przy artykule 
publikujemy klasyfikację w dru-
żynie z Wierzbięcina. 

KR  

Visonex LUKS Top Wierzbięcin in-
dywidualnie w I Rundzie:
1. Bartosz Jemilianowicz – 38 
punktów 
2. Sebastian Jemilianowicz – 22 
punkty 
3. Łukasz Owczarek – 11 punktów
4. Mateusz Witkowski – 5 punktów
5. Mikołaj Olejnik – 0 punktów
6. Daniel Zubrzycki – 0 punktów

Osińska Liga Piłki Siatkowej

Kolejne starcia
W niedzielę (14 stycznia), w hali sportowej ZSP w Osinie zostanie rozegrana 6. kolejka Osiń-
skiej Ligi Piłki Siatkowej. Najciekawiej zapowiadają się spotkania pomiędzy Żabowem i 
Gwiazdą Osina, a także Michorkiem i Krzywicami. Liderzy z Nowogardu zmierzą się z naj-
słabszym zespołem rozgrywek, a Czermnica po swojej pierwszej porażce zagra ze Słajsinem. 

Pierwszy mecz tradycyjnie 
zostanie rozegrany o godzinie 
10:00, i już na samym począt-
ku hala powinna zostać wypeł-
niona po brzegi, bo rywalizo-
wać będą gospodarze – Gwiazda 
Osina, z nieprzewidywalnym ze-
społem z Żabowa. Gwiazda no-
tuje bardzo udaną edycję OLPS. 
Siatkarze tego zespołu zajmu-
ją wysokie 3. miejsce z 4 zwy-
cięstwami i tylko jedną poraż-
ką. Z kolei Żabowo plasuje się 
na 7. miejscu z 2 zwycięstwa-
mi i 3 porażkami. Zawodnicy z 
gminy Nowogard niemal w każ-
dym meczu walczą na całego o 
każdy punkt, ich spotkania czę-
sto są zacięte, dlatego możemy 
się spodziewać naprawdę cieka-
wego starcia. W drugim spotka-
niu zagrają siatkarze ze Słajsina 
oraz Czermnicy. Przypomnij-
my, że przed tygodniem Czerm-
nica doznała pierwszej ligowej 
porażki, zatem mecz ze Słajsi-
nem będzie świetną okazją dla 
tego zespołu do tego, aby wrócić 
na zwycięską ścieżkę. Słajsino z 
kolei ma na koncie tylko jedno 

zwycięstwo, ale zajmuje 9. miej-
sce ze stratą zaledwie 1 punk-
tu do pozycji premiującej grą w 
play-off. Słajsino na pewno nie 
zamierza się poddawać i w każ-
dym kolejnym meczu będzie 
walczyło o zwycięstwo. W trze-
cim starciu Wojcieszyn zagra z 
Kikorzami. Wojcieszyn zajmu-
je 8. miejsce z 2 zwycięstwami 
i 3 porażkami na koncie, z kolei 
Kikorza do tej pory wygrały tyl-
ko raz. Faworytami są zawodni-
cy z Wojcieszyna, którzy przed 
tygodniem zanotowali porażkę 
z Żabowem. W czwartym me-
czu Parlino zmierzy się z Węgo-
rzami. Zdecydowanym fawory-
tem są Węgorza, które mogą po-
chwalić się świetnym bilansem 4 
zwycięstwa i 1 porażka. Parlino 
jak dotąd przegrało wszystkie 5 
spotkań i okupuje przed ostat-
nie miejsce w tabeli. W kolej-
nym pojedynku patrząc na ligo-
wą tabelę, kibice będą świadka-
mi najciekawszego meczu. Mi-
chorek zmierzy się z Krzywica-
mi. Obrońcy tytułu z meczu na 
mecz grają coraz lepiej, przed 

tygodniem Krzywice pokonały 
ówczesnych liderów z Czermni-
cy i z bilansem 4-1 zajmują już 4. 
miejsce w tabeli. Michorek tak-
że może pochwalić się dodatnim 
bilansem zwycięstw 3-2, który 
pozwala obecnie zajmować tej 
drużynie 6. pozycję. Wierzymy, 
że siatkarze obydwu drużyn po-
każą kawał dobrej siatkówki. Na 
koniec jedyny niepokonany ze-
spół – Czarni Nowogard, po-
dejmować będą najsłabszą dru-
żynę rozgrywek – Bruklin Osi-
na. Trudno wierzyć w to, że za-
wodnicy z Osiny są w stanie na-
wiązać walkę z Nowogardem, 
ale przed pierwszym gwizdkiem 
sędziego nie można nikomu od-
bierać woli walki. Przy artykule 
publikujemy komplet niedziel-
nych gier. 

KR
Osińska Liga Piłki Siatkowej
6. kolejka:
Żabowo – Gwiazda (10:00)
Słajsino – Czermnica (11:15)
Wojcieszyn – Kikorze (12:30)
Parlino – Węgorza  (13:45)
Michorek – Krzywice (15:00)
Bruklin – Nowogard (16:15)
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mistrzostwa Powiatu w Siatkówce Szkół Podstawowych

Podwójne srebro Osiny
Na początku stycznia, w hali sportowej OSiR w Goleniowie, zostały zorganizowane Mi-
strzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej dziewcząt i chłopców na poziomie szkół podstawo-
wych. Do rywalizacji przystąpiły zespoły z Nowogardu, a także z Osiny. Bardzo dobrze spi-
sały się dziewczęta oraz chłopcy z Osiny, którzy zgodnie wywalczyli srebrne medale.

W czwartek (4 stycznia), gole-
niowski Ośrodek Sportu i Rekre-
acji zorganizował Mistrzostwa 
Powiatu w piłce siatkowej dziew-
cząt ze szkół podstawowych. 
Wystąpiło sześć drużyn, które 
zostały podzielone na dwie gru-
py. Zwycięzcy grup spotkali się w 
finale, a zespoły z drugich miejsc 
powalczyły o 3. miejsce. Mecze 
rozgrywane były do dwóch wy-
granych setów. W grupie A wy-
stąpiły drużyny SP nr 1 z Nowo-
gardu, SP z Osiny oraz SP nr 4 
z Goleniowa. Bezkonkurencyj-
ne były młode siatkarki z Osiny, 
które dwukrotnie wygrały bez 
straty seta. Zawodniczki z nowo-
gardzkiej „Jedynki” zanotowały 
porażkę z Osiną oraz zwycięstwo 
2:0 z Goleniowem, dzięki cze-
mu powalczyły o brązowe meda-
le. W grupie B wystąpiły siatkar-
ki z ZSO w Nowogardzie, a także 
zawodniczki SP w Przybierno-
wie oraz SP nr 5 w Goleniowie. 
To właśnie gospodynie z Gole-
niowa wygrały dwa spotkania i 
wywalczyły prawo gry w finale, z 

kolei ZSO Nowogard pokonał SP 
w Przybiernowie i awansował do 
meczu „pocieszenia”. W starciu 
o brązowe medale spotkały się 
rówieśniczki z Nowogardu. Po-
jedynek był zacięty i o rozstrzy-
gnięciu musiał zadecydować do-
datkowy trzeci set. Skuteczniej-
sze okazały się dziewczyny ze 
Szkoły Podstawowej nr 1 i to one 
wywalczyły brązowe medale. W 
finale siatkarki z Osiny pomimo 
ambitnej walki nie zdołały wy-
grać z zawodniczkami SP nr 5 
Goleniów, które pokonując Osi-
nę 2:0 zapewniły sobie prawo gry 
w kolejnym etapie rozgrywek. 
Następnego dnia, tj. w piątek (5 
stycznia), także w hali sportowej 
OSiR w Goleniowie, do zmagań 
przystąpili chłopcy. System gier 
był taki sam jak w przypadku 
dziewcząt, wystartowało 6 dru-
żyn, mecze trwały do dwóch wy-
granych setów, a najlepsi z grup 
walczyli o medale. W grupie A 
walczyli zawodnicy ZSO Nowo-
gard, SP Osina oraz SP nr 5 Go-
leniów. Na początek Szkoła Pod-

stawowa z Osiny pewnie ograła 
ZSO Nowogard, w swoim dru-
gim meczu Osina także bez stra-
ty seta wygrała z gospodarza-
mi, czym zapewniła sobie awans 
do finału. W meczu decydują-
cym o wyjściu z grupy zawod-
nicy ZSO Nowogard w stosun-
ku 2:0, pokonali siatkarzy z Go-
leniowa i mogli już przygotowy-
wać się do walki o brązowe me-
dale. W grupie B rywalizowali 
zawodnicy z SP nr 1 Nowogard, 
SP Przybiernów oraz SP nr 1 Go-
leniów. Bezkonkurencyjni oka-
zali się młodzi siatkarze z Przy-
biernowa, którzy wygrali swoje 
dwa spotkania, warto dodać, że 
nowogardzianie mocno postawi-
li się rówieśnikom z Przybierno-
wa i przegrali dopiero po dodat-
kowym trzecim secie. W bezpo-
średnim meczu o wyjście z gru-
py, siatkarze SP nr 1 Nowogard 
pokonali zawodników z Gole-
niowa 2:0, i tak jak w przypad-
ku dziewcząt w meczu o 3. miej-
sce zmierzyli się z ZSO Nowo-
gard. Ten pojedynek również był 

Zespół reprezentujący Osinę w turnieju siatkarskim dziewcząt

Uczniowie SP w Osinie, którzy wywalczyli dla swojej szkoły srebrne medale

II WTK Żaków

Konrad Pyra z awansem do II GP Polski
W niedzielę (7 stycznia), w Koszalinie został rozegrany II Wojewódzki Turniej Kwalifika-
cyjny Żaków i Żaczek. Visonex LUKS Top Wierzbięcin reprezentował Konrad Pyra, który 
zajmując 2. miejsce wywalczył awans do II Grand Prix Polski. 

Konrad Pyra do drużyny Vi-
sonex LUKS Top Wierzbięcin 
dołączył na początku sezonu 
2017/2018. Z każdym swoim ko-
lejnym indywidualnym startem, 
ten młody utalentowany zawod-
nik odnosi coraz to większe suk-
cesy, które świadczą o jego po-
prawnym sportowym rozwoju. 
Tym razem podopieczny Józe-
fa Korkosza błysnął podczas II 

Wojewódzkiego Turnieju Kwa-
lifikacyjnego organizowanego w 
minioną niedzielę w Koszalinie. 
Urodzony 22 sierpnia 2008 roku 
tenisista stołowy przegrał wal-
kę o zwycięstwo tylko ze star-
szym o rok Szymonem Byliną z 
SL SALOS Szczecin, tym samym 
zajmując 2. miejsce wywalczył 
awans do II Grand Prix Pol-
ski. Zawodnik z klubu Visonex 

LUKS Top Wierzbięcin był jed-
nym z najmłodszych tenisistów, 
nie przeszkodziło mu to w tym, 
aby zostawić w tyle reprezentan-
tów m.in. Szczecina, Koszalina, 
Świdwina, czy też Stepnicy. Gra-
tulujemy Konradowi kolejnego 
sukcesu oraz życzymy jak naj-
lepszych wyników w ogólnopol-
skim turnieju. 

KR 

Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej Dziewcząt
Grupa A:
Sp nr 1 Nowogard – SP Osina   0:2
SP Osina – SP nr 4 Goleniów   2:0
SP nr 4 Goleniów – SP nr 1 Nowogard  0:2
Grupa B:
SP Przybiernów – ZSO Nowogard   0:2
ZSO Nowogard – SP nr 5 Goleniów  0:2
SP Przybiernów – SP nr 5 Goleniów  0:2 
Mecz o 3. miejsce:
SP nr 1 Nowogard – ZSO Nowogard  2:1
Finał:
SP nr 5 Goleniów – SP Osina   2:0
Klasyfikacja końcowa:
1. SP nr 5 Goleniów (Awans do rozgrywek Regionu B)
2. SP Osina
3. SP nr 1 Nowogard
4. ZSO Nowogard
5. SP nr 4 Goleniów
6. SP Przybiernów
Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej Chłopców
Grupa A:
ZSO Nowogard – SP Osina   0:2
SP Osina – SP nr 5 Goleniów   2:0
SP nr 5 Goleniów – ZSO Nowogard  0:2
Grupa B:
SP Przybiernów – SP nr 1 Goleniów  2:0
SP nr 1 Goleniów – SP nr 1 Nowogard  0:2
SP Przybiernów – SP nr 1 Nowogard  2:1
Mecz o 3. miejsce:
SP nr 1 Nowogard – ZSO Nowogard  2:1
Finał:
SP Przybiernów – SP Osina   2:0
Klasyfikacja końcowa:
1. SP Przybiernów (Awans do rozgrywek Regionu B)
2. SP Osina
3. SP nr 1 Nowogard
4. ZSO Nowogard
5. SP nr 1 Goleniów
6. SP nr 5 Goleniów

Konrad Pyra na 2. stopniu podium podczas II WTK Żaków w Koszalinie

zacięty i zakończył się takim sa-
mym rezultatem, czyli zwycię-
stwem „Jedynki” 2:1. Siatkarze z 
Osiny nie zdołali wygrać finało-
wego meczu z SP w Przybierno-
wie, rywale wygrali 2:0, i to oni 
awansowali do dalszego etapu 
rozgrywek. Podsumowując, po 
dwóch dniach zmagań dziew-

cząt oraz chłopców w Mistrzo-
stwach Powiatu w Piłce Siatko-
wej, reprezentanci Osiny wywal-
czyli dwa srebrne medale, z kolei 
siatkarze oraz siatkarki z SP nr 1 
w Nowogardzie do swojej kolek-
cji dołożyli brązowe krążki. Przy 
artykule publikujemy komplet 
wyników. KR 
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Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

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

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

r e K L a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

Firma  w Maszewie 

ZATRUDNI
 

Głównego Księgowego /
Główną Księgową

Tel. 603 129 069 

Miejsce pracy: Maszewo
WYMAGANIA:
• Prowadzenie ksiąg rachunkowych (handlowych) zgodnie 
   z przepisami rachunkowymi i podatkowymi
• Sporządzanie deklaracji podatkowych VAT, CIT oraz ZUS i GUS
• Sporządzanie uproszczonych i rocznych sprawozdań finansowych (Bilans, RZiS)
• Przygotowywanie sprawozdań finansowych i raportów na potrzeby zarządu 
   oraz instytucji zewnętrznych
• Reprezentację firmy przed organami kontroli 
   i instytucjami finansowymi (GUS, US, ZUS)
• Min. 2 letnie doświadczenie na stanowisku Głównego Księgowego
• Obsługa w zakresie kadr/płac
• Sumienność w wykonywaniu obowiązków
OFERUJEMY:
• atrakcyjne wynagrodzenie wypłacane w terminie
• zapewniamy stabilną pracę w miłym zespole
Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesyłanie aplikacji zawierających CV 
wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Informujemy, iż nadesłanych 
ofert nie zwracamy.  Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie 
z wybranymi kandydatami.

Opiekunki osób 
starszych w Niemczech 

Tel. 91 506 55 55

Sprzedam 
działkę 23 ar
pod warsztat lub inną 

działalność gospodarczą. 
Tel. 695 100 700 

Szukam żony  
od lat 56-64. 

TEL. 887 10 19 36

Zamienię mieszkanie w Nowogardzie 
o pow. 68m2, 

przy ulicy Warszawskiej, (po remoncie) 
na 4 piętrze, na mniejsze parter lub 1 piętro, 

tel. 668 452 615

Operator wsparcia produkcji   
– Nowogard

atrakcyjna stawka + dodatki za nocki i weekendy
Informacje pod nr tel.: 797-318-414

Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie  

zatrudni na stanowisko:
elektromonter – konserwator  

urządzeń wod-kan.
Opis stanowiska pracy:
•	Naprawa i konserwacja pomp, urządzeń hydroforowych oraz urządzeń 

energetycznych i ciśnieniowych.
•	Właściwa eksploatacja i utrzymanie w ciągłej sprawności urządzeń i 

obiektów wod-kan.
•	Usuwanie awarii i urządzeń systemów wodociągowych.

Wymagania niezbędne:
•	Wykształcenie zawodowe: kierunek elektryk
•	Staż pracy min. 1 rok
•	Uprawnienia elektroenergetyczne typu SEP „E” Gr. I do 1 kV na obsługę 
•	 i konserwacje urządzeń.
•	Badania wysokościowe.
•	Prawo jazdy kat.” B”.
•	Książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych

Oferujemy:
•	Zatrudnienie w oparciu umowy o pracę.
•	Możliwość rozwoju zawodowego.

Oferty kandydaci powinni składać na adres: Przedsiębiorstwo Usług 
Wodnych i Sanitarnych Spółka z o.o. w Nowogardzie, ul. 3 Maja 14/2, 
72-200 Nowogard lub na email: sekretariat@puwis.pl

Na ofercie prosimy załączyć klauzulę o następującej treści : Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do realizacji proce-
su rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobo-
wych. Dz. U. Nr 133 poz. 883”. Nie odsyłamy niewykorzystanych ofert.

 
  
 
 
 

 

    
    

Hjort Knudsen Polen Sp. z o.o. jest duńską �rmą, 
zatrudniającą  ponad 1000  pracowników, 

produkującą i eksportującą skórzane meble tapicerowane. 
 www.hkmeble.pl

 
 

        W związku z dynamicznym rozwojem �rma zatrudni  

TAPICERA  (PRZYUCZENIE) 

MAGAZYNIERA
 
 

            Miejsce pracy: Nowogard  
Zapewniamy:   
•  stabilne warunki zatrudnienia 
•  wynagrodzenie proporcjonalne do osiąganych wyników  

 
 Osoby zainteresowane proszone  są o wysłanie CV na adres:  
         ul. Zamkowa 7b , 72-200 Nowogard 
          lub e-mail: dawid.bohn@hjortknudsen.pl  
           Kontakt telefoniczny : 663 949 485 

 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

Prosimy o dopisanie następujacej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbednych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie 
z ustawa z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.)”.

Badania wody i ścieków - tel. 91 392 74 75

Wywóz nieczystości ciekłych - 91 392 36 77

Roboty inżynieryjno-budowlane oraz

warsztat naprawy pomp - 91 392 36 77

Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków - 91 392 07 11

Czyszczenie kanalizacji 
i odwadniania osadów ściekowych 

- 91 392 36 77
POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE - 994

                           Przedsiębiorstwo 
Usług Wodnych i Sanitarnych sp. z o.o.
ul. 3 Maja 14/2, 72-200 Nowogard

tel. 91 392 07 11, 91 392 07 17

Wykonujemy tanio
Banery  
Laminowanie   
Wycinane naklejki 
Wydruki kolorowe

Kompleksowe usługi:  
      Introligatorskie 
          Poligra�czne  
Nowogard  •  ul. Boh. Warszawy 7A

 tel. 91 392 21 65,  91 577 2007
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

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

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

pn., wt. - 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

ENDOKRYNOLOGICZNY
Lek. med. Adriana Dubińska-Walczak

specjalista chorób wewnętrznych
- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

CHORÓB CUKRZYCY I NADCIŚNIENIA
Lek. Ewa Zdawska

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista diabetolog 

GABINETY MEDYCZNE

Upadłość konsumencka
Masz długi, których nie możesz spłacić, nie 
prowadzisz działalności, nie masz majątku. 

Pomogę zgłosić upadłość. 
Konsultacje darmowe
Tel. 669 681 080, 

www.szczecin-syndyk.pl 
restrukturyzacjakonsumenta@gmail.com 

Atrakcyjne oferty pracy dla opiekunek seniorów, 
praca w Niemczech, szybkie wyjazdy, 

akceptujemy język na poziomie podstawowym. 
Tylko teraz Bonus 300 € za wyjazd do 16 grudnia. 

                         Szczecin – 517 175 599

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

zatrudni kierowców samochodów ciężarowych 
(prawo jazdy kategoria C+E)

tel. 91 39 27 322, kom. 502 671 607, 502 671 609

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

• naprawy • oleje CASTROL
• akumulatory Bosch, Varta

 bieżące
• serwis klimatyzacji
• przeglądy okresowe
• serwis opon
• diagnostyka komputerowa
• wymiana rozrządu

Ponad 10-letnie doświadczenie w pracy  
na stanowisku mechanik w serwisie TOYOTY

Sąpolnica 25 
72-200 Nowogard 

tel. 608 690 831

Zapewniamy atrakcyjne ceny

przeglądy okresowe w TOYOTACH i nie tylko

Gospodarstwo Rolne

Wymagania:
- czynne prawo jazdy 
   kategorii B i T lub B+E;
- doświadczenie w obsłudze 
   maszyn rolniczych;
- mile widziana obsługa 
   ładowarki teleskopowej
Oferujemy:
- nowoczesne narzędzia pracy;
- atrakcyjne wynagrodzenie;
- umowę na czas nieokreślony;
- ubezpieczenie grupowe.

zatrudni 
traktorzystę 

- operatora maszyn rolniczych

Kontakt 
e-mail: biuro@farmaredlo.pl

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

 

WYMAGANIA:
- aktualne prawo jazdy kategorii C+E
- świadectwo kwali�kacji zawodowej
- aktualne orzeczenie psychologiczne
- cyfrowa karty kierowcy
 OFERUJEMY:
- atrakcyjne wynagrodzenie wypłacane w terminie
- nowoczesne auta marki DAF, MERCEDES, MAN.
- praca w systemie tygodniowym  
- ubezpieczenie grupowe

POSZUKUJE 
KIEROWCÓW  

KAT. C+E

TELEFON: +48 603 129 069,  785 900 833 
Jedności Narodowej 23A, 72-130 Maszewo

USŁUGI KSIĘGOWe 
kadrowo-płacowe 

i JPK szybko, sprawnie. 
691 374 021, 
726 601 608 

Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie  

zatrudni na stanowisko:
monter – Konserwator  

urządzeń wod-kan
Opis stanowiska pracy:
•	Eksploatacja i konserwacja stacji pomp urządzeń hydroforowych
•	Właściwa eksploatacja i utrzymanie w ciągłej sprawności urządzeń i 

obiektów wod-kan.
•	Usuwanie awarii i urządzeń systemów wodociągowych.

Wymagania niezbędne:
•	Wykształcenie kierunkowe
•	Staż pracy min. 1 rok
•	Badania wysokościowe.
•	Prawo jazdy kat.” B”.
•	Książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych
•	Dodatkowym atutem będzie posiadanie uprawnień elektroenerge-

tycznych typu SEP „E” gr. I i II ( możliwość uzyskania uprawnień w trak-
cie zatrudnienia).

Oferujemy:
•	Zatrudnienie w oparciu umowy o pracę.
•	Możliwość rozwoju zawodowego.
Oferty kandydaci powinni składać na adres: Przedsiębiorstwo Usług 

Wodnych i Sanitarnych Spółka z o.o. w Nowogardzie, ul. 3 Maja 14/2, 
72-200 Nowogard lub na email: sekretariat@puwis.pl

Na ofercie prosimy załączyć klauzulę o następującej treści : Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do realizacji proce-
su rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobo-
wych. Dz. U. Nr 133 poz. 883”. Nie odsyłamy niewykorzystanych ofert.

Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie  

zatrudni na stanowisko:
Odczytywacz-Inkasent

Opis stanowiska pracy:
•	Wykonywanie odczytów wodomierzy na terenie Gminy Nowogard i Osiny
•	Wystawianie faktur poprzez urządzenie PSION oraz kasowanie należności
•	Roznoszenie faktur oraz wezwań do zapłaty
Wymagania niezbędne:
•	Wykształcenie zawodowe lub średnie
•	 Prawo jazdy kat.” B” oraz posiadanie samochodu prywatnego niezbędnego 

do wykonywania zakresu obowiązków na stanowisku Odczytywacz-inkasent
•	Książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych

Oferujemy :
•	Zatrudnienie w oparciu umowy o pracę
•	Możliwość rozwoju zawodowego
Oferty kandydaci powinni składać na adres: Przedsiębiorstwo Usług 

Wodnych i Sanitarnych Spółka z o.o. w Nowogardzie, ul. 3 Maja 14/2, 
72-200 Nowogard lub na email: sekretariat@puwis.pl

Na ofercie prosimy załączyć klauzulę o następującej treści : Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do realizacji proce-
su rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobo-
wych. Dz. U. Nr 133 poz. 883”. Nie odsyłamy niewykorzystanych ofert.
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OGŁO SZe NIa drob ne
NIerUCHOmOŚCI

•	 Sprzedam tanio działkę budow-
laną w Kościuszkach 1202 m2. 

Przy działce prąd, woda, kanaliza-
cja, dojazd utwardzony w pobliżu 
jeziora. 575 345 659 

•	 Do wynajęcia lokal handlowy ok. 
40m2 ul. Kościuszki 2g Nowogard. 
693 850 197

•	 Sprzedam działki budowlane w 
pełni uzbrojone. Już z planem za-
gospodarowania przestrzennego. 
Oszczędzasz czas i pieniądze! 693 
850 197 Najlepsze ceny w Nowo-
gardzie, Osiedle Słoneczne. 

•	 Do wynajęcia pomieszczenie 
na biuro 11m2, I piętro, Nowo-
gard. Ul. 700 lecia 17b. Tel. 501 
549 818

•	 Sprzedam działki budowlane w 
Karsku przy drodze. 691 664 658

•	 Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojo-
we. 504 898 980 

•	 Sprzedam  piętro domu do remon-
tu ul. Woj. Polskiego. Tel. 504 898 
980 

•	 Do wynajęcia lokal pod działalność 
gospodarczą. 609 24 58 16 

•	 Szukam mieszkania na parterze w 
centrum Nowogardu, min 3 poko-
je. 913920584 

•	 Dębice okazyjnie sprzedam 3000 
m2 działkę pod zabudowę ok. 45 
000. Tel. 501 307 666

•	 Nowogard Asnyka działki pod za-
budowę, cisza spokój do 1000m2. 
501 307 666 

•	 Wynajmę pokój 1 osobie. Tel. 798 
382 886 

•	 Sprzedam garaż na Jana Pawła II, 
cena 21500 zł. Tel. 609 931 915 

•	 Sprzedam mieszkanie M-3 55m2, 
garaż Wierzbięcin 18/12. Tel 605 
470 602 

•	 Mieszkanie do wynajęcia 70 m2. Tel 
604 269 301 

•	 Dom do wynajęcia w Olchowie. 501 
814 871 

•	 Kawalerka do wynajęcia. 696 207 
172

•	 Sprzedam mieszkanie dwupokojo-
we na parterze z garażem lub bez. 
725 836 238, 726 280 768

•	 Sprzedam garaż 35m2 przy ul. Boh. 
Warszawy. Tel. 725 836 238 

•	 Wynajmę lokal :biuro, usługi, han-
del Nowogard. 694 022 406 

•	 Sprzedam garaż, os. Gryfitów. Tel. 
790 876 991 

•	 Szukam mieszkanie dwupokojowe 
lub kawalerka. 501 937 571 

•	 Sprzedam mieszkanie 58m2, 2 po-
koje, ul. Racibora I, kuchnia nowa, 
meble zabudowane, nowe budow-
nictwo, 195 tys. Tel. 664 205 925 

•	 Sprzedam ładny garaż przy ul. Zam-
kowej podłączony prąd, dojazd wy-
łożony kostką brukową. Tel. 601 430 
001 

mOTOrYZaCJa
•	 Sprzedam amortyzatory, sprężyny 

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

•	 Sprzedam Alfa Romeo 1.6, TS, 2001, 
cena do uzgodnienia. Tel. 573 367 
648 

•	 Sprzedam koła z oponami do Gol-
fa 2, 13stki, zimówki. TANIO. 605 
576 908

•	 Stare samochody, motocykle, mo-
torowery kupię. 600 182 682 

•	 Renault Master sprzedam, 2003, sil-
nik 2.2. Tel. 512 013 258 

•	 Sprzedam Kia Clarus, 2001, 1,8 ben-
zyna + gaz (założony 2012 r., 80 li-
trów butla), 181.000 km - serwiso-
wany, srebrny met. sedan, opony zi-
mowe, nowa chłodnica klimatyzacji, 
webasto, el. szyby, centralny zamek, 
nowe klocki hamulcowe, rozrząd, 
cały układ wydechowy, inne. Cena 
4850zł, zadbany, tel. 605 522 340. 
Sprzedam Mercedes S 500 W220 
Long, 1999 r., przeb. 330.000 km 
(serwisowany), LPG 2 butle 120 l., 
czarny szafir met., czarne skóry, peł-
ne wyposażanie, automatic, nowe 
tarcze i klocki hamulcowe, nowe 
opony, nowy akumulator, cena 
17500 zł, zadbany, tel. 605 522 340 
Kupię Mercedesa każdego. Tel 737 
799 666

•	 Kupię Toyotę każdą. Tel.737 539 555

•	 Sprzedam koła – opony zimo-
we, Nokion 195/65 R15 szt 2 Alpin 
195/65 R15 szt2. Tel 518 034 782

rOLNICTWO
•	 SPRZEDAM – kaczki, gęsi  skubane. 

796759414

•	 Sprzedam tuczniki. 606 576 417

•	 Kupię marchew od rolnika. 512 340 
806 

•	 Sprzedam prosięta. 695 980 439 

 USŁUGI
•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWA-

NÓW, WYKŁADZIN, TAPICERKI ME-
BLOWEJ SAMOCHODOWEJ/ SKÓ-
RZANEJ MATERIAŁOWEJ / POŚCIELI 
WEŁNIANEJ / LANOLINĄ/SPRZĄTA-
NIE: CZYSZCZENIE FUG.TEL.604 373 
143 , 794 229 083.

•	 Elektryk z uprawnieniami E+D. Tel. 
607 289 419 

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

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

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

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

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią 
działalnością przyjmie zlecenie na 
budowę domów od podstaw, prze-
kładek dachów, docieplenia, ukła-
danie kostki, różne rodzaje. Tel. 607 
137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawia-
my za gotówkę na raty laptopy ta-
blety telefony. Skupujemy laptopy 
telefony. Adres Nowogard 700Lecia 
15 I piętro nad apteką tel 91-577-
53-73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, 
urlopowe: Niemcy, Holandia, Au-
stria, Anglia, Belgia, Norwegia. Tel. 
71 385 20 18, 601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróż-
nienie mieszkań, piwnic, gratów. Tel 
668 343 638 

•	 AGENCJA REKLAMOWA VIZART, 
oprawianie prac w 2 minuty, bindo-
wanie, wydruki, ksero, laminowa-
nie, Nowogard ul. 700 lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim)Tel. 605 522 340 

•	 Przepisywanie prac (licencjackich, 
magisterskich i innych), dokumen-
tów, CV, listów motywacyjnych, 
Szybko, solidnie. Agencja reklamo-
wa Vizart  Nowogard ul. 700 lecia 
15 (nad sklepem zielarskim)Tel. 605 
522 340.

•	 regulacja, naprawa, konserwa-
cja okien i drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontu-
jemy. 668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 
988 735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, ukła-
danie kostki granitowej, polbruku. 
726 403 937

•	 Usługi koparko-ładowarką. 669 
123 127

•	 Usługi ogólnobudowlane. Tel. 511 
901 973 

•	 Wykonam pracę remontowe. 691 
430 490 

•	 Naprawa aGD Nowogard. 698 
352 406

•	 Wypełniam dokumenty do ZUS na 
emeryturę i rente. Tel 507 872 391 

•	 Nauka gry na keyboardzie, gitarze 
lub innym instrumencie – tanio. 
669 889 627

•	 TRANSPORT. 600 182 682

•	 Usługi transportowe TRANSIT-MA-
XI. 503 153 159 

•	 Usługi ogólnobudowlane. 511 901 
973 

•	 Matematyka. 668 17 12 12

•	 Transport, przeprowadzki. 600 182 
682 

•	 Dachy. Tel. 660 879 108 

•	 Sufity podwieszane, szpachlowa-
nie, malowanie, płytki. Stolarka, 
sztukateria. Tel. 697 999 578 

•	 Prace budowlane i wykończeniowe. 
Tel. 660 143 113 

PraCa
•	 aktivmed24.pl Opiekunki Senio-

rów Niemcy. Premie wakacyjne, 
530555015

•	 amBerCare24 Opiekunki do 
Niemiec, wymagany j. niemiec-
ki komunikatywny, zarobki net-
to do 1500 euro/mies., wyjazdy 

od zaraz, sprawdzone oferty, le-
galnie 737 451 825, 737 886 919, 
737 489 914

•	 Spawaczy zatrudnię. atrakcyjne 
wynagrodzenie. 503 032 234 

•	 Firma LEMARK – lider na runku ta-
chografów, ogrzewan postojowych 
i klimatyzacji zatrudni elektrome-
chanika lub mechanika ze znajo-
mością podstaw elektryki. Oferu-
jemy szkolenia i pomoc w zdoby-
ciu nowych umiejętności. Tel. 601 
275 900 

•	 Przyjmę do pracy ekspedientkę 
odpowiedzialną, sumienną. 797 
394 807 

•	 Zatrudnię elektryków – pomocni-
ków elektryków, dorywczo do prac 
biurowych. 606 824 461

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

•	 Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe Niemcy, Holandia, au-
stria, anglia, Belgia, Norwegia. 
Tel. 71/385 20 18, 601 75 97 97

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

•	 Zatrudnię mechanika. 501 762 
576 

•	 Mechanik samochodowy z do-
świadczeniem szuka pracy, Nowo-
gard. 733 663 260 

•	 MURARZY, BETONIARZY, PRACOW-
NIKÓW BUDOWLANYCH ZATRUD-
NIĘ TEL. 694 440 205 

•	 Przyjmę do pracy ekspedientkę od-
powiedzialną, sumienną. 797 394 
807 

•	 Zatrudnię tynkarza. 502 103 432 

•	 Kucharza/kucharkę oraz pomoc 
kuchenną zatrudnię. restaura-
cja Przystań, Nowogard. Tel. 601 
58 40 56 

•	 Zaopiekuję się osobą starszą, dziec-
kiem, zajmę się sprzątaniem w go-
dzinach 9.00-15.00,. Tel. 517 983 
502 

•	 Przyjmę pracownika budowlanego. 
607 654 692

•	 Restauracja i Hotel KAMENA za-
trudni: barmana- barmankę, po-
moc kuchenną, nocnego portiera, 
kierowcę. Tel. 507951313

•	 Zlecę położenie regipsu ze szpa-
chlowaniem do 250m2. Tel. 502 
103 432 

•	 Potrzebny fachowiec do remontu-
-adaptacji dwóch pomieszczeń go-
spodarczych ok. 150 m2. Tel. 660 
206 833

•	 Przyjmę na staż z gwarancją za-
trudnienia w sklepie kosmetyczno 
- chemicznym w Nowogardzie. Tel. 
509861740

•	 Przyjmę do pracy ekspedientkę lub 
na staż. Sklep spożywczo-przemy-
słowy. Tel. 722 050 367, 887 15 12 
74

INNe  
•	 Sprzedam drewno suche tanio. 691 

848 026

•	 Drewno, bukowe, dębowe, po-
cięte, porąbane. Tel. 603 353 789 

•	 Sprzedam drewno opałowe. 667 
788 820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 
kg. 790 285 382

•	 Sprzedam drewno kominkowe ol-
chę. 730 744 751 

•	 Szkółka w Karsku poleca drzewa 
owocowe w pojemnikach już od 20 
zł za sztukę, tuje szmaragd, wyso-
kość 70-80 cm 10 zł za sztukę. Tel. 
606 106 142 

•	 Zapraszamy na treningi karate ky-
okushin od 4.09.17r. W poniedziałki 
i środy w godz. 18.00-19.00 na uli-
cy Bema 41. tel. 721 027 670, 883 
737 765  

•	 Sprzedam smartwatch, SAMSUNG 
GEAR FIT SM-R350 CZARNY, nowy 
nieużywany w pudełku, cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522340

•	 Piec CO 1.6 kw sprzedam. 733 494 
673 

•	 Pilnie sprzedam nowy agregat prą-
dotwórczy Honda EM 5500 cxs. Tel. 
660 448 597 

•	 Kupię westfalkę na drewno, lewą z 
dochówką Tel. 504-550-048

•	 Oddam sofę trzyosobową z funk-
cją spania, tanio sprzedam kom-
pet wypoczynkowy 2+1. Tel. 661 
242 151 

•	 Stare samochody, motocykle, ro-
wery, literaturę kupię. 600 182 682 

•	 Oddam tapczan jednoosobowy w 
dobrym stanie. 697 999 578

•	 Sprzedaż siatki ogrodzeniowej le-
śnej-panele ogrodzeniowe, słupki, 
drut oraz cały asortyment. Trans-
port gratis. Tel 721 668 245 

•	 Owczarki niemieckie 8 tygodnio-
we. 91 39 21 828 

•	 Sprzedam krajzegę na 380 V, kabel 
30 m, krajzegę na 220V. 696 807 
922

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374
Na sprzedaż mieszkanie 2 pokoje na parterze

cena: 165 000 zł

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

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

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:

kontakt: 785 601 002

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy

Sprzedam mieszkanie 
własnościowe w centrum 

Nowogardu o pow. 60 m2, 
IV piętro – cena 210 tys. zł. 

Tel. 608 392 453

Poszukuje pracownika 
gospodarczego 

– hodowla bydła 

Tel. 606 947 747 

Wszelkie usługi  
remontowo-budowlane  

i wykończeniowe.  
608 364 330, 724 568 015 
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INFOrmaTOr LOKaLNY - NOWOGarD
Telefony alarmowe
Policja  - 997, 112
Komisariat Policji Nowogard - 91 57 92 316
Straż pożarna  - 998
Posterunek PSP Nowogard - 91 39 20 118
Pogotowie ratunkowe - 999
Stacja Pogotowia Ratunkowego 
w Nowogardzie - 91 43 26 103
Pogotowie gazowe  - 992
Pogotowie energetyczne - 991
Pogotowie wodn.-kanal. (PUWiS) 
 - 91 39 20 711; 994

Dyżur nocny
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna   
 - 91 39 78 430; 
 609 361 999; 
 665 283 928

Przychodnie - poradnie
Szpital - centrala - 91 39 21 356
Praxis - SZOZ - 91 39 20 787
Praxis - Centrum 
okulistyczno-optyczne - 91 39 27 272
POZ Przychodnia przyszpitalna  
 - 91 39 21 800; 
 91 39 21 806
Medyk - 91 39 29 921
PRAXIS 2 - M. Drobińska - 91 39 25 943
NZOZ “Sanus” - 91 39 26 960
NZOZ “Pro-med” - 91 39 26 740
NZOZ “Leks” - 91 39 25 525
NZOZ “Baby-med”  - 91 39 26 013
Mardent - gabinety lekarskie  
 - 91 39 22 633
Revital - Ośrodek Rehabilitacji 
i Odnowy Biologicznej - 91 39 21 467; 
 609 456 577
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne 
 - 91 39 20 926
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
dzieci, młodzieży i ich rodzin 
 - 91 39 20 743
Warsztaty terapii zajęciowej - 91 39 25 282
Zakład domowej opieki długoterminowej - 
91 39 26 531; 
 509 142 650
Stomatologia
Praxis - Centrum stomatologiczne  
 - 91 39 26 999
Pracownia protetyki stomatologicznej -  
 91 39 26 870
Protetyka stomatologiczna 
- Elżbieta Wysocka 
i Kazimierz Trojanowski - 91 39 26 107
“Nowo-dental” B. Szulejko  
 - 91 39 21 467
“Dental - med”  - 91 39 22 098; 
 504 069 800
Lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz  
 - 91 39 25 003; 
 603 705 630
Lek. Stom. Andrzej Rynkiewicz
pogotowie stomatologiczne - 607 771 777
lek. Stom. D. Wałęga - Bąk - 604 441 609
lek. stom. A Mogilnicka - 506 606 955
lek. stom. E. Rosa - 532 512 703
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 39 26 639
lek. stom. M. Andrzejewska - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 601 736 804

Urzędy
Urząd Miejski  
 - 91 39 26 200
Biuro Obsługi Interesanta w UM  
 - 91 39 26 214
Biuro Rady w UM - 91 39 26 210

Urząd Stanu Cywilnego - 91 39 26 230
Wydział Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środow. 
 - 91 39 26 243
Wydział spraw społecznych i obywatelskich
Meldunki - 91 39 26 213
Dowody osobiste - 91 39 26 215
Zarządzanie kryzysowe - 91 39 26 234
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
Geodezji i Rolnictwa - 91 39 26 226
Wydział Rozwoju Lokalnego, 
Funduszu, Kultury i Sportu - 91 39 26 293
Wydział Inwestycji i Remontów  
 - 91 39 26 241
Biuro Podatków i Opłat - 91 39 26 217
Referat Edukacji - 91 39 25 464
Zarząd Budynków Komunalnych  
 - 91 39 26 267
Powiatowy Urząd Pracy f/Nowogard 
 - 91 39 21 376;  
 91 39 21 813
Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii - 91 39 21 118
w nagłych wypadkach - 609 740 647

Wydział Komunikacji
Rejestracja pojazdów - 91 57 92 702
Prawo jazdy - 91 57 92 703
Fax - 91 39 21 852

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik - Dorota Maślana - 91 39 26 248
Świadczenia rodzinne
- A. Lalik  - 91 39 26 268
Dział usług opiekuńczych 
- B. Ziółkowska - 91 39 20 200

Poczta
ul. 3 Maja - 91 39 21 300; 
 91 39 21 183
ul. Warszawska - 91 39 20 834

Nadleśnictwo Nowogard - 91 39 20 640
Zakład karny Nowogard - 91 43 26 600

Gabinety weterynaryjne
Danuta Czerwińska
ul. J. Wybickiego 2 - 91 39 23 786
Animal-Vet
ul. Zielona - 666 135 133
Janusz Soroka
ul. L. Okulickiego 6  - 570 656 616
Zdzisław Truszyński
ul. T. Kościuszki 21 - 91 39 21 801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 38 - 91 39 20 814
Szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1 - 91 39 26 270
Szkoła Podstawowa nr 2 - 91 39 26 274
Szkoła Podstawowa nr 3 - 91 39 26 291
Szkoła Podstawowa nr 4 - 91 39 23 028
SP w Długołęce - 91 39 10 492
SP w Orzechowie - 91 39 10 994
SP w Strzelewie - 91 39 10 224
SP w Żabowie - 91 39 10 694
SP w Błotnie - 91 39 10 190
SP w Wierzbięcinie - 91 29 10 795
I Liceum Ogólnokształcące - 91 39 20 213
Liceum Ogólnokształcące nr II - 91 39 25 107
ZSP im. Stanisława Staszica - 91 39 21 162
Prywatne Publiczne Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych; 
Niepubliczna Szkoła Policealna  
 - 91 39 26 691
Prywatne Liceum Ogólnokształcące
 Zaoczne Centrum Edukacji Zdroje  
 - 91 39 25 494

Prywatne Policealne Studium Zawodowe  
 - 91 39 22 181
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  
 - 91 39 20 108

Przedszkola i żłobki
Przedszkole nr 1
ul. Żeromskiego - 91 39 26 286
Przedszkole nr 3
ul. J. Poniatowskiego - 91 39 26 288
Przedszkole nr 4
ul. T. Kościuszki - 91 39 26 287
Zielone Przedszkole
ul. Zielona - 91 39 26 691; 
 505 388 292
Artystyczne Przedszkole 
Kraina Fantazjiul. Gen. J. Bema - 660 797 838
“Promyczek” Specjalistyczny 
punkt przedszkolny, 
ul. Boh. Warszawy - 609 931 469
Niepubliczny Żłobek "Maluszkowo”
ul. ks. Racibora - 534 015 943
Niepubliczny “Malinowy Żłobek”
ul. Boh. Warszawy - 604 873 917

Kultura
Miejska Biblioteka Publiczna  
Dyrektor - 91 39 26 260
Czyt. dla dorosłych - 91 39 26 261
Nowogardzki Dom Kultury  
Sekretariat - 91 39 26 283
Biuro kina/ dział imprez i promocji 
 - 91 39 25 779
Kasa - 91 39 26 262

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP - 91 39 26 370; 
 506 081 328
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego   
 - 91 39 21 004
Parafia pw. MB Fatimskiej  
 - 91 39 21 592

Usługi pogrzebowe 
J. Furmańczyk, Zakład Pogrzebowy  
 - 91 39 21 767
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  
 - 692 354 065
MEMORIS M. Śmigiel - 693 230 190

apteki
Centrum Zdrowia
ul. 700-lecia - 91 57 62 139
Majowa
ul. 3 Maja - 91 30 70 708
Cefarm
ul. Plac Wolności - 91 39 20 203
Cardia
ul. 700 - lecia - 91 39 21 330
Niebieska
ul. 15 Lutego - 91 43 26 177
Asa
ul. Warszawska - 91 39 20 494
Niebieska 2
ul. Kościuszki - 91 57 90 830
Nowa Farmacja
ul. Bohaterów Warszawy - 91 57 30 437

Taksówki - 91 39 20 260

Pomoc drogowa
Grzegorz Irzymski - 91 39 22 402; 
 601 893 944
Andrzej Słomski - 665 770 442
Krzysztof Pietrzak - 601 938 293
R&J MIX - 608 731 620

rOZKŁaD JaZDY PKP
Kierunek Szczecin Główny:

Godz. Odjazdu:
Nowogard Stacje pośrednie: Przystanek końcowy:

Szczecin Główny
04:50

pon.-piąt.
Wyszomierz, 

Osina, 
Mosty, 

Goleniów, 
Kliniska, 

Szczecin Dąbie, 
Szczecin Zdroje, 

Szczecin Port 
Centralny,

05:48

06:36
pon.-sob. 07:38

07:47
pon.-niedz. 08:59

10:21
pon.-niedz. 11:34

14:27
pon.-niedz. 15:40

16:36
pon.-niedz. 17:49

18:39
pon.-niedz. 19:55

Kierunek Kołobrzeg:
Godz. Odjazdu:

Nowogard Stacje pośrednie: Przystanek końcowy:
Kołobrzeg

07:48
pon.-sob.

Żabowo, 
Płoty, 

Baszewice, 
Gryfice, 
Gąbin, 

Trzebiatów, 
Bieczyno Pomorskie,

 Karcino, 
Głowaczewo, 
Stary Borek, 

Kołobrzeg Stadion

09:02

09:20
sobota,niedziela 10:29

11:49
pon.-niedz. 13:00

13:47
pon.-piąt. 15:07

15:56
pon.-niedz. 17:15

17:57
pon.-niedz 19:19

20:23
pon.-sob. 21:37

21:55
pon-piąt., niedziela

1 przesiadka
22:59

Urząd Gminy
Wójt - 91 39 10 390
Kierownik USC, St. ds. obywatelskich
 i ewidencji ludności  - 508 499 549
St. ds. podatków i opłat  - 508 499 661
St. ds. zarządzania kryzysowego, obrony cy-
wilnej i ochrony środowiska  - 508 499 580
Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami  
 - 508 499 247
St. ds. obsługi organów Gminy, działalności 

gospodarczej, kultury i zdrowia  - 508 499 567
St. ds. funduszy zewnętrznych, promocji, 
turystyki i sportu  - 508 499 620
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik Anna Kaliczyńska - 508 499 534
Pracownicy socjalni - 508 499 561
 508 499 483
Asystent rodziny Patrycja Bielej - 508 499 621
Gminna Biblioteka Publiczna
Kierownik Krzysztof Górecki - 91 39 10 305

Szkoła Podstawowa im. B. Malinowskiego
Dyrektor Tatiana Olbert - 91 39 10 389
Sekretariat - 91 39 10 380
Przychodnie
NZOZ “Proximus” - 91 39 10 310
Punkt apteczny - 91 39 11 611
Poczta - 91 39 10 323
Parafia pw. NP NMP w Osinie - 91 39 10 386

INFOrmaTOr LOKaLNY - OSINa

Materiał                                      cena do 100 kg cena powyżej 100 kg
1. Miedź                   18,00 zł/kg               19,00 zł/kg
4. Mosiądz       11,00 zł/kg               11,50 zł/kg
5. Akumulatory         2,50 zł/kg                 2,70 zł/kg
6. Felgi aluminiowe        4,80 zł/kg                 5,00 zł/kg
7. Ołów          5,20 zł/kg                 5,50 zł/kg
8. Aluminium elektryczne       5,00 zł/kg                5,50 zł/kg
9. Aluminium grube        4,20 zł/kg                4,50 zł/kg
10. Aluminium niesort       3,80 zł/kg                4,00 zł/kg
11. Złom cienki (blacha)       0,58 zł/kg                0,58 zł/kg
12. Złom gruby (wsad, żeliwo)          0,75 zł/kg                0,75 zł/kg

Skup hurtowy metali kolorowych 

Przy wadze ok. 1000 kg metali kolorowych ceny do negocjacji

Firma P.P.U.H. Oskar Bonda w Nowogardzie • ul. Nadtorowa 14b

Płatne gotówką od ręki
więcej informacji  tel. 511 444 559
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Imię i nazwisko .......................................................................................  tel. ...............................................................  

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

wana nagroda książka ufundowana przez Wydawnictwo Zapraszamy   pn-pt 8:00-18:00

Dewocjonalia - stoisko w sklepie

poleca
Różańce, 
Lichtarze

                Świece do chrztu, itp.

KrZYŻÓWKa Dziennika

Sprzedaż drewna 
kominkowego 
w atrakcyjnej cenie typu 

dąb i buk. Transport gratis.

 Tel. 785 900 833

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

KUPIĘ DREWNO
tartaczne

świerk, sosna, brzoza, topola

tel. 697 174 369

Pionowo:
1. zatrudnienie
2. zwierzę z Himalajów
3. symulowanie
4. starszy syn Adama i Ewy
5. europejska waluta
6. nadrzewna małpa wąskonosa
7. tytuł Iwana Groźnego
8. po dzecie
9. znana z widzenia
10. dawne Turku
11. sytuacja wzbudzająca niepokój
12. jedna z wad układów optycznych
13. element długopisu
14. w parze z igrekiem
15. słynie z obróbki marmurów
16. współ odczuwanie
17. stolica Kenii
18. stałe napięcie mięśni
19. rowek w deszczułce
20. miasto we Włoszech
21. nowela I. Nikorowicza
22. rude futro
23. z floresami
24. belka

25. gleba typu bagiennego
26. rokowanie w szpitalu
27. coś i dla pana i dla pani
28. egipskie wzgórze kryjące ruiny
29. maszyna do wbijania pali
30. rzeka we Francji
31. nitkowata komórka w zarodniku 
mszaków
32. jednostka w dziejach Ziemi
33. komin wulkanu
34. sarmacki pan
35. film Akiry Kurosawy
36. rodzaj płynnego tłuszczu
37. skrzynia w lokalu wyborczym
38. zabity przez matkę
39. matka Zeusa
40. rynek w miastach muzułmańskich
41. sina dla kochasia
42. UB w ZSRR

Poziomo:
43. bijący kolor w kartach
44. byłe miasto wojewódzkie
45. rodzicielka
46. wsad do martena

47. bardzo suchy typ sawanny płd. - 
amerykańskiej
48. narzędzie ogrodnika
49. urakka; ptak z rodziny krukowatych
50. luta Salwadoru
51. sierść owcy
52. stosowana do produkcji farb olej-
nych
53. krzyżówkowa papuga
54. port nad Wołgą
55. ... Sharif - aktor
56. bogini świtu
57. graniczyła z RFN
58. Liga Ochrony Przyrody
59. dopóki palca nie wsadzi, nie uwie-
rzy
60. amerykański urząd do spraw wy-
wiadu
61. jeden z biegunów
62. dopływ Mozeli
63. zgromadzenie o charakterze poli-
tycznym
64. utarty zwyczaj
65. w kole roweru
66. prawnik w spódnicy

67. prawy dopływ Morawy Zachodniej
68. rym niezupełny
69. rywal Sony
70. przepowiednia
71. miasto w Belgii
72. średniowieczny władca afrykański
73. legendarny król celtów
74. miasto we Włoszech (Emilia-Roma-
nia) na Nizinie Padańskiej, węzeł kole-
jowy
75. Jose, tenor światowej sławy
76. dawna moneta
77. gatunek ostronosa
78. matka Parei
79. kraj jankesów
80. „... uliczne”, film Krzysztofa Krauze-
go
81. amerykański urząd ds. lotniczych i 
kosmicznych
82. wysoki przerzut piłki
83. miasto irackie nad Tygrysem

PODPOWIEDŹ: ANANKE, CAATINGA, 
CARRARA, ESTE, ITYS, IZEGEM.

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

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

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

reKLama

rozwiązanie krzyżówki dla 
dorosłych : Kobieta bez kokie-
terii to jak kwiat bez woni

Oliwia Feliksiak, Agniesz-
ka Skowrońska, Henryk Rosa, 
Natalia Furmańczyk, Urszula 
Kaczmarek, Anna Ratomska, 
Jadwiga Patecka, Szymon Ry-
barczyk, Anna Kasprzak, Da-
nuta Skowron, Anita Budzich, 
Zofia Marczak, Genowefa Mać-
kowska, Pelagia Feliksiak, Re-
nata Dumańska, Aneta Tam-
borska, Maria Sowińska, Jerzy 
Dumański, Jolanta Kozioł

Zwycięzca książka: Renata 
Dumańska

Zwycięzcy prenumerata: 
Anna Kasprzak, Zofia Marczak

GAZETY dla zwycięzców lo-
sowania do odebrania w re-
dakcji, ul. Boh. Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Bartek Feliksiak, Jakub Ry-

bicki, Kamil Feliksiak, Madzia 
Skowrońska, Ola Patecka, Ka-
sia Karska

Zwycięzca: Kasia Karska
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reGULarNa LINIa mI KrO BU SO Wa SerOCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

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

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

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

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

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

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

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

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYK - Linia regularna 
 TeL. 607 310 591 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

rOZKŁaD JaZDY BU SÓW

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

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

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

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

rozkład jazdy komunikacji miejskiej
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FIRMA JOGA  •  ul. Górna 4  •  72-200 Nowogard  
 Tel./Fax 91 39 25 501  •  695 100 700  •  695 400 600

Wyposaż swój dom w OKNA PCV 
o najwyższym standarcie światowym, 

dzięki którym obniżysz koszty ogrzewania
z profilu 

ALPHALINE  
profil 6 komorowy w kl. A
z wkładem termicznym 
i uszczelką środkową 
gwarantującą doskonałą 
szczelność

Do produkcji okien 

nie stosujemy pro�lii

z recyklingu !!!

i wysokiej jakości
OKUCIA MACO

Ponad 22 lat doświadczenia w produkcji okien. ZAUFAJ specjalistom! 

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

Zatrudni

Pracowników 
Produkcji 

(operatorów maszyn tekstylnych)

ZaPewniamy dowóZ Pracowników
z nowogardu, maszewa, Goleniowa.

Nie wymagamy żadnych kwalifikacji.
Nasz adres:

ul. Prosta 33/35/37, Łozienica, 72-100 Goleniów,
tel. 91 466 73 80

r   K   a   a  e   L   m 
 w Dzienniku
karolinasb@
domjudy.pl

 
506 638 789
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POLSKI WYDAWCA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

żyto, pszenżyto, jęczmień, 
owies, rzepak, łubin, gryka, groch, 

len, kukurydzę oraz słonecznik.

Sami odbieramy, szybka płatność, 
konkurencyjne ceny.

Wapno nawozowe granulowane
w najlepszej cenie na rynku. 

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B

e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl

Skup zbóż: 
91 43 57 720, 602 21 21 25

Transport: 662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160

Uwaga najbliższe 
bezpłatne porady 
prawne w piątek

godz. 13.00-15.00
w redakcji ul. Boh. Warszawy 7A

(informujemy, że godziny dyżurów radcy 
prawnego mogą ulegać zmianom)

Dostali nowy wózNielegalny parking
Pomnik będzie 
rozebrany!

HYDRANTY

Tel. 602 870 300

Sprzedaż - serwis
Pomiary ciśnienia wydajności

Węże strażackie 
CZUJKI: dymu •czadu •gazu

Ratownicy protestują

Awantury na 
Izbie Przyjęć

Śmigiel Ryszard

ŚR

KOMPLEKSOWE  USŁUGI
& ŚMIGIEL

Zakład Kamieniarski
- Nagrobki - Grobowce - Parapety - Schody

Kwiaciarnia
- Znicze - Kwiaty - Wiązanki - Wieńce

Tel. 601 595 069, 91 392 18 14
     e-mail: puhp.smigiel@wp.pl
   www.kamieniarstwo-smigiel.pl

Korzystając z naszych usług pogrzebowych zyskasz
-10%  RABATU  NA  USŁUGI  KAMIENIARSKIE

UL. CMENTARNA 3,  72-200 NOWOGARD

       Usługi Pogrzebowe 
        Grzegorz Śmigiel
- Trumny - Urny - Ekshumacje - Przewozy
         Obudowy - Krzyże - Tabliczki

Kontakt całodobowy: 693 230 190
      e-mail: memoris.zp@o2.pl
            www.memoris.eu

Znęcał się nad 
zwierzętami-  
idzie pod sąd

 s. 5

Jesteś zainteresowany? Masz pytania?
Wyślij mailem na adres: kawszyn@mojatoyotaplus.pl

swoje CV lub dostarcz osobiście na adres 
ul. 3 Maja 27 B, 72-200 Nowogard, SALON TOYOTY

nr kontaktowy 501 374 789 

TOYOTA KOZŁOWSKI
oddział w Nowogardzie

ZATRUDNI:
KSIĘGOWĄ

 s. 3

OgłOszeNie

Groźny wypadek 
na obwodnicy  s. 5

Węgorza

OgłOszeNie

OgłOszeNie
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lNAJTANIEJ w okolicy

WYROK 
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

       Dnia 21 listopada 2017r.   
Sąd Rejonowy w Goleniowie w II Wydziale Karnym w składzie: 

Przewodniczący: SSR Agata Gawlicka
Protokolant: Magdalena Błaszczyk 
po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 3.11.2017r., 21.11.2017r. 
sprawy

Grzegorza Stasiewicza, s. Edwarda i Genowefy zd. Gawlicka, ur. 2.05.1988r., w Nowogardzie, ka-
ranego 

oskarżonego o to, że :
w dniu 6 kwietnia 2017r. W Nowogardzie znieważył Agnieszkę Rech słowami wylgarnymi po-

wszechnie uznawanymi za obelżywe 
tj. o czyn z art. 216 § 1 k.k.

I.  uznaje osarżonego Grzegorza Stasiewicza za winnego, tego że w dniu 6 kwietnia 2017 r. w Nowogar-
dzie za pomocą środków masowego komunikowania poprzez portal Facebook pomówił Agnieszkę Rech 
o takie postępowanie i właściwości, które mogły ją poniżyć w opinii publicznej oraz narazić na utratę za-
ufania potrzebnego dla wykonywanej przez nią działalności gospodarczej w postaci pośrednictwa w ob-
rocie nieruchomościami nazywając ją oszustką i złodziejką, i ten czyn kwalifikuje z art. 212 § 2k.k. i za 
ten czyn, na podstawie art. 212 § 2 k.k. wymierza mu karę 100(stu) stawek dziennych grzywny, ustalając 
wysokość jednej stawki na kwotę 10 (dziesięciu) złotych;

II. na podstawie art. 215 k.k orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez opublikowa-
nie go w Dzienniku Nowogardzkim w dwóch numerach w odstępach miesięcznych nie dalej jak na 3 
stronie na koszt oskarżonego

III. na podstawie art. 212 § 3 k.k. orzeka wobec oskarżonego nawiązkę w kwocie 500 (pięćset) złotych 
na rzecz  Placówki Opiekuńczo Wychowawczej nr 4 w Nowogardzie ul. Jana Pawła II 1, 72-200 Nowo-
gard

IV. na podstawie art. 627 k.p.k. w zw. Z art. 3 ust 1 ustawy z dnia 23.06.1978r. o opłatach w sprawach 
karnych zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w całości, oraz wymierza mu 
100 (sto) złotych opłaty;

V. na podstawie art. 628 pkt 1 k.p.k. zasądza od oskarżonego na rzecz oskarżycielki prywatnej Agniesz-
ki Rech poniesione przez nią koszty procesu

Od 1 stycznia 2018 roku, każda reklamówka jednorazowa, 
czyli tak zwana „foliówka”, jest płatna. Zapytaliśmy prze-
chodniów Nowogardu, czy uważają to za dobry pomysł?

Pani Grażyna: Uważam, że 
płatne reklamówki to bardzo 
dobry pomysł. Być może dzię-
ki temu będzie mniej zalega-
jących foliówek w naszym śro-
dowisku. Ja na zakupy zawsze 
chodzę ze swoja torba,która 
jest praktyczniejsza niż jedno-
razówki.

Pani Iwona: Za każdą re-
klamówką jest jakiś producent, 
który ponosi koszty jej wypro-
dukowania. Dobrze, że trzeba 
za nie płacić, tylko żeby to nie 
było pewnego rodzaju karą dla 
kupujących, dla klienta. Kwo-
ta, jaką trzeba zapłacić za jed-
norazówkę, jest nieadekwatna 
do jej wartości

Pani Danuta: bardzo do-
brze, że trzeba płacić za jedno-
razówki. Ludzie tyle rzeczy pa-
kują niepotrzebnie do reklamó-
wek, nabiorą ich wiele, a póź-
niej używają jako worki na 
śmieci. Kiedy idę na zakupy, 
używam własnej torby, do któ-
rej mogę pomieścić wiele zaku-
pów a tym samym nie szkodzić 
środowisku.

Panie: Wiesława i Hali-
na: W naszym kraju propagu-
je się ekologię, ale tak napraw-
dę wcale tego nie widać. Jed-
norazówki są w zasadzie nie-
potrzebne, jednak ludzie i tak 
je biorą, czy są płatne, czy nie. 
My na zakupy bierzemy albo 
specjalny wózek albo dużą tor-
bę.  Uważamy, ze więcej energii 
powinno się poświęcić lepszej 
segregacji odpadów, wtedy nie 
było by widać na mieście sterty 
jednorazówek. 

Rozmawiała Dorota Śmieciuch

11.01.2018 r.
godz. 07:22
Policjanci RRD KPP Goleniów, 

na ul. S. Żeromskiego, podczas 
kontroli drogowej pojazdu m-ki 
Mazda 626 ujawnili, ze kierujący 
Sławomir N. lat 57 zam. N. posia-
da dwa aktywne zakazy kierowa-
nia wszelkimi pojazdami mecha-
nicznymi wydane przez Sąd Rejo-
nowy w Goleniowie i Sąd Rejono-
wy w Myśliborzu Postępowanie 
prowadzi KP Nowogard. ;

godz. 13:46
Policjanci OPI KP Nowogard 

na ul. Dworcowej, dokonali za-
trzymania Marka K. lat. 50 bez 
stałego miejsca zamieszkania, po-
szukiwanego na podstawie na-
kazu doprowadzenia, wydanego 
przez Sąd Rejonowy w Golenio-
wie, celem odbycia kary pozba-
wienia wolności. ;

godz. 15:10
Policjanci RRD KPP Gole-

niów w miejscowości Świer-
czewo, podczas kontroli dro-
gowej rowerzysty, ujawnili że 
Jerzy Z. lat 68, znajdował się 
w stanie nietrzeźwości z wy-
nikiem 0,44 mg/L w wydycha-
nym powietrzu. Zdarzenie za-
kwalifikowano jako wykrocze-
nie. Postępowanie prowadzi 
KP Nowogard. 

godz. 18:38
Policjanci RRD KPP Gole-

niów, na ul. 15 Lutego, pod-
czas kontroli drogowej rowe-
rzysty, ujawnili że Grzegorz J. 
lat 45, znajdował się w stanie 
nietrzeźwości z wynikiem 0,37 
mg/L w wydychanym powie-
trzu. Postępowanie prowadzi 
KP Nowogard. ;

12.01.2018 r.
godz. 12:28
Wojciech P zam. Wrocław, 

zgłosił o uszkodzeniu ogrodze-
nia jego działki w miejscowo-
ści Olchowo. Straty w wysoko-
ści 400 zł, na szkodę zgłaszają-
cego.

14.01.2018 r.
godz. 09:30
Policjanci RRD KPP Gole-

niów, w miejscowości Żabowo, 
w trakcie kontroli drogowej 
kierującego samochodem oso-
bowym m-ki Renault, ujaw-
nili że kierujący Arkadiusz T. 
( zam. M. pow. goleniowski ) 
znajduje się w stanie nietrzeź-
wości - wynik 0,58 mg/l. Postę-
powanie prowadzi KP Nowo-
gard;

KPP Goleniów

OgłOszeNie
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NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

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

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

ReklAmA

USŁUGI KSIĘGOWE 
kadrowo-płacowe i JPK 

szybko, sprawnie. 
691 374 021
726 601 608  

Teraz kara i nakaz rozbiórki 

Jak gmina nielegalnie parkingi wybudowała 
Gmina Nowogard bez posiadania stosownego pozwolenia wybudowała parkingi koło salonu samochodowego Toyota. Nadzór budowlany jasno stwierdza, 
że doszło tu do budowlanej samowoli. Teraz gmina ma 30 dni, żeby sprawę uporządkować, w tym część parkingów rozebrać, a pozostałe poprawić i zale-
galizować budowę. Nie obejdzie się też bez kary finansowej. 

Dokładnie chodzi o dwa par-
kingi. Jeden na 10 miejsc postojo-
wych, drugi na 6. Oba gmina wy-
budowała w 2011 roku przy okazji 
głośnego remontu drogi biegną-
cej między salonami Opel i Toyo-
ta, a prowadzącej do dawnego za-
kładu Biopaliw REM. Droga przy-
pomnijmy została wybudowana 
w czasach kiedy burmistrzem był 
już Robert Czapla a  przewodni-
czącym Rady Miejskiej  Antonii 
Bielida- wcześniej szef tejże fabry-
ki biopaliw REM, która zresztą ni-
gdy paliw tych nie zaczęła na do-
bre produkować. Drogę wybudo-
wano z gminnych pieniędzy, choć 
w zakładzie już wtedy nic się nie 
działo, poza sporadycznym przyj-

mowaniem transportu zbóż i rze-
paku. Kosztowało to 250 tys. zł. 

Sprawa parkingów wyszła na 
jaw, kiedy prywatni właściciel 
znajdujących się tam gruntów, zo-
rientowali się, że miejsca postojo-
we powstały w miejscu gdzie jest 
droga dojazdowa do ich działek. 
Zawiadomili o sprawie Powiato-
wy Inspektorat Nadzoru Budow-
lanego. No i się zaczęło…Kiedy 
inspektor nadzoru zaczął badać 
temat, wyszło, ze owe parkingi 
gmina nie tylko wybudowała bez 
stosownych pozwoleń, ale też nie-
zgodnie ze sztuką budowlaną. W 
decyzji nakazującej uporządko-
wanie terenu i spraw dokumen-
tacyjno-projektowych- inspektor 

nie zostawił suchej nitki na inwe-
storze- czyli gminie. 

„W ocenie tut. Organu (PINB- 
dop. red.) wybudowany parking 
na 6 miejsc postojowych w czwar-
tym kwartale 2011 roku (…) wy-
budowany został bez stosowne-
go pozwolenia organu architekto-
niczno-budowlanego (…) zagra-
ża zdrowiu i życiu ludziom w bez-
piecznych, przechodzi i porusza-
niu się pojazdami po drodze we-
wnętrznej- działce nr 5, oraz ko-
liduje z wjazdem na teren działki 
nr 3/2 i nr 3/1 w obrębie geode-
zyjnym nr 5 miasta Nowogard, i 
należy go zlikwidować, miejsce po 
nim doprowadzić do należytego 
stanu i porządku”- czytamy w naj-
ważniejszym fragmencie decyzji 
jaką 29 grudnia 2017 wydał PINB, 
a do której dotarł DN. 

W przypadku drugiego parkin-
gu, tego na 10 miejsc postojowych 
sprawa jest równie poważna. Ten 
parking również jak ustalił PINB 
wybudowano bez pozwolenia na 
budowę, które gmina winna uzy-
skać w Starostwie Powiatowym w 
Goleniowie. Słowem – i tu miała 
miejsce budowlana samowola. W 
tym przypadku Inspektor zdecy-
dował, aby parkingu już nie roz-
bierać, ale gmina musi uzupełnić 
i przedłożyć stosowna dokumen-
tację, a także udowodnić, że mia-

ła prawo do dysponowania grun-
tem, na którym miejsca postojo-
we urządzono. Jeśli to zrobi, wte-
dy parking zostanie, a gmina bę-
dzie musiała uiścić opłatę legali-
zującą – w praktyce to kara wyso-
kości 2,5 tys. zł, za to, że budowa 
była przeprowadzona nielegalnie. 
Jeśli nie spełni tych warunków i tu 
PINB nakaże parkingi rozebrać. 

Od decyzji dotyczącej parkingu 
na 6 miejsc postojowych gminie 
przysługuje jeszcze odwołanie do 
Wojewody Zachodniopomorskie-
go. W przypadku większego o 4 
miejsca parkingu żadne zażalenie 
już nie przysługuje. Gmina musi 
w terminie do końca stycznia za-
stosować się do nakazów PINB. 

MS
Nasz komentarz: 
Trudno sobie wyobrazić w jaki sposób mogło dojść do tego, że w po-

ważnym Urzędzie ktoś podejmuje decyzję, aby bez stosownego zezwo-
lenia, bez zgody właścicieli działek, wybudować parkingi i to jesz-
cze tak, że zagrażają one zdrowiu i życiu ludzi, są niebezpieczne dla 
kierowców. To sprawa bez precedensu, nie spotykana w innych sa-
morządach. I choć parkingi powstały już kilka lat temu, dopiero te-
raz wszystko wychodzi na jaw- dzięki interwencji prywatnych osób, 
których interes został przez gminę pogwałcony. Wstyd to mało po-
wiedziane, zwłaszcza, że teraz za wszystko zapłacą z własnej kiesze-
ni obywatele. Wszak gmina tak samo jak nielegalnie parkingi wybu-
dowała na koszt podatników, tak teraz na ich koszt będzie musiała 
je w części rozebrać, a do tego zapłacić karę. Nienaruszona zostaje 
oczywiście kieszeń odpowiedzialnych  za takie samowole- oni nic nie 
zapłacą a podatnicy jeszcze im „dopłacą” wybierając, tak ja już raz 
Czaplę, na kolejną kadencję. No cóż jak widać niektórzy tak mają – 
im bardziej kopy dostają  tym chętniej kopiących  wybierają.    

A to już parking, który gmina musi zalegalizować, co oznacza koszty dla miasta Te miejsca postojowe mają zniknąć - zdecydował Nadzór Budowlany, a powierzch-
nia przywrócona dawnemu wyglądowi.

sprawa znęcania się nad zwierzętami na ranczo

Ryszard S. usłyszał zarzuty
Prokurator Rejonowy w Goleniowie skierował do Sądu Rejonowego w Goleniowie akt 
oskarżenia  przeciwko Ryszardowi S., z Nowogardu, podejrzanemu o znęcanie się ze szcze-
gólnym okrucieństwem nad zwierzętami. Podejrzanemu grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

W kwietniu, 2017 roku,  proku-
rator, przy udziale funkcjonariu-
szy Policji, przeprowadził oględzi-
ny terenu posesji, na której ujaw-
niono padłe zwierzęta. Na terenie 
gospodarstwa ujawniono także, że 
zwierzęta domowe i hodowlane w 
szczególności psy, są w różnym sta-
nie zaniedbania. W piątek, 12 stycz-
nia tego roku, prokurator posta-
wił zarzuty Ryszardowi S. W pi-
śmie wystosowanym przez proku-
raturę, czytamy: Prokurator Rejono-
wy w Goleniowie skierował do Sądu 
Rejonowego w Goleniowie akt oskar-
żenia, przeciwko Ryszardowi S. po-
dejrzanemu m. in . o to, że w okre-
sie do dnia 21 kwietnia 2017 r. na te-
renie Nowogardu znęcał się ze szcze-
gólnym okrucieństwem nad 17 psa-
mi różnych ras, poprzez ich utrzy-
mywanie w niewłaściwych warun-

kach bytowania, w stanie rażące-
go zaniedbania przetrzymując je w 
budach i kojcach zanieczyszczonych 
odchodami i padłymi zwierzętami, 
nieocieplonych, z nieszczelnym za-
daszeniem, karmiąc padłym zwie-
rzęciem, spleśniałym mięsem, a tak-
że doprowadzenie do ich odwodnie-
nia, zarobaczenia i zakleszczenia, a 
nadto w stosunku do części psów nie-
zapewnienia im opieki weterynaryj-
nej, co stanowiło świadome dopusz-

czenie do zadawania im bólu i cier-
pień m. in. w stosunku do psów za-
rażonych parwowirozą, dla których 
bez podjęcia odpowiedniego lecze-
nia choroba ta jest śmiertelna, suki 
rasy terier, która miała złamaną tyl-
ną łapę, psa, który miał uszkodzoną 
żuchwę, a nadto znęcał się nad suką 
rasy amstaf, poprzez uwiązanie jej 
na zbyt ciasnym łańcuchu, w wyni-
ku czego doszło do wrośnięcia łańcu-
cha w skórę na szyi i nieudzielenia 
jej w związku z tymi obrażeniami 
opieki weterynaryjnej, tj. o przestęp-
stwo z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwie-
rząt. Podejrzanemu zarzuca się po-
nadto znęcanie się ze szczególnym 
okrucieństwem nad dwiema krowa-
mi oraz koniem o imieniu Huragan, 
którego zmuszał do przebywania w 
nienaturalnej pozycji poprzez przy-

wiązanie jego nogi linką o długości 
ok. 40 cm. i przy pomocy kantara, 
utrudniając w ten sposób poruszanie 
się i powodując zbędny ból, a w kon-
sekwencji doprowadzając do okale-
czenia nadpięcia, tj. przestępstwo z 
art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o ochronie zwierząt.

Zwierzęta, który były najbar-
dziej poszkodowane, przekazano 
pod opiekę innych osób. W kwiet-
niu 2017 roku, wobec Ryszarda S. 
zastosowano środek w postaci tym-
czasowego aresztu na okres 2 mie-
sięcy. Jednak po wpłaceniu kaucji w 
wysokości 10 tysięcy, opuścił areszt. 
Teraz, za zarzucane mu czyny, czy-
li znęcanie się nad zwierzętami ze 
szczególnym okrucieństwem, Ry-
szardowi S. grozi kara pozbawienia 
wolności do lat trzech. 

DŚ

Szielet konia położony w poblizu ran-
cza, gdzie Ryszard S. znęcał się nad 
zwierzętami
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strażacy z Węgorzy mają nowy samochód 

Skok o epokę 
To dla nas historyczna chwila– tak strażacy komentowali uroczyste przekazanie nowego wozu bojowego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wę-
gorzach (gm. Osina). Wart prawie 750  tys. Man od minionego piątku służy już druhom. 

Nowy Man ma wszyst-
ko co dziś powinien mieć sa-
mochód pożarniczy. Napęd 
na 4x4, pojemność zbiorni-
ka wody około 4600 litrów, 
zbiornik na środek piano-
twórczy 460 litrów, na wypo-
sażeniu agregat prądotwórczy 
trzy fazowy, duża wyciągar-
ka o sile uciągu około 8 ton, 
maszt oświetleniowy. Straża-
cy podkreślają, że dzięki za-
kupionemu sprzętowi teraz 
będą mogli szybciej i spraw-
niej prowadzić akcje pożarni-
cze. Dlatego strażacy z OSP w 
Węgorzach nie kryją, że to dla 
nich historyczna chwila. 

- Piękna chwila, historyczna, 
cieszymy się i przede wszyst-
kim dziękujemy tym, dzięki 
którym udało się sfinalizować 
zakup tego samochodu. Teraz 
będziemy mogli szybciej reali-
zować zadania i dojechać na 
miejsce zdarzenia. Wiele nam 
to ułatwi, zwłaszcza, że jeste-
śmy najbliżej węzła przy bu-
dowanej drodze S6  – mówi  
prezes jednostki OSP w Wę-

gorzach, druh Sławomir Ko-
piecki. 

Zalety wozu podkreśla też 
komendant gminny OSP w 
Osinie Zygmunt Andrzejew-
ski, mówiąc, że nowy samo-
chód to dla jednostki w Wę-
gorzach przeskok o epokę. 

- Taktycznie spełnia wymo-
gi samochodu ciężkiego, po-
zwala prowadzić samodzielnie 
działania przez około pół go-
dziny, do czasu przyjazdu in-
nych jednostek. Jest napraw-
dę wyposażony w najwyższym 
dzisiaj standardzie;  zaplecze, 
modułowa kabina ułatwiają-
ca komunikację z załogą, apa-
raty powietrzne- to epokowy 
przeskok- mówi Z. Andrze-
jewski, który merytorycznie 
wspierał gminę Osinę w reali-
zacji projektu, dzięki któremu 
zakupiono nowy samochód. 
Dlatego tym bardziej nie krył 
emocji w czasie oficjalnego 
przekazania wozu na rzecz 
jednostki OSP w Węgorzach. 
– Dla mnie to jest tak, jakby 
się urodził syn, wielkie święto, 

uroczystość, wzruszenie. Tym 
bardziej, że to już drugi wóz 
zakupiony dla naszego OSP. 
Jak pamiętamy przed pięcioma 
laty nowy samochód trafił też 
do jednostki w Osinie. A teraz 
mają go Węgorza, gdzie dopie-
ro co zakończył się remont re-
mizy- mówił szczęśliwy Ko-
mendant Gminny OSP. 

Symbolicznego przecięcia 
wstęgi na nowym wozie bo-
jowym dokonali przedsta-
wiciele władz gminy Osina,  
gminnego oraz wojewódzkie-
go OSP oraz dowódcy Powia-
towej Państwowej Straży Po-
żarnej w Goleniowie.  Chwilę 
później samochód został po-
święcony przez ks. Krzyszto-

fa Sochę, proboszcza parafii 
św. Sylwestra w Strzelewie, w 
której granicach znajdują się 
również Węgorza. 

Piątkowa uroczystość sta-
ła się też dobrą okazją do 
wręczenia odznak dla zasłu-
żonych druhów z Węgorzy, 
przyznanych uchwałą Za-
rząd Wojewódzkiego Związ-
ku OSP. I tak złotą odzna-
kę nadano druhowi Sławo-
mirowi Kopieckiemu. Nato-
miast srebrnymi udekorowa-
no druhów: Sebastiana Rol-
kę i Pawła Doszczeczko; a 
brązową Sylwestra Chowań-
skiego. Dodatkowo powiato-
we prezydium OSP wyróżniło 
Odznakami „Wzorowy Stra-

żak” druhów: Szymona Kar-
czewskiego, Michała Księ-
żuka, Wiktora Wiśniewskie-
go, Konrada Króla i  Igę Ko-
piecką. 

W gminie Osina funkcjo-
nują trzy jednostki OSP: w 
Osinie, Węgorzach i Redle. 
Wszystkie zrzeszają około 50 
strażaków, w samych Węgo-
rzach jest ich 20. Teraz stra-
żacy z OSP liczą, że w naj-
bliższym czasie doposażona 
zostanie jednostka w Redle, 
gdzie wysłużonego Jelcza spo-
tka taki sam los jak wóz, któ-
ry do tej pory służył druhom 
z Węgorzy - czyli zostanie ze-
złomowany. 

M. Simiński 

Wspólne, pamiątkowe zdjęcie, chwilę po oficjalnym przekazaniu nowego wozu bojowego dla OSP Węgorza

Prezes OSP w Węgorzach Sławomir Kopiecki odbiera od wójta Osiny Krzysztofa 
Szwedo kluczyki do nowego samochodu, obok Henryk Łyczkowski - kierowca miej-
scowej jednostki straży ochotniczej

Druh Iga Kopiecka przyjmuje Odznakę Wzorowego Strażaka przyznaną przez po-
wiatowe władze OSP

Uroczysty moment - przecięcie symbolicznej wstędy, pierwszy od prawej komendant PPSP w Goleniowie Arkadiusz Skrzyp-
czak, a czwarty Zygmunt Andrzejewski, komendant gminny OSP w Osinie
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mini-karambol na obwodnicy 

Procenty i prędkość 
Wczoraj, tj. poniedziałek 15.10, na obwodnicy Nowogardu, w pobliżu węzła w Karsku, doszło do groźnego zderzenia trzech aut, w tym dwóch ciężarówek. 
Dwie osoby trafiły do szpitala. Jeden z kierujących był pod wpływem alkoholu. 

Do zdarzenia doszło ok. 6.30 
rano. Jak wynika z relacji przeka-
zanej przez policję,  kierujący po-
jazdem ciężarowym Marki Merce-
des (31 -letni Bronisław P., miesz-
kaniec gm. Nowogard),  z nacze-
pą wypełnioną złomem, poru-
szał się prawym pasem w kierun-
ku Szczecina. W tym czasie jadący 

obwodnicą Nowogardu, w tym sa-
mym kierunku,  pojazd ciężarowy 
także marki Mercedes kierowany 
przez również 31-latka, (Adria-
na W. mieszkańca naszego powia-
tu),  nie zachował bezpiecznej od-
ległości i nie dostosował prędko-
ści w wyniku czego uderzył przo-
dem swojego pojazdu w tył składu 

jadącego z przodu.  Kiedy oba po-
jazdy po zderzeniu stały w miej-
scu to wpadł na nie z impetem ko-
lejny uczestnik zdarzenia, tym ra-
zem  Tomasz K., 56-latek z Kosza-
lina, kierujący pojazdem Nissan 
Navara  na niemieckich tablicach 
rejestracyjnych.  

W wyniku zdarzenia Adrian W. 
z podejrzeniem złamania mied-
nicy oraz lewego uda został prze-
wieziony do Szpitala w Gryfi-
cach. Tomasz K. z bólem w klat-
ce piersiowej bez widocznych ob-
rażeń został przewieziony do szpi-
tala w Nowogardzie. Trzeciemu z 
kierowców nic poważnego się nie 
stało. Uczestnicy zdarzenia zosta-
li przebadani na zawartość alko-
holu w wydychanym powietrzu. 
Okazało się, że mieszkaniec gmi-
ny Nowogard, Bronisław P., miał  
0,27 mg/l, (ok. 0.6 promila w wy-

dychanym powietrzu). Pozostali 
kierowcy byli trzeźwi. Postępowa-
nie w sprawie zdarzenia prowadzi 
nowogardzka policja. 

Oprócz policji na miejscu wy-
padku pracowały 3 zastępy stra-
ży pożarnej (- JRG Goleniów, No-
wogard, Posterunek Nowogard  i 
OSP Osina) oraz dwa zespołu po-

gotowia ratunkowego z Nowo-
gardu. Droga w tym miejscu była 
przez kilka godzin zablokowana. 
Kierowcy podróżujący obwodni-
cą w kierunku Szczecina kierowa-
ni byli na węzeł w Karsku i dalej 
przez miasto. 

MS  

Ciężarówka, którą 31-latek wjechał w tył innego składu, przewożącego złomRozbity Nissan Navara, którym  kierował 56 letni mężczyzna, mieszkaniec Koszlina

Ratownicy (większość) protestują 

Awantury na Izbie Przyjęć?
Redakcja dotarła do treści  listu jaki do dyrektora nowogardzkiego szpitala K. Lembasa skierowała grupa  pracowników naszego  pogotowia. Pod listem 
podpisało się, aż  14 osób, co stanowi zdecydowaną większość pracowników tutejszego  Ratownictwa Medycznego.  Niżej  obszerne fragmenty pisma - na-
zwisko lekarza zostało na razie ukryte,  dodajmy tylko, że lekarz ten pracuje w nowogardzkim szpitalu od niedawna. 

Szanowny panie Dyrektorze
Zwracamy się z prośba o inter-

wencje dotycząca Pańskiego pra-
cownika pana lek. X. Pan lek. X  
swoim zachowaniem doprowadza 
do sytuacji konfliktowych w Izbie 
Przyjęć szpitala Nowogard. Jego 
aroganckie pozbawione profesjona-
lizmu oraz etyki zawodowej zacho-
wanie w stosunku do ratowników 
medycznych jak również niejedno-
krotnie wobec pacjentów wprowa-
dza chaos oraz bardzo negatywne 
incydenty na Izbie Przyjęć Szpita-
la w Nowogardzie które skutkowa-
ły nawet dwoma interwencjami pa-
trolu policji. 

Zachowanie w/w lekarza wobec 
ZRM pozbawione jest jakiejkol-
wiek koszty szacunku i elementar-
nych ogólnie przyjętych zasad etyki 
zawodowej Podczas gdy ZRM prze-
kazuje pacjenta w Izbie Przyjęć le-
karzowi X reakcja jego jest daleka 
od zasad współpracy między pod-
miotami w służbie zdrowia. Jest 
arogancki, napastliwy, chamski, 
wulgarny wobec członków ZRM, 
próbując nas zastraszyć i wywrzeć 
na nas presję poprzez stosowa-
nie gróźb i oskarżeń o braku wie-
dzy, kompetencji i skrajną nieod-
powiedzialność i głupotę a wszyst-
ko to okraszone jest różnego rodza-
ju wulgaryzmami i niejednokrotnie 
w obecności pacjentów oraz perso-

nelu Izby Przyjęć. 
Pracujemy w zawodzie po kil-

kanaście lat, mamy kontakt z pla-
cówkami służby zdrowia o znacz-
nie wyższej referencji i lekarza-
mi oraz personelem medycznym o 
zdecydowanie wyższych kwalifika-
cjach. Mamy kontakt z pacjenta-
mi o różnej specyfice i w różnych 
sytuacjach, niejednokrotnie nie-
bezpiecznych. Ale na palcach jed-
nej ręki potrafimy przytoczyć epi-
zody o podobnej charakterystyce 
na przestrzeni lat. Kilkunastu lat. 
Dlatego nie możemy zgodzić się 
na wspomniane wcześniej prakty-
ki lek. X.  Jego zachowanie wobec 
nas naraża na szwank nasze dobre 
imię i jak również WSPR Szcze-
cin. Pomimo naszych wcześniej-
szych prób o zdroworozsądkowość 
ze strony pana lek. X nie przyniosło 
to oczekiwanego efektu w związku 
z powyższym oczekujemy zajęcia 
przez Pana Dyrektora zdecydowa-
nego stanowiska w tej sprawie, po-
nieważ dalsza „współpraca” z lek X  
eskalować będzie konflikt a konse-
kwencje ponosić będą pacjenci i re-
putacja placówki kierowanej przez 
pana….

Tutaj podpisy 14 osób. 
W związku z opisywaną przez 

ratowników sytuacją, poprosili-
śmy o komentarz dyrektora szpi-
tala w Nowogardzie Kazimierza 

Lembasa- adresata pisma. W roz-
mowie z DN dyrektor przyznał, że 
zna treść pisma i że już zebrał wy-
jaśnienia od lekarza, pod którego 
adresem kierowana są zastrzeże-
nia. 

- Lekarz ma odmienne zdanie na 
ten temat i odpiera zarzuty ratow-
ników – informuje nas K. Lembas-
-zamierzam spotkać się z dyrektor 
pogotowia w Szczecinie panem Ro-
manem Pałką, aby wspólnie usta-
lić dalszy tok działania, a co naj-
ważniejsze wyjaśnić sprawę- do-
daje dyrektor. Na pytanie redak-
cji, czy już wcześniej na zachowa-
nia  lekarza wpływały skargi, nie-

koniecznie od ratowników, przy-
znaje, że tak. – Rzeczywiście były 
takie przypadki, dwa albo trzy 
razy, ale dotyczyło to różnych sy-
tuacji, najczęściej związanych z 
pretensjami rodzin pacjentów. Ni-
gdy jednak, po rozmowie z leka-
rzem, sytuacji tych nie  potwierdzo-
no- informuje K. Lembas. Dyrek-
tor nowogardzkiego szpitala ma 
nadzieję, że sytuację poprawi za-
montowany na izbie przyjęć mo-
nitoring. – Już sama obecność  ka-
mer moim zdaniem spowoduje, 
że na izbie przyjęć będzie rzadziej 
dochodziło do konfliktów, a jeśli ta-
kie przypadku będą, to łatwiej bę-

dzie je rozstrzygnąć. Tak mamy 
często słowo przeciwko słowu - 
mówi dyrektor, choć zastrzega, 
że monitoring został założony 
głównie z myślą o bezpieczeństwie 
personelu szpitala, jak również 
samych pacjentów. Trudno jed-
nak zgodzić się z dyrektorem, że 
w przypadku skargi ratowników 
mamy do czynienia tylko ze „sło-
wem przeciwko słowu „ Nawet je-
śliby byśmy chcieli odwołać się do 
właśnie tego, bardzo  zawodnego, 
sposobu ustalania prawdy i faktów 
to mamy jedno słowo przeciwko 
słowom 14-stu. 

red.

Według ratowników w tym miejscu dochodziło do częstych scysji z lekarzem X
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Finał WOŚP w Nowogardzie 

Zebrali u nas ponad 44 tysiące 
Jak co roku odbył się  finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Również w Nowogardzie nie brakowało chętnych wolontariuszy do zbierania datków, 
ale i tych, którzy organizację wsparli wrzucając do puszek pieniądze. 

W trakcie finału WOŚP, któ-
ry odbył się w minioną niedzielę, 
14 stycznia zebrano u nas  kwo-
tę 44 634,50 złotych. W tym roku, 
do akcji zaangażowanych było 47 
wolontariuszy. Oprócz tego, w Fi-
nale WOŚP brało udział 7 nowo-
gardzkich stowarzyszeń i organi-
zacji pozarządowych. Poza ulicz-
ną zbiórką, na sali kinowej w 
NDK odbywały się licytacje fan-
tów przekazanych przez sponso-
rów, przeplatane występami arty-
stycznymi. Finał zakończył się tra-
dycyjnie „światełkiem do nieba” 

na Placu Wolności i krótkim po-
kazem sztucznych ogni. Prywat-
ną licytację urządził  także rad-
ny Michał Wiatr, który wystawił 
na aukcję „rabanie drzewa” uzy-
skując  ponad 3000 zł. Tegorocz-
nej akcji przyświecało interneto-
we  hasło:  „nie daje na tacę, daje 
na WOŚP”,  które również nowo-
gardzcy propagatorzy akcji chęt-
nie udostępniali  na portalu spo-
łecznościowym. Być może dlate-
go woluntariusze oczekiwali przy 
każdym wejściu do kościoła  na 
wchodzących i wychodzących 

wiernych – wszak jak wiadomo 
„żaden grosz nie śmierdzi”  nawet 
ten z kościelnej pogardzanej  tacy.     

Pieniądze z 26. finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy 
przekazane zostaną dla wyrówna-
nia szans w leczeniu noworodków. 
Na chwile obecna, na całym świe-
cie Orkiestra zebrała już ponad 80 
milionów złotych. Jednak oficjal-
na kwota zostanie podana na po-
czątku lutego. Jednoroczny budżet 
Państwa przeznaczony na ochronę 
zdrowia wynosi 77 miliardów zło-
tych (dane za rok 2017).

Red. Jeszcze w poniedziałek, 15 stycznia w nowogardzkim sztabie WOŚP liczono zebra-
ne do puszczek pieniądze

zarządca dróg powiatowych odpowiada.

Problem w Miętnie rozwiązany?
W wydaniu DN z 5 stycznia 2018 przedstawiliśmy sygnalizowany przez mieszkańców Mięt-
na problem tworzenia się zastoisk wody na nowo wyremontowanej drodze, przebiegającej 
przez wieś. Zarządca tej drogi (powiatowej)  przysłał nam odpowiedź w sprawie.  

Problem zgłosiła nam jed-
na z Czytelniczek, podnosząc 
też potencjalne zagrożenie ja-
kie stwarzają takie duże, pode-
szczowe kałuże na drodze pu-
blicznej: Najgorzej mają kie-
rowcy, którzy nadjeżdżają od 
strony Truskolasu - mówi-
ła nam czytelniczka. – Kierow-
cy nie spodziewają się, że mogą 
wjechać w dość głęboką wodę 
na zakręcie. Ostre hamowanie 
a także próba ominięcia wody, 
stwarza realne zagrożenie dla 
innych uczestników drogi. Ja 
już wiem o tym, że po deszczu 
woda „stoi” tu na drodze, ale są 
tacy kierowcy, którzy nie spo-
dziewają się tego, lub po pro-
stu o tym zapominają – doda-
ła.  Zarządca drogi zareagował 
na nasz artykuł bardzo szyb-
ko. Oto jego odpowiedź: „  W 
odpowiedzi na artykuł uprzej-
mie informuję, iż problem bra-
ku odpływu wody na drodze 
powiatowej nr 3118Z w miej-
scowości Miętno spowodowa-
ny częściowym zamuleniem ka-
nalizacji deszczowej i studni re-
wizyjnych na skutek występo-
wania długotrwałych i obfitych 
opadów deszczu, który powstał 
w grudniu 2017 roku był nam 
znany od czasu gdy powstał. 
Pracownicy obwodu drogowe-
go w Nowogardzie - Wydzia-
łu Dróg Powiatowych w dniach 
18 i 28 grudnia 2017 roku po-
dejmowali działania mające na 
celu udrożnienie infrastruktu-
ry odwadniającej, a tym samym 
poprawienie sytuacji na dro-

dze. Ponadto w dniu 05.01.2018 
roku przeprowadzone zostały 
dodatkowe prace ziemne ma-
jące pomóc w udrożnieniu od-
pływu wody z drogi. Nieste-
ty wszelkie próby przeczysz-
czenia systemu odwadniające-
go nie przyniosły zamierzone-
go efektu, ponieważ długotrwa-
łe opady atmosferyczne spowo-
dowały, iż studzienki rewizyjne 
znajdowały się także pod wodą 
co uniemożliwiło użycie sprzę-
tu specjalistycznego. W związ-
ku z powyższym udrożnienie 

instalacji zostało zlecone firmie 
zewnętrznej, która ze wzglę-
du na dużą ilość zleceń podję-
ła się wykonania robót w dniu 
10.01.2018 r.  Z informacji uzy-
skanej od firmy wiemy, iż pro-
blem kałuży w miejscowości 
Miętno został rozwiązany.” 

To, czy problem został rze-
czywiście rozwiązany, poka-
że czas. Być może mieszkańcy 
Miętna pożegnają się z kałużą, 
która stwarzała zagrożenie dla 
wszystkich uczestników ruchu. 

DŚ

Czy rzeczywiście w tym miejscu nie bedzie się zbierała woda - pokaże czas

Ruszyły ferie w Bibliotece

Takiej frekwencji się 
nie spodziewali 
W poniedziałek, 15 stycznia, rozpoczęły się ferie w Bibliote-
ce. Będą one trwały przez całe dwa tygodnie, od poniedział-
ku do piątku, przez dwie godziny. Zaplanowane są spotka-
nia z przedstawicielami różnych lokalnych środowisk i cie-
kawe zajęcia tematyczne dla dzieci. Zajęcia są bezpłatne.

Na zajęcia organizowane w Bi-
bliotece, zapisało się 40 dzieci. 
Jak przyznaje dyrektor Bibliote-
ki, takie zainteresowanie  jest za-
skoczeniem. - Nie spodziewaliśmy 
się takiej ilości dzieci. Nie zmienia 
to jednak faktu, że bardzo cieszy-
my się z tego, że nasze zajęcia cie-
szą się taką popularnością - mówi 
dyrektor Biblioteki, Aneta Wyso-
szyńska. 

W pierwszym dniu, dzieci mia-
ły zajęcia organizacyjne, na któ-
rych zostały zapoznane z regula-
minem i planem zajęć. W kolej-
nych dniach mają zaplanowane 
spotkania miedzy innymi z przed-
stawicielami Celowego Związ-

ku Gmin, gdzie będą dowiady-
wać się, jak segregować śmieci i 
dlaczego jest to takie ważne. Spo-
tkają się także z policjantem, któ-
ry uświadomi dzieci, jakie zacho-
wania podczas ferii są bezpieczne, 
a jakie niedozwolone. Będzie rów-
nież spotkanie z przedstawiciela-
mi schroniska dla zwierząt w So-
snowicach, czy ze Strażakami. 

Zajęcia będą się odbywać od 
poniedziałku do piątku, w godzi-
nach od 12.00 do 14.00, przez cały 
czas trwania ferii zimowych. Za-
jęcia są bezpłatna, a realizowane 
w Bibliotece w każde ferie już od 
wielu lat. 

DŚ

Dzieci, które biora udział w zajęciach organizowanych w Bibliotece w czasie ferii
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Autoneum, to międzynarodowa Firma produkcyjna z branży motoryza-
cyjnej specjalizująca się w wytwarzaniu elementów wygłuszających do 
wnętrz samochodów. Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się Firmą, która 
dba o swoich pracowników. Umożliwiamy osobom pracującym u nas 
rozwój osobisty i zawodowy. Jeśli szukasz pracy, gdzie nie ma czasu na 
nudę - czekamy na Ciebie. 

Operator maszyn
Miejsce pracy: Nowogard, woj. Zachodniopomorskie

Zakres obowiązków:
• obsługa maszyn produkcyjnych,
• dbanie o ciągłość procesu produkcyjnego i standardy 

jakościowe produkowanych wyrobów,
• dbanie o czystość i porządek na stanowisku pracy.
Wymagania:
• wykształcenie minimum podstawowe,
• chęć i gotowość  do pracy,
• brak przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy  

• dyspozycyjność, punktualność,
• umiejętność pracy w zespole,
• odpowiedzialność i zaangażowanie,
• mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.
Oferujemy:
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
• atrakcyjne wynagrodzenie plus premia kwartalna 

uzależniona od wyników pracy,
• bogaty pakiet socjalny (prywatna opieka medyczna, 

basen, siłownia),
• 
• stabilność zatrudnienia.

Autoneum Poland Sp. z o. o. Zakład Nowogard, ul. Armii Krajowej 
28D, z dołączoną klauzulą ze-
zwalającą na przetwarzanie danych osobowych.

 
  
 
 
 

 

    
    

Hjort Knudsen Polen Sp. z o.o. jest duńską �rmą, 
zatrudniającą  ponad 1000  pracowników, 

produkującą i eksportującą skórzane meble tapicerowane. 
 www.hkmeble.pl

 
 

        W związku z dynamicznym rozwojem �rma zatrudni  

TAPICERA  (PRZYUCZENIE) 

MAGAZYNIERA
 
 

            Miejsce pracy: Nowogard  
Zapewniamy:   
•  stabilne warunki zatrudnienia 
•  wynagrodzenie proporcjonalne do osiąganych wyników  

 
 Osoby zainteresowane proszone  są o wysłanie CV na adres:  
         ul. Zamkowa 7b , 72-200 Nowogard 
          lub e-mail: dawid.bohn@hjortknudsen.pl  
           Kontakt telefoniczny : 663 949 485 

 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

Prosimy o dopisanie następujacej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbednych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie 
z ustawa z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.)”.

OgłOszeNie

Krzysztof Czaprowski 
przeprasza funkcjonariuszy policji 

z Komisariatu Policji w Nowogardzie 
sierżanta sztabowego Dariusza Rogalę 
i starszego sierżanta Rafała Klimczaka 

za swoje niewłaściwe zachowanie 
w dniu 12 sierpnia 2017r. 

Dokumentów czytać nie potrafią… 

Wojewoda potwierdził- chochoł 
do rozbiórki 
Wojewoda potwierdził ważność uchwały   Rady Miejskiej w Nowogardzie  zobowiązującej 
burmistrza do wykonania demontażu pomnika przy Placu  Wolności. 

Wojewoda zachodniopomorski 
w ustawowym terminie  nie uchy-
lił  pkt. 1  uchwały  Rady Miej-
skiej nakazującej dokonanie  roz-
biórki pomnika przy pl.  Wolno-
ści, tym samym burmistrz jest zo-
bowiązany do wykonania posta-
nowienia Rady w tym zakresie. 
Wojewoda natomiast uchylił pkt. 
2 tej uchwały, w którym był za-
warty termin, do którego rozbiór-
ki należy  dokonać. Tak wiec, co 
potwierdziło nam biuro prawne 
wojewody,   uchwała obowiązuje 
(bez pkt 2)  i nie została jako ca-
łość  uchylona  czyli,  że burmistrz 
musi dokonać rozbiórki tego  po-
mnika.  I mimo, że w tym mo-
mencie nie wiąże  burmistrza ter-
min dokonania tej  rozbiórki (za-
warty w uchylonym punkcie 2)  to 

jeśli   burmistrz  się nie pospieszy 
z rozbiórką to efekt będzie taki,  że  
gmina utraci możliwość  skorzy-
stania z dopłaty rządowej prze-
widzianej w przypadku usuwania  
tego typu obiektów dokonanych z 
własnej inicjatywy Gmin i to usu-

wania  do określonej  ustawą daty.  
Nasz komentarz
Niestety, jak  się okazuje, urzęd-

nicy gminni, od propagandy 
oprócz prezentowanego  niejed-
nokrotnie braku minimum  pro-
fesjonalizmu, nie potrafią także 
….czytać  dokumentów urzędo-
wych.  Na stronie  miejskiej piszą:  
argumenty,(radnych SLD) nie zra-
ziły jednak części radnych zdecy-
dowanych, by pomnik poddać roz-
biórce. Uchwała została przez rad-
nych przyjęta, a teraz Wojewoda 
ją uchylił…..  Tylko w Nowogar-
dzie propaganda żyć może jako 
fakt - wojewoda jak pokazano 
wyżej żadnej uchwały  o usunię-
ciu pomnika nie uchylił więc... do 
roboty organie wykonawczy! Bu-
rzyć!                                           red

B
A
N
E
R
Y oraz

WYDRUKI
WIELKOFORMATOWE

e-mail: gra�k@domjudy.pl
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z projektem 

z dostarczeniem

tel. 91 577 2007

Wizyty duszpasterskie w Parafiach 
Parafia pw. WNIEBOWZIĘCIA 

NMP w Nowogardzie
Plan Kolędy
16.01.2018 (wtorek) – ul. Zamko-

wa 2 i 2a Ks. Waldemar, ul. Zamko-
wa 3 i 3a Ks. Andrzej. Ul. Zamkowa 
3b i 3c Ks. Krzysztof, ul. Luboszan 
Ks. Proboszcz.

17.01.2018 (Środa)
ul. Zamkowa 4,5,6 Ks. Proboszcz
ul. Zamkowa 7a,7b do 12 oraz Pu-

stać Ks. Andrzej 
ul. Zamkowa 1 Ks. Krzysztof
18.01.2018 (czwartek)
ul. 5-go Marca 3,4,5 Ks. Waldemar
ul. 5-go Marca 1,2,7 do 11 Ks. An-

drzej
ul. 700-lecia 4 Ks. Krzysztof
ul. Plac Wolności 2,3,4 Ks. Pro-

boszcz msza od godz. 17
ul. Waryńskiego domy jednor. Ks. 

Robert Dąbrowski
19.01.2018 (piątek)
ul. 700-lecia 23 i 25 Ks. Waldemar
ul. 700-lecia od 26 i 27 Ks. Krzysz-

tof

ul. 700-lecia od nr 6 do nr 24 Ks. 
Andrzej

ul. Rtm. Pileckiego nowy blok 
ul. Lutyków Ks. Proboszcz msza od 
godz. 17

ul. Plac Wolności 6 Ks. Robert Dą-
browski

Kolędę w dni powszednie rozpo-
czynamy od godz. 16.00; w sobotę na 
filiach od godz. 10.00, a w Nowogar-
dzie od godz. 16.00. Dzień wcześniej 
ministranci chodzą po wyznaczo-
nych ulicach zapowiadając kolędę.

Parafia pw. św. Rafała Kalinow-
skiego w Nowogardzie

We wtorek ul. Poniatowskiego 23 
do 25

W środę ul. Poniatowskiego 26 do 
końca

W czwartek ul. Ogrodowa
W piątek ul.15 Lute-

go 6,11,12,14,14A i 15B   
W sobotę  Jarchlino

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

W sobotę od godz. 10.00.

Parafia pw. Matki Boskiej Fatim-
skiej w Nowogardzie

Wtorek kolęda przy ul. Bema nr 
30, 31, 32, 33 i ulice Staszica, Wy-
bickiego i domy w głębi. Msza św. o 
godz. 17. 

Środa kolęda przy ul. Bema nr 
27,28,29 i Nowenna do MBNP i 
Msza św. o godz. 17. 

Czwartek kolęda przy ul. Bema nr 
19,20,21,22,24,25a,25b,27a i Msza 
św. o godz. 17. 

Piątek kolęda przy ul. Bema nr 
17,18 i Msza św. o godz. 17 w inten-
cji + Roman Piotr Sobczak XXX

Podczas kolędy wiernych w do-
mach odwiedzać będą: Ksiądz Ire-
neusz Kamionka-Proboszcz Parafii 
pw. Matki Boskiej Fatimskiej w No-
wogardzie oraz Ksiądz Palotyn Piotr 
Kubicki, kapelan Szpitala przy Unii 
Lubelskiej w Szczecinie. Kolęda roz-
poczyna się o godz. 16:00. 

Opr. MR 
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ReklAmA

Pomóż Fabianowi! 
Przekaż swój 1% podatku. 

Fundacja Dzieciom 
„Zdąrzyć z pomocą” 

31445 Ławniczek Fabian
KRS : 0000037904 
Za okazaną pomoc 

Dziękujemy!

Z okazji 80 Urodzin 
i zbliżającego się

 Dnia Babci 

Teresie Makowskiej 
moc najserdeczniejszych życzeń 

dużo zdrowia, szczęścia 
i wszelkiej pomyślności

 składają Dzieci, Wnuki i prawnuczka
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Ach! Co to był za bal, czyli studniówka w ii lO

Do nas świat należy…
Pod takim mottem odbył się pierwszy w tym roku bal studniówkowy w Nowogardzie. W 
minioną sobotę, 13 stycznia, poloneza zatańczyli uczniowie z II Liceum Ogólnokształcące-
go, którzy w już w maju przystąpią do matury. 

Studniówka w II LO, jak co roku 
odbyła się w murach szkoły. Zgod-
nie z tradycją, uczniowie zatańczy-
li poloneza na forum, podziwia-
ni przez grono pedagogiczne, za-
proszonych gości i tłumy najbliż-
szych oraz znajomych z młodszych 
klas. Dostojnie wykonany taniec 
publiczność nagrodziła gromkimi 
brawami. Chwilę po tym ucznio-
wie II LO zaprosili wszystkich do 
obejrzenie przygotowanego przez 
siebie spektaklu-to także trady-
cja w tej szkole, że bal studniów-
kowy poprzedzany jest występem 
artystycznym. I tym razem mło-
dzież zaskoczyła oryginalnym sce-
nariuszem. Wcielając się w role bo-

haterów ze znanych baśni i kulto-
wych produkcji filmowych ucznio-
wie odegrali krótkie scenki z ży-
cia szkoły. Wszystko przepełnio-
ne było humorem, co sprawiło, że 
zgromadzona na forum publicz-
ność bawiła się doskonale.  Każda 
ze scen była oceniania przez wy-
jątkowe jury w składzie, którego 
znalazły się znane z telewizji po-
stacie: restauratorka Magda Ges-
sler, w rolę której wcieliła się Anto-
nina Misiewicz, słynna fotomodel-
ka Joanna Krupa– w tej roli Aman-
da Puszcz oraz Dominik Koniecz-
ny jako Jack Sparrow- kultowy bo-
hater z filmu „Piraci z Karaibów”, 
grany oryginalnie przez Johnne-
go Deppa. Całość dopełniły bły-
skotliwe zapowiedzi prowadzą-
cych, znanych telewizyjnych pre-
zenterów: Agnieszkę Szulim - w tej 
roli Wiktoria Piasecka i Krzyszto-
fa Ibisza, którego parodiował Se-
bastian Feledyn. A w przerwach 
między poszczególnymi scenkami 
publiczność mogła wysłuchać kil-
ku utworów w wykonaniu Wikto-
rii Bucoń, która zachwyciła swoim 
subtelnym głosem i niezwykłym 
talentem wokalnym. Nie zabrakło 
także wspólnego walca, do które-
go uczniowie zaprosili nauczycieli 
i zaproszonych gości, odtańczone-
go przy piosence „Dumka na dwa 
serca” zaśpiewanej wspólnie przez 
Wiktorię i Patryka Plewińskiego. 

W finale młodzież zaśpiewał na-
pisany przez siebie w języku pol-
skim tekst do muzyki z musica-
lu „High School Musical”, a w górę 
wystrzeliły konfetti. Na zakończe-
nie uczniowie podziękowali za po-
moc w przygotowaniu do wystę-
pu panią: Elżbiecie Baran, Joannie 
Dzikowskiej i Małgorzacie Wojty-
niak, wręczając pedagogom okaza-
łe bukiety kwiatów. 

I tak dobiegła końca część prze-

znaczona dla publiczności. Po se-
sji zdjęciowej, młodzież udała się 
na szkolną stołówkę, która tego 
wieczoru przemieniła się w balo-
wą salę, by rozpocząć studniówko-
wą imprezę. Zabawa przy muzyce 
trwała niemalże do białego rana. 

 Za chwilę wspólny walc- uczniowie zatańczą z nauczycielami i zaproszonymi gośćmi

Poloneza czas zacząć

Prowadzący, czyli Wiktoria Piasecka 
jako Agnieszka Szulim i Sebastian Fele-
dyn jako Krzysztof Ibisz

"Dumkę na dwa serca" śpiewają Wiktoria Bucoń i Patryk Plewiński

Walca tańczą uczennica II LO Paulina Wierz-
bicka i Jacek Jackowski nauczyciel WF

 Scenka- lekcja fizyki u pana Szymona, tym razem uczniowie w roli 
pingwinów i króla Juliana- bohaterów słynnej bajki Madagaskar

Scenki oceniało zacne jury, czyli Joanna Krupa, Magda Gessler i 
Jack Sparrow - w ich rolach uczniowie, od lewej Amanda Puszcz, An-
tonina Misiewicz i Dominik Konieczny

 Wśród publiczności na formum nie zabrakło rodzin, najbliższych i znajomych w 
młodszych roczników

Uczniowie dziękuję nauczycielom za pomoc w przygotowaniu spektaklu i za naukę 
poloneza

Tegoroczny bal studniówkowy w 
II LO przeszedł już do historii- po-
zostały tylko wspomnienia i zdję-
cia, które prezentujemy przy tek-
ście. Teraz młodzież musi już roz-
począć przygotowania do matu-
ry. Później przyjdzie już tylko czas, 

aby pożegnać się z murami II LO i 
wyruszyć na szerokie wody Świata, 
ale to dla absolwentów tej szkoły 
nic strasznego- w końcu „do nich 
świat należy”, co nie raz już udo-
wodnili. 

Marcin Simiński
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Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie  

zatrudni na stanowisko:
elektromonter – konserwator  

urządzeń wod-kan.
Opis stanowiska pracy:
•	Naprawa i konserwacja pomp, urządzeń hydroforowych oraz urządzeń 

energetycznych i ciśnieniowych.
•	Właściwa eksploatacja i utrzymanie w ciągłej sprawności urządzeń i 

obiektów wod-kan.
•	Usuwanie awarii i urządzeń systemów wodociągowych.

Wymagania niezbędne:
•	Wykształcenie zawodowe: kierunek elektryk
•	Staż pracy min. 1 rok
•	Uprawnienia elektroenergetyczne typu SEP „E” Gr. I do 1 kV na obsługę 
•	 i konserwacje urządzeń.
•	Badania wysokościowe.
•	Prawo jazdy kat.” B”.
•	Książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych

Oferujemy:
•	Zatrudnienie w oparciu umowy o pracę.
•	Możliwość rozwoju zawodowego.

Oferty kandydaci powinni składać na adres: Przedsiębiorstwo Usług 
Wodnych i Sanitarnych Spółka z o.o. w Nowogardzie, ul. 3 Maja 14/2, 
72-200 Nowogard lub na email: sekretariat@puwis.pl

Na ofercie prosimy załączyć klauzulę o następującej treści : Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do realizacji proce-
su rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobo-
wych. Dz. U. Nr 133 poz. 883”. Nie odsyłamy niewykorzystanych ofert.

Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie  

zatrudni na stanowisko:
monter – konserwator  

urządzeń wod-kan
Opis stanowiska pracy:
•	Eksploatacja i konserwacja stacji pomp urządzeń hydroforowych
•	Właściwa eksploatacja i utrzymanie w ciągłej sprawności urządzeń i 

obiektów wod-kan.
•	Usuwanie awarii i urządzeń systemów wodociągowych.

Wymagania niezbędne:
•	Wykształcenie kierunkowe
•	Staż pracy min. 1 rok
•	Badania wysokościowe.
•	Prawo jazdy kat.” B”.
•	Książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych
•	Dodatkowym atutem będzie posiadanie uprawnień elektroenerge-

tycznych typu SEP „E” gr. I i II ( możliwość uzyskania uprawnień w trak-
cie zatrudnienia).

Oferujemy:
•	Zatrudnienie w oparciu umowy o pracę.
•	Możliwość rozwoju zawodowego.
Oferty kandydaci powinni składać na adres: Przedsiębiorstwo Usług 

Wodnych i Sanitarnych Spółka z o.o. w Nowogardzie, ul. 3 Maja 14/2, 
72-200 Nowogard lub na email: sekretariat@puwis.pl

Na ofercie prosimy załączyć klauzulę o następującej treści : Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do realizacji proce-
su rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobo-
wych. Dz. U. Nr 133 poz. 883”. Nie odsyłamy niewykorzystanych ofert.

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

Uwaga Wędkarze
Zarząd Koła PZW Tęczak w Nowogardzie zaprasza
 na zebranie sprawozdawcze Koła dnia 28 stycznia o 

godz. 12.00
 w restauracji “Kamena” w Nowogardzie.

 Zarząd Koła PZW Tęczak

Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie  

zatrudni na stanowisko:
Odczytywacz-inkasent

Opis stanowiska pracy:
•	Wykonywanie odczytów wodomierzy na terenie Gminy Nowogard i Osiny
•	Wystawianie faktur poprzez urządzenie PSION oraz kasowanie należności
•	Roznoszenie faktur oraz wezwań do zapłaty
Wymagania niezbędne:
•	Wykształcenie zawodowe lub średnie
•	 Prawo jazdy kat.” B” oraz posiadanie samochodu prywatnego niezbędnego 

do wykonywania zakresu obowiązków na stanowisku Odczytywacz-inkasent
•	Książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych

Oferujemy :
•	Zatrudnienie w oparciu umowy o pracę
•	Możliwość rozwoju zawodowego
Oferty kandydaci powinni składać na adres: Przedsiębiorstwo Usług 

Wodnych i Sanitarnych Spółka z o.o. w Nowogardzie, ul. 3 Maja 14/2, 
72-200 Nowogard lub na email: sekretariat@puwis.pl

Na ofercie prosimy załączyć klauzulę o następującej treści : Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do realizacji proce-
su rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobo-
wych. Dz. U. Nr 133 poz. 883”. Nie odsyłamy niewykorzystanych ofert.

Gospodarstwo Rolne

Wymagania:
- czynne prawo jazdy 
   kategorii B i T lub B+E;
- doświadczenie w obsłudze 
   maszyn rolniczych;
- mile widziana obsługa 
   ładowarki teleskopowej
Oferujemy:
- nowoczesne narzędzia pracy;
- atrakcyjne wynagrodzenie;
- umowę na czas nieokreślony;
- ubezpieczenie grupowe.

zatrudni 
traktorzystę 

- operatora maszyn rolniczych

Kontakt 
e-mail: biuro@farmaredlo.pl

R e k l A m A
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

Niech urzędnik sobie poczyta….

Władzą chamstwa  nie zasłonisz 
To truizm, że  urzędnik publiczny winien szanować obywatela. I to  nie tylko dlatego, że ten 
ostatni łoży na jego utrzymanie  ale zwłaszcza dlatego, że urzędnik ma ustawowy obowią-
zek służenia. Niestety mimo  oczywistej konieczności przestrzegania i  etyki urzędniczej  i 
zwykłej ludzkiej kultury praktyka pokazuje zupełnie co innego i to  w wykonaniu wielu.  
Chamstwo i  impertynencja w stosunku do obywateli  połączona na ogół z ignorancją, aż 
bije z tekstów, które można przeczytać zwłaszcza na urzędowej gminnej stronie.  Dlatego 
dedukujemy,  niektórym urzędnikom poniższy tekst.  To swoisty przykład jaki stosunek na-
leży mieć do petenta. Przykład dotyczy przeprosin skierowanych do klienta prywatnej fir-
my, a przecież standardy urzędnicze powinny być jeszcze wyższe.       

Oto publiczne  przeprosiny ze 
strony właścicielki pewnego  lo-
kalu:

„Szanowni Państwo,
Jako właścicielka i osoba zarzą-

dzająca Willą Karpatia chciała-
bym odnieść się do wczorajszego 
wpisu w serwisie wykop.pl zwią-
zanego z naszym pensjonatem. Jest 
mi ogromnie przykro, że doszło do 
sytuacji, w której zaufana osoba 

obsługująca profil FB Willi Karpa-
tia udzielała odpowiedzi w sposób 
niezmiernie emocjonalny, nieele-
gancki i dalece niestosowny. Moją 
winą jako przełożonej jest nieod-
powiedni nadzór i zbyt późna re-
akcja na skandaliczne wpisy. Tym 
bardziej że, jak pokazali internau-
ci, już wcześniej zdarzały się nie-
kulturalne odpowiedzi. Bardzo 
przepraszam za zgorszenie, które 

wywołały przytaczane słowa i for-
ma, w jakiej zostały osadzone. Ta-
kie wypowiedzi nigdy nie powin-
ny mieć miejsca, nie powinny po-
jawiać się w przestrzeni publicz-
nej. Szczególnie jednak chciałabym 
przeprosić naszego Gościa - Pa-
nią, której niezadowolenie stało się 
przyczyną kłopotliwych odpowie-
dzi. Słowa, które wobec Pani oraz 
Pani Bliskich zostały użyte nigdy 
nie powinny być wyartykułowane. 
Jest mi bardzo przykro, że musiała 
Pani to czytać. Bardzo za to prze-
praszam.

Ponieważ kontekst omawianej 
sytuacji stał się publiczny, dlatego 
pozwalam sobie także na publiczne 
przeprosiny wobec Pani, a poza ni-
niejszymi przeprosinami podejmę 
starania, aby zadośćuczynić Pań-
stwu za tę przykrą sytuację. Osoba 
odpowiedzialna za agresywne i na-
pastliwe odpowiedzi została odsu-
nięta od administrowania profilem 
FB, a w dalszej kolejności podjęte 
będą wobec niej kroki zmierzają-
ce do rozwiązania umowy o pra-
cę….”

Tyle tekst przeprosin.  Polecamy 
lekturę lokalnym urzędnikom- pi-
satielom udzielającym odpowie-
dzi na urzędowym  FB i   bezu-
stannie obrażającym obywateli 
tego miasta. Polecamy … wszak  z 
niewielką nadzieją, że zrozumieją.   

red
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Komuch doradza katolikowi jak się żegnać  

1. To, że komuchy to ludzie 
na ogół niewierzący to oczywiste, 
ponieważ ateizm to jeden z filarów 
komuszej ideologii. W różnych 
okresach historii różnie wyglądały 
jedynie formy propagowania tego 
ateizmu - od fazy bezwzględnej 
uciekającej się do terroru do fazy 
miękkiej posługującej się „tylko” 
fałszem i podstępem.  Bywa jed-
nak, że dla uzyskania praktycznych 
korzyści, szczególnie w kraju ta-
kim jak Polska, komuchy deklarują 
się publicznie, jako wierzący, a na-
wet łażą wtedy do kościoła. Zawsze 
jednak czynią to ze względu na ja-
kiś interes. Może nim być np. chęć 
pozyskania przychylności lokalne-
go proboszcza. Ten na ogół osobą 
wpływową jest, bowiem w społecz-
ności danej i jego pozytywna opi-
nia, nawet wyrażona w zupełnie w 
nieurzędowej formie, może otwo-
rzyć wiele drzwi i politycznych i 
ekonomicznych.  

2. Jednakże zagrożeniem 
dla komucha mogącym zdemasko-
wać jego inscenizację na gorliwie 
wierzącego, bądź choćby przychyl-
nego kościołowi, jest zawsze auten-
tyczny katolik i to nawet nie chrze-
ścijanin tylko katolik. Autentyczny 
katolik to osoba, która kocha ko-
ściół Chrystusowy, ma też świado-
mość własnej ułomności i wie, jak 
ważne jest sakramentalne wspar-
cie Kościoła w utrzymywaniu się 
na etycznej powierzchni i powro-
cie na nią w razie upadku. Pominę 

tu już coś nieporównywalnie waż-
niejszego, czyli kwestie  zbawienia 
i relacji osobistej z Bogiem (moż-
liwych tylko w kościele Chrystu-
sowym a nie np. sekcie typu Izba 
jakaś Podgórna). jako coś na tyle  
subtelnego i niepowtarzalnego, że 
nieimającego się tej luźnej publicy-
styce.  Autentyczny katolik ma na 
dodatek też swoisty szósty zmysł.  
Otóż wyczuwa on komucha i jego 
fałsz na tzw. odległość. Nawet, jak 
go zobaczy podlizującego się pro-
boszczowi to go rozpoznaje, jako 
szuję, co chce skorzystać na na-
iwności. Dlatego autentyczny ka-
tolik to dla komucha wróg numer 
pierwszy i ostatni, którego trze-
ba zwalczać na wszystkie możliwe 
sposoby.

3. Sposoby te są oczywiście 
równie bogate, co do formy jak bo-
gata jest rzeczywistość ludzkiej i 
„nieludzkiej” podłości. Ale tutaj 
tylko o jednej z tych form, miano-
wicie o tej polegającej na obświ-
nianiu katolika, jako bigota, (bo 
się modli i to na pewno fałszywie) 
ciemnoty, (bo wierzy a przecież 
np. diabeł to bajki) i obowiązko-
wo, jako przestępcy (tu wszystkie 
możliwe przestępstwa karne cywil-
ne, skarbowe) itp. Komuch tak pe-
rorując stawia się w roli autoryte-
tu w tematach i etycznych i prawa 
i wiary, wskazując na realne i nie-
realne grzechy katolika, które dys-
kwalifikują go ponoć i  jako  kato-
lika i człowieka w ogóle. Oczywi-
ście dyskwalifikują w zakresie, któ-
ry komuch pilnuje na  zasadzie wy-
łączności czyli dostępu do funk-
cji publicznych a te w rozumie-
niu komucha  należne dożywot-
nio są jemu samemu jego dzieciom 
i wnukom jego znajomym, znajo-
mym dzieci i wnuków ..(patrz na-
sza gmina i personalny rozkład w 
niej synekur).  W celu obrony  tego 
„koryta”  realny ateista czyli  ko-
much olewający na co dzień religię 
i kościół  uczy katolika, jak się ten 
ostatni ma żegnać.

4. Paradoks tej sytuacji ry-
suje się szczególnie wyraźnie, na 
tzw. tle historycznym. A tym tłem 
niech będą, niewymagające dowo-
dzenia z powodu swojej oczywisto-
ści, osiągnięcia cywilizacji oświe-
conych i postępowych komuchów 
w porównaniu do dzieła cywiliza-
cyjnego ciemnawych katolików. I 
niech to będą tylko osiągnięcia w 
dziedzinie kultury zarówno wyż-
szej, czyli sztuki, jak i tej codzien-
nej, czyli relacji międzyludzkich. 
Tak więc, powszechnie znane dzie-
ła cywilizacji chrześcijańskiej, czy-
li głównie katolików , to m.in. eu-
ropejska i światowa architektura 
wyrażona choćby w zupełnie nie-
powtarzalnej architekturze niezli-
czonych kościołów od najstarszych 
(np. rzymskie Bazyliki), po współ-
czesne, np. monumentalne Templo 
Expiatorio de la Sagrada Familia, 
w Barcelonie. I takich lotów sztuka 
architektoniczna wyznaczała po-
ziom  realizacji mających już tylko 
świeckie funkcje.  Także wszystkie 
inne sztuki uprawiane przez wie-
ki, jak malarstwo rzeźba i literatu-
ra, czy zwłaszcza muzyka z dzieła-
mi choćby Bethowena, Bacha czy 
Chopina. Można zaryzykować z 
powodzeniem twierdzenie, że pra-
wie nie ma obiektów wielkiej sztu-
ki europejskiej, które nie byłyby 
inspirowane religią katolicką, czy 
chrześcijańską. W obszarze zaś re-
lacji do bliźniego to wzorem trak-
towania braci pozostaje oświęcim-
ska ofiara świętego Maksymilia-
na Kolbe, a w wymiarze społecz-
nym to zbudowanie przez wieki, 
przez kościół systemów szkolnic-
twa i opieki zdrowotnej i społecz-
nej, systemów przejętych później 
przez nowożytne państwa, a także 
tytaniczna praca na polu wsparcia 
potrzebujących pomocy.

5. W analizie porównawczej 
spójrzmy teraz na drugą stronę 
czyli  stronę komuszych dokonań 
cywilizacyjnych.  I tak - w zakre-
sie architektury trudno znaleźć co-

kolwiek poza śmierdzącą i promie-
niującą wielką płytą, tworzącą za-
tęchle klitki i koszmarne blokowi-
ska godne niewolników. Szczyto-
wym zaś osiągnięciem była  zamia-
na świątyń z ich wyrafinowany-
mi detalami architektonicznymi w 
chlewy, (bądź magazyny w łagod-
niejszych formach przekształceń) 
z prostymi elementami wyposaże-
nia wnętrz w postaci klatek i koryt. 
Prostota to w ogóle dominujący 
element sztuki komuszej (zwanej 
dla niepoznaki naukowym termi-
nem socrealizmu) tak, jak brak ja-
kiejkolwiek finezji, to dominujący 
element komuszego intelektu – tak 
po prostu: cepem go i młotem. I ta 
charakterystyczna prostota prze-
niknęła wszystkie dziedziny sztuki 
(i nauki też) poddane komuszemu 
władztwu. Prostota owa zaś w wy-
pracowanych pałą zwyczajach co-
dziennego bycia wyraziła się tzw. 
prostactwem. W tychże komu-
szych relacjach międzyludzkich  
niedoścignione pozostają obowią-
zujące u nich stosunki łagiernicze, 
kołchozowe, czy też  stosunki par-
tyjne kształtowane przez sekreta-
rzy i pozostające pod stałą kura-
telą (czytaj inwigilacją) SB - patrz 
historyczne przekazy od literatu-
ry faktu po filmy Barei. Ulubio-
nym zaś zajęciem komuszej wła-
dzy były zawsze różne formy drę-
czenia ludzi inaczej myślących (ra-
sizm intelektualny) od fizycznego 
katowania po psychiczne znęcanie 
się uprawiane z powodzeniem tak-
że dzisiaj tam, gdzie komuchy jesz-
cze władzę mają. Komuszy postu-
lat równości doprowadzał w spo-
łecznej praktyce do tzw. równania 
w dół w stronę chamstwa ciemnoty 
i prymitywizmu wszelkiego a w lu-
dziach poddanych temu wpływowi  
odsłaniał  najciemniejsze zaułki 
ludzkiej natury z haniebnym ser-
wilizmem i zdradą nawet najbliż-
szych (symbol tego - Pawlik Moro-
zow) .    

6. Przechodzac od ogółu do 

szczegółu - dla nowogardzkich ko-
muchów takim , wrogim i groź-
nym dla nich katolikiem nr jeden 
i ostatni, który demaskuje i odsła-
nia ich prawdziwe, w stu procen-
tach komusze, oblicze jest piszą-
cy ten tekst. Komuchy obsrywa-
ją więc katolika Marka Słomskie-
go na wszystkie możliwe sposoby 
aż dudni i to od czasów pierwszej 
Solidarności do dzisiaj. Obsrywają  
ma się rozumieć także jego rodzi-
nę. Obsrywają np.  w ten sposób, że 
podważają jego katolicyzm i ogól-
ną przyzwoitość. Jeśli jednak ko-
much chce uczyć katolika tak, jak 
czyni to stale nowogardzki i staty-
styczny, ale także i konkretny ko-
much w stosunku do katolika Mar-
ka Słomskiego, to niech się ten ko-
much obejrzy najpierw skąd wy-
szedł i co ma do powiedzenia.  A 
wyszedł taki komuch ze swojej ko-
muszej kultury scharakteryzowa-
nej już i to tylko króciutko wy-
żej, tak jak ja katolik wyszedłem ze 
swojej kultury, również wyżej na-
szkicowanej. Dlatego komuszki- z 
czym do ludzi?!  Z czym do mnie 
- nawet grzesznego (nigdy inaczej 
nie twierdziłem) - katolika? ,

7.  Choćbyście publiczne 
stołki, w tym stołek burmistrza, 
okupowali w Nowogardzie do koń-
ca świata i jeden dzień dłużej to 
miejsce  tej waszej komuszej  anty-
cywilizacji jest trwale na śmietni-
ku historii, co zrozumiał już świat 
cały poza częścią tego grajdołu, 
Kubą i Koreą Płn. – nawet Chiń-
czycy już przejrzeli na oczy i kupu-
ją osiągnięcia cywilizacji a nie koł-
chozu. Tekst ten, co prawda jest do 
was skierowany w formie i o was w 
treści, ale nie jest dla Was – on jest 
dla podtrzymania tych, co mają 
charakter i rozum i wam się nabrać 
nie dają, czyli dla czytelników DN. 
A jest ich prawie połowa obywate-
li sądząc po ilości tych, którzy ku-
pują od lat i czytają DN (sprzedaż 
razy 3) 

red

Nasz felieton

Żywienie w cukrzycy - prawda i mity
to temat wykładu, który odbędzie 

się dnia 19 stycznia 2018 roku (pią-
tek) o godz. 16:00 w Świetlicy Śro-
dowiskowej im. św. Jana Pawła II 
nr 2 w Nowogardzie (znajdującej 
się na terenie parafii pw. św. Rafała 
Kalinowskiego). Wykłady w Szkole 
Cukrzycy są adresowane do wszyst-
kich osób zainteresowanych proble-
mem cukrzycy pragnących pogłębić 
lub utrwalić swoją wiedzę o cukrzy-
cy. Udział w wykładach dla wszyst-
kich uczestników jest bezpłatny. W 
tej edycji szkoły zostały zaplano-

wane dodatkowe działania adreso-
wane do jej uczestników w postaci 
bezpłatnych badań poziomu chole-
sterolu, trójglicerydów, hemoglobi-
ny glikowanej HbA1c, badań w kie-
runku stopy cukrzycowej. Wykła-
dy będą kończyły się losowaniem 
drobnych upominków wśród ich 
uczestników. Szkoła Cukrzycy jest 
ogólnopolskim projektem Federa-
cji „Porozumienia Zielonogórskie-
go” i Polskiego Stowarzyszenia Dia-
betyków. Jest kampanię na rzecz za-
pobiegania cukrzycy oraz propago-

waniu aktywnej postawy wobec tej 
choroby. Szkoła Cukrzycy w Nowo-
gardzie jest prowadzona przez Pol-
skie Stowarzyszenie Diabetyków 
Koło Nowogard w partnerstwie z 
Urzędem Miejskim w Nowogardzie 
www.nowogard.pl, Parafią pw. św. 
Rafała Kalinowskiego w Nowogar-
dzie, Dziennikiem Nowogardzkim, 
portalem informacyjnym  http://
www.wnowogardzie.pl/. 

Lekarzem prowadzącym Szkołę 
Cukrzycy w Nowogardzie jest Pani 
dr Marzena Kargul. 

Wszelkie informacje o zajęciach 
w Szkole Cukrzycy można uzy-
skać w siedzibie PSD Koła Nowo-
gard ul. Wojska Polskiego 7 (budy-
nek laboratorium na terenie szpi-
tala) w każdy czwartek w godz. od 
10:00 do 12:00 lub w dowolnej po-
rze telefonicznie pod nr:   500 553 
190;    795  477 793;  również za po-
średnictwem poczty interneto-
wej  e-mail  cukrzycanowogard@
wp.pl. Aktualne informacje o szko-
le cukrzycy są publikowane na stro-
nie internetowej PSD Koła Nowo-

gard  http://www.cukrzycanowo-
gard.lh.pl/

Efekty leczenia cukrzycy w znacz-
nym stopniu zależą od samego cho-
rego, a nie tylko lekarza i zastosowa-
nego leczenia. To przede wszystkim 
chory musi zarządzać swoją choro-
bą przy pomocy lekarza.

„Chorzy na cukrzycę wiedzący 
najwięcej żyją najdłużej” (prof. Jo-
slin)

Eugeniusz Tworek
Prezes

Zachodniopomorskiego
Oddziału PSD
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Osińska liga Piłki siatkowej

Problemy Bruklinu, ładny mecz Krzywic
W niedzielę (14 stycznia) w hali ZSP w Osinie rozegrana została 6. kolejka Osińskiej Ligi Piłki Siatkowej. Bardzo ładny mecz rozegrały zespoły Krzywic 
oraz Michorka, które podzieliły się punktami. Bruklin Osina nie zebrał składu i przegrał walkowerem z Nowogardem, z kolei Węgorza rozgromiły Parlino.  

Niedzielna 6. kolejka IX edycji 
Osińskiej Ligi Piłki Siatkowej po-
święcona była 26. Finałowi WOŚP. 
Po meczach zawodnicy udali się 
do świetlicy w Osinie gdzie odby-
wała się impreza WOŚP, a  atrakcją 
był koncert zespołu Hubas. Ponad-
to odbyło się wiele licytacji, aukcji, 
loterii itp. Wszystko dla wyrówna-
nia szans w leczeniu noworodków. 
Udział w spotkaniu wziął Wójt 
Gminy Osina wraz z żoną, radni 
Gminy Osina, Sołtysi, oraz Radny 
Gminy Nowogard Michał Wiatr, 
który dla WOŚP zadeklarował tym 
razem porąbanie drzewa. Wracając 
do rozgrywek, rywalizację rozpo-
częli siatkarze z Żabowa i Gwiaz-
dy Osina.  W pierwszej partii do 
stanu 7:7 drużyny grały punkt za 
punkt. Potem do końca seta za-
wodnicy Gwiazdy utrzymali pro-
wadzenie. Żabowo walczyło i nie 
spuszczało głowy, jednak gospo-
darze grali ładnie i kombinacyjnie. 
Pomimo ambitnej walki siatkarzy 
z gminy Nowogard, druga i trzecia 
partia także padła łupem Gwiazdy, 
która umacnia swoją pozycję w li-
gowej tabeli. Żabowo mimo poraż-
ki utrzymało się w pierwszej ósem-
ce. W meczu Czermnicy ze Słajsi-
nem kibice mogli obejrzeć bar-
dzo dobrą grę wiceliderów.  Ka-
pitan Czermnicy Marcin Rapa na 
spokojnie obserwował całe spo-
tkanie z ławki rezerwowych. Gra 
jego zawodników układała się i on 
sam pozwolił sobie na odpoczy-
nek. Czermnica pewnie wygrała 
trzy sety odpowiednio do 8., 17. i 
16. punktów. Bardzo ładne spotka-
nie rozegrali siatkarze z Wojcieszy-
na oraz Kikorzy. Wojcieszyn bawił 
się grą. Kikorze grały na poważnie, 
ale gra nie toczyła się po ich my-
śli. Wojcieszyn dobrze zagrał blo-
kiem i atakiem. Dwa pierwsze sety 

nie porywały kibiców. Choć kibice 
z Wojcieszyna jak zawsze dopingo-
wali swój zespół. Gdyby nie oni by-
łoby to senne widowisko. Set trze-
ci zaczął się od prowadzenie Kiko-
rzy 6:1, po czasie dla Wojcieszyna 
zrobiło się 7:1, a z chwilę 9:9. Od 
tego momentu zaczęła się gra, Ki-
korze odskakiwały na kilka punk-
tów, a Wojcieszyn gonił. Pod ko-
niec seta wynik 21:15 dla Kikorzy. 
Dobra gra w ataku Kikorzy, z kolei 
Wojcieszyn miał problem z skoń-
czeniem akcji, w efekcie tą par-
tię zasłużenie wygrywają Kikorze. 
Zakończyło się podziałem punk-
tów. W kolejnym meczu czekają-
ce na pierwsze punkty Parlino nie 
miało nic do powiedzenia w star-
ciu z Węgorzami.  Pomimo braku 
kapitana zespół z Węgorzy zagrał 
bardzo dobrze i dopisał  kolejne 
3 punkty,gromiąc rywali w kolej-
nych setach odpowiednio do 13., 
14. i 9. punktów. Parlino zanoto-
wało kolejną porażkę, ale zawod-
nicy grają i walczą o każdy punkt. 
Za ambicję i wolę walki zasługują 
na szacunek, Są beniaminkiem w 
OLPS, ale wzbudzają sympatię in-
nych drużyn oraz kibiców. Ten ze-
spół uczy się gry, i kto wie - może 
za rok sprawią jeszcze dużą niespo-
dziankę. W najciekawszym meczu 
dnia spotkali się siatkarze Michor-
ka oraz Krzywic. Był to pojedynek 
zespołów zajmujących 6. i 4. miej-
sce w tabeli po 5. kolejce. Benia-
minek był osłabiony brakiem kil-
ku czołowych zawodników, w tym 
kapitana Arkadiusza Popiołka. Set 
pierwszy to bardzo ładna gra obu 
zespołów. Michorek zmotywo-
wany do walki, grał skutecznie i 
punktował. Krzywice, nieco zdzi-
wione dobrą gra rywala niespo-
dziewanie dla siebie przygrywają 
tego seta do 20. punktów. Set dru-

gi zaczyna się i kończy pozytywnie 
dla Krzywic, gra była szarpana, ale 
wystarczyło to obrońcom tytułu do 
zwycięstwa 25:18.  W decydującej 
partii Michorek zaczyna od dobrej 
gry i prowadzenia 5:2. Za chwilę 
robi się 7:8 i kapitan prosi o czas. 
Po czasie ponownie kibice oglądają 
dobrą grę zawodników Arkadiusza 
Popiołka, lecz w zespole pojawia-
ją się nerwy i niepotrzebne emocje 
oraz dyskusje z sędzią nieupraw-
nionego zawodnika z Michorka, 
który przy stanie 9:10 zostaje upo-
mniany żółtą kartką. Przypomina-
my, że podczas spotkania w sytu-
acja spornych do rozmowy z sę-
dzią uprawniony jest wyłącznie ka-
pitan drużyny. Przy stanie 12:14 o 
czas prosi kapitan Krzywic. Przy 
stanie 22:20 dla Krzywic, sędzia 
odgwizduje błąd ataku zawodnika 
Michorka z II strefy. Uderzona pił-
ka dotyka siatki i antenki co wzglę-
dem przepisów jest błędem. Z de-
cyzją sędziego nie zgadza się ze-
spół Michorka, ale decyzja jest nie-
odwracalna, błąd oczywisty. Wy-
nik 23:20 dla Krzywic. Beniaminek 
traci kolejne 2 punkty i przegrywa 
spotkanie. Zdobywa jednak bar-
dzo ważny punkt. Było to najład-
niejsze spotkanie tej kolejki. Po-
dział punktów był jak najbardziej 
zasłużony. Michorek, nie uwierzył, 
że jest w stanie wygrać to spotka-
nie. W najważniejszych momen-
tach zabrakło ,,zimnej krwi”. Sza-
cunek za wole walki należy się obu 
zespołom. Niestety ze względu na 
fakt, że Bruklin nie zebrał składu, 
mecz z liderami z Nowogardu  za-
kończył się walkowerem... Kapitan 
Bruklinu ma spory orzech do zgry-
zienia. Jeszcze jeden walkower i ze-
spół ten żegna się z ligą. Przy ar-
tykule publikujemy komplet wyni-
ków oraz aktualną tabelę. 

KR

Na zdjęciu siatkarze drużyn Michorek oraz Krzywice, którzy rozegrali najładniejszy mecz 6. kolejki

Osińska Liga Piłki Siatkowej
6. kolejka:
Żabowo – Gwiazda  0:3 (22:25, 19:25, 23:25)
Słajsino – Czermnica  0:3 (8:25, 17:25, 16:25)
Wojcieszyn – Kikorze 2:1 (25:17, 25:13, 18:25)
Parlino – Węgorza  0:3 (13:25, 14:25, 9:25)
Michorek – Krzywice  1:2 (25:20, 18:25, 20:25)
Bruklin – Nowogard  0:3 (0:25, 0:25, 0:25)

M M Zw. Po. P Sety +/- Małe pkt.
1 Czarni Nowogard 6 6 0 18 18 – 0 450 – 236 
2 Czermnica 6 5 1 16 16 – 2 438 – 286 
3 Gwiazda Osina 6 5 1 16 16 – 2 434 – 325 
4 Węgorza 6 5 1 14 14 – 4 432 – 327 
5 Kemka Krzywice 6 5 1 13 13 – 5 420 – 342 
6 Michorek 6 3 3 8 8 – 10 384 – 375 
7 Wojcieszyn 6 3 3 8 8 – 10 374 – 392 
8 Żabowo 6 2 4 6 6 – 12 360 – 388 
9 Słajsino 6 1 5 5 5 – 13 317 – 421 
10 Kikorze 6 1 5 4 4 – 14 298 – 403 
11 Parlino 6 0 6 0 0 – 18 301 – 455 
12 Bruklin Osina 6 0 6 0 0 – 15 191 – 450 

Podczas niedzielnych zmagań nie zabrakło efektownych akcji
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

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

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

zatrudni kierowców samochodów 
ciężarowych 

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

ROzkłAD JAzDY PkP

ATERIMA MED. 
Opiekunki osób 

starszych w Niemczech. 
Premie świąteczne 

do 300 EUR. 
Tel. 91 506 55 55

Atrakcyjne oferty pracy dla opiekunek seniorów, 
praca w Niemczech, szybkie wyjazdy, 

akceptujemy język na poziomie podstawowym. 
Tylko teraz Bonus 300 € za wyjazd do 16 grudnia. 

                         Szczecin – 517 175 599

Sprzedam mieszkanie 
własnościowe w centrum 

Nowogardu o pow. 60 m2, 
IV piętro – cena 210 tys. zł. 

Tel. 608 392 453

ENDOKRYNOLOGICZNY
Lek. med. Adriana Dubińska-Walczak

specjalista chorób wewnętrznych
- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

CHORÓB CUKRZYCY I NADCIŚNIENIA
Lek. Ewa Zdawska

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista diabetolog 

GABINETY MEDYCZNE

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

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

pn., wt. - 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)
U W A G A
Od dnia 10.12.2017r nastąpiła zmiana rozkładu jazdy pociągów, po-

niżej prezentujemy godziny odjazdów pociągów z Nowogardu w kie-
runku na Szczecin Główny i Kołobrzeg.

Kierunek Szczecin Główny:
Godz. Od-

jazdu:
Nowogard

Stacje pośrednie: Przystanek 
końcowy:

Szczecin 
Główny

04:50
pon.-piąt.

Wyszomierz, Osina, Mosty, Gole-
niów, Kliniska, Szczecin Dąbie, Szcze-
cin Zdroje, Szczecin Port Centralny,

05:48

06:36
pon.-sob.

Wyszomierz, Osina, Mosty, Gole-
niów, Kliniska, Szczecin Dąbie, Szcze-
cin Zdroje, Szczecin Port Centralny,

07:38

07:47
pon.-niedz. 

Wyszomierz, Osina, Mosty, Gole-
niów, Kliniska, Szczecin Dąbie, Szcze-
cin Zdroje, Szczecin Port Centralny,

08:59

10:21
pon.-niedz.

Wyszomierz, Osina, Mosty, Gole-
niów, Kliniska, Szczecin Dąbie, Szcze-
cin Zdroje, Szczecin Port Centralny,

11:34

14:27
pon.-niedz.

Wyszomierz, Osina, Mosty, Gole-
niów, Kliniska, Szczecin Dąbie, Szcze-
cin Zdroje, Szczecin Port Centralny,

15:40

16:36
pon.-niedz.

Wyszomierz, Osina, Mosty, Gole-
niów, Kliniska, Szczecin Dąbie, Szcze-
cin Zdroje, Szczecin Port Centralny,

17:49

18:39
pon.-niedz.

Wyszomierz, Osina, Mosty, Gole-
niów, Kliniska, Szczecin Dąbie, Szcze-
cin Zdroje, Szczecin Port Centralny,

19:55

Kierunek Kołobrzeg:
Godz. Od-

jazdu:
Nowogard

Stacje pośrednie: P r z y s t a -
nek końco-
wy:

Kołobrzeg
07:48
pon.-sob.

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

09:02

09:20
sobota,nie-

dziela

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

10:29

11:49
pon.-niedz.

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

13:00

13:47
pon.-piąt.

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

15:07

15:56
pon.-niedz.

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

17:15

17:57
pon.-niedz

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

19:19

20:23
pon.-sob.

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

21:37

21:55
p o n - p i ą t . , 

niedziela
1 przesiadka

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

22:59

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej

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

ReklAmA

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

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

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:

kontakt: 785 601 002

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy

Drewno opałowe 
liściste mieszane
 tanio sprzedam 

 506 012 706, 
506 012 704

Wszelkie usługi
remontowo-budowlane

i wykończeniowe. 
608 364 330,
724 568 015 

NieRUCHOmOŚCi
•	 sprzedam tanio działkę budow-

laną w kościuszkach 1202 m2. Przy 
działce prąd, woda, kanalizacja, do-
jazd utwardzony w pobliżu jeziora. 
575 345 659 

•	 Do wynajęcia lokal handlowy ok. 
40m2 ul. Kościuszki 2g Nowogard. 
693 850 197

•	 Sprzedam działki budowlane w pełni 
uzbrojone. Już z planem zagospoda-
rowania przestrzennego. Oszczędzasz 
czas i pieniądze! 693 850 197 Najlep-
sze ceny w Nowogardzie, Osiedle Sło-
neczne. 

•	 Do wynajęcia pomieszczenie na 
biuro 11m2, i piętro, Nowogard. Ul. 
700 lecia 17b. Tel. 501 549 818

•	 sprzedam działki budowlane w 
karsku przy drodze. 691 664 658

•	 Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojowe. 
504 898 980 

•	 Sprzedam  piętro domu do remontu 
ul. Woj. Polskiego. Tel. 504 898 980 

•	 Do wynajęcia lokal pod działalność 
gospodarczą. 609 24 58 16 

•	 Szukam mieszkania na parterze w 
centrum Nowogardu, min 3 pokoje. 
913920584 

•	 Dębice okazyjnie sprzedam 3000 m2 

działkę pod zabudowę ok. 45 000. Tel. 
501 307 666

•	 Nowogard Asnyka działki pod zabu-
dowę, cisza spokój do 1000m2. 501 
307 666 

•	 Wynajmę pokój 1 osobie. Tel. 798 382 
886 

•	 Sprzedam garaż na Jana Pawła II, cena 
21500 zł. Tel. 609 931 915 

•	 Sprzedam mieszkanie M-3 55m2, ga-
raż Wierzbięcin 18/12. Tel 605 470 602 

•	 Mieszkanie do wynajęcia 70 m2. Tel 
604 269 301 

•	 Dom do wynajęcia w Olchowie. 501 
814 871 

•	 Kawalerka do wynajęcia. 696 207 172

•	 Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
na parterze z garażem lub bez. 725 
836 238, 726 280 768

•	 Sprzedam garaż 35m2 przy ul. Boh. 
Warszawy. Tel. 725 836 238 

•	 Wynajmę lokal :biuro, usługi, handel 
Nowogard. 694 022 406 

•	 Sprzedam garaż, os. Gryfitów. Tel. 790 
876 991 

•	 Szukam mieszkanie dwupokojowe 
lub kawalerka. 501 937 571 

•	 Sprzedam mieszkanie 58m2, 2 poko-
je, ul. Racibora I, kuchnia nowa, meble 
zabudowane, nowe budownictwo, 
195 tys. Tel. 664 205 925 

•	 Sprzedam ładny garaż przy ul. Zam-

kowej podłączony prąd, dojazd wyło-

żony kostką brukową. Tel. 601 430 001 

mOTORYzACJA
•	 Sprzedam amortyzatory, sprężyny i 

chłodnice (do przodu) do Jetta i Gol-
fa. 605 576 908

•	 Sprzedam Alfa Romeo 1.6, TS, 2001, 
cena do uzgodnienia. Tel. 573 367 648 

•	 Sprzedam koła z oponami do Golfa 2, 
13stki, zimówki. TANIO. 605 576 908

•	 Stare samochody, motocykle, moto-
rowery kupię. 600 182 682 

•	 Renault Master sprzedam, 2003, silnik 
2.2. Tel. 512 013 258 

•	 Sprzedam Kia Clarus, 2001, 1,8 ben-
zyna + gaz (założony 2012 r., 80 li-
trów butla), 181.000 km - serwiso-
wany, srebrny met. sedan, opony zi-
mowe, nowa chłodnica klimatyzacji, 
webasto, el. szyby, centralny zamek, 
nowe klocki hamulcowe, rozrząd, 
cały układ wydechowy, inne. Cena 
4850zł, zadbany, tel. 605 522 340. 
Sprzedam Mercedes S 500 W220 
Long, 1999 r., przeb. 330.000 km (ser-
wisowany), LPG 2 butle 120 l., czar-
ny szafir met., czarne skóry, peł-
ne wyposażanie, automatic, nowe 
tarcze i klocki hamulcowe, nowe 
opony, nowy akumulator, cena 
17500 zł, zadbany, tel. 605 522 340 
Kupię Mercedesa każdego. Tel 737 
799 666

•	 Kupię Toyotę każdą. Tel.737 539 555

•	 Sprzedam koła – opony zimowe, No-
kion 195/65 R15 szt 2 Alpin 195/65 
R15 szt2. Tel 518 034 782

•	 Tanio sprzedam Suzuki Swift poj. Sil. 
1300 benzyna, nadwozie w dobrym 
stanie; silnik, skrzynia biegów i resz-
ta mechniki po kapitalnym remon-
cie. Cena do uzgodnienia. Tel. 690 954 
315, 795 801 577

ROlNiCTWO
•	 SPRZEDAM – kaczki, gęsi  skubane. 

796759414

•	 Sprzedam tuczniki. 606 576 417

•	 Kupię marchew od rolnika. 512 340 
806 

•	 Sprzedam prosięta. 695 980 439 

•	 Sprzedam cielaczka-jałówkę. Tel. 518 
488 714

•	 Sprzedam tuczniki. 606 576 417 

 UsłUgi
•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWANÓW, 

WYKŁADZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ 
SAMOCHODOWEJ/ SKÓRZANEJ MA-
TERIAŁOWEJ / POŚCIELI WEŁNIANEJ / 
LANOLINĄ/SPRZĄTANIE: CZYSZCZE-
NIE FUG.TEL.604 373 143 , 794 229 
083.

•	 Elektryk z uprawnieniami E+D. Tel. 
607 289 419 

•	 mONTAŻ meBli, fachowość i do-
świadczenie tel. 608 317 548,

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

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

•	 FiRmA UsłUgOWA „zielona”. Wy-
najem sal na konferencje, zebrania, 
szkolenia. 91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

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

•	 Mycie okien. 731 792 825

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

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

•	 Transport, przeprowadzki, opróżnie-
nie mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 
343 638 

•	 AGENCJA REKLAMOWA VIZART, opra-
wianie prac w 2 minuty, bindowanie, 
wydruki, ksero, laminowanie, Nowo-
gard ul. 700 lecia 15 (nad sklepem zie-
larskim)Tel. 605 522 340 

•	 Przepisywanie prac (licencjackich, 
magisterskich i innych), dokumen-
tów, CV, listów motywacyjnych, Szyb-
ko, solidnie. Agencja reklamowa Vi-
zart  Nowogard ul. 700 lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim)Tel. 605 522 340.

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

•	 Wyburzamy, budujemy i remontuje-
my. 668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 988 
735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, układa-
nie kostki granitowej, polbruku. 726 
403 937

•	 Usługi koparko-ładowarką. 669 
123 127

•	 Usługi ogólnobudowlane. Tel. 511 
901 973 

•	 Wykonam pracę remontowe. 691 
430 490 

•	 Naprawa AgD Nowogard. 698 352 
406

•	 Wypełniam dokumenty do ZUS na 
emeryturę i rente. Tel 507 872 391 

•	 Nauka gry na keyboardzie, gitarze lub 
innym instrumencie – tanio. 669 889 
627

•	 TRANSPORT. 600 182 682

•	 Usługi transportowe TRANSIT-MAXI. 
503 153 159 

•	 Usługi ogólnobudowlane. 511 901 
973 

•	 Matematyka. 668 17 12 12

•	 Transport, przeprowadzki. 600 182 
682 

•	 Dachy. Tel. 660 879 108 

•	 sufity podwieszane, szpachlowa-
nie, malowanie, płytki. stolarka, 
sztukateria. Tel. 697 999 578 

•	 Prace budowlane i wykończeniowe. 
Tel. 660 143 113 

•	 Remonty domów, mieszkań wykoń-

czenia wnętrz. 722 154 477

PRACA
•	 Aktivmed24.pl Opiekunki senio-

rów Niemcy. Premie wakacyjne, 
530555015

•	 AmBeRCARe24 Opiekunki do Nie-
miec, wymagany j. niemiecki ko-
munikatywny, zarobki netto do 
1500 euro/mies., wyjazdy od zaraz, 

sprawdzone oferty, legalnie 737 
451 825, 737 886 919, 737 489 914

•	 spawaczy zatrudnię. Atrakcyjne 
wynagrodzenie. 503 032 234 

•	 Firma LEMARK – lider na runku tacho-
grafów, ogrzewan postojowych i kli-
matyzacji zatrudni elektromechanika 
lub mechanika ze znajomością pod-
staw elektryki. Oferujemy szkolenia i 
pomoc w zdobyciu nowych umiejęt-
ności. Tel. 601 275 900 

•	 Przyjmę do pracy ekspedientkę od-
powiedzialną, sumienną. 797 394 
807 

•	 Zatrudnię elektryków – pomocników 
elektryków, dorywczo do prac biuro-
wych. 606 824 461

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

•	 zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe Niemcy, Holandia, Au-
stria, Anglia, Belgia, Norwegia. Tel. 
71/385 20 18, 601 75 97 97

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

•	 zatrudnię mechanika. 501 762 576 

•	 Mechanik samochodowy z doświad-
czeniem szuka pracy, Nowogard. 733 
663 260 

•	 MURARZY, BETONIARZY, PRACOW-
NIKÓW BUDOWLANYCH ZATRUDNIĘ 
TEL. 694 440 205 

•	 Przyjmę do pracy ekspedientkę od-
powiedzialną, sumienną. 797 394 807 

•	 Zatrudnię tynkarza. 502 103 432 

•	 kucharza/kucharkę oraz pomoc 
kuchenną zatrudnię. Restauracja 
Przystań, Nowogard. Tel. 601 58 40 
56 

•	 Zaopiekuję się osobą starszą, dziec-
kiem, zajmę się sprzątaniem w godzi-
nach 9.00-15.00,. Tel. 517 983 502 

•	 Przyjmę pracownika budowlanego. 
607 654 692

•	 Restauracja i Hotel KAMENA zatrudni: 
barmana- barmankę, pomoc kuchen-
ną, nocnego portiera, kierowcę. Tel. 
507951313

•	 Zlecę położenie regipsu ze szpachlo-
waniem do 250m2. Tel. 502 103 432 

•	 Potrzebny fachowiec do remontu-
-adaptacji dwóch pomieszczeń go-
spodarczych ok. 150 m2. Tel. 660 206 
833

•	 Przyjmę na staż z gwarancją za-
trudnienia w sklepie kosmetyczno 

- chemicznym w Nowogardzie. Tel. 
509861740

•	 Przyjmę do pracy ekspedientkę lub 
na staż. Sklep spożywczo-przemysło-
wy. Tel. 722 050 367, 887 15 12 74

•	 Chętnie podejmę się sprzątania biur 
po południu. 91 435 70 83 

•	 Zaopiekuję się dzieckiem u siebie w 
domu Osiedle Gryfitów. 91 435 70 83 

•	 Zatrudnię pracownika na fermie dro-

biu gm. Osina. Dobre warunki płaco-

we. 511 731 352 

iNNe  
•	 Sprzedam drewno suche tanio. 691 

848 026

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

•	 sprzedam drewno opałowe. 667 
788 820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 kg. 
790 285 382

•	 Sprzedam drewno kominkowe olchę. 
730 744 751 

•	 Szkółka w Karsku poleca drzewa owo-
cowe w pojemnikach już od 20 zł za 
sztukę, tuje szmaragd, wysokość 70-
80 cm 10 zł za sztukę. Tel. 606 106 142 

•	 Zapraszamy na treningi karate kyoku-
shin od 4.09.17r. W poniedziałki i śro-
dy w godz. 18.00-19.00 na ulicy Bema 
41. tel. 721 027 670, 883 737 765  

•	 Sprzedam smartwatch, SAMSUNG 
GEAR FIT SM-R350 CZARNY, nowy 
nieużywany w pudełku, cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522340

•	 Piec CO 1.6 kw sprzedam. 733 494 673 

•	 Pilnie sprzedam nowy agregat prądo-
twórczy Honda EM 5500 cxs. Tel. 660 
448 597 

•	 Kupię westfalkę na drewno, lewą z 
dochówką Tel. 504-550-048

•	 Oddam sofę trzyosobową z funkcją 
spania, tanio sprzedam kompet wy-
poczynkowy 2+1. Tel. 661 242 151 

•	 Stare samochody, motocykle, rowery, 
literaturę kupię. 600 182 682 

•	 Oddam tapczan jednoosobowy w do-
brym stanie. 697 999 578

•	 Sprzedaż siatki ogrodzeniowej leśnej-
-panele ogrodzeniowe, słupki, drut 
oraz cały asortyment. Transport gra-
tis. Tel 721 668 245 

•	 Owczarki niemieckie 8 tygodniowe. 
91 39 21 828 

•	 Sprzedam krajzegę na 380 V, kabel 30 
m, krajzegę na 220V. 696 807 922



16-18.1.2018 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

15

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

informacja Pks 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

RegUlARNA liNiA mi kRO BU sO WA seROCki Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

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

PRzeWóz OsóB - RO mAN BiŃCzYk - linia Regularna 
 Tel. 607 310 591 

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

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

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

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

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

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

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

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

ROzkłAD JAzDY BU sóW

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

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

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

iNFORmATOR lOkAlNY - NOWOgARD
Telefony alarmowe
Policja  - 997, 112
Komisariat Policji Nowogard - 91 57 92 316
Straż pożarna  - 998
Posterunek PSP Nowogard - 91 39 20 118
Pogotowie ratunkowe - 999
Stacja Pogotowia Ratunkowego 
w Nowogardzie - 91 43 26 103
Pogotowie gazowe  - 992
Pogotowie energetyczne - 991
Pogotowie wodn.-kanal. (PUWiS) 
 - 91 39 20 711; 994

Dyżur nocny
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna   
 - 91 39 78 430; 
 609 361 999; 
 665 283 928

Przychodnie - poradnie
Szpital - centrala - 91 39 21 356
Praxis - SZOZ - 91 39 20 787
Praxis - Centrum 
okulistyczno-optyczne - 91 39 27 272
POZ Przychodnia przyszpitalna  
 - 91 39 21 800; 
 91 39 21 806
Medyk - 91 39 29 921
PRAXIS 2 - M. Drobińska - 91 39 25 943
NZOZ “Sanus” - 91 39 26 960
NZOZ “Pro-med” - 91 39 26 740
NZOZ “Leks” - 91 39 25 525
NZOZ “Baby-med”  - 91 39 26 013
Mardent - gabinety lekarskie  
 - 91 39 22 633
Revital - Ośrodek Rehabilitacji 
i Odnowy Biologicznej - 91 39 21 467; 
 609 456 577
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne 
 - 91 39 20 926
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
dzieci, młodzieży i ich rodzin 
 - 91 39 20 743
Warsztaty terapii zajęciowej - 91 39 25 282
Zakład domowej opieki długoterminowej - 
91 39 26 531; 
 509 142 650
stomatologia
Praxis - Centrum stomatologiczne  
 - 91 39 26 999
Pracownia protetyki stomatologicznej -  
 91 39 26 870
Protetyka stomatologiczna 
- Elżbieta Wysocka 
i Kazimierz Trojanowski - 91 39 26 107
“Nowo-dental” B. Szulejko  
 - 91 39 21 467
“Dental - med”  - 91 39 22 098; 
 504 069 800
Lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz  
 - 91 39 25 003; 
 603 705 630
Lek. Stom. Andrzej Rynkiewicz
pogotowie stomatologiczne - 607 771 777
lek. Stom. D. Wałęga - Bąk - 604 441 609
lek. stom. A Mogilnicka - 506 606 955
lek. stom. E. Rosa - 532 512 703
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 39 26 639
lek. stom. M. Andrzejewska - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 601 736 804

Urzędy
Urząd Miejski  
 - 91 39 26 200
Biuro Obsługi Interesanta w UM  
 - 91 39 26 214
Biuro Rady w UM - 91 39 26 210

Urząd Stanu Cywilnego - 91 39 26 230
Wydział Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środow. 
 - 91 39 26 243
Wydział spraw społecznych i obywatelskich
Meldunki - 91 39 26 213
Dowody osobiste - 91 39 26 215
Zarządzanie kryzysowe - 91 39 26 234
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
Geodezji i Rolnictwa - 91 39 26 226
Wydział Rozwoju Lokalnego, 
Funduszu, Kultury i Sportu - 91 39 26 293
Wydział Inwestycji i Remontów  
 - 91 39 26 241
Biuro Podatków i Opłat - 91 39 26 217
Referat Edukacji - 91 39 25 464
Zarząd Budynków Komunalnych  
 - 91 39 26 267
Powiatowy Urząd Pracy f/Nowogard 
 - 91 39 21 376;  
 91 39 21 813
Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii - 91 39 21 118
w nagłych wypadkach - 609 740 647

Wydział komunikacji
Rejestracja pojazdów - 91 57 92 702
Prawo jazdy - 91 57 92 703
Fax - 91 39 21 852

OPs - Ośrodek Pomocy społecznej
Kierownik - Dorota Maślana - 91 39 26 248
Świadczenia rodzinne
- A. Lalik  - 91 39 26 268
Dział usług opiekuńczych 
- B. Ziółkowska - 91 39 20 200

Poczta
ul. 3 Maja - 91 39 21 300; 
 91 39 21 183
ul. Warszawska - 91 39 20 834

Nadleśnictwo Nowogard - 91 39 20 640
zakład karny Nowogard - 91 43 26 600

gabinety weterynaryjne
Danuta Czerwińska
ul. J. Wybickiego 2 - 91 39 23 786
Animal-Vet
ul. Zielona - 666 135 133
Janusz Soroka
ul. L. Okulickiego 6  - 570 656 616
Zdzisław Truszyński
ul. T. Kościuszki 21 - 91 39 21 801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 38 - 91 39 20 814
szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1 - 91 39 26 270
Szkoła Podstawowa nr 2 - 91 39 26 274
Szkoła Podstawowa nr 3 - 91 39 26 291
Szkoła Podstawowa nr 4 - 91 39 23 028
SP w Długołęce - 91 39 10 492
SP w Orzechowie - 91 39 10 994
SP w Strzelewie - 91 39 10 224
SP w Żabowie - 91 39 10 694
SP w Błotnie - 91 39 10 190
SP w Wierzbięcinie - 91 29 10 795
I Liceum Ogólnokształcące - 91 39 20 213
Liceum Ogólnokształcące nr II - 91 39 25 107
ZSP im. Stanisława Staszica - 91 39 21 162
Prywatne Publiczne Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych; 
Niepubliczna Szkoła Policealna  
 - 91 39 26 691
Prywatne Liceum Ogólnokształcące
 Zaoczne Centrum Edukacji Zdroje  
 - 91 39 25 494

Prywatne Policealne Studium Zawodowe  
 - 91 39 22 181
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  
 - 91 39 20 108

Przedszkola i żłobki
Przedszkole nr 1
ul. Żeromskiego - 91 39 26 286
Przedszkole nr 3
ul. J. Poniatowskiego - 91 39 26 288
Przedszkole nr 4
ul. T. Kościuszki - 91 39 26 287
Zielone Przedszkole
ul. Zielona - 91 39 26 691; 
 505 388 292
Artystyczne Przedszkole 
Kraina Fantazjiul. Gen. J. Bema - 660 797 838
“Promyczek” Specjalistyczny 
punkt przedszkolny, 
ul. Boh. Warszawy - 609 931 469
Niepubliczny Żłobek "Maluszkowo”
ul. ks. Racibora - 534 015 943
Niepubliczny “Malinowy Żłobek”
ul. Boh. Warszawy - 604 873 917

kultura
Miejska Biblioteka Publiczna  
Dyrektor - 91 39 26 260
Czyt. dla dorosłych - 91 39 26 261
Nowogardzki Dom Kultury  
Sekretariat - 91 39 26 283
Biuro kina/ dział imprez i promocji 
 - 91 39 25 779
Kasa - 91 39 26 262

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP - 91 39 26 370; 
 506 081 328
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego   
 - 91 39 21 004
Parafia pw. MB Fatimskiej  
 - 91 39 21 592

Usługi pogrzebowe 
J. Furmańczyk, Zakład Pogrzebowy  
 - 91 39 21 767
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  
 - 692 354 065
MEMORIS M. Śmigiel - 693 230 190

Apteki
Centrum Zdrowia
ul. 700-lecia - 91 57 62 139
Majowa
ul. 3 Maja - 91 30 70 708
Cefarm
ul. Plac Wolności - 91 39 20 203
Cardia
ul. 700 - lecia - 91 39 21 330
Niebieska
ul. 15 Lutego - 91 43 26 177
Asa
ul. Warszawska - 91 39 20 494
Niebieska 2
ul. Kościuszki - 91 57 90 830
Nowa Farmacja
ul. Bohaterów Warszawy - 91 57 30 437

Taksówki - 91 39 20 260

Pomoc drogowa
Grzegorz Irzymski - 91 39 22 402; 
 601 893 944
Andrzej Słomski - 665 770 442
Krzysztof Pietrzak - 601 938 293
R&J MIX - 608 731 620

Urząd gminy
Wójt - 91 39 10 390
Kierownik USC, St. ds. obywatelskich
 i ewidencji ludności  - 508 499 549
St. ds. podatków i opłat  - 508 499 661
St. ds. zarządzania kryzysowego, obrony cy-
wilnej i ochrony środowiska  - 508 499 580
Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami  
 - 508 499 247
St. ds. obsługi organów Gminy, działalności 

gospodarczej, kultury i zdrowia  - 508 499 567
St. ds. funduszy zewnętrznych, promocji, 
turystyki i sportu  - 508 499 620
OPs - Ośrodek Pomocy społecznej
Kierownik Anna Kaliczyńska - 508 499 534
Pracownicy socjalni - 508 499 561
 508 499 483
Asystent rodziny Patrycja Bielej - 508 499 621
gminna Biblioteka Publiczna
Kierownik Krzysztof Górecki - 91 39 10 305

szkoła Podstawowa im. B. Malinowskiego
Dyrektor Tatiana Olbert - 91 39 10 389
Sekretariat - 91 39 10 380
Przychodnie
NZOZ “Proximus” - 91 39 10 310
Punkt apteczny - 91 39 11 611
Poczta - 91 39 10 323
Parafia pw. NP NMP w Osinie - 91 39 10 386

iNFORmATOR lOkAlNY - OsiNA
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TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

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

www.partnerstal.pl

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

R e k l A m A
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

OgłOszeNiA

Materiał                                      cena do 100 kg cena powyżej 100 kg
1. Miedź                   18,00 zł/kg               19,00 zł/kg
4. Mosiądz       11,00 zł/kg               11,50 zł/kg
5. Akumulatory         2,50 zł/kg                 2,70 zł/kg
6. Felgi aluminiowe        4,80 zł/kg                 5,00 zł/kg
7. Ołów          5,20 zł/kg                 5,50 zł/kg
8. Aluminium elektryczne       5,00 zł/kg                5,50 zł/kg
9. Aluminium grube        4,20 zł/kg                4,50 zł/kg
10. Aluminium niesort       3,80 zł/kg                4,00 zł/kg
11. Złom cienki (blacha)       0,58 zł/kg                0,58 zł/kg
12. Złom gruby (wsad, żeliwo)          0,75 zł/kg                0,75 zł/kg

Skup hurtowy metali kolorowych 

Przy wadze ok. 1000 kg metali kolorowych ceny do negocjacji

Firma P.P.U.H. Oskar Bonda w Nowogardzie • ul. Nadtorowa 14b

Płatne gotówką od ręki
więcej informacji  tel. 511 444 559

OgłOszeNiA

znamy rywali Pomorzanina na niemieckim 
turnieju

Zagrają z Hansą Rostock
Jak informowaliśmy już w listopadzie 2017 roku, Pomorzanin po raz czwarty weźmie udział 
w halowym turnieju piłki nożnej w Bad Doberan, organizowanym przez zaprzyjaźniony ze-
spół Doberaner FC. Niedawno odbyło się losowanie grup. Pomorzanin zagra między inny-
mi z juniorami starszymi słynnej Hansy Rostock. Turniej odbędzie się 27 stycznia. 

Odkąd Pomorzanin Nowo-
gard nawiązał współpracę z 
niemieckim klubem Doberaner 
FC, latem Niemcy odwiedzają 
Nowogard aby odbyć tutaj swój 
obóz przygotowawczy, z ko-
lei zimą Pomorzanin jedzie do 
Bad Doberan, aby wziąć udział 
w halowym turnieju piłkarskim 
pod nazwą OSPA Cup. W tym 
roku turniej zaplanowano na 27 
stycznia, a przed kilkoma dnia-
mi zostały rozlosowane po-
szczególne grupy. Nowogardzki 
klub został wylosowany jako 

ostatni do grupy B. Pomorza-
nin rywalizować będzie m.in. 
z zespołem U21 słynnej Han-
sy Rostock. Ponadto, w grupie 
B Pomorzanin zmierzy się tak-
że z Güstrower SC 09 oraz SV 
Warnemünde. Z kolei w gru-
pie A znaleźli się gospodarze 
Doberaner FC, a także SpVgg 
Cambs-Leezen, PSV Rostock 
oraz Rostocker Robben. Bę-
dzie to dobry początek zimowe-
go okresu przygotowawczego. 
Wierzymy, że podopieczni Zbi-
gniewa Gumiennego zaprezen-

tują się zdecydowanie lepiej niż 
przed rokiem… Przypomnij-
my, że po raz pierwszy Pomo-
rzanin w Bad Doberan podczas 
OSPA Cup zagrał w 2015 roku, 
osiągając wówczas  jak dotąd 
swój najlepszy wynik w postaci 
6. miejsca. Rok później nowo-
gardzianie zakończyli rywaliza-
cję na 7. pozycji, z kolei w 2017 
roku dopiero na 10. miejscu. Po 
zakończeniu turnieju tradycyj-
nie opublikujemy wyniki no-
wogardzkiego zespołu. 

KR

Pomorzanin podczas oficjalnego losowania trafił do grupy B

mistrzostwa Powiatu w 
koszykówce

SP nr 1 bez awansu
W środę (10 stycznia), w hali sportowej OSiR przy ul. Nor-
wida 1 w Goleniowie, Ośrodek Sportu i Rekreacji zorgani-
zował mistrzostwa Powiatu, w mini piłce koszykowej chłop-
ców szkół podstawowych.

Do zawodów zgłosiły się 3 
szkoły: SP nr 2 w Goleniowie, SP 
nr 4 w Goleniowie oraz SP nr 1 w 
Nowogardzie. Młodzi koszyka-
rze walczyli o miejsce gwarantu-
jące prawo gry w mistrzostwach 
regionu B. Reprezentanci Szko-
ły Podstawowej nr 1 z Nowogar-
du, w pierwszym meczu podej-
mowali koszykarzy goleniowskie-
go SP nr 2. Gospodarze wysoko 
zawiesili poprzeczkę i ostatecz-
nie bez problemów pokonali no-
wogardzian 35:10. W drugim me-
czu choć było nieco lepiej, to jed-
nak uczniowie z „Jedynki” także 
nie zdołali wygrać. SP nr 4 z Go-
leniowa rzuciła naszym koszyka-
rzom 21 punktów, przy jedynie 
13 oczkach nowogardzian, którzy 
ostatecznie zakończyli rywaliza-

cję na 3. miejscu. Dodajmy, że SP 
nr 4 z Goleniowa wygrała 18:13 w 
bezpośrednim starciu z SP nr 2 w 
Goleniowie i wywalczyła awans 
do mistrzostw regionu B. przy ar-
tykule publikujemy komplet wy-
ników oraz klasyfikację końcową. 

KR

Mistrzostwa Powiatu Szkół Podstawowych w koszykówce chłopców
Wyniki:
SP nr 2 w Goleniowie – SP nr 1 w Nowogardzie 35:10
SP nr 4 w Goleniowie – SP nr 1 w Nowogardzie 21:13
SP nr 4 w Goleniowie – SP nr 2 w Goleniowie 18:13
Klasyfikacja końcowa:
1. Szkoła Podstawowa nr 4 w Goleniowie (Awans do mistrzostw Re-

gionu B)
2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Goleniowie
3. Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowogardzie



POLSKI 
WYDAWCA

Wyspy Kanaryjskie, Cypr, Włochy, Grecja, 
Maroko, Bułgaria, Chorwacja, Kuba, Meksyk

Rezerwując wycieczki i wczasy
do 25.01.2018 r. na rok 2018

PROMOCJA do 40%
28.04 - 3.05.2018 Szwajcaria

Nie wiedziałam, że oddychanie jest takie trudne

reklama

reklama reklama

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

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

Zapraszamy

Nasze atuty:

Piątek 
19 stycznia 2018 r. 
Nr 6 (2634)
nakład 3000 
Rok XXV   ISSN 1897-2640 

Cena 2,00 zł 
(w tym 5% VAT)

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

Śmigiel Ryszard

ŚR

KOMPLEKSOWE  USŁUGI
& ŚMIGIEL

Zakład Kamieniarski
- Nagrobki - Grobowce - Parapety - Schody

Kwiaciarnia
- Znicze - Kwiaty - Wiązanki - Wieńce

Tel. 601 595 069, 91 392 18 14
     e-mail: puhp.smigiel@wp.pl
   www.kamieniarstwo-smigiel.pl

Korzystając z naszych usług pogrzebowych zyskasz
-10%  RABATU  NA  USŁUGI  KAMIENIARSKIE

UL. CMENTARNA 3,  72-200 NOWOGARD

       Usługi Pogrzebowe 
        Grzegorz Śmigiel
- Trumny - Urny - Ekshumacje - Przewozy
         Obudowy - Krzyże - Tabliczki

Kontakt całodobowy: 693 230 190
      e-mail: memoris.zp@o2.pl
            www.memoris.eu

GAŚNICE

Tel. 602 870 300

Autoryzowany serwis 
w Nowogardzie

Legalizacja - Sprzedaż
Napełnianie butli CO2

Jesteś zainteresowany? Masz pytania?
Wyślij mailem na adres: kawszyn@mojatoyotaplus.pl

swoje CV lub dostarcz osobiście na adres 
ul. 3 Maja 27 B, 72-200 Nowogard, SALON TOYOTY

nr kontaktowy 501 374 789 

TOYOTA KOZŁOWSKI
oddział w Nowogardzie

ZATRUDNI:
KSIĘGOWĄ

Kancelaria 
Radcy Prawnego  
r.pr. Agnieszka Warian  

 
ul. Wojska Polskiego 3  

I piętro  pok. 117   
Nowogard  

czynne pn-pt od 9 do 17 
 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  

po wcześniejszym umówieniu 
telefonicznym 

Kancelaria udziela 
 bezpłatnych porad prawnych 

s. 2

     PRYWATNE PUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
                  DLA DOROSŁYCH

prowadzi nabór lutowy
do bezpłatnego 

Informacje i zapisy:
Nowogard  •  ul. Zielona 11 •  tel. 91 39 26 691

www.zielona.mojaszkola.net

I zjazd: 3-4 lutego 2018 r.
ZAPRASZAMY 

Liceum Ogólnokształcącego

Wynajmę lokal 
o powierzchni użytkowej 85,63 m2 

(po Nocnej Opiece medycznej,
4 pomieszczenia) 

przy ulicy 3 maja 46 w Nowogardzie. 
kontakt pod nr 

tel. 694 440 201, 695 264 677

Burzą byłą winiarnię  
- będzie osiedle

s. 5

auto prowadził  
uczeń ZSP Nowogard

Zginął 
młody 
człowiek
Na lekarza 
skarżą się nie 
tylko ratownicy 

Przed kim 
stoi otworem 
kariera w UM

atak zimy

s. 3

s. 11
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W skrócie

kronika 
Straży Pożarnej
14.01.2018 r.  godz. 19:44
Nowogard, ul. Cmentarna, po-

żar śmietnika

15.01.2018 r. godz. 06:24
Obwodnica Nowogardu, trasa S 

6 - Karsk, wypadek Mercedes Ac-
tros , Mercedes Axor , Nissan Na-
vara. Samochodami jechali tylko 
kierowcy. Wszyscy uczestnicy zda-
rzenia byli poza autami, dwóm po-
szkodowanym pomocy medycz-
nej udzielali ratownicy pogoto-
wia ratunkowego, po czym osoby 
te zostały przetransportowane do 
szpitala. Działania straży pożarnej 
polegały na: zabezpieczeniu miej-
sca zdarzenia, odłączeniu akumu-

latorów w samochodach, oświe-
tleniu terenu, usunięciu płynów 
eksploatacyjnych z jezdni z uży-
ciem sorbentu. Na czas działań 
droga w kierunku Szczecina była 
nie przejezdna. Policja wprowa-
dziła objazd przez Nowogard.

16.01.2018 r.  godz. 10:03
Nowogard, samochód osobo-

wy VW Caddy. Po przybyciu zastę-
pu samochód osobowy marki VW 
Caddy znajdował się w rowie poza 
obrysem jezdni. Na miejscu ZRM, 
kierująca w karetce.

Kobieta podróżująca pojazdem 
nie została zabrana  przez ZRM 
(pozostała na miejscu).

godz. 06:55
Droga Grabin - Sikorki, drzewo 

na drodze. W chwili przybycia za-
stępu na miejsca zdarzenia zasta-
no drzewo na drodze, które bloko-
wało ruch na dwóch pasach. Dzia-
łania polegały na usunięciu drze-
wa i przywróceniu drożności dro-
gi.

godz. 03:36
Droga Nowogard - Długołęka, 

drzewo na drodze blokujące prze-
jazd w dwóch kierunkach. Działa-
nia polegały na usunięciu drzewa i 
przywróceniu drożności drogi.

KP PSP Goleniów

Po raz kolejny uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3 brali udział w Fi-
nale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przedstawiciele Samorządu 
Uczniowskiego szkoły przekazali wcześniej zebrane pieniądze, główne-
mu organizatorowi w Nowogardzie, którym był Nowogardzki Dom Kul-
tury. Kwota, która przekazali wynosiła 540 zł i zasili ona konto Orkiestry.

W Szkole Podstawowej nr 2, jeszcze przed feriami zimowymi, odby-
ło się spotkanie z funkcjonariuszem policji, Klaudią Gieryń. Policjantka 
przypomniała o zagrożeniach czyhających na dzieci w trakcie ferii zi-
mowych. Omówiła z nimi zasady bezpieczeństwa podczas uprawiania 
sportów zimowych i zabaw na świeżym powietrzu. Uczniowie otrzyma-
li wskazówki jak bezpiecznie bawić się na śniegu, jak zachować się na 
kuligu i przypomniano im o noszeniu odblasków. Przekazaną wiedzę z 
zakresu bezpieczeństwa pomogła utrwalić prezentacja multimedialna 
„Bezpieczne ferie 2018”.

auto prowadził uczeń ZSP Nowogard

Śmiertelny wypadek pod 
Dobrą 
W środę 17 stycznia około godziny 22:10, na drodze pomiędzy miejscowościami Tucze i 
Dobra doszło do tragicznego w skutkach wypadku drogowego. Mimo podjętej reanima-
cji, zmarł pasażer samochodu. Kierowca auta doznał poważnych obrażeń - to Wojciech G. - 
uczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie. 

Ze wstępnych informacji wy-
nikało, że samochód, w któ-
rym jechały dwie osoby, ude-
rzył w drzewo.  Na miejsce na-
tychmiast zadysponowano dru-
hów z OSP Dobra, strażaków z 
JRG Łobez oraz JRG Nowogard, 
dwie karetki pogotowia ratun-
kowego oraz policję. Po przy-
byciu na miejsce zdarzenia po-
twierdzono zgłoszenie. Nieste-
ty, pomimo prób reanimacji nie 
udało się przywrócić czynno-
ści życiowych pasażera samo-
chodu – 22-letniego Pawła A.  Z 
obrażeniami ciała do gryfickie-
go szpitala przetransportowano 
kierowcę Opla Vectra, 19-let-
niego Wojciecha G., ucznia 
trzeciej klasy technikum infor-
matycznego w ZSP w Nowogar-
dzie, którego bliska rodzina po-
chodzi z gminy Nowogard. 

Zarówno zmarły pasażer jak 

i kierowca doskonale się znali. 
Obaj pochodzą z tej samej miej-
scowości - Tucze k. Dobrej. 

Jak się nieoficjalnie dowie-
dzieliśmy, 19-letni kierowca za-
ledwie kilka tygodni wcześniej 
odebrał prawo jazdy.

W tej chwili trudno okre-
ślić jednoznacznie przyczy-
nę śmiertelnego wypadku. Na 
drodze panowały utrudnione 

warunki. Będzie to wyjaśniać 
śledztwo prowadzone przez ło-
beską prokuraturę. W sprawie 
będzie powołany na pewno bie-
gły z zakresu ruchu drogowe-
go. Nie ma na razie informacji, 
czy kierowca był trzeźwy bądź 
pod wpływem innych niedo-
zwolonych środków. W szpita-
lu pobrano krew do badań, ale 
ich wynik będzie znany za kil-
ka dni. 

Nie po raz pierwszy drze-
wa rosnące przy drodze Dobra 
– Tucze zebrały śmiertelne żni-
wo. O tym jednym, konkretnym 
drzewie, na którym rozbił się 
19-latek i jego 22-letni kolega, 
można mówić, że jest wyjątkowo 
pechowe. Na drzewie tym wisi 
już jeden krzyż – upamiętnia on 
wcześniejsze tragiczne zdarze-
nie drogowe, w którym również 
jedna osoba poniosła śmierć na 
miejscu.  

MS, AH

Samochód, którym kierował 19-latek został doszczętnie zniszczony

Drzewo, na którym rozbili się dwaj młodzi mężczyźni, już w przeszłości było miej-
scem tragedii, dlatego wisi na nim krzyż

Zima, jak co roku, za-
skoczyła wszystkich - dro-
gowców i kierowców. Z 
odśnieżania nie wywiąza-
ły się służby za to odpo-
wiedzialne, nie tylko na 
drogach ale i chodnikach. 
Spacerując chociażby 
chodnikiem przy ulicy Ar-
mii Krajowej, natknąć się 
można było na niewiel-
kie grudy piachu, w dość 
dużych odległościach. W 
taki właśnie sposób za-
bezpieczono przechod-
niów przed poślizgnię-
ciem. Należałoby chy-
ba założyć przysłowio-
we siedmiomilowe buty, 
żeby trafić stopą na miej-
sca posypane piaskiem.
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W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

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

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

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

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

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

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

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

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

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

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

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

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

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

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reklama reklama

reklama

reklama

BaDaNIa 
PSYCHOlOGICZNe  
Dla kIerOWCÓW.  

7 DNI W TYGODNIU.  

Tel. 794 669 811

awantura na Izbie Przyjęć - Na lekarza skarżą się nie tylko ratownicy 

Uderz w stół?
Rozdzwoniły się w redakcji telefony, po ujawnieniu przez nas pisma, jakie ratownicy medyczni wystosowali do dyrektora szpitala, w sprawie konfliktów, 
do jakich dochodzi pomiędzy nimi, a jednym z lekarzy pracujących w nowogardzkim szpitalu. Na zachowanie lekarza skarżą się rodziny pacjentów, a tak-
że personel samego szpitala.

Przypomnijmy, że w ubiegły 
wtorek opublikowaliśmy tekst 
pt. „Awantury na izbie przy-
jęć”, który w dużej mierze sta-
nowił pismo, prośbę o inter-
wencję podpisaną przez nowo-
gardzkich ratowników. W pi-
śmie tym, przekazanym do wia-
domości również burmistrzowi i 
przewodniczącemu Rady Miej-
skiej, ratownicy skarżą się na 
zachowanie lekarza zatrudnio-
nego kilka miesięcy temu przez 
K. Lembasa, pracującego na od-
dziale internistycznym. Zacho-
wanie w/w lekarza, wobec pra-
cowników pogotowia pozbawio-
ne jest jakiegokolwiek szacunku 
i elementarnych, ogólnie przyję-
tych zasad etyki zawodowej. Le-
karz ma być w stosunku do ra-
towników arogancki i wulgarny. 
To takiego zachowania ma do-
chodzić w obecności pacjentów, 
których pogotowie przywozi na 
izbę przyjęć naszego szpitala. 

Po naszym artykule rozdzwo-
niły się telefony czytelników. 
Wśród nich były także osoby na 
co dzień pracujące w szpitalu, 
ale także rodziny pacjentów, któ-
re miały okazję poznać lekarza. 

- Niestety ten tekst to sama 
prawda, my mieliśmy nieprzy-
jemność poznać tego lekarza, kie-
dy na oddział trafił mój tato, star-
szy mężczyzna, chorujący na no-
wotwór- mówi nam mieszkaniec 
Nowogardu – Początkowo lekarz 
ten nie chciał przyjąć ojca, dopie-
ro po mojej interwencji u dyrek-
tora, zabrał go na oddział. Przez 
tego lekarza mój tata o mało nie 
umarł. Mężczyzna opowiada, że 
nie raz miał okazję widzieć za-
chowanie lekarza i słyszeć jego 
aroganckie teksty – Któregoś 
dnia, kiedy przyjechała karetka z 
pacjentem, powiedział do ratow-

ników „co wy mi tu przywieźli-
ście?” Czy tak zachowuje się le-
karz?- pyta mieszkaniec.

- Wszystko co jest napisane w 
tym artykule to prawda, a nawet 
jest jeszcze  za mało napisane- 
mówi nam kobieta, podająca się 
na pielęgniarkę zatrudnioną w 
szpitalu w Nowogardzie, chcąca 
jednak zachować swoją anoni-
mowość - Ludzie się boją o swoją 
pracę i nikt ze szpitala oficjalnie 
Panu tego nie powie, ale zapew-
niam pana, ze ten lekarz swo-
im zachowaniem łamie wszelkie 
standardy kultury, zwykłej kultu-
ry osobistej. Jest arogancki, cham-
ski, a personel niższego stopnia 
traktuje jak kogoś gorszego od 
siebie, tylko dlatego, że ukończył 
studia medyczne. Nie dziwię się 
tym ratownikom, że zdecydowa-
li się na taki krok. Pracują w za-
wodzie wiele lat, mają doświad-
czenie, pokończone szkoły i kur-
sy, a są ciągle przez tego pana po-
niżani - dodaje kobieta. Zarzu-
ca też lekarzowi niewłaściwe za-
chowanie w stosunku do pacjen-
tów i ich rodzin. - Ten lekarz nie 
zachowuje się tak tylko w stosun-
ku do nas, czy ratowników, on 
miał też już konflikty z lekarza-
mi, ale ci są zawsze solidarni i na 
zewnątrz tego nie wyniosą. Naj-
gorsze jest jednak, że ten pan tak 
samo źle traktuje pacjentów, ale i 
ich rodziny. Raz do szpitala przy-
jęto panią, która miała wzdęcia, 
bardzo źle się czuła, to była sta-
ruszka… Słyszę, jak on do niej 
mówi „Czego się pani nażarła”. 
Tak odzywa się lekarz do pacjen-
ta? - opowiada nam pielęgniarka 
i informuje jeszcze o innych, cie-
kawych okolicznościach zwią-
zanych z zatrudnieniem leka-
rza. – Nie wiem, czy państwo to 
wiecie, ale na oddziale wewnętrz-

nym naszego szpitala zatrudnio-
no obecną partnerkę tego lekarza, 
która pełni funkcję p.o. oddziało-
wej, a na pewno jest szykowana 
na to stanowisko, chociaż nie ma 
kwalifikacji. Mało tego, ta pani 
jest faworyzowana przez naczel-
ną, bo np. wystawia się delega-
cje na kursy w czasie pracy, gdzie 
inne pielęgniarki muszą się do-
szkalać w wolnym czasie, za wła-
sne pieniądze - mówi nam kobie-
ta. 

W związku z tymi informa-
cjami ponownie poprosiliśmy 
o komentarz dyrektora szpitala, 
Kazimierza Lembasa. Dyrektor 
nie chciał oficjalnie na tym eta-
pie komentować sprawy w za-
kresie skarg na zachowanie leka-
rza. Powtórzył to, co powiedział 
nam we wtorek, że w tej sprawie 
wkrótce ma odbyć się spotka-
nie z dyrektor wojewódzkiej sta-
cji pogotowia, na którym dyrek-
tor Lembas będzie chciał usta-
lić dalsze działania. Co do skarg 
pacjentów, to dyrektor potwier-
dził, że niektóre z tych przypad-
ków zna, ale nie zakończyły się 
one oficjalnymi skargami. Lem-
bas w rozmowie z naszym dzien-
nikarzem przyznał, że lekarz ma 
„trudny charakter” i jest „może 
trochę nadpobudliwy”, ale jed-
nocześnie jest świetnym diagno-
stą, a sytuacje konfliktowe, spor-
ne pojawiają się tylko dlatego, 
że lekarz ten skrupulatnie prze-
strzega procedur i prawa, co nie 
wszystkim się podoba. 

K. Lembas potwierdził fakt, 
że na oddziale wewnętrznym 
pracuje pielęgniarka, którą łą-
czy z lekarzem silna więź oso-
bista. Dyrektor nie widzi jed-
nak w tym nic złego. Jego zda-
niem to nie ma wpływu na pra-
cę, bo jest sferą prywatną. Za-

przecza też jednocześnie, że ko-
bieta ta pełni funkcję p.o. od-
działowej na internie - jest zwy-
kłą pielęgniarką na kontrakcie. 
Zaprzeczył również informacji, 
aby była szykowana na oddzia-
łową. Nie zgodził się także z za-
rzutami faworyzowania kobie-
ty - po rozmowie z naczelną po-
informował redakcję, że każda z 
pielęgniarek ma przyznane rocz-
nie 10 dni, które może wykorzy-
stać na kursy wymagane przez 
zakład pracy. Jedynie szkolenia 
i specjalizacje wychodzące poza 

oczekiwania pracodawcy, mu-
szą być przez pielęgniarki reali-
zowane w czasie poza pracą i na 
własny koszt. 

Jak zakończy się „awantura na 
izbie przyjęć”? O tym będziemy 
informować na bieżąco. 

Marcin Simiński 

To na Izbie Przyjęć nowogardzkiego szpitala ma dochodzić do awantur pomiędzy 
jednym z lekarzy a ratownikami medycznymi - jak się okazuje nie tylko
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Urząd miejski nadesłał
W związku z artykułem w DN pt. „Czytelnicy telefonują”, z 
dn. 05-08.01.2018, otrzymaliśmy z UM Nowogard następu-
jącą treść: 

l. Nieprawdą jest, że wydano 3 czy 4 mln zł z kieszeni podatnika 
na kanalizację nad jeziorem. Wydano na ten cel 630 tys. z budżetu 
gminy, a 1,77 mln zł ze środków zewnętrznych.

2. Nieprawdą jest, że burmistrz nie rozwiązał żadnego problemu. 
Burmistrz rozwiązał m.in. problem ochrony zdrowia poprzez roz-
budowę szpitala. Rozwiązał m.in problem bezrobocia oraz rozwo-
ju gospodarczego gminy poprzez utworzenie strefy ekonomicznej, 
uzbrojenie jej terenów oraz "ściągnięcie" inwestora, który wybuduje 
zakład i zatrudni 320 osób.

m. Figura ostatecznie  odeszła  

P. Pietrzak na razie   
p.o. komendanta
Jak już informowaliśmy ostatecznie odeszła ze stanowiska komendanta nowogardzkiej Po-
licji podinspektor Małgorzata Figura. Do czasu powołania nowego komendanta Komisa-
riatu Policji w Nowogardzie, obowiązki te powierzono asp. szt. Piotrowi Pietrzakowi. 

Zgodnie z zapowiedziami 
podinsp. Małgorzata Figura nie 
jest już oficjalnie komendantem 
nowogardzkiego Komisariatu 
Policji. Na pełniącego obowiąz-
ki szefa policji w Nowogardzie, 
komendant powiatowy policji  
insp. Krzysztof Targoński po-
wołał  asp. szt. Piotra Pietrzaka 
- dotychczasowego zastępcę M. 
Figury. Zmiana ta nastąpiła do-
kładnie 13 stycznia - informuje 
nas rzecznik prasowy policji, st. 
asp. Julita Filipczuk. 

- Komendant Powiatowy Poli-
cji w Goleniowie powierzył obo-
wiązki Komendanta Komisaria-
tu Policji w Nowogardzie asp.  

sztab. Piotrowi Pietrzakowi, na 
okres 3 miesięcy - informuje J. 
Filipczuk. 

K. Targoński pytany przez DN 
o to, czy już wiadomo, kto bę-
dzie nowym komendantem w 
Nowogardzie, odpowiedział, że 
decyzja nie została jeszcze pod-
jęta. Nie określił również kiedy 
ma to dokładnie nastąpić. Wcze-
śniej rzecznik policji informo-
wała jedynie, że nowy komen-
dant ma być powołany do końca 
stycznia. Możliwe jednak, że na-
stąpi to później. 

Jak ustalił DN, była już ko-
mendant KP Nowogard, pod-
insp. Małgorzata Figura będzie 
pracowała w Komendzie Woje-
wódzkiej  w Szczecinie. 

MS

P.o. komendata policji w Nowogardzie 
Piotr Pietrzak został powołany na to 
stanowisko, do czasu wyłonienia no-
wego szefa naszej policji

Wracamy do sprawy budowy na strefie 

Inspektor: prace prowadzono 
bez pozwolenia 
W poprzednim tygodniu informowaliśmy o interwencji Powiatowego Inspektora Nadzo-
ru Budowalnego, w związku z rozpoczętymi pracami budowlanymi na terenie podnowo-
gardzkiej strefy ekonomicznej. Przypomnijmy, że mający tam wybudować fabrykę inwestor 
rozpoczął roboty nie posiadając pozwolenia na budowę, nie zgłaszając także odpowiednim 
służbą chęci przygotowania terenu pod rozpoczęcie robót. 

Jak informowaliśmy, nie dość, 
że prace mimo braku odpowied-
nich zezwoleń rozpoczęto, to jesz-
cze w żaden sposób terenu nie za-
bezpieczono, choćby ogrodze-
niem. Próżno też było szukać ja-
kiejś tablicy informacyjnej w spra-
wie rozpoczętych robót. Krótko 
po tym Urząd Miejski na swojej 
oficjalnej stronie próbował jednak 
całą sprawę zafałszować i zbagate-
lizować, mało tego wypuszczając 
w eter informacje o rzekomej złej 
woli osób, które upomniały się o 
przestrzeganie prawa budowla-
nego i dbania o bezpieczeństwo- 
a byli to głównie mieszkańcy na-
szego miasta, którzy to właśnie do 
redakcji DN zgłosili swoje obawy 
i wątpliwości w kwestii rozpoczę-
tych na strefie prac. 

Wobec tego, nie pozostaje nic 
innego, jak opublikowanie pisma, 
jakie w tej sprawie otrzymaliśmy 
od Powiatowego Inspektora Nad-
zoru Budowlanego w Goleniowie, 
p. Hanny Krugły. W piśmie tym 
p. Inspektor informuje o efektach 
kontroli na strefie oraz decyzjach 
jakie zostały podjęte.

Dodajmy tylko, że wszczęcie 
przez nadzór budowlany postę-
powania wyjaśniającego, spo-
wodowało umorzenie przez sta-
rostwo procedury zmierzającej 
do wydania warunków budo-
wy. Procedura ta zostanie wzno-
wiona, po ponownym złożeniu 

wniosku przez inwestora, dopie-
ro kiedy nadzór zakończy swoje 
postępowanie, a inwestor przy-
wróci teren do pierwotnego sta-
nu. W tym czasie nie powinno 
się tam prowadzić żadnych prac 
budowlanych. 

MS

Zła zima zaskoczyła 
drogowców? 
Pierwszy w tym roku atak zimy, jaki miał miejsce w minio-
ny wtorek zaskoczył jak zwykle drogowców. Nie trzeba było 
czekać długo na efekty braku odśnieżenia ulic. 

W nocy z poniedziałku na 
wtorek spadł pierwszy śnieg. 
Towarzyszące temu wcześniej 
przymrozki sprawiły, że pod 
białym puchem wytworzyła się 
warstwa lodu. Już od samego 
rana we wtorek, do redakcji DN 
płynęły od kierowców skargi na 
brak odpowiedniej reakcji służb 
drogowych. 

- Na całej ulicy 3 Maja lód, 
że trzeba by założyć łańcuchy 
na koła, aby bezpiecznie przeje-
chać tą ulicą- pisze do nas pani 
Agnieszka. 

Podobnie było na ul. Banko-
wej, gdzie nad ranem doszło 
do niegroźnej na szczęście ko-
lizji, przy skrzyżowaniu z ul. 3 
Maja, o czym również poinfor-
mował nas czytelnik. Najgor-
sza sytuacja panowała jednak na 
drodze pomiędzy Nowogardem, 
a węzłem w Olchowie- tam jak 
zwykle gmina, właściciel drogi, 
z dużym opóźnieniem zadbała o 
bezpieczeństwo kierowców. 

– Jeszcze czegoś takiego nie wi-
działam. Właśnie jeden z kie-
rowców wpadł do rowu, auto 
właśnie przepchnięto na ścieżkę 
rowerową- telefonuje do nas ko-
lejna osoba, która właśnie co z 
trudem przejechała ten odcinek. 

Inaczej sprawa miała się na 
drodze wojewódzkiej, zwłaszcza 
od skrzyżowania z ul. 700-lecia i 
3 Maja, przez Warszawską i da-

lej Kościuszki- dzięki szybkiej i 
skutecznej interwencji drogo-
wców, śnieg i lód z asfaltu szyb-
ko usunięto, odsłaniając czarną 
nawierzchnię drogi, po której 
można było bezpiecznie jechać. 

Niestety nie wszędzie bez-
piecznie było na krajowej dro-
dze nr 6. Długo nie trzeba było 
czekać na efekty. Tuż za stacją 
paliw w Olchowie Chwilę przed 
godz. 9.00 kierująca Volkswage-
nem kobieta wpadła w  poślizg i 
dachowała. Na szczęście nic po-
ważnego jej się nie stało. Do ko-
lejnego zdarzenia, tym razem w 
miejscowości Żabowo, na wjeź-
dzie na budowany odcinek S6, 
doszło do kolizji. I tu na szczę-
ście nic nikomu się nie stało. 
Wcześniej też do stłuczki, jak 
informuje policja, doszło na ul. 
3 Maja. 

Wczoraj, tj. w czwartek 18.01., 
zima znów zaatakowała, tym 
razem ze zdwojoną siłą. Sil-
ne opady śniegu spowodowa-
ły, że po południu na mieście 
tworzyły się korki. Niebezpiecz-
nie było także na wiejskich dro-
gach. Apelujemy o ostrożność, 
zwłaszcza, że na wielu ulicach, 
sporo do życzenia pozostawia 
czas podjętej przez drogowców 
reakcji, mającej zminimalizo-
wać zagrożenie wywołane uro-
kami zimy. 

MS

Tuż za Olchowem, w kierunku Szczecina, dachował samochód, wcześniej wpadając w poślizg
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Znika stary Nowogard

Burzą pozostałości po winiarni - będzie osiedle 
Rozpoczęło się wyburzanie budynków  pozostałych po byłej winiarni na ulicy Kościuszki.  Na prawie dwuhektarowej działce powstanie osiedle mieszka-
niowe wybudowane przez znaną nowogardzką firmę deweloperską. 

Znika kolejny fragment mia-
sta, którego kształt wrył się w 
pamięć tutejszych mieszkańców    
ponieważ zdaje się,  że  „zawsze  
tak  było”.  Tym razem chodzi o 
budynki pozostałe  po byłej wi-
niarni na ulicy Kościuszki.  Wi-

niarnia powstała w tym miejscu 
w latach 60-tych ubiegłego wie-
ku. Po wojnie była  tu tzw.  rakar-
nia czyli przedsiębiorstwo zaj-
mujące się utylizacją odpadów 
po-zwierzęcych. Utylizacja po-
legała wówczas na spalaniu tych 

odpadów. Sama zaś winiarnia 
zakończyła działalność pod ko-
niec lat dziewięćdziesiątych. W 
ostatnim okresie winiarnia była 
prowadzona pod firmą Szcze-
cińskie Przedsiębiorstwo Pro-
dukcji Leśnej „LAS” – wytwór-
nia win w Nowogardzie. Potem 
na obiekcie funkcjonowali róż-
ni  dzierżawcy prowadzący tu-
taj tylko okazjonalne aktywno-
ści gospodarcze, nie związane 
już z produkcją wina.  Jeszcze 
na początku tego wieku, stały tu 
wszystkie obiekty pozostałe po 

wytwórni wina, w tym dwa jesz-
cze poniemieckie o ciekawej ar-
chitekturze. Jednak stopień de-
kapitalizacji i stwarzane zagroże-
nie spowodował, że najładniej-
szy poniemiecki budynek został 
wyburzony 8 lat temu. Do teraz 
dotrwał z dawnych czasów tylko 
komin i mały budynek mieszkal-
ny nad brzegiem Gowienicy. Po-
zostałe dwa budynki to już beto-
nowa architektura PRL. Ale to 
wszystko wkrótce również znik-
nie. Nowy właściciel działki po 
byłej winiarni rozpoczął już wy-

burzanie obiektów. Jak się do-
wiedzieliśmy działkę te, która 
ma powierzchnię 1,7 ha, zakupi-
ła znana nowogardzka firma de-
weloperska Pro-Bud.   Wkrót-
ce rozpocznie tutaj budowę bu-
dynków mieszkalnych. W sumie 
powstać ma  7 trójkondygnacyj-
nych budynków. 

Nazwa osiedla nie jest jesz-
cze znana, ale dla zabawy propo-
nujemy np. Osiedle „Po winku”. 
Bliższe szczegóły dotyczące pla-
nowanego osiedla wkrótce.

sm

Od poniedziałku, trwa wyburzanie obiektów na byłej winiarni. Widoczny na zdjęciu robionym w środę komin został już w 
czwartek rozebrany

Etykiety z win produkowanych w Nowogardzie

remont przejazdu kolejowego na Zamkowej

„Naczelny kolejarz” wie lepiej  
Od 20 stycznia, przez cztery dni, będzie remontowany przejazd kolejowy w ciągu ulicy Zamkowej, stanowiący przejście w 
z tej ulicy w kierunku toru motocrossowego i tzw. Smoczego Wzgórza. Poprosiliśmy o informacje w tej sprawie rzecznika 
PKP, w związku z dziwnym tekstem jaki propaguje w temacie UM.  

Przejazd kolejowo – drogowy 
na ul. Zamkowej będzie remon-
towany od 20 do 24 stycznia 
2018 r.- informuje DN Zbigniew 
Wolny z zespołu prasowego 
PKP-   Prace będą prowadzone w 
godzinach nocnych, w przerwach 
w ruchu pociągów, bez wprowa-
dzania zastępczej komunikacji 
autobusowej i zmian w rozkła-
dzie jazdy pociągów. Wykonamy 
remont nawierzchni drogowej i 
torów ze środków własnych Spół-
ki. Jego koszt to ok. 300 tys. zł. 
Wykonawcą robót jest Zakład 
Robót Komunikacyjnych DOM z 
Poznania. Aktualnie nie planuje-
my remontów innych przejazdów 
kolejowo – drogowych na linii 
Koszalin – Kołobrzeg – kończy 
rzecznik. 

A teraz co na ten temat trą-
bi się z Ratusza, przy pomocy 
miejskiej tuby propagandowej w 
tekście, który ukazał się w tym 
tygodniu: w ostatnich latach tj. 
2014 i 2016 staraniami Burmi-
strza Nowogardu Roberta Czapli 
wyremontowano przejazdy kole-
jowe przy ul. 700-lecia i Batalio-
nów Chłopskich w Nowogardzie. 
Można uznać to za duży sukces 
z uwagi na wykonanie dwóch re-
montów w tak krótkim czasie…

 Już po tym wstępie można 
paść - wielokrotnie rzecznik 
PKP, również na naszych ła-
mach, przypominał, że żadne 
starania żadnych samorządów 
nie miały żadnego wpływu na 
mapę około 5000 tys. przejaz-
dów kolejowych wyremonto-

wanych ze środków PKP i Fun-
duszy Europejskich w ramach 
centralnego programu dla całej 

Polski.  Po tym kłamstwie histo-
rycznym następuje w gminnym 
komunikacie konfabulacja do-

tycząca teraźniejszości, czytamy 
tam: …częste spotkania (burmi-
strza Czapli dop. nasz) zaowo-
cowały kontynuacją remontów 
kolejnych przejazdów i tak od 20 
stycznia 2018 r. rozpocznie się 
remont przejazdu w ul. Zamko-
wej znajdujący się za oczyszczal-
nią ścieków, a następnie w roku 
bieżącym będzie remontowany 
przejazd w ul. Pileckiego. W 
związku z powyższym informu-
jemy, że od dnia 20.01.2018 r od 
godz. 08:00 do dnia 31.01.2018 
r.  do godz. 16:00  rozpocznie się 
remont przejazdu kolejowego w 
ciągu ulicy Zamkowej w Nowo-
gardzie i nastąpi jego zamknię-
cie. Objazd ul. Zamkowej będzie 
prowadzony ulicami: Warszaw-
ską, 700-lecia, Górną i Pileckie-
go.

Wystarczy to skonfrontować 
z cytowanym na wstępie komu-
nikatem rzecznika PKP, żeby 
złapać się za głowę- czy oni w 
tym ratuszu to wstydu już w 
ogóle nie mają?  

Red. 

Zgodnie z informacją przekazaną przez PKP, tylko ten przejazd ma zostać wyre-
montowany tj. ten znajdujący się na końcu ul. Zamkowej, niedaleko oczyszczalni 
ścieków
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Piotr Gagat: lat 82, zmarł  11.01.2018r., pogrzeb odbył się 15.01.2018 

r., na cmentarzu w Jenikowie. 
Wacława Tomaszewska: lat 88, zmarła 12.01.2018r., pogrzeb odbył 

się 15.01.2018 r., na cmentarzu w Nowogardzie.
Jadwiga Obiegła: lat 81, zmarła 13.01.2018r., pogrzeb odbył się 

17.01.2018 r.,  na cmentarzu w Nowogardzie.
Piotr Dobrzyjałowski: lat 82, zmarł 14.01.2018r., pogrzeb odbył się 

16.01.2018 r., na cmentarzu w Osinie.
leokadia kosakiewicz: lat 91, zmarła 16.01.2018r., pogrzeb odbę-

dzie się 19.01.2018 r., o godz. 13.00 na cmentarzu w Nowogardzie. 
Jan Stuligłowa: lat 77, zmarł 17.01.2018r., pogrzeb odbędzie się 

20.01.2018 r., o godz. 13.00 na cmentarzu w Nowogardzie. 
karol Stępień: lat 74, zmarł 18.01.2018r., pogrzeb odbędzie się 

19.01.2018 r., o godz. 14.00 na cmentarzu w Nowogardzie. 
marianna karolewska: lat 85, zmarł 18.01.2018r., pogrzeb odbę-

dzie się 20.01.2018 r., masz św. o godz. 15.00 w kaplicy na cmentarzu 
w Nowogardzie. 
Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

Gdy Jan został uwięziony, Je-
zus przyszedł do Galilei i głosił 
Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się 
wypełnił i bliskie jest królestwo 
Boże. Nawracajcie się i wierzcie 
w Ewangelię!” Przechodząc obok 
Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szy-
mona i brata Szymonowego, An-
drzeja, jak zarzucali sieć w jezio-
ro; byli bowiem rybakami. I rzekł 
do nich Jezus: „Pójdźcie za Mną, 
a sprawię, że się staniecie rybaka-
mi ludzi”. A natychmiast, porzu-

ciwszy sieci, poszli za Nim. Idąc 
nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna 
Zebedeusza, i brata jego, Jana, 
którzy też byli w łodzi i napra-
wiali sieci. Zaraz ich powołał, a 
oni, zostawiwszy ojca swego, Ze-
bedeusza, razem z najemnika-
mi w łodzi, poszli za Nim. (Mk 1, 
14-20)

Słysząc dzisiejsze słowa Je-
zusa zaraz widzimy ludzi wo-
kół nas, którzy pilnie potrzebują 
nawrócenia: sąsiedzi, teściowa, 
mąż, żona, dzieci. Spójrz dziś, 
że jesteś tylko Ty i Jezus, któ-
ry mówi właśnie do Ciebie: na-
wróć się i uwierz w Dobrą No-
winę. Uwierz, że tylko we Mnie 
jest twoje zbawienie! Jak reagu-
ję, gdy ktoś mówi mi żebym się 
nawrócił? Jak reaguję, gdy te 
słowa słyszę od samego Jezusa? 
Czy wyczuwam w nich Jego tro-
skę o mnie? Nawrócenie ma sta-
wać się punktem wyjścia do roz-

woju wiary, do pogłębienia życia 
duchowego. Nawrócić się, czy-
li mam zwrócić się ku: ku Bogu, 
ku Kościołowi, ku sakramentom 
świętym, Ewangelii. Mam od-
wracać się od pewnych rzeczy 
czy też osób i wybierać Boga! 
Przykładem są dla nas wybrani 
w dzisiejszym Słowie na aposto-
łów. Gdy Jezus powołał Andrze-
ja i Piotra, oni natychmiast po-
rzucili sieci i poszli za Nim. Wy-
boru Jezusa dokonali natych-
miast. Porzucili swoje sieci, czy-
li to wszystko, co my nazwiemy 
rzeczami, które przywiązują nas 
do życia ziemskiego i wybrali Je-
zusa. A ja? Czy nie mam takich 
rzeczy, w które jestem tak zaan-
gażowany, że nie pozwalają mi 
pójść za Mistrzem? Gry kompu-
terowe, telefon, portale społecz-
nościowe? Czyż nie jestem w ja-
kiś sposób uwikłany w te sieci? 
Odwracajmy się od tego, wy-

Jasełka w Nowogardzkim Domu kultury

Przedszkolaki z Wesołą Nowiną
W środę, 10 stycznia 2018 roku, na scenie Nowogardzkiego Domu kultury, odbyły się przed-
szkolne prezentacje Jasełek pt. „Dzieciaki z Wesołą Nowiną”. Historie narodzenia Jezusa 
opowiedziały dzieciaki z pięciu nowogardzkich przedszkoli.

Wszystkie inscenizacje, ja-
kie zaprezentowali najmłod-
si, były barwne i rozśpiewa-
ne. Największym „przebojem” 
tegorocznych jasełek była pa-
storałka o pastuszku, która po-
jawiła się w aż czterech pre-
zentacjach. W Jasełkach brały 
udział Przedszkole nr 1, nr 2, 
nr 3, Zielone Przedszkole oraz 
Artystyczne Przedszkole Kra-
ina Fantazji. 

Mimo wysokiego poziomu 
wszystkich grup, jury postano-
wiło nagrodzić najmłodszych z 
Przedszkola Publicznego nr 3 
w Nowogardzie, za prezenta-
cje pod tytułem „Nasza Szop-
ka”. Niemniej wszystkim zdol-
nym dzieciom gratulujemy i 
życzymy powodzenia w kolej-
nych Jasełkach. 

DŚ

bierajmy Jezusa! Nawracanie 
się to zadanie na każdy dzień. 
Nie chodzi o jedno wydarzenie, 
ale o wybieranie Jezusa każdego 
dnia na nowo. Co dziś w moim 
życiu koniecznie potrzebuje na-
wrócenia? Jakie są moje myśli, 
moje słowa, czyny? Mam po-
rzucić to, co ze swej natury jest 
złe. Żyjąc przy Bogu wiem cze-
go ode mnie On oczekuje. Żyjąc 
z Jezusem, słuchając Jego słów, 
nie mogę być na nie obojętnym. 
Powinienem wypracować sobie 
stały rytm pielęgnowania wia-
ry. Jakże często modlitwa współ-
czesnego człowieka przypomi-
na kogoś kto usiadłby za ko-
ścielnymi organami kompletnie 

nie znając się na nutach. Słychać 
tylko dźwięki do siebie nie pasu-
jące, które nie tworzą pieśni ku 
czci Pana. Moje życie duchowe 
ma mieć rytm, ma być melodyj-
ne. Wszystkie moje myśli, słowa 
i czyny mają tworzyć harmonij-
ną całość, wielką pieśń uwielbie-
nia Boga. Kapłan na początku li-
turgii niedzielnej modli się: kie-
ruj naszym życiem według swe-
go upodobania. Czy to jest pra-
gnienie serca każdego z nas? 
Aby moje życie było zgodne z 
Bożym zamysłem? Wyśpiewuj-
my naszym życiem pieśń ku czci 
Pana i abyśmy mogli ją wyśpie-
wywać dalej, w wieczności. 

Ks. Krystian Dylewski 
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Kino na weekend

CeNY BIleTÓW
a. Normalny: 15 zł
b. Ulgowy: 13 zł- bilet ulgowy 

przysługuje osobom uczącym się do 
25 roku życia, po okazaniu legityma-
cji szkolnej lub studenckiej,

c. Rodzinny: 13 zł - 2 dorosłych + 
1 dziecko l 1 dorosły + 2 dzieci l 2 
dorosłych + 2 dzieci (Bilet Rodzinny 
obowiązuje wyłącznie na filmy fami-
lijne i bajki),

d. Zbiorowy: 11 zł - grupa zorgani-
zowana pow. 15 osób 

l zakup biletów - przynajmniej 1 
doba przed seansem. 

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

JUmaNJI: PrZYGODa W 
DŻUNGlI

19.01.2018,godz..16.00
20.01.2018,godz. 16.00
21.01.2018,godz. 16.00
fantasy / przygodowy, USA / 

2017 / 119 min., od lat: 13

POLSKI DUBBING
Czworo przyjaciół odkrywa sta-

rą grę, która przenosi ich w świat 
dżungli. Aby powrócić do rzeczy-
wistości, muszą stawić czoło nie-
bezpiecznym przygodom. 

reDWOOD
19.01.2018, godz. 18.30
20.01.2018, godz. 18.30
21.01.2018, godz. 18.30
horror, Wielka Brytania / 2017 / 

80 min., Od lat: 15

Chory na białaczkę chłopak – 
Josh, dowiaduje się od swego ma-
nagera – Nika, że dzika przyroda 
National Park „Reed Wood” kryje w 
sobie bestię, o nadprzyrodzonej, 
uzdrawiającej sile, która zadziała 
tylko pod jednym warunkiem, na 
jej ołtarzu trzeba poświęcić życie 
ukochanej osoby. 

GOTOWI 
Na WSZYSTkO: 
eXTermINaTOr

19.01.2018, godz. 20.30
20.01.2018, godz. 20.30
21.01.2018, godz. 20.30
komedia, Polska / 2017 / 105 

min., Od lat: 15

Piątka oddanych przyjaciół 
miała od dzieciństwa wielkie 
marzenie – chcieli wstrząsnąć 
polską sceną metalową i gro-
madzić na koncertach tłumy, a 
wszystko to pod szyldem zespo-
łu o złowieszczo brzmiącej na-
zwie: Exterminator. Czas jednak 
pokazał, że młodzieńcze ambicje 
to jedno, a życie to drugie. Obec-
nie lider zespołu, Marcyś (Paweł 
Domagała), pracuje w sklepie 
ojca i przeżywa kryzys w związ-
ku z Magdą (Agnieszka Więdło-
cha). Wirtuoz gitary Lizzy (Piotr 
Żurawski) to szeregowy pracow-
nik banku. Trzeci z mężczyzn, ba-
sista Jaromir (Krzysztof Czeczot), 
codziennie podbija kartę w fa-
bryce pianki poliuretanowej i 
usilnie stara się sprostać obo-
wiązkom ojca rodziny. Perkusi-
sta Makar (Piotr Rogucki) wylą-
dował w zakładzie psychiatrycz-
nym. Z kolei piąty – Cypek (Seba-
stian Stankiewicz) – wyjechał za-
rabiać za granicę. Pewnego dnia 
powracają dawne wspomnie-
nia – pani burmistrz (Dominika 
Kluźniak) okazuje się wielką fan-
ką Exterminatora ze starych cza-
sów. Obiecuje wesprzeć przyja-
ciół unijną dotacją, o ile dogada-
ją się i doprowadzą do reaktywa-
cji zespołu. Szybko okazuje się, 
że propozycja ma jednak mały 
haczyk: chłopcy muszą sprze-
niewierzyć się swoim ideałom i 
wystąpić na kilku festynach, gra-
jąc utwory dalekie od ich reper-
tuaru. Męska duma nie pozwa-
la bohaterom iść na kompromis, 
a wieloletnia przyjaźń i związ-
ki z kobietami poddane zostają 
prawdziwej próbie. 

Pikanterii całej sytuacji doda-
ją: pojawienie się szalonej ko-
leżanki Makara ze szpitala, Julci 
(Aleksandra Hamkało) oraz kon-
flikt z liderką miejscowego ze-
społu Wisienki, Ziomecką (Doro-
ta Kolak). A tymczasem zbliża się 
wielki koncert… 

Szykują się zmiany w więziennictwie 

Czy do Nowogardu trafią 
osadzeni spod Kamienia?
Cześć dokumentacji z aresztów śledczych w Kamieniu Pomorski i Świnoujściu, które mają 
ulec likwidacji, ma zostać przekazana do Zakładu Karnego w Nowogardzie. Najprawdopo-
dobniej trafią też do nas osoby przebywające w kamieńskim areszcie, a pracę będą mogli 
podjąć zatrudnieni tam obecnie funkcjonariusze SW. 

To efekty zapowiadanej usta-
wy modernizującej przygoto-
wanej przez Ministerstwo Spra-
wiedliwości i Centralny Zarząd 
Służby Więziennej, która prze-
widuje zmianę wielu elementów 
funkcjonowania więziennictwa. 
Jednym z założeń wprowadzanej 
reformy są plany budowy i mo-
dernizacji zakładów karnych, 
w tym likwidacji aresztów śled-
czych m.in. tego w Buniewicach 
pod Kamieniem Pomorskim. 

- Do końca marca przekształce-
niu lub likwidacji ulegną małe  i 
wyeksploatowane jednostki peni-
tencjarne, co pozwoli na racjo-
nalizację wydatków ponoszonych 
na ich utrzymanie. W ramach 
podjętych działań w Okręgowym 
Inspektoracie Służby Więziennej 
w Szczecinie do dnia 31.03.2018 
r.  zlikwidowane zostaną trzy jed-
nostki penitencjarne: Areszt Śled-
czy w Świnoujściu, Areszt Śled-
czy w Kamieniu Pomorski oraz 
Areszt Śledczy w Choszcznie. Za-
trudnieni w tych jednostkach pe-
nitencjarnych funkcjonariusze i 
pracownicy cywilni zostali poin-
formowani o planowanych dzia-
łaniach i objęci odpowiednią 
opieką – informuje mjr Seba-
stian Matuszczak, rzecznik pra-
sowy okręgowego dyrektora SW 
w Szczecinie. 

Rzecznik zapewnia, że nie 
wpłynie to na utratę pracy przez 
funkcjonariuszy i pracowników 
Służby Więziennej 

- Wszyscy, którzy wyrażą go-
towość dalszego pełnienia służ-
by i pracy zostaną zatrudnieni 
w pobliskich zakładach karnych 
i aresztach śledczych. Skazani 

przebywający w likwidowanych 
aresztach zostaną przetranspor-
towani do innych jednostek pe-
nitencjarnych – dodaje rzecznik 
SW w Szczecinie.   

W Areszcie Śledczym w Ka-
mieniu Pomorskim na chwi-
lę obecną zatrudnionych jest 
67 funkcjonariuszy i 9 pracow-
ników cywilnych. Jednostka ta 
dysponuje ok. 194 miejscami 
dla aresztowanych.  Jak podkre-
śla rzecznik ZK w Nowogardzie, 
por. Przemysław Sońtka, na ra-
zie nie ma jeszcze decyzji, czy po 
likwidacji kamieńskiego „Bu-
nika”, jak nazywa się tamtejszy 
areszt, znajdujący się tam obec-
nie osadzeni zostaną przewie-

zieni do nowogardzkiego wię-
zienia. 

- Na razie jest decyzja, że do 
naszego ZK trafi część dokumen-
tacji finansowej aresztów w Ka-
mieniu Pomorskim oraz Świno-
ujściu, które ulegną likwidacji. 
Dopiero zarządzenia niższego 
szczebla określą, czy przejmiemy 
też osadzonych. Na tę chwilę ta-
kiej decyzji nie ma – mówi por. 
P. Sońtka. 

Warto dodać, że przyjęta usta-
wa modernizacyjna przewidu-
je w okręgu szczecińskim, pod 

który podlega nasz ZK, rozbu-
dowę Zakładu Karnego w Star-
gardzie. Działania inwestycyj-
ne obejmują budowę dwóch pa-
wilonów mieszkalnych, w każ-
dym karę odbywać będzie 256 
skazanych, budynku admini-
stracji oraz magazynów żywno-
ściowych i depozytowych. Sza-
cunkowa wartość inwestycji wy-
niesie ok. 50 milionów złotych. 
Prace zostaną wykonane w la-
tach 2018-2020. Nie ma na razie 
informacji, czy w razie koniecz-
ności przeniesienia osadzonych 
z Kamienia Pom. do Nowogar-
du, konieczna będzie i rozbudo-
wana naszego Zakładu Karnego. 

MS

Zakład Karny Nowogard

Areszt Śledczy mieści się w zabytkowym budynku, co miało przesądzić sprawę jego 
likwidacji

W Oddziale zewnętrznym w Buniewicach może zostać osadzonych nawet 132 osoby
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Partnerem handlowym marki
Do końca stycznia

promocja 

-10%

Autoneum, to międzynarodowa Firma produkcyjna z branży motoryza-
cyjnej specjalizująca się w wytwarzaniu elementów wygłuszających do 
wnętrz samochodów. Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się Firmą, która 
dba o swoich pracowników. Umożliwiamy osobom pracującym u nas 
rozwój osobisty i zawodowy. Jeśli szukasz pracy, gdzie nie ma czasu na 
nudę - czekamy na Ciebie. 

Operator maszyn
Miejsce pracy: Nowogard, woj. Zachodniopomorskie

Zakres obowiązków:
• obsługa maszyn produkcyjnych,
• dbanie o ciągłość procesu produkcyjnego i standardy 

jakościowe produkowanych wyrobów,
• dbanie o czystość i porządek na stanowisku pracy.
Wymagania:
• wykształcenie minimum podstawowe,
• chęć i gotowość  do pracy,
• brak przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy  

• dyspozycyjność, punktualność,
• umiejętność pracy w zespole,
• odpowiedzialność i zaangażowanie,
• mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.
Oferujemy:
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
• atrakcyjne wynagrodzenie plus premia kwartalna 

uzależniona od wyników pracy,
• bogaty pakiet socjalny (prywatna opieka medyczna, 

basen, siłownia),
• 
• stabilność zatrudnienia.

Autoneum Poland Sp. z o. o. Zakład Nowogard, ul. Armii Krajowej 
28D, z dołączoną klauzulą ze-
zwalającą na przetwarzanie danych osobowych.

1 . Przedstawiciel Handlowy (rynki zagraniczne)
         WYMAGANIA:
         - dobra znajomość któregoś z języków obcych 
           (niemieckiego, francuskiego, norweskiego, włoskiego lub innego)

poszukuje osób na stanowiska:

P.H. ARNO Sp. z o.o. 
producent okien, drzwi PCV i ALU, 

w związku z dynamicznym rozwojem �rmy 

OFERTY CV prosimy składać w siedzibie �rmy 
przy ul. Bohaterów Warszawy 7a 

lub pod adresem mailowym: arno.nowogard@gmail.com

2 . Montażystów stolarki PCV i ALU
         (praca Polska, Niemcy)

4. Pracowników do przyuczenia

3. Okuwaczy 
         WYMAGANIA: doświadczenie zawodowe

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą 
z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)”.

Oferty zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy kierować na adres:
rekrutacja@drewpol.pl  lub  Drewpol Sp. z o.o. Osina 27a, 72-221

Tel. 91 57 90 112  lub 797 050 886

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Wymagania:
 •    Wykształcenie minimum zawodowe, mile widziane kierunkowe, 
 •   Mile widziane doświadczenie w przemyśle drzewnym, 
 •   Zaangażowanie i chęć do pracy.
Oferujemy: 
 •   Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 •   Wynagrodzenie zasadnicze + premia za jakość i wyniki pracy, 
 •   Możliwość rozwoju zawodowego w formie dedykowanych szkoleń,
 •   Darmowe posiłki w formie obiadów, 
 •   Do�nansowanie do dodatkowego ubezpieczenia pracowniczego,  
 •   Niezbędne narzędzia do pracy.

Drewpol Sp. z o.o., z siedzibą w Osinie jest wiodącym 
producentem frontów meblowych z litego drewna. 

Obecnie poszukujemy do współpracy 
pracowników na stanowisko:

PRACOWNIK PRODUKCJI
– praca dla kobiet i mężczyzn

(STOLARZ, POMOCNIK STOLARZA)

reklama

Zaginął pies 
15 stycznia 

w okolicach Bankowej. 
Tel. 783 504 295 

OGŁOSZeNIe
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Paulina Skrzyniarz opowiada o życiu z ciężką chorobą

Nie wiedziałam, że oddychanie jest takie trudne
Młoda, ambitna i pełna nadziei na przyszłość. Drugie studia, nowa praca, być może i własna rodzina. Jednak dzień 28 sierpnia 2008 roku, przekreślił jej 
wszystkie plany. Paulina Skrzyniarz usłyszała od lekarzy: poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego. Rozmawiamy z Pauliną o tym, jak żyje się z tą chorobą.

Paulina od dziecka mieszka-
ła w Dobrej. Liceum skończy-
ła w Nowogardzie, dalej studio-
wała Socjologię Zachowań Ludz-
kich na Uniwersytecie Szczeciń-
skim. Po ukończonych studiach, 
podjęła się pracy w prywatnej fir-
mie w Goleniowie, gdzie zamiesz-
kała. W 2007 roku na ich rodzi-
nę spadł pierwszy, poważny cios 
- Mój tata dostał ciężkiego uda-
ru. Był sparaliżowany - opowia-
da Paulina - Nie był to dla nas ła-
twy okres. Co drugi weekend stu-
diowałam, co drugi jeździłam do 
Dobrej, do mamy aby jej pomóc. 
W międzyczasie też pracowałam - 
mówi kobieta. Paulina żyła w stre-
sie, martwiła się o wiele rzeczy na 
raz - Pewnego dnia, dokładnie 28 
sierpnia 2008 roku, rok po uda-
rze taty, zaczęła mnie boleć gło-
wa. Niby nic takiego. Wzięłam ta-
bletkę, położyłam się spać - Kil-
ka godzin snu i leki przeciwbólo-
we miały pomóc. Niestety. Kiedy 
się obudziła, do silnego bólu gło-
wy doszło także mrowienie i drę-
twienie rąk oraz nóg. Miała także 
problem z oddychaniem. W nocy 
trafiła na pogotowie. Stamtąd już 
tak szybko do domu nie wróciła.

Od szpitala do szpitala
Z pogotowia w Goleniowie, za-

wieziono Paulinę do Szczecina. 
Nie mogła sama oddychać, koń-
czyny były sparaliżowane. Tam, 
przez dwa tygodnie przebywała w 
śpiączce farmakologicznej. Przez 
ten czas lekarze zrobili wszystkie 
możliwe badania. Rezonans ma-
gnetyczny, punkcja rdzenia krę-
gowego i tomografia komputero-
wa dały diagnozę: poprzeczne za-
palenie rdzenia kręgowego - Za-
stanawiałam się, co będzie da-
lej? Przecież jestem młoda, nie 
che do końca życia leżeć na łóż-
ku. Jak moja mama sobie poradzi? 
Przecież tata jeszcze nie wyzdro-
wiał - takie i inne pytania zadawa-
ła sobie Paulina, bijąc się z myśla-
mi i walcząc o swoje życie. Cho-
roba, która dotknęła Paulinę, jest 
choroba neurologiczną o podłożu 
zapalanym. Stan zapalny toczą-
cy się w rdzeniu kręgowym staje 
się przyczyną wystąpienia różno-
rodnych objawów. Skutkiem tego 
jest zapalenie rdzenia kręgowego. 
Zapalenie niszczy osłonki mieli-
nowe w rdzeniu kręgowym, co z 
kolei przerywa impulsy nerwo-
we biegnące z receptorów do ści-
śle określonych obszarów ośrod-
kowego układu nerwowego. Po-
przeczne zapalenie rdzenia krę-
gowego może rozwinąć się w jego 

każdym odcinku. U Pauliny roz-
winął się w odcinku szyjnym, co 
spowodowało paraliż wszystkich 
kończyn i niemożność oddycha-
nia. Oddychała za nią maszyna, 
lekarze nie umieli jej powiedzieć, 
czy jeszcze kiedyś będzie się po-
ruszać. W Szczecinie na OIOMie 
spędziła 4 miesiące. Kolejne 2 w 
Goleniowie, również na oddzia-
le intensywnej opieki medycznej. 
W marcu 2009 roku, dzięki stara-
niom rodziny, znalazła się na od-
dziale Instytutu Neurologiczne-
go w Warszawie. Ostatniego paź-
dziernika 2009 roku, jak mówi 
Paulina - po piętnastu długich 
miesiącach, wróciła do domu.

Nie był to jednak taki powrót, 
jakiego oczekiwała zarówno ona 
sama jak i jej rodzina. Wciąż nie 
odzyskała sprawności fizycznej 
- W trakcie pobytu w szpitalach, 
starałam się walczyć o swoje ży-
cie. Pierwszym moim sukcesem, 
którym zdziwieni byli nawet le-
karze to to, że zaczęłam poruszać 
lewą ręka. Pierwszy był mały pa-
lec, później sukcesywnie kolejne, 
aż zaczęłam ruszać dłonią, póź-
niej całą ręką - opowiada Pauli-
na - Cały czas miałam tracheoto-
mię. Postanowiłam, że muszę za-
walczyć o to, żeby samemu oddy-
chać. Aż do tamtej pory nie wie-
działam, że oddychanie jest tak 
trudne. Na naukę oddychania po-
święciłam wiele godzin, dni i sił. 

Pomogła mi w tym wspaniała 
pani doktor z Warszawy. Również 
wsparcie rodziny było bardzo po-
mocne. Dziś jestem dumna sama 
z siebie, że udało mi się to osią-
gnąć - dodaje.

Walka o lepsze życie
Od prawie trzech lat, Paulina 

wraz z rodzicami mieszka w No-
wogardzie. Wcześniej mieszka-
ła w Dobrej, w bloku na pierw-
szym pietrze - Ciężko było nam 
tam mieszkać. Pokonanie niby 
nie dużej ilości schodów, sprawia-
ło wiele problemów. Przez to czu-
łam się jak w klatce, bo mieszka-
nie opuszczałam tylko wtedy, kie-
dy musiałam - opowiada Paulina 
- Wraz z rodzicami przeprowa-
dziliśmy się tutaj, do Nowogardu, 
w lipcu 2015 roku. Od tego cza-
su czuje się bardziej radosna. Kil-
ka minut i jestem na dworze, od-

dycham świeżym powietrzem. 
Niby to nic wielkiego, ale dla 
mnie, po tylu latach życia w czte-
rech ścianach, to bardzo ważne - 
mówi Paulina, która dzięki temu, 
że mieszka w domku na parte-
rze, może czuć się bardziej nie-
zależna. Aby chociaż trochę móc 
się poruszać, musi się codziennie 
rehabilitować. Zajęcia są dobra-
ne indywidualnie do jej choroby, 
aby poruszyć jak najwięcej bodź-
ców a mięśnie zaczęły odzyskiwać 
sprawność. Trzy razy w tygodniu 
odwiedza ją profesjonalna reha-
bilitantka, a w pozostałe dni Pau-
lina wykonuje ćwiczenia sama - 
Wcześniej dzięki pani Ninie i Mo-
nice z Dobrej, teraz dzięki pani 
Agacie i Kasi z Nowogardu, mogę 
poruszać lewa ręką. Bardzo waż-
ne jest dla mnie to, że mogę sama 
zjeść, podnieść kubek do ust, czy 
nawet pisać na klawiaturze. Dzię-
ki ćwiczeniom jestem w stanie 
siedzieć na wózku, wcześniej nie 
mogłam na nim wytrzymać na-
wet 10 minut. Paulina ma władną 
tylko jedną, lewą rękę. Nie prze-

szkadza jej to jednak w uprawia-
niu swojego hobby, czyli tworze-
nie rękodzieła. Potrafi stworzyć 
piękne bombki i pisanki z cekina-
mi oraz choinki z piórek - Zajmu-
je mi to czasami kilka dni, stwo-
rzenie jednej bombki. Sprawia mi 
to jednak przyjemność i dodat-
kowo ćwiczę lewą rękę, aby była 
jeszcze bardziej sprawna. Paulina 
stara się także korzystać z każdej 
okazji, aby jechać na turnusy re-
habilitacyjne -  Dzięki życzliwo-
ści innych ludzi, którzy przekazali 
mi jeden procent podatku, a tak-
że organizowali dla mnie rożne-
go rodzaju zbiórki, mogłam prze-
bywać na turnusach miedzy inny-
mi w Chłopach czy Bornem Su-
linowie. Intensywna rehabilitacja 
daje mi szanse na sprawność, daje 
także nadzieje, że kiedyś zacznę 
chodzić. Niestety, każdy wyjazd 

i ćwiczenia są kosztowne. Rodzi-
na Pauliny stara się jej zapewnić 
pieniążki, jednak nie jest to ła-
twe - Moi rodzice nie mogą przez 
mnie podjąć się żadnej pracy. Wy-
magam opieki dwóch osób przy 
przenoszeniu mnie z łóżka na wó-
zek i odwrotnie. Nie wysiedzę ca-
łego dnia na wózku, leżeć w łóżku 
też nie mogę przez cały dzień, po-
nieważ wtedy efekty rehabilitacji 
się cofają. Rodzice są przy mnie 
24 godziny na dobę. Dlatego pro-
szę innych o wsparcie finansowe. 
Paulina założyła własną zbiór-
kę, na pomgam.pl, gdzie chce na-
zbierać pieniążki na turnus reha-
bilitacyjny  w specjalistycznym 
Uzdrowisku w Kamieniu Pomor-
skim. W tym Uzdrowisku stoso-
wane są najnowocześniejsze me-
tody rehabilitacji i leczenia, m.in. 
zaawansowane technicznie i tech-
nologicznie roboty a także indy-
widualnie dobrane tradycyjne za-
biegi fizykoterapeutyczne i fizjo-
terapeutyczne. Dla Pauliny naj-
ważniejsze są ćwiczenia z egzosz-
kieletem i lokomatem, które da-
dzą jej szanse stanąć na nogi i po 
10 latach zrobić chociaż parę kro-
ków. Wyjazd ten jest kosztowny, 
ponieważ oprócz opłaty za Pau-
linę, wymagana jest także opłata 
za mamę Pauliny, która pojedzie 
z Pauliną jako opiekun, zgodnie z 
wymaganiami Uzdrowiska. Zda-
je sobie sprawę, że jest wiele osób 
potrzebujących, dlatego jestem 
wdzięczna każdemu za wsparcie. 
Za każdą przelaną dla mnie zło-
tówkę. Dziękuje też z całego ser-
ca moim rehabilitantkom, pani 
Agacie i pani Kasi, które wkłada-
ją wiele energii w pracę ze mną. 
Mimo to proszę, w miarę możli-
wości o dalszą pomoc - apeluje 
Paulina.

Każdy, kto chciałby wesprzeć 
Paulinę w dążeniu do odzyska-
nia sprawności, może przelać da-
rowiznę na jej zbiórkę na poma-
gam.pl/paulinaskrzyniarz lub 
subkonto fundacji „Złotowianka”. 
Można także przekazać jej swój 
1% podatku. Dane do przelewu 
i do druku PIT, znajdują się po-
niżej. 

DŚ

Nr KRS 0000308316
Cel szczegółowy:  

Paulina Skrzyniarz S/168
Dobrowolnej wpłaty można 

dokonać na konto:
Paulina Skrzyniarz  77 9375 
0002 0000 1247 3000 0010

Młoda i ambitna, Paulina Skrzyniarz, która od 10 lat zmaga się z chorobą po-
przecznego zapalenia rdzenia kręgowego

Pracochłonne ale i efektowne rękodzieła, Paulina wykonuje jedną, lewą ręką, któ-
rą ma sprawną
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Statystki szybują w górę 

Policja podsumowała rok 
Ponad 14,5 tysiąca podjętych interwencji, prawie tyle samo nałożonych mandatów, dość dobra skuteczność w łapaniu przestępców, ale i co raz większe pro-
blemy z kadrą - policja podsumowała rok 2017, prezentując na rocznej odprawie statystki i dane dotyczące wykrywalności przestępstw. Te tylko, w nielicz-
nych przypadkach, są poniżej średniej wojewódzkiej i krajowej. 

Roczna odprawa odbyła się w 
miniony wtorek, 16 stycznia, w 
siedzibie Komendy Powiatowej 
Policji w Goleniowie. Oprócz 
komendanta wojewódzkie-
go policji - insp. Jacek Cegieła,  
kierownictwa KPP oraz podle-
głych jednostek, wzięli w niej 
udział przedstawiciele innych 
służb mundurowych, sądu, pro-
kuratury, nadleśnictwa, ale tak-
że władze samorządowe (nie 
było tylko żadnego przedsta-
wiciela UM Nowogard). Obec-
na była również poseł na sejm 
pochodząca z Goleniowa, Mag-
dalena Kochan (PO). Tradycyj-
nie, jak to podczas odprawy, za-
prezentowano najnowsze wy-
niki badań ankietowych na po-
parcie tezy, że policja cieszy się 
największym, spośród innych 
służb i instytucji państwa, za-
ufaniem wśród obywateli. Po-
kazano też statystki wykrywal-
ności przestępstw, ale i te uka-
zujące ogrom pracy wykona-

nej przez naszych policjantów 
w zeszłym roku. Dane przedsta-
wił komendant powiatowy po-
licji insp.  Krzysztof Targoński. 
I tak, według badan opinii pu-
blicznej, policja jest rekordo-
wo dobrze oceniania przez spo-
łeczeństwo - uważa tak 72 pro-
cent badanych, o 4 punkty pro-
centowe więcej niż ocena pracy 
Prezydenta RP. Blado przy tym 
wypadają sądy i prokuratury - 
ta pierwsza instytucja cieszy się 
32 proc. uznaniem, druga led-
wo 26 proc. Jeśli chodzi o sta-
tystyki dotyczące już stricte na-
szej policji, to odnotowano po-
nad 3 procentowy wzrost wy-

krywalności ogólnej - z 72,7% 
w roku 2016 do 75, 9%, gdzie 
średnia dla województwa wy-
niosła 74,1%, a kraju - 72,6%. 
To co najważniejsze, podobny 
wzrost nastąpił również w wy-
krywalności przestępstw kry-
minalnych, a więc najbardziej 
dotkliwych społecznie. Tu rów-
nież nasi policjanci wypadli le-
piej w statystykach od całego 

województwa i kraju, z wyni-
kiem 71,7% (na 1010 podjętych 
postępowań). Nie najgorzej, 
biorąc pod uwagę ostatnie lata i 
statystki wojewódzkie oraz kra-
jowe, jest również z wykrywal-
nością kradzieży - 41,6%, gdzie 
w województwie jest to 39,4%, 
a w kraju 33,5%.  Ale już tro-
chę gorzej było z wykrywalno-
ścią kradzieży z włamaniem - 
38,3%, w woj. - 41,2%. Skutecz-
nością w 100% policjanci wyka-
zali się za to w wykrywaniu po-
bić i bójek, których w zeszłym 
roku zgłoszono u nas dokład-
nie 20. Taki sam wynik jest w 
kategorii rozbojów i wymuszeń. 

Gorzej niż w całym woj. i kraju 
wypadli nasi policjanci w kate-
gorii wykrywalności uszkodze-
nia mienia - 33,1% (41% - woj.; 
37,5% - kraj).

Ciekawie wyglądają statysty-
ki dotyczące kierowców. Spadła 
liczba nietrzeźwych kierujących 
z 184 w zeszłym roku, do 149 
w 2017. Policja jednak dokona-
ła mniejszej ilości kontroli - w 
przysłowiowy „balonik” dmuch-
nęło 70 890 kierowców, to o pra-
wie 5 tys. kierowców mniej niż w 
roku ubiegłym. Komendant K. 
Targoński tłumaczył, że wyni-
ka to z nieco innej taktyki, jaką 
przyjęli policjanci - częściej do-
konują oni kontroli wśród kie-
rowców tam, gdzie radiowo-
zu można się mniej spodziewać 
- słowem „drogówka” rzadziej 
ustawia się w miejscach, co do 
których wszyscy byli już przy-
zwyczajeni. Rośnie za to licz-
ba kierowców badanych na za-
wartość narkotyków - w zeszłym 
roku skontrolowano ich 85, a 
więc w tylu przypadkach poli-
cjanci mieli podstawy by przy-
puszczać, że osoba za kierow-
nicą jest pod wpływem środ-
ków odurzających. W roku 2016 
skontrolowano 72 osoby. Wzrost 
wykonywania tego typu kontroli 
narkotykowych to efekt doposa-
żenia policji przez samorządy w 
narkotesty. Niestety policja nie 
podała, ile z tych testów zakoń-
czyło się pozytywnie - tj. przyła-
pano na jeździe po narkotykach. 

Spadła także liczba wypadków 
drogowych z 62 w roku 2016 do 
43 w roku ubiegłym. Co za tym 
idzie, było też mniej ofiar śmier-
telnych - 7 w roku 2017, gdzie w 
roku 2016 było aż 12 - rekordo-
wo dużo. Także liczba rannych 
była mniejsza niż w roku 2016. 

Przybyło za to kolizji drogowych 
– w roku 2017 policja odnoto-
wała ich 647, gdzie rok wcze-
śniej było 580. Łącznie nałożo-
no 14 408  (o 172 więcej niż w 
roku 2016) mandatów karnych 
na użytkowników ruchu drogo-
wego, na kwotę niemalże 2 mln 
złotych, 132 tysiące złotych wię-
cej niż w zeszłym roku.

Ogólnie w roku 2017 poli-
cja podjęła 14 529 interwen-
cji, a wszystko to przy proble-
mach kadrowych z jakimi bo-

ryka się nasza policja. Obecnie 
brakuje kilkunastu policjantów, 
nie licząc tych, którzy są z róż-
nych przyczyn na zwolnieniach 
lekarskich. Problem będzie co 
raz większy, choćby dlatego, że 
mieszkańcy powiatu goleniow-
skiego, są na czwartym miejscu 
pod względem liczy zgłoszeń 
wpisywanych do krajowej mapy 
zagrożeń przez obywateli, a to 
oznacza dla policji jeszcze wię-
cej pracy. 

Marcin Simiński

W odprawie wzięli udział oczywiście policjanci, głównie z pionu kierowniczego. W 
pierwszym rzędzie od prawej: nadkom. Marta Maciejuniec, zastępca naczelnika 
Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego, st. asp. Julita Filipczuk, rzecznik prasowa, 
podinsp. Krzysztof Maćczak, naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego 
oraz asp. szt. Piotr Pietrzak, obecnie p.o. komendanta KP w Nowogardzie.

Wśród gości nie mogło zabraknąć przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości. Od 
lewej, na pierwszym planie Hubert Kołtuniak, zastępca Prokuratora Rejonowego 
w Goleniowie, obok prezes Sądu Rejonowego w Goleniowie Wioletta Witkowska-
-Kowalczyk – oboje pochodzący z Nowogardu. 

Insp. K. Targoński, komendant powiatowy policji, wita przybyłych na odprawę 
gości
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akademia młodego Piłkarza  
w lidze Orlik

Szkolą już 80 piłkarzy
Akademia Młodego Piłka-

rza z Nowogardu poinformowa-
ła o tym, że przystąpi po raz ko-
lejny do rozgrywek Ligi Orlik. 
Zmagania w rozgrywkach Za-
chodniopomorskiego Związku 
Piłki Nożnej to kolejny powód, 
dla którego warto zapisać swoje 
dziecko do akademii. 

Jak poinformowała Akademia 
Młodego Piłkarza, od września 
klub rozpoczyna rozgrywki w 
Lidze Orlik. Dzieci które mogą 
grać są z rocznika 2007 i 2008. 
Trenerzy serdecznie zaprasza-
ją do gry w klubie AMP.  Po-
prosiliśmy jednego z trenerów, 
o krótkie podsumowanie do-
tychczasowych miesięcy, w któ-
rym akademia szkoliła dzieci. 
Dla AMP będzie to już czwarta 
runda w rozgrywkach ZZPN. - 
W Lidze Orlik gramy już półto-
ra roku, czyli 3 rundy. Teraz bę-
dzie to nasza czwarta runda. To 
oznacza dla nas zebranie do-
świadczenia i ogrania naszych 
młodych podopiecznych, którzy 
mogą się mierzyć z drużynami 
z naszego regionu – mówi tre-
ner Błażej Bajerski. Choć „racz-
kująca” akademia ma na nowo-
gardzkim rynku poważną kon-
kurencję w postaci Pomorzani-
na, choć trener przyznaje, żen ie 

traktuje nowogardzkiego klubu 
w taki sposób. - Nie rywalizu-
jemy z Pomorzaninem w żaden 
sposób, to dzieci i rodzice decy-
dują gdzie chcą grać i czy wybio-
rą nasz klub, czy też inny – za-
uważa Błażej Bajerski. Jak pod-
kreśla trener z AMP, siłą klubu 
jest fakt, że dzieci biorą udział 
w bardzo wielu turniejach pił-
karskich, co sprawia im sporą 
frajdę. Dzięki temu klub zrze-
sza już blisko 80 młodych piłka-
rzy.  - Na pewno jednym z głów-
nych powodów, dla którego do 
nas przychodzą dzieci jest fakt, 
że jako jedyny klub jeździmy 
na masę turniejów. Wiadomo, 
na pierwszych treningach fre-
kwencja była niska, ale prawie 
już dwa lata bawimy się z dzieć-
mi i na dzień dzisiejszy mamy 
około 60 adeptów, a zarejestro-
wanych w naszym klubie jest 
około 80 piłkarzy – mówi Błażej 
Bajerski. Dodajmy, że aby dołą-
czyć do AMP wystarczy zapisać 
dziecko przez stronę www.amp-
nowogard.pl wysyłając e-mail, 
bądź na treningu, który odbywa 
się w każdy poniedziałek o go-
dzinie 17:00 i czwartek 17:30 na 
stadionie miejskim w Nowogar-
dzie.

KR

Akademia Młodego Piłkarza rośnie w siłę, na tą chwilę klub zrzesza już około 80 
adeptów piłki nożnej

„Ocalić od zapomnienia”
We wrotek, 16 stycznia 2018 roku, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowogardzie, odby-
ło się czwarte spotkanie pod nazwą „Ocalić od zapomnienia”, podczas którego wspomina-
no ś.p. Lecha Szpona.

Podczas spotkania p. Lech Ju-
rek zaprezentował krótkie wspo-
mnienia związane z bohaterem 
spotkania. Zaśpiewano  m.in. 
piosenkę o Nowogardzie pt. 
„Moją ulicą jest promenada”, do 
której muzykę skomponował 

Ś.P. Lech Szpon a słowa napi-
sał – Zenon Mól, natomiast ca-
łość zaaranżował p. Lech Jurek. 
Następnie głos zabrała organi-
zatorka spotkań „Ocalić od za-
pomnienia” – Kazimiera Fecak, 
która przygotowała krótki życio-

rys Ś.P. Lecha Szpona. Prezen-
tację ze zdjęć przygotował p. F. 
Karolewski. Głos zabierali tak-
że pozostali uczestnicy spotka-
nia, którzy podzielili się własny-
mi wspomnieniami na temat ś.p. 
Lecha Szpona. Ważnymi gośćmi 
podczas spotkania była także ro-
dzina mężczyzny - żona Jadwiga 
i syn Jakub.

Kolejne spotkania z cyklu 
„Ocalić od zapomnienia”, już w 
najbliższym czasie, na które ser-
decznie zapraszają organizato-
rzy i pracownicy Biblioteki. DŚ 

Uczestnicy spotkania Ocalić od zapomnienia, wspominający śp. Lecha Szpona

Nie matura lecz chęć szczera

Przed kim stoi otworem kariera w UM
Urząd Miejski ogłasza poszukiwanie pracownika do prowadzenia sekretariatu Rady Miej-
skiej. Zastanawiać mogą wyjątkowo niskie wymagania wobec potencjalnych kandydatów. 

Nabory do pracy w UM w No-
wogardzie to temat na niezłe dzie-
ło z gatunku „Historie tajemni-
cze”.  Tajemnicze bywają zwłasz-
cza drogi, które prowadzą do 
ostatecznych rozstrzygnięć, czyli 
kto obejmuje konkretne stanowi-
sko, natomiast te nominacje to na 
ogół daje się z góry przewidzieć 
- wygrywają zawsze „faworyci”. 
Tym razem ogłoszono  nabór na 
stanowisko obsługi administra-
cyjno-technicznej Rady Miejskiej 
w Nowogardzie, czyli na osobę do 
pracy w   sekretariacie Rady Miej-
skiej. Zadaniem takiej osoby jest 
obsługa kancelaryjna Rady Miej-
skiej w tym zwłaszcza:  
1. Opracowywanie projektów 

porządków obrad Rady Miej-
skiej w Nowogardzie, stałych i 
doraźnych komisji

2. Kompletowanie dokumentów 
i materiałów na posiedzenia 
rady i posiedzenia

3. Wykonywanie zadań wynika-
jących z ustaleń

4. Prowadzenie rejestrów inter-
pelacji i wniosków zgłasza-
nych na posiedzeniach rady 
i posiedzeniach komisji oraz 
przestrzeganie ich sprawnego 
załatwiania.

5. Prowadzenie rejestru uchwał 
rady oraz przepisów

6. Prowadzenie obsługi kancela-
ryjnej Przewodniczącego

7. Protokołowanie sesji, posie-
dzeń, zebrań i spotkań.

8. Przestrzeganie zgodności z 
prawem projektów uchwał i 
innych dokumentów.

9. Wykonywanie prac związa-
nych z wyborami

Zadania powyższe wskazują na 

to, że osoba zatrudniona powinna 
posiadać dość wysokie kwalifika-
cje administracyjne i znajomość  
wielu zagadnień. Tym bardziej 
dziwić mogą  wymagane od kan-
dydatów kwalifikacje – w kontek-
ście zadań do wykonania, są one 
bardzo niskie i także część z nich 
zupełnie jest nieweryfikowalna. A 
oto komplet tych wymagań:
•	 wykształcenie średnie lub 

wyższe
•	 bardzo dobra znajomość ob-

sługi komputera
•	 wysoka kultura osobista
•	 umiejętność pracy w zespole
•	 niekaralność

Wymóg tylko wykształcenia 
średniego (nawet, w tym okre-
śleniu, bez matury), do odpo-
wiedzialnej pracy biurowej, gdzie 
wchodzą w grę skomplikowane 
zagadnienia prawne, to w dzisiej-
szych czasach (ilość osób po stu-
diach) jakieś zupełne nieporozu-
mienie. Nieporozumienie, które 
być może wyjaśni dopiero przy-
szłe rozstrzygnięcie, gdy się np. 
okaże, że „najlepszy” będzie kan-
dydat (ka), któremu(ej) nie uda-
ło się matury zaliczyć, chodź ja-
kieś liceum wieczorowe z trudem 
przebrnął, znajomość komputera 
posiada jak mało kto, bo się z nim 
nie rozstaje lajkując na FB kogo 
trzeba od rana do wieczora, kul-
turą  osobistą „błyszczy”, co do-
świadczyli niektórzy na własnej 
skórze (dosłownie), umiejętność 
pracy w zespole posiada, co udo-
wodnił wielokrotnie, niszcząc ze-
społowo plakaty kontrkandyda-
tów obecnego burmistrza  i oczy-
wiście jest niekaralny bo tatuś - 
komuch w miejscowym wymia-

rze sprawiedliwości, nie raz zała-
twił co trzeba w tym zakresie np. 
był  wypadek, było przewinienie, a 
jakoby go nie było. To tylko jeden 
przykład, który wyjątkowo pasu-
je do „kryteriów”. Ale jak będzie, 
wkrótce się okaże. I jeszcze jeden 
aspekt sprawy. Obowiązująca re-
gulacja podporządkowuje w za-
kresie prawa pracy, pracowników 
sekretariatu Rady burmistrzowi - 
on jest bowiem kierownikiem za-
kładu pracy, jakim jest urząd miej-
ski. Formalnie nie musi wiec bur-
mistrz uzgadniać kwestii pracow-
niczych sekretariatu Rady z prze-
wodniczącym Rady. Ale ponieważ 
pracownicy sekretariatu Rady zaj-
mują się obsługą Rady Miejskiej i 
jej przewodniczącego, to na ogół 
wszędzie burmistrzowie przynaj-
mniej konsultują swoje decyzje w 
zakresie dotyczącym sekretaria-
tu rady z przewodniczącym Rady. 
Wymaga tego i zdrowy rozsądek i 
kultura zarządzania. Wszędzie ale 
nie w naszym kołchozie, tutaj kie-
rownik kołchozu z przewodniczą-
cym Rady o tym kto będzie go ob-
sługiwał administracyjnie  nawet  
nie rozmawia, więcej, pracownik 
sekretariatu Rady ma do wykona-
nia dla kierownika kołchozu pew-
ne dodatkowe zadania, nie uję-
te w oficjalnym zestawie i dlate-
go  może być mierny, ważne  aby 
wierny – dzisiaj się mówi o takich 
- po prostu sygnalista. Niemniej 
zachęcamy młodych ludzi po stu-
diach, aby próbowali stanąć  w 
szranki może się uda zatrudnić, a 
ponieważ wybory wkrótce, to tak-
że wkrótce wszystko może się zu-
pełnie odwrócić. 

sm
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michał Urtnowski ma już swój wymarzony rower

Planuje start w Mistrzostwach Polski
W poniedziałek (15 stycznia), Michał Urtnowski odebrał rower, który został zakupiony dzięki zbiórkom pieniędzy, trwającym od drugiej połowy 2016 
roku. Dzięki pomocy wielu osób, nowogardzki kolarz, zakupił swój wymarzony rower, dzięki któremu powróci do sportowej rywalizacji. Michał będzie je-
chał na sprzęcie z najwyższej półki,  pozwoli mu to startować w licznych imprezach. 

O tym jak silny charakter ma 
Michał wie każdy jego przyjaciel 
oraz kibic. Po wypadku, wsku-
tek którego Michał stracił wła-
dze w nogach, nowogardzki ko-
larz marzył o powrocie do spor-
towej rywalizacji. W tym celu 
potrzebny był mu specjalistycz-
ny rower, problem w tym, że 
taki rower kosztuje nie małe pie-
niądze... Dlatego też, rozpoczę-
ły się zbiórki środków na za-
kup tego wymarzonego rowe-
ru. Pierwsza z nich odbyła się w 
2016 roku i choć Michał uzbie-
rał potrzebną kwotę, postano-
wił, że jeszcze trochę poczeka… 
- Najpierw zbieraliśmy środki na 
taki rower, który wtedy myśla-
łem, że będzie wystarczająco do-
bry – to była kwota około 16-18 

tys. zł. Początkowo zdołaliśmy 
tą kwotę uzbierać. Jadnak z cza-
sem, im więcej dowiadywaliśmy 
się o tych rowerach, okazało się, 
że ten rower po dwóch latach in-
tensywnego jeżdżenia mógł-
by znajdować siew złym stanie 
technicznym. Zdecydowaliśmy 
zatem, że pozbieramy jeszcze 
troszkę pieniędzy i w ten sposób 
powstała druga zbiórka, która 
odbyła się podczas balu charyta-
tywnego organizowanego przez 
Caritas Nowogard. Oprócz tej 
zbiórki bardzo pomogła mi gru-
pa sponsorów, którzy też doło-
żyli trochę pieniędzy – opowia-
da Michał Urtnowski. Kolarz z 
Nowogardu w końcu uzbierał 
potrzebną kwotę, dzięki czemu 
mógł myśleć już o kupnie pro-
fesjonalnego sprzętu. We wrze-
śniu 2017 roku nowogardzianin 
odbył pierwsze przymiarki, na-
tomiast w miniony poniedzia-

łek odebrał swój nowy rower. 
Michał Urtnowski nie chce jed-
nak mówić o tym ile kosztował 
rower, zresztą w tym przypadku, 
najważniejsze jest to, że sporto-
wiec może znów poczuć emocje 
związane z rywalizacją. - Osta-
tecznie pojawił się pomysł aby 
kupić jeden z takich lepszych ro-
werów na rynku, ponieważ mie-
liśmy już całkiem niezły budżet. 
Dużą część środków mogliśmy 
też przeznaczyć z 1%. Zdecy-
dowaliśmy się na rower tej sa-
mej firmy i praktycznie tej sa-
mej konfiguracji, co rower na 
którym jeździ Rafał Wilk, nasz 
Mistrz Świata oraz Paraolim-
pijski. Oprócz zakupu tego na-
prawdę bardzo dobrego roweru, 
zostały nam jeszcze środki na 
zakup dodatkowych części jak 
np. koła wyścigowe – mówi Mi-
chał Urtnowski. Nowogardzia-
nin planuje we wrześniu b.r. wy-

startować w Mistrzostwach Pol-
ski. Jak sam tłumaczy, teraz naj-
ważniejsze dla niego jest to, aby 
zbierać cenne doświadczenie. 
Ponadto chce zobaczyć, co musi 
jeszcze poprawić aby stawać się 
coraz lepszym sportowcem w 
nowej dla siebie dyscyplinie. - W 
zeszłym roku zdołałem zaliczyć 
niestety tylko dwa wyścigi, po-
nieważ w kolejnych nie mogłem 
wystartować ze względu na kon-
tuzję, której się nabawiłem pod 
koniec sezonu. W tym roku taką 
docelową imprezą będą na pew-
no Mistrzostwa Polski, podczas 
których będę mógł znaleźć swo-
je miejsce w tym peletonie, po-
nadto nabiorę doświadczenia i 
zobaczę w jakiej jestem dyspozy-
cji. Ta impreza odbędzie się we 
wrześniu. Oczywiście po drodze 
będą także wyścigi niższej kla-
sy, na których także chce zbie-
rać doświadczenie, ponieważ ta 

dyscyplina jest jeszcze dla mnie 
nowa i potrzebuje obycia z ta-
kim peletonem i innymi zawod-
nikami. Nie mam jakiegoś kon-
kretnie ustalonego harmono-
gramu, będę po prostu startował 
w zawodach wraz z moim klu-
bem inwalidów Start Szczecin, 
do którego dołączyłem. Na pew-

no wystartujemy w Warszawie, 
przy okazji Warsaw Maraton, 
wiem, że mamy też wystartować 
w Poznaniu, Wrocławiu, czy też 
Inowrocławiu – opowiada Mi-
chał Urtnowski. Kolarz z No-
wogardu przyznaje, że pomo-
gło mu tak wiele osób, że trud-
no by było wszystkich wymie-
nić w jednym artykule. Za po-
moc dziękuje wszystkim. - Chce 
podziękować wszystkim, którzy 
nawet w najmniejszy sposób się 
przyczynili do tego, że udało się 
nam uzbierać pieniądze na taki 
rower. Dziękuję wszystkim oso-
bom, które mnie wspierały nie 
tylko finansowo, ale także na 
duchu. Myślę, że to jest tak wie-
le osób do wymienienia, że za-
brakło by strony w gazecie aby 
wszystkim podziękować indy-
widualnie – kończy Michał Urt-
nowski. Wierzymy, że nasz re-
prezentant będzie się rozwijał 
w nowej dla siebie dyscyplinie 
i swoimi sukcesami jeszcze nie 
raz sprawi nam sporo radości. 

KR

W poniedziałek Michał Urtnowski odebrał swój wymarzony rower.jpg

W tym roku kolarz z Nowogardu zapowiada m.in. start w Mistrzostwach Polski

 Witamy wśród nas...
Autor rubryki: 

Janusz Roguski 
Szpital Nowogard

Filip Grzonkowski 
syn Aleksandry i Jarosława 
ur. 11-01-2018 z Nowogardu

Adam 
syn Dominiki Przyradzkiej 
ur. 14-01-2018 ze Smorawina

Konrad 
syn Gabrieli Stempkowskiej 
ur. 14-01-2018 z Siedlic 
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Zawody spinningowe „Troć- regi 2018”

Wystartowało 31 wędkarzy
W niedziele, 14 stycznia na wodach rzeki Rega, odbyły się zawody spinningowe „Troć - Regi 2018”, zorganizowane przez Koło Miejsko - Gminne PZW nr 
36 w Nowogardzie.

Zdaniem większości wędkarzy 
Rega, czyli srebrna rzeka, jest 
najlepszym w Polsce łowiskiem 
zimowych i wiosennych srebr-
naików. Jest najdłuższą z pomor-
skich rzek, wpadających wprost 
do Bałtyku (184 km). Ma bardzo 
urozmaicony przebieg. Dolina 
Regi jest wyraźnie ukształtowa-
na i bardzo kręta. Rzeka Rega 

ma ciekawe dno o bogatej kon-
figuracji, co stanowi doskona-
łe kryjówki dla troci. Rega, a w 
szczególności jej dolny odcinek, 
przyciąga liczne rzesze wędka-
rzy z całego kraju. Również na 
jej wodach w okolicach Nowie-
lic, grupa wędkarzy z naszego 
Koła w liczbie 31, w tym jedna 
kobieta, rozpoczęła tegoroczny 

wędkarski sezon trociowy.
Po przybyciu na miejsce zawo-

dów, wędkarzy przywitał Z-ca 
Prezesa do spraw sportowych, 
Ładysław Luberadzki, który 
przedstawił podstawowe zasady 
regulaminu zawodów. Zawody 
rozpoczęły się o godzinie 8.00 i 
trwały do godziny 12.00. Komi-
sja sędziowska w składzie: Łady-

sław Luberadzki - sędzia główny, 
Janusz Zamara - sędzia kontro-
lny i Tadeusz Siembida - sędzia 
sekretarz, nie miała wiele pra-
cy, gdyż żadnemu zawodnikowi 
nie udało się złowić upragnionej 
troci. Mroźny i pochmurny po-
ranek oraz dość silny i przeni-
kliwy wiatr, nie sprzyjał wędka-
rzom w spinningowaniu.

Blisko spełnienia największe-
go wędkarskiego marzenia, był 
jedynie Rysio Lis, który miał 
branie, widział wynurzoną troć, 
ale w momencie holu, troć wy-
czepiła przynętę z pyska i z nim 
wygrała. Najprawdopodobniej 
była źle zaczepiona, na co nie 
miał żadnego wpływu.

Po zakończeniu zawodów, 
zwyczajowo przy ognisku pie-
czono kiełbaskę, która w mroź-
nych warunkach pogodowych, 
wszystkim znakomicie smako-
wała. Pomimo drobnych usterek 
technicznych autobusu, które 
wystąpiły w drodze powrotnej, 
wszyscy wędkarze bezpiecznie i 
szczęśliwie powrócili do Nowo-
gardu.

Kolejne zawody spinningo-
we „Troć - Regi 2018” najpraw-
dopodobniej odbędą się w mie-
siącu marcu lub kwietniu br., po 
podjęciu decyzji w tej sprawie 
przez Zarząd Koła. 

Z wędkarskim pozdrowieniem
Tadeusz Siembida

Sekretarz Koła MG PZW nr 36 w 
NowogardzieZawody spinningowe TROĆ REGI 2018

kolarska liga Przełajowa i mTB Nowogard 2018

30 kolarzy na inaugurację
W minioną niedzielę (14 stycznia), na terenie „Sarniego Lasu” w Nowogardzie, kolarze za-
inaugurowali tegoroczną edycję Kolarskiej Ligi Przełajowej i MTB. Pomimo niesprzyjającej 
pogody do rywalizacji w różnych kategoriach przystąpiło w sumie 30 kolarzy. Oprócz no-
wogardzian wystartowali zawodnicy ze Szczecina oraz Kołobrzegu. 

Koniec przerwy dla nowo-
gardzkich kolarzy, którzy w mi-
nioną niedzielę wystartowa-
li w I serii ligi przełajowej. W 
wyścigu głównym wystartowa-
ło w sumie 13 kolarzy oraz jed-
na przedstawicielka płci pięknej, 
zawodniczka ze Szczecina – Iga 
Chmielewska. W kategorii Open 
najszybszy był nowogardzianin 
Jakub Krause, który na swoim 
koncie zapisał 11 punktów. Za-
raz za nim metę przejechał Ar-
kadiusz Pietruszewski reprezen-
tujący LKK Nowogard, nato-

miast podium uzupełnił Grze-
gorz Przybyłek, który pocho-
dzi z Nowogardu, ale reprezen-
tuje swoje miejsce zamieszkania, 
czyli Gryfice. W kategorii Junior 
Młodszy wystartowało 4 kolarzy. 
Zwyciężył zgarniając 5 punktów 
podopieczny Ryszarda Posac-
kiego – Robert Krause. Za nim 
uplasował się zawodnik z Ko-
łobrzegu Jakub Damięcki, a na 
trzecim stopniu podium stanął 
Kamil Majcher z Chrabąszczy 
Nowogard. Jedyną panią w tej 
stawce była Nikola Wielowska. 

W kategorii Młodzik zwycię-
żył Hubert Grygowski, wyprze-
dzając Damiana Kubika z Koło-
brzegu oraz swojego klubowe-
go kolegę z Chrabąszczy – Ma-
teusza Krugłego. W najmłodszej 
grupie Żaków wystartowało tyl-
ko dwóch kolarzy, obaj przyje-
chali z Kołobrzegu. Wygrał Mi-
łosz Chmielewski wyprzedzając 
Oskara Cejmerowskiego. W tym 
przedziale wiekowych rywalizo-
wała grupa czterech dziewcząt. 
Pierwsze miejsce zajęła Karolina 
Braun z KTC Kołobrzeg, przed 

kolarska liga Przełajowa i mTB
Wyniki I serii
Open i Kobiety:
1. Jakub Krause (Nowogard)    11 pkt.
2. Arkadiusz Pietruszewski (LKK Nowogard)   9 pkt.
3. Grzegorz Przybyłek (Gryfice)    8 pkt.
4. Mateusz Derleta (Szczecin)    7 pkt.
5. Piotr Mucha (Niechorze)    6 pkt.
6. Artur Ledzion (Nowogard)   5 pkt.
7. Janusz Pietruszewski (LKK Nowogard)   4 pkt.
8. Adam Wielowski (LKK Nowogard)   3 pkt.
9. Adam Wielogórski (KTC Kołobrzeg)   2 pkt.
10. Marek Miśkiewicz (LKK Nowogard)   1 pkt.

1. Iga Chmielewska (Szczecin)   5 pkt.
Junior młodszy:
1. Robert Krause (Chrabąszcze Nowogard)   5 pkt.
2. Jakub Damięcki (KTC Kołobrzeg)   3 pkt.
3. Kamil Majcher (Chrabąszcze Nowogard)   2 pkt.
4. Jacek Fecak (Chrabąszcze Nowogard)   1 pkt.

1. Nikola Wielowska (JF Duet Goleniów)   5 pkt.
młodzik:
1. Hubert Grygowski (Chrabąszcze Nowogard)  5 pkt.
2. Damian Kubik (KTC Kołobrzeg)    3 pkt.
3. Mateusz Krugły (Chrabąszcze Nowogard)  2 pkt.
4. Norbert Strojny (Chrabąszcze Nowogard)  1 pkt.
Żak:
1. Miłosz Chmielewski (KTC Kołobrzeg)   5 pkt.
2. Oskar Cejmerowski (KTC Kołobrzeg)   3 pkt.

1. Karolina Braun (KTC Kołobrzeg)    5 pkt.
2. Oliwia Soroczyńska (KTC Kołobrzeg)   3 pkt.
3. Alicja Fecak (Chrabąszcze Nowogard)   2 pkt.
4. Hanna Buczkowska (KTC Kołobrzeg)   1 pkt. Ruszyła Kolarska Liga Przełajowa, na zdjęciu start grupy Open

klubową koleżanką Oliwą Soro-
czyńską. Podium uzupełniła za-
wodniczka Chrabąszczy Nowo-
gard Alicja Fecak. Przy artykule 

publikujemy klasyfikację w po-
szczególnych kategoriach wie-
kowych. 

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

zatrudni kierowców samochodów ciężarowych 
(prawo jazdy kategoria C+E)

tel. 91 39 27 322, kom. 502 671 607, 502 671 609

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

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

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

Opiekunki osób 
starszych w Niemczech 

Tel. 91 506 55 55

Sprzedam 
działkę 23 ar
pod warsztat lub inną 

działalność gospodarczą. 
Tel. 695 100 700 

Zamienię mieszkanie w Nowogardzie 
o pow. 68m2, 

przy ulicy Warszawskiej, (po remoncie) 
na 4 piętrze, na mniejsze parter lub 1 piętro, 

tel. 668 452 615

Operator wsparcia produkcji   
– Nowogard

atrakcyjna stawka + dodatki za nocki i weekendy
Informacje pod nr tel.: 797-318-414

Wykręcanie urwanych 
świec żarowych

OGŁOSZeNIe  PrZYPOmINaJĄCe 

Zarząd Banku Spółdzielczego  ponownie informuje,   
o zwołanym Zebraniu Grupy Członkowskiej w Nowogardzie  

na dzień  24  stycznia  2018 r.  godz. 17,  
w restauracji kamena ul. 3 maja 51

1. Porządek zebrania : 
2. Otwarcie Zebrania.
3. Przyjęcie Regulaminu Zebrań Grup Członkowskich Banku Spół-

dzielczego w Goleniowie.
4. Wybór Prezydium Zebrania w składzie Przewodniczącego i Sekre-

tarza.
5. Przyjęcie Porządku Obrad Zebrania.
6. Wybór Komisji Wniosków i Uchwał oraz Komisji Skrutacyjnej.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok  2017.
8. Sprawozdanie finansowe  Banku Spółdzielczego w Goleniowie za 

rok 2017
9. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Go-

leniowie za rok 2017.
10. Sprawozdanie Zarządu  z wykonania uchwał Zebrania Przedsta-

wicieli oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkow-
skiej.

11. Dokonanie następczej oceny indywidualnej kwalifikacji Członków 
Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Goleniowie za rok 2017 

12. Wybory uzupełniające  członków do Rady Nadzorczej na kadencję 
2017-2021 w (uprzednia ocena indywidualna kwalifikacji – skła-
danie Arkuszy informacyjnych kandydatów) .

13. Omówienie spraw będących przedmiotem najbliższego Zebrania 
Przedstawicieli:
•	 podział zysku,
•	 oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań,
•	 wnioski polustracyjne,
•	 zmiany do Statutu Banku Spółdzielczego w Goleniowie - Decy-

zja Komisji Nadzoru Finansowego,
•	 ocena Polityki wynagrodzeń-raport,
•	 ocena Ładu Korporacyjnego-ankieta,
•	 Zmiany  do Statutu Banku 
•	 Zmiany do Regulaminu działania Rady Nadzorczej 
•	 oraz inne sprawy będące przedmiotem najbliższego Zebrania 

Przedstawicieli.
14. Dyskusja i zgłaszanie wniosków do właściwych organów Banku 

w sprawach Banku.
15. Zakończenie Zebrania. 

Ogłoszenia  pierwotne  ukazały się w prasie „Kurier szczeciński” 
w dniach 12 i 17 stycznia 2018r 

Firma „NOWORIM” Sp. z o.o. 
ul. Sienkiewicza 7c, 72-200 Nowogard

poszukuje osób chętnych do pracy  
na stanowisku

pracownik produkcji
przy obróbce osłonek naturalnych.

 Wymagamy:
- pracowniczej książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiolo-

gicznych
- chęci do pracy

Oferujemy:
- wynagrodzenie stałe i akordowe – zawsze na czas (do 10-go każ-

dego miesiąca na Twoim koncie)
- kwartalną premię frekwencyjną
- pracę w trybie jednozmianowym
- wolne weekendy – dbamy o Twój wypoczynek
- stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
- możliwość awansu

kontakt: ul. Sienkiewicza 7c, Nowogard, tel. 91 392 23 94

Resko sprzedam
mieszkanie 

2 pokoje o pow 56,00 m2

ogrzewanie gazowe,
 piwnica, garaż 

tel. 519 830 587

Uwaga Wędkarze

Zarząd Koła PZW 
Tęczak w Nowogardzie 

informuje 
w dniach 

19.01.2017 – 28.01.2017 
znaki PZW będzie można 
kupić w godz. 15.00-17.00 

w sklepie “Tęczak”.

 Zarząd Koła PZW Tęczak

Uwaga Wędkarze
Zarząd Koła PZW Tęczak w Nowogardzie zaprasza

 na zebranie sprawozdawcze Koła 
dnia 28 stycznia o godz. 12.00

 w restauracji “Kamena” w Nowogardzie.
 Zarząd Koła PZW Tęczak
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

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

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

pn., wt. - 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

ENDOKRYNOLOGICZNY
Lek. med. Adriana Dubińska-Walczak

specjalista chorób wewnętrznych
- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

CHORÓB CUKRZYCY I NADCIŚNIENIA
Lek. Ewa Zdawska

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista diabetolog 

GABINETY MEDYCZNE

Upadłość konsumencka
Masz długi, których nie możesz spłacić, nie 
prowadzisz działalności, nie masz majątku. 

Pomogę zgłosić upadłość. 
Konsultacje darmowe
Tel. 669 681 080, 

www.szczecin-syndyk.pl 
restrukturyzacjakonsumenta@gmail.com 

Atrakcyjne oferty pracy dla opiekunek seniorów, 
praca w Niemczech, szybkie wyjazdy, 

akceptujemy język na poziomie podstawowym. 
Tylko teraz Bonus 300 € za wyjazd do 16 grudnia. 

                         Szczecin – 517 175 599

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

• naprawy • oleje CASTROL
• akumulatory Bosch, Varta

 bieżące
• serwis klimatyzacji
• przeglądy okresowe
• serwis opon
• diagnostyka komputerowa
• wymiana rozrządu

Ponad 10-letnie doświadczenie w pracy  
na stanowisku mechanik w serwisie TOYOTY

Sąpolnica 25 
72-200 Nowogard 

tel. 608 690 831

Zapewniamy atrakcyjne ceny

przeglądy okresowe w TOYOTACH i nie tylko

Gospodarstwo Rolne

Wymagania:
- czynne prawo jazdy 
   kategorii B i T lub B+E;
- doświadczenie w obsłudze 
   maszyn rolniczych;
- mile widziana obsługa 
   ładowarki teleskopowej
Oferujemy:
- nowoczesne narzędzia pracy;
- atrakcyjne wynagrodzenie;
- umowę na czas nieokreślony;
- ubezpieczenie grupowe.

zatrudni 
traktorzystę 

- operatora maszyn rolniczych

Kontakt 
e-mail: biuro@farmaredlo.pl

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

 

WYMAGANIA:
- aktualne prawo jazdy kategorii C+E
- świadectwo kwali�kacji zawodowej
- aktualne orzeczenie psychologiczne
- cyfrowa karty kierowcy
 OFERUJEMY:
- atrakcyjne wynagrodzenie wypłacane w terminie
- nowoczesne auta marki DAF, MERCEDES, MAN.
- praca w systemie tygodniowym  
- ubezpieczenie grupowe

POSZUKUJE 
KIEROWCÓW  

KAT. C+E

TELEFON: +48 603 129 069,  785 900 833 
Jedności Narodowej 23A, 72-130 Maszewo

USŁUGI kSIĘGOWe 
kadrowo-płacowe 

i JPk szybko, sprawnie. 
691 374 021, 
726 601 608 

 
  
 
 
 

 

    
    

Hjort Knudsen Polen Sp. z o.o. jest duńską �rmą, 
zatrudniającą  ponad 1000  pracowników, 

produkującą i eksportującą skórzane meble tapicerowane. 
 www.hkmeble.pl

 
 

        W związku z dynamicznym rozwojem �rma zatrudni  

TAPICERA  (PRZYUCZENIE) 

MAGAZYNIERA
 
 

            Miejsce pracy: Nowogard  
Zapewniamy:   
•  stabilne warunki zatrudnienia 
•  wynagrodzenie proporcjonalne do osiąganych wyników  

 
 Osoby zainteresowane proszone  są o wysłanie CV na adres:  
         ul. Zamkowa 7b , 72-200 Nowogard 
          lub e-mail: dawid.bohn@hjortknudsen.pl  
           Kontakt telefoniczny : 663 949 485 

 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

Prosimy o dopisanie następujacej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbednych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie 
z ustawa z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.)”.

Badania wody i ścieków - tel. 91 392 74 75

Wywóz nieczystości ciekłych - 91 392 36 77

Roboty inżynieryjno-budowlane oraz

warsztat naprawy pomp - 91 392 36 77

Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków - 91 392 07 11

Czyszczenie kanalizacji 
i odwadniania osadów ściekowych 

- 91 392 36 77
POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE - 994

                           Przedsiębiorstwo 
Usług Wodnych i Sanitarnych sp. z o.o.
ul. 3 Maja 14/2, 72-200 Nowogard

tel. 91 392 07 11, 91 392 07 17
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•	 Sprzedam tanio działkę budow-
laną w kościuszkach 1202 m2. Przy 
działce prąd, woda, kanalizacja, do-
jazd utwardzony w pobliżu jeziora. 
575 345 659 

•	 Do wynajęcia lokal handlowy ok. 
40m2 ul. Kościuszki 2g Nowogard. 
693 850 197

•	 Sprzedam działki budowlane w pełni 
uzbrojone. Już z planem zagospoda-
rowania przestrzennego. Oszczędzasz 
czas i pieniądze! 693 850 197 Najlep-
sze ceny w Nowogardzie, Osiedle Sło-
neczne. 

•	 Do wynajęcia pomieszczenie na 
biuro 11m2, I piętro, Nowogard. Ul. 
700 lecia 17b. Tel. 501 549 818

•	 Sprzedam działki budowlane w 
karsku przy drodze. 691 664 658

•	 Do wynajęcia lokal pod działalność 
gospodarczą. 609 24 58 16 

•	 Szukam mieszkania na parterze w 
centrum Nowogardu, min 3 pokoje. 
913920584 

•	 Dębice okazyjnie sprzedam 3000 m2 

działkę pod zabudowę ok. 45 000. Tel. 
501 307 666

•	 Sprzedam garaż na Jana Pawła II, cena 
21500 zł. Tel. 609 931 915 

•	 Sprzedam mieszkanie M-3 55m2, ga-
raż Wierzbięcin 18/12. Tel 605 470 602 

•	 Kawalerka do wynajęcia. 696 207 172

•	 Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
na parterze z garażem lub bez. 725 
836 238, 726 280 768

•	 Sprzedam garaż 35m2 przy ul. Boh. 
Warszawy. Tel. 725 836 238 

•	 Wynajmę lokal :biuro, usługi, handel 
Nowogard. 694 022 406 

•	 Sprzedam garaż, os. Gryfitów. Tel. 790 
876 991 

•	 Szukam mieszkanie dwupokojowe 
lub kawalerka. 501 937 571 

•	 Sprzedam mieszkanie 58m2, 2 poko-
je, ul. Racibora I, kuchnia nowa, meble 
zabudowane, nowe budownictwo, 
195 tys. Tel. 664 205 925 

•	 Sprzedam ładny garaż przy ul. Zamko-
wej podłączony prąd, dojazd wyłożo-
ny kostką brukową. Tel. 601 430 001 

•	 Sprzedam garaż ul. 15 lutego. Tel. 605 
281 226 

•	 Sprzedam działki z warunkami zabu-
dowy w miejscowości Redło gmina 
Osina przy drodze powiatowej Nowo-
gard-Maszewo. Tel.693 344 694, 603 
705 670 

•	 Do wynajęcia mieszkanie dla pracow-
ników w Nowogardzie. Tel. 603 705 
670 

•	 Nowogard ul. Asnyka działki pod za-
budowę. 501 307 666

•	 Do wynajęcia mieszkanie 80m2 w peł-
ni wyposażone nowe w Karsku. Tel. 
606 106 142 

•	 Poszukuje garażu do wynajęcia. Tel. 
668 17 12 12 

mOTOrYZaCJa
•	 Sprzedam amortyzatory, sprężyny i 

chłodnice (do przodu) do Jetta i Gol-
fa. 605 576 908

•	 Sprzedam koła z oponami do Golfa 2, 
13stki, zimówki. TANIO. 605 576 908

•	 Sprzedam Kia Clarus, 2001, 1,8 ben-
zyna + gaz (założony 2012 r., 80 li-
trów butla), 181.000 km - serwiso-
wany, srebrny met. sedan, opony zi-
mowe, nowa chłodnica klimatyzacji, 
webasto, el. szyby, centralny zamek, 
nowe klocki hamulcowe, rozrząd, 
cały układ wydechowy, inne. Cena 
4850zł, zadbany, tel. 605 522 340. 
Sprzedam Mercedes S 500 W220 
Long, 1999 r., przeb. 330.000 km (ser-
wisowany), LPG 2 butle 120 l., czar-
ny szafir met., czarne skóry, peł-
ne wyposażanie, automatic, nowe 
tarcze i klocki hamulcowe, nowe 
opony, nowy akumulator, cena 
17500 zł, zadbany, tel. 605 522 340 
Kupię Mercedesa każdego. Tel 737 
799 666

•	 Kupię Toyotę każdą. Tel.737 539 555

•	 Sprzedam koła – opony zimowe, No-
kion 195/65 R15 szt 2 Alpin 195/65 
R15 szt2. Tel 518 034 782

•	 Tanio sprzedam Suzuki Swift poj. Sil. 
1300 benzyna, nadwozie w dobrym 
stanie; silnik, skrzynia biegów i resz-
ta mechniki po kapitalnym remon-
cie. Cena do uzgodnienia. Tel. 690 954 
315, 795 801 577

rOlNICTWO
•	 SPRZEDAM – kaczki, gęsi  skubane. 

796759414

•	 Sprzedam tuczniki. 606 576 417

•	 Kupię marchew od rolnika. 512 340 
806 

•	 Sprzedam prosięta. 695 980 439 

•	 Sprzedam cielaczka-jałówkę. Tel. 518 
488 714

•	 Sprzedam pszenżyto jare. 606 406 341

•	 Sprzedam prosiaki. 889 520 536

•	 Sprzedam kosiarkę rotacyjną i siano-
kiszonkę. Tel. 668 316 103 

•	 Sprzedam ciągnik C-60 (po remon-
cie), nowa kabina, cena 15 000 zł, 
tel. 663 256 560

 USŁUGI
•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWANÓW, 

WYKŁADZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ 
SAMOCHODOWEJ/ SKÓRZANEJ MA-
TERIAŁOWEJ / POŚCIELI WEŁNIANEJ / 
LANOLINĄ/SPRZĄTANIE: CZYSZCZE-
NIE FUG.TEL.604 373 143 , 794 229 
083.

•	 Elektryk z uprawnieniami E+D. Tel. 
607 289 419 

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

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

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

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

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

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

•	 Mycie okien. 731 792 825

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

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

•	 Transport, przeprowadzki, opróżnie-
nie mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 
343 638 

•	 AGENCJA REKLAMOWA VIZART, opra-
wianie prac w 2 minuty, bindowanie, 
wydruki, ksero, laminowanie, Nowo-
gard ul. 700 lecia 15 (nad sklepem zie-
larskim)Tel. 605 522 340 

•	 Przepisywanie prac (licencjackich, 
magisterskich i innych), dokumentów, 
CV, listów motywacyjnych, Szybko, 
solidnie. Agencja reklamowa Vizart  
Nowogard ul. 700 lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim)Tel. 605 522 340.

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

•	 Wyburzamy, budujemy i remontuje-
my. 668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 988 
735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, układa-
nie kostki granitowej, polbruku. 726 
403 937

•	 Usługi koparko-ładowarką. 669 
123 127

•	 Usługi ogólnobudowlane. Tel. 511 901 
973 

•	 Wykonam pracę remontowe. 691 
430 490 

•	 Naprawa aGD Nowogard. 698 352 
406

•	 Wypełniam dokumenty do ZUS na 
emeryturę i rente. Tel 507 872 391 

•	 Nauka gry na keyboardzie, gitarze lub 
innym instrumencie – tanio. 669 889 
627

•	 TRANSPORT. 600 182 682

•	 Usługi transportowe TRANSIT-MAXI. 
503 153 159 

•	 Matematyka. 668 17 12 12

•	 Sufity podwieszane, szpachlowa-
nie, malowanie, płytki. Stolarka, 
sztukateria. Tel. 697 999 578 

•	 Prace budowlane i wykończeniowe. 
Tel. 660 143 113 

•	 Remonty domów, mieszkań wykoń-
czenia wnętrz. 722 154 477

PraCa
•	 aktivmed24.pl Opiekunki Senio-

rów Niemcy. Premie wakacyjne, 
530555015

•	 amBerCare24 Opiekunki do Nie-
miec, wymagany j. niemiecki ko-
munikatywny, zarobki netto do 
1500 euro/mies., wyjazdy od za-
raz, sprawdzone oferty, legalnie 
737 451 825, 737 886 919, 737 489 
914

•	 Spawaczy zatrudnię. atrakcyjne 
wynagrodzenie. 503 032 234 

•	 Firma LEMARK – lider na runku ta-
chografów, ogrzewan postojowych i 
klimatyzacji zatrudni elektromecha-
nika lub mechanika ze znajomością 
podstaw elektryki. Oferujemy szko-
lenia i pomoc w zdobyciu nowych 
umiejętności. Tel. 601 275 900 

•	 Przyjmę do pracy ekspedientkę 
odpowiedzialną, sumienną. 797 
394 807 

•	 Zatrudnię elektryków – pomocni-
ków elektryków, dorywczo do prac 
biurowych. 606 824 461

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

•	 Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe Niemcy, Holandia, au-
stria, anglia, Belgia, Norwegia. 
Tel. 71/385 20 18, 601 75 97 97

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

•	 Zatrudnię mechanika. 501 762 
576 

•	 Przyjmę do pracy ekspedientkę od-
powiedzialną, sumienną. 797 394 
807 

•	 Zatrudnię tynkarza. 502 103 432 

•	 Zaopiekuję się osobą starszą, dziec-
kiem, zajmę się sprzątaniem w go-
dzinach 9.00-15.00,. Tel. 517 983 502 

•	 Przyjmę pracownika budowlanego. 
607 654 692

•	 Restauracja i Hotel KAMENA zatrud-
ni: barmana- barmankę, pomoc ku-
chenną, nocnego portiera, kierowcę. 
Tel. 507951313

•	 Zlecę położenie regipsu ze szpachlo-
waniem do 250m2. Tel. 502 103 432 

•	 Potrzebny fachowiec do remontu-
-adaptacji dwóch pomieszczeń go-

spodarczych ok. 150 m2. Tel. 660 206 
833

•	 Przyjmę na staż z gwarancją za-
trudnienia w sklepie kosmetyczno 
- chemicznym w Nowogardzie. Tel. 
509861740

•	 Przyjmę do pracy ekspedientkę lub 
na staż. Sklep spożywczo-przemy-
słowy. Tel. 722 050 367, 887 15 12 74

•	 Chętnie podejmę się sprzątania biur 
po południu. 91 435 70 83 

•	 Zaopiekuję się dzieckiem u siebie w 
domu Osiedle Gryfitów. 91 435 70 83 

•	 Zatrudnię pracownika na fermie dro-
biu gm. Osina. Dobre warunki płaco-
we. 511 731 352 

INNe  
•	 Sprzedam drewno suche tanio. 691 

848 026

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

•	 Sprzedam drewno opałowe. 667 
788 820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 kg. 
790 285 382

•	 Sprzedam drewno kominkowe olchę. 
730 744 751 

•	 Szkółka w Karsku poleca drzewa owo-
cowe w pojemnikach już od 20 zł za 
sztukę, tuje szmaragd, wysokość 70-
80 cm 10 zł za sztukę. Tel. 606 106 142 

•	 Zapraszamy na treningi karate kyoku-
shin od 4.09.17r. W poniedziałki i śro-
dy w godz. 18.00-19.00 na ulicy Bema 
41. tel. 721 027 670, 883 737 765  

•	 Sprzedam smartwatch, SAMSUNG 
GEAR FIT SM-R350 CZARNY, nowy nie-
używany w pudełku, cena do uzgod-
nienia, tel. 605 522340

•	 Piec CO 1.6 kw sprzedam. 733 494 673 

•	 Pilnie sprzedam nowy agregat prądo-
twórczy Honda EM 5500 cxs. Tel. 660 
448 597 

•	 Kupię westfalkę na drewno, lewą z do-
chówką Tel. 504-550-048

•	 Stare samochody, motocykle, rowery, 
literaturę kupię. 600 182 682 

•	 Sprzedaż siatki ogrodzeniowej leśnej-
-panele ogrodzeniowe, słupki, drut 
oraz cały asortyment. Transport gratis. 
Tel 721 668 245 

•	 Sprzedam krajzegę na 380 V, kabel 30 
m, krajzegę na 220V. 696 807 922

•	 Oddam dywan 2,5x3,5. Tel 501 549 
818 

•	 Fotel i sofe dwuosobową w dobrym 
stanie oddam. 661 242 151 

•	 Kupię w dobrym stanie westfalkę. 660 
206 833

•	 Sprzedam piec CO mało używany 
24kw na drewno i węgiel. Tel. 606 106 
142 

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374
Na sprzedaż mieszkanie 2 pokoje na parterze

cena: 165 000 zł

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

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

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:

kontakt: 785 601 002

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy

Sprzedam mieszkanie 
własnościowe w centrum 

Nowogardu o pow. 60 m2, 
IV piętro – cena 210 tys. zł. 

Tel. 608 392 453

Poszukuje pracownika 
gospodarczego 

– hodowla bydła 

Tel. 606 947 747 

Wszelkie usługi  
remontowo-budowlane  

i wykończeniowe.  
608 364 330, 724 568 015 

Drewno opałowe 
liściaste mieszane  
tanio sprzedam, 

506 012 706, 506 012 
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INFOrmaTOr lOkalNY - NOWOGarD
Telefony alarmowe
Policja  - 997, 112
Komisariat Policji Nowogard - 91 57 92 316
Straż pożarna  - 998
Posterunek PSP Nowogard - 91 39 20 118
Pogotowie ratunkowe - 999
Stacja Pogotowia Ratunkowego 
w Nowogardzie - 91 43 26 103
Pogotowie gazowe  - 992
Pogotowie energetyczne - 991
Pogotowie wodn.-kanal. (PUWiS) 
 - 91 39 20 711; 994

Dyżur nocny
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna   
 - 91 39 78 430; 
 609 361 999; 
 665 283 928

Przychodnie - poradnie
Szpital - centrala - 91 39 21 356
Praxis - SZOZ - 91 39 20 787
Praxis - Centrum 
okulistyczno-optyczne - 91 39 27 272
POZ Przychodnia przyszpitalna  
 - 91 39 21 800; 
 91 39 21 806
Medyk - 91 39 29 921
PRAXIS 2 - M. Drobińska - 91 39 25 943
NZOZ “Sanus” - 91 39 26 960
NZOZ “Pro-med” - 91 39 26 740
NZOZ “Leks” - 91 39 25 525
NZOZ “Baby-med”  - 91 39 26 013
Mardent - gabinety lekarskie  
 - 91 39 22 633
Revital - Ośrodek Rehabilitacji 
i Odnowy Biologicznej - 91 39 21 467; 
 609 456 577
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne 
 - 91 39 20 926
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
dzieci, młodzieży i ich rodzin 
 - 91 39 20 743
Warsztaty terapii zajęciowej - 91 39 25 282
Zakład domowej opieki długoterminowej - 
91 39 26 531; 
 509 142 650
Stomatologia
Praxis - Centrum stomatologiczne  
 - 91 39 26 999
Pracownia protetyki stomatologicznej -  
 91 39 26 870
Protetyka stomatologiczna 
- Elżbieta Wysocka 
i Kazimierz Trojanowski - 91 39 26 107
“Nowo-dental” B. Szulejko  
 - 91 39 21 467
“Dental - med”  - 91 39 22 098; 
 504 069 800
Lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz  
 - 91 39 25 003; 
 603 705 630
Lek. Stom. Andrzej Rynkiewicz
pogotowie stomatologiczne - 607 771 777
lek. Stom. D. Wałęga - Bąk - 604 441 609
lek. stom. A Mogilnicka - 506 606 955
lek. stom. E. Rosa - 532 512 703
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 39 26 639
lek. stom. M. Andrzejewska - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 601 736 804

Urzędy
Urząd Miejski  
 - 91 39 26 200
Biuro Obsługi Interesanta w UM  
 - 91 39 26 214
Biuro Rady w UM - 91 39 26 210

Urząd Stanu Cywilnego - 91 39 26 230
Wydział Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środow. 
 - 91 39 26 243
Wydział spraw społecznych i obywatelskich
Meldunki - 91 39 26 213
Dowody osobiste - 91 39 26 215
Zarządzanie kryzysowe - 91 39 26 234
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
Geodezji i Rolnictwa - 91 39 26 226
Wydział Rozwoju Lokalnego, 
Funduszu, Kultury i Sportu - 91 39 26 293
Wydział Inwestycji i Remontów  
 - 91 39 26 241
Biuro Podatków i Opłat - 91 39 26 217
Referat Edukacji - 91 39 25 464
Zarząd Budynków Komunalnych  
 - 91 39 26 267
Powiatowy Urząd Pracy f/Nowogard 
 - 91 39 21 376;  
 91 39 21 813
Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii - 91 39 21 118
w nagłych wypadkach - 609 740 647

Wydział komunikacji
Rejestracja pojazdów - 91 57 92 702
Prawo jazdy - 91 57 92 703
Fax - 91 39 21 852

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik - Dorota Maślana - 91 39 26 248
Świadczenia rodzinne
- A. Lalik  - 91 39 26 268
Dział usług opiekuńczych 
- B. Ziółkowska - 91 39 20 200

Poczta
ul. 3 Maja - 91 39 21 300; 
 91 39 21 183
ul. Warszawska - 91 39 20 834

Nadleśnictwo Nowogard - 91 39 20 640
Zakład karny Nowogard - 91 43 26 600

Gabinety weterynaryjne
Danuta Czerwińska
ul. J. Wybickiego 2 - 91 39 23 786
Animal-Vet
ul. Zielona - 666 135 133
Janusz Soroka
ul. L. Okulickiego 6  - 570 656 616
Zdzisław Truszyński
ul. T. Kościuszki 21 - 91 39 21 801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 38 - 91 39 20 814
Szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1 - 91 39 26 270
Szkoła Podstawowa nr 2 - 91 39 26 274
Szkoła Podstawowa nr 3 - 91 39 26 291
Szkoła Podstawowa nr 4 - 91 39 23 028
SP w Długołęce - 91 39 10 492
SP w Orzechowie - 91 39 10 994
SP w Strzelewie - 91 39 10 224
SP w Żabowie - 91 39 10 694
SP w Błotnie - 91 39 10 190
SP w Wierzbięcinie - 91 29 10 795
I Liceum Ogólnokształcące - 91 39 20 213
Liceum Ogólnokształcące nr II - 91 39 25 107
ZSP im. Stanisława Staszica - 91 39 21 162
Prywatne Publiczne Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych; 
Niepubliczna Szkoła Policealna  
 - 91 39 26 691
Prywatne Liceum Ogólnokształcące
 Zaoczne Centrum Edukacji Zdroje  
 - 91 39 25 494

Prywatne Policealne Studium Zawodowe  
 - 91 39 22 181
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  
 - 91 39 20 108

Przedszkola i żłobki
Przedszkole nr 1
ul. Żeromskiego - 91 39 26 286
Przedszkole nr 3
ul. J. Poniatowskiego - 91 39 26 288
Przedszkole nr 4
ul. T. Kościuszki - 91 39 26 287
Zielone Przedszkole
ul. Zielona - 91 39 26 691; 
 505 388 292
Artystyczne Przedszkole 
Kraina Fantazjiul. Gen. J. Bema - 660 797 838
“Promyczek” Specjalistyczny 
punkt przedszkolny, 
ul. Boh. Warszawy - 609 931 469
Niepubliczny Żłobek "Maluszkowo”
ul. ks. Racibora - 534 015 943
Niepubliczny “Malinowy Żłobek”
ul. Boh. Warszawy - 604 873 917

kultura
Miejska Biblioteka Publiczna  
Dyrektor - 91 39 26 260
Czyt. dla dorosłych - 91 39 26 261
Nowogardzki Dom Kultury  
Sekretariat - 91 39 26 283
Biuro kina/ dział imprez i promocji 
 - 91 39 25 779
Kasa - 91 39 26 262

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP - 91 39 26 370; 
 506 081 328
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego   
 - 91 39 21 004
Parafia pw. MB Fatimskiej  
 - 91 39 21 592

Usługi pogrzebowe 
J. Furmańczyk, Zakład Pogrzebowy  
 - 91 39 21 767
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  
 - 692 354 065
MEMORIS M. Śmigiel - 693 230 190

apteki
Centrum Zdrowia
ul. 700-lecia - 91 57 62 139
Majowa
ul. 3 Maja - 91 30 70 708
Cefarm
ul. Plac Wolności - 91 39 20 203
Cardia
ul. 700 - lecia - 91 39 21 330
Niebieska
ul. 15 Lutego - 91 43 26 177
Asa
ul. Warszawska - 91 39 20 494
Niebieska 2
ul. Kościuszki - 91 57 90 830
Nowa Farmacja
ul. Bohaterów Warszawy - 91 57 30 437

Taksówki - 91 39 20 260

Pomoc drogowa
Grzegorz Irzymski - 91 39 22 402; 
 601 893 944
Andrzej Słomski - 665 770 442
Krzysztof Pietrzak - 601 938 293
R&J MIX - 608 731 620

rOZkŁaD JaZDY PkP
kierunek Szczecin Główny:

Godz. Odjazdu:
Nowogard Stacje pośrednie: Przystanek końcowy:

Szczecin Główny
04:50

pon.-piąt.
Wyszomierz, 

Osina, 
Mosty, 

Goleniów, 
Kliniska, 

Szczecin Dąbie, 
Szczecin Zdroje, 

Szczecin Port 
Centralny,

05:48

06:36
pon.-sob. 07:38

07:47
pon.-niedz. 08:59

10:21
pon.-niedz. 11:34

14:27
pon.-niedz. 15:40

16:36
pon.-niedz. 17:49

18:39
pon.-niedz. 19:55

kierunek kołobrzeg:
Godz. Odjazdu:

Nowogard Stacje pośrednie: Przystanek końcowy:
kołobrzeg

07:48
pon.-sob.

Żabowo, 
Płoty, 

Baszewice, 
Gryfice, 
Gąbin, 

Trzebiatów, 
Bieczyno Pomorskie,

 Karcino, 
Głowaczewo, 
Stary Borek, 

Kołobrzeg Stadion

09:02

09:20
sobota,niedziela 10:29

11:49
pon.-niedz. 13:00

13:47
pon.-piąt. 15:07

15:56
pon.-niedz. 17:15

17:57
pon.-niedz 19:19

20:23
pon.-sob. 21:37

21:55
pon-piąt., niedziela

1 przesiadka
22:59

Urząd Gminy
Wójt - 91 39 10 390
Kierownik USC, St. ds. obywatelskich
 i ewidencji ludności  - 508 499 549
St. ds. podatków i opłat  - 508 499 661
St. ds. zarządzania kryzysowego, obrony cy-
wilnej i ochrony środowiska  - 508 499 580
Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami  
 - 508 499 247
St. ds. obsługi organów Gminy, działalności 

gospodarczej, kultury i zdrowia  - 508 499 567
St. ds. funduszy zewnętrznych, promocji, 
turystyki i sportu  - 508 499 620
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik Anna Kaliczyńska - 508 499 534
Pracownicy socjalni - 508 499 561
 508 499 483
Asystent rodziny Patrycja Bielej - 508 499 621
Gminna Biblioteka Publiczna
Kierownik Krzysztof Górecki - 91 39 10 305

Szkoła Podstawowa im. B. Malinowskiego
Dyrektor Tatiana Olbert - 91 39 10 389
Sekretariat - 91 39 10 380
Przychodnie
NZOZ “Proximus” - 91 39 10 310
Punkt apteczny - 91 39 11 611
Poczta - 91 39 10 323
Parafia pw. NP NMP w Osinie - 91 39 10 386

INFOrmaTOr lOkalNY - OSINa

Materiał                                      cena do 100 kg cena powyżej 100 kg
1. Miedź                   18,00 zł/kg               19,00 zł/kg
4. Mosiądz       11,00 zł/kg               11,50 zł/kg
5. Akumulatory         2,50 zł/kg                 2,70 zł/kg
6. Felgi aluminiowe        4,80 zł/kg                 5,00 zł/kg
7. Ołów          5,20 zł/kg                 5,50 zł/kg
8. Aluminium elektryczne       5,00 zł/kg                5,50 zł/kg
9. Aluminium grube        4,20 zł/kg                4,50 zł/kg
10. Aluminium niesort       3,80 zł/kg                4,00 zł/kg
11. Złom cienki (blacha)       0,58 zł/kg                0,58 zł/kg
12. Złom gruby (wsad, żeliwo)          0,75 zł/kg                0,75 zł/kg

Skup hurtowy metali kolorowych 

Przy wadze ok. 1000 kg metali kolorowych ceny do negocjacji

Firma P.P.U.H. Oskar Bonda w Nowogardzie • ul. Nadtorowa 14b

Płatne gotówką od ręki
więcej informacji  tel. 511 444 559
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Imię i nazwisko .......................................................................................  tel. ...............................................................  

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

wana nagroda książka ufundowana przez Wydawnictwo Zapraszamy   pn-pt 8:00-18:00

Dewocjonalia - stoisko w sklepie

poleca
Różańce, 
Lichtarze

                Świece do chrztu, itp.

krZYŻÓWka Dziennika

Sprzedaż drewna 
kominkowego 
w atrakcyjnej cenie typu 

dąb i buk. Transport gratis.

 Tel. 785 900 833

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

KUPIĘ DREWNO
tartaczne

świerk, sosna, brzoza, topola

tel. 697 174 369

Pionowo:
1. producent pasty do zębów
2. miasto w Chinach
3. krwiak
4. papuga o jaskrawym upierzeniu, na-
śladuje mowę ludzką
5. popularny kabaret
6. rosyjska stacja orbitalna
7. cesarz Japonii
8. mimowolny skurcz na twarzy
9. gaz w butelce
10. dopływ Kury
11. zmora Sycylii
12. Tadeusz, polski młociarz
13. Jakub, chłopski przywódca
14. plama na honorze
15. auto ze Szwecji
16. rozporządzenie cara
17. córka Abu Bakra, żona Mahometa
18. silnik w „syrenie”
19. cykliczna pochodna aminokwasu
20. część dachu wypuszczona poza ob-
ręb ściany
21. zabezpiecza styki elektromagnesu
22. na końcu zebry
23. wierzchnie okrycie męskie

24. państwo Sargona I
25. medytuje na głowie
26. hałas, ujadanie
27. kredyt do oddania
28. rolniczy stan w USA
29. choroba przenoszona przez tsetse
30. końcówka jelita grubego
31. plac dla piłkarzy
32. szybkie, cięte odpowiedzi
33. panuje pod rządami tyrana
34. głupiec
35. łódź myśliwska Eskimosów
36. równa 100 senom
37. 2-osobowa łódź żaglowa używana w 
regatach młodzieżowych
38. waćpani
39. biblijny niegodziwiec
40. osoba małomówna
41. częstochowskie w kiepskim utworze
42. zielona odmiana kwarcu
43. np. pies
44. miasto nad Eufratem
45. włoski wiatr

Poziomo:
46. iglak o czerwonym drewnie

47. dawna nazwa przypraw korzennych
48. Karl E.(zm.1876), biolog ros.
49. daleki skok
50. mleczny susz pełen narkotyków
51. mimowolne skurcze mięśni
52. wyszukana grzeczność
53. holowniczy sznur
54. sprytny manewr, sztuczka
55. udział w zyskach
56. w nim szerszenie
57. skala światłoczułości
58. kęsisko płaskie
59. miasto w Rosji, port w pobliżu
ujścia Donu do M. Azowskiego
60. gatunek herbaty
61. Cyganka Kraszewskiego
62. przeciwieństwo „nie”
63. ciasto z orzechami, migdałami 
64. (1791-1859), pisarz ros., „Kronika ro-
dzinna”
65. warzęcha różowa; rzadki ptak z rodzi-
ny ibisów
66. nitki w jądrze komórki
67. dawny atrament
68. strofa z poezji starogreckiej
69. ryba z rodziny kulbinowatych, odży-

wia się glonami
70. weteran
71. roślina włóknodajna z Ameryki
72. np. muchy
73. Babinicz z „Potopu”
74. np. prądotwórczy
75. Rush, piłkarz
76. Pablo, malarz hiszpański
77. Ludwig (zm.1831), niemiecki pisarz
78. ustoiny
79. jedna z mojr
80. duński germanista (1787-1832)
81. okres dziejowy
82. miasto, gdzie pierwszy raz użyto gazy 
bojowe
83. grzyb z czerwonym kapeluszem
84. zbrojny spisek
85. główna część starorzymskiego domu
86. brat mleczny króla Artura
87. Jakow, pianista radziecki

PODPOWIEDŹ: AZOW, IPIN, KAY, LAK-
TAM, SAAB, YPRES.

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

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

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

reklama

rozwiązanie krzyżówki dla 
dorosłych : Czas robi swoje, a 
Ty człowieku?

Urszula Kaczmarek, Szymon 
Rybarczyk, Renata Dumańska, 
Malwina Bryndza, Zofia Gó-
recka, Pelagia Feliksiak, Ma-
ria Machocka, Maria Sowińska, 
Małgorzata Krawczyk,Danu-
ta Skowron, Danuta Józefiak, 
Natalia Furmańczyk, Sławomir 
Skowroński, Genowefa Mać-
kowska, Zofia Karbowiak, Ma-
ria Kloch, Krystyna Lameta, Jo-
lanta Kozioł

Zwycięzcy prenumerata: 
Danuta Józefiak, Pelagia Felik-
siak

GAZETY dla zwycięzców lo-
sowania do odebrania w re-
dakcji, ul. Boh. Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Madzia Skowrońska, Bartek 

Feliksiak, Anie Stępień, Wojtek 
Patecki

Zwycięzca: Ania Stępień
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reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

rOZkŁaD JaZDY BU SÓW

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

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

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

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

rozkład jazdy komunikacji miejskiej
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FIRMA JOGA  •  ul. Górna 4  •  72-200 Nowogard  
 Tel./Fax 91 39 25 501  •  695 100 700  •  695 400 600

Wyposaż swój dom w OKNA PCV 
o najwyższym standarcie światowym, 

dzięki którym obniżysz koszty ogrzewania
z profilu 

ALPHALINE  
profil 6 komorowy w kl. A
z wkładem termicznym 
i uszczelką środkową 
gwarantującą doskonałą 
szczelność

Do produkcji okien 

nie stosujemy pro�lii

z recyklingu !!!

i wysokiej jakości
OKUCIA MACO

Ponad 22 lat doświadczenia w produkcji okien. ZAUFAJ specjalistom! 

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

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

 
506 638 789

B
A
N
E
R
Y oraz

WYDRUKI
WIELKOFORMATOWE

e-mail: gra�k@domjudy.pl

NA
JT
AN
IE
J

z projektem 

z dostarczeniem

tel. 91 577 2007
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POLSKI WYDAWCA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

żyto, pszenżyto, jęczmień, 
owies, rzepak, łubin, gryka, groch, 

len, kukurydzę oraz słonecznik.

Sami odbieramy, szybka płatność, 
konkurencyjne ceny.

Wapno nawozowe granulowane
w najlepszej cenie na rynku. 

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B

e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl

Skup zbóż: 
91 43 57 720, 602 21 21 25

Transport: 662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160

Uwaga najbliższe 
bezpłatne porady 
prawne w piątek

godz. 13.00-15.00
w redakcji ul. Boh. Warszawy 7A

(informujemy, że godziny dyżurów radcy 
prawnego mogą ulegać zmianom)

Dostał schodołazSpłonął dom Biegał nago po ulicy

HYDRANTY

Tel. 602 870 300

Sprzedaż - serwis
Pomiary ciśnienia wydajności

Węże strażackie 
CZUJKI: dymu •czadu •gazu

Ratownicy protestują Ukradli busa 
Caritasu!

Śmigiel Ryszard

ŚR

KOMPLEKSOWE  USŁUGI
& ŚMIGIEL

Zakład Kamieniarski
- Nagrobki - Grobowce - Parapety - Schody

Kwiaciarnia
- Znicze - Kwiaty - Wiązanki - Wieńce

Tel. 601 595 069, 91 392 18 14
     e-mail: puhp.smigiel@wp.pl
   www.kamieniarstwo-smigiel.pl

Korzystając z naszych usług pogrzebowych zyskasz
-10%  RABATU  NA  USŁUGI  KAMIENIARSKIE

UL. CMENTARNA 3,  72-200 NOWOGARD

       Usługi Pogrzebowe 
        Grzegorz Śmigiel
- Trumny - Urny - Ekshumacje - Przewozy
         Obudowy - Krzyże - Tabliczki

Kontakt całodobowy: 693 230 190
      e-mail: memoris.zp@o2.pl
            www.memoris.eu

Napadł i pobił 
swojego wujka

 s. 3

 s. 3

OgłOSzenie

Nikt nie lubi 
rowerzystów  s. 5

Jenikowo

OgłOSzenie

OgłOSzenie

     PRYWATNE PUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
                  DLA DOROSŁYCH

prowadzi nabór lutowy
do bezpłatnego 

Informacje i zapisy:
Nowogard  •  ul. Zielona 11 •  tel. 91 39 26 691

www.zielona.mojaszkola.net

I zjazd: 3-4 lutego 2018 r.
ZAPRASZAMY 

Liceum Ogólnokształcącego
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   Kronika policyjnanasza sonda  
W minioną niedzielę obchodziliśmy Dzień Babci, a w ponie-
działek Dzień Dziadka. Z tej okazji zapytaliśmy przechod-
niów, tych starszych i tych młodszych, jakie życzenia chcieli-
by jeszcze złożyć swoim dziadkom?

Pan Daniel: Niestety nie 
miałem okazji poznać swoich 
dziadków, ponieważ umar-
li przed moim przyjściem na 
świat. Chciałbym za to ży-
czyć dziadkom swojej có-
reczki wszystkiego, co najlep-
sze. Przede wszystkim zdro-
wia, które jest najważniej-
sze, mniej zmartwień i może 
jeszcze więcej pieniędzy.

Weronika: Moim dziad-
kom chciałabym życzyć 
wszystkiego najlepszego, zdro-
wia, szczęścia, dużo pieniąż-
ków i żeby im się lepiej żyło. 
Jednak najwięcej to życzę im 
zdrowia, żeby żyli jak najdłu-
żej i nie chorowali. 

Lena: Mojej babci i dziad-
kowi życzę zdrówka. Żeby 
zawsze mieli uśmiech na buzi 
i nigdy się nie złościli. Mogli-
by też mieć więcej czasu i czę-
ściej do mnie przyjeżdżać.

Zuzanna: Życzę moim 
dziadkom dużo zdrowia i 
szczęścia, żeby żyli jak najdłu-
żej i dobrze im się pracowało. 
Ponadto życzę dziadkom dużo 
radości i mało zmartwień, i 
żeby byli zadowoleni ze swoich 
wnuków. Kocham ich bardzo.

Ola i Natalia: Naszym 
dziadkom życzymy dużo 
zdrówka, szczęścia, pomyśl-
ności. Żeby wnuki ich częściej 
odwiedzały. Ogólnie, życzy-
my wszystkiego co najlepsze i 
żeby spełniły im się wszystkie 
ich marzenia.

Rozmawiała Dorota Śmieciuch

15.01.2018 r.
godz. 13:40
Policjanci RRD KPP Goleniów 

podczas obsługi zdarzenia drogo-
wego na drodze ekspresowej S6 
w okolicach miejscowości Nowo-
gard - Karsk, ujawnili, że kierują-
cy samochodem ciężarowym mar-
ki Mercedes, Bronisław P. lat 34, 
zam. O. ( powiat goleniowski) kie-
rował pojazdem znajdując się w 
stanie nietrzeźwości z wynikiem 

0,27 mg/l w wydychanym powie-
trzu. Postępowanie prowadzi KP 
Nowogard. 

16.01.2018 r.
godz. 10:24
Zgłoszenie o pojeździe znajdu-

jącym się w rowie przed samym 
zjazdem Nowogard Zachód, 37 
km, kierująca wpadła w poślizg i 
dachowała, została wyciągnięta. 
Postępowanie prowadzi KP No-
wogard.

godz. 20:23
Policjanci OPP Szczecin, na ul. 

Wojska Polskiego, podczas legity-
mowania ujawnili, że Karol W. lat 20 
zam. M. (powiat goleniowski) po-
siadał przy sobie dwa zawiniątka fo-
lii aluminiowej z zawartością białe-
go proszku o łącznej wadze 0,98 gra-
ma netto, który po użyciu narkote-
stera okazało się, że jest to amfeta-
mina. Postępowanie prowadzi KP 
Nowogard.                 KPP Goleniów

zaczęło się na poddaszu

Spłonął dom w Jenikowie 
W Jenikowie (gm. Maszewo) spłonął doszczętnie dom. W środku znajdowały się dwie oso-
by, ale opuściły budynek, zanim zawalił się dach. Pożar gasiło 26 strażaków, z 8 jednostek 
straży, w tym również z Nowogardu. 

Straż pożarna otrzymała zgło-
szenie o pożarze o godz. 7.48, w 
sobotę, 20.01.  Gdy strażacy do-
jechali na miejsce, budynek był 
już cały w ogniu. Przystąpiono 
do akcji gaśniczej. Na szczęście 
mieszkający w budynku mężczyź-
ni, zdążyli z niego wyjść, zanim 
zawalił się dach. Jak wynika ze 
wstępnych ustaleń pożar mógł za-
cząć się na poddaszu starego bu-
dynku, wybudowanego jeszcze w 
pruskiej technologii. Podejrzewa 
się, że pierwsze ognisko powsta-
ło w kominie, a później zajęły się 
drewniane stropy. Następnie po-
żar objął pomieszczenia mieszkal-
ne. Niestety mimo podjętej na tak 
dużą skalę akcji, domu nie udało 
się uratować. Nie nadaje się on do 
zamieszkania. Gmina zaoferowała 
poszkodowanym schronienie, ale 
nie skorzystali oni z tej propozy-
cji. Nieoficjalnie wiadomo, że za-
kwaterowali się na razie u swojej 
rodziny w Nowogardzie. 

W akcji gaśniczej udział brało 
26 strażaków z 8 zastępów stra-

ży, w tym dwie jednostki OSP – 
Dębica i Maszewo, oraz 3 zastępy 
JRG Goleniów i 2 z posterunku w 
Nowogardzie. Na miejsce wezwa-
na była także policja. 

Przypomnijmy, że to kolejny w 
ostatnich latach tak groźny po-
żar w tej miejscowości. Jak infor-
mowaliśmy w 2012 roku, w ostat-
ni weekend lipca, ogień strawił 
tam część domu zamieszkałego 
przez 3 rodziny. Przyczyną poża-

ru było prawdopodobnie zapró-
szenie ognia przez jednego z lo-
katorów, zajmujących mieszkanie 
na poddaszu. Poszkodowane ro-
dziny otrzymały pomoc finanso-
wą od gminy, a sąsiedzi zorgani-
zowali zbiórkę darów i materia-
łów budowlanych, również ape-
lując wówczas o wsparcie za po-
średnictwem DN. Ludzie poma-
gali także w odnowieniu zniszczo-
nych w pożarze mieszkań. 

MS

Pożar domu rozpoczął się na poddaszu

W wyniku pożaru wnętrze domu uległo całkowitemu zniszczeniu

W TYCH DniACH ODeSzLi DO WieCznOŚCi

Henryk Obracianko: lat 64, zmarł  19.01.2018r., pogrzeb odbył się 22.01.2018 r., na cmentarzu w No-
wogardzie.

Marian Kokoszka: lat 80, zmarł 21.01.2018r., pogrzeb odbędzie się 24.01.2018 r., o godz.13:00, na 
cmentarzu w Nowogardzie.

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk
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NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

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

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

RekLAmA

R e k L A m A
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

USŁUGI KSIĘGOWE 
kadrowo-płacowe i JPK 

szybko, sprawnie. 
691 374 021
726 601 608  

kradzież pod kościołem 

Ukradli busa Caritasu
Do zuchwałej kradzieży doszło na placu przy kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Nowo-
gardzie. Skradziono busa marki Volkswagen Transporter, który służył głównie Caritasowi 
działającemu przy tej parafii. 

Proboszcz parafii zgłosił kra-
dzież w miniony piątek, kiedy 
zorientował się, że samochodu 
nie ma na parkingu pod kościo-
łem. Prawdopodobnie auto mo-
gło zostać jednak skradzione 
2-3 dni wcześniej. Policja szuka 
sprawcy kradzieży. 

Nieoficjalnie wiemy, że w ca-
łej sprawie podejrzenia rzuca-

ne są na jednego ze skazanych, 
odbywających karę pozbawie-
nia wolności w nowogardz-
kim więzieniu. Mężczyzna pra-
cował ostatnio na terenie para-
fii. Przed zaginięciem busa miał 
nie wrócić z jednej z przepustek, 
jaką mu udzielono. Jak dowie-
dział się DN, mężczyzna został 
już schwytany i z powrotem tra-

fił za kraty. Samochodu jednak 
jeszcze nie odnaleziono. 

Skradziony samochód został 
zakupiony przez proboszcza. 
Służył m.in. wolontariuszom 
zespołu Caritas, ale był wyko-
rzystywany także na potrzeby 
organizacyjne parafii. 

MS

Charakterystyczny samochód z logiem Caritasu został skradziony spod kościoła pw. WNMP w Nowogardzie

Wtargnął do domu, krzyczał, że 
zabije i zaczął okładać go rurą

Napadł na swojego 
wujka 
Do brutalnego napadu doszło we wtorek, przed tygodniem, w 
jednym z domów w Nowogardzie. 48-letni mężczyzna został 
zaatakowany przez bratanka swojej żony, 30-letniego Łukasza 
A. i dotkliwie pobity za pomocą metalowego przedmiotu. 

Ok. godz. 22.00, 16 stycznia br., 
Artur D. zawiadomił policję, że 
Łukasz A. wtargnął do jego domu, 
a następnie przy użyciu metalowej 
rury uderzał jego po głowie oraz 
groził pozbawieniem życia, powo-
dując obrażenia ciała. 

- W sprawie pobicia za pomocą 
metalowego pręta/pałki mającego 
miejsce w Nowogardzie w ostat-
nich dniach informuję, że faktycz-
nie w przedmiotowej sprawie pro-
wadzone jest postępowanie, ale 
wszelkie pytania, co do tej sprawy, 
proszę kierować do Prokuratury 
Rejonowej w Goleniowie – infor-
muje sierż. sztab. Anna Dygas.

Prokuratura jak na razie jednak 
nie udzieliła informacji w tej spra-
wie. Nieoficjalnie wiadomo tylko, 
że wobec napastnika zastosowano 
środek zapobiegawczy. Odpowie 
on prawdopodobnie za pobicie i 
narażenie na niebezpieczeństwo 
utraty życia. Grozi za to nawet kil-
ka lat pozbawienia wolności. 

Sprawa jest głośno komentowa-
na w Nowogardzie, zwłaszcza w 
środowisku nauczycielskim. Po-

szkodowany mężczyzna to bo-
wiem znany nauczyciel wychowa-
nia fizycznego, w przeszłości peł-
niący także funkcję wiceburmi-
strza Nowogardu. Również Łu-
kasz A., nie jest do końca anoni-
mową postacią. Pochodzi z rodzi-
ny nauczycielskiej, a jak się dowia-
dujemy, w przeszłości pracował 
również, jako nauczyciel w szko-
le –  gdzie także prowadził lekcje 
WF-u.  Miał „odejść” z pracy w 
niejasnych okolicznościach. Przez 
ostatni czas mieszkał za granicą. 

Dramatu całej sprawie dodaje 
fakt, że napastnik i pobity przez 
niego mężczyzna to bliska ro-
dzina- 30-letni Łukasz A. to bo-
wiem bratanek żony poszkodowa-
nego mężczyzny- Artura D. Wła-
śnie z uwagi na rodzinne powiąza-
nia, sam poszkodowany, z którym 
kontaktowała się redakcja DN, nie 
chciał komentować sprawy. Wia-
domo tylko, że mężczyzna doznał 
poważnych, ale powierzchownym 
urazów głowy i twarzy. Wciąż 
przechodzi rekonwalescencję.  

MS

zgodnie z zapowiedzią…

Ruszył remont przejazdu  
w ciągu ulicy Zamkowej
Zgodnie z zapowiedzią rzecznika PKP ruszył remont przejazdu kolejowego przy końcu ul. 
Zamkowej, nieopodal toru motocrossowego w Nowogardzie. 

Jak pisaliśmy w poprzednim 
wydaniu, przejazd kolejowo – 
drogowy na ul. Zamkowej będzie 
remontowany od 20 do 24 stycz-
nia 2018 r.- informował DN Zbi-
gniew Wolny z zespołu prasowe-
go PKP. Przejazd będzie wykona-
ny w takiej samej technologii, co 
te z rogatkami znajdujące się w 
centrum miasta. Oprócz wymia-
ny podkładów, czyli starych fun-

damentów, na których ułożone są 
tory, przestrzeń pomiędzy nimi 
zostanie ułożona amortyzujący-
mi płytami wykonanymi z twar-
dej gumy. 

Przypomnijmy, że prace będą 
prowadzone w godzinach noc-
nych, w przerwach w ruchu po-
ciągów, bez wprowadzania za-
stępczej komunikacji autobuso-
wej i zmian w rozkładzie jazdy 

pociągów. Wykonany remont na-
wierzchni drogowej i torów bę-
dzie ze środków własnych Spółki. 
Jego koszt to ok. 300 tys. zł. Wy-
konawcą robót jest Zakład Robót 
Komunikacyjnych DOM z Pozna-
nia. 

Na czas trwania remontu za-
mknięto przejazd kolejowy dla 
pieszych i samochodów. 

MS

Elementy podtorza, które zostaną zamontowane na przejeździe



Nr 7 (2635)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

4

www.dzienniknowogardzki.pl

Jak to robią w goleniowie 

Utwardzanie z głową
W Gminie Nowogard drogi gruntowe utwardzane są byle 
czym (jakiś zmielony gruz…), bez planu i byle jak. Okazuje 
się, że można to robić z sensem, porządnie i planowo. 

W gminie Nowogard, podob-
nie jak Goleniów, czy innych 
gminach, są dziesiątki kilome-
trów dróg gruntowych. U nas jed-
nak problem ten próbuje się roz-
wiązać stosując praktyki rodem z 
PRL-u. Sołtys wnioskuje do gmi-
ny, ta udostępnia wątpliwej jako-
ści kruszywo/tłuczeń odzyskiwa-
ny z remontów dróg, a następnie 
ludzie sami muszą sobie drogę za 
pomocą tego materiału utwardzić 
i wyrównać w „społecznym czy-
nie”. Niemniej nie działa to tak 
sprawnie, jak przedstawia gmi-
na. Po pierwsze są takie drogi, 
których taką prymitywną meto-

dą nie da się utwardzić, a nawet, 
gdy mieszkańcy się o to upomina-
ją, nie mogą liczyć choćby na do-
starczenie wspomnianego tłucz-
nia. Tak jest m.in. w Wyszomie-
rzu, gdzie prowadząca do kolonii 
droga przypomina niekiedy błot-
nisty potok. Sołtys wsi, a zarazem 
radny Andrzej Kania praktycznie 
na każdej sesji prosi gminę o za-
jęcie się tematem, sam też dekla-
ruje, że po otrzymaniu materiału 
może drogę naprawić. Gmina jed-
nak prośby lekceważy, na wnioski 
i apele mieszkańców nie reaguje, 
nie pomagają prośby. Droga jak 
była fatalna, tak jest i mieszkańcy 

Nasz komentarz
Gdyby ktoś nie dostrzegał zasadniczej różnicy pomiędzy praktyką 

gminy Nowogard a Goleniów w naprawianiu dróg gruntowych, to  
podkreślmy niektóre fragmenty artykułu zwłaszcza te, które wska-
zują, że nie chodzi tylko o różnice technologiczne, ale także proce-
duralne. W Goleniowie powstaje na poziomie komisji rady całorocz-
ny plan konstruowany w sposób zabezpieczający nie tylko realiza-
cję właściwej hierarchii  potrzeb, ale także zapobiegający rozdawnic-
twu gminnego dobra „po uważaniu”. W Nowogardzie radni nic nie 
wiedzą w temacie, ponieważ są pominięci w procedurze realizacji 
napraw dróg gruntowych, i dopiero „po faktach” dowiadują się co? 
gdzie? ile? komu?  Tyle dowiedzą się po, dopiero po faktach, ale i tak,  
zgodna z prawdą rzeczy, odpowiedź na  pytanie dlaczego?... pozosta-
je nadal zupełnie w sferze domysłów. Ostatnio, również w sferze ba-
dań prokuratury, która wszczęła już  dochodzenie  w przypadku gru-
zu darowanego na utwardzenie  drogi biegnącej wzdłuż granicy  pry-
watnych działek burmistrza.  

 Przygotowania do remontu drogi w 
sołectwie Żółwia Błoć (Gmina Gole-
niów)

A to już droga, choć w tym przypadku trudno to tak nazwać, jaka prowadzi do kil-
ku posesji w Wyszomierzu

„Pracusie” się skarżą

TVŚ 24 (tiviśni24) nadaje…
Zgodnie z przewidywaniami DN, od czasu do czasu pojawiają się na wizji nagrywane, kupioną za gminne pieniądze kamerą audycje z udziałem monolo-
gującego w nich długotrwale burmistrza. 

W ubiegłym tygodniu w tiviśni24 
było o leniach radnych, co to nie 
przybyli na epokowo ważną, zwo-
łaną w trybie nadzwyczajnym na 
wniosek burmistrza Czapli, sesję.  
Przypomnijmy na wniosek złożony 
przez burmistrza, przewodniczący 
Rady ma ustawowy obowiązek zwo-
łać sesję, z programem zapropono-
wanym przez wnioskującego, w cią-
gu 7 dni od daty wpływu wniosku.  
Zwoływanie sesji w trybie nadzwy-
czajnym, i na ogół tuż po sesji, któ-
ra odbywa się w trybie zwyczajnym, 
stało się w bieżącej kadencji szcze-
gólnie ulubionym zwyczajem Czapli.  
Podobnie było i tym razem - ostat-
nia sesja zwyczajna odbyła się nieco 
ponad dwa tygodnie temu, a już bur-
mistrzowi „się przypomniało”, że są 
szalenie istotne terminowo sprawy, 
a których „nie było” jeszcze chwilę 
temu, (mimo, że dotyczą projektów 
2017 roku) i które wymagają zwo-
ływania radnych i to w okresie ferii, 
więc wtedy, gdy np. ci radni posiada-
jący dzieci wyjeżdżają ze swoimi la-
toroślami  na zimowy odpoczynek. 
Być może dlatego, zawezwał rad-
nych w tak niefortunnym terminie,  

że tym razem to on sam, burmistrz 
wreszcie  „miał czas” pojawić się na 
obradach Rady  ponieważ jego ab-
sencja na sesjach zwyczajnych(bądź 
tylko krótka obecność)  to ostatnio 
bardzo częsta sytuacja.  Mija się jed-
nak  z celem stawianie pytania: czy 
nie można było tych spraw, dla któ-
rych burmistrz wnioskował o sesję 
nadzwyczajną, załatwić na ostatniej 
sesji zwyczajnej, albo na najbliższej 
sesji przyszłej? Mija się z celem, po-
nieważ powtarzając za znanym ko-
mediantem „nie o to tu, nie o to”…, 
ale o zupełnie co innego. I tak też 
było w ubiegły piątek- na sesji nad-
zwyczajnej tak „wstrzelonej” ni z 
gruszki ni z pietruszki nadzwyczaj-
nej w świecie kworum brakło.  I to 
jest właśnie temat główny występu 
przed kamerami(ą)  tiviśni 24. bur-
mistrza, który osobiście to przykład, 
właśnie nieobecności  na sesjach, da-
wał wyjątkowo  częsty.  W trakcie 
pytania zadawanego w TVŚ24  „z 
tła” przez równie oburzonego, co se-
pleniącego (zębów nie leczy, czy co?) 
lektora, możemy kontemplować ob-
licze (dziwnie eterycznie nieobecne) 
burmistrza. Gdy po zagajeniu se-

pleniącego włodarz nasz rozpoczy-
na swój monolog to, jakby wraca do 
rzeczywistości (rzeczywistości tyl-
ko studia TVŚ24), okazuje przy tym 
swoje bolejące rozczarowanie nie-
odpowiedzialnością nieobecnych w 
piątek radnych.  Słowa opisujące tę 
nieodpowiedzialność padają przez 
około minut 7. Występ kończy klam-
ra zajawkowa tiviśni24. Nim jednak 
dojdzie do „następnego razu”, czy-
li kolejnych bajkowych przekazów 
TVŚ24, to podajmy trochę adekwat-
nych do przedmiotowej sytuacji fak-
tów. Otóż, jak mówią liczby, oskar-
żanie obecnej Rady o brak gorliwo-
ści jest zupełnym nieporozumie-
niem (pomijając już, że oskarża ten, 
który sam jest tak często nieobec-
ny).  A oto te liczby – w ciągu 3 lat 
kadencji obecna Rada odbyła już 52 
sesje (większość wielogodzinnych).  
Dla porównania Rada poprzedniej 
kadencji kierowana przez A. Bieli-
dę z SLD (burmistrzem też był Cza-
pla) odbyła tych sesji przez całą ka-
dencję, (czyli aż przez 4 a nie 3 lata) 
tylko 39.  Pominę już tutaj wartość 
merytoryczną obu składów Rad i to, 
jak radni reprezentują problemy wy-

borców. Pominę nie tylko dlatego, że 
się nawet porównać nie da miernoty 
poprzedniej kadencji do bardzo do-
brych owoców pracy obecnych rad-
nych, ale pominę głównie dlatego, że 
miejsca by nie starczyło na to w tej 
informacyjnej wszak formule naszej 
gazety. 

PS. Teraz trochę jeszcze zza kulis 
tiviśni24.  Z pieniędzy Gminy No-
wogard nie tylko został sfinansowa-
ny profesjonalny sprzęt do nagrywa-
nia.  Kilkanaście miesięcy temu np. 
z gminnej kasy zafundowano kurs 
operatora kamery jednemu z ówcze-
snych pracowników wydziału infor-
macji (czyt. propagandy) UM. Kurs 
ten odbył się w Warszawie. Już nie-
długo po tym kursant odszedł z pra-
cy w UM - nie nastąpiła więc w isto-
cie amortyzacja nakładu finansowe-
go na jego wyszkolenie.  Oczywiście 
każdy może z pracy odejść, ale w po-
dobnych sytuacjach, zwłaszcza, gdy 
chodzi o pieniądze publiczne, to za-
wiera się w momencie decyzji o fi-
nasowaniu zewnętrznego szkolenia 
odpowiednią umowę, z której wy-
nika konieczność odpracowania po-
niesionego na szkolenie nakładu, a w 

przypadku wcześniejszego odejścia 
zwrotu w odpowiednie porcji gotó-
weczki. Ale w gminie Nowogard i 
w tej sprawie, tak jak w szeregu in-
nych, mamy praktyki zupełnie wy-
specyfikowane – wszystko zależy od 
tego, Kto to?... ma korzystać z gmin-
nego. W tym wypadku nabyte za pu-
bliczne pieniądze świadectwo poszło 
nieodpłatnie za delikwentem. Kon-
tynuując wątek kursanta- cwaniacz-
ka – jego formalne odejście z pracy 
w gminie bynajmniej nie zakończyło 
korzystania przez niego z gminnych 
funduszy - tym razem już zupełnie 
prywatnie je konsumuje obficie, jako 
zapłatę za tzw. usługi ogłoszeniowe. 
Kierownikiem UM i jednostek pod-
ległych jest burmistrz, a u nas to Ro-
bert Czapla- gwiazda TVŚ24. Stan 
prawny jest taki, że temu wszystkie-
mu kres położyć może tylko wybor-
ca, gdy zmieni jesienią lokatora gabi-
netu włodarza. Jeśli tak się nie stanie 
to magia tiviśni24 trwać będzie 
nadal, a dostatnie żyć to będą tu 
nie ludzie (ci z gierkowskiego za-
wołania) tylko beneficjenci ukła-
du, czyli lokalna komusza klika.      

sm  

muszą codziennie przeprawiać się 
przez nią, aby dostać się do cen-
trum wsi. Podobnie jest w Czerm-
nicy, o której już wielokrotnie in-
formowaliśmy- tam mieszkańcy 
chcąc dojechać do swoich posesji, 
muszą korzystać z polnej drogi, 
pełnej dziur i kolein. W tym przy-
padku Rada Miejska pieniądze 
na wykonanie drogi zabezpieczy-
ła już w zeszłorocznym budżecie, 
ale gmina nawet nie ogłosiła prze-
targu. Nie postarano się nawet o 
wyrównanie drogi wspomnianym 
tłuczniem. Generalnie też miasto 
nie ma żadnej opracowanej strate-
gii, czy nawet inwentaryzacji dróg 
w najgorszym stanie, które trzeba 
wyremontować w pierwszej kolej-
ności - choć i o stworzenie takie-
go planu od lat wnioskują radni, 
by móc lepiej zaplanować środ-
ki w budżecie na remonty dróg 
gruntowych. Tak więc wszystko 
sprowadza się do tego, że robi się 
to na wyrywki, głównie tam, gdzie 
wnioskujący sołtys, jest bardziej 
władzy przychylny, a tam gdzie 
dostrzega się politycznych prze-
ciwników, nawet tłucznia nie do-
wiozą.                                          MS

A jak to robią w Goleniowie? 
Od kilku lat, zgodnie z uchwałą 

tamtejszej Rady Miejskiej, co roku 
w budżecie przeznaczany jest mi-
lion złotych na utwardzanie dróg 
gruntowych betonowymi płyta-
mi „jombo”. Gmina przygotowu-
je roczny plan remontów, rozpi-

sywany jest przetarg, a wybrana 
firma buduje nawierzchnię przy-
zwoitej jakości. Drogi przezna-
czane do naprawy w danym roku 
wskazuje jedna z komisji Rady 
Miejskiej w Goleniowie, odpowie-
dzialna za kierunki rozwoju ob-
szarów wiejskich (Goleniów ma 
taką wyspecjalizowaną komisję). 
Plan jest konsultowany z sołtysa-
mi, a dopiero po tym uzgodnieniu 
kierowany do realizacji.

W planie na rok 2018 Gmina 
Goleniów ma wykonanie 25 od-
cinków dróg w tyluż sołectwach. 
Łączna długość naprawionych 
dróg wyniesie w tym roku 6,8km. 
Opinie użytkowników o drogach 
z płyt „jumbo” są oczywiście róż-
ne, ale jedno jest pewne: to lepsze, 
niż brnięcie w rozmokniętym bło-
cie jesienią, a w kurzu latem. No 

i oczywiście to bardziej estetycz-
ne rozwiązanie, niż rozgarnianie 
gruzu po drogach, jak to się robi 
u nas…

AO
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Niby wszystko jest na miejscu, równy chodnik i asfalt, ale drogi dla rowerów to już brak

Znaki duże i widoczne, ale i tu mimo, że namalowano rower, to nie bardzo wiadomo po której stronie mamy się nim poruszać

łupią mandaty ile wlezie 

Rowerzystów nikt nie lubi… 
Rowerzystów poruszających się po mieście, w którym brak ścieżek rowerowych, nikt nie lubi. Gdy poruszają się po jezdniach klną na nich, jako na zawali-
drogów, kierowcy pojazdów mechanicznych, gdy zaś jeżdżą po chodnikach wyzywają ich piesi odczuwający dyskomfort z powodu rowerów znienacka po-
jawiających się tuż obok. Na dodatek rowerzystów nie bardzo lubią też stróże prawa… 

W ostatnim okresie do redak-
cji DN zgłaszają się, w wyraźnie 
zwiększonej liczbie, rowerzyści 
ukarani mandatami za niezgodne 
z przepisami poruszanie się ro-
werem na terenie miasta. - Jecha-
łem chodnikiem przy ulicy Żerom-
skiego - mówi pan Jan, -- jezdnia 
jest tutaj wąska, dlatego skorzy-
stałem z chodnika, tym bardziej, 
że nie było na całym odcinku żad-
nego pieszego. Nagle usłyszałem 
policyjną syrenę. Podjechał radio-
wóz i ukarano mnie mandatem 
za jazdę rowerem po chodniku… 
Inna osoba, pani Lucyna, zosta-
ła ukarana mandatem za poru-
szanie się rowerem na ulicy Rze-
szowskiego. – Jeżdżę rowerem w 
związku z wykonywaną pracą. 
Podjechałam do poczty od strony 
postoju Taxi, jechałam blisko kra-
wędzi lewą stroną, ulica jest tutaj 
szeroka i nie stwarzałam żadne-
go zagrożenia dla pojazdów jadą-
cych z naprzeciwka. Niestety nad-
jechał radiowóz i dostałam man-
dat za jazdę pod prąd (Rzeszow-
skiego jest jednokierunkowa).

Co na to przepisy…
W zakresie możliwości poru-

szania się rowerem po chodni-
kach generalna zasada brzmi:  ro-
werem po chodniku jeździć nie 
wolno  (artykuł 26 Prawo o Ru-
chu Drogowym). Od tej zasady 
istnieją jednak trzy wyjątki. Ro-

werzysta może jechać po chodni-
ku, gdy:

jedzie z dzieckiem do lat 
dziesięciu  lub podczas złej 
pogody (śnieg, silny wiatr, ulewa, 
gołoledź, gęsta mgła) lub są speł-
nione jednocześnie trzy warunki: 
a/ chodnik ma co najmniej dwa 
metry szerokości b/ ruch na jezd-
ni jest dozwolony z prędkością 
ponad 50 km/h (w terenie zabu-
dowanym), c/ brakuje oddzielo-
nej drogi dla rowerów oraz pasa 
ruchu dla nich przeznaczonego.

Natomiast rowerzysta poru-
szający się po jezdni zobowiąza-
ny jest przestrzegać tych samych 
zasad, co inni uczestnicy ruchu 
drogowego poruszający się po-
jazdami mechanicznymi. Nie 
wolno rowerem jeździć na przej-
ściach dla pieszych- należy wów-
czas rower prowadzić.

Policja ściga, ponieważ ludzie 
się skarżą  

W związku z wyraźną intensy-
fikacją działań Policji wobec ro-
werzystów zapytaliśmy o spra-
wę rzecznika powiatowej ko-
mendy. - W nawiązaniu do na-
szej telefonicznej rozmowy- pisze 
pani rzecznik- dotyczącej kontro-
li drogowych rowerzystów na te-
renie miasta Nowogard, informu-
ję, że kontrole uczestników ru-
chu drogowego, do których zali-
czają się również rowerzyści, są 

realizowane od dłuższego czasu 
na terenie całego powiatu Gole-
niów. Przedmiotowe kontrole ro-
werzystów mają na celu wdraża-
nie przestrzegania przepisów ru-
chu drogowego m.in. przez ro-
werzystów, jest to wynik częstych 
zgłoszeń, jakie trafiają do nas, 
jako Policji od pieszych uczestni-
ków ruchu drogowego oraz kie-
rowców, dotyczące łamania prze-
pisów ruchu drogowego przez ro-
werzystów, skutkujące spowodo-
waniem zagrożenia w ruchu dro-
gowym, w tym wypadków drogo-
wych, gdzie często winni okazują 
się rowerzyści. Prowadzone dzia-
łania mają na celu zapewnienie 
bezpieczeństwa w ruchu drogo-
wym wszystkich uczestników, a 
policjanci również w ramach pro-
filaktyki pouczają uczestników ru-
chu drogowego o ich obowiązkach 
i prawach na drodze…

Wszystko niby jasne, ale…
A według przepisów i we-

dług argumentacji rzecznik Po-
licji nasi ukarani czytelnicy zo-
stali ukarani zgodnie z prawem. 
Tylko, że aby być zgodnym z tym 
prawem, to w zasadzie można so-
bie w Nowogardzie rower posta-
wić trwale do schowka.  Jego uży-
wanie w praktyce do przemiesz-
czania się po mieście naraża nas 
bowiem, albo na łamanie prawa, 
albo na niebezpieczeństwo. Ła-
miemy bowiem prawo jeżdżąc 
po chodnikach, a narażamy się 
na niebezpieczeństwo jeżdżąc, 
już zgodnie z prawem, po jezd-
niach – te bowiem są na ogół wą-
skie i zatłoczone przynajmniej na 
głównych kierunkach ważnych 

dla przemieszczających się ro-
werami. Wystarczy spróbować, 
„bezpiecznie” przejechać główną 
ulicą, począwszy od skrzyżowa-
nia 15 Lutego z Boh. Warszawy 
(przed przejazdem kolejowym) i 
dalej jadąc np. w kierunku ratu-
sza i Warszawskiej, mijając „wą-
skie gardło” przy blokach na p. 
Kościoła. 

Tam, gdzie ruch rowerzystów 
próbowano uregulować, choćby 
budując jedyną, jak dotąd na te-
renie miasta, ścieżkę rowerową 
(chodzi o tę wzdłuż ul. Boh. War-
szawy, wybudowaną jeszcze za 
czasów poprzedniego burmistrza 
Kazimierza Ziemby, to i tu naro-
biono bałaganu w oznakowaniu, 
że na dobrą sprawę nie wiado-
mo teraz, który fragment chod-
nika to jest dla rowerów, a który 
dla pieszych. Dochodzi więc i tu-
taj do niebezpiecznych sytuacji, o 
czym zresztą pisaliśmy. 

Pozostaje rowerzystom, zatem 
jakiś 200-300 metrowy odcinek 
starej drogi rowerowej biegną-
cej przy murach, no, ale to zale-
dwie „kropla w morzu potrzeb”, a 
do tego droga wybudowana wie-
le lat temu. 

Podsumowując, w Nowogar-
dzie o infrastrukturę rowero-
wą to się w ogóle nie dba, a oka-
zji było bez liku- wszak obecnie 
sprawujący władzę burmistrz, 
Robert Czapla, popisuje się cią-
gle remontami chodników i róż-
nych ciągów pieszych. Niestety 
są to remonty prowadzone bez 
wyobraźni. Mimo bowiem ape-
li znających się na rzeczy, remon-
towane ciągi (chodniki) są nadal 

tylko dostosowane dla ruchu pie-
szego, choć wystarczyłoby nie-
co inaczej te remonty zaprojekto-
wać, aby uzyskiwać ciągi pieszo-
-rowerowe. Ostatnie przykłady 
to tylko chodnik wzdłuż Wojska 
Polskiego na Smużyny, czy tak-
że tylko chodnik w miejscowości 
Karsk. W tym ostatnim miejscu 
to formalna klasyfikacja mogła-
by być także, jako ciąg dla rowe-
rów, gdyby szerokość traktu była 
większa tylko… o 20 cm! Duże 
pieniądze, jakie przeznacza się 
na te inwestycje przynoszą zatem 
połowiczny efekt i są wydawane 
wbrew rozsądkowi. Gdyby inna, 
taka właśnie niepozbawiona wy-
obraźni, polityka była prowadzo-
na konsekwentnie, to po latach 
uzyskałoby się w mieście rozbu-
dowaną infrastrukturę komuni-
kacyjną przystosowaną także do 
ruchu rowerowego-byłoby i uni-
wersalnie i wygodniej i zwłaszcza 
bezpieczniej. Niestety dotychczas 
zabrakło myślenia o rowerzy-
stach, choć właśnie w całej Pol-
sce od lat (i na Świecie), na róż-
ne sposoby organizuje się prze-
strzeń komunikacyjną dla miło-
śników jednośladów, tak, by nie 
tylko było bezpiecznie i zgodnie z 
obowiązującymi dzisiaj trendami 
(do których również dopłaca się 
grube z UE miliony), ale przede 
wszystkim ekologicznie i zdro-
wo. U nas jednak rowerzystów 
nikt nie lubi… pozostają im, za-
tem slalomy po zatłoczonych uli-
cach, wdychanie spalin, a na ko-
niec jeszcze mandacik. 

MS
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Dyrektor teksty pisze…

Może jednak lepiej byłoby  się 
wziąć za robotę…
Dyrektor szpitala K. Lembas „wziął się za pióro”. Jego nazwiskiem sygnowana jest bowiem 
polemika z artykułem w DN, w której Lembas przedstawia swoje postrzeganie spraw, czyli 
w istocie prezentuje swoistą „alternatywną rzeczywistość”.     

Zgodnie z praktyką lat ostat-
nich, inspirowaną magistrac-
ką „publicystyką” w wykonaniu 
pewnego eks-księdza, na drogę 
uprawiania piśmiennictwa, wkro-
czył także kolejny przedstawiciel 
miejscowego establishmentu rzą-
dzącego (w istocie lokalnej kli-
ki komuszej), czyli Lembas Kazi-
mierz, wieloletni dyrektor szpita-
la - wcześniej dyrektor z nomina-
cji bez jakiejkolwiek weryfikacji 
konkursowej, aktualnie „uświę-
cony” na tym stanowisku od kilku 
tygodni w wyniku rozstrzygnięcia 
„szemranego” konkursu na dy-
rektora zorganizowanego przez 
urząd miejski.  Dyrektor Lembas 
w swojej obszernej polemice z ar-
tykułem DN, zarzuca nam - a jak-
że by inaczej mogło być – kłam-
stwa. Lembasa tekst zamieszczo-
no na stronie miasta, czyli tam, 
gdzie aż kipi od prawdy. Kłam-
stwo to rzecz brzydka, więc nale-
ży zrobić wszystko, aby kłamstwo 
„krótkie nogi miało”, co się wtedy 
staje, gdy prawda rzeczy wyjawio-
na jest. Wówczas się okazuje, kto 
to w istocie kłamie. W imię więc 
wolności życia publicznego od 
wszelkiego fałszu przyjrzyjmy się 
Lembasowym dywagacjom, czyli 
polemice z tekstem w DN. Przy-
pomnijmy, że pisaliśmy o kulisach 
związanych z wnioskiem Lemba-
sa do Rady Miejskiej, aby ta po 
raz kolejny dołożyła, tym razem 
pół miliona, do niedoborów w fi-
nansach szpitala zarządzanego od 
lat 120-stu przez tegoż Lembasa. 
Postawiliśmy wtedy pytanie, dla-
czego chce się kupić nowy mo-
bilny aparat RTG skoro takiż sam 
zakupiono nie tak dawno, bo w 
2011 roku? (Rada wówczas doło-
żyła do zakupów także około pół 

miliona z pieniędzy gminnych). I 
to w tych naszych tekstach, bystry 
umysł Lembasa, dostrzegł rzeko-
me kłamstwa:       

 Pisze Lembas: autor (autor ar-
tykułu w DN) pomylił aparat RTG 
zakupiony w 2011 r., jako prze-
woźny, który jest aparatem RTG 
typu C i jest wykorzystywany wy-
łącznie na bloku operacyjnym do 
zabiegów chirurgicznych… 

Jeśli tak to przypomnijmy treść 
oficjalnego komunikatu z 2011 
roku z uroczystości otwarcia no-
wej pracowni RTG: Pracownia 
RTG zyskała nowy aparat do zdjęć 
rentgenowskich firmy Siemens, cy-
frowy system radiografii pośredniej 
firmy FUJI oraz mobilny system 
rentgenowski.

Zestawmy teraz do tego, wyra-
żony słowami Lembasa z grudnia 
2017 roku, fragment uzasadnie-
nia do wniosku o pieniądze, któ-
re Rada Miejska miałaby dać teraz 
szpitalowi na nowy rentgen: Mo-
bilny rentgen w szpitalu jest nie-
zbędny, aby nowogardzka placów-
ka mogła ciągle podnosić standard 
usług świadczonych dla naszych 
mieszkańców  - powiedział dyrek-
tor nowogardzkiego szpitala Kazi-
mierz Lembas.

Z powyższego wynika niezbicie, 
że zarówno w 2011 jak  i w 2017 
roku chodziło o mobilny rentgen 
i o tym pisał DN używając wła-
śnie określenia mobilny rentgen 
a  nie używając w artykule, chyba 
jakiegoś potocznego, określenia 
„przewoźny rentgen”. Takim okre-
śleniem posługuje się natomiast 
Lembas w polemice z tekstem w 
DN i chyba tylko on wie, co pod 
tym rozumie - nam „przewoźny” 
kojarzy się z przewoźnym han-
dlem i być może tylko tym niektó-
rzy powinni się zajmować. Zarzą-
dzanie bowiem i pisanie wymaga 
wiedzy i specyficznego talentu.

Lembas też komentuje inne 
zdanie w naszym artykule. Pisali-
śmy w DN: Lembas ponownie sa-
mowolnie zainwestował w szpital 
w Resku, ponad 44 tys. należące 
do szpitala w Nowogardzie - wła-
śnie tych pieniędzy (i co najmniej 
takiej kwoty) wydanej w Resku, 
Lembasowi zabrakło na potrzeby 
naszego szpitala w Nowogardzie, 
dlatego w grudniu przyszedł do 
Rady Miejskiej w Nowogardzie, 
aby ta mu kolejny już raz „doło-
żyła” na „pilne potrzeby szpitala…  

Według Lembasa:   informacja 

ta jest nieprawdziwa, ponieważ 
wszystkie wymienione wydatki za-
warte w kwocie 44.200 złotych zo-
stały pokryte w całości z przycho-
dów, jakie Szpital otrzymuje na 
działalność ZOL w Resku. W tym 
celu otworzyłem osobne konto roz-
liczeniowe w naszym Szpitalu, na 
które wpływają wszystkie przycho-
dy związane z ZOL-em w Resku, 
jak również pokrywane są wydat-
ki związane z działalnością tej pla-
cówki.

 Nie trzeba się nawet specjalnie 
wysilać, aby dostrzec, że tłuma-
czenie Lembasa w tym fragmen-
cie mogą kupić tylko bardzo sła-
bo zorientowani. W sensie księgo-
wym nie ma bowiem czegoś takie-
go jak „szpital w Resku”. Ów szpi-
tal w Resku ma bowiem status od-
działu nowogardzkiego szpita-
la (o czym mówił sam Lembas w 
mediach regionalnych komentu-
jąc swój „sukces” ekspansji), dla-
tego sposób wewnętrznego re-
jestrowania przepływów finaso-
wych nie zmienia faktu, że mamy 
do czynienia z pieniędzmi nowo-
gardzkiego szpitala, czyli w istocie 
z majątkiem (i zobowiązaniami) 
Gminy Nowogard, która dla szpi-
tala jest podmiotem tworzącym.

 Trudno nawet komentować po-
lemikę Lembasa z naszymi zarzu-
tami dotyczącymi braku aktyw-
ności, a tym bardziej sukcesów, w 
pozyskiwaniu środków zewnętrz-
nych i obciążaniu stale potrze-
bami finansowymi szpitala, tyl-
ko gminnego podatnika. Trud-
no bowiem  komentować cos ta-
kiego jak deklaracje Lembasa za-
warte w jego tekście: szpital w No-
wogardzie śledzi na bieżąco ogło-
szenia o naborze na poszczegól-
ne konkursy… No to śledźcie tak, 
do końca świata i jeden dzień dłu-
żej, śledzenie niewiele kosztuje, 
poza tym podatnik i za śledzenie 
też zapłaci.

Nasila się walka z prawdą doty-
czącą nowogardzkiej rzeczywisto-
ści - prawdą ukazywaną u nas tyl-
ko na łamach DN. W walkę tę za-
angażowane są ogromne środki 
publiczne zarówno bezpośrednio, 
jak i pośrednio poprzez wspo-
maganie ogłoszeniami i zlecenia-
mi prywatnych podmiotów upra-
wiających pożądany i oczekiwa-
ny przez klikę rządzącą kierunek 
propagandy.  Widać to już „gołym 
okiem”.

sm

Dyżury 
pracowników 
socjalnych w terenie
Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej będą pełnić dyżu-
ry na terenach wiejskich. Jeśli się okaże, że takie działania 
spotkają się z zainteresowaniem mieszkańców, będą konty-
nuowane. 

Pierwsze dyżury pracowników 
odbędą się we wrotek, 23 stycz-
nia. Pracownicy będą udziela-
li mieszkańcom porad i informa-
cji z zakresu pomocy społecznej. 
Celem tych dyżurów jest zwięk-
szenie dostępności do wsparcia, 
oferowanego przez Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Nowogardzie. 
- Jest wiele osób, które nie mogą 
sami zgłosić się do Ośrodka. Może 
być to przez utrudniony dojazd, 
są to też osoby niepełnosprawne - 
mówi nam kierownik OPS, Doro-
ta Maślana - Dyżury te są organi-

zowane po raz pierwszy. Jeżeli oka-
że się, że spotkania są potrzebne, 
będziemy je kontynuować - doda-
je. Na razie dyżury odbędą się w 
9 miejscowościach, które podaje-
my poniżej. Podczas spotkania z 
pracownikiem socjalnym, będzie 
można dowiedzieć się wszystkich 
informacji związanych z pomo-
cą socjalną, między innymi, jakie 
składać wnioski, jaka pomoc nam 
przysługuje, czy też, gdzie pomoc 
Ośrodka jest potrzebna oraz wie-
le innych. 

DŚ

Wtorek, 23 stycznia 2018 rok, dyżury w:
1. Czermnica w godz. 12.00-13.00 – sala wiejska
2. Olchowo w godz. 12.00-13.00 – sala wiejska
3. Wierzbięcin w godz. 12.00-13.00 - Szkoła Podstawowa w Wierz-

bięcinie
4. Dąbrowa w godz. 12.00-13.00 – sala wiejska
5. Strzelewo w godz.12.00-13.00 – sala wiejska
6. Ostrzyca w godz. 12.00-13.00 – sala wiejska
7. Jarchlino w godz. 13.15-14.15 - sala wiejska
8. Miętno w godz.12.00-13.00 - sala wiejska
9. Żabowo w godz.12.00-13.00 - sala wiejska

Co stało się na 
dworcu PKP?
Kilka dni temu, na dworcu PKP doszło prawdopodobnie do 
bójki. Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe i policję. 

Na razie w sprawie niewiele 
wiadomo, oprócz tego, że w zda-
rzeniu brały udział dwie osoby- 
prawdopodobnie mężczyźni. Nie 
ma informacji, czy była to bójka, 
czy może napad. Wiadomo tylko, 
że na miejscu konieczna była in-

terwencja pogotowia ratunkowe-
go i policji- tę drugą służbę zapy-
taliśmy policję o szczegóły tego 
zdarzenia.  Na odpowiedź czeka-
my, jak tylko ją otrzymamy wró-
cimy do tematu. 

Red. 

Zdjęcie interweniujcych na dworcu PKP służb przysłał nam czytelnik
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Autoneum, to międzynarodowa Firma produkcyjna z branży motoryza-
cyjnej specjalizująca się w wytwarzaniu elementów wygłuszających do 
wnętrz samochodów. Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się Firmą, która 
dba o swoich pracowników. Umożliwiamy osobom pracującym u nas 
rozwój osobisty i zawodowy. Jeśli szukasz pracy, gdzie nie ma czasu na 
nudę - czekamy na Ciebie. 

Operator maszyn
Miejsce pracy: Nowogard, woj. Zachodniopomorskie

Zakres obowiązków:
• obsługa maszyn produkcyjnych,
• dbanie o ciągłość procesu produkcyjnego i standardy 

jakościowe produkowanych wyrobów,
• dbanie o czystość i porządek na stanowisku pracy.
Wymagania:
• wykształcenie minimum podstawowe,
• chęć i gotowość  do pracy,
• brak przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy  

• dyspozycyjność, punktualność,
• umiejętność pracy w zespole,
• odpowiedzialność i zaangażowanie,
• mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.
Oferujemy:
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
• atrakcyjne wynagrodzenie plus premia kwartalna 

uzależniona od wyników pracy,
• bogaty pakiet socjalny (prywatna opieka medyczna, 

basen, siłownia),
• 
• stabilność zatrudnienia.

Autoneum Poland Sp. z o. o. Zakład Nowogard, ul. Armii Krajowej 
28D, z dołączoną klauzulą ze-
zwalającą na przetwarzanie danych osobowych.

kacperek dostał schodołaz- Babcia dziękuje za pomoc

O jedno zmartwienie mniej
Do naszej Redakcji zadzwoniła pani Irena Garlińska, babcia Kacperka, aby podziękować za 
pomoc i wsparcie przy kupnie schodołazu. Już od grudnia wyjścia z Kacprem na dwór są o 
wiele łatwiejsze dla niego samego i opiekującej się nim rodziny.

Przypomnijmy, że Kac-
per Garliński to 12 - letni 
chłopiec, który od urodze-
nia zmaga się z porażeniem 
mózgowym. Konsekwencją 
tego jest niedowład kończyn 
i problem z mówieniem. 
Babcia Kacpra, pani Irena, 
pomaga synowi w wychowa-
niu i opiece chłopca. Do nie-
dawna Pani Irena z synem, 
wraz z pomocą Fundacji, ra-
dzili sobie z wszelkimi pro-
blemami i potrzebami. Jed-
nak w ubiegłym roku posta-
nowili zwrócić się do innych 
o pomoc w uzbieraniu nie-
zbędnych funduszy na za-
kup specjalistycznego sprzę-
tu dla Kacpra, czyli schodo-
łazu. - Mieszkamy na dru-
gim piętrze. Pokonanie tylu 
schodów jest dla mnie cięż-
kie. Sąsiedzi pomagają nam, 
jednak wolałabym być bar-
dziej samodzielna - opowia-
da pani Irena. Dzięki wspar-
ciu tak wielu osób i instytu-
cji, cel został osiągnięty. - W 
grudniu schodołaz dotarł do 
nas do domu. Jestem bardzo 
wdzięczna wszystkim, którzy 
przyczynili się do jego zaku-
pu. Chciałabym na łamach 
gazety podziękować przede 

wszystkim Redakcji Dzien-
nika Nowogardzkiego, dzię-
ki której o naszym problemie 
mogło dowiedzieć się o wiele 
więcej osób - mówi pani Ire-
na. - Podziękowania nale-
żą się także prezesowi Spół-
dzielni Gardno Janowi Smo-
lirze i jego małżonce, a także 
pracownikom tej Spółdzielni. 
Dziękuję także księdzu pro-
boszczowi Grzegorzowi Le-
gutko, z parafii pw. Wnie-
bowzięcia NMP, za okaza-
ną pomoc i wsparcie. Dzię-
kuję również pracownikom 
Szkoły Podstawowej nr 2 w 
Nowogardzie, którzy także 
nas wsparli. Szkole, do któ-
rej chodzi Kacperek, czy-
li Profi - Med w Goleniowie, 
także dziękuję. Bardzo waż-
ne podziękowania kieruję do 
pani Agnieszki Zych, ale tak-
że wszystkim sąsiadom z blo-
ków nr 7 i 8 przy ulicy Zie-
lonej, których każda złotów-
ka pozwoliła nam osiągnąć 
cel. Pani Irena dziękuje tak-
że wszystkim znajomym i 
nieznajomym, którzy ich 
wsparli i otworzyli serce dla 
Kacpra. - Dzięki życzliwości 
tak wielu ludzi, mam o jed-
no, duże zmartwienie mniej - 

dodaje kobieta.
Teraz pani Irena może czę-

ściej wychodzić z wnukiem 
na spacery. Również co-
dzienne szykowanie Kacpra 
do szkoły jest o wiele łatwiej-
sze. Na dzień dzisiejszy pani 
Irena planuje zabrać Kacpra 
na specjalistyczny turnus re-
habilitacyjny. - Być może uda 
nam się uzbierać też pieniąż-
ki z 1 procentu. Na razie jed-
nak żyjemy dniem codzien-
nym i jesteśmy wdzięczni za 
tak wspaniałą pomoc tylu lu-
dzi.

Wciąż można wesprzeć 
Kacpra i jego rodzinę i prze-
kazać swój jeden procent 
podatku. Poniżej podajemy 
dane i numer konta do prze-
kazania dobrowolnej daro-
wizny. 

DŚ
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z 

pomocą”
Bank Pekao są I O/Warszawa
41 1240 1037 1111 0010 1321 

9362
W tytule wpłaty: 5732 Kacper 

Garlińskiego

1%: KRS: 0000037904 , w ru-
bryce „informacje uzupełniające” 
napisać: 5732 Kacper Garliński 

Pani Irena prezentuje schodołaz, który został zakupiony dzięki wsparciu wielu 
osób i instytucji

Wizyty duszpasterskie 
w Parafiach 

Co przygotować na wizytę duszpasterską
- Stół nakryty białym obrusem 
- Krzyż i świece 
- Naczynie ze święconą wodą oraz kropidło.
Jeśli nie mamy w domu święconej wody należy nalać do naczynia czystej wody i przed modlitwą poinformować 

kapłana, że to zwykła nieświęcona woda. Ksiądz ją wówczas poświęci przed błogosławieństwem osób i mieszkania. 
Bardzo często też kapłani noszą ze sobą podręczne kropidło. Zwyczajem jest też, że na stole obok krzyża kła-

dzie się Biblię i zeszyty do religii, jeśli oczywiście w domu mieszkają dzieci. Często ksiądz „sprawdza” taki zeszyt. 
Przy okazji Kolędy można złożyć datek na potrzeby wspólnoty parafialnej.
Parafia pw. WNIEBOWZIĘCIA NMP w Nowogardzie
Plan Kolędy
23.01.2018 (wtorek) – ul. Rzeszowskiego, ul. Pocztowa, ul. Fabryczna, 
ul. Batalionów Chłopskich, ul. 3-go Maja 4 – 9, 11-30, ul. Kazimierza Wielkiego
24.01.2018 (środa) - ul. 3-go Maja 31 od a do h oraz 36 do 55 i ul. Kilińskiego
25.01.2018 (czwartek) - ul. 3 – go Maja 32, 35 i ul. Zielona 7 – 10
Kolędę w dni powszednie rozpoczynamy od godz. 16.00; w sobotę na filiach od godz. 10.00, a w Nowogardzie od 

godz. 16.00. Dzień wcześniej ministranci chodzą po wyznaczonych ulicach zapowiadając kolędę.
Parafia pw. św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie
23.01.2018 (wtorek) - ul. 15 Lutego nr 15
24.01.2018 (środa) - ul. 15 Lutego nr 16 i 17
    25.01.2018 (czwartek) - ul. Zaciszna 1, 2 i 3 
Kolędę rozpoczynamy o godz. 16.00, a kończymy ok. godz. 21.00.
W sobotę od godz. 10.00.
Parafia pw. Matki Boskiej Fatimskiej w Nowogardzie zakończyła już kolędy wiernych w ich domach.

Opr. MR 
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RekLAmA

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą 
z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)”.

Oferty zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy kierować na adres:
rekrutacja@drewpol.pl  lub  Drewpol Sp. z o.o. Osina 27a, 72-221

Tel. 91 57 90 112  lub 797 050 886

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Wymagania:
 •    Wykształcenie minimum zawodowe, mile widziane kierunkowe, 
 •   Mile widziane doświadczenie w przemyśle drzewnym, 
 •   Zaangażowanie i chęć do pracy.
Oferujemy: 
 •   Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 •   Wynagrodzenie zasadnicze + premia za jakość i wyniki pracy, 
 •   Możliwość rozwoju zawodowego w formie dedykowanych szkoleń,
 •   Darmowe posiłki w formie obiadów, 
 •   Do�nansowanie do dodatkowego ubezpieczenia pracowniczego,  
 •   Niezbędne narzędzia do pracy.

Drewpol Sp. z o.o., z siedzibą w Osinie jest wiodącym 
producentem frontów meblowych z litego drewna. 

Obecnie poszukujemy do współpracy 
pracowników na stanowisko:

PRACOWNIK PRODUKCJI
– praca dla kobiet i mężczyzn

(STOLARZ, POMOCNIK STOLARZA)

nietypowe zachowanie 
uwiecznione 

Biegał nago  
po chodniku 
Nietypowe zachowanie mężczyzny zaobserwował jeden z 
naszych czytelników i postanowił wykonać zdjęcie. Otóż 
mężczyzna biegł całkiem nago po chodniku, mając jedynie 
na głowie czapkę. 

Jak relacjonuje nam nasz czy-
telnik, „uliczny naturysta” od-
był spacer, a raczej bieg, w minio-
ną niedzielę 21.01, ok. godz. 7.50, 
przy ul. 15-Lutego. – Spojrzałem 
przez okno i ku mojemu zasko-
czeniu zobaczyłem, jak po chod-
niku biegnie całkiem nagi męż-
czyzna, ubrany jedynie w czap-
kę, trzymający w ręku puszki z pi-
wem- opowiada nasz czytelnik, 
który zdążył za pomocą aparatu w 
telefonie uwiecznić „gołego męż-
czyznę” biegnącego chodnikiem. 
– Byłem zaskoczony tym co wi-
działem, nagi mężczyzna wbiegł 
szybko do jednej z klatek w pobli-
skim bloku- dodaje autor zdjęcia. 

No cóż, mamy nadzieję, że był 
to spacer po zdrowie i tak też się 
zakończył tzn., że biegnący nie 
wyziębił swojego organizmu zbyt 

mocno, narażając się na złe samo-
poczucie. Innym razem jednak 
odradzamy takie spacery - gdy-
by naturysta natknął się na pa-
trol policji, mógłby mieć chwilo-
we kłopoty- wszak publiczne ob-
nażanie się jest niedozwolone. 

MS

Biegający nago mężczyzna został za-
uważny przy ul. 15 Lutego
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Ferie w Świetlicy Środowiskowej im. Jana Pawła ii

Dzieci tu na nudę narzekać nie mogą
Dzieci uczęszczające do Świetlicy Środowiskowej im. Jana Pawła II w Nowogardzie, nie 
mają co narzekać na nudę podczas ferii zimowych. Pani Marta Jastrzębska, opiekunka dzie-
ci, zorganizowała im na ten czas wiele atrakcji. 

 Na zajęcia w Świetlicy Środowi-
skowej zapisanych jest 25 dzieci. - 
Na co dzień zazwyczaj przychodzi 
tutaj około 15 do 20 dzieci - mówi 
p. Marta Jastrzębska. - Podczas fe-
rii świetlica jest czynna od 9 rano, 
do 14 po południu. Jeszcze przed 
godziną 10.00 dzieci jedzą śniada-
nie, a później biorą udział w zor-
ganizowanych przez opiekuna za-
jęciach. Oprócz cyklicznych zajęć, 
jak czwartkowa planszomania, czy 

piątkowe wypieki, w zeszłym tygo-
dniu dzieci miały spotkanie mię-
dzy innymi z panią Dagmarą Jaro-
chowicz. Instruktorka, na co dzień 
pracująca w NDK, przeprowadzi-
ła z dziećmi warsztaty taneczne. 
Uczestnicy ferii na Świetlicy, mie-
li też okazję poznać, jaka jest moc 
wyobraźni i jak ciężka jest gra ak-
tora. Wszystko to dzięki młodzie-
żowemu teatrowi POTO, które-
go prowadzącą jest Anna Grzelak. 

Również p. Martyna Kawa odwie-
dziła dzieci na świetlicy i pokazała, 
jak powstaje fotografia. Przy okazji 
zrobiła też dzieciom zdjęcia, które 
będą mogli wydrukować dla siebie.

W tym tygodniu dzieci również 
będą miały niezapomniane zaję-
cia. Wczoraj, czyli w poniedziałek, 
do dzieci przybyła Wiktoria Gru-
da, która jest mistrzynią Europy 
w karate w kategorii Junior. Opo-
wiedziała dzieciom o sporcie, ja-
kim jest karate i pokazała im pro-
ste chwyty i triki. W środę z kolei 
dzieci będą miały wycieczkę do ba-
wialni w Nowogardzie, a przy oka-
zji odwiedzą pizzerię. W piątek na-
tomiast pani Anna Klusek prze-
prowadzi z dziećmi zajęcia z de-
coupage. - Wszystkie zajęcia sta-
ram się organizować w taki spo-
sób, żeby dzieci poznały coś nowe-
go i jednocześnie, żeby były intere-
sujące - opowiada Marta Jastrzęb-
ska. - Mają również tak zwane „luź-
nie” zajęcia, podczas których grają 
i bawią się, dzięki czemu integrują 
się z rówieśnikami - dodaje.

Na co dzień świetlica otwar-
ta jest od 14.30 do 18.30, od po-
niedziałku do piątku. Dzięki temu 
dzieci, których rodzice dłużej pra-
cują, mogą spędzić czas po szko-
le na Świetlicy, mając zapewnioną 
opiekę i ciekawe zajęcia.           DŚ

z inicjatywy lokalnego przedsiębiorcy 

Prawosławny 
Chrzest Wody 
W minioną sobotę, 20 stycznia, po raz pierwszy na plaży 
miejskiej w Nowogardzie, odbył się prawosławny Chrzest 
Wody - obrządek poświęcenia wody w jeziorze i kąpieli w 
niej przez wiernych kościoła wschodniego, na znak oczysz-
czenia z grzechów. W uroczystości wzięli udział m.in. miesz-
kający u nas Ukraińcy. 

Było to związane z obchodzo-
nym tego dnia przez Cerkiew, 
Święta Chrztu Pańskiego. To jedno 
z najważniejszych świąt prawosław-
nych, kończących okres Bożego Na-
rodzenia.  W tym dniu w cerkwiach 
odbywają się uroczystości poświęce-
nia wody, którą wierni zabierają do 
domów. Tradycją jest również ką-
piel w naturalnych zbiornikach wod-
nych, wcześniej poświęconych przez 
kapłana. 

Tak też przebiegała uroczystość 
zorganizowana na plaży miejskiej w 
Nowogardzie, na jaką przybyło kil-
kanaście osób - głównie mieszkający 
u nas Ukraińcy.  Uroczystości prze-
wodniczył Jarosław Biryłko, pro-
boszcz prawosławnej parafii pw. ap. 
Piotra i Pawła w Stargardzie. 

- Kościół prawosławny obchodzi 
dzisiaj święto Chrztu Pańskiego. W 
tym dniu święcimy wodę w naszych 

świątyniach, a po raz pierwszy na na-
szym terenie dokonaliśmy z tej okazji 
również poświęcenia wody w nowo-
gardzkim jeziorze, w której mieszkań-
cy mogli następnie się zanurzyć, sym-
bolicznie zmywając z siebie grzechy- 
mówił J. Biryłko. 

Kąpiel w poświęconej wodzie ma 
według prawosławnych nie tylko 
oczyścić z grzechów, ale przynieść 
błogosławieństwo, odnowę ducho-
wą i dodać zdrowia. Według tej tra-
dycji wierni zanurzają się w wodzie, 
najczęściej w przeręblach na kształt 
krzyża, trzy krotnie w imię Ojca, 
Syna i Ducha Świętego. Na naszym 
jeziorze trudno było o przeręble, 
bo nie ma ostatnio takich mrozów, 
by akwen zamarzał, ale symbolicz-
ny krzyż ułożono na tafli wody z de-
sek i styropianu. Za nim jednak zgro-
madzeni zanurzyli się w poświęconej 
wodzie, odbyło się krótkie nabożeń-
stwo, oczywiście w obrządku pra-
wosławnym, a po nim procesja nad 
brzegiem jeziora. 

Organizatorem tego prawosławne-
go wydarzenia nad naszym jeziorem 
był Sebastian Furmańczyk. Wzięli w 
nim udział także nowogardzcy miło-
śnicy zimowych kąpieli w jeziorze, 
czyli morsy zrzeszeni w Cechu Rze-
mieślników i Przedsiębiorców. 

M. Simiński
Fot. Jerzy Furmańczyk 

Wierni kościoła prawosławnego w trakcie nabożeństwa odprawionego nad brze-
giem naszego jeziora

W kościele prawosławnym wierzą, że trzykrotne zanurzenie w poświęconej wodzie 
oczyszcza z grzechów, ale i dodaje zdrowia

Organizatorem prawosławego Chrztu 
Wody nad naszym jeziorem był Seba-
stian Furmańczyk, obok Jarosław Birył-
ko z prafii prawosławnej w Stargardzie

Jasełka w kościele pw. Wniebowzięcia nmP

Wystąpili dla babć i dziadków
W niedzielę (21.01) przypadał Dzień Babci, a w poniedziałek (22.01) Dzień Dziadka. 

I to właśnie babciom i dziad-
kom dedykowane zostało przed-
stawienie Jasełek wystawione w 
kościele pw. Wniebowzięcia Naj-
świętszej Marii Panny w Nowo-
gardzie. W przedstawieniu wzię-
li udział uczniowie Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Nowogardzie pod 

opieką siostry Antonetty. 
Redakcja również życzy wszyst-

kim babciom i dziadkom wielu 
lat życia, miłości i wdzięczności 
ze strony wnuków  oraz radości z 
możliwości przebywania razem w 
wielopokoleniowej rodzinie.     

Red.  Fot. Robert Leszczyński

Dzieci uczestniczące na ferie w Świetlicy Środowiskowej, wraz z opiekunem
p. Martą Jastrzębską



Nr 7 (2635)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

10

www.dzienniknowogardzki.pl

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

Uwaga Wędkarze
Zarząd Koła PZW Tęczak w Nowogardzie zaprasza
 na zebranie sprawozdawcze Koła dnia 28 stycznia o 

godz. 12.00
 w restauracji “Kamena” w Nowogardzie.

 Zarząd Koła PZW Tęczak

Gospodarstwo Rolne

Wymagania:
- czynne prawo jazdy 
   kategorii B i T lub B+E;
- doświadczenie w obsłudze 
   maszyn rolniczych;
- mile widziana obsługa 
   ładowarki teleskopowej
Oferujemy:
- nowoczesne narzędzia pracy;
- atrakcyjne wynagrodzenie;
- umowę na czas nieokreślony;
- ubezpieczenie grupowe.

zatrudni 
traktorzystę 

- operatora maszyn rolniczych

Kontakt 
e-mail: biuro@farmaredlo.pl

  Z  A  P  R  O  S  Z  E  N  I  E
   Zgodnie  ze Statutem Polskiego Związku Wędkarskiego  & 57 pkt 3  Zarząd Koła Miejsko-

-Gminnego PZW Nr 36 w Nowogardzie  na podstawie Uchwały z dnia 06.12.2017 roku zwo-
łuje  Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków Koła PZW Nr 36 Nowogard.

Zebranie odbędzie się w dniu 28 stycznia 2018 r,  w Szkole Podstawowej nr 3  im. Polskich 
Olimpijczyków w Nowogardzie, przy ul. Bohaterów Warszawy 78.

Godzina rozpoczęcia  9.00     II termin godz.9.30
Porządek obrad:
1.Otwarcie Obrad
2.Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad oraz  przyjęcie porządku obrad
3.Wybór Komisji: skrutacyjnej, uchwał i wniosków
4.Przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zgromadzenia
5.Sprawozdanie z działalności za 2017r. Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego
6.Dyskusja nad sprawozdaniami
7.Przyjęcie planu pracy na 2018 rok
8.Przyjęcie budżetu Koła na 2018 rok
9.Sprawy organizacyjne
10.Wolne wnioski
11. Sprawozdanie Komisji Uchwał i wniosków
12.Podjęcie Uchwał i przyjęcie wniosków
13. Zakończenie obrad   
Ze względu na ważność spraw proszę o niezawodną obecność.

                                                                                                                             Za Zarząd Koła PZW  Nr 36 
                                                                                                                              Kazimierz Ziemba

                                                                                                                               Prezes Zarządu 

Uwaga Wędkarze

Zarząd Koła PZW 
Tęczak w Nowogardzie 

informuje 
w dniach 

19.01.2017 – 28.01.2017 
znaki PZW będzie można 
kupić w godz. 15.00-17.00 

w sklepie “Tęczak”.

 Zarząd Koła PZW Tęczak

Szkoła Podstawowa nr 1 

Lekcja gry w szachy 
Nauka gry w szachy sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dziecka - kształci pamięć, umie-
jętność abstrakcyjnego i logicznego myślenia, rozwija wyobraźnię przestrzenną, rozbudza 
twórcze zdolności. 

Szachy zawierają także wie-
le elementów wychowawczych. 
Uczą odwagi i odpowiedzialności 
za własne decyzje, uczą umiejęt-
ności rozwiązywania problemów. 
Wszystkie te umiejętności przy-
czyniają się do łatwiejszego przy-
swajania wiedzy.

W tygodniu przed feriami zi-
mowymi uczniowie klasy 1a SP 1 
gościli w swojej klasie szkolnej p. 
Agnieszkę Walkarz – mamę Tom-
ka. Pani Agnieszka bardzo lubi 
grę w szachy i chętnie podzieliła 
się swoją wiedzą na temat tej gry 
z dziećmi. Opowiedziała o swo-
jej pasji, która towarzyszy jej od 
dzieciństwa. Pani Agnieszka bra-
ła udział w prestiżowych turnie-
jach „Złotej wieży” w Gryfinie, w 
zawodach wojewódzkich w Szcze-
cinie. Czterokrotna mistrzyni re-
gionalna. Jak mówi p. Agnieszka 
„Szachy to gra królewska.  Szachy 
to mój żywioł, moja pasja. Szachy 
uczą także życia.  Uczą jak wal-
czyć, jak iść na kompromis, jak 
się wycofać, by potem ruszyć do 
ataku.  Uczą logicznego myślenia, 
ćwiczą umysł, uczą cierpliwości i 
dystansu w życiowej gonitwie, są 
jedyną grą strategiczną, którą nie 
rządzi przypadek, a wyłącznie lo-
gika i wynik końcowy zależy od 
gracza”.

Uczniowie w czasie zajęć zapo-
znali się z szachownicą, poznali 

figury szachowe oraz podstawo-
we ruchy poszczególnych figur tej 
„królewskiej gry”. Z wielkim za-
pałem ćwiczyli układanie figur, 
nie mogąc doczekać się pierwszej 
partii.

Szachy to gra, która uczy cier-
pliwości, a więc uczniowie kla-
sy pierwszej cierpliwie czekają 
na następne zajęcia, dzięki któ-
rym krok po kroku nauczą się tej 
„ królewskiej gry”.

Czy warto? Myślę, że tak, po-
nieważ jak powiedział Paul Mor-
phy „Nauczcie dzieci grać w sza-
chy, a o ich przyszłość możecie 
być spokojni.”

Dziękuję p. Agnieszce Walkarz 
za udział w zajęciach, za uśmiech, 
cierpliwość, za poświęcony czas.

Kamila Wójcik pani Agnieszka Walkarz omawia reguły 
gry w szachy

Rekordowa  
WOŚP w Osinie
Osińska społeczność spisała się na medal. Tegoroczny XXVI 
Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zamknął się 
rekordową kwotą zebraną w gminie Osina -18227,16 zło-
tych;  jedni  dali więcej, inni mniej ale statystycznie każdy 
mieszkaniec gminy wyłożył na ten cel blisko 6 złotych. 

Z licytacji przedmiotów przeka-
zanych Orkiestrze uzyskano po-
nad 11 tysięcy złotych, koszulki z 
logo WOŚP licytowano nawet za 
400 złotych. Gorące serca licytu-
jących w świetlicy w Osinie otwie-
rały szeroko portfele a kolejne 
złotówki przekazywano na wspól-
ny, szczytny cel  wyrównywania 
szans w leczeniu noworodków. 
Organizatorzy zapewnili szereg 
atrakcji uczestnikom, od wyśmie-
nitych ciast po zupę, bigos, po-
pcorn i napoje. Czas pomiędzy li-

cytacjami uświetnili koncertujący 
HUBAS, Ex-Vibe i Zumba Dre-
am Team.  W tegorocznym finale 
w Osinie zagrało  22 wolontariu-
szy zbierających datki do puszek,  
51 ofiarodawców, 41 osób bezpo-
średnio organizujących i obsłu-
gujących finał WOŚP oraz liczne 
grono mieszkańców Osiny i oko-
licznych miejscowości. Wszyst-
kim bardzo dziękujemy – jeste-
ście wspaniali, zawsze można na 
Was liczyć!
  Krzysztof 

Górecki

Wolontariusze WOŚP w Osinie
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znamy harmonogram gier kontrolnych Pomorzanina

Sparingi tylko na wyjazdach
Niedawno ustalony został harmonogram piłkarzy Pomorzanina Nowogard w okresie przy-
gotowawczym. W sumie podopieczni Zbigniewa Gumiennego rozegrają 9 sparingów i we-
zmą udział w turnieju piłkarskim Ospa Cup w Bad Doberan. Co ciekawe, piłkarze z Nowo-
gardu grać będą z dużą częstotliwością, gdyż mecze rozgrywane będą co kilka dni, a żaden 
ze sparingów nie zaplanowano na boisku w Nowogardzie.  

O pierwszym sparingu ze Stalą 
Szczecin piszemy w odrębnym ar-
tykule. Kolejnym etapem przygo-
towań będzie wyjazd do Niemiec, 
gdzie podopieczni Zbigniewa Gu-
miennego zaprezentują się pod-
czas turnieju Ospa Cup. Po powro-
cie z Bad Doberan, po kilku dniach 
przerwy, Pomorzanin zagra w Go-
leniowie z Iną. Mecz zaplanowano 
na środę (31 stycznia), o godzinie 
18:00. Następnie w Płotach, Pomo-
rzanin zagra z zespołem z koszaliń-
skiej okręgówki – Wybrzeżem Bie-
siekierz. Cztery dni później formę 
nowogardzian sprawdzą piłkarze 
Zalewu Stepnica. Mecz odbędzie 
się na boisku w Goleniowie. Także 
w Goleniowe, w dniu 10 lutego Po-
morzanin zagra z Leśnikiem Klini-
ska, z kolei cztery dni później ry-
walami nowogardzian będą piłka-
rze Iskry Golczewo. Po tygodnio-
wej przerwie Pomorzanin zagra 
nad morzem z GKS-em Mierzyn, 
natomiast trzy dni później zmierzy 

się w Goleniowie z Hanzą Gole-
niów. Tydzień później przed pod-
opiecznym Zbigniewa Gumienne-
go ostatni sprawdzian przed inau-
guracją rundy wiosennej. W dniu 
3 marca, Pomorzanin zagra w Pło-
tach z tamtejszą Polonią. Przypo-
mnijmy, że pierwszy ligowy mecz 
nowogardzianie rozegrają w sobo-
tę, 10 marca, na własnym boisku. 
Do Nowogardu przyjadą wówczas 
piłkarze Orła Łożnica. Przy arty-
kule prezentujemy harmonogram 
sparingów. 

KR

Plan sparingów Pomorzanina:
Ospa Cup w Bad Doberan – 27 stycznia
Ina Goleniów – Pomorzanin Nowogard, 31 stycznia na boisku w Goleniowie
Wybrzeże Biesiekierz – Pomorzanin Nowogard, 3 lutego na boisku w Płotach
Zalew Stepnica – Pomorzanin Nowogard, 7 lutego na boisku w Goleniowie
Leśnik Kliniska – Pomorzanin Nowogard, 10 lutego na boisku w Goleniowie
Iskra Golczewo – Pomorzanin Nowogard, 14 lutego na boisku w Płotach
GKS Mierzyn – Pomorzanin Nowogard, 21 lutego na boisku w Rewalu
Hanza Goleniów – Pomorzanin Nowogard, 24 lutego na boisku w Goleniowie
Polonia Płoty – Pomorzanin Nowogard, 3 marca na boisku w Płotach

Pierwszy sparing w okresie zimowym

Pomorzanin wygrywa ze Stalą Szczecin
W minioną niedzielę (21 stycznia), o godzinie 13:00, na stadionie w Szczecinie, piłkarze Pomorzanina Nowogard rozgrywali swój pierwszy mecz kontro-
lny w okresie zimowym. Rywalami byli zawodnicy Stali Szczecin. Po golach Damiana Kosiora oraz Rafała Listkiewicza, Pomorzanin pokonał wyżej noto-
wanych rywali 0:2. 

Stal Szczecin – Pomorzanin Nowogard 0:2 (0:1)
Gole: Damian Kosior (20’), Rafał Listkiewicz (80’)
Skład: Kornel Pękala – Maciej Dobrowolski, Damian Kosior, Marcin Skórniewski, Michał Komenda – Arkadiusz Balcer, Rafał Mendyk, Maciej Grzejsz-

czak, Kacper Litwin – Rafał Listkiewicz, Kamil Lewandowski; zmiany: Konrad Adamek, Michał Teodorczyk, Michał Fedak. 

Piłkarze Pomorzanina mają 
za sobą swój pierwszy mecz 
sparingowy w zimowym okre-
sie przygotowawczym. Na po-
czątek rywal był dość wymaga-
jący, bo występująca jedną klasę 
rozgrywkową wyżej Stal Szcze-
cin. To jednak goście z Nowo-
gardu prezentowali się lepiej na 
szczecińskim stadionie. Pierw-
sza bramka padła po 20. minu-
tach za sprawą stałego fragmen-
tu gry. Piłkę z rzutu rożnego do-
środkowywał Rafał Mendyk, a 
jego idealne podanie precyzyj-
nym strzałem głową na gola za-
mienił Damian Kosior. Obroń-
ca Pomorzanina trzeba przy-
znać, że ma „nosa” w polu kar-
nym i często po centrach part-
nerów potrafi stworzyć zagro-
żenie pod bramką przeciwni-
ków. Po zmianie stron nastąpi-
ły trzy zmiany, a Pomorzanin 
wciąż szukał kolejnego trafie-

nia. Wynik został ustalony na 
10 minut przed końcem me-
czu. Tym razem w sytuacji sam 
na sam z golkiperem znalazł się 
Kamil Lewandowski. Napast-
nik Pomorzanina podał do nie-
pilnowanego Macieja Grzejsz-
czaka, ten jednak strzelił w do-
godnej sytuacji wprost w bram-
karza Stali. Na miejscu był jed-
nak najlepszy strzelec Pomorza-
nina – Rafał Listkiewicz, który 
dobił strzał kolegi ustalając wy-
nik spotkania na 0:2 dla nowo-
gardzian. Cieszy wynik, ale cie-
szy również fakt, że do zespołu 
powrócili m.in. Arkadiusz Bal-
cer i Konrad Adamek, których 
próżno było szukać w kadrze 
meczowej rundy jesiennej. Te-
raz przed Pomorzaninem tur-
niej w Bad Doberan, a później 
kolejne wyzwanie w starciu z IV 
ligową Iną Goleniów. 

KR
Piłkarze Pomorzanin bardzo ładnie rozpoczęli okres przygotowawczy, pokonując w Szczecinie tamtejszą Stal

Pomorzanin rozegra jeszcze 8 sparin-
gów, ale żaden z tych meczów nie zo-
stanie rozegrany na stadionie w Nowo-
gardzie

W obiektywie Dn

Kolarze pracują nad 
formą
Trener Ryszard Posacki poinformował naszą redakcję o tym, 
że jego młodzi podopieczni przebywają na obozie przygoto-
wawczym w Dziwnówku. Wierzymy, że ciężka praca zaowo-
cuje wiosną, gdy kolarze na dobre wystartują w kolejnych 
zawodach. 

Chrabąszcze Nowogard do sezonu przygotowują się m.in. w Dziwnówku
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Akademia młodego Piłkarza grała z WOŚP

Sportowe emocje i zbiórka
Podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbył się m.in. turniej piłkarski 
skierowany dla dzieci, w którym wystąpili adepci piłki nożnej z Akademii Młodego piłka-
rza w Nowogardzie. Oprócz sportowych emocji, nie zabrakło także zbiórki pieniędzy prze-
znaczonych dla WOŚP. 

W dniu 14 stycznia, Akademia 
Młodego Piłkarza z Nowogardu, 
wzięła udział  w turnieju zorga-
nizowanym z okazji kolejnego fi-
nału Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy. - Zorganizowaliśmy 
2 turnieje, w których łącznie wzię-
ło udział 12 drużyn. Turniej połą-
czony był z kwestą na rzecz WOŚP. 
Oprócz dobrej zabawy, pokazali-
śmy też ogromne serca, wspólnie 
zasililiśmy konto WOŚP o kwo-
tę około 2500 zł. Na kwotę, któ-
rą zebraliśmy wpłynęły: pienią-
dze wrzucane przez kibiców do 
puszek za kupowane ciasto i kawę 
oraz koszty wpisowe drużyn go-
ścinnych – informuje trener AMP 
Błażej Bajerski. Pierwszy tur-
niej zorganizowany był dla rocz-
nika 2009 i młodsi. Wygrała dru-
żyna OKS Center MD Goleniów. 

Drugie miejsce zajął pierwszy ze-
spół AMP Nowogard, trzecie miej-
sce wywalczyła Akademia Piłkar-
ska Drawsko Pomorskie II. Kolej-
ne miejsca zajęły następujące dru-
żyny: Akademia Piłkarska Draw-
sko Pomorskie I, AMP Nowo-
gard II, MKS Sparta Gryfice. Naj-
lepszym strzelcem został Wiktor 
Wojatnek (OKS Goleniów), naj-
lepszym bramkarzem został Kuba 
Dobruchowski (AMP Nowogard 
II), a najlepszym zawodnikiem zo-
stał Patryk Jaworski (AMP Nowo-
gard I). Drugi turniej przeznaczo-
ny był dla roczników 2007/2008. 
Najlepiej grającą drużyną była 
ekipa LKS Polonia Płoty, na dru-
gim miejscu uplasowała się druży-
na MKS Sparta Gryfice, a podium 
uzupełnił pierwszy zespół AMP 
Nowogard. Na kolejnych miej-

scach  znalazły się zespoły: Orzeł 
Mrzeżyno, OKS Center MD Gole-
niów, AMP Nowogard II. Nagrody 
indywidualne zdobyli: Kuba Para-
dziński (AMP Nwogard I) – naj-
lepszy strzelec, Piotr Skowyra (Po-
lonia Płoty) – najlepszy bramkarz, 
Michał Sioła (Sparta Gryfice) – 
najlepszy zawodnik. - Dzięki hoj-
ności sponsorów oraz rodziców, 
każda z drużyn otrzymała piłki, 
miejsca 1-3 worki na buty, a trene-
rzy kubki oraz długopisy. Również 
każdy zespół dostał pizzę.  W tym 
miejscu pragniemy złożyć podzię-
kowania dla rodziców dzieci grają-
cych w AMP za pomoc w organi-
zacji, pyszne ciasta oraz za świet-
ną zabawę i atmosferę, którą stwo-
rzyliście podczas turnieju – koń-
czy Błażej Bajerski. 

KR

Piłkarze AMP Nowogard ponownie zaprezentowali się z dobrej strony

Turniej był świetną zabawą dla młodych piłkarzy

Osina

Szkolne zawody 
gimnastyczne
W środę (10 stycznia), jak co roku w Szkole Podstawowej w 
Osinie zostały zorganizowane szkolne zawody gimnastycz-
ne. Rywalizowała grupa 13 dziewcząt, które prezentowały 
przygotowane przez siebie układy gimnastyczne. 

W dniu 10 stycznia br., w Szko-
le Podstawowej w Osinie odbyły 
się coroczne zawody gimnastycz-
ne. Do rywalizacji zgłosiło się 13 
uczennic z klas IV – VI. Uczen-
nice zaprezentowały przygotowa-
ne wcześniej przez siebie układy 
gimnastyczne, które prezentowa-
ły na ścieżce gimnastycznej. Oce-
niane były za technikę wykona-
nia, dokładność i połączenie po-

szczególnych elementów. Najwyż-
szą notę uzyskała Weronika Boj-
ko z klasy V, a następnie Agata Ba-
cza  z klasy VI a i Marcela Olej-
nik z klasy V a. Każda zawodnicz-
ka otrzymała pamiątkowy medal i 
dyplom. Zwyciężczynie dodatko-
wo otrzymały kubek gimnastyka 
roku 2017/2018.

Oprac: KR 

Do walki o tytuł najlepszej gimnastyczki przystąpiło 13 uczennic ze Szkoły Podsta-
wowej w Osinie
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

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

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

zatrudni kierowców samochodów 
ciężarowych 

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

ROzkłAD JAzDY PkP

ATERIMA MED. 
Opiekunki osób 

starszych w Niemczech. 
Premie świąteczne 

do 300 EUR. 
Tel. 91 506 55 55

Atrakcyjne oferty pracy dla opiekunek seniorów, 
praca w Niemczech, szybkie wyjazdy, 

akceptujemy język na poziomie podstawowym. 
Tylko teraz Bonus 300 € za wyjazd do 16 grudnia. 

                         Szczecin – 517 175 599

Sprzedam mieszkanie 
własnościowe w centrum 

Nowogardu o pow. 60 m2, 
IV piętro – cena 210 tys. zł. 

Tel. 608 392 453

ENDOKRYNOLOGICZNY
Lek. med. Adriana Dubińska-Walczak

specjalista chorób wewnętrznych
- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

CHORÓB CUKRZYCY I NADCIŚNIENIA
Lek. Ewa Zdawska

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista diabetolog 

GABINETY MEDYCZNE

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

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

pn., wt. - 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)
U W A G A
Od dnia 10.12.2017r nastąpiła zmiana rozkładu jazdy pociągów, po-

niżej prezentujemy godziny odjazdów pociągów z Nowogardu w kie-
runku na Szczecin Główny i Kołobrzeg.

Kierunek Szczecin Główny:
Godz. Od-

jazdu:
Nowogard

Stacje pośrednie: Przystanek 
końcowy:

Szczecin 
Główny

04:50
pon.-piąt.

Wyszomierz, Osina, Mosty, Gole-
niów, Kliniska, Szczecin Dąbie, Szcze-
cin Zdroje, Szczecin Port Centralny,

05:48

06:36
pon.-sob.

Wyszomierz, Osina, Mosty, Gole-
niów, Kliniska, Szczecin Dąbie, Szcze-
cin Zdroje, Szczecin Port Centralny,

07:38

07:47
pon.-niedz. 

Wyszomierz, Osina, Mosty, Gole-
niów, Kliniska, Szczecin Dąbie, Szcze-
cin Zdroje, Szczecin Port Centralny,

08:59

10:21
pon.-niedz.

Wyszomierz, Osina, Mosty, Gole-
niów, Kliniska, Szczecin Dąbie, Szcze-
cin Zdroje, Szczecin Port Centralny,

11:34

14:27
pon.-niedz.

Wyszomierz, Osina, Mosty, Gole-
niów, Kliniska, Szczecin Dąbie, Szcze-
cin Zdroje, Szczecin Port Centralny,

15:40

16:36
pon.-niedz.

Wyszomierz, Osina, Mosty, Gole-
niów, Kliniska, Szczecin Dąbie, Szcze-
cin Zdroje, Szczecin Port Centralny,

17:49

18:39
pon.-niedz.

Wyszomierz, Osina, Mosty, Gole-
niów, Kliniska, Szczecin Dąbie, Szcze-
cin Zdroje, Szczecin Port Centralny,

19:55

Kierunek Kołobrzeg:
Godz. Od-

jazdu:
Nowogard

Stacje pośrednie: P r z y s t a -
nek końco-
wy:

Kołobrzeg
07:48
pon.-sob.

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

09:02

09:20
sobota,nie-

dziela

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

10:29

11:49
pon.-niedz.

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

13:00

13:47
pon.-piąt.

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

15:07

15:56
pon.-niedz.

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

17:15

17:57
pon.-niedz

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

19:19

20:23
pon.-sob.

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

21:37

21:55
p o n - p i ą t . , 

niedziela
1 przesiadka

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

22:59

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej

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

RekLAmA

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

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

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:

kontakt: 785 601 002

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy

Drewno opałowe 
liściste mieszane
 tanio sprzedam 

 506 012 706, 
506 012 704

Wszelkie usługi
remontowo-budowlane

i wykończeniowe. 
608 364 330,
724 568 015 

nieRUCHOmOŚCi
•	 Sprzedam tanio działkę budowla-

ną w Kościuszkach 1202 m2. Przy 
działce prąd, woda, kanalizacja, 
dojazd utwardzony w pobliżu jezio-
ra. 575 345 659 

•	 Do wynajęcia lokal handlowy ok. 
40m2 ul. Kościuszki 2g Nowogard. 
693 850 197

•	 Sprzedam działki budowlane w 
pełni uzbrojone. Już z planem za-
gospodarowania przestrzennego. 
Oszczędzasz czas i pieniądze! 693 
850 197 Najlepsze ceny w Nowo-
gardzie, Osiedle Słoneczne. 

•	 Do wynajęcia pomieszczenie na 
biuro 11m2, I piętro, Nowogard. 
Ul. 700 lecia 17b. Tel. 501 549 818

•	 Sprzedam działki budowlane w 
Karsku przy drodze. 691 664 658

•	 Do wynajęcia lokal pod działalność 
gospodarczą. 609 24 58 16 

•	 Szukam mieszkania na parterze w 
centrum Nowogardu, min 3 poko-
je. 913920584 

•	 Dębice okazyjnie sprzedam 3000 
m2 działkę pod zabudowę ok. 45 
000. Tel. 501 307 666

•	 Sprzedam mieszkanie M-3 55m2, 
garaż Wierzbięcin 18/12. Tel 605 
470 602 

•	 Kawalerka do wynajęcia. 696 207 
172

•	 Sprzedam garaż, os. Gryfitów. Tel. 
790 876 991 

•	 Sprzedam mieszkanie 58m2, 2 
pokoje, ul. Racibora I, kuchnia 
nowa, meble zabudowane, nowe 
budownictwo, 195 tys. Tel. 664 205 
925 

•	 Sprzedam ładny garaż przy ul. 
Zamkowej podłączony prąd, dojazd 
wyłożony kostką brukową. Tel. 601 
430 001 

•	 Sprzedam garaż ul. 15 lutego. Tel. 
605 281 226 

•	 Sprzedam działki z warunkami za-
budowy w miejscowości Redło gmi-
na Osina przy drodze powiatowej 
Nowogard-Maszewo. Tel.693 344 
694, 603 705 670 

•	 Do wynajęcia mieszkanie dla pra-
cowników w Nowogardzie. Tel. 603 
705 670 

•	 Do wynajęcia mieszkanie 80m2 w 
pełni wyposażone nowe w Karsku. 
Tel. 606 106 142 

•	 Poszukuje garażu do wynajęcia. 
Tel. 668 17 12 12 

•	 Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 

40 m2 na parterze. Tel. 725 836 

238, 726 280 768 

mOTORYzACJA
•	 Sprzedam amortyzatory, sprężyny 

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

•	 Sprzedam koła z oponami do Gol-
fa 2, 13stki, zimówki. TANIO. 605 
576 908

•	 Sprzedam Kia Clarus, 2001, 1,8 
benzyna + gaz (założony 2012 
r., 80 litrów butla), 181.000 km 

- serwisowany, srebrny met. se-
dan, opony zimowe, nowa chłod-
nica klimatyzacji, webasto, el. szy-
by, centralny zamek, nowe kloc-
ki hamulcowe, rozrząd, cały 
układ wydechowy, inne. Cena 
4850zł, zadbany, tel. 605 522 340. 
Sprzedam Mercedes S 500 W220 
Long, 1999 r., przeb. 330.000 km 
(serwisowany), LPG 2 butle 120 l., 
czarny szafir met., czarne skóry, peł-
ne wyposażanie, automatic, nowe 
tarcze i klocki hamulcowe, nowe 
opony, nowy akumulator, cena 
17500 zł, zadbany, tel. 605 522 340 
Kupię Mercedesa każdego. Tel 737 
799 666

•	 Kupię Toyotę każdą. Tel.737 539 555
•	 Sprzedam koła – opony zimowe, 

Nokion 195/65 R15 szt 2 Alpin 
195/65 R15 szt2. Tel 518 034 782

•	 Tanio sprzedam Suzuki Swift poj. 
Sil. 1300 benzyna, nadwozie w do-
brym stanie; silnik, skrzynia bie-
gów i reszta mechniki po kapital-
nym remoncie. Cena do uzgod-
nienia. Tel. 690 954 315, 795 801 
577

•	 Sprzedam VW Passat rok prod. 
1997, 1.6 benzyna Tel. 605 472 665 

•	 Sprzedam Volkswagen Golf 5, 1.9 
TDI, combi. Stan bardzo dobry, rok 
produkcji 2007. 609 404 777

•	  Koła z oponami zimowymi 155/70 
R13 do Matiza stan b.dobry sprze-
dam. 726 252 946

ROLniCTWO
•	 SPRZEDAM – kaczki, gęsi  skuba-

ne. 796759414

•	 Sprzedam tuczniki. 606 576 417

•	 Kupię marchew od rolnika. 512 340 
806 

•	 Sprzedam pszenżyto jare. 606 406 
341

•	 Sprzedam prosiaki. 889 520 536

•	 Sprzedam kosiarkę rotacyjną i sia-
nokiszonkę. Tel. 668 316 103 

 USłUgi
•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DY-

WANÓW, WYKŁADZIN, TAPI-
CERKI MEBLOWEJ SAMOCHO-
DOWEJ/ SKÓRZANEJ MATE-
RIAŁOWEJ / POŚCIELI WEŁNIA-
NEJ / LANOLINĄ/SPRZĄTANIE: 
CZYSZCZENIE FUG.TEL.604 373 
143 , 794 229 083.

•	 Elektryk z uprawnieniami E+D. Tel. 
607 289 419 

•	 MONTAŻ MEBLI, fachowość i do-
świadczenie tel. 608 317 548,

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

•	 Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne naprawy 
wykona “złota rączka”. 91 39 22 
783, 784 79 22 70

•	 FIRMA USŁUGOWA „Zielona”. 
Wynajem sal na konferencje, ze-
brania, szkolenia. 91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606
•	 Firma budowlana z wieloletnią 

działalnością przyjmie zlecenie na 
budowę domów od podstaw, prze-
kładek dachów, docieplenia, ukła-

danie kostki, różne rodzaje. Tel. 
607 137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825
•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawia-

my za gotówkę na raty laptopy ta-
blety telefony. Skupujemy laptopy 
telefony. Adres Nowogard 700Lecia 
15 I piętro nad apteką tel 91-577-
53-73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, 
urlopowe: Niemcy, Holandia, Au-
stria, Anglia, Belgia, Norwegia. 
Tel. 71 385 20 18, 601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróż-
nienie mieszkań, piwnic, gratów. 
Tel 668 343 638 

•	 AGENCJA REKLAMOWA VI-
ZART, oprawianie prac w 2 minu-
ty, bindowanie, wydruki, ksero, la-
minowanie, Nowogard ul. 700 le-
cia 15 (nad sklepem zielarskim)
Tel. 605 522 340 

•	 Przepisywanie prac (licencjac-
kich, magisterskich i innych), do-
kumentów, CV, listów motywacyj-
nych, Szybko, solidnie. Agencja re-
klamowa Vizart  Nowogard ul. 700 
lecia 15 (nad sklepem zielarskim)
Tel. 605 522 340.

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

•	 Wyburzamy, budujemy i remontu-
jemy. 668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 
988 735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, ukła-
danie kostki granitowej, polbruku. 
726 403 937

•	 Usługi koparko-ładowarką. 669 
123 127

•	 Usługi ogólnobudowlane. Tel. 511 
901 973 

•	 Wykonam pracę remontowe. 691 
430 490 

•	 Naprawa AGD Nowogard. 698 
352 406

•	 Wypełniam dokumenty do ZUS na 
emeryturę i rente. Tel 507 872 391 

•	 Nauka gry na keyboardzie, gita-
rze lub innym instrumencie – ta-
nio. 669 889 627

•	 TRANSPORT. 600 182 682

•	 Usługi transportowe TRANSIT-
-MAXI. 503 153 159 

•	 Prace budowlane i wykończenio-
we. Tel. 660 143 113 

•	 Remonty domów, mieszkań wykoń-

czenia wnętrz. 722 154 477

PRACA
•	 Aktivmed24.pl Opiekunki Senio-

rów Niemcy. Premie wakacyjne, 
530555015

•	 AMBERCARE24 Opiekunki do 
Niemiec, wymagany j. niemiec-
ki komunikatywny, zarobki net-
to do 1500 euro/mies., wyjazdy od 
zaraz, sprawdzone oferty, legal-
nie 737 451 825, 737 886 919, 737 
489 914

•	 Spawaczy zatrudnię. Atrakcyjne 
wynagrodzenie. 503 032 234 

•	 Firma LEMARK – lider na run-
ku tachografów, ogrzewan po-
stojowych i klimatyzacji zatrudni 
elektromechanika lub mechanika 

ze znajomością podstaw elektry-
ki. Oferujemy szkolenia i pomoc w 
zdobyciu nowych umiejętności. Tel. 
601 275 900 

•	 Przyjmę do pracy ekspedientkę 
odpowiedzialną, sumienną. 797 
394 807 

•	 Zatrudnię elektryków – pomocni-
ków elektryków, dorywczo do prac 
biurowych. 606 824 461

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

•	 Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe Niemcy, Holandia, Au-
stria, Anglia, Belgia, Norwegia. 
Tel. 71/385 20 18, 601 75 97 97

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

•	 Zatrudnię mechanika. 501 762 
576 

•	 Przyjmę do pracy ekspedientkę od-
powiedzialną, sumienną. 797 394 
807 

•	 Zatrudnię tynkarza. 502 103 432 

•	 Zaopiekuję się osobą starszą, dziec-
kiem, zajmę się sprzątaniem w go-
dzinach 9.00-15.00,. Tel. 517 983 
502 

•	 Przyjmę pracownika budowlanego. 
607 654 692

•	 Restauracja i Hotel KAMENA za-
trudni: barmana- barmankę, po-
moc kuchenną, nocnego portiera, 
kierowcę. Tel. 507951313

•	 Zlecę położenie regipsu ze szpa-
chlowaniem do 250m2. Tel. 502 
103 432 

•	 Potrzebny fachowiec do remontu-
-adaptacji dwóch pomieszczeń go-
spodarczych ok. 150 m2. Tel. 660 
206 833

•	 Przyjmę na staż z gwarancją za-
trudnienia w sklepie kosmetyczno 
- chemicznym w Nowogardzie. Tel. 
509861740

•	 Przyjmę do pracy ekspedientkę lub 
na staż. Sklep spożywczo-przemy-
słowy. Tel. 722 050 367, 887 15 12 74

•	 Zatrudnię pracownika na fermie 
drobiu gm. Osina. Dobre warun-
ki płacowe. 511 731 352 

•	 Poszukuje osoby również z Ukra-
iny do całodobowej opieki nad star-
szym małżeństwem. 665 084 488 

•	 Poszukuje kobiet do haftu płaskie-
go kaszubskiego dobrze płatna 
praca. 695 345 212 

•	 Zatrudnię opiekunkę do dwójki 
dzieci, praca u mnie w domu, róż-
ne godziny pracy także w nocy. Tel. 
519 820 036 

•	 Pracownika na budowę. 606 44 97 

02 

inne  
•	 Sprzedam drewno suche tanio. 691 

848 026
•	 Drewno, bukowe, dębowe, pocię-

te, porąbane. Tel. 603 353 789 
•	 Sprzedam drewno opałowe. 667 

788 820
•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 

kg. 790 285 382
•	 Sprzedam drewno kominkowe ol-

chę. 730 744 751 
•	 Szkółka w Karsku poleca drzewa 

owocowe w pojemnikach już od 20 
zł za sztukę, tuje szmaragd, wyso-
kość 70-80 cm 10 zł za sztukę. Tel. 
606 106 142 

•	 Zapraszamy na treningi karate ky-
okushin od 4.09.17r. W ponie-
działki i środy w godz. 18.00-19.00 
na ulicy Bema 41. tel. 721 027 670, 
883 737 765  

•	 Sprzedam smartwatch, SAMSUNG 
GEAR FIT SM-R350 CZARNY, 
nowy nieużywany w pudełku, cena 
do uzgodnienia, tel. 605 522340

•	 Piec CO 1.6 kw sprzedam. 733 494 
673 

•	 Pilnie sprzedam nowy agregat prą-
dotwórczy Honda EM 5500 cxs. 
Tel. 660 448 597 

•	 Kupię westfalkę na drewno, lewą z 
dochówką Tel. 504-550-048

•	 Stare samochody, motocykle, ro-
wery, literaturę kupię. 600 182 682 

•	 Sprzedaż siatki ogrodzeniowej le-
śnej-panele ogrodzeniowe, słupki, 
drut oraz cały asortyment. Trans-
port gratis. Tel 721 668 245 

•	 Oddam dywan 2,5x3,5. Tel 501 
549 818 

•	 Fotel i sofe dwuosobową w do-
brym stanie oddam. 661 242 151 

•	 Sprzedam piec CO mało używany 
24kw na drewno i węgiel.Tel. 606 
106 142

•	  Kupię poroża daniela, jelenia, 
łosia i kozła. 693 344 667 

•	
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

RegULARnA LiniA mi kRO BU SO WA SeROCki Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

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

PRzeWóz OSóB - RO mAn BiŃCzYk - Linia Regularna 
 TeL. 607 310 591 

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

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

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

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

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

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

gOLCzeWO - nD 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

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

ROzkłAD JAzDY BU SóW

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

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

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

inFORmATOR LOkALnY - nOWOgARD
Telefony alarmowe
Policja  - 997, 112
Komisariat Policji Nowogard - 91 57 92 316
Straż pożarna  - 998
Posterunek PSP Nowogard - 91 39 20 118
Pogotowie ratunkowe - 999
Stacja Pogotowia Ratunkowego 
w Nowogardzie - 91 43 26 103
Pogotowie gazowe  - 992
Pogotowie energetyczne - 991
Pogotowie wodn.-kanal. (PUWiS) 
 - 91 39 20 711; 994

Dyżur nocny
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna   
 - 91 39 78 430; 
 609 361 999; 
 665 283 928

Przychodnie - poradnie
Szpital - centrala - 91 39 21 356
Praxis - SZOZ - 91 39 20 787
Praxis - Centrum 
okulistyczno-optyczne - 91 39 27 272
POZ Przychodnia przyszpitalna  
 - 91 39 21 800; 
 91 39 21 806
Medyk - 91 39 29 921
PRAXIS 2 - M. Drobińska - 91 39 25 943
NZOZ “Sanus” - 91 39 26 960
NZOZ “Pro-med” - 91 39 26 740
NZOZ “Leks” - 91 39 25 525
NZOZ “Baby-med”  - 91 39 26 013
Mardent - gabinety lekarskie  
 - 91 39 22 633
Revital - Ośrodek Rehabilitacji 
i Odnowy Biologicznej - 91 39 21 467; 
 609 456 577
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne 
 - 91 39 20 926
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
dzieci, młodzieży i ich rodzin 
 - 91 39 20 743
Warsztaty terapii zajęciowej - 91 39 25 282
Zakład domowej opieki długoterminowej - 
91 39 26 531; 
 509 142 650
Stomatologia
Praxis - Centrum stomatologiczne  
 - 91 39 26 999
Pracownia protetyki stomatologicznej -  
 91 39 26 870
Protetyka stomatologiczna 
- Elżbieta Wysocka 
i Kazimierz Trojanowski - 91 39 26 107
“Nowo-dental” B. Szulejko  
 - 91 39 21 467
“Dental - med”  - 91 39 22 098; 
 504 069 800
Lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz  
 - 91 39 25 003; 
 603 705 630
Lek. Stom. Andrzej Rynkiewicz
pogotowie stomatologiczne - 607 771 777
lek. Stom. D. Wałęga - Bąk - 604 441 609
lek. stom. A Mogilnicka - 506 606 955
lek. stom. E. Rosa - 532 512 703
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 39 26 639
lek. stom. M. Andrzejewska - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 601 736 804

Urzędy
Urząd Miejski  
 - 91 39 26 200
Biuro Obsługi Interesanta w UM  
 - 91 39 26 214
Biuro Rady w UM - 91 39 26 210

Urząd Stanu Cywilnego - 91 39 26 230
Wydział Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środow. 
 - 91 39 26 243
Wydział spraw społecznych i obywatelskich
Meldunki - 91 39 26 213
Dowody osobiste - 91 39 26 215
Zarządzanie kryzysowe - 91 39 26 234
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
Geodezji i Rolnictwa - 91 39 26 226
Wydział Rozwoju Lokalnego, 
Funduszu, Kultury i Sportu - 91 39 26 293
Wydział Inwestycji i Remontów  
 - 91 39 26 241
Biuro Podatków i Opłat - 91 39 26 217
Referat Edukacji - 91 39 25 464
Zarząd Budynków Komunalnych  
 - 91 39 26 267
Powiatowy Urząd Pracy f/Nowogard 
 - 91 39 21 376;  
 91 39 21 813
Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii - 91 39 21 118
w nagłych wypadkach - 609 740 647

Wydział komunikacji
Rejestracja pojazdów - 91 57 92 702
Prawo jazdy - 91 57 92 703
Fax - 91 39 21 852

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik - Dorota Maślana - 91 39 26 248
Świadczenia rodzinne
- A. Lalik  - 91 39 26 268
Dział usług opiekuńczych 
- B. Ziółkowska - 91 39 20 200

Poczta
ul. 3 Maja - 91 39 21 300; 
 91 39 21 183
ul. Warszawska - 91 39 20 834

nadleśnictwo nowogard - 91 39 20 640
zakład karny nowogard - 91 43 26 600

gabinety weterynaryjne
Danuta Czerwińska
ul. J. Wybickiego 2 - 91 39 23 786
Animal-Vet
ul. Zielona - 666 135 133
Janusz Soroka
ul. L. Okulickiego 6  - 570 656 616
Zdzisław Truszyński
ul. T. Kościuszki 21 - 91 39 21 801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 38 - 91 39 20 814
Szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1 - 91 39 26 270
Szkoła Podstawowa nr 2 - 91 39 26 274
Szkoła Podstawowa nr 3 - 91 39 26 291
Szkoła Podstawowa nr 4 - 91 39 23 028
SP w Długołęce - 91 39 10 492
SP w Orzechowie - 91 39 10 994
SP w Strzelewie - 91 39 10 224
SP w Żabowie - 91 39 10 694
SP w Błotnie - 91 39 10 190
SP w Wierzbięcinie - 91 29 10 795
I Liceum Ogólnokształcące - 91 39 20 213
Liceum Ogólnokształcące nr II - 91 39 25 107
ZSP im. Stanisława Staszica - 91 39 21 162
Prywatne Publiczne Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych; 
Niepubliczna Szkoła Policealna  
 - 91 39 26 691
Prywatne Liceum Ogólnokształcące
 Zaoczne Centrum Edukacji Zdroje  
 - 91 39 25 494

Prywatne Policealne Studium Zawodowe  
 - 91 39 22 181
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  
 - 91 39 20 108

Przedszkola i żłobki
Przedszkole nr 1
ul. Żeromskiego - 91 39 26 286
Przedszkole nr 3
ul. J. Poniatowskiego - 91 39 26 288
Przedszkole nr 4
ul. T. Kościuszki - 91 39 26 287
Zielone Przedszkole
ul. Zielona - 91 39 26 691; 
 505 388 292
Artystyczne Przedszkole 
Kraina Fantazjiul. Gen. J. Bema - 660 797 838
“Promyczek” Specjalistyczny 
punkt przedszkolny, 
ul. Boh. Warszawy - 609 931 469
Niepubliczny Żłobek "Maluszkowo”
ul. ks. Racibora - 534 015 943
Niepubliczny “Malinowy Żłobek”
ul. Boh. Warszawy - 604 873 917

kultura
Miejska Biblioteka Publiczna  
Dyrektor - 91 39 26 260
Czyt. dla dorosłych - 91 39 26 261
Nowogardzki Dom Kultury  
Sekretariat - 91 39 26 283
Biuro kina/ dział imprez i promocji 
 - 91 39 25 779
Kasa - 91 39 26 262

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP - 91 39 26 370; 
 506 081 328
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego   
 - 91 39 21 004
Parafia pw. MB Fatimskiej  
 - 91 39 21 592

Usługi pogrzebowe 
J. Furmańczyk, Zakład Pogrzebowy  
 - 91 39 21 767
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  
 - 692 354 065
MEMORIS M. Śmigiel - 693 230 190

Apteki
Centrum Zdrowia
ul. 700-lecia - 91 57 62 139
Majowa
ul. 3 Maja - 91 30 70 708
Cefarm
ul. Plac Wolności - 91 39 20 203
Cardia
ul. 700 - lecia - 91 39 21 330
Niebieska
ul. 15 Lutego - 91 43 26 177
Asa
ul. Warszawska - 91 39 20 494
Niebieska 2
ul. Kościuszki - 91 57 90 830
Nowa Farmacja
ul. Bohaterów Warszawy - 91 57 30 437

Taksówki - 91 39 20 260

Pomoc drogowa
Grzegorz Irzymski - 91 39 22 402; 
 601 893 944
Andrzej Słomski - 665 770 442
Krzysztof Pietrzak - 601 938 293
R&J MIX - 608 731 620

Urząd gminy
Wójt - 91 39 10 390
Kierownik USC, St. ds. obywatelskich
 i ewidencji ludności  - 508 499 549
St. ds. podatków i opłat  - 508 499 661
St. ds. zarządzania kryzysowego, obrony cy-
wilnej i ochrony środowiska  - 508 499 580
Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami  
 - 508 499 247
St. ds. obsługi organów Gminy, działalności 

gospodarczej, kultury i zdrowia  - 508 499 567
St. ds. funduszy zewnętrznych, promocji, 
turystyki i sportu  - 508 499 620
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik Anna Kaliczyńska - 508 499 534
Pracownicy socjalni - 508 499 561
 508 499 483
Asystent rodziny Patrycja Bielej - 508 499 621
gminna Biblioteka Publiczna
Kierownik Krzysztof Górecki - 91 39 10 305

Szkoła Podstawowa im. B. Malinowskiego
Dyrektor Tatiana Olbert - 91 39 10 389
Sekretariat - 91 39 10 380
Przychodnie
NZOZ “Proximus” - 91 39 10 310
Punkt apteczny - 91 39 11 611
Poczta - 91 39 10 323
Parafia pw. NP NMP w Osinie - 91 39 10 386

inFORmATOR LOkALnY - OSinA
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www.dzienniknowogardzki.pl

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

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

www.partnerstal.pl

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

R e k L A m A
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

OgłOSzeniA

Materiał                                      cena do 100 kg cena powyżej 100 kg
1. Miedź                   18,00 zł/kg               19,00 zł/kg
4. Mosiądz       11,00 zł/kg               11,50 zł/kg
5. Akumulatory         2,50 zł/kg                 2,70 zł/kg
6. Felgi aluminiowe        4,80 zł/kg                 5,00 zł/kg
7. Ołów          5,20 zł/kg                 5,50 zł/kg
8. Aluminium elektryczne       5,00 zł/kg                5,50 zł/kg
9. Aluminium grube        4,20 zł/kg                4,50 zł/kg
10. Aluminium niesort       3,80 zł/kg                4,00 zł/kg
11. Złom cienki (blacha)       0,58 zł/kg                0,58 zł/kg
12. Złom gruby (wsad, żeliwo)          0,75 zł/kg                0,75 zł/kg

Skup hurtowy metali kolorowych 

Przy wadze ok. 1000 kg metali kolorowych ceny do negocjacji

Firma P.P.U.H. Oskar Bonda w Nowogardzie • ul. Nadtorowa 14b

Płatne gotówką od ręki
więcej informacji  tel. 511 444 559

OgłOSzeniA



POLSKI 
WYDAWCA

Wyspy Kanaryjskie, Cypr, Włochy, Grecja, 
Maroko, Bułgaria, Chorwacja, Kuba, Meksyk

Rezerwując wycieczki i wczasy
do 25.01.2018 r. na rok 2018

PROMOCJA do 40%
28.04 - 3.05.2018 Szwajcaria

Wywiad z dr Damianem Antczakiem  •  Nie da się!

reklama

reklama

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

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

Zapraszamy

Nasze atuty:

Piątek 
26 stycznia 2018 r. 
Nr 8 (2636)
nakład 3000 
Rok XXV   ISSN 1897-2640 

Cena 2,00 zł 
(w tym 5% VAT)

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

Śmigiel Ryszard

ŚR

KOMPLEKSOWE  USŁUGI
& ŚMIGIEL

Zakład Kamieniarski
- Nagrobki - Grobowce - Parapety - Schody

Kwiaciarnia
- Znicze - Kwiaty - Wiązanki - Wieńce

Tel. 601 595 069, 91 392 18 14
     e-mail: puhp.smigiel@wp.pl
   www.kamieniarstwo-smigiel.pl

Korzystając z naszych usług pogrzebowych zyskasz
-10%  RABATU  NA  USŁUGI  KAMIENIARSKIE

UL. CMENTARNA 3,  72-200 NOWOGARD

       Usługi Pogrzebowe 
        Grzegorz Śmigiel
- Trumny - Urny - Ekshumacje - Przewozy
         Obudowy - Krzyże - Tabliczki

Kontakt całodobowy: 693 230 190
      e-mail: memoris.zp@o2.pl
            www.memoris.eu

GAŚNICE

Tel. 602 870 300

Autoryzowany serwis 
w Nowogardzie

Legalizacja - Sprzedaż
Napełnianie butli CO2

     PRYWATNE PUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
                  DLA DOROSŁYCH

prowadzi nabór lutowy
do bezpłatnego 

Informacje i zapisy:
Nowogard  •  ul. Zielona 11 •  tel. 91 39 26 691

www.zielona.mojaszkola.net

I zjazd: 3-4 lutego 2018 r.
ZAPRASZAMY 

Liceum Ogólnokształcącego

Firma z branży rolnej  Sprzedaż 
nawozów

Kontakt: 600 374 274

1. ASL- 80 kg N i 90 kg S 
    (zamiennik RSM)
- cena 110 zł za tonę w Redle
- cena 130 zł za tonę z dowozem 
   do 30 km od Redła
- 1,38 zł za 1 kg azotu - najtańszy azot 
  na rynku !! (1 kg azotu z dowozem 1,63 zł)
2. AHSL-180 kg N i 60 kg S 
  (zamiennik RSM)
- cena 415 zł za tonę w Redle
- cena 435 zł za tonę z dowozem 
  do 30 km od Redła
3. Humus (zamiennik obornika):
- cena 45 zł z dostawą
- około 9 kg N, 7 kg P, 4 kg K
- ph-9 * Wszystkie podane ceny są cenami netto

4. Humus słomiany 
  (zamiennik obornika):
- cena 33 zł za tonę z dostawą
- około 6 kg N, 3 kg P, 7 kg K
- ph-9
5. Obornik bydlęcy:
-cena 45 zł z dostawą
6. NPK Garrest 
    (zamiennik gnojowicy):
- cena 30 zł z usługą rozlewania 
  do 10 km od Redła (możliwość 
   rozlewania w dalszych 
   lokalizacjach)
- około 6 kg N, 3 kg P, 3 Kg K

Firma z branży rolnej  

Usługi rolnicze

Kontakt: 600 374 274
* Wszystkie podane ceny są cenami netto

1. Opryskiwacz:
   - cena 55-50 zł za hektar (jednorazowy przejazd)
2. Kultywator:
   - cena 240-245 zł za hektar
3. Rozrzutnik razem z ładowarką - obornik/humus:
  - 5-8 ton- 85-80 zł za hektar
  - 10 ton- 105-100 zł za hektar
  - 15 ton- 155-150 zł za hektar 
  - 20 ton- 205-200 zł za hektar
4. Rozrzutnik razem z ładowarką - wapno:
  - do 5 ton- 85-80 zł za hektar

OTWARCIE - 5 lutego 2018 r.

od 5 do 10.02
RABAT na cały 
asortyment 

RATY 0%
10%

pod 

BIEDRONKĄ

ul. W
arszawska 9

kuchnie, szafy, garderoby

Kupię działkę 
budowlaną  

w Nowogardzie, min 15 ar 
696 160 731

Spec od wizerunku
za publiczne 
pieniądze

Nadal spada 
liczba ludności 
Nowogardu
Kobieta 
krzyczała  
z bólu

Motocyklista 
trafił do szpitala

s. 2

s. 3

s. 3

s. 5
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W skrócie

Masz problem, lub byłeś świadkiem  
ważnego wydarzenia?

Skontaktuj się z naszą redakcją!
513 088 309,  91 392 21 65

Jak tędy przejść- głowią się przechodnie chcący przedostać się zgod-
nie z przepisami na drugą stronę ulicy Żeromskiego, przy skrzyżowaniu 
z ul. Ks. J. Poniatowskiego. Nie chodzi tylko o stojącą tu zwykle wodę, 
ale przede wszystkim znajdujący się w fatalnym stanie krawężnik. No 
cóż, już w zeszłym roku cała nawierzchnia ulicy, i biegnących przy niej 
chodników, miała zostać wyremontowana-rada zabezpieczyła na ten 
cel środki w budżecie.  Jednak burmistrz ogłosił przetarg dopiero póź-
ną jesienią, a do tego tylko na odcinek ul. Żeromskiego od skrzyżowania 
ul. Boh. Warszawy z Ks. J. Poniatowskiego (jednokierunkowa). Także wi-
doczne na zdjęciu przejście dla pieszych raczej jeszcze długo będzie peł-
nić funkcję… toru przeszkód. MS

Licha, całkiem spróchniała w 
środku, ogromna topola ster-
czy przy ścieżce rowerowej w 
kierunku Olchowa, pomiędzy 
pierwszą na drugą bramą pro-
wadzącą na ogrody działko-
we. Korzystający ze ścieżki ro-
werzyści i piechurzy, ze sporą 
trwogą mijają zeschnięte stare 
drzewo, w obawie przed jego 
runięciem. Drzewo ponoć już 
kiedyś oznaczono do wycinki, 
ale jak widać nadal jest szcze-
gólnie „chronione” przed piła-
mi łańcuchowymi. Tak to już u 
nas jest- tam gdzie nie trzeba, 
chce się wycinać zdrowe, pięk-
ne drzewa (przykład – akacje 
w centrum miasta), ale już te 
stare i spróchniałe, rzeczywi-
ście stwarzające zagrożenie 
rosną sobie spokojnie. MS

Wydawało się, że do bi-
blioteki to się chodzi po to, 
aby czytać książki i czasopi-
sma- nic bardziej mylnego, 
przynajmniej z takiego za-
łożenia wychodzi się w No-
wogardzie. U nas w bibliote-
ce można też… oglądać te-
lewizję, i to jeszcze jaką – tę 
nadawaną wprost z ratuszo-
wego „wydziału propagandy 
sukcesu”. Na holu miejskiej 
czytelni w Nowogardzie, w 
rogu pod sufitem, zwieszo-
no jeden z zakupionych w 
zeszłym roku przez Urząd 
Miejski telewizor, na którym 
wyświetlane są głównie in-
formacje z oficjalnej stro-
ny miasta. Czytelników wita 
więc na samym progu bi-
blioteki najczęściej wizeru-
nek uśmiechniętego ojca 
tychże wszystkich dokonań 
gminy. Żeby to jeszcze on za-
chęcał do czytania… MS

UWAGA: Enea Operator Sp. z o.o. 
informuje o planowanych wyłączeniach prądu  

w miejscowości Osina:
w dniu 30 stycznia 2018 r. w godzinach od 09:30 do 14:30 

– numery 54 (Szkoła Podstawowa), 55 i 56,
w dniu 31 stycznia 2018 r. w godzinach od 09:30 do 14:30 

– numery 57, 58, 60, 60a, 61, 61a, 64 i Urząd Gminy. 

Groźny wypadek na skrzyżowaniu

Motocyklista trafił do szpitala 
Do groźnego wypadku z udziałem motocyklisty doszło w miniony wtorek, ok. godz. 17.30 
na skrzyżowaniu ul. Traugutta z Kościuszki. W wyniku zdarzenia kierowca jednośladu tra-
fił do szpitala. 

Do wypadku doszło, kiedy kie-
rująca samochodem osobowym 
marki Mazda 35-letnia kobie-
ta skręcając w lewo z ul. Traugut-
ta w ulicę Kościuszki, nie ustąpiła 
pierwszeństwa nadjeżdżającemu 
z kierunku Warnkowa 59-letnie-
mu mężczyźnie, jadącemu moto-
cyklem marki Romet. Poszkodo-
wany z urazami ręki i głowy zo-
stał karetką pogotowia przetrans-
portowany do szpitala w Nowo-
gardzie. Kobieta nie doznała żad-
nych urazów. 

W związku z charakterem obra-
żeń, jakie poniósł mężczyzna, poli-
cja zakwalifikowała zdarzenie, jako 
wypadek drogowy i skierowała 
wniosek o ukaranie do sądu.  Ko-

biecie odebrano prawo jazdy oraz 
dowód rejestracyjny samochodu. 

Policja informuje, że zarówno 

kierująca Mazdą, jak i motocykli-
sta byli trzeźwi w chwili wypadku. 

MS

Policjanci z drogówki pracujący na miejscu wypadku

Prokuratura postawiła zarzuty 

Zaatakował swojego wujka - 
siedzi w areszcie 
Mężczyzna, który w zeszłym tygodniu napadł swojego wujka, decyzją Sądu Rejonowego w 
Goleniowie najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. 

Jak już informowaliśmy we 
wtorek, do brutalnego na-
padu doszło w jednym z do-
mów w Nowogardzie. 48-letni 
mężczyzna został zaatakowany 
przez bratanka swojej żony, 
30-letniego Łukasza A. i dotkli-
wie pobity za pomocą metalo-
wego przedmiotu. Poszkodowa-
ny doznał niebezpiecznych ura-
zów głowy. 

Jak poinformowała nas rzecz-
nik prokuratury Joanna Bira-

nowska-Sochalska, mężczyzna 
usłyszał już zarzuty, a najbliższe 
tygodnie spędzi za kratami. 

- Prokuratura Rejonowa w Go-
leniowie prowadzi postępowa-
nie w sprawie zdarzenia, do ja-
kiego doszło 16 stycznia w No-
wogardzie, gdzie 48-letni męż-
czyzna został zaatakowany me-
talowym przedmiotem. Na wnio-
sek prokuratora prowadzącego 
postępowanie, Sąd Rejonowy 
w Goleniowie zdecydował o 

zastosowaniu wobec napast-
nika środka zapobiegawczego w 
postaci tymczasowego aresztu na 
okres trzech miesięcy. Mężczyzna 
ten usłyszał zarzuty uszkodzenia 
ciała, ale kwalifikacja tego czynu 
może jeszcze ulec zmianie w toku 
śledztwa - informuje J. Biranow-
ska-Sochlaska. 

Za zarzucany czyn, o ile za-
rzuty się nie zmienią, mężczyź-
nie grozi nawet 5 lat więzienia. 

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

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

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

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

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

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

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

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

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

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

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

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

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

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

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reklama

reklamareklamareklama

reklama

BADANIA 
PSYCHOLOGICZNE  
DLA KIEROWCÓW.  

7 DNI W TYGODNIU.  

Tel. 794 669 811

Firma „NOWORIM” Sp. z o.o. 
ul. Sienkiewicza 7c, 72-200 Nowogard

poszukuje osób chętnych do pracy  
na stanowisku

pracownik produkcji
przy obróbce osłonek naturalnych.

 Wymagamy:
- pracowniczej książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiolo-

gicznych
- chęci do pracy

Oferujemy:
- wynagrodzenie stałe i akordowe – zawsze na czas (do 10-go każ-

dego miesiąca na Twoim koncie)
- kwartalną premię frekwencyjną
- pracę w trybie jednozmianowym
- wolne weekendy – dbamy o Twój wypoczynek
- stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
- możliwość awansu

kontakt: ul. Sienkiewicza 7c, Nowogard, tel. 91 392 23 94

Skandal to za mało powiedziane?

Zatrudnił za publiczne pieniądze  
speców od prywatnego wizerunku
Jak dowiedziała się redakcja DN, Urząd Miejski w Nowogardzie podpisał na trzy miesiące umowę z firmą doradczą, która ma… zadbać o dobry wizerunek 
Burmistrza Roberta Czapli. To prawdziwy skandal - w żadnych bowiem zapisach prawnych w zadaniach Gminy nie ma kreowania wizerunku burmistrza.   

Według naszych informacji 
firma ma się zająć m.in. kreowa-
niem pozytywnego wizerun-
ku Burmistrza Nowogardu. Za 
swoje usługi miesięcznie będzie 
pobierała honorarium w kwocie 
2, 5 tys. zł netto- dowiedział się 
DN. Na razie nieznane są inne 
szczegóły zawartej umowy. Nie-
oficjalnie wiadomo tylko, że to 
umowa na zlecenie, za którą fir-
ma będzie wystawiała faktury. 
DN zwrócił się do UM o ujaw-
nienie tych informacji, włącz-
nie z zakresem „usług”, jakie ma 
świadczyć firma doradcza „od 
wizerunku” na rzecz burmistrza. 
Do zamknięcia bieżącego nume-
ru gazety odpowiedzi nie otrzy-
maliśmy. 

Jedno jest pewne - specjaliści 
od PR (Public Relations- z an-
gielskiego kontakty z publiczno-
ścią), będą za publiczne, gminne 
pieniądze, dbać o dobry wizeru-

nek burmistrza, czyli Czapli Ro-
berta. I to jest, co najmniej skan-
dal. Podatnik oczekuje bowiem, 
że za swoje pieniądze otrzymuje 
od urzędnika publicznego (a ta-
kim urzędnikiem jest burmistrz) 
solidną usługę w postaci rzetel-
nego i sprawnego wypełniania 
ustawowych obowiązków.  Po-

datnik nie oczekuje, w ramach tej 
usługi, podarunku w postaci wi-
zerunku kogokolwiek. Żaden też 
wizerunek nie jest w stanie przy-
kryć prawdziwego oblicza bur-
mistrza. Jak wiadomo nad tym 
realnym obliczem od dłuższego 
czasu zbierają się „czarne chmu-
ry”. Ma to związek choćby z gło-

śną ostatnio sprawą utwardze-
nia gminnej drogi biegnącej przy 
działkach w Karsku, należących 
do R. Czapli (sprawę bada proku-
ratura), ale też choćby wytacza-
nymi co rusz procesami sądowy-
mi przeciwko lokalnym dzienni-
karzom (głównie pracującym w 
DN, ale także byłemu już redak-
torowi Gazety Goleniowskiej, ale 
nadal współpracującemu z Ku-
rierem Szczecińskim Cezarym 
Martyniukiem). To także napię-
ta relacja burmistrza z radą miej-
ską, czy spory z lokalnymi przed-
siębiorcami – ostatnio choćby 
z firmą budowlaną Walbud, na 
rzecz której sąd pierwszej instan-
cji nakazał gminie wypłacić ok. 
260 tys. zł z tytułu rozwiązania 
umowy na remont drogi na osie-
dlu Radosław, że nie wspomnimy 
już o wieloletnim, kosztownym 
dla Gminy i to w wielu aspektach 
sporze z PUWiS. 

Wszystko wskazuje więc na to, 
że burmistrz Nowogardu, roz-
poczyna na dobre kampanię wi-
zerunkową, mającą pomóc mu 
ponownie zwyciężyć w jesien-
nych wyborach samorządowych. 
I to być może jeszcze nie byłoby 
niczym bardzo nagannym (choć 
formalnie kampania nie może 
się zacząć przed terminem wska-
zanym w ordynacji), gdyby robił 
to za własne pieniądze, a nie za 
pieniądze podatników. A to wła-
śnie z tych ostatnich przecież bę-
dzie opłacany doradca wizerun-
kowy. 

MS
Żaden sztuczny wizerunek nie zastąpi prawdziwego oblicza

Kobieta krzyczała z bólu 
Nieszczęśliwie rozpoczął się dzień dla ok. 50 letniej mieszkanki Nowogardu. Kobieta idąc 
chodnikiem nagle doznała urazu związanego z przeprowadzoną wcześniej operacją biodra. 

Do zdarzenia doszło wczo-
raj (czwartek) po godz. 8.00 na 

chodniku, w pobliżu skrzyżo-
wania ul. 700-lecia z ul. Ban-

kową. Nieoficjalnie wiadomo, 
że kobieta miała źle nastąpić 
na nogę, w wyniku czego do-
znała urazu wcześniej opero-
wanego biodra. Krzyczącą z 
bólu leżącą na chodniku ko-
bietę ratownicy medyczni z 
pomocą policjantów przenie-
śli delikatnie na nosze. Na-
stępnie została ona przetrans-
portowana do jednego ze spe-
cjalistycznych szpitali. 

2MS

Pechowo postawiony krok zakończył się wizytą w szpitalu
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Jeszcze o braku ścieżek rowerowych 

Nie da się? 
Wedle urzędowego hagiografa, w Gminie Nowogard nie da się budować ścieżek rowerowych. 
Dlaczego się nie da? „(...) się czegoś nie robi, bo się najzwyczajniej w świecie tego nie da zro-
bić” - czytamy w referacie pt. „Nawet w sprawie chodników wiedzą lepiej”, zamieszczonym 
na oficjalnej stronie gminy. Nie da się, bo się nie da – piękna logika. Czy na pewno się nie da?

Ścieżki rowerowe w naszej 
gminie to wciąż zagadnienie 
teoretyczne. Dotąd powstały u 
nas zaledwie dwie: jedna z No-
wogardu do Olchowa, a druga 
wzdłuż ul. Boh. Warszawy- obie 
zresztą jeszcze za czasów Ka-
zimierza Ziemby. Coś tam jest 
klecone wokół jeziora. O ko-
lejnych planach budowy dróg 
dla rowerzystów nie słychać. A 
przydałyby się one wzdłuż ru-
chliwych dróg nie tylko w cen-
trum, by poprawić bezpieczeń-
stwo. No, ale skoro się nie da...

Dla porównania – Goleniów, 
miasteczko tylko niewiele więk-
sze od Nowogardu. Tam się daje. 
Tylko w roku 2017 zbudowa-
no... 16 kilometrów dróg rowe-
rowych. 

Kilka lat temu władze Gole-
niowa zleciły opracowanie kon-
cepcji rozwoju sieci dróg rowe-
rowych w Gminie Goleniów. 
Taki dokument powstał, wiado-
mo teraz gdzie drogi dla rowe-
rzystów są potrzebne i w jakiej 
kolejności je budować. Plany są 
metodycznie realizowane, szyb-
ko powstaje sieć bezpiecznych 
dróg rowerowych. I tak w roku 
2017 zbudowano:

8 km ścieżki rowerowej łą-
czącej Goleniowski Park Prze-
mysłowy z leżącą nad jeziorem 
Dąbie Lubczyną. Ta ścieżka jest 
przedłużeniem dwukilometro-

wego odcinka łączącego GPP 
z miastem. Pracownicy firm w 
parku przemysłowym mają bez-
pieczną, oświetloną drogę do-
jazdową do pracy. Ci, którzy 
chcą skorzystać z wypoczynku 
nad wodą teraz bezpiecznie do-
jadą rowerami do Lubczyny.

Prawie 3 km asfaltowej ścieżki 
rowerowej połączyło Goleniów 
ze wsią Podańsko. Z tej drogi 
korzystają mieszkańcy Podań-
ska, Helenowa i Goleniowa. 

1,5 wygodnej ścieżki rowero-
wej zbudowano na ulicy Woj-
ska Polskiego, drodze wyjazdo-
wej z miasta w kierunku Stepni-
cy i drogi S3. 

1,8 km szerokiej ścieżki ro-
werowej powstało jesienią 2017 
wzdłuż generalnie przebudowy-
wanej ulicy Maszewskiej. Ścież-
ka (widoczna na zdjęciu) jest 
oświetlona.

1,5 km ścieżki rowerowej zbu-
dowane zostało przy drodze łą-
czącej Goleniów ze wsią Żdżary. 

Warto podkreślić, że na te 
wszystkie inwestycje Goleniów 
pozyskał znaczne środki ze-
wnętrzne; ani metra ścieżki ro-
werowej nie zbudowano wyłącz-
nie w oparciu o budżet gminy. 
Goleniów sięga po środki z Unii 
Europejskiej (będące w dyspo-
zycji władz województwa), po 
środki ze „schetynówek” (przy-
znawane przez rząd), potrafi się 

też dogadać z firmami działają-
cymi na terenie gminy. Budowę 
ścieżki rowerowej do Żdżarów 
wsparła milionem złotych tam-
tejsza firma Futrex. 

Na ten rok planowana jest bu-
dowa kolejnych ścieżek rowero-
wych. Powiat goleniowski za pie-
niądze przekazane przez Gminę 
Goleniów wybuduje ścieżkę ro-
werową w Lubczynie, gmina sa-
modzielnie zbuduje ciąg pieszo-
-rowerowy we wsi Czarna Łąka. 
Gmina planuje też budowę ście-
żek rowerowych wzdłuż ulic 
Spacerowej, I Brygady Legio-
nów. Wspiera finansowo budo-
wę typowo turystycznych ście-
żek rowerowych wzdłuż brze-
gów jeziora Dąbie (inwesty-
cje wojewódzkie). Priorytetem 
jest jednak zapewnienie bezpie-
czeństwa rowerzystom porusza-
jącym się wzdłuż dróg o dużym 
nasileniu ruchu samochodowe-
go. Innym celem tych inwesty-
cji jest zachęcenie mieszkańców 
gminy do korzystania z rowe-
rów, jako podstawowego środka 
komunikacji w mieście. To się 
udaje, Goleniów jest pełen rowe-
rzystów, także teraz – zimą.

A u nas? „Się nie robi, bo się 
nie da zrobić” - uważają panowie 
z Placu Wolności. No i mamy, co 
mamy, czyli – nic.

Lupus Ścieżka rowerowa z Goleniowa do Podańska

Ścieżka rowerowa na ul. Maszewskiej, w samym Goleniowie, szeroka i oświetlona. 
W Nowogardzie twierdzą, że tak się nie da

Ukończona miesiąc temu ścieżka rowerowa do Lubczyny -  8 km bezpiecznej drogi

Chętnych na oddziałową brak 

Kadrowe problemy szpitala 
Nie było chętnych na stanowisko pielęgniarki oddziałowej na oddziale Chorób Wewnętrz-
nych nowogardzkiego szpitala. Konkurs zostanie w najbliższym czasie ogłoszony ponownie. 

Konkurs został ogłoszony w 
zeszłym roku pod koniec listo-
pada, a mniej więcej do poło-
wy grudnia czekano na zgłosze-
nia. Stało się tak dlatego, że na 
stanowisku oddziałowej pojawił 
się wakat, kiedy z funkcji tej zre-
zygnowała dotychczasowa sze-
fowa pielęgniarek tego oddzia-
łu - wróciła do pracy w szpitalu 
w Gryficach. Ostatecznie jednak 
chętnych nie było – nikt nie zło-
żył CV i wymaganych dokumen-
tów. Dlatego konkurs ma zo-
stać ogłoszony ponownie, w naj-
bliższym czasie. Dopóki szpital 
nie znajdzie osoby na stanowi-
sko oddziałowej interny, funkcję 

tę sprawuje, jako pełniąca obo-
wiązki, jedna z pielęgniarek. 

Problem z obsadzeniem peł-
nej kadry oddziału chorób we-
wnętrznych tak naprawdę cią-
gnie się już od dawna- zaczął się, 
kiedy odszedł z niego na choro-
bowe ordynator Tomasz Rokic-
ki - to było w listopadzie 2016 
roku. W ślad za nim do pracy w 
innym szpitalu przeszedł inny 
lekarz. Chwilowo ordynatorem 
została lekarka ze Szczecina, ale 
i ona po jakimś czasie zakończy-
ła współpracę ze szpitalem. We 
wrześniu na oddział zatrudnio-
no kolejnego lekarza - i obecnie 
pracuje tam trzech internistów. 

Tyle, że z oddziału zaczęły od-
chodzić pielęgniarki, w ostatnim 
czasie pożegnały się z nim dwie 
panie.  Oficjalnie powodem ich 
odejścia miały być lepsze warun-
ki płacy, jakie zaoferowano im w 
goleniowskim szpitalu powiato-
wym. Nieoficjalnie mówi się, że 
wpływ na tę decyzję mogła też 
mieć atmosfera panująca na od-
dziale, związana z zachowaniem 
pracującego tam lekarza- tego 
samego, na którego skargę zło-
żyli ratownicy medyczni zatrud-
nieni w nowogardzkim pogoto-
wiu - o sprawie pisaliśmy w po-
przednich numerach. 

MS Jak na razie nie ma chętnych na objęcie stanowiska oddziałowej interny
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Dlaczego wieją stąd?

Nadal spada liczba ludności Nowogardu
Rok 2017, był kolejnym rokiem, w którym utrzymał się notowany od 2010 r. trend systematycznego spadku liczby ludności w Gminie Nowogard. Dotyczy 
to także ludności samego miasta Nowogard, która już drugi rok oddala się w dół poziomu 16 tysięcy. 

Systematyczny spadek licz-
by mieszkańców gminy Nowo-
gard, to zjawisko występujące od 
dawna. Jak to wygląda przez lata 
w liczbach, wynika ze statystyk 
ewidencji ludności nowogardz-
kiego Urzędu Miejskiego. 

Liczba mieszkańców  
gminy Nowogard:

Na 31. 12. 2011 – 24 358 osób
Na 31. 12. 2012 – 24 260 osób 

– spadek o 98 osób
Na 31. 12. 2013 – 24 172 osób- 

spadek o 88 osób
Na 31. 12.  2014 –  24  067 

osób- spadek o 105 osób
Na 31. 12. 2015 -   23 840  osób 

- spadek o 227 osób!
Na 31.12 2016-  23 724 osób - 

spadek o 116 osób
Na 31. 12. 2017- 23 659 – spa-

dek o 65 osób

W tym liczba mieszkańców 
miasta Nowogard:

Na 31.12. 2011 – 16 518 osób
Na 31.12. 2012 – 16 442 osoby 

– spadek o 76 osób
Na 31. 12. 2013 – 16 320 osób- 

spadek o 122 osoby
 Na 31. 12. 2014 – 16 192 

osób- spadek o 128 osób
 Na 31. 12. 2015 – 16 035 

osób- spadek o 157 osób
 Na 31. 12. 2016 -  15 922 

osób- spadek o 113 osób
Na 31.12.2017- 15850- spa-

dek o 72 osoby
 Spadek liczby ludności w 

gminie i w mieście Nowogard w 
latach 2011-17 dodatkowo obra-
zujemy na załączonych grafach. 
Warto zauważyć ponadto, że za 
spadek liczby ludności w całości 
odpowiadają procesy migracyj-
ne, a nie te wynikające z ujemne-

go przyrostu naturalnego. Dzie-
ci, bowiem rodzi się u nas rocz-
nie mniej więcej tyle ile osób w 
tym czasie umiera (około 250). 
Systematyczny spadek liczby 
ludności wynika więc z ucieczki 
migracyjnej, której konsekwen-
cją jest wyjazd na stałe z terenu 
gminy… Oczywiście powyższe 
liczby nie pokazują pełnego roz-
miaru migracyjnego ruchu lud-
nościowego, związanego głów-
nie i z perspektyw życiowych 
gdzie indziej. Nie ma w tych da-
nych np. liczby osób, które acz-
kolwiek nie wymeldowały się z 
naszej gminy, to faktycznie tutaj 
nie mieszkają i już być może ni-
gdy nie zamieszkają, np. takich, 
które czasowo pracują za grani-
cą (niekiedy to czasowo ozna-
cza wiele lat), a pozostają zamel-
dowane w Nowogardzie. Nie ma 
też tych, którzy tu mieszkają tyl-
ko „teoretycznie”, ponieważ do-
jeżdżają relatywnie daleko do 
pracy, a Nowogard widzą rano o 
6 i wieczorem o 18/19. 

a z Powiatu, Goleniowa  
i Osiny nie wieją… 

Nowogardzką ucieczkę miesz-
kańców nie da się wytłumaczyć, 
np. tzw. ogólnym trendem przy-
najmniej tym odnotowywanym 
w najbliższej okolicy, czyli ogól-
nie w powiecie, jak i w sąsied-
nich gminach. Tam, bowiem ten 
trend jest odwrotny od nowo-
gardzkiego - liczba mieszkań-
ców rośnie bądź jest stabilna. 

1.  I tak w powiecie goleniow-
skim liczba ludności na ko-
niec 2015 roku wyniosła 82 507 
osób, czyli o 147 więcej jak rok 
wcześniej, na koniec 2014 roku 
było to, bowiem 82 360 osób, co 

stanowiło wówczas prawie 300 
osób więcej aniżeli na koniec 
2012 r., kiedy to w powiecie za-
meldowanych było 82 067 osób. 
Tak, więc w ciągu trzech lat licz-
ba ludności powiatu wzrosła o 
ponad 500 osób. Danych po-
wiatowych na koniec roku 2017 
jeszcze nie otrzymaliśmy.

2. W sąsiedniej z nami gminie 
Osina, zmienność liczby miesz-
kańców przedstawiała się nastę-
pująco: na koniec 2012 – 2 906 
osób, na koniec 2017 - 2 915 
osób, czyli niedużo, ale jednak 9 
osób więcej.

 3. Prawdziwy boom ludno-
ściowy odnotowuje za to gmina 
Goleniów. Na koniec 2017 roku 
zamieszkiwało tu 34 207 osób, w 
tym, w mieście Goleniowie 21 
469 osoby.  Liczba mieszkańców 
w gminie Goleniów od lat stale 
rośnie i od 2004 roku zwiększy-
ła się o ponad 2 tys.! 

Nasz komentarz
Spadek liczby mieszkańców, 

to jeden z głównych i oczywi-
stych objawów regresu rozwojo-
wego gminy i to regresu na wie-
lu płaszczyznach. To bowiem 
skumulowane negatywne zjawi-
ska, z różnych obszarów lokal-
nego życia, stanowią podstawę 
indywidualnych decyzji o wy-
jeździe stąd. Mimo to odpowie-
dzialni za organizację przestrze-
ni publicznej, czyli władze No-
wogardu, powyższymi statysty-
kami się nie przejmują. Systema-
tycznego spadku liczby ludności 
w naszej gminie nie da się w wy-
tłumaczyć ogólnymi trendami 
czy regionalnymi, bądź nawet 
powiatowymi.  Jedno jest pew-
ne, tej - ludności, dla której całe 

gminne dobro otworem stoi to 
tu na pewno nie zabraknie. Ko-
muchy bowiem stąd nie wyja-
dą..., a gdzieżby mieli lepiej, kto 
temu niedouczonemu towarzy-
stwu dałby gdzieś pracę? A tutaj 
nie tylko pracę mają, ale dobrą 
pracę, czyli stanowiska wszelkie 
piastują i nikt ich o wykształce-
nie i kompetencje nie pyta. Nie 
pyta o to także nikt obdarowu-
jąc synekurami ich dzieci i wnu-
ków ich znajomych, znajomych 
ich dzieci i wnuków, i wszelkich 
innych pociotków. Dla pozosta-
łych (niepodlizujących się) po-
zostają odpady lub wyjazd i to 
niezależnie, jak dobrze są wy-
kwalifikowani i jakimi zaletami 
zawodowymi dysponują.

sm
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Cecylia Przeździecka: lat 95, zmarła  24.01.2018r., pogrzeb odbę-

dzie się 26.01.2018 r., o godz. 12:00 Msza św. w Długołęce, pochówek 
na cmentarzu w Nowogardzie.

Elżbieta Ziemska: lat 55, zmarła 24.01.2018r., pogrzeb odbędzie się 
27.01.2018 r., o godz.12:00, na cmentarzu w Nowogardzie. 
Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

Przyszli do Kafarnaum. 
Zaraz w szabat wszedł do sy-
nagogi i nauczał.  Zdumie-
wali się Jego nauką: uczył 
ich bowiem jak ten, który 
ma władzę, a nie jak ucze-
ni w Piśmie. Był właśnie w 
synagodze człowiek opęta-
ny przez ducha nieczyste-
go. Zaczął on wołać: «Czego 
chcesz od nas, Jezusie 
Nazarejczyku? Przyszedłeś 
nas zgubić. Wiem, kto jesteś: 
Święty Boży». Lecz Jezus roz-
kazał mu surowo: «Milcz i 
wyjdź z niego!». Wtedy duch 
nieczysty zaczął go targać i z 
głośnym krzykiem wyszedł z 
niego. A wszyscy się zdumie-
li, tak że jeden drugiego py-
tał: «Co to jest? Nowa jakaś 
nauka z mocą. Nawet du-
chom nieczystym rozkazuje i 
są Mu posłuszne».I wnet ro-
zeszła się wieść o Nim wszę-
dzie po całej okolicznej kra-
inie galilejskiej.  (Mk 1, 21-
28)

Patrzymy dziś na Jezusa 
obecnego w dniu szabatu 
w synagodze. Niby nic nad-
zwyczajnego. Czynił swo-
ją religijną powinność. To 
w jaki sposób Jezus tłuma-
czył Słowo wywoływało za-

dziwienie wśród zebranych. 
Mówili, że w Jego słowie 
czuć moc. Dlaczego? Co 
sprawiało, że to słowo było 
tak trafiające do słucha-
cza? Odpowiedź jest bar-
dzo prosta, ponieważ Jezus 
jest Słowem Wcielonym, 
Słowem samego Boga. Któż 
lepiej mógłby głosić Sło-
wo jak nie Słowo we wła-
snej osobie? Ta moc Sło-
wa sprawiła, że wśród zgro-
madzonego tłumu odezwał 
się zły duch, duch nieczy-
sty. W doświadczeniu świę-
tości Jezusa- zły się ujaw-
nia. Tak jest i dziś! Im bli-
żej jesteśmy Słowa Wcielo-
nego, Bożego Światła, tym 
bardziej potrafimy dostrzec 
ukryte w nas zło. Jest to jak 
z badaniami medycznymi. 
Kiedy prześwietlamy ludzki 
organizm możemy znaleźć 
to, co nas niszczy od środ-
ka- nowotwór. Każda nasza 
wada, każda nasza słabość 
jest takim nowotworem, 
który niszczy nasze wnę-
trze, moją i twoją duszę. 
Zdarza się, że spotykamy 
kogoś, kto mówi, że nie ma 
grzechów. Możemy wtedy 
dojść do wniosku, że i jego 
relacja ze Świętym Bożym 
jest nijaka. Owocem trwa-
nia przy Chrystusie jest co-
raz wyraźniejsze dostrzega-
nie zakorzenionego w nas 
zła. Głos złego w nas będzie 
wołał: Jezus przyszedł, aby 
Cię zgubić. Zły duch mówi: 
Bóg nie słucha twoich mo-
dlitw. To Bóg zabrał Ci ko-
goś, kogo tak kochałaś. Zły 
duch mówi: nie da się żyć 

ewangelią. Żyjąc po swoje-
mu, szukając szczęścia na 
własną rękę, wtedy będziesz 
spełniony. Święty Boży, Je-
zus Chrystus, tym wszyst-
kim podszeptom chce dzi-
siaj powiedzieć: milcz! 
Milcz i wyjdź z niego! Je-
zus nie przyszedł, aby zgu-
bić kogoś z nas, wręcz prze-
ciwnie. Jezus przyszedł, aby 
nas zbawić, aby uczynić 
nas wiecznie szczęśliwymi! 
Kiedy zły duch się ujawnił? 
Kiedy Jezus nauczał. Sło-
wo, które ma moc trafiło w 
czuły punkt, wtedy zło się 
ujawnia. Dlatego tak waż-
ne jest życie świętą ewan-
gelią. Ona zawsze trafia w 
czuły punkt. To ona po-
zwala nam okryć nowotwo-
ry naszej duszy. To ona po-
maga nam otworzyć się na 
uzdrawiające promienio-
wanie Bożego Miłosierdzia! 
Czy jednak jestem człowie-
kiem ewangelii? Czy no-
szę w sercu Boże Słowo? 
To Słowo ma moc! To Sło-
wo dekonspiruje ukryte we 
mnie zło, a następnie le-
czy te miejsca. Otwierajmy 
się na uzdrawiające działa-
nie mocy Świętego Bożego, 
Słowa Wcielonego, Jezusa 
Chrystusa. 

Ks. Krystian Dylewski 

Wizyty duszpasterskie  
w Parafiach 

Parafia pw. WNIEBOWZIĘ-
CIA NMP w Nowogardzie

26.01.2018 r. (piątek 
Uzupełnienia kolędy
27.01.2018 r.  (sobota) – od 

godz. 10.00 
Ogorzele
Gardno
Olszyca
Kolędę w dni powszednie roz-

poczynamy od godz. 16.00; w so-
botę na filiach od godz. 10.00, a 
w Nowogardzie od godz. 16.00. 

Dzień wcześniej ministranci cho-
dzą po wyznaczonych ulicach za-
powiadając kolędę.

Parafia pw. św. Rafała Kali-
nowskiego w Nowogardzie

26.01.2018 (piątek) 
- ul. . Kochanowskiego, Polna i 

Sienkiewicza
27.01.2018 (sobota)
 - ul. Konarzewo od g. 10, i Są-

polnica od g. 15
29.01.2018 (poniedziałek) 

– ul. Magazynowa, ul. Mły-
narska, ul. J. Słowackiego, ul. H. 
Sienkiewicz, ul. M. Reja

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

W sobotę od godz. 10.00.

Parafia pw. Matki Boskiej Fa-
timskiej w Nowogardzie za-
kończyła już kolędy wiernych 
w ich domach.

Opr. MR 
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Kino na weekend

CENY BILETÓW
a. Normalny: 15 zł
b. Ulgowy: 13 zł- bilet ulgowy przysługuje osobom uczącym się do 25 roku 

życia, po okazaniu legitymacji szkolnej lub studenckiej,
c. Rodzinny: 13 zł - 2 dorosłych + 1 dziecko l 1 dorosły + 2 dzieci l 2 dorosłych + 

2 dzieci (Bilet Rodzinny obowiązuje wyłącznie na filmy familijne i bajki),
d. Zbiorowy: 11 zł - grupa zorganizowana pow. 15 osób 
l zakup biletów - przynajmniej 1 doba przed seansem. 
Uwaga!!! Godziny seansów filmowych mogą ulec zmianie.

FERNANDO
27.01.2018, godz. 16:00
28.01.2018, godz. 16:00
Animowany, familijny, USA / 

2017 / 106 min., Od lat: B/O

POLSKI DUBBING
Fernando jest młodym bycz-

kiem niepodobnym do innych 
- zamiast walczyć, woli bo-
wiem leżeć pod drzewem i wą-
chać kwiatki. Pewnego dnia pię-
ciu mężczyzn poszukuje najwa-
leczniejszego i najodważniejsze-
go byka, który weźmie udział w 
walkach w Madrycie. Za sprawą 
pomyłki ich wybór pada na Fer-
nanda, który musi stawić czoła 
losowi...

STORM. 
OPOWIEŚĆ O ODWADZE

27.01.2018, godz. 18:30
28.01.2018, godz. 18:30
familijny, Holandia / 2018 /  

100 min., Od lat: 9

POLSKI DUBBING
Średniowieczne miasteczko, w 

którym żyje 12-letni Storm ma 
wiele tajemnic. Jedną z nich jest 
list, o którym wciąż szepczą do-
rośli. Chłopiec chce dowiedzieć 
się więcej. Ciekawość popchnie 
go w stronę wielkiej przygody. 

12-letni Storm pomaga tacie 
w drukarni. Pewnego dnia dru-
karz zostaje pojmany przez In-
kwizycję. Chłopiec podejrze-
wa, że to z powodu powielane-
go tajemniczego listu. W ostat-
niej chwili udaje mu się uciec 
i zabrać ze sobą matrycę, któ-
ra sprowadziła na ojca kłopo-
ty. Podczas ucieczki Storm spo-
tyka ukrywającą się w podzie-
miach Marieke, z którą wyrusza 
na ratunek aresztowanemu dru-
karzowi. Żadne z nich nie spo-
dziewa się jeszcze, że druk może 
mieć moc kruszącą mury, a ich 
przypadkowe spotkanie wpłynie 
na całe ich życie.

PASAŻER
27.01.2018, godz.  20:30
28.01.2018, godz. 20:30
Thriller, USA / 2018 /  94 min., 

Od lat: 15

Dla agenta ubezpieczeniowe-
go Michaela Woolricha każdy 
dzień wygląda tak samo – pra-
ca i powrót pociągiem do domu. 
Wszystko zmienia się, gdy w 
czasie jednej z podróży pozna-
je tajemniczą kobietę. Niezna-
joma, która wydaje się wiedzieć 
o Michaelu dosłownie wszyst-
ko, zleca mu niezwykłe zadanie. 
Zanim pociąg dotrze do celu, 
mężczyzna ma zlokalizować i 
wskazać osobę, która tego dnia 
nie powinna się w nim znajdo-
wać. Jeśli tego nie zrobi, ucier-
pi zarówno on sam, jego rodzi-
na, jak i pozostali współpasaże-
rowie. Nie mając wyboru, Mi-
chael postanawia rozwiązać za-
gadkę. Z każdą minutą i przeby-
tym kilometrem stawka rośnie, 
a mężczyzna przekonuje się, że 
stał się pionkiem w szalenie nie-
bezpiecznej intrydze.

kącik kolekcjonera

Polska Reprezentacja 
Olimpijska PyeongChang 2018 
Reprezentanci Polski uczestniczyli we wszystkich zimowych igrzyskach olimpijskich – od 
Chamonix (1924) po Soczi (2014). Potęgą w sportach zimowych nigdy jednak nie byliśmy 
– dość przypomnieć, że do roku 1998 nasi reprezentanci zdobyli tylko cztery medale. Po-
tem było już lepiej – z Salt Lake City (2002) i Turynu (2006) przywieźli po dwa, zaś z Vanco-
uver (2010) i Soczi (2014) po sześć olimpijskich krążków. Szczególnie udany był start w Ro-
sji, gdzie biało-czerwoni wywalczyli aż cztery złote medale oraz po jednym srebrnym i brą-
zowym. Po najcenniejsze trofea sięgnęli: Kamil Stoch (zwyciężył dwukrotnie, na obu skocz-
niach), Zbigniew Bródka (w biegu łyżwiarskim na 1500 m) oraz Justyna Kowalczyk (w bie-
gu narciarskim na 10 km techniką klasyczną).

19 stycznia 2018 roku Naro-
dowy Bank Polski wprowadza 
do obiegu monety „Polska Re-
prezentacja Olimpijska Pyeong-
Chang 2018”: złotą o nominale 
200 zł i srebrną o nominale 10 zł. 

Złota moneta została wykona-
na z próby metalu Au 900/1000. 
Wymiary tej monety to 27,00 
mm, a masa 15,50 g. Przy jej 
produkcji wykorzystano stem-
pel lustrzany. Brzeg (bok) jest 
gładki. Nakład monety: do 1 500 
sztuk. Złota moneta przedstawia 
sylwetkę zawodnika na rozbie-
gu skoczni olimpijskiej. Obok 
umieszczono logo Polskiego Ko-

mitetu Olimpijskiego, a na ob-
wodzie napis „Polska Reprezen-
tacja Olimpijska PyeongChang 
2018”. Na awersie widnieją: go-
dło państwowe, napis „Rzeczpo-
spolita Polska” oraz określenie 
nominału, w tle zaś płatki śnie-
gu. Projektanetm monety jest 
Urszula Walerzak.

Srebrna moneta została wy-
konana z próby metalu Ag 
925/1000. Wymiary tej mone-
ty to 32,00 mm, a masa 14,14 g. 
Przy jej produkcji wykorzystano 
stempel lustrzany. Brzeg (bok) 
gładki. Nakład monety: do 15 
000 sztuk. Na srebrnej monecie 

oprócz logo PKOl i słów „Pol-
ska Reprezentacja Olimpijska 
PyeongChang 2018” zobaczymy 
wizerunek drużyny łyżwiarzy 
szybkich. W Soczi nasze zawod-
niczki zdobyły srebrny medal, a 
mężczyźni − brą- zowy. Na dru-
giej stronie monety umieszczo-
no napis „Rzeczpospolita Pol-
ska”, godło pań- stwowe, nomi-
nał oraz zarys skoczni olimpij-
skich w PyeongChang. Projek-
tantem monety jest Robert Ko-
towicz.

Koło Numizmatyczne
i Klub Kolekcjonera w Nowogardzie

Giełda kolekcjonera 
Koło Numizmatyczne oraz Klub Kolekcjonera w Nowogardzie, zapraszają dnia 28.01.2018 r. (nie-

dziela), o godz. 15:00 do Nowogardzkiego Domu Kultury, Pl. Wolności 7, na Giełdę Kolekcjonerską 
„Osobliwości i Rozmaitości, Skup, Sprzedaż, Wymiany, Monety, Banknoty, Medale, Filatelistyka, Litera-
tura oraz inne Eksponaty”. 

Przypominamy, że istnieje możliwość zapisu do naszego Koła Numizmatycznego oraz Klubu Kolek-
cjonera. W przypadku uczestnictwa, warunkiem jest wypełnienie deklaracji, przyniesienie fotografii i 
uiszczenie składki członkowskiej. Uczestnictwo będzie obowiązywało od 2018 roku.

Zapraszamy!
Prezes i Zarząd 

Koła PTN Nowogard
 

Masz problem, lub byłeś świadkiem  
ważnego wydarzenia?

Skontaktuj się z naszą redakcją!
513 088 309,  91 392 21 65
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reklama reklamareklama

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

Tel. 506 638 789

PIASEK, PIASEK PRZESIEWANY, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA DŁUGOŁĘKA
Tel. 504 265 607,  792 707 943 

z dowozem do klienta

Autoneum, to międzynarodowa Firma produkcyjna z branży motoryza-
cyjnej specjalizująca się w wytwarzaniu elementów wygłuszających do 
wnętrz samochodów. Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się Firmą, która 
dba o swoich pracowników. Umożliwiamy osobom pracującym u nas 
rozwój osobisty i zawodowy. Jeśli szukasz pracy, gdzie nie ma czasu na 
nudę - czekamy na Ciebie. 

Operator maszyn
Miejsce pracy: Nowogard, woj. Zachodniopomorskie

Zakres obowiązków:
• obsługa maszyn produkcyjnych,
• dbanie o ciągłość procesu produkcyjnego i standardy 

jakościowe produkowanych wyrobów,
• dbanie o czystość i porządek na stanowisku pracy.
Wymagania:
• wykształcenie minimum podstawowe,
• chęć i gotowość  do pracy,
• brak przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy  

• dyspozycyjność, punktualność,
• umiejętność pracy w zespole,
• odpowiedzialność i zaangażowanie,
• mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.
Oferujemy:
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
• atrakcyjne wynagrodzenie plus premia kwartalna 

uzależniona od wyników pracy,
• bogaty pakiet socjalny (prywatna opieka medyczna, 

basen, siłownia),
• 
• stabilność zatrudnienia.

Autoneum Poland Sp. z o. o. Zakład Nowogard, ul. Armii Krajowej 
28D, z dołączoną klauzulą ze-
zwalającą na przetwarzanie danych osobowych.

17 i 18 LUTEGO

Kancelaria 
Radcy Prawnego  
r.pr. Agnieszka Warian  

 
ul. Wojska Polskiego 3  

I piętro  pok. 117   
Nowogard  

czynne pn-pt od 9 do 17 
 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  

po wcześniejszym umówieniu 
telefonicznym 

Kancelaria udziela 
 bezpłatnych porad prawnych 

Wykaszają w styczniu pobocza? 

GDDKiA wyjaśnia: to nie koszenie,  
to usuwanie zakrzewienia 
„Pocztówka” ze spaceru przy wiadukcie nad obwodnicą obok Sarniego Lasu. Drogowcy zasko-
czeni, sianokosy i śniegokosy. Pługi i piaskarki czekają w pogotowiu, lipiec za pasem- pisze 
do nas czytelnik, wysyłając zdjęcie pracownika pracującego piłą spalinową przy poboczu 
obwodnicy. 

Uwieczniona na zdjęciu sytu-
acja, rzeczywiście wygląda dość 
absurdalnie - stąd też zdziwienie 
naszego czytelnika, jak najbar-
dziej uzasadnione. Jak się jednak 
okazuje, to działanie jednak cał-
kiem przemyślane, również pod 
kątem terminu wykonania prac. 

- To nie jest koszenie trawy, tyl-

ko usuwanie zakrzewienia i od-
rostów przy drzewach z użyciem 
kosy spalinowej z tarczą tnącą. 
Działania te były prowadzone w 
pasie drogi S6, na przecięciu ob-
wodnicy Nowogardu z drogą po-
wiatową (przy wiadukcie nad 
drogą w kierunku Świerczewa- 
dop. red.). Takie działania zwy-

kle przeprowadza się zimą, gdy 
brak jest liści i bujnej trawy - wy-
jaśnia nam Mateusz Grzeszczuk, 
rzecznik prasowy szczecińskie-
go oddziału Generalnej Dyrek-
cji Dróg Krajowych i Autostrad 
- zarządcy obwodnicy. 

Rzecznik dla zobrazowania za-
sadności podejmowanych zimą 

Widok wykaszanego pobocza przy wiadukcie w kierunku Świerczewa zaskoczył 
naszego czytelnika

Pomóż Fabianowi! 
Przekaż swój 1% podatku. 

Fundacja Dzieciom „Zdążyć  
z pomocą” 31445 Ławniczek Fabian

KRS : 0000037904 
Za okazaną pomoc Dziękujemy!

prac przesłał nam również zdję-
cia pokazujące granicę pomię-
dzy odcinkiem będącym częścią 
pasa drogowego drogi S6 (gdzie 

zostały wycięte krzewy), a drogą 
powiatową (jej granicę widać na 
nawierzchni).  

MS

A to już efekt pracy- wyczyszczone z zarośli pobocze drogi. Fot. GDDKiA
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 Dr Damian Antczak w rozmowie z Dziennikiem Nowogardzkim 

Medycyna estetyczna to nie tylko botoks - czyli, jak oszukać starość?
Jeszcze do niedawna z dobrodziejstw medycyny estetycznej mogły korzystać głównie znane gwiazdy i celebryci. Dziś, ta okołomedyczna dziedzina z pogranicza kosme-
tologii, dermatologii i chirurgii plastycznej, jest dostępna prawie dla każdego. Coraz częściej, gabinety oferujące takie usługi, otwierane są także w małych miastach. 
Przykładem jest choćby Nowogard - tu od niedawna do swojego gabinetu, klientów zaprasza dr Damian Antczak - z wykształcenia lekarz - specjalista anestezjolog, po-
chodzący z naszego miasta, ale mieszkający obecnie w Trójmieście, zajmujący się także medycyną estetyczną. W rozmowie z DN, dr Damian opowiada nam, czym jest 
tak naprawdę medycyna estetyczna, czy każdy może poddać się takim zabiegom, a także, co najważniejsze – czy są one bezpieczne dla naszego zdrowia. 

Dziennik Nowogardzki: Czym 
właściwie zajmuje się medycy-
na estetyczna, bo dla większo-
ści z nas kojarzy się ona tylko z 
powiększaniem ust za pomocą 
kwasu?

Dr Damian Antczak: Kłó-
cić się z tym za bardzo nie moż-
na, bo po części tak jest. Sporo za-
biegów to są rzeczywiście „wypeł-
niacze”, z wykorzystaniem kwasu 
hialuronowego, czy prostowanie 
zmarszczek za pomocą botuliny. 
Estetyka rozbudowała się jednak 
na tyle, że nie ogranicza się tylko 
do tego typu zabiegów. Dziedzi-
na ta rozrasta się w stronę Anty-
-Aging, czyli szeroko pojętej profi-
laktyki przeciwstarzeniowej. Dla-
tego duży procent zabiegów sta-
nowią zabiegi stymulujące, które 
nie zmienią naszego wyglądu, ale 
mają przede wszystkim zahamo-
wać procesy starzenia, zachodzą-
ce w naszej skórze, poprzez natu-
ralne pobudzenie tkanek, aby póź-
niej nie trzeba było używać tego 
przysłowiowego botoksu. Zaczy-
namy zatem od podstaw, czyli nie 
są to wbrew pozorom tylko zabie-
gi „obstrzykiwania”, ale duża masa 
zabiegów pobudzających skórę np. 
za pomocą laserów, radiofrekwen-
cji, czy ultradźwięków, a także róż-
nych preparatów kosmetycznych. 
Oczywiście są też te zabiegi, które 
wymagają przekroczenia bariery 
skóry. Najmodniejszy jest ostatnio 
tzw. wampirzy lub krwawy lifting, 
czyli wstrzykiwanie w skórę wła-
snego osocza bogatokomórkowe-
go z czynnikami wzrostu. Zabieg 
ten spopularyzowały znane siostry 
Kardashian. Uważam, że jest naj-
lepszym obecnie osiągnięciem es-
tetyki, który przynosi rewelacyjne 
efekty. W estetyce metoda ta jest 
stosowana od niedawna, ale w me-
dycynie znana od lat, m.in. w or-
topedii, czy stomatologii. Innym 
bardzo modnym i szczerze jed-
nym z moich ulubionych, jest za-
bieg polegający na wszczepianiu 
pod skórę nici chirurgicznych, za 
pomocą bardzo cienkich tępych 
igieł zwanych kaniulami. To me-
chaniczna metoda podniesienia 
tkanek skóry, która daje spektaku-
larne efekty.

Czyli, można powiedzieć, że 
walczycie ze starością - chcecie 
oszukać czas? 

Można tak powiedzieć… Może 
nie walczymy w sensie „po tru-
pach”, ale na pewno pomagamy, 
aby procesy starzenia przebiega-
ły wolniej. 

Niektóre z tych zabiegów, o 
których Pan wspomniał brzmią 
jednak dość przerażająco - czy to 
wszystko jest bezpieczne dla na-
szego organizmu? 

Ważne jest, aby te zabiegi były 
wykonywane przez wykfalifiko-
wane osoby w odpowiednich wa-
runkach. Nie polecam robienia 
tego w gabinetach kosmetycz-
nych, przy całym szacunku do 
białej kosmetyki i kosmetologów. 
Gabinety te często nie są do tego 
przygotowane, zwłaszcza w ob-
szarze antyseptyki i powikłań, o 
których niestety cała rzesza osób 
niemedycznych zapomina mó-
wić. Później pacjenci ci trafią do 
nas, bo dzieje się coś złego i szu-
kają pomocy. Zabiegi medycy-
ny estetycznej są więc jak najbar-
dziej zalecane, ale muszą być wy-
konane przez „bezpieczne i świa-
dome ręce”. U nas, zanim pacjent 
zostanie poddany zabiegom, prze-
chodzi przed tym szczegółowy 
wywiad, a po wykonaniu usługi, 
otrzymuje zalecenia. Ma też gwa-
rantowaną kontrolę pozazabiego-
wą. Jest to niezwykle ważne w ca-
łym tym procesie. 

Zdarzyło się Panu odmówić 
wykonania jakiegoś zabiegu?

Zgłasza się do mnie wiele mło-
dych pacjentek, które zapisują się 
na zabieg założenia nici liftingują-
cych, i czasem muszę ich odwieźć 
od tego pomysłu. Dzieje się tak, 
bo w ich przypadku jest na to za 
wcześnie. Wtedy proponuję mniej 
inwazyjne zabiegi, które dadzą ta-
kie same efekty. I odwrotnie - są 

też pacjenci, którzy przychodzą 
za późno, np. w wieku 60 kilku 
lat. Wtedy muszę im powiedzieć 
prawdę: nie jestem w stanie cof-
nąć 30 lat. Uważam, że jeden nie-
zadowolony pacjent może powie-
dzieć więcej, niż dziesięciu zado-
wolonych. Dlatego w naszym ga-
binecie duży nacisk stawiamy wła-
śnie na hamowanie procesów sta-
rzenia poprzez nieinwazyjne me-
tody. Jest to bardziej czasochłon-
ne, wymaga od pacjentów wię-
cej cierpliwości i wytrwałości, ale 
efekty to rekompensują i są trwal-
sze. 

Okazuje się, że medycyna es-
tetyczna to także czasem jedyna 
szansa, aby pomóc komuś, kto 
na przykład uległ kiedyś wypad-
kowi i pozostały po tym szpecą-
ce blizny?

Tak, to prawda.  Nie chodzi 
więc tylko o samą chęć poprawie-
nia urody, ale też kosmetykę po-
urazową. W naszej ofercie mamy 
zatem: usuwanie blizn, rozstępów, 
przebarwień. Pomagamy odbudo-
wać włosy, które wypadły w czasie 
chemioterapii. Zdarzają się także 
pacjenci, którzy np. przeszli wcze-
śniej poważne operacje, w wyni-
ku których nastąpił częściowy pa-
raliż twarzy. W tych przypadkach 
też skutecznie pomagamy. Ofe-
rujemy także zabiegi pomagają-
ce pozbyć się nadmiaru tłuszczu, 
co też przecież wpływa na nasze 
zdrowie. 

Panuje jednak takie przekona-
nie, że jak ktoś już raz sobie coś 
„naciągnie”, to będzie musiał to 

już robić do końca życia, tak by 
nie wyglądać jeszcze gorzej, niż 
przedtem? Czy to prawda? 

Tu nic nie jest czarno - białe, ale 
nie jest to też  do końca mit. Każdy 
z nas przyzwyczaja się szybko do 
dobrego. Tak samo jest z naszym 
wyglądem i samopoczuciem. To 
efekt działania hormonów szczę-
ścia. Jeśli widzimy, że wyglądali-
śmy lepiej, a jest gorzej, to oczy-
wiście chcemy wrócić do stanu 
zaraz po zabiegu. Nie jest jednak 
tak, że będziemy wyglądali jesz-
cze gorzej, niż przed pierwszym 
zabiegiem. Nie mniej czasu nie 
da się zatrzymać. Nie mamy jesz-
cze takiej czarodziejskiej różdżki. 
Inną sprawą jest, że szybko zapo-
minamy, jak wyglądaliśmy przed 
zabiegami, toteż często pacjentom 
przypominamy, by nie popadali w 
przesadę. Po to jest robiona doku-
mentacja fotograficzna przed i po 
zabiegu. 

Oferuje Pan swoje usługi w 
Nowogardzie od niedawna. 
Głównie prowadzi pan działal-
ność w Sopocie - proszę powie-
dzieć, jak to się stało, że Pan do 
nas trafił? 

Tak to prawda, od zeszłego roku 
prowadzę gabinet w Sopocie. A 
jak tu trafiłem? Mieszkałem w No-
wogardzie do ukończenia podsta-
wówki. Czuję się Nowogardziani-
nem. Tu moi rodzice do dziś pro-
wadzą przychodnię przy ul. Ko-
ściuszki, co nie jest żadną tajem-
nicą (NZOZ „LEKS”- dop. red.). I 
to właśnie za ich namową posta-
nowiłem spróbować również w 

Nowogardzie zaoferować usługi 
z zakresu medycyny estetycznej. 
Przyjeżdżam tu, co drugą sobo-
tę, ze swoim współpracownikiem 
Leonem, który zajmuje się tym, 
czego ja nie potrafię - czyli całym 
marketingiem i obsługą gabinetu. 

Proszę zatem powiedzieć, kto 
może skorzystać z Pana usług, tu 
w Nowogardzie?

Przyjść może każdy, zarówno 
kobiety jak i mężczyźni, tym bar-
dziej, że konsultacje są bezpłatne. 
Gwarantuję też, że w moim gabi-
necie nikomu nie zaszkodzę, a do-
radzę, nawet, jeśli miałbym pa-
cjenta rozczarować, co do jego 
oczekiwań względem zabiegów. 
Moim celem jest bowiem, aby pa-
cjenci czuli się dobrze po wyjściu 
z gabinetu, mieli pewność, że tra-
fili w dobre ręce. 

Co ważne, jest Pan też z wy-
kształcenia lekarzem? 

Tak, studia medyczne ukończy-
łem w Bydgoszczy, a na specjali-
zację poszedłem już do Gdyni –  
była to intensywna terapia i ane-
stezjologia. Pracuję na co dzień 
w jednym z trójmiejskich szpi-
tali, w systemie typowo dyżuro-
wym. Brakowało jednak mi ta-
kiego „bezpośredniego kontak-
tu” z pacjentem. A ponieważ za-
wsze myślałem również o chirur-
gii plastycznej, to wybrałem coś 
z pogranicza tej dziedziny medy-
cyny. Nadarzyła się okazja, ukoń-
czyłem kursy i szkolenia i tak za-
cząłem się tym zajmować. Muszę 
przyznać, że sprawia mi to bardzo 
dużą satysfakcję. 

 Czy zamierza pan w Nowogar-
dzie rozwinąć działalność i by-
wać tutaj częściej? 

Zainteresowanie oferowany-
mi przez nas zabiegami jest spo-
re, i to mnie bardzo cieszy. My-
ślę więc, że będziemy tutaj też się 
rozwijać. Jest też pomysł, aby po-
szerzyć ofertę o białą kosmetykę, 
czyli maseczki, masaże, peelin-
gi, coś, co nie przekracza barie-
ry skóry. Być może w tym temacie 
nawiążę współpracę ze swoją sio-
strą Dagmarą Lewków, ale to wy-
maga jeszcze chwili czasu. 

Dziękuję za rozmowę. 
Ja również dziękuję i zapraszam 

wszystkich na wizyty. Zapraszam 
także na naszą stronę www.drda-
mian.pl oraz fanpage www.face-
book.com/doctordamian. Można 
tam oglądać niektóre zabiegi wy-
konywane przeze mnie, ale także 
zobaczyć film z tego wywiadu. 

Rozmawiał: Marcin Simiński 

Dr Damian Antczak z wykształcenia jest lekarzem anestezjologiem, ale odnalazł swoją pasję również w medycynie estetycz-
nej- jak mówi dzięki niej pomaga pacjentom wolniej się starzeć
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Dzień Babci i Dziadka  
w Przedszkolu nr 1 

Goście byli poruszeni
Do naszego przedszkola zawitali wspaniali goście - goście, 
których dzieci kochają i szanują od pokoleń - to Babcie i 
Dziadkowie. Z wielką radością i dumą dzieci z poszczegól-
nych grup mogły zaprezentować swoje umiejętności wokal-
ne i taneczne, a dodatkowo grupa dzieci najstarszych poka-
zała przedstawienie jasełkowe. 

Goście byli poruszeni. W 
oczach niektórych, można było 
dostrzec wzruszenie. Wystę-
py dzieci zostały nagrodzo-
ne gromkimi brawami. Kolejną 
niespodzianką dla naszych gości 
były własnoręcznie wykonane 
przez dzieci upominki i laurki. 
Na koniec wszyscy rozkoszowa-
li się pysznymi ciastami domo-

wego wypieku, kawą i herbat-
ką. Spotkanie przebiegło w ser-
decznej atmosferze. Dziadkowie 
i Babcie dziękowali za zaprosze-
nie i wyrazili swoje uznanie za 
przygotowanie dzieci do uroczy-
stości.  Za rok znów się spotka-
my z naszymi miłymi towarzy-
szami naszego życia. 

Tekst: Marzena Wiśniewska Przedszkolaki w trakcie występu przygotowanego z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka

Dziennik Nowogardzki sprawdził 

Ile już sprzętu trafiło  
do naszego szpitala? 
1 mln 345 tys. 360 zł - tyle wart jest sprzęt ofiarowany nowogardzkiemu szpitalowi dotych-
czas przez różnego rodzaju fundacje charytatywne. Większość z nich stanowi sprzęt i apa-
ratura przekazana przez fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.  Nie jest to jed-
nak jedyna organizacja, która wsparła nasz szpital. 

Dziennik Nowogardzki zwró-
cił się do dyrekcji szpitala o 
przesłanie listy sprzętu i jego 
wartości, jaki w poszczególnych 
latach otrzymaliśmy od fundacji 
charytatywnych. Z otrzymanego 
zestawienia wynika, że od roku 
1998 ro 2017 do naszego szpita-
la przekazano łącznie kilkadzie-
siąt urządzeń medycznych i łó-
żek szpitalnych, na łączną kwotę 
1 mln 354 tys. 360 zł. Najwięcej 
sprzętu, w tym łóżek i łóżeczek, 
kardiomonitorów, inkubatorów, 
czy aparatów do badania słuchu, 
nowogardzki szpital pozyskał 
do tej pory z fundacji - Wielka 
Orkiestra Świątecznej Pomocy. 
Fundacja ta przekazała do na-
szego szpitala sprzęt o łącznej 
wartości 1 mln 090 tys. zł- wy-
licza nam szpital. Nie jest to jed-
nak jedyna organizacja, która 
wsparła nasz szpital. Fundacja 
Polsat, przekazała w kilku latach 
sprzęt o wartości prawie 200 
tys. zł.  Były to głównie: kardio-
monitory, aparaty USG i inku-
bator dla noworodków. Raz, w 
roku 2013, szpitalowi udało się 
także pozyskać wsparcie od in-
nej znanej fundacji, a mianowi-
cie „TVN Nie Jesteś Sam”. Wów-
czas Fundacja przekazała szpi-
talowi otwarty inkubator i cie-

płe gniazdo (sprzęt do utrzymy-
wania odpowiedniej tempera-
tury u wcześniaków), na łączną 
kwotę ponad 36 tys. zł. W roku 
2016 sporo sprzętu do szpitala 
przekazał także Club Rotary ze 
Szczecina (zrzeszający głównie 
ludzi biznesu, także z Nowogar-

du), były to: holter, kardiomo-
nitor i rejestrator r 3 – łączna 
wartość ponad 21 tys. zł.  

W jaki sposób sprzęt trafia 
do naszego szpitala? Jak poin-
formował nas dyrektor placów-
ki, najczęściej szpital sam wnio-
skuje o ofiarowanie sprzętu, wy-

mieniając konkretnie czego po-
trzebuje. 

Dodajmy też, że w tym zesta-
wieniu nie ma choćby pieniędzy, 
jakie nowogardzkiemu szpitalo-
wi ofiarowali kilka lat temu lo-
kalni producenci futer z norek 
z przeznaczeniem na dokończe-
nie remontu oddziału dziecięce-
go i zakup bawialni dla małych 
pacjentów. To kwota ponad 200 
tys. zł. 

Warto też pamiętać, że mia-
sto przez lata angażowało swo-
je środki (finansowe i kapitał 
ludzki), aby organizować fina-
ły WOŚP- czy to początkowo 
na Placu Wolności, czy obecnie 
w sali kinowej NDK. Dokładna 
kwota nie jest znana (nikt tego 
nie liczy), ale to z pewnością kil-
kadziesiąt, a może więcej, tysię-
cy złotych - nie licząc sponso-
ringu. 

MS

Fundacje dają, ale też oczekują, że zgodnie z umową wisieć muszą neony z logiem 
danej fundacji, która ofiarowała pomoc

Fragmenty wykazu sprzętu przekazanego przez fundacje dla nowogardzkiego szpitala



26-29.01.2018 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

11

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Nie tylko piłka, ale i turystka 

Kolejna wizyta oldbojów z Kalingradu 
Dnia 11 stycznia przyjechała do Nowogardu delegacja  Rosjan z Baltijska i Primorska z Obwodu Kalingradzkiego, z którymi mamy podpisaną umowę o 
współpracy, chodzi o Oldbojów Klubu Sportowego „BOSMAN” Nowogard.

Delegacja liczyła 11 osób, w 
składzie tej delegacji przyje-
chali: Wojewoda, Mer, Dyrek-
tor Sportu, Dyrektor Wodo-
ciągów, Dyrektor Szpitala, Pop 
oraz prasa i telewizja. Przyjęli-
śmy ich w Nowogardzie na uro-
czystej kolacji, a role gospoda-
rzy pełnili Adam Fedeńczak, An-
toni Bielida i Andrzej Szafran. 
Spotkania mamy w styczniu, co 
roku, a współpracujemy już 11 
lat i na początku roku układa-
my plan współpracy na dany rok. 
Jako, że w składzie delegacji był 
Dyrektor Wodociągów z Baltij-
ska /największe miasto wojen-
ne w obwodzie Kalingradzkim/, 
to w piątek rano udaliśmy się do 
PUWiS-u w Nowogardzie w celu 
zwiedzenia zakładu. Przyjął de-
legację Rosyjską bardzo gościn-
nie pan Prezes, Ryszard Sobieral-
ski, pokazał cały zakład oraz od-
powiadał na bardzo dużo pytań 
związanych z zakładem. Po wizy-
cie Rosjanie stwierdzili, że zakład 
jest na bardzo wysokim poziomie 
i wprowadza wszystkie nowinki 
technologiczne ukazujące się na 
rynku w tej branży. Stamtąd uda-
liśmy się na motocross, gdzie cze-
kał na nich pan Tadeusz Hołu-
bowski, opowiedział on historię 
tego toru i klubu i przedstawił im 
możliwości przyjazdu ich zawod-
ników na zawody do Nowogardu. 
W Baltijsku mają zawodników, 
którzy chcą przyjechać na zawo-
dy do Nowogardu, ja będąc z pił-
karzami rocznika 2005, na tur-
nieju u nich oglądaliśmy zawody 
motocrossowe, żebym nie wie-
dział, że to są zawody, to pomy-

ślałbym, że to jest przejażdżka po 
kilku górkach, dlatego przyjazd 
ich na zawody do Nowogardu, 
będzie dla nich ogromnym wy-
zwaniem na tak trudnym torze, 
jaki jest w Nowogardzie i począ-
tek współpracy z Klubem Moto-
rowym „CISY”. Po południu Ro-
sjanie udali się do Golczewa na 
spotkanie noworoczne, gdzie je-
den z nich otrzymał wyróżnie-
nie ŻABKĘ GOLCZEWSKĄ, jest 
to odpowiednik naszych Lau-
rów Cisowych. W sobotę uda-
liśmy się z gośćmi na zwiedza-
nie Szczecina, w tym bardzo ład-
nej cerkwi, bo to też ich intereso-
wało, jako prawosławnych. Wie-
czorem wróciliśmy do Golcze-

wa na wspólną kolację z władza-
mi Golczewa i gośćmi z Gryfina 
/partner gminy Golczewo/, któ-
rych reprezentował Burmistrz 
Gryfina z grupą swoich radnych. 
Burmistrz Gryfina, jak dowie-
dział się, jak promuje się Nowo-
gard poprzez sport, tzn. że nie 
udostępnia się nam stadionu, na-
wet na mecze międzynarodowe, 

to zaproponował nam korzysta-
nie ze stadionu w Gryfinie. Nasi 
goście w niedzielę rano wyjecha-
li z Nowogardu udając się jesz-
cze na cmentarz jeńców wojen-
nych do Sosnowic /pochowanych 
jest tam dużo Rosjan/ i następnie 
udali się do domu. Utrzymuje-
my ten kontakt, który jest bardzo 
ciekawy, niedługo inne stowarzy-

szenia się włączą, a po wyborach, 
jak się zmieni władza, to posze-
rzymy współpracę o oświatę i 
kulturę. Ustalenia dotyczące No-
wogardu są takie, m.in. że 1 maja 
organizujemy turniej piłki noż-
nej chłopców rocznik 2007, na 
który przyjedzie drużyna z Ro-
sji. Ponadto organizujemy trady-
cyjnie turniej GOLCZEWO CUP, 
ale w Golczewie, gdzie przyjedzie 
kilka drużyn z Rosji, odbędzie 
się to w terminie 29-30 czerwca, 
spodziewamy się wówczas oko-
ło 30 drużyn z kraju i z zagrani-
cy. Po 20 maja chcemy rozegrać 
w Nowogardzie Międzynarodo-
wy Turniej Piłki Nożnej Oldbo-
jów 50 plus. Rosjanie załatwiają 
nam też bilety na Mundial, 4 me-
cze odbywają się w Kalingradzie, 
my planujemy wyjechać na ostat-
ni mecz, który odbędzie się dnia 
28 czerwca pomiędzy ANGLIA-

-BELGIA, 9 biletów już zgłosili-
śmy do aplikacji w cenie 400 zł 
sztuka, a spodziewamy się, że w 
lutym ruszy sprzedaż ostatniej 
transzy biletów najtańszych tj. w 
cenie 100 zł, dlatego apeluję do 
kolegów piłkarzy o zgłaszanie się 
do mnie, jeśli są zainteresowani 
nabyciem biletów. Natomiast To-
mek Szafran, jako szef WSPOL-
NEGO NOWOGARDU załatwił 
z Rosjanami dużą pulę biletów 
w cenie 100 zł dla swoich człon-
ków, dlatego osoby zainteresowa-
ne niech kontaktują się z Tom-
kiem - podstawowy warunek to 
mieć paszport. Nasz klub to nie 
tylko piłka, ale i turystyka, dlate-
go planujemy dla naszych człon-
ków wyrobić  stałe roczne wizy, i 
w tym roku mamy zaplanowane 
wycieczki do Sankt Petersburga, 
Soczi i Moskwy.

Relacja: Andrzej Szafran 

Zaproszenie do  Nowogardzkiej
 «Szkoła Cukrzycy»

Na spotkanie w „Szkole Cu-
krzycy” w dniu 26-01-2018 przy-
jął zaproszenie dr n. biologicz-
nych Pan Andrzej Kołakowski, 
którym omówi znaczenie ziół w 
profilaktyce zdrowotnej oraz ich 
właściwości wspomagające lecze-
nie chorób cywilizacyjnych w tym 
między innymi cukrzycy. Wysłu-
chanie wykładu Pana dr Andrze-
ja Kołakowskiego zapewne do-
starczy nam wiedzy, która może 
okazać się pomocną w profilak-
tyce prozdrowotnej mającej na 
celu wzmocnienie naszego syste-
mu immunologicznego. Serdecz-
nie zapraszamy wszystkich zainte-
resowany mieszkańców Nowogar-

du i okolic.
Leczenie cukrzycy - dla kogo 

leki doustne – Zioła wspomaga-
jące leczenie cukrzycy

to tematy wykładów, które od-
będą się dnia 26 stycznia 2018 
roku (piątek) o godz. 16:00 w 
Świetlicy Środowiskowej im. św. 
Jana Pawła II nr 2 w Nowogar-
dzie (znajdującej się na  terenie 
parafii pw. św. Rafała Kalinow-
skiego). Wykłady w Szkole Cu-
krzycy są adresowane do wszyst-
kich osób zainteresowanych pro-
blemem cukrzycy pragnących po-
głębić lub utrwalić swoją wiedzę o 
cukrzycy. Udział w wykładach dla 
wszystkich uczestników jest bez-

płatny. W tej edycji szkoły prowa-
dzimy dodatkowe działania adre-
sowane do jej uczestników w po-
staci bezpłatnych badań poziomu 
cholesterolu, trójglicerydów, he-
moglobiny glikowanej HbA1c i 
badań w kierunku stopy cukrzy-
cowej. Wykłady będą kończyły się 
losowaniem drobnych upomin-
ków wśród ich uczestników. Szko-
ła Cukrzycy jest ogólnopolskim 
projektem Federacji „Porozumie-
nia Zielonogórskiego” i Polskie-
go Stowarzyszenia Diabetyków. 
Jest kampanię na rzecz zapobie-
gania cukrzycy oraz propagowa-
niu aktywnej postawy wobec tej 
choroby. Szkoła Cukrzycy w No-

wogardzie jest prowadzona przez 
Polskie Stowarzyszenie Diabety-
ków Koło Nowogard w partner-
stwie z Urzędem Miejskim w No-
wogardzie www.nowogard.pl, Pa-
rafią pw. św. Rafała Kalinowskie-
go w Nowogardzie, Dziennikiem 
Nowogardzkim, portalem infor-
macyjnym  http://www.wnowo-
gardzie.pl/. 

Lekarzem prowadzącym 
Szkołę Cukrzycy w Nowogar-
dzie jest Pani dr Marzena Kar-
gul. 

Wszelkie informacje o zaję-
ciach w Szkole Cukrzycy moż-
na uzyskać w siedzibie PSD Koła 
Nowogard ul. Wojska Polskiego 7 
(budynek laboratorium na tere-
nie szpitala) w każdy czwartek w 
godz. od 10:00 do 12:00 lub w do-
wolnej porze telefonicznie pod nr:  

500 553 190;    795  477 793;  rów-
nież za pośrednictwem poczty in-
ternetowej e-mail cukrzycanowo-
gard@wp.pl. Aktualne informacje 
o szkole cukrzycy są publikowane 
na stronie internetowej PSD Koła 
Nowogard  http://www.cukrzyca-
nowogard.lh.pl/

Efekty leczenia cukrzycy w 
znacznym stopniu zależą od sa-
mego chorego, a nie tylko leka-
rza i zastosowanego leczenia. To 
przede wszystkim chory musi za-
rządzać swoją chorobą przy po-
mocy lekarza.

„Chorzy na cukrzycę wiedzą-
cy najwięcej żyją najdłużej” (prof. 
Joslin)

Eugeniusz Tworek 
Prezes

Zachodniopomorskiego
Oddziału PSD

Wizyta na stacji wodociągowej w Nowogardzie

Na motocrossie
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Osińska Liga Piłki Siatkowej

Wracają po przerwie 
W niedzielę (28 stycznia), po przerwie do zmagań powracają siatkarze rywalizujący w Osiń-
skiej Lidze Piłki Siatkowej. Tym razem w hali ZSP w Osinie najwięcej emocji może wywołać 
pojedynek Gwiazdy Osina oraz Czarnych Nowogard. Równie ciekawie zapowiada się mecz 
pomiędzy Wojcieszynem, a Węgorzami. 

W 7. kolejce rozgrywek Osiń-
skiej Ligi Piłki Siatkowej, jako 
pierwsi swój mecz rozegrają siat-
karze z Krzywic oraz Żabowa. 
Będzie to spotkanie dwóch dru-
żyn z pierwszej ósemki. Krzywi-
ce wróciły na właściwe tory i za-
liczają serię kolejnych zwycięstw. 
Obecnie z bilansem 5-1 Krzywi-
ce plasują się na 5. miejscu. Z 
kolei Żabowo to zespół, który 
gra w kratkę. Jak do tej pory siat-
karze z gminy Nowogard wygra-
li tylko dwa spotkania, ale warto 
dodać, że w przegranych poje-
dynkach zacięcie walczyli o swo-
je punkty. W drugim spotkaniu 
zmierzą się zawodnicy Michor-
ka oraz Parlina. Zdecydowanym 
faworytem jest Michorek, który 
przed tygodniem rozegrał pięk-
ne, choć przegrane 1:2 spotka-
nie z obrońcami tytułu. Zespół 
ten plasuje się na 6. miejscu z bi-
lansem 3-3. Parlino z kolei jest 
jednym z dwóch zespołów, któ-
re jeszcze nie wygrały. Przed-
ostatnie miejsce nie wróży siat-
karzom tej drużyny punktów w 
starciu z Michorkiem, ale wie-
rzymy, że Parlino spróbuje po-
walczyć. Następnie na parkiecie 
zameldują się zawodnicy ze Słaj-
sina oraz Kikorzy. Będzie to po-
jedynek sąsiadów z ligowej ta-
beli. Obydwie drużyny wygrały 
tylko raz. Wyżej notowane jest 
Słajsino, które ma na koncie je-
den punkt więcej, za porażkę 
1:2. W małych punktach Słajsi-
no również góruje nad rywalami 
z Kikorzy, ale akurat w tym poje-

dynku nie można wskazać fawo-
ryta. Wszystko zweryfikuje bo-
isko. W czwartym i piątym me-
czu dnia, kibice będą świadkami 
bardzo ciekawych pojedynków, 
a przynajmniej „na papierze” 
tak to wygląda. Planowo o go-
dzinie 13:45 zmierzą się Węgo-
rza z Wojcieszynem. Ci pierwsi 
z bilansem 5-1 zajmują 4. miej-
sce w tabeli, z kolei Wojcieszyn 
z meczu na mecz grający lepiej 
zajmuje 7. pozycję przy 3 zwy-
cięstwach i 3 porażkach. Choć 
faworytem będą siatkarze z Wę-
gorzy, to nie można z miejsca 
przekreślać szans na punkty dla 
Wojcieszyna. Po tym spotkaniu, 
około godziny 15:00 mecz na 
szczycie. Jedyny niepokonany 
zespół – Czarni Nowogard, za-
grają z gospodarzami – Gwiazdą 
Osina. Gwiazda zajmuje wyso-
kie 3. miejsce z tylko jedną po-
rażką na koncie. Mecz z Nowo-
gardem będzie prawdziwym te-
stem dla dobrze spisujących się 
reprezentantów Osiny. Liderzy 
mają po swojej stronie wszelkie 
liczby, górują nad pozostałymi 
drużynami w każdej statystyce i 
wciąż nie znalazł się zespół, któ-
ry ugrałby z Czarnymi choćby 
jednego seta. Być może Gwiazda 
będzie pierwszą taką drużyną? 
Na koniec wiceliderzy z Czerm-
nicy, zagrają z najsłabszą druży-
ną w lidze Bruklinem Osina. Dla 
siatkarzy z Osiny może to być 
ostatni mecz w lidze, jeśli tak 
jak w 6. kolejce Bruklin nie zbie-
rze składu i odda walkowera. Li-

czymy jednak na sportową po-
stawę i na obecność Bruklinu w 
7. kolejce rozgrywek. Przy arty-
kule publikujemy plan niedziel-
nych gier. 

KR 

Osińska Liga Piłki Siatkowej
7. kolejka:
Krzywice – Żabowo (10:00)
Michorek – Parlino (11:15)
Słajsino – Kikorze (12:30)
Węgorza – Wojcieszyn (13:45)
Gwiazda – Nowogard (15:00)
Czermnica – Bruklin (16:15)

III Liga Mężczyzn w tenisie stołowym

Indywidualny ranking 
zawodników
Tak samo jak w przypadku rozgrywek pierwszego zespołu tenisistów stołowych z Wierzbię-
cina, podopieczni Józefa Korkosza występujący w drugim zespole w III Lidze, także zostali 
sklasyfikowani w rankingu na podstawie zdobytych punktów w minionej rundzie. Najwię-
cej punktów swojej drużynie dał Mikołaj Olejnik. 

W 2017 roku opublikowali-
śmy informację o tym, że klub 
Visonex LUKS Top Wierzbięcin 
zasiliła grupa młodych zawod-
ników. Aby dać im szansę rozwi-
jania swoich umiejętności, klub 
zgłosił do rozgrywek III Ligi 
swój drugi zespół. Wyniki tej 
drużyny w całości opublikujemy 
na koniec rozgrywek, podsumo-
wując jej osiągnięcia. Po pierw-
szej rundzie młodzi podopiecz-
ni Józefa Korkosza prezentują 
się bardzo przyzwoicie. Co naj-
ważniejsze bardzo równo punk-
tują, o czym świadczy ranking 
zdobyczy punktowych w po-
szczególnych meczach I Rundy. 
Na sumę 80 zdobytych punktów, 
aż 68 stało się udziałem 3 za-
wodników. Najlepiej w tym ze-
stawieniu wygląda Mikołaj Olej-
nik, który rozegrał 14 gier i wy-
walczył dla drugiego zespołu Vi-
sonex LUKS Top Wierzbięcin 
26 punktów. Na drugim miejscu 
sklasyfikowany został Michał Ja-
nik z liczbą 23 punktów, a trze-
cim punktującym został Kacper 
Pyra z 19 oczkami. Warto jed-
nak zauważyć, że Michał Janik 
i Kacper Pyra, rozegrali 15 gier, 
a nie jak Mikołaj Olejnik 14. W 
tym zestawieniu 7 punktów do-
rzucił Antoni Rachwał, który 

także wystąpił w 15 grach. Zdo-
bycze w postaci 5 punktów uzu-
pełniają już „weterani” drużyny 
z Wierzbięcina, którzy mają na 

koncie tylko po jednej grze. Przy 
artykule publikujemy zestawie-
nie ligowego rankingu.

KR

Młodzi tenisiści stołowi klubu Visonex LUKS Top Wierzbięcin przyzwoicie punktują 
w rozgrywkach III Ligi

III Liga Mężczyzn - ranking ligowy

Visonex LUKS Top Wierzbięcin II:
1. Mikołaj Olejnik (14 gier)  – 26 pkt.
2. Michał Janik (15 gier)   – 23 pkt.
3. Kacper Pyra (15 gier)   – 19 pkt.
4. Antoni Rachwał (15 gier)  – 7 pkt.
5. Sebastian Jemilianowicz (1 gra)  – 3 pkt.
6. Bartosz Jemilianowicz (1 gra)  – 2 pkt.
7. Józef Korkosz (1 gra)   – 0 pkt.
8. Konrad Pyra (1 gra)   – 0 pkt.
9. Kamil Amilianowicz (1 gra)  – 0 pkt. 

Po krótkiej przerwie siatkarze powrócą na parkiet, aby walczyć w 7. kolejce OLPS
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Za komuny było  lepiej? I będzie jeszcze długo 
Mapa indeksu siły nabywczej społeczeństw w Europie w  2017 r. 

Indeks siły nabywczej jest miernikiem rozporządzalnego dochodu per capita po odjęciu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ale z uwzględnieniem 
wszelkich świadczeń otrzymywanych od państwa. Siła nabywcza to więc wydatki konsumentów (obywateli) pokrywające koszty związane z zaopatrzeniem w ar-
tykuły spożywcze, wydatki mieszkaniowe, na media, prywatne fundusze emerytalne i ubezpieczeniowe oraz inne wydatki, np. wakacje, transport i wydatki kon-
sumpcyjne. 

Jak pokazuje,  opublikowana niżej mapa,  „dobroczynny” wpływ najbardziej „ludzkiego” ustroju w historii świata czyli komuny odczuwamy do dzisiaj.  Mimo, 
że wiele lat temu  padła granica formalna komuny to pozostała w tym samym miejscu realna  granica odróżniająca blok wschodni od pozostałej Europy  zakresie 
zamożności, dobrobytu,  dochodów czyli i poziomu życia  wyrażanego właśnie  siłą nabywczą. Tylko tereny byłej NRD dołączyły do europejskiego poziomu ale 
to dzięki zamożności macierzy czyli RFN i jej ogromnych pieniądzach władowanych w wyrównanie  dobrobytu wewnątrz zjednoczonych Niemiec.  
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Firma AGRO TRANS  Spółka z o.o. 
z siedzibą w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów ciężarowych 
(prawo jazdy kategoria C+E)

tel. 91 39 27 322, kom. 502 671 607, 502 671 609

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

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

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

Opiekunki osób 
starszych w Niemczech 

Tel. 91 506 55 55

Sprzedam 
działkę 23 ar
pod warsztat lub inną 

działalność gospodarczą. 
Tel. 695 100 700 

reklama reklamareklama

Zamienię mieszkanie w Nowogardzie 
o pow. 68m2, 

przy ulicy Warszawskiej, (po remoncie) 
na 4 piętrze, na mniejsze parter lub 1 piętro, 

tel. 668 452 615

Operator wsparcia produkcji   
– Nowogard

Atrakcyjna stawka + dodatki za nocki i weekendy
Informacje pod nr tel.: 797-318-414

Wykonujemy tanio
Banery  
Laminowanie   
Wycinane naklejki 
Wydruki kolorowe

Kompleksowe usługi:  
      Introligatorskie 
          Poligra�czne  
Nowogard  •  ul. Boh. Warszawy 7A

 tel. 91 392 21 65,  91 577 2007

Wykręcanie urwanych 
świec żarowych

Resko sprzedam
mieszkanie 

2 pokoje o pow 56,00 m2

ogrzewanie gazowe,
 piwnica, garaż 

tel. 519 830 587

Uwaga Wędkarze

Zarząd Koła PZW 
Tęczak w Nowogardzie 

informuje 
w dniach 

19.01.2017 – 28.01.2017 
znaki PZW będzie można 
kupić w godz. 15.00-17.00 

w sklepie “Tęczak”.

 Zarząd Koła PZW Tęczak

Uwaga Wędkarze
Zarząd Koła PZW Tęczak w Nowogardzie zaprasza

 na zebranie sprawozdawcze Koła 
dnia 28 stycznia o godz. 12.00

 w restauracji “Kamena” w Nowogardzie.
 Zarząd Koła PZW Tęczak

Sprzedaż drewna 
kominkowego 
w atrakcyjnej cenie typu 

dąb i buk. Transport gratis.

 Tel. 785 900 833

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

KUPIĘ DREWNO
tartaczne

świerk, sosna, brzoza, topola

tel. 697 174 369

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

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

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

FIRMA KDI Sp. z o.o w związku z intensywnym rozwojem 
poszukujemy pracowników na stanowisko:

MURARZ
MIEJSCE WYKONYWANEJ PRACY: 
- Zachodniopomorskie z możliwością pracy za granicą

OFERUJEMY:
- wysokie wynagrodzenie
- stabilność zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę  

Kandydatów prosimy o przesłanie CV na adres
biurokdi@wp.pl lub kontakt pod nr Tel. 797 107 390

ZORGANIZUJ DLA SIEBIE SOBOTĘ   
DLA ZDROWIA 

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

NY NOWOGARD i OKOLIC DNIA 10 LUTY 2018 r.
organizuję wyjazd na badania mammograficzne do NZOZ Medical 

Care CRiDO Szczecin Zdroje.
Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje tel. 505 393 636 
 PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!
                                                                 Serdecznie Zapraszam  Lidia Bogus

III Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny Seniorów

Bartosz Jemilianowicz  
tuż za podium
W niedzielę (14 stycznia), w Międzyzdrojach rozegrany został III Wojewódzki Turniej Kwalifikacyj-
ny Seniorów. Visonex LUKS Top Wierzbięcin reprezentowało trzech zawodników. Najwyżej sklasy-
fikowany został Bartosz Jemilianowicz, któremu zabrakło 4 punktów do miejsca na podium. 

W III Wojewódzkim Turnie-
ju Kwalifikacyjnym, który rozgry-
wany był w Międzyzdrojach, skla-
syfikowanych zostało trzech te-
nisistów stołowych klubu Viso-
nex LUKS Top Wierzbięcin. Na-
szą gminę reprezentowali Bartosz 
Jemilianowicz, Sebastian Jemila-
nowicz oraz Mateusz Witkowski. 
Najlepiej zaprezentował się Bar-
tosz Jemilianowicz. Nasz repre-
zentant zdobył 77 punktów i z za-
ledwie 4 punktową stratą do po-
dium, uplasował się ostatecznie 
na 4. miejscu. Jego młodszy brat 
Sebastian wywalczył 73 punkty, 
które pozwoliły mu zająć 6. po-
zycję. Z kolei Mateusz Witkowski 
z liczbą 62 punktów, także zna-

lazł się w pierwszej dziesiątce III 
WTK. Podopieczny Józefa Korko-
sza uplasował się ostatecznie na 
9. miejscu. Dodajmy, że zwycię-
żył zawodnik KS Darz Bór Kar-
nieszewice Michał Krzyżanowski, 

który na podium wyprzedził Ra-
dosława Bortnowskiego z KS ATS 
Stargard oraz klubowego kolegę 
Tomasza Tabora.

KR

Bartosz Jemilianowicz był najwyżej sklasyfikowanym zawodnikiem Visonex LUKS 
Top Wierzbięcin podczas III WTK Seniorów
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Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

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

pn., wt. - 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

ENDOKRYNOLOGICZNY
Lek. med. Adriana Dubińska-Walczak

specjalista chorób wewnętrznych
- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

CHORÓB CUKRZYCY I NADCIŚNIENIA
Lek. Ewa Zdawska

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista diabetolog 

GABINETY MEDYCZNE

Upadłość konsumencka
Masz długi, których nie możesz spłacić, nie 
prowadzisz działalności, nie masz majątku. 

Pomogę zgłosić upadłość. 
Konsultacje darmowe
Tel. 669 681 080, 

www.szczecin-syndyk.pl 
restrukturyzacjakonsumenta@gmail.com 

Atrakcyjne oferty pracy dla opiekunek seniorów, 
praca w Niemczech, szybkie wyjazdy, 

akceptujemy język na poziomie podstawowym. 
Tylko teraz Bonus 300 € za wyjazd do 16 grudnia. 

                         Szczecin – 517 175 599

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

• naprawy • oleje CASTROL
• akumulatory Bosch, Varta

 bieżące
• serwis klimatyzacji
• przeglądy okresowe
• serwis opon
• diagnostyka komputerowa
• wymiana rozrządu

Ponad 10-letnie doświadczenie w pracy  
na stanowisku mechanik w serwisie TOYOTY

Sąpolnica 25 
72-200 Nowogard 

tel. 608 690 831

Zapewniamy atrakcyjne ceny

przeglądy okresowe w TOYOTACH i nie tylko

Gospodarstwo Rolne

Wymagania:
- czynne prawo jazdy 
   kategorii B i T lub B+E;
- doświadczenie w obsłudze 
   maszyn rolniczych;
- mile widziana obsługa 
   ładowarki teleskopowej
Oferujemy:
- nowoczesne narzędzia pracy;
- atrakcyjne wynagrodzenie;
- umowę na czas nieokreślony;
- ubezpieczenie grupowe.

zatrudni 
traktorzystę 

- operatora maszyn rolniczych

Kontakt 
e-mail: biuro@farmaredlo.pl

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

 

WYMAGANIA:
- aktualne prawo jazdy kategorii C+E
- świadectwo kwali�kacji zawodowej
- aktualne orzeczenie psychologiczne
- cyfrowa karty kierowcy
 OFERUJEMY:
- atrakcyjne wynagrodzenie wypłacane w terminie
- nowoczesne auta marki DAF, MERCEDES, MAN.
- praca w systemie tygodniowym  
- ubezpieczenie grupowe

POSZUKUJE 
KIEROWCÓW  

KAT. C+E

TELEFON: +48 603 129 069,  785 900 833 
Jedności Narodowej 23A, 72-130 Maszewo

USŁUGI KSIĘGOWE 
kadrowo-płacowe 

i JPK szybko, sprawnie. 
691 374 021, 
726 601 608 

Badania wody i ścieków - tel. 91 392 74 75

Wywóz nieczystości ciekłych - 91 392 36 77

Roboty inżynieryjno-budowlane oraz

warsztat naprawy pomp - 91 392 36 77

Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków - 91 392 07 11

Czyszczenie kanalizacji 
i odwadniania osadów ściekowych 

- 91 392 36 77
POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE - 994

                           Przedsiębiorstwo 
Usług Wodnych i Sanitarnych sp. z o.o.
ul. 3 Maja 14/2, 72-200 Nowogard

tel. 91 392 07 11, 91 392 07 17

 Z  A  P  R  O  S  Z  E  N  I  E
Zgodnie  ze Statutem Polskiego Związku Wędkarskiego  & 57 pkt 3  

Zarząd Koła Miejsko-Gminnego PZW Nr 36 w Nowogardzie  na pod-
stawie Uchwały z dnia 06.12.2017 roku 

Zwołuje  Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie 
Członków Koła PZW Nr 36 Nowogard.

Zebranie odbędzie się w dniu 28 stycznia 2018 r,  w Szkole 
Podstawowej nr 3  im. Polskich Olimpijczyków w Nowogardzie, 
przy ul. Bohaterów Warszawy 78.

Godzina rozpoczęcia  9.00     II termin godz.9.30

Porządek obrad:
1. Otwarcie Obrad
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad oraz  przyjęcie po-

rządku obrad
3. Wybór Komisji: skrutacyjnej, uchwał i wniosków
4. Przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zgromadzenia
5. Sprawozdanie z działalności za 2017r. Zarządu Koła, Komisji Re-

wizyjnej, Sądu Koleżeńskiego
6. Dyskusja nad sprawozdaniami
7. Przyjęcie planu pracy na 2018 rok
8. Przyjęcie budżetu Koła na 2018 rok
9. Sprawy organizacyjne
10. Wolne wnioski
11. Sprawozdanie Komisji Uchwał i wniosków
12. Podjęcie Uchwał i przyjęcie wniosków
13. Zakończenie obrad   
Ze względu na ważność spraw proszę o niezawodną obecność.

Za Zarząd Koła PZW Nr 36 
Kazimierz Ziemba

Prezes Zarządu 
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OGŁO SZE NIA drob ne
NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam tanio działkę budow-
laną w Kościuszkach 1202 m2. 

Przy działce prąd, woda, kanaliza-
cja, dojazd utwardzony w pobliżu 
jeziora. 575 345 659 

•	 Do wynajęcia lokal handlowy ok. 
40m2 ul. Kościuszki 2g Nowogard. 
693 850 197

•	 Sprzedam działki budowlane w 
pełni uzbrojone. Już z planem za-
gospodarowania przestrzennego. 
Oszczędzasz czas i pieniądze! 693 
850 197 Najlepsze ceny w Nowo-
gardzie, Osiedle Słoneczne. 

• Do wynajęcia pomieszczenie na 
biuro 11m2, I piętro, Nowogard. 
Ul. 700 lecia 17b. Tel. 501 549 818

• Sprzedam działki budowlane w 
Karsku przy drodze. 691 664 658

•	 Do wynajęcia lokal pod działalność 
gospodarczą. 609 24 58 16 

•	 Szukam mieszkania na parterze w 
centrum Nowogardu, min 3 poko-
je. 913920584 

•	 Dębice okazyjnie sprzedam 3000 
m2 działkę pod zabudowę ok. 45 
000. Tel. 501 307 666

•	 Sprzedam mieszkanie M-3 55m2, 
garaż Wierzbięcin 18/12. Tel 605 
470 602 

•	 Kawalerka do wynajęcia. 696 207 172

•	 Sprzedam ładny garaż przy ul. Zamko-
wej podłączony prąd, dojazd wyłożo-
ny kostką brukową. Tel. 601 430 001 

•	 Sprzedam garaż ul. 15 lutego. Tel. 
605 281 226 

•	 Sprzedam działki z warunkami za-
budowy w miejscowości Redło 
gmina Osina przy drodze powia-
towej Nowogard-Maszewo. Tel.693 
344 694, 603 705 670 

•	 Do wynajęcia mieszkanie dla pra-
cowników w Nowogardzie. Tel. 603 
705 670 

•	 Do wynajęcia mieszkanie 80m2 w 
pełni wyposażone nowe w Karsku. 
Tel. 606 106 142 

•	 Poszukuje garażu do wynajęcia. Tel. 
668 17 12 12 

•	 Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 
40 m2 na parterze. Tel. 725 836 238, 
726 280 768 

•	 Sprzedam garaż na Jana Pawła II. 
Cena 20500 zł. Tel. 609 931 915 

•	 Sprzedam dom stan deweloperski, 
Kościuszki. Cena 320 tys. netto + 
8%VAT. Tel. 604 164 710 

MOTORYZACJA
•	 Sprzedam amortyzatory, sprężyny 

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

•	 Sprzedam koła z oponami do Gol-
fa 2, 13stki, zimówki. TANIO. 605 
576 908

•	 Sprzedam Kia Clarus, 2001, 1,8 
benzyna + gaz (założony 2012 r., 
80 litrów butla), 181.000 km - ser-
wisowany, srebrny met. sedan, 
opony zimowe, nowa chłodni-
ca klimatyzacji, webasto, el. szy-
by, centralny zamek, nowe kloc-
ki hamulcowe, rozrząd, cały 
układ wydechowy, inne. Cena 
4850zł, zadbany, tel. 605 522 340. 
Sprzedam Mercedes S 500 W220 
Long, 1999 r., przeb. 330.000 
km (serwisowany), LPG 2 bu-
tle 120 l., czarny szafir met., czar-
ne skóry, pełne wyposażanie, 
automatic, nowe tarcze i kloc-
ki hamulcowe, nowe opony, 
nowy akumulator, cena 17500 
zł, zadbany, tel. 605 522 340 
Kupię Mercedesa każdego. Tel 737 
799 666

•	 Kupię Toyotę każdą. Tel.737 539 
555

•	 Sprzedam koła – opony zimowe, 
Nokion 195/65 R15 szt 2 Alpin 
195/65 R15 szt2. Tel 518 034 782

•	 Sprzedam VW Passat rok prod. 
1997, 1.6 benzyna Tel. 605 472 665 

•	 Sprzedam Volkswagen Golf 5, 1.9 
TDI, combi. Stan bardzo dobry, rok 
produkcji 2007. 609 404 777

•	  Koła z oponami zimowymi 155/70 
R13 do Matiza stan b.dobry sprze-
dam. 726 252 946

ROLNICTWO
•	 SPRZEDAM – kaczki, gęsi  skuba-

ne. 796759414

•	 Sprzedam tuczniki. 606 576 417

•	 Kupię marchew od rolnika. 512 
340 806 

•	 Sprzedam kosiarkę rotacyjną i sia-
nokiszonkę. Tel. 668 316 103 

•	 Sprzedam prosięta. 695 980 439 

•	 Sprzedam ciągnik MTZ 82 TS rok 
96 i Ursusa C330. Tel. 501 086 565 

 USŁUGI
•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWA-

NÓW, WYKŁADZIN, TAPICERKI ME-
BLOWEJ SAMOCHODOWEJ/ SKÓ-
RZANEJ MATERIAŁOWEJ / PO-
ŚCIELI WEŁNIANEJ / LANOLINĄ/
SPRZĄTANIE: CZYSZCZENIE FUG.
TEL.604 373 143 , 794 229 083.

•	 Elektryk z uprawnieniami E+D. Tel. 
607 289 419 

• MONTAŻ MEBLI, fachowość i do-
świadczenie tel. 608 317 548,

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

• malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne napra-
wy wykona “złota rączka”. 91 39 
22 783, 784 79 22 70

• FIRMA USŁUGOWA „Zielona”. 
Wynajem sal na konferencje, ze-
brania, szkolenia. 91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 
606

•	 Firma budowlana z wieloletnią 
działalnością przyjmie zlecenie 
na budowę domów od podstaw, 
przekładek dachów, docieplenia, 
układanie kostki, różne rodzaje. 
Tel. 607 137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Napra-
wiamy za gotówkę na raty lapto-
py tablety telefony. Skupujemy 
laptopy telefony. Adres Nowogard 
700Lecia 15 I piętro nad apteką tel 
91-577-53-73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, 
urlopowe: Niemcy, Holandia, Au-
stria, Anglia, Belgia, Norwegia. Tel. 
71 385 20 18, 601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróż-
nienie mieszkań, piwnic, gratów. 
Tel 668 343 638 

•	 AGENCJA REKLAMOWA VIZART, 
oprawianie prac w 2 minuty, bin-
dowanie, wydruki, ksero, lamino-
wanie, Nowogard ul. 700 lecia 15 
(nad sklepem zielarskim)Tel. 605 
522 340 

•	 Przepisywanie prac (licencjac-
kich, magisterskich i innych), do-
kumentów, CV, listów motywacyj-
nych, Szybko, solidnie. Agencja re-
klamowa Vizart  Nowogard ul. 700 
lecia 15 (nad sklepem zielarskim)
Tel. 605 522 340.

• Regulacja, naprawa, konserwa-
cja okien i drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remon-
tujemy. 668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 
988 735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, ukła-
danie kostki granitowej, polbruku. 
726 403 937

• Usługi koparko-ładowarką. 669 
123 127

•	 Usługi ogólnobudowlane. Tel. 511 
901 973 

• Wykonam pracę remontowe. 
691 430 490 

• Naprawa AGD Nowogard. 698 
352 406

•	 Wypełniam dokumenty do ZUS 
na emeryturę i rente. Tel 507 872 
391 

•	 Nauka gry na keyboardzie, gitarze 
lub innym instrumencie – tanio. 
669 889 627

•	 TRANSPORT. 600 182 682

•	 Usługi transportowe TRANSIT-MA-
XI. 503 153 159 

•	 Remonty domów, mieszkań wy-
kończenia wnętrz. 722 154 477

•	 Matematyka. 668 17 12 12 

PraCa
•	 Aktivmed24.pl Opiekunki Se-

niorów Niemcy. Premie waka-
cyjne, 530555015

•	 AMBERCARE24 Opiekunki do 
Niemiec, wymagany j. niemiec-
ki komunikatywny, zarobki net-
to do 1500 euro/mies., wyjaz-
dy od zaraz, sprawdzone oferty, 

legalnie 737 451 825, 737 886 
919, 737 489 914

• Spawaczy zatrudnię. Atrakcyj-
ne wynagrodzenie. 503 032 234 

•	 Firma LEMARK – lider na runku 
tachografów, ogrzewan postojo-
wych i klimatyzacji zatrudni elek-
tromechanika lub mechanika ze 
znajomością podstaw elektryki. 
Oferujemy szkolenia i pomoc w 
zdobyciu nowych umiejętności. 
Tel. 601 275 900 

• Przyjmę do pracy ekspedient-
kę odpowiedzialną, sumienną. 
797 394 807 

•	 Zatrudnię elektryków – pomoc-
ników elektryków, dorywczo do 
prac biurowych. 606 824 461

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

• Zwrot podatku z pracy, rodzin-
ne, urlopowe Niemcy, Holandia, 
Austria, Anglia, Belgia, Norwe-
gia. Tel. 71/385 20 18, 601 75 
97 97

•	 Zatrudnię pracowników budow-
lanych. Tel. 695 264 594.

• Zatrudnię mechanika. 501 762 
576 

•	 Przyjmę do pracy ekspedientkę 
odpowiedzialną, sumienną. 797 
394 807 

•	 Zatrudnię tynkarza. 502 103 432 

•	 Zaopiekuję się osobą starszą, 
dzieckiem, zajmę się sprzątaniem 
w godzinach 9.00-15.00,. Tel. 517 
983 502 

•	 Przyjmę pracownika budowlane-
go. 607 654 692

•	 Zlecę położenie regipsu ze szpa-
chlowaniem do 250m2. Tel. 502 
103 432 

•	 Potrzebny fachowiec do remon-
tu-adaptacji dwóch pomieszczeń 
gospodarczych ok. 150 m2. Tel. 
660 206 833

•	 Przyjmę na staż z gwarancją za-
trudnienia w sklepie kosmetycz-
no - chemicznym w Nowogardzie. 
Tel. 509861740

•	 Przyjmę do pracy ekspedient-
kę lub na staż. Sklep spożywczo-
-przemysłowy. Tel. 722 050 367, 
887 15 12 74

•	 Zatrudnię pracownika na fermie 
drobiu gm. Osina. Dobre warunki 
płacowe. 511 731 352 

•	 Poszukuje osoby również z Ukra-
iny do całodobowej opieki nad 
starszym małżeństwem. 665 084 
488 

•	 Poszukuje kobiet do haftu pła-
skiego kaszubskiego dobrze płat-
na praca. 695 345 212 

•	 Zatrudnię opiekunkę do dwójki 
dzieci, praca u mnie w domu, róż-
ne godziny pracy także w nocy. 
Tel. 519 820 036 

•	 Pracownika na budowę. 606 44 97 
02 

•	 Zaopiekuję się osobą starszą w ży-
ciu codziennym od 9-17.00. Tel. 
733 794 989

INNE  
•	 Sprzedam drewno suche tanio. 

691 848 026

• Drewno, bukowe, dębowe, po-
cięte, porąbane. Tel. 603 353 
789 

• Sprzedam drewno opałowe. 
667 788 820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 
kg. 790 285 382

•	 Sprzedam drewno kominkowe ol-
chę. 730 744 751 

•	 Szkółka w Karsku poleca drzewa 
owocowe w pojemnikach już od 
20 zł za sztukę, tuje szmaragd, wy-
sokość 70-80 cm 10 zł za sztukę. 
Tel. 606 106 142 

•	 Zapraszamy na treningi karate ky-
okushin od 4.09.17r. W poniedział-
ki i środy w godz. 18.00-19.00 na 
ulicy Bema 41. tel. 721 027 670, 
883 737 765  

•	 Sprzedam smartwatch, SAMSUNG 
GEAR FIT SM-R350 CZARNY, nowy 
nieużywany w pudełku, cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522340

•	 Piec CO 1.6 kw sprzedam. 733 494 
673 

•	 Pilnie sprzedam nowy agregat 
prądotwórczy Honda EM 5500 
cxs. Tel. 660 448 597 

•	 Kupię westfalkę na drewno, lewą z 
dochówką Tel. 504-550-048

•	 Stare samochody, motocykle, ro-
wery, literaturę kupię. 600 182 682 

•	 Sprzedaż siatki ogrodzeniowej le-
śnej-panele ogrodzeniowe, słup-
ki, drut oraz cały asortyment. 
Transport gratis. Tel 721 668 245 

•	 Oddam dywan 2,5x3,5. Tel 501 
549 818 

•	 Fotel i sofe dwuosobową w do-
brym stanie oddam. 661 242 151 

•	  Kupię poroża daniela, jelenia, ło-
sia i kozła. 693 344 667 

•	

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374
Na sprzedaż mieszkanie 2 pokoje na parterze

cena: 165 000 zł

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

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

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:

kontakt: 785 601 002

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy

Sprzedam mieszkanie 
własnościowe w centrum 

Nowogardu o pow. 60 m2, 
IV piętro – cena 210 tys. zł. 

Tel. 608 392 453

Poszukuje pracownika 
gospodarczego 

– hodowla bydła 

Tel. 606 947 747 

Wszelkie usługi  
remontowo-budowlane  

i wykończeniowe.  
608 364 330, 724 568 015 

Drewno opałowe 
liściaste mieszane  
tanio sprzedam, 

506 012 706, 506 012 
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD
Telefony alarmowe
Policja  - 997, 112
Komisariat Policji Nowogard - 91 57 92 316
Straż pożarna  - 998
Posterunek PSP Nowogard - 91 39 20 118
Pogotowie ratunkowe - 999
Stacja Pogotowia Ratunkowego 
w Nowogardzie - 91 43 26 103
Pogotowie gazowe  - 992
Pogotowie energetyczne - 991
Pogotowie wodn.-kanal. (PUWiS) 
 - 91 39 20 711; 994

Dyżur nocny
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna   
 - 91 39 78 430; 
 609 361 999; 
 665 283 928

Przychodnie - poradnie
Szpital - centrala - 91 39 21 356
Praxis - SZOZ - 91 39 20 787
Praxis - Centrum 
okulistyczno-optyczne - 91 39 27 272
POZ Przychodnia przyszpitalna  
 - 91 39 21 800; 
 91 39 21 806
Medyk - 91 39 29 921
PRAXIS 2 - M. Drobińska - 91 39 25 943
NZOZ “Sanus” - 91 39 26 960
NZOZ “Pro-med” - 91 39 26 740
NZOZ “Leks” - 91 39 25 525
NZOZ “Baby-med”  - 91 39 26 013
Mardent - gabinety lekarskie  
 - 91 39 22 633
Revital - Ośrodek Rehabilitacji 
i Odnowy Biologicznej - 91 39 21 467; 
 609 456 577
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne 
 - 91 39 20 926
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
dzieci, młodzieży i ich rodzin 
 - 91 39 20 743
Warsztaty terapii zajęciowej - 91 39 25 282
Zakład domowej opieki długoterminowej - 
91 39 26 531; 
 509 142 650
Stomatologia
Praxis - Centrum stomatologiczne  
 - 91 39 26 999
Pracownia protetyki stomatologicznej -  
 91 39 26 870
Protetyka stomatologiczna 
- Elżbieta Wysocka 
i Kazimierz Trojanowski - 91 39 26 107
“Nowo-dental” B. Szulejko  
 - 91 39 21 467
“Dental - med”  - 91 39 22 098; 
 504 069 800
Lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz  
 - 91 39 25 003; 
 603 705 630
Lek. Stom. Andrzej Rynkiewicz
pogotowie stomatologiczne - 607 771 777
lek. Stom. D. Wałęga - Bąk - 604 441 609
lek. stom. A Mogilnicka - 506 606 955
lek. stom. E. Rosa - 532 512 703
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 39 26 639
lek. stom. M. Andrzejewska - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 601 736 804

Urzędy
Urząd Miejski  
 - 91 39 26 200
Biuro Obsługi Interesanta w UM  
 - 91 39 26 214
Biuro Rady w UM - 91 39 26 210

Urząd Stanu Cywilnego - 91 39 26 230
Wydział Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środow. 
 - 91 39 26 243
Wydział spraw społecznych i obywatelskich
Meldunki - 91 39 26 213
Dowody osobiste - 91 39 26 215
Zarządzanie kryzysowe - 91 39 26 234
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
Geodezji i Rolnictwa - 91 39 26 226
Wydział Rozwoju Lokalnego, 
Funduszu, Kultury i Sportu - 91 39 26 293
Wydział Inwestycji i Remontów  
 - 91 39 26 241
Biuro Podatków i Opłat - 91 39 26 217
Referat Edukacji - 91 39 25 464
Zarząd Budynków Komunalnych  
 - 91 39 26 267
Powiatowy Urząd Pracy f/Nowogard 
 - 91 39 21 376;  
 91 39 21 813
Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii - 91 39 21 118
w nagłych wypadkach - 609 740 647

Wydział Komunikacji
Rejestracja pojazdów - 91 57 92 702
Prawo jazdy - 91 57 92 703
Fax - 91 39 21 852

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik - Dorota Maślana - 91 39 26 248
Świadczenia rodzinne
- A. Lalik  - 91 39 26 268
Dział usług opiekuńczych 
- B. Ziółkowska - 91 39 20 200

Poczta
ul. 3 Maja - 91 39 21 300; 
 91 39 21 183
ul. Warszawska - 91 39 20 834

Nadleśnictwo Nowogard - 91 39 20 640
Zakład karny Nowogard - 91 43 26 600

Gabinety weterynaryjne
Danuta Czerwińska
ul. J. Wybickiego 2 - 91 39 23 786
Animal-Vet
ul. Zielona - 666 135 133
Janusz Soroka
ul. L. Okulickiego 6  - 570 656 616
Zdzisław Truszyński
ul. T. Kościuszki 21 - 91 39 21 801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 38 - 91 39 20 814
Szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1 - 91 39 26 270
Szkoła Podstawowa nr 2 - 91 39 26 274
Szkoła Podstawowa nr 3 - 91 39 26 291
Szkoła Podstawowa nr 4 - 91 39 23 028
SP w Długołęce - 91 39 10 492
SP w Orzechowie - 91 39 10 994
SP w Strzelewie - 91 39 10 224
SP w Żabowie - 91 39 10 694
SP w Błotnie - 91 39 10 190
SP w Wierzbięcinie - 91 29 10 795
I Liceum Ogólnokształcące - 91 39 20 213
Liceum Ogólnokształcące nr II - 91 39 25 107
ZSP im. Stanisława Staszica - 91 39 21 162
Prywatne Publiczne Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych; 
Niepubliczna Szkoła Policealna  
 - 91 39 26 691
Prywatne Liceum Ogólnokształcące
 Zaoczne Centrum Edukacji Zdroje  
 - 91 39 25 494

Prywatne Policealne Studium Zawodowe  
 - 91 39 22 181
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  
 - 91 39 20 108

Przedszkola i żłobki
Przedszkole nr 1
ul. Żeromskiego - 91 39 26 286
Przedszkole nr 3
ul. J. Poniatowskiego - 91 39 26 288
Przedszkole nr 4
ul. T. Kościuszki - 91 39 26 287
Zielone Przedszkole
ul. Zielona - 91 39 26 691; 
 505 388 292
Artystyczne Przedszkole 
Kraina Fantazjiul. Gen. J. Bema - 660 797 838
“Promyczek” Specjalistyczny 
punkt przedszkolny, 
ul. Boh. Warszawy - 609 931 469
Niepubliczny Żłobek "Maluszkowo”
ul. ks. Racibora - 534 015 943
Niepubliczny “Malinowy Żłobek”
ul. Boh. Warszawy - 604 873 917

kultura
Miejska Biblioteka Publiczna  
Dyrektor - 91 39 26 260
Czyt. dla dorosłych - 91 39 26 261
Nowogardzki Dom Kultury  
Sekretariat - 91 39 26 283
Biuro kina/ dział imprez i promocji 
 - 91 39 25 779
Kasa - 91 39 26 262

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP - 91 39 26 370; 
 506 081 328
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego   
 - 91 39 21 004
Parafia pw. MB Fatimskiej  
 - 91 39 21 592

Usługi pogrzebowe 
J. Furmańczyk, Zakład Pogrzebowy  
 - 91 39 21 767
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  
 - 692 354 065
MEMORIS M. Śmigiel - 693 230 190

apteki
Centrum Zdrowia
ul. 700-lecia - 91 57 62 139
Majowa
ul. 3 Maja - 91 30 70 708
Cefarm
ul. Plac Wolności - 91 39 20 203
Cardia
ul. 700 - lecia - 91 39 21 330
Niebieska
ul. 15 Lutego - 91 43 26 177
Asa
ul. Warszawska - 91 39 20 494
Niebieska 2
ul. Kościuszki - 91 57 90 830
Nowa Farmacja
ul. Bohaterów Warszawy - 91 57 30 437

Taksówki - 91 39 20 260

Pomoc drogowa
Grzegorz Irzymski - 91 39 22 402; 
 601 893 944
Andrzej Słomski - 665 770 442
Krzysztof Pietrzak - 601 938 293
R&J MIX - 608 731 620

ROZKŁAD JAZDY PKP
Kierunek Szczecin Główny:

Godz. Odjazdu:
Nowogard Stacje pośrednie: Przystanek końcowy:

Szczecin Główny
04:50

pon.-piąt.
Wyszomierz, 

Osina, 
Mosty, 

Goleniów, 
Kliniska, 

Szczecin Dąbie, 
Szczecin Zdroje, 

Szczecin Port 
Centralny,

05:48

06:36
pon.-sob. 07:38

07:47
pon.-niedz. 08:59

10:21
pon.-niedz. 11:34

14:27
pon.-niedz. 15:40

16:36
pon.-niedz. 17:49

18:39
pon.-niedz. 19:55

Kierunek Kołobrzeg:
Godz. Odjazdu:

Nowogard Stacje pośrednie: Przystanek końcowy:
Kołobrzeg

07:48
pon.-sob.

Żabowo, 
Płoty, 

Baszewice, 
Gryfice, 
Gąbin, 

Trzebiatów, 
Bieczyno Pomorskie,

 Karcino, 
Głowaczewo, 
Stary Borek, 

Kołobrzeg Stadion

09:02

09:20
sobota,niedziela 10:29

11:49
pon.-niedz. 13:00

13:47
pon.-piąt. 15:07

15:56
pon.-niedz. 17:15

17:57
pon.-niedz 19:19

20:23
pon.-sob. 21:37

21:55
pon-piąt., niedziela

1 przesiadka
22:59

Urząd Gminy
Wójt - 91 39 10 390
Kierownik USC, St. ds. obywatelskich
 i ewidencji ludności  - 508 499 549
St. ds. podatków i opłat  - 508 499 661
St. ds. zarządzania kryzysowego, obrony cy-
wilnej i ochrony środowiska  - 508 499 580
Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami  
 - 508 499 247
St. ds. obsługi organów Gminy, działalności 

gospodarczej, kultury i zdrowia  - 508 499 567
St. ds. funduszy zewnętrznych, promocji, 
turystyki i sportu  - 508 499 620
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik Anna Kaliczyńska - 508 499 534
Pracownicy socjalni - 508 499 561
 508 499 483
Asystent rodziny Patrycja Bielej - 508 499 621
Gminna Biblioteka Publiczna
Kierownik Krzysztof Górecki - 91 39 10 305

Szkoła Podstawowa im. B. Malinowskiego
Dyrektor Tatiana Olbert - 91 39 10 389
Sekretariat - 91 39 10 380
Przychodnie
NZOZ “Proximus” - 91 39 10 310
Punkt apteczny - 91 39 11 611
Poczta - 91 39 10 323
Parafia pw. NP NMP w Osinie - 91 39 10 386

INFORMATOR LOKALNY - OSINA

Materiał                                      cena do 100 kg cena powyżej 100 kg
1. Miedź                   18,00 zł/kg               19,00 zł/kg
4. Mosiądz       11,00 zł/kg               11,50 zł/kg
5. Akumulatory         2,50 zł/kg                 2,70 zł/kg
6. Felgi aluminiowe        4,80 zł/kg                 5,00 zł/kg
7. Ołów          5,20 zł/kg                 5,50 zł/kg
8. Aluminium elektryczne       5,00 zł/kg                5,50 zł/kg
9. Aluminium grube        4,20 zł/kg                4,50 zł/kg
10. Aluminium niesort       3,80 zł/kg                4,00 zł/kg
11. Złom cienki (blacha)       0,58 zł/kg                0,58 zł/kg
12. Złom gruby (wsad, żeliwo)          0,75 zł/kg                0,75 zł/kg

Skup hurtowy metali kolorowych 

Przy wadze ok. 1000 kg metali kolorowych ceny do negocjacji

Firma P.P.U.H. Oskar Bonda w Nowogardzie • ul. Nadtorowa 14b

Płatne gotówką od ręki
więcej informacji  tel. 511 444 559
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Imię i nazwisko .......................................................................................  tel. ...............................................................  

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

wana nagroda książka ufundowana przez Wydawnictwo Zapraszamy   pn-pt 8:00-18:00

Dewocjonalia - stoisko w sklepie

poleca
Różańce, 
Lichtarze

                Świece do chrztu, itp.

KRZYŻÓWKA z książką

Elisabeth Åsbrink
1947. ŚWIAT ZACZYNA 

SIĘ TERAZ
W 1947 roku wszystko się zmienia. 

Świat jeszcze może być inny. 
– 10 lutego w Paryżu alianci i sojusz-

nicy III Rzeszy podpisują układ pokojo-
wy a w Europie zaczynają odradzać się 
ruchy faszystowskie. 

– Simone de Beauvoir przeżywa mi-
łość swojego życia. Zaczyna pisać Dru-
gą płeć – książkę, która wkrótce zosta-
nie okrzyknięta feministyczną biblią. 

– Komisja ONZ ma tylko cztery mie-
siące na rozwiązanie narastającego pro-
blemu Palestyny. 

– 12 lutego Christian Dior prezentuje 
swoją debiutancką kolekcję The New 
Look. Zaczyna się rewolucja w modzie. 

– Trwają prace nad Powszechną De-
klaracją Praw Człowieka. Jeszcze mało 
kto zna pojęcie ludobójstwa. 

– Hasan al-Banna chce, żeby nastał 
czas islamu. Tworzy plan wciąż jeszcze 
realizowany przez dżihadystów. 

– W niemieckim ośrodku dla dzieci, 
których rodzice zostali zamordowani 
przez nazistów, przebywa dziesięciolet-
ni Joszéf. Teraz musi sam podjąć decy-
zję, która zaważy na jego życiu: zacząć 
wszystko od nowa w Palestynie czy 
wrócić do Budapesztu, miasta prześla-
dowań? Jakiś czas później ucieknie do 
Szwecji, gdzie urodzi mu się córka – Eli-
sabeth. 

Z tych wszystkich pozornie niepowią-
zanych ze sobą zdarzeń Elisabeth 
Åsbrink tworzy opowieść o świecie, 
który zaczyna kształtować się na dobre, 
gdzie idee demokracji i współdecydo-
wania rodzą się i umierają, stary porzą-
dek upada, a powstaje nowy. To począ-
tek naszego czasu, naszego „teraz”. 

Pionowo:
1. zmniejsza hałas
2. tubylec z Filipin
3. grzecznością nie grzeszy
4. syn Harpagona, zalotnik Marian-
ny z komedii Moliera „Skąpiec”
5. lina do ćwiczeń woltyżerskich
6. rzeka w Rosji
7. symbol erbu
8. dawniej narty
9. marka nart
10. przed si
11. np. mezozoiczna
12. czynność z pierzem
13. twórca meteorytowej teorii po-
wstania Układu Słonecznego
14. zwierzęcy ogród
15. wyspa duńska
16. listwa stolarska
17. urządzenie optyczne
18. miasto w Peru (Andy)
19. otwór w igle
20. miska pod kranem
21. gończy lub polecony
22. igrzyska co 4 lata
23. roślina włóknodajna
24. film A. Kurosawy
25. sprzedał pierworództwo
26. siedziba Kongresu USA
27. pika, dzida
28. ziarno po wymłóceniu
29. łączy kabel z gniazdkiem

30. miasto włoskie
31. kolczaste zwierzę
32. Irlandia
33. miasto w Danii
34. model Fiata
35. wlazł nieproszony
36. chuligan, zawadiaka
37. w parze z Górniak
38. wyspa brytyjska w Hebrydach
39. słynna amer. spółka naftowa
40. stroma ścieżka górska
41. najwyższe karty
42. okręg węglowy w Polsce
43. „... Fasola”, film
44. ... Orłoś
45. z łasiczką na obrazie
46. tamuje krew
47. główna kwatera chana
48. ... Sumac, piosenkarka
49. poganin
50. miasto nad Rodanem ( Francja )
51. niemiecka rzeka
52. symbol niklu
53. poważnie, rzeczywiście
54. stolica kraju fiordów
55. port nad Wołgą
56. biblijny kapłan i sędzia w Izraelu
57. grosz norweski
58. Cyganka Kraszewskiego
59. miara stężenia jonów wodoro-
wych
60. symbol erbu

Poziomo:
61. nad nim Lizbona
62. załatwianie formalności związa-
nych z wejściem statku do portu, 
63. Monica z kortu
64. przebój E. Bartosiewicz
65. tęgi u mądrali
66. liceum ogólnokształcące
67. makler klarujący
68. pisarz francuski, autor „Nany”
69. uspokojenie
70. as
71. auto z Korei Płd.
72. symbol złota
73. może być wiszący
74. dawny ożenek
75. fr. pisarz i polityk (1741-1803), 
jakobin, „Niebezpieczne związki”
76. artretyzm, choroba
77. haft
78. skandynawski poeta i wojownik
79. ozdoba rośliny
80. prorok
81. kościelna klątwa
82. smar okrętowy
83. płaci ją ZUS
84. córka Re; bogini prawdy
85. miasto w Chinach
86. grząski osad na dnie stawu
87. drapieżnik z grupy orłów
88. nizina
89. do młócenia zboża

90. koło z kwiatów
91. pamięć tylko do odczytu
92. sanki Eskimosa
93. oznaczenie jednostki paskal
94. iloraz inteligencji
95. Brad ..., aktor
96. szczyt Pirenejów
97. spis
98. duże rozmiary gmachu, wielkość
99. stan w USA
100. papugi z krzyżówek
101. wąska łopata
102. narośl
103. sumeryjski książę-kapłan
104. niepłodność ziemi
105. ruda żelaza (do 70% Fe)
106. surowiec na piwo
107. wielka rzeka chińsko-rosyjska
108. egipskie bóstwo słońca
109. eksplodująca gwiazda
110. przyjaciel człowieka
111. menora
112. hiszpańska Agnieszka
113. gaz jak kąpielisko
114. mieszkaniec Skandynawii
115. rumuńskie auto terenowe
116. „różanopalca”
117. zgoda, w porządku
118. brytyjskie wojska lotnicze
119. conradowski lord
PODPOWIEDŹ: ANETO, EMS, ENSI, 
IDAHO, SIDA, TACNA. 

Rozwiązanie krzyżówki dla doro-
słych: Zemsta jest wyznaniem cierpienia

Agnieszka Skowrońska, Henryk Rosa, 
Maria Kloch, Cecylia Furmańczyk, Geno-
wefa Maćkowska, Urszula Kaczmarek, Mi-
chał Furmańczyk, Adam Głowicki, Chri-
stiana Syfert, Amelia Skowron, Renata 
Dumańska, Szymon Rybarczyk, Malwina 
Bryndza, Halina Stefańska, Zofia Górecka, 
Renata Wiertalak, Teresa Jasińska, Maria 
Machocka, Jolanta Kozioł

Zwycięzcy prenumerata: Adam Gło-
wicki, Renata Wiertalak

GAZETY dla zwycięzców losowania do 
odebrania w redakcji, ul. Boh. Warsza-
wy 7

Dla naszych najmłodszych 
Bartek Feliksiak, Tymon Józefiak, Madzia 

Skowrońska, Ania Patecka, Mateusz Wier-
talak, Martynka Wójcik

Zwycięzca: Tymon Józefiak
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Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

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

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

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

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

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej
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FIRMA JOGA  •  ul. Górna 4  •  72-200 Nowogard  
 Tel./Fax 91 39 25 501  •  695 100 700  •  695 400 600

Wyposaż swój dom w OKNA PCV 
o najwyższym standarcie światowym, 

dzięki którym obniżysz koszty ogrzewania
z profilu 

ALPHALINE  
profil 6 komorowy w kl. A
z wkładem termicznym 
i uszczelką środkową 
gwarantującą doskonałą 
szczelność

Do produkcji okien 

nie stosujemy pro�lii

z recyklingu !!!

i wysokiej jakości
OKUCIA MACO

Ponad 22 lat doświadczenia w produkcji okien. ZAUFAJ specjalistom! 

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

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

 
506 638 789

B
A
N
E
R
Y oraz

WYDRUKI
WIELKOFORMATOWE

e-mail: gra�k@domjudy.pl

NA
JT
AN
IE
J

z projektem 

z dostarczeniem

tel. 91 577 2007
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POLSKI WYDAWCA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

żyto, pszenżyto, jęczmień, 
owies, rzepak, łubin, gryka, groch, 

len, kukurydzę oraz słonecznik.

Sami odbieramy, szybka płatność, 
konkurencyjne ceny.

Wapno nawozowe granulowane
w najlepszej cenie na rynku. 

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B

e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl

Skup zbóż: 
91 43 57 720, 602 21 21 25

Transport: 662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160

Uwaga najbliższe 
bezpłatne porady 
prawne w piątek

godz. 13.00-15.00
w redakcji ul. Boh. Warszawy 7A

(informujemy, że godziny dyżurów radcy 
prawnego mogą ulegać zmianom)

Droga popłynęła 
W inwestycjach  
na szarym końcu Dojdą dwa przystanki

HYDRANTY

Tel. 602 870 300

Sprzedaż - serwis
Pomiary ciśnienia wydajności

Węże strażackie 
CZUJKI: dymu •czadu •gazu

Seria kradzieży 
w Nowogardzie

Śmigiel Ryszard

ŚR

KOMPLEKSOWE  USŁUGI
& ŚMIGIEL

Zakład Kamieniarski
- Nagrobki - Grobowce - Parapety - Schody

Kwiaciarnia
- Znicze - Kwiaty - Wiązanki - Wieńce

Tel. 601 595 069, 91 392 18 14
     e-mail: puhp.smigiel@wp.pl
   www.kamieniarstwo-smigiel.pl

Korzystając z naszych usług pogrzebowych zyskasz
-10%  RABATU  NA  USŁUGI  KAMIENIARSKIE

UL. CMENTARNA 3,  72-200 NOWOGARD

       Usługi Pogrzebowe 
        Grzegorz Śmigiel
- Trumny - Urny - Ekshumacje - Przewozy
         Obudowy - Krzyże - Tabliczki

Kontakt całodobowy: 693 230 190
      e-mail: memoris.zp@o2.pl
            www.memoris.eu

Wybudują tam 
krytą pływalnię...

 s. 3

 s. 6

OgłOszenie

Komunikacja miejska

OgłOszenie

     PRYWATNE PUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
                  DLA DOROSŁYCH

prowadzi nabór lutowy
do bezpłatnego 

Informacje i zapisy:
Nowogard  •  ul. Zielona 11 •  tel. 91 39 26 691

www.zielona.mojaszkola.net

I zjazd: 3-4 lutego 2018 r.
ZAPRASZAMY 

Liceum Ogólnokształcącego

OTWARCIE - 5 lutego 2018 r.

od 5 do 10.02
RABAT na cały 
asortyment 

RATY 0%
10%

pod 

BIEDRONKĄ

ul. W
arszawska 9

kuchnie, szafy, garderoby

Dlaczego o tym nie informujecie...
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   Kronika policyjnanasza sonda  
2017/01/22
godz. 10:30
Dzielnicowi z KP Nowogard 

dokonali zatrzymania Helenę M. 
lat 60 (zam. powiat Goleniowski) 
poszukiwana przez Sąd Rejonowy 
w Goleniowie. Postępowanie pro-
wadzi KP Nowogard.

godz.18:18
Patrol OPP KWP w Szczecinie 

dokonał zatrzymania Andrzeja P. 
lat 26 (zam. B. powiat Goleniów) 
poszukiwanego przez Sąd Rejo-
nowy w Piasecznie. Postępowanie 
prowadzi KP Nowogard.

2017/01/23
godz.14:25
Policjanci RK KP Nowogard 

w N. (powiat goleniowski) pod-
czas kontroli drogowej rowerysty 
ujawnili, ze Robert J. lat 43 zam. 
M.(powiat goleniowski) kierował 
rowerem pomimo orzeczonego 
zakazu prowadzenia rowerów wy-
dany przez Sąd Rejonowy w Go-
leniowie. Postępowanie prowadzi 
KP Nowogard.

godz.17:10

Kierujący pojazdem marki Seat 
Ibiza Arkadiusz Sz. utracił pano-
wanie nad kierownicą w wyniku 
czego zjechał na przeciwny pas 
uderzając w bok  prawidłowo ja-
dącego pojazdu marki Ford Fo-
cus. Na miejscu wezwano pogo-
towie do pokrzywdzonego. Postę-
powanie prowadzi KP Nowogard.

2017/01/25
godz.18:23
Korytowo DW106 kierujący 

Audi A4 jadąc w kierunku Ma-
szewa chcąc skręcić w lewo w 
drogę prowadzącą do sklepu nie 
upewnił się, czy nikt za nim nie 
rozpoczął manewru wyprzedza-
nia i rozpoczął manewr skrętu i 
w tym momencie kierująca Audi 
A3 uderzyła w jego lewy bok, po 
czym zjechała z drogi i uderzyła w 
drzewo. Nikomu nic się nie stało 
kierujący Audi A4 (pomarańczo-
wa) ukarano mkk kierowcę Audi 
A4. Nie było potrzeby wezwania 
karetki. Obaj kierujący trzeźwi.

2018/01/28
godz.14:04

Policjanci RRD KPP Gole-
niów (powiat goleniowski) pod-
czas kontroli samochodu osobo-
wego marki Opel Vectra nr. rej. 
Z.... ujawnili, że kierujący Ma-
riusz G. lat 21, zam. O. (powiat 
goleniowski) posiada decyzję wy-
daną przez starostę goleniowskie-
go o cofnięciu uprawnień do kie-
rowania. Postępowanie prowadzi 
KP Nowogard.

godz. 21:17
Patrol RD KPP Goleniów, w 

trakcie kontroli drogowej kieru-
jącego rowerem ujawnił, że Bog-
dan K. (zam. W. pow.goleniowski) 
znajduje się w stanie nietrzeźwo-
ści wynik 0,73 mg/l. Postępowa-
nie prowadzi KP Nowogard.

godz. 21:32
Policjanci RD KPP Goleniów w 

trakcie kontroli drogowej kieru-
jącego rowerem ujawnili, że Ra-
fał S. (zam.D. pow.goleniowski) 
znajduje się w stanie nietrzeźwo-
ści wynik 0,48 mg/l.Postępowanie 
prowadzi KP Nowogard.

KPP Goleniów

interwencja przed bramą do targowiska 

Nietrzeźwy z urazem 
Do młodego i wyraźnie będącego pod wpływem mieszkańca naszej gminy policja musiała 
wezwać karetkę pogotowia. 

Wczesnym popołudniem, 
w minioną sobotę, 27 stycz-
nia, policja otrzymała zgło-
szenie, że przed bramą 
główną targowiska miej-
skiego znajduje się mocno 
nietrzeźwy młody mężczy-
zna. Gdy policjanci przy-
jechali na miejsce szybko 
okazało się, że upojony al-
koholem obywatel potrze-
buje nie tylko snu, ale też… 
pomocy medycznej. W al-
koholowym upojeniu do-
znał on bowiem urazu sta-
wu skokowego i trzeba było 
wezwać na miejsce karet-
ką. Ratownicy zabrali męż-
czyznę do szpitala, gdzie 

udzielono mu odpowied-
niej pomocy medycznej. 
Cała interwencja zakoń-
czyła się po kilkunastu mi-

nutach. Ten dzień z pew-
nością mężczyzna na długo 
zapamięta. 

MS

Zniszczone Audi w wyniku kolizji pod Korytowem

Izraelski Rząd nerwowo zareagował na wiadomość o przyjęciu przez 
polski Sejm nowelizacji ustawy o IPN, wprowadzającej sankcje kar-
ne wobec osób, które będą publicznie używać określeń „polskie obo-
zy śmierci”. Co na ten temat sądzą nowogardzcy działacze społeczni.

Mirosław Berezwoski, lek. weteryna-
rii, działacz społeczny: Jestem zaskoczo-
ny tym, że akurat teraz jest wokół tego tyle 
hałasu. Mam wrażenie, że jest w tym ja-
kieś drugie dno, może finansowe. Nato-
miast, jako osobie, która żywo interesuje 
się historią Polski, zwłaszcza najnowszą, 
postawa prezentowana przez rząd izrael-
ski nie jest obca. Wpisuje się ona w do-
skonale znany trend, który możemy spo-

tkać także choćby u naszych bliższych sąsiadów, choćby Ukraińców czy Li-
twinów. Dla tych narodów rzeczą trudną do zaakceptowania jest, że Pola-
cy mają niezwykle chlubną historię… Historię pełną patriotycznych zry-
wów, najczęściej ofiarnej walki o własną ojczyznę, a przy tym bohaterskich 
czynów, również w stosunku do innych ofiar wojen czy represji politycz-
nych. ... Stąd ta antypolskość, która ujawnia się niekiedy w różnych sytu-
acjach i sferach życia społecznego. Zjawisko to niestety istnieje i co gor-
sza mam wrażenie, że się nasila ostatnio. Ja osobiście to odczułem choć-
by podczas pobytu na Litwie, w zeszłym roku. Było to niezwykle przykre 
doświadczenie, zwłaszcza, że taki nieprzychylny stosunek do Polaków wy-
kazywali również młodzi ludzie i to w sytuacjach niezwykle prozaicznych, 
jak choćby wizyta w sklepie, czy restauracji. 

Marcin Nieradka (PIS) - radny Rady Miej-
skiej w Nowogardzie: Wszystko zaczęło się od 
dalece niefortunnego przemówienia pani am-
basador Izraela w Polsce podczas 73. roczni-
cy wyzwolenia obozu Auschwitz. To pani Am-
basador, jako pierwsza wyraziła swoje oburze-
nie nowelizacją ustawy, mającą przecież chro-
nić Polskę przed nieprawdziwymi określenia-
mi. I już za samą tę ocenę, moim zdaniem, 
pani Ambasador powinna zostać odwołana i 
stać się persona non-grata w naszym kraju. Bo już nawet patrząc na to ra-
cjonalnie - nie może być mowy o polskich obozach zagłady, kiedy w cza-
sie II Wojny Światowej nasz kraj nie istniał, był w zgliszczach. Choćby dla-
tego uważam, że postawa Rządu Izraela wynika z niezrozumienia tej sytu-
acji i jest dalece niesprawiedliwa w stosunku do naszego Narodu. .... Ten 
rząd podejmuje próby walki z tym zjawiskiem i to się spotyka z niezrozu-
mieniem i paniczną reakcją, tych, którzy chcieliby, aby o Polsce mówiono 
inaczej na Świcie. Bo nie jest tajemnicą, że istnieje tendencja do rozmy-
wania prawdy o Holokauście - komu na tym zależy, to łatwo się domyśleć. 
Moim zdaniem dobrze się stało, że temat ten z takim nasileniem teraz wy-
brzmiał. Może to być okazją do wyjaśnienia pewnych kwestii i zmiany po-
strzegania naszego kraju i odkłamania wielu nieprawdziwych informacji. 
Do tego potrzebna jest jednak przemyślana, spójna polityka informacyj-
na polskich władz, również reprezentowanych przez ambasady na całym 
Świecie, ale także skuteczna procedura walki z nieuprawnionymi określe-
niami, jakie wobec nas są często formułowane.  

Kazimierz Ziemba przewodniczący 
Rady Powiatu PSL: Nastąpiło chyba jakieś 
pomylenie pojęć, zupełnie bowiem odsta-
jące od rzeczywistości twierdzenia padają 
z usta przedstawicieli narodu, który prze-
cież tak wiele wycierpiał podczas II Wojny 
Światowej z rąk tych, którzy wojnę wywoła-
li.  Nie ulega przecież jakiejkolwiek wątpli-
wości, kto tę wojnę wywołał, kto był agre-
sorem i kto realizował politykę ekstermina-
cji narodu żydowskiego. To jest jakieś po-

stawienie sprawy na głowie, aby oskarżać Polaków o zbrodnie niemiec-
kie. Upatruję w tym, co się od soboty dzieje, jakąś polityczną prowokację, 
której cel dopiero się odsłoni. Dla mnie, jest zupełnie niebywałe artyku-
łowanie oficjalnie na takim poziomie żądań dotyczących polskich regula-
cji prawnych niezbędnych przecież dla położenia kresu rozpowszechnia-
niu cynicznego kłamstwa dotyczącego rzekomej odpowiedzialności Pola-
ków za pomysł i działanie obozów śmierci.  

Red. 
Karetka przed wjazdem na targowisko
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szybko, sprawnie. 
691 374 021
726 601 608  

seria kradzieży w nowogardzie…

Czytelnicy pytają, dlaczego policja nie ostrzega?
Począwszy od listopada zeszłego roku na terenie Nowogardu miało dojść, co najmniej do kilku kradzieży z włamaniami w domach - informuje nas je-
den z czytelników. Złodzieje najczęściej okradają mieszkania osób, o których powszechnie wiadomo, że są majętne - to przedsiębiorcy prowadzący na na-
szym terenie prywatne biznesy. 

Do redakcji DN zatelefonowa-
ła jedna z mieszkanek Nowogar-
du. Kobieta przedstawiła się, ale 
chciała, aby nie podawać publicz-
nie jej danych. 

- Uważam, że powinniście na-
pisać o fali kradzieży, do jakich 
ostatnio doszło na naszym te-
renie, okradziono według mo-

jej wiedzy kilka rodzin - mówi 
nam kobieta, wymieniając znane 
lokalnie nazwiska prywatnych 
przedsiębiorców, powszechnie 
uznawanych za osoby majętne. - 
Złodzieje działają bardzo spraw-
nie, muszą przez dłuższy czas ob-
serwować domy, wiedzą, kiedy w 
nich nikogo nie ma. Ostatnio okra-

dli moich przyjaciół, w czasie, kie-
dy na dwie godziny dom został po-
zostawiony pusty- mówi nam na-
sza czytelniczka. 

Jej zdaniem proceder ten trze-
ba nagłośnić, aby przede wszyst-
kim ostrzec mieszkańców. 

- Czytam w DN kronikę, któ-
rą otrzymujecie z policji i widzę, 

że tam nie ma informacji o tych 
kradzieżach. To dla mnie niezro-
zumiałe. Przecież ludzi trzeba 
ostrzec, a nie ukrywać takie infor-
macje. Uważam, że powinniście to 
nagłośnić, skoro policja nie chce 
tego robić. To też odstraszy zło-
dziei, bo ludzie staną się bardziej 
czujni - dodaje nam nasza roz-
mówczyni. 

Zdaniem kobiety sprawcy kra-
dzieży są wciąż nieuchwytni dla 
policji. – Najczęściej śledztwa koń-
czą się umorzeniem z powodu bra-
ku wykrycia sprawcy kradzieży, 
a my już boimy się wychodzić z 
domu - twierdzi nasza czytelnicz-
ka. 

W związku z tymi informacja-
mi zwróciliśmy się wczoraj do 
rzecznik prasowej naszej policji o 
informacje w sprawie odnotowa-
nych w ostatnich miesiącach kra-
dzieżach, oraz przekazanie, jakiej 
wartości mienie do tej pory skra-
dziono oraz dlaczego informacje 

o tych kradzieżach są żadne lub 
bardzo skąpe. Do zamknięcia bie-
żącego nr gazety nie otrzymali-
śmy odpowiedzi. 

Niemniej apelujemy do miesz-
kańców o czujność- warto też, 
o ile pozwalają na to możliwo-
ści finansowe, zadbać może o za-
bezpieczanie domów alarmami. 
Z naszych informacji wiemy, że 
wiele osób zrobiło to zwłaszcza 
po fali kradzieży, z jaką mieliśmy 
do czynienia na przełomie roku 
2013/2014. Wówczas odnotowa-
no serię włamań do miejscowych 
sklepów i firm, ale także mieszkań 
prywatnych. Sprawców ostatecz-
nie ujęto, postawiono im zarzuty 
i ukarano. W wielu przypadkach 
jednak poszkodowanym nie uda-
ło się odzyskać skradzionego mie-
nia- głównie drogocennej biżute-
rii, drobnego sprzętu komputero-
wego i RTV, niekiedy także spo-
rych sum pieniędzy.  

MS

Od redakcji 
Słusznie zauważa nasza Czytelniczka, że ukrywanie informacji 

dotyczącej przestępstw kradzieży jest niezrozumiałe. Kradzieże 
właśnie to jest ten rodzaj przestępstw, w którym szczególnie bar-
dzo pomocni w wykryciu sprawców, mogą okazać się obywatele.  
Wydaje się więc, że w interesie Policji powinno być jak najbar-
dziej szczegółowe przekazywanie opinii publicznej pozyskanej 
wiedzy operacyjnej w konkretnej sprawie.  Może się szybko oka-
zać, że to właśnie obywatele byli świadkami różnych okoliczno-
ści, których znajomość uzupełniałaby luki w rekonstrukcji zda-
rzeń i identyfikacji osób sprawców kradzieży. W przypadku tego 
typu przestępstw tłumaczenie się dobrem śledztwa to raczej tzw. 
„cienkie” tłumaczenie. Niestety mimo oficjalnych deklaracji her-
metyczność działań Policji rośnie, i prasie coraz trudniej jest uzy-
skiwać ważne informacje dotyczące różnych przestępstw zagraża-
jących bezpieczeństwu obywateli. Utrudnienia te nabierają wręcz 
charakteru proceduralnego. W ostatnim okresie np. prowadzo-
no konieczność uzgadniania z prokuraturą treści komunikatów 
przygotowywanych przez Policję dla celów prasowych. Często 
spotykamy się też z niezrozumieniem obowiązków informacyj-
nych służb i roli społecznej, jaką wypełnia prasa komunikując o 
zdarzeniach przestępczych i działaniach Policji.  Bywają np. ta-
kie dziwne pretensje, że Policja udzielając nam prasie informa-
cji, odwala za nas „robotę” i my rzekomo w ten sposób mamy o 
czym pisać. 

Do serii włamań dochodzić miało m.in. na terenie osiedla domów jednorodzinnych w okolicy ul. Wiejskiej

Foto-pstryk

Spadające na przejście gałęzie 
Niebezpiecznie przy skrzyżowaniu ulic: 15 Lutego i Boh. Warszawy (przed przejazdem ko-
lejowym). Silny wiatr, jaki od niedzieli daje nam się we znaki, łamał suche gałęzie ogrom-
nego dębu rosnącego w bliskim sąsiedztwie skrzyżowania, a te spadały wprost na przejście 
dla pieszych i jezdnię. O drzewie tym już pisaliśmy w przeszłości- rośnie ono, co prawda na 
prywatnej posesji, ale jego ogromna korona w dużej mierze pochyla się nad jezdnią. Drze-
wo jest piękne i zdrowe, ale z pewnością należy zadbać o przycięcie tych gałęzi, które zagra-
żają bezpieczeństwu kierowców i przechodniów. Warto dodać, że drzewo to od niepamięt-
nych czasów pełni także rolę „słupa ogłoszeniowego”, na którym wieszane są klepsydry in-
formujące o pochówku zmarłych mieszkańców Nowogardu i okolic.  MS

Nieprzycinane konary spadały wprost na przejście dla pieszych
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mieszkańcy Boguszyc i Wołowca w kłopocie 

Droga popłynęła 
Jeszcze w grudniu informowaliśmy, że zarywa się droga prowadząca z Boguszyc do Wołowca, w okolicach przepustu wodnego. Sytuacja się pogorszyła - 
droga w tym miejscu całkiem popłynęła. Starostwo- właściciel drogi - zapowiada, że jej naprawa ruszy wkrótce - jak tylko pozwolą na to warunki atmos-
feryczne. 

Wszystko zaczęło się od tego, 
że przepust, którym powinna 
płynąć pod drogą woda z pól, nie 
nadążał z odbiorem takiej ilo-
ści wody- ta zaczęła się piętrzyć, 
aż w końcu przelewać nad dro-
gą. Długo nie trzeba było czekać 
na efekty- woda podmywała tak 
skutecznie drogę, że nawierzch-
nia zaczęła pękać i się kru-
szyć. Choć droga była zamknię-
ta, można ją było ominąć pobo-
czem, jadąc rowerem. Teraz i to 
jest już niemożliwie, bo ostat-
nio droga całkowicie się zarwała. 

Mieszkańcy- zwłaszcza ci, któ-
rzy tą drogą dojeżdżali do pracy 
na fermę norek w Wołowcu, te-
raz muszą jeździć przez miasto, 
nadrabiając sporo kilometrów. 

Urzędnicy z powiatu zapowia-
dają, że jak tylko pozwolą na to 
warunki, to przystąpią do napra-
wy drogi. 

- Znamy doskonale tę sytuację, 
ale wcześniej, z uwagi na nieko-
rzystne warunki atmosferyczne 
nie można było rozpocząć żad-
nych prac naprawczych. Najpierw 
droga zamieniła się w potok, póź-

niej wszystko zamarzło - tłuma-
czy Tomasz Kulinicz, starosta 
goleniowski: - mamy nadzieję, 
że będzie to możliwe w tym ty-
godniu. Jesteśmy już po rozmo-
wach z wykonawcą, który podjął 
się remontu drogi. Niemniej może 
to potrwać około miesiąca, może 
nawet dłużej.  

Zarwany przepust został w 
tym miejscu prawdopodobnie 
wybudowany jeszcze w latach 
60-tych. Wówczas jednak dro-
gą nie jeździły tak ciężkie jak 
dziś pojazdu (choćby ciężarów-
ki do fermy drobiu w Boguszy-
cach, mimo, że na drodze jest 
ograniczenie tonażu do 10 ton), 
a do tego technologia wykona-
nia zarówno drogi, jak i przepu-
stu była dość wątpliwa. Docho-
dzi do tego jeszcze gospodarka 
melioracyjna, która jak wiado-
mo od początku lat 90-tych „ku-
leje”, zwłaszcza na terenach rol-
nych i nieużytkach. 

W miejscu zarwanego prze-
pustu, planowane jest założe-
nie jednego elementu, czyli rury 
o nośności do 40 ton. Na odpo-
wiednio przygotowanym i za-

montowanym przepuście, zosta-
nie wyłożony tłuczeń asfaltowy. 
Jednolita powierzchnia w tym 
miejscu przyczyni się do równe-
go rozłożenia ciężaru na ten od-

cinek, co zmniejszy skutki eks-
ploatacji przepustu. Być może w 
ten sposób zapobiegnie się kolej-
nym zarwaniom drogi. 

MS

A tak droga wygląda obecnie - zdjęcie wykonane kilka dni temu

Tak droga wyglądała jeszcze w grudniu

Przyszłe pokolenie zapłaci za to nieróbstwo słoną cenę

Wydatki inwestycyjne gmin- niestety „szary” koniec
542 miejsce, to miejsce gminy Nowogard na 586 klasyfikowanych  zestawieniu wydatków inwestycyjnych gmin.

 W omówieniu zestawienia 
jego autorzy (zespół z Uniwersy-
tetu Warszawskiego) przypomi-
nają kilka prawd ogólnych.   Wy-
datki inwestycyjne gmin, to wy-
datki z budżetu gminy na inwe-
stycje w  infrastrukturę technicz-
ną (transport, gospodarka miesz-
kaniowa, gospodarka komunalna) 
a także inwestycje w infrastruktu-
rę związaną z usługami społeczny-
mi (sport, ochrona zdrowia, kul-
tura, oświata rozrywka). W   ślad 
za dominującym nurtem teorii 
rozwoju regionalnego i  lokalne-
go przyjmuje się, że to inwestycje 
infrastrukturalne mają decydują-
ce znaczenie dla stwarzania wa-
runków dla rozwoju gospodarcze-
go gmin.  Istniejące przed utwo-

rzeniem samorządów zaniedbania 
w zakresie właśnie infrastruktu-
ry technicznej zostały w ostatnich 
latach w większości gmin moc-
no zniwelowane. Było to możli-
we głównie dzięki wykorzystaniu 
Funduszy Europejskich.  To wie-
loletnie inwestowanie samorzą-
dów w tzw. twardą infrastrukturę 
techniczną spowodowało, że luka 
infrastrukturalna nie jest już tak 
dotkliwa, a o powodzeniu strategii 
rozwoju częściej decydują także 
inwestycje w  infrastrukturę zwią-
zaną z usługami społecznymi.  

Liczby nie kłamią
W zestawieniu ujęto wszyst-

kie gminy w Polsce podzielo-
ne na trzy kategorie: gminy, któ-
rych siedziby są zarazem miasta-
mi powiatowymi, pozostałe gmi-
ny z siedzibami miejskimi i gmi-
ny wiejskie.  Parametrem, któ-
ry decyduje o miejscu w klasyfi-
kacji jest kwota wydatków na in-
westycje gminy poniesiona w la-
tach 2014-2016, w przeliczeniu na 
mieszkańca (per capita).   Gmina 
Nowogard z kwotą wydatków in-

westycyjnych „per capita” 213,11 
zł, zajmuje 542 miejsce w kraju 
na 586 gmin klasyfikowanych w 
tej kategorii. W stosunku do tak-
że tragicznego miejsca 512 zajmo-
wanego w latach 2013-2015 jest 
to dalszy regres. Dla porównania 
Gmina Osina z kwotą „per capita” 
1054,01 zł zajmuje 111 miejsce w 
kraju na ponad 1500 gmin klasy-
fikowanych w jej kategorii.  Gmi-
na Osina poprawiła swoje miejsce 
w klasyfikacji w stosunku do lat 
2013-2015- wtedy zajmowała 141 
miejsce.

Dodajmy do tego, że gmina Go-
leniów z kwotą „per capita” 818 zł 
zajęła 28 miejsce w kraju na 360 
gmin klasyfikowanych w katego-
rii gmin z miastami będącymi za-
razem siedzibą powiatu. W tej sa-
mej kategorii pobliska gmina Ło-
bez zajęła 29 miejsce z kwotą wy-
datków inwestycyjnych „per capi-
ta” wynoszącą 816 zł.

Kto za to zapłaci 
Kto zapłaci za wieloletnie zanie-

dbania inwestycyjne w gminną in-
frastrukturę techniczną i społecz-

ną? Zapłaci głównie przyszłe po-
kolenie, ponieważ będzie ono mu-
siało żyć w warunkach istotnie 
odbiegających od tego, co oferują 
już dzisiaj sąsiednie gminy zarów-
no w zakresie usług komunalnych, 
mieszkaniowych, jak i sportu, roz-
rywki, kultury. Tam przez lata in-
westuje się korzystając zresztą, 
w skali nieporównywalnie wyż-
szej od naszej gminy, z Funduszy 
Europejskich. Tam się inwestu-
je wielomilionowe kwoty w kana-
lizację, mieszkalnictwo, ciągi ko-
munikacyjne, obiekty sportowe, 
rozrywkowe, oświatowe, a u nas 
tymczasem trwa także akcja tyle, 
że  propagandowa a nie inwesty-
cyjna.  Nowogard np. jest obec-
nie największym miastem w woje-
wództwie, które nie posiada krytej 
pływalni. Za te zaniedbania, któ-
re (jak wskazują także wyniki z lat 
2013-2015) są zaniedbaniami wie-
loletnimi kumulującymi się, płaci 
również i aktualne pokolenie. Ale 
jego żałować tu nie będziemy, a to 
w związku z konsekwencją, zupeł-
nie życiowej zasady: jak sobie po-

ścielisz tak się wyśpisz, czyli jakie-
go burmistrza wybrałeś taki po-
ziom inwestycji otrzymujesz. Ten 
poziom zależy bowiem od zarad-
ności i kompetencji gospodarza, 
którym w każdej gminie jest wła-
śnie burmistrz wybierany w po-
wszechnych wyborach i posiada-
jący pełnie władzy do tego, aby 
być skuteczny i w tym obszarze 
zwłaszcza w stałym poprawianiu 
kwoty dochodów budżetowych i 
pozyskiwaniu   środków na inwe-
stycje. Przykłady takiej skutecz-
ności włodarzy mamy chociażby 
w sąsiednim Goleniowie. W No-
wogardzie zaś „jaki koń jest” to 
widać gołym okiem i potwierdza-
ją to od lat kolejne racjonalne zo-
biektywizowane wskaźniki opisu-
jące poziom rozwoju gmin. Ale te 
wskaźniki racjonalne trzeba jesz-
cze odczytać a czyta się je za po-
mocą intelektu w przeciwieństwie 
do propagandy odbieranej otwar-
tymi ustami …. Stąd się wzięło 
kpiące  powiedzenie „karmią się 
propagandą” 

sm  
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Dłuższa trasa komunikacji miejskiej – ogłoszono przetarg 

Dojdą dwa nowe przystanki 
Wydłużona zostanie trasa miejskiego autobusu- o ile znajdzie się chętny przewoźnik. Gmina ogłosiła przetarg na obsługę linii komunikacji miejskiej, 
uwzględniając apele mieszkańców z ul. Poniatowskiego i Ogrodowej o to, aby również po nich zajeżdżał autobus. 

Przypomnijmy, że od 2015 
roku komunikacja miejska oferu-
je bezpłatne przejazdy dla miesz-
kańców. To efekt przyjętej przez 
Radę Miejską uchwały, podjętej z 
inicjatywy radnego Michała Wia-
tra. Oczywiście nie ma nic za dar-
mo, koszty związane z utrzyma-
niem linii pokrywane są z kiesze-
ni podatników - to rocznie ponad 
200 tys. złotych. 

 Co roku na to zadanie gmina 
ogłasza przetarg. Od samego po-
czątku wygrywa go firma lokal-
nego przewoźnika należąca do 
Adama Fedeńczaka, wygrywając 
za każdym razem z PKS Gryfice. 
Tak też było w zeszłym roku, kie-
dy firma zaoferowała, że będzie 
wozić pasażerów za kwotę 213 
tys. zł. Umowa podpisana z firmą 
jednak powoli wygasa, toteż gmi-
na musiała ogłosić nowy przetarg 
na to zadanie. Tak też się stało w 
zeszłym tygodniu. Ogólnie w sa-
mej specyfikacji nic się nie zmie-
niło, ale spore zmiany wprowa-
dzono w samej trasie, po której 
ma jeździć autobus. Dołożono 
dwa przystanki, przy ul. Ogro-
dowej i Ks. J. Poniatowskiego. W 
imieniu mieszkańców tamtych 

okolic wnioskowała o to, jeszcze 
na jesieni ubiegłego roku, radna 
Jowita Pawlak. Również do re-
dakcji DN zgłaszali się mieszkań-
cy, którzy skarżyli się na to, że ta 
część miasta jest „omijana” przez 
miejski autobus. 

Jak będzie „po nowemu” wy-
glądała trasa linii komunikacji 
miejskiej? Autobus zabierając pa-
sażerów z ul. Żeromskiego, koło 
Szkoły Podstawowej nr 2, nie po-
jedzie jak to było dotychczas da-
lej prosto tą ulicą dojeżdżając do 
skrzyżowania z ul. Boh. Warsza-
wy, ale najpierw będzie skręcał 
w prawo - w ul. Ks. J. Poniatow-
skiego. Następnie skręci w ulicę 
Ogrodową (osiedle domów jed-
norodzinnych), aby zawrócić z 
powrotem na ul. Ks. J. Poniatow-
skiego, wcześniej gdzieś w okoli-
cy skrzyżowania tych dwóch ulic 
zabierając pasażerów czekają-
cych na nowym przystanku. Ja-
dąc ul. Ks. J. Poniatowskiego za-
trzyma się jeszcze w okolicy Ze-
społu Szkół Ponadgimnazjalnych 
(popularny Rolniczak), a stamtąd 
skręci już z powrotem w ul. Że-
romskiego, by dalej kontynuować 
przejazd starą trasą. Dla lepszego 

zobrazowania nowego odcinka 
trasy linii komunikacji miejskiej 
przygotowaliśmy mapę, oznacza-
jąc prawdopodobne umiejsco-
wienie dwóch nowych przystan-
ków, którą publikujemy przy tek-
ście. 

Zmiana ta oczywiście pocią-
gnie za sobą dodatkowe koszty, 
wydłuży się bowiem nieco tra-

sa autobusu. Nieoficjalnie wia-
domo, że zostało to wkalkulowa-
ne w kwotę, jaką gmina zamie-
rza wydać na sfinansowanie ko-
munikacji miejskiej. Jak te kal-
kulacje będą się miały do wyli-
czeń firm zainteresowanych ob-
sługą nowogardzkiej linii auto-
busowej? To okaże się już 6 lute-
go, w dniu, kiedy otwarte zostaną 
oferty złożone przez potencjal-
nych wykonawców. W zeszłym 
roku był z tym mały kłopot - bur-
mistrz dwukrotnie unieważniał 
przetarg, bo składane oferty były 

wyższe niż założyli urzędnicy - 
dokładnie 170 tys. zł, choć radni 
w budżecie zaserwowali 225 tys. 
zł. Ostatecznie za trzecim razem 
gmina musiała przystać na ofer-
tę A. Fedeńczaka- firma nie była 
bowiem w stanie zejść do kwoty, 
jaką planowało na to wydać mia-
sto tłumacząc to wzrostami cen 
paliw i kosztów pracowniczych 
- głównie wzrostem stawek dla 
kierowców. 

O wynikach nowego przetargu 
oczywiście poinformujemy. 

Marcin Simiński

Przystanek komunikacji miejskiej przy ul. R. Traugutta- powstał w zeszłym roku, 
również na wniosek samych pasażerów.

Wszystkim,
 którzy brali udział 

w ceremonii 
pogrzebowej 

Naszej Mamy 
śp. Cecylii 

Przeździeckiej 
podziękowania 

składa 
 pogrążona

 w smutku Rodzina

Serdeczne 
podziękowania 

Panu Sebastianowi 
Furmańczykowi 
za profesjonalną 

oprawę pogrzebową 
Naszej Mamy
 Śp. Cecylii 

Przeździeckiej 
składa 

wdzięczna Rodzina 
Skrzyżowanie ul. Ogrodowej z ks. J. Poniatowskiego-po lewej stronie, widoczna niewielka zatoczka- to tu prawdopodobnie 
zostanie urządzony przystanek autobusowy

Ogrodowa Kierunek jazdy autobusu
Przystanki

Mapa pokazująca fragment nowego odcinka linii autobusowej przy ulicy Poniatoweskiego z pętlą na Ogrodowej
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Pan Kazimierz to dopiero może, jak nikt inny

Utrzymujemy im szpital to budują sobie basen
Jak donosi nasz łobeski korespondent Gmina Resko rozpocznie w tym roku realizację budowy basenu krytego. Fundusze na projekt w kwocie 260 tys. zł 
zapisane są już w budżecie 2018.  To właśnie w Resku znajduje się tzw. szpital przejęty we wrześniu na garnuszek nowogardzkiego podatnika przez wybit-
nych ekonomistów (czytaj ekonomów), czyli team Lembas - Czapla.

Przypomnijmy, we wrześniu 
dyrektor nowogardzkiego szpita-
la w obecności burmistrza Nowo-
gardu podpisał ze starostwem w 
Łobzie umowę na dzierżawę tzw. 
szpitala (w istocie oddziału opie-
ki paliatywnej) w Resku.  Szpital 
był „do wzięcia” po tym, jak rok 
wcześniej umowę na jego pro-
wadzenie wypowiedział (z po-
wodu strat generowanych w Re-
sku) duży specjalistyczny szpital 
w Gryficach (jego podmiot two-
rzący to marszałek wojewódz-
twa). Powiat Łobeski, po tej rej-
teradzie gryfickiego kombinatu 
medycznego, jako właściciel re-
skiego szpitala, stanął przed wid-
mem albo przejęcia bezpośred-
niego prowadzenia przynoszą-
cej straty placówki, albo przed 
groźbą katastrofy wizerunkowej, 
jaką byłaby decyzja zamknięcia 
tej podległej sobie jednostki szpi-
talnej. Wtedy na scenę wkroczył 
p. Kazimierz, dyr. nowogardz-
kiego szpitala, który nie tylko 
zaproponował przejęcie całego, 
podupadłego w istocie, interesu, 
ale jeszcze płacenie comiesięcz-
nie powiatowi łobeskiemu czyn-
szu dzierżawnego!  Zobowią-
zaniem oczywistym dzierżaw-
cy było także prowadzenie bieżą-
cej działalności medycznej w ra-
mach kontraktu na świadczenia 
opieki długoterminowej, a więc 
również utrzymywania na własny 
koszt w sprawności technicznej 
reskiego obiektu i zainstalowa-
nego tam wyposażenia i opłaca-
nie wszystkich należności pu-
bliczno – prawnych, w tym po-
datku od nieruchomości. Któż 
by nie kupił, będąc w sytuacji po-
wiatu łobeskiego, takiej oferty?   
Nic więc dziwnego, że starosta 
powiatu łobeskiego a także bur-
mistrz Reska rozpływali się pod-
czas uroczystego podpisania 
umowy z Nowogardem nad Ka-
zimierza Lembasa sprawnością i 
życzliwością ku nim skierowaną. 
Obaj wymienieni samorządow-
cy z Łobza i Reska mieli powo-
dy do radości -robili bowiem, 
jak wykazano wyżej, doskona-
ły interes więc pochwały w stro-
nę wybawcy Lembasa były zupeł-
nie zrozumiałe (jak wiadomo też 
pochwały ponadto nic nie kosz-
tują).  Dlaczego jednak podobne 
objawy niepohamowanej radości 
wykazywał w związku z tą umo-
wą także burmistrz Nowogardu 
- to już tajemnica rozumu jego 
jest.  Każda bowiem, nawet po-
bieżna, analiza wskazywała na to, 

że czerpanie dochodów z prowa-
dzenia Reska to mrzonka. Pierw-
sze wymierne w pieniądzu obja-
wy realnej „jakości” tego interesu 
okazały się już po trzech miesią-
cach, gdy w grudniu 2017 Lem-
bas musiał zwrócić się do staro-
stwa w Łobzie o umorzenie mie-
sięcznych opłat dzierżawnych za 
Resko za okres od początku umo-
wy do końca 2017 roku z powo-
du poniesienia tzw. dodatkowych 
kosztów (między innymi nie-
zbędne remonty). Czyli, że forsy 
zabrakło już na wstępie, gdy mi-
nął zaledwie kwartał od zawarcia 
słynnej umowy dzierżawy Reska. 
Starostwo w Łobzie oczywiście 
wniosek Lembasa zignorowało 
i nie zrezygnowało z, należnych 
mu, opłat dzierżawnych za cztery 
miesiące a Lembasowi zgodzono 
się jedynie prolongować termin 
zapłaty do końca marca kwoty 
czynszu tylko za dwa miesiące. 
Dokumenty w tym temacie, czyli 
umowy i pisma prezentowaliśmy 
na lamach DN.

 Niech martwi się Nowogard, 
a my tymczasem zażyjmy 

kąpieli…
Szybko się też okazało, jakie 

jeszcze korzyści naszym sąsia-
dom z powiatu łobeskiego przy-
niesie nowogardzkie frajerstwo. 
W budżecie na 2018 rok – infor-
muje - nasz łobeski korespon-
dent- w gminie Resko zapisano 
kwotę 260 tys. złotych na wyko-
nanie projektu krytego basenu 
miejskiego. Basen powstanie na 
terenie należącym do gminy Re-
sko znajdującym się tuż obok li-
ceum na miejscu starego wyasfal-
towanego boiska…. (patrz zdję-
cie). Przypomnijmy, że właśnie 

do kasy Gminy Resko, nowo-
gardzki szpital płaci kwoty przy-
należne tej gminie z tytułu podat-
ku od nieruchomości, które ob-
ciążają budynki (obecnie nowo-
gardzkiego) oddziału  szpitalnego 
w Resku. Realnie płaci to jednak 
nowogardzki podatnik, ponie-
waż podmiotem tworzącym nasz 
szpital, czyli dzierżawcą „Reska”, 
jest gmina Nowogard. Tak więc, 
w jakieś części, nowogardzki po-
datnik składa się na przychody 
gminy Resko z podatku od nieru-
chomości, z których to przycho-
dów finansowana będzie właśnie 
budowa reskiego basenu.  Faj-
nie i zupełnie niebywale, żeby tak 
bezinteresownie pomagać!  Przy-
pomnijmy, że jako gmina wspo-
magamy już od lat także powiat 
goleniowski zabezpieczając, w 
utrzymywanym przez naszego 
podatnika gminnego szpitalu no-
wogardzkim, świadczenia szpi-
talne na znacznej części powia-
tu goleniowskiego. Zaś gminny 
podatnik w Goleniowie ma do-
stęp do tych świadczeń szpital-
nych, (gdy korzysta z goleniow-
skiej placówki) bez angażowania 
jakichkolwiek środków gmin-
nych.  Gmina Goleniów na do-
datek pobiera regularne podatki 
od nieruchomości z obiektów te-
goż powiatowego szpitala. Pobie-
ra, bo może - nie jest bowiem w 
stosunku do szpitala w Golenio-
wie podmiotem tworzącym.  Tyl-
ko nowogardzki podatnik gmin-
ny za dostęp do usługi, która jest 
ustawowo gwarantowana za pie-
niądze rządowe każdemu oby-
watelowi tego kraju (i w każdym 
miejscu tego kraju), musi za to 
dodatkowo zapłacić z gminnych 

funduszy.  Dotychczas albo pła-
cił wprost „w gotówie” wydając 
na szpital (razem około 30 mln), 
albo płacił pośrednio powiatowi 
goleniowskiemu wyręczając go 
z obowiązku zapewnienia opieki 
szpitalnej na terenie, co najmniej 
dwóch gmin a teraz jeszcze za-
płaci za „luksus” posiadania nie-
rentownego oddziału w Resku i 
będzie za to płacił powiatowi ło-
beskiemu, (co najmniej kwotę 
czynszu) i mieszkańcom gminy 
Resko (podatek od nieruchomo-
ści). Tak nasz urządzili, obywateli 
- podatników tej gminy, wszyscy 
odpowiedzialni za konstrukcje 
miejscowych urządzeń społecz-
nych, czyli lokalna klika komu-
sza. Także w tej sprawie preferu-
ją oni tradycyjnie proste rozwią-
zania… proste tak jak konstruk-
cja cepa (i młota) – chcecie mieć 
szpital to bulcie...

  Na dokładkę
 Spytaliśmy w UM w Resku i w 

UM w Goleniowie, jak gminy te 
pomagały dotychczas szpitalom 
leżącym na ich terenie. W Re-
sku okazało się, że nie udzielano 
tam żadnej pomocy za wyjątkiem 
ostatnich dwóch lat, gdy musia-
no ostatecznie umorzyć podatek 
od nieruchomości, ponieważ po-
przedni dzierżawca szpitala, (czy-
li szpital w Gryficach) po pro-
stu podatku tego nie zapłacił. W 
Goleniowie też gmina nie wspo-
maga szpitala a podatek od nie-
ruchomości szpital miejscowy w 
kwocie ponad 50 tys. rocznie re-
gularnie wpłaca. Jak więc jak wy-
kazano, także w tym tekście, nie-
zbicie lokalna nowogardzka klika 
rządząca w sprawie finansowania 
naszego szpitala (tak, jak i w wie-

lu innych sprawach) robi obywa-
teli naszej gminy w przysłowio-
wego balona. Nie małą zasługę w 
skuteczności tego „pompowania” 
mają też miejscowi „pożytecz-
ni idioci”, czyli ci wyrażający sta-
łe i bezwarunkowe wsparcie dla 
głupoty tutaj rządzących.  W Re-
sku, Łobzie i Goleniowie bardzo 
się z tego cieszą - na frajerach za-
wsze bowiem można zarobić .  I 
tak w Resku będą wkrótce mie-
li, i to też z naszych złotóweczek 
basen!.... kryty basen w mieście 
cztery razy mniejszym od Nowo-
gardu.  Zaś nowogardzkie dzieci, 
co najwyżej pojadą na basen do...
Goleniowa i jeszcze za to zapła-
cą. Wszystko tak w związku po-
ziomem kompetencji zarząd-
czych naszych wybrańców, dla-
tego każdorazowo po powrocie z 
goleniowskiego basenu nie zapo-
mnijcie, szanowni wyborcy Cza-
pli, o podziękowaniach dla rze-
czonego, że łaskawie nie zabro-
nił… tam pojechać.  W naszych 
warunkach mentalnych takie 
porządki mogą trwać nawet do 
końca świata i jeden dzień dłu-
żej…. Ale do wszystkiego nawet 
do głupoty absurdu i klatki przy-
zwyczaić się można.  Przyzwy-
czaić także do tezy, która normal-
nie to może żyć i trwać tylko w 
jakimś durno polu - oto ta teza: 
nie ten, kto rządzi (czyli sprawu-
je funkcję burmistrza) odpowia-
da za stan spraw publicznych w 
naszej gminie tylko odpowiada 
ten, który informuje (czyli DN), 
kto to zgodnie z ustawą jest od-
powiedzialny za kondycję gmin-
nego gospodarstwa i finansów. 

sm

Tak będzie wyglądał i w tym miejscu powstanie kryty basen w Resku - wizualizacja  sporządzona przez Urząd Miejski w Resku
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Autoneum, to międzynarodowa Firma produkcyjna z branży motoryza-
cyjnej specjalizująca się w wytwarzaniu elementów wygłuszających do 
wnętrz samochodów. Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się Firmą, która 
dba o swoich pracowników. Umożliwiamy osobom pracującym u nas 
rozwój osobisty i zawodowy. Jeśli szukasz pracy, gdzie nie ma czasu na 
nudę - czekamy na Ciebie. 

Operator maszyn
Miejsce pracy: Nowogard, woj. Zachodniopomorskie

Zakres obowiązków:
• obsługa maszyn produkcyjnych,
• dbanie o ciągłość procesu produkcyjnego i standardy 

jakościowe produkowanych wyrobów,
• dbanie o czystość i porządek na stanowisku pracy.
Wymagania:
• wykształcenie minimum podstawowe,
• chęć i gotowość  do pracy,
• brak przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy  

• dyspozycyjność, punktualność,
• umiejętność pracy w zespole,
• odpowiedzialność i zaangażowanie,
• mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.
Oferujemy:
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
• atrakcyjne wynagrodzenie plus premia kwartalna 

uzależniona od wyników pracy,
• bogaty pakiet socjalny (prywatna opieka medyczna, 

basen, siłownia),
• 
• stabilność zatrudnienia.

Autoneum Poland Sp. z o. o. Zakład Nowogard, ul. Armii Krajowej 
28D, z dołączoną klauzulą ze-
zwalającą na przetwarzanie danych osobowych.

Wreszcie przyznali jak jest 

Kiedy do jeziora przestaną płynąc ścieki?
Urząd Miejski po wielu latach upierania się, co do skuteczności realizowanej koncepcji tzw. rozdziału kanalizacji sanitarnej od deszczowej przyznał wresz-
cie, że problemu nie udało się tym sposobem rozwiązać.

 Trudno zresztą byłoby zaprze-
czać oczywistości i nie przyznać 
się do fiaska pomysłu skoro inwe-
stycja jest już w zasadzie skończo-
na a każdy widzi, że koło Okrą-
glaka i biurowca Gardna nadal po 
opadach wybijają studzienki ka-
nalizacyjne. Czytamy, więc w tych 
dniach na stronie miasta: 

 Mimo… przeprowadzanych 
przez Gminę prac, problem co 
prawda znacznie się zmniejszył, ale 
nie został całkowicie rozwiązany. 
Przy większych opadach deszczu, 
ścieki nadal wydostają się z kanali-
zacji ściekowej przy Okrąglaku na 
ul. Zielonej. Stąd też decyzja bur-
mistrza Roberta Czapli, aby zlecić 
dodatkową analizę PUWiS-owi. 
Firma ta posiada specjalistów w 
tej dziedzinie, którzy będą w stanie 
wskazać dalsze kroki, jakie nale-
ży podjąć, aby całkowicie wyelimi-
nować problem wybijania ścieków 
opadowych na ul. Zielonej. Prze-
analizują oni dla własnych potrzeb 
skuteczność dotychczasowych prac, 
które zostały zrealizowane przez 
Gminę. Analiza wskaże dalsze kro-
ki, jakie będą musiały być podjęte 
przez Gminę w tym zakresie …

No cóż lepiej późno niż wca-
le. Przypomnijmy, że od lat w DN 
apelowaliśmy, aby zamiast łudzić 
się rzekomo mającymi rozwiązać 
problem działaniami i wywalać 
pieniądze na nieskuteczne „dren-
ki” zbierające, nie istotną dla pro-
blemu, ilość wody to należało już 
dawno sięgnąć do opracowanych, 
przez ludzi związanych z PUWiS-

-em, rozwiązań. A jednym z tych 
rozwiązań jest np. mechaniczne 
przepompowywanie ścieków na 
głównym kolektorze połączone z 
jego wymianą na większą średni-
cę.  Mamy nadzieję, że tym razem 
Gmina zrealizuje rozsądne suge-
stie skoro sama, jak pisze PUWiS-
-owi zleciła opracowanie eksper-
tyzy. Mamy nadzieję, choć pew-
ności w tym zakresie niestety nie 
ma. A to dlatego, że mimo przy-
znania się do oczywistości czy-
li, że ścieki nadal wybijają to poza 
tym bajdurzą po staremu… czy-
tamy np. na zakończenie przywo-
łanego tekstu ze strony miasta: „ 
warto pamiętać, że sieć kanaliza-
cyjna Nowogardu w większości po-
chodzi sprzed II wojny światowej i 
jest to przede wszystkim kanaliza-
cja burzowa, która w żaden spo-
sób nie była przystosowana do peł-
nienia obecnej roli sieci deszczowo-
-kanalizacyjnej. Zbudowana zo-
stała z  cegieł, czyli jest to zwykła 
betonówka, na którą w sposób de-
struktywny działa chemia, zawar-
ta w dzisiejszych ściekach sanitar-
nych…”. Sieć kanalizacyjna No-
wogardu, panie nic niewiedzący, 
mimo że jest zdekapitalizowana to 
nie pochodzi w większości sprzed 
II wojny światowej tylko z okresu 
powojennego. Sprzed drugiej woj-
ny światowej pochodzą nielicz-
ne fragmenty sieci burzowej, któ-
re nie są połączone z siecią kana-
lizacyjno sanitarną.  Także totalną 
bzdurą jest twierdzenie, że: „zbu-
dowana została z cegieł, czyli jest to 

zwykła betonówka” (notabene, je-
śli już to, albo z cegieł, albo z beto-
nu). Fakty zaś są takie, że cała sta-
ra sieć kanalizacyjna, nadal czyn-
na, jest zbudowana z różnych ma-
teriałów, które stosowano do wy-
konywania rur kanalizacyjnych 
– są to więc rury a nie wybudo-
wane kanały.  Zostawiając jednak 
na boku te niekompetentne wtrę-
ty oczekujemy zarówno na analizę 
PWUiS, jak i na szybkie wdroże-
nie wynikającej z niej wniosków. 
Być może wreszcie nad jeziorem 
będzie można odetchnąć pełną 
piersią nie zachłysnąwszy się przy 
tym gównianym smrodem.  

sm
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Pomóż Fabianowi! 
Przekaż swój 1% podatku. 

Fundacja Dzieciom 
„Zdąrzyć z pomocą” 

31445 Ławniczek Fabian
KRS : 0000037904 
Za okazaną pomoc 

Dziękujemy!

o powierzchniach 20m2, 40m2 i 65m2 
przy ulicy Bankowej 

w Nowogardzie!
Możliwość przygotowania lokali pod konkretnego Najemcę.

DUŻY PRYWATNY PARKING!
Budynek w trakcie remontu, możliwość wynajęcia od marca 2018.

Tel. 501 762 576

Wynajmę
lokale użytkowe

Koncert przy pełnej widowni

Śpiewała Eleni
W miniony piątek, 26 stycznia, przy pełnej widowni wystąpi-
ła w Nowogardzkim Domu Kultury Eleni- jedna z najpopu-
larniejszych polskich wokalistek.

Choć piosenek Eleni w ostatnich 
latach niezbyt często można posłu-
chać w radio, a samej artystki braku-
je w telewizji, jej oryginalna barwa 
głosu jest nadal z łatwością rozpo-
znawalna, a sława nie gaśnie. Sama 
wokalistka ma na swoim koncie po-
nad 20 płyt, i mnóstwo przebojów. 
Okres jej największej popularności 
przypadł na lata 80-te i początek 90-
tych. W wielu domach do dziś słu-

chane są kolędy w wykonaniu Eleni 
- zaśpiewane z wielkim pietyzmem, 
ale i wyjątkową oszczędnością  za-
równo w interpretacji, jak i samej 
aranżacji muzycznej.

Koncertu, gwiazdy polskiej estra-
dy, można było wysłuchać w NDK w 
miniony piątek. Wokalistka śpiewa-
ła przy wypełnionej dosłownie po 
brzegi widowni.

MS/Fot. NDK

Publicznosć w napięciu oczekuje na występ Eleni

Bilety na koncert sprzedały się błyskawicznie, co do jednego

Eleni podczas koncertu w NDK

Policja podsumowuje 

Bezpieczne ferie 
Ferie zimowe zakończyły się, więc czas na podsumowanie 
działań podjętych przez policjantów Komisariatu Policji w 
Nowogardzie pn. „Bezpieczne Ferie”. 

W działania osobiście zaanga-
żował się Komendant jednost-
ki asp. szt. Piotr Pietrzak, gdzie 
w dniu 26.01.18 r. na terenie Bi-
blioteki Miejskiej w Nowogardzie 
spotkał się z dziećmi uczestniczą-
cymi w spotkaniach bibliotecz-
nych, przekazał praktyczne wska-
zówki jak należy ustrzec się czy-
hających niebezpieczeństw oraz, 
jak zachować się w obliczu zagro-
żenia.   

Mieszkańców Nowogardu, tych 
małych i tych dużych obdarował 
emblematami odblaskowymi w 
postaci kamizelek oraz samozaci-
skowych opasek, z uwagi na panu-
jące warunki pogodowe. 

Podobne spotkania z dziećmi i 
młodzieżą odbyły się od początku 
stycznia w każdej szkole na tere-
nie Gminy Nowogard oraz Gminy 
Osina, gdzie profilaktyk oraz poli-

cjanci dzielnicowi przeprowadzili 
pogadanki na temat zasad bezpie-
czeństwa najmłodszych. Zadbali 

także, żeby każde dziecko utrwa-
liło wiedzę w zakresie bezpiecz-
nych zachowań w domu, na uli-
cy, podczas zabaw oraz wyjazdów 
wypoczynkowych.

Inf. Klaudia Gieryń
KP Nowogard
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masz problem, lub byłeś świadkiem 
ważnego wydarzenia?

skontaktuj się z naszą redakcją!
513 088 309,  91 392 21 65

W środę zagrają z iną goleniów

Jak wypadną na tle 
silnego rywala?
W najbliższą środę (31 stycznia), o godzinie 18:00, na sta-
dionie w Goleniowie, Pomorzanin rozegra mecz sparingo-
wy z tamtejszą Iną. Czwartoligowa Ina to najsilniejszy spa-
ringpartner Pomorzanina w tym okresie przygotowawczym. 

Rywale Pomorzanina od daw-
na utrzymują się na poziomie IV 
ligi. W minionej rundzie jesien-
nej zgromadzili 21 punktów i zaj-
mują z tym wynikiem 12. miej-
sce, na 18. zespołów. Ina od za-
wsze dobrze prezentuje się na 
własnym boisku, tym bardziej 
mecz kontrolny z takim rywa-
lem będzie świetnym materia-

łem dla trenera Zbigniewa Gu-
miennego. Trudno stwierdzić, w 
jaki silnym składzie wystąpi Po-
morzanin, ale wynik bez poraż-
ki na pewno mocno może pod-
reperować morale nowogardzkiej 
drużyny. O wyniku tego sparin-
gu poinformujemy w najbliższym 
wydaniu DN. 

KR

W najbliższą środę Pomorzanin zagra na boisku w Goleniowie z tamtejszą czwar-
toligową Iną

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

Gospodarstwo Rolne

Wymagania:
- czynne prawo jazdy 
   kategorii B i T lub B+E;
- doświadczenie w obsłudze 
   maszyn rolniczych;
- mile widziana obsługa 
   ładowarki teleskopowej
Oferujemy:
- nowoczesne narzędzia pracy;
- atrakcyjne wynagrodzenie;
- umowę na czas nieokreślony;
- ubezpieczenie grupowe.

zatrudni 
traktorzystę 

- operatora maszyn rolniczych

Kontakt 
e-mail: biuro@farmaredlo.pl

Numizmatycy świętują 
100 lecie Odzyskania 
Niepodległości
Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie, za-
prosiło Prezesa Koła PTN w Nowogardzie, Tadeusza Łuka-
szewicza na wernisaż wystawy pn. "Orzeł Biały w drodze ku 
Niepodległej", z kolekcji Ireneusza Banaszkiewicza.

Wydarzenie będzie miało 
miejsce dnia 07 lutego 2018r., 
o godz. 11:00 w Muzeum Mo-
net i Medali Jana Pawła II w 
Częstochowie.

Wystawa została objęta Pa-

tronatem Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej Andrzeja 
Dudy w Stulecie Odzyskania 
Niepodległości.

Dwa koła, dwa zebrania 

Wędkarze podsumowali rok 
W minioną niedzielę, 28 stycznia, odbyły się zebrania sprawozdawcze organizacji wędkar-
skich działających w gminie Nowogard, tj. Zarządu Koła Miejsko-Gminnego PZW oraz 
Koła PZW „Tęczak”. 

Jako pierwsi, bo o godz. 9:00, 
zebranie rozpoczęli wędkarze 
zrzeszeni w kole M-G PZW. Spo-
tkanie, jak co roku zorganizowa-
no w stołówce w Szkole Podsta-
wowej nr 3, przy ul. Boh. War-
szawy. Zgodnie z porządkiem ob-
rad przedstawiono sprawozdanie 
z działalności za rok 2017, a póź-

niej przyjęto plan pracy na rok 
bieżący. Zebranie prowadził Ka-
zimierz Ziemba- prezes K M-G 
PZW. 

O godz. 12:00, w restauracji 
„Kamena” przy ul. 3 Maja rozpo-
częło się natomiast zebranie spra-
wozdawcze Koła PZW „Tęczak”, 
którego od samego początku pre-

zesem jest Zygmunt Heland. Po-
rządek obrad był podobny, jak w 
przypadku pierwszego Koła, któ-
re rozpoczęło obrady 3 godziny 
wcześniej. 

Szczegółowe relacje z obu ze-
brań w najbliższych wydaniach 
DN. 

MS

Wędkarze podczas zebrania Koła M-G PZW w SP nr 3

Wizyty duszpasterskie 
w Parafiach 

Plan kolędy
Parafia pw. św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie

30.01.2018 (wtrek) - ul. M. Reymonta,  Wartcka  i Kasprowicza

31.01.2018 (środa) - ul. Cmentarna i Mickiewicza 

1.02.2018 (czwartek) -  Kulice

Kolędę rozpoczynamy o godz. 16.00, a kończymy ok. godz. 21.00.
W sobotę od godz. 10.00.

Parafia pw. WNIEBOWZIĘCIA NMP w Nowogardzie 
Zakończyliśmy wizytę duszpasterską – kolędę. Dziękujemy za 

otworzenie mieszkań kapłanowi. Dzielimy z Wami radości i bóle, o 
których nam mówiliście podczas rozmowy. Serdeczne „Bóg zapłać” 
za  składane ofiary podczas kolędy i za życzliwość nam okazywaną. 
Za trud posługi dziękujemy naszym ministrantom. 

Parafia pw. Matki Boskiej Fatimskiej w Nowogardzie zakończy-
ła już kolędy wiernych w ich domach.

Opr. MR 



30.01-1.2.2018 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

11

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Osińska liga Piłki siatkowej

Czarni Nowogard nie do zatrzymania
W minioną niedzielę (28 stycznia), siatkarze rywalizujący w hali ZSP w Osinie w ramach osińskiej Ligi Piłki Siatkowej rozegrali 7. kolejkę zmagań. Na uwa-
gę zasługuje kolejne zwycięstwo Czarnych Nowogard, którzy są nie do zatrzymania. Z kolei na drugim biegunie w lidze pozostają zawodnicy Bruklin Osi-
na, którzy co prawda wybiegli na boisko, ale skończyło się to rekordowo przegranym setem...

Jako pierwsi na parkiecie zapre-
zentowali się siatkarze z Żabowa 
oraz Krzywic. Obrońcy tytułu na 
dobre złapali swój rytm i kroczą 
od zwycięstwa do zwycięstwa. Nie 
inaczej było w starciu z zawodni-
kami z gminy Nowogard. Żabowo 
nie miało zbyt wiele argumentów 
w starciu z Krzywicami. Pierwsza 
partia to pewne zwycięstwo do 14. 
punktów, drugi set zakończył się 
takim samym wynikiem, a w trze-
ciej partii Krzywice wygrały 25:13. 
Wskutek porażki, Żabowo straciło 
miejsce pozwalające grać w play-
-off. W drugim meczu Michorek 
bez większych problemów poko-

nał drugi najsłabszy zespół – Par-
lino. W pierwszej partii zawodnicy 
z Parlina zdołali ugrać 15 punktów, 
w drugim secie było jeszcze gorzej, 
bo jedynie 13 punktów. W trzecim 
secie Parlino walczyło o to, aby po-
zostawić jak najlepsze wrażenie, 
ale porażka 25:17 oznaczała gład-
kie 3:0 dla Michorka. Tym samym 
Michorek umacnia się w pierwszej 
ósemce z 4 zwycięstwami i 3 poraż-
kami na koncie. Trzeci pojedynek 
pomiędzy Słajsinem oraz Kikorza-
mi był zacięty tylko w pierwszym 
secie. Obydwie drużyny chciały 
dobrze rozpocząć ten mecz, jed-
nak więcej zimnej krwi zachowa-

li siatkarze ze Słajsina, którzy wy-
grali w tej partii 25:22. Po tym star-
ciu z Kikorzy jakby uszło powie-
trze. Drugi i trzeci set to już domi-
nacja Słajsina, które gładko wygry-
wa odpowiednio do 16. i 12. punk-
tów, a co za tym idzie w całym me-
czu 3:0. Słajsino wykorzystało po-
tknięcie Żabowa i awansowało na 
8. miejsce, z kolei Kikorze z jed-
nym zwycięstwem na koncie oku-
pują odległą 10. pozycję. Czwarte 
spotkanie zapowiadało się bardzo 
ciekawie, na przeciw siebie stanę-
ły zespoły Wojcieszyna i Węgorzy. 
Choć to Węgorza były faworytami, 
osłabiony kontuzją Wojcieszyn nie-
spodziewanie rozgromił swoich ry-
wali. Pierwszy set to wysoka wy-
grana do 13. punktów, druga par-
tia niemal identyczna i wygrana 
do 14. punktów. Węgorza walczyły 
o jeden punkt, ale i w trzecim se-
cie Wojcieszyn był górą wygrywa-
jąc 25:22 i w całym meczu gładko 
3:0. Najciekawszym meczem dnia 
było spotkanie Gwiazdy Osina oraz 
Czarnych Nowogard. Zawodnicy z 
Nowogardu udowodnili po raz ko-
lejny, że są głównymi kandydatami 
do mistrzostwa. Niepokonani no-
wogardzianie tym razem bez więk-
szych problemów uporali się z do-
brze na przestrzeni sezonu dys-

ponowanymi siatkarzami z Osiny. 
Gwiazda zdobyła jedynie 45 punk-
tów, przegrywając w każdym secie 
odpowiednio do 16., 14. i 15. punk-
tów. Po porażce Gwiazda spada na 
4. miejsce w ligowej tabeli, a Czarni 
są niekwestionowanym liderem z 7 
zwycięstwami na koncie. W ostat-
nim meczu Bruklin Osina zagrał z 
Czermnicą, choć pierwszy set wy-
gląda tak, jakby to tylko Czermnica 
była obecna na parkiecie… Bruklin 

pobił swój niechlubny rekord… 
Przypomnijmy, że w 3. kolejce Ża-
bowo pokonało w 1 secie Bruklin 
Osina 25:4, tym razem Czermnica 
rozgromiła w pierwszej partii siat-
karzy z Osiny 25:3… Druga par-
tia to pogrom do 8. punktów, na-
tomiast w trzeciej Bruklin ugrał 
16 oczek. Przy artykule publikuje-
my komplet wyników oraz aktual-
ną tabelę. 

KR

Osińska Liga Piłki Siatkowej
7. kolejka:
Krzywice – Żabowo  3:0 (25:14, 25:14, 25:13)
Michorek – Parlino  3:0 (25:15, 25:13, 25:17)
Słajsino – Kikorze  3:0 (25:22, 25:16, 25:12)
Węgorza – Wojcieszyn  0:3 (13:25, 14:25, 22:25)
Gwiazda – Nowogard  0:3 (16:25, 14:25, 15:25)
Czermnica – Bruklin  3:0 (25:3, 25:8, 25:16)

M M Zw. Po. P Sety +/- Małe pkt.
1 Czarni Nowogard 7 7 0 21 21 – 0 523 – 281 
2 Czermnica 7 6 1 19 19 – 2 513 – 313 
3 KEMKA Krzywice 7 6 1 16 16 – 5 495 – 383 
4 Gwiazda Osina 7 5 2 16 16 – 5 479 – 400 
5 Węgorza 7 5 2 14 14 – 7 481 – 402 
6 Michorek 7 4 3 11 11 – 10 459 – 417 
7 Wojcieszyn 7 4 3 11 11 – 10 449 – 441 
8 Słajsino 7 2 5 8 8 – 13 392 – 471 
9 Żabowo 7 2 5 6 6 – 15 401 – 463 
10 Kikorze 7 1 6 4 4 – 17 348 – 478 
11 Parlino 7 0 7 0 0 – 21 343 – 530 
12 Bruklin Osina 7 0 7 0 0 – 21 218 – 525 

Wyrównany poziom i ostatnie miejsce w niemczech…

Ospa Cup 2018
W miniony weekend piłkarze Pomorzanina Nowogard rywalizowali w Bad Doberan na halowym turnieju piłkarskim Ospa Cup 2018. Niestety podopiecz-
ni Zbigniewa Gumiennego nie odegrali znaczącej roli zajmując ostatnie miejsce. Poziom był jednak wyrównany i jedno grupowe zwycięstwo mogło dać 
szansę gry nawet w półfinale. 

Do Bad Doberan pojechał zespół 
złożony z 11 piłkarzy: Kornel Pęka-
la, Paweł Królik, Michał Komenda, 
Damian Kosior, Marcin Skórniewski, 
Maciej Grzejszczak, Maciej Dobro-
wolski, Rafał Mendyk, Rafał Listkie-
wicz, Kacper Litwin, Michał Teodor-
czyk. Wraz z piłkarzami obecny był 
trener Zbigniew Gumienny oraz kie-
rownik drużyny Franciszek Toruński. 
Pomorzanin rywalizował w grupie B z 
zespołem U21 słynnej Hansy Rostock, 
a także z Güstrower SC 09 oraz SV 
Warnemünde. Na początek piłkarze 
Pomorzanina zmierzyli się z SV War-
nemünde. Pierwsi gola zdobyli rywa-
le, jednak nowogardzianie zdołali wy-
równać za sprawą trafienia Damia-
na Kosiora. Remis w pierwszym spo-
tkaniu mógł napawać optymizmem. 
W drugim meczu Hansa Rostock nie 
dała już szans gościom z Nowogar-
du pewnie wygrywając 3:0. Pomimo 
tego, mecze w grupie B kończyły się 

takimi rezultatami, że nowogardzia-
nie wygrywając w ostatnim starciu z 
Güstrower SC 09 mogli awansować 
do półfinału. Wszystko świetnie uło-
żyło się dla podopiecznych Zbignie-
wa Gumiennego, którzy już na samym 
początku objęli prowadzenie po golu 
Macieja Dobrowolskiego. Niestety z 
czasem Niemcy przejmowali kontro-
lę i zdobywając kolejne gole ostatecz-
nie wygrali 3:1. Pomorzaninowi po-
została seria rzutów karnych, w star-
ciu o przedostatnie 7. miejsce. W tym 
pojedynku nowogardzianie rywalizo-
wali z gospodarzami – Doberaner FC. 
Pierwszy rzut karny strzelili rywale, 
a swoją próbę zmarnował Kacper Li-
twin. Następnie ponownie gola strze-
lili gospodarze, a trafienie dla Pomo-
rzanina zanotował Rafał Mendyk. W 
ostatniej trzeciej serii zawodnik z Nie-
miec znów się nie pomylił i ostatecz-
nie to gospodarze zajęli 7. miejsce. 

KRPomorzanin zanotował 1 remis i dwie porażki w grupie B. Na zdjęciu Michał Komenda powstrzymujący atak rywala

W 7. kolejce zabrakło zaciętych spotkań. Wszystkie mecze kończyły się wynikami 3-0.
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Kijana redakcja "WBreW": monika rasowska, Aleksandra lisowska

Jak zachować się w 
sytuacji zagrożenia? 
Dnia 8.01.2018 r. odbyły się w naszej szkole prelekcje i 
warsztaty pt.: „Kibole, blokersi, grupy podwórkowe – co ro-
bić, jeśli rozpoznajesz zagrożenie”. Prowadzącą warsztaty 
była pani Anna Wegnerowska, psycholog z Zakładu Karne-
go w Nowogardzie, specjalista do spraw resocjalizacji.

Celem spotkania było zapozna-
nie uczniów z zagrożeniami, jakie 
mogą wynikać z przynależności  
do grup nieformalnych ta-
kich jak kibole czy bloker-
si. Uczniowie mogli dowie-
dzieć się, w jaki sposób postę-
pować, jaką postawę przyjąć, by 
nie dać wciągnąć się do ,,paczki”. 

Prelekcje odbyły się w ramach 
konkursu „Bezpieczna Szko-
ła - bezpieczny uczeń”, w któ-
rym nasza szkoła bierze udział. 
Bardzo dziękujemy, że mogli-
śmy gościć Panią w naszej szko-
le i skorzystać z Pani wiedzy  
idoświadczenia. 

Uzniowie ZSP na olimpiadzie 
statystycznej w Szczecinie 
Uczniowie technikum ekonomicznego – Kacper Figas oraz Michał i Damian Teodorczyk 
wzięli udział w Zawodach Okręgowych Olimpiady Statystycznej w Szczecinie. 

Uczestnicy mieli do rozwiąza-
nia dwa testy, a w oczekiwaniu 
na wyniki wysłuchali wykładów: 

„Kto to jest naukowiec?” oraz 
„Mit stłuczonej szyby w ekono-
mii”. Poziom zawodów był bardzo 

wyrównany. Najlepszy z naszych 
uczniów Michał, zajął 24 miejsce. 
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

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

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

zatrudni kierowców samochodów 
ciężarowych 

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

rOzKłAD JAzDY PKP

ATERIMA MED. 
Opiekunki osób 

starszych w Niemczech. 
Premie świąteczne 

do 300 EUR. 
Tel. 91 506 55 55

Sprzedam mieszkanie 
własnościowe w centrum 

Nowogardu o pow. 60 m2, 
IV piętro – cena 210 tys. zł. 

Tel. 608 392 453

ENDOKRYNOLOGICZNY
Lek. med. Adriana Dubińska-Walczak

specjalista chorób wewnętrznych
- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

CHORÓB CUKRZYCY I NADCIŚNIENIA
Lek. Ewa Zdawska

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista diabetolog 

GABINETY MEDYCZNE

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

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

pn., wt. - 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)
U W A G A
Od dnia 10.12.2017r nastąpiła zmiana rozkładu jazdy pociągów, po-

niżej prezentujemy godziny odjazdów pociągów z Nowogardu w kie-
runku na Szczecin Główny i Kołobrzeg.

Kierunek Szczecin Główny:
Godz. Od-

jazdu:
Nowogard

Stacje pośrednie: Przystanek 
końcowy:

Szczecin 
Główny

04:50
pon.-piąt.

Wyszomierz, Osina, Mosty, Gole-
niów, Kliniska, Szczecin Dąbie, Szcze-
cin Zdroje, Szczecin Port Centralny,

05:48

06:36
pon.-sob.

Wyszomierz, Osina, Mosty, Gole-
niów, Kliniska, Szczecin Dąbie, Szcze-
cin Zdroje, Szczecin Port Centralny,

07:38

07:47
pon.-niedz. 

Wyszomierz, Osina, Mosty, Gole-
niów, Kliniska, Szczecin Dąbie, Szcze-
cin Zdroje, Szczecin Port Centralny,

08:59

10:21
pon.-niedz.

Wyszomierz, Osina, Mosty, Gole-
niów, Kliniska, Szczecin Dąbie, Szcze-
cin Zdroje, Szczecin Port Centralny,

11:34

14:27
pon.-niedz.

Wyszomierz, Osina, Mosty, Gole-
niów, Kliniska, Szczecin Dąbie, Szcze-
cin Zdroje, Szczecin Port Centralny,

15:40

16:36
pon.-niedz.

Wyszomierz, Osina, Mosty, Gole-
niów, Kliniska, Szczecin Dąbie, Szcze-
cin Zdroje, Szczecin Port Centralny,

17:49

18:39
pon.-niedz.

Wyszomierz, Osina, Mosty, Gole-
niów, Kliniska, Szczecin Dąbie, Szcze-
cin Zdroje, Szczecin Port Centralny,

19:55

Kierunek Kołobrzeg:
Godz. Od-

jazdu:
Nowogard

Stacje pośrednie: P r z y s t a -
nek końco-
wy:

Kołobrzeg
07:48
pon.-sob.

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

09:02

09:20
sobota,nie-

dziela

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

10:29

11:49
pon.-niedz.

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

13:00

13:47
pon.-piąt.

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

15:07

15:56
pon.-niedz.

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

17:15

17:57
pon.-niedz

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

19:19

20:23
pon.-sob.

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

21:37

21:55
p o n - p i ą t . , 

niedziela
1 przesiadka

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

22:59

rozkład jazdy komunikacji miejskiej

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

reKlAmA

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

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

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:

kontakt: 785 601 002

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy

Drewno opałowe 
liściste mieszane
 tanio sprzedam 

 506 012 706, 
506 012 704

Wszelkie usługi
remontowo-budowlane

i wykończeniowe. 
608 364 330,
724 568 015 

nierUCHOmOŚCi
•	Sprzedam	 tanio	 działkę	 bu-
dowlaną	w	Kościuszkach	1202	
m2.	Przy działce prąd, woda, ka-
nalizacja, dojazd utwardzony w 
pobliżu jeziora. 575 345 659 

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

• Sprzedam działki budowlane w 
pełni uzbrojone. Już z planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego. Oszczędzasz czas i pie-
niądze! 693 850 197 Najlepsze 
ceny w Nowogardzie, Osiedle 
Słoneczne. 

•	Do	 wynajęcia	 pomieszczenie	
na	 biuro	 11m2,	 I	 piętro,	 No-
wogard.	Ul.	700	lecia	17b.	Tel.	
501	549	818

•	 Sprzedam	działki	budowlane	
w	 Karsku	 przy	 drodze.	 691	
664 658

• Do wynajęcia lokal pod dzia-
łalność gospodarczą. 609 24 58 
16 

•	 Szukam mieszkania na parte-
rze w centrum Nowogardu, 
min 3 pokoje. 913920584 

• Sprzedam mieszkanie M-3 
55m2, garaż Wierzbięcin 
18/12. Tel 605 470 602 

• Kawalerka do wynajęcia. 696 
207 172

• Sprzedam ładny garaż przy ul. 
Zamkowej podłączony prąd, 
dojazd wyłożony kostką bruko-
wą. Tel. 601 430 001 

• Sprzedam garaż ul. 15 lutego. 
Tel. 605 281 226 

• Poszukuje garażu do wynaję-
cia. Tel. 668 17 12 12 

• Sprzedam mieszkanie 2 poko-
jowe 40 m2 na parterze. Tel. 
725 836 238, 726 280 768 

• Sprzedam garaż na Jana Paw-
ła II. Cena 20500 zł. Tel. 609 
931 915 

• Sprzedam dom stan deweloper-
ski, Kościuszki. Cena 320 tys. 
netto + 8%VAT. Tel. 604 164 
710 

• Kupię działkę budowlaną 
w Nowogardzie min 15 ar 
696160731

mOTOrYzACJA
• Sprzedam amortyzatory, sprę-

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

• Sprzedam koła z oponami do 
Golfa 2, 13stki, zimówki. TA-
NIO. 605 576 908

• Sprzedam Kia Clarus, 2001, 1,8 
benzyna + gaz (założony 2012 
r., 80 litrów butla), 181.000 km 
- serwisowany, srebrny met. 
sedan, opony zimowe, nowa 
chłodnica klimatyzacji, we-
basto, el. szyby, centralny za-
mek, nowe klocki hamulco-
we, rozrząd, cały układ wy-
dechowy, inne. Cena 4850zł, 
zadbany, tel. 605 522 340. 
Sprzedam Mercedes S 500 
W220 Long, 1999 r., przeb. 
330.000 km (serwisowany), 
LPG 2 butle 120 l., czarny sza-
fir met., czarne skóry, pełne 

wyposażanie, automatic, nowe 
tarcze i klocki hamulcowe, 
nowe opony, nowy akumula-
tor, cena 17500 zł, zadbany, tel. 
605 522 340

•	 Sprzedam	 Opel	 Astra,	 rok	
prod.	97,	1200zł.	Tel.	518	488	
714

• Sprzedam Opel Omega 2.5 TDI 
2002 rok prod., 7200 zł, i Forda 
Ka na części. 693 162 198 

rOlniCTWO
• SPRZEDAM – kaczki, gęsi  sku-

bane. 796759414

• Sprzedam tuczniki. 606 576 
417

• Kupię marchew od rolnika. 512 
340 806 

• Sprzedam kosiarkę rotacyjną 
i sianokiszonkę. Tel. 668 316 
103 

• Sprzedam prosięta. 695 980 
439 

• Sprzedam ciągnik MTZ 82 TS 
rok 96 i Ursusa C330. Tel. 501 
086 565 

• Sprzedam ziemniaki jadalne. 
91 39 18 307

• Sprzedam obsypnik do ziem-
niaków. 91 39 18 307 

	USŁUGI
•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DY-

WANÓW, WYKŁADZIN, TAPI-
CERKI MEBLOWEJ SAMOCHO-
DOWEJ/ SKÓRZANEJ MATE-
RIAŁOWEJ / POŚCIELI WEŁNIA-
NEJ / LANOLINĄ/SPRZĄTANIE: 
CZYSZCZENIE FUG.TEL.604 
373 143 , 794 229 083.

• Elektryk z uprawnieniami 
E+D. Tel. 607 289 419 

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

• Remont na każdą kieszeń. 
Tel.609 715 839

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

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

• Naprawa RTV Sawicki. 888 
330 606

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

• Mycie okien. 731 792 825
• MS BIOSS. Sprzedajemy Na-

prawiamy za gotówkę na 
raty laptopy tablety telefo-
ny. Skupujemy laptopy te-
lefony. Adres Nowogard 
700Lecia 15 I piętro nad ap-
teką tel 91-577-53-73 lub 
792-228-896

• Zwrot podatku z pracy ro-
dzinne, urlopowe: Niemcy, 
Holandia, Austria, Anglia, 
Belgia, Norwegia. Tel. 71 
385 20 18, 601 759 797 

• Transport, przeprowadzki, 
opróżnienie mieszkań, piw-
nic, gratów. Tel 668 343 638 

• AGENCJA REKLAMOWA 
VIZART, oprawianie prac w 
2 minuty, bindowanie, wy-
druki, ksero, laminowanie, 
Nowogard ul. 700 lecia 15 
(nad sklepem zielarskim)Tel. 
605 522 340 

• Przepisywanie prac (licen-
cjackich, magisterskich i in-
nych), dokumentów, CV, li-
stów motywacyjnych, Szyb-
ko, solidnie. Agencja rekla-
mowa Vizart  Nowogard ul. 
700 lecia 15 (nad sklepem 
zielarskim)Tel. 605 522 340.

•	 Regulacja,	 naprawa,	 kon-
serwacja	okien	i	drzwi.	695	
181 070

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

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 
721 988 735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, 
układanie kostki granitowej, 
polbruku. 726 403 937

•	 Wykonam	pracę	 remontowe.	
691 430 490 

•	 Naprawa	 AGD	 Nowogard.	
698 352 406

• Wypełniam dokumenty do 
ZUS na emeryturę i rente. Tel 
507 872 391 

• Nauka gry na keyboardzie, gi-
tarze lub innym instrumencie – 
tanio. 669 889 627

• TRANSPORT. 600 182 682
• Dachy. 660 879 108 
• Usługi transportowe TRANS-

IT-MAXI. 503 153 159 
• Remonty domów, mieszkań 

wykończenia wnętrz. 722 154 
477

• Matematyka. 668 17 12 12 
• Budowa domów, ogrodzenia 

wolne terminy. Tel. 605 580 
496 

•	 Glazura,	 terakota,	 komplek-

sowe	 wykończenie	 łazienek.	

Fachowo	 i	 solidnie,	 możli-

wość	doradztwa.	Tel.	572	673	

286

PrACA
• 
• Aktivmed24.pl	 Opiekunki	
Seniorów	 Niemcy.	 Premie	
wakacyjne,	530555015

• AMBERCARE24 Opie-
kunki	 do	 Niemiec,	 wyma-
gany	 j.	niemiecki	komuni-
katywny,	 zarobki	netto	do	
1500	 euro/mies.,	 wyjazdy	
od	zaraz,	sprawdzone	ofer-
ty,	 legalnie	 737	 451	 825,	
737	886	919,	737	489	914

•	 Spawaczy	 zatrudnię.	
Atrakcyjne	 wynagrodze-
nie.	503	032	234	

•	 Przyjmę	 do	 pracy	 ekspe-
dientkę	 odpowiedzialną,	
sumienną.	797	394	807	

• Zatrudnię elektryków – pomoc-
ników elektryków, dorywczo do 
prac biurowych. 606 824 461

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

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

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

•	 zatrudnię mechanika. 501 
762 576 

•	 Przyjmę do pracy ekspedient-
kę odpowiedzialną, sumienną. 
797 394 807 

•	 Zatrudnię tynkarza. 502 103 
432 

•	 Zaopiekuję się osobą starszą, 
dzieckiem, zajmę się sprząta-
niem w godzinach 9.00-15.00,. 
Tel. 517 983 502 

•	 Przyjmę pracownika budowla-
nego. 607 654 692

•	 Zlecę położenie regipsu ze 
szpachlowaniem do 250m2. 
Tel. 502 103 432 

•	 Potrzebny fachowiec do re-
montu-adaptacji dwóch po-
mieszczeń gospodarczych ok. 
150 m2. Tel. 660 206 833

• Przyjmę do pracy ekspedient-
kę lub na staż. Sklep spożyw-
czo-przemysłowy. Tel. 722 050 
367, 887 15 12 74

• Zatrudnię pracownika na fer-
mie drobiu gm. Osina. Dobre 
warunki płacowe. 511 731 352 

• Poszukuje osoby również z 
Ukrainy do całodobowej opie-
ki nad starszym małżeństwem. 
665 084 488 

• Zatrudnię opiekunkę do dwój-
ki dzieci, praca u mnie w domu, 
różne godziny pracy także w 
nocy. Tel. 519 820 036 

• Pracownika na budowę. 606 44 
97 02 

• Zaopiekuję się osobą starszą w 
życiu codziennym od 9-17.00. 
Tel. 733 794 989

• Praca w Niemczech, legalna 

dla płytkarza. Prawo jazdy i do-

świadczenie. 539 523 531 

inne  
• Sprzedam drewno suche tanio. 

691 848 026
•	Drewno,	 bukowe,	 dębowe,	
pocięte,	 porąbane.	 Tel.	 603	
353	789 

•	 sprzedam drewno opało-
we. 667 788 820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka 
– 400 kg. 790 285 382

•	 Sprzedam drewno komin-
kowe olchę. 730 744 751 

•	 Sprzedam smartwatch, 
SAMSUNG GEAR FIT SM-
R350 CZARNY, nowy nie-
używany w pudełku, cena 
do uzgodnienia, tel. 605 
522340

•	 Sprzedaż siatki ogrodzenio-
wej leśnej-panele ogrodze-
niowe, słupki, drut oraz cały 
asortyment. Transport gra-
tis. Tel 721 668 245 

•	 Fotel i sofe dwuosobową w 
dobrym stanie oddam. 661 
242 151 

•	  Kupię poroża daniela, je-
lenia, łosia i kozła. 693 344 
667 

•	 Stare samochody, motocy-
kle, rowery, literaturę kupię. 
600 182 682 

•	 Ogrodzenie ogrodowe, 
metalowe ramka z katow-
nika w srodku zbrojene /
wzor/ prentowe wymiar 
2,0m x 1,0 m+ slupek razem 
szt 16 oraz furtka 90 x 90cm 
z zamkiem ogrodzenie jest 
jeszcze zamontowane cena 
za 1 kpl. 50 zl z powodu mo-
dernizacji ogrodzenia sprze-
dam - okazja ! stan dobry tel 
691 686 772

•	 Piece gazowe c.o.vaillant 
z niemiec dwufunkcyjne wi-
szace po przegladzie serwi-
sowym do mieszkania,domu 
cena od 1.200zl sprzedam tel 
691 686 772 

•	 Piece gazowe c.o tylko 
ogrzewanie stojace zeliwne 
lub wiszace niemeckie vaillant 
zaplon elektroniczny wysoka 
jakosc do mieszkania,domu-
,sklepu itp po przegladzie ser-
wisowym cena od 1.000 zl tel 
691 686 772
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

informacja PKs 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

regUlArnA liniA mi KrO BU sO WA serOCKi Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

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

PrzeWóz OsóB - rO mAn BiŃCzYK - linia regularna 
 Tel. 607 310 591 

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

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

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

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

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

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

gOlCzeWO - nD 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

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

rOzKłAD JAzDY BU sóW

Dziennik nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: no wo gard, Osi na. 
re dak cja: marek słomski prezes, marcin simiński redaktor naczelny, 

rafał Kowalczuk sport, Paweł słomski
Ad res re dak cji: 72-200 no wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

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

inFOrmATOr lOKAlnY - nOWOgArD
Telefony alarmowe
Policja  - 997, 112
Komisariat Policji Nowogard - 91 57 92 316
Straż pożarna  - 998
Posterunek PSP Nowogard - 91 39 20 118
Pogotowie ratunkowe - 999
Stacja Pogotowia Ratunkowego 
w Nowogardzie - 91 43 26 103
Pogotowie gazowe  - 992
Pogotowie energetyczne - 991
Pogotowie wodn.-kanal. (PUWiS) 
 - 91 39 20 711; 994

Dyżur nocny
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna   
 - 91 39 78 430; 
 609 361 999; 
 665 283 928

Przychodnie - poradnie
Szpital - centrala - 91 39 21 356
Praxis - SZOZ - 91 39 20 787
Praxis - Centrum 
okulistyczno-optyczne - 91 39 27 272
POZ Przychodnia przyszpitalna  
 - 91 39 21 800; 
 91 39 21 806
Medyk - 91 39 29 921
PRAXIS 2 - M. Drobińska - 91 39 25 943
NZOZ “Sanus” - 91 39 26 960
NZOZ “Pro-med” - 91 39 26 740
NZOZ “Leks” - 91 39 25 525
NZOZ “Baby-med”  - 91 39 26 013
Mardent - gabinety lekarskie  
 - 91 39 22 633
Revital - Ośrodek Rehabilitacji 
i Odnowy Biologicznej - 91 39 21 467; 
 609 456 577
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne 
 - 91 39 20 926
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
dzieci, młodzieży i ich rodzin 
 - 91 39 20 743
Warsztaty terapii zajęciowej - 91 39 25 282
Zakład domowej opieki długoterminowej - 
91 39 26 531; 
 509 142 650
stomatologia
Praxis - Centrum stomatologiczne  
 - 91 39 26 999
Pracownia protetyki stomatologicznej - 
Danuta Drapikowska 91 39 26 870
Protetyka stomatologiczna 
- Elżbieta Wysocka 
i Kazimierz Trojanowski - 91 39 26 107
“Nowo-dental” B. Szulejko  
 - 91 39 21 467
“Dental - med”  - 91 39 22 098; 
 504 069 800
Lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz  
 - 91 39 25 003; 
 603 705 630
Lek. Stom. Andrzej Rynkiewicz
pogotowie stomatologiczne - 607 771 777
lek. Stom. D. Wałęga - Bąk - 604 441 609
lek. stom. A Mogilnicka - 506 606 955
lek. stom. E. Rosa - 532 512 703
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 39 26 639
lek. stom. M. Andrzejewska - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 601 736 804

Urzędy
Urząd Miejski  
 - 91 39 26 200
Biuro Obsługi Interesanta w UM  
 - 91 39 26 214
Biuro Rady w UM - 91 39 26 210

Urząd Stanu Cywilnego - 91 39 26 230
Wydział Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środow. 
 - 91 39 26 243
Wydział spraw społecznych i obywatelskich
Meldunki - 91 39 26 213
Dowody osobiste - 91 39 26 215
Zarządzanie kryzysowe - 91 39 26 234
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
Geodezji i Rolnictwa - 91 39 26 226
Wydział Rozwoju Lokalnego, 
Funduszu, Kultury i Sportu - 91 39 26 293
Wydział Inwestycji i Remontów  
 - 91 39 26 241
Biuro Podatków i Opłat - 91 39 26 217
Referat Edukacji - 91 39 25 464
Zarząd Budynków Komunalnych  
 - 91 39 26 267
Powiatowy Urząd Pracy f/Nowogard 
 - 91 39 21 376;  
 91 39 21 813
Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii - 91 39 21 118
w nagłych wypadkach - 609 740 647

Wydział Komunikacji
Rejestracja pojazdów - 91 57 92 702
Prawo jazdy - 91 57 92 703
Fax - 91 39 21 852

OPs - Ośrodek Pomocy społecznej
Kierownik - Dorota Maślana - 91 39 26 248
Świadczenia rodzinne
- A. Lalik  - 91 39 26 268
Dział usług opiekuńczych 
- B. Ziółkowska - 91 39 20 200

Poczta
ul. 3 Maja - 91 39 21 300; 
 91 39 21 183
ul. Warszawska - 91 39 20 834

nadleśnictwo nowogard - 91 39 20 640
zakład karny nowogard - 91 43 26 600

gabinety weterynaryjne
Danuta Czerwińska
ul. J. Wybickiego 2 - 91 39 23 786
Animal-Vet
ul. Zielona - 666 135 133
Janusz Soroka
ul. L. Okulickiego 6  - 570 656 616
Zdzisław Truszyński
ul. T. Kościuszki 21 - 91 39 21 801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 38 - 91 39 20 814
szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1 - 91 39 26 270
Szkoła Podstawowa nr 2 - 91 39 26 274
Szkoła Podstawowa nr 3 - 91 39 26 291
Szkoła Podstawowa nr 4 - 91 39 23 028
SP w Długołęce - 91 39 10 492
SP w Orzechowie - 91 39 10 994
SP w Strzelewie - 91 39 10 224
SP w Żabowie - 91 39 10 694
SP w Błotnie - 91 39 10 190
SP w Wierzbięcinie - 91 29 10 795
I Liceum Ogólnokształcące - 91 39 20 213
Liceum Ogólnokształcące nr II - 91 39 25 107
ZSP im. Stanisława Staszica - 91 39 21 162
Prywatne Publiczne Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych; 
Niepubliczna Szkoła Policealna  
 - 91 39 26 691
Prywatne Liceum Ogólnokształcące
 Zaoczne Centrum Edukacji Zdroje  
 - 91 39 25 494

Prywatne Policealne Studium Zawodowe  
 - 91 39 22 181
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  
 - 91 39 20 108

Przedszkola i żłobki
Przedszkole nr 1
ul. Żeromskiego - 91 39 26 286
Przedszkole nr 3
ul. J. Poniatowskiego - 91 39 26 288
Przedszkole nr 4
ul. T. Kościuszki - 91 39 26 287
Zielone Przedszkole
ul. Zielona - 91 39 26 691; 
 505 388 292
Artystyczne Przedszkole 
Kraina Fantazjiul. Gen. J. Bema - 660 797 838
“Promyczek” Specjalistyczny 
punkt przedszkolny, 
ul. Boh. Warszawy - 609 931 469
Niepubliczny Żłobek "Maluszkowo”
ul. ks. Racibora - 534 015 943
Niepubliczny “Malinowy Żłobek”
ul. Boh. Warszawy - 604 873 917

Kultura
Miejska Biblioteka Publiczna  
Dyrektor - 91 39 26 260
Czyt. dla dorosłych - 91 39 26 261
Nowogardzki Dom Kultury  
Sekretariat - 91 39 26 283
Biuro kina/ dział imprez i promocji 
 - 91 39 25 779
Kasa - 91 39 26 262

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP - 91 39 26 370; 
 506 081 328
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego   
 - 91 39 21 004
Parafia pw. MB Fatimskiej  
 - 91 39 21 592

Usługi pogrzebowe 
J. Furmańczyk, Zakład Pogrzebowy  
 - 91 39 21 767
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  
 - 692 354 065
MEMORIS M. Śmigiel - 693 230 190

Apteki
Centrum Zdrowia
ul. 700-lecia - 91 57 62 139
Majowa
ul. 3 Maja - 91 30 70 708
Cefarm
ul. Plac Wolności - 91 39 20 203
Cardia
ul. 700 - lecia - 91 39 21 330
Niebieska
ul. 15 Lutego - 91 43 26 177
Asa
ul. Warszawska - 91 39 20 494
Niebieska 2
ul. Kościuszki - 91 57 90 830
Nowa Farmacja
ul. Bohaterów Warszawy - 91 57 30 437

Taksówki - 91 39 20 260

Pomoc drogowa
Grzegorz Irzymski - 91 39 22 402; 
 601 893 944
Andrzej Słomski - 665 770 442
Krzysztof Pietrzak - 601 938 293
R&J MIX - 608 731 620

Urząd gminy
Wójt - 91 39 10 390
Kierownik USC, St. ds. obywatelskich
 i ewidencji ludności  - 508 499 549
St. ds. podatków i opłat  - 508 499 661
St. ds. zarządzania kryzysowego, obrony cy-
wilnej i ochrony środowiska  - 508 499 580
Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami  
 - 508 499 247
St. ds. obsługi organów Gminy, działalności 

gospodarczej, kultury i zdrowia  - 508 499 567
St. ds. funduszy zewnętrznych, promocji, 
turystyki i sportu  - 508 499 620
OPs - Ośrodek Pomocy społecznej
Kierownik Anna Kaliczyńska - 508 499 534
Pracownicy socjalni - 508 499 561
 508 499 483
Asystent rodziny Patrycja Bielej - 508 499 621
gminna Biblioteka Publiczna
Kierownik Krzysztof Górecki - 91 39 10 305

szkoła Podstawowa im. B. Malinowskiego
Dyrektor Tatiana Olbert - 91 39 10 389
Sekretariat - 91 39 10 380
Przychodnie
NZOZ “Proximus” - 91 39 10 310
Punkt apteczny - 91 39 11 611
Poczta - 91 39 10 323
Parafia pw. NP NMP w Osinie - 91 39 10 386

inFOrmATOr lOKAlnY - OsinA
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TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

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

www.partnerstal.pl

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

r e K l A m A
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

OgłOszeniA

Materiał                                      cena do 100 kg cena powyżej 100 kg
1. Miedź                   18,00 zł/kg               19,00 zł/kg
4. Mosiądz       11,00 zł/kg               11,50 zł/kg
5. Akumulatory         2,50 zł/kg                 2,70 zł/kg
6. Felgi aluminiowe        4,80 zł/kg                 5,00 zł/kg
7. Ołów          5,20 zł/kg                 5,50 zł/kg
8. Aluminium elektryczne       5,00 zł/kg                5,50 zł/kg
9. Aluminium grube        4,20 zł/kg                4,50 zł/kg
10. Aluminium niesort       3,80 zł/kg                4,00 zł/kg
11. Złom cienki (blacha)       0,58 zł/kg                0,58 zł/kg
12. Złom gruby (wsad, żeliwo)          0,75 zł/kg                0,75 zł/kg

Skup hurtowy metali kolorowych 

Przy wadze ok. 1000 kg metali kolorowych ceny do negocjacji

Firma P.P.U.H. Oskar Bonda w Nowogardzie • ul. Nadtorowa 14b

Płatne gotówką od ręki
więcej informacji  tel. 511 444 559

OgłOszeniA



Dlaczego 
zabrali bryczkę 
do Goleniowa?

POLSKI 
WYDAWCA

Wyspy Kanaryjskie, Cypr, Włochy, Grecja, Marok

Rezerwując wycieczki i wczasy
do 25.02.2018 r. na rok 2018

PROMOCJA do 40%
GRECJA - Korfu hotel 5 * od 6 -13.06

samolotem - 1 miejsce promocja 50%

3000 zł nagrody za aranżację świąteczną!

reklama reklama

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

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

Zapraszamy

Nasze atuty:

Piątek 
2 lutego 2018 r. 
Nr 10 (2638)
nakład 3000 
Rok XXV   ISSN 1897-2640 

Cena 2,00 zł 
(w tym 5% VAT)

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

Śmigiel Ryszard

ŚR

KOMPLEKSOWE  USŁUGI
& ŚMIGIEL

Zakład Kamieniarski
- Nagrobki - Grobowce - Parapety - Schody

Kwiaciarnia
- Znicze - Kwiaty - Wiązanki - Wieńce

Tel. 601 595 069, 91 392 18 14
     e-mail: puhp.smigiel@wp.pl
   www.kamieniarstwo-smigiel.pl

Korzystając z naszych usług pogrzebowych zyskasz
-10%  RABATU  NA  USŁUGI  KAMIENIARSKIE

UL. CMENTARNA 3,  72-200 NOWOGARD

       Usługi Pogrzebowe 
        Grzegorz Śmigiel
- Trumny - Urny - Ekshumacje - Przewozy
         Obudowy - Krzyże - Tabliczki

Kontakt całodobowy: 693 230 190
      e-mail: memoris.zp@o2.pl
            www.memoris.eu

GAŚNICE

Tel. 602 870 300

Autoryzowany serwis 
w Nowogardzie

Legalizacja - Sprzedaż
Napełnianie butli CO2

     PRYWATNE PUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
                  DLA DOROSŁYCH

prowadzi nabór lutowy
do bezpłatnego 

Informacje i zapisy:
Nowogard  •  ul. Zielona 11 •  tel. 91 39 26 691

www.zielona.mojaszkola.net

I zjazd: 3-4 lutego 2018 r.
ZAPRASZAMY 

Liceum Ogólnokształcącego

Firma z branży rolnej  Sprzedaż 
nawozów

Kontakt: 600 374 274

1. ASL- 80 kg N i 90 kg S 
    (zamiennik RSM)
- cena 110 zł za tonę w Redle
- cena 130 zł za tonę z dowozem 
   do 30 km od Redła
- 1,38 zł za 1 kg azotu - najtańszy azot 
  na rynku !! (1 kg azotu z dowozem 1,63 zł)
2. AHSL-180 kg N i 60 kg S 
  (zamiennik RSM)
- cena 415 zł za tonę w Redle
- cena 435 zł za tonę z dowozem 
  do 30 km od Redła
3. Humus (zamiennik obornika):
- cena 45 zł z dostawą
- około 9 kg N, 7 kg P, 4 kg K
- ph-9 * Wszystkie podane ceny są cenami netto

4. Humus słomiany 
  (zamiennik obornika):
- cena 33 zł za tonę z dostawą
- około 6 kg N, 3 kg P, 7 kg K
- ph-9
5. Obornik bydlęcy:
-cena 45 zł z dostawą
6. NPK Garrest 
    (zamiennik gnojowicy):
- cena 30 zł z usługą rozlewania 
  do 10 km od Redła (możliwość 
   rozlewania w dalszych 
   lokalizacjach)
- około 6 kg N, 3 kg P, 3 Kg K

Firma z branży rolnej  

Usługi rolnicze

Kontakt: 600 374 274
* Wszystkie podane ceny są cenami netto

1. Opryskiwacz:
   - cena 55-50 zł za hektar (jednorazowy przejazd)
2. Kultywator:
   - cena 240-245 zł za hektar
3. Rozrzutnik razem z ładowarką - obornik/humus:
  - 5-8 ton- 85-80 zł za hektar
  - 10 ton- 105-100 zł za hektar
  - 15 ton- 155-150 zł za hektar 
  - 20 ton- 205-200 zł za hektar
4. Rozrzutnik razem z ładowarką - wapno:
  - do 5 ton- 85-80 zł za hektar

OTWARCIE - 5 lutego 2018 r.

od 5 do 10.02
RABAT na cały 
asortyment 

RATY 0%
10%

pod 

BIEDRONKĄ

ul. W
arszawska 9

kuchnie, szafy, garderoby

s. 3

Kancelaria 
Radcy Prawnego  
r.pr. Agnieszka Warian  

 
ul. Wojska Polskiego 3  

I piętro  pok. 117   
Nowogard  

czynne pn-pt od 9 do 17 
 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  

po wcześniejszym umówieniu 
telefonicznym 

Kancelaria udziela 
 bezpłatnych porad prawnych 

Znęcali się  
nad psem?

Kolejny 
„zieleniak” znika

s. 3 s. 5
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W skrócie

Policjanci z terminalami 

Kartą za mandat 
Policjanci goleniowskiej drogówki zostali wyposażeni w terminale płatnicze. Dzięki tym 
urządzeniom można natychmiast uregulować należność za wykroczenie, bez ponoszenia 
dodatkowych kosztów i nie tracąc czasu.

Funkcjonariusze z goleniow-
skiej drogówki otrzymali czte-
ry takie urządzenia i już używają 
ich w służbie. 

- W terminal będzie wyposażo-
ny praktycznie każdy patrol dba-
jący o bezpieczeństwo na drodze. 
Dzięki nowym urządzeniom kie-
rowca, który dostał mandat, bę-
dzie mógł od razu opłacić grzyw-
nę używając swojej karty płatni-
czej- informuje st. asp. Julita Fi-
lipczuk, rzecznik naszej policji. 

Terminale mają także ułatwić 
„życie” osobom, które posługują 
się obcą walutą, a chcą „od ręki” 
zapłacić za mandat. - To nowo-
czesne rozwiązanie jest dostępne 
również dla osób, które popełni-
ły wykroczenia, a na co dzień nie 
mieszkają w Polsce i które nie za-
wsze posiadają przy sobie polskie 
waluty. Teraz terminal przeliczy 
należność, a opłacający będzie 
widział kwotę na wyświetlaczu- 
dodaje rzecznik policji. 

Policja przypomina, że trze-

ba pamiętać, iż karta musi być 
własnoręcznie podpisana przez 
właściciela. W przypadku tej 
formy płatności, osoba ukara-
na mandatem nie będzie pono-
siła żadnych dodatkowych opłat 
za przelew. 

Pozostaje jednak życzyć 
wszystkim, zwłaszcza kierow-
com, żeby jak najrzadziej korzy-
stali z dobrodziejstw cywiliza-
cji, jakie trafiły do policjantów z 
drogówki. 

MS

Od kilku dni za mandaty karne możemy zapłacić kartą - policjanci zostali wyposa-
żeni w terminale płatnicze

UWaGa
W dniu 01.02.2018 roku, na ul. 5 Marca, w 

okolicy Przychodni Praxis, znaleziono widocz-
ny na zdjęciu kluczyk do samochodu, z brelocz-
kiem Honda. Właściciela prosimy o odbiór klu-
czyka w Redakcji Dziennika Nowogardzkiego.

Kto jeździ po mieście samochodem musiał, choć raz w tym miejscu 
zaparkować. Tak wygląda „dziki parking” znajdujący się przy ul. 700-le-
cia, za budynkami, w których m.in. znajduje się apteka- dawniej Jantar. 
Trudno zliczyć ile dziennie samochodów tu parkuje, zwłaszcza, że w po-
bliżu znajduje się wiele lokali handlowo-usługowych, prowadzonych 
przez lokalnych, drobnych przedsiębiorców.  Spora część widocznego 
na zdjęciu terenu należy do gminy, tak samo jak droga wjazdowa- nie-
stety miejsce to przez władze zostało zapomniane, choć przecież leży w 
samym centrum miasta. MS

Zakończył się remont przejazdu kolejowego przy końcu ul. Zamko-
wej. Jak już informowaliśmy, trwał on w dniach od 20 do 24 stycznia 
2018 r, głównie w godzinach nocnych, tak żeby nie było konieczności 
zmiany godzin kursowania pociągu. Zgodnie z zapowiedzią, oprócz wy-
miany podkładów, czyli starych fundamentów, na których ułożone są 
tory, przestrzeń pomiędzy nimi zostanie wypełniona amortyzującymi 
płytami wykonanymi z twardej gumy. Remont kosztował 300 tys. zł i zo-
stał w całości pokryty ze środków PKP.  MS

Niebezpiecznie na par-
kingu znajdującym się na-
przeciwko elewatora zbo-
żowego, przy ul. 15 Lute-
go. Zdjęcie przesłał nam 
jeden z mieszkańców No-
wogardu, prosząc o nagło-
śnienie sprawy. Mamy na-
dzieję, że odpowiedzialni 
za stan pokrywy studzien-
ki, natychmiast zareagu-
ją, zanim komuś stanie się 
krzywda. MS

Z OStatniej chwili 

Znęcali się nad psem? 
Niepokojący sygnał dotarł wczoraj do redakcji DN. Z informacji przekazanej nam przez 
naszą czytelniczkę, wynikało, że na jednej z posesji w Nowogardzie dochodzi od dłuższego 
czasu do znęcania się nad psem. 

Kobieta zatelefonowała do 
nas, bo jak twierdziła już nie 
pierwszy raz jest świadkiem złe-
go traktowania psa. Postanowi-
ła tym razem to nagłośnić, przy-
syłając nam zdjęcia i film z jed-
nej z posesji, na której znajdo-
wał się zwierzak. Rzeczywiście 
pies (prawdopodobnie terier) 
nie wyglądał najlepiej, był przy-
wiązany krótkim łańcuchem/
sznurkiem do wiaty z drewnem, 
zmarznięty i słaniał się na ła-
pach, na pysku miał założony 
kaganiec, chociaż był za ogro-
dzeniem. Obok psa nie było po-
mieszczenia, w którym mógłby 
się schronić, ani miski z wodą. 
Sytuacja ta miała miejsce na 
jednej z posesji przy ul. Ponia-
towskiego. 

Zdaniem kobiety, policja wie-
lokrotnie była informowana, że 
pies jest źle traktowany. Także 
sami sąsiedzi właścicieli czwo-
ronoga mieli zwracać im uwa-
gę na niewłaściwe traktowa-
nie zwierzęcia. Policja dopie-

ro wczoraj podjęła interwencję, 
kiedy o sprawie zrobiło się rów-
nież głośno na jednym z porta-
li społecznościowych. Jaki był 
efekt tej interwencji i czy zda-
niem policji rzeczywiście do-
szło tutaj do znęcania się nad 

zwierzęciem, to postaramy się 
wyjaśnić w kolejnym wyda-
niu DN. Mamy także nadzieję, 
że dotrzemy do właściciela psa 
i poznamy również jego wyja-
śniania. 

MS

Stopklatka z filmu, na jakim widać słaniającego się na łapach psa - nadesłane 
przez czytelnika
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W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

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

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

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

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

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

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

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

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

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

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

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

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

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

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reklama

reklamareklamareklama

reklama

BaDaNIa 
PSYCHOlOGICZNe  
Dla kIerOWCÓW.  

7 DNI W TYGODNIU.  

Tel. 794 669 811

Firma „NOWORIM” Sp. z o.o. 
ul. Sienkiewicza 7c, 72-200 Nowogard

poszukuje osób chętnych do pracy  
na stanowisku

pracownik produkcji
przy obróbce osłonek naturalnych.

 Wymagamy:
- pracowniczej książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiolo-

gicznych
- chęci do pracy

Oferujemy:
- wynagrodzenie stałe i akordowe – zawsze na czas (do 10-go każ-

dego miesiąca na Twoim koncie)
- kwartalną premię frekwencyjną
- pracę w trybie jednozmianowym
- wolne weekendy – dbamy o Twój wypoczynek
- stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
- możliwość awansu

kontakt: ul. Sienkiewicza 7c, Nowogard, tel. 91 392 23 94

Czytelnicy pytają: 

Gdzie jest zabytkowa bryczka strażacka? 
Jakiś czas temu spod jednostki ratowniczo-gaśniczej w Nowogardzie zniknęła zabytkowa bryczka strażacka. Nie umknęło to jednemu z naszych czytelni-
ków, który zwrócił się do nas o wyjaśnienie tej sprawy. Nam oczywiście to się udało. Poniżej to, co ustaliliśmy. 

- Panie redaktorze- odzywa 
się w słuchawce męski głos- a 
czy pan zwrócił uwagę, że już ja-
kiś czas temu spod jednostki na-
szej straży wywieziono zabytko-

wy wóz strażacki. Myślę, że warto 
się tym zainteresować, bo z moich 
informacji wynika, że wóz jest w 
Goleniowie i wcale niepowiedzia-
ne, że stamtąd wróci? Myślę, że to 
temat warty wyjaśnienia- pod-
powiada nam czytelnik. 

Zgodnie z sugestią nasze-
go czytelnika postanowiliśmy 
ustalić, co się stało z zabytkową 
bryczką, która od wielu lat stała 
przy bramie głównej do JRG No-

wogard, przy ulicy, Kard. St. Wy-
szyńskiego. Rzeczywiście znaj-
duje się ona obecnie w Golenio-
wie, w Komendzie Powiatowej 
Straży Pożarnej - potwierdza w 
rozmowie z DN starszy bryga-
dier Arkadiusz Skrzypczak, ko-

mendant powiatowy straży. Jak 
się okazuje zabytkowy pojazd 
przechodzi tam renowację, a 
prace wykonują sami strażacy i 
to społecznie. 

- Zabytkowa bryczka znajdu-
je się u nas i jest restaurowana. 
Prace wykonują strażacy, anga-
żując własny czas i środki finan-
sowe - mówi A. Skrzypczak. 

I właśnie te koszty, jak przy-
znaje komendant, sprawiają, że 
trudno określić dokładną datę 
zakończenia prac renowacyj-
nych. Niemniej strażacy z pew-
nością z podjętego wyzwania 
się nie wycofają, a bryczka prę-
dzej czy później do Nowogardu 
wróci- zapewnia nas komen-
dant A. Skrzypczak. 

- Na razie borykamy się z kwe-
stią znalezienia funduszy na sfi-
nansowanie tych prac, bo odno-
wienie samych kół, jak się oka-
zało, to koszt ok. 4 tys. zł, stąd 

też trudno dokładnie określić 
w czasie, kiedy prace te dobie-
gną końca i zabytkowy pojazd 
wróci do Nowogardu. Na pew-
no jednak kiedyś wróci, przy ja-
kiejś pięknej okazji- mówi A. 
Skrzypczak. 

Szef powiatowej straży za-
strzega jednak, że zabytkowa 
bryczka, kiedy już do nas po-
wróci, to z pewnością nie bę-
dzie stała „pod gołym niebem”. 

-Zbyt dużo to kosztuje pra-
cy i środków, aby pojazd znów 
wystawić na działanie warun-
ków atmosferycznych, także bę-
dziemy chcieli go uchronić przed 
ponownym zniszczeniem. Być 
może będzie on wyeksponowa-
ny w środku budynku JRG - do-
daje A. Skrzypczak. 

Okazuje się, że strażacy od-
nawiają nie tylko bryczkę, która 
stała przed jednostką w Nowo-
gardzie, ale też tą zdobiącą ko-
mendę w Goleniowie. Wszyst-
ko to jednak po to, aby obu 

pojazdom przywrócić daw-
ną świetność. – Robimy dwie 
bryczki, oprócz tej z Nowogar-
du, również pojazd znajdujący 
się u nas, w Goleniowie. Straża-
cy zasięgają opinii fachowców, 
bo chcą odrestaurować pojaz-
dy odtwarzając wiernie ich wy-
gląd sprzed lat. Zdobywają przy 
tym doświadczenie, integrują 
się i taki jest cel do osiągnięcia, 
wspólnymi siłami zrobić coś, co 
będzie cieszyło oko- mówi A. 
Skrzypczak. 

Pozostaje czekać cierpliwie 
na efekty prac renowacyjnych, 
a strażakom już z góry podzię-
kować za podjęty trud w odno-
wieniu zabytkowego pojazdu. 

Marcin Simiński 

Zabytkowa bryczka strażacka z nowogardu przechodzi obecnie renowację w Goleniowie- komendant powiatowy straży za-
pewnia, że pojazd wróci do nas, jak już zostanie odnowiony. Fot. KPPSP

w tym miejscu stała zabytkowa bryczka strażacka - nie wiadomo, czy po renowacji 
wróci na to samo miejsce
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Spektakularna akcja w centrum miasta 

Budkę zabrali, ale ma wrócić
Dość spektakularną logistycznie akcję przeprowadzono wczoraj w centrum miasta, przy ul. 700-lecia. Za pomocą dźwigu usunięto stojący tam od zeszłego lata 
kontener, w którym sprzedawano lody i mrożone napoje. Dobra wiadomość dla miłośników zimnych deserów- budka z lodami ma wrócić na swoje miejsce. 

Akcja rozpoczęła się po godz. 
8.00. Na miejsce sprowadzono 
ogromny dźwig z Goleniowa. 
Kontener opleciono grubymi 
pasami, które następnie zacze-
piono na haki, by następnie całą 
konstrukcję unieść ponad koro-
ny rosnących przy drodze drzew 
i umieścić budę na stojącej w 
pobliżu lawecie. Akcja wymaga-
ła chwilowego zamknięcia przez 
policję odcinka ulicy 700-lecia 
dla ruchu pojazdów i pieszych. 
Wszystko poszło sprawnie i bez 
kłopotów, kontener praktycz-
nie w kilka minut został usunię-
ty. Chwilę później policja puści-
ła ruch ulicą. 

Budka z lodami stanęła w tym 
miejscu latem ubiegłego roku. 
Od początku ustawiały się przed 
nią spore kolejki klientów – sma-
koszy mrożonych deserów. Tym 
bardziej, że oferowano tutaj dość 
oryginalne lodowe kombinacje, 
komponowane zwłaszcza z my-
ślą o najmłodszych. Dla tych, 
którzy cenili sobie sprzedawa-
ne w tym miejscu desery lodo-
we, mam dobrą wiadomość. Jak 
dowiedzieliśmy się od wydzier-
żawiającego teren pod kontener, 
właściciela drogerii Jasmin, bud-
ka wróci na swoje miejsce jesz-
cze przed letnim sezonem. Mu-
siała zostać tymczasowo usunię-

ta z powodów formalnych, zwią-
zanych z zawiłymi przepisami 
budowlanymi.  

Warto dodać, że w budce sprze-
dawano lody pod szyldem marki 
LodyBanano. W całym kraju ta-
kich placówek jest przeszło 270. 
Marka należy do firmy Multi Ice 
z woj. podlaskiego, której korze-
nie sięgają 2003 roku. Firma na 
swojej stronie informuje, że nie 
tylko sama stworzyła receptury 
wszystkich sprzedawanych przez 
siebie lodów, ale też produku-
je maszyny do ich wytwarzania 
i barwne kontenery, w których 
zimne smakołyki są oferowane. 

MS

Nieogrodzony basen pożarowy w karsku 

Mieszkańcy obawiają się  
o bezpieczeństwo 
Boimy się o bezpieczeństwo dzieci - alarmują redakcję mieszkańcy Karska. Co jest przyczy-
ną ich obaw? To nieogrodzony basen przeciwpożarowy, który znajduje się w centrum wsi. 
Sołtys tłumaczy, że ogrodzenie pojawi się, ale nie mówi dokładnie kiedy. 

Jak mówią mieszkańcy Karska, 
w zeszłym roku rozpoczęto pra-
ce przy basenie. Stare zniszczone 
ogrodzenie usunięto, wkopano 
dookoła nowe murki, zamonto-
wano słupki. Ku zaskoczeniu, na 
tym się prace zakończyły. 

- Mijają miesiące, a brakuje 
siatki na ogrodzeniu. W pobliżu 
basenu znajduje się plac zabaw, 
bawią się tam dzieci, boimy się, 
że w końcu dojdzie do tragedii - 
ile to trzeba, żeby dziecko wpadło 
do wody- mówi kobieta, miesz-

Operacja wymagała czasowego wstrzymania ruchu

Do stawku jest obecnie swobodny dostęp - to groźne, mówią mieszkańcy

kanka Karska, która skontakto-
wała się z redakcją DN. Podob-
nych telefonów redakcja ode-
brała jeszcze kilka. Mieszkańcy 
domagali się od nas podjęcia te-
matu i wyjaśniania, dlaczego ba-
sen tak długo jest niezabezpie-
czony i kiedy dokończona zosta-
nie budowa ogrodzenia. Pytali 
też o inną sprawę – o płyty jum-
bo, które stanowiły dawny do-
jazd do basenu, a które ich zda-
niem po zdemontowaniu miał 
„przywłaszczyć sobie sołtys Kar-
ska”. 

O wyjaśnienie tych kwestii 
zwróciliśmy się do wywołane-
go przez mieszkańców do tabli-
cy sołtysa wsi, Jerzego Kubickie-
go. W rozmowie z DN sołtys nie 
krył, że jest zaskoczony preten-
sjami mieszkańców, bo ci wprost 
do niego swoich zarzutów nie 
formułowali. 

- Dziwne, że mieszkańcom nie 
przeszkadzało to stare, zniszczo-
ne ogrodzenie, a dzwonią do ga-

zety teraz, kiedy zaczęło się coś 
robić dla poprawy bezpieczeń-
stwa. Ogrodzenie mogłoby być 
szybciej dokończone, gdyby może 
mieszkańcy mi w tym pomogli, 
a tak muszę wszystko sam robić. 
Niemniej będzie zrobione w swo-
im czasie - mówi nam w rozmo-
wie z DN sołtys Karska. J. Ku-
bicki odniósł się także do spra-
wy płyt jumbo. – Ja nie mam na 
swoim podwórku żadnych płyt, 
one leżały na działce prywatnej 
i musiały zostać zdemontowane, 
ale to robiła gmina - mówi J. Ku-
bicki. 

Pozostaje mieć nadzieję, ze 
ogrodzenie powstanie szybciej 
niż później - choćby z uwagi na 
bezpieczeństwo dzieci, o które 
upominają się mieszkańcy wsi. 
To jednak również zadanie gmi-
ny, która rozpoczynając w ze-
szłym roku prace przy basenie, 
zwyczajnie ich nie dokończyła. 

MS

Kontener efektownie zawisł nad ul. 700-lecia
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rozebrano warzywniak

Targowisko znika w oczach
Rozebrano kolejne stoisko funkcjonujące na miejskim targowisku. Tym samym pogłębia się proces rozkładu aktywności handlowej postępujący od czasu, 
gdy w 2011 roku targowisko zostało przejęte w administrowanie przez Gminę. 

 Tym razem rozebrano popu-
larny warzywniak, który znajdo-
wał się tuż przy wejściu na targo-
wisko, jako pierwszy stragan po 
prawej stronie. Zwykle w okresie 
zimowym był on tylko zamyka-
ny a to ze względu na niskie tem-
peratury szkodliwe dla warzyw i 
owoców. Tym razem w trakcie 
takiego sezonowego zamknięcia 
nastąpiła zupełna likwidacja wa-
rzywniaka. Ponieważ na miej-
scu nikogo już z prowadzących 
to stoisko nie było pytamy, więc 
jednego z napotkanych w głę-
bi targowiska kupców, czy zna-
ne są mu przyczyny likwidacji 
stoiska?: „z tego, co wiem - in-
formuje nasz rozmówca- pro-
wadzący chcieli, aby im zawie-
sić opłatę za okres zimowej prze-
rwy, ale burmistrz się nie zgo-
dził, dlatego zlikwidowali zupeł-
nie ten punkt. Mamy więc ko-
lejny przyczynek do zrozumie-
nia, dlaczego nowogardzki bazar 
miejski wygląda jak wygląda i 
dlaczego już tak nieliczni prowa-
dzą tu jeszcze działalność han-
dlową. Powodem podstawowym 
jest polityka władz miejskich a 
jej efektem stopniowe wygasza-
nie działalności na bazarze.

…a gdzie indziej inwestują       
Trend uskuteczniany w Nowo-

gardzie, czyli nieróbstwo w te-
macie ożywiania lokalnego han-
dlu (oczywiście poza gorliwością 
w ściąganiu wysokiej opłaty tar-

gowej) jest zupełnie odwrotny 
wobec tego, co się dzieje w za-
kresie rozwoju miejskich baza-

rów w Polsce, także w naszym 
województwie.  Realizowany 
przez wiele lat program finanso-

wany z Funduszy Europejskich 
zwany roboczo „Nasz Rynek” 
pozwolił wielu samorządom na 
wykonanie generalnej przebu-
dowy i modernizacji tego waż-
nego, zwłaszcza dla małych lo-
kalnych kupców, miejsca prowa-
dzenia handlu, jakim jest miej-
ski bazar. Mimo, że program 
„Nasz rynek” się skończył to na-
dal regularnie na ten cel okre-
ślone kwoty rocznie przeznacza 
Urząd Marszałkowski. W załą-
czeniu tabela z dofinasowaniami 
z naboru 2017 r. Takie inwesty-

cje w miejskie targowiska blisko 
nas zrealizowano między inny-
mi w Goleniowie, a będzie się re-
alizować choćby w Gryficach: To 
dobra wiadomość dla kupców i 
mieszkańców naszego miasta – 
czytaliśmy w październiku 2017 
na jednym z gryfickich porta-
li- w Gryficach powstanie nowe 
targowisko miejskie wraz z za-
pleczem sanitarnym i parkin-
giem. Inwestycja dofinansowana 
z budżetu województwa zachod-
niopomorskiego ma zostać wy-
budowana w 2019 roku. Bazar 
będzie zlokalizowany przy ulicy 
Klasztornej.  

U nas zaś…
 Po tym jak na początku ubie-

głego roku DN po raz kolejny 
alarmował o sytuacji na targo-
wisku, burmistrz urządził „po-
kazówkę”, czyli spotkanie z han-
dlowcami, na którym obieca-
no tym ostatnim inwestycje: - W 
środę, 8 lutego br., w Urzędzie 
Miejskim w Nowogardzie, odby-
ły się konsultacje burmistrza Ro-
berta Czapli z przedsiębiorcami 

w sprawie modernizacji targowi-
ska miejskiego- czytamy na stro-
nie miasta równo rok temu- po-
jawiła się właśnie możliwość po-
zyskania środków unijnych na re-
mont i modernizację nowogardz-
kiego targowiska. Warunkiem 
jednak niezbędnym do pozyska-
nia środków finansowych z UE 
jest wymóg, aby zmodernizowa-
na i przebudowana powierzchnia 
handlowa targowiska posiada-
ła minimum 30% miejsc przezna-
czonych pod sprzedaż produktów 
rolno-spożywczych…Ta część spo-

tkania zakończyła się ustaleniem, 
że kiedy powstanie już projekt to 
odbędzie się kolejne spotkanie, by 
przedyskutować zaproponowane 
rozwiązania modernizacyjne tar-
gowiska -piszą w miejskim ko-
munikacie. Oczywiście żadne-
go spotkania kolejnego nie było i 
to nie tylko, że żaden projekt nie 
powstał, ale dlatego, że gmina od 
starania się o fundusze na ten cel 
odstąpiła, o czym poinformowa-
no „pokątnie” na stronie miej-
skiej około września 2017 r. 

Zakończenie
Już dzisiaj można mieć w za-

sadzie sto procent pewności, że 
wkrótce na targowisku w kon-
sekwencji polityki władz miej-
skich będziemy mogli z pełnym 
przekonaniem zaśpiewać zna-
ną piosenkę Golców (tylko tra-
wersując jej słowa): tu na ra-
zie targowisko, ale wkrótce kar-
toflisko… będzie.  Ale najważ-
niejsze, że i czapla też będzie za-
miast obecnego jeszcze u wejścia 
bociana. 

sm

jeszcze niedawno stał w tym miejscu okazały zieleniak

Adam Fedeńczak w radzie banku 
Adam Fedeńczak, znany lokalny przedsiębiorca, został członkiem rady nadzorczej Banku 
Spółdzielczego (BS) w Goleniowie, jako delegat z Nowogardu. 

Adam Fedeńczak zastąpi w ra-
dzie nadzorczej Romana Gargu-
lińskiego, rolnika z naszej gmi-
ny, który złożył rezygnację. Wy-
bory uzupełniające do rady od-
były się w trakcie zebranie spół-
dzielców nowogardzkiego od-
działu banku, w restauracji Ka-
mena, w dniu 24 stycznia br. 
Kandydaturę A. Fedeńczaka po-
parło większość z ponad 30 gło-
sujących. 

- Naszą rolą będzie ocena dzia-
łań, jakie będą podejmowane 
przez zarząd banku, zgodnie z 
przyjętą strategią. Na razie nie 
zapoznałem się z dokumenta-
cją ponieważ dopiero delegowa-
no mnie do Rady, po pierwszym 
posiedzeniu będę mógł coś powie-

dzieć - mówi nam Adam Fedeń-
czak, który będzie reprezento-
wał „Nowogard” w radzie nad-
zorczej BS w Goleniowie. 

Centrala BS znajduje się w Go-
leniowie. Podlega pod nią kilka 

filii i oddziałów, m.in. w Masze-
wie, Łobzie, Stepnicy, Chociw-
lu, Dobrej, a także oddział znaj-
dujący się od lat w Nowogardzie, 
przy ul. 3 Maja 44. To właśnie, 
dlatego do rady nadzorczej spół-
dzielcy z poszczególnych od-
działów banku wybierają swoje-
go delegata (bank ma strukturę 
spółdzielczą- stąd jego nazwa).  

Bank Spółdzielczy w Gole-
niowie jest częścią Spółdzielczej 
Grupy Bankowej zrzeszającej 
200 Banków Spółdzielczych w 
całym kraju. Banki Spółdzielcze 
SGB to 1,5 miliona klientów, po-
nad 1500 placówek i 3600 ban-
komatów. W tym roku BS ob-
chodzi 70-te urodziny. 

MS

adam Fedeńczak został członkiem rady 
nadzorczej BS w Goleniowie
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
mirosław kozłowski: lat 71, zmarł  30.01.2018r., pogrzeb odbył się 

1.02.2018 r., na cmentarzu w Nowogardzie.
Wojciech Barczak: lat 85, zmarł 31.01.2018r., pogrzeb odbędzie się 

3.02.2018 r., o godz. 11:00 na cmentarzu w Nowogardzie.
Zbigniew kolasa: lat 63, zmarł  1.02.2018r., pogrzeb odbędzie się 

3.02.2018 r., o godz. 13:00 na cmentarzu w Nowogardzie.
Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

Prośba o przekazanie 
1% na leczenie i rehabilitacje

Uprzejmie proszę o przekaza-
nie 1% podatku dochodowego 
na moje konto, które jest prowa-
dzone w Fundacji DOBrO PO-
WraCa

Choruję na nieuleczalną, jak 
do tej pory chorobę-stward-
nienie rozsiane (Sm). Tylko 
kosztowna rehabilitacja (co 
najmniej 2 razy w roku) powo-
duje, że mój stan zdrowia z roku 
na rok pogarsza się, lecz w zwol-
nionym tempie i pozwala mi na 
samodzielne poruszanie się.

Przepisy odnośnie podatku 
pozwalają zarówno osobą praw-
nym jak i fizycznym przekazać 
1% podatku na leczenie i rehabi-
litacje. Zgromadzone w ten spo-
sób środki na koncie, pomogą mi 
na utrzymanie się mojej spraw-
ności zdrowotnej i fizycznej , a 
chciałbym jeszcze pożyć na tej 
ziemi, bez pomocy osób trze-
cich.

Niżej podaję nazwę Fundacji 
,,DOBrO POWraCa,, nr. konta 
951440 1440 0000 2133 5400 
1001 , krS 0000 33 88 78 z do-
piskiem PGŚnlir-Z Skiba-No-
wogard

Serdecznie z góry dziękuję 
wszystkim darczyńcą

Zdzisław Skiba

Po wyjściu z synagogi Jezus 
przyszedł z Jakubem i Janem 
do domu Szymona i Andrze-
ja. Teściowa zaś Szymona le-
żała w gorączce. Zaraz powie-
dzieli Mu o niej. On podszedł i 
podniósł ją, ująwszy za rękę, a 
opuściła ją gorączka. I usługi-
wała im. Z nastaniem wieczo-
ra, gdy słońce zaszło, przynosi-
li do Niego wszystkich chorych i 
opętanych; i całe miasto zebra-
ło się u drzwi. Uzdrowił wielu 
dotkniętych rozmaitymi choro-
bami i wiele złych duchów wy-
rzucił, lecz nie pozwalał złym 
duchom mówić, ponieważ Go 
znały. Nad ranem, kiedy jesz-
cze było ciemno, wstał, wyszedł 
i udał się na miejsce pustynne, 
i tam się modlił. Pośpieszył za 
Nim Szymon z towarzyszami, 
a gdy Go znaleźli, powiedzie-
li Mu: „Wszyscy Cię szukają”. 
Lecz On rzekł do nich: „Pójdź-
my gdzie indziej, do sąsiednich 
miejscowości, abym i tam mógł 
nauczać, bo po to wyszedłem”. I 
chodził po całej Galilei, naucza-
jąc w ich synagogach i wyrzuca-
jąc złe duchy. (Mk 1, 29-39)

Po dokonaniu cudu uwolnie-
nia z mocy złego ducha w świą-
tyni, nastąpiło wielkie porusze-
nie w Kafarnaum. Jak podaje 
dzisiejsze Słowo: całe miasto ze-

brało się u drzwi. Kiedy zakoń-
czył się czas szabatu, czyli kie-
dy nastał wieczór, słońce za-
szło, z całej okolicy zaczęto zno-
sić Jezusowi chorych, dręczo-
nych przez Złego. Zaczęli to ro-
bić, bo byli w synagodze naocz-
nymi świadkami mocy Jezusa. 
Żyjemy w czasach, które w tej 
kwestii zbytnio nie różnią się od 
czasów ziemskiego życia Jezu-
sa. Dziś także są ludzie bardzo 
zmęczeni i szukają uzdrowie-
nia, ulgi, szukają rozwiązania 
dla swoich problemów. Ewan-
gelia Święta dziś mówi ustami 
apostołów: wszyscy Cię szuka-
ją. Czy jednak dzisiaj tak jest? 
Czy dziś w obliczu zmęczenia, 
choroby, przytłaczających nas 
problemów, czy szukamy Jezu-
sa? Czy szukamy u Niego pocie-
szenia, ukojenia? A może szu-
kamy pomocy zupełnie gdzie 
indziej? Naszym zadaniem jako 
ludzi uczestniczących w Eucha-
rystii jest pomóc chorym zna-
leźć Jezusa. Czy pomagam oso-
bom chorym w moim otocze-
niu? Czy pomagam im znaleźć 
Jezusa? Wiadomym jest, że nikt 
z nas nie jest w stanie przywró-
cić komuś zdrowia. To może tyl-
ko Bóg. My natomiast możemy 
pomóc chorym w doświadcze-
niu uzdrawiającej łaski Chry-
stusa. Mamy być jak ci ludzie 
z dzisiejszej Ewangelii, którzy 
przyprowadzali do Jezusa cho-
rych. Wielu starszych, chorych, 
samotnych ludzi tęskni za Je-
zusem, ale w ich życiu pojawi-
ła się jakaś przeszkoda w dotar-
ciu do Niego. Mamy pomóc Je-
zusowi w dotarciu do chorych. 
Bardzo często, jak wynika z roz-
mów chociażby podczas kolę-
dy, jedyną przeszkodą w dotar-

ciu do świątyni jest odległość. 
Człowiek słaby, nogi już nie te, 
idąc, boję się, że się przewrócę, 
nie ma mnie kto zawieźć. Ten 
człowiek chory, człowiek słaby, 
samotny, potrzebuje drugiego 
człowieka, który pomoże mu w 
dotarciu do Chrystusa. Gdy jed-
nak zdrowie nie pozwala Jezus 
pragnie sam iść do tych osób w 
osobie kapłana. Pamiętajmy, że 
sakramenty święte mają Chry-
stusa moc. Są osoby, które ko-
rzystają z odwiedzin kapłana raz 
w miesiącu z komunią świętą. 
To jest dla nich bardzo oczeki-
wany i błogosławiony czas. Nie-
jednokrotnie się zdarza, że na-
gle czyjś stan się pogarsza. Nie 
zwlekaj z wezwaniem kapła-
na, aby dotarł do chorego z na-
maszczeniem, z sakramentem 
pokuty i pojednania, z komu-
nią świętą. Jakże wielu przez na-
sze zaniedbanie odchodzi z tego 
świata nie pojednanymi z Bo-
giem. Odchodzą nieprzygoto-
wani, bo my uznaliśmy, że jesz-
cze nie czas. Mam być człowie-
kiem, który doprowadza cho-
rych do Jezusa. Ewangelia jed-
nak pokazuje nam jeszcze jedną 
prawdę, którą musimy przyjąć. 
Słowo mówi, że Jezus uzdrowił 
wielu, a to znaczy, że nie wszyst-
kich. Później, gdy go szukano, 
Jezus mówi, aby poszli gdzie in-
dziej, aby mógł nauczać. Misją 
Jezusa jest nauczanie o Króle-
stwie Bożym, wzywanie do na-
wrócenia, a nie fizyczne uzdra-
wianie. Jezus przede wszystkim 
jest Zbawicielem, nie uzdrowi-
cielem. Czy nie skupiamy się 
bardziej na znakach, cudach niż 
nauczaniu Jezusa? Gdybym do-
świadczył jakiejś łaski to wte-
dy bym uwierzył. Chrystus pra-
gnie byśmy uwierzyli Mu na sło-
wo. Prośmy dziś o łaskę wrażli-
wości na chorych ludzi. Prośmy, 
aby Bóg otwierał nasze oczy na 
cierpienia braci! Bądźmy ludź-
mi, którzy bardziej niż o zdro-
wie fizyczne zabiegają o swoje 
zbawienie. 

Ks. Krystian Dylewski 

Wizyty duszpasterskie 
w Parafiach 

Parafia pw. św. Rafała Kali-
nowskiego w Nowogardzie

3.02.2018 (sobota) 
-  Sieciechowo, 
ul. Asnyka 
i Górna
Kolędę rozpoczynamy o godz. 

14.00. 
W sobotę Parafia pw. św. Ra-

fała Kalinowskiego w Nowogar-
dzie zakończy już wizyty dusz-
pasterskie-kolędę.

Parafia pw. WNIEBOWZIĘ-
CIA NMP w Nowogardzie 

Zakończyliśmy wizytę duszpa-
sterską – kolędę. Dziękujemy za 
otworzenie mieszkań kapłanowi. 
Dzielimy z Wami radości i bóle, 
o których nam mówiliście pod-
czas rozmowy. Serdeczne „Bóg 
zapłać” za   składane ofiary pod-
czas kolędy i za życzliwość nam 
okazywaną. Za trud posługi dzię-
kujemy naszym ministrantom. 

Opr. MR 
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Kino na weekend

CeNY BIleTÓW
a. Normalny: 15 zł
b. Ulgowy: 13 zł- bilet ulgowy przysługuje osobom uczącym się do 25 roku 

życia, po okazaniu legitymacji szkolnej lub studenckiej,
c. Rodzinny: 13 zł - 2 dorosłych + 1 dziecko l 1 dorosły + 2 dzieci l 2 dorosłych + 

2 dzieci (Bilet Rodzinny obowiązuje wyłącznie na filmy familijne i bajki),
d. Zbiorowy: 11 zł - grupa zorganizowana pow. 15 osób 
l zakup biletów - przynajmniej 1 doba przed seansem. 
Uwaga!!! Godziny seansów filmowych mogą ulec zmianie.

Pomóż Fabianowi! 
Przekaż swój 1% podatku. 

Fundacja Dzieciom „Zdążyć  
z pomocą” 31445 Ławniczek Fabian

KRS : 0000037904 
Za okazaną pomoc Dziękujemy!

 PaDDINGTON 2
02.02.2018, godz. 15:30
03.02.2018, godz. 15:30
04.02.2018, godz. 15:30
Familijny, Komedia, Przygodo-

wy, Francja, Wielka Brytania 2017, 
103 min, Od lat: B/O

POLSKI DUBBING
Tym razem rezolutny niedźwia-

dek o nienagannych manierach 
i skłonności do wpadania w tara-
paty trafi w złe towarzystwo. Po-
myłkowo osadzony w areszcie 
wśród zepsutych do szpiku kości 
typów spod ciemnej gwiazdy, na-
iwny Paddington zrobi wszystko, 
by sprowadzić ich na dobrą dro-
gę. A że siłę przekonywania ma 
wielką, rzecz może się udać. Każdy 
przecież chętnie przyjmie pomoc-
ną łapę nawet jeśli jest nieco lep-
ka od marmolady. Szczególnie je-
śli futrzasty zada swe fundamen-
talne pytanie: Misia w sercu nie 
masz?!

SYN krÓlOWeJ ŚNIeGU
02.02.2018, godz. 18:00
03.02.2018, godz. 18:00
04.02.2018, godz. 18:00
85 min., Dramat, Baśń, Polska 

2018, Od lat: 15

"Syn Królowej Śniegu" łączy ce-
chy dramatu i współczesnej ba-
śni, w której dobro walczy ze złem. 
Jego akcja rozgrywa się w dwóch 

przeplatających się ze sobą wy-
miarach - realistycznym oraz po-
etycko-baśniowym. Sześcioletni 
chłopiec Marcin (Maciej Bożek), 
spragniony miłości i ciepła, dzię-
ki emerytowanemu pisarzowi Ka-
zimierzowi (Franciszek Pieczka), 
ucieka do krainy fikcyjnych boha-
terów Hansa Christiana Anderse-
na. Tam, oddzielony parawanem 
fantazji od rzeczywistości, w któ-
rej z różnych względów nie potrafi 
się odnaleźć, czuje się bezpieczny. 
Jego dwudziestokilkuletnia matka 
Anna (Michalina Olszańska) wy-
chowuje go samotnie, ledwo wią-
żąc koniec z końcem. Żeby mieć 
pieniądze na wynajem pokoju u 
Zofii (Anna Seniuk) i utrzymanie, 
pracuje w centrum handlowym i 
knajpie. Zmagając się z prozą co-
dzienności, pod presją otoczenia, 
nie dostrzega tego, co w życiu naj-
ważniejsze. Gdy pozna Kamila (Ra-
fał Fudalej), pojawi się nadzieja na 
lepsze jutro. Tylko czy Anna, któ-
ra próbuje przypodobać się peł-
nej pokus współczesnej rzeczywi-
stości, wybierze właściwą drogę? 
Czasami jesteśmy zagubieni tak 
bardzo, że popełniamy błędy, któ-
rych nie da się naprawić.

PlaN B
02.02.2018, godz. 20:00
03.02.2018, godz. 20:00
04.02.2018, godz. 20:00
104 min., Dramat, Komedia, Pol-

ska 2018, Od lat: 15

PREMIERA!!!
Film o miłości. Bohaterów filmu 

poznajemy kilkanaście dni przed 
Walentynkami, w chwili, gdy w ich 
życiu wydarza się coś całkiem nie-
oczekiwanego. Sytuacje, z który-
mi się konfrontują, prowadzą do 
zaskakujących rozwiązań. Wnoszą 
w ich życie nową jakość, za spra-
wą przypadku, bądź zrządzenia 
losu. Dają nadzieję na odnalezie-
nie prawdziwych uczuć i auten-
tycznych więzi.

Dzień Babci i Dziadka  
w Przedszkolu Nr 4
 Dnia 31 stycznia w Przedszkolu nr 4 odbyły się uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziad-
ka. Dziadkowie i babcie licznie przybyli na uroczystości. Każda z grup przygotowała część 
artystyczną, natomiast starsze grupy, również inscenizację „ Jasełek”. Dziadkowie mogli 
zobaczyć, jak pięknie występują ich wnuczęta.

Przedszkolaki śpiewały piosn-
ki, tańczyły i recytowały wier-

szyki. Goście byli poruszeni. W 
oczach niektórych, można było 

dostrzec łzę wzruszenia. Wy-
stępy dzieci zostały nagrodzo-
ne gromkimi brawami. Kolejną 
niespodzianką dla naszych gości 
były wspólne tańce przy muzyce 
wraz z wnuczętami . Na koniec 
wszyscy rozkoszowali się pysz-
nymi ciastami domowego wy-
pieku. Spotkanie przebiegło w 
serdecznej atmosferze. I za rok 
znów się spotkamy z naszymi 
kochanymi dziadkami.

KATARZYNA ROGOWSKA
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Producenci rolni, którzy stosują RSM® znają pro-
dukt. Często jednak wielu z nas zastanawia się 
nad możliwościami wykorzystania RSM® we 
własnym gospodarstwie. RSM® to nawóz bez-
pieczny, należy jednak znać zasady jego stoso-
wania, ponieważ od techniki aplikacji, kondycji 
roślin i warunków pogodowych, zależy sukces 
w nawożeniu. Oto kilka wskazówek.

Należy pamiętać, że RSM® to:

l  płynny nawóz azotowy. Jest to nawóz doglebowy, nie 
dolistny, pomimo tego, że może być stosowany pogłównie. 
Pobierany jest głównie przez system korzeniowy roślin, tylko 
niewielka część nawozu pokrywa liście (ok. 5%), reszta 
produktu spływa do gleby, skąd pobierana jest przez system 
korzeniowy rośliny,

l  trzy formy azotu w jednym produkcie: 50% - forma amido-
wa NH

2
, 25% forma amonowa (NH

4
+), 25% - forma azotanowa 

(NO
3

-) sprawiają, że azot zawarty w nawozie pozostaje dostępny 
dla roślin przez długi czas,

l  nawóz bezpieczny dla środowiska naturalnego. Poprzez lepsze 
wykorzystanie przyswajalnych form azotu, wpływa na ograni-
czone przemieszczanie się pierwiastków do wód gruntowych.

Czynniki wpływające na prawidłowe nawożenie 
roztworem RSM®:

l   rośliny muszą być w dobrej kondycji, tj. być zdrowe i mieć 
dobry turgor. Zbyt niskie napięcie powierzchniowe rośliny 
(niski turgor) może skutkować poparzeniem - dopuszczalne 
uszkodzenia roślin to 2 % (max. 5%). Jeśli uszkodzenia liści 
są większe należy liczyć się z negatywnym wpływem na plon,

l   nawożenie należy przeprowadzić gdy temperatura powietrza 
wynosi maksymalnie 20°C, a względna wilgotność powietrza 
wynosi powyżej 60%. Ponadto rośliny muszą być suche, a na-
wożenie najlepiej przeprowadzać w dni pochmurne,

l  prędkość z jaką powinniśmy się poruszać opryskiwaczem po 
polu nie powinna przekraczać 8 km/h (gęsty łan – prędkość 
4 km/ha),

l  prędkość wiatru podczas zabiegu nie powinna być większa 
niż 6 m/s. Dotyczy to aplikacji RSM® za pomącą rozpylaczy. 
W przypadku nawożenia z użyciem węży rozlewowych nie 
ma to znaczenia.

l   efektywne nawożenie RSM® to zastosowanie odpowiednich 
technik aplikacji. Do nawożenia wykorzystujemy opryski-
wacz wyposażony w rozpylacze wytwarzające krople, o du-
żym napięciu powierzchniowym. Im niższe ciśnienie i więk-
sze krople tym mniejsze jest ryzyko uszkodzeń roślin,

•  rozpylacze wielootworowe – należy przestrzegać zaleceń dot. optymalnej 
wysokości belki polowej oraz ciśnienia roboczego. Wielkość kryzy decyduje 
o wielkości wydatku RSM®. Belkę opryskiwacza należy unieść na wysokość 
1 m lub nawet 1,5 m od powierzchni łanu. Jeśli belka jest zbyt nisko, to na 
polu, może powstawać tzw. „efekt zebry”. Jest on widoczny w latach ze zbyt 
małą ilością opadów. W takich warunkach RSM® nie zostaje odpowiednio 
rozmyty na całej powierzchni pola. W latach o wystarczającej ilości opadów 
(równomiernie rozłożonych w trakcie wegetacji) nie ma takich problemów,

•  rozpylacze wachlarzowe – ekstremalnie grubokroplista ciecz w postaci 
łagodnego wachlarza skierowanego do tyłu ogranicza do minimum możli-
wości uszkodzenia roślin. Belkę opryskiwacza powinna być umieszczona na 
wysokości 60-70 cm od powierzchni łanu (wyeliminowany „efekt zebry”),

l   warunkiem optymalnego nawożenia RSM® jest stosowanie nawo-
zu na suche rośliny. Odpowiednio przeprowadzona aplikacja nie 
powoduje poparzeń liści zbóż, czy rzepaku, ponieważ roztwór 
szybko spływa z ich powierzchni (nierozcięczona kropla nie roz-
pływa się). Jeśli na liściach będą utrzymywały się np. krople rosy, 
wówczas roztwór będzie utrzymywał się na ich powierzchni, 
co może powodować poparzenia roślin, 

l   łączenie RSM® z innymi pestycydami czy nawozami dolistnymi 
bywa ryzykowne (zwiększa się ryzyko poparzeń roślin),

l  termin wykonania nawożenia powinien uwzględniać indywi-
dualne potrzeby roślin, tempo jej wzrostu i możliwości po-
brania pierwiastka z gleby. RSM® z uwagi na płynną formułę 
można stosować w niesprzyjających warunkach glebowych, 
jak np. susza.

l  Jakość RSM® – decyduje w dużej mierze o efektywności 
nawożenia. Z tego względu nawóz należy kupować w Autory-
zowanej Sieci Dystrybucji Grupy Azoty.

Co należy wiedzieć, aby móc bezpiecznie 
stosować RSM® na swoim polu?

Agroskład Nowakowski Sp. J.
72-130 Maszewo

ul. Jedności Narodowej 22c
tel. 91 46 47 100

AUTORYZOWANY
DYSTRYBUTOR:

Oddział Święte 35B
73-110 Stargard

tel. 91 577 01 76
www.agrosklad.pl
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Koło rośnie, czyli rok 2017 w „Tęczaku” 
Zarząd Koła PZW „Tęczak”, 28 stycznia podsumował rok swojej działalności. W zebraniu w restauracji „Kamena” wzięło udział ponad 30 członków. 

Zarząd Koła pracował w skła-
dzie: Zygmunt Heland – pre-
zes, Ryszard Patyk – wiceprezes, 
Adam Włodek – skarbnik, An-
drzej Winczewski, Stanisława Le-
ciejewska – sekretarze, Jan Lipski 
– gospodarz, Ryszard Paleta, 

Paweł Pińkowski -  członkowie 
Zarządu. 

Komisja Rewizyjna: Kamil Pa-
leta – przewodniczący, Marek To-
maszewski i Marek Rymarowicz – 
członkowie 

Sąd Koleżeński: Krzysztof Łu-
czak – przewodniczący, Wiesław 
Sawicki, Zenon Łuczak, Jerzy Żyt-
ko – członkowie 

Delegaci na Zjazd Okręgu: 
Zygmunt Heland, Adam Włodek, 
Wojciech Kaźmierczak  - zastęp-
ca delegata. 

Komisja Egzaminacyjna pra-
cowała w składzie: Marzena Kaź-
mierczak – przewodnicząca, Pa-
tyk Ryszard, Adam Włodek, Ry-
szard Paleta – członkowie. 

Sprawozdanie
Tematem posiedzeń Zarządu 

były sprawy związane z funkcjo-
nowaniem naszego Koła. Ochro-
na wód, szczególnie rzek (indywi-
dualny monitoring Ryszarda Pa-
lety), przygotowanie do zawodów 
wędkarskich wynikających z Pre-
liminarza, czyli zawiadamianie 
członków Koła, zakup upomin-
ków. 

Ponadto zarząd starał się po-
zyskiwać sponsorów.  Przepro-
wadzano też egzaminy dla nowo 
wstępujących kandydatów na 
członków naszego Koła wg po-
trzeb. Opłaty wędkarskie były 
przyjmowane w sklepie wędkar-
skim „Tęczak” przy ul. Waryń-
skiego przez Marzenę Kaźmier-
czak. 

Sezon wędkarski w Kole
Zawody podlodowe
Pierwsze zawody w sezonie 

wędkarskim 2017 rozegrano na 
jeziorze nowogardzkim i były 
to zawody podlodowe. I miej-
sce spod lodu wyłowił Hubert 
Gwizdała z wynikiem 425 pkt, II 
Marcin Szewczyk, III Paweł Do-
szczeczko. Hubert Gwizdała wy-
grał piankowe gumowce z ciepły-
mi wkładkami, akurat na siarczy-
ste mrozy. 

Zawody obsługiwali: Jan Lip-
ski, Adam Włodek, Andrzej Win-
czewski, Ryszard Paleta, Zygmunt 
Heland. 

19 marca rozegrano towarzy-
skie zawody na jeziorze nowo-
gardzkim.  

Jedyne miejsce punktowane, 
oczywiście pierwsze, zajął Wojtek 
Kaźmierczak.

I zgarnął ładny puchar. Nie-
stety, ryba tego dnia była chime-
ryczna i nie brała nawet na pla-

ster miodu. Reszcie zawodników 
nie udało się skusić żadnej, nawet 
najmniejszej uklei. Za to wszyst-
kim bardzo smakowały zgrillowa-
ne kiełbaski. 

Zawody obsłużyli: Ryszard Pa-
tyk, Jan Lipski, Adam Włodek, 
Zygmunt Heland, Andrzej Win-
czewski. 

23 kwietnia rozegrano zawody 
o Mistrzostwo Koła. 

Impreza odbyła się w Kamieniu 
Pomorskim. W zawodach wzięło 
udział 43 zawodników. 

I miejsce, a tym samym Mi-
strzem Koła na rok 2017 został 
Kamil Paleta z wynikiem 2  420 
pkt, I wicemistrz Ireneusz Wy-
brzak – 1960 pkt, II wicemistrz – 
Marek Rymarowicz – 1 800 pkt. 

Wszyscy zawodnicy otrzyma-
li okolicznościowe puchary i upo-
minki. Tuż za podium uplasowa-
ła się jedyna kobieta startująca 
w stawce zawodników, Stanisła-
wa Leciejewska z wynikiem 1 560 
pkt. Nagrodzono także zawodni-
ków, którzy zajęli miejsca od 5 do 
15. 

Zawody obsłużyli: Ryszard Pa-
leta, Jan Lipski, Adam Włodek, 
Ryszard Patyk, Zygmunt Heland, 
Andrzej Winczewski. Zwyczajo-
wo koniec wieńczy dzieło w po-
staci smacznych grillowanych 
kiełbasek ze sklepu „Promyk” Jo-
anny Łuczak. 

Sezon spinningowy otworzy-
liśmy 7 maja na jeziorze Nowo-
gardzkim. Równolegle zostały 
rozegrane zawody spinningowe. 

Na wodę wypłynęło 13 węd-
karzy. Na brzegu rozstawiło swój 
sprzęt 22 spławikowców. 

Na spinning udało się przechy-
trzyć rybę jedynie Kamilowi Pale-
cie. Wśród spławikowców tryum-
fował Marek Rymarowicz – 620 
pkt, II – Miroslaw Kozak, III – 
Wiesław Sawicki. 

Zawody obsłużyli: Ryszard Pa-
tyk, Ryszard Paleta. Zwyczajowo 
nie zabrakło także smacznego po-
częstunku. 

11 czerwca Koło zorganizowa-
ło zawody spławikowe dla dzie-
ci i młodzieży na jeziorze nowo-
gardzkim z okazji Dnia Dziecka. 

Frekwencja nie była zbyt im-
ponująca (w roku ubiegłym bra-
ło udział 28 dzieci) za to ryba bra-
ła znakomicie. Prawie wszyscy 
zawodnicy złowili ryby. Zawody 
wygrał Eryk Nowaczewski – 1720 
pkt., II Lena Gawlicka, III Szy-
mon Nocek. 

Zawody obsłużyli: Ryszard Pa-
leta, Jan Lipski, Adam Włodek, 
Ryszard Patyk, Zygmunt Heland. 

Wszystkie dzieci otrzyma-
ły upominki. Po zawodach było 
wspólne grillowanie oraz słod-
kości dla milusińskich. Nie za-

brakło też sponsorów, którymi 
byli w przeważającej większości 
członkowie naszego Koła: Ma-
rzena i Wojtek Kaźmierczak, Jo-
anna i Krzysztof Łuczak – sklep 
„Promyk”, Tadeusz Kozioł, Ma-
rek Rymarowicz, Joanna i Łukasz 
Samek, Zygmunt Heland, Paweł 
Pińkowski, Tadeusz Stępień, Jan 
Lipski, Anna Narkiewicz, Krysty-
na i Jan Sachryń. 

9 września na prywatnej wo-
dzie zorganizowano zawody dla 
członków Zarządu i sponsorów 
o Puchar Prezesa Koła Tęczak. 

I miejsce zajął Ryszard Paleta z 
bardzo dobrym wynikiem 2510 
pkt, wśród płoci trafił się także 
piękny złoty karaś i lin. II m za-
jęła Stanisława Leciejewska (tar-
get płoci), III Marek Rymarowicz. 
Zwycięzca otrzymał  oryginalny 
puchar oraz upominek, nagro-
dzono także p. Stasię i Marka. Za-
wody zakończył grill i opowieści 
o taaakich rybach. Zawody profe-
sjonalnie sędziował Adam Wło-
dek. 

24 września Zarząd zorgani-
zował towarzyskie zawody dru-
żynowe. Ogółem wystartowało 
11 timów, 

Po podliczeniu punktów naj-
lepszym wynikiem mogła się po-
chwalić drużyna Wojtek Kaź-
mierczak i Marek Rymarowicz 
1360 pkt, II Sadło Cezary i Jerzy, 
III Roman Gurbiel i Błażej Jutkie-
wicz. 

Nie zabrakło ciekawych upo-
minków oraz zwyczajowego gril-
la. 

22 października - odbyły się 
zawody towarzyskie w Kamieniu 
Pomorskim w zawodach wzięło 
udział aż 38 osób. Zwyciężył Ma-
rek Tomaszewski z niezłym wyni-
kiem 3980 pkt, tuż za nim Robert 
Macełko 3640. II miejsce Marek 

Rymarowicz. Upominki wręczo-
no zawodnikom od 1-12 miejsca. 

Przy dość kiepskiej pogodzie 
ciepłe kiełbaski smakowały wy-
bornie. 

Podziękowania dla członków 
Zarządu Koła oraz Sponsorów. 

Przy organizacji każdych zawo-
dów oprócz środków wydatkowa-
nych z budżetu Zarząd Koła stara 
się pozyskać sponsorów i od pra-
wie 20 lat sponsorzy nie odma-
wiają nam wsparcia.

A są to: Marek Słomski promo-
cja Koła, sklep „Promyk” p. Jo-
anny i Krzysztofa Łuczak, ciast-
ka cukiernia „Marysieńka” p. Ma-
rii Malinowskiej, sklep p. Marze-
ny Kaźmierczak, Tadeusza Kozła. 
I wielu innych, w tym członków 
zarządu naszego Koła: Stanisła-
wy Leciejewskiej, Jana Lipskiego, 
Adama Włodka, Ryszarda Palety, 
Ryszarda Patyka, Zygmunta He-
land,  Pawła Pińkowskiego. 

Stan członków w roku 2017 
Stan członków naszego Koła z 

roku na rok się powiększa, dzię-
kujemy za zaufanie. Było nas w 
roku 2012 – 252, obecnie jest nas 
322. 

Informacja Prezesa
Składaliśmy wnioski do ZO 

PZW 
- Wnioskowaliśmy o to, aby ZO 

PZW wnioskował do ZG PZW o 
jednolitą dopłatę na podstawie 
której będzie można wędkować w 
całym kraju. 

- o obniżenie wymiaru pstrąga 
do 30 cm, 

- możliwość zabierania łososia 
z łowiska,  

- interwencji w sprawie obni-
żenia poziomu wody w jeziorze 
Kościuszki, ale wody obecnie jest 
pod dostatkiem, 

- obecnie mamy problem z nad-
miarem wody w jeziorze Karsk, 

który staramy się rozwiązać, roz-
poznanie problemu i interwencja 
na miejscu. 

- ustanowienia godzin bez war-
kotu skuterów wodnych na jezio-
rze Nowogardzkim, 

- odznaczenia Stanisławy: Le-
ciejewskiej złota odznaką i Kami-
la Palety srebrna odznaką PZW. 

Pani Stanisława Leciejewska 
została odznaczona złotą od-
znaką Polskiego Związku Węd-
karskiego za długoletnią pracę 
na rzecz amatorskiego wędkar-
stwa w Kole PZW „Tęczak”. 

Otrzymaliśmy sprzęt wędkar-
ski z ZO PZW zarekwirowany 
przez Straż Rybacką w 2017 r., ko-
łowrotki, które zamierzamy wrę-
czyć dzieciom podczas zawodów 
wędkarskich z okazji Dnia Dziec-
ka. A to oznacza, że SSR pracuje 
intensywnie. Przykładem częste 
kontrole na jeziorze Kościuszki.

Ważnym zadaniem dla nas na 
nadchodzący rok byłoby zorga-
nizowanie konkursu fotograficz-
nego pt. „Jeziora gminy Nowo-
gard”. Byłby to też kontekst do 
spotkania z młodzieżą w szkole 
i zachęcanie ich do włączania się 
w działania na rzecz wędkarstwa 
i ochrony przyrody. Ze społecz-
nego punktu widzenia oraz dobra 
funkcjonowania. 

Ogólnie jednak przeważają po-
zytywy, czego przykładem jest 
większa dbałość ZO PZW o in-
teresy wędkarzy, unormowa-
nie choćby umów z prywatnymi 
dzierżawcami, racjonalne gospo-
darowanie wodami w zasobie ZO 
PZW, dobra polityka inwestycji w 
rozwój ośrodka zarybieniowego 
w Goleniowie. 

Z wędkarskim pozdrowieniem 
Zygmunt Heland 

Prezes Koła PZW Tęczak 
w Nowogardzie 

członkowie PZw tęczak podczas zebrania sprawozdawczego
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ROLNIKU, OD 2018 ROKU WNIOSEK O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI 
TYLKO PRZEZ INTERNET 

 
W 2018 roku uległy zmianie podstawowe zasady dotyczące sposobu składania wniosku o przyznanie 
płatności. Jest to związane z rozporządzeniem KE z 2014 r., które nakazuje krajom członkowskim 
wdrożenie tzw. geoprzestrzennego formularza wniosku. Wnioski składane będą w formie elektronicznej 
za pośrednictwem nowej aplikacji eWniosekPlus, dostępnej od 15 marca 2018 r. na stronie: 
www.arimr.gov.pl 

Oświadczenie potwierdzające brak zmian w roku 2018 w odniesieniu do wniosku o przyznanie 
płatności złożonego w roku 2017 

W 2018 roku w przypadku, gdy dane z wniosku i załączników do wniosku o przyznanie płatności na rok 
2017 nie uległy zmianie, można zamiast Wniosku o przyznanie płatności na rok 2018 złożyć Oświadczenie 
potwierdzające brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego  
w roku 2017. 
Oświadczenie może złożyć jedynie rolnik, który we wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 
deklarował powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha i ubiegał się wyłącznie o: 
 

 jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do 
powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec, płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu,  

 płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami 
(płatność ONW) (PROW 2014-2020),  

 wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013),  
 premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020). 
 
 

 

 

 
eWniosekPlus to: 
 

 możliwość deklarowania poszczególnych upraw, 
 pomocne wskazówki, 
 minimum formalności, 
 szansa na wcześniejszą wypłatę płatności. 

Informacje dotyczące eWniosku i Oświadczenia: 
 

 Punkty Informacyjne w Biurach Powiatowych ZOR ARiMR, 
 na stronie internetowej www.arimr.gov.pl, 
 pod bezpłatnym numerem infolinii 800-38-00-84. 

 

Zachodniopomorski Oddział Regionalny ARiMR zaprasza wszystkich zainteresowanych pomocą rolników 
przy wypełnianiu wniosków w aplikacji eWniosekPlus na szkolenia, które odbywać się będą od 19 lutego 
na terenie woj. zachodniopomorskiego we wcześniej ustalonych terminach. 

Terminy: 
 15 lutego do 14 marca 2018 roku – możliwość złożenia Oświadczenia, 
 15 marca do 15 maja 2018 roku rozpoczęcie kampanii przyjmowania wniosków  

za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. 
 

To są jego pieniądze, czy Gminy?

3000 zł nagrody za aranżację świąteczną! 
Biedna Gmina Nowogard, której nie stać na załatwienie wielu, nawet podstawowych, potrzeb obywateli to jak się okazuje nie taka biedna skoro jednocze-
śnie rękoma swojego włodarza rozdaje forsę na prawo i lewo i to w kwotach nieliczących się z żadną racjonalnością. 

W tym tygodniu UM poinfor-
mował opinię publiczną o roz-
strzygnięciu konkursu pn. „Naj-
ładniejsza aranżacja świątecz-
na 2017”. Konkurs ogłoszony zo-
stał po raz kolejny przez Burmi-
strza Nowogardu. Konkurs roz-
pisano w II kategoriach: budyn-
ków jednorodzinnych i balko-
nów w budynkach wielorodzin-
nych.  Jak podaje Gmina deko-
racji balkonowej w tym roku 

nie zgłoszono żadnej natomiast 
w kategorii budynków jednoro-
dzinnych przedłożono do kon-
kursu 4 (słownie cztery) aranża-
cje świetlne.  Ocenę sensu takie-
go konkursu przypominającego 
peerelowskie rywalizacje o przo-
downictwo w … pozostawiamy 
na boku. Natomiast nie moż-
na przejść obojętnie obok inne-
go aspektu wydarzenia.  Kon-
kurs jak wynika z gminnego opi-
su, mimo, że cieszył się żenują-
co niskim zainteresowaniem na-
tomiast wysokość nagród jest 
w nim niebywała.  Zwycięz-
ca otrzymał bowiem kwotę … 
3000 zł! Do tego, tzw. wyróżnio-
ny 1000 zł!

Dlaczego tyle?
Wysokość tych nagród jest zu-

pełnie nieracjonalna i to zarów-
no ze względu na rodzaj nagra-
dzanego z pieniędzy publicz-
nych „dokonania”, jak i w kon-
tekście ogólnej biedy miejskie-
go budżetu.  Jak wiadomo naszej 
gminy nie stać zarówno na zała-
twienie podstawowych potrzeb 
mieszkańców (np. fatalny stan 
wielu dróg wiejskich), a tym bar-
dziej nie stać na zaoferowanie 
realizacji ich „wyższych” ocze-
kiwań, (które dzisiaj są już stan-
dardem) np. dostępu do własne-
go, czyli gminnego basenu, czy 

choćby porządnego stadionu. 
Umiejętności lokalnego włoda-
rza w zakresie zarabiania, czy-
li powiększania dochodów kasy 
gminnej w porównaniu z sąsia-
dami należy pokryć wstydliwie 
zasłoną milczenia- wystarczy ze-
stawić kwoty, jakie na inwestycje 
może przeznaczyć rocznie nasza 
gmina i gmina Goleniów- w Go-
leniowie jest to 10 razy więcej.  
A wysokość kwot na inwestycje 

zależy tylko i wyłącznie od do-
chodów gminy a te od zapobie-
gliwości i umiejętności konstru-
owania strategii dochodowych 
przez burmistrza. Burmistrz ma 
za to zupełnie inne pasje – pa-
sjami rozdaje forsę, oczywiście 
tam, gdzie węszy jakąś osobistą 
korzyść polityczną, czyli „zwrot” 
podczas wyborów. Dlatego 4 ka-
fle w opisywanym „konkursie” i 
także wiele innych podobnych 
„wydawek” np. w letnich zawo-
dach rekreacyjnych na boisku 
szkoły na Poniatowskiego razem 
rozdał, jako nagrody od burmi-
strza … prawie 30 tys. złotych!    

Sam ustala te kwoty
Wysokość nagród na świą-

teczne elewacje może razić 
szczególnie, gdy zestawimy je 
np. z kwotami przeznaczanymi 
dla organizacji pożytku publicz-
nego, które prowadzą często ca-
łoroczną działalność, np Caritas 
otrzymał właśnie „wsparcie” na 
działalność w 2018 roku w kwo-
cie 2920 zł a są takie wnioski, 
które nie otrzymują wsparcia w 
ogóle. Nie wiadomo bliżej, z ja-
kiej rubryki budżetowej są po-
bierane i wydatkowane kwoty, 
jak te 4 tys. na konkurs świeci-
dełkowy, czy te 30 tys. na igrasz-
ki rekreacyjne. Dostęp do infor-
macji publicznej napotyka bo-

wiem u nas na spore trudności. 
Jedno jest pewne żadne z tych 
wydatków nie są przedmiotem 
decyzji Rady Miejskiej – to sa-
modzielna decyzja burmistrza 
tak, jak zresztą jak w przypad-
ku wielu innych wydatków, o 
których niejednokrotnie pisali-
śmy w DN. Warto wskazać jesz-
cze na to, że każda heca, jak i ta 
heca z konkursem na świątecz-

ne lampki uzyskuje także kosz-
towną oprawę – powołuje się 
komisje z płatnych urzędni-
ków, spisuje regulaminy, komi-
sja obraduje, potem jest jeszcze 
bardzo długie sprawozdanie na 
stronie miasta spisywane przez 
opłacanego ekstra zatrudnione-
go w tym celu piszącego.( nie pi-
sał go bowiem zatrudniony w 
propagandzie PS.) Notabene to 

sprawozdanie z gali wręczenia 
3 tys. zł. plus 1 tysiąca podpisa-
ne, sb, to sądząc po infantylnym 
stylu i kompozycji pisała chyba 
jakaś uczennica lub uczeń SP. 
Tak kwitnie niczym  barszcz So-
snowskiego nowogardzka repu-
blika bananowa - banan ten źró-
dełko, czyli miejską kasę, ssie aż 
miło. 

sm

jedna z aranżacji uczestniczących w konkursie. fot. UM



2-5.02.2018 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

11

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Ina Goleniów wysoko  
wygrywa z Pomorzaninem

Na treningu stracili 
najlepszego strzelca
W środę (31 stycznia), o godzinie 18:00 w Goleniowie, pił-
karze Pomorzanina rozgrywali mecz sparingowy z czwarto-
ligową Iną Goleniów. Gospodarze wysoko wygrali 4:1, choć 
do 80. minuty nowogardzianie toczyli wyrównany bój.  Naj-
gorsza wiadomość przyszła jednak przed meczem, podczas 
treningu kontuzji mięśniowej nabawił się najlepszy strzelec 
Pomorzanina – Rafał Listkiewicz. Uraz wykluczy piłkarza z 
gry na co najmniej 5-6 tygodni.  

Ina Goleniów – Pomorzanin Nowo-
gard 4:1 (1:0)

Gol: Kacper Litwin (65’)
Skład: Kornel Pękala – Damian Ko-

sior, Marcin Skórniewski, Michał Ko-
menda, Natan Wnuczyński – Gracjan 
Wnuczyński, Rafał Mendyk, Maciej 

Grzejszczak, Maciej Dobrowolski – Kamil Lewandowski, Kacper Li-
twin; zmiany: Paweł Królik, Konrad Adamek, Michał Teodorczyk, 
Michał Fedak.  

Osińska liga Piłki Siatkowej

Nowogard – Krzywice,  
hit 8. kolejki
W niedzielę (4 lutego) siatkarze walczący w Osińskiej Lidze Piłki Siatkowej rywalizować 
będą w ramach 8. kolejki rozgrywek. Zdecydowanie najciekawszym meczem będzie pojedy-
nek liderów z Nowogardu oraz obrońców tytułu z Krzywic. Bardzo ciekawie zapowiada się 
także pojedynek drugiego zespołu z czwartym, czyli mecz Czermnica - Gwiazda.

Tym razem rozgrywki Osiń-
skiej Ligi Piłki Siatkowej roz-
poczną się od prawdziwego hitu. 
O godzinie 10:00 naprzeciw sie-
bie staną siatkarze Czarnych No-
wogard oraz KEMKA Krzywice. 
Przypomnijmy, że Czarni są nie 
do zatrzymania, w 7 meczach 
zanotowali komplet zwycięstw 
bez straty choćby jednego seta. 
Z kolei obrońcy mistrzowskiego 
tytułu przegrali w 1. kolejce, a 
następnie zanotowali komplet 6 
zwycięstw. Jeśli jakiś zespół jest 
jeszcze w stanie przeciw stawić 
się Czarnym w rundzie zasad-
niczej, to chyba już tylko Krzy-
wice. W drugim pojedynku za-
grają zawodnicy z Żabowa oraz 
Parlina. Faworytem będą siatka-
rze z Żabowa, którzy zdobyli do 
tej pory 6 punktów, z kolei Par-
lino wciąż czeka na pierwszego 
wygranego seta. W trzecim me-
czu Kikorze walczyć będą z Wę-
gorzami. Tutaj faworytem będą 
Węgorza, które mogą pochwa-
lić się bilansem 5 zwycięstw i 2 
porażek, z kolei Kikorze jak do-
tąd wygrały tylko jeden mecz. 
Następnie Michorek podejmo-
wać będzie Wojcieszyn. Będzie 
to mecz sąsiadów w ligowej ta-

beli, gdyż obydwa zespoły mają 
taki sam bilans 4 zwycięstw i 3 
porażek. Wyższe 6. miejsce w ta-
beli Michorek zawdzięcza jedy-
nie większą liczbą małych punk-
tów. Zapowiada się zatem zacię-
ty bój. W przedostatnim star-
ciu kolejny bardzo ciekawy po-
jedynek. Wiceliderzy z Czerm-
nicy zagrają z Gwiazdą Osina. 
Czermnica wygrała 6 spotkań, a 
Osina 5, obydwa zespoły plasu-
ją się w pierwszej czwórce, dla-
tego kibice mogą liczyć na do-
bre widowisko. Na koniec Bru-
klin Osina spróbuje przeciw-
stawić się siatkarzom ze Słajsi-

na. Bruklin to tegoroczny outsi-
der rozgrywek, ostatnie miejsce 
i rekordowo wysoko przegrywa-
ne sety. Słajsino z kolei wygra-
ło 2 spotkania i walczy o utrzy-
manie 8. pozycji, która zapewnia 
prawo gry w play-off. Przy arty-
kule publikujemy plan niedziel-
nych gier. 
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Osińska Liga Piłki Siatkowej
8. kolejka:
Nowogard – Krzywice (10:00)
Żabowo – Parlino (11:15)
Kikorze – Węgorza (12:30)
Wojcieszyn – Michorek (13:45)
Gwiazda – Czermnica (15:00)
Bruklin – Słajsino (16:15)

kolejny sparing Pomorzanina

Zagrają z liderem
W najbliższą sobotę (3 lutego), na stadionie w Płotach, piłkarze Pomorzanina Nowogard 
rozegrają kolejny mecz kontrolny. Na podopiecznych Zbigniewa Gumiennego po starciu z 
Iną Goleniów ponownie czeka silny rywal, a będzie nim lider regionalnej okręgówki w stre-
fie koszalińskiej – Wybrzeże Biesiekierz. 

Sobotni rywale Pomorzani-
na tak jak nowogardzianie wy-
stępują w regionalnej okręgów-
ce, z tym, że w grupie Kosza-
lin Północ. Poza tym, Wybrze-
że Biesiekierz prezentowało się 
jesienią zdecydowanie lepiej 
niż podopieczni Zbigniewa Gu-
miennego. Piłkarze Wybrzeża w 
14 spotkaniach zdobyli 38 punk-
tów i z przewagą 6 punktów nad 
drugim zespołem oraz 9 punk-
tów na trzecim, przewodzą w 
swojej ligowej tabeli. Wybrze-
że idzie zatem na awans o czym 
mogą świadczyć wyniki osią-
gane jesienią. Piłkarze z Biesie-
kierza nie zaznali porażki, wy-

grywając w 12 meczach i dwu-
krotnie remisując, a wszystko 
to przy imponującej skuteczno-
ści – 48 strzelonych i tylko 10 
straconych goli. Choć w Płotach 
obydwa zespoły zagrają na wy-
jeździe, to jednak zawodnikom 
Wybrzeża nie musi to przeszka-
dzać, gdyż zespół ten w rundzie 
jesiennej na wyjazdach grał 5 
razy i wszystkie mecze wygrał z 
bilansem 20 strzelonych i 6 stra-

conych goli. Pomimo tego, że 
zespół Wybrzeża jest anonimo-
wy dla kibiców z naszego regio-
nu, to trzeba przyznać, że będzie 
to kolejny silny rywal, po kon-
frontacji z Iną Goleniów. Oczy-
wiście taki fakt może tylko cie-
szyć, gdyż właśnie w takich spo-
tkaniach trener Zbigniew Gu-
mienny będzie mógł się prze-
konać, w którym miejscu znaj-
duje się jego zespół przed inau-
guracją rozgrywek. O wyniku 
tego spotkania poinformujemy 
w najbliższym wtorkowym wy-
daniu DN. 

KR 

Mecz pomiędzy nowogardem, a Krzywicami będzie najciekawszym spotkaniem 8. 
kolejki

Do inauguracji roz-
grywek już nieco po-
nad miesiąc i niemal 
pewnym jest, że Pomo-
rzanin rozpocznie se-
zon bez najskuteczniej-
szego piłkarza – Rafała 
Listkiewicza. Jak poin-
formował naszą redak-
cję kierownik druży-
ny Franciszek Toruński, 
napastnik nowogardz-
kiego zespołu nabawił 
się kontuzji mięśnio-
wej podczas treningu. 
Wstępnie mowa o przy-
najmniej 5-6 tygodnio-
wej przerwie od gry. W 
Goleniowie w ataku za-
stąpił go Kacper Litwin. 
Ponadto Pomorzani-
na wystąpił w swoim 
w miarę najsilniejszym 
składzie. Nowogardzia-
nie prezentowali się nie najgo-
rzej na tle wyżej notowanych ry-
wali, jednak to gospodarze objęli 
prowadzenie. W 20. minucie po 
dośrodkowaniu z prawej stro-
ny, futbolówka została wycofana 
przed pole karne, gdzie jeden z 
piłkarzy Iny precyzyjnie uderzył 
na bramkę strzeżoną przez Kor-
nela Pękalę i dał swojej drużynie 
prowadzenie. Wynik do prze-
rwy nie uległ zmianie, a w dru-
giej połowie Ina wyprowadziła 
kolejny cios. W 52. minucie do-
szło do zamieszania pod bram-
ką Pomorzanina, wskutek czego 
goleniowianie podwyższyli na 
2:0. W 65. minucie bardzo ładną 
akcją popisał się Kacper Litwin. 
Napastnik Pomorzanina znajdu-

jąc się z prawej strony pola kar-
nego bardzo ładnie uderzył lewą 
nogą, nie dając szans golkipero-
wi gospodarzy. Trener Zbigniew 
Gumienny dokonywał kolej-
nych zmian i z czasem gospoda-
rze atakowali coraz częściej. Tre-
ner Pomorzanina miał do dys-
pozycji tylko czterech rezerwo-
wych, z kolei Ina wystawiła dwie 
jedenastki. Piłkarze z Goleniowa 
w 80. minucie podwyższyli wy-
nik na 3:1, a trzy minuty później 
ustalili rezultat na 4:1. Pomimo 
wysokiej porażki Pomorzanin 
nie prezentował się źle i na pew-
no był to dobry mecz kontrolny 
pod względem przygotowań do 
inauguracji rundy wiosennej. 

KR

Kacper litwin strzelił jedyną bramkę dla Pomorzanina 
w meczu z iną
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 Witamy wśród nas...
Autor rubryki: 

Janusz Roguski 
Szpital Nowogard

II liga mężczyzn w tenisie stołowym

Ważne mecze dla Wierzbięcina
Po dłuższej przerwie na ligowe parkiety wracają tenisiści stołowi klubu Visonex LUKS Top 
Wierzbięcin. W najbliższą sobotę (3 lutego), rozegrane zostaną spotkania w ramach 10. i 
11. kolejki grupy północnej II Ligi Mężczyzn. Przed podopiecznym Józefa Korkosza dwa 
bardzo trudne i niezwykle ważne spotkania. Porażki, mogą przekreślić szansę Wierzbięci-
na na awans do play-off. 

W tym sezonie zawodni-
cy Visonex LUKS Top Wierz-
bięcin nie rozpieszczają swo-
ich kibiców. Zespół, który od 
kilku ostatnich lat przyzwycza-
ił nas do zajmowania miejsc w 
pierwszej trójce, tym razem ma 
spore problemy z „załapaniem” 
się do pierwszej czwórki, która 
gwarantuje udział w finałach II 
Ligi Mężczyzn. W najbliższych 
dwóch spotkaniach podopiecz-
ni Józefa Korkosza mogą bar-
dzo wiele zyskać, ale również i 
stracić… Najpierw o godzinie 
11:00 zawodnicy z Wierzbięci-
na zagrają w Stargardzie z tam-
tejszym ATS-em. Rywale plasują 
się na 2. miejscu w ligowej tabe-
li i notują bardzo udany sezon. 
Z pewnością to gospodarze będą 
faworytem w tym meczu. Tenisi-
ści z Wierzbięcina przegrywając 
ten pojedynek mogą stracić 4. 
miejsce w tabeli, gdyż tyle samo 

punktów na koncie mają zawod-
nicy Championu Police, z któ-
rymi Wierzbięcin zmierzy się o 
godzinie 15:30. Biorąc pod uwa-
gę najgorszy z możliwych scena-
riuszy, czyli porażka Wierzbięci-
na w obydwu spotkaniach, a tak-
że zwycięstwo Polic z najsłab-
szym zespołem rozgrywek Bia-
łogardem, może się okazać, że 

po sobotnich grach podopiecz-
ni Józefa Korkosza spadną na 5. 
miejsce i tracić już będą 4 punk-
ty do pierwszej czwórki. Wie-
rzymy, że tak jednak się nie sta-
nie, a zespół z Wierzbięcina po-
każe dużą klasę w najbliższych 
spotkaniach. Przy artykule pu-
blikujemy plan gier w II Lidze. 
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Zuzia 
córka Pauliny Sarneckiej 
ur. 28-01-2018 z Ługowiny

Oliwia 
córa joanny jabłońskiej 
ur. 26-01-2018 z nowogardu

wojtek 
syn Roksany Malinowskiej 
ur. 29-01-2018 z Dobieszewa

nikodem 
syn anny Dominiczak 
ur. 28-01-2018 ze Szczecina

jadwiga 
córka Barbary Fonrobert 
ur. 29-01-2018 z Owińska

antoni 
syn anny Źróbek 
ur. 29-01-2018 ze Strzelewa

Kacper 
syn eweliny Drapińskiej 
i Mariusza Rybczyńskiego 
ur. 31-01-2018 z Ostrzycy

w sobotę tenisiści stołowi z wierzbięcina rozegrają być może dwa najważniejsze 
ligowe spotkania w tym sezonie

II Liga Mężczyzn gr. Północ, II Runda
10. kolejka:
UKS Nałęcz Majster Ostroróg – Darz Bór Karnieszewice  (03.02; 11:00)
MLKS Sparta Złotów – KTS Ekonom Koszalinianin Koszalin  (03.02; 11:00)
KS ATS Stargard – Visonex LUKS Top Wierzbięcin   (03.02; 11:00)
UKS Champion Police – UKS Team Tenis 2005 Białogard  (03.02; 11:00)
11. kolejka:
MLKS Sparta Złotów – Darz Bór Karnieszewice   (03.02; 15:30)
UKS Nałęcz Majster Ostroróg – KTS Ekonom Koszalinianin Koszalin (03.02; 15:30)
Champion Police – Visonex LUKS Top Wierzbięcin   (03.02; 15:30)
KS ATS Stargard – UKS Team Tenis 2005 Białogard   (03.02; 15:30)

kolarska liga Przełajowa i mTB Nowogard 2018

W niedzielę II etap
Już w najbliższą niedzielę (4 lutego), w godzinach 11:00-14:00 zostanie rozegrany II etap Ko-
larskiej Ligi Przełajowej i MTB Nowogard 2018. Przypominamy podstawowe informacje doty-
czące przeprowadzenia wyścigów w formie treningu oraz możliwości startu przez zaintereso-
wane osoby. 

Wyścigi w różnych katego-
riach wiekowych są przeprowa-
dzane w „Sarnim Lesie”, zbiór-
ka przy ul. Kolonia Smużyny 
1. Należy pamiętać, że liga ma 
charakter treningowy i jest tzw. 
treningiem nadzorowanym. 
Start przewidziany jest dla 
amatorów od 17 lat, a także dla 
dzieci (szkółki kolarskie) żak, 
młodzik, junior młodszy. Wy-
startować może każdy, kto po-
siada sprawny rower i obowiąz-
kowo kask. Dzieci muszą do-
starczyć pisemną zgodę rodzica 

na udział. W pierwszej kolejno-
ści o godzinie 11:00 wystartują 
dzieci, a następnie około godz 
11:30 swoje zmagania rozpocz-
nie kategoria Open Kobiet i 
Mężczyzn. Od 17 lat wyścig od-
będzie się na rundach liczących 
około 2 km, przeprowadzo-
nych zostanie 8 rund co daje 
około 40 minut. Jak informu-
ją organizatorzy trasa w w ca-
łości jest przejezdna, bez biega-
nia. Drobne nagrody przewidy-
wane są na koniec cyklu. Pod-
czas każdej edycji prowadzo-

na będzie klasyfikacja, a pierw-
szych 10 zawodników zdoby-
wa punkty do klasyfikacji gene-
ralniej. Każdy zawodnik kate-
gorii Open, który będzie chciał 
wystartować, powinien wyku-
pić numer startowy. Opłata jest 
jednorazowa na wszystkie edy-
cje i wynosi 30 zł. Dla dzieci do 
lat 17 start odbywa się bezpłat-
nie. Zapraszamy miłośników 
kolarstwa aby przystąpili do ry-
walizacji w II etapie. 
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ZOrGaNIZUJ Dla 
SIeBIe SOBOTĘ   
Dla ZDrOWIa 

- "PrOFIlakTYka 
raka PIerSI"

WYJAZD NA BADANIA MAM-
MOGRAFICZNE DLA PAŃ z TERE-
NU GMINY NOWOGARD i OKO-
LIC DNIA 10 lUTY 2018 r.

organizuję wyjazd na badania 
mammograficzne do NZOZ Me-
dical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z komplek-
sowej porady:

- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsul-

tacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe in-

formacje tel. 505 393 636 
 PamIĘTaJ! O ZDrOWIe 

mUSISZ ZaDBaĆ Sama
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PIaSek, PIaSek 
PrZeSIeWaNY, 

ŻWIr, CZarNOZIem, 
POSPÓŁka 

 ŻWIrOWNIa 
DŁUGOŁĘka
Tel. 504 265 607,  

792 707 943 
z dowozem  
do klienta

PeltinG centeR

FIrma ZaJmUJĄCa SIĘ  
OBrÓBkĄ SkÓr Z NOrek 

POSZUkUJe PraCOWNIkÓW 
DO PraCY SeZONOWeJ

lOkalIZaCJa:
Łozienica, ul. Granitowa 12, 72-100 Goleniów 
(Goleniowski Park Przemysłowy),
ZarOBkI:
2.750 – 3800 netto/m-c  (system godzinowy)
3.000 - 6.000 netto/m-c (system akordowy)

NaSZa FIrma ZaPeWNIa DOJaZD, POWrÓT OraZ 
POSIŁek reGeNeraCYJNY 

kONTakT: 91 418 90 40, 91 418 05 46, 91 418 05 47 

Dzięki nowym oknom SYNEGO Twój dom 
stanie się oazą ciepła, ciszy i bezpieczeństwa. 
W porównaniu z obecnym standardem okien, 
SYNEGO zapewnia do 50% lepszą izolację cieplną*. 
Dzięki temu znacznie zmniejszysz rachunki 
za ogrzewanie i poznasz nowy 
komfort mieszkania.

Nowe logo - nowy profil 
nowy komfort Twojego mieszkania

Zadzwoń lub przyjdź 
do siedziby naszej firmy 

a my przygotujemy 
dla Ciebie najlepszą ofertę.

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

Firma remontowo-wykończeniowa 

malowanie, 
szpachlowanie, 
płytki, panele. 

Tel. 534 220 317
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Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

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

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

reklama

Wykonujemy tanio
Banery  
Laminowanie   
Wycinane naklejki 
Wydruki kolorowe

Kompleksowe usługi:  
      Introligatorskie 
          Poligra�czne  
Nowogard  •  ul. Boh. Warszawy 7A

 tel. 91 392 21 65,  91 577 2007

Resko sprzedam
mieszkanie 

2 pokoje o pow 56,00 m2

ogrzewanie gazowe,
 piwnica, garaż 

tel. 519 830 587

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

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

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

FIRMA KDI Sp. z o.o w związku z intensywnym rozwojem 
poszukujemy pracowników na stanowisko:

MURARZ
MIEJSCE WYKONYWANEJ PRACY: 
- Zachodniopomorskie z możliwością pracy za granicą

OFERUJEMY:
- wysokie wynagrodzenie
- stabilność zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę  

Kandydatów prosimy o przesłanie CV na adres
biurokdi@wp.pl lub kontakt pod nr Tel. 797 107 390

Zarząd Spółdzielni mieszkaniowej„Gardno”  
w Nowogardzie 

ogłasza  przetarg pisemny nieograniczony
na ustanowienie i przeniesienie prawa  

odrębnej własności  lokalu mieszkalnego

lokal nr 1:  Dobra, ul. Traugutta 5, pow. 55,10 m2 

 Parter, dwa pokoje, kuchnia, łazienka, WC, przedpokój.  
 Cena: 117.300 zł  Wadium: 5.900 zł 

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
Wpłacenie wadium na konto Spółdzielni nr 98 9375 1012 4200 0202 

2000 0010. 
Złożenie w sekretariacie Spółdzielni do 09 lutego 2018 r. do 

godz.1200 pisemnej oferty, którą należy złożyć w zamkniętej kopercie 
z napisem „Przetarg na lokal mieszkalny”. Oferta winna zawierać: imię, 
nazwisko i adres oferenta, nr telefonu, oferowaną cenę oraz potwier-
dzoną przez Spółdzielnię kopię wpłaty wadium.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09 lutego 2018 r. o godz.1205

W przypadku nierozstrzygnięcia przetargu pisemnego, będzie 
on  kontynuowany w formie przetargu ustnego  w każdy wtorek i 
piątek o godz. 14.00, aż do ogłoszenia kolejnego przetargu.  

Lokale można oglądać w terminie uzgodnionym ze Spółdzielnią. 
Operat szacunkowy do wglądu w siedzibie Spółdzielni. 

Osoba, której oferta zostanie zatwierdzona przez Zarząd winna 
uiścić zaoferowaną kwotę na konto Spółdzielni w terminie 30 dni od 
daty otrzymania pisma o przyjęciu oferty. Wadium zostanie zaliczo-
ne na poczet ceny nabycia. Pozostałym  uczestnikom wadium zosta-
nie zwrócone w następnym dniu roboczym po rozstrzygnięciu prze-
targu. Wadium ulega przepadkowi, gdy wygrywający przetarg nie do-
kona wpłaty pełnej wylicytowanej kwoty lub nie przystąpi do zawar-
cia umowy w terminie wskazanym przez Zarząd. 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, od-
wołania lub unieważnienie przetargu bez podania przyczyn. 

Dodatkowe  informacje dostępne w biurze Spółdzielni lub telefo-
nicznie 91-3910010, 607607814.

Spółdzielnia mieszkaniowa „Gardno”  
w Nowogardzie 

ogłasza 
przetarg nieograniczony 

na utrzymanie i konserwację  
terenów zieleni w zasobach spółdzielni
Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni w  zamkniętej 

kopercie z napisem „Przetarg na utrzymanie i konserwację zieleni 
w zasobach SM „Gardno”.

Termin składania ofert upływa 9 lutego 2018 r. o godz. 1200.

Specyfikacja warunków zamówienia dostępna w  siedzibie SM 
Gardno przy ul. Osiedlowej 6,   tel. 91 3910010.

Osoba wyznaczona do kontaktów z oferentami: Elżbieta Gierach, 
tel. 91 3910014.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru 
oferenta oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Zatrudnię osobę do biura w wydziale w Goleniowie

Transport - Logistyka 
Wymagania:

- komunikatywność, rzetelność i sumienność 
  w wykonywaniu powierzonych zadań
- dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole
- znajomość obsługi komputera, oprogramowania biurowego

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV
na adres: kigar@kigar.com

- znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego

Firma transportowa 
ZATRUDNI OSOBĘ  

do biura do działu rozliczeń
- miejsce pracy Goleniów 

Oferty na maila:  kigar@kigar.com

Bieg pamięci żołnierzy 
wyklętych „Tropem Wilczym”

Już 120 zajętych miejsc
W niedzielę (4 marca), po 

raz drugi w Nowogardzie od-
będzie się bieg pamięci żołnie-
rzy wyklętych „Tropem Wil-
czym”. Przewidziano 180 miejsc 
dla uczestników, a już dziś wia-
domo, że zostało zarezerwowa-
nych 120 pakietów! Nie trać cza-
su i dołącz do stawki osób, które 
wezmą udział w nowogardzkiej 
odsłonie biegu. 

Będzie to już w Nowogar-
dzie druga odsłona biegu pa-
mięci żołnierzy wyklętych „Tro-
pem Wilczym”. Bieg organizu-
je Nowogardzki Klub Biegacza 
„Endorfina”. Nowogardzki bieg, 
jak w całej Polsce odbędzie się 
w niedzielę 4 marca 2018 roku. 
Start biegu głównego zaplano-
wano na godzinę 12:00. Tego-
roczne wydarzenie zorganizo-
wane będzie z większym rozma-
chem. Wszystko dzięki temu, że 
koordynatorzy ogólnopolskiej 
akcji podwyższyli limit uczest-

ników nowogardzkiego biegu 
do 180 osób. Dla przypomnie-
nia, w 2017 roku zarezerwowa-
no 100 pakietów. Jest też druga 
nowość. W Nowogardzie oprócz 
biegu na 1963 metry, odbędą 
się biegi dziecięce na dystan-
sie 196,3 metrów. Biuro zawo-
dów będzie czynne w dniu bie-
gu już od 10:00. Organizatorzy 
zapewnili dla każdego koszulkę, 
medal oraz ciepły poczęstunek. 
Aby wziąć udział w biegu należy 
się zapisać przez stronę interne-
tową: http://tropemwilczym.pl/ 
. Dla uczestników w Nowogar-
dzie bieg jest bezpłatny. Należy 
się jednak spieszyć, gdyż jest już 
zarezerwowanych blisko 120 pa-
kietów. Jak informuje oficjalna 
strona biegu, już sto kilkadzie-
siąt miast zgłosiło się do orga-
nizacji biegu Tropem Wilczym.  
Dodajmy, że Dziennik Nowo-
gardzki jest patronem medialny 
nowogardzkiej odsłony biegu. 

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

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

pn., wt. - 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

ENDOKRYNOLOGICZNY
Lek. med. Adriana Dubińska-Walczak

specjalista chorób wewnętrznych
- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

CHORÓB CUKRZYCY I NADCIŚNIENIA
Lek. Ewa Zdawska

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista diabetolog 

GABINETY MEDYCZNE

Upadłość konsumencka
Masz długi, których nie możesz spłacić, nie 
prowadzisz działalności, nie masz majątku. 

Pomogę zgłosić upadłość. 
Konsultacje darmowe
Tel. 669 681 080, 

www.szczecin-syndyk.pl 
restrukturyzacjakonsumenta@gmail.com 

Bezpłatne kursy języka niemieckiego 
dla opiekunów osób starszych. 

Ilość miejsc ograniczona. 
Po kursie gwarantowana praca,  

duża baza ofert i atrakcyjne zarobki. 

Zadzwoń 517 175 599.                          

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

zatrudni kierowców samochodów ciężarowych 
(prawo jazdy kategoria C+E)

tel. 91 39 27 322, kom. 502 671 607, 502 671 609

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

• naprawy • oleje CASTROL
• akumulatory Bosch, Varta

 bieżące
• serwis klimatyzacji
• przeglądy okresowe
• serwis opon
• diagnostyka komputerowa
• wymiana rozrządu

Ponad 10-letnie doświadczenie w pracy  
na stanowisku mechanik w serwisie TOYOTY

Sąpolnica 25 
72-200 Nowogard 

tel. 608 690 831

Zapewniamy atrakcyjne ceny

przeglądy okresowe w TOYOTACH i nie tylko

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

 

WYMAGANIA:
- aktualne prawo jazdy kategorii C+E
- świadectwo kwali�kacji zawodowej
- aktualne orzeczenie psychologiczne
- cyfrowa karty kierowcy
 OFERUJEMY:
- atrakcyjne wynagrodzenie wypłacane w terminie
- nowoczesne auta marki DAF, MERCEDES, MAN.
- praca w systemie tygodniowym  
- ubezpieczenie grupowe

POSZUKUJE 
KIEROWCÓW  

KAT. C+E

TELEFON: +48 603 129 069,  785 900 833 
Jedności Narodowej 23A, 72-130 Maszewo

USŁUGI kSIĘGOWe 
kadrowo-płacowe 

i JPk szybko, sprawnie. 
691 374 021, 
726 601 608 

Opiekunki w Niemczech 
Sprawdzone oferty!

Tel. 91 506 55 55

Sprzedam 
działkę 23 ar
pod warsztat lub inną 

działalność gospodarczą. 
Tel. 695 100 700 

Zamienię mieszkanie w Nowogardzie 
o pow. 68m2, 

przy ulicy Warszawskiej, (po remoncie) 
na 4 piętrze, na mniejsze parter lub 1 piętro, 

tel. 668 452 615

Badania wody i ścieków - tel. 91 392 74 75

Wywóz nieczystości ciekłych - 91 392 36 77

Roboty inżynieryjno-budowlane oraz

warsztat naprawy pomp - 91 392 36 77

Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków - 91 392 07 11

Czyszczenie kanalizacji 
i odwadniania osadów ściekowych 

- 91 392 36 77
POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE - 994

                           Przedsiębiorstwo 
Usług Wodnych i Sanitarnych sp. z o.o.
ul. 3 Maja 14/2, 72-200 Nowogard

tel. 91 392 07 11, 91 392 07 17

Wykręcanie urwanych 
świec żarowych

Sprzedaż drewna 
kominkowego 
w atrakcyjnej cenie typu 

dąb i buk. Transport gratis.

 Tel. 785 900 833

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

KUPIĘ DREWNO
tartaczne

świerk, sosna, brzoza, topola

tel. 697 174 369
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OGŁO SZe NIa drob ne
NIerUCHOmOŚCI

•	 Sprzedam tanio działkę budow-
laną w kościuszkach 1202 m2. Przy 
działce prąd, woda, kanalizacja, do-
jazd utwardzony w pobliżu jeziora. 
575 345 659 

•	 Do wynajęcia lokal handlowy ok. 
40m2 ul. Kościuszki 2g Nowogard. 
693 850 197

•	 Sprzedam działki budowlane w 
pełni uzbrojone. Już z planem za-
gospodarowania przestrzennego. 
Oszczędzasz czas i pieniądze! 693 
850 197 Najlepsze ceny w Nowo-
gardzie, Osiedle Słoneczne. 

•	 Do wynajęcia pomieszczenie na 
biuro 11m2, I piętro, Nowogard. 
Ul. 700 lecia 17b. Tel. 501 549 818

•	 Sprzedam działki budowlane w 
karsku przy drodze. 691 664 658

•	 Do wynajęcia lokal pod działalność 
gospodarczą. 609 24 58 16 

•	 Szukam mieszkania na parterze w 
centrum Nowogardu, min 3 poko-
je. 913920584 

•	 Sprzedam mieszkanie M-3 55m2, 
garaż Wierzbięcin 18/12. Tel 605 
470 602 

•	 Kawalerka do wynajęcia. 696 207 
172

•	 Sprzedam ładny garaż przy ul. Zam-
kowej podłączony prąd, dojazd wy-
łożony kostką brukową. Tel. 601 430 
001 

•	 Sprzedam garaż ul. 15 lutego. Tel. 
605 281 226 

•	 Poszukuje garażu do wynajęcia. Tel. 
668 17 12 12 

•	 Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 
40 m2 na parterze. Tel. 725 836 238, 
726 280 768 

•	 Sprzedam garaż na Jana Pawła II. 
Cena 20500 zł. Tel. 609 931 915 

•	 Sprzedam dom stan deweloperski, 
Kościuszki. Cena 320 tys. netto + 
8%VAT. Tel. 604 164 710 

•	 Kupię działkę budowlaną w Nowo-
gardzie min 15 ar 696160731

•	 Kupię mieszkanie za gotówke. 780 
116 368 

•	 Sprzedam mieszkanie, III piętro, 3 
pokoje, Poniatowskiego. Tel. 721 
922 930

•	  Sprzedam garaż przy ul. Jana Pawła 
II. 694 440 207 

mOTOrYZaCJa
•	 Sprzedam amortyzatory, sprężyny 

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

•	 Sprzedam koła z oponami do Gol-
fa 2, 13stki, zimówki. TANIO. 605 576 
908

•	 Sprzedam Kia Clarus, 2001, 1,8 ben-
zyna + gaz (założony 2012 r., 80 li-
trów butla), 181.000 km - serwiso-
wany, srebrny met. sedan, opony zi-
mowe, nowa chłodnica klimatyzacji, 
webasto, el. szyby, centralny zamek, 
nowe klocki hamulcowe, rozrząd, 
cały układ wydechowy, inne. Cena 
4850zł, zadbany, tel. 605 522 340. 
Sprzedam Mercedes S 500 W220 
Long, 1999 r., przeb. 330.000 km 
(serwisowany), LPG 2 butle 120 l., 
czarny szafir met., czarne skóry, peł-
ne wyposażanie, automatic, nowe 
tarcze i klocki hamulcowe, nowe 
opony, nowy akumulator, cena 
17500 zł, zadbany, tel. 605 522 340

•	 Sprzedam Opel astra, rok prod. 
97, 1200zł. Tel. 518 488 714

•	 Sprzedam Opel Omega 2.5 TDI 2002 
rok prod., 7200 zł, i Forda Ka na czę-
ści. 693 162 198 

rOlNICTWO
•	 SPRZEDAM – kaczki, gęsi  skubane. 

796759414

•	 Sprzedam tuczniki. 606 576 417

•	 Kupię marchew od rolnika. 512 340 
806 

•	 Sprzedam kosiarkę rotacyjną i sia-
nokiszonkę. Tel. 668 316 103 

•	 Sprzedam prosięta. 695 980 439 

•	 Sprzedam ciągnik MTZ 82 TS rok 96 i 
Ursusa C330. Tel. 501 086 565 

•	 Sprzedam ziemniaki jadalne. 91 39 
18 307

•	 Sprzedam obsypnik do ziemnia-
ków. 91 39 18 307 

•	 Sprzedam prosiaki. 91 39 28 019 

•	 Sprzedam pszenżyto paszowe. 606 
406 341 

 USŁUGI
•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWA-

NÓW, WYKŁADZIN, TAPICERKI ME-
BLOWEJ SAMOCHODOWEJ/ SKÓ-
RZANEJ MATERIAŁOWEJ / POŚCIELI 
WEŁNIANEJ / LANOLINĄ/SPRZĄTA-
NIE: CZYSZCZENIE FUG.TEL.604 373 
143 , 794 229 083.

•	 Elektryk z uprawnieniami E+D. Tel. 
607 289 419 

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

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

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

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

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią dzia-
łalnością przyjmie zlecenie na bu-
dowę domów od podstaw, prze-
kładek dachów, docieplenia, ukła-
danie kostki, różne rodzaje. Tel. 607 
137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawia-
my za gotówkę na raty laptopy ta-

blety telefony. Skupujemy laptopy 
telefony. Adres Nowogard 700Lecia 
15 I piętro nad apteką tel 91-577-53-
73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, 
urlopowe: Niemcy, Holandia, Au-
stria, Anglia, Belgia, Norwegia. Tel. 
71 385 20 18, 601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróż-
nienie mieszkań, piwnic, gratów. Tel 
668 343 638 

•	 AGENCJA REKLAMOWA VIZART, 
oprawianie prac w 2 minuty, bindo-
wanie, wydruki, ksero, laminowanie, 
Nowogard ul. 700 lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim)Tel. 605 522 340 

•	 Przepisywanie prac (licencjackich, 
magisterskich i innych), dokumen-
tów, CV, listów motywacyjnych, 
Szybko, solidnie. Agencja reklamo-
wa Vizart  Nowogard ul. 700 lecia 
15 (nad sklepem zielarskim)Tel. 605 
522 340.

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

•	 Wyburzamy, budujemy i remontu-
jemy. 668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 
988 735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, układa-
nie kostki granitowej, polbruku. 726 
403 937

•	 Wykonam pracę remontowe. 691 
430 490 

•	 Naprawa aGD Nowogard. 698 
352 406

•	 Wypełniam dokumenty do ZUS na 
emeryturę i rente. Tel 507 872 391 

•	 Nauka gry na keyboardzie, gitarze 
lub innym instrumencie – tanio. 669 
889 627

•	 TRANSPORT. 600 182 682

•	 Dachy. 660 879 108 

•	 Usługi transportowe TRANSIT-MAXI. 
503 153 159 

•	 Remonty domów, mieszkań wykoń-
czenia wnętrz. 722 154 477

•	 Matematyka. 668 17 12 12 

•	 Budowa domów, ogrodzenia wolne 
terminy. Tel. 605 580 496 

•	 Glazura, terakota, kompleksowe 
wykończenie łazienek. Fachowo 
i solidnie, możliwość doradztwa. 
Tel. 572 673 286

•	 Solidnie, fachowo, szybko, okna i 
drzwi z listwowaniem, wykonam 
każdy remont mieszkania. 665 715 
273 

PraCa
•	 aktivmed24.pl Opiekunki Senio-

rów Niemcy. Premie wakacyjne, 
530555015

•	 amBerCare24 Opiekunki do 
Niemiec, wymagany j. niemiec-
ki komunikatywny, zarobki net-
to do 1500 euro/mies., wyjazdy 
od zaraz, sprawdzone oferty, le-
galnie 737 451 825, 737 886 919, 
737 489 914

•	 Spawaczy zatrudnię. atrakcyjne 
wynagrodzenie. 503 032 234 

•	 Przyjmę do pracy ekspedientkę 
odpowiedzialną, sumienną. 797 
394 807 

•	 Zatrudnię elektryków – pomocni-
ków elektryków, dorywczo do prac 
biurowych. 606 824 461

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

•	 Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe Niemcy, Holandia, au-
stria, anglia, Belgia, Norwegia. 
Tel. 71/385 20 18, 601 75 97 97

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

•	 Zatrudnię mechanika. 501 762 
576 

•	 Przyjmę do pracy ekspedientkę od-
powiedzialną, sumienną. 797 394 
807 

•	 Zatrudnię tynkarza. 502 103 432 

•	 Zaopiekuję się osobą starszą, dziec-
kiem, zajmę się sprzątaniem w go-
dzinach 9.00-15.00,. Tel. 517 983 
502 

•	 Przyjmę pracownika budowlanego. 
607 654 692

•	 Zlecę położenie regipsu ze szpa-
chlowaniem do 250m2. Tel. 502 103 
432 

•	 Potrzebny fachowiec do remontu-
-adaptacji dwóch pomieszczeń go-
spodarczych ok. 150 m2. Tel. 660 
206 833

•	 Przyjmę do pracy ekspedientkę lub 
na staż. Sklep spożywczo-przemy-
słowy. Tel. 887 15 12 74

•	 Zatrudnię pracownika na fermie 
drobiu gm. Osina. Dobre warunki 
płacowe. 511 731 352 

•	 Poszukuje osoby również z Ukra-
iny do całodobowej opieki nad star-
szym małżeństwem. 665 084 488 

•	 Zatrudnię opiekunkę do dwójki 
dzieci, praca u mnie w domu, róż-
ne godziny pracy także w nocy. Tel. 
519 820 036 

•	 Pracownika na budowę. 606 44 97 
02 

•	 Zaopiekuję się osobą starszą w ży-
ciu codziennym od 9-17.00. Tel. 733 
794 989

•	 Praca w Niemczech, legalna dla 
płytkarza. Prawo jazdy i doświad-
czenie. 539 523 531 

•	 Zlecę osobie prywanej pracę przy 
szpachlowaniu, gładzi itp. pracach 
wykończeniowych. 502 103 432 

•	 Potrzebny fachowiec do posta-
wienia otwartego dużego komin-
ka. 660 206 833 

•	 Zatrudnię Panią do opieki nad oso-
bą starszą. Dzwonić po 16. 512 427 
899

•	 Zatrudnię blacharza-lakiernika na 
czas nieokreślony. Atrakcyjne za-
robki, praca w Nowogardzie. 668 
841 631 

•	 Zatrudnię emeryta-rencistę na stró-
ża w Goleniowie – tel. 606-651-290

INNe  
•	 Sprzedam drewno suche tanio. 691 

848 026

•	 Drewno, bukowe, dębowe, pocię-
te, porąbane. Tel. 603 353 789 

•	 Sprzedam drewno opałowe. 667 
788 820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 
kg. 790 285 382

•	 Sprzedam drewno kominkowe ol-
chę. 730 744 751 

•	 Sprzedam smartwatch, SAMSUNG 
GEAR FIT SM-R350 CZARNY, nowy 
nieużywany w pudełku, cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522340

•	 Sprzedaż siatki ogrodzeniowej le-
śnej-panele ogrodzeniowe, słup-
ki, drut oraz cały asortyment. Trans-
port gratis. Tel 721 668 245 

•	 Fotel i sofe dwuosobową w dobrym 
stanie oddam. 661 242 151 

•	  Kupię poroża daniela, jelenia, łosia i 
kozła. 693 344 667 

•	 Stare samochody, motocykle, rowe-
ry, literaturę kupię. 600 182 682 

•	 Ogrodzenie ogrodowe, metalowe 
ramka z katownika w srodku zbro-
jene /wzor/ prentowe wymiar 2,0m 
x 1,0 m+ slupek razem szt 16 oraz 
furtka 90 x 90cm z zamkiem ogro-
dzenie jest jeszcze zamontowane 
cena za 1 kpl. 50 zl z powodu mo-
dernizacji ogrodzenia sprzedam - 
okazja ! stan dobry tel 691 686 772

•	 Piece gazowe c.o.vaillant z nie-
miec dwufunkcyjne wiszace po 
przegladzie serwisowym do miesz-
kania,domu cena od 1.200zl sprze-
dam tel 691 686 772 

•	 Piece gazowe c.o tylko ogrzewa-
nie stojace zeliwne lub wiszace nie-
meckie vaillant zaplon elektronicz-
ny wysoka jakosc do mieszkania,do-
mu,sklepu itp po przegladzie serwi-
sowym cena od 1.000 zl tel 691 686 
772

•	 Ceownik 200 długość 5m sztuk 2. 
Tanio sprzedam. 605 967 588

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374
Na sprzedaż mieszkanie 2 pokoje na parterze

cena: 165 000 zł

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

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

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:

kontakt: 785 601 002

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy

Sprzedam mieszkanie 
własnościowe w centrum 

Nowogardu o pow. 60 m2, 
IV piętro – cena 210 tys. zł. 

Tel. 608 392 453

Poszukuje pracownika 
gospodarczego 

– hodowla bydła 

Tel. 606 947 747 

Wszelkie usługi  
remontowo-budowlane  

i wykończeniowe.  
608 364 330, 724 568 015 

Drewno opałowe 
liściaste mieszane  
tanio sprzedam, 

506 012 706, 506 012 
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INFOrmaTOr lOkalNY - NOWOGarD
Telefony alarmowe
Policja  - 997, 112
Komisariat Policji Nowogard - 91 57 92 316
Straż pożarna  - 998
Posterunek PSP Nowogard - 91 39 20 118
Pogotowie ratunkowe - 999
Stacja Pogotowia Ratunkowego 
w Nowogardzie - 91 43 26 103
Pogotowie gazowe  - 992
Pogotowie energetyczne - 991
Pogotowie wodn.-kanal. (PUWiS) 
 - 91 39 20 711; 994

Dyżur nocny
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna   
 - 91 39 78 430; 
 609 361 999; 
 665 283 928

Przychodnie - poradnie
Szpital - centrala - 91 39 21 356
Praxis - SZOZ - 91 39 20 787
Praxis - Centrum 
okulistyczno-optyczne - 91 39 27 272
POZ Przychodnia przyszpitalna  
 - 91 39 21 800; 
 91 39 21 806
Medyk - 91 39 29 921
PRAXIS 2 - M. Drobińska - 91 39 25 943
NZOZ “Sanus” - 91 39 26 960
NZOZ “Pro-med” - 91 39 26 740
NZOZ “Leks” - 91 39 25 525
NZOZ “Baby-med”  - 91 39 26 013
Mardent - gabinety lekarskie  
 - 91 39 22 633
Revital - Ośrodek Rehabilitacji 
i Odnowy Biologicznej - 91 39 21 467; 
 609 456 577
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne 
 - 91 39 20 926
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
dzieci, młodzieży i ich rodzin 
 - 91 39 20 743
Warsztaty terapii zajęciowej - 91 39 25 282
Zakład domowej opieki długoterminowej - 
91 39 26 531; 
 509 142 650
Stomatologia
Praxis - Centrum stomatologiczne  
 - 91 39 26 999
Pracownia protetyki stomatologicznej
Danuta Drapikowska  - 91 39 26 870
Protetyka stomatologiczna 
- Elżbieta Wysocka 
i Kazimierz Trojanowski - 91 39 26 107
“Nowo-dental” B. Szulejko  
 - 91 39 21 467
“Dental - med”  - 91 39 22 098; 
 504 069 800
Lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz  
 - 91 39 25 003; 
 603 705 630
Lek. Stom. Andrzej Rynkiewicz
pogotowie stomatologiczne - 607 771 777
lek. Stom. D. Wałęga - Bąk - 604 441 609
lek. stom. A Mogilnicka - 506 606 955
lek. stom. E. Rosa - 532 512 703
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 39 26 639
lek. stom. M. Andrzejewska - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 601 736 804

Urzędy
Urząd Miejski  
 - 91 39 26 200
Biuro Obsługi Interesanta w UM  
 - 91 39 26 214
Biuro Rady w UM - 91 39 26 210

Urząd Stanu Cywilnego - 91 39 26 230
Wydział Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środow. 
 - 91 39 26 243
Wydział spraw społecznych i obywatelskich
Meldunki - 91 39 26 213
Dowody osobiste - 91 39 26 215
Zarządzanie kryzysowe - 91 39 26 234
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
Geodezji i Rolnictwa - 91 39 26 226
Wydział Rozwoju Lokalnego, 
Funduszu, Kultury i Sportu - 91 39 26 293
Wydział Inwestycji i Remontów  
 - 91 39 26 241
Biuro Podatków i Opłat - 91 39 26 217
Referat Edukacji - 91 39 25 464
Zarząd Budynków Komunalnych  
 - 91 39 26 267
Powiatowy Urząd Pracy f/Nowogard 
 - 91 39 21 376;  
 91 39 21 813
Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii - 91 39 21 118
w nagłych wypadkach - 609 740 647

Wydział komunikacji
Rejestracja pojazdów - 91 57 92 702
Prawo jazdy - 91 57 92 703
Fax - 91 39 21 852

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik - Dorota Maślana - 91 39 26 248
Świadczenia rodzinne
- A. Lalik  - 91 39 26 268
Dział usług opiekuńczych 
- B. Ziółkowska - 91 39 20 200

Poczta
ul. 3 Maja - 91 39 21 300; 
 91 39 21 183
ul. Warszawska - 91 39 20 834

Nadleśnictwo Nowogard - 91 39 20 640
Zakład karny Nowogard - 91 43 26 600

Gabinety weterynaryjne
Danuta Czerwińska
ul. J. Wybickiego 2 - 91 39 23 786
Animal-Vet
ul. Zielona - 666 135 133
Janusz Soroka
ul. L. Okulickiego 6  - 570 656 616
Zdzisław Truszyński
ul. T. Kościuszki 21 - 91 39 21 801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 38 - 91 39 20 814
Szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1 - 91 39 26 270
Szkoła Podstawowa nr 2 - 91 39 26 274
Szkoła Podstawowa nr 3 - 91 39 26 291
Szkoła Podstawowa nr 4 - 91 39 23 028
SP w Długołęce - 91 39 10 492
SP w Orzechowie - 91 39 10 994
SP w Strzelewie - 91 39 10 224
SP w Żabowie - 91 39 10 694
SP w Błotnie - 91 39 10 190
SP w Wierzbięcinie - 91 29 10 795
I Liceum Ogólnokształcące - 91 39 20 213
Liceum Ogólnokształcące nr II - 91 39 25 107
ZSP im. Stanisława Staszica - 91 39 21 162
Prywatne Publiczne Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych; 
Niepubliczna Szkoła Policealna  
 - 91 39 26 691
Prywatne Liceum Ogólnokształcące
 Zaoczne Centrum Edukacji Zdroje  
 - 91 39 25 494

Prywatne Policealne Studium Zawodowe  
 - 91 39 22 181
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  
 - 91 39 20 108

Przedszkola i żłobki
Przedszkole nr 1
ul. Żeromskiego - 91 39 26 286
Przedszkole nr 3
ul. J. Poniatowskiego - 91 39 26 288
Przedszkole nr 4
ul. T. Kościuszki - 91 39 26 287
Zielone Przedszkole
ul. Zielona - 91 39 26 691; 
 505 388 292
Artystyczne Przedszkole 
Kraina Fantazjiul. Gen. J. Bema - 660 797 838
“Promyczek” Specjalistyczny 
punkt przedszkolny, 
ul. Boh. Warszawy - 609 931 469
Niepubliczny Żłobek "Maluszkowo”
ul. ks. Racibora - 534 015 943
Niepubliczny “Malinowy Żłobek”
ul. Boh. Warszawy - 604 873 917

kultura
Miejska Biblioteka Publiczna  
Dyrektor - 91 39 26 260
Czyt. dla dorosłych - 91 39 26 261
Nowogardzki Dom Kultury  
Sekretariat - 91 39 26 283
Biuro kina/ dział imprez i promocji 
 - 91 39 25 779
Kasa - 91 39 26 262

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP - 91 39 26 370; 
 506 081 328
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego   
 - 91 39 21 004
Parafia pw. MB Fatimskiej  
 - 91 39 21 592

Usługi pogrzebowe 
J. Furmańczyk, Zakład Pogrzebowy  
 - 91 39 21 767
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  
 - 692 354 065
MEMORIS M. Śmigiel - 693 230 190

apteki
Centrum Zdrowia
ul. 700-lecia - 91 57 62 139
Majowa
ul. 3 Maja - 91 30 70 708
Cefarm
ul. Plac Wolności - 91 39 20 203
Cardia
ul. 700 - lecia - 91 39 21 330
Niebieska
ul. 15 Lutego - 91 43 26 177
Asa
ul. Warszawska - 91 39 20 494
Niebieska 2
ul. Kościuszki - 91 57 90 830
Nowa Farmacja
ul. Bohaterów Warszawy - 91 57 30 437

Taksówki - 91 39 20 260

Pomoc drogowa
Grzegorz Irzymski - 91 39 22 402; 
 601 893 944
Andrzej Słomski - 665 770 442
Krzysztof Pietrzak - 601 938 293
R&J MIX - 608 731 620

Urząd Gminy
Wójt - 91 39 10 390
Kierownik USC, St. ds. obywatelskich
 i ewidencji ludności  - 508 499 549
St. ds. podatków i opłat  - 508 499 661
St. ds. zarządzania kryzysowego, obrony cy-
wilnej i ochrony środowiska  - 508 499 580
Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami  
 - 508 499 247
St. ds. obsługi organów Gminy, działalności 

gospodarczej, kultury i zdrowia  - 508 499 567
St. ds. funduszy zewnętrznych, promocji, 
turystyki i sportu  - 508 499 620
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik Anna Kaliczyńska - 508 499 534
Pracownicy socjalni - 508 499 561
 508 499 483
Asystent rodziny Patrycja Bielej - 508 499 621
Gminna Biblioteka Publiczna
Kierownik Krzysztof Górecki - 91 39 10 305

Szkoła Podstawowa im. B. Malinowskiego
Dyrektor Tatiana Olbert - 91 39 10 389
Sekretariat - 91 39 10 380
Przychodnie
NZOZ “Proximus” - 91 39 10 310
Punkt apteczny - 91 39 11 611
Poczta - 91 39 10 323
Parafia pw. NP NMP w Osinie - 91 39 10 386

INFOrmaTOr lOkalNY - OSINa

Materiał                                      cena do 100 kg cena powyżej 100 kg
1. Miedź                   18,00 zł/kg               19,00 zł/kg
4. Mosiądz       11,00 zł/kg               11,50 zł/kg
5. Akumulatory         2,50 zł/kg                 2,70 zł/kg
6. Felgi aluminiowe        4,80 zł/kg                 5,00 zł/kg
7. Ołów          5,20 zł/kg                 5,50 zł/kg
8. Aluminium elektryczne       5,00 zł/kg                5,50 zł/kg
9. Aluminium grube        4,20 zł/kg                4,50 zł/kg
10. Aluminium niesort       3,80 zł/kg                4,00 zł/kg
11. Złom cienki (blacha)       0,58 zł/kg                0,58 zł/kg
12. Złom gruby (wsad, żeliwo)          0,75 zł/kg                0,75 zł/kg

Skup hurtowy metali kolorowych 

Przy wadze ok. 1000 kg metali kolorowych ceny do negocjacji

Firma P.P.U.H. Oskar Bonda w Nowogardzie • ul. Nadtorowa 14b

Płatne gotówką od ręki
więcej informacji  tel. 511 444 559

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

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

wana nagroda książka ufundowana przez Wydawnictwo Zapraszamy   pn-pt 8:00-18:00

Dewocjonalia - stoisko w sklepie

poleca
Różańce, 
Lichtarze

                Świece do chrztu, itp.

krZYŻÓWka z książką

agnieszka lis 
laTaWCe

Grzegorz ma kilka lat, gdy jego 
ojciec opuszcza rodzinę. Chłopiec 
został z matką, z którą z każdym 
rokiem coraz trudnej mu się po-
rozumieć. Ojciec był mistrzem i 
autorytetem, matka jest łatwo-
wierną, kochającą, uległą kobietą. 
Ona wybacza kolejne błędy, Grze-
gorz przekracza kolejne granice. 
Myliłby się jednak ten, kto by 
uznał, że to  zwyczajna opowieść 
o konflikcie pokoleń, toksycznych 
relacjach i braku zrozumienia. Bo 
„Latawce” to próba nieustannego 
poszukiwania wolności, tęsknota 
za nią. Ale czy Grzegorz ją odnaj-
dzie, czy też da się oszukać jej złu-
dzeniu? W pewnej chwili chłopak 
dotkliwie się przekona, że jednak 
człowiek nie ma skrzydeł… 

Agnieszka Lis w tej wspaniałej i 
wzruszającej książce udowadnia, 
że jest niezrównaną mistrzynią 
formy. Nielinearna konstrukcja, 
element zaskoczenia niemal na 
każdej stronie i oczywiście niesza-
blonowe zakończenie sprawiają, 
że od książki nie sposób się ode-
rwać.

PIONOWO:
1. tymczasowy wypełniacz ubytków w 
zębach
2. ad acta
3. ważniak ze znanej bajki
4. dramat Anieli Milewskiej
5. angielska marka samochodów
6. druga po Wiśle
7. płyta kompaktowa
8. ogród z fauną
9. okręg w starożytnym Egipcie
10. 10 x 10
11. bohater w masce
12. ptak z rodziny czubaczy z charakte-
rystycznym ochrypłym głosem
13. konspiracyjna organizacja wojskowa
14. dęty instrument muzyczny
15. tamte kobiety
16. Feliks, działacz robotniczy (zm. 1941)
17. grząski osad na dnie stawu
18. np. rzeka
19. z niego miód
20. mała osada
21. wyciągnięcie
22. imię autora baletu „Gajana”
23. miasto nad Maruszą
24. Bridget, malarka angielska (op-art)
25. dawniej ogrodzenie warowne
26. przed si
27. grał Colombo
28. ciasto co mami bakaliami
29. twórca ZSRR
30. końcówka jelita grubego
31. rynek w miastach muzułmańskich

32. ryby z finansjery
33. starożytne państwo Chińskie
34. obsługuje piłę
35. smarowanie części trących
36. Ludwik Jerzy, poeta i satyryk
37. rzadkie imię męskie
38. inkunabuł, księga
39. tytuł sarmaty
40. śrut do nabojów myśliwskich
41. dopływ Konga
42. pogardliwie o kochanku mężatki
43. cielęca noga
44. stolica Persów, w 331 w p.n.e. zdoby-
ta przez Aleksandra Wielkiego 
45. nieboszczyk
46. alabastrowy klosz osłaniający świa-
tło od dołu
47. nęcenie zwierzyny na polowaniu
48. imię Erenburga
49. niepokój
50. oznaczenie jednostki paskal
51. miasto w Iranie
52. japońska forma szermierki
53. „lepszy” dzień
54. porwanie waćpanny
55. oktawa + sekunda
56. ojczulek
57. bryła lodu na rzece
58. młóciły zboże
59. był taki fotoaparat
60. jaskinia w pobliżu Gór Świętokrzyskich
61. najwyższy szczyt Filipin
62. zad lub rufa
63. zasila go Irtysz

64. litera grecka
65. liceum ogólnokształcące

POZIOmO:
66. efekciarstwo
67. opłata z tytułu dzierżawy
68. kawiarnia dla Francuzów
69. zgoda, w porządku
70. gatunek rekina
71. podobny do esperanta
72. obramowanie
73. samochód dla samotnika
74. połaniecki lub kościuszkowski
75. dowcipkowanie połączone z euforią
76. przyboczny lekarz cesarzy rzymskich
77. gliniane naczynia
78. na czele Akademii
79. polska Lufthansa
80. pierwiastek chemiczny
81. główne miasto na wyspie Kiusiu (Ja-
ponia)
82. filozof i matematyk z Miletu
83. symbol erbu
84. sklep z dziełami sztuki i antykami
85. ... Sumac, piosenkarka
86. angielskie piwo
87. damska bielizna
88. wyga
89. pewność siebie, której nie należy tracić
90. naśladowanie bociana
91. Najwyższa Izba Kontroli
92. najniższa część statku
93. jednostka długości równa 25.4 mm
94. rzeka lamentu i płaczu w Hadesie

95. kawał
96. znak na banknocie
97. Stefan, ekonomista, były działacz 
państwowy
98. tłuszcz do potraw
99. nieprzyjazne demony dusz zmarłych 
w wierzeniach słowiańskich
100. siostra Baala
101. zielony owoc
102. stoi na polu
103. Paavo, fiński biegacz
104. namiot z areną
105. wpadła do króliczej nory
106. serbski okręg
107. nic na talerzu
108. symbol chemiczny rubidu
109. Wiktor, architekt z tv
110. w Towarzystwie Jezusowym
111. miara powierzchni ziemi
112. mniejsza od kościoła
113. miejsce akcji „Dżumy”
114. wśród ludu Obpów
115. 1/100 hektara
116. zdobywa wiedzę
117. Jan Sebastian
118. pianista w lokalu
119. wschodni Jan
120. jacht Leonida Teligi
121. opowiada bajki
122. futrzana narzuta
123. drapieżna

PODPOWIEDŹ: ARAD, DAIMLER, ENA-
REK, LAMNA, NURMI, YMA.

rozwiązanie krzyżówki dla doro-
słych: Głupota nie zwalnia od myślenia

Adrian Kierasiński, Genowefa Mać-
kowska, Agnieszka Skowrońska, Ja-
dwiga Patecka, Danuta Skowron, Ma-
ria Kloch, Halina Stefańska, Andżelika 
Konior, Teresa Jasińska, Pelagia Felik-
siak, Urszula Kaczmarek, Szymon Ry-
barczyk, Natalia Furmańczyk, Ludmi-
ła Kotowicz, Stanisław Strzelczyk, Chri-
stiana Syfert, Renata Dumańska, Adam 
Głowicki, Malwina Bryndza, Anna Koty-
nia, Cecylia Furmańczyk, Marek Kozioł, 
Grażyna Gibka

Zwycięzcy książka: Anna Kotynia
Zwycięzcy prenumerata: Renata 

Dumańska,Teresa Jasińska
GaZetY dla zwycięzców losowania 

do odebrania w redakcji, ul. Boh. war-
szawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Wiktoria Fluder, Marcel Budzich, Ju-

lia Furmańczyk, Marcin Patecki, Ma-
dzia Skowrońska, Bartek Feliksiak, Ka-
sia Wiertalak

Zwycięzca: Wiktoria Fluder
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Informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

rOZkŁaD JaZDY BU SÓW

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

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

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

rozkład jazdy komunikacji miejskiej

rOZkŁaD JaZDY PkP
kierunek Szczecin Główny:

Godz. Odjazdu:
Nowogard

Stacje pośred-
nie:

Przystanek 
końcowy:

Szczecin Głów-
ny

04:50
pon.-piąt.

Wyszomierz, 
Osina, 
Mosty, 

Goleniów, 
Kliniska, 

Szczecin Dąbie, 
Szczecin Zdroje, 

Szczecin Port 
Centralny,

05:48

06:36
pon.-sob. 07:38

07:47
pon.-niedz. 08:59

10:21
pon.-niedz. 11:34

14:27
pon.-niedz. 15:40

16:36
pon.-niedz. 17:49

18:39
pon.-niedz. 19:55

kierunek kołobrzeg:

Godz. Odjazdu:
Nowogard

Stacje pośred-
nie:

Przystanek 
końcowy:
kołobrzeg

07:48
pon.-sob.

Żabowo, 
Płoty, 

Baszewice, 
Gryfice, 
Gąbin, 

Trzebiatów, 
Bieczyno Po-

morskie,
 Karcino, 

Głowaczewo, 
Stary Borek, 

Kołobrzeg Sta-
dion

09:02

09:20
sobota,niedziela 10:29

11:49
pon.-niedz. 13:00

13:47
pon.-piąt. 15:07

15:56
pon.-niedz. 17:15

17:57
pon.-niedz 19:19

20:23
pon.-sob. 21:37

21:55
pon-piąt., nie-

dziela
1 przesiadka

22:59



Nr 10 (2638)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

20

www.dzienniknowogardzki.pl

FIRMA JOGA  •  ul. Górna 4  •  72-200 Nowogard  
 Tel./Fax 91 39 25 501  •  695 100 700  •  695 400 600

Wyposaż swój dom w OKNA PCV 
o najwyższym standarcie światowym, 

dzięki którym obniżysz koszty ogrzewania
z profilu 

ALPHALINE  
profil 6 komorowy w kl. A
z wkładem termicznym 
i uszczelką środkową 
gwarantującą doskonałą 
szczelność

Do produkcji okien 

nie stosujemy pro�lii

z recyklingu !!!

i wysokiej jakości
OKUCIA MACO

Ponad 22 lat doświadczenia w produkcji okien. ZAUFAJ specjalistom! 

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
8.00 – 20.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 9.00 – 17.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

ul. Boh. Warszawy 78, Nowogard (II LO), tel. 91 392 54 94, kom.  606 477 019

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

www.zdroje.edu.pl

dla dorosłych BEZPŁATNE przez cały cykl kształcenia

Pierwsze zajęcia 10.02.2018

POLICEALNE:
ADMINISTRACJA, BHP 
INFORMATYKA  

Nowy kierunek 
- TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ
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POLSKI WYDAWCA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

żyto, pszenżyto, jęczmień, 
owies, rzepak, łubin, gryka, groch, 

len, kukurydzę oraz słonecznik.

Sami odbieramy, szybka płatność, 
konkurencyjne ceny.

Wapno nawozowe granulowane
w najlepszej cenie na rynku. 

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B

e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl

Skup zbóż: 
91 43 57 720, 602 21 21 25

Transport: 662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160

Uwaga najbliższe 
bezpłatne porady 
prawne w piątek

godz. 13.30-15.30
w redakcji ul. Boh. Warszawy 7A

(informujemy, że godziny dyżurów radcy 
prawnego mogą ulegać zmianom)

Sudniówka w I LO
Właściciele psa 
odpierają zarzuty Sawicka na Eurowizję?

w poniedziałki
 i środy 

16.00-17.00
Tel. 606 210 151 

www.e-aikido.eu

Będą robić 
nawozy z osadów

Śmigiel Ryszard

ŚR

KOMPLEKSOWE  USŁUGI
& ŚMIGIEL

Zakład Kamieniarski
- Nagrobki - Grobowce - Parapety - Schody

Kwiaciarnia
- Znicze - Kwiaty - Wiązanki - Wieńce

Tel. 601 595 069, 91 392 18 14
     e-mail: puhp.smigiel@wp.pl
   www.kamieniarstwo-smigiel.pl

Korzystając z naszych usług pogrzebowych zyskasz
-10%  RABATU  NA  USŁUGI  KAMIENIARSKIE

UL. CMENTARNA 3,  72-200 NOWOGARD

       Usługi Pogrzebowe 
        Grzegorz Śmigiel
- Trumny - Urny - Ekshumacje - Przewozy
         Obudowy - Krzyże - Tabliczki

Kontakt całodobowy: 693 230 190
      e-mail: memoris.zp@o2.pl
            www.memoris.eu

Demolka w hotelu

 s. 3

 s. 2

Mieszkanie Plus 
w Nowogardzie 
na minus

OgłOSzEnIE

Nowy zakład produkcyjny

w poniedziałki
 i środy 

16.00-17.00
Tel. 606 210 151 

www.e-aikido.eu
Zagrodzili 
peron...

 s. 5

 s. 3
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   Kronika policyjna
2018/01/19
godz.10:00
Zbigniew J. zam. w Długołę-

ce,  powiadomił o włamaniu po-
przez zerwanie kłódki zabez-
pieczającej drzwi wejściowe do 
garażu z wnętrza którego n/n 
sprawca dokonał zaboru piły 
spalinowej m-ki Stihl, wartości 
1000 zł. Postępowanie prowadzi 
KP Nowogard.

2018/01/29
godz.19:12
Dzielnicowy RP KP Nowo-

gard zatrzymali Romana W. lat 
47, zam. Łęgno poszukiwanego 
przez Sąd Rejonowy w Golenio-
wie na podstawie Zarządzenia 
o ustaleniu miejsca pobytu do 
celów prawnych i na polecenie 
Sądu osadzić w Zakładzie Kar-
nym w Nowogardzie. Postępo-
wanie prowadzi KP Nowogard.

godz.20:29
Policjanci OPI KP Nowogard 

w trakcie kontroli drogowej kie-

rującego samochodem Ford Fie-
sta, ujawnili, że kierujący Zbi-
gniew K., zam. Grabin znajdu-
je się w stanie nietrzeźwości, 
wynik 0,43 mg/l. Postępowanie 
prowadzi KP Nowogard.

2018/01/30
godz.08:30
Funkcjonariusz Służby Wię-

ziennej w Nowogardzie w kore-
spondencji do skazanego Jaku-
ba M., zam. Nowogard ujawnił 
proszek koloru białego o wadze 
2,064 grama brutto, po spraw-
dzeniu okazało się, że jest to am-
fetamina. Postępowanie prowa-
dzi KP Nowogard.

2018/01/31
godz.14:00
Michał K., zam. W. (Nowo-

gard obszar wiejski), powiado-
mił o zniszczeniu wyposaże-
nia pokoju hotelowego poprzez 
uszkodzenie kabiny prysznico-
wej, rozbicie zlewu ,oraz wy-
palenie wykładziny podłogo-

wej, zniszczeń dokonały Irena J. 
(zam. Nowogard),oraz Agniesz-
ka W.  (bez stałego miejsca

zameldowania), suma strat 
3000 zł. Postępowanie prowadzi 
KP Nowogard.

godz.14:47
Małgorzata D. lat 34 zam. K. 

(Nowogard obszar wiejski) po-
wiadomiła o oszustwie na por-
talu aukcyjnym allegro.pl, gdzie 
po zakupie 3 szt. wkładów do 
mopów typu Vileda i wpłacie na 
podane konto pieniędzy w kwo-
cie 38 zł nie otrzymała zakupio-
nego towaru. Postępowanie pro-
wadzi KP Nowogard.

2018/02/02
godz.18:33
W Nowogardzie Sylwester M. 

właściciel pojazdu m-ki Merce-
des, powiadomił, że w jego sa-
mochód uderzyła kobieta kie-
rująca pojazdem i odjechała z 
miejsca zdarzenia.

KPP Goleniów

Pierwsza wydawka już dziś 

Caritas rozda ponad 3 tony 
żywności 
Ponad 3 tony unijnej żywności trafi w najbliższym czasie do najuboższych rodzin z terenu 
naszej gminy. Wczoraj nową dostawę paczek żywnościowych otrzymał Caritas działający 
przy parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie. 

Ciężarówkę, którą dostarczono 
żywność z głównego magazynu Cari-
tas znajdującego się w Golczewie, roz-
ładowali wolontariusze. To ponad 3 
tony żywności, głównie suchego pro-
wiantu i produktów o długiej dacie do 
spożycia, o wartości prawie 20 tys. zł, 
które zakupiono w ramach unijnego 
programu pomocy najuboższym. 

Pierwsza wydawka darów żywno-
ściowych odbędzie się już dziś tj. wto-
rek 6 luty, od godzin. 14.00, dla osób 
o numerach od 1 do 100. Natomiast 
jutro, czyli w środę 7 lutego, wolon-
tariusze Caritas zapraszają osoby z 
listy od nr 101 do końca - także na 
godz.14.00. Żywność będzie wydawa-
na w tymczasowej siedzibie PZC Ca-
ritas w Domu Parafialnym przy ul. 
Kościelnej 1. 

MS, Fot. R. Leszczyński Wczorajsza dostawa żywności, jaką od dziś Caritas będzie wydawał potrzebującym

Znaleziono
W dniu 01.02.2018 roku, na ul. 5 Mar-

ca, w okolicy Przychodni Praxis, znalezio-
no widoczny na zdjęciu kluczyk do samo-
chodu, z breloczkiem Honda. Właścicie-
la prosimy o odbiór kluczyka w Redakcji 
Dziennika Nowogardzkiego.

Pijane zniszczyły łazienkę i 
podpalały wykładzinę 

Demolka w hotelu 
Dwie kompletnie pijane kobiety zdemolowały pokój w jed-
nym z nowogardzkich hoteli. Obie usłyszały zarzuty i za 
swoje zachowanie odpowiedzą przed sądem. 

Jak informuje policja, do zdarze-
nia doszło w środę, 31 stycznia. O 
interwencję mundurowych popro-
sił personel hotelu, kiedy zoriento-
wano się, że kobiety zdemolowały 
wyposażenie pokoju. 

- Po przybyciu na miejsce poli-
cjanci zastali uszkodzoną kabinę 
prysznicową, rozbity zlew oraz po-
wypalaną wykładzinę. Zniszczeń 
dokonały 36 letnia Agnieszka W., 
bez stałego zameldowania i jej star-
sza koleżanka, 46 -letnia Irena J. – 
informuje st. asp. Julita Filipczuk, 
rzecznik naszej policji. 

Okazało się, że kobiety były w 
chwili zatrzymania pijane. Obie 
miały ponad 2 promile alkoholu 
we krwi. Kobiety usłyszały już za-
rzuty z art. 288 kodeksu karnego, tj. 
zniszczenie cudzego mienia. Gro-
zi im od 3 miesięcy do 5 lat pozba-

wienia wolności. Będą też musia-
ły pokryć wyrządzone przez siebie 
szkody. Straty wyceniono na 3 tys. 
zł. Policja nie informuje, jak tłuma-
czyły swoje zachowanie. 

Właściciel hotelu nie chciał na ła-
mach DN komentować całej spra-
wy. Prosił też, aby nie ujawniać na-
zwy hotelu, w którym doszło do 
zdarzenia, obawiając się o reputację 
wśród klientów. 

MS

Policja przegrywa z włamywaczami? 

Z ośmiu spraw, 
cztery umorzone 
Policja przyznaje, że w ciągu ostatnich trzech miesięcy na terenie 
Nowogardu doszło aż do 8 kradzieży z włamaniami do domów 
jednorodzinnych i mieszkań. Niestety, jak do tej pory sprawców 
nie ujęto i z tego powodu połowę tych spraw umorzono. 

Przypomnijmy. Pod koniec stycz-
nia, jedna z mieszkanek naszego 
miasta wyraziła swoje zdziwienie 
tym, że policja nie ostrzega obywa-
teli przed złodziejami, którzy grasu-
ją w Nowogardzie i okradają miesz-
kania. Z informacji przekazanej 
przez kobietę wynikało, że w okre-
sie od listopada do pierwszych dni 
stycznia, nieznani sprawy włama-
li się do kilku domów jednorodzin-
nych, których właścicielami są oso-
by powszechnie postrzegane, jako 
majętne - głównie lokalni przed-
siębiorcy. Kobieta wymieniła kil-
ka znanych nazwisk, których oczy-
wiście nie mogliśmy ujawnić. Zda-
niem naszej czytelniczki ze strony 
policji brakowała ostrej, publicznej 
reakcji, ostrzegającej innych właści-
cieli domów o ostrożność i zwraca-
nie uwagi na osoby zachowujące się 
podejrzanie. 

W związku z tymi informacjami 
zwróciliśmy się wczoraj do rzecznik 
prasowej naszej policji o informacje 
w sprawie odnotowanych w ostat-
nich miesiącach kradzieżach, oraz 
przekazanie, jakiej wartości mienie 
do tej pory skradziono oraz, dlacze-

go informacje o tych kradzieżach są 
żadne lub bardzo skąpe - jak uważa 
nasza czytelniczka. 

- W odpowiedzi na Pana zapy-
tanie informuję, że na terenie gmi-
ny Nowogard i gminy Osina w okre-
sie od listopada 2017 roku do koń-
ca stycznia 2018 roku, odnotowa-
liśmy 8 zdarzeń związanych z kra-
dzieżami z włamaniami (i usiło-
waniami) do domów jednorodzin-
nych i mieszkań. 4 z tych spraw  
zostały umorzone z powodu nie-
wykrycia sprawcy, w 4 prowadzo-
ne są czynności wykrywcze, postę-
powania są w toku. Jednocześnie 
nadmieniam, że jesteście Państwo 
na bieżąco informowani o  
zdarzeniach kryminalnych mających 
miejsce na terenie całego powiatu, 
w tym na terenie gminy Nowogard i 
Osina- informuje st. asp. Julita Filip-
czuk, rzecznik naszej policji. 

Pozostaje czekać na efekty pra-
cy policji, choćby w sprawach, któ-
re jeszcze nie zostały umorzone. W 
końcu włamywacze w powietrzu się 
nie rozpłynęli…

MS
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MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

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

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

rEkLAmA

USŁUGI KSIĘGOWE 
kadrowo-płacowe i JPK 

szybko, sprawnie. 
691 374 021
726 601 608  

W TYCH DnIACH ODESzLI DO WIECznOŚCI

Teresa Suska: lat 88, zmarła  2.02.2018r., pogrzeb odbył się 5.02.2018 r., 
na cmentarzu w Nowogardzie.
Jan Zakrzewski: lat 61, zmarł 2.02.2018r., pogrzeb odbędzie się 6.02.2018 r., 
o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogardzie.
Marianna Krawczyk: lat 86, zmarła  3.02.2018r., pogrzeb odbędzie się 6.02.2018 r., 
o godz. 12:00 na cmentarzu w Nowogardzie.
Bronisława Modrzejewska: lat 80, zmarła  2.02.2018r., pogrzeb odbędzie się 
6.02.2018 r., o godz. 13:00 na cmentarzu w Trzechlu.
Irena Musielska: lat 94, zmarła  4.02.2018r., pogrzeb odbędzie się 7.02.2018 r., 
o godz. 13:00 na cmentarzu w Nowogardzie.
Donata Szawan: lat 72, zmarła  4.02.2018r., pogrzeb odbędzie się 8.02.2018 r., 
o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, 
Sebastian Furmańczyk

PUWiS rozwija się i inwestuje 

Będą produkować nawozy 
Przez kilka ostatnich lat PUWiS musiał ograniczyć inwestycje praktycznie do zera, w związku ze słynnym już przetargiem na administrowanie sieci wod. 
kan. w naszej gminie i trwającymi bataliami sądowymi, jakie spółka musiała toczyć z kierownictwem gminy. Teraz spółka, której już przestali przeszka-
dzać miejscy urzędnicy, może realizować zamierzone cele, ale co ciekawe poszerzać swoją działalność. Jak dowiaduje się DN są już konkretne plany doty-
czące budowy zakładu mającego produkować nawozy z osadów oczyszczalnianych na terenie naszej gminy. 

Nasze informacje potwier-
dził Damian Simiński, wicepre-
zes PUWiS, ale też jednocześnie 
odpowiedzialny za ten projekt, 
jako prezes utworzonej do reali-
zacji budowy zakładu spółki o 
nazwie Mineralica. 

-Nie chwaliliśmy się tym do-
tychczas oficjalnie, gdyż są to na-
sze działania strategiczne, któ-
re mają z jednej strony dać na-
szej Firmie przewagę nad ryn-
kową konkurencją, z drugiej roz-
wiązać problem, który na ryn-
ku wodociągowo - kanalizacyj-
nym narasta i od wielu lat nie 
doczekał się właściwego rozwią-
zania- mówi Damian Simiński. 
- Mowa jest o zagospodarowaniu 
osadów ściekowych wytwarza-
nych na oczyszczalniach ścieków 
komunalnych. Naszym celem 
jest przetworzenie ich w pełno-
prawne produkty zastosowania 
rolniczego, czyli w nawozy syp-
kie. W tym celu wspólnie z Wo-
dociągami Zachodniopomorski-
mi, które strukturą organizacyj-
ną i udziałem w rynku zbliżone 
są do PUWiS, powołaliśmy Spół-
kę pod firmą Mineralica. Zarząd 
tejże spółki powierzony został 

mi i od dwóch lat osobiście od-
powiadam za ten projekt. Obec-
nie udało nam się pozyskać do-
finansowanie na stworzenie in-
dywidualnej koncepcji technolo-
gicznej i zaprojektowanie recep-
tur produkcyjnych, które wyko-
nane zostały przez Instytut No-
wych Syntez Chemicznych w Gli-
wicach przy współpracy z uzna-
ną na rynku projektowym firmą 
Dabster Sp. z o.o. z Krakowa. Po-
siadamy również prawomocną 
decyzję środowiskową, a w naj-
bliższych miesiącach powinni-
śmy pozyskać wszelkie pozostałe 
decyzje administracyjne, w tym 
pozwolenie na budowę. Pozostaje 
nam dopiąć już tylko montaż fi-
nansowy przedsięwzięcia - ujaw-
nia szczegóły dotyczące zaawan-
sowania projektu. 

Prezes Mineralica na razie nie 
zdradza, gdzie konkretnie po-
wstanie zakład, ale przyznaje, 
że zostanie on zlokalizowany na 
terenie naszej gminy. Ma to też 
przynieść nowe miejsca pracy. 

- Mogę zdradzić, iż zakład ten 
zgodnie z założeniami powstać 
ma w ciągu najbliższych dwóch, 
trzech lat na terenie gminy No-
wogard i zatrudniał będzie do-
celowo około 10-15 pracowni-
ków. Będzie to jeden z najnowo-
cześniejszych w swojej klasie za-
kładów produkcyjnych i jedyny 
zarazem w Europie produkujący 
nawozy w oparciu o tę konkretną, 
indywidualnie opracowaną linię 
technologiczną. Naprawdę bę-
dzie czym się pochwalić. Nawo-
zy będą posiadały optymalny dla 
naszego obszaru geograficznego 
skład i dedykowane będą zasto-
sowaniu rolniczemu. A pod jakie 
uprawy będą zalecane, zdecydują 
badania wykonane przez akredy-
towane laboratoria badawczo - 
rozwojowe, w naszym przypadku 

przez Instytut w Puławach. Do-
dam, iż będzie to pierwszy z czte-
rech takich zakładów produkcyj-
nych, jakie zamierzamy urucho-
mić w województwie zachodnio-
pomorskim- mówi D. Simiński. 

To nie jedyna decyzja inwesty-
cyjna, jaka w ostatnim czasie zo-
stała podjęta przez zarząd PU-
WiS. Po wyczerpującym, wie-
loletnim sporze związanym ze 
słynnym przetargiem na obsłu-
gę sieci wod. kan. w Nowogar-
dzie, który zmuszał spółkę prak-
tycznie do zamrożenia wszyst-
kich inwestycji, PUWiS zwięk-
sza nakłady na powiększenie i 
unowocześnienie bazy technicz-
nej w wyspecjalizowane maszy-
ny i urządzenia. 

- Faktycznie w ubiegłym roku 
podjęliśmy, jako Zarząd Spółki, 
decyzje ukierunkowane na doin-
westowanie zaplecza techniczne-
go, które to ze względu na prze-
dłużający się przetarg związa-
ny z obsługą gminy Nowogard, 
a wcześniej związany z brakiem 
możliwości podniesienia taryf za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i zbiorowe odprowadzanie ście-
ków, nie było w tym czasie od-
twarzane – mówi D. Simiński: 
- pierwsze poważne nakłady po-
czyniliśmy jeszcze w ubiegłym 
roku. Obecnie natomiast oczeku-
jemy na dostawę dwóch pojaz-
dów specjalnych dla grupy ase-
nizacyjnej. Okres budowy obu 
zgodnie z zapisami umownymi 
powinien zakończyć się na prze-
łomie marca i kwietnia br. Budo-
wane są na indywidualnej specy-
fikacji, zgodnej z naszymi wyma-
ganiami. Jeden z nich jest niezwy-
kle istotny dla działalności firmy 
wodociągowo - kanalizacyjnej, 
gdyż w sposób bezpośredni od-
działuje na funkcjonowanie sys-
temów odprowadzania ścieków. 

Jest nim pojazd do ciśnieniowe-
go czyszczenia i udrażniania sys-
temów kanalizacji deszczowych 
i systemów kanalizacji sanitar-
nych. Wybraliśmy bardzo nowo-
czesne urządzenie, sterowane w 
dużej mierze zdalnie na pilota, 
które wymaga dwuosobowej ob-
sługi operatorskiej, a które to jed-
nocześnie eliminuje z wykonywa-
nia obsługi technicznej np. prze-
pompowni ścieków takich urzą-
dzeń jak HDS (czyt. dźwig sa-
mochodowy), czy koparko-łado-
warka, co oszczędza i czas, i pie-
niądze. Dzieje się tak dlatego, że 
zabudowa wyposażona jest do-
datkowo w dźwig, który umoż-
liwia dwuosobowemu zespołowi 
samodzielne wydobycie pompy 
z przepompowni o wadze nawet 
ponad 400 kg. Dotychczas nie 
dysponowaliśmy takim wyposa-
żeniem- kończy wypowiedź wi-
ceprezes PUWiS. 

Pojazd ten świadczył bę-
dzie usługi dla dwóch przedsię-
biorstw wodociągowo - kanali-
zacyjnych, mianowicie dla PU-
WiS i dla Wodociągów Zachod-
niopomorskich. Drugim z nich 
jest pojazd do wywozu nieczy-
stości płynnych, niezbędny, gdyż 

wraz ze zwiększeniem udziału w 
rynku, posiadane jednostki są 
już dla spółki niewystarczające. 

Zakup nowego sprzętu to tak-
że kolejne miejsca pracy. PUWiS 
aktualnie poszukuje kierow-
ców do obsługi pojazdów, które 
wkrótce zasilą park maszynowy 
spółki. 

- W tej chwili prowadzimy na-
bór na stanowiska kierowców-
-operatorów, gdyż nasza kadra 
jest w tym zakresie zbyt wąska. 
W związku też z planowanym 
zwiększeniem udziału na rynku 
wykonawczym w zakresie bran-
żowych robót budowlanych po-
szukujemy pracowników do grup 
remontowo - budowlanych. Po-
szukujemy też pracowników do 
zakładu wodociągów i kanaliza-
cji. Należy jednak te ruchy rozbić 
roztropnie i tak też staramy się 
czynić- mówi D. Simiński. 

Słowem- wystarczy nie prze-
szkadzać, a jak widać lokalna fir-
ma, obsługująca strategiczny dla 
miasta obszar, sama sobie będzie 
radzić, nie tylko odważnie inwe-
stując, ale przy tym stwarzać do-
datkowe miejsca pracy.  

MS

Materiał do produkcji nawozów będzie pochodził z oczyszczalni Próbki nawozów, które być może już 
wkrótce będą produkowane na na-
szym terenie

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959
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PkP po raz kolejny zaskakuje 

Robią tylko po to, 
żeby robić? 
PKP zablokowało możliwość przejścia peronem od przejaz-
du kolejowego przy ul. Batalionów Chłopskich, aż do dwor-
ca. Teraz na perony można wejść już tylko od strony dwor-
ca PKP. 

PKP kolejny raz zaskakuje, chcą 
na siłę uszczęśliwiać pasażerów. 
W połowie grudnia informowali-
śmy, że przed stojącymi tam tabli-
cami z nazwą stacji „Nowogard”, 
będącymi w bardzo dobrym sta-
nie, ustawiono następne, co wy-
wołało zdziwienie pasażerów. 
Rzecznik PKP tłumaczył wtedy, 
że to efekt standaryzacji oznako-
wania stacji, jaka zaczęła obowią-
zywać w spółce kolejowej. Koszt 
jednej tablicy to dokładnie 1 250 
zł, a że w Nowogardzie wymienio-
no ich dwie, to daje razem równe 
2,5 tys. zł. 

Wcześniej PKP zaskoczyło tak-
że decyzją o umiejscowieniu wia-
ty dla pasażerów, oczekujących na 
przyjazd pociągu. Wiatę ustawio-
no tam, gdzie z reguły żaden pa-
sażer na pociąg nie czeka, zwłasz-
cza, że po modernizacji peronów 
przed kilkoma laty, większość po-
ciągów staje przy peronie drugim, 
a na ten można się dostać spe-
cjalnie wydzielonym przejście, 
po podniesieniu szlabanu. Po na-
szej interwencji PKP zadeklaro-
wała się, że poza wiatą, na peronie 
zostaną zamontowane siedziska. 
Tak też się stało, aczkolwiek mogą 
one spełniać swoją rolę głównie 

jak jest ciepło i nie pada- nie zo-
stały bowiem zadaszone, tak jak 
wspominana już wiata. 

Teraz PKP zdecydowało się pe-
rony „uszczelnić”- zamontowano 
barierkę na końcu peronu,  przy 
ul. Batalionów Chłopskich. Teraz 
można się dostać na perony tyl-
ko wchodząc na stację od strony 
dworca- trzeba więc nadrobić tro-
chę drogi, idąc na pociąg właśnie 
z kierunku cmentarza. Na komen-
tarze mieszkańców, nie tylko tych 
korzystających z usług PKP, długo 
nie trzeba było czekać. – To jakaś 
głupota, tyle lat można było tędy 
chodzić i nikomu nic się nie sta-
ło, a teraz nagle przejście zamknę-
li. Czy oni nie mają się już, czym 
zajmować się na tej kolei- mówi 
nam jedna z mieszkanek miasta. 
Podobnych sygnałów odebrali-
śmy jeszcze kilka. W związku z 
tym postanowiliśmy u źródła za-
pytać, dlaczego podjęto taką de-
cyzję, wysyłając zdjęcie i prośbę o 
wyjaśnienie sprawy do rzecznika 
prasowego spółki PKP PLK, która 
jest właścicielem peronów. Na od-
powiedź czekamy, jak tylko wpły-
nie do redakcji, opublikujemy ją 
na łamach DN. 

MS

Ku zaskoczeniu pasażerów zamknięto wejście na peron pierwszy od strony ul. Bat. 
Chłopskich. Na płocie powieszono tabliczkę z napisaem- przejścia nie ma

A w kołchozie tymczasem trwa zabawa

Odjeżdżają w siną dal… 
niestety nie ciałem 
Z obowiązku zawodowego przeglądamy regularnie strony UM w Nowogardzie.  Ze względu 
na pospolity sznyt (styl) tegoż oficjalnego (dez) informatora przypominający agitki PRL-
-owskie, zajęcie to jest dość nużące a już na pewno zupełnie niekreatywne. Ale zdarzają się 
newsy po zapoznaniu, z którymi da się parsknąć śmiechem, co istotnie poprawia krążenie i 
tym samym humor. Oto trzy przykłady z ostatnich dni.

1 Akt podpisania umowy po-
między bankierami. Gmina No-
wogard złożyła akces do ogólno-
polskiego programu edukacyjne-
go w zakresie propagowania wie-
dzy bankowej wśród uczniów 
podległych gminie szkół.   
Generalnie pochwalamy – wie-
dzy, zwłaszcza, jeśli będzie rzetel-
na, nigdy dość.  Ale poza poda-
niem, już i tak bardzo obszernej, 
informacji o tym projekcie pole-
gającym na, skromnym zresztą, 
rozszerzeniu zakresu oferty edu-
kacyjnej, to w Gminie postano-
wiono upiec przy okazji jeszcze 
kilka pieczeni a raczej, w tym wy-
konaniu, to… zakalców. Czytamy 
na stronie miejskiej: W imieniu 
stron, podpisy złożyli:  Burmistrz 
Nowogardu Robert Czapla,  Pre-
zes Związku Banków Polskich  – 
Krzysztof Pietraszkiewicz,   Pre-
zes Warszawskiego Instytut 
Bankowości  – Krzysztof Kokot 
oraz  Wiceprezes Warszawskie-
go Instytut Bankowości  – Wal-
demar Zbytek… hm sądząc po 
treści, emfazie i formie to jest to 
fragment relacji „na żywo”, z ja-
kiejś wyjątkowo podniosłej uro-
czystości. Można z niego odnieść 
niezbite wrażenie, że oto do No-
wogardu przybyli osobiście, pro-
sto z Warszawy celem złożenia 
tychże podpisów wyżej wymie-
nieni Prezes i wiceprezes Insty-
tutu Bankowości bądź, że gościli 
oni w swoich warszawskich pro-
gach Instytutu znakomitego go-
ścia, czyli burmistrza Nowogar-
du.  Zastanowiło nas tylko, dla-
czego do tej relacji nie dołączo-
no żadnego zdjęcia z podniosłej 
uroczystości.  Przecież wiadomo, 
że kto, jak kto, ale burmistrz ta-
kiej okazji dla pstryknięcia fotki 
to by nie przepuścił – znane jest 
bowiem powszechnie jego umi-
łowanie do prezentowania nie-
zliczonej już ilości fotografii sa-
mego siebie w każdej okoliczno-
ści.  Nieśmiało zaczęliśmy więc 
przypuszczać, że w istocie to żad-
nej uroczystości, żadnego wspól-
nego aktu podpisania nie było, a 
burmistrz po prostu (tak jak setki 
burmistrzów w kraju uczestniczą-
cych w tym programie) podpisał 
papiery akcesyjne do wysłania do 
organizatora tak, jak każdy z nas 
podpisuje np. PIT-a rocznego do 
wysłania do US. Być może jedy-

nie (dumamy tak sobie) złożenie 
tego podpisu odbyło się w obec-
ności przejętego, jak zwykle nie-
zmiernie powagą chwili K. Ko-
libskiego i zachwyconej nowym 
garniturem szefa sekretarki jego. 
Spytaliśmy więc oficjalnie jak 
było?  I w istocie okazało się, że 
było tak, jak przypuszczaliśmy, – 
czyli żadnego uroczystego pod-
pisania tym bardziej w obecno-
ści znakomitych gości z Warsza-
wy… gość z Warszawy, co praw-
da jeden był a był nim wolunta-
riusz projektu, który występując 
w charakterze kuriera, przywiózł 
i zabrał (tak jak do i z pozostałych 
gmin) papiery akcesyjne do pro-
gramu. Czyli intuicja nas nie my-
liła… niektórzy jak widać z kom-
pleksami w młodości się nie upo-
rali i podbijać „ego” stale muszą.  
Jak to czynią prywatnie- ich „bro-
cha”, jak to czynią na urzędzie – 
żenada.  

2  Kolibski niczym sam Papież  
Jak wiadomo Papież zawsze w 

Święta Bożego Narodzenia oraz 
w Święta Wielkiejnocy udzie-
la uroczystego błogosławieństwa 
Urbi et Orbi (Miastu i Światu).  
Przy okazji składa wtedy, rów-
nież życzenia świąteczne odczy-
tując formułki w kilkudziesięciu 
językach. W ślad papieża poszedł 
wiceburmistrz K. Kolibski, który 
udał się w celu nagłośnienia swo-
jego propapieskiego zachowania 
aż do Szwecji.  Po co tam poje-
chał on: 26 stycznia br. - czytamy 
na stronie miasta, na zaproszenie 
Burmistrz Kävlinge Pii Almström, 
przedstawiciele Gminy Nowogard 
- z-ca burmistrza Krzysztof Kolib-
ski oraz Kierownik Wydziału Roz-
woju Lokalnego, Funduszy i Spor-
tu – Jarosław Soborski, udali się na 
doroczną ceremonię przyznania 
nagród w kategorii „Przedsiębior-
ca Roku 2017”. Dalej dowiadu-
jemy się, że nagrodę w Kävlinge 
(niecałe 10 tys. mieszk.) zdobyła 
m. in. strategiczna dla szwedzko- 
nowogardzkich relacji gospodar-
czych firma, czyli miejscowy sa-
lon motocyklowy JE68! Po tym 
omówieniu korzyści gospodar-
czych ze współpracy JE68 z na-
szym asem wywiadu gospodar-
czego J-23 (a co nam jak Szwe-
dzi mogą kryptonimem to, dla-
czego nie my!) jest jednak naj-
lepsze i to właśnie to tak po pa-

piesku zrobione … oto końców-
ka relacji ze strony UM:  Zastęp-
ca burmistrza Krzysztof Kolibski 
przekazał szwedzkim partnerom 
pozdrowienia od mieszkańców 
Nowogardu wraz z życzeniami 
na nowy rok – zrobił to w języku 
szwedzkim. No cóż prawie jak pa-
pież, prawie …, bo papież nie robi 
wrażenia, że zna języki (przynaj-
mniej większość języków) w któ-
rych składa życzenia odczytując z 
kartki formułki… niektórzy jed-
nak u nas, jak widać z komplek-
sami w młodości się nie upora-
li i podbijać „ego” stale muszą.  
Jak to czynią prywatnie- ich „bro-
cha”, jak to czynią na urzędzie – 
żenada.  

3  Myśli, że „lud”  nic nie kuma  
W DN w ubiegły wtorek ukazał 

się artykuł, o tym, że mała gmina 
Resko (miasto niecałe 5 tys., 
mieszkańców) rozpoczyna proces 
inwestycyjny budowy miejskiej 
pływalni krytej. Dlaczego Gmina 
Resko buduje taki „luksus?  Nota-
bene dzisiaj to już nie luksus- wy-
starczy przypomnieć, że Nowo-
gard jest największym miastem 
w naszym województwie bez ta-
kiego obiektu.  Gmina Resko bu-
duje, dlatego, że stać ją na to, po-
nieważ widocznie tamtejszy bur-
mistrz potrafił zadbać o docho-
dy.  Jako przykład tej umiejęt-
ności podaliśmy między innymi 
„strzepnięcie” z siebie (razem w 
powiatem łobeskim) niedocho-
dowego reskiego szpitala, który 
wziął na barki (i koszty) szpital 
nowogardzki. Od tego roku więc 
szpital w Nowogardzie będzie za 
obiekty w Resku płacił, np. poda-
tek od nieruchomości dla… gmi-
ny Resko powiększając tam do-
chody, które pójdą także na budo-
wę basenu.  Co z tego zrozumiał 
nasz Urząd komentując rychło 
nasz tekst? Ano tyle ile wynika 
z poniższego fragmentu ze stro-
ny miasta: najprościej jest powie-
dzieć – zlikwidujmy Samodziel-
ny Publiczny Szpital Rejonowy w 
Nowogardzie, a za to wybuduj-
my sobie basen.  Jak trzeba czy-
tać, aby coś takiego u nas wyczy-
tać?  A może dobrze rozumieją, 
co było napisane tylko myślą, że 
durnie to czytają? Może i u Was to 
tak, ale w DN na pewno nie - DN 
nie dla idiotów jest.         

   sm
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kOnDOLEnCjE

Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla mnie 
chwilach dzielili ze mną smutek i żal, okazali

 wiele serca, duchowego wsparcia, 
współczucia i życzliwości, wzięli liczny

 udział w uroczystości pogrzebowej mojego 

Męża 
Zbigniewa Kolasy 

a w szczególności bliskim, rodzinie, 
znajomym, sąsiadom, koleżankom 

i kolegom, współpracownikom z „Norpol” 
za obecność, słowa wsparcia, modlitwę, 

pamięć, liczne intencje mszalne, 
złożone wieńce i kwiaty

 serdeczne podziękowania 
składa
Żona

Dobry człowiek nigdy nie umiera żyje zawsze 
w myślach, słowach i wspomnieniach. 

Z żalem pragniemy pożegnać wieloletniego
 Kolegę wędkarza 

Śp. Zbigniewa Kolasę 
Całej Rodzinie wyrazy serdecznego współczucia 

składają 
Koleżanki i Koledzy z Miejsko-Gminnego 

Koła PZW nr 36 w Nowogardzie

Władza zawsze będzie miała, gdzie mieszkać 

Mieszkanie Plus, w Nowogardzie na minus 
Pod koniec roku w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie podpisano porozumienia między gminami i Krajowym Zasobem Nieru-
chomości. Przewiduje ono powstanie na terenie naszego województwa już teraz ponad 1100 mieszkań, w ramach programu Mieszkanie Plus. Wśród tych 
Gmin nie ma Gminy Nowogard. 

Według szacunków specjali-
stów w Polsce nadal brakuje pra-
wie milion mieszkań. Mimo, że 
podaż mieszkań ze strony prywat-
nych developerów rośnie, to nie 
każdego stać na nabycie mieszka-
nia na warunkach komercyjnych 
bądź na wynajmowanie za ryn-
kowe kwoty czynszów. Dlatego 
bez wspomagania Państwa nie jest 
możliwe realne załatwienie pro-
blemów mieszkaniowych zwłasz-
cza tych grup ludności o małych 
dochodach.  W związku z tym w 
różnych okresach realizowane są, 
ze zmienną intensywnością, wy-
specyfikowane formy tego wspar-
cia. W ostatnich latach najbar-
dziej rozpowszechnione z nich to 
formuła budowy przez samorządy 
mieszkań socjalnych a dla średnio 
zamożnych, rozwijający się sys-
tem Mieszkalnictwa Społeczne-
go tzw. TBS. Realizowane są także 
instrumenty finansowe w postaci 
chociażby Rodzina na Swoim, czy 
Mieszkanie dla Młodych. Zarów-
no samorządy budujące mieszka-
nia socjalne, jak i TBS-sy otrzymy-
wały za pośrednictwem rządowe-
go Krajowego Funduszu Mieszka-
niowego i BGK, również wsparcie 
finansowe realizowanych inwesty-
cji.  Nowa inicjatywa Rządu w za-
kresie ułatwienia zdobycia miesz-
kania, szczególnie dla osób rodzin 
mniej zamożnych, to tzw. Miesz-
kanie Plus: „Istotą tego programu 
jest to, że budujemy mieszkania dla 
osób, których dziś nie stać na kre-
dyt, lub też takich, które nie mają 
zdolności kredytowej, a z punktu 
widzenia banku nie są wiarygodne, 
bo mają zbyt mało zer na kwitku z 
wypłaty, natomiast ten dochód jest 
odpowiedni lub dla tych, którzy nie 
chcą zaciągać kredytu”  – mówił o 
programie krajowy pełnomocnik 
wiceminister Tomasz Żuchow-
ski.  W celu realizacji również tego 
programu powołano jesienią ubie-
głego roku Krajowy Zasób Nie-
ruchomości. Ta rządowa agen-
da będzie dokonywała przejmo-
wania gruntów Skarbu Państwa, 
na których będzie koordynowa-
ła wykonywanie inwestycji w ra-
mach programu, czyli budowy ta-
nich mieszkań na wynajem z moż-
liwą opcją wykupu (wtedy nieco 

wyższy czynsz). Gminy zaintere-
sowane realizacją na swoim tere-
nie programu mogą przekazywać 
do Zasobu, również grunty ko-
munalne i w ten sposób w prakty-
ce uruchamiać budowę mieszkań 
pod wynajem w ramach programu 
Mieszkanie Plus…  Czynsz w ta-
kich mieszkaniach będzie  „urzę-
dowy” i będzie się wahał w zależ-
ności od rejonu kraju  i wielkości 
miasta od 10 do 20zl za metr kwa-
dratowy.  Minimalny okres najmu 
to 15 lat, w przypadku opcji z wy-
kupem do 30 lat.  Nie będzie gra-
nicy wieku  dla osób starających 
się o mieszkanie. Jednak ze wzglę-
du na prawdopodobne kolejki, na 
początek preferowane będą rodzi-
ny wielodzietne, pod uwagę będą 
też brane dochody - ale te kryte-
ria  mają wpływać tylko na okres 
oczekiwania na mieszkanie, a nie 
na sam fakt możliwości wynajmu 
takiego lokum. Program  Miesz-
kanie+  będzie powszechny i 
dostępny w każdym regionie 
Polski.

Już realizują..
Obecnie w wielu miejscach w 

kraju trwają przygotowania do 
podjęcia inwestycji w ramach pro-
gramu Mieszkanie Plus.  Pierwszy 
krok to podpisanie porozumień z 
Krajowym Zasobem Nieruchomo-
ści.   Pod koniec 2017 roku w Za-
chodniopomorskim Urzędzie Wo-
jewódzkim w Szczecinie podpisa-
ło takie porozumienia 21 Gmin. 
Planują one wykonanie w ramach 
programu około 1100 mieszkań. 
Oto lista tych gmin wraz z ilością 
mieszkań do realizacji:  

Barwice – 20 , Białogard – 
45, Biały Bór – 12, Chojna – 36, 
Choszczno – 50, Darłowo – 80, 
Drawsko Pomorskie – 72, Gole-
niów – 50, Gościno – 40, Kalisz 
Pomorski – 36, Mirosławiec – 72, 
Myślibórz – 50, Pełczyce – 96, Po-
lanów – 76, Połczyn Zdrój – 96, 
Sławno – 30, Stepnica – 46, Su-
chań – 20, Świnoujście – 130, Ty-
chowo – 36, Węgorzyno – 18.  
Gminy Nowogard, jak widać, w 
tym zestawie nie ma, ale to nas już 
nawet nie dziwi… 

Dlaczego w Gminie Nowogard 
nie będzie programu Mieszka-

nie Plus?
Odpowiedź na to pytanie jest 

stosunkowo prosta – w gmi-
nie Nowogard nie będzie realiza-
cji programu Mieszkanie Plus za-
pewne z tych samych powodów, 
dla których w gminie Nowogard 
nie realizuje się takich form wspie-
rania budownictwa, jak choćby 

TBS-y.  Po prostu w gminie No-
wogard nie opracowano ani tym 
bardziej nie wcielano w życie żad-
nej spójnej wieloletniej przemyśla-
nej koncepcji polityki mieszkanio-
wej- burmistrz gminy Nowogard 
ma zapewne ważniejsze sprawy na 
głowie, chociażby przygotowanie 
do inwestycji na swoich prywat-
nych działkach, w tym stan dro-
gi polnej obok tych działek prze-
biegającej. To oczywiście pewien 
sarkazm, ale już poważnie- obec-
ny burmistrz Nowogardu nie pre-
zentuje koncepcji rozwiązania 
żadnych strategicznych i realnych 
problemów tego miasta. I udo-
wodnił to aż nadto dobrze przez 
ostatnie 7 lat (już tyle siedzi w Ra-
tuszu).  Jego aktywność jest na po-
ziomie powierzchownego aktywi-
zmu i żenującej przy tym próżno-
ści, której wyrazu dostarcza nie-
mal codziennie, jak chociażby ta 
(załączona na zdjęciu) tabliczka na 
miejscu remontu przejazdu kole-
jowego realizowanym i finansowa-
nym przez PKP a nie przez Gminę.  
Natomiast nie trzeba nikogo prze-
konywać, że problemy mieszka-
niowe w naszej Gminie to przecież 
zupełnie realne problemy. Zwłasz-
cza, jest u nas istotnie duża licz-
ba osób, rodzin nieposiadających 
odpowiednio wysokich docho-
dów, aby wziąć kredyt mieszkanio-
wy. Również istotnej części miesz-
kańców naszej gminy nie stać na 
wynajem według rynkowych cen 
czynszów. Także w zakresie poda-
ży mieszkań socjalnych i komu-
nalnych istnieje stały niedobór w 
stosunku do oczekujących. Jak nas 
informuje przewodniczący komi-
sji mieszkaniowej Rady Miejskiej 
M. Wiatr obecnie wniosków ocze-
kujących na te mieszkania jest po-
nad 80-siąt. Czas oczekiwania to 
przynajmniej kilka-kilkanaście lat.  
- Wiele osób, które się do nas zgła-
szają – mówi przewodniczący- ma 
teraz problem nawet z wynajęciem 
mieszkania. Okazuje się, że takich 
wolnych mieszkań u nas nie ma, 
ponieważ w ostatnim czasie wszyst-
ko zajęli pracownicy z Ukrainy.  

Podsumowanie 
Problemy to stały element życia 

ludzi. Również problemy miesz-
kaniowe. Trzeba jednak się z nimi 
mierzyć a szczególnie jest to obo-
wiązek władzy publicznej. W za-
kresie problemów mieszkanio-
wych gminna władza publiczna w 
Nowogardzie niewiele robi i zo-
stawia wielu ludzi, potrzebujących 
wsparcia, samym sobie. Nie wyka-
zuje ona też aktywności w zakresie 

uczestniczenia w możliwościach 
stwarzanych przez rządowe pro-
gramy- obecnie Mieszkanie Plus, 
wcześniej także brak inicjatywy 
w utworzeniu TBS-u.  Tuż obok, 

nawet w naszym powiecie, mamy 
przykłady, że można i w tej spra-
wie zupełnie inaczej. O tym napi-
szemy wkrótce.  

sm

Droga do budynków komunalnych na Cmentarna/Reja ręki gospodarza nie pamięta

Nie ma jak propaganda
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Podziękowania 
Dyrektor i Pracownicy Specjalistycznej Po-

radni Terapeutycznej serdecznie dziękują Pani 
Krystynie Łazarz prezesowi PRD w Nowogar-
dzie, za nieodpłatne przekazanie mebli gabine-

towych. Dzięki otrzymanemu podarunkowi wy-
posażyliśmy gabinet, w którym odbywają się ze-

społy orzekające. Warto podkreślić, że w dzi-
siejszych czasach, kiedy tempo życia jest bardzo 
szybkie i wydawać by się mogło, że nie ma czasu 

na pomoc innym, to właśnie Pani jest otwarta 
na innych i daje wsparcie instytucjom edukacyj-
nym. A prowadzona przez Panią firma jest god-
na polecenia. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy. 

Dyrektor SPT Irena Juszczyk

W sprawie psa policja prowadzi postępowanie 

Właściciele odpierają zarzuty o znęcaniu,  
twierdzą, że padli ofiarą nagonki
Wracamy do sprawy psa, który miał być zaniedbywany przez swoich właścicieli. Pisaliśmy o tym krótko w piątkowym wydaniu. Właściciele czworonoga, 
twierdzą, że stawiane im publicznie zarzuty są niedorzeczne, a oni sami padli ofiarami nagonki. Losem psa zainteresował się Animals, ale podczas kontro-
li nie stwierdzono w zasadzie niczego niepokojącego. Sprawę wyjaśnia jednak policja, bo są świadkowie, którzy twierdzą, że psu działa się krzywda, i to nie 
raz. Twierdzą, że mają na to twarde dowody. 

Zacznijmy od tego, że w ubie-
gły czwartek do redakcji wpły-
nął sygnał od jednej z mieszka-
nek Nowogardu, która była za-
niepokojona stanem psa znajdu-
jącego się na posesji przy ul. Po-
niatowskiego. Kobieta dostarczy-
ła nam krótki filmik oraz zdjęcie 
z tego miejsca. Zwierzę wygląda-
ło na dość słabe, apatyczne, jakby 
chore, pozostawione na dworze, 
bez schronienia. Wątpliwości bu-
dził też fakt, że pies miał założo-
ny kaganiec, choć był za ogrodze-
niem, a do tego, to nie jest agre-
sywna rasa. Kobieta twierdziła, że 
już nie po raz pierwszy widzi tego 
psa w takim stanie i warunkach. 
Miał on też być niejednokrot-
nie przywiązywany na krótkim 
sznurku, mając niewielkie możli-
wości poruszania się- to również 
zostało sfotografowane. 

Na miejsce wezwano patrol po-
licji. Równocześnie w mediach 
społecznościowych, gdzie tak-
że ukazały się zdjęcia i filmy z te-
renu posesji, na której przeby-
wał pies, rozpętała się prawdziwa 
burza komentarzy- wiele z nich 
było niezwykle ostrych i katego-
rycznych, padały też groźby pod 
adresem właściciela czworonoga, 
niektóre z osób komentujących 
nawoływały nawet do podjęcia 
„ obywatelskiej interwencji na 
miejscu”. 

Animals – wszystko (prawie) 
w porządku 

W sprawę zaangażowała się 
OTOZ Animals, którego wolon-
tariuszki na drugi dzień odwie-
dziły właścicieli psa. Ci zgodzi-
li się na rozmowę z przedstawi-
cielkami organizacji chroniącej 
prawa zwierząt. Interwencja nie 
potwierdziła jednak, aby zwie-
rzę było źle traktowane- powie-
działa nam p. Ewa Grabowska z 
OTOZ Animals z Barlinka. Zale-
cono jednak właścicielom czwo-
ronoga, aby kupili psu budę. - 
W związku z pojawieniem się w 
dniu wczorajszym postu o psie 
Fido, który miał być trzymany w 
złych warunkach i takowe zdję-
cia to przedstawiały (tak post zo-
stał usunięty na naszą prośbę z 
wiadomych względów) dziś prze-
prowadziliśmy niezapowiedzia-
ną kontrolę – informuje Ewa Gra-

bowska z Animals. - (…)Wygląd 
psa oprócz wychudzenia, co praw-
dopodobnie jest wynikiem chorób 
(pies jest w trakcie leczenia, co po-
twierdzają dokumenty, jak i le-
karz weterynarii, kolejna wizyta 
6 lutego), jak na wiek -14 lat bez 
zarzutów. Dwugodzinny wywiad 
z właścicielami wypadł pozytyw-
nie, aczkolwiek Państwo otrzy-
mali kilka rad w sprawie psa, jak 
i jedno zalecenie - pies przebywa-
jąc na dworze (w tym przypadku 
ogrodzie) dłuższy czas, musi mieć 
schronienie przed opadami atmos-
ferycznymi, deszczem, zimnem jak 
i upałami. Także buda musi stać w 
ogrodzie. Uzgodnione w protokole. 
Z uwagi na problemy żołądkowe 
psa, gdzie po zrobieniu USG praw-
dopodobnie połknął kamyk ma na 
czas bycia samemu w ogrodzie za-
kładany kaganiec (tylko na czas le-
czenia). Pies ma problemy neuro-
logiczne i zwyrodnienia kręgosłu-
pa - właściciele zrobili mu szcze-
gółowe badania... Sprawa jest mo-
nitorowana.  Pies jest szczepiony, 
odrobaczany i odpchlany termino-
wo.  Mamy nadzieję, że wszystko 
będzie dobrze i Fido wyzdrowie-
je.  Mamy także nadzieję, że było 
to nieporozumienie i takie sytu-
acje nie będą miały miejsca – koń-
czy wolontariuszka, ale zastrze-
ga, że kontrola została przepro-
wadzona już na drugi dzień, po 
podjętej przez policję interwen-
cji. – Byłyśmy tam na drugi dzień, 
więc nie mogłyśmy odnieść się do 
sytuacji, w jakiej zwierzę miało się 
znajdować w czwartek, kiedy we-
zwano policję. Dlatego nie jest wy-
kluczone, że w tej sprawie podej-
miemy jednak dalsze kroki, aby 
jednak dokładnie przeanalizować 
wszystkie okoliczności - dodaje E. 
Grabowska. 

Właściciele odpierają zarzuty 
Redakcji DN udało się osobi-

ście porozmawiać z samymi wła-
ścicielami psa. Nie mają oni sobie 
nic do zarzucenia. Ich zdaniem 
cała sprawa została wywoła-
na przez osoby szukające „taniej 
sensacji”. Właściciele podkreślają, 
że są niezwykle związani z psem. 
Zwierzę od niedawna zaczęło 
chorować i jest pod stałą opieką 
weterynaryjną, dlatego jest sła-
be. W ostatnim czasie, zgodnie 

z zaleceniami weterynarza, prze-
bywając na dworze, pies musiał 
mieć założony kaganiec - miał on 
go chronić przed zjedzeniem cze-
goś, to przy tym stanie chorobo-
wym, mogłoby psu jeszcze bar-
dziej zaszkodzić. - Czy to znaczy, 
że mamy pieska nie wypuszczać 
na dwór, zamykać w domu na kil-
ka godzin, tylko dlatego, że jest 
chory? Ten pies mieszka z nami 
od samego początku, ma już 14 lat 
i zostało mu niewiele życia- psy 
tej rasy żyją bowiem 15 lat? Lubi 
przebywać na dworze. Gdybyśmy 
byli tak okrutnymi właścicielami, 
co nam się zarzuca to, czy pies w 
zdrowiu dożyłby tego wieku? Czu-
jemy się oczernieni przez wszyst-
kich tych ludzi- mówią nam wła-
ściciele psa. Skomentowali także 
oskarżenie o przywiązywanie psa 
na krótki sznurek: - Jeśli chodzi o 
rzekome przywiązywanie psa na 
krótki sznurek, jest to nieprawda. 
Zdarzało się, że pies był przywią-
zywany, ze względy na swoje bez-
pieczeństwa, ale nigdy nie był to 
1,5 metra, a co najmniej 3 metry 
sznurka- mówią w rozmowie z 
DN, właściciele zwierzęcia. 

Jednocześnie zapowiadają, że 
nie pozostawią bez reakcji inter-
netowej „nagonki”, jaka rozpętała 
się, kiedy w sieci umieszczony zo-
stał wpis kategorycznie wskazują-
cy na złe traktowanie czworono-
ga. Co prawda internetowe wpi-
sy zostały usunięte, ale wcześniej 
zostały zabezpieczone i zgłoszo-
ne na policję. – My nie mamy Fa-
cebooka- mówią nam właściciele 
czworonoga - ale córka nam po-
wiedziała, co tam było wypisywa-
ne. Nie spaliśmy dwie noce, bali-
śmy się o swoje bezpieczeństwo. 
Jak można w taki sposób pisać o 
drugim człowieku, nie mając peł-
nej wiedzy na dany temat, skazy-
wać go zanim się wypowie. Czu-
jemy się zaszczuci, ale podniesie-
my się z tego, a od osób, które nas 
skrzywdziły domagać będziemy 
się zadośćuczynienia. Najpierw 
jednak musimy walczyć o zdrowie 
naszego psa - zapowiadają w roz-
mowie z DN. 

- W żargonie młodzieżowym na 
wywoływanie bezpodstawnej dys-
kusji w internecie mówi się „gów-
noburza” – to określenie pasuje do 

tego, co nas dotknęło idealnie- do-
daje ich córka.

Sprawa rozwojowa 
Wszystko wskazuje zatem na 

to, że sprawa, w której głównym 
bohaterem został pewnie zupeł-
nie tego nieświadomy pies, bę-
dzie miała więcej bohaterów, ale 
i ciąg dalszy. Z jednej strony za-
wiadomiona o wszystkim poli-
cja wszczęła czynności wyjaśnia-
jące dot. zaniedbań przy trzy-
maniu psa, w sprawie o czyn z 
art. 9 Ustawy o ochronie zwie-
rząt   w związku z art. 37 Ustawy 
o ochronie zwierząt. Potwierdziła 
to nam rzecznik naszej policji st. 
asp. Julita Filipczuk. Nieoficjal-
nie dowiedzieliśmy się, że w spra-
wie przesłuchano już pierwszych 

świadków - ci mieli zeznawać, że 
zwierzę niejednokrotnie było za-
niedbywane, pozostawiane przez 
wiele godzin na dworze, nawet w 
skrajnych warunkach atmosfe-
rycznych, a także więzione przed 
posesją na zbyt krótkim sznurku. 
Twierdzą, że dysponują zdjęcia-
mi i nagraniami wideo, które zo-
stały przekazane policji. Z drugiej 
strony właściciele zapowiadają, 
że zamierzają rozpocząć batalię 
sądową przeciwko wszystkim, 
którzy ich zdaniem bezpodstaw-
nie oskarżyli ich o znęcanie się 
nad zwierzęciem, a przy tym na-
ruszyli ich prywatność i dobre 
imię. 
  Marcin Simiński 

W czwartek wieczorem w domu właścicieli psa interweniował patrol policji- teraz w 
sprawie toczy się postępowanie wyjaśniające
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OgłOSzEnIE

Autoneum, to międzynarodowa Firma produkcyjna z branży motoryza-
cyjnej specjalizująca się w wytwarzaniu elementów wygłuszających do 
wnętrz samochodów. Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się Firmą, która 
dba o swoich pracowników. Umożliwiamy osobom pracującym u nas 
rozwój osobisty i zawodowy. Jeśli szukasz pracy, gdzie nie ma czasu na 
nudę - czekamy na Ciebie. 

Operator maszyn
Miejsce pracy: Nowogard, woj. Zachodniopomorskie

Zakres obowiązków:
• obsługa maszyn produkcyjnych,
• dbanie o ciągłość procesu produkcyjnego i standardy 

jakościowe produkowanych wyrobów,
• dbanie o czystość i porządek na stanowisku pracy.
Wymagania:
• wykształcenie minimum podstawowe,
• chęć i gotowość  do pracy,
• brak przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy  

• dyspozycyjność, punktualność,
• umiejętność pracy w zespole,
• odpowiedzialność i zaangażowanie,
• mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.
Oferujemy:
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
• atrakcyjne wynagrodzenie plus premia kwartalna 

uzależniona od wyników pracy,
• bogaty pakiet socjalny (prywatna opieka medyczna, 

basen, siłownia),
• 
• stabilność zatrudnienia.

Autoneum Poland Sp. z o. o. Zakład Nowogard, ul. Armii Krajowej 
28D, z dołączoną klauzulą ze-
zwalającą na przetwarzanie danych osobowych.

SP Osina

Zabawa z matematyką 
W ostatnich dniach stycznia uczniowie klasy III a oraz III b Szkoły Podstawowej w Osinie, 
postanowili zaprzyjaźnić się z królową nauk, czyli matematyką. Poniżej relacje z wydarzeń 
w obu klasach. 

Uczniowie klasy III a zaprojek-
towali i wykonali matematycz-
ne gry planszowe. Praca ta wy-
magała kreatywności i ogrom-
nego zaangażowania.  Uczniowie 
pracowali w grupach. Każda gru-
pa opracowała w punktach regu-
ły gry, uwzględniając: kolejność 
rozpoczynania, sposób porusza-
nia się po planszach oraz nagro-
dy za poprawne podanie wyni-
ków. Gry były kolorowe oraz za-
wierały wiele elementów. Spraw-
dzały i utrwalały mnożenie i dzie-
lenie liczb w zakresie 100, kolej-
ność wykonywania działań, obli-
czenia czasowe oraz znaki rzym-
skie. Każda gra została „przetesto-
wana” poprzez wspólną zabawę. 
Uczniowie w trakcie gry skupiali 
się na rywalizacji, nawzajem sobie 
kibicowali oraz wyjaśniali regu-
ły. Każdy chciał zagrać w jak naj-
większą liczbę gier. Okazuje się, 
że duch rywalizacji służył tu mą-
drej rozrywce oraz powtórzeniu i 
utrwaleniu wiadomości i umiejęt-
ności matematycznych.

Katarzyna Paczkowska/SP Osina 

W dniu 31 stycznia 2018r., w klasie 
III b odbyła się lekcja otwarta z edu-
kacji matematycznej z udziałem ro-
dziców. Rodzice, którzy przyszli na 
zajęcia obawiali się, że będą pytani z 
matematyki, a po chwili okazało się, 
że sami włączyli się do zajęć. Rodzi-

ce wraz z uczniami rysowali i oblicza-
li obwody prostokątów, kwadratów i 
trójkątów. Dokonywali obliczeń zega-
rowych i różnicy temperatur. Rozwią-
zywali krzyżówki matematyczne, mo-
gli również wykazać się znajomością 
tabliczki mnożenia. Główny cel lek-

cji został osiągnięty, wszyscy zgod-
nie stwierdzili, że „Uwielbiają liczyć”. 
Dziękuję wszystkim rodzicom za 
udział w zajęciach, poświęcony czas i 
zaangażowanie.

Renata Jarema/SP Osina 
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Wnusiu, w każdej chwili, zawsze, wszędzie 
niech Ci w życiu dobrze będzie. 

Niech Cię dobry los obdarzy
wszystkim o czym marzysz. 

Kochanemu Wnusiowi 

Kacperkowi Barszcz 
z okazji 

 6 Urodzin
życzą 

Babcie Karina i Wiesia 
i Dziadkowie Miecio i Grześ 

Z okazji Urodzin 

Jadwidze Młyńczyk
moc najserdeczniejszych życzeń 

dużo, zdrowia, szcześcia 
i wszelkiej pomyślności 

składa 
Siostra z całą Rodziną

Firma remontowo-wykończeniowa 

malowanie, 
szpachlowanie, 
płytki, panele. 

Tel. 534 220 317

nasza wokalistka zgłoszona do krajowych eliminacji  

Czy Justyna Sawicka pojedzie 
na Eurowizję? 
Najnowszy utwór Justyny Sawickiej, nowogardzkiej wokalistki, pt. „Niezgoda”, został zgłoszony 
do Krajowych Eliminacji do Eurowizji. W tym tygodniu okaże się, czy piosenka zostanie wybrana. 

W ostatnim czasie Justyna infor-
mowała fanów, że teledysk do no-
wej piosenki powstawał na jednej 
z Wysp Kanaryjskich - Fuerteven-

tura. Nie tylko z tego powodu pro-
jekt ma zasięg europejski. Muzy-
kę skomponowali szwedzcy pro-
ducenci. Przypomnijmy, że to już 
druga piosenka zrealizowana w ra-
mach międzynarodowej współpra-
cy. Pierwsza pt. „Siła” nawiązywa-
ła do kultowego polskiego filmu 
„Młode wilki”. Teledysk osiągnął 
ponad 200 tysięcy wyświetleń̨ na 
YouTube, a o jego premierze głośno 
było w mediach.

Tekst do najnowszego singla 
pt. „Niezgoda” napisała Justyna, 
wspólnie z Beatą Ejzenhart. Moc-
ne słowa skierowane do mężczyzny 
przez silną kobietę zainspirowa-
ły ekipę do powstania teledysku w 
miejscu słynącym z pięknych kra-
jobrazów, szerokich plaż i sprzyja-
jącym rozmyślaniom- hiszpańskiej 
wyspy Fuerteventura, na Kanarach.  

- Jeszcze nigdy na planie teledysku 
nie pracowałam tak długo, a jedno-
cześnie tak wspaniale! Udało nam 
się połączyć przyjemne z pożytecz-
nym- wspomina Justyna Sawicka.

Premiera teledysku będzie mia-
ła miejsce 13 lutego w kanaryjskiej 
restauracji w Warszawie - Mojo Pi-
con. 

Tymczasem piosenka „Niezgo-
da” została także zgłoszona do pol-
skich preeliminacji na Eurowizję. 
Jeśli zostanie wybrana (zdecydu-
je komisja), Justyna zaśpiewa ją w 
czasie koncertu finałowego, trans-
mitowanego przez Telewizję Pu-
bliczną, podczas którego to pu-
bliczność wybierze najlepszy jej 
zdaniem utwór, mający reprezento-
wać nasz kraj na Eurowizji. Oprócz 
Justyny do konkursu zgłosiło się 
kilkudziesięciu artystów. 

Opr. Red. 

Justyna Sawicka podczas pobuty na 
Wyspach Kanarysjkich, gdzie kręciła 
klip do swojej najnowszej piosenki

OgłOSzEnIE
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Pomóż Fabianowi! 
Przekaż swój 1% podatku. 

Fundacja Dzieciom 
„Zdąrzyć z pomocą” 

31445 Ławniczek Fabian
KRS : 0000037904 
Za okazaną pomoc 

Dziękujemy!

o powierzchniach 20m2, 40m2 i 65m2 
przy ulicy Bankowej 

w Nowogardzie!
Możliwość przygotowania lokali pod konkretnego Najemcę.

DUŻY PRYWATNY PARKING!
Budynek w trakcie remontu, możliwość wynajęcia od marca 2018.

Tel. 501 762 576

Wynajmę
lokale użytkowe

PELTING CENTER

FIrmA zAjmUjĄCA SIĘ  
OBrÓBkĄ SkÓr z nOrEk 

POSzUkUjE PrACOWnIkÓW 
DO PrACY SEzOnOWEj

LOkALIzACjA:
łozienica, ul. granitowa 12, 72-100 goleniów 
(goleniowski Park Przemysłowy),
zArOBkI:
2.750 – 3800 netto/m-c  (system godzinowy)
3.000 - 6.000 netto/m-c (system akordowy)

nASzA FIrmA zAPEWnIA DOjAzD, POWrÓT OrAz 
POSIłEk rEgEnErACYjnY 

kOnTAkT: 91 418 90 40, 91 418 05 46, 91 418 05 47 

Studniówka I LO – w obiektywie 
W miniony piątek, 2 lutego, uczniowie klas III z I LO w Nowogardzie bawili się na balu 
studniówkowym. Impreza odbyła się w pięknym i zabytkowym dworku w Kulicach. Poniżej 
kilka zdjęć z balu, jakie udostępniła szkoła. 

Pamiątka na całe życie, uczestnicy studniówki I LO 2018- kobiety zadbały i tradycję, zakładając czerwone podwiązki

Był też czas na trochę bardziej prywatne sesje- tu uczen-
nice I LO i ks. Waldemar Piątek, uczący w szkole katechezy

Dyrektor I LO w Nowogardzie, Karina Surma wita przybyłych na 
studniówkę uczniów, rodziców i zaproszonych gości.

Poloneza czas zacząć...Piękny taniec w wykonaniu uczniów I LO
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Walne zgromadzenie Sprawozdawcze koła miejsko-gminnego PzW nr 36 w nowogardzie

Wędkarze obchodzili  60-lecie 
W dniu 28 stycznia 2018r, o godz. 9:30 w Szkole Podstawowej nr 3 , przy ul. Boh. Warszawy w Nowogardzie odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Koła 
Miejsko-Gminnego PZW nr 36 w Nowogardzie. Na zebranie przybyli zaproszeni goście: Tomasz Kulinicz Starosta goleniowski, Krzysztof Kolibski- z-ca Burmistrza 
Nowogardu, Zygmunt Dziewguć-w-ce Przewodniczący Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.W zebraniu udział wzięło 40 członków Koła. 

W imieniu Zarządu Sprawoz-
danie z działalności Koła za 2017 
rok przedstawił Prezes Koła Ka-
zimierz Ziemba. W okresie spra-
wozdawczym Zarząd Koła odbył 
12 posiedzeń. W posiedzeniach 
Zarządu uczestniczyli z głosem 
doradczymprzedstawiciele Ko-
misji Rewizyjnej i Sądu Koleżeń-
skiego. Do najczęściej poruszanej 
tematyki na posiedzeniach Za-
rządu Koła były sprawy związa-
ne z realizacją celów statutowych 
Związku poprzez organizowanie 
zawodów i imprez sportu węd-
karskiego wraz z analizą kosztów 
z tym związanych, ochrona wód i 
ochrona środowiska a w szczegól-
ności ładu i porządku na stanowi-
skach wędkarskich, pomostach i 
miejscach cumowania łodzi, spra-
wy związane z budową slipów na 
jeziorze Kościuszki i jeziorze No-
wogardzkim. Omawiano również 
sprawę zarybienia jeziora Nowo-
gardzkiego, jeziora Kościuszki i 
jeziora w Karsku. Tematem ob-
rad posiadzeń Zarządu Koła były 
także: współpraca z młodzieżą i 
dziećmi oraz prowadzenie i funk-
cjonowanie szkłóek wędkarskich, 
działalność Społecznej Straży Ry-
backiej, sprawa korzystania z wód 
jeziora Nowogardzkiego w okre-
sie letnim przez użytkowników 
sprzętu pływającego o napędzie 
spalinowym, utrzymanie, napra-
wa i porządkowanie przystani 
wędkarskiej w Olchowie. Zgod-
nie z opracowanym terminarzem  
wękarskich imprez w 2017r zor-
ganizowanych zostało 10 imprez 
wędkarskich w tym 4 wyjazdo-
we. W imprezach wzięło udział 
351 członków, w tym 2 kobiety, 43 
młodzieży z tego 11 dziewczynek 
i 32 chłopców. Zawody odbywa-
ły się w dyscyplinie spławikowej i 
spiningowej. Z uwagi na brak od-
powiednich warunków atmosfe-
rycznychnie odbyto zawodów w 
wędkarstwie podlodowym. Pod-
sumowując tę działalność nalęży 
podkreślić, że cieszą się one dużą 
popularnością wśród naszych 
członków. Uzyskane wyniki wraz 
z informacją z umieszczamy do 
publicznej wiadomości w Dzien-
niku Nowogardzkim.

Na organizację zawodów węd-
karskich w 2017roku wydatko-
wano kwotę 15 101,00 złotych, 
w tym: dla dzieci i młodzieży 1 
131,90 zł., upominki, puchary i 
dyplomy na kwotę 10 490,62 zł., 
transport i delegacje 3 229, 60 
zł. Oraz produkty spożywcze 1 
380,78 zł.

Praca z dziećmi i młodzieżą jest 
jednym z priorytetów w pracy na-
szego Koła. Przy Kole PZW nr 
36 w Nowogardzie działają dwie 
szkółki wędkarskie. W Nowogar-
dzie pod opieką Janusza Zama-
ry oraz w miejscowości Krzywice 
pod opieką Bogdana Kondratowi-
cza. Szkólki skupiają 20 uczestni-
ków. Na prowadzonych zajęciach 
teoretycznych i praktycznych dla 
początkujących wędkarzy zwra-
cana jest  szczególna uwaga na 
ochronę przyrody, ekologię, prze-
pisy regulaminowe przy połowie 
ryb, znajomość statutu PZW, me-
tody połowu ryb, bezpieczeństwo 
nad wodą. W trakcie później-
szej dyskusji nad sprawozdaniem 
Bogdan Kondratowicz opiekun 
szkółki wędkarskiej w Krzywi-
cach zgłosił wniosek o powołanie 
przy Kole PZW nr 36 w Nowogar-
dzie Rady ds. Dzieci i Młodzieży, 
która w swoich działaniach kon-
centrowała by się na jak najszer-
szym popularyzowaniu idei węd-
karstwa. Wniosek powyższy przez 
Walne Zgromadzenie został przy-
jęty jednogłośnie. Miejmy nadzie-
ję, że młodzież ta wstąpi w nasze 
szeregi członkowskie. Z satysfak-
cją pragniemy poinformować, że 
stan osobowy członków nasze-
go Koła z roku na rok powiększa 
się i na dzień 31.12.2017 wynosił 
638 i wzrósł o 29 osoby. Zgodnie z 
planem zarybiania wynikającym z 
zadeklarowanych w operatach ry-
backich przez Okręg PZW Szcze-
cin w 2017 roku w okresie wio-
senno-jesiennym 2017r otrzy-
maliśmy następujący narybek, 
którym zostały zarybione nasze 
wody i tak: Jezioro Kościuszki w 
Olchowie- węgorz podchowa-
ny 12 kg, szczupak narybek let-
ni 9 000 sztuk, lin kroczek 100 kg, 
Jezioro Karsk w Karsku-lin kro-
czek 20 kg, karaś pospolity kro-
czek 100 kg. W okresie ochro-
ny wód i przyrody zorganizowa-
liśmy w miesiącu sierpniu pra-
ce porządkowe naszej przysta-
ni wędkarskiej w Olchowie. Do-
konaliśmy naprawy ogrodzenia 
pomostu wędkarskiego, poprawy 
slipu do wodowania łódek, upo-
rządkowania terenu wokół wia-
ty. Mimo informacjiprasowych 
z przykrością musimy stwier-
dzić, że niewielu członków wzię-
ło udział w tych pracach. Gospo-
darka finansowa Koła odbywa-
ła się w oparciu o przyjęty budżet 
Koła i pre;lminarz wydatków na 
rok 2017. W 2017 roku do dyspo-
zycji Zarządu było 25 414,29 zł., 

z czego wydatkowano 17 703,70 
zł. Pozostałe środki w kwocie 7 
710,59 zł wraz z dochodami bu-
dżetowymi 2018r, będą do dyspo-
zycji Zarządu Koła w roku bieżą-
cym. W zakresie współpracy z sa-
morządami i instytucjami Zarząd 
Koła na bieżąco utrzymuje bez-
pośredni kontakt z władzami sa-
morządowymi w Nowogardzie i 
Starostwie w Goleniowie. Oma-
wialiśmy sprawę organizacji im-
prez wędkarskich, sprawę zary-
bień i działań proekologicznych 
na naszych wodach. Od Burmi-
strza i Rady Miejskiej w Nowo-
gardzie otrzymaliśmy zapewnie-
nie o budowie slipu do wodaowa-
nia łódek przy jeziorze nowo-
gardzkim. Remontowany i pro-
filowany jest przez Gminę No-
wogard odcinek drogi gruntowej 
prowadzący do przystani węd-
karskiej w Olchowie. Starostwo 
w Goleniowie wspiera naszą Spo-
łeczną Straż Rybacką. Dzięku-
jemy im za tą dobrą współpra-
cę. Dobrze układa się współpra-
ca ze Społeczną Strażą Rybacką 
Grupą Nowogard. Nowogardzka 
Grupa liczy 7 osób. Członkowie 
tej Grupy są bardzo zmotywo-
wani i bardzo solidnie wykonu-
ją społecznie oczekiwane działa-
nia w zakresie skutecznej walki z 
kłusownictwem rybackim. Zgod-
nie z porządkiem obrad w dalszej 
kolejności sprawozdania złoży-
li Przewodniczący Komisji Rewi-
zyjnej, Przewodniczący Zgroma-
dzenia w imieniu Sądu Koleżeń-
skiego, Rzecznik dyscyplinarny 
Koła oraz przedstawiciel Społecz-
nej Straży Rybackiej z Grupy No-
wogard. Doceniając duże zaanga-
żowanie na rzecz Okręgu PZW 

Szczecin i naszego Koła w trakcie 
obrad dokonano wręczenia od-
znaczeń i wyróżnien.

Za działalność na rzecz Okrę-
gu PZW Szczecin medalami uho-
norowano: Tomasza Kulinicza-
-starostę goleniowskiego, Rober-
ta Czaplę-burmistrza Nowogardu 
(nagrodę odebrał z-ca burmistrza 
Krzysztof Kolibski) i Zygmunta 
Dziewgucia- w-ce przewodniczą-
cego Sejmiku Województwa Za-
chodniopomorskiego. Za działal-
ność na rzecz Koła PZW nr 36 w 
Nowogardzie dyplomami uhono-
rowano: Zygmunta Stępniewskie-
go, Ryszarda Lisa i Zenona Łokaj. 
Wręczenia odznaczeń dokona-
li Kazimierz Ziemba Prezes Koła 
i Bogdan Kondratowicz z-ca Pre-
zesa. Medalem za zasługi na rzecz 
Okręgu PZW Szczecin, przeka-
zywanie informacji o działaniach 
naszego Koła na łamach Dzienni-
ka Nowogardzkiego wyróżniono 
również Marka Słomskiego-Pre-
zesa Wydawnictwa wydającego 
„Dziennik Nowogardzki“. 

Z okazji 60 lecia naszego Koła 
na sali obrad przygotowano wy-
stawę ilustrującą działalność i do-
robek Koła w tym okresie. Koło 
nasze rozpoczęło swoją działal-
ność w 1957 roku. Krótką historię 
Koła opracowaną przez poprzed-
niego Prezesa Edwarda Pasz-
kiewicza przedstawił Kazimierz 
Ziemba-Przewodniczący Zgro-
madzenia. Z tej też okazji Staro-
sta Goleniowski Tomasz Kulinicz 
przekazał dla Koła cyfrowy apa-
rat fotograficzny, a z-ca Burmi-
strza Nowogardu Krzysztof Ko-
libski szklaną statuetkę. Za otrzy-
mane upominki serdecznie dzię-
kujemy. W dalszej części obrad 

przystąpiono do dyskusji. Wystą-
pienia poszczególnych członków 
Koła dotyczyły przede wszyst-
kim ochrony wód oraz bieżącej 
działalności Koła. Po zakończe-
niu dyskusji Przewodniczący ob-
rad omówił plan działania Koła 
na rok 2018, Prelminarz budże-
towy na 2018rok oraz terminarz 
wędkarskich imprez sportowych 
na 2018 rok. Następnie Przewod-
niczący Komisji Uchwał i wnio-
sków zaproponował podjęcie sto-
sownych uchwał i zatwierdze-
nie dokumentów programowych 
Koła na 2018 rok. Przewodniczą-
cy Walnego Zgromadzenia pod-
dał je pod głosowanie. Uchwały 
i wnioski zostały podjęte jedno-
głośnie. Przewodniczący obrad 
serdecznie podziękował wszyst-
kim wędkarzom i zaproszonym 
gościom za udział w zebraniu. Na 
zakończenie zaskoczył wszyst-
kich uczestników miłą  niespo-
dzianką.

Poinformował, że nasz wspa-
niały kolega-myśliwy Krzysio 
Pędziszczak pozyskał dorodne-
go dzika. Po zbadaniu przez le-
karza weterynarii i przygotowa-
niu kulinarnym przez Henia Gry-
gowskiego zaprasza wszystkich 
na poczęstunek. Oczywiście swój 
osobisty udział w tym miał rów-
nież Prezes naszego Koła Kazi-
mierz Ziemba. Za tak miły gest w 
imieniu wszystkich uczestników 
Zgromadzenie serdecznie kole-
gom dziękujemy. Dziczyzna sma-
kowała wszystkim znakomicie.

Z wędkarskim pozdrowieniem
Tadeusz Siembida

Sekretarz Koła MG PZW nr 36 w 
Nowogardzie

Zdjęcia Mariusz Bedyński

Na zebranie przybyło 40 wędkarzy zrzeszonych w Kole.
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remis z liderem koszalińskiej okręgówki

W środę zagrają z Zalewem
W sobotę (3 lutego), o godzinie 18:00, na stadionie w Płotach, piłkarze Pomorzanina Nowogard rozegrali sparing z liderem koszalińskiej okręgówki – Wy-
brzeżem Biesiekierz. Mecz miał dwie zupełnie inne połowy – w pierwszej Wybrzeże wygrało z Pomorzaninem 3:0, jednak po zmianie stron to nowogar-
dzianie dyktowali warunki i szybko odrobili straty, a mecz zakończył się remisem 3:3. W najbliższą środę w kolejnym sparingu Pomorzanin zmierzy się w 
Goleniowie z Zalewem Stepnica.

Wybrzeże Biesiekierz – Pomorzanin Nowogard 3:3 (3:0)
Gole: Kamil Lewandowski (54’), Michał Komenda (61’), Gracjan Wnuczyński (63’)
Skład: Kornel Pękala – Damian Kosior, Paweł Królik, Michał Komenda, Natan Wnuczyński – Marcin Skórniewski, Rafał Mendyk, Gracjan Wnuczyński, 
Maciej Dobrowolski – Kacper Litwin, Kamil Lewandowski; zmiany: Michał Teodorczyk, Konrad Adamek, Arkadiusz Balcer.  

Przypomnijmy, że Wybrze-
że Biesiekierz rywalizuje na tym 
samym poziomie rozgrywek co 
Pomorzanin, jednak w strefie 
koszalińskiej. Wybrzeże w swo-
jej grupie jest liderem bez poraż-
ki na koncie. W sobotę to jed-
nak nie piłkarze obydwu drużyn 
utrudniali sobie wyprowadze-
nie piłki, a boisko, które było po-
kryte śniegiem. W tych trudnych 
warunkach lepiej w mecz weszli 
zawodnicy z Biesiekierza. W 21. 
minucie rywale odebrali nowo-
gardzianom piłkę na swojej po-
łowie i przeprowadzili szybką 
kontrę, która zakończyła się go-
lem. W 24. minucie kopia pierw-
szej bramki, szybki kontratak, 
napastnik rywali sam na sam z 
bramkarzem i podwyższenie re-
zultatu na 2:0 dla Wybrzeża. W 

37. minucie po błędzie Pomo-
rzanina zrobiło się już 3:0. Kor-
nel Pękala wznawiając grę po-
dał do Rafała Mendyka, ten naci-
skany przez rywala oddał futbo-
lówkę do nowogardzkiego bram-
karza. Kornel Pękala ponownie 
chciał zagrać do Rafała Mendy-
ka, który uwolnił się od krycia, 
jednak futbolówka... zatrzymała 
się na śniegu, po czym przejął ją 
zawodnik rywali i strzelił trzecie-
go gola. Po zmianie stron można 
było już oglądać zupełnie inny 
Pomorzanin. Podopieczni Zbi-
gniewa Gumiennego dominowa-
li, nie wychodząc z połowy rywa-
li. Na efekty takiej gry nie trze-
ba było długo czekać. W 54. mi-
nucie Kamil Lewandowski ude-
rzył z około 15 metrów, po zie-
mi tuż przy słupku bramki Wy-

brzeża i zdobył pierwszą bramkę 
dla Pomorzanina. W 61. minucie 
zrobiło się już 3:2. Tym razem w 
polu karnym dobrze znalazł się 
Michał Komenda, który uderzył 
co prawda w sam środek bram-
ki z około 10 metrów, ale na tyle 
skutecznie, że golkiper rywali nie 
był w stanie odbić strzału. Z kolei 
w 63. minucie było już 3:3. Rzut 
rożny wykonywał Rafał Mendyk, 

który dośrodkował w pole kar-
ne na tyle dokładnie, że Gracjan 
Wnuczyński strzałem głową z 
około 7 metrów doprowadził do 
wyrównania. Pomimo kolejnych 
akcji kreowanych przez Pomo-
rzanin wynik nie uległ już zmia-
nie i sparing zakończył się remi-
sem 3:3. Nowogardzianie w tym 
okresie przygotowawczym nie 
mają czasu na odpoczynek. Już 

w najbliższą środę (7 lutego), na 
boisku w Goleniowie, o godzinie 
16:00, Pomorzanin zagra z Zale-
wem Stepnica. Rywale występują 
w rozgrywkach A-Klasy i zajmu-
ją w tej lidze 8. miejsce. O wyni-
ku nowogardzkiego zespołu po-
informujemy w piątkowym wy-
daniu DN. 

KR

Sobotni sparing Pomorzanina z Wybrzeżem rozgrywany był na boisku pokrytym śniegiem.

II Liga mężczyzn w tenisie stołowym

Spełnił się czarny scenariusz…
W minioną sobotę (3 lutego), tenisiści stołowi klubu Visonex LUKS Top Wierzbięcin roz-
grywali spotkania 10. i 11. kolejki rozgrywek grupy północnej II Ligi Mężczyzn. Niestety, 
podopieczni Józefa Korkosza przegrali dwa spotkania i do pierwszej czwórki premiowanej 
szansą gry w finałach II Ligi tracą już 4 punkty...

Przed sobotnimi spotkaniami 
pisaliśmy, że zawodnicy z Wierz-
bięcina mogą stracić 4. pozycję w 
ligowej tabeli. Niestety konfronta-
cja z ATS-em Stargard oraz Cham-
pionem Police, może okazać się de-
cydująca w ostatecznych rozstrzy-
gnięciach w II Lidze. Najpierw Vi-
sonex LUKS Top walczył w Star-
gardzie. Mecz był bardzo zacię-
ty i do ostatnich pojedynków nie 
było jasne, kto zgarnie pełną pulę. 
Ostatecznie to gospodarze okaza-
li się lepsi o dwa pojedynki i wy-
grali 6:4. Takim samym wynikiem 
na korzyść gospodarzy zakończył 
się mecz rozgrywany w Policach. 
Tamtejszy Champion przeskoczył 
już Wierzbięcin po zwycięstwie z 
10. kolejki, ale wygrana w bezpo-

średnim starciu z podopiecznymi 
Józefa Korkosza dała już policza-
nom bardzo dużą zaliczkę czterech 
punktów przewagi. Wygląda na to, 
że po wielu świetnych sezonach, 
w tegorocznych rozgrywkach za-
braknie Wierzbięcina w finałach 

II Ligi Mężczyzn… Wierzymy, że 
nasi reprezentanci nie złożą broni i 
do końca walczyć będą o pierwszą 
czwórkę rozgrywek. Przy artyku-
le publikujemy komplet wyników 
oraz aktualną tabelę. 

KR
II Liga Mężczyzn gr. Północ, II Runda
10. kolejka:
UKS Nałęcz Majster Ostroróg – Darz Bór Karnieszewice 0:10
MLKS Sparta Złotów – KTS Ekonom Koszalinianin Koszalin 9:1
KS ATS Stargard – Visonex LUKS Top Wierzbięcin  6:4
UKS Champion Police – UKS Team Tenis 2005 Białogard 8:2
11. kolejka:
MLKS Sparta Złotów – Darz Bór Karnieszewice  1:9
UKS Nałęcz Majster Ostroróg – KTS Ekonom Koszalinianin Koszalin(nie odbył się)
Champion Police – Visonex LUKS Top Wierzbięcin  6:4
KS ATS Stargard – UKS Team Tenis 2005 Białogard  8:2

M M P Małe pkt.
1 Darz Bór Karnieszewice 11 22 105 – 5 
2 KS ATS Stargard 11 18 73 – 37 
3 MLKS Sparta Złotów 11 15 65 – 45 
4 UKS Champion Police 11 13 56 – 54 
5 Visonex LUKS Top Wierzbięcin 11 9 55 – 55 
6 UKS Nałęcz Majster Ostroróg 10 5 35 – 65 
7 KTS Ekonom Koszalinianin Koszalin 10 4 23 – 77 
8 UKS Team Tenis 2005 Białogard 11 0 18 – 92 
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Kijana redakcja "WBrEW": monika rasowska, Aleksandra Lisowska

Konkurs na najlepszego 
czytelnika w ZSP 
We wtorek (30 stycznia) odbyło się rozstrzygnięcie konkursu na najlepszego czytelnika w I 
semestrze roku szkolnego 2017/2018.  

To już trzecia edycja konkur-
su, mającego na celu wyłonienie 
czytelników, którzy wypożyczyli i 
przeczytali największą ilość ksią-
żek. Po długim przeszukiwaniu 
i analizie kart bibliotecznych zo-
stali wyłonieni najlepsi czytelni-
cy w I semestrze, którymi zosta-
ły: Anna Jędrzejewska z klasy IV 
TŻ oraz Dagmara Puszcz z klasy 
III E.  Ania ma na swoim biblio-
tecznym koncie 15 pozycji, wśród 
których znalazły się tytuły takich 
pisarzy jak np.: Remigiusz Mróz 

(„Zaginięcie”), Jo Nesbo („Trze-
ci klucz”), Samuel Beckett („Szep-
ty zmarłych”) oraz Harlan Co-
ben („Wszyscy mamy tajemni-
ce”). Dagmara Puszcz przeczyta-
ła 10 książek, wśród których zna-
lazły się takie pozycje jak np.:  Jo 
Nesbo („Trzeci klucz”) Paul Haw-
kins („Dziewczyna z pociągu”), 
Jonathan Holt („Bluźnierstwo”), 
czy Gillian Flynn („Zaginiona 
dziewczyna”). Uczennice otrzy-
mały z rąk nauczycielek biblio-
tekarek Pani Grażyny Kostrzew-

skiej i Pani Katarzyny Kijany dy-
plomy oraz książki. W czerwcu 
odbędzie się ponowne rozstrzy-
gnięcie konkursu – będziemy wy-
łaniać najlepszych czytelników w 
II semestrze. Gratulujemy Ani i 
Dagmarze tak pięknej pasji oraz 
zachęcamy wszystkich do czyta-
nia książek i odwiedzania biblio-
tek (szkolnych i publicznych), bo 
jak napisał Władysław Orkan 
„Temu, kto lubi książki, nigdy nie 
zabraknie wiernego przyjaciela.”

„Bezpieczne 
zachowanie w 
szkole, domu,  
na ulicy”
W dniu 30 stycznia 2018 roku w naszej szkole odbyły się 
prelekcje z przedstawicielem Policji Panią Klaudią Gieryń. 

Tematem prelekcji było „Bez-
pieczne zachowanie w szko-
le, domu, na ulicy”. Spotka-
nie odbyło się w ramach kon-
kursu Bezpieczna Szkoła. Pod-
czas prelekcji uczniowie zosta-
li zapoznani z konsekwencjami 
prawnymi ryzykownych zacho-
wań. Poruszane były następują-
ce kwestie:

- co to jest czyn karalny?
- jakie są trendy przestępczo-

ści nieletnich?

- co to jest demoralizacja?
- jakie czyny karalne są ściga-

ne z urzędu?
Na samym początku spotka-

nia zostało wyjaśnione kogo na-
zywamy nieletnim oraz jaka cią-
ży na nas odpowiedzialność kar-
na za przestępstwa i jak jesteśmy 
traktowani przez prawo kar-
ne i cywilne nie mając jeszcze 
18 lat.Wspotkaniu wzięli udział 
uczniowie klas I TEHO i I TIPS. 

Dagmara Puszcz z swoją klasą (III E) 

 Ania Jędrzejewska z klasą i nauczycielkami: p. G. Kostrzewską i p. K. Kijaną 

Klasy podczas prelekcji 

 Prowadząca zajęcia Pani Klaudia Gieryń 
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

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

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

zatrudni kierowców samochodów 
ciężarowych 

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

rOzkłAD jAzDY PkP

ATERIMA MED. 
Opiekunki osób 

starszych w Niemczech. 
Premie świąteczne 

do 300 EUR. 
Tel. 91 506 55 55

Bezpłatne kursy języka niemieckiego 
dla opiekunów osób starszych. 

Ilość miejsc ograniczona. 
Po kursie gwarantowana praca,  

duża baza ofert i atrakcyjne zarobki. 

Zadzwoń 517 175 599.                          

Sprzedam mieszkanie 
własnościowe w centrum 

Nowogardu o pow. 60 m2, 
IV piętro – cena 210 tys. zł. 

Tel. 608 392 453

ENDOKRYNOLOGICZNY
Lek. med. Adriana Dubińska-Walczak

specjalista chorób wewnętrznych
- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

CHORÓB CUKRZYCY I NADCIŚNIENIA
Lek. Ewa Zdawska

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista diabetolog 

GABINETY MEDYCZNE

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

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

pn., wt. - 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)
U W A G A
Od dnia 10.12.2017r nastąpiła zmiana rozkładu jazdy pociągów, po-

niżej prezentujemy godziny odjazdów pociągów z Nowogardu w kie-
runku na Szczecin Główny i Kołobrzeg.

Kierunek Szczecin Główny:
Godz. Od-

jazdu:
Nowogard

Stacje pośrednie: Przystanek 
końcowy:

Szczecin 
Główny

04:50
pon.-piąt.

Wyszomierz, Osina, Mosty, Gole-
niów, Kliniska, Szczecin Dąbie, Szcze-
cin Zdroje, Szczecin Port Centralny,

05:48

06:36
pon.-sob.

Wyszomierz, Osina, Mosty, Gole-
niów, Kliniska, Szczecin Dąbie, Szcze-
cin Zdroje, Szczecin Port Centralny,

07:38

07:47
pon.-niedz. 

Wyszomierz, Osina, Mosty, Gole-
niów, Kliniska, Szczecin Dąbie, Szcze-
cin Zdroje, Szczecin Port Centralny,

08:59

10:21
pon.-niedz.

Wyszomierz, Osina, Mosty, Gole-
niów, Kliniska, Szczecin Dąbie, Szcze-
cin Zdroje, Szczecin Port Centralny,

11:34

14:27
pon.-niedz.

Wyszomierz, Osina, Mosty, Gole-
niów, Kliniska, Szczecin Dąbie, Szcze-
cin Zdroje, Szczecin Port Centralny,

15:40

16:36
pon.-niedz.

Wyszomierz, Osina, Mosty, Gole-
niów, Kliniska, Szczecin Dąbie, Szcze-
cin Zdroje, Szczecin Port Centralny,

17:49

18:39
pon.-niedz.

Wyszomierz, Osina, Mosty, Gole-
niów, Kliniska, Szczecin Dąbie, Szcze-
cin Zdroje, Szczecin Port Centralny,

19:55

Kierunek Kołobrzeg:
Godz. Od-

jazdu:
Nowogard

Stacje pośrednie: P r z y s t a -
nek końco-
wy:

Kołobrzeg
07:48
pon.-sob.

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

09:02

09:20
sobota,nie-

dziela

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

10:29

11:49
pon.-niedz.

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

13:00

13:47
pon.-piąt.

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

15:07

15:56
pon.-niedz.

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

17:15

17:57
pon.-niedz

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

19:19

20:23
pon.-sob.

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

21:37

21:55
p o n - p i ą t . , 

niedziela
1 przesiadka

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

22:59

rozkład jazdy komunikacji miejskiej

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

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

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

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:

kontakt: 785 601 002

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy

Drewno opałowe 
liściste mieszane
 tanio sprzedam 

 506 012 706, 
506 012 704

ADN Sp. z o.o. 
ul.Zamkowa 20 

72-200 Nowogard 
Zatrudnimy: 

kierowca kat. C+E
pracownik drogowy 

Tel. 

609 124 162 
e-mail: 

adn1@op.pl

NIERUCHOMOŚCI
•	 Sprzedam tanio działkę bu-

dowlaną w Kościuszkach 1202 
m2. Przy działce prąd, woda, ka-
nalizacja, dojazd utwardzony w 
pobliżu jeziora. 575 345 659 

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

•	 Sprzedam działki budowlane w 
pełni uzbrojone. Już z planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego. Oszczędzasz czas i pienią-
dze! 693 850 197 Najlepsze ceny 
w Nowogardzie, Osiedle Sło-
neczne. 

•	 Do wynajęcia pomieszczenie 
na biuro 11m2, I piętro, Nowo-
gard. Ul. 700 lecia 17b. Tel. 501 
549 818

•	 Sprzedam działki budowlane 
w Karsku przy drodze. 691 664 
658

•	 Do wynajęcia lokal pod działal-
ność gospodarczą. 609 24 58 16 

•	 Szukam mieszkania na parterze 
w centrum Nowogardu, min 3 
pokoje. 913920584 

•	 Kawalerka do wynajęcia. 696 
207 172

•	 Poszukuje garażu do wynajęcia. 
Tel. 668 17 12 12 

•	 Sprzedam garaż na Jana Paw-
ła II. Cena 20500 zł. Tel. 609 931 
915 

•	 Kupię działkę budowlaną w No-
wogardzie min 15 ar 696160731

•	 Kupię mieszkanie za gotówke. 
780 116 368 

•	 Sprzedam mieszkanie, III piętro, 
3 pokoje, Poniatowskiego. Tel. 
721 922 930

•	  Sprzedam garaż przy ul. Jana 
Pawła II. 694 440 207 

•	 Do wynajęcia kawalerka czę-
ściowo umeblowana. 608 111 
129 

•	 Kupię mieszkanie 2 pokojowe w 
Nowogardzie z własnym ogrze-
waniem gazowym. Tel. 669 823 
060, 723 620 134

•	 Do wynajęcia lokal 22m2 ul. 
Rtm. Pileckiego 2a. Tel. 694 022 
406, 695 209 162 

•	 Do wynajęcia mieszkanie. Tel. 
783 073 581 

•	 Sprzedam kawalerkę 25m2, II 
piętro w centrum bez pośredni-
ków. 695 251 802 

•	 Do wynajęcia pokój. 604 279 006

MOTORYZACJA
•	 Sprzedam amortyzatory, spręży-

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

•	 Sprzedam Kia Clarus, 2001, 1,8 
benzyna + gaz (założony 2012 
r., 80 litrów butla), 181.000 km 
- serwisowany, srebrny met. se-
dan, opony zimowe, nowa 
chłodnica klimatyzacji, webasto, 
el. szyby, centralny zamek, nowe 
klocki hamulcowe, rozrząd, cały 
układ wydechowy, inne. Cena 
4850zł, zadbany, tel. 605 522 340.

•	 Sprzedam Opel Astra, rok 

prod. 97, 1200zł. Tel. 518 488 

714

ROLNICTWO
•	 SPRZEDAM – kaczki, gęsi  sku-

bane. 796759414

•	 Sprzedam tuczniki. 606 576 417

•	 Kupię marchew od rolnika. 512 
340 806 

•	 Sprzedam ciągnik MTZ 82 TS 
rok 96 i Ursusa C330. Tel. 501 
086 565 

•	 Sprzedam prosiaki. 91 39 28 019 

•	 Sprzedam pszenżyto paszowe. 
606 406 341 

•	 Sprzedam facalię. Tel. 793 006 
469 

•	 Przyczepa D35 niska, sztyw-
na, bez dokumentów, stan bar-
dzo dobry. Cena 2950 zł. Tel. 692 
608 128 

•	 Sprzedam prosiaki. 889 520 536 

 USŁUGI
•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DY-

WANÓW, WYKŁADZIN, TA-
PICERKI MEBLOWEJ SAMO-
CHODOWEJ/ SKÓRZANEJ 
MATERIAŁOWEJ / POŚCIE-
LI WEŁNIANEJ / LANOLINĄ/
SPRZĄTANIE: CZYSZCZENIE 
FUG.TEL.604 373 143 , 794 229 
083.

•	 Elektryk z uprawnieniami E+D. 
Tel. 607 289 419 

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

•	 Remont na każdą kieszeń. 
Tel.609 715 839

•	 Malowanie, montaż paneli 
podłogowych i inne drobne na-
prawy wykona “złota rączka”. 
91 39 22 783, 784 79 22 70

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

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 
606

•	 Firma budowlana z wieloletnią 
działalnością przyjmie zlecenie 
na budowę domów od podstaw, 
przekładek dachów, docieplenia, 
układanie kostki, różne rodzaje. 
Tel. 607 137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Napra-
wiamy za gotówkę na raty lap-
topy tablety telefony. Skupuje-
my laptopy telefony. Adres No-
wogard 700Lecia 15 I piętro nad 
apteką tel 91-577-53-73 lub 792-
228-896

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

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

•	 AGENCJA REKLAMOWA VI-
ZART, oprawianie prac w 2 mi-
nuty, bindowanie, wydruki, kse-
ro, laminowanie, Nowogard ul. 

700 lecia 15 (nad sklepem zie-
larskim)Tel. 605 522 340 

•	 Przepisywanie prac (licencjac-
kich, magisterskich i innych), do-
kumentów, CV, listów motywa-
cyjnych, Szybko, solidnie. Agen-
cja reklamowa Vizart  Nowo-
gard ul. 700 lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim)Tel. 605 522 
340.

•	 Regulacja, naprawa, konserwa-
cja okien i drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remon-
tujemy. 668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 
721 988 735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, 
układanie kostki granitowej, po-
lbruku. 726 403 937

•	 Wykonam pracę remontowe. 
691 430 490 

•	 Naprawa AGD Nowogard. 698 
352 406

•	 Wypełniam dokumenty do ZUS 
na emeryturę i rente. Tel 507 872 
391 

•	 Nauka gry na keyboardzie, gi-
tarze lub innym instrumencie – 
tanio. 669 889 627

•	 TRANSPORT. 600 182 682

•	 Dachy. 660 879 108 

•	 Usługi transportowe TRANSIT-
-MAXI. 503 153 159 

•	 Remonty domów, mieszkań wy-
kończenia wnętrz. 722 154 477

•	 Matematyka. 668 17 12 12 

•	 Budowa domów, ogrodzenia 
wolne terminy. Tel. 605 580 496 

•	 Solidnie, fachowo, szybko, okna 

i drzwi z listwowaniem, wyko-

nam każdy remont mieszkania. 

665 715 273 

PRACA
•	 Aktivmed24.pl Opiekunki Se-

niorów Niemcy. Premie waka-
cyjne, 530555015

•	 AMBERCARE24 Opiekunki do 
Niemiec, wymagany j. niemiec-
ki komunikatywny, zarobki net-
to do 1500 euro/mies., wyjaz-
dy od zaraz, sprawdzone oferty, 
legalnie 737 451 825, 737 886 
919, 737 489 914

•	 Spawaczy zatrudnię. Atrakcyj-
ne wynagrodzenie. 503 032 234 

•	 Przyjmę do pracy ekspedientkę 
odpowiedzialną, sumienną. 797 
394 807 

•	 Zatrudnię elektryków – pomoc-
ników elektryków, dorywczo do 
prac biurowych. 606 824 461

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

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

•	 Zatrudnię pracowników budow-
lanych. Tel. 695 264 594.

•	 Zatrudnię mechanika. 501 762 
576 

•	 Przyjmę do pracy ekspedientkę 
odpowiedzialną, sumienną. 797 
394 807 

•	 Zatrudnię tynkarza. 502 103 432 

•	 Zaopiekuję się osobą starszą, 
dzieckiem, zajmę się sprząta-
niem w godzinach 9.00-15.00,. 
Tel. 517 983 502 

•	 Przyjmę pracownika budowla-
nego. 607 654 692

•	 Zlecę położenie regipsu ze szpa-
chlowaniem do 250m2. Tel. 502 
103 432 

•	 Potrzebny fachowiec do remon-
tu-adaptacji dwóch pomieszczeń 
gospodarczych ok. 150 m2. Tel. 
660 206 833

•	 Zatrudnię pracownika na fer-
mie drobiu gm. Osina. Dobre 
warunki płacowe. 511 731 352 

•	 Pracownika na budowę. 606 44 
97 02 

•	 Zaopiekuję się osobą starszą w 
życiu codziennym od 9-17.00. 
Tel. 733 794 989

•	 Praca w Niemczech, legalna 
dla płytkarza. Prawo jazdy i do-
świadczenie. 539 523 531 

•	 Zlecę osobie prywanej pracę 
przy szpachlowaniu, gładzi itp. 
pracach wykończeniowych. 502 
103 432 

•	 Potrzebny fachowiec do posta-
wienia otwartego dużego ko-
minka. 660 206 833 

•	 Zatrudnię Panią do opieki nad 
osobą starszą. Dzwonić po 16. 
512 427 899

•	 Zatrudnię blacharza-lakiernika 
na czas nieokreślony. Atrakcyj-
ne zarobki, praca w Nowogar-
dzie. 668 841 631 

•	 Zatrudnię emeryta-rencistę na 
stróża w Goleniowie – tel. 606-
651-290

•	 Zatrudnię ekspedientkę w skle-

pie Lewiatan ul. Boh. Warsza-

wy/ Tel. 502 239 619, 91 39 21 373 

INNE  
•	 Sprzedam drewno suche tanio. 

691 848 026

•	 Drewno, bukowe, dębowe, po-
cięte, porąbane. Tel. 603 353 
789 

•	 Sprzedam drewno opałowe. 
667 788 820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 
400 kg. 790 285 382

•	 Sprzedam drewno kominkowe 
olchę. 730 744 751 

•	 Sprzedam smartwatch, SAM-
SUNG GEAR FIT SM-R350 
CZARNY, nowy nieużywany w 

pudełku, cena do uzgodnienia, 
tel. 605 522340

•	 Sprzedaż siatki ogrodzeniowej le-
śnej-panele ogrodzeniowe, słup-
ki, drut oraz cały asortyment. 
Transport gratis. Tel 721 668 245 

•	 Stare samochody, motocykle, 
rowery, literaturę kupię. 600 182 
682 

•	 Ogrodzenie ogrodowe, me-
talowe ramka z katownika w 
srodku zbrojene /wzor/ prento-
we wymiar 2,0m x 1,0 m+ slu-
pek razem szt 16 oraz furtka 90 
x 90cm z zamkiem ogrodzenie 
jest jeszcze zamontowane cena 
za 1 kpl. 50 zl z powodu moder-
nizacji ogrodzenia sprzedam - 
okazja ! stan dobry tel 691 686 
772

•	 Piece gazowe c.o.vaillant z 
niemiec dwufunkcyjne wisza-
ce po przegladzie serwisowym 
do mieszkania,domu cena od 
1.200zl sprzedam tel 691 686 
772 

•	 Piece gazowe c.o tylko ogrze-
wanie stojace zeliwne lub wi-
szace niemeckie vaillant zaplon 
elektroniczny wysoka jakosc do 
mieszkania,domu,sklepu itp po 
przegladzie serwisowym cena 
od 1.000 zl tel 691 686 772

•	 Ceownik 200 długość 5m sztuk 
2. Tanio sprzedam. 605 967 588

•	 Sprzedam szafę 3-drzwiową 
(ciemną), komodę+narożnik+ła-
wa(szklana), 2 telewizory 32 i 
36 cali (nowoczesne z pilotem). 
Cena do uzgodnienia. 888 743 
400 

•	 Oddam telewizor starego typu 
sprawny. 607 617 849

•	 Sprzedam bieżnię elektrycz-
ną Matrix 18 km/h, cena nowej 
3600 zł, cena sprzedaży 1490 zł, 
tel. 502 385 935

•	 Oddam tapczan w dobrym sta-
nie. 601 324 551
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rEgULArnA LInIA mI krO BU SO WA SErOCkI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

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

PrzEWÓz OSÓB - rO mAn BIŃCzYk - Linia regularna 
 TEL. 607 310 591 

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

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

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

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

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

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

gOLCzEWO - nD 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

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

rOzkłAD jAzDY BU SÓW

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

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

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

InFOrmATOr LOkALnY - nOWOgArD
Telefony alarmowe
Policja  - 997, 112
Komisariat Policji Nowogard - 91 57 92 316
Straż pożarna  - 998
Posterunek PSP Nowogard - 91 39 20 118
Pogotowie ratunkowe - 999
Stacja Pogotowia Ratunkowego 
w Nowogardzie - 91 43 26 103
Pogotowie gazowe  - 992
Pogotowie energetyczne - 991
Pogotowie wodn.-kanal. (PUWiS) 
 - 91 39 20 711; 994

Dyżur nocny
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna   
 - 91 39 78 430; 
 609 361 999; 
 665 283 928

Przychodnie - poradnie
Szpital - centrala - 91 39 21 356
Praxis - SZOZ - 91 39 20 787
Praxis - Centrum 
okulistyczno-optyczne - 91 39 27 272
POZ Przychodnia przyszpitalna  
 - 91 39 21 800; 
 91 39 21 806
Medyk - 91 39 29 921
PRAXIS 2 - M. Drobińska - 91 39 25 943
NZOZ “Sanus” - 91 39 26 960
NZOZ “Pro-med” - 91 39 26 740
NZOZ “Leks” - 91 39 25 525
NZOZ “Baby-med”  - 91 39 26 013
Mardent - gabinety lekarskie  
 - 91 39 22 633
Revital - Ośrodek Rehabilitacji 
i Odnowy Biologicznej - 91 39 21 467; 
 609 456 577
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne 
 - 91 39 20 926
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
dzieci, młodzieży i ich rodzin 
 - 91 39 20 743
Warsztaty terapii zajęciowej - 91 39 25 282
Zakład domowej opieki długoterminowej - 
91 39 26 531; 
 509 142 650
Stomatologia
Praxis - Centrum stomatologiczne  
 - 91 39 26 999
Pracownia protetyki stomatologicznej - 
Danuta Drapikowska 91 39 26 870
Protetyka stomatologiczna 
- Elżbieta Wysocka 
i Kazimierz Trojanowski - 91 39 26 107
“Nowo-dental” B. Szulejko  
 - 91 39 21 467
“Dental - med”  - 91 39 22 098; 
 504 069 800
Lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz  
 - 91 39 25 003; 
 603 705 630
Lek. Stom. Andrzej Rynkiewicz
pogotowie stomatologiczne - 607 771 777
lek. Stom. D. Wałęga - Bąk - 604 441 609
lek. stom. A Mogilnicka - 506 606 955
lek. stom. E. Rosa - 532 512 703
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 39 26 639
lek. stom. M. Andrzejewska - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 601 736 804

Urzędy
Urząd Miejski  
 - 91 39 26 200
Biuro Obsługi Interesanta w UM  
 - 91 39 26 214
Biuro Rady w UM - 91 39 26 210

Urząd Stanu Cywilnego - 91 39 26 230
Wydział Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środow. 
 - 91 39 26 243
Wydział spraw społecznych i obywatelskich
Meldunki - 91 39 26 213
Dowody osobiste - 91 39 26 215
Zarządzanie kryzysowe - 91 39 26 234
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
Geodezji i Rolnictwa - 91 39 26 226
Wydział Rozwoju Lokalnego, 
Funduszu, Kultury i Sportu - 91 39 26 293
Wydział Inwestycji i Remontów  
 - 91 39 26 241
Biuro Podatków i Opłat - 91 39 26 217
Referat Edukacji - 91 39 25 464
Zarząd Budynków Komunalnych  
 - 91 39 26 267
Powiatowy Urząd Pracy f/Nowogard 
 - 91 39 21 376;  
 91 39 21 813
Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii - 91 39 21 118
w nagłych wypadkach - 609 740 647

Wydział komunikacji
Rejestracja pojazdów - 91 57 92 702
Prawo jazdy - 91 57 92 703
Fax - 91 39 21 852

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik - Dorota Maślana - 91 39 26 248
Świadczenia rodzinne
- A. Lalik  - 91 39 26 268
Dział usług opiekuńczych 
- B. Ziółkowska - 91 39 20 200

Poczta
ul. 3 Maja - 91 39 21 300; 
 91 39 21 183
ul. Warszawska - 91 39 20 834

nadleśnictwo nowogard - 91 39 20 640
zakład karny nowogard - 91 43 26 600

gabinety weterynaryjne
Danuta Czerwińska
ul. J. Wybickiego 2 - 91 39 23 786
Animal-Vet
ul. Zielona - 666 135 133
Janusz Soroka
ul. L. Okulickiego 6  - 570 656 616
Zdzisław Truszyński
ul. T. Kościuszki 21 - 91 39 21 801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 38 - 91 39 20 814
Szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1 - 91 39 26 270
Szkoła Podstawowa nr 2 - 91 39 26 274
Szkoła Podstawowa nr 3 - 91 39 26 291
Szkoła Podstawowa nr 4 - 91 39 23 028
SP w Długołęce - 91 39 10 492
SP w Orzechowie - 91 39 10 994
SP w Strzelewie - 91 39 10 224
SP w Żabowie - 91 39 10 694
SP w Błotnie - 91 39 10 190
SP w Wierzbięcinie - 91 29 10 795
I Liceum Ogólnokształcące - 91 39 20 213
Liceum Ogólnokształcące nr II - 91 39 25 107
ZSP im. Stanisława Staszica - 91 39 21 162
Prywatne Publiczne Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych; 
Niepubliczna Szkoła Policealna  
 - 91 39 26 691
Prywatne Liceum Ogólnokształcące
 Zaoczne Centrum Edukacji Zdroje  
 - 91 39 25 494

Prywatne Policealne Studium Zawodowe  
 - 91 39 22 181
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  
 - 91 39 20 108

Przedszkola i żłobki
Przedszkole nr 1
ul. Żeromskiego - 91 39 26 286
Przedszkole nr 3
ul. J. Poniatowskiego - 91 39 26 288
Przedszkole nr 4
ul. T. Kościuszki - 91 39 26 287
Zielone Przedszkole
ul. Zielona - 91 39 26 691; 
 505 388 292
Artystyczne Przedszkole 
Kraina Fantazjiul. Gen. J. Bema - 660 797 838
“Promyczek” Specjalistyczny 
punkt przedszkolny, 
ul. Boh. Warszawy - 609 931 469
Niepubliczny Żłobek "Maluszkowo”
ul. ks. Racibora - 534 015 943
Niepubliczny “Malinowy Żłobek”
ul. Boh. Warszawy - 604 873 917

kultura
Miejska Biblioteka Publiczna  
Dyrektor - 91 39 26 260
Czyt. dla dorosłych - 91 39 26 261
Nowogardzki Dom Kultury  
Sekretariat - 91 39 26 283
Biuro kina/ dział imprez i promocji 
 - 91 39 25 779
Kasa - 91 39 26 262

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP - 91 39 26 370; 
 506 081 328
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego   
 - 91 39 21 004
Parafia pw. MB Fatimskiej  
 - 91 39 21 592

Usługi pogrzebowe 
J. Furmańczyk, Zakład Pogrzebowy  
 - 91 39 21 767
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  
 - 692 354 065
MEMORIS M. Śmigiel - 693 230 190

Apteki
Centrum Zdrowia
ul. 700-lecia - 91 57 62 139
Majowa
ul. 3 Maja - 91 30 70 708
Cefarm
ul. Plac Wolności - 91 39 20 203
Cardia
ul. 700 - lecia - 91 39 21 330
Niebieska
ul. 15 Lutego - 91 43 26 177
Asa
ul. Warszawska - 91 39 20 494
Niebieska 2
ul. Kościuszki - 91 57 90 830
Nowa Farmacja
ul. Bohaterów Warszawy - 91 57 30 437

Taksówki - 91 39 20 260

Pomoc drogowa
Grzegorz Irzymski - 91 39 22 402; 
 601 893 944
Andrzej Słomski - 665 770 442
Krzysztof Pietrzak - 601 938 293
R&J MIX - 608 731 620

Urząd gminy
Wójt - 91 39 10 390
Kierownik USC, St. ds. obywatelskich
 i ewidencji ludności  - 508 499 549
St. ds. podatków i opłat  - 508 499 661
St. ds. zarządzania kryzysowego, obrony cy-
wilnej i ochrony środowiska  - 508 499 580
Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami  
 - 508 499 247
St. ds. obsługi organów Gminy, działalności 

gospodarczej, kultury i zdrowia  - 508 499 567
St. ds. funduszy zewnętrznych, promocji, 
turystyki i sportu  - 508 499 620
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik Anna Kaliczyńska - 508 499 534
Pracownicy socjalni - 508 499 561
 508 499 483
Asystent rodziny Patrycja Bielej - 508 499 621
gminna Biblioteka Publiczna
Kierownik Krzysztof Górecki - 91 39 10 305

Szkoła Podstawowa im. B. Malinowskiego
Dyrektor Tatiana Olbert - 91 39 10 389
Sekretariat - 91 39 10 380
Przychodnie
NZOZ “Proximus” - 91 39 10 310
Punkt apteczny - 91 39 11 611
Poczta - 91 39 10 323
Parafia pw. NP NMP w Osinie - 91 39 10 386

InFOrmATOr LOkALnY - OSInA
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TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

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

www.partnerstal.pl

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

OgłOSzEnIA

Materiał                                      cena do 100 kg cena powyżej 100 kg
1. Miedź                   18,00 zł/kg               19,00 zł/kg
4. Mosiądz       11,00 zł/kg               11,50 zł/kg
5. Akumulatory         2,50 zł/kg                 2,70 zł/kg
6. Felgi aluminiowe        4,80 zł/kg                 5,00 zł/kg
7. Ołów          5,20 zł/kg                 5,50 zł/kg
8. Aluminium elektryczne       5,00 zł/kg                5,50 zł/kg
9. Aluminium grube        4,20 zł/kg                4,50 zł/kg
10. Aluminium niesort       3,80 zł/kg                4,00 zł/kg
11. Złom cienki (blacha)       0,58 zł/kg                0,58 zł/kg
12. Złom gruby (wsad, żeliwo)          0,75 zł/kg                0,75 zł/kg

Skup hurtowy metali kolorowych 

Przy wadze ok. 1000 kg metali kolorowych ceny do negocjacji

Firma P.P.U.H. Oskar Bonda w Nowogardzie • ul. Nadtorowa 14b

Płatne gotówką od ręki
więcej informacji  tel. 511 444 559

OgłOSzEnIA

Osińska Liga Piłki Siatkowej

Czarni Nowogard pokonani
W minioną niedzielę (4 lutego), rozegrana została 8. kolejka Osińskiej Ligi Piłki Siatkowej. 
Trzeba przyznać, że była to kolejka pełna emocjonujących spotkań, aż cztery mecze zakoń-
czyły się podziałem punktów. Pierwszą porażkę w tym sezonie zanotowali siatkarze z No-
wogardu – pogromcami okazały się Krzywice. Z kolei Parlino oraz Bruklin Osina wywal-
czyły swoje pierwsze punkty. 

W pierwszym spotkaniu niepo-
konany zespół Czarnych Nowo-
gard walczył z Krzywicami, któ-
re bronią mistrzowskiego tytu-
łu. To miał być hit 8. kolejki i tak 
też było. Pierwszy set to skutecz-
na gra Krzywic i wysoka wygrana 
do 17. punktów. Tym samym no-
wogardzianie przegrali pierwszego 
seta w tych rozgrywkach. Krzywi-
ce poszły za ciosem i wygrały tak-
że w drugiej partii 25:23 i stało się 
już jasne, że w 8. kolejce Czarni za-
znają pierwszej porażki. W trze-
cim secie wygrali już liderzy, ratu-
jąc jeden punkt. W głównej mie-
rze wygrana 25:23 to zasługa ka-
pitana zespołu Łukasza Czarnego. 
Do pierwszej ligowej porażki przy-
czyniły się problemy z przyjęciem, 
a co za tym idzie dobrym rozegra-
niem. W drugim spotkaniu kibi-
ce oglądali kolejny bardzo zacię-
ty mecz, a w nim Żabowo walczy-
ło z Parlinem. Parlino w pierwszej 
partii prowadziło już 23:21, pomi-
mo tego siatkarze z Żabowa wy-
grali seryjnie kolejne punkty i w tej 

partii 25:23. Parlino mocno zmoty-
wowane walczyło o swój pierwszy 
wygrany set w tegorocznych roz-
grywkach i po bardzo ładnej grze, 
w końcu siatkarze tej drużyny do-
pięli swego. W drugim secie Parli-
no prowadziło praktycznie od po-
czątku do końca i zasłużenie zdo-
było pierwsze ligowe punkty. W 
decydującym o zwycięstwie trze-
cim secie Parlino prowadziło od 
początku, aż do stanu 22:21. Potem 
Żabowo odrobiło stracone punk-
ty i doprowadziło do remisu 22:22. 
Przy tym stanie za niesportowe za-
chowanie żółtą kartkę otrzymał ka-
pitan Żabowa. Zrobiło się 22:24 dla 
Parlina, jednak zespół ten nie wy-
korzystał dwóch piłek meczowych. 
Przy remisie 24:24 kolejne dwie ak-
cje wygrywa Żabowo i to ten ze-
spół cieszył się ze swojego kolejne-
go zwycięstwa. W trzecim meczu 
Kikorze podejmowały Węgorza. 
Podopieczni Przemysława Lasz-
kiewicza podnieśli się po ostat-
niej porażce i nie dali szans rywa-
lom z Kikorzy. Nie było jednak ła-

two, gdyż mecz rozpoczął się od 
prowadzenia Kikorzy 11:5. Po go-
nitwie Węgorzy zespół ten prowa-
dził już 20:18, ostatecznie wygry-
wając tę partię do 20. Drugi set to 
prowadzenie Węgorzy od początku 
do końca i wygrana do 18. punk-
tów, natomiast w trzecim secie po-
wtórka tego scenariusza i w efekcie 
pewne zwycięstwo w meczu 3:0. 
Pełną pulę zgarnęli także siatkarze 
z Wojcieszyna, którzy gładko po-
konali drużynę Michorek. Wojcie-
szyn po ostatniej wygranej z Wę-
gorzami złapał wiatr w żagle i na-
prawdę przyśpiesza. Takiego prze-
ciwnika nigdy nie należy lekce-
ważyć. Ligę zaczęli słabo, ale te-
raz grają coraz lepiej. Pierwszy set 
to dobra gra Wojcieszyna i pewna 
wygrana do 17. punktów. Drugi set 
to prowadzenie Michorka i odra-
bianie strat Wojcieszyna. Wygrywa 
Wojcieszyn głównie dzięki bardzo 
dobrym, mocnym, punktowym za-
grywkom Dawida Grabarka. Jego 
potężne bomby były nie do przy-
jęcia. Podobnie było w 3 secie. Na 
uwagę zasługuje wspaniały doping 
jak zwykle wiernych kibiców, bo 
gdy gra Wojcieszyn, to w sali brak 
wolnych miejsc. W przedostatnim 
pojedynku kibice oglądali kolej-
ny zacięty mecz, ale nie mogło być 
inaczej, gdyż do walki przystąpił 
drugi z czwartym zespołem, czyli 
Czermnica i Gwiazda Osina. Dwa 
pierwsze sety przegrywają gospo-
darze, pomimo głośnego dopingu 
kibiców. Gwiazda gra dobrze, ale 
nie kończy akcji. Na domiar złe-
go w drugim secie, gdy Osina za-

Osińska Liga Piłki Siatkowej
8. kolejka:
Nowogard – Krzywice 1:2 (17:25, 23:25, 25:23)
Żabowo – Parlino  2:1 (25:23, 18:25, 26:24)
Kikorze – Węgorza  0:3 (20:25, 18:25, 17:25)
Wojcieszyn – Michorek 3:0 (25:17, 25:22, 25:19)
Gwiazda – Czermnica 1:2 (19:25, 23:25, 25:19)
Bruklin – Słajsino  1:2 (19:25, 11:25, 25:22)

M M Zw. Po. P Sety +/- Małe pkt.
1 Czarni Nowogard 8 7 1 22 22 – 2 590 – 354 
2 Czermnica 8 7 1 21 21 – 3 582 – 380 
3 KEMKA Krzywice 8 7 1 18 18 – 6 568 – 448 
4 Węgorza 8 6 2 17 17 – 7 556 – 457 
5 Gwiazda Osina 8 5 3 17 17 – 7 546 – 469 
6 Wojcieszyn 8 5 3 14 14 – 10 524 – 499 
7 Michorek 8 4 4 11 11 – 13 517 – 492 
8 Słajsino 8 3 5 10 10 – 14 464 – 526 
9 Żabowo 8 3 5 8 8 – 16 470 – 535 
10 Kikorze 8 1 7 4 4 – 20 403 – 553 
11 Parlino 8 0 8 1 1 – 23 415 – 599 
12 Bruklin Osina 8 0 8 1 1 – 23 273 – 597 
częła grać i prowadzić, zawodni-
cy pogubili się i popełnili błąd ro-
tacji. Czermnica odrobiła straty i 
wygrała seta. Pomimo tego kibi-
ce wspierali swój zespół. W trze-
cim secie Gwiazda zaprezentowała 
się już z dużo lepszej strony i przy-
pominała silny zespół z pierwszej 
części rozgrywek. Dobra zagryw-
ka, przyjęcie w punkt, dobre roze-
granie i kończący atak. Do tego po-
jawił się również blok. Czermni-
ca miała problem ze skończeniem 
ataku i popełniła za dużo błędów 
własnych. Podział punktów w tym 
spotkaniu był sprawiedliwy. Na ko-
niec trzeci mecz, w którym została 
przerwana kolejna w tej kolejce se-
ria danej drużyny. Po pierwszej po-
rażce Czarnych, pierwszym wygra-
nym secie Parlina, tym razem ki-
bice obejrzeli pierwszego wygra-
nego seta przez Bruklin Osina, a 
to wszystko w meczu ze Słajsinem. 
Pierwsze dwa sety nie zapowiadały 
takiego scenariusza. Bruklin Osina 

reprezentowało tylko czterech siat-
karzy, którzy zagrali za zgodą prze-
ciwników. Pierwsza partia to wy-
grana Słajsina 25:19, drugi set to 
już pogrom 25:11, jednak w trze-
ciej partii kibice obejrzeli zupeł-
nie inny Bruklin… Set zaczyna się 
od prowadzenia Bruklinu  7:0! Ry-
wale wzięli czas, ale to nic nie dało, 
bo po chwili było już 9:0.  Młodzi 
siatkarze z Osiny w czwórkę na bo-
isku rozgrywają swój najlepszy set 
w tym sezonie, jednak Słajsino nie 
odpuszcza i po stopniowym odra-
bianiu strat doprowadza do remisu 
22:22. Bruklin jednak się nie pod-
daje, wygrywa pierwszą wymianę, 
a następnie walkę o kolejne punkty 
i ostatecznie niespodziewanie całe-
go seta 25:22. Trzeba przyznać, że 
po takiej grze Bruklin Osina zde-
cydowanie zasłużył na pierwszy 
punkt w tej edycji OLPS. Przy ar-
tykule publikujemy komplet wyni-
ków oraz aktualną tabelę. 

KR

Na zdjęciu zawodnicy ze Słajsina oraz Bruklin Osina



POLSKI 
WYDAWCA

Wyspy Kanaryjskie, Cypr, Włochy, Grecja, Marok

Rezerwując wycieczki i wczasy
do 25.02.2018 r. na rok 2018

PROMOCJA do 40%
GRECJA - Korfu hotel 5 * od 6 -13.06

samolotem - 1 miejsce promocja 50%

Wielkie emocje w Redle  •  Odszedł śp. Sz. Fedeńczak

reklama reklama

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

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

Zapraszamy

Nasze atuty:

Piątek 
9 lutego 2018 r. 
Nr 12 (2640)
nakład 3000 
Rok XXV   ISSN 1897-2640 

Cena 2,00 zł 
(w tym 5% VAT)

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

Śmigiel Ryszard

ŚR

KOMPLEKSOWE  USŁUGI
& ŚMIGIEL

Zakład Kamieniarski
- Nagrobki - Grobowce - Parapety - Schody

Kwiaciarnia
- Znicze - Kwiaty - Wiązanki - Wieńce

Tel. 601 595 069, 91 392 18 14
     e-mail: puhp.smigiel@wp.pl
   www.kamieniarstwo-smigiel.pl

Korzystając z naszych usług pogrzebowych zyskasz
-10%  RABATU  NA  USŁUGI  KAMIENIARSKIE

UL. CMENTARNA 3,  72-200 NOWOGARD

       Usługi Pogrzebowe 
        Grzegorz Śmigiel
- Trumny - Urny - Ekshumacje - Przewozy
         Obudowy - Krzyże - Tabliczki

Kontakt całodobowy: 693 230 190
      e-mail: memoris.zp@o2.pl
            www.memoris.eu

GAŚNICE

Tel. 602 870 300

Autoryzowany serwis 
w Nowogardzie

Legalizacja - Sprzedaż
Napełnianie butli CO2

Firma z branży rolnej  Sprzedaż 
nawozów

Kontakt: 600 374 274

1. ASL- 80 kg N i 90 kg S 
    (zamiennik RSM)
- cena 110 zł za tonę w Redle
- cena 130 zł za tonę z dowozem 
   do 30 km od Redła
- 1,38 zł za 1 kg azotu - najtańszy azot 
  na rynku !! (1 kg azotu z dowozem 1,63 zł)
2. AHSL-180 kg N i 60 kg S 
  (zamiennik RSM)
- cena 415 zł za tonę w Redle
- cena 435 zł za tonę z dowozem 
  do 30 km od Redła
3. Humus (zamiennik obornika):
- cena 45 zł z dostawą
- około 9 kg N, 7 kg P, 4 kg K
- ph-9 * Wszystkie podane ceny są cenami netto

4. Humus słomiany 
  (zamiennik obornika):
- cena 33 zł za tonę z dostawą
- około 6 kg N, 3 kg P, 7 kg K
- ph-9
5. Obornik bydlęcy:
-cena 45 zł z dostawą
6. NPK Garrest 
    (zamiennik gnojowicy):
- cena 30 zł z usługą rozlewania 
  do 10 km od Redła (możliwość 
   rozlewania w dalszych 
   lokalizacjach)
- około 6 kg N, 3 kg P, 3 Kg K

Firma z branży rolnej  

Usługi rolnicze

Kontakt: 600 374 274
* Wszystkie podane ceny są cenami netto

1. Opryskiwacz:
   - cena 55-50 zł za hektar (jednorazowy przejazd)
2. Kultywator:
   - cena 240-245 zł za hektar
3. Rozrzutnik razem z ładowarką - obornik/humus:
  - 5-8 ton- 85-80 zł za hektar
  - 10 ton- 105-100 zł za hektar
  - 15 ton- 155-150 zł za hektar 
  - 20 ton- 205-200 zł za hektar
4. Rozrzutnik razem z ładowarką - wapno:
  - do 5 ton- 85-80 zł za hektar

Jesteś zainteresowany? Masz pytania?
Wyślij mailem na adres: kawszyn@mojatoyotaplus.pl

swoje CV lub dostarcz osobiście na adres 
ul. 3 Maja 27 B, 72-200 Nowogard, SALON TOYOTY

nr kontaktowy 501 374 789 

TOYOTA KOZŁOWSKI
oddział w Nowogardzie

ZATRUDNI:
SAMODZIELNĄ  KSIĘGOWĄ

Jesteś zainteresowany? Masz pytania?
Wyślij mailem na adres: kawszyn@mojatoyotaplus.pl

swoje CV lub dostarcz osobiście na adres 
ul. 3 Maja 27 B, 72-200 Nowogard, SALON TOYOTY

nr kontaktowy 501 374 789 

TOYOTA KOZŁOWSKI
oddział w Nowogardzie

zatrudni: DORADCĘ KLIENTA 
w dziale blacharsko-lakierniczym

System 
sygnalizacji 

włamania i napadu

Telewizja 
dozorowa
- monitoring

SYSTEMY
BEZPIECZEŃSTWA

Tel. 665 397 367

Chcieli wykopać sołtysa Kanię,  
a prawie wyleciał wiceburmistrz

Sprowadziła firmę 
do Nowogardu

Strażacy 
weszli 
przez 
balkon

s. 3s. 2
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W skrócie

W środę, 7 lutego, przy ul. Cmentarnej, przed godz. 16.00 straż pożar-
na interweniowała w związku z ulatniającym się gazem z instalacji sa-
mochodowej. Strażacy zostali wezwani, bo ktoś wyczuł woń gazu. Dla 
bezpieczeństwa, na czas akcji zabezpieczono taśmą miejsce interwen-
cji. Po zamknięciu zaworu gazu akcję zakończono. Przyczyną awarii in-
stalacji była usterka parownika. MS

Kącik Zabaw z myślą o najmłodszych, towarzyszących ich rodzicom w 
trakcie załatwiania urzędowych spraw, powstał w Ośrodku Opieki Spo-
łecznej w Nowogardzie. Jak zapewnia kierownik OPS, meble oraz za-
bawki, w które został wyposażony pokoik, spełniają wszelkie normy bez-
pieczeństwa i są odpowiednie dla dzieci od 3 roku życia. Oprócz tego, 
ostatnio w OPS zakończono remont korytarza i wyposażono go w miej-
sca ułatwiające wypełnianie dokumentacji oraz w tablice informacyjne. 
Całość inwestycji wyniosła 63 tys. zł. MS

Będą składać kartonowe opakowania 

Sprowadziła firmę  
do Nowogardu
W hali przy ul. Cmentarnej 1, należącej do nowogardzkich przedsiębiorców (państwa Kor-
szeniów) wkrótce działalność rozpocznie duńska firma Graphic West Poland, zajmująca się 
pakowaniem i oznaczaniem kartonowych pudełek. 

Graphic West Poland to duża 
duńska firma w branży opako-
waniowej. Firmę do Nowogardu 
sprowadziła właścicielka hali, w 
której odbywać się będzie skła-
danie kartoników - p. Jolan-
ta Korszeń.  Od dłużnego cza-
su poszukiwała ona odpowied-
niego dzierżawcy zainteresowa-
nego prowadzeniem biznesu na 
tak sporej powierzchni. Dawniej 
nowo-wybudowana, na placu po 
byłej mleczarni, hala stanowi-
ła magazyn firmy zajmującej się 
głównie sprzedażą wyposażenia 
łazienek, prowadzonej przez p. 
Jolantę Korszeń i jej męża Zdzi-
sława.  - Nie było łatwo znaleźć 
stałego dzierżawcy – mówi nam 
pani Jolanta-  a utrzymanie na-
wet nieużywanej hali kosztuje 
włącznie z kosztami podatkowy-
mi, to jest bardzo dużo. Dlatego 
cieszę się, że w końcu się udało 
mi się podpisać umowę dzierża-
wy z dużą firmą - kończy właści-
cielka wydzierżawionej hali.   

Firma duńska już od pewnego 
czasu prowadzi nabór pracowni-
ków. Nieoficjalnie dowiedzieli-
śmy się, że w pierwszej fazie pla-
nuje zatrudnić ok. 30 osób, ale 
docelowo nawet koło 100. Ofe-
rowana jest praca na pełny etat. 
Polegać będzie ona głównie na 
wykonywaniu czynności ma-

nualnych, w związku z pakowa-
niem i oznaczaniem kartonów.  

Obecnie w hali trwają ostatnie 
prace adaptacyjne oraz instala-
torskie. Już wkrótce mają tutaj 
pojawić się pracownicy. Więcej 
o działalności zakładu napisze-
my w kolejnych wydaniach DN. 

Cieszy fakt, że okazała i no-
woczesna hala, znajdująca się 

przy ul. Cmentarnej 1, ponow-
nie stanie się miejscem, gdzie 
tętnić będzie gospodarcze ży-
cie. Tym bardziej, że obiekt na-
leży do lokalnych przedsiębior-
ców, którzy wpłacają przecież 
do gminnej kasy niemałe po-
datki z tytułu nieruchomości, a 
w naszej gminie to płacą nawet 
wtedy, gdy obiekt stoi nieużywa-
ny. Jak wiadomo stawki podatku 
od nieruchomości od obiektów 
przeznaczonych na działalność 
gospodarczą są bardzo wysokie. 
Państwo  Korszeń  więc nie tyl-
ko wybudowali dużą  halę  w na-
szym mieście, ale jeszcze ścią-
gnęli do niej firmę zewnętrzną, 
która stworzy tu miejsca pracy.  

MS

Firma od pewnego czasu poszukuje 
pracowników  z terenu Nowogardu

W tej hali, wybudowanej na terenie dawnej mleczarni, działalność rozpocznie 
wkrótce duńska firma z branży opakowaniowej

Wczoraj był Tłusty Czwartek, a więc dzień, w którym z czystym sumie-
niem, można było najadać się do woli pączkami i innymi słodkimi wy-
piekami. Z tego powodu, najwięcej pracy miały już od środy cukiernie- 
trzeba było przecież napiec o wiele więcej początków niż zwykle. Na 
zdjęciu regały ze świeżymi wypiekami, które powstały w nocy ze śro-
dy na czwartek, w lokalnej Piekarni i Cukierni państwa Pędziszczak. MS

Dziecko zatrzaśnięte w mieszkaniu 

Strażacy weszli przez balkon
Wczoraj, około godziny 15.00, strażacy zostali wezwani do jednego z mieszkań przy ul. Ks. 
Racibora I (obok osiedla Gryfitów). Pomoc wezwała matka kilkuletniego dziecka zatrza-
śniętego w domu. 

Jak poinformowali nas na 
miejscu strażacy biorący udział 
w akcji, dziecko przebywało 
chwilowo samo w domu. Jak do-
szło do zatrzaśnięcia drzwi, tego 
do końca nie wiadomo. Straża-
cy poinformowali jedynie, że po 
powrocie matka nie mogła do-
stać się do mieszkania, znajdują-
cego się na trzecim piętrze. We-
zwani na miejsce strażacy we-
szli do mieszkania przez balkon, 
na który dostali się po drabinie. 
Dziecko w tym czasie miało spo-
kojnie spać. Na miejsce wezwa-
no też patrol policji. 

MS
Strażacy po zakończonej sukcesem akcji wracają niosąc drabinę, po której dostali 
się do mieszkania
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

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

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

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

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

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

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

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

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

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

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

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

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

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

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

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reklama

reklamareklamareklama

reklama

BaDaNIa 
PSYCHOLOGICZNE  
DLA KIEROWCÓW.  

7 DNI W TYGODNIU.  

Tel. 794 669 811

Firma „NOWORIM” Sp. z o.o. 
ul. Sienkiewicza 7c, 72-200 Nowogard

poszukuje osób chętnych do pracy  
na stanowisku

pracownik produkcji
przy obróbce osłonek naturalnych.

 Wymagamy:
- pracowniczej książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiolo-

gicznych
- chęci do pracy

Oferujemy:
- wynagrodzenie stałe i akordowe – zawsze na czas (do 10-go każ-

dego miesiąca na Twoim koncie)
- kwartalną premię frekwencyjną
- pracę w trybie jednozmianowym
- wolne weekendy – dbamy o Twój wypoczynek
- stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
- możliwość awansu

Kontakt: ul. Sienkiewicza 7c, Nowogard, tel. 91 392 23 94

Wiceburmistrza o mało nie wygwizdali 

Nieudany przewrót (urzędowy) w Wyszomierzu
Prawdziwy pokaz nieporadności i arogancji zafundował Wyszomierzowi nowogardzki ratusz. Próba odwołania sołtysa tej wsi  zakończyła się efektowną 
klęską, a prowadzący zebranie zastępca burmistrza o mało nie został wygwizdany. Andrzej Kania sołtysem zostaje nadal, a biorący udział w głosowaniu 
mieszkańcy wsi nie dowiedzieli się od urzędników, z jakich powodów miał być odwołany. I tego też nie pozostawili bez ostrego komentarza. 

Wszystko zaczęło się od tego, 
że do gminy wpłynęło jakieś pi-
smo o odwołanie sołtysa Wy-
szomierza, podpisane rzekomo 
przez 60, lub 40 obywateli tej wsi 
– istnieją dwie wersje. Burmistrz 
zgodnie ze statutem zwołał ze-
branie wiejskie. Zaplanował je na 
środę, 7 lutego, na godz. 18.00, w 
miejscowej remizie OSP, no bo 
jak wiadomo, Wyszomierz nie 
ma świetlicy wiejskiej, choć rada 
przeznaczała na to środki już w 
niejednym budżecie. 

Zgodnie z planem, zebranie 
rozpoczęło się niemal punktual-
nie. Niestety szybko okazało się, 
że będzie to raczej sąd kapturo-
wy w wykonaniu urzędników, 
a nie zebranie wiejskie. Przy-
były na miejsce wiceburmistrz 
Krzysztof Kolibski (zwołujące-
go zebranie, czyli R. Czapli nie 
było), najwyraźniej chciał bar-
dzo szybko przeprowadzić gło-
sowanie nad odwołaniem sołty-
sa Wyszomierza Andrzeja Kani. 
Złapał więc od razu za mikrofon, 
sam siebie ogłosił przewodniczą-
cym zebrania i „na zimno” przy-
stąpił do realizacji całej procedu-
ry. Na nic zdały się prośby, na-
woływania, buczenie, a w końcu 
i nawet krzyki mieszkańców, któ-
rzy żądali odczytania wniosku o 
odwołanie sołtysa- twierdzili bo-
wiem, że nie wiedzą co ktoś sołty-

sowi zarzucił. „Odwołać burmi-
strza, a nie sołtysa”, „wiemy, kto 
za tym stoi”, ”burmistrz bał się tu 
przyjechać”, „mamy prawo gło-
su”- to tylko niektóre z wykrzy-
kiwanych z sali komentarzy. Sam 
zresztą sołtys, gospodarz wsi, też 
mikrofonu nie dostał, bo K. Ko-
libski, będąc tu jakby jednak go-
ściem, nie zamierzał „sitka” z ręki 
wypuścić nawet na chwilę.  W 
tych emocjach, ludzie mimo tego 
przystąpili do głosowania. Wynik 
nie pozostawił złudzeń – Andrzej 
Kania zdaniem wyraźnej więk-
szości sołtysem ma być nadal- 62 
głosy „przeciw” odwołaniu, 24 
„za”. Krótko po ogłoszeniu wy-
ników na sali wybuchła prawdzi-
wa euforia, a mieszkańcy sołtyso-
wi odśpiewali nawet 100 lat. Wy-
raźnie ogłuszony reakcją tłumu 

K. Kolibski, dopiero wtedy oddał 
grzecznie mikrofon sołtysowi, a 
nawet mu pogratulował. Andrzej 
Kania nie krył wzruszenia, po-
dziękował ludziom za wsparcie, i 
zapowiedział, że nie ustąpi w wal-
ce o kluczowe dla Wyszomierza 
inwestycje. 

- Szanowni zebrani, sam jestem 
zaskoczony tym, co tu się dzisiaj 
wydarzyło. Daliście dowód na 
to, że jesteśmy solidarną wioską 
i wspólnie dbamy o jej dobro. Je-
stem z Was dumny. Moim celem 
i marzeniem jest budowa świetli-
cy we wsi. To przykre, że musimy 
się spotykać w takich warunkach. 
Mądrość zwyciężyła i ja obiecu-
ję, że zwyciężymy, będzie świetli-
ca w Wyszomierzu! Ta jedność to 
gwarantuje. Koniec łgania, ko-
niec oszukiwania – mówił An-

drzej Kania, co chwilę otrzymu-
jąc gromkie brawa. 

 Po spotkaniu nie milkły ko-
mentarze na temat stylu, w jakim 
wiceburmistrz przeprowadził ze-
branie, przede wszystkim nie da-
jąc mieszkańcom możliwości za-
poznania się z treścią wniosku 
o odwołanie sołtysa. To niektó-
re z komentarzy, jakie mieszkań-
cy przedstawiający się z imienia i 
nazwiska, chcieli, aby DN umie-
ścił w relacji z zebrania. 

- Chcę, aby ujęto moje słowa. 
Zostałam źle potraktowana przez 
pana Kolibskiego. Nie dopuścił 
mnie do głosu, potraktował mnie 
jak powietrze, czuję się zlekcewa-
żona. Skoro ten pan przyjechał do 
nas, to powinien w pierwszej ko-
lejności nas wysłuchać. Jestem jego 
postawą oburzona- mówi p. Klau-
dia Szymczak. 

- Uważam, że nasza wieś nie 
miała lepszego sołtysa. Jest prostu 
stanowczy i nie zmienia swojego 
zdania, w celu osiągnięcia jakichś 
korzyści, może z tego powodu 

nasza wieś cierpi, bo czekamy 
długo na inwestycje, ale za to 
sołtys jest człowiekiem honoru- 
komentuje p. Katarzyna Szuster. 

Takich głosów było więcej. Nie-
które nie nadają się na publikację 
z powodu dość jaskrawego języ-
ka, a to tylko dowód, że władzy 
w remizie udało się z pewnością 
jedno- nastawiać Wyszomierz 
przeciwko sobie i to na własne 
życzenie. 

Sam sołtys wsi już po spotka-
niu, za pośrednictwem DN dzię-
kuje mieszkańcom, za tak licz-
ne przybycie, obywatelską posta-
wę i poparcie jego osoby. Powta-
rza, że nie ustąpi w walce o do-
bro wsi. 

Marcin Simiński 

Andrzej Kania (po prawej) bezskutecznie próbował choć na chwilę przejąć mikro-
fon od wiceburmistrza Krzysztofa Kolibskiego, który choć nie jest z Wyszomierza, 
poczuł się tu nadgospodarzem

Reakcja mieszkańców na wyniki głosowania- Andrzej Kania 
zostaje nadal sołtysem, wieś za chwilę odśpiewa mu tradycyj-
ne Sto Lat

Mieszkańcy nie mogli zrozumieć, dlaczego nie są dopuszcze-
ni do głosu, ani też z jakiego powodu ukrywa się przed nimi 
wniosek o odwołanie sołtysa- na zdjęciu p. Kamila Szymczak, 
upominająca się o prawa obywatelskie
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Inwestor na prawie, mieszkańcy i władza się sprzeciwiają

Wielkie emocje w Redle 
Mieszkańcy Redła i pobliskiego Godowa nie godzą się, aby w ich okolicy powstała płyta obornikowa oraz zbiornik na gno-
jowicę. Inwestycję zaplanowała spółka Farma Redło. W miniony wtorek (06.02), właśnie w Redle odbyło się w tej spra-
wie spotkanie z mieszkańcami, zainicjowane przez władze gminy, które także sceptycznie podchodzą do budowy nowych 
obiektów gospodarskich. Wszystko bowiem wskazuje na to, że na płycie gromadzony będzie nie tylko krowi obornik, ale 
też tzw. humus – pozostałość z produkcji spirytusu, będący dopuszczonym do obrotu nawozem organicznym. 

Dokładnie w 5 grudnia 2017, 
spółka Farma Redło złożyła do 
gminy Osina wniosek o wyda-
nie warunków zabudowy dla 
inwestycji, polegającej na bu-
dowie płyty obornikowej o wy-
miarach 30x90x4 metry wraz 
ze zbiornikiem na gnojowicę o 
pojemności 500 m3 w Redle- 
obok istniejących już zbiorni-
ków, „laguny”, gdzie spółka do-
tychczas przechowuje przywo-
żony z Niemiec płynny nawóz, 
będący pozostałością po pro-
dukcji bioetanolu. Nawóz ten 
jest używany przez rolników do 
celów użyźniania roli.  Zarówno 
obornik, jak i gnojówka będą 
pozyskiwane z Firmy Agro-Be-
ef zajmującej się hodowlą bydła 
w miejscowościach Wierzbięcin 
oraz Karkowo (gm. Chociwel)- 
wskazała we wniosku złożonym 
w gminie Farma Redło. Wła-
dze Osiny wezwały spółkę do 
uzupełnienia wniosku o wyda-
nie decyzji, w zakresie szczegó-
łowego opisu technicznego bu-
dowli, ale także charakterysty-
ki/składu nawozów, jakie będą 
składowane na płycie. Spółka 
na wezwanie odpisała, ale to nie 
rozwiało wątpliwości urzędni-
ków. Chodzi nie tylko o uciąż-
liwość związaną z transportem 
i składowaniem tak dużych ilo-
ści bydlęcego obornika, ale tak-
że podejrzenia, że na płycie 
przeznaczonej do jego „maga-
zynowania” będzie, poza obor-
nikiem, także gromadzony hu-
mus, o którym wnioskodaw-
ca nie wspominał, zwracając się 
do gminy o wydanie warunków 
zabudowy. Co to jest humus? To 

substancja stała, pozostałość po 
produkcji bioetanolu, przywo-
żona z Niemiec, podobnie jak 
wspomniany wcześniej nawóz 
płynny. Bioetanol jest produko-
wany ze zbóż, które Farma Re-
dło uprawia sama, ale też sku-
puje od okolicznych rolników, a 
później go sprzedaje do naszych 
zachodnich sąsiadów. Humus 
jest dobrze znany już okolicz-
nym mieszkańcom – Farma 
Redło dotychczas sprzedawa-

ła go rolnikom, ale przywożąc 
zza Odry wprost na pola. Hu-
mus stanowi bowiem dopusz-
czony do obrotu decyzją Mini-
sterstwa Rolnictwa nawóz orga-
niczny. Teraz chce najprawdo-
podobniej również nawóz ten  
gromadzić. I właśnie to stało się 
pretekstem do zorganizowania 
w Redle spotkania z mieszkań-
cami- władza chciała tym sa-
mym poznać opinię mieszkań-
ców na temat planowanej inwe-
stycji, ale też usłyszeć od inwe-
stora, co tak naprawdę będzie 
na płycie składowane. 

- Do tej pory dawaliśmy zie-
lone światło na inwestycje spół-
ki Farma Redło, ponosząc pew-
ne niedogodności, które nieja-
ko są wyrównywane przez pań-
stwa poprzez zaangażowanie 
w życie społeczne naszej gmi-
ny. Tym razem nie ukrywam, 
że tak łatwo nie pójdzie- mówił, 
w czasie zebrania w Redle wójt 
Krzysztof Szwedo. – Naszym 
zdaniem na tej płycie będziecie 
państwo także zwozić humus, a 
to już w trakcie transportu nie-
sie za sobą odór i już uprzykrza 

życie mieszkańców, a co dopie-
ro, kiedy będzie leżało.– mówił 
włodarz Osiny. 

Obecny na sali prezes spółki 
Farma Redło Adam Niebiesz-
czański, tłumaczył, że firma 
nie planuje niczego, co nie jest 
zgodne z prawem. 

- Nie napisaliśmy nic o hu-
musie, to się zgadza, jesteśmy 
w trakcie uzupełnienia tej od-
powiedzi. Zgodnie z przepisa-
mi ten nawóz organiczny jest na 
liście ministra i można go sto-
sować do nawożenia pól. Może 
gdybyśmy od razu napisali, że 
chodzi o nawozy organiczne, 
nie byłoby niedomówień. Wy-
budowanie płyty to kilkaset ty-
sięcy złotych, ale nie robimy 
tego po to, aby sprawić pań-
stwu dodatkowe problemy, tyl-
ko, abyśmy mogli sprostać prze-
pisom o ochronie środowiska. 
Nie chcemy nikomu szkodzić. 
Gromadzone na płycie nawo-
zy będę sukcesywnie wykorzy-
stywane do nawożenia naszych 
pól, ale też będą sprzedawane 
okolicznym rolnikom – zapew-
niał prezes Farmy Redło.

Wójt K. Szwedo (drugi od prawej) stwierdził jednoznacznie, że nie wyda warunków o zabudowie dla inwestycji planowanej 
przez Farmę Redło - drugi od lewej prezes Zarządu Spółki, A. Niebieszczański

W zebraniu wzięło udział, według listy, 56 osób, byli też przedstawiciele sąsiedniej gminy Maszewo - w pierwszym rzędzie

 Odpowiedź ta nie zadowoliła 
wójta Osiny, który kategorycz-
nie stwierdził - będąc świado-
my konsekwencji administra-
cyjnych nie wydam pozytywnej 
decyzji o warunkach zabudo-
wy, ale chcę wcześniej, aby wy-
powiedzieli się również na ten 
temat mieszkańcy. 

Gdy to nastąpiło okazało się, 
że większość obecnych na sali 
wyraziło swój sprzeciw wobec 
planowanej przez spółkę rolną 
inwestycji w Redle, składając 
własnoręczne podpisy. Tylko 
kilku mieszkańców było „za” 
budową w okolicy wsi płyty. 
Mieszkańcy obawiają się zin-
tensyfikowania przykrych za-
pachów, co wpłynie na ich ja-
kość życia, ale też, jak sądzą, 
spadek cen nieruchomości. 
Martwą się także o bezpieczeń-
stwo i stan dróg, które i tak już 
ich zdaniem ucierpiały pod ko-
łami ciężkich ciężarówek i ma-
szyn rolniczych. 

W spotkaniu oprócz miesz-
kańców Redła i władz gmi-
ny Osina, wzięli także udział 
mieszkańcy pobliskiego Godo-
wa z burmistrzem Maszewa Ja-
dwigą Ferensztajn i przewodni-
czącym Rady Miejskiej w Ma-
szewie Henrykiem Kozakow-
skim. 

Wszystko zatem wskazuje na 
to, że inwestor, albo się skaże 
na dość trudne relacje z lokal-
ną społecznością, bądź podej-
mie jeszcze „negocjacje” i jakoś 
przekona miejscową ludność 
do swoich planów- co oczywi-
ście łatwe nie będzie, wsłuchu-
jąc się w głosy, jakie padły w 
trakcie wtorkowego zebrania w 
Redle.  Pytany przez nas prezes 
A. Niebieszczański powiedział 
po zebraniu. 

 Wszystkie dotychczasowe de-
cyzje inwestycyjne, związane z 
rozwojem firmy, podejmowane 
i realizowane są zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami pra-
wa z uwzględnieniem interesu 
mieszkańców. Do wybudowania 
płyty obornikowej zobligowa-
ni jesteśmy przepisami dotyczą-
cymi ochrony środowiska. Wy-
rażam nadzieję, że Wójt Gmi-
ny Osiana podejmując decyzję 
o wydanie warunków zabudo-
wy, kierował się będzie obiek-
tywnymi przesłankami wynika-
jącymi z przepisów obowiązują-
cego prawa, a nie jedynie przy-
puszczeniami co do rzekomych 
uciążliwości- kończy prezes 
Farmy Redło. 

O dalszym przebiegu zdarzeń 
związanych z planowaną inwe-
stycję i decyzjach gminy bę-
dziemy informować na bieżąco.

Marcin Simiński
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Tu się nigdy nie wydarzył wypadek 

PKP zagrodziło peron dla… 
bezpieczeństwa 
We wtorek, pisaliśmy o zagrodzeniu przejścia dla pieszych peronu dworca PKP w kierunku 
przejazdu od ulicy Batalionów Chłopskich. Otrzymaliśmy w tej sprawie odpowiedź rzecz-
nika PKP.

Po zagrodzeniu, kilka dni 
temu barierką, przejścia pero-
nem w stronę ulicy Batalionów 
Chłopskich spytaliśmy rzecz-
nika kolei o powód tej decy-
zji. Przypomnijmy, że PKP nie 
po raz pierwszy nas zaskaku-
je w związku z wprowadzany-
mi ostatnio innowacjami na no-
wogardzkim dworcu. W poło-
wie grudnia informowaliśmy, że 
przed stojącymi tam tablicami z 
nazwą stacji „Nowogard”, będą-
cymi w bardzo dobrym stanie, 
ustawiono następne, co wywoła-
ło zdziwienie pasażerów. Rzecz-
nik PKP tłumaczył wtedy, że to 
efekt standaryzacji oznakowania 
stacji, jaka zaczęła obowiązywać 
w spółce kolejowej. Koszt jed-
nej tablicy to dokładnie 1 250 zł, 
a że w Nowogardzie wymienio-
no ich dwie, to daje razem rów-
ne 2,5 tys. zł.  Wcześniej PKP za-
skoczyło także decyzją o umiej-
scowieniu wiaty dla pasażerów, 
oczekujących na przyjazd pocią-
gu. Wiatę ustawiono tam, gdzie 
w zasadzie żaden pasażer na po-
ciąg nie czeka.  Po naszej inter-
wencji PKP zadeklarowała, że 
poza wiatą, na peronie zosta-
ną zamontowane siedziska na 
peronie nr 2 – tam, gdzie wła-
śnie z reguły oczekują pasaże-
rowie. Tak też się stało, aczkol-
wiek mogą one spełniać swoją 
rolę głównie, jak jest ciepło i nie 
pada- nie zostały, bowiem zada-
szone, tak, jak wspominana już 
wiata. W nadesłanym w środę 

przez PKP uzasadnieniu zamon-
towania barierki, uniemożliwia-
jącej wejście na peron od stro-
ny Batalionów Chłopskich, czy-
tamy:  

Uprzejmie informuję, że na 
stacji Nowogard bariera (płot) 
został ustawiony na końcu pe-
ronu ze względów bezpieczeń-
stwa. Jest to zabezpieczenie 
przed wejściem bezpośrednio z 
końca peronu na przejazd kole-
jowo – drogowy, z pominięciem 
rogatek. Taka sytuacja podczas 
przejazdu pociągu groziła wy-
padkiem. 

Pozdrawiam 
Zbigniew Wolny, 

Zespół Prasowy Wydział Komunikacji i 
Promocji w Regionach, 

Biuro Komunikacji i Promocji Centrala 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Tyle kolej.  Wobec tak poważnie 
sformułowanego motywu inno-
wacji należałoby pewnie zamil-
czeć – wszak, jak tu krytykować 
dbałość o bezpieczeństwo i zabie-
ganie o lepsze. Tyle, że jak mówi 

znane powiedzenie lepsze bywa 
wrogiem dobrego.  A w tej kon-
kretnej sprawie warto sobie zdać 
sprawę, że przejście teraz zagro-
dzone, funkcjonowało już od po-
wojnia (a może i przed wojną) i 
nigdy nikt nie słyszał, aby w tym 
miejscu wydarzył się jakikolwiek 
wypadek, czy nawet incydent w 
związku z ruchem pieszych. Było 
tu bezpiecznie nawet w latach, 
gdy ruch kolejowy zarówno pa-
sażerski, czy zwłaszcza towaro-
wy był nieporównywalnie inten-
sywniejszy jak obecnie. Ale jak 
już z powodu tak rozumianego 
bezpieczeństwa zagrodzili przej-
ście w stronę rogatki, to chociaż-
by zrobili możliwość dostania się 
na peron w tym rejonie poprzez 
wykonanie wejścia od strony uli-
cy Rzeszowskiego. Zasugerujemy 
PKP takie rozwiązanie, kto wie 
może zareagują, i tak jak w spra-
wie ławek na peronie nr 2 jednak, 
choćby połowiczne, wyjście (wej-
ście) znajdą.

sm 

A w Goleniowie można...

500 mieszkań w trzy lata
Zgodnie z zapowiedzią umieszczoną we wtorkowym artykule w DN  pt „Mieszkanie Plus 
w Nowogardzie na minus” prezentujemy, jak sprawy mieszkaniowe rozwiązują nasi sąsie-
dzi… Czy w Nowogardzie potrzebne są mieszkania? To oczywiście retoryczne pytanie. Kło-
pot w tym, że nie słychać o planach budowy przez samorząd nowych mieszkań w naszym 
mieście. A co słychać za to w niewiele większym Goleniowie?

No więc słychać dość dużo. 
Mają tam Goleniowski Park 
Przemysłowy, potrzebują coraz 
więcej nowych pracowników. 
Już dawno goleniowskie wła-
dze stwierdziły, że lepszym in-
teresem jest zatrudniać swoich 
mieszkańców, niż dawać pra-
cę mieszkańcom innych gmin 

(i rezygnować z udziału w pła-
conych przez nich podatkach). 
A że w Goleniowie bezrobocie 
jest rekordowo niskie (3 procent 
z drobnym groszem), to trzeba 
pomyśleć o nowych mieszkań-
cach. I o mieszkaniach dla nich.

Dwa lata temu oddano do 
użytku blok komunalny przy 

ulicy Mikołajczyka, 28 miesz-
kań. W tym roku budynek roz-
budowano o kolejne 23 miesz-
kania, w tym część przystosowa-
nych do potrzeb osób niepełno-
sprawnych. Trwa projektowanie 
kolejnego budynku, który sta-
nie przy ul. Mikołajczyka, bę-
dzie w nim 51 mieszkań zapro-

Nowy blok z 51 mieszkaniami komunalnymi przy ul. Mikołajczyka w Goleniowie

jektowanych pod potrzeby osób 
niepełnosprawnych i starszych. 
Blok ma być oddany do użytku 
w przyszłym roku. Równolegle 
gmina rozpocznie w tym roku 
budowę 21 mieszkań socjal-
nych przy ul. Fabrycznej oraz 7 
mieszkań w budynku w Klini-
skach Wielkich, przejętym nie-
dawno od kolei. 

To jednak dopiero począ-
tek. Rozpoczęto prace projekto-
we całego nowego osiedla (oko-
ło 200 mieszkań z niezbędną in-
frastrukturą) przy wjeździe do 
osiedla Helenów. Gmina zleci-
ła opracowanie projektu, część 
mieszkań wybuduje komunalna 
spółka Goleniowskie Towarzy-
stwo Budownictwa Społeczne-
go Sp. z o.o., część zaś prawdo-
podobnie zewnętrzny dewelo-
per. Budowa pierwszych budyn-
ków na nowym osiedlu powinna 
się rozpocząć w przyszłym roku.

Prawie 300 nowych mieszkań 
złagodzi problem braku miesz-
kań w Goleniowie, ale całkowi-
cie go nie rozwiąże. Na szczę-
ście równolegle z gminą działa-
ją prywatni inwestorzy budują-
cy mieszkania dla goleniowian. 
Dobiega końca budowa prywat-
nego bloku mieszkalnego przy 
ul. Szarych Szeregów (około 60 
mieszkań), drugie tyle powsta-

je w budynkach wznoszonych 
przez deweloperów przy ulicy 
Mikołajczyka. W planach są ko-
lejne inwestycje tego typu.

Gmina Goleniów zgłosiła też 
swój akces do rządowego pro-
gramu Mieszkanie Plus, dekla-
rując chęć wybudowania w tym 
systemie, co najmniej 50 miesz-
kań. Ostateczna decyzja zależna 
będzie jednak od rozstrzygnię-
cia kwestii wysokości czynszu, 
jaki będą mieli płacić najemcy 
i kwestii zasadniczej: kto będzie 
opłacał ewentualną różnicę mię-
dzy wysokością czynszu a rze-
czywistymi kosztami utrzyma-
nia mieszkań. 

Gmina Goleniów jest jedną z 
niewielu gmin tej wielkości, w 
której nie ma problemu zmniej-
szania się liczby mieszkańców. 
Powoli, ale systematycznie licz-
ba mieszkańców gminy rośnie. 
Można zakładać, że oddanie do 
użytku około pięciuset miesz-
kań w perspektywie najbliższych 
trzech lat będzie sprzyjać dalsze-
mu rozwojowi tej gminy. Każ-
dy nowy mieszkaniec to więk-
sze wpływy do budżetu z tytułu 
różnych podatków (np. od nie-
ruchomości, podatek PIT), któ-
re można przeznaczać na gmin-
ne inwestycje. 

Lupus
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Szymon Fedeńczak: lat 91, zmarł  5.02.2018r., pogrzeb odbył się 

8.02.2018 r., na cmentarzu w Żabowie.
Wacław Banach: lat 55, zmarł 6.02.2018r., pogrzeb odbędzie się 

10.02.2018 r., o godz. 13:00 na cmentarzu w Nowogardzie.
Kazimierz Kózka: lat 71, zmarł  6.02.2018r., pogrzeb odbędzie się 

10.02.2018 r., o godz. 12:00 na cmentarzu w Nowogardzie.
Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

Prośba o przekazanie 
1% na leczenie i rehabilitacje

Uprzejmie proszę o przekazanie 
1% podatku dochodowego na moje 
konto, które jest prowadzone w Fun-
dacji DOBRO POWRACA

Choruję na nieuleczalną, jak do 
tej pory chorobę-stwardnienie 
rozsiane (SM). Tylko kosztowna 
rehabilitacja (co najmniej 2 razy w 
roku) powoduje, że mój stan zdro-
wia z roku na rok pogarsza się, lecz 
w zwolnionym tempie i pozwala 
mi na samodzielne poruszanie się.

Przepisy odnośnie podatku po-
zwalają zarówno osobą prawnym 
jak i fizycznym przekazać 1% podat-
ku na leczenie i rehabilitacje. Zgro-
madzone w ten sposób środki na 
koncie, pomogą mi na utrzymanie 
się mojej sprawności zdrowotnej i fi-
zycznej , a chciałbym jeszcze pożyć 
na tej ziemi, bez pomocy osób trze-
cich.

Niżej podaję nazwę Funda-
cji ,,DOBRO POWRACA,, nr. Kon-
ta 951440 1440 0000 2133 5400 
1001 , KRS 0000 33 88 78 z dopi-
skiem PGŚnLiR-Z Skiba-Nowogard

Serdecznie z góry dziękuję 
wszystkim darczyńcą

Zdzisław Skiba

Pewnego dnia przyszedł do 
Jezusa trędowaty i upadłszy 
na kolana, prosił Go: „Jeśli ze-
chcesz, możesz mnie oczyścić 
„. A Jezus, zdjęty litością, wy-
ciągnął rękę, dotknął go i rzekł 
do niego: „Chcę, bądź oczysz-
czony”. Zaraz trąd go opuścił, 
i został oczyszczony. Jezus su-
rowo mu przykazał i zaraz go 
odprawił, mówiąc mu: «Bacz, 
abyś nikomu nic nie mówił, 
ale idź, pokaż się kapłanowi i 
złóż za swe oczyszczenie ofia-
rę, którą przepisał Mojżesz, na 
świadectwo dla nich”. Lecz on 
po wyjściu zaczął wiele opo-
wiadać i rozgłaszać to, co za-
szło, tak że Jezus nie mógł już 
jawnie wejść do miasta, lecz 
przebywał w miejscach pu-
stynnych. A ludzie zewsząd 
schodzili się do Niego. (Mk 1, 
40-45)

Kolejna niedziela, gdzie na-
szym oczom ukazana jest 
uzdrawiająca moc Jezusa. Jak-
by Kościół Święty przez lekturę 
tych tekstów chciał nam poka-
zać, że jeśli jeden cud nie wy-
starcza by moja wiara zosta-
ła wzmocniona, rozpalona, to 
zobacz kolejne cuda. Zobacz i 
uwierz. Dziś patrzymy na trę-
dowatego i jego spotkanie z Je-
zusem. Popatrzmy na ten dia-
log, jako na przykład modli-

twy w trudnych sytuacjach. Po 
pierwsze: to do Jezusa przy-
chodzi trędowaty, nie na od-
wrót. Jezus bardzo dobrze zna, 
nawet lepiej niż my sami, nasze 
choroby, niedostatki, a mimo 
to nigdy nie narzuca się ze swo-
ją mocą. Jezus wie, czego nam 
potrzeba, ale czeka na naszą 
inicjatywę. Czeka na podjęcie 
trudu przez nas samych. Mało 
mamy dzisiaj ludzi trędowa-
tych i nie chodzi mi o fizyczną 
chorobę? Trądem będzie każ-
da nasza słabość, która izoluje 
nas od reszty ludzi. Księga Ka-
płańska powie, że osoba cho-
ra na trąd ma o tym wszyst-
kim oznajmiać, że jest nieczy-
sta. Ma z daleka omijać ludzi, 
nie zbliżać się. Starotestamen-
talny nakaz wydaje się nieludz-
ki. Zawiera on jednak próbę 
ochrony wszystkich pozosta-
łych przed skutkami tej strasz-
liwej choroby. Wydaje się, że 
najlepszym sposobem jest izo-
lacja. Nam też często się wyda-
je, że od niektórych osób naj-
lepiej się odizolować, ale pyta-
nie, czy tym sposobem faktycz-
nie im pomagamy, aby ducho-
wy trąd ich opuścił? Nie patrz-
my co jest dla nas wygodniej-
sze, ale co będzie bardziej po-
mocne dla chorego. Trędowa-
ty, jak podaje nam ewangelista 
dalej, upadł na kolana i pro-
sił. Współczesny człowiek czę-
sto nie potrafi upaść na kola-
na. Upaść na kolana, czyli sta-
nąć w pokorze, w geście uniże-
nia pamiętając, że prochem je-
steśmy, że nie jesteśmy tak silni 
jak nam się wydaje, że każdego 
z nas może coś w życiu przy-
tłoczyć. Upadajmy na kolana! 
W tym geście jest wielka moc. 
Gdy trędowaty upadł na kola-
na z jego ust wypłynęła prośba 
do Jezusa: Jeśli zechcesz, mo-

żesz mnie oczyścić. Wszyscy 
od niego trzymali się z daleka, 
dał i Jezusowi taką możliwość. 
Jeśli chcesz. Jezus ulitował się 
nam nim i uzdrowił go. Tutaj 
jednak nie kończy się ta histo-
ria uzdrawiającej mocy Jezu-
sa. Jezus też o coś prosi uzdro-
wionego. Jezus mówi uzdro-
wionemu, aby w pierwszej ko-
lejności poszedł i złożył ofiarę 
w świątyni za swe oczyszcze-
nie. Aby poszedł i podzięko-
wał Bogu. My o wiele prosimy 
Boga, ale czy wsłuchujemy się 
w prośby, które On kieruje do 
nas? Mam umieć przyjąć to, co 
Jezus mi daje. On widzi lepiej, 
dalej, głębiej. Każdego dnia w 
naszym życiu dzieją się mniej-
sze i większe cuda. Widzimy 
jak życie ludzie jest kruche. 
Mam dziękować Bogu za cuda 
dnia codziennego. Uzdrowio-
ny trędowaty dostał od Jezu-
sa przykaz, aby złożyć ofiarę 
Bogu, aby dokonać dziękczy-
nienia. Jak mało jest współcze-
śnie ofiar mszy świętych dzięk-
czynnych. Czy my tylko potra-
fimy prosić, błagać, zapomi-
nając o podziękowaniu Bogu? 
Dziękujmy Bogu za wszystko 
co otrzymujemy z Jego dobro-
ci. Jemu niech będzie chwała, 
Jemu niech będzie cześć. 

Ks. Krystian Dylewski 
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Kino na weekend

CENY BILETÓW
a. Normalny: 15 zł
b. Ulgowy: 13 zł- bilet ulgowy 

przysługuje osobom uczącym się do 
25 roku życia, po okazaniu legityma-
cji szkolnej lub studenckiej,

c. Rodzinny: 13 zł - 2 dorosłych + 
1 dziecko l 1 dorosły + 2 dzieci l 2 
dorosłych + 2 dzieci (Bilet Rodzinny 
obowiązuje wyłącznie na filmy fami-
lijne i bajki),

d. Zbiorowy: 11 zł - grupa zorgani-
zowana pow. 15 osób 

l zakup biletów - przynajmniej 1 
doba przed seansem. 

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

Pomóż Fabianowi! 
Przekaż swój 1% podatku. 

Fundacja Dzieciom „Zdążyć  
z pomocą” 31445 Ławniczek Fabian

KRS : 0000037904 
Za okazaną pomoc Dziękujemy!

GNOMY ROZRABIAjĄ 
10.02.2018, godz. 15:30
11.02.2018, godz. 15:30
89 min., Animacja, Kanada 2018, 
Od lat: B/O

POLSKI DUBBING
Chloe przeprowadza się wraz z 

mamą do nowego miasta. Wszyst-
ko jest dla niej nowe – dom, mia-
sto, szkoła i znajomi. Stary budy-
nek, w którym razem zamieszka-
ją wydaje się skrywać wiele tajem-
nic. Jedną z nich jest osobliwa ko-
lekcja krasnali ogrodowych. Pew-
nego dnia małe figurki ożywają! 
Okazuje się, że skrzaty są tak na-
prawdę legendarnymi strażnika-
mi, którzy od wieków bronią świa-
ta przed żarłocznymi istotami z in-
nych wymiarów. Dzielna Chloe, 
wspólnie z nowo poznanym ko-
legą z sąsiedztwa o imieniu Liam, 
przyłączają się do akcji. Zwariowa-
ne krasnale wraz z dwójką dziecia-
ków będą musiały poradzić sobie 
z pozaziemskim zagrożeniem. Bo-
hater tkwi w każdym z nas – trze-
ba go tylko obudzić!

PODATEK OD MIŁOŚCI
10.02.2018, godz. 17:30
11.02.2018, godz. 17:30
113 min., Komedia romantyczna, 
Polska 2018, Od lat: 12

Kim tak naprawdę jest Marian 

(Grzegorz Damięcki)? Facetem do 
towarzystwa i seksualnym guru, 
z którego usług korzysta połowa 
kobiet w stolicy? Coachem o kon-
trowersyjnych metodach? A może 
– po prostu – sprytnym oszustem 
uwodzącym płeć przeciwną? Oto 
zagadka, z którą będzie musia-
ła zmierzyć się ambitna inspektor 
podatkowa Klara (Aleksandra Do-
mańska). Czy nieustępliwa urzęd-
niczka zdoła znaleźć odpowiedź, 
zanim sama wpadnie w miłosne 
sidła Mariana? I czy jest przygoto-
wana na to, by po raz pierwszy w 
życiu stracić nad czymś kontrolę?

PlaN B
10.02.2018, godz. 20:00
11.02.2018, godz. 20:00
14.02.2018, godz. 18:30
104 min., Dramat, Komedia, Pol-
ska 2018, Od lat: 15

Film o miłości. Bohaterów filmu 
poznajemy kilkanaście dni przed 
Walentynkami, w chwili, gdy w ich 
życiu wydarza się coś całkiem nie-
oczekiwanego. Sytuacje, z który-
mi się konfrontują, prowadzą do 
zaskakujących rozwiązań. Wnoszą 
w ich życie nową jakość, za spra-
wą przypadku, bądź zrządzenia 
losu. Dają nadzieję na odnalezie-
nie prawdziwych uczuć i auten-
tycznych więzi.

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

Tel. 506 638 789

Odszedł śp. Szymon Fedeńczak 
W czwartek odbył się pogrzeb zmarłego w wieku 91 lat Szymona Fedeńczaka, najstarsze-
go mieszkańca Żabowa, ojca znanego nowogardzkiego przedsiębiorcy Adama Fedeńcza-
ka i dziadka radnego powiatowego Marcina Fedeńczaka. Po długim życiu odszedł jeden z 
pierwszych osadników budujących na tej ziemi po wojnie polską rzeczywistość. Prezentu-
jemy fragmenty życiorysu śp. Szymona, odczytanego podczas Mszy Świętej pogrzebowej w 
kościele p.w. Matki Bożej Różańcowej w Żabowie. Cały życiorys i wspomnienie o pradziad-
ku odczytała tam Martyna Fedeńczak córka Marcina (stąd w tekście zwroty „dziadek” ozna-
czające śp Szymona). Warto tu dodać, że Martyna odnosi już w bardzo młodym wieku zna-
czące sukcesy w sportach jeździeckich. 

Szymon Fedeńczak uro-
dził się w Barwinku, w rodzi-
nie Anny z domu Bober i An-
drzeja Fedeńczaka. Był naj-
młodszym spośród sześciorga 
rodzeństwa- miał jedną siostrę 
i czterech braci. Rodzina do-
świadczana była wieloma trud-
nościami życiowymi, do któ-
rych należało samotne zmaga-
nie się matki z wychowaniem 
dorastających dzieci, gdyż oj-
ciec nie powrócił zza oceanu. 
Czas okupacji hitlerowskiej to 
kolejna ciężka próba przetrwa-
nia dla Szymona i jego rodzi-
ny. Wówczas dziadek, uwięzio-
ny przez Niemców, szczęśliwie 
wydostał się z aresztu. Ukrywa-
jąc się w lesie- w czasie bom-
bardowań i palenia Barwinka- 
cudem uniknął uderzenia po-
cisku, który trafił jego współ-
towarzysza-miał wtedy 17 lat. 
Zdawał sobie sprawę, że los po 
raz drugi go oszczędził i za to 
był mu wdzięczny...

Wydawało się, że życie moc-
no doświadczyło Annę i jej 
dzieci, ale to nie był

koniec ciężkich doświadczeń 
- ostatecznie stracili także swój 
dom… Kolejny - powojenny 
etap życia Szymona to  już ten  
na ziemi szczecińskiej, w Ża-
bowie dokąd przybył jako osie-
dleniec w 1947 r.  Wkrótce jako 
młody chłopak, został wcielony 
przez władzę do Powszechnej 
Organizacji Służba Polsce. Jej 
zadaniem było przysposobienie 
zawodowe, wychowanie fizycz-
ne i przysposobienie wojsko-
we. W ramach działania brygad 
śp. Szymon trafił do Warszawy 
i brał udział w jej odgruzowy-
waniu. Następnie został przy-

dzielony do służby wojskowej 
w funkcji telefonisty i w stop-
niu bombardiera. Nie skorzy-
stał z propozycji służenia w

Kampanii Reprezentacyjnej 
Wojska Polskiego w Warsza-
wie. Powrócił do Żabowa i za-
czął urządzać swoje rodzinne 
życie. Jego żoną została Maria 
Szwachła, pracująca w bibliote-
ce gminnej. Zamieszkali wspól-
nie w jednopokojowym miesz-
kaniu z kuchnią, nad „żabow-
skim“ stawkiem i wychowywa-
li troje dzieci. Mieszkanie ule-
gało z latami licznym przerób-
kom, ale służyło Szymonowi do 
dnia dzisiejszego. W roku Dzia-
dek podjął pracę w zakładach 
Ziemniaczanych w Nowogar-
dzie i z tym zakładem związa-
ny był całe zawodowe życie.  Za 
swoją sumienną pracę otrzymał 
Odznakę Przodownika Pracy, 
cieszył się powszechnym sza-
cunkiem. Wstawał o świcie i 
pociągiem o 5.00 wyjeżdżał do 
Nowogardu, wracał około 16, 
gdzie czekała go praca w przy-
domowym gospodarstwie. Po 
przejściu na emeryturę troskli-
wie opiekował się przez wie-
le lat poważnie chorą żoną. Po 
jej śmierci   pozostał w swoim 

domu i nie chciał go opuszczać. 
Nadal ten dom stanowił cen-
trum rodzinnego życia - zjeż-
dżały do niego dzieci, wnuki i 
prawnuki, które obdarowywał 
słodyczami i nie tylko. Wszy-
scy mamy jak najlepsze wspo-
mnienia z tego czasu. Mimo 
upływu lat i osobistych tragedii 
nie poddawał się i przyjmował 
to, co los mu przyniósł. Doma-
gał się corocznych wyjazdów w 
góry i dzielnie je znosił, nawet 
śpiąc w namiocie. Nie rezygno-
wał z regularnych wyjazdów 
do Nowogardu i samodziel-
nych zakupów, uczestniczył w 
Mszach św. niedzielnych, in-
teresował się życiem Żabowa. 
Nie chciał z niego wyjeżdżać na 
dłużej, niż musiał… Niezależ-
ność swoich decyzji zachował 
do końca, o czym także przeko-
nał się personel medyczny szpi-
tala w Nowogardzie - w wieku 
dziewięćdziesięciu jeden lat był 
to jego pierwszy i ostatni pobyt 
w szpitalu. Nasz Dziadek miał 
opinię niezwykle spokojnego, 
łagodnego człowieka. I wspa-
niałe cechy charakteru pozo-
stały niezmienne. Oprócz trój-
ki dzieci posiadał siedmioro 
wnuków i dziesięcioro prawnu-
ków. Dzieci, Wnuki i Prawnuki 
to najcenniejszy dorobek Szy-
mona, całkowicie poświęcał się 
tej gromadce, często zapomina-
jąc o swoich potrzebach. Bez-
warunkowo oddany swojej Ro-
dzinie. 

I za to Dziadku zawsze bę-
dziemy Cię kochać i zawsze bę-
dziesz żył w naszej pamięci, bo 
pamięć dobrych uczynków nie 
ginie!

opr. sm

Fot. J. Furm
ańczyk
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Nowoczesne standardy nawożenia

rsm@grupaazoty.com 
nawozy.eu

Płynna formuła na sukces

28% N, 30% N, 32% N 26% N + 3% S 20% N + 6% S

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR

Agroskład Nowakowski Sp. J.
72-130 Maszewo, ul. Jedności Narodowej 22c

tel. 91 46 47 100

Oddział Święte 35B
73-110 Stargard | tel. 91 577 01 76

www.agrosklad.pl
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Nowy salon meblowy Wiola już otwarty 

Postawili na nowoczesność 
W miniony poniedziałek (5 lutego), otwarto nowy salon meblowy Wiola w Nowogardzie, pod Biedronką przy ul. Warszawskiej. Właścicielami salonu są 
państwo Wioleta i Marcin Druciarek, z Nowogardu. Jak mówią stawiają na nowoczesny wystrój wnętrz, ale nie zabraknie także asortymentu dla lubiących 
bardziej tradycyjne rozwiązania. 

Państwo Druciarek są związa-
ni z branżą meblarską od kilku-
nastu lat. Wcześniej pracowali, 
jako sprzedawcy w różnych salo-
nach meblowych na terenie No-
wogardu i Goleniowa. Dwa lata 
temu pan Marcin zdecydował, 
że otworzy własną działalność – 
projektowanie, produkcję i mon-
taż mebli pod wymiar- kuchni, 
łazienek i sypialni. Zrodził się 
pomysł, aby otworzyć także sa-
lon meblowy, tak by klienci, któ-
rzy korzystają z oferty mebli pod 
wymiar, mieli też do wyboru pe-
łen asortyment. Prowadzenia sa-
lonu podjęła się żona pana Mar-
cina, pani Wioleta. Jak mówi re-
dakcji, postawiła na asortyment 
bardziej nowoczesny, którego 

nie ma w innych salonach na te-
renie miasta. 

- Mamy meble od producentów, 
których nie znajdzie się u innych 

sprzedawców w Nowogardzie. 
Postawiliśmy bardziej na nowo-
czesne rozwiązania, ale już wi-
dzimy, że klienci pytają także o 
bardziej tradycyjne rozwiązania. 
Oczywiście sukcesywnie będzie-
my chcieli sprostać tym oczeki-
waniom, jednak głównie stawia-
my na nowoczesne bryły i będzie-
my zachęcać do nich klientów – 
mówi p. Wioleta Druciarek. 

Salon meblowy Wiola powstał 
w piwnicy budynku, gdzie znaj-
duje się dyskont Biedronka, przy 
ul. Warszawskiej 9. Przed laty 
funkcjonował tu już inny salon 
meblowy, obecnie znajdujący się 

przy ul. Zamkowej. Później znaj-
dował się tu duży sklep z używa-
ną odzieżą, ale od paru lat po-
mieszczenia stały puste. Teraz 

dostały „nowe życie” i zapraszają 
klientów do schludnego, utrzy-
manego w nowoczesnym stylu 
wnętrza, już od samego wejścia. 

Nowy biznes państwa Druciar-
ków wiązał się także ze stworze-
niem miejsca pracy. Na razie za-
trudnienie znalazła jedna osoba, 
ale właściciele salonu nie wyklu-
czają, że w przyszłości zatrud-
nią może jeszcze dodatkowych 
pracowników. - Jeśli nam się 
uda i będziemy powiększać asor-
tyment, to na pewno będziemy 
chcieli zatrudnić jeszcze, co naj-
mniej dwóch pracowników. Na 
razie jednak musimy skupić się 
na tym, co mamy teraz. Dlatego 
zapraszamy wszystkich do nasze-
go salonu - przyznaje p. Wioleta. 

Uroczyste otwarcie salonu 
miało miejsce w miniony po-
niedziałek, 5 lutego. Z tej okazji 
klienci mogą liczyć na rabaty de-
cydując się na zakup mebli w sa-
lonie Wiola. Tam też mogą za-
poznać się z ofertą mebli na wy-
miar, które produkuje pan Mar-
cin- słowem, w jednym miejscu 
mogą zaplanować wyposażenie 
całego domu, korzystając zarów-
no z gotowych rozwiązań, jak i 
tych stworzonych pod konkret-
nego klienta. 

Pozostaje życzyć właścicielom 
nowego salonu wielu klientów i 
pomyślności w prowadzeniu no-
wego biznesu. 

MS

Państwo Wioleta i Marcin Druciarek zapraszają do swojego nowootwartego salo-
nu przy ul. Warszawskiej 9

W salonie nie tylko można skorzystać z gotowych rozwiązań, ale także zamówić 
meble pod wymiar, które produkuje pan Marcin

Nowoczesne meble, to i nowoczesne wnętrze- zainteresowanie klientów jest spore 
i niech tak zostanie
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kuchnie, szafy, garderoby

Policja: Dzień Bezpiecznego Internetu 

Konkurs plastyczny w SP 2 – wygrał Bartosz Białasiewicz 
W dniu 06 lutego, w ponad 100 krajach obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Internetu, w celu propagowania bezpieczeństwa użytkowników sieci.

W świetlicy szkolnej Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Nowogar-
dzie uczniowie klas I-III wzięli 
udział w konkursie plastycznym 
zorganizowanym przez  profilak-
tyka Komisariatu Policji w No-
wogardzie, w celu propagowania 
prawidłowych zachowań podczas 
korzystania z urządzeń elektro-
nicznych. 

Uczestnicy inicjatywy wykazali 
się wiedzą na temat bezpiecznych 
zachowań w sieci oraz   czyhają-
cych niebezpieczeństw, przygo-
towując pracę obrazującą zagro-
żenia ze strony wirtualnego świa-
ta. Pierwsze miejsce oraz nagrodę 
otrzymał uczeń klasy III c Bartosz 
Białasiewicz przygotowując pra-
cę dot. wirusów komputerowych 
usuwających dane z komputera.

Ciekawym pomysłem przed-
stawionym przez dzieci była 
problematyka poruszania się 
po drogach, korzystając z urzą-
dzeń elektronicznych, stwa-

rzających ogromne niebezpie-
czeństwo dla pieszych użyt-
kowników ruchu. Działania na 
rzecz bezpiecznego Interne-
tu prowadzone będą w miesiącu  

lutym w każdej szkole z tere-
nu działania KP w Nowogardzie, 
gdzie tematem wiodącym będzie 

siecioholizm, uzależnienie od In-
ternetu.

Inf. Klaudia Gieryń/KP Nowogard 

Uczniowie kl. I-III w trakcie tworzenia swoich prac z okazji konkursu w ramach 
Dnia Bezpiecznego Internetu

Zdobywca I miejsca w konkursie  Bartosz Białasiewicz i Klaudia Gieryń z KP w No-
wogardzie
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Rozmowa z Wiktorią Bucoń z Nowogardu, młodą i utalentowaną uczennicą II LO w Nowogardzie

Mogłabym śpiewać bez końca
Zaskoczyła swoim talentem wokalnym w czasie występu poprzedzającego bal studniówkowy w II LO w Nowogardzie. Okazuje się jednak, że śpiew, który 
towarzyszy jej od dzieciństwa, to nie jedyna pasja. Poważnie myśli także o teatrze i tańcu, szkoląc się pod okiem profesjonalistów. Mowa o Wiktorii Bucoń 
z Nowogardu, tegorocznej maturzystce, o której jeszcze kiedyś z pewnością usłyszy świat. W rozmowie z DN Wiktoria opowiada o swojej miłości do sztu-
ki, inspiracjach i planach na przyszłość. 

DN: Zaskoczyłaś swoim ta-
lentem wokalnym podczas 
występu, jaki przygotowałaś 
wspólnie ze swoimi rówieśni-
kami z okazji studniówki w 
II LO. Domyślam się jednak, 
że Twoja przygoda ze śpiewa-
niem to o wiele dłuższy ro-
mans? 

Wiktoria Bucoń: Tak, śpie-
wam praktycznie od zawsze, 
od kiedy pamiętam. Gdy by-
łam mała uwielbiałam oglądać 
program „Od przedszkola do 
Opola” i właśnie później przy-
szło mi współpracować z pa-
nią, która uczestniczyła w pro-
dukcji tego programu, a pro-
wadziła warsztaty artystycz-
ne. Mam tu na myśli warszta-
ty studia Metro, współpracują-
cego z teatrem Buffo, które co 
roku odbywają się pod War-
szawą, pod okiem Janusza Jó-
zefowicza. Od jakiegoś cza-
su na nie jeżdżę. Są to warsz-

taty muzyczne, taneczne i te-
atralne, gdzie mamy możli-
wość pracy ze znanymi akto-
rami, jak Adam Fidusiewicz i 
Marcin Cholewa, znani choć-
by z serialu „Na Wspólnej”. Je-
stem także absolwentką Szko-
ły Muzycznej I Stopnia w No-
wogardzie, w klasie fortepianu. 
Chodziłam i chodzę także na 
zajęcia do NDK. Teraz głównie 
sama ćwiczę śpiew. 

 Czyli Twoją pasją jest nie 
tylko śpiew, ale także teatr? 

Tak. Występuję w przedsta-
wieniach w NDK, uczęszczam 
także do grupy teatralnej pn. 
„Skraju”, prowadzonej przez 
panią Elżbietę Tarczykowską, 
którą uwielbiam. Jest wspania-
łą, oczytaną osobą. Wiele się 
od niej nauczyłam. Wyrażanie 
emocji na scenie jest dla mnie 
rzeczywiście także wielką pa-
sją, podobnie jak śpiew. 

O czym mówią spektakle, w 
których bierzesz udział? 

Nasz ostatni spektakl opo-
wiadał o naszym życiu, co mo-
żemy osiągnąć, a co jest z góry 
nam narzucone. Ludzie mó-
wią: przecież jesteś z Nowo-
gardu, nie masz szans pojechać 
do Hollywood, a my pokazuje-
my, że nie chcemy być szuflad-
kowani. Chcemy, jak w jednym 
z tekstów Świetlickiego, doko-
nać „odwieszenia samych sie-
bie”. Spektakle, w których wy-
stępuję są niepowtarzalne, to 
znaczy są aktualne na dany 
czas, w którym się znajduje-
my, dorastamy. Problemy, któ-
re poruszamy na scenie, po ja-
kimś czasie się dezaktualizu-
ją. To dla nas jest też jak swe-
go rodzaju terapia, gdyż może-
my pracować nad sobą, ale też 
lepiej możemy zrozumieć ota-
czający nas świat.

To bardzo ciekawe i dojrza-
łe podejście, myślę, że wie-
lu twoich rówieśników także 
boryka się z obawami przed 
tym, co czeka ich w przyszło-
ści, jakie będą mieli życie, czy 
będą szczęśliwi.  Wróćmy jed-

nak do muzyki… Co lubisz 
śpiewać, jaki gatunek mu-
zyczny? 

Lubię każdy rodzaj muzy-
ki, i polską, i zagraniczną, ale 
chyba najbardziej kocham po-
ezję śpiewaną. Bardzo waż-
ny jest dla mnie także jazz, 
bo on pozwala mi się wyluzo-
wać. Uwielbiam Amy Wineho-
use, to była wspaniała artystka, 
i jest jedną z moich inspiracji. 
Lubię też twórczość Beyonce, 
Melanie Martinez, która jest 
wspaniałą artystką, ale także 
słucham Barbry Streisand, Ma-
riah Carey, Whitney Houston, 
Lary Fabian. Lubię także wie-
lu współczesnych, młodych ar-
tystów, jak każda dziewczyna 
w moim wieku m.in.: Rianę, 
Arianę Grande, Lady Gagę, ale 
także Justina Bibera. 

Gdybyś miała nagrać swoją 
płytę, to, o czym byłyby znaj-
dujące się na niej utwory? 

Jeśli doszłoby do takiej sytu-
acji, o której zresztą marzę, to 
przekazałbym w swoich tek-
stach, że warto wierzyć w sie-
bie. Nie chciałabym śpiewać 
banałów… o złamanych ser-

cach. Czuję się jeszcze amator-
ką, ale kocham sztukę, więc na 
pewno interesuje mnie tworze-
nie czegoś o głębszym przeka-
zie, czegoś bardziej ambitnego. 

Ile czasu poświęcasz w cią-
gu dnia na śpiewanie? 

Śpiewam praktycznie cały 
dzień, rano jak wstanę, czasem 
w szkole na przerwach, kie-
dy wrócę do domu, w łazience. 
Mogłabym śpiewać bez końca. 

W tym roku zdajesz matu-
rę, a co potem? Czy wiążesz 
przyszłość swoją z edukacją 
muzyczną i teatralną? 

Tak, planuję zdawać do szko-
ły teatralnej w Warszawie bądź 
wokalno-teatralnej w Bydgosz-
czy. 

A może nagrywasz już ja-
kieś utwory, czy śpiewasz w 
zespole? 

Bardzo bym chciała, ale nie 
mam jeszcze takiej odwagi. 
Myślę o założeniu kanału na 
YouTube, bo to dzisiaj narzę-
dzie komunikacji pozwalają-
ce dotrzeć do bardzo szerokiej 
publiczności w krótkim czasie. 
Obiecałam nawet mojej cioci, 
że to zrobię (śmiech), i to jesz-
cze w tym roku. Oprócz tego, 
o czym już wspominałam, wy-
stępuję w NDK w przedstawie-
niach, uczęszczam na zajęcia 
teatralne, a co roku jeżdżę na 
warsztaty studia Metro. Lubię 
też pisać wiersze i własne pio-
senki.

Jest moda na występy w 
programie telewizyjnym, czy 
widziałabyś tam siebie? 

Myślałam dwa lata temu, aby 
pojechać na przesłuchania do 
The Voice of Poland, ale za-
wsze coś stawało mi na prze-
szkodzie. Będę w tym roku 
próbowała, na pewno się tam 
pokazać. Mam nadzieję, że się 
uda. 

Tego też życzę w imieniu 
swoim i czytelników DN. Je-
stem pewien, że kiedyś osią-
gniesz wielki sukces. 

Dziękuję bardzo.  
Rozmawiał: Marcin Simiński

Wiktoria Bucoń w trakcie występu na forum II LO, tuż przed balem studniówkowym

Wiktoria w trakcie warsztaów teatralnych prowadzonych przez znanego aktora 
Marcina Cholewę
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Osińska Liga Piłki Siatkowej

Parlino – Bruklin, czyli  
kto wygra po raz pierwszy?
W niedzielę (11 lutego), w hali ZSP w Osinie zostanie rozegrana 9. kolejka Osińskiej Ligi 
Piłki Siatkowej. Najciekawiej zapowiadają się spotkania pomiędzy Krzywicami i Gwiazdą 
Osina oraz Czermnicą i Węgorzami. Na dnie ligowej tabeli zagrają dwa zespoły bez zwycię-
stwa na koncie, czyli Parlino i Bruklin. 

W pierwszym spotkaniu doj-
dzie do pojedynku Żabowa z Ki-
korzami. Obydwie drużyny są-
siadują w tabeli, jednak Kikorze 
tracą do Żabowa 4 punkty. Siat-
karze z gminy Nowogard będą 
faworytami tego pojedynku, tym 
bardziej, że do końca rozgry-
wek już niewiele spotkań, a Ża-
bowo walczy ze Słajsinem o pra-
wo gry w play-off. O godzinie 
11:15, szykuje się ciekawe wido-
wisko. Czermnica zmierzy się z 
Węgorzami i będzie to pojedy-
nek dwóch zespołów z pierwszej 
czwórki. Czermnica z bilansem 7 
zwycięstw i 1 porażka, zajmuje 2. 
miejsce, z kolei Węgorza z 6 zwy-
cięstwami i 2 porażkami plasują 
się na 4. pozycji. Obydwie druży-
ny mają chrapkę na walkę o po-
dium w tegorocznym sezonie, 
zatem ich bezpośredni pojedy-
nek może być zacięty. Następnie 
o godzinie 12:30, czeka kibiców 
kolejny ciekawy mecz. Pogrom-
cy liderów z Nowogardu – KEM-
KA Krzywice, zagrają z Gwiazdą 
Osina. Obrońcy mistrzowskie-
go tytułu zajmują 3. miejsce z bi-
lansem 7-1, z kolei Gwiazda pla-
suje się na 5. pozycji z bilansem 
5-3. Faworytami będą siatkarze 

z Krzywic, jednak Gwiazdy nie 
można lekceważyć. W czwartym 
pojedynku starcie na dnie tabe-
li. Parlino i Bruklin Osina zagra-
ją o honor, czyli o pierwsze li-
gowe zwycięstwo. Wbrew pozo-
rom, wynik tego spotkania bę-
dzie bardzo ważny dla zawodni-
ków obydwu drużyn. Jeśli chodzi 
o statystyki, to trudno wskazać 
faworyta, gdyż obydwie drużyny 
mają identyczny bilans punktów 
oraz setów. Jedyną przewagą Par-
lina jest to, że nie przegrywało 
tak wysoko poszczególnych par-
tii jak ich rywale. Na koniec Słaj-
sino walczące o utrzymanie po-
zycji w pierwszej ósemce, zmie-
rzy się z Wojcieszynem, który z 

meczu na mecz coraz bardziej się 
rozkręca. Przed tygodniem Woj-
cieszyn w ładnym stylu ograł Mi-
chorka, dzięki czemu awansował 
na 6. miejsce. Słajsino nie będzie 
miało łatwo, ale boisko zweryfi-
kuje na co stać obydwie drużyny. 
Przy artykule publikujemy plan 
gier 9. kolejki OLPS. 

KR  
Osińska Liga Piłki Siatkowej
9. kolejka:
Żabowo – Kikorze (10:00)
Czermnica – Węgorza (11:15)
Krzywice – Gwiazda (12:30)
Parlino – Bruklin (13:45)
Michorek – Nowogard (15:00)
Słajsino – Wojcieszyn (16:15)

Na zdjęciu siatkarze z Parlina, którzy zaprezentowali się z bardzo dobrej strony w 
8. kolejce

Pomorzanin zorganizował turniej żaków

W Nowogardzie zagrało 7 drużyn
W niedzielę (4 lutego), w hali ZSO w Nowogardzie odbył się turniej piłkarski młodych za-
wodników z kategorii wiekowej Żaków. Rywalizowało 7 zespołów, spośród których najlep-
si byli piłkarze Iny Goleniów. 

W niedzielę, w turnieju orga-
nizowanym przez Pomorzanin 
Nowogard, w przedziale wieko-
wym Żaków zaprezentowało się 
7 drużyn. Po dwa zespoły wy-
stawił Pomorzanin Nowogard 
oraz Champions Gryfino. Skład 
uczestników uzupełniali adep-
ci piłki nożnej z klubów Zalew 
Stepnica, Ina Goleniów oraz Fase 
Gryfice. Najlepsi w nowogardz-
kiej hali okazali się piłkarze Iny 
Goleniów. Drugie miejsce wy-
walczył pierwszy zespół Pomo-
rzanina Nowogard, natomiast na 
trzecim miejscu uplasowali się 
piłkarze Fase Gryfice. Na pozo-
stałych pozycjach sklasyfikowa-
ni zostali piłkarze drużyn Zalew 

Stepnica, Champions Gryfino I, 
Pomorzanin Nowogard II oraz 
Champions Gryfino II. Organi-
zatorzy turnieju pragną podzię-
kować rodzicom młodych pił-
karzy za pomoc w organizacji, a 

także sponsorom – firmie Netto 
oraz Piekarni Karsk. Specjalne 
podziękowania należą się „Polak 
Potrafi” za profesjonalne popro-
wadzenie całej imprezy.

KR 

Pomorzanin wysoko wygrywa 
z Zalewem Stepnica

Dwa gole  
Kacpra Kozioła
W środę (7 lutego), o godzinie 16:00, na stadionie w Go-
leniowie Pomorzanin Nowogard rozgrywał sparing z Za-
lewem Stepnica. Mocno odmłodzony zespół z Nowogardu 
nie dał szans rywalom z A-Klasy, wygrywając 5:0. Dwa gole 
w meczu strzelił napastnik juniorów Kacper Kozioł, z ko-
lei Rafał Mendyk dorzucił asystę oraz piękną bramkę z rzu-
tu wolnego. 

Zalew Stepnica – Pomorzanin No-
wogard 0:5 (0:3)

Gole: Kacper Kozioł (24’, 32’), Ka-
rol Osakiewicz (34’), Damian Kosior 
(47’), Rafał Mendyk (70’)

Skład: Kornel Pękala – Michał Ko-
menda, Marcin Skórniewski, Maciej 

Dobrowolski, Arkadiusz Balcer – Damian Kosior, Rafał Mendyk, 
Michał Teodorczyk, Karol Osakiewicz – Kacper Litwin, Kacper Ko-
zioł; zmiany: Konrad Adamek, Michał Fedak, Radosław Masalski. 

Młodzi piłkarze Pomorzanina walczyli w turnieju Żaków

W meczu z A-klasowym Za-
lewem Stepnica trener Zbi-
gniew Gumienny skorzystał 
z kilku młodych piłkarzy. W 
pierwszym składzie zagra-
li Kacper Kozioł, Michał Teo-
dorczyk i Karol Osakiewicz, 
a na ławce zasiedli Radosław 
Masalski i Michał Fedak. Tre-
ner przetestował także Damia-
na Kosiora na pozycji w środ-
ku pomocy, zazwyczaj ten pił-
karz grywa na środku obro-
ny. Pomimo zmian w składzie 
Pomorzanin nie dał żadnych 
szans swoim rywalom. Od po-
czątku z dobrej strony pre-
zentował się najlepszy strze-
lec juniorów Pomorzanina – 
Kacper Kozioł. W 24. minu-
cie Kacper Litwin idealnie do-
grał futbolówkę w pole karne 
do Kacpra Kozioła, który moc-
nym strzałem pod poprzecz-
kę z około 6 metrów otwo-
rzył wynik tego meczu. W 32. 
minucie ten sam piłkarz pod-
wyższył na 2:0, wykorzystując 
błąd bramkarza i kierując fut-
bolówkę do bramki z najbliż-
szej odległości. Dwie minuty 
później na listę strzelców wpi-
sał się Karol Osakiewicz, któ-
ry w zamieszaniu podbramko-
wym celnie uderzył na bram-
kę rywali z około 8 metrów. 
Po zmianie stron Pomorzanin 
szybko podwyższył na 4:0. W 
47. minucie Rafał Mendyk wy-
patrzył w polu karnym Damia-
na Kosiora, który ze stoickim 
spokojem skierował futbolów-
kę do bramki Zalewu po strze-
le z około 12 metrów. Strzela-
nie w ładnym stylu zakończył 

Rafał Mendyk. W 70. minucie 
Pomorzanin wykonywał rzut 
wolny z około 18 metrów, na 
wprost od bramki. Rafał Men-
dyk precyzyjnie uderzył i nie 
dał szans na interwencję gol-
kiperowi ze Stepnicy. Cieszy 
duża skuteczność w sparin-
gach piłkarzy Pomorzanina. 
Ta strzelecka seria może zostać 
podtrzymana już w najbliższą 
sobotę. Wówczas również na 
boisku w Goleniowie, o godzi-
nie 16:00 Pomorzanin zagra 
z innym zespołem z A-Klasy 
– Leśnikiem Kliniska. Rywa-
le w swojej grupie po rundzie 
jesiennej plasują się na przy-
zwoitym 6. miejscu, z liczbą 22 
punktów po 14 spotkaniach. 
O wyniku tego meczu sparin-
gowego poinformujemy w naj-
bliższym wydaniu DN. 

KR

Kacper Kozioł strzela nie tylko dla ju-
niorów. W sparingu z Zalewem młody 
napastnik dwukrotnie pokonał bram-
karza rywali
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 Witamy wśród nas...
Autor rubryki: 

Janusz Roguski 
Szpital Nowogard

Rozalia 
córka Sandry Szczepańskiej 
ur. 6-02-2018 z Nowogardu

Kaja 
córka Eweliny Sufleta 
ur. 6-02-2018 z Kulic

Liga Przełajowa i MTB 2018

Startowali w II serii
W niedzielę (4 lutego), na terenie „Sarniego Lasu” w Nowogardzie, rozegrana została druga 
seria Ligi Przełajowej i MTB, organizowanej w formie treningu. Tym razem wystartowało 
we wszystkich kategoriach łącznie 22 kolarzy. W wyścigu głównym kategorii Open najszyb-
szy był Łukasz Janic, a liderem po dwóch seriach pozostał Jakub Krause. 

Naszą relację rozpoczniemy od 
rywalizacji najmłodszych. Tym 
razem w kategorii Żak wystąpiło 
tylko dwóch zawodników – Ksa-
wery Adaszak ze szkółki kolar-
skiej Diversey Team Zbąszynek 
oraz Alicja Fecak z Chrabąsz-
czy Nowogard. Po dwóch seriach 
Alicja Fecak jest samotną liderką 
z 7 punktami na koncie pośród 
dziewcząt, natomiast Ksawe-
ry Adaszak oraz Miłosz Chmie-
lewski z KTC Kołobrzeg prowa-
dzą pośród chłopców. W kate-
gorii Młodzik wystartowało pię-
ciu kolarzy. Najszybszy był Hu-
bert Grygowski z Chrabąszczy 
Nowogard, który wyprzedził klu-
bowego kolegę Norberta Strojne-
go oraz zawodnika ze Zbąszynka 
Mikołaja Kaczmarka. Po jednym 
punkcie uzbierali Mateusz Kru-
gły oraz Konrad Nikita. W kla-
syfikacji generalnej liderem jest 
Hubert Grygowski z 10 punkta-
mi na koncie. Pośród Juniorów 
Młodszych ponownie osamot-
niona w stawce pań była Nikola 
Wielowska. Kolarka z Nowogar-
du regularnie bierze udział w tre-
ningach organizowanych w „Sar-
nim Lesie”. Pośród młodych ko-
larzy z kategorii Junior Młodszy 
zwyciężył Robert Krause repre-
zentujący Chrabąszczy Nowo-
gard, zaraz za nim metę pokonał 

jego klubowy kolega Kamil Maj-
cher, a dwa punkty za 3. miejsce 
wywalczył Seweryn Sawicki ze 
Zbąszynka. Na 4. miejscu upla-
sował się Jacek Fecak. W wyści-
gu głównym kategorii Open, tym 
razem jedyną kobietą w stawce 
była Anna Urtnowska, dla której 
był to pierwszy start w lidze prze-
łajowej. Tym samym Anna Urt-
nowska zdobywając 5 pkt., dogo-
niła w tym zestawieniu startującą 
w pierwszej serii Igę Chmielew-
ską ze Szczecina. Pośród panów 
najszybszy był Łukasz Janic, któ-
ry także opuścił pierwszy trening. 
Na drugim miejscu uplasował się 
Jakub Krause, a 8 punktów za 3. 
miejsce wywalczył reprezentant 
Gryfic – Michał Mazur. Na ko-
lejnych pozycjach sklasyfikowani 

zostali następujący kolarze: Nor-
bert Jarochowicz, Janusz Pietru-
szewski, Grzegorz Fecak, Jacek 
Hoffman, Adam Wielowski oraz 
Jan Baran. Po dwóch seriach li-
derem klasyfikacji Open pozo-
staje reprezentant Nowogardu Ja-
kub Krause, na 2. miejscu plasu-
je się Łukasz Janic, natomiast 3. 
pozycję zajmuje Janusz Pietru-
szewski. Uczestnicy ligi przeła-
jowej podkreślają bardzo dobrą 
organizację kontrolowanych tre-
ningów. Na uczestników czekało 
m.in. wspólne pieczenie kiełba-
sek przy ognisku, a wszystkiemu 
towarzyszyła jak zawsze świetna 
atmosfera. Przy artykule publi-
kujemy klasyfikację w poszcze-
gólnych kategoriach. 

KR

Liga Przełajowa i MTB Nowogard 2018, II seria
Kategoria Open:
1. Łukasz Janic (LKK Nowogard)    11 pkt.
2. Jakub Krause (Nowogard)    9 pkt.
3. Michał Mazur (Gryfice)     8 pkt.
4. Norbert Jarochowicz (Nowogard)   7 pkt.
5. Janusz Pietruszewski (LKK Nowogard)   6 pkt.
6. Grzegorz Fecak (LKK Nowogard)   5 pkt.
7. Jacek Hoffman (Jastrowiec)    4 pkt.
8. Adam Wielowski (LKK Nowogard)   3 pkt.
9. Jan Baran (Cycling JB Nowogard)   2 pkt.

1. Anna Urtnowska (Cubica Racing Team)   5 pkt.

Kategoria junior Młodszy:
1. Robert Krause (Chrabąszcze Nowogard)   5 pkt.
2. Kamil Majcher (Chrabąszcze Nowogard)   3 pkt.
3. Seweryn Sawicki (Diversey Team Zbąszynek)  2 pkt.
4. Jacek Fecak (Chrabąszcze Nowogard)   1 pkt.

1. Nikola Wielowska (LUKS JF Duet Goleniów)  5 pkt.

Kategoria Młodzik:
1. Hubert Grygowski (Chrabąszcze Nowogard)  5 pkt.
2. Norbert Strojny (Chrabąszcze Nowogard)  3 pkt.
3. Mikołaj Kaczmarek (Diversey Team Zbąszynek)  2 pkt.
4. Konrad Nikita (Diversey Team Zbąszynek)  1 pkt.
5. Mateusz Krugły (Chrabąszcze Nowogard)  1 pkt.

Kategoria Żak:
1. Ksawery Adaszak (Diversey Team Zbąszynek)  5 pkt.

1. Alicja Fecak (Chrabąszcze Nowogard)   5 pkt.

Klasyfikacja po II seriach
Open:
1. Jakub Krause (Nowogard)    20 pkt.
2. Łukasz Janic (LKK Nowogard)    11 pkt.
3. Janusz Pietruszewski (LKK Nowogard)   11 pkt.

1. Anna Urtnowska (Cubica Racing Team)   5 pkt.
2. Iga Chmielewska (Szczecin)    5 pkt.

junior Młodszy:
1. Robert Krause (Chrabąszcze Nowogard)   10 pkt. 
2. Kamil Majcher (Chrabąszcze Nowogard)  5 pkt.
3. Jakub Damięcki (KTC Kołobrzeg)   3 pkt.

1. Nikola Wielowska (LUKS JF Duet Goleniów)  10 pkt.

Kategoria Młodzik:
1. Hubert Grygowski (Chrabąszcze Nowogard)  10 pkt.
2. Norbert Strojny (Chrabąszcze Nowogard)  4 pkt.
3. Damian Kubik (KTC Kołobrzeg)    3 pkt.

1. Zuza Iwicka (KTC Kołobrzeg)    5 pkt.

Kategoria Żak:
1. Ksawery Adaszak (Diversey Team Zbąszynek)  5 pkt.
2. Miłosz Chmielewski (KTC Kołobrzeg)   5 pkt.
3. Oskar Cejmerowski (KTC Kołobrzeg)   3 pkt.

1. Alicja Fecak (Chrabąszcze Nowogard)   7 pkt.
2. Karolina Braun (KTC Kołobrzeg)    5 pkt.
3. Oliwia Soroczyńska (KTC Kołobrzeg)   3 pkt.

Na czele stawki zwycięzca drugiej serii Ligi Przełajowej - Łukasz Janic

Nowy trener w Pomorzaninie Nowogardu

Józef Andrzejewski będzie 
pracował z młodzikami
Jak poinformował prezes Pomorzanina Marcin Skórniewski, klub pozyskał nowego trenera, któ-
ry rozpocznie pracę z zespołami młodzika starszego i młodszego w nowogardzkim klubem. Cho-
dzi o Józefa Andrzejewskiego, który wcześniej pracował w innych klubach z naszego regionu. 

W sobotę (3 lutego), zosta-
ła podpisana umowa pomiędzy 
Pomorzaninem Nowogard i Jó-
zefem Andrzejewskim. W myśl 
tego dokumentu, Józef Andrze-
jewski został nowym trenerem 
w nowogardzkim klubie. Jó-
zef Andrzejewski posiada licen-
cję UEFA A. Do tej pory z po-
wodzeniem prowadził senior-
skie zespoły Polonii Płoty, Wi-
chra Brojce i Iskry Golczewo. 
W tym pierwszym klubie pra-
cował również z młodzieżą. W 
Pomorzaninie będzie trenował 
młodzika starszego i młodszego 
- I liga szczecińska GR B. Wie-

rzymy, że ten ruch nowogardz-
kiego klubu pomoże w jeszcze 
skuteczniejszej pracy z młody-

mi piłkarzami, co zaowocuje w 
przyszłości. 

KR

Józef Andrzejewski będzie nowym trenerem drużyn młodzików w Pomorzaninie 
Nowogard
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Dzięki nowym oknom SYNEGO Twój dom 
stanie się oazą ciepła, ciszy i bezpieczeństwa. 
W porównaniu z obecnym standardem okien, 
SYNEGO zapewnia do 50% lepszą izolację cieplną*. 
Dzięki temu znacznie zmniejszysz rachunki 
za ogrzewanie i poznasz nowy 
komfort mieszkania.

Nowe logo - nowy profil 
nowy komfort Twojego mieszkania

Zadzwoń lub przyjdź 
do siedziby naszej firmy 

a my przygotujemy 
dla Ciebie najlepszą ofertę.

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

Firma remontowo-wykończeniowa 

Malowanie, 
szpachlowanie, 
płytki, panele. 

Tel. 534 220 317

Kancelaria 
Radcy Prawnego  
r.pr. Agnieszka Warian  

 
ul. Wojska Polskiego 3  

I piętro  pok. 117   
Nowogard  

czynne pn-pt od 9 do 17 
 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  

po wcześniejszym umówieniu 
telefonicznym 

Kancelaria udziela 
 bezpłatnych porad prawnych 

17 i 18 LUTEGO
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Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

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

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

Wykonujemy tanio
Banery  
Laminowanie   
Wycinane naklejki 
Wydruki kolorowe

Kompleksowe usługi:  
      Introligatorskie 
          Poligra�czne  
Nowogard  •  ul. Boh. Warszawy 7A

 tel. 91 392 21 65,  91 577 2007

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś w rodzinie. 

Grupa AA Mieszko zaprasza w każdy 
wtorek o 9.00 i 16.00  pod Ratuszem.

Resko sprzedam
mieszkanie 

2 pokoje o pow 56,00 m2

ogrzewanie gazowe,
 piwnica, garaż 

tel. 519 830 587

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

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

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

FIRMA KDI Sp. z o.o w związku z intensywnym rozwojem 
poszukujemy pracowników na stanowisko:

MURARZ
MIEJSCE WYKONYWANEJ PRACY: 
- Zachodniopomorskie z możliwością pracy za granicą

OFERUJEMY:
- wysokie wynagrodzenie
- stabilność zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę  

Kandydatów prosimy o przesłanie CV na adres
biurokdi@wp.pl lub kontakt pod nr Tel. 797 107 390

Zatrudnię osobę do biura w wydziale w Goleniowie

Transport - Logistyka 
Wymagania:

- komunikatywność, rzetelność i sumienność 
  w wykonywaniu powierzonych zadań
- dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole
- znajomość obsługi komputera, oprogramowania biurowego

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV
na adres: kigar@kigar.com

- znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego

Firma transportowa 
ZATRUDNI OSOBĘ  

do biura do działu rozliczeń
- miejsce pracy Goleniów 

Oferty na maila:  kigar@kigar.com

NADLEŚNICTWO  NOWOGARD
ul. Radosława 11, 72-200 Nowogard

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych:
Lp. Obręb leśny Oddział/

Pododdział Gmina Obręb 
ewidencyjny

Działka 
ewidencyjna Rodzaj gruntu Pow. Cena 

wywoławcza Wadium

1.
Nowogard 93 x, 93 t Nowogard Nowogard 7 cz. działki 93/25 B-R IV A 1223 m2

1300,00 zł 100,00 zł
Cel: plac składowy lub postojowy.

2
Nowogard

93 x Nowogard Nowogard 7 cz. działki 93/25 B-R IV A 70 m2

400,00 zł 50,00 zł93 x Nowogard Nowogard 7 cz. działki 93/25
Hala w budynku 
Zaplecza 
technicznego 

158,84 m2

Cel: prowadzenie magazynu lub warsztatu (hala 158,84 m2 wraz z placem 70 m2 przed halą)

3
Nowogard 93 x Nowogard Nowogard 7 cz. działki 93/25 B-R IV A 200,00 m2

210,00 zł 50,00 zł
Cel: plac postojowy dla samochodów

4
Nowogard 93 x Nowogard Nowogard 7 cz. działki 93/25 B-R IV A 200,00 m2

210,00 zł 50,00 zł
Cel: plac postojowy dla samochodów

Wadium należy wpłacić w kasie Nadleśnictwa lub przelewem do 06.03.2018r. do godz. 1200

Przetarg odbędzie się w dniu 06.03.2018r. o godz. 1215  
w Sali konferencyjnej  Nadleśnictwa Nowogard przy ul. Radosława 11, 72-200 Nowogard

Szczegółowe informacje zawarto na stronie internetowej: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecin/nadl_nowogard zakładka Wystąpienia, 
komunikaty i ogłoszenia

po 23.00 zapraszamy 
również PANÓW

W programie
- występy dla Pań

- konkursy, konsumpcja
Rezerwacja tel. 91 392 02 21 

Zapraszamy 

w dniu 9 marca

od godz. 18-23

Wstęp tylko 

dla Pań 

PIASEK, PIASEK 
PRZESIEWANY, 

ŻWIR, CZARNOZIEM, 
POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA
Tel. 504 265 607,  

792 707 943 
z dowozem  
do Klienta
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Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

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

pn., wt. - 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

ENDOKRYNOLOGICZNY
Lek. med. Adriana Dubińska-Walczak

specjalista chorób wewnętrznych
- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

CHORÓB CUKRZYCY I NADCIŚNIENIA
Lek. Ewa Zdawska

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista diabetolog 

GABINETY MEDYCZNE

Upadłość konsumencka
Masz długi, których nie możesz spłacić, nie 
prowadzisz działalności, nie masz majątku. 

Pomogę zgłosić upadłość. 
Konsultacje darmowe
Tel. 669 681 080, 

www.szczecin-syndyk.pl 
restrukturyzacjakonsumenta@gmail.com 

Bezpłatne kursy języka niemieckiego 
dla opiekunów osób starszych. 

Ilość miejsc ograniczona. 
Po kursie gwarantowana praca,  

duża baza ofert i atrakcyjne zarobki. 

Zadzwoń 517 175 599.                          

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

zatrudni kierowców samochodów ciężarowych 
(prawo jazdy kategoria C+E)

tel. 91 39 27 322, kom. 502 671 607, 502 671 609

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

• naprawy • oleje CASTROL
• akumulatory Bosch, Varta

 bieżące
• serwis klimatyzacji
• przeglądy okresowe
• serwis opon
• diagnostyka komputerowa
• wymiana rozrządu

Ponad 10-letnie doświadczenie w pracy  
na stanowisku mechanik w serwisie TOYOTY

Sąpolnica 25 
72-200 Nowogard 

tel. 608 690 831

Zapewniamy atrakcyjne ceny

przeglądy okresowe w TOYOTACH i nie tylko

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

 

WYMAGANIA:
- aktualne prawo jazdy kategorii C+E
- świadectwo kwali�kacji zawodowej
- aktualne orzeczenie psychologiczne
- cyfrowa karty kierowcy
 OFERUJEMY:
- atrakcyjne wynagrodzenie wypłacane w terminie
- nowoczesne auta marki DAF, MERCEDES, MAN.
- praca w systemie tygodniowym  
- ubezpieczenie grupowe

POSZUKUJE 
KIEROWCÓW  

KAT. C+E

TELEFON: +48 603 129 069,  785 900 833 
Jedności Narodowej 23A, 72-130 Maszewo

USŁUGI KSIĘGOWE 
kadrowo-płacowe 

i jPK szybko, sprawnie. 
691 374 021, 
726 601 608 

Opiekunki w Niemczech 
Sprawdzone oferty!

Tel. 91 506 55 55

Sprzedam 
działkę 23 ar
pod warsztat lub inną 

działalność gospodarczą. 
Tel. 695 100 700 

Zamienię mieszkanie w Nowogardzie 
o pow. 68m2, 

przy ulicy Warszawskiej, (po remoncie) 
na 4 piętrze, na mniejsze parter lub 1 piętro, 

tel. 668 452 615

Badania wody i ścieków - tel. 91 392 74 75

Wywóz nieczystości ciekłych - 91 392 36 77

Roboty inżynieryjno-budowlane oraz

warsztat naprawy pomp - 91 392 36 77

Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków - 91 392 07 11

Czyszczenie kanalizacji 
i odwadniania osadów ściekowych 

- 91 392 36 77
POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE - 994

                           Przedsiębiorstwo 
Usług Wodnych i Sanitarnych sp. z o.o.
ul. 3 Maja 14/2, 72-200 Nowogard

tel. 91 392 07 11, 91 392 07 17

Wykręcanie urwanych 
świec żarowych

Sprzedaż drewna 
kominkowego 
w atrakcyjnej cenie typu 

dąb i buk. Transport gratis.

 Tel. 785 900 833

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

KUPIĘ DREWNO
tartaczne

świerk, sosna, brzoza, topola

tel. 697 174 369
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OGŁO SZE NIA drob ne
NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam tanio działkę budowlaną 
w Kościuszkach 1202 m2. Przy działce 
prąd, woda, kanalizacja, dojazd utwar-
dzony w pobliżu jeziora. 575 345 659 

•	 Do wynajęcia lokal handlowy ok. 40m2 
ul. Kościuszki 2g Nowogard. 693 850 
197

•	 Sprzedam działki budowlane w pełni 
uzbrojone. Już z planem zagospoda-
rowania przestrzennego. Oszczędzasz 
czas i pieniądze! 693 850 197 Najlep-
sze ceny w Nowogardzie, Osiedle Sło-
neczne. 

• Do wynajęcia pomieszczenie na biu-
ro 11m2, I piętro, Nowogard. Ul. 700 
lecia 17b. Tel. 501 549 818

• Sprzedam działki budowlane w Kar-
sku przy drodze. 691 664 658

•	 Do wynajęcia lokal pod działalność go-
spodarczą. 609 24 58 16 

•	 Szukam mieszkania na parterze w 
centrum Nowogardu, min 3 pokoje. 
913920584 

•	 Kawalerka do wynajęcia. 696 207 172

•	 Poszukuje garażu do wynajęcia. Tel. 668 
17 12 12 

•	 Sprzedam garaż na Jana Pawła II. Cena 
20500 zł. Tel. 609 931 915 

•	 Kupię działkę budowlaną w Nowogar-
dzie min 15 ar 696160731

•	 Kupię mieszkanie za gotówke. 780 116 
368 

•	 Sprzedam mieszkanie, III piętro, 3 poko-
je, Poniatowskiego. Tel. 721 922 930

•	  Sprzedam garaż przy ul. Jana Pawła II. 
694 440 207 

•	 Do wynajęcia kawalerka częściowo 
umeblowana. 608 111 129 

•	 Kupię mieszkanie 2 pokojowe w Nowo-
gardzie z własnym ogrzewaniem gazo-
wym. Tel. 669 823 060, 723 620 134

•	 Do wynajęcia lokal 22m2 ul. Rtm. Pilec-
kiego 2a. Tel. 694 022 406, 695 209 162 

•	 Do wynajęcia mieszkanie. Tel. 783 073 
581 

•	 Sprzedam kawalerkę 25m2, II piętro w 
centrum bez pośredników. 695 251 802 

•	 Do wynajęcia pokój. 604 279 006

•	 Sprzedam mieszkanie bezczynszowe 
M2 56m2, Wierzbięcin 18/12. Tel. 605 
470 602

•	 Sprzedam garaż 18m2, 15 lutego. 605 
281 226 

•	 SPRZEDAM DUŻY DOM W CENTRUM 
DOBREJ, DUŻE PODWÓRKO,GARAŻ TEL 
508-513-824

•	 ZAMIENIĘ DOM W DOBREJ NA MIESZ-
KANIE W NOWOGARDZIE,GOLENIOWIE-
,SZCZECINIE TEL 508-513-824

MOTORYZACjA
•	 Sprzedam amortyzatory, sprężyny i 

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

•	 Sprzedam Kia Clarus, 2001, 1,8 benzyna 
+ gaz (założony 2012 r., 80 litrów butla), 
181.000 km - serwisowany, srebrny met. 
sedan, opony zimowe, nowa chłodnica 
klimatyzacji, webasto, el. szyby, central-
ny zamek, nowe klocki hamulcowe, roz-
rząd, cały układ wydechowy, inne. Cena 
4850zł, zadbany, tel. 605 522 340.

• Sprzedam Opel Astra, rok prod. 97, 
1200zł. Tel. 518 488 714

•	 Citroen C-1, 2007 rok, sprzedam. 604 
774 854 

•	 Toyota Avensis 2002 listopad, przegląd 
techniczny listopad 2018, Silnik D4D 
cena do negocjacji. 602 797 340 

ROLNICTWO
•	 SPRZEDAM – kaczki, gęsi  skubane. 

796759414

•	 Sprzedam tuczniki. 606 576 417

•	 Kupię marchew od rolnika. 512 340 806 

•	 Sprzedam ciągnik MTZ 82 TS rok 96 i Ur-
susa C330. Tel. 501 086 565 

•	 Sprzedam prosiaki. 91 39 28 019 

•	 Sprzedam pszenżyto paszowe. 606 406 
341 

•	 Sprzedam facalię. Tel. 793 006 469 

•	 Przyczepa D35 niska, sztywna, bez do-
kumentów, stan bardzo dobry. Cena 
2950 zł. Tel. 692 608 128 

•	 Sprzedam prosiaki. 889 520 536 

•	 Sprzedam ziemię Dąbrowa Nowo-
gardzka. 795 743 314 

•	  USŁUGI

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWANÓW, 
WYKŁADZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ SA-
MOCHODOWEJ/ SKÓRZANEJ MATERIA-
ŁOWEJ / POŚCIELI WEŁNIANEJ / LANO-
LINĄ/SPRZĄTANIE: CZYSZCZENIE FUG.
TEL.604 373 143 , 794 229 083.

•	 Elektryk z uprawnieniami E+D. Tel. 607 
289 419 

• MONTAŻ MEBLI, fachowość i doświad-
czenie tel. 608 317 548,

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wyko-
na “złota rączka”. 91 39 22 783, 784 
79 22 70

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

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią dzia-
łalnością przyjmie zlecenie na budo-

wę domów od podstaw, przekładek 
dachów, docieplenia, układanie kostki, 
różne rodzaje. Tel. 607 137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

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

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

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

•	 AGENCJA REKLAMOWA VIZART, opra-
wianie prac w 2 minuty, bindowanie, 
wydruki, ksero, laminowanie, Nowo-
gard ul. 700 lecia 15 (nad sklepem zie-
larskim)Tel. 605 522 340 

•	 Przepisywanie prac (licencjackich, ma-
gisterskich i innych), dokumentów, CV, 
listów motywacyjnych, Szybko, solid-
nie. Agencja reklamowa Vizart  Nowo-
gard ul. 700 lecia 15 (nad sklepem zie-
larskim)Tel. 605 522 340.

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

•	 Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 
668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 988 
735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, układanie 
kostki granitowej, polbruku. 726 403 
937

• Wykonam pracę remontowe. 691 430 
490 

• Naprawa AGD Nowogard. 698 352 
406

•	 Wypełniam dokumenty do ZUS na 
emeryturę i rente. Tel 507 872 391 

•	 Nauka gry na keyboardzie, gitarze lub 
innym instrumencie – tanio. 669 889 
627

•	 TRANSPORT. 600 182 682

•	 Dachy. 660 879 108 

•	 Usługi transportowe TRANSIT-MAXI. 
503 153 159 

•	 Remonty domów, mieszkań wykończe-
nia wnętrz. 722 154 477

•	 Matematyka. 668 17 12 12 

•	 Budowa domów, ogrodzenia wolne ter-
miny. Tel. 605 580 496 

•	 Solidnie, fachowo, szybko, okna i drzwi 
z listwowaniem, wykonam każdy re-
mont mieszkania. 665 715 273 

PraCa
•	 Aktivmed24.pl Opiekunki Senio-

rów Niemcy. Premie wakacyjne, 
530555015

•	 AMBERCARE24 Opiekunki do Nie-
miec, wymagany j. niemiecki komu-

nikatywny, zarobki netto do 1500 
euro/mies., wyjazdy od zaraz, spraw-
dzone oferty, legalnie 737 451 825, 
737 886 919, 737 489 914

• Spawaczy zatrudnię. Atrakcyjne wy-
nagrodzenie. 503 032 234 

• Przyjmę do pracy ekspedientkę od-
powiedzialną, sumienną. 797 394 
807 

•	 Zatrudnię elektryków – pomocników 
elektryków, dorywczo do prac biuro-
wych. 606 824 461

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

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe Niemcy, Holandia, Austria, 
Anglia, Belgia, Norwegia. Tel. 71/385 
20 18, 601 75 97 97

•	 Zatrudnię pracowników budowlanych. 
Tel. 695 264 594.

• Zatrudnię mechanika. 501 762 576 

•	 Przyjmę do pracy ekspedientkę odpo-
wiedzialną, sumienną. 797 394 807 

•	 Zatrudnię tynkarza. 502 103 432 

•	 Zaopiekuję się osobą starszą, dziec-
kiem, zajmę się sprzątaniem w godzi-
nach 9.00-15.00,. Tel. 517 983 502 

•	 Przyjmę pracownika budowlanego. 
607 654 692

•	 Zatrudnię pracownika na fermie drobiu 
gm. Osina. Dobre warunki płacowe. 511 
731 352 

•	 Pracownika na budowę. 606 44 97 02 

•	 Zaopiekuję się osobą starszą w życiu 
codziennym od 9-17.00. Tel. 733 794 
989

•	 Praca w Niemczech, legalna dla płytka-
rza. Prawo jazdy i doświadczenie. 539 
523 531 

•	 Zatrudnię Panią do opieki nad osobą 
starszą. Dzwonić po 16. 512 427 899

•	 Zatrudnię blacharza-lakiernika na czas 
nieokreślony. Atrakcyjne zarobki, praca 
w Nowogardzie. 668 841 631 

•	 Zatrudnię emeryta-rencistę na stróża w 
Goleniowie – tel. 606-651-290

•	 Zatrudnię ekspedientkę w sklepie Le-
wiatan ul. Boh. Warszawy/ Tel. 502 239 
619, 91 39 21 373 

•	  Zatrudnię pracownika usługi remonto-
wo-budowlane. 697 329 453 

•	 Zatrudnię barmankę. 693 521 211 

•	 Poszukuje zduna fachowca do posta-
wienia otwartego kominka. 660 206 
833

•	 Przyjmę do pracy ekspedientkę lub na 
staż. Sklep spożywczo-przemysłowy. 
Tel.  887 15 12 74

INNe  
•	 Sprzedam drewno suche tanio. 691 848 

026

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

• Sprzedam drewno opałowe. 667 788 
820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 kg. 
790 285 382

•	 Sprzedam drewno kominkowe olchę. 
730 744 751 

•	 Sprzedam smartwatch, SAMSUNG 
GEAR FIT SM-R350 CZARNY, nowy nie-
używany w pudełku, cena do uzgodnie-
nia, tel. 605 522340

•	 Sprzedaż siatki ogrodzeniowej leśnej-
-panele ogrodzeniowe, słupki, drut oraz 
cały asortyment. Transport gratis. Tel 
721 668 245 

•	 Stare samochody, motocykle, rowery, li-
teraturę kupię. 600 182 682 

•	 Ogrodzenie ogrodowe, metalowe 
ramka z katownika w srodku zbroje-
ne /wzor/ prentowe wymiar 2,0m x 1,0 
m+ slupek razem szt 16 oraz furtka 90 
x 90cm z zamkiem ogrodzenie jest jesz-
cze zamontowane cena za 1 kpl. 50 zl 
z powodu modernizacji ogrodzenia 
sprzedam - okazja ! stan dobry tel 691 
686 772

•	 Piece gazowe c.o.vaillant z niemiec 
dwufunkcyjne wiszace po przegladzie 
serwisowym do mieszkania,domu cena 
od 1.200zl sprzedam tel 691 686 772 

•	 Piece gazowe c.o tylko ogrzewanie 
stojace zeliwne lub wiszace niemeckie 
vaillant zaplon elektroniczny wysoka ja-
kosc do mieszkania,domu,sklepu itp po 
przegladzie serwisowym cena od 1.000 
zl tel 691 686 772

•	 Ceownik 200 długość 5m sztuk 2. Tanio 
sprzedam. 605 967 588

•	 Sprzedam szafę 3-drzwiową (ciemną), 
komodę+narożnik+ława(szklana), 2 te-
lewizory 32 i 36 cali (nowoczesne z pi-
lotem). Cena do uzgodnienia. 888 743 
400 

•	 Oddam telewizor starego typu spraw-
ny. 607 617 849

•	 Sprzedam bieżnię elektryczną Matrix 18 
km/h, cena nowej 3600 zł, cena sprze-
daży 1490 zł, tel. 502 385 935

•	 Kupię westfalkę w dobrym stanie. 502 
103 432 

• Zgubiono dokumenty, prawo jaz-
dy, dowód rejestracyjny na nazwisko 
Marian Dziedzic. 721 922 930 

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374
Na sprzedaż mieszkanie 2 pokoje na parterze

cena: 165 000 zł

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

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

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:

kontakt: 785 601 002

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy

Sprzedam mieszkanie 
własnościowe w centrum 

Nowogardu o pow. 60 m2, 
IV piętro – cena 210 tys. zł. 

Tel. 608 392 453

Poszukuje pracownika 
gospodarczego 

– hodowla bydła 

Tel. 606 947 747 

Wszelkie usługi  
remontowo-budowlane  

i wykończeniowe.  
608 364 330, 724 568 015 

Drewno opałowe 
liściaste mieszane  
tanio sprzedam, 

506 012 706, 506 012 

Ośrodek Wczasowy 
PIOTRUŚ w Międzywodziu 

poszukuje 
konserwatora. 
601 732 330

ADN	Sp.	z	o.o.	•	ul.	Zamkowa	20	
72-200 Nowogard 
Zatrudnimy: 

kierowca kat C+E, 
pracownik drogowy 

Tel, 609 124 162 
e-mail:adn1@op.pl
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD
Telefony alarmowe
Policja  - 997, 112
Komisariat Policji Nowogard - 91 57 92 316
Straż pożarna  - 998
Posterunek PSP Nowogard - 91 39 20 118
Pogotowie ratunkowe - 999
Stacja Pogotowia Ratunkowego 
w Nowogardzie - 91 43 26 103
Pogotowie gazowe  - 992
Pogotowie energetyczne - 991
Pogotowie wodn.-kanal. (PUWiS) 
 - 91 39 20 711; 994

Dyżur nocny
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna   
 - 91 39 78 430; 
 609 361 999; 
 665 283 928

Przychodnie - poradnie
Szpital - centrala - 91 39 21 356
Praxis - SZOZ - 91 39 20 787
Praxis - Centrum 
okulistyczno-optyczne - 91 39 27 272
POZ Przychodnia przyszpitalna  
 - 91 39 21 800; 
 91 39 21 806
Medyk - 91 39 29 921
PRAXIS 2 - M. Drobińska - 91 39 25 943
NZOZ “Sanus” - 91 39 26 960
NZOZ “Pro-med” - 91 39 26 740
NZOZ “Leks” - 91 39 25 525
NZOZ “Baby-med”  - 91 39 26 013
Mardent - gabinety lekarskie  
 - 91 39 22 633
Revital - Ośrodek Rehabilitacji 
i Odnowy Biologicznej - 91 39 21 467; 
 609 456 577
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne 
 - 91 39 20 926
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
dzieci, młodzieży i ich rodzin 
 - 91 39 20 743
Warsztaty terapii zajęciowej - 91 39 25 282
Zakład domowej opieki długoterminowej - 
91 39 26 531; 
 509 142 650
Stomatologia
Praxis - Centrum stomatologiczne  
 - 91 39 26 999
Pracownia protetyki stomatologicznej
Danuta Drapikowska  - 91 39 26 870
Protetyka stomatologiczna 
- Elżbieta Wysocka 
i Kazimierz Trojanowski - 91 39 26 107
“Nowo-dental” B. Szulejko  
 - 91 39 21 467
“Dental - med”  - 91 39 22 098; 
 504 069 800
Lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz  
 - 91 39 25 003; 
 603 705 630
Lek. Stom. Andrzej Rynkiewicz
pogotowie stomatologiczne - 607 771 777
lek. Stom. D. Wałęga - Bąk - 604 441 609
lek. stom. A Mogilnicka - 506 606 955
lek. stom. E. Rosa - 532 512 703
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 39 26 639
lek. stom. M. Andrzejewska - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 601 736 804

Urzędy
Urząd Miejski  
 - 91 39 26 200
Biuro Obsługi Interesanta w UM  
 - 91 39 26 214
Biuro Rady w UM - 91 39 26 210

Urząd Stanu Cywilnego - 91 39 26 230
Wydział Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środow. 
 - 91 39 26 243
Wydział spraw społecznych i obywatelskich
Meldunki - 91 39 26 213
Dowody osobiste - 91 39 26 215
Zarządzanie kryzysowe - 91 39 26 234
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
Geodezji i Rolnictwa - 91 39 26 226
Wydział Rozwoju Lokalnego, 
Funduszu, Kultury i Sportu - 91 39 26 293
Wydział Inwestycji i Remontów  
 - 91 39 26 241
Biuro Podatków i Opłat - 91 39 26 217
Referat Edukacji - 91 39 25 464
Zarząd Budynków Komunalnych  
 - 91 39 26 267
Powiatowy Urząd Pracy f/Nowogard 
 - 91 39 21 376;  
 91 39 21 813
Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii - 91 39 21 118
w nagłych wypadkach - 609 740 647

Wydział Komunikacji
Rejestracja pojazdów - 91 57 92 702
Prawo jazdy - 91 57 92 703
Fax - 91 39 21 852

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik - Dorota Maślana - 91 39 26 248
Świadczenia rodzinne
- A. Lalik  - 91 39 26 268
Dział usług opiekuńczych 
- B. Ziółkowska - 91 39 20 200

Poczta
ul. 3 Maja - 91 39 21 300; 
 91 39 21 183
ul. Warszawska - 91 39 20 834

Nadleśnictwo Nowogard - 91 39 20 640
Zakład karny Nowogard - 91 43 26 600

Gabinety weterynaryjne
Danuta Czerwińska
ul. J. Wybickiego 2 - 91 39 23 786
Animal-Vet
ul. Zielona - 666 135 133
Janusz Soroka
ul. L. Okulickiego 6  - 570 656 616
Zdzisław Truszyński
ul. T. Kościuszki 21 - 91 39 21 801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 38 - 91 39 20 814
Szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1 - 91 39 26 270
Szkoła Podstawowa nr 2 - 91 39 26 274
Szkoła Podstawowa nr 3 - 91 39 26 291
Szkoła Podstawowa nr 4 - 91 39 23 028
SP w Długołęce - 91 39 10 492
SP w Orzechowie - 91 39 10 994
SP w Strzelewie - 91 39 10 224
SP w Żabowie - 91 39 10 694
SP w Błotnie - 91 39 10 190
SP w Wierzbięcinie - 91 29 10 795
I Liceum Ogólnokształcące - 91 39 20 213
Liceum Ogólnokształcące nr II - 91 39 25 107
ZSP im. Stanisława Staszica - 91 39 21 162
Prywatne Publiczne Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych; 
Niepubliczna Szkoła Policealna  
 - 91 39 26 691
Prywatne Liceum Ogólnokształcące
 Zaoczne Centrum Edukacji Zdroje  
 - 91 39 25 494

Prywatne Policealne Studium Zawodowe  
 - 91 39 22 181
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  
 - 91 39 20 108

Przedszkola i żłobki
Przedszkole nr 1
ul. Żeromskiego - 91 39 26 286
Przedszkole nr 3
ul. J. Poniatowskiego - 91 39 26 288
Przedszkole nr 4
ul. T. Kościuszki - 91 39 26 287
Zielone Przedszkole
ul. Zielona - 91 39 26 691; 
 505 388 292
Artystyczne Przedszkole 
Kraina Fantazjiul. Gen. J. Bema - 660 797 838
“Promyczek” Specjalistyczny 
punkt przedszkolny, 
ul. Boh. Warszawy - 609 931 469
Niepubliczny Żłobek "Maluszkowo”
ul. ks. Racibora - 534 015 943
Niepubliczny “Malinowy Żłobek”
ul. Boh. Warszawy - 604 873 917

Kultura
Miejska Biblioteka Publiczna  
Dyrektor - 91 39 26 260
Czyt. dla dorosłych - 91 39 26 261
Nowogardzki Dom Kultury  
Sekretariat - 91 39 26 283
Biuro kina/ dział imprez i promocji 
 - 91 39 25 779
Kasa - 91 39 26 262

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP - 91 39 26 370; 
 506 081 328
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego   
 - 91 39 21 004
Parafia pw. MB Fatimskiej  
 - 91 39 21 592

Usługi pogrzebowe 
J. Furmańczyk, Zakład Pogrzebowy  
 - 91 39 21 767
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  
 - 692 354 065
MEMORIS G. Śmigiel - 693 230 190

Apteki
Centrum Zdrowia
ul. 700-lecia - 91 57 62 139
Majowa
ul. 3 Maja - 91 30 70 708
Cefarm
ul. Plac Wolności - 91 39 20 203
Cardia
ul. 700 - lecia - 91 39 21 330
Niebieska
ul. 15 Lutego - 91 43 26 177
Asa
ul. Warszawska - 91 39 20 494
Niebieska 2
ul. Kościuszki - 91 57 90 830
Nowa Farmacja
ul. Bohaterów Warszawy - 91 57 30 437

Taksówki - 91 39 20 260

Pomoc drogowa
Grzegorz Irzymski - 91 39 22 402; 
 601 893 944
Andrzej Słomski - 665 770 442
Krzysztof Pietrzak - 601 938 293
R&J MIX - 608 731 620

Urząd Gminy
Wójt - 91 39 10 390
Kierownik USC, St. ds. obywatelskich
 i ewidencji ludności  - 508 499 549
St. ds. podatków i opłat  - 508 499 661
St. ds. zarządzania kryzysowego, obrony cy-
wilnej i ochrony środowiska  - 508 499 580
Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami  
 - 508 499 247
St. ds. obsługi organów Gminy, działalności 

gospodarczej, kultury i zdrowia  - 508 499 567
St. ds. funduszy zewnętrznych, promocji, 
turystyki i sportu  - 508 499 620
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik Anna Kaliczyńska - 508 499 534
Pracownicy socjalni - 508 499 561
 508 499 483
Asystent rodziny Patrycja Bielej - 508 499 621
Gminna Biblioteka Publiczna
Kierownik Krzysztof Górecki - 91 39 10 305

Szkoła Podstawowa im. B. Malinowskiego
Dyrektor Tatiana Olbert - 91 39 10 389
Sekretariat - 91 39 10 380
Przychodnie
NZOZ “Proximus” - 91 39 10 310
Punkt apteczny - 91 39 11 611
Poczta - 91 39 10 323
Parafia pw. NP NMP w Osinie - 91 39 10 386

INFORMATOR LOKALNY - OSINA

Materiał                                      cena do 100 kg cena powyżej 100 kg
1. Miedź                   18,00 zł/kg               19,00 zł/kg
4. Mosiądz       11,00 zł/kg               11,50 zł/kg
5. Akumulatory         2,50 zł/kg                 2,70 zł/kg
6. Felgi aluminiowe        4,80 zł/kg                 5,00 zł/kg
7. Ołów          5,20 zł/kg                 5,50 zł/kg
8. Aluminium elektryczne       5,00 zł/kg                5,50 zł/kg
9. Aluminium grube        4,20 zł/kg                4,50 zł/kg
10. Aluminium niesort       3,80 zł/kg                4,00 zł/kg
11. Złom cienki (blacha)       0,58 zł/kg                0,58 zł/kg
12. Złom gruby (wsad, żeliwo)          0,75 zł/kg                0,75 zł/kg

Skup hurtowy metali kolorowych 

Przy wadze ok. 1000 kg metali kolorowych ceny do negocjacji

Firma P.P.U.H. Oskar Bonda w Nowogardzie • ul. Nadtorowa 14b

Płatne gotówką od ręki
więcej informacji  tel. 511 444 559

Do wygrania BON O WARTOŚCI 20 ZŁ do odebrania w Redakcji DN.
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowane 
prace do redakcji Dziennika.
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Imię i nazwisko .......................................................................................  tel. ...............................................................  

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

wana nagroda książka ufundowana przez Wydawnictwo Zapraszamy   pn-pt 8:00-18:00

Dewocjonalia - stoisko w sklepie

poleca
Różańce, 
Lichtarze

                Świece do chrztu, itp.

KRZYŻÓWKA z książką

Marcel Woźniak 
MGNIENIE

Leon Brodzki wraca do gry! 
Nawet gdy Heraklit ląduje za 
kratkami, policjant nie może 
długo cieszyć się spokojem. 
Brutalne morderstwo i po-
rwanie młodej dziewczyny 
zmuszają go do wznowienia 
śledztwa. Sprawa jest trud-
niejsza, bo dotyczy jego ro-
dziny, a morderca będzie za-
bijał póki nie złapie go poli-
cja. Brodzki zaczyna prawdzi-
wy wyścig z czasem. W 
Mgnieniu detektyw mierzy 
się z własnymi demonami i 
mrocznym przeciwnikiem. 
Dokąd prowadzi trop Czło-
wieka w Kapeluszu? Jaką za-
gadkę skrywa przeszłość ro-
dziny Brodzkich?

Pionowo:
1. producent pasty do zębów
2. miasto w Chinach
3. krwiak
4. papuga o jaskrawym upierzeniu, 
naśladuje mowę ludzką
5. popularny kabaret
6. rosyjska stacja orbitalna
7. cesarz Japonii
8. mimowolny skurcz na twarzy
9. gaz w butelce
10. dopływ Kury
11. zmora Sycylii
12. Tadeusz, polski młociarz
13. Jakub, chłopski przywódca
14. plama na honorze
15. auto ze Szwecji
16. rozporządzenie cara
17. córka Abu Bakra, żona Mahome-
ta
18. silnik w „syrenie”
19. cykliczna pochodna aminokwa-
su
20. część dachu wypuszczona poza 
obręb ściany
21. zabezpiecza styki elektromagnesu
22. na końcu zebry

23. wierzchnie okrycie męskie
24. państwo Sargona I
25. medytuje na głowie
26. hałas, ujadanie
27. kredyt do oddania
28. rolniczy stan w USA
29. choroba przenoszona przez tset-
se
30. końcówka jelita grubego
31. plac dla piłkarzy
32. szybkie, cięte odpowiedzi
33. panuje pod rządami tyrana
34. głupiec
35. łódź myśliwska Eskimosów
36. równa 100 senom
37. 2-osobowa łódź żaglowa używa-
na w regatach młodzieżowych
38. waćpani
39. biblijny niegodziwiec
40. osoba małomówna
41. częstochowskie w kiepskim 
utworze
42. zielona odmiana kwarcu
43. np. pies
44. miasto nad Eufratem
45. włoski wiatr

Poziomo:
46. iglak o czerwonym drewnie
47. dawna nazwa przypraw korzen-
nych
48. Karl E.(zm.1876), biolog ros.
49. daleki skok
50. mleczny susz pełen narkotyków
51. mimowolne skurcze mięśni
52. wyszukana grzeczność
53. holowniczy sznur
54. sprytny manewr, sztuczka
55. udział w zyskach
56. w nim szerszenie
57. skala światłoczułości
58. kęsisko płaskie
59. miasto w Rosji, port w pobliżu 
ujścia Donu do M. Azowskiego
60. gatunek herbaty
61. Cyganka Kraszewskiego
62. przeciwieństwo „nie”
63. ciasto z orzechami, migdałami
64. (1791-1859), pisarz ros., „Kronika 
rodzinna”
65. warzęcha różowa; rzadki ptak z 
rodziny ibisów
66. nitki w jądrze komórki
67. dawny atrament

68. strofa z poezji starogreckiej
69. ryba z rodziny kulbinowatych, 
odżywia się glonami
70. weteran
71. roślina włóknodajna z Ameryki
72. np. muchy
73. Babinicz z „Potopu”
74. np. prądotwórczy
75. Rush, piłkarz
76. Pablo, malarz hiszpański
77. Ludwig (zm.1831), niemiecki pisarz
78. ustoiny
79. jedna z mojr
80. duński germanista (1787-1832)
81. okres dziejowy
82. miasto, gdzie pierwszy raz użyto 
gazy bojowe
83. grzyb z czerwonym kapeluszem
84. zbrojny spisek
85. główna część starorzymskiego 
domu
86. brat mleczny króla Artura
87. Jakow, pianista radziecki

PODPOWIEDŹ: AZOW, IPIN, KAY, 
LAKTAM, SAAB, YP

Rozwiązanie krzyżówki dla 
dorosłych : Człowiek to produkt 
uboczny miłości

Adrian Kierasiński, Sławomir 
Skowroński, Patrycja Żóralska, 
Grzegorz Stępień, Robert Kie-
rzyk, Zofia Lepka, Marek Kozioł, 
Anna Husarz, Renata Wiertalak, 
Urszula Kaczmarek, Ewa Wołose-
wicz, Anna Rosa, Andżelika Ko-
nior, Kinga Dumańska, Zofia Gó-
recka, Cecylia Furmańczyk, Hali-
na Stefańska, Halina Galus, Maria 
Zielińska, Jerzy Stachowiak, Szy-
mon Rybarczyk, Adam Głowicki, 
Christiana Syfert, Danuta Skow-
ron

Zwycięzcy książka: Anna Hu-
sarz

Zwycięzcy prenumerata: Kin-
ga Dumańska, Ewa Wołosewicz

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

Dla naszych najmłodszych 
Wiktoria Fluder, Bartek Felik-

siak, Patryk Kamiński, Weroni-
ka Zaremba, Kacper Skowroński, 
Ola Olszewska, Marcel Budzich, 
Zosia Bednarek

Zwycięzca:Ola Olszewska
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Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ROZKŁAD jAZDY BU SÓW

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

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

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

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej

ROZKŁAD jAZDY PKP
Kierunek Szczecin Główny:

Godz. Odjazdu:
Nowogard

Stacje pośred-
nie:

Przystanek 
końcowy:

Szczecin Głów-
ny

04:50
pon.-piąt.

Wyszomierz, 
Osina, 
Mosty, 

Goleniów, 
Kliniska, 

Szczecin Dąbie, 
Szczecin Zdroje, 

Szczecin Port 
Centralny,

05:48

06:36
pon.-sob. 07:38

07:47
pon.-niedz. 08:59

10:21
pon.-niedz. 11:34

14:27
pon.-niedz. 15:40

16:36
pon.-niedz. 17:49

18:39
pon.-niedz. 19:55

Kierunek Kołobrzeg:

Godz. Odjazdu:
Nowogard

Stacje pośred-
nie:

Przystanek 
końcowy:
Kołobrzeg

07:48
pon.-sob.

Żabowo, 
Płoty, 

Baszewice, 
Gryfice, 
Gąbin, 

Trzebiatów, 
Bieczyno Po-

morskie,
 Karcino, 

Głowaczewo, 
Stary Borek, 

Kołobrzeg Sta-
dion

09:02

09:20
sobota,niedziela 10:29

11:49
pon.-niedz. 13:00

13:47
pon.-piąt. 15:07

15:56
pon.-niedz. 17:15

17:57
pon.-niedz 19:19

20:23
pon.-sob. 21:37

21:55
pon-piąt., nie-

dziela
1 przesiadka

22:59
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FIRMA JOGA  •  ul. Górna 4  •  72-200 Nowogard  
 Tel./Fax 91 39 25 501  •  695 100 700  •  695 400 600

Wyposaż swój dom w OKNA PCV 
o najwyższym standarcie światowym, 

dzięki którym obniżysz koszty ogrzewania
z profilu 

ALPHALINE  
profil 6 komorowy w kl. A
z wkładem termicznym 
i uszczelką środkową 
gwarantującą doskonałą 
szczelność

Do produkcji okien 

nie stosujemy pro�lii

z recyklingu !!!

i wysokiej jakości
OKUCIA MACO

Ponad 22 lat doświadczenia w produkcji okien. ZAUFAJ specjalistom! 

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

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

 
506 638 789

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
8.00 – 20.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 9.00 – 17.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

Wykonujemy tanio
Banery  
Laminowanie   
Wycinane naklejki 
Wydruki kolorowe

Kompleksowe usługi:  
      Introligatorskie 
          Poligra�czne  
Nowogard  •  ul. Boh. Warszawy 7A

 tel. 91 392 21 65,  91 577 2007
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POLSKI WYDAWCA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

żyto, pszenżyto, jęczmień, 
owies, rzepak, łubin, gryka, groch, 

len, kukurydzę oraz słonecznik.

Sami odbieramy, szybka płatność, 
konkurencyjne ceny.

Wapno nawozowe granulowane
w najlepszej cenie na rynku. 

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B

e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl

Skup zbóż: 
91 43 57 720, 602 21 21 25

Transport: 662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160

Uwaga najbliższe 
bezpłatne porady 
prawne w piątek

godz. 13.30-15.30
w redakcji ul. Boh. Warszawy 7A

(informujemy, że godziny dyżurów radcy 
prawnego mogą ulegać zmianom)

Średnia życia kobiet i mężczyzn w Nowogardzie 
na tle odpowiednich średnich krajowych85
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iTragiczne statystyki Ukradli 30 zł

Oszukać 
sprzątaczkę

Śmigiel Ryszard

ŚR

KOMPLEKSOWE  USŁUGI
& ŚMIGIEL

Zakład Kamieniarski
- Nagrobki - Grobowce - Parapety - Schody

Kwiaciarnia
- Znicze - Kwiaty - Wiązanki - Wieńce

Tel. 601 595 069, 91 392 18 14
     e-mail: puhp.smigiel@wp.pl
   www.kamieniarstwo-smigiel.pl

Korzystając z naszych usług pogrzebowych zyskasz
-10%  RABATU  NA  USŁUGI  KAMIENIARSKIE

UL. CMENTARNA 3,  72-200 NOWOGARD

       Usługi Pogrzebowe 
        Grzegorz Śmigiel
- Trumny - Urny - Ekshumacje - Przewozy
         Obudowy - Krzyże - Tabliczki

Kontakt całodobowy: 693 230 190
      e-mail: memoris.zp@o2.pl
            www.memoris.eu

 s. 3

OgłOszenie

System 
sygnalizacji 

włamania i napadu

Telewizja 
dozorowa
- monitoring

SYSTEMY
BEZPIECZEŃSTWA

Tel. 665 397 367

Jesteś zainteresowany? Masz pytania?
Wyślij mailem na adres: kawszyn@mojatoyotaplus.pl

swoje CV lub dostarcz osobiście na adres 
ul. 3 Maja 27 B, 72-200 Nowogard, SALON TOYOTY

nr kontaktowy 501 374 789 

TOYOTA KOZŁOWSKI
oddział w Nowogardzie

ZATRUDNI:
SAMODZIELNĄ  KSIĘGOWĄ

Jesteś zainteresowany? Masz pytania?
Wyślij mailem na adres: kawszyn@mojatoyotaplus.pl

swoje CV lub dostarcz osobiście na adres 
ul. 3 Maja 27 B, 72-200 Nowogard, SALON TOYOTY

nr kontaktowy 501 374 789 

TOYOTA KOZŁOWSKI
oddział w Nowogardzie

zatrudni: DORADCĘ KLIENTA 
w dziale blacharsko-lakierniczym

Wszyscy byli pijani
 s. 4

Wypadek w Miętnie

Przyszłość tak 
ale nie u tutaj
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   Kronika policyjnanasza sonda  

WYROK 
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

       Dnia 21 listopada 2017r.   
Sąd Rejonowy w Goleniowie w II Wydziale Karnym w składzie: 

Przewodniczący: SSR Agata Gawlicka
Protokolant: Magdalena Błaszczyk 
po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 3.11.2017r., 21.11.2017r. 
sprawy

Grzegorza Stasiewicza, s. Edwarda i Genowefy zd. Gawlicka, ur. 2.05.1988r., w Nowogardzie, ka-
ranego 

oskarżonego o to, że :
w dniu 6 kwietnia 2017r. W Nowogardzie znieważył Agnieszkę Rech słowami wylgarnymi po-

wszechnie uznawanymi za obelżywe 
tj. o czyn z art. 216 § 1 k.k.

I.  uznaje osarżonego Grzegorza Stasiewicza za winnego, tego że w dniu 6 kwietnia 2017 r. w Nowogar-
dzie za pomocą środków masowego komunikowania poprzez portal Facebook pomówił Agnieszkę Rech 
o takie postępowanie i właściwości, które mogły ją poniżyć w opinii publicznej oraz narazić na utratę za-
ufania potrzebnego dla wykonywanej przez nią działalności gospodarczej w postaci pośrednictwa w ob-
rocie nieruchomościami nazywając ją oszustką i złodziejką, i ten czyn kwalifikuje z art. 212 § 2k.k. i za 
ten czyn, na podstawie art. 212 § 2 k.k. wymierza mu karę 100(stu) stawek dziennych grzywny, ustalając 
wysokość jednej stawki na kwotę 10 (dziesięciu) złotych;

II. na podstawie art. 215 k.k orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez opublikowa-
nie go w Dzienniku Nowogardzkim w dwóch numerach w odstępach miesięcznych nie dalej jak na 3 
stronie na koszt oskarżonego

III. na podstawie art. 212 § 3 k.k. orzeka wobec oskarżonego nawiązkę w kwocie 500 (pięćset) złotych 
na rzecz  Placówki Opiekuńczo Wychowawczej nr 4 w Nowogardzie ul. Jana Pawła II 1, 72-200 Nowo-
gard

IV. na podstawie art. 627 k.p.k. w zw. Z art. 3 ust 1 ustawy z dnia 23.06.1978r. o opłatach w sprawach 
karnych zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w całości, oraz wymierza mu 
100 (sto) złotych opłaty;

V. na podstawie art. 628 pkt 1 k.p.k. zasądza od oskarżonego na rzecz oskarżycielki prywatnej Agniesz-
ki Rech poniesione przez nią koszty procesu

Czy wiążą swoją przyszłość  
z nowogardem?
Niedawno pisaliśmy, że z roku na rok spada liczba miesz-
kańców gminy Nowogard. Czy jest szansa, że ta tendencja 
się w najbliższym czasie odwróci? Aby się tego dowiedzieć, 
postanowiliśmy tym razem oddać głos nowogardzkiej 
młodzieży, która poważnie myśli już o tym, co będzie robić 
za kilka miesięcy, lat. Specjalnie dla DN jedna z uczennic II 
LO zrobiła wśród  koleżanek i  kolegów sondę, pytając: czy 
wiążesz swoją przyszłość zawodową z Nowogardem?

Natalia Kowalczyk kl. IIIc: My-
ślę, że moja przyszłość nie będzie 
wiązała się z Nowogardem, ponie-
waż planuję wyjechać na studia do 
Szczecina lub Poznania. I zamie-
rzam rozwijać się zawodowo, w 
którymś z tych miast.

Antonina Misiewicz kl. IIIa: Na 
pewno nie wrócę do Nowogar-
du od razu po studiach. Najpierw 
chcę nabrać doświadczenia i prak-
tyki w większym mieście. Jednak 
mam w planach założyć tutaj wła-
sną działalność.

Nadia Olawa kl. IIIa: Szcze-
rze mówiąc nie zastanawiałam się 
nad tym... Chcę pójść na studia, 
a wiadomo, że to kilka lat nauki, 
więc dużo może się zmienić. No-
wogard może się rozwinąć, albo 
wręcz przeciwnie. Tak czy inaczej 
zamierzam znaleźć dla siebie naj-
lepsze miejsce i najlepszą możli-
wość przyszłej pracy.

Mikołaj Wąsik kl. IIa: Najpraw-
dopodobniej nie będę wiązał swo-
jej przyszłości z tym miastem, po-
nieważ nie ma tutaj interesujących 
posad, ani przedsiębiorstw. Podej-
rzewam, że kiedyś będę pracował 
w pobliżu miejsca swoich studiów.

Adrianna Ozimek kl. IIIb: Nie 
wyobrażam sobie swojej przy-
szłości w Nowogardzie. Uwa-
żam, że jest to miejsce mało roz-
wojowe. Wolałabym wiązać swo-
ją przyszłość z jakimś większym 
miastem, gdyż widzę tam więcej 
możliwości.

Dla DN wypowiedzi zebrała 
Wiktoria Piasecka, kl. B w II LO

2018/02/06
godz. 15:47
Maciej W. z Jarchlina (po-

wiat Goleniowski), powiadomił 
o oszustwie internetowym przy 
zakupie trzech ton węgla, gdzie 
pokrzywdzony wpłacił 3240 
zł na konto Spółki Polski Wę-
giel SA Dąbrowa Górnicza i do 
chwili obecnej zamówionego to-
waru nie otrzymał.

2018/02/10
godz.09:04
Policjanci OPI KP Nowo-

gard zatrzymali Mariusza F. l. 
42, zam. Nowogard, pow. gole-
niowski poszukiwanego na pod-
stawie listu gończego wydanego 
przez Sąd Okręgowy w Gorzo-
wie Wielkopolskim  w celu od-
bycia kary pozbawienia wolno-
ści w wysokości 59 dni. Czynno-
ści prowadzi KP Nowogard.

2018/02/12
godz. 12:25
Policjanci OPI KP Nowogard, w 

Nowogardzie (powiat goleniowski) 
dokonali zatrzymania

poszukiwanego Krzysztofa P. Lat 
37, zam. Nowogard (powiat gole-
niowski) na podstawie

Nakazu Doprowadzenia celem od-
bycia kary pozbawienia wolności. Po-
stępowanie prowadzi KP Nowogard.

KPP Goleniów

W TYCH DniACH ODeszLi DO WieCznOŚCi

Krystyna Pastusiak: lat 82, zmarła  9.02.2018r., pogrzeb odbył się 12.02.2018 r., na 
cmentarzu w Nowogardzie.

Andrzej Grabara: lat 71, zmarł 9.02.2018r., pogrzeb odbył się 13.02.2018 r. na cmen-
tarzu w Nowogardzie.

Wiesław Wasiuto: lat 69, zmarł  8.02.2018r., pogrzeb odbył się 12.02.2018 r., na cmen-
tarzu w Nowogardzie.

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk
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Jak traktują szkolny personel pomocniczy

Oszukać sprzątaczkę!
Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Oświaty Nie Będących Nauczycielami wezwał UM w Nowogardzie do zaprzestania łamania prawa w 
związku ze sposobem ustalania składników i struktury wynagrodzeń dla personelu pomocniczego w placówkach oświatowych podległych Gminie. 

Pisaliśmy już o tym, że perso-
nel pomocniczy szkół, który sta-
nowią w przeważającej ilości Pa-
nie sprzątające, jest traktowany w 
naszej gminie po macoszemu. Na 
dodatek dyrektorów szkół pozba-
wiono w praktyce wpływu na po-
ziom wynagrodzeń tych pracow-
ników, ponieważ w Gminie No-
wogard przyjęto, iż obsługę admi-
nistracyjno - finansową szkół pro-
wadzonych przez Gminę, wyko-
nuje Zespół Ekonomiczno - Ad-
ministracyjny Szkół. Jednocze-
śnie praktyka wykonywania tej 
obsługi jest taka, że dyrektorzy 
szkół i placówek nie mają wpływu 
na ustalenie sposobu wynagro-
dzenia za pracę, ani na jej wyso-
kość. Nic więc dziwnego, że per-
sonel pomocniczy nowogardz-
kich szkół od dawna szuka wspar-
cia w obronie swoich słusznych 
praw. 

 Pismo w obronie słusznych 
praw pracowniczych…

W tych dniach z centrali ogól-
nopolskiej związku zawodowego 
reprezentującego pracowników 
oświaty nie będących nauczycie-

lami wpłynęło do UM w Nowo-
gardzie pismo, w którym czyta-
my m.in.: - Należy podkreślić, że 
jest oczywiste, iż w przypadku, 
gdy wynagrodzenie pracownika 
nie jest co najmniej równe aktual-
nie obowiązującej wysokości płacy 
minimalnej, pracodawca jest zobo-
wiązany dokonać odpowiednich 
zmian w strukturze wynagrodze-
nia pracowników - poruszając się 
przy tym w granicach obowiązują-
cych przepisów prawa. Pracodaw-
ca jest zobowiązany w szczególno-
ści do podniesienia wynagrodzenia 
zasadniczego. Organ prowadzący 
Gmina Nowogard, nie wykonując 
tego obowiązku, łamie powszech-
nie obowiązujące przepisy prawa 
pracy, co stanowi wykroczenie za-
grożone odpowiednią karą określo-
ną we właściwych przepisach… 

Oszukać sprzątaczkę nawet na 
płacy minimalnej 

Na czym polegał proceder i ma-
nipulacje naszej gminy dotyczą-
cy dostosowania wysokości wy-
nagrodzeń do obowiązującej w 
Polsce płacy minimalnej. Otóż 
zamiast czynić tak jak robią to 

wszyscy pracodawcy, nawet pry-
watni, czyli aneksować w mo-
mencie zmiany płacy minimal-
nej, umowy o pracę wpisując w 
niej obowiązującą kwotę tej płacy, 
to w gminie Nowogard personel 
pomocniczy otrzymywał tzw. wy-
równanie do płacy minimalnej. – 
z ewidencji płacowej pracowników 
niebędących nauczycielami 
wynika, - czytamy w piśmie 
związku zawodowego - że wśród 
składników wynagrodzenia czę-
ści spośród tych pracowników, wy-
stępuje dodatek «wyrównanie do 
płacy minimalnej». Wysokość tego 
«dodatku» jest różna u różnych 
pracowników, i jak wynika z sa-
mej nazwy «dodatku» zależna jest 
głównie od wysokości wynagrodze-
nia zasadniczego.  Związek zwraca 
dalej uwagę, że - taki składnik wy-
nagrodzenia nie jest przewidziany 
przez przepisy prawa, jako skład-
nik wynagrodzenia, który na sta-
łe może być przyznany przeciwni-
kowi…

Komu się to opłaca
Najpierw warto sobie uzmysło-

wić, że pensja zasadnicza nawet 

na całym etacie nie jest tożsama z 
płacą minimalną i może być niż-
sza dlatego, że płaca minimalna 
obejmuje również inne składni-
ki wynagrodzeń np. nadgodziny 
czy premie. Jest oczywiste, że pra-
cownikowi zależy, aby jego pła-
ca zasadnicza była jak najwyższa, 
jest ona bowiem gwarantowana i 
niezależna od innych czynników 
np. ilości nadgodzin, czy uzna-
nia premiowego.  Również zawar-
cie maksymalnej kwoty wypłaty w 
płacy zasadniczej najlepiej w wy-
sokości płacy minimalnej działa 
tak, że dodatkowy wysiłek w po-
staci np. nadgodzin jest wynagra-
dzany w ten sposób, że pracownik 
otrzymuje więcej aniżeli płaca mi-
nimalna, ponieważ tę minimalną 
wypłaca się w postaci płacy zasad-
niczej. Jeśli płacy zasadniczej nie 
podwyższa się do kwoty płacy mi-
nimalnej to dodatkowy wysiłek w 
postaci np. nadgodzin, czy uzna-
nie premiowe zostaje skonsumo-
wane, jako wyrównanie do pła-
cy minimalnej i pracownik ponad 
jej wysokość nie wychodzi nigdy. 
Kto więc zarabia na procederze 
gminy Nowogard – oczywiście 
sama gmina a tracą pracownicy i 

to właśnie ci zarabiający niewiele, 
ponieważ w granicach płacy mi-
nimalnej. 

I łamanie praw i wstyd   
Przykro czytać takie słowa, ja-

kie znajdujemy w piśmie związku: 
- organ zarządzający Gminy No-
wogard, postępuje w sposób szcze-
gólnie naganny, gdyż unika wyko-
nania przepisów płacowych obo-
wiązujących wszystkich pracodaw-
ców w Polsce i nakazujących pra-
cowników traktować równo. Nale-
ży więc uznać, że organ prowadzą-
cy, poprzez praktykę polegającą na 
wprowadzeniu nieprzewidziane-
go przez prawo dodatku „wyrów-
nanie do płacy minimalnej”, na-
rusza zasada równego i niedyskry-
minującego traktowania pracow-
ników… Wstyd szczególnie dla-
tego, że władza publiczna traktuje 
w ten niegodny sposób zwłaszcza  
Panie- ciężko pracujące i niewie-
le zarabiające, a przeważające  w 
tym zawodzie  sprzątaczki szkol-
nej. Ale wstyd to nam  bo to się u 
nas dzieje natomiast mamy  wra-
żenie, że w urzędzie to wstydu zu-
pełnie  nie mają   

sm

Foto-pstryk

 Zrobiło się tłoczno 

W poniedziałek rano na nowogardzkiej stacji PKP obrazki jak sprzed 40 stu lat - nie było żadnego wolnego toru

Fragment pisma Związku do UM w Nowogardzie

Interwencja związku dotyczy kilkudziesięciu osób zatudnionych na terenie gminy. Tu na zdjęciu budynki SP 4
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sesja rady i…dziwne uchwały burmistrza 

Zapłacą wirtualnymi pieniędzmi? 
Burmistrz w styczniu wziął się za inwestycje, których nie wykonał w zeszłym roku. Tyle, że jest jeden kłopot- skąd teraz wziąć pieniądze na pokrycie tylu 
zaległości. I tu pojawił się pomysł – zadania można sfinansować z „wirtualnych środków”- wirtualnych, bo prognozowanych, a to oznacza, że może ich nie 
być wcale. Taka jest konkluzja nadzwyczajnej sesji RM, bo zwołanej na wniosek R. Czapli, w dniu 7 lutego. 

Burmistrz złożył wniosek o 
zwołanie sesji nadzwyczajnej, 
mimo że 21 lutego zaplanowane 
były obrady w zwykłym trybie. 
Jedną z uchwał, jaką radni otrzy-
mali w porządku obrad do prze-
głosowania, była uchwała zabez-
pieczająca 127 tys. zł na kilka za-

dań mających zostać zrealizo-
wanych na terenach wiejskich, 
a których w zeszłym roku bur-
mistrz nie wykonał, (choć były 
na to zabezpieczone przez radę 
środki). Mowa tu choćby o budo-
wie placu zabaw w Konarzewie, 
wykonanie dokumentacji pod 

taki sam plac w Wierzbięcinie, 
budowie siłowni zewnętrznej w 
Błotnie, czy wykonanie ogrodze-
nia cmentarza w Olchowie. W 
uchwale tej zapisano także budo-
wę parkingów przy ul. 5-go Mar-
ca (o tym więcej w kolejnych wy-
daniach DN), czy kolejne pienią-

dze na budowę oczyszczalni ście-
ków w Osowie, którą gmina ma 
wybudować wspólnie z RXXI – o 
tym także w kolejnych numerach 
gazety. 

Powyższe zadania mają być sfi-
nansowane dzięki wpływom z 
podatków- wskazano w projekcie 
uchwały. Skąd jednak nagle kil-
kanaście dni po zakończeniu pra-
cy nad budżetem na 2018  wzię-
ły się dodatkowe pieniądze z tego 
tytułu– dopytywał przewodni-
czący RM Piotr Słomski. Skarb-
nik gminy przyznał, że nie są to 
„ekstra wpływy do budżetu”, to 
na razie kwota „prognozowana”.

- Te źródło finansowe zostało 
wskazane w oparciu o wykona-
nie budżetu w roku 2017, gdzie 
na tej pozycji wykonaliśmy docho-
dy budżetowe wyższe niż zapla-
nowano (…). Nie są to dochody, 
które ekstra wpłynęły do budże-
tu, ale dochody wyliczone na pod-
stawie wzrostu wskaźnika windy-
kacji, jaki przyjęliśmy na ten rok - 
tłumaczył w imieniu organu wy-

konawczego (burmistrza) skarb-
nik gminy. 

Radni zawierzyli tym progno-
zom i ostatecznie uchwałę przy-
jęli, choć planowanie wydatków 
w oparciu o windykację jest samo 
w sobie dość „ryzykowne”. Nie-
mniej pozostaje czekać, co przy-
niesie rzeczywistość – ta w przy-
padku finansów zawsze jest bez-
względna, zwłaszcza finansów 
publicznych. Pytanie tylko, co je-
śli prognozy te się nie spełnią? 
Gdzie wówczas gmina będzie 
szukała oszczędności? Czy się 
znowu na koniec  roku okaże że 
tych pieniędzy tak naprawdę ni-
gdy nie było i zabraknie  na  in-
westycje przewidziane w budże-
cie 2018  i np. na pensje nauczy-
cieli  jak to miało miejsce pod ko-
niec 2017 r.  A może wszytko jest 
znacznie prostsze….  może o to  
chodzi aby zabrakło na tamto ale 
starczyło na to ..teraz? Temu też 
będziemy się bacznie przyglądać. 

MS

Wymyśliłem- na razie zabezpieczcie pieniądze, których jeszcze nie mam, ale zgodnie z prognozami mam mieć tylko jeszcze nie 
wiem kiedy

Dachowanie k. miętna 

Wszyscy jechali pijani
W nocy, z 11 na 12 lutego, około północy, w okolicach Miętna doszło do groźnego wypadku, 
w wyniku którego zarówno kierowca, jak i pasażerowie trafili do szpitala. Niestety wszyscy 
byli pijani. Sprawa trafi do sądu. 

Do zdarzenia doszło około pół-
nocy. Z ustaleń policji wynika, 
że kierujący samochodem mar-
ki Audi A4 (33-letni mieszka-
niec Nowogardu, Mariusz A.), ja-
dąc od strony Nowogardu, z nie-
wyjaśnionych przyczyn, przed sa-
mym wjazdem do Miętna, na wy-
sokości skrzyżowania z drogą w 
kierunku Dąbrowy Nowogardz-
kiej, zjechał z drogi i dachował na 

pobliskim polu. W samochodzie 
poza Mariuszem A., podróżowa-
ło dwóch innych młodych miesz-
kańców Nowogardu. Kierowca sa-
mochodu został przewieziony ka-
retką do szpitala w Gryficach. Pa-
sażerowie mieli lżejsze obrażenia 
i trafili do nowogardzkiego szpi-
tala. Okazało się, że wszyscy byli 
nietrzeźwi. Jak podaje policja kie-
rowca miał 1,8 promila alkoholu w 

organizmie, a pozostali dwaj męż-
czyźni 1,4 i 2 promile. 

Postępowanie w sprawie pro-
wadzą policjanci z Komisaria-
tu Policji w Nowogardzie. Kie-
rowca za jazdę samochodem w 
stanie nietrzeźwości z pewno-
ścią stanie przed sądem, kiedy 
pozwoli na to jego stan zdrowia.  
                                   MS, fot. Policja

Samochód, którym podrożowało trzech mężczyzn, dachował ok. 30 metrów od głównej drogi
Do zdarzenia doszło około 100 metrów przed Miętnem, na wysokości skrzyżowa-
nia z drogą w kierunku Dąbrowy Nowogardzkiej
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Średnia życia kobiet i mężczyzn w Nowogardzie 
na tle odpowiednich średnich krajowych85
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Wieloletni trend trwa nadal

Mężczyźni żyją 9 lat krócej, jak średnio w kraju!
Podsumowaliśmy dane demograficzne dotyczące długości życia mieszkańców gminy Nowogard - tym razem za rok 2017. Podobnie, jak corocznie (spraw-
dzamy to od 5 lat) okazało się, że średnia życia w gminie Nowogard istotnie odbiega od średniej krajowej - w przypadku mężczyzn, w aktualnym porów-
naniu, to już prawie 9 lat mniej!  Nieco  natomiast   poprawiła się w 2017 w stosunku do poprzednich lat średnia życia kobiet, ale aby ten ostatni  parametr 
traktować jako wskaźnik tendencji to  musi się on co najmniej jeszcze raz powtórzyć . 

W kraju coraz lepiej
W Polsce mężczyźni żyją prze-

ciętnie 73,9 lat, natomiast kobie-
ty 81,9 lat – tak wynika z ostat-
nich danych GUS (za 2016). - W 
porównaniu z 1950 r., mężczyźni 
żyją średnio o 17 lat dłużej, na-
tomiast kobiety o ponad 19 lat. 
To efekt rozwoju nowych tech-
nologii medycznych i nowocze-
snych metod diagnostycznych 
oraz poprawy kondycji zdrowot-
nej Polaków - wynika z komen-
tarza analityków GUS. Nie zmie-
nia to faktu, że w stosunku do 
państw tzw. Europy Zachodniej 
żyjemy nadal średnio o około 6 
lat krócej.

W Nowogardzie odstajemy 
zwłaszcza w męskiej kategorii  

W Nowogardzie niestety jest 
gorzej, a w przypadku mężczyzn 
zatrważająco gorzej, i to zarów-
no w stosunku do średniej kra-
jowej, a tym bardziej zachodnio-
europejskiej.  Jeśli idzie o średni 
wiek przeżycia mężczyzn jest nie 
tylko gorzej, ale w 2017 roku sy-
tuacja się jeszcze bardziej pogor-
szyła, czyli i negatywny dystans 
wzrósł. A jak się kształtuje ten-
dencja trzyletnia: 

1.  W 2015 roku w gminie No-
wogard zmarło ogółem 238 osób 
(jeszcze rok wcześniej 220 osób), 
w tym:

- 99 kobiet (rok wcześniej 107 
) – przeciętna wieku życia kobiet 
- 77,1 lat 

- 139 mężczyzn (rok wcześniej 
113 )– przeciętna wieku życia 
mężczyzn - 67,2lat 

2. W 2016 zaś w gminie Nowo-
gard zmarło ogółem 259 osób w 
tym:

- kobiet- 114, przeciętna życia 
kobiet- 75,0 lat,

- mężczyzn-  145, przeciętna 
życia mężczyzn-  65,2 lat.

 3. Dane ilościowe za ostatni 
rok, czyli 2017 przedstawiają 
się następująco: razem zmarło 
w gminie Nowogard 231 osób 
w tym:

Kobiet -126  i  przeciętna ży-
cia kobiet wyniosła 79,6 lat. 

Mężczyzn- 105 i przeciętna 
życia mężczyzn wyniosła 65,1 
lat 

 To zestawienie oznacza, że 
w stosunku do roku ubiegłe-
go średnia życia kobiet w naszej 
gminie sporo się podniosła się, 
zmniejszając w ten sposób dy-
stans do średniej krajowej, który 
jednak nadal pozostał i obecnie 
wynosi 2,3 lat. Natomiast, jeśli 

idzie o długość życia mężczyzn 
to sytuacji jest tragiczna i się po-
garsza. Co prawda rok do roku 
wiek życia mężczyzn w naszej 
gminie spadł nieznacznie, czy-
li o 0, 1 ale, ponieważ jednocze-
śnie średnia krajowa wzrosła to 
dystans pomiędzy średnim wie-
kiem życia mężczyzn w kraju a w 
gminie Nowogard wzrósł już do 
niemal 9 lat! Biorąc pod uwagę, 
że tak wielka rozbieżność utrzy-
muje się od wielu lat to znaczy, 
że istnieją jakieś przyczyny tego 
stanu rzeczy- taka różnica i tak 
długo się utrzymująca nie może 
być przypadkiem!

Dlaczego nikt nie reaguje?
 Ta alarmująca sytuacja nie 

zmienia się na korzyść, a wręcz 
stale pogarsza już od kilku lat. 
Nasze zestawienia prowadzimy 
już po raz 6-ty. Mamy więc do 
czynienia ze zjawiskiem trwa-
łym, wymagającym poważnej 
analizy, a zwłaszcza znalezie-
nia odpowiedzi na pytanie: jakie 
czynniki powodują, że średni 
wiek zgonów w naszej gminie, 
tak bardzo odbiega od śred-
niej krajowej w tym zakresie?  
Na łamach DN już 3 lata temu 
postawiliśmy publicznie pyta-
nia w tym temacie, skierowane 
zwłaszcza do odpowiedzialnych 
ustawowo za realizację progra-

mów zdrowotnych i demogra-
ficznych, czyli starostwo i gmi-
nę.  Niestety nie można zaob-
serwować jakiejkolwiek próby 
diagnozy, jakichkolwiek dzia-
łań, które mogłyby przynieść 
odpowiedź na postawione wy-
żej pytanie- pytanie, które dyk-
tuje dramatyczna statystyka wie-
ku zgonów. Zwłaszcza w Gminie 
w temacie nie robi się nic. Jest 
oczywiste, że szpital miejski jest 
tym miejscem, w którym można 
byłoby zgromadzić pewne istot-
ne dane dla diagnozy zjawiska aż 
nadto oczywistej przedwczesnej 
umieralności, zwłaszcza męż-
czyzn, w naszej gminie. Takie 
dane stanowiłyby przesłankę do 
odkrycia bezpośrednich powo-
dów statystycznej śmiertelno-
ści, a ich znajomość winna z ko-
lei spowodować opracowanie i 
wdrożenie programów profilak-
tycznych. Kto to powinien zro-
bić? Nie trzeba myślącym tłu-
maczyć, że gospodarz miasta i 
gminy ma w tym zakresie obo-
wiązek i kompetencje szczegól-
ne. Natomiast według lokalnych 
komuchów na pewno nie jest 
odpowiedzialny burmistrz - we-
dług nich nie od tego on jest (tak 
naprawdę to od niczego, a może 
do niczego?) tylko od siedzenia 
na stołku. 

Zamiast służyć ludziom i ich 
problemom…

Burmistrz z mocy prawa jest 
np. przewodniczącym Rady Spo-
łecznej Szpitala. Rada ta mimo 
mało konkretnej nazwy ma bar-
dzo poważne funkcje- jest dru-
gim, obok dyrektora, organem 
szpitala i posiada w związku z 
tym szerokie kompetencje kon-
trolne wobec działań dyrektora 
szpitala i całej placówki. Rada ta 
zgodnie ze statutem szpitala po-
winna np. okresowo sprawoz-
dawać sytuację ekonomiczną i 
leczniczą placówki Radzie Miej-
skiej. Czy tak się dzieje? Nie-, 
ponieważ ważnej Rady Społecz-
nej aktualnie nie ma! Dlaczego? 
Kadencja Rady Społecznej upły-
wa wraz z kadencją Rady Miej-
skiej, niestety burmistrz zobo-
wiązany ustawowo do przedło-
żenia odpowiedniej uchwały w 
sprawie powołania nowego skła-
du Rady Społecznej Szpitala na 
kadencje 2014-2018 nie uczynił 
tego.  Powód, dla każdego, kto 
obserwuje wnikliwie zachowa-
nie nowogardzkiej kliki rządzą-
cej, jest oczywisty – nie my dla 
nich a oni dla nas. Po co dyrek-
tor szpitala ma się przed kim-
kolwiek rozliczać przecież, jako 
emeryt bardzo spracowany jest i 
potrzebuje spokoju a nie, aby go 

męczyła jakaś Rada Społeczna i 
to jeszcze wybrana przez Radę 
Miejską, w której większość z 
innej strony sceny jest. Dlatego 
stan aktualny jest taki, że żad-
nych sprawozdań Rada Spo-
łeczna nie przedkłada, bo jej nie 
ma!  Między innymi, dlatego 
Rada Miejska i radni pozbawie-
ni są narzędzi przy pomocy, któ-
rych mogliby skutecznie wpły-
wać na to, co się w gminie reali-
zuje w zakresie np. profilaktyki 
zdrowotnej, w tym gromadzenia 
i opracowywania przez szpital, 
danych niezbędnych do określe-
nia kierunków tej profilaktyki, 
czyli np. zdiagnozowania przy-
czyn ewidentnie przedwcze-
snych zgonów mężczyzn w na-
szej Gminie. Tymczasem zgod-
nie z linią lokalnej kliki pozosta-
jąc w stałym, podsycanym przez 
propagandę gminną, zachwycie 
nad włodarzem i jego „działa-
niami”( czyli nieróbstwem) , bę-
dziemy uczestniczyć w przed-
wczesnych pogrzebach naszych 
dziadków, ojców, wujków i kum-
pli przekonani, że tak ma być i, 
że nie ma żadnego związku mię-
dzy niedziałaniami władzy lo-
kalnej a świadomością przyczyn 
zgonów na terenie gminy. 

sm
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 Wolnych ludzi nic nie złamie, 
choć głupotę ciężko znieść

1. Tam gdzie w grę wcho-
dzą, tzw. interesy polityczne, co 
w naszym wymiarze lokalnym 
jest w istocie tożsame z intere-
sem kliki i korzyściami osobi-
stymi jej członków, tam docho-
dzi do realnego zdegradowania 
prawdy do roli parawanu, któ-
ry ma skutecznie kryć rzeczywi-
ste motywy i realne cele parawa-
niarzy i ich sługusów.  A degra-
dacja prawdy to doprawdy nie-
szczęście społeczne wielkie jest 
niezależnie, jakie przy tym głosi 
się szlachetne motywy, jak „faj-
ne” przybiera (przebiera się) to 
formy.  

2. Parawan taki kolorowy i fa-
jowy ma nie tylko kryć, co ma 
kryć, ale staje się podstawowym 
przejawem całościowej mistyfi-
kacji, której zadaniem jest do-
prowadzić, nieświadomych ja-
kości towarzystwa kryjącego się 
za owym parawanem, do urn 
wyborczych i zapewnić  intelek-
tualnemu i etycznemu motło-
chowi trwanie do końca świata 
i jeden dzień dłużej, czyli trwa-
nie systemu  ochlokracji jak dłu-
go starczy dóbr naturalnych.  

3. Różne środki w tym celu są 
uruchamiane zwłaszcza wszel-
kie rodzaje rwetesu, zamiesza-
nia, nieadekwatnej do sytu-
acji pompy, dezinformacji, czyli 
wszystko co wyłącza bądź przy-
najmniej utrudnia myślenie, 
krytycyzm i rozpoznanie praw-
dy. Kluczowe znaczenie dla osta-
tecznego sukcesu ma zaś totalna 
propaganda z jej główną geob-
belsowską  zasadą: kłam, kłam a 
zawsze coś  z tego pozostanie...

4. Każda klika na taką pro-
pagandę nie szczędzi grosza 
zwłaszcza grosza publicznego, 
którym rozporządza w tym celu 
jak chce- propagandę wszak ła-
two można z pozycji narzędzi 
władzy uprawomocnić i zalega-
lizować nazywając ją np. mar-
ketingiem, promocją a nawet o 
zgrozo rzetelnym informowa-

niem a wówczas nawet RIO się 
nie przyczepi do tak uzasadnia-
nego wydatku, a tym bardziej 
prokurator jakiś rejonowy.  

5. Te marketingi, promocje, 
rzetelne strony informacji itp. 
podobne bałamuctwa, władza 
prowadzi za pomocą mediów 
(czyli agitek), które albo sama 
założyła i jest ich wydawcą, czy-
li tak jak to już było ćwiczone 
za każdej komuny i każdego fa-
szyzmu, jako podstawowy spo-
sób ogłupiania i trzymania za 
mordę społeczności.  U nas ta-
kim egzemplum tej formy są np. 
Wiadomości Samorządowe.  Ta 
bezpośrednia propaganda uzu-
pełniana jest zakamuflowaną- 
realizowaną za pomocą me-
diów „zaprzyjaźnionych z wła-
dzą” i wożonych za darmo przez 
władze tu i tam.   Ta władza w ra-
mach rewanżu za przychylność 
wspomaga, je  czyli dodatkowo 
finansuje oczywiście z gminne-
go grosza. Wkrótce zamieścimy 
wysokość kwot przekazywanych 
do tych właśnie redakcji i redak-
torów w postaci albo zlecanych 
ogłoszeń, albo zleceń dla „nieza-
leżnych” dziennikarzy na samo-
rządowych pensjach.  Kwity te i 
nazwy ich beneficjentów wszyst-
ko wyjaśnią i zobaczysz podat-
niku, na co Twoje podatki idą.     

6. Najlepszym prezentem, jaki 
można zrobić każdej propagan-
dzie, aby ją dodatkowo uwiary-
godnić w dobrym towarzystwie 
ludzi rzetelnych, to prowadzić 
z nią dyskusje. Tego robić nie 
wolno nawet nie wolno wyka-
zywać, że propagandzista, (czyli 
redaktor urzędnik oraz redaktor 
nie urzędnik finansowany przez 
urząd) kłamie.  A to dlatego, że 
propagandzista kłamie z zasa-
dy i jest to oczywiste i logiczne i 
nie wymaga dowodu. Czy moż-
na bowiem wymagać od urzęd-
nika gminnego publikującego 
na stronie UM jakiś tekst, aby 
on pisał prawdę? Nie można, 
bowiem nie za prawdę mu pła-
cą i to jest także oczywiste.  Je-
śli więc kłamią ci urzędnicy od 
rana do wieczora (bywa, że i 
nocą) to właśnie tak ma być- oni 
są od tego. Podobnie jest z tymi 
formalnie niezależnymi pozo-
stającymi na usługach i graty-
fikacjach urzędowych.  W ta-
kiej koncepcji zarządzania przez 
ogłupianie to jest i prawidłowe i 
spójne, że kłamią.  

 7. Żadna władza bowiem nie 
używa swoich mediów ani me-

diów od siebie zależnych do tego, 
aby krzewić prawdę -używa ich 
do tego, aby krzewić co najwyżej  
swoją prawdę a taka prawda to 
już z definicji oznacza kłamstwo 
chociażby dlatego, że autentycz-
na Prawda nie ma względu na 
osoby a prawda urzędowa dba 
wyłącznie o osoby, czyli o kli-
kę której służy. Czy widzieliście, 
aby władza w imię nie posiada-
nia względu na osoby sama o so-
bie wszytko szczerze komuniko-
wała? Każde kontr-argumento-
wanie w tej sytuacji również jest 
niedopuszczalne, ponieważ sta-
wia prawdę w roli dyskutującej 
z kłamstwem, czyli o paradoksie 
stawia kłamstwo w roli partnera 
prawdy.     

8. Tak więc propaganda z de-
finicji degraduje wszelką prawdę 
i z definicji posługuje się kłam-
stwem. W tej sytuacji nie tylko 
ci, co temu procederowi za pie-
niądze służą przyczyniają się do 
społecznej demoralizacji po-
przez zatarcie wszelkiej różni-
cy między dobrem a złem, ale 
głównie odpowiedzialny za to 
stają się ci, co propagandzie wie-
rzą.  Ci ostatni  nie tylko w ten 
sposób działają na szkodę spo-
łeczności, w której żyją i której 
winni, co najmniej solidarność, 
ale dają także świadectwo zupeł-
nemu brakowi rozumu.

9. W tym wszystkim pozosta-
ją jednak, jako nadzieja dla kul-
tury (czyli w istocie człowieka) 
miłośnicy Prawdy, jako takiej 
do których chcielibyśmy (wzo-
rem choćby twórców kina mo-
ralnego niepokoju) w DN się 
zaliczać. Prosimy więc Praw-
dę, aby nas nigdy nie opuści-
ła, aby dała nam Siebie poznać 
i abyśmy my Jej także nigdy nie 
opuścili za żadne pensje, gmin-
ne ogłoszenia, półetaty, zlecenia, 
poklepywania, podwożenia, fa-
jowania, nagradzania, chwalenia 
i inne pie.....nia.  Żebyśmy ni-
gdy świętości Prawdy nie rzuca-
li między wieprze, czyli nie dys-
kutowali z kłamstwem, jak rów-
ny z równym. Abyśmy nigdy z 
kłamstwem nie pląsali, nie śpie-
wali w żadnym zwłaszcza jed-
nogłośnym chórze i to również 
wtedy, gdy kłamstwo odzienie 
prawdy na siebie oblecze i kie-
dy jest ono takie atrakcyjne i tak 
uśmiecha się szeroko... to ostat-
nie łatwo zresztą rozpoznać - 
tak też się śmieje głupi do sera.

Marek Słomski 

nasz Felieton Odbył się przetarg na 
komunikację miejską 

Żółty autobus 
zostanie
O ile na przeszkodzie nie staną drobne formalności, linię 
komunikacji miejskiej w Nowogardzie nadal będzie ob-
sługiwać firma Adam Fedeńczak (AF). Jako jedyna złoży-
ła ofertę na to zadanie, w ramach ogłoszonego przez mia-
sto przetargu. 

Firma Handlowo Usługowa 
Adam Fedeńczak, wyliczyła, że 
końca roku może obsłużyć miej-
ską linię autobusową za kwotę 
259 tys. 520 zł. A to oznacza, że 
lokalny przewoźnik zmieścił się 
w kwocie, jaką na to zadanie pla-
nowało wydać miasto- dokładnie 
268 500 zł. Jeśli zatem oferta zo-
stanie pozytywnie oceniona przez 
urzędników pod względem for-
malnym, burmistrzowi nie po-
zostanie nic innego, jak podpi-
sać umowę z firmą AF. Będzie ona 
obowiązywać przez 12 miesię-
cy, licząc od 1 marca br. Ulicami 
miasta nadal będzie zatem jeździć 
autobus w żółtych barwach – ko-
lorze, w którym wymalowana jest 
cała baza samochodów do trans-
portu osób, jaką dysponuje lokal-
ny przewoźnik. Dodajmy, że poza 
obsługą linii miejskiej, firma ta 
oferuje przewozy busami m.in. do 

Szczecina, Gryfic, Łobza i Stargar-
du. Posiada również własne auto-
busy wycieczkowe. To dzisiaj jed-
na z najbardziej liczących się firm 
na rynku transportu osób w re-
gionie. 

Przypomnijmy, że dzięki wnio-
skom zgłaszanym w imieniu 
mieszkańców przez radnych, tra-
sa komunikacji miejskiej zosta-
nie od 1 marca wydłużona o dwa 
nowe przystanki tj.: przy ul. Ogro-
dowej i ul. Ks. J. Poniatowskiego. 
Będzie się to wiązało ze zmiana-
mi w rozkładzie jazdy. Zmiany te 
mają być jednak nieznaczne. 

Dodajmy, że od 2015 roku za 
jazdę autobusem miejskim nie-
pobierane są od pasażerów opłaty. 
Zdecydowali o tym radni. Koszt 
utrzymania linii pokrywa  w cało-
ści z budżetu miasto. 

MS

06.02.2018-Firma Adama Fedeńczaka jako jedyna złożyła ofertę w przetargu na 
linię komunikacji miejskiej- na zdjęciu komisja przetargowa i sam oferent

Wszystko wskazuje na to, że na ulicach naszego miasta nadal będzie jeździł żółty 
miejski autobus
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Dla Pani Doktor
 Teresy Buragas

 i zespołu pielęgniarskiego 
Oddziału Wewnętrznego
 Szpitala w Nowogardzie 
za profesjonalną opiekę 
medyczną i wszelkie gesty 

troski oraz życzliwości okazane
Naszemu Tacie 

Śp. Szymonowi 
Fedeńczakowi 

w ostatnich dniach Jego życia 
podziękowania składa 

Syn i Córka z Rodziną 

Firmie 
Sebastiana Furmańczyka

 za rzetelną i sprawną obsługę 
uroczystości pogrzebowej

Śp. Szymona Fedeńczaka 
oraz zapewnienie pięknej oprawy 

muzycznej i powagi całej 
uroczystości. 

Podziękowania składają
 Syn i Córka 

z Rodziną 

nieudany przewrót w Wyszomierzu 
-wracamy do sprawy 

Złamali statut sołectwa? 
Nie milkną echa po skandalicznym zebraniu wiejskim, jakie zostało zorganizowane przez 
burmistrza Nowogardu w Wyszomierzu, w zeszłym tygodniu, w środę (07.02). Przypo-
mnijmy, że chodziło o próbę odwołania z funkcji sołtysa Andrzeja Kanię, – o co zawnio-
skowała niewielka grupa mieszkańców wsi. 

Przypomnijmy, że najwięk-
sze oburzenie wywołał sam 
prowadzący zebranie, na któ-
rym głosowano nad odwo-
łaniem A. Kani ze stanowi-
ska, a mianowicie wicebur-
mistrz Krzysztof Kolibski.  
Dzierżył on bowiem od sa-
mego początku zebrania w 
dłoni mikrofon, nie dopusz-
czając do głosu ani mieszkań-
ców wsi, ani samego sołtysa, 
którzy domagali się odczy-
tania wniosku o odwołanie, 
i zabrania głosu w dyskusji. 
Na nic jednak zdały się proś-
by, krzyki- wiceburmistrz był 
nieugięty, mikrofon oddał 
dopiero wtedy, kiedy A. Ka-
nia uzyskał miażdżące popar-
cie od mieszkańców wsi i oka-
zało się, że nadal będzie sołty-
sem Wyszomierza. 

Poza oceną samego stylu, 
w jakim zebranie przeprowa-
dzono, pojawiły się także wąt-
pliwości, czy całe głosowanie 
odbyło się zgodnie z prawem- 
konkretnie statutem sołectwa. 
Tam zapisano m.in., że odwo-
łanie z zajmowanej funkcji 
jest podejmowane w głosowa-

niu tajnym,  po wysłuchaniu 
osoby, której dotyczy,  chyba, 
że osoba ta nie uczestniczy w 
posiedzeniu (rozdz. 6 par. 34 
pkt 4 statutu). Sołtys Andrzej 
Kania kilkakrotnie domagał 
się przekazania mikrofonu i 
zabrania głosu, od wicebur-
mistrza, ale tej szansy mu nie 
dano. Wszystko wskazuje na 
to, że złamano zatem ten za-

pis statutu. Wątpliwości po-
zostawia także sam wniosek, 
którego na zebraniu nie po-
kazano. Naszej redakcji udo-
stępniono oryginał w piątek, 
w celu sporządzenia fotoko-
pii. Zgodnie z wcześniejszy-
mi informacjami potwierdzi-
ło się, że ów wniosek to zaled-
wie jedno zdanie, bez uzasad-
nienia, a to także jest wyma-
gane w statucie sołectwa- to 
już 34 par. pkt 3 przytoczone-
go statutu. Przy okazji wyszło 
także na jaw, że wniosek pod-
pisany jest przed 42 miesz-
kańców wsi, a nie jak na ze-
braniu w Wyszomierzu infor-
mował K. Kolibski – około 60. 
Pytanie jednak, czy wszyst-
kie podpisy są złożone przez 
osoby dorosłe, bo tylko takie 
mogą być brane pod uwagę? 
W UM przekonywano nas, że 
zostało to sprawdzone w wy-
dziale meldunkowym. 

Warto dodać, że w Wyszo-
mierzu jest 230 osób upraw-
nionych do głosowania- a to 
oznacza, że za odwołaniem 
sołtysa Kani miało się opo-
wiedzieć 18 proc.. Tyle, że 
zgodnie ze statutem sołectw, 
do złożenia takiego wnio-
sku wystarczy wola zaledwie 
1/10 mieszkańców danej wsi- 
w przypadku Wyszomierza 
to oznacza 23 osoby. Mało to, 
czy dużo- nie nam oceniać. 

         MS

To nie pomyłka, to wniosek na podstawie, którego burmistrz zwołał w Wyszomie-
rzu zebranie w sprawie odwołania sołtysa wsi. Reszta podpisów jest na odwrocie- 
oczywiście ze względu na ochronę danych wszystkie zostały przez urzędników za-
słonięte w chwili wykonywania fotokopii. 

Nasz komentarz- jak nie kijem, to pałką
Przypomnijmy, że to już nie po raz pierwszy, kiedy władza w taki 

sposób traktuje ludzi na wsi. Wystarczy sięgnąć pamięcią trochę 
wstecz, kiedy przed dwoma laty organizowano wybory sołeckie. A 
to wpływano na ich wynik strasząc mieszkańców, że gmina na wieś 
nie da żadnych pieniędzy, bo sołtys nie należy „do pokornych” i 
z władzą nie chce „współpracować” (Żabowo). A to w innej wsi 
zablokowano w ogóle możliwość startu kandydatce, twierdząc, że 
nie ma ona prawa głosu…, bo mieszka na wsi, tylko w weekendy 
(Lestkowo), a śmieci wyrzuca w mieście. Takich przykładów moż-
na podać jeszcze kilka. Teraz najwyraźniej przyszedł czas na Wy-
szomierz. Jak nie kijem go, to pałką – chyba z takiego założenia 
wyszedł ktoś w ratuszu, komu jak woda na młyn do gabinetu przy-
niesiono wniosek o odwołanie sołtysa. Tym razem się nie udało, 
bo mieszkańcy pokazali, co niektórym, „gdzie zimują raki”. Zo-
stała jednak rana, która długo będzie się goić. Bo władza pokaza-
ła mieszkańcom Wyszomierza, że za nic ma demokrację, za nic lo-
kalne prawo, które przecież właśnie tym małym społecznością ma 
służyć.           Red. 

Kasetka okradziona znajduje się z le-
wej strony od ambony

kradzież w kościele 

Zabrali 38 zł
W zeszłym tygodniu, dwóch młodych mężczyzn, dokona-
ło kradzieży 38 zł z kasetki znajdującej się przy ambonie w 
kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie. 

Jak ustaliła redakcja DN spraw-
cy szybko trafili w ręce policji. Są 
to dwaj młodzi mężczyźni, w wie-
ku 22- lat.  W ustaleniu ich toż-
samości pomógł monitoring za-
montowany w kościele, mimo, że 
sprawcy byli w kapturach. Jak in-
formuje policja, sprawcom kra-
dzieży grozi 10 lat więzienia. 
Obaj przyznali się do winy. 

MS
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rekLAmA

zabawa karnawałowa w zielonym Przedszkolu

Wszyscy bawią się wspaniale,  
 jak co roku w karnawale  
Karnawał to miła tradycja przepełniona muzyką i zabawą, gdzie ważnym elementem tego okresu są bale karnawałowe.

Bal karnawałowy dla   przed-
szkolaków to dzień niezwykły, 
często wyczekiwany przez wiele 
tygodni. Jest atrakcją bardzo lu-
bianą przez dzieci, dostarczającą 
im wielu przeżyć i radości. 

9 lutego w Zielonym Przed-
szkolu odbyła się zabawa karna-

wałowa. Tego dnia   już od rana 
w przedszkolu pojawiały się ko-
lorowe postacie. Dzieci przebra-
ne były za   bohaterów znanych 
bajek, w salach przedszkolnych 
można było spotkać wróżki, kró-
lewny, delikatne motylki, rycerzy, 
piratów, policjantów, Spider-Ma-

na, Batmana...  nie sposób zliczyć 
i wymienić tych wszystkich   po-
staci. Rozpoznać dzieci było bar-
dzo trudno. Na sali podczas plą-
sów robiło się kolorowo, wszy-
scy bawili się wesoło, uśmiech nie 
znikał z twarzy mimo chwilowego 
zmęczenia. Kiedy czas zabawy do-

biegł końca dzieci z żalem opusz-
czały salę balową. Bal umożliwił 
dzieciom i wychowawcom spę-
dzenie czasu w miłej atmosferze. 
Wspólna zabawa przyniosła wiele 
radości naszym wychowankom, a 

to było głównym celem tego balu.
Dziękujemy dzieciom i rodzi-

com za zaangażowanie w przygo-
towanie pięknych balowych stro-
jów.

 Agnieszka Zając
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OgłOszenie

Pomóż Fabianowi! 
Przekaż swój 1% podatku. 

Fundacja Dzieciom 
„Zdąrzyć z pomocą” 

31445 Ławniczek Fabian
KRS : 0000037904 
Za okazaną pomoc 

Dziękujemy!

o powierzchniach 20m2, 40m2 i 65m2 
przy ulicy Bankowej 

w Nowogardzie!
Możliwość przygotowania lokali pod konkretnego Najemcę.

DUŻY PRYWATNY PARKING!
Budynek w trakcie remontu, możliwość wynajęcia od marca 2018.

Tel. 501 762 576

Wynajmę
lokale użytkowe

żYCzeniA

W dniu 70 Urodzin    
Henrykowi

Daćkowskiemu
 serdeczne życzenia 

wspaniałego zdrowia, 
świetnej kondycji,
 spełnienia marzeń 

oraz radości w 
każdym nowym dniu

 życzą 
              Dzieci i Wnuki 

koncert charytatywny w nDk

Wystąpili dla Natalki 
W miniony piątek, 9 lutego, w sali kinowej Nowogardzkiego Domu Kultury odbył się koncert charytatywny dla Natalii – pięcioletniej dziewczynki z No-
wogardu, która boryka się z poważnymi problemami zdrowotnymi.  

Na scenie NDK wystąpili 
przedstawiciele różnych instytu-
cji i środowisk, w tym nauczycie-
le, przedsiębiorcy, radni, urzęd-
nicy, policjanci- razem 140 osób. 

Oprócz dochodu ze sprzedaży 
biletów, w przerwie pomiędzy 
występami licytowano też wie-
le cennych przedmiotów, które 
ofiarowali darczyńcy. Łącznie ze-

brano kwotę 28  005,50 zł (dane 
NDK), która zostanie przezna-
czona na leczenie i rehabilitację 
chorej dziewczynki z Nowogar-
du. 

Był to już kolejny koncert cha-
rytatywny pod hasłem „NDK i 
przyjaciele”, jaki zorganizowa-
no w Domu Kultury w Nowo-
gardzie. W poprzednich latach, 
również w ten sposób wspierano 
ciężko chore dzieci z terenu na-
szej gminy. 

Natalia urodziła się z wrodzo-
ną agenezją ciała modzelowate-
go i hipoplazją robaka móżdż-
ku, czyli groźnymi zaburzeniami 
mózgu, które powodują global-

ne obniżenie napięcia mięśniowe-
go. Dziewczynka nie jest w stanie 
funkcjonować bez pomocy dru-
giego człowieka – nie je samo-
dzielnie, nie chodzi, nie może się 
przemieszczać, nie mówi. Prze-
szła już kilka poważnych operacji, 
w tym tych ratujących życie, kil-
kanaście razy była hospitalizowa-
na. Mimo to dziewczynka się nie 
poddaje, walczy przy potężnym 
wsparciu najbliższych z przeciw-
nościami, jakie przyniósł jej los, 
by, choć trochę się usamodziel-
nić i mniej cierpieć. Dzięki żmud-
nej rehabilitacji, zaczęła już samo-
dzielnie siadać, uczy się także po-
rozumienia za pomocą piktogra-

mów. Niestety potrzeby są jesz-
cze bardzo duże, a rodzicom Na-
talki trudno jest samym pokryć 
wszystkie koszty z tym związane. 
Dlatego potrzebują pomocy w fi-
nansowaniu dalszej rehabilitacji i 
leczeniu swojej córki.  

Dla tych, którzy nie mogli wziąć 
udziału w piątkowym koncercie, a 
chcieliby wesprzeć Natalię, mogą 
to zrobić odpisując 1% podatku. 
Przy tekście publikujemy plakat z 
niezbędnymi danymi, które nale-
ży wpisać w odpowiednie rubry-
ki wypełniając coroczny PIT do 
Urzędu Skarbowego. 

MS
Fot. ze strony NDK, 

autor: Marzena Marcinkiewicz

Scena finałowa- dla Natalki wystąpiło przeszło 100 osób

Bogdan Wawryczuk ze swoją córeczką Natalią podczas piątkowego koncertu w 
NDK.
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kolejne okazałe zwycięstwo Pomorzanina

W środę z Iskrą Golczewo
W sobotę (10 lutego), na stadionie w Goleniowie, piłkarze Pomorzanina Nowogard rozgrywali sparing z A-Klasowym Leśnikiem Kliniska. Podopieczni 
Zbigniewa Gumiennego podtrzymali serię sparingowych zwycięstw i ponownie strzelili sporo bramek. Pomorzanin zdominował rywali na przestrzeni ca-
łego meczu i wygrał 4:0. 

Leśnik Kliniska – Pomorzanin Nowogard 0:4 (0:2)
Gole: Kamil Lewandowski (37’), Rafał Mendyk (42’), Michał Komenda (87’), Damian Kosior (89’)
Skład: Kornel Pękala – Marcin Skórniewski, Arkadiusz Balcer, Michał Komenda, Natan Wnuczyński – Rafał Mendyk, Damian Kosior, Maciej Grzejszczak, 

Maciej Dobrowolski – Kacper Litwin, Kamil Lewandowski; zmiany: Michał Teodorczyk, Radosław Masalski. 

Drużyna Leśnika Kliniska na co 
dzień występująca w A-Klasie, nie 
miała zbyt wiele argumentów do 
tego, aby przeciwstawić się Pomo-
rzaninowi Nowogard. Podopiecz-
ni Zbigniewa Gumiennego od po-
czątku kontrolowali boiskowe wy-
darzenia, choć na pierwszego gola 
musieli poczekać do 37. minu-

ty. Wówczas Kamil Lewandow-
ski znalazł się w sytuacji sam na 
sam z bramkarzem rywali i z bli-
skiej odległości posłał futbolów-
kę tuż przy słupku otwierając wy-
nik tego meczu. Pięć minut póź-
niej na listę strzelców wpisał się 
dobrze spisujący się w tym okre-
sie przygotowawczym Rafał Men-

dyk. Środkowy pomocnik z No-
wogardu dostał podanie w pole 
karne od Kacpra Litwina i moc-
nym strzałem z około 10 metrów 
nie dał szans golkiperowi Leśnika. 
Po zmianie stron obraz gry pozo-
stawał taki sam, choć nowogar-
dzianie przez bardzo długi okres 
nie byli w stanie podwyższyć wy-
niku meczu. Udało się to dopie-
ro w samej końcówce. Najpierw 
w 87. minucie Michał Komen-
da precyzyjnie uderzył z około 10 
metrów tuż przy słupku i zrobiło 
się 3:0. Dwie minuty później ko-
lejną swoją bramkę zdobył Da-
mian Kosior, który po raz kolejny 
występował w pomocy. Zawodnik 
Pomorzanina znalazł się w dogod-
nej sytuacji w polu karnym i usta-
lił wynik meczu na 4:0. W najbliż-
szą środę podopieczni Zbignie-
wa Gumiennego zagrają już z bar-
dziej wymagającymi rywalami. O 
godzinie 18:00, na boisku w Ka-
mieniu Pomorskim, piłkarze Po-
morzanina zagrają z Iskrą Golcze-

wo, która na co dzień występuje 
w wojewódzkiej okręgówce, czyli 
o jedną klasę rozgrywkową wyżej 
niż piłkarze z Nowogardu. Iskra w 
swojej lidze zajmuje 11. miejsce z 
liczbą 17 punktów wywalczonych 
w 15 spotkaniach. Zespół z Gol-
czewa wciąż nie może być pew-
ny utrzymania, a to wszystko za 

sprawą fatalnego bilansu wyjaz-
dowych spotkań – 1 zwycięstwo i 
7 porażek. Pomimo obecnej sytu-
acji Iskry, będzie to silny przeciw-
nik na tym etapie okresu przygo-
towawczego. O wyniku tego spa-
ringu poinformujemy w najbliż-
szym piątkowym wydaniu DN. 

KR

Rafał Mendyk strzela bramki i asystuje, jego występy w sparingach mogą napawać 
optymizmem Kamil Lewandowski otworzył wynik meczu z Leśnikiem Kliniska

Prawo zmusi do pokazywania sesji 
O tym, co dzieje sie na sesjach Rady Miasta i jak wygląda ich prawdziwy obraz mieszkańcy Nowogardu nie dowiedzą się z propagandowych gazetek wyda-
wanych przez Roberta Czaplę. Jest jednak nowe prawo, które zmusi urzędników do transmitowania obrad i jawności głosowań. Nie będą oni mogli rów-
nież odmawiać wykonywania poleceń Przewodniczącemu Rady.

Od początku kadencji R. Czapla 
wydał wojnę nowogardzkim rad-
nym. Jako osoba niezdolna do po-
rozumiewania się i kompromisu 
za pomocą dostępnych sobie środ-
ków propagandy prowadzi z radny-
mi wojnę informacyjną. Jej efektem 
jest straszenie społeczeństwa. Posu-
wa się nawet do takich absurdów, że 
przez radnych zabraknie pieniędzy 
na pensje dla nauczycieli lub ban-
daże w szklonych gabinetach pielę-
gniarskich. Każde swoje niepowo-
dzenie lub pomyłkę włodarz mia-
sta obwinia rzekomo nieprzychyl-
ną Radę i kreuje się na męczennika. 

Kierowany przez Czaplę Urząd 
Miasta na propagandę wydaje dzie-
siątki tysięcy złotych pieniędzy po-

datników. Oprócz regularnie wyda-
wanej gazetki, w której remont byle 
drogi, czy sprzątanie miasta poka-
zywane są jako epokowe osiągnię-
cia burmistrza, zakupiono też ka-
mery, aparaty i zatrudniono byłe-
go księdza. I najgorsze, że w tej akcji 
za publiczne pieniądze nie chodzi o 
informowanie, a dezinformowanie 
i ogłupianie mieszkańców. Jak wy-
gląda urzędowa rzeczywistość prze-
konali się w ostatni wtorek choćby 
mieszkańcy Wyszomierza, podczas 
próby odwołania ich sołtysa.  

Gdyby nie „Dziennik” Nowo-
gardzki” społeczność byłaby kar-
miona jedynie ściekiem urzędo-
wych pseudoinformacji. Warto tu 
docenić działalność wydawcy gaze-
ty i jej dziennikarzy. Nie każdy musi 
się z nimi we wszystkim zgadzać, 
bo z zawodowej natury mają budzić 
kontrowersje i prowokować dysku-
sję. Jednak, mimo iż tworzą instytu-
cję prywatną, to zmagań o prawdę i 
społeczne dobro nie można im od-
mówić. Istnienie gazety powoduje, 
że Nowogard nie stoczył się jeszcze 

do rangi gminy wiejskiej.  
Prawo z odsieczą prawdzie
Polski Parlament uchwalił w 

styczniu nowe prawo. Jego realiza-
cja pomoże obywatelom wyrobić 
sobie zdanie na obiektywnych pod-
stawach. Według przepisów obrady 
Rady będą musiały być transmito-
wane i utrwalane za pomocą urzą-
dzeń rejestrujących obraz i dźwięk. 
Nagrania obrad są udostępniane w 
Biuletynie Informacji Publicznej i 
na stronie internetowej gminy. Za 
realizację zadania odpowiedzialni 
będą urzędnicy, którzy dziś zajmują 
się propagandą. Każdy z mieszkań-
ców będzie mógł sam obejrzeć i wy-
ciągnąć wnioski z obrad sesji. 

Inny zapis nowej ustawy daje 
przewodniczącemu Rady możli-
wość wydawania poleceń służbo-
wych pracownikom urzędu gminy 
wykonującym zadania organizacyj-
ne, prawne oraz inne zadania zwią-
zane z funkcjonowaniem rady gmi-
ny, komisji i radnych. Przewodni-
czący będzie więc zwierzchnikiem 
pracowników urzędu. Zapis ten po-

winien również ułatwić funkcjono-
wanie samorządu, bo do tej pory 
urzędnicy prawdopodobnie parali-
żowani przez Czaplę, który jak je-
dyny pełni w stosunku do nich rolę 
pracodawcy,  odmawiali radnym 
dostępu do wielu informacji i doku-
mentów. Z takim postępowaniem, 
które ma utrudnić pracę spotkałem 
się również, jako przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej. Powoduje ono, 
że radni w starciu z maszyną urzęd-
niczą kierowaną przez Czaplę mają 
związane ręce.

Jest jeszcze jeden bardzo waż-
ny zapis nowego prawa. Chodzi o 
imienne wykazy głosowań radnych, 
które również będą dostępne na in-
ternetowych stronach urzędu. Reali-
zacja tego zapisu pozwoli na zwięk-
szenie przejrzystości głosowań i wy-
robienie zdania przez mieszkańców. 
Zdarzały się bowiem przypadki, że 
podnoszenie przez radnych rąk nie 
idzie w parze z naciskaniem guzika 
maszynki do głosowania. 

Wojna nie służy mieszkańcom
Pozostaje wierzyć, że nowe prawo 

wymusi na Czapli i Urzędzie, cho-
ciaż korektę zachowań, bo w to, że 
gminna gazetka zacznie pisać praw-
dę nie wierzę. Każdy będzie miał 
jednak możliwość obejrzenia obrad 
i wyciągnięcia wniosków, również z 
zachowania Czapli, któremu zdarza 
się knajacko obrażać radnych. Ak-
tualnie propagandowa wojna bur-
mistrza z radnymi sprawiła, że prze-
niósł on prawie całą swoją działal-
ność na pole propagandy. Może to 
martwić, bo za większość działań 
unika się odpowiedzialności, a tym-
czasem Nowogardowi w rozwoju 
uciekły nawet okoliczne miasteczka. 
Za pracą wyjechało stąd mnóstwo 
ludzi, także moich młodych kole-
gów, dla których Urząd Miasta ni-
gdy nie był wsparciem. Podczas gdy 
my toczymy spory o chodnik, inne 
gminy budują miejsca pracy, fabry-
ki i boiska...  Inną jakość zarządza-
nia placówkami publicznymi widać 
szczególnie dobrze, gdy pracuje się 
poza Nowogardem. 

Radny Marcin Nieradka 
(Prawo i Sprawiedliwość)
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Osińska Liga Piłki siatkowej

Niespodzianki i kontrowersje
W niedzielę (11 lutego), w hali sportowej ZSP w Osinie została rozegrana 9. kolejka Osińskiej Ligi Piłki Siatkowej. W najciekawszym spotkaniu Czerm-
nica ograła Węgorza 2:1, choć nie zabrakło w tym spotkaniu sporych kontrowersji… Niespodzianką było z pewnością zwycięstwo Gwiazdy Osina w me-
czu z Krzywicami.  

Na początek do walki przystą-
pili siatkarze z Żabowa oraz Ki-
korzy. Obydwa zespoły wystą-
piły w mocno okrojonych skła-
dach. Pierwszy set to prowa-
dzenie Kikorzy od początku do 
końca, pomimo prób podjęcia 
walki przez Żabowo. W drugim 
secie zawzięta walka punkt za 
punkt do stanu 22:22. Następ-
nie Kikorze obejmują prowa-
dzenie, a przy wyniku 23:24 ry-
wale z Żabowa psują zagrywkę 
i przegrywają już drugiego seta 
w tym meczu. Trzeci set to po-
nownie uważna gra Kikorzy i 
pewne zwycięstwo do 18. punk-
tów, które zapewnia tej druży-
nie komplet oczek.  W drugim 
meczu kibice oglądali bardzo 
ładne starcie Czermnicy z Wę-
gorzami. Prowadzenie w tym 
meczu w każdym secie zmie-
niało się kilkukrotnie. Nie za-
brakło mocnych ataków, punk-
towych bloków oraz asów ser-
wisowych.  W pierwszym secie 
Węgorza ogrywają wiceliderów 
do 21. W drugiej partii gra to-
czyła się punkt za punkt, osta-

tecznie więcej zimnej krwi za-
chowują siatkarze z Czermnicy 
i wygrywają 25:22. W decydu-
jącej o zwycięstwie partii wciąż 
nie brakowało zawziętej walki o 
każdy punkt. Zadecydowały de-
tale i przy wyniku 25:23 tryum-
fowała Czermnica. Nie obyło się 
jednak bez kontrowersji. Przy 
decydującym punkcie piłka po 
bloku wylądowała na aucie. Siat-
karze drużyny Węgorza twier-
dzili, że piłka po bloku dotknęła 
zawodnika atakującego. Było to 
jednak po drugiej stronie, przez 
co sytuacja była trudna do oce-
ny. Kapitan Węgorzy wcześniej 
został zmieniony, a jego następ-
ca nie próbował wywrzeć zmia-
ny decyzji, a szkoda, bo po me-
czu zawodnik Czermnicy przy-
znał się, że po ataku piłka zanim 
spadła w aut, otarła go po lewej 
ręce... Zabrakło jednak postawy 
fair play i to Czermnica wywal-
czyła 2 punkty, a Węgorza tyl-
ko jedno oczko. W trzecim spo-
tkaniu Gwiazda Osina walczyła 
z Krzywicami. Drużyna bronią-
ca mistrzowski tytuł wystąpiła 

w składzie z czterema siatkarka-
mi i jednym siatkarzem. Gwiaz-
da nieoczekiwanie pewnie wy-
grała 3:0, choć jak zauważyli ki-
bice, był to najsłabszy mecz tej 
drużyny… KEMKA pomimo 
przegranej zagrała dobre spo-
tkanie i była bliska zwycięstwa 
w drugim secie, bardzo dobra 
gra dziewczyn i Marcina Bom-
bały, który punktował z pierw-
szej i drugiej linii. Wspomaga-
ła ich zaprzyjaźniona drużyna z 
Węgorzy. Akcje i gra dziewczyn 
była na najwyższym poziomie. 
Choć reprezentanci Krzywic 
przegrali, to uśmiech nie znikał 
z ich twarzy. Postawa godna po-
chwały! W czwartym spotkaniu 
pojedynek dwóch najsłabszych 
drużyn, czekających na swoje 
pierwsze zwycięstwo, czyli Par-
lino – Bruklin. Mocniej tego 
pierwszego zwycięstwa pragnę-
li siatkarze z Parlina, którzy wy-
grali 3:0, odpowiednio pozwala-
jąc rywalom na coraz mniejsze 
zdobycze punktowe. W przed-
ostatnim starciu Czarni No-
wogard nie dali szans zespoło-
wi Michorka. Pomimo wyni-
ku, warto podkreślić, że była to 
bardzo dobra gra obu zespołów, 
przez co mecz podobał się kibi-
com. Czarni zagrali bardzo do-
brze w obronie i zdobyli dużo 
punktów blokiem. Kapitan no-
wogardzian po raz kolejny zmo-
tywował swój zespół do walki i 
przyniosło to kolejne 3 punkty. 
Na koniec mecz Słajsino – Woj-
cieszyn. Gdy gra Wojcieszyn są 
i wierni kibice z trąbkami i wu-
wuzelami. Echo niosło się na 
całą Osinę. Za wyjątkiem trze-
ciego seta było to bardzo za-
cięte widowisko. Oba zespoły 
przystąpiły do gry wzmocnio-

ne. Set pierwszy to prowadze-
nie, pewna gra i wygrana pod-
opiecznych Mateusza Saji, choć 
chwilami nie było łatwo. Set 
drugi zaczął się od prowadze-
nie Słajsina. Zespół Miłosza Ry-
baka grał bardzo dobrze do sta-
nu 18:17. Potem pojawiły się 
problemy z odbiorem bardzo 

mocnej zagrywki z Wojcieszy-
na Dawida i Olka. Wojcieszyn 
ostatecznie wygrywa w drugim 
i trzecim secie i przy wyniku 3:0 
zgarnia pełną pulę. Przy arty-
kule publikujemy komplet wy-
ników oraz aktualną tabelę. 

KR

Osińska Liga Piłki Siatkowej
9. kolejka:
Żabowo – Kikorze  0:3 (21:25, 23:25, 18:25)
Czermnica – Węgorza  2:1 (21:25, 25:22, 25:23)
Krzywice – Gwiazda  0:3 (15:25, 24:26, 17:25)
Parlino – Bruklin  3:0 (25:19, 25:16, 25:11)
Michorek – Nowogard  0:3 (21:25, 20:25, 20:25)
Słajsino – Wojcieszyn  0:3 (21:25, 23:25, 16:25)

M M Zw. Po. P Sety +/- Małe pkt.
1 Czarni Nowogard 9 8 1 25 25 – 2 665 – 415 
2 Czermnica 9 8 1 23 23 – 4 653 – 450 
3 KEMKA Krzywice 9 7 2 18 18 – 9 624 – 524 
4 Gwiazda Osina 9 6 3 20 20 – 7 622 – 525 
5 Węgorza 9 6 3 18 18 – 9 626 – 528 
6 Wojcieszyn 9 6 3 17 17 – 10 599 – 559 
7 Michorek 9 4 5 11 11 – 16 578 – 567 
8 Słajsino 9 3 6 10 10 – 17 524 – 601 
9 Żabowo 9 3 6 8 8 – 19 532 – 610 
10 Kikorze 9 2 7 7 7 – 20 478 – 615 
11 Parlino 9 1 8 4 4 – 23 490 – 645 
12 Bruklin Osina 9 0 9 1 1 – 26 319 – 672 

Czarni Nowogard pozostają najlepszym zespołem OLPS

Gwiazda Osina pokonała Krzywice bez straty seta
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Kijana redakcja "WBreW": monika rasowska, Aleksandra Lisowska

Uczniowie ZSP  
na lekcji filmowej 
7 lutego (środa) w Nowogardzkim Domu Kultury odbyła 
się kolejna lekcja filmowa, którą poprowadził Pan Krzysz-
tof Spór - dziennikarz zajmujący się  tematyką filmową i me-
dialną, promotor i animator kultury filmowej. Tym razem 
młodzież ZSP mogła obejrzeć film pt.: „Lot nad kukułczym 
gniazdem” w reżyserii Milosa Formana z niezapomnanymi 
rolami Jacka Nicholsona  (McMurphy) oraz Louise Fletcher 
(siostra Rathed).  

Niezwykła wizyta w ZSP 
„Dobrze jest znaleźć sobie hobby, które tak człowieka wciąga, że z radością czeka na kolej-
ny tydzień, zamiast ponuro liczyć dni...”

W dniach 7 i 8 lutego 2018 roku 
w ramach konkursu „Bezpiecz-
na szkoła-bezpieczny uczeń” mie-
liśmy zaszczyt gościć w naszej 
szkole wspaniałego człowieka, 
pełnego radości życia i wewnętrz-
nej siły jakim jest Pan Michał 
Urtnowski-wieloletni zawod-

nik kolarstwa, który uległ wy-
padkowi podczas jednego z tre-
ningów. Od momentu wypadku 
Pan Michał jest osobą niepełno-
sprawną, ale nadal uprawia sport 
i rozwija swoją pasję. Dziękuje-
my Panu Michałowi za rozmo-
wę, wskazówki dotyczące nasze-

go bezpieczeństwa w różnych sy-
tuacjach, ale przede wszystkim za 
to, że pokazał nam jak wielka siła 
może tkwić w pasji…W spotka-
niu wzięły udział klasy: I TIPS, I 
TLS, II TŻ, III TL, III TŻ, III TPS, 
III TE III TI, IV TPS, IV TŻ, IV 
TL, IV TH i IV THE.

Drużyna chłopców

Uczniowie klasy III TŻ podczas seansu filmowego

Widzowie tuż przed projekcją filmu 

Uczniowie ZSP górą! 
6 i 7 lutego w ZSP Nowogard 

odbył się finał powiatu w piłce 
ręcznej dziewcząt i chłopców. 

W rozgrywkach dziewcząt bra-
ły udział zespoły z ZSP Nowogard 
, II LO Nowogard i I LO   Nowo-

gard. Pierwsze miejsce i awans do 
Mistrzostw Regionu B zdobyła 
drużyna ZSP Nowogard . W roz-
grywkach chłopców brały udział 
4 zespoły -  ZSP Nowogard, I LO  
Nowogard, II LO Nowogard i ZSP 

w Goleniowie. Pierwsze miejsce i 
awans do Mistrzostw Regionu B 
zdobył zespół ZSP Nowogard. 

Gratulujemy!!!

Drużyna dziewcząt 

Pan Michał Urtnowski podczas spotkania z młodzieżą...

..opowiadał o swoich przeżyciach oraz bezpieczeństwie  
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

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

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

zatrudni kierowców samochodów 
ciężarowych 

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

rOzkłAD JAzDY PkP

Bezpłatne kursy języka niemieckiego 
dla opiekunów osób starszych. 

Ilość miejsc ograniczona. 
Po kursie gwarantowana praca,  

duża baza ofert i atrakcyjne zarobki. 

Zadzwoń 517 175 599.                          

Sprzedam mieszkanie 
własnościowe w centrum 

Nowogardu o pow. 60 m2, 
IV piętro – cena 210 tys. zł. 

Tel. 608 392 453

ENDOKRYNOLOGICZNY
Lek. med. Adriana Dubińska-Walczak

specjalista chorób wewnętrznych
- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

CHORÓB CUKRZYCY I NADCIŚNIENIA
Lek. Ewa Zdawska

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista diabetolog 

GABINETY MEDYCZNE

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

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

pn., wt. - 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)
U W A G A
Od dnia 10.12.2017r nastąpiła zmiana rozkładu jazdy pociągów, po-

niżej prezentujemy godziny odjazdów pociągów z Nowogardu w kie-
runku na Szczecin Główny i Kołobrzeg.

Kierunek Szczecin Główny:
Godz. Od-

jazdu:
Nowogard

Stacje pośrednie: Przystanek 
końcowy:

Szczecin 
Główny

04:50
pon.-piąt.

Wyszomierz, Osina, Mosty, Gole-
niów, Kliniska, Szczecin Dąbie, Szcze-
cin Zdroje, Szczecin Port Centralny,

05:48

06:36
pon.-sob.

Wyszomierz, Osina, Mosty, Gole-
niów, Kliniska, Szczecin Dąbie, Szcze-
cin Zdroje, Szczecin Port Centralny,

07:38

07:47
pon.-niedz. 

Wyszomierz, Osina, Mosty, Gole-
niów, Kliniska, Szczecin Dąbie, Szcze-
cin Zdroje, Szczecin Port Centralny,

08:59

10:21
pon.-niedz.

Wyszomierz, Osina, Mosty, Gole-
niów, Kliniska, Szczecin Dąbie, Szcze-
cin Zdroje, Szczecin Port Centralny,

11:34

14:27
pon.-niedz.

Wyszomierz, Osina, Mosty, Gole-
niów, Kliniska, Szczecin Dąbie, Szcze-
cin Zdroje, Szczecin Port Centralny,

15:40

16:36
pon.-niedz.

Wyszomierz, Osina, Mosty, Gole-
niów, Kliniska, Szczecin Dąbie, Szcze-
cin Zdroje, Szczecin Port Centralny,

17:49

18:39
pon.-niedz.

Wyszomierz, Osina, Mosty, Gole-
niów, Kliniska, Szczecin Dąbie, Szcze-
cin Zdroje, Szczecin Port Centralny,

19:55

Kierunek Kołobrzeg:
Godz. Od-

jazdu:
Nowogard

Stacje pośrednie: P r z y s t a -
nek końco-
wy:

Kołobrzeg
07:48
pon.-sob.

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

09:02

09:20
sobota,nie-

dziela

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

10:29

11:49
pon.-niedz.

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

13:00

13:47
pon.-piąt.

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

15:07

15:56
pon.-niedz.

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

17:15

17:57
pon.-niedz

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

19:19

20:23
pon.-sob.

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

21:37

21:55
p o n - p i ą t . , 

niedziela
1 przesiadka

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

22:59

rozkład jazdy komunikacji miejskiej

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

ATERIMA MED. 
Opiekunki 

w Niemczech. 
Sprawdzine oferty!
Tel. 91 506 55 55
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OgłO sze niA drob ne

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

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

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:

kontakt: 785 601 002

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy

Drewno opałowe 
liściste mieszane
 tanio sprzedam 

 506 012 706, 
506 012 704

ADN Sp. z o.o. 
ul.Zamkowa 20 

72-200 Nowogard 
Zatrudnimy: 

kierowca kat. C+E
pracownik drogowy 

Tel. 

609 124 162 
e-mail: 

adn1@op.pl

Ośrodek Wczasowy 
PORTUS w Międzywodziu 

poszukuje 
konserwatora. 
601 732 330

nierUCHOmOŚCi

•	 Sprzedam	 tanio	 działkę	 budowlaną	
w	Kościuszkach	1202	m2.	Przy działce 
prąd, woda, kanalizacja, dojazd ut-
wardzony w pobliżu jeziora. 575 345 
659 

•	 Do wynajęcia lokal handlowy ok. 
40m2 ul. Kościuszki 2g Nowogard. 
693 850 197

•	 Sprzedam działki budowlane w peł-
ni uzbrojone. Już z planem zagospo-
darowania przestrzennego. Oszczę-
dzasz czas i pieniądze! 693 850 197 
Najlepsze ceny w Nowogardzie, Osie-
dle Słoneczne. 

•	 Do	wynajęcia	pomieszczenie	na	biuro	
11m2,	I	piętro,	Nowogard.	Ul.	700	le-
cia	17b.	Tel.	501	549	818

•	 sprzedam działki budowlane w 
karsku przy drodze. 691 664 658

•	 Do wynajęcia lokal pod działalność 
gospodarczą. 609 24 58 16 

•	 Szukam mieszkania na parterze w 
centrum Nowogardu, min 3 pokoje. 
913920584 

•	 Kawalerka do wynajęcia. 696 207 172

•	 Poszukuje garażu do wynajęcia. Tel. 
668 17 12 12 

•	 Sprzedam garaż na Jana Pawła II. 
Cena 20500 zł. Tel. 609 931 915 

• Kupię działkę budowlaną w Nowogar-
dzie min 15 ar 696160731

•	 Kupię mieszkanie za gotówke. 780 
116 368 

•	 Sprzedam mieszkanie, III piętro, 3 po-
koje, Poniatowskiego. Tel. 721 922 
930

•	  Sprzedam garaż przy ul. Jana Pawła 
II. 694 440 207 

•	 Do wynajęcia kawalerka częściowo 
umeblowana. 608 111 129 

•	 Kupię mieszkanie 2 pokojowe w No-
wogardzie z własnym ogrzewaniem 
gazowym. Tel. 669 823 060, 723 620 
134

•	 Do wynajęcia lokal 22m2 ul. Rtm. Pi-
leckiego 2a. Tel. 694 022 406, 695 209 
162 

•	 Do wynajęcia mieszkanie. Tel. 783 
073 581 

•	 Sprzedam kawalerkę 25m2, II piętro 
w centrum bez pośredników. 695 251 
802 

•	 Do wynajęcia pokój. 604 279 006

•	 Sprzedam mieszkanie bezczynszowe 
M2 56m2, Wierzbięcin 18/12. Tel. 605 
470 602

•	 Sprzedam garaż 18m2, 15 lutego. 605 
281 226 

•	 SPRZEDAM DUŻY DOM W CENTRUM 
DOBREJ, DUŻE PODWÓRKO,GARAŻ 
TEL 508-513-824

• ZAMIENIĘ DOM W DOBREJ NA MIESZ-
KANIE W NOWOGARDZIE,GOLENIOWI
E,SZCZECINIE TEL 508-513-824

•	 Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
w Nowogardzie. 881 640 891

mOTOrYzACJA

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

•	 Sprzedam Kia Clarus, 2001, 1,8 ben-
zyna + gaz (założony 2012 r., 80 li-
trów butla), 181.000 km - serwiso-
wany, srebrny met. sedan, opony zi-
mowe, nowa chłodnica klimatyzacji, 
webasto, el. szyby, centralny zamek, 

nowe klocki hamulcowe, rozrząd, 
cały układ wydechowy, inne. Cena 
4850zł, zadbany, tel. 605 522 340.

•	 sprzedam Opel Astra, rok prod. 97, 
1200zł. Tel. 518 488 714

•	 Citroen C-1, 2007 rok, sprzedam. 604 
774 854 

•	 Toyota Avensis 2002 listopad, prze-
gląd techniczny listopad 2018, Silnik 
D4D cena do negocjacji. 602 797 340 

•	 Sprzedam Opel Corsa 1. w gazie, cena 

1000 zł. 696 258 642 

rOLniCTWO

• SPRZEDAM – kaczki, gęsi  skubane. 
796759414

•	 Sprzedam tuczniki. 606 576 417

•	 Kupię marchew od rolnika. 512 340 
806 

•	 Sprzedam ciągnik MTZ 82 TS rok 96 i 
Ursusa C330. Tel. 501 086 565 

•	 Sprzedam prosiaki. 91 39 28 019 

•	 Sprzedam pszenżyto paszowe. 606 
406 341 

•	 Sprzedam facalię. Tel. 793 006 469 

•	 Przyczepa D35 niska, sztywna, bez 
dokumentów, stan bardzo dobry. 
Cena 2950 zł. Tel. 692 608 128 

•	 Sprzedam prosiaki. 889 520 536 

•	 Sprzedam ziemię Dąbrowa Nowo-

gardzka. 795 743 314 

	USŁUGI
•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWANÓW, 

WYKŁADZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ 
SAMOCHODOWEJ/ SKÓRZANEJ MA-
TERIAŁOWEJ / POŚCIELI WEŁNIANEJ 
/ LANOLINĄ/SPRZĄTANIE: CZYSZCZE-
NIE FUG.TEL.604 373 143 , 794 229 
083.

•	 Elektryk z uprawnieniami E+D. Tel. 
607 289 419 

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

• Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

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

•	 FIRMA	USŁUGOWA	„Zielona”.	Wyna-
jem	sal	na	konferencje,	 zebrania,	 sz-
kolenia.	91	39	26	691

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606
• Firma budowlana z wieloletnią 

działalnością przyjmie zlecenie 
na budowę domów od podstaw, 
przekładek dachów, docieplenia, 
układanie kostki, różne rodzaje. Tel. 
607 137 081; 

• Mycie okien. 731 792 825
• MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawia-

my za gotówkę na raty laptopy tablety 
telefony. Skupujemy laptopy telefony. 
Adres Nowogard 700Lecia 15 I piętro 
nad apteką tel 91-577-53-73 lub 792-
228-896

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

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

•	 AGENCJA REKLAMOWA VIZART, opra-
wianie prac w 2 minuty, bindowanie, 
wydruki, ksero, laminowanie, Nowo-
gard ul. 700 lecia 15 (nad sklepem 
zielarskim)Tel. 605 522 340 

•	 Przepisywanie prac (licencjackich, 
magisterskich i innych), dokumen-
tów, CV, listów motywacyjnych, Szyb-
ko, solidnie. Agencja reklamowa Vi-
zart  Nowogard ul. 700 lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim)Tel. 605 522 340.

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

• Wyburzamy, budujemy i remontuje-
my. 668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 988 
735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, układa-
nie kostki granitowej, polbruku. 726 
403 937

•	 Wykonam pracę remontowe. 691 
430 490 

•	 naprawa AgD nowogard. 698 352 
406

•	 Wypełniam dokumenty do ZUS na 
emeryturę i rente. Tel 507 872 391 

•	 nauka gry na keyboardzie, gita-
rze lub innym instrumencie – tanio. 
669 889 627

•	 TRANSPORT. 600 182 682

•	 Dachy. 660 879 108 

•	 Usługi transportowe TRANSIT-MAXI. 
503 153 159 

•	 Remonty domów, mieszkań wykoń-
czenia wnętrz. 722 154 477

•	 Matematyka. 668 17 12 12 

•	 Budowa domów, ogrodzenia wolne 
terminy. Tel. 605 580 496 

•	 Solidnie, fachowo, szybko, okna i 
drzwi z listwowaniem, wykonam każ-
dy remont mieszkania. 665 715 273 

•	 Firma remontowa-wykończeniowa. 
Malowanie, szpachlowanie, płytki, 
panele. Tel. 534220317

PrACA

•	 Aktivmed24.pl Opiekunki se-
niorów niemcy. Premie wakacyjne, 
530555015

•	 AmBerCAre24 Opiekunki do ni-
emiec, wymagany j. niemiecki ko-
munikatywny, zarobki netto do 
1500 euro/mies., wyjazdy od zaraz, 
sprawdzone oferty, legalnie 737 
451 825, 737	886	919,	737	489	914

•	 spawaczy zatrudnię. Atrakcyjne 
wynagrodzenie. 503 032 234 

•	 Przyjmę do pracy ekspedientkę 
odpowiedzialną, sumienną. 797 
394 807 

• Zatrudnię elektryków – pomocników 
elektryków, dorywczo do prac bi-
urowych. 606 824 461

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

•	 Zwrot	podatku	z	pracy,	 rodzinne,	ur-
lopowe	 Niemcy,	 Holandia,	 Austria,	

Anglia,	Belgia,	Norwegia.	Tel.	71/385	
20	18,	601	75	97	97

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

•	 zatrudnię mechanika. 501 762 576 

•	 Przyjmę do pracy ekspedientkę od-
powiedzialną, sumienną. 797 394 807 

•	 Zatrudnię tynkarza. 502 103 432 

•	 Zaopiekuję się osobą starszą, dziec-
kiem, zajmę się sprzątaniem w godzi-
nach 9.00-15.00,. Tel. 517 983 502 

•	 Przyjmę pracownika budowlanego. 
607 654 692

•	 Zatrudnię pracownika na fermie dro-
biu gm. Osina. Dobre warunki płaco-
we. 511 731 352 

•	 Pracownika na budowę. 606 44 97 02 

•	 Zaopiekuję się osobą starszą w życiu 
codziennym od 9-17.00. Tel. 733 794 
989

•	 Praca w Niemczech, legalna dla płyt-
karza. Prawo jazdy i doświadczenie. 
539 523 531 

•	 Zatrudnię Panią do opieki nad osobą 
starszą. Dzwonić po 16. 512 427 899

•	 Zatrudnię blacharza-lakiernika na 
czas nieokreślony. Atrakcyjne zarob-
ki, praca w Nowogardzie. 668 841 631 

•	 Zatrudnię emeryta-rencistę na stróża 
w Goleniowie – tel. 606-651-290

•	 Zatrudnię ekspedientkę w sklepie Le-
wiatan ul. Boh. Warszawy/ Tel. 502 
239 619, 91 39 21 373 

•	  Zatrudnię pracownika usługi remon-
towo-budowlane. 697 329 453 

•	 Zatrudnię barmankę. 693 521 211 

•	 Poszukuje zduna fachowca do posta-
wienia otwartego kominka. 660 206 
833

•	 Przyjmę do pracy ekspedientkę lub 
na staż. Sklep spożywczo-przemysło-
wy. Tel.  887 15 12 74

•	 Pracownika zatrudnię na budowę z 

doświadczeniem, dobre zarobki. 606 

449 702 

inne  

• Sprzedam drewno suche tanio. 691 
848 026

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

•	 sprzedam drewno opałowe. 667 
788 820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 kg. 
790 285 382

•	 Sprzedam drewno kominkowe olchę. 
730 744 751 

•	 Sprzedam smartwatch, SAMSUNG 
GEAR FIT SM-R350 CZARNY, nowy 
nieużywany w pudełku, cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522340

•	 Sprzedaż siatki ogrodzeniowej le-
śnej-panele ogrodzeniowe, słupki, 
drut oraz cały asortyment. Transport 
gratis. Tel 721 668 245 

•	 Stare samochody, motocykle, rowe-
ry, literaturę kupię. 600 182 682 

•	 Ogrodzenie ogrodowe, metalowe 
ramka z katownika w srodku zbroje-
ne /wzor/ prentowe wymiar 2,0m x 
1,0 m+ slupek razem szt 16 oraz furt-
ka 90 x 90cm z zamkiem ogrodzenie 
jest jeszcze zamontowane cena za 
1 kpl. 50 zl z powodu modernizacji 
ogrodzenia sprzedam - okazja ! stan 
dobry tel 691 686 772

•	 Piece gazowe c.o.vaillant z ni-
emiec dwufunkcyjne wiszace 
po przegladzie serwisowym do 
mieszkania,domu cena od 1.200zl 
sprzedam tel 691 686 772 

•	 Piece gazowe c.o tylko ogrzewanie 
stojace zeliwne lub wiszace niemeck-
ie vaillant zaplon elektroniczny wyso-
ka jakosc do mieszkania,domu,sklepu 
itp po przegladzie serwisowym cena 
od 1.000 zl tel 691 686 772

•	 Ceownik 200 długość 5m sztuk 2. Ta-
nio sprzedam. 605 967 588

•	 Sprzedam szafę 3-drzwiową (ciem-
ną), komodę+narożnik+ława(szkla-
na), 2 telewizory 32 i 36 cali (nowo-
czesne z pilotem). Cena do uzgodnie-
nia. 888 743 400 

•	 Oddam telewizor starego typu 
sprawny. 607 617 849

•	 Sprzedam bieżnię elektryczną Matrix 
18 km/h, cena nowej 3600 zł, cena 
sprzedaży 1490 zł, tel. 502 385 935

•	 Kupię westfalkę w dobrym stanie. 
502 103 432 

•	 zgubiono dokumenty, prawo jaz-
dy, dowód rejestracyjny na nazwi-
sko marian Dziedzic. 721 922 930 

•	 Sprzedam meble Amelia : łóżko z ma-
teracem, komoda, szafa z nadstawką, 
szafka nocna oraz łóżko dziecięce z 
szufladami. 605 522 340
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regULArnA LiniA mi krO BU sO WA serOCki Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

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

PrzeWóz OsóB - rO mAn BiŃCzYk - Linia regularna 
 TeL. 607 310 591 

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

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

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

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

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

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

gOLCzeWO - nD 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

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

rOzkłAD JAzDY BU sóW

Dziennik nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: no wo gard, Osi na. 
re dak cja: marek słomski prezes, marcin simiński redaktor naczelny, 

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

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

inFOrmATOr LOkALnY - nOWOgArD
Telefony alarmowe
Policja  - 997, 112
Komisariat Policji Nowogard - 91 57 92 316
Straż pożarna  - 998
Posterunek PSP Nowogard - 91 39 20 118
Pogotowie ratunkowe - 999
Stacja Pogotowia Ratunkowego 
w Nowogardzie - 91 43 26 103
Pogotowie gazowe  - 992
Pogotowie energetyczne - 991
Pogotowie wodn.-kanal. (PUWiS) 
 - 91 39 20 711; 994

Dyżur nocny
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna   
 - 91 39 78 430; 
 609 361 999; 
 665 283 928

Przychodnie - poradnie
Szpital - centrala - 91 39 21 356
Praxis - SZOZ - 91 39 20 787
Praxis - Centrum 
okulistyczno-optyczne - 91 39 27 272
POZ Przychodnia przyszpitalna  
 - 91 39 21 800; 
 91 39 21 806
Medyk - 91 39 29 921
PRAXIS 2 - M. Drobińska - 91 39 25 943
NZOZ “Sanus” - 91 39 26 960
NZOZ “Pro-med” - 91 39 26 740
NZOZ “Leks” - 91 39 25 525
NZOZ “Baby-med”  - 91 39 26 013
Mardent - gabinety lekarskie  
 - 91 39 22 633
Revital - Ośrodek Rehabilitacji 
i Odnowy Biologicznej - 91 39 21 467; 
 609 456 577
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne 
 - 91 39 20 926
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
dzieci, młodzieży i ich rodzin 
 - 91 39 20 743
Warsztaty terapii zajęciowej - 91 39 25 282
Zakład domowej opieki długoterminowej - 
91 39 26 531; 
 509 142 650
stomatologia
Praxis - Centrum stomatologiczne  
 - 91 39 26 999
Pracownia protetyki stomatologicznej - 
Danuta Drapikowska 91 39 26 870
Protetyka stomatologiczna 
- Elżbieta Wysocka 
i Kazimierz Trojanowski - 91 39 26 107
“Nowo-dental” B. Szulejko  
 - 91 39 21 467
“Dental - med”  - 91 39 22 098; 
 504 069 800
Lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz  
 - 91 39 25 003; 
 603 705 630
Lek. Stom. Andrzej Rynkiewicz
pogotowie stomatologiczne - 607 771 777
lek. Stom. D. Wałęga - Bąk - 604 441 609
lek. stom. A Mogilnicka - 506 606 955
lek. stom. E. Rosa - 532 512 703
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 39 26 639
lek. stom. M. Andrzejewska - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 601 736 804

Urzędy
Urząd Miejski  
 - 91 39 26 200
Biuro Obsługi Interesanta w UM  
 - 91 39 26 214
Biuro Rady w UM - 91 39 26 210

Urząd Stanu Cywilnego - 91 39 26 230
Wydział Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środow. 
 - 91 39 26 243
Wydział spraw społecznych i obywatelskich
Meldunki - 91 39 26 213
Dowody osobiste - 91 39 26 215
Zarządzanie kryzysowe - 91 39 26 234
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
Geodezji i Rolnictwa - 91 39 26 226
Wydział Rozwoju Lokalnego, 
Funduszu, Kultury i Sportu - 91 39 26 293
Wydział Inwestycji i Remontów  
 - 91 39 26 241
Biuro Podatków i Opłat - 91 39 26 217
Referat Edukacji - 91 39 25 464
Zarząd Budynków Komunalnych  
 - 91 39 26 267
Powiatowy Urząd Pracy f/Nowogard 
 - 91 39 21 376;  
 91 39 21 813
Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii - 91 39 21 118
w nagłych wypadkach - 609 740 647

Wydział komunikacji
Rejestracja pojazdów - 91 57 92 702
Prawo jazdy - 91 57 92 703
Fax - 91 39 21 852

OPs - Ośrodek Pomocy społecznej
Kierownik - Dorota Maślana - 91 39 26 248
Świadczenia rodzinne
- A. Lalik  - 91 39 26 268
Dział usług opiekuńczych 
- B. Ziółkowska - 91 39 20 200

Poczta
ul. 3 Maja - 91 39 21 300; 
 91 39 21 183
ul. Warszawska - 91 39 20 834

nadleśnictwo nowogard - 91 39 20 640
zakład karny nowogard - 91 43 26 600

gabinety weterynaryjne
Danuta Czerwińska
ul. J. Wybickiego 2 - 91 39 23 786
Animal-Vet
ul. Zielona - 666 135 133
Janusz Soroka
ul. L. Okulickiego 6  - 570 656 616
Zdzisław Truszyński
ul. T. Kościuszki 21 - 91 39 21 801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 38 - 91 39 20 814
szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1 - 91 39 26 270
Szkoła Podstawowa nr 2 - 91 39 26 274
Szkoła Podstawowa nr 3 - 91 39 26 291
Szkoła Podstawowa nr 4 - 91 39 23 028
SP w Długołęce - 91 39 10 492
SP w Orzechowie - 91 39 10 994
SP w Strzelewie - 91 39 10 224
SP w Żabowie - 91 39 10 694
SP w Błotnie - 91 39 10 190
SP w Wierzbięcinie - 91 29 10 795
I Liceum Ogólnokształcące - 91 39 20 213
Liceum Ogólnokształcące nr II - 91 39 25 107
ZSP im. Stanisława Staszica - 91 39 21 162
Prywatne Publiczne Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych; 
Niepubliczna Szkoła Policealna  
 - 91 39 26 691
Prywatne Liceum Ogólnokształcące
 Zaoczne Centrum Edukacji Zdroje  
 - 91 39 25 494

Prywatne Policealne Studium Zawodowe  
 - 91 39 22 181
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  
 - 91 39 20 108

Przedszkola i żłobki
Przedszkole nr 1
ul. Żeromskiego - 91 39 26 286
Przedszkole nr 3
ul. J. Poniatowskiego - 91 39 26 288
Przedszkole nr 4
ul. T. Kościuszki - 91 39 26 287
Zielone Przedszkole
ul. Zielona - 91 39 26 691; 
 505 388 292
Artystyczne Przedszkole 
Kraina Fantazjiul. Gen. J. Bema - 660 797 838
“Promyczek” Specjalistyczny 
punkt przedszkolny, 
ul. Boh. Warszawy - 609 931 469
Niepubliczny Żłobek "Maluszkowo”
ul. ks. Racibora - 534 015 943
Niepubliczny “Malinowy Żłobek”
ul. Boh. Warszawy - 604 873 917

kultura
Miejska Biblioteka Publiczna  
Dyrektor - 91 39 26 260
Czyt. dla dorosłych - 91 39 26 261
Nowogardzki Dom Kultury  
Sekretariat - 91 39 26 283
Biuro kina/ dział imprez i promocji 
 - 91 39 25 779
Kasa - 91 39 26 262

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP - 91 39 26 370; 
 506 081 328
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego   
 - 91 39 21 004
Parafia pw. MB Fatimskiej  
 - 91 39 21 592

Usługi pogrzebowe 
J. Furmańczyk, Zakład Pogrzebowy  
 - 91 39 21 767
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  
 - 692 354 065
MEMORIS M. Śmigiel - 693 230 190

Apteki
Centrum Zdrowia
ul. 700-lecia - 91 57 62 139
Majowa
ul. 3 Maja - 91 30 70 708
Cefarm
ul. Plac Wolności - 91 39 20 203
Cardia
ul. 700 - lecia - 91 39 21 330
Niebieska
ul. 15 Lutego - 91 43 26 177
Asa
ul. Warszawska - 91 39 20 494
Niebieska 2
ul. Kościuszki - 91 57 90 830
Nowa Farmacja
ul. Bohaterów Warszawy - 91 57 30 437

Taksówki - 91 39 20 260

Pomoc drogowa
Grzegorz Irzymski - 91 39 22 402; 
 601 893 944
Andrzej Słomski - 665 770 442
Krzysztof Pietrzak - 601 938 293
R&J MIX - 608 731 620

Urząd gminy
Wójt - 91 39 10 390
Kierownik USC, St. ds. obywatelskich
 i ewidencji ludności  - 508 499 549
St. ds. podatków i opłat  - 508 499 661
St. ds. zarządzania kryzysowego, obrony cy-
wilnej i ochrony środowiska  - 508 499 580
Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami  
 - 508 499 247
St. ds. obsługi organów Gminy, działalności 

gospodarczej, kultury i zdrowia  - 508 499 567
St. ds. funduszy zewnętrznych, promocji, 
turystyki i sportu  - 508 499 620
OPs - Ośrodek Pomocy społecznej
Kierownik Anna Kaliczyńska - 508 499 534
Pracownicy socjalni - 508 499 561
 508 499 483
Asystent rodziny Patrycja Bielej - 508 499 621
gminna Biblioteka Publiczna
Kierownik Krzysztof Górecki - 91 39 10 305

szkoła Podstawowa im. B. Malinowskiego
Dyrektor Tatiana Olbert - 91 39 10 389
Sekretariat - 91 39 10 380
Przychodnie
NZOZ “Proximus” - 91 39 10 310
Punkt apteczny - 91 39 11 611
Poczta - 91 39 10 323
Parafia pw. NP NMP w Osinie - 91 39 10 386

inFOrmATOr LOkALnY - OsinA
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TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

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

www.partnerstal.pl

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

r e k L A m A
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

OgłOszeniA

Materiał                                      cena do 100 kg cena powyżej 100 kg
1. Miedź                   18,00 zł/kg               19,00 zł/kg
4. Mosiądz       11,00 zł/kg               11,50 zł/kg
5. Akumulatory         2,50 zł/kg                 2,70 zł/kg
6. Felgi aluminiowe        4,80 zł/kg                 5,00 zł/kg
7. Ołów          5,20 zł/kg                 5,50 zł/kg
8. Aluminium elektryczne       5,00 zł/kg                5,50 zł/kg
9. Aluminium grube        4,20 zł/kg                4,50 zł/kg
10. Aluminium niesort       3,80 zł/kg                4,00 zł/kg
11. Złom cienki (blacha)       0,58 zł/kg                0,58 zł/kg
12. Złom gruby (wsad, żeliwo)          0,75 zł/kg                0,75 zł/kg

Skup hurtowy metali kolorowych 

Przy wadze ok. 1000 kg metali kolorowych ceny do negocjacji

Firma P.P.U.H. Oskar Bonda w Nowogardzie • ul. Nadtorowa 14b

Płatne gotówką od ręki
więcej informacji  tel. 511 444 559

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA



POLSKI 
WYDAWCA
Dom Judy sp. z o.o.

Wyspy Kanaryjskie, Cypr, Włochy, Grecja, 
Maroko, Bułgaria, Chorwacja, Kuba, Meksyk

Rezerwując wycieczki i wczasy
do 25.02.2018 r. na rok 2018

PROMOCJA do 40%
28.04 - 3.05.2018 Szwajcaria

Będą konkursy na dyrektorów szkół
Przedsiębiorca robi swoje

reklama

reklama

reklama

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

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

Zapraszamy

Nasze atuty:

Piątek 
16 lutego 2018 r. 
Nr 14 (2642)
nakład 3000 
Rok XXV   ISSN 1897-2640 

Cena 2,00 zł 
(w tym 5% VAT)

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

Śmigiel Ryszard

ŚR

KOMPLEKSOWE  USŁUGI
& ŚMIGIEL

Zakład Kamieniarski
- Nagrobki - Grobowce - Parapety - Schody

Kwiaciarnia
- Znicze - Kwiaty - Wiązanki - Wieńce

Tel. 601 595 069, 91 392 18 14
     e-mail: puhp.smigiel@wp.pl
   www.kamieniarstwo-smigiel.pl

Korzystając z naszych usług pogrzebowych zyskasz
-10%  RABATU  NA  USŁUGI  KAMIENIARSKIE

UL. CMENTARNA 3,  72-200 NOWOGARD

       Usługi Pogrzebowe 
        Grzegorz Śmigiel
- Trumny - Urny - Ekshumacje - Przewozy
         Obudowy - Krzyże - Tabliczki

Kontakt całodobowy: 693 230 190
      e-mail: memoris.zp@o2.pl
            www.memoris.eu

GAŚNICE

Tel. 602 870 300

Autoryzowany serwis 
w Nowogardzie

Legalizacja - Sprzedaż
Napełnianie butli CO2

Firma z branży rolnej  Sprzedaż 
nawozów

Kontakt: 600 374 274

1. ASL- 80 kg N i 90 kg S 
    (zamiennik RSM)
- cena 110 zł za tonę w Redle
- cena 130 zł za tonę z dowozem 
   do 30 km od Redła
- 1,38 zł za 1 kg azotu - najtańszy azot 
  na rynku !! (1 kg azotu z dowozem 1,63 zł)
2. AHSL-180 kg N i 60 kg S 
  (zamiennik RSM)
- cena 415 zł za tonę w Redle
- cena 435 zł za tonę z dowozem 
  do 30 km od Redła
3. Humus (zamiennik obornika):
- cena 45 zł z dostawą
- około 9 kg N, 7 kg P, 4 kg K
- ph-9 * Wszystkie podane ceny są cenami netto

4. Humus słomiany 
  (zamiennik obornika):
- cena 33 zł za tonę z dostawą
- około 6 kg N, 3 kg P, 7 kg K
- ph-9
5. Obornik bydlęcy:
-cena 45 zł z dostawą
6. NPK Garrest 
    (zamiennik gnojowicy):
- cena 30 zł z usługą rozlewania 
  do 10 km od Redła (możliwość 
   rozlewania w dalszych 
   lokalizacjach)
- około 6 kg N, 3 kg P, 3 Kg K

Firma z branży rolnej  

Usługi rolnicze

Kontakt: 600 374 274
* Wszystkie podane ceny są cenami netto

1. Opryskiwacz:
   - cena 55-50 zł za hektar (jednorazowy przejazd)
2. Kultywator:
   - cena 240-245 zł za hektar
3. Rozrzutnik razem z ładowarką - obornik/humus:
  - 5-8 ton- 85-80 zł za hektar
  - 10 ton- 105-100 zł za hektar
  - 15 ton- 155-150 zł za hektar 
  - 20 ton- 205-200 zł za hektar
4. Rozrzutnik razem z ładowarką - wapno:
  - do 5 ton- 85-80 zł za hektar

Najpierw wycinał, 
teraz będzie sadził
12 tys. 
znaków 
i zero 
mieszkań

s. 10

Spłonął mercedes

Zamiast stawu 
zamarznięte rozlewisko

s. 4

s. 5

m
a

G
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W skrócie kronika 
Straży Pożarnej

Prawdziwe „egipskie ciemności” po zmroku panują, co najmniej od 
kilkunastu dni na rondzie im. Sybiraków w Nowogardzie- alarmują nas 
czytelnicy. Powód? Nie działa oświetlenie, które powstało jednocześnie 
podczas budowy ronda. Sytuacja jest bardzo niebezpieczna, gdyż bez-
pośrednio przy rondzie znajdują się aż trzy przejścia dla pieszych- brak 
oświetlenia powoduje, że przechodzących „przez pasy” osób praktycz-
nie nie widać. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest awaria lap stojących 
na rondzie – jest ona na tyle poważna, że jeszcze nie udało jej się dokład-
nie zlokalizować. Urzędnicy miejscy zapewniają jednak, że sprawa jest 
monitorowana na bieżąco. MS

Mimo, że od Święta Niepod-
ległości, minęły już trzy miesią-
ce, nie posprzątano złożonych z 
tej okazji wiązanek, pod pomni-
kiem Niepodległości przy ul. 3 
Maja. No cóż- najpierw trzeba 
było się prosić, żeby posprzą-
tać przed pomnikiem, przed ob-
chodami 11 listopada, a teraz się 
jeszcze upominać o uporządko-
wanie tego miejsca, i to po ta-
kim czasie. - Po prostu wstyd! To 
tak, jakby ktoś nie szanował tego 
miejsca - mówi nam Czytelnik, 
który zwrócił uwagę na tę sytu-
ację, i ma w pełni rację. MS

Czytelnik zwrócił się do nas z prośbą o interwencję w sprawie popę-
kanej pokrywy na studzience usytuowanej w ciągu ulicy Boh. Warsza-
wy, na wysokości jeziorka. Pokrywa jest w takim stanie, że w każdym 
momencie może pod ciężarem samochodu się zarwać – twierdzi Czytel-
nik – niestety, mimo, że zgłaszałem problem do Gminy, nikt nie reaguje.  
Zrobiliśmy zdjęcie pokrywy i rzeczywiście, co dokładnie widać, jak się na 
nią patrzy- pokrywa wymaga pilnej wymiany.   

08-02-2018 
18:09. Nowogard, ul. 5 Marca. 

Zatrucie CO w mieszkaniu. Straż 
Pożarna zadysponowana została 
do mieszkania na 1 piętrze z po-
dejrzeniem wystąpienia tlenku 
węgla. Mieszkańcy opuścili miesz-
kanie po zadziałaniu alarmu -czuj-
ki tlenku węgla. Działania polegały 
na zabezpieczeniu miejsca zdarze-
nia oraz przeprowadzeniu pomia-
ru wykrywaczem wielogazowym 
na obecność niebezpiecznych ga-
zów. Wynik 00 ppm. Dalsze dzia-
łania ratowniczo-gaśnicze: spraw-
dzono poprawność działania pie-
ca gazowego oraz drożność wen-
tylacji.  Przyczyną włączenia się 
czujki były zużyte baterie w czuj-
niku. Mieszkanie przewietrzono. 

09-02-2018 
17:38. Nowogard, ul. Jana Ka-

sprowicza. Pożar sadzy w kominie.
Podjęte działania: Zabezpiecze-

nie miejsca zdarzenia, wygaszenie 
w piecu, ugaszenie palących się 
sadzy przy użyciu gaśnicy prosz-
kowej. Dalsze działania ratowni-
czo-gaśnicze: przeczyszczenie 
przewodu kominowego sprzętem 
kominiarskim, sprawdzenie po-
mieszczeń na obecność CO, prze-
wietrzenie pomieszczeń.

11-02-2018 
14:16. Osina. Pożar śmieci w 

kontenerze. Palący się kontener na 
śmieci. Podjęte działania: Zabez-

pieczenie miejsca zdarzenia, na-
stępnie podano jeden prąd wody 
w natarciu na źródło ognia. Na 
tym działania zakończono

23:50. Miętno, wypadek drogo-
wy. Po przybyciu na miejsce zda-
rzenia zastano samochód osobo-
wy leżący na dachu, na polu przy-
legającym do drogi, w którym 
znajduje się zakleszczona jedna 
osoba. Dwie osoby w chwili przy-
bycia zastępu znajdowały się poza 
pojazdem (jedna z osób oddali-
ła się z miejsca zdarzenia, po krót-
kim czasie znaleziona przez patrol 
Policji).

Podjęte działania: Zabezpiecze-
nie miejsca zdarzenia, oświetlenie 
miejsca działań i otwarcie drzwi. 
Następnie uniesiono bok pojaz-
du rozpieraczem kolumnowym w 
celu uwolnienia przygniecionej 
ręki poszkodowanego. Poszkodo-
wanego wydobyto i przekazano 
ZRM.

13-02-2018 
14:18. Krzywice (gm. Osina). Po-

żar sadzy w kominie - dom jedno-
rodzinny. Po przybyciu SP zasta-
no palącą się sadzę w przewodzie 
dymowym na całej wysokości ko-
mina. Przed przybyciem SP jeden 
z domowników wygasił w piecu. 
Podjęte działania: Zabezpiecze-
nie miejsca zdarzenia, przejrzenie 
szczelności komina, podanie prą-
du gaśniczego proszku do wyczy-

stek z poziomu parteru i I piętra. 
 Dalsze działania ratowniczo-ga-
śnicze: Zrzucenie pozostałości sa-
dzy przy pomocy zestawu komi-
niarskiego, zakończenie działań 
zalecając właścicielowi, aby nie 
palił w piecu do momentu spraw-
dzenia szczelności komina przez 
kominiarza i wydania przez nie-
go pozytywnej opinii, co do jego 
użytkowania.

14-02-2018 
10:38. Wierzbięcin. Pożar sadzy 

w kominie. Zabezpieczenie miej-
sca zdarzenia, ugaszenie przy po-
mocy gaśnicy proszkowej i wy-
czyszczenie komina.

Akcja straży w Wierzbięcinie

15-02-2018 
08:13. Nowogard, ul. Stefa-

na Żeromskiego- pomoc ZRM w 
otworzeniu mieszkania. Budynek 
mieszkalny -otworzenie mieszka-
nia: zamknięte drzwi. Na miejscu 
ZRM i Policja.

Działania: Zabezpieczenie miej-
sca zdarzenia, otwarcie drzwi.

 inf. KP PSP Goleniów 

 Obradowała rady Powiatu w Goleniowie

Pierwsza sesja w tym roku 
Wczoraj (tj. czwartek 15.02), odbyła się pierwsza w tym roku Sesja Rady Powiatu w Gole-
niowie.  

Głównymi punktami posie-
dzenia było przyjęcie sprawoz-
dań ze współpracy Powiatu Go-
leniowskiego z organizacjami 
pozarządowymi w roku 2017, 
wysokości średnich wynagro-
dzeń nauczycieli na poszczegól-
nych stopniach awansu zawo-
dowego  w szkołach prowadzo-
nych przez jednostkę samorzą-
du terytorialnego oraz informa-
cja w sprawie dokonanych umo-
rzeń, odroczeń lub rozłożenia na 
raty wierzytelności Powiatu Go-
leniowskiego oraz powiatowych 
jednostek organizacyjnych za 
2017 r.. 

Ponadto wśród spraw, który-
mi zajmowali się  Radni Powia-
tu było podjęcie uchwał doty-
czących m.in. Powiatowego Pro-
gramu Rozwoju Pieczy Zastęp-
czej na lata 2018-2020, Powia-
towego Programu Przeciwdzia-
łania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy w Ro-
dzinie w Powiecie Goleniow-
skim na lata 2018-2020. Przyjęto 

również Powiatowy program za-
pobiegania przestępczości oraz 
porządku publicznego i bezpie-
czeństwa obywateli Razem Bez-
pieczniej na lata 2018-2020.

  Sesja zakończyła się krótkim 
sprawozdaniem z działań podej-
mowanych przez Zarząd Powia-
tu, Komisję Rewizyjną, Komi-
sję Budżetu i Infrastruktury oraz 

Komisję Spraw Społecznych i 
Oświaty w roku 2017.

Więcej o podjętych podczas 
obrad Rady Powiatu decyzjach 
i przyjętych sprawozdaniach, 
zwłaszcza w kontekście miesz-
kańców gminy Nowogard i Osi-
na, będziemy informować w ko-
lejnych wydaniach DN. 

MS

Pierwsza w tym roku sesja Rady Powiatu odbyła się w czwartek (15 lutego)
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W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

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

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

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

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

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

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

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

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

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

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

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

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

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

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reklamareklamareklamareklama

reklama

BaDaNIa 
PSYCHOlOGICZNe  
Dla kIerOWCÓW.  

7 DNI W TYGODNIU.  

Tel. 794 669 811

11 kg, 33 kg 
z propan butanem, 

propanem 
a także do zasilania 
wózków widłowych.

Zapraszamy 
do stałej współpracy 

tel. 606 930 398
 www.gazak.pl 

Wymiana butli

Zmiana postawy, czy przedwyborcze cwaniactwo?  

Najpierw wycinał, teraz będzie sadził 
Burmistrz Robert Czapla, zwany nie tylko przez wrażliwych na punkcie drzew i przyrody „pierwszym drwalem w gminie”, ogłosił się teraz „pierwszym 
ekologiem gminy” i rozpoczął akcję: „Sadzimy drzewa”.  Warto przy tej okazji przypomnieć kilka faktów. 

W ostatnich latach pobito 
wszelkie rekordy w kwestii po-
zbywania się najczęściej zdro-
wych i charakterystycznych oka-
zów drzew rosnących w mieście, 
ale niekiedy całych obszarów zie-
lonych. Wystarczy przypomnieć 
sobie, chociaż słynną płaczą-
cą wierzbę rosnącą koło Przysta-
ni, niemal nad brzegiem jeziora. 
Charakterystyczne dla tej okolicy 
drzewo zostało ścięte bez żadnych 
skrupułów kilka lat temu, co wy-
wołało oburzenie mieszkańców 
miasta. W to miejsce oczywiście 
nie wsadzono nic. Była to jed-
na z pierwszych wycinek w mie-
ście, która spotkała się ze społecz-
ną dezaprobatą. Później było nie-
stety coraz gorzej, nie starczyłoby 
strony w gazecie, aby wspomnieć 
wszystkie ścięte do pnia drzewa. 
Przypomnijmy zatem tylko nie-
które „drwalskie występy” włoda-
rza z ostatniego okresu. 

Budowa ścieżki dookoła jezio-
ra- tylko pozornie miała być zre-
alizowana w zgodzie z otaczającą 
akwen naturą. Bujna przybrzeżna 
flora, ostoja ptactwa, także tego 
wodnego, pełniąca również waż-
ną funkcję dla linii brzegowej je-
ziora, została w dużej mierze wy-
karczowana, co również spotkało 
się ze zrozumiałym oburzeniem 
mieszkańców regularnie infor-
mujących DN o kolejnych postę-
pach tego karczowania. Wycięto 
nie tylko część niewielkich drzew, 
ale także niskich krzewów, zmie-
niając oblicze tego miejsca prak-
tycznie bezpowrotnie. Wszystko 
tylko po to, aby budowana ścież-
ka, była bardziej „wyeksponowa-
na” i łatwiej było się nią pochwa-
lić. „Złośliwa przyroda” ten czyn 
propagandowy po prostu przysła-
niała, toteż trzeba było się pozbyć 
„zarośli”. 

Kolejna sprawa- próba dopro-
wadzenia do wycięcia wszystkich 
drzew rosnących po obu stro-
nach krajowej drogi 106 biegną-
cej przez centrum miasta- od ul. 

Ks. J. Poniatowskiego aż po ul. 
Kościuszki. Tu również, jak się 
szybko okazało, inicjatywa nale-
żała do gminy, wysyłając do wła-
ściciela drogi (Zachodniopomor-
ski Zarząd Dróg Wojewódzkich- 
w skr. ZZDW) wniosek o wycię-
cie tych drzew.  Oficjalne pismo 
koszalińskiego zarządcy tej dro-
gi publikowaliśmy w tamtym cza-
sie w DN. W piśmie tym zacyto-
wano fragment wniosku gminy 
z grudnia 2016, w którym wnosi 
ona do zarządcy drogi o wycinkę 
drzew przy drodze 106 z powodu: 
…, niszczenia chodników przez 
konary, zaśmiecania posuszem 
i rzekomego złego stanu zdro-
wia drzew, grożącego gremial-
nym niebezpieczeństwem… Dy-
rekcja ZZDW musiała zająć ofi-
cjalne stanowisko, ponieważ jak 
sprawa nabrała rozgłosu to wła-
śnie na ZZDW gmina próbowa-
ła zwalić odpowiedzialność za ten 
niemądry projekt wycięcia drzew 
przy głównej arterii miasta. I o 
mały włos tak to by się skończy-
ło- drzewa ponumerowano na-
wet czerwoną farbą, rozpoczęto 
też procedurę administracyjną, 
jednym słowem- szykowano do 
wycinki. Tylko zdecydowana ak-
cja społeczeństwa wyrażona set-

kami podpisów zebranych przez 
Pawła Słomskiego (Partnerstwo 
i Rozwój) sprawiła, że urzędni-
cy od swojego planu odstąpili. W 
konsekwencji do wycięcia poszło 
jedynie kilka drzew- tych, które 
rzeczywiście już uschły i zagra-
żały bezpieczeństwu, a reszta naj-
bliższej wiosny dalej będzie cie-
szyć oko i chronić mieszkańców 
przed spalinami. 

No i jedna z ostatnich, drama-
tycznych wręcz dla estetyki mia-
sta akcji, czyli wycięcie pięknych, 
ozdobnych drzew rosnących przy 
pawilonie, gdzie sprzedawane są 
chińskie tekstylia (ul. Kościel-
na i kard. St. Wyszyńskiego). I 
choć w tym przypadku na wycin-
kę drzew zgodę wydał ostatecz-
nie konserwator przyrody, (teren 
ten zgodnie z ustawą, jako teren 
starego miasta podlega w tym za-
kresie jurysdykcji konserwatora) 
to jakoś nie było sygnałów z ra-
tusza, aby burmistrz chciał chro-
nić okazałe, piękne, zwłaszcza w 
czasie kwitnienia drzewa przed 
ich wyrżnięciem. Konserwator 
zresztą w oficjalnym uzasadnie-
niu przesłanym DN przyznał, że 
władze miasta nie wniosły za-
strzeżeń. Poza mieszkańcami i 
wspomnianą wyżej akcją Part-

nerstwa i Rozwoju, nikt nie po-
dejmował aktów w obronie wyci-
nanych drzew. Także w ogóle sły-
chać do tej pory nie było żadnych 
sprzeciwów, chociażby od orga-
nizacji ekologicznych i instytucji, 
którym na drzewach i przyrodzie 
w ogóle winno zależeć z defini-
cji i ich zadań statutowych. Mają 
one za to teraz włączyć się w ak-
cję „Sadzimy drzewa”, jaką ogłosił 
pierwszy drwal w gminie, a obec-
nie kilka miesięcy przed wybo-
rami rysujący się na pierwszego 
ekologa, burmistrz Nowogardu. 
R. Czapla zorganizował nawet 
w tym celu całą kampanię infor-
macyjną- za publiczne pieniądze 
miasto zostanie zatem wkrótce 
oplakatowane, a do mieszkańców 
mają trafić ankiety, gdzie można 
będzie wskazać lokalizację nasa-
dzenia drzew i krzewów. Rzecz 
jasna cała kampania to spore 
koszty- zlecono druk wspomnia-
nych plakatów i ankiet, zapła-
ci się także za kolportaż, w cza-
sopismach wydawanych głównie 
z myślą o kreowaniu wizerunku 
burmistrza - zwłaszcza teraz, gdy 
zbliżają się wybory samorządo-
we. Media te zresztą, zostały też 
zaproszone na konferencję pra-

sową, na której to Robert Czapla 
poinformował o uroczystym roz-
poczęciu kampanii. Nagrano na-
wet krótki filmik, w którym wło-
darz, co najmniej kilka razy wy-
powiada słowo „drzewo”.  

Pytanie tylko, czy ludzie się na 
to wszystko nabiorą? Czy bur-
mistrz rzeczywiście się nawrócił 
na „drzewa”, czy też chce drzewa, 
jako „kiełbasę” włączyć do swo-
jej kampanii wyborczej? Jak się 
kampania skończy to drzewa oka-
żą się niepotrzebne i skończą tak 
jak kończą niepotrzebne drzewa. 
Tak czy inaczej w kwestii drzew, 
dotychczasowa postawa burmi-
strza raczej była dalece niepro-
ekologiczna - cięto bez opamięta-
nia niemal wszystko, co stało na 
drodze, nie mówiąc już o pomy-
słach budowy parkingów na traw-
nikach, żeby ktoś miał bliżej „na 
piwo”. Jaki zatem koń jest to już 
wiadomo, ale oczywiście zawsze 
można zostać „przebierańcem” 
i wyrosnąć, za zgodę społeczeń-
stwa, na wielkiego obrońcę przy-
rody.

MS

Tylko tyle pozostało z 18 drzew, jakie rosły przy Chińskim Sklepie. Fot. Archiwum
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Sygnały czytelników 

Tam zagrodzili, a tu już nie 
Przy Batalionów Chłopskich zagrodzono przejście przez peron, o czym informowaliśmy, 
bo zdaniem PKP chodzenie tędy nie było bezpieczne. Pytanie, zatem, dlaczego nie ogro-
dzono innych miejsc, z których łatwo można dostać się na torowisko i to właśnie tam, gdzie 
grozi to wypadkiem. 

Jeden z naszych czytelników, 
odnosząc się zarówno do infor-
macji o zagrodzeniu przejścia na 
peron od strony ul. Bat. Chłop-
skich, jak i uzasadnieniu tejże 
decyzji przez PKP, zwrócił uwa-
gę na inne- o wiele bardziej nie-
bezpieczne miejsce, które od lat 
jest niezabezpieczone i znajduje 
się w pobliżu torów. 

- Proszę przejść się ulicą Nad-
torową, ale w kierunku ul. Mły-
narskiej, tam gdzie dawniej stały 
magazyny i zatrzymać się przed 
ogrodzeniem, przy tych bara-
kach dla robotników-kolejarzy. 
Nie dość, że brakuje tam jedne-
go przęsła ogrodzenia to jeszcze 
przed samymi torami znajduje 

się niezabezpieczona studzienka, 
brakuje na niej włazu. Tam do-

piero jest niebezpiecznie, a nie tu, 
przy Bat. Chłopskich, gdzie lu-

Dlaczego kierowca zbiegł z miejsca zdarzenia?

Spłonął Mercedes 
W minioną środę, ok. godz. 5 nad ranem, policja została powiadomiona o płonącym Mer-
cedesie przy skrzyżowaniu ul. Gen. Bema z Armii Krajowej. Okazało się, że ani w aucie, ani 
w jego pobliżu nikogo nie ma. Policja prowadzi w sprawie czynności wyjaśniające. 

Policję zawiadomił przejeż-
dżający tędy akurat kierowca. 
Na miejsce poza policją wezwa-
no także straż pożarną. 

Ze wstępnych informacji wy-
nika, że kierujący samochodem, 
mógł stracić panowanie nad au-
tem, zjechał z drogi, uderzył w 
drzewo, po czym auto doszczęt-
nie spłonęło. Nie wiadomo jed-
nak, czy pożar  wybuchł w sku-
tek tego zderzenia, czy też może 
doszło do podpalenia. Policja 
będzie także wyjaśniać, dlacze-
go kierowca samochodu oddalił 
się z miejsca zdarzania, oczywi-

ście, jeśli uda się ustalić jego toż-
samość- na miejscu nie zastano 
bowiem kierowcy, czy też pasa-
żerów. Policja zna na razie dane 

właściciela pojazdu, to mieszka-
niec naszego miasta. Nie wiado-
mo jednak, czy to on prowadził 
auto w momencie zdarzenia. 

Funkcjonariuszom nie udało się 
jeszcze z nim skontaktować. 

- Ustalono właściciela pojazdu, 
policjanci udali się do jego miej-
sca zamieszkania, jednak nikogo 
nie zastali. W sprawie Mercedesa 
prowadzimy czynności wyjaśnia-
jące, w zależności od ustaleń, po-
dejmowane będą dalsze decyzje 
w sprawie- informuje st. asp. Ju-
lita Filipczuk, rzecznik prasowa 
naszej policji. 

Spalony Mercedes został za-
brany z miejsca zdarzenia jesz-
cze przed południem tego same-
go dnia. Wrak wciągnięto na la-
wetę. Nadaje się tylko na złom i 
pewnie tam zakończy ostatecz-
nie swój żywot.

MS

Spalony wrak samochodu został zabrany lawetą jeszcze przed południem- na razie 
nie wiadomo co tutaj się dokładnie stało

Zniszczenia maski samochodu wyraźnie wskazują, że zanim auto spłonęło, musia-
ło uderzyć w drzewo

Będą konkursy  
na dyrektorów szkół
W tym roku kończą się kadencje dyrektorów aż pięciu pla-
cówek oświatowych podległych gminie Nowogard. Konkur-
sy będą musiały się odbyć w czterech szkołach podstawo-
wych i jednym przedszkolu. 

W tym roku mijają kadencje 
dyrektorów dwóch szkół pod-
stawowych w mieście, tj. Beacie 
Kuligowskiej w SP 4 i Sebastia-
nowi Szymańskiemu w SP 1, a 
także dwóch na wsi: Alicji Star-
czewskiej z SP w Żabowie i Jó-
zefowi Korkoszowi z SP Wierz-
bięcin. Kończy się także kaden-
cja dyrektor Publicznego Przed-
szkola nr 3, Ewie Wróbel. Dy-
rektorzy powinni zostać wybra-

ni najpóźniej do końca czerwca 
br., tak, by już od nowego roku 
szkolnego mogli przejąć obo-
wiązki. Nieoficjalnie wiadomo 
jednak, że konkursy mogą się 
odbyć wcześniej. 

O ile w przypadku większości 
wymienionych placówek, trud-
no przewidywać, czy dojdzie do 
zmian dyrektorów, to już ina-
czej ma się sytuacja w Szkole 
Podstawowej nr 4 i wchodzą-

cego od niedawna w jej skład, 
również Gimnazjum nr 3 (po 
reformie oświaty). Jak wiado-
mo, dotychczasowa dyrektor tej 
szkoły, jest obciążona poważ-
nymi zarzutami prokuratorski-
mi dotyczącymi uporczywego 
łamania praw pracowniczych. 
Niebawem sprawa ruszy przed 
Sądem w Goleniowie. Dyrek-
tor ta została również wcześniej 
ukarana naganą przez komisję 

dyscyplinarną dla nauczycieli 
powołaną przy wojewodzie za-
chodniopomorskim, w tej sa-
mej sprawie. Obie te okoliczno-
ści, zgodnie z prawem oświato-
wym, raczej wykluczają panią 
dyrektor z możliwości ubiega-
nia się o stanowisko dyrektor-
skie, nie tylko w SP 4, ale we 
wszystkich placówkach oświa-
towych. 

MS

Jeszcze w tym roku szkolnym powinien odbyć się konkursów na dyrektorów 4 szkół 
podstawowych, w tym tej w Żabowie - budynek szkoły widoczny na zdjęciu

A tu już brakło na ogrodzenie, co niejednego zachęci do przejścia na skróty. Ape-
lujemy, aby tego nie robić, zwłaszcza, że na dole czyha niebezpieczeństwo- brak 
włazu na studzience

dzie przecież szli bezpiecznie pe-
ronem, nie łamiąc przecież żad-
nych przepisów – mówi nam 
mężczyzna. 

Rzeczywiście, jak widać na 
zdjęciach, brakuje elementu 
ogrodzenia i to w miejscu, gdzie 
rzeczywiście powinno ono się tu 
jak najszybciej znaleźć- zdarza 
się niestety, że niektórzy korzy-
stając z okazji chodzą na skróty 
przez tory, zwłaszcza teraz, kie-
dy zagrodzono dojście od ul. 
Bat. Chłopskich. Do tego na stu-
dzience, już przed samymi to-
rami, brakuje włazu. Sygnał na-
szego czytelnika przekazaliśmy 
do PKP, oczekując, że miejsce 
to zostanie natychmiast zabez-
pieczone. Tym razem nie ma 

żadnych wątpliwości, że należy 
ogrodzenie uzupełnić, o włazie 
na studzience już specjalnie nie 
wspominając. 

MS

Tu zagrodzili, chociaż trudno przyjąć 
argument, że chodzenie tędy stwarza-
ło zagrożenie
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Burmistrz nie chce ujawnić szczegółów umowy

Tajne doradzanie 
Burmistrz nabrał wody w usta i postanowił nie ujawniać szczegółów umowy, jaką podpi-
sał z firmą mającą dbać o jego pozytywny wizerunek, mimo, że firma jest opłacana z pienię-
dzy podatników. 

Pod koniec stycznia informo-
waliśmy, że UM Nowogard pod-
pisał umowę z firmą doradczą, 
która ma m.in. dbać o wizeru-
nek Burmistrza Roberta Cza-
pli. Wówczas też zwróciliśmy 
się do UM o przekazanie szcze-
gółów dotyczących ww. umowy. 
Nie dość, że odpowiedź spłynęła 
do nas dopiero w minioną środę, 
(czyli 20 dni później, co jest po-
gwałceniem terminu ustawowe-
go, jaki urząd ma udzielenie od-
powiedzi), to jeszcze na najważ-
niejsze pytania nam nie odpo-
wiedziano. W nadesłanej odpo-
wiedzi, pod którą podpisała się 
Ewa Łaszuk z wydziału Spraw 
Społecznych i Obywatelskich 
UM Nowogard, ujawnia się je-
dynie nazwę firmy, z którą gmi-
na podpisała umowę (Grupa 
Doradczo-Szkoleniowa Joanna 
Sienkiewicz-Szeląg z Białunia k. 
Goleniowa), oraz okres, na jaki 
współpracę nawiązano – umo-
wa na usługi i doradztwo pod-
pisana w dniu 28 grudnia 2017, 
na okres od 1.01. do 31.03. 2018, 
a więc na trzy miesiące. Nieste-
ty na kolejne pytania dotyczące 
konkretnych usług, jakie ma fir-

ma świadczyć na rzecz UM, ani 
też tego ile za to ma płacić mia-
sto, odpowiedzi nam odmówio-
no zasłaniając się „tajemnicą 
przedsiębiorstwa”. Oczywiście 
żadna tajemnica to nie jest, gdyż 
zakontraktowana firma(w isto-
cie jedna osoba) opłacana jest z 
pieniędzy podatników, i ci mają 
prawo wiedzieć, na co idą te pie-
niądze - w tym względzie rów-
nież informację publiczną sta-

nowią wszystkie umowy, jakie 
gmina podpisuje z podmiotami 
prywatnymi. Tak jednoznacznie 
stanowi prawo. Wobec jednakże 
takiej postawy urzędników, DN 
zażądał od gminy kopii umowy 
podpisanej z firmą doradczą, ale 
do zamknięcia bieżącego nume-
ru gazety dokumentu nie otrzy-
maliśmy. Zwróciliśmy się jedno-
cześnie o to samo do tejże firmy, 
z którą UM podpisał w grud-

Co będzie, kiedy puści mróz?

Zamiast stawu zamarznięte rozlewisko 
Dość imponująco wygląda zamarznięty staw przy ul. Boh. Warszawy - naprzeciwko osiedla Radosław, który mniej więcej dwukrotnie zwiększył swoją po-
wierzchnię, zamieniając się w spore rozlewisko. Co jednak będzie, gdy puści mróz?

O tym, że stan wód jest bardzo 
wysoki, nie trzeba specjalnie ni-
kogo informować. Wszystkie-
mu winna pogoda i większe niż 
zwykle opady deszczu. Najwię-
cej z tym problemu mają rolni-
cy- w rozmowach z DN przyzna-

ją, że na polach jest tyle wody, 
że nie da się tam wjechać cięż-
kim sprzętem rolniczym. Zala-
ne pola to jedno, ale nie mniej-
szy problem jest z wylewają-
cymi rowami melioracyjny-
mi (jak choćby tym biegnącym 

przy ścieżce rowerowej do Ol-
chowa), wylewającymi rzekami, 
czy stałymi zbiornikami wody. 
Teraz, kiedy wszystko zamarz-
ło widać to jak na dłoni - taka 
sytuacja jest choćby na stawie 
przy ul. Boh. Warszawy. Poziom 

wody w zbiorniku jeszcze przed 
nastaniem mrozów wzrósł kil-
kakrotnie, zalewając teren wo-
kół, zwłaszcza drogę od stron-
ty ogrodów działkowych. Za-
marznięte rozlewiska stworzyły 
z jednej strony ciekawy pejzaż, 

ale kiedy puszczą mrozy przyjdą 
same problemy-, aby teren mógł 
się osuszyć, a woda cofnąć, bę-
dzie trzeba co najmniej kilkuna-
stu suchych dni. 

MS

Kopia umowy w formie udostępniony zaprzyjaźnionej redakcji

niu umowę, ale i tam nam od-
mówiono jej udostępnienia, do-
pytując nas o podstawę praw-
ną do tego zobowiązującą. Nie-
mniej firma przyznała, że zgod-
nie z naszymi informacjami, za 
świadczone usługi na rzecz gmi-
ny pobiera 2,5 tys. zł wynagro-
dzenia miesięcznie. Co do sa-

mego zakresu tych usług, odpo-
wiedź jest już bardzo ogólniko-
wa.

- Zakres umowy obejmuje 
działania wizerunkowe na rzecz 
miasta Nowogard. W tym za-
kresie obsługiwaliśmy miasta 
Białogard i Wałcz oraz prywat-
ne firmy- brzmi lakoniczna od-
powiedź firmy doradczej, z któ-
rą współpracuje burmistrz No-
wogardu. Pierwsze „efekty” tej 

współpracy mieliśmy prawdo-
podobnie kilka dni temu, kie-
dy to ponoć za sprawą „dora-
dzania”, w regionalnym dodatku 
jednej z ogólnopolskich gazet, 
ukazał się pochwalny tekst o rze-
komych zasługach burmistrza w 
sprowadzeniu do gminy duń-
skiego pracodawcy. W tekście 
tym znajdujemy takie żenująco 
prymitywne twierdzenia, że bur-
mistrz pomógł wydzierżawiają-
cemu Duńczykowi załatwić do 
hali wodę i energię… do hali, 
gdzie i ta woda i ta energia jest 
od jej oddania do użytku już kil-
ka lat temu. Hala ta jak wiado-
mo stanowi własność lokalnych 
przedsiębiorców. Takie przeka-
zy to tylko wstyd przed swoimi i 
kompromitacja przed obcymi. Z 
naszych informacji wynika jed-
nak, że materiał mógł być nawet 
opłacony, oczywiście także z pie-
niędzy nowogardzkich podatni-
ków. Wskazuje na to choćby zu-
pełnie daleki od dziennikarskie-
go warsztatu styl, w jakim na-
pisano notatkę. W tym tema-
cie, również zwróciliśmy się do 
gminy o udostępnienie zlecenia 
na ewentualną publikację wspo-
mnianego artykuły. Na odpo-
wiedź w tej sprawie nadal jed-
nak czekamy. Jak tylko ją otrzy-
mamy niezwłocznie o tym poin-
formujemy.  

MS

Tu, pod tym lodem jest ścieżka, a przy niej jak widać stoi ławeczka - to obrazuje, jak bardzo podniósł się 
poziom wody w stawie

Staw zwiększył swoją objętość kilkakrotnie, zalewając m.in. drogę biegnącą koło prywatnego domu, w 
kierunku ogrodów działkowych
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
marta andrzejewska: lat 90, zmarła 12.02.2018r., pogrzeb od-

był się 15.02.2018 r., na cmentarzu w Ostrzycy.
Franciszka Popko: lat 80, zmarła 11.02.2018r., pogrzeb odbę-

dzie się 17.02.2018 r. o godz. 11:00 na cmentarzu w Nowogardzie.
Danuta rocławska: lat 70, zmarła 13.02.2018r., pogrzeb odbę-

dzie się 16.02.2018 r. o godz. 12:00 na cmentarzu w Nowogardzie.
Jan Gałka: lat 78, zmarł 15.02.2018r., pogrzeb odbędzie się 

17.02.2018 r. o godz. 13:00 na cmentarzu w Nowogardzie.
kazimierz Florczak: lat 64, zmarł 14.02.2018r., pogrzeb odbę-

dzie się 17.02.2018 r. o godz. 15:00 na cmentarzu w Bienicach.
Józef Szkup: lat 89, zmarł 14.02.2018r., pogrzeb odbędzie się 

17.02.2018 r. o godz. 13:00 na cmentarzu w Dobrej.
Janina Szalińska: lat 77, zmarła 15.02.2018r., pogrzeb odbę-

dzie się 17.02.2018 r. o godz. 15:00 na cmentarzu w Nowogardzie.
Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, 

Sebastian Furmańczyk

Duch wyprowadził Jezusa na 
pustynię. A przebywał na pusty-
ni czterdzieści dni, kuszony przez 
Szatana, i był ze zwierzętami, 
aniołowie zaś Mu służyli. Gdy 
Jan został uwięziony, Jezus przy-
szedł do Galilei i głosił Ewangelię 
Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił 
i bliskie jest królestwo Boże. Na-
wracajcie się i wierzcie w Ewan-
gelię!” (Mk 1, 12-15)

Bracie i Siostro! Jesteśmy na 
progu Wielkiego Postu, na jego 
początku. Warto dzisiaj doko-
nać refleksję: co mogę zrobić, 
jakie przedsięwzięcia poczynić, 
aby ten święty czas przyniósł 
duchowe owoce. Po wydarzeniu, 
kiedy to Jezus przyjął chrzest z 
rąk Jana Chrzciciela, jak podaje 
nam dzisiaj ewangelista Marek, 
Duch wyprowadził Jezusa na 
pustynię. Duch, którego przy-
jął podczas swojego chrztu, wy-

prowadza Go w straszne miej-
sce. Wyobraźmy sobie teraz pu-
stynię. Tam nic nie ma, tam nie 
ma życia. Pustynia jest miej-
scem śmierci. Jezus, który jest 
Panem życia, wychodzi na miej-
sce śmierci. Ten sam Duch, Boży 
Duch, pragnie dziś mnie i Ciebie 
wyprowadzać na pustynię. Czas 
Wielkiego Postu ma stać się dla 
każdego z nas czasem zmagania, 
czasem wychodzenia na pusty-
nię. Spójrzmy jednak na pusty-
nię jako na czas szczególnej ła-
ski. Skoro chrześcijanin to ten, 
który w swoim życiu naśladu-
je Chrystusa, to również jak On 
nie tylko powinienem, ale mu-
szę udać się na miejsce pustyn-
ne. Mam doświadczyć tajem-
nicy pustyni. Boży Duch chce, 
by każdy z nas „zasmakował” 
w tej pustyni. Kiedy Jezus uda-
je się na pustynię, a przebywa na 
niej czterdzieści dni, to jest to 
dla Niego czas walki, duchowe-
go zmagania. Czas przeciwsta-
wiania się pokusom. Czas zwy-
cięstwa. Wielki Post, nasza du-
chowa pustynia ma stać się do-
kładnie tym samym. Stwarzajmy 
sobie czas pustyni każdego dnia. 
Pobądźmy w pokoju, odcięci od 
wszelkich hałasów i rozproszeń. 
Umartwiajmy nasze zmysły: słu-
chu, dotyku, wzroku. Poczujmy 

smak pustyni. Wtedy zaczną po-
jawiać się nasze demony. Wte-
dy zacznie się walka. Złe duchy 
zaczną nam się objawiać i roz-
pocznie się czas pokus. Demony 
będą chciały byśmy wyszli z pu-
styni, byśmy znowu zaczęli kar-
mić nasze zmysły. Mocą Jezu-
sa Chrystusa mamy im się prze-
ciwstawić, mocą Jezusa Chry-
stusa mamy pokonać nasze de-
mony. Nazwij złe duchy po 
imieniu i rozkaż im w imię Jezu-
sa Chrystusa, aby odeszły precz 
od Ciebie! Wzywaj Matkę Naj-
świętszą i Aniołów Bożych, proś 
o wsparcie. 

Niech pomocą będzie modli-
twa do Maryi w walce duchowej: 

Potężna Niebios 
Królowo i Pani Aniołów, 

Ty, która otrzymałaś od Boga 
posłannictwo i władzę, 

by zetrzeć głowę szatana - 
prosimy Cię pokornie: 

rozkaż hufcom anielskim, 
aby ścigały szatanów, 

stłumiły ich zuchwałość, 
a zwalczając ich wszędzie, 

strąciły do piekła. 
Święci Aniołowie 

i Archaniołowie, brońcie nas 
i strzeżcie nas. Amen.

ks. Krystian Dylewski
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Kino na weekend

CeNY BIleTÓW
a. Normalny: 15 zł
b. Ulgowy: 13 zł- bilet ulgowy 

przysługuje osobom uczącym się do 
25 roku życia, po okazaniu legityma-
cji szkolnej lub studenckiej,

c. Rodzinny: 13 zł - 2 dorosłych + 
1 dziecko l 1 dorosły + 2 dzieci l 2 
dorosłych + 2 dzieci (Bilet Rodzinny 
obowiązuje wyłącznie na filmy fami-
lijne i bajki),

d. Zbiorowy: 11 zł - grupa zorgani-
zowana pow. 15 osób 

l zakup biletów - przynajmniej 1 
doba przed seansem. 

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

PSZCZÓŁka maJa:  
mIODOWe IGrZYSka

16.02.2018, godz. 16:00
17.02.2018, godz. 16:00
18.02.2018, godz. 16:00
83 min., Animacja, Familijny, Ko-

media, Australia, Niemcy 2018, Od 
lat: B/O

POLSKI DUBBING
Tym razem Maja i Gucio wezmą 

udział w międzyłąkowych igrzy-
skach sportowych, których stawka 
okaże się wyjątkowo wysoka.

W ulu aż huczy od sensacyjnych 
wieści! W pszczelej stolicy odbyć się 
mają Miodowe Igrzyska. Maja ma-
rzy, by wziąć w nich udział. Nieste-
ty mieszkańcy ula nie zostają na nie 
zaproszeni. Na domiar złego Cesa-
rzowa żąda oddania połowy miodo-
wych zbiorów na potrzeby sportow-
ców. Królowa gotowa jest się pogo-
dzić z poleceniami przełożonej, ale 
Maja od dziecka jest buntowniczką. 
A nic nie złości jej bardziej niż jaw-
na niesprawiedliwość. Wyrusza więc 
do stolicy, by powiedzieć Cesarzo-
wej, co myśli o niej i jej nakazach. 
I nawet Guciowi nie uda się jej po-
wstrzymać przed wpakowaniem się 
w kłopoty. Zuchwałość Mai zostanie 
ukarana: pszczółka musi wystarto-
wać w zawodach, ale jeśli przegra jej 
ul straci całe zapasy na zimę... Cesa-
rzowa nie podejrzewa nawet na co 
stać tę małą rozrabiakę i paczkę jej 
wiernych przyjaciół.

WIĘZIeŃ laBIrYNTU:  
lek Na ŚmIerĆ

16.02.2018, godz. 18:00
17.02.2018, godz. 18:00
18.02.2018, godz. 18:00
130 min., Thriller, Akcja, Sci-Fi, 

USA 2018, Od lat: 12

Dubbing
W spektakularnym finale epic-

kiej sagi o „Więźniu labiryntu” Tho-
mas staje na czele grupy zbie-
głych Streferów, którzy wyruszają 
z ostateczną misją. Jeśli chcą oca-
lić swych przyjaciół, muszą wkraść 
się do legendarnego Ostatniego 
Miasta – kontrolowanego przez 
DRESZCZ labiryntu, który kryje w 
sobie najniebezpieczniejszą z do-
tychczasowych pułapek. Ci, którzy 
wyjdą z niej żywi, poznają odpo-
wiedzi na pytania, które Streferzy 
zadają sobie od chwili, gdy znaleź-
li się w pierwszym labiryncie.

NarZeCZONY Na NIBY
16.02.2018, godz. 20:30
17.02.2018, godz. 20:30
18.02.2018, godz. 20:30
112 min., Komedia romantycz-

na, Polska 2018, Od lat: 13

„Narzeczony na niby” to opo-
wieść o związkowych perypetiach, 
które pokocha każdy, kto choć raz 
zakochał się w niewłaściwej oso-
bie. Idealne życie, o którym ma-
rzymy, rzadko kiedy tak napraw-
dę jest idealne, a ci którym odda-
jemy nasze serca, niestety potra-
fią je z łatwością łamać. Gdy któ-
regoś dnia życie Kariny zamieni 
się w pasmo nieszczęść, postano-
wi ona wziąć sprawy w swoje ręce 
i „podkoloruje” rzeczywistość. Nie-
stety uruchomiony festiwal ma-
łych i dużych kłamstw wymknie 
się jej spod kontroli doprowadza-
jąc do wielu przezabawnych sytu-
acji. W konsekwencji wszyscy bo-
haterowie filmu, będą musieli zro-
bić porządek zarówno w swoim 
życiu, jak i w swoich sercach.

r
e

k
l

a
m

a
ka

ro
lin

as
b@

do
m

ju
dy

.p
l

Te
l. 

50
6 

63
8 

78
9

Z prochu powstałeś…

Zaczęliśmy Wielki Post 
W środę, w nowogardzkich 

świątyniach licznie, przybywa-
jący w ten dzień wierni, uczest-
niczyli w obrzędzie posypania 
głów popiołem. Wypowiadane 
podczas tego aktu słowa kapła-
na „z prochu powstałeś w proch 
się obrócisz” szczególnie kieru-
ją naszą myśl ku rzeczom osta-
tecznym, które katechizm okre-
śla, jako; 1. Śmierć, 2. Sąd Boży, 
3. Niebo albo piekło. Środa Po-
pielcowa rozpoczyna także czas 
Wielkiego Postu, czyli przygo-
towania do świąt męki i zmar-
twychwstania Pana Jezusa. Przy-
gotowanie takie obejmuje różne 
praktyki duchowe i ascetycznie 
zwłaszcza post, modlitwę i jał-
mużnę. Pościmy w każdy pią-
tek, modlimy się m.in. na Dro-
dze Krzyżowej i na Gorzkich Ża-
lach, możemy też złożyć jałmuż-
nę wspomagając, np. akcję po-
mocy potrzebującym. 

Poniżej zamieszczamy plan 
odprawiana szczególnych dla 
wielkiego Postu akcji modlitew-
nych, czyli Drogi Krzyżowej i 
Gorzkich Żali. 

Parafia pw. Wniebowzięcia 
NmP w Nowogardzie

Zapraszamy do udziału w na-
bożeństwach wielkopostnych. 
W każdy piątek droga krzyżowa 
dla dzieci o godz. 16.30, dla mło-
dzieży i dorosłych o godz. 18.30. 
Gorzkie Żale w każdą Niedzielę 
o godz. 17.15.

Parafia pw. św. rafała 
kalinowskiego w 

Nowogardzie
W każdy piątek  Droga Krzy-

żowa, zapraszamy dzieci i mło-
dzież o godz. 1700  (w sposób 
szczególny zapraszamy mło-
dzież klasy VII i gimnazjalnej 
przygotowującej się do Sakra-
mentu Bierzmowania), a doro-
słych po Mszy św. wieczornej.

W każdą niedzielę Wielkiego 
Postu Gorzkie Żale o godz. 17:15.

Uczestnicząc w Drodze Krzy-
żowej lub w Gorzkich Żalach 
można zyskać odpust zupełny.

Parafia pw. matki Bożej 
Fatimskiej w Nowogardzie

W każdy piątek w czasie Wiel-
kiego Postu Nabożeństwo Drogi 
Krzyżowej o godz. 16.30 i Nabo-
żeństwo Gorzkich Żali w każdą 
Niedzielę przed Mszą św. 

W trakcie tegorocznego postu 

odbywają się też inne specjalne ak-
cje modlitewno- pokutne np. ak-
cja wsparcia polskich misjonarzy 
„Misjonarz na Post”. Oto frag-
ment apelu organizatora tej ak-
cji:   Jak co roku, zapraszamy Cię 
do wzięcia udziału w tej inicjaty-
wie. Dlaczego? Wielki Post to czas 
intensywnej pracy dla misjonarzy – 
muszą odbyć wiele spotkań, spowie-
dzi czy chociażby rekolekcji. Nasza 
modlitwa za nich jest bezcenna – 
trudno tak naprawdę zmierzyć, jak 
wiele może dać. Wszystko co trzeba 
zrobić to wejść na stronę www.mi-
sjonarznapost.pl  i tam wylosować 
swojego misjonarza. Gdy dosta-
niemy jego dane osobowe, może-
my zacząć się modlić, pościć bądź 
ofiarować swoje cierpienie w jego 
lub jej intencji. Dla nas to niewiel-
ki wysiłek, ale ta modlitwa może 
zdziałać cuda. Do dzieła! 

z misyjnym pozdrowieniem, ekipa 
„Misjonarza na Post”.  

 sm

Siostra Daniela wykonuje wielkopostną dekorację Ołtarza Pańskiego. Fot. R. Lesz-
czyński
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Serdecznie podziękowania 
Panu Euzebiuszowi Adamskiemu 

za zasponsorowanie szafek do straży oraz 
Panu Grzegorzowi za pomoc w projekcie i złożenie. 

Składa OSP Wyszomierz

Moje serce bije dla Ciebie, przy Tobie jest mi jak w niebie. 
Niech to się nigdy nie zmienia, przyjmij dziś najlepsze życzenia!

Z okazji Walentynek 
Kochanemu Mężowi Ireneuszowi Lewandowskiemu

żona Elżbieta

Z okazji 80 urodzin
Józefowi 

Dąbrowskiemu
moc najserdeczniejszych życzeń, 

dużo zdrowia, szczęścia 
i wszelkiej pomyślności

składa 
córka Bożena,

wnuczka Agata
z mężem Robertem

oraz prawnuki 
Karolina i Pascal

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

Firma remontowo-wykończeniowa 

malowanie, 
szpachlowanie, 
płytki, panele. 

Tel. 534 220 317

Kancelaria 
Radcy Prawnego  
r.pr. Agnieszka Warian  

 
ul. Wojska Polskiego 3  

I piętro  pok. 117   
Nowogard  

czynne pn-pt od 9 do 17 
 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  

po wcześniejszym umówieniu 
telefonicznym 

Kancelaria udziela 
 bezpłatnych porad prawnych 

B
A
N
E
R
Y oraz

WYDRUKI
WIELKOFORMATOWE

e-mail: gra�k@domjudy.pl

NA
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z projektem 

z dostarczeniem

tel. 91 577 2007

ŻYCZeNIa ŻYCZeNIaPODZIĘkOWaNIa

Bal karnawałowy 
Dnia 7 lutego w Przedszkolu Miejskim nr 4 w Nowogardzie odbył się bal karnawałowy, 
dzień ten jest dla wielu przedszkolaków dniem niezwykłym, często wyczekiwanym przez 
wiele tygodni. 

Bal karnawałowy jest atrakcją 
bardzo lubianą przez dzieci, do-
starczającą im wielu przeżyć i ra-
dości. Tego dnia   już od rana w 
przedszkolu pojawiały się kolo-
rowe postacie. Dzieci przebra-
ne były za   bohaterów znanych 
bajek, w salach przedszkolnych 
można było spotkać wróżki, 
królewny, delikatne motylki, ry-
cerzy, piratów, policjantów… nie 
sposób zliczyć i wymienić tych 
wszystkich   postaci. Rozpoznać 
dzieci było bardzo trudno.

Wszyscy uczestnicy balu ba-
wili się świetnie w sali w karna-

wałowej scenerii, która to wpro-
wadziła radosny nastrój oraz za-
chęcała wszystkich do wesołej 
zabawy.

Tego dnia również wszystkie 

grupy miały możliwość zrobie-
nia pamiątkowego zdjęcia gru-
powego oraz indywidualnego.

K. Rogowska

Prawdziwy dzień 
miłości i przyjaźni
Dla przedszkolaków z Przedszkola Miejskiego nr 4 w Nowo-
gardzie dzień 13 luty był prawdziwym, czerwonym dniem 
miłości i przyjaźni. 

Wszyscy tego dnia ubrali się 
na czerwono i tym samym za-
początkowały dzień miłych wra-
żeń. Przedszkolaki wzięły udział 
w różnych zabawach związa-
nych z walentynkami m.in.: roz-
wiązywały zagadki dotyczące 
bohaterów bajek, bawiły się zro-
bionymi przez siebie papiero-

wymi serduszkami i balonami.  
Odbyła się również Walenty-
nowa dyskoteka. Podczas której 
dzieci mogły wykazać się zdol-
nościami tanecznymi. Walen-
tynki w przedszkolu z pewno-
ścią można zaliczyć do udanych.

 K. Rogowska

Przedszkolu nr 4

1 PrOCeNT
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rośnie hala nowogardzkiej firmy 

Przedsiębiorca robi swoje 
Trwa inwestycja NOWO-GLASU, przy ulicy Górnej prowadzona przez lokalnych przedsiębiorców. Nowa hala rośnie, mimo, że jednocześnie władze miasta 
bardzo się angażują w promowanie bezpośredniego konkurenta naszej firmy, którego burmistrz (jak się sam chwali) sprowadził do nowogardzkiej strefy.

Jak już informowaliśmy nowo-
gardzka firma NOWO-GLAS za-
łożona i prowadzona przez lokal-
nych przedsiębiorców rozpoczę-
ła w ubiegłym roku budowę no-
wej siedziby i powiększonej hali 
produkcyjnej przy ulicy Górnej.  
To tam ma być przeniesiona fir-
ma funkcjonująca od wielu lat 
przy ulicy Nadtorowej.  - Chce-
my nie tylko powiększyć zdolno-
ści produkcyjne- mówił we wrze-
śniu DN Nikodem Stasik współ-
właściciel firmy - ale także zain-
stalować urządzenia pozwalają-
ce na specjalistyczne hartowanie 
szkła oraz przygotowanie asor-
tymentu odpornego na szczegól-
nie wymagające warunki eksplo-
atacji, w tym na wysoką tempera-
turę. Aby zrealizować te koncep-
cje musimy rozbudować zakład, 
ponieważ przy ulicy Nadtorowej 
nie było do tego warunków prze-
strzennych, podjęliśmy decyzję o 
budowie nowego zakładu i siedzi-
by firmy zarazem, na dużej dział-
ce przy ulicy Górnej – Realizacja 
tych planów pozwoli firmie NO-
WO-GLAS zwiększyć zatrudnie-
nie z obecnych 30 osób do oko-
ło 80- ciu  

Ściągnął im towarzystwo… 
Burmistrz Nowogardu w ra-

mach „wspomagania” miejsco-
wych przedsiębiorców ściągnął 

im jednak pod koniec roku to-
warzystwo, czyli bezpośrednie-
go konkurenta Nowo-glasu na 
rynku (robią dokładnie to samo) 
i na dodatek konkurenta o istot-
nie większym potencjale. - Wbili 
nam nóż w plecy – komentował to 
dwa miesiące temu bez zbędnej 
dyplomacji Nikodem Stasik, ma-
jąc na myśli oczywiście władze 
miasta. Dalsze tygodnie potwier-
dziły wyjątkowe zaangażowanie 
burmistrza w usadowienie tutaj 
konkurencji NOWO-GLASU - 
w tych dniach osobiście werbo-

wał np. pracowników dla konku-
renta w trakcie tzw. giełdy pracy. 
Zupełnie mu nie przeszkadza-
ło, że firma Pressglass dość enig-
matycznie a nawet, jak twierdzą 
uczestnicy giełdy, w ogóle nie 
podała konkretnych informacji 
na temat szczegółów zatrudnie-
nia, w tym zwłaszcza poziomu 
wynagrodzeń… Chwilę wcze-
śniej wyto z rozpaczy na stro-
nie miasta, że inspektor budow-
lany zamknął nielegalnie rozpo-
czętą przez Pressglas budowę w 
strefie. Wyto obrażając przy tym 

osoby, które zgłosiły inspektoro-
wi nie tylko złamanie prawa, ale 
złamanie prawa stwarzające za-
grożenie dla ludzi, np. brak wy-
maganego prawem zabezpiecze-
nia palcu budowy. 

Nowo-glas robi swoje…
Oczywiście na stronie miejskiej 

o budowie prowadzonej prze lo-
kalnych przedsiębiorców z NO-
WO-GLASU, ani słowa.  DN w 
przeciwieństwie do miejscowych 
władz na bieżąco informuje o 
postępie tutaj  prac…, a jest już 

co pokazać, (patrz zdjęcie). Jak 
dotychczasowe tempo zostanie 
utrzymane to jeszcze w tym roku 
odbędą się przenosiny do nowej 
siedziby administracji i produk-
cji Nowo-glasu.  I to jest dopie-
ro realny a nie dmuchany suk-
ces, realny również w pieniądzu 
podatkowym, który od firmy za-
rejestrowanej w Nowogardzie w 
całości zasila naszą kasę gminną. 
Ale, jak wyżej pisaliśmy, najwy-
raźniej nie wszystkim u nas o tę 
właśnie kasę chodzi.  

sm 

Budowa siedziby  Nowo-glas przy ul. Górnej coraz bliżej końca 

Z życia koła kolekcjonera

Spotkanie w Koszalinie 
W dniu 15.01.2018r., odbyło się Spotkanie Integracyjne Oddziału PTN Koszalin, w Mini-
browarze „Kowal”. Na spotkanie zaproszono wszystkich członków Koła PTN Koszalin oraz 
gości z innych Kół i Oddziałów m.in. Nowogard, Szczecin, Słupsk.

Odzdiał PTN Szczecin na spo-
tkaniu reprezentowali kol. Mi-
rosław Borowski oraz Tadeusz 
Łukaszewicz. Prezes Oddziału 
PTN Koszalin jednocześnie v-ce 
Prezes ZG PTW w Warszawie 
Dariusz Bodzelewskli podzię-
kował wszystkim za przybycie 
na spotkanie, podsumował rok 
2017, przedstawił plan działal-
ności na rok 2018 oraz uchono-
rował publikacjami wszystkich 
swoich członków oraz zaproszo-
nych gości. Po głównym spotka-
niu zwiedziliśmy Muzeum Pi-
wowarstwa Koszalin, rok zało-
żenia 2017. Następnie zapro-
szono wszystkich do wspólne-
go biesiadnego stołu, gdzie po-
dano wszelkie pyszne jadło oraz 

poczęstowano piwem z Browaru 
"Kowal". Za możliwość udziału 
w spotkaniu, w imieniu wszyst-
kich przybyłych gości bardzo 

dziękujemy organizatotom z 
Oddziału PTN Koszalin.

Prezes Koła PTN Nowogard
Tadeusz Łukaszewicz

„Ocalić od 
zapomnienia”
Kolejne spotkanie z cyklu „Ocalić od zapomnienia” w 
Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowogardzie dnia 
20.02.2018r., o godz. 12:00. Prezentowana będzie postać śp. 
Bolesława Wosińskiego.

Klub Kolekcjonera i Koło 
Numizmatyczne Nowogard 
zapraszają wszystkich człon-
ków i sympatyków oraz Żoł-
nierzy Spadochroniarzy na 
ww spotkanie. Nadmieniamy, 
że kol. Bolesław Wosiński był 
naszym długoletnim kolek-
cjonerem w tematyce monety 
oraz filetalistyka. Jednoczeście 
przypominamy, że kol. Bole-
sław był żołnierzem spado-
chroniarzem.  

W czasie II Wojny Światowej 
walczył na zachodzie w słyn-
nej bitwie pod Arnhem. Ope-
racja „Market-Garden” miała 

według brytyjskich dowódców 
doprowadzić do zakończe-
nia wojny. Ale tak się nie sta-
ło, zawiódł m.in. brytyjski wy-
wiad, łączność, wsparcie lot-
nictwa. W tej największej pod-
czas II wojny światowej opera-
cji powietrznodesantowej bry-
gada gen. Stanisława Sosabow-
skiego odegrała dużo większą 
rolę niż zakładał plan, ratując 
przed zupełnym zniszczeniem 
brytyjską dywizję.

Prezes Koła 
Tadeusz Łukaszewicz

Klub kolekcjonera oraz Koło 
Numizmatyczne Nowogard

Tadeusz Łukasiewicz w trakcie spotkania w Koszalinie
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Z cyklu: rocznice Wielkich Wydarzeń

Odsłona pierwsza: Dziękuję, że jesteś
Bywają wydarzenia w życiu wspólnot, które stanowią szczególne dary losu, przynoszą owoce cenne i są, jak prawdziwe perełki, skarby, dobrodziejstwa 
spływające na dodatek niespodzianie niczym manna z nieba. Wspomnienie tych zdarzeń wywołuje zawsze rozrzewnienie i niedowierzenie zarazem:, że 
też się nam coś takiego zdarzyło. Takim to fenomenom poświęcamy nowy cykl, który nazwaliśmy Rocznice Wielkich Wydarzeń.  Być może banalnie, ale 
przecież wielkość nie w naszej nazwie tylko w dziele i jego autorze. Dzisiaj wydarzenie nr 1.  

W tym roku minie 3. roczni-
ca otwarcia jednej ze sztandaro-
wych inwestycji wielkiego Inno-
watora (odmiana Avatora), czy-
li siłowni na świeżym powietrzu 
w Sąpolnicy.  Podstawową zale-
tą tego obiektu jest to, że JEST.  
Jakież to wzruszające podejście 
do zagadnienia istnienia rzeczy 
martwych… tak wszak mówimy 
zwykle do przyjaciół – dzięku-
ję, że jesteś! Poza rozsiewaniem 
tego niepodważalnego uczucio-
wego kolorytu obiekt atletyczny 
w Sąpolnicy jest także wręcz kla-
sycznym przykładem rzeczy zu-
pełnie bezużytecznej, acz zara-
zem kosztownej. O bezużytecz-
ności stojących tu już prawie trzy 
lata sprzętów siłowych orzekł by-
najmniej nie złośliwy (a jakże) 
DN, ale dowiedli sami mieszkań-
cy, którzy zupełnie nie korzystają 
z tego dobrodziejstwa. W trakcie 

tych trzech lat „polowaliśmy” na 
jednego choćby amatora „pako-
wania” na zamontowanych przez 
firmę MAGIC GARDEN, (co za 
nazwa porywająca!)  8 nowiut-
kich atlasach.  Odwiedzaliśmy 
w tym czasie i w tym celu, Są-
polnicę kilkadziesiąt razy w róż-

nych porach dnia (nocą daliśmy 
spokój), a także w dniach wol-
nych wtedy, gdy i pogoda sprzy-
jała rekreacji.  Niestety bez rezul-
tatu- nigdy nikogo ćwiczącego 
nie spotkaliśmy. Prosiliśmy rów-
nież osoby znajome regularnie 
jeżdżące przez Sąpolnice (trasa 

do Stargardu), aby nam donie-
śli, jeśli kogoś ćwiczącego zoba-
czą. Także bez rezultatu- pustka 
jak nie przymierzając na odlu-
dziu jakim. W wielkiej bezsilno-
ści tej ,z powodu nieznalezienia 
przyczyny absencji całkowitej na 
nowiutkich obiektach w Sąpolni-
cy, wpadliśmy na myśl taką – nie 
korzystają z nich, bo nie chcą, 
aby to cudo się zużyło, pragną 
zachować jak najdłużej ten dar 
i to jest chyba jakieś wytłuma-
czenie.  Oczywiście odrzuciliśmy 
pokusę krytyki, którą podpowia-
da rozum, czyli, że „do luftu” jest 
sam pomysł, aby na wsi, gdzie lu-
dzie mają wystarczająco dużo ru-
chu i wysiłku fizycznego stawiać 
jeszcze sprzęt do siłowych mę-
czarni.  Odrzucamy taką krytykę 
pryncypialnie, – czyli z szacun-
ku bezwzględnie dla  hojnej wła-
dzy należnego.  Jednak w związ-

ku z mizerotą budżetu gminne-
go zrodził się pomysł, aby może 
nie kupować kolejnego obiek-
tu wieloelementowego, tym ra-
zem na osiedle Radosław, (co ko-
munikują uroczyście w UM) tyl-
ko przenieść tam choćby poło-
wę (4 sztuki) sprzętu z Sąpolnicy. 
- Jak nie używamy to, co komu 
szkodzi … Po namyśle  uzna-
liśmy wszak, że nie jest to do-
bry pomysł, aby zabierać stąd z 
Sąpolnicy 4 atlasy, bo to prze-
cież realne barbarzyństwo było-
by- to prawie tak, jakby uciąć ko-
muś jedną nogę tylko dlatego, że 
i na jednej też postoi.(Atlasy sto-
ją).  Niech tam sobie wiec atla-
sy te rdzewieją, niech śniedzie-
ją, ale niech oczy cieszą a zwłasz-
cza niech BĘDĄ- wszak najważ-
niejsze to, to: że jesteście… Atla-
sy…drogie .     

sm     

 Po całym dniu w polu zamiast leniwie leżeć na sofie,  jak miło byłoby poćwiczyć 
dwugłowego ..., że też nikt nie rozumie tego oczywistego

Uwaga na głowy - pustosłowie leci!  

12 tysięcy znaków i zero mieszkań 
Tytułowe pustosłowie zawiera kontr-tekst gminny do artykułu DN, w którym przedstawiliśmy mizerotę rezultatów prowadzonej przez naszą Gminę poli-
tyki mieszkaniowej na tle sąsiedniego Goleniowa.

 W jednym z ostatnich nume-
rów DN w artykule „Mieszka-
nie Plus w Nowogardzie na mi-
nus” poruszyliśmy zagadnienie 
miernego zaangażowania naszej 
gminy w rozwiazywanie proble-
mu braku mieszkań, szczegól-
nie dla najuboższej części naszej 
społeczności.  W kolejnym nu-
merze DN w artykule pt. „500 
mieszkań w trzy lata” zaprezen-
towano zaś rezultaty wychodze-
nia naprzeciw potrzebom miesz-
kaniowym rodzin w sąsiedniej 
gminie Goleniów.  Z tego syn-
tetycznego tekstu wynika, że w 
Goleniowie dwa lata temu odda-
no do użytku 28 nowych miesz-
kań komunalnych w ubiegłym 
roku 23, a aktualnie trwa faza 
projektowa wykonania budyn-
ku z 51 mieszkaniami, które od-
dane zostaną do użytku w przy-
szłym roku. Jednocześnie w tym 
roku Gmina rozpoczyna wy-
konanie 28 nowych mieszkań 
socjalnych. Na dodatek gmi-
na Goleniów znalazła się wśród 
21 gmin naszego województwa, 
które podpisały porozumienie z 
Krajowym Zasobem Nierucho-

mości stanowiące pierwszy re-
alny krok w realizacji rządowe-
go programu Mieszkanie Plus. 
Efektem tego programu w Gole-
niowie będzie 50 mieszkań. Jeśli 
do tego dodamy realizację osie-
dla na 200 mieszkań lokalnego 
TBS-u ( w Nowogardzie gmina 
swojego TBS nigdy nie zainicjo-
wała) to mamy obraz i wymierne 
rezultaty goleniowskiej gminnej 
polityki mieszkaniowej w posta-
ci prawie 400 mieszkań w trzy 
lata.  Nie wspominamy tu o re-

alizacjach prywatnych dewelo-
perów. Nasz artykuł zawierają-
cy te wszystkie informacje po-
siada objętość około 3300 zna-
ków.

12000 znaków o wszystkim 
i o niczym

 Swoistą odpowiedzią gminy w 
tym temacie jest tekst na stronie 
miasta stanowiący, ze względu 
właśnie na objętość, prawdziwy 
elaborat.  Poza przepisaniem po-
wszechnie dostępnych informa-
cji o programie Mieszkanie Plus, 

mamy tutaj opisy szczegółowych 
kroków starań urzędników w 
zakresie rzekomego wdrożenia 
tego programu w Nowogardzie. 
Sądząc po deklarowanym w tym 
tekście zakresie działań aż dziw 
bierze, że Nowogard nie jest wy-
mieniany nigdzie, jako krajo-
wy leader przodujący w zaawan-
sowaniu programu „Mieszka-
nie Plus”, a już niesprawiedliwo-
ścią dziejową jest, że przy takim 
poświęceniu, jak opisane w tek-
ście, nie znalazł się on w gronie 
21 gmin, które podpisały wspo-
mniane wcześniej porozumie-
nie z KZN. Dopiero z konkluzji 
gminnego tekstu da się wyczy-
tać, że wszystko w tym temacie 
jest na razie u nas w sferze głę-
bokich przypuszczeń i zupełnie 
mglistych konkretów… Ten ar-
tykuł gminny zawiera prawie 
12000 znaków. 

Ilości znaków w poszczegól-
nych tekstach, (czyli w DN i 
gminnego) doskonale ilustru-
ją bezowocność pustosłowia – 
12 tys. znaków i zero mieszkań 
a prawie cztery razy mniej zna-
ków i prawie 400 mieszkań. Pu-

stosłowie wiąże się jeszcze z jed-
nym niebezpieczeństwem – jak 
ono leci trzeba uważać na głowę, 
bo można tę głowę stracić, wie-
rząc propagandzie…  

Weszliśmy w czas 
„wariactwa”

Rok wyborczy, który się wła-
śnie rozpoczął najwyraźniej po-
woduje rozgrzanie umysłów rzą-
dzących do stanu wrzenia. Myśl, 
że mogliby utracić w wyniku 
październikowej elekcji swoje 
stołeczki nie pozwala im zasnąć. 
Dlatego czeka nas czas, a nawet 
już się zaczął, zalewu propagan-
dy w ilości nieznającej żadnego 
umiaru i czas nieobliczalnej de-
speracji „w kreowaniu”, która ma 
zamordować krytyczne a nawet 
tylko logiczne myślenie na rzecz 
bezmyślnego zachwytu nad kre-
atorami. To szczególny czas dla 
DN- jesteśmy w Nowogardzie w 
tym okresie jedynymi publicz-
nymi obrońcami zdrowego roz-
sądku i minimum przyzwoito-
ści. Oczywiście prywatnie są z 
nami też Czytelnicy DN.

sm 

Najlepiej to nowogardzkiej władzy to wychodzi chwalenie się, ale nawet tablica nie 
zniosła ciężaru tej propagandy i się połamała
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III edycja Turnieju Chłopskiej Szkoły Biznesu o Puchar Starosty Goleniowskiego

Wycieczka do Wrocławia dla laureatów-relacja 
W dniach 11-12 stycznia 2018 roku, uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego: Jakub Zubek i Filip Olejnik klasa IIb, Maja Kowalska i Julia Piwowarczyk 
klasa Ib, Michał Buriak i Konrad Laskowski klasa IIa wraz z opiekunem Jolantą Grygowską wzięli udział w dwudniowej wycieczce, która była ukoronowa-
niem ich brawurowej gry w Turnieju Chłopskiej Szkoły Biznesu. 

Program wycieczki był bardzo 
bogaty, pierwszego dnia: 

Hydropolis to miejsce, w któ-
rym różnorodne technologie 
multimedialne, interaktywne in-
stalacje, wierne repliki i modele 
oraz bogate w informacje ekra-
ny dotykowe służą jednemu ce-
lowi: ukazaniu wody z różnych, 
fascynujących perspektyw. Hy-
dropolis zostało otwarte w grud-
niu 2015 roku. To jedyny taki 
obiekt w Polsce i jeden z nielicz-
nych na świecie – wystawa znaj-
duje się w zabytkowym, XIX-
-wiecznym podziemnym zbior-
niku wody czystej o powierzch-
ni 4000 m². Zbiornik pełnił swą 
pierwotną funkcję do 2011 roku, 
kiedy to został wyłączony z użyt-
ku. Po przeprowadzeniu nie-
zbędnych remontów i rewitali-
zacji, budowlę przekształcono w 
Centrum Edukacji Ekologicznej 
Hydropolis. Obiekt znajduje się 
na liście zabytków.

Gdy podczas zwiedzania Hy-
dropolis, odkryliśmy na wysta-
wie coś szczególnie interesują-
cego, w każdej chwili mogliśmy 
zgłębić swoją wiedzę na ten te-
mat w Hydropedii - zbiorze po-
wstałych na potrzeby Hydropo-
lis artykułów popularnonauko-
wych, które prezentowane są na 
dotykowych monitorach. Zilu-
strowane fotografiami i filmami 
teksty specjalistów i pasjonatów 
tłumaczą, i rozszerzają tematykę 
podejmowaną na wystawie.

Afrykarium - pierwsze oce-
anarium w Polsce

Pomysłodawcą i autorem 
wszystkich założeń koncep-
cyjnych, a także samej nazwy 
AFRYKARIUM, powstałej z po-
łączenia słów Afryka i  Akwa-
rium, jest Radosław Ratajszczak, 
prezes spółki ZOO Wrocław. 
Główna myśl przewodnia Afry-
karium to prezentacja różnorod-
nych ekosystemów związanych 
ze środowiskiem wodnym Czar-
nego Kontynentu, pod ogólnym 
hasłem „życiodajne wody Afry-
ki”!  Na rozpisany w początkach 
2008 roku, konkurs architek-
toniczny nadesłano 14 projek-
tów, z których komisja konkur-
sowa wybrała opracowanie po-
chodzące z wrocławskiej Fabry-
ki Projektowej ArC2. Przygoto-
wywanie szczegółowych projek-
tów wykonawczych trwało bli-
sko 4 lata. Ostatecznie budowa 

AFRYKARIUM ruszyła na prze-
łomie marca i kwietnia 2012. 
Dzięki niepowtarzalnej koncep-
cji obiektu, Afrykarium stało się 
unikatowym na skalę światową 
kompleksem przedstawiającym 
różne ekosystemy związane ze 
środowiskiem wodnym Czarne-
go Kontynentu, w których skład 
wchodzą:

Morze Czerwone - w zbiorni-
ku o pojemności miliona litrów 
wody powstał ekosystem rafy 
koralowej, gdzie można podzi-
wiać ponad 60 gatunków pięk-
nych, kolorowych ryb.

Afryka Wschodnia - spotkamy 
tutaj m.in. hipopotamy nilowe, 
które pod wodą poruszają się

z wielką gracją. Obok miesz-
kają niezwykłe mrówniki czę-
sto mylone z południowoame-
rykańskimi mrówkojadami oraz 
wzbudzająca duże zaintereso-
wanie kolonia golców - niezwy-
kłych gryzoni. Dalej znajdują 
się dwa akwaria z endemiczny-
mi rybami z jezior Wielkich Ro-
wów Afrykańskich - Tangani-
ki i Malawi, a także jedne z naj-
mniejszych antylop świata, czy-
li dikdiki.

Kanał Mozambicki - jego naj-
większą atrakcją jest 18 metrowy 
przezroczysty tunel z akrylu,

który umożliwia podziwia-
nie żółwia zielonego, rekinów, 
płaszczek, a także innych gatun-
ków ryb.

Wybrzeże Szkieletów - miesz-
kańcami tej strefy są kotiki afry-
kańskie (często mylone z foka-
mi) oraz pingwiny przylądkowe 
(inaczej tońce), a także medu-
zy, mureny oraz ciekawe gatun-
ki ryb jak np. skrzydlica.

Dżungla nad rzeką Kongo - w 
dżungli otaczającej rzekę Kongo 
mieszkają krokodyle i manaty 
- niezwykłe, roślinożerne ssaki 
zwane także syrenami. Dołączy-
ły do nich liczne gatunki ptaków.

Nokia we Wrocławiu
Europejskie Centrum Opro-

gramowania i  Inżynierii 
we Wrocławiu powstało w 2000 
roku, zatrudniając wówczas 10 
pracowników. Od tej pory wiele 
się zmieniło. Dzisiaj jest to naj-
większa instytucja badawczo-
-rozwojowa w  sektorze ICT 
w  Polsce. W  2013 roku zatrud-
niono ponad 1800 pracowni-
ków, w 2016 jest już ponad 3000 

i  wciąż poszukują nowych spe-
cjalistów.

Wrocławskie centrum tech-
nologiczne Nokii pełni kluczo-
wą funkcję w  strukturze ca-
łej korporacji, o  czym świad-
czą liczby oraz  ranga projek-
tów prowadzonych we  Wrocła-
wiu. Jest jednym z  trzech naj-
większych centrów technolo-
gicznych Nokii na świecie i jed-
ną z dwóch jednostek firmy zaj-
mujących się głównie rozwo-
jem oprogramowania. Progra-
miści z  TC Wrocław uczestni-
czą zarówno w procesie wytwa-
rzania produktów, jak i rozwoju 
technologii, począwszy od kon-
cepcji, aż po procesy wdrożenia. 
Są to projekty międzynarodowe, 
wymagające współpracy z  od-
działami z najbardziej odległych 
zakątków świata.

Centrum technologiczne No-
kii we  Wrocławiu wspiera roz-
wój telekomunikacji i  inżynierii 
oprogramowania na wielu płasz-
czyznach. Stawiając na  innowa-
cyjność, już od wielu lat współ-
pracują z  polskimi uczelniami 
wyższymi, przeprowadzając wy-
kłady i  laboratoria dla studen-
tów, zapraszając ich na praktyki, 
czy realizując wspólnie projekty 
w ramach inicjatywy Innovative 
Projects.

Wielu studentów, któ-
rzy uczestniczyli w organizowa-
nych przez nich zajęciach lub 
brali udział w  Innovative Pro-
jects, trafiło do  Nokii na  prak-
tyki, a  teraz pracują dla nich 
na  stałe na  samodzielnych sta-
nowiskach. Otwierają im  w  ten 
sposób drzwi do pierwszej pracy 
w  pełni przygotowując do  tego, 
co będą robili w przyszłości.

Innovative Projects - zakłada 
współpracę pracowników No-
kii i  studentów nad  praktycz-
nym rozwiązaniem konkretnych 
problemów z różnych obszarów 
związanych z  pracą ich firmy, 
od  tworzenia prostych narzę-
dzi programistycznych, poprzez 
tworzenie aplikacji graficznych 
i  bazodanowych, aż  do  opraco-
wywania algorytmów pomoc-
niczych używanych w  dziedzi-
nie LTE. Co roku Nokia przy-
gotowuje listę tematów projek-
tów, które mogą być realizowane 
w  ramach zajęć na  uczelni, kół 
naukowych, a  także indywidu-
alnie. Każdy temat posiada swo-
jego opiekuna ze  strony firmy, 
z  którym grupa lub osoba re-
alizująca dany projekt może się 
swobodnie konsultować w  ra-
mach spotkań organizowanych 
w siedzibie Nokii. 

Spółdzielnia PANATO to 
przedsiębiorstwo społeczne łą-
czące lokalny rynek projektowy 
z ekologiczną produkcją. Orga-
nizację tworzą dwie współpra-
cujące ze sobą pracownie:

Pracownia Szycia – projektują 
i szyją torby, plecaki i akcesoria 

reklamowe dla firm oraz tworzą 
autorskie kolekcje produktów 
streetwear’owych.

Pracownia Sitodruku – wyko-
nuje nadruki na produktach re-
klamowych, projektuje i drukuje 
autorskie grafiki oraz prowadzi 
pokazy i warsztaty sitodruku.

W 2017 zainicjowano powsta-
nie ogólnopolskiej sieci przed-
siębiorstw społecznych zatrud-
niających osoby z niepełno-
sprawnościami, w skład której 
wchodzą: Spółdzielnia PANATO 
(Lider), Stowarzyszenie Pomocy 
Humanitarnej, Zakład Aktyw-
ności Zawodowej, Przedsiębior-
stwo Społeczne TPD Oddział 
Miejski w Wieruszowie, Rudzki 
Zakład Aktywności Zawodowej, 
Manufaktura Dobrych Usług sp. 
z o.o. Wspólnie pod marką PA-
NATO Bag produkują torby i 
plecaki reklamowe na rynek kra-
jowy i zagraniczny.

Korzystając z doświadczenia, 
umiejętności i talentów pracow-
ników spółdzielnia dąży do two-
rzenia rzeczy wyjątkowych i nie-
powtarzalnych. Kastomizowane 
produkty to ich specjalność. Po-
dejmują się realizacji zamówie-
nia starają się, aby efekty ich pra-
cy spełniały oczekiwania klienta, 
a ich produkty były wykonane z 
należytą starannością, dbałością 
o detale i wysoką jakość.

Wierzą, że mogą zmieniać 
rzeczywistość, a z pewnością tę, 
która ich otacza. Chcieliby, aby 
ich praca miała nie tylko wy-
miar zarobkowy, ale również 
była użyteczna społecznie.

Podczas zajęć w Spółdzielni 
PANATO uczestnicy wycieczki 
mieli okazję samodzielnie uszyć 
plecak. Wróciliśmy z głowami 
pełnymi wrażeń. 

JG

Wizyta w Hydropolis, była dla uczniów ciekawym doświadczeniem

A to już uczniowie w Spółdzielni Panato- była także miłym doświadczeniem
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II liga mężczyzn w tenisie stołowym

Pewne zwycięstwo Wierzbięcina
W minioną sobotę (10 lutego), tenisiści stołowi drużyny Visonex LUKS Top Wierzbięcin rozgrywali mecz w ramach 12. kolejki grupy północnej II Ligi 
Mężczyzn. Podopieczni Józefa Korkosza rywalizowali z najsłabszym zespołem rozgrywek i rozgromili rywali nie tracąc punktu. 

To miała być formalność i tak 
też było. Do Wierzbięcina w ra-
mach 12. kolejki rozgrywek II 
Ligi Mężczyzn przyjechali teni-
siści stołowi klubu UKS Team 
Tenis 2005 Białogard. Rywale 
zajmują ostatnie miejsce w ta-
beli, nie wywalczyli ani jednego 
punktu i są tak zwanym „chłop-
cem do bicia”. Podopieczni Józe-
fa Korkosza zrobili co do nich 
należało i rozgromili Białogard 
10:0. Co ciekawe Champion 
Police przegrał w Stargardzie i 

dzięki temu Wierzbięcin do 4. 
miejsca w tabeli traci już tylko 
2 punkty. Problem w tym, że do 

końca rozgrywek już tylko dwie 
kolejki, które zostaną rozegra-
ne na początku marca. Trudno 
zatem wierzyć w to, że Visonex 
LUKS Top Wierzbięcin awansu-
je w tym sezonie do baraży o mi-
strzostwo II Ligi, gdyż nasi re-
prezentanci musieliby wygrać 
z liderem w Karnieszewicach... 
Przy artykule publikujemy wy-
niki z 12. kolejki rozgrywek oraz 
aktualną tabelę. 

KR

Pomorzanin przegrywa z Iskrą Golczewo

Teraz odpoczną od meczów
W środę (14 lutego), na stadionie w Kamieniu Pomorskim, piłkarze Pomorzanina rozgry-
wali mecz sparingowy z występującą o jeden poziom rozgrywkowy wyżej Iskrą Golczewo. 
Po zwycięskiej serii, przyszła kolej na porażkę, Iskra okazała się za mocna i wygrała w tym 
meczu 3:1. Teraz piłkarze Pomorzanina będą mogli odpocząć od sparingów, gdyż następny 
kontrolny mecz zagrają dopiero 24 lutego. 

Iskra Golczewo – Pomorzanin Nowogard 3:1 (1:0)
Gol: Kacper Litwin (58’)
Skład: Kornel Pękala – Michał Komenda, Natan Wnuczyński, Pa-

weł Królik, Maciej Dobrowolski – Damian Kosior, Rafał Mendyk, 
Gracjan Wnuczyński, Kacper Litwin – Kamil Lewandowski, Kacper 
Kozioł; zmiany: Michał Teodorczyk, Radosław Masalski.   

prowadziła szybką kontrę za-
kończoną trzecią bramką. Znów 
można przytoczyć znane porze-
kadło, że „gra się do gwizdka”… 
Pomimo porażki, trener Zbi-
gniew Gumienny może być za-
dowolony z gry swojego zespo-
łu, który potrafił w ładnym sty-
lu kreować sobie okazje strze-
leckie. Teraz piłkarze Pomorza-

nina odpoczną od gier sparin-
gowych. W ostatnim czasie roz-
grywali mecze w soboty i środy, 
teraz następny mecz zagrają do-
piero 24 lutego, wówczas na bo-
isku w Goleniowie podejmować 
będę Iskrę, ale nie Golczewo, 
tylko Banie. 

KR  

Iskra Golczewo w wojewódz-
kiej okręgówce plasuje się w dru-
giej połowie tabeli i można po-
wiedzieć, że wciąż nie jest pew-
na utrzymania. Być może dlate-
go, władze tego klubu dokona-
ły poważnych wzmocnień. W 
sparingu z Pomorzaninem Iskra 
wystawiła dwie równorzędne je-
denastki. Musiało się to przeło-
żyć na obraz gry. W pierwszej 
części w 30. minucie Kamil Le-
wandowski znalazł się w sytuacji 
sam na sam z golkiperem Iskry, 
jednak trafił z bliskiej odległości 
w nogi bramkarza. W 37. minu-
cie w dogodnej sytuacji znalazł 

się Kacper Litwin, którego strzał 
z pola karnego trafił jedynie w 
słupek. Niewykorzystane sytu-
acje się mszczą i tak też było na 
boisku w Kamieniu Pomorskim. 
W 38. minucie Iskra przepro-
wadziła oskrzydlającą akcję, do-
środkowanie z prawej strony tra-
fiło w pole karne, gdzie zawod-
nik rywali mocnym uderzeniem 
nie dał szans na obronę Korne-
lowi Pękali. W drugiej części 
gry Iskra podwyższyła wynik. 
W 55. minucie rywale ponow-
nie zagrali skrzydłem, a po do-
środkowaniu piłkarz z Golczewa 
skierował futbolówkę do bram-

ki Pomorzanina. Podopieczni 
Zbigniewa Gumiennego szyb-
ko zareagowali, bo już po 3 mi-
nutach od straty drugiego gola. 
Rafał Mendyk posłał dokładne 
podanie w pole karne, gdzie na 
piłkę czekał Kacper Litwin, po 
czym młody piłkarz Pomorzani-
na precyzyjnie uderzył tuż przy 
słupku. Iskra Golczewo ustali-
ła wynik meczu w kontrower-
syjnych okolicznościach. W 89. 
minucie piłkarz Pomorzanina 
był faulowany, a przynajmniej 
tak myśleli zawodnicy z Nowo-
gardu, którzy „stanęli”. Sędzia 
nie użył gwizdka, a Iskra prze- Kornel Pękala tym razem miał nieco więcej pracy niż w ostatnich sparingach

II liga Mężczyzn gr. Północ, II Runda
12. kolejka:
UKS Nałęcz Majster Ostroróg – MLKS Sparta Złotów 7:3
Darz Bór Karnieszewice – KTS Ekonom Koszalinianin Koszalin 10:0
Visonex LUKS Top Wierzbięcin – UKS Team Tenis 2005 Białogard 10:0
KS ATS Stargard – Champion Police 6:4
M M P Małe pkt.
1 Darz Bór Karnieszewice 12 24 115 – 5 
2 KS ATS Stargard 12 20 79 – 41 
3 MLKS Sparta Złotów 12 15 68 – 52 
4 UKS Champion Police 12 13 60 – 60 
5 Visonex LUKS Top Wierzbięcin 12 11 65 – 55 
6 UKS Nałęcz Majster Ostroróg 12 9 52 – 68 
7 KTS Ekonom Koszalinianin Koszalin 12 4 23 – 97 
8 UKS Team Tenis 2005 Białogard 12 0 18 – 102 

Prośba o przekazanie 
1% na leczenie i rehabilitacje

Uprzejmie proszę o przekazanie 
1% podatku dochodowego na moje 
konto, które jest prowadzone w Fun-
dacji DOBrO POWraCa

Niżej podaję nazwę Funda-
cji ,,DOBrO POWraCa,, nr. kon-
ta 951440 1440 0000 2133 5400 
1001 , krS 0000 33 88 78 z dopi-
skiem PGŚnlir-Z Skiba-Nowogard

Serdecznie z góry dziękuję 
wszystkim darczyńcą

Zdzisław Skiba

Pomóż Fabianowi! 
Przekaż swój 1% podatku. 

Fundacja Dzieciom „Zdążyć  
z pomocą” 31445 Ławniczek Fabian

KRS : 0000037904 
Za okazaną pomoc Dziękujemy!
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Dzięki nowym oknom SYNEGO Twój dom 
stanie się oazą ciepła, ciszy i bezpieczeństwa. 
W porównaniu z obecnym standardem okien, 
SYNEGO zapewnia do 50% lepszą izolację cieplną*. 
Dzięki temu znacznie zmniejszysz rachunki 
za ogrzewanie i poznasz nowy 
komfort mieszkania.

Nowe logo - nowy profil 
nowy komfort Twojego mieszkania

Zadzwoń lub przyjdź 
do siedziby naszej firmy 

a my przygotujemy 
dla Ciebie najlepszą ofertę.

Urząd miejski przyznał stypendia

Wyróżnili 6 sportowców
W piątek (9 lutego), w budynku Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, sześciu nowogardz-
kich sportowców otrzymało stypendia za swoje wybitne osiągnięcia w 2017 roku. Pośród 
stypendystów, jak co roku, nie zabrakło naszej wybitnej lekkoatletki Ewy Durskiej. 

Lekka atletyka, kolarstwo, 
strzelectwo sportowe, triathlon 
oraz karate – to właśnie w tych 
dyscyplinach duże sukcesy w mi-
nionym 2017 roku osiągali wy-
różnieni sportowcy, którym bur-
mistrz zdecydował się przyznać 
stypendium. Wyróżnieni zosta-
li: Ewa Durska – pchnięcie kulą, 
Wojciech Ziółkowski i Niko-
la Wielowska – kolarstwo, Nor-
bert Jarochowicz – triathlon, Ma-
teusz Mikołajczyk – strzelectwo 
sportowe, Wiktoria Gruda – ka-

rate. Sportowcy zostali nagrodze-
ni uwzględniając, jako kryterium 
przyznania stypendium ich wy-
niki na arenach ogólnopolskich 
oraz w międzynarodowych za-
wodach. W nowogardzkim ratu-
szu odbyło się spotkanie stypen-
dystów, którym towarzyszyli ich 
trenerzy, podczas którego spor-
towcy oficjalnie podpisali umowy 
na roczne stypendia. Burmistrz z 
kolei wręczył nagrodzonym spor-
towcom certyfikaty, które upraw-
niają ich do odbioru świadczeń. 

Zarówno sportowcy jak i ich tre-
nerzy otrzymali także listy gratu-
lacyjne. Dodajmy, że w Nowogar-
dzie od lat stypendia sportowe nie 
są może zbyt wysokie, ale na pew-
no każdy nagrodzony sportowiec 
przyzna, że lepiej mieć taką na-
grodę, niż jej nie mieć… Wyso-
kość stypendium w Nowogardzie 
to od 200 do 500 zł miesięcznie. 
Gratulujemy naszym reprezen-
tantom wyróżnienia oraz życzy-
my im jeszcze większych sukce-
sów w 2018 roku. KR

Na zdjęciu tegoroczni stypendyści wraz z opiekunami. Foto - UM Nowogard
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Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

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

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

Wykonujemy tanio
Banery  
Laminowanie   
Wycinane naklejki 
Wydruki kolorowe

Kompleksowe usługi:  
      Introligatorskie 
          Poligra�czne  
Nowogard  •  ul. Boh. Warszawy 7A

 tel. 91 392 21 65,  91 577 2007

Resko sprzedam
mieszkanie 

2 pokoje o pow 56,00 m2

ogrzewanie gazowe,
 piwnica, garaż 

tel. 519 830 587

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

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

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

FIRMA KDI Sp. z o.o w związku z intensywnym rozwojem 
poszukujemy pracowników na stanowisko:

MURARZ
MIEJSCE WYKONYWANEJ PRACY: 
- Zachodniopomorskie z możliwością pracy za granicą

OFERUJEMY:
- wysokie wynagrodzenie
- stabilność zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę  

Kandydatów prosimy o przesłanie CV na adres
biurokdi@wp.pl lub kontakt pod nr Tel. 797 107 390

Firma transportowa 
ZATRUDNI OSOBĘ  

do biura do działu rozliczeń
- miejsce pracy Goleniów 

Oferty na maila:  kigar@kigar.com

po 23.00 zapraszamy 
również PANÓW

W programie
- występy dla Pań

- konkursy, konsumpcja
Rezerwacja tel. 91 392 02 21 

Zapraszamy 

w dniu 9 marca

od godz. 18-23

Wstęp tylko 

dla Pań 

PIaSek, PIaSek 
PrZeSIeWaNY, 

ŻWIr, CZarNOZIem, 
POSPÓŁka 

 ŻWIrOWNIa 
DŁUGOŁĘka
Tel. 504 265 607,  

792 707 943 
z dowozem  
do klienta

Spółdzielnia mieszkaniowa „Gardno” w Nowogardzie

ogłasza  
przetarg nieograniczony

na budowę miejsc postojowych, drogi wewnętrznej 
i chodników wraz z zagospodarowaniem terenu 

i niezbędną infrastrukturą techniczną 
przy ul. Bankowej 3d-3e w Nowogardzie.

Termin składania ofert upływa  
23 lutego 2018 r. o godz. 12.00

Specyfikację warunków zamówienia można otrzymać za od-
płatnością 20 zł w administracji SM Gardno przy ul. Osiedlowej 
6,  tel. 91 3910010.

Wyjaśnień związanych z przetargiem udziela Elżbieta Gie-
rach, tel. 91 3910014.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru 
oferenta oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

reklama

Osińska liga Piłki Siatkowej

Przed nami 10. kolejka
W niedzielę (18 lutego), siatkarze walczący w Osińskiej Lidze Piłki Siatkowej rozegrają 
przedostatnią kolejkę rundy zasadniczej. Ważne mecze rozegrają zespoły walczące o awans 
do pierwszej ósemki, która pozwala na grę w play-off. Uwzględniając właśnie te kryteria, 
najciekawiej zapowiadają się spotkania Żabowa z Michorkiem oraz Kikorzy z Gwiazdą. W 
teoretycznie najlepszej sytuacji jest Słajsino, które zagra z Parlinem.  

W niedzielę 10. kolejkę zainau-
guruje mecz Żabowa z Michor-
kiem. To bardzo ważne spotkanie 
dla obydwu zespołów. Jeśli Żabo-
wo wygra, to wciąż będzie mogło 
myśleć o grze w play-off. Obec-
nie siatkarze z Żabowa zajmują 
9. miejsce, ze stratą 2 punktów do 
ósmego Słajsina. Z kolei Micho-
rek plasuje się na 7. miejscu i ma 
jednie punkt przewagi nad Słaj-
sinem, zatem komplet punktów 
tej drużyny, już w najbliższą nie-
dzielę może zapewnić Michorko-
wi awans do fazy pucharowej. W 
drugim meczu Czarni Nowogard 
podejmować będą Węgorza. Czar-
ni są liderami rozgrywek i mar-
twią się już tylko o to, aby tej po-
zycji nie stracić. Z kolei Węgorza 
z przyzwoitym bilansem 6 zwy-
cięstw i 3 porażek, mają na koncie 
18 punktów i zajmują 5. miejsce. 
Dla tego zespołu pozostała już tyl-
ko walka o jak najwyższe miejsce 
i teoretycznie łatwiejszego rywala 
w play-off. W trzecim starciu ki-
biców czeka bardzo ciekawy po-
jedynek. Wiceliderzy z Czermni-
cy, zagrają z Wojcieszynem, które-
go nie należy lekceważyć. Czerm-
nica ma taki sam bilans jak Czarni 
Nowogard, czyli 8 zwycięstw i tyl-
ko jedną porażkę, z kolei Wojcie-

szyn z bilansem 6-3 zajmuje 6. po-
zycję. Ciekawie zapowiada się tak-
że pojedynek Gwiazdy Osina z Ki-
korzami. Gwiazda walczy o utrzy-
manie miejsca w pierwszej czwór-
ce, a może nawet o awans na wyż-
szą lokatę, z kolei Kikorze są w ta-
kiej samej sytuacji jak opisywa-
ne wcześniej Żabowo, czyli mu-
szą wygrać, aby pozostać w walce 
o fazę pucharową. Ze stawki wal-
czącej o pierwszą ósemkę najlep-
szą sytuację w 10. kolejce ma Słaj-
sino, które w piątym meczu dnia 
podejmować będzie Parlino. Słaj-
sino zajmuje 8. miejsce, ma 2 
punkty przewagi nad Żabowem 
oraz 3 punkty przewagi nad Kiko-
rzami, a do Michorka traci tylko 
jedno oczko. Parlino z kolei jest 

przedostatnim zespołem z zaled-
wie jednym zwycięstwem na kon-
cie. Jeśli Słajsino wygra za 3 punk-
ty, to może być już jedną nogą w 
fazie pucharowej.  Na koniec out-
sider rozgrywek – Bruklin Osi-
na zagra z Krzywicami. Fawory-
ta nikomu nie trzeba wskazywać, 
Krzywice nie powinny po tym 
meczu stracić 3. miejsca w tabe-
li. Przy artykule publikujemy plan 
niedzielnych gier. 

KR
Osińska Liga Piłki Siatkowej
10. kolejka:
Żabowo – Michorek (10:00)
Nowogard – Węgorza (11:15)
Wojcieszyn – Czermnica (12:30)
Kikorze – Gwiazda  (13:45)
Parlino – Słajsino  (15:00)
Bruklin – Krzywice (16:15)

Osińska Liga Piłki Siatkowej wchodzi w decydującą fazę
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Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

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

pn., wt. - 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

ENDOKRYNOLOGICZNY
Lek. med. Adriana Dubińska-Walczak

specjalista chorób wewnętrznych
- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

CHORÓB CUKRZYCY I NADCIŚNIENIA
Lek. Ewa Zdawska

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista diabetolog 

GABINETY MEDYCZNE

Upadłość konsumencka
Masz długi, których nie możesz spłacić, nie 
prowadzisz działalności, nie masz majątku. 

Pomogę zgłosić upadłość. 
Konsultacje darmowe
Tel. 669 681 080, 

www.szczecin-syndyk.pl 
restrukturyzacjakonsumenta@gmail.com 

Bezpłatne kursy języka niemieckiego 
dla opiekunów osób starszych. 

Ilość miejsc ograniczona. 
Po kursie gwarantowana praca,  

duża baza ofert i atrakcyjne zarobki. 

Zadzwoń 517 175 599.                          

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

zatrudni kierowców samochodów ciężarowych 
(prawo jazdy kategoria C+E)

tel. 91 39 27 322, kom. 502 671 607, 502 671 609

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

• naprawy • oleje CASTROL
• akumulatory Bosch, Varta

 bieżące
• serwis klimatyzacji
• przeglądy okresowe
• serwis opon
• diagnostyka komputerowa
• wymiana rozrządu

Ponad 10-letnie doświadczenie w pracy  
na stanowisku mechanik w serwisie TOYOTY

Sąpolnica 25 
72-200 Nowogard 

tel. 608 690 831

Zapewniamy atrakcyjne ceny

przeglądy okresowe w TOYOTACH i nie tylko

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

USŁUGI kSIĘGOWe 
kadrowo-płacowe 

i JPk szybko, sprawnie. 
691 374 021, 
726 601 608 

Opiekunki  Niemcy
Nawet 5400 PLN netto + premie, 
opłacony przejazd i ubezpieczenie.

Tel. 91 506 55 55

Sprzedam 
działkę 23 ar
pod warsztat lub inną 

działalność gospodarczą. 
Tel. 695 100 700 

Zamienię mieszkanie w Nowogardzie 
o pow. 68m2, 

przy ulicy Warszawskiej, (po remoncie) 
na 4 piętrze, na mniejsze parter lub 1 piętro, 

tel. 668 452 615

Badania wody i ścieków - tel. 91 392 74 75

Wywóz nieczystości ciekłych - 91 392 36 77

Roboty inżynieryjno-budowlane oraz

warsztat naprawy pomp - 91 392 36 77

Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków - 91 392 07 11

Czyszczenie kanalizacji 
i odwadniania osadów ściekowych 

- 91 392 36 77
POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE - 994

                           Przedsiębiorstwo 
Usług Wodnych i Sanitarnych sp. z o.o.
ul. 3 Maja 14/2, 72-200 Nowogard

tel. 91 392 07 11, 91 392 07 17

Wykręcanie urwanych 
świec żarowych

Sprzedaż drewna 
kominkowego 
w atrakcyjnej cenie typu 

dąb i buk. Transport gratis.

 Tel. 785 900 833

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

KUPIĘ DREWNO
tartaczne

świerk, sosna, brzoza, topola

tel. 697 174 369

Zatrudnię osobę do biura w wydziale w Goleniowie

Transport - Logistyka 
Wymagania:

- komunikatywność, rzetelność i sumienność 
  w wykonywaniu powierzonych zadań
- dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole
- znajomość obsługi komputera, oprogramowania biurowego

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV
na adres: kigar@kigar.com

- znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego
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•	 Sprzedam tanio działkę budowlaną w 
kościuszkach 1202 m2. Przy działce prąd, 
woda, kanalizacja, dojazd utwardzony w 
pobliżu jeziora. 575 345 659 

•	 Do wynajęcia lokal handlowy ok. 40m2 
ul. Kościuszki 2g Nowogard. 693 850 197

•	 Sprzedam działki budowlane w pełni 
uzbrojone. Już z planem zagospodaro-
wania przestrzennego. Oszczędzasz czas i 
pieniądze! 693 850 197 Najlepsze ceny w 
Nowogardzie, Osiedle Słoneczne. 

•	 Do wynajęcia pomieszczenie na biuro 
11m2, I piętro, Nowogard. Ul. 700 lecia 
17b. Tel. 501 549 818

•	 Sprzedam działki budowlane w karsku 
przy drodze. 691 664 658

•	 Do wynajęcia lokal pod działalność go-
spodarczą. 609 24 58 16 

•	 Szukam mieszkania na parterze w 
centrum Nowogardu, min 3 pokoje. 
913920584 

•	 Kawalerka do wynajęcia. 696 207 172

•	 Poszukuje garażu do wynajęcia. Tel. 668 
17 12 12 

•	 Sprzedam garaż na Jana Pawła II. Cena 
20500 zł. Tel. 609 931 915 

•	 Kupię działkę budowlaną w Nowogardzie 
min 15 ar 696160731

•	 Kupię mieszkanie za gotówke. 780 116 
368 

•	 Sprzedam mieszkanie, III piętro, 3 pokoje, 
Poniatowskiego. Tel. 721 922 930

•	  Sprzedam garaż przy ul. Jana Pawła II. 
694 440 207 

•	 Do wynajęcia kawalerka częściowo ume-
blowana. 608 111 129 

•	 Kupię mieszkanie 2 pokojowe w Nowo-
gardzie z własnym ogrzewaniem gazo-
wym. Tel. 669 823 060, 723 620 134

•	 Do wynajęcia lokal 22m2 ul. Rtm. Pileckie-
go 2a. Tel. 694 022 406, 695 209 162 

•	 Do wynajęcia mieszkanie. Tel. 783 073 
581 

•	 Sprzedam kawalerkę 25m2, II piętro w 
centrum bez pośredników. 695 251 802 

•	 Do wynajęcia pokój. 604 279 006

•	 Sprzedam mieszkanie bezczynszowe M2 
56m2, Wierzbięcin 18/12. Tel. 605 470 602

•	 Sprzedam garaż 18m2, 15 lutego. 605 281 
226 

•	 SPRZEDAM DUŻY DOM W CENTRUM DO-
BREJ, DUŻE PODWÓRKO,GARAŻ TEL 508-
513-824

•	 ZAMIENIĘ DOM W DOBREJ NA MIESZKA-
NIE W NOWOGARDZIE,GOLENIOWIE,SZ-
CZECINIE TEL 508-513-824

•	 Sprzedam mieszkanie trzypokojowe w 
Nowogardzie. 881 640 891

•	 Mieszkanie do wynajęcia. 696 463 833

•	 Nowogard, Asnyka działka pod zabudo-
wę do 1000 m2. Tel. 501 307 666 

•	 Stargard 15 km działką pod zabudowę 
660 206 833 

•	 Do wynajęcia dom lub pokoje. 501 814 
871 

•	 Sprzedam działkę Ogrodową przy ul. 15 
lutego. Tel. 602 262 859 

•	 Wynajmę halę 155 m 2, tel. 600 954 709

mOTOrYZaCJa
•	 Sprzedam amortyzatory, sprężyny i 

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

•	 Sprzedam Kia Clarus, 2001, 1,8 benzyna 
+ gaz (założony 2012 r., 80 litrów butla), 
181.000 km - serwisowany, srebrny met. 
sedan, opony zimowe, nowa chłodnica 
klimatyzacji, webasto, el. szyby, centralny 
zamek, nowe klocki hamulcowe, rozrząd, 
cały układ wydechowy, inne. Cena 4850zł, 
zadbany, tel. 605 522 340.

•	 Sprzedam Opel astra, rok prod. 97, 
1200zł. Tel. 518 488 714

•	 Citroen C-1, 2007 rok, sprzedam. 604 774 
854 

•	 Toyota Avensis 2002 listopad, przegląd 
techniczny listopad 2018, Silnik D4D cena 
do negocjacji. 602 797 340 

•	 Kupię przyczepkę z papierami. 693 716 
085

rOlNICTWO
•	 SPRZEDAM – kaczki, gęsi  skubane. 

796759414

•	 Sprzedam tuczniki. 606 576 417

•	 Kupię marchew od rolnika. 512 340 806 

•	 Sprzedam ciągnik MTZ 82 TS rok 96 i Ur-
susa C330. Tel. 501 086 565 

•	 Sprzedam prosiaki. 91 39 28 019 

•	 Sprzedam pszenżyto paszowe. 606 406 
341 

•	 Sprzedam facalię. Tel. 793 006 469 

•	 Przyczepa D35 niska, sztywna, bez doku-
mentów, stan bardzo dobry. Cena 2950 zł. 
Tel. 692 608 128 

•	 Sprzedam prosiaki. 889 520 536 

•	 Sprzedam ziemię Dąbrowa Nowo-
gardzka. 795 743 314 

•	 Orka, talerzówka ciężka siew agrega-
tem. Tel. 608 01 39 95

•	 Sprzedam ciągnik 330. 669 823 464

•	 Sprzedam działkę o pow. 2,4 ha Brzozo-
wo 9. 

 USŁUGI
•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWANÓW, WY-

KŁADZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ SAMO-
CHODOWEJ/ SKÓRZANEJ MATERIAŁO-
WEJ / POŚCIELI WEŁNIANEJ / LANOLINĄ/
SPRZĄTANIE: CZYSZCZENIE FUG.TEL.604 
373 143 , 794 229 083.

•	 Elektryk z uprawnieniami E+D. Tel. 607 
289 419 

•	 mONTaŻ meBlI, fachowość i doświad-
czenie tel. 608 317 548,

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 715 839

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

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

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią działalno-
ścią przyjmie zlecenie na budowę domów 
od podstaw, przekładek dachów, docie-
plenia, układanie kostki, różne rodzaje. 
Tel. 607 137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy za 
gotówkę na raty laptopy tablety telefony. 
Skupujemy laptopy telefony. Adres No-
wogard 700Lecia 15 I piętro nad apteką 
tel 91-577-53-73 lub 792-228-896

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

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

•	 AGENCJA REKLAMOWA VIZART, oprawia-
nie prac w 2 minuty, bindowanie, wydru-
ki, ksero, laminowanie, Nowogard ul. 700 
lecia 15 (nad sklepem zielarskim)Tel. 605 
522 340 

•	 Przepisywanie prac (licencjackich, magi-
sterskich i innych), dokumentów, CV, li-
stów motywacyjnych, Szybko, solidnie. 
Agencja reklamowa Vizart  Nowogard ul. 
700 lecia 15 (nad sklepem zielarskim)Tel. 
605 522 340.

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

•	 Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 
668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 988 735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, układanie 
kostki granitowej, polbruku. 726 403 937

•	 Wykonam pracę remontowe. 691 430 
490 

•	 Naprawa aGD Nowogard. 698 352 406

•	 Wypełniam dokumenty do ZUS na eme-
ryturę i rente. Tel 507 872 391 

•	 Nauka gry na keyboardzie, gitarze lub in-
nym instrumencie – tanio. 669 889 627

•	 TRANSPORT. 600 182 682

•	 Dachy. 660 879 108 

•	 Usługi transportowe TRANSIT-MAXI. 503 
153 159 

•	 Remonty domów, mieszkań wykończenia 
wnętrz. 722 154 477

•	 Matematyka. 668 17 12 12 

•	 Budowa domów, ogrodzenia wolne ter-
miny. Tel. 605 580 496 

•	 Solidnie, fachowo, szybko, okna i drzwi z 
listwowaniem, wykonam każdy remont 
mieszkania. 665 715 273 

•	 Firma remontowa-wykończeniowa. Ma-
lowanie, szpachlowanie, płytki, panele. 
Tel. 534220317

•	 Budowanie z drewna. Tel. 600 182 682

PraCa
•	 aktivmed24.pl Opiekunki Seniorów 

Niemcy. Premie wakacyjne, 530555015

•	 amBerCare24 Opiekunki do Niemiec, 
wymagany j. niemiecki komunikatyw-
ny, zarobki netto do 1500 euro/mies., 
wyjazdy od zaraz, sprawdzone oferty, 
legalnie 737 451 825, 737 886 919, 737 
489 914

•	 Spawaczy zatrudnię. atrakcyjne wyna-
grodzenie. 503 032 234 

•	 Przyjmę do pracy ekspedientkę odpo-
wiedzialną, sumienną. 797 394 807 

•	 Zatrudnię elektryków – pomocników 
elektryków, dorywczo do prac biuro-
wych. 606 824 461

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

•	 Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlo-
powe Niemcy, Holandia, austria, an-
glia, Belgia, Norwegia. Tel. 71/385 20 
18, 601 75 97 97

•	 Zatrudnię pracowników budowlanych. 
Tel. 695 264 594.

•	 Zatrudnię mechanika. 501 762 576 

•	 Przyjmę do pracy ekspedientkę odpowie-
dzialną, sumienną. 797 394 807 

•	 Zatrudnię tynkarza. 502 103 432 

•	 Zaopiekuję się osobą starszą, dzieckiem, 
zajmę się sprzątaniem w godzinach 9.00-
15.00,. Tel. 517 983 502 

•	 Przyjmę pracownika budowlanego. 607 
654 692

•	 Zatrudnię pracownika na fermie drobiu 
gm. Osina. Dobre warunki płacowe. 511 
731 352 

•	 Pracownika na budowę. 606 44 97 02 

•	 Zaopiekuję się osobą starszą w życiu co-
dziennym od 9-17.00. Tel. 733 794 989

•	 Praca w Niemczech, legalna dla płytkarza. 
Prawo jazdy i doświadczenie. 539 523 531 

•	 Zatrudnię Panią do opieki nad osobą star-
szą. Dzwonić po 16. 512 427 899

•	 Zatrudnię blacharza-lakiernika na czas 
nieokreślony. Atrakcyjne zarobki, praca w 
Nowogardzie. 668 841 631 

•	 Zatrudnię emeryta-rencistę na stróża w 
Goleniowie – tel. 606-651-290

•	 Zatrudnię ekspedientkę w sklepie Lewia-
tan ul. Boh. Warszawy/ Tel. 502 239 619, 
91 39 21 373 

•	  Zatrudnię pracownika usługi remonto-
wo-budowlane. 697 329 453 

•	 Zatrudnię barmankę. 693 521 211 

•	 Poszukuje zduna fachowca do postawie-
nia otwartego kominka. 660 206 833

•	 Przyjmę do pracy ekspedientkę lub na 
staż. Sklep spożywczo-przemysłowy. Tel.  
887 15 12 74

•	 Pracownika zatrudnię na budowę z do-
świadczeniem, dobre zarobki. 606 449 
702 

•	 Poszukuje pracy jako kierowca kat. B 725 
806 887 

INNe  
•	 Sprzedam drewno suche tanio. 691 848 

026

•	 Drewno, bukowe, dębowe, pocięte, po-
rąbane. Tel. 603 353 789 

•	 Sprzedam drewno opałowe. 667 788 
820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 kg. 790 
285 382

•	 Sprzedam drewno kominkowe olchę. 730 
744 751 

•	 Sprzedam smartwatch, SAMSUNG GEAR 
FIT SM-R350 CZARNY, nowy nieużywany 
w pudełku, cena do uzgodnienia, tel. 605 
522340

•	 Sprzedaż siatki ogrodzeniowej leśnej-pa-
nele ogrodzeniowe, słupki, drut oraz cały 
asortyment. Transport gratis. Tel 721 668 
245 

•	 Stare samochody, motocykle, rowery, lite-
raturę kupię. 600 182 682 

•	 Ogrodzenie ogrodowe, metalowe ram-
ka z katownika w srodku zbrojene /wzor/ 
prentowe wymiar 2,0m x 1,0 m+ slupek 
razem szt 16 oraz furtka 90 x 90cm z zam-
kiem ogrodzenie jest jeszcze zamontowa-
ne cena za 1 kpl. 50 zl z powodu moderni-
zacji ogrodzenia sprzedam - okazja ! stan 
dobry tel 691 686 772

•	 Piece gazowe c.o.vaillant z niemiec 
dwufunkcyjne wiszace po przegladzie 
serwisowym do mieszkania,domu cena 
od 1.200zl sprzedam tel 691 686 772 

•	 Piece gazowe c.o tylko ogrzewanie sto-
jace zeliwne lub wiszace niemeckie vail-
lant zaplon elektroniczny wysoka jakosc 
do mieszkania,domu,sklepu itp po prze-
gladzie serwisowym cena od 1.000 zl tel 
691 686 772

•	 Ceownik 200 długość 5m sztuk 2. Tanio 
sprzedam. 605 967 588

•	 Sprzedam szafę 3-drzwiową (ciemną), ko-
modę+narożnik+ława(szklana), 2 telewi-
zory 32 i 36 cali (nowoczesne z pilotem). 
Cena do uzgodnienia. 888 743 400 

•	 Oddam telewizor starego typu sprawny. 
607 617 849

•	 Sprzedam bieżnię elektryczną Matrix 18 
km/h, cena nowej 3600 zł, cena sprzeda-
ży 1490 zł, tel. 502 385 935

•	 Kupię westfalkę w dobrym stanie. 502 
103 432 

•	 Zgubiono dokumenty, prawo jazdy, 
dowód rejestracyjny na nazwisko ma-
rian Dziedzic. 721 922 930 

•	 Sprzedam meble Amelia : łóżko z mate-
racem, komoda, szafa z nadstawką, szaf-
ka nocna oraz łóżko dziecięce z szuflada-
mi. 605 522 340

•	 Kupię kuchenę gazową używaną. 601 927 
982 

•	 Sprzedam drewno opąłowe rąbane z do-
wozem. 669 823 464

•	 Sprzedam łóżko rehabilitacyjne sterowa-
ne elektrycznie, używane, stan bardzo 
dobry oraz materace: medyczny MEDI i 
przeciodleżynowy. Kontak po godz. 16. 
737 676 591 

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374
Na sprzedaż mieszkanie 2 pokoje na parterze

cena: 165 000 zł

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

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

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:

kontakt: 785 601 002

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy

Sprzedam mieszkanie 
własnościowe w centrum 

Nowogardu o pow. 60 m2, 
IV piętro – cena 210 tys. zł. 

Tel. 608 392 453

Drewno opałowe 
liściaste mieszane  
tanio sprzedam, 

506 012 706, 506 012 

Ośrodek Wczasowy PORTUS 
w Międzywodziu 

poszukuje konserwatora. 
od kwietnia do września

601 732 330

ADN	Sp.	z	o.o.	•	ul.	Zamkowa	20	
72-200 Nowogard 
Zatrudnimy: 

kierowca kat C+e, 
pracownik drogowy 

Tel, 609 124 162 
e-mail:adn1@op.pl
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INFOrmaTOr lOkalNY - NOWOGarD
Telefony alarmowe
Policja  - 997, 112
Komisariat Policji Nowogard - 91 57 92 316
Straż pożarna  - 998
Posterunek PSP Nowogard - 91 39 20 118
Pogotowie ratunkowe - 999
Stacja Pogotowia Ratunkowego 
w Nowogardzie - 91 43 26 103
Pogotowie gazowe  - 992
Pogotowie energetyczne - 991
Pogotowie wodn.-kanal. (PUWiS) 
 - 91 39 20 711; 994

Dyżur nocny
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna   
 - 91 39 78 430; 
 609 361 999; 
 665 283 928

Przychodnie - poradnie
Szpital - centrala - 91 39 21 356
Praxis - SZOZ - 91 39 20 787
Praxis - Centrum 
okulistyczno-optyczne - 91 39 27 272
POZ Przychodnia przyszpitalna  
 - 91 39 21 800; 
 91 39 21 806
Medyk - 91 39 29 921
PRAXIS 2 - M. Drobińska - 91 39 25 943
NZOZ “Sanus” - 91 39 26 960
NZOZ “Pro-med” - 91 39 26 740
NZOZ “Leks” - 91 39 25 525
NZOZ “Baby-med”  - 91 39 26 013
Mardent - gabinety lekarskie  
 - 91 39 22 633
Revital - Ośrodek Rehabilitacji 
i Odnowy Biologicznej - 91 39 21 467; 
 609 456 577
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne 
 - 91 39 20 926
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
dzieci, młodzieży i ich rodzin 
 - 91 39 20 743
Warsztaty terapii zajęciowej - 91 39 25 282
Zakład domowej opieki długoterminowej - 
91 39 26 531; 
 509 142 650
Stomatologia
Praxis - Centrum stomatologiczne  
 - 91 39 26 999
Pracownia protetyki stomatologicznej
Danuta Drapikowska  - 91 39 26 870
Protetyka stomatologiczna 
- Elżbieta Wysocka 
i Kazimierz Trojanowski - 91 39 26 107
“Nowo-dental” B. Szulejko  
 - 91 39 21 467
“Dental - med”  - 91 39 22 098; 
 504 069 800
Lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz  
 - 91 39 25 003; 
 603 705 630
Lek. Stom. Andrzej Rynkiewicz
pogotowie stomatologiczne - 607 771 777
lek. Stom. D. Wałęga - Bąk - 604 441 609
lek. stom. A Mogilnicka - 506 606 955
lek. stom. E. Rosa - 532 512 703
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 39 26 639
lek. stom. M. Andrzejewska - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 601 736 804

Urzędy
Urząd Miejski  
 - 91 39 26 200
Biuro Obsługi Interesanta w UM  
 - 91 39 26 214
Biuro Rady w UM - 91 39 26 210

Urząd Stanu Cywilnego - 91 39 26 230
Wydział Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środow. 
 - 91 39 26 243
Wydział spraw społecznych i obywatelskich
Meldunki - 91 39 26 213
Dowody osobiste - 91 39 26 215
Zarządzanie kryzysowe - 91 39 26 234
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
Geodezji i Rolnictwa - 91 39 26 226
Wydział Rozwoju Lokalnego, 
Funduszu, Kultury i Sportu - 91 39 26 293
Wydział Inwestycji i Remontów  
 - 91 39 26 241
Biuro Podatków i Opłat - 91 39 26 217
Referat Edukacji - 91 39 25 464
Zarząd Budynków Komunalnych  
 - 91 39 26 267
Powiatowy Urząd Pracy f/Nowogard 
 - 91 39 21 376;  
 91 39 21 813
Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii - 91 39 21 118
w nagłych wypadkach - 609 740 647

Wydział komunikacji
Rejestracja pojazdów - 91 57 92 702
Prawo jazdy - 91 57 92 703
Fax - 91 39 21 852

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik - Dorota Maślana - 91 39 26 248
Świadczenia rodzinne
- A. Lalik  - 91 39 26 268
Dział usług opiekuńczych 
- B. Ziółkowska - 91 39 20 200

Poczta
ul. 3 Maja - 91 39 21 300; 
 91 39 21 183
ul. Warszawska - 91 39 20 834

Nadleśnictwo Nowogard - 91 39 20 640
Zakład karny Nowogard - 91 43 26 600

Gabinety weterynaryjne
Danuta Czerwińska
ul. J. Wybickiego 2 - 91 39 23 786
Animal-Vet
ul. Zielona - 666 135 133
Janusz Soroka
ul. L. Okulickiego 6  - 570 656 616
Zdzisław Truszyński
ul. T. Kościuszki 21 - 91 39 21 801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 38 - 91 39 20 814
Szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1 - 91 39 26 270
Szkoła Podstawowa nr 2 - 91 39 26 274
Szkoła Podstawowa nr 3 - 91 39 26 291
Szkoła Podstawowa nr 4 - 91 39 23 028
SP w Długołęce - 91 39 10 492
SP w Orzechowie - 91 39 10 994
SP w Strzelewie - 91 39 10 224
SP w Żabowie - 91 39 10 694
SP w Błotnie - 91 39 10 190
SP w Wierzbięcinie - 91 29 10 795
I Liceum Ogólnokształcące - 91 39 20 213
Liceum Ogólnokształcące nr II - 91 39 25 107
ZSP im. Stanisława Staszica - 91 39 21 162
Prywatne Publiczne Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych; 
Niepubliczna Szkoła Policealna  
 - 91 39 26 691
Prywatne Liceum Ogólnokształcące
 Zaoczne Centrum Edukacji Zdroje  
 - 91 39 25 494

Prywatne Policealne Studium Zawodowe  
 - 91 39 22 181
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  
 - 91 39 20 108

Przedszkola i żłobki
Przedszkole nr 1
ul. Żeromskiego - 91 39 26 286
Przedszkole nr 3
ul. J. Poniatowskiego - 91 39 26 288
Przedszkole nr 4
ul. T. Kościuszki - 91 39 26 287
Zielone Przedszkole
ul. Zielona - 91 39 26 691; 
 505 388 292
Artystyczne Przedszkole 
Kraina Fantazjiul. Gen. J. Bema - 660 797 838
“Promyczek” Specjalistyczny 
punkt przedszkolny, 
ul. Boh. Warszawy - 609 931 469
Niepubliczny Żłobek "Maluszkowo”
ul. ks. Racibora - 534 015 943
Niepubliczny “Malinowy Żłobek”
ul. Boh. Warszawy - 604 873 917

kultura
Miejska Biblioteka Publiczna  
Dyrektor - 91 39 26 260
Czyt. dla dorosłych - 91 39 26 261
Nowogardzki Dom Kultury  
Sekretariat - 91 39 26 283
Biuro kina/ dział imprez i promocji 
 - 91 39 25 779
Kasa - 91 39 26 262

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP - 91 39 26 370; 
 506 081 328
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego   
 - 91 39 21 004
Parafia pw. MB Fatimskiej  
 - 91 39 21 592

Usługi pogrzebowe 
J. Furmańczyk, Zakład Pogrzebowy  
 - 91 39 21 767
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  
 - 692 354 065
MEMORIS G. Śmigiel - 693 230 190

apteki
Centrum Zdrowia
ul. 700-lecia - 91 57 62 139
Majowa
ul. 3 Maja - 91 30 70 708
Cefarm
ul. Plac Wolności - 91 39 20 203
Cardia
ul. 700 - lecia - 91 39 21 330
Niebieska
ul. 15 Lutego - 91 43 26 177
Asa
ul. Warszawska - 91 39 20 494
Niebieska 2
ul. Kościuszki - 91 57 90 830
Nowa Farmacja
ul. Bohaterów Warszawy - 91 57 30 437

Taksówki - 91 39 20 260

Pomoc drogowa
Grzegorz Irzymski - 91 39 22 402; 
 601 893 944
Andrzej Słomski - 665 770 442
Krzysztof Pietrzak - 601 938 293
R&J MIX - 608 731 620

Urząd Gminy
Wójt - 91 39 10 390
Kierownik USC, St. ds. obywatelskich
 i ewidencji ludności  - 508 499 549
St. ds. podatków i opłat  - 508 499 661
St. ds. zarządzania kryzysowego, obrony cy-
wilnej i ochrony środowiska  - 508 499 580
Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami  
 - 508 499 247
St. ds. obsługi organów Gminy, działalności 

gospodarczej, kultury i zdrowia  - 508 499 567
St. ds. funduszy zewnętrznych, promocji, 
turystyki i sportu  - 508 499 620
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik Anna Kaliczyńska - 508 499 534
Pracownicy socjalni - 508 499 561
 508 499 483
Asystent rodziny Patrycja Bielej - 508 499 621
Gminna Biblioteka Publiczna
Kierownik Krzysztof Górecki - 91 39 10 305

Szkoła Podstawowa im. B. Malinowskiego
Dyrektor Tatiana Olbert - 91 39 10 389
Sekretariat - 91 39 10 380
Przychodnie
NZOZ “Proximus” - 91 39 10 310
Punkt apteczny - 91 39 11 611
Poczta - 91 39 10 323
Parafia pw. NP NMP w Osinie - 91 39 10 386

INFOrmaTOr lOkalNY - OSINa

Materiał                                      cena do 100 kg cena powyżej 100 kg
1. Miedź                   18,00 zł/kg               19,00 zł/kg
4. Mosiądz       11,00 zł/kg               11,50 zł/kg
5. Akumulatory         2,50 zł/kg                 2,70 zł/kg
6. Felgi aluminiowe        4,80 zł/kg                 5,00 zł/kg
7. Ołów          5,20 zł/kg                 5,50 zł/kg
8. Aluminium elektryczne       5,00 zł/kg                5,50 zł/kg
9. Aluminium grube        4,20 zł/kg                4,50 zł/kg
10. Aluminium niesort       3,80 zł/kg                4,00 zł/kg
Materiał                                      cena do 1000 kg cena powyżej 1000 kg
1. Złom cienki (blacha)      0,58 zł/kg                0,60 zł/kg
2. Złom gruby (wsad, żeliwo)           0,78 zł/kg                0,80 zł/kg

Skup hurtowy metali kolorowych 

Przy wadze ok. 1000 kg metali kolorowych ceny do negocjacji

Firma P.P.U.H. Oskar Bonda w Nowogardzie • ul. Nadtorowa 14b

Płatne gotówką od ręki
więcej informacji  tel. 511 444 559

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

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

wana nagroda książka ufundowana przez Wydawnictwo Zapraszamy   pn-pt 8:00-18:00

Dewocjonalia - stoisko w sklepie

poleca
Różańce, 
Lichtarze

                Świece do chrztu, itp.

krZYŻÓWka z książką

Victoria Schwab 
OkrUTNa PIeŚŃ

Pierwszy tom bestsellerowej 
amerykańskiej serii „Świat Verity”. 
Autorka głośnych „Odcieni magii” 
powraca w wielkim stylu!

Kate Harker i August Flynn są na-
stępcami przywódców podzielone-
go miasta – miasta, gdzie z prze-
mocy zaczęły rodzić się prawdziwe 
potwory. Kate chciałaby dorówny-
wać bezwzględnością ojcu, który 
pozwala potworom wałęsać się po 
ulicach, a ludziom każe płacić za 
ochronę. August chciałby być czło-
wiekiem, mieć dobre serce i odgry-
wać większą rolę w obronie niewin-
nych przed potworami – niestety 
sam jest jednym z nich. Może 
ukraść duszę, wygrywając pieśń na 
swoich skrzypcach. Jednak Kate 
odkrywa jego tajemnicę…

„Okrutna pieśń” wciągnie cię w 
świat pełen tajemnic i niepokojący 
wir postapokaliptycznej walki o 
przetrwanie. W mrocznym urban 
fantasy dwoje młodych ludzi musi 
wybrać, czy chcą zostać dobrymi 
czy złymi bohaterami – przyjaciół-
mi czy wrogami. A stawką jest przy-
szłość ich rodzinnego miasta.

Pionowo:
1. gatunek sera
2. kwasy w komórce
3. New ...
4. trzódka
5. kogoś na jakiś urząd
6. barwna papuga
7. zakratowane w celach
8. sok kwiatów
9. biblijna bohaterka
10. jezioro w Afryce
11. dopływ Dunaju
12. e pół tonu wyżej
13. krótka scenka rewiowa
14. choroba przenoszona przez tsetse
15. Aleksandra dla mamy
16. Ateneum w Warszawie
17. Harold, komik filmowy
18. jaja ryb
19. Albert, twórca teorii względności
20. jeden z sędziów w Hadesie
21. XVIII-wieczna moneta
22. komin wulkaniczny
23. Carl, chemik noblista
24. sumeryjski książę-kapłan

25. dźwięk „A” obniżony o dwa półtony
26. miasto na Uralu
27. Jan Sebastian
28. z niego etanol
29. rzeka w Wlk. Brytanii, dopływ Ouse
30. numer ciężarowy włókna
31. syn córki lub syna
32. odwrotność pozytywu
33. siostra i żona Okeanosa
34. greckie Furie
35. stan w USA
36. rzymska nimfa, utożsamiana z Kirke
37. liściaste z bukami
38. sługa w cerkwi
39. wiek, era
40. luba, ukochana
41. hak w podkowie
42. dawniej zgon
43. „Iliada” lub „Odyseja”
44. eksplodująca gwiazda
45. Olsen i koledzy
46. miara bezwładności
47. słynny niemiecki fizyk
48. udaje rumieniec na twarzy

Poziomo:
49. „... uliczne”, film Krzysztofa Krauzego
50. osuwisko
51. syn Posejdona
52. belka
53. z Ingodą tworzy Szyłkę
54. australijski półwysep
55. Kaban
56. miasto w płd. Algerii
57. formularz
58. wieczne pretensje
59. zagłębie w szczytowej części wul-
kanu
60. wyspa w Aleutach
61. marka telewizorów
62. miasteczko pionierów na Krymie
63. z Kofi Annanem na czele
64. miasto w stanie New Jersey
65. australijska papuga
66. duński grosz
67. miasto w Portugalii
68. niejedna w książce
69. dawne zaświadczenie
70. akt woli
71. miasto włoskie

72. jezioro w USA i Kanadzie
73. tkanina ażurowa
74. Gibson, aktor („Mad Max”)
75. maniera właściwa danemu artyście
76. zapada przed nocą
77. czyści bez zadrapań
78. miasto w Toskanii
79. miś z kreskówek
80. Nowozelandczyk
81. osłona silnika
82. rocznik, kronika
83. orzeszki ziemne
84. łańcuchy, kajdany
85. ... King Cole
86. 1/8 całej nuty
87. pierwsza warszawianka lub prawy 
dopływ Dunaju
88. jednostka pracy
89. wyrzuty sumienia, skrucha

PODPOWIEDŹ: BAYONNE, HACEL, INN, 
LLOYD, ONON, UARGLA

rozwiązanie krzyżówki dla doro-
słych : Zmesta jest wyznaniem cier-
pienia

Anita Budzich, Zofia Majewska, Ha-
lina Galus, Jadwiga Patecka, Zdzisła-
wa Chocian, Zofia Karbowiak, Geno-
wefa Maćkowska, Urszula Kaczmarek, 
Szymon Rybarczyk, Danuta Skowron, 
Halina Stefańska, Christiana Syfert, 
Małgorzata Krawczyk, Pelagia Felik-
siak, Natalia Furmańczyk, Zofia Lepka, 
Roman Kaczmarek, Agnieszka Skow-
rońska, Krystyna Lameta, Halina Ma-
karyk, Marek Feliksiak, Adam Głowic-
ki, Robert Kierzyk, Patrycja Żóralska, 
Marek Kozioł. Adrian Kierasiński

Zwycięzcy książka: Adrian Kiera-
siński

Zwycięzcy prenumerata : Szymon 
Rybarczyk, Zofia Majewska

GAZETY dla zwycięzców losowa-
nia do odebrania w redakcji, ul. Boh. 
Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Ala Kasprzak, Kacper Danicki, Ma-

dzia Skowrońska, Julia Furmańczyk, 
Sebastian Stępień, Marcin Patecki, Ba-
sia Kloch, Zosia Rolewska, Ania Ro-
lewska

Zwycięzca:Basia Kloch
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Informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

rOZkŁaD JaZDY BU SÓW

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

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

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

rozkład jazdy komunikacji miejskiej

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
T P E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 0 0 - o - 5:30 6:10 7:05 8:05 11:15 12:15 13:30 14:50 15:45 16:45 17:30
2 ul. Bema 1 1 1 - o - 5:31 6:11 7:06 8:06 11:16 12:16 13:31 14:51 15:46 16:46 17:31
3 ul. Armii Krajowej 17 2 2 - o - 5:33 6:13 7:08 8:08 11:18 12:18 13:33 14:53 15:48 16:48 17:33
4 ul. Kościuszki 36 2 2 - o - 5:34 6:15 7:10 8:10 11:20 12:20 13:35 14:55 15:50 16:50 17:35
5 ul. Wojska Polskiego 4 3 3 - o - 5:35 6:18 7:13 8:13 11:23 12:23 13:38 14:58 15:53 16:53 17:38
6 ul. Kościelna 3 3 - o - 5:36 6:20 7:15 8:15 11:25 12:25 13:40 15:00 15:55 16:55 17:40
7 Dworzec PKS 4 4 - o - 5:38 6:23 7:18 8:18 11:28 12:28 13:43 15:03 15:58 16:58 17:43
8 ul. 3 Maja < 4 - o - < < < 8:21 < 12:31 < < 16:01 < <
9 Dworzec PKS < 4 - o - < < < 8:23 < 12:33 < < 16:03 < <

10 ul. Bankowa 5 5 - o - 5:39 6:24 7:19 8:24 11:29 12:34 13:44 15:04 16:04 16:59 17:44
11 ul. 15 Lutego 6 6 - o - 5:40 6:25 7:20 8:25 11:30 12:35 13:45 15:05 16:05 17:00 17:45
12 ul. Żeromskiego SP2 6 6 - o - 5:41 6:27 7:22 8:27 11:32 12:37 13:47 15:07 16:07 17:02 17:47
13 ul. Żeromskiego 6 6 - o - 5:42 6:28 7:23 8:28 11:33 12:38 13:48 15:08 16:08 17:03 17:48
14 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 7 7 - o - 5:43 6:30 7:25 8:30 11:35 12:40 13:50 15:10 16:10 17:05 17:50
15 ul. Boh. Warszawy „POM” 7 7 - o - 5:44 6:31 7:26 8:31 11:36 12:41 13:51 15:11 16:11 17:06 17:51
16 ul. Radosława 8 8 - o - 5:45 6:33 7:28 8:33 11:38 12:43 13:53 15:13 16:13 17:08 17:53

z powrotem
POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
T P E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława - - o 5:45 6:35 7:30 8:35 11:50 12:50 14:30 15:20 16:20 17:10 18:05
2 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” o < < 7:31 8:36 < < < < < < <
3 ul. Boh. Warszawy „GS” - - o 5:46 6:36 7:32 8:37 11:51 12:51 14:31 15:21 16:21 17:11 18:06
4 ul. Boh. Warszawy 7 - - o 5:48 6:38 7:34 8:39 11:53 12:53 14:33 15:23 16:23 17:13 18:08
5 ul. 700 Lecia - - o 5:50 6:40 7:36 8:41 11:55 12:55 14:35 15:25 16:25 17:15 18:10
6 ul. 5-go Marca - - o 5:53 6:43 7:39 8:44 11:58 12:58 14:38 15:28 16:28 17:18 18:13
7 ul. Kościuszki 36 - - o 5:55 6:45 7:41 8:46 12:00 13:00 14:40 15:30 16:30 17:20 18:15
8 ul. Wojska Polskiego 4 - - o 5:56 6:46 7:42 8:47 12:01 13:01 14:41 15:31 16:31 17:21 18:16
9 ul. Armii Krajowej 46 - - o 5:58 6:48 7:44 8:49 12:03 13:03 14:43 15:33 16:33 17:23 18:18

10 ul. Armii Krajowej 29 - - o 5:59 6:49 7:45 8:50 12:04 13:04 14:44 15:34 16:34 17:24 18:19
11 ul. Bema 9 - - o 6:01 6:51 7:47 8:52 12:06 13:06 14:46 15:36 16:36 17:26 18:21
12 Osiedle Bema - - o 6:03 6:53 7:49 8:54 12:08 13:08 14:48 15:38 16:38 17:28 18:23

Urz. Przyst.

Nr kursu

Urz. Przyst.

Nr kursu

NOWOGARD UL. RADOSŁAWA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 – NOWOGARD  OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

Kolumna przystanków

Nr przyst. Km Pręd. 
tech.

NOWOGARD OS. BEMA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 - NOWOGARD  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

Kolumna przystanków

Nr przyst. Km Km Pręd. 
tech.

TAM
SZ 25

1
T P E, F

1 Dworzec PKS - o - 10:55
2 ul. 3 Maja - o - 10:57
3 ul. Bankowa - o - 11:00
4 ul. 5-go Marca - o - 11:02
5 ul. Kościuszki 36 - o - 11:04
6 ul. Romualda Traugutta - o - 11:05
7 ul. Wojska Polskiego 4 - o - 11:06
8 ul. Armii Krajowej 46 - o - 11:08
9 ul. Armii Krajowej 29 - o - 11:09

10 ul. Bema 9 - o - 11:11
11 Osiedle Bema - o - 11:14

TAM
SZ 25

1
T P E, F

1 Osiedle Bema - o - 8:55
2 ul. Bema 1 - o - 8:56
3 ul. Armii Krajowej 17 - o - 8:58
4 ul. 5-go Marca - o - 8:59
5 ul. Kościuszki 36 - o - 9:00
6 ul. Wojska Polskiego 4 - o - 9:01
7 ul. Kościelna - o - 9:03
1 Dworzec PKS - o - 9:07

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
F - kursuje dnia 1 listopada i 24 grudnia
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
< -  nie zatrzymuje się

Nr przyst.

2
1
0

2
1
0

3
3
4
4
5

Pręd. 
tech.

Urz. Przyst.

Nr kursu

5
5

 OS. BEMA –  UL. KOŚCIUSZKI 36 -   DWORZEC PKS

LP Dworce i przystanki

Kolumna przystanków

Nr przyst. Km

2
3
3
4
4
4

Pręd. 
tech.

Urz. Przyst.

Nr kursuKm

 DWORZEC PKS –  UL. WOJ. POLSKIEGO 4 -   OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

Kolumna przystanków

TAM
SZ 25

1
T P E, F

1 Dworzec PKS - o - 10:55
2 ul. 3 Maja - o - 10:57
3 ul. Bankowa - o - 11:00
4 ul. 5-go Marca - o - 11:02
5 ul. Kościuszki 36 - o - 11:04
6 ul. Romualda Traugutta - o - 11:05
7 ul. Wojska Polskiego 4 - o - 11:06
8 ul. Armii Krajowej 46 - o - 11:08
9 ul. Armii Krajowej 29 - o - 11:09
10 ul. Bema 9 - o - 11:11
11 Osiedle Bema - o - 11:14

TAM
SZ 25

1
T P E, F

1 Osiedle Bema - o - 8:55
2 ul. Bema 1 - o - 8:56
3 ul. Armii Krajowej 17 - o - 8:58
4 ul. 5-go Marca - o - 8:59
5 ul. Kościuszki 36 - o - 9:00
6 ul. Wojska Polskiego 4 - o - 9:01
7 ul. Kościelna - o - 9:03
1 Dworzec PKS - o - 9:07

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
F - kursuje dnia 1 listopada i 24 grudnia
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
< -  nie zatrzymuje się

Nr przyst.

2
1
0

2
1
0

3
3
4
4
5

Pręd. 
tech.

Urz. Przyst.

Nr kursu

5
5

 OS. BEMA –  UL. KOŚCIUSZKI 36 -   DWORZEC PKS

LP Dworce i przystanki

Kolumna przystanków

Nr przyst. Km

2
3
3
4
4
4

Pręd. 
tech.

Urz. Przyst.

Nr kursuKm

 DWORZEC PKS –  UL. WOJ. POLSKIEGO 4 -   OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

Kolumna przystanków

rOZkŁaD JaZDY PkP
kierunek Szczecin Główny:

Godz. Odjazdu:
Nowogard

Stacje pośred-
nie:

Przystanek 
końcowy:

Szczecin Głów-
ny

04:50
pon.-piąt.

Wyszomierz, 
Osina, 
Mosty, 

Goleniów, 
Kliniska, 

Szczecin Dąbie, 
Szczecin Zdroje, 

Szczecin Port 
Centralny,

05:48

06:36
pon.-sob. 07:38

07:47
pon.-niedz. 08:59

10:21
pon.-niedz. 11:34

14:27
pon.-niedz. 15:40

16:36
pon.-niedz. 17:49

18:39
pon.-niedz. 19:55

kierunek kołobrzeg:

Godz. Odjazdu:
Nowogard

Stacje pośred-
nie:

Przystanek 
końcowy:
kołobrzeg

07:48
pon.-sob.

Żabowo, 
Płoty, 

Baszewice, 
Gryfice, 
Gąbin, 

Trzebiatów, 
Bieczyno Po-

morskie,
 Karcino, 

Głowaczewo, 
Stary Borek, 

Kołobrzeg Sta-
dion

09:02

09:20
sobota,niedziela 10:29

11:49
pon.-niedz. 13:00

13:47
pon.-piąt. 15:07

15:56
pon.-niedz. 17:15

17:57
pon.-niedz 19:19

20:23
pon.-sob. 21:37

21:55
pon-piąt., nie-

dziela
1 przesiadka

22:59

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś w rodzinie. 

Grupa aa mieszko zaprasza w każdy 
wtorek o 9.00 i 16.00  pod ratuszem.

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

Tel. 506 638 789
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FIRMA JOGA  •  ul. Górna 4  •  72-200 Nowogard  
 Tel./Fax 91 39 25 501  •  695 100 700  •  695 400 600

Wyposaż swój dom w OKNA PCV 
o najwyższym standarcie światowym, 

dzięki którym obniżysz koszty ogrzewania
z profilu 

ALPHALINE  
profil 6 komorowy w kl. A
z wkładem termicznym 
i uszczelką środkową 
gwarantującą doskonałą 
szczelność

Do produkcji okien 

nie stosujemy pro�lii

z recyklingu !!!

i wysokiej jakości
OKUCIA MACO

Ponad 22 lat doświadczenia w produkcji okien. ZAUFAJ specjalistom! 

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

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

 
506 638 789

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
8.00 – 20.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 9.00 – 17.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

Wykonujemy tanio
Banery  
Laminowanie   
Wycinane naklejki 
Wydruki kolorowe

Kompleksowe usługi:  
      Introligatorskie 
          Poligra�czne  
Nowogard  •  ul. Boh. Warszawy 7A

 tel. 91 392 21 65,  91 577 2007
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POLSKI WYDAWCA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

żyto, pszenżyto, jęczmień, 
owies, rzepak, łubin, gryka, groch, 

len, kukurydzę oraz słonecznik.

Sami odbieramy, szybka płatność, 
konkurencyjne ceny.

Wapno nawozowe granulowane
w najlepszej cenie na rynku. 

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B

e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl

Skup zbóż: 
91 43 57 720, 602 21 21 25

Transport: 662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160

Uwaga najbliższe 
bezpłatne porady 
prawne w piątek

godz. 13.30-15.30
w redakcji ul. Boh. Warszawy 7A

(informujemy, że godziny dyżurów radcy 
prawnego mogą ulegać zmianom)

Odznaczenia 
i nominacje

Kulisy pomocy dla 
Pani z Wyszomierza

Dopadła nas 
epidemia grypy 

Śmigiel Ryszard

ŚR

KOMPLEKSOWE  USŁUGI
& ŚMIGIEL

Zakład Kamieniarski
- Nagrobki - Grobowce - Parapety - Schody

Kwiaciarnia
- Znicze - Kwiaty - Wiązanki - Wieńce

Tel. 601 595 069, 91 392 18 14
     e-mail: puhp.smigiel@wp.pl
   www.kamieniarstwo-smigiel.pl

Korzystając z naszych usług pogrzebowych zyskasz
-10%  RABATU  NA  USŁUGI  KAMIENIARSKIE

UL. CMENTARNA 3,  72-200 NOWOGARD

       Usługi Pogrzebowe 
        Grzegorz Śmigiel
- Trumny - Urny - Ekshumacje - Przewozy
         Obudowy - Krzyże - Tabliczki

Kontakt całodobowy: 693 230 190
      e-mail: memoris.zp@o2.pl
            www.memoris.eu

 s. 3
Pożar w Grabinie

OgłOszenie

w poniedziałki
 i środy 

16.00-17.00
Tel. 606 210 151 

www.e-aikido.eu

Zmarł 
pozostawiony 
sam sobie  s. 3

System 
sygnalizacji 

włamania i napadu

Telewizja 
dozorowa
- monitoring

SYSTEMY
BEZPIECZEŃSTWA

Tel. 665 397 367

Tłok w nowogardzkich przychodniach

groźny 
wypadek

 s. 4

Kikorze Święto służby więziennej
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   Kronika policyjnanasza sonda  
W środę, 14 lutego, rozpoczął się Wielki Post. Jest to jeden 
z najważniejszych okresów dla chrześcijan, przygotowujący 
do świat wielkanocnych. Z tej okazji zapytaliśmy się przy-
chodniów, jak przeżywają ten okres i czy maja jakieś posta-
nowienia z wiązane z Wielkim Postem.

Pani Arletta: Co roku mam 
postanowienia związane z Wiel-
kim Postem. W tym roku zaczę-
łam czytać Pismo Święte. jest 
nadzieja,że jeszcze przed Wiel-
kanocą uda mi się skończyć. Je-
żeli nie, to trudno. Po świętach 
nadal będę czytać.

Pani Krystyna: Wielki Post 
obchodzę chyba jak każdy wie-
rzący. Spożywam postne posiłki 
i nie uczestniczę w przyjęciach, 
ani ich nie organizuje. Nie mam 
żadnych konkretnych postano-
wień, związanych z postem, po-
nieważ ciężko mi ich dotrzy-
mać.

Pani Danuta: Zawsze uczest-
niczę w Wielkim Poście. Staram 
się postępować zgodnie z trady-
cją, czyli między innymi nie jeść 
potraw mięsnych. Powoli przy-
gotowuje się do najważniej-
szych świat w Kościele katolic-
kim, czyli do Zmartwychwsta-
nia Jezusa. 

Pani Lucyna: Staram się 
trzymać tradycji wielkopostnej 
i miedzy innymi przynajmniej 
w piątki nie jeść mięsa. W obec-
nych czasach tradycje chrześci-
jańskie co raz bardziej zanika-
ją lub się zmieniają. Jednak sta-
ram się chociaż w części je pod-
trzymać.

Rozmawiała Dorota Śmieciuch

W TYCH DniACH ODeszLi DO WieCznOŚCi

Szczepan Jędrzejewski: lat 63, zmarł 16.02.2018r., pogrzeb odbył 
się 19.02.2018 r., na cmentarzu w Nowogardzie.

Barbara Stelmaszak: lat 64, zmarła 15.02.2018r., pogrzeb odbę-
dzie się 20.02.2018 r. o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Barbara Kister: lat 72, zmarła 16.02.2018r., pogrzeb odbędzie się 
20.02.2018 r. o godz. 12:00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Helena Buj: lat 103, zmarła 17.02.2018r., pogrzeb odbędzie się 
23.02.2018 r. o godz. 12:00 na cmentarzu w Szczecinie.

Tadeusz Końka: lat 60, zmarł 17.02.2018r., pogrzeb odbędzie się 
21.02.2018 r. o godz. 12:00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych,
 Sebastian Furmańczyk

12.02.2018 r.
godz. 15:15
Patrol RRD KPP Goleniów, 

podczas kontroli drogowej w 
miejscowości Osina ujawnił ,ze 
kierujący rowerem Bogdan K. lat 
60, znajduje się w stanie nietrzeź-
wości wynik 0,47 mg/ l . Postępo-
wanie prowadzi KP Nowogard . 

13.02.2018 r.
godz. 13:21
Michał T. lat 26 (zam. N. powiat 

goleniowski) poszukiwany celem 
doprowadzenia do ZK Nowogard, 
na podstawie nakazu wydanego 
przez SR Goleniów. Zatrzymany 
przez patrol OPI KP Nowogard na 
ul. Ks. J. Poniatowskiego. Postępo-
wanie prowadzi KP Nowogard.

godz. 14:33
Łukasz B. lat 33 (zam. N. powiat 

goleniowski) poszukiwany celem 
doprowadzenia do ZK Nowogard, 
na podstawie nakazu wydanego 
przez SR Goleniów. Zatrzymany 
przez patrol OPI KP Nowogard na 
ul. Wojska Polskiego. Postępowa-
nie prowadzi KP Nowogard

godz. 19:10
Marcela K. (zam. N. powiat go-

leniowski) powiadomiła o o oszu-
stwie przy zakupie butów mar-
ki Nike Air Force 1 MID poprzez 
sklep internetowy . Straty w wyso-
kości 284,99 zł., na szkodę zgła-
szającej. Postępowanie prowadzi 
KP Nowogard

16.02.2018 r.
godz. 12:08
Edward L. lat 77, powiadomił o 

kradzieży z włamaniem do garażu 
przy ulicy Bankowej, gdzie spraw-
ca po uprzednim zerwaniu kłód-
ki zabezpieczającej drzwi do gara-
żu, dostał się do wnętrza, skąd do-
konał kradzieży elektronarzędzi 
w postaci szlifierki kątowej, wy-
rzynarki i piły do drewna, o ogól-
nej wartości 800 zł. Postępowanie 
prowadzi KP Nowogard. ;

17.02.2018 r.
godz. 09:23
Patrol RRD KPP Goleniów 

podczas kontroli drogowej na ul. 
T. Kościuszki ujawnił, iż kierują-
cy samochodem marki Renault 

Megane nr rej.ZGY,  Sławomir T. 
lat 30 (bez stałego zameldowania) 
znajduje się w stanie nietrzeźwo-
ści (0,38 mg/l) oraz posiada ak-
tywny zakaz prowadzenia po-
jazdów mechanicznych wydany 
przez SR Kamień Pomorski.

18.02.2018 r.
godz. 16:43
Policjanci RRD KPP Goleniów, 

na ul. Bankowej, zatrzymali Rado-
sława S lat 33 zam. Lipiany,  po-
szukiwanego przez Prokuraturę 
Rejonowa w Przemyślu na pod-
stawie Zarządzenia o ustaleniu 
miejsca pobytu do celów praw-
nych

godz. 17:22
Policjanci RRD KPP Goleniów 

podczas kontroli drogowej na ul. 
Ks. J. Poniatowskiego ujawnili, że 
kierujący rowerem Mirosław M. 
lat 62 (zam. N. powiat goleniow-
ski) znajduje się w stanie nietrzeź-
wości z wynikiem 0,58 mg/l za-
wartości alkoholu w wydychanym 
powietrzu

KPP Goleniów

W środę Sesja Rady Miejskiej  
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie Piotr Słomski zwołuje LIV sesję Rady Miej-
skiej  w  Nowogardzie. Początek obrad:  21 lutego 2018 roku (środa) o godzinie 9.00

Porządek obrad: 
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Zgłoszenie wniosków do porządku obrad. 
3.  Przyjęcie protokołu z LI sesji w dniu 20 i 27 grudnia 2017 roku i przyjęcie protokółu z LII sesji
      w dniu 27 grudnia 2017 roku, LIII sesji w dniu 7 lutego 2018 roku.
4. Informacje Przewodniczącego Rady.
5.  Sprawozdanie z działalności Burmistrza pomiędzy sesjami.
6. Sprawa systemu wynagrodzeń pracowników oświaty nie będących nauczycielami.
7. Interpelacje, wnioski i zapytania.
8. Przyjęcie uchwał w sprawie:
  a) rozpatrzenie skargi na Burmistrza Nowogardu,
  b) rozpatrzenie skargi na Burmistrza Nowogardu,
  c) rozpatrzenie skargi na Burmistrza Nowogardu,
  d) przeniesienia na rzecz gminy Nowogard własności nieruchomości zabudowanej budynkiem
      użytkowym oznaczonej numerem ewidencyjnym działki nr 14/8 o pow.407 m2, położonej 
      w obrębie Osowo, gmina Nowogard,
  e) zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2018,
  f) zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2018,
  g) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
       oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nowogard na 2018 rok”,
  h) zmiany uchwały nr XLII/266/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie  z dnia 29 marca
       2017 roku w sprawie ustalenia kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
       w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów
       przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Nowogard,
  i) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Nowogard na lata 2018-2020,
  j) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
      udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które
      ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie gminy Nowogard,
  k) określenia szczegółowych warunków przyznawania i ustalenia odpłatności za usługi opiekuńcze
       i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych 
      dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego 
       lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,
  l) zmiany uchwały nr XXXII/316/13 Rady Miejskiej w nowogardzie w sprawie uchwalenia
      „Strategii rozwoju gminy Nowogard na lata 2014-2022”.
  ł) wskazania wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na terenie gminy
      Nowogard.
9. Przyjęcie planów pracy Stałych Komisji Rady.
       10. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, wnioski i zapytania.

        Przewodniczący Rady                                                                                                                                                                                              
                                          Piotr Słomski
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MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

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

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reKLAmA

USŁUGI KSIĘGOWE 
kadrowo-płacowe i JPK 

szybko, sprawnie. 
691 374 021
726 601 608  

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

Dopadła nas pandemia grypy 

Nie ma na to lepszego sposobu, jak przeleżeć. 
Wyjątkowe kolejki w przychodniach,  zwiększona absencja w szkołach i miejscach  pracy to znaczy, że mamy małą  epidemię. Wszystko wskazuje, że tym 
razem dopadła nas ponownie grypa. Potwierdza to statystyka - liczba zachorowań  w  gminie Nowogard i Osina znacznie wzrosła.

W niedziele w przyszpitalnym 
gabinecie tzw. nocnej i świątecznej 
opieki tłok. Na przyjęcie trzeba cze-
kać do 2-3 godzin. W kolejce wie-
le matek z małymi dziećmi. Więk-
szość  oczekujących pojawiła się z 
dolegliwościami typowymi dla gry-
py. Sprawdzamy zatem, czy rzeczy-
wiście dopadło nas to „choróbsko” , 
jaka jest skala  i jak uniknąć zacho-
rowania. 

W przychodniach tłok 
W przychodni Praxis-2 na Ban-

kowej od kilku dni wzrastała wy-
raźnie liczba osób zgłaszających 
się z objawami grypopodobnymi -  
Wyjątkowo dużą  ilość pacjentów z 
objawami grypy odnotowujemy po-
cząwszy od minionego weekendu - 
mówi nam doktor Marzena Dro-
bińska - dziennie  przyjmujemy te-
raz z tą dolegliwością kilkadziesiąt 
osób. Podobna sytuacja jest w przy-
chodni Praxis na Dworcowej - Tyl-
ko w piątek do godziny 12 zanotowa-
liśmy około 100 osób, które zgłosiły 
się z objawami przeziębień i grypo-
wymi - informuje nas pani z recep-
cji w tej przychodni. Podobnie jest 
w innych placówkach, gdzie  przyj-
mują lekarze rodzinni. Wszędzie 
wyjątkowy skok napływu pacjen-
tów zaczął  się  w końcówce ubie-
głego tygodnia i trwa do dzisiaj. 

W szkołach też widać, 
co się dzieje 

Pytamy o sytuacje absencyjną 
związaną z chorobami w szkołach. 
W SP nr 1 dyrektor p. S Szymań-
ski mówi: W poniedziałek dosta-
łem informację, że w dwóch klasach 
wczesnego nauczania, brakuje poło-
wy uczniów. Dawno już nie było w 
szkole takiej sytuacji, żeby na raz aż 
tak dużo osób zabrakło na lekcjach. 
Prawdopodobnie jest to spowodowa-
ne grypą, czy też zwykłymi przezię-
bieniami. Nauczyciele będą tą spra-
wę monitorować i dowiadywać się, 
jaka jest dokładna przyczyna nie-
obecności uczniów  w szkole. 

W Szkole  Podstawowej  nr 2 zaś 
sytuacja nie odbiega od norm z lat 
ubiegłych - W szkole występują za-
chorowania na grypę zarówno wśród 
uczniów jak i nauczycieli. Nie zaob-
serwowaliśmy jednak, aby ilość tych 
osób była zwiększona w stosunku do 
co rocznych zachorowań.

W SP nr 3 natomiast – W naszej 
szkole około 20 procent uczniów jest 
nieobecnych z powodu choroby. Od-
kąd uczniowie wrócili z ferii zimo-
wych, zaczęły się te zachorowania i 
z każdym dniem jest ich co raz wię-
cej. Niektórzy nauczyciele również są 
przeziębieni. 

Sanepid potwierdza          
O potwierdzenie  wniosków wy-

nikających  naszych obserwacji 
i  rozmów, zwróciliśmy się do po-
wiatowego Sanepidu prowadzące-
go na bieżąco monitoring zachoro-
wań. Placówki zdrowia są zobowią-
zane raportować regularnie, wła-
śnie do Sanepidu, o liczbie zdia-
gnozowanych i potwierdzonych la-
boratoryjnie przypadków. Roz-
mawiamy z dyrektorem goleniow-
skiej placówki p. Markiem Frydry-
chem -  Odnotowujemy  rzeczywi-
ście znaczny wzrost liczby zachoro-
wać - mówi dyrektor  powiatowy 
Sanepidu -  Większość  przypadków 
to tzw. typ A, czyli najgroźniejszy, 
bo mutuje, sprawia więc największe 
problemy w leczeniu. Objawy to wy-
soka temperatura powyżej 39 stopni, 
bóle mięśniowe, apatia.  Ale wystę-
puje też tzw. żołądkówka z objawa-

mi  jelitowymi o etiologii wirusowej. 
Ten rodzaj choroby wyczerpuje szyb-
ko pacjenta, sprowadza zagrożenie 
odwodnienia organizmu. Od stycz-
nia do dzisiaj odnotowaliśmy znacz-
ny wzrost ponad przeciętną, czyli aż 
611 potwierdzonych przypadków 
zachorowań, czyli takich, w których 
pacjent zgłosił się do lekarza i uzy-
skał diagnozę-  informuje dyrektor.

W rzeczywistości jest to więc za-
pewne 2-3 razy więcej, ponieważ 
wielu chorujących na grypę ludzi 
nie zgłasza się do poradni, zakłada-
jąc że „samo przejdzie”-  Takie my-
ślenie jest błędem - kontynuuje swo-
ją wypowiedź dyrektor Frydrych - 
Narażamy w  ten sposób nasze oto-
czenie na zarażenie, a  siebie na po-
wikłania. W przypadku grypy wła-
śnie powikłania są najgroźniejsze. 

Sam przebieg choroby w okresie ob-
jawowym, choć przykry zwłaszcza w 
tzw.  grypach żołądkowych, nie sta-
nowi w zasadzie trwałego zagroże-
nia, natomiast powikłania, w tym 
neurologiczne i kardiologiczne, zbie-
rają największe żniwo. Dlatego za-
lecamy od lat szczepienia. Nie dają 
one pewności, że się nie zachoruje 
ale bardzo skutecznie chronią wła-
śnie przez powikłaniami. Zaleca-
my też z tego powodu,  aby natych-
miast po wystąpieniu objawów zgła-
szać się do lekarza i czas leczenia 
„przeleżeć”. Nie wychodzić z grypą 
to jest podstawowa zasada.  W za-
kresie profilaktyki, trzeba starać się 
zachować znane zasady - właściwie  
się ubierać, aby nie wychładzać or-
ganizmu, zwłaszcza głowy, ale tak-
że aby nie narażać  się na przegrza-

nie – kończy dyrektor. Warto w tym 
miejscu dodać, że dyrektor Marek 
Frydrych objął funkcje dyrektora 
powiatowego Sanepidu w Golenio-
wie niedawno, bo 30 grudnia 2017 
roku. Poprzednio przez 10 lat był 
dyrektorem Sanepidu w Białogar-
dzie. Jest specjalistą w dziedzinie 
zdrowia publicznego z wieloletnim 
stażem w  placówkach sanepidow-
skich województwa. 

Podsumowanie 
Niewątpliwie mamy na naszym 

terenie  małą epidemie grypy.  W 
podsumowaniu  wiec tylko trzy  
rady, których udzielił  dyrektor Sa-
nepidu - szczepić się, właściwie się 
ubierać, a jak się już zachoruje to 
chorobę „przeleżeć”, oczywiście po 
wcześniejszej wizycie u lekarza. 

sm 

Wewnątrz przychodni zatrzęsienie pa-
cjentów 

OgłOszenie
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Kolejny pożar w gminie

Spłonęła część dachu domu 
rodzinnego w Grabinie
W nocy z czwartku na piątek (16.02), w okolicach drugiej nad ranem, doszło do pożaru da-
chu budynku domu rodzinnego w Grabinie. Na szczęście w wyniku pożaru nie było osób 
poszkodowanych.

W nocy z czwartku na piątek, 
Straż pożarna dostała wezwanie 
do palącego się dachu budynku 
rodzinnego w Grabinie. Zabezpie-
czenie miejsca zdarzenia polega-
ło na podaniu jednego prądu wody 
w natarciu na palący się dach. Po 
przybyciu kolejnego zastępu poda-
no dwa prądy wody w natarciu, je-

den na zewnątrz, drugi do wnętrza 
budynku - informuje nas rzecz-
nik KP PSP Goleniów Marek de 
Weyher. Po ugaszeniu pożaru czę-
ściowo rozebrano dach budyn-
ku i ściankę przylegająca do ko-
mina. Następnie dogaszono po-
żar i przeczyszczono komin. Rów-
nież oddymiono i przewietrzo-

no pomieszczenia. Prawdopodob-
na przyczyna pożaru była niepra-
widłowa eksploatacja pieca. Suma 
strat wynosi około 80 tysięcy zło-
tych. Po ugaszeniu pożaru, straża-
cy na zlecenie gminy, nakryli dach 
plandekami. 

DŚ

To w tym budynku w Grabinie doszło do pożaru dachu

Wypadek w Kikorzach

Uderzył w tył pojazdu
W piątek, 16 lutego, około godziny 11.50 doszło do wypad-
ku na drodze krajowej nr 6 w miejscowości Kikorze. Kie-
rowca BMW uderzył w tył pojazdu marki Citroen, który za-
trzymał się przed przejściem dla pieszych. W wyniku zda-
rzenia jedna osoba została poszkodowana.

Kierujący Citroenem C4, jadą-
cy w stronę Nowogardu, zatrzy-
mał się przed przejściem dla pie-
szych w celu przepuszczenia przez 
jezdnią pieszego. Wówczas jadący 
za nim pojazd marki BMW ude-
rzył w tył auta - Kierujący samo-
chodem osobowym marki BMW, 
jadąc w kierunku Nowogardu

nie zachował bezpiecznej odle-
głości za poprzedzającym pojaz-
dem marki Citroen C4 – informu-
je nas rzecznik policji, st. asp. Juli-
ta Filipczuk - W wyniku tego kie-
rujący BMW uderzył w tył pojaz-

du Citroen C4 - dodaje. W wyni-
ku tego zdarzenia drogowego, pa-
sażerka Citroena doznała urazów 
głowy i została przetransportowa-
na przez Lotnicze Pogotowie Ra-
tunkowe do Szpitala na Unii

Lubelskiej w Szczecinie. Kieru-
jący samochodem BMW i Citro-
en, nie odnieśli obrażeń. Zarówno 
sprawca jak i poszkodowany byli 
trzeźwi. Postępowanie w tej spra-
wie prowadzi Komisariat Policji w 
Nowogardzie. 

DŚ

Kierowca Citroena zatrzymał się przed przejściem dla pieszych, gdzie uderzył w 
niego pojazd marki BMW

Kierujący BMW nie zachował bezpiecznej odległości przed poprzedzającym go po-
jazdem

Pasażerka Citroena, z urazami głowy, została przetransportowana przez LPR do 
szpitala w Szczecinie.

za posiadanie narkotyków grozi mu 10 lat 
więzienia

Ukrywał się w Nowogardzie
Praca kryminalnych z  Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, doprowadziła do za-
trzymania na terenie Nowogardu mężczyzny, który był w posiadaniu znacznych ilości środ-
ków odurzających. Mężczyźnie grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze zajmujący 
się zwalczaniem przestępczości 
narkotykowej z Komendy Wo-
jewódzkiej Policji w Szczecinie 
zgromadzili informacje z któ-
rych wynikało, że 39-latek na sta-
łe przebywający poza granicami 
kraju, znajduje się w Nowogardzie 
i może być w posiadaniu większej 
ilości narkotyków. Podczas prze-
szukania pomieszczeń mieszkal-
nych zajmowanych przez mężczy-
znę, informacje te potwierdziły 
się. Policjanci znaleźli i zabezpie-
czyli znaczne ilości środków odu-
rzających w postaci marihuany i 
amfetaminy.

Mężczyzna został zatrzyma-
ny i przewieziony do policyj-
nej celi. Po zebraniu przez poli-
cjantów z Nowogardu niezbęd-
nego materiału dowodowego, 
39-latek usłyszał zarzut posiada-
nia znacznej ilości środków odu-

rzających. Decyzją Sądu Rejo-
nowego w Goleniowie, najbliż-
sze 3 miesiące sprawca spędzi 
w areszcie. Za popełnione prze-

stępstwo, mężczyźnie grozi kara 
do 10 lat pozbawienia wolności. 
                        Rzecznik prasowy Policji

st. asp. Julita Filipczuk

Środki odurzające zabezpieczone podczas zatrzymania mężczyzny.
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KOnDOLenCje

„Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek, a wspomnień nikt 
nam nie odbierze, zawsze bedą z nami”

Wyrazy głebokiego współczucia  
oraz słowa wsparcia i otuchy dla

 Pani Poseł Magdaleny Kochan 
z powodu śmierci 

Męża 
składa

 Grzegorz Napieralski 
Senator RP

Tu nie dojechał  czyli jak dbają o ludzi? 

O p. Szczepanie możemy mówić już tylko w czasie przeszłym 
Nie wychodził z domu przez kilka dni, co zaniepokoiło sąsiadów. Zawiadomili więc służby ratunkowe. Do domu trzeba było wejść wyważając drzwi. W 
środku zastano przytomnego, ale bardzo zaniedbanego mężczyznę. Następnego dnia zmarł w szpitalu. Sąsiedzi twierdzą, że mężczyzną nie interesowała 
się ani gmina, ani Opieka Społeczna, mimo że był samotny i miał problemy z alkoholem. 

Pan Szczepan miał 63 lata. 
Mieszkał w Maszkowie od do-
brych kilku lat. Tutaj dostał 
mieszkanie socjalne z gminy, a w 
zasadzie został wyeksmitowany 
z miasta. Sąsiedzi twierdzą, że na 
samym początku jakoś sobie ra-
dził, nie sprawiał problemów. Z 
biegiem lat, pogrążał się jednak 
w chorobie alkoholowej, przestał 
o siebie dbać, zapuścił mieszka-
nie. 

- Miał kolegów tylko wtedy, kie-
dy przychodziła renta socjalna. 
Kiedy kończyły się pieniądze, ko-
ledzy odchodzili - wspomina jed-
na z sąsiadek pana Szczepana. 

W ostatnim czasie „styl życia” 
mężczyzny i wynikające z tego 
kłopoty egzystencjalne, stały się 
dla sąsiadów bardzo uciążliwe. 

- Ten pan mieszkał w takich 
warunkach, że trudno sobie to 
wyobrazić. Kiedy choć na chwilę 
otworzył drzwi, z lokalu na klat-
kę wydobywał się smród - mówi 
nam kolejna mieszkanka wsi. 

Sytuacja pogarszała się. Miesz-
kańcy alarmowali służby komu-
nalne (ZBK), że mieszkanie jest 
w coraz gorszym stanie, co za-
czyna uprzykrzać życie innym. 

- Jakieś dwie panie kiedyś przyje-
chały z ZBK, ale na tym się skoń-
czyło. Żadnej reakcji. Śmierdzia-
ło nadal - mówi nam sąsiadka 
pana Szczepana, do której męż-
czyzna miał mieć później pre-
tensje, że „wtrąca się w jego ży-
cie”. 

Nie wychodził od tygodnia 
Sąsiedzi zauważyli, że Pan 

Szczepan nie wychodzi z domu. 
Nie mogli się też doprosić, aby 
otworzył mieszkanie. Słychać 
było jednak, że żyje, bo led-
wo mówiąc odgania sąsiadów 
sprzed drzwi. Ci jednak nie ustę-
pują. Dzwonią na policję. 

- Policja przyjeżdża pierwszy 
raz, ale że nie może się dostać do 
mieszkania - odjeżdża. Dopie-
ro po tym dostaję telefon z OPS, 
co się dzieje. Mówię, że sąsiad od 
kilku dni nie wychodzi z domu, 
że chyba coś mu się stało. Pani z 
OPS każe mi dzwonić po karetkę, 
tak też robię - opowiada sąsiadka 
pana Szczepana.

Na miejsce przyjeżdża ze-
spół ratownictwa medycznego. 
Po chwili dojeżdża znów radio-
wóz. Mundurowi podejmują de-
cyzję o wejściu do mieszkania 
siłą. Wszystkiemu przygląda-
ją się sąsiedzi. - Kiedy zobaczy-
łam w jakim stanie było to miesz-
kanie i pan Szczepan, przerazi-
łam się. Ten pan znajdował się w 
warunkach nie dających się opi-
sać. Grzyb na ścianie, bałagan, 
smród, zimno. Nie miał chyba 
nawet czym palić w piecu - mówi 
nam kobieta, która jako pierw-
sza zawiadomiła redakcję o ca-
łej sprawie.

Pan Szczepan jest przewożo-
ny do szpitala w Nowogardzie. 
Niestety następnego dnia umie-
ra. Jak poinformował nas dy-
rektor szpitala, Kazimierz Lem-
bas, przyczyną zgonu było ogól-
ne wycieńczenie organizmu - 
Zmarł na izbie przyjęć po godzin-

nej reanimacji – mówi dyrektor 
szpitala.

- To straszne. Gdyby otrzymy-
wał pomoc, być może by do tego 
nie doszło. To przykre, że w tych 
czasach ludzie w takich warun-
kach mieszkają. Tak nie powinno 
być – dodaje nam kobieta, pro-
sząca o zajęcie się sprawą. 

Co na to opieka? 
Sąsiedzi mówią, ze panem 

Szczepanem od dawna nikt się 
nie interesował - nawet OPS. 
Mężczyzna poza rentą socjalną 
nie miał nic. Nie dostawał opału, 
ani nawet posiłków - Nie wiem 
jak to działa. Kiedy tutaj naprze-
ciwko mieszkał pan w podobnym 
położeniu, to przywozili mu obia-
dy. Pan Szczepan ich nie dosta-
wał - mówi nam sąsiadka męż-
czyzny. 

Dlaczego mężczyzna nie 
otrzymywał dostatecznej pomo-
cy z OPS? O to zapytaliśmy Do-
rotę Maślaną, kierownika no-
wogardzkiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej. 

Pan Szczepan korzystał ze 
świadczeń z Ośrodka Opieki Spo-
łecznej - mówi kierownik Ośrod-
ka, p. Dorota Maślana -  Nie je-
stem w stanie powiedzieć, kiedy 
dokładnie ostatni raz był u niego 
pracownik socjalny, ponieważ nie 
ma go dziś (poniedziałek) w pra-
cy. Mogę jednak powiedzieć, że 
często były takie sytuacje, kiedy 
przyjeżdżaliśmy do pana Szcze-
pana, a jego po prostu nie było 
w domu. Wiemy, że często prze-

bywał na terenie Nowogardu. Nie 
mogliśmy mu tego zakazać ani 
nakazać, żeby siedział w domu. 
Ostatni raz widziałam pana 
Szczepana około dwa tygodnie 
temu, kiedy był u mnie po doku-
menty.  Kiedy dostaliśmy zgłosze-
nie o tym, ze z panem Szczepa-
nem coś złego się dzieje, od razu 
wezwaliśmy patrol, aby udał się 
na miejsce. Również z naszej ini-
cjatywy została wezwana karet-
ka pogotowia. Niestety nie jeste-
śmy w stanie przewidzieć ani za-
pobiec temu, że ktoś się rozchoru-
je. Przykro nam, że tak ta sprawa 
się zakończyła, jednak nie było to 
zależne od nas - dodaje kierow-
nik.

Pies w schronisku
Sąsiedzi pana Szczepana, 

mimo że uprzykrzał im ostatnio 
życie, nie wypowiadają się o nim 
źle. Rozumieją, że miał problem 
z alkoholem. Trochę tylko mają 
żal do władz miasta, że zawsze 
w ich bloku zakwaterowywane 
są osoby z podobnymi proble-
mami, sytuacją życiową - Rozu-
miem, że ci ludzie muszą gdzieś 
mieszkać, ale mam wrażenie, że 
miasto pozbywa się problemu, a 
my tu musimy później się z tym 
borykać. Przykład Pana Szczepa-
na pokazuje to najlepiej - kwitu-
je ten wątek napotkana pod blo-
kiem, w którym mieszkał zmarły 
mężczyzna, kobieta. 

Kolejna nasza rozmówczyni 
wspomina, że pan Szczepan miał 
psa, do którego był przywiązany. 

Zwierze do końca przy nim sie-
działo w domu - Nie ruszał się 
bez tego psa nigdzie, to było takie 
dość spore zwierze. Wczoraj, kie-
dy Pana Szczepana zabierali do 
szpitala, po psa przyjechała pani 
ze schroniska. Pytałyśmy, czy jak 
sąsiad wróci do domu, to odda-
dzą psa. Powiedzieli, że tak. Te-
raz już wiemy, że pan Szczepan 
nie żyje. Pies trafi do adopcji - 
opowiadają sąsiedzi mężczyzny. 

Pogrzeb pana Szczepana od-
był się wczoraj, tj. poniedziałek, 
na cmentarzu komunalnym w 
Nowogardzie. Mężczyzna miał 
63 lata. Mieszkanie w Maszko-
wie,  w którym mężczyzn miesz-
kał w ostatnich latach, ma zostać 
posprzątane i wyremontowane - 
szkoda, że dopiero wtedy kiedy 
jego lokator zmarł. 

MS

W tej wsi mieszkał pan Szczepan

Za tymi drzwiami mieszkał mężczyzna, 
który zmarł niedługo po przewiezieniu 
go do szpitala

W mieszkaniu mężczyzny panowac 
miały złe warunki mieszkalne, między 
innymi pleśń na ścianach
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masz problem, lub byłeś świadkiem 
ważnego wydarzenia?

skontaktuj się z naszą redakcją!
513 088 309,  91 392 21 65

OgłOszenie

Gospodarstwo Rolne w Kościuszkach koło Nowogardu  

zatrudni:
PRACOWNIKÓW PRZY PRODUKCJI DROBIU

Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie.
CV proszę wysyłać na adres: biuro.ferma@wp.pl 

tel. kontaktowy 602 299 789 tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

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

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

zatrudni kierowców samochodów 
ciężarowych 

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

Bezpłatne kursy języka niemieckiego 
dla opiekunów osób starszych. 

Ilość miejsc ograniczona. 
Po kursie gwarantowana praca,  

duża baza ofert i atrakcyjne zarobki. 

Zadzwoń 517 175 599.                          

Branżowe święto służby Więziennej.

Odznaczenia i nominacje dla 
nowogardzkich funkcjonariuszy   
W Sali kameralnej w Filharmonii w Szczecinie, odbyły się Okręgowe Obchody Święta Służ-
by Więziennej. Wśród odznaczonych i nominowanych na wyższe stopnie znaleźli się rów-
nież nowogardzcy funkcjonariusze.  

Od 2011 roku Święto Służby 
Więziennej przypada w dniu 8 lu-
tego. To właśnie tego dnia przed 
99 laty Naczelnik Państwa Mar-
szałek Józef Piłsudski, złożył swój 
podpis na Dekrecie w sprawie 
tymczasowych przepisów wię-
ziennych. Świętowanie służby 
penitencjarnej naszego Okręgu,  
rozpoczęło się uroczystą Mszą 
Święta w Katedrze świętego Ja-
kuba, której przewodniczył Me-
tropolita Szczecińsko-Kamieński, 
ksiądz Arcybiskup Andrzej Dzię-
ga. Eucharystia została odpra-
wiona w intencji funkcjonariu-
szy i pracowników cywilnych, za-
równo tych aktualnie pełniących 
służbę, jak i tych którzy odeszli. 
Po zakończonej eucharystii pro-
wadzeni przez poczty sztandaro-
we, w asyście policji, funkcjona-
riusze przemaszerowali ulicami 
miasta do Filharmonii im. Mie-
czysława Karłowicza, gdzie w sali 
kameralnej miała miejsce druga 

odsłona święta, czyli przemówie-
nia , wręczenie  odznaczeń, nomi-
nacje na wyższe stopnie i koncert.  

Złotą odznaką „Za zasługi w 
pracy penitencjarnej” Minister 
Sprawiedliwości wyróżnił Jego 
Ekscelencję Księdza Arcybisku-
pa Andrzeja Dzięgę, Metropoli-
tę Szczecińsko-Kamieński oraz dr 
Pawła Skubisz, Dyrektora Instytu-
tu Pamięci Narodowej Oddział w 
Szczecinie. Ponadto odznaki zło-
te, srebrne i brązowe otrzymało 4 
pracowników cywilnych oraz 23 
funkcjonariuszy.

Awanse na wyższe stopnie służ-
bowe z rąk Dyrektora Okręgowe-
go Służby Więziennej w Szczeci-
nie płk. Ryszarda Chruściela, ode-
brało 17 funkcjonariuszy w kor-
pusie oficerskim, 12 w korpu-
sie chorążych oraz 9 w korpusie 
podoficerskim.  Uroczystość za-
kończył występ chóru kameral-
nego Akademii Sztuki w Szczeci-
nie.  Miło nam donieść, że wśród 
odznaczonych i nominowanych 

znaleźli się także funkcjonariu-
sze zatrudnieni  w ZK Nowogard. 
Są to:.

 I. Wyróżnieni brązową od-
znaką “Za zasługi w pracy peni-
tencjarnej”:

 chor. Jarosław Grzejszczak
 st. sierż. sztab. Artur Kwiat-

kowski
 kpt. Marta Żetecka-Krugła
II. Awansowani na wyższe 

stopnie służbowe:              
por. Weronika Pawlak-Ziomko 

- na stopień kapitana
mł. chor. Rafał Mularczyk - na 

stopień chorążego
mł. chor. Grzegorz Ratajczyk - 

na stopień chorążego
Byli i obecni pracownicy ZK 

stanowią w Nowogardzie licz-
ną społeczność W związku z ich 
świętem zawodowym życzymy 
wszystkim nowogardzkim  funk-
cjonariuszom Służby Więziennej  
Wszelkiej Pomyślności. 

Red.

Okręgowe obchody Słuzby Więziennej

MECENAS PLATYNOWY MECENAS ZŁOTYPATRONAT NARODOWY WSPÓŁORGANIZATOR

PARTNERPARTNER BIEGOWYPARTNER FINANSOWYPARTNER EDUKACYJNY

PATRON MEDIALNY PARTNER MEDIALNY
     

TYGODNIK LISICKIEGO

Patronat Narodowy Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy 
w Stulecie Odzyskania Niepodległości

ORGANIZATOR

PATRONAT HONOROWY PARTNER BIEGOWY PATRON MEDIALNYDARCZYŃCA

Przewodniczący
Rady Miasta 
w Nowogardzie
PIOTR SŁOMSKI

Starosta
Powiatu 
Goleniowskiego
TOMASZ KULINICZ

Niedziela, 4.03.2018

Nowogard 
Plac Szarych Szeregów

10.00 - otwarcie biura 
      zawodów

11.30 - bieg dzieci na 
      dystansie 196,30m

11.45 - uroczyste 
      otwarcie zawodów

12.00 - bieg główny 

14.00 - zakończenie 
      zawodów

Dystans: 1963 m  i  196,30 m   Kontakt: 697 769 948
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Ta zabawa staje się coraz bardziej groźna

Kulisy pomocy dla pani z Wyszomierza
„Burmistrz  zorganizował pomoc dla mieszkanki Wyszomierza”- donoszą w tych dniach na urzędowej stronie  gminy.  Jednak tytuł,  który byłby adekwat-
ny do opisywanej sytuacji,  powinien brzmieć: „Dlaczego burmistrz nie zorganizował dotychczas pomocy dla mieszkanki Wyszomierza” – ustawa o po-
mocy społecznej to właśnie burmistrza zobowiązuje bowiem do identyfikacji i wsparcia takich osób.

Prawo to opisało
Sytuacja, w której znalazła się 

mieszkanka Wyszomierza, opisu-
je Ustawa o Pomocy Społecznej. 
Wskazuje ona między innymi ad-
resatów tej pomocy.  Czytamy np. 
w art. 50. tej  ustawy: 1. Osobie sa-
motnej, która z powodu wieku, cho-
roby lub innych przyczyn wymaga 
pomocy innych osób, a jest jej po-
zbawiona, przysługuje pomoc w 
formie usług opiekuńczych … 3.  
Usługi opiekuńcze obejmują po-
moc w zaspokajaniu codziennych 
potrzeb życiowych, opiekę higie-
niczną, zaleconą przez lekarza pie-
lęgnację oraz, w miarę możliwości, 
zapewnienie kontaktów z otocze-
niem. Niewątpliwie pani  z Wyszo-
mierza jest osobą, której z powo-
du wieku, stanu zdrowia i ogólnej 
sytuacji należy się pomoc, czy to 
w formie usług opiekuńczych, czy 
też powinna być ona obiektem np. 
pracy socjalnej - czytamy bowiem 
w art. 45. UPS (Ustawa  o Pomo-
cy Społecznej):  1. Praca socjalna 
świadczona jest na rzecz poprawy 
funkcjonowania osób i rodzin w ich 
środowisku społecznym .... . Z pro-
pagowanych przez gminę wieści 
na temat  „odkrytej” sytuacji  pani 
z Wyszomierza, to pani ta kwalifi-
kowała się także do podjęcia wo-
bec niej  tzw. interwencji kryzyso-
wej, o której ustawa UPS mówi tak 
w art. 47.:  1. Interwencja kryzy-
sowa stanowi zespół interdyscypli-
narnych działań podejmowanych 
na rzecz osób i rodzin będących w 
stanie kryzysu .... Kto zatem był zo-
bowiązany ustawowo do podjęcia 
działań o charakterze publicznej 
pomocy społecznej wobec pani  z 
Wyszomierza, w formie np. udzie-
lenia  jej usług opiekuńczych, ob-
jęcia praca socjalną czy też  podję-
cia działań kryzysowych? Kto był 
do tego zobowiązany, ponieważ 
za wykonywanie tego obowiązku 
otrzymuje prywatne wynagrodze-
nie płatne z publicznych pienię-
dzy? Odpowiedź w świetle Ustawy 
o Pomocy Społecznej (UPS) jest 

oczywista,  ponieważ ustawa ta de-
finiuje nie tylko adresata pomocy 
ale także zobowiązanego urzędo-
wo do jej  udzielenia...

Nie tylko powinien udzielić, 
ale nie może odmówić pomocy
Czytamy w UPS w art. 16. 1: 

Obowiązek zapewnienia realizacji 
zadań pomocy społecznej spoczywa 
na jednostkach samorządu teryto-
rialnego oraz na organach admi-
nistracji rządowej w zakresie usta-
lonym ustawą. 2. Gmina i powiat, 
zobowiązane zgodnie z przepisami 
ustawy do wykonywania zadań po-
mocy społecznej, nie mogą odmó-
wić pomocy osobie potrzebującej, 
mimo istniejącego obowiązku osób 
fizycznych lub osób prawnych do 
zaspokajania jej niezbędnych po-
trzeb życiowych. I z tego zapisu i 
innych już bardziej szczegółowych 
wynika, że nie ma żadnej wątpli-
wości iż zobowiązanym do udzie-
lenia pomocy pani z Wyszomie-
rza, w ramach pomocy  społecz-
nej, była Gmina a to oznacza tech-
nicznie organ wykonawczy gminy 
czyli burmistrza, któremu podlega 
aparat w postaci OPS czyli Ośrod-
ka Pomocy Społecznej.   

Zza biurka widać tylko tego, 
co sam przyjdzie

To właśnie  gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej po przeprowa-
dzonym postępowaniu przyznaje 
np. usługi opiekuńcze, ustala ich 
zakres, okres i miejsce świadcze-
nia, wydając indywidualną decy-
zję administracyjną. Podstawą do 
podjęcia decyzji jest wizyta pra-
cownika socjalnego i przeprowa-
dzenie wywiadu środowiskowe-
go w miejscu zamieszkania oso-
by lub rodziny, albo w miejscu ich 
pobytu. Ustawa zobowiązuje OPS 
do wykazywania inicjatywy i re-
alizowania  skutecznej  procedu-
ry lokalizowania osób wymagają-
cych wsparcia czy pomocy. Czy-
tamy  w UPS  w art. 17: 1. Do za-
dań własnych gminy o charakterze 
obowiązkowym należy: 1) opraco-
wanie i realizacja gminnej strategii 

rozwiązywania problemów społecz-
nych ze szczególnym uwzględnie-
niem programów pomocy społecz-
nej,  a w art. 15 pisze tam: pomoc 
społeczna polega w szczególności 
na: 1) przyznawaniu i wypłacaniu 
przewidzianych ustawą świadczeń; 
2) pracy socjalnej;..... 4) analizie i 
ocenie zjawisk rodzących zapotrze-
bowanie na świadczenia z pomocy 
społecznej; 5) realizacji zadań wy-
nikających z rozeznanych potrzeb 
społecznych; 6) rozwijaniu nowych 
form pomocy społecznej i samopo-
mocy w ramach zidentyfikowanych 
potrzeb ... Jeśli wiec pani z Wyszo-
mierza znalazła się w tak skraj-
nie tragicznej sytuacji (między in-
nymi braku wody, światła, opa-
łu na ogrzewanie) to jest to ewi-
dentne zaniedbanie OPS, które-
go zwierzchnikiem jest burmistrz. 
On bowiem tej sytuacji nie zloka-
lizował i co za tym idzie, nie pod-
jął  działań zaradczych i pomoco-
wych co najmniej jeszcze przed 
nastaniem zimy. Ale czy to właśnie 
tak było? Jakie są szczegółowe fak-
ty istotne dla określenia i prawdzi-
wej  sytuacji pani z Wyszomierza 
i rzeczywistych działań (niedzia-
łań)? Nie wszytko bowiem w tym 
zakresie zostało ujawnione. 

Każdemu może się zdarzyć
Do tego ujawnienia przejdziemy 

na końcu, na razie kontynuujemy 
nasz wątek.  Jeśli się wiec zdarzy-
ło się gminie takie zaniedbanie, jak 
wykazaliśmy wyżej w  przypadku 
pani z Wyszomierza,  to na upar-
tego da się skwitować (oczywiście 
jeśli jest to tylko w pojedynczych 
przypadkach)  stwierdzeniem, że 
każdemu może się zdarzyć. Ważne, 
aby szybko naprawić i przeprosić, 
wynagrodzić i wyciągnąć wnio-
ski na  przyszłość.  Ale jeśli, gdy 
wszystko wychodzi na jaw (o sy-
tuacji pani z Wyszomierza  napisa-
no w mediach szczecińskich), bur-
mistrz urządza coś takiego, jak za-
aplikowany w tych dniach publice  
medialny cyrk  pt: „Burmistrz  zor-
ganizował pomoc dla mieszkanki 
Wyszomierza”, to jest to nie tylko 
żenujące ale i groźne. Żenujące jest 
bowiem odgrywanie przez odpo-
wiedzialnego za zaniedbania pod-
stawowych ustawowych obowiąz-
ków wobec pani z Wyszomierza, 
roli bohatera udzielającego tejże 
pani  nadzwyczajnej i jakoby fakul-
tatywnej  pomocy. Żenujące i groź-
ne zarazem, ponieważ robi się to 
na dodatek w stylu, który nie tyl-
ko narusza zasady przyzwoitości, 
ale także zapisy przywołanej usta-
wy o UPS gdzie czytamy w art. 45:  

3. W pracy socjalnej wykorzystu-
je się właściwe tej działalności me-
tody i techniki, stosowane z posza-
nowaniem godności osoby .... Cóż 
z tym ustawowo zapisanym po-
szanowaniem godności osoby, ma 
godna ale politowania fanfaronada 
medialna, urządzona przez burmi-
strza i jego służby? Cóż ma wspól-
nego ta wrzawa  z oczywistym wy-
mogiem cytowanego wyżej zapi-
su, czyli z koniecznością zachowa-
nia właściwej dyskrecji i powścią-
gliwości w publicznym ujawnianiu  
sytuacji, osobistych z powodu, któ-
rych ludzie nimi dotknięci odczu-
wają naturalne zawstydzenie – nikt 
nie lubi takiego ekshibicjonizmu, 
czyli zbędnego upubliczniania, że 
sobie nie radzi. Tutaj zaś nie dość, 
że panią  beneficjentkę wykorzy-
stano  instrumentalnie w prymi-
tywnej popisuwie, jako  rekwi-
zyt  w spektaklu o rzekomej do-
broci burmistrza, to jeszcze sfor-
mułowano przy tej okazji oskarże-
nia wobec sołtysa i części lokalnej 
społeczności. I tutaj dochodzimy 
do sygnalizowanego wcześniej tzw. 
drugiego dna  i nieujawnionych, a 
istotnych faktów. Wszystko wska-
zuje na to, że prócz niedopuszczal-
nej propagandy mamy tu też tzw. 
„dęcie” tematu i co najmniej prze-
milczanie faktów. 

Nie chodzi o panią, 
chodzi o sołtysa?

Wydaje się dość oczywiste, że 
sprawa pani z Wyszomierza, ma 
istotne drugie dno i że jest ona 
swoistym ciągiem dalszym działań 
dezintegracyjnych wobec  wspól-
noty sołeckiej  w Wyszomierzu, 
podjętych już wcześniej choćby 
w związku z niedawną, nieudaną 
próbą odwołania sołtysa.  Świad-
czą o tym także przekłamania, co 
do istotnych faktów.  Pominięto w 
oficjalnym przekazie  np. zupełnie 
to, że pani z Wyszomierza miesz-
ka tam w ……  budynku komu-
nalnym, a więc będącym własno-
ścią Gminy. Odcięcie wody i prądu 
nastąpiło wiec w obiekcie, którego 
właścicielem i zarządcą jest pod-
legły burmistrzowi ZBK! W pro-
pagandowym zapale co najmniej 
się pogubiono: jeśli burmistrz nie 
wiedział o odcięciu wody i  prą-
du  i jako nadzorujący OPS i jako 
nadzorujący ZBK, to albo bur-
mistrz mija się celowo z prawdą, 
albo burmistrz zupełnie nie kon-
troluje sytuacji w podległych so-
bie jednostkach. Ale to pogubie-
nie jest tylko wyrazem, że propa-
ganda jest szyta tzw. „grubą nicią” 
i że w istocie chodzi także o to, aby 

stworzyć mistyfikację: burmistrz 
dostrzegł i natychmiast  skutecz-
nie pomógł kobiecie, której tra-
giczna sytuacja nie obchodziła ni-
kogo wokół, w tym sołtysa wsi Wy-
szomierz. Uwiarygodnieniu tej mi-
styfikacji mają służyć i wymienio-
ne przez nas przemilczenia, kto za 
co odpowiada i zasygnalizowane w 
tym artykule przekłamania i tak-
że niespotykany tupet urzędniczy, 
jaki wykazuje tutaj burmistrzowski 
aparat. Oto przykład takiej wypo-
wiedzi: Podczas wczorajszej wizy-
ty z Burmistrzem  usłyszeliśmy od 
pani .(tu używa się nazwiska oso-
by ), że czuje się osamotniona, gdyż 
nikt z sąsiedztwa nie interesuje się 
jej losem, a sołtys przychodzi kie-
dy chce zebrać podatki. Dlatego też 
zachęcam wszystkich Państwa do 
współpracy ze służbami w tej kwe-
stii, ponieważ Państwo macie naj-
lepszą wiedzę n.t sąsiadów, krew-
nych bądź znajomych, potrzebują-
cych wsparcia i pomocy… Popro-
siliśmy sołtysa Kanie o ustosun-
kowanie się to tej wypowiedzi, a 
zwłaszcza do zawartych tam oskar-
żeń pod adresem i jego, i społecz-
ności i tu dopiero wyszły kwiatki.

Rada Solecka zgłosiła sprawę 
już jesienią 

To nikt inny tylko  przewodni-
cząca Rady Soleckiej - mówi soł-
tys, a zarazem radny Andrzej Ka-
nia -  zgłosiła bieżące potrzeby 
pani S. do gminnego OPS już jesie-
nią ubiegłego roku. Urzędniczka  z  
OPS była wówczas  na wizji lokal-
nej, w związku z tym OPS-owi sy-
tuacja powinna być przynajmniej 
od tamtego momentu znana. Nie 
tylko z tego powodu więc oskarża-
nie naszej społeczności o brak zain-
teresowania jest oszczerstwem. Po-
magamy pani S. od dawna, a  ja 
osobiście wykaszałem np.  jej obej-
ście czy kupowałem jej chleb. Nigdy 
też nie pobierałem od tej pani żad-
nych podatków, to jakieś wymysły - 
kończy sołtys.  

Resume 
Żenujący spektakl, w którym 

prymitywnie posłużono się oso-
bą potrzebującą pomocy, aby zdjąć 
z siebie, także za pomocą przekła-
mań i  przemilczeń,  urzędową od-
powiedzialność za nieudzielenie 
wsparcia we właściwym czasie  i 
dodatkowo, aby oczernić społecz-
ność Wyszomierza (jako nieczułą 
na potrzeby sąsiadów ), a z burmi-
strza zrobić wrażliwego  bohatera 
– oto właściwa treść gminnej hecy 
pt. pomoc burmistrza dla p. z Wy-
szomierza. 

sm     
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reKLAmA

OgłOszenie

Pomóż Fabianowi! 
Przekaż swój 1% podatku. 

Fundacja Dzieciom 
„Zdąrzyć z pomocą” 

31445 Ławniczek Fabian
KRS : 0000037904 
Za okazaną pomoc 

Dziękujemy!

o powierzchniach 20m2, 40m2 i 65m2 
przy ulicy Bankowej 

w Nowogardzie!
Możliwość przygotowania lokali pod konkretnego Najemcę.

DUŻY PRYWATNY PARKING!
Budynek w trakcie remontu, możliwość wynajęcia od marca 2018.

Tel. 501 762 576

Wynajmę
lokale użytkowe

Nowa Droga Krzyżowa 
W pierwsza niedzielę Wiel-

kiego Postu w kościele pw.  
Wniebowzięcia NMP zapre-
zentowano obraz przedsta-
wiający  pierwszą stacje no-
wej Drogi Krzyżowej.  Ma  być 
ona zainstalowana w kościele 
w całości (czyli 14 stacji)  cią-
gu tego roku w miejsce do-
tychczasowych płaskorzeźb, 
które zostaną skute.  Obra-
zy do nowej Drogi Krzyżowej 
wykonywane są przez szcze-
cińskiego artystę wykładowcę 
Liceum Plastycznego w Szcze-
cinie  Stanisława Kokolusa. 



20-22.2.2018 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

9

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

ZSP Studniówka 2018 – 
przeżyjmy to raz jeszcze!
Studniówka już dawno za nami, ale wspomnienia zostaną na długo. Dzięki zdjęciom mo-
żemy przeżyć to jeszcze raz! Zapraszamy do fotorelacji ze studniówki. Dziękujemy Studio 
Chilli z Gryfic za udostępnienie fotografii. 

Skok studniówkowy:) 

 Klasa IV THE z wychowawczynią Panią Ewą Balov 

Klasa IV TH z wychowawczynią Panią Jolantą Jakubowską 

Klasa IV TI z wychowawcami – Panią Martą Portas i Panem Rafałem Wasylukiem

 Klasa IV TPS z wychowawczynią Panią Beatą Zagórską

 Klasa IV TL z wychowawczynią Panią Karoliną Jaklińską – Czyżak 
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solarium tylko dla dorosłych

Zakaz sztucznego opalania dla nieletnich
W piątek, 16 lutego, weszły w życie przepisy ograniczające korzystanie z solarium dla osób, które nie ukończyły 18 roku życia. Właścicielom solariów za zła-
manie zakazu grozić będzie do 50 tysięcy złotych kary. Dodatkowo, w każdym solarium ma wisieć ostrzeżenie o zagrożeniu, jakie płynie ze sztucznego opa-
lania.

Osoby niepełnoletnie od 16 lutego maja zakaz korzystania z solariów takich jak to, w Nowogardzie

szansa dla sołeckich inicjatyw

Kto zdąży dostanie wsparcie
 Jeszcze do 28 lutego jest czas na  złożenie wniosku o „Grant sołecki”. czyli dofinasowanie z 
Funduszy Europejskich projektów przygotowywanych przez sołectwa   

Granty rozdzielanie są przez  
marszałka województwa.  W tym 
roku przeznaczono  1,8 mln na 
działania, które m.in. aktywizu-
ją lokalną społeczność, podno-
szą jakość i bezpieczeństwo życia 
mieszkańców czy służą rozwija-
niu demokracji lokalnej.

Jedno sołectwo może złożyć je-
den wniosek z projektem nieprze-

kraczającym całkowitej warto-
ści 25 tys. zł, na jego realizacje ma 
szansę otrzymać do 10 tys. zł do-
finansowania.   Reszta może po-
chodzić z budżetu sołeckiego, ale 
także z budżetu gminy. Warto bo 
pula do podziału w tym roku jest 
trzykrotnie większa niż w 2017r. 
Wniosek jest prosty sołtys opisu-
je co ma zamiar zrobić i składa do 

Gminy, a gmina występuje w jego 
mieniu. 

Informujemy o tej szansie po-
mieważ, jak nam doniesiono bur-
mistrz na ostatnim spotkaniu soł-
tysów o tym nawet nie wspo-
mniał.Pojawia sie pytanie: po co 
w takim razie burmistrz sołtysom 
regularnie kaze sie stawiac na spo-
tkania  z sobą ?   red 

W piątek weszła w życie ustawa 
o ochronie zdrowia przed następ-
stwami korzystania z solarium. 
Jej zapisy mają chronić zdrowie 
przed szkodliwym działaniem 
sztucznego promieniowania ul-
trafioletowego (UV), wydzielane-
go przez urządzenia wykorzysty-
wane do naświetlania skóry, wy-
wołujące efekt opalenizny. Usta-
wa wprowadza zakaz korzysta-
nia z solariów przez osoby, które 
nie ukończyły 18. roku życia. Jeśli 
pracownik solarium będzie miał 
wątpliwości co do pełnoletności 
osoby zamierzającej skorzystać z 
solarium, wówczas powinien po-
prosić ją o okazanie dokumentu 
potwierdzającego wiek. Regulacja 
wprowadza także obowiązek za-
mieszczania w miejscach, w któ-
rych są solaria, informacji o zaka-
zie korzystania z solariów przez 
osoby niepełnoletnie. Na infor-
macji o formacie co najmniej A4 
znajdzie się także ostrzeżenie, że 
korzystanie z solarium zwiększa 
ryzyko zachorowania na nowo-
twór złośliwy skóry.

Opalając się, czy na słońcu, 
czy w solarium, trzeba to robić z 
głową - mówi nam pani Elżbieta 
Becker, właścicielka Solarium w 
Nowogardzie - Sam pomysł, któ-
ry wprowadza zakaz korzysta-
nia z solarium dla osób poniżej 
18 roku życia, nie jest zły. Może 
to i lepiej dla tych młodych ludzi, 
ponieważ będą mogli zachować 
zdrową skórę na dłużej- doda-
je kobieta. Jednak jak się okazuje, 
więcej jest pełnoletnich klientów, 
niż tych do 18 roku życia - Moda 
na solarium już minęła. Przycho-
dzili do nas młodzi ludzie, ale 
naprawdę więcej było tych osób 
starszych - opowiada właścicielka 
solarium - Klienci przychodzą do 
nas między innymi rozgrzać swo-
je kości. Ludziom brakuje ciepła 
przez pogodę, która jest częściej 
deszczowa niż słoneczna.

Wprowadzona ustawa określa 
także warunki, w jakich solaria 
mogą funkcjonować. Zabrania się 
między innymi reklam w jakiej-
kolwiek formie, czy to papierowej 
czy internetowej.  Punkty udo-

stępniające solaria będą kontrolo-
wać m.in. organy Państwowej In-
spekcji Sanitarnej. One też będą 
uprawnione do sprawdzania wie-
ku klientów, jeśli pojawią się wąt-
pliwości, czy ci są pełnoletni. Or-
gany kontroli będą miały możli-
wość nałożenia na właściciela so-

larium kary pieniężnej w wyso-
kości od 1 do 50 tys. zł.

Z inicjatywą dotyczącą zakazu 
korzystania z solariów przez nie-
pełnoletnich wystąpił prezydent, 
który skierował do Sejmu pro-
jekt ustawy. O wprowadzenie ta-
kiego zakazu od wielu lat apelo-
wał do kolejnych ministrów zdro-
wia rzecznik praw dziecka Ma-
rek Michalak. Z badań wynika, 
że korzystanie z solariów zwięk-
sza ryzyko zachorowania na no-
wotwór skóry czyli czerniak zło-
śliwego. Najbardziej narażone na 

negatywne skutki promieniowa-
nia UV są dzieci i młodzież. Świa-
towa Organizacja Zdrowia zaleca 
unikanie sztucznego promienio-
wania UV oraz wprowadzenie za-
kazu korzystania z solariów przez 
młodzież w wieku szkolnym. Re-
gulacje określające dozwolony 
poziom promieniowania emi-
towanego przez łóżka opalające 
oraz zakazy udostępniania sola-
riów osobom w wieku poniżej 18 
lat istnieją w wielu krajach euro-
pejskich.

 DŚ

OgłOszenie
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Wychowanek Pomorzanina z Pucharem Prezesa PzPn!

Miłosz Orpel odnosi sukcesy z Pogonią
W sierpniu 2017 roku pisaliśmy o tym, że wychowanek Pomorzanina Nowogard – Miłosz Orpel, przeniósł się do Akademii Pogoni Szczecin. W minio-
ny weekend młody nowogardzianin mógł święcić ze swoim klubem swój pierwszy wielki sukces. Pogoń Szczecin wywalczyła złote medale w prestiżowym 
Turnieju o Puchar Prezesa PZPN. 

Miłosz Orpel urodził się 19 
sierpnia 2006 roku. W Pomo-
rzaninie rozwijał swój talent 
pod okiem Roberto Mendesa. 
W sierpniu 2017 roku prezes Po-
morzanina Marcin Skórniew-
ski, ogłosił, że Miłosz przechodzi 
do pogoni Szczecin. Na pierw-
sze sukcesy utalentowanego no-
wogardzianina nie trzeba było 
długo czekać. W miniony week-
end w obiektach hali AWF War-
szawa oraz OSiR Bemowo, odby-
wały się turnieje o Puchar Preze-
sa PZPN – Zbigniewa Bońka.  W 
sobotę jako pierwsi do rywali-
zacji przystąpili zawodnicy uro-
dzeni w roku 2007 i młodsi. W 
niedzielę w warszawskich halach 
do walki stanęli piłkarze z rocz-
nika 2006 oraz młodsi, a pośród 
nich Pogoń Szczecin z Miłoszem 

Orplem w składzie. Jak informu-
je oficjalny serwis Akademii Po-
goni Szczecin, młodzi Portowcy 
do rywalizacji z najlepszymi ze-
społami w Polsce przygotowy-
wali się od kilku tygodni. W po-
łowie stycznia podopieczni To-
masza Bieleckiego wygrali wo-
jewódzkie eliminacje, pokonu-
jąc m.in. FASE Szczecin, Bałtyk 
Koszalin i Kotwicę Kołobrzeg. 
Przed tygodniem udali się na-
tomiast do Eberswalde, gdzie 
na hali mierzyli się m.in. Her-
thą Berlin, Hansą Rostock czy 
RB Lipsk. Rywalizację w turnieju 
o Puchar Prezesa PZPN młodzi 
Portowcy rozpoczęli od rywa-
lizacji w fazie grupowej, w któ-
rej spotkali się z BKS-em Lublin, 
Wartą Sieradz i Pogonią Siedlce. 
Na tym etapie rywalizacji pod-

opieczni trenera Bieleckiego nie 
mieli sobie równych i z komple-
tem zwycięstw awansowali do 
ćwierćfinału. W ćwierćfinale za-
wodnicy Akademii Pogoni roz-
prawili się z Gryfem Wejhero-
wo i trafili do półfinału, w któ-
rym los skrzyżował ich z Zagłę-
biem Lubin. Przedwczesny finał, 
jak wielu określiło to spotkanie, 
obfitował w emocje. W pierwszej 
połowie na prowadzenie wyszli 
gracze Zagłębia, którzy utrzymy-
wali ten wynik do końcówki spo-
tkania. W ostatnich sekundach 
meczu kapitalnym strzałem po-
pisał się jednak Jacek Czapliński 
i doprowadził do wyrównania. O 
losach półfinału przesądzić mu-
siały więc rzuty karne, w których 
kapitalną dyspozycją popisał się 
Przemysław Rudziński. Bram-
karz Dumy Pomorza dwukrot-
nie zatrzymał zawodników Za-
głębia i prowadził swój zespół 
do finału. W meczu finałowym 
podopieczni trenera Bieleckie-
go zmierzyli się z Wigrami Su-
wałki. Portowcy poradzili sobie z 
rolą faworytów i pewnie wygrali 
3:0, zdobywając tym samym Pu-
char Prezesa PZPN. Młodzi Por-
towcy otrzymali również nagro-
dy indywidualne. Najlepszym 
bramkarzem turnieju został Da-
wid Kucharski, a nagrodę króla 
strzelców zdobył Jacek Czapliń-
ski. Pozostaje nam pogratulować 
Miłoszowi oraz jego rodzicom 
wielkiego sukcesu wychowan-
ka Pomorzanina. Wierzymy, że 
to dopiero początek pasma jego 
piłkarskich osiągnięć. 

Info: Akademia Pogoni Szczecin
Oprac: KR

Foto: Łączy Nas Piłka 

W sierpniu 2017 roku Pomorzanin poinformował o tym, że Miłosz Orpel przeniósł 
się do Pogoni Szczecin

Piłkarze Akademii Pogoni Szczecin z rocznika 2006 zwyciężyli w turnieju o Puchar Prezesa PZPN. W składzie Portowców grał 
wychowanek Pomorzanina - Miłosz Orpel.
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Osińska Liga Piłki siatkowej

Wiemy już kto zagra w play-off
W minioną niedzielę (18 lutego) została rozegrana przedostatnia – 10. kolejka – Osińskiej Ligi Piłki Siatkowej. Ciekawe spotkania stoczyli zawodnicy z 
Nowogardu oraz Węgorzy, a także z Wojcieszyna oraz Czermnicy – w tych meczach siatkarze dzielili się punktami. Po zwycięstwach Michorka oraz Słajsi-
na wiadomo już kto zagra w play-off tegorocznych rozgrywek. 

W pierwszym meczu wal-
czyli siatkarze z Żabowa, a 
ich rywalami byli zawodni-
cy Michorka. Żabowo miało 
jeszcze matematyczne szanse 
na awans do czołowej ósem-
ki, ale musiało bez straty seta 
ograć swoich niedzielnych ry-
wali. Pierwszy set rozpoczął 
się od prowadzenia Żabowa, 
aż do stanu 13:13. Następnie 
Michorek obejmuje prowadze-
nie i nie oddaje go już do koń-
ca tej partii. Wygrany set za-

pewnił już tej drużynie czoło-
wą ósemkę na koniec rundy 
zasadniczej. Pomimo tego Ża-
bowo ambitnie walczy w tym 
spotkaniu i w drugim secie 
rozpoczyna od prowadzenia 
9:3. Michorek ponownie od-
rabia straty, dogania Żabowo 
i wygrywa już drugą partię. W 
trzecim secie Żabowo dopię-
ło swego i na „otarcie łez” wy-
grało tą partię, przegrywając 
w meczu 1:2. Drugi pojedy-
nek to bardzo ładna gra Czar-

nych Nowogard oraz Węgorza. 
Pierwszy set był zacięty i wy-
równany od początku do koń-
ca. W końcowe nastąpił błąd 
rotacji w zespole Węgorzy, z 
kolei Nowogard w tej partii za-
grał, spokojnie i konsekwent-
nie, co zaowocowało wygraną 
25:21. Set drugi był naprawdę 
pięknym widowiskiem. Węgo-
rzanie zaczynają od prowadze-
nia, a przy stanie 11:14 o czas 
poprosili zawodnicy z Nowo-
gardu. Przewaga 2-3 punk-

towa utrzymywała się, lecz z 
czasem Nowogard zmniejszał 
straty. Przy stanie 15:18 urazu 
oka doznaje rozgrywający Wę-
gorzy, ale jest w stanie grać da-
lej, a Czarni wciąż „gonią” wy-
nik. Przy stanie 21:23 o czas 
prosi kapitan Węgorzy Prze-
mysław Laszkiewicz. Za chwilę 
zrobiło się po 24, po czym Wę-
gorza zdobywają punkt i mają 
zagrywkę na wagę wygrania 
seta. Nowogardzianie przyj-
mują serwis, kapitan atakuje i 
zostaje zablokowany. Węgorza 
doprowadzają do wyrównania 
i zapachniało niespodzianką. 
Trzeci set to już dominacja li-
derów rozgrywek i pewna wy-
grana 25:15. Mimo wszystko 
węgorzanie zasłużyli na bra-
wa za równą walkę z fawory-
tami. Równie ładny mecz ro-
zegrał Wojcieszyn z Czermni-
cą.  Pierwszy set był wyrówna-
ny, aż do momentu 19:19. Bar-
dzo dobrze spisywali się środ-
kowi z Wojcieszyna, zrobiło 
się 24:21 dla Wojcieszyna, a o 
czas poprosił kapitan Czerm-
nicy – pomimo tego nic się 
nie zmieniło i Wojcieszyn nie-
oczekiwanie ograł w pierw-
szej partii wiceliderów.  Dru-
gi set to również bardzo do-
bra gra Wojcieszyna, głównie 
za sprawą zagrywki co przyno-
si pewne zwycięstwo do 13. Set 
trzeci był zacięty od początku 
do końca. Siatkarze grali na 
przewagi. Czermnica prowa-
dziła od początku, a Wojcie-
szyn lekko rozluźniony gonił. 
Przegrywał 18:11, potem było 
15:20, i 18:20. Czermnica po-

prosiła o czas i za chwilę zro-
biło się 24:24. Kibice Wojcie-
szyna jak zwykle w komple-
cie dopingowali swój zespół. 
W tym secie doping nie po-
mógł. 24:26 wygrała Czerm-
nica, ale to Wojcieszyn tryum-
fował w meczu 2:1. W czwar-
tym meczu miały zagrać dru-
żyny Gwiazdy Osina oraz Ki-
korzy. Gospodarze turnieju w 
nowych strojach z logo Gwiaz-
dy byli w pełni zmotywowa-
ni do walki o kolejne 3 punk-
ty. Zdobyli je jednak bez wal-
ki, bo sąsiedzi z zza miedzy 
oddali mecz walkowerem. W 
przedostatnim spotkaniu Słaj-
sino grało z Parlinem o pewne 
miejsce w pierwszej ósemce.  
Siatkarze ze Słajsina nie zawie-
dli i pewnie wygrali wszystkie 
trzy sety, odpowiednio do 16., 
15. i 18. punktów. Na koniec 
Bruklin Osina starał się prze-
ciwstawić obrońcą mistrzow-
skiego tytułu z Krzywic. To był 
taki sympatyczny pojedynek 
wygrany oczywiście za 3 punk-
ty przez Krzywice, ale chwila-
mi było bardzo wyrównanie i 
wesoło. Aplauz publiczności w 
szczególności wzbudziły 3 po-
jedyncze bloki Bruklinu. Do-
pingowali ich siatkarze Gwiaz-
dy i kilkunastoosobowa gru-
pa miejscowych kolegów i ko-
leżanek. Młodzi siatkarze zo-
stali pokonani, ale z uśmie-
chem opuścili boisko. Za ty-
dzień czeka nas ostatnia kolej-
ka przed finałową batalią. Przy 
artykule publikujemy komplet 
wyników oraz aktualną tabelę. 

KR

Osińska Liga Piłki Siatkowej
10. kolejka:
Żabowo – Michorek  1:2 (19:25, 17:25, 25:23)
Nowogard – Węgorza  2:1 (25:21, 24:26, 25:15)
Wojcieszyn – Czermnica 2:1 (25:22, 25:13, 24:26)
Kikorze – Gwiazda  0:3 (0:25, 0:25, 0:25)
Parlino – Słajsino  0:3 (16:25, 15:25, 18:25)
Bruklin – Krzywice  0:3 (19:25, 10:25, 16:25)

M M Zw. Po. P Sety +/- Małe pkt.
1 Czarni Nowogard 10 9 1 27 27 – 3 739 – 477 
2 Czermnica 10 8 2 24 24 – 6 714 – 524 
3 KEMKA Krzywice 10 8 2 21 21 – 9 699 – 569 
4 Gwiazda Osina 10 7 3 23 23 – 7 697 – 525 
5 Wojcieszyn 10 7 3 19 19 – 11 673 – 620 
6 Węgorza 10 6 4 19 19 – 11 688 – 602 
7 Michorek 10 5 5 13 13 – 17 651 – 628 
8 Słajsino 10 4 6 13 13 – 17 599 – 650 
9 Żabowo 10 3 7 9 9 – 21 593 – 683 
10 Kikorze 10 2 8 7 7 – 23 479 – 690 
11 Parlino 10 1 9 4 4 – 26 539 – 720 
12 Bruklin Osina 10 0 10 1 1 – 29 364 – 747 

Michorek pokonał Żabowo i może być już pewny gry w play-off

Zawodnicy z Wojcieszyna mają powody do zadowolenia, w niedzielę pokonali silną Czermnicę
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

rOzKłAD jAzDY PKP

Sprzedam mieszkanie 
własnościowe w centrum 

Nowogardu o pow. 60 m2, 
IV piętro – cena 210 tys. zł. 

Tel. 608 392 453

ENDOKRYNOLOGICZNY
Lek. med. Adriana Dubińska-Walczak

specjalista chorób wewnętrznych
- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

CHORÓB CUKRZYCY I NADCIŚNIENIA
Lek. Ewa Zdawska

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista diabetolog 

GABINETY MEDYCZNE

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

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

pn., wt. - 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)
U W A G A
Od dnia 10.12.2017r nastąpiła zmiana rozkładu jazdy pociągów, po-

niżej prezentujemy godziny odjazdów pociągów z Nowogardu w kie-
runku na Szczecin Główny i Kołobrzeg.

Kierunek Szczecin Główny:
Godz. Od-

jazdu:
Nowogard

Stacje pośrednie: Przystanek 
końcowy:

Szczecin 
Główny

04:50
pon.-piąt.

Wyszomierz, Osina, Mosty, Gole-
niów, Kliniska, Szczecin Dąbie, Szcze-
cin Zdroje, Szczecin Port Centralny,

05:48

06:36
pon.-sob.

Wyszomierz, Osina, Mosty, Gole-
niów, Kliniska, Szczecin Dąbie, Szcze-
cin Zdroje, Szczecin Port Centralny,

07:38

07:47
pon.-niedz. 

Wyszomierz, Osina, Mosty, Gole-
niów, Kliniska, Szczecin Dąbie, Szcze-
cin Zdroje, Szczecin Port Centralny,

08:59

10:21
pon.-niedz.

Wyszomierz, Osina, Mosty, Gole-
niów, Kliniska, Szczecin Dąbie, Szcze-
cin Zdroje, Szczecin Port Centralny,

11:34

14:27
pon.-niedz.

Wyszomierz, Osina, Mosty, Gole-
niów, Kliniska, Szczecin Dąbie, Szcze-
cin Zdroje, Szczecin Port Centralny,

15:40

16:36
pon.-niedz.

Wyszomierz, Osina, Mosty, Gole-
niów, Kliniska, Szczecin Dąbie, Szcze-
cin Zdroje, Szczecin Port Centralny,

17:49

18:39
pon.-niedz.

Wyszomierz, Osina, Mosty, Gole-
niów, Kliniska, Szczecin Dąbie, Szcze-
cin Zdroje, Szczecin Port Centralny,

19:55

Kierunek Kołobrzeg:
Godz. Od-

jazdu:
Nowogard

Stacje pośrednie: P r z y s t a -
nek końco-
wy:

Kołobrzeg
07:48
pon.-sob.

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

09:02

09:20
sobota,nie-

dziela

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

10:29

11:49
pon.-niedz.

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

13:00

13:47
pon.-piąt.

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

15:07

15:56
pon.-niedz.

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

17:15

17:57
pon.-niedz

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

19:19

20:23
pon.-sob.

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

21:37

21:55
p o n - p i ą t . , 

niedziela
1 przesiadka

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

22:59

rozkład jazdy komunikacji miejskiej

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

ATERIMA MED 
Opiekunki Niemcy. 

Nawet 5400 PLN netto + 
premie, opłacony przejazd 

i ubezpieczenie. 
Tel. 91 5065555 

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
T P E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 0 0 - o - 5:30 6:10 7:05 8:05 11:15 12:15 13:30 14:50 15:45 16:45 17:30
2 ul. Bema 1 1 1 - o - 5:31 6:11 7:06 8:06 11:16 12:16 13:31 14:51 15:46 16:46 17:31
3 ul. Armii Krajowej 17 2 2 - o - 5:33 6:13 7:08 8:08 11:18 12:18 13:33 14:53 15:48 16:48 17:33
4 ul. Kościuszki 36 2 2 - o - 5:34 6:15 7:10 8:10 11:20 12:20 13:35 14:55 15:50 16:50 17:35
5 ul. Wojska Polskiego 4 3 3 - o - 5:35 6:18 7:13 8:13 11:23 12:23 13:38 14:58 15:53 16:53 17:38
6 ul. Kościelna 3 3 - o - 5:36 6:20 7:15 8:15 11:25 12:25 13:40 15:00 15:55 16:55 17:40
7 Dworzec PKS 4 4 - o - 5:38 6:23 7:18 8:18 11:28 12:28 13:43 15:03 15:58 16:58 17:43
8 ul. 3 Maja < 4 - o - < < < 8:21 < 12:31 < < 16:01 < <
9 Dworzec PKS < 4 - o - < < < 8:23 < 12:33 < < 16:03 < <

10 ul. Bankowa 5 5 - o - 5:39 6:24 7:19 8:24 11:29 12:34 13:44 15:04 16:04 16:59 17:44
11 ul. 15 Lutego 6 6 - o - 5:40 6:25 7:20 8:25 11:30 12:35 13:45 15:05 16:05 17:00 17:45
12 ul. Żeromskiego SP2 6 6 - o - 5:41 6:27 7:22 8:27 11:32 12:37 13:47 15:07 16:07 17:02 17:47
13 ul. Żeromskiego 6 6 - o - 5:42 6:28 7:23 8:28 11:33 12:38 13:48 15:08 16:08 17:03 17:48
14 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 7 7 - o - 5:43 6:30 7:25 8:30 11:35 12:40 13:50 15:10 16:10 17:05 17:50
15 ul. Boh. Warszawy „POM” 7 7 - o - 5:44 6:31 7:26 8:31 11:36 12:41 13:51 15:11 16:11 17:06 17:51
16 ul. Radosława 8 8 - o - 5:45 6:33 7:28 8:33 11:38 12:43 13:53 15:13 16:13 17:08 17:53

z powrotem
POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
T P E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława - - o 5:45 6:35 7:30 8:35 11:50 12:50 14:30 15:20 16:20 17:10 18:05
2 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” o < < 7:31 8:36 < < < < < < <
3 ul. Boh. Warszawy „GS” - - o 5:46 6:36 7:32 8:37 11:51 12:51 14:31 15:21 16:21 17:11 18:06
4 ul. Boh. Warszawy 7 - - o 5:48 6:38 7:34 8:39 11:53 12:53 14:33 15:23 16:23 17:13 18:08
5 ul. 700 Lecia - - o 5:50 6:40 7:36 8:41 11:55 12:55 14:35 15:25 16:25 17:15 18:10
6 ul. 5-go Marca - - o 5:53 6:43 7:39 8:44 11:58 12:58 14:38 15:28 16:28 17:18 18:13
7 ul. Kościuszki 36 - - o 5:55 6:45 7:41 8:46 12:00 13:00 14:40 15:30 16:30 17:20 18:15
8 ul. Wojska Polskiego 4 - - o 5:56 6:46 7:42 8:47 12:01 13:01 14:41 15:31 16:31 17:21 18:16
9 ul. Armii Krajowej 46 - - o 5:58 6:48 7:44 8:49 12:03 13:03 14:43 15:33 16:33 17:23 18:18

10 ul. Armii Krajowej 29 - - o 5:59 6:49 7:45 8:50 12:04 13:04 14:44 15:34 16:34 17:24 18:19
11 ul. Bema 9 - - o 6:01 6:51 7:47 8:52 12:06 13:06 14:46 15:36 16:36 17:26 18:21
12 Osiedle Bema - - o 6:03 6:53 7:49 8:54 12:08 13:08 14:48 15:38 16:38 17:28 18:23

Urz. Przyst.

Nr kursu

Urz. Przyst.

Nr kursu

NOWOGARD UL. RADOSŁAWA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 – NOWOGARD  OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

Kolumna przystanków

Nr przyst. Km Pręd. 
tech.

NOWOGARD OS. BEMA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 - NOWOGARD  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

Kolumna przystanków

Nr przyst. Km Km Pręd. 
tech.

TAM
SZ 25

1
T P E, F

1 Dworzec PKS - o - 10:55
2 ul. 3 Maja - o - 10:57
3 ul. Bankowa - o - 11:00
4 ul. 5-go Marca - o - 11:02
5 ul. Kościuszki 36 - o - 11:04
6 ul. Romualda Traugutta - o - 11:05
7 ul. Wojska Polskiego 4 - o - 11:06
8 ul. Armii Krajowej 46 - o - 11:08
9 ul. Armii Krajowej 29 - o - 11:09

10 ul. Bema 9 - o - 11:11
11 Osiedle Bema - o - 11:14

TAM
SZ 25

1
T P E, F

1 Osiedle Bema - o - 8:55
2 ul. Bema 1 - o - 8:56
3 ul. Armii Krajowej 17 - o - 8:58
4 ul. 5-go Marca - o - 8:59
5 ul. Kościuszki 36 - o - 9:00
6 ul. Wojska Polskiego 4 - o - 9:01
7 ul. Kościelna - o - 9:03
1 Dworzec PKS - o - 9:07

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
F - kursuje dnia 1 listopada i 24 grudnia
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
< -  nie zatrzymuje się

Nr przyst.

2
1
0

2
1
0

3
3
4
4
5

Pręd. 
tech.

Urz. Przyst.

Nr kursu

5
5

 OS. BEMA –  UL. KOŚCIUSZKI 36 -   DWORZEC PKS

LP Dworce i przystanki

Kolumna przystanków

Nr przyst. Km

2
3
3
4
4
4

Pręd. 
tech.

Urz. Przyst.

Nr kursuKm

 DWORZEC PKS –  UL. WOJ. POLSKIEGO 4 -   OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

Kolumna przystanków

TAM
SZ 25

1
T P E, F

1 Dworzec PKS - o - 10:55
2 ul. 3 Maja - o - 10:57
3 ul. Bankowa - o - 11:00
4 ul. 5-go Marca - o - 11:02
5 ul. Kościuszki 36 - o - 11:04
6 ul. Romualda Traugutta - o - 11:05
7 ul. Wojska Polskiego 4 - o - 11:06
8 ul. Armii Krajowej 46 - o - 11:08
9 ul. Armii Krajowej 29 - o - 11:09
10 ul. Bema 9 - o - 11:11
11 Osiedle Bema - o - 11:14

TAM
SZ 25

1
T P E, F

1 Osiedle Bema - o - 8:55
2 ul. Bema 1 - o - 8:56
3 ul. Armii Krajowej 17 - o - 8:58
4 ul. 5-go Marca - o - 8:59
5 ul. Kościuszki 36 - o - 9:00
6 ul. Wojska Polskiego 4 - o - 9:01
7 ul. Kościelna - o - 9:03
1 Dworzec PKS - o - 9:07

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
F - kursuje dnia 1 listopada i 24 grudnia
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
< -  nie zatrzymuje się

Nr przyst.

2
1
0

2
1
0

3
3
4
4
5

Pręd. 
tech.

Urz. Przyst.

Nr kursu

5
5

 OS. BEMA –  UL. KOŚCIUSZKI 36 -   DWORZEC PKS

LP Dworce i przystanki

Kolumna przystanków

Nr przyst. Km

2
3
3
4
4
4

Pręd. 
tech.

Urz. Przyst.

Nr kursuKm

 DWORZEC PKS –  UL. WOJ. POLSKIEGO 4 -   OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

Kolumna przystanków
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OgłO sze niA drob ne

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

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

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:

kontakt: 785 601 002

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy

Drewno opałowe 
liściste mieszane
 tanio sprzedam 

 506 012 706, 
506 012 704

ADN Sp. z o.o. 
ul.Zamkowa 20 

72-200 Nowogard 
Zatrudnimy: 

kierowca kat. C+E
pracownik drogowy 

Tel. 

609 124 162 
e-mail: 

adn1@op.pl

Ośrodek Wczasowy 
PORTUS w Międzywodziu 

poszukuje 
konserwatora. 
601 732 330

nierUCHOmOŚCi
•	 Sprzedam	 tanio	 działkę	 budowlaną	

w	Kościuszkach	1202	m2.	Przy działce 
prąd, woda, kanalizacja, dojazd utwar-
dzony w pobliżu jeziora. 575 345 659 

• Do wynajęcia lokal handlowy ok. 
40m2 ul. Kościuszki 2g Nowogard. 
693 850 197

• Sprzedam działki budowlane w pełni 
uzbrojone. Już z planem zagospoda-
rowania przestrzennego. Oszczędzasz 
czas i pieniądze! 693 850 197 Najlep-
sze ceny w Nowogardzie, Osiedle Sło-
neczne. 

•	 Do	wynajęcia	pomieszczenie	na	biuro	
11m2,	I	piętro,	Nowogard.	Ul.	700	le-
cia	17b.	Tel.	501	549	818

•	 Sprzedam	działki	budowlane	w	Kar-
sku	przy	drodze.	691	664	658

• Do wynajęcia lokal pod działalność 
gospodarczą. 609 24 58 16 

•	 Szukam mieszkania na parterze w 
centrum Nowogardu, min 3 pokoje. 
913920584 

• Kawalerka do wynajęcia. 696 207 172

• Poszukuje garażu do wynajęcia. Tel. 
668 17 12 12 

• Kupię działkę budowlaną w Nowogar-
dzie min 15 ar 696160731

•	 Sprzedam mieszkanie, III piętro, 3 po-
koje, Poniatowskiego. Tel. 721 922 
930

•	 Kupię mieszkanie 2 pokojowe w No-
wogardzie z własnym ogrzewaniem 
gazowym. Tel. 669 823 060, 723 620 
134

•	 Do wynajęcia lokal 22m2 ul. Rtm. Pi-
leckiego 2a. Tel. 694 022 406, 695 209 
162 

•	 Sprzedam kawalerkę 25m2, II piętro 
w centrum bez pośredników. 695 251 
802 

•	 Do wynajęcia pokój. 604 279 006

•	 Sprzedam mieszkanie bezczynszowe 
M2 56m2, Wierzbięcin 18/12. Tel. 605 
470 602

•	 Sprzedam garaż 18m2, 15 lutego. 605 
281 226 SPRZEDAM DUŻY DOM 
W CENTRUM DOBREJ, DUŻE PO-
DWÓRKO,GARAŻ TEL 508-513-
824

• ZAMIENIĘ DOM W DOBREJ NA MIESZ-
KANIE W NOWOGARDZIE,GOLENIO-
WIE,SZCZECINIE TEL 508-513-824

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe w 
Nowogardzie. 881 640 891

• Mieszkanie do wynajęcia. 696 463 833

• Nowogard, Asnyka działka pod zabu-
dowę do 1000 m2. Tel. 501 307 666 

• Stargard 15 km działką pod zabudowę 
660 206 833 

• Do wynajęcia dom lub pokoje. 501 814 
871 

• Sprzedam działkę Ogrodową przy ul. 
15 lutego. Tel. 602 262 859 

• Wynajmę halę 155 m 2, tel. 600 954 
709

• Sprzedam 1/2 domu w Wierzbięcinie. 
Tel. 600 262 231

• Kupię nieduży domek w Nowogardzie. 

Tel. 785 921 868, 796 858  755 

mOTOrYzACjA

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

• Sprzedam Kia Clarus, 2001, 1,8 ben-
zyna + gaz (założony 2012 r., 80 li-
trów butla), 181.000 km - serwisowa-
ny, srebrny met. sedan, opony zimowe, 
nowa chłodnica klimatyzacji, webasto, 
el. szyby, centralny zamek, nowe kloc-
ki hamulcowe, rozrząd, cały układ wy-
dechowy, inne. Cena 4850zł, zadbany, 
tel. 605 522 340.

• Citroen C-1, 2007 rok, sprzedam. 604 
774 854 

• Toyota Avensis 2002 listopad, prze-
gląd techniczny listopad 2018, Silnik 
D4D cena do negocjacji. 602 797 340 

• Kupię przyczepkę z papierami. 693 
716 085

• VW Polo rok 2002 automat, benzyna 
sprzedam oraz rower z napędem silni-
ka spalinowego. Tel. 532 589 787

• Sprzedam Golf 2 turbodisel, poj. 1.6, 

rocznik 1996, ubezpieczony, brak 

przeglądu. Cena 1000 zł do negocjacji. 

Tel. 782 429 405 

rOLniCTWO
• SPRZEDAM – kaczki, gęsi  skubane. 

796759414

• Sprzedam tuczniki. 606 576 417

• Kupię marchew od rolnika. 512 340 
806 

• Sprzedam ciągnik MTZ 82 TS rok 96 i 
Ursusa C330. Tel. 501 086 565 

• Sprzedam facalię. Tel. 793 006 469 

• Sprzedam ziemię Dąbrowa Nowo-
gardzka. 795 743 314 

•	 Orka,	 talerzówka	 ciężka	 siew	 agre-
gatem.	Tel.	608	01	39	95

• Sprzedam ciągnik 330. 669 823 464

• Sprzedam działkę o pow. 2,4 ha Brzo-

zowo 9. 

	USŁUGI
•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWANÓW, 

WYKŁADZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ 
SAMOCHODOWEJ/ SKÓRZANEJ MA-
TERIAŁOWEJ / POŚCIELI WEŁNIANEJ 
/ LANOLINĄ/SPRZĄTANIE: CZYSZCZE-
NIE FUG.TEL.604 373 143 , 794 229 
083.

• Elektryk z uprawnieniami E+D. Tel. 
607 289 419 

•	 MONTAŻ	MEBLI, fachowość i doświad-
czenie tel. 608 317 548,

• Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

•	 Malowanie,	 montaż	 paneli	 podłogo-
wych	 i	 inne	 drobne	 naprawy	 wyko-
na	 “złota	 rączka”.	 91	39	22	783,	 784	
79	22	70

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

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

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

• Mycie okien. 731 792 825

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

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

• Transport, przeprowadzki, opróżnie-
nie mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 
343 638 

• AGENCJA REKLAMOWA VIZART, 
oprawianie prac w 2 minuty, bindowa-
nie, wydruki, ksero, laminowanie, No-
wogard ul. 700 lecia 15 (nad sklepem 
zielarskim)Tel. 605 522 340 

• Przepisywanie prac (licencjackich, 
magisterskich i innych), dokumentów, 
CV, listów motywacyjnych, Szybko, 
solidnie. Agencja reklamowa Vizart  
Nowogard ul. 700 lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim)Tel. 605 522 340.

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

• Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 
668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 988 
735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, układa-
nie kostki granitowej, polbruku. 726 
403 937

•	 Wykonam	pracę	remontowe.	691	430	
490	

•	 Naprawa	AGD	 Nowogard.	 698	 352	
406

• Wypełniam dokumenty do ZUS na 
emeryturę i rente. Tel 507 872 391 

• Nauka gry na keyboardzie, gitarze lub 
innym instrumencie – tanio. 669 889 
627

• TRANSPORT. 600 182 682

• Dachy. 660 879 108 

• Usługi transportowe TRANSIT-MAXI. 
503 153 159 

• Budowa domów, ogrodzenia wolne ter-
miny. Tel. 605 580 496 

• Solidnie, fachowo, szybko, okna i 
drzwi z listwowaniem, wykonam każ-
dy remont mieszkania. 665 715 273 

• Firma remontowa-wykończeniowa. 
Malowanie, szpachlowanie, płytki, pa-
nele. Tel. 534220317

• Budowanie z drewna. Tel. 600 182 682

PrACA
• Aktivmed24.pl	 Opiekunki	 Senio-
rów	 Niemcy.	 Premie	 wakacyjne,	
530555015

• AMBERCARE24	Opiekunki	do	Nie-
miec,	wymagany	j.	niemiecki	komu-
nikatywny,	 zarobki	 netto	 do	 1500	
euro/mies.,	wyjazdy	od	zaraz,	spraw-
dzone	 oferty,	 legalnie	 737	 451	 825,	
737	886	919,	737	489	914

•	 Spawaczy	zatrudnię.	Atrakcyjne	wy-
nagrodzenie.	503	032	234	

•	 Przyjmę	 do	 pracy	 ekspedientkę	 od-
powiedzialną,	sumienną.	797	394	807	

• Zatrudnię elektryków – pomocników 
elektryków, dorywczo do prac biuro-
wych. 606 824 461

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

•	 Zwrot	podatku	z	pracy,	rodzinne,	urlo-
powe	Niemcy,	Holandia,	Austria,	An-
glia,	Belgia,	Norwegia.	Tel.	71/385	20	
18,	601	75	97	97

• Zatrudnię pracowników budowlanych. 
Tel. 695 264 594.

•	 Zatrudnię	mechanika.	501	762	576	

• Przyjmę do pracy ekspedientkę odpo-
wiedzialną, sumienną. 797 394 807 

• Zatrudnię tynkarza. 502 103 432 

• Zaopiekuję się osobą starszą, dziec-
kiem, zajmę się sprzątaniem w godzi-
nach 9.00-15.00,. Tel. 517 983 502 

• Przyjmę pracownika budowlanego. 
607 654 692

• Zaopiekuję się osobą starszą w życiu 
codziennym od 9-17.00. Tel. 733 794 
989

• Zatrudnię blacharza-lakiernika na czas 
nieokreślony. Atrakcyjne zarobki, pra-
ca w Nowogardzie. 668 841 631 

• Zatrudnię emeryta-rencistę na stróża w 
Goleniowie – tel. 606-651-290

• Zatrudnię ekspedientkę w sklepie Le-
wiatan ul. Boh. Warszawy/ Tel. 502 
239 619, 91 39 21 373 

• Zatrudnię barmankę. 693 521 211 

• Przyjmę do pracy ekspedientkę lub na 
staż. Sklep spożywczo-przemysłowy. 
Tel.  887 15 12 74

• Pracownika zatrudnię na budowę z do-
świadczeniem, dobre zarobki. 606 449 
702 

• Poszukuje pracy jako kierowca kat. B 
725 806 887 

• Przyjmę do pracy w sklepie spożyw-
czym. Tel. 530 118 199 

• Zatrudnię pracownika na fermie dro-

biu gm. Osina. Dobre warunki płaco-

we. 511 731 352 

inne  
• Sprzedam drewno suche tanio. 691 

848 026

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

•	 sprzedam drewno opałowe. 667 
788 820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 kg. 
790 285 382

•	 Sprzedam drewno kominkowe olchę. 
730 744 751 

•	 Sprzedam smartwatch, SAMSUNG 
GEAR FIT SM-R350 CZARNY, nowy nie-
używany w pudełku, cena do uzgod-
nienia, tel. 605 522340

•	 Sprzedaż siatki ogrodzeniowej leśnej-
-panele ogrodzeniowe, słupki, drut 
oraz cały asortyment. Transport gra-
tis. Tel 721 668 245 

•	 Stare samochody, motocykle, rowery, 
literaturę kupię. 600 182 682 

•	 Ogrodzenie ogrodowe, metalowe 
ramka z katownika w srodku zbrojene 
/wzor/ prentowe wymiar 2,0m x 1,0 
m+ slupek razem szt 16 oraz furtka 
90 x 90cm z zamkiem ogrodzenie jest 
jeszcze zamontowane cena za 1 kpl. 
50 zl z powodu modernizacji ogro-
dzenia sprzedam - okazja ! stan dobry 
tel 691 686 772

•	 Piece gazowe c.o.vaillant z niemiec 
dwufunkcyjne wiszace po przegla-
dzie serwisowym do mieszkania,do-
mu cena od 1.200zl sprzedam tel 691 
686 772 

•	 Piece gazowe c.o tylko ogrzewa-
nie stojace zeliwne lub wiszace nie-
meckie vaillant zaplon elektroniczny 
wysoka jakosc do mieszkania,domu-
,sklepu itp po przegladzie serwiso-
wym cena od 1.000 zl tel 691 686 772

•	 Oddam telewizor starego typu spraw-
ny. 607 617 849

•	 Sprzedam bieżnię elektryczną Matrix 
18 km/h, cena nowej 3600 zł, cena 
sprzedaży 1490 zł, tel. 502 385 935

•	 zgubiono dokumenty, prawo jaz-
dy, dowód rejestracyjny na nazwi-
sko marian Dziedzic. 721 922 930 

•	 Sprzedam meble Amelia : łóżko z ma-
teracem, komoda, szafa z nadstawką, 
szafka nocna oraz łóżko dziecięce z 
szufladami. 605 522 340

•	 Sprzedam drewno opąłowe rąbane z 
dowozem. 669 823 464

•	 Sprzedam łóżko rehabilitacyjne stero-
wane elektrycznie, używane, stan bar-
dzo dobry oraz materace: medyczny 
MEDI i przeciodleżynowy. Kontakt po 
godz. 16. 737 676 591 
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

informacja PKs 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

regULArnA LiniA mi KrO BU sO WA serOCKi Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

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

PrzeWóz OsóB - rO mAn BiŃCzYK - Linia regularna 
 TeL. 607 310 591 

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

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

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

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

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

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

gOLCzeWO - nD 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

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

rOzKłAD jAzDY BU sóW

Dziennik nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: no wo gard, Osi na. 
re dak cja: marek słomski prezes, marcin simiński redaktor naczelny, 

rafał Kowalczuk sport, Paweł słomski
Ad res re dak cji: 72-200 no wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

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

INFORMATOR	LOKALNY	-	NOWOGARD
Telefony alarmowe
Policja  - 997, 112
Komisariat Policji Nowogard - 91 57 92 316
Straż pożarna  - 998
Posterunek PSP Nowogard - 91 39 20 118
Pogotowie ratunkowe - 999
Stacja Pogotowia Ratunkowego 
w Nowogardzie - 91 43 26 103
Pogotowie gazowe  - 992
Pogotowie energetyczne - 991
Pogotowie wodn.-kanal. (PUWiS) 
 - 91 39 20 711; 994

Dyżur nocny
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna   
 - 91 39 78 430; 
 609 361 999; 
 665 283 928

Przychodnie - poradnie
Szpital - centrala - 91 39 21 356
Praxis - SZOZ - 91 39 20 787
Praxis - Centrum 
okulistyczno-optyczne - 91 39 27 272
POZ Przychodnia przyszpitalna  
 - 91 39 21 800; 
 91 39 21 806
Medyk - 91 39 29 921
PRAXIS 2 - M. Drobińska - 91 39 25 943
NZOZ “Sanus” - 91 39 26 960
NZOZ “Pro-med” - 91 39 26 740
NZOZ “Leks” - 91 39 25 525
NZOZ “Baby-med”  - 91 39 26 013
Mardent - gabinety lekarskie  
 - 91 39 22 633
Revital - Ośrodek Rehabilitacji 
i Odnowy Biologicznej - 91 39 21 467; 
 609 456 577
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne 
 - 91 39 20 926
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
dzieci, młodzieży i ich rodzin 
 - 91 39 20 743
Warsztaty terapii zajęciowej - 91 39 25 282
Zakład domowej opieki długoterminowej - 
91 39 26 531; 
 509 142 650
stomatologia
Praxis - Centrum stomatologiczne  
 - 91 39 26 999
Pracownia protetyki stomatologicznej - 
Danuta Drapikowska 91 39 26 870
Protetyka stomatologiczna 
- Elżbieta Wysocka 
i Kazimierz Trojanowski - 91 39 26 107
“Nowo-dental” B. Szulejko  
 - 91 39 21 467
“Dental - med”  - 91 39 22 098; 
 504 069 800
Lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz  
 - 91 39 25 003; 
 603 705 630
Lek. Stom. Andrzej Rynkiewicz
pogotowie stomatologiczne - 607 771 777
lek. Stom. D. Wałęga - Bąk - 604 441 609
lek. stom. A Mogilnicka - 506 606 955
lek. stom. E. Rosa - 532 512 703
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 39 26 639
lek. stom. M. Andrzejewska - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 601 736 804

Urzędy
Urząd Miejski  
 - 91 39 26 200
Biuro Obsługi Interesanta w UM  
 - 91 39 26 214
Biuro Rady w UM - 91 39 26 210

Urząd Stanu Cywilnego - 91 39 26 230
Wydział Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środow. 
 - 91 39 26 243
Wydział spraw społecznych i obywatelskich
Meldunki - 91 39 26 213
Dowody osobiste - 91 39 26 215
Zarządzanie kryzysowe - 91 39 26 234
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
Geodezji i Rolnictwa - 91 39 26 226
Wydział Rozwoju Lokalnego, 
Funduszu, Kultury i Sportu - 91 39 26 293
Wydział Inwestycji i Remontów  
 - 91 39 26 241
Biuro Podatków i Opłat - 91 39 26 217
Referat Edukacji - 91 39 25 464
Zarząd Budynków Komunalnych  
 - 91 39 26 267
Powiatowy Urząd Pracy f/Nowogard 
 - 91 39 21 376;  
 91 39 21 813
Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii - 91 39 21 118
w nagłych wypadkach - 609 740 647

Wydział Komunikacji
Rejestracja pojazdów - 91 57 92 702
Prawo jazdy - 91 57 92 703
Fax - 91 39 21 852

OPs - Ośrodek Pomocy społecznej
Kierownik - Dorota Maślana - 91 39 26 248
Świadczenia rodzinne
- A. Lalik  - 91 39 26 268
Dział usług opiekuńczych 
- B. Ziółkowska - 91 39 20 200

Poczta
ul. 3 Maja - 91 39 21 300; 
 91 39 21 183
ul. Warszawska - 91 39 20 834

nadleśnictwo nowogard - 91 39 20 640
zakład karny nowogard - 91 43 26 600

gabinety weterynaryjne
Danuta Czerwińska
ul. J. Wybickiego 2 - 91 39 23 786
Animal-Vet
ul. Zielona - 666 135 133
Janusz Soroka
ul. L. Okulickiego 6  - 570 656 616
Zdzisław Truszyński
ul. T. Kościuszki 21 - 91 39 21 801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 38 - 91 39 20 814
szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1 - 91 39 26 270
Szkoła Podstawowa nr 2 - 91 39 26 274
Szkoła Podstawowa nr 3 - 91 39 26 291
Szkoła Podstawowa nr 4 - 91 39 23 028
SP w Długołęce - 91 39 10 492
SP w Orzechowie - 91 39 10 994
SP w Strzelewie - 91 39 10 224
SP w Żabowie - 91 39 10 694
SP w Błotnie - 91 39 10 190
SP w Wierzbięcinie - 91 29 10 795
I Liceum Ogólnokształcące - 91 39 20 213
Liceum Ogólnokształcące nr II - 91 39 25 107
ZSP im. Stanisława Staszica - 91 39 21 162
Prywatne Publiczne Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych; 
Niepubliczna Szkoła Policealna  
 - 91 39 26 691
Prywatne Liceum Ogólnokształcące
 Zaoczne Centrum Edukacji Zdroje  
 - 91 39 25 494

Prywatne Policealne Studium Zawodowe  
 - 91 39 22 181
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  
 - 91 39 20 108

Przedszkola i żłobki
Przedszkole nr 1
ul. Żeromskiego - 91 39 26 286
Przedszkole nr 3
ul. J. Poniatowskiego - 91 39 26 288
Przedszkole nr 4
ul. T. Kościuszki - 91 39 26 287
Zielone Przedszkole
ul. Zielona - 91 39 26 691; 
 505 388 292
Artystyczne Przedszkole 
Kraina Fantazjiul. Gen. J. Bema - 660 797 838
“Promyczek” Specjalistyczny 
punkt przedszkolny, 
ul. Boh. Warszawy - 609 931 469
Niepubliczny Żłobek "Maluszkowo”
ul. ks. Racibora - 534 015 943
Niepubliczny “Malinowy Żłobek”
ul. Boh. Warszawy - 604 873 917

Kultura
Miejska Biblioteka Publiczna  
Dyrektor - 91 39 26 260
Czyt. dla dorosłych - 91 39 26 261
Nowogardzki Dom Kultury  
Sekretariat - 91 39 26 283
Biuro kina/ dział imprez i promocji 
 - 91 39 25 779
Kasa - 91 39 26 262

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP - 91 39 26 370; 
 506 081 328
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego   
 - 91 39 21 004
Parafia pw. MB Fatimskiej  
 - 91 39 21 592

Usługi pogrzebowe 
J. Furmańczyk, Zakład Pogrzebowy  
 - 91 39 21 767
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  
 - 692 354 065
MEMORIS Grzegorz Śmigiel - 693 230 190

Apteki
Centrum Zdrowia
ul. 700-lecia - 91 57 62 139
Majowa
ul. 3 Maja - 91 30 70 708
Cefarm
ul. Plac Wolności - 91 39 20 203
Cardia
ul. 700 - lecia - 91 39 21 330
Niebieska
ul. 15 Lutego - 91 43 26 177
Asa
ul. Warszawska - 91 39 20 494
Niebieska 2
ul. Kościuszki - 91 57 90 830
Nowa Farmacja
ul. Bohaterów Warszawy - 91 57 30 437

Taksówki - 91 39 20 260

Pomoc drogowa
Grzegorz Irzymski - 91 39 22 402; 
 601 893 944
Andrzej Słomski - 665 770 442
Krzysztof Pietrzak - 601 938 293
R&J MIX - 608 731 620

Urząd gminy
Wójt - 91 39 10 390
Kierownik USC, St. ds. obywatelskich
 i ewidencji ludności  - 508 499 549
St. ds. podatków i opłat  - 508 499 661
St. ds. zarządzania kryzysowego, obrony cy-
wilnej i ochrony środowiska  - 508 499 580
Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami  
 - 508 499 247
St. ds. obsługi organów Gminy, działalności 

gospodarczej, kultury i zdrowia  - 508 499 567
St. ds. funduszy zewnętrznych, promocji, 
turystyki i sportu  - 508 499 620
OPs - Ośrodek Pomocy społecznej
Kierownik Anna Kaliczyńska - 508 499 534
Pracownicy socjalni - 508 499 561
 508 499 483
Asystent rodziny Patrycja Bielej - 508 499 621
gminna Biblioteka Publiczna
Kierownik Krzysztof Górecki - 91 39 10 305

szkoła Podstawowa im. B. Malinowskiego
Dyrektor Tatiana Olbert - 91 39 10 389
Sekretariat - 91 39 10 380
Przychodnie
NZOZ “Proximus” - 91 39 10 310
Punkt apteczny - 91 39 11 611
Poczta - 91 39 10 323
Parafia pw. NP NMP w Osinie - 91 39 10 386

INFORMATOR	LOKALNY	-	OSINA
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www.dzienniknowogardzki.pl

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

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

www.partnerstal.pl

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

r e K L A m A
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

OgłOszeniA

Materiał                                      cena do 100 kg cena powyżej 100 kg
1. Miedź                   18,00 zł/kg               19,00 zł/kg
4. Mosiądz       11,00 zł/kg               11,50 zł/kg
5. Akumulatory         2,50 zł/kg                 2,70 zł/kg
6. Felgi aluminiowe        4,80 zł/kg                 5,00 zł/kg
7. Ołów          5,20 zł/kg                 5,50 zł/kg
8. Aluminium elektryczne       5,00 zł/kg                5,50 zł/kg
9. Aluminium grube        4,20 zł/kg                4,50 zł/kg
10. Aluminium niesort       3,80 zł/kg                4,00 zł/kg
Materiał                                      cena do 1000 kg cena powyżej 1000 kg
1. Złom cienki (blacha)      0,58 zł/kg                0,60 zł/kg
2. Złom gruby (wsad, żeliwo)           0,78 zł/kg                0,80 zł/kg

Skup hurtowy metali kolorowych 

Przy wadze ok. 1000 kg metali kolorowych ceny do negocjacji

Firma P.P.U.H. Oskar Bonda w Nowogardzie • ul. Nadtorowa 14b

Płatne gotówką od ręki
więcej informacji  tel. 511 444 559

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA



POLSKI 
WYDAWCA
Dom Judy sp. z o.o.

Wyspy Kanaryjskie, Cypr, Włochy, Grecja, 
Maroko, Bułgaria, Chorwacja, Kuba, Meksyk

Rezerwując wycieczki i wczasy
do 25.02.2018 r. na rok 2018

PROMOCJA do 40%
28.04 - 3.05.2018 Szwajcaria

„Wyklęty”  F. Rejman listonosz z Nowogardu

Reklama

Reklama

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

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

Zapraszamy

Nasze atuty:

Piątek 
23 lutego 2018 r. 
Nr 16 (2644)
nakład 3000 
Rok XXV   ISSN 1897-2640 

Cena 2,00 zł 
(w tym 5% VAT)

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

Śmigiel Ryszard

ŚR

KOMPLEKSOWE  USŁUGI
& ŚMIGIEL

Zakład Kamieniarski
- Nagrobki - Grobowce - Parapety - Schody

Kwiaciarnia
- Znicze - Kwiaty - Wiązanki - Wieńce

Tel. 601 595 069, 91 392 18 14
     e-mail: puhp.smigiel@wp.pl
   www.kamieniarstwo-smigiel.pl

Korzystając z naszych usług pogrzebowych zyskasz
-10%  RABATU  NA  USŁUGI  KAMIENIARSKIE

UL. CMENTARNA 3,  72-200 NOWOGARD

       Usługi Pogrzebowe 
        Grzegorz Śmigiel
- Trumny - Urny - Ekshumacje - Przewozy
         Obudowy - Krzyże - Tabliczki

Kontakt całodobowy: 693 230 190
      e-mail: memoris.zp@o2.pl
            www.memoris.eu

GAŚNICE

Tel. 602 870 300

Autoryzowany serwis 
w Nowogardzie

Legalizacja - Sprzedaż
Napełnianie butli CO2

Firma z branży rolnej  Sprzedaż 
nawozów

Kontakt: 600 374 274

1. ASL- 80 kg N i 90 kg S 
    (zamiennik RSM)
- cena 110 zł za tonę w Redle
- cena 130 zł za tonę z dowozem 
   do 30 km od Redła
- 1,38 zł za 1 kg azotu - najtańszy azot 
  na rynku !! (1 kg azotu z dowozem 1,63 zł)
2. AHSL-180 kg N i 60 kg S 
  (zamiennik RSM)
- cena 415 zł za tonę w Redle
- cena 435 zł za tonę z dowozem 
  do 30 km od Redła
3. Humus (zamiennik obornika):
- cena 45 zł z dostawą
- około 9 kg N, 7 kg P, 4 kg K
- ph-9 * Wszystkie podane ceny są cenami netto

4. Humus słomiany 
  (zamiennik obornika):
- cena 33 zł za tonę z dostawą
- około 6 kg N, 3 kg P, 7 kg K
- ph-9
5. Obornik bydlęcy:
-cena 45 zł z dostawą
6. NPK Garrest 
    (zamiennik gnojowicy):
- cena 30 zł z usługą rozlewania 
  do 10 km od Redła (możliwość 
   rozlewania w dalszych 
   lokalizacjach)
- około 6 kg N, 3 kg P, 3 Kg K

Firma z branży rolnej  

Usługi rolnicze

Kontakt: 600 374 274
* Wszystkie podane ceny są cenami netto

1. Opryskiwacz:
   - cena 55-50 zł za hektar (jednorazowy przejazd)
2. Kultywator:
   - cena 240-245 zł za hektar
3. Rozrzutnik razem z ładowarką - obornik/humus:
  - 5-8 ton- 85-80 zł za hektar
  - 10 ton- 105-100 zł za hektar
  - 15 ton- 155-150 zł za hektar 
  - 20 ton- 205-200 zł za hektar
4. Rozrzutnik razem z ładowarką - wapno:
  - do 5 ton- 85-80 zł za hektar

s. 3
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a
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aż o 70% zredukowana dawka promieniowania 

tel. 91 392 14 67
kom. 695 264 677

Tomografia komputerowa

Cyfrowy pantomogram

IMPLANTY ZĘBOWE

PEŁEN  ZAKRES  USŁUG
STOMATOLOGICZNYCH

Nowogard, ul. 3 Maja 46 • www.nowodental.pl

Horror na Nadtorowej 

Uciekła  
gwałcicielom?

Oszukać sprzątaczkę... 
ponownie!

Przedsiębiorcze  
kobiety połączyły siły

Będzie 
wesele...

Pies pana 
Szczepana 
szuka domu

s. 9s. 8
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W skrócie kronika 
Straży Pożarnej

Już od jakiegoś czasu mieszkańcy Nowogardu informują nas o wyle-
wającym się na ulicę Bankową szambie. Prawdopodobnie wycieka ono z 
prywatnej posesji. - Mam nadzieję, że niedługo właściciele wadliwej kana-
lizacji zajmą się tym tematem, gdyż ciężko przejść tą ulicą, nie wspomina-
jąc o pacjentach, którzy przychodzą do pobliskiej przychodni - mówi nam 
jeden z czytelników. DŚ

Z krajobrazu miasta zniknął budynek rodzinny przy ulicy Armii Krajo-
wej. Prywatny właściciel, zdecydował o zburzeniu niszczejącego budyn-
ku i postawienie w jego miejsce nowego domu. Jak widać, zmiany wizu-
alne dzieją się nie tylko na nowych osiedlach, ale także i w starszych czę-
ściach naszego miasta.

Uwaga!
Znaleziono 
klucze!

W okolicy obiektu Straży Po-
żarnej w Nowogardzie, znale-
ziono widoczne na zdjęciu klu-
cze. Właściciela prosimy o od-
biór w Redakcji DN, przy ul Bo-
haterów Warszawy 7A.

autokar wypadł z trasy

Uszkodzone rogatki  
na przejeździe kolejowym
W nocy ze środy (21.02) na czwartek (22.02), w godzinach nocnych ok. 01:30, doszło do 
zdarzenia drogowego w miejscowości Żabowo. Autokar wypadł z trasy, uszkadzając sygna-
lizator kolejowy. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

Jak wynika z naszych ustaleń, 
do zdarzenia doszło w godzi-
nach nocnych ok. 01:30, ze śro-
dy (21.02) na czwartek (22.02),. 
Autokar, w którym nie było na 
szczęście pasażerów, wypadł z 
trasy i przewrócił się na instala-
cję sygnalizatorów przejazdu ko-
lejowego w Żabowie. W wyniku 

tego zdarzenia doszło do uszko-
dzenia rogatek, które przez bar-
dzo długi czas były opuszczone. 
Około godz. 5.30 nad ranem w 
czwartek ruch ponownie wzno-
wiono.

Na szczęście w wyniku zda-
rzenia nikt nie ucierpiał, kie-
rowca autokaru także nie od-

niósł żadnych obrażeń. Kie-
rowca autokaru był trzeźwy, 
został ukarany mandatem kar-
nym. Na chwilę obecną niezna-
ne są dokładne przyczyny zje-
chania autokaru z trasy, przy-
puszcza się, że kierowca mógł 
zasnąć. DŚ

kOmUNIkaT  
POlICJI

W dniu 16.02.18 r. na drodze Nowogard – Świerczewo  ujawniono 
torbę podróżną z zawartością ubrań oraz kosmetyków. Właściciel 
zguby proszony jest o zgłoszenie się do Komisariatu Policji w No-
wogardzie, celem  odbioru. 

st. insp. Ref. Prewencji Klaudia Gieryń

16.02 2018 r.
godz. 02:08
W Grabinie pożar poddasza w 

budynku mieszkalnym, w zderze-
niu nie było poszkodowanych w 
wyniku zderzenia zniszczeniu ule-
gło wyposażenie pomieszczeń 
objętych pożarem oraz ok. 25M2 
konstrukcji dachu. Udział brały 4 
zastępy.

godz. 11:58
Kikorze, samochody osobowe 

Citroen C4, oraz BMW 1 zderzyły 

się. Do zderzenia doszło na skutek 
uderzenia – najechania w tył sa-
mochod. W zderzeniu jedna oso-
ba poszkodowana i zabrana przez 
pogotowie. Udział brały 2 zastępy.

18.02 2018 r.
godz. 15:17
Nowogard, ul. Adama Mickie-

wicza pożar kontenera na śmieci. 
Udział brał 1 zastęp.

godz. 07:12
Wypadek samochodu ciężaro-

wego IVECO, który zjechał z dro-
gi zatrzymując się na poboczu, 
poszkodowany kierowca zabra-
ny przez pogotowie do szpitala, 
uszkodzony samochód po uderze-
niu w barierę. Udział brały 2 zastę-
py.

20.02 2018 r.
godz. 17:32
Żabowo pożar suchych traw. 

Udział brał 1 zastęp.
KP PSP Goleniów

kOmUNIkaT 
Zarząd OSP w Wyszomierzu w osobach J. Dobruchowski, a. kania, R kłys, 
B. Szuster informuje, że grupa osób, która od niedawna działa rzekomo w 
imieniu OSP Wyszomierz ma samozwańczy charakter i nie posiada żadnych 
uprawnień do reprezentowania naszej jednostki. Inwestycja w postaci oświe-
tlenia i remontu remizy  jest prowadzona ze strony OSP Wyszomierz  przez, 
wymieniony na wstępie personalnie zarząd,  który od dawna przekazuje w 
tym zakresie niezbędne dokumenty i dane do Gminy Nowogard.

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

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

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

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

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

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

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

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

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

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

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

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

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

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

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

Reklama

ReklamaReklama

11 kg, 33 kg 
z propan butanem, 

propanem 
a także do zasilania 
wózków widłowych.

Zapraszamy 
do stałej współpracy 

tel. 606 930 398
 www.gazak.pl 

Wymiana butli Firma „NOWORIm” Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 7c 72-200 Nowogard

poszukuje osób chętnych do pracy na stanowisku
pracownik produkcji przy obróbce osłonek naturalnych.
 Wymagamy:
- pracowniczej książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych
- chęci do pracy
 Oferujemy:
- wynagrodzenie stałe i akordowe 
    – zawsze na czas (do 10-go każdego miesiąca na Twoim koncie)
- kwartalną premię frekwencyjną
- pracę w trybie jednozmianowym
- wolne weekendy – dbamy o Twój wypoczynek
- stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
- możliwość awansu

Horror na Nadtorowej 

Uciekła gwałcicielom?
W środę, około godziny 17:00, do drzwi domu jednorodzinnego przy ulicy Asnyka, zapukała 
roztrzęsiona i zapłakana kobieta. Jak się okazało, uciekała przed trzema mężczyznami z Ukra-
iny, którzy stanęli na jej drodze podczas codziennego biegania. Gdyby nie pomoc innych, nie 
wiadomo, jaki byłby koniec tego zdarzenia. Kobieta do dziś boi się o swoje życie i zdrowie.

Z relacji świadków wyni-
ka, że mieszkanka Nowogar-
du codziennie wieczorami bie-
ga w okolicach ulicy Nadtoro-
wej, uprawiając tzw. jogging. 
Tym razem jednak podczas bie-
gu, na drodze stanęło jej trzech 
mężczyzn. - Wyglądało to tak, 
jakby bawili się ze mną w kółko 
graniaste – mówi kobieta,  któ-
ra uciekła przed napastnikami 
– Złapali się za ręce i zaczęli do 
mnie wykrzykiwać. Nie wiem, 
co dokładnie, bo mówili w in-
nym języku – opowiada. Według 
kobiety wyglądało to tak, jakby 
chciano ją złapać. Zaczęła więc 
uciekać a mężczyźni z okrzyka-
mi na ustach zaczęli ją gonić - 
Nigdy w życiu nie spotkało mnie 
coś takiego, jak w tę środę. Ucie-
kając obejrzałam się za siebie, a 
oni tam byli – relacjonuje miesz-
kanka Nowogardu – W pewnym 
momencie najbardziej postawny 
z nich chyba stracił siły i zawo-
łał dwóch pozostałych – Kobie-
ta jednak uciekała dalej przez 
pola i zarośla. Kiedy już myśla-
ła, że jest bezpieczna, na hory-
zoncie zobaczyła mężczyznę w 
czerwonej bluzie – Myślałam, 
że to mój syn, którego zaalarmo-

wał mąż po rozmowie telefonicz-
nej ze mną. Zadzwoniłam więc 
do syna i okazało się, że jest on 
zupełnie gdzie indziej. Wówczas 
ten człowiek dostrzegł mnie i za-
czął krzyczeć i biec w moim kie-
runku – Kobieta ponownie rzu-
ciła się do ucieczki. Schronie-
nie znalazła w domu jednoro-
dzinnym, który jako pierwszy 
spotkała na swojej drodze - Kie-
dy zapukała do naszych drzwi, 
była bardzo roztrzęsiona i zapła-
kana - relacjonują świadkowie - 

Z początku nie wiedzieliśmy, co 
się stało, dopiero po chwili uda-
ło nam się tego dowiedzieć - do-
dają. Świadkowie otwierając ko-
biecie drzwi, usłyszeli krzyki 
mężczyzn, mówiących po ukra-
ińsku. Wpuścili więc kobietę do 
domu i zadzwonili po policję - 
Nie wiemy dokładnie, co tam 
się wydarzyło, bo Pani była bar-
dzo wystraszona - mówią świad-
kowie - Wiemy tylko, że ta Pani 
uciekała nie tylko drogą, ale tak-
że polami i zaroślami, zanim do-

biegła na naszą ulicę - dodają. 
W międzyczasie na miejsce do-
tarł także syn uciekającej kobie-
ty – Syn tej Pani wybiegł z domu, 
żeby jej pomóc. Kiedy dotarła 
do nas, bardzo się o niego bała. 
Poprosiliśmy więc sąsiada, żeby 
po niego wyjechał - opowiada-
ją świadkowie - Całe szczęście, 
nie spotkał na swojej drodze tych 
mężczyzn. 

Funkcjonariusze którzy, we-
dług świadków, dotarli na miej-
sce bardzo szybko, spisali relację 
kobiety i wraz z synem odwieź-
li ich do domu. Zdaniem poli-
cji, zdarzenie miało następujący 
przebieg - Kobieta podczas wie-
czornego biegania, spotkała na 
swojej drodze trzech mężczyzn 
- mówi rzecznik prasowy poli-
cji st. asp. Julita Filipczuk - Je-
den z nich wyciągnął w kierun-
ku kobiety ręce i odezwał się w ję-
zyku ukraińskim. Kobieta praw-

dopodobnie wystraszyła się i za-
częła uciekać. Podczas ucieczki 
ponownie spotkała mężczyzn na 
swojej drodze. Mężczyźni jednak 
jej nie gonili, do niczego nie do-
szło - dodaje. 

Świadkowie twierdzą, że do 
niczego nie doszło tylko dlatego, 
że kobiecie udało się uciec - Gdy-
by Ci mężczyźni jej nie gonili to, 
po co miałaby uciekać? – pytają? 
- Czy musi się stać coś złego, żeby 
zaczęto odpowiednio działać? 
Bohaterka przykrego wydarze-
nia jest wdzięczna ludziom, któ-
rzy wpuścili ją do domu – Gdy-
by nie oni, nie wiem jak by to się 
zakończyło. Nie wiem też, gdzie 
ja bym się wtedy udała. Bardzo 
tym ludziom dziękuję. Nie wiem, 
jakie mieli Ci mężczyźni zamiary 
wobec mnie, ale wiem na pewno, 
że nie było to nic dobrego – mówi 
kobieta, która jeszcze w rozmo-
wie z nami była bardzo wystra-
szona.

Tych trzech obywateli Ukra-
iny, którzy napadli na kobie-
tę, jeszcze nie ustalono. Odda-
lili się oni prawdopodobnie do 

mieszkań, które wynajmują w 
okolicy ulicy Nadtorowej. Z na-
szych informacji wynika jednak, 
że nie jest to pierwszy raz, kie-
dy pracujący u nas Ukraińcy do-
puszczają się podobnych czy-
nów. Mieli oni również zacze-
piać przechodniów, a także ich 
okradać. W wyżej opisanej sy-
tuacji nie doszło do tragedii tyl-
ko dzięki sprawności i reflekso-
wi kobiety oraz pomocy osób 
trzecich. 

DŚ

Uciekająca kobieta znalazła pomoc u obcych ludzi, którzy wpuścili ją do domu

W tych okolicach, na ul. Nadtorowej, kobieta została napadnięta przez trzech męż-
czyzn z Ukrainy
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Bema: zabrakło empatii i zrozumienia? 

Spór o blokadę 
Parkingowa blokada stała się źródłem niewielkiego konfliktu sąsiedzkiego, w jednym z blo-
ków na osiedlu Bema. Okazało się, że zamontował ją tam ojciec niepełnosprawnego  syna, 
bo jak twierdzi sąsiedzi nie uszanowali przeznaczenia tego miejsca. 

Do redakcji DN zatelefono-
wała jedna z mieszkanek osiedla 
Bema, która miała wątpliwości, 
czy jej sąsiad ma prawo zamon-
tować na parkingu, a właściwie 
podjeździe, blokadę.  

- Widzę, że sąsiad właśnie 
montuje blokadę na wjeździe, 
wydaje mi się, że tak nie może 
być. Czy każdy może tak sobie 
zablokować wjazd, który słu-
ży wszystkim mieszkańcom? A 
co, jak będzie musiała tędy wje-
chać karetka, tutaj mieszka wiele 
osób w podeszłym wieku- mówi 
nam kobieta, prosząca o wyja-
śnienie sprawy.

Udaliśmy się pod wskazany 
adres, by porozmawiać z męż-
czyzną, który zamontował na 
wjeździe blokadę. W rozmo-

wie uczestniczy także jego żona. 
Oboje są rodzicami niepełno-
sprawnego, 27-letniego syna, 
poruszającego się na wózku in-
walidzkim. Okazuje się, że pod-
jazd/miejsce parkingowe, wybu-

dowano kilka lat temu właśnie 
na ich wniosek. Z tego miejsca 
bowiem ich syn był zabierany 
busem do szkoły. 

- Zwróciliśmy się do gmi-
ny o budowę takiego podjazdu, 

Ojciec niepełnosprawnego dziecka zamontował blokadę przy ul. Bema bo jak 
twierdzi, sąsiedzi nie potrafili dostosować się do znaku

żeby łatwiej było syna wnieść 
do busa. Wcześniej musieliśmy 
jeździć dookoła, a bus nie miał 
gdzie parkować - mówi nam oj-
ciec niepełnosprawnego męż-
czyzny. 

Podjazd, mimo że zamonto-
wano przy nim także znak in-
formujący o zakazie parkowa-
nia, szybko stał się, zdaniem na-
szych rozmówców, powszech-
nie wykorzystywany, jako wjazd 
pod blok. Niektórzy też robi-
li sobie z tego miejsce parkin-
gowe, nie zważając na oznako-
wanie. - Sąsiedzi zaczęli sobie 
tędy wjeżdżać pod same klatki, 
żeby było bliżej wnosić zakupy. 
Proszę spojrzeć, jak to podwór-
ko jest rozjeżdżone. Mało tego, 
często parkowali tu swoje samo-
chody- twierdzi nasz rozmówca. 
Dlatego mężczyzna postanowił 
poprosić w urzędzie o zamonto-
wanie blokady, która uniemoż-
liwi osobom nieuprawnionym 
do korzystania z podjazdu. I to 
jednak na długo nie wystarczy-
ło. Podjazd w końcu zniszczono. 

- Naprawiłem blokadę, którą po-
łamano i wyrwano z powierzch-
ni i zamontowałem z powrotem. 
Nie jest ona zamykana na klucz, 
choć miałbym prawo go założyć. 
Nie zrobiłem tego właśnie po to, 
że jeśli będzie potrzeba, służby 
ratunkowe mogą łatwo złożyć 
blokadę, mówi nam mężczyzna, 
który nie kryje żalu do swoich 
sąsiadów o to, że nie rozumieją 
położenia, w jakim znajduje się 
on i jego rodzina. 

W Urzędzie Miejskim w No-
wogardzie potwierdzono nam, 
że zarówno wjazd, jak i spor-
na blokada są legalne i powsta-
ły tam z myślą o niepełnospraw-
nym mieszkańcu bloku. Mamy 
nadzieję, że to utnie wszelkie 
wątpliwości, a tym samym są-
siedzkie relacje ulegną popra-
wie. Tym bardziej, że chodzi 
przecież o osobę, która potrze-
buje od otoczenia dużo więk-
szej dawki empatii i zrozumie-
nia, niż osoby zdrowe. 

MS

Na sesję nie przybył 

Ludzie przyszli z problemami,  
a burmistrz bawi się w listonosza
Na środowej sesji Rady Miejskiej nie był obecny, i to nie pierwszy już raz, burmistrz Nowo-
gardu, ponieważ… pojechał sobie do Szczecina. Przypomnijmy burmistrz to organ wyko-
nawczy gminy, do którego obowiązków należy m.in. przygotowywanie uchwał na sesje Rady 
i wykonywanie podejmowanych przez Radę rozstrzygnięć i decyzji.  

W minioną środę odbyła się 
kolejna sesja zwyczajna Rady 
Miejskiej. Na sesję tę przybyło 
wyjątkowo wiele osób – miesz-
kańców pragnących uzyskać 
odpowiedź od burmistrza w 
związku z ważnymi dotykają-
cymi ich problemów sprawami, 
których rozwiązanie leży w ge-
stii władz miejskich. Byli mię-
dzy innymi mieszkańcy Płotko-
wa, którzy nie mogą się docze-
kać obiecanych od dawna reali-
zacji, drogi, ani przede wszyst-
kim dostępu do wody. Ich wy-
stąpienia, w tym także spoży-
wanie publiczne brunatnego 
płynu, którzy każą im trakto-
wać jako wodę, nagrała obecna 
w tym fragmencie obrad ekipa 
TV Szczecin. Były też pracow-
nice oświaty, niebędące nauczy-
cielami, ze swoją sprawą, czy-
li sprawą oszukiwania ich przez 
wiele lat przez gminę na sposo-
bie naliczania należnych im wy-
nagrodzeń. Byli w końcu sami 
nauczyciele z postulatami doty-
czącymi niezbędnych ich zda-
niem zmian w podziale na ob-
wody szkolne – dotychczaso-

wy, jak uważają, preferuje nie-
które placówki oświatowe kosz-
tem pozostałych. Były też oczy-
wiście inne ważne sprawy, o 
które dopytywali radni. Nieste-
ty ustawowego adresata tych 
wszystkich problemów, czyli 
burmistrza Nowogardu na se-
sji nie było. ( Nie pierwszy już 
raz). Jak się okazało w tym cza-
sie przebywał on w Szczecinie, 
gdzie zawiózł wniosek o dofina-
sowanie jednej z wiejskich świe-
tlic. – Patrz zdjęcie. Oczywiście 
taki wniosek można zupełnie 
prawidłowo dostarczyć pocztą. 
Obecność burmistrza Nowo-
gardu przy składaniu wniosku 
może nawet działać odwrotnie 
w zakresie szans na załatwie-
nie pozytywne dofinansowania. 
Tak było np. rok temu z wnio-
skiem o dofinasowanie budowy 
stadionu. Wtedy burmistrz też 
robiąc (za bardzo kosztowne-
go zresztą) listonosza pojechał 
osobiście w lutym 2017 roku z 
tym stadionowym wnioskiem 
aż do Warszawy, zrobił foto 
przed drzwiami ministerstwa, 
gdzie, jak twierdził, rzekomo 

odbył ważne rozmowy, czyli to, 
zgodnie z obowiązkowym u nas 
a zarazem absurdalnym, komu-
nałem: załatwiał sprawy miesz-
kańców z poświęceniem własne-
go czasu i ubrania. Niestety po 
kilku miesiącach okazało się, że 
z wniosku nici, dofinansowa-
nia nie będzie. Dofinasowanie 
na stadiony dostał wtedy nato-
miast, np. Łobez i Gryfino, któ-
rych burmistrzowie do Warsza-
wy z papierami nie jeździli tyl-
ko Pocztą Polską je wysłali. Nic 
więc dziwnego, że Nowogard z 
takim „załatwiaczem” zajmuje 
jedno z ostatnich miejsc w kra-
ju w prestiżowym zestawieniu 
kwot pozyskanych ze środków 
zewnętrznych.  Za lata 2007-
2015 było tego aż 3,26 zł per ca-
pita, (czyli na głowę mieszkań-
ca) – dla (nie)porównania w 
Goleniowie jest to prawie 600 
zł per capita.  Ale rarytas w tym 
temacie zostawiliśmy na ko-
niec. Oto treść umieszczonego 
w trakcie środowej sesji wpisu 
wiceburmistrza Kolibskiego na 
stronie fb, bawiącego w Szczeci-
nie, Czapli: „a ja siedzę na se-

Środa 14 luty 2018. To nie żart. Tak wygląda burmistrz Nowogardu w pełnej krasie  
– zdjęcie (nie zrobione złośliwie) dostępne na portalu Kroniki Króla Juliana doku-
mentuje pobyt burmistrza w Szczecinie w dniu środowej sesji   

sji Rady Miejskiej i marnuje 
czas. Żadnych konkretów na 
sesji tylko lanie wody…” Panie 
z Płotkowa. Panie nauczycielki, 
Panie nie będące nauczycielka-

mi wy, według państwa burmi-
strzowstwa, nie macie proble-
mów, wy lejecie wodę! (w Płot-
kowie szczególnie)    

red.
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MINISTER 
INWESTYCJI I ROZWOJU

 
OBWIeSZCZeNIe

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496, z późn. zm.) 
oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. 
zm.), 

 minister Inwestycji i Rozwoju

zawiadamia, że wydał decyzję z dnia 2 lutego 2018 r., znak: 
DLI.1.6621.45.2017.MW.5, utrzymującą 

w mocy decyzję Wojewodę Zachodniopomorskiego nr 13/2017  
z dnia 6 września 2017 r., znak: AP-1.7820.134-6.2017.JR, o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa i przebudowa 
drogi wojewódzkiej nr 106 k/m Ogorzele na odcinku od km 34+060 
do km 34+180”.

Strony w sprawie mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz aktami 
sprawy - w budynku Ministerstwa Infrastruktury w Warszawie,  
ul. Chałubińskiego 4/6, pok. 308, III piętro, w dni robocze, w godzinach 
od 9.00 do 15.30, jak również z treścią decyzji – w urzędzie gminy 
właściwej ze względu na przebieg drogi, tj. w Urzędzie Miejskim  
w Nowogardzie. 

Reklama

OBWIeSZCZeNIe

Droga do Wołowca otwarta

Naprawili przepust 
Przepust na drodze pomiędzy Boguszycami a Wołowcem jest 
już naprawiony. Jak informuje nas starostwo, do którego dro-
ga ta należy, jego naprawa kosztowała ponad 35 tysięcy złotych.

Dziennik już w grudniu infor-
mował, że przepust na drodze 
pomiędzy Wołowcem a Bogu-
szycami jest zarwany. W stycz-
niu natomiast doszło do cał-
kowitego zarwania się drogi w 
tym miejscu. Zgodnie z ustale-
niami prace rozpoczęły się już 
05.02.2018r i przy sprzyjających 
warunkach atmosferycznych 
zakończyły się w przeciągu jed-
nego tygodnia. Dnia 16 lutego, 
Starosta Goleniowski Tomasz 
Kulinicz dokonał odbioru wy-
remontowanego przepustu, któ-
rego koszt naprawy wyniósł po-
nad 35 tysięcy złotych. Prace 
remontowe dotyczyły głównie 
wymiany wszystkich elemen-
tów tworzących przepust dro-
gowy, a także ukształtowanie w 

tym miejscu drogi gruntowej 
oraz skarp. Wykonawcą robót 
była firma „Mazur” Specjali-
styczne Przedsiębiorstwo Robót 
Inżynieryjnych z Goleniowa.

Teraz mieszkańcy obu tych 
miejscowości, znów mogą swo-
bodnie się przemieszczać – 
Może i nie jest to droga idealna, 
ale dzięki niej mamy zdecydo-
wanie bliżej do rodziny -– mówi 
nam jedna z mieszkanek Bogu-
szyc - Mam tylko nadzieję, że 
przepust wytrzyma ciężar prze-
jeżdżających tędy tirów - dodaje. 
Przypomnijmy tylko, że nowo-
powstały przepust ma nośność 
do 40 ton, jest więc szansa, że 
w przyszłości nie będzie docho-
dzić do podobnych sytuacji. DŚ

Tak teraz prezentuje się naprawiony przepust drogowy pomiędzy Wołowcem a Bo-
guszycami

Jak kuba Bogu tak Bóg kubie 

Prokuratorskie śledztwo  
w sprawie Roberta Cz. 
 Z klubu radnych otrzymaliśmy komunikat o treści:

Komunikat: To rzecz normalna, 
że dobra droga, którą bezpiecznie 
i bez przeszkód można dotrzeć 
do własnej działki, powinna być 
zrobiona. Inna rzecz, kiedy oso-
ba będąca Burmistrzem Nowo-
gardu wykorzystuje swoje stano-
wisko i publiczne pieniądze, wy-
konuje drogę w szczerym polu i 
to  wyłącznie  tego odcinka, któ-
ry przylega bezpośrednio do jego 
prywatnej działki. Na dodatek za-
biega o budowę w pierwszej ko-
lejności sieci kanalizacyjnej (któ-
rej wykonanie kosztuje około 1,5 
miliona złotych) właśnie od miej-
scowości Karsk, czyli w pobliże tej 
prywatnej działki. To rodzi wątpli-
wość, którą wyjaśni wszczęte wła-
śnie śledztwo przez Prokuraturę 
Rejonową w Goleniowie. 

Do Radnych trafiło właśnie ofi-
cjalne pismo z sekretariatu Pro-
kuratury Rejonowej w Golenio-
wie, że ruszyło prokuratorskie 
śledztwo w sprawie przekroczenia 
uprawnień przez Burmistrza No-
wogardu Roberta Cz. oraz o czyn 
z art. 231 § 1 kk., czyli podejmo-
wanie działań na szkodę intere-
su publicznego i nadużyć finanso-
wych. Wynika z tego, że również w 
Prokuraturze pojawiła się wątpli-
wość co do szczerych działań  Bur-
mistrza Nowogardu Roberta Cz.  i 
zostało podjęte śledztwo, aby usta-
lić stan faktyczny tychże działań. 

Co leżało u podstaw 
podjętej przez  

Prokuraturę decyzji?
Otóż w roku 2016, Burmistrz 

Nowogardu Robert Cz.  wykonu-
je drogę w szczerym polu wyłącz-
nie  tego odcinka, który przyle-
ga bezpośrednio do jego prywat-
nej działki nr 348.  Na dodatek 
podpisując umowę z zakresu ob-
sługi wodno-kanalizacyjnej Gmi-
ny przez przedsiębiorstwo PUWiS 
Nowogard, zabiega aby  w pierw-
szej kolejności wykonano  budo-
wę sieci kanalizacyjnej właśnie 
do miejscowości Karsk, gdzie po-
siada prywatne działki, co jedno-
cześnie zwiększy wartość posia-
danych prywatnych działek. To 
rodzi wątpliwość, którą wyjaśni 
wszczęte właśnie śledztwo przez 
Prokuraturę Rejonową w Gole-
niowie.

Tyle komunikat radnych.     
Opr. red
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Sławomir Borczyk: lat 40, odszedł 19.02.2018r., pogrzeb od-

był się 22.02.2018 r., na cmentarzu w Dobrej.
Regina kulpa: lat 93, zmarła 19.02.2018r., pogrzeb odbył się 

22.02.2018 r. na cmentarzu w Nowogardzie.
marianna Białecka: lat 85, zmarła 19.02.2018r., pogrzeb od-

był się 22.02.2018 r. na cmentarzu w Nowogardzie.
aleksandra Dunajko: lat 75, zmarła 20.02.2018r., pogrzeb 

odbędzie się 24.02.2018 r. o godz. 12:00 na cmentarzu w No-
wogardzie.

Stanisława mochocka: lat 87, zmarła 21.02.2018r., pogrzeb 
odbędzie się 23.02.2018 r. o godz. 15:00 na cmentarzu w Dobrej.

Janina Rewuś: lat 92, zmarła 21.02.2018r., pogrzeb odbędzie 
się 24.02.2018 r. o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogardzie.
Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

Jezus wziął z sobą Piotra, Ja-
kuba i Jana i zaprowadził ich 
samych osobno na górę wysoką. 
Tam się przemienił wobec nich. 
Jego odzienie stało się lśnią-
co białe, tak jak żaden na zie-
mi folusznik wybielić nie zdo-
ła. I ukazał się im Eliasz z Moj-
żeszem, którzy rozmawiali z Je-
zusem. Wtedy Piotr rzekł do Je-
zusa: „Rabbi, dobrze, że tu je-
steśmy; postawimy trzy namio-
ty: jeden dla Ciebie, jeden dla 
Mojżesza i jeden dla Eliasza”. 
Nie wiedział bowiem, co po-
wiedzieć, tak byli przestrasze-
ni. I zjawił się obłok, osłania-
jący ich, a z obłoku odezwał się 
głos: „To jest mój Syn umiłowa-
ny, Jego słuchajcie!” I zaraz po-
tem, gdy się rozejrzeli, nikogo 
już nie widzieli przy sobie, tylko 
samego Jezusa. A gdy schodzili 
z góry, przykazał im, aby niko-
mu nie rozpowiadali o tym, co 
widzieli, zanim Syn Człowieczy 
nie powstanie z martwych. Za-
chowali to polecenie, rozprawia-
jąc tylko między sobą, co znaczy 
„powstać z martwych”. (Mk 9, 
2-10)

Każdy, kto był choć raz w 
górach, bardzo dobrze zna to 
uczucie towarzyszące wejściu 
na szczyt. Kiedy go zdobędzie-
my, kiedy widzimy otaczają-
ce nas widoki, jakby całe zmę-
czenie znikało. Nasz trud, wy-
siłek idą w niepamięć. Liczy 
się tylko to, co na górze. Ta-
kie jest również doświadczenie 
apostołów z dzisiejszego frag-
mentu Świętej Ewangelii. Mu-
sieli dokonać pewnego zmaga-
nia, ale się opłacało, bo widoki 
zapierały dech w piersiach i nie 
chodziło tu wcale o krajobrazy. 
Zastanowić nas może, dlacze-
go Jezus wziął konkretnie tych 

spośród swoich uczniów, dla-
czego nie wziął wszystkich? 
Możemy sobie gdybać: może 
tamci spali, a wyruszyć trze-
ba było wcześnie rano? Może 
pozostali nie mieli wystarcza-
jącej kondycji? Może po pro-
stu Jezus chciał tych, konkret-
nych apostołów, aby byli u Jego 
boku? Jezus zabrał Piotra, Ja-
kuba i Jana. Dziś pragnie za-
brać w tę drogę na Górę Prze-
mienienia każdego z nas. Czy 
chcę pójść z Nimi na górę? Czy 
chcę być uczniem wybranym? 
Święty Post, który przeżywa-
my, ma stać się dla nas Górą 
Przemienienia. Mam doko-
nywać pewnego wysiłku, aby 
to doprowadziło do przemia-
ny mojego serca. Jakim jestem 
uczniem Chrystusa? Czy tym, 
który był gotowy pójść z Nim, 
a może jestem w gronie tych, 
którzy pozostali na dole? Może 
jestem uczniem, który prze-
spał pierwszy tydzień Wielkie-
go Postu i nie zrobiłem kom-
pletnie nic w kwestii mojego 
uświęcenia? Może nie dbam 
o moją kondycję duchową? 
Ewangelii nie czytam, różań-
ca nie odmawiam, drogi krzy-
żowej nie odprawiam, a moim 
jedynym duchowym wyczy-
nem jest 1 godzina w niedzie-
lę? Sługa Boży, arcybiskup Ful-
ton Sheen stawia takie pytanie: 
skoro uznajemy, że słusznie 
jest odmawiać sobie pożywie-
nia ze względów estetycznych, 
czemu niesłuszne miałoby być 
odmawianie sobie zaspokoje-
nia niegodziwych pragnień ze 
względów duchowych? Na ile 
umartwimy nasze ciało, na tyle 
wyzwolimy naszego ducha… 
Apostołowie, gdy tylko zdobyli 
szczyt, stali się świadkami nie-
samowitych wydarzeń. Jezus 
przemienił się wobec nich. Jak 
podaje ewangelista Marek, sza-
ta Jezusa stała się lśniąco biała, 
że żaden człowiek na ziemi nie 
jest w stanie tak wybielić ma-
teriału. Odnieśmy to znów do 
życia duchowego. Nikt z nas 
nie jest w stanie tak wybielić 
swojej duszy, być tak czystym, 
nieskazitelnym, jakby tego pra-
gnął. Uczynić to jednak może 

Łaska Boża. Te dwie przestrze-
nie muszą iść w parze: zabie-
ganie o Bożą Łaskę i mój wysi-
łek. Moje wchodzenie na górę, 
ale idąc na nią wraz z Jezusem. 
Idąc samemu bardzo szyb-
ko mogę stracić motywację, 
opadną morale. Każde moje 
umartwienie ciała, duchowy 
wysiłek mam czynić ze wzglę-
du na Boga samego. Nie żeby 
schudnąć, ładniej na wiosnę 
wyglądać. Ile razy moja góra 
zamiast być Górą Przemienie-
nia, stała się Górą Porażki? A, 
bo to odpuściłem sobie, a bo, 
to przeceniłem moje możli-
wości… Każdy podjęty przeze 
mnie trud czynię ze względu 
na Boga. Przemienienie Jezu-
sa dokonuje się z dala od ludzi. 
To jest bardzo ważne wskaza-
nie dla nas. Moje przemienie-
nie dokonuje się tam, gdzie 
obcuję sam na sam z Bogiem. 
Kiedy jest mój czas słuchania 
Jezusa. Piotr, Jakub i Jan, gdy 
zobaczyli co się dzieje na górze 
chcieli postawić namioty. Piotr 
mówi: dobrze, że tu jesteśmy! 
Chcieliby rzec: chwilo trwaj! 
Apostołowie na górze odczu-
li przedsmak tego, co czeka 
nas w wieczności. Było to dla 
nich tak mocne doświadcze-
nie, że chcieli, aby to już trwa-
ło na zawsze. Czy mam takie 
poczucie, gdy jestem przy Je-
zusie? Chcę by ta chwila, gdy 
jesteśmy razem trwała, czy ra-
czej mam pokusę, która mówi: 
trzeba kończyć. Owocem słu-
chania Jezusa, bycia posłusz-
nym Jego wskazaniom jest 
czystość duszy. Na ile pójdę za 
Nim, na tyle moja szata, moja 
dusza będzie biała. Patrząc 
dziś na przemienienie Jezu-
sa, zapragnijmy naszego prze-
mienienia! Niech czas Święte-
go Postu będzie czasem uzdro-
wienia, oczyszczenia i prze-
mienienia naszej duszy, ale co 
wybierzesz: szatę lśniąco bia-
łą, o której zabieganie wymaga 
wysiłku, czy wolisz swoją, sza-
rą szatę, przykurzoną codzien-
nością? Jezus idzie na górę, czy 
pójdziesz razem z Nim?  

ks. Krystian Dylewski

III Kulickie 
Spotkanie Autorskie
Ośrodek Konferencyjno-Edukacyjny Uniwersytetu Szcze-
cińskiego w Kulicach k/Nowogardu zaprasza w dniu 27 lu-
tego 2018 r., o godz. 17:00, na III Kulickie Spotkanie Au-
torskie.

Ten cykl wydarzeń kultural-
nych jest dedykowany pisarzom 
Pomorza Zachodniego. 

Gościem spotkania będzie 
Dariusz Bitner, prozaik, kry-
tyk literacki, autor utworów dla 
dzieci i młodzieży, jeden z naj-
bardziej utalentowanych pisa-
rzy średniego pokolenia, zdo-
bywca wielu nagród literac-
kich. Podczas spotkania opowie 
m.in. o swojej najnowszej książ-
ce „Ostatnia jesień przed zimą 
czyli koniec trylogii cynamono-
wej” i całej trylogii, do której na-
leżą wydane wcześniej książki: 

„Jesień w Szczecinie czyli maja-
ki cynamonowe” (2011) i „Wciąż 
jesień, czyli inne majaki cyna-
monowe” (2016) 

Dariusz Bitner, ur. w Gdyni, 
od 1958 r. mieszka w Szczecinie

Wydarzenie zostało przygo-
towane we współpracy z Biblio-
teką Miejską im. S. Żeromskie-
go w Nowogardzie. Po spotka-
niu zapraszamy na poczęstunek. 
Prosimy o potwierdzenie udzia-
łu w spotkaniu na adres: kuli-
ce@univ.szczecin.pl lub telefo-
nicznie: 91 444 10 87 lub 661 
319 961. 

masz problem, lub byłeś świadkiem  
ważnego wydarzenia?

Skontaktuj się z naszą redakcją!
513 088 309,  91 392 21 65

Zarząd Koła PZW “Tęczak” zaprasza Wędkarzy 
na zawody pod lodowe, które organizuje 

na jeziorze Karsk. 
Zawody odbędą się dnia 4 marca (niedziela), 

zbiórka nad jeziorem w Karsku 
(przy pomoście) o godz. 9.30. 

Dojazd we własnym zakresie, wpisowe 10 zł. 
Zapisy do soboty 3 marca w sklepie wędkarskim 

„Tęczak”, przy ul. Waryńskiego. 
Zarząd Koła PZW Tęczak w Nowogardzie 

Uwaga!!!  W przypadku niekorzystnych warunków, z uwagi na bezpie-
czeństwo, zawody mogą być odwołane. 
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Kino na weekend

CeNY BIleTÓW
a. Normalny: 15 zł
b. Ulgowy: 13 zł- bilet ulgowy przysługuje osobom uczącym się do 25 roku 

życia, po okazaniu legitymacji szkolnej lub studenckiej,
c. Rodzinny: 13 zł - 2 dorosłych + 1 dziecko l 1 dorosły + 2 dzieci l 2 dorosłych + 

2 dzieci (Bilet Rodzinny obowiązuje wyłącznie na filmy familijne i bajki),
d. Zbiorowy: 11 zł - grupa zorganizowana pow. 15 osób 
l zakup biletów - przynajmniej 1 doba przed seansem. 
Uwaga!!! Godziny seansów filmowych mogą ulec zmianie.

TWÓJ VINCeNT
24.02.2018, godz. 17:00
25.02.2018, godz. 17:00
95 min., Animacja, Dramat, Kry-

minał, Polska, Wielka Brytania 
2017, Od lat: 12

Nominowany do Oscara! 
„Twój Vincent” z powodzeniem 

odświeża formułę, która przed laty 
zadecydowała o sukcesie „Obywa-
tela Kane’a”. Dzieło Doroty Kobieli 
i Hugh Welchmana, tak jak słynny 
debiut Orsona Wellesa, opowia-
da historię życia tytułowego bo-
hatera za pomocą wspomnień lu-
dzi należących do jego najbliższe-
go otoczenia. Całość składa się na 
portret fascynującej, targanej wie-
loma sprzecznymi emocjami jed-
nostki. Jak przystało na opowieść 
o nietuzinkowym artyście, polsko-
-brytyjska koprodukcja imponuje 
nowatorską formą. „Twój Vincent” 
reklamowany jest jako pierwszy 
pełnometrażowy film zrealizowa-
ny techniką animacji malarskiej. 
Po ukończeniu zdjęć z udziałem 
aktorów wyświetlano na płótnie 
pojedyncze kadry, które następ-
nie sztab malarzy odmalowywał 
klatka po klatce, aby stworzyć uję-

cie. Celem tych skomplikowanych 
zabiegów było jak najbardziej 
przekonujące ożywienie obrazów 
Van Gogha na kinowym ekranie.

WSZYSTkIe PIeNIĄDZe ŚWIaTa
24.02.2018, godz. 19:00
25.02.2018, godz. 19:00
132 min., Thriller, USA, 2017, Od 

lat: B/O

Miliarder Jean Paul Getty jest 
znany z nieustępliwego charakte-
ru i skąpstwa. Gdy grupa niezna-
nych sprawców porywa jego uko-
chanego wnuka i żąda wielomilio-
nowego okupu, Getty odmawia 
zapłacenia choćby dolara. Zroz-
paczona matka porwanego – Gail 
robi wszystko, by skłonić teścia 
do zmiany zdania, ale bez skutku. 
Czas ucieka, a porywacze zaczyna-
ją tracić cierpliwość. Życie chłopca 
wisi na włosku i nic nie wskazuje 
na to, że uda się jeszcze zapobiec 
tragedii. Wtedy do drzwi Gail puka 
tajemniczy mężczyzna twierdząc, 
że jest wysłannikiem Jean Paula 
Getty’ego, specjalizującym się w 
sprawach „nie do rozwiązania”…

Serdeczne podziękowania 
dla mieszkańców parafii Jenikowo, 

rodziny  
Stachnickich, Wdowiaków, Milewskich, 

Krystyny Jankowskiej,  
Kornelii Jemilianowicz, 
Artura Laskowskiego,  

Adama Fedeńczaka 
i kolegów z pracy  

za wsparcie i pomoc.

Andrzej i Adam Komornik 

Szkoła Podstawowa w Orzechowie

To lubię w edukacji - biorę 
udział w coolinarnej akcji!
Pod takim hasłem przewodnim, dzieci ze Szkoły Podstawowej w Orzechowie podejmują 
działania o charakterze kulinarnym, które realizowane są na zajęciach świetlicowych. 

Pomysłodawcą przedsięwzię-
cia jest nauczycielka prowadząca 
świetlicę szkolną, pani Angelina 
Gurazdowska, która wyszła na-
przeciw oczekiwaniom uczniów 
i postanowiła wraz z grupą 
ochotników w sposób praktycz-
ny przetestować ciekawe prze-
pisy. Idea okazała się być traf-
na, gdyż wszystkie dzieci ocho-
czo przychodzą na takie spo-
tkania. Co więcej, przygotowują 
się! Przynoszą ze sobą potrzebne 
produkty, sprzęt, dbają o każdy 
szczegół! W trakcie samych za-
jęć uczniowie samodzielnie wy-
konują większość czynności: od-
mierzają składniki, czytają prze-
pis, analizują go. W efekcie po-
przez tego rodzaju zabawę, sta-
rania te niewątpliwie przybiera-
ją edukacyjny wymiar, co nie-
zwykle cieszy nauczycielskie 

oko. Aby słowa pokrywały się z 
rzeczywistością przedstawiamy 
krótką relację w postaci zdjęć, 
nawiązujących do ostatnich po-
czynań naszych małych kucha-
rzy. Dzieci przyrządzały koktaj-
le na bazie owoców, jogurtów 
naturalnych, mielonych bakalii. 

Taki zastrzyk witaminowy spra-
wił, że naładowaliśmy się pozy-
tywną energią na całe piątkowe 
popołudnie. Było to idealne za-
kończenie (wydawałoby się mo-
mentami bezkresnego) tygodnia 
naszej pracy. Inf. własne

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Orzechowie, biorący udział w kulinarnych spo-
tkaniach na świetlicy szkolnej

artystyczne spotkania uczniów z Żabowa

Dzieła sztuki powstały według 
własnych pomysłów
6 lutego 2018 r. uczniowie klas IV i V z wychowawcami panią I. Bińczyk-Zielińską i panią 
M. Pietruszką wzięli udział w warsztatach ceramicznych w Pracowni Ceramiki Artystycz-
nej „Dwojaczek”.  

Na początku spotkania prowa-
dząca pracownię - pani Katarzy-
na  Gnacińska – Olczyk serdecz-
nie wszystkich przywitała i krót-
ko przedstawiła historię garncar-
stwa. Następnie każdy z uczest-
ników warsztatów miał okazję 
sprawdzić swoje umiejętności 
garncarskie, tworząc prace wła-
snego pomysłu metodą wałecz-
kową. Wszyscy wykazali się dużą 
pomysłowością i starannością. 
Powstały wyjątkowe “dzieła sztu-
ki” takie jak: miseczki, kubeczki, 
skarbonki ...:-). Tak niecodzien-
ne zajęcia były okazją do wzbo-
gacenia wiedzy z zakresu kultu-
ry i sztuki, rozwijania wyobraźni 
oraz umiejętności manipulacyj-
nych. Dziękujemy pani Kasi za 
niezwykłą lekcję, która na długo 
zapisała się w naszej pamięci.

Po warsztatach udaliśmy się 
na zimowy spacer wzdłuż Je-
ziora Nowogardzkiego, a potem 
odwiedziliśmy Miejską Bibliote-
kę Publiczną, aby wziąć udział w 

lekcji bibliotecznej. Prowadzą-
ca zajęcia pani Wiesława Parzy-
but zapoznała dzieci z funkcjo-
nowaniem biblioteki i przedsta-
wiła ofertę czytelniczą skierowa-
ną dla dzieci i młodzieży. Pani 
Wiesia zachęciła wszystkich do 
aktywnego korzystania z zaso-
bów biblioteki. Uczniowie mieli 
również okazję skorzystać z nie-
dawno powstałej multimedial-
nej Pracowni Orange, która wy-

posażona jest w laptopy, urzą-
dzenie wielofunkcyjne, konso-
lę  Play Station 4, telewizor, ścia-
nę magnetyczną i Lofi Roboty. Z 
nowo otwartej pracowni mogą 
korzystać mieszkańcy całej gmi-
ny Nowogard.

Kolejny już raz mogliśmy się 
przekonać, że wspólne wyjazdy 
służą integracji zespołów klaso-
wych.

Inf. własna

Przepiękne dzieła sztuki, które powstały podczas warsztatów z Panią Katarzyną 
Gnacińską-Olczyk w pracowni Dwojaczek

PODZIękOWaNIa
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Firma remontowo-wykończeniowa 

malowanie, 
szpachlowanie, 
płytki, panele. 

Tel. 534 220 317

Kancelaria 
Radcy Prawnego  
r.pr. Agnieszka Warian  

 
ul. Wojska Polskiego 3  

I piętro  pok. 117   
Nowogard  

czynne pn-pt od 9 do 17 
 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  

po wcześniejszym umówieniu 
telefonicznym 

Kancelaria udziela 
 bezpłatnych porad prawnych 

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

Reklama Reklama Reklama Reklama

Reklama

Dni otwarte w Salonie Ślubnym maya

Przedsiębiorcze kobiety połączyły siły
W ubiegłą sobotę (17.02) w Nowogardzie, w Salonie Ślubnym Maya, po raz pierwszy odbyło się nietypowe i bardzo ciekawe spotkanie. Sześć kobiet z na-
szego miasta postanowiło udowodnić, że mając pasję i determinację, można odnieść sukces w biznesie także w małej miejscowości.

W czasach, w których w dy-
namicznym tempie rozwijają 
się duże aglomeracje, w którym 
dominują zasady korporacyjne, 
a życie tętni głównie w centrach 
handlowych, kobiety z Nowo-
gardu udowadniają, że można 
wykazać się w każdym miejscu. 
Inicjatorem wydarzenia, które 
miało miejsce w sobotę 17 lute-
go, jest pani Joanna Duszyński, 
właścicielka Salonu Ślubnego 
Maya, która z pięcioma innymi 
kobietami postanowiła poka-
zać, że samodzielne, niezależne 
kobiety mogą odnieść sukces w 
biznesie nawet w małej miejsco-
wość. Myślą przewodnią tego 
eventu (wydarzenie publiczne - 
z j. angielskiego) była pasja oraz 
chęć realizowania się. 

Panie przygotowały lokal tak, 
aby umówione tego dnia klient-
ki, poza wyborem sukni ślub-
nych, mogły zapoznać się z po-
zostałymi ofertami ślubnymi. 
Przyszłe panny młode, podczas 

wydarzenia, mogły skorzystać 
z profesjonalnie wykonanego 
makijażu autorstwa Pani Moni-
ki Palety, cieszącej się uznaniem 
wielu klientek w naszym mie-
ście z zakresu wizażu twarzy 
oraz zdobienia paznokci. Pro-

fesjonalną sesję zdjęciową prze-
prowadziła Pani Anita Nowac-
ka, fotograf - Pani Anita  w bły-
skawicznym tempie wyrobiła so-
bie renomę i dawno wyszła poza 
lokalne ramy jako fotograf oraz 
jako fotomodelka - mówi Joan-
na Duszyński. Klientki mogły 

również poczuć atmosferę ślu-
bu, dzięki Pani Marcie Salamon. 
Zadbała ona o odpowiednią 
fryzurę przyszłych panien mło-
dych. - Pani Marta prowadzi od 
lat salon fryzjerski Martynika i 
znana jest ze swojego profesjona-

lizmu, a jak wiemy odpowiednia 
fryzura podczas tego wyjątkowe-
go dnia, jakim jest własny ślub, 
jest priorytetem - mówi inicja-
torka spotkania. Nieodzownym 
elementem tego wyjątkowego 
dnia jest również dla przyszłej 
panny młodej odpowiedni bu-

kiecik kwiatów oraz cała opra-
wa florystyczna. Jest ona ideal-
nym dopełnieniem odpowied-
nio dopasowanej sukni. Za ten 
wyjątkowy dodatek odpowie-
dzialna była Pani Dorota Fur-
mańczyk, którą również może-

my podziwiać za jej pasję i za-
angażowanie, z jakim dba, aby 
odpowiedni wystrój z kwiatów 
tworzył niesamowite wrażenia. 
Nie mogło również zabraknąć 
akcentu, bez którego nie może 
obejść się żadna uroczystość 
weselna, a mianowicie tort - 
Swoje niesamowite zdolności za-
prezentowała na evencie Pani 
Karolina Posacka, której firma 
Sweet Caroline znają już chyba 
wszyscy w mieście, a jej wyroby 
podbijają już nie tylko lokalny 
rynek - opowiada J. Duszyński.

Sama inicjatorka wydarzenia 
mówi, że otwarcie salonu su-
kien ślubnych w Nowogardzie 
to dopiero pierwszy krok w dą-
żeniu do realizacji swoich pa-
sji i celów. Pani Joanna współ-
pracuje ze światowej marki pro-
jektantami, którzy bardzo czę-
sto sami zgłaszają się do niej z 
propozycją współpracy i zapro-
szeniami na swoje pokazy. - Od-
powiednie podejście, pasja oraz 

konsekwencja w dążeniu do celu 
spowodowały, że dawno już wy-
szłam poza kanon lokalnego 
rynku - opowiada kobieta - Ze 
względu na propozycje współ-
pracy od kilku światowych pro-
ducentów sukni ślubnych, w tym 

roku planuję otwarcie salonu w 
Szczecinie. Kolejne to Poznań i 
Wrocław - dodaje. Wydarzenie, 
jakie miało miejsce w Nowo-
gardzie, zostało także zauważo-
ne przez Telewizję Polską, gdzie 
w jednym z programów tema-
tycznych, Joanna Duszyński ma 
opowiedzieć o całym sobotnim 
wydarzeniu, swojej pasji oraz 
planach zawodowych. - Nieza-
leżne, zdolne i odważne kobiety 
mogą odnosić sukcesy również w 
małych miastach - mówi J. Du-
szyński - podstawowym składni-
kiem sukcesu jest pasja oraz de-
terminacja w dążeniu do celu. 
Nasze spotkanie nie miało na 
celu rywalizacji, a jedynie udo-
wodnienie innym kobietom, że 
można osiągać sukcesy i się re-
alizować.

Pozostaje więc życzyć pa-
niom dalszych sukcesów zawo-
dowych i realizacji swoich pla-
nów. 

DŚ

Młode i energiczne nowogardzkie bizneswoman. Od lewej fotografka Anita Nowac-
ka, następnie Karolina Posacka, Dorota Furmańczyk, Joanna Duszyński, Marta Sa-
lamon i Monika Paleta

Joanna Duszyński, właścicielka Salonu 
Ślubnego Maya, która zorganizowała 
nietypowe spotkanie

Pani Karolina Posacka, która  zajmuje 
się wypiekami, zaprezentowała torty, 
oczywiście nie może ich zabraknąć na 
uroczystości ślubnej

Pani Monika Paleta, podczas spotkania 
prezentowała profesjonalny makijaż 
ślubny

Pani Marta Salamon zadbała o odpo-
wiednią fryzurę dla przyszłych panien 
młodych

Pani Dorota Furmańczyk, pokazuje 
jednej z klientek salonu propozycję 
kompozycji kwiatowych
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Oświata- związek nie ustępuje w sprawie 
personelu pomocniczego

Oszukać sprzątaczkę... ponownie!
Osoby, tworzące personel pracowników oświaty nie będących nauczycielami, pojawiły się 
na środowej sesji Rady Miejskiej aby ponownie wyrazić swoje oczekiwania wobec burmi-
strza w zakresie naprawienia skutków  wieloletniego,  niezgodnego z prawem  konstruowa-
nia ich wynagrodzeń co spowodowało straty, nie tylko finansowe, po stronie pracowników. 

Na czym polegał proceder i 
manipulacje naszej gminy do-
tyczący dostosowania wysoko-
ści wynagrodzeń do obowiązu-
jącej w Polsce płacy minimal-
nej?. Otóż zamiast czynić tak 
jak robią to wszyscy pracodaw-
cy, nawet prywatni, czyli anek-
sować w momencie zmiany pła-
cy minimalnej umowy o pra-
cę wpisując w niej obowiązują-
cą kwotę tej płacy, to w gminie 
Nowogard personel pomocniczy 
otrzymywał tzw. wyrównanie do 
płacy minimalnej. Ponieważ w 
skład płacy minimalnej mogą 
wchodzić oprócz pensji zasadni-
czej inne składniki (np. nadgo-
dziny, premie)  to zabieg gminy, 
utrzymujący płacę zasadniczą 
na istotnie niższym poziomie od 
płacy minimalnej krzywdził, w 
niektórych sytuacjach, także fi-
nansowo pracowników. W imie-
niu pokrzywdzonych (w Nowo-
gardzie pracowników personelu 
pomocniczego jest to jest około  
120 osób|) wystąpił Związek Za-
wodowy Pracowników Oświa-
ty nie będących Nauczycielami. 
Pismo związku, wzywające bur-
mistrza do zaprzestania łama-
nia prawa i naprawienia krzywd,  
prezentowaliśmy  w DN  dwa ty-
godnie temu.  

Gmina musiała przyznać 
racje  a związek 

doprecyzował  żądania 
Wykazana przez związek 

oczywistość  nieprawidłowości 
spowodowała, że Gmina mu-
siała wycofać się z dotychczaso-
wej praktyki, a burmistrz mu-
siał dać propozycje załatwienia 
sprawy. Ponieważ jednak spro-
wadził,  niezgodną z prawem 
praktykę  gminy, do rangi jedy-
nie tzw.  błędu formalnego bez,  
jego zdaniem skutków zwłaszcza 
finansowych dla pracowników , 
to związek zawodowy odrzu-
cił zaproponowane przez bur-
mistrz rozwiązania. Stało się to 
na środowej sesji, na która  bur-
mistrz  nie przyszedł. Stanowi-
sko związku  w formie postu-
latów przedstawiła, na tej sesji, 
pani Rybaczek Małgorzata:

- Regulacja płac od stycznia a 
nie od lutego zgodnie z Ustawą, w 
innym przypadku będziemy kie-
rować sprawy do sądu pracy.

-.Podwyżki w kwietniu zgodnie 
z zapisem w Regulaminie Wyna-
gradzania/ w terminach podwy-
żek nauczycieli. 2100 zł. Brutto 
do zasadniczej wysługa podwy-
żek nie było od kilku lat.

-Jeżeli burmistrz nie miał wie-
dzy na temat naszych płac, jak 
twierdzi, to czy nie zapoznaje się 
z obowiązującymi przepisami – 
ustawa nie dopuszcza żadnych 
dodatków wyrównawczych, a te 
wskazują na to, że Pan wiedział 
doskonale, że najniższa płaca od 
1 stycznia 2018 r. ma wynosić 
2100 zł. brutto.

- Co do dalszych podwyżek do-
magamy się podpisania porozu-
mienia ze związkami zawodowy-
mi/ w naszym przypadku z za-
rządem/ regulacje podwyżki w 
tym i przyszłym roku i na kolej-
ne lata będą podpisywane kolejne 
porozumienia.

Czy powinien piastować 
ten urząd skoro jest pełen 

niewiedzy…
Takim zdaniem związek skwi-

tował rzekomą niewiedzę bur-
mistrza  co do nieprawidłowości  
jakich dopuszczała się przez lata 
Gmina. O braku tej wiedzy bur-
mistrz mówił na tzw. wtorkowej 
konferencji prasowej.  O tym, że 
sprawa była burmistrzowi zna-
na znacznie wcześniej zaświad-
cza też, zwolniona w ubiegłym 
roku, dyrektor ZEAS p.  Magda-
lena Pędzik:

 Obowiązek wyrównania wy-
nagrodzenia do wysokości wyna-
grodzenia minimalnego, określo-
nego w przepisach o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę,  wśród 
pracowników gospodarczych 

(osoby sprzątające) w szkołach 
gminnych powstał już w 2015 
roku.- mówi DN  była dyrektor- 
, że jest problem z wysokością wy-
nagrodzeń zasadniczych, które 
wraz z dodatkiem stażowym nie 
dają kwoty co najmniej minimal-
nego wynagrodzenia, zgłaszałam 
m.in. podczas jednej z narad kie-
rowników w 2015 roku. W takiej 
sytuacji pracodawca jest obowią-
zany wyrównać wynagrodzenie 
do minimalnego. Podjęcie decy-
zji o podwyższeniu wynagrodzeń 
zasadniczych należało uzgadniać 
z burmistrzem. Jednak wtedy 
burmistrz nie chciał rozmawiać 
na ten temat, polecił mi szukanie 
innych rozwiązań aniżeli pod-
wyższanie wynagrodzeń ze wska-
zaniem przez niego np. obniżenia 
etatów. 

Trafiła kosa na kamień
Jak z tego wynika burmistrz 

nie mówi prawdy, nie tylko co 
do wiedzy  w temacie ale także 
mija się z rzeczywistością w za-
kresie  skutków dla pracowni-
ków  błędnego konstruowania 
wynagrodzeń. Nie miejsce tu-
taj aby sporządzić odpowiednią  
symulacje jednak jej  wynik  jest 
,  poza burmistrzem, dość oczy-
wisty  dla średniego księgowego 
firmowego. Tak czy siak, sądząc 
po tonie pisma związku, tym ra-
zem nie uda się, słabo zarabiają-
cego  personelu, zbyć  byle czym. 
Potwierdza to   M. Rybaczek,  
która powiedziała DN : nie pod-
damy się, będziemy walczyć do 
końca nie mamy nic do stracenia 
jak będzie trzeba pójdziemy  po 
pomoc jeszcze wyżej... 

ms     

Pani Małgorzata Rybaczek prezentuje stanowisko związku pracowników nie będą-
cych nauczycielami

kto się nim teraz zaopiekuje? 

Pies pana Szczepana 
szuka domu
Rocky, nieduży młody piesek, został sam. Jego właścicielem 
był pan Szczepan z Maszkowa, który niestety zmarł w ubie-
głym tygodniu, o czym pisaliśmy we wtorkowym wydaniu. 
Pies został sam i trafił do domu tymczasowego. Czy znaj-
dzie się ktoś, kto się nim zaopiekuje?

W ubiegłym tygodniu do-
szło do przykrego wydarze-
nia. Mieszkaniec Maszkowa, 
pan Szczepan, zmarł wkrót-
ce po przywiezieniu go do szpi-
tala. Mężczyzna był samotny i 
nikt się nim nie interesował. Je-
dynym jego kompanem do życia 
był pies o imieniu Rocky. Nie-
stety, po śmierci mężczyzny nie 
znalazł on jeszcze nowego opie-
kuna - Pieska zabraliśmy jeszcze 
w tym samym dniu, kiedy pan 
Szczepan pojechał do szpitala - 

mówi Karina Mazur, która zaj-
muje się bezdomnymi zwierzę-
tami - Niestety nie miał już gdzie 
wracać, bo pan Szczepan zmarł.

Młody piesek, około trzy letni, 
szuka teraz nowego właściciela - 
Nie jest jednak łatwo znaleźć dla 
niego nowy dom - mówi kobieta 
- Z początku mieliśmy nawet i 20 
zgłoszeń, teraz nie ma ani jedne-
go - dodaje. Okazuje się, że pies 
nie jest groźny. Jego problemem 
jest to, że nie uznaje on dwóch 
właścicieli - Kiedy przebywał w 
domu tymczasowym, gdzie było 
dwóch mieszkańców, upodobał 
sobie jedną osobę, a w stosun-
ku do drugiej bywał agresywny. 
Zwyczajnie bronił „swojego wła-
ściciela” - mówi K. Mazur. Do-
daje też, że nie jest to problem, 
którego nie da się obejść - Pie-
sek jest młody, pełen życia i ener-
gii. Przez cały ten okres miał tyl-
ko jednego właściciela, który bar-
dzo dobrze o niego dbał. Prawdo-

podobnie z tego powodu pojawi-
ły się te problemy - opowiada ko-
bieta. Jak mówi, wystarczy cier-
pliwość, praca i kontakt z psim 
behawiorystą - Niestety ciężko 
jest znaleźć osobę samotną, któ-
ra podjęłaby się takiego zada-
nia, a które tak naprawdę nie jest 
trudne. Dlatego mam nadzieję, 
że jednak znajdzie się taki ktoś, 
a Rocky nie będzie musiał trafić 
do schroniska. On tam się zdecy-
dowanie nie nadaje, już teraz jest 
mu ciężko - dodaje.

Na chwilę obecną, Rocky prze-
bywa u p. Kariny Mazur, która 
szuka dla niego właściciela. Po-
jawił się także pomysł, żeby zor-
ganizować na rzecz pieska baza-
rek, podczas którego będą zbie-
rane pieniążki na prace z beha-
wiorystą - Może wówczas znaj-
dzie się ktoś, kto przygarnie Roc-
kiego do siebie. To naprawdę ko-
chany piesek, pełen życia i z pew-
nością będzie wdzięczny nowe-
mu właścicielowi do końca swo-
ich dni.

Pan Szczepan, mimo swoich 
problemów, potrafił zadbać o 
pupila. Pies był z nim tak zwią-
zany, że teraz, po jego śmierci, 
nie może się odnaleźć w nowym 
dla siebie środowisku. Jeżeli jest 
ktoś chętny na adopcję Rockie-
go, podajemy numer do p. Kari-
ny Mazur: 730 812 660. Można 
się również kontaktować za po-
średnictwem Redakcji Dzienni-
ka Nowogardzkiego. DŚ

Rocky, pies zmarłego pana Szczepana, szuka nowego domu
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kolejny „Wyklety”, którego droga walka sprowadziła na ziemie zachodnie

Franciszek Rejman listonosz z Nowogardu
Z okazji 1 marca, czyli Święta Żołnierzy Wyklętych odkrywamy nieznane historie uczestników powojennego podziemia niepodległościowego, których losy walki a bywa 
i ucieczki rzuciły w pewnym momencie na ziemię nowogardzką. Przybliżaliśmy już wcześniej historię Zdzisława Balcerzaka ps. „Wiktor”, który jako Jerzy Wolski ukry-
wał się na terenie Nowogardu pracując w mleczarni na Cmentarnej. Tam w 1950 roku, salwował się brawurową ucieczką, gdy przyszło po niego 4 funkcjonariuszy UB. 
Uciekając w filmowym stylu postrzelił jednego z ubeków, a potem dzięki pomocy rodziny Bonda z Ostrzycy skutecznie opuścił te tereny wracając do centrum Polski. Po 
kilku miesiącach został jednak złapany i sądzony z oskarżenia o działalność w organizacji «Konspiracyjne Wojsko Polskie» na terenie województw: łódzkiego, wrocław-
skiego i poznańskiego w okresie od maja 1947r., do lipca 1952r. Wyrokiem z dnia 15.04.1953r. skazany na karę śmierci, po rewizji wyrok zamieniono na dożywotnie wię-
zienie, a na mocy amnestii karę złagodzono do 15 lat więzienia. Po odbyciu kary pracował jako taksówkarz we Wrocławiu, gdzie zmarł w 2010 roku.  Przybliżyliśmy też 
sylwetki 5 -ciu osób skazanych tuż po wojnie za działalność niepodległościową a odbywających wyroki w latach 50-tych w nowogardzkim ZK. Dzisiaj prezentujemy ko-
lejną fascynującą osobowość oddaną sprawie niepodległości Polski, którą losy rzuciły na ziemię nowogardzką. Jest nią Franciszek Rejman, którego obszerną biografię 
napisał Marcin Maruszak. Ukazała się ona na portalu. Tajna Historia Rzeszowa w 2013 roku, pt: Chłopi przeciw komunistom. Działalność Franciszka Rejmana ps. „Wilk”, 
„Bicz” na tle przemian politycznych w latach 1944-1946. Oto fragmenty tej publikacji.

Wprowadzenie   
Franciszek Rejman ps. „Bi-

cz”(wcześniej „Wilk”) -nie ma 
drugiego nazwiska, które po-
jawiałoby się tak często w ra-
portach Powiatowego Urzędu 
Bezpieczeństwa Publicznego 
(PUBP) w Rzeszowie. W latach 
1945-1946 Franciszek Rejman 
i jego podkomendni budzi-
li prawdziwy strach i przeraże-
nie wśród wszelkiej maści ko-
laborantów i osób wysługują-
cych się nowej komunistycznej 
władzy. Działał na terenach po-
wiatów rzeszowskiego, kolbu-
szowskiego i dębickiego.  Skala 
przeprowadzonych przez jego 
oddział akcji, przez długi czas 
ograniczały rozbudowę komu-
nistycznej administracji na tym 
terenie i podtrzymywały mo-
rale społeczeństwa.  Jego dzia-
łalność stanowi potwierdzenie 
tezy, że powstanie antykomu-
nistyczne po wojnie miało cha-
rakter przede wszystkim chłop-
ski.  Jeszcze za życia stał się le-
gendą i postacią symbolizu-

jącą walkę ugrupowań chłop-
skich przeciwko sowieckiemu 
zniewoleniu. W podręcznikach 
szkoleniowych dla milicjantów 
i funkcjonariuszy SB oraz ma-
teriałach historycznych MSW 
przedstawiany był, jako bez-
względny i wyrachowany za-
bójca, z którym organa bez-
pieczeństwa były zmuszone to-
czyć nieustanną walkę w obro-
nie tzw. „demokracji ludowej”.  
Czyż można sobie dzisiaj wy-
obrazić piękniejszą laurkę dla 
„Żołnierza Wyklętego”? 

Życie przed wojną  
i początki walki 

  Franciszek Rejman urodził 
się w Błędowej Zgłobieńskiej w 
1922 roku w wielodzietnej ro-
dzinie chłopskiej. Miał 4 braci 
i 2 siostry. Uczęszczał do miej-
scowej szkoły powszechnej. Od 
najmłodszych lat stykał się z po-
lityką. W okresie dwudziesto-
lecia wojennego Błędowa, jak i 
cała okolica stanowiły ośrodek 
chłopskiej działalności politycz-
nej. Działało tu wiele ruchów i 

organizacji chłopskich, w tym 
silnie rozbudowane struktu-
ry Stronnictwa Ludowego (SL). 
…Nieznane są niestety początki 
formalnego zaangażowania się 
Rejmana w działalność społecz-
ną. Wiadomo, że po wybuchu 
wojny włączył się w działalność 
konspiracyjną podziemnego 
Stronnictwa Ludowego „Roch” 
i wstąpił do Batalionów Chłop-
skich (BCh) przyjmując pseu-
donim „Wilk”. Walczył w plu-
tonie pod dowództwem Hen-
ryka Stawarza ps. „Sęp”, który 
po akcji scaleniowej wszedł w 
skład Placówki AK w Trzcianie. 
Na początku 1944 roku stanął 
na czele miejscowego oddzia-
łu Ludowej Straży Bezpieczeń-
stwa (LSB), formacji specjal-
nej o charakterze partyzanckim, 
niescalonej z AK, która stano-
wiła faktycznie zbrojne zabez-
pieczenie (bojówkę) struktur 
politycznych SL. Oddział wyko-
nywał akcje specjalne, m.in. li-
kwidował konfidentów gestapo 
i komunistów. W okresie akcji 
„Burza” oddział „Wilka” został 
skierowany w rejon zgrupowa-
nia miejscowych oddziałów LSB 
na terenie miejscowości Siedli-
ska, gdzie zabezpieczał m.in. 
kwaterę główną dowództwa. 
Wziął udział w walkach pod Ty-
czynem, gdzie jego oddział zdo-
był dużą ilość niemieckiej broni 
i amunicji. 

Walka powojenna 
W wydanej w dniu 12 I 1945 

r. rezolucji Centralny Komitet 
Ruchu Ludowego (CKRL) opo-
wiedział się przeciwko uzna-
niu nowo powołanego przez ko-
munistów Rządu Tymczasowe-
go. Jednocześnie Komendant 
Okręgu VI BCh wydał podle-
głym żołnierzom rozkaz ukrycia 
zdatnej do użytku broni i trwa-
nia w konspiracji. Wkrótce pod-
jęto i zintensyfikowano na tere-
nie całego Okręgu akcje odwe-
towe i samoobrony połączonych 
sił BCh i AK, m.in. w dniu 22 II 
1945 r. oddział Franciszka Rej-

mana teraz ps. „Bicz” wraz z 
patrolami Wojciecha Kocana ps. 
„Mak”, Tadeusza Dziedzica ps. 
„Grusza” i Bronisława Migały ps. 
„Mauser” dokonał nocnego naj-
ścia na miejscowość Racławów-
ka. Ostrzelano miejscowy poste-
runek milicji oraz zlikwidowa-
no zastępcę komendanta poste-
runku Władysława Stachowicza. 
Zastrzelony milicjant, prawdo-
podobnie były akowiec, był zna-
ny ze szczególnej gorliwości w 
rozpracowywaniu miejscowych 
struktur AK..  W dniu 20 III 1945 
r. patrole „Bicza”, „Kani”,  „Gru-
szy” i „Mausera” zlikwidowały 
w miejscowości Zgłobień PPR-
-owca Andrzeja Gubernata oraz 
funkcjonariusza KWMO w Rze-
szowie i członka PPR Walente-
go Kaszubę. Według później-
szych zeznań uczestników ak-
cji, Kaszuba był  odpowiedzialny 
za śmierć żołnierza AK Edwar-
da Piątka ps. „Szczur” podczas 
akcji przeprowadzonej kilka dni 
wcześniej przez MO i UB. Tej 
samej nocy w Zgłobniu zosta-
li ukarani karą chłosty za współ-
pracę z UB Władysław Ciebie-
ra i Julian Nalepa oraz Franci-
szek Mik z Woli Zgłobieńskiej. 
Dnia 27 III 1945 r. dowodzony 
przez „Bicza” oddział składa-
jący się z patroli „Maka”, „Mau-
sera”, „Kani” i „Gruszy”, na wy-
raźny rozkaz Komendy Obwodu 
dokonał rekwizycji 1332 litrów 
spirytusu z gorzelni Powiatowe-
go Urzędu Ziemskiego w Zgłob-
niu. Spirytus ten został w więk-
szości sprzedany, a pieniądze 
przeznaczone na cele organiza-
cyjne. Trzy dni później w dniu 
30 III 1944 r. Franciszek Rej-
man stracił oko w czasie dowo-
dzonej przez niego akcji na młyn 
w Racławówce, stanowiący jed-
no z ogniw systemu aprowiza-
cji dla wojska i UB. Na polecenie 
dowództwa placówki połączo-
ne patrole „Kani”, „Maka”, „Gru-
szy” i „Bicza” miały zarekwiro-
wać dla potrzeb podziemia skła-
dowaną tam mąkę. W czasie ak-

cji, w nie do końca wyjaśnionych 
okolicznościach doszło do deto-
nacji granatu, którego odłamki 
pozbawiały „Bicza” oka. Akcję 
przerwano. Od tego czasu Rej-
man nosił jedno szklane oko, 
co zresztą wyraźnie widać na 
zrobionej w późniejszym okre-
sie fotografii. W dniu 8 V 1945 
r. „Bicz” nadzorował wykonanie 
kary chłosty za współpracę z or-
ganami bezpieczeństwa na Ste-
fanie Miłku sołtysie Nosówki. 
Akcję wykonały patrole „Bicza”, 
„Gruszy” i „Mausera”. 

Czas intensywnych  
działań 

 W lutym 1946 r. oddział „Bi-
cza” przystąpił do intensyw-
nej działalności. W nocy z 4 na 
5 lutego oraz w dniu 11 lute-
go grupa ta dokonała rekwizy-
cji mienia u Tomasza Świetli-
ka w Bziance. Dnia 12 II 1946 
r. oddział w tym samym skła-
dzie dokonał rekwizycji mienia 
zamieszkałego w Nosówce An-
toniego Szmigla oraz najścia na 
sklep spółdzielczy w Trzcianie, 
gdzie skonfiskowano 21 tysię-
cy złotych. W tym samym cza-
sie wykonano karę chłosty na 
zamieszkałym w Bratkowicach 
Janie Lisie i miejscowym leśni-
czym i członku PPR Władysła-
wie Baranie. W marcu dokona-
no najścia na świetlicę Związku 
Walki Młodych w Mrowli, gdzie 
wykonano karę chłosty na prze-
wodniczącym i „zakazano pod 
groźbą kary śmierci działalności 
świetlicy”.

Wyjątkowy przebieg mia-
ło święto 1 Maja 1946 r. w „sły-
nącej” z lewicowych poglądów 
swych mieszkańców miejsco-
wości Styków. W nocy z 1 na 2 
maja oddział „Bicza” przepro-
wadził w niej akcję ekspropria-
cyjną, przeprowadzając kilka-
dziesiąt rewizji. Wybranych kil-
ku chłopów, którzy posiadali 
przy sobie legitymacje PPR ze-
brano i publicznie ich wychło-
stano. Według późniejszych ze-
znań poszkodowanych, kazano 

Franciszek Rejman - zdjęcie wykonane prawdopodobnie w okresie lat 1945-1947
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im ustawić się w rzędzie i krzy-
czeć „niech żyje PPR”, strzela-
jąc przy tym ponad ich głowa-
mi. 5 maja oddział „Bicza” na-
tknął się na trzyosobowy pa-
trol MO z posterunku w Świl-
czy. Doszło do wymiany ognia, 
po której milicjanci poddali się. 
Okazało się, że wśród zatrzyma-
nych jest funkcjonariusz PUBP 
w Rzeszowie Kazimierz Rozbor-
ski... W następujący sposób opi-
sał to wydarzenie sam Rozbor-
ski, zeznając jako świadek na 
procesie Porady (jednego z żoł-
nierzy oddziału „Bicza”):   za-
trzymałem się wówczas u znajo-
mego mi leśniczego Mazurkiewi-
cza, którego się pytałem czy tu-
taj są jacyś bandyci. Mazurkie-
wicz mi na to odpowiedział: „do 
pioruna”. Następnie zauważyłem 
przejeżdżającego obok leśniczów-
ki zastępcę wójta z Bratkowic Ro-
galę i jego również zapytałem, czy 
kręcą się tutaj jacyś bandyci. Od-
powiedział mi na to bym uważał, 
bo są gdzieś niedaleko. Nie zdą-
żyłem się jeszcze dobrze rozejrzeć 
i kiedy zamierzałem wraz z dwo-
ma milicjantami wsiąść na fur-
mankę i odjechać, nagle na odle-
głości kilku kroków pojawiło się 
dwóch bandytów z automatami 

skierowanymi w moją stronę, na 
widok których począłem uciekać. 
Osobnicy ci puścili się za mną w 
pogoń i oddali w moim kierun-
ku serię strzałów. Jednym z osob-
ników był właśnie osk. Porada….  
Po dłuższym ukrywaniu się w le-
sie, udało mi się mimo wszystko 
tego samego dnia przybyć na po-
sterunek MO w Świlczy. …kiedy 
w dniu 8.5.46 przyjechałem przed 
leśniczówkę miałem ze sobą spis 
członków bandy Rejmana, wśród 
których było nazwisko osk. Pora-
dy, co do którego stwierdziłem, że 
właśnie należy do bandy Rejma-
na.

UB i Sowieci na tropie 
Rejmana 

Według informacji znajdują-
cych się wówczas w posiadaniu 
WUBP Rzeszów, oddział Rej-
mana działał na pograniczu pow. 
kolbuszowskiego i   rzeszow-
skiego w m. Bratkowice, Czar-
na, Przedbórz. Miał liczyć ok. 40 
ludzi, uzbrojonych w broń au-
tomatyczną i maszynową. Gru-
py po 6 i 8 ludzi miały zajmo-
wać placówki na drodze Sędzi-
szów-Kolbuszowa i w kierun-
ku Głogowa.  11 V 1946 r., gru-
pa operacyjna WBW złożona ze 
120 ludzi z Kompanii Szkolnej 

WBW oraz 10 funkcjonariuszy 
PUBP pod dowództwem   ofice-
ra Armii Czerwonej kpt. Szuła-
kowa wyjechała o godz. 23 w re-
jon Bratkowic. Celem operacji 

było urządzenie zasadzki i ujęcie 
przebywających w okolicy żoł-
nierzy z oddziału Rejmana. W 
czasie operacji doszło do spotka-
nia z 3-ma niezidentyfikowany-
mi żołnierzami oddziału, którzy 
jednak zbiegli po ostrzelaniu ich 
przez grupę operacyjną. Zatrzy-
mano 2 podejrzanych o przyna-
leżność do oddziału. Akcje pa-
cyfikacyjne władz komunistycz-
nych nasilały się w miarę zbliża-
jącego się terminu referendum 
ludowego. Działalność zbrojna w 
tym okresie wymagała dużej od-
wagi i determinacji. Z analizy do-
kumentów wynika, że w tym cza-
sie władze bezpieczeństwa po-
siadały dosyć dokładne dane o 
obsadzie personalnej zbrojnego 
podziemia na omawianym tere-
nie i jego zapleczu politycznym. 
Również wśród żołnierzy pod-
ziemia narastało przekonanie o 
braku możliwości wycofania się 
i ukrycia. Atmosferę osaczenia 
potęgowały dodatkowo działania 
grup operacyjnych KBW i rozbu-
dowująca się sieć informatorów 
bezpieki. Poszukiwani zawzię-
cie przez UB Franciszek Rejman 
i Leon Słowik zmuszeni zosta-
li do zmiany tożsamości i ukry-
cia się na zachodzie kraju. Pomi-
mo dużego zagrożenia w okresie 
referendum, działalność oddzia-
łu w terenie nie straciła na inten-
sywności.  

Czas w ukryciu  
aż do ujawnienia 

Od dnia 18 V 1946 r. Franci-
szek Rejman był poszukiwany 
listem gończym wystawionym 
przez Wojskową Prokuraturę Re-

jonową w Rzeszowie. Ukrywał 
się m.in. w okolicach rodzinnej 
Błędowej. Teren ten doskona-
le nadawał się do ukrycia. Licz-
ne parowy i duże przestrzenie 
pól w połączeniu z siecią kontak-
tów konspiracyjnych umożliwia-
ły skuteczny kamuflaż. Jednym 
z miejsc, w których się ukrywał 
były tzw. muliska niedaleko Błę-
dowej.   Jego rodzinny dom był 
pod obserwacją agentów UB. W 
1946 r. w jego najbliższym oto-
czeniu działało 3 informato-
rów UB o pseudonimach „Głóg”, 
„Świerk” i „Kuna”. UB areszto-
wało także jego braci. Kilkakrot-
nie udało mu się wymknąć z ob-
ław urządzanych przez organa 
bezpieczeństwa. W ten sposób 
doczekał amnestii. W dniu 8 IV 
1947 r. ujawnił się przed Komisją 
Amnestyjną działającą przy Po-
wiatowym Urzędzie Bezpieczeń-
stwa Publicznego w Rzeszowie 
zdając kilka sztuk broni.

Wyjazd na ziemie 
zachodnie do Nowogardu
 Następnie wyjechał na tzw. 

ziemie odzyskane. Ożenił się 
z pochodzącą również z Błę-
dowej, Emilią Micał.   W 1950 
roku przyszła na świat ich cór-
ka Barbara. Mieszkał początko-
wo w Nowogardzie, gdzie pra-
cował w Prezydium Powiatowej 
Rady Narodowej  jako urzędnik. 
Jak wynika ze szczątkowych in-
formacji zachowanych w doku-
mentach UB, nawiązał kontakt 
z grupą osób, które zamierzały 
w dniu 25 V 1953 r. przekroczyć 
nielegalnie granicę PRL, praw-
dopodobnie z zamiarem uciecz-
ki na zachód. Jednak sam zrezy-
gnował z tego zamiaru, przeka-
zując zgromadzone przez siebie 
na ten cel dolary innemu uczest-
nikowi ucieczki. W dniu 30 X 
1953 r. został aresztowany przez 
PUBP w Nowogardzie. Wyro-
kiem Sądu Powiatowego w No-
wogardzie z dnia 9 III 1954 r. zo-
stał uznany winnym przestępstw 
zawartych w art. 1, p. 1 i 3 Usta-
wy karnej dewizowej z dnia 28 
III 1952 r. i skazany na 1 rok 
więzienia. Po odbyciu kary pra-
cował m.in. jako listonosz w No-
wogardzie, a od 1957 roku, jako 
naczelnik oddziału Poczty Pol-
skiej w Mostach, niedaleko Go-
leniowa. Był nieustannie inwigi-
lowany przez SB. Wielokrotnie 
zatrzymywany przez KWMO w 
Rzeszowie do celów konfron-
tacji. Pozostawał w zaintereso-
waniu operacyjnym Komen-
dy Powiatowej MO w Golenio-
wie. Zmarł 21 I 1971 r. Jego grób 
znajduje się na cmentarzu cen-
tralnym w Szczecinie.

Autor: Marcin Maruszak 
Opr. Marek Słomski 

Fragment charakterystyki oddziału Rejmana wykonany dla potrzeb SB KW MO w Rzeszowie

Fragment charakterystyki oddziału Franciszka Rejmana
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Osińska liga Piłki Siatkowej

Ostatnia kolejka 
W niedzielę (25 lutego), w hali sportowej ZSP w Osinie zo-
stanie rozegrana ostatnia kolejka rundy zasadniczej Osiń-
skiej Ligi Piłki Siatkowej. Choć znane jest już grono 8 dru-
żyn, które zagrają w play-off, nie oznacza to, że w niedzielę 
zabraknie emocji. Najciekawiej zapowiada się mecz lidera z 
wiceliderem, czyli Nowogardu i Czermnicy. 

W pierwszym spotkaniu ry-
walizować będą zespoły z Parli-
na oraz Kikorzy. Obydwie dru-
żyny nie mają już szans na grę 
w pierwszej ósemce, a spotka-
nie to będzie jedynie pojedyn-
kiem o „honor”. Kikorze zajmują 
10. miejsce z dwoma zwycięstwa-
mi na koncie, z kolei Parlino pla-
suje się na 11. miejscu z liczbą  4 
punktów. W drugim starciu pew-
ne gry w play-off Słajsino, podej-
mować będzie Żabowo. Słajsino 
zajmuje 8. miejsce i ma na koncie 
tyle samo punktów co siódmy w 
tabeli Michorek, zatem siatkarze 
ze Słajsina będą walczyć o to, czy 
w play-off zagrają z liderem, bądź 
wiceliderem rozgrywek. Żabowo 
z kolei będzie chciało godnie się 
pożegnać z tegoroczną edycją i 
nie stracić 9. miejsca na rzecz Ki-
korzy. W trzecim meczu bardzo 
ciekawe starcie pomiędzy Woj-
cieszynem i Krzywicami. To dwa 
zespoły, które w tej edycji udo-

wodniły już swoją siłę. Krzywi-
ce zajmują 3. miejsce z bilansem 
8 zwycięstw i 2 porażki, z kolei 
Wojcieszyn plasuje się na 5. po-
zycji z 7 zwycięstwami i 3 poraż-
kami. Wojcieszyn w przypadku 
zwycięstwa za trzy punkty może 
przeskoczyć w tabeli Krzywice. 
Jeszcze większe emocje zapowia-
dają się w czwartym pojedynku. 
Będzie to mecz na szczycie, gdyż 
tak się złożyło, że w ostatniej ko-
lejce zagrają ze sobą dwa najlep-
sze zespoły rundy zasadniczej – 
Czarni Nowogard oraz Czerm-
nica. Liderami są nowogardzia-
nie z bilansem 9-1 i 27 punkta-
mi na koncie. Czermnica drugie 
miejsce w tabeli zawdzięcza licz-
bie 24 punktów i bilansowi 8-2. 
W tym meczu może paść każdy 
wynik, zatem nie ma co progno-
zować i pozostaje pozostawić to 
siatkarzom obydwu drużyn. Dwa 
zespoły z pierwszej ósemki za-
grają ze sobą także w piątym me-

liga Przełajowa i mTB – Nowogard 2018

Szczecinianin wygrywa 3 serię
W minioną niedzielę (18 lutego), na terenie „Sarniego Lasu” w Nowogardzie rozegrana zo-
stała III seria kolarskiej Ligi Przełajowej i MTB, przeprowadzanej w formie kontrolowanego 
treningu. W kategorii Open najszybszy był kolarz ze Szczecina – Przemysław Olejnik, któ-
ry wyprzedził na podium reprezentantów Nowogardu – Łukasza Janica oraz Jakuba Krause. 

Naszą relację z III serii zma-
gań kolarzy w ramach Ligi Prze-
łajowej i MTB, rozpoczniemy od 
najmłodszej grupy. W kategorii 
Żak pojechał tylko jeden młody 
kolarz, a był nim Miłosz Chmie-
lewski reprezentujący klub KTC 
Kołobrzeg. Pośród dziewcząt ści-
gała się grupa trzech zawodni-
czek. Wygrała Karolina Braun z 
KTC Kołobrzeg przed klubową 
koleżanką Oliwią Soroczyńską 
oraz Alicją Fecak z Chrabąszczy 
Nowogard. Po trzech seriach li-
derem pośród chłopców jest Mi-
łosz Chmielewski z 10 punkta-
mi na koncie, z kolei u dziewcząt 
prowadzi Karolina Braun, także 
z liczbą 10 punktów. W katego-
rii Młodzików do walki stanęło 5 
kolarzy i tylko jedna przedstawi-
cielka dziewcząt – Zuza Iwicka z 
KTC Kołobrzeg, która w klasyfi-
kacji generalnej uzbierała już 10 
punktów. W trzeciej serii pośród 

chłopców ponownie najszybszy 
był Hubert Grygowski, który w 
„generalce” ma już 15 punktów 
na koncie i może być pewny wy-
granej w całej Lidze. Tuż za nim 
uplasowali się Wiktor Malinow-
ski z KTC Kołobrzeg oraz Mate-
usz Krugły reprezentujący Chra-
bąszcze Nowogard. W katego-
rii Junior Młodszy od początku 
zmagań jedyną przedstawiciel-
ką kobiet jest Nikola Wielowska, 
która po trzech seriach zgroma-
dziła 15 punktów. W rywaliza-
cji Juniorów minionej niedzieli 
najszybszy był Kamil Majcher z 
Chrabąszczy Nowogard. Kolarz 
z Nowogardu wyprzedził na po-
dium klubowego kolegę Rober-
ta Krause oraz zawodnika KTC 
Kołobrzeg Jakuba Drwęckiego. 
W „generalce” liderem jest Ro-
bert Krause, który do tej pory 
wywalczył 13 punktów. W kate-
gorii Open płeć piękną reprezen-

towała jedynie Anna Urtnow-
ska. Tym samym kolarka z No-
wogardu w klasyfikacji general-
nej wyprzedziła Igę Chmielew-
ską ze Szczecina. W trzeciej se-
rii zwyciężył kolarz ze Szczecina 
– Przemysław Olejnik, z kolei na 
2. miejscu uplasował się zawod-
nik LKK Nowogard Łukasz Ja-
nic, a na 3. pozycji nowogardzia-
nin Jakub Krause. Po trzech se-
riach liderem kategorii Open jest 
Jakub Krause, który do tej pory 
zgromadził 28 punktów. Z licz-
bą 8 punktów straty na drugim 
miejscu plasuje się Łukasz Janic, 
natomiast podium uzupełnia Ja-
nusz Pietruszewski z 17 punkta-
mi. Przy artykule publikujemy 
klasyfikację III serii oraz klasyfi-
kację generalną. Przed kolarzami 
ostatnia seria zmagań, która roz-
strzygnie o tym, kto wygra w po-
szczególnych kategoriach. 

KR  

Liga Przełajowa i MTB – III seria
Kategoria Open:
1. Przemysław Olejnik (Szczecin)    11 pkt.
2. Łukasz Janic (LKK Nowogard)    9 pkt.
3. Jakub Krause (Nowogard)    8 pkt.
4. Norbert Jarochowicz (Nowogard)   7 pkt.
5. Janusz Pietruszewski (LKK Nowogard)   6 pkt.
6. Adam Wielowski (LKK Nowogard)   5 pkt.
7. Piotr Mucha (Niechorze)    4 pkt.
8. Grzegorz Fecak (LKK Nowogard)   3 pkt.
9. Jan Baran (Cycling JB Nowogard)   2 pkt.

1. Anna Urtnowska (Cubica Racing Team)   5 pkt.

kategoria Junior młodszy:
1. Kamil Majcher (Chrabąszcze Nowogard)  5 pkt.
2. Robert Krause (Chrabąszcze Nowogard)   3 pkt.
3. Jakub Drwęcki (KTC Kołobrzeg)    2 pkt.
4. Damian Kołkowski (KTC Kołobrzeg)   1 pkt.

1. Nikola Wielowska (JF Duet Goleniów)   5 pkt.

młodzicy:
1. Hubert Grygowski (Chrabąszcze Nowogard)  5 pkt.
2. Wiktor Malinowski (KTC Kołobrzeg)   3 pkt.
3. Mateusz Krugły (Chrabąszcze Nowogard)  2 pkt. 
4. Damian Kubik (KTC Kołobrzeg)    1 pkt.
5. Oliwier Wrześniewski (KTC Kołobrzeg)   1 pkt.

1. Zuza Iwicka (KTC Kołobrzeg)    5 pkt.

kategoria Żak:
1. Miłosz Chmielewski (KTC Kołobrzeg)   5 pkt.

1. Karolina Braun (KTC Kołobrzeg)    5 pkt.
2. Oliwia Soroczyńska (KTC Kołobrzeg)   3 pkt.
3. Alicja Fecak (Chrabąszcze Nowogard)   2 pkt.

klasyfikacja Generalna
kategoria Open:
1. Jakub Krause (Nowogard)    28 pkt. 
2. Łukasz Janic (LKK Nowogard)    20 pkt.
3. Janusz Pietruszewski (LKK Nowogard)   17 pkt.

1. Anna Urtnowska (Cubica Racing Team)   10 pkt.
2. Iga Chmielewska (Szczecin)    5 pkt.

Junior młodszy:
1. Robert Krause (Chrabąszcze Nowogard)   13 pkt.
2. Kamil Majcher (Chrabąszcze Nowogard)   10 pkt.
3. Jakub Drwęcki (KTC Kołobrzeg)    5 pkt.

1. Nikola Wielowska (JF Duet Goleniów)   15 pkt.

młodzicy:
1. Hubert Grygowski (Chrabąszcze Nowogard)  15 pkt.
2. Mateusz Krugły (Chrabąszcze Nowogard)  5 pkt.
3. Norbert Strojny (Chrabąszcze Nowogard)  4 pkt.

1. Zuza Iwicka (KTC Kołobrzeg)    10 pkt.

kategoria Żak:
1. Miłosz Chmielewski (KTC Kołobrzeg)   10 pkt.
2. Ksawery Adaszak (Diversey Team Zbąszynek)  5 pkt.
3. Oskar Cejmerowski (KTC Kołobrzeg)   3 pkt.

1. Karolina Braun (KTC Kołobrzeg)    10 pkt.
2. Alicja Fecak (Chrabąszcze Nowogard)   9 pkt.
3. Oliwia Soroczyńska (KTC Kołobrzeg)   8 pkt.

Przed kolarzami rywalizującymi w Lidze Przełajowej już tylko jedna seria zmagań

czu dnia. Gwiazda Osina podej-
mować będzie Węgorza. Gwiaz-
da zajmuje 4. miejsce w ligowej 
tabeli z bilansem 7-3, z kolei Wę-
gorza z bilansem 6-4 plasują się 
na 6. miejscu. Całkiem możliwe 
jest to, że obydwa zespoły spo-
tkają się ze sobą w play-off. Na 
koniec Michorek będzie bronił 
7. miejsce w starciu z najsłab-
szym zespołem rozgrywek, Bru-
klinem Osina. Dla młodych siat-
karzy z Osiny będzie to ostatnia 
szansa na swoje pierwsze ligowe 
zwycięstwo. Przy artykule publi-
kujemy komplet gier zaplanowa-
nych na najbliższą niedzielę. 

KR
Osińska Liga Piłki Siatkowej
11. kolejka:
Parlino – Kikorze (10:00)
Słajsino – Żabowo (11:15)
Krzywice – Wojcieszyn (12:30)
Czermnica – Nowogard (13:45)
Węgorza – Gwiazda (15:00)
Michorek – Bruklin (16:15)

Przed nami ostatnia kolejka rundy za-
sadniczej OLPS
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Reklama

Dzięki nowym oknom SYNEGO Twój dom 
stanie się oazą ciepła, ciszy i bezpieczeństwa. 
W porównaniu z obecnym standardem okien, 
SYNEGO zapewnia do 50% lepszą izolację cieplną*. 
Dzięki temu znacznie zmniejszysz rachunki 
za ogrzewanie i poznasz nowy 
komfort mieszkania.

Nowe logo - nowy profil 
nowy komfort Twojego mieszkania

Zadzwoń lub przyjdź 
do siedziby naszej firmy 

a my przygotujemy 
dla Ciebie najlepszą ofertę.

MECENAS PLATYNOWY MECENAS ZŁOTYPATRONAT NARODOWY WSPÓŁORGANIZATOR

PARTNERPARTNER BIEGOWYPARTNER FINANSOWYPARTNER EDUKACYJNY

PATRON MEDIALNY PARTNER MEDIALNY
     

TYGODNIK LISICKIEGO

Patronat Narodowy Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy 
w Stulecie Odzyskania Niepodległości

ORGANIZATOR

PATRONAT HONOROWY PARTNER BIEGOWY PATRON MEDIALNYDARCZYŃCA

Przewodniczący
Rady Miasta 

w Nowogardzie
PIOTR SŁOMSKI

Starosta
Powiatu 

Goleniowskiego
TOMASZ KULINICZ

Niedziela, 4.03.2018

Nowogard 
Plac Szarych Szeregów

10.00 - Otwarcie biura 
      zawodów

11.30 - Bieg dzieci na 
      dystansie 196,30m

11.45 - Uroczyste 
      otwarcie zawodów

12.00 - Bieg główny 

14.00 - Zakończenie 
      zawodów

Dystans: 1963 m  i  196,30 m   Kontakt: 697 769 948
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Upadłość konsumencka
Masz długi, których nie możesz spłacić, nie 
prowadzisz działalności, nie masz majątku. 

Pomogę zgłosić upadłość. 
Konsultacje darmowe
Tel. 669 681 080, 

www.szczecin-syndyk.pl 
restrukturyzacjakonsumenta@gmail.com tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

Wykonujemy tanio
Banery  
Laminowanie   
Wycinane naklejki 
Wydruki kolorowe

Kompleksowe usługi:  
      Introligatorskie 
          Poligra�czne  
Nowogard  •  ul. Boh. Warszawy 7A

 tel. 91 392 21 65,  91 577 2007

Firma transportowa 
ZATRUDNI OSOBĘ  

do biura do działu rozliczeń
- miejsce pracy Goleniów 

Oferty na maila:  kigar@kigar.com

po 23.00 zapraszamy 
również PANÓW

W programie
- występy dla Pań

- konkursy, konsumpcja
Rezerwacja tel. 91 392 02 21 

Zapraszamy 

w dniu 9 marca

od godz. 18-23

Wstęp tylko 

dla Pań 

Reklama Reklama Reklama

Gospodarstwo Rolne w kościuszkach koło Nowogardu  

zatrudni:
PRaCOWNIkÓW PRZY PRODUkCJI DROBIU

Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie.
CV proszę wysyłać na adres: biuro.ferma@wp.pl 

tel. kontaktowy 602 299 789

 

WYMAGANIA:
- aktualne prawo jazdy kategorii C+E
- świadectwo kwali�kacji zawodowej
- aktualne orzeczenie psychologiczne
- cyfrowa karty kierowcy
 OFERUJEMY:
- atrakcyjne wynagrodzenie wypłacane w terminie
- nowoczesne auta marki DAF, MERCEDES, MAN.
- praca w systemie tygodniowym  
- ubezpieczenie grupowe

POSZUKUJE 
KIEROWCÓW  

KAT. C+E

TELEFON: +48 603 129 069,  785 900 833 
Jedności Narodowej 23A, 72-130 Maszewo

Firma  w Maszewie 

ZATRUDNI
 

Głównego Księgowego /
Główną Księgową

Tel. 603 129 069 

Miejsce pracy: Maszewo
WYMAGANIA:
• Prowadzenie ksiąg rachunkowych (handlowych) zgodnie 
   z przepisami rachunkowymi i podatkowymi
• Sporządzanie deklaracji podatkowych VAT, CIT oraz ZUS i GUS
• Sporządzanie uproszczonych i rocznych sprawozdań finansowych (Bilans, RZiS)
• Przygotowywanie sprawozdań finansowych i raportów na potrzeby zarządu 
   oraz instytucji zewnętrznych
• Reprezentację firmy przed organami kontroli 
   i instytucjami finansowymi (GUS, US, ZUS)
• Min. 2 letnie doświadczenie na stanowisku Głównego Księgowego
• Obsługa w zakresie kadr/płac
• Sumienność w wykonywaniu obowiązków
OFERUJEMY:
• atrakcyjne wynagrodzenie wypłacane w terminie
• zapewniamy stabilną pracę w miłym zespole
Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesyłanie aplikacji zawierających CV 
wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Informujemy, iż nadesłanych 
ofert nie zwracamy.  Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie 
z wybranymi kandydatami.

Sparingi seniorów i juniorów Pomorzanina

Rywale z A-Klasy
W najbliższą sobotę (24 lutego), o godzinie 16:00, na stadionie w Goleniowie 
podopieczni Zbigniewa Gumiennego rozegrają sparing z Iskrą Banie. Z kolei 
w niedzielę (25 lutego), o godzinie 10:00, na boisku w Płotach juniorzy Pomo-
rzanina zagrają z seniorskim zespołem Jastrzębia Łosośnica. Rywale nowo-
gardzkich drużyn na co dzień występują w A-Klasie. 

Po odpoczynku, jaki dostali 
od trenera piłkarze Pomorza-
nina Nowogard, w najbliższą 
sobotę czeka ich kolejny mecz 
kontrolny. Tym razem o godzi-
nie 16:00, na stadionie w Go-
leniowie, Pomorzanin zmierzy 
się z występującą w grupie 6 
szczecińskiej A-Klasy Iskrą Ba-
nie. Rywale bardzo dobrze ra-
dzili sobie w rundzie jesiennej 
swoich rozgrywek. Iskra pla-
suje się na 3. miejscu z liczbą 
27 punktów wywalczonych w 
12 spotkaniach. Do lidera pił-
karze Iskry tracą jednak już 9 
punktów. Iskra dużo strzela, bo 
w 12 spotkaniach zdobyli 47 
goli, a stracili przy tym jedynie 
18 bramek i pod tym wzglę-
dem mają drugi bilans w swo-
jej grupie. 

Mimo wszystko, jeśli Pomo-
rzanin wystąpi w swoim opty-
malnym składzie, to rywale 
z niższej klasy rozgrywkowej 
nie powinni sprawić kłopotów 
podopiecznym Zbigniewa Gu-
miennego. 

Z kolei juniorzy prowadzeni 
przez Pawła Błaszczyka, w nie-
dzielę o godzinie 10:00, na sta-
dionie w Płotach zagrają z se-

niorami Jastrzębia Łosośni-
ca. Rywale występują w gru-
pie 1 szczecińskiej A-Klasy i w 
rundzie jesiennej prezentowa-
li się mizernie. Jastrząb w 12 
meczach wywalczył tylko 14 
punktów, co plasuje ten zespół 
na 9. miejscu. Rywale młodych 
piłkarzy Pomorzanina nie ra-
dzą sobie za dobrze w obronie, 
gdyż w minionej rundzie stra-
cili 27 goli, strzelając przy tym 

23 bramki. Zobaczymy, jak na 
tle seniorskiego zespołu wy-
padną juniorzy z Nowogardu, 
na pewno będzie to dla nich 
cenny sparing przed inaugura-
cją rozgrywek. 

O wynikach nowogardzkich 
zespołów poinformujemy w 
najbliższych wydaniach DN. 

KR

Juniorzy Pomorzanina rozpoczęli już przygotowania do rundy wiosennej
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Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

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

pn., wt. - 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

ENDOKRYNOLOGICZNY
Lek. med. Adriana Dubińska-Walczak

specjalista chorób wewnętrznych
- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

CHORÓB CUKRZYCY I NADCIŚNIENIA
Lek. Ewa Zdawska

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista diabetolog 

GABINETY MEDYCZNE

Bezpłatne kursy języka niemieckiego 
dla opiekunów osób starszych. 

Ilość miejsc ograniczona. 
Po kursie gwarantowana praca,  

duża baza ofert i atrakcyjne zarobki. 

Zadzwoń 517 175 599.                          

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

zatrudni kierowców samochodów ciężarowych 
(prawo jazdy kategoria C+E)

tel. 91 39 27 322, kom. 502 671 607, 502 671 609

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

• naprawy • oleje CASTROL
• akumulatory Bosch, Varta

 bieżące
• serwis klimatyzacji
• przeglądy okresowe
• serwis opon
• diagnostyka komputerowa
• wymiana rozrządu

Ponad 10-letnie doświadczenie w pracy  
na stanowisku mechanik w serwisie TOYOTY

Sąpolnica 25 
72-200 Nowogard 

tel. 608 690 831

Zapewniamy atrakcyjne ceny

przeglądy okresowe w TOYOTACH i nie tylko

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

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

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

USŁUGI kSIęGOWe 
kadrowo-płacowe 

i JPk szybko, sprawnie. 
691 374 021, 
726 601 608 

Opiekunki  Niemcy
Nawet 5400 PLN netto + premie, 
opłacony przejazd i ubezpieczenie.

Tel. 91 506 55 55

Sprzedam 
działkę 23 ar
pod warsztat lub inną 

działalność gospodarczą. 
Tel. 695 100 700 

Zamienię mieszkanie w Nowogardzie 
o pow. 68m2, 

przy ulicy Warszawskiej, (po remoncie) 
na 4 piętrze, na mniejsze parter lub 1 piętro, 

tel. 668 452 615

Badania wody i ścieków - tel. 91 392 74 75

Wywóz nieczystości ciekłych - 91 392 36 77

Roboty inżynieryjno-budowlane oraz

warsztat naprawy pomp - 91 392 36 77

Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków - 91 392 07 11

Czyszczenie kanalizacji 
i odwadniania osadów ściekowych 

- 91 392 36 77
POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE - 994

                           Przedsiębiorstwo 
Usług Wodnych i Sanitarnych sp. z o.o.
ul. 3 Maja 14/2, 72-200 Nowogard

tel. 91 392 07 11, 91 392 07 17

Wykręcanie urwanych 
świec żarowych

Resko sprzedam
mieszkanie 

2 pokoje o pow 56,00 m2

ogrzewanie gazowe,
 piwnica, garaż 

tel. 519 830 587

Sprzedaż drewna 
kominkowego 
w atrakcyjnej cenie typu 

dąb i buk. Transport gratis.

 Tel. 785 900 833

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

KUPIĘ DREWNO
tartaczne

świerk, sosna, brzoza, topola

tel. 697 174 369

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

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

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

Zatrudnię osobę do biura w wydziale w Goleniowie

Transport - Logistyka 
Wymagania:

- komunikatywność, rzetelność i sumienność 
  w wykonywaniu powierzonych zadań
- dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole
- znajomość obsługi komputera, oprogramowania biurowego

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV
na adres: kigar@kigar.com

- znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego
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•	 Sprzedam tanio działkę budowlaną 
w kościuszkach 1202 m2. Przy działce 
prąd, woda, kanalizacja, dojazd utwar-
dzony w pobliżu jeziora. 575 345 659 

•	 Do wynajęcia lokal handlowy ok. 40m2 
ul. Kościuszki 2g Nowogard. 693 850 197

•	 Sprzedam działki budowlane w peł-
ni uzbrojone. Już z planem zagospoda-
rowania przestrzennego. Oszczędzasz 
czas i pieniądze! 693 850 197 Najlep-
sze ceny w Nowogardzie, Osiedle Sło-
neczne. 

•	 Do wynajęcia pomieszczenie na biuro 
11m2, I piętro, Nowogard. Ul. 700 le-
cia 17b. Tel. 501 549 818

•	 Sprzedam działki budowlane w kar-
sku przy drodze. 691 664 658

•	 Do wynajęcia lokal pod działalność go-
spodarczą. 609 24 58 16 

•	 Szukam mieszkania na parterze w 
centrum Nowogardu, min 3 pokoje. 
913920584 

•	 Kawalerka do wynajęcia. 696 207 172

•	 Poszukuje garażu do wynajęcia. Tel. 668 
17 12 12 

•	 Kupię działkę budowlaną w Nowogar-
dzie min 15 ar 696160731

•	 Sprzedam mieszkanie, III piętro, 3 poko-
je, Poniatowskiego. Tel. 721 922 930

•	 Kupię mieszkanie 2 pokojowe w Nowo-
gardzie z własnym ogrzewaniem gazo-
wym. Tel. 669 823 060, 723 620 134

•	 Do wynajęcia lokal 22m2 ul. Rtm. Pilec-
kiego 2a. Tel. 694 022 406, 695 209 162 

•	 Sprzedam kawalerkę 25m2, II piętro w 
centrum bez pośredników. 695 251 802 

•	 Do wynajęcia pokój. 604 279 006

•	 Sprzedam mieszkanie bezczynszowe 
M2 56m2, Wierzbięcin 18/12. Tel. 605 
470 602

•	 Sprzedam garaż 18m2, 15 lutego. 605 
281 226 

•	 Sprzedam mieszkanie trzypokojowe w 
Nowogardzie. 881 640 891

•	 Mieszkanie do wynajęcia. 696 463 833

•	 Nowogard, Asnyka działka pod zabudo-
wę do 1000 m2. Tel. 501 307 666 

•	 Stargard 15 km działką pod zabudowę 
660 206 833 

•	 Do wynajęcia dom lub pokoje. 501 814 
871 

•	 Sprzedam działkę Ogrodową przy ul. 15 
lutego. Tel. 602 262 859 

•	 Wynajmę halę 155 m 2, tel. 600 954 709

•	 Sprzedam 1/2 domu w Wierzbięcinie. 
Tel. 600 262 231

•	 Kupię nieduży domek w Nowogardzie. 
Tel. 785 921 868, 796 858  755 

•	 Kupię dom za gotówkę. 789  021 833 

•	 Sprzedam działkę przekształconą, 2ha w 
Długołęce. 501 322 818 

•	 Sprzedam działkę budowlaną w Nowo-
gardzie 700 m2 ul. Wojska Polskiego. Tel. 
501 322 818 

•	 Do wynajęcia warsztat samochodowy z 
wyposażeniem. Tel. 508 070 311 

mOTORYZaCJa
•	 Sprzedam amortyzatory, sprężyny i 

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

•	 Sprzedam Kia Clarus, 2001, 1,8 benzyna 
+ gaz (założony 2012 r., 80 litrów butla), 
181.000 km - serwisowany, srebrny met. 
sedan, opony zimowe, nowa chłodnica 
klimatyzacji, webasto, el. szyby, central-
ny zamek, nowe klocki hamulcowe, roz-
rząd, cały układ wydechowy, inne. Cena 
4850zł, zadbany, tel. 605 522 340.

•	 Citroen C-1, 2007 rok, sprzedam. 604 
774 854 

•	 Toyota Avensis 2002 listopad, przegląd 
techniczny listopad 2018, Silnik D4D 
cena do negocjacji. 602 797 340 

•	 Kupię przyczepkę z papierami. 693 716 
085

•	 VW Polo rok 2002 automat, benzyna 
sprzedam oraz rower z napędem silnika 
spalinowego. Tel. 532 589 787

•	 Sprzedam Golf 2 turbodisel, poj. 1.6, 
rocznik 1996, ubezpieczony, brak prze-
glądu. Cena 1000 zł do negocjacji. Tel. 
782 429 405 

ROlNICTWO
•	 SPRZEDAM – kaczki, gęsi  skubane. 

796759414

•	 Sprzedam tuczniki. 606 576 417

•	 Kupię marchew od rolnika. 512 340 806 

•	 Sprzedam ciągnik MTZ 82 TS rok 96 i Ur-
susa C330. Tel. 501 086 565 

•	 Sprzedam facalię. Tel. 793 006 469 

•	 Sprzedam ziemię Dąbrowa Nowo-
gardzka. 795 743 314 

•	 Orka, talerzówka ciężka siew agrega-
tem. Tel. 608 01 39 95

•	 Sprzedam ciągnik 330. 669 823 464

•	 Sprzedam działkę o pow. 2,4 ha Brzozo-
wo 9. 

•	 Sprzedam ciągnik Fiatagra 90 km 
4x4, sprawny technicznie. 724 049 
451

•	 Sprzedam wóz konny. 91 39 18 006

 USŁUGI
•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWANÓW, WY-

KŁADZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ SAMO-
CHODOWEJ/ SKÓRZANEJ MATERIAŁO-
WEJ / POŚCIELI WEŁNIANEJ / LANOLINĄ/
SPRZĄTANIE: CZYSZCZENIE FUG.TEL.604 
373 143 , 794 229 083.

•	 Pranie dywanów i tapicerki sprzątanie 
również z użyciem pary, ROMTEX. 668 
151 516

•	 Elektryk z uprawnieniami E+D. Tel. 607 
289 419 

•	 mONTaŻ meBlI, fachowość i doświad-
czenie tel. 608 317 548,

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 715 839

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

•	 FIRma USŁUGOWa „Zielona”. Wynajem 
sal na konferencje, zebrania, szkolenia. 
91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią działalno-
ścią przyjmie zlecenie na budowę domów 
od podstaw, przekładek dachów, docie-
plenia, układanie kostki, różne rodzaje. 
Tel. 607 137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy za 
gotówkę na raty laptopy tablety telefony. 
Skupujemy laptopy telefony. Adres No-
wogard 700Lecia 15 I piętro nad apteką 
tel 91-577-53-73 lub 792-228-896

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

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

•	 AGENCJA REKLAMOWA VIZART, oprawia-
nie prac w 2 minuty, bindowanie, wydru-
ki, ksero, laminowanie, Nowogard ul. 700 
lecia 15 (nad sklepem zielarskim)Tel. 605 
522 340 

•	 Przepisywanie prac (licencjackich, magi-
sterskich i innych), dokumentów, CV, li-
stów motywacyjnych, Szybko, solidnie. 
Agencja reklamowa Vizart  Nowogard ul. 
700 lecia 15 (nad sklepem zielarskim)Tel. 
605 522 340.

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

•	 Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 
668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 988 735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, układanie 
kostki granitowej, polbruku. 726 403 937

•	 Wykonam pracę remontowe. 691 430 
490 

•	 Naprawa aGD Nowogard. 698 352 406

•	 Wypełniam dokumenty do ZUS na eme-
ryturę i rente. Tel 507 872 391 

•	 Nauka gry na keyboardzie, gitarze lub in-
nym instrumencie – tanio. 669 889 627

•	 TRANSPORT. 600 182 682

•	 Dachy. 660 879 108 

•	 Usługi transportowe TRANSIT-MAXI. 503 
153 159 

•	 Budowa domów, ogrodzenia wolne ter-
miny. Tel. 605 580 496 

•	 Solidnie, fachowo, szybko, okna i drzwi z 
listwowaniem, wykonam każdy remont 
mieszkania. 665 715 273 

•	 Firma remontowa-wykończeniowa. Ma-
lowanie, szpachlowanie, płytki, panele. 
Tel. 534220317

•	 Budowanie z drewna. Tel. 600 182 682

PRaCa
•	 aktivmed24.pl Opiekunki Senio-

rów Niemcy. Premie wakacyjne, 
530555015

•	 amBeRCaRe24 Opiekunki do Nie-
miec, wymagany j. niemiecki komuni-
katywny, zarobki netto do 1500 euro/
mies., wyjazdy od zaraz, sprawdzone 
oferty, legalnie 737 451 825, 737 886 
919, 737 489 914

•	 Spawaczy zatrudnię. atrakcyjne wy-
nagrodzenie. 503 032 234 

•	 Przyjmę do pracy ekspedientkę od-
powiedzialną, sumienną. 797 394 
807 

•	 Zatrudnię elektryków – pomocników 
elektryków, dorywczo do prac biuro-
wych. 606 824 461

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

•	 Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe Niemcy, Holandia, austria, 
anglia, Belgia, Norwegia. Tel. 71/385 
20 18, 601 75 97 97

•	 Zatrudnię pracowników budowlanych. 
Tel. 695 264 594.

•	 Przyjmę do pracy ekspedientkę odpo-
wiedzialną, sumienną. 797 394 807 

•	 Zatrudnię tynkarza. 502 103 432 

•	 Zaopiekuję się osobą starszą, dziec-
kiem, zajmę się sprzątaniem w godzi-
nach 9.00-15.00,. Tel. 517 983 502 

•	 Przyjmę pracownika budowlanego. 607 
654 692

•	 Zaopiekuję się osobą starszą w życiu co-
dziennym od 9-17.00. Tel. 733 794 989

•	 Zatrudnię blacharza-lakiernika na czas 
nieokreślony. Atrakcyjne zarobki, praca 
w Nowogardzie. 668 841 631 

•	 Zatrudnię emeryta-rencistę na stróża w 
Goleniowie – tel. 606-651-290

•	 Zatrudnię ekspedientkę w sklepie Le-
wiatan ul. Boh. Warszawy/ Tel. 502 239 
619, 91 39 21 373 

•	 Zatrudnię barmankę. 693 521 211 

•	 Przyjmę do pracy ekspedientkę lub na 
staż. Sklep spożywczo-przemysłowy. 
Tel.  887 15 12 74

•	 Pracownika zatrudnię na budowę z do-
świadczeniem, dobre zarobki. 606 449 
702 

•	 Poszukuje pracy jako kierowca kat. B 
725 806 887 

•	 Przyjmę do pracy w sklepie spożyw-
czym. Tel. 530 118 199 

•	 Zatrudnię pracownika na fermie drobiu 
gm. Osina. Dobre warunki płacowe. 511 
731 352 

•	 Przyjmę kierowcę na wywrotkę, najle-
piej emeryta. 660 497 390 

•	 Zatrudnię pilarza na pełny etat. Tel. 506 
073 151 

•	 Poszukuje zduna fachowca do posta-
wienia otwartego kominka. 660 206 833

•	 Przychodnia Praxis zatrudni do pracy w 
rejestracji.  Tel. 91 39 27 272

INNe  
•	 Sprzedam drewno suche tanio. 691 848 

026

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

•	 Sprzedam drewno opałowe. 667 788 
820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 kg. 
790 285 382

•	 Sprzedam drewno kominkowe olchę. 
730 744 751 

•	 Sprzedam smartwatch, SAMSUNG GEAR 
FIT SM-R350 CZARNY, nowy nieużywa-
ny w pudełku, cena do uzgodnienia, tel. 
605 522340

•	 Sprzedaż siatki ogrodzeniowej leśnej-
-panele ogrodzeniowe, słupki, drut oraz 
cały asortyment. Transport gratis. Tel 
721 668 245 

•	 Stare samochody, motocykle, rowery, li-
teraturę kupię. 600 182 682 

•	 Ogrodzenie ogrodowe, metalowe 
ramka z katownika w srodku zbroje-
ne /wzor/ prentowe wymiar 2,0m x 1,0 
m+ slupek razem szt 16 oraz furtka 90 x 
90cm z zamkiem ogrodzenie jest jeszcze 
zamontowane cena za 1 kpl. 50 zl z po-
wodu modernizacji ogrodzenia sprze-
dam - okazja ! stan dobry tel 691 686 
772

•	 Piece gazowe c.o.vaillant z niemiec 
dwufunkcyjne wiszace po przegladzie 
serwisowym do mieszkania,domu cena 
od 1.200zl sprzedam tel 691 686 772 

•	 Piece gazowe c.o tylko ogrzewanie 
stojace zeliwne lub wiszace niemeckie 
vaillant zaplon elektroniczny wysoka ja-
kosc do mieszkania,domu,sklepu itp po 
przegladzie serwisowym cena od 1.000 
zl tel 691 686 772

•	 Oddam telewizor starego typu sprawny. 
607 617 849

•	 Sprzedam bieżnię elektryczną Matrix 18 
km/h, cena nowej 3600 zł, cena sprzeda-
ży 1490 zł, tel. 502 385 935

•	 Zgubiono dokumenty, prawo jazdy, 
dowód rejestracyjny na nazwisko ma-
rian Dziedzic. 721 922 930 

•	 Sprzedam meble Amelia : łóżko z mate-
racem, komoda, szafa z nadstawką, szaf-
ka nocna oraz łóżko dziecięce z szufla-
dami. 605 522 340

•	 Sprzedam drewno opąłowe rąbane z 
dowozem. 669 823 464

•	 Sprzedam łóżko rehabilitacyjne stero-
wane elektrycznie, używane, stan bar-
dzo dobry oraz materace: medyczny 
MEDI i przeciodleżynowy. Kontakt po 
godz. 16. 737 676 591 

•	 Sprzedam krajzegę w bardzo dobry sta-
nie w 380 V i 20 m kabla. Tel. 696 807 
922 

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

Na sprzedaż dom 400 m2

w Nowogardzie

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

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

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:

kontakt: 785 601 002

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy

Sprzedam mieszkanie 
własnościowe w centrum 

Nowogardu o pow. 60 m2, 
IV piętro – cena 210 tys. zł. 

Tel. 608 392 453

Ośrodek Wczasowy PORTUS 
w Międzywodziu 

poszukuje konserwatora. 
od kwietnia do września

601 732 330

ADN	Sp.	z	o.o.	•	ul.	Zamkowa	20	
72-200 Nowogard 
Zatrudnimy: 

kierowca kat C+e, 
pracownik drogowy 

Tel, 609 124 162 
e-mail:adn1@op.pl
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INFORmaTOR lOkalNY - NOWOGaRD
Telefony alarmowe
Policja  - 997, 112
Komisariat Policji Nowogard - 91 57 92 316
Straż pożarna  - 998
Posterunek PSP Nowogard - 91 39 20 118
Pogotowie ratunkowe - 999
Stacja Pogotowia Ratunkowego 
w Nowogardzie - 91 43 26 103
Pogotowie gazowe  - 992
Pogotowie energetyczne - 991
Pogotowie wodn.-kanal. (PUWiS) 
 - 91 39 20 711; 994

Dyżur nocny
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna   
 - 91 39 78 430; 
 609 361 999; 
 665 283 928

Przychodnie - poradnie
Szpital - centrala - 91 39 21 356
Praxis - SZOZ - 91 39 20 787
Praxis - Centrum 
okulistyczno-optyczne - 91 39 27 272
POZ Przychodnia przyszpitalna  
 - 91 39 21 800; 
 91 39 21 806
Medyk - 91 39 29 921
PRAXIS 2 - M. Drobińska - 91 39 25 943
NZOZ “Sanus” - 91 39 26 960
NZOZ “Pro-med” - 91 39 26 740
NZOZ “Leks” - 91 39 25 525
NZOZ “Baby-med”  - 91 39 26 013
Mardent - gabinety lekarskie  
 - 91 39 22 633
Revital - Ośrodek Rehabilitacji 
i Odnowy Biologicznej - 91 39 21 467; 
 609 456 577
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne 
 - 91 39 20 926
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
dzieci, młodzieży i ich rodzin 
 - 91 39 20 743
Warsztaty terapii zajęciowej - 91 39 25 282
Zakład domowej opieki długoterminowej - 
91 39 26 531; 
 509 142 650
Stomatologia
Praxis - Centrum stomatologiczne  
 - 91 39 26 999
Pracownia protetyki stomatologicznej
Danuta Drapikowska  - 91 39 26 870
Protetyka stomatologiczna 
- Elżbieta Wysocka 
i Kazimierz Trojanowski - 91 39 26 107
“Nowo-dental” B. Szulejko  
 - 91 39 21 467
“Dental - med”  - 91 39 22 098; 
 504 069 800
Lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz  
 - 91 39 25 003; 
 603 705 630
Lek. Stom. Andrzej Rynkiewicz
pogotowie stomatologiczne - 607 771 777
lek. Stom. D. Wałęga - Bąk - 604 441 609
lek. stom. A Mogilnicka - 506 606 955
lek. stom. E. Rosa - 532 512 703
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 39 26 639
lek. stom. M. Andrzejewska - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 601 736 804

Urzędy
Urząd Miejski  
 - 91 39 26 200
Biuro Obsługi Interesanta w UM  
 - 91 39 26 214
Biuro Rady w UM - 91 39 26 210

Urząd Stanu Cywilnego - 91 39 26 230
Wydział Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środow. 
 - 91 39 26 243
Wydział spraw społecznych i obywatelskich
Meldunki - 91 39 26 213
Dowody osobiste - 91 39 26 215
Zarządzanie kryzysowe - 91 39 26 234
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
Geodezji i Rolnictwa - 91 39 26 226
Wydział Rozwoju Lokalnego, 
Funduszu, Kultury i Sportu - 91 39 26 293
Wydział Inwestycji i Remontów  
 - 91 39 26 241
Biuro Podatków i Opłat - 91 39 26 217
Referat Edukacji - 91 39 25 464
Zarząd Budynków Komunalnych  
 - 91 39 26 267
Powiatowy Urząd Pracy f/Nowogard 
 - 91 39 21 376;  
 91 39 21 813
Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii - 91 39 21 118
w nagłych wypadkach - 609 740 647

Wydział komunikacji
Rejestracja pojazdów - 91 57 92 702
Prawo jazdy - 91 57 92 703
Fax - 91 39 21 852

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik - Dorota Maślana - 91 39 26 248
Świadczenia rodzinne
- A. Lalik  - 91 39 26 268
Dział usług opiekuńczych 
- B. Ziółkowska - 91 39 20 200

Poczta
ul. 3 Maja - 91 39 21 300; 
 91 39 21 183
ul. Warszawska - 91 39 20 834

Nadleśnictwo Nowogard - 91 39 20 640
Zakład karny Nowogard - 91 43 26 600

Gabinety weterynaryjne
Danuta Czerwińska
ul. J. Wybickiego 2 - 91 39 23 786
Animal-Vet
ul. Zielona - 666 135 133
Janusz Soroka
ul. L. Okulickiego 6  - 570 656 616
Zdzisław Truszyński
ul. T. Kościuszki 21 - 91 39 21 801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 38 - 91 39 20 814
Szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1 - 91 39 26 270
Szkoła Podstawowa nr 2 - 91 39 26 274
Szkoła Podstawowa nr 3 - 91 39 26 291
Szkoła Podstawowa nr 4 - 91 39 23 028
SP w Długołęce - 91 39 10 492
SP w Orzechowie - 91 39 10 994
SP w Strzelewie - 91 39 10 224
SP w Żabowie - 91 39 10 694
SP w Błotnie - 91 39 10 190
SP w Wierzbięcinie - 91 29 10 795
I Liceum Ogólnokształcące - 91 39 20 213
Liceum Ogólnokształcące nr II - 91 39 25 107
ZSP im. Stanisława Staszica - 91 39 21 162
Prywatne Publiczne Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych; 
Niepubliczna Szkoła Policealna  
 - 91 39 26 691
Prywatne Liceum Ogólnokształcące
 Zaoczne Centrum Edukacji Zdroje  
 - 91 39 25 494

Prywatne Policealne Studium Zawodowe  
 - 91 39 22 181
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  
 - 91 39 20 108

Przedszkola i żłobki
Przedszkole nr 1
ul. Żeromskiego - 91 39 26 286
Przedszkole nr 3
ul. J. Poniatowskiego - 91 39 26 288
Przedszkole nr 4
ul. T. Kościuszki - 91 39 26 287
Zielone Przedszkole
ul. Zielona - 91 39 26 691; 
 505 388 292
Artystyczne Przedszkole 
Kraina Fantazjiul. Gen. J. Bema - 660 797 838
“Promyczek” Specjalistyczny 
punkt przedszkolny, 
ul. Boh. Warszawy - 609 931 469
Niepubliczny Żłobek "Maluszkowo”
ul. ks. Racibora - 534 015 943
Niepubliczny “Malinowy Żłobek”
ul. Boh. Warszawy - 604 873 917

kultura
Miejska Biblioteka Publiczna  
Dyrektor - 91 39 26 260
Czyt. dla dorosłych - 91 39 26 261
Nowogardzki Dom Kultury  
Sekretariat - 91 39 26 283
Biuro kina/ dział imprez i promocji 
 - 91 39 25 779
Kasa - 91 39 26 262

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP - 91 39 26 370; 
 506 081 328
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego   
 - 91 39 21 004
Parafia pw. MB Fatimskiej  
 - 91 39 21 592

Usługi pogrzebowe 
J. Furmańczyk, Zakład Pogrzebowy  
 - 91 39 21 767
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  
 - 692 354 065
MEMORIS G. Śmigiel - 693 230 190

apteki
Centrum Zdrowia
ul. 700-lecia - 91 57 62 139
Majowa
ul. 3 Maja - 91 30 70 708
Cefarm
ul. Plac Wolności - 91 39 20 203
Cardia
ul. 700 - lecia - 91 39 21 330
Niebieska
ul. 15 Lutego - 91 43 26 177
Asa
ul. Warszawska - 91 39 20 494
Niebieska 2
ul. Kościuszki - 91 57 90 830
Nowa Farmacja
ul. Bohaterów Warszawy - 91 57 30 437

Taksówki - 91 39 20 260

Pomoc drogowa
Grzegorz Irzymski - 91 39 22 402; 
 601 893 944
Andrzej Słomski - 665 770 442
Krzysztof Pietrzak - 601 938 293
R&J MIX - 608 731 620

Urząd Gminy
Wójt - 91 39 10 390
Kierownik USC, St. ds. obywatelskich
 i ewidencji ludności  - 508 499 549
St. ds. podatków i opłat  - 508 499 661
St. ds. zarządzania kryzysowego, obrony cy-
wilnej i ochrony środowiska  - 508 499 580
Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami  
 - 508 499 247
St. ds. obsługi organów Gminy, działalności 

gospodarczej, kultury i zdrowia  - 508 499 567
St. ds. funduszy zewnętrznych, promocji, 
turystyki i sportu  - 508 499 620
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik Anna Kaliczyńska - 508 499 534
Pracownicy socjalni - 508 499 561
 508 499 483
Asystent rodziny Patrycja Bielej - 508 499 621
Gminna Biblioteka Publiczna
Kierownik Krzysztof Górecki - 91 39 10 305

Szkoła Podstawowa im. B. Malinowskiego
Dyrektor Tatiana Olbert - 91 39 10 389
Sekretariat - 91 39 10 380
Przychodnie
NZOZ “Proximus” - 91 39 10 310
Punkt apteczny - 91 39 11 611
Poczta - 91 39 10 323
Parafia pw. NP NMP w Osinie - 91 39 10 386

INFORmaTOR lOkalNY - OSINa

Materiał                                      cena do 100 kg cena powyżej 100 kg
1. Miedź                   18,00 zł/kg               19,00 zł/kg
4. Mosiądz       11,00 zł/kg               11,50 zł/kg
5. Akumulatory         2,50 zł/kg                 2,70 zł/kg
6. Felgi aluminiowe        4,80 zł/kg                 5,00 zł/kg
7. Ołów          5,20 zł/kg                 5,50 zł/kg
8. Aluminium elektryczne       5,00 zł/kg                5,50 zł/kg
9. Aluminium grube        4,20 zł/kg                4,50 zł/kg
10. Aluminium niesort       3,80 zł/kg                4,00 zł/kg
Materiał                                      cena do 1000 kg cena powyżej 1000 kg
1. Złom cienki (blacha)      0,58 zł/kg                0,60 zł/kg
2. Złom gruby (wsad, żeliwo)           0,78 zł/kg                0,80 zł/kg

Skup hurtowy metali kolorowych 

Przy wadze ok. 1000 kg metali kolorowych ceny do negocjacji

Firma P.P.U.H. Oskar Bonda w Nowogardzie • ul. Nadtorowa 14b

Płatne gotówką od ręki
więcej informacji  tel. 511 444 559

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



Nr 16 (2644)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

18

www.dzienniknowogardzki.pl

KU
Po

n
 

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

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

wana nagroda książka ufundowana przez Wydawnictwo Zapraszamy   pn-pt 8:00-18:00

Dewocjonalia - stoisko w sklepie

poleca
Różańce, 
Lichtarze

                Świece do chrztu, itp.

kRZYŻÓWka z książką

Jerzy Strzelczyk
OTTON I WIelkI

Otton I był władcą wyjątkowym, 
znacznie przekraczającym standardy 
epoki, którego porównać można je-
dynie z Karolem Wielkim. Posiadał ce-
chy wielkiego przywódcy, odznaczał 
się poczuciem sprawiedliwości, umiał 
wykorzystywać swoje talenty militar-
ne i dyplomatyczne. Kiedy w 962 
roku został koronowany na cesarza 
Rzymu, przestał być jednym z wielu 
europejskich władców, a zaczął prze-
wodzić całemu chrześcijańskiemu 
światu. Nad pogańskimi nieprzyja-
ciółmi – Madziarami, Normanami i 
przede wszystkim Słowianami Połab-
skimi odnosił walne zwycięstwa, z 
Mieszkiem I potrafił zawrzeć korzyst-
ny dla obu stron sojusz. Swemu syno-
wi, Ottonowi II, zostawił państwo sil-
ne i stabilne. Wpływ Ottona I na cza-
sy, w których żył, był tak doniosły – w 
dziedzinie sztuki, literatury, architek-
tury – że termin „epoki ottońskiej” 
upowszechnił się w historii. Jerzy 
Strzelczyk – wybitny polski historyk, 
znawca średniowiecza polskiego i 
powszechnego, autor kilkudziesięciu 
książek, z których wiele było tłuma-
czonych na języki obce. Jego opraco-
wania dziejów Gotów, Wandalów, 
Longobardów i Słowian połabskich 
cieszą się niemalejącym zaintereso-
waniem, podobnie jak biografie 
Mieszka I i Bolesława Chrobrego, a 
najnowszy Otton I.

Pionowo:
1. znudzenie się czymś
2. miasto w Nigerii
3. uduszony przez węże morskie
4. zasiali górale
5. przeciwnicy czerwonych
6. metan lub neon
7. szlam
8. liczba wskazująca kolejność
9. ... Gide, pisarz francuski
10. np. rycerski
11. „... Kariatyda” Zapolskiej
12. zatajenie tożsamości
13. drużyna, zespół
14. egipskie bóstwo słońca
15. Muhammad, bokser
16. japoński wachlarz
17. podległy seniora
18. chorwacka wyspa
19. dawne Turku
20. ... Zdrój, kurort
21. unosi się nad mokradłami
22. łajdak, zbir
23. ostre marynaty warzywne
24. uchwyt ślusarski
25. konspiracyjna organizacja wojskowa
26. dramat Macieja Szukiewicza
27. jednostka pracy
28. długi pies, jamnik
29. Arvo (ur.1932), fin. działacz
30. guz dziąsła
31. chwyt komediowy w filmie
32. córka Kadmosa i Harmonii

33. niewidoczna granica ogrodu
34. najważniejszy w talii kart
35. inaczej Włochy
36. ponoć chodzi tyłem
37. zespół świątyń dżinijskich
38. włoski rzeźbiarz
39. mąż Enidy
40. piękny koń
41. prawy dopływ Rodanu
42. Tom, aktor
43. witamina B1
44. typ fiata
45. dramat K. Čapka
46. autor „Wichrów wojny”
47. obecnie atomowa
48. do grawerowania
49. tubylec z Filipin
50. imię rosyjskiego kompozytora Cha-
czaturiana
51. wzór idealnej miłości synowskiej
52. marka włoskich skuterów
53. Walter, astrofizyk amerykański
54. nici do haftowania
55. składnik zalewy do grzybków
56. człowiek bez ubrania
57. po przejściu piły
58. miasto w Nigerii
59. Jan, pisarz i satyryk
60. świętuje 5.V.
61. sfałszowany to kiks
62. dawniej ćwierć talara
63. przed si
64. symbol erbu

Poziomo:
65. produkuje środki farmaceutyczne
66. zasila go Irtysz
67. wyspa grecka
68. trójkąt rysunkowy
69. ischias
70. opływowa osłona samolotu
71. minerał do tamowania krwi
72. japońska forma poetycka
73. dział biologii
74. owoc z soczystym miąższem
75. gdy żołądek się buntuje
76. 3,14
77. miejscowość wypoczynkowa nad wodą
78. ręczna kamera zdjęciowa zbudowa-
na w 1910 r. przez K. Prószyńskiego, pro-
totyp kamery reporterskiej
79. Felicja na kółkach
80. gatunek łososia pacyficznego
81. tajemnica
82. z Jackiem w dawnej dobranocce
83. szwedzki drobniak
84. stolica Algierii
85. egipskie bóstwo słońca
86. bohaterka elementarza
87. dawniej czołg
88. dzieło zduna
89. wyraz z wyrazu
90. typ niemieckiego samolotu wojsko-
wego
91. Tadeusz, polski młociarz
92. między bruzdami
93. albańska chusta

94. ... Garfunkel, piosenkarz
95. syn Murzyna i np. Polki
96. pomoc, wsparcie, odsiecz
97. grecki władca wiatrów
98. litera grecka
99. miasto w pd. Nigerii, niedaleko Zat. 
Gwinejskiej
100. bogacz, krezus
101. konspiracyjna organizacja wojskowa
102. symbol złota
103. symbol chemiczny Nobla
104. ależ była o nią awantura
105. szkicowanie
106. Philip, komediopisarz amerykański
107. krewniak siewki
108. kruszący materiał wybuchowy
109. bułgarskie wino musujące
110. gra w karty popularna na Śląsku
111. miasto w Peru
112. pierwsze narzędzie z kamienia
113. z wodą na pustyni
114. kannnejski bóg suszy
115. wynik reakcji kwasów i zasad
116. prowadzi pertraktacje
117. miasto w Holandii
118. odmiana śliwy
119. reżyser filmu „Mój wujaszek”
120. sułtanat na Pół. Arabskim
121. chudzina

PODPOWIEDŹ: AŁUN, AMONAL, ARAM, 
EPULIS, LAOKOON, SIMA

Rozwiązanie krzyżówki dla doro-
słych : Anarchia to wytwór rozpaczy

Patrycja Żóralska, Szymon Rybarczyk, 
Zofia Lepka, Paweł Rajszel, Christiana 
Syfert, Danuta Skowron, Jacek Budzi-
ch,Halina Galus, Marcelina Danicka, Sta-
nisław Strzelczyk, Urszula Kaczmarek, 
Maria Kloch, Henryk Rosa, Pelagia Felik-
siak, Bożena Gudełajska, Halina Stefań-
ska, Ewelina Tomczak, Agnieszka Skow-
rońska, Bronisława Buczak, Cecylia Fur-
mańczyk, Marek Kozioł, Robert Kierzyk, 
Grażyna Wojtyś

Zwycięzcy książka: Marcelina Da-
nicka

Zwycięzcy prenumerata : Cecylia 
Furmańczyk, Ewelina Tomczak

GAZETY dla zwycięzców losowania 
do odebrania w redakcji, ul. Boh. War-
szawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Nadia Grenda, Ola Patecka, Nikodem 

Poncak, Maja Wojtasik, Marcelek Bu-
dzich, Julia Frumańczyk, Asia Karska, 
Bartek Feliksiak, Madzia Skowrońska, 
Wiktoria Fluder 

Zwycięzca: Nikodem Poncak
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Informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

ReGUlaRNa lINIa mI kRO BU SO Wa SeROCkI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

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

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

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

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

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

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

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

PRZeWÓZ OSÓB - RO maN BIŃCZYk - linia Regularna 
 Tel. 607 310 591 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ROZkŁaD JaZDY BU SÓW

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

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

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

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
T P E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 0 0 - o - 5:30 6:10 7:05 8:05 11:15 12:15 13:30 14:50 15:45 16:45 17:30
2 ul. Bema 1 1 1 - o - 5:31 6:11 7:06 8:06 11:16 12:16 13:31 14:51 15:46 16:46 17:31
3 ul. Armii Krajowej 17 2 2 - o - 5:33 6:13 7:08 8:08 11:18 12:18 13:33 14:53 15:48 16:48 17:33
4 ul. Kościuszki 36 2 2 - o - 5:34 6:15 7:10 8:10 11:20 12:20 13:35 14:55 15:50 16:50 17:35
5 ul. Wojska Polskiego 4 3 3 - o - 5:35 6:18 7:13 8:13 11:23 12:23 13:38 14:58 15:53 16:53 17:38
6 ul. Kościelna 3 3 - o - 5:36 6:20 7:15 8:15 11:25 12:25 13:40 15:00 15:55 16:55 17:40
7 Dworzec PKS 4 4 - o - 5:38 6:23 7:18 8:18 11:28 12:28 13:43 15:03 15:58 16:58 17:43
8 ul. 3 Maja < 4 - o - < < < 8:21 < 12:31 < < 16:01 < <
9 Dworzec PKS < 4 - o - < < < 8:23 < 12:33 < < 16:03 < <

10 ul. Bankowa 5 5 - o - 5:39 6:24 7:19 8:24 11:29 12:34 13:44 15:04 16:04 16:59 17:44
11 ul. 15 Lutego 6 6 - o - 5:40 6:25 7:20 8:25 11:30 12:35 13:45 15:05 16:05 17:00 17:45
12 ul. Żeromskiego SP2 6 6 - o - 5:41 6:27 7:22 8:27 11:32 12:37 13:47 15:07 16:07 17:02 17:47
13 ul. Żeromskiego 6 6 - o - 5:42 6:28 7:23 8:28 11:33 12:38 13:48 15:08 16:08 17:03 17:48
14 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 7 7 - o - 5:43 6:30 7:25 8:30 11:35 12:40 13:50 15:10 16:10 17:05 17:50
15 ul. Boh. Warszawy „POM” 7 7 - o - 5:44 6:31 7:26 8:31 11:36 12:41 13:51 15:11 16:11 17:06 17:51
16 ul. Radosława 8 8 - o - 5:45 6:33 7:28 8:33 11:38 12:43 13:53 15:13 16:13 17:08 17:53

z powrotem
POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
T P E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława - - o 5:45 6:35 7:30 8:35 11:50 12:50 14:30 15:20 16:20 17:10 18:05
2 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” o < < 7:31 8:36 < < < < < < <
3 ul. Boh. Warszawy „GS” - - o 5:46 6:36 7:32 8:37 11:51 12:51 14:31 15:21 16:21 17:11 18:06
4 ul. Boh. Warszawy 7 - - o 5:48 6:38 7:34 8:39 11:53 12:53 14:33 15:23 16:23 17:13 18:08
5 ul. 700 Lecia - - o 5:50 6:40 7:36 8:41 11:55 12:55 14:35 15:25 16:25 17:15 18:10
6 ul. 5-go Marca - - o 5:53 6:43 7:39 8:44 11:58 12:58 14:38 15:28 16:28 17:18 18:13
7 ul. Kościuszki 36 - - o 5:55 6:45 7:41 8:46 12:00 13:00 14:40 15:30 16:30 17:20 18:15
8 ul. Wojska Polskiego 4 - - o 5:56 6:46 7:42 8:47 12:01 13:01 14:41 15:31 16:31 17:21 18:16
9 ul. Armii Krajowej 46 - - o 5:58 6:48 7:44 8:49 12:03 13:03 14:43 15:33 16:33 17:23 18:18

10 ul. Armii Krajowej 29 - - o 5:59 6:49 7:45 8:50 12:04 13:04 14:44 15:34 16:34 17:24 18:19
11 ul. Bema 9 - - o 6:01 6:51 7:47 8:52 12:06 13:06 14:46 15:36 16:36 17:26 18:21
12 Osiedle Bema - - o 6:03 6:53 7:49 8:54 12:08 13:08 14:48 15:38 16:38 17:28 18:23

Urz. Przyst.

Nr kursu

Urz. Przyst.

Nr kursu

NOWOGARD UL. RADOSŁAWA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 – NOWOGARD  OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

Kolumna przystanków

Nr przyst. Km Pręd. 
tech.

NOWOGARD OS. BEMA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 - NOWOGARD  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

Kolumna przystanków

Nr przyst. Km Km Pręd. 
tech.

TAM
SZ 25

1
T P E, F

1 Dworzec PKS - o - 10:55
2 ul. 3 Maja - o - 10:57
3 ul. Bankowa - o - 11:00
4 ul. 5-go Marca - o - 11:02
5 ul. Kościuszki 36 - o - 11:04
6 ul. Romualda Traugutta - o - 11:05
7 ul. Wojska Polskiego 4 - o - 11:06
8 ul. Armii Krajowej 46 - o - 11:08
9 ul. Armii Krajowej 29 - o - 11:09

10 ul. Bema 9 - o - 11:11
11 Osiedle Bema - o - 11:14

TAM
SZ 25

1
T P E, F

1 Osiedle Bema - o - 8:55
2 ul. Bema 1 - o - 8:56
3 ul. Armii Krajowej 17 - o - 8:58
4 ul. 5-go Marca - o - 8:59
5 ul. Kościuszki 36 - o - 9:00
6 ul. Wojska Polskiego 4 - o - 9:01
7 ul. Kościelna - o - 9:03
1 Dworzec PKS - o - 9:07

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
F - kursuje dnia 1 listopada i 24 grudnia
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
< -  nie zatrzymuje się

Nr przyst.

2
1
0

2
1
0

3
3
4
4
5

Pręd. 
tech.

Urz. Przyst.

Nr kursu

5
5

 OS. BEMA –  UL. KOŚCIUSZKI 36 -   DWORZEC PKS

LP Dworce i przystanki

Kolumna przystanków

Nr przyst. Km

2
3
3
4
4
4

Pręd. 
tech.

Urz. Przyst.

Nr kursuKm

 DWORZEC PKS –  UL. WOJ. POLSKIEGO 4 -   OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

Kolumna przystanków

TAM
SZ 25

1
T P E, F

1 Dworzec PKS - o - 10:55
2 ul. 3 Maja - o - 10:57
3 ul. Bankowa - o - 11:00
4 ul. 5-go Marca - o - 11:02
5 ul. Kościuszki 36 - o - 11:04
6 ul. Romualda Traugutta - o - 11:05
7 ul. Wojska Polskiego 4 - o - 11:06
8 ul. Armii Krajowej 46 - o - 11:08
9 ul. Armii Krajowej 29 - o - 11:09
10 ul. Bema 9 - o - 11:11
11 Osiedle Bema - o - 11:14

TAM
SZ 25

1
T P E, F

1 Osiedle Bema - o - 8:55
2 ul. Bema 1 - o - 8:56
3 ul. Armii Krajowej 17 - o - 8:58
4 ul. 5-go Marca - o - 8:59
5 ul. Kościuszki 36 - o - 9:00
6 ul. Wojska Polskiego 4 - o - 9:01
7 ul. Kościelna - o - 9:03
1 Dworzec PKS - o - 9:07

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
F - kursuje dnia 1 listopada i 24 grudnia
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
< -  nie zatrzymuje się

Nr przyst.

2
1
0

2
1
0

3
3
4
4
5

Pręd. 
tech.

Urz. Przyst.

Nr kursu

5
5

 OS. BEMA –  UL. KOŚCIUSZKI 36 -   DWORZEC PKS

LP Dworce i przystanki

Kolumna przystanków

Nr przyst. Km

2
3
3
4
4
4

Pręd. 
tech.

Urz. Przyst.

Nr kursuKm

 DWORZEC PKS –  UL. WOJ. POLSKIEGO 4 -   OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

Kolumna przystanków

ROZkŁaD JaZDY PkP
kierunek Szczecin Główny:

Godz. Odjazdu:
Nowogard

Stacje pośred-
nie:

Przystanek 
końcowy:

Szczecin Głów-
ny

04:50
pon.-piąt.

Wyszomierz, 
Osina, 
Mosty, 

Goleniów, 
Kliniska, 

Szczecin Dąbie, 
Szczecin Zdroje, 

Szczecin Port 
Centralny,

05:48

06:36
pon.-sob. 07:38

07:47
pon.-niedz. 08:59

10:21
pon.-niedz. 11:34

14:27
pon.-niedz. 15:40

16:36
pon.-niedz. 17:49

18:39
pon.-niedz. 19:55

kierunek kołobrzeg:

Godz. Odjazdu:
Nowogard

Stacje pośred-
nie:

Przystanek 
końcowy:
kołobrzeg

07:48
pon.-sob.

Żabowo, 
Płoty, 

Baszewice, 
Gryfice, 
Gąbin, 

Trzebiatów, 
Bieczyno Po-

morskie,
 Karcino, 

Głowaczewo, 
Stary Borek, 

Kołobrzeg Sta-
dion

09:02

09:20
sobota,niedziela 10:29

11:49
pon.-niedz. 13:00

13:47
pon.-piąt. 15:07

15:56
pon.-niedz. 17:15

17:57
pon.-niedz 19:19

20:23
pon.-sob. 21:37

21:55
pon-piąt., nie-

dziela
1 przesiadka

22:59

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś w rodzinie. 

Grupa aa mieszko zaprasza w każdy 
wtorek o 9.00 i 16.00  pod Ratuszem.

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

Tel. 506 638 789
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FIRMA JOGA  •  ul. Górna 4  •  72-200 Nowogard  
 Tel./Fax 91 39 25 501  •  695 100 700  •  695 400 600

Wyposaż swój dom w OKNA PCV 
o najwyższym standarcie światowym, 

dzięki którym obniżysz koszty ogrzewania
z profilu 

ALPHALINE  
profil 6 komorowy w kl. A
z wkładem termicznym 
i uszczelką środkową 
gwarantującą doskonałą 
szczelność

Do produkcji okien 

nie stosujemy pro�lii

z recyklingu !!!

i wysokiej jakości
OKUCIA MACO

Ponad 22 lat doświadczenia w produkcji okien. ZAUFAJ specjalistom! 

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
8.00 – 20.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 9.00 – 17.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

@stylizacjapaznokci.sarakomosa@stylizacjapaznokci.sarakomosa

tel.  510  384  013
ul. Boh. Warszawy 92

ul. Boh. Warszawy 92 • NOWOGARD

STYLIZACJA PAZNOKCI 
S A R A  K O M O S A

Krzysztof Zawierucha
tel. 881 428 170

STUDIO FRYZJERSKIE MĘSKIE

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM
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POLSKI WYDAWCA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

żyto, pszenżyto, jęczmień, 
owies, rzepak, łubin, gryka, groch, 

len, kukurydzę oraz słonecznik.

Sami odbieramy, szybka płatność, 
konkurencyjne ceny.

Wapno nawozowe granulowane
w najlepszej cenie na rynku. 

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B

e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl

Skup zbóż: 
91 43 57 720, 602 21 21 25

Transport: 662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160

Uwaga najbliższe 
bezpłatne porady 
prawne w piątek

godz. 13.00-15.00
w redakcji ul. Boh. Warszawy 7A

(informujemy, że godziny dyżurów radcy 
prawnego mogą ulegać zmianom)

Zamknięto zjazd 
z obwodnicy

Polecimy  
do Sztokholmu

Z paralizatorem 
przyszedł do szkoły!

R E K L A M A
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

Śmigiel Ryszard

ŚR

KOMPLEKSOWE  USŁUGI
& ŚMIGIEL

Zakład Kamieniarski
- Nagrobki - Grobowce - Parapety - Schody

Kwiaciarnia
- Znicze - Kwiaty - Wiązanki - Wieńce

Tel. 601 595 069, 91 392 18 14
     e-mail: puhp.smigiel@wp.pl
   www.kamieniarstwo-smigiel.pl

Korzystając z naszych usług pogrzebowych zyskasz
-10%  RABATU  NA  USŁUGI  KAMIENIARSKIE

UL. CMENTARNA 3,  72-200 NOWOGARD

       Usługi Pogrzebowe 
        Grzegorz Śmigiel
- Trumny - Urny - Ekshumacje - Przewozy
         Obudowy - Krzyże - Tabliczki

Kontakt całodobowy: 693 230 190
      e-mail: memoris.zp@o2.pl
            www.memoris.eu

 s. 3

Kryty basen 
to nie luksus

OgłOSZEniE

w poniedziałki
 i środy 

16.00-17.00
Tel. 606 210 151 

www.e-aikido.euZatrzymał się 
na barierkach  s. 4

Chińczycy sprzedają to jak zabawki

Zamiast 
Karska 
Ptaszkowo

 s. 4

Potrwa to do sierpnia

nasz Felieton

Wara wam 
szubrawcy od 
naszych bohaterów

 s. 6
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W TYCH DniACH ODESZLi DO WiECZnOŚCi

Tadeusz Szymański: lat 84, zmarł 22.02.2018r., pogrzeb odbył się 
24.02.2018 r. na cmentarzu w Nowogardzie.

Henryka Duraj: lat 69, zmarła 23.02.2018r., pogrzeb odbędzie się 
1.03.2018 r. o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Informacje przekazał
 Zakład Usług Pogrzebowych,

 Sebastian Furmańczyk

W związku z licznymi zachorowaniami na grypę w naszej gmi-
nie, zapytaliśmy przechodniów Nowogardu, czy oni również tej 
zimy chorowali? Jeżeli nie, to jak bronią się przed grypą?

Pani Edyta i pan Arkadiusz: 
My w Polsce jesteśmy dopiero dru-
gi dzień, więc nie wiemy, jak ta sy-
tuacja tutaj wygląda. Na przykład 
w Niemczech jest wiele zachorowań 
na grypę i słyszeliśmy o wielu na-
wet i śmiertelnych przypadkach. 
Jak na razie my jesteśmy zdrowi i z 
tego, co nam wiadomo, w naszej ro-
dzinie nikt jeszcze nie zachorował i 
oby tak zostało.

Pan Grzegorz: Nie, na szczęście 
w naszej rodzinie nikt jeszcze nie 
choruje. Zabezpieczamy się przed 
infekcjami naturalnymi sposobami. 
Lepiej niech organizm sam się bro-
ni aniżeli mamy wyjaławiać sobie 
organizm łykając rożnego rodzaju 
tabletki, czy inne leki… Jak do tej 
pory ten sposób się sprawdza i nie 
chorujemy.

Pani Ala: Na całe szczęście nie 
mamy grypy ani nawet przeziębie-
nia. Ani u rodzeństwa, ani u na-
szych dzieci, ani tym bardziej u 
wnucząt nie ma żadnych objawów 
choroby. Nie mamy specjalnego 
systemu obrony przed chorobami, 
chyba po prostu nasza odporność 
jest większa niż u innych.

Pani Helena: Grypa panuje 
w Nowogardzie, widzę to cho-
ciażby po mniejszej ilości osób 
uczęszczających do Kościoła. 
U nas w rodzinie na razie, na 
szczęście nikt nie choruje. Bro-
nimy się przed grypą zażywając 
więcej witamin, zjadając wię-
cej warzyw i owoców. Staramy 
się stawiać na naturalną odpor-
ność. Wokół jest pełno chorych 
osób, których też należy się wy-
strzegać, bo możemy się od nich 
zarazić. Jak ktoś jest chory, po-
winien zostać w domu.

rozmawiała 
Dorota Śmieciuch

 2018/02/21
godz. 16:42
Szymon K. lat 21 zam. Jarchli-

no (powiat goleniowski) poszu-
kiwany celem doprowadzenia do 
ZK Nowogard na podstawie naka-
zu wydanego przez SR Goleniów.  
Zatrzymany przez patrol OPI KP 
Nowogard. Postępowanie prowa-
dzi KP Nowogard. 

godz. 22:31
Nieznany sprawca poprzez wy-

ważenie ramiaka okna usiłował 
się dostać do wnętrza domu

jednorodzinnego w Osinie (po-
wiat goleniowski), jednak celu nie 
osiągnął z uwagi na załączenie 
się alarmu zamontowanego we-
wnątrz budynku oraz syreny alar-

mowej na zewnątrz budynku. Po-
stępowanie prowadzi KP Nowo-
gard. 

 2018/02/23
godz.13:39
Roksana M. w Nowogardzie, 

przy ul. Sądowej, zgłasza uszko-
dzenie należącego do niej samo-
chodu marki Opel Corsa o nr rej. 
GS przez samochód marki Opel 
Mokka o nr rej. ZS. Do uszkodze-
nia doszło podczas postoju pojaz-
dów na parkingu, pasażer z Mok-
ki wychodząc uderzył drzwiami w 
Corsę powodując zarysowanie ka-
roserii.

godz.15:16
Patrol OPI KP Nowogard za-

trzymał Michała B. l. 26, zam. 

Nowogard (powiat goleniowski), 
ul. Warszawska poszukiwanego 
na podstawie nakazu wydanego 
przez SR Goleniów w celu odby-
cia kary pozbawienia wolności w 
wysokości 10 miesięcy.

2018/02/26
godz.14:35:00
Policjanci OPI KP Nowogard 

zatrzymali Krzysztofa B. lat 61 
zam. Nowogard, ul. 700 Lecia na 
podstawie Nakazu Doprowadze-
nia do Sądu Rejonowego w Go-
leniowie celem odbycia kary po-
zbawienia wolności w wymiarze 
3 miesięcy. Doprowadzony do ZK 
Nowogard.

KP Goleniów

Budowa S6 nabiera tempa 

Zamknięto zjazd z obwodnicy 
W minionym tygodniu, zamknięto zjazd z obwodnicy na węźle w Olchowie w kierunku No-
wogardu (Nowogard Zachód) i zorganizowano objazd. 

Tym samym najbliższy zjazd z 
obwodnicy do miasta jest możli-
wy przez węzeł w Karsku. Pas do 
zjazdu w kierunku Szczecina, po-
zostaje otwarty. Oczywiście zmia-
na organizacji ruchu na samej ob-
wodnicy nie wyklucza korzysta-
nia z innych, alternatywnych dróg 
dojazdowych do miasta, zlokali-
zowanych przy samej trasie szyb-
kiego ruchu. Są to jednak możli-
wości niekiedy dość karkołom-
ne, zwłaszcza po zmroku. Mowa 
tu choćby o możliwości zjechania 
do Nowogardu korzystając przez 
chwilę z drogi na Wyszomierz, a 
dalej prowadzącej do skrzyżowa-
nia z drogą nr 6 - już za obwodni-
cą. Trzeba jednak uważać, bo nie-
wielki fragment drogi tuż po zje-
chaniu z obwodnicy jest w sta-
nie „roboczym”- warto więc być 
ostrożnym, jeśli już ktoś zdecydu-

je się na taką alternatywę. 
Zmiany w organizacji ruchu po-

trwają prawdopodobnie do sierp-
nia- poinformowała nas GDD-
KiA, i są związane z budową drogi 

S6. Jak wiadomo, „ekspresówka” 
właśnie na węźle w Olchowie bę-
dzie się łączyć z naszą obwodnicą. 

MS

W zeszłym tygodniu zamknięto zjazd z obwodnicy w Olchowie. Taka sytuacja ma 
potrwać do sierpnia

Czytelnik: Myślałem, że wchodzę do salonu Orange. Dopiero w środku zorientowałem się, że to biblioteka i to nie od razu w 
holu zmylił mnie telewizor na którym wyświetlano sylwetkę pana w garniturze wyglądającego na sprzedawcę telefonu

Foto-Pstryk: Ależ zmyłka...



27.02-1.3.2018 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

3

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

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

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

REKLAMA

USŁUGI KSIĘGOWE 
kadrowo-płacowe i JPK 

szybko, sprawnie. 
691 374 021
726 601 608  

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

OgłOSZEniE

Chińczycy sprzedają to jak zabawki

Przyszedł z paralizatorem do szkoły
Aż trudno uwierzyć, że taki „gadżet” jest sprzedawany w sklepie tak, jak zwykła zabawka. Mowa o latarce z paralizatorem, o mocy 5 000 Wat, którą ostatnio 
przyniósł do szkoły uczeń jednej z podstawówek w Nowogardzie. 

Do redakcji DN zatelefonował 
jedne z dyrektorów szkoły pod-
stawowej, działającej na terenie 
naszej gminy. Poinformował, że 
miał ostatnio nietypowe zdarze-
nie w szkole. 

- Jedna z nauczycielek odebrała 
uczniowi latarkę z paralizatorem. 
Okazało się, że uczeń kupił ją cał-
kiem legalnie, w jednym z chiń-
skich sklepów na terenie Nowogar-
du - mówi nam dyrektor szkoły. 

Jeden ze sklepów po interwen-
cji dyrektora zaprzestał sprzeda-
wania niebezpiecznego sprzę-
tu. Drugi ma go nadal w swojej 
ofercie. – Mówiłem pracownikom 
sklepu, że żyjemy w małej społecz-
ności i mogą naprawdę sprzeda-
wać wiele innych rzeczy, ale moje 
argumenty widać nie zadziałały- 
dodaje dyrektor szkoły. 

Wcześniej szkoła zgłosiła spra-
wę na policję, ale tam ponoć oka-
zało się, że owy przedmiot może 
być sprzedawany legalnie, choć 
został wyprodukowany głów-
nie z myślą o pracownikach firm 
ochroniarskich, a o jego wpły-
wie na ludzkie życie trudno wy-
rokować. Co jeśli takim paraliza-
torem, nawet o niewielkiej mocy, 
zostanie porażona osoba np. po-
siadająca rozrusznik serca? 

- Właściciele sklepów tłumaczą, 
że nie sprzedają urządzeń osobom 

poniżej 18 roku życia, ale co to za 
problem dla nastolatków - prze-
cież mają starszych od siebie ko-
legów. Cena też nie jest jakąś ba-
rierą- urządzenie kosztuje ledwie 
35 zł - podkreśla w rozmowie z 
DN dyrektor szkoły, który zwró-
cił nam na ten problem uwagę. 

Jeśli nie w sklepie, to przez In-
ternet - urządzenie to można bez 
trudu zakupić zamawiając je w 
sklepie bez wychodzenia z domu. 
Wpisując w wyszukiwarkę na-
zwę produktów wyświetlają się 
ich dziesiątki, w różnych cenach i 
konfiguracjach- oczywiście głów-
nie różnią się mocą wytwarzane-
go prądu, jaki ma posłużyć do 
„odstraszenia” potencjalnego na-
pastnika. 

No cóż pozostaje wierzyć, że 
nad ofertą chińskiego sklepu górę 
weźmie zdrowy rozsądek mło-
dych ludzi i czujność ich rodzi-
ców oraz opiekunów. W opisy-
wanym przypadku urządzenie 
uczniowi odebrano i oddano je 
wezwanym do szkoły rodzicom. 
Szybka reakcja pozwoliła unik-
nąć być może dużo bardziej nie-
przyjemnych sytuacji. 

O opinię na temat sprzedaży 
tego typu urządzeń w sklepach 
poprosiliśmy policję- na odpo-
wiedź czekamy. 

MS

Przykładowa latarka z paralizatorem oferowana przez sklep internetowy- nie znaleźliśmy żadnych ostrzeżeń, czy zakazów 
kupna przez osoby niepełnoletnie.

Masz problem, lub byłeś świadkiem 
ważnego wydarzenia?

Skontaktuj się z naszą redakcją!
513 088 309,  91 392 21 65

Foto-Pstryk: Ależ zmyłka...
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Zawody pływackie dla uczniów Szkoły Pływania w Goleniowie. Fot. Szkoła Pływania arch.

Szef PiR - to jest propozycja na nową kadencję

Kryty basen to nie luksus
To, że kryty basen jest w Nowogardzie potrzebny o tym dzisiaj nie trzeba nikogo przekonywać. Nie w braku więc potrzeby, ani nawet nie w braku realnych 
możliwości tkwi przeszkoda powodująca niepodejmowanie w tej sprawie w naszej Gminie jakichkolwiek działań.

Chodzi tutaj głównie o wolę 
polityczną miejscowych decyden-
tów - mówi Paweł Słomski szef 
nowogardzkiego stowarzysze-
nia Partnerstwo i Rozwój. Przy-
pomnijmy, że PiR razem z PiS 
wprowadzili do Rady Miejskiej 
obecnej kadencji 4 radnych, w 
tym aktualnego przewodniczą-
cego Rady Piotra Słomskiego.  
Klub PiS- PiR funkcjonujący 
dotychczas i nadal w niezmie-
nionym składzie jest i stabilnym 
elementem koalicji większościo-
wej w Radzie Miejskiej i inicja-
torem wielu projektów na fo-
rum rady.  Dzisiaj nie ma innych 
przeszkód - kontynuuje swo-
ją wypowiedź w sprawie basenu 
Paweł Słomski - zupełnie inaczej 
bowiem kształtują się koszty ta-
kiej inwestycji, jak budowa pły-
walni aniżeli było to jeszcze kilka 
lat temu. Taki kryty basen, moż-
na teraz wykonać już za 5-7 mi-
lionów zł. Poza tym mamy obec-
nie czas, w którym jest dostęp-
ne wsparcie z Funduszy Europej-
skich – być może to już ostatnia 
perspektywa finansowa umożli-
wiająca finansowanie takich pro-
jektów – konkluduje - P. Słomski.     
Nowe technologie nie tylko 
zmniejszyły koszty realizacyj-
ne, ale zwłaszcza koszty utrzy-
mania basenów. To te ostatnie 
powodowały kiedyś słuszne po-
wstrzymywanie się samorządów 
od fundowania sobie swoistej 
studni bez wydatkowego dna. 
Ponieważ sytuacja w ostatnich 
latach w tym zakresie się zmie-
niła to wiele nawet małych sa-
morządów już pobudowało ba-
seny. -Ta intensyfikacja działa-
nia gmin w tym zakresie - konty-
nuuje P. Słomski - spowodowa-
ła, że Nowogard jest obecnie naj-
większym miastem naszego woje-
wództwa, w którym nie ma kry-
tej pływalni. Nasi sąsiedzi, czy-
li Goleniów i Gryfice, posiadają 
już baseny, ale jak ostatnio upu-
bliczniono w tym roku inwestycje 
te rozpocznie nawet małe liczące 
niecałe 5 tys. mieszkańców Resko. 
Czas to zmienić, dlatego postu-
lat budowy basenu znajdzie się 
w naszym programie na najbliż-
sze wybory samorządowe - mówi 
szef Partnerstwa i Rozwoju Pa-
weł Słomski.

600 nowogardzkich dzieci 
uczy się pływać w… Golenio-
wie

Najbliższa pływalnia kryta 
znajduje się w powiatowym Go-
leniowie. Kompleks, który na-
zywa się Fala został tam oddany 
do użytku po kilkuletnim proce-

sie inwestycyjnym w 2002 roku.  
Warto tu przypomnieć, że Falę 
zbudowano w oparciu o uni-
wersalny projekt według, które-
go pierwotnie miała też powstać 
kryta pływalnia... w Nowogar-
dzie.  Miała ona stanowić za-
kończenie inwestycji w wyniku, 
której pobudowano obiekty SP 3 
i LO. 2 na Bohaterów Warszawy.  
Nawet na przełomie lat 80-90 
wyemitowano w tym celu pewną 
partię tzw. cegiełek.  No, ale dzi-
siaj to już historia, historia, któ-
ra w Nowogardzie nie miała dal-
szego ciągu – projekt budowla-
ny basenu uzyskał swoją realiza-
cję tylko w Goleniowie w posta-
ci właśnie Fali. I to z możliwości, 
jakie daje Fala, z obiektu pływal-
ni, korzystają najczęściej miesz-
kańcy naszej Gminy, i to korzy-
stają bardzo licznie. Przyjeżdża-
ją tu i młodzi i starsi zarówno w 
celu rekreacyjnym, jaki w celu 
nauki pływania. W tej ostatniej 
kategorii użyteczności można 
mówić wręcz o masowej inwazji 
dzieci i młodzieży z Nowogar-
du na goleniowski obiekt pły-
wacki. Mówi pan Jarosław Mar-
chel właściciel Szkoły Pływania 
prowadzącej zajęcia praktyczne 
w Fali- Spośród korzystających 
z zajęć pływackich prowadzo-
nych przez moją szkołę, miesz-
kańcy gminy Nowogard, to duża 
grupa i jest to około 300 osób- 
mówi p. J. Marchel, zastrzega-
jąc, że to ogólne liczby, Szkoła 
Pływania nie prowadzi bowiem 
tak dokładnych statystyk doty-
czących pochodzenia uczniów. 
– Na pewno dzieci z Goleniowa 
jest dwa razy tyle, co z Nowo-
gardu- dodaje właściciel Szko-
ły Pływania. Tu należy dodać, 
że na terenie goleniowskiej Fali 
funkcjonują jeszcze dwie mniej 
liczne prywatne szkoły pływa-
nia. Niemniej to może oznaczać, 
że przynajmniej raz w tygodni z 
nauki pływania w goleniowskiej 
Fali, prowadzonej przez prywat-
ne szkoły, korzysta nawet około 
pół tysiąca dzieci w różnym wie-
ku z Nowogardu. A to przecież 
tylko te, które uczą się pływać!  
Nie prowadzi się statystyk skąd 
pochodzą korzystający z basenu 
w celu rekreacyjnym. Ale tylko 
ta  liczba uczących się  pływać 
na Fali  dzieci i młodzieży z No-
wogardu pokazuje, jak oczywi-
sta jest potrzeba istnienia krytej 
pływalni w Nowogardzie.  Jeśli 
bowiem tyle osób decyduje się 
ponosić koszty finansowe i tra-
cić czas, aby jeździć na pływanie 
do Goleniowa to o amortyzację 

ewentualnego nowogardzkiego 
obiektu można być spokojnym.   
- Wyrażam nadzieję, że w no-
wym rozdaniu wyborczym, uzy-
skamy możliwości decydowania 
o tym, aby w Nowogardzie po-
wstał kryty basen, mamy oczy-
wiście także pomysł na sfinanso-

wanie takiego przedsięwzięcia i 
na pewno źródłem środków na 
ten cel nie będzie, w większości 
potrzebnej kwoty, budżet  gmi-
ny – w takim, drenującym finan-
se miasta, podejściu do inwesty-
cji infrastrukturalnych specjali-
zują się obecni rządzący- przy-

kładem sztandarowym jest tu re-
mont szpitala w całości, czyli po-
nad 20 mln, sfinansowany z bu-
dżetu Gminy - kończy Paweł 
Słomski przewodniczący Stowa-
rzyszenia Partnerstwo i Rozwój.    

sm 

Rozdzielili pieniądze na działalność dla 
społeczników 

Organizacje z dotacjami 
Przydzielono dotacje dla organizacji pozarządowych, w tym klubów sportowych. Kwota 
przeznaczona na realizację zadań z budżetu miasta wynosiła 613.200 zł.  Na prośbę czytel-
ników prezentujemy rozstrzygnięcie konkursów dla organizacji.

Na ten rok ogłoszono 8 kon-
kursów ofert dla organizacji po-
zarządowych na realizację za-
dań publicznych. W odpowie-
dzi wpłynęły 32 oferty. Wszystkie 
oceniła komisja konkursowa zło-
żona z urzędników i przedstawi-
cieli organizacji pozarządowych 
z naszego terenu. To ona zare-
komendowała burmistrzowi listę 
organizacji, które powinny otrzy-
mać dotację na swoją działalność, 
określając kwotę dofinansowania. 
Poniżej publikujemy tę listę (na 
podstawie informacji z UM), ma-
jąc nadzieję, że przyznane środ-
ki rzeczywiście odpowiadają na 
zapotrzebowania i pozwolą zre-
alizować zaplanowane zadania- 
zwłaszcza w obszarze rozwoju 
dzieci i młodzieży. 

1. Nowogardzkie Forum Orga-
nizacji Pozarządowych 40 000 zł

2. Miejsko - Gminne Zrzesze-
nie Ludowe Zespoły Sportowe 45 000 
zł

3. Ludowy Uczniowski Klub 
Sportowy ,,SIATKARZ'' 6 000 zł

4. Klub Sportowy Akademia 
Młodego Piłkarza Nowogard 3 000 zł

5. VISONEX LUKS TOP 
Wierzbięcin 20 000 zł

6. Liga Obrony Kraju Klub 
Strzelectwa Sportowego "TARCZA" 
Goleniów 10 000 zł

7. Uczniowski Klub Sportowy 
,,Jedyneczka'' 6 000 zł

8. Ludowy Klub Sportowy 
,,POMORZANIN'' 221 000 zł

9. Klub Motorowy ,,CISY'' 42 
000 zł

10. Klub Motorowy ,,CISY'' 18 
000 zł

11. Stowarzyszenie Klub Że-
glarski ,,KNAGA'' 10 000 zł

12. Ludowy Kolarski Klub 
Sportowy ,,Chrabąszcze'' Nowogard 45 
000 zł

13. Nowogardzki Klub Tańca 
Sportowego ,,FLESZ'' 16 000 zł

14. Stowarzyszenie Mieszkań-
ców Dąbrowy ,,DĄB'' 1 400 zł

15. CARITAS Archidiecezji 
Szczecińsko – Kamieńskiej 1 600 zł

16. Stowarzyszenie ,,Jutrzenka'' 
4 000 zł

17. Stowarzyszenie Szersza Per-
spektywa 1 000 zł

18. CARITAS Archidiecezji 
Szczecińsko – Kamieńskiej 1 320 zł

19. Stowarzyszenie ,,Jutrzenka'' 
3 500 zł

20. Stowarzyszenie Klub Że-
glarski ,,KNAGA'' 1 180 zł

21. CARITAS Archidiecezji 
Szczecińsko – Kamieńskiej 1 320 zł

22. Polski Komitet Pomocy Społecz-
nej 16 500 zł

23. Stowarzyszenie dla Dzieci Nie-
pełnosprawnych ,,Serduszko’’ 10 000 zł

24. CARITAS Archidiecezji Szcze-
cińsko – Kamieńskiej 8 000 zł

25. Kościół Ewangelicznych Chrze-
ścijan Zbór w Nowogardzie 13 500 zł

26. Polski Związek Niewidomych 
Okręg Zachodniopomorski Koło Tere-
nowe w Goleniowie 2000 zł

27. Stowarzyszenie Uniwersytet Trze-
ciego Wieku w Nowogardzie 9 000 zł

28. Polskie Stowarzyszenie Diabety-
ków Koło Nowogard 14 000 zł

29. Stowarzyszenie Kobiet z Proble-
mami Onkologicznymi ,,Lila-Róż’’ w 
Nowogardzie 12 000 zł. 

Opr. MS
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Radni „dają” to, co burmistrz zarobi

Zamiast na Karsk to na Ptaszkowo… 
Jednym z wyjątkowo „medialnych” tematów na ostatniej sesji RM, była sprawa wody a raczej jej braku w Ptaszkowie. 

Brak wody zdatnej do picia w 
Ptaszkowie to temat, który cią-
gnie się od lat i od lat nie znaj-
duje jak dotąd szczęśliwego fina-
łu, co na ostatniej sesji RM udo-
wadniała jedna z mieszkanek tej 
miejscowości wypijając na oczach 
zgromadzonych i w świetle ka-
mer mętny płyn, który władze 
gminne odpowiedzialne ustawo-
wo za zaopatrzenie w wodę do-
starczają jej, jako wodę zdatną do 
picia.  Dopracowano się tylko w 
tym czasie rozwiązania koncep-
cyjnego, które polega na tym, że 
dostarczenie wody do Ptaszko-
wa będzie skutkiem wykonania 
znacznie większej inwestycji po-
legającej na połączeniu rurą koń-
cówki sieci w Grabinie z końców-
ką sieci w Dąbrowie. Taka inwe-
stycja oprócz załatwienia proble-
mu braku wody w Ptaszkowie 
spowoduje odpowiedni stopień 
bezpieczeństwa w dostarczaniu 
wody dla kilku miejscowości łą-
cząc ze sobą dwa niezależne do-

tychczas systemy. Tyle, że jest to 
kosztowne i koszt całości to około 
2 mln złotych. 

Rada „daje” tylko to, 
co burmistrz „zarobi”

Przynagleni happeningiem 
Pani z Ptaszkowa i pytaniami 
dziennikarzy urzędnicy gmin-
ni stwierdzili, że gmina gotowa 
jest wykonać te inwestycje, i że na 
najbliższej sesji zostanie przedsta-
wiony projekt uchwały, aby rad-
ni „dali” potrzebne na wykona-
nie wodociągu fundusze. Takim, 
postawieniem sprawy zresztą nie 
pierwszy raz sugeruje się, że jedy-
ną przeszkodą w sprawie są radni, 
którzy zapewne nie będą chcie-
li „dać”.  Taki schemat propagan-
dowy powtarza się w wykonaniu 
burmistrza i jego personelu na-
gminnie. Problem w tym, że rad-
ni mogą „dać” tylko to, co do da-
nia „mają” a mają tylko to, co po-
trafi zarobić burmistrz, ponieważ 
tylko od aktywności i gospodar-
ności burmistrza zależy poziom 

wpływów do kasy Gminy. A jak 
wiadomo to ten burmistrz tak 
się stara, że nasi radni do „rozda-
nia” mają do dyspozycji np. dzie-
sięć razy mniej środków, jak rad-
ni niewiele większego Goleniowa.  
Pewnie z zapowiedzią dotyczącą 
inwestycji w Ptaszkowie chodzi 
więc o to samo, czyli burmistrz 
zabiega i wnosi, aby radni „dali” 
radni nie dali, czyli burmistrz do-
bry a radni źli. Stara bajeczka, na 
którą nabierają się już na szczę-
ście tylko nieliczni niepoprawnie 
naiwni, albo hm…. 

Zamiast na Karsk 
to na Ptaszkowo… 

Ale akurat w sprawie inwestycji 
w Ptaszkowie jest inne, napraw-
dę realne, rozwiązanie i to niewy-
magające tego, aby zabierać środ-
ki już rozdysponowane w budże-
cie na rok 2018 na także bardzo 
ważne i pilne gminne projekty.  
Jak wiadomo w ramach 15-let-
niej umowy na administrowa-
nie siecią wod-kan., podpisanej 

w ostatnich miesiącach, admini-
strator, czyli nowogardzki PWU-
iS jest zobowiązany do wykona-
nia na własny koszt inwestycji w 
sieć wod- kan. na kwotę kilku mi-
lionów złotych. Mimo, że PWU-
iS finansuje te inwestycje to ich 
wykaz, ustala gmina a konkret-
nie organ wykonawczy, czyli bur-
mistrz. W zadaniach inwestycyj-
nych na najbliższe trzy lata bur-
mistrz w pierwszej kolejności 
wskazał wykonanie sieci kanali-
zacyjnej do Karska, gdzie przypo-
mnijmy ma prywatne działki bu-
dowlane na powierzchni ponad 
2 ha.  Koszt tej inwestycji zapew-
ne jest zbliżony do kosztu położe-
nia rury Grabin – Dąbrowa, czy-
li w efekcie dostarczenia też wody 
do Ptaszkowa. Wystarczy więc, 
aby burmistrz zmienił w wykazie 
dla realizacji przez PWUiS inwe-
stycję w Karsku na inwestycję w 
Ptaszkowie. To w rękach burmi-
strza a nie radnych są więc prak-
tyczne i realne możliwości zała-

twienia problemu o którym in-
formowały kilka dni temu media 
na cały kraj robiąc wstyd naszej 
gminie – bo to wstyd, aby wody 
w XXI wieku nie było w centrum 
Europy. O tym, że potrzeby w 
Ptaszkowie powinny być priory-
tetem przed kanalizą w Karsku, 
to nikogo przekonywać nie trze-
ba. Jak pokazują zdjęcia, dotych-
czasowy brak sieci kanalizacyj-
nej w Karsku nikomu tam spe-
cjalnie nie przeszkadza nawet in-
westorom, którzy budują tam in-
tensywnie nowe domy. A wszyst-
ko dlatego, że dzisiaj sprawę za-
łatwia się szambami, czy nawet 
przydomowymi oczyszczalniami. 
Aktualne technologie wykonania 
szamb powodują, że pod każdym 
względem jest to zupełnie alter-
natywne rozwiązanie do sieci ka-
nalizacyjnych. Dlatego Karsk bez 
inwestycji w sieć kanalizacyjną 
może się obejść, Ptaszkowo i oko-
lice bez wody umrą.   

sm

W Ptaszkowie brak wody to nie tylko niedogodność ,ale zagrożenie dla zdrowia i życia na zdjęciu Pani Roma-
na Łukasiewicz mieszkanka Ptaszkawa  prezentuje ciecz zwaną wodą 

W Karsku brak sieci kanalizacyjnej nie stanowi przeszkody dla rozwoju budownictwa- na zdjęciu kil-
ka nowych budynków przy drodze wyjazdowej z Karska na Dąbrowę

Całe szczęście, że są tu barierki

Stracił panowanie nad kierownicą
W piątek 23 lutego, około godziny 7.00 rano, doszło do zdarzenia drogowego na ul. Gen. J. Bema, gdzie kierujący samochodem marki Audi wjechał w znaj-
dujące się na zakręcie barierki. Na szczęście nikomu nic się nie stało, chociaż było groźnie.

Jak informuje nas rzecznik 
prasowy policji, st. asp. Juli-
ta Filipczuk. - Ok godz. 7.03 
na ul. Bema kierujący samo-
chodem marki Audi nie do-
stosował prędkości do panu-
jących warunków drogowych 
i na łuku drogi wjechał w ba-
riery – Kierowcą był 25 letni 
obywatel Ukrainy. Mężczyzna 
jechał sam, a badanie alkoma-
tem nie wykazało w jego orga-
nizmie alkoholu. Ukarany zo-
stał mandatem w wysokości 
400 zł.

Bariery, w które uderzył sa-

mochód, postawione są na za-
kręcie przy Przedszkolu „Ka-
rina Fantazji”. Zdarzenie mia-
ło miejsce w czasie, kiedy naj-
więcej rodziców odprowadza 
swoje dzieci do przedszkola. 
Gdyby nie barierki oddzielają-
ce chodnik od drogi, mogłoby 
to się skończyć tragicznie. Dla-
tego tak ważne jest dostoso-
wywanie prędkości do warun-
ków panujących na drodze- 
zwłaszcza w pobliżu szkół i 
przedszkoli. Na tym akurat za-
kręcie obowiązuje ogranicze-
nie prędkości do 30 km/h, ale 

jak widać i to nie powstrzymu-
je od ściągnięcia nogi z gazu. 

W tym momencie warto 
przypomnieć, że już niejedno-
krotnie na sesji RM porusza-
ny był temat montażu w tym 
miejscu być może nawet progu 
zwalniającego. Nie jest żadną 
tajemnicą, że kierowcy na tym 
odcinku się rozpędzają - i to 
zarówno od zakrętu w kierun-
ku miasta, jak i jadąc w stronę 
osiedla- dopiero przed samym 
zakrętem „tracą” prędkość. 

DŚ
Kierujący Audi jechał za szybko, w wyniku czego starcił panowanie nad autem i 
wjechał w barierki
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nasz Felieton 
Nowe połączenie lotnicze 

Polecimy  
do Sztokholmu   
21 lutego 2018 roku, Wizz Air, ogłosił uruchomienie 
kolejnego połączenia z lotniska Szczecin-Goleniów.

Wizz Air, największa ni-
skokosztowa linia lotnicza w 
Europie Środkowo-Wschod-
niej, ogłosiła otwarcie nowego 
połączenia ze Szczecina do 
lotniska Sztokholm Skavsta. 
Pierwszy lot WIZZ na tej trasie 
zaplanowano na dzień 14 maja 
i przewiduje się loty dwa razy 
w tygodniu, w poniedziałki i 
piątki. Bilety na nowe połączenie są już w sprzedaży i można je 
rezerwować na stronach wizzair.com lub poprzez mobilną apli-
kację WIZZ. Ceny biletów zaczynają się już od 39 zł / 99 ko-
ron*. Nowe połączenie wzmocni relacje biznesowe pomiędzy 
Polską i Szwecją, a jednocześnie pobudzi lokalny sektor lotni-
czy, turystyki i hotelarsko-restauracyjny.  Wraz z połączeniami 
lotniczymi do Bergen, Oslo Torp i Stavanger, WIZZ oferuje 
obecnie możliwość dotarcia do czterech destynacji ze Szczeci-
na, a wszystko przy najniższych cenach biletów i doskonałym 
poziomie obsługi Polskich i zagranicznych pasażerów na pokła-
dach jednej z najnowocześniejszych flot samolotowych w Eu-
ropie.  W 2017r., na trasach ze Szczecina, Wizz Air przewiozło 
152,000 pasażerów przyczyniając się do powstania 110 miejsc 
pracy w powiązanych sektorach w regionie. Od 14 maja 2018 
roku, węgierski przewoźnik niskokosztowy będzie oferował 2 
rejsy tygodniowo na szwedzkie lotnisko Sztokholm Skavsta.

Kierunek Numer lotu Dzień operacji Odlot Przylot

NYO-SZZ W6 2171 PN, PT 06:55 08:15

SZZ-NYO W6 2172 PN, PT 08:45 10:05

 „Ogłoszenie czwartego rozkładowego połączenia przez linię lot-
niczą WIZZ AIR to dowód na to, iż region Pomorza Zachodniego 
posiada duży potencjał do rozwoju siatki połączeń, w szczególności 
na kierunkach skandynawskich, na których to obserwujemy stale 
rosnące zapotrzebowanie, pozwalające w niedalekiej przyszłości 
aspirować naszemu lotnisku do miana „Bramy do Skandynawii”. 
W ten trend doskonale wpisuje się ogłoszone w dniu dzisiejszym 
połączenie do stolicy Szwecji, uzupełniając już istniejącą siatkę po-
łączeń do Oslo, Stavanger i Bergen. Jesteśmy pewni, że z nowego 
połączenia korzystać będą nie tylko Polacy ale również przedstawi-
ciele coraz bardziej aktywnego w naszym regionie szwedzkiego biz-
nesu oraz szwedzcy turyści, dla których Pomorze Zachodnie i jego 
walory są coraz bardziej atrakcyjne dla kilkudniowych wyjazdów 
wypoczynkowych – powiedział Maciej Dziadosz Prezes Zarzą-
du Portu Lotniczego Szczecin – Goleniów.

Dzięki temu połączeniu, oraz dziesięciu pozostałym, jak rów-
nież 6 kierunkom czarterowym, w pełni zasadne wydają się pro-
gnozy mówiące, że Port Lotniczy Szczecin-Goleniów im. NSZZ 
Solidarność, w 2018 roku, obsłuży prawie 700.000 pasażerów, 
będąc nadal wśród najdynamiczniej rozwijających się lotnisk w 
Polsce - dodał  Maciej Dziadosz  

Port Lotniczy Szczecin-Goleniów im. NSZZ będzie obsługiwał 
w 2018 r 11 połączeń rozkładowych i 6 połączeń czarterowych:
Połączenia rozkładowe:
Warszawa – PLL LOT
Londyn Stansted, Dublin, Liverpool, Warszawa, Edynburg – 
Ryanair
Oslo Gardemoen – Norwegian
Stavanger, Oslo Torp, Bergen, Sztokholm Skavsta – Wizz Air
Czartery: 
Grecja – Kreta, Korfu, Zakynthos
Chorwacja - Dubrownik
Turcja – Antalya
Albania - Tirana

Wara wam, szubrawcy,  
od naszych bohaterów

1.  Wara wam, szubraw-
cy, od naszych bohaterów- 
tak pisał kilka dni temu zna-
ny prof. Jacek Bartyzel. Pi-
sał tak w związku z nasilają-
cymi się, jak corocznie przed 
Narodowym Dniem Pamięci 
o Żołnierzach Wyklętych (1 
marca), atakami na narodo-
wych bohaterów (tu chodzi-
ło szczególnie o oszczerstwa 
n/t Brygady Świętokrzyskiej 
NSZ), atakami inspirowa-
nymi przez komuchów i le-
waków wszelkiej maści, ale 
bywa, że wspieranymi także, 
mniej klub bardziej otwar-
cie, przez różnych tchórz-
liwych kosmopolitów, libe-
rałów, czy ideowych bezpł-
ciowców, którzy dzisiaj ra-
zem z tymi pierwszymi, (czy-
li lewakami i komuchami) 
stanowią trzon współczesnej 
„partii antypolskiej”.

2.Tej „partii antypolskiej” 
będącej swoistą kontynu-
acją historyczną owej „an-
typolskiej partii” określonej 
tak, jeszcze w połowie XIX 
wieku, przez księcia Ada-
ma Czartoryskiego (1770-
1861).  Warto przywołać to, 
co pisał wtedy ten, niewąt-
pliwie wielki Polak i jak go 
nazwano-niekoronowany 
król Polski, ponadto dyplo-
mata, przywódca i opiekun 
(hotel Lambert) tzw. Wiel-
kiej Emigracji, skazany na 
śmierć przez cara Mikołaja:  
W ciągu całego mego życia 
widziałem w naszym kra-
ju tylko dwie partie. Par-
tię polską i antypolską, lu-
dzi godnych i ludzi bez su-
mienia, tych, którzy pragnę-
li ojczyzny wolnej i niepod-
ległej, i tych, którzy woleli 
upadlające obce panowanie 
—    oświadczał książę Adam 
Czartoryski.

3. Tymi „ludźmi godny-
mi, którzy pragnęli ojczyzny 

wolnej i niepodległej” nie-
wątpliwie byli po 1945 roku 
(a w zasadzie to po 1944) 
przede wszystkim ci, któ-
rzy w różny sposób włączyli 
się w działania powojennego 
podziemia niepodległościo-
wego i których z wdzięczno-
ścią wspominamy, w ustano-
wionym w 2011 roku, Naro-
dowym Dniu Pamięci „Żoł-
nierzy Wyklętych”. Zaś owi 
ludzie „bez sumienia, którzy 
woleli upadlające obce pano-
wanie”, to komuchy zarówno 
ci z bezpośredniego aparatu 
eksterminującego patriotów, 
jak i ci z administracji ko-
muszej realizujący wytyczne 
sowieckiego nadzorcy dzię-
ki, któremu otrzymali w cza-
sach PRL, do swoich brud-
nych łap, „knuta” na naród, 
czyli władzę absolutną w Pol-
sce.

4. Dzisiaj po absolut-
nej władzy tej współczesnej 
partii antypolskiej pozo-
stał tylko resentyment wy-
jących nieustannie z tęskno-
ty za „Wspaniałym 40-Le-
ciem” po pezetpeerowskich 
emerytów. Ale to nie ozna-
cza, że ta partia antypolska, 
straciła zupełnie wpływy. Są 
nawet miejsca, choćby ta-
kie jak u nas, gdzie komu-
szemu aparatowi włos z gło-
wy nie spadł, czyli nie stracił 
on żadnych synekur publicz-
nych – nawet jak biologia ko-
gokolwiek z nich zmogła to 
dziatwie swej komuszej- na 
ogół niedouczonej- schedę 
publiczną przekazali natych-
miast.   

5. Tym bardziej nie straci-
li oni wpływów w obszarze 
przekazu propagandowego. 
Mącą więc nadal z lubością 
ludziom w głowach, korzy-
stając przy tym pełnymi gar-
ściami z wywalczonej przez 
patriotów wolności, której 
oni sami nigdy narodowi nie 
dali. Nie dali, bo nie do szla-
chetnego szacunku dla wol-
ności innych, ale do prymi-
tywnego ciemiężenia bliź-
nich zdolni byli i są zarówno 
mentalnie, jak intelektualnie 
ludzie z partii antypolskiej. 
Nie szanowali oni wolno-
ści, bo nie tego wymagał od 
nich sowiecki okupant, któ-
ry tutaj potrzebował jedynie 
strażników i kapo dozorują-
cych niewolników.

6. W ramach tego mącenia 
ludziom w głowach przyje-
chał ostatnio do Nowogardu 
towarzysz Czarzasty, który 
wraz z innymi towarzysza-
mi, w tym towarzyszem Cza-
plą (jako czołowego dzia-
łacza SLD w województwie 
określił go właśnie sam se-
kretarz Czarzasty), rozsiedli 
się jak u siebie wśród ksią-
żek w miejskiej bibliotece.  
Biblioteka notabene ostat-
nio pogubiła się wyraźnie 
w obszarze swojej misji pu-
blicznej-ale o tym, kiedy in-
dziej. Towarzysze i przyjezd-
ni i miejscowi obecni na sali 
bibliotecznej, nie omieszkali 
oczywiście poużywać sobie, 
zgodnie z obowiązującymi 
u nich wytycznymi, na naro-
dowych bohaterach.

7. „Nie rzucajcie święto-
ści między wieprze” czyta-
my w Ewangeliach, co ozna-
cza także nie dyskutowanie 
ze świadomym złem. Dla-
tego nie będę polemizować 
ani z komuszymi kłamstwa-
mi nt. wymowy i oceny oczy-
wistych faktów z najnowszej 
historii Polski, ani polemi-
zować z tymi, którzy powta-
rzają brednie sowieckich pa-
chołków mających jeszcze 
krew niewinną na rękach (w 
tych dniach wspominamy 
choćby rocznicę morderstwa 
sądowego na gen. Fieldor-
fie- Nilu). Na koniec tylko 
i na skwitowanie komusze-
go spędu przywołam jeszcze 
raz profesora Uniwersytetu 
w Toruniu J. Bartyzela: Wara 
wam, szubrawcy, od naszych 
bohaterów.

PS. I jeszcze jedna szcze-
gólna dedykacja dotycząca 
autora portalowych anoni-
mowych wypocin, czyli pew-
nego nowogardzkiego eme-
ryta z LWP- nawet za cza-
sów komuny, nie tylko mło-
dzi ludzie, do których wte-
dy się zaliczałem, nie mie-
li wątpliwości co do pozio-
mu intelektualnego zlewów 
z LWP. - Wystarczy sięgnąć 
do powielanych wówczas 
tzw. ”kawałów”, czyli żar-
tów. Tak więc panie zlewie: 
kończ Pan wstydu oszczędź 
– mimo wszystko Świat (Pol-
ska) się zmienił... i nie poszła 
ta zmiana w stronę ciemnoty.            

Marek Słomski- 
genetyczny antykomuch   
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Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

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

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

zatrudni kierowców samochodów 
ciężarowych 

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

Bezpłatne kursy języka niemieckiego 
dla opiekunów osób starszych. 

Ilość miejsc ograniczona. 
Po kursie gwarantowana praca,  

duża baza ofert i atrakcyjne zarobki. 

Zadzwoń 517 175 599.                          

MECENAS PLATYNOWY MECENAS ZŁOTYPATRONAT NARODOWY WSPÓŁORGANIZATOR

PARTNERPARTNER BIEGOWYPARTNER FINANSOWYPARTNER EDUKACYJNY

PATRON MEDIALNY PARTNER MEDIALNY
     

TYGODNIK LISICKIEGO

Patronat Narodowy Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy 
w Stulecie Odzyskania Niepodległości

ORGANIZATOR

PATRONAT HONOROWY PARTNER BIEGOWY PATRON MEDIALNYDARCZYŃCA

Przewodniczący
Rady Miasta 

w Nowogardzie
PIOTR SŁOMSKI

Starosta
Powiatu 

Goleniowskiego
TOMASZ KULINICZ

Niedziela, 4.03.2018

Nowogard 
Plac Szarych Szeregów

10.00 - Otwarcie biura 
      zawodów

11.30 - Bieg dzieci na 
      dystansie 196,30m

11.45 - Uroczyste 
      otwarcie zawodów

12.00 - Bieg główny 

14.00 - Zakończenie 
      zawodów

Dystans: 1963 m  i  196,30 m   Kontakt: 697 769 948Serdeczne podziękowania 
dla mieszkańców parafii Jenikowo, 

rodziny  
Stachnickich, Wdowiaków, Milewskich, 

Krystyny Jankowskiej,  
Kornelii Jemilianowicz, 
Artura Laskowskiego,  

Adama Fedeńczaka 
i kolegów z pracy  

za wsparcie i pomoc.

Andrzej i Adam Komornik 

PODZięKOWAniA

Zarząd Koła PZW “Tęczak” zaprasza Wędkarzy 
na zawody pod lodowe, które organizuje 

na jeziorze Karsk. 
Zawody odbędą się dnia 4 marca (niedziela), 

zbiórka nad jeziorem w Karsku 
(przy pomoście) o godz. 9.30. 

Dojazd we własnym zakresie, wpisowe 10 zł. 
Zapisy do soboty 3 marca w sklepie wędkarskim 

„Tęczak”, przy ul. Waryńskiego. 
Zarząd Koła PZW Tęczak w Nowogardzie 

Uwaga!!!  W przypadku niekorzystnych warunków, z uwagi na bezpie-
czeństwo, zawody mogą być odwołane. 
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REKLAMA

Szkoła Podstawowa w Żabowie

Dzień Seniora to wyjątkowe 
święto w naszej szkole 
Zapraszanie Babć i Dziadków w tak wyjątkowym dniu wpisało się w tradycję Szkoły Podstawowej w Żabowie. To niezwy-
kły dzień, nie tylko dla dzieci, ale przede wszystkim dla wszystkich seniorów, którzy zaszczycili nas swoją obecnością.

Babcia i Dziadek to bardzo waż-
ne osoby w życiu każdego dziecka. 
Dlatego, by wyrazić swą wdzięcz-
ność i miłość uczniowie klas 
0-VII, pod czujnym okiem wy-
chowawców,  przygotowali cieka-
wy program artystyczny. Dzieci 
zaprezentowały swoje zdolności 
wokalne, recytatorskie i taneczne. 
Były liczne piosenki, wzruszają-

ce wierszyki i wesołe przedstawie-
nia kabaretowe. Goście z dumą 
patrzeli na zdolnych artystów na-
gradzając ich gromkimi brawa-
mi. Rozpromienione twarze Babć 
i Dziadków po raz kolejny udo-
wodniły, jak ważne są takie spo-
tkania.

Po części artystycznej zaprosili-
śmy zacnych gości   na słodki po-

częstunek przygotowany przez 
Rodziców naszej szkoły. Nie za-
brakło również wspólnych przy-
śpiewek i zabawy przy dobrej mu-
zyce.

Kochanym Babciom i drogim 
Dziadkom jeszcze raz życzymy 

Babcie i Dziadkowiie z dumą patrzą na postępy artystyczne swoich wnuków

Oby się tylko nie pomylić przed zacnymi gośćmi

zdrowia i samych pięknych chwil 
w życiu. Dziękujemy, że każdego 
roku jesteście z nami i mamy na-

dzieję, że uroczystość Dnia Senio-
ra na długo zapisze się w Waszej 
pamięci.                        Inf. własna
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Kącik kolekcjonera

Wyklęci przez 
komunistów żołnierze 
niezłomni - August 
Emil Fieldorf ps. „Nil” 
Urodzony 20 marca 1895 r. w Krakowie. Tu ukończył 
szkołę męską im. św. Mikołaja, a następnie I Męskie Se-
minarium. W 1910 r. wstąpił do Towarzystwa Sportowo-
-Gimnastycznego „Strzelec”, gdzie ukończył szkołę pod-
oficerską. 

6 sierpnia 1914 r. zgłosił 
się na ochotnika do Legio-
nów Polskich i wyruszył na 
front rosyjski.  W kwietniu 
1944 r. zaczął tworzyć głębo-
ko zakonspirowaną organi-
zację „Niepodległość” (NIE), 
działającą w warunkach spo-
dziewanej sowieckiej okupa-
cji Polski. 7 marca 1945 r. so-
wieckie NKWD aresztowa-
ło go w Milanówku pod fał-
szywym nazwiskiem Walen-
ty Gdanicki. Nierozpoznany, 
jako generał „Nil”, został ode-
słany z siedziby NKWD we 
Włochach do Rembertowa, a 
stamtąd 21 marca 1945 r. wy-
wieziony na Ural do obozów 
pracy: Bieriozówka, Stupino i 
Hudiakowo. Po odbyciu kary 
w październiku 1947 r. po-
wrócił do Polski i zamieszkał 
pod fałszywym nazwiskiem w 
Białej Podlaskiej. Do działal-
ności konspiracyjnej nie wró-
cił. Po krótkich pobytach w 
Warszawie i Krakowie osta-
tecznie osiadł w Łodzi. 10 li-
stopada 1950 r. aresztowany w 
Rejonowej Komendzie Uzu-
pełnień w Łodzi, przewiezio-

ny do Warszawy i osadzony w 
areszcie przy ul. Rakowieckiej. 
16 kwietnia 1952 r. skazany na 
karę śmierci, jako „zbrodniarz 
faszystowsko-hitlerowski”. 
Powieszony 24 lutego 1953 r. 

23 lutego 2018 roku Naro-
dowy Bank Polski wprowa-
dził do obiegu srebrną mo-
netę o nominale 10 zł z serii 
Wyklęci przez komunistów 
żołnierze niezłomni - Au-
gust Emil Fieldorf ps. „Nil”.

Srebrna moneta została wy-
konana z próby metalu Ag 
925/1000. Wymiary tej mone-
ty to 32,00 mm, a masa 14,14 
g. Przy jej produkcji wykorzy-
stano stempel lustrzany (tam-
pondruk). Brzeg (bok) gład-
ki. Nakład monety: do 15 000 
sztuk. Na rewersie monety 
znajdują się wizerunki: Au-
gusta Emila Fieldorfa „Nila”, 
orderu Virtuti Militari, bia-
ło-czerwonej flagi z symbo-
lem Polski Walczącej oraz na-
pis „Zachowali się jak trzeba”. 
Projektantem monety jest Do-
brochna Surajewska.

Koło Numizmatyczne
i Klub Kolekcjonera w Nowogardzie

Święto Służby Więziennej

Uroczysta odprawa w ZK  
w Nowogardzie
20 lutego br., w Zakładzie Karnym w Nowogardzie, odbyła się uroczysta odprawa, podczas 
której funkcjonariusze odebrali akty nadania wyższych stopni służbowych.

W uroczystości udział wzię-
li płk Ryszard Chruściel - Dyrek-
tor Okręgowy Służby Więziennej 
w Szczecinie, ppłk Mariusz Domi-
nowski - Dyrektor Zakładu Kar-
nego w Nowogardzie, kpt. Zbi-
gniew Haściło - Przewodniczą-
cy Zarządu Okręgowego NSZZF 
i PW w Szczecinie, Ryszard Bier-
nat - Dyrektor Przedsiębiorstwa 
Państwowego GARDIA w Nowo-
gardzie, ksiądz kapelan Grzegorz 
Legutko oraz członkowie kierow-

nictwa jednostki. Dyrektor Okrę-
gowy w krótkim przemówieniu 
pogratulował nominowanym na 
wyższe stopnie i wyróżnionym 
funkcjonariuszom, a także złożył 
podziękowania za zawodowy pro-
fesjonalizm, jakim wykazują się w 
swojej codziennej służbie. W gro-
nie awansowanych znalazło się 20 
funkcjonariuszy, którym nada-
no wyższe stopnie w korpusie ofi-
cerskim, chorążych i podofice-
rów. Srebrną odznaką „Za Zasłu-

gi w Pracy Penitencjarnej” został 
wyróżniony 1 pracownik cywil-
ny p. Wojciech Kierski, natomiast 
brązowe odznaki „Za Zasługi w 
Pracy Penitencjarnej” otrzymało 
3 funkcjonariuszy: chor. Jarosław 
Grzejszczak, st. sierż. sztab. Artur 
Kwiatkowski oraz kpt. Marta Że-
tecka-Krugła. 
Rzecznik prasowy Zakładu Karnego 

w Nowogardzie
por. Przemysław Sońtka 

Foto: ppor. Radosław Karmazyn

Funkcjonariusze SW i zaproszeni goście podczas uroczystej odprawy w Zakładzie Karnym w Nowogardzie
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Pomorzanin ogrywa iskrę Banie

Dwa gole Damiana Kosiora
W miniony weekend piłkarze Pomorzanina Nowogard rozgrywali kolejny mecz sparingowy. 
Rywalami byli piłkarze Iskry Banie, na co dzień występujący w A-Klasie. Podopieczni Zbi-
gniewa Gumiennego wygrali 4:2, kontrolując boiskowe wydarzenia. Kolejne trafienia zanoto-
wał Damian Kosior, którego przesunięcie z obrony na pomoc przynosi pożądane efekty.

Iskra Banie – Pomorzanin Nowogard 2:4 (1:2)
Gole: Damian Kosior (27’, 48’), Gracjan Wnuczyński (44’), Kamil Lewandow-

ski (52’)
Skład: Kornel Pękala – Marcin Skórniewski, Arkadiusz Balcer, Michał Komen-

da, Natan Wnuczyński – Gracjan Wnuczyński, Maciej Grzejszczak, Damian Ko-
sior, Maciej Dobrowolski – Kamil Lewandowski, Kacper Litwin; zmiany: Paweł Królik, Michał Teodorczyk, 
Konrad Adamek, Karol Osakiewicz, Michał Fedak, Michał Piątkowski.  

Piłkarze Pomorzanina Nowo-
gard i Iskry Banie mecz sparin-
gowy rozegrali w minioną sobo-
tę. Trener Zbigniew Gumienny 
w końcu mógł skorzystać z licz-
niejszej kadry piłkarzy. Po 45 mi-
nut rozegrali dwaj nowogardz-
cy bramkarze, w drugiej połowie 
Kornela Pękalę zmienił Michał 
Piątkowski. Iskra Banie choć wy-
stępuje w A-Klasie, to dobrze się 
spisuje w tamtych rozgrywkach 
i w meczu z Pomorzaninem mo-

mentami pokazywała dobrą piłkę. 
Pierwsi bramkę zdobyli nowogar-
dzianie. W 27. minucie oskrzydla-
jącą akcję przeprowadził Gracjan 
Wnuczyński, który idealnie do-
środkował z prawej strony boiska, 
a nabiegający na piłkę Damian 
Kosior z bliskiej odległości po-
konał golkipera rywali. Iskra wy-
równała w 40. minucie, wówczas 
doszło do zamieszania w polu 
karnym i Kornel Pękala został po-
konany strzałem przy słupku. Po-
morzanin jeszcze przed przerwą 
ponownie wrócił na prowadze-
nie. W 44. minucie tym razem z 
prawego skrzydła dośrodkował 
Kacper Litwin, a jego podanie na 
gola zamienił Gracjan Wnuczyń-
ski. Po zmianie stron Pomorza-
nin podwyższył wynik na 3:1. W 
48. minucie na indywidualną ak-
cję zdecydował się Damian Ko-
sior, który mocno uderzył z oko-
ło 18 metrów. Pomimo tego, że 
strzał zmierzał w środek bram-
ki, źle ustawiony bramkarz rywali 
nie zdołał zatrzymać futbolówki. 
Warto zauważyć, że Damian Ko-
sior grając na środku obrony tak-
że potrafił strzelać gole dla Pomo-
rzanina, głównie po stałych frag-

mentach gry. Decyzja Zbigniewa 
Gumiennego o przesunięciu Da-
miana Kosiora do pomocy przy-
nosi dobre efekty, gdyż ten piłkarz 
w sparingach regularnie stwarzał 
zagrożenie pod bramkami rywali. 
Chwilę później, bo w 52. minucie 
długie podanie otrzymał Kamil 
Lewandowski, który uwolnił się 
spod opieki obrońców Iskry i zna-
lazł się w sytuacji sam na sam z 
golkiperem rywali. Kamil Lewan-
dowski minął bramkarza i posłał 
piłkę do pustej bramki strzela-
jąc czwartego gola dla Pomorza-
nina. W 73. minucie Iskra zdoła-
ła jeszcze raz pokonać bramkarza 
nowogardzian, ustalając tym sa-
mym wynik meczu na 4:2 dla Po-
morzanina. Dodajmy, że następ-
nego dnia – w niedzielę – junio-
rzy Pomorzanina rozgrywali spa-
ring z seniorskim zespołem Ja-
strzębia Łosośnica. Młodzi piłka-
rze z Nowogardu przegrali w tym 
starciu 6:2, a gole dla Pomorzani-
na strzelali Mateusz Toruński oraz 
Kacper Kozioł. Juniorzy walczyli, 
jak równy z równym do przerwy 
tego meczu ze starszymi rywala-
mi, gdyż po 45. minutach było 1:1. 

KR 

Damian Kosior w meczu z Iskrą Banie 
zdobył dwie bramki

Szkoła Podstawowa w Osinie

Zawodowe walentynki
„Talent jest jak kawałek szlachetnego, ale surowego metalu; dopiero pilna praca go obrobi i war-
tość mu wielką nada.” - słowa Stanisława Staszica podkreślają wartość pracy w życiu człowieka. 
Wszyscy wiemy, że zawód, który wykonujemy lub będziemy wykonywać, powinien być dla nas 
źródłem radości, dlatego istotne jest, aby nasi uczniowie – szczególnie ci, którzy w niedługim 
czasie opuszczą mury naszej szkoły – poznali blaski i cienie wielu zawodów.

Od początku roku szkolnego w 
naszej szkole realizowany jest pro-
jekt pn. Poprawa jakości kształce-
nia oraz dostosowanie naucza-
nia do potrzeb rynku pracy. W 
ramach tego projektu, 16 lutego 
2018 r., odbyła się impreza pod 
nazwą Zawodowe Walentynki.

Tego dnia każda klasa miała za 
zadanie zaprezentować wybra-
ny przez siebie zawód. I tak mo-
gliśmy odwiedzić salon fryzjerski, 
mogliśmy posmakować smakoły-
ków od cukierników i kucharzy. 
Dziewczęta i panie z chęcią ko-
rzystały z salonu kosmetycznego. 

Mogliśmy zobaczyć mecz roze-
grany przez zawodowych piłkarzy 
oraz przeżyć morską przygodę. 
Były też zawody z branży rozryw-
kowej, zobaczyliśmy pokaz iluzjo-
nistyczny, zabawę oferowały dwie 
sale dyskotekowe, fotograf udo-
stępnił modną w ostatnim czasie 
fotobudkę. A kto chciał się wyci-
szyć, mógł pójść do zaaranżowa-
nego lasu, by móc poznać specyfi-
kę pracy leśnika.

Wysiłki każdej klasy były oce-
niane przez trzyosobową komi-
sję w skład której wchodzili: pa-
nie Jowita Pawlak – koordynator-

ka wspominanego powyżej pro-
jektu, Tatiana Olbert – dyrek-
tor Szkoły Podstawowej w Osi-
nie i pan Krzysztof Szwedo - wójt 
gminy Osina. Ostatecznie wyniki 
konkursu wyglądają następująco:

W kategorii klas 0- 3 SP zwy-
ciężyły: klasa 0 z wychowawczy-
nią panią Elżbietą Chodor (salon 
fryzjerski), oraz klasa 3a z wycho-
wawczynią panią Katarzyną Pacz-
kowską (marynarze).

W kategorii klas 4 – 6 SP zwy-
ciężyła klasa 4a z wychowawczy-
nią panią Natalią Soską (cukier-
nicy).

W kategorii klas 7 i klas gimna-
zjalnych zwyciężyła klasa 7b z wy-
chowawczynią panią Dorotą An-
drzejewską (leśnik).

Wszystkie wyróżnione klasy 
otrzymały w nagrodę możliwość 
udziału w warsztatach edukacyj-
no – artystycznych.

Należy jednak zaznaczyć, że 
wybór najlepszych prezentacji z 
pewnością nie należał do najła-
twiejszych, ponieważ wszystkie 
prezentacje odznaczały się du-
żym zaangażowaniem i wysiłkiem 
uczniów i nauczycieli.

Projekt realizowany przez Gmi-
nę Osina w ramach działania 
RPZP.08.05.00 Upowszechnie-
nie edukacji przedszkolnej oraz 
wsparcie szkół i placówek pro-
wadzących kształcenie ogólne 
oraz uczniów uczestniczących w 
kształceniu podstawowym, gim-
nazjalnym i ponadgimnazjalnym 
w ramach Kontraktów Samorzą-
dowych finansowany ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego.

Ewelina Wszelaki

Uczniowie SP w Osinie zapoznali się z pracą m.in. marynarzy

Jedni ze zwyciężców Zawodowych wa-
lentynek w SP Osina, którzy pokazali 
prace fryzjerów
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Osińska Liga Piłki Siatkowej

Czermnica wygrywa w meczu „gigantów”
W minioną niedzielę (25 lutego), w hali ZSP w Osinie została rozegrana ostatnia kolejka rundy zasadniczej Osińskiej Ligi Piłki Siatkowej. Siatkarze sta-
nęli na wysokości zadania i kibice oglądali zacięte i pasjonujące pojedynki. W meczu na szczycie Czermnica pokonała Czarnych Nowogard. Bardzo do-
bry mecz rozegrali także zawodnicy z Krzywic oraz Wojcieszyna. Kikorze za sprawą drugiego walkowera zostały zdyskwalifikowane i rywalizację w lidze 
zakończyły na ostatnim miejscu. 

O tym, jak nieoczekiwane re-
zultaty padły podczas ostatniej 
kolejki niech świadczy choć-
by wynik konkursu, jaki zor-
ganizował dla kibiców organi-
zator ligi. Należało wytypować 
wyniki spotkań 11. kolejki, a na 
zwycięzcę czekała piłka Mol-
tenV5M 1900. Nikt jednak nie 
zdołał przewidzieć rezultatów, 
jakimi zakończyły się niedziel-
ne spotkania. W pierwszym me-
czu Parlino nie doczekało się ry-
wali z Kikorzy. Choć siatkarze z 
Kikorzy telefonicznie potwier-
dzili swoją obecność, nieste-
ty problemy z kadrą i transpor-
tem spowodowały, że Kikorze 
oddały drugi mecz walkowerem 
i zakończyły udział w IX edycji 
OLPS na ostatnim miejscu. Par-
lino również nie awansowało do 
pierwszej ósemki, ale już w nie-
dzielę zawodnicy z Parlina zapo-
wiedzieli swój udział i walkę w X 
edycji. W drugim meczu walczy-
li siatkarze z Żabowa oraz Słaj-
sina. Pewne zwycięstwo odnie-
śli podopieczni Miłosza Rybaka, 
pomimo jego nieobecności. Ża-
bowo starało się, ale nie zdobyło 
nawet 1 punktu, choć i wygrana 
nic by nie zmieniła. Żabowo, że-
gna się z IX edycją, z kolei Słajsi-
no zajmuje 8. lokatę i walczy da-
lej, trafiając w play-off na lidera 
Czarnych Nowogard. W trzecim 
meczu kibice obejrzeli bardzo 
zacięty pojedynek. Krzywice po-
dejmowały Wojcieszyn. Nie za-
brakło wielu ładnych akcji, a sala 
wypełniła się po brzegi. Wspa-

niały doping kibiców z Wojcie-
szyna, nie pomógł tej drużynie 
wygrać w pierwszym secie, któ-
ry przy wyniku 25:22 padł łu-
pem obrońców tytułu. Los od-
mienił się w kolejnych partiach. 
Drugi set to wygrana Wojcieszy-
na  25:20, natomiast trzeci set to 
wynik 25:21. Wojcieszyn inka-
suje dwa punkty, a tabela tak się 
ułożyła, że te zespoły ponownie 
zagrają ze sobą w ćwierćfinale w 
parach 4-5. Przeciwko sobie za-
gra kilku zawodników, którzy na 
co dzień grają w III Lidzie Mę-
skiej SGS Goleniów, jedno przed 
tym meczem jest pewne -  bę-
dzie się działo. Czwarty pojedy-
nek to starcie „gigantów” - lider 
Czarni Nowogard i wiceliderzy z 
Czermnicy. Kibice byli świadka-
mi prawdziwej siatkarskiej woj-
ny. Nie zabrakło niczego, co ki-
bice chcą zobaczyć w siatkówce, 
czyli mocnych ataków, dobrego 
przyjęcia, skutecznych bloków, 
mocnej zagrywki i ofiarnego po-
święcenie w każdej akcji. Każdy 
z setów rozgrywany był na prze-
wagi. Dwa pierwsze zakończyły 
się zwycięstwem Czermnicy, w 
stosunku 29:27 i 25:23. Nowo-
gard był lekko rozluźniony, bo 
i tak już wcześniej zapewnił so-
bie 1. miejsce w grupie, pomimo 
tego Czarni nie oddali meczu 
bez walki. Dobra zagrywka roz-
grywającego Marcina Baryczy i 
jego 4 asy serwisowe, pomogły 
wygrać nowogardzianom po za-
ciętej walce 27:25. W kolejnym 
pojedynku Węgorza podejmo-

wały Gwiazdę Osina. Również 
był to bardzo zacięty i wyrówna-
ny pojedynek. Dobra gra Gwiaz-
dy pozwoliła tej drużynie wy-
grać dwa pierwsze sety, a następ-
nie od prowadzenia rozpocząć 
trzecią partię. Podopieczni Prze-
mysława Laszkiewicza podnieśli 
się jednak i zdobyli 1 punkt, po 
wygranej w 3 secie 26:24. Okazja 
do rewanżu pojawi się już za ty-
dzień. Również i te zespoły po-
nownie zagrają ze sobą  w nad-
chodzących ćwierćfinałach. Na 
koniec Michorek zagrał z żegna-
jącym się z ligą Bruklinem Osi-
na. Na uwagę zasługuje ładna 
gra młodych siatkarzy z Osiny. 

Michorek sprawiał wrażenie ze-
społu zaskoczonego dobrą grą 
rywali z ostatniej pozycji w ta-
beli. W pierwszym secie gra była 
zacięta, a Bruklin prowadził do 
momentu 22:21. Siatkarze Mi-
chorka proszą o czas, a po prze-
rwie zrobiło się 23:23. Kolejne 
dwa punkty zdobywają siatkarze 
z Michorka i wygrywają pierw-
szego seta. Dwa kolejne sety po-
mimo wyniku do 18. i 16. punk-
tów dla Michorka, były bardzo 
ładne i wzbudzały podziw kibi-
ców. Młody zespół Bruklin Osi-
na zagrał najładniejszy mecz w 
rundzie zasadniczej i dzięki ko-
legom z Kikorzy, którzy odda-

li drugiego walkowera nie za-
jął ostatniego miejsca w tabeli. 
Koniec rundy zasadniczej i te-
raz siatkarze walczący w Osiń-
skiej Lidze Piłki Siatkowej roz-
poczynają decydującą rozgryw-
kę. Najlepsze 8 zespołów zagra 
w ćwierćfinale, a przegrani od-
padną z rozgrywek. Specjalnie 
ze względu na play-offy, mecze 
będą już trwały do 3 wygranych 
setów. Już dziś serdecznie zapra-
szamy miłośników siatkówki do 
hali ZSP w Osinie. Przy artyku-
le publikujemy komplet wyni-
ków oraz tabelę po 11. kolejce.   

KR

Osińska Liga Piłki Siatkowej
11. kolejka:
Parlino – Kikorze  3:0 (25:0, 25:0, 25:0)
Słajsino – Żabowo  3:0 (25:16, 25:13, 25:18)
Krzywice – Wojcieszyn 1:2 (25:22, 20:25, 21:25)
Czermnica – Nowogard 2:1 (29:27, 25:23, 25:27)
Węgorza – Gwiazda  1:2 (20:25, 22:25, 26:24)
Michorek – Bruklin  3:0 (25:23, 25:18, 25:16)

M M Zw. Po. P Sety +/- Małe pkt.
1 Czarni Nowogard 11 9 2 28 28 – 5 816 – 556 
2 Czermnica 11 9 2 26 26 – 7 793 – 601 
3 Gwiazdy Osina 11 8 3 25 25 – 8 771 – 593 
4 KEMKA Krzywice 11 8 3 22 22 – 11 765 – 641 
5 Wojcieszyn 11 8 3 21 21 – 12 745 – 686 
6 Węgorza 11 6 5 20 20 – 13 756 – 676 
7 Michorek 11 6 5 16 16 – 17 726 – 685 
8 Słajsino 11 5 6 16 16 – 17 674 – 697 
9 Żabowo 11 3 8 9 9 – 24 640 – 758 
10 Parlino 11 2 9 7 7 – 26 614 – 720 
11 Bruklin Osina 11 0 11 1 1 – 32 421 – 822 
12 Kikorze 11 2 9 7 7 – 26 479 – 765 

Krzywice oraz Wojcieszyn stoczyły bardzo ładne spotkanie. Te dwie drużyny spotkają się ze sobą także w ćwierćfinale

Na zdjęciu siatkarze Czermnicy oraz Czarnych Nowogard, którzy rozegrali w 11. kolejce mecz na szczycie
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Kijana Redakcja "WBREW": Monika Rasowska, Aleksandra Lisowska

Spotkanie z 
przedstawicielami US 

20 lutego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica od-
było się spotkanie z przedstawicielami Uniwersytetu Szczecińskiego dla 
klas IV. Tematem spotkania było przedstawienie oferty edukacyjnej US. Spotkanie na temat kiboli, 

blokersów i grup podwórkowych 
Dnia 23 lutego 2018 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych odbyło się spotkanie w ra-
mach programu „Bezpieczna Szkoła”, pod tytułem: „Kibole, blokersi, grupy podwórko-
we – co robić, jeśli rozpoznasz zagrożenie, jak się bronić przed wciągnięciem do paczki”. 

Zajęcia zostały poprowadzo-
ne przez Pana porucznika Mar-
cina Skórniewskiego z Zakładu 
Karnego w Nowogardzie oraz 
Pana aspiranta Damiana Deni-
siewicza i młodszego aspiran-
ta Pana Tomasza Pokorskiego z 
Komisariatu Policji w Nowogar-

dzie. Podczas zajęć wyświetlano 
film pt.: „Ustawka Arka-Śląsk 
2003” oraz poruszane były za-
gadnienia związane z tematyką 
zajęć. W spotkaniu brała udział 
młodzież z Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych w Nowogar-
dzie – I TIPS, I M/K, III M, III 

TI, IV THE, III TOH, I E, II TŻ, 
III TPS, IV TŻ, III TŻ, I TEHO, 
IV TH. 

Spotkanie zostało zorganizo-
wane przez katedrę wychowa-
nia fizycznego w ZSP Nowo-
gard. 

 Przedstawiciel ZK w Nowogardzie 

 Przedstawiciele KP w Nowogardzie 

Wspólne zdjęcie 

Walentynki w ZSP 
14 lutego okazji Dnia Walentynek w naszej szkole zosta-
ła przygotowana gazetka na temat Dnia Wszystkich Zako-
chanych, którą można oglądać w holu szkoły. Dodatkowo 
tego dnia w murach naszej szkoły rozbrzmiewała roman-
tyczna muzyka:)                                 Monika Rasowska, klasa III TE 

 Z holu szkoły dobiegała tego dnia muzyka:) 

 Uczniowie podczas  spotkania

Walentynkowa wystawa 

Prowadzący spotkanie 



27.02-1.3.2018 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

13

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

ROZKłAD JAZDY PKP

Sprzedam mieszkanie 
własnościowe w centrum 

Nowogardu o pow. 60 m2, 
IV piętro – cena 210 tys. zł. 

Tel. 608 392 453

ENDOKRYNOLOGICZNY
Lek. med. Adriana Dubińska-Walczak

specjalista chorób wewnętrznych
- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

CHORÓB CUKRZYCY I NADCIŚNIENIA
Lek. Ewa Zdawska

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista diabetolog 

GABINETY MEDYCZNE

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

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

pn., wt. - 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)
U W A G A
Od dnia 10.12.2017r nastąpiła zmiana rozkładu jazdy pociągów, po-

niżej prezentujemy godziny odjazdów pociągów z Nowogardu w kie-
runku na Szczecin Główny i Kołobrzeg.

Kierunek Szczecin Główny:
Godz. Od-

jazdu:
Nowogard

Stacje pośrednie: Przystanek 
końcowy:

Szczecin 
Główny

04:50
pon.-piąt.

Wyszomierz, Osina, Mosty, Gole-
niów, Kliniska, Szczecin Dąbie, Szcze-
cin Zdroje, Szczecin Port Centralny,

05:48

06:36
pon.-sob.

Wyszomierz, Osina, Mosty, Gole-
niów, Kliniska, Szczecin Dąbie, Szcze-
cin Zdroje, Szczecin Port Centralny,

07:38

07:47
pon.-niedz. 

Wyszomierz, Osina, Mosty, Gole-
niów, Kliniska, Szczecin Dąbie, Szcze-
cin Zdroje, Szczecin Port Centralny,

08:59

10:21
pon.-niedz.

Wyszomierz, Osina, Mosty, Gole-
niów, Kliniska, Szczecin Dąbie, Szcze-
cin Zdroje, Szczecin Port Centralny,

11:34

14:27
pon.-niedz.

Wyszomierz, Osina, Mosty, Gole-
niów, Kliniska, Szczecin Dąbie, Szcze-
cin Zdroje, Szczecin Port Centralny,

15:40

16:36
pon.-niedz.

Wyszomierz, Osina, Mosty, Gole-
niów, Kliniska, Szczecin Dąbie, Szcze-
cin Zdroje, Szczecin Port Centralny,

17:49

18:39
pon.-niedz.

Wyszomierz, Osina, Mosty, Gole-
niów, Kliniska, Szczecin Dąbie, Szcze-
cin Zdroje, Szczecin Port Centralny,

19:55

Kierunek Kołobrzeg:
Godz. Od-

jazdu:
Nowogard

Stacje pośrednie: P r z y s t a -
nek końco-
wy:

Kołobrzeg
07:48
pon.-sob.

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

09:02

09:20
sobota,nie-

dziela

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

10:29

11:49
pon.-niedz.

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

13:00

13:47
pon.-piąt.

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

15:07

15:56
pon.-niedz.

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

17:15

17:57
pon.-niedz

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

19:19

20:23
pon.-sob.

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

21:37

21:55
p o n - p i ą t . , 

niedziela
1 przesiadka

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

22:59

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej

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

ATERIMA MED 
Opiekunki Niemcy. 

Nawet 5400 PLN netto + 
premie, opłacony przejazd 

i ubezpieczenie. 
Tel. 91 5065555 

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
T P E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 0 0 - o - 5:30 6:10 7:05 8:05 11:15 12:15 13:30 14:50 15:45 16:45 17:30
2 ul. Bema 1 1 1 - o - 5:31 6:11 7:06 8:06 11:16 12:16 13:31 14:51 15:46 16:46 17:31
3 ul. Armii Krajowej 17 2 2 - o - 5:33 6:13 7:08 8:08 11:18 12:18 13:33 14:53 15:48 16:48 17:33
4 ul. Kościuszki 36 2 2 - o - 5:34 6:15 7:10 8:10 11:20 12:20 13:35 14:55 15:50 16:50 17:35
5 ul. Wojska Polskiego 4 3 3 - o - 5:35 6:18 7:13 8:13 11:23 12:23 13:38 14:58 15:53 16:53 17:38
6 ul. Kościelna 3 3 - o - 5:36 6:20 7:15 8:15 11:25 12:25 13:40 15:00 15:55 16:55 17:40
7 Dworzec PKS 4 4 - o - 5:38 6:23 7:18 8:18 11:28 12:28 13:43 15:03 15:58 16:58 17:43
8 ul. 3 Maja < 4 - o - < < < 8:21 < 12:31 < < 16:01 < <
9 Dworzec PKS < 4 - o - < < < 8:23 < 12:33 < < 16:03 < <

10 ul. Bankowa 5 5 - o - 5:39 6:24 7:19 8:24 11:29 12:34 13:44 15:04 16:04 16:59 17:44
11 ul. 15 Lutego 6 6 - o - 5:40 6:25 7:20 8:25 11:30 12:35 13:45 15:05 16:05 17:00 17:45
12 ul. Żeromskiego SP2 6 6 - o - 5:41 6:27 7:22 8:27 11:32 12:37 13:47 15:07 16:07 17:02 17:47
13 ul. Żeromskiego 6 6 - o - 5:42 6:28 7:23 8:28 11:33 12:38 13:48 15:08 16:08 17:03 17:48
14 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 7 7 - o - 5:43 6:30 7:25 8:30 11:35 12:40 13:50 15:10 16:10 17:05 17:50
15 ul. Boh. Warszawy „POM” 7 7 - o - 5:44 6:31 7:26 8:31 11:36 12:41 13:51 15:11 16:11 17:06 17:51
16 ul. Radosława 8 8 - o - 5:45 6:33 7:28 8:33 11:38 12:43 13:53 15:13 16:13 17:08 17:53

z powrotem
POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
T P E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława - - o 5:45 6:35 7:30 8:35 11:50 12:50 14:30 15:20 16:20 17:10 18:05
2 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” o < < 7:31 8:36 < < < < < < <
3 ul. Boh. Warszawy „GS” - - o 5:46 6:36 7:32 8:37 11:51 12:51 14:31 15:21 16:21 17:11 18:06
4 ul. Boh. Warszawy 7 - - o 5:48 6:38 7:34 8:39 11:53 12:53 14:33 15:23 16:23 17:13 18:08
5 ul. 700 Lecia - - o 5:50 6:40 7:36 8:41 11:55 12:55 14:35 15:25 16:25 17:15 18:10
6 ul. 5-go Marca - - o 5:53 6:43 7:39 8:44 11:58 12:58 14:38 15:28 16:28 17:18 18:13
7 ul. Kościuszki 36 - - o 5:55 6:45 7:41 8:46 12:00 13:00 14:40 15:30 16:30 17:20 18:15
8 ul. Wojska Polskiego 4 - - o 5:56 6:46 7:42 8:47 12:01 13:01 14:41 15:31 16:31 17:21 18:16
9 ul. Armii Krajowej 46 - - o 5:58 6:48 7:44 8:49 12:03 13:03 14:43 15:33 16:33 17:23 18:18

10 ul. Armii Krajowej 29 - - o 5:59 6:49 7:45 8:50 12:04 13:04 14:44 15:34 16:34 17:24 18:19
11 ul. Bema 9 - - o 6:01 6:51 7:47 8:52 12:06 13:06 14:46 15:36 16:36 17:26 18:21
12 Osiedle Bema - - o 6:03 6:53 7:49 8:54 12:08 13:08 14:48 15:38 16:38 17:28 18:23

Urz. Przyst.

Nr kursu

Urz. Przyst.

Nr kursu

NOWOGARD UL. RADOSŁAWA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 – NOWOGARD  OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

Kolumna przystanków

Nr przyst. Km Pręd. 
tech.

NOWOGARD OS. BEMA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 - NOWOGARD  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

Kolumna przystanków

Nr przyst. Km Km Pręd. 
tech.

TAM
SZ 25

1
T P E, F

1 Dworzec PKS - o - 10:55
2 ul. 3 Maja - o - 10:57
3 ul. Bankowa - o - 11:00
4 ul. 5-go Marca - o - 11:02
5 ul. Kościuszki 36 - o - 11:04
6 ul. Romualda Traugutta - o - 11:05
7 ul. Wojska Polskiego 4 - o - 11:06
8 ul. Armii Krajowej 46 - o - 11:08
9 ul. Armii Krajowej 29 - o - 11:09

10 ul. Bema 9 - o - 11:11
11 Osiedle Bema - o - 11:14

TAM
SZ 25

1
T P E, F

1 Osiedle Bema - o - 8:55
2 ul. Bema 1 - o - 8:56
3 ul. Armii Krajowej 17 - o - 8:58
4 ul. 5-go Marca - o - 8:59
5 ul. Kościuszki 36 - o - 9:00
6 ul. Wojska Polskiego 4 - o - 9:01
7 ul. Kościelna - o - 9:03
1 Dworzec PKS - o - 9:07

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
F - kursuje dnia 1 listopada i 24 grudnia
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
< -  nie zatrzymuje się

Nr przyst.

2
1
0

2
1
0

3
3
4
4
5

Pręd. 
tech.

Urz. Przyst.

Nr kursu

5
5

 OS. BEMA –  UL. KOŚCIUSZKI 36 -   DWORZEC PKS

LP Dworce i przystanki

Kolumna przystanków

Nr przyst. Km

2
3
3
4
4
4

Pręd. 
tech.

Urz. Przyst.

Nr kursuKm

 DWORZEC PKS –  UL. WOJ. POLSKIEGO 4 -   OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

Kolumna przystanków

TAM
SZ 25

1
T P E, F

1 Dworzec PKS - o - 10:55
2 ul. 3 Maja - o - 10:57
3 ul. Bankowa - o - 11:00
4 ul. 5-go Marca - o - 11:02
5 ul. Kościuszki 36 - o - 11:04
6 ul. Romualda Traugutta - o - 11:05
7 ul. Wojska Polskiego 4 - o - 11:06
8 ul. Armii Krajowej 46 - o - 11:08
9 ul. Armii Krajowej 29 - o - 11:09
10 ul. Bema 9 - o - 11:11
11 Osiedle Bema - o - 11:14

TAM
SZ 25

1
T P E, F

1 Osiedle Bema - o - 8:55
2 ul. Bema 1 - o - 8:56
3 ul. Armii Krajowej 17 - o - 8:58
4 ul. 5-go Marca - o - 8:59
5 ul. Kościuszki 36 - o - 9:00
6 ul. Wojska Polskiego 4 - o - 9:01
7 ul. Kościelna - o - 9:03
1 Dworzec PKS - o - 9:07

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
F - kursuje dnia 1 listopada i 24 grudnia
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
< -  nie zatrzymuje się

Nr przyst.

2
1
0

2
1
0

3
3
4
4
5

Pręd. 
tech.

Urz. Przyst.

Nr kursu

5
5

 OS. BEMA –  UL. KOŚCIUSZKI 36 -   DWORZEC PKS

LP Dworce i przystanki

Kolumna przystanków

Nr przyst. Km

2
3
3
4
4
4

Pręd. 
tech.

Urz. Przyst.

Nr kursuKm

 DWORZEC PKS –  UL. WOJ. POLSKIEGO 4 -   OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

Kolumna przystanków
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OgłO SZE niA drob ne

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

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

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:

kontakt: 785 601 002

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy

Drewno opałowe 
liściste mieszane
 tanio sprzedam 

 506 012 706, 
506 012 704

niERUCHOMOŚCi

•	 Sprzedam	 tanio	 działkę	 budowlaną	 w	
Kościuszkach	1202	m2.	Przy działce prąd, 
woda, kanalizacja, dojazd utwardzony w 
pobliżu jeziora. 575 345 659 

• Do wynajęcia lokal handlowy ok. 40m2 
ul. Kościuszki 2g Nowogard. 693 850 
197

• Sprzedam działki budowlane w pełni 
uzbrojone. Już z planem zagospodaro-
wania przestrzennego. Oszczędzasz czas 
i pieniądze! 693 850 197 Najlepsze ceny 
w Nowogardzie, Osiedle Słoneczne. 

•	 Do	 wynajęcia	 pomieszczenie	 na	 biuro	
11m2,	I	piętro,	Nowogard.	Ul.	700	lecia	
17b.	Tel.	501	549	818

• Sprzedam działki budowlane w Kar-
sku przy drodze. 691 664 658

• Do wynajęcia lokal pod działalność go-
spodarczą. 609 24 58 16 

•	 Szukam mieszkania na parterze w 
centrum Nowogardu, min 3 pokoje. 
913920584 

• Kawalerka do wynajęcia. 696 207 172

• Poszukuje garażu do wynajęcia. Tel. 668 
17 12 12 

• Kupię działkę budowlaną w Nowogar-
dzie min 15 ar 696160731

•	 Sprzedam mieszkanie, III piętro, 3 poko-
je, Poniatowskiego. Tel. 721 922 930

•	 Kupię mieszkanie 2 pokojowe w Nowo-
gardzie z własnym ogrzewaniem gazo-
wym. Tel. 669 823 060, 723 620 134

•	 Do wynajęcia lokal 22m2 ul. Rtm. Pilec-
kiego 2a. Tel. 694 022 406, 695 209 162 

•	 Sprzedam kawalerkę 25m2, II piętro w 
centrum bez pośredników. 695 251 802 

•	 Do wynajęcia pokój. 604 279 006

•	 Sprzedam mieszkanie bezczynszowe 
M2 56m2, Wierzbięcin 18/12. Tel. 605 
470 602

• Sprzedam garaż 18m2, 15 lutego. 605 
281 226 Sprzedam mieszkanie trzypoko-
jowe w Nowogardzie. 881 640 891

• Mieszkanie do wynajęcia. 696 463 833

• Nowogard, Asnyka działka pod zabudo-
wę do 1000 m2. Tel. 501 307 666 

• Stargard 15 km działką pod zabudowę 
660 206 833 

• Do wynajęcia dom lub pokoje. 501 814 
871 

• Sprzedam działkę Ogrodową przy ul. 15 
lutego. Tel. 602 262 859 

• Wynajmę halę 155 m 2, tel. 600 954 709

• Sprzedam 1/2 domu w Wierzbięcinie. 
Tel. 600 262 231

• Kupię nieduży domek w Nowogardzie. 
Tel. 785 921 868, 796 858  755 

• Kupię dom za gotówkę. 789  021 833 

• Sprzedam działkę przekształconą, 2ha w 
Długołęce. 501 322 818 

• Sprzedam działkę budowlaną w Nowo-
gardzie 700 m2 ul. Wojska Polskiego. Tel. 
501 322 818 

• Do wynajęcia warsztat samochodowy z 
wyposażeniem. Tel. 508 070 311 

• Do wynajęcia kawalerka. 698 548 788

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe IV 
piętro ul. Warszawska. 697 311 327, 725 
240 253 

• Mieszkanie do wynajęcia dla pracowni-
ków. Tel. 603 70 56 70

• Sprzedam działkę budowlaną 42 ar przy. 

ul. Kościuszki Nowogard. Tel. 507 577 
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MOTORYZACJA

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

• Sprzedam Kia Clarus, 2001, 1,8 benzyna 
+ gaz (założony 2012 r., 80 litrów butla), 
181.000 km - serwisowany, srebrny met. 
sedan, opony zimowe, nowa chłodnica 
klimatyzacji, webasto, el. szyby, central-
ny zamek, nowe klocki hamulcowe, roz-
rząd, cały układ wydechowy, inne. Cena 
4850zł, zadbany, tel. 605 522 340.

• Citroen C-1, 2007 rok, sprzedam. 604 
774 854 

• Toyota Avensis 2002 listopad, przegląd 
techniczny listopad 2018, Silnik D4D 
cena do negocjacji. 602 797 340 

• VW Polo rok 2002 automat, benzyna 
sprzedam oraz rower z napędem silnika 
spalinowego. Tel. 532 589 787

• Sprzedam Golf 2 turbodisel, poj. 1.6, 

rocznik 1996, ubezpieczony, brak prze-

glądu. Cena 1000 zł do negocjacji. Tel. 

782 429 405 

ROLniCTWO

• SPRZEDAM – kaczki, gęsi  skubane. 
796759414

• Sprzedam tuczniki. 606 576 417

• Kupię marchew od rolnika. 512 340 806 

• Sprzedam ciągnik MTZ 82 TS rok 96 i 
Ursusa C330. Tel. 501 086 565 

• Sprzedam facalię. Tel. 793 006 469 

• Sprzedam ziemię Dąbrowa Nowo-
gardzka. 795 743 314 

• Orka, talerzówka ciężka siew agrega-
tem. Tel. 608 01 39 95

• Sprzedam ciągnik 330. 669 823 464

• Sprzedam działkę o pow. 2,4 ha Brzozo-
wo 9. 

•	 Sprzedam ciągnik Fiatagra 
90 km 4x4, Sprawny tech-
nicznie. 724 049 451

• Sprzedam wóz konny. 91 39 18 006

	USŁUGI

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWANÓW, 
WYKŁADZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ SA-
MOCHODOWEJ/ SKÓRZANEJ MATERIA-
ŁOWEJ / POŚCIELI WEŁNIANEJ / LANO-
LINĄ/SPRZĄTANIE: CZYSZCZENIE FUG.
TEL.604 373 143 , 794 229 083.

• Pranie dywanów i tapicerki sprzątanie 
również z użyciem pary, ROMTEX. 668 
151 516

• Elektryk z uprawnieniami E+D. Tel. 607 
289 419 

•	 MONTAŻ	MEBLI, fachowość i doświad-
czenie tel. 608 317 548,

• Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

•	 Malowanie,	 montaż	 paneli	 podłogo-
wych	 i	 inne	 drobne	 naprawy	 wykona	
“złota	rączka”.	91	39	22	783,	784	79	22	
70

•	 FIRMA	 USŁUGOWA	 „Zielona”.	 Wyna-
jem	sal	na	konferencje,	zebrania,	szko-
lenia.	91	39	26	691

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Firma budowlana z wieloletnią działal-
nością przyjmie zlecenie na budowę do-
mów od podstaw, przekładek dachów, 
docieplenia, układanie kostki, różne ro-
dzaje. Tel. 607 137 081; 

• Mycie okien. 731 792 825

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

• Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlopo-
we: Niemcy, Holandia, Austria, Anglia, 
Belgia, Norwegia. Tel. 71 385 20 18, 601 
759 797 

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

• AGENCJA REKLAMOWA VIZART, 
oprawianie prac w 2 minuty, bindowanie, 
wydruki, ksero, laminowanie, Nowogard 
ul. 700 lecia 15 (nad sklepem zielarskim)
Tel. 605 522 340 

• Przepisywanie prac (licencjackich, ma-
gisterskich i innych), dokumentów, CV, 
listów motywacyjnych, Szybko, solid-
nie. Agencja reklamowa Vizart  Nowo-
gard ul. 700 lecia 15 (nad sklepem zie-
larskim)Tel. 605 522 340.

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

• Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 
668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 988 
735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, układanie 
kostki granitowej, polbruku. 726 403 
937

• Wykonam pracę remontowe. 691 430 
490 

• Naprawa AGD Nowogard. 698 352 406

• Wypełniam dokumenty do ZUS na eme-
ryturę i rente. Tel 507 872 391 

• Nauka gry na keyboardzie, gitarze lub in-
nym instrumencie – tanio. 669 889 627

• TRANSPORT. 600 182 682

• Dachy. 660 879 108 

• Usługi transportowe TRANSIT-MAXI. 
503 153 159 

• Budowa domów, ogrodzenia wolne ter-
miny. Tel. 605 580 496 

• Solidnie, fachowo, szybko, okna i drzwi 
z listwowaniem, wykonam każdy remont 
mieszkania. 665 715 273 

• Firma remontowa-wykończeniowa. Ma-
lowanie, szpachlowanie, płytki, panele. 
Tel. 534220317

• Budowanie z drewna. Tel. 600 182 682

• Matematyka. 668 17 12 12 

• Przyjmę psy na strzyżenie za niewiel-

ką opłatą. Skończyłam kurs groomerski. 

794 902 108 

PRACA

• Aktivmed24.pl Opiekunki Seniorów 
Niemcy. Premie wakacyjne, 530555015

• AMBERCARE24 Opiekunki do Nie-
miec, wymagany j. niemiecki komuni-

katywny, zarobki netto do 1500 euro/
mies., wyjazdy od zaraz, sprawdzone 
oferty, legalnie 737 451 825, 737	 886	
919,	737	489	914

• Spawaczy zatrudnię. Atrakcyjne wy-
nagrodzenie. 503 032 234 

• Przyjmę do pracy ekspedientkę odpo-
wiedzialną, sumienną. 797 394 807 

• Zatrudnię elektryków – pomocników 
elektryków, dorywczo do prac biuro-
wych. 606 824 461

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

•	 Zwrot	podatku	 z	pracy,	 rodzinne,	urlo-
powe	 Niemcy,	 Holandia,	 Austria,	 An-
glia,	 Belgia,	 Norwegia.	 Tel.	 71/385	 20	
18,	601	75	97	97

• Zatrudnię pracowników budowlanych. 
Tel. 695 264 594.

• Przyjmę do pracy ekspedientkę odpo-
wiedzialną, sumienną. 797 394 807 

• Zatrudnię tynkarza. 502 103 432 

• Zaopiekuję się osobą starszą, dzieckiem, 
zajmę się sprzątaniem w godzinach 9.00-
15.00,. Tel. 517 983 502 

• Przyjmę pracownika budowlanego. 607 
654 692

• Zaopiekuję się osobą starszą w życiu co-
dziennym od 9-17.00. Tel. 733 794 989

• Zatrudnię blacharza-lakiernika na czas 
nieokreślony. Atrakcyjne zarobki, praca 
w Nowogardzie. 668 841 631 

• Zatrudnię emeryta-rencistę na stróża w 
Goleniowie – tel. 606-651-290

• Zatrudnię ekspedientkę w sklepie Lewia-
tan ul. Boh. Warszawy/ Tel. 502 239 619, 
91 39 21 373 

• Zatrudnię barmankę. 693 521 211 

• Przyjmę do pracy ekspedientkę lub na 
staż. Sklep spożywczo-przemysłowy. 
Tel.  887 15 12 74

• Pracownika zatrudnię na budowę z do-
świadczeniem, dobre zarobki. 606 449 
702 

• Poszukuje pracy jako kierowca kat. B 
725 806 887 

• Przyjmę do pracy w sklepie spożyw-
czym. Tel. 530 118 199 

• Zatrudnię pracownika na fermie drobiu 
gm. Osina. Dobre warunki płacowe. 511 
731 352 

• Przyjmę kierowcę na wywrotkę, najle-
piej emeryta. 660 497 390 

• Zatrudnię pilarza na pełny etat. Tel. 506 
073 151 

• Poszukuje zduna fachowca do postawie-
nia otwartego kominka. 660 206 833

• Przychodnia Praxis zatrudni do pracy w 

rejestracji.  Tel. 91 39 27 272Zaopiekuję 

się osobą starszą Gryfice, Goleniów, No-

wogard. 517 983 502 

innE  

• Sprzedam drewno suche tanio. 691 848 
026

•	 Drewno,	bukowe,	dębowe,	pocięte,	po-
rąbane.	Tel.	603	353	789 

•	 Sprzedam drewno opałowe. 667 788 
820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 kg. 
790 285 382

•	 Sprzedam drewno kominkowe olchę. 
730 744 751 

•	 Sprzedam smartwatch, SAMSUNG 
GEAR FIT SM-R350 CZARNY, nowy nie-
używany w pudełku, cena do uzgod-
nienia, tel. 605 522340

•	 Sprzedaż siatki ogrodzeniowej leśnej-
-panele ogrodzeniowe, słupki, drut 
oraz cały asortyment. Transport gratis. 
Tel 721 668 245 

•	 Stare samochody, motocykle, rowery, 
literaturę kupię. 600 182 682 

•	 Ogrodzenie ogrodowe, metalowe 
ramka z katownika w srodku zbroje-
ne /wzor/ prentowe wymiar 2,0m x 1,0 
m+ slupek razem szt 16 oraz furtka 90 x 
90cm z zamkiem ogrodzenie jest jesz-
cze zamontowane cena za 1 kpl. 50 zl 
z powodu modernizacji ogrodzenia 
sprzedam - okazja ! stan dobry tel 691 
686 772

•	 Piece gazowe c.o.vaillant z niemiec 
dwufunkcyjne wiszace po przegladzie 
serwisowym do mieszkania,domu cena 
od 1.200zl sprzedam tel 691 686 772 

•	 Piece gazowe c.o tylko ogrzewanie 
stojace zeliwne lub wiszace niemeckie 
vaillant zaplon elektroniczny wysoka 
jakosc do mieszkania,domu,sklepu itp 
po przegladzie serwisowym cena od 
1.000 zl tel 691 686 772

•	 Oddam telewizor starego typu spraw-
ny. 607 617 849

•	 Sprzedam bieżnię elektryczną Ma-
trix 18 km/h, cena nowej 3600 zł, cena 
sprzedaży 1490 zł, tel. 502 385 935

•	 Zgubiono dokumenty, prawo jazdy, 
dowód rejestracyjny na nazwisko 
Marian Dziedzic. 721 922 930 

•	 Sprzedam meble Amelia : łóżko z ma-
teracem, komoda, szafa z nadstawką, 
szafka nocna oraz łóżko dziecięce z szu-
fladami. 605 522 340

•	 Sprzedam drewno opąłowe rąbane z 
dowozem. 669 823 464

•	 Sprzedam łóżko rehabilitacyjne stero-
wane elektrycznie, używane, stan bar-
dzo dobry oraz materace: medyczny 
MEDI i przeciodleżynowy. Kontakt po 
godz. 16. 737 676 591 

•	 Sprzedam krajzegę w bardzo dobry sta-
nie w 380 V i 20 m kabla. Tel. 696 807 
922 

•	
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informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

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

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

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

PRZEWóZ OSóB - RO MAn BiŃCZYK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

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

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

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

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

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

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

gOLCZEWO - nD 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

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

ROZKłAD JAZDY BU SóW

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

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

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

inFORMATOR LOKALnY - nOWOgARD
Telefony alarmowe
Policja  - 997, 112
Komisariat Policji Nowogard - 91 57 92 316
Straż pożarna  - 998
Posterunek PSP Nowogard - 91 39 20 118
Pogotowie ratunkowe - 999
Stacja Pogotowia Ratunkowego 
w Nowogardzie - 91 43 26 103
Pogotowie gazowe  - 992
Pogotowie energetyczne - 991
Pogotowie wodn.-kanal. (PUWiS) 
 - 91 39 20 711; 994

Dyżur nocny
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna   
 - 91 39 78 430; 
 609 361 999; 
 665 283 928

Przychodnie - poradnie
Szpital - centrala - 91 39 21 356
Praxis - SZOZ - 91 39 20 787
Praxis - Centrum 
okulistyczno-optyczne - 91 39 27 272
POZ Przychodnia przyszpitalna  
 - 91 39 21 800; 
 91 39 21 806
Medyk - 91 39 29 921
PRAXIS 2 - M. Drobińska - 91 39 25 943
NZOZ “Sanus” - 91 39 26 960
NZOZ “Pro-med” - 91 39 26 740
NZOZ “Leks” - 91 39 25 525
NZOZ “Baby-med”  - 91 39 26 013
Mardent - gabinety lekarskie  
 - 91 39 22 633
Revital - Ośrodek Rehabilitacji 
i Odnowy Biologicznej - 91 39 21 467; 
 609 456 577
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne 
 - 91 39 20 926
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
dzieci, młodzieży i ich rodzin 
 - 91 39 20 743
Warsztaty terapii zajęciowej - 91 39 25 282
Zakład domowej opieki długoterminowej - 
91 39 26 531; 
 509 142 650
Stomatologia
Praxis - Centrum stomatologiczne  
 - 91 39 26 999
Pracownia protetyki stomatologicznej - 
Danuta Drapikowska 91 39 26 870
Protetyka stomatologiczna 
- Elżbieta Wysocka 
i Kazimierz Trojanowski - 91 39 26 107
“Nowo-dental” B. Szulejko  
 - 91 39 21 467
“Dental - med”  - 91 39 22 098; 
 504 069 800
Lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz  
 - 91 39 25 003; 
 603 705 630
Lek. Stom. Andrzej Rynkiewicz
pogotowie stomatologiczne - 607 771 777
lek. Stom. D. Wałęga - Bąk - 604 441 609
lek. stom. A Mogilnicka - 506 606 955
lek. stom. E. Rosa - 532 512 703
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 39 26 639
lek. stom. M. Andrzejewska - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 601 736 804

Urzędy
Urząd Miejski  
 - 91 39 26 200
Biuro Obsługi Interesanta w UM  
 - 91 39 26 214
Biuro Rady w UM - 91 39 26 210

Urząd Stanu Cywilnego - 91 39 26 230
Wydział Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środow. 
 - 91 39 26 243
Wydział spraw społecznych i obywatelskich
Meldunki - 91 39 26 213
Dowody osobiste - 91 39 26 215
Zarządzanie kryzysowe - 91 39 26 234
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
Geodezji i Rolnictwa - 91 39 26 226
Wydział Rozwoju Lokalnego, 
Funduszu, Kultury i Sportu - 91 39 26 293
Wydział Inwestycji i Remontów  
 - 91 39 26 241
Biuro Podatków i Opłat - 91 39 26 217
Referat Edukacji - 91 39 25 464
Zarząd Budynków Komunalnych  
 - 91 39 26 267
Powiatowy Urząd Pracy f/Nowogard 
 - 91 39 21 376;  
 91 39 21 813
Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii - 91 39 21 118
w nagłych wypadkach - 609 740 647

Wydział Komunikacji
Rejestracja pojazdów - 91 57 92 702
Prawo jazdy - 91 57 92 703
Fax - 91 39 21 852

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik - Dorota Maślana - 91 39 26 248
Świadczenia rodzinne
- A. Lalik  - 91 39 26 268
Dział usług opiekuńczych 
- B. Ziółkowska - 91 39 20 200

Poczta
ul. 3 Maja - 91 39 21 300; 
 91 39 21 183
ul. Warszawska - 91 39 20 834

nadleśnictwo nowogard - 91 39 20 640
Zakład karny nowogard - 91 43 26 600

gabinety weterynaryjne
Danuta Czerwińska
ul. J. Wybickiego 2 - 91 39 23 786
Animal-Vet
ul. Zielona - 666 135 133
Janusz Soroka
ul. L. Okulickiego 6  - 570 656 616
Zdzisław Truszyński
ul. T. Kościuszki 21 - 91 39 21 801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 38 - 91 39 20 814
Szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1 - 91 39 26 270
Szkoła Podstawowa nr 2 - 91 39 26 274
Szkoła Podstawowa nr 3 - 91 39 26 291
Szkoła Podstawowa nr 4 - 91 39 23 028
SP w Długołęce - 91 39 10 492
SP w Orzechowie - 91 39 10 994
SP w Strzelewie - 91 39 10 224
SP w Żabowie - 91 39 10 694
SP w Błotnie - 91 39 10 190
SP w Wierzbięcinie - 91 29 10 795
I Liceum Ogólnokształcące - 91 39 20 213
Liceum Ogólnokształcące nr II - 91 39 25 107
ZSP im. Stanisława Staszica - 91 39 21 162
Prywatne Publiczne Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych; 
Niepubliczna Szkoła Policealna  
 - 91 39 26 691
Prywatne Liceum Ogólnokształcące
 Zaoczne Centrum Edukacji Zdroje  
 - 91 39 25 494

Prywatne Policealne Studium Zawodowe  
 - 91 39 22 181
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  
 - 91 39 20 108

Przedszkola i żłobki
Przedszkole nr 1
ul. Żeromskiego - 91 39 26 286
Przedszkole nr 3
ul. J. Poniatowskiego - 91 39 26 288
Przedszkole nr 4
ul. T. Kościuszki - 91 39 26 287
Zielone Przedszkole
ul. Zielona - 91 39 26 691; 
 505 388 292
Artystyczne Przedszkole 
Kraina Fantazjiul. Gen. J. Bema - 660 797 838
“Promyczek” Specjalistyczny 
punkt przedszkolny, 
ul. Boh. Warszawy - 609 931 469
Niepubliczny Żłobek "Maluszkowo”
ul. ks. Racibora - 534 015 943
Niepubliczny “Malinowy Żłobek”
ul. Boh. Warszawy - 604 873 917

Kultura
Miejska Biblioteka Publiczna  
Dyrektor - 91 39 26 260
Czyt. dla dorosłych - 91 39 26 261
Nowogardzki Dom Kultury  
Sekretariat - 91 39 26 283
Biuro kina/ dział imprez i promocji 
 - 91 39 25 779
Kasa - 91 39 26 262

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP - 91 39 26 370; 
 506 081 328
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego   
 - 91 39 21 004
Parafia pw. MB Fatimskiej  
 - 91 39 21 592

Usługi pogrzebowe 
J. Furmańczyk, Zakład Pogrzebowy  
 - 91 39 21 767
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  
 - 692 354 065
MEMORIS Grzegorz Śmigiel - 693 230 190

Apteki
Centrum Zdrowia
ul. 700-lecia - 91 57 62 139
Majowa
ul. 3 Maja - 91 30 70 708
Cefarm
ul. Plac Wolności - 91 39 20 203
Cardia
ul. 700 - lecia - 91 39 21 330
Niebieska
ul. 15 Lutego - 91 43 26 177
Asa
ul. Warszawska - 91 39 20 494
Niebieska 2
ul. Kościuszki - 91 57 90 830
Nowa Farmacja
ul. Bohaterów Warszawy - 91 57 30 437

Taksówki - 91 39 20 260

Pomoc drogowa
Grzegorz Irzymski - 91 39 22 402; 
 601 893 944
Andrzej Słomski - 665 770 442
Krzysztof Pietrzak - 601 938 293
R&J MIX - 608 731 620

Urząd gminy
Wójt - 91 39 10 390
Kierownik USC, St. ds. obywatelskich
 i ewidencji ludności  - 508 499 549
St. ds. podatków i opłat  - 508 499 661
St. ds. zarządzania kryzysowego, obrony cy-
wilnej i ochrony środowiska  - 508 499 580
Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami  
 - 508 499 247
St. ds. obsługi organów Gminy, działalności 

gospodarczej, kultury i zdrowia  - 508 499 567
St. ds. funduszy zewnętrznych, promocji, 
turystyki i sportu  - 508 499 620
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik Anna Kaliczyńska - 508 499 534
Pracownicy socjalni - 508 499 561
 508 499 483
Asystent rodziny Patrycja Bielej - 508 499 621
gminna Biblioteka Publiczna
Kierownik Krzysztof Górecki - 91 39 10 305

Szkoła Podstawowa im. B. Malinowskiego
Dyrektor Tatiana Olbert - 91 39 10 389
Sekretariat - 91 39 10 380
Przychodnie
NZOZ “Proximus” - 91 39 10 310
Punkt apteczny - 91 39 11 611
Poczta - 91 39 10 323
Parafia pw. NP NMP w Osinie - 91 39 10 386

inFORMATOR LOKALnY - OSinA
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www.dzienniknowogardzki.pl

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

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

www.partnerstal.pl

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

R E K L A M A
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

OgłOSZEniA

Materiał                                      cena do 100 kg cena powyżej 100 kg
1. Miedź                   18,00 zł/kg               19,00 zł/kg
4. Mosiądz       11,00 zł/kg               11,50 zł/kg
5. Akumulatory         2,50 zł/kg                 2,70 zł/kg
6. Felgi aluminiowe        4,80 zł/kg                 5,00 zł/kg
7. Ołów          5,20 zł/kg                 5,50 zł/kg
8. Aluminium elektryczne       5,00 zł/kg                5,50 zł/kg
9. Aluminium grube        4,20 zł/kg                4,50 zł/kg
10. Aluminium niesort       3,80 zł/kg                4,00 zł/kg
Materiał                                      cena do 1000 kg cena powyżej 1000 kg
1. Złom cienki (blacha)      0,58 zł/kg                0,60 zł/kg
2. Złom gruby (wsad, żeliwo)           0,78 zł/kg                0,80 zł/kg

Skup hurtowy metali kolorowych 

Przy wadze ok. 1000 kg metali kolorowych ceny do negocjacji

Firma P.P.U.H. Oskar Bonda w Nowogardzie • ul. Nadtorowa 14b

Płatne gotówką od ręki
więcej informacji  tel. 511 444 559

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA



POLSKI 
WYDAWCA
Dom Judy sp. z o.o.

Wyspy Kanaryjskie, Cypr, Włochy, Grecja, 
Maroko, Bułgaria, Chorwacja, Kuba, Meksyk

Medugoria 28.04 - 6.05.2018
Szwajcaria 28.04 - 3.05.2018

Paryż  28.04 - 3.05.2018 

Z seniorami to ładnie on wychodzi na zdjęciu

reklama

reklama

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

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

Zapraszamy

Nasze atuty:

Piątek 
2 marca 2018 r. 
Nr 18 (2646)
nakład 3000 
Rok XXV   ISSN 1897-2640 

Cena 2,00 zł 
(w tym 5% VAT)

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

Śmigiel Ryszard

ŚR

KOMPLEKSOWE  USŁUGI
& ŚMIGIEL

Zakład Kamieniarski
- Nagrobki - Grobowce - Parapety - Schody

Kwiaciarnia
- Znicze - Kwiaty - Wiązanki - Wieńce

Tel. 601 595 069, 91 392 18 14
     e-mail: puhp.smigiel@wp.pl
   www.kamieniarstwo-smigiel.pl

Korzystając z naszych usług pogrzebowych zyskasz
-10%  RABATU  NA  USŁUGI  KAMIENIARSKIE

UL. CMENTARNA 3,  72-200 NOWOGARD

       Usługi Pogrzebowe 
        Grzegorz Śmigiel
- Trumny - Urny - Ekshumacje - Przewozy
         Obudowy - Krzyże - Tabliczki

Kontakt całodobowy: 693 230 190
      e-mail: memoris.zp@o2.pl
            www.memoris.eu

GAŚNICE

Tel. 602 870 300

Autoryzowany serwis 
w Nowogardzie

Legalizacja - Sprzedaż
Napełnianie butli CO2

Firma z branży rolnej  Sprzedaż 
nawozów

Kontakt: 600 374 274

1. ASL- 80 kg N i 90 kg S 
    (zamiennik RSM)
- cena 110 zł za tonę w Redle
- cena 130 zł za tonę z dowozem 
   do 30 km od Redła
- 1,38 zł za 1 kg azotu - najtańszy azot 
  na rynku !! (1 kg azotu z dowozem 1,63 zł)
2. AHSL-180 kg N i 60 kg S 
  (zamiennik RSM)
- cena 415 zł za tonę w Redle
- cena 435 zł za tonę z dowozem 
  do 30 km od Redła
3. Humus (zamiennik obornika):
- cena 45 zł z dostawą
- około 9 kg N, 7 kg P, 4 kg K
- ph-9 * Wszystkie podane ceny są cenami netto

4. Humus słomiany 
  (zamiennik obornika):
- cena 33 zł za tonę z dostawą
- około 6 kg N, 3 kg P, 7 kg K
- ph-9
5. Obornik bydlęcy:
-cena 45 zł z dostawą
6. NPK Garrest 
    (zamiennik gnojowicy):
- cena 30 zł z usługą rozlewania 
  do 10 km od Redła (możliwość 
   rozlewania w dalszych 
   lokalizacjach)
- około 6 kg N, 3 kg P, 3 Kg K

Firma z branży rolnej  

Usługi rolnicze

Kontakt: 600 374 274
* Wszystkie podane ceny są cenami netto

1. Opryskiwacz:
   - cena 55-50 zł za hektar (jednorazowy przejazd)
2. Kultywator:
   - cena 240-245 zł za hektar
3. Rozrzutnik razem z ładowarką - obornik/humus:
  - 5-8 ton- 85-80 zł za hektar
  - 10 ton- 105-100 zł za hektar
  - 15 ton- 155-150 zł za hektar 
  - 20 ton- 205-200 zł za hektar
4. Rozrzutnik razem z ładowarką - wapno:
  - do 5 ton- 85-80 zł za hektar
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Zapraszamy codzieniennie 8 - 18  •  sob. 9-12

Ośrodek Rehabilitacji
i Odnowy Biologicznej

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

  

      
z promocją na:

 • zabiegi �zykoterapeutyczne
• testy na nietolerancję pokarmową
• zabiegi laserem IPL SHR na bezbolesną depilację

  

Z okazji  Dnia Kobiet

Moc najserdeczniejszych życzeń
z okazji Urodzin

dla Kochanej Siostry i Córki 

Marty Łuczak
Niech Ci życie daje wiele powodów do śmiechu,
przyjaciół wiernych i szczerych miej bez liku, 

realizuj marzenia i snuj nowe
- to są Nasze życzenia urodzinowe! 

składają Siostra Magda ze Sławkiem oraz 
Mama i Tata 

ŻYCZeNia

Nasi strażacy się doczekali

Nowy wóz bojowy
s. 3

kradzież 
na oczach 
kamer s. 2

s. 2

Ulica 700-lecia

Za szybko 
w zakręt 
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komunikat Policji

„Siecioholizm” – 
uzależnienie od 
Internetu 

Komisariat Policji w Nowogardzie przy współpracy Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Nowogardzie prowadzi zajęcia edukacyjno – in-
formacyjne dot. problematyki uzależnienia od urządzeń elektro-
nicznych i Internetu pn. „Sieciohlizm”. W spotkaniach uczestniczą 
uczniowie klas VI-VII szkół Gminy Nowogard oraz Gminy Osina w 
celu uświadomienia zagrożeń wynikających z nadmiernego używa-
nia urządzeń elektronicznych i Internetu. Uczestnicy poznają ko-
rzyści oraz zagrożenia wynikające z używania urządzeń elektronicz-
nych i Internetu, zdobędą wiedzę, czym jest uzależnienie, poznają 
fakty dotyczące zaburzeń sfer rozwoju osób nadmiernie korzystają-
cych z mediów elektronicznych.  

KP Nowogard

Pieszy: Myślałem, że już po mnie…

Za szybko w zakręt 
Niewiele brakowało, żeby doszło do prawdziwej tragedii. Przed staranowaniem pieszych idących chodnikiem uchroniło drzewo, w które uderzył 26-letni 
kierowca kierujący Peugeotem. 

Do zdarzenia doszło ok. 
godz. 13.00 na skrzyżowaniu 
ulic: 700-lecia z ul. 3 Maja. Ja-
dący ulicą 3 Maja w kierun-
ku Placu Wolności kierowca, 
na łuku drogi stracił panowa-
nie nad pojazdem i uderzył w  
bariery, znak i drzewo, na którym 
zakończył swoją jazdę. 

- Przechodziłem akurat chodni-
kiem i widziałem, jak ten samo-
chód dosłownie sunie w moim kie-
runku, na szczęście zatrzymał się 
na drzewie, bo inaczej byłoby po 
mnie- opowiada nam pieszy, je-
den ze świadków zdarzenia, który 
akurat przechodził chodnikiem, 
kiedy auto uderzyło w drzewo. 

Na miejsce zdarzenia przyje-
chała po kilkunastu minutach po-
licja. Kierowcę przebadano na za-
wartość alkoholu w wydychanym 
powietrzu - był trzeźwy. Przyczy-
ną zdarzenia było niedostosowa-
nie prędkości do warunków pa-
nujących na jezdni - na tym łuku, 

jak wiadomo, już wielokrotnie 
dochodziło do podobnych zda-
rzeń, czasem niestety dużo bar-
dziej poważnych. Tym razem na 
szczęście nikt nie odniósł obra-
żeń, a zniszczeniu uległ tylko sa-
mochód. 

Zdaniem świadków zdarzenia, 
jak i komentujących całą sytuacją 
przechodniów, w tym miejscu 
należy poprawić bezpieczeństwo. 
Przypomnijmy, że kiedyś działa-
ła tutaj sygnalizacja świetlna, ale 
ją zdemontowano, bo była ponoć 
zbyt kosztowna w utrzymaniu – 
pytanie, co jest droższe od ludz-
kiego zdrowia i życia. 

Kierowca Peugeota, 26-letni 
mieszkaniec Nowogardu, został 
ukarany mandatem karnym przez 
policję. Samo auto raczej już „ka-
riery na drodze” nie zrobi. Nie-
oficjalnie wiadomo, że samochód 
został sprowadzony ze Szwecji i 
dopiero co wyjechał z warszta-
tu.                                              MS

Właścicielka sklepu decyduje się ujawnić nagrania 

Kradzież z podziałem na role 
Policja poszukuje sprawców, którzy w ostatnim czasie okradli przynajmniej jeden sklep z 
odzieżą w centrum Nowogardu.  To prawdopodobnie dwóch mężczyzn i towarzysząca im 
kobieta. Jeden z poszkodowanych handlowców zdecydował się ujawnić nagrania z monito-
ringu, na którym zarejestrowano moment kradzieży. 

Chodzi o sklep Arkadia na-
leżący do p. Marzeny Piątkow-
skiej, znajdujący się przy ul. 
700-lecia, naprzeciwko Netto. 
To właśnie do tego sklepu, w mi-
niony poniedziałek, kilkanaście 
minut po godz. 10.00 wchodzi 
mężczyzna i pyta o spodnie. Jak 
widać na nagraniu z zamonto-
wanych w pomieszczeniu ka-
mer, kiedy ekspedientka obsłu-
guje klienta, do sklepu wchodzi 
mężczyzna i kobieta-zaczynają 
podejrzanie się rozglądać. Męż-
czyzna po chwili bierze do ręki 
najpierw jeden, a później dru-
gi sweter i chowa go za kurtkę. 
Para po chwili szybko opusz-
cza sklep, ostatecznie giną czte-
ry swetry o wartości ok. 600 
zł. Ekspedientka, zajęta obsłu-
gą mężczyzny, który rzekomo 
chce kupić spodnie, podbiega 
do drzwi, wiedząc już, że ktoś 
musiał ją okraść, ale nie może 
zostawić sklepu i wraca do roz-
mowy z klientem-, co widać na 
dalszych nagraniach. 

- Mężczyzna ten jeszcze chwilę 
zagaduje moją pracownicę, ale 

stwierdza, że może wróci z żoną 
i nie będzie jednak mierzył teraz 
spodni, po czym opuszcza sklep- 
opowiada nam właścicielka 
okradzionego sklepu, p. Marze-
na Piątkowska. Kobieta zdecy-
dowała się ujawnić w Internecie 
nagrania ze sklepowego moni-
toringu, wierząc, że może ktoś 
rozpozna wszystkie trzy osoby. 
Tym bardziej, że jak wynika z 
relacji innych sprzedawców, ci 
sami ludzie mieli też kręcić się 
po innych sklepach w okolicy i 

próbować kraść według takiego 
samego scenariusza. 

Sprawą zajmuje się już nowo-
gardzka policja. Na razie jed-
nak sprawców nie udało się 
ustalić.  

- W tej chwili trwają czyn-
ności zmierzające do ustalenia 
sprawców, sprawdzamy, czy oso-
by widoczne na nagraniu mogą 
mieć związek także z innymi 
kradzieżami- informuje st. asp. 
Julita Filipczuk. 

MS

Złodzieje opuszczają sklep, właścicielka sklepu, który okradli, ujawniła nagranie 
z monitoringu

Kierowca Peugeota zbyt szybko chciał przejechać łukiem drogi i zakończył swoją jazdę na drzewie- na szczęście nikomu nic się 
nie stało.

To już nie pierwszy raz, kiedy tak wygląda to miejsce- piesi apelują o poprawę bez-
pieczeństwa i przywrócenie sygnalizacji świetlnej
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W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

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

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

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

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

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

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

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

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

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

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

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

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

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

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reklama

reklamareklama

11 kg, 33 kg 
z propan butanem, 

propanem 
a także do zasilania 
wózków widłowych.

Zapraszamy 
do stałej współpracy 

tel. 606 930 398
 www.gazak.pl 

Wymiana butli Firma „NOWOrim” Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 7c 72-200 Nowogard

poszukuje osób chętnych do pracy na stanowisku
pracownik produkcji przy obróbce osłonek naturalnych.
 Wymagamy:
- pracowniczej książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych
- chęci do pracy
 Oferujemy:
- wynagrodzenie stałe i akordowe 
    – zawsze na czas (do 10-go każdego miesiąca na Twoim koncie)
- kwartalną premię frekwencyjną
- pracę w trybie jednozmianowym
- wolne weekendy – dbamy o Twój wypoczynek
- stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
- możliwość awansu

Jeden z najnowocześniejszych wozów bojowych trafił do naszej JrG

Wielkie święto dla nowogardzkich strażaków
W środę, 28 lutego 2018 roku, o godz. 14:00, w Posterunku Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Nowogardzie odbyło się uroczyste wprowadzenie do pod-
oddziału bojowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Zakup samochodu był możliwy także dzięki wsparciu Rady Gminy Nowogard. Podczas 
uroczystości oficjalnie oddano do użytkowania również nowo wyremontowane pomieszczenia garażowe w Posterunku JRG. 

Na początku uroczystości Ko-
mendant Powiatowy PSP w Go-
leniowie, st. bryg. Arkadiusz 
Skrzypczak, przywitał zapro-
szonych gości. W uroczysto-
ści udział wzięli:   Zachodnio-
pomorski Komendant Woje-
wódzki st. bryg. Jacek Staśkie-
wicz,   przedstawiciele samorzą-
dów na poziomie powiatu i gmi-
ny Nowogard, przedstawiciele 
„zaprzyjaźnionych” służb mun-
durowych,  emerytowani ko-
mendanci straży oraz oczywi-
ście dowódcy JRG w Nowogar-
dzie i  strażacy. Całość uświetni-
ła Młodzieżowa Drużyna Pożar-
nicza z Dębic wraz z opiekuna-

mi.   
 Komendant przedstawił dzia-

łalność z ubiegłego roku funk-
cjonowania KP PSP w Golenio-
wie i przybliżył w zarysie wybra-
ne elementy z czterdziestoletniej 
historii funkcjonowania budyn-
ku  JRG w Nowogardzie. 

Następnie Zachodniopomor-
ski Komendant Wojewódzki po 
odczytaniu uroczystego aktu 
przekazania, wręczył oficjalnie 
Komendantowi Powiatowemu 
kluczyki do wozu bojowego, a 
ten przekazał je kierowcy. Samo-
chód został poświęcony przez 
Księdza bryg. Ryszarda Szczygła 
kapelana wojewódzkiego PSP.

Zanim oficjalnie wprowadzo-
no wóz, wręczono upominki 
okolicznościowe dla byłych ko-
mendantów i dowódców JRG w 
Nowogardzie, staroście powiatu, 
przewodniczącemu Rady Miej-
skiej,   radnym Rady Miejskiej 
w Nowogardzie i Burmistrzowi 
Nowogardu. Odczytano podzię-
kowania dla wykonawców re-
montu garażu: Pana Marka Razi-
ka firma JAR-BUD; Pana Sylwe-
stra Grygowskiego; Pana Paw-
ła Bartnika firma AMPER i Pana 
Dariusza Husiatyńskiego firma 
DROB-Trans.

Nowy wóz, MAN TGM 
13.290BB, posiada napęd 4×4, 
turbodoładowany silnik o mocy 
290 KM o normie czystości spa-
lin EURO-6, klimatyzowaną ka-
binę załogi, metalowo kompozy-
tową zabudowę, zbiornik wodny 
o pojemności 2835 litrów, naj-
nowocześniejszy system piany 
sprężonej CAFS oraz sprzęt po-
żarniczy niezbędny do prowa-
dzenia działań ratowniczo ga-
śniczych. Jest to jeden z niewie-
lu samochodów pożarniczych 
w Polsce wyposażonych w sys-
tem CAFS (system gaszenia pia-
ną sprężoną). 

- Nowy woź bojowy w Jednostce 
Ratowniczo Gaśniczej w Nowo-
gardzie przyczyni się do większej 
efektywności pracy strażaków - 

mówił st. bryg. A. Skrzypczak - 
Jego zaleta, czyli system CAFS, 
daje możliwość lepszego i szyb-
szego gaszenia pożarów, ale także 
i zmniejszenie szkód wyrządza-
nych przez wodę, w trakcie ga-
szenia płomieni. Posterunek JRG 
w Nowogardzie zasłużył na taki 
wóz i jesteśmy bardzo szczęśliwi, 
że udało nam się uzyskać na nie-
go dofinansowanie – dodał. 

- Oddajemy nowy garaż po re-
moncie, i nowy samochód. Nale-
ży podziękować tym radnym, któ-
rzy głosowali za przeznaczeniem 
tych środków. To głównie 
mieszkańcy Nowogardu będą 
odczuwać szybkość i jakość 
działania naszych strażaków 
podczas akcji – powiedział To-
masz Kulinicz, starosta gole-
niowski. 

- Wasza praca wymaga odwagi, 
mam nadzieję, że dzięki temu za-
kupowi sprawniej, szybciej i bez-
pieczniej będziecie mogli przepro-
wadzać akcje, często ratujące na-
sze życie. Tego Wam z tego miej-
sca życzę w imieniu Rady Miej-
skiej w Nowogardzie - powiedział 
Piotr Słomski, przewodniczący 
RM w Nowogardzie. 

Po zakończeniu części oficjal-
nej, przybyłych gości zaproszo-
no na poczęstunek. Prawdopo-
dobnie, w przyszłym roku nasza 

jednostka doczeka się kolejnego 
wozu bojowego, dzięki któremu 
działania strażaków będą jeszcze 
bardziej skuteczniejsze.

Wartość zakupu nowego sa-
mochodu dla JRG w Nowogar-
dzie wyniosła 1 milion 13 tysię-
cy zł, z czego 250 tys. zł dołoży-
ła gmina Nowogard, dzięki de-
cyzji radnych z koalicji, którzy 
zabezpieczyli w budżecie środki, 
przy wyraźnym sprzeciwie bur-
mistrza Roberta Czapli. Mimo 
takiego stanowiska teraz bur-
mistrz nie miał żadnego proble-
mu z tym, żeby wziąć udział w 
uroczystym przekazaniu samo-
chodu i odebrać podziękowania 
od straży za pomoc gminy w sfi-
nansowaniu zakupu. 

 Pozostałe środki na zakup no-
wego samochodu bojowego dla 
Nowogardu przekazali: Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska w Szczecinie - 500 ty-
sięcy, Komenda Główna Pań-
stwowej Straży Pożarnej 250 ty-
sięcy, reszta kwoty - Zachod-
niopomorski Komendant Woje-
wódzki PSP.

Nowe auto zastąpi starego Jel-
cza, który był na wyposażeniu 
JRG Nowogard od 1994 roku. 
Teraz samochód ten będzie słu-
żył strażakom OSP w Osowie. 

DŚ

Nowy wóz bojowy znacznie poprawi gotowość bojową naszej jednostki straży po-
żarnej

Radni otrzymali podziękowania za zabezpieczenie w budżecie pieniędzy na zakup 
nowego wozu- na zdjęciu okolicznościową tablicę z rąk szefa powiatowej straży  
A.Skrzypczaka otrzymuje Piotr Słomski, przewodniczący RM w Nowogardzie
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Poważna kolizja w Olchowie-prawdopodobnie przysnął 

Aż drzwi wbiły się w bariery
To cud, że z tego zdarzenia wszyscy wyszli cało. W miniony wtorek, w Olchowie, zderzyły się dwa samochody osobowe - jeden z nich uderzył o bariery 
dźwiękochłonne zostawiając wbite w nie drzwi. 

Do zdarzenia doszło o godz. 
11.50. Z ustaleń policji wyni-
ka, że kierowca Volvo, 60-letni 
mieszkaniec Szczecina, jadąc od 
strony Nowogardu w kierunku 
Goleniowa zjechał na przeciwle-
gły pas ruchu i 

uderzył w Forda - kierowane-
go przez 43-letniego mieszkań-
ca Goleniowa. Siła uderzenia 
była tak duża, że Volvo obróci-
ło się na drodze o 380 stopni, i 
zahaczyło o znajdujące się przy 
drodze bariery dźwiękochłonne, 
tak, że wyrwane zostały drzwi od 
strony kierowcy i wbiły się w ba-
riery. Auto zostało doszczętnie 
zniszczone, podobnie jak Ford - 
oba najpewniej nadają się tylko 
do kasacji. Na szczęście, mimo, 
że całe zdarzenie wyglądało bar-

dzo poważnie, nikomu nic po-
ważnego się nie stało. Kierowca 
Volvo, bez widocznych obrażeń 
trafił do szpitala na obserwację. 

Uczestnicy zdarzenia byli 

trzeźwi, sprawca kolizji, miesz-
kaniec Szczecina, został ukara-
ny mandatem. Jak informuje po-
licja, miał on prawdopodobnie 
przysnąć za kierownicą. 

Na miejscu zdarzenia praco-
wała straż pożarna, policja oraz 
pogotowie ratunkowe. Droga 
przez kilkadziesiąt minut była 
zablokowana w obu kierunkach, 

później ruch puszczono waha-
dłowo. Nad bezpieczeństwem 
użytkowników drogi czuwali 
policjanci. 

MS

Doszczętnie zniszczony samochód- to cud, że kierowca wyszedł z niego bez poważ-
niejszych obrażeń

Drzwi od Volvo wbiły się w bariery dźwiękochłonne

W 1 rocznicę spotkania na szczycie 

Burmistrz zrealizował obietnice – jest ogrzewalnia!
Doczekaliśmy się we wtorek realizacji kolejnego pomysłu i obietnicy naszego burmistrza. Jest ogrzewalnia!  

Rok temu 10 lutego 2017, od-
była się słynna narada wielu 
osób i instytucji zwołana przez 
burmistrza Nowogardu, na któ-
rej zaprezentował on zgroma-
dzonym w tzw. świetle jupite-
rów (inaczej to on nic nie pre-
zentuje) historyczny projekt. 
Zachowała się urzędowa relacja 
z tego wydarzenia sporządzona 
przez ówczesnego zatrudnione-
go w urzędzie skrybę. Oto jej 
fragmenty:  

W piątek 10 lutego 2017 br. w 
Urzędzie Miejskim, z inicjatywy 
burmistrza Roberta Czapli do-
szło do spotkania z przedstawi-
cielami spółdzielni mieszkanio-
wych, Ośrodka Pomocy Społecz-
nej i policji… Tematem zebrania 
było omówienie sytuacji osób 
bezdomnych, które w okresie zi-
mowym niejednokrotnie nocują 
na klatkach schodowych, chro-
niąc się tym samym przed mro-
zem. W spotkaniu wzięli udział” 
( i tu się wymienia osoby, co po-
miniemy- dop. nasz). …. Jeste-
śmy tutaj po to, aby wspólnie za-
stanowić się co zrobić, aby tym 
ludziom pomóc, by zapobiec nie-
szczęściu– mówił burmistrz R. 
Czapla.  W trakcie dyskusji bur-
mistrz przedstawił pomysł, aby 
stworzyć dla osób bezdomnych 
ogrzewalnię.  - Obecnie szuka-
my lokalu, w którym osoby bez-

domne mogłyby znaleźć schro-
nienie przy niskich temperatu-
rach. Zakładamy, że ogrzewal-
nia czynna byłaby np. od godz. 
19.00 do 8.00. W pomieszczeniu 
takim byłyby siedziska –mówił 
burmistrz Nowogardu.  Pomysł 
ogrzewalni został przez zebra-
nych przyjęty. Oprócz tego omó-
wiono również kwestie przyzna-
wania osobom bezdomnym lo-
kali socjalnych. Na koniec zapo-
wiedziano, że w sprawie odbędą 
się kolejne spotkania...  

minął rok i …
Minął zaledwie rok od zdia-

gnozowania przez burmistrza 
sytuacji bezdomnych i osobi-
stego zaprojektowania przez 
niego ogrzewalni włącznie z 
godzinami jej otwarcia, i oto 
mamy w sprawie kolejny urzę-
dowy komunikat. Komunikat 
także sporządzony przez za-
trudnionego w urzędzie skry-
bę, ale nie tego z roku poprzed-
niego - tamten od sierpnia 
„poszedł na swoje”. Oczywiście 
wdzięczny burmistrz o nim nie 
zapomina, co widać po zlece-
niach z gminy obficie inkaso-
wanym, przez byłego skrybę 
oficjalnego, na tym „swoim”. 
Wracając do aktualnego ko-
munikatu oto jego fragmenty:

 Niskie temperatury zagraża-

ją bezdomnym. Pracownicy so-
cjalni oraz policjanci patrolu-
ją pustostany i inne miejsca, w 
których ci poszukują schronie-
nia. Nie przechodźmy obojęt-
nie obok takich osób. Czeka-
my na zgłoszenia pod nume-
rem telefonu 091-39-26-268, 
570-830-336 lub całodobowy 

telefon alarmowy 112. Mając 
na uwadze aktualne warunki 
atmosferyczne informuję, iż z 
inicjatywy Burmistrza Nowo-
gardu Roberta Czapli zosta-
ły uruchomione 3 gorące kok-
sowniki, których zadaniem jest 
ogrzewanie zmarzniętych prze-
chodniów. ….. Jest, jest, jest …

jest obiecana rok temu ogrze-
walnia!

Zarządził rozkładanie 
dodatkowych materacy
Oprócz tej fantastycznej in-

formacji czytamy w komuni-
kacie: Wypełnione są schroni-
ska i noclegownie, jednak każdy 
potrzebujący otrzyma pomoc. 
W placówkach dodatkowo są 
rozkładane materace. Oprócz 
schronienia oferują potrzebują-
cym ciepły posiłek i możliwość 
kąpieli… Co prawda przywoła-
ne wyżej schronisko to schro-
nisko prowadzone przez bur-
mistrza Goleniowa, ale sko-
ro burmistrz Nowogardu wła-
snego nie posiada (posiada tyl-
ko ogrzewalnię- patrz wyżej), 
to chyba może zarządzić tam 
rozłożenie dodatkowych ma-
teracy- jak się ma „serducho” 
to, dlaczego jego nie pokazać 
światu całemu. 

PS. Uwaga tekst ten prze-
znaczony jest dla Czytelników 
posiadających zdolność poru-
szania się w prawdzie i rozu-
miejących, że Prawda jest nie-
zbędnym składnikiem jakie-
gokolwiek Dobra. Inni lepiej 
niech go nie czytają, ponieważ 
mogą się wywrócić, a po co się 
obijać bez potrzeby.    

sm

Skądinąd pożyteczne koksowniki stały się kolejnym elementem zadymiania nowo-
gardzkiej rzeczywistości
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Samorządy korzystają z programu Senior Plus, a u nas… luz blues

Z seniorami to ładnie on wychodzi na zdjęciu
Kilkanaście samorządów naszego województwa bierze udział w rządowym programie „Senior+”. Oczywiście nie ma wśród nich Gminy Nowogard.  U nas 
seniorzy są potrzebni głównie, jako tło fotografii do portfolio burmistrza. 

Wczoraj zostały opublikowane 
wyniki konkursu dla samorządów 
o dofinansowanie na działania i 
tworzenia placówek dziennego 
pobytu w ramach rządowego pro-
gramu „Senior+”. Wśród kilkuna-
stu placówek już działających i za-
twierdzonych wniosków o utwo-
rzenie nie ma gminy Nowogard. 
Nasza gmina nie ubiegała się o 
rządowe środki w tym programie, 
i nie złożyła właściwego wniosku.  

Cel programu „Senior+” 
 Zwiększenie aktywnego uczest-

nictwa seniorów w życiu spo-
łecznym poprzez rozbudowę sie-
ci dziennych domów i klubów 
dla osób starszych – to główny cel 
skierowanego do jednostek samo-
rządu terytorialnego programu 
„Senior+”  – czytamy w oficjalnej 
rekomendacji programu- program 
„Senior+” odpowiada na rosną-
ce potrzeby osób starszych w za-
kresie podtrzymywania kontak-
tów i więzi z innymi ludźmi po-
przez szeroko rozumianą aktyw-
ność prowadzoną w placówkach 
dziennego pobytu: Dziennych Do-
mach i Klubach „Senior+”.

Co oferują placówki 
„Senior+”?

Placówki dziennego pobytu 
„Senior +” zwane Dziennymi Do-
mami zapewniają osobom star-
szym pomoc w czynnościach dnia 
codziennego. Chodzi o usługi so-
cjalne (w tym zapewnienie posił-
ku, usługi opiekuńcze i rehabilita-
cyjne), edukacyjne (np. warsztaty 
rękodzielnicze, plastyczne, języ-
kowe, komputerowe), a także za-
jęcia: kulturalno-oświatowe (kon-
certy, zajęcia teatralne, śpiewu, 
wycieczki rekreacyjne), aktywno-
ści ruchowej (takie jak kursy tań-
ca, nordic walking, pilates), akty-
wizujące społecznie (np. organi-
zacja Dni Seniora, współpraca z 
przedszkolami), czy terapii zaję-
ciowej (muzykoterapia, treningi 
umysłu itp.). Od 2017 roku pro-
gram „Senior+” jest realizowany 
w rozszerzonej formule. Najważ-
niejsze zmiany polegały m.in. na 
wprowadzeniu możliwości two-
rzenia Klubów „Senior+”, które 
są uproszczoną formą Dziennych 
Domów „Senior+”. Kluby „Se-
nior+” cechują się mniejszymi wy-
mogami w zakresie standardu lo-
kalowego, osobowego i organiza-
cyjnego. Tym samym są doskonałą 
ofertą dla mniejszych gmin, które 
dysponują ograniczonymi środka-
mi finansowymi i lokalowymi. Jak 
z tego wynika placówki programu 
„Senior+” to nie tylko atrakcja i 

pomoc dla seniorów, ale także od-
ciążenie przez kilka godzin rodzin, 
które seniorami wymagającymi 
stałej opieki muszą się zajmować. 

ile wynosi wsparcie?
W ramach Programu jednost-

ki samorządu terytorialnego mogą 
ubiegać się o  dotację na utwo-
rzenie lub wyposażenie placówki 
(300 tys. zł w przypadku Dzienne-
go Domu „Senior+” oraz 150 tys. 
zł w przypadku Klubu „Senior+”), 
a także na zapewnienie funkcjono-
wania już istniejących placówek. 
Kwota dofinansowania na utrzy-
manie jednego miejsca wyniesie 
miesięcznie do 300 zł w Dzien-
nym Domu oraz do 200 zł w Klu-
bie „Senior+”.

Placówki Senior Plus 
w województwie 

zachodniopomorskim
W naszym województwie do-

tychczas 13 gmin utworzyło 14 
placówek finansowanych w ra-
mach rządowego programu Se-
nior +.  W tej edycji dołączyły do 
tego kolejne 9 gmin i 11 placó-
wek razem więc w programie bie-
rze udział już 22 gminy z 25 pla-
cówkami, które stanowią zarów-
no Domy Dziennego Pobytu, jak i 
Kluby Senior+. W załączonych ta-
belach podajemy wyniki tegorocz-
nego „rozdania”, tabela 1 zawie-
ra dotychczas istniejące palcówki 
i kwoty na ich funkcjonowanie, a  
tabela 2 nowotworzone placówki i 
kwoty na ich utworzenie. 

Dlaczego gmina Nowogard 
nie przystąpiła do 

programu „Senior+” 
To pytanie do władzy wykonaw-

czej, czyli burmistrza oczywiście 
zadamy- sądząc jednak z dotych-
czasowego doświadczenia po od-
powiedzi, (która nadejdzie za „od-
powiednio” długi czas) jednak nic 
sensownego nie możemy się spo-
dziewać. Sprawdziliśmy natomiast 
swoimi możliwościami, czy w tej 

sprawie cokolwiek się dotychczas 
działo. Jak się okazało to, jeszcze 
za poprzedniego kierownictwa 
OPS, powstał tam projekt utwo-
rzenia palcówki w ramach pro-
gramu „Senior +”.  Miałby to być 

Dom Dziennego pobytu usytu-
owany, w wolnych w tamtym cza-
sie pomieszczeniach, w obiekcie 
gminnym przy Wojska Polskie-
go (dawny RCP).  - Burmistrz jed-
nak nie wykazywał zainteresowa-
nia realizacją tego przedsięwzięcia 
i przystąpienia do programu „Se-
nior+”– mówi DN osoba zaanga-
żowana wówczas w projekt.  Być 
może dlatego, że pomieszczenia te 
wkrótce zostały wynajęte, założo-
nej przez Jacka Piechotę, szczeciń-
skiej fundacji Talent Promocja Po-
stęp na prowadzenie tam prywat-
nego przedszkola. Przypomnij-
my, że fundacja TPP wcześniej, 
przez co najmniej 10 lat, użytko-
wała cały budynek przy Wojska 
Polskiego (około 2000 m) nie tyl-
ko nie płacąc za niego żadnego 
czynszu gminie, ale także korzy-

stając ze stałego zwolnienia z po-
datku od nieruchomości. Jedno-
cześnie fundacja czerpała pożytki 
z tego obiektu wynajmując odpłat-
nie pomieszczenia podmiotom ze-
wnętrznym. Ten proceder bezpre-
cedensowego, co do skali i bez-
czelności, ssania dobra wspólnego 
piętnowany był tylko przez Dzien-
nik Nowogardzki. Bo tak u nas w 
komuchowie już jest, że gmina, 
jako dobro wspólne, jest sierotą – 
dba się o interes kliki.  Wracając 
do tematu zasadniczego- seniorzy 
u nas też nie mogą liczyć na dzia-
łania i korzyści w ramach progra-
mu „Senior+”.  Mogą natomiast li-
czyć na wspólną fotkę z burmi-
strzem. W tym roku wyborczym 
mogą nawet, jak to w Pajacowie, 
liczyć na setki takich fotek.  

sm  

Tu OPS planował dom dziennego pobytu w ramach programu ,,Senior+"
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Zdzisław krugły: lat 69, zmarł 27.02.2018r., pogrzeb odbę-

dzie się 2.03.2018 r., o godz. 11:00 na cmentarzu w Nowogar-
dzie.

magdalena aftewicz: lat 62, zmarła 27.02.2018r., pogrzeb 
odbędzie się 2.03.2018 r., o godz. 12:00 Msza św. w Grabinie, po-
chówek na cmentarzu w Błotnie.

Henryk Wołejszo: lat 79, zmarł 27.02.2018r., pogrzeb odbę-
dzie się 2.03.2018 r., o godz. 13:00 na cmentarzu w Nowogar-
dzie.

Henryk Bogus: lat 70, zmarł 28.02.2018r., pogrzeb odbędzie 
się 2.03.2018 r., o godz. 15:00 na cmentarzu w Nowogardzie.
Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

Zbliżała się pora Paschy ży-
dowskiej i Jezus przybył do Jero-
zolimy. W świątyni zastał siedzą-
cych za stołami bankierów oraz 
tych, którzy sprzedawali woły, 
baranki i gołębie. Wówczas, spo-
rządziwszy sobie bicz ze sznurów, 
powypędzał wszystkich ze świą-
tyni, także baranki i woły, poroz-
rzucał monety bankierów, a stoły 
powywracał. Do tych zaś, którzy 
sprzedawali gołębie, rzekł: „Za-
bierzcie to stąd i z domu mego 
Ojca nie róbcie targowiska!” 
Uczniowie Jego przypomnieli so-
bie, że napisano: „Gorliwość o 
dom Twój pochłonie Mnie”. W 
odpowiedzi zaś na to Żydzi rze-
kli do Niego: „Jakim znakiem wy-
każesz się wobec nas, skoro takie 
rzeczy czynisz?” Jezus dał im taką 
odpowiedź: „Zburzcie tę świąty-
nię, a Ja w trzy dni wzniosę ją na 
nowo”. Powiedzieli do Niego Ży-
dzi: „Czterdzieści sześć lat budo-
wano tę świątynię, a Ty ją wznie-
siesz w przeciągu trzech dni?” On 
zaś mówił o świątyni swego cia-
ła. Gdy zmartwychwstał, przy-
pomnieli sobie uczniowie Jego, że 
to powiedział, i uwierzyli Pismu 
i słowu, które wyrzekł Jezus. Kie-
dy zaś przebywał w Jerozolimie 
w czasie Paschy, w dniu świą-
tecznym, wielu uwierzyło w Jego 
imię, widząc znaki, które czynił. 
Jezus natomiast nie zawierzał im 
samego siebie, bo wszystkich znał 
i nie potrzebował niczyjego świa-
dectwa o człowieku. Sam bowiem 
wiedział, co jest w człowieku. (J 
2, 13-25).

Pascha- najważniejsze świę-
to dla Żydów upamiętniają-
ce wyjście Izraelitów z niewo-
li egipskiej. To właśnie zbli-
żająca się Pascha była powo-
dem, że Żydzi tłumnie scho-
dzili się do świątyni, aby zło-

żyć ofiarę Bogu. Tym zwycza-
jem udał się do świątyni tak-
że Jezus. To, co tam zastał roz-
paliło w Nim gniew Boży. Zo-
baczył, że ludzie zajmowali się 
wszystkim, tylko nie tym co 
jest celem bycia w świątyni- 
składaniem czci Bogu. Jak w 
takich warunkach mógł trwać 
na modlitwie, trwać na rozmo-
wie z Ojcem, kiedy ludzie roz-
mawiali, z różnych części dzie-
dzińca można było słyszeć od-
głosy zwierząt przeznaczonych 
do składania ofiary? Gorliwość 
o dom Ojca rozpaliła w Jezusie 
Boży gniew. Jego serce pragnę-
ło przywrócić godność świąty-
ni! Pragnął, by świątynia sta-
ła się faktycznie domem mo-
dlitwy, miejscem oddawa-
nia czci Bogu, a nie miejscem 
handlu, schadzek. Jezus nie 
jest przeciwko kultowi i ofia-
rom. Jezus jednak pragnie by 
było to czynione w sposób wła-
ściwy i czysty. Jedynym gnie-
wem, który nie jest grzechem, 
jest gniew, który płonął w ser-
cu Jezusa. Gniew nie jest grze-
chem pod trzema warunkami. 
Po pierwsze, jeśli przyczyna 
gniewu jest słuszna, zwłaszcza 
jeśli chodzi o cześć oddawa-
ną Bogu, o troskę w zachowy-
waniu Bożych przykazań przez 
naszych najbliższych. Po dru-
gie, taki gniew nigdy nie może 
być większy niż jego przyczy-
na. Boży gniew musi być pod 
kontrolą. Widzimy, że Jezus ni-
kogo nie uderzył. Nie rozrzucał 
po świątyni klatek, w których 
były gołębie, ale kazał to po-
zabierać. Człowiek w furii rzu-
całby wszystkim, gdzie popad-
nie. Biłby każdego, kto stanąłby 
na jego drodze. Słuszny gniew 
jest pod kontrolą. Czyż mało 
w naszych czasach niekontro-
lowanego gniewu? Krzyki, wy-
zwiska, pobicia. Ostatnim wa-
runkiem gniewu sprawiedliwe-
go jest fakt, że taki gniew jest 
szybko stłumiony. Nie podsy-
cam go cały czas, nie dorzu-
cam „do pieca”. Bywa, że gnie-
wamy się na kogoś już tak dłu-
go, że nawet nie pamiętamy o 
co poszło. Jezus pragnie uwraż-
liwić dziś każdego z nas na zna-

czenie świątyni. Głównym jej 
zadaniem, celem jest oddawa-
nie czci Bogu. Wszystko inne 
nie może mieć w niej miejsca. 
W sercu kapłana rozpala się 
Boży gniew, gdy widzi tak zwa-
nych świątecznych katolików, 
tych, którzy bywają w koście-
le tylko okazjonalnie. Nierzad-
ko ich zachowanie nie odbiega 
od tego co było w czasach Je-
zusa. Nie potrafią zachować się 
godnie w świątyni. Rozmawia-
ją, przeglądają co jakiś czas te-
lefon, żują gumę. Przywróć-
my godność świątyni! To nie 
jest kino, do którego przyszli-
śmy na seans. Przyszliśmy, aby 
złożyć ofiarę Panu. Skąd to się 
wszystko bierze? Skąd się bie-
rze takie lekceważące podejście 
do Świętych Obrzędów? Skąd 
się bierze takie zachowanie w 
świętym miejscu? Również i na 
te pytanie Jezus udziela odpo-
wiedzi w dzisiejszym fragmen-
cie Świętej Ewangelii. Tylko 
ten, kto ma porządek w swo-
im wnętrzu, w duszy, tej we-
wnętrznej świątyni uczynionej 
boską ręką, potrafi ze czcią za-
chowywać się w świątyni uczy-
nionej ręką ludzką. Jezus mówi 
do dyskutujących z Nim Żydów 
o świątyni swojego ciała. Każ-
dy z nas jest świątynią, w któ-
rej Bóg chce mieszkać, ale pra-
gnie On czuć się w niej dobrze. 
Świątynię serca możemy po-
sprzątać przez modlitwę, post i 
jałmużnę. Już niedługo zacznie 
się sezon działkowy. Oj…gdy-
byśmy tak dbali o nasze serca 
jak o ogródki działkowe! Gdy-
byśmy tyle samo czasu spędza-
li na walkę z grzechem, jak spę-
dzamy czas na plewieniu chwa-
stów. Gdybyśmy tyle samo cza-
su poświęcali na uczynki miło-
sierdzia, pomoc innym, co na 
pielęgnację kwiatów. Pozwól 
w tym czasie Świętego Postu, 
aby Jezus poprzechadzał się 
po twojej wewnętrznej świąty-
ni. Wpuść go we wszystkie za-
kamarki swojego serca. Niech 
i tam powyrzuca co Ci szko-
dzi, powywraca co należy, aby 
faktycznie Twoje serce stało się 
miłą Bogu świątynią! 

Ks. Krystian Dylewski 

Umęczony Jezus zakryty
Schowali Chrystusa umęczonego, schowali Chrystusa dręczonego
Schowali Chrystusa przybitego – krzyż rekwizyt skansenu
Zatkali uszy by nie słyszeć, zasłonili oczy by nie widzieć
Jak  ciernie ranią, bicze masakrują - żywa krew 
już zaschła niepamięcią 

Schowali Chrystusa, by nie spotkał żadnego Szymona
Aby niewiasty nie zmyły łzami jakieś niegodziwości 
Aby świadectwo Weroniki zostało pozbawione materialnego dowodu.
Schowali Chrystusa żeby nie padł po trzykroć i nie zawołał 

„Eloi, Eloi, lama sabachthani”

Schowali Jezusa skatowanego nucąc pieśni co żadnej łzy nie wycisną, 
Nie skruszą kajdan niewoli- ceremoniał zasiadł na tronie
Przebierańcy roznoszą nowiny, które nigdy nie sięgną Nieba
Stąpający mocno nie znają smaku ziemi - targ trwa nadal o suknie.

Któż ma więc włożyć koronę co rani, mieszkać z tymi, 
którzy nikogo nie obchodzą 
Goryczy zaznawać, płakać łzami krwawymi, obłóczyć się 
w szatę utkaną obelgami
Któż ma nieść rany Pańskie jak świadectwo i pieczętować 
siebie znakiem Krzyża
Któż ma być uczniem?.... gdy schowali Chrystusa 
umęczonego, dręczonego, przybitego?

Ukryli Jezusa... ale to na nic - przecież wiesz jak Jest..
On stanął przed Piłatem i wziął krzyż bez protestu 
Nim umarł spojrzał na Matkę i przez Jana zajrzał w Twoje oczy
A potem Trzeciego Dnia było tak jak powiedział i jak uwierzyłeś 

Ukryli Jezusa, ale to on Sam pozwala się odnaleźć
W zwiastowaniu, w narodzeniu, w drodze, w męce, w śmierci, 
w zmartwychwstaniu, w dzisiaj , wczoraj i w wieczności 
Na ziemi i w Niebie, we mnie i w tobie .... wszędzie. 

Wybacz Panie. 

Marek Słomski 23 02 2018 
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Kino na weekend

CeNY BileTÓW
a. Normalny: 15 zł
b. Ulgowy: 13 zł- bilet ulgowy 

przysługuje osobom uczącym się do 
25 roku życia, po okazaniu legityma-
cji szkolnej lub studenckiej,

c. Rodzinny: 13 zł - 2 dorosłych + 
1 dziecko l 1 dorosły + 2 dzieci l 2 
dorosłych + 2 dzieci (Bilet Rodzinny 
obowiązuje wyłącznie na filmy fami-
lijne i bajki),

d. Zbiorowy: 11 zł - grupa zorgani-
zowana pow. 15 osób 

l zakup biletów - przynajmniej 1 
doba przed seansem. 

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

CUDOWNY CHŁOPak
2.03.2018, godz. 15:00
3.03.2018, godz. 15:00
4.03.2018, godz. 15:00
Dramat, Familijny, Komedia, 

Hongkong, USA 2017, 113 min., 
Od lat: B/O

POLSKI DUBBING
Dla 10-letniego Auggiego nie 

ma niczego bardziej niezwykłego 
niż „zwykły dzień w szkole”. Uro-
dzony z licznymi deformacjami 
twarzy, dotąd uczył się w domu 
pod okiem mamy. Teraz jednak, za-
czynając 5 klasę w normalnej szko-
le, ma nadzieję, że koledzy potrak-
tują go jak zwyczajnego chłop-
ca. Jego wygląd sprawia, że sta-
je się szkolną sensacją, a dla wie-
lu wręcz „dziwadłem”. Jedni się z 
niego śmieją, inni wytykają palca-
mi, ale nikt tak naprawdę niczego 
o nim nie wie. Wszystko zacznie się 
zmieniać, gdy w szkole pojawi się 
nowa uczennica. Urocza Summer 
potrafi dostrzec w Auggiem coś 
więcej niż nietypowy wygląd. Wy-
starczy jeden przyjazny gest, jedna 
pomocna dłoń, by obudzić w Aug-
giem siłę, dzięki której będzie po-
trafił udowodnić, że nie tylko twarz 
czyni go kimś niezwykłym.

CZWarTa WŁaDZa
2.03.2018, godz. 17:30
3.03.2018, godz. 17:30
4.03.2018, godz. 17:30

Dramat, USA 2017, 115 min., Od lat: 13

Dwoje wydawców dziennika 
„The Washington Post” Katherine 
Graham (Meryl Streep) i Ben Bra-
dlee (Tom Hanks) staje na cze-
le bezprecedensowego starcia 
amerykańskiej prasy z najwyższy-
mi władzami, walcząc o prawo do 
ujawnienia szokujących tajemnic, 
przez cztery dekady ukrywanych 
przez najwyższe władze USA.

kSZTaŁT WODY
2.03.2018, godz. 20:00
3.03.2018, godz. 20:00
4.03.2018, godz. 20:00

Fantasy, USA 2017, 119 min., Od lat: 15

Baśń dla dorosłych, której ak-
cja rozgrywa się u szczytu zimnej 
wojny, w Stanach Zjednoczonych 
około roku 1962. Elisa (Sally Haw-
kins) wiedzie monotonną, samot-
ną egzystencję, a całą noc pracu-
je w pilnie strzeżonym, sekretnym 
laboratorium rządowym. Jej życie 
zmienia się na zawsze, gdy wraz z 
koleżanką z pracy, Zeldą (Octavia 
Spencer), odkrywa, że w laborato-
rium przeprowadzany jest otoczo-
ny ścisłą tajemnicą eksperyment, 
który zaważyć może na przyszłych 
losach świata.

masz problem, lub byłeś świadkiem  
ważnego wydarzenia?

Skontaktuj się z naszą redakcją!
513 088 309,  91 392 21 65

Caritas informuje 

Nowa dostawa żywności 
PZC Caritas przy parafii pw. WNMP w Nowogardzie zaprasza po odbiór nowej dostawy żywności. 

We wtorek 6 marca, od godzin. 14.00, żywność będzie wydawana osobom o numerach od 1 do 100. Na-
tomiast,  w środę 7 marca, wolontariusze Caritas zapraszają osoby z listy od nr 101 do końca - także na 
godz.14.00. Żywność będzie wydawana w tymczasowej siedzibie PZC Caritas w Domu Parafialnym przy 
ul. Kościelnej 1. 

PZC Caritas 

Pomóż Fabianowi! 
Przekaż swój 1% podatku. 

Fundacja Dzieciom „Zdążyć  
z pomocą” 31445 Ławniczek Fabian

KRS : 0000037904 
Za okazaną pomoc Dziękujemy!
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reklama

MECENAS PLATYNOWY MECENAS ZŁOTYPATRONAT NARODOWY WSPÓŁORGANIZATOR

PARTNERPARTNER BIEGOWYPARTNER FINANSOWYPARTNER EDUKACYJNY

PATRON MEDIALNY PARTNER MEDIALNY
     

TYGODNIK LISICKIEGO

Patronat Narodowy Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy 
w Stulecie Odzyskania Niepodległości

ORGANIZATOR

PATRONAT HONOROWY PARTNER BIEGOWY PATRON MEDIALNYDARCZYŃCA

Przewodniczący
Rady Miasta 

w Nowogardzie
PIOTR SŁOMSKI

Starosta
Powiatu 

Goleniowskiego
TOMASZ KULINICZ

Niedziela, 4.03.2018

Nowogard 
Plac Szarych Szeregów

10.00 - Otwarcie biura 
      zawodów

11.30 - Bieg dzieci na 
      dystansie 196,30m

11.45 - Uroczyste 
      otwarcie zawodów

12.00 - Bieg główny 

14.00 - Zakończenie 
      zawodów

Dystans: 1963 m  i  196,30 m   Kontakt: 697 769 948

Życzenia Wielu lat życia 
w zdrowiu  i Bożych Owoców posługi 
w naszej parafii Księdzu kanonikowi 

Kazimierzowi  
Łukjaniukowi 

dziekanowi Dekanatu Nowogard 
i proboszczowi parafii 

pw.  Świętego Rafała Kalinowskiego
składają 

wdzięczni  Parafianie

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Serdecznie zaprasza dzieci i ich rodziców pragnących zapisać je do 
klasy pierwszej na: 

 
 
    
                                                                                                                                                                  

                       
W dniu 06.03.2018 r. w godz. 1600 -1800 

 
                          

W programie: 
                                                         
     -    zwiedzanie klas, biblioteki, świetlicy,  pracowni komputerowych 
     -    zajęcia plastyczne, origami, gry planszowe 

- gry i zabawy z wykorzystaniem tablic interaktywnych i komputerów, prezentacje 
multimedialne, doświadczenia przyrodnicze 

-    spotkania z postaciami z baśni 
-    kawiarenka, karaoke 

 
 

Podczas „Dnia Otwartego” będzie można dokonać zapisu dziecka do szkoły 
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Historia Pana romana z Żabowa 

Tu się wychowałem i tu zostanę 
Pana Romana z Żabowa znają wszyscy mieszkańcy wsi i okolicznych miejscowości. Wybrał dla siebie drogę trudną, jednak jak sam mówi tak jest dla nie-
go najlepiej. 

Historia pana Romana nie 
jest wyjątkowa. Większość z nas 
zna kogoś, kto w swoim życiu w 
pewnym momencie się pogubił i 
wybrał to, co uważał za słuszne 
lub najłatwiejsze. Pan Roman od 
dzieciństwa mieszkał w budyn-
ku stacji kolejowej w Żabowie. 
Jego rodzice pracowali na kolei 
w zamian za to wynajmowali w 
tym budynku mieszkanie. - Mie-
liśmy tam trzy pokoje i kuchnię - 
opowiada pan Roman:- Dobrze 
wspominam okres dzieciństwa- 
dodaje. 

Jak sam mówi, jego życie to-
czyło się, jak każdego innego. 
Jednak gdzieś po drodze, coś się 
zmieniło, pan Roman się pogu-
bił. 

- Wybrał tak, a nie inaczej. Nie 
nam to osądzać - mówi sołtys 
Żabowa i właściciel miejscowe-

go sklepu, Janusz Kozieł. - Stoi 
przez cały dzień przy sklepie i 
prosi znanych i nieznanych o parę 
groszy – dodaje sołtys i podkre-
śla, że pan Roman to bardzo ho-
norowy człowiek. 

- Kiedyś chciałem mu pomoc 
załatwić obiady z Opieki, takie 
jak dzieci otrzymują w szkołach 
- mówi sołtys wsi - powiedział 

mi wtedy, że dzieci są ważniejsze 
i to im się należy w pierwszej ko-
lejności, a on sobie poradzi. Naj-
ważniejsze, aby one miały co jeść 
- opowiada.

Na wsi pan Roman ma rów-
nie dobrą opinię, przed laty, kie-
dy jeszcze był w pełni sił, często 
dorabiał u sąsiadów i dał się po-
znać, jako człowiek słowny i su-

miennie wykonujący swoje obo-
wiązki. 

W ostatnim czasie sytuacja 
pana Romana się pogorszyła. 
Budynek, w którym „koczował” 
przez tak wiele lat, jego rodzin-
ny dom, został sprzedany. Nowy 
właściciel ma plany z zakupio-
ną nieruchomością i nie pozwo-
lił mężczyźnie tam więcej noco-
wać. Pan Roman, mimo, że już 
jakiś czas temu otrzymał z gmi-
ny mieszkanie w Maszkowie, nie 
chce z niego korzystać. 

 - Pan Roman już parę lat 
temu dostał mieszkanie komu-
nalne w Maszkowie. Jednak chy-
ba ani razu tam nie spal- mówią 
mieszkańcy Żabowa. - On nie 
tylko jest sentymentalnie zwią-
zany z tym miejscem. W Masz-
kowie nikt tak dobrze jak my go 
nie zna. Poza tym, kto by mu tam 

pomógł? Tutaj do sklepu przyjeż-
dżają rożni ludzie i często ktoś go 
wesprze paroma groszami, jedze-
niem. My sami nie raz go w ten 
sposób wspomagamy – dodają 
nasi rozmówcy. 

  Mieszkańcy Żabowa wielo-
krotnie próbowali pomoc panu 
Romanowi, jednak ten woli 
żyć w dotychczasowy sposób. - 
Wiem, że dla niektórych to dziw-
ne, jednak ja już tak się nauczy-
łem i dla mnie tak jest najlepiej 
- opowiada pan Roman - Są lu-
dzie, którzy mi pomogą, nakar-
mią i napoją. Kolega pozwolił mi 
u siebie spać. Takie życie wybra-
łem i to się nie zmieni. Do Masz-
kowa ani nigdzie indziej nie pój-
dę mieszkać. Tu się wychowałem 
i tu zostanę-  dodaje mężczyzna. 

DŚ

W tym budynku pan Roman się wychował, tu do niedawna też mieszkał, mimo, że 
gmina przyznała mu mieszkanie w innym miejscu.

„Z czym kojarzy Ci się Wielka Brytania”

 IV Edycja Dnia Języka Angielskiego w SP2
W dniu 28 lutego w SP2 odbył się Dzień Języka Angielskiego. Uroczystość została poprzedzona dwoma konkursami plastycznymi. 

Uczniowie klas I-III wykona-
li prace pt.: „Z czym kojarzy Ci się 
Wielka Brytania”, a uczniowie klas 
IV-VII prace na temat „Charakte-
rystyka wybranego państwa an-
glojęzycznego”. Prace można było 
wykonać techniką dowolną: pla-
kat lub prezentację multimedialną. 
Udział w tych konkursach mógł 
wziąć każdy, a prace można oglą-
dać na korytarzach szkoły do 15 
marca. 

Obchody Dnia Języka Angiel-
skiego rozpoczęli uczniowie klas 
czwartych i piątych oraz szóstych 
i siódmych, którzy w drużynach 
dwuosobowych zmagali się z testa-
mi sprawdzającymi wiedzę ogólną 
o krajach Zjednoczonego Króle-
stwa Wielkiej Brytanii oraz znajo-
mość języka angielskiego. Następ-

nie o godzinie 9.15 reprezentanci 
klas II i III w parach prezentowali 
swoją znajomość słownictwa. Oce-
nie poddano znajomość słowa, wy-
mowę oraz pisownię. Dzień Języka 
Angielskiego urozmaicił skecz wy-
konany przez uczniów klasy IVc 

pt.: „The ticket inspector” oraz pio-
senki w języku angielskim zapre-
zentowane przez klasy pierwsze i 
drugie. Na zakończenie odbyły się 
uroczyste apele, na których zosta-
ły wręczone nagrody i dyplomy za 
udział w konkursach. Wszystkim 

uczniom gratulujemy!
Organizatorzy Dnia Języka An-

gielskiego p. Beata Feńczak i p. 
Aleksandra Dul bardzo dzięku-
ją uczniom za uczestnictwo we 
wszystkich konkursach i przedsta-
wieniu. Podziękowania składamy 
również nauczycielom i obsłudze 

za pomoc w zorganizowaniu tego 
wydarzenia. Szczególne podzię-
kowania składamy sponsorom: 
Dziennikowi Nowogardzkiemu za 
wydrukowanie pięknych dyplo-
mów oraz wydawnictwu Macmil-
lan za ufundowanie nagród.  

Inf. własna

Wyniki konkursów:
Laureaci konkursu plastyczne-

go w kategorii klas I:
 I m – Lena Grygowska - 1a ex 

aequo Amelia Nowak - 1b i Igor 
Mazurek - 1a

 II m – Amelia Szczęsna - 1b
 III m – Dawid Ptaszek - 1a ex 

aequo Amelia Obielak 1b
W kategorii klas III:
I m – Amelia Furmańczyk – 3b 

ex aequo Wiktoria Adydant 3c
II m – Maciej Bartulewicz – 3b 

ex aequo Lena Kozłowska i Mar-
tyna Paradowska -3b

III m – Mikołaj Gil 3c
Laureaci konkursu plastyczne-

go w kategorii klas IV:
I m – Maja Piekarska i Natalia 

Olszewska - 4a
II m – Alicja Wilk i Patrycja 

Bartkowiak - 4a
III m – Krystian Żylak -4c
Laureaci konkursu plastyczne-

go w kategorii klas V:
I m – Katarzyna Nagły – 5a
II m – Jennifer Jaskulska 5a
III m – Weronika Mikitiuk i 

Kaja Roguska 5b
Laureaci konkursu plastyczne-

go w kategorii klas VI:
I m –  Maria Lewińska i Julia 

Wrzosek – 6b
II m – Nikola Olawa i Dawid 

Olawa 6a

III m – Natalia Lewandowska i 
Martyna Wdowiak – 6b

Laureaci konkursu plastyczne-
go w kategorii klas VII:

I m – Jakub Saja i Wiktoria Na-
gły 7a

II m – Dymitro Sakharskyi 7b
Laureaci prezentacji multime-

dialnych:
I m – Kuba Kaczmarek i Wojtek 

Kaczor – 6a ex aequo Maja Cie-
plak i Amelia Filipińska – 6b 

Im – Jakub Saja – 7a
Laureaci konkursu „Słownic-

two” w kategorii klas II- III:
I m – Maciej Śiątczak - 2a i Piotr 

Podemski - 3c
II m – Zuzanna Talaszek – 2a i 

Damian Kolibski – 3b oraz Izabe-
la Mądrowska - 2a i Kinga Felik-
siak 3c 

III m – Gabriel Garliński – 
2a i Wojciech Gocałek 3b oraz 
Magdalena Kusiak- 2a i Zu-
zanna Gabrysiak 3a

Laureaci konkursu wiedzy: 
Kultura Krajów Wielkiej Bry-
tanii i komunikacja dnia co-
dziennego w kategorii klas IV- 
V:

I m – Maciej Drabikowski - 
4c i Magda Wesołowska – 5a 

II m – Leon Marcinkowski - 
4b i Oliwia Jastrzębska – 5a

III m – Lazor Yuliia – 4c i 

Bianka Dalmata – 5b
Laureaci konkursu wiedzy: 

Kultura Krajów Wielkiej Bry-
tanii i komunikacja dnia co-
dziennego w kategorii klas VI- 
VII:

I m – Julia Wrzosek 6b i Ka-
rolina Mnich 7b

II m – Maja Cieplak 6b i 
Wiktoria Woźniak 7a

III m – Maria Lewińska 6b 
i Anna Ostrowska 7b, Nata-
lia Laskowska 6b i Mateusz Pe-
rek 7a, Martyna Wdowiak 6b 
i Marcela Marciniak 7a, Kata-
rzyna Plebańska 6a i Wiktoria 
Maknia 7b
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Uprzejmie informujemy, że kancelaria radcy Prawnego 
radosława Górskiego mieszcząca się przy ulicy 700 lecia 
24/5 w Nowogardzie, rozszerza godziny pracy. kancelaria 
czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 - 
17:00. miło nam poinformować również, że pomoc prawną 
świadczą w ramach kancelarii radcowie prawni Piotr Barcz, 
marta Łuczyńska, Przemysław Winczewski oraz adwokat Pa-
trycja Banach działający w imieniu kancelarii radców Praw-
nych "BD" Domańska - Barcz - Strzałkowska - Górski. kon-
takt z kancelarią tel: 91 4842935 lub 91 5784901, e-mail: 
mailto:kancelaria@radcaprawny-bd.pl

W wyniku porozumienia z kancelarią Radców Prawnych: Domań-
ska - Barcz - Strzałkowska - Górski, drukujemy cyklicznie opraco-
wane  przez prawników tej kancelarii porady dotyczące   praktycz-
nych zagadnień prawnych, z którymi nasi Czytelnicy mogą często  
spotkać się  na co dzień. Dzisiaj odcinek 2. Zachęcamy do lektury.

POraDY PraWNe

Czy prezes zarządu spółki z 
o. o. odpowiada za jej długi?

Pan Robert z Goleniowa 
zwrócił się do nas z prośbą o 
pomoc w następującej spra-
wie. Egzekucja przeciwko jego 
dłużnikowi, którą jest spółka z 
ograniczoną odpowiedzialno-
ścią, nie przyniosła zamierzo-
nego rezultatu w postaci spłaty 
zadłużenia. Pan Robert słyszał, 
że w określonych sytuacjach 
może pozwać prezesa zarzą-
du. Z tym pytaniem zwrócili-
śmy się do naszych ekspertów 
z Kancelarii Radców Prawnych 
BD w Szczecinie. Odpowiada 
radca prawny Ariel Borkowski.

Panie Mecenasie, czy fak-
tycznie za zobowiązania spółki 
z ograniczoną odpowiedzial-
nością odpowiada także jej za-
rząd?

Powszechnie przyjmuje się, że 
spółki z ograniczoną odpowie-
dzialnością to jedne z najbar-
dziej bezpiecznych dla przed-
siębiorców form prowadzenia 

działalności gospodarczej, zaś 
wspólnicy i członkowie zarządu 
nie odpowiadają za ewentual-
ne długi tychże spółek, przez co 
chronią swoje prywatne mająt-
ki. Spółki posiadają bowiem od-
rębny od osób fizycznych, któ-
re je tworzą, byt prawny. War-
to jednak wiedzieć, iż w okre-
ślonych sytuacjach Kodeks spół-
ek handlowych stara się chronić 
wierzycieli spółek z ograniczoną 
odpowiedzialnością na wypa-
dek ich niewypłacalności.

W przepisie art. 299 Kodek-
su spółek handlowych przewi-
dziana jest sytuacja, w której z 
roszczeniami przysługującymi 
nam pierwotnie w stosunku do 
spółki (np. z tytułu niezapłaco-
nych faktur lub też wyrządzo-
nej szkody) możemy udać się 
do członków zarządu tej spół-
ki. Wówczas, jeśli spełnione zo-
staną określone w ustawie prze-
słanki, członkowie zarządu będą 
odpowiadali solidarnie swoimi 
prywatnymi majątkami.

Jakie są to przesłanki?
Podstawowa przesłanka wy-

maga, aby egzekucja przeciwko 
spółce okazała się bezskuteczna. 
Będzie ona wykazana wówczas, 
gdy prowadziliśmy już postę-
powanie egzekucyjne przeciw-
ko spółce, ale komornikowi nie 
udało się ustalić wystarczającego 
majątku na spełnienie naszego 
roszczenia – lub też doszło jedy-
nie do częściowej spłaty a pew-
na część długu pozostała nieza-
spokojona – i ostatecznie umo-
rzył postępowanie egzekucyjne 
w sprawie z tego powodu.

Należy jednak pamiętać, że 
członek zarządu ma też pewne 
narzędzia ochrony. Po pierw-
sze uwolni się od odpowiedzial-
ności, gdy wykaże, że we wła-
ściwym czasie zgłosił wniosek o 
ogłoszenie upadłości spółki albo 
że we właściwym czasie wydano 
postanowienie o otwarciu po-
stępowania restrukturyzacyjne-
go lub też postanowienie o za-
twierdzeniu układu. Po drugie, 
jeśli wykaże, że wniosku o ogło-
szenie upadłości nie złożono nie 
z jego winy. Wreszcie po trzecie 
– jeśli wykazane przez niego zo-
stanie, że mimo niezgłoszenia 
powyżej wskazanego wniosku 
lub nie wydania wspomnianych 
postanowień wierzyciel nie po-
niósł szkody. Może także oczy-
wiście wykazywać, że spółka ma 
wystarczający majątek na speł-
nienie roszczenia, a prowadzo-
ne wcześniej przez wierzyciela 
postępowanie było niedokładne.

Co ustawodawca rozumie 
pod pojęciem „odpowiednie-
go czasu” na złożenie wniosku 
o ogłoszenie upadłości?

Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. 
Prawo upadłościowe wskazuje, 
iż wniosek o ogłoszenie upadło-
ści powinien być złożony w ter-
minie 30 dni od dnia, w którym 
wystąpiła podstawa do ogłosze-
nia upadłości, jaką jest niewy-
płacalność dłużnika. Niewypła-
calność z kolei zachodzi wów-
czas, gdy dłużnik nie jest w sta-
nie na bieżąco regulować swoich 
wymagalnych zobowiązań pie-
niężnych. Obowiązuje domnie-
manie, iż dłużnik utracił zdol-
ność do wykonywania swoich 
wymagalnych zobowiązań pie-
niężnych, jeżeli opóźnienie w 
wykonaniu tych zobowiązań 
przekracza 3 miesiące.

Zaistnienie każdej z przesła-
nek, o których wyżej wspomi-
nałem, jest oczywiście badana 
przez sąd w toku postępowania 
cywilnego.

Innymi słowy, każdego z 
wierzycieli czeka konieczność 
żmudnego dochodzenia swo-
ich racji.

Zgadza się. Proszę jednak pa-
miętać, że sama konieczność 
wystąpienia z powództwem 
nie powinna zniechęcać nas do 
ochrony własnych interesów. 
Procesy przeciwko członkom 
zarządów nie należą wprawdzie 
do prostych, często w ich toku 
powoływani są biegli, jednak-
że w razie wygranej wierzyciel 
ma możliwość odzyskania na-
leżnych mu środków, mimo, że 
pierwotny dłużnik jest niewy-
płacalny, nie wspominając już o 
odsetkach oraz zwrocie kosztów 
procesu.

r. pr. Ariel Borkowski
Kancelaria Radców Prawnych „BD”

Domańska – Barcz – Strzałkowska 
– Górski

Ul. 700-Lecia 24/5, 72-200 
Nowogard

Tel. 91 48 42 935; 790 332 319

Podstawa prawna:
Kodeks spółek handlowych, Prawo 
upadłościowe.

manipulacja, czy tylko zła metoda?  

Dlaczego nie zarabiamy tyle ile ponoć oficjalnie zarabiamy?
Wysokość upublicznianego systematycznie tzw. średniego wynagrodzenia irytuje miliony Polaków. I słusznie. W wyniku stosowanej prze GUS metody ob-
liczania wskaźnika średniego wynagrodzenia podawana jest wysokość średniego wynagrodzenia, która nawet w przybliżeniu odzwierciedla kwotę, którą 
bylibyśmy skłonni z doświadczenia uznać, jako realną średnią pensję.

Główny Urząd Statystyczny po-
daje, że przeciętne miesięczne wy-
nagrodzenie w sektorze przedsię-
biorstw w grudniu 2017 roku wy-
nosiło 4 973 PLN.  Ta GUS-owska 
oficjalna comiesięczna średnia, 
jest bardzo chętnie podawana i 
rozpowszechniana przez rządzą-
cych z komentarzem, jak to nam 
Polakom dzięki ich zapobiegli-
wości dobrze się dzieje i coraz le-
piej się dzieje – kwota bowiem tej 
przeciętnej stale rośnie. Ponieważ 
w powszechnym odczuciu wyso-
kość oficjalnego przeciętnego wy-
nagrodzenia nie ma wiele wspól-
nego z realnym średnim wyna-
grodzeniem, przyjrzyjmy się skąd 
się bierze te 4 973 zł, czyli jak wy-
liczany jest ten wskaźnik. 

- Comiesięczne dane o śred-
niej płacy w przedsiębiorstwach 
prezentowane przez GUS dotyczą 
tylko i wyłącznie firm, w których 

zatrudnienie przekracza 9 osób. 
Są to więc średnie i duże organi-
zacje, których odsetek ilościowy 
w Polsce, według danych urzę-
du, wyniósł w 2016 r. ok. 4,3 proc. 
Nie uwzględnia się tu w oblicze-
niach zarobków pracowników z 
małych i mikroprzedsiębiorstw 
zatrudniających nie więcej niż 9 
osób, a według  danych Narodo-
wego Banku Polskiego takich firm 
na naszym rynku na koniec 2016 
r. było 4,06 mln. Tym samym sta-
nowiły one ilościowo 95,7 proc. 
wszystkich rodzimych przedsię-
biorstw.  Jak to się przekłada na 
ilość pracowników, która jest eli-
minowana z badania przeciętnej?  
Według GUS w I kwartale 2017 
r. przeciętne zatrudnienie w sek-
torze przedsiębiorstw, czyli tych 
zatrudniających powyżej 9 osób, 
wyniosło 5,968 mln i stanowi-
ło to 59,2 proc. liczby zatrudnio-

nych na podstawie stosunku pra-
cy we wszystkich podmiotach go-
spodarki narodowej, czyli że to co 
GUS uznaje za średnią płacę (czy-
li w grudniu 4973 zł) dotyczy tyl-
ko około 60 procent pracowników 
zatrudnionych w ilościowo 4,3 
proc. wszystkich przedsiębiorstw 
w kraju.  Ponieważ średnia doty-
czy firm zatrudniających powy-
żej 9 osób to w tej grupie dodat-
kowo istotnie deformowana jest 
przez wysokie zarobki menadże-
rów występujących tutaj znacznie 
większym procencie aniżeli w fir-
mach poniżej 9 zatrudnionych. 

Jak naprawdę wygląda 
wysokość przeciętnych 

pensji w Polsce
Nawet pomijając wyszczegól-

nione wyżej zastrzeżenia to naj-
bardziej adekwatnym wskaźni-
kiem obrazującym poziom śred-
niego realnego wynagrodzenie 

nie jest w przypadku płac tzw. 
przeciętna obliczana, jako śred-
nia arytmetyczna.  Adekwatną i 
zgodną z powszechnym doświad-
czeniem wysokość średniej płacy 
otrzymujemy, gdy podajemy nie 
średnią arytmetyczną, ale domi-
nantę, czyli wysokość najczęściej 
wypłacanej płacy. Co ciekawe, 
GUS taką dominantę także ob-
licza tylko tyle…, że raz na dwa 
lata więc nie istnieje ona w prak-
tyce w obiegu publicznym, gdzie 
dominuje comiesięcznie oblicza-
na i comiesięcznie też podawana 
oficjalne średnia (czyli ta która w 
grudniu wynosiła  4  973). GUS 
dominantę oblicza co dwa lata a 
nawet rzadziej – ostatni dostęp-
ny wynik jest np. za rok 2014. Ile 
więc wyniosła dominanta, czyli 
wysokość najczęściej wypłacane-
go wynagrodzenia w 2104 roku?. 
Według GUS stanowi ona kwo-

tę brutto 2 469,47 zł (czyli nieco 
ponad 1700 zł „na rękę”) . Wów-
czas oficjalne tzw. przeciętne wy-
nagrodzenie obliczane w sposób, 
jak opisaliśmy na wstępie wyno-
siło prawie 4600 zł! W zakresie 
więc wartości dominanty poru-
szamy się w okolicach płacy mini-
malnej i to jest już poziom zgod-
ny z doświadczeniem większości 
Polaków co do tego ile średnio się 
u nas zarabia.  Z powyższego wy-
nika też jasno skąd wziął się irra-
cjonalny średni zarobek Polaka w 
wysokości obecnie brutto 5 kafli 
i także wynika jasno, że na pew-
no w swojej kieszeni tej forsy sta-
tystycznie przeciętny Polak nie 
znajdzie - ona jest tylko w wirtu-
alnej kieszeni, którą mu założył 
GUS zawsze nadzorowany przez 
rządzących aktualnie polityków.                                                                                                                    

Opr. sm
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Bieg pamięci żołnierzy wyklętych  
„Tropem Wilczym”

Wyprzedano wszystkie pakiety
W niedzielę (4 marca), po raz drugi w Nowogardzie odbędzie się bieg pamięci żołnierzy 
wyklętych „Tropem Wilczym”. Przewidziano 180 miejsc dla uczestników, a bieg cieszył się 
tak dużym zainteresowaniem, że już jakiś czasu temu wyprzedano wszystkie pakiety star-
towe.  

Będzie to już w Nowogar-
dzie druga odsłona biegu pa-
mięci żołnierzy wyklętych 
„Tropem Wilczym”. Bieg or-
ganizuje Nowogardzki Klub 
Biegacza „Endorfina”. Nowo-
gardzki bieg, jak w całej Pol-
sce odbędzie się w niedzielę, 
4 marca 2018 roku. Start bie-
gu głównego zaplanowano na 
godzinę 12:00. Organizato-
rzy zapowiadają, że tegorocz-
ne wydarzenie zorganizowa-
ne będzie z większym rozma-

chem. Wszystko dzięki temu, 
że koordynatorzy ogólno-
polskiej akcji podwyższyli li-
mit uczestników nowogardz-
kiego biegu do 180 osób. Dla 
przypomnienia, w 2017 roku 
zarezerwowano 100 pakie-
tów, dziś już wiemy, że wy-
kupiono wszystkie przewi-
dziane pakiety, czyli 180. Jest 
też druga nowość. W Nowo-
gardzie oprócz biegu na 1963 
metry, odbędą się biegi dzie-
cięce na dystansie 196,3 me-

trów. Biuro zawodów będzie 
czynne w dniu biegu już od 
10:00. Organizatorzy zapew-
nili dla każdego koszulkę, 
medal oraz ciepły poczęstu-
nek. Nowogard jest w staw-
ce stu kilkudziesięciu miast, 
które zgłosiły się do organi-
zacji biegu Tropem Wilczym.  
Dodajmy, że Dziennik No-
wogardzki jest patronem me-
dialnym nowogardzkiej od-
słony biegu. 

KR

Przed rokiem w Nowogardzie wystartowało 100 osób, tym razem pobiegnie 180 uczestników

Osińska liga Piłki Siatkowej

Czas na ćwierćfinały
W najbliższą niedzielę (4 marca), w hali sportowej ZSP w 
Osinie zostaną rozegrane spotkania ćwierćfinałowe Osiń-
skiej Ligi Piłki Siatkowej. Najciekawiej zapowiada się po-
jedynek obrońców tytułu z Krzywic, które walczyć będą z 
Wojcieszynem. 

Po 11. kolejkach rundy zasad-
niczej, najlepsza ósemka Osiń-
skiej Ligi Piłki Siatkowej przy-
stępuje do fazy play-off. W 
ćwierćfinale teoretycznie tylko 
dwa spotkania mogą być nie-
wiadomą, ale faza pucharowa 
rządzi się swoimi prawami i nie-
spodzianek nie można wyklu-
czać. Ważna jest zmiana doty-
cząca przebiegu spotkania, mia-
nowicie chodzi o rozgrywanie 
meczów do trzech wygranych 
setów, zatem kibice mogą liczyć 
nawet na mordercze pięciose-
towe spotkania. Walka o pół-
finał rozpocznie się o godzinie 
11:30, wówczas na parkiet wy-
biegną siatkarze z Czermnicy 
oraz Michorka. Czermnica zaję-
ła 2. miejsce w tabeli, a Micho-
rek 7. pozycję. Obydwa zespoły 
spotkały się w 4. kolejce, wów-
czas Czermnica pewnie wygra-
ła 3:0, odpowiednio do 17., 13. 
i 21. punktów. Następnie o go-
dzinie 13:00, najciekawiej za-
powiadający się pojedynek po-
między Krzywicami i Wojcie-
szynem. Krzywice uplasowa-
ły się na 4. miejscu, a Wojcie-

szyn na 5. miejscu. Obydwa ze-
społy grały ze sobą przed tygo-
dniem w ramach 11. kolejki. 
Wygrał Wojcieszyn po zaciętym 
boju 2:1, najpierw przegrywając 
pierwszego seta 25:22, następnie 
wygrywając do 20. i 21. punk-
tów. Przypomnijmy, że Krzywi-
ce bronią mistrzostwa OLPS z 
minionego sezonu. W trzecim 
meczu o godzinie 14:30, wal-
czyć będą zawodnicy Gwiaz-
dy Osina oraz Węgorzy. To dru-
ga z wyrównanych par. Gwiaz-
da uplasowała się na 3. miejscu, 
a Węgorza na 6. miejscu. Zespo-
ły te spotkały się ze sobą także 
w ostatniej 11. kolejce. Wygrała 
Gwiazda, ale po zaciętym spo-
tkaniu. Siatkarze z Osiny wygra-
li dwa pierwsze sety odpowied-
nio do 20. i 22. punktów. Trze-
cia partia padła łupem Węgorzy 
w stosunku 26:24. Trudno wska-
zać faworyta, a miejscowi kibi-
ce mogą liczyć na sporo emo-
cji. Na koniec o godzinie 16:00, 
lider rundy zasadniczej Czar-
ni Nowogard, zagrają ze Słajsi-
nem, które zajęło 8. miejsce. W 
grupowym meczu tych drużyn 
w ramach 3. kolejki, Nowogard 
bez problemów ograł Słajsino 
3:0, wygrywając w setach od-
powiednio do 17., 6. i 16. punk-
tów. Zdecydowanym faworytem 
będą siatkarze z Nowogardu, ale 
to boisko zweryfikuje umiejęt-
ności obydwu zespołów. Przy 
artykule publikujemy komplet 
niedzielnych gier. KR

Osińska Liga Piłki Siatkowej
Ćwierćfinał:
Czermnica – Michorek (11:30)
Krzywice – Wojcieszyn (13:00)
Gwiazda – Węgorza  (14:30)
Nowogard – Słajsino  (16:00)

Żarty się skończyły, w najbliższą niedzielę pora na spotkania ćwierćfinałowe

Pomorzanin zagra z Polonią Płoty

Ostatni test przed ligą
W sobotę (3 marca), o godzinie 17:00, na stadionie w Płotach piłkarze Pomorzanina Nowo-
gard rozegrają mecz sparingowy z tamtejszą Polonią. Będzie to ostatni test dla podopiecz-
nych Zbigniewa Gumiennego przed inauguracją rundy wiosennej. 

Polonia Płoty występuje w 
tej samej lidze co Pomorzanin, 
gdzie radzi sobie nieco lepiej. 
Piłkarze Polonii w regionalnej 
okręgówce zajmują 5. miejsce z 
26 punktami na koncie, Pomo-
rzanin plasuje się na 8. pozycji 
z liczbą 22 punktów. Obydwa 
zespoły spotkały się ze sobą 

dopiero w przedostatniej ko-
lejce rundy jesiennej. Wówczas 
w Płotach padł remis 1:1. Po-
lonia będzie świetnym rywa-
lem przed inauguracją rozgry-
wek, jest to solidny zespół, z 
którym zawsze ciężko się gra-
ło nowogardzkiej drużynie. 
Wierzymy, że obejdzie się bez 

urazów i dobrze przygotowa-
ni nowogardzianie niebawem 
rozpoczną skuteczną walkę o 
wyższą pozycję w swojej lidze. 
O wyniku tego sparingu poin-
formujemy w najbliższym wy-
daniu DN. KR
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 Witamy wśród nas... Autor rubryki: 
Janusz Roguski 
Szpital Nowogard

Martynka 
córka Pauliny Gębka 
ur.19-02-2018 ze Szczecina

Jagoda 
córka Jowity Stępkowskiej 
ur.20-02-2018 z Węgorzyna

Joanna 
córka Moniki Jaworskiej 
ur. 21-02-2018 z Krzemiennej

Tymoteusz Pluta 
syn Anety Olszówka-Pluta 
ur. 19-02-2018 z Błotna

Mikołaj 
syn Marty Teofilewskiej 
ur. 21-02-2018 z Nowogardu

Jeździectwo

Martyna Fedeńczak trzykrotnie na podium w Sopocie
W dniach 17-18 lutego, w Sopocie na Hipodromie zostały rozegrane regionalne halowe zawody w skokach przez przeszkody. Do rywalizacji przystąpi-
ła nowogardzianka Martyna Fedeńczak, która trzykrotnie stawała na podium. 

Martyna Fedeńczak jest za-
wodniczką Jeździeckiego Klu-
bu Amico Mołdawin na koniu 
Sunfly. Nowogardzianka w 
weekend 17-18 lutego, wzięła 
udział w dwudniowych regio-
nalnych halowych zawodach 
w skokach przez przeszkody w 
Sopocie na Hipodromie. Star-
ty zakończyły się sporym suk-
cesem naszej reprezentant-
ki, która dwukrotnie wywal-
czyła złoto, a raz srebro. Naj-
pierw w sobotę (17 lutego), 
Martyna Fedeńczak startowa-
ła w Klasie L - wysokość prze-
szkód 100 cm. Startowało 75 
koni, a zawodniczka z Nowo-
gardu z czasem 41,11 sekund, 
wywalczyła 1. miejsce. Podob-
nie było w kolejnym starcie, 
który odbywał się w Klasa P- 
wysokość przeszkód 110 cm. 
W tej rozgrywce rywalizowa-
ło 62 jeźdźców. Martyna Fe-
deńczak ukończyła swój start 
z czasem 49,97 sekund, dzię-

ki czemu po raz drugi cieszy-
ła się tego dnia ze złotego me-
dalu. Następnego dnia w nie-
dzielę, Martyna Fedeńczak 
walczyła w Klasa P- wysokość 
przeszkód 110 cm. Rywalizo-
wały w sumie 63 konie, tym 
razem zawodniczka z Nowo-
gardu z czasem 47,92 sekun-
dy, uplasowała się na 2. pozy-
cji.  Świetne starty w Sopocie 
mogą napawać optymizmem, 

tym bardziej, że była to dobra 
próba przed imprezą docelo-
wą. Otóż w pierwszy tydzień 
kwietnia Martyna Fedeńczak 
wystartuje w Halowym Pu-
charze Polski Dzieci i Mło-
dzieży rozgrywanym w Lesz-
nie. Wierzymy, że reprezen-
tantka Nowogardu zaprezen-
tuje się podczas tych zawodów 
z bardzo dobrej strony. 

KR

Martyna Fedeńczak w Sopocie trzykrotnie stawała na podium - dwa razy jako zwy-
ciężczyni, a raz zajmując 2. miejsce.

Zawodniczka z Nowogardu reprezen-
tuje klub Amico Mołdawin na koniu 
Sunfly

W kwietniu Martyna Fedeńczak wystartuje w Halowym Pucharze Polski Dzieci i 
Młodzieży w Lesznie
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Dzięki nowym oknom SYNEGO Twój dom 
stanie się oazą ciepła, ciszy i bezpieczeństwa. 
W porównaniu z obecnym standardem okien, 
SYNEGO zapewnia do 50% lepszą izolację cieplną*. 
Dzięki temu znacznie zmniejszysz rachunki 
za ogrzewanie i poznasz nowy 
komfort mieszkania.

Nowe logo - nowy profil 
nowy komfort Twojego mieszkania

Zadzwoń lub przyjdź 
do siedziby naszej firmy 

a my przygotujemy 
dla Ciebie najlepszą ofertę.

Kancelaria 
Radcy Prawnego  
r.pr. Agnieszka Warian  

 
ul. Wojska Polskiego 3  

I piętro  pok. 117   
Nowogard  

czynne pn-pt od 9 do 17 
 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  

po wcześniejszym umówieniu 
telefonicznym 

Kancelaria udziela 
 bezpłatnych porad prawnych 

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

Księdzu kanonikowi 

Kazimierzowi  
Łukjaniukowi 

dziekanowi Dekanatu Nowogard 
i proboszczowi parafii   

pw.  Świętego Rafała Kalinowskiego.
  z okazji Imienin  

Łask Bożych, Zdrowia 
i ludzkiej życzliwości  

życzy redakcja 
Dziennika 

Nowogardzkiego
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Upadłość konsumencka
Masz długi, których nie możesz spłacić, nie 
prowadzisz działalności, nie masz majątku. 

Pomogę zgłosić upadłość. 
Konsultacje darmowe
Tel. 669 681 080, 

www.szczecin-syndyk.pl 
restrukturyzacjakonsumenta@gmail.com 

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

Wykonujemy tanio
Banery  
Laminowanie   
Wycinane naklejki 
Wydruki kolorowe

Kompleksowe usługi:  
      Introligatorskie 
          Poligra�czne  
Nowogard  •  ul. Boh. Warszawy 7A

 tel. 91 392 21 65,  91 577 2007

Firma transportowa 
ZATRUDNI OSOBĘ  

do biura do działu rozliczeń
- miejsce pracy Goleniów 

Oferty na maila:  kigar@kigar.com

po 23.00 zapraszamy 
również PANÓW

W programie
- występy dla Pań

- konkursy, konsumpcja
Rezerwacja tel. 91 392 02 21 

Zapraszamy 

w dniu 9 marca

od godz. 18-23

Wstęp tylko 

dla Pań 

reklama reklama

Gospodarstwo rolne w kościuszkach koło Nowogardu  

zatrudni:
PraCOWNikÓW PrZY PrODUkCJi DrOBiU

Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie.
CV proszę wysyłać na adres: biuro.ferma@wp.pl 

tel. kontaktowy 602 299 789

 

WYMAGANIA:
- aktualne prawo jazdy kategorii C+E
- świadectwo kwali�kacji zawodowej
- aktualne orzeczenie psychologiczne
- cyfrowa karty kierowcy
 OFERUJEMY:
- atrakcyjne wynagrodzenie wypłacane w terminie
- nowoczesne auta marki DAF, MERCEDES, MAN.
- praca w systemie tygodniowym  
- ubezpieczenie grupowe

POSZUKUJE 
KIEROWCÓW  

KAT. C+E

TELEFON: +48 603 129 069,  785 900 833 
Jedności Narodowej 23A, 72-130 Maszewo

Firma  w Maszewie 

ZATRUDNI
 

Głównego Księgowego /
Główną Księgową

Tel. 603 129 069 

Miejsce pracy: Maszewo
WYMAGANIA:
• Prowadzenie ksiąg rachunkowych (handlowych) zgodnie 
   z przepisami rachunkowymi i podatkowymi
• Sporządzanie deklaracji podatkowych VAT, CIT oraz ZUS i GUS
• Sporządzanie uproszczonych i rocznych sprawozdań finansowych (Bilans, RZiS)
• Przygotowywanie sprawozdań finansowych i raportów na potrzeby zarządu 
   oraz instytucji zewnętrznych
• Reprezentację firmy przed organami kontroli 
   i instytucjami finansowymi (GUS, US, ZUS)
• Min. 2 letnie doświadczenie na stanowisku Głównego Księgowego
• Obsługa w zakresie kadr/płac
• Sumienność w wykonywaniu obowiązków
OFERUJEMY:
• atrakcyjne wynagrodzenie wypłacane w terminie
• zapewniamy stabilną pracę w miłym zespole
Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesyłanie aplikacji zawierających CV 
wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Informujemy, iż nadesłanych 
ofert nie zwracamy.  Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie 
z wybranymi kandydatami.

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś w rodzinie. 

Grupa aa mieszko zaprasza w każdy 
wtorek o 9.00 i 16.00  pod ratuszem.

ZaWODY WĘDkarSkie
Zarząd Koła Miejsko-Gminnego PZW nr 36 w Nowogardzie, 

zaprasza członków Koła 

na zawody wędkarskie spinningowe 
pn. ,,Troć- regi”.

Zawody odbędą się w dniu 11 marca 2018r na rzece Rega.
Zapisy do dnia 09.03.2018 r, do godz.15:00 
w sklepie Wędkarskim przy ul .Boh. Warszawy.

Wpisowe 15 zł od uczestnika. Wyjazd 11.03.2018r., 
o godzinie 6:30 z przystanku PKS ul. 5 Marca w Nowogardzie.

Za Zarząd Koła PZW Nr 36
Kazimierz Ziemba, Prezes Koła
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

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

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

pn., wt. - 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

ENDOKRYNOLOGICZNY
Lek. med. Adriana Dubińska-Walczak

specjalista chorób wewnętrznych
- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

CHORÓB CUKRZYCY I NADCIŚNIENIA
Lek. Ewa Zdawska

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista diabetolog 

GABINETY MEDYCZNE

Bezpłatne kursy języka niemieckiego 
dla opiekunów osób starszych. 

Ilość miejsc ograniczona. 
Po kursie gwarantowana praca,  

duża baza ofert i atrakcyjne zarobki. 

Zadzwoń 517 175 599.                          

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

zatrudni kierowców samochodów ciężarowych 
(prawo jazdy kategoria C+E)

tel. 91 39 27 322, kom. 502 671 607, 502 671 609

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

• naprawy • oleje CASTROL
• akumulatory Bosch, Varta

 bieżące
• serwis klimatyzacji
• przeglądy okresowe
• serwis opon
• diagnostyka komputerowa
• wymiana rozrządu

Ponad 10-letnie doświadczenie w pracy  
na stanowisku mechanik w serwisie TOYOTY

Sąpolnica 25 
72-200 Nowogard 

tel. 608 690 831

Zapewniamy atrakcyjne ceny

przeglądy okresowe w TOYOTACH i nie tylko

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

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

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

USŁUGi kSiĘGOWe 
kadrowo-płacowe 

i JPk szybko, sprawnie. 
691 374 021, 
726 601 608 

Opiekunki  Niemcy
Nawet 5400 PLN netto + premie, 
opłacony przejazd i ubezpieczenie.

Tel. 91 506 55 55

Sprzedam 
działkę 23 ar
pod warsztat lub inną 

działalność gospodarczą. 
Tel. 695 100 700 

Zamienię mieszkanie w Nowogardzie 
o pow. 68m2, 

przy ulicy Warszawskiej, (po remoncie) 
na 4 piętrze, na mniejsze parter lub 1 piętro, 

tel. 668 452 615

Badania wody i ścieków - tel. 91 392 74 75

Wywóz nieczystości ciekłych - 91 392 36 77

Roboty inżynieryjno-budowlane oraz

warsztat naprawy pomp - 91 392 36 77

Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków - 91 392 07 11

Czyszczenie kanalizacji 
i odwadniania osadów ściekowych 

- 91 392 36 77
POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE - 994

                           Przedsiębiorstwo 
Usług Wodnych i Sanitarnych sp. z o.o.
ul. 3 Maja 14/2, 72-200 Nowogard

tel. 91 392 07 11, 91 392 07 17

Wykręcanie urwanych 
świec żarowych

Resko sprzedam
mieszkanie 

2 pokoje o pow 56,00 m2

ogrzewanie gazowe,
 piwnica, garaż 

tel. 519 830 587

Sprzedaż drewna 
kominkowego 
w atrakcyjnej cenie typu 

dąb i buk. Transport gratis.

 Tel. 785 900 833

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

KUPIĘ DREWNO
tartaczne

świerk, sosna, brzoza, topola

tel. 697 174 369

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

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

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

Zatrudnię osobę do biura w wydziale w Goleniowie

Transport - Logistyka 
Wymagania:

- komunikatywność, rzetelność i sumienność 
  w wykonywaniu powierzonych zadań
- dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole
- znajomość obsługi komputera, oprogramowania biurowego

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV
na adres: kigar@kigar.com

- znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego
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OGŁO SZe Nia drob ne
NierUCHOmOŚCi

•	 Sprzedam tanio działkę budowlaną w ko-
ściuszkach 1202 m2. Przy działce prąd, woda, 
kanalizacja, dojazd utwardzony w pobliżu jezio-
ra. 575 345 659 

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

•	 Sprzedam działki budowlane w pełni uzbrojo-
ne. Już z planem zagospodarowania przestrzen-
nego. Oszczędzasz czas i pieniądze! 693 850 197 
Najlepsze ceny w Nowogardzie, Osiedle Sło-
neczne. 

•	 Do wynajęcia pomieszczenie na biuro 11m2, 
i piętro, Nowogard. Ul. 700 lecia 17b. Tel. 501 
549 818

•	 Sprzedam działki budowlane w karsku przy 
drodze. 691 664 658

•	 Do wynajęcia lokal pod działalność gospodar-
czą. 609 24 58 16 

•	 Szukam mieszkania na parterze w centrum No-
wogardu, min 3 pokoje. 913920584 

•	 Kawalerka do wynajęcia. 696 207 172

•	 Poszukuje garażu do wynajęcia. Tel. 668 17 12 12 

•	 Kupię działkę budowlaną w Nowogardzie min 
15 ar 696160731

•	 Sprzedam mieszkanie, III piętro, 3 pokoje, Ponia-
towskiego. Tel. 721 922 930

•	 Kupię mieszkanie 2 pokojowe w Nowogardzie z 
własnym ogrzewaniem gazowym. Tel. 669 823 
060, 723 620 134

•	 Do wynajęcia lokal 22m2 ul. Rtm. Pileckiego 2a. 
Tel. 694 022 406, 695 209 162 

•	 Sprzedam kawalerkę 25m2, II piętro w centrum 
bez pośredników. 695 251 802 

•	 Do wynajęcia pokój. 604 279 006

•	 Sprzedam mieszkanie bezczynszowe M2 56m2, 
Wierzbięcin 18/12. Tel. 605 470 602

•	 Sprzedam garaż 18m2, 15 lutego. 605 281 226 

•	 Sprzedam mieszkanie trzypokojowe w Nowo-
gardzie. 881 640 891

•	 Mieszkanie do wynajęcia. 696 463 833

•	 Nowogard, Asnyka działka pod zabudowę do 
1000 m2. Tel. 501 307 666 

•	 Stargard 15 km działką pod zabudowę 660 206 
833 

•	 Do wynajęcia dom lub pokoje. 501 814 871 

•	 Sprzedam działkę Ogrodową przy ul. 15 lutego. 
Tel. 602 262 859 

•	 Wynajmę halę 155 m 2, tel. 600 954 709

•	 Sprzedam 1/2 domu w Wierzbięcinie. Tel. 600 
262 231

•	 Kupię nieduży domek w Nowogardzie. Tel. 785 
921 868, 796 858  755 

•	 Kupię dom za gotówkę. 789  021 833 

•	 Sprzedam działkę przekształconą, 2ha w Długo-
łęce. 501 322 818 

•	 Sprzedam działkę budowlaną w Nowogardzie 
700 m2 ul. Wojska Polskiego. Tel. 501 322 818 

•	 Do wynajęcia warsztat samochodowy z wyposa-
żeniem. Tel. 508 070 311 

•	 Do wynajęcia kawalerka. 698 548 788

•	 Sprzedam mieszkanie dwupokojowe IV piętro 
ul. Warszawska. 697 311 327, 725 240 253 

•	 Mieszkanie do wynajęcia dla pracowników. Tel. 
603 70 56 70

•	 Sprzedam działkę budowlaną 42 ar przy. ul. Ko-
ściuszki Nowogard. Tel. 507 577 122 

•	 Sprzedam działkę rolną 20 ha, Taczały, gm. Re-
sko. 798 681 717 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 40m2 na 
parterze z garażem przy ul. Boh. Warszawy. Tel. 
725 836 238

mOTOrYZaCJa
•	 Sprzedam amortyzatory, sprężyny i chłodnice 

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

•	 Sprzedam Kia Clarus, 2001, 1,8 benzyna + gaz 
(założony 2012 r., 80 litrów butla), 181.000 km - 
serwisowany, srebrny met. sedan, opony zimo-
we, nowa chłodnica klimatyzacji, webasto, el. 
szyby, centralny zamek, nowe klocki hamulco-
we, rozrząd, cały układ wydechowy, inne. Cena 
4850zł, zadbany, tel. 605 522 340.

•	 Citroen C-1, 2007 rok, sprzedam. 604 774 854 

•	 Toyota Avensis 2002 listopad, przegląd technicz-
ny listopad 2018, Silnik D4D cena do negocjacji. 
602 797 340 

•	 VW Polo rok 2002 automat, benzyna sprzedam 
oraz rower z napędem silnika spalinowego. Tel. 
532 589 787

•	 Sprzedam Golf 2 turbodisel, poj. 1.6, rocznik 
1996, ubezpieczony, brak przeglądu. Cena 1000 
zł do negocjacji. Tel. 782 429 405 

•	 Opony  8.25 R 20, 7.50 R20 sprzedam, 600 182 
682

rOlNiCTWO
•	 SPRZEDAM – kaczki, gęsi  skubane. 796759414

•	 Sprzedam tuczniki. 606 576 417

•	 Kupię marchew od rolnika. 512 340 806 

•	 Sprzedam ciągnik MTZ 82 TS rok 96 i Ursusa 
C330. Tel. 501 086 565 

•	 Sprzedam facalię. Tel. 793 006 469 

•	 Sprzedam ziemię Dąbrowa Nowogardzka. 795 
743 314 

•	 Orka, talerzówka ciężka siew agregatem. Tel. 
608 01 39 95

•	 Sprzedam ciągnik 330. 669 823 464

•	 Sprzedam działkę o pow. 2,4 ha Brzozowo 9. 

•	 Sprzedam ciągnik Fiatagra 90 km 4x4, spraw-
ny technicznie. 724 049 451

•	 Sprzedam wóz konny. 91 39 18 006

•	 Pilnie sprzedam ziemię rolną 4 ha w Grabinie. 
731 026 406 

•	 Sprzedam gęsi kanadyjskie berliki, 350 zł. Tel. 
514 526 631 

•	 Sprzedam łubin słodki wąskolistny. Tel. 530 356 
885 

 USŁUGi
•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWANÓW, WYKŁA-

DZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ SAMOCHODOWEJ/ 
SKÓRZANEJ MATERIAŁOWEJ / POŚCIELI WEŁ-
NIANEJ / LANOLINĄ/SPRZĄTANIE: CZYSZCZENIE 
FUG.TEL.604 373 143 , 794 229 083.

•	 Pranie dywanów i tapicerki sprzątanie również z 
użyciem pary, ROMTEX. 668 151 516

•	 Elektryk z uprawnieniami E+D. Tel. 607 289 419 

•	 mONTaŻ meBli, fachowość i doświadczenie 
tel. 608 317 548,

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 715 839

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

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

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią działalnością 
przyjmie zlecenie na budowę domów od pod-
staw, przekładek dachów, docieplenia, układa-
nie kostki, różne rodzaje. Tel. 607 137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy za go-
tówkę na raty laptopy tablety telefony. Skupu-
jemy laptopy telefony. Adres Nowogard 700Le-
cia 15 I piętro nad apteką tel 91-577-53-73 lub 
792-228-896

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

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

•	 AGENCJA REKLAMOWA VIZART, oprawianie prac 
w 2 minuty, bindowanie, wydruki, ksero, lamino-
wanie, Nowogard ul. 700 lecia 15 (nad sklepem 
zielarskim)Tel. 605 522 340 

•	 Przepisywanie prac (licencjackich, magister-
skich i innych), dokumentów, CV, listów moty-
wacyjnych, Szybko, solidnie. Agencja reklamo-
wa Vizart  Nowogard ul. 700 lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim)Tel. 605 522 340.

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

•	 Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 668 343 
638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 988 735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, układanie kostki 
granitowej, polbruku. 726 403 937

•	 Wykonam pracę remontowe. 691 430 490 

•	 Naprawa aGD Nowogard. 698 352 406

•	 Wypełniam dokumenty do ZUS na emeryturę i 
rente. Tel 507 872 391 

•	 Nauka gry na keyboardzie, gitarze lub innym in-
strumencie – tanio. 669 889 627

•	 TRANSPORT. 600 182 682

•	 Dachy. 660 879 108 

•	 Usługi transportowe TRANSIT-MAXI. 503 153 
159 

•	 Budowa domów, ogrodzenia wolne terminy. Tel. 
605 580 496 

•	 Solidnie, fachowo, szybko, okna i drzwi z listwo-
waniem, wykonam każdy remont mieszkania. 
665 715 273 

•	 Firma remontowa-wykończeniowa. Malowanie, 
szpachlowanie, płytki, panele. Tel. 534220317

•	 Budowanie z drewna. Tel. 600 182 682

•	 Matematyka. 668 17 12 12 

•	 Przyjmę psy na strzyżenie za niewielką opłatą. 
Skończyłam kurs groomerski. 794 902 108 

PraCa
•	 aktivmed24.pl Opiekunki Seniorów Niemcy. 

Premie wakacyjne, 530555015

•	 amBerCare24 Opiekunki do Niemiec, wy-
magany j. niemiecki komunikatywny, zarob-
ki netto do 1500 euro/mies., wyjazdy od za-
raz, sprawdzone oferty, legalnie 737 451 825, 
737 886 919, 737 489 914

•	 Spawaczy zatrudnię. atrakcyjne wynagro-
dzenie. 503 032 234 

•	 Przyjmę do pracy ekspedientkę odpowie-
dzialną, sumienną. 797 394 807 

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

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

•	 Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopowe 
Niemcy, Holandia, austria, anglia, Belgia, 
Norwegia. Tel. 71/385 20 18, 601 75 97 97

•	 Zatrudnię pracowników budowlanych. Tel. 695 
264 594.

•	 Przyjmę do pracy ekspedientkę odpowiedzial-
ną, sumienną. 797 394 807 

•	 Zatrudnię tynkarza. 502 103 432 

•	 Zaopiekuję się osobą starszą, dzieckiem, zajmę 
się sprzątaniem w godzinach 9.00-15.00,. Tel. 
517 983 502 

•	 Przyjmę pracownika budowlanego. 607 654 692

•	 Zaopiekuję się osobą starszą w życiu codzien-
nym od 9-17.00. Tel. 733 794 989

•	 Zatrudnię blacharza-lakiernika na czas nieokre-
ślony. Atrakcyjne zarobki, praca w Nowogardzie. 
668 841 631 

•	 Zatrudnię emeryta-rencistę na stróża w Gole-
niowie – tel. 606-651-290

•	 Zatrudnię ekspedientkę w sklepie Lewiatan ul. 
Boh. Warszawy/ Tel. 502 239 619, 91 39 21 373 

•	 Zatrudnię barmankę. 693 521 211 

•	 Przyjmę do pracy ekspedientkę lub na staż. 
Sklep spożywczo-przemysłowy. Tel.  887 15 12 
74

•	 Pracownika zatrudnię na budowę z doświadcze-
niem, dobre zarobki. 606 449 702 

•	 Poszukuje pracy jako kierowca kat. B 725 806 
887 

•	 Przyjmę do pracy w sklepie spożywczym. Tel. 
530 118 199 

•	 Zatrudnię pracownika na fermie drobiu gm. Osi-
na. Dobre warunki płacowe. 511 731 352 

•	 Przyjmę kierowcę na wywrotkę, najlepiej eme-
ryta. 660 497 390 

•	 Zatrudnię pilarza na pełny etat. Tel. 506 073 151 

•	 Poszukuje zduna fachowca do postawienia 
otwartego dużego kominka-paleniska. 660 
206 833

•	 Przychodnia Praxis zatrudni do pracy w rejestra-
cji.  Tel. 91 39 27 272

•	 Zaopiekuję się osobą starszą Gryfice, Goleniów, 
Nowogard. 517 983 502 

•	 Zatrudnię kierowcę kat. C+E, kraj. Tel. 783 678 
674 

•	 Przyjmę kierowcę na wywrotkę najlepiej emery-
ta. Tel. 660 497 390 

•	 Firma z siedzibą w Nowogardzie zatrudni kre-
ślarza/projektanta instalacji i sieci sanitar-
nych. Tel. 609 250 383.

•	 iNNe  

•	 Sprzedam drewno suche tanio. 691 848 026

•	 Drewno, bukowe, dębowe, pocięte, porąba-
ne. Tel. 603 353 789 

•	 Sprzedam drewno opałowe. 667 788 820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 kg. 790 285 
382

•	 Sprzedam drewno kominkowe olchę. 730 744 
751 

•	 Sprzedam smartwatch, SAMSUNG GEAR FIT SM-
R350 CZARNY, nowy nieużywany w pudełku, 
cena do uzgodnienia, tel. 605 522340

•	 Sprzedaż siatki ogrodzeniowej leśnej-pane-
le ogrodzeniowe, słupki, drut oraz cały asorty-
ment. Transport gratis. Tel 721 668 245 

•	 Stare samochody, motocykle, rowery, literaturę 
kupię. 600 182 682 

•	 Ogrodzenie ogrodowe, metalowe ramka z ka-
townika w srodku zbrojene /wzor/ prentowe 
wymiar 2,0m x 1,0 m+ slupek razem szt 16 oraz 
furtka 90 x 90cm z zamkiem ogrodzenie jest 
jeszcze zamontowane cena za 1 kpl. 50 zl z po-
wodu modernizacji ogrodzenia sprzedam - oka-
zja ! stan dobry tel 691 686 772

•	 Piece gazowe c.o.vaillant z niemiec dwufunk-
cyjne wiszace po przegladzie serwisowym do 
mieszkania,domu cena od 1.200zl sprzedam tel 
691 686 772 

•	 Piece gazowe c.o tylko ogrzewanie stojace 
zeliwne lub wiszace niemeckie vaillant zaplon 
elektroniczny wysoka jakosc do mieszkania,do-
mu,sklepu itp po przegladzie serwisowym cena 
od 1.000 zl tel 691 686 772

•	 Oddam telewizor starego typu sprawny. 607 
617 849

•	 Sprzedam bieżnię elektryczną Matrix 18 km/h, 
cena nowej 3600 zł, cena sprzedaży 1490 zł, tel. 
502 385 935

•	 Zgubiono dokumenty, prawo jazdy, dowód 
rejestracyjny na nazwisko marian Dziedzic. 
721 922 930 

•	 Sprzedam meble Amelia : łóżko z materacem, 
komoda, szafa z nadstawką, szafka nocna oraz 
łóżko dziecięce z szufladami. 605 522 340

•	 Sprzedam drewno opąłowe rąbane z dowozem. 
669 823 464

•	 Sprzedam łóżko rehabilitacyjne sterowane elek-
trycznie, używane, stan bardzo dobry oraz ma-
terace: medyczny MEDI i przeciodleżynowy. 
Kontakt po godz. 16. 737 676 591 

•	 Sprzedam krajzegę w bardzo dobry stanie w 380 
V i 20 m kabla. Tel. 696 807 922 

•	 Zbiornik stalowy na ramie jednoosiowej sprze-
dam. 600 182 682 

•	 Sprzedam nowy materac 16x80x200. Tel. 603 
531 816

•	 Sprzedam organy Yamaha YPT - 230, bardzo 
mało używane, w pudełku. tel 605 522 340 
Sprzedam dużą klatkę dla świnki morskiej, lub 
innego zwierzaka, tel. 605 522 340

•	 Sprzedam łóżko dziecięce z szufladami, półka-
mi, z materacem - kolor szaro biały wymiary: dł. 
223 cm, szer. 95 cm,wys. 110 cm, oraz biurko do 
kompletu, tel. 605 522 340

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

Na sprzedaż dom 400 m2

w Nowogardzie

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

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

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:

kontakt: 785 601 002

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy

Sprzedam mieszkanie 
własnościowe w centrum 

Nowogardu o pow. 60 m2, 
IV piętro – cena 210 tys. zł. 

Tel. 608 392 453

Ośrodek Wczasowy PORTUS 
w Międzywodziu 

poszukuje konserwatora. 
od kwietnia do września

601 732 330

mieszkanie  
na kwatery wynajmę,  

3-4 osób.  
661 653 286

ADN	Sp.	z	o.o.	•	ul.	Zamkowa	20	
72-200 Nowogard 
Zatrudnimy: 

operator ładowarki / 
koparko ładowarki

pracownik drogowy 
Tel, 609 124 162 

e-mail:adn1@op.pl
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iNFOrmaTOr lOkalNY - NOWOGarD
Telefony alarmowe
Policja  - 997, 112
Komisariat Policji Nowogard - 91 57 92 316
Straż pożarna  - 998
Posterunek PSP Nowogard - 91 39 20 118
Pogotowie ratunkowe - 999
Stacja Pogotowia Ratunkowego 
w Nowogardzie - 91 43 26 103
Pogotowie gazowe  - 992
Pogotowie energetyczne - 991
Pogotowie wodn.-kanal. (PUWiS) 
 - 91 39 20 711; 994

Dyżur nocny
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna   
 - 91 39 78 430; 
 609 361 999; 
 665 283 928

Przychodnie - poradnie
Szpital - centrala - 91 39 21 356
Praxis - SZOZ - 91 39 20 787
Praxis - Centrum 
okulistyczno-optyczne - 91 39 27 272
POZ Przychodnia przyszpitalna  
 - 91 39 21 800 
 91 39 21 806
Medyk - 91 39 22 921
PRAXIS 2 - M. Drobińska - 91 39 25 943
NZOZ “Sanus” - 91 39 26 960
NZOZ “Pro-med” - 91 39 26 740
NZOZ “Leks” - 91 39 25 525
NZOZ “Baby-med”  - 91 39 26 013
Mardent - gabinety lekarskie  
 - 91 39 22 633
Revital - Ośrodek Rehabilitacji 
i Odnowy Biologicznej - 91 39 21 467; 
 609 456 577
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne 
 - 91 39 20 926
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
dzieci, młodzieży i ich rodzin 
 - 91 39 20 743
Warsztaty terapii zajęciowej - 91 39 25 282
Zakład domowej opieki długoterminowej - 
91 39 26 531; 
 509 142 650
Stomatologia
Praxis - Centrum stomatologiczne  
 - 91 39 26 999
Pracownia protetyki stomatologicznej
Danuta Drapikowska  - 91 39 26 870
Protetyka stomatologiczna 
- Elżbieta Wysocka 
i Kazimierz Trojanowski - 91 39 26 107
“Nowo-dental” B. Szulejko  
 - 91 39 21 467
“Dental - med”  - 91 39 22 098; 
 504 069 800
Lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz  
 - 91 39 25 003; 
 603 705 630
Lek. Stom. Andrzej Rynkiewicz
pogotowie stomatologiczne - 607 771 777
lek. Stom. D. Wałęga - Bąk - 604 441 609
lek. stom. A Mogilnicka - 506 606 955
lek. stom. E. Rosa - 532 512 703
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 39 26 639
lek. stom. M. Andrzejewska - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 601 736 804

Urzędy
Urząd Miejski  
 - 91 39 26 200
Biuro Obsługi Interesanta w UM  
 - 91 39 26 214
Biuro Rady w UM - 91 39 26 210

Urząd Stanu Cywilnego - 91 39 26 230
Wydział Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środow. 
 - 91 39 26 243
Wydział spraw społecznych i obywatelskich
Meldunki - 91 39 26 213
Dowody osobiste - 91 39 26 215
Zarządzanie kryzysowe - 91 39 26 234
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
Geodezji i Rolnictwa - 91 39 26 226
Wydział Rozwoju Lokalnego, 
Funduszu, Kultury i Sportu - 91 39 26 293
Wydział Inwestycji i Remontów  
 - 91 39 26 241
Biuro Podatków i Opłat - 91 39 26 217
Referat Edukacji - 91 39 25 464
Zarząd Budynków Komunalnych  
 - 91 39 26 267
Powiatowy Urząd Pracy f/Nowogard 
 - 91 39 21 376;  
 91 39 21 813
Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii - 91 39 21 118
w nagłych wypadkach - 609 740 647

Wydział komunikacji
Rejestracja pojazdów - 91 57 92 702
Prawo jazdy - 91 57 92 703
Fax - 91 39 21 852

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik - Dorota Maślana - 91 39 26 248
Świadczenia rodzinne
- A. Lalik  - 91 39 26 268
Dział usług opiekuńczych 
- B. Ziółkowska - 91 39 20 200

Poczta
ul. 3 Maja - 91 39 21 300; 
 91 39 21 183
ul. Warszawska - 91 39 20 834

Nadleśnictwo Nowogard - 91 39 20 640
Zakład karny Nowogard - 91 43 26 600

Gabinety weterynaryjne
Danuta Czerwińska
ul. J. Wybickiego 2 - 91 39 23 786
Animal-Vet
ul. Zielona - 666 135 133
Janusz Soroka
ul. L. Okulickiego 6  - 570 656 616
Zdzisław Truszyński
ul. T. Kościuszki 21 - 91 39 21 801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 38 - 91 39 20 814
Szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1 - 91 39 26 270
Szkoła Podstawowa nr 2 - 91 39 26 274
Szkoła Podstawowa nr 3 - 91 39 26 291
Szkoła Podstawowa nr 4 - 91 39 23 028
SP w Długołęce - 91 39 10 492
SP w Orzechowie - 91 39 10 994
SP w Strzelewie - 91 39 10 224
SP w Żabowie - 91 39 10 694
SP w Błotnie - 91 39 10 190
SP w Wierzbięcinie - 91 29 10 795
I Liceum Ogólnokształcące - 91 39 20 213
Liceum Ogólnokształcące nr II - 91 39 25 107
ZSP im. Stanisława Staszica - 91 39 21 162
Prywatne Publiczne Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych; 
Niepubliczna Szkoła Policealna  
 - 91 39 26 691
Prywatne Liceum Ogólnokształcące
 Zaoczne Centrum Edukacji Zdroje  
 - 91 39 25 494

Prywatne Policealne Studium Zawodowe  
 - 91 39 22 181
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  
 - 91 39 20 108

Przedszkola i żłobki
Przedszkole nr 1
ul. Żeromskiego - 91 39 26 286
Przedszkole nr 3
ul. J. Poniatowskiego - 91 39 26 288
Przedszkole nr 4
ul. T. Kościuszki - 91 39 26 287
Zielone Przedszkole
ul. Zielona - 91 39 26 691; 
 505 388 292
Artystyczne Przedszkole 
Kraina Fantazjiul. Gen. J. Bema - 660 797 838
“Promyczek” Specjalistyczny 
punkt przedszkolny, 
ul. Boh. Warszawy - 609 931 469
Niepubliczny Żłobek "Maluszkowo”
ul. ks. Racibora - 534 015 943
Niepubliczny “Malinowy Żłobek”
ul. Boh. Warszawy - 604 873 917

kultura
Miejska Biblioteka Publiczna  
Dyrektor - 91 39 26 260
Czyt. dla dorosłych - 91 39 26 261
Nowogardzki Dom Kultury  
Sekretariat - 91 39 26 283
Biuro kina/ dział imprez i promocji 
 - 91 39 25 779
Kasa - 91 39 26 262

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP - 91 39 26 370; 
 506 081 328
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego   
 - 91 39 21 004
Parafia pw. MB Fatimskiej  
 - 91 39 21 592

Usługi pogrzebowe 
J. Furmańczyk, Zakład Pogrzebowy  
 - 91 39 21 767
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  
 - 692 354 065
MEMORIS G. Śmigiel - 693 230 190

apteki
Centrum Zdrowia
ul. 700-lecia - 91 57 62 139
Majowa
ul. 3 Maja - 91 30 70 708
Cefarm
ul. Plac Wolności - 91 39 20 203
Cardia
ul. 700 - lecia - 91 39 21 330
Niebieska
ul. 15 Lutego - 91 43 26 177
Asa
ul. Warszawska - 91 39 20 494
Niebieska 2
ul. Kościuszki - 91 57 90 830
Nowa Farmacja
ul. Bohaterów Warszawy - 91 57 30 437

Taksówki - 91 39 20 260

Pomoc drogowa
Grzegorz Irzymski - 91 39 22 402; 
 601 893 944
Andrzej Słomski - 665 770 442
Krzysztof Pietrzak - 601 938 293
R&J MIX - 608 731 620

Urząd Gminy
Wójt - 91 39 10 390
Kierownik USC, St. ds. obywatelskich
 i ewidencji ludności  - 508 499 549
St. ds. podatków i opłat  - 508 499 661
St. ds. zarządzania kryzysowego, obrony cy-
wilnej i ochrony środowiska  - 508 499 580
Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami  
 - 508 499 247
St. ds. obsługi organów Gminy, działalności 

gospodarczej, kultury i zdrowia  - 508 499 567
St. ds. funduszy zewnętrznych, promocji, 
turystyki i sportu  - 508 499 620
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik Anna Kaliczyńska - 508 499 534
Pracownicy socjalni - 508 499 561
 508 499 483
Asystent rodziny Patrycja Bielej - 508 499 621
Gminna Biblioteka Publiczna
Kierownik Krzysztof Górecki - 91 39 10 305

Szkoła Podstawowa im. B. Malinowskiego
Dyrektor Tatiana Olbert - 91 39 10 389
Sekretariat - 91 39 10 380
Przychodnie
NZOZ “Proximus” - 91 39 10 310
Punkt apteczny - 91 39 11 611
Poczta - 91 39 10 323
Parafia pw. NP NMP w Osinie - 91 39 10 386

iNFOrmaTOr lOkalNY - OSiNa

Materiał                                      cena do 100 kg cena powyżej 100 kg
1. Miedź                   18,00 zł/kg               19,00 zł/kg
4. Mosiądz       11,00 zł/kg               11,50 zł/kg
5. Akumulatory         2,50 zł/kg                 2,70 zł/kg
6. Felgi aluminiowe        4,80 zł/kg                 5,00 zł/kg
7. Ołów          5,20 zł/kg                 5,50 zł/kg
8. Aluminium elektryczne       5,00 zł/kg                5,50 zł/kg
9. Aluminium grube        4,20 zł/kg                4,50 zł/kg
10. Aluminium niesort       3,80 zł/kg                4,00 zł/kg
Materiał                                      cena do 1000 kg cena powyżej 1000 kg
1. Złom cienki (blacha)      0,58 zł/kg                0,60 zł/kg
2. Złom gruby (wsad, żeliwo)           0,78 zł/kg                0,80 zł/kg

Skup hurtowy metali kolorowych 

Przy wadze ok. 1000 kg metali kolorowych ceny do negocjacji

Firma P.P.U.H. Oskar Bonda w Nowogardzie • ul. Nadtorowa 14b

Płatne gotówką od ręki
więcej informacji  tel. 511 444 559

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

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

wana nagroda książka ufundowana przez Wydawnictwo Zapraszamy   pn-pt 8:00-18:00

Dewocjonalia - stoisko w sklepie

poleca
Różańce, 
Lichtarze

                Świece do chrztu, itp.

krZYŻÓWka z książką

karolina Wilczyńska 
rOk Na kWiaTOWeJ. 
ZamarZNiĘTe SerCa
Zima przychodzi nieoczekiwanie. 

A z nią mróz tak wielki, że mrozi ser-
ce. Wtedy potrzebujemy kogoś, kto 
otuli je ciepłem, roztopi lód i po-
zwoli uwierzyć w nadejście wiosny. 
Liliana stoi przed trudnym zada-
niem: musi zaopiekować się córką 
kuzynki, która zatrzymuje się u niej 
na jakiś czas. Nastolatka sprawia 
sporo kłopotów i gdy Liliana posta-
nawia z nią poważnie porozma-
wiać, dowiaduje się o traumatycz-
nych przeżyciach dziewczyny. Pod 
adresem partnera Liliany padają 
poważne oskarżenia. Niespodzie-
wanie okazuje się też, że Liliana 
musi zmierzyć się z własną, trudną 
przeszłością. Jakie decyzje podej-
mie? I czy ostatecznie uda jej się 
odnaleźć wspólny język z zamknię-
tą w sobie nastolatką? Najnowsza 
powieść Karoliny Wilczyńskiej to 
próba zrozumienia, że przeszłość 
zawsze nas odnajdzie, nie możemy 
od niej uciec.

Pionowo:
1. zarządza finansami uczelni
2. mała wada, feler
3. przemysł artystyczny
4. smar
5. miasto w RPA
6. miasto w Peru
7. pięknie zbudowany młodzian
8. pismo z łamami
9. osiadła na Araracie
10. rzeka z piosenki
11. powieść E. Zoli
12. skromnisia
13. miasto na wyspie Hawaii (USA)
14. Johann Ambrosius, wydawca i 
księgarz niemiecki
15. wąwóz, parów
16. cios w boksie
17. znane biuro turystyczne
18. starofrancuska forma poetycko-
-muzyczna
19. popularne rozpuszczalniki
20. wyspa brytyjska w Hebrydach
21. spiętrza wodę w rzece

22. przewodnik turystyczny
23. nasz dostarczyciel jedwabi
24. matka Perseusza
25. znany środek owadobójczy
26. miasto w USA (Arizona): hutnic-
two miedzi
27. wiecznie przesadza
28. puszysta Danuta
29. prawy dopływ środkowej Warty
30. nikczemność, okrucieństwo
31. Bona ...
32. miasto w Indiach
33. czako
34. imię żeńskie
35. greckie boginki źródeł
36. na końcu modlitwy
37. dawniejszy tata
38. kamień jubilerski
39. prezydent Syrii
40. do mocowania szyb w ramach
41. udawał ptaka
42. spór o cenę towaru
43. czerwony kwiat
44. w greckim alfabecie

Poziomo:
45. niemieckie imię
46. może być przełajowy
47. syn Posejdona
48. moc nieograniczona
49. kółko nad paleniskiem
50. do krycia dachów
51. wywiad lekarski
52. miasto w Birmie
53. brat Jafeta
54. Aleksandra - zdrobniale
55. kelner potocznie
56. wywabia plamy
57. jego losowanie w środę, sobotę
58. z tęczówką
59. orzeszek ziemny
60. pochodna amoniaku
61. dostojnik w Etiopii
62. liczba dwójkowa w informatyce
63. sagan, kocioł
64. dawna broń
65. stan we wschodnich Indiach na 
Wyżynie Dekan
66. ptasi nawóz

67. zbaczanie statku pod wpływem 
prądu morskiego lub pływowego
68. dźwięk „G” z podwyższony o pół tonu
69. gapiostwo, roztrzepanie
70. ziarnisty lód
71. włamanie w ścianie
72. wibracja, falowanie
73. leczy wady zgryzu
74. miasto batiarów
75. miasto nad Maruszą (Rumunia)
76. ... siwo, zimny prąd na Pacyfiku
77. brygada, drużyna
78. ... za wet
79. znana twierdza francuska
80. agresor
81. niebo, firmament
82. wyspa w Aleutach
83. jej podobno nie wypada
84. pas na zwojach Tory
85. wąż z „Księgi dżungli”
86. samolot ma zawsze dwa

PODPOWIEDŹ: AMID, BARTH, GU-
ANO, ICA, METZ, TATKA

rozwiązanie krzyżówki dla do-
rosłych : W walce idei giną ludzie

Renata Dumańska, Urszula Kacz-
marek, Anna Kotynia, Zdzisława 
Chocian, Pelagia Feliksiak, Lucyna 
Karbowiak, Maria Szabat, Genowe-
fa Maćkowska, Agnieszka Skowroń-
ska, Danuta Skowron, Natalia Fur-
mańczyk, Christiana Syfert, Adam 
Głowicki, Szymon Rybarczyk, Paweł 
Rajszel, Julia Mury, Mirosława Woj-
niło, Halina Galus, Mariusz Skowro-
nek, Marek Kozioł

Zwycięzcy książka: Adam Gło-
wicki

Zwycięzcy prenumerata : Lycy-
na Karbowiak, Pelagia Feliksiak

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

Dla naszych najmłodszych 
Julia Furmańczyk, Ania Stępień, 

Bartek Feliksiak, Madzia Skowroń-
ska, Kajtek Kasprzyk, Patryk Kamiń-
ski, Iga Zielińska, Karolinka Barcelo-
wicz, Wojtek Zięciak 

Zwycięzca: Wojtek Zięciak
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reGUlarNa liNia mi krO BU SO Wa SerOCki Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

rOZkŁaD JaZDY BU SÓW

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

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

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

rozkład jazdy komunikacji miejskiej

rOZkŁaD JaZDY PkP
kierunek Szczecin Główny:

Godz. Odjazdu:
Nowogard

Stacje pośred-
nie:

Przystanek 
końcowy:

Szczecin Głów-
ny

04:50
pon.-piąt.

Wyszomierz, 
Osina, 
Mosty, 

Goleniów, 
Kliniska, 

Szczecin Dąbie, 
Szczecin Zdroje, 

Szczecin Port 
Centralny,

05:48

06:36
pon.-sob. 07:38

07:47
pon.-niedz. 08:59

10:21
pon.-niedz. 11:34

14:27
pon.-niedz. 15:40

16:36
pon.-niedz. 17:49

18:39
pon.-niedz. 19:55

kierunek kołobrzeg:

Godz. Odjazdu:
Nowogard

Stacje pośred-
nie:

Przystanek 
końcowy:
kołobrzeg

07:48
pon.-sob.

Żabowo, 
Płoty, 

Baszewice, 
Gryfice, 
Gąbin, 

Trzebiatów, 
Bieczyno Po-

morskie,
 Karcino, 

Głowaczewo, 
Stary Borek, 

Kołobrzeg Sta-
dion

09:02

09:20
sobota,niedziela 10:29

11:49
pon.-niedz. 13:00

13:47
pon.-piąt. 15:07

15:56
pon.-niedz. 17:15

17:57
pon.-niedz 19:19

20:23
pon.-sob. 21:37

21:55
pon-piąt., nie-

dziela
1 przesiadka

22:59

Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 7:05 8:05 11:10 12:15 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 7:06 8:06 11:11 12:16 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 7:08 8:08 11:13 12:18 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 7:09 8:09 11:14 12:19 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:11 8:11 11:16 12:21 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:12 8:12 11:17 12:22 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:13 8:13 11:18 12:23 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:15 8:15 11:20 12:25 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < < 8:17 < 12:27 < < 16:07 < <
10 Dworzec PKS < < < < < < < < < < <
11 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:16 8:19 11:21 12:29 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
12 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:17 8:20 11:22 12:30 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
13 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:18 8:21 11:23 12:31 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
14 ul. Ogrodowa < 6:20 < < 11:25 12:33 13:45 15:10 16:13 17:10 <
15 ul. Poniatowskiego < 6:21 < < 11:26 12:34 13:46 15:11 16:14 17:11 <
16 ul. Żeromskiego 5:42 6:22 7:20 8:23 11:27 12:35 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
17 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:23 7:21 8:24 11:28 12:36 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
18 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:24 7:22 8:25 11:29 12:37 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02
19 ul. Radosława 5:45 6:25 7:27 8:26 11:35 12:40 13:55 15:17 16:20 17:15 18:03

 OS. BEMA –  UL. KOŚCIUSZKI 36 -  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

z powrotem
POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 26 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:28 8:39 11:45 12:50 14:30 15:30 16:30 17:25 18:10
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:29 8:40 11:46 12:51 14:31 15:31 16:31 17:26 18:11
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:31 8:42 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:33 8:44 11:48 12:53 14:33 15:33 16:33 17:28 18:13
5 ul. Ogrodowa < 6:35 7:35 8:46 11:50 12:55 < 15:35 16:35 17:30 <
6 ul. Poniatowskiego < 6:36 7:36 8:47 11:51 12:56 < 15:36 16:36 17:31 <
7 ul. 700 Lecia 5:49 6:38 7:38 8:49 11:53 12:58 14:35 15:38 16:38 17:33 18:15
8 ul. 5-go Marca 5:51 6:40 7:40 8:51 11:55 13:00 14:37 15:40 16:40 17:35 18:17
9 ul. Kościuszki 36 5:53 6:42 7:42 8:53 11:57 13:02 14:39 15:42 16:42 17:37 18:19

10 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:43 7:43 8:54 11:58 13:03 14:40 15:43 16:43 17:38 18:20
11 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:44 7:44 8:55 11:59 13:04 14:41 15:44 16:44 17:39 18:21
12 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:45 7:45 8:56 12:00 13:05 14:42 15:45 16:45 17:40 18:22
13 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:46 7:46 8:57 12:01 13:06 14:43 15:46 16:46 17:41 18:23
14 ul. Bema 9 5:58 6:47 7:47 8:58 12:02 13:07 14:44 15:47 16:47 17:42 18:24
15 Osiedle Bema 5:59 6:48 7:48 8:59 12:03 13:11 14:45 15:48 16:48 17:43 18:25

OBJAŚNIENIA:

 UL. RADOSŁAWA –  UL. KOŚCIUSZKI 36 –   OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM
SZ 25

1
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

 DWORZEC PKS – OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM
SZ 25

1
E, F

1 Osiedle Bema 9:00
2 ul. Bema 1 9:01
3 ul. Armii Krajowej 17 9:03
4 ul. Kościuszki 36 9:04
5 ul. Wojska Polskiego 4 9:05
6 ul. Kościelna 9:06
7 Dworzec PKS 9:08

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

 OS. BEMA –  DWORZEC PKS

LP Dworce i przystanki

OS. Bema – Ul. kOŚCiUSZki 36 - Ul. raDOSŁaWa

Ul. raDOSŁaWa – Ul. kOŚCiUSZki 36  - OS. Bema

DWOrZeC PkS - OS. Bema OS. Bema - DWOrZeC PkS

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
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FIRMA JOGA  •  ul. Górna 4  •  72-200 Nowogard  
 Tel./Fax 91 39 25 501  •  695 100 700  •  695 400 600

Wyposaż swój dom w OKNA PCV 
o najwyższym standarcie światowym, 

dzięki którym obniżysz koszty ogrzewania
z profilu 

ALPHALINE  
profil 6 komorowy w kl. A
z wkładem termicznym 
i uszczelką środkową 
gwarantującą doskonałą 
szczelność

Do produkcji okien 

nie stosujemy pro�lii

z recyklingu !!!

i wysokiej jakości
OKUCIA MACO

Ponad 22 lat doświadczenia w produkcji okien. ZAUFAJ specjalistom! 

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
8.00 – 20.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 9.00 – 17.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

@stylizacjapaznokci.sarakomosa@stylizacjapaznokci.sarakomosa

tel.  510  384  013
ul. Boh. Warszawy 92

ul. Boh. Warszawy 92 • NOWOGARD

STYLIZACJA PAZNOKCI 
S A R A  K O M O S A

Krzysztof Zawierucha
tel. 881 428 170

STUDIO FRYZJERSKIE MĘSKIE

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM
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POLSKI WYDAWCA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

żyto, pszenżyto, jęczmień, 
owies, rzepak, łubin, gryka, groch, 

len, kukurydzę oraz słonecznik.

Sami odbieramy, szybka płatność, 
konkurencyjne ceny.

Wapno nawozowe granulowane
w najlepszej cenie na rynku. 

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B

e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl

Skup zbóż: 
91 43 57 720, 602 21 21 25

Transport: 662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160

Uwaga najbliższe 
bezpłatne porady 
prawne w piątek

godz. 10.00-12.00
w redakcji ul. Boh. Warszawy 7A

(informujemy, że godziny dyżurów radcy 
prawnego mogą ulegać zmianom)

A mieszkań 
nadal brak

Pobiegli 
dla Wyklętych

Robię sobie dwie 
godziny przerwy...

R E K L A M A
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

Śmigiel Ryszard

ŚR

KOMPLEKSOWE  USŁUGI
& ŚMIGIEL

Zakład Kamieniarski
- Nagrobki - Grobowce - Parapety - Schody

Kwiaciarnia
- Znicze - Kwiaty - Wiązanki - Wieńce

Tel. 601 595 069, 91 392 18 14
     e-mail: puhp.smigiel@wp.pl
   www.kamieniarstwo-smigiel.pl

Korzystając z naszych usług pogrzebowych zyskasz
-10%  RABATU  NA  USŁUGI  KAMIENIARSKIE

UL. CMENTARNA 3,  72-200 NOWOGARD

       Usługi Pogrzebowe 
        Grzegorz Śmigiel
- Trumny - Urny - Ekshumacje - Przewozy
         Obudowy - Krzyże - Tabliczki

Kontakt całodobowy: 693 230 190
      e-mail: memoris.zp@o2.pl
            www.memoris.eu

 s. 3
OgłOszEniE

w poniedziałki
 i środy 

16.00-17.00
Tel. 606 210 151 

www.e-aikido.eu
Śmieci byle 
gdzie wyrzuć  s. 5

Lekarz: To był żart

imperium za 
publiczną kasę

Pojeździć 
rowerem 
za 50 tys. zł

 s. 7

Gdzie te kosze?

Najpiękniejsze Życzenia  
w Dniu Kobiet dla Wszystkich 

Pań 
składa redakcja 

Dziennika Nowogardzkiego

życzEniA
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W TycH DniAcH ODEszLi DO WiEcznOŚci
Emilia Szwąder: lat 80, zmarła 2.03.2018r., pogrzeb odbył się 

5.03.2018 r., na cmentarzu w Dobrej.
Wiesława Kućma: lat 68, zmarła 2.03.2018r., pogrzeb odbędzie się 

6.03.2018 r., o godz. 15:00 na cmentarzu w Nowogardzie.
Helena Kozina: lat 92, zmarła 3.03.2018r., pogrzeb odbędzie się 

9.03.2018 r., o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogardzie.
Krystyna Kawa: lat 75, zmarła 4.03.2018r., pogrzeb odbędzie się 

7.03.2018 r., o godz. 12:00 na cmentarzu w Nowogardzie.
Janina Zapiórkowska: lat 84, zmarła 4.03.2018r., pogrzeb odbędzie 

się 8.03.2018 r., o godz. 13:00 na cmentarzu w Nowogardzie.
Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, 

Sebastian Furmańczyk

Spacerując głównymi ulicami miasta, można zauważyć pro-
blem braku koszy na śmieci. Zapytaliśmy więc przechodniów 
Nowogardu, czy uważają, że w naszym mieście jest wystar-
czająca ilość śmietników, czy jest ich jednak za mało?

Pani Agnieszka: W Nowogar-
dzie zdecydowanie brakuje ko-
szy na śmieci. Jest ich za mało i 
stoją w dużych odległościach od 
siebie. Nie mogąc wyrzucić pa-
pierka do śmietnika, chowam 
je do kieszeni lub torebki, gdzie 
przez to mam ciągle w nich bała-
gan. Dlatego uważam, że powin-
no być więcej koszy na śmieci.

Pani Ania: Nie zwracałam 
wcześniej na to uwagi, jed-
nak rozglądając się zauwa-
żam, że tych koszy w pobli-
żu nie ma. Sądzę, że moż-
na ustawić ich więcej, pew-
nie dzięki temu porządek na 
naszych ulicach również był-
by większy.

Pan Ireneusz: Mieszkając 
w Nowogardzie, już od dłuż-
szego czasu zauważam pro-
blem zbyt małej ilości koszy 
na śmieci. Uważam, że do-
brym pomysłem byłoby po-
stawić ich więcej i w mniej-
szych odległościach od sie-
bie, niż teraz są. Z pewno-
ścią miasto by na tym zy-
skało.

Pani Krystyna: Brakuje 
koszy na śmieci przy głów-
nych ulicach miasta. Przez to 
wszędzie potykamy się o roż-
nego rodzaju papierki, śmie-
ci, czy niedopałki papiero-
sów. Niestety nie każdy cho-
wa papierek do kieszeni. 
Gdyby śmietników było wię-
cej, to w mieście także było-
by czyściej.

Rozmawiała 
Dorota Śmieciuch

26.02.2018 r.
godz. 14:35
Policjanci OPI KP Nowo-

gard, na ul. 700 - lecia, zatrzyma-
li Krzysztofa B. lat 61, zam. No-
wogard powiat goleniowski, na 
podstawie Nakazu Doprowadze-
nia Sądu Rejonowego w Golenio-
wie celem odbycia kary pozbawie-
nia wolności w wymiarze 3 mie-
sięcy. Postępowanie prowadzi KP 
Nowogard.

28.02.2018 r.
godz. 23:10
Jakub U. lat 27, zam. Nowo-

gard powiat Goleniów, w trak-
cie przeprowadzania interwencji 
na ul. Luboszan, znieważył inter-
weniujących funkcjonariuszy po-
licji używając wobec nich słów 

wulgarnych, naruszył ich niety-
kalność szarpiąc ich za mundury 
oraz odpychając ich rękoma a tak-
że groził pozbawieniem ich życia. 
Postępowanie prowadzi KP No-
wogard.

01.03.2018 r.
godz.15:24
Marcelian L. lat 27 i Jakub B. lat 

32 zatrzymani przez patrol OPI 
KP Nowogard za kradzież z wła-
maniem do nieczynnego budynku 
stacji paliw w Nowogardzie przy 
ul. Górnej. Straty w wysokości 
9800 zł, na szkodę Jana P. Postę-
powanie prowadzi KP Nowogard.

godz. 19:00
Michał C., zam. Nowogard po-

wiat goleniowski, powiadomił o 
uszkodzeniu mienia poprzez wy-

bicie szyby przedniej w samo-
chodzie m-ki Ford S-Max na ul. 
Bohaterów Warszawy, przez n/n 
osobę. Wysokość strat 1570 zł na 
szkodę zgłaszającego. Postępowa-
nie prowadzi KP Nowogard.

02.03.2018 r.
godz. 23:10
N/n sprawca po uprzednim ze-

rwaniu kłódki z kraty a następnie 
wybiciu dziury w drzwiach wej-
ściowych do magazynu w Nowo-
gardzie przy Placu Wolności, do-
konał kradzieży dwóch skrzynek 
z piwem o łącznej wartości 101,60 
zł na szkodę Izabeli W.. Postępo-
wanie prowadzi KP Nowogard.

KPP Goleniów

caritas informuje 

Nowa dostawa żywności 
PZC Caritas przy parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie zaprasza po odbiór no-

wej dostawy żywności. Dziś tj.  wtorek 6 marca, od godzin. 14.00, żywność będzie wydawana 
osobom o numerach od 1 do 100. Natomiast jutro,  w środę 7 marca, wolontariusze Caritas 
zapraszają osoby z listy od nr 101 do końca - także na godz.14.00. Żywność będzie wydawa-
na w tymczasowej siedzibie PZC Caritas w Domu Parafialnym przy ul. Kościelnej 1. 

PZC Caritas 

Policyjna lekcja  
o siecioholizmie 
Specjalistka ds. nieletnich i profilaktyki, Komisariatu Policji w Nowogardzie, Klaudia Gie-
ryń, przeprowadziła zajęcia edukacyjno – informacyjne dotyczące problematyki uzależ-
nienia od urządzeń elektronicznych i Internetu pn. „Siecioholizm”.  

Miały one na celu uświadomie-
nie młodym ludziom, jakie zagro-
żenia płyną z nadmiernego korzy-
stania z komputera, telefonu i sie-
ci oraz jak się przed nimi ustrzec.  
Realizacja programu profilaktycz-
nego możliwa była dzięki współ-

pracy z Ośrodkiem Pomocy Spo-
łecznej w Nowogardzie. W spo-
tkaniach uczestniczyli ucznio-
wie klas VI i VII szkół podstawo-
wych z terenu gminy Nowogard 
i Osina. Podczas zajęć uczniowie 
poznali korzyści oraz zagrożenia  

wynikające z używania urzą-
dzeń elektronicznych i Interne-
tu, dowiedzieli się, czym jest uza-
leżnienie, a także poznali fak-
ty dotyczące zaburzeń sfer roz-
woju osób nadmiernie korzysta-
jących z mediów elektronicznych. 
inf. własne 

Uczniowie klas VI i VII z terenu gminy brali udział w lekcjach nt. siecioholizmu
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Lekarz: to był żart

Robię sobie dwie godziny przerwy 
W ostatnim czasie w naszym regionie odnotowaliśmy wiele zachorowań na grypę. W związku z tym wiele przychodni w naszym mieście nie nadążało 
przyjmować pacjentów. Ci natomiast z powodu barku miejsc zgłaszali się do Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej funkcjonującej od pewnego czasu w 
ramach przychodni przyszpitalnej. Tam natomiast mieli spotkać się z nieprzyjemnościami.

Do naszej Redakcji zgłosiła się 
kobieta, która była zniesmaczo-
na zachowaniem lekarza, któ-
ry miał dyżur w środę 22 lute-
go. Pani zgłosiła się na Nocną i 
Świąteczną opiekę zdrowotną z 
chorym dzieckiem, po godzinie 
18.00. W tym czasie dyżur pełnił 
lekarz Rida Yahfouf. Według ko-
biety, na korytarzu czekało wie-
le osób, w tym większość to matki 
z chorymi dziećmi. Przed godzi-

ną 19.00, lekarz dyżurujący miał 
wyjść do pacjentów i powiedzieć, 
że robi teraz 2 godzin przerwy, a 
oni mają czekać. Niedługo potem 
lekarz wyjechał do wezwania do-
mowego i miał oświadczyć, że nie 
wie, o której wróci. - Pan doktor 
według mnie zachował się nieod-
powiednio. Na korytarzu czeka-
ło tyle osób, a on sobie nie dość, że 
żąda przerwy, kiedy dopiero, co za-
czął pracę to później jeszcze wy-

chodzi - mówi kobieta - Stwierdzi-
łam, że nie będę czeka aż tyle i wy-
szłam. O której lekarz wrócił, nie 
wiem, ale według mnie nie powi-
nien się tak zachowywać - dodaje. 
Kobieta opowiada także, że pro-
szono, aby lekarz pediatra zszedł 
i przyjął chociażby dzieci - Pedia-
tra powiedział, że przyjmie pacjen-
tów, jeżeli lekarz dyżurujący wypi-
sze skierowania, a ten wyjechał.

Udaliśmy się więc do lekarza, 
który według kobiety miał zacho-
wywać się obcesowo wobec pa-
cjentów - Potwierdzam, że powie-
działem, że teraz zrobię dwie go-
dziny przerwy - mówi lek. Rida 
Yahfouf - Było to jednak powie-
dziane w formie żartu, nie chcia-
łem tymi słowami nikogo urazić. 
Niedługo po tym dostałem we-
zwanie domowe, do potwierdzenia 
zgonu. Jako, że w karetkach nie ma 
teraz lekarzy, musimy jeździć my, 
lekarze dyżurujący - mówi lekarz. 
Odnosi się także do prośby o to, 
aby pediatra zajął się pacjentami. 
Jak mówi, nie byłoby takiej moż-
liwości, aby inny lekarz niż ten, 
który pełni dyżur, mógł przyjść i 
przyjmować pacjentów - Podczas 

dyżuru na Nocnej i Świątecznej 
Opiece Zdrowotnej przyjmuje tyl-
ko jeden lekarz. Nie możemy mieć 
dwóch. Dlatego, kiedy dostajemy 
wezwanie do wizyty domowej, inni 
pacjenci muszą czekać. Nie posia-
damy możliwości, aby zatrudnić 
w tym czasie jeszcze jednego leka-
rza. Lekarz mówi też, że w ostat-
nim czasie do Nocnej i Świątecz-
nej Opieki Zdrowotnej zgłasza 
się coraz więcej osób, traktując ją 
jako Przychodnię, gdzie przyjmu-
je lekarz rodzinny - NFZ wyraź-
nie wskazuje, w jakich sytuacjach 
mamy przyjmować pacjentów. Ni-
kogo jednak nie odsyłamy i przyj-
mujemy wszystkich, nawet z takimi 
przypadkami, które nie są nagłe. 
Prosimy pacjentów o uzbrojenie się 
w cierpliwość, a w miarę możliwo-
ści umawiania na wizytę u swojego 
lekarza rodzinnego - mówi lekarz 
Rida Yahfouf.

Okazuje się także, że coraz 
mniej jest chętnych lekarzy, któ-
rzy mogliby dyżurować pod-
czas Nocnej i Świątecznej Opieki 
Zdrowotnej. 

DŚ

Nasz komentarz
 Oczywiście rozumiemy leka-

rza. Przyjmujemy też jego tłu-
maczenie z tej, dość zaskaku-
jącej w treści i formie, odzyw-
ki do pacjentów. Wiemy, że le-
karzy brakuje, i że bywają prze-
pracowani, i że ogólnie jest jak 
jest. Ale kto zrozumie pacjen-
tów? Kto zrozumie, co ozna-
cza siedzenie godzinami, w 
ciasnym na ogół pomieszcze-
niu poczekalni, dla osoby z do-
legliwościami, bywa i z bólem, 
z niepewnością diagnozy?  A 
co oznacza takie, nie wiado-
mo, kiedy się kończące ocze-
kiwanie, gdy ta dolegliwość, 
choćby wysoka gorączka, mę-
czy dzieci?  Pytamy też, gdzie 
pacjenci owi mają pójść, je-
śli w Przychodniach, w takich 
okresach epidemicznych, reje-
stracja jest na termin, co naj-
mniej „za kilka dni”?.  Rozu-
miemy lekarza tym bardziej, że 
to nie pojedynczy lekarz peł-
niący dyżur według ustalonych 
reguł, jest od rozwiązania wy-
żej opisanego i trzeba dodać 
realnego problemu pacjentów. 
Są od tego Ci, co biorą pienią-
dze nie za badanie i leczenie, 
ale za organizację tegoż lecze-
nia. Lecz Oni w temacie wy-
powiadać się nie chcieli – dla 
nich też wygodnie jest skon-
frontować obarczonego nad-
miernymi obowiązkami leka-
rza z oczekiwaniami (słuszny-
mi) pacjenta, których wypeł-
nić nie daje rady.  I to z oczeki-
waniami pacjenta cierpiącego, 
któremu, z tego powodu bywa, 
z trudnością przychodzi rozu-
mieć wszystkie uwarunkowa-
nia, tym bardziej, że jego uwa-
runkowań to nikt rozumieć nie 
chce. Jednym zdaniem, – co ty 
na to dyrektorze?    

red

Pacjenci skarżą się na nieprawidłową opiekę podczas przyjęć na Nocnej i Światecz-
nej Opiece Zdrowotnej

groźny wypadek k. Bienic 

Strażacy musieli 
rozcinać karoserię 
W nocy 3 marca, około godziny 3:00, na drodze wojewódz-
kiej DW 144 z Nowogardu w kierunku do Dobrej, doszło do 
groźnego zderzenia samochodu osobowego marki Daewoo 
Tico. Samochód osobowy uderzył czołowo w przydrożne 
drzewo. 

Do wypadku doszło w oko-
licy zjazdu do miejscowości 
Bienice. Na miejsce zadys-
ponowano JRG Nowogard, 
OSP Osowo, OSP Dobra, ka-
retkę oraz policję. Po przyby-
ciu na miejsce służby zastały 
zakleszczonego w pojeździe 
35-letniego mieszkańca Do-
brej. Strażacy, aby wydostać 
rannego mężczyznę z pojaz-
du musieli użyć specjalistycz-
nego sprzętu i wyciąć elemen-

ty karoserii rozbitego samo-
chodu. Kierowca z poważny-
mi urazami kończyn dolnych 
oraz szczęki, został przewie-
ziony karetką do jednego ze 
specjalistycznych szpitali. 

Przyczynę wypadku bada 
policja w Łobzie. Nieoficjal-
nie wiadomo, że 35-latek 
mógł być pod wpływem alko-
holu. 

Sc, MS
 foto: OSP Osowo

Aby wydostać kierowcę z tego samochodu, strażacy musieli rozcinać karoserię

gospodarstwo Rolne w Kościuszkach koło nowogardu  

zatrudni:
PRAcOWniKÓW PRzy PRODUKcJi DROBiU

Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie.
CV proszę wysyłać na adres: biuro.ferma@wp.pl 

tel. kontaktowy 602 299 789
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Kiedy burmistrz staje się jedynym żywicielem 

Medialne imperium za publiczne pieniądze 
Zlecanie reklam przychylnym sobie dziennikarzom, dziesiątki tysięcy wydawanych na drukowanie ulotek i gminnego biuletynu – tak burmistrz Robert 
Czapla buduje swoje medialne, małe imperium, które ma mu pomóc w walce o kolejną kadencję. 

Redakcja DN zwróciła się do 
gminy o szczegółowe zestawie-
nie wydatków, jakie gmina ponio-
sła za ubiegły rok z tytułu reklam 
i ogłoszeń w prasie. Interesowa-
ło nas nie tylko zestawienie kwo-
towe, ale także, którzy konkretnie 
wydawcy zlecenia z miasta otrzy-
mują. I tak zgodnie z udzielo-
ną odpowiedzią łączny koszt wy-
datków na ogłoszenia prasowe za 
cały 2017 rok to 21 tys. 367 zł. Kto 
wziął udział w podziale tego tor-
tu? Jeśli chodzi o tytuły ukazują-
ce się na naszym terenie (lub wy-
świetlające się- to w przypadku 
portali), najwięcej zainkasowa-
ła Fundacja 4 Press Media, czy-
li wydawca gazety - tygodnika, 
ukazującego się zaledwie u nas 
od sierpnia zeszłego roku. Pre-
zesem tej fundacji, czyli wydaw-
cą jest Marcin Ościłowski, który 
do końca czerwca 2017r. praco-
wał w UM, zajmując się pisaniem 
tekstów na stronę i miasta i wy-
dawanego przez gminę biuletynu.  
Jak już jesteśmy przy tej fundacji, 
od niedawna takim samym pisa-
niem na stronę gminną i do biule-
tynu gminnego zajmuje się wice-
prezes tejże fundacji 4 Press Me-
dia Beata Strzelecka. Pani „redak-
tor” w zupełności nie przeszka-
dza jednocześnie wydawać, rze-
komo niezależną prasę - i jedno-
cześnie brać pieniądze od wła-
dzy za oficjalne pisanie, także w 
gminnym oficjalnym biuletynie. 
W którym więc miejscu pani re-
daktor zajmuje się pisaniem praw-
dy, a w którym propagandy? Łącz-
nie w podanym zestawieniu gmi-

na zleciła fundacji 4 Press Media 
reklam i ogłoszeń na 1 tys. 830 zł. 
To jednak nie wszystko.  Do tego 
zlecono Fundacji także produkcję 
ulotek, a także reklamę w bezpłat-
nej gazecie w Łobzie, jaką wydaje 
notabene ten sam M. Ościłowski, 
ale jako inna firma. Na efekty gru-
bo opłacanej z kieszeni podatni-
ków „współpracy” długo nie trze-
ba było czekać - w tygodniku wy-
dawanym w Nowogardzie, trudno 
doszukać się tekstów, które były-
by krytyczne w stosunku do bur-
mistrza- głównego żywiciela dla 
dziennikarskiej pary M. Ościłow-
skiego i B. Strzeleckiej.  W zamian 
nie tylko są to głównie chwalące 
dokonania włodarza publikacje, 
ale też często powielane ze strony 
miasta informacje, także oczywi-
ście głoszące o najwyższej trosce o 
dobro nowogardzkiego ludu, wy-
kazywanej przez kierownika gmi-
ny R. Czapli. 

Sporo na zleceniach w zeszłym 
roku zarobił także właściciel jed-
nego z portali internetowych, któ-
ry najwyraźniej swoje lata świet-
ności ma za sobą (wnowogardzie.
pl). Mimo, że choćby po komenta-
rzach można wywnioskować o ni-
skiej „frekwencji” odwiedzających 
stronę, gmina wspiera podupada-
jący portal, jak może – w zeszłym 
roku wsparcie to sięgnęło kwo-
ty 1 tys. 476 zł, na tyle właściciel 
portalu wycenił ogłoszenia, jakie 
miasto mu zlecało. Do tego, jak 
nam doniesiono, dochodzi wspar-
cie „techniczne” poprzez np. pod-
wożenie na koszt gminy na miej-
sce zdarzeń przedstawicieli porta-

lu.  Gminie nie przeszkadza fakt, 
że posiada swoją stronę i tam 
może przecież całkiem za darmo 
umieszczać ogłoszenia, docierając 
w sumie do tego samego odbior-
cy. I tu, podobnie jak w przypadku 
dziennikarskiej pary - jak się pła-
ci to się wymaga - na wspomnia-
nym portalu ani jednego tekstu, 
który choć w najmniejszym stop-
niu mógłby być krytyką wobec 
panującego w mieście burmistrza 
- w zamian same pochwały, no a 
jak już coś złego się dzieje, to wina 
radnych, albo samych obywateli- 
wszak ci, za przychylność nie za-
płacą, ogłoszeń nie zlecą. 

Poza tymi lokalnymi układa-
mi, gmina sporo pieniędzy wyda-
je na ogłoszenia w prasie regional-
nej-, choć i tu sympatyzowanie z 
określonymi środowiskami dzien-
nikarskimi jest oczywiste. Poprzez 
Agencję Anons Press miasto zle-
ca głównie reklamy i ogłoszenia 
w Głosie Szczecińskim i Gaze-
cie Wyborczej. Niekiedy tylko coś 
skapnie powiatowej Gazecie Gole-
niowskiej. W sumie Anons Press 
obsłużył dla gminy zlecenia na 
ponad 11 tys. zł w zeszłym roku. 
Do Głosu Szczecińskiego gmina 
składa też zamówienia bezpośred-
nio do wydawcy tejże gazety (nie-
miecki koncern Polska Press), po-
mijając wspomnianą agencję – w 
zeszłym roku wydano tak kwotę 4 
tys. 423 zł. 

Z kronikarskiego obowiązku 
informujemy, że przez cały rok w 
naszej gazecie, czyli w Dzienni-
ku Nowogardzkim wydawanym 
od 25 lat gmina na ogłoszenia wy-

datkowała dokładnie… 608,85zł.  
Szybko jednak i to nam „wydar-
to” z gardła wytaczając nam, za 
pieniądze gminne i z wykorzysta-
niem gminnego aparatu, w tym 
prawników, kolejne procesy są-
dowe, (czyniąc to z wyrafinowa-
nia, aby pogrążać nas kosztowo i 
czasowo), na które wydawca DN 
musiał zaangażować własne środ-
ki pieniężne, żeby opłacić choćby 
kancelarię prawną. Trzeba w tym 
momencie dodać, że Dziennik 
Nowogardzki rok założenia 1992, 
to kilka razy większy nakład i czy-
telnictwo aniżeli inne wydawane 
w Nowogardzie, a gdy do tego do-
damy, że dwa razy w tygodniu to 
robi się kilkanaście razy wyższy 
tzw. wskaźnik dotarcia.  Ale tu, 
czyli w naszej gminie, już dawno 
nie o merytorykę i logikę tylko o 
klikę chodzi.    

Reklamy i ogłoszenia w prasie, 
to jedno. Jak wiadomo burmistrz 
z wielką pasją wydaje także pu-
bliczne pieniądze na produkcję 
gminnego biuletynu (wiadomości 
Samorządowe). W zeszłym roku 
na to bezpłatne pismo z pieniędzy 
podatników (budżetu miasta) wy-
dano prawie 33 tys. zł! W kwocie 
tej oczywiście nie ma kosztów za-
trudnienia w ratuszu osób odpo-
wiedzialnych za pisanie publika-
cji, oraz utrzymanie tego miejsca 
pracy - koszty osobowe. Co cieka-
we zdarzało się, że w jednym cza-
sie wypuszczano w miasto wiado-
mości, a jednocześnie do domów 
mieszkańców wysyłano ulotki, z 
tą samą treścią. Robienie wody z 
mózgu wymaga jednak intensyw-
ności, a nie jakości. 

Marcin Simiński 

Ponad normatywne wydatki na ogłoszenia to nie wszystko - również nieszczędzi 
się kasy na różne kontrowersyjne gadżety. Na zdjęciu kaski z herbem miasta, pozo-
stawiamy to bez komentarza

starosta wydał pozwolenie 

Teraz mogą już budować 
Starosta podpisał pozwolenie na budowę dla firmy Press Glass, która ma wybudować fabrykę w podnowogardzkiej specjalnej strefie ekonomicznej. 

Przypomnijmy, że procedura wyda-
wania pozwolenia warunków na budo-
wę zgodnie z przepisami musiała zo-
stać umorzona przez starostwo powia-
towe w Goleniowie po tym, jak Powia-
towy Inspektorat Nadzoru Budowlane-
go wszczął postępowanie administra-
cyjne przeciw firmie Press Glass. Sta-
ło się tak, bo firma ta rozpoczęła pra-
ce budowlane nie posiadając na to po-
zwolenia, ani też prac tych nie zgłasza-
jąc do odpowiednich organów. Inspek-
tor budowlany, po niezapowiedzianej 
wizycie na strefie, nakazał więc prace 
przerwać i teren budowy przywrócić 
do stanu pierwotnego. Finalnie uka-
rał też pełnomocnika firmy mającej 
pod Nowogardem wybudować fabrykę 

mandatem karnym - jego wysokość nie 
została ujawniona przez inspektora bu-
dowlanego, który zasłonił się ochroną 
danych osobowych. Mandat został bo-
wiem nałożony na osobę fizyczną. 

Wszczęte przez PINB, w dniu 11 
stycznia, postępowanie zostało zakoń-
czone z dniem 30 stycznia. Niezwłocz-
nie po tym firma złożyła ponownie 
wniosek o wydanie pozwolenia na bu-
dowę fabryki do powiatu. Pozwolenie 
to zostało udzielone dokładnie wczo-
raj, tj. 5 marca przez starostę Tomasza 
Kulinicza- zgodnie z ustawowym ter-
minem. Teraz firma ma już pełne pra-
wo rozpocząć na strefie budowę zakła-
du. 

MS
Na plac budowy mogą wrócić maszyny budowlane
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KOnDOLEncJE

Koleżance 
Marii Bartoszczyk 
serdeczne wyrazy 

współczucia z powo-
du śmierci 

Brata 
Zdzisława Krugły 

składają
 Koleżanki Halina, 

Krysia, Marysia i Basia 

gdzie te kosze?

Śmieci byle gdzie rzuć…
Gdzie te kosze, pytają Czytelnicy – poruszający się ulicą Boh. Warszawy.  Przeszliśmy się więc, aby ich poszukać i to nie tylko na ulicy Boh. Warszawy.   

Czystość to nie tylko wymóg 
estetyki, ale także konieczność 
higieniczna i sanitarna.   Za czy-
stość obiektów publicznych od-
powiadają ich administrato-
rzy, czyli gospodarze.  Za czy-
stość miasta odpowiada, wobec 
społeczności, jego administra-
tor- gospodarz, a tym jest bur-
mistrz Miasta. Przypomnienie 
tej oczywistości w naszych wa-
runkach jest jednakże koniecz-
ne ponieważ, jak uczy doświad-
czenie, obecny burmistrz Nowo-
gardu odpowiada tylko za suk-
cesy, czy raczej rzekome suk-
cesy, natomiast za realne pro-
blemy (ich wymienienie zajęło-
by z pół strony, dlatego zrobimy 
to przy innej okazji), czy nawet 
za swoiste skandale (jak wycin-
ka drzew na Kościelnej) odpo-
wiadają różni „inni”, w tym rów-
nież krasnoludki. Wracając do 
czystości ulic to w naszym mie-
ście nie wygląda ona najlepiej 
i to mimo okresowego krząta-
nia się z miotłami różnych grup 
sprzątających, w tym osadzo-

nych w ZK, interwentów z PUP, 
czy wreszcie opłacanych sowi-
cie z gminnej kasy pracowników 
firmy „Pomorze”. Tych ostatnich 
to widać zresztą najmniej a na-
wet tak nieczęsto, że Czytelnicy 
niejednokrotnie zadają pytanie, 
czy nie jest tak, że więźniowie 
zasuwają na ulicach a forsę ka-
suje „Pomorze”?  „Pomorze” to - 
przypomnijmy- szczecińska fir-
ma, która wygrała, unieważnia-
ny w międzyczasie, przetarg na 
sprzątanie miasta eliminując lo-
kalnego przedsiębiorcę z Wojcie-
szyna. Pełnomocnikiem „Pomo-
rza” był Dawid Krzystek, partyj-
ny kolega z SLD burmistrza No-
wogardu.  Co do rzetelności re-
alizacji przez „Pomorze” umo-
wy zastrzeżenia pojawiły się już 
po pierwszych tygodniach trwa-
nia kontraktu. Były one wyraża-
ne i przedstawiane też przez rad-
nych w trakcie sesji Rady Miej-
skiej.   Nadal jednak zobaczyć na 
własne oczy sprzątających z „Po-
morza” w tzw. „w akcji”, to trzeba 
mieć szczęście.     

Jak sam „nie może” to niech 
innym pozwoli 

Jednym z warunków pozwala-
jących na bieżąco zachowywać 
czystość w miejscach publicz-
nych jest wystarczająca ilość ko-
szy na ulicach i oczywiście ich 
odpowiednio częste opróżnia-
nie.  Co to znaczy wystarczająca 
ilość koszy?  Normy żadnej pre-
cyzyjnej nie znaleźliśmy. Usta-
wa o porządku i czystości w gmi-
nach mówiła, że ilość kubłów na 
ulicach miast powinna być usta-
lona uchwałą Rady. Przykładowo 
gmina Zebrzydowice wskazała 
szczegółowo, że kosze na śmieci 
wzdłuż ciągów handlowo-usłu-
gowych powinny stać, co 150 
metrów.  Subiektywne opinie są 
także różne. Są tacy, którzy uwa-
żają, że śmiecenie bądź nie, jest 
tylko i wyłącznie zależne od na-
szej kultury: dla tego, co dba o 
naszą planetę śmietnik może być 
co kilometr, a ten i tak donie-
sie te śmieci do śmietnika lub na-
wet zaniesie do domu - twierdzi 
jedna z pytanych osób. I pewnie 
jest w tym też nieco racji, ale tyl-
ko w tym zakresie, że sami tak-
że musimy dbać, aby śmieci tra-
fiały tam, gdzie ich miejsce, czyli 
do kosza.  Ale to w żadnym wy-
padku nie zwalnia gospodarzy 
miast od zadbania o to, aby te 
śmietniki były, i były ustawione 
odpowiednio gęsto szczególnie 
na tych traktach miejskich o du-
żym natężeniu ruchu pieszych. 
Jeśli więc słusznie zakładamy, że 
od kultury ludzi poruszających 
się po miejskich traktach ko-
munikacyjnych, zależy w jakimś 
stopniu czystość miasta to go-
spodarz miasta powinien jednak 

dać szanse obywatelom tę kultu-
rę praktykować, – czyli zadbać, 
aby kosze były i były opróżniane.

Jak jest 
W minionych latach wielo-

krotnie sygnalizowaliśmy, że 
śmieci to się po naszych nowo-
gardzkich ulicach „walają” dość 
swobodnie i nie tylko po ulicach, 
ale także wokół koszy.  Kosze 
te bowiem są przepełnione i to 
bywa, że przez wiele dni.  Gmina 
utrzymywała, że według opra-
cowanego oficjalnego harmono-
gramu opróżniana wszystko jest 
ok. Rzeczywistość jednak zbyt 
często pokazywała, że ok to jed-
nak nie jest.  Nasi Czytelnicy po-
nadto zaczęli nam sygnalizować, 
że tych koszy na śmieci na nie-
których ulicach jest zbyt mało. 
Sprawdziliśmy zatem, jak to wy-
gląda na głównym trakcie miej-
skim, czyli od ulicy 3 Maja na 
wysokości pawilonów tzw. pod-
kowy dalej ulicami Warszawską, 
700- lecia i Boh. Warszawy.  Ko-
sze na tej długiej około 3 km tra-
sie są usytuowane przy wszyst-
kich czynnych przystankach au-
tobusowych a jest ich tutaj we-
dług naszego policzenia 5. Nie-
stety poza tym ulokowano tyl-
ko pojedyncze sztuki, i tak jadąc 
od 3 Maja po prawej stronie po-
jedyncze kosze: obok Przychod-
ni na Kościuszki, potem dopiero 
na początku Boh. Warszawy.  Ja-

dąc zaś od Boh. Warszawy, przy-
stanku przed składem opału, 
także wówczas po prawej stronie 
pierwszy nie przystankowy kosz 
znajduje się dopiero obok Net-
to i następny przy drugim bloku 
i kolejny przy przejściu dla pie-
szych na wysokości UM. Razem 
mamy więc 10 koszy po oby-
dwu stronach określonej tak, jak 
na wstępie trasy- przypomnijmy 
stanowiącej od kilku lat głów-
ny ciąg także ruchu pieszego w 
Nowogardzie i liczącej około 3 
km. Jest to oczywiście stanowczo 
zbyt mało. Nic więc dziwnego, że 

na tych, te kosze uliczne są czę-
sto przepełnione i śmieci zalega-
ją obok nich i to mimo tego, że 
właśnie ten trakt, jako widoczny 
dla wielu, jest szczególnie „do-
ceniany” przez władze w zakre-
sie częstotliwości pojawiania się 
tutaj ekip sprzątających.  Oprócz 
braku koszy przy ważnych cią-
gach możemy jednocześnie za-
uważyć, w pewnych miejscach, 
ich swoisty nadmiar. Chodzi o 
skwery z ławkami, np. na placu 
Ofiar Katynia, na placyku obok 
miejskiego szaletu, czy na skwe-
rze wokół pomnika na Banko-
wej, nie wspominając już Pro-
menady.  Wszędzie tam kosz stoi 
prawie przy każdej ławce.  

„Pomorze” nie pomoże
Dlaczego tam, gdzie jest naj-

większa „produkcja” śmieci, 
które trzeba byłoby umieścić w 
miejskim koszu, tychże koszy 
brakuje? Wszak wydatek z zaku-
pem koszy nie jest na tyle wyso-
ki, aby stanowił problem dla bu-
dżetu gminy. A może chodzi po-
nownie o „Pomorze”, i o to żeby 
im ulżyć. Jak zauważyliśmy to 
ta firma jest odpowiedzialna za 
opróżnianie koszy- wszak każdy 
kosz więcej to większy koszt dla 
„Pomorza”. Roczny kontrakt Po-
morza to około 300 tys. złotych. 

sm       

W poniedziałek przy ulicy Armii Krajowej  sprzątały dwie ekipy. Pomorza nie zauważyliśmy

Na skwerze przy ulicy Bankowej w promieniu 50 m stoją aż 3 kosze

Na Placu Ofiar Katynia kosze znajdują się przy każdej ławce
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Ludzie listy piszą

Kiedy Kurier skłamie…
Kto z nas nie czekał, choć raz na ważną przesyłkę? Prawie każdy. Nie zawsze jednak to ocze-
kiwanie kończy się satysfakcjonująco- przekonała się o tym p. Elżbieta Kwiatkowska z No-
wogardu, którą spotkała niemiła sytuacja ze strony kuriera dostarczającego przesyłki wysy-
łane przez Pocztę Polską. Oburzona kobieta postanowiła opisać tę sytuację na łamach DN, 
domagając się od firmy kurierskiej przeprosin i wyjaśnienia całej sprawy- przeprosiny pa-
dły, ale odpowiedzi na pytania:, dlaczego została tak źle potraktowana przez kuriera, nie-
stety zabrakło. 

Najpierw publikujemy list, a 
właściwie skargę, jaką p. Elż-
bieta wysłała do Poczty Pol-
skiej, ale także do wiadomości 
naszej redakcji: 

Skarga złożona za pośred-
nictwem Poczty Polskiej w 
Nowogardzie przy ul. 3 Maja.

Składam w formie pisemnej 
skargę na firmę kurierską, a w 
szczególności na jej pracownicę 
(nazwisko do wiadomości re-
dakcji). W dniu 19.01.2018, o 
godz. 8.57 dostałam wiadomość 
sms na swój telefon, że nada-
no do mnie przesyłkę o nume-
rze 00459007738387629796 za 
pobraniem w kwocie 224,98 zł. 
Od tego dnia skrupulatnie śle-
dziłam drogę mojej przesył-
ki na e- monitoring. Czekałam 
na telefon od kuriera, bądź na 
awizo pozostawione w skrzyn-
ce na listy. W dniu 22.01.2018, 
śledząc moją przesyłkę, widzę, 
że przekazano ją do doręcze-
nia o godz. 8.54, więc cierpli-
wie czekałam na telefon bądź 
awizo od kuriera. Gdy nic ta-
kiego nie nastąpiło w dniu 
23.01.2018, zadzwoniłam na 
Pocztę przy ul. 3 Maja zgłasza-
jąc skargę telefoniczną. Pani, 
która ze mną rozmawiała obie-
cała zapytać pracownicę owej 
firmy kurierskiej, co się stało z 
paczką, i że oddzwoni do mnie 
z wiadomością. Istotnie w dniu 
23.01.2018, dostałam telefon z 
poczty a w niej wyjaśnienie, że 
pani kurier do mnie dzwoni-
ła, i że była u mnie w domu a 
ja miałam jej odpowiedzieć, że 
odmawiam przyjęcia przesyłki. 
Śledząc dalej moją przesyłkę 

widzę na wydruku, że o godz. 
15.12, owa pani podjęła decy-
zję o zwrocie przesyłki.

Zatem pytam, jakim pra-
wem, ta pani bądź, co bądź 
powinna być uczciwa i rzetel-
na w wykonywaniu swojej pra-
cy, perfidne kłamie, że jakoby 
miała do mnie dzwonić (moż-
na na moim telefonie spraw-
dzić połączenia przychodzą-
ce) i jak śmie kłamać, że była u 
mnie w domu, i że rozmawia-
ła ze mną, jak ja w godz. 8.30 
– 16.30 byłam w pracy. Ponie-
waż pracuję w Miejskiej Biblio-
tece Publicznej w Nowogardzie, 
mam około 100 osób, które po-
świadczą, że byłam w pracy. Są 
to pracownicy i czytelnicy, któ-
rzy tego dnia byli w bibliotece.

Żądam od firmy, na piśmie 
zbadania całej sprawy i wy-
ciagnięcia konsekwencji wobec 
tak nierzetelnego, nieuczciwego 
i kłamiącego pracownika, py-
tam, dlaczego nie zostawiono 
mi awiza w skrzynce na listy?

Żądam na koszt tej pani od-
zyskania mojej przesyłki i do-
starczenia mi jej rzetelnie. Py-
tam, jak ta pani mogła zwrócić 
przesyłkę z adnotacją odmowy 
jej przyjęcia?

Dodam tylko, że tej sprawy 
tak nie zostawię, całą historię 
opiszę w lokalnej prasie, jakich 
pracowników zatrudnia owa 
firma kurierska, i jak są dostar-
czane przesyłki.

Mieszkam na 3 piętrze, może 
pani nie chciało się wchodzić 
na górę i sprytnie wymyśliła 
sobie historię, że paczkę zwró-
ci a głupia baba,(czyli ja) nie 
będzie dochodzić swoich praw. 
Po nagłośnieniu sprawy w pra-
sie może zgłoszą się inni klienci 
w podobny sposób potraktowa-
ni bądź, co bądź odpowiedzial-
nego za to, co robi. Może owa 
pani dobrze by się sprawdziła 
przy przebieraniu ziemniacz-
ków w kopcu na polu. Może fir-
ma po tym incydencie zatrud-
ni bardziej kompetentnych lu-
dzi, by takie zdarzenia nie mia-

ły miejsca. Do skargi dołączam 
ksero wydruku z e- monitorin-
gu i czekam na pisemne wyja-
śnienie.

Elżbieta Kwiatkowska
W związku z listem autor-

stwa p. Elżbiety, zwróciliśmy 
się o komentarz, wyjaśnienie 
sytuacji przez rzecznika pra-
sowego Poczty Polskiej. Oto, 
jaką otrzymaliśmy odpowiedź:

 Panie Redaktorze, dzięku-
jemy za informację o tym wy-
darzeniu, adresatka otrzyma-
ła już od nas odpowiedź w po-
niższej sprawie. Prawidłowość 
i terminowość doręczania prze-
syłek oraz właściwa jakość ob-
sługi klientów ma dla naszej 
Spółki znaczenie prioryteto-
we. W jednostkach organiza-
cyjnych Poczty Polskiej prowa-
dzone są działania kontrolne i 
korygujące o charakterze cią-
głym, mające na celu zachowa-
nie prawidłowości doręczania 
przesyłek.  

Pozdrawiamy, 
Biuro Prasowe 
Poczta Polska S.A.
PS 
Jak się okazuje, podobną 

dość jednak oszczędną od-
powiedź otrzymała na swo-
ją skargę, również p. Elżbie-
ta. Kobieta w rozmowie z DN 
stwierdziła, że nie czuje się 
nią usatysfakcjonowana tym, 
jak Poczta Polska potrakto-
wała jej sprawę. – Padło, co 
prawda słowo przepraszam, 
ale nie usłyszałam odpowie-
dzi na zasadnicze pytanie:, 
dlaczego zostałam w taki spo-
sób potraktowana przez pa-
nią dostarczającą przesyłki? 
Tego mi nie wyjaśniono i dla-
tego uważam, że sprawa ta nie 
została należycie załatwiona - 
mówi p. Elżbieta. 

No cóż- jedno trzeba 
stwierdzić- firma najwyraź-
niej nie wybrnęła z kłopotli-
wej sytuacji- klient pozostał 
niezadowolony i trudno się 
dziwić. 

MS

Było 12 tys. znaków  
dorzucili 1.6 tys.

A mieszkań, jak nie 
było, tak nie ma
W odpowiedzi na temat poruszony w DN w artykule 
„Mieszkanie Plus w Nowogardzie na minus”, gminna stro-
na zamieszcza kolejny drugi już tekst, z którego ma wyni-
kać…, no właśnie nie bardzo wiadomo, co ma wynikać? 

Po informacji DN na temat 
podpisania przez 21 gmin w na-
szym województwie porozumie-
nia z Krajowym Zasobem Nieru-
chomości dotyczącym budowy w 
tych gminach mieszkań w ramach 
rządowego programu Mieszka-
nie Plus, swoiste zakrzykiwanie 
faktów propagandą, rozpoczę-
ła nasza gmina, której to oczy-
wiście nie ma wśród wymienio-
nych 21 gmin realizujących pro-
gram Mieszkanie Plus . Pierw-
szy tekst, który miał wykazać nie-
możliwe, (czyli, że niby  jest jak 
nie jest) opublikowany kilka dni 
temu na stronie miasta liczył  pra-
wie 12 tys. znaków.   Poza przepi-
saniem powszechnie dostępnych 
informacji o programie Miesz-
kanie Plus, mieliśmy w nim opi-
sy szczegółowych kroków, starań 
urzędników, w zakresie rzekome-
go wdrożenia tego programu w 
Nowogardzie. Sądząc po dekla-
rowanym w tym tekście zakre-
sie działań aż dziw bierze, że No-
wogard nie jest wymieniany ni-
gdzie, jako krajowy leader przo-
dujący w zaawansowaniu progra-
mu „Mieszkanie Plus”, a już nie-
sprawiedliwością dziejową jest, że 
przy takim poświęceniu, jak opi-
sane w tekście, nie znalazł się on 

w gronie 21 gmin, które podpisa-
ły wspomniane wcześniej poro-
zumienie z KZN. Dopiero z kon-
kluzji gminnego tekstu da się wy-
czytać, że wszystko w tym tema-
cie jest na razie u nas w sferze głę-
bokich przypuszczeń i zupełnie 
mglistych faktów… Do tego tek-
stu doszedł ostatnio kolejny tekst, 
liczący już tylko 1,6 tys., które-
go tytuł brzmi: „Ruszyły proce-
dury w sprawie startu programu 
Mieszkanie Plus w Nowogardzie” 
Pomijamy, że tytuł ten sam udo-
wadnia, że poprzedni artykuł li-
czący niemal 12 tys. znaków był 
o niczym konkretnym, skoro do-
piero teraz „procedury ruszyły ”, 
ale szukamy tu oznak, że rzeczy-
wiście coś się istotnego w spra-
wie zadziało. Niestety wynika, że 
niewiele a głównie to, że kolega 
kierownik ZBK odbył telefonicz-
ną pogawędkę z panią z BGK i li-
czy na owoce.  Zamiast jednak 
owoców mamy na razie w sumie  
już ponad 13 tys. znaków edytor-
skich w tym temacie. Jak tak da-
lej pójdzie to jakiś licencjat z tego 
wyjdzie, tylko on niestety miesz-
kań nie zbuduje chyba, że będą to 
domki z kart(ek) … licencjatu.

sm    

OgłOszEniA

Gmina niewiele buduje mieszkań socjalnych, a już drogi do nich pozostawia zupeł-
nie zaniedbane
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Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

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

Bezpłatne kursy języka niemieckiego 
dla opiekunów osób starszych. 

Ilość miejsc ograniczona. 
Po kursie gwarantowana praca,  

duża baza ofert i atrakcyjne zarobki. 

Zadzwoń 517 175 599.                          

źyczEniA

Dni otwarte u Jana zugaja 

Pojeździć rowerem za 50 tys. złotych
Najnowsze modele rowerów znanej marki rowerowej Specialized, w tym te warte nawet 50 tys. złotych, można było przetestować podczas dni otwartych, 
jakie zorganizowano w sklepie SpectrumBike Nowogard Jana Zugaja. 

Te nietypowe dni otwarte i te-
sty, zorganizowano w miniony 
weekend, po raz pierwszy w histo-
rii sklepu SpectrumBike w Nowo-
gardzie. 

- Po raz pierwszy stworzyliśmy 
naszym klientom możliwość prze-
testowania rowerów i przejecha-
nia się nimi po wybranej trasie. Do 
wyboru są modele nawet warte 50 
tys. złotych, czyli z najwyższej pół-
ki. To spora atrakcja, bo nie każdy 
miał okazję przejechać się rowerem 
takiej klasy, to też chętnych śmiał-
ków nie brakuje - mówi Jan Zugaj, 
właściciel sklepu rowerowego przy 
ul. Młynarskiej (teren dawnego 
Przełomu). 

Wybór sprzętu marki Specili-
zed, który tego dnia mogli testo-
wać klienci sklepu, nie był przy-
padkowy- nowogardzki sklep ro-
werowy SpectrumBike jest dys-
trybutorem tej światowej marki 
od kilku lat. W ofercie są rowery 
zarówno dla amatorów, jak i do-
świadczonych zawodników. 

- Mamy całą kolekcję rowerów 

tej marki - od rekreacji, turysty-
ki, po modele wyczynowe, dla mi-
strzów kolarskich. Posiadamy tak-
że profesjonalny sprzęt do usta-
wiania pozycji kolarza na rowe-
rze - za pomocą skanowania ko-
ści możemy dopasować odpowied-
nie siodełko, ale także ustawie-
nie kierownicy czy pedałów. Ko-
rzystali z tego już wielcy zawodni-
cy, jak choćby Wojciech Ziółkow-
ski- dodaje J. Zugaj, dystrybutor 
profesjonalnego sprzętu rowe-
rowego, ale utytułowany zawod-
nik, medalista Mistrzostw Polski.  
W trakcie testów można było nie 
tylko przejechać się rowerami 
marki Specialized, ale także zapo-
znać się z ofertą na 2018 oraz sko-
rzystać z wielu rabatów na modele 
z rocznika 2017. Warto dodać, że 
nowogardzki sklep oferuje rowery 
marki Specialized w cenach dużo 
bardziej przystępnych, niż te w sa-
lonach rowerowych działających 
np. na terenie Szczecina. 

MS 
Chętnch do przetestowania rowerów nie brakowało, na testy zaprosił Jan Zugaj- pierwszy od lewej

Wszystkim Paniom z okazji 
ich święta najlepsze Życzenia 
składa Zarząd Miejsko-Gminny 

PSL w Nowogardzie

OgłOszEniA

OgłOszEniA

Akcja caritas- „Tak, pomagam”

Będą zbierać żywność w marketach 
W piątek i sobotę, w nowogardzkich marketach odbędzie się przedświąteczna zbiórka żyw-
ności Caritas prowadzona pod hasłem „Tak, pomagam”. 

Dwa razy w roku Caritas Archi-
diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej 
włącza się w ogólnopolską zbiór-
kę żywności, prowadzoną pod ha-
słem  „TAK, pomagam”. Przed 
świętami Wielkiej Nocy oraz Boże-
go Narodzenia wolontariusze zwra-
caj się z prośbą do ludzi dobrej woli 
o wsparcie akcji, a tym samym o 
udzielenie pomocy osobom samot-
nym, starszym, chorym i niepełno-
sprawnym a także rodzinom wielo-
dzietnym będącym podopieczny-
mi Parafialnych Zespołów Caritas. 
Tak też jest w naszym mieście. Jak 
co roku wolontariusze PZC Caritas 
działających przy parafii pw. św. Ra-
fała Kalinowskiego oraz pw. Wnie-
bowzięcia NMP będą zbierali dary 
w sklepach Netto, Biedronka, Polo-
-Market  i Lidl. W tym roku zbiórka 
będzie prowadzona tylko przez dwa 
dni tj. 9 i 10 marca (piątek i sobota), 
w godzinach 8.00 do 18.00. 

Dary będzie można składać do 
specjalnie oznaczonych koszy z lo-
giem Caritas, a wolontariusze or-
ganizacji będą zachęcać do udzia-
łu w akcji rozdając ulotki, ale tak-
że czuwać nad sprawnym przebie-
giem zbiórki. Organizatorzy akcji 
zwracają się z prośbą o przekazy-
wanie darów w postaci produktów 

o długiej dacie do spożycia (mąka, 
cukry, oleje, makarony, konserwy 
itp.), a także słodyczy. 

Zebrane dary zostaną wręczo-
ne przed świętami Wielkiej Nocy 
rodzinom i osobom starszym oraz 
samotnym, które znajdują się pod 
opieką Caritas. 

MS

Wolontariuszki Szkolnego Koła Caritas działającego przy Gimnazjum nr 1 w No-
wogardzie, w czasie akcji zbiórki żywności prowadzonej w Netto. Fot. Archwium- 
zbiórka darów, grudzień 2016 rok
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Pobiegli Tropem Wilczym

Wywalczyli chwałę i honor
W niedzielę (4 marca), w Nowogardzie, tak jak w całej Polsce odbył się bieg pamięci Żołnierzy Wyklętych, czyli Bieg Tropem Wilczym. Frekwencja dopi-
sała, a oprócz Nowogardzian na starcie biegu stanęli także zawodnicy m.in. z Goleniowa, Osiny, czy też Szczecina.  

Stowarzyszenie Endorfina po 
raz drugi miała przyjemność or-
ganizować to piękne wydarzenie, 
jakim bez wątpienia jest bieg Tro-
pem Wilczym. Wydarzenie odby-

ło się pod patronatem Przewod-
niczącego Rady Miejskiej w No-
wogardzie Piotra Słomskiego oraz 
Starosty Goleniowskiego Toma-
sza Kulinicza, który wystarto-

wał razem z innymi uczestnika-
mi. Najpierw pobiegli najmłod-
si uczestnicy, natomiast punktu-
alnie o godzinie 12:00 rozpoczął 
się bieg główny. Na starcie pojawi-

li się biegacze nie tylko z Gminy 
Nowogard, ale także z Goleniowa, 
Osiny, Szczecina czy też Maszewa. 
Łącznie wydano 154 pakiety dla 
dzieci oraz osób dorosłych. Bieg 
odbywał się bez pomiaru czasu, 
dlatego wyniki można podać tyl-
ko nieoficjalne. W kategorii męż-
czyzn najszybszy był mieszkaniec 
Goleniowa – Daniel Nowak, za-
raz za nim metę przekroczył Ro-
bert Kopcewicz także z Golenio-
wa. Trzecie miejsce wywalczył za-
wodnik z Nowogardu Paweł Jac-

kowiak. W pierwszej dziesiąt-
ce sklasyfikowanych zostało jesz-
cze trzech biegaczy z Nowogardu. 
Na 7. miejscu uplasował się Mi-
chał Dawidowski, 8. pozycję zajął 
Michał Białczak, natomiast Ar-
tur Konior przekroczył metę na 9. 
miejscu. Pośród kobiet najszybsza 
była Agnieszka Kulinicz, drugie 
miejsce wywalczyła Ewelina Para-
dowska, z kolei na trzeciej pozy-
cji uplasowała się Klaudia Nowak. 
Dla wszystkich uczestników biegu 
przygotowane były medale, a bie-

Przed biegiem głównym zaplanowanym na godzinę 12.00, wystartowali najmłodsi uczestnicy

Najmłodsi uczestnicy biegu otrzymują medale z rąk starosty Tomasza Kulinicza
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Nieoficjalna klasyfikacja zawodów
Mężczyźni:
1. Daniel Nowak – Goleniów
2. Robert Kopcewicz – Goleniów
3. Paweł Jackowiak – Nowogard
….
7. Michał Dawidowski – Nowogard
8. Michał Białczak – Nowogard
9. Artur Konior – Nowogard
Kobiety:
1. Agnieszka Kulinicz – Nowogard
2. Ewelina Paradowska – Nowogard 
3. Klaudia Nowak – Goleniów

Na zdjęciu Daniel Nowak, który jako pierwszy dotarł do mety biegu Tropem Wil-
czym

Imprezę prowadził radny Michał Wiatr

Bezpieczeństwa na trasie biegu strzegli żołnierze z 3 Batalionu Logistycznego z 
Glewic, na zdjęciu st. szer. Sebastian Jarząb z Nowogardu

W biegu wzięło udział prawie 160 biegaczy i ... niezliczona liczba  ptactwa wodnego

W zawodach udział wzięli także miłośnicy "chodzenia z kijkami" 

gacze, którzy pokonali symbolicz-
ny dystans 1963 metrów, wywal-
czyli główną tego dnia nagrodę - 
„chwałę i honor”. Oprócz medali, 
każdy uczestnik otrzymał koszul-
kę z wybranym żołnierzem wy-

klętym oraz komiks z IPN o żoł-
nierzu Hieronimie Dekutowskim 
ps. „Zapora”.  Prezes Endorfiny po 
biegu nie krył radości z przepro-
wadzenia tej imprezy. - Kocha-
ni! Byliście wielcy! Jest nam nie-

zmiernie miło, że aż tylu biega-
czy zarówno tych młodszych, jak 
i starszych postanowiło spędzić tę 
uroczystą niedzielę z nami. Łącz-
nie było nas 154 osoby. Dzięku-
jemy wszystkim, którzy przyczy-
nili się do tego, że mogliśmy zor-
ganizować bieg. Nie sposób Was 
wszystkich wymienić. Jeszcze raz: 
Dzięki Wielkie! - powiedział pre-
zes Endorfiny Dariusz Wacławek. 
Dodajmy, że trasę biegu zabezpie-
czali żołnierze z Jednostki Woj-
skowej w Glewicach oraz ucznio-
wie klasy policyjnej. W hali spor-
towej LO nr 1 przygotowana była 
przez Mirosława Berezowskiego 
także okolicznościowa wystawa, 
poświęcona żołnierzom wyklę-
tym. Organizatorzy zagwaranto-
wali uczestnikom biegu ciepły po-
siłek, a także słodki poczęstunek. 
Przy artykule publikujemy nieofi-
cjalne podium pośród pań oraz 
panów. 

KR

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Słomski wręczał na mecie biegu pamiątkowe 
medale dla uczestników

Organizatorzy zapewnili dla uczestników biegu m.in. ciepły posiłek w postaci gro-
chówki

Organizatorzy i sponsorzy oraz uczestnicy biegu. Szósty od lewej Dariusz Wacła-
wek wraz z żoną Aleksandrą główni organizatorzy wydarzenia Tuż przed rozpoczęciem biegu...
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sześć goli w sparingu z Polonią Płoty

Inauguracja na wyjeździe?
W sobotę (3 marca), o godzinie 17:00, na stadionie w Płotach piłkarze Pomorzanina rozegrali ostatni mecz sparingowy w zimowym okresie przygotowaw-
czym. Rywalami była miejscowa Polonia. Mecz obfitował w liczne okazje strzeleckie o czym świadczy wynik 3:3. Przed nami inauguracja rundy wiosennej, 
którą Pomorzanin może rozegrać nie w Nowogardzie, a w Płotach…

Polonia Płoty – Pomorzanin Nowogard 3:3 (3:2)
Gole: Maciej Grzejszczak (20’, 30’), Damian Kosior (55’)
Skład: Kornel Pękala – Marcin Skórniewski, Arkadiusz Balcer, Natan Wnuczyński, Maciej Dobrowolski – Damian Kosior, Rafał Mendyk, Maciej Grzejsz-

czak, Gracjan Wnuczyński – Kamil Lewandowski, Kacper Litwin; zmiany: Paweł Królik, Fernando Batista, Michał Teodorczyk, Rafał Listkiewicz. 

Zarówno Pomorzanin, jak i Po-
lonia przystąpiły do tego meczu 
niemal w najsilniejszych skła-
dach. Wobec tego nie może dzi-
wić efektowny wynik spotkania. 
Na ławce rezerwowych nowo-
gardzkiej drużyny zasiadł Rafał 
Listkiewicz, który od niedawna 
wznowił treningi po urazie, któ-
rego nabawił się na początku zi-
mowych przygotowań. Trener 
Zbigniew Gumienny oszczędzał 
swojego najskuteczniejszego pił-
karza, który z Polonią nie zagrał, 
ale jego powrót na inauguracyj-
ny mecz wydaje się być niezagro-
żony. Jako pierwsi gola zdobyli 
piłkarze gospodarzy. Kornel Pę-

kala skapitulował w 18. minucie 
po strzale przy słupku z około 10 
metrów. Zaledwie dwie minuty 
później nowogardzianie dopro-
wadzili do wyrównania. Maciej 
Grzejszczak będąc 18 metrów od 
bramki nie zastanawiał się zbyt 
długo i ładnym strzałem pokonał 
golkipera gospodarzy. W 30. mi-
nucie Pomorzanin objął prowa-
dzenie. Damian Kosior wypatrzył 
w polu karnym Macieja Grzejsz-
czaka, który strzałem z około 8 
metrów zdobył swojego drugie-
go gola w tym meczu. W 40. mi-
nucie piłkarz Polonii popisał się 
uderzeniem w „okienko”, po któ-
rym Polonia wyrównała stan me-

czu. Dwie minuty później nowo-
gardzianie popełnili błąd na wła-
snej połowie. Poloniści przeję-
li piłkę i po szybkiej kontrze zdo-
byli gola na 3:2. Po zmianie stron 
padła już tylko jedna bramka, a 
jej autorem był Damian Kosior, 
który ładnie uderzył z około 20 
metrów, tuż przy słupku bram-
ki gospodarzy. Był to ładny spa-
ring, szybka gra i mnóstwo okazji 
strzeleckich. Skuteczność może 
napawać optymizmem, mar-
twi jedynie utrata goli. To jed-
nak może być nie jedyne zmar-
twienie dla kibiców Pomorzani-
na. Otóż istnieje duża możliwość, 
że pierwszy mecz rundy wiosen-

nej z Orłem Łożnica, który pier-
wotnie miał zostać rozegrany na 
stadionie w Nowogardzie, w naj-
bliższą sobotę, zostanie przenie-
siony na boisko w Płotach… Po-
wodem jest zmrożona murawa w 
Nowogardzie. Rzekomo została 
już nawet ustalona godzina spo-
tkania, ostateczna decyzja co do 
takiego rozwiązania ma zapaść 
kilka dni przed meczem. Wszyst-
ko teraz zależy od pogody. O tym, 
gdzie zostanie rozegrany mecz z 
Orłem, poinformujemy w naj-
bliższym wydaniu DN, zapowia-
dając spotkania 16. kolejki w re-
gionalnej okręgówce. 

KR

Maciej Grzejszczak zdobył dwa gole w 
sparingu z Polonią Płoty

Osińska Liga Piłki siatkowej

Odpadają mistrzowie i gospodarze
W minioną niedzielę (4 marca), w hali sportowej ZSP w Osinie rozegrane zostały pojedynki ćwierćfinałowe Osińskiej Ligi Piłki Siatkowej. Pewne zwycię-
stwa zanotowali faworyci z Nowogardu oraz Czermnicy. Z udziałem w OLPS pożegnali się broniący tytułu mistrzowskiego siatkarze z Krzywic. Odpadli 
także gospodarze, zespół Gwiazdy Osina.  

Na początek o półfinał powalczy-
li siatkarze z Czermnicy oraz druży-
ny Michorka. Wiceliderzy rundy za-
sadniczej nie dali szans swoim rywa-
lom, ogrywając Michorek w trzech 
setach. Pierwszy set od początku do 
końca rozgrywany był pod dyktando 
podopiecznych Marcina Rapy. Mi-
chorek w tej partii zdołał ugrać je-
dynie 14 punktów. Drugi set roz-
począł się od prowadzenia Michor-
ka, ale dzięki bardzo dobrej zagryw-
ce Jakuba Jerzykowskiego i stupro-
centowej skuteczności w ataku, którą 
uzyskał Arkadiusz Skoczeń, druży-
na z gminy Nowogard dogoniła ry-
wala i pewnie wygrała seta 25:16. W 
trzecim secie Michorek podejmował 
walkę, ale ponownie musiał uznać 
wyższość rywala, tym samym poże-
gnał się z ligą, a Czermnica awan-

sowała do półfinału. W drugim me-
czu, kibice oglądali starcie godne fi-
nału. Obrońcy mistrzowskiego tytu-
łu z VIII edycji OLPS, podejmowa-
li Wojcieszyn. Sala wypełniła się po 
brzegi kibicami obydwu drużyn. W 
pierwszym secie Krzywice prowa-
dziły od początku do końca, jednak 
tej partii towarzyszyła walka punkt 
za punkt. Na finiszu skuteczniejsi 
byli obrońcy tytułu, którzy wygra-
li do 21. punktów. W drugim i trze-
cim secie spotkania towarzyszyła już 
mordercza walka o każdy punkt, nikt 
nie odstawiał ręki, bo nikt nie miał 
zamiaru odpaść. Więcej zimnej krwi 
zachowali siatkarze z Wojcieszyna, 
którzy wygrali drugiego seta 25:23, 
natomiast trzecią partię po zaciętym 
boju 28:26. W czwartym secie pod-
opiecznym Kamili Barszczak chy-

ba zabrakło  wiary w to, że mogą do-
prowadzić do tie-breaka. Z Krzywic 
uszło powietrze i Wojcieszyn spo-
kojnie wygrał 25:15 i w całym me-
czu 3:1. W tym starciu na uwagę za-
sługuje dobra gra zawodników Ma-
teusza Saji. Zagrali jako zespół, byli 
zgrani i zasłużyli na wygraną, nie 
przyszło im to jednak łatwo. Warto 
również wspomnieć o bardzo dobrej 
grze w bloku i na środku Dominika 
Obsta, który tworzył ścianę, chwila-
mi nie do przejścia. W trzecim poje-
dynku zagrali gospodarze – Gwiazda 
Osina oraz Węgorza. W pierwszym 
secie gospodarze walczyli o każdy 
punkt i w końcówce tej partii wydar-
li rywalom zwycięstwo, tryumfując 
25:23. Kapitan Węgorzy Przemysław 
Laszkiewicz nie krył zdziwienia, ale 
był to dopiero pierwszy set i zosta-
ło sporo okazji na zmianę rezultatu. 
Trzy kolejne sety pomimo walki go-
spodarzy padły już łupem Węgorzy, 
które wygrywały odpowiednio do 
14., 18. i 22. punktów. Gwiazda jako 
gospodarz nie awansuje do półfina-
łu, jednak żegnając się z OLPS mo-
mentami stworzyła piękne widowi-
sko, za co siatkarze obydwu zespo-
łów zebrali gromkie brawa. Na ko-
niec siatkarze Czarnych Nowogard 
walczyli ze Słajsinem. Mistrz run-
dy zasadniczej, grał z 8. zespołem i 

wynik jakim zakończył się ten mecz 
nikogo nie mógł dziwić. Nowogard 
pewnie wygrał 3:0, pokonując Słajsi-
no w kolejnych setach odpowiednio 
do 15., 12. i 13. punktów. Pomimo 
dotkliwej porażki Słajsino pokazało 
się z jak najlepszej strony. Pewnie za 
rok kapitan Miłosz Rybak – ponow-
nie zbierze zawodników i powalczy 
o wyższe miejsce. Dodajmy, że or-

ganizator ligi ponownie ogłosił kon-
kurs na wytypowanie wyników. Do 
zabawy przystąpiło w sumie ponad 
30 osób, ale tylko jedna osoba pra-
widłowo wytypowała wyniki ćwierć-
finałów. Zwycięzcą okazał się Marcin 
Wielgus - Gratulujemy. Przy artyku-
le publikujemy komplet ćwierćfina-
łowych wyników. 

KR 

Osińska Liga Piłki Siatkowej
Ćwierćfinały:
Czermnica – Michorek 3:0 (25:14, 25:16, 25:17)
Krzywice – Wojcieszyn 1:3 (25:21, 23:25, 26:28, 15:25)
Gwiazda – Węgorza  1:3 (25:23, 14:25, 18:25, 22:25)
Nowogard – Słajsino  3:0 (25:15, 25:12, 25:13)

Gospodarze z zespołu Gwiazdy Osina pożegnali się już z OLPS

Siatkarze z Wojcieszyna pokonali broniących mistrzostwo zawodników z Krzywic 
i zameldowali się w półfinale.
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Turniej Pamięci żołnierzy Wyklętych 

Puchar dla Słajsina
Nowogardzka młodzież uczciła pamięć bohaterów walki o niepodległość, biorąc udział w Turnieju Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W rozgrywkach wzięło 
udział 11 drużyn, a pierwsze miejsce zajęła drużyna ze Słajsina. 

Drużyny rywalizowały w 
dwóch grupach. Zwycięzcy 
i zespoły, które zajęły drugie 
miejsce w rozgrywkach gru-
powych zakwalifikowały się 
do meczów półfinałowych. 
W finale rozgrywek zmierzył 
się zespoły ze Słajsina i Osi-
ny. W ostatecznej rozgrywce 
4:1 zwyciężyli piłkarze ze Słaj-
sina. O ich sukcesie zadecydo-
wała przede wszystkim bardzo 
dobra gra w ofensywie Arka-
diusza Jańca i Kacpra Kozła, 
oraz postawa Jakuba Ninarda 
w obronie. W meczu o trze-
cie miejsce nowogardzki Pa-
rasol pokonał Reskowską Eli-
tę 3:0. Dwie bramki strzelił 
Daniel Dudziec, a jedną Da-
mian Kościuk. Mimo, iż piłka-

rze reprezentujący Resko nie 
zdobyli gola w meczu o trze-
cie miejsce, to na wyróżnienie 

zasługuje Mateusz Herka, któ-
ry w całym turnieju do bram-
ki przeciwników trafiał aż pięć 
razy. Specjalną nagrodę otrzy-
mał najmłodszy zawodnik tur-
nieju – Marcel Broniewski z 
zespołu Reskowska Elita. Naj-
większą ilość bramek w zawo-
dach zdobyło aż trzech zawod-
ników: Arkadiusz Janiec (Słaj-
sino), Kacper Kozieł (Słajsino) 
i Adrian Banasiewicz (Osina). 
Każdy z trzech piłkarzy zdobył 
po dziewięć goli. Najlepszym 
bramkarzem rozgrywek został 
Patryk Białasiewicz (Słajsino). 
Zawodnicy zwycięskiej dru-
żyny oprócz okazałego pucha-
ru odebrali również nagrody 

ufundowane przez Instytut Pa-
mięci Narodowej. Za udostęp-
nienie hali sportowej przy ul. 
Poniatowskiego główny orga-
nizator Marcin Nieradka dzię-
kuje dziękuje dyrektorowi Ze-
społu Szkół Ponadgimnazjal-
nych - Jarosławowi Chudyko-
wi.  Organizatorzy i sponsorzy: 
Magdalena Zarębska-Kulesza - 
Zachodniopomorski Kurator 
Oświaty, Piotr Słomski - prze-
wodniczący Rady Miejskiej w 
Nowogardzie, radni Bogusław 
Dziura i Marcin Nieradka oraz 
Małgorzata Stańczyk, Renata 
Breyer,, Jerzy Filipczak, Tade-
usz Filipczak, Paweł Słomski, 
Sławomir Marcinkiewicz, Sta-

nisław Wiśniewski, Przemy-
sław Saja, Stanisław Rynkie-
wicz.  Przy artykule publikuje-
my klasyfikację końcową tur-
nieju. 

KR

Klasyfikacja końcowa:
1. Słajsino
2. Osina
3. Parasol
4. Reskowska Elita
5. Lestkowo
6. Białe Kaski
7. Dudki
8. Stadion Team
9. Zajączki Zające
10. EZ
11. Nastazin

W Turnieju Pamięci Żołnierzy Wyklętych wzięło udział 11 drużyn. Najlepsi okazali się piłkarze reprezentujący Słajsino

Za zajęcie I. miejsca drużyna ze Słajsina otrzymuje puchar
 z rąk radnego Marcina Nieradki

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Słomski wręcza puchar zespołowi  
z Osiny za zajęcie II. miejsca

Kapitan drużyny Parasol otrzymuje puchar za zajęcie III. miejsca z rąk 
radnego Bogusława Dziury 
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Kijana Redakcja "WBREW": Monika Rasowska, Aleksandra Lisowska

Narodowy Dzień Pamięci 
„Żołnierzy Wyklętych” w ZSP
Dnia 1 marca obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. 

W tym dniu czcimy bohaterów, 
którzy po II wojnie światowej z 
bronią w ręku przeciwstawili 

się narzuconej władzy komuni-
stycznej.

W czwartek, 1 marca 2018 r., 
podczas przerw w holu naszej 

szkoły wszyscy uczniowie
nauczyciele i pracownicy szkoły 

mogli obejrzeć wystawę poświę-
coną Niezłomnym, 

obejrzeć prezentację, a także 
posłuchać pieśni na cześć „Żoł-
nierzy Wyklętych”.

 Marek Kowalski i Rafał Oraczyński pod-
czas oglądania wystawy 

Uczniowie ZSP  
na warsztatach  
w Szczecinie 
W dniu 22 lutego 2018 uczniowie klas 4 TŻ i 4 TH wraz 
z opiekunami – Panią Pauliną Swatko i Panią  Sylwią Sza-
rek  wzięli udział w warsztatach profilaktycznych w kinie 
Helios. 

Warsztaty odbyły się z udzia-
łem ekspertów i dotyczyły proble-
mu dyskryminacji i jak z nią wal-
czyć. Pogadanka na temat: „Czy 
to jak widzimy drugiego człowie-
ka zależy od nas” była emocjonu-

jąca i ciekawa. Warsztaty odbyły 
się po projekcji filmu „Cudowny 
chłopak”.  

Anna Jędrzejewska, kl. 4 TŻ
Kinga Makowska, kl.  4TH

W holu szkoły można było obejrzeć wystawę, prezentację multimedialną oraz po-
słuchać pieśni patriotycznych 

Kto nie czyta, ten... 
W czwartek (1 marca) odbyło się rozstrzygnięcie konkursu na najlepsze hasło zachęcające  
do czytania książek pt. : „Kto nie czyta, ten...” 

W konkursie wzięli udział 
uczniowie z klas pierwszych tech-
nicznych i zawodowych. Miał 
on na celu promowanie biblio-
teki szkolnej i czytania książek 
oraz podkreślenie, że czytanie jest 
trendy. Zadanie polegało na do-
kończeniu zdania „ Kto nie czyta, 
ten...” i trzeba przyznać, że uczest-
nicy popisali się twórczym my-
śleniem i pomysłowością. Hasła 
były oceniane przez jury, w któ-
rym znaleźli się nauczyciele z na-
szej szkoły.  Laureaci konkursu 
otrzymali dyplomy oraz nagrody 
rzeczowe. Konkurs zorganizowa-
ły nauczycielki  bibliotekarki: Pa-
nie Grażyna  Kostrzewska i Kata-
rzyna Kijana. Wyniki konkursu: 

I miejsce – Adam Wypych z 
klasy I TLS 

„Kto nie czyta, ten trąba, a jak 
czyta to bomba” 

II miejsce – Julia Iwan z klasy 
I TŻH

„Kto nie czyta, ten wiedzy nie 
łyka” 

III Miejsce – Mateusz Jaromin 
z klasy I TEHO 

„Kto nie czyta, ten nie doświad-
czył tego co piękne” 

  Gratulujemy i zachęcamy do 
czytania książek! 

Uczniowie ZSP  
na uroczystości  
pod Pomnikiem 
Członkowie pocztu sztandarowego ZSP Nowogard – Rafał 
Grzybowski, Sandra Kaznowska i Wiktoria Dąbrowska  re-
prezentowali naszą szkołę podczas uroczystości  związanej 
ze Świętem 73. rocznicy Państwowości Polskiej, która odby-
ła się w dniu 5 marca 2018 r. o godz. 12.00 pod Pomnikiem 
Kombatantów RP na Placu Wolności.

... podczas uroczystości na Placu Wolności 

Członkowie pocztu sztandarowego ZSP Nowogard...

 Julia Iwan, Adam Wypych  i Katarzyna Kijana 
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

ROzKłAD JAzDy PKP

Sprzedam mieszkanie 
własnościowe w centrum 

Nowogardu o pow. 60 m2, 
IV piętro – cena 210 tys. zł. 

Tel. 608 392 453

ENDOKRYNOLOGICZNY
Lek. med. Adriana Dubińska-Walczak

specjalista chorób wewnętrznych
- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

CHORÓB CUKRZYCY I NADCIŚNIENIA
Lek. Ewa Zdawska

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista diabetolog 

GABINETY MEDYCZNE

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

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

pn., wt. - 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)
U W A G A
Od dnia 10.12.2017r nastąpiła zmiana rozkładu jazdy pociągów, po-

niżej prezentujemy godziny odjazdów pociągów z Nowogardu w kie-
runku na Szczecin Główny i Kołobrzeg.

Kierunek Szczecin Główny:
Godz. Od-

jazdu:
Nowogard

Stacje pośrednie: Przystanek 
końcowy:

Szczecin 
Główny

04:50
pon.-piąt.

Wyszomierz, Osina, Mosty, Gole-
niów, Kliniska, Szczecin Dąbie, Szcze-
cin Zdroje, Szczecin Port Centralny,

05:48

06:36
pon.-sob.

Wyszomierz, Osina, Mosty, Gole-
niów, Kliniska, Szczecin Dąbie, Szcze-
cin Zdroje, Szczecin Port Centralny,

07:38

07:47
pon.-niedz. 

Wyszomierz, Osina, Mosty, Gole-
niów, Kliniska, Szczecin Dąbie, Szcze-
cin Zdroje, Szczecin Port Centralny,

08:59

10:21
pon.-niedz.

Wyszomierz, Osina, Mosty, Gole-
niów, Kliniska, Szczecin Dąbie, Szcze-
cin Zdroje, Szczecin Port Centralny,

11:34

14:27
pon.-niedz.

Wyszomierz, Osina, Mosty, Gole-
niów, Kliniska, Szczecin Dąbie, Szcze-
cin Zdroje, Szczecin Port Centralny,

15:40

16:36
pon.-niedz.

Wyszomierz, Osina, Mosty, Gole-
niów, Kliniska, Szczecin Dąbie, Szcze-
cin Zdroje, Szczecin Port Centralny,

17:49

18:39
pon.-niedz.

Wyszomierz, Osina, Mosty, Gole-
niów, Kliniska, Szczecin Dąbie, Szcze-
cin Zdroje, Szczecin Port Centralny,

19:55

Kierunek Kołobrzeg:
Godz. Od-

jazdu:
Nowogard

Stacje pośrednie: P r z y s t a -
nek końco-
wy:

Kołobrzeg
07:48
pon.-sob.

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

09:02

09:20
sobota,nie-

dziela

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

10:29

11:49
pon.-niedz.

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

13:00

13:47
pon.-piąt.

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

15:07

15:56
pon.-niedz.

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

17:15

17:57
pon.-niedz

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

19:19

20:23
pon.-sob.

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

21:37

21:55
p o n - p i ą t . , 

niedziela
1 przesiadka

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

22:59

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej

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

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
T P E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 0 0 - o - 5:30 6:10 7:05 8:05 11:15 12:15 13:30 14:50 15:45 16:45 17:30
2 ul. Bema 1 1 1 - o - 5:31 6:11 7:06 8:06 11:16 12:16 13:31 14:51 15:46 16:46 17:31
3 ul. Armii Krajowej 17 2 2 - o - 5:33 6:13 7:08 8:08 11:18 12:18 13:33 14:53 15:48 16:48 17:33
4 ul. Kościuszki 36 2 2 - o - 5:34 6:15 7:10 8:10 11:20 12:20 13:35 14:55 15:50 16:50 17:35
5 ul. Wojska Polskiego 4 3 3 - o - 5:35 6:18 7:13 8:13 11:23 12:23 13:38 14:58 15:53 16:53 17:38
6 ul. Kościelna 3 3 - o - 5:36 6:20 7:15 8:15 11:25 12:25 13:40 15:00 15:55 16:55 17:40
7 Dworzec PKS 4 4 - o - 5:38 6:23 7:18 8:18 11:28 12:28 13:43 15:03 15:58 16:58 17:43
8 ul. 3 Maja < 4 - o - < < < 8:21 < 12:31 < < 16:01 < <
9 Dworzec PKS < 4 - o - < < < 8:23 < 12:33 < < 16:03 < <

10 ul. Bankowa 5 5 - o - 5:39 6:24 7:19 8:24 11:29 12:34 13:44 15:04 16:04 16:59 17:44
11 ul. 15 Lutego 6 6 - o - 5:40 6:25 7:20 8:25 11:30 12:35 13:45 15:05 16:05 17:00 17:45
12 ul. Żeromskiego SP2 6 6 - o - 5:41 6:27 7:22 8:27 11:32 12:37 13:47 15:07 16:07 17:02 17:47
13 ul. Żeromskiego 6 6 - o - 5:42 6:28 7:23 8:28 11:33 12:38 13:48 15:08 16:08 17:03 17:48
14 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 7 7 - o - 5:43 6:30 7:25 8:30 11:35 12:40 13:50 15:10 16:10 17:05 17:50
15 ul. Boh. Warszawy „POM” 7 7 - o - 5:44 6:31 7:26 8:31 11:36 12:41 13:51 15:11 16:11 17:06 17:51
16 ul. Radosława 8 8 - o - 5:45 6:33 7:28 8:33 11:38 12:43 13:53 15:13 16:13 17:08 17:53

z powrotem
POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
T P E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława - - o 5:45 6:35 7:30 8:35 11:50 12:50 14:30 15:20 16:20 17:10 18:05
2 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” o < < 7:31 8:36 < < < < < < <
3 ul. Boh. Warszawy „GS” - - o 5:46 6:36 7:32 8:37 11:51 12:51 14:31 15:21 16:21 17:11 18:06
4 ul. Boh. Warszawy 7 - - o 5:48 6:38 7:34 8:39 11:53 12:53 14:33 15:23 16:23 17:13 18:08
5 ul. 700 Lecia - - o 5:50 6:40 7:36 8:41 11:55 12:55 14:35 15:25 16:25 17:15 18:10
6 ul. 5-go Marca - - o 5:53 6:43 7:39 8:44 11:58 12:58 14:38 15:28 16:28 17:18 18:13
7 ul. Kościuszki 36 - - o 5:55 6:45 7:41 8:46 12:00 13:00 14:40 15:30 16:30 17:20 18:15
8 ul. Wojska Polskiego 4 - - o 5:56 6:46 7:42 8:47 12:01 13:01 14:41 15:31 16:31 17:21 18:16
9 ul. Armii Krajowej 46 - - o 5:58 6:48 7:44 8:49 12:03 13:03 14:43 15:33 16:33 17:23 18:18

10 ul. Armii Krajowej 29 - - o 5:59 6:49 7:45 8:50 12:04 13:04 14:44 15:34 16:34 17:24 18:19
11 ul. Bema 9 - - o 6:01 6:51 7:47 8:52 12:06 13:06 14:46 15:36 16:36 17:26 18:21
12 Osiedle Bema - - o 6:03 6:53 7:49 8:54 12:08 13:08 14:48 15:38 16:38 17:28 18:23

Urz. Przyst.

Nr kursu

Urz. Przyst.

Nr kursu

NOWOGARD UL. RADOSŁAWA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 – NOWOGARD  OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

Kolumna przystanków

Nr przyst. Km Pręd. 
tech.

NOWOGARD OS. BEMA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 - NOWOGARD  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

Kolumna przystanków

Nr przyst. Km Km Pręd. 
tech.

TAM
SZ 25

1
T P E, F

1 Dworzec PKS - o - 10:55
2 ul. 3 Maja - o - 10:57
3 ul. Bankowa - o - 11:00
4 ul. 5-go Marca - o - 11:02
5 ul. Kościuszki 36 - o - 11:04
6 ul. Romualda Traugutta - o - 11:05
7 ul. Wojska Polskiego 4 - o - 11:06
8 ul. Armii Krajowej 46 - o - 11:08
9 ul. Armii Krajowej 29 - o - 11:09

10 ul. Bema 9 - o - 11:11
11 Osiedle Bema - o - 11:14

TAM
SZ 25

1
T P E, F

1 Osiedle Bema - o - 8:55
2 ul. Bema 1 - o - 8:56
3 ul. Armii Krajowej 17 - o - 8:58
4 ul. 5-go Marca - o - 8:59
5 ul. Kościuszki 36 - o - 9:00
6 ul. Wojska Polskiego 4 - o - 9:01
7 ul. Kościelna - o - 9:03
1 Dworzec PKS - o - 9:07

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
F - kursuje dnia 1 listopada i 24 grudnia
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
< -  nie zatrzymuje się

Nr przyst.

2
1
0

2
1
0

3
3
4
4
5

Pręd. 
tech.

Urz. Przyst.

Nr kursu

5
5

 OS. BEMA –  UL. KOŚCIUSZKI 36 -   DWORZEC PKS

LP Dworce i przystanki

Kolumna przystanków

Nr przyst. Km

2
3
3
4
4
4

Pręd. 
tech.

Urz. Przyst.

Nr kursuKm

 DWORZEC PKS –  UL. WOJ. POLSKIEGO 4 -   OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

Kolumna przystanków

TAM
SZ 25

1
T P E, F

1 Dworzec PKS - o - 10:55
2 ul. 3 Maja - o - 10:57
3 ul. Bankowa - o - 11:00
4 ul. 5-go Marca - o - 11:02
5 ul. Kościuszki 36 - o - 11:04
6 ul. Romualda Traugutta - o - 11:05
7 ul. Wojska Polskiego 4 - o - 11:06
8 ul. Armii Krajowej 46 - o - 11:08
9 ul. Armii Krajowej 29 - o - 11:09
10 ul. Bema 9 - o - 11:11
11 Osiedle Bema - o - 11:14

TAM
SZ 25

1
T P E, F

1 Osiedle Bema - o - 8:55
2 ul. Bema 1 - o - 8:56
3 ul. Armii Krajowej 17 - o - 8:58
4 ul. 5-go Marca - o - 8:59
5 ul. Kościuszki 36 - o - 9:00
6 ul. Wojska Polskiego 4 - o - 9:01
7 ul. Kościelna - o - 9:03
1 Dworzec PKS - o - 9:07

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
F - kursuje dnia 1 listopada i 24 grudnia
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
< -  nie zatrzymuje się

Nr przyst.

2
1
0

2
1
0

3
3
4
4
5

Pręd. 
tech.

Urz. Przyst.

Nr kursu

5
5

 OS. BEMA –  UL. KOŚCIUSZKI 36 -   DWORZEC PKS

LP Dworce i przystanki

Kolumna przystanków

Nr przyst. Km

2
3
3
4
4
4

Pręd. 
tech.

Urz. Przyst.

Nr kursuKm

 DWORZEC PKS –  UL. WOJ. POLSKIEGO 4 -   OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

Kolumna przystanków

Opiekunki  Niemcy
Nawet 5400 PLN netto + premie, 
opłacony przejazd i ubezpieczenie.

Tel. 91 506 55 55
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OgłO szE niA drob ne

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

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

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:

kontakt: 785 601 002

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy

Drewno opałowe 
liściste mieszane
 tanio sprzedam 

 506 012 706, 
506 012 704

niERUcHOMOŚci
•	 Sprzedam	tanio	działkę	budow-
laną	 w	 Kościuszkach	 1202	 m2.	

Przy działce prąd, woda, kanali-
zacja, dojazd utwardzony w po-
bliżu jeziora. 575 345 659 

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

• Sprzedam działki budowlane w 
pełni uzbrojone. Już z planem 
zagospodarowania przestrzenne-
go. Oszczędzasz czas i pienią-
dze! 693 850 197 Najlepsze ceny 
w Nowogardzie, Osiedle Sło-
neczne. 

•	 Do	 wynajęcia	 pomieszczenie	
na	biuro	11m2,	 I	piętro,	Nowo-
gard.	Ul.	700	lecia	17b.	Tel.	501	
549	818

•	 Sprzedam	 działki	 budowlane	
w	Karsku	przy	drodze.	691	664	
658

• Do wynajęcia lokal pod działal-
ność gospodarczą. 609 24 58 16 

•	 Szukam mieszkania na parterze 
w centrum Nowogardu, min 3 
pokoje. 913920584 

• Kawalerka do wynajęcia. 696 
207 172

• Poszukuje garażu do wynajęcia. 
Tel. 668 17 12 12 

• Kupię działkę budowlaną w No-
wogardzie min 15 ar 696160731

•	 Do wynajęcia lokal 22m2 ul. 
Rtm. Pileckiego 2a. Tel. 694 022 
406, 695 209 162 

•	 Do wynajęcia pokój. 604 279 
006

•	 Sprzedam mieszkanie bezczyn-
szowe M2 56m2, Wierzbięcin 
18/12. Tel. 605 470 602

•	 Wynajmę halę 155 m 2, tel. 600 
954 709

• Sprzedam 1/2 domu w Wierzbię-
cinie. Tel. 600 262 231

• Sprzedam działkę budowlaną 42 
ar przy. ul. Kościuszki Nowo-
gard. Tel. 507 577 122 

• Sprzedam działkę rolną 20 ha, 
Taczały, gm. Resko. 798 681 717 

• Sprzedam mieszkanie dwupoko-
jowe 40m2 na parterze z garażem 
przy ul. Boh. Warszawy. Tel. 725 
836 238

• Sprzedam w atrakcyj-
nej cenie duży dom w cen-
trum Dobrej, duże podwór-
ko, garaż. Tel. 508 513 824 
Zamienię dom w Dobrej na 
mieszkanie w Nowogardzie, Go-
leniowie, Szczecinie. Tel. 508 
513 824

• Sprzedam mieszkanie czteropo-

kojowe 72m2 IV  piętro po re-

moncie, wyposażone. 781 011 

194

MOTORyzAcJA
• Sprzedam amortyzatory, spręży-

ny i chłodnice (do przodu) do Jet-
ta i Golfa. 605 576 908

• Sprzedam Kia Clarus, 2001, 1,8 
benzyna + gaz (założony 2012 

r., 80 litrów butla), 181.000 km 
- serwisowany, srebrny met. se-
dan, opony zimowe, nowa chłod-
nica klimatyzacji, webasto, el. 
szyby, centralny zamek, nowe 
klocki hamulcowe, rozrząd, cały 
układ wydechowy, inne. Cena 
4850zł, zadbany, tel. 605 522 
340.

• VW Polo rok 2002 automat, ben-
zyna sprzedam oraz rower z na-
pędem silnika spalinowego. Tel. 
532 589 787

ROLnicTWO
• SPRZEDAM – kaczki, gęsi  skuba-

ne. 796759414

• Sprzedam tuczniki. 606 576 417

• Kupię marchew od rolnika. 512 
340 806 

• Sprzedam ciągnik MTZ 82 TS 
rok 96 i Ursusa C330. Tel. 501 
086 565 

•	 Orka,	 talerzówka	 ciężka	 siew	
agregatem. Tel. 608 01 39 95

•	 Sprzedam ciągnik 
Fiatagra 90 km 4x4, 
Sprawny technicznie. 
724 049 451

• Sprzedam	wóz	konny.	91	39	18	
006

• Pilnie	sprzedam	ziemię	rolną	4	
ha	w	Grabinie.	731	026	406	

• Sprzedam gęsi kanadyjskie berli-
ki, 350 zł. Tel. 514 526 631 

• Sprzedam łubin słodki wąskolist-
ny. Tel. 530 356 885 

	USŁUGI
•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWA-

NÓW, WYKŁADZIN, TAPICERKI 
MEBLOWEJ SAMOCHODOWEJ/ 
SKÓRZANEJ MATERIAŁOWEJ / 
POŚCIELI WEŁNIANEJ / LANOLI-
NĄ/SPRZĄTANIE: CZYSZCZENIE 
FUG.TEL.604 373 143 , 794 229 
083.

• Pranie dywanów i tapicerki 
sprzątanie również z użyciem 
pary, ROMTEX. 668 151 516

• Elektryk z uprawnieniami E+D. 
Tel. 607 289 419 

•	MONTAŻ	MEBLI, fachowość i do-
świadczenie tel. 608 317 548,

• Remont na każdą kieszeń. 
Tel.609 715 839

•	Malowanie,	montaż	paneli	pod-
łogowych	 i	 inne	 drobne	 napra-
wy	wykona	“złota	rączka”.	91	39	
22	783,	784	79	22	70

•	 FIRMA	 USŁUGOWA	 „Zielona”.	
Wynajem	sal	na	konferencje,	ze-
brania,	szkolenia.	91	39	26	691

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 
606

• Firma budowlana z wieloletnią 
działalnością przyjmie zlecenie 
na budowę domów od podstaw, 
przekładek dachów, docieplenia, 
układanie kostki, różne rodzaje. 
Tel. 607 137 081; 

• Mycie okien. 731 792 825

• MS BIOSS. Sprzedajemy Napra-
wiamy za gotówkę na raty lap-
topy tablety telefony. Skupuje-
my laptopy telefony. Adres No-
wogard 700Lecia 15 I piętro nad 
apteką tel 91-577-53-73 lub 792-
228-896

• Zwrot podatku z pracy rodzinne, 
urlopowe: Niemcy, Holandia, Au-
stria, Anglia, Belgia, Norwegia. 
Tel. 71 385 20 18, 601 759 797 

• Transport, przeprowadzki, opróż-
nienie mieszkań, piwnic, gratów. 
Tel 668 343 638 

• AGENCJA REKLAMOWA VI-
ZART, oprawianie prac w 2 mi-
nuty, bindowanie, wydruki, kse-
ro, laminowanie, Nowogard ul. 
700 lecia 15 (nad sklepem zielar-
skim)Tel. 605 522 340 

• Przepisywanie prac (licencjac-
kich, magisterskich i innych), do-
kumentów, CV, listów motywa-
cyjnych, Szybko, solidnie. Agen-
cja reklamowa Vizart  Nowogard 
ul. 700 lecia 15 (nad sklepem zie-
larskim)Tel. 605 522 340.

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

• Wyburzamy, budujemy i remon-
tujemy. 668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 
721 988 735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, 
układanie kostki granitowej, po-
lbruku. 726 403 937

•	 Naprawa	AGD	Nowogard.	698	
352	406

• Budowa domów, ogrodzenia 
wolne terminy. Tel. 605 580 496 

• Solidnie, fachowo, szybko, okna 
i drzwi z listwowaniem, wyko-
nam każdy remont mieszkania. 
665 715 273 

• Firma remontowa-wykończenio-
wa. Malowanie, szpachlowanie, 
płytki, panele. Tel. 534220317

• Matematyka. 668 17 12 12 

• Przyjmę psy na strzyżenie za nie-
wielką opłatą. Skończyłam kurs 
groomerski. 794 902 108 

• Kompleksowe wykończenia 
wnętrz domów i mieszkań. 660 
143 113 

• Remonty, wykończenia, wyko-

nam. 608 364 330 

PRAcA
• Aktivmed24.pl	 Opiekunki	 Se-
niorów	Niemcy.	Premie	waka-
cyjne,	530555015

• AMBERCARE24	 Opiekunki	
do	 Niemiec,	 wymagany	 j.	 nie-
miecki	 komunikatywny,	 za-
robki	netto	do	1500	euro/mies.,	
wyjazdy	 od	 zaraz,	 sprawdzo-
ne	oferty,	legalnie	737	451	825,	
737	886	919,	737	489	914

•	 Spawaczy	zatrudnię.	Atrakcyj-
ne	wynagrodzenie.	503	032	234	

•	 Przyjmę	 do	 pracy	 ekspedient-
kę	 odpowiedzialną,	 sumienną.	
797	394	807	

• Zatrudnię elektryków – pomoc-
ników elektryków, dorywczo do 
prac biurowych. 606 824 461

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

•	 Zwrot	 podatku	 z	 pracy,	 rodzin-
ne,	 urlopowe	 Niemcy,	 Holan-
dia,	Austria,	Anglia,	Belgia,	Nor-
wegia.	Tel.	71/385	20	18,	601	75	
97	97

• Zatrudnię pracowników budow-
lanych. Tel. 695 264 594.

• Przyjmę do pracy ekspedientkę 
odpowiedzialną, sumienną. 797 
394 807 

• Zatrudnię tynkarza. 502 103 432 

• Zaopiekuję się osobą starszą, 
dzieckiem, zajmę się sprząta-
niem w godzinach 9.00-15.00,. 
Tel. 517 983 502 

• Przyjmę pracownika budowlane-
go. 607 654 692

• Zaopiekuję się osobą starszą w 
życiu codziennym od 9-17.00. 
Tel. 733 794 989

• Zatrudnię ekspedientkę w skle-
pie Lewiatan ul. Boh. Warszawy/ 
Tel. 502 239 619, 91 39 21 373 

• Przyjmę do pracy ekspedientkę 
lub na staż. Sklep spożywczo-
-przemysłowy. Tel.  887 15 12 74

• Zatrudnię pracownika na fermie 
drobiu gm. Osina. Dobre warun-
ki płacowe. 511 731 352 

• Zatrudnię pilarza na pełny etat. 
Tel. 506 073 151 

• Przychodnia Praxis zatrudni do 
pracy w rejestracji.  Tel. 91 39 
27 272

• Zaopiekuję się osobą starszą 
Gryfice, Goleniów, Nowogard. 
517 983 502 

• Zatrudnię kierowcę kat. C+E, 
kraj. Tel. 783 678 674 

• Przyjmę kierowcę na wywrotkę 
najlepiej emeryta. Tel. 660 497 
390 

•	 Firma	z	siedzibą	w	No-
wogardzie	 zatrudNi 
kreślarza/projektan-
ta inStalacji i Sieci Sa-
nitarnych.	 tel.	 609	 250	
383.

• Przyjmę do sklepu Lewiatan na 5 

Marca na pół etatu. 667 974 022 

innE  
• Sprzedam drewno suche tanio. 

691 848 026
•	 Drewno,	 bukowe,	 dębowe,	 po-
cięte,	 porąbane.	 Tel.	 603	 353	
789 

•	 sprzedam drewno opałowe. 
667 788 820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 
400 kg. 790 285 382

•	 Sprzedam drewno kominkowe 
olchę. 730 744 751 

•	 Sprzedam smartwatch, SAM-
SUNG GEAR FIT SM-R350 CZAR-
NY, nowy nieużywany w pudeł-
ku, cena do uzgodnienia, tel. 
605 522340

•	 Ogrodzenie ogrodowe, me-
talowe ramka z katownika w 
srodku zbrojene /wzor/ prento-
we wymiar 2,0m x 1,0 m+ slu-
pek razem szt 16 oraz furtka 90 
x 90cm z zamkiem ogrodzenie 
jest jeszcze zamontowane cena 
za 1 kpl. 50 zl z powodu moder-
nizacji ogrodzenia sprzedam - 
okazja ! stan dobry tel 691 686 
772

•	 Piece gazowe c.o.vaillant z 
niemiec dwufunkcyjne wisza-
ce po przegladzie serwisowym 
do mieszkania,domu cena od 
1.200zl sprzedam tel 691 686 
772 

•	 Piece gazowe c.o tylko ogrze-
wanie stojace zeliwne lub wi-
szace niemeckie vaillant zaplon 
elektroniczny wysoka jakosc do 
mieszkania,domu,sklepu itp po 
przegladzie serwisowym cena 
od 1.000 zl tel 691 686 772

•	 Oddam telewizor starego typu 
sprawny. 607 617 849

•	 Sprzedam bieżnię elektrycz-
ną Matrix 18 km/h, cena nowej 
3600 zł, cena sprzedaży 1490 zł, 
tel. 502 385 935

•	 Sprzedam meble Amelia : łóż-
ko z materacem, komoda, sza-
fa z nadstawką, szafka nocna 
oraz łóżko dziecięce z szuflada-
mi. 605 522 340

•	 Zbiornik stalowy na ramie jed-
noosiowej sprzedam. 600 182 
682 

•	 Sprzedam nowy materac 
16x80x200. Tel. 603 531 816

•	 Sprzedam organy Yamaha YPT 
- 230, bardzo mało używa-
ne, w pudełku. tel 605 522 340 
Sprzedam dużą klatkę dla świn-
ki morskiej, lub innego zwierza-
ka, tel. 605 522 340

•	 Sprzedam łóżko dziecięce z szu-
fladami, półkami, z materacem 
- kolor szaro biały wymiary: dł. 
223 cm, szer. 95 cm,wys. 110 
cm, oraz biurko do kompletu, 
tel. 605 522 340

•	 Sprzedam odkurzacz piorą-
cy ZELMER WODNIK QUATTRO 
616.6, elementy piorące nieuży-
wane nowe, cena do uzgodnie-
nia, tel. 605 522 340
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REgULARnA LiniA Mi KRO BU sO WA sEROcKi Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

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

PRzEWÓz OsÓB - RO MAn BiŃczyK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

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

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

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

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

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

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

gOLczEWO - nD 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

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

ROzKłAD JAzDy BU sÓW

Dziennik nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: no wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek słomski prezes, Marcin simiński redaktor naczelny, 

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

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

INFORMATOR	LOKALNY	-	NOWOGARD
Telefony alarmowe
Policja  - 997, 112
Komisariat Policji Nowogard - 91 57 92 316
Straż pożarna  - 998
Posterunek PSP Nowogard - 91 39 20 118
Pogotowie ratunkowe - 999
Stacja Pogotowia Ratunkowego 
w Nowogardzie - 91 43 26 103
Pogotowie gazowe  - 992
Pogotowie energetyczne - 991
Pogotowie wodn.-kanal. (PUWiS) 
 - 91 39 20 711; 994

Dyżur nocny
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna   
 - 91 39 78 430; 
 609 361 999; 
 665 283 928

Przychodnie - poradnie
Szpital - centrala - 91 39 21 356
Praxis - SZOZ - 91 39 20 787
Praxis - Centrum 
okulistyczno-optyczne - 91 39 27 272
POZ Przychodnia przyszpitalna  
 - 91 39 21 800; 
 91 39 21 806
Medyk - 91 39 29 921
PRAXIS 2 - M. Drobińska - 91 39 25 943
NZOZ “Sanus” - 91 39 26 960
NZOZ “Pro-med” - 91 39 26 740
NZOZ “Leks” - 91 39 25 525
NZOZ “Baby-med”  - 91 39 26 013
Mardent - gabinety lekarskie  
 - 91 39 22 633
Revital - Ośrodek Rehabilitacji 
i Odnowy Biologicznej - 91 39 21 467; 
 609 456 577
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne 
 - 91 39 20 926
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
dzieci, młodzieży i ich rodzin 
 - 91 39 20 743
Warsztaty terapii zajęciowej - 91 39 25 282
Zakład domowej opieki długoterminowej - 
91 39 26 531; 
 509 142 650
stomatologia
Praxis - Centrum stomatologiczne  
 - 91 39 26 999
Pracownia protetyki stomatologicznej - 
Danuta Drapikowska 91 39 26 870
Protetyka stomatologiczna 
- Elżbieta Wysocka 
i Kazimierz Trojanowski - 91 39 26 107
“Nowo-dental” B. Szulejko  
 - 91 39 21 467
“Dental - med”  - 91 39 22 098; 
 504 069 800
Lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz  
 - 91 39 25 003; 
 603 705 630
Lek. Stom. Andrzej Rynkiewicz
pogotowie stomatologiczne - 607 771 777
lek. Stom. D. Wałęga - Bąk - 604 441 609
lek. stom. A Mogilnicka - 506 606 955
lek. stom. E. Rosa - 532 512 703
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 39 26 639
lek. stom. M. Andrzejewska - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 601 736 804

Urzędy
Urząd Miejski  
 - 91 39 26 200
Biuro Obsługi Interesanta w UM  
 - 91 39 26 214
Biuro Rady w UM - 91 39 26 210

Urząd Stanu Cywilnego - 91 39 26 230
Wydział Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środow. 
 - 91 39 26 243
Wydział spraw społecznych i obywatelskich
Meldunki - 91 39 26 213
Dowody osobiste - 91 39 26 215
Zarządzanie kryzysowe - 91 39 26 234
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
Geodezji i Rolnictwa - 91 39 26 226
Wydział Rozwoju Lokalnego, 
Funduszu, Kultury i Sportu - 91 39 26 293
Wydział Inwestycji i Remontów  
 - 91 39 26 241
Biuro Podatków i Opłat - 91 39 26 217
Referat Edukacji - 91 39 25 464
Zarząd Budynków Komunalnych  
 - 91 39 26 267
Powiatowy Urząd Pracy f/Nowogard 
 - 91 39 21 376;  
 91 39 21 813
Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii - 91 39 21 118
w nagłych wypadkach - 609 740 647

Wydział Komunikacji
Rejestracja pojazdów - 91 57 92 702
Prawo jazdy - 91 57 92 703
Fax - 91 39 21 852

OPs - Ośrodek Pomocy społecznej
Kierownik - Dorota Maślana - 91 39 26 248
Świadczenia rodzinne
- A. Lalik  - 91 39 26 268
Dział usług opiekuńczych 
- B. Ziółkowska - 91 39 20 200

Poczta
ul. 3 Maja - 91 39 21 300; 
 91 39 21 183
ul. Warszawska - 91 39 20 834

nadleśnictwo nowogard - 91 39 20 640
zakład karny nowogard - 91 43 26 600

gabinety weterynaryjne
Danuta Czerwińska
ul. J. Wybickiego 2 - 91 39 23 786
Animal-Vet
ul. Zielona - 666 135 133
Janusz Soroka
ul. L. Okulickiego 6  - 570 656 616
Zdzisław Truszyński
ul. T. Kościuszki 21 - 91 39 21 801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 38 - 91 39 20 814
szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1 - 91 39 26 270
Szkoła Podstawowa nr 2 - 91 39 26 274
Szkoła Podstawowa nr 3 - 91 39 26 291
Szkoła Podstawowa nr 4 - 91 39 23 028
SP w Długołęce - 91 39 10 492
SP w Orzechowie - 91 39 10 994
SP w Strzelewie - 91 39 10 224
SP w Żabowie - 91 39 10 694
SP w Błotnie - 91 39 10 190
SP w Wierzbięcinie - 91 29 10 795
I Liceum Ogólnokształcące - 91 39 20 213
Liceum Ogólnokształcące nr II - 91 39 25 107
ZSP im. Stanisława Staszica - 91 39 21 162
Prywatne Publiczne Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych; 
Niepubliczna Szkoła Policealna  
 - 91 39 26 691
Prywatne Liceum Ogólnokształcące
 Zaoczne Centrum Edukacji Zdroje  
 - 91 39 25 494

Prywatne Policealne Studium Zawodowe  
 - 91 39 22 181
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  
 - 91 39 20 108

Przedszkola i żłobki
Przedszkole nr 1
ul. Żeromskiego - 91 39 26 286
Przedszkole nr 3
ul. J. Poniatowskiego - 91 39 26 288
Przedszkole nr 4
ul. T. Kościuszki - 91 39 26 287
Zielone Przedszkole
ul. Zielona - 91 39 26 691; 
 505 388 292
Artystyczne Przedszkole 
Kraina Fantazjiul. Gen. J. Bema - 660 797 838
“Promyczek” Specjalistyczny 
punkt przedszkolny, 
ul. Boh. Warszawy - 609 931 469
Niepubliczny Żłobek "Maluszkowo”
ul. ks. Racibora - 534 015 943
Niepubliczny “Malinowy Żłobek”
ul. Boh. Warszawy - 604 873 917

Kultura
Miejska Biblioteka Publiczna  
Dyrektor - 91 39 26 260
Czyt. dla dorosłych - 91 39 26 261
Nowogardzki Dom Kultury  
Sekretariat - 91 39 26 283
Biuro kina/ dział imprez i promocji 
 - 91 39 25 779
Kasa - 91 39 26 262

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP - 91 39 26 370; 
 506 081 328
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego   
 - 91 39 21 004
Parafia pw. MB Fatimskiej  
 - 91 39 21 592

Usługi pogrzebowe 
J. Furmańczyk, Zakład Pogrzebowy  
 - 91 39 21 767
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  
 - 692 354 065
MEMORIS Grzegorz Śmigiel - 693 230 190

Apteki
Centrum Zdrowia
ul. 700-lecia - 91 57 62 139
Majowa
ul. 3 Maja - 91 30 70 708
Cefarm
ul. Plac Wolności - 91 39 20 203
Cardia
ul. 700 - lecia - 91 39 21 330
Niebieska
ul. 15 Lutego - 91 43 26 177
Asa
ul. Warszawska - 91 39 20 494
Niebieska 2
ul. Kościuszki - 91 57 90 830
Nowa Farmacja
ul. Bohaterów Warszawy - 91 57 30 437

Taksówki - 91 39 20 260

Pomoc drogowa
Grzegorz Irzymski - 91 39 22 402; 
 601 893 944
Andrzej Słomski - 665 770 442
Krzysztof Pietrzak - 601 938 293
R&J MIX - 608 731 620

Urząd gminy
Wójt - 91 39 10 390
Kierownik USC, St. ds. obywatelskich
 i ewidencji ludności  - 508 499 549
St. ds. podatków i opłat  - 508 499 661
St. ds. zarządzania kryzysowego, obrony cy-
wilnej i ochrony środowiska  - 508 499 580
Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami  
 - 508 499 247
St. ds. obsługi organów Gminy, działalności 

gospodarczej, kultury i zdrowia  - 508 499 567
St. ds. funduszy zewnętrznych, promocji, 
turystyki i sportu  - 508 499 620
OPs - Ośrodek Pomocy społecznej
Kierownik Anna Kaliczyńska - 508 499 534
Pracownicy socjalni - 508 499 561
 508 499 483
Asystent rodziny Patrycja Bielej - 508 499 621
gminna Biblioteka Publiczna
Kierownik Krzysztof Górecki - 91 39 10 305

szkoła Podstawowa im. B. Malinowskiego
Dyrektor Tatiana Olbert - 91 39 10 389
Sekretariat - 91 39 10 380
Przychodnie
NZOZ “Proximus” - 91 39 10 310
Punkt apteczny - 91 39 11 611
Poczta - 91 39 10 323
Parafia pw. NP NMP w Osinie - 91 39 10 386

INFORMATOR	LOKALNY	-	OSINA
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TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

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

www.partnerstal.pl

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

R E K L A M A
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

OgłOszEniA

Materiał                                      cena do 100 kg cena powyżej 100 kg
1. Miedź                   18,00 zł/kg               19,00 zł/kg
4. Mosiądz       11,00 zł/kg               11,50 zł/kg
5. Akumulatory         2,50 zł/kg                 2,70 zł/kg
6. Felgi aluminiowe        4,80 zł/kg                 5,00 zł/kg
7. Ołów          5,20 zł/kg                 5,50 zł/kg
8. Aluminium elektryczne       5,00 zł/kg                5,50 zł/kg
9. Aluminium grube        4,20 zł/kg                4,50 zł/kg
10. Aluminium niesort       3,80 zł/kg                4,00 zł/kg
Materiał                                      cena do 1000 kg cena powyżej 1000 kg
1. Złom cienki (blacha)      0,58 zł/kg                0,60 zł/kg
2. Złom gruby (wsad, żeliwo)           0,78 zł/kg                0,80 zł/kg

Skup hurtowy metali kolorowych 

Przy wadze ok. 1000 kg metali kolorowych ceny do negocjacji

Firma P.P.U.H. Oskar Bonda w Nowogardzie • ul. Nadtorowa 14b

Płatne gotówką od ręki
więcej informacji  tel. 511 444 559

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA



POLSKI 
WYDAWCA
Dom Judy sp. z o.o.

Wyspy Kanaryjskie, Cypr, Włochy, Grecja, 
Maroko, Bułgaria, Chorwacja, Kuba, Meksyk

Medugoria 28.04 - 6.05.2018
Szwajcaria 28.04 - 3.05.2018

Paryż  28.04 - 3.05.2018 

Chodnik do Warnkowa - kto za to zapłaci?

reklama

reklama

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

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

Zapraszamy

Nasze atuty:

Piątek 
9 marca 2018 r. 
Nr 20 (2648)
nakład 3000 
Rok XXV   ISSN 1897-2640 

Cena 2,00 zł 
(w tym 5% VAT)

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

Śmigiel Ryszard

ŚR

KOMPLEKSOWE  USŁUGI
& ŚMIGIEL

Zakład Kamieniarski
- Nagrobki - Grobowce - Parapety - Schody

Kwiaciarnia
- Znicze - Kwiaty - Wiązanki - Wieńce

Tel. 601 595 069, 91 392 18 14
     e-mail: puhp.smigiel@wp.pl
   www.kamieniarstwo-smigiel.pl

Korzystając z naszych usług pogrzebowych zyskasz
-10%  RABATU  NA  USŁUGI  KAMIENIARSKIE

UL. CMENTARNA 3,  72-200 NOWOGARD

       Usługi Pogrzebowe 
        Grzegorz Śmigiel
- Trumny - Urny - Ekshumacje - Przewozy
         Obudowy - Krzyże - Tabliczki

Kontakt całodobowy: 693 230 190
      e-mail: memoris.zp@o2.pl
            www.memoris.eu

GAŚNICE

Tel. 602 870 300

Autoryzowany serwis 
w Nowogardzie

Legalizacja - Sprzedaż
Napełnianie butli CO2

Firma z branży rolnej  Sprzedaż 
nawozów

Kontakt: 600 374 274

1. ASL- 80 kg N i 90 kg S 
    (zamiennik RSM)
- cena 110 zł za tonę w Redle
- cena 130 zł za tonę z dowozem 
   do 30 km od Redła
- 1,38 zł za 1 kg azotu - najtańszy azot 
  na rynku !! (1 kg azotu z dowozem 1,63 zł)
2. AHSL-180 kg N i 60 kg S 
  (zamiennik RSM)
- cena 415 zł za tonę w Redle
- cena 435 zł za tonę z dowozem 
  do 30 km od Redła
3. Humus (zamiennik obornika):
- cena 45 zł z dostawą
- około 9 kg N, 7 kg P, 4 kg K
- ph-9 * Wszystkie podane ceny są cenami netto

4. Humus słomiany 
  (zamiennik obornika):
- cena 33 zł za tonę z dostawą
- około 6 kg N, 3 kg P, 7 kg K
- ph-9
5. Obornik bydlęcy:
-cena 45 zł z dostawą
6. NPK Garrest 
    (zamiennik gnojowicy):
- cena 30 zł z usługą rozlewania 
  do 10 km od Redła (możliwość 
   rozlewania w dalszych 
   lokalizacjach)
- około 6 kg N, 3 kg P, 3 Kg K

Firma z branży rolnej  

Usługi rolnicze

Kontakt: 600 374 274
* Wszystkie podane ceny są cenami netto

1. Opryskiwacz:
   - cena 55-50 zł za hektar (jednorazowy przejazd)
2. Kultywator:
   - cena 240-245 zł za hektar
3. Rozrzutnik razem z ładowarką - obornik/humus:
  - 5-8 ton- 85-80 zł za hektar
  - 10 ton- 105-100 zł za hektar
  - 15 ton- 155-150 zł za hektar 
  - 20 ton- 205-200 zł za hektar
4. Rozrzutnik razem z ładowarką - wapno:
  - do 5 ton- 85-80 zł za hektar

s. 3
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Jesteś zainteresowany? Masz pytania?
Wyślij mailem na adres: kawszyn@mojatoyotaplus.pl

swoje CV lub dostarcz osobiście na adres 
ul. 3 Maja 27 B, 72-200 Nowogard, SALON TOYOTY

nr kontaktowy 501 374 789 

Komis TOYOTA KOZŁOWSKI
oddział w Nowogardzie

ZATRUDNI  SPRZEDAWCĘ 
SAMOCHODÓW  UŻYWANYCH

Jesteś zainteresowany? Masz pytania?
Wyślij mailem na adres: kawszyn@mojatoyotaplus.pl

swoje CV lub dostarcz osobiście na adres 
ul. 3 Maja 27 B, 72-200 Nowogard, SALON TOYOTY

nr kontaktowy 501 374 789 

TOYOTA KOZŁOWSKI
oddział w Nowogardzie

zatrudni: 
SPRZEDAWCĘ SAMOCHODÓW

Jesteś zainteresowany? Masz pytania?
Wyślij mailem na adres: kawszyn@mojatoyotaplus.pl

swoje CV lub dostarcz osobiście na adres 
ul. 3 Maja 27 B, 72-200 Nowogard, SALON TOYOTY

nr kontaktowy 501 374 789 

TOYOTA KOZŁOWSKI
oddział w Nowogardzie

zatrudni: DORADCĘ KLIENTA
w dziale blacharsko-lakierniczym

Chcą zlikwidować 
szkołę muzyczną?

s. 2

O Górnej 
władza 
zapomniała
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kronika 
Straży Pożarnej
04.03.2018 r.
Nowogard ul. 3 Maja, za-

dymienie w mieszkaniu. Nie-
szczelność układu kominowe-
go. Wygaszenie w piecu, prze-
wietrzenie mieszkania i sąsied-
nich pomieszczeń. Pomiar at-
mosfery na obecność tlenku 
węgla - 0 ppm. Lokator zabrany 
przez ZRM do szpitala na ob-
serwację. 

Jarchlino, pożar traw (0,05 
ha). Ugaszono przy pomocy 
prądu wody, tłumic i szpadli. 

05.03.2018 r. 
Maszkowo, pożar traw (0.20 

ha). Ugaszono przy pomocy 
tłumic i szpadli. 

06.03.2018 r.
Węgorza, pożar traw (0.8 ha). 

Ugaszono prądem wody,tłumi-
cami i szpadlami. 

07.03.2018 r.
Nowogard ul. Woj. Polskiego, 

pożar sadzy w kominie. Pożar 
ugaszono przy pomocy gaśni-
cy proszkowej. Następnie wy-

czyszczono komin i przewie-
trzono pomieszczenia. 

Nowogard ul. Roosevelta, 
pożar sadzy w kominie. Wyga-
szenie pieca - wyczyszczenie i 
przewietrzenie pomieszczeń. 

08.03.2018 r.
Orzechowo, dachowanie sa-

mochodu osobowego. Pojaz-
dem podróżowały trzy osoby 
(kobieta,dwoje dzieci). Bez po-
szkodowanych. 

KP PSP Goleniów

Dziękują za pomoc przypadkowemu kierowcy

Dachowanie za Miętnem 
O dużym szczęściu może mówić kierująca, która wioząc dwoje małych dzieci, wpadła w po-
ślizg i dachowała w przydrożnym rowie. Wszyscy troje z wypadku wyszli bez szwanku. Do 
zdarzenia doszło za Miętnem. Na uwagę zasługuje postawa kierowcy, który pomógł rodzi-
nie wydostać się z auta. 

Ok. godz. 7.55 kierująca Re-
nault Kangoo (27-letnia miesz-
kanka gm. Nowogard) nie do-
stosowała prędkości do panują-
cych warunków na drodze, utra-
ciła panowanie nad pojazdem, 
wpadła w poślizg i auto dacho-
wało. Kobieta jechała z dwójką 
kilkuletnich dzieci. Nikt nie od-
niósł obrażeń, ukarana została 
mandatem karnym w wysokości 
250 zł. - tyle oficjalnego komu-
nikatu w sprawie zdarzenia, jaki 
otrzymaliśmy z policji. 

Na miejscu zdarzenia uda-
ło nam się porozmawiać z kie-
rującą samochodem, który wy-

padł z drogi. Kobieta skrąży-
ła się na spore oblodzenie jezd-
ni. Jak stwierdziła, nie jechała 
szybko, a mimo to, na łuku dro-
gi samochód miał zacząć mimo-
wolnie „sunąć po drodze” i ko-
bieta już nie miała możliwo-
ści opanowania auta. Jak widać 
na załączonych zdjęciach, rze-
czywiście droga w tym miejscu 
nie była odśnieżona i posypana 
piaskiem. Miało to z pewnością 
wpływ na przebieg zdarzenia. 

Przy okazji, mąż kobiety, któ-
ra prowadziła auto, poinfor-
mował nas o innych okoliczno-
ściach zdarzenia, chcąc za po-
średnictwem Dziennika Nowo-
gardzkiego podziękować - także 
w imieniu swojej żony, kierowcy, 
który zatrzymał się, aby udzielić 
jego rodzinie pomocy. 

-Kiedy żona razem z dzieć-
mi wisiały na pasach bezpie-

czeństwa, przejechały obok dwa 
auta, ale dopiero trzeci samo-
chód się zatrzymał i kierowca po-
mógł mojej rodzinie wydostać się 
z auta. Warto o tym wspomnieć 
i podziękować w naszym imie-
niu Panu Piotrowi Białczako-
wi. Auto było zaklinowane, a ten 
Pan wybił szybę i wydostał dzie-
ciaki i żonę z auta. Aż strach po-
myśleć, co by było gdyby wybuchł 
pożar. To ważne żeby jak już coś 
się wydarzy reagować- pisze do 
nas pan Daniel. 

Postawa pana Piotra jak naj-
bardziej zasługuje na pochwałę 
- każdy z nas może potrzebować 
pomocy, a wtedy reakcja przy-
padkowych osób może zdecydo-
wać o naszym zdrowiu, a niekie-
dy nawet życiu. Warto o tym za-
wsze pamiętać. 

MS
Nie trudno o poźlizg, kiedy na drodze 
lodowa breja- tu chyba jednak zawio-
dły służby drogowe

Auto, którym podróżowała młoda mama i jej dwoje dzieci- na szczęście nikomu nic 
się nie stało

Podatki to wiedzą jak ściągać, 
ale w zamian nie dadzą nic 

O Górnej władza 
zapomniała
Stan nawierzchni ulicy Górnej, pogarsza się z roku na rok, 
ale w tym roku to już jest fatalnie - skarżą się m.in. pracow-
nicy zlokalizowanych tutaj firm i zakładów. Władza jednak 
zdaje się o Górnej zapomniała do tego stopnia, że nawet nie 
odśnieża się tutaj chodników. 

Nie po raz pierwszy otrzymu-
jemy sygnały od pracujących 
przy ul. Górnej mieszkańców, 
którzy właśnie tą ulicą muszą 
docierać do swoich miejsc pra-
cy - i raczej nie są to pozytyw-
ne opinie. 

- To już jest jakaś kpina, żeby 
droga, z której korzysta tak wie-
lu ludzi w drodze do pracy, była 
w takim stanie. Dotyczy to tak-
że chodnika, po którym już nie 
da się przejść, bo się zapada. Fir-
ma drogowa niekiedy łatała tu 
dziury, ale przecież nie należy to 
do ich obowiązków - mówi nam 
kobieta, która zatelefonowała 
ostatnio do redakcji DN, z proś-
bą o interwencję w tej sprawie. 

Rzeczywiście nawierzchnia 
ulicy pozostawia wiele do życze-
nia - dziury, niektóre o średni-
cy grubo ponad metra i głębo-
kości kilkudziesięciu centyme-
trów, wypadające z nich odłam-
ki asfaltu i kamieni, zapadnię-
ty chodnik- zresztą już od poło-
wy ulicy rtm. W. Pileckiego, aż 
do siedziby PRD nieodśnieżony 
- wystarczy spojrzeć na zdjęcia. 

– Tu jest po prostu niebezpiecz-
nie, nie tylko dla kierowców, ale 
zwłaszcza pieszych i rowerzy-
stów. Dlaczego nikt nic z tym nie 
robi, przecież my tędy dojeżdża-
my i chodzimy do pracy - mówi 
nam kolejny czytelnik, napotka-
ny przy ul. Górnej jadąc do pra-
cy rowerem. 

Władza jednak najwyraźniej 
o tym fragmencie miasta zapo-
mniała, choć to tutaj mamy swo-
ją „mini-strefę przemysłową”, na 
której funkcjonuje kilkanaście 
zakładów pracy, ale także insty-

tucji publicznych - choćby daw-
na Agencja Nieruchomości Rol-
nych, teraz nazywająca się Kra-
jowym Ośrodkiem Wsparcia 
Rolnictwa. A to nie mniej nie 
więcej oznacza, że właśnie funk-
cjonujący przy Górnej, to jedni 
z poważniejszych płatników po-
datków do gminnej kasy. Co do-
stają w zamian- to widać choćby 
na zdjęciach.  

MS

Tu gdzieś jest chodnik, a raczej był- pie-
szy to raczej tędy już nie przejdzie

A tak wygląda już rozwidlenie ulicy Górnej- w lewo dojedziemy m.in. do firmy dro-
gowej, w prawo m.in. do stolarni- oczywiście po dziurach

Niżej, to znaczy bliżej przejazdu kolejo-
wego nie jest wcale lepiej- asfalt dziu-
rawy, a i nawet chodnik nieodśnieżony
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W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

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

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

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

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

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

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

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

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

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

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

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

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

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

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reklama

reklamareklama

11 kg, 33 kg 
z propan butanem, 

propanem 
a także do zasilania 
wózków widłowych.

Zapraszamy 
do stałej współpracy 

tel. 606 930 398
 www.gazak.pl 

Wymiana butli Firma „NOWOrIm” Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 7c 72-200 Nowogard

poszukuje osób chętnych do pracy na stanowisku
pracownik produkcji przy obróbce osłonek naturalnych.
 Wymagamy:
- pracowniczej książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych
- chęci do pracy
 Oferujemy:
- wynagrodzenie stałe i akordowe 
    – zawsze na czas (do 10-go każdego miesiąca na Twoim koncie)
- kwartalną premię frekwencyjną
- pracę w trybie jednozmianowym
- wolne weekendy – dbamy o Twój wypoczynek
- stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
- możliwość awansu

To byłaby ogromna strata dla Nowogardu 

Chcą zlikwidować szkołę muzyczną? 
Przyszłość funkcjonowania filii goleniowskiej Szkoły Muzycznej w Nowogardzie pod znakiem zapytania? W Ministerstwie Kultury mają być prowadzone 
prace legislacyjne zmierzające do likwidacji filii szkół muzycznych. Starosta goleniowski wystosował już w tej sprawie list do Ministra Kultury, wyrażając 
swój niepokój wobec takich planów. W obronie szkoły staje też twardo jej dyrektor. 

O tym, że na szczeblu central-
nym planuje się jakieś zmiany 
w sieci państwowych szkół mu-
zycznych, mówi się już od pew-
nego czasu - przyznaje w rozmo-
wie z DN dyrektor Szkoły Mu-
zycznej I Stopnia w Goleniowie, 
Roman Rydz, z którym skon-
taktowaliśmy się po otrzymaniu 
tych niepokojących informacji. 

- To, że ktoś próbuje manipu-
lować przy szkołach muzycznych 
jest niestety faktem – przyznaje 
z bólem dyrektor Roman Rydz 
- wskazuje na to choćby niespo-
tykana wcześniej ilość wydawa-
nych w ostatnim czasie rozporzą-
dzeń dotyczących funkcjonowa-
nia szkół muzycznych, które nie-
koniecznie ułatwiają nam pracę. 
Chcę jednak podkreślić, że jestem 
zainteresowany rozwijaniem na-
szej szkoły a nie jej zwijaniem. 
Zrobię więc wszystko co będę 
mógł, aby placówka w Nowogar-
dzie pozostała. Takie zapewnie-
nia mam także od pana starosty 
i podległych mu służb. Nie wy-
obrażamy sobie braku filii w No-
wogardzie, z którą tworzymy jed-
no ciało – dodaje twardo dyrek-
tor, podkreślając jednak, że osta-
teczna decyzja będzie należała 
do Ministra Kultury. – Jeśli taka 
decyzje będzie podjęta, przyjdzie 

nam niestety tylko ją wykonać. 
Mam jednak nadzieję, że tak się 
nie zdarzy - mówi R. Rydz. 

Dlatego też starosta goleniow-
ski Tomasz Kulinicz „dmuchając 
na zimne” wystosował do Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego pismo. Wyraził w nim 
swoje zaniepokojenie informa-
cjami dotyczącymi ewentual-
ną reorganizacją sieci szkół mu-
zycznych. 

„Niepokój mój budzi fakt, że 
w ramach zmian w organiza-
cji publicznych szkół artystycz-
nych wdrażanych przez Mini-

sterstwo Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego, zlikwidowane 
mogą zostać filie szkół muzycz-
nych, w tym Filia Szkoły Mu-
zycznej w Nowogardzie(…). Za-
równo Szkoła Muzyczna I Stop-
nia w Goleniowie, jak i Filia w 
Nowogardzie mają za sobą wie-
le lat wspólnego dorobku, starań 
o infrastrukturę oraz efektyw-
ne kształcenie dzieci i młodzie-
ży. Filia w Nowogardzie wpi-
sała się nie tylko w historię, ale 
i w życie codzienne mieszkań-
ców. Za dalszym funkcjonowa-
niem Filii w Nowogardzie prze-

mawiają względy społeczne, ka-
drowe i dydaktyczne oraz liczba 
uczniów pobierających eduka-
cję muzyczną, która od wielu lat 
kształtuje się na niezmiennym 
poziomie tj. 60 osób. W związ-
ku z powyższym zwracam się do 
Pana Ministra z uprzejmą proś-
bą o zajęcie stanowiska w niniej-
szej sprawie i poinformowanie 
o kierunku planowanych zmian 
legislacyjnych dotyczących szkół 
muzycznych”- czytamy we frag-
mencie pisma, jakie Tomasz Ku-
linicz, skierował bezpośrednio 
do Piotra Glińskiego, Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego, do którego dotarła redak-
cja DN. Pismo w podobnym to-
nie starosta T. Kulinicz wysłał 
również do Ministerstwa Edu-
kacji Narodowej. 

Zwróciliśmy się do rzecznika 
prasowego Ministra Kultury o 
komentarz w tej sprawie, ale tak-
że odpowiedź na konkretne py-
tanie: czy planuje się likwidację 
filii szkół muzycznych, w tym tej 
w Nowogardzie? Jak nas poin-
formowano przed zamknięciem 
bieżącego numeru gazety, odpo-

wiedź mamy otrzymać w ciągu 
najbliższych dni. Kiedy to nastą-
pi, niezwłocznie zaprezentujemy 
ją na naszych łamach. 

Szkoła Muzyczna I Stopnia w 
Goleniowie i podległa jej filia w 
Nowogardzie (mieszcząca się w 
budynku byłego hotelu przy Pla-
cu Wolności), na tle innych ta-
kich placówek w Polsce, jest wy-
jątkowa. A to z tego powodu, że 
organem prowadzącym dla niej 
jest Starostwo Powiatowe, a nie 
Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, jak to jest 
w przypadku większości takich 
szkół w Polsce. Powiat przejął 
prowadzenie Szkoły Muzycznej 
w październiku 2000 roku, po-
dejmując stosowną uchwałę. To 
wtedy też zdecydowano o utwo-
rzeniu filii szkoły w Nowogar-
dzie. Niemniej szkoła jest utrzy-
mywana z subwencji Ministra 
Kultury (kwota ponad 1,8 mln 
zł) - to sprawuje także nadzór 
merytoryczny nad tego typu pla-
cówkami, również za pośrednic-
twem Centrum Edukacji Arty-
stycznej - odpowiednika kurato-
rium oświaty w przypadku szkół 
nieartystycznych. 

Do nowogardzkiej filii szko-
ły muzycznej uczęszcza 58 
uczniów (w Goleniowie 163) - 
dane na koniec września 2017, 
źródło Wydział Oświaty, Kultu-
ry i Sportu w Starostwie Powia-
towym w Goleniowie. Pobiera-
ją oni naukę w pięciu klasach: tj. 
fortepian, akordeon, klarnet, gi-
tara i skrzypce. Dyrektor szko-
ły zdradził nam, że od września 
planuje uruchomienie kolejnej 
klasy – fletu. Pozostaje tylko li-
czyć, że planów tych nie zniwe-
czą decyzje podejmowane w 
Warszawie. Będziemy o tym in-
formować na bieżąco. 

Marcin Simiński 

Koncert uczniów szkoły muzycznej w Nowogardzie - listopad 2017 - czy tegorocznej jesieni uczniowie znów zagrają?
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Gmina ogłosiła przetarg na sprzątanie miasta 

Czy tym razem bez skandalu?
Gmina ogłosiła przetarg na sprzątanie chodników i ulic. Dobiega bowiem końca umowa z firmą KZU Pomorze ze Szczecina, związaną z działaczami SLD, 
która przez ostatnie 12 miesięcy wykonywała to zadanie na zlecenie miasta. Jak wykonywała - to widać gołym okiem. Gmina musiała nawet naliczać kary 
od umowy, bo z czystością na ulicach bywało najczęściej kiepsko - o czym alarmowali również mieszkańcy. A i za samymi kulisami przetargu od zeszłe-
go roku nadal ciągnie się smród. 

Przypomnijmy, że zeszłorocz-
ny przetarg zakończył się nie-
małym skandalem. Kilka dni po 
ogłoszeniu przez R. Czaplę prze-
targu, w jego gabinecie zjawia 
się Dawid Krystek - szczeciński 
radny SLD i wieloletni kolega 
burmistrza Nowogardu, pracu-
jący w firmie KZU Pomorze, jak 
się później okazało zaintereso-
wany przetargiem. Po tym spo-
tkaniu gmina, na dwa dni przed 
otwarciem kopert, dokonuje 
istotnych zmian w specyfikacji 
przetargowej, jakie mieli spełnić 
potencjalni oferenci - głównie 
dotyczą one skreślanie wymogu 
posiadania zezwoleń na odbiór 
i transport odpadów, ale tak-
że bazy sprzętowej. Ostatecznie 
firma, w której D. Krystek pra-
cuje, składa w przetargu ofertę 
nie musząc spełniać restrykcyj-
nych warunków postawionych 
wcześniej innym firmom. Po na-
szym artykule, w którym ujaw-
niliśmy kulisy i efekty spotkania 
R. Czapli z jego partyjnym ko-
legą ze Szczecina, gmina unie-
ważnia ten przetarg, ale wcze-
śniej dokonuje jednak otwarcia 
ofert i w ten sposób upublicznie-
nia zaoferowanych cen. Następ-
nie ogłasza przetarg na nowo. 
Ponownie startuje w nim firma 
KZU Pomorze i składa najko-
rzystniejszą ofertę - jeszcze niż-
szą od tej w pierwszym rozda-
niu. Tym razem przetarg już zo-
staje uznany i gmina podpisu-
je z firmą reprezentowaną przez 
D. Krystka umowę na sprząta-
nie naszego miasta. To właśnie 
ta umowa kończy się dokładnie 
31 marca, dlatego gmina ogłosi-
ła nowy przetarg. Termin skła-

dania ofert o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu, mija 
19 marca. Przetarg dotyczy nie 
tylko sprzątania ulic i chodni-
ków w mieście i gminie, ale tak-
że ich zimowe utrzymanie. 

Były problemy
O tym, jak firma KZU Pomo-

rze wywiązywała się z umowy, 

jaką podpisała z miastem, pisali-
śmy wielokrotnie. Problemy po-
jawiły się praktycznie od samego 
początku, czyli wiosny zeszłego 
roku. Okazało się, że firma po-
siada dość ubogą bazę sprzęto-
wą, co szybko odbiło się na ja-
kości świadczonych przez nią 
usług. Jedną, niewielką, w za-
sadzie parkingową zamiatarkę, 
do tego kilku ludzi z miotłami i 
słynne worki z liśćmi i ze zmie-
cioną ziemią wystawiane, co ja-
kiś czas na widok publiczny, ni-
czym w kołchozie - taki ob-
raz, w wielkim skrócie, na ra-
zie kojarzy się z miastem sprzą-
tanym przez szczecińską firmę. 
W czerwcu zeszłego roku wice-
burmistrz przyznał nawet na se-
sji Rady Miejskiej, że gmina na-
licza firmie kary umowne – albo 
firma się weźmie do roboty, albo 
rozwiążemy tę umowę – grzmiał 
wówczas, będący pod presją py-
tań radnych, Krzysztof Kolibski 
tyle, że z dużej chmury nie spadł 

w zasadzie wcale żaden deszcz. 
Pomorze nadal sprzątało robiąc 
to dość nieudolnie, bo mimo 
płacenia kar, interes na Nowo-
gardzie nadal był złoty. Tym sa-
mym firma dotrwała do końca 
umowy, przy wyraźnej akcepta-
cji gminy, co do niskiej jakości 
świadczonych przez nią usług - 
słowem płacono i płaci się pie-
niądze choć robota nie była i nie 
jest wykonana jak należy, co wi-
dać zresztą gołym okiem. Nie 
wiadomo jaki wpływ na to ma 
fakt, że z firmą związany jest 
partyjny, bliski kolega burmi-
strza, szczeciński radny Dawid 
Krystek, czy choćby to, że od kil-
ku miesięcy pracuje w tej firmie 
także syn dyrektora nowogardz-
kiego szpitala - osławiony nie-
gdyś po swoich wybrykach do 
jakich doszło na partyjnej im-
prezie w Nowogardzie, co zresz-
tą opisał jeden z ogólnopolskich 
tygodników (artykuł pt. „Sojusz 
damskich bokserów”, Tygodnik 
WPROST- przyp. red.). O po-
ziomie kompetencji firmy Po-
morze w zakresie dbania o czy-
stość niech świadczy chociażby 
zamieszczone tutaj zdjęcie po-
kazujące wygląd busa, który w 
tej firmie używany jest także… 
do wywożenia zebranych śmieci 
i nieczystości. Jak powinien wy-
glądać samochód do takich ce-
lów – można zobaczyć chociaż-
by na przykładzie taboru nowo-
gardzkiego ZUK.  

Policja bada(ła),  
ale utajnia 

Cała afera z przetargiem na 
sprzątanie miasta znalazła się w 
zainteresowaniu policjantów Ze-
społu ds. Przestępczości Gospo-
darczej Komendy Powiatowej 
Policji w Goleniowie. Funkcjo-
nariusze zwrócili się do gminy o 
udostępnienie wszelkich doku-
mentów związanych z przetar-
giem, w tym opinii prawnych, z 
których jasno wynikało, że gmi-
na całe postępowanie przepro-
wadziła niepoprawnie z punk-
tu widzenia ustawy o zamówie-
niach publicznych. Pisaliśmy o 
tym już w zeszłym roku, w grud-
niu. Wówczas rzecznik policji, z 
uwagi na charakter prowadzo-
nego śledztwa, odmówiła ujaw-
niania szczegółów. Co zmieniło 

się od tamtej pory - pytamy po-
nownie panią rzecznik policji. 

- Czynności prowadzone w tej 
sprawie objęte są tajemnicą służ-
bową, dlatego zarówno o przebie-
gu jak i wyniku postępowania in-
formować nie możemy - odpo-
wiada st. asp. Julita Filipczuk. 

Czy mimo tych wszystkich 
okoliczności firma ze Szczeci-
na ponownie będzie ubiegać się 
o umowę z gminą na sprzątanie? 
Przekonany się o tym już za 10 
dni.  

Marcin Simiński 

Nasz komentarz 
Trudno nie skomentować 

odpowiedzi rzecznik Policji 
o objęciu całkowitą tajemni-
cą śledztwa w sprawie ubie-
głorocznego nowogardzkiego 
przetargu na sprzątanie mia-
sta.  To zupełnie zaskakują-
ca odpowiedź. Rozumiemy 
bowiem konieczność zacho-
wania i to w uzasadnionym 
zakresie, tajemnicy w sytu-
acji np. poszukiwania groź-
nych przestępców, gdy nie-
które informacje trzeba utaj-
nić, aby nie ułatwiać poszuki-
wanym ukrywania się i unika-
nia odpowiedzialności, ale w 
takiej sprawie jak przetarg na 
sprzątanie miasta Nowogard 
…?!  Tajemnica tutaj może 
raczej pomóc aniżeli utrud-
nić sprawcom uniknięcia od-
powiedzialności.  No chyba, 
że chodzi o aferę o znacznie 
większym zasięgu, jak oficjal-
nie badany wątek i o nieznane 
jeszcze okoliczności i powią-
zania. Tak, czy inaczej przed-
miotem sprawdzania jest pra-
widłowość i przejrzystość dys-
ponowania środkami publicz-
nymi, czyli środkami podat-
ników.  W tej sytuacji ci po-
datnicy mają prawo wiedzieć, 
czy i jak skutecznie są ściga-
ni ewentualni malwersanci 
ich pieniędzy. DN w tej spra-
wie nie ustąpi i będzie starał 
się zajrzeć do „alkowy”, czyli 
w obszar jak na razie formal-
nie „słodkiej” tajemnicy śled-
czych i ewentualnych spraw-
ców nadużycia władzy i mie-
nia publicznego, czyli mal-
wersacji forsy podatników. 

redakcja

To wnętrze busa należącego do firmy Pomorze - zardzewiałą furgonetką wozi się 
nawet błoto zebrane z ulic. Fot. Archiwum

Na zdjęciu słynna, minizamiatarka z Pomorza, która jeżdżąc po mieście, zamiast 
sprzątać, pozostawiała za sobą brud. fot. Archiwum

Pracownicy firmy Pomorze w trakcie pracy na ulicach miasta



9-12.03.2018 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

5

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Projekt budowlany chodnika do Warnkowa - część rysunkowa 

kolizja na skrzyżowaniu

To już drugi raz w tym miejscu 
W czwartek, około godziny 14.00, doszło do niegroźnej kolizji drogowej na skrzyżowaniu 
ulicy 700 -lecia z 3 Maja, w pobliżu sklepu Netto. Na szczęście nikomu nic się nie stało. To 
już drugie, w ostatnich dniach, zdarzenie drogowe w tym miejscu, 

Młoda mieszkanka Nowogar-
du, kierująca samochodem mar-
ki BMW, jadąc od strony Szcze-
cina, wjechała w tył jadące-
go przed nią busa (należący do 
spółki PUWiS), kiedy ten zatrzy-
mał się przed przejściem dla pie-
szych - wynika z relacji uczest-
ników zdarzenia. Na szczęście 
oprócz niewielkich uszkodzeń 
aut, nikomu nic się nie stało.

Przypomnijmy tylko, że jest 
to już druga kolizja drogowa w 
tym miejscu, w ciągu jednego 
tygodnia. Przed tygodniem, w 
czwartek, na łuku drogi, kieru-
jący Peugeotem w wyniku zbyt 
dużej prędkości, stracił pano-
wanie nad pojazdem i uderzył w 
drzewo, bariery i znak. W tym 
miejscu należałoby poprawić 
bezpieczeństwo - o co już wie-

lokrotnie apelowali mieszkańcy. 
Kiedyś działała tu sygnalizacja 
świetlna, ale zdemontowano ją, 
ponieważ była zbyt kosztowna 
w utrzymaniu. Jednak zmuszała 
ona kierowców do zwolnienia, 
dzięki czemu zmniejszała także 
ryzyko wypadków i kolizji dro-
gowych w tym miejscu.  DŚ

BMW, którym jechała młoda mieszkanka Nowogardu 

Chodnik do Warnkowa

Kto za to zapłaci? 
Na piątkowej sesji Rady Miejskiej stanie przygotowany przez burmistrza projekt uchwały, dofinasowania budowy chodnika do Warnkowa. Niestety – jak 
wynika z propozycji burmistrza- ewentualne dofinansowanie tej inwestycji odbyłoby się kosztem innych równie ważnych przedsięwzięć, czyli ciągu pieszo 
- rowerowego w Kulicach i remontu ulicy Żeromskiego.  

Budowa chodnika do Warn-
kowa jest inwestycją zarządcy 
drogi 106, czyli Wojewódzkiego 
Zarządu Dróg Wojewódzkich w 
Koszalinie.  W związku jednak 
z tym, że burmistrz Nowogardu 
zobowiązał się w ubiegłym roku 
do finansowego udziału gminy 
w przypadku realizacji tej inwe-
stycji, to WZDW wniósł w ubie-
głym tygodniu o podjęcie for-
malnej decyzji w tej sprawie, 
czyli przeznaczenie kwoty około 
0, 5 miliona na budowę chodni-
ka z Nowogardu do Warnkowa.  
Jak twierdzi burmistrz WZDW 
oczekuje również, aby decyzja 
zapadła natychmiast, ponieważ 
ogłoszono już… przetarg na wy-
konanie inwestycji. Mimo ogła-
szanych i wielokrotnie i publicz-
nie przez burmistrza wieści o 
jego doskonałych relacjach z Za-
rządem Dróg Wojewódzkich, 
gmina Nowogard (która prze-
cież ma bulić na połowę kosztów 
inwestycji należącej do obowiąz-
ków zarządcy drogi 106) nie zo-
stała zaproszona ani do konsul-
towania projektu, ani nie uprze-
dzono jej wystarczająco wcze-
śnie o konieczności rezerwa-
cji środków na ten cel. W efek-
cie wszystko wskazuje na to, że 
zamiast realizacji do Warnkowa 
ciągu pieszo-rowerowego zosta-
nie powielony oczywisty bubel 
z Karska (czyli tylko chodnik).  
Ponadto- ewentualne dofinan-
sowanie Warnkowa miałoby się 
odbyć, kosztem innych ważnych 
inwestycji zapisanych już w bu-
dżecie 2018, czyli budowy cią-

gu pieszo -rowerowego w Ku-
licach i remontu ulicy Żerom-
skiego. Burmistrz właśnie z tych 
dwóch inwestycji proponuje za-
brać środki potrzebne na doło-
żenie Koszalińskiemu zarządcy 
do budowy chodnika do Warn-
kowa. 

Nieudolność zawsze musi 
się podpierać propagandą  

Jest dla każdego myślącego 
oczywistością, że robienie tyl-
ko chodnika a nie ciągu rowe-
rowo- pieszego do Warnkowa to 
nie tylko marnotrawstwo środ-
ków, ale także skazanie na lata, 
(po wykonaniu chodnika nikt 

nie będzie przecież go przera-
biał) licznych tu rowerzystów, 
na niebezpieczeństwo grożące 
im na tej wąskiej i uczęszczanej 
także przez TIR-y drodze. We-
dług danych WZDW w Koszali-
nie z 2015 roku ruch na drodze 
106 wynosi 2060 pojazdów na 
dobę! Wiadomo także, że dzi-

siaj wszyscy robią, a już szcze-
gólnie na drogach dojazdowych 
do miast, ciągi pieszo- rowero-
we a nie chodniki przeznaczone 
tylko dla pieszych. Koszt ciągu 
pieszo-rowerowego jest niewie-
le większy od kosztu tylko chod-
nika. Podobne w istocie buble 
koncepcyjne dopuszczano już 
u nas wielokrotnie (Karsk, Woj. 

Polskiego).  O sposobie zaś pla-
nowania inwestycji przez bur-
mistrza Nowogardu, to już na-
wet nie ma co pisać.  Dlatego, że 
tu żadnego planowania nie ma. 
Świadczy o tym chociażby nie-
zliczona ilość wnoszonych przez 
burmistrza uchwał a zatytułowa-
nych „zmiany w budżecie”. Pra-
wie na każdej sesji mamy ta-
kich „wrzutek” po kilka. W tym 
roku pierwsze zmiany były pro-
ponowane już dwa tygodnie po 
… zatwierdzeniu przedłożone-
go przez tegoż burmistrza bu-
dżetu. Dlatego zamiast gospo-
darskiego planowania i zgodnie 
z planem działania i mamy sta-
ły cyrk wyrywania pieniędzy bu-
dżetowych z jednych działań na 
inne. Pieniędzy, których z powo-
du nieudolności burmistrza rad-
ni mają do dyspozycji wyjątko-
wo mało. Przypomnijmy na in-
westycje radni Goleniowa mo-

gli w tym roku wydać 80 mln, a 
radni Nowogardu ledwie około 
8 mln. Tam burmistrz potrafi za-
robić, a u nas tylko wydać (czyli 
to co przysłowiowy każdy…).  I 
to jeszcze źle wydać.    

Dlaczego tak się dzieje?
 A wszystko to dlatego, że 

nie chodzi o dobrą robotę tyl-
ko o idiotyczny w istocie wy-
ścig o laur ojca sukcesu - teraz 
przed wyborami ten wyścig na-
brał wyrazu zupełnie koszmar-
nego. A jak jeszcze ten „ojciec” 
rozumem nie grzeszy to kosz-
mar przeradza się w koszmar do 
kwadratu. Radni będą musie-
li jednak coś z tematem zrobić. 
Mamy nadzieję, że chociaż zażą-
dają odpowiedniej modyfikacji 
projektu na ciąg pieszo -rowero-
wy – jeśli mamy wydawać środki 
gminne to sensownie.

sm

Kierunek "dawna winiarnia"

Droga z Nowogardu w kierunku Warnkowa, po lewej charakterystyczne namioty 
gospodarstwa warzywnego - zdjęcie wykonene z drogi do byłej winiarni



Nr 20 (2648)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

6

www.dzienniknowogardzki.pl

Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Jerzy lewandowski: lat 87, zmarł 7.03.2018r., pogrzeb odbę-

dzie się 10.03.2018 r., o godz. 13:00 na cmentarzu w Nowogar-
dzie.

Józefa Pilczuk: lat 96, zmarła 8.03.2018r., pogrzeb odbędzie 
się 10.03.2018 r., o godz. 15:00 na cmentarzu w Nowogardzie.
Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

Podziękowania  
Miłośnikom Ziemi Nowogardzkiej  
za pamięć i odnowienie wspomnień  
Władysława Kuczyńskiego  

serdeczne podziękowania 
składa Córka z Wnukiem

Jezus powiedział do Nikode-
ma: „Jak Mojżesz wywyższył 
węża na pustyni, tak trzeba, 
by wywyższono Syna Człowie-
czego, aby każdy, kto w Nie-
go wierzy, miał życie wiecz-
ne. Tak bowiem Bóg umiłował 
świat, że Syna swego Jednoro-
dzonego dał, aby każdy, kto w 
Niego wierzy, nie zginął, ale 
miał życie wieczne. Albowiem 
Bóg nie posłał swego Syna na 
świat po to, aby świat potępił, 
ale po to, by świat został przez 
Niego zbawiony. Kto wierzy 
w Niego, nie podlega potępie-
niu; a kto nie wierzy, już zo-
stał potępiony, bo nie uwierzył 
w imię Jednorodzonego Syna 
Bożego. A sąd polega na tym, 
że światło przyszło na świat, 
lecz ludzie bardziej umiłowa-
li ciemność aniżeli światło: 
bo złe były ich uczynki. Każ-
dy bowiem, kto źle czyni, nie-
nawidzi światła i nie zbliża 
się do światła, aby jego uczyn-
ki nie zostały ujawnione. Kto 
spełnia wymagania prawdy, 
zbliża się do światła, aby się 
okazało, że jego uczynki zo-
stały dokonane w Bogu”. (J 3, 
14-21)

Światło przyszło na świat, 
lecz ludzie bardziej umiło-
wali ciemność aniżeli światło. 

Przychodzącym światłem jest 
Jezus Chrystus. To On, Słowo 
Ojca, Światłość ze Światłości, 
Bóg prawdziwy z Boga praw-
dziwego, przyjmuje ludzką 
naturę, aby stać się jednym z 
nas. Przychodzi, aby wyrwać, 
wyciągnąć człowieka z ciem-
ności, lecz jak sam mówi: 
znaleźli się tacy co bardziej 
umiłowali ciemność, aniżeli 
światło. To umiłowanie ciem-
ności jest symbolem tego, co 
jest przeciwne Bogu. Bóg jest 
światłem. Wybierając Boga, 
wybieram światło. Wybiera-
jąc zło, wybieram ciemność. 
Rodzi się pytanie: jak moż-
na miłować ciemność? Prze-
cież ciemność jest przerażają-
ca! Jak zachowujemy się, gdy 
nagle idziemy przez ciemną 
ulicę? Co robimy, gdy zgaśnie 
światło na klatce schodowej? 
Najczęściej szukamy źró-
dła światła. W życiu ducho-
wym powinno być podob-
nie. Kiedy ścieżki mojego ży-
cia, z różnych powodów, sta-
ją się przyciemnione, powi-
nienem szukać źródła świa-
tła. Bóg jest światłością. Kie-
dy spada na mnie trudne do-
świadczenie, pojawia się jakiś 
problem, powinienem szukać 
źródła światła. Bóg jest świa-
tłością. Jezus mówi dziś w 
Świętej Ewangelii, że są tacy, 
którzy umiłowali ciemność. 
Dlaczego? Przecież to jest 
nienormalne! Człowiek na-
turalnie szuka źródła światła, 
bo z nim czuje się bezpiecz-
niej, pewniej. Jezus poda-
je odpowiedź na to pytanie: 
dlaczego są tacy co umiło-
wali ciemność? Mówi: bo złe 
były ich uczynki. Ciemność 

jest sprzymierzeńcem złych 
ludzi. Pod osłoną nocy do-
chodzi do najgorszych prze-
stępstw: do kradzieży, mor-
derstw, gwałtów. Ich czyny 
są mniej widoczne, trudniej-
sze do wytropienia, zmini-
malizowana ilość świadków. 
Chrystus pragnie wchodzić 
w ciemność świata, aby roz-
świetlać ją swoją obecnością. 
Chrystus pragnie wchodzić w 
ciemności mojego serca, naj-
dalsze zakamarki, aby je rów-
nież rozświetlać swoją obec-
nością. Rozmowa Jezusa z Ni-
kodemem odbywała się nocą. 
Człowiek w ciemności przy-
chodzi do Światłości Świata. 
Nikodem przyszedł nocą, aby 
otrzymać Boże światło. Wiel-
ki Post, którzy przeżywamy 
ma stawać się dla każdego z 
nas czasem wychodzenia ze 
swoich ciemności. Bez Jezusa 
nie jesteśmy jednak w stanie 
tego uczynić. Na ile wpuści-
my Jezusa do swojego życia, 
na tyle w naszym życiu będzie 
Boże światło. To ono padnie 
na moje myśli i wskaże mi, 
które są myślami grzesznymi, 
nieczystymi. To Boże światło 
padnie na moje słowa i wska-
że mi te sytuacje, kiedy to je-
stem wulgarny, kiedy zsyłam 
na innych przekleństwo, kie-
dy to obmawiam, plotkuję. 
Dalej, to Boże światło pad-
nie na moje czyny i wskaże 
mi te, które Bogu się nie po-
dobają, wskaże mi te, które są 
sprzeczne z Jego przykazania-
mi. Człowiek w świetle widzi 
wszystko, co jest i dzieje się 
wokół niego. Człowiek w Bo-
żym świetle widzi wszystko, 
co dzieje się w nim samym. 
Bądźmy tymi, którzy przyj-
mują przychodzące do nas 
Światło. Przyjmijmy na nowo 
Chrystusa, Światłość ze Świa-
tłości, abyśmy przez Niego 
oświeceni, świecili przykła-
dem prawdziwie chrześcijań-
skiego życia.

Ks. Krystian Dylewski 

akcja Caritas- „Tak, pomagam”

Już dziś zbiórka 
żywności w marketach 
Dziś i jutro (sobota), w nowogardzkich marketach trwa 
przedświąteczna zbiórka żywności Caritas prowadzona pod 
hasłem „Tak, pomagam”. 

Jak co roku wolontariusze 
PZC Caritas działających przy 
parafii pw. św. Rafała Kalinow-
skiego oraz pw. Wniebowzięcia 
NMP zbierają dary w sklepach 
Netto, Biedronka, Polo-Market  
i Lidl. W tym roku zbiórka jest 
prowadzona tylko przez dwa dni 
tj. 9 i 10 marca (piątek i sobota), 
w godzinach 8.00 do 18.00, w 
ramach ogólnopolskiej zbiórki 
żywności prowadzonej pod ha-
słem „TAK, pomagam”.

Dary można składać do spe-
cjalnie oznaczonych koszy z lo-
giem Caritas, a wolontariusze 

organizacji zachęcają do udziału 
w akcji rozdając ulotki, ale także 
czuwają nad sprawnym przebie-
giem zbiórki. Organizatorzy ak-
cji zwracają się z prośbą o prze-
kazywanie darów w postaci pro-
duktów o długiej dacie do spo-
życia (mąka, cukry, oleje, maka-
rony, konserwy itp.), a także sło-
dyczy. 

Zebrane dary zostaną wrę-
czone przed świętami Wiel-
kiej Nocy rodzinom i osobom 
starszym oraz samotnym, które 
znajdują się pod opieką Caritas. 

MS

PODZIękOWaNIa
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Kino na weekend

CeNY BIleTÓW
a. Normalny: 15 zł
b. Ulgowy: 13 zł- bilet ulgowy 

przysługuje osobom uczącym się do 
25 roku życia, po okazaniu legityma-
cji szkolnej lub studenckiej,

c. Rodzinny: 13 zł - 2 dorosłych + 
1 dziecko l 1 dorosły + 2 dzieci l 2 
dorosłych + 2 dzieci (Bilet Rodzinny 
obowiązuje wyłącznie na filmy fami-
lijne i bajki),

d. Zbiorowy: 11 zł - grupa zorgani-
zowana pow. 15 osób 

l zakup biletów - przynajmniej 1 
doba przed seansem. 

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

TeDI I maPa  
SkarBÓW

9.03.2018, godz. 16:00
10.03.2018, godz. 16:00
11.03.2018, godz. 16:00
Animacja, Komedia, Przygodo-

wy, Hiszpania 2017, 85 min., Od 
lat: B/O

POLSKI DUBBING
Tedi Jones udaje się do Los An-

geles, by zapoznać się z nowymi 
odkryciami archeolożki Sary La-
vroff. Odnalazła ona papirus wska-
zujący na istnienie naszyjnika na-
leżącego do mitycznego króla Mi-
dasa, który mocą swego dotyku 
wszystko zamieniał w złoto.

Pełne radości ponowne spo-
tkanie Tediego i Sary szybko za-
mienia się w niebezpieczną przy-
godę, kiedy Sara zostaje porwa-
na przez pewnego bogacza, któ-
ry za pomocą talizmanu chce osią-
gnąć wieczne, niekończące się bo-
gactwo. Wspólnie z przyjaciółmi – 
papugą i psem – Tedi będzie mu-
siał użyć wszystkich swych mocy, 
by uratować Sarę. Przyjdzie mu 
przemierzyć cały świat, a po dro-
dze pozna nie tylko nowych przy-
jaciół, ale także nowych wrogów.

NOWe  
OBlICZe GreYa

09.03.2018, godz. 18:00
10.03.2018, godz. 18:00
11.03.2018, godz. 18:00
101 min., Melodramat, USA 

2018, Od lat: 15

Trzecia część ekranizacji świato-
wego bestselleru - trylogii autor-
stwa E.L. James. Szczęśliwi Chri-

stian i Ana wiodą dostatnie, pełne 
miłości życie. Codzienność nie za-
biła w nich namiętności. Ale nad 
ich związek nadciągają czarne 
chmury. Były szef Any, Jack Hyde, 
który poprzysiągł zemstę, czeka 
na czas, w którym będzie mógł jej 
dokonać.

kOBIeTa SUkCeSU  
- PremIera

09.03.2018, godz. 20:15
10.03.2018, godz. 20:15
11.03.2018, godz. 20:15  
16.03.2018, godz. 17:45
17.03.2018, godz. 17:45
18.03.2018, godz. 17:45
105 min., Komedia romantycz-

na, Polska 2018, Od lat: 12
- PREMIERA –

Główną bohaterką jest Mańka 
(Agnieszka Więdłocha), szefowa 
firmy w wielkim mieście, której ży-
cie nagle wywraca się do góry no-
gami. Jej biznes pada ofiarą nie-
uczciwej konkurencji, związek z 
Norbertem (Mikołaj Roznerski) 
przeżywa kryzys, a pod drzwia-
mi mieszkania kobieta zastaje Lil-
kę (Julia Wieniawa), młodszą sio-
strę uosabiającą chaos, tak obcy 
perfekcyjnej Mańce. W jej życie – 
za sprawą psa i przypadku – wkra-
cza również Piotr (Bartosz Gelner), 
którego wbrew sobie i mimo serii 
nieporozumień zdaje się przycią-
gać. Jako przebojowa kobieta suk-
cesu Mańka nie zamierza się pod-
dawać i skupia się na walce o prze-
trwanie firmy i zdemaskowanie 
oszustów! Czy nie straci przez to z 
oczu siostrzanej przyjaźni i szansy 
na coś nowego?

Zaproszenie do  Nowogardzkiej 
„Szkoła Cukrzycy”

Ostre powikłania cukrzycy - 
hipoglikemia, kwasica cukrzy-
cowa - jak ich unikać? Osoba 
z cukrzycą w pracy. Kierowca 
z cukrzycą to tematy wykładu, 
który odbędzie się dnia 09 mar-
ca 2018 roku (piątek) o godz. 
16:00 w Świetlicy Środowisko-
wej im. św. Jana Pawła II nr 2 
w Nowogardzie (znajdującej się 
na  terenie parafii pw. św. Rafa-
ła Kalinowskiego). Wykłady w 
Szkole Cukrzycy są adresowa-
ne do wszystkich osób zaintere-
sowanych problemem cukrzycy 
pragnących pogłębić lub utrwa-
lić swoją wiedzę o cukrzycy. 
Udział w wykładach dla wszyst-
kich uczestników jest bezpłatny. 
W tej edycji szkoły zostały za-
planowane dodatkowe działa-
nia adresowane do jej uczestni-
ków w postaci bezpłatnych ba-
dań poziomu cholesterolu, trój-
glicerydów, hemoglobiny gliko-
wanej HbA1c, badań w kierun-
ku stopy cukrzycowej. Wykłady 

będą kończyły się losowaniem 
drobnych upominków wśród 
ich uczestników. Szkoła Cu-
krzycy jest ogólnopolskim pro-
jektem Federacji “Porozumie-
nia Zielonogórskiego” i Polskie-
go Stowarzyszenia Diabetyków. 
Jest kampanię na rzecz zapo-
biegania cukrzycy oraz propa-
gowaniu aktywnej postawy wo-
bec tej choroby. Szkoła Cukrzy-
cy w Nowogardzie jest prowa-
dzona przez Polskie Stowarzy-
szenie Diabetyków Koło Nowo-
gard w partnerstwie z Urzędem 
Miejskim w Nowogardzie www.
nowogard.pl, Parafią pw. św. Ra-
fała Kalinowskiego w Nowogar-
dzie, Dziennikiem Nowogardz-
kim, portalem informacyjnym  
http://www.wnowogardzie.pl/. 

Lekarzem prowadzącym 
Szkołę Cukrzycy w Nowogar-
dzie jest Pani dr Marzena Kar-
gul. 

Wszelkie informacje o zaję-
ciach w Szkole Cukrzycy moż-

na uzyskać w siedzibie PSD Koła 
Nowogard ul. Wojska Polskiego 
7 (budynek laboratorium na te-
renie szpitala) w każdy czwartek 
w godz. od 10:00 do 12:00 lub 
w dowolnej porze telefonicznie 
pod nr:   500 553 190;    795 477 
793;  również za pośrednictwem 
poczty internetowej e-mail  cu-
krzycanowogard@wp.pl. Aktu-
alne informacje o szkole cukrzy-
cy są publikowane na stronie in-
ternetowej PSD Koła Nowogard  
http://www.cukrzycanowogard.
lh.pl/ 

Efekty leczenia cukrzycy w 
znacznym stopniu zależą od sa-
mego chorego, a nie tylko leka-
rza i zastosowanego leczenia. To 
przede wszystkim chory musi 
zarządzać swoją chorobą przy 
pomocy lekarza.

“Chorzy na cukrzycę wiedzący 
najwięcej żyją najdłużej” (prof. 
Joslin)

Eugeniusz Tworek
Prezes Zachodniopomorskiego

Oddziału PSD

Wyremontują dwa kościoły

Radni zabezpieczyli pieniądze
W najbliższym czasie, w naszej gminie zastaną wyremontowane dwa zabytkowe Kościo-
ły. Pierwszy z nich, to Kościół w Boguszycach, drugi to Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w 
Nowogardzie. Ogólnie koszt obu remontów to ponad 100 tysięcy złotych.

Pieniądze w budżecie na re-
monty Kościołów zostały zabez-
pieczone dzięki decyzjom Rad-
nych, ponieważ w pierwotnym 
projekcie budżetu, napisanym 
przez Burmistrza, pozycji tych 
nie ujęto. 

Z początkiem tego roku ks. K. 
Kopala, proboszcz parafii w Ża-
bowie, złożył wniosek o dofi-
nansowanie celowe na Kościół 
pw. Św. Kazimierza w Boguszy-
cach, wybudowany w połowie 
XIX wieku. Radni zabezpieczy-
li kwotę 20 tysięcy złotych, zaś 
drugie tyle uzbierali mieszkańcy 

wsi. Pieniądze te przeznaczone 
będą na wykonanie projektu bu-
dowlanego razem z programem 
prac konserwatorskich. Prace 
obejmą między innymi napra-
wę więźby dachowej, elewacji i 
wnętrza.

Drugi Kościół, który otrzymał 
dofinansowanie, to Kościół pw. 
Wniebowzięcia NMP w Nowo-
gardzie, gdzie kwota na remont 
opiewa na 89 508 złotych. Pie-
niądze te przeznaczone są na re-
mont i konserwację prezbite-
rium (ściana wschodnia), po-
chodzącej z początku XIV wie-

ku budowli kościelnej. Prace, ja-
kie zostaną przeprowadzone, 
to m.in. oczyszczenie i wymia-
na zniszczonych cegieł, wymia-
na kształtek glazurowanych w 
oknach, czy uporządkowanie te-
renu wokół prezbiterium. 

Oba te Kościoły wpisane są 
do rejestru zabytków Zachod-
niopomorskiego Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabyt-
ków w Szczecinie. Parafie mają 
więc czas do końca grudnia tego 
roku, aby wykorzystać przeka-
zane im środki na remonty Ko-
ściołów. DŚ

Ściana Kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie, 
która zostanie wyremontowana

XIX wieczny Kościół w Bogszycach, wpisany do Rejestru Zabyt-
ków, doczeka się remontu
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Jesteś zainteresowany? Masz pytania?
Wyślij mailem na adres: kawszyn@mojatoyotaplus.pl

swoje CV lub dostarcz osobiście na adres 
ul. 3 Maja 27 B, 72-200 Nowogard, SALON TOYOTY

nr kontaktowy 501 374 789 

TOYOTA KOZŁOWSKI
oddział w Nowogardzie

ZATRUDNI:
SAMODZIELNĄ  KSIĘGOWĄ

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
8.00 – 20.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 9.00 – 17.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

Kancelaria 
Radcy Prawnego  
r.pr. Agnieszka Warian  

 
ul. Wojska Polskiego 3  

I piętro  pok. 117   
Nowogard  

czynne pn-pt od 9 do 17 
 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  

po wcześniejszym umówieniu 
telefonicznym 

Kancelaria udziela 
 bezpłatnych porad prawnych 

reklama

17  i  18 MARCA

reklama

reklama

musimy być konsekwentni

Jeśli dokarmiać, to kiedy i czym? 
Dokarmianie ptaków wydawałoby się sprawą łatwą. Jednak, jak się okazuje, nie każdy wie, jak i kiedy to robić. Dokarmianie ptaków za-
czynamy jesienią, przeważnie już na początku listopada. Ptaki muszą zdążyć przyzwyczaić się do usytuowania zimowej stołówki, a ponadto 
dodatkowy, wysokokaloryczny pokarm pomoże zgromadzić im tkankę tłuszczową, pozwalającą przetrwać ciężkie zimowe miesiące.

 Jeśli zima nie jest zbyt mroźna 
i nie ma obfitych śniegów nie sy-
piemy zbyt dużo pokarmu, daw-
ki zwiększamy, gdy ziemię przy-
kryje gruba warstwa śniegu i na-
staną silne mrozy. Natomiast, 
kiedy zima jest ciepła i nie wy-
stępują mrozy, ptaki nie muszą 
być dokarmiane. - Jeżeli jednak 
zdecydowaliśmy się na dokar-
mianie, musimy być konsekwent-
ni i robić to codziennie – mówi le-
śniczy Marek Haiser – Patki tak 
jak człowiek, przyzwyczajają się 
do jedzenia. Jeżeli w trakcie mro-
zów i śniegów przestaniemy sypać 
im pożywienie, może być im bar-
dzo trudno znaleźć nowe miejsce, 
w konsekwencji czego mogą nie 
przeżyć – dodaje. 

Stołówkę zamykamy wiosną – 
pod koniec kwietnia lub w po-
łowie maja, nie wcześniej, gdyż 
przedwiośnie to szczególnie 
trudny okres dla ptaków – ilość 
dostępnego pokarmu jest już 
bardzo ograniczona, zaś zgro-
madzona na zimę tkanka tłusz-
czowa została w większości wy-
korzystana. Latem nie powinni-
śmy karmić ptaków, gdyż pokar-
mu jest pod dostatkiem, a pta-
ki muszą być samodzielne. Kar-
miąc je latem wyrządzamy im 
krzywdę, ucząc zupełnego uza-

leżnienia od człowieka. Możemy 
natomiast zadbać o to, aby przez 
cały rok miały stały dostęp do 
wody. Latem w miastach to wła-
śnie brak dostępu do wody jest 
największym problem ptaków, 
szczególnie w okresach upałów.

Czym możemy karmić ptaki:
Zboża: proso, owies, pszenicą, 

jęczmieniem.
Nasiona: lnu, konopi, sło-

necznika, maku, dyni, kukury-
dzy (możemy je lekko pokru-
szyć), siemienia lnianego, rze-
paku, rzepiku, prosa murzyń-
skiego. Nasiona te możemy lek-
ko uprażyć (bez dodatku cu-

kru), aby pod wpływem wilgo-
ci w karmniku nie kiełkowały. 
Możemy też stosować mieszan-
ki nasion dla kanarków, lub pa-
pug, dostępne w sklepach zoo-
logicznych.

Płatki zbożowe: owsiane, jęcz-
mienne, pszenne i ryżowe (przy 
bezmroźnej pogodzie płatki 
możemy namoczyć przed wyło-
żeniem), a także otręby pszenne.

Kasze, np. jęczmienną, gry-
czaną, a także ryż. Możemy po-
dawać je suche, lub ugotowane, 
– ale bez przypraw i niezepsute.

Orzechy: włoskie, laskowe, 
ziemne, ale też inne, pod wa-
runkiem, że nie są solone, czy 
inaczej przyprawione. Przed po-
daniem musimy je rozdrobnić.

Owoce i nasiona dziko żyjących 
roślin, jak np.: jarzębiny, jeżyny, 
głogu, dzikiej róży, tarniny, ber-
berysu, rokitnika, oliwnika, aro-
nii, bzu czarnego i koralowego, 
jabłoni ozdobnych, buku, grabu 
lipy czy jałowca. Możemy je ku-
pić w sklepach zielarskich, lub 
samemu zebrać jesienią i wysu-
szyć (bez dodatku cukru!). Przy 
okazji możemy także zebrać na-
siona popularnych chwastów, 
jak ostu, łopianu, mniszka le-
karskiego czy rdestu ptasiego. 
Zebrane owoce wymagają do-
kładnego wysuszenia, abyśmy 
mogli je przechować do końca 
zimy – możemy to zrobić w su-
szarce do owoców, lub w piekar-
niku, jednak uważajmy, aby ich 
nie przypalić. W bezmroźne dni 
przed wyłożeniem możemy je 
namoczyć w wodzie.

Świeże owoce. Przy niezbyt ni-
skich temperaturach wzbogać-
my ptasią dietę o świeże owoce – 
pokrojone jabłka, gruszki (także 
ich ogryzki i obierki), plasterki 
bananów, czy winogrona.

Gotowane warzywa. Ptakom 
wodnym możemy podać też go-
towane warzywa (w tym ziem-
niaki), ale gotowane bez soli, 
więc resztki z naszego stołu ra-
czej się nie nadadzą dla ptaków.

Słoninę, łój, smalec. Te tłusz-
cze zimą stanowią cenne źródło 
energii dla ptaków, jednak kate-
gorycznie unikajmy tłuszczy so-
lonych, czy inaczej przyprawia-
nych. Kawałek słoniny, wywie-
szony koło karmnika, bądź na 
gałęzi drzewa zwabi nie tylko si-
korki, ale także dzięcioły! Pta-
ki te będą wdzięczne także za 
przysmak z nasion, pestek i sie-
kanych orzechów, zatopionych 
w smalcu, bądź łoju. Ponad-

to ptaki możemy karmić: nie-
wielkimi kawałkami niesolone-
go mięsa, suszonymi owadami 
(do kupienia w sklepach zoolo-
gicznych), niewielkimi ilościa-
mi czerstwego pieczywa. - Naj-
ważniejsze jest jednak, aby żyw-
ność, jak np. gotowane ziemniaki 
nie była przyprawiona i przetwo-
rzona w żaden sposób – mówi 
leśniczy oraz miłośnik ptaków 
M. Haiser – Tak samo lepiej, 
jak będziemy sypać pokarm czę-
ściej, żeby resztki nie zalegały w 
karmnikach i się nie psuły. Istnie-
ją także gotowe mieszanki, które 
możemy wywiesić za okno, a pta-
ki będą sobie dozować ich ilość – 
dodaje leśniczy. DŚ

Karmnik dla ptaków ustawiony przy 
SP 1

Zdjęcie od jednego z naszych czytelników, który co roku dokarmia ptaki
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Wystawa w bibliotece

Nowogard w oczach Kazimiery Linkiewicz
W czwartek, 1 marca, o godzinie 16:00, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowogardzie, miało miejsce otwarcie wystawy malarskiej pt.: Nowogard w 
oczach Kazimiery Linkiewicz.

Pani Kazimiera jest Absol-
wentką Wydziału Sztuk Pięk-
nych im. M. Kopernika w To-
runiu. Jest członkiem Stowa-
rzyszenia Artystów Integracji 
Europejskiej „SAIE” w Szcze-
cinie. Zajmuje się głównie gra-
fiką (linoryt, monotypia, piór-
ko i techniki własne) oraz ma-
larstwem (olej, akryl). Chęt-
nie pracuje w glinie (ceramika). 

Głównym tematem jej prac jest 
człowiek i jego emocje. Źró-
dłem inspiracji jest natura i jej 
zmienność. 

Na wystawie w pokazanych 
jest około 40 prac artystki, które 
pokazują Nowogard z rożnych 
miejsc i perspektyw. Prace mo-
żemy podziwiać do końca mar-
ca, w godzinach pracy Bibliote-
ki. DŚ

archeologiczne odkrycie na terenie Zakładu karnego w Nowogardzie

Znaleziono fragmenty średniowiecznych obiektów
Na terenie jednostki Zakładu Karnego w Nowogardzie, już od roku prowadzone są prace ziemne, związane między innymi z wymianą instalacji grzew-
czych. W trakcie tych prac dokonano ciekawych odkryć archeologicznych.

Wszystkie odkrycia, doko-
nane na terenie ZK, są po-
wiązane z dawnym zamkiem 
rodu Ebersteinów. W jednym 
z wykopów odkryto fragment 
muru zamkowego - Odkryty 
fragment ma grubość około 2 
metrów, gdzie jego fundamen-
ty zrobione są z olbrzymich gła-
zów - mówi por. Przemysław 
Sońtka, rzecznik prasowy ZK 
- Oprócz tych głazów odkryto 
także fragment muru ceglane-
go, wykonanego w wątku gotyc-
kim. To pozwala sądzić, że od-
kryta budowla pochodzi ze śre-
dniowiecza - dodaje. Odkryty 
fragment to prawdopodobnie 
fundament jednej północno 
- zachodniej wieży lub baszty 
zamkowej. Oprócz fragmen-
tów murów zamkowych, od-
kopano także kanał ściekowy, 
który jest wykonany z czerwo-
nej cegły. Dodatkowo, znale-
ziono również fragmenty ce-
ramiki i szkła. Prawdopodob-
nie były to przedmioty co-
dziennego użytku, jak i licz-
nych ozdobień zamkowych. 
Cały materiał został pobrany 
z wykopu i zabezpieczony do 
dalszych analiz, które pomogą 
ustalić, na jaki wiek datowane 
są znalezione przedmioty. Pra-
ce ziemne na terenie Zakładu 
Karnego prowadzone będą do 
końca roku 2018, i pracowni-
cy nie wykluczają nowych zna-
lezisk.

Skontaktowaliśmy się w Wo-
jewódzkim Urzędem Ochro-
ny Zabytków w Szczecinie, czy 
otrzymali już wyniki analiz. 
- Niestety, wyniki nie są nam 
jeszcze znane - mówi nam kon-

serwator zabytków, Ewa Sta-
necka. - Znaleziska są w trakcie 
badań. Jednak wszystkie wyni-
ki i szczegóły poznamy dopiero 
po zakończeniu prac ziemnych, 
po otrzymaniu sprawozdania z 
badań archeologa - dodaje. Ar-
cheolog, który współpracuje z 
ZK, swoją pracę ukończy wraz 
z końcem prac budowlanych. 
Wówczas ma trzy miesiące na 
oddanie sprawozdania do Wo-
jewódzkiego Urzędu Ochro-
ny Zabytków. Wszystko wska-
zuje więc na to, że szczegółowe 
informacje dotyczące znalezi-
ska, w tym wartość historycz-
ną, poznamy dopiero w przy-
szłym roku. Wtedy też zapad-
nie decyzja, gdzie znalezione 
przedmioty zostaną wyekspo-
nowane. DŚ

Foto: por. M. Babiarczuk

Krótki zarys 
historii zamku 
Ebersteinów
Obiekt wymieniony po raz 

pierwszy w roku 1268. Do 
1274  roku należał do biskupa 
kamieńskiego, następnie jako 
lenno biskupie do rodu von 
Eberstein. W 1268 roku za-
mek był murowanym obiek-
tem otoczonym fosą, wałem 
z palisadą, głównym budyn-
kiem był tzw. wysoki dom 
„Hohes Haus” z basztami. 
Zamek był przebudowany w 
1560 roku przez Ludwiga 
von Ebersteina. Wzmocnio-
no mury i wzniesiono rene-
sansowy budynek zwany Ka-
menate. W tym czasie na te-
renie istniała piekarnia, kuź-
nia, tkalnia, stajnia i browar. 
W czasie wojny trzydziesto-
letniej obiekt został znacz-
nie uszkodzony. W 1663 roku 
zamek chylił się ku upadko-
wi. W 1675 roku został znisz-
czony przez wojska szwedz-
kie. W 1723 roku obiekt prze-
budowano i przeznaczono na 
siedzibę domeny państwowej. 
W czasie wojen napoleoń-
skich zamek ponownie uległ 
częściowemu zniszczeniu. Od 
1809 roku po modernizacji i 
przekształceniu obiekt jest 
wykorzystywany jako Zakład 
Karny. Budynek został spalo-
ny w 1989 roku podczas bun-
tu więźniów. Obecnie może-
my zobaczyć tylko fragmen-
ty dawnych zamkowych bu-
dynków. 

źródło: Kalendarium Nowogardu

Zabezpieczone fragmenty zdobień ceramicznych zostały przekazane do analiz, które określą ich wrtość historyczną

Obrazy p. K. Linkiewicz możemy podziwiac w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowogardzie

Budynek dawnej kaplicy zamkowej z charakterystycznym zegarek słonecznym na 
szczycie
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V memoriał im. Grzegorza Górczewskiego  
w skoku wzwyż

„Dwójka” bezkonkurencyjna
W piątek (2 marca), w Szkole Podstawowej nr 2 odbył się V Memoriał im. Grzegorza Gór-
czewskiego w skoku wzwyż. Rywalizacja została rozegrana zarówno drużynowo, jak i indy-
widualnie. Bezkonkurencyjni byli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2, którzy wygrali dru-
żynowo pośród chłopców oraz dziewcząt. Indywidualnie zwyciężył uczeń SP w Długołęce 
Maciej Nowak, bijąc rekord Memoriału, a w grupie dziewcząt najlepsza była Katarzyna Na-
gły z SP nr 2. 

Wśród zaproszonych gości nie 
zabrakło żony Grzegorza Gór-
czewskiego – Róży oraz cór-
ki – Marty. Do rywalizacji sta-
nęli uczniowie ze Szkół Podsta-
wowych z Nowogardu (SP1, SP 
2, SP 3), Długołęki, Strzelewa, 
Osiny oraz Wierzbięcina z rocz-
nika 2004 i młodsi. Zawodnicy  
rozpoczęli konkurencję od wy-
sokości 80 cm, następnie tycz-
ka podnoszona była co 5 cm aż 
do 120 cm, a kolejne wysokości, 
co 2 cm do wyłonienia zwycięz-
cy. Pobity został dotychczaso-

wy rekord szkoły, który wynosił 
137 cm. Udało się to uczniowi ze 
Szkoły Podstawowej w Długołę-
ce, który przeskoczył nad tycz-
ką zawieszoną na wysokości 142 
cm. Rywalizacja odbyła się w ka-
tegorii dziewcząt i chłopców w 
klasyfikacji drużynowej i indy-
widualnej. Wszyscy uczestni-
cy otrzymali pamiątkowe dy-
plomy, a miejsca I-III dodatko-
wo otrzymały medale i pucha-
ry. Organizatorzy dziękują Bur-
mistrzowi Nowogardu Roberto-
wi Czapli, Tomaszowi Stępniew-
skiemu, Arturowi Lembasowi, 

V Memoriał im. Grzegorza Górczewskiego w skoku wzwyż
Klasyfikacja drużynowa chłopców:
1. Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowogardzie
2. Szkoła Podstawowa w Długołęce
3. Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowogardzie
4. Szkoła Podstawowa w Strzelewie
5. Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowogardzie
6. Szkoła Podstawowa w Osinie
7. Szkoła Podstawowa w Wierzbięcinie
Klasyfikacja drużynowa dziewcząt:
1. Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowogardzie
2. Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowogardzie
3. Szkoła Podstawowa w Długołęce
4. Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowogardzie
5. Szkoła Podstawowa w Wierzbięcinie
6. Szkoła Podstawowa w Strzelewie
7. Szkoła Podstawowa w Osinie
Klasyfikacja indywidualna chłopców:
1. Maciej Nowak (SP Długołęka) 142 cm
2. Mateusz Pisarek (SP nr 2) 134 cm
3. Hubert Jadwiżyc (SP nr 3) 134 cm
Klasyfikacja indywidualna dziewcząt:
1. Katarzyna Nagły (SP nr 2) 124 cm
2. Wiktoria Jurczyk (SP nr 3) 122 cm
3. Wiktoria Nagły (SP nr 2) 120 cm

Uczynnice SP nr 2, które wygrały drużynowo, w towarzystwie Róży Górczewskiej 
oraz nauczyciela w-f Jarosława Jesionki

Maciej Nowak z SP w Długołęce pobił dotychczasowy rekord, pokonując poprzecz-
kę zawieszoną na 142 cm

Honoracie Król, Gieni Głowic-
kiej, Jarosławowi Koladyńskie-
mu, firmie PUWiS oraz wszyst-
kim, którzy pomogli w organi-

zacji imprezy. Przy artykule pu-
blikujemy klasyfikację końcową 
w poszczególnych kategoriach.

Oprac: KR, fot. BS/UM Nowogard

W V Memoriale im. Grzegorza Górczewskiego wystartowali uczniowie 7 szkół 
podstawowych

rywalizowali na  karsku 

Zawody podlodowe w „Tęczaku” 
Zima przyszła na przedwiośniu, i choć pierwsze żurawie przyleciały już na początku lutego, silny 
mróz przycisnął nas w marcu. W nocy temperatury spadły nawet poniżej – 15 st. C. Dlatego też, po 
raz kolejny, udało się Zarządowi Koła PZW „Teczak” rozegrać zawody podlodowe. 

Tym razem rywalizowano 
na jeziorze Karsk, jako że gru-
bość tafli lodu na całym akwe-
nie była w miarę jednolita w 
przeciwieństwie do jeziora w 
Nowogardzie i Olchowie. W 
mroźny niewczesny poranek 
na lodzie pojawiło się 15 zu-
chów, którzy rozegrali między 
sobą zawody o najlepszego tra-
pera 2018 roku. 

I tak spod lodu I miejsce wy-
łowił Jerzy Doszczeczko z wy-
nikiem 720 pkt, II miejsce z 
klanu Doszczeczków Paweł, 
natomiast III miejsce przypa-
dło Józefowi Fecak. 

Punktowane miejsca zaję-
li także, tuż za podium IV m – 
Robert Macełko 620 pkt, V – W zawodach wzięło udział 15 wędkarzy- członków koła PZW Tęczak

Zwycięzca zawodów 
- Jerzy Doszczeczko

Marek Rymarowicz – 600 pkt, 
VI – Marcin Fedak – 480 pkt, 
VII – Wojtek Kaźmierczak – 
440 pkt, VIII Mieczysław Saja 
– 420 pkt, IX – Marek Toma-
szewski – 380 pkt. 

Na takim zimnie ciepłe gril-

lowane kiełbaski smakowały, 
jak nigdy. Zawody obsługiwa-
ła drużyna w składzie: Ryszard 
Patyk, Jan Lipski i Ryszard Pa-
leta. 

Z wędkarskim pozdrowieniem
prezes Zygmunt Heland 
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II liga mężczyzn w tenisie stołowym

Z liderem na 
pożegnanie…
W najbliższą sobotę (10 marca), tenisiści stołowi klubu Vi-
sonex LUKS Top Wierzbięcin rozegrają ostatnie dwa spo-
tkania rundy zasadniczej w grupie północnej II Ligi Męż-
czyzn. Sytuacja w tabeli oznacza, że będą to mecze na poże-
gnanie z tegorocznymi rozgrywkami ligowymi, gdyż pod-
opieczni Józefa Korkosza mają już tylko matematyczne 
szanse na awans do fazy play-off.  

Aby tenisiści stołowi z Wierz-
bięcina awansowali do baraży 
o II Ligę Mężczyzn, muszą wy-
grać swoje dwa spotkania i li-
czyć na to, że Champion Poli-
ce zaliczy wpadkę. Wydaje się to 
mało prawdopodobne, gdyż w 
ramach 13. kolejki, podopiecz-
ni Józefa Korkosza pojadą do li-
derów rozgrywek – Darz Boru 
Karnieszewice. Zespół ten jest 
w obecnych rozgrywkach ist-
nym dominatorem. Karniesze-
wice wygrały wszystkie spo-
tkania, czyniąc to niezwykle 
efektownie. W pierwszym me-
czu obydwu drużyn, Wierzbię-
cin przegrał u siebie z Darz Bo-

rem aż 1:9. Łatwiejsze zadanie 
na zawodników z Wierzbięcina 
czekać będzie w kolejnym spo-
tkaniu. O godzinie 15:30 w ra-
mach 14. kolejki drużyna Viso-
nex LUKS Top wybierze się do 
Koszalina, na mecz z tamtej-
szym KTS-em Ekonomem Ko-
szalinianinem. Rywale zajmu-
ją przedostatnie miejsce w ligo-
wej tabeli, z 4 punktami za zwy-
cięstwa z najsłabszym zespołem 
rozgrywek. W pierwszym poje-
dynku podopieczni Józefa Kor-
kosza wygrali 8:2. Przy artykule 
publikujemy komplet gier zapla-
nowanych na 13. i 14. kolejkę. 

KR

II Liga Mężczyzn gr. Północ – II Runda
13. kolejka:
KTS Ekonom Koszalinianin Koszalin 
– UKS Team Tenis 2005 Białogard    (11:00)
Darz Bór Karnieszewice – Visonex LUKS Top Wierzbięcin (11:00)
UKS Nałęcz Majster Ostroróg – KS ATS Stargard  (11:00)
MLKS Sparta Złotów – UKS Champion Police   (11:00)
14. kolejka:
Darz Bór Karnieszewice – UKS Team Tenis 2005 Białogard (15:30)
KTS Ekonom Koszalinianin Koszalin 
– Visonex LUKS Top Wierzbięcin    (15:30)
MLKS Sparta Złotów – KS ATS Stargard   (15:30)
UKS Nałęcz Majster Ostroróg – UKS Champion Police  (15:30)

Osińska liga Piłki Siatkowej

Kto zagra w finale?
W najbliższą niedzielę (11 marca), rozegrane zostaną spotkania półfinałowe Osińskiej Ligi 
Piłki Siatkowej. W walce o finał zmierzą się Czarni Nowogard z Wojcieszynem oraz Węgo-
rza z Czermnicą. Już niebawem przekonamy się, kto walczył będzie w finale IX edycji OLPS. 

Spotkania półfinałowe zosta-
ły zaplanowane w popołudnio-
wych godzinach. Jako pierwsi, 
o godzinie 16:00 do rywalizacji 
przystąpią siatkarze z Nowogar-
du oraz Wojcieszyna. Czarni od 
początku rozgrywek imponowa-
li swoją grą i zakończyli rundę 
zasadniczą na pierwszym miej-
scu. Wojcieszyn z kolei powo-
li się rozkręcał, a forma przyszła 
w najważniejszych momentach 
rozgrywek. W pierwszym spo-
tkaniu obydwu zespołów w ra-
mach 2. kolejki padł wynik 3:0 

dla Nowogardu. Pierwszy set był 
zacięty, jednak pozostałe dwie 
partie to zdecydowane wysokie 
zwycięstwo Nowogardu. Wie-
rzymy, że w półfinale pojedy-
nek będzie bardziej emocjonują-
cy. W drugim meczu o godzinie 
17:30 zagrają zawodnicy Węgo-
rzy oraz Czermnicy. Czermnica 
to wicelider rozgrywek grupo-
wych i jest faworytem tego spo-
tkania. W pierwszym pojedyn-
ku drużyny spotkały się w 8. ko-
lejce i spotkanie to było bardzo 
emocjonujące. Wygrała Czerm-

nica 2:1, jednak w małych punk-
tach padł wynik 71:70, zatem w 
tym pojedynku można spodzie-
wać się długiej i zaciętej walki. O 
rezultatach półfinałowych starć 
poinformujemy w najbliższym 
wydaniu DN. 

KR

Osińska Liga Piłki Siatkowej
Półfinały:
Czarni Nowogard 
– Wojcieszyn (16:00)
Węgorza – 
Czermnica (17:30)

Wracają rozgrywki ligowe w okręgówce

Z Orłem zagrają w Płotach
W najbliższy weekend piłkarze rywalizujący w klasach okręgowych wracają na boiska, aby 
zainaugurować rundę wiosenną. Niestety dla kibiców Pomorzanina, inauguracja nowo-
gardzkiej drużyny odbędzie się nie na stadionie miejskim przy ul. Wojska Polskiego, a na 
boisku w Płotach… Mimo wszystko władze Pomorzanina liczą na sympatyków klubu, któ-
rzy nie zawiodą i wybiorą się na inaugurację do Płotów.

Po zimowej przerwie przy-
szedł czas na walkę o ligowe 
punkty. Pomorzanin w pierw-
szym meczu rundy wiosennej 
będzie mógł wystąpić w naj-
silniejszym składzie i to dobra 
wiadomość. Szkoda tylko, że ze 
względu na duże mrozy, któ-
re panowały jeszcze kilka dni 
temu, władze klubu zadecydo-
wały, że nie warto ryzykować 
zniszczenia murawy na nowo-
gardzkim boisku i mecz został 
przeniesiony do Płotów. To zła 
wiadomość dla wszystkich kibi-
ców, którzy planowali w najbliż-
szą sobotę obejrzeć swoich pił-
karzy w akcji po zimowej prze-
rwie. Mimo wszystko wierzymy, 
że najwierniejsi fani nie zawiodą 
i przyjadą w najbliższą sobotę na 
stadion Polonii Płoty, aby o go-
dzinie 15:00 dopingować nowo-
gardzkich piłkarzy. Przed nimi 

mecz z Orłem Łożnica, który 
przed tygodniem rozgrywał za-
legły mecz z Ehrle Dobrą Szcze-
cińską. Spotkanie zostało roze-
grane w Gryfinie, a Orzeł roz-
gromił Ehrle 1:4. Sobotni rywa-
le Pomorzanina po rundzie je-
siennej zajmują 13. miejsce w 
ligowej tabeli z liczbą 14 punk-
tów. Orzeł słabo gra na wyjaz-
dach, do tej pory zanotował 2 
zwycięstwa, 4 porażki i 1 remis, 
strzelając 9 i tracąc 20 goli. Po-
morzanin zajmuje 8. miejsce z 

22 punktami. Do tego piłkarze 
z Nowogardu są niepokonani na 
własnym boisku (5 zwycięstw i 2 
remisy) – jednak, w sobotę choć 
jako gospodarze, to nie zagra-
ją u siebie… Pozytywem może 
być to, że podopieczni Zbignie-
wa Gumiennego często przed 
inauguracją rozgrywek rozgry-
wali sparingi na stadionie w Pło-
tach. Przy artykule publikujemy 
komplet gier w 16. kolejce. 

KR  

Klasa Okręgowa gr. Szczecin Płn. 2017/2018
16. kolejka:
Iskierka Szczecin – KP Przecław   (10.03; 11:00)
Promień Mosty – Sparta Gryfice   (10.03; 14:30)
Błękitni Trzygłów – Polonia Płoty   (10.03; 14:30)
Mewa Resko – Jantar Dziwnów   (10.03; 15:00)
Pomorzanin Nowogard – Orzeł Łożnica   (10.03; 15:00)
Sarmata Dobra – Światowid Łobez   (10.03; 15:00)
Ehrle Dobra Szczecińska – Masovia Maszewo (10.03; 16:00)
Ina Ińsko – Odrzanka Radziszewo   (11.03; 14:00)

Prośba o przekazanie 
1% na leczenie i rehabilitacje

Uprzejmie proszę o przekazanie 
1% podatku dochodowego na moje 
konto, które jest prowadzone w Fun-
dacji DOBrO POWraCa

Choruję na nieuleczalną, jak do 
tej pory chorobę-stwardnienie 
rozsiane (Sm). Tylko kosztowna re-
habilitacja (co najmniej 2 razy w 
roku) powoduje, że mój stan zdro-
wia z roku na rok pogarsza się, lecz 
w zwolnionym tempie i pozwala 
mi na samodzielne poruszanie się.

Przepisy odnośnie podatku po-
zwalają zarówno osobą prawnym jak 
i fizycznym przekazać 1% podatku 
na leczenie i rehabilitacje. Zgroma-
dzone w ten sposób środki na kon-
cie, pomogą mi na utrzymanie się 
mojej sprawności zdrowotnej i fi-
zycznej , a chciałbym jeszcze pożyć 
na tej ziemi, bez pomocy osób trze-
cich.

Niżej podaję nazwę Funda-
cji ,,DOBrO POWraCa,, nr. kon-

ta 951440 1440 0000 2133 5400 
1001, krS 0000 33 88 78 z dopi-
skiem PGŚnlir-Z Skiba-Nowogard
Serdecznie z góry dziękuję wszystkim 

darczyńcą
Zdzisław Skiba

1 PrOCeNT
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liga Przełajowa i mTB Nowogard 2018

Jakub Krause zwycięzcą  
całego cyklu
W minioną niedzielę (4 marca), w „Sarnim Lesie” w Nowogardzie została rozegrana czwar-
ta – finałowa seria Ligi Przełajowej i MTB. Zwycięzcą kategorii Open, tych zimowych kon-
trolowanych treningów, został Jakub Krause z Nowogardu. Podium uzupełnili inni nowo-
gardzianie – Łukasz Janic oraz Norbert Jarochowicz. 

W czwartej serii licząc kola-
rzy startujących we wszystkich 
przedziałach wiekowych, w su-
mie wystartowało 26 zawodni-
ków, w tym bardzo silna repre-
zentacja młodych kolarzy z klu-
bu KTC Kołobrzeg. Naszą rela-
cję rozpoczniemy od najmłod-
szej kategorii, czyli Żak. Pośród 
chłopców wystartował tylko je-
den młody kolarz, a był nim za-
wodnik KTC Kołobrzeg – Oskar 
Cejmerowski. Wywalczone 5 
punktów pozwoliły Oskarowi 
Cejmerowskiemu awansować w 
klasyfikacji końcowej na 2. miej-
sce. Zwycięzcą cyklu został inny 
kolarz z Kołobrzegu – Miłosz 
Chmielewski, a podium uzu-
pełnił Ksawery Adaszak z klu-
bu  Diversey Team Zbąszynek. 
Pośród dziewcząt walczyły trzy 
zawodniczki KTC Kołobrzeg 
oraz Alicja Fecak z Chrabąsz-
czy Nowogard. Nasza reprezen-
tantka wywalczyła 3. miejsce, co 
w klasyfikacji generalnej pozwo-
liło Alicji stanąć na najniższym 
stopniu podium. W całym cyklu 

wygrała Karolina Braun z KTC 
Kołobrzeg, przed swoją klubo-
wą koleżanką Oliwią Sroczyń-
ską. W kategorii młodzik wy-
startowało pięciu kolarzy, czte-
rech z Kołobrzegu i lider cyklu 

Hubert Grygowski, który zwy-
ciężył po raz czwarty.  W „ge-
neralce” na 2. miejscu uplaso-
wał się Wiktor Malinowski, a 
na 3. miejscu Damian Kubik – 
obaj KTC Kołobrzeg. W katego-
rii Młodzik pojechały również 
dwie kolarki z Kołobrzegu. Wy-
grała Zuza Iwicka, przed Niko-
lą Pszczołą. Tak samo prezentu-

je się klasyfikacja końcowa po-
śród dziewcząt z kategorii Mło-
dzik. W kategorii Junior Młod-
szy walczyło 4 kolarzy, dwóch z 
Nowogardu oraz dwóch z Ko-
łobrzegu. Najszybszy był Ka-

mil Majcher z Chrabąszczy No-
wogard, przed Jakubem Drwęc-
kim z KTC Kołobrzeg oraz Ro-
bertem Krause z Chrabąszczy 
Nowogard. W klasyfikacji gene-
ralnej na czele Kamil Majcher i 
Robert Krause, którzy uzbie-
rali po 15 pkt. Podium uzupeł-
nił z 8 punktami Jakub Drwęc-
ki. Dodajmy, że pośród pań jako 
jedyna startowała Nikola Wie-
lowska, której zabrakło podczas 
4 serii. W kategorii Open zmie-
rzyło się 9 kolarzy oraz samot-
nie startująca w kategorii kobiet 
Anna Urtnowska. Wyścig 4 serii 
wygrał Łukasz Janic, na 2. miej-
scu uplasował się Jakub Krau-
se, a na 3. pozycji Norbert Ja-
rochowicz – wszyscy reprezen-
tują Nowogard. Podium w kla-
syfikacji generalnej prezentu-
je się podobnie, z tym, że zwy-
cięzcą całego cyklu Ligi Przeła-
jowej został Jakub Krause, który 
zgromadził 37 punktów. Z licz-
bą 31 punktów z drugiego miej-
sca cieszył się Łukasz Janic, na-
tomiast podium uzupełnił zdo-
bywca 22 punktów – Norbert Ja-
rochowicz. Pośród pań w „gene-
ralce” wygrała Anna Urtnowska 
przed szczecinianką Igą Chmie-
lewską. Uczestnikom Ligi Prze-
łajowej gratulujemy startów oraz 
wytrwałości, pomimo niekie-
dy trudnych warunków atmos-
ferycznych. Przy artykule publi-
kujemy klasyfikację 4 serii oraz 
klasyfikację końcową całego cy-
klu. 

KR

liga Przełajowa i mTB Nowogard 2018
IV seria
Open:
1. Łukasz Janic (LKK Nowogard)    11 pkt.
2. Jakub Krause (Nowogard)    9 pkt.
3. Norbert Jarochowicz (Nowogard)   8 pkt.
4. Arkadiusz Pietruszewski (LKK Nowogard)  7 pkt.
5. Piotr Mucha (Niechorze)    6 pkt.
6. Artur Ledzion (Nowogard)    5 pkt.
7. Janusz Pietruszewski (LKK Nowogard)   4 pkt.
8. Adam Wielogórski (KTC Kołobrzeg)   3 pkt.
9. Jan Baran (Cycling JB Nowogard)   2 pkt.

1. Anna Urtnowska (Cubica Racing Team)   5 pkt.

Junior młodszy:
1. Kamil Majcher (Chrabąszcze Nowogard)   5 pkt.
2. Jakub Drwęcki (KTC Kołobrzeg)    3 pkt.
3. Robert Krause (Chrabąszcze Nowogard)   2 pkt.
4. Damian Kołkowski (KTC Kołobrzeg)   1 pkt.

młodzik:
1. Hubert Grygowski (Chrabąszcze Nowogard)  5 pkt.
2. Wiktor Malinowski (KTC Kołobrzeg)   3 pkt.
3. Damian Kubik (KTC Kołobrzeg)    2 pkt.
4. Oliwier Wrześniewski (KTC Kołobrzeg)   1 pkt.
5. Arkadiusz Olejnik (KTC Kołobrzeg)   1 pkt.

1. Zuza Iwicka (KTC Kołobrzeg)    5 pkt.
2. Nikola Pszczoła (KTC Kołobrzeg)   3 pkt.

Żak:
1. Oskar Cejmerowski (KTC Kołobrzeg)   5 pkt.

1. Karolina Braun (KTC Kołobrzeg)    5 pkt.
2. Oliwia Sroczyńska (KTC Kołobrzeg)   3 pkt.
3. Alicja Fecak (Chrabąszcze Nowogard)   2 pkt.
4. Hanna Biczkowska (KTC Kołobrzeg)   1 pkt.

klasyfikacja końcowa:
Open:
1. Jakub Krause (Nowogard)    37 pkt.
2. Łukasz Janic (LKK Nowogard)    31 pkt.
3. Norbert Jarochowicz (Nowogard)   22 pkt.

1. Anna Urtnowska (Cubica Racing Team)   15 pkt.
2. Iga Chmielewska (Szczecin)    5 pkt.

Junior młodszy:
1. Kamil Majcher (Chrabąszcze Nowogard)   15 pkt.
2. Robert Krause (Chrabąszcze Nowogard)   15 pkt.
3. Jakub Drwęcki (KTC Kołobrzeg)    8 pkt.

1. Nikola Wielowska (JF Duet Goleniów)   15 pkt.

młodzik:
1. Hubert Grygowski (Chrabąszcze Nowogard)  20 pkt.
2. Wiktor Malinowski (KTC Kołobrzeg)   6 pkt.
3. Damian Kubik (KTC Kołobrzeg)    6 pkt.

1. Zuza Iwicka (KTC Kołobrzeg)    15 pkt.
2. Nikola Pszczoła (KTC Kołobrzeg)   3 pkt.

Żak:
1. Miłosz Chmielewski (KTC Kołobrzeg)   10 pkt.
2. Oskar Cejmerowski (KTC Kołobrzeg)   8 pkt.
3. Ksawery Adaszak (Diversey Team Zbąszynek)  5 pkt.

1. Karolina Braun (KTC Kołobrzeg)    15 pkt.
2. Oliwia Sroczyńska (KTC Kołobrzeg)   11 pkt.
3. Alicja Fecak (Chrabąszcze Nowogard)   11 pkt.

Liga Przełajowa i MTB na dobre wpisa-
ła się w kolarski kalendarz Nowogardu. 
Wierzymy, że za rok wystartuje kolejna 
edycja

Na zdjęciu Anna Urtnowska, która re-
gularnie startowała podczas Ligi Prze-
łajowej

Jakub Krause na najwyższym stopniu podium całego cyklu. Drugie miejsce zajął 
Łukasz Janic, a 3. pozycję Norbert Jarochowicz
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Dzięki nowym oknom SYNEGO Twój dom 
stanie się oazą ciepła, ciszy i bezpieczeństwa. 
W porównaniu z obecnym standardem okien, 
SYNEGO zapewnia do 50% lepszą izolację cieplną*. 
Dzięki temu znacznie zmniejszysz rachunki 
za ogrzewanie i poznasz nowy 
komfort mieszkania.

Nowe logo - nowy profil 
nowy komfort Twojego mieszkania

Zadzwoń lub przyjdź 
do siedziby naszej firmy 

a my przygotujemy 
dla Ciebie najlepszą ofertę.

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

W dniu 50. urodzin 
Zbigniewa  

Mrówczyńskiego
najlepsze życzenia zdrowia, 
szczęścia i spełnienia marzeń

składa żona Halina,
dzieci i Zdzisia z rodziną 

Droga Karolino Chróścicka
w te wyjątkowe Urodziny 

przyjmij 
najserdeczniejsze życzenia. 

Dużo szczęścia i radości, 
niechaj smutek 

i zmartwienia w twym sercu 
nigdy nie zagoszczą

życzą 
Ela L.G. i Ela W. oraz wdzięczne klientki 

Studia Fryzjerskiego GLYNT 

Wykonujemy tanio
Banery  
Laminowanie   
Wycinane naklejki 
Wydruki kolorowe

Kompleksowe usługi:  
      Introligatorskie 
          Poligra�czne  
Nowogard  •  ul. Boh. Warszawy 7A

 tel. 91 392 21 65,  91 577 2007

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

Tel. 506 638 789

Z okazji Imienin 

Krystynie Zięciak 
moc najserdeczniejszych życzeń,

 dużo zdrowia, cierpliwości, 
pogody ducha  

i wszelkiej pomyślności 
życzą 

Przyjaciele

Wszystkiego najlepszego
z okazji Dnia Kobiet

Mariannie, Urszuli, 
Emili i Eryce 

Kusiak
życzy Jarek
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Upadłość konsumencka
Masz długi, których nie możesz spłacić, nie 
prowadzisz działalności, nie masz majątku. 

Pomogę zgłosić upadłość. 
Konsultacje darmowe
Tel. 669 681 080, 

www.szczecin-syndyk.pl 
restrukturyzacjakonsumenta@gmail.com 

SkUP 
kamienia polnego 
i porozbiórkowego 

604 164 710 

ZaTrUDNIę 
operatora koparki 

i  kierowcę C+e 
692 462 654 

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

Opiekunki  Niemcy
Nawet 5400 PLN netto + premie, 
opłacony przejazd i ubezpieczenie.

Tel. 91 506 55 55

Sprzedam 
działkę 23 ar
pod warsztat lub inną 

działalność gospodarczą. 
Tel. 695 100 700 

reklama OGŁOSZeNIe

Gospodarstwo rolne w kościuszkach koło Nowogardu  

zatrudni:
PraCOWNIkÓW PrZY PrODUkCJI DrOBIU

Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie.
CV proszę wysyłać na adres: biuro.ferma@wp.pl 

tel. kontaktowy 602 299 789

 

WYMAGANIA:
- aktualne prawo jazdy kategorii C+E
- świadectwo kwali�kacji zawodowej
- aktualne orzeczenie psychologiczne
- cyfrowa karty kierowcy
 OFERUJEMY:
- atrakcyjne wynagrodzenie wypłacane w terminie
- nowoczesne auta marki DAF, MERCEDES, MAN.
- praca w systemie tygodniowym  
- ubezpieczenie grupowe

POSZUKUJE 
KIEROWCÓW  

KAT. C+E

TELEFON: +48 603 129 069,  785 900 833 
Jedności Narodowej 23A, 72-130 Maszewo

Firma  w Maszewie 

ZATRUDNI
 

Głównego Księgowego /
Główną Księgową

Tel. 603 129 069 

Miejsce pracy: Maszewo
WYMAGANIA:
• Prowadzenie ksiąg rachunkowych (handlowych) zgodnie 
   z przepisami rachunkowymi i podatkowymi
• Sporządzanie deklaracji podatkowych VAT, CIT oraz ZUS i GUS
• Sporządzanie uproszczonych i rocznych sprawozdań finansowych (Bilans, RZiS)
• Przygotowywanie sprawozdań finansowych i raportów na potrzeby zarządu 
   oraz instytucji zewnętrznych
• Reprezentację firmy przed organami kontroli 
   i instytucjami finansowymi (GUS, US, ZUS)
• Min. 2 letnie doświadczenie na stanowisku Głównego Księgowego
• Obsługa w zakresie kadr/płac
• Sumienność w wykonywaniu obowiązków
OFERUJEMY:
• atrakcyjne wynagrodzenie wypłacane w terminie
• zapewniamy stabilną pracę w miłym zespole
Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesyłanie aplikacji zawierających CV 
wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Informujemy, iż nadesłanych 
ofert nie zwracamy.  Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie 
z wybranymi kandydatami.

ZaWODY WęDkarSkIe
Zarząd Koła Miejsko-Gminnego PZW nr 36 w Nowogardzie, 

zaprasza członków Koła 

na zawody wędkarskie spinningowe 
pn. ,,Troć- regi”.

Zawody odbędą się w dniu 11 marca 2018r na rzece Rega.
Zapisy do dnia 09.03.2018 r, do godz.15:00 
w sklepie Wędkarskim przy ul .Boh. Warszawy.

Wpisowe 15 zł od uczestnika. Wyjazd 11.03.2018r., 
o godzinie 6:30 z przystanku PKS ul. 5 Marca w Nowogardzie.

Za Zarząd Koła PZW Nr 36
Kazimierz Ziemba, Prezes Koła

Wyciąg z ogłoszenia Zarządu Powiatu w Goleniowie
w sprawie I przetargu ustnego nieograniczonego

Przedmiot najmu: 
Pomieszczenia usytuowane w budynku byłego hotelu „Cisy” w Nowo-
gardzie, na działce nr 146/1 w obrębie 3 miasta Nowogard, przy Placu 
Wolności 9. Oddanie przedmiotu najmu nastąpi na czas nieoznaczony.
1.  Pomieszczenie nr 115 o pow. 14,77 m2 – usytuowane na I piętrze
- Wywoławcza stawka wyjściowa czynszu za 1m2 powierzchni pomiesz-
czenia (w stosunku miesięcznym) wynosi 25,50 zł;  - wadium 2,60 zł.
2. Pomieszczenie nr 215 o pow. 18,30 m2 – usytuowane na II piętrze
- Wywoławcza stawka wyjściowa czynszu za 1m2 powierzchni pomiesz-
czenia (w stosunku miesięcznym) wynosi 20,40 zł; - wadium 2,10 zł.
3. Pomieszczenia nr: 
a) 416 o pow. 14,77 m2, 
b) 418 o pow. 17,45 m2, 

c) 419 o pow. 19,08 m2 - usytuowane na IV piętrze
- Wywoławcza stawka wyjściowa czynszu za 1m2 powierzchni pomiesz-
czeń (w stosunku miesięcznym) wynosi 17,34 zł; - wadium 2,00 zł.
Do wynegocjowanej stawki czynszu dolicza się  podatek VAT w wyso-
kości 23 % (stawka czynszu nie obejmuje opłat za media oraz podatku 
od nieruchomości, które najemca zapłaci odrębnie).
Przetarg odbędzie się w dniu  10 kwietnia 2018 roku w siedzibie 
Starostwa Powiatowego przy ul. Dworcowej 1 (II piętro pokój 125):
- dla pomieszczenia 115 - godz. 900

- dla pomieszczenia 215 -  godz. 915 

- dla pomieszczenia 416 - godz. 930 

- dla pomieszczenia 418 - godz. 945

- dla pomieszczenia 419 - godz. 1000

- dla pomieszczenia 418 - godz. 1015

Wadia w podanej wysokości należy wpłacić na konto Starostwa Powia-
towego -  Bank Spółdzielczy  w Goleniowie 15 9375 0002 0000 0459 
2000 0040 do dnia  6 kwietnia 2018 r. 
Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków na 
wskazany powyżej rachunek bankowy.
Szczegółowe informacje odnośnie przedmiotu najmu można uzyskać 
w  Wydziale Gospodarki Nieruchomościami  (pokój 203 II piętro) lub 
tel. 91 471-02-39 w godzinach pracy urzędu. Ogłoszenie o przetargu 
jest zamieszczone na stronie internetowej www.powiat-goleniowski.pl 
oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej spow.goleniow.ibip.pl

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

Tel. 506 638 789

Pomóż Fabianowi! 
Przekaż swój 1% podatku. 

Fundacja Dzieciom „Zdążyć  
z pomocą” 31445 Ławniczek Fabian

KRS : 0000037904 
Za okazaną pomoc Dziękujemy!
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Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

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

pn., wt. - 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

ENDOKRYNOLOGICZNY
Lek. med. Adriana Dubińska-Walczak

specjalista chorób wewnętrznych
- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

CHORÓB CUKRZYCY I NADCIŚNIENIA
Lek. Ewa Zdawska

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista diabetolog 

GABINETY MEDYCZNE

Bezpłatne kursy języka niemieckiego 
dla opiekunów osób starszych. 

Ilość miejsc ograniczona. 
Po kursie gwarantowana praca,  

duża baza ofert i atrakcyjne zarobki. 

Zadzwoń 517 175 599.                          

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

zatrudni kierowców samochodów ciężarowych 
(prawo jazdy kategoria C+E)

tel. 91 39 27 322, kom. 502 671 607, 502 671 609

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

• naprawy • oleje CASTROL
• akumulatory Bosch, Varta

 bieżące
• serwis klimatyzacji
• przeglądy okresowe
• serwis opon
• diagnostyka komputerowa
• wymiana rozrządu

Ponad 10-letnie doświadczenie w pracy  
na stanowisku mechanik w serwisie TOYOTY

Sąpolnica 25 
72-200 Nowogard 

tel. 608 690 831

Zapewniamy atrakcyjne ceny

przeglądy okresowe w TOYOTACH i nie tylko

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

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

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

Zamienię mieszkanie w Nowogardzie 
o pow. 68m2, 

przy ulicy Warszawskiej, (po remoncie) 
na 4 piętrze, na mniejsze parter lub 1 piętro, 

tel. 668 452 615

Badania wody i ścieków - tel. 91 392 74 75

Wywóz nieczystości ciekłych - 91 392 36 77

Roboty inżynieryjno-budowlane oraz

warsztat naprawy pomp - 91 392 36 77

Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków - 91 392 07 11

Czyszczenie kanalizacji 
i odwadniania osadów ściekowych 

- 91 392 36 77
POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE - 994

                           Przedsiębiorstwo 
Usług Wodnych i Sanitarnych sp. z o.o.
ul. 3 Maja 14/2, 72-200 Nowogard

tel. 91 392 07 11, 91 392 07 17

Wykręcanie urwanych 
świec żarowych

Resko sprzedam
mieszkanie 

2 pokoje o pow 56,00 m2

ogrzewanie gazowe,
 piwnica, garaż 

tel. 519 830 587

Sprzedaż drewna 
kominkowego 
w atrakcyjnej cenie typu 

dąb i buk. Transport gratis.

 Tel. 785 900 833

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

KUPIĘ DREWNO
tartaczne

świerk, sosna, brzoza, topola

tel. 697 174 369

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

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

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś w rodzinie. 

Grupa aa mieszko zaprasza w każdy 
wtorek o 9.00 i 16.00  pod ratuszem.
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•	 Sprzedam tanio działkę budowlaną 
w kościuszkach 1202 m2. Przy działce 
prąd, woda, kanalizacja, dojazd utwar-
dzony w pobliżu jeziora. 575 345 659 

•	 Do wynajęcia lokal handlowy ok. 40m2 
ul. Kościuszki 2g Nowogard. 693 850 197

•	 Sprzedam działki budowlane w peł-
ni uzbrojone. Już z planem zagospoda-
rowania przestrzennego. Oszczędzasz 
czas i pieniądze! 693 850 197 Najlep-
sze ceny w Nowogardzie, Osiedle Sło-
neczne. 

•	 Do wynajęcia pomieszczenie na biuro 
11m2, I piętro, Nowogard. Ul. 700 le-
cia 17b. Tel. 501 549 818

•	 Sprzedam działki budowlane w kar-
sku przy drodze. 691 664 658

•	 Do wynajęcia lokal pod działalność go-
spodarczą. 609 24 58 16 

•	 Szukam mieszkania na parterze w 
centrum Nowogardu, min 3 pokoje. 
913920584 

•	 Kawalerka do wynajęcia. 696 207 172

•	 Poszukuje garażu do wynajęcia. Tel. 668 
17 12 12 

•	 Kupię działkę budowlaną w Nowogar-
dzie min 15 ar 696160731

•	 Do wynajęcia lokal 22m2 ul. Rtm. Pilec-
kiego 2a. Tel. 694 022 406, 695 209 162 

•	 Do wynajęcia pokój. 604 279 006

•	 Sprzedam mieszkanie bezczynszowe 
M2 56m2, Wierzbięcin 18/12. Tel. 605 
470 602

•	 Wynajmę halę 155 m 2, tel. 600 954 709

•	 Sprzedam 1/2 domu w Wierzbięcinie. 
Tel. 600 262 231

•	 Sprzedam działkę budowlaną 42 ar 
przy. ul. Kościuszki Nowogard. Tel. 507 
577 122 

•	 Sprzedam działkę rolną 20 ha, Taczały, 
gm. Resko. 798 681 717 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
40m2 na parterze z garażem przy ul. 
Boh. Warszawy. Tel. 725 836 238

•	 Sprzedam w atrakcyjnej cenie duży 
dom w centrum Dobrej, duże po-
dwórko, garaż. Tel. 508 513 824 
Zamienię dom w Dobrej na mieszkanie 
w Nowogardzie, Goleniowie, Szczecinie. 
Tel. 508 513 824

•	 Sprzedam mieszkanie czteropokojowe 
72m2 IV  piętro po remoncie, wyposażo-
ne. 781 011 194

•	 Sprzedam mieszkanie 58,6m2, niski 
czynsz, Osiedle Bema. Tel. 602 638 177 

•	 Kupię mieszkanie 3 lub 4 pokoje min. 
60m2. 500 508 904 

•	 Sprzedam własnościowe mieszkanie o 
pow. 68 m2 przy ul. Warszawskiej (nie od 
ulicy głównej), po kapitalnym remoncie, 
cena 2700 zł za m2, tel. 668 452 615.

mOTOrYZaCJa
•	 Sprzedam amortyzatory, sprężyny i 

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

•	 Sprzedam Kia Clarus, 2001, 1,8 benzyna 
+ gaz (założony 2012 r., 80 litrów butla), 
181.000 km - serwisowany, srebrny met. 
sedan, opony zimowe, nowa chłodnica 
klimatyzacji, webasto, el. szyby, central-
ny zamek, nowe klocki hamulcowe, roz-
rząd, cały układ wydechowy, inne. Cena 
4850zł, zadbany, tel. 605 522 340.

•	 VW Polo rok 2002 automat, benzyna 
sprzedam oraz rower z napędem silnika 
spalinowego. Tel. 532 589 787

•	 Sprzedam Opel Astra 1.4, rok 2000, sa-
mochód garażowany w bardzo dobrym 
stanie. Tel. 661 242 151

rOlNICTWO
•	 SPRZEDAM – kaczki, gęsi  skubane. 

796759414

•	 Sprzedam tuczniki. 606 576 417

•	 Kupię marchew od rolnika. 512 340 806 

•	 Sprzedam ciągnik MTZ 82 TS rok 96 i Ur-
susa C330. Tel. 501 086 565 

•	 Orka, talerzówka ciężka siew agrega-
tem. Tel. 608 01 39 95

•	 Sprzedam ciągnik Fiatagra 90 km 
4x4, sprawny technicznie. 724 049 
451

•	 Sprzedam wóz konny. 91 39 18 006

•	 Pilnie sprzedam ziemię rolną 4 ha w 
Grabinie. 731 026 406 

•	 Sprzedam gęsi kanadyjskie berliki, 350 
zł. Tel. 514 526 631 

•	 Sprzedam łubin słodki wąskolistny. Tel. 
530 356 885 

•	 Sprzedam działkę o pow. 2,4 ha Brzo-
zowo 9. 

•	 Prosiaki sprzedam, 60 sztuk. Tel. 725 806 
787 

•	 Sprzedam ule, miodzierkę do kręce-
nia miodu i inne akcesoria. 668 439 
259

 USŁUGI
•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWANÓW, 

WYKŁADZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ SA-
MOCHODOWEJ/ SKÓRZANEJ MATERIA-
ŁOWEJ / POŚCIELI WEŁNIANEJ / LANO-
LINĄ/SPRZĄTANIE: CZYSZCZENIE FUG.
TEL.604 373 143 , 794 229 083.

•	 Pranie dywanów i tapicerki sprzątanie 
również z użyciem pary, ROMTEX. 668 
151 516

•	 Elektryk z uprawnieniami E+D. Tel. 607 
289 419 

•	 mONTaŻ meBlI, fachowość i doświad-
czenie tel. 608 317 548,

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

•	 malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wyko-
na “złota rączka”. 91 39 22 783, 784 
79 22 70

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

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią działal-
nością przyjmie zlecenie na budowę do-
mów od podstaw, przekładek dachów, 
docieplenia, układanie kostki, różne ro-
dzaje. Tel. 607 137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

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

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

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

•	 AGENCJA REKLAMOWA VIZART, opra-
wianie prac w 2 minuty, bindowanie, 
wydruki, ksero, laminowanie, Nowogard 
ul. 700 lecia 15 (nad sklepem zielarskim)
Tel. 605 522 340 

•	 Przepisywanie prac (licencjackich, magi-
sterskich i innych), dokumentów, CV, li-
stów motywacyjnych, Szybko, solidnie. 
Agencja reklamowa Vizart  Nowogard 
ul. 700 lecia 15 (nad sklepem zielarskim)
Tel. 605 522 340.

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

•	 Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 
668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 988 
735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, układanie 
kostki granitowej, polbruku. 726 403 
937

•	 Naprawa aGD Nowogard. 698 352 
406

•	 Budowa domów, ogrodzenia wolne ter-
miny. Tel. 605 580 496 

•	 Solidnie, fachowo, szybko, okna i drzwi z 
listwowaniem, wykonam każdy remont 
mieszkania. 665 715 273 

•	 Firma remontowa-wykończeniowa. Ma-
lowanie, szpachlowanie, płytki, panele. 
Tel. 534220317

•	 Matematyka. 668 17 12 12 

•	 Przyjmę psy na strzyżenie za niewiel-
ką opłatą. Skończyłam kurs groomerski. 
794 902 108 

•	 Kompleksowe wykończenia wnętrz do-
mów i mieszkań. 660 143 113 

•	 Remonty, wykończenia, wykonam. 608 
364 330 

PraCa
•	 aktivmed24.pl Opiekunki Senio-

rów Niemcy. Premie wakacyjne, 
530555015

•	 amBerCare24 Opiekunki do Nie-
miec, wymagany j. niemiecki komuni-
katywny, zarobki netto do 1500 euro/
mies., wyjazdy od zaraz, sprawdzone 
oferty, legalnie 737 451 825, 737 886 
919, 737 489 914

•	 Spawaczy zatrudnię. atrakcyjne wy-
nagrodzenie. 503 032 234 

•	 Przyjmę do pracy ekspedientkę od-
powiedzialną, sumienną. 797 394 807 

•	 Zatrudnię elektryków – pomocników 
elektryków, dorywczo do prac biuro-
wych. 606 824 461

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

•	 Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe Niemcy, Holandia, austria, 
anglia, Belgia, Norwegia. Tel. 71/385 
20 18, 601 75 97 97

•	 Zatrudnię pracowników budowlanych. 
Tel. 695 264 594.

•	 Przyjmę do pracy ekspedientkę odpo-
wiedzialną, sumienną. 797 394 807 

•	 Zatrudnię tynkarza. 502 103 432 

•	 Zaopiekuję się osobą starszą, dziec-
kiem, zajmę się sprzątaniem w godzi-
nach 9.00-15.00,. Tel. 517 983 502 

•	 Przyjmę pracownika budowlanego. 607 
654 692

•	 Zaopiekuję się osobą starszą w życiu co-
dziennym od 9-17.00. Tel. 733 794 989

•	 Zatrudnię ekspedientkę w sklepie Le-
wiatan ul. Boh. Warszawy/ Tel. 502 239 
619, 91 39 21 373 

•	 Przyjmę do pracy ekspedientkę lub na 
staż. Sklep spożywczo-przemysłowy. 
Tel.  887 15 12 74

•	 Zatrudnię pracownika na fermie drobiu 
gm. Osina. Dobre warunki płacowe. 511 
731 352 

•	 Zatrudnię pilarza na pełny etat. Tel. 506 
073 151 

•	 Zaopiekuję się osobą starszą Gryfice, 
Goleniów, Nowogard. 517 983 502 

•	 Zatrudnię kierowcę kat. C+E, kraj. Tel. 
783 678 674 

•	 Przyjmę kierowcę na wywrotkę najle-
piej emeryta. Tel. 660 497 390 

•	 Firma z siedzibą w Nowogardzie zatrud-
ni kreślarza/projektanta instalacji i 
sieci sanitarnych. Tel. 609 250 383.

•	 Przyjmę do sklepu Lewiatan na 5 Marca 
na pół etatu. 667 974 022 

INNe  
•	 Sprzedam drewno suche tanio. 691 848 
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•	 Drewno, bukowe, dębowe, pocięte, 
porąbane. Tel. 603 353 789 

•	 Sprzedam drewno opałowe. 667 788 
820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 kg. 
790 285 382

•	 Sprzedam drewno kominkowe olchę. 
730 744 751 

•	 Sprzedam smartwatch, SAMSUNG 
GEAR FIT SM-R350 CZARNY, nowy nie-
używany w pudełku, cena do uzgodnie-
nia, tel. 605 522340

•	 Ogrodzenie ogrodowe, metalowe 
ramka z katownika w srodku zbroje-
ne /wzor/ prentowe wymiar 2,0m x 1,0 

m+ slupek razem szt 16 oraz furtka 90 x 
90cm z zamkiem ogrodzenie jest jeszcze 
zamontowane cena za 1 kpl. 50 zl z po-
wodu modernizacji ogrodzenia sprze-
dam - okazja ! stan dobry tel 691 686 
772

•	 Piece gazowe c.o.vaillant z niemiec 
dwufunkcyjne wiszace po przegladzie 
serwisowym do mieszkania,domu cena 
od 1.200zl sprzedam tel 691 686 772 

•	 Piece gazowe c.o tylko ogrzewanie 
stojace zeliwne lub wiszace niemeckie 
vaillant zaplon elektroniczny wysoka ja-
kosc do mieszkania,domu,sklepu itp po 
przegladzie serwisowym cena od 1.000 
zl tel 691 686 772

•	 Oddam telewizor starego typu sprawny. 
607 617 849

•	 Sprzedam bieżnię elektryczną Matrix 18 
km/h, cena nowej 3600 zł, cena sprzeda-
ży 1490 zł, tel. 502 385 935

•	 Sprzedam meble Amelia : łóżko z mate-
racem, komoda, szafa z nadstawką, szaf-
ka nocna oraz łóżko dziecięce z szufla-
dami. 605 522 340

•	 Zbiornik stalowy na ramie jednoosiowej 
sprzedam. 600 182 682 

•	 Sprzedam nowy materac 16x80x200. 
Tel. 603 531 816

•	 Sprzedam organy Yamaha YPT 
- 230, bardzo mało używa-
ne, w pudełku. tel 605 522 340 
Sprzedam dużą klatkę dla świnki mor-
skiej, lub innego zwierzaka, tel. 605 522 
340

•	 Sprzedam łóżko dziecięce z szufladami, 
półkami, z materacem - kolor szaro bia-
ły wymiary: dł. 223 cm, szer. 95 cm,wys. 
110 cm, oraz biurko do kompletu, tel. 
605 522 340

•	 Sprzedam odkurzacz piorący ZELMER 
WODNIK QUATTRO 616.6, elementy pio-
rące nieużywane nowe, cena do uzgod-
nienia, tel. 605 522 340

•	 Sprzedam meble kuchenne i narożnik 
kuchenny. 605 476 580 

•	 Sprzedam dywan, kolor brązowy jedno-
lity, wymiar 3,5*2,15 m, cena do uzgod-
nienia, tel. 605 522 340

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

Na sprzedaż dom 400 m2

w Nowogardzie

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

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

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:

kontakt: 785 601 002

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy

Sprzedam mieszkanie 
własnościowe w centrum 

Nowogardu o pow. 60 m2, 
IV piętro – cena 210 tys. zł. 

Tel. 608 392 453

Ośrodek Wczasowy PORTUS 
w Międzywodziu 

poszukuje konserwatora. 
od kwietnia do września

601 732 330

ADN	Sp.	z	o.o.	•	ul.	Zamkowa	20	
72-200 Nowogard 
Zatrudnimy: 

operator ładowarki / 
koparko ładowarki

pracownik drogowy 
Tel, 609 124 162 

e-mail:adn1@op.pl

Drewno opałowe 
liściste mieszane
 tanio sprzedam 

 506 012 706, 
506 012 704
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INFOrmaTOr lOkalNY - NOWOGarD
Telefony alarmowe
Policja  - 997, 112
Komisariat Policji Nowogard - 91 57 92 316
Straż pożarna  - 998
Posterunek PSP Nowogard - 91 39 20 118
Pogotowie ratunkowe - 999
Stacja Pogotowia Ratunkowego 
w Nowogardzie - 91 43 26 103
Pogotowie gazowe  - 992
Pogotowie energetyczne - 991
Pogotowie wodn.-kanal. (PUWiS) 
 - 91 39 20 711; 994

Dyżur nocny
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna   
 - 91 39 78 430; 
 609 361 999; 
 665 283 928

Przychodnie - poradnie
Szpital - centrala - 91 39 21 356
Praxis - SZOZ - 91 39 20 787
Praxis - Centrum 
okulistyczno-optyczne - 91 39 27 272
POZ Przychodnia przyszpitalna  
 - 91 39 21 800 
 91 39 21 806
Medyk - 91 39 22 921
PRAXIS 2 - M. Drobińska - 91 39 25 943
NZOZ “Sanus” - 91 39 26 960
NZOZ “Pro-med” - 91 39 26 740
NZOZ “Leks” - 91 39 25 525
NZOZ “Baby-med”  - 91 39 26 013
Mardent - gabinety lekarskie  
 - 91 39 22 633
Revital - Ośrodek Rehabilitacji 
i Odnowy Biologicznej - 91 39 21 467; 
 609 456 577
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne 
 - 91 39 20 926
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
dzieci, młodzieży i ich rodzin 
 - 91 39 20 743
Warsztaty terapii zajęciowej - 91 39 25 282
Zakład domowej opieki długoterminowej - 
91 39 26 531; 
 509 142 650
Stomatologia
Praxis - Centrum stomatologiczne  
 - 91 39 26 999
Pracownia protetyki stomatologicznej
Danuta Drapikowska  - 91 39 26 870
Protetyka stomatologiczna 
- Elżbieta Wysocka 
i Kazimierz Trojanowski - 91 39 26 107
“Nowo-dental” B. Szulejko  
 - 91 39 21 467
“Dental - med”  - 91 39 22 098; 
 504 069 800
Lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz  
 - 91 39 25 003; 
 603 705 630
Lek. Stom. Andrzej Rynkiewicz
pogotowie stomatologiczne - 607 771 777
lek. Stom. D. Wałęga - Bąk - 604 441 609
lek. stom. A Mogilnicka - 506 606 955
lek. stom. E. Rosa - 532 512 703
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 39 26 639
lek. stom. M. Andrzejewska - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 601 736 804

Urzędy
Urząd Miejski  
 - 91 39 26 200
Biuro Obsługi Interesanta w UM  
 - 91 39 26 214
Biuro Rady w UM - 91 39 26 210

Urząd Stanu Cywilnego - 91 39 26 230
Wydział Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środow. 
 - 91 39 26 243
Wydział spraw społecznych i obywatelskich
Meldunki - 91 39 26 213
Dowody osobiste - 91 39 26 215
Zarządzanie kryzysowe - 91 39 26 234
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
Geodezji i Rolnictwa - 91 39 26 226
Wydział Rozwoju Lokalnego, 
Funduszu, Kultury i Sportu - 91 39 26 293
Wydział Inwestycji i Remontów  
 - 91 39 26 241
Biuro Podatków i Opłat - 91 39 26 217
Referat Edukacji - 91 39 25 464
Zarząd Budynków Komunalnych  
 - 91 39 26 267
Powiatowy Urząd Pracy f/Nowogard 
 - 91 39 21 376;  
 91 39 21 813
Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii - 91 39 21 118
w nagłych wypadkach - 609 740 647

Wydział komunikacji
Rejestracja pojazdów - 91 57 92 702
Prawo jazdy - 91 57 92 703
Fax - 91 39 21 852

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik - Dorota Maślana - 91 39 26 248
Świadczenia rodzinne
- A. Lalik  - 91 39 26 268
Dział usług opiekuńczych 
- B. Ziółkowska - 91 39 20 200

Poczta
ul. 3 Maja - 91 39 21 300; 
 91 39 21 183
ul. Warszawska - 91 39 20 834

Nadleśnictwo Nowogard - 91 39 20 640
Zakład karny Nowogard - 91 43 26 600

Gabinety weterynaryjne
Danuta Czerwińska
ul. J. Wybickiego 2 - 91 39 23 786
Animal-Vet
ul. Zielona - 666 135 133
Janusz Soroka
ul. L. Okulickiego 6  - 570 656 616
Zdzisław Truszyński
ul. T. Kościuszki 21 - 91 39 21 801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 38 - 91 39 20 814
Szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1 - 91 39 26 270
Szkoła Podstawowa nr 2 - 91 39 26 274
Szkoła Podstawowa nr 3 - 91 39 26 291
Szkoła Podstawowa nr 4 - 91 39 23 028
SP w Długołęce - 91 39 10 492
SP w Orzechowie - 91 39 10 994
SP w Strzelewie - 91 39 10 224
SP w Żabowie - 91 39 10 694
SP w Błotnie - 91 39 10 190
SP w Wierzbięcinie - 91 29 10 795
I Liceum Ogólnokształcące - 91 39 20 213
Liceum Ogólnokształcące nr II - 91 39 25 107
ZSP im. Stanisława Staszica - 91 39 21 162
Prywatne Publiczne Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych; 
Niepubliczna Szkoła Policealna  
 - 91 39 26 691
Prywatne Liceum Ogólnokształcące
 Zaoczne Centrum Edukacji Zdroje  
 - 91 39 25 494

Prywatne Policealne Studium Zawodowe  
 - 91 39 22 181
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  
 - 91 39 20 108

Przedszkola i żłobki
Przedszkole nr 1
ul. Żeromskiego - 91 39 26 286
Przedszkole nr 3
ul. J. Poniatowskiego - 91 39 26 288
Przedszkole nr 4
ul. T. Kościuszki - 91 39 26 287
Zielone Przedszkole
ul. Zielona - 91 39 26 691; 
 505 388 292
Artystyczne Przedszkole 
Kraina Fantazjiul. Gen. J. Bema - 660 797 838
“Promyczek” Specjalistyczny 
punkt przedszkolny, 
ul. Boh. Warszawy - 609 931 469
Niepubliczny Żłobek "Maluszkowo”
ul. ks. Racibora - 534 015 943
Niepubliczny “Malinowy Żłobek”
ul. Boh. Warszawy - 604 873 917

kultura
Miejska Biblioteka Publiczna  
Dyrektor - 91 39 26 260
Czyt. dla dorosłych - 91 39 26 261
Nowogardzki Dom Kultury  
Sekretariat - 91 39 26 283
Biuro kina/ dział imprez i promocji 
 - 91 39 25 779
Kasa - 91 39 26 262

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP - 91 39 26 370; 
 506 081 328
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego   
 - 91 39 21 004
Parafia pw. MB Fatimskiej  
 - 91 39 21 592

Usługi pogrzebowe 
J. Furmańczyk, Zakład Pogrzebowy  
 - 91 39 21 767
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  
 - 692 354 065
MEMORIS G. Śmigiel - 693 230 190

apteki
Centrum Zdrowia
ul. 700-lecia - 91 57 62 139
Majowa
ul. 3 Maja - 91 30 70 708
Cefarm
ul. Plac Wolności - 91 39 20 203
Cardia
ul. 700 - lecia - 91 39 21 330
Niebieska
ul. 15 Lutego - 91 43 26 177
Asa
ul. Warszawska - 91 39 20 494
Niebieska 2
ul. Kościuszki - 91 57 90 830
Nowa Farmacja
ul. Bohaterów Warszawy - 91 57 30 437

Taksówki - 91 39 20 260

Pomoc drogowa
Grzegorz Irzymski - 91 39 22 402; 
 601 893 944
Andrzej Słomski - 665 770 442
Krzysztof Pietrzak - 601 938 293
R&J MIX - 608 731 620

Urząd Gminy
Wójt - 91 39 10 390
Kierownik USC, St. ds. obywatelskich
 i ewidencji ludności  - 508 499 549
St. ds. podatków i opłat  - 508 499 661
St. ds. zarządzania kryzysowego, obrony cy-
wilnej i ochrony środowiska  - 508 499 580
Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami  
 - 508 499 247
St. ds. obsługi organów Gminy, działalności 

gospodarczej, kultury i zdrowia  - 508 499 567
St. ds. funduszy zewnętrznych, promocji, 
turystyki i sportu  - 508 499 620
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik Anna Kaliczyńska - 508 499 534
Pracownicy socjalni - 508 499 561
 508 499 483
Asystent rodziny Patrycja Bielej - 508 499 621
Gminna Biblioteka Publiczna
Kierownik Krzysztof Górecki - 91 39 10 305

Szkoła Podstawowa im. B. Malinowskiego
Dyrektor Tatiana Olbert - 91 39 10 389
Sekretariat - 91 39 10 380
Przychodnie
NZOZ “Proximus” - 91 39 10 310
Punkt apteczny - 91 39 11 611
Poczta - 91 39 10 323
Parafia pw. NP NMP w Osinie - 91 39 10 386

INFOrmaTOr lOkalNY - OSINa

Materiał                                      cena do 100 kg cena powyżej 100 kg
1. Miedź                   18,00 zł/kg               19,00 zł/kg
4. Mosiądz       11,00 zł/kg               11,50 zł/kg
5. Akumulatory         2,50 zł/kg                 2,70 zł/kg
6. Felgi aluminiowe        4,80 zł/kg                 5,00 zł/kg
7. Ołów          5,20 zł/kg                 5,50 zł/kg
8. Aluminium elektryczne       5,00 zł/kg                5,50 zł/kg
9. Aluminium grube        4,20 zł/kg                4,50 zł/kg
10. Aluminium niesort       3,80 zł/kg                4,00 zł/kg
Materiał                                      cena do 1000 kg cena powyżej 1000 kg
1. Złom cienki (blacha)      0,58 zł/kg                0,60 zł/kg
2. Złom gruby (wsad, żeliwo)           0,78 zł/kg                0,80 zł/kg

Skup hurtowy metali kolorowych 

Przy wadze ok. 1000 kg metali kolorowych ceny do negocjacji

Firma P.P.U.H. Oskar Bonda w Nowogardzie • ul. Nadtorowa 14b

Płatne gotówką od ręki
więcej informacji  tel. 511 444 559

Do wygrania BON O WARTOŚCI 20 ZŁ do odebrania w Redakcji DN.
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowane 
prace do redakcji Dziennika.
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Imię i nazwisko .......................................................................................  tel. ...............................................................  

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

wana nagroda książka ufundowana przez Wydawnictwo Zapraszamy   pn-pt 8:00-18:00

Dewocjonalia - stoisko w sklepie

poleca
Różańce, 
Lichtarze

                Świece do chrztu, itp.

krZYŻÓWka Dziennika

Pionowo:
1. miasto w RPA
2. masturbacja
3. 3,14
4. matka Learcha
5. człowiek bez ubrania
6. symbol chemiczny Nobla
7. gnom, skrzat
8. na koszyki
9. angielskie konfitury
10. 1/100 hektara
11. śpiewający kabaret
12. naszyjnik z rzeźbą
13. kasztanowa dróżka
14. powstanie w Konstantynopolu
15. ptak wodny
16. samiec kozy domowej
17. litera grecka
18. konspiracyjna organizacja wojskowa
19. rywal Sony
20. naczynie laboratoryjne
21. irlandzka nazwa Irlandii
22. syn Kreuzy
23. wystawiana w Teatrze Wielkim
24. poetycznie o Anglii
25. z runem na grzbiecie
26. syn Posejdona
27. hawajska gitara
28. Geppert, piosenkarka
29. punkt wysokości na mapie
30. płonący kawał drewna
31. Anatolij, szachista
32. dopływ Narwi

33. damski kostium plażowy
34. unosi się nad mokradłami
35. miasto nad Bobrem
36. sól lub ester kwasu octowego
37. dźwięk „A” obniżony o dwa półtony
38. zakon katolicki założony w Citeaux
39. środek owadobójczy
40. kierowany wydech
41. obelisk wyciosany z jednej bryły
42. przysmak, frykas
43. kto? ...?
44. zebranie, konferencja
45. masa do papy
46. jaźń
47. skarbiec z baśni
48. rzeka na Ukrainie
49. przód, wierzch
50. do kąpieli w łazience
51. żadna nie hańbi
52. rodzaj długiego szala z piór
53. rzeka w Albanii
54. papuga z długim, kolorowym ogo-
nem
55. miasto w Turcji
56. wada wzroku
57. „tak” naszych południowych braci
58. kryty pomost statku
59. prezydent filaretów
60. Thomas, ang. pisarz z XVI w.
61. Y dla chemika
62. komputer osobisty
63. egipskie bóstwo słońca

Poziomo:
64. pod rusztem
65. symbol niklu
66. likwidacja
67. burza, nawałnica
68. ekskluzywna dzielnica Warszawy
69. szczyt Filipin
70. autor „Skrzydeł nad Warszawą”
71. wschodni Jan
72. ad acta
73. miasto w zespole miejskim Nowe-
go Jorku
74. miasto w środkowo-zachodnich 
Włoszech
75. obok Tytusa i Romka w znanym ko-
miksie
76. kwasy w komórce
77. zgoda, w porządku
78. Indianie z czubami
79. Epos, wielki poemat epicki
80. kolor liliowy
81. urząd lokalowy
82. jeden z sędziów w Hadesie
83. np. żyto
84. mały kocioł
85. Katarzyna z telewizji
86. symbol srebra
87. pochodna amoniaku
88. zieleń na pustyni
89. jeśli zielone to leśne lub rolne
90. symbol argonu
91. ratuje taterników
92. Midori ..., japońska łyżwiarka

93. źródło światła
94. płyta kompaktowa
95. for
96. polski chirurg, ortopeda (1896-1995)
97. dźwięk a + półton
98. rycerz, hiszpański bohater
99. muzyczny taktomierz
100. cienkie nici do haftowania
101. żużel na ściankach pieca
102. ogniem zionie, a nie śliną
103. słone jezioro w Turcji
104. odmiana złotej rybki
105. święty byk
106. ... Clapton
107. na przynętę
108. harcerz w „zerówce”
109. płw. w Nowej Funlandii
110. ludowy taniec węgierski
111. Indianie z Kanady
112. grecka bogini zła
113. miara kąta
114. żołnierz w niewoli
115. brat Chryzala z komedii Moliera 
„Uczone białogłowy”
116. prowincja z ordami
117. kobieta jeżdżąca konno
118. antonim zenitu

PODPOWIEDŹ: ARCT, ARYST, AVALON, 
KAMEA, PAARL, RO.

B
A
N
E
R
Y oraz

WYDRUKI
WIELKOFORMATOWE

e-mail: gra�k@domjudy.pl

NA
JT
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z projektem 

z dostarczeniem

tel. 91 577 2007

rozwiązanie krzyżówki dla 
dorosłych :Wszystko jest w czło-
wieku paradoksalne 

Urszula Kaczmarek, Marek Ko-
zioł, Christiana Syfert, Maria Kloch, 
Henryk Rosa, Małgorzata Kraw-
czyk, Szymon Rybarczyk, Nata-
lia Furmańczyk, Oliwia Feliksiak, 
Malwina Bryndza, Halina Stefań-
ska, Agnieszka Skowrońska, Zdzi-
sława Chocian, Renata Dumańska, 
Ewelina Tomczak, Renata Wierta-
lak, Genowefa Maćkowska, Anita 
Budzich, Angelika Konior, Krysty-
na Lameta, Halina Galus, Krystyna 
Perdek, Stanisław Strzelczyk, Pa-
weł Rajszel, Danuta Skowron

Zwycięzcy książka: Renata 
Wiertalak

Zwycięzcy prenumerata : Hali-
na Galus. Marek Kozioł

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

Dla naszych najmłodszych 
Magdalena Skowrońska, Julia 

Furmańczyk, Wiktoria Fluder, Bar-
tek Feliksiak, Kacper Danicki

Zwycięzca: Madzia Skowrońska
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Informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

rOZkŁaD JaZDY BU SÓW

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

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

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

rozkład jazdy komunikacji miejskiej

rOZkŁaD JaZDY PkP
kierunek Szczecin Główny:

Godz. Odjazdu:
Nowogard

Stacje pośred-
nie:

Przystanek 
końcowy:

Szczecin Głów-
ny

04:50
pon.-piąt.

Wyszomierz, 
Osina, 
Mosty, 

Goleniów, 
Kliniska, 

Szczecin Dąbie, 
Szczecin Zdroje, 

Szczecin Port 
Centralny,

05:48

06:36
pon.-sob. 07:38

07:47
pon.-niedz. 08:59

10:21
pon.-niedz. 11:34

14:27
pon.-niedz. 15:40

16:36
pon.-niedz. 17:49

18:39
pon.-niedz. 19:55

kierunek kołobrzeg:

Godz. Odjazdu:
Nowogard

Stacje pośred-
nie:

Przystanek 
końcowy:
kołobrzeg

07:48
pon.-sob.

Żabowo, 
Płoty, 

Baszewice, 
Gryfice, 
Gąbin, 

Trzebiatów, 
Bieczyno Po-

morskie,
 Karcino, 

Głowaczewo, 
Stary Borek, 

Kołobrzeg Sta-
dion

09:02

09:20
sobota,niedziela 10:29

11:49
pon.-niedz. 13:00

13:47
pon.-piąt. 15:07

15:56
pon.-niedz. 17:15

17:57
pon.-niedz 19:19

20:23
pon.-sob. 21:37

21:55
pon-piąt., nie-

dziela
1 przesiadka

22:59

Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 7:05 8:05 11:10 12:15 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 7:06 8:06 11:11 12:16 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 7:08 8:08 11:13 12:18 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 7:09 8:10 11:14 12:19 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:11 8:12 11:16 12:21 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:12 8:14 11:17 12:22 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:13 8:15 11:18 12:23 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:15 8:17 11:20 12:25 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < < 8:18 < 12:27 < < 16:07 < <
10 Dworzec PKS < < < < < < < < < < <
11 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:16 8:19 11:21 12:29 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
12 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:17 8:20 11:22 12:30 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
13 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:18 8:21 11:23 12:31 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
14 ul. Ogrodowa < 6:20 < < 11:25 12:33 13:45 15:10 16:13 17:10 <
15 ul. Poniatowskiego < 6:21 < < 11:26 12:34 13:46 15:11 16:14 17:11 <
16 ul. Żeromskiego 5:42 6:22 7:20 8:23 11:27 12:35 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
17 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:23 7:21 8:24 11:28 12:36 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
18 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:24 7:22 8:25 11:29 12:37 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02
19 ul. Radosława 5:45 6:25 7:27 8:26 11:35 12:40 13:55 15:17 16:20 17:15 18:03

 OS. BEMA –  UL. KOŚCIUSZKI 36 -  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

z powrotem
POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 26 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:28 8:39 11:45 12:50 14:30 15:30 16:30 17:25 18:10
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:29 8:40 11:46 12:51 14:31 15:31 16:31 17:26 18:11
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:31 8:42 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:33 8:44 11:48 12:53 14:33 15:33 16:33 17:28 18:13
5 ul. Ogrodowa < 6:35 7:35 8:46 11:50 12:55 < 15:35 16:35 17:30 <
6 ul. Poniatowskiego < 6:36 7:36 8:47 11:51 12:56 < 15:36 16:36 17:31 <
7 ul. 700 Lecia 5:49 6:38 7:38 8:49 11:53 12:58 14:35 15:38 16:38 17:33 18:15
8 ul. 5-go Marca 5:51 6:40 7:40 8:51 11:55 13:00 14:37 15:40 16:40 17:35 18:17
9 ul. Kościuszki 36 5:53 6:42 7:42 8:53 11:57 13:02 14:39 15:42 16:42 17:37 18:19

10 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:43 7:43 8:54 11:58 13:03 14:40 15:43 16:43 17:38 18:20
11 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:44 7:44 8:55 11:59 13:04 14:41 15:44 16:44 17:39 18:21
12 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:45 7:45 8:56 12:00 13:05 14:42 15:45 16:45 17:40 18:22
13 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:46 7:46 8:57 12:01 13:06 14:43 15:46 16:46 17:41 18:23
14 ul. Bema 9 5:58 6:47 7:47 8:58 12:02 13:07 14:44 15:47 16:47 17:42 18:24
15 Osiedle Bema 5:59 6:48 7:48 8:59 12:03 13:11 14:45 15:48 16:48 17:43 18:25

OBJAŚNIENIA:

 UL. RADOSŁAWA –  UL. KOŚCIUSZKI 36 –   OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM
SZ 25

1
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

 DWORZEC PKS – OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM
SZ 25

1
E, F

1 Osiedle Bema 9:00
2 ul. Bema 1 9:01
3 ul. Armii Krajowej 17 9:03
4 ul. Kościuszki 36 9:04
5 ul. Wojska Polskiego 4 9:05
6 ul. Kościelna 9:06
7 Dworzec PKS 9:08

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

LP Dworce i przystanki

 OS. BEMA –  DWORZEC PKS

OS. Bema – Ul. kOŚCIUSZkI 36 - Ul. raDOSŁaWa

Ul. raDOSŁaWa – Ul. kOŚCIUSZkI 36  - OS. Bema

DWOrZeC PkS - OS. Bema OS. Bema - DWOrZeC PkS

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
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FIRMA JOGA  •  ul. Górna 4  •  72-200 Nowogard  
 Tel./Fax 91 39 25 501  •  695 100 700  •  695 400 600

Wyposaż swój dom w OKNA PCV 
o najwyższym standarcie światowym, 

dzięki którym obniżysz koszty ogrzewania
z profilu 

ALPHALINE  
profil 6 komorowy w kl. A
z wkładem termicznym 
i uszczelką środkową 
gwarantującą doskonałą 
szczelność

Do produkcji okien 

nie stosujemy pro�lii

z recyklingu !!!

i wysokiej jakości
OKUCIA MACO

Ponad 22 lat doświadczenia w produkcji okien. ZAUFAJ specjalistom! 

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

Usuwamy z powierzchni:
- Farby, Kleje, Lakiery, Tłuszcze, Sadze, 
- Osady organiczne i przemysłowe
- Rdzę i wiele innych

DOJEŻDŻAMY DO KLIENTA
Tel. 694 82 99 82

509 329 023
e-mail: ecosoda.j.l@gmail.com

Proponujemy usługi dla:
- Warsztatów samochodowych
- Przemysłu spożywczego
- Rolnictwa
- Zarządców nieruchomości

OFERUJEMY USŁUGI
PIASKOWANIA 

(sodowania)

@stylizacjapaznokci.sarakomosa@stylizacjapaznokci.sarakomosa

tel.  510  384  013
ul. Boh. Warszawy 92

ul. Boh. Warszawy 92 • NOWOGARD

STYLIZACJA PAZNOKCI 
S A R A  K O M O S A

Krzysztof Zawierucha
tel. 881 428 170

STUDIO FRYZJERSKIE MĘSKIE
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POLSKI WYDAWCA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

żyto, pszenżyto, jęczmień, 
owies, rzepak, łubin, gryka, groch, 

len, kukurydzę oraz słonecznik.

Sami odbieramy, szybka płatność, 
konkurencyjne ceny.

Wapno nawozowe granulowane
w najlepszej cenie na rynku. 

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B

e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl

Skup zbóż: 
91 43 57 720, 602 21 21 25

Transport: 662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160

Uwaga najbliższe 
bezpłatne porady 
prawne w piątek

godz. 13.00-15.00
w redakcji ul. Boh. Warszawy 7A

(informujemy, że godziny dyżurów radcy 
prawnego mogą ulegać zmianom)

Remont ulicy 
Żeromskiego Mają nowego busa

R E K L A M A
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

Śmigiel Ryszard

ŚR

KOMPLEKSOWE  USŁUGI
& ŚMIGIEL

Zakład Kamieniarski
- Nagrobki - Grobowce - Parapety - Schody

Kwiaciarnia
- Znicze - Kwiaty - Wiązanki - Wieńce

Tel. 601 595 069, 91 392 18 14
     e-mail: puhp.smigiel@wp.pl
   www.kamieniarstwo-smigiel.pl

Korzystając z naszych usług pogrzebowych zyskasz
-10%  RABATU  NA  USŁUGI  KAMIENIARSKIE

UL. CMENTARNA 3,  72-200 NOWOGARD

       Usługi Pogrzebowe 
        Grzegorz Śmigiel
- Trumny - Urny - Ekshumacje - Przewozy
         Obudowy - Krzyże - Tabliczki

Kontakt całodobowy: 693 230 190
      e-mail: memoris.zp@o2.pl
            www.memoris.eu

OgłOszEniE
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   Kronika policyjnanasza sonda  
11 marca, niedziela, w całej Polsce była pierwszą niedzielą z 
zakazem handlu. Duże sklepy były nieczynne. Zapytaliśmy 
więc przechodniów Nowogardu, czy ten dzień miał na ich 
samopoczucie jakiś wpływ? 

Pani Stanisława: W niedzielę 
wyszłam na dwór i przy pięknej, 
sprzyjającej wyjściom pogodzie, 
było widać sporo ludzi. Jestem tego 
zdania, że w weekend powinno być 
wolne. Tak walczyliśmy o te sobo-
ty, żeby były wolne od pracy i na-
rzekaliśmy na komunę, a co teraz 
robimy? Uważam, że powinny być 
wolne nie tylko niedziele, ale tak-
że i soboty. Dzieci nie znają matek, 

no, bo kiedy, jak pracują?  Bo, czy ja coś innego kupię w niedzielę? Jeżeli 
nie kupię tego w piątek, czy w sobotę, to czy stanie się coś strasznego, jak 
pójdę do sklepu w poniedziałek? Absolutnie nie. Dlatego jestem za tym, 
żeby niedziele były wolne od handlu, a i soboty także.

Pani Viera: Całą niedzielę by-
łam w Szczecinie i tam wszyst-
kie, nawet te małe sklepiki były za-
mknięte. Uważam, że w niedziele 
sklepy mogłyby być otwarte, bo na 
przykład wczoraj nie mogłam ku-
pić sobie wody. Oczywiście, przy-
zwyczaję się do zamkniętych skle-
pów w niedziele, jednak dla mnie 
nie jest to najlepszy pomysł. 

Pani Maria: Dla mnie w za-
sadzie jest obojętne, czy sklepy w 
niedzielę są otwarte czy zamknię-
te. Chociaż powiem, że lepiej jak 
są otwarte, bo zdarza się, że cze-
goś braknie i wówczas można do-
kupić. Zdarza się to jednak rzad-
ko, więc sądzę, że można przy-
wyknąć do zakazu handlu w nie-
dziele.

Pani Grażyna: Jestem za niedzie-
lami bez handlu. Wczoraj akurat się 
nie przemieszczałam nigdzie, więc 
nawet nie odczułam różnicy w tym, 
czy sklepy są zamknięte, czy nie. 
Uważam, że można sobie kupić po-
trzebne rzeczy na ten jeden dzień i 
tragedii nie ma. Ludzie, którzy pra-
cują w sklepach też muszą odpo-
cząć, a nie, że nie mają siły po ca-
łym tygodniu i jeszcze nie mogą spę-
dzić tego czasu z dziećmi.

Pani Henryka: Niedziela była 
przepiękna! Widok pod Biedron-
ką, gdzie nie było samochodów 
był dla mnie zadowalający. Czuć 
było, że jest to właśnie niedziela, 
a nie jeden ze zwykłych dni. Tak 
jak dawniej, gdzie na przykład dla 
dzieci były ubranka na zwykłe dni 
i na te odświętne, na niedzielę. Je-
stem jak najbardziej za tym, żeby 
niedziele były wolne od handlu.

Rozmawiała Dorota Śmieciuch

 2018/03/04
16:35
Policjanci RRD KPP Go-

leniów zatrzymali Mieczy-
sława P. lat 55, zam. Żabo-
wo, powiat goleniowski za 
kierowanie rowerem będąc 
w stanie nietrzeźwości (1,24 
mg/l). Postępowanie prowa-
dzi KPP Goleniów. 

2018/03/06
00:00
Nieznany sprawca po 

uprzednim wybiciu szyby 
w drzwiach wejściowych do 
baru dokonał kradzieży jed-
nej butelki napoju mirinda 
o pojemności 0,5 L, warto-

śći 3,50 zł, na szkodę Hanny 
M. zam. Nowogard, powiat 
goleniowski. Postępowanie 
prowadzi KP Nowogard.

2018/03/07
13:41
Dzielnicowi KP Nowo-

gard zatrzymali Arkadiu-
sza M. lat 49, zam. Nowo-
gard, powiat goleniowski na 
podstawie postanowienia 
PO Gorzów Wielkopolski w 
celu zatrzymania i doprowa-
dzenia do PO Gorzów Wiel-
kopolski na czynności.

2018/03/09
06:00
Patrol OPI KP Nowogard 

dokonał zatrzymania Mar-
cina W, lat 41, zam. Nowo-
gard, powiat Goleniów po-
szukiwanego przez Sąd Re-
jonowy w Goleniowie. Po-
stępowanie prowadzi KP 
Nowogard.

2018/03/10
11:32
Kolizja w Nowogardzie na 

ul.3 Maja, kierujący pojaz-
dem marki Audi, zam. No-
wogard, uderzył w pojazd 
marki Mercedes. Ukarany 
mandatem karnym.

KPP Goleniów

W TYCH DniACH ODEszLi DO WiECznOŚCi

Maria Ejmocka: lat 89, zmarła 11.03.2018r., pogrzeb odbędzie się 14.03.2018 r., o godz. 14:00 
na cmentarzu w Nowogardzie.

Kazimierz Piotrowski: lat 75, zmarł 11.03.2018r., pogrzeb odbędzie się 14.03.2018 r., o godz. 
12:00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Henryk Wojciechowski: lat 58, zmarł 7.03.2018r., pogrzeb odbędzie się 13.03.2018 r., o godz. 
13:00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Marian Dendał: lat 75, zmarł 12.03.2018r., pogrzeb odbędzie się 14.03.2018 r., o godz. 10:00 
na cmentarzu w Nowogardzie.

 Helena Jabłońska: lat 91, zmarła 12.03.2018r., pogrzeb odbędzie się 14.03.2018 r., o godz. 
16:00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, 
Sebastian Furmańczyk

Uwaga wędkarze!
Zarząd Koła PZW „Tęczak” w ramach obchodów Dnia Wędkarza (przypada na dzień 

19.03) organizuje zawody wędkarskie „Troć Regi” w dniu 18 marca (niedziela). Zapisy w 
sklepie wędkarskim Tęczak przy ul. Waryńskiego do 16.03. Wpisowe 10 zł. 

Zapraszam
Prezes Koła Zygmunt Heland 

Foto-pstryk 

Wrzód w centrum miasta
Taki bałagan i to w samym ser-

cu miasta - zdjęcie wykonane z 
okien byłego hotelu na obiekt, 
gdzie przed laty funkcjonowała 
słynna dyskoteka Cisy. 

Dziś to miejsce schadzek tych, 
co lubią spożywanie napojów wy-
skokowych na świeżym powie-
trzu. Sama nieruchomość też od-
strasza - od lat niszczeje, a jej wła-
ściciel, osoba prywatna, najwyraź-
niej na nią pomysłu nie ma. To o 
tyle smutne, że obiekt położony 
jest choćby w bliskim sąsiedztwie 
zabytkowego ratusza. Z jego okien 
urzędnicy też muszą widzieć ten 
bałagan – pytanie, dlaczego nic z 
tym nie robią? 

MS

OgłOszEniE
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NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

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

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

Masz problem, lub byłeś świadkiem 
ważnego wydarzenia?

skontaktuj się z naszą redakcją!
513 088 309,  91 392 21 65

OgłOszEniE

gospodarstwo Rolne w Kościuszkach koło nowogardu  

zatrudni:
PRACOWniKÓW PRzY PRODUKCJi DROBiU

Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie.
CV proszę wysyłać na adres: biuro.ferma@wp.pl 

tel. kontaktowy 602 299 789

Władza nie reaguje, temat wraca 

Na Reja (znów) toną w błocie 
Mieszkańcy lokali komunalnych przy ul. Reja, aby dojść do swoich domów, muszą przeprawiać się przez błotniste koleiny. Taka sama sytuacja była w ze-
szłym roku. Gmina jednak od tamtej pory nic z tym nie zrobiła. 

- Chciałabym, żeby ktoś nam 
pomógł. Mieszkam na ulicy Mi-
kołaja Reja, na podwórku mamy 
masakrę, nie da rady chodzić, po-
nieważ mamy takie błoto, że mo-
żemy pływać, było to zgłaszane 
i dalej nic - pisze do nas miesz-
kanka jednego z budynków przy 
ul. Reja, należącego do gminy. 

Można dosłownie przeko-
piować tę wypowiedź z zeszłe-
go roku. Wtedy też mieszkań-
cy prosili naszą redakcję o po-
moc przesyłając zdjęcia, bo jak 
twierdzili nie pomagają moni-
ty do gminy, a dokładnie Zarzą-
du Budynków Komunalnych - 
administratora gminnego mie-
nia komunalnego. Mimo, że od 
ostatniej interwencji minęło już 
ponad 12 miesięcy, władza nie 
zrobiła w temacie nic. Problem 
jest o tyle duży, że w budynkach 
przy Reja (zwanych potocznie 
barakami) mieszkają rodziny z 

dziećmi, ale także osoby star-
sze - nierzadko mające proble-
my z poruszaniem się. Pomijając 
już fakt, że brak odpowiedniego 
drenażu, powoduje piętrzenie 
się wód opadowych, a co za tym 
idzie podnoszenie się pozio-
mu fekaliów w pobliskich szam-
bach, które wylewają na podwó-
rze. Nie dość więc, że jest nie-
bezpiecznie, to jeszcze niezdro-
wo, z powodu panującego zagro-
żenia sanitarnego. 

Może tym razem załączone 
zdjęcia obrazujące aktualnie pa-
nującą na ul. Reja sytuację skru-
szy serca odpowiedzianych za 
komunalne mienie w naszym 
mieście i ktoś pomyśli, w jaki 
sposób doprowadzić ten teren 
do cywilizowanych standardów. 
Teraz znaczenie one od takich 
odbiegają-, co widać na załączo-
nych zdjęciach. 

MS

Tak wygląda podwórze przy komunalnym domu na ulicy Reja

interwencja strażaków w Wyszogórze

Krowa wpadła do stawu 
Strażacy musieli ratować krowę, która weszła na lód na stawku w Wyszogórze. Krowa wpadła do wody, gdy lód załamał się 
pod jej  ciężarem. 

W pobliżu  wioskowego staw-
ku w Wyszogórze  (wioska za 
Żabowem) znajduje się  miej-
scowa hodowla krów rasy czer-
wonej. W miniona sobotę całe 
stado tych  krów przebywało na 
wybiegu  gdy jedna z nich po-
dążyła  w kierunku owego  ma-
łego stawku. Stawek był zamar-
znięty dlatego krowa oddali-
ła się po lodzie nieco od brze-
gu. Niestety lód nie był w każ-
dym  miejscu wystarczają-
co gruby i ostatecznie zała-
mał się pod ciężarem zwierzę-
cia. Krowa wpadła do wody 
wystawał  jej  tylko łeb.  Zda-
rzenie zauważyli mieszkańcy, 

którzy wezwali straż pożarną. 
 
Jak poinformował Jakub Micha-
łowski rzecznik  Straży Pożar-
nej  strażacy  wyciągnęli zwie-
rzę z wody na brzeg  za pomo-
cą linek asekuracyjno-ratow-
niczych  a następnie przekaza-
li nieuszkodzoną krowę jej  wła-
ścicielowi. Nie posiadamy aktu-
alnie wiedzy jaka krowa osta-
tecznie zniosła te kąpiel w stylu 
morsa  i czy nie zapadła na kro-
wie przeziębienie  

red

 

OgłOszEniE

To do tego stawu wpadła krowa z pobliskiego gospodarstwa, którą uratowali strażacy. Foto. Superportal24.pl

Stado czerwonych krów - jedno z tych zwięrząt wpadło do stawu

OgłOszEniE
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W sprawie chodnika w Warnkowie i pieszojezdni w Kulicach

Dokończą sesję za tydzień 
Radni przyjęli uchwałę intencyjną, wyrażając zgodę, aby gmina dołożyła pół miliona złotych na budowę chodnika do Warnkowa. Nie doszło jednak do 
głosowania nad uchwałą, która zabezpieczała tę kwotę w budżecie. Spodziewane kontrowersje wywołał bowiem pomysł burmistrza, aby inwestycję w 
Warnkowie sfinansować kosztem budowy ciągu pieszo-rowerowego w Kulicach, który już jest w fazie projektowania. 

Jak informowaliśmy w miniony 
piątek, 9 marca, odbyła się sesja 
Rady Miejskiej zwołana na wnio-
sek burmistrza Nowogardu, tzw. 
sesja nadzwyczajna. Głównym te-
matem obrad była sprawa budowy 
chodnika do Warnkowa i przez 
wieś (o tym więcej w osobnym 
tekście), na jaką przetarg ogłosił 
już zarządca drogi, czyli Zachod-
niopomorski Zarząd Dróg Woje-
wódzkich z Koszalina (ZZDW). 
Koszt budowy chodnika ma wy-
nieść ok. 1 mln złotych. Burmistrz 
chce, aby gmina dołożyła połowę 
tej kwoty, bo jak twierdzi, to za 
aprobatą części radnych, umówił 
się z jednym z wicemarszałków 
województwa. R. Czapla przygo-
tował zatem uchwałę mającą za-
bezpieczyć odpowiednią sumę. 
Uchwała jednak od samego po-
czątku wzbudziła kontrowersje- 
burmistrz chce bowiem, aby po-

kryć „Warnkowo” ściągając z bu-
dżetu pieniądze na budowę ciągu 
pieszo-rowerowego w Kulicach, 
który już jest w fazie projektowa-
nia. Zdaniem R. Czapli powiat 
(właściciel drogi w Kulicach) i tak 
nie jest w stanie w tym roku wy-
konać tej inwestycji. Jednak obec-
ny na sali obrad starosta Tomasz 
Kulinicz był innego zdania- uwa-
żał, że jest to możliwe. Oświadczył 
nawet, że w budżecie powiatu są 
na to pieniądze. 

Ostatecznie, po dość burzli-
wej debacie, radni przyjęli tylko 
uchwałę intencyjną, dającą „zie-
lone światło” na udzielenie dota-
cji na budowę chodnika w Warn-
kowie, ale już do głosowania nad 
uchwałą budżetową nie doszło. 
W trakcie dyskusji kilku radnych 
salę opuściło i ostatecznie nie było 
wymaganej większości, aby moż-
na było głosować. Przewodniczą-

cy RM, Piotr Słomski zmuszony 
był obrady przerwać i wyznaczyć 
dzień, w którym sesja będzie do-
kończona- padło na 21 marca, a 
więc za tydzień w środę. Wszyst-
ko wskazuje jednak na to, że rad-
ni nie będę się chcieli zgodzić, aby 

kosztem inwestycji w Kulicach 
zrealizować zadanie w Warnko-
wie i będą apelować do burmi-
strza o wskazanie innych źródeł 
na pokrycie tej inwestycji- tak 
przynajmniej można wnioskować 
po piątkowej debacie.  Radni ja-

sno podkreślają, że wykonać nale-
ży obie inwestycje. 

W trakcie piątkowej sesji na jaw 
wyszły jednak dość kontrowersyj-
ne kulisy związane z planowaną 
budowę w Warnkowie, o czym pi-
szemy w tekście poniżej. 

MS

Pierwsze minuty zwołanej na wniosek burmistrza sesji Rady Miejskiej, jaka odbyła się w miniony piątek- sesja zostanie dokoń-
czona jednak w przyszłym tygodniu, w środę

Rowerem nie pojadą, na pieszo nie dojdą 
Ciekawe informacje dotyczące planowanej budowy chodnika do Warnkowa wyszły na jaw, w trakcie piątkowej sesji Rady Miejskiej. Okazało się, że projekt 
chodnika, a nie jak oczekiwano pieszojezdni, wykonany został nie przez zarządcę tej drogi wojewódzkiej, ale przez… gminę, i to na jej koszt.  Mało tego, 
nie będzie on się łączył z wiaduktem do Karska- skończy się dosłownie w polu. 

W trakcie burzliwej dyskusji 
nad tym, czy chodnik w Warn-
kowie musi zostać dofinanso-
wany kosztem budowy ciągu ro-
werowo-pieszego w Kulicach 
(o tym w tekście powyżej) rad-
ny Marcin Nieradka zadał pyta-
nie burmistrzowi, dokąd chod-
nik ten będzie wybudowany. 
Burmistrz odpowiedzi na py-
tanie nie znał, toteż wyznaczył 
do jej udzielenia Tadeusza Fiej-
dasza kierownika Wydziału Go-
spodarki Komunalnej, Miesz-
kaniowej i Ochrony Środowi-
ska. Ku zaskoczeniu radnych i 
będących na sali mieszkańców 
wsi, urzędnik poinformował, 

że chodnik będzie wybudowa-
ny tylko do końca miejscowo-
ści- w okolicy lustra drogowe-
go, przy wyjeździe z ostatnich 
posesji. To oznacza, że nie bę-
dzie on skomunikowany z wia-
duktem w Karsku, na którym 
jest pas, z którego mogą korzy-
stać piesi. Mało tego, jak się póź-
niej również okazało - to wła-
śnie gmina tak zaplanowała całą 
inwestycję. Na pytanie radnego 
Michała Kraty, kto zrobił pro-
jekt chodnika, T. Fiejdasz odpo-
wiedział - my, czyli Urząd Miej-
ski. Nie zdradzono jednak ile to 
kosztowało. Radni pytali więc 
dalej: skoro gmina sama projekt 

tworzyła, to, czy może go jesz-
cze dopracować, by po pierw-
sze zamiast chodnika, był to ciąg 
pieszo-rowerowy, a po drugie, 
aby Warnkowo skomunikować 
z Karskiem. Odpowiedź przed-
stawicieli gminy była wymijają-
ca. Zdaniem urzędników, w tym 
miejscu musi powstać chodnik, 
bo inaczej trzeba by wchodzić 
w drogę - słowem jest za wąsko, 
aby wybudować pieszo-jezdnię.  
Ponadto, stwierdzono, że rze-
komo chodnikiem też będą mo-
gli poruszać się rowerzyści - to 
akurat nieprawda, tzn. po chod-
niku rowerem jeździć nie wolno 
w myśl przepisów o ruchu dro-
gowym, o czym zresztą w ostat-
nich tygodniach przekonali się 
miłośnicy jednośladów, w trak-
cie wzmożonych kontroli poli-
cyjnych, po których wielu otrzy-
mało mandaty za jazdę chodni-
kiem. Wystąpiliśmy do Policji 
o przesłanie zestawienia ilości 
mandatów nałożonych za jazdę 
rowerem po chodnikach w ostat-
nim roku. Być może taki „do-
wód” uzmysłowi wreszcie naszej 
gminie, że robienie do Warnko-
wa tylko chodnika zamiast cią-
gu pieszo- rowerowego, to błąd 
narażający rowerzystów na nie-
bezpieczeństwo i łamanie prawa 
i zarazem marnotrawstwo środ-

ków publicznych. Marnotraw-
stwo, ponieważ ciąg jest tylko 
niewiele droższy od chodnika, 
a rozwiązuje kompleksowo pro-
blem komunikacyjny. Co do po-
łączenia Warnkowa z Karskiem, 
to ze strony urzędników padła 
jedynie dość mglista deklaracja, 
że gmina jeszcze o tym poroz-
mawia z właścicielem drogi. Ile 
lat czasem te rozmowy trwają, to 
najlepiej widać właśnie na przy-
kładzie tej inwestycji- chodnik 
do Warnkowa, to temat jeszcze 
z poprzedniej kadencji, a nie-
którzy twierdzą, że nawet tro-
chę dalej. 

Na dzisiaj fakty są takie: 
ZZDW ogłosił przetarg tylko 
na chodnik, dołączając do nie-

go projekt opracowany przez 
gminę Nowogard, a więc raczej 
w tym temacie klamka zapadła. 
Istnieje zatem ryzyko, że za mi-
lion złotych, w tym nasze pół 
miliona, (wbrew propagando-
wym twierdzeniom drugie pół 
to też „nasze”, bo publiczne) po-
wstanie inwestycja tylko w po-
łowicznym stopniu rozwiązują-
ca problemy komunikacyjne i 
bezpieczeństwo korzystających 
w tym miejscu z drogi 106, czyli 
głównie mieszkańców Warnko-
wa i Karska, a więc dwóch miej-
scowości, gdzie kwitnie w ostat-
nich latach rozbudowa jednoro-
dzinna. 

MS

Tu kończy się chodnik prowadzący od samego Karska w kierunku Warnkowa, jaki 
powstał przy okazji budowy węzła zjazdowego z obwodnicy. Dalej będzie trzeba 
przejść po trawiastym poboczu

Gdzieś w tym miejscu ma mieć swój koniec chodnik, jaki wspólnie z ZZDW chce wy-
budować Burmistrz
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„Byłoby prawdziwym szczęściem dla złych,
a nieszczęściem dla dobrych,

gdyby ze śmiercią wszystko się kończyło”
Platon

Serdeczne podziękowania dla 
Księdza Proboszcza Grzegorza Legutko 

za odprawienie Mszy Świętej, dla 
Pani Prezes Związku Sybiraków 

Franciszki Kobylińskiej za wsparcie 
i pożegnianie, dla Pani Dyrektor 

Joanny Wardzińskiej i pracowników
 Ośrodka Szkolno-Wychowawczego za 

okazaną pomoc i wsparcie oraz wszystkim, 
którzy uczestniczyli  w ostatniej drodze 

Śp. HELENY KOZINA
z domu Nejranowska

 składa 
pogrążona w smutku rodzina 

Prace tylko na fragmencie ulicy

Remont Żeromskiego
W poniedziałek, 12 marca, rozpoczął się remont odcinka ulicy Żeromskiego od strony ul. Bohaterów Warszawy do skrzyżowania z ul. Ks. J. Poniatowskie-
go. Jest to pierwszy etap remontu, który w przyszłości ma objąć całą ulicę Żeromskiego.

Rozpoczął się remont ulicy Żeromskiego, na odcinku od skrzyżowania ul. Ks.J.Poniatowskiego z ul. Boh.Warszawy.

Wykonawcą zarówno pro-
jektu, jak i przebudowy drogi 
jest firma PRD Nowogard SA, 
która w czwartym przetargu, 
rozstrzygniętym w paździer-
niku 2017 roku, zaproponowa-
ła na wykonanie zadania kwo-
tę 314 952,57 tys. złotych. Była 
to jedyna oferta.

Wykonawca, zobowiązany 
był najpierw sporządzić pro-
jekt techniczny obejmujący ca-
łość zadania, czyli jezdnię oraz 
chodniki po obydwu stronach. 
Realizacja przebudowy dróg 
i chodników przy ul. Żerom-
skiego jest etapowana: wyko-
nawca wykona cały zakres wy-
nikający z wcześniej opraco-
wanego przez siebie projektu, 
z wyjątkiem chodnika poło-
żonego z prawej strony jezdni 
patrząc od strony ul. Ks. J. Po-
niatowskiego. Jak poinformo-
wał nas jeden z pracowników 
firmy, w trakcie prac wyko-
nana zostanie między innymi 
nowa nawierzchnia, krawęż-
niki, wjazdy do posesji a także 
chodnik z lewej strony, patrząc 
od ulicy Poniatowskiego.

Zakres przebudowy obej-
muje odcinek pomiędzy uli-
cą Bohaterów Warszawy będą-
cą częścią drogi wojewódzkiej 

nr 144, a ulicą ks. J. Poniatow-
skiego będącą częścią drogi 
wojewódzkiej nr 106. Długość 
przebudowy odcinka wynosi 
ok. 225 m i obejmuje również 
jego włączenie do dróg woje-
wódzkich. Zakończenie prze-
budowy planowane jest zgod-
nie z podpisaną umową do 30 
kwietnia tego roku, jednak bę-
dzie też zależne od warunków 
atmosferycznych. 

Przypomnijmy, że już w 
ubiegłym roku radni zabezpie-
czyli pieniądze na remont ca-
łej ulicy Żeromskiego. Wnio-
skował o to Radny Bogusław 
Dziura. Burmistrz postanowił 
jednak inwestycje te podzie-
lić na etapy, choć nie taka była 
wola Rady. Sam też podjął tak-
że decyzję, iż remont drogi za-
cznie się od skrzyżowania z ul. 
Boh. Warszawy, chociaż Rada 
Miejska w Nowogardzie pro-
siła, aby w pierwszej kolejno-
ści naprawić chodniki i jezd-
nię przy Szkole Podstawowej 
nr 2 i Przedszkolu nr 1 – a więc 
od drugiego końca ulicy. Kie-
dy i czy w ogóle pozostałe frag-
menty doczekają się remontu, 
Urząd Miejski nie informuje.

  DŚ

Przy Jana Pawła ii, ale nie tylko

Do garażu najlepiej kajakiem
Do naszej redakcji zatelefonował mieszkaniec Nowogardu, który zwraca uwagę na zalany 
teren przy garażach na ulicy Jana Pawła II. 

Dojazd do garaży nie jest utwar-
dzony w żaden sposób. Dlatego w 
okresie odwilży, a także zwiększo-
nych opadów, woda zalewa cały te-
ren. Przez to tworzą się kałuże, a 
ludzie garażujący tam samochody 
mają do nich utrudniony dostęp. – 
Taka sytuacja jest co roku, ale w tym 
to już naprawdę jest dramat. O ile sa-
mochodem da się jakoś przejechać, 
tak żeby z niego wyjść i otworzyć 
drzwi, pojawia się problem z wyj-
ściem z garażu - mówi mężczyzna. 

Jak się dowiedzieliśmy, teren na 
którym garaże są postawione, należy 
do Gminy. Nasz rozmówca twierdzi, 
że problem był już zgłaszany urzęd-
nikom z ZBK, ale jak do tej pory 
nikt się tym nie zajął. 

Podobny zresztą problem od lat 
występuje także przy garażach znaj-
dujących się przy ul. Ks. Racibora 
I, o czym także wielokrotnie infor-
mowaliśmy. Niestety i tam jak dotąd 
użytkownicy garaży nie mogą się 
doczekać żadnej interwencji. 

Gdyby to był film komediowy, to 
można by sobie wyobrazić taką sce-
nę, że do garaży podpływa się kaja-
kiem- niestety w naszej gminie tak 
wygląda rzeczywistość i raczej mało 
komu z tego powodu do śmiechu. 

DŚ

Takie własnie rozległe kałuże muszą pokonywać mieskzańcy, którzy w garażach 
przy ul. Jana Pawła II trzymają swoje samochody

Zalana droga pomiędzy garażami przy ul. Jana Pawła II
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50 lat minęło a prawda  
nadal w archiwach

Motto: Oni to dopiero daliby nam w dupę (Stefan Kisielewski)

1. W tych dniach obchodzono ofi-
cjalnie 50. rocznicę Marca 68. Po-
wszechna wiedza o wydarzeniach 
Marca 68 ogranicza się do skontak-
towania samego faktu i co najwyżej 
kilku, nie ujawniających istoty tych 
wydarzeń, okoliczności zewnętrz-
nych. Wszyscy więc wiemy,  że mar-
cowe protesty były wyrazem sprze-
ciwu wobec postępowania ówcze-
snych władz, ale zupełnie nieznane 
powszechnie są motywy przyświe-
cające tym, którzy wówczas sprzeci-
wiali się tamtejszej władzy. Czy cho-
dziło zatem organizatorom protestu 
o wolność, o suwerenność Polski czy 
Marzec 68 był (jak często próbuje się 
go historycznie komponować) swo-
istym preludium do wolnościowego 
zrywu wyrażonego w sierpniu 1981 
roku powstaniem Solidarności? Nic 
bardziej mylnego. Takie szlachetne 
zamiary, aczkolwiek zostały przy-
pisane przez wielu  publicystów i 
niektórych hagiografów, niewiele 
mają wspólnego z realiami. Aby zna-
leźć odpowiedź na postawione wy-
żej pytanie oddajmy głos ideowym 
twórcom marca 68. Oni naturalnie 
zgodnie z prawdą rzeczy wyrazili 
dlaczego wystąpili przeciw Gomółce 
i jego ekipie oraz jakie cele chcieli 
osiągnąć. Zawarli to zaś w tekście: 
List otwarty do Partii - Jacka Kuronia 
i Karola Modzelewskiego, napisany 
przez wymienionych na 3 lata przed 
marcowym przesileniem po wyda-
leniu ich z PZPR 27 XI 1964 r. Au-
torzy wykładają tu “kawę na ławę” 
swój pogląd na to, kto z ich punktu 
widzenia jest głównym wrogiem 
politycznym, a jest to… prawica 
(chłopstwo) i Kościół. Do PZPR zaś 
(nazywają ją w tym liście „rządzącą 
biurokracją”) nie mają bynajmniej 
pretensji o łamanie wolności i służe-
nie Moskwie. Ale  atakując, zresztą 
ze skrajnie lewackich pozycji, za-
rzucają jej zbytnią uległość prawicy 
i Kościołowi, co skutkuje brakiem 
postępów w realizacji prawdziwej 
(marksowskiej)  dyktatury proleta-
riatu. List ten obecnie nie jest roz-
powszechniany, ponieważ mógłby 
istotnie zaszkodzić oficjalnej mitolo-
gii Marca 68, która w imię politycz-
nej poprawności nie jest kwestiono-
wana zasadniczo przez żadne nawet 
przeciwstawne ideowo aktualne siły 
polityczne. W imię jednak pozna-
nia prawdy publikujemy najbardziej 

szokujące fragmenty tego listu, któ-
ry w istocie wskazuje kto i dlaczego 
wystąpił w marcu 68 roku przeciwko 
ekipie Gomułki:

2. Panująca biurokracja (czyli 
PZPR z ekipa Gomułki - dop. DN) 
jest siłą antyrobotniczą, a więc anta-
gonistyczną. Jest to reakcja najpotęż-
niejsza gdyż ma władzę polityczną i 
panowanie nad produkcją. Żywioły 
tradycyjnej prawicy społecznej nie 
mają żadnej bazy ekonomicznej w 
decydujących sektorach gospodarki 
— przemyśle, budownictwie, trans-
porcie, bankach. Elementy drobnej 
burżuazji — “inicjatywa prywatna” 
w mieście i tzw. kułackie gospodar-
stwa na wsi stanowią margines w 
gospodarce i w strukturze społecznej. 
Duże znaczenie mają natomiast 
grupy i prądy polityczne prawico-
we, z hierarchią kościelną na czele, 
manifestujące swój charakter przez 
nawiązywanie do dawnej, reakcyj-
nej symboliki ideologicznej. System 
biurokratyczny budzi uzasadniony 
sprzeciw i nienawiść mas: jednocze-
śnie utożsamia się on z socjalizmem, 
tłumi bezwzględnie wszelką lewico-
wą opozycję, a tym samym stwarza 
ideologii prawicowej warunki do 
rozprzestrzenia się w masach: ludzie 
szukają ideowych symboli, które by 
wyraziły ich sprzeciw wobec syste-
mu wyzysku i dyktatury, a w bra-
ku opozycji lewicowej wyrażającej 
ich istotne interesy, znajdują stare 
symbole tradycyjnej prawicy. W ten 
sposób dyktatura biurokratyczna-
(PZPR) sprzyja tradycyjnej prawicy 
politycznej, z niektórymi jej odłama-
mi zawiera zresztą pakty oparte na 
kolaboranckich zasadach (PAX), z 
innymi (hierarchia kościelna) — po-
rozumienia oparte na kompromisie. 
Jedyną skuteczną drogą zwalczania 
tradycyjnej prawicy nie jest zatem 
obrona dyktatury biurokratycznej, 
lecz jej konsekwentne zwalczanie i 
demaskowanie z lewicowych pozy-
cji. Program klasy robotniczej nie po-
sługuje się mglistymi symbolami, lecz 
realiami społecznymi: w swej kryty-
ce i radykalizmie swych postulatów 
program ten dystansuje wszelkie 
frazesy nacjonalistyczne i klerykal-
ne, zwraca się przeciw samej istocie 
dyktatury biurokratycznej i odpowia-
da interesom mas. Ma więc wszelkie 
szansę zwycięstwa w walce o poparcie 
mas. Walka z prawicą rządzącą i z 
prawicą w stanie spoczynku jest nie-
rozdzielna. ...Sądzimy, że wszystko 
to daje klasie robotniczej decydujący 
głos w państwie,  a więc zabezpie-
cza przed prawicą. Z tezą, że klasa 
robotnicza jest u nas siłą reakcyjną 
nie zamierzamy dyskutować, gdyż nie 
wyraża ona nic prócz antyrobotniczej 
świadomości klasowej.

3. Trzeba  powiedzieć otwarcie: 
boska Opatrzność nad nami czuwa-
ła, że autorom Listu otwartego i ich 
zwolennikom nie udało się przepro-
wadzić owej “rewolucji antybiuro-
kratycznej” - pisze w tych dniach z 
okazji Marca 68 prof. Jacek Bartyzel 
- Jaki był siermiężno- przaśny “so-
cjalizm realny” Gomułki, taki był: 
tępa propaganda, ateizacja szkolna, 
“dyktatura ciemniaków”, nieustanne 
wzniecanie awantur z Kościołem, 
“aresztowania” obrazu Jasnogórskie-
go, pałowanie wiernych w Nowej 
Hucie, wyrzucenie religii ze szkół, 
aborcja bez żadnych ograniczeń, 
inwigilacja i cenzura, wzmożenie 
werbunku agentury, procesy wyta-
czane środowiskom odradzającej się 
myśli niepodległej oraz pisarzom, 
ale jednak po koszmarnym terrorze 
fizycznym i psychicznym stalinizmu 
można było już jako tako żyć, niko-
go nie zabijano (aż do Grudnia ‘70), 
a do więzień trafiały jednostki, a nie 
tysiące. Gdyby natomiast doszli do 
władzy autorzy tego listu, to nastąpi-
łaby recydywa wczesnych lat 50, tyl-
ko nie w stalinowskiej, lecz w trocki-
stowskiej wersji, Kościół zepchnięty 
zostałby do podziemia, a “chłop-
stwo” (tak stale nazywane w liście) 
zapędzone do spółdzielni produk-
cyjnych, zaś stadko “poszukujących 
sprzeczności” młodych “komando-
sów” spełniałoby taką samą rolę, jak 
hunwejbini1 w chińskiej “rewolucji 
kulturalnej”- kończy profesor. 

5. Jak pokazuje wyraźnie treść li-
stu otwartego głupawka Gomółki 
dotycząca ataku na Dziady w reży-
serii Dejmka, to był tylko pretekst 
do wystąpienia przeciw niemu i 
jego ekipie  bynajmniej nie w imię 
wolności i suwerenności, ale w imię 
skuteczności wdrażania dyktatu-
ry proletariatu. Echa tej ideologii 
zostały przeniesione przez liderów 
Marca 68 także do Solidarności. 
Solidarność jednak i sformułowała 
i zrealizowała zasadniczo cele wła-
śnie   wolnościowe, a tylko dlatego, 
że była znacznie szerszym ideowo  
ruchem i obejmowała wiele środo-
wisk nie tylko michnikowsko - ku-
roniowskie.     

Marek Słomski

1 Hunwejbini albo Czerwona Gwar-
dia– komunistyczna organizacja mło-
dzieżowa działająca w Chinach podczas 
rewolucji kulturalnej, Chociaż według 
propagandy hunwejbini mieli się zaj-
mować prowadzeniem rewolucji, to w 
rzeczywistości wykorzystywani byli do 
wewnątrzpartyjnych rozgrywek między 
liderami chińskiej partii komunistycznej. 
Popełniała liczne okrucieństwa, tortu-
rując, przetrzymując, poniżając, a nie-
kiedy zabijając ludzi uznanych za „wro-
gów ludu”, do których zaliczano przede 
wszystkim nieliczną chińską inteligencję. 

Nasz felieton
Akcja Caritas w marketach 

Zebrali prawie  
2 tony żywności 
Około 1 tonę 800 kg żywności zebrano w trakcie przedświą-
tecznej zbiórki darów przeprowadzonej przez zespoły Ca-
ritas na terenie marketów w Nowogardzie, w miniony pią-
tek i sobotę. 

Zbiórkę przeprowadzono w ra-
mach ogólnopolskiej akcji pod 
hasłem „Tak, pomagam”. Prowa-
dzili ją wolontariusze PZC Ca-
ritas, działających przy parafii 
pw.św. Rafała Kalinowskiego oraz 
pw. Wniebowzięcia NMP. Dary 
przyjmowano od klientów sklepu 
Netto, Biedronka, Polo-Market i 

Lidl. W ciągu dwóch dni (piątek i 
sobota, 9 i 10 marca) zebrano ok. 
1 tony 800 kg żywności. Trafi ona 
do potrzebujących z terenu gmi-
ny Nowogard, w tym wielodziet-
nych rodzin, osób samotnych i 
chorych, jeszcze przed świętami 
Wielkiej Nocy. 

MS

W zbiórce żywności brali także udział wolontariusze ze szkolnych kół Caritas. Na 
zdjęciu od lewej Olivia Nowicka, Otylia Kózka i Kamila Andrzejewska z SP nr 1, w 
czasie akcji prowadzonej w sobotę w Netto.

Wolontariusze Caritas rozdawali także ulotki informacyjne na temat prowadzonej 
akcji- tu na zdjęciu p. Tadeusz Banachomski z PZC Caritas przy parafii pw. Wniebo-
wzęcia NMP w Nowogardzie. fot. Robert  Leszczyński
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Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

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

Bezpłatne kursy języka niemieckiego 
dla opiekunów osób starszych. 

Ilość miejsc ograniczona. 
Po kursie gwarantowana praca,  

duża baza ofert i atrakcyjne zarobki. 

Zadzwoń 517 175 599.                          

OgłOszEniA

Ważny dzień dla sOsW 

Dostali nowego busa 
Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Nowogardzie otrzymał nowy samochód, któ-
rym podróżować będą uczniowie placówki. Minibus o wartości 122 tys. zł zakupiło Staro-

stwo Powiatowe w Goleniowie. 

Uroczyste przekazanie nowego 
auta dla SOSW w Nowogardzie, 
odbyło się wczoraj, tj. poniedzia-
łek 12 marca. Samochód, a kon-

kretnie Opel Vivaro, został przy-
wieziony na lawecie prosto od di-
lera z Wrocławia. W tym ważnym 
dla SOSW wydarzeniu, oprócz 

społeczności szkoły uczestniczył 
także starosta goleniowski To-
masz Kulinicz, jak również ks. ka-
nonik Kazimierz Łukajaniuk, któ-
ry poświęcił auto. Chwilę później 
starosta przekazał kluczyki do 
auta na ręce dyrektor SOSW Jo-
anny Wardzińskiej. 

- Samochód będzie nam służył 
do transportu dzieci, które dowo-
zimy do naszego Ośrodka, z terenu 
gminy Gryfice z którą współpra-
cujemy, ale także do zaopatrzenia 
placówki, jak również do wyjaz-
dów na konkursy, turnieje, sparta-
kiady sportowe. To ważny dla nas 
dzień i mam nadzieję, że ten pięk-
ny samochód posłuży nam przez 
kolejne lata - powiedziała dyrek-
tor SOSW, J. Wardzińska. 

Starosta T. Kulinicz przekazuje kluczyki do nowego auta na ręce dyrektor SOSW, J. 
Wardzińskiej, pierwszy po prawej szkolny kierowca p. Dariusz Kurkowski, trzyma-
jący nowe tablice rejestracyjne auta

Z nowego auta korzystać będą przede wszystkim uczniowie SOSW, którzy sami po-
stanowili przetestować, czy auto jest wygodne- po uśmiechach widać, że tak

Urząd Miejski nadesłał
W związku z artykułem w DN pt. „Zamiast Karska to na 
Ptaszkowo”, z dn. 27.02.2018, otrzymaliśmy od Urzędu Miej-
skiego następującą treść, którą publikujemy z zachowaniem 
oryginalnej pisowni:

1. Nieprawdą jest, że mętny płyn, 
który mieszkanka Ptaszkowa wypi-
ła na sesji rady miejskiej dostarcza 
jej gmina, jako wodę zdatną do pi-
cia. Woda dla tej pani jest dowożo-
na przez PUWiS jest przebadana w 
laboratorium i dostarczana w ate-
stowanych beczkach. Woda jest czy-
sta i zdatna do picia. Woda, którą ta 
pani przywiozła w słoiku na sesję rady 
miejskiej nie jest tą wodą, którą otrzy-
muje ze spółki PUWiS. 

2. Nieprawdą jest, że dopracowa-
no się tylko rozwiązania koncepcyj-
nego jeśli chodzi o budowę wodocią-
gu do Ptaszkowa. Gmina proponowa-
ła wybudowanie pani Romanie Łuka-
siewicz studni. Ta jednak nie chciała 
się na to zgodzić i nalegała na budowę 
wodociągu. W roku ubiegłym na zle-
cenie gminy Nowogard opracowano 
więc dokumentację techniczną oraz 
uzyskano pozwolenie na budowę. Je-
śli rada miejska zabezpieczy środki w 
budżecie będzie można natychmiast 
rozpocząć budowę wodociągu. 

3. Nieprawdą jest, że tylko od ak-
tywności i gospodarności burmi-
strza zależy poziom wpływów do 
kasy Gminy. Rada miejska ustala bo-
wiem wysokość wpływów z podat-
ków i opłat lokalnych takich jak: od 

nieruchomości, od środków trans-
portu, rolnych czy leśny. I to od jej de-
cyzji zależy poziom wpływów do bu-
dżetu gminy w tym zakresie. Dodat-
kowo w budżecie występują dotację i 
subwencje z budżetu państwa, w wy-
sokości określanej przez Ministerstwo 
Finansów. 

4. Nieprawdą jest, że radni gminy 
Nowogard mają 10 razy mniej do dys-
pozycji jeśli chodzi o budżet. Budżet 
Goleniowa wynosi około 240 mln., a 
budżet Nowogardu blisko 100 mln. 

5. Nieprawdą jest, że w pierwszej 
kolejności burmistrz wskazał do wy-
konania sieć kanalizacyjną w Karsku. 
Wykonanie tej sieci planowano już w 
roku 2010, gdy Robert Czapla nie był 
jeszcze burmistrzem. Następnie inwe-
stycja ta znalazła się w dokumenta-
cji przetargowej partnerstwa publicz-
no prywatnego na dostawę wody i od-
biór ścieków w roku 2012. W więk-
szości obecne inwestycje do wykona-
nia przepisane zostały z tamtych do-
kumentów przetargowych, w tym ka-
nalizacja w Karsku. Nieprawdą jest, że 
burmistrz ma prywatne działki bu-
dowlane w Karsku. 

Podpisane przez:
Krzysztof Kolibski 

Zastępca Burmistrza 

Rozmowa między wójtem a 
obywatelem (pleban zdezerterował) 
W dzisiejszym numerze zgodnie z prawem prasowym publikujemy obok nadesłany przez 
Urząd Miejski tekst, który prezentuje  odmienne zdanie kierownika Urzędu Miejskiego 
(podpisane przez jego zastępcę) na temat niektórych treści zawartych w naszym  artykule. 
Oczywiście każdy może swoje zdanie mieć, ale przyglądając się gminnemu tekstowi trudno 
nie zauważyć w jego poszczególnych punktach, że:    

1 . Gmina wyraźnie sugeru-
je, że Pani z Płotkowa, która de-
monstracyjne wypiła szklankę 
wody na ostatniej sesji RM, to nas  
współobywateli gminy  oszukiwa-
ła – oj nieładnie proszę Pani tak 
kłamać…

2. Co ma piernik do wiatraka? 
Czyli co ma wodociąg do studni a 
studnia do koncepcji a koncepcja 
do wodociągu i wreszcie całość 
do treści naszego tekstu. Autoro-
wi uwag życzymy więc - pograj 
Pan najpierw w warcaby może 
taki trening wszystko jakoś w gło-
wie poukłada. 

3. Rada Gminy nie ustala pozio-
mu wpływów tylko ustala stawki 
podatkowe. Ponadto przywołanie 
wymienionych kompetencji Rady 
Gminy, (czyli w istocie kompe-
tencji ustalania właśnie wysoko-
ści stawek podatkowych a nie jak 
mylnie podano, poziomu wpły-
wów), jako źródła sukcesu finan-
sowego Gminy sugeruje, że tym 
źródłem są … wysokie podatki.  

Prawdopodobnie ustawodawca 
przewidział, że mogą znaleźć się 
w samorządach tacy „geniusze”, 
czyli tak (nie)myślący racjonaliza-
torzy, dlatego ustanowił nieprze-
kraczalne poziomy stawek wy-
mienionych podatków.  Powodu-
je to, że ustanawiane przez Rady, 
stawki podatkowe w poszczegól-
nych gminach niewiele się róż-
nią, ale wpływy podatkowe tychże 
gmin różnią się już zasadniczo.  I 
to dlatego, że umiejętności gospo-
darzy Gmin w zakresie skutecz-
ności poszerzania „bazy podat-
kowej” (a to ta stanowi właśnie o 
wielkości wpływów budżetowych) 
różnią się także zasadniczo. Pisa-
liśmy już wcześniej szczegółowo, 
co na ten wzrost „bazy podatko-
wej” wpływa – szczególnie jest to 
wzrost liczby mieszkańców i licz-
by firm z zarejestrowaną siedzibą 
na terenie gminy. 

4.  Radni Gminy Goleniów na 
inwestycje mieli w tym roku do 
dyspozycji około 80 mln, a rad-
ni Gminy Nowogard około 8 mln. 
Oczywiście nikt nie zabroni na-
szemu Urzędowi porównywać 
budżetów, jako całości (gdzie np. 
około 30 proc stanowi, przydzie-
lana przez rząd algorytmem, sub-
wencja oświatowa i społeczna) 
tylko, że u nas w DN, to nie o tym 

było, ale o tym, czym mogą dys-
ponować radni, czyli o kwotach, 
jakie burmistrz potrafi wypraco-
wać z przeznaczeniem na inwe-
stycje. Można się zastanawiać, czy 
stawiający tak sprawę, jak posta-
wiono w punkcie 4 pisma z UM, 
ma sam problemy ze zrozumie-
niem, czy traktuje obywateli jako 
intelektualnie nie w pełni spraw-
nych.

5. Typowa urzędowa a-logika, 
czyli zwykły absurd – coś, co jest 
nazwane z góry nieprawdą w toku 
dalszego wywodu okazuje się być 
prawdą, (czyli, że burmistrz jed-
nak ustalił wykonanie w ramach 
PPP „kanalizy” w Karsku i jest to 
już fakt realny), co nie zmienia 
jednak  pierwotnego twierdze-
nia, że to jest nieprawda… Trze-
ba to komentować? Ale najlepsze 
na końcu … Pytamy więc, kto jest 
właścicielem działki nr 348 w ob-
rębie Karsk, co do której w zapi-
sie w ewidencji urzędowej, jako 
właściciel figuruje Robert Cza-
pla? Może Czapla Robert nie na-
zywa się już Czapla tylko… wła-
śnie jak?  Może Anonim, czyli taki 
magik, którego nie ma, (gdy cho-
dzi o  odpowiedzialność) a jedno-
cześnie jest? Cudotwórca dopraw-
dy z niego.

sm

Na zakup samochodu powiat 
goleniowski (organ prowadzący 
dla SOSW w Nowogardzie) uzy-
skał dotację w kwocie 60 tys. zł, 
w ramach „programu wyrówny-
wania różnić między regionami 
III”. Było to możliwe dzięki umo-
wie, jaką podpisano z Państwo-
wym Funduszem Rehabilitacyj-
nym Osób Niepełnosprawnych w 
Warszawie. 

Nowym autem może jedno-
cześnie podróżować 9 osób. Jest 

ono przystosowane do transpor-
tu osób niepełnosprawnych. Auto 
zostało wyprodukowane w 2017 
roku i jest fabrycznie nowe. Koszt 
jego zakupu wyniósł niewiele po-
nad 122 tys. zł. 

Poprzedni ponad 10 letni już 
bus, jakim dysponowała do tej 
pory szkoła, zostanie przekazany 
dla innej jednostki podległej po-
wiatowi - prawdopodobnie trafi 
do domu dziecka w Goleniowie- 
poinformował Starosta 

MS
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REKLAMA

zielone Przedszkole

Dzień Babci i Dziadka
W tym roku wyjątkowo Dzień Babci i Dziadka w naszym przedszkolu świętowaliśmy nieco 
później, bo w lutym. Mimo to, Dziadkowie z dumą w oczach oglądali występy swoich wnucząt.

Każda z grup przygotowała 
część artystyczną. Podczas uro-
czystości dzieci zaprezentowały 
swoje umiejętności wokalne, re-
cytatorskie oraz taneczne. Dziad-
kowie mogli zobaczyć, jak pięk-
nie występują ich wnuczęta. Wnu-
częta swoimi występami wyraziły 

wielką miłość i szacunek dla Babć 
i Dziadków oraz podziękowali za 
ciepło i dobroć, które otrzymu-
ją od nich każdego dnia. Oprócz 
części artystycznej wręczono rów-
nież piękne upominki. 

Nie  mogło zabraknąć też słod-
kiego poczęstunku przygotowa-

nego przez przedszkolaków. Go-
ście byli bardzo wzruszeni wystę-
pami wnucząt i w niejednym oku 
zakręciła się łezka. Każde ze spo-
tkań przebiegało w miłej, serdecz-
nej atmosferze.
                                                                          

Inf. własne
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Podaruj 1%
dla  

Tymka

Fundacja Słoneczko: 
88 8944 0003 0000 2088 2000 0010

koniecznie z tytułem wpłaty  
- TYMON  SZPURA 1085/ S -

Dzień Otwarty w sP 2 

Mogli zajrzeć do każdego zakamarka 
W dniu 6 marca, w Szkole Podstawowej nr 2 odbył się po raz kolejny Dzień Otwarty dla przedszkolaków oraz ich rodziców zainteresowanych naszą ofer-
tą edukacyjną. Przygotowane atrakcje zaprezentowano w godzinach przedpołudniowych grupom dzieci sześcioletnich z Przedszkola nr 1, Przedszkola nr 
3, Szkoły Podstawowej nr 3 oraz Zielonego Przedszkola.

W godzinach popołudniowych go-
ściliśmy rodziców z dziećmi. Przed-
stawiciele Samorządu Szkolnego za-
mienili się w przewodników i opro-
wadzali po szkole naszych gości. W 
tym dniu nauczyciele oraz uczniowie 
swoim gościom mieli do zapropono-

wania wiele ciekawych zajęć. 
W bibliotece szkolnej przedszko-

laki spotkały się z ulubionymi po-
staciami z bajek, z którymi czytały 
wierszyki i rozwiązywały zagadki. W 
pracowni komputerowej można było 
rozwiązywać ciekawe zadania mate-
matyczne, quizy, itp. W sali zabaw 
dzieci pokonywały zbudowany tor 
przeszkód. Z kolei w klasach mogli 
ćwiczyć swoje umiejętności logicz-
ne razem ze starszymi kolegami, na 
tablicach interaktywnych. Tego dnia 
przedszkolaki brały też udział w za-
jęciach plastycznych, podczas któ-
rych samodzielnie malowały tło tar-
czy szkolnej. W jednej z sal lekcyj-
nych znajdowała się również wysta-
wa prac plastycznych uczniów z klas 
I – III. Wszystkie dzieci pracowały w 
skupieniu, by jak najpiękniej wyko-
nać swoją pracę.

Na zakończenie porannej wizy-
ty dzieci otrzymały od pani Dyrek-
tor L. Wiznerowicz – Gliwnej słod-
ki poczęstunek oraz ulotki informa-
cyjne, w których zawarte były pod-
stawowe wiadomości na temat dzia-

łalności szkoły.  Podczas całego dnia 
na holu szkoły odbywała się projek-
cja multimedialna złożona z zdjęć z 
bogatego życia naszej szkoły.

Po południu dla rodziców i przy-
szłych pierwszoklasistów zaplano-
wano szereg innych ciekawych zajęć, 
wystaw, czy gier planszowych. Star-
si uczniowie wspólnie z młodszymi 
kolegami i koleżankami przeprowa-
dzali różne eksperymenty np. „Do-
świadczenia dla małego i dużego”. 
Największym powodzeniem cieszy-
ły się doświadczenia: „Wulkan” „Wy-
krywamy tlen”, „Niezwykła moc soli 
kuchennej”, „W przyrodzie nic nie 
ginie...”, i doświadczenie z użyciem 
elektromagnesu. 

Podczas Dnia Otwartego przed-
szkolaki oraz ich rodzice mogli zaj-
rzeć do niemal każdego zakamar-

ka naszej placówki. Mamy nadzie-
ję, że wizyta w naszej placówce po-
zwoli podjąć trudną decyzję doty-
czącą zapisu dziecka do szkoły. Li-

czymy na to, że spotkamy się wszy-
scy uśmiechnięci i pełni zapału we 
wrześniu 2018 r.

Inf. własne

Szkoła to także biblioteka- i tu podczas dnia otwartego na zwiedzających czekało 
trochę atrakcji

Trudno podczas wizyty w szkole nie spotkać jej gospdarza- na zdjęciu przedszkola-
ki i dyrektor SP 2 L. Wiznerowicz-Gliwna

OgłOszEniE

Szkoła to przecież nie tylko nauka- to 
też zabawa, tu dzieci odwiedzające SP 
2 w sali zabaw
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Osińska Liga Piłki siatkowej

Nowogard i Czermnica zagrają w finale
W niedzielę (11 marca), rozegrane zostały spotkania półfinałowe Osińskiej Ligi Piłki Siatkowej. Obyło się bez niespodzianek – dwie najlepsze drużyny w 
rundzie zasadniczej, czyli Nowogard i Czermnica, wygrały swoje spotkania i spotkają się w finale IX edycji. 

Zanim przejdziemy do wyni-
ków zmagań półfinałowych, war-
to wspomnieć o wydarzeniu, któ-
re towarzyszyło tym spotkaniom. 
Tak się złożyło, że w niedzielę (11 
marca), wypadał Dzień Sołtysa. 
Siatkarzom kibicowały trzy panie, 
które piastują tę społeczną funk-
cję w gminie Osina. Radny gminy 
Osina Marek Pakulski korzystając 
z okazji wręczył wszystkim pa-
niom sołtys, obecnym w sali spor-
towej SP w Osinie, bukiet pięk-
nych tulipanów. - Mam nadzieję, 

że panie sołtyski były mile zasko-
czone. Życzymy sołtysom wszyst-
kiego co najlepsze, a panu Marko-
wi serdecznie dziękujemy za oka-
załą pamięć – mówi organiza-
tor OLPS Tomasz Gajda.  Na bo-
isku obyło się już bez uprzejmości 
i taryfy ulgowej. Na początek do 
rywalizacji przystąpili siatkarze 
Czarnych Nowogard oraz Wojcie-
szyna. Faworyzowani nowogar-
dzianie mieli sporo problemów w 
pierwszym secie. Rozgrywka była 
bardzo zacięta, a o zwycięstwie 

musiała zdecydować gra na prze-
wagi. Więcej zimnej krwi zacho-
wali Czarni, którzy wygrali w tej 
partii 27:25. W drugim secie Woj-
cieszyn wciąż prezentował się so-
lidnie, jednak nowogardzianie w 
tym sezonie OLPS pewnie zmie-
rzają do mistrzostwa i w drugim 
secie także wygrali, tym razem 
w stosunku 25:20. Trzecia par-
tia była tylko formalnością, Czar-
ni Nowogard nie pozwolili rywa-
lom uwierzyć w zmianę rezul-
tatu i wygrali w tym secie 25:17, 
a w całym meczu 3:0. Nowogar-
dzianie zameldowali się w fina-
le i czekali na swoich rywali, któ-

rych miał wyłonić mecz Czerm-
nicy z Węgorzami. W tym poje-
dynku wszystko zaczęło się od 
pokazu siły Czermnicy i pewnego 
zwycięstwa 25:16. Ambitni siat-
karze z Węgorzy dwoili się i troili, 
aby zmienić rezultat i dać sobie 
nadzieję na zwycięstwo. Zacięty 
drugi set zakończył się dopiero po 
grze na przewagi. Czermnica po-
nownie tryumfowała, tym razem 
przy stanie 26:24. W trzecim se-
cie Węgorza także walczyły o każ-
dy punkt, aby wciąż móc pozo-
stać w grze o finał, jednak tak jak 
w przypadku drugiego seta, sku-
teczniej w ataku i obronie w tych 

najważniejszych momentach pre-
zentowali się rywale z Czermnicy. 
Wiceliderzy po rozgrywkach gru-
powych wygrali 25:22 i dołączy-
li do Czarnych w finale IX edycji 
OLPS. Przy artykule publikujemy 
półfinałowe wyniki, już dziś za-
praszając na wielki finał. 

KR

Osińska Liga Piłki Siatkowej
Półfinały:

Czarni Nowogard – Wojcie-
szyn 3:0 (27:25, 25:20, 25:17)

Czermnica – Węgorza  
3:0 (25:16, 26:24, 25:22)

Siatkarze Czarnych Nowogard oraz Czermnicy zagrają w finale IX edycji Osińskiej Ligi Piłki Siatkowej

Przy okazji półfinałów panie pełniące funkcje sołtysów otrzymały bukiety w związ-
ku z Dniem Sołtysa

ii Liga Mężczyzn w tenisie stołowym

Kończą sezon na 5. miejscu
W sobotę (10 marca), grupa północna II Ligi Mężczyzn w tenisie stołowym rozgrywała 13. 
i 14. kolejkę. To były ostatnie ligowe spotkanie dla tenisistów Visonex LUKS Top Wierzbię-
cin, którzy ostatecznie zajęli 5. miejsce i nie będą walczyć w barażach o I Ligę. Podopieczni 
Józefa Korkosza na koniec zanotowali porażkę oraz zwycięstwo. 

Rozgrywki ligowe w II Lidze 
Mężczyzn zakończyły się już dla 
tenisistów stołowych z Wierzbię-

cina. W ramach 13. kolejki pod-
opieczni Józefa Korkosza wybra-
li się do Karnieszewic na mecz z 

liderami grupy północnej. Rywale 
z klubu Darz Bór nie dali naszym 
reprezentantom żadnych szans. 

II Liga Mężczyzn gr. Północ – II Runda
13. kolejka:
KTS Ekonom Koszalinianin Koszalin – UKS Team Tenis 2005 Białogard 8:2
Darz Bór Karnieszewice – Visonex LUKS Top Wierzbięcin  10:0
UKS Nałęcz Majster Ostroróg – KS ATS Stargard   2:8
MLKS Sparta Złotów – UKS Champion Police   5:5
14. kolejka:
Darz Bór Karnieszewice – UKS Team Tenis 2005 Białogard  10:0
KTS Ekonom Koszalinianin Koszalin – Visonex LUKS Top Wierzbięcin 4:6
MLKS Sparta Złotów – KS ATS Stargard    4:6
UKS Nałęcz Majster Ostroróg – UKS Champion Police   4:6

M M P Małe pkt.
1 Darz Bór Karnieszewice 14 28 135 – 5 
2 KS ATS Stargard 14 24 93 – 47 
3 MLKS Sparta Złotów 14 16 77 – 63 
4 UKS Champion Police 14 16 71 – 69 
5 Visonex LUKS Top Wierzbięcin 14 13 71 – 69 
6 UKS Nałęcz Majster Ostroróg 14 9 58 – 82 
7 KTS Ekonom Koszalinianin Koszalin 14 6 35 – 105 
8 UKS Team Tenis 2005 Białogard 14 0 20 – 120 

W miniony weekend zawodnicy Visonex LUKS Top Wierzbięcin rozegrali ostatnie dwa ligowe spotkania w sezonie 2017-2018

Wierzbięcin dotkliwie przegrał 
10:0. Humory swoim kibicom za-
wodnicy z Wierzbięcina poprawi-
li w 14. kolejce, gdzie pokonali za-
wodników z Koszalina 4:6. Osta-
tecznie Visonex LUKS Top Wierz-
bięcin z liczbą 13 punktów koń-
czy zmagania na bezpiecznym 5. 
miejscu. Bezpiecznym, ponieważ 
zespoły zajmujące niższe lokaty 
walczyć będą jeszcze w barażach 
o utrzymanie. Z kolei cztery naj-

lepsze drużyny spotkają się z naj-
lepszą czwórką południowej gru-
py – czyli z zespołami z wielkopol-
ski – w ramach rozgrywek play-off 
o mistrzostwo II Ligi. Tenisistom 
stołowym z Wierzbięcina życzymy 
owocnej pracy w przerwie od roz-
grywek i do szybkiego powrotu na 
szczyt ligowej tabeli. Przy artyku-
le publikujemy komplet wyników 
oraz tabelę w sezonie 2017/2018. 

KR
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Rozgromili Orzeł grając w dziesiątkę

Świetny start Pomorzanina
W sobotę (10 marca), o godzinie 15:00, na stadionie w Płotach, Pomorzanin Nowogard zainaugurował rundę wiosenną w regionalnej okręgówce. Rywa-
lami byli piłkarze Orła Łożnica. Pomorzanin szybko objął prowadzenie, jednak w drugiej połowie po czerwonej kartce Michała Komendy, podopieczni 
Zbigniewa Gumiennego musieli grać w dziesiątkę. To jednak nie przeszkodziło nowogardzianom strzelić jeszcze cztery bramki i odnieść efektowne zwy-
cięstwo. 

Pomorzanin Nowogard – Orzeł Łożnica 5:1 (1:0)
Gole: Kamil Lewandowski (7’), Gracjan Wnuczyński (61’, 90’), Fernando Batista (78’), Kacper Litwin (86’)
Skład: Kornel Pękala – Michał Komenda, Marcin Skórniewski, Maciej Dobrowolski (c) (Paweł Królik), Natan Wnuczyński – Rafał Mendyk, 
Maciej Grzejszczak, Damian Kosior, Gracjan Wnuczyński – Kamil Lewandowski (Fernando Batista), Kacper Litwin. 

Klasa Okręgowa gr. Szczecin Płn. 2017/2018
16. kolejka:
Iskierka Szczecin – KP Przecław   3:1 
Promień Mosty – Sparta Gryfice   0:4 
Pomorzanin Nowogard – Orzeł Łożnica  5:1 
Ehrle Dobra Szczecińska – Masovia Maszewo 5:3 
Ina Ińsko – Odrzanka Radziszewo  4:0 
Mewa Resko – Jantar Dziwnów   Przeł.
Sarmata Dobra – Światowid Łobez  Przeł.
Błękitni Trzygłów – Polonia Płoty   Przeł.

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Iskierka Szczecin 16 36 30 12 11 3 2
2 Światowid 63 Łobez 15 32 37 15 9 5 1
3 Jantar Dziwnów 15 30 49 25 9 3 3
4 Sparta Gryfice 16 28 44 24 9 1 6
5 Błękitni Trzygłów 15 28 41 21 9 1 5
6 Polonia Płoty 15 26 33 12 8 2 5
7 Mewa Resko 15 25 28 21 7 4 4
8 Pomorzanin Nowogard 16 25 34 20 7 4 5
9 KP Przecław 16 22 37 37 6 4 6
10 Ina Ińsko 16 21 34 27 6 3 7
11 Masovia Maszewo 16 21 27 32 6 3 7
12 Promień Mosty 16 17 31 45 5 2 9
13 Ehrle Dobra Szczecińska 16 16 25 40 4 4 8
14 Orzeł Łożnica 16 14 17 44 4 2 10
15 Sarmata Dobra 15 7 16 66 2 1 12
16 Odrzanka Radziszewo 16 6 10 52 2 0 14

Brak atutu własnego boiska, 
który wyniknął z przymusu roz-
grywania meczu w Płotach, w ża-
den sposób nie wpłynął na grę 
nowogardzkiej drużyny. Już w 7. 
minucie Pomorzanin objął pro-
wadzenie. Oskrzydlającą akcję 
przeprowadził Damian Kosior, 
który dograł futbolówkę do Ka-
mila Lewandowskiego. Napast-
nik Pomorzanina znajdując się w 
narożniku pola karnego precyzyj-
nie uderzył lewą nogą i otworzył 
wynik tego spotkania. Choć pod-
opieczni Zbigniewa Gumiennego 
dominowali nad swoimi rywala-
mi, w pierwszej połowie nie pa-
dła już żadna bramka. Po zmianie 
stron w 52. minucie goście prze-
prowadzili groźną akcję. Napast-
nik z Łożnicy znalazłby się w sy-
tuacji sam na sam, gdyby nie in-
terwencja Michała Komendy. 
Niestety obrońca Pomorzanina za 
faul na 17 metrze od bramki uj-
rzał czerwony kartonik. W tym 

momencie mogło wydawać się, 
że będzie ciężko wywalczyć trzy 
punkty w tym meczu. Okazało 
się jednak, że solidnie przepra-
cowany okres przygotowawczy w 
zimie przynosi swoje efekty. Po-
mimo osłabienia piłkarze z No-
wogardu byli zdecydowanie le-
piej wybiegani, i co najważniejsze 
bardzo skuteczni. W 61. minucie 
Maciej Grzejszczak ładnie ude-
rzył na bramkę rywali, a golkiper 
Orła odbił piłkę nogą przed swo-

je pole karne. Do futbolówki do-
padł Gracjan Wnuczyński, który 
mocnym strzałem zza pola karne-
go podwyższył na 2:0. W 76. mi-
nucie Orzeł strzelił bramkę kon-
taktową. Wszystko za sprawą pre-
cyzyjnego strzału pod poprzeczkę 
z około 18 metrów. To jednak nie 
zraziło podopiecznych Zbigniewa 
Gumiennego, a wręcz przeciwnie 
– podrażniło. Już dwie minuty 
później na listę strzelców wpisał 
się Fernando Batista, który w 68. 

Piłkarze Pomorzanina efektownie zainaugurowali rundę wiosenną

minucie na placu gry zastąpił Ka-
mila Lewandowskiego. Brazylij-
czyk skorzystał z podania Gracja-
na Wnuczyńskiego i ładnie przy-
mierzył z około 20 metrów. To 
jednak nie był koniec. Piękną in-
dywidualną akcję przeprowadził 
w 86. minucie Kacper Litwin. Na-
pastnik Pomorzanina rozpoczął 
swój rajd na połowie boiska, roz-
pędzony mijał, jak tyczki, kolej-
nych rywali, wpadł w pole karne 
i nie dał żadnych szans golkipero-
wi rywali. Kropkę nad „i” posta-
wił Gracjan Wnuczyński, który 
w 90. minucie skorzystał z asysty 
Kacpra Litwina. Gracjan Wnu-

czyński strzelił zatem dwa gole i 
dołożył do tego asystę. Pomorza-
nin po tym okazałym zwycięstwie 
złapał kontakt z ligową czołówką. 
Co prawda, nowogardzianie zaj-
mują dopiero 8. miejsce, ale do 2. 
pozycji premiującej awansem w 
tej chwili tracą już tylko 7 punk-
tów. Należy jednak pamiętać, że 
aż 5 zespołów plasujących się wy-
żej od Pomorzanina nie rozegra-
ło swoich gier w ramach 16. ko-
lejki, a wszytko za sprawą złej po-
gody. Przy artykule  publikujemy 
komplet wyników oraz aktualną 
tabelę. 

KR   

Kamil Lewandowski rozpoczął strzela-
nie w meczu z Orłem Łożnica
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Kijana Redakcja "WBREW": Monika Rasowska, Aleksandra Lisowska

Uczniowie ZSP lekcji z historią kina 
7 marca uczniowie klasy I TEHO wzięli udział w kolejnej lekcji  historii kina, która miała 
miejsce w Nowogardzkim Domu Kultury.

Tym razem młodzież mogła obej-
rzeć film pt.: „Imię róży”, którego 
reżyserem jest Jean – Jackques An-
naud. Ten znakomity film, który 
wiernie pokazuje średniowieczne 
realia, powstał na podstawie równie 
znakomitej książki Umberto Eco. 
Kryminalna historia, która wysu-
wa się na plan pierwszy, jest tak na-

prawdę okazją do głębokich rozwa-
żań na temat takich zagadnień jak 
prawda i kłamstwo, serce i rozum, 
sprawiedliwość i bezprawie, bogac-
two i bieda...Wielopłaszczyznowość 
filmu, która odpowiada kompozycji 
szkatułkowej powieści, powoduje, 
że kierunki interpretacji mogą być 
rozmaite. Oczywiście bezcenne było 

wprowadzenie widzów w filmową 
rzeczywistość, którego dokonał Pan 
Krzysztof Spór przed projekcją fil-
mu. Film zrobił duże wrażenie na 
uczniach, którzy jednogłośnie zade-
klarowali, że warto było go obejrzeć. 
Czekamy na kolejne wyjście na lek-
cję  z historią filmu już za miesiąc! 

Spotkanie z pracownikami ZK 
Nowogard 
W ramach projektu  „Bezpieczna szkoła” dnia 22.02.2018 r.  odbyło się spotkanie z pra-
cownikami Zakładu Karnego w Nowogardzie, które poprowadzili Pan Jacek Pędziszczak- 
kierownik Działu Penitencjarnego, Pani Monika Zapert - psycholog oraz Pan Przemysław 
Sońtka - rzecznik prasowy. 

Prelekcje odbyły się dla klas: 3TŻ, 
3TI, 1THE oraz 2TŻ, 3TE, 2K. Zakład 
Karny współpracuje z Wyższą Szko-
łą Humanistyczną Towarzystwa Wie-
dzy Powszechnej oraz Collegium Bal-
ticum (Szczecin), które oferują możli-
wość odbycia praktyk. 

Na pytanie czy czują się w pewien 
sposób bohaterami, nasi goście odpo-
wiedzieli, że to ich obowiązek. Starają 
się ułatwić  kontakt więźnia z rodziną i 
dziećmi, poprzez organizowanie spo-
tkań i projektów, aby skazani widzie-
li się częściej ze swoimi najbliższy-
mi. Pan Jacek Pędziszczak podkreślił, 
że należy oddzielić czyn od człowie-
ka, nie patrząc przez pryzmat przewi-
nienia. 

Prowadzący spotkanie opowiada-
li młodzieży, na jakiej zasadzie dzia-

ła Zakład Karny oraz to, że osoby osa-
dzone również pracują i działają dla 
dobra ogółu. Pracownicy uczą ży-
cia przyjętego w społeczeństwie, obo-
wiązku i empatii. Sami przyznają, że 
muszą cechować się dużym dystan-
sem do siebie, odpowiedzialnością-

,zrozumieniem drugiego człowieka, a 
przede wszystkim poczuciem humo-
ru. Odskocznią od pracy jest uprawia-
nie sportów dla zrelaksowania się oraz  
spędzanie czasu ze swoją rodziną, któ-
ra dla nich jest również bardzo ważna. 

Monika Rasowska i Klaudia 
Druciarek, klasa III TE 

Z E S P Ó Ł  S Z K Ó Ł 
P O N A D G I M N A Z J A L N Y C H 

I M . S t A N I S Ł A w A  S t A S Z I C A
  
        ul. Ks. J. Poniatowskiego 21, 
72-200 Nowogard
      tel./fax. 91 392 11 62 

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

im. Stanisława Staszica w Nowogardzie, 

ul. Ks. J. Poniatowskiego 21

Z A P R A S Z A J Ą

Uczniów trzecich klas gimnazjalnych na
DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY

      14 marca 2018 r. 

Program Dnia Otwartego:
1. Prezentacja kierunków kształcenia w naszej 
szkole.
2. Zwiedzanie budynku głównego i warsztatów 
szkolnych.
3. Spotkania z nauczycielami i uczniami.
4. Punkt informacyjny doradcy zawodowego 
oraz przedstawicieli lokalnych i regionalnych 
przedsiębiorców (AUTONEUM, GRUPA POLMOTOR, 
DREWPOL OSINA, TRANS POL). 

.podczas spotkania z pracownikami ZK Nowogard 

Uczniowie ZSP Nowogard

Uczniowie ZSP przed projekcją filmu 
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

ROzKłAD JAzDY PKP

Sprzedam mieszkanie 
własnościowe w centrum 

Nowogardu o pow. 60 m2, 
IV piętro – cena 210 tys. zł. 

Tel. 608 392 453

ENDOKRYNOLOGICZNY
Lek. med. Adriana Dubińska-Walczak

specjalista chorób wewnętrznych
- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

CHORÓB CUKRZYCY I NADCIŚNIENIA
Lek. Ewa Zdawska

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista diabetolog 

GABINETY MEDYCZNE

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

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

pn., wt. - 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)
U W A G A
Od dnia 10.12.2017r nastąpiła zmiana rozkładu jazdy pociągów, po-

niżej prezentujemy godziny odjazdów pociągów z Nowogardu w kie-
runku na Szczecin Główny i Kołobrzeg.

Kierunek Szczecin Główny:
Godz. Od-

jazdu:
Nowogard

Stacje pośrednie: Przystanek 
końcowy:

Szczecin 
Główny

04:50
pon.-piąt.

Wyszomierz, Osina, Mosty, Gole-
niów, Kliniska, Szczecin Dąbie, Szcze-
cin Zdroje, Szczecin Port Centralny,

05:48

06:36
pon.-sob.

Wyszomierz, Osina, Mosty, Gole-
niów, Kliniska, Szczecin Dąbie, Szcze-
cin Zdroje, Szczecin Port Centralny,

07:38

07:47
pon.-niedz. 

Wyszomierz, Osina, Mosty, Gole-
niów, Kliniska, Szczecin Dąbie, Szcze-
cin Zdroje, Szczecin Port Centralny,

08:59

10:21
pon.-niedz.

Wyszomierz, Osina, Mosty, Gole-
niów, Kliniska, Szczecin Dąbie, Szcze-
cin Zdroje, Szczecin Port Centralny,

11:34

14:27
pon.-niedz.

Wyszomierz, Osina, Mosty, Gole-
niów, Kliniska, Szczecin Dąbie, Szcze-
cin Zdroje, Szczecin Port Centralny,

15:40

16:36
pon.-niedz.

Wyszomierz, Osina, Mosty, Gole-
niów, Kliniska, Szczecin Dąbie, Szcze-
cin Zdroje, Szczecin Port Centralny,

17:49

18:39
pon.-niedz.

Wyszomierz, Osina, Mosty, Gole-
niów, Kliniska, Szczecin Dąbie, Szcze-
cin Zdroje, Szczecin Port Centralny,

19:55

Kierunek Kołobrzeg:
Godz. Od-

jazdu:
Nowogard

Stacje pośrednie: P r z y s t a -
nek końco-
wy:

Kołobrzeg
07:48
pon.-sob.

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

09:02

09:20
sobota,nie-

dziela

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

10:29

11:49
pon.-niedz.

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

13:00

13:47
pon.-piąt.

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

15:07

15:56
pon.-niedz.

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

17:15

17:57
pon.-niedz

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

19:19

20:23
pon.-sob.

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

21:37

21:55
p o n - p i ą t . , 

niedziela
1 przesiadka

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

22:59

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej

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

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
T P E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 0 0 - o - 5:30 6:10 7:05 8:05 11:15 12:15 13:30 14:50 15:45 16:45 17:30
2 ul. Bema 1 1 1 - o - 5:31 6:11 7:06 8:06 11:16 12:16 13:31 14:51 15:46 16:46 17:31
3 ul. Armii Krajowej 17 2 2 - o - 5:33 6:13 7:08 8:08 11:18 12:18 13:33 14:53 15:48 16:48 17:33
4 ul. Kościuszki 36 2 2 - o - 5:34 6:15 7:10 8:10 11:20 12:20 13:35 14:55 15:50 16:50 17:35
5 ul. Wojska Polskiego 4 3 3 - o - 5:35 6:18 7:13 8:13 11:23 12:23 13:38 14:58 15:53 16:53 17:38
6 ul. Kościelna 3 3 - o - 5:36 6:20 7:15 8:15 11:25 12:25 13:40 15:00 15:55 16:55 17:40
7 Dworzec PKS 4 4 - o - 5:38 6:23 7:18 8:18 11:28 12:28 13:43 15:03 15:58 16:58 17:43
8 ul. 3 Maja < 4 - o - < < < 8:21 < 12:31 < < 16:01 < <
9 Dworzec PKS < 4 - o - < < < 8:23 < 12:33 < < 16:03 < <

10 ul. Bankowa 5 5 - o - 5:39 6:24 7:19 8:24 11:29 12:34 13:44 15:04 16:04 16:59 17:44
11 ul. 15 Lutego 6 6 - o - 5:40 6:25 7:20 8:25 11:30 12:35 13:45 15:05 16:05 17:00 17:45
12 ul. Żeromskiego SP2 6 6 - o - 5:41 6:27 7:22 8:27 11:32 12:37 13:47 15:07 16:07 17:02 17:47
13 ul. Żeromskiego 6 6 - o - 5:42 6:28 7:23 8:28 11:33 12:38 13:48 15:08 16:08 17:03 17:48
14 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 7 7 - o - 5:43 6:30 7:25 8:30 11:35 12:40 13:50 15:10 16:10 17:05 17:50
15 ul. Boh. Warszawy „POM” 7 7 - o - 5:44 6:31 7:26 8:31 11:36 12:41 13:51 15:11 16:11 17:06 17:51
16 ul. Radosława 8 8 - o - 5:45 6:33 7:28 8:33 11:38 12:43 13:53 15:13 16:13 17:08 17:53

z powrotem
POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
T P E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława - - o 5:45 6:35 7:30 8:35 11:50 12:50 14:30 15:20 16:20 17:10 18:05
2 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” o < < 7:31 8:36 < < < < < < <
3 ul. Boh. Warszawy „GS” - - o 5:46 6:36 7:32 8:37 11:51 12:51 14:31 15:21 16:21 17:11 18:06
4 ul. Boh. Warszawy 7 - - o 5:48 6:38 7:34 8:39 11:53 12:53 14:33 15:23 16:23 17:13 18:08
5 ul. 700 Lecia - - o 5:50 6:40 7:36 8:41 11:55 12:55 14:35 15:25 16:25 17:15 18:10
6 ul. 5-go Marca - - o 5:53 6:43 7:39 8:44 11:58 12:58 14:38 15:28 16:28 17:18 18:13
7 ul. Kościuszki 36 - - o 5:55 6:45 7:41 8:46 12:00 13:00 14:40 15:30 16:30 17:20 18:15
8 ul. Wojska Polskiego 4 - - o 5:56 6:46 7:42 8:47 12:01 13:01 14:41 15:31 16:31 17:21 18:16
9 ul. Armii Krajowej 46 - - o 5:58 6:48 7:44 8:49 12:03 13:03 14:43 15:33 16:33 17:23 18:18

10 ul. Armii Krajowej 29 - - o 5:59 6:49 7:45 8:50 12:04 13:04 14:44 15:34 16:34 17:24 18:19
11 ul. Bema 9 - - o 6:01 6:51 7:47 8:52 12:06 13:06 14:46 15:36 16:36 17:26 18:21
12 Osiedle Bema - - o 6:03 6:53 7:49 8:54 12:08 13:08 14:48 15:38 16:38 17:28 18:23

Urz. Przyst.

Nr kursu

Urz. Przyst.

Nr kursu

NOWOGARD UL. RADOSŁAWA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 – NOWOGARD  OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

Kolumna przystanków

Nr przyst. Km Pręd. 
tech.

NOWOGARD OS. BEMA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 - NOWOGARD  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

Kolumna przystanków

Nr przyst. Km Km Pręd. 
tech.

TAM
SZ 25

1
T P E, F

1 Dworzec PKS - o - 10:55
2 ul. 3 Maja - o - 10:57
3 ul. Bankowa - o - 11:00
4 ul. 5-go Marca - o - 11:02
5 ul. Kościuszki 36 - o - 11:04
6 ul. Romualda Traugutta - o - 11:05
7 ul. Wojska Polskiego 4 - o - 11:06
8 ul. Armii Krajowej 46 - o - 11:08
9 ul. Armii Krajowej 29 - o - 11:09

10 ul. Bema 9 - o - 11:11
11 Osiedle Bema - o - 11:14

TAM
SZ 25

1
T P E, F

1 Osiedle Bema - o - 8:55
2 ul. Bema 1 - o - 8:56
3 ul. Armii Krajowej 17 - o - 8:58
4 ul. 5-go Marca - o - 8:59
5 ul. Kościuszki 36 - o - 9:00
6 ul. Wojska Polskiego 4 - o - 9:01
7 ul. Kościelna - o - 9:03
1 Dworzec PKS - o - 9:07

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
F - kursuje dnia 1 listopada i 24 grudnia
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
< -  nie zatrzymuje się

Nr przyst.

2
1
0

2
1
0

3
3
4
4
5

Pręd. 
tech.

Urz. Przyst.

Nr kursu

5
5

 OS. BEMA –  UL. KOŚCIUSZKI 36 -   DWORZEC PKS

LP Dworce i przystanki

Kolumna przystanków

Nr przyst. Km

2
3
3
4
4
4

Pręd. 
tech.

Urz. Przyst.

Nr kursuKm

 DWORZEC PKS –  UL. WOJ. POLSKIEGO 4 -   OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

Kolumna przystanków

TAM
SZ 25

1
T P E, F

1 Dworzec PKS - o - 10:55
2 ul. 3 Maja - o - 10:57
3 ul. Bankowa - o - 11:00
4 ul. 5-go Marca - o - 11:02
5 ul. Kościuszki 36 - o - 11:04
6 ul. Romualda Traugutta - o - 11:05
7 ul. Wojska Polskiego 4 - o - 11:06
8 ul. Armii Krajowej 46 - o - 11:08
9 ul. Armii Krajowej 29 - o - 11:09
10 ul. Bema 9 - o - 11:11
11 Osiedle Bema - o - 11:14

TAM
SZ 25

1
T P E, F

1 Osiedle Bema - o - 8:55
2 ul. Bema 1 - o - 8:56
3 ul. Armii Krajowej 17 - o - 8:58
4 ul. 5-go Marca - o - 8:59
5 ul. Kościuszki 36 - o - 9:00
6 ul. Wojska Polskiego 4 - o - 9:01
7 ul. Kościelna - o - 9:03
1 Dworzec PKS - o - 9:07

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
F - kursuje dnia 1 listopada i 24 grudnia
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
< -  nie zatrzymuje się

Nr przyst.

2
1
0

2
1
0

3
3
4
4
5

Pręd. 
tech.

Urz. Przyst.

Nr kursu

5
5

 OS. BEMA –  UL. KOŚCIUSZKI 36 -   DWORZEC PKS

LP Dworce i przystanki

Kolumna przystanków

Nr przyst. Km

2
3
3
4
4
4

Pręd. 
tech.

Urz. Przyst.

Nr kursuKm

 DWORZEC PKS –  UL. WOJ. POLSKIEGO 4 -   OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

Kolumna przystanków

Opiekunki  Niemcy
Nawet 5400 PLN netto + premie, 
opłacony przejazd i ubezpieczenie.

Tel. 91 506 55 55



Nr 21 (2649)DZIENNIK
NOWOGARDZKI
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www.dzienniknowogardzki.pl

OgłO szE niA drob ne

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

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

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:

kontakt: 785 601 002

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy

Drewno opałowe 
liściste mieszane
 tanio sprzedam 

 506 012 706, 
506 012 704

niERUCHOMOŚCi
•	 Sprzedam	 tanio	 działkę	 budowlaną	 w	

Kościuszkach	1202	m2.	Przy działce prąd, 
woda, kanalizacja, dojazd utwardzony w 
pobliżu jeziora. 575 345 659 

• Do wynajęcia lokal handlowy ok. 40m2 
ul. Kościuszki 2g Nowogard. 693 850 
197

• Sprzedam działki budowlane w pełni 
uzbrojone. Już z planem zagospodaro-
wania przestrzennego. Oszczędzasz czas 
i pieniądze! 693 850 197 Najlepsze ceny 
w Nowogardzie, Osiedle Słoneczne. 

•	 Do	 wynajęcia	 pomieszczenie	 na	 biuro	
11m2,	I	piętro,	Nowogard.	Ul.	700	lecia	
17b.	Tel.	501	549	818

• Sprzedam działki budowlane w Kar-
sku przy drodze. 691 664 658

• Do wynajęcia lokal pod działalność go-
spodarczą. 609 24 58 16 

•	 Szukam mieszkania na parterze w 
centrum Nowogardu, min 3 pokoje. 
913920584 

• Kawalerka do wynajęcia. 696 207 172

• Poszukuje garażu do wynajęcia. Tel. 668 
17 12 12 

• Kupię działkę budowlaną w Nowogar-
dzie min 15 ar 696160731

•	 Do wynajęcia lokal 22m2 ul. Rtm. Pilec-
kiego 2a. Tel. 694 022 406, 695 209 162 

•	 Do wynajęcia pokój. 604 279 006

•	 Sprzedam mieszkanie bezczynszowe 
M2 56m2, Wierzbięcin 18/12. Tel. 605 
470 602Wynajmę halę 155 m 2, tel. 600 
954 709

• Sprzedam 1/2 domu w Wierzbięcinie. 
Tel. 600 262 231

• Sprzedam działkę budowlaną 42 ar przy. 
ul. Kościuszki Nowogard. Tel. 507 577 
122 

• Sprzedam działkę rolną 20 ha, Taczały, 
gm. Resko. 798 681 717 

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
40m2 na parterze z garażem przy ul. 
Boh. Warszawy. Tel. 725 836 238

• Sprzedam w atrakcyjnej cenie duży 
dom w centrum Dobrej, duże po-
dwórko, garaż. Tel. 508 513 824 
Zamienię dom w Dobrej na mieszkanie 
w Nowogardzie, Goleniowie, Szczeci-
nie. Tel. 508 513 824

• Sprzedam mieszkanie czteropokojowe 
72m2 IV  piętro po remoncie, wyposażo-
ne. 781 011 194

• Sprzedam mieszkanie 58,6m2, niski 
czynsz, Osiedle Bema. Tel. 602 638 177 

• Kupię mieszkanie 3 lub 4 pokoje min. 
60m2. 500 508 904 

• Sprzedam ogród działkowy w atrakcyj-
nej lokalizacji z widokiem na jezioro. 
502 642 029

• Szukam mieszkania w Nowogardzie do 
II piętra. 789 021 833 

• Sprzedam działkę siedliskową 1,21 ar 
Sąpolnica. Wszystkie media lub zamie-
nię na mieszkanie trzypokojowe Nowo-
gard. 669 823 464 

• Kupię mieszkanie na Osiedlu Bema 602 
643 408

• Wynajmę kawalerkę na ul. Leśnej, ume-
blowana. 508 070 311 

• Sprzedam piętro domu do remontu. Tel. 

504 89 89 80 

MOTORYzACJA
• Sprzedam amortyzatory, sprężyny i 

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

• Sprzedam Kia Clarus, 2001, 1,8 benzyna 
+ gaz (założony 2012 r., 80 litrów butla), 
181.000 km - serwisowany, srebrny met. 
sedan, opony zimowe, nowa chłodnica 
klimatyzacji, webasto, el. szyby, central-
ny zamek, nowe klocki hamulcowe, roz-
rząd, cały układ wydechowy, inne. Cena 
4850zł, zadbany, tel. 605 522 340.

• VW Polo rok 2002 automat, benzyna 
sprzedam oraz rower z napędem silnika 
spalinowego. Tel. 532 589 787

• Sprzedam Opel Astra 1.4, rok 2000, sa-

mochód garażowany w bardzo dobrym 

stanie. Tel. 661 242 151

ROLniCTWO
• SPRZEDAM – kaczki, gęsi  skubane. 

796759414

• Sprzedam tuczniki. 606 576 417

• Kupię marchew od rolnika. 512 340 806 

• Sprzedam ciągnik MTZ 82 TS rok 96 i 
Ursusa C330. Tel. 501 086 565 

• Orka, talerzówka ciężka siew agre-
gatem. Tel. 608 01 39 95

•	 SPrZeDam CIąGnIK FIata-
Gra 90 Km 4x4, SPrawnY 
teCHnICZnIe. 724 049 451

• Sprzedam wóz konny. 91 39 18 006

• Pilnie sprzedam ziemię rolną 4 ha w 
Grabinie. 731 026 406 

• Sprzedam gęsi kanadyjskie berliki, 350 
zł. Tel. 514 526 631 

• Sprzedam łubin słodki wąskolistny. 
Tel. 530 356 885 

• Sprzedam działkę o pow. 2,4 ha 

Brzozowo 9. 

• Prosiaki sprzedam, 60 sztuk. Tel. 725 
806 787 

• Sprzedam ule, miodzierkę do kręce-
nia miodu i inne akcesoria. 668 439 
259

• Sprzedam świnie mięsne i dwie kany 
aluminiowe do dojarek. 696 807 922  

• Sprzedam pszenżyto jare 700 kg, 65 zł 

/100 kg. 799 307 974 

	USŁUGI
• PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWA-

NÓW, WYKŁADZIN, TAPICERKI 
MEBLOWEJ SAMOCHODOWEJ/ 
SKÓRZANEJ MATERIAŁOWEJ / 
POŚCIELI WEŁNIANEJ / LANOLI-
NĄ/SPRZĄTANIE: CZYSZCZENIE 
FUG.TEL.604 373 143 , 794 229 083.

• Pranie dywanów i tapicerki sprzątanie 
również z użyciem pary, ROMTEX. 
668 151 516

• Elektryk z uprawnieniami E+D. Tel. 
607 289 419 

•	 MONTAŻ	MEBLI, fachowość i doświad-
czenie tel. 608 317 548,

• Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

•	 Malowanie,	 montaż	 paneli	 podłogo-
wych	 i	 inne	 drobne	 naprawy	 wyko-
na	 “złota	 rączka”.	 91	 39	 22	 783,	 784	
79	22	70

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

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

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

• Mycie okien. 731 792 825

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

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

• Transport, przeprowadzki, opróżnie-
nie mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 
343 638 

• AGENCJA REKLAMOWA VIZART, 
oprawianie prac w 2 minuty, bindowa-
nie, wydruki, ksero, laminowanie, No-
wogard ul. 700 lecia 15 (nad sklepem 
zielarskim)Tel. 605 522 340 

• Przepisywanie prac (licencjackich, ma-
gisterskich i innych), dokumentów, 
CV, listów motywacyjnych, Szybko, 
solidnie. Agencja reklamowa Vizart  
Nowogard ul. 700 lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim)Tel. 605 522 340.

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

• Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 
668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 988 
735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, układa-
nie kostki granitowej, polbruku. 726 
403 937

• Naprawa AGD Nowogard. 698 352 
406

• Budowa domów, ogrodzenia wolne ter-
miny. Tel. 605 580 496 

• Solidnie, fachowo, szybko, okna i 
drzwi z listwowaniem, wykonam każ-
dy remont mieszkania. 665 715 273 

• Firma remontowa-wykończeniowa. 
Malowanie, szpachlowanie, płytki, pa-
nele. Tel. 534220317

• Matematyka. 668 17 12 12 

• Przyjmę psy na strzyżenie za niewiel-
ką opłatą. Skończyłam kurs groomer-
ski. 794 902 108 

• Kompleksowe wykończenia wnętrz 
domów i mieszkań. 660 143 113 

• Remonty, wykończenia, wykonam. 
608 364 330 

PRACA
• Aktivmed24.pl Opiekunki Senio-

rów Niemcy. Premie wakacyjne, 
530555015

• AMBERCARE24 Opiekunki do Nie-
miec, wymagany j. niemiecki komu-
nikatywny, zarobki netto do 1500 
euro/mies., wyjazdy od zaraz, spraw-

dzone oferty, legalnie 737 451 825, 
737	886	919,	737	489	914

• Spawaczy zatrudnię. Atrakcyjne wy-
nagrodzenie. 503 032 234 

• Przyjmę do pracy ekspedientkę od-
powiedzialną, sumienną. 797 394 807 

• Zatrudnię elektryków – pomocników 
elektryków, dorywczo do prac biuro-
wych. 606 824 461

• Zatrudnię do dociepleń i elewacji z do-
świadczeniem. 782 860 130

•	 Zwrot	podatku	z	pracy,	rodzinne,	urlo-
powe	Niemcy,	Holandia,	Austria,	An-
glia,	Belgia,	Norwegia.	Tel.	71/385	20	
18,	601	75	97	97

• Zatrudnię pracowników budowlanych. 
Tel. 695 264 594.

• Przyjmę do pracy ekspedientkę odpo-
wiedzialną, sumienną. 797 394 807 

• Zatrudnię tynkarza. 502 103 432 

• Zaopiekuję się osobą starszą, dziec-
kiem, zajmę się sprzątaniem w godzi-
nach 9.00-15.00,. Tel. 517 983 502 

• Przyjmę pracownika budowlanego. 
607 654 692

• Zaopiekuję się osobą starszą w życiu 
codziennym od 9-17.00. Tel. 733 794 
989

• Zatrudnię ekspedientkę w sklepie Le-
wiatan ul. Boh. Warszawy/ Tel. 502 
239 619, 91 39 21 373 

• Przyjmę do pracy ekspedientkę lub na 
staż. Sklep spożywczo-przemysłowy. 
Tel.  887 15 12 74

• Zatrudnię pracownika na fermie dro-
biu gm. Osina. Dobre warunki płaco-
we. 511 731 352 

• Zatrudnię pilarza na pełny etat. Tel. 
506 073 151 

• Zaopiekuję się osobą starszą Gryfice, 
Goleniów, Nowogard. 517 983 502 

• Zatrudnię kierowcę kat. C+E, kraj. Tel. 
783 678 674 

• Przyjmę kierowcę na wywrotkę najle-
piej emeryta. Tel. 660 497 390 

•	 Firma	 z	 siedzibą	 w	 Nowo-
gardzie	 zatrudNi KreśLa-
rZa/PrOJeKtanta InStaLa-
CJI I SIeCI SanItarnYCH.	tel.	
609	250	383.

• Przyjmę do sklepu Lewiatan na 5 Mar-
ca na pół etatu. 667 974 022 

• Poszukuje zduna fachowca do posta-

wienia otwartego dużego kominka-

-paleniska. 660 206 833

innE  
• Sprzedam drewno suche tanio. 691 

848 026

•	 Drewno,	 bukowe,	 dębowe,	 pocięte,	
porąbane.	Tel.	603	353	789 

•	 sprzedam drewno opałowe. 667 
788 820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 kg. 
790 285 382

•	 Sprzedam drewno kominkowe olchę. 
730 744 751 

•	 Sprzedam smartwatch, SAMSUNG 
GEAR FIT SM-R350 CZARNY, nowy 
nieużywany w pudełku, cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522340

•	 Ogrodzenie ogrodowe, metalowe 
ramka z katownika w srodku zbroje-
ne /wzor/ prentowe wymiar 2,0m x 
1,0 m+ slupek razem szt 16 oraz furt-
ka 90 x 90cm z zamkiem ogrodzenie 
jest jeszcze zamontowane cena za 
1 kpl. 50 zl z powodu modernizacji 
ogrodzenia sprzedam - okazja ! stan 
dobry tel 691 686 772

•	 Piece gazowe c.o.vaillant z niemiec 
dwufunkcyjne wiszace po przegla-
dzie serwisowym do mieszkania,do-
mu cena od 1.200zl sprzedam tel 691 
686 772 

•	 Piece gazowe c.o tylko ogrzewa-
nie stojace zeliwne lub wiszace nie-
meckie vaillant zaplon elektronicz-
ny wysoka jakosc do mieszkania,do-
mu,sklepu itp po przegladzie serwi-
sowym cena od 1.000 zl tel 691 686 
772

•	 Oddam telewizor starego typu spraw-
ny. 607 617 849

•	 Sprzedam bieżnię elektryczną Matrix 
18 km/h, cena nowej 3600 zł, cena 
sprzedaży 1490 zł, tel. 502 385 935

•	 Sprzedam meble Amelia : łóżko z ma-
teracem, komoda, szafa z nadstawką, 
szafka nocna oraz łóżko dziecięce z 
szufladami. 605 522 340

•	 Zbiornik stalowy na ramie jednoosio-
wej sprzedam. 600 182 682 

•	 Sprzedam nowy materac 16x80x200. 
Tel. 603 531 816

•	 Sprzedam organy Yamaha YPT 
- 230, bardzo mało używa-
ne, w pudełku. tel 605 522 340 
Sprzedam dużą klatkę dla świnki 
morskiej, lub innego zwierzaka, tel. 
605 522 340

•	 Sprzedam łóżko dziecięce z szuflada-
mi, półkami, z materacem - kolor sza-
ro biały wymiary: dł. 223 cm, szer. 95 
cm,wys. 110 cm, oraz biurko do kom-
pletu, tel. 605 522 340

•	 Sprzedam odkurzacz piorący ZELMER 
WODNIK QUATTRO 616.6, elementy 
piorące nieużywane nowe, cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522 340

•	 Sprzedam meble kuchenne i narożnik 
kuchenny. 605 476 580 

•	 Sprzedam dywan, kolor brązowy jed-
nolity, wymiar 3,5*2,15 m, cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522 340

•	 Sprzedam kafle z pieca kaflowego. 889 
354 058 
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Dziennik nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: no wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek słomski prezes, Marcin simiński redaktor naczelny, 

Rafał Kowalczuk sport, Paweł słomski
Ad res re dak cji: 72-200 no wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

inFORMATOR LOKALnY - nOWOgARD
Telefony alarmowe
Policja  - 997, 112
Komisariat Policji Nowogard - 91 57 92 316
Straż pożarna  - 998
Posterunek PSP Nowogard - 91 39 20 118
Pogotowie ratunkowe - 999
Stacja Pogotowia Ratunkowego 
w Nowogardzie - 91 43 26 103
Pogotowie gazowe  - 992
Pogotowie energetyczne - 991
Pogotowie wodn.-kanal. (PUWiS) 
 - 91 39 20 711; 994

Dyżur nocny
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna   
 - 91 39 78 430; 
 609 361 999; 
 665 283 928

Przychodnie - poradnie
Szpital - centrala - 91 39 21 356
Praxis - SZOZ - 91 39 20 787
Praxis - Centrum 
okulistyczno-optyczne - 91 39 27 272
POZ Przychodnia przyszpitalna  
 - 91 39 21 800; 
 91 39 21 806
Medyk - 91 39 29 921
PRAXIS 2 - M. Drobińska - 91 39 25 943
NZOZ “Sanus” - 91 39 26 960
NZOZ “Pro-med” - 91 39 26 740
NZOZ “Leks” - 91 39 25 525
NZOZ “Baby-med”  - 91 39 26 013
Mardent - gabinety lekarskie  
 - 91 39 22 633
Revital - Ośrodek Rehabilitacji 
i Odnowy Biologicznej - 91 39 21 467; 
 609 456 577
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne 
 - 91 39 20 926
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
dzieci, młodzieży i ich rodzin 
 - 91 39 20 743
Warsztaty terapii zajęciowej - 91 39 25 282
Zakład domowej opieki długoterminowej - 
91 39 26 531; 
 509 142 650
stomatologia
Praxis - Centrum stomatologiczne  
 - 91 39 26 999
Pracownia protetyki stomatologicznej - 
Danuta Drapikowska 91 39 26 870
Protetyka stomatologiczna 
- Elżbieta Wysocka 
i Kazimierz Trojanowski - 91 39 26 107
“Nowo-dental” B. Szulejko  
 - 91 39 21 467
“Dental - med”  - 91 39 22 098; 
 504 069 800
Lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz  
 - 91 39 25 003; 
 603 705 630
Lek. Stom. Andrzej Rynkiewicz
pogotowie stomatologiczne - 607 771 777
lek. Stom. D. Wałęga - Bąk - 604 441 609
lek. stom. A Mogilnicka - 506 606 955
lek. stom. E. Rosa - 532 512 703
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 39 26 639
lek. stom. M. Andrzejewska - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 601 736 804

Urzędy
Urząd Miejski  
 - 91 39 26 200
Biuro Obsługi Interesanta w UM  
 - 91 39 26 214
Biuro Rady w UM - 91 39 26 210

Urząd Stanu Cywilnego - 91 39 26 230
Wydział Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środow. 
 - 91 39 26 243
Wydział spraw społecznych i obywatelskich
Meldunki - 91 39 26 213
Dowody osobiste - 91 39 26 215
Zarządzanie kryzysowe - 91 39 26 234
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
Geodezji i Rolnictwa - 91 39 26 226
Wydział Rozwoju Lokalnego, 
Funduszu, Kultury i Sportu - 91 39 26 293
Wydział Inwestycji i Remontów  
 - 91 39 26 241
Biuro Podatków i Opłat - 91 39 26 217
Referat Edukacji - 91 39 25 464
Zarząd Budynków Komunalnych  
 - 91 39 26 267
Powiatowy Urząd Pracy f/Nowogard 
 - 91 39 21 376;  
 91 39 21 813
Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii - 91 39 21 118
w nagłych wypadkach - 609 740 647

Wydział Komunikacji
Rejestracja pojazdów - 91 57 92 702
Prawo jazdy - 91 57 92 703
Fax - 91 39 21 852

OPs - Ośrodek Pomocy społecznej
Kierownik - Dorota Maślana - 91 39 26 248
Świadczenia rodzinne
- A. Lalik  - 91 39 26 268
Dział usług opiekuńczych 
- B. Ziółkowska - 91 39 20 200

Poczta
ul. 3 Maja - 91 39 21 300; 
 91 39 21 183
ul. Warszawska - 91 39 20 834

nadleśnictwo nowogard - 91 39 20 640
zakład karny nowogard - 91 43 26 600

gabinety weterynaryjne
Danuta Czerwińska
ul. J. Wybickiego 2 - 91 39 23 786
Animal-Vet
ul. Zielona - 666 135 133
Janusz Soroka
ul. L. Okulickiego 6  - 570 656 616
Zdzisław Truszyński
ul. T. Kościuszki 21 - 91 39 21 801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 38 - 91 39 20 814
szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1 - 91 39 26 270
Szkoła Podstawowa nr 2 - 91 39 26 274
Szkoła Podstawowa nr 3 - 91 39 26 291
Szkoła Podstawowa nr 4 - 91 39 23 028
SP w Długołęce - 91 39 10 492
SP w Orzechowie - 91 39 10 994
SP w Strzelewie - 91 39 10 224
SP w Żabowie - 91 39 10 694
SP w Błotnie - 91 39 10 190
SP w Wierzbięcinie - 91 29 10 795
I Liceum Ogólnokształcące - 91 39 20 213
Liceum Ogólnokształcące nr II - 91 39 25 107
ZSP im. Stanisława Staszica - 91 39 21 162
Prywatne Publiczne Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych; 
Niepubliczna Szkoła Policealna  
 - 91 39 26 691
Prywatne Liceum Ogólnokształcące
 Zaoczne Centrum Edukacji Zdroje  
 - 91 39 25 494

Prywatne Policealne Studium Zawodowe  
 - 91 39 22 181
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  
 - 91 39 20 108

Przedszkola i żłobki
Przedszkole nr 1
ul. Żeromskiego - 91 39 26 286
Przedszkole nr 3
ul. J. Poniatowskiego - 91 39 26 288
Przedszkole nr 4
ul. T. Kościuszki - 91 39 26 287
Zielone Przedszkole
ul. Zielona - 91 39 26 691; 
 505 388 292
Artystyczne Przedszkole 
Kraina Fantazjiul. Gen. J. Bema - 660 797 838
“Promyczek” Specjalistyczny 
punkt przedszkolny, 
ul. Boh. Warszawy - 609 931 469
Niepubliczny Żłobek "Maluszkowo”
ul. ks. Racibora - 534 015 943
Niepubliczny “Malinowy Żłobek”
ul. Boh. Warszawy - 604 873 917

Kultura
Miejska Biblioteka Publiczna  
Dyrektor - 91 39 26 260
Czyt. dla dorosłych - 91 39 26 261
Nowogardzki Dom Kultury  
Sekretariat - 91 39 26 283
Biuro kina/ dział imprez i promocji 
 - 91 39 25 779
Kasa - 91 39 26 262

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP - 91 39 26 370; 
 506 081 328
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego   
 - 91 39 21 004
Parafia pw. MB Fatimskiej  
 - 91 39 21 592

Usługi pogrzebowe 
J. Furmańczyk, Zakład Pogrzebowy  
 - 91 39 21 767
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  
 - 692 354 065
MEMORIS Grzegorz Śmigiel - 693 230 190

Apteki
Centrum Zdrowia
ul. 700-lecia - 91 57 62 139
Majowa
ul. 3 Maja - 91 30 70 708
Cefarm
ul. Plac Wolności - 91 39 20 203
Cardia
ul. 700 - lecia - 91 39 21 330
Niebieska
ul. 15 Lutego - 91 43 26 177
Asa
ul. Warszawska - 91 39 20 494
Niebieska 2
ul. Kościuszki - 91 57 90 830
Nowa Farmacja
ul. Bohaterów Warszawy - 91 57 30 437

Taksówki - 91 39 20 260

Pomoc drogowa
Grzegorz Irzymski - 91 39 22 402; 
 601 893 944
Andrzej Słomski - 665 770 442
Krzysztof Pietrzak - 601 938 293
R&J MIX - 608 731 620

Urząd gminy
Wójt - 91 39 10 390
Kierownik USC, St. ds. obywatelskich
 i ewidencji ludności  - 508 499 549
St. ds. podatków i opłat  - 508 499 661
St. ds. zarządzania kryzysowego, obrony cy-
wilnej i ochrony środowiska  - 508 499 580
Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami  
 - 508 499 247
St. ds. obsługi organów Gminy, działalności 

gospodarczej, kultury i zdrowia  - 508 499 567
St. ds. funduszy zewnętrznych, promocji, 
turystyki i sportu  - 508 499 620
OPs - Ośrodek Pomocy społecznej
Kierownik Anna Kaliczyńska - 508 499 534
Pracownicy socjalni - 508 499 561
 508 499 483
Asystent rodziny Patrycja Bielej - 508 499 621
gminna Biblioteka Publiczna
Kierownik Krzysztof Górecki - 91 39 10 305

szkoła Podstawowa im. B. Malinowskiego
Dyrektor Tatiana Olbert - 91 39 10 389
Sekretariat - 91 39 10 380
Przychodnie
NZOZ “Proximus” - 91 39 10 310
Punkt apteczny - 91 39 11 611
Poczta - 91 39 10 323
Parafia pw. NP NMP w Osinie - 91 39 10 386

inFORMATOR LOKALnY - OsinA
REgULARnA LiniA Mi KRO BU sO WA sEROCKi Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40

Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)

nowogard-stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
stargard-nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D

Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 

7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia METRO Tel. 501 615 614
z nowogardu do szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
ze szczecina do nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRzEWÓz OsÓB - RO MAn BiŃCzYK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

nowogard-goleniów-szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
szczecin-goleniów-nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
nowogard-Dobra now.-łobez 7.40
łobez-Dobra now.-nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

nD - szCzECin 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

szCzECin - nD 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

nD - REsKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

REsKO - nD 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

gOLCzEWO - nD 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

nD - gOLCzEWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)

nowogard - stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
stargard - nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55

A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROzKłAD JAzDY BU sÓW

informacja PKs 91 392 18 87 lub 91 469 83 15
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TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

R E K L A M A
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

OgłOszEniA

Materiał                                      cena do 100 kg cena powyżej 100 kg
1. Miedź                   18,00 zł/kg               19,00 zł/kg
4. Mosiądz       11,00 zł/kg               11,50 zł/kg
5. Akumulatory         2,50 zł/kg                 2,70 zł/kg
6. Felgi aluminiowe        4,80 zł/kg                 5,00 zł/kg
7. Ołów          5,20 zł/kg                 5,50 zł/kg
8. Aluminium elektryczne       5,00 zł/kg                5,50 zł/kg
9. Aluminium grube        4,20 zł/kg                4,50 zł/kg
10. Aluminium niesort       3,80 zł/kg                4,00 zł/kg
Materiał                                      cena do 1000 kg cena powyżej 1000 kg
1. Złom cienki (blacha)      0,58 zł/kg                0,60 zł/kg
2. Złom gruby (wsad, żeliwo)           0,78 zł/kg                0,80 zł/kg

Skup hurtowy metali kolorowych 

Przy wadze ok. 1000 kg metali kolorowych ceny do negocjacji

Firma P.P.U.H. Oskar Bonda w Nowogardzie • ul. Nadtorowa 14b

Płatne gotówką od ręki
więcej informacji  tel. 511 444 559

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA



POLSKI 
WYDAWCA
Dom Judy sp. z o.o.

Wyspy Kanaryjskie, Cypr, Włochy, Grecja, 
Maroko, Bułgaria, Chorwacja, Kuba, Meksyk

Medugoria 28.04 - 6.05.2018
Szwajcaria 28.04 - 3.05.2018

Paryż  28.04 - 3.05.2018 

Sukces młodych muzyków i tancerzy

reklama

reklama

Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

Piątek 
16 marca 2018 r. 
Nr 22 (2650)
nakład 3000 
Rok XXV   ISSN 1897-2640 

Cena 2,00 zł 
(w tym 5% VAT)

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

Śmigiel Ryszard

ŚR

KOMPLEKSOWE  USŁUGI
& ŚMIGIEL

Zakład Kamieniarski
- Nagrobki - Grobowce - Parapety - Schody

Kwiaciarnia
- Znicze - Kwiaty - Wiązanki - Wieńce

Tel. 601 595 069, 91 392 18 14
     e-mail: puhp.smigiel@wp.pl
   www.kamieniarstwo-smigiel.pl

Korzystając z naszych usług pogrzebowych zyskasz
-10%  RABATU  NA  USŁUGI  KAMIENIARSKIE

UL. CMENTARNA 3,  72-200 NOWOGARD

       Usługi Pogrzebowe 
        Grzegorz Śmigiel
- Trumny - Urny - Ekshumacje - Przewozy
         Obudowy - Krzyże - Tabliczki

Kontakt całodobowy: 693 230 190
      e-mail: memoris.zp@o2.pl
            www.memoris.eu

GAŚNICE

Tel. 602 870 300

Autoryzowany serwis 
w Nowogardzie

Legalizacja - Sprzedaż
Napełnianie butli CO2

s. 4

Firma z branży rolnej  Sprzedaż 
nawozów

Kontakt: 600 374 274

1. ASL- 80 kg N i 90 kg S 
    (zamiennik RSM)
- cena 110 zł za tonę w Redle
- cena 130 zł za tonę z dowozem 
   do 30 km od Redła
- 1,38 zł za 1 kg azotu - najtańszy azot 
  na rynku !! (1 kg azotu z dowozem 1,63 zł)
2. AHSL-180 kg N i 60 kg S 
  (zamiennik RSM)
- cena 415 zł za tonę w Redle
- cena 435 zł za tonę z dowozem 
  do 30 km od Redła
3. Humus (zamiennik obornika):
- cena 45 zł z dostawą
- około 9 kg N, 7 kg P, 4 kg K
- ph-9 * Wszystkie podane ceny są cenami netto

4. Humus słomiany 
  (zamiennik obornika):
- cena 33 zł za tonę z dostawą
- około 6 kg N, 3 kg P, 7 kg K
- ph-9
5. Obornik bydlęcy:
-cena 45 zł z dostawą
6. NPK Garrest 
    (zamiennik gnojowicy):
- cena 30 zł z usługą rozlewania 
  do 10 km od Redła (możliwość 
   rozlewania w dalszych 
   lokalizacjach)
- około 6 kg N, 3 kg P, 3 Kg K

Firma z branży rolnej  

Usługi rolnicze

Kontakt: 600 374 274
* Wszystkie podane ceny są cenami netto

1. Opryskiwacz:
   - cena 55-50 zł za hektar (jednorazowy przejazd)
2. Kultywator:
   - cena 240-245 zł za hektar
3. Rozrzutnik razem z ładowarką - obornik/humus:
  - 5-8 ton- 85-80 zł za hektar
  - 10 ton- 105-100 zł za hektar
  - 15 ton- 155-150 zł za hektar 
  - 20 ton- 205-200 zł za hektar
4. Rozrzutnik razem z ładowarką - wapno:
  - do 5 ton- 85-80 zł za hektar

m
a

G
a

ZY
N

Jesteś zainteresowany? Masz pytania?
Wyślij mailem na adres: kawszyn@mojatoyotaplus.pl

swoje CV lub dostarcz osobiście na adres 
ul. 3 Maja 27 B, 72-200 Nowogard, SALON TOYOTY

nr kontaktowy 501 374 789 

Komis TOYOTA KOZŁOWSKI
oddział w Nowogardzie

ZATRUDNI  SPRZEDAWCĘ 
SAMOCHODÓW  UŻYWANYCH

Jesteś zainteresowany? Masz pytania?
Wyślij mailem na adres: kawszyn@mojatoyotaplus.pl

swoje CV lub dostarcz osobiście na adres 
ul. 3 Maja 27 B, 72-200 Nowogard, SALON TOYOTY

nr kontaktowy 501 374 789 

TOYOTA KOZŁOWSKI
oddział w Nowogardzie

zatrudni: 
SPRZEDAWCĘ SAMOCHODÓW

Jesteś zainteresowany? Masz pytania?
Wyślij mailem na adres: kawszyn@mojatoyotaplus.pl

swoje CV lub dostarcz osobiście na adres 
ul. 3 Maja 27 B, 72-200 Nowogard, SALON TOYOTY

nr kontaktowy 501 374 789 

TOYOTA KOZŁOWSKI
oddział w Nowogardzie

zatrudni: DORADCĘ KLIENTA
w dziale blacharsko-lakierniczym

System 
sygnalizacji 

włamania i napadu

Telewizja 
dozorowa
- monitoring

SYSTEMY
BEZPIECZEŃSTWA

Tel. 665 397 367

A. Biegańska-
Sawicka nie jest 
już sekretarzem 
gminy

s. 3

„Skarby”  
w jeziorze

Oszukać 
sprzątaczkę 
po raz 
trzeci

s. 2
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Foto-pstryk 

„Skarby” w jeziorze 
Takie rzeczy tylko w naszym jeziorze- zdechły kot i ptak i kupa 

śmieci w jeziorze- pisze do nas czytelnik, przysyłając zdjęcie zrobio-
ne z murku okalającego nasz piękny, bądź co bądź akwen. Zdjęcie 
komentarza nie wymaga. 

MS

10.03.2018
godz. 01:42
Nowogard, ul. Leśna, miesz-

kanie: po przybyciu stwierdzo-
no otwarte okna w mieszkaniu, 
wyłączony piec gazowy CO, za-
łączony alarm z czujnika cza-
du.  Działania: zabezpieczenie 

miejsca zdarzenia, pomiar stę-
żenia CO, wynik 00. Wietrzenie 
pomieszczeń. Pouczenie użyt-
kowników o dalszych działa-
niach. Przekazanie miejsca zda-
rzenia.

KP PSP Goleniów

Czy musi dojść do nieszczęścia?

Mieszkańcy utknęli w błocie
Wielokrotnie już pisaliśmy o złym stanie dróg w naszej gminie, zwłaszcza tych prowadzą-
cych do wiejskich kolonii. Większość z nich nie jest nawet utwardzona, co daje się we zna-
ki szczególnie w czasie opadów deszczy. Tak było właśnie w ostatnich dniach, co spowodo-
wało, że wielu mieszkańców wsi została dosłownie uwięziona, bo drogi były nieprzejezdne. 

W Czermnicy bez pomocy sąsiadów mieszkańcy nie mają szans, na wyjazd i dojazd 
do swoich posesji

Taka sytuacja miała między 
innymi miejsce, we wtorek, 13 
marca, w Czermnicy. Jeden z 
mieszkańców jadąc samocho-
dem utknął w błocie, a na po-
moc przyszedł sąsiad, który z 
trudem go wyciągnął. Samocho-
dem podróżowały również dzie-
ci, które mężczyzna miał pozo-
stawić pod drodze na przystan-
ku, gdzie zatrzymuje się szkol-
ny autobus. Dzieci ostatecznie 
na przystanek nie dojechały, do 
szkoły tego dnia nie dotarły. - 
Z samego rana muszę jechać do 
Szczecina - mówi nam jeden z 
mieszkańców Czermnicy - Mu-
szę wyjechać o piątej, więc samo-
chód zamiast trzymać w gara-
żu, muszę postawić przy wyjeź-
dzie, bo kto tak wcześnie pomoże 
mi wyjechać z tego błota? - pyta 
mężczyzna. 

Przypomnijmy, że chodzi o 
drogę nr 44, o której pisaliśmy 
wielokrotnie. Zaczyna się ona 
od krzyżówki, tuż za wsią i bie-
gnie koło boiska gminnego, pro-
wadząc do czterech posesji, za-
mieszkałych przez siedem ro-
dzin, w tym osoby starsze i małe 
dzieci. Droga ma długość 270 
metrów, a jej remont miał się 
odbyć już dwa lata temu. Rada 
Miejska już dwukrotnie naj-
pierw w budżecie 2016, potem 
2017 zabezpieczyła środki na 
wykonanie remontu. Burmistrz 
dwukrotnie nie wykonał w tym 
zakresie budżetowej dyspozycji i 
nie zrobił nic w zakresie remon-
tu, a na prośby mieszkańców zu-
pełnie nie reaguje. W zamian za 
to zawiadomił prokuraturę, że 
radna Lidia Bogus, głosując za 
przyjęciem budżetu, w którym 

zapisano pieniądze na remont 
drogi, w ten sposób chciała się 
wzbogacić. To bowiem dzię-
ki uprzejmości radnej, miesz-
kańcy Czermnicy od lat w ogó-
le mogą do swoich posesji doje-
chać- no chyba, że utkną w bło-
cie, co miało miejsce właśnie w 
tym tygodniu. Polna droga, z 
której korzystają, biegnie przez 
nieruchomości należące do rad-
nej Bogus- ta jednak od lat po-
zwala z niej korzystać, nie po-
bierając zresztą od gminy żadnej 
opłaty. Sama też musi płacić do 
gminy podatki. 

Wyszomierz
Podobna sytuacja miała miej-

sce również w Wyszomierzu. 
Tam mieszkańcy od lat domaga-
ją się choćby utwardzenia dro-
gi, a w zasadzie błotnistego toru. 
Dopiero po naszej interwencji, 
w listopadzie zeszłego roku, coś 
ruszyło- gmina zleciła utwardze-
nie drogi. Okazało się jednak, że 
radość jest przedwczesna. Nie 
dość, że poprawiono tylko frag-
ment drogi to jeszcze dziś już 
prawie nie ma po tym śladu-
-fuszerka się rozpłynęła dawno. 
Również we wtorek, mieszkań-
cy Wyszomierza utknęli w swo-
ich domach, nie dowieźli dzie-
ci na przystanek autobusowy w 
centrum wsi. Dzieci, podobnie 
jak w Czermnicy, nie dotarły do 
szkół. - Droga jak nie była prze-
jezdna, tak dalej nie jest - mówi 
nam jedna z kobiet mieszkają-
ca na kolonii Wyszomierz - Sa-
mochodem przejechać się nie da. 
Nawet przejście jest niemożli-

we. Niestety. Przez to błoto i brak 
przejścia, dzieci musiały zostać w 
domu, bo nie mogły dotrzeć na 
autobus – dodaje. 

karetka w błocie
A czym grożą takie sytuacje, 

jak w Czermnicy czy Wyszomie-
rzu, to niestety przekonano się w 
minioną środę w pobliskiej Do-
brej. Wezwana do nieprzytom-
nej kobiety karetka pogotowia 
utknęła dwukrotnie w błotnistej 
drodze w ciągu jednego dnia (!) 

– notabene ulica nazywa się No-
wogardzka- widać oprócz nazwy 
właśnie władza i tam z naszej bie-
rze przykład i postanowiła dróg 
nie remontować. Podczas pierw-
szego wezwania samochód po-
gotowia ugrzązł w błocie, gdzie 
Strażacy z OSP Dobra pomo-
gli go wyciągnąć. Niestety, kil-
ka godzin później, miała miej-
sce taka sama sytuacja. Ratow-
nicy medyczni, zamiast zawieźć 
poszkodowaną, nieprzytomną 
już 70-letnią kobietę do szpita-
la, musieli znów wzywać Straż 
Pożarną, aby wyciągnęła karet-
kę z błota. Na szczęście, cała sy-
tuacja nie odbiła się na zdrowiu 
kobiety, która po licznych „przy-
godach” w końcu trafiła do szpi-

tala w Nowogardzie. Jednak, co 
musiała czuć sama poszkodowa-
na i jej rodzina, każdy może so-
bie wyobrazić... Zdjęcia z mo-
mentu wyciągania karetki z bło-
ta otrzymaliśmy od mieszkanki 
Dobrej, która wielokrotnie zgła-
szała problem do władz tamtej-
szej gminy. Za każdym razem 
słyszała, że brakuje środków na 
remont drogi. Czy musiało być 
blisko nieszczęścia, żeby wła-
dze naprawiły drogę? Jak widać 
tak. Już na drugi dzień, po fa-

talnej sytuacji, w gminie znala-
zły się pieniądze na utwardze-
nie ulicy Nowogardzkiej, a Bur-
mistrz Dobrej zapowiada rozpo-
częcie remontów zniszczonych 
i zaniedbanych dróg w gminie. 
Czy faktycznie będzie to zreali-
zowane, mieszkańcy Dobrej cze-
kają z niecierpliwością.

 Tak samo, jak w naszej gmi-
nie. Czy musi zaistnieć podobna 
sytuacja, aby znalazły się chęci 
na naprawę dróg? Pieniądze są, 
tylko zamiast naprawiać, lepiej 
czekać na nieszczęście...  Albo 
biegać do prokuratury- oby nie 
przyszło tam się tylko kiedyś tłu-
maczyć, gdy przez fatalną drogę, 
do kogoś nie zdąży dojechać po-
moc.  DŚ

Mieszkanka Wyszomierza nie ma jak 
przejść błotnistą drogą, o naprawę któ-
rej już niejdnokrotnie prosiła

Dobra, ul. Nowogardzka - karetka pogotowia ugrzęzła w błocie na drodze gminnej. 
Czy i u nas musi się skończyc podobnie, żeby władze zrobiły cokolwiek w temacie 
remontu dróg
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W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reklama

reklamareklama

11 kg, 33 kg 
z propan butanem, 

propanem 
a także do zasilania 
wózków widłowych.

Zapraszamy 
do stałej współpracy 

tel. 606 930 398
 www.gazak.pl 

Wymiana butli Firma „NOWOrIm” Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 7c 72-200 Nowogard

poszukuje osób chętnych do pracy na stanowisku
pracownik produkcji przy obróbce osłonek naturalnych.
 Wymagamy:
- pracowniczej książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych
- chęci do pracy
 Oferujemy:
- wynagrodzenie stałe i akordowe 
    – zawsze na czas (do 10-go każdego miesiąca na Twoim koncie)
- kwartalną premię frekwencyjną
- pracę w trybie jednozmianowym
- wolne weekendy – dbamy o Twój wypoczynek
- stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
- możliwość awansu

Podziękowania dla uczciwych znalazców 
portfela z dokumentami 

uczniów SP nr 2 Wiktora Janowika i Arka Salamona 
składa Pan Jerzy

POdZIękOWaNIa

kolejny urzędnik „wyrzucony” z ratusza z dnia na dzień 

A. Biegańska-Sawicka  
nie jest już sekretarzem gminy 
Z dnia na dzień bez obowiązku świadczenia pracy, z Urzędem Miejskim w Nowogardzie musiała pożegnać się sekretarz gminy Agnieszka Biegańska- Sa-
wicka. W imieniu burmistrza za współpracę „podziękował” wieloletniej urzędniczce jego zastępca Krzysztof Kolibski. Co znamienne, samego R. Cza-
pli w tym dniu w pracy, nie było. 

O tym, że burmistrz nie widzi 
z A. Biegańską – Sawicką dal-
szej współpracy i to od zaraz, 
sekretarz gminy dowiedziała się 
z ust jego zastępcy  - Krzysztofa 
Kolibskiego w dniu 13. marca. 
Roberta Czapli w tym dniu nie 
było w pracy. Sekretarz gmi-
ny publicznie nie chciała zdra-
dzać kulisów rozmowy z wice-
burmistrzem. Przyznała jed-
nak, że dla niej sama sytuacja 
ta była niespodziewana. - Było 
to dla mnie duże zaskoczenie, 
nie spodziewałam się tego. Roz-
staliśmy się jednak za porozu-
mieniem stron, bez świadczenia 
pracy, i nie chcę tego komento-
wać publicznie - mówi redakcji 
była już sekretarz gminy A. Bie-
gańska-Sawicka. 

W nieoficjalnych rozmowach 
z DN, zatrudnieni w urzędzie 
pracownicy również nie kry-
ją, że odejście z pracy sekretarz 
to dla nich szok. – Nikt się tego 
nie spodziewał, nie działo się też 
ostatnio nic, co by na to wskazy-
wało. Jesteśmy wszyscy w szoku 
- mówi nam osoba pracująca w 

ratuszu, ale zastrzegająca sobie 
anonimowość. 

Co takiego zatem się stało, 
że burmistrz postanowił zwol-
nić sekretarz gminy? Mimo py-
tań i próśb, na to pytanie nikt z 
urzędu nam do czasu zamknię-
cia bieżącego numeru gazety 
nie odpowiedział. Nie udzielo-
no nam również odpowiedzi na 
pytanie, kto obecnie zastępu-
je A. Biegańską -Sawicką w ra-
tuszu. Kiedy wczoraj (czwartek) 

zadzwoniliśmy do sekretaria-
tu UM i poprosiliśmy o przeka-
zanie słuchawki osobie pełnią-
cej obowiązki sekretarza usły-
szeliśmy, że takiej osoby nie ma. 
Tymczasem wczoraj (czwartek, 
15 marca), z samego rana, na ofi-
cjalnej stronie miasta ukazało się 
ogłoszenie o konkursie na stano-
wisko sekretarza gminy. Termin 
składania ofert mija 3 kwietnia. 
Od kandydatów, poza wyższym 
wykształceniem, najlepiej praw-

niczym i administracyjnym, wy-
maga się jedynie, co najmniej 4 
letniego stażu pracy w urzędzie, 
w tym 2 lat na stanowisku kie-
rowniczym. A do jego obowiąz-
ków ma należeć między innymi 
(cytat): - organizowanie kontak-
tów burmistrza z organizacjami 
politycznymi, społecznymi i zało-
gami zakładów pracy… 

Przypomnijmy, że to już nie 
pierwszy raz, kiedy nagle zwal-
nia się kierownika z UM. Wcze-
śniej w podobnym stylu z pra-
cy dosłownie wyrzucono byłą 
kierownik Zespołu Ekonomicz-
no-Administracyjnego Szkół 
Magdalenę Pędzik, zarzuca-
jąc jej utratę zaufania. Wielo-
letnia urzędniczka musiała w 
ten sam dzień, w trybie natych-
miastowym opuścić swoje miej-
sce pracy. Sprawa trafiła do Sądu 
Pracy, gdzie zwolniona kierow-
nik ZEASU domaga się zadość-
uczynienia wobec tego, w jaki 
sposób ją potraktowano. Prak-
tycznie zza biurka pożegnano 
się niedawno również z Tere-
są Skibską, byłą kierownik no-
wogardzkiego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej. Obie panie o tym, 
że muszą pożegnać się z pracą 
w UM, dowiedziały się od wi-
ceburmistrza Krzysztofa Kolib-
skiego, i jak przyznają, rozmowy 
te raczej do miłych nie należa-

ły. Nie brał w nich jednak udzia-
łu sam burmistrz R. Czapla, któ-
ry to formalnie jest pracodawcą 
dla wszystkich zatrudnionych w 
UM Nowogard. Wcześniej bar-
dzo podobnie, co do kołchozo-
wego stylu wyglądało rozstanie 
się jeszcze z innymi wieloletnimi 
kierownikami (m.in. Bogdański, 
Antczak).

Agnieszka Biegańska – Sa-
wicka w UM Nowogard zosta-
ła zatrudniona zaraz po ukoń-
czeniu studiów prawniczych w 
1990 roku. Początkowo mia-
ła być pracownikiem Wydzia-
łu Gospodarki Nieruchomo-
ściami, ale ostatecznie zatrud-
niono ją w Wydziale Kancela-
rii. Szybko awansowała i od lip-
ca 1991 roku została sekreta-
rzem gminy, po dziewięciu mie-
siącach pracy w miejskim ratu-
szu. Powołał ją na to stanowisko 
ówczesny burmistrza Nowogar-
du Krzysztof Krauze, na wnio-
sek rady miejskiej. Przez krótko 
tj. od marca do lipca 1994 pełni-
ła funkcję burmistrza Nowogar-
du. Kiedy burmistrzem został po 
raz pierwszy Kazimierz Ziemba, 
A. Biegańska- Sawicka została 
ponownie powołana na stanowi-
ska sekretarza. Pełniła tę funk-
cję nieprzerwalnie do minione-
go wtorku, tj. 13 marca 2018.  

Marcin Simiński 

Sekretarz A. Biegańskiej-Sawickiej już nie ma, a skarbnik M. Marchewka... jeszcze 
się trzyma
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W Sąpolnicy obawiają się o swoje życie

Jedno drzewo już spadło 
Właściciele posesji nr 5 w Sąpolnicy obawiają się o swoje zdrowie i życie. Z obawą patrzą na 
sąsiadującą działkę, z której w ich stronę niebezpiecznie pochylają się kruche jesiony. Jed-
no z drzew już raz runęło na ich teren- na szczęście zniszczone zostało tylko ogrodzenie. 

Do redakcji DN zgłosił się oj-
ciec właściciela domu z prośbą 
o naszą interwencję. Mężczyzna 
dogląda często posesji, bo jego 
syn, jak i synowa, z racji wyko-
nywanych obowiązków służbo-
wych często są poza domem. 

- Obok posesji syna znajduje się 
stare, zarośnięte gruzowisko. Ro-
śnie tam kilka jesionów- samo-
siejki. Jego z drzew w październi-
ku się przewróciło na ogrodzenie, 
i syn musiał je na własny koszt 
naprawiać, a drzewo usuwać. 
Kolejne drzewa zaczynają się od 
jakiegoś czasu niebezpiecznie po-
chylać w stronę domu. Tylko cze-
kać, aż przy silniejszym wietrze 

runą na dom – mówi nam ojciec 
właściciela posesji w Sąpolnicy. 

Dawniej, w miejscu, gdzie te-
raz rozrasta się roślinność, stał 
budynek gospodarczy. Dalej 
jest dom mieszkalny. Od wie-
lu lat jednak wszystko stoi pu-
ste i niszczeje. - Dziś cała nieru-
chomość należy do córki nieżyją-
cych już mieszkańców Sąpolnicy, 
która mieszka w Nowogardzie, ale 
nie możemy z tą panią dojść do 
żadnego porozumienia. Na każ-
dą próbę rozmowy ta pani reaguje 
krzykiem- ubolewa mężczyzna. 
Dlatego też, kiedy na przydo-
mowe podwórze runęło pierw-
sze drzewo, właściciele próbowa-

Jak zrobić, aby nie zrobić 

Oszukać sprzątaczkę po raz trzeci
Po raz trzeci jesteśmy zmuszeni wracać do tematu traktowania przez gminę podległych pracowników, w związku z zastrzeżeniami w zakresie sposobu wy-
nagradzania personelu pomocniczego szkół. Wszystko dlatego, że Gmina nie potrafi porządnie skonstruować systemu wynagrodzeń dla tych pracowni-
ków.    

Wiele lat je oszukiwano 
Przypomnijmy, że kilka tygo-

dniu temu interwencję w spra-
wie nieprawidłowości w syste-
mie wynagradzania personelu 
pomocniczego nowogardzkich 
szkół podjął Związek Zawodo-
wy Pracowników Oświaty Nie 
Będących Nauczycielami.  Spra-
wa dotyka około 120 pracow-
ników, tyle bowiem osób w na-
szej gminie zatrudnionych jest 
w szkołach w charakterze głów-
nie sprzątaczek, ale także kon-
serwatorów, czy pracowników 
biurowych. Stwierdzona przez 
związek nieprawidłowość po-
legała na utrzymywaniu zasad-
niczego wynagrodzenia na ni-
skim poziomie, mimo wzrostu 
w tym czasie tzw. minimalnego 
wynagrodzenia.  Aby pozosta-
wać pozornie zgodnie z prawem 
stosowano tutaj rodzaj „wytry-
chu”, polegający na dopłacaniu 
do najniższego wynagrodzenia 
nie poprzez zwiększanie zasad-
niczego wynagrodzenia tylko 
poprzez tzw. „dopłatę do najniż-
szego wynagrodzenia” niebędą-
cą składnikiem zasadniczej pen-
sji. Jak wykazał w swoim wystą-
pieniu ZZPONBN, taką „dopła-
tę” można stosować tylko spora-
dycznie w jednostkowych oko-
licznościach, a nie, jako trwa-
łą zasadę systemu.  Gmina mu-

siała się zgodzić z interpreta-
cją związku, dlatego oficjalnie 
zapowiedziano na jednej z se-
sji Rady Miejskiej wprowadze-
nie odpowiednich zmian do sy-
temu wynagrodzeń.  Ale wpro-
wadzając te wymuszone zmiany 
pracodawca, czyli gmina, najwy-
raźniej nie zrezygnował z próby 
„optymalizacji” swoich uzysków. 
W wyniku takiego niezmienne-
go podejścia do tematu wprowa-
dzone zmiany w systemie acz-
kolwiek zlikwidowały oczywiste 
naciąganie prawa to jednak po-
zostawiły rażące niesprawiedli-
wości…

Czujemy się oszukane… 
- Czujemy się oszukane - mówi 

nam jedna z pań zatrudnionych 

od wielu lat jako sprzątaczka w 
jednej z nowogardzkich szkół 
podstawowych - dlatego, że te-
raz to te panie, które mają naj-
niższy staż mają wyższą zasad-
niczą pensję od tych, które mają 
wieloletni staż pracy. Dla przy-
kładu dziewczyna bez stażu ma 
pensje zasadniczą 2100, a ja po 
30 latach pracy 1834, czyli naj-
niższą, mimo, że otrzymaliśmy 
te 100 zł więcej w ramach dodat-
ków. To jest po prostu niesprawie-
dliwe. 

Dlaczego tak się stało? Ano 
dlatego, że pracodawca gmin-
ny (w przeciwieństwie do więk-
szości nawet prywatnych), jak 
już wspomnieliśmy nie zrezy-
gnował jednak z oszczędzania 
na ciężko pracującym i najni-

żej zarabiającym zatrudnionym 
w oświacie personelu pomocni-
czym. Wprowadzając zmiany do 
systemu skorzystał „sprytnie” z 
zapisu, który mówi, że stażowe 
jest wliczane do kwoty minimal-
nego wynagrodzenia. Przy takiej 
jednocześnie praktyce płaco-
wej czyli, że niezależnie od sta-
żu płacy nie wypłaca się pra-
cownikom więcej jak kwotę mi-
nimalnego wynagrodzenia, to 
stażowe zaczyna funkcjonować 
jako swoista kara - masz stażo-
we, masz niższe zasadnicze. A 
tymczasem sens stażowego jest 
w tym, że dzięki niemu pracow-
nicy z dłuższym stażem powin-
ni na rękę zarobić więcej od tych 
dopiero zaczynających. Słusznie 
więc twierdzi nasza rozmówczy-
ni - to jest po prostu niesprawie-
dliwe.

Protestujące sprzątaczki twier-
dzą, że sytuacja powinna być 
rozwiązana prosto-wzrost pła-
cy minimalnej plus stażowe. - 
Z czegoś trzeba żyć, wypracować 
emeryturę, ja mam akurat pro-
gnozowaną 1200 zł. - jak z tego 
wyżyć? Chcemy, żeby nas godnie 
wynagradzano. Ile mamy praco-
wać za te marne grosze, zwłasz-
cza biorąc pod uwagę, jakie pen-
sje pobierane są przez niektórych 
urzędników w naszej gminie- do-
daje kolejna pani sprzątająca. 

Wkracza Inspekcja Pracy
Prostujący czując się nadal 

oszukiwanymi zgłosili problem 
do Państwowej Inspekcji Pra-
cy, która podjęła już interwen-
cję. Chodzi w niej także o brak 
realizacji innych związanych z 
tym podstawy, postulatów pra-
cowników. We wspomnianej in-
terwencji związku zawodowe-
go zawarto bowiem także postu-
lat o wyrównaniu za okres trzech 
lata skutków owego niezgodne-
go z prawem utrzymywania za-
sadniczego wynagrodzenia na 
niskim poziomie.  - Czekamy na 
protokół pokontrolny z Inspekcji 
Pracy, która przeprowadza kon-
trolę w szkołach i gminie-, mówi 
nam kolejna pani zatrudniona, 
jako osoba dbająca o czystość w 
szkole. -Dziwi nas też, że nie za-
proponowano nam wyrównania 
tych trzech lat, podczas których 
źle naliczano nam pensję. 

Kontrola Państwowej In-
spekcji Pracy ze Szczecina na-
dal trwa. Najpierw inspektorzy 
wizytowali w szkłach, później 
m.in. w Zespole Ekonomiczno-
-Administracyjnym Szkół, czyli 
gminnych wydziale, skąd wypła-
cane są wynagrodzenia dla pra-
cowników oświaty. Kiedy tylko 
kontrola się zakończy poinfor-
mujemy o jej wynikach. 

sm, MS

Czujemy się oszukane- mówią panie sprzątające w szkołach- muszą pracować, 
choć dostają za to marne ich zdaniem grosze

Pochylone jesiony i stare drzewa owocowe - wiszą niemal nad domem w Sąpolnicy. 
Jego właściciele obawiają się, że wkrótce runą na ich dorobek życia

Płot już naprawiony, a za nim pozosta-
łość drzewa, które runęło parę miesię-
cy temu na teren posesji

li uzyskać pomoc w UM Nowo-
gard. To też niestety nie przynio-
sło rezultatu. - Urzędnicy przyje-
chali, zrobili zdjęcia, ale powie-
dzieli, że teren jest prywatny i 
nic nie mogą zrobić. Dla mnie to 
dziwne - kto będzie odpowiadał, 
kiedy drzewa runą i komuś coś się 
stanie - pyta starszy pan. 

Próbowaliśmy dowiedzieć się, 
dlaczego w gminie odmówio-

no pomocy mieszkańcom Sąpol-
nicy, ale jak okazuje się, że od-
powiedzialnych za to urzędni-
ków w ostatnich dniach nie ma 
w pracy- chorują, lub są na urlo-
pach. Pytania w tej sprawie wy-
słaliśmy zatem do ratusza drogą 
e-mail- na odpowiedź czekamy. 
Oby tylko do tego czasu drzewa 
nie wyrządziły szkód. 

MS
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dyrektor SP 4 zamierza wystartować?

Kuratorium: nie spełnia warunków
Kuratorium Oświaty w Szczecinie informuje jasno: dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4, na której ciążą zarzuty karne, nie będzie mogła startować w 
konkursie na to stanowisko, jaki musi jeszcze w tym roku szkolnym ogłosić burmistrz. To rozwiewa wszelkie spekulacje, z których wynika, że Beata K. 
będzie chciała powalczyć o kolejną kadencję. 

O sytuacji w SP 4 pisaliśmy 
już wielokrotnie. Przypomnij-
my tylko, że po kilkumiesięcz-
nym śledztwie, jakie prokura-
tura podjęła po zawiadomieniu 
złożonym przez samych nauczy-
cieli szkoły, śledczy zdecydowa-
li się postawić zarzuty dyrektor-
ce SP 4. Stało się to dokładnie 8 
grudnia, już ubiegłego roku. Ko-
bieta została oskarżona o złośli-
we lub uporczywe łamanie praw 
pracowniczych, tj. o popełnie-
nie przestępstwa z art. 218 par. 
1 a Kodeksu Karnego. Wcze-
śniej dyrektor SP 4 została tak-
że ukarana naganą z upomnie-
niem przez Komisję Dyscypli-
narną ds. Nauczycieli przy Wo-
jewodzie Zachodniopomor-
skim. Z racji tego, przynajmniej 
przez najbliższe 3 lata, nie może 
startować w konkursach na dy-
rektora placówek oświatowych. 
Od tej decyzji, jak dowiedział się 
DN, dyrektor szkoły się odwo-
łała do ministerstwa edukacji- 
sprawa jest w toku. 

Mimo poważnych zarzutów 
Beata K. nadal jest dyrektorem 
SP 4. Nie widzi w tym nic złego 
organ prowadzący szkołę -, czy-
li gmina, choć nauczyciele, któ-
rzy mają statut poszkodowa-
nych w sprawie karnej, domaga-

li się jej zawieszenia przez bur-
mistrza, choćby do czasu zakoń-
czenia procesu sądowego.  Kie-
rownictwo gminy nie widzi pod-
staw prawnych, aby podjąć taką 
decyzję- uważa, że należy pocze-
kać na wyrok sądu.  

Tymczasem, w tym roku musi 
odbyć się konkurs na dyrektora 
SP 4- mija bowiem pięcioletnia 
kadencja. Termin konkursu nie 
został jeszcze oficjalnie ogłoszo-
ny przez burmistrza. W ostat-
nim czasie do redakcji DN wpły-
wały zapytania, nie tylko ze śro-
dowiska nauczycieli, czy Beata 
K., będzie mogła wystartować w 
konkursie. Kuratorium Oświaty 
w Szczecinie stoi jednak na sta-
nowisku, że nie spełnia wymo-
gów, aby to zrobić, właśnie z po-
wodu nałożonej kary przez ko-
misję dyscyplinarną. 

- W opinii tut. Kuratorium 
kandydat nie może przystąpić do 
konkursu na stanowisko dyrekto-
ra szkoły/placówki w przypadku, 
gdy został ukarany karą dyscypli-
narną oraz gdy toczy się przeciw-
ko niemu postępowanie dyscy-
plinarne- informuje nas Daniel 
Wróbel z Wydziały Informacji i 
Promocji Kuratorium Oświaty w 
Szczecinie. - Jeżeli kandydat zo-
stał ukarany karą dyscyplinarną 

przez Komisję Dyscyplinarną dla 
Nauczycieli przy Wojewodzie Za-
chodniopomorskim i odwołał się 
od tej kary do Odwoławczej Ko-
misji Dyscyplinarnej dla Nauczy-
cieli przy Ministrze Edukacji Na-
rodowej, to nadal toczy się prze-
ciwko niemu postępowanie dys-
cyplinarne. Wobec powyższego 
w tym przypadku kandydat nie 
spełnia warunku § 1 ust. 7 rozpo-
rządzenia Ministra Edukacji Na-
rodowej z dnia 11 sierpnia 2017 
r. w sprawie wymagań, jakim po-
winna odpowiadać osoba zajmu-
jąca stanowisko dyrektora oraz 
inne stanowisko kierownicze w 
publicznym przedszkolu, publicz-
nej szkole podstawowej, publicz-

nej szkole ponadpodstawowej 
oraz publicznej placówce- koń-
czy przedstawiciel Kuratorium. 

Nie ma też szans, aby organ 
prowadzący, czyli gmina, powie-
rzyła obecnej dyrektor prowa-
dzenie szkoły na kolejny okres, 
bez ogłaszania konkursu. Zabra-
nia tego rozporządzenie Mini-
stra Edukacji z dnia 11 sierpnia 
2017. W myśl tego przepisu tryb 
powierzenia jest możliwy tylko 
w przypadku, gdy konkurs nie 
zostanie rozstrzygnięty. -  Jeżeli 
do konkursu nie zgłosi się żaden 
kandydat albo w wyniku konkur-
su nie wyłoniono kandydata, or-
gan prowadzący powierza to sta-
nowisko ustalonemu, w porozu-

mieniu z organem sprawującym 
nadzór pedagogiczny, kandyda-
towi, po zasięgnięciu opinii rady 
szkoły lub placówki i rady peda-
gogicznej- potwierdza D. Wróbel 
z Kuratorium Oświaty w Szcze-
cinie. 

Sprawa, w której oskarżona 
o łamanie praw pracowniczych 
jest dyrektor SP 4, ruszy 11 
kwietnia przed Sądem Rejono-
wym w Goleniowie. O jej prze-
biegu będziemy informować na 
bieżąco. 

MS

Ps. Informujemy, że nie po-
dawanie przez nas pełnego na-
zwiska dyrektor SP 4 wynika z 
przepisów prawa. Choć kobieta 
jest oficjalnie dyrektorem, a więc 
osobą pełniącą publiczną funk-
cję, w świetle informacji o zarzu-
tach karnych nie możemy pisać 
jej pełnego nazwiska. Zamiarem 
redakcji nie jest więc, piętnowa-
nie osoby oskarżonej, ale naka-
zana prawem ochrona jej praw w 
tym obszarze. Pani dyrektor ni-
gdy też oficjalnie nie zrezygno-
wała z przysługującego jej w tym 
zakresie prawa do ochrony swo-
jego wizerunku, czy danych per-
sonalnych. 

W tym roku szkolnym musi odbyć się konkurs na dyrektora SP 4

Jak się takie rzeczy robi

Szybko to można nabić sobie guza 
Na palcach jednej ręki policzyć można takie działania nowogardzkich władz, które nie bu-
dzą większych, czy mniejszych zastrzeżeń w zakresie racjonalności, i celowości. Wiele wska-
zuje, że jest tak dlatego, że chodzi tu głównie  o tanie popisówki,  a nie rzetelną pracę.    

Atmosfera zamieszania to-
warzyszy większości inwesty-
cji realizowanych przez nowo-
gardzką gminę. Jest to efek-
tem braku profesjonalizmu i 
pomieszaniem celów w sku-
tek czego, co chwilę mamy 
kolejne buble, zbędne wydat-
ki, marnotrawstwo środków 
publicznych przy jednocze-
snym zaniedbaniu pilnych po-
trzeb. W ostatnich dniach roz-
grzewa umysły kwestia inwe-
stycji chodnika w Warnko-
wie. I tu wszystko ponownie 
jest nieprzemyślane zarówno 
w zakresie koncepcji – powi-
nien być ciąg pieszo rowerowy 
a nie tylko chodnik, i powi-
nien łączyć się z chodnikiem 

przy wiadukcie - jak i w zakre-
sie finansowania, gdzie rzuca 
się propozycje rodząca tylko 
tzw.” zła krew”, czyli zabrania 
kwot przeznaczonych już w 
budżecie na pieszo-jezdnię w 
Kulicach. Szczególnie groźnie 
są nieprzemyślane pochopne 
koncepcje – brak bowiem wy-
dzielenia bezpiecznego pasa 
dla rowerzystów, w tym miej-
scu stanowi ogromne zagroże-
nie dla zdrowia i życia korzy-
stających z rowerów. Ruch ro-
werowy jest tu bowiem znacz-
ny a droga jednocześnie bar-
dzo zatłoczona - 2060 pojaz-
dów mechanicznych średnio 
na dobę. Już popełniono wcze-
śniej kardynalny błąd wywala-

jąc około 1 milion złotych na 
chodnik w Karsku, po którym 
rowerami nie można się poru-
szać – teraz ten błąd chce się 
powielić w Warnkowie.  

Tłumaczenie gminnego 
urzędnika, że rzekomo zbyt tu 
wąsko jest zupełnie nieprze-
konywujące. Zgodnie z pra-
wem na ciąg pieszo rowero-
wy potrzeba 2,5 metra. Wszy-
scy już dzisiaj robią ciągi, a nie 
chodniki. 

Na zdjęciu przykład z Gole-
niowa.  Tak jak na tych zdję-
ciach, drodzy nowogardzcy 
urzędnicy, wygląda ciąg pie-
szo rowerowy – naprawdę nie 
jest to autostrada. 

sm Tym ciągiem pieszo-rowerowym w Goleniowie można się poruszać od szpitala do 
obwodnicy maszewskiej, ok. 5 km.
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
antoni leśniczek: lat 65, zmarł 12.03.2018r., pogrzeb odbę-

dzie się 16.03.2018 r., o godz. 11:00 na cmentarzu w Nowogar-
dzie.
Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

Wśród tych, którzy przybyli, 
aby oddać pokłon Bogu w cza-
sie święta, byli też niektórzy Gre-
cy. Oni więc przystąpili do Filipa, 
pochodzącego z Betsaidy Galilej-
skiej, i prosili go, mówiąc: „Pa-
nie, chcemy ujrzeć Jezusa». Fi-
lip poszedł i powiedział Andrze-
jowi. Z kolei Andrzej i Filip po-
szli i powiedzieli Jezusowi. A Je-
zus dał im taką odpowiedź: „Na-
deszła godzina, aby został oto-
czony chwałą Syn Człowieczy. 
Zaprawdę, zaprawdę, powia-
dam wam: Jeśli ziarno pszeni-
cy, wpadłszy w ziemię, nie ob-
umrze, zostanie samo jedno, ale 
jeśli obumrze, przynosi plon ob-
fity. Ten, kto kocha swoje życie, 
traci je, a kto nienawidzi swego 
życia na tym świecie, zachowa je 
na życie wieczne. Kto zaś chciał-
by Mi służyć, niech idzie za Mną, 
a gdzie Ja jestem, tam będzie i 
mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, 
uczci go mój Ojciec. Teraz dusza 
moja doznała lęku i cóż mam po-
wiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od 
tej godziny. Ależ właśnie dlatego 
przyszedłem na tę godzinę. Oj-
cze, wsław imię Twoje!” Wtem 
rozległ się głos z nieba: „Już wsła-
wiłem i jeszcze wsławię”. Stoją-
cy tłum to usłyszał i mówił: „Za-
grzmiało!” Inni mówili: „Anioł 
przemówił do Niego”. Na to rzekł 
Jezus: „Głos ten rozległ się nie ze 
względu na Mnie, ale ze względu 
na was. Teraz odbywa się sąd nad 
tym światem. Teraz władca tego 
świata zostanie wyrzucony precz. 

A Ja, gdy zostanę nad ziemię wy-
wyższony, przyciągnę wszystkich 
do siebie”. To mówił, oznaczając, 
jaką śmiercią miał umrzeć. (J 3, 
14-21)

Dzisiejsza Ewangelia na wstę-
pie ukazuje nam Żydów, którzy 
przybywają z Grecji, aby prze-
żywać święto. Na tyle wieści o 
Jezusie rozprzestrzeniały się w 
owej krainie, że i oni o Nim coś 
słyszeli. Gdy tylko dowiedzie-
li się, że na święto przybył rów-
nież Jezus, zapragnęli go zoba-
czyć. Chcieli zobaczyć Tego, o 
którym tyle słyszano, jak to z 
mocą naucza, jak działa cuda. 
Proszą apostoła Filipa, aby wsta-
wił się za nimi u Mistrza. Fi-
lip konsultuje to z drugim apo-
stołem, z Andrzejem, a następ-
nie mówią o pragnieniu tych Ży-
dów Jezusowi. Ci Żydzi pocho-
dzenia greckiego wiedzieli, jak 
zbliżyć się do Jezusa. Poprosili o 
wstawiennictwo apostołów. Dla-
czego chciałbym na to zwrócić 
uwagę? Ta scena pokazuje rolę, 
zadania apostołów. Gdy poja-
wia się prośba: chcemy ujrzeć 
Jezusa, to właśnie oni, apostoło-
wie są tymi, którzy mogą innym 
przybliżyć Jezusa. Taka jest rola 
pasterzy Kościoła katolickie-
go, współczesnych apostołów. 
Mają odpowiadać na to pragnie-
nie ludzkich serc, aby przybli-
żać Jezusa. Przybliżać Go swo-
imi słowami, przybliżać Go czy-
nami, przede wszystkim przy-
kładem apostolskiego życia. Ka-
płan ma być tym, który swoim 
życiem realizuje prośbę z dzi-
siejszej Ewangelii: chcemy uj-
rzeć Jezusa. Pamiętajmy o tym 
w naszych modlitwach. Módl-
my się gorliwie o takich współ-
czesnych apostołów, przybliża-
jących nam Jezusa! Nie od Nie-
go oddalających. Po tym jak 
apostołowie przedstawili proś-
bę ludu, Jezus zaczyna nauczać. 
Mówi o godzinie chwały Boże-

go Syna, że ona właśnie nade-
szła, ale zanim to nastąpi Jezus 
podkreśla rolę jaką ma do ode-
grania śmierć. Używa przykła-
du pszenicy pokazując nam, że 
owoc może pojawić się dopiero 
po obumarciu ziarna. Człowiek, 
który kocha życie ziemskie, któ-
ry całą swoją energię, cały swój 
potencjał inwestuje tylko w war-
tości materialne tak naprawdę 
traci swoje życie. Taki człowiek 
żyje cały czas w niepewności ju-
tra. Ciągle kalkuluje, obmyśla, 
kombinuje jak tu polepszyć swój 
dorobek. Tym sposobem traci-
my cenny czas, tracimy zdrowie, 
zatracamy tak naprawdę całych 
siebie. Chrystus mówi, że aby 
wydać plon, aby to życie przy-
nosiło owoce, trzeba poświęcić 
siebie. Jezus daje przykład skła-
dając ofiarę ze swojego życia na 
krzyżu. Umarł, a owocem tego 
jest łaska odkupienia. Jego przy-
kładem umocnieni, Jego przy-
kładem pociągnięci mamy być 
tymi, którzy umierają każdego 
dnia. Tu nie chodzi o śmierć cie-
lesną, ale o umieranie w sobie. 
Przede wszystkim ma we mnie 
umierać egoizm. Tylko ten wyda 
owoc, kto poświęca się. Mat-
ka, która wstaje w nocy do pła-
czącego dziecka. To jest jej ob-
umieranie. Ojciec, który wsta-
je o świcie do pracy, by zapew-
nić rodzinie byt. To jest umiera-
nie. Człowiek, który pochłonię-
ty jest przyziemnością, który nie 
widzi żadnych wartości, oprócz 
tego by mieć, zamyka sobie dro-
gę do usłyszenia głosu Boga. Po-
wiemy, że ogłuchł duchowo. Bóg 
mówi nieustannie do człowieka, 
ale my Go niestety nie słyszymy. 
Nie rozpoznajemy głosu Boga, 
który mówi konkretnie do mnie. 
Czym obecnie żyję? Co pochła-
nia moją energię? Co zabiera mi 
najwięcej czasu w ciągu dnia? 
Czy to powoduje, że obumie-
ram i przynosi owoc, czy jest tyl-
ko traceniem nic nie wartym? 
Czym jest 40, 50, a może 80 lat 
życia w stosunku do wieczności? 
Niech nasze serca, jak tych Ży-
dów, pragną ujrzeć Jezusa, a On 
jest tym, który zaprowadzi nas 
do Ojca. 

Ks. Krystian Dylewski 

kolejny sukces pary tanecznej  

Wytańczyli  
4. miejsce w Czechach 
W dniach 10-11.03.2018r w Brnie (Czechy), odbył się Mię-
dzynarodowy Turniej Brno Open 2018. W rywalizacji, jako 
jedyna polska para wzięli udział: Wojciech Jesionka i Kaja 
Żminda z Nowogardu, osiągając bardzo dobre wyniki. 

Zawodnicy godnie reprezen-
towali Polskę oraz Nowogard 
zajmując   bardzo wysokie 4. 
miejsce zarówno w tańcach laty-
noamerykańskich, jak i standar-
dowych. 

- W tańcach standardowych 
zadecydowała jedna nota, która 
spowodowała, że nasza para nie 
zdobyła medalu, ale ich wynik to 
ogromny sukces - mówi Miko-
łaj Kubiak ze Szkoły Tańca Flesz 
Nowogard, gdzie na co dzień 
trenują Kaja i Wojtek. 

Przypomnijmy, że to nie 
pierwszy sukces młodej pary 
z Nowogardu. Jak informowa-
liśmy, w listopadzie zeszłego 
roku, Kaja Żminda i Wojciech 

Jesionka zajęli 5. miejsce w tań-
cach standardowych i 6. miejsce 
w tańcach latynoamerykańskich 
na Mistrzostwach Polski Dzie-
ci i Juniorów SALT CUP 2017 w 
Wieliczce. 

Gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów na parkietach. 

 Kaję i Wojtka, jak i pozostałe 
pary z naszego miasta, będziemy 
mogli podziwiać podczas nowo-
gardzkich Spotkań Tanecznych, 
jakie odbędą się w dniach 14-15 
kwietnia br.. Do naszego mia-
sta, jak co roku przyjadą pary ta-
neczne oraz zespoły praktycznie 
z połowy kraju. Na to wielkie 
wydarzenie zapraszamy już dziś. 

MS

Kaja Żminda i Wojciech Jesionka z Nowogardu po zakończonym turnieju w Brnie

Ćwiczyli musztrę
Uczennice I Liceum Ogólnokształcącego klasy I b, o profi-
lu policyjnym, ćwiczyli musztrę, w ramach przygotowań do 
przeglądu musztry klas mundurowych.

Uczennice, pod czujnym 
okiem funkcjonariusza  ast. 
sztab. Ryszarda Lesnera, ćwi-
czyli musztrę, która jest jednym 

z etapów szkolenia policyjnego. 
Realizowana w każdej klasie o 
profilu policyjnym. 

Uczennice I LO podczas doskonalenia musztry
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Kino na weekend
JaSkINIOWIeC

16.03.2018, godz. 15:45
17.03.2018, godz. 15:45
18.03.2018, godz. 15:45
Animacja, Komedia, Przygodo-

wy, Francja, Wielka Brytania 2018, 
89 min., Od lat: B/O

POLSKI DUBBING
W zamierzchłych czasach, gdy 

nie było facebooka, prądu i cie-
płej wody, a w zagrodzie za jaski-
nią pasły się dinozaury, rozgrywa 
się pełna szalonych przygód hi-
storia dzielnego Duga, który musi 
zjednoczyć swą jaskiniową ferajnę 
przeciw nadchodzącemu zagroże-
niu. W świecie, w którym zamiast 
psa każdy mógł mieć mamuta, a 
zaostrzony kamień był gadżetem 
na miarę dzisiejszego smartfona, 
nadejście pulsującej hałaśliwą no-
woczesnością Epoki Brązu zwia-
stuje nieuniknione kłopoty.

kOBIeTY maFII
16.03.2018, godz. 17:45;  20:00
17.03.2018, godz. 17:45;  20:00
18.03.2018, godz. 17:45;  20:00

135 min., Sensacyjny, Polska 
2018, Od lat: 16

 Po brawurowej akcji policyjnej 
funkcjonariuszka Bela (Olga Bołądź) 

zostaje wyrzucona z policji. ABW 
składa jej propozycję „nie do odrzu-
cenia”. Kobieta przechodzi specja-
listyczne szkolenie pod okiem FBI i 
zostaje operatorem w Wydziale S – 
oficerem pracującym pod przykry-
ciem, który zostaje umieszczony w 
grupie przestępczej. Jej misją w roli 
tajniaczki jest rozpracowanie szlaku 
przemytu narkotyków przez Grupę 
Mokotowską sterowaną przez Pa-
drino (Bogusław Linda) – bossa sto-
łecznego półświatka, dla którego 
ponad wszelką władzą i pieniędz-
mi najważniejsza jest córka o ksy-
wie Futro (Julia Wieniawa). By zre-
alizować cel, Bela musi wkupić się w 
łaski zaufanych ludzi z zarządu ma-
fii: Żywego (Piotr Stramowski), Mi-
limetra (Tomasz Oświeciński), Cie-
nia (Sebastian Fabijański) i Siekiery 
(Aleksandra Popławska). Podszywa-
jąc się pod prostytutkę, oficer ABW 
zostaje kochanką Cienia. Misternie 
przemyślany plan komplikuje się, 
gdy w toku nieprzewidzianych zda-
rzeń w całą intrygę zostaje wmiesza-
na Anka (Katarzyna Warnke) – żona 
Cienia, manipulowana przez tajem-
niczą Nianię (Agnieszka Dygant). 
Wkrótce losy pięciu kobiet przecina-
ją się w punkcie bez odwrotu, a wy-
darzenia z ich udziałem wstrząsają 
przestępczą mapą Warszawy.

miał być punkt, a nie ma punktu 

Ludzie odeszli z.. (kw)pitem 
Wczoraj, pod Urzędem Miejskim powstała długa kolejka oczekujących na otwarcie punktu 
odbioru zeznań podatkowych. Mimo wcześniejszych zapowiedzi, punkt nie został otwarty 
a mieszkańcy Nowogardu odeszli z tzw. kwitkiem, a raczej pitem. 

Do redakcji zgłosiło się wielu 
mieszkańców Nowogardu, którzy 
byli zdziwieni tym, że działają-
cy co roku punkt odbioru zeznań 
podatkowych jest nieczynny - Ra-
zem ze mną stało wiele osób, któ-
rzy chcieli zostawić swoje zezna-
nie - mówi mieszkaniec Nowo-
gardu - Nie doczekaliśmy się jed-
nak i zmuszeni byliśmy wracać do 
domu - dodaje. Mieszkańcy pró-
bowali dowiedzieć się w Urzędzie 
Miejskim, dlaczego doszło do ta-
kiej sytuacji. Tam jednak nikt nie 
udzielił im odpowiedzi. Być może 
dlatego, że tego dnia w Urzędzie 
nie było najważniejszych osób, 
które mogłyby w tej sprawie po-
siadać jakąś wiedzę. Zadzwonili-
śmy więc do Urzędu Skarbowe-
go w Goleniowie. Tam usłyszeli-
śmy, że to nie oni decydują o tym, 
gdzie będą mieć otwarty punkt, a 

Izba Administracji Skarbowej w 
Szczecinie, na mocy porozumie-
nia z Urzędem Miejskim. Tam 
obiecano nam wyjaśnić sytuację 
i przesłać stosowną odpowiedź- 
mamy ją otrzymać w dniu wyda-

nia gazety (piątek), a więc zapre-
zentujemy w kolejnym wydaniu. 

Tymczasem w sprawie punktu 
US przy UM w Nowogardzie to 
mamy „czeski film”- nikt nic nie 
wie. DŚ

mieszkańcy się śmieją

Nieprawda, że to Jego działka…
Po naszej publikacji w DN stanowiska nadesłanego przez Urząd Miejski w Nowogardzie 
otrzymaliśmy list Czytelniczki. Jego treść, acz krótka, jest bardzo ciekawa.

Pisze nasza Czytelniczka - „ Po 
przeczytaniu artykułu o Burmi-
strzu, że jakoby nieprawdą jest 
o posiadaniu działek przez Bur-
mistrza, doznałam szoku, jak 
może taka gazeta jak Dziennik 
Nowogardzki takie kłamstwa 
pisać. Burmistrz posiada 30 
działek, które to pole kupił od 
(tu pada nazwisko) z Karska. 
Mieszkańcy się śmieją, że ta-
kie kłamstwa wypisujecie…  tu 
podpis do wiadomości redakcji.

Nasza Czytelniczka nie za-
uważyła, iż tekst, do którego się 
odniosła, nie był tekstem DN 
tylko tekstem Urzędu Miejskie-
go.  Zgodnie z prawem praso-
wym DN miał obowiązek opu-
blikować pismo nadesłane przez 
UM i podpisane przez wicebur-
mistrza Krzysztofa Kolibskiego 
nawet, jeśli zawierało ono ewi-
dentne bzdury. To więc nie DN 
a K. Kolibski, napisał zdanie: - 
Nieprawdą jest, że burmistrz ma 
prywatne działki budowlane w 
Karsku.  My oczywiście zgadza-
my się z naszą Czytelniczką, któ-
ra zdanie to komentuje: Miesz-
kańcy się śmieją, że takie kłam-
stwa wypisujecie…

Red. Utwardzona droga prowadząca m.in. do działki należącej do R. Czapli w Karsku

k  O   m   U   N   I   k   a   T  
Zarząd Miejsko- Gminnego Koła Polskiego Związku Węd-
karskiego Nr 36 w Nowogardzie informuje użytkowników 
kładek wędkarskich zlokalizowanych na jeziorze Nowo-
gardzkim w Nowogardzie, że w dniu  04.03.2018 roku, Ko-
misja ds. Przeglądu Kładek i Łódek powołana przy Zarzą-
dzie Koła dokonała ich przeglądu i stwierdza, co następuje;

- na jeziorze Nowogardzkim 
wybudowanych jest 153 kładek 
wędkarskich z tego 33 kładki są                    

w stanie nie nadającym się do 
korzystania z nich /zniszczony 
pomost i dojście/ oraz 10 kładek 
wymagających pilnego remon-
tu. Wymienione kładki w ilości 
43 sztuk zostało oznaczonych 
pomarańczową farbą leśną.

 Mając na uwadze bezpieczeń-
stwo osób wędkujących a także 
wygląd estetyczny jeziora, Za-
rząd Koła zwraca się do użyt-
kowników kładek będących w 
grupie 43 oznaczonych kładek 
do ich naprawy i wyremontowa-

nia do końca kwietnia 2018 roku.
Po tym terminie kładki te zo-

staną usunięte, bądź też zostaną 
wydane zgody na ich remont dla 
zgłaszających się innych użyt-
kowników, po uprzednim uzy-
skaniu zgody Zarządu Koła PZW 
Nr 36, jako gospodarza jeziora.

Szczegółowych informacji 
można uzyskać w sklepie ‘’Węd-
karz” w Nowogardzie przy ul. 
Boh. Warszawy 107 u Gospoda-
rza Koła, Kol. Bogdana Rekow-
skiego. 

Nowogard 14.03.2018 r.
Za Zarząd Koła Nr 36

Prezes Zarządu
Kazimierz Ziemba
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Jesteś zainteresowany? Masz pytania?
Wyślij mailem na adres: kawszyn@mojatoyotaplus.pl

swoje CV lub dostarcz osobiście na adres 
ul. 3 Maja 27 B, 72-200 Nowogard, SALON TOYOTY

nr kontaktowy 501 374 789 

TOYOTA KOZŁOWSKI
oddział w Nowogardzie

ZATRUDNI:
SAMODZIELNĄ  KSIĘGOWĄ

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
8.00 – 20.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 8.00 – 16.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

Kancelaria 
Radcy Prawnego  
r.pr. Agnieszka Warian  

 
ul. Wojska Polskiego 3  

I piętro  pok. 117   
Nowogard  

czynne pn-pt od 9 do 17 
 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  

po wcześniejszym umówieniu 
telefonicznym 

Kancelaria udziela 
 bezpłatnych porad prawnych 

17  i  18 MARCA

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

reklama

licealiści II lO w Warszawie

Finał konkursu  
„I know America”
Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego z Nowogardu, 
brali udział w konkursie „I know America”, organizowa-
nym przez Ośrodek Studiów Amerykańskich Uniwersyte-
tu Warszawskiego we współpracy z Ambasadą Stanów Zjed-
noczonych Ameryki. 

„I Know America, konkurs 
wiedzy o Stanach Zjednoczo-
nych dla uczniów szkół ponad-
gimnazjalnych” dzieli się na trzy 
etapy. Etap I zwykle trwa od po-
łowy września do połowy listo-
pada. Zarejestrowani uczest-
nicy wypełniają test wyboru, 
gdzie muszą udzielić odpowie-
dzi na 40 pytań w języku pol-
skim i 40 pytań w języku an-
gielskim. 60 uczestników pierw-
szego etapu z największą liczbą 
punktów, przechodzi dalej. Za-
daniem uczestników jest napi-
sanie esejów w języku polskim 
na jeden z 15 tematów. Do eta-
pu III przechodzi 15 autorów 
najlepszych prac. Etap III, czyli 
finał, odbywa się w Warszawie, 
uczestnicy przygotowują się do 
egzaminu ustnego na podstawie 
przygotowanej puli zagadnień. 
W Warszawie piętnastka fina-
listów rozmawia z komisją zło-
żoną z recenzentów esejów oraz 
przedstawicieli Ambasady Sta-
nów Zjednoczonych Ameryki i 
Fundacji Wspomagania Wsi. 

Do trwającego niemal pół 
roku konkursu przystąpiło po-
nad 1300 uczestników z całej 
Polski. Piętnastu autorów naj-
lepszych prac, a także 13 wyróż-
nionych uczestników, spotkało 
się na przełomie lutego i marca 
w Warszawie. Wśród nich byli 
także dwaj uczniowie II Liceum 
Ogólnokształcącego w Nowo-
gardzie, Maciej Maziarz i Se-
bastian Feledyn. Licealiści spę-
dzili cztery intensywne dni, nie 
tylko na zmaganiach konkur-
sowych, ale także między inny-
mi na zwiedzaniu amerykań-
skiej szkoły, czy braniu udzia-
łu w warsztatach antydyskry-
minacyjnych w Muzeum Hi-
storii Żydów Polskich POLIN. 
Ostatni dzień zakończył się wi-
zytą u ambasadora USA i rozda-
niem dyplomów dla wszystkich 
uczestników konkursu. I cho-
ciaż nowogardzkim licealistom 
nie udało zdobyć się głównych 
nagród, udział w finale jest dla 
nich z pewnością ogromnym 
sukcesem. DŚ
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Hity na gitarze

Sukcesy młodych muzyków
W dniach 9 – 10 marca br. odbył się w Koszalinie VI Ogólnopolski Konkurs Gitarowy 
„HITY NA GITARZE”. Jest to jedyny konkurs w Polsce, gdzie można posłuchać znanych 
melodii i przebojów muzyki rozrywkowej, filmowej oraz jazzowej, granych na gitarach kla-
sycznych. 

W konkursie udział wzięli gi-
tarzyści z całej Polski reprezen-
tujący szkoły muzyczne, ośrod-
ki kultury i tzw. ruch amatorski. 
Utalentowanych instrumentali-
stów oceniało jury złożone z au-
torytetów gitarowych z Polski i 
Holandii. Rywalizacja konkur-
sowa zakończyła się dużym suk-
cesem uczniów szkoły muzycz-
nej w Nowogardzie z klasy gita-
ry Cezarego Strokosza. W kate-
gorii solistów wyróżnienie zdo-
był Hadi Yahfouf, a w katego-
rii zespołów kameralnych laure-
atem wyróżnienia został FOUR 

GUITARS – TRZĘSACKI KWAR-
TET GITAROWY + GUITAR-
RON w składzie: Emilia Tomasi-
kiewicz (guitarron), Maja Toma-
sikiewicz i Hadi Yahfouf. Skład 
tego oryginalnego zespołu grają-
cego na różnych odmianach gitar 
uzupełniają Aleksandra Troczyń-
ska i Maria Ziółkowska z PSM I 
st. im. Wojciecha Kilara w Gry-
ficach. Hadi Yahfouf, jako solista 
zagrał “The Entertainer”  S. Jopli-
na i “Missing” Vangelisa. Kwintet 
wykonał kompozycję „Kubańska 
fanaberia z Greensleeves z kuja-
wiaczkiem w tle” w opracowaniu 

Cezarego Strokosza. Należy pod-
kreślić, że uczniowie klasy gitary 
nowogardzkiej szkoły muzycz-
nej odnoszą systematycznie suk-
cesy konkursowe i artystyczne 
rangi ogólnopolskiej i międzyna-
rodowej. Plany są niemniej am-
bitne. Jeszcze w tym roku szkol-
nym mają w planie udział w kil-
ku konkursach, a także koncer-
tach na prestiżowych festiwalach 
gitarowych. Jesienią planowany 
jest wyjazd do Hiszpanii, gdzie 
w Walencji (kolebka gitary hisz-
pańskiej – miasto Joaquina Ro-
drigo) odbywa się uznany w Eu-
ropie konkurs i festiwal gitarowy. 
Plany młodych gitarzystów i jego 
nauczyciela sięgają roku 2020. 
W ramach współpracy z Niibori 
Guitar Orchestra z Japonii mło-
dzi gitarzyści otrzymali wstęp-
ne zaproszenie do wspólnego 
udziału w Międzynarodowej Or-
kiestrze Gitarowej, która wystą-
pi w Tokio w ramach odbywają-
cych się tam w roku 2020 Igrzysk 
Olimpijskich. 

Inf. własne

Uczniowie z klasy gitary Cezarego Strokosza

Maja TomasikiewiczHadi Yahfouf Emilia Tomasikiewicz

Four Guitars   Guitarron

Okiem radnego

Zlikwidujmy opłatę 
za posiadanie psów…
W gminie Nowogard do tej pory nie zrezygnowano z opłaty 
za posiadanie psa. Obecnie dobrowolnie płaci ją 300 miesz-
kańców. Tym, którzy nie płacą nic jednak nie grozi. To sy-
tuacja schizofreniczna. Dlatego opłata powinna zostać zli-
kwidowana. 

Do końca 2007 roku istniał 
podatek od posiadania psów. Po 
jego likwidacji w gestii samo-
rządów lokalnych pozostawio-
no, czy chcą wprowadzić „opłatę 
od posiadania psów”. Radni nie-
których gmin wyszli z założe-
nia, że skoro państwo rezygnu-
je z podatku, to nie ma sensu, by 
samorząd terytorialny zwiększał 
obciążenia finansowe obywateli. 
Większość samorządów opłatę 
za posiadanie psa po prostu zli-
kwidowała w 2008 r.

Nie stało się tak jednak w 
gminie Nowogard, gdzie do tej 
pory obowiązu-
je uchwała nakła-
dająca obowią-
zek opłaty za po-
siadanie psa. Ten 
akt prawa miejsco-
wego zobowiązuje 
mieszkańca naszej 
gminy do uiszcze-
nia opłaty w wyso-
kości 40 zł. rocz-
nie za posiada-
nie czworonoga. 
Nie jest to może 
największa kwo-
ta, ale jeśli miesz-
kaniec gminy po-
siada już większą 
ilość psów, to jego 
roczny budżet ule-
ga znacznemu ob-
ciążeniu. 

Urząd Miasta w żaden sposób 
nie kontroluje opłat, a także nie 
wyciąga konsekwencji od osób, 
które do kasy gminy pieniędzy z 
tytułu posiadania czworonogów 
nie wpłacają. Z moich informa-
cji wynika, że rocznie niniej-
szą opłatę reguluje ponad 300 
mieszkańców. Nie trudno do-
myślić się, że posiadaczy psów 
jest znacznie więcej. Ilu? Tego w 
Urzędzie Miasta nie wiedzą.

Mamy więc do czynienia z sy-
tuacją schizofreniczną, w której 
mieszkańców płacących opłaty 
dobrowolnie i nieświadomie lu-
dzie, którzy nie uiszczają opłaty 
mogą uznać za frajerów.  

Uważam zatem, że obowią-
zek opłat na terenie naszej gmi-
ny funkcjonuje w sposób pato-
logiczny i powinien zostać zli-

kwidowany. Mała grupa ludzi, 
którzy za posiadanie psa pła-
ci dobrowolnie, nie może pono-
sić kosztów niekonsekwencji i 
urzędniczych niedopatrzeń. Je-
żeli prawo miejscowe nie działa 
równo wobec wszystkich to po-
winno zostać zniesione.

W gminie Nowogard nie 
mamy również informacji, na co 
przeznaczane są pieniądze, któ-
re wpływają do budżetu od po-
siadaczy psów. Informacje takie 
powinny być podawane miesz-
kańcom w przypadku pobiera-
nia opłat. 

Jako radny Prawa i Sprawie-
dliwości uważam, że samorzą-
dom powinno zależeć na ogra-
niczeniu liczby bezpańskich 
psów. Utrzymywanie opłat za 
posiadanie czworonogów jest 
niesprawiedliwe choćby dla 
osób, które decydują się na ad-
opcję psów ze schronisk. Wła-
dze takim mieszkańcom powin-
ny dopłacać, zamiast drenować 
ich portfele. 

Uważam, że temat likwidacji 
opłat za posiadanie psa i jej nie-
sprawiedliwego funkcjonowa-
nia powinien stać się przedmio-
tem dyskusji Rady Miasta. Na-
tomiast likwidacja opłaty byłaby 
choćby pięknym gestem choćby 
w kierunku osób, które zdecy-
dowały się na adopcję bezdom-
nych czworonogów.  

radny Marcin Nieradka 
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Szkoła Podstawowa nr 2

EuroWeek – Szkoła Liderów     
W dniach od 8 marca do 13 marca 2018 r. uczniowie klas IV -VI wzięli udział w warszta-
tach językowych zorganizowanych przez Fundację EuroWeek – Szkoła Liderów w Długopo-
lu Dolnym. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską.

Uczniowie uczestniczyli w za-
jęciach, prowadzonych głów-
nie w języku angielskim przez 
wolontariuszy z całego świata, 
m.in. z Indii, Meksyku, Nepalu, 
Urugwaju, Indonezji, Wietna-

Wspólne zdjęcie 

W trakcie zajęć

mu, Turcji, Etiopii, Wenezueli, 
Ukrainy, Gruzji.

Program EuroWeek ma na 
celu rozwijanie zdolności inte-
lektualnych, integracji wielo-
kulturowej, kreatywności, ko-
munikacji oraz umiejętności in-
terpersonalnych, jak również 
umiejętności społecznych: prze-

wodzenia, autoprezentacji oraz 
pracy w zespole. Zajęcia prowa-
dzone w formie interaktywnych 
warsztatów, gier symulacyjnych 
i praktycznych ćwiczeń miały na 
celu budowanie pewności sie-

bie oraz rozwijanie umiejętno-
ści komunikacyjnych w języku 
angielskim.

Codzienne zajęcia zosta-
ły urozmaicone wycieczką do 
Twierdzy Kłodzkiej oraz do 
Muzeum Zapałek w Bystrzycy 
Kłodzkiej.

Podczas oficjalnego zakończe-

nia warsztatów każdy z uczniów 
otrzymał certyfikat uczestnictwa. 
Do domu wracaliśmy z przeko-
naniem, że nie będzie to nasz 
ostatni wyjazd na EuroWeek. 

Inf. własne

Zwiedzali również miasto
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kolejne zawody spinningowe „Troć - regi 2018”

Ryby wygrały 
W niedzielę, 11 marca, na wodach rzeki Rega w okolicy Trzebiatowa i Nowielic, odbyły 
się kolejne zawody spinningowe „Troć - Regi 2018”, zorganizowane przez Koło Miejsko - 
Gminne PZW nr 36 w Nowogardzie.

Przez wiele lat troć nie była 
wyróżniona jako osobny gatu-
nek, lecz określana jako łosoś, ze 
względu na duże do niego podo-
bieństwo. W polskiej literaturze 
zoologicznej była opisana już w 
1780 roku, jako gatunek pod na-
zwą „łososiopstrąg”, którą jako 
niezbyt udaną, zmieniono na-
stępnie na „łospstrąg”. Ta nazwa 
również się nie przyjęła. Osta-
teczną nazwę troć zapropono-
wał w 1864 roku Antoni Wałęc-
ki, która do dzisiaj funkcjonuje. 

W wodach śródlądowych Pol-
ski, spotkać można trzy odmia-
ny biologiczne troci, które róż-
nią się kształtem ciała, ubarwie-
niem i biologią. Są to: troć wę-
drowna, troć jeziorowa i pstrąg 
potokowy.

Różnice w ubarwieniu i budo-
wie ciała troci i łososia są nie-
wielkie. Wiele wędkarzy ma 
spore trudności w rozróżnieniu 
obu tych gatunków, kto się jed-
nak dokładnie przyjrzy złowio-
nej srebrnej troci i podobnej 

wielkości złowionego łososia za-
uważy, że troć ma bardziej ma-
sywną, walcowatą budowę ciała, 
krótszy, mniej spiczasty łeb, pro-
porcjonalnie szerszą nasadę płe-
twy ogonowej.

W wyniku wprowadzenia 
przez okręg PZW w Szczecinie 
odstępstw od zasad zawartych 
w Regulaminie Amatorskiego 
Połowu Ryb w wodach okręgu 
PZW w Szczecinie obowiązuje 
całkowity zakaz zabierania łoso-
sia z łowiska. 

Wspólne zdjęcie uczestników zawodów - TROĆ Regi II tura

Srebrna troć tzw. srebrniak 
jest najbardziej dynamicznie 
walczącą rybą naszych rzek. 
Często nie udaje się wyholować 
zaciętej sztuki. Bywa tak, że na 
wyprawie trociowej jest tylko 
jedno branie i do tego zakończo-
ne porażką, jak to miało miejsce 
na styczniowych zawodach tro-
ciowych.

Niezrażona jednak tym fak-
tem grupa wędkarzy naszego 
Koła w liczbie 18, w tym 1 ko-
bieta po raz drugi w tym sezo-
nie z pełną energią wyruszyła na 
połowy z wiarą złowienia upra-
gnionej troci.

Po przybyciu na miejsce za-
wodów, wędkarzy przywitał Sę-
dzia Główny zawodów Ładysław 
Luberadzki, który przedsta-
wił podstawowe zasady regula-
minu zawodów. Następnie Pre-
zes Koła Kazimierz Ziemba po-
informował wędkarzy o bieżą-
cej pracy Zarządu Koła. Podał, 
że Komisja do spraw kładek do-
kona przeglądu stanu technicz-
nego kładek na jeziorze Nowo-
gardzkim.

Na ogólną ilość kładek w licz-
nie 153 znajdujących się na je-
ziorze Nowogardzkim, 33 wy-
maga odbudowy lub w przypad-
ku niewykonania odbudowy ze 
względu na bezpieczeństwo, ule-
gnie całkowitej likwidacji.

10 kładek wymaga wykona-
nia remontu bieżącego. Szcze-
gółowe informacje w tej spra-
wie zostaną przekazane wędka-
rzom przez Zarząd Koła w for-
mie ogłoszenia w lokalnej pra-
sie.

Prezes Koła zaprosił również 
wędkarzy do udziału w zawo-

dach spławikowych o Mistrzo-
stwo Koła, które odbędzie się 
15 kwietnia br. na rzece (kanał) 
Świniec w Kamieniu Pomor-
skim.

Po przekazaniu tych informa-
cji zawodnicy przystąpili do za-
wodów, które rozpoczęły się o 
godzinie 7.30 i trwały do godzi-
ny 12.00.

Chociaż trwa kalendarzo-
wa zima, wędkarzy przywita-
ła słoneczna, wspaniała wiosen-
na pogoda. Mimo tak sprzyjają-
cej wędkarzom pogody, żadne-
mu zawodnikowi nie udało się 
złowić upragnionej troci. Kilka 
z nich miało wyraźnie uderze-
nia ryby, a Mariusz Bedyński był 
bliski zwycięstwa z trocią, którą 
holował i w odległości kilku me-
trów od brzegu, troć wyczepiła 
przynętę i z nim wygrała.

W rozmowie z wędkarzami 
usłyszałem, że mimo kolejnej 
porażki z łowienia troci nie re-
zygnują, gdyż tak piękne ryby w 
sposób szczególny na nich dzia-
łają, zapominają o niepowodze-
niach poprzednich wypraw i 
szykują się do następnych.

Na zakończenie imprezy, zwy-
czajowo przy ognisku pieczono 
kiełbaski, boczek i dyskutowano 
o przygodach wędkarskich.

Obsługę zawodów pełnili: 
Luberadzki Ładysław - Sędzia 
Główny, Kondratowicz Bogdan 
- Sędzia kontrolny i Siembida 
Tadeusz - Sędzia sekretarz.

Z wędkarskimi pozdrowieniami
Tadeusz Siembida

Sekretarz KMG PZW nr 36 
w Nowogardzie

zdjęcia: Mariusz Bedyński

Szkoła Podstawowa w Osinie

Poznajemy zawody - pielęgniarka
W ramach projektu z doradztwa zawodowego, uczniowie Szkoły Podstawowej im. Broni-
sława Malinowskiego w Osinie, poznają specyfikę różnych zawodów, a także, w jaki sposób 
można zdobyć wykształcenie w danym zawodzie. Kolejne tego typu spotkanie odbyło się w 
dniu 28.02.2018 r., tym razem z pielęgniarką, panią Kamilą Barszczak.

Uczniowie szkoły w Osinie podczas spotkania z pielęgniarką

Podczas spotkania ucznio-
wie dowiedzieli się o trudnym 
zawodzie pielęgniarki, w jaki 
sposób można pokonać lęk 
przed zabiegami medycznymi 
np. wykonywaniem iniekcji, 
wlewów dożylnych, podawa-
niem krwi i środków krwiopo-
chodnych, tlenu, zmienianiem 
opatrunków, obsługą sprzętu i 
aparatury medycznej, a przede 
wszystkim, jak wzbogacić wie-
dzę i utrwalić swoje wiadomo-
ści na temat sposobów dba-
nia o swoje zdrowie. Dowie-
dzieli się także, jaką ścieżkę 
naukową trzeba przejść, aby 
móc wykonywać zawód pie-
lęgniarki. W zawodzie pielę-
gniarki poza wiedzą medycz-
ną wymagane są predyspozy-
cje psychiczne. Przede wszyst-
kim musi to być osoba ciepła, 
sympatyczna, kierująca się w 
swojej pracy dobrem pacjenta. 

Przydaje się także podstawowa 
wiedza matematyczna, aby ob-
liczyć porcję leków, dawkowa-
nie oraz wykonać podstawowe 
pomiary. Uczniowie podczas 
każdego spotkania z przedsta-
wicielem zawodu mogą sko-
rzystać z poczęstunku. 

Projekt realizowany przez 
Gminę Osina w ramach dzia-
łania RPZP.08.05.00 Upo-
wszechnienie edukacji przed-
szkolnej oraz wsparcie 
szkół i placówek prowadzą-
cych kształcenie ogólne oraz 
uczniów uczestniczących w 
kształceniu podstawowym, 
gimnazjalnym i ponadgimna-
zjalnym w ramach Kontraktów 
Samorządowych finansowany 
ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego. 

Inf. własne
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Prośba o przekazanie 
1% na leczenie i rehabilitacje

Uprzejmie proszę o przekazanie 
1% podatku dochodowego na moje 
konto, które jest prowadzone w Fun-
dacji dOBrO POWraCa

Choruję na nieuleczalną, jak do 
tej pory chorobę-stwardnienie 
rozsiane (Sm). Tylko kosztowna re-
habilitacja (co najmniej 2 razy w 
roku) powoduje, że mój stan zdro-
wia z roku na rok pogarsza się, lecz 
w zwolnionym tempie i pozwala 
mi na samodzielne poruszanie się.

Przepisy odnośnie podatku po-
zwalają zarówno osobą prawnym jak 
i fizycznym przekazać 1% podatku 
na leczenie i rehabilitacje. Zgroma-
dzone w ten sposób środki na kon-
cie, pomogą mi na utrzymanie się 
mojej sprawności zdrowotnej i fi-
zycznej , a chciałbym jeszcze pożyć 
na tej ziemi, bez pomocy osób trze-
cich.

Niżej podaję nazwę Funda-
cji ,,dOBrO POWraCa,, nr. kon-

ta 951440 1440 0000 2133 5400 
1001, krS 0000 33 88 78 z dopi-
skiem PGŚnlir-Z Skiba-Nowogard
Serdecznie z góry dziękuję wszystkim 

darczyńcą
Zdzisław Skiba

1 PrOCeNT

1 PrOCeNT

mecz z masovią maszewo przełożony

Do końca marca będą  
grać w Płotach…
W najbliższy weekend zostanie rozegrana 17. kolejka regionalnej okręgówki. Piłkarze Po-
morzanina nie wybiegną jednak na boisko, gdyż na prośbę gospodarzy z Maszewa, spotka-
nie zostało przełożone na 1 maja. Ponadto otrzymaliśmy informacje, że do końca marca pił-
karze Pomorzanina mecze u siebie rozgrywać będą w Płotach…

W ramach 17. kolejki regio-
nalnej okręgówki Pomorzanin 
w najbliższą sobotę miał zagrać 
w Maszewie z tamtejszą Maso-
vią. Jak się jednak okazało, go-
spodarze poprosili rywali z No-
wogardu o przełożenie tego spo-
tkania na 1 maja (możliwe, że 
ewentualnie na czerwiec). Tym 
samym podopieczni Zbigniewa 
Gumiennego będą mieli dłuż-
szą przerwę od ligowych spo-
tkań. Najprawdopodobniej tego 
dnia przeprowadzony zostanie 
dodatkowy trening. Ważne in-
formacje dla kibiców podał tak-
że prezes Pomorzanina Marcin 
Skórniewski. Okazuje się, że do 
końca marca piłkarze z Nowo-
gardu mecze zaplanowane na 
swoim boisku rozgrywać będą w 
Płotach. Tak się składa, że będzie 
to tylko jedno spotkanie, w dniu 
24 marca, w ramach 18. kolej-
ki, Pomorzanin na boisku Polo-
nii zagra z wiceliderem Świato-
widem Łobez. - Podjęliśmy taką 
decyzję, gdyż nasze boisko zbyt 
długo było zmrożone i boimy się 

o to, że zostanie trwale zniszczo-
ne. Niestety nie mamy sztucz-
nej murawy… Chcemy, aby mu-
rawa została doprowadzona do 
porządku po przerwie zimowej, 
dzięki czemu będzie w dobrym 
stanie do kolejnej zimy – infor-
muje Marcin Skórniewski. Szko-
da, że tak się stało, gdyż mecz ze 
Światowidem na pewno zgro-

madziłby w Nowogardzie mnó-
stwo kibiców. Trudno jednak nie 
zgodzić się z Zarządem klubu, że 
nie warto niszczyć murawy, któ-
ra ma przecież służyć przez całą 
rundę wiosenną oraz jesienną. 
Przy artykule publikujemy kom-
plet gier zaplanowanych na 17. 
kolejkę. 

KR

Mecz z Masovią Maszewo został przełożony, zatem piłkarze Pomorzanina mają 
więcej czasu na odpoczynek

Klasa Okręgowa gr. Szczecin Płn. 2017/2018
17. kolejka:
Światowid Łobez – Ehrle Dobra Szczecińska  (17.03; 11:00)
Sparta Gryfice – Jantar Dziwnów   (17.03; 11:00)
Odrzanka Radziszewo – Błękitni Trzygłów  (17.03; 14:00)
Polonia Płoty – Promień Mosty   (17.03; 15:00)
Iskierka Szczecin – Mewa Resko   (17.03; 19:00)
Orzeł Łożnica – Ina Ińsko    (18.03; 12:00)
KP Przecław – Sarmata Dobra   (18.03; 14:00)
Masovia Maszewo – Pomorzanin Nowogard Przełożone

Juniorzy wracają  
do rozgrywek ligowych

Tak jak seniorzy 
– u siebie, ale na 
wyjeździe…
Po zimowej przerwie do rozgrywek ligowych wracają ju-
niorzy starsi Pomorzanina Nowogard. Podopieczni Paw-
ła Błaszczyka swój pierwszy mecz rozegrają w niedzielę (18 
marca), o godzinie 12:00, a ich rywalami będą zawodnicy 
Światowida Łobez. Tak jak w przypadku seniorów, choć Po-
morzanin jest gospodarzem tego spotkania, to rozegra je na 
wyjeździe w Płotach…

Na początek rozgrywek ligo-
wych piłkarze z Nowogardu za-
grają ze Światowidem Łobez. 
Ten mecz 15. kolejki zostanie 
rozegrany w Płotach, ale Pomo-
rzanin będzie grał jako gospo-
darz. Światowid to wicelider w 
grupie juniorów starszych, przy-
pomnijmy, że Pomorzanin zaj-
muje 3. miejsce. Różnica punk-
towa jest jednak dość spora, bo 
piłkarze z Łobza mają na kon-
cie 26 oczek i o 7 punktów wy-
przedzają nowogardzian. Świa-
towid na wyjazdach grał 6 spo-
tkań, trzy razy wygrał, dwukrot-
nie remisował i zanotował jedną 
porażkę, a wszystko to przy bi-
lansie 13 strzelonych i 10 stra-

conych goli. W bezpośrednim 
meczu najpierw w ramach 1. 
kolejki Pomorzanin został roz-
gromiony w Łobzie 5:0, następ-
nie w ramach 8. kolejki Świato-
wid ponownie rozgromił nowo-
gardzian, ale tym razem na ich 
terenie 0:4. Podopieczni Pawła 
Błaszczyka mają zatem rachun-
ki do wyrównania z wicelidera-
mi rozgrywek. Wierzymy, że in-
auguracja juniorów Pomorzani-
na zakończy się takim samym 
sukcesem, jak mecz sprzed tygo-
dnia zespołu seniorów. Przy ar-
tykule publikujemy komplet gier 
zaplanowanych w 15. kolejce. 

KR

Juniorzy Pomorzanina zainaugurują rundę wiosenną spotkaniem ze Światowidem Łobez

I Liga Okręgowa Junior Starszy gr. Szczecin 2017/2018
15. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Światowid Łobez   (18.03; 12:00)
Biali Sądów – Mewa Resko   (18.03; 13:00)
Unia Dolice – Kluczevia Stargard   (18.03; 15:00)
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Dzięki nowym oknom SYNEGO Twój dom 
stanie się oazą ciepła, ciszy i bezpieczeństwa. 
W porównaniu z obecnym standardem okien, 
SYNEGO zapewnia do 50% lepszą izolację cieplną*. 
Dzięki temu znacznie zmniejszysz rachunki 
za ogrzewanie i poznasz nowy 
komfort mieszkania.

Nowe logo - nowy profil 
nowy komfort Twojego mieszkania

Zadzwoń lub przyjdź 
do siedziby naszej firmy 

a my przygotujemy 
dla Ciebie najlepszą ofertę.

1 PrOCeNT

Podaruj 1%
dla  

Tymka

Fundacja Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym „Słoneczko” 

88 8944 0003 0000 2088 2000 0010
 

KRS 0000186434
z dopiskiem

- TYMON SZPURA 1085/S

Osińska liga Piłki Siatkowej

Kto zostanie mistrzem IX edycji?
W najbliższą niedzielę (18 marca), po raz ostatni w sezonie 2017/2018 w hali sportowej ZSP w Osinie 
spotkają się miłośnicy siatkówki, w ramach IX edycji Osińskiej Ligi Piłki Siatkowej. Przed nami star-
cie o 3. miejsce, a także wielki finał, w którym zagrają siatkarze z Nowogardu oraz Czermnicy. 

Wielkie siatkarskie emocje w 
naszym regionie czekają na kibi-
ców w niedzielę. Wówczas w hali 
ZSP w Osinie rozegrane zostaną 
ostatnie dwa spotkania IX edy-
cji Osińskiej Ligi Piłki Siatkowej. 
Na początek o godzinie 15:00, w 
meczu o 3. miejsce, zmierzą się 
zawodnicy z Wojcieszyna oraz 
Węgorzy. W rundzie zasadni-
czej zdecydowanie lepsi byli 
siatkarze z Wojcieszyna, któ-
rzy wygrali 3:0. Wówczas pierw-
sze dwa sety to istna dominacja 
Wojcieszyna i wygrane do 13. i 
14. punktów. Węgorza nawiąza-
ły walkę tylko w trzeciej partii, 
którą i tak przegrały 25:22. Tym 
razem gra jest o zupełnie inną 
stawkę i trudno jednoznacznie 
wskazać faworyta, w końcu oby-
dwa zespoły zaszły w tegorocz-
nych rozgrywkach bardzo dale-
ko. Nie sposób wskazać fawory-
ta także w wielkim finale sezo-
nu 2017/2018. O godzinie 16:30, 
zmierzą się siatkarze Czar-

nych Nowogard oraz Czermni-
cy. W rundzie zasadniczej Czar-
ni zajęli pierwsze miejsce, z ko-
lei Czermnica uplasowała się na 
drugiej pozycji. W bezpośred-
nim spotkaniu nieoczekiwanie 
zwyciężyła Czermnica, po jed-
nym z najlepszych meczów tej 
edycji OLPS. Pierwszy set to wy-
grana Czermnicy 29:27. W dru-
giej partii także zwyciężyli siat-
karze z Czermnicy, tym razem 
25:23. Trzeci set był tak samo 
zacięty jak wcześniejsze partie, 

tym razem tryumfowali nowo-
gardzianie 27:25. Jak widać po 
przebiegu spotkania z rundy za-
sadniczej, zapowiada się wal-
ka na całego i kto wie, być może 
długi pięciosetowy mecz. Zapra-
szamy wszystkich kibiców siat-
kówki do udziału w tym wy-
darzeniu. Organizatorzy OLPS 
przewidzieli oficjalne zakończe-
nie IX edycji, tuż po spotkaniu 
finałowym. 

KR  

reklama

W rundzie zasadniczej Czermnica wygrała z Nowogardem po zaciętym meczu 2-1
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Upadłość konsumencka
Masz długi, których nie możesz spłacić, nie 
prowadzisz działalności, nie masz majątku. 

Pomogę zgłosić upadłość. 
Konsultacje darmowe
Tel. 669 681 080, 

www.szczecin-syndyk.pl 
restrukturyzacjakonsumenta@gmail.com 

SkUP 
kamienia polnego 
i porozbiórkowego 

604 164 710 

ZaTrUdNIę 
operatora koparki 

i  kierowcę C+e 
692 462 654 

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

Opiekunki  Niemcy
Nawet 5400 PLN netto + premie, 
opłacony przejazd i ubezpieczenie.

Tel. 91 506 55 55

Sprzedam 
działkę 23 ar
pod warsztat lub inną 

działalność gospodarczą. 
Tel. 695 100 700 

reklama reklama reklama

Gospodarstwo rolne w kościuszkach koło Nowogardu  

zatrudni:
PraCOWNIkÓW PrZY PrOdUkCJI drOBIU

Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie.
CV proszę wysyłać na adres: biuro.ferma@wp.pl 

tel. kontaktowy 602 299 789

 

WYMAGANIA:
- aktualne prawo jazdy kategorii C+E
- świadectwo kwali�kacji zawodowej
- aktualne orzeczenie psychologiczne
- cyfrowa karty kierowcy
 OFERUJEMY:
- atrakcyjne wynagrodzenie wypłacane w terminie
- nowoczesne auta marki DAF, MERCEDES, MAN.
- praca w systemie tygodniowym  
- ubezpieczenie grupowe

POSZUKUJE 
KIEROWCÓW  

KAT. C+E

TELEFON: +48 603 129 069,  785 900 833 
Jedności Narodowej 23A, 72-130 Maszewo

Firma  w Maszewie 

ZATRUDNI
 

Głównego Księgowego /
Główną Księgową

Tel. 603 129 069 

Miejsce pracy: Maszewo
WYMAGANIA:
• Prowadzenie ksiąg rachunkowych (handlowych) zgodnie 
   z przepisami rachunkowymi i podatkowymi
• Sporządzanie deklaracji podatkowych VAT, CIT oraz ZUS i GUS
• Sporządzanie uproszczonych i rocznych sprawozdań finansowych (Bilans, RZiS)
• Przygotowywanie sprawozdań finansowych i raportów na potrzeby zarządu 
   oraz instytucji zewnętrznych
• Reprezentację firmy przed organami kontroli 
   i instytucjami finansowymi (GUS, US, ZUS)
• Min. 2 letnie doświadczenie na stanowisku Głównego Księgowego
• Obsługa w zakresie kadr/płac
• Sumienność w wykonywaniu obowiązków
OFERUJEMY:
• atrakcyjne wynagrodzenie wypłacane w terminie
• zapewniamy stabilną pracę w miłym zespole
Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesyłanie aplikacji zawierających CV 
wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Informujemy, iż nadesłanych 
ofert nie zwracamy.  Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie 
z wybranymi kandydatami.

Pomóż Fabianowi! 
Przekaż swój 1% podatku. 

Fundacja Dzieciom „Zdążyć  
z pomocą” 31445 Ławniczek Fabian

KRS : 0000037904 
Za okazaną pomoc Dziękujemy!

USŁUGI 
KSIĘGOWE

kadrowo-płacowe i JPK
szybko, sprawnie. 

691 374 021, 726 601 608 

Rada Parafialna 
w Olchowie 

zleci wykonanie 
ocieplenia z odeskowaniem 

stropu wieży kościoła. 
Tel. 607 421 004 

NOrdSaNIT  
zatrudni :

- magazyniera-kierowce
- Panią do prac porządkowych

Tel. 601 544 530

r e k l a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789
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Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

pn., wt. - 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

ENDOKRYNOLOGICZNY
Lek. med. Adriana Dubińska-Walczak

specjalista chorób wewnętrznych
- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

CHORÓB CUKRZYCY I NADCIŚNIENIA
Lek. Ewa Zdawska

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista diabetolog 

GABINETY MEDYCZNE

Bezpłatne kursy języka niemieckiego 
dla opiekunów osób starszych. 

Ilość miejsc ograniczona. 
Po kursie gwarantowana praca,  

duża baza ofert i atrakcyjne zarobki. 

Zadzwoń 517 175 599.                          

Firma AGRO TRANS  Spółka z o.o. 
z siedzibą w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów ciężarowych 
(prawo jazdy kategoria C+E)

tel. 91 39 27 322, kom. 502 671 607, 502 671 609

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

• naprawy • oleje CASTROL
• akumulatory Bosch, Varta

 bieżące
• serwis klimatyzacji
• przeglądy okresowe
• serwis opon
• diagnostyka komputerowa
• wymiana rozrządu

Ponad 10-letnie doświadczenie w pracy  
na stanowisku mechanik w serwisie TOYOTY

Sąpolnica 25 
72-200 Nowogard 

tel. 608 690 831

Zapewniamy atrakcyjne ceny

przeglądy okresowe w TOYOTACH i nie tylko

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

Zamienię mieszkanie w Nowogardzie 
o pow. 68m2, 

przy ulicy Warszawskiej, (po remoncie) 
na 4 piętrze, na mniejsze parter lub 1 piętro, 

tel. 668 452 615

Badania wody i ścieków - tel. 91 392 74 75

Wywóz nieczystości ciekłych - 91 392 36 77

Roboty inżynieryjno-budowlane oraz

warsztat naprawy pomp - 91 392 36 77

Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków - 91 392 07 11

Czyszczenie kanalizacji 
i odwadniania osadów ściekowych 

- 91 392 36 77
POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE - 994

                           Przedsiębiorstwo 
Usług Wodnych i Sanitarnych sp. z o.o.
ul. 3 Maja 14/2, 72-200 Nowogard

tel. 91 392 07 11, 91 392 07 17

Wykręcanie urwanych 
świec żarowych

Resko sprzedam
mieszkanie 

2 pokoje o pow 56,00 m2

ogrzewanie gazowe,
 piwnica, garaż 

tel. 519 830 587

Sprzedaż drewna 
kominkowego 
w atrakcyjnej cenie typu 

dąb i buk. Transport gratis.

 Tel. 785 900 833

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

KUPIĘ DREWNO
tartaczne

świerk, sosna, brzoza, topola

tel. 697 174 369

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś w rodzinie. 

Grupa aa mieszko zaprasza w każdy 
wtorek o 9.00 i 16.00  pod ratuszem.
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OGŁO SZe NIa drob ne
NIerUCHOmOŚCI

•	 Sprzedam tanio działkę budowlaną w 
kościuszkach 1202 m2. Przy działce prąd, 
woda, kanalizacja, dojazd utwardzony w 
pobliżu jeziora. 575 345 659 

•	 Do wynajęcia lokal handlowy ok. 40m2 ul. 
Kościuszki 2g Nowogard. 693 850 197

•	 Sprzedam działki budowlane w pełni 
uzbrojone. Już z planem zagospodaro-
wania przestrzennego. Oszczędzasz czas i 
pieniądze! 693 850 197 Najlepsze ceny w 
Nowogardzie, Osiedle Słoneczne. 

•	 do wynajęcia pomieszczenie na biuro 
11m2, I piętro, Nowogard. Ul. 700 lecia 
17b. Tel. 501 549 818

•	 Sprzedam działki budowlane w karsku 
przy drodze. 691 664 658

•	 Do wynajęcia lokal pod działalność gospo-
darczą. 609 24 58 16 

•	 Kupię działkę budowlaną w Nowogardzie 
min 15 ar 696160731

•	 Do wynajęcia lokal 22m2 ul. Rtm. Pileckie-
go 2a. Tel. 694 022 406, 695 209 162 

•	 Do wynajęcia pokój. 604 279 006

•	 Sprzedam mieszkanie bezczynszowe M2 
56m2, Wierzbięcin 18/12. Tel. 605 470 602

•	 Wynajmę halę 155 m 2, tel. 600 954 709

•	 Sprzedam 1/2 domu w Wierzbięcinie. Tel. 
600 262 231

•	 Sprzedam działkę budowlaną 42 ar przy. 
ul. Kościuszki Nowogard. Tel. 507 577 122 

•	 Sprzedam działkę rolną 20 ha, Taczały, gm. 
Resko. 798 681 717 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
40m2 na parterze z garażem przy ul. Boh. 
Warszawy. Tel. 725 836 238

•	 Sprzedam w atrakcyjnej cenie duży dom 
w centrum Dobrej, duże podwórko, garaż. 
Tel. 508 513 824

•	 Zamienię dom w Dobrej na mieszkanie w 
Nowogardzie, Goleniowie, Szczecinie. Tel. 
508 513 824

•	 Sprzedam mieszkanie czteropokojowe 
72m2 IV  piętro po remoncie, wyposażo-
ne. 781 011 194

•	 Sprzedam mieszkanie 58,6m2, niski 
czynsz, Osiedle Bema. Tel. 602 638 177 

•	 Kupię mieszkanie 3 lub 4 pokoje min. 
60m2. 500 508 904 

•	 Sprzedam ogród działkowy w atrakcyjnej 
lokalizacji z widokiem na jezioro. 502 642 
029

•	 Szukam mieszkania w Nowogardzie do II 
piętra. 789 021 833 

•	 Kupię mieszkanie na Osiedlu Bema 602 
643 408

•	 Sprzedam piętro domu do remontu. Tel. 
504 89 89 80 

•	 Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 63m2 
w Wierzbięcinie. Tel. 669 823 060, 723 620 
134 

•	 Sprzedam mieszkanie Goleniów 50m2, III 
piętro 3 pokoje. Kuchnia, przedpokój, ła-
zienka, WC, balkon, piwnica. Mieszkanie 
całkowicie umeblowane. 696 448 744

•	 Kawalerka do wynajęcia w Goleniowie. 
501 814 871 

•	 Pokój do wynajęcia. 501 814 871 

•	 działki budowlane na ul. asnyka. 501 
307 666

mOTOrYZaCJa

•	 Sprzedam amortyzatory, sprężyny i chłod-
nice (do przodu) do Jetta i Golfa. 605 576 
908

•	 Sprzedam Kia Clarus, 2001, 1,8 benzyna 
+ gaz (założony 2012 r., 80 litrów butla), 
181.000 km - serwisowany, srebrny met. 
sedan, opony zimowe, nowa chłodnica 
klimatyzacji, webasto, el. szyby, centralny 
zamek, nowe klocki hamulcowe, rozrząd, 
cały układ wydechowy, inne. Cena 4850zł, 
zadbany, tel. 605 522 340.

•	 Sprzedam Opel Astra 1.4, rok 2000, samo-
chód garażowany w bardzo dobrym sta-
nie. Tel. 661 242 151

rOlNICTWO

•	 SPRZEDAM – kaczki, gęsi  skubane. 
796759414

•	 Sprzedam tuczniki. 606 576 417

•	 Kupię marchew od rolnika. 512 340 806 

•	 Sprzedam ciągnik MTZ 82 TS rok 96 i Ursu-
sa C330. Tel. 501 086 565 

•	 Orka, talerzówka ciężka siew agrega-
tem. Tel. 608 01 39 95 

•	 Sprzedam wóz konny. 91 39 18 006

•	 Sprzedam działkę o pow. 2,4 ha Brzozo-
wo 9. 

•	 Prosiaki sprzedam, 60 sztuk. Tel. 725 806 
787 

•	 Sprzedam ule, miodzierkę do kręcenia 
miodu i inne akcesoria. 668 439 259

•	 Sprzedam świnie mięsne i dwie kany alu-
miniowe do dojarek. 696 807 922  

•	 Sprzedam pszenżyto jare 700 kg, 65 zł /100 
kg. 799 307 974 

•	 Sprzedam sadzarkę do ziemniaków, brony 
zawieszone, pług trzyskibowy, kultywator, 
kopaczkę dwurzędową. Tel. 723 195 168

•	 Kury nioski odchowane powyżej 7 tyg 
sprzedam od 26.03.18r. Gospodarstwo 
Rolno-Drobiarskie Żabowo 13. 91 39 106 
66, 510 127 838 

•	 Rzepak jary, zboża sprzedam. Tel. 502 853  
573 

•	 Grykę sprzedam i mieszalnik 1 tona. 603 
467 609 

•	 Pszenżyto jare kure. Tel 502 853 573 

 USŁUGI

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWANÓW, WY-
KŁADZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ SAMO-
CHODOWEJ/ SKÓRZANEJ MATERIAŁO-
WEJ / POŚCIELI WEŁNIANEJ / LANOLINĄ/
SPRZĄTANIE: CZYSZCZENIE FUG.TEL.604 
373 143 , 794 229 083.

•	 Pranie dywanów i tapicerki sprzątanie rów-
nież z użyciem pary, ROMTEX. 668 151 516

•	 Elektryk z uprawnieniami E+D. Tel. 607 289 
419 

•	 mONTaŻ meBlI, fachowość i doświadcze-
nie tel. 608 317 548,

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 715 839

•	 malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
“złota rączka”. 91 39 22 783, 784 79 22 
70

•	 FIrma USŁUGOWa „Zielona”. Wynajem 
sal na konferencje, zebrania, szkolenia. 
91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią działalno-
ścią przyjmie zlecenie na budowę domów 
od podstaw, przekładek dachów, docie-
plenia, układanie kostki, różne rodzaje. Tel. 
607 137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy za 
gotówkę na raty laptopy tablety telefony. 
Skupujemy laptopy telefony. Adres Nowo-
gard 700Lecia 15 I piętro nad apteką tel 91-
577-53-73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlopo-
we: Niemcy, Holandia, Austria, Anglia, Bel-
gia, Norwegia. Tel. 71 385 20 18, 601 759 
797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróżnienie 
mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 343 638 

•	 AGENCJA REKLAMOWA VIZART, oprawia-
nie prac w 2 minuty, bindowanie, wydru-
ki, ksero, laminowanie, Nowogard ul. 700 
lecia 15 (nad sklepem zielarskim)Tel. 605 
522 340 

•	 Przepisywanie prac (licencjackich, magi-
sterskich i innych), dokumentów, CV, li-
stów motywacyjnych, Szybko, solidnie. 
Agencja reklamowa Vizart  Nowogard ul. 
700 lecia 15 (nad sklepem zielarskim)Tel. 
605 522 340.

•	 regulacja, naprawa, konserwacja okien 
i drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 
668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 988 735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, układanie 
kostki granitowej, polbruku. 726 403 937

•	 Naprawa aGd Nowogard. 698 352 406

•	 Budowa domów, ogrodzenia wolne termi-
ny. Tel. 605 580 496 

•	 Solidnie, fachowo, szybko, okna i drzwi z 
listwowaniem, wykonam każdy remont 
mieszkania. 665 715 273 

•	 Firma remontowa-wykończeniowa. Ma-
lowanie, szpachlowanie, płytki, panele. 
Tel. 534220317

•	 Matematyka. 668 17 12 12 

•	 Przyjmę psy na strzyżenie za niewielką 
opłatą. Skończyłam kurs groomerski. 794 
902 108 

•	 Kompleksowe wykończenia wnętrz do-
mów i mieszkań. 660 143 113 

•	 Remonty, wykończenia, wykonam. 608 
364 330 

PraCa

•	 aktivmed24.pl Opiekunki Seniorów 
Niemcy. Premie wakacyjne, 530555015

•	 amBerCare24 Opiekunki do Niemiec, 
wymagany j. niemiecki komunikatyw-
ny, zarobki netto do 1500 euro/mies., 
wyjazdy od zaraz, sprawdzone oferty, 
legalnie 737 451 825, 737 886 919, 737 
489 914

•	 Spawaczy zatrudnię. atrakcyjne wyna-
grodzenie. 503 032 234 

•	 Przyjmę do pracy ekspedientkę odpo-
wiedzialną, sumienną. 797 394 807 

•	 Zatrudnię elektryków – pomocników elek-
tryków, dorywczo do prac biurowych. 606 
824 461

•	 Zatrudnię do dociepleń i elewacji z do-
świadczeniem. 782 860 130

•	 Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlo-
powe Niemcy, Holandia, austria, an-
glia, Belgia, Norwegia. Tel. 71/385 20 
18, 601 75 97 97

•	 Zatrudnię pracowników budowlanych. Tel. 
695 264 594.

•	 Przyjmę do pracy ekspedientkę odpowie-
dzialną, sumienną. 797 394 807 

•	 Zatrudnię tynkarza. 502 103 432 

•	 Zaopiekuję się osobą starszą, dzieckiem, 
zajmę się sprzątaniem w godzinach 9.00-
15.00,. Tel. 517 983 502 

•	 Przyjmę pracownika budowlanego. 607 
654 692

•	 Zaopiekuję się osobą starszą w życiu co-
dziennym od 9-17.00. Tel. 733 794 989

•	 Zatrudnię ekspedientkę w sklepie Lewia-
tan ul. Boh. Warszawy/ Tel. 502 239 619, 91 
39 21 373 

•	 Przyjmę do pracy ekspedientkę lub na 
staż. Sklep spożywczo-przemysłowy. Tel.  
887 15 12 74

•	 Zaopiekuję się osobą starszą Gryfice, Gole-
niów, Nowogard. 517 983 502 

•	 Firma z siedzibą w Nowogardzie zatrud-
ni kreślarza/projektanta instalacji i sie-
ci sanitarnych. Tel. 609 250 383.

•	 Przyjmę do sklepu Lewiatan na 5 Marca na 
pół etatu. 667 974 022 

•	 Ferma Drobiu gm. Osina przyjmie pracow-
nika fizycznego. 506 428 241

•	 Zakład hodowlany zatrudni brygadzistę. 
Ferma Drobiu gmina Osina. 511 731 352 

•	 Przyjmę do pracy w lesie. Tel. 726 075 264 

•	 Budowlaniec-zdun potrzebny do posta-
wienia otwartego paleniska-kominka. Tel. 
660 206 833

•	 Potrzebny Pan do pomocy w pracach wio-
sennych w ogrodzie. 501 307 666 

•	 Potrzebny budowlaniec – stolarz do posta-
wienia kilku elementów architektury ogro-
dowej 502 103 432 

INNe  

•	 Sprzedam drewno suche tanio. 691 848 
026

•	 drewno, bukowe, dębowe, pocięte, po-
rąbane. Tel. 603 353 789 

•	 Sprzedam drewno opałowe. 667 788 
820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 kg. 790 
285 382

•	 Sprzedam drewno kominkowe olchę. 730 
744 751 

•	 Sprzedam smartwatch, SAMSUNG GEAR 
FIT SM-R350 CZARNY, nowy nieużywany 

w pudełku, cena do uzgodnienia, tel. 605 
522340

•	 Ogrodzenie ogrodowe, metalowe ram-
ka z katownika w srodku zbrojene /wzor/ 
prentowe wymiar 2,0m x 1,0 m+ slupek ra-
zem szt 16 oraz furtka 90 x 90cm z zam-
kiem ogrodzenie jest jeszcze zamontowa-
ne cena za 1 kpl. 50 zl z powodu moderni-
zacji ogrodzenia sprzedam - okazja ! stan 
dobry tel 691 686 772

•	 Piece gazowe c.o.vaillant z niemiec dwu-
funkcyjne wiszace po przegladzie serwiso-
wym do mieszkania,domu cena od 1.200zl 
sprzedam tel 691 686 772 

•	 Piece gazowe c.o tylko ogrzewanie sto-
jace zeliwne lub wiszace niemeckie vail-
lant zaplon elektroniczny wysoka jakosc 
do mieszkania,domu,sklepu itp po prze-
gladzie serwisowym cena od 1.000 zl tel 
691 686 772

•	 Sprzedam meble Amelia : łóżko z matera-
cem, komoda, szafa z nadstawką, szafka 
nocna oraz łóżko dziecięce z szufladami. 
605 522 340

•	 Sprzedam nowy materac 16x80x200. Tel. 
603 531 816

•	 Sprzedam organy Yamaha YPT - 230, bar-
dzo mało używane, w pudełku. tel 605 522 
340

•	 Sprzedam dużą klatkę dla świnki morskiej, 
lub innego zwierzaka, tel. 605 522 340

•	 Sprzedam łóżko dziecięce z szufladami, 
półkami, z materacem - kolor szaro biały 
wymiary: dł. 223 cm, szer. 95 cm,wys. 110 
cm, oraz biurko do kompletu, tel. 605 522 
340

•	 Sprzedam odkurzacz piorący ZELMER 
WODNIK QUATTRO 616.6, elementy piorą-
ce nieużywane nowe, cena do uzgodnie-
nia, tel. 605 522 340

•	 Sprzedam meble kuchenne i narożnik ku-
chenny. 605 476 580 

•	 Sprzedam dywan, kolor brązowy jednolity, 
wymiar 3,5*2,15 m, cena do uzgodnienia, 
tel. 605 522 340

•	 Sprzedam kafle z pieca kaflowego. 889 354 
058 

•	 Sprzedam łóżko rehabilitacyjne 2 matera-
ce, 1  odleżynowy. 607 299 862 

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

Na sprzedaż dom 400 m2

w Nowogardzie

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:

kontakt: 785 601 002

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy

Sprzedam mieszkanie 
własnościowe w centrum 

Nowogardu o pow. 60 m2, 
IV piętro – cena 210 tys. zł. 

Tel. 608 392 453
ADN	Sp.	z	o.o.	•	ul.	Zamkowa	20	

72-200 Nowogard 
Zatrudnimy: 

operator ładowarki / 
koparko ładowarki

pracownik drogowy 
Tel, 609 124 162 

e-mail:adn1@op.pl

drewno opałowe 
liściste mieszane
 tanio sprzedam 

 506 012 706, 
506 012 704
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INFOrmaTOr lOkalNY - NOWOGard
Telefony alarmowe
Policja  - 997, 112
Komisariat Policji Nowogard - 91 57 92 316
Straż pożarna  - 998
Posterunek PSP Nowogard - 91 39 20 118
Pogotowie ratunkowe - 999
Stacja Pogotowia Ratunkowego 
w Nowogardzie - 91 43 26 103
Pogotowie gazowe  - 992
Pogotowie energetyczne - 991
Pogotowie wodn.-kanal. (PUWiS) 
 - 91 39 20 711; 994

dyżur nocny
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna   
 - 91 39 78 430; 
 609 361 999; 
 665 283 928

Przychodnie - poradnie
Szpital - centrala - 91 39 21 356
Praxis - SZOZ - 91 39 20 787
Praxis - Centrum 
okulistyczno-optyczne - 91 39 27 272
POZ Przychodnia przyszpitalna  
 - 91 39 21 800 
 91 39 21 806
Medyk - 91 39 22 921
PRAXIS 2 - M. Drobińska - 91 39 25 943
NZOZ “Sanus” - 91 39 26 960
NZOZ “Pro-med” - 91 39 26 740
NZOZ “Leks” - 91 39 25 525
NZOZ “Baby-med”  - 91 39 26 013
Mardent - gabinety lekarskie  
 - 91 39 22 633
Revital - Ośrodek Rehabilitacji 
i Odnowy Biologicznej - 91 39 21 467; 
 609 456 577
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne 
 - 91 39 20 926
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
dzieci, młodzieży i ich rodzin 
 - 91 39 20 743
Warsztaty terapii zajęciowej - 91 39 25 282
Zakład domowej opieki długoterminowej - 
91 39 26 531; 
 509 142 650
Stomatologia
Praxis - Centrum stomatologiczne  
 - 91 39 26 999
Pracownia protetyki stomatologicznej
Danuta Drapikowska  - 91 39 26 870
Protetyka stomatologiczna 
- Elżbieta Wysocka 
i Kazimierz Trojanowski - 91 39 26 107
“Nowo-dental” B. Szulejko  
 - 91 39 21 467
“Dental - med”  - 91 39 22 098; 
 504 069 800
Lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz  
 - 91 39 25 003; 
 603 705 630
Lek. Stom. Andrzej Rynkiewicz
pogotowie stomatologiczne - 607 771 777
lek. Stom. D. Wałęga - Bąk - 604 441 609
lek. stom. A Mogilnicka - 506 606 955
lek. stom. E. Rosa - 532 512 703
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 39 26 639
lek. stom. M. Andrzejewska - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 601 736 804

Urzędy
Urząd Miejski  
 - 91 39 26 200
Biuro Obsługi Interesanta w UM  
 - 91 39 26 214
Biuro Rady w UM - 91 39 26 210

Urząd Stanu Cywilnego - 91 39 26 230
Wydział Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środow. 
 - 91 39 26 243
Wydział spraw społecznych i obywatelskich
Meldunki - 91 39 26 213
Dowody osobiste - 91 39 26 215
Zarządzanie kryzysowe - 91 39 26 234
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
Geodezji i Rolnictwa - 91 39 26 226
Wydział Rozwoju Lokalnego, 
Funduszu, Kultury i Sportu - 91 39 26 293
Wydział Inwestycji i Remontów  
 - 91 39 26 241
Biuro Podatków i Opłat - 91 39 26 217
Referat Edukacji - 91 39 25 464
Zarząd Budynków Komunalnych  
 - 91 39 26 267
Powiatowy Urząd Pracy f/Nowogard 
 - 91 39 21 376;  
 91 39 21 813
Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii - 91 39 21 118
w nagłych wypadkach - 609 740 647

Wydział komunikacji
Rejestracja pojazdów - 91 57 92 702
Prawo jazdy - 91 57 92 703
Fax - 91 39 21 852

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik - Dorota Maślana - 91 39 26 248
Świadczenia rodzinne
- A. Lalik  - 91 39 26 268
Dział usług opiekuńczych 
- B. Ziółkowska - 91 39 20 200

Poczta
ul. 3 Maja - 91 39 21 300; 
 91 39 21 183
ul. Warszawska - 91 39 20 834

Nadleśnictwo Nowogard - 91 39 20 640
Zakład karny Nowogard - 91 43 26 600

Gabinety weterynaryjne
Danuta Czerwińska
ul. J. Wybickiego 2 - 91 39 23 786
Animal-Vet
ul. Zielona - 666 135 133
Janusz Soroka
ul. L. Okulickiego 6  - 570 656 616
Zdzisław Truszyński
ul. T. Kościuszki 21 - 91 39 21 801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 38 - 91 39 20 814
Szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1 - 91 39 26 270
Szkoła Podstawowa nr 2 - 91 39 26 274
Szkoła Podstawowa nr 3 - 91 39 26 291
Szkoła Podstawowa nr 4 - 91 39 23 028
SP w Długołęce - 91 39 10 492
SP w Orzechowie - 91 39 10 994
SP w Strzelewie - 91 39 10 224
SP w Żabowie - 91 39 10 694
SP w Błotnie - 91 39 10 190
SP w Wierzbięcinie - 91 29 10 795
I Liceum Ogólnokształcące - 91 39 20 213
Liceum Ogólnokształcące nr II - 91 39 25 107
ZSP im. Stanisława Staszica - 91 39 21 162
Prywatne Publiczne Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych; 
Niepubliczna Szkoła Policealna  
 - 91 39 26 691
Prywatne Liceum Ogólnokształcące
 Zaoczne Centrum Edukacji Zdroje  
 - 91 39 25 494

Prywatne Policealne Studium Zawodowe  
 - 91 39 22 181
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  
 - 91 39 20 108

Przedszkola i żłobki
Przedszkole nr 1
ul. Żeromskiego - 91 39 26 286
Przedszkole nr 3
ul. J. Poniatowskiego - 91 39 26 288
Przedszkole nr 4
ul. T. Kościuszki - 91 39 26 287
Zielone Przedszkole
ul. Zielona - 91 39 26 691; 
 505 388 292
Artystyczne Przedszkole 
Kraina Fantazjiul. Gen. J. Bema - 660 797 838
“Promyczek” Specjalistyczny 
punkt przedszkolny, 
ul. Boh. Warszawy - 609 931 469
Niepubliczny Żłobek "Maluszkowo”
ul. ks. Racibora - 534 015 943
Niepubliczny “Malinowy Żłobek”
ul. Boh. Warszawy - 604 873 917

kultura
Miejska Biblioteka Publiczna  
Dyrektor - 91 39 26 260
Czyt. dla dorosłych - 91 39 26 261
Nowogardzki Dom Kultury  
Sekretariat - 91 39 26 283
Biuro kina/ dział imprez i promocji 
 - 91 39 25 779
Kasa - 91 39 26 262

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP - 91 39 26 370; 
 506 081 328
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego   
 - 91 39 21 004
Parafia pw. MB Fatimskiej  
 - 91 39 21 592

Usługi pogrzebowe 
J. Furmańczyk, Zakład Pogrzebowy  
 - 91 39 21 767
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  
 - 692 354 065
MEMORIS G. Śmigiel - 693 230 190

apteki
Centrum Zdrowia
ul. 700-lecia - 91 57 62 139
Majowa
ul. 3 Maja - 91 30 70 708
Cefarm
ul. Plac Wolności - 91 39 20 203
Cardia
ul. 700 - lecia - 91 39 21 330
Niebieska
ul. 15 Lutego - 91 43 26 177
Asa
ul. Warszawska - 91 39 20 494
Niebieska 2
ul. Kościuszki - 91 57 90 830
Nowa Farmacja
ul. Bohaterów Warszawy - 91 57 30 437

Taksówki - 91 39 20 260

Pomoc drogowa
Grzegorz Irzymski - 91 39 22 402; 
 601 893 944
Andrzej Słomski - 665 770 442
Krzysztof Pietrzak - 601 938 293
R&J MIX - 608 731 620

Urząd Gminy
Wójt - 91 39 10 390
Kierownik USC, St. ds. obywatelskich
 i ewidencji ludności  - 508 499 549
St. ds. podatków i opłat  - 508 499 661
St. ds. zarządzania kryzysowego, obrony cy-
wilnej i ochrony środowiska  - 508 499 580
Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami  
 - 508 499 247
St. ds. obsługi organów Gminy, działalności 

gospodarczej, kultury i zdrowia  - 508 499 567
St. ds. funduszy zewnętrznych, promocji, 
turystyki i sportu  - 508 499 620
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik Anna Kaliczyńska - 508 499 534
Pracownicy socjalni - 508 499 561
 508 499 483
Asystent rodziny Patrycja Bielej - 508 499 621
Gminna Biblioteka Publiczna
Kierownik Krzysztof Górecki - 91 39 10 305

Szkoła Podstawowa im. B. Malinowskiego
Dyrektor Tatiana Olbert - 91 39 10 389
Sekretariat - 91 39 10 380
Przychodnie
NZOZ “Proximus” - 91 39 10 310
Punkt apteczny - 91 39 11 611
Poczta - 91 39 10 323
Parafia pw. NP NMP w Osinie - 91 39 10 386

INFOrmaTOr lOkalNY - OSINa

Materiał                                      cena do 100 kg cena powyżej 100 kg
1. Miedź                   18,00 zł/kg               19,00 zł/kg
4. Mosiądz       11,00 zł/kg               11,50 zł/kg
5. Akumulatory         2,50 zł/kg                 2,70 zł/kg
6. Felgi aluminiowe        4,80 zł/kg                 5,00 zł/kg
7. Ołów          5,20 zł/kg                 5,50 zł/kg
8. Aluminium elektryczne       5,00 zł/kg                5,50 zł/kg
9. Aluminium grube        4,20 zł/kg                4,50 zł/kg
10. Aluminium niesort       3,80 zł/kg                4,00 zł/kg
Materiał                                      cena do 1000 kg cena powyżej 1000 kg
1. Złom cienki (blacha)      0,58 zł/kg                0,60 zł/kg
2. Złom gruby (wsad, żeliwo)           0,78 zł/kg                0,80 zł/kg

Skup hurtowy metali kolorowych 

Przy wadze ok. 1000 kg metali kolorowych ceny do negocjacji

Firma P.P.U.H. Oskar Bonda w Nowogardzie • ul. Nadtorowa 14b

Płatne gotówką od ręki
więcej informacji  tel. 511 444 559

Do wygrania BON O WARTOŚCI 20 ZŁ do odebrania w Redakcji DN.
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowane 
prace do redakcji Dziennika.
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Imię i nazwisko .......................................................................................  tel. ...............................................................  

ROZWIĄZANIE .................................................................................................................................................................
Kupon wraz z rozwiązaniem należy dostarczyć do redakcji. Spośród nadesłanych kuponów zostanie wyloso-

wana nagroda książka ufundowana przez Wydawnictwo Zapraszamy   pn-pt 8:00-18:00

Dewocjonalia - stoisko w sklepie

poleca
Różańce, 
Lichtarze

                Świece do chrztu, itp.

krZYŻÓWka Dziennika

Pionowo:
1. obecna potańcówka
2. jeden z sędziów w Hadesie
3. miłośnik potraw
4. szpon
5. japońska firma elektroniczna
6. odmiana koloru, odcień
7. rzemienie lub miasto na Litwie
8. tkanina z Milanówka
9. najlepsza forma obrony
10. polska furgonetka
11. reprezentacyjne pomieszczenie 
przy wejściu do pałacu
12. okrągła liczba
13. nie strawione odchody
14. wyspa w Tonga
15. ... Falk, „Columbo”
16. placówka dyplomatyczna
17. dzielnica biedoty
18. prezydent filaretów
19. rano na łące
20. żona Tezeusza, amazonka
21. szyja z przyległościami
22. imię twórcy Hucka Finna
23. miasto w Nigerii

24. duński grosz
25. gatunek pacyficznego łososia
26. bóstwo egipskie
27. ... podatkowy
28. ... Sumac, piosenkarka
29. złośliwy krytyk literacki
30. mączka
31. środek odurzający
32. kłamanie na potęgę
33. (1896-1963), poeta fr. – rumuń-
skiego pochodzenia
34. brodawka
35. celowo zrobione cięcie na skórze
36. miasto na Węgrzech
37. piłkarze z Legnicy
38. miasto w Kolumbii
39. rozstrzyga w sprawach admini-
stracyjnych
40. popularny rozpuszczalnik
41. mityczny duszek leśny
42. słynny niemiecki fizyk
43. matka Heliosa

Poziomo:
44. tyran, autokrata

45. Alina, aktorka
46. dawna nazwa Japonii
47. powieść St. Stanucha
48. stanowisko służbowe
49. wydanie wyroku
50. wyspa w Zatoce Perskiej
51. płynie przez Żywiec
52. kucharz okrętowy
53. potocznie zwana taryfą
54. w galarecie nie plecie
55. imię Karewicza, aktora
56. tarsjusz
57. mieszanie kart przed grą
58. metal, l. a. 68
59. żółty pigment do wyrobu farb
60. królowa, niańka, margaryna
61. ferment, białko
62. willa, muzeum Szymanowskiego
63. blask, połysk przestarzale
64. do dzielenia na czworo
65. ptak lubiący błyskotki
66. daleko mu do zawodowca
67. węgierski poeta
68. internet w „komórce”
69. siedziba władz Rosji

70. młócenie, młocka
71. mąż Penelopy, król Itaki
72. obyczaje, normy
73. miasto w Belgii
74. splot nieszczęśliwych okoliczno-
ści
75. tamuje krwawienie
76. Hiolski, śpiewak (baryton)
77. Prost, kierowca Formuły 1
78. w tytule powieści I. Jurgielewi-
czowej
79. syntetyczny środek znieczulający
80. pozostałości
81. sprawy miłości zmysłowej
82. imię z przedwojennej komedii
83. skomponował „Bolero”
84. hen, daleko
85. nietoperz o dużych uszach
86. osobliwa plotka

PODPOWIEDŹ: AJKA, NEIVA, RAVEL, 
UMBRA, YAMATO, ZOIL.

B
A
N
E
R
Y oraz

WYDRUKI
WIELKOFORMATOWE

e-mail: gra�k@domjudy.pl

NA
JT
AN
IE
J

z projektem 

z dostarczeniem

tel. 91 577 2007

rozwiązanie krzyżówki dla 
dorosłych: Nie żył ten kto nie 
kochał 

Genowefa Maćkowska, Hen-
ryk Rosa, Urszula Kaczmarek, 
Zdzisława Chocian, Paweł Raj-
szel, Szymon Rybarczyk, Halina 
Stefańska, Stanisław Strzelczyk, 
Anita Budzich, Sławomir Skow-
roński, Pelagia Feliksiak, Maria 
Sowińska, Danuta Skowron, Te-
resa Nowak, Małgorzata Kraw-
czyk, Christiana Syfert, Adam 
Głowicki, Natalia Furmańczyk

Zwycięzcy prenumerata : 
Henryk Rosa, Halina Stefańska

GAZETY dla zwycięzców lo-
sowania do odebrania w re-
dakcji, ul. Boh. Warszawy 7

dla naszych najmłodszych 
Ania Stępień, Kacper Skow-

roński, Liliana Feliksiak, Kaj-
tek Kasprzyk, Julia Furmańczyk, 
Kacper Danicki, Paula Roguska, 
Gabrysia Balbus

Zwycięzca: Kajtek Kasprzyk
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Informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40

Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)

Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D

Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 

7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

regularna linia meTrO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna 
 Tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Nd - SZCZeCIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZeCIN - Nd 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

Nd - reSkO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

reSkO - Nd 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOlCZeWO - Nd 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

Nd - GOlCZeWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)

Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55

A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

rOZkŁad JaZdY BU SÓW

dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, 

rafał kowalczuk sport, Jarek dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca
ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

rozkład jazdy komunikacji miejskiej

rOZkŁad JaZdY PkP
kierunek Szczecin Główny:

Godz. Odjazdu:
Nowogard

Stacje pośred-
nie:

Przystanek 
końcowy:

Szczecin Głów-
ny

04:50
pon.-piąt.

Wyszomierz, 
Osina, 
Mosty, 

Goleniów, 
Kliniska, 

Szczecin Dąbie, 
Szczecin Zdroje, 

Szczecin Port 
Centralny,

05:48

06:36
pon.-sob. 07:38

07:47
pon.-niedz. 08:59

10:21
pon.-niedz. 11:34

14:27
pon.-niedz. 15:40

16:36
pon.-niedz. 17:49

18:39
pon.-niedz. 19:55

kierunek kołobrzeg:

Godz. Odjazdu:
Nowogard

Stacje pośred-
nie:

Przystanek 
końcowy:
kołobrzeg

07:48
pon.-sob.

Żabowo, 
Płoty, 

Baszewice, 
Gryfice, 
Gąbin, 

Trzebiatów, 
Bieczyno Po-

morskie,
 Karcino, 

Głowaczewo, 
Stary Borek, 

Kołobrzeg Sta-
dion

09:02

09:20
sobota,niedziela 10:29

11:49
pon.-niedz. 13:00

13:47
pon.-piąt. 15:07

15:56
pon.-niedz. 17:15

17:57
pon.-niedz 19:19

20:23
pon.-sob. 21:37

21:55
pon-piąt., nie-

dziela
1 przesiadka

22:59

Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 7:05 8:05 11:10 12:15 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 7:06 8:06 11:11 12:16 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 7:08 8:08 11:13 12:18 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 7:09 8:10 11:14 12:19 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:11 8:12 11:16 12:21 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:12 8:14 11:17 12:22 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:13 8:15 11:18 12:23 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:15 8:17 11:20 12:25 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < < 8:18 < 12:27 < < 16:07 < <
10 Dworzec PKS < < < < < < < < < < <
11 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:16 8:19 11:21 12:29 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
12 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:17 8:20 11:22 12:30 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
13 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:18 8:21 11:23 12:31 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
14 ul. Ogrodowa < 6:20 < < 11:25 12:33 13:45 15:10 16:13 17:10 <
15 ul. Poniatowskiego < 6:21 < < 11:26 12:34 13:46 15:11 16:14 17:11 <
16 ul. Żeromskiego 5:42 6:22 7:20 8:23 11:27 12:35 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
17 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:23 7:21 8:24 11:28 12:36 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
18 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:24 7:22 8:25 11:29 12:37 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02
19 ul. Radosława 5:45 6:25 7:27 8:26 11:35 12:40 13:55 15:17 16:20 17:15 18:03

 OS. BEMA –  UL. KOŚCIUSZKI 36 -  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

z powrotem
POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 26 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:28 8:39 11:45 12:50 14:30 15:30 16:30 17:25 18:10
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:29 8:40 11:46 12:51 14:31 15:31 16:31 17:26 18:11
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:31 8:42 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:33 8:44 11:48 12:53 14:33 15:33 16:33 17:28 18:13
5 ul. Ogrodowa < 6:35 7:35 8:46 11:50 12:55 < 15:35 16:35 17:30 <
6 ul. Poniatowskiego < 6:36 7:36 8:47 11:51 12:56 < 15:36 16:36 17:31 <
7 ul. 700 Lecia 5:49 6:38 7:38 8:49 11:53 12:58 14:35 15:38 16:38 17:33 18:15
8 ul. 5-go Marca 5:51 6:40 7:40 8:51 11:55 13:00 14:37 15:40 16:40 17:35 18:17
9 ul. Kościuszki 36 5:53 6:42 7:42 8:53 11:57 13:02 14:39 15:42 16:42 17:37 18:19

10 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:43 7:43 8:54 11:58 13:03 14:40 15:43 16:43 17:38 18:20
11 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:44 7:44 8:55 11:59 13:04 14:41 15:44 16:44 17:39 18:21
12 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:45 7:45 8:56 12:00 13:05 14:42 15:45 16:45 17:40 18:22
13 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:46 7:46 8:57 12:01 13:06 14:43 15:46 16:46 17:41 18:23
14 ul. Bema 9 5:58 6:47 7:47 8:58 12:02 13:07 14:44 15:47 16:47 17:42 18:24
15 Osiedle Bema 5:59 6:48 7:48 8:59 12:03 13:11 14:45 15:48 16:48 17:43 18:25

OBJAŚNIENIA:

 UL. RADOSŁAWA –  UL. KOŚCIUSZKI 36 –   OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM
SZ 25

1
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

 DWORZEC PKS – OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM
SZ 25

1
E, F

1 Osiedle Bema 9:00
2 ul. Bema 1 9:01
3 ul. Armii Krajowej 17 9:03
4 ul. Kościuszki 36 9:04
5 ul. Wojska Polskiego 4 9:05
6 ul. Kościelna 9:06
7 Dworzec PKS 9:08

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

LP Dworce i przystanki

 OS. BEMA –  DWORZEC PKS

OS. Bema – Ul. kOŚCIUSZkI 36 - Ul. radOSŁaWa

Ul. radOSŁaWa – Ul. kOŚCIUSZkI 36  - OS. Bema

dWOrZeC PkS - OS. Bema OS. Bema - dWOrZeC PkS

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
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FIRMA JOGA  •  ul. Górna 4  •  72-200 Nowogard  
 Tel./Fax 91 39 25 501  •  695 100 700  •  695 400 600

Wyposaż swój dom w OKNA PCV 
o najwyższym standarcie światowym, 

dzięki którym obniżysz koszty ogrzewania
z profilu 

ALPHALINE  
profil 6 komorowy w kl. A
z wkładem termicznym 
i uszczelką środkową 
gwarantującą doskonałą 
szczelność

Do produkcji okien 

nie stosujemy pro�lii

z recyklingu !!!

i wysokiej jakości
OKUCIA MACO

Ponad 22 lat doświadczenia w produkcji okien. ZAUFAJ specjalistom! 

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

@stylizacjapaznokci.sarakomosa@stylizacjapaznokci.sarakomosa

tel.  510  384  013
ul. Boh. Warszawy 92

ul. Boh. Warszawy 92 • NOWOGARD

STYLIZACJA PAZNOKCI 
S A R A  K O M O S A

Krzysztof Zawierucha
tel. 881 428 170

STUDIO FRYZJERSKIE MĘSKIE Usługi Elektryczne
FUH Sławomir Chlebicki

tel. 606 824 461 •  e-mail: slawomir.chlebicki@wp.pl
• instalacje elektryczne
• pomiary elektryczne
• instalacje alarmowe
• automatyka przemysłowa
• automatyka budynkowa
• fotowoltaika
•  przyłącza elektryczne, itp.

PRACA!
• Zatrudnię 
   podwykonawców 
• Elektryków,
   pomocników 
   z doświadczeniem

Wykonujemy tanio
Banery  
Laminowanie   
Wycinane naklejki 
Wydruki kolorowe

Kompleksowe usługi:  
      Introligatorskie 
          Poligra�czne  
Nowogard  •  ul. Boh. Warszawy 7A

 tel. 91 392 21 65,  91 577 2007

Zadzwoń pod numer 503 102 635 lub 
odwiedź nas na Giełdzie Pracy 
w Nowogardzie w dniu 21 marca 2018 
o godz. 12.00.  Plac Wolności 9, sala 13

- legalna praca 
w Niemczech

- opłacone 
składki ZUS

- opieka 
koordynatora 24/7
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POLSKI WYDAWCA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

żyto, pszenżyto, jęczmień, 
owies, rzepak, łubin, gryka, groch, 

len, kukurydzę oraz słonecznik.

Sami odbieramy, szybka płatność, 
konkurencyjne ceny.

Wapno nawozowe granulowane
w najlepszej cenie na rynku. 

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B

e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl

Skup zbóż: 
91 43 57 720, 602 21 21 25

Transport: 662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160

Uwaga najbliższe 
bezpłatne porady 
prawne w piątek

godz. 13.00-15.00
w redakcji ul. Boh. Warszawy 7A

(informujemy, że godziny dyżurów radcy 
prawnego mogą ulegać zmianom)

Wyburzyli -wojewoda 
odda im pieniądze

Śmigiel Ryszard

ŚR

KOMPLEKSOWE  USŁUGI
& ŚMIGIEL

Zakład Kamieniarski
- Nagrobki - Grobowce - Parapety - Schody

Kwiaciarnia
- Znicze - Kwiaty - Wiązanki - Wieńce

Tel. 601 595 069, 91 392 18 14
     e-mail: puhp.smigiel@wp.pl
   www.kamieniarstwo-smigiel.pl

Korzystając z naszych usług pogrzebowych zyskasz
-10%  RABATU  NA  USŁUGI  KAMIENIARSKIE

UL. CMENTARNA 3,  72-200 NOWOGARD

       Usługi Pogrzebowe 
        Grzegorz Śmigiel
- Trumny - Urny - Ekshumacje - Przewozy
         Obudowy - Krzyże - Tabliczki

Kontakt całodobowy: 693 230 190
      e-mail: memoris.zp@o2.pl
            www.memoris.eu

OgłOszenie

Do sprzątania 
chętnych brak

Unieważnią 
przetarg

 s. 3

Zmarł  
mimo reanimacji

Ratownicy lądowali koło fontanny

Szczegółowe informacje w piątkowym wydaniu DN

Nowogard • ul. Wojska Polskiego 72

PLACÓWKA REHABILITACYJNA

Centrum Zdrowia

Otwarcie 24 marca 2018  r.

Zadzwoń pod numer 503 102 635 lub 
odwiedź nas na Giełdzie Pracy 
w Nowogardzie w dniu 21 marca 2018 
o godz. 12.00.  Plac Wolności 9, sala 13

- legalna praca 
w Niemczech

- opłacone 
składki ZUS

- opieka 
koordynatora 24/7

Groźne kolizje ranni 
i straty
Groźne kolizje 
- ranni i straty

Bielida 
odchodzi z R XXi
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nasza sonda  
W związku z nierozstrzygniętym przetargiem na sprzątanie 
miasta, zapytaliśmy mieszkańców Nowogardu, czy uważają, 
że w naszym mieście jest czysto?

Pani Jadwiga: Uważam, że 
w Nowogardzie jest, jak w każ-
dym innym mieście. Wszystko 
zależy od pogody. Jeżeli na przy-
kład wieje wiatr, to wtedy mo-
żemy zauważyć, jak papiery i 
inne śmieci latają po mieście. A 
tak jest pół na pół, wszystko za-
leży od dnia i pogody.

Pani Dominika: Uważam, że 
na mieście jest bałagan. Myślę, że 
pracownicy sprzątający powinni 
się bardziej postarać. Niby wi-
dać ich, jak sprzątają rożne czę-
ści miasta, jednak tak na praw-
dę nie przedkłada się to na po-
rządek na ulicach i chodnikach. 
Wszystko i wszędzie leży, sprzą-
tanie powinno być bardziej efek-
tywniejsze. 

Pani Patrycja: W zasadzie 
nie ma zbyt dużego bałaganu, 
przynajmniej na głównych uli-
cach jest w miarę czysto. Jed-
nak uważam, że powinno być 
więcej koszy na śmieci, po-
nieważ są w zbyt dużych od-
ległościach od siebie. Zwłasz-
cza przydałby się tutaj w po-
bliżu Kościoła jakiś śmietnik, 
ponieważ ludzie przychodzący 
i wychodzący z niego nie mają 
gdzie pozbyć się śmieci.

Pan Paweł: Jak dla mnie to 
na mieście jest czysto. Nie za-
uważyłem, żeby panował jakiś 
szczególny bałagan. Ilość koszy 
na śmieci według mnie jest też 
wystarczająca.

Rozmawiała Dorota Śmieciuch

12.03.2018 r.
godz. 16:41
Ryszard H. powiadomił o 

kradzieży jednej butelki wód-
ki o pojemności 0,7 l o nazwie 
Żubrówka, wartości 34,99 zł. 
Dokonanej przez dwóch n/n 
mężczyzn w sklepie  przy ul. 
Boh. Warszawy

14.03.2018 r.
godz. 21:10
Rafał P. lat 27, zam. Nowo-

gard, powiat goleniowski, po-
szukiwany celem doprowadze-
nia do AS Szczecin na podstawie 
nakazu wydanego przez SR Go-
leniów. Zatrzymany przez dziel-
nicowego KP Nowogard, na ul. 
Wojska Polskiego. Postępowanie 
prowadzi KP Nowogard

KPP Goleniów

Dramatyczna akcja ratunkowa przy ul. 
Osiedlowej

Zmarł mimo godzinnej 
reanimacji 
W minioną sobotę (17 marca), ratownicy medyczni bezskutecznie próbowali przywrócić 
czynności życiowe u 57- letniego mężczyzny, który nagle zasłabł przy jednym ze śmietników 
przy ul. Osiedlowej. 

Jak mówił jeden ze świad-
ków zdarzenia, który zadzwo-
nił po służby ratunkowe, męż-
czyzna miał próbować wydo-
być coś ze śmietnika, gdy na-
gle upadł na ziemię. 

- Najpierw szukał czegoś w 
śmietniku, i kiedy się nachy-
lał do środka opierając się na 
brzuchu, nagle zasłabł, odchy-
lił się do tyłu i upadł na chod-
nik. Kiedy już leżał, z jego ust 
wyciekała jakaś brązowa wy-
dzielina. Natychmiast zadzwo-
niłem po pomoc - mówi nam 
mężczyzna. 

Na miejsce, jako pierwsi 
przyjechali policjanci, od razu 
przystępując do reanimacji 
mężczyzny. Chwilę później 
dotarła straż pożarna. Trze-
ci przyjechał zespół pogoto-
wia ratunkowego z Golenio-
wa. Dwie karetki z Nowogar-
dy zostały bowiem w tym sa-
mym czasie zadysponowane 
do innych wyjazdów na tere-
nie gminy. Ostatnie na miej-

sce przyleciało Lotnicze Po-
gotowie Ratunkowe - śmigło-
wiec wylądował koło fontan-
ny (o tym więcej w numerze). 

Niestety mimo ponad go-
dzinnej reanimacji mężczy-
zny nie udało się uratować. 
Lekarz z LPR mógł stwierdzić 
tylko zgon. Zmarły to 57-letni 
mieszkaniec naszego miasta. 
Prawdopodobnie od lat bory-
kał się z chorobą alkoholową, 
korzystał z pomocy OPS. 

Akcja niezgodna 
z procedurami? 

Do redakcji docierają jed-
nak dość niepokojące infor-
macje na temat przebiegu sa-
mej akcji ratunkowej - zwłasz-
cza do momentu, gdy przeję-
ła ją ekipa z LPR. Otóż jedna 
z osób twierdzi, że ratowni-
cy medyczni z Goleniowa nie 
wykonali czynności ratują-
cych życie zgodnie z procedu-
rami. Przede wszystkim mie-
li nie zaintubować mężczyzny, 
a jedynie przystąpić do uci-

skania jego klatki piersiowej, 
przejmując zresztą te czyn-
ności od jednego z policjan-
tów. Świadek zdarzenia twier-
dzi również, że w pełni posia-
danego sprzętu do ratowania 
życia (AED i torba ratowni-
cza PSP-R1) nie wykorzystali, 
do czasu przyjazdu pierwsze-
go zespołu ratownictwa me-
dycznego, obecni na miejscu 
strażacy, choć są do tego prze-
szkoleni. 

- Nie twierdzę, że prawidłowe 
przeprowadzenie tej akcji, do 
czego zresztą przyzwyczaili 
nas nasi nowogardzcy ratow-
nicy, uratowałoby temu panu 
życie, ale zarówno ratowni-
cy, jak i strażacy są zobowią-
zani do przestrzegania w ta-
kich przypadkach ścisłych pro-
cedur - mówi nam osoba, któ-
ra przyglądała się akcji ratow-
niczej z pobliża, na co dzień 
związana ze służbą zdrowia. 

MS

Dramatyczna akcja ratunkowa przy Osiedlowej- niestety nieudana

W TYCH DniACH ODeszLi DO WieCznOŚCi

Genowefa Zawadzka: lat 71, zmarła 16.03.2018r., pogrzeb odbędzie się 20.03.2018 r., o godz. 14:00 
na cmentarzu w Nowogardzie.

Danuta Stolarska: lat 72, zmarła 16.03.2018r., pogrzeb odbył się 19.03.2018 r., na cmentarzu w No-
wogardzie.

Wanda Piórko: lat 68, zmarła 16.03.2018r., pogrzeb odbędzie się 20.03.2018 r., o godz. 16:00 na cmen-
tarzu w Nowogardzie.

Adam Płuciennik: lat 83, zmarł 18.03.2018r., pogrzeb odbędzie się 21.03.2018 r., o godz. 12:00 na 
cmentarzu w Nowogardzie.

Dariusz Piwowski: lat 57, zmarł 17.03.2018r., pogrzeb odbędzie się 22.03.2018 r., o godz. 13:00 na 
cmentarzu w Nowogardzie.

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk
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NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

Masz problem, lub byłeś świadkiem 
ważnego wydarzenia?

skontaktuj się z naszą redakcją!
513 088 309,  91 392 21 65

OgłOszenie

gospodarstwo Rolne w Kościuszkach koło nowogardu  

zatrudni:
PRACOWniKÓW PRzY PRODUKCJi DROBiU

Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie.
CV proszę wysyłać na adres: biuro.ferma@wp.pl 

tel. kontaktowy 602 299 789

OgłOszenie

Przetarg zostanie unieważniony 

Do sprzątania chętnych brak
Ani jedna oferta nie wpłynęła do urzędu w odpowiedzi na przetarg, na sprzątanie miasta i zimowe utrzymanie chodników i ulic w gminie Nowogard. 
Otwarcie ofert miało nastąpić wczoraj, tj. poniedziałek, 19 marca. 

Komisja zjawiła się o cza-
sie, tj. o godzinie 9.00, odcze-
kała ponad kwadrans i się ro-
zeszła. Nie wpłynęła bowiem 
żadna oferta. Nie złożyła jej 
również spółka KZU Pomo-
rze ze Szczecina, która do 
końca marca związana jest z 
gminą umową na sprzątania 
ulic i chodników. 

Jak poinformował prze-
wodniczący komisji przetar-
gowej, Wojciech Szponar, z 
Wydziału Gospodarki Ko-
munalnej Mieszkaniowej i 
Ochrony Środowiska, teraz 
postępowanie zostanie unie-
ważnione z powodu braku 
ofert i pewnie ogłoszone po-
nownie. To oznacza, że kolej-
ny termin przetargu zostanie 
wyznaczony nie wcześniej 
niż za dwa tygodnie, a więc 
na początku kwietnia. Kto 
będzie do tego czasu sprzątał 

nasze miasto? W tej kwestii 
decyzję podejmie już bur-
mistrz. Raczej nie będzie to 
KZU Pomorze, bo w specy-
fikacji przetargowej, na pod-
stawie jakiej podpisano z fir-
mą umowę, nie ma zapisów 
pozwalających na jej prze-
dłużanie w żadnym trybie. 

To się nie opłaca…
Być może powodem bra-

ku zainteresowania firm zaj-
mujących się sprzątaniem 
jest choćby sama kwota, jaką 
gmina oferuje za tę usłu-
gę, ale także okres obowią-
zywania umowy na to zada-
nie. Zwracają na to uwagę 
zwłaszcza byli lokalni wyko-
nawcy tych usług. 

- Przy takich pieniądzach to 
się nie opłaca, pomijając już 
fakt, że umowa jest podpisy-
wana na rok, jak dotychczas, 
a ta teraz miała być na 24 

miesiące. To i tak zbyt krótko, 
aby inwestować w sprzęt, czy 
zatrudniać ludzi. Ja właśnie 
dlatego postanowiłem oferty 
nie składać. Więcej z tym pro-
blemów niż satysfakcji i zysku 
- mówi nam jeden z dawnych 
wykonawców zajmujących 
się wcześniej sprzątaniem 
miasta na zlecenie gminy. 

Przypomnijmy, że umowa z 
firmą KZU Pomorze, jaka za 
niecałe dwa tygodnie dobie-
ga końca opiewa na 269 tys. 
448 zł. - co daje ok. 27 tys. zł 
miesięcznie. Na tyle bowiem 
firma ta wyceniła wartość 
tego zadania, znacznie zani-
żając stawkę w stosunku do 
innych oferentów- lokalnych 
podmiotów gospodarczych. 
Spółka ze Szczecina tyle jed-
nak ostatecznie nie zarobi, 
gdyż w zeszłym roku gmina 
naliczyła na nią kary za nie-

wywiązywanie się z zakre-
su swoich obowiązków - ok. 
500 zł dziennie. Ile się tego 
nazbierało, o tym urząd ni-
gdy nie poinformował. Wia-
domo tylko, że kary nalicza-
no w czerwcu zeszłego roku, 
prawdopodobnie przez kilka 
dni. Informował o tym sam 
wiceburmistrz Krzysztof Ko-

libski, po skargach, jakie na 
temat jakości usług wyko-
nywanych przez szczecińską 
spółkę wpływały między in-
nymi od samych mieszkań-
ców. Również w DN takie sy-
gnały otrzymywaliśmy wiele 
razy, o czym także informo-
waliśmy na łamach gazety. 

MS

Poniedziałek, kwadrans po 9-tej, Komisja przetargowa nie doczekała się na żad-
nego oferenta zainteresowanego sprzątaniem ulic i chodników w naszej gminie

groźne zdarzenie przy ul. Boh. Warszawy 

Wymusiła pierwszeństwo 
Około godziny 14.30, na ul. Boh. Warszawy, doszło do kolizji drogowej. Na szczęście osoby biorące udział w zdarzeniu, nie 
odniosły poważnych obrażeń, ale pasażerowie Opla Astry zostali przewiezieni do szpitala w Nowogardzie na szczegółowe 
badania.

Jak wynika ze wstępnych 
ustaleń, kierująca samocho-
dem marki Opel Astra, uczen-
nica Liceum nr II w Nowo-
gardzie, 19 letnia mieszkan-
ka powiatu łobeskiego, wyjeż-
dżając z parkingu obok szko-
ły, nie ustąpiła pierwszeństwa 

prawidłowo kierującej samo-
chodem marki Nissan Qa-
shqai, nadjeżdżającej od stro-
ny miasta - ul. Boh. Warsza-
wy, doprowadzając do zde-
rzenia obu pojazdów. Siła 
uderzenia była tak duża, że 
Opel Astra uderzył z impe-

tem w barierki ochronne na 
chodniku. Wszyscy uczest-
nicy zdarzenia mogą mó-
wić jednak o wielkim szczę-
ściu. Nikomu nic poważne-
go się nie stało, ale z ostroż-
ności kierująca Oplem Astrą 
wraz z dwoma pasażerkami 
zostały przewiezione do szpi-
tala na szczegółowe badania. 
Prowadzącej Nissanem ko-
biecie i podróżującemu z nią 
jej dziecku, również nic po-
ważnego się nie stało. 

DŚ

Opel Astra prowadzony przez 19-latkę zakończył jazdę na barierkach ochronnych

W Nissanie podróżowała matka z dzieckiem, na szczęściu obojgu nic się nie stało
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Wróci temat Warnkowa i Kulic 

W środę radni dokończą 
W najbliższą środę, 21 marca, o godzinie 9.00, radni dokończą przerwaną z powodu bra-
ku kworum sesję z dnia 9 marca. Podczas obrad ma zapaść decyzja o budowie chodnika do 
Warnkowa, ale i ważyć się będą losy innej, podobnej inwestycji - tyle, że w Kulicach. 

Przypomnijmy, że w dniu 9 
marca, odbyła się sesja zwołana na 
wniosek burmistrza. W porząd-
ku obrad znalazły się dwie uchwa-
ły: pierwsza intencyjna, wyrażają-
ca zgodę na wspólne sfinansowa-
nie budowy chodnika do Warn-
kowa i przez wieś, z Zachodnio-
pomorskim Zarządem Dróg Wo-
jewódzkich (ZZDW); druga - za-
bezpieczająca pieniądze na wy-
wiązanie się z tejże umowy. Pierw-
szą uchwałę, po dość burzliwej de-
bacie radni ostatecznie przyję-
li, ale do głosowania nad uchwałą 
finansową nie doszło - na sali za-
brakło wymaganej większości rad-
nych tzn. kilkoro z nich opuści-
ło ratusz. Niemniej już po deba-
cie nad uchwałą finansową jasne 
było, że uchwała zabezpieczająca 
pieniądze na inwestycję w Warn-
kowie raczej by nie przeszła. Otóż 
większość radnych uważała, że za-
danie to nie może być wykona-
ne kosztem budowy ciągu pieszo-

-rowerowego w Kulicach, na któ-
ry mieszkańcy również czekają od 
wielu lat, w budżecie są zabezpie-
czone pieniądze, a powiat przystą-
pił już do projektowania inwesty-
cji. W najbliższą środę radni będą 
zatem najprawdopodobniej wnio-
skowali do burmistrza o znale-

zienie innych źródeł finansowa-
nia, z których gmina dołoży woje-
wództwu do budowy chodnika w 
Warnkowie. 

O wynikach środowej sesji po-
informujemy w piątkowym wyda-
niu DN. 

MS

Kontrole PiP w niedzielę także u nas 

Sprawdzali, kto stoi za ladą 
W minioną drugą już niedzielę z zakazem handlu, w Nowogardzie pojawili się inspektorzy pracy. Sprawdzali, czy w otwartych sklepach za ladą stali wła-
ściciele - tylko ci, bowiem w tym dniu mogli pracować. 

Inspektorzy pracy odwiedzili 
w minioną niedzielę, 18 marca, 
m.in. sklep spożywczy na rogu 
ulicy Mickiewicza i 15 Lutego, 
należący do p. Beaty Sierzchały. 

- Do sklepu wszedł pan, wy-
legitymował się i zapytał mnie, 
czy jestem właścicielem. Mu-
siałam okazać dowód osobisty, 
na potwierdzenie swojej tożsa-
mości. Protokół z kontroli ma 
przyjść pocztą- mówi p. Beata, 
która akurat nie ma się, co oba-
wiać wyników kontroli.   Zgod-
nie z nowymi przepisami, po-
dobnie jak dotychczas w czasie 
świąt, sklep można otworzyć w 
niedzielę objętą zakazem han-
dlu, ale tylko wtedy, gdy za ladą 
stanie przedsiębiorca prowadzą-
cy indywidualną działalność go-
spodarczą. 

Inspektorzy pojawili się także 
w innych punktach handlowych 
na terenie Nowogardu, któ-
re były otwarte w minioną nie-
dzielę. Nie wszędzie, jak wynika 
z naszych nieoficjalnych infor-
macji, kontrole te zakończyły się 
tak pozytywnie, jak w sklepie p. 
Beaty. Dowiedzieliśmy się, że co 
najmniej w jednym z kontrolo-
wanych punktów na właściciela 
nałożono mandat i upomnienie. 

Okręgowy Inspektor Pracy w 
Szczecinie, Konrad Pachciarek, 

mówi naszej redakcji, że kon-
trole sklepów w niedziele, obję-
tych zakazem handlu, w naszym 
województwie odbywają się u 
nas podobnie jak w całej Polsce. 
Podkreślił, że nie powinny dzi-
wić przedsiębiorców. 

- Takie kontrole nie są niczym 
nadzwyczajnym i wynikają z na-
szych ustawowych zadań. Odby-
wały się we wszystkich powiatach 
i gminach naszego wojewódz-
twa, także przed wprowadzeniem 
ograniczenia handlu w niedzie-
lę, czyli w inne dni wolne od pra-
cy, np. w święta.  Co do ostatniej 
kontroli w Nowogardzie to jest za 
wcześnie, abyśmy mogli przedsta-
wić wyniki, ze względu na to, że 
inspektorzy jeszcze uzupełniają 
dokumentację pokontrolną. Takie 
zestawienie możemy przygoto-
wać, gdy już będziemy do tego go-
towi - powiedział nam K. Pach-
ciarek. 

Redakcja zwróciła się więc 
o przekazanie przez PIP da-
nych dotyczących kontroli, kie-
dy już będzie to możliwe. Zgod-
nie z deklaracją szefa Inspek-
cji Pracy w Szczecinie informa-
cje te mamy otrzymać w przecią-
gu kilka dni. Jednocześnie PIP 
ma też zaprezentować dane z ca-
łego województwa. Przy okazji, 
już na prośbę samych przedsię-

biorców, zapytaliśmy PIP, czy za 
ladą w dzień, w którym jest za-
kaz handlu może stanąć ktoś z 
rodziny przedsiębiorcy - poja-
wiają się bowiem sprzeczne in-
terpretacje prawne w tym zakre-
sie. Wyjaśnienie tej kwestii rów-
nież ma nam zostać przekazane 
w najbliższych dniach. 

Zgodnie z nowymi przepisami, 
od 1 marca do końca tego roku, 
handel jest dozwolony jedynie 
w pierwszą i ostatnią niedzie-
lę miesiąca- za wyjątkiem mar-
ca, gdzie na ostatnią przypada 
Wielkanoc. W roku 2019, sklepy 
będą mogły być otwarte już tylko 
w jedną niedzielę w miesiącu, a 
od 2020 roku handel w niedzie-
lę będzie już całkiem zakazany, 
za wyjątkiem siedmiu niedzieli 
- trzech tzw. handlowych przed 
świętami oraz czterech dodatko-
wych przypadających na ostatni 
dzień stycznia, kwietnia, czerw-
ca i sierpnia. Z zakazu tego wy-
łączone są m.in.: stacje paliw, 
kwiaciarnie, lodziarnie, miejsca 
obsługi pasażerów- dworce, lot-
niska. Za złamanie zakazu han-
dlu w niedziele grożą wysokie 
kary- od 1 zł do nawet 100 tys. zł.  

Marcin Simiński Pani Beata Sierzchała w swoim sklepie- w niedzielę miała tu miejsce kontrola PIP 
w związku z zakazem handlu

Kolejny raz w tym miejscu

Kolizja koło Netto 
Do groźnej kolizji na skrzyżowaniu ul. 3 Maja i 700-le-
cia doszło w minioną sobotę (17 marca), rano. Jak wynika 
z naszych ustaleń przyczyną zdarzenia było nieustąpienie 
pierwszeństwa przez jednego z kierowców. 

Z naszych informacji wyni-
ka, że nikomu nic poważnego 
się nie stało. Niemniej warto 
przypomnieć, że to już kolej-
ne dość groźne zdarzenie w 
ostatnich tygodniach na tym 
skrzyżowaniu. Najpierw mło-
dy mężczyzna wypadł na łuku 
drogi i wpadł na drzewo ro-
snące tuż przy przejściu dla 
pieszych. Jakiś czas później 
młoda kobieta nie zachowa-
ła należytej ostrożności i ude-
rzyła w jadącego przed nią 
busa. Po raz kolejny kłania się 
brak sygnalizacji świetlnej w 
tym miejscu, jaką zdemonto-
wano ze względu na oszczęd-
ności. 

MS
Fot. Czytelnik Jedno z aut, które brało udział w so-

botniej kolizji.
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sygnał czytelnika

Błoto oraz nieczynne  
i zamknięte toalety
Już po raz kolejny do Redakcji DN, zgłaszają się czytelnicy, którzy skarżą się na nieodpo-
wiednie zarządzanie cmentarzem komunalnym w Nowogardzie. Osoby odwiedzające gro-
by bliskich, muszą pokonywać błoto, a także nie mogą korzystać z toalet.

W niedzielę byliśmy z rodziną 
na cmentarzu w Nowogardzie - 
mówi nam jedna z czytelniczek - 
najpierw musieliśmy pokonać bło-
to, które sięgało nam do kostek. 
Szczególnie na alejce prowadzącej 
od kaplicy do wyjścia przy ul. Mic-
kiewicza. Jak mówi kobieta, to nie 
był jedyny problem, na jaki natra-
fili podczas odwiedzin na grobach 
bliskich - W pewnym momencie 
moje dziecko musiało skorzystać z 
toalety. I co się okazało? Że są za-
mknięte. Nie pierwszy raz zresztą. 
Musieliśmy więc szybciej wyjść z 
cmentarza i jechać do domu - do-
daje czytelniczka.

Jak informuje nas zarządca 
cmentarza, Sebastian Furmań-
czyk, toalety są zamknięte z po-
wodu mrozów – Niestety toale-
ty na cmentarzu są nieogrzewane, 
a w wyniku mrozów woda jest za-
marznięta. Otwarcie toalet skutko-
wałoby między innymi pęknięciem 
rur – mówi S. Furmańczyk – Od 1 
kwietnia toalety będą już czynne – 
dodaje.  W tym roku ma być tak-
że zrobiona alejka od strony kapli-
cy do ul. Mickiewicza, która spra-
wia najwięcej problemów osobom 
odwiedzającym groby swoich bli-
skich – Już w ubiegłym roku mo-
nitowałem o wykonanie tej alejki. 

Ostateczna wycena planowanych 
robót nie jest jeszcze ukończona, 
ponieważ w tym miejscu trzeba bę-
dzie zrobić odwodnienie, czego nie 
ma przy innych alejkach, a co wy-
dłuża termin jej wykonania – do-
daje zarządca. Na rok 2018 plano-
wane jest także poprawienie stanu 
innych alejek na cmentarzu. Za-
rządca czeka także na wyłonienie 
wykonawcy na nowe, dodatkowe 
ławki i krzesełka do kaplicy. – Za-
mówienie zostało złożone, czeka-
my tylko na wykonawcę – dodaje 
S. Furmańczyk. 

DŚ

Powodem rezygnacji względy zdrowotne 

Bielida odchodzi z RXXI 
Antoni Bielida złożył rezygnację z funkcji przewodniczącego Zarządu Celowego Związku Gmin RXXI. Dziennik Nowogardzki podaje tę informację, jako 
pierwszy. Wybory nowego szefa związku zaplanowane są na 5 kwietnia. 

W rozmowie z DN, A. Bieli-
da, który obecnie przebywa za 
granicą, przyznał, że w ostatnich 
dniach złożył rezygnację.  Ma 
to być związane z jego stanem 
zdrowia. 

- Złożyłem na ręce przewodni-

czącego Walnego Zgromadzenia 
rezygnację z prośbą o wyznacze-
nie zebrania i wyłonienia nowe-
go przewodniczącego Zarządu. 
Mam już swoje lata, najwyższy 
czas odpocząć. Nie ukrywam jed-
nak, że na moją decyzję wpływ 

miały także względy zdrowotne 
- mówi nam w rozmowie telefo-
nicznej A. Bielida (l. 72). 

Kadencja przewodniczące-
go upłynie wraz z końcem ka-
dencji władz samorządowych, 
a więc na jesieni tego roku. A. 
Bielida przyznaje, że rozważał, 
aby dotrwać do końca, ale odra-
dzał mu to lekarz. - Wierzyłem, 
że uda mi się dokończyć kaden-
cję, ale po rozmowie z lekarzem 
uznałem, że lepiej będzie zrezy-
gnować już teraz– mówi A. Bie-
lida, który z RXXI związany jest 
od 2002 roku, a więc od same-
go początku- z wyjątkiem kilku 
letniej przerwy, w czasie której 
pracował w zakładzie biopaliw w 
Nowogardzie. W roku 2011, A. 
Bielida ponownie zostaje wybra-
ny na przewodniczącego zarzą-

du RXXI, po odwołaniu przez 
walne zgromadzenie dotych-
czasowego zarządu Związku, 
za opóźnienia w realizacji pro-
jektu budowy zakładu w Słajsi-
nie. W tym samym roku rusza 
budowa zakładu, który oficjal-
nie otwarto w marcu 2013 roku. 
Koszt jego budowy to ok. 100 
mln zł, z czego 85% procent po-
chodziło z dofinansowania. Za-
kład przyjmuje odpady z terenu 
27 gmin, pracuje w nim przeszło 
120 osób, dziennie przyjmowa-
nych jest około 260 ton śmieci. 

Do wyboru nowego przewod-
niczącego Zarządu RXXI ma 
dojść podczas walnego zgro-
madzenia delegatów do Związ-
ku, zaplanowanego na dzień 5 
kwietnia. W skład zgromadze-
nia wchodzi po dwóch przed-

stawicieli gmin uczestniczących 
w Związku, w tym wójt (bur-
mistrz, prezydent) oraz wyzna-
czony przez radę gminy (miasta) 
przedstawiciel - z ramienia No-
wogardu delegatami są: Robert 
Czapla, burmistrz Nowogardu 
i Roman Kwiatkowski – radny 
Rady Miejskiej z ramienia PSL. 

Nieoficjalnie mówi się, że A. 
Bielidę może zastąpić ktoś z jego 
najbliższych współpracowni-
ków. Wśród potencjalnych kan-
dydatów wymienia się m.in.: dy-
rektor RZGO Jolantę Kamińską- 
Borak oraz Ryszarda Bulowskie-
go - inspektora w Dziale Obsłu-
gi Prawnej i Kontroli Zarząd-
czej, sekretarza powiatu w latach 
1999-2010. 

Marcin Simiński 

Takie błoto muszą pokonywać Ci, którzy chcą odwiedzić sowich bliskich na cmen-
tarzu

Od 25.03. do 31.03. 

Zamkną przejazd 
kolejowy na Pileckiego
Od wykonawcy remontu przejazdu kolejowego, w ciągu uli-
cy Pileckiego, otrzymaliśmy komunikat dotyczący czasowe-
go zamknięcia przejazdu przez tory w tym miejscu. 

W   związku z naprawą prze-
jazdu kolejowego   na uli-
cy Pileckiego w m. Nowogard, 
uprzejmie informujemy, że 
od   dnia 25.03.2018 r. od godz. 
18:00 do dnia 31.03.2018 r. do 
godz. 13:00, przejazd zosta-
nie zamknięty. Anna Pietrzak 
Specjalista ds. administracyj-
nych PPU Dromo Sp. z o.o. Po-
znań.

 Do komunikatu dołączono 
mapkę objazdów. Nie publikuje-

my jej, ponieważ jest mało czy-
telna. Z jej analizy wynika, że 
objazd przebiega z jednej stro-
ny w kierunku ulicy Zamko-
wej z wykorzystaniem przejaz-
du kolejowego w ciągu tej ulicy 
i z drugiej strony w kierunku ul 
Boh. Warszawy z wykorzysta-
niem przejazdu przez boczni-
cę za targowiskiem, bądź wjaz-
du na ul. Boh. Warszawy obok 
składu opału i hurtowni desek. 

sm

Z toalety skorzystać nie można - bo są 
nieczynne już od dłuższego czasu
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Firma AGRO TRANS Spółka z o.o. z siedzibą 
w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy kategoria C+e)
tel. 91 39 27 322 kom. 502 671 607

OgłOszeniA

Jak się burmistrz „nie wyrobi”, to koszty rozbiórki pokryje lokalny podatnik 

Tylko do 31.03, wojewoda zwraca koszty
W Legnicy, znanym mateczniku przyjaźni polsko – radzieckiej, spieszą się z rozbiórką miejscowego pomnika wdzięczności Armii Czerwonej.  Wszystko 
dlatego, aby uzyskać od wojewody refundację kosztów likwidacji obelisku.  Jeśli burmistrz Nowogardu nie pospieszy się z rozbiórką naszego pomnika - a 
termin mija 31 marca 2018 roku - to koszty demontażu  poniesie gmina, czyli lokalny podatnik. 

Na pewno pomnik z centrum 
miasta zniknie do 30 marca – 
mówi Jadwiga Zienkiewicz, za-
stępca prezydenta Legnicy, o miej-
scowym pomniku wdzięczności - 
wówczas będziemy mogli ubiegać 
się od wojewody o refundację po-
niesionych kosztów. Legnica roz-
strzygnęła już przetarg na wyko-
nanie rozbiórki.  Najkorzystniej-
szą cenę 53  000 zł zaoferowało 
Legnickie Przedsiębiorstwo Go-
spodarki Komunalnej.  Pomnik 
Wdzięczności dla Armii Radziec-
kiej projektu Józefa Guzego od-
słonięto w Legnicy w 1951 roku. 
Po 1990 próbowano go wielokrot-
nie usunąć z placu Słowiańskie-
go. Sam Guzy po latach przyznał, 
że nie jest to arcydzieło i zapropo-
nował, żeby je zakopać.  W ostat-
nich miesiącach, również w na-
szym województwie trwa inten-
syfikacja działań usuwania obiek-
tów objętych ustawą z 1 kwietnia 
2016 roku o zakazie propagowa-
nia komunizmu lub innego ustro-
ju totalitarnego. Informowaliśmy 
już o usunięciu pomników w Star-
gardzie, Szczecinie i także dwóch 
obiektów w Goleniowie. 

Termin mija 31 marca 
 Samorządy spieszą się z wyko-

naniem ustawowych zaleceń po to, 
aby otrzymać od Skarbu Państwa 

refundację poniesionych w związ-
ku z rozbiórką kosztów.  Zgodnie 
bowiem z ustawą o zakazie propa-
gowania komunizmu lub innego 
ustroju totalitarnego, koszt usu-
nięcia pomników i tablic ponie-
sie Skarb Państwa, jeżeli właściciel 
terenu „nie uczestniczył w proce-
durze wzniesienia tego pomnika” 
i o ile dotrzyma terminu 31 mar-
ca 2018 roku. W takiej sytuacji sa-
morządy, czy właściciele terenu po 
prostu usuwają pomnik na własny 
koszt, a później wystawiają fak-
turę administracji rządowej.  Tak 
się dzieje do 31 marca 2018. Jeśli 
po tej dacie zostaną jeszcze jakieś 
pomniki, tablice, które propagu-
ją komunizm, wówczas wojewo-
da uzbrojony w taką opinię IPN 
wyda decyzję nakazującą usunię-
cie tych obiektów. Wówczas już 
odbywa się to na koszt właścicie-
la terenu, na którym stoi pomnik. 

Burmistrz nic nie robi –
 zabuli nowogardzki podatnik 
Wszystko wskazuje na to, że w 

przypadku nowogardzkiego po-
mnika na Pl. Wolności za i tak 
nieuchronną, jego rozbiórkę za-
buli jednak nie Skarb Państwa, ale 
Gmina, co w konsekwencji ozna-
cza nowogardzkiego podatnika. 
Rada Miejska mając na uwadze 
nakazy i konsekwencje wynikają-

ce z ustawy, a także opinie szcze-
cińskiego IPN podjęła w stycz-
niu tego roku uchwałę zobowią-
zującą burmistrza do przeprowa-
dzenia rozbiórki. Jednakże ten nic 
nie robi w tej sprawie.  Na jednej 
z ostatnich sesji na pytanie prze-
wodniczącego Rady, dotyczą-
ce postępu w realizacji uchwa-
ły Rady Miejskiej padła odpo-
wiedź, że burmistrz zamierza w 
tym temacie …. organizować re-
ferendum!  Oznacza to ni mniej 
ni więcej tylko tyle, że burmistrz 
chce organizować referendum w 
sprawie już rozstrzygniętej usta-
wą sejmową…!  Pytamy (delikat-
nie) - czy burmistrz się już obu-
dził? Tak, czy inaczej niewykona-
nie przez burmistrza wynikającej 
z tejże ustawy sejmowej, a także 
uchwały Rady Miejskiej rozbiór-
ki pomnika przy Pl. Wolności, do 
końca tego miesiąca oznacza, że 
wykona ten demontaż ostatecznie 
Wojewoda. Tyle, że tym razem to 
nie burmistrz wystawi rachunek 
wojewodzie za koszty likwidacji 
obelisku tylko wojewoda obciąży 
rachunkiem Gminę. W Nowogar-
dzie zawsze oryginalnie, czyli: kli-
ka komusza „swoje” robi, a podat-
nik (każdy) za to buli. 

sm

W Legnicy już przygotowują demontaż pomnika Wdzięczności A. Czerwonej

Pomnik Wdzięczności w Szczecinie usunięto jesienią ubiegłego roku. fot. Kurier 
Szczeciński, Ryszard Pakieser

W ubiegły weekend usunięto pomnik poświęcony sowieckiej armii w Choszcznie

Tyle zostało po kolumnie zwycięstwa w Stargardzie

Palmy wielkanocne kupimy na 
placu kościelnym 
W najbliższą niedzielę (Niedziela Palmowa- 25 marca), na placu przy kościele pw. Wnie-
bowzięcia NMP w Nowogardzie, będzie można zakupić wielkanocne palmy, przygotowane 
własnoręcznie przez mieszkańców Wojcieszyna. Pieniądze zebrane ze sprzedaży wielkanoc-
nych ozdób zasilą konto budowy kościoła w Wojcieszynie. 

Red. 

Tak aktualnie wygląda budowany kościół w Wojcieszynie. Obecnie zakładane są okna i świetliki
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Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

Bezpłatne kursy języka niemieckiego 
dla opiekunów osób starszych. 

Ilość miejsc ograniczona. 
Po kursie gwarantowana praca,  

duża baza ofert i atrakcyjne zarobki. 

Zadzwoń 517 175 599.                          

OgłOszeniA

OgłOszeniA

Rada Parafialna 
w Olchowie 

zleci wykonanie 
ocieplenia z odeskowaniem 

stropu wieży kościoła. 
Tel. 607 421 004 

nORDsAniT  
zatrudni :

- magazyniera-kierowce
- Panią do prac porządkowych

Tel. 601 544 530

USŁUGI 
KSIĘGOWE

kadrowo-płacowe i JPK
szybko, sprawnie. 

691 374 021, 726 601 608 

Serdeczne podziękowania 
za profesjonalną opiekę i wsparcie 

psychiczne dla wspaniałych ratowników 
dwóch zespołów 

Pogotowia Ratunkowego,
 którzy interweniowali w dniu 18.03  o 
godz. 10 i 21 oraz dla ratownika,który 

odwiózł mnie do domu wdzięczna pacjentka 
Krystyna Witkowska 

24 marca 2018 - sobota - godz. 16.00
Świetlca Parafii Św. Rafała Kalinowskiego • Nowogard, ul. Jana Pawła II 2

Zapraszamy na spotkanie 
z pisarzem i historykiem

Profesorem 
Jerzym Robertem Nowakiem

Po spotkaniu możliwość nabycia książek autora

Publicysta i felietonista Telewizji Trwam, Radia Maryja, „Naszego Dziennika”, 
„Naszej Polski”, „Tygodnika Głos”, „Niedzieli”, „Mojej Rodziny”, „Warszawskiej 
Gazety” i „Magna Polonia”, komentator wydarzeń politycznych m.in. na antenie 
Telewizji Republika, wPolsce.pl i kanale internetowym "Polskie sprawy". Założy-
ciel i prezes Domu Ojczystego, Ruchu Przełomu Narodowego, Klubów Patrio-
tycznych i Komitetu Obrony Dobrego Imienia Polski i Polaków.
Autor około 80 książek i ponad 1800 publikacji prasowych.  Twórca audycji 
„Minął miesiąc” emitowanej raz w miesiącu na antenie Radia Maryja i Telewizji 
Trwam. Honorowy obywatel miasta Jedwabne.

Mieszkańcy martwią się o drogę przy blokach

Skład kruszywa legalny
W ubiegłym tygodniu rozpoczął się remont chodników na osiedlu Gryfitów, zlecony przez 
Spółdzielnię Mieszkaniową „Cisy”. Firma wykonująca to zadanie, kruszywa złożyła naprze-
ciw bloku przy ulicy Racibora 2. Mieszkańcy bloku martwią się, że droga, która znajduje się 
przy bloku, będzie przez to zniszczona.

W piątek do Redakcji DN 
zgłosił się jeden z mieszkań-
ców bloku przy ul. Racibora 
2, który uważa, że firma wy-
konująca remont chodników 
przy osiedlu Gryfitów, zrobi-
ła sobie nielegalny skład kru-
szywa naprzeciw ich bloku - 
Firma zewnętrzna wykonuje 
nowe chodniki na Gryfitowie, a 
na Racibora bez niczyjej zgody 
zrobiła sobie magazyn na kru-
szywa i piasek - pisze mężczy-
zna - Zasypują wjazd na pose-
sję i niszczą ciężarówkami dro-
gę, która już jest beznadziejna i 
dziurawa - dodaje.

Udaliśmy się więc na miej-
sce wskazane przez czytelnika. 
Tam, po rozmowie z właści-
cielem firmy WIDROG, oka-
zało się, że skład kruszywa jest 
zrobiony na prywatnej działce 
w porozumieniu z właścicie-
lem. Dodatkowo, właścicie-
le firmy doszli do porozumie-
nia z prezesem SM „Gardno”, 
i po zakończeniu przebudowy 
chodników, naprawią również 
drogę, którą używają, a o którą 
martwią się mieszkańcy bloku 
nr 2 przy ul. Racibora. 

DŚ
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ReKLAMA

Śmigłowiec na każde warunki 

Wylądował przy fontannie
Podczas sobotniej akcji ratunkowej, o której piszemy w tym numerze, zainteresowanie 
mieszkańców wzbudziło też nietypowe przyziemnianie śmigłowca. Aby być jak najbliżej 
miejsca akcji ratunkowej maszyna siadła tuż koło nadjeziornej fontanny.

Śmigłowce sanitarne, co skądi-
nąd zrozumiałe, są przystosowa-
ne do lądowania w bardzo róż-
nych warunkach terenowych i 
także pogodowych.  Ale zawsze 
takie sytuacje przyziemiania tych 
maszyn wzbudzają zaintereso-
wanie obserwatorów. Tak było w 
minioną sobotę, gdy śmigłowiec 
Lotniczego Pogotowia Sanitarne-
go stacjonujący na lotnisku w Go-
leniowie usiadł na Promenadzie 

tuż przy fontannie, co pokazuje-
my na naszych zdjęciach. Jedno-
cześnie korzystając z okazji poda-
jemy kilka informacji na temat. 
Śmigłowca stanowiącego od kilku 
lat wyposażenie podstawowe Pol-
skiego Pogotowia Lotniczego.  

Eurocopter EC135 – lekki śmi-
głowiec  wielozadaniowy, wypo-
sażony w dwa silniki turbowało-
we, produkowany przez francu-
sko-niemiecką  Eurocopter Gro-

up. Prototyp odbył pierwszy lot 
w pierwszej połowie  1994  roku. 
Uniwersalna maszyna do trans-
portu pasażerskiego, przewozu 
VIP-ów, śmigłowiec dyspozycyj-
ny dla firm, lotniczego ratownic-
twa medycznego i służb publicz-
nych (np. w Niemczech użytko-
wany przez policję, w Polsce sta-
nowi od chwili wprowadzenia w 
2010 roku, podstawową maszy-
nę LPR-u).  W miejsce konwen-
cjonalnego tylnego wirnika wy-
posażony jest w fenestron, co 
znacznie zwiększa bezpieczeń-
stwo lądowań w trudnych wa-
runkach. Śmigłowiec jest do-
stosowany do lotów zarówno w 
dzień, jak i w nocy, przy złej wi-
doczności i przy jej całkowitym 
braku, jedynie w oparciu o wska-
zania przyrządów. Niektóre para-
metry: masa własna 1460 kg. po-
jemność zbiornika paliwa 700 li-
trów. Prędkość przelotowa 250 
km/h, pułap 6090 metrów, zasięg 
635 km.

sm/ fot R Leszczyński 

Pilot śmigłowca wylądował tuż przy fontannie nad jeziorem

Śmigłowiec posiada wyposażenie umożliwiające loty i lądowania w trudnych wa-
runkach pogodowych i terenowych. Na zdjęciu kabina na dwie osoby

W kabinie sanitarnej jest miejsce dla lekarza, nosze dla pacjenta i wyposażenie ty-
powe dla Erki
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Pomóż Fabianowi! 
Przekaż swój 1% podatku. 

Fundacja Dzieciom 
„Zdąrzyć z pomocą” 

31445 Ławniczek Fabian
KRS : 0000037904 
Za okazaną pomoc 

Dziękujemy!

MODNA PRACA? 

TAK! 
Dołącz do naszego zespołu Pracowników 
Obsługi Zwrotów Odzieży w Centrum 
Dystrybucyjnym w Łozienicy. 

Bo praca 
przy ciuchach  
to sama 
przyjemność! 
Skontaktuj się z nami i poznaj 
nową ofertę zatrudnienia! 

Wyślij swoje CV na adres: rekrutacja@fiege.pl 
lub zadzwoń 601-710-134, 601-470-215 

OFERUJEMY TOBIE:

UMOWĘ 
O PRACĘ

BONY I PACZKI
NA ŚWIĘTA

PRYWATNĄ 
OPIEKĘ 

MEDYCZNĄ

KONKURSY IMPREZY 
INTEGRACYJNE

MOŻLIWOŚCI 
AWANSU

NAUKĘ JĘZYKA 
ANGIELSKIEGO

DARMOWY 
TRANSPORT

1 2 3 4 5 6 7 8

Odwiedź naszą stronę lub Facebooka

www.fiege.pl

www.facebook.com/GrupaFIEGEPolska/

R e K L A M A
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

B
A
N
E
R
Y oraz

WYDRUKI
WIELKOFORMATOWE

e-mail: gra�k@domjudy.pl

NA
JT
AN
IE
J

z projektem 

z dostarczeniem

tel. 91 577 2007

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA
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gminny Turniej Tenisa stołowego o Puchar Wójta

Walczyło 31 zawodników
W sobotę (17 marca), w sali Szkoły Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Osinie 
odbyła się już kolejna edycja Gminnego Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Wójta. W su-
mie do rywalizacji przystąpiło 31 zawodników oraz zawodniczek. 

W tym roku w Gminnym Turnie-
ju Tenisa Stołowego o Puchar Wój-
ta udział wzięło 31 zawodników i za-
wodniczek w dwóch grupach wieko-
wych. W każdej grupie obowiązy-
wał ten sam system rozgrywek „każ-
dy z każdym”, po których zostali wy-
łonieni finaliści w poszczególnych 
kategoriach. W kategorii rocznika 
2005 i młodsi zwycięzcą został Ma-
teusz Hajduk, drugie miejsce zdobył 
Filip Kozak, a trzecie Maciej Kołcz. 
W kategorii OPEN zwycięzcą oka-
zał się zawodnik z Reska Wojciech 
Kuc, który na co dzień trenuje te-
nisa stołowego, drugie miejsce wy-
walczył Adrian Banasiewicz, a trze-
cie Krzysztof Gałecki. Wszyscy za-
wodnicy, którzy stanęli na podium 
otrzymali z rąk Wójta puchar, dy-
plom oraz nagrodę rzeczową. Or-
ganizatorzy składają podziękowania 
dla Krzysztofa Szwedo Wójta Gminy 
Osina za ufundowanie nagród oraz 
pucharów.

Info: UG Osina
Oprac: KR

zzPn informuje:

Zamów bilety na 
Mundial
Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej poinformował, 
że istnieje możliwość zamówienia biletów na mecz repre-
zentacji Polski w turnieju finałowym Mistrzostw Świata, 
który odbędzie się w czerwcu 2018 roku w Rosji.

Jak podaje Zachodniopomor-

ski Związek Piłki Nożnej, dostęp-
nych jest jeszcze kilka biletów na 
mecze: Polska – Kolumbia, któ-
ry obędzie się w dniu  24.06.2018 
roku, o godzinie 21.00 na Kazan 
Arena w Kazaniu, a także na mecz 
Japonia – Polska, zaplanowany na 
28.06.2018 roku o godzinie 17.00, 
na Volgograd Arena w Wołgogra-
dzie. Bilety są w cenie 760 zł I kate-
goria oraz 380 zł III kategoria. Za-
mówienie należny kierować na ad-
res bilety@zzpn.pl. 

KR

W sobotę w Osinie trwała rywalizacja o Puchar Wójta w gminnym turnieju tenisa 
stołowego

Do rywalizacji przystąpiło w sumie 31 zawodników i zawodniczek

OgłOszeniA

OgłOszeniA
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Trzecia porażka ze Światowidem

Nie udana inauguracja juniorów
W niedzielę (18 marca), o godzinie 12:00, na stadionie w Płotach juniorzy Pomorzanina 
Nowogard zainaugurowali rundę wiosenną. Rywalami byli piłkarze Światowida Łobez, któ-
rzy jesienią dwukrotnie rozgromili Pomorzanin. Scenariusz z tamtych spotkań powtórzył 
się, podopieczni Pawła Błaszczyka nie byli w stanie wywalczyć punktów i zanotowali dotkli-
wą porażkę 1:4.  

Pomorzanin Nowogard – Światowid Łobez  1:4 (0:2)
Gol: Kacper Kozioł (80’)
Skład: Patryk Białasiewicz (Jakub Tandecki) – Mateusz Rączka (Kacper Torzew-

ski), Mateusz Wojtyniak, Michał Teodorczyk, Jakub Mościński – Adrian Zając (Ja-
kub Stefanowski), Mateusz Lasocki, Michał Jutkiewicz, Dawid Druciarek, Jakub Ja-
recki (Piotr Saja) – Kacper Kozioł (c) . 

I Liga Okręgowa Junior Starszy gr. Szczecin 2017/2018
15. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Światowid Łobez  1:4
Unia Dolice – Kluczevia Stargard   3:3
Biali Sądów – Mewa Resko   Przełożone

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Światowid 63 Łobez 13 29 41 15 9 2 2
2 Energetyk Gryfino 12 28 40 13 9 1 2
3 Pomorzanin Nowogard 13 19 30 34 6 1 6
4 Polski Cukier Kluczevia Stargard 13 18 29 23 5 3 5
5 Unia Dolice 13 16 36 41 4 4 5
6 Mewa Resko 12 7 14 33 1 4 7
7 Biali Sądów 12 6 13 44 1 3 8

Bez różnicy czy to seniorzy, czy 
też juniorzy, w sezonie 2017/2018 
Pomorzanin regularnie jest „bity” 
przez Światowid Łobez. W minio-
ną niedzielę podopieczni Paw-
ła Błaszczyka spotkali się z Łob-
zem w Płotach, gdzie nowogar-
dzianie inaugurowali rundę wio-
senną. Wszystko mogło ułożyć 
się po myśli piłkarzy Pomorzani-
na, gdyby nie zawiodła skutecz-
ność. Podopieczni Pawła Błasz-

czyka mieli trzy dobre okazje do 
zdobycia bramki, ta sztuka jed-
nak im się nie udała i to wszyst-
ko się zemściło… Po 30 minutach 
gry goście rozegrali dwójkową ak-
cję, po szybkiej wymianie piłki 
napastnik rywali precyzyjnie ude-
rzył pod porzeczkę i było 0:1. Po-
morzanin na przerwę schodził z 
golem do szatni, po tym, jak pił-
karz z Łobza mocno uderzył zza 
pola karnego, a golkiper z No-

wogardu odbił piłkę przed siebie 
i był bez szans wobec dobitki. W 
drugiej połowie Patryk Białasie-
wicz popisał się ładną interwencją 
po tym, jak obronił strzał rywala 
w sytuacji sam na sam. Niestety 
w 70. minucie zrobiło się już 0:3. 
Tym razem golkiper Pomorzani-
na skapitulował po strzale z oko-
lic szesnastki. Na 10. minut przed 
końcem nowogardzianie zdoła-
li pokonać bramkarza gości. Rzut 

wolny wykonywał Michał Jutkie-
wicz, który zdecydował się na bez-
pośredni strzał na bramkę. Futbo-
lówka zmierzała w „okienko”, jed-
nak bramkarz Światowida zdo-
łał zatrzymać ten strzał. Do od-
bitej piłki dopadł Kacper Kozioł i 
skutecznie dobił strzał kolegi. Po-
morzanin nabrał wiatru w żagle i 
stworzył sobie nawet okazję strze-
lecką, jednak obyło się bez trafie-
nia. Wynik ustalili przyjezdni w 

doliczonym czasie gry. Po szybkiej 
kontrze zawodnik z Łobza skiero-
wał futbolówkę do pustej bramki 
Pomorzanina. Była to kolejna sro-
ga lekcja dla młodych piłkarzy z 
Nowogardu. Wierzymy, że pod-
opieczni Pawła Błaszczyka będą 
już skuteczniejsi w kolejnym spo-
tkaniu. Przy artykule publikuje-
my komplet wyników oraz aktu-
alną tabelę. 

KR

Turniej rocznika 2010 w gryficach

Pomorzanin na „piątkę”
Młodzi piłkarze Pomorzanina Nowogard z rocznika 2010, 
wystąpili podczas halowego turnieju piłkarskiego w Gry-
ficach. Podopieczni Pawła Błaszczyka zaprezentowali się z 
dobrej strony, strzelali sporo goli i zanotowali cztery zwy-
cięstwa i remis. 

W starciu ze swoimi rówieśni-
kami z rocznika 2010, młodzi pił-
karze Pomorzanina popisali się 
skutecznością. Aż w czterech z 
pięciu spotkań strzelali pięć goli. 
Rywalami Pomorzanina podczas 
turnieju w Gryficach byli adep-
ci piłki nożnej z Akademii Piłkar-
skiej Baltica Świnoujście, Akade-
mii Piłkarskiej Gryfa Kamień Po-
morski, Football Academy Gry-
fice oraz dwóch zespołów Spar-
ty Gryfice. Młodzi podopieczni 
Pawła Błaszczyka najpierw ogra-
li pierwszy zespół Sparty Gryfi-
ce 5:1. Następnie przyszła kolej 
na rywali ze Świnoujścia, z któ-
rymi Pomorzanin wygrał 5:2. W 

swoim trzecim meczu Pomorza-
nin rozgromił drugi zespół Spar-
ty Gryfice 5:1, a najwięcej emocji 
i goli padło w spotkaniu z Gryfem 
Kamień Pomorski. Piłkarze z No-
wogardu ponownie strzelili pięć 
bramek, ale tym razem rywale nie 
byli dłużni i odpowiedzieli cztere-
ma trafieniami, ostatecznie wynik 
5:4 i czwarte zwycięstwo Pomo-
rzanina. Na koniec nowogardzia-
nie zdobyli jeden punkt za remis 
1:1 z zawodnikami Football Aca-
demy Gryfice. Gratulujemy mło-
dym piłkarzom świetnych wyni-
ków oraz życzymy im kolejnych 
udanych turniejów. 

KR

grała regionalna okręgówka

Czołówka „odjeżdża”
Pogoda nie pozwala, aby wszystkie spotkania w regionalnej okręgówce mogły być rozegra-
ne w tym samym terminie. W 17. kolejce przełożono w sumie trzy spotkania, w tym rów-
nież mecz Pomorzanina. Grały za to drużyny, które plasują się na szczycie tabeli. Zarów-
no iskierka, jak i Światowid wygrały swoje mecze i „odjeżdżają” rywalom w walce o awans. 
Spory skok zanotowała także Sparta Gryfice, która skorzystała z pauzy pozostałych drużyn. 

Utrata przez Pomorzanin 
punktów w rundzie jesiennej 
skutkuje tym, że zespoły, któ-
re na tę chwilę zajmują po-
zycję premiowane awansem, 
powoli odskakują od pozo-
stałej stawki. Pomorzanin do 
Światowida Łobez traci już 
10 punktów, przypomnijmy, 
że już za tydzień podopiecz-
ni Zbigniewa Gumiennego 
zagrają właśnie z piłkarzami 
z Łobza. Porażka w tym me-
czu niemal na pewno prze-
kreśli szanse Pomorzanina 
na awans. Liderem pozosta-
je Iskierka, która w minio-
ny weekend pokonała Mewę 
Resko. Sparta Gryfice, która 
rozegrała wszystkie 17 spo-
tkań awansowała na 3. miej-
sce w ligowej tabeli. Jeśli cho-
dzi o zespoły, z którymi Po-
morzanin bije się o wyższą lo-
katę, to punkty oprócz wspo-
mnianej Mewy Resko stracił 
także Jantar Dziwnów oraz 
Polonia Płoty, która z Pro-
mieniem Mosty tylko zre-
misowała u siebie. Nie moż-
na również zapominać o ze-
społach plasujących się poni-
żej pozycji Pomorzanina. W 
miejscach od 3. do 11. miej-

sca panuje duży ścisk i jeszcze 
nie raz w rundzie wiosennej 
będziemy świadkami przeta-
sowań na poszczególnych po-
zycjach. Pomimo tego, że no-

wogardzianie w ten weekend 
nie grali, publikujemy kom-
plet wyników oraz aktualną 
tabelę. 

KR

Klasa Okręgowa gr. Szczecin Płn. 2017/2018
17. kolejka:
Światowid Łobez – Ehrle Dobra Szczecińska  1:0
Sparta Gryfice – Jantar Dziwnów    4:2
Polonia Płoty – Promień Mosty    1:1
Iskierka Szczecin – Mewa Resko    2:0
Orzeł Łożnica – Ina Ińsko    0:2
KP Przecław – Sarmata Dobra   Przełożone
Masovia Maszewo – Pomorzanin Nowogard Przełożone
Odrzanka Radziszewo – Błękitni Trzygłów  Przełożone

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Iskierka Szczecin 17 39 32 12 12 3 2
2 Światowid 63 Łobez 16 35 38 15 10 5 1
3 Sparta Gryfice 17 31 48 26 10 1 6
4 Jantar Dziwnów 16 30 51 29 9 3 4
5 Błękitni Trzygłów 15 28 41 21 9 1 5
6 Polonia Płoty 16 27 34 13 8 3 5
7 Mewa Resko 16 25 28 23 7 4 5
8 Pomorzanin Nowogard 16 25 34 20 7 4 5
9 Ina Ińsko 17 24 36 27 7 3 7
10 KP Przecław 16 22 37 37 6 4 6
11 Masovia Maszewo 16 21 27 32 6 3 7
12 Promień Mosty 17 18 32 46 5 3 9
13 Ehrle Dobra Szczecińska 17 16 25 41 4 4 9
14 Orzeł Łożnica 17 14 17 46 4 2 11
15 Sarmata Dobra 15 7 16 66 2 1 12
16 Odrzanka Radziszewo 16 6 10 52 2 0 14 Z dobrej strony zaprezentowali się młodzi piłkarze Pomorzanina podczas turnieju 

w Gryficach



Nr 23 (2651)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

12

www.dzienniknowogardzki.pl

Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Kijana Redakcja "WBReW": Monika Rasowska, Aleksandra Lisowska

Dzień Dawcy  
Szpiku w ZSP 
12 marca 2018 r.  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. 
St. Staszica odbył się Dzień Dawcy komórek macierzystych. 

Co godzinę jedna osoba w Pol-
sce dowiaduje się, że ma białaczkę, 
czyli raka krwi. Dla chorego i jego 
bliskich jest to wiadomość, która 
wywraca świat do góry nogami. 
Należy pamiętać jednak, że rak to 
nie wyrok, a współczesna medy-
cyna daje możliwość całkowitego 
wyleczenia. Ratunkiem dla osób, 
które chorują na białaczkę jest 
oddanie cząstki siebie w postaci 
dawstwa komórek macierzystych. 
Właśnie taka akcja – skierowana 
na pomoc drugiemu człowiekowi 
– miała  miejsce w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Nowogar-
dzie 12 marca, jej organizatorem 
była Fundacja DKMS oraz wo-

lontariusze z naszej szkoły: Łucja 
Łachmanowicz, Marta Kisielew-
ska, Adrianna Grocholska, Mate-
usz Ciura   oraz nauczycielki Pani 
Ewa Regina Krzak i Pani Kata-
rzyna Kijana. Do punktu pobrań 
materiału genetycznego trafiło 31 
uczniów. Być może wśród uczest-
ników znajdzie się osoba, która w 
przyszłości uratuje życie swojemu 
genetycznemu bliźniakowi? Ta 
szlachetna akcja skłania do reflek-
sji nad miłością do innych ludzi i 
uzmysławia jak wielkim skarbem 
jest zdrowie. Jeśli możemy pomóc 
drugiemu człowiekowi, to zrób-
my to! 

red

Dzień Otwarty w ZSP Nowogard 
Dnia 14.03.2018 roku w naszej szkole odbył się  dzień otwarty dla uczniów klas III gimna-
zjum.  Miał on na celu prezentację szkoły, jak również przybliżenie potencjalnym  uczniom 
naszej oferty edukacyjnej. 

W programie dnia swo-
ją ofertę zaprezentowali na-
uczyciele i uczniowie. Nasi go-
ście zostali  wprowadzeni w 
bogatą paletę zawodów: eko-
nomicznych, gastronomicz-
nych, hotelarskich, mecha-
nicznych, logistycznych, han-
dlowych i informatycznych. 
Dzięki współpracy wielu na-
uczycieli i uczniów nasza pla-
cówka rzetelnie zaprezento-
wała swoje atuty. Dzień otwar-
ty szkoły był okazją do spotka-
nia się z nauczycielami uczą-
cymi poszczególnych przed-
miotów  i do pokazania go-
ściom panującego w szko-
le klimatu życzliwości. Mamy 

nadzieję, że główne założenie 
naszego przedsięwzięcia speł-
niło oczekiwania przybyłych i 

z wieloma z nich spotkamy się 
w nowym roku szkolnym. 

red

           ZEBRANIE OTWARTE 

Zapraszamy na zebranie otwarte, które odbędzie się
 21 marca 2018 r. (środa) 

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
 im. St. Staszica w Nowogardzie 

Harmonogram zebrania: 
- godz. 16:00 – 16:30– Prelekcje dla rodziców klas 

I pt.: „Jak skuteczne motywować uczniów do nauki 
i poprawy frekwencji” 

Prowadząca: psycholog Anna Długosz 
Miejsce: stołówka szkolna  

- godz. 16:30 – 17:00 – spotkanie rodziców 
z wychowawcami klas 

- godz. 17:00 – 18:00 – dyżury nauczycieli  
                                                                                                                 

ZAPRASZAMY!!!

stanowisko kontroli końcowej

 Wolontariusze podczas wywiadu z potencjalnymi dawcami 

 ...i na szkolnych warsztatach 

Wspólne zdjęcie w sali informatycznej...

Dyrektor szkoły Pan Jarosław Chudyk podczas spotkania z młodzieżą  
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

ROzKłAD JAzDY PKP

Sprzedam mieszkanie 
własnościowe w centrum 

Nowogardu o pow. 60 m2, 
IV piętro – cena 210 tys. zł. 

Tel. 608 392 453

ENDOKRYNOLOGICZNY
Lek. med. Adriana Dubińska-Walczak

specjalista chorób wewnętrznych
- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

CHORÓB CUKRZYCY I NADCIŚNIENIA
Lek. Ewa Zdawska

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista diabetolog 

GABINETY MEDYCZNE

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

pn., wt. - 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)
U W A G A
Od dnia 10.12.2017r nastąpiła zmiana rozkładu jazdy pociągów, po-

niżej prezentujemy godziny odjazdów pociągów z Nowogardu w kie-
runku na Szczecin Główny i Kołobrzeg.

Kierunek Szczecin Główny:
Godz. Od-

jazdu:
Nowogard

Stacje pośrednie: Przystanek 
końcowy:

Szczecin 
Główny

04:50
pon.-piąt.

Wyszomierz, Osina, Mosty, Gole-
niów, Kliniska, Szczecin Dąbie, Szcze-
cin Zdroje, Szczecin Port Centralny,

05:48

06:36
pon.-sob.

Wyszomierz, Osina, Mosty, Gole-
niów, Kliniska, Szczecin Dąbie, Szcze-
cin Zdroje, Szczecin Port Centralny,

07:38

07:47
pon.-niedz. 

Wyszomierz, Osina, Mosty, Gole-
niów, Kliniska, Szczecin Dąbie, Szcze-
cin Zdroje, Szczecin Port Centralny,

08:59

10:21
pon.-niedz.

Wyszomierz, Osina, Mosty, Gole-
niów, Kliniska, Szczecin Dąbie, Szcze-
cin Zdroje, Szczecin Port Centralny,

11:34

14:27
pon.-niedz.

Wyszomierz, Osina, Mosty, Gole-
niów, Kliniska, Szczecin Dąbie, Szcze-
cin Zdroje, Szczecin Port Centralny,

15:40

16:36
pon.-niedz.

Wyszomierz, Osina, Mosty, Gole-
niów, Kliniska, Szczecin Dąbie, Szcze-
cin Zdroje, Szczecin Port Centralny,

17:49

18:39
pon.-niedz.

Wyszomierz, Osina, Mosty, Gole-
niów, Kliniska, Szczecin Dąbie, Szcze-
cin Zdroje, Szczecin Port Centralny,

19:55

Kierunek Kołobrzeg:
Godz. Od-

jazdu:
Nowogard

Stacje pośrednie: P r z y s t a -
nek końco-
wy:

Kołobrzeg
07:48
pon.-sob.

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

09:02

09:20
sobota,nie-

dziela

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

10:29

11:49
pon.-niedz.

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

13:00

13:47
pon.-piąt.

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

15:07

15:56
pon.-niedz.

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

17:15

17:57
pon.-niedz

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

19:19

20:23
pon.-sob.

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

21:37

21:55
p o n - p i ą t . , 

niedziela
1 przesiadka

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

22:59

Opiekunki  Niemcy
Nawet 5400 PLN netto + premie, 
opłacony przejazd i ubezpieczenie.

Tel. 91 506 55 55

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej
Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 7:05 8:05 11:10 12:15 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 7:06 8:06 11:11 12:16 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 7:08 8:08 11:13 12:18 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 7:09 8:10 11:14 12:19 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:11 8:12 11:16 12:21 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:12 8:14 11:17 12:22 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:13 8:15 11:18 12:23 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:15 8:17 11:20 12:25 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < < 8:18 < 12:27 < < 16:07 < <
10 Dworzec PKS < < < < < < < < < < <
11 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:16 8:19 11:21 12:29 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
12 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:17 8:20 11:22 12:30 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
13 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:18 8:21 11:23 12:31 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
14 ul. Ogrodowa < 6:20 < < 11:25 12:33 13:45 15:10 16:13 17:10 <
15 ul. Poniatowskiego < 6:21 < < 11:26 12:34 13:46 15:11 16:14 17:11 <
16 ul. Żeromskiego 5:42 6:22 7:20 8:23 11:27 12:35 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
17 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:23 7:21 8:24 11:28 12:36 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
18 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:24 7:22 8:25 11:29 12:37 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02
19 ul. Radosława 5:45 6:25 7:27 8:26 11:35 12:40 13:55 15:17 16:20 17:15 18:03

 OS. BEMA –  UL. KOŚCIUSZKI 36 -  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

z powrotem
POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 26 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:28 8:39 11:45 12:50 14:30 15:30 16:30 17:25 18:10
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:29 8:40 11:46 12:51 14:31 15:31 16:31 17:26 18:11
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:31 8:42 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:33 8:44 11:48 12:53 14:33 15:33 16:33 17:28 18:13
5 ul. Ogrodowa < 6:35 7:35 8:46 11:50 12:55 < 15:35 16:35 17:30 <
6 ul. Poniatowskiego < 6:36 7:36 8:47 11:51 12:56 < 15:36 16:36 17:31 <
7 ul. 700 Lecia 5:49 6:38 7:38 8:49 11:53 12:58 14:35 15:38 16:38 17:33 18:15
8 ul. 5-go Marca 5:51 6:40 7:40 8:51 11:55 13:00 14:37 15:40 16:40 17:35 18:17
9 ul. Kościuszki 36 5:53 6:42 7:42 8:53 11:57 13:02 14:39 15:42 16:42 17:37 18:19
10 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:43 7:43 8:54 11:58 13:03 14:40 15:43 16:43 17:38 18:20
11 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:44 7:44 8:55 11:59 13:04 14:41 15:44 16:44 17:39 18:21
12 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:45 7:45 8:56 12:00 13:05 14:42 15:45 16:45 17:40 18:22
13 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:46 7:46 8:57 12:01 13:06 14:43 15:46 16:46 17:41 18:23
14 ul. Bema 9 5:58 6:47 7:47 8:58 12:02 13:07 14:44 15:47 16:47 17:42 18:24
15 Osiedle Bema 5:59 6:48 7:48 8:59 12:03 13:11 14:45 15:48 16:48 17:43 18:25

OBJAŚNIENIA:

 UL. RADOSŁAWA –  UL. KOŚCIUSZKI 36 –   OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM
SZ 25

1
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

 DWORZEC PKS – OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM
SZ 25

1
E, F

1 Osiedle Bema 9:00
2 ul. Bema 1 9:01
3 ul. Armii Krajowej 17 9:03
4 ul. Kościuszki 36 9:04
5 ul. Wojska Polskiego 4 9:05
6 ul. Kościelna 9:06
7 Dworzec PKS 9:08

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

LP Dworce i przystanki

 OS. BEMA –  DWORZEC PKS

Os. BeMA – UL. KOŚCiUszKi 36 - UL. RADOsłAWA

UL. RADOsłAWA – UL. KOŚCiUszKi 36  - Os. BeMA

DWORzeC PKs - Os. BeMA Os. BeMA - DWORzeC PKs

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
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OgłO sze niA drob ne

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:

kontakt: 785 601 002

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy

Drewno opałowe 
liściste mieszane
 tanio sprzedam 

 506 012 706, 
506 012 704

nieRUCHOMOŚCi

•	 Sprzedam tanio działkę budowlaną 
w Kościuszkach 1202 m2. Przy działce 
prąd, woda, kanalizacja, dojazd utwar-
dzony w pobliżu jeziora. 575 345 659 

•	 Do wynajęcia lokal handlowy ok. 40m2 
ul. Kościuszki 2g Nowogard. 693 850 197

•	 Sprzedam działki budowlane w pełni 
uzbrojone. Już z planem zagospodaro-
wania przestrzennego. Oszczędzasz czas 
i pieniądze! 693 850 197 Najlepsze ceny 
w Nowogardzie, Osiedle Słoneczne. 

•	 Do wynajęcia pomieszczenie na biuro 
11m2, I piętro, Nowogard. Ul. 700 le-
cia 17b. Tel. 501 549 818

•	 Sprzedam działki budowlane w Kar-
sku przy drodze. 691 664 658

•	 Do wynajęcia lokal pod działalność go-
spodarczą. 609 24 58 16 

•	 Kupię działkę budowlaną w Nowogar-
dzie min 15 ar 696160731

•	 Do wynajęcia lokal 22m2 ul. Rtm. Pi-
leckiego 2a. Tel. 694 022 406, 695 209 
162 

•	 Do wynajęcia pokój. 604 279 006

•	 Sprzedam mieszkanie bezczynszowe 
M2 56m2, Wierzbięcin 18/12. Tel. 605 
470 602

•	 Wynajmę halę 155 m 2, tel. 600 954 709

•	 Sprzedam 1/2 domu w Wierzbięcinie. 
Tel. 600 262 231

•	 Sprzedam działkę budowlaną 42 ar 
przy. ul. Kościuszki Nowogard. Tel. 507 
577 122 

•	 Sprzedam działkę rolną 20 ha z budyn-
kami, 20tys/1ha do negocjacji, Taczały, 
gm. Resko. 798 681 717 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
40m2 na parterze z garażem przy ul. 
Boh. Warszawy. Tel. 725 836 238

•	 Sprzedam w atrakcyjnej cenie duży 
dom w centrum Dobrej, duże po-
dwórko, garaż. Tel. 508 513 824 
Zamienię dom w Dobrej na mieszkanie 
w Nowogardzie, Goleniowie, Szczeci-
nie. Tel. 508 513 824

•	 Sprzedam mieszkanie czteropokojowe 
72m2 IV  piętro po remoncie, wyposa-
żone. 781 011 194

•	 Sprzedam mieszkanie 58,6m2, niski 
czynsz, Osiedle Bema. Tel. 602 638 177 

•	 Kupię mieszkanie 3 lub 4 pokoje min. 
60m2. 500 508 904 

•	 Sprzedam ogród działkowy w atrakcyj-
nej lokalizacji z widokiem na jezioro. 
502 642 029

•	 Szukam mieszkania w Nowogardzie do 
II piętra. 789 021 833 

•	 Kupię mieszkanie na Osiedlu Bema 602 
643 408

•	 Sprzedam piętro domu do remontu. Tel. 
504 89 89 80 

•	 Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
63m2 w Wierzbięcinie. Tel. 669 823 
060, 723 620 134 

•	 Sprzedam mieszkanie Goleniów 50m2, 
III piętro 3 pokoje. Kuchnia, przedpo-
kój, łazienka, WC, balkon, piwnica. 
Mieszkanie całkowicie umeblowane. 
696 448 744

•	 Kawalerka do wynajęcia w Goleniowie. 
501 814 871 

•	 Pokój do wynajęcia. 501 814 871 

•	 Działki budowlane na ul. Asnyka. 501 
307 666

•	 Sprzedam mieszkanie 66,9m2, Rado-
sław. 510 656 812 

•	 Kupię mieszkanie od 65m2-100m2, mi-
nimum 3 pokojowe z balkonem za go-
tówkę! 726 080 611

MOTORYzACJA

•	 Sprzedam amortyzatory, sprężyny i 
chłodnice (do przodu) do Jetta i Golfa. 
605 576 908

•	 Sprzedam Kia Clarus, 2001, 1,8 benzy-
na + gaz (założony 2012 r., 80 litrów bu-
tla), 181.000 km - serwisowany, srebr-
ny met. sedan, opony zimowe, nowa 
chłodnica klimatyzacji, webasto, el. szy-
by, centralny zamek, nowe klocki ha-
mulcowe, rozrząd, cały układ wydecho-
wy, inne. Cena 4850zł, zadbany, tel. 605 
522 340.

•	 Sprzedam Opel Astra 1.4, rok 2000, sa-

mochód garażowany w bardzo dobrym 

stanie. Tel. 661 242 151

ROLniCTWO

•	 SPRZEDAM – kaczki, gęsi  skubane. 
796759414

•	 Sprzedam tuczniki. 606 576 417

•	 Kupię marchew od rolnika. 512 340 806 

•	 Sprzedam ciągnik MTZ 82 TS rok 96 i 
Ursusa C330. Tel. 501 086 565 

•	 Orka, talerzówka ciężka siew agrega-
tem. Tel. 608 01 39 95 

•	 Sprzedam wóz konny. 91 39 18 006

•	 Sprzedam działkę o pow. 2,4 ha Brzo-

zowo 9. 

•	 Prosiaki sprzedam, 60 sztuk. Tel. 725 
806 787 

•	 Sprzedam ule, miodzierkę do kręcenia 
miodu i inne akcesoria. 668 439 259

•	 Sprzedam świnie mięsne i dwie kany 
aluminiowe do dojarek. 696 807 922  

•	 Sprzedam pszenżyto jare 700 kg, 65 zł 
/100 kg. 799 307 974 

•	 Sprzedam sadzarkę do ziemniaków, bro-
ny zawieszone, pług trzyskibowy, kulty-
wator, kopaczkę dwurzędową. Tel. 723 
195 168

•	 Kury nioski odchowane powyżej 7 tyg 
sprzedam od 26.03.18r. Gospodarstwo 
Rolno-Drobiarskie Żabowo 13. 91 39 
106 66, 510 127 838 

•	 Rzepak jary, zboża sprzedam. Tel. 502 
853  573 

•	 Grykę sprzedam i mieszalnik 1 tona. 
603 467 609 

•	 Pszenżyto jare kupię. Tel 502 853 573 

 UsłUgi

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWA-
NÓW, WYKŁADZIN, TAPICERKI ME-
BLOWEJ SAMOCHODOWEJ/ SKÓ-
RZANEJ MATERIAŁOWEJ / POŚCIE-
LI WEŁNIANEJ / LANOLINĄ/SPRZĄ-
TANIE: CZYSZCZENIE FUG.TEL.604 
373 143 , 794 229 083.

•	 Pranie dywanów i tapicerki sprzątanie 
również z użyciem pary, ROMTEX. 668 
151 516

•	 Elektryk z uprawnieniami E+D. Tel. 607 
289 419 

•	 MONTAŻ MEBLI, fachowość i do-
świadczenie tel. 608 317 548,

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

•	 Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wyko-
na “złota rączka”. 91 39 22 783, 784 
79 22 70

•	 FIRMA USŁUGOWA „Zielona”. Wy-
najem sal na konferencje, zebrania, 
szkolenia. 91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią dzia-
łalnością przyjmie zlecenie na budowę 
domów od podstaw, przekładek dachów, 
docieplenia, układanie kostki, różne 
rodzaje. Tel. 607 137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy 
za gotówkę na raty laptopy tablety te-
lefony. Skupujemy laptopy telefony. Ad-
res Nowogard 700Lecia 15 I piętro nad 
apteką tel 91-577-53-73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlo-
powe: Niemcy, Holandia, Austria, An-
glia, Belgia, Norwegia. Tel. 71 385 20 
18, 601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróżnienie 
mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 343 
638 

•	 AGENCJA REKLAMOWA VIZART, 
oprawianie prac w 2 minuty, bindowa-
nie, wydruki, ksero, laminowanie, No-
wogard ul. 700 lecia 15 (nad sklepem 
zielarskim)Tel. 605 522 340 

•	 Przepisywanie prac (licencjackich, ma-
gisterskich i innych), dokumentów, CV, 
listów motywacyjnych, Szybko, solid-
nie. Agencja reklamowa Vizart  Nowo-
gard ul. 700 lecia 15 (nad sklepem zie-
larskim)Tel. 605 522 340.

•	 Regulacja, naprawa, konserwacja 
okien i drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 
668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 988 
735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, układanie 
kostki granitowej, polbruku. 726 403 937

•	 Naprawa AGD Nowogard. 698 352 406

•	 Budowa domów, ogrodzenia wolne ter-
miny. Tel. 605 580 496 

•	 Solidnie, fachowo, szybko, okna i drzwi 
z listwowaniem, wykonam każdy re-
mont mieszkania. 665 715 273 

•	 Firma remontowa-wykończeniowa. 
Malowanie, szpachlowanie, płytki, pa-
nele. Tel. 534220317

•	 Matematyka. 668 17 12 12 

•	 Przyjmę psy na strzyżenie za niewiel-
ką opłatą. Skończyłam kurs groomerski. 
794 902 108 

•	 Kompleksowe wykończenia wnętrz do-
mów i mieszkań. 660 143 113 

•	 Remonty, wykończenia, wykonam. 608 
364 330 

•	 Docieplanie budynków, malowanie, 
szpachlowanie, glazura, hudraulika, re-
gipsy, podłogi, adaptacje poddaszy. Tel. 
600 626 268 

PRACA

•	 Aktivmed24.pl Opiekunki Senio-
rów Niemcy. Premie wakacyjne, 
530555015

•	 Zatrudnię kucharza z doświadcze-
niem oraz pomoc kuchenną tel 507- 
951-313

•	 AMBERCARE24 Opiekunki do Nie-
miec, wymagany j. niemiecki komuni-
katywny, zarobki netto do 1500 euro/
mies., wyjazdy od zaraz, sprawdzone 
oferty, legalnie 737 451 825, 737 886 
919, 737 489 914

•	 Spawaczy zatrudnię. Atrakcyjne wy-
nagrodzenie. 503 032 234 

•	 Przyjmę do pracy ekspedientkę odpo-
wiedzialną, sumienną. 797 394 807 

•	 Zatrudnię elektryków – pomocników 
elektryków, dorywczo do prac biuro-
wych. 606 824 461

•	 Zatrudnię do dociepleń i elewacji z do-
świadczeniem. 782 860 130

•	 Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe Niemcy, Holandia, Austria, 
Anglia, Belgia, Norwegia. Tel. 71/385 
20 18, 601 75 97 97

•	 Zatrudnię pracowników budowlanych. 
Tel. 695 264 594.

•	 Przyjmę do pracy ekspedientkę odpo-
wiedzialną, sumienną. 797 394 807 

•	 Zatrudnię tynkarza. 502 103 432 

•	 Zaopiekuję się osobą starszą, dzieckiem, 
zajmę się sprzątaniem w godzinach 
9.00-15.00,. Tel. 517 983 502 

•	 Przyjmę pracownika budowlanego. 607 
654 692

•	 Zaopiekuję się osobą starszą w życiu co-
dziennym od 9-17.00. Tel. 733 794 989

•	 Zatrudnię ekspedientkę w sklepie Le-
wiatan ul. Boh. Warszawy/ Tel. 502 239 
619, 91 39 21 373 

•	 Przyjmę do pracy ekspedientkę lub na 
staż. Sklep spożywczo-przemysłowy. Tel.  
887 15 12 74

•	 Zaopiekuję się osobą starszą Gryfice, 
Goleniów, Nowogard. 517 983 502 

•	 Firma z siedzibą w Nowogardzie za-
trudni kreślarza/projektanta instala-
cji i sieci sanitarnych. Tel. 609 250 383.

•	 Przyjmę do sklepu Lewiatan na 5 Mar-
ca na pół etatu. 667 974 022 

•	 Ferma Drobiu gm. Osina przyjmie 
pracownika fizycznego. 506 428 241

•	 Zakład hodowlany zatrudni brygadzi-
stę. Ferma Drobiu gmina Osina. 511 
731 352 

•	 Przyjmę do pracy w lesie. Tel. 726 075 
264 

•	 Budowlaniec-zdun potrzebny do posta-
wienia otwartego paleniska-kominka. 
Tel. 660 206 833

•	 Potrzebny Pan do pomocy w pracach 
wiosennych w ogrodzie. 501 307 666 

•	 Potrzebny budowlaniec – stolarz do po-
stawienia kilku elementów architektury 
ogrodowej 502 103 432 

•	 Podejmę opiękę nad osobą starszą lub 

sprzątanie. 513 996 234

inne  

•	 Sprzedam drewno suche tanio. 691 848 
026

•	 Drewno, bukowe, dębowe, pocięte, 
porąbane. Tel. 603 353 789 

•	 Sprzedam drewno opałowe. 667 788 
820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 kg. 
790 285 382

•	 Sprzedam drewno kominkowe olchę. 
730 744 751 

•	 Sprzedam smartwatch, SAMSUNG 
GEAR FIT SM-R350 CZARNY, nowy 
nieużywany w pudełku, cena do uzgod-
nienia, tel. 605 522340

•	 Ogrodzenie ogrodowe, metalowe 
ramka z katownika w srodku zbroje-
ne /wzor/ prentowe wymiar 2,0m x 
1,0 m+ slupek razem szt 16 oraz furt-
ka 90 x 90cm z zamkiem ogrodzenie 
jest jeszcze zamontowane cena za 1 
kpl. 50 zl z powodu modernizacji ogro-
dzenia sprzedam - okazja ! stan dobry 
tel 691 686 772

•	 Piece gazowe c.o.vaillant z niemiec 
dwufunkcyjne wiszace po przegla-
dzie serwisowym do mieszkania,do-
mu cena od 1.200zl sprzedam tel 691 
686 772 

•	 Piece gazowe c.o tylko ogrzewanie 
stojace zeliwne lub wiszace niemeckie 
vaillant zaplon elektroniczny wysoka 
jakosc do mieszkania,domu,sklepu itp 
po przegladzie serwisowym cena od 
1.000 zl tel 691 686 772

•	 Sprzedam meble Amelia : łóżko z ma-
teracem, komoda, szafa z nadstawką, 
szafka nocna oraz łóżko dziecięce z 
szufladami. 605 522 340

•	 Sprzedam nowy materac 16x80x200. 
Tel. 603 531 816

•	 Sprzedam organy Yamaha 
YPT - 230, bardzo mało używa-
ne, w pudełku. tel 605 522 340 
Sprzedam dużą klatkę dla świnki mor-
skiej, lub innego zwierzaka, tel. 605 522 
340

•	 Sprzedam łóżko dziecięce z szuflada-
mi, półkami, z materacem - kolor sza-
ro biały wymiary: dł. 223 cm, szer. 95 
cm,wys. 110 cm, oraz biurko do kom-
pletu, tel. 605 522 340

•	 Sprzedam odkurzacz piorący ZELMER 
WODNIK QUATTRO 616.6, elemen-
ty piorące nieużywane nowe, cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522 340

•	 Sprzedam meble kuchenne i narożnik 
kuchenny. 605 476 580 

•	 Sprzedam dywan, kolor brązowy jed-
nolity, wymiar 3,5*2,15 m, cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522 340

•	 Sprzedam kafle z pieca kaflowego. 889 
354 058 

•	 Sprzedam łóżko rehabilitacyjne 2 mate-
race, 1  odleżynowy. 607 299 862 

•	 Przyjmę telewizor i radio. 573 943 221
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inFORMATOR LOKALnY - nOWOgARD
Telefony alarmowe
Policja  - 997, 112
Komisariat Policji Nowogard - 91 57 92 316
Straż pożarna  - 998
Posterunek PSP Nowogard - 91 39 20 118
Pogotowie ratunkowe - 999
Stacja Pogotowia Ratunkowego 
w Nowogardzie - 91 43 26 103
Pogotowie gazowe  - 992
Pogotowie energetyczne - 991
Pogotowie wodn.-kanal. (PUWiS) 
 - 91 39 20 711; 994

Dyżur nocny
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna   
 - 91 39 78 430; 
 609 361 999; 
 665 283 928

Przychodnie - poradnie
Szpital - centrala - 91 39 21 356
Praxis - SZOZ - 91 39 20 787
Praxis - Centrum 
okulistyczno-optyczne - 91 39 27 272
POZ Przychodnia przyszpitalna  
 - 91 39 21 800; 
 91 39 21 806
Medyk - 91 39 29 921
PRAXIS 2 - M. Drobińska - 91 39 25 943
NZOZ “Sanus” - 91 39 26 960
NZOZ “Pro-med” - 91 39 26 740
NZOZ “Leks” - 91 39 25 525
NZOZ “Baby-med”  - 91 39 26 013
Mardent - gabinety lekarskie  
 - 91 39 22 633
Revital - Ośrodek Rehabilitacji 
i Odnowy Biologicznej - 91 39 21 467; 
 609 456 577
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne 
 - 91 39 20 926
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
dzieci, młodzieży i ich rodzin 
 - 91 39 20 743
Warsztaty terapii zajęciowej - 91 39 25 282
Zakład domowej opieki długoterminowej - 
91 39 26 531; 
 509 142 650
stomatologia
Praxis - Centrum stomatologiczne  
 - 91 39 26 999
Pracownia protetyki stomatologicznej - 
Danuta Drapikowska 91 39 26 870
Protetyka stomatologiczna 
- Elżbieta Wysocka 
i Kazimierz Trojanowski - 91 39 26 107
“Nowo-dental” B. Szulejko  
 - 91 39 21 467
“Dental - med”  - 91 39 22 098; 
 504 069 800
Lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz  
 - 91 39 25 003; 
 603 705 630
Lek. Stom. Andrzej Rynkiewicz
pogotowie stomatologiczne - 607 771 777
lek. Stom. D. Wałęga - Bąk - 604 441 609
lek. stom. A Mogilnicka - 506 606 955
lek. stom. E. Rosa - 532 512 703
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 39 26 639
lek. stom. M. Andrzejewska - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 601 736 804

Urzędy
Urząd Miejski  
 - 91 39 26 200
Biuro Obsługi Interesanta w UM  
 - 91 39 26 214
Biuro Rady w UM - 91 39 26 210

Urząd Stanu Cywilnego - 91 39 26 230
Wydział Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środow. 
 - 91 39 26 243
Wydział spraw społecznych i obywatelskich
Meldunki - 91 39 26 213
Dowody osobiste - 91 39 26 215
Zarządzanie kryzysowe - 91 39 26 234
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
Geodezji i Rolnictwa - 91 39 26 226
Wydział Rozwoju Lokalnego, 
Funduszu, Kultury i Sportu - 91 39 26 293
Wydział Inwestycji i Remontów  
 - 91 39 26 241
Biuro Podatków i Opłat - 91 39 26 217
Referat Edukacji - 91 39 25 464
Zarząd Budynków Komunalnych  
 - 91 39 26 267
Powiatowy Urząd Pracy f/Nowogard 
 - 91 39 21 376;  
 91 39 21 813
Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii - 91 39 21 118
w nagłych wypadkach - 609 740 647

Wydział Komunikacji
Rejestracja pojazdów - 91 57 92 702
Prawo jazdy - 91 57 92 703
Fax - 91 39 21 852

OPs - Ośrodek Pomocy społecznej
Kierownik - Dorota Maślana - 91 39 26 248
Świadczenia rodzinne
- A. Lalik  - 91 39 26 268
Dział usług opiekuńczych 
- B. Ziółkowska - 91 39 20 200

Poczta
ul. 3 Maja - 91 39 21 300; 
 91 39 21 183
ul. Warszawska - 91 39 20 834

nadleśnictwo nowogard - 91 39 20 640
zakład karny nowogard - 91 43 26 600

gabinety weterynaryjne
Danuta Czerwińska
ul. J. Wybickiego 2 - 91 39 23 786
Animal-Vet
ul. Zielona - 666 135 133
Janusz Soroka
ul. L. Okulickiego 6  - 570 656 616
Zdzisław Truszyński
ul. T. Kościuszki 21 - 91 39 21 801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 38 - 91 39 20 814
szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1 - 91 39 26 270
Szkoła Podstawowa nr 2 - 91 39 26 274
Szkoła Podstawowa nr 3 - 91 39 26 291
Szkoła Podstawowa nr 4 - 91 39 23 028
SP w Długołęce - 91 39 10 492
SP w Orzechowie - 91 39 10 994
SP w Strzelewie - 91 39 10 224
SP w Żabowie - 91 39 10 694
SP w Błotnie - 91 39 10 190
SP w Wierzbięcinie - 91 29 10 795
I Liceum Ogólnokształcące - 91 39 20 213
Liceum Ogólnokształcące nr II - 91 39 25 107
ZSP im. Stanisława Staszica - 91 39 21 162
Prywatne Publiczne Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych; 
Niepubliczna Szkoła Policealna  
 - 91 39 26 691
Prywatne Liceum Ogólnokształcące
 Zaoczne Centrum Edukacji Zdroje  
 - 91 39 25 494

Prywatne Policealne Studium Zawodowe  
 - 91 39 22 181
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  
 - 91 39 20 108

Przedszkola i żłobki
Przedszkole nr 1
ul. Żeromskiego - 91 39 26 286
Przedszkole nr 3
ul. J. Poniatowskiego - 91 39 26 288
Przedszkole nr 4
ul. T. Kościuszki - 91 39 26 287
Zielone Przedszkole
ul. Zielona - 91 39 26 691; 
 505 388 292
Artystyczne Przedszkole 
Kraina Fantazjiul. Gen. J. Bema - 660 797 838
“Promyczek” Specjalistyczny 
punkt przedszkolny, 
ul. Boh. Warszawy - 609 931 469
Niepubliczny Żłobek "Maluszkowo”
ul. ks. Racibora - 534 015 943
Niepubliczny “Malinowy Żłobek”
ul. Boh. Warszawy - 604 873 917

Kultura
Miejska Biblioteka Publiczna  
Dyrektor - 91 39 26 260
Czyt. dla dorosłych - 91 39 26 261
Nowogardzki Dom Kultury  
Sekretariat - 91 39 26 283
Biuro kina/ dział imprez i promocji 
 - 91 39 25 779
Kasa - 91 39 26 262

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP - 91 39 26 370; 
 506 081 328
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego   
 - 91 39 21 004
Parafia pw. MB Fatimskiej  
 - 91 39 21 592

Usługi pogrzebowe 
J. Furmańczyk, Zakład Pogrzebowy  
 - 91 39 21 767
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  
 - 692 354 065
MEMORIS Grzegorz Śmigiel - 693 230 190

Apteki
Centrum Zdrowia
ul. 700-lecia - 91 57 62 139
Majowa
ul. 3 Maja - 91 30 70 708
Cefarm
ul. Plac Wolności - 91 39 20 203
Cardia
ul. 700 - lecia - 91 39 21 330
Niebieska
ul. 15 Lutego - 91 43 26 177
Asa
ul. Warszawska - 91 39 20 494
Niebieska 2
ul. Kościuszki - 91 57 90 830
Nowa Farmacja
ul. Bohaterów Warszawy - 91 57 30 437

Taksówki - 91 39 20 260

Pomoc drogowa
Grzegorz Irzymski - 91 39 22 402; 
 601 893 944
Andrzej Słomski - 665 770 442
Krzysztof Pietrzak - 601 938 293
R&J MIX - 608 731 620

Urząd gminy
Wójt - 91 39 10 390
Kierownik USC, St. ds. obywatelskich
 i ewidencji ludności  - 508 499 549
St. ds. podatków i opłat  - 508 499 661
St. ds. zarządzania kryzysowego, obrony cy-
wilnej i ochrony środowiska  - 508 499 580
Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami  
 - 508 499 247
St. ds. obsługi organów Gminy, działalności 

gospodarczej, kultury i zdrowia  - 508 499 567
St. ds. funduszy zewnętrznych, promocji, 
turystyki i sportu  - 508 499 620
OPs - Ośrodek Pomocy społecznej
Kierownik Anna Kaliczyńska - 508 499 534
Pracownicy socjalni - 508 499 561
 508 499 483
Asystent rodziny Patrycja Bielej - 508 499 621
gminna Biblioteka Publiczna
Kierownik Krzysztof Górecki - 91 39 10 305

szkoła Podstawowa im. B. Malinowskiego
Dyrektor Tatiana Olbert - 91 39 10 389
Sekretariat - 91 39 10 380
Przychodnie
NZOZ “Proximus” - 91 39 10 310
Punkt apteczny - 91 39 11 611
Poczta - 91 39 10 323
Parafia pw. NP NMP w Osinie - 91 39 10 386

inFORMATOR LOKALnY - OsinA
RegULARnA LiniA Mi KRO BU sO WA seROCKi Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40

Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)

nowogard-stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
stargard-nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D

Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 

7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia MeTRO Tel. 501 615 614
z nowogardu do szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
ze szczecina do nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRzeWÓz OsÓB - RO MAn BiŃCzYK - Linia Regularna 
 TeL. 607 310 591 

nowogard-goleniów-szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
szczecin-goleniów-nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
nowogard-Dobra now.-łobez 7.40
łobez-Dobra now.-nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

nD - szCzeCin 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

szCzeCin - nD 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

nD - ResKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

ResKO - nD 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

gOLCzeWO - nD 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

nD - gOLCzeWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)

nowogard - stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
stargard - nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55

A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROzKłAD JAzDY BU sÓW

informacja PKs 91 392 18 87 lub 91 469 83 15
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tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

Materiał                                      cena do 100 kg cena powyżej 100 kg
1. Miedź                   18,00 zł/kg               19,00 zł/kg
4. Mosiądz       11,00 zł/kg               11,50 zł/kg
5. Akumulatory         2,50 zł/kg                 2,70 zł/kg
6. Felgi aluminiowe        4,80 zł/kg                 5,00 zł/kg
7. Ołów          5,20 zł/kg                 5,50 zł/kg
8. Aluminium elektryczne       5,00 zł/kg                5,50 zł/kg
9. Aluminium grube        4,20 zł/kg                4,50 zł/kg
10. Aluminium niesort       3,80 zł/kg                4,00 zł/kg
Materiał                                      cena do 1000 kg cena powyżej 1000 kg
1. Złom cienki (blacha)      0,58 zł/kg                0,60 zł/kg
2. Złom gruby (wsad, żeliwo)           0,78 zł/kg                0,80 zł/kg

Skup hurtowy metali kolorowych 

Przy wadze ok. 1000 kg metali kolorowych ceny do negocjacji

Firma P.P.U.H. Oskar Bonda w Nowogardzie • ul. Nadtorowa 14b

Płatne gotówką od ręki
więcej informacji  tel. 511 444 559

Podaruj 1%
dla  

Tymka

Fundacja Słoneczko: 
88 8944 0003 0000 2088 2000 0010

koniecznie z tytułem wpłaty  
- TYMON  SZPURA 1085/ S -

USŁUGI REMONTOWO-
-BUDOWLANE 

kompleksowe wykończenie 
domów, wnętrz, poddaszy. 

Tel. 696 014 937

R e K L A M A
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789



POLSKI 
WYDAWCA
Dom Judy sp. z o.o.

Wyspy Kanaryjskie, Cypr, Włochy, Grecja, 
Maroko, Bułgaria, Chorwacja, Kuba, Meksyk

Medugoria 28.04 - 6.05.2018
Włochy  28.04 - 4.05.2018
Fatima  23.06 - 8.07.2018 SINBAD - codziennie z Nowogardu

Bilety na przejazdy zagraniczne

Zmarła najstarsza mieszkanka Nowogardu

reklama

reklama

Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

Piątek 
23 marca 2018 r. 
Nr 24 (2652)
nakład 3000 
Rok XXV   ISSN 1897-2640 

Cena 2,00 zł 
(w tym 5% VAT)

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

Śmigiel Ryszard

ŚR

KOMPLEKSOWE  USŁUGI
& ŚMIGIEL

Zakład Kamieniarski
- Nagrobki - Grobowce - Parapety - Schody

Kwiaciarnia
- Znicze - Kwiaty - Wiązanki - Wieńce

Tel. 601 595 069, 91 392 18 14
     e-mail: puhp.smigiel@wp.pl
   www.kamieniarstwo-smigiel.pl

Korzystając z naszych usług pogrzebowych zyskasz
-10%  RABATU  NA  USŁUGI  KAMIENIARSKIE

UL. CMENTARNA 3,  72-200 NOWOGARD

       Usługi Pogrzebowe 
        Grzegorz Śmigiel
- Trumny - Urny - Ekshumacje - Przewozy
         Obudowy - Krzyże - Tabliczki

Kontakt całodobowy: 693 230 190
      e-mail: memoris.zp@o2.pl
            www.memoris.eu

GAŚNICE

Tel. 602 870 300

Autoryzowany serwis 
w Nowogardzie

Legalizacja - Sprzedaż
Napełnianie butli CO2

Firma z branży rolnej  Sprzedaż 
nawozów

Kontakt: 600 374 274

1. ASL- 80 kg N i 90 kg S 
    (zamiennik RSM)
- cena 110 zł za tonę w Redle
- cena 130 zł za tonę z dowozem 
   do 30 km od Redła
- 1,38 zł za 1 kg azotu - najtańszy azot 
  na rynku !! (1 kg azotu z dowozem 1,63 zł)
2. AHSL-180 kg N i 60 kg S 
  (zamiennik RSM)
- cena 415 zł za tonę w Redle
- cena 435 zł za tonę z dowozem 
  do 30 km od Redła
3. Humus (zamiennik obornika):
- cena 45 zł z dostawą
- około 9 kg N, 7 kg P, 4 kg K
- ph-9 * Wszystkie podane ceny są cenami netto

4. Humus słomiany 
  (zamiennik obornika):
- cena 33 zł za tonę z dostawą
- około 6 kg N, 3 kg P, 7 kg K
- ph-9
5. Obornik bydlęcy:
-cena 45 zł z dostawą
6. NPK Garrest 
    (zamiennik gnojowicy):
- cena 30 zł z usługą rozlewania 
  do 10 km od Redła (możliwość 
   rozlewania w dalszych 
   lokalizacjach)
- około 6 kg N, 3 kg P, 3 Kg K

Firma z branży rolnej  

Usługi rolnicze

Kontakt: 600 374 274
* Wszystkie podane ceny są cenami netto

1. Opryskiwacz:
   - cena 55-50 zł za hektar (jednorazowy przejazd)
2. Kultywator:
   - cena 240-245 zł za hektar
3. Rozrzutnik razem z ładowarką - obornik/humus:
  - 5-8 ton- 85-80 zł za hektar
  - 10 ton- 105-100 zł za hektar
  - 15 ton- 155-150 zł za hektar 
  - 20 ton- 205-200 zł za hektar
4. Rozrzutnik razem z ładowarką - wapno:
  - do 5 ton- 85-80 zł za hektar

m
a

G
a

ZY
N

s. 3

Centrum Zdrowia - Nowogard  
ul. Wojska Polskiego 72

Po zdrowie  
do Centrum Zdrowia

s. 13

KREDYT FIRMOWY
NA PROSTYCH  

ZASADACH

Zapraszamy:
Nowogard 
ul.  Bohaterów  

Warszawy 1
91 392 50 22

Szczegółowe  
informacje w ulotce  
dołączonej do gazety.

Świerczewo: groźny pożar w domu jednorodzinnym 

Stracili dach nad głową, 
teraz potrzebują pomocy

Można  
składać PIT-y  
w Ratuszu

Śmieszne 
konsultacje 
z żałosnymi 
skutkami

s. 2

s. 5
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Straży Pożarnej

Przeżyła prawie 103 lata 

Zmarła najstarsza 
mieszkanka Nowogardu 
W miniony poniedziałek (19 marca), zmarła najstarsza 
mieszkanka Nowogardu, p. Lidia Żetecka. W tym roku w 
lipcu kobieta obchodziłaby 103. urodziny. 

Pani Lidia Żetecka urodzi-
ła się 21 lipca 1915 roku w Da-
niówce pod Kijowem. Do No-
wogardu przyjechała zaraz po 
II Wojnie Światowej. Tu założy-
ła rodzinę. Doczekała się kilkoro 
wnucząt i prawnucząt. 

Pogrzeb śp. Lidii Żeteckiej od-

był się w środę, 21 marca, na 
Cmentarzy Komunalnym w No-
wogardzie. 

Redakcja DN składa najbliż-
szym Zmarłej wyrazy współ-
czucia. 

MS

Pani Lidia Żetecka - zdjęcie wykonane w sierpniu zeszłego roku. Fot. UM Nowogard

17.03.2018 r.
godz.09:47 Nowogard, ul. Osiedlowa, nieprzytom-

ny mężczyzna leżący na chodniku.
godz. 10:58 Nowogard, ul. Henryka Sienkiewicza, 

budynek jednorodzinny, wydobywający się tlenek 
węgla, jedna osoba podtruta.

godz. 14:18 Węgorza, pożar sadzy w kominie.

18.03.2018 r.
godz. 15:15 Ostrzyca, pożar trawy na plantacji 

wierzby.
godz. 16:09 Błotno, zwisający konar nad pasem 

ruchu.

19.03.2018 r. 
godz. 14:30 Nowogard, ul. Bohaterów Warszawy,  

kolizja dwóch aut osobowych.

godz. 16:26 Wyszomierz, pożar piwnicy w budyn-
ku mieszkalnym.

20.03.2018 r.
godz. 11:59 Redło, pożar sadzy w kominie.
godz. 14:41 Świerczewo, budynek mieszkalny po-

żar poddasza.

21.03.2018 r.
godz. 19:08 Maszkowo, pożar traw na nieużyt-

kach.

22.03.2018 r.
godz. 00:16 Nowogard, ul. Bohaterów Warszawy, 

pożar śmietnika.
KP PSP Goleniów

Zamkną przejazd 
dzień wcześniej
Jak już pisaliśmy, 25 marca, czyli w najbliższą niedzielę, 
rozpocznie się remont przejazdu kolejowego znajdujący się 
przy ulicy Rtm.W. Pileckiego.  Jednak faktyczne zamknięcie 
przejazdu dla ruchu nastąpi już 24.03 (w sobotę).  Taką ko-
rektę terminu w stosunku do wtorkowego komunikatu, po-
dał wykonawca prac.   

Jak poinformował DN, rzecz-
nik PKP PLK Zbigniew Wolny, 
zamknięcie przejazdu kolejo-
wego rozpocznie się już w tę so-
botę, czyli 24 marca, o godzinie 
18-tej i będzie obowiązywało do 
31marca do godziny 13-tej.  

- Na przejeździe zostaną za-
montowane nowe małogaba-
rytowe płyty z gumową po-
wierzchnią. Zapewnią one więk-
szy komfort jazdy samochodów 
- pisze rzecznik PKP PLK Zbi-
gniew Wolny. Remont przejaz-
du finansowany jest w całości ze 
środków Spółki i wyniesie oko-

ło 500 tysięcy złotych. Wyko-
nawcą remontu jest Firma ZRK 
DOM w Poznaniu. Na czas re-
montu zaplanowany jest objazd, 
który przebiega z jednej stro-
ny w kierunku ulicy Zamko-
wej z wykorzystaniem przejaz-
du kolejowego w ciągu tej ulicy, 
i z drugiej strony w kierunku ul. 
Boh. Warszawy z wykorzysta-
niem przejazdu przez boczni-
cę za targowiskiem, bądź wjaz-
du na ul. Boh. Warszawy obok 
składu opału i hurtowni desek. 

DŚ

Otworzyli punkt, tym razem zgodnie z zapowiedzią 

Można już składać PIT-y  
w ratuszu
Z kilkudniowym poślizgiem, w czwartek, 22 marca 2018 roku, o godzinie 8.00 otwarto 
punkt odbioru zeznań podatkowych w Ratuszu Miejskim w Nowogardzie. Otwarcie punk-
tu opóźniło się ze względu na zmianę Naczelnika w Urzędzie Skarbowym w Goleniowie. 

Początkowo otwarcie punktu 
zaplanowane było na 15 marca, 
czyli w ubiegłym tygodniu. Jak 
już pisaliśmy, tego dnia ludzie 
odeszli z przysłowiowym kwit-
kiem. Tym razem jednak punkt 
został otworzony zgodnie z za-
powiedzią, a w kolejce do nie-
go już od rana stało kilkanaście 
osób. 

Przesunięcie otwarcia nastąpi-
ło z powodu zmiany Naczelnika 
Urzędu Skarbowego w Golenio-
wie - Ten punkt jest dla nas bar-
dzo ważny - mówi pani Danuta, 
która jako jedna z licznie przy-
byłych tego dnia czekała w ko-
lejce - dzięki temu mamy zaosz-
czędzony i czas, i pieniądze, któ-
re musielibyśmy wydać na podróż 
do Goleniowa - dodaje. Jak mó-
wią ludzie oczekujący na odda-
nie sowich Pit-ów, dodatkowym 
plusem tego miejsca jest to, że 
panie, które obsługują intere-

santów, mogą wskazać, czy ich 
zeznanie podatkowe jest wypeł-
nione poprawnie - Jeżeli coś się 

nie zgadza, możemy iść i to po-
prawić. Nie musimy dzięki temu 
jeździć dwa razy do Goleniowa 
lub składać poprawek. Panie ob-
sługujące tutaj petentów mogą 
wskazać błędy w wypełnieniu, 
jednak nie mogą ich same po-
prawiać. Do ich kompetencji 
przede wszystkim należy wyda-
wanie wniosków i druków, a tak-
że odbiór już wypełnionych ze-
znań podatkowych. 

Punkt Urzędu Skarbowego 
będzie otwarty w ratuszu w każ-
dy wtorek i czwartek od godziny 
8.00 do godziny 14.00. Dodat-
kowo punkt będzie otwarty tak-
że w poniedziałek, 30 kwietnia, 
w takich samych godzinach. 

DŚ

Mieszkańcy Nowogardu oczekujący na możliwość złożenia swoich zeznań podat-
kowych. Zdjęcie wykonane w czwartek przed godz. 9.00

Do Punkt Urzędu Skarbowego, gdzie można złożyć sowje zeznania podatkowe, 
trzeba wejść od tyłu ratusza
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W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reklamareklama

reklama

11 kg, 33 kg 
z propan butanem, 

propanem 
a także do zasilania 
wózków widłowych.

Zapraszamy 
do stałej współpracy 

tel. 606 930 398
 www.gazak.pl 

Wymiana butli

Świerczewo: groźny pożar w domu jednorodzinnym 

Stracili dach nad głową, teraz potrzebują pomocy
Trzyosobowa rodzina ze Świerczewa została bez dachu nad głową, po pożarze, jaki wybuchł w ich domu. Szczęśliwie w czasie zdarzenia nikogo na terenie 
posesji nie było. Straty są zatem tylko materialne, ale niestety spore. Rodzina potrzebuje pomocy. 

Był wtorek (20 marca), godz. 
ok. 14.00. Straż Pożarna otrzy-
muje informację, że z podda-
sza jednego z budynków jed-
norodzinnych wydobywają się 
kłęby dymu. Pożar zauważa są-
siad i to on wzywa strażaków 
na pomoc. Na miejsce przyjeż-
dża łącznie pięć zastępów stra-
ży pożarnej, w tym jednostka 
OSP z Osowa. Pożar udaje się 
opanować i ugasić, ale straty 
są ogromne. Niemal całkowite-
mu zniszczeniu uległo podda-
sze domu, gdzie urządzony był 
jeden z pokoi mieszkalnych. 
Reszta budynku i wyposaże-
nia ucierpiała jednak w wyniku 
prowadzonej przez strażaków 

akcji gaśniczej - pomieszczenia 
na parterze zostały pozalewa-
ne. Przyczyny wtorkowego po-
żaru w Świerczewie nie są ofi-
cjalnie znane. 

Dramatu całej sytuacji do-
daje fakt, że właściciele nieru-
chomości - młode małżeństwo 
z kilkuletnim dzieckiem, zale-
dwie kilka lat temu zaciągnę-
ło kredyt na zakup i remont 
posesji. Pocieszające są infor-
macje od jednego członka po-
szkodowanej rodziny, że nie-
ruchomość była ubezpieczona. 
Nie wiadomo jednak, kiedy po-
szkodowani otrzymają polisę i 
czy pokryje ona wszystkie stra-
ty, czy tylko część. 

Dlatego pogorzelcy potrze-
bują już teraz pomocy. Jak in-
formuje sołtys wsi, Urszula Ar-
mata, najpilniej potrzebne są 
materiały budowlane. 

- W imieniu rodziny zwra-
cam się o pomoc w zakupie ma-
teriałów budowlanych, które 
są niezbędne, aby jak najszyb-
ciej przystąpić do odbudowy i 
remontu zniszczonego domu. 
Również z tego, co już wiadomo 
rodzina straciła także niemal 
całe wyposażenie, w tym sprzęty 

AGD i RTV - apeluje za pośred-
nictwem DN U. Armata i doda-
je: - budujące jest, że mieszkań-
cy Świerczewa nie czekając roz-
poczęli zbiórkę funduszy dla po-
gorzelców w miejscowym skle-
pie. Ja, jako sołtys, przekazałam 
tej rodzinie klucze do świetlicy, 
gdzie mogą tymczasowo zgro-
madzić to co udało się z domu 
uratować. Robimy co możemy, 
każdego to może spotkać. Trze-
ba sobie pomagać- kończy p. 
Sołtys. 

Poszkodowani otrzymali tak-
że ofertę pomocy materialnej i 
finansowej od gminy. Miasto 
przekazało także plandekę do 
zakrycia dachu, który musiał 
zostać rozebrany przez straża-
ków w czasie akcji gaśniczej. Na 
szczęście rodzina ma się gdzie 
zatrzymać do czasu wykonania 
remontu domu. 

Wszystkich, którzy chcą wes-
przeć młode małżeństwo ze 
Świerczewa, poszkodowane we 
wtorkowym pożarze, prosimy 
o kontakt z sołtys wsi Urszulą 
Armatą pod numerem telefo-
nu: 723 046 406.  

MS

Akcja gaśnicza na dachu budynku

Strażacy opróżniają poddasze, by wyeliminować ponowne zaprószcznie ognia

W akcji gaśniczej brało udział pięć zastępów Straży Pożarnej
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radni zdecydowali: Warnkowo – tak, ale nie kosztem kulic

Jaka uchwała takie głosowanie 
Remisem, używając sportowego języka, zakończyło się głosowanie nad uchwałą w sprawie 
wykreślania z budżetu pieniędzy przeznaczonych na budowę ciągu pieszo-rowerowego w 
Kulicach, o co wnioskował burmistrz Robert Czapla. Radni tym samym nie zgodzili się, 
aby kosztem tej inwestycji dofinansowana została budowy chodnika w Warnkowie, jak po-
nownie proponował włodarz miasta. Tę decyzję radni podjęli w minioną środę (21 marca). 

Taki wynik głosowania był jed-
nak do przewidzenia. Radni (z 
grupy większościowej) już pod-
czas sesji, która odbyła się na 
wniosek burmistrza 9 marca, za-
powiadali, że nie godzą się na 
„dzielenie społeczeństwa”. Ocze-
kiwali od organu wykonawcze-
go (burmistrza), by ten przygoto-
wał inny projekt zmian w budże-
cie, bez konieczności eliminacji 
jednej inwestycji kosztem drugiej. 
Proponowali nawet inne źródła fi-
nansowania - wszystkie te pomy-
sły były przez organ wykonaw-
czy negowane. Burmistrz mimo 
innych deklaracji starosty, upie-
ra się, że budowa ciągu dla pie-
szych i rowerzystów w Kulicach 
jest nierealna i to najlepszy mo-
ment, aby to właśnie z tych pie-
niędzy wesprzeć Zachodniopo-
morski Zarząd Dróg Wojewódz-
kich (właściciela drogi) w realiza-
cji budowy chodnika do Warnko-
wa, i przez wieś. Przypomnijmy, 
że starosta goleniowski poinfor-
mował, iż powiat- właściciel drogi 
w Kulicach, już zlecił wykonanie 
projektu inwestycji i budowa ma 
szanse ruszyć zgodnie z wcze-
śniejszymi zapowiedziami.  Sprze-
ciw części radnych budził rów-
nież fakt, że projekt przewiduje tu 
tylko chodnik zamiast ciągu pie-
szo rowerowego. Burmistrz nie 
wykorzystał czasu przerwy w se-
sji na wprowadzenie niezbędnych 
zmian, bądź na deklaracje korekt, 
i na sesji w minioną środę, radni 
otrzymali ponownie do przegło-
sowania taką samą uchwałę, jak ta 

przedstawiona przez burmistrza 9 
marca. Ostatecznie radni nie zgo-
dzili się więc na dofinansowanie 
kosztem Kulic inwestycji w Warn-
kowie, a samą uchwałę o takich 
zapisach zmieniających budżet 
pozostawili bez rozstrzygnięcia: 8 
radnych za przyjęciem uchwały, 8 
-przeciw, 1- wstrzymujący się. 

ZDDW otwiera oferty
Tymczasem już w miniony po-

niedziałek (19 marca), ZZDW 
rozstrzygnęło przetarg na budo-
wę chodnika. Wpłynęły dwie ofer-
ty, w tym jedna od konsorcjum 
dwóch firm z Nowogardu (Spół-
ki ADN oraz Zakładu Budownic-
twa Ogólnego i Utrzymania Dróg 
AZBUD). To właśnie ta oferta jest 
najkorzystniejszą pod względem 
ceny-obaj potencjalni wykonaw-
cy zaproponowali, że wybudu-
ją chodnik do Warnkowa i przez 
wieś dokładnie za 762.700,49 zł. 
Radni już 9 marca, podjęli uchwa-
łę intencyjną, wyrażającą zgodę 
na udzielenie wsparcia finansowe-

go dla ZZDW przez gminę Nowo-
gard, toteż przeszkodą na wywią-
zanie się z tej „deklaracji” (wcze-
śniej podjętej z przedstawicielami 
województwa osobiście przez R. 
Czaplę) stoi tylko kwestia przygo-
towania takiego projektu uchwały, 
który znajdzie poparcie większo-
ści w radzie. Być może stanie się 
to już na kolejnej sesji Rady Miej-
skiej, która zaplanowana zosta-
ła na najbliższą środę, 28 marca, 
na godz. 9.00. Pytanie tylko, czy 
burmistrz będzie skłonny zapro-
ponować radzie kompromisową 
uchwałę - ściągać pieniądze jest 
z czego, choćby ograniczając pie-
niądze na pseudoprasową działal-
ność urzędu i finansowanie przy-
chylnych sobie wydawców pry-
watnych, czy płacenie doradcom 
od wizerunku. To już ok. 100 tys. 
zł zaoszczędzone. 

rowerem nie przejadą
Podczas środowej sesji RM, 

Piotr Słomski kilkukrotnie pró-
bował uzyskać od burmistrza No-

Burmistrz chce nadal budować chodnik w Warnkowie z pieniędzy już przeznaczo-
nych na inwestycję w Kulicach

Star pojechał z Węgorzy do Tuczy 
Im nie jest już potrzebny, bo dostali niedawno nowiutki, postanowili oddać go kolegom z 
pobliskiej gminy. Strażacy z OSP w Węgorzach (gm. Osina) przekazali samochód bojowy, 
który służył im dotychczas, druhom z OSP w Tuczy (gm. Dobra). 

Uroczyste przekazanie Sta-
ra 244 dla OSP w Tuczy mia-
ło miejsce 9 marca. Wzięli w 
niej udział Wójt Gminy Osi-
na Krzysztof Szwedo, kierowca 
z OSP Węgorza, Burmistrz Do-
brej Piotr Hebda, Komendant 
Powiatowy OSP Powiatu Łobe-
skiego dh Krzysztof Paluch. Nie 
zabrakło oczywiście druhów z 
OSP Tucze. 

- Samochód może i jest wieko-
wy, ale w takiej jednostce jak tu-
taj na pewno się przyda – powie-

dział podczas przekazania wozu 
dh Krzysztof Paluch. – W nie-
jednej jednostce z sentymentem 
wzdycha się wspominając wła-
śnie te Stare, które wszędzie dają 
radę wjechać i są proste w obsłu-
dze i naprawie.

Przypomnijmy, ze strażacy 
z OSP w Węgorzach otrzyma-
li nowy wóz bojowy w grudniu, 
a przekazano go im 12 stycznia. 
Wyposażony w najnowocze-
śniejsze rozwiązana MAN kosz-
tował prawie 750 tys. zł, z cze-

go gmina Osina dołożyła 160 
tys. zł. Pozostałe pieniądze po-
chodziły z dofinansowania ze-
wnętrznego.  

W związku z tym, że jednostce 
udało się pozyskać nowy samo-
chód, dotychczasowy mógł zna-
leźć nowego właściciela.  Teraz 
będzie służył druhom z OSP w 
Tuczy, którzy sami wyszli z ini-
cjatywą przejęcia samochodu 
od swoich kolegów z pobliskiej 
gminy. 

MS Ostatnie pożegnanie... Pamiątkowe zdjęcie chwilę po oficjalnym przekazaniu klu-
czyków do Stara, który służył przez lata strażakom z Węgorzy

wogardu konkretną odpowiedź na 
konkretne pytanie: czy po chod-
niku w Warnkowie będzie można 
jeździć rowerem, zgodnie z prze-
pisami prawa? Niestety burmistrz 
poza demonstrowaniem ozna-
ki podenerwowania i gadaniem 
nie na temat na to proste pytanie 
przewodniczącego Rady nie od-
powiedział.  Burmistrz na pyta-
nie nie odpowiedział, a przecież 
przypomnijmy, że to gmina pro-
jektowała na własny koszt to, co 
ma tam powstać i to ona zapla-
nowała kształt tego ciągu, czy-
li tylko chodnika. Dziś urzędnicy 
albo nie potrafią przekonywująco 
uzasadnić istnienia przeszkód dla 
realizacji tu ciągu pieszo- rowero-
wego, albo wymyślają kompletne 
nonsensy. Z sali padły np. głosy, że 
podczas jednego z posiedzeń ko-
misji w radzie, była już komen-
dant policji w Nowogardzie Mał-
gorzata Figura miała rzekomo za-
pewniać, że policja nie będzie ka-
rać za jazdę po chodniku w Warn-
kowie.  Spytaliśmy się więc rzecz-
nik Policji, czy Policja umawia-
ła się co do tego, że nie będzie ka-
rać za jeżdżenie rowerem po przy-
szłym chodniku do Warnkowa? 
Rzecznik policji zdementowała te 
informacje - podkreślając, że poli-
cjanci nie mogą lekceważyć prze-
pisów prawa. 

- Żaden przełożony nie może 
narzucić policjantowi obsługują-
cemu zdarzenia, aby zakończył je 
niezgodnie z przepisami. To od tego 
policjanta zależy, czy wręczy upo-
mnienie, mandat, czy może skieru-
je sprawę do sądu, oczywiście w ra-
mach prawa. Dlatego uważam, że 
w tej informacji nie ma prawdy- 
mówi jasno rzecznik policji, st. 
asp. Julita Filipczuk i dodaje pyta-
na o jazdę rowerem po chodniki: 
generalnie przepisy zabraniają jaz-
dy rowerem po chodnikach, z kilko-
ma nielicznymi wyjątkami- koń-
czy pani rzecznik. 

A jakie to wyjątki? W art. 33 

prawa o ruchu drogowym czy-
tamy, że korzystanie z chodnika 
lub drogi dla pieszych przez kie-
rującego rowerem jest dozwolo-
ne wyjątkowo, gdy: 1) opiekuje się 
on osobą w wieku do lat 10 kieru-
jącą rowerem (samodzielnie, a nie 
np. na foteliku- dop. red.); 2) sze-
rokość chodnika wzdłuż drogi, po 
której ruch pojazdów jest dozwo-
lony z prędkością większą niż 50 
km/h, wynosi co najmniej 2 m i 
brakuje wydzielonej drogi dla ro-
werów oraz pasa ruchu dla ro-
werów - wszystkie te okoliczno-
ści muszą jednak wystąpić jedno-
cześnie- to oznacza, że na krót-
kim odcinku między Nowogar-
dem a Warnkowem, to ewentual-
nie jeszcze na rower będzie moż-
na prawdopodobnie wsiąść, bo 
chodnik ma mieć niewiele ponad 
2 m, a prędkość dopuszczalna dla 
samochodów wynosi na tym od-
cinku 70km/h, ale już w samej wsi 
z roweru będzie trzeba zejść i go 
prowadzić- tak samo zejść z sio-
dełka będzie trzeba po dojechaniu 
do granic miasta. Trzeci wyjątek 
od generalnego zakazu porusza-
nia się po chodniku jednośladem 
dotyczy warunków pogodowych- 
jeśli zagrażają one bezpieczeństwu 
rowerzysty na jezdni (śnieg, silny 
wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła), 
to możemy liczyć, że mandatu nie 
dostaniemy- to jednak zależy już 
od oceny tych okoliczności doko-
nanej przez funkcjonariusza poli-
cji, który nas zatrzyma. 

Do karska… poboczem
Przypomnijmy, że kwestia rowe-

rzystów to nie jedyna fuszerka całe-
go tego projektu. Jak już informo-
waliśmy, chodnik ten zakończy się 
na wysokości posesji nr 3 w Warn-
kowie, i nie zostanie połączony z 
chodnikiem wychodzącym w kie-
runku tej miejscowości z wiaduk-
tu w Karsku. Słowem „koło nosa” 
przeszła szansa, aby skomunikować 
obie miejscowości z miastem.

Marcin Simiński 



16-19.03.2018 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

5

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Rowerzysta szaleniec – czy brak wyobraźni?
Wybaczcie, że o tym piszę, ale 

nadal jestem roztrzęsiony tym 
widokiem. Żałuję, że nie mia-
łem aparatu, 19 marca, g. 10:15, 
al. 700 lecia, na dworze -7 stop-
ni mrozu, widzę rowerzystę, 
który pędząc jak szalony minął 
tory, młody chłopak, bez czap-
ki, rozwiane włosy, lewa ręka 
w kieszeni, prawą trzyma pa-
pierosa i przykłada do ust, je-
dzie bez trzymania! Chwieje 
się w prawo i lewo – w tym mo-
mencie wyprzedza go 15 metro-
wy TIR w odległości ok. 50 do 80 
cm. Zamarłem w bezruchu. TIR 
na szczęście odjechał, a ten da-
lej jechał główną drogą bez trzy-
mania kurząc peta. Kamikadze! 
Czy kompletny idiota? Wystar-
czył najmniejszy mały kamyk 
przed przednim kołem! Rodzice 
na święta mieliby już... nie świę-

ta.  Ale co mu tam. Przecież on 
by tego już nie czuł? Miał wytłu-
maczenie, ziiimno, to jak trzy-
mać gołą ręką kierownicę, a i 
dotlenić się nikotyną trzeba! To, 
czym miał trzymać kierownicę? 
Chyba …!  Rodzicu, jeśli to Twój 
syn jechał tym rowerem, to za-

mknij go w piwnicy, a – nie, nie 
syna, (chociaż prawdę mówiąc, 
jemu też by się to należało) tylko 
jego rower, bo drugi raz, los już 
może nie być dla niego aż tak ła-
skawy.

,,Sieroszka”

Śmieszne konsultacje z żałosnymi skutkami

Pyta nie tych, co mają dać, tylko tych, co mają dostać 
Na gminnym BIP ukazało się zarządzenie burmistrza o przeprowadzeniu konsultacji społecznych. Burmistrz zamierza wydać gminne pieniądze na prze-
prowadzenie procedury uzyskania odpowiedzi na…. retoryczne pytanie. Po co zadawanie pytań, na które padnie oczywista odpowiedź? O tym w tekście.

Okoliczności planowanej 
budowy kanalizacji w karsku 

i nieplanowanej budowy 
wodociągu z „zahaczeniem”  

o Ptaszkowo
Przypomnijmy: do zawartej 

na 15 lat umowy między Gmi-
ną a PUWiS, o administrowaniu 
przez nowogardzkie przedsiębior-
stwo gminną siecią wod. kan. do-
łączono załącznik zawierający wy-
kaz inwestycji, które PUWiS musi 
zrealizować. Aczkolwiek inwe-
stycje te mają być realizowane ze 
środków własnych PWUiS to ich 
przedmiot, zakres i miejsce wska-
zuje gmina.  Reprezentujący gmi-
nę burmistrz, w pierwszej kolejno-
ści wskazał do realizacji inwesty-
cje kanalizacji w Karsku. W Kar-
sku burmistrz posiada prywatny 
teren (ponad 2 ha) dzielony ak-
tualnie na działki budowlane. Jest 
oczywiste, że doprowadzenie ka-
nalizacji w bezpośrednie sąsiedz-
two tych działek istotnie zwięk-
szy ich wartość rynkową. Podob-
ny skutek ma przeprowadzone już 
utwardzenie z gminnego materia-
łu drogi bezpośrednio przylegają-
cej do prywatnego terenu burmi-
strza (nieprowadzącej ponadto do 
żadnej zamieszkałej nieruchomo-
ści).  Te ujawnione publicznie oko-
liczności wzbudziły wątpliwości o 

możliwości nadużycia stanowiska, 
celem osiągnięcia korzyści pry-
watnych. Grupa radnych złożyła 
stosowne zawiadomienie a proku-
ratura wszczęła w sprawie postę-
powanie. Jednocześnie na jednej z 
ostatnich sesji, po raz kolejny wró-
ciła kwestia braku zdatnej do picia 
wody w Ptaszkowie. Okazuje się, 
że burmistrz nie może znaleźć pie-
niędzy na budowę wodociągu łą-
czącego Grabin z Dabrową, które-
go wykonanie skutkowałoby, rów-
nież rozwiązaniem problemu bra-
ku wody w Ptaszkowie. Na łamach 
DN, padła propozycja pomysłu za-
łatwienia tematu „życiowego”, czy-
li braku wody w Paszkowie kosz-
tem tematu: „wygodnego”, czyli 
wykonania kanalizacji w Karsku. 
Jak bowiem widać na tzw. „gołe 
oczy”, brak kanalizacji w Karsku 
specjalnie nie przeszkadza w roz-
woju tej wsi- buduje się tutaj wiele 
nowych budynków zaopatrzonych 
w szambo, które w dzisiaj dostęp-
nych technologiach, należy trakto-
wać, jako równorzędne rozwiąza-
nie alternatywne dla zbiorczej sieci 
kanalizacyjnej.  

Fragmenty zarządzenia  
o konsultacjach 

 Zarządzenie nr 428/18 Burmi-
strza Nowogardu z dnia 20 mar-
ca 2018 roku w sprawie przepro-

wadzenia konsultacji społecz-
nych dotyczących budowy, albo 
rezygnacji z budowy kanaliza-
cji sanitarnej w Karsku, aby za te 
pieniądze mógł być wybudowa-
ny wodociąg między innymi do 
Ptaszkowa. 

§ l. Celem przeprowadzenia 
konsultacji z mieszkańcami so-
łectwa Karsk jest ustalenie licz-
by głosów popierających budowę 
albo rezygnację z budowy kanali-
zacji sanitarnej w Karsku, aby za 
te pieniądze mógł być wybudowa-
ny wodociąg między innymi do 
Ptaszkowa.

2.  Przedmiotem konsultacji 
jest udzielenie odpowiedzi na py-
tania:

l) Czy jesteś za wybudowaniem 
kanalizacji sanitarnej w Karsku?

2) Czy jesteś przeciw budowie 
kanalizacji sanitarnej w Karsku, 
aby za te pieniądze mógł być wy-
budowany wodociąg między in-
nymi do Ptaszkowa?

3. Konsultacje rozpoczną się 22 
marca 2018 roku, a zakończą się 
23 marca 2018 roku.

4. Konsultacje mają zasięg 
ograniczony do mieszkańców so-
łectwa Karsk.

Dalej zarządzenie zawiera różne 
organizacyjne postanowienia, któ-
re można tu pominąć.

Żartuje, czy o drogę pyta
 Pyta burmistrz z pełną powa-

gą, bo w formie oficjalnych (na 
dodatek kosztownych) konsul-
tacji mieszkańców Karska. A my 
pytamy, dlaczego nie pyta o to 
samo mieszkańców miejscowo-
ści, do których mógłby być budo-
wany wodociąg, w tym mieszkań-
ców Ptaszkowa? A tak naprawdę 
skoro już takie pytanie, jak w za-
rządzeniu burmistrz stawia to, 
dlaczego mają na nie odpowie-
dzieć  właśnie ci zainteresowani 
odniesieniem korzyści i to tylko 
z jednej strony - przecież odpo-
wiedź, jaką udzielą mieszkańcy 
Karska w tej sytuacji jest oczywi-
sta - jest to więc tzw. pytanie reto-
ryczne. Może trzeba byłoby się w 
tym wypadku spytać innych po-
datników gminnych z wyłącze-
niem właśnie tych zainteresowa-
nych, czyli zarówno tych z Kar-
ska, jak i tych z Płotkowa?.  Sko-
ro burmistrz tak ceni sobie zda-
nie mieszkańców to niech spy-
ta wszystkich pozostałych (moż-
na losowo) – komu trzeba było-
by  z ich(podatników) pieniędzy 
pomóc, czy tym z Karska, czy 
tym z Ptaszkowa? Pytanie o to 
mieszkańców samego Kraska da 
oczywistą odpowiedź – pomóż-
cie nam.

I o to właśnie chodzi
I pewnie właśnie o to z tym ca-

łym „cyrkiem” konsultacji tu cho-
dzi, czyli o to, aby uzyskać taką 
właśnie odpowiedź („za” kana-
lizacją w Karsku). Odpowiedź, 
którą potem się okrzyknie, jako 
„głos mieszkańców”.  Ogranicze-
nie zaś możliwości oddania tego 
„głosu” do mieszkańców Karska 
zapewnia 100 -procentowe po-
wodzenie akcji. Tutaj też będzie 
jeszcze dodatkowy (a w zasadzie 
główny) uzysk, efekt takich kon-
sultacji. Wyjdzie na to, że „sami 
mieszkańcy” oddali swój głos za 
tym, aby kanalizacja doszła do 
prywatnego terenu burmistrza z 
działkami budowlanymi. 

Prokurator niech się więc od-
wali, bo to nie żadne wykorzy-
stywanie funkcji publicznych 
dla prywatnych korzyści tyl-
ko wdzięczność mieszkańców za 
ofiarne oddanie publicznej służ-
bie. Tak samo w dowód wdzięcz-
ności naród za zasługi dla sprawy 
Polski ufundował Sienkiewiczowi 
na prywatną własność dworek w 
Oblęgorku - i tam żaden proku-
rator się nie czepił, choć to dwo-
rek przedmiotem darowizny był, 
a tutaj tylko rura dla odchodów i 
kilkaset metrów drożyny.

sm

@    Ludzie listy piszą  @  gdzie jest to tylko możliwe, 
pasy ruchu dla rowerów. Nie-
stety rowerzysta taki, jakiego 
miał wątpliwe szczęście, spo-
tkać piszący do DN, gdy poru-
sza się po chodnikach (a czy-
nią to rowerzyści nagminnie) 
stanowi zagrożenie nie tylko 
dla siebie, ale także dla pie-
szych.  Niewiele może taki de-
likwent zrobić tylko TIR-owi, 
który go zmiecie w przypadku 
kolizji bez żadnego uszczerb-
ku dla siebie.  Mimo zupeł-
nie racjonalnej oczywistości i 
przykładów postępowania w 
innych gminach, gmina Nowo-
gard wywala od lat pieniądze, 
na tylko chodniki, co powodu-
je, że problem niebezpieczne-
go rowerzysty narasta. I wca-
le nie chodzi tylko o rowerzy-
stę z ułańską fantazją, ale także 
takiego zwykłego. On również 
jadąc nawet zupełnie spokoj-
nie rowerem po chodniku nie 
tylko łamie obowiązujące pra-
wo, ale łatwo może kontuzjo-
wać pieszego poruszającego 
się tym samym traktem.      

Nasz komentarz 
Scena opisana przez nasze-

go Czytelnika to kolejny argu-
ment, że dzisiaj należy zwra-
cać szczególną uwagę, aby 
w trakcie inwestycji miej-
skich polegających na remon-
tach chodników wyodrębniać, 
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Sylwester Gryszówka: lat 71, zmarł 19.03.2018r., pogrzeb 

odbył się 21.03.2018 r., na cmentarzu w Nowogardzie.
lidia Żetecka: lat 103, zmarła 19.03.2018r., pogrzeb odbył się 

21.03.2018 r., na cmentarzu w Nowogardzie.
andrzej Ostapczuk: lat 61, zmarł 20.03.2018r., pogrzeb od-

będzie się 24.03.2018 r., o godz. 12:00 na cmentarzu w Nowo-
gardzie.

maria Chłopek: lat 83, zmarła 21.03.2018r., pogrzeb odbędzie się 
23.03.2018 r., o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Janina kaczmarek: lat 91, zmarła 22.03.2018r., pogrzeb odbędzie 
się 24.03.2018 r., o godz. 13:00 na cmentarzu w Ostrzycy.

Genowefa król: lat 93, zmarła 22.03.2018r., pogrzeb odbędzie 
się 24.03.2018 r., o godz. 15:00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

kONDOleNCJe

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. Sylwestra Gryszówki
radnego, Przewodniczącego Rady Gminy Osina, druha OSP

składamy 
serdeczne wyrazy współczucia

Rodzinie i Bliskim
Wójt Gminy Osina
Krzysztof Szwedo

Przewodniczący Rady Gmina Osina
Andrzej Łuczak wraz z Radnymi,

Pracownicy UG Osina, Sołtysi,
Druhowie OSP Gminy Osina

Piątek - 18 marca godz. 18.30
Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

„ZBAWIENIE PRZYSZŁO  
PRZEZ KRZYŻ”

Droga 
krzyżowa

ulicami 
miasta

Wielki tłum, który przybył na 
święto, usłyszawszy, że Jezus przy-
bywa do Jerozolimy, wziął gałąz-
ki palmowe i wybiegł Mu naprze-
ciw. Wołali: Hosanna! Błogosła-
wiony, który przychodzi w imię 
Pańskie oraz Król izraelski! A gdy 
Jezus znalazł osiołka, dosiadł go, 
jak jest napisane: Nie bój się, Córo 
Syjońska! Oto Król twój przycho-
dzi, siedząc na oślęciu. Z począt-
ku Jego uczniowie tego nie zrozu-
mieli. Ale gdy Jezus został uwiel-
biony, wówczas przypomnieli so-
bie, że to o Nim było napisane i że 
tak Mu uczynili. (J 12,12-16)

Najważniejszy tydzień w cią-
gu roku dla wyznawców Chry-
stusa zbliża się coraz bardziej. 
Fragment Ewangelii, który dzi-
siaj rozważamy, mówi o tryum-
falnym wjeździe Jezusa do Jero-
zolimy. Król przybywa do kró-
lewskiego miasta. Przybywa, 
aby zasiąść na „tronie”. Ewan-
gelia pokazuje nam wiwatujący 

tłum, pełen pozytywnych emo-
cji. W Jerozolimie czuć atmos-
ferę świętowania. W najbliższą 
niedzielę, którą potocznie na-
zywamy niedzielą palmową, we 
wszystkich świątyniach Kościoła 
katolickiego będzie rozbrzmie-
wać jeszcze inny fragment 
Ewangelii Świętej- opis ostat-
nich dni ziemskiego życia Jezu-
sa Chrystusa. W liturgii najbliż-
szą niedzielę określa się mianem 
niedzieli Męki Pańskiej. Kocha-
ni! Ten czas, który jest przed 
nami jest bogaty w treści, o któ-
rych nie jest łatwo tutaj pisać, o 
których nie jest łatwo głosić ka-
zania. O tym czasie, czasie Wiel-
kiego Tygodnia nie ma co zbyt-
nio pisać, to trzeba przeżyć! Mi-
sterium najbliższych dni to nie 
tylko słowa, kolejne fragmenty 
Ewangelii. To przede wszystkim 
wielkie wydarzenie, w którym 
uczestniczymy. Ewangelia poka-
zuje co to znaczy być chrześci-
janinem. Należy być tam, gdzie 
jest Jezus. Chciejmy być przy 
Chrystusie w ostatnich chwilach 
Jego ziemskiego życia. O tych 
chwilach czytajmy. Te momenty, 
wydarzenia rozważajmy. Niech 
tajemnica tych najbliższych dni 
nasz przenika. Niech te świę-
te misteria nurtują nasze serca. 
Mam wejść w ten czas Wielkie-
go Tygodnia. Mam być w tłumie 
świętującym przybycie Mesjasza 

do Jerozolimy. Ciesz się, że zbli-
ża się twój Odkupiciel. Mam do-
konać refleksji, kiedy zachowa-
łem się jak Judasz i swoim po-
stępowaniem zdradziłem Jezu-
sa. Mam być z Jezusem w Ogrój-
cu i trwać przy Nim w milczą-
cej modlitwie. Mam być jak apo-
stoł Piotr, który zapłakał w obli-
czu zaparcia się wiary w Jezusa. 
Powinienem rozbudzić w sobie 
żal za wszystkie moje niewier-
ności. Mam być Szymonem z 
Cyreny, który pomaga Jezusowi 
nieść krzyż w drugim człowie-
ku. Mam być Weroniką, która 
ociera poranioną, pokrwawioną 
twarz Mistrza z Nazaretu. Mam 
być jak łotr, który potrafi w po-
korze stanąć w prawdzie o sobie, 
przyznać się do swoich przewi-
nień i błagać Boga o zmiłowanie. 
Mam stanąć pod krzyżem wraz 
z Maryją i Janem i usłyszeć z 
ust Jezusa: pragnę! Pragnę two-
jego serca! Mam być jak Józef z 
Arymatei, który otoczył czcią 
Ciało Chrystusa. Tydzień, któ-
ry jest przed nami może zmie-
nić nas nie do poznania. Po-
zwól Chrystusowi się poprowa-
dzić! Pójdź za Nim. Nie odstę-
puj Go na krok. Przejść razem z 
Nim mękę. Przejdź razem z Nim 
drogę krzyżową. Przeżyj razem z 
Nim śmierć, a doświadczysz i z 
Nim zmartwychwstania! 

Ks. Krystian Dylewski 

Palmy wielkanocne kupimy 
na placu kościelnym 

W najbliższą niedzielę 
(Niedziela Palmowa- 25 marca), 
na placu przy kościele pw. Wnie-
bowzięcia NMP w Nowogardzie, 
będzie można zakupić wielka-
nocne palmy, przygotowane 

własnoręcznie przez mieszkań-
ców Wojcieszyna. Pieniądze ze-
brane ze sprzedaży wielkanoc-
nych ozdób zasilą konto budo-
wy kościoła w Wojcieszynie. 

Red. 

24 marca 2018 - sobota - godz. 16.00
Świetlca Parafii Św. Rafała Kalinowskiego • Nowogard, ul. Jana Pawła II 2

Zapraszamy na spotkanie 
z pisarzem i historykiem

Profesorem 
Jerzym Robertem Nowakiem

Po spotkaniu możliwość nabycia książek autora

Publicysta i felietonista Telewizji Trwam, Radia Maryja, „Naszego Dziennika”, 
„Naszej Polski”, „Tygodnika Głos”, „Niedzieli”, „Mojej Rodziny”, „Warszawskiej 
Gazety” i „Magna Polonia”, komentator wydarzeń politycznych m.in. na antenie 
Telewizji Republika, wPolsce.pl i kanale internetowym "Polskie sprawy". Założy-
ciel i prezes Domu Ojczystego, Ruchu Przełomu Narodowego, Klubów Patrio-
tycznych i Komitetu Obrony Dobrego Imienia Polski i Polaków.
Autor około 80 książek i ponad 1800 publikacji prasowych.  Twórca audycji 
„Minął miesiąc” emitowanej raz w miesiącu na antenie Radia Maryja i Telewizji 
Trwam. Honorowy obywatel miasta Jedwabne.

Na zdjęciu palmy przygotowane własnoręcznie przez mieszkanki Wojcieszyna, 
które będzie można zakupić już w Niedzielę Palmową przy kościele pw. WNMP
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Kino na weekend
mIŁOŚĆ PISaNa  

BraIllem
23.03.2018, godz. 16:00
24.03.2018, godz. 16:00
25.03.2018, godz. 16:00
85 min., Komedia, Belgia, Francja 

2016, Od lat: B/O, 

POLSKI DUBBING
12-letnia Marie, dobra uczenni-

ca i utalentowana wiolonczelistka 
ma pewien sekret - cierpi na nie-
uleczalną chorobę oczu. I chociaż 
na razie jeszcze w miarę normal-
nie funkcjonuje w życiu, to wie że 
wkrótce będzie zmuszona do ży-
cia w całkowitej ciemności. Ro-
dzice zamierzają przenieść ją do 
szkoły dla niewidomych lecz Marie 
ma inne plany - zamierza zdać eg-
zamin do prestiżowej szkoły mu-
zycznej. Aby zrealizować ten plan 
prosi o pomoc nieśmiałego Vic-

tora - kolegę z klasy. Krok po kro-
ku Victor stanie się oczami Marie a 
oboje przekonają się, że uczuć nic 
i nikt nie może zatrzymać.

CZarNa PaNTera
23.03.2018, godz. 18:00
24.03.2018, godz. 18:00
25.03.2018, godz. 18:00
134 min., Akcja, Sci-Fi, USA 

2018, Od lat: B/O

POLSKI DUBBING
T’Challa po śmierci ojca wra-

ca do rodzinnego kraju, by objąć 
tron. Wkrótce Wakanda zostaje na-
padnięta przez dawnego wroga. 
Młody władca zbiera sojuszników, 
aby pokonać przeciwnika i ochro-
nić swój lud. Jako Czarna Pantera 
staje w obronie nie tylko swojej oj-
czyzny, ale i całego świata.

Serdeczne Podziękowania 
dla Wspaniałego 

Lekarza Dariusza Szarka 
za miłą i troskliwą opiekę lekarską, 

którą uzyskałam w przychodni 
wdzięczna pacjentka 
Krystyna Witkowska 

PODZIękOWaNIa

Pierwszy dzień wiosny

Najmłodsi odganiali zimę
W środę, 21 marca, obchodziliśmy Pierwszy Dzień Kalendarzowej wiosny. Z tej okazji 
uczniowie nowogardzkich szkół i przedszkoli, zgodnie z wiosenną tradycją, przemaszero-
wali ulicami miasta w nadziei na odegnanie zimy i przywołanie wiosny. Poniżej relacje, któ-
re otrzymaliśmy z obchodów tego dnia z placówek oświatowych.

Przedszkole nr 3
Pierwszy dzień kalendarzowej 

wiosny, przywitał wszystkich 
słoneczną, ale mroźną pogo-
dą. Dlatego dzieci z Przedszko-
la nr 3 w Nowogardzie, postano-
wiły pomóc wiośnie i przywołać 
ją już na stałe do naszego miasta. 
Z tej okazji, ubrani w kolorowe 
ciuchy, z papierowymi kwiata-
mi i instrumentami muzyczny-
mi, przedszkolaki, z uśmiechem 
na twarzy, przemaszerowały uli-
cami miasta, radośnie nawołu-
jąc Panią Wiosnę. Czy im się to 
udało, okaże się w najbliższych 
dniach. Mamy jednak nadzieję, 
że wesołe okrzyki najmłodszych 
skutecznie „zagrzały wiosnę do 
działania”.

Szkoła Podstawowa nr 2
W dniu 21 marca, tradycyjnie, 

jak co roku, w naszej placówce 
obchodziliśmy Pierwszy Dzień 
Wiosny, czyli i pożegnanie zimy. 
Dzień ten był pełen atrakcji. Sa-
morząd Uczniowski przygoto-
wał dla klas młodszych zajęcia 
plastyczne, których celem było 
przygotowanie plakatu o tema-
tyce wiosennej. Prace uczniów 
zostały wystawione na koryta-
rzu szkolnym, by można było 
je podziwiać. Ponadto młod-
si uczniowie rozwiązywali wio-
senne zagadki, rebusy, krzyżów-
ki. Zajęcia przygotowane i pro-
wadzone przez starsze koleżanki 
i kolegów były wyjątkową oka-
zją do wzajemnego zintegrowa-
nia się i osiągnięcia osobistych 
sukcesów przez każde dziecko.  
Później odbył się apel, na któ-
rym uczniowie śpiewali wcze-
śniej przygotowane piosenki. 
Wszyscy przepięknie zaprezen-
towali swoje umiejętności wo-
kalne. Następnie odbył się pokaz 
wiosennych strojów, a przebrane 

dzieci otrzymały słodkie nagro-
dy. Uczniowie starszych klas tj. 
IV – VI brali udział w sadzeniu 
kwiatów przy wejściu do szko-
ły. Na zakończenie tych atrak-
cji każda z klas trzecich przygo-
towała Marzannę.  Po prezenta-
cji uczniowie wraz z opiekuna-
mi jednogłośnie stwierdzili, że 
wszystkie Marzanny zasługują 
na miano najpiękniejszej. Gdy 
wybiła godzina 11:00 cała dzia-
twa placówki wraz z opiekuna-
mi ruszyła w barwnym korowo-

dzie ulicami miasta. Dzień był 
bardzo udany, a uczniowie za-
dowoleni z tak spędzonego cza-
su, na wielu twarzach gościł cią-
gły uśmiech i widać było ogrom-
ną radość. 

Szkoła Podstawowa  
w Orzechowie

Tegoroczne przygotowania 

uczniów Szkoły Podstawowej w 
Orzechowie do wiosny rozpo-
częły się wraz z intuicyjną zmia-
ną nastroju z zimowego i nieco 
ospałego na bardziej energiczny 
i pełen zapału. Sprzyjająca aura 
pogodowa; pierwsze promyki 
słońca i przedzierające się błę-
kitne niebo sprawiły, że nabrali-
śmy ochoty do wiosennych po-
rządków. Za cel obraliśmy sobie 
szkolny korytarz i klasy- miało 
być kolorowo i sympatycznie! A 
od pomysłu do realizacji dzieliła 
nas już tylko chęć do pracy, któ-
rej rzecz jasna nikomu nie zabra-

kło. W efekcie z każdego para-
petu i okna witają nas kolorowe 
kwiatki, motylki i zajączki. Kre-
atywności nie zabrakło również 
na zajęciach świetlicowych, pod-
czas których uczniowie mogli za-
projektować (zgodnie z nadcho-
dzącymi trendami wiosna/lato 
2018!) koszulki z motywem wio-
sennym. Kolorowe t-shirty dzie-
ci prezentowały 21 marca, pod-

Dzieci z Przedszkola nr 3, przywoływały wiosnę do przyjścia i zostania już na stałe

Uczniowie SP 2 prezentujący własnoręcznie wykonane Marzanny podczas Pierw-
szego Dnia Wiosny

Uczniowie z SP w Orzechowie, którzy wygrali konkurs recytatorski z okazji Pierw-
szego Dnia Wiosny

czas obchodów pierwszego dnia 
wiosny. Tego dnia również, nasi 
uczniowie mogli wyrazić sie-
bie i swoją osobowość na dowol-
ny sposób. Dozwolone były ko-
lorowe makijaże, szalone fryzu-
ry i stroje! Na wszystkich czekały 
atrakcje i niespodzianki.  Odbył 
się szkolny pokaz mody, teletur-
niej zagadkowy dla dzieci i wy-
chowawców, nie zabrakło tańca i 
piosenek w wykonaniu naszych 
uczniów. Dla najbardziej wrażli-
wych na piękno wiosennej przy-
rody zorganizowany został kon-
kurs recytatorski pt. „Wiosna, 
ach to ty”. 

A oto zwycięzcy, którzy swym 
wdziękiem urzekli komisję:

W kategorii klas 0-III
miejsce I- Anna Tracz – klasa I

miejsce II- Jakub Werner – 
klasa „0” i Eryk Błaszczyk – kla-
sa II

miejsce III- Natalia Biernacka 
– klasa III

W kategorii klas IV- VII
miejsce I- Tomasz Błaszczyk- 

klasa IV
miejsce II- Marcel Płusa – kla-

sa IV
miejsce III- Wiktor Kierzkow-

ski- klasa IV
Miłym zakończeniem dnia było 

ognisko i wcześniejszy głośny po-
chód z panią Marzanną, którą tra-
dycyjnie spaliliśmy, by ostatecznie 
pożegnać zimę. Przy ognisku pie-
kliśmy również kiełbaski i cieszy-
liśmy się, że do Orzechowa szczę-
śliwie dotarła wiosna!

Opr. DŚ



Nr 22 (2650)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

8

www.dzienniknowogardzki.pl

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
8.00 – 20.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 8.00 – 16.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

Kancelaria 
Radcy Prawnego  
r.pr. Agnieszka Warian  

 
ul. Wojska Polskiego 3  

I piętro  pok. 117   
Nowogard  

czynne pn-pt od 9 do 17 
 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  

po wcześniejszym umówieniu 
telefonicznym 

Kancelaria udziela 
 bezpłatnych porad prawnych 

MODNA PRACA? 

TAK! 
Dołącz do naszego zespołu Pracowników 
Obsługi Zwrotów Odzieży w Centrum 
Dystrybucyjnym w Łozienicy. 

Bo praca 
przy ciuchach  
to sama 
przyjemność! 
Skontaktuj się z nami i poznaj 
nową ofertę zatrudnienia! 

Wyślij swoje CV na adres: rekrutacja@fiege.pl 
lub zadzwoń 601-710-134, 601-470-215 

OFERUJEMY TOBIE:

UMOWĘ 
O PRACĘ

BONY I PACZKI
NA ŚWIĘTA

PRYWATNĄ 
OPIEKĘ 

MEDYCZNĄ

KONKURSY IMPREZY 
INTEGRACYJNE

MOŻLIWOŚCI 
AWANSU

NAUKĘ JĘZYKA 
ANGIELSKIEGO

DARMOWY 
TRANSPORT

1 2 3 4 5 6 7 8

Odwiedź naszą stronę lub Facebooka

www.fiege.pl

www.facebook.com/GrupaFIEGEPolska/

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

r   k   a   a  e   l   m 
 w Dzienniku
karolinasb@
domjudy.pl

 
506 638 789

PIaSek, PIaSek 
PrZeSIeWaNY, 

ŻWIr, CZarNOZIem, 
POSPÓŁka 

 ŻWIrOWNIa 
DŁUGOŁęka
Tel. 504 265 607,  

792 707 943 
z dowozem  
do klienta
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Dzięki nowym oknom SYNEGO Twój dom 
stanie się oazą ciepła, ciszy i bezpieczeństwa. 
W porównaniu z obecnym standardem okien, 
SYNEGO zapewnia do 50% lepszą izolację cieplną*. 
Dzięki temu znacznie zmniejszysz rachunki 
za ogrzewanie i poznasz nowy 
komfort mieszkania.

Nowe logo - nowy profil 
nowy komfort Twojego mieszkania

Zadzwoń lub przyjdź 
do siedziby naszej firmy 

a my przygotujemy 
dla Ciebie najlepszą ofertę.

@stylizacjapaznokci.sarakomosa@stylizacjapaznokci.sarakomosa

tel.  510  384  013
ul. Boh. Warszawy 92

ul. Boh. Warszawy 92 • NOWOGARD

STYLIZACJA PAZNOKCI 
S A R A  K O M O S A

Krzysztof Zawierucha
tel. 881 428 170

STUDIO FRYZJERSKIE MĘSKIE

Pomóż Fabianowi! 
Przekaż swój 1% podatku. 

Fundacja Dzieciom „Zdążyć  
z pomocą” 31445 Ławniczek Fabian

KRS : 0000037904 
Za okazaną pomoc Dziękujemy!
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 Witamy wśród nas...
Autor rubryki: 

Janusz Roguski 
Szpital Nowogard

Filip 
syn Karoliny i Piotra 
ur. 21-03-2018 z Trzechla

Alicja 
córka Anety i Sławomira 
ur. 21-03-2018 z Łobza

Szymon 
syn Darii Sadłowskiej 
ur. 19-03-2018 z Dobrej

Wiktoria Pawłowska z uczniami SP nr 3

Dzień Przedsiębiorczości w II LO
Dnia 21.03.2018 r,. w ramach ogólnopolskiego Dnia Przedsiębiorczości miałyśmy okazję spędzić jeden dzień w redakcji Dziennika Nowogardzkiego. Poza 
zwiedzeniem budynku i poznaniem procesu powstawania gazety, otrzymałyśmy zadanie, aby napisać własną sondę o owym przedsięwzięciu. Odwiedziły-
śmy naszych rówieśników, by zadać im kilka pytań, przede wszystkim, dlaczego zdecydowali się spędzić ten dzień w danym miejscu? Co to dla nich ozna-
cza i, czy uważają, że Dzień Przedsiębiorczości jest potrzebny? W naszej sondzie udział wzięła również nauczycielka, pani Jolanta Grygowska, która spra-
wowała pieczę nad tym dniem w II Liceum Ogólnokształcącym.

Jolanta Grygowska

Jolanta Grygowska:
Dzień Przedsiębiorczości jest 

bardzo ważny dla młodzieży, 
ponieważ mają oni niecodzien-
ną okazję przyjrzeć się zawodo-
wi, który ich interesuje i z któ-
rym wiążą swoją przyszłość. Jest 
to idealna okazja do zweryfi-
kowania swoich wyobrażeń. W 
przyszłości nadal będę się anga-
żować w organizację tego dnia. 
W tym roku to już XV edycja i 
uważam, że młodzież powin-
na mieć okazję do korzystania z 
takiego wydarzenia. Większość 
z nich angażuje się w ten dzień 
i nie robi tego tylko po to, aby 
mieć dzień wolny od zajęć, gdy-
bym mogła skorzystać z takiej 
okazji, jaką ma młodzież, bar-
dzo chciałabym zobaczyć pracę 
redaktora w telewizji. Interesu-
je mnie twórcza praca z ludźmi. 
Drugą opcją byłaby praca psy-
chologa. 

Wiktoria Pawłowska IC - 
profil medialno-prawny

Postanowiłam spędzić Dzień 
Przedsiębiorczości w Szkole 
Podstawowej nr 3. Bardzo lu-
bię dzieci, zajmowanie się nimi 
sprawia mi przyjemność. Uwa-
żam się za osobę odpowiedzial-
ną, która sprosta takiemu zada-

niu. Nie wiem, czy będę w przy-
szłości pracować jako nauczy-
ciel, a ten dzień

traktuję przede wszystkim, 
jako nowe doświadczenie. Spra-
wiło to także dużo radości dzie-
ciom. 

Dzień Przedsiębiorczości jest 
bardzo dobrą inicjatywą, ponie-
waż widzimy, z czym musimy 
się zmierzyć w przyszłości. Ta-
kich dni mogłoby być więcej. 

Paula Gadzalińska Ic

Paula Gadzalińska IC - profil 
medialno-prawny

Dzień Przedsiębiorczości zde-
cydowałam się spędzić na pra-
cy u logopedy, w Specjalistycz-
nej Poradni Terapeutycznej, 
pod okiem p. Doroty Świątczak. 
Z tym zawodem wiążę swoją 
przyszłość, chciałabym poma-
gać dzieciom. Moje wyobraże-
nie o tej pracy, po tym dniu się 
nie zmieniło. Wręcz utwierdziło 
mnie w przekonaniu, że to fak-
tycznie droga dla mnie. Dzień 
Przedsiębiorczości jest bardzo 
pomocny, ponieważ dzięki nie-
mu mogłam zobaczyć, jak praca 
logopedy wygląda w praktyce.

Adam Szpilkowski Ia

Adam Szpilkowski IA - profil 
matematyczno-politechniczny 

Pasjonuję się informatyką, 
więc zdecydowałem się spę-
dzić Dzień Przedsiębiorczo-
ści w serwisie komputerowym 
Alsen. Praca w takim miejscu 
była dla mnie czystą przyjem-
nością. Technologią interesuję 
się od dawna i zamierzam zwią-
zać z nią swoją przyszłość. We-

dług mnie jeden dzień to sta-
nowczo za mało, aby dobrze po-
znać zawód. Dowiedziałem się 
kilku nowych rzeczy i nabyłem 
niewielkie doświadczenie prak-
tyczne.

Weronika Modrzejewska Ib

Weronika Modrzejewska IB - 
profil przyrodniczo-medyczny

Moim marzeniem jest zawód 
pielęgniarki, więc Szpital w No-

wogardzie był odpowiednim 
miejscem, aby spędzić w nim 
Dzień Przedsiębiorczości. Pod-
czas tego dnia miałam możli-
wość  zakładania opatrunków, 
karmiłam pacjentów, wykony-
wałam obowiązki typowe dla sa-
lowej, wypełniałam dokumen-
ty, czy wprowadzałam dane do 
komputera. Uważam, że taki 
dzień jest jak najbardziej ważny 
i potrzebny. Dzięki niemu mo-
głam się przyjrzeć pracy pielę-
gniarki z bliska i jeszcze bardziej 
docenić ten zawód.  Poczułam 
na własnej skórze, jak bardzo ta 
praca jest wymagająca.

 
Materiał zebrały i spisały

Zuzanna Putkowska
Agata Chlebicka

Agata Mamysz 
Hanna Kosakiewicz

Wiktoria Szafran
Klas I c, II LO

Uczennice II LO w Nowogardzie w Redakcji Dziennika Nowogardzkiego. Od lewej Zuzanna Putkowska, Hanna Kosakiewicz, 
Agata Chlebicka, Wiktoria Szafran i Agata Mamysz
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Osińska liga Piłki Siatkowej

Czermnica zdobyła mistrzostwo
W minioną niedzielę (18 marca), w hali sportowej ZSP w Osinie zostały rozegrane ostatnie spotkania Osińskiej Ligi Piłki Siatkowej. W wielkim finale 
Czermnica w trzech setach rozprawiła się z Nowogardem, sięgając po mistrzostwo w IX edycji tych rozgrywek. W meczu o 3. miejsce Wojcieszyn pokonał 
Węgorza. Po finałowych meczach przyszedł czas na podsumowania. 

O godzinie 15:00 rozpoczął 
się mecz o 3. miejsce, w którym 
walczyły zespoły Wojcieszyna 
oraz Węgorzy. Pierwszy set za-
czął się od 3-4 punktowego pro-
wadzenia Wojcieszyna. Ta prze-
waga utrzymywała się do sta-
nu 22:18. Wtedy o czas popro-
sił Przemysław Laszkiewicz. Ka-
pitan Węgorzy wraz z rozgrywa-
jącym Piotrem Nalewajko mo-
tywowali swój zespół do wal-
ki. Po czasie Węgorzanie zdo-
bywają 2 punkty i zrobiło się 
22:20, za chwilę as serwisowy i 
było 22:21. Wojcieszyn przyj-
muje i zdobywa punkt, następ-
nie dwa bloki Węgorzy i remis 
po 23. Za chwilę Wojcieszyn po 
ataku zdobywa punkt i ma pił-
kę setową, po czym o drugi czas 
prosi kapitan Węgorzy. Po cza-
sie punkt dla podopiecznych 
Patryka Rybaka, który w tym 
dniu pełnił funkcję kapitana. 
Ostatecznie Wojcieszyn wygry-
wa seta 26:24. Drugi set również 
był bardzo wyrównany, ale prze-
biegał odwrotnie, niż pierwszy. 
To Węgorza zaczęły od prowa-
dzenia, którego nie oddali do 
samego końca. Wygrali seta do 
22 punktów i doprowadzili do 
stanu 1:1 w meczu o brąz. Ki-
bice spodziewali się wyrówna-
nego i zaciętego pojedynku i 
nie zawiedli się, przynajmniej 
w dwóch pierwszych setach. Set 
trzeci i czwarty przebiegał pod 
dyktando Wojcieszyna. Dzię-
ki bardzo dobremu rozegraniu 
i silnej zagrywce Dawida Gra-
barka oraz skuteczności środko-
wego Dominika Obsta. Wojcie-
szyn wygrał całe spotkanie 3:1. 
Zawodnicy podziękowali so-

bie za sportową walkę i udział 
w IX Edycji OLPS. Następnie 
przyszedł czas na finał, dwa naj-
lepsze zespoły całych rozgry-
wek Czarni Nowogard (kapi-
tan Łukasz Czarny) i Czermni-
ca (kapitan Marcin Rapa) - wie-
lu kibiców czekało na to spotka-
nie. Obydwa zespoły przystąpi-
ły do finału w praktycznie naj-
silniejszych składach. Niepokój 
budził jednak stan zdrowia ka-
pitana Czarnych, Łukasza, któ-
ry do meczu przystąpił mocno 
,,przeziębiony”. Niestety osła-
bienie czołowego zawodnika li-
dera mocno odbiło się na zespo-
le. Dwa pierwsze sety to kon-
trolowana gra i pewne zwycię-
stwo Czermnicy. Marcin Rapa 
poukładał swój zespół. Zawod-
nicy dobrze zagrali w przyjęciu, 
obronie, bloku oraz w zagryw-
ce. Piłkę bardzo dobrze roz-
grywał Kuba Jerzykowski, któ-
ry skutecznie gubił blok rywa-
la. Po dwóch setach podopiecz-
ni Marcina Rapy prowadzili 2:0 
i pewnie zmierzali do zwycię-
stwa. Trzeci set był najciekawszy 
i najbardziej wyrównany. Zaczął 
się od prowadzenia Czarnych 
3:0. Potem 3:1, 4:1, 4:2, 4:3 i 7:3 
dla Nowogardu. Wtedy po raz 
pierwszy w meczu o czas popro-
sił kapitan Czermnicy Marcin 
Rapa. Wyrównana walka trwa-
ła do stanu 18:15 dla Nowogar-
du. Kolejne z rzędu 3 punkty 
Czermnicy doprowadziły do re-
misu po 18. Od tego momentu 
drużyna z Czermnicy odzyskała 
kontrolę nad spotkaniem i wy-
grała seta do 22 punktów oraz 
cały mecz 3:0. Pomimo trzyse-
towego wyniku w finale, było 

to ładne spotkanie dla kibiców. 
Czermnica w pełni zasłużyła 
na zwycięstwo. Zagrali rozsąd-
nie i byli pewni zwycięstwa, co 
niewątpliwie odczuli siatkarze 
z Nowogardu. W ataku i w za-
grywce oprócz kapitana i zagry-
wającego dobrze zagrał Miesz-
ko Florkowski z Czermnicy, co 
niewątpliwie przyczyniło się do 
zwycięstwa. Czermnica wyko-
rzystała również osłabienie No-
wogardu, którym niewątpliwie 
była choroba ich kapitana. Do-
dajmy, że po meczu o 3. miej-
sce odbył się konkurs siatkar-
skiego „gwoździa”. Do konkur-
su zgłosili się siatkarze z Woj-
cieszyna, Węgorzy, Nowogar-
du i Słajsina - w sumie 7 zawod-
ników. Zwycięzcą został Domi-
nik Obst reprezentujący druży-
nę Wojcieszyna. W komisji sę-
dziowskiej zasiadali Agniesz-
ka Pakulska, Katarzyna Wąsik 
i Renata Langner. Po meczu fi-
nałowym odbyło się podsumo-
wanie i oficjalne zakończenie IX 
Edycji OLPS. Przy artykule pu-
blikujemy nazwiska osób, które 
zdobyły nagrody indywidualne. 
Organizator Ligi Tomasz Gaj-
da przekazał również Dyrekto-
rowi SP w Osinie, Tatianie Ol-
bert, trzy piłki Molten dla szko-
ły, w zamian za wzorową współ-
pracę. Ponadto nagrodę za pra-
widłowe wytypowanie wyników 
spotkań półfinałowych ode-
brał Marcin Wielgus. Podsumo-
wania Ligi dokonał Przewod-
niczący LZS Gminy Osina To-
masz Gajda. Nagrody w posta-
ci pucharów dla wszystkich dru-
żyn wręczył Wójt Gminy Osina 
Krzysztof Szwedo. Wójt pogra-

tulował wszystkim osiągniętych 
wyników, podziękował za spor-
tową 4-miesięczną rywaliza-
cję i zaprosił na X jubileuszową 
edycję OLPS. Podziękował rów-
nież organizatorowi Ligi Toma-
szowi Gajdzie oraz jego rodzi-
nie, wręczając pamiątkowe me-
dale. Organizator za pośrednic-
twem DN pragnie podziękować 
za współpracę Wójtowi Gmi-
ny Osina Krzysztofowi Szwedo, 
Sołtysowi Osiny Agnieszce Pa-
kulskiej, Sołtysowi Kościuszek 
Katarzynie Wąsik, która ufun-
dowała nagrody indywidualne, 
Dyrektorowi SP w Osinie Tatia-
nie Olbert, Nauczycielom wy-
chowania fizycznego SP w Osi-
nie. Zapytaliśmy organizatora 
rozgrywek, jak ocenia IX edy-
cję OLPS? - Jako przewodniczą-
cy LZS Gminy Osina, również 
dziękuję wszystkim drużynom 
za udział w naszej lidze. Dzię-
kuję za walkę, zaangażowanie i 
profesjonalizm. Co roku uczy-
my się nowych rzeczy i nabywa-
my doświadczeń, z których wy-
ciągamy wnioski i konsekwen-
cje. Obecnie była to najwięk-
sza liga powiatu goleniowskie-
go. Z każdym rokiem ,,rozrasta-
my się” i dołącza do nas coraz 
więcej drużyn z powiatu gole-
niowskiego. Ten fakt niezmier-
nie nas cieszy. Odbieramy gło-
sy, że warto u nas grać, bo po-
ziom jest naprawdę wysoki. Po-
twierdza to fakt, że w całej li-
dze rozegraliśmy 72 z 74 zapla-
nowanych spotkań, co daje nam 
97,7% skuteczności. Mamy na-
dzieję, że w przyszłym sezonie 
takich lig będzie więcej i uda się 
rozegrać tzw. ,,KLPSPG” - czy-

li Konfrontację Lig Piłki Siatko-
wej Powiatu Goleniowskiego. 
Wierzymy, że w tym roku sytu-
acja się zmieni i sportowa rywa-
lizacja rozszerzy swój horyzont.  
W tym roku czeka nas jubile-
uszowa X Edycja. Mam nadzie-
ję, że odbędzie się ona na no-
wej nawierzchni. Czy do OLPS 
2018/19  zgłosi się więcej niż 12 
drużyn, tego nie wiem. Wierzę, 
że zespoły które dołączą do na-
szej Ligi na pewno, muszą spo-
dziewać się zaciętych pojedyn-
ków i zaciętej walki – mówi To-
masz Gajda. 

KR

Osińska liga Piłki  
Siatkowej - Finały IX edycji

mecz o 3. miejsce:
Wojcieszyn – Węgorza 
3:1 (26:24, 22:25, 25:16, 25:18)
Finał:
Nowogard – Czermnica 
0:3 (16:25, 18:25, 22:25)

klasyfikacja końcowa:
1. Czermnica
2. Czarni Nowogard
3. Wojcieszyn
4. Węgorza
5. Gwiazda Osina
6. KEMKA Krzywice
7. Michorek
8. Słajsino
9. Żabowo
10. Parlino
11. Bruklin Osina
12. Kikorze

Nagrody Indywidualne:
MVP: Marcin Rapa (Czermnica)
Najlepszy rozgrywający: 
Kuba Jerzykowski (Czermnica)
mistrz „Gwoździa”: 
Dominik Obst (Wojcieszyn)

Największa liga siatkarska w powiecie goleniowskim zakończyła zmagania w IX edycji, z tytułu mistrzowskiego cieszą się siatkarze Czermnicy
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Sportowe Podsumowanie roku

Ewa Durska wśród najlepszych w regionie
We wtorek (20 marca), w Szczecinie odbyło się „Sportowe Podsumowanie Roku”, podczas którego Marszałek województwa zachodniopomorskiego nagra-
dzał najlepszych sportowców z naszego regionu za ich wyniki w 2017 roku. W czołówce nagrodzonych sportowców znalazła się mieszkanka Nowogardu 
Ewa Durska, nagrodę otrzymał także jej trener Waldemar Nowotny. 

W wydarzeniu wzięli udział 
Olgierd Geblewicz i Ryszard 
Mićko, którzy wręczali czeki za 
szczególne osiągnięcia najlep-
szym sportowcom z naszego wo-
jewództwa oraz ich trenerom. 
Wyróżnienia odebrali medaliści 
Mistrzostw Świata, Mistrzostw 
Europy czy Młodzieżowych Mi-
strzostw Europy w różnych ka-
tegoriach wiekowych. W sumie 
nagrodzono 28 sportowców i 23 
szkoleniowców. Na nagrody, któ-
re wyniosły od 2 do 4,5 tys. zł, 
Urząd Marszałkowski przezna-
czył ponad 140 tys. zł. Coroczna 
gala, w której uczestniczyło bli-
sko 100 zaproszonych gości: za-
wodniczek, zawodników, trene-
rów i działaczy, była także zna-

komitą okazją do uhonorowania 
za miniony rok najaktywniej-
szych sportowo klubów, gmin, 
powiatów i szkół na Pomorzu 

Zachodnim. - To dla mnie wiel-
ki zaszczyt, że co roku mogę spo-
tkać się z utytułowanymi i utalen-
towanymi sportowcami Pomorza 

Zachodniego. Myślę, że 2017 rok 
był udany dla zawodniczek i za-
wodników reprezentujących za-
chodniopomorskie kluby sporto-
we, a pierwsze trzy miesiące 2018 
roku już przyniosły kilka znaczą-
cych sukcesów, do których zaliczyć 
można występy tyczkarza Piotra 
Liska, czy biegaczki Małgorzaty 
Hołub-Kowalik. Gratuluję suk-
cesów, bo to efekt ciężkiej pracy 
sportowców, jak i pełnego zaan-
gażowania kadry szkoleniowej. 
Wasza postawa jest wzorem do 
naśladowania dla innych - pod-
kreślił marszałek województwa 
Olgierd Geblewicz. Zawodnicz-
ka UKS Barnim Goleniów – Ewa 
Durska otrzymała maksymal-
ną nagrodę w wysokości 4500 

zł, za złoty medal w pchnięciu 
kulą podczas Mistrzostw Świata 
w Londynie. Co ciekawe, na tak 
wysoką nagrodę nie mógł liczyć 
choćby Piotr Lisek – najlepszy 
polski tyczkarz, który całkiem 
niedawno w Birmingham pod-
czas Halowych Mistrzostw Świa-
ta wywalczył srebro, a w 2017 
roku został mistrzem świata w 
hali w Belgradzie oraz wicemi-
strzem świata w Londynie. Na-
grodę otrzymał także trener Ewy 
Durskiej, Waldemar Nowotny, 
któremu Marszałek wręczył czek 
na 2000 zł. Reprezentantce No-
wogardu gratulujemy wyróżnie-
nia oraz życzymy kolejnych zwy-
cięstw w 2018 roku. 

KR

Trener naszej lekkoatletki Waldemar Nowotny - pierwszy z prawej - także został 
nagrodzony za swoją pracę
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Po zdrowie do Centrum Zdrowia
Szeroki wachlarz rozmaitych zabiegów rehabilitacyjno–terapeutycznych wykonywanych przez profesjonalną kadrę przy pomocy no-
woczesnego sprzętu – tak wygląda oferta nowo utworzonej placówki rehabilitacyjnej Centrum Zdrowia w Nowogardzie.

Centrum Zdrowia powstało w Nowo-
gardzie przy ulicy Wojska Polskiego 72 w 
budynku, w którym dotychczas mieścił 
się oddział pediatryczny nowogardzkiego 
szpitala. Obiekt ten przez kilkanaście 
miesięcy przechodził gruntowny re-
mont. Zmieniono tam niemal wszystko, 
począwszy od układu ścian wewnętrz-
nych, przez elewację i stolarkę okienno – 
drzwiową aż na pokryciu dachu kończąc. 
W budynku zamontowano windę, dzięki 
czemu jest on w pełni dostępny dla osób 
niepełnosprawnych. Zbudowany prze-
stronny parking zapewnia kilkanaście 
miejsc postojowych, nie ma tam zatem tak 
powszechnych problemów z pozostawie-
niem samochodu. Nie zmieniło się jedno. 
Tak jak przez ostatnie kilkadziesiąt lat w 
budynku tym do zdrowia dochodzili pa-
cjenci tak i teraz sprawność będą odzy-
skiwać rekonwalescenci zmagający się ze 
schorzeniami układu ruchu i problemami 
neurologicznymi.

Fachowa i doświadczona kadra
Inicjatorami powstania Centrum 

Zdrowia są znani i cieszący się dużym 
uznaniem fizjoterapeuci Agata Maciąg-
-Dawidowska i Krzysztof Konior. Oboje 
przez ostatnie kilkanaście lat zdobywali 
niezbędne doświadczenie oraz podno-
sili swoje kwalifikacje podczas licznych 
konferencji, sympozjów i szkoleń m. in. z 
zakresu fizjoterapii neurologicznej i orto-
pedycznej. Przez ten czas nie raz współ-
pracowali ze sobą wspierając się wzajem-
nie. Jakiś czas temu postanowili na stałe 
połączyć swe siły. Wówczas do tego duetu 
dołączył Daniel Kowalewski były piłkarz, 
trener a obecnie kierownik MKS Kotwica 
Kołobrzeg oraz założyciel fundacji zajmu-
jącej się rehabilitacją osób chorych, nie-
pełnosprawnych, starszych i ich rodzin. 
Już jako trio utworzyli placówkę rehabi-
litacyjną Centrum Zdrowia. Dzięki temu 
pacjenci będą mogli w jednym miejscu 
skorzystać z szerokiego wachlarza zabie-
gów i terapii a to zdecydowanie wpłynie 
korzystnie na rekonwalescencję.

Skuteczna pomoc
Oferta Centrum Zdrowia jest niezwykle 

szeroka. Pomoc znajdą tu zarówno pa-
cjenci zmagający się z kontuzją sportową 
jak i osoby z poważnymi dysfunkcjami 
neurologicznymi. Najmłodsi mogą liczyć 
na terapię integracji sensorycznej, terapię 
ręki czy terapię wad postawy i skoliozy. 
Pacjenci z zaburzonymi funkcjami narzą-
du ruchu i aktywności życiowych utraco-
nych wskutek chorób, urazów, zmian wro-
dzonych i nabytych układu kostno – sta-
wowego i mięśniowego mogą skorzystać z 

rehabilitacji ortopedycznej. Rehabilitacja 
neurologiczna przeznaczona jest przede 
wszystkim dla pacjentów dotkniętych 
udarem, urazem czaszkowo – mózgowym 
i innymi schorzeniami neurologicznymi, 
takimi jak stwardnienie rozsiane czy cho-
roba Parkinsona. Zarówno Agata Maciąg-
-Dawidowska jak i Krzysztof Konior mają 
w tej dziedzinie duże doświadczenie i co 
najważniejsze dużo sukcesów. Już wielo-
krotnie, dosłownie i w przenośni, stawiali 
swoich pacjentów na nogi.

Indywidualne podejście
W trosce o pacjenta terapia dostoso-

wywana jest do indywidualnych potrzeb. 
Jak zgodnie mówią oboje fizjoterapeuci, 
takie podejście jest zdecydowanie bardziej 
korzystne dla realizacji celów rehabilita-
cyjno – terapeutycznych, a tym samym 
znacznie przyśpiesza powrót do zdrowia. 
Również dlatego w Centrum Zdrowia 
można skorzystać z konsultacji i porad-
nictwa psychologicznego a nawet konsul-
tacji dietetycznej.

Doświadczenie kadry wsparte jest 

nowoczesnym sprzętem. Rehabilitacja 
odbywa się m. in. przy pomocy lampy 
sollux, borowiny czy fango. Gdy niezbęd-
ne jest zastosowanie krioterapii, galwa-
nizacji czy jonoferezy Centrum Zdrowia 
jest miejscem, w którym można z nich 
skorzystać. Podobnie jak z rozmaitych za-
biegów związanych z elektroterapią czyli 
leczeniem schorzeń za pomocą różnego 
rodzaju prądów leczniczych (prądy Ber-
narda zwane Diadynamik, Prądy Tens, 
Prądy Interferencyjne określane również 
mianem Nemeca, Prądy Kotz). W placów-
ce wykorzystywany jest również nowo-
czesny sprzęt niezbędny do zastosowania 
hydroterapii (wirówka kończyn górnych 
i dolnych, kąpiel perełkowa i perełkowo 
– ozonowa), magnetoterapii, terapii lase-

rem i ultradźwiękami. W ofercie można 
znaleźć specjalistyczny trening respira-
cyjny przy pomocy unikatowego urządze-
nia mobilnego jakim jest Spiro Tiger.

W bogatej ofercie masaży znajduje się 
m. in. drenaż limfatyczny, masaż mio-
dem, gorącymi kamieniami, masaż twarzy 
i stóp. Jeśli ktoś potrzebuje zwyczajnie 
rozluźnić mięśnie, to w Centrum Zdrowia 
może skorzystać również z masażu relak-
sacyjnego.

Gdzie znajdziesz pomoc?
Jak widać oferta Centrum Zdrowia w 

Nowogardzie jest niezwykle szeroka. Wy-
mienione zabiegi i terapie to tylko cześć 
sposobów w jaki Agata Maciąg- Dawi-

dowska i Krzysztof Konior od lat poma-
gają swoim pacjentom. Warto skontakto-
wać się osobiście z tą placówką rehabili-
tacyjną i poznać jej pełną ofertę. Można to 
zrobić dzwoniąc pod numery telefonów, 
można skontaktować się za pośrednictwo 
facebooka lub po prostu udać się do od-
nowionego, biało – zielonego budynku 
przy ulicy Wojska Polskiego 72 (wjazd 
na parking od ulicy Traugutta). Pacjenci 
Centrum Zdrowia mogą mieć pewność, 
że tamtejsi specjaliści dobiorą zabiegi od-
powiednie dla poszczególnych schorzeń i 
urazów, a tym samym udzielą jak najlep-
szej pomocy.

Inicjatorami powstania 
Centrum Zdrowia są znani  

i cenieni rehabilitanci  
Agata Maciąg-Dawidowska  

i Krzysztof Konior.

Oferta Centrum Zdrowia  
jest niezwykle szeroka.  

Pomoc znajdą tu zarówno 
pacjenci zmagający się z 

kontuzją sportową jak i osoby  
z poważnymi dysfunkcjami 

neurologicznymi.

Nowa elewacja - widok od strony ul. Traugutta

Rejestracja Centrum Zdrowia - ul. Wojska Polskiego 72

Wanna do hydromasażu

Oficjalne otwarcie placówki od-
będzie się w sobotę 24 marca. 

Tego dnia będzie można obejrzeć 
naszą placówkę od środka, poroz-
mawiać z naszymi specjalistami. 

Do Państwa dyspozycji będą 
wszystkie stanowiska fizykoterapii, 
rehabilitacji czy integracji senso-
rycznej. Nasi fizjoterapeuci odpo-
wiedzą na wszelkie nurtujące Pań-
stwa pytania. Na naszych gości cze-
ka drobny poczęstunek i lampka 
szampana. 

Zaczynamy o godzinie 9.30 a 
nasze Centrum Zdrowia będzie 
tego dnia do Państwa dyspozycji 
do godziny 17.00.

Zapraszamy serdecznie
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Upadłość konsumencka
Masz długi, których nie możesz spłacić, nie 
prowadzisz działalności, nie masz majątku. 

Pomogę zgłosić upadłość. 
Konsultacje darmowe
Tel. 669 681 080, 

www.szczecin-syndyk.pl 
restrukturyzacjakonsumenta@gmail.com 

SkUP 
kamienia polnego 
i porozbiórkowego 

604 164 710 

ZaTrUDNIę 
operatora koparki 

i  kierowcę C+e 
692 462 654 

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

Opiekunki  Niemcy
- Sprawdzone oferty! 
Tel. 91 506 55 55

Sprzedam 
działkę 23 ar
pod warsztat lub inną 

działalność gospodarczą. 
Tel. 695 100 700 

reklama reklama reklama

Gospodarstwo rolne w kościuszkach koło Nowogardu  

zatrudni:
PraCOWNIkÓW PrZY PrODUkCJI DrOBIU

Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie.
CV proszę wysyłać na adres: biuro.ferma@wp.pl 

tel. kontaktowy 602 299 789

 

WYMAGANIA:
- aktualne prawo jazdy kategorii C+E
- świadectwo kwali�kacji zawodowej
- aktualne orzeczenie psychologiczne
- cyfrowa karty kierowcy
 OFERUJEMY:
- atrakcyjne wynagrodzenie wypłacane w terminie
- nowoczesne auta marki DAF, MERCEDES, MAN.
- praca w systemie tygodniowym  
- ubezpieczenie grupowe

POSZUKUJE 
KIEROWCÓW  

KAT. C+E

TELEFON: +48 603 129 069,  785 900 833 
Jedności Narodowej 23A, 72-130 Maszewo

Firma  w Maszewie 

ZATRUDNI
 

Głównego Księgowego /
Główną Księgową

Tel. 603 129 069 

Miejsce pracy: Maszewo
WYMAGANIA:
• Prowadzenie ksiąg rachunkowych (handlowych) zgodnie 
   z przepisami rachunkowymi i podatkowymi
• Sporządzanie deklaracji podatkowych VAT, CIT oraz ZUS i GUS
• Sporządzanie uproszczonych i rocznych sprawozdań finansowych (Bilans, RZiS)
• Przygotowywanie sprawozdań finansowych i raportów na potrzeby zarządu 
   oraz instytucji zewnętrznych
• Reprezentację firmy przed organami kontroli 
   i instytucjami finansowymi (GUS, US, ZUS)
• Min. 2 letnie doświadczenie na stanowisku Głównego Księgowego
• Obsługa w zakresie kadr/płac
• Sumienność w wykonywaniu obowiązków
OFERUJEMY:
• atrakcyjne wynagrodzenie wypłacane w terminie
• zapewniamy stabilną pracę w miłym zespole
Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesyłanie aplikacji zawierających CV 
wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Informujemy, iż nadesłanych 
ofert nie zwracamy.  Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie 
z wybranymi kandydatami.

USŁUGI 
KSIĘGOWE

kadrowo-płacowe i JPK
szybko, sprawnie. 

691 374 021, 726 601 608 

NOrDSaNIT  
zatrudni :

- magazyniera-kierowce
- Panią do prac porządkowych

Tel. 601 544 530

ZOrGaNIZUJ Dla SIeBIe SOBOTę  Dla ZDrOWIa 
- "PrOFIlakTYka raka PIerSI"

WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ 
z TERENU GMINY NOWOGARD i OKOLIC

DNIa 7 kwiecień 2018r.
organizuję wyjazd na badania mammograficzne do NZOZ Me-
dical Care CRiDO Szczecin Zdroje.
Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje tel.505-393-636 

 PamIęTaJ! O ZDrOWIe mUSISZ ZaDBaĆ Sama!
                                                                 Serdecznie Zapraszam  Lidia Bogus

Wicelider sprawdzi formę Pomorzanina

Podtrzymają serię bez porażki?
W najbliższą sobotę (24 marca), o godzinie 15:00, na stadionie w Płotach piłkarze Pomo-
rzanina Nowogard zagrają ze Światowidem 63 Łobez, obecnym wiceliderem rozgrywek. To 
bardzo ważny mecz w kontekście awansu, nowogardzianie tracą do Światowida 10 punktów 
i porażka przekreśli już ich szansę na miejsce premiowane awansem. 

Po raz kolejny na stadionie w 
Płotach piłkarze z Nowogardu 
rozegrają swój „domowy” ligowy 
mecz. Tym razem rywal będzie 
zdecydowanie bardziej wyma-
gający niż Orzeł Łożnica. Pod-
opieczni Zbigniewa Gumienne-
go zagrają z wiceliderami roz-
grywek Światowidem Łobez. 
Rywale do tej pory wywalczyli 

35 punktów, a to o 10 punktów 
więcej niż Pomorzanin. Świato-
wid może pochwalić się najlep-
szym wyjazdowym bilansem w 
całej lidze – 4 zwycięstwa, 3 re-

misy i żadnej porażki, a wszyst-
ko to przy 16 strzelonych i 8 stra-
conych golach. Nowogardzianie 
z kolei jeszcze nie przegrali na 
własnym boisku, notując 6 zwy-

cięstw i dwa remisy, przy czym 
mogą pochwalić się świetną sku-
tecznością 22 strzelone i tylko 5 
straconych goli. Do tego Pomo-
rzanin od 11. kolejki jest niepo-
konany, to w sumie już 6 spotkań 
z rzędu, w których 4 razy nowo-
gardzianie wygrali i dwukrotnie 
remisowali. Jeśli ktoś może prze-
rwać serie bez wyjazdowej po-
rażki Światowida, to statystyki 
wskazują właśnie na podopiecz-
nych Zbigniewa Gumiennego. 
Dodajmy, że w rundzie jesien-
nej Pomorzanin przegrał w Łob-
zie 2:1, choć był to wyrównany 
mecz i wynik mógł być zupełnie 
inny przy nieco lepszej skutecz-
ności. Przy artykule publikujemy 
komplet gier zaplanowanych na 
18. kolejkę. 

KR

Klasa Okręgowa gr. Szczecin Płn. 2017/2018
18. kolejka:
Jantar Dziwnów – Polonia Płoty  (24.03. 14:00)
Promień Mosty – Odrzanka Radziszewo (24.03. 14:30)
Ina Ińsko – Masovia Maszewo  (24.03. 15:00)
Pomorzanin Nowogard – Światowid Łobez (24.03. 15:00)
Sarmata Dobra – Iskierka Szczecin  (24.03. 15:00)
Ehrle Dobra Szczecińska – KP Przecław (24.03. 16:00)
Błękitni Trzygłów – Orzeł Łożnica  (24.03. 16:30)
Mewa Resko – Sparta Gryfice  (25.03. 15:00)

We wrześniu na boisku w Łobzie było sporo walki, jednak wówczas lepiej do tego 
spotkania przygotowani byli gospodarze

B
A
N
E
R
Y oraz

WYDRUKI
WIELKOFORMATOWE

e-mail: gra�k@domjudy.pl

NA
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z projektem 

z dostarczeniem

tel. 91 577 2007
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Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

pn., wt. - 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

ENDOKRYNOLOGICZNY
Lek. med. Adriana Dubińska-Walczak

specjalista chorób wewnętrznych
- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

CHORÓB CUKRZYCY I NADCIŚNIENIA
Lek. Ewa Zdawska

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista diabetolog 

GABINETY MEDYCZNE

Bezpłatne kursy języka niemieckiego 
dla opiekunów osób starszych. 

Ilość miejsc ograniczona. 
Po kursie gwarantowana praca,  

duża baza ofert i atrakcyjne zarobki. 

Zadzwoń 517 175 599.                          

Firma AGRO TRANS  Spółka z o.o. 
z siedzibą w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów ciężarowych 
(prawo jazdy kategoria C+E)

tel. 91 39 27 322, kom. 502 671 607, 502 671 609

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

• naprawy • oleje CASTROL
• akumulatory Bosch, Varta

 bieżące
• serwis klimatyzacji
• przeglądy okresowe
• serwis opon
• diagnostyka komputerowa
• wymiana rozrządu

Ponad 10-letnie doświadczenie w pracy  
na stanowisku mechanik w serwisie TOYOTY

Sąpolnica 25 
72-200 Nowogard 

tel. 608 690 831

Zapewniamy atrakcyjne ceny

przeglądy okresowe w TOYOTACH i nie tylko

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

Zamienię mieszkanie w Nowogardzie 
o pow. 68m2, 

przy ulicy Warszawskiej, (po remoncie) 
na 4 piętrze, na mniejsze parter lub 1 piętro, 

tel. 668 452 615

Badania wody i ścieków - tel. 91 392 74 75

Wywóz nieczystości ciekłych - 91 392 36 77

Roboty inżynieryjno-budowlane oraz

warsztat naprawy pomp - 91 392 36 77

Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków - 91 392 07 11

Czyszczenie kanalizacji 
i odwadniania osadów ściekowych 

- 91 392 36 77
POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE - 994

                           Przedsiębiorstwo 
Usług Wodnych i Sanitarnych sp. z o.o.
ul. 3 Maja 14/2, 72-200 Nowogard

tel. 91 392 07 11, 91 392 07 17

Wykręcanie urwanych 
świec żarowych

Resko sprzedam
mieszkanie 

2 pokoje o pow 56,00 m2

ogrzewanie gazowe,
 piwnica, garaż 

tel. 519 830 587

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

KUPIĘ DREWNO
tartaczne

świerk, sosna, brzoza, topola

tel. 697 174 369

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś w rodzinie. 

Grupa aa mieszko zaprasza w każdy 
wtorek o 9.00 i 16.00  pod ratuszem.

r e k l a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789
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OGŁO SZe NIa drob ne
NIerUCHOmOŚCI

•	 Sprzedam tanio działkę budowlaną w ko-
ściuszkach 1202 m2. Przy działce prąd, woda, 
kanalizacja, dojazd utwardzony w pobliżu je-
ziora. 575 345 659 

•	 Do wynajęcia lokal handlowy ok. 40m2 ul. 
Kościuszki 2g Nowogard. 693 850 197

•	 Sprzedam działki budowlane w pełni uzbro-
jone. Już z planem zagospodarowania prze-
strzennego. Oszczędzasz czas i pieniądze! 
693 850 197 Najlepsze ceny w Nowogardzie, 
Osiedle Słoneczne. 

•	 Do wynajęcia pomieszczenie na biuro 
11m2, I piętro, Nowogard. Ul. 700 lecia 
17b. Tel. 501 549 818

•	 Sprzedam działki budowlane w karsku 
przy drodze. 691 664 658

•	 Do wynajęcia lokal pod działalność gospo-
darczą. 609 24 58 16 

•	 Kupię działkę budowlaną w Nowogardzie 
min 15 ar 696160731

•	 Do wynajęcia lokal 22m2 ul. Rtm. Pileckiego 
2a. Tel. 694 022 406, 695 209 162 

•	 Do wynajęcia pokój. 604 279 006

•	 Sprzedam mieszkanie bezczynszowe M2 
56m2, Wierzbięcin 18/12. Tel. 605 470 602

•	 Wynajmę halę 155 m 2, tel. 600 954 709

•	 Sprzedam 1/2 domu w Wierzbięcinie. Tel. 600 
262 231

•	 Sprzedam działkę budowlaną 42 ar przy. ul. 
Kościuszki Nowogard. Tel. 507 577 122 

•	 Sprzedam działkę rolną 20 ha z budynkami, 
20tys/1ha do negocjacji, Taczały, gm. Resko. 
798 681 717 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 40m2 
na parterze z garażem przy ul. Boh. Warsza-
wy. Tel. 725 836 238

•	 Sprzedam w atrakcyjnej cenie duży dom w cen-
trum Dobrej, duże podwórko, garaż. Tel. 508 513 
824

•	 Zamienię dom w Dobrej na mieszkanie w Nowo-
gardzie, Goleniowie, Szczecinie. Tel. 508 513 824

•	 Sprzedam mieszkanie czteropokojowe 72m2 
IV  piętro po remoncie, wyposażone. 781 011 
194

•	 Sprzedam mieszkanie 58,6m2, niski czynsz, 
Osiedle Bema. Tel. 602 638 177 

•	 Kupię mieszkanie 3 lub 4 pokoje min. 60m2. 
500 508 904 

•	 Sprzedam ogród działkowy w atrakcyjnej lo-
kalizacji z widokiem na jezioro. 502 642 029

•	 Szukam mieszkania w Nowogardzie do II pię-
tra. 789 021 833 

•	 Kupię mieszkanie na Osiedlu Bema 602 643 
408

•	 Sprzedam piętro domu do remontu. Tel. 504 
89 89 80 

•	 Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 63m2 w 
Wierzbięcinie. Tel. 669 823 060, 723 620 134 

•	 Sprzedam mieszkanie Goleniów 50m2, III pię-
tro 3 pokoje. Kuchnia, przedpokój, łazienka, 
WC, balkon, piwnica. Mieszkanie całkowicie 
umeblowane. 696 448 744

•	 Kawalerka do wynajęcia w Goleniowie. 501 
814 871 

•	 Pokój do wynajęcia. 501 814 871 

•	 Działki budowlane na ul. asnyka. 501 307 
666

•	 Sprzedam mieszkanie 66,9m2, Radosław. 510 
656 812 

•	 Kupię mieszkanie od 65m2-100m2, minimum 
3 pokojowe z balkonem za gotówkę! 726 080 
611

•	 Zamienię kawalerkę na większe mieszkanie 
w Nowogardzie. Tel. 790 746 200

•	 Sprzedam dom Nowogard. Tel. 691 10 02 49 

mOTOrYZaCJa
•	 Sprzedam amortyzatory, sprężyny i chłodni-

ce (do przodu) do Jetta i Golfa. 605 576 908

•	 Sprzedam Kia Clarus, 2001, 1,8 benzyna + gaz 
(założony 2012 r., 80 litrów butla), 181.000 km 
- serwisowany, srebrny met. sedan, opony zi-
mowe, nowa chłodnica klimatyzacji, weba-
sto, el. szyby, centralny zamek, nowe klocki 
hamulcowe, rozrząd, cały układ wydechowy, 
inne. Cena 4850zł, zadbany, tel. 605 522 340.

•	 Sprzedam Opel Astra 1.4, rok 2000, samo-
chód garażowany w bardzo dobrym stanie. 
Tel. 661 242 151

•	 Opony 8.25x20, 7.50x20 sprzedam. Tel 600 
182 682 

•	 Opela Omega 2,5 dti 2001 rok produkcji, 
6800 zł., Honda VT 650 poj., 1992 rok prod., 
5200 zł, Jeppgrand-Cherokee 2.5 TDI ,1995r., 
7200 zł. Tel. 693 162 198

rOlNICTWO
•	 SPRZEDAM – kaczki, gęsi  skubane. 

796759414

•	 Sprzedam tuczniki. 606 576 417

•	 Kupię marchew od rolnika. 512 340 806 

•	 Sprzedam ciągnik MTZ 82 TS rok 96 i Ursusa 
C330. Tel. 501 086 565 

•	 Orka, talerzówka ciężka siew agregatem. 
Tel. 608 01 39 95 

•	 Sprzedam wóz konny. 91 39 18 006

•	 Sprzedam działkę o pow. 2,4 ha Brzozo-
wo 9. 

•	 Prosiaki sprzedam, 60 sztuk. Tel. 725 806 787 

•	 Sprzedam ule, miodzierkę do kręcenia 
miodu i inne akcesoria. 668 439 259

•	 Sprzedam świnie mięsne i dwie kany alumi-
niowe do dojarek. 696 807 922  

•	 Sprzedam pszenżyto jare 700 kg, 65 zł /100 
kg. 799 307 974 

•	 Sprzedam sadzarkę do ziemniaków, brony 
zawieszone, pług trzyskibowy, kultywator, 
kopaczkę dwurzędową. Tel. 723 195 168

•	 Kury nioski odchowane powyżej 7 tyg sprze-
dam od 26.03.18r. Gospodarstwo Rolno-Dro-
biarskie Żabowo 13. 91 39 106 66, 510 127 
838 

•	 Rzepak jary, zboża sprzedam. Tel. 502 853  
573 

•	 Grykę sprzedam i mieszalnik 1 tona. 603 467 
609 

•	 Pszenżyto jare kupię. Tel 502 853 573 

•	 Sprzedam tuszki królicze. 669 610 925

•	 Sprzedam facalię. Tel. 793 006 469 

 USŁUGI
•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWANÓW, WY-

KŁADZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ SAMOCHO-
DOWEJ/ SKÓRZANEJ MATERIAŁOWEJ / PO-
ŚCIELI WEŁNIANEJ / LANOLINĄ/SPRZĄTANIE: 
CZYSZCZENIE FUG.TEL.604 373 143 , 794 229 
083.

•	 Pranie dywanów i tapicerki sprzątanie rów-
nież z użyciem pary, ROMTEX. 668 151 516

•	 Elektryk z uprawnieniami E+D. Tel. 607 289 
419 

•	 mONTaŻ meBlI, fachowość i doświadczenie 
tel. 608 317 548,

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 715 839

•	 malowanie, montaż paneli podłogowych i 
inne drobne naprawy wykona “złota rącz-
ka”. 91 39 22 783, 784 79 22 70

•	 FIrma USŁUGOWa „Zielona”. Wynajem sal 
na konferencje, zebrania, szkolenia. 91 39 
26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią działalno-
ścią przyjmie zlecenie na budowę domów 
od podstaw, przekładek dachów, docieple-
nia, układanie kostki, różne rodzaje. Tel. 607 
137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy za go-
tówkę na raty laptopy tablety telefony. Sku-
pujemy laptopy telefony. Adres Nowogard 
700Lecia 15 I piętro nad apteką tel 91-577-
53-73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlopowe: 
Niemcy, Holandia, Austria, Anglia, Belgia, 
Norwegia. Tel. 71 385 20 18, 601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróżnienie 
mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 343 638 

•	 AGENCJA REKLAMOWA VIZART, oprawianie 
prac w 2 minuty, bindowanie, wydruki, ksero, 
laminowanie, Nowogard ul. 700 lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim)Tel. 605 522 340 

•	 Przepisywanie prac (licencjackich, magister-
skich i innych), dokumentów, CV, listów mo-
tywacyjnych, Szybko, solidnie. Agencja rekla-
mowa Vizart  Nowogard ul. 700 lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim)Tel. 605 522 340.

•	 regulacja, naprawa, konserwacja okien i 
drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 668 
343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 988 735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, układanie kostki 
granitowej, polbruku. 726 403 937

•	 Naprawa aGD Nowogard. 698 352 406

•	 Budowa domów, ogrodzenia wolne terminy. 
Tel. 605 580 496 

•	 Solidnie, fachowo, szybko, okna i drzwi z li-
stwowaniem, wykonam każdy remont miesz-
kania. 665 715 273 

•	 Firma remontowa-wykończeniowa. Ma-
lowanie, szpachlowanie, płytki, panele. 
Tel. 534220317

•	 Matematyka. 668 17 12 12 

•	 Przyjmę psy na strzyżenie za niewielką opła-
tą. Skończyłam kurs groomerski. 794 902 108 

•	 Kompleksowe wykończenia wnętrz domów i 
mieszkań. 660 143 113 

•	 Remonty, wykończenia, wykonam. 608 364 
330 

•	 Docieplanie budynków, malowanie, szpa-
chlowanie, glazura, hudraulika, regipsy, pod-
łogi, adaptacje poddaszy. Tel. 600 626 268 

PraCa
•	 aktivmed24.pl Opiekunki Seniorów Niem-

cy. Premie wakacyjne, 530555015

•	 amBerCare24 Opiekunki do Niemiec, 
wymagany j. niemiecki komunikatywny, 
zarobki netto do 1500 euro/mies., wyjaz-
dy od zaraz, sprawdzone oferty, legalnie 
737 451 825, 737 886 919, 737 489 914

•	 Spawaczy zatrudnię. atrakcyjne wynagro-
dzenie. 503 032 234 

•	 Przyjmę do pracy ekspedientkę odpowie-
dzialną, sumienną. 797 394 807 

•	 Zatrudnię elektryków – pomocników elektry-
ków, dorywczo do prac biurowych. 606 824 
461

•	 Zatrudnię do dociepleń i elewacji z doświad-
czeniem. 782 860 130

•	 Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopo-
we Niemcy, Holandia, austria, anglia, Bel-

gia, Norwegia. Tel. 71/385 20 18, 601 75 
97 97

•	 Zatrudnię pracowników budowlanych. Tel. 
695 264 594.

•	 Przyjmę do pracy ekspedientkę odpowie-
dzialną, sumienną. 797 394 807 

•	 Zatrudnię tynkarza. 502 103 432 

•	 Zaopiekuję się osobą starszą, dzieckiem, zaj-
mę się sprzątaniem w godzinach 9.00-15.00,. 
Tel. 517 983 502 

•	 Przyjmę pracownika budowlanego. 607 654 
692

•	 Zaopiekuję się osobą starszą w życiu co-
dziennym od 9-17.00. Tel. 733 794 989

•	 Przyjmę do pracy ekspedientkę lub na staż. 
Sklep spożywczo-przemysłowy. Tel.  887 15 
12 74

•	 Zaopiekuję się osobą starszą Gryfice, Gole-
niów, Nowogard. 517 983 502 

•	 Firma z siedzibą w Nowogardzie zatrudni 
kreślarza/projektanta instalacji i sieci sa-
nitarnych. Tel. 609 250 383.

•	 Przyjmę do sklepu Lewiatan na 5 Marca na 
pół etatu. 667 974 022 

•	 Ferma Drobiu gm. Osina przyjmie pracowni-
ka fizycznego. 506 428 241

•	 Zakład hodowlany zatrudni brygadzistę. Fer-
ma Drobiu gmina Osina. 511 731 352 

•	 Przyjmę do pracy w lesie. Tel. 726 075 264 

•	 Budowlaniec-zdun potrzebny do postawie-
nia otwartego paleniska-kominka. Tel. 660 
206 833

•	 Potrzebny Pan do pomocy w pracach wio-
sennych w ogrodzie. 501 307 666 

•	 Potrzebny budowlaniec – stolarz do posta-
wienia kilku elementów architektury ogro-
dowej 502 103 432 

•	 Podejmę opiękę nad osobą starszą lub sprzą-
tanie. 513 996 234

•	 Poszukuje pracy jako kierowca kat. BT. 661 
143 274 

•	 Poszukuje opiekunke do osoby starszej. 512 
427 899 po 16

•	 Chętnie przyjmę dorywczo osobę znającą się 
na pracach     ogólnobudowlanych,- wykoń-
czeniowych tel. 660 206 833

•	 montaż okien PCV i alU zatrudnię. 663 
600 601 

•	 Zatrudnię pracownika biurowego wyma-
gania: znajomość języka angielskiego, 
biegła obsługa komputera, komunika-
tywność. Tel. 663 600 601 

INNe  
•	 Sprzedam drewno suche tanio. 691 848 026

•	 Drewno, bukowe, dębowe, pocięte, porą-
bane. Tel. 603 353 789 

•	 Sprzedam drewno opałowe. 667 788 820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 kg. 790 285 
382

•	 Sprzedam drewno kominkowe olchę. 730 
744 751 

•	 Sprzedam smartwatch, SAMSUNG GEAR FIT 
SM-R350 CZARNY, nowy nieużywany w pu-
dełku, cena do uzgodnienia, tel. 605 522340

•	 Ogrodzenie ogrodowe, metalowe ramka z 
katownika w srodku zbrojene /wzor/ prento-
we wymiar 2,0m x 1,0 m+ slupek razem szt 16 
oraz furtka 90 x 90cm z zamkiem ogrodzenie 
jest jeszcze zamontowane cena za 1 kpl. 50 
zl z powodu modernizacji ogrodzenia sprze-
dam - okazja ! stan dobry tel 691 686 772

•	 Piece gazowe c.o.vaillant z niemiec dwu-
funkcyjne wiszace po przegladzie serwiso-
wym do mieszkania,domu cena od 1.200zl 
sprzedam tel 691 686 772 

•	 Piece gazowe c.o tylko ogrzewanie stoja-
ce zeliwne lub wiszace niemeckie vaillant za-
plon elektroniczny wysoka jakosc do miesz-
kania,domu,sklepu itp po przegladzie serwi-
sowym cena od 1.000 zl tel 691 686 772

•	 Sprzedam meble Amelia : łóżko z matera-
cem, komoda, szafa z nadstawką, szafka noc-
na oraz łóżko dziecięce z szufladami. 605 522 
340

•	 Sprzedam nowy materac 16x80x200. Tel. 603 
531 816

•	 Sprzedam organy Yamaha YPT - 230, bardzo 
mało używane, w pudełku. tel 605 522 340 
Sprzedam dużą klatkę dla świnki morskiej, 
lub innego zwierzaka, tel. 605 522 340

•	 Sprzedam łóżko dziecięce z szufladami, pół-
kami, z materacem - kolor szaro biały wymia-
ry: dł. 223 cm, szer. 95 cm,wys. 110 cm, oraz 
biurko do kompletu, tel. 605 522 340

•	 Sprzedam odkurzacz piorący ZELMER WOD-
NIK QUATTRO 616.6, elementy piorące nie-
używane nowe, cena do uzgodnienia, tel. 
605 522 340

•	 Sprzedam meble kuchenne i narożnik ku-
chenny. 605 476 580 

•	 Sprzedam dywan, kolor brązowy jednolity, 
wymiar 3,5*2,15 m, cena do uzgodnienia, tel. 
605 522 340

•	 Sprzedam kafle z pieca kaflowego. 889 354 
058 

•	 Sprzedam łóżko rehabilitacyjne 2 materace, 1  
odleżynowy. 607 299 862 

•	 Przyjmę telewizor i radio. 573 943 221

•	 Zbiornik stalowy na podwoziu jednoosio-
wym sprzedam. Tel. 600 182 682 

•	 Kupię zbiornik na wodę z wężownicą do pod-
łączenia do kuchenki. tel. 660 206 833

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

Na sprzedaż dom 400 m2

w Nowogardzie

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:

kontakt: 785 601 002

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy

Sprzedam mieszkanie 
własnościowe w centrum 

Nowogardu o pow. 60 m2, 
IV piętro – cena 210 tys. zł. 

Tel. 608 392 453

Drewno opałowe 
liściste mieszane
 tanio sprzedam 

 506 012 706, 
506 012 704
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INFOrmaTOr lOkalNY - NOWOGarD
Telefony alarmowe
Policja  - 997, 112
Komisariat Policji Nowogard - 91 57 92 316
Straż pożarna  - 998
Posterunek PSP Nowogard - 91 39 20 118
Pogotowie ratunkowe - 999
Stacja Pogotowia Ratunkowego 
w Nowogardzie - 91 43 26 103
Pogotowie gazowe  - 992
Pogotowie energetyczne - 991
Pogotowie wodn.-kanal. (PUWiS) 
 - 91 39 20 711; 994

Dyżur nocny
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna   
 - 91 39 78 430; 
 609 361 999; 
 665 283 928

Przychodnie - poradnie
Szpital - centrala - 91 39 21 356
Praxis - SZOZ - 91 39 20 787
Praxis - Centrum 
okulistyczno-optyczne - 91 39 27 272
POZ Przychodnia przyszpitalna  
 - 91 39 21 800 
 91 39 21 806
Medyk - 91 39 22 921
PRAXIS 2 - M. Drobińska - 91 39 25 943
NZOZ “Sanus” - 91 39 26 960
NZOZ “Pro-med” - 91 39 26 740
NZOZ “Leks” - 91 39 25 525
NZOZ “Baby-med”  - 91 39 26 013
Mardent - gabinety lekarskie  
 - 91 39 22 633
Revital - Ośrodek Rehabilitacji 
i Odnowy Biologicznej - 91 39 21 467; 
 609 456 577
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne 
 - 91 39 20 926
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
dzieci, młodzieży i ich rodzin 
 - 91 39 20 743
Warsztaty terapii zajęciowej - 91 39 25 282
Zakład domowej opieki długoterminowej - 
91 39 26 531; 
 509 142 650
Stomatologia
Praxis - Centrum stomatologiczne  
 - 91 39 26 999
Pracownia protetyki stomatologicznej
Danuta Drapikowska  - 91 39 26 870
Protetyka stomatologiczna 
- Elżbieta Wysocka 
i Kazimierz Trojanowski - 91 39 26 107
“Nowo-dental” B. Szulejko  
 - 91 39 21 467
“Dental - med”  - 91 39 22 098; 
 504 069 800
Lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz  
 - 91 39 25 003; 
 603 705 630
Lek. Stom. Andrzej Rynkiewicz
pogotowie stomatologiczne - 607 771 777
lek. Stom. D. Wałęga - Bąk - 604 441 609
lek. stom. A Mogilnicka - 506 606 955
lek. stom. E. Rosa - 532 512 703
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 39 26 639
lek. stom. M. Andrzejewska - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 601 736 804

Urzędy
Urząd Miejski  
 - 91 39 26 200
Biuro Obsługi Interesanta w UM  
 - 91 39 26 214
Biuro Rady w UM - 91 39 26 210

Urząd Stanu Cywilnego - 91 39 26 230
Wydział Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środow. 
 - 91 39 26 243
Wydział spraw społecznych i obywatelskich
Meldunki - 91 39 26 213
Dowody osobiste - 91 39 26 215
Zarządzanie kryzysowe - 91 39 26 234
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
Geodezji i Rolnictwa - 91 39 26 226
Wydział Rozwoju Lokalnego, 
Funduszu, Kultury i Sportu - 91 39 26 293
Wydział Inwestycji i Remontów  
 - 91 39 26 241
Biuro Podatków i Opłat - 91 39 26 217
Referat Edukacji - 91 39 25 464
Zarząd Budynków Komunalnych  
 - 91 39 26 267
Powiatowy Urząd Pracy f/Nowogard 
 - 91 39 21 376;  
 91 39 21 813
Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii - 91 39 21 118
w nagłych wypadkach - 609 740 647

Wydział komunikacji
Rejestracja pojazdów - 91 57 92 702
Prawo jazdy - 91 57 92 703
Fax - 91 39 21 852

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik - Dorota Maślana - 91 39 26 248
Świadczenia rodzinne
- A. Lalik  - 91 39 26 268
Dział usług opiekuńczych 
- B. Ziółkowska - 91 39 20 200

Poczta
ul. 3 Maja - 91 39 21 300; 
 91 39 21 183
ul. Warszawska - 91 39 20 834

Nadleśnictwo Nowogard - 91 39 20 640
Zakład karny Nowogard - 91 43 26 600

Gabinety weterynaryjne
Danuta Czerwińska
ul. J. Wybickiego 2 - 91 39 23 786
Animal-Vet
ul. Zielona - 666 135 133
Janusz Soroka
ul. L. Okulickiego 6  - 570 656 616
Zdzisław Truszyński
ul. T. Kościuszki 21 - 91 39 21 801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 38 - 91 39 20 814
Szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1 - 91 39 26 270
Szkoła Podstawowa nr 2 - 91 39 26 274
Szkoła Podstawowa nr 3 - 91 39 26 291
Szkoła Podstawowa nr 4 - 91 39 23 028
SP w Długołęce - 91 39 10 492
SP w Orzechowie - 91 39 10 994
SP w Strzelewie - 91 39 10 224
SP w Żabowie - 91 39 10 694
SP w Błotnie - 91 39 10 190
SP w Wierzbięcinie - 91 29 10 795
I Liceum Ogólnokształcące - 91 39 20 213
Liceum Ogólnokształcące nr II - 91 39 25 107
ZSP im. Stanisława Staszica - 91 39 21 162
Prywatne Publiczne Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych; 
Niepubliczna Szkoła Policealna  
 - 91 39 26 691
Prywatne Liceum Ogólnokształcące
 Zaoczne Centrum Edukacji Zdroje  
 - 91 39 25 494

Prywatne Policealne Studium Zawodowe  
 - 91 39 22 181
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  
 - 91 39 20 108

Przedszkola i żłobki
Przedszkole nr 1
ul. Żeromskiego - 91 39 26 286
Przedszkole nr 3
ul. J. Poniatowskiego - 91 39 26 288
Przedszkole nr 4
ul. T. Kościuszki - 91 39 26 287
Zielone Przedszkole
ul. Zielona - 91 39 26 691; 
 505 388 292
Artystyczne Przedszkole 
Kraina Fantazjiul. Gen. J. Bema - 660 797 838
“Promyczek” Specjalistyczny 
punkt przedszkolny, 
ul. Boh. Warszawy - 609 931 469
Niepubliczny Żłobek "Maluszkowo”
ul. ks. Racibora - 534 015 943
Niepubliczny “Malinowy Żłobek”
ul. Boh. Warszawy - 604 873 917

kultura
Miejska Biblioteka Publiczna  
Dyrektor - 91 39 26 260
Czyt. dla dorosłych - 91 39 26 261
Nowogardzki Dom Kultury  
Sekretariat - 91 39 26 283
Biuro kina/ dział imprez i promocji 
 - 91 39 25 779
Kasa - 91 39 26 262

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP - 91 39 26 370; 
 506 081 328
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego   
 - 91 39 21 004
Parafia pw. MB Fatimskiej  
 - 91 39 21 592

Usługi pogrzebowe 
J. Furmańczyk, Zakład Pogrzebowy  
 - 91 39 21 767
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  
 - 692 354 065
MEMORIS G. Śmigiel - 693 230 190

apteki
Centrum Zdrowia
ul. 700-lecia - 91 57 62 139
Majowa
ul. 3 Maja - 91 30 70 708
Cefarm
ul. Plac Wolności - 91 39 20 203
Cardia
ul. 700 - lecia - 91 39 21 330
Niebieska
ul. 15 Lutego - 91 43 26 177
Asa
ul. Warszawska - 91 39 20 494
Niebieska 2
ul. Kościuszki - 91 57 90 830
Nowa Farmacja
ul. Bohaterów Warszawy - 91 57 30 437

Taksówki - 91 39 20 260

Pomoc drogowa
Grzegorz Irzymski - 91 39 22 402; 
 601 893 944
Andrzej Słomski - 665 770 442
Krzysztof Pietrzak - 601 938 293
R&J MIX - 608 731 620

Urząd Gminy
Wójt - 91 39 10 390
Kierownik USC, St. ds. obywatelskich
 i ewidencji ludności  - 508 499 549
St. ds. podatków i opłat  - 508 499 661
St. ds. zarządzania kryzysowego, obrony cy-
wilnej i ochrony środowiska  - 508 499 580
Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami  
 - 508 499 247
St. ds. obsługi organów Gminy, działalności 

gospodarczej, kultury i zdrowia  - 508 499 567
St. ds. funduszy zewnętrznych, promocji, 
turystyki i sportu  - 508 499 620
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik Anna Kaliczyńska - 508 499 534
Pracownicy socjalni - 508 499 561
 508 499 483
Asystent rodziny Patrycja Bielej - 508 499 621
Gminna Biblioteka Publiczna
Kierownik Krzysztof Górecki - 91 39 10 305

Szkoła Podstawowa im. B. Malinowskiego
Dyrektor Tatiana Olbert - 91 39 10 389
Sekretariat - 91 39 10 380
Przychodnie
NZOZ “Proximus” - 91 39 10 310
Punkt apteczny - 91 39 11 611
Poczta - 91 39 10 323
Parafia pw. NP NMP w Osinie - 91 39 10 386

INFOrmaTOr lOkalNY - OSINa

Materiał                                      cena do 100 kg cena powyżej 100 kg
1. Miedź                   18,00 zł/kg               19,00 zł/kg
4. Mosiądz       11,00 zł/kg               11,50 zł/kg
5. Akumulatory         2,50 zł/kg                 2,70 zł/kg
6. Felgi aluminiowe        4,80 zł/kg                 5,00 zł/kg
7. Ołów          5,20 zł/kg                 5,50 zł/kg
8. Aluminium elektryczne       5,00 zł/kg                5,50 zł/kg
9. Aluminium grube        4,20 zł/kg                4,50 zł/kg
10. Aluminium niesort       3,80 zł/kg                4,00 zł/kg
Materiał                                      cena do 1000 kg cena powyżej 1000 kg
1. Złom cienki (blacha)      0,58 zł/kg                0,60 zł/kg
2. Złom gruby (wsad, żeliwo)           0,78 zł/kg                0,80 zł/kg

Skup hurtowy metali kolorowych 

Przy wadze ok. 1000 kg metali kolorowych ceny do negocjacji

Firma P.P.U.H. Oskar Bonda w Nowogardzie • ul. Nadtorowa 14b

Płatne gotówką od ręki
więcej informacji  tel. 511 444 559

Do wygrania BON O WARTOŚCI 20 ZŁ do odebrania w Redakcji DN.
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowane 
prace do redakcji Dziennika.



Nr 22 (2650)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

18

www.dzienniknowogardzki.pl

ryszard Ćwirlej 
JUŻ NIkOGO NIe SŁYCHaĆ

Listopad 1926 roku. W Poznaniu 
krążą pogłoski o spodziewanej wi-
zycie Piłsudskiego. Nad bezpie-
czeństwem Marszałka ma czuwać 
komisarz Antoni Fischer. Jednak 
napięta po przewrocie majowym 
atmosfera w kraju, narastające na-
stroje antysemickie oraz ciągle 
ścierający się bolszewicy i naro-
dowcy nie ułatwiają komisarzowi 
zadania. Na domiar złego w mie-
ście dochodzi do zbrodni. Młody 
praktykant znajduje ciało zastrze-
lonego właściciela zakładu po-
grzebowego, Alojzego Kaczmar-
kiewicza. Jego siostrzeniec Ana-
stazy Olkiewicz, zasłużony w cza-
sie wojny bolszewickiej 
przodownik policji, za punkt ho-
noru stawia sobie złapanie zabój-
cy. Niedługo potem, w podobny 
sposób, ginie działacz partii naro-
dowej, mecenas Olgierd Witecki. 
Fischer nie ma ani chwili do stra-
cenia, jak najszybciej musi znaleźć 
groźnego zabójcę. Ryszard Ćwirlej 
perfekcyjnie oddaje atmosferę 
dwudziestolecia międzywojenne-
go. Jego bohaterowie przechadza-
ją się po uliczkach dawnego mia-
sta, zaglądają do barów, zatę-
chłych piwnic i cel.

KU
Po

n
 

Imię i nazwisko .......................................................................................  tel. ...............................................................  

ROZWIĄZANIE .................................................................................................................................................................
Kupon wraz z rozwiązaniem należy dostarczyć do redakcji. Spośród nadesłanych kuponów zostanie wyloso-

wana nagroda książka ufundowana przez Wydawnictwo Zapraszamy   pn-pt 8:00-18:00

Dewocjonalia - stoisko w sklepie

poleca
Różańce, 
Lichtarze

                Świece do chrztu, itp.

krZYŻÓWka z książką

Pionowo:
1. klub piłkarski z Londynu
2. cecha klasycznego wiersza
3. statek z reaktorem
4. podeszwica
5. najzimniejszy kontynent
6. kosmita z filmu Spielberga
7. do pieczętowania listów
8. powieść M. Rodziewiczówny
9. laotańska złotówka
10. zakwita wiosną, zawilec
11. karzeł
12. Stanisław, satyryk
13. tłusta wydzielina skóry
14. lud z zachodniej Afryki
15. bóg egipski
16. nie trio
17. naszyjnik z rzeźbą
18. e pół tonu wyżej
19. tworzywo na izolatory
20. torba dla ministra
21. ekonomika w zaraniu ZSRR
22. syn boga Pana (Fauna) i Symety
23. Screen, żużlowiec
24. jaźń
25. w architekturze greckiej: portyk 
kolumnowy
26. konkurent „Ariela”
27. rumieniec
28. wodzirej w bandzie
29. inicjator dadaizmu
30. delikates
31. zniekształcona żyła

32. wymuszony remis w szachach
33. rzeczne lodowe zatory
34. wyznaczony rejon, strefa
35. cięcie w szermierce
36. miasto w Ghanie
37. konkurencja narciarska
38. nadrzewny torbacz australijski
39. gobelin z Wawelu
40. miasto nad Wartą
41. Rawlison z „W pustyni i w puszczy”
42. Siergiej, ros. biathlonista, mistrz 
olimp. (1992)
43. leży w gestii ministra
44. słynny park w Wiedniu
45. litera grecka
46. trzecia planeta Układu Słonecznego
47. miasto w Rosji, port w pobliżu uj-
ścia Donu do M. Azowskiego
48. przenośnie o podłym człowieku
49. lilaki
50. konspiracyjna organizacja wojskowa
51. niezniszczalne marzenie
52. l. a. 62
53. w każdym pacierzu
54. przedsionek piekła
55. najważniejszy składnik powietrza
56. wyspa w Zatoce Perskiej
57. stromy szczyt górski
58. terroryści z Belfastu
59. ad acta
60. liceum ogólnokształcące
61. symbol niklu
62. bóg egipski

Poziomo:
63. ptak z rodziny tukanów
64. kędzior
65. chroni szyję
66. rumuńskie miasto
67. greckie naczynie
68. praca przy krosnach
69. kończyna ameby
70. młody łosoś lub troć w drugim 
roku życia
71. wcięcie w tekście
72. państwo Elamitów
73. zespół, z którym występuje Olga 
Jackowska
74. ptasie obrady
75. wiązka zżętego zboża
76. realizowana w aptece
77. współpracuje i innym przedsię-
biorstwem
78. małżonek
79. żartowniś
80. wierzchnie, obszerne nakrycie, ro-
dzaj peleryny, używane w star. Rzymie 
do podróży
81. dydelfy
82. akcent metryczny w wierszu
iloczasowym
83. zielone miejsca na pustyni
84. Albanka ze stolicy
85. cenny kamień szlachetny
86. Raka lub Koziorożca
87. laska - atrybut Dionizosa
88. miasto na Węgrzech

89. rycerz, hiszpański bohater
90. imię Collins, filmowej Alexis
91. rzeka w Rosji
92. przedstawienie
93. zgoda, w porządku
94. symbol erbu
95. płynie przez Cremonę
96. jedna z Pollen
97. rodzaj drzew tropikalnych
98. bitka, wziątka
99. gąska w kapeluszu
100. pieśń truwerów
101. kompan Atosa
102. schowanie pod ubraniem
103. japońska firma elektroniczna
104. żona Felliniego
105. skała osadowa
106. Polska do 1989
107. Farrow, aktorka z USA
108. 100 m2
109. fabryka wyrobów cukierniczych 
w W-wie
110. grecka Wiktoria
111. starogrecki instrument muzyczny
112. Scarlet z „Przeminęło z wiatrem”
113. zabawa na ... dwa
114. róg domu
115. symbol chemiczny Nobla
116. ad acta
117. „... tropików”, serial amerykański

PODPOWIEDŹ: ACIS, BAKELIT, ELAM, 
SMOLT, TYRS, TZARA.

rozwiązanie krzyżówki dla 
dorosłych : Poezja robi z łez per-
ły

Lilianna Poncak, Danuta Józe-
fiak, Agnieszka Skowrońska, Ur-
szula Kaczmarek, Genowefa Mać-
kowska, Pelagia Feliksiak, Anna 
Kotynia, Maria Sowińska, Roman 
Kaczmarek, Szymon Rybarczyk, 
Marek Kozioł

Zwycięzcy prenumerata : Li-
lianna Poncak, Agnieszka Skow-
rońska

GAZETY dla zwycięzców loso-
wania do odebrania w redakcji, 
ul. Boh. Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Wiktoria Przygocka, Bartek Fe-

liksiak, Maja Zacharewicz, Julia 
Furmańczyk, Kacper Poncak, Zu-
zanna Krata

Zwycięzca: Maja Zacharewicz
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Informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40

Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)

Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D

Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 

7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

regularna linia meTrO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna 
 Tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZeCIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZeCIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - reSkO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

reSkO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOlCZeWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOlCZeWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)

Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55

A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

rOZkŁaD JaZDY BU SÓW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, 

rafał kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca
ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

rozkład jazdy komunikacji miejskiej

rOZkŁaD JaZDY PkP
kierunek Szczecin Główny:

Godz. Odjazdu:
Nowogard

Stacje pośred-
nie:

Przystanek 
końcowy:

Szczecin Głów-
ny

04:50
pon.-piąt.

Wyszomierz, 
Osina, 
Mosty, 

Goleniów, 
Kliniska, 

Szczecin Dąbie, 
Szczecin Zdroje, 

Szczecin Port 
Centralny,

05:48

06:36
pon.-sob. 07:38

07:47
pon.-niedz. 08:59

10:21
pon.-niedz. 11:34

14:27
pon.-niedz. 15:40

16:36
pon.-niedz. 17:49

18:39
pon.-niedz. 19:55

kierunek kołobrzeg:

Godz. Odjazdu:
Nowogard

Stacje pośred-
nie:

Przystanek 
końcowy:
kołobrzeg

07:48
pon.-sob.

Żabowo, 
Płoty, 

Baszewice, 
Gryfice, 
Gąbin, 

Trzebiatów, 
Bieczyno Po-

morskie,
 Karcino, 

Głowaczewo, 
Stary Borek, 

Kołobrzeg Sta-
dion

09:02

09:20
sobota,niedziela 10:29

11:49
pon.-niedz. 13:00

13:47
pon.-piąt. 15:07

15:56
pon.-niedz. 17:15

17:57
pon.-niedz 19:19

20:23
pon.-sob. 21:37

21:55
pon-piąt., nie-

dziela
1 przesiadka

22:59

Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 7:05 8:05 11:10 12:15 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 7:06 8:06 11:11 12:16 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 7:08 8:08 11:13 12:18 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 7:09 8:10 11:14 12:19 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:11 8:12 11:16 12:21 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:12 8:14 11:17 12:22 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:13 8:15 11:18 12:23 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:15 8:17 11:20 12:25 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < < 8:18 < 12:27 < < 16:07 < <
10 Dworzec PKS < < < < < < < < < < <
11 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:16 8:19 11:21 12:29 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
12 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:17 8:20 11:22 12:30 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
13 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:18 8:21 11:23 12:31 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
14 ul. Ogrodowa < 6:20 < < 11:25 12:33 13:45 15:10 16:13 17:10 <
15 ul. Poniatowskiego < 6:21 < < 11:26 12:34 13:46 15:11 16:14 17:11 <
16 ul. Żeromskiego 5:42 6:22 7:20 8:23 11:27 12:35 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
17 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:23 7:21 8:24 11:28 12:36 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
18 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:24 7:22 8:25 11:29 12:37 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02
19 ul. Radosława 5:45 6:25 7:27 8:26 11:35 12:40 13:55 15:17 16:20 17:15 18:03

 OS. BEMA –  UL. KOŚCIUSZKI 36 -  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

z powrotem
POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 26 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:28 8:39 11:45 12:50 14:30 15:30 16:30 17:25 18:10
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:29 8:40 11:46 12:51 14:31 15:31 16:31 17:26 18:11
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:31 8:42 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:33 8:44 11:48 12:53 14:33 15:33 16:33 17:28 18:13
5 ul. Ogrodowa < 6:35 7:35 8:46 11:50 12:55 < 15:35 16:35 17:30 <
6 ul. Poniatowskiego < 6:36 7:36 8:47 11:51 12:56 < 15:36 16:36 17:31 <
7 ul. 700 Lecia 5:49 6:38 7:38 8:49 11:53 12:58 14:35 15:38 16:38 17:33 18:15
8 ul. 5-go Marca 5:51 6:40 7:40 8:51 11:55 13:00 14:37 15:40 16:40 17:35 18:17
9 ul. Kościuszki 36 5:53 6:42 7:42 8:53 11:57 13:02 14:39 15:42 16:42 17:37 18:19

10 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:43 7:43 8:54 11:58 13:03 14:40 15:43 16:43 17:38 18:20
11 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:44 7:44 8:55 11:59 13:04 14:41 15:44 16:44 17:39 18:21
12 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:45 7:45 8:56 12:00 13:05 14:42 15:45 16:45 17:40 18:22
13 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:46 7:46 8:57 12:01 13:06 14:43 15:46 16:46 17:41 18:23
14 ul. Bema 9 5:58 6:47 7:47 8:58 12:02 13:07 14:44 15:47 16:47 17:42 18:24
15 Osiedle Bema 5:59 6:48 7:48 8:59 12:03 13:11 14:45 15:48 16:48 17:43 18:25

OBJAŚNIENIA:

 UL. RADOSŁAWA –  UL. KOŚCIUSZKI 36 –   OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM
SZ 25

1
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

 DWORZEC PKS – OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM
SZ 25

1
E, F

1 Osiedle Bema 9:00
2 ul. Bema 1 9:01
3 ul. Armii Krajowej 17 9:03
4 ul. Kościuszki 36 9:04
5 ul. Wojska Polskiego 4 9:05
6 ul. Kościelna 9:06
7 Dworzec PKS 9:08

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

LP Dworce i przystanki

 OS. BEMA –  DWORZEC PKS

OS. Bema – Ul. kOŚCIUSZkI 36 - Ul. raDOSŁaWa

Ul. raDOSŁaWa – Ul. kOŚCIUSZkI 36  - OS. Bema

DWOrZeC PkS - OS. Bema OS. Bema - DWOrZeC PkS

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
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FIRMA JOGA  •  ul. Górna 4  •  72-200 Nowogard  
 Tel./Fax 91 39 25 501  •  695 100 700  •  695 400 600

Wyposaż swój dom w OKNA PCV 
o najwyższym standarcie światowym, 

dzięki którym obniżysz koszty ogrzewania
z profilu 

ALPHALINE  
profil 6 komorowy w kl. A
z wkładem termicznym 
i uszczelką środkową 
gwarantującą doskonałą 
szczelność

Do produkcji okien 

nie stosujemy pro�lii

z recyklingu !!!

i wysokiej jakości
OKUCIA MACO

Ponad 22 lat doświadczenia w produkcji okien. ZAUFAJ specjalistom! 

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

r e k l a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

Usługi Elektryczne
FUH Sławomir Chlebicki

tel. 606 824 461 •  e-mail: slawomir.chlebicki@wp.pl
• instalacje elektryczne
• pomiary elektryczne
• instalacje alarmowe
• automatyka przemysłowa
• automatyka budynkowa
• fotowoltaika
•  przyłącza elektryczne, itp.

PRACA!
• Zatrudnię 
   podwykonawców 
• Elektryków,
   pomocników 
   z doświadczeniem

USŁUGI REMONTOWO-
-BUDOWLANE 

kompleksowe wykończenie 
domów, wnętrz, poddaszy. 
Tel. 696 014 937
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POLSKI WYDAWCA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

żyto, pszenżyto, jęczmień, 
owies, rzepak, łubin, gryka, groch, 

len, kukurydzę oraz słonecznik.

Sami odbieramy, szybka płatność, 
konkurencyjne ceny.

Wapno nawozowe granulowane
w najlepszej cenie na rynku. 

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B

e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl

Skup zbóż: 
91 43 57 720, 602 21 21 25

Transport: 662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160

Uwaga najbliższe 
bezpłatne porady 
prawne w piątek

godz. 9.00-11.00
w redakcji ul. Boh. Warszawy 7A

(informujemy, że godziny dyżurów radcy 
prawnego mogą ulegać zmianom)

Ciężarna trafiła 
do szpitala

Śmigiel Ryszard

ŚR

KOMPLEKSOWE  USŁUGI
& ŚMIGIEL

Zakład Kamieniarski
- Nagrobki - Grobowce - Parapety - Schody

Kwiaciarnia
- Znicze - Kwiaty - Wiązanki - Wieńce

Tel. 601 595 069, 91 392 18 14
     e-mail: puhp.smigiel@wp.pl
   www.kamieniarstwo-smigiel.pl

Korzystając z naszych usług pogrzebowych zyskasz
-10%  RABATU  NA  USŁUGI  KAMIENIARSKIE

UL. CMENTARNA 3,  72-200 NOWOGARD

       Usługi Pogrzebowe 
        Grzegorz Śmigiel
- Trumny - Urny - Ekshumacje - Przewozy
         Obudowy - Krzyże - Tabliczki

Kontakt całodobowy: 693 230 190
      e-mail: memoris.zp@o2.pl
            www.memoris.eu

OgłOszenie

Kradną na 
cmentarzach

Mieszkańcy 
alarmują

 s. 3

Otworzyli 
profesjonalną 
rehabilitację

Na razie bez kontraktu z NFZ

Groźne kolizje ranni 
i stratyNagły  zgon 
w  samochodzie 

Dramat 
na polach

System 
sygnalizacji 

włamania i napadu

Telewizja 
dozorowa
- monitoring

SYSTEMY
BEZPIECZEŃSTWA

Tel. 665 397 367

s. 2
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   Kronika policyjna
2018/03/23
godz. 10:01
Patrol RRD KPP Goleniów pod-

czas kontroli drogowej ujawniał, 
że kierujący pojazdem m-ki Mer-
cedes,  Krzysztof M. lat 51 ( zam. 
K .powiat Goleniów ) znajduje się 
w stanie po użyciu alkoholu. Po-
stępowanie prowadzi KP Nowo-
gard. Zatrzymano prawo jazdy.

2018/03/23
godz.15:18
Kolizja 2 pojazdów na wjeździe 

na obwodnicę Nowogardu na wy-
jeździe z Olchowa poszkodowany 
zgłaszający BMW srebrne, Paweł 
L. drugi pojazd to Toyota Avensis. 
Ukarano mandatem karnym.

2018/03/23
godz. 15:18
Patrol OPI KP Nowogard doko-

nał zatrzymania Karola T. lat 23 
(zam. K. powiat Goleniowski) po-
szukiwanego przez Sąd Rejonowy 
w Goleniowie. Postępowanie pro-
wadzi KP Nowogard.

2018/03/23
godz. 20:51
Policjanci RRD KPP Goleniów 

podczas kontroli drogowej pojaz-
du m-ki VW Crafter ujawnili, że 
kierujący Mariusz K. lat 38 (zam. 
K. powiat Nysa) posiada cofnię-
te uprawnienia do kierowania po-
jazdami mechanicznymi. Postę-
powanie prowadzi KP Nowogard.

2018/03/25
godz. 20:51
Policjancji WpiRD KPP Gole-

niów ujawnili kierującego rowerem 
Wojciecha S.  znajdując się w stanie 
nietrzeźwości (0,45 mg/l). Postępo-
wanie prowadzi KP Nowogard.

2018/03/25
godz. 12:46
Jakub B. (zam.G.powiat goleniow-

ski) ujął, a następnie przekazał patrolo-
wi OPI KP Nowogard, który zatrzymał 
Stanisława N. lat 50 (zam.O.powiat go-
leniowski) za kierowanie samochodem 
marki VW Passat znajdując się w stanie 
nietrzeźwości 1,10 mg/l. Postępowanie 
prowadzi KPP Goleniów.

KPP Goleniów

W TYCH DniACH ODeszLi DO WieCznOŚCi

Wiesław Runiewicz: lat 61, zmarł 23.03.2018r., pogrzeb odbył się 
26.03.2018 r., na cmentarzu w Nowogardzie.

Marian Jaszcz: lat 53, zmarł 23.03.2018r., pogrzeb odbył się 
26.03.2018 r., na cmentarzu w Nowogardzie.

Genowefa Witek: lat 86, zmarła 25.03.2018r., pogrzeb odbędzie 
się 29.03.2018 r., o godz. 13:00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Władysław Sienkowski: lat 73, zmarł 25.03.2018r., pogrzeb od-
będzie się 28.03.2018 r., o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogar-
dzie.

Czesława Stankiewicz: lat 98, zmarła 26.03.2018r., pogrzeb od-
będzie się 28.03.2018 r., o godz. 12:00 na cmentarzu w Nowogar-
dzie.

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

Wiosna idzie 

W poszukiwaniu 
bocianów
„W marcu jak w garncu” mówi stare przysłowie, i rzeczywi-
ście w tym roku sprawdza się ono wyjątkowo.  Oprócz typo-
wo zimowych dni mamy też takie zupełnie wiosenne z wielo-
ma oznakami tej wyczekiwanej, jak zwykle z utęsknieniem, 
pory roku. Jedną z tych oznak wiosny są oczywiście bocia-
ny, które już pojawiły się w naszej okolicy. Udaliśmy się na-
wet do Korytowa skąd nam dzwoniono, że pierwszy ptak jest 
już w jednym z licznych w tej miejscowości gniazd. Niestety 
nie udało się go sfotografować, ponieważ właśnie gdzieś wy-
był... pewnie poleciał, aby odbyć łowy na okolicznych pod-
mokłych łąkach. W drodze powrotnej zahaczyliśmy o Kra-
snołękę, gdzie wiosnę już także i czuć, i widać. Zrobiliśmy 
więc tu kilka ujęć…

  
   

- Obok na pozimowej podtoplinie najwcześniejszy wiosenny przybysz, czyli żuraw

- Co roku wczesną wiosną przez pewien czas tutaj przebywają dwie pary łabędzi 
– mówi sąsiadujący z widocznym na zdjęciu, tutejszym śródpolnym rozlewiskiem, 
mieszkaniec kolonii Krasnołęki

UWAGA!!! 
Znaleziono 
psa 

Nasza Czytelniczka prosi o pomoc w spra-
wie widocznego na zdjęciu psa, który błąka się 
od kilku dni w okolicach Dąbrowy Nowogardz-
kiej. Wszelkie informacje, które mogą pomóc w 
ustaleniu właściciela zwierzaka, prosimy prze-
kazywać dzwoniąc na nr tel. 694-732-369. 

Liczymy na Państwa pomoc!

To na tej posesji w Żabowie w samochodzie zmarł mieszkaniec Żabówka- na miejscu przez kilka godzin trwały oględziny miej-
sca zdarzenia, prowadzone przez policję na zlecenie prokuratury

zmarł w samochodzie 

Zagadkowa śmierć w Żabowie 
W minioną niedzielę (25 marca), w Żabowie zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach 73- 
letni mężczyzna, mieszkaniec pobliskiego Żabówka - dowiedziała się redakcja DN. Ciało 
mężczyzny znaleziono w samochodzie, na siedzeniu. 

Nieoficjalnie wiadomo, że męż-
czyznę do Żabowa zabrali z Żabów-
ka samochodem jego bliscy znajo-
mi, w niedzielę, w godzinach po-
rannych. Kiedy byli już na miejscu 
73 -latek po jakimś czasie stwier-
dził, że chce wrócić do auta i trochę 
w nim odpocząć. Około godz. 11.00 
znaleziono go w aucie nieprzytom-
nego, miał już oznaki zasinienia na 
ciele. Mimo to jeden z członków ro-

dziny, u której był w odwiedzinach, 
próbował go jeszcze reanimować. 
Na miejsce wezwano służby ratun-
kowe, w tym pogotowie, ale lekarz 
mógł stwierdzić tylko zgon. Zawia-
domiono również policję, która do-
konała oględzin miejsca zdarzenia, 
informując o wszystkim prokuratu-
rę. Śledczy odstąpili jednak od za-
bezpieczenia ciała do sekcji zwłok. 
Nie ma na razie oficjalnych infor-

macji, jak prokuratura zakończy-
ła tę sprawę i czy będzie prowadzi-
ła jakieś postępowanie wyjaśniające. 

Wiadomo, że 73 letni mężczyzna 
mieszkał w Żabówku, miał żonę i 
dwóch dorosłych już synów. Miesz-
kańcy mówię, że był niezwykle po-
czciwym człowiekiem. 

Pogrzeb zmarłego odbędzie się 28 
marca, o godz. 14.00 na cmentarzu 
w Nowogardzie.                           MS
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MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

R e K L A M A
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

Masz problem, lub byłeś świadkiem 
ważnego wydarzenia?

skontaktuj się z naszą redakcją!
513 088 309,  91 392 21 65

gospodarstwo Rolne w Kościuszkach koło nowogardu  

zatrudni:
PRACOWniKÓW PRzY PRODUKCJi DROBiU

Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie.
CV proszę wysyłać na adres: biuro.ferma@wp.pl 

tel. kontaktowy 602 299 789

OgłOszenie

Rehabilitacja na światowym poziomie  

Centrum Zdrowia już czynne
W sobotę, 24 marca, o godzinie 9:30, nastąpiło oficjalne otwarcie placówki rehabilitacyjnej Centrum Zdrowia. Znajduje się ona w budynku, w którym 
wcześniej funkcjonował oddział pediatryczny naszego szpitala (ul. Wojska Polskiego 72). Właścicielami nowej placówki są: Agata Maciąg -Dawidowska, 
Krzysztof Konior z Nowogardu i Daniel Kowalewski z Kołobrzegu. 

W obecności przedstawicieli 
władz miasta, dyrektora szpitala i 
mieszkańców Nowogardu, właści-
ciele Centrum Zdrowia, dokonali 
uroczystego przecięcia wstęgi, sym-
bolizującej otwarcie nowo powsta-
łej placówki. Wcześniej podzięko-
wali wszystkim, którzy przyczyni-
li się do powstania Centrum Zdro-
wia. 

- Jesteśmy fizjoterapeutami z dłu-
goletnim doświadczeniem- mówił K. 
Konior. - Odbyliśmy wiele kursów i 
szkoleń. Możemy nieskromnie po-
wiedzieć, ze jesteśmy specjalistami w 
swej dziedzinie, na światowym po-
ziomie. Zapraszamy wszystkich do 
korzystania z naszych usług - dodał.

Po krótkich przemówieniach, go-
ści zaproszono do zwiedzenia no-
wej placówki. Oprócz poważnych 
zmian wizualnych, które budynek 
przeszedł w czasie generalnego re-
montu, na osoby, które będą korzy-
stać z placówki, czeka bogata ofer-
ta specjalistycznych stanowisk do 
zabiegów rehabilitacyjno- terapeu-
tycznych. Pomoc znajdą tu zarów-
no pacjenci zmagający się z kontu-
zją sportową, jak i osoby z poważ-
nymi dysfunkcjami neurologiczny-
mi. Najmłodsi mogą liczyć na tera-
pię integracji sensorycznej, terapię 
ręki, czy terapię wad postawy i sko-
liozy. Pacjenci z zaburzonymi funk-
cjami narządu ruchu i aktywno-
ści życiowych utraconych wskutek 
chorób, urazów, zmian wrodzonych 
i nabytych układu kostno - stawo-
wego i mięśniowego mogą skorzy-
stać z rehabilitacji ortopedycznej. 

Rehabilitacja neurologiczna prze-
znaczona jest przede wszystkim 
dla pacjentów dotkniętych udarem, 
urazem czaszkowo – mózgowym 
i innymi schorzeniami neurolo-
gicznymi, takimi jak stwardnienie 
rozsiane, czy choroba Parkinsona. 
Centrum Zdrowia to także oferta 
dla osób, które mogą się cieszyć do-
brym zdrowiem, ale chcą niekiedy 
po prostu zadbać o swoje samopo-
czucie. Dla takich klientów jest sze-
roka oferta masaży relaksacyjnych, 
typowych dla popularnych ośrod-
ków SPA. 

Na razie tylko prywatnie 
Ci, którzy będą chcieli skorzy-

stać z usług Centrum Zdrowia w 
ramach skierowania od lekarza re-
fundowanego przez NFZ, będą mu-
sieli niestety jeszcze poczekać. Pla-
cówka przyjmuje bowiem na razie 
pacjentów prywatnie.  

- W tym roku niestety nie mamy 
możliwości przyjmowania pacjen-
tów na NFZ - mówi K. Konior - Od 
przyszłego roku prawdopodobnie 
uda nam się uzyskać kontrakt, dzię-
ki któremu pacjenci ze skierowaniem 
będą przyjmowani w naszej placów-
ce - dodaje. 

Potwierdza to Kazimierz Lem-
bas, dyrektor szpitala. – Zamierza-
my wystąpić o kontrakt do NFZ na 
rehabilitację i fizykoterapię, wska-
zując, jako podwykonawcę Centrum 
Zdrowia. Będzie to jednak możli-
we dopiero za kilka miesięcy- mówi 
nam dyrektor szpitala. 

Niezależnie od powodzenia sta-
rań o uzyskanie kontraktu, właści-

ciele założyli Fundację Centrum 
Zdrowia, przez którą będą groma-
dzić środki finansowe dla osób, któ-
rych nie stać na prywatne zabiegi, 
a są w trudnej sytuacji material-
nej. Na razie jednak nie ujawniają 
szczegółów tego pomysłu, bo trwa 
formalizowanie działalności Fun-
dacji. Wiadomo tylko, że jest to 
związane z osobą Daniela Kowa-
lewskiego, trzeciego ze wspólników 
spółki Centrum Zdrowia - byłe-
go trenera i piłkarza Kotwicy Koło-
brzeg, obecnie kierownika tego klu-
bu sportowego, ale także założycie-
la Fundacji zajmującej się rehabili-
tacją osób chorych, niepełnospraw-
nych, starszych i ich rodzin. 

Podpisali umowę na 10 lat 
Centrum Zdrowia mieści się w 

budynku należącym do gminy, w 
którym do tej pory znajdował się 
oddział pediatryczny naszego szpi-
tala. – Podpisaliśmy umowę dzierża-
wy na 10 lat. Zainwestowane w re-
mont budynku pieniądze dzierżaw-
ca będzie odzyskiwał poprzez ob-
niżkę kwoty  comiesięcznego czyn-
szu należnego nam jako właścicie-
lowi budynku  - informuje K. Lem-
bas, dyrektor szpitala w Nowogar-
dzie. Jak wynika z naszych infor-
macji koszt remontu wyniósł  oko-
ło 1 mln złotych.  Warto dodać, że 

placówka jest także przystosowana 
dla osób niepełnosprawnych – za-
montowano w budynku nie tylko 
windę, ale zadbano o szerokie ko-
rytarze i toalety przystosowane dla 
osób mających problemy z koor-
dynacją ruchową. Oprócz gene-
ralnego remontu budynku, któ-
ry został zaadaptowany do nowej 
funkcji, właściciele placówki za-
dbali także o zmianę otoczenia 
posesji- powstała droga dojazdo-
wa, miejsca parkingowe i zielone 

nasadzenia. Całość prezentuje 
się okazale i znacznie podniosła 
estetykę miasta w tym obszarze. 

W placówce Centrum Zdro-
wia w Nowogardzie zatrudnienie 
znalazło 11 osób, w tym rehabi-
litanci, pracownicy obsługi re-
cepcji i personel techniczny. Po-
zostaje im wszystkim życzyć sa-
mych zadowolonych klientów i 
sukcesów w prowadzonym biz-
nesie. 

DS

Właściciele Centrum: Agata Maciąg-Dawidowska i Krzysztof Konior witają przyby-
łych gości

Ośrodek jest bardzo dobrze wyposażony w różnorodny sprzęt zabiegowy

Załoga nowo otwartej placówki rehabilitacyjnej

OgłOszenie
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O czym zadecydują radni? 

W środę kolejna sesja 
51. sesja Rady Miejskiej VII kadencji odbędzie się w najbliż-
szą środę (28 marca), tradycyjnie na sali obrad ratusza. Rad-
ni będą debatować m.in. nad projektem uchwały w sprawie 
podziału gminy na okręgi wyborcze. 

Przyjęcie tej uchwały jest zwią-
zane ze zbliżającymi się wybora-
mi samorządowymi. Zmiany w 
kodeksie wyborczym pozostawią 
gminom więcej niż dotychczas 
swobody w kwestii ustalenia granic 
okręgów i liczby radnych wybie-
ranych w danych okręgach. Przy-
pomnijmy, że w gminach pow. 20 
tys. mieszkańców, a więc takiej jak 
nasza, nie będziemy już wybiera-
li swoich przedstawicieli do rady w 
systemie jednomandatowych okrę-
gów wyborczych (JOW) - w każ-
dym z 21 okręgów zwyciężał jeden 
kandydat, który zdobył najwięcej 
głosów. Wracają listy, na których 
będzie kilkanaście nazwisk osób 
startujących z danego komitetu 
wyborczego. Kto otrzyma mandat, 
będzie zależało w dużym skrócie 
od tego ile głosów oddadzą wybor-
cy łącznie na dany komitet w okrę-
gu. Z projektu uchwały, który rad-
ni będą głosować w środę, wynika, 
że wrócimy do podziału miasta i 
gminy na trzy okręgi wyborcze (2- 
miasto, 1 wspólny na wsi), a więc 
każdym będzie miał do zdobycia 7 
mandatów, co razem da 21 – tyle 
ilu jest radnych. Wybory samo-
rządowe powinny się odbyć mię-
dzy 17 października a 9 listopada, 
zapowiadała w styczniu Państwo-

wa Komisja Wyborcza. Oprócz 
uchwały w sprawie podziału gminy 
na okręgi wyborcze, radni przyjmą 
m.in. sprawozdanie z działalności 
Ośrodka Opieki Społecznej i Reali-
zacji Gminnego Programu Wspie-
rania Rodziny na lata 2015-2017 za 
rok 2017. Zajmą się również rozpa-
trzeniem prośby o bezprzetargowe 
wydzierżawienia pomieszczeń w 
Szkole Podstawowej nr 4, na okres 
10 lat, pod działalność Ośrodka 
Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wy-
chowawczego dla dzieci i młodzie-
ży z niepełnosprawnością sprzężo-
ną i autyzmem. W programie se-
sji jest jeszcze kilka uchwał - pełen 
porządek obrad publikujemy przy 
tekście. 

Przypomnijmy, że to już trzecie 
w tym miesiącu obrady Rady Miej-
skiej, po tym jak radni spotkali się 
9 marca na sesji zwołanej na wnio-
sek burmistrza. Następnie 21 mar-
ca sesję tę musieli dokończyć, po 
przerwie ogłoszonej na skutek bra-
ku kworum. Środowa sesja będzie 
już 51. w tej kadencji, co jest swo-
istym rekordem, jeśli chodzi o ilość 
obrad odbywających się przez czte-
ry lata. Dla przykładu, w zeszłej, VI 
kadencji (2010-2014) odbyło się 
39. posiedzeń Rady Miejskiej. 

MS

Porządek obrad: 
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Zgłoszenie wniosków do porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z  LIV sesji w dniu 21 lutego 2018 roku.
4. Informacje Przewodniczącego Rady.
5. Interpelacje, wnioski i zapytania.
6. Przyjęcie uchwał w sprawie:
   a) aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-

wania miasta i gminy Nowogard  oraz planów zagospodarowania prze-
strzennego na terenie miasta i gminy,

   b) określenia szczegółowych warunków przyznawania i ustalenia 
odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z 
wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburze-
niami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub 
całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,

   c)  przyjęcia poprawionego Lokalnego Programu Rewitalizacji 
Gminy Nowogard  na lata 2017-2025 

   d) wyrażenia  zgody  na zawarcie  umowy  dzierżawy  na  okres 10 
lat w trybie  bezprzetargowym nieruchomości przeznaczonych na dzia-
łalność edukacyjną,

   e) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności  zwierząt dla gminy Nowogard na rok 2018,

   f) wskazania wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyj-
nego na terenie gminy  Nowogard,

   g) podziału gminy Nowogard na okręgi wyborcze,  ustalenia ich 
granic i numerów oraz liczby  radnych wybieranych w każdym okręgu,

   h) powierzenia reprezentowania gminy Nowogard w zgromadzeniu 
Celowego Związku Gmin R-XXI.

7. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w No-
wogardzie i Realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na 
lata 2015-2017 za rok 2017.

8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, wnioski i zapytania.
Piotr Słomski - Przewodniczący Rady Miejskiej 

groźna kolizja k. Wojcieszyna 

Do szpitala trafiła ciężarna kobieta 
Do groźnej kolizji doszło wczoraj, tj. poniedziałek 26 marca, przed południem, na drodze 
pomiędzy Nowogardem a Wojcieszynem. 

Kolizja miała miejsce na wyso-
kości dawnej hurtowni lodów, nie-
daleko od zjazdu do fabryki dy-
waników. Jak poinformowała nas 
rzecznik policji st. asp. Julita Fi-
lipczuk, w zdarzeniu udział wzię-
ły dwa pojazdy: Suzuki prowadzo-
ny przez 71 latka z gminy Nowo-
gard oraz BMW na niemieckich 
tablicach rejestracyjnych, prowa-
dzony przez 45-letniego mężczy-
znę, z pochodzenia Polaka. Kieru-
jący Suzuki nie zachował należytej 
odległości od jadącego przed nim 
BMW i uderzył w tył pojazdu, kie-
dy ten zwolnił. Obaj kierowcy nie 
doznali żadnych obrażeń, ale do 
szpitala na badania przewiezio-
no ciężarną kobietę - pasażerkę 
BMW. Na szczęście badania wy-
kluczyły, aby kobieta doznała ja-
kichś groźnych obrażeń. Uczestni-
cy zdarzenia byli trzeźwi. 

MS

Rozbite Suzuki, którego kierowca nie zachował należytej ostrożności i wbił się w 
tył jadącego przed nim BMW

W tym BMW podróżowała ciężarna kobieta- na szczęście nic się jej nie stało

Coś trzeba z tym zrobić 

Cmentarna - i dwa kierunki i parking
Nadal brak jakichkolwiek decyzji, które rozwiązałyby problem możliwości swobodnego prze-
jazdu i parkowania na ulicy Cmentarnej, zwłaszcza w trakcie uroczystości pogrzebowych.   

Założona funkcja ulicy Cmentar-
nej, jako ulicy dwukierunkowej i na 
dodatek parkingu jest nie do wypeł-
nienia przy obecnej szerokości tej 
ulicy. Parking, za który w praktyce 
służy jeden z dwóch pasów ruchu, 
jest szczególnie zatłoczony w godzi-
nach, gdy odbywają się na cmenta-
rzu pochówki - parkują tu bowiem 
uczestnicy ceremonii pogrzebowej 
udający się do cmentarnej kaplicy. 
Wtedy właśnie, gdy samochody czę-
sto parkują na prawie całym odcin-
ku Cmentarnej niemożliwe staje się 
wyminięcie dwóch pojazdów ko-
rzystających z prawa poruszania się 
tutaj w dwóch kierunkach. Zjecha-
nie jednego z pojazdów na chod-
nik też jest wykluczone z powodu 
wysokiego tutaj krawężnika. W ta-
kiej sytuacji ktoś musi ustąpić i nie-
konieczne, z powodów praktycznej 
możliwości, jest to ten, który po-
winien mieć pierwszeństwo, czy-
li w tym wypadku jadący po prawej 
stronie jezdni. Sytuacje, do których 
tu dochodzi powodują zdenerwo-
wanie kierowców zmuszonych np. 
cofać kilkadziesiąt metrów w wą-
skiej ograniczonej pojazdami i kra-
wężnikiem jezdni. Dla mniej do-
świadczonych bywa to prawdziwa 
droga przez mękę. Oto jedna z hi-
storii, którą jakiś czas temu opowie-
dziano nam na jednej ze stacji ben-
zynowej. - Żona jechała ul. Cmen-

tarną, pod górę, w kierunku skrzyżo-
wania z ul. Mickiewicza, przy prawej 
krawędzi jezdni stało wiele samocho-
dów, bo był jakiś pogrzeb, także żona 
jechała lewym pasem. Kiedy zbli-
żała się do wzniesienia naprzeciw-
ko wyjechał duży samochód, niestety 
żona musiała tyłem zjechać z powro-
tem w dół ulicy, żeby ustąpić pierw-
szeństwa, wiadomo, że nie jest to ła-
twy manewr, kosztowało ją to wie-
le nerwów – opowiada nam jeden z 
mieszkańców miasta.  Temat od lat 
jest systematycznie, co pewien czas 
poruszany publicznie i zgłaszany 
władzom przez różne osoby. Także 
od lat nie ma w sprawie żadnych de-
cyzji zmierzających do usunięcia tej 
niewątpliwie poważnej niedogod-

ności często, jak wskazuje podany 
wyżej przykład, stwarzającej także 
zagrożenia i powodującej emocjo-
nalny stres kierowców. Władze tłu-
maczą, że mieszkańcy ulicy Cmen-
tarnej nie godzą się na wprowadze-
nie tutaj ruchu jednokierunkowego. 
Ale wprowadzenie ruchu jednokie-
runkowego nie jest jedynym możli-
wym rozwiązaniem istniejącego tu-
taj problemu.  Nawet z pobieżnej 
analizy wynika, że możliwe są przy-
najmniej jeszcze dwa inne warianty. 
Tak czy siak nikt poza administrują-
cymi drogą nie może tych rozwią-
zań wprowadzić w życie. Dlatego 
czekamy na refleksje i działanie 
odpowiedzialnych.   

sm

Sytuacja z wczorajszego dnia, godz. ok. 12.30. Kierowca Passata próbuje zjechać 
na chodnik, aby przepuścić nadjeżdżający z naprzeciwka, kierującego Skodą
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Serdeczne podziękowania 
dla Jednostek Staży Pożarnej

 oraz wszystkim, którzy uczestniczyli 
w ostatniej drodze 

śp. Sylwestra 
Gryszówki 

składa pogrążona w smutku 
Rodzina 

„Odszedłeś, lecz w sercach naszych 
pozostaniesz na zawsze...”

Z głębokim żalem zawiadamiamy,  
że dnia 25 marca 2018 roku

w wieku 73 lat, odszedł od nas do Pana

śp. Władysław sienkowski
Ceremionia pogrzebowa rozpocznie się

28 marca 2018 roku, o godz. 14.00, w Kaplicy
na cmentarzu w Nowogardzie

Pogrążona w bólu
Rodzina

Rolnicy alarmują: dramatyczna sytuacja na polach 

Chociaż dwa tygodnie bez deszczu 
Dramatyczna sytuacja panuje na polach uprawnych- alarmują lokalni rolnicy.  Podtopione uprawy, zastoje wodne na polach, opady deszczu, do tego spóź-
niona wiosna- wszystko to sprawia, że zboża ozime są w złej kondycji, a i jarych nie ma jak posiać, bo rolnicy nie mogą wjechać na pola maszynami. 

Rolnicy są zgodni- że czeka ich 
ciężki rok. Przez niekorzystne 
warunki pogodowe najbardziej 
ucierpiały zboża ozime, zwłasz-
cza tam, gdzie stoi woda. – Pod 
zastojem wody będzie 100 procent 
zniszczeń- zboża są przegnite, nic 
z nich nie będzie- mówi Andrzej 
Leja, rolnik z Kościuszek i prze-
wodniczący Powiatowej Rady 
Izby Rolniczej. Na razie na terenie 
naszego powiatu nie pracuje jesz-
cze komisja ds. szacowania szkód, 
choć zostały one powołane w in-
nych częściach regionu. Zdaniem 
przedstawiciela samorządu rolni-
czego, to tylko kwestia czasu. -  W 
województwie pracuje już 19 ko-

misji szacujących straty w rolnic-
twie, u nas jeszcze nie było wnio-
sków od rolników o powołanie ko-
misji. Nasi gospodarze czekają 
aż ruszy wegetacja i dopiero wte-
dy będą wiedzieli, jak zboża prze-
trwały ten okres. Nie ma co się jed-
nak łudzić- dobrze raczej nie bę-
dzie- ocenia A. Leja. 

Zła sytuacja na polach upraw-
nych widoczna jest gołym okiem. 
Wystarczy wyjechać trochę za 
miasto, aby zauważyć podtopione 
pola, a gdzie nie gdzie na nich śla-
dy po próbach wjazdu sprzętem 
rolniczym. Niepokojące są zżółk-
nięte zboża, głównie widać to na 
rzepakach- zdaniem naszych roz-

mówców są one podgniłe i wiele 
plantacji będzie nadawało się do 
zaorania. – Rzepaki wyglądają źle, 
są żółte i często zgniłe, do tego ko-
rzenie nadal znajdują się w prze-
marzniętej ziemi, która jeszcze nie 
odtajała. Mamy bowiem spóźnio-
ną wiosnę. Za niedługo okaże się 
ile uda się uratować, a ile pójdzie 
pod pług – mówi A. Leja, rolnik z 
Kościuszek. 

Stan ozimin, na których wpły-
nęła nie tylko zbyt duża ilość 
opadów, ale także brak pokry-
wy śnieżnej i gruntowe przy-
mrozki, to nie jedyne zmartwie-
nie rolników. – Na polach jest ta-
kie błoto, że nikt nie może wje-
chać. Ci co próbowali, musieli póź-
niej być wyciągani linami. To spra-
wia, że rolnicy, którzy mają ozimi-
ny, nie mogą wjechać, aby je opry-
skać, a ci co zaplanowali jare nie 
mogą ich wysiać.  Terminy jednak 
gonią -  już w lutym powinno się 
siać owiec, a teraz pszenicę, rolnicy 
jednak stoją z robotą i czekają na 
poprawę warunków - mówi Darek 
Olejnik, rolnik z Ostrzycy, prowa-
dzący gospodarstwo mleczne. 

Zdaniem rolników taka sytu-
acja to także zła polityka melio-
racyjna. – Na rolników scedowano 
obowiązek czyszczenia rowów me-
lioracyjnych, ale co z tego, że ja na 

swoim polu to zrobię, jak dookoła 
woda stoi. Lepiej było, jak działa-
ły spółki wodne- mówi D. Olejnik.  

Co może jeszcze uratować 
uprawy? – Najmniej dwa tygodnie 
bez deszczu i słońce, wówczas ru-
szy wegetacja, a pola się osuszą- 
odpowiada  D. Olejnik z Ostrzycy. 

Niestety prognozy pogody 
na najbliższe dni nie są najlep-
sze- synoptycy znów zapowiada-
ją opady deszczu. Cieplej ma być 

po świętach, ale czy słonecznie- 
tego na razie nikt nie jest w sta-
nie przewidzieć. Pozostaje jednak 
wierzyć, że pogoda zacznie sprzy-
jać rolnikom. 

Dodajmy, że podobna sytuacja 
miała miejsce w zeszłym roku. 
Padało nie tylko wczesną wiosną, 
ale też i latem- wielu rolników nie 
było wstanie nawet zebrać swoich 
upraw. 

Marcin Simiński 

Przydrożne rowy są pełne wody- to efekt złej polityki melioracyjnej mówią zgodnie 
rolnicy

Jedno z pól, gdzie rosną oziminy pod Słajsinem - pod zastojem wodnym żadne zbo-
ża już nie urosną

KOnDOLenCJe

sygnały czytelników 

Kradną na cmentarzu!
Odwiedzający nowogardzki cmentarz skarżą się redakcji, że w ostatnim czasie coraz czę-
ściej okradane są groby ich bliskich. Cmentarne hieny nie omijają nawet grobów, gdzie po-
chowane są dzieci. 

Z prośbą i interwencję do re-
dakcji DN zgłosiła się pani Joan-
na, która często odwiedza groby 
swoich bliskich, w tym kilkutygo-
dniowego dziecka, które poroniła 
w czasie ciąży. 

- Ostatnio kupiliśmy takie zni-
cze wielkanocne, w formie zającz-
ków, na drugi dzień już ich nie było. 
Wcześniej ktoś ukradł stroik świą-
teczny. Nie wiem, co może kiero-
wać ludźmi, którzy okradają groby- 
mówi nam, p. Joanna. 

Na cmentarzu nie trudno usły-
szeć podobne opowieści - wystar-
czy kilkuminutowy spacer i roz-
mowa z przypadkowymi osoba-
mi, które pielęgnują groby. – Tu się 
często o tym słyszy, a to wazon, a to 
kwiaty, znicze. Najgorsi są wandale 
- niekiedy ktoś urwie mosiężny krzy-
żyk, innym razem zniszczy ławkę – 
mówi nam starsza kobieta, która 
akurat odwiedziła miejsce wiecz-

nego spoczynku swojego zmarłe-
go męża. 

No cóż, jaki może być sposób na 
hieny cmentarne - może niezapo-
wiedziane patrole policji, zwłasz-
cza po zmroku? O to apelujemy w 
imieniu mieszkańców, którzy na 
nowogardzkiej mogile mają pocho-

wanych swoich bliskich. A może w 
przyszłości monitoring, choćby 
tylko przy bramach wejściowych - 
pomysł być może drogi, ale cmen-
tarz to miejsce szczególne – może 
więc warto i to rozważyć, aby nikt 
nie zakłócał spokoju zmarłym.

MS

Z grobu bliskich pani Joanny już kilkukrotnie zginęły znicze i stroiki świąteczne
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nAsz FeLieTOn

Hieny cmentarne 
ruszyły na łowy   

1. Hiena cmentarna to metafo-
ra stosowana do określania zacho-
wań, w których dla uzyskania ja-
kiejś osobistej korzyści nie okazuje 
się szacunku nie tylko wobec cywili-
zacyjnych standardów, ale nawet wo-
bec wymogów zwykłej przyzwoito-
ści. Hiena drapieżnik, który może się 
żywić również ciałem zmarłych lu-
dzi jest w tym powiedzeniu symbo-
lem tych, którzy w nosie mają bez-
dyskusyjne kulturowe interporabilia.  
Normalnie jest jednak tak, że nieza-
leżnie od wyznań, obyczajów, czy po-
glądów politycznych wszyscy ludzie 
cywilizowani, pozostający jednocze-
śnie przy zdrowych zmysłach, zga-
dzają się np. co to takiej oczywistości, 
że ludzkiemu ciału należny jest sza-
cunek.  W ramach owych typowych 
dla gatunku ludzkiego zachowań 
wszyscy ludzie cywilizowani i pozo-
stający jednocześnie przy zdrowych 
zmysłach zgadzają się także, że dzie-
ci i młodzieży nie należy wykorzysty-
wać i to nie tylko seksualnie (co na-
wet wśród kryminalistów jest prze-
stępstwem), ale także pod każdym 
innym względem.

2. Niestety to, co jest oczywiste i 
respektowane przez ogół normal-
nych ludzi to dla osobników o men-
talności hien cmentarnych niewie-
le znaczy.  Wszelkie hamulce mające 
etyczny charakter u nich nie działa-
ją nawet, gdy chodzi o dobro dzieci 
i młodzieży.  A nie trzeba tłumaczyć, 
że dzieci i młodzież należy chronić 
tak jak przed dewiatami seksualny-
mi, czy dostawcami narkotyków i in-
nych używek tak i przed tymi, któ-
rzy cynicznie te dzieci i tę młodzież 
oszukują korzystając z naturalnego 
dla wieku młodych braku doświad-
czenia i wiedzy.

3. Sposób zorganizowania tzw. lek-
cji wychowania obywatelskiego w 
ubiegłym tygodniu przez burmistrza 
Nowogardu dla uczniów jednej z lo-
kalnych szkół stanowi swoisty skan-
dal, którego nie można pozostawić 
bez reakcji. Młodzieżą posłużono się 
tutaj dla prostackiego promowania 
osobistych idiotyzmów i prowadze-
nia prymitywnego szkalowania poli-
tycznej opozycji.  Jednocześnie w ob-
szarze edukacyjnym doszło do zupeł-

nie fałszywego przekazu treści do-
tyczących sposobu funkcjonowania 
władz publicznych i ich statusu.

4. Burmistrz, który sam nie jest 
radnym i nie wchodzi w skład orga-
nu stanowiącego, czyli Rady, a jest 
organem wykonawczym nie wpro-
wadzał zaproszonej do ratusza mło-
dzieży w trakcie tej lekcji, w zakres 
swojej pracy i odpowiedzialności, ale 
wprowadzał zupełnie nieprofesjonal-
nie w zakres odpowiedzialności rad-
nych i rady. Wszystko po to, aby pod-
sunąć tejże, nieświadomej manipula-
cji jakiej jest poddawana, młodzieży 
tematy i rozwiązania dotyczące ak-
tualnych realnych problemów, jaki-
mi zajmuje się Rada i zasugerować jej 
rozstrzygnięcia zupełnie odmienne 
od tych, które Rada już podjęła, albo, 
które są rozważane w kręgach poli-
tycznej opozycji burmistrza. Pozwa-
lało to osiągnąć efekt dyskredytowa-
nia również przez młodzież wszyst-
kich tych, którzy się opowiadają za 
rozwiązaniami innymi aniżeli wło-
darz w tym zwłaszcza dyskredytowa-
nia radnych większościowych i opo-
zycji. Takie zmanipulowanie było ła-
twe do przeprowadzenia nie tylko z 
powodu naturalnego braku wiedzy 
u młodzieży, ale także dlatego, że 
burmistrz i jego jednostronny i wy-
biórczy wykład był dla niej w tych 
sprawach jedynym dopuszczonym 
tu źródłem tej wiedzy. Tak samo czy-
niono za komuny, ale wówczas było 
to mniej groźne, ponieważ wszyscy 
(którzy wówczas byliśmy młodzi) 
wtedy wiedzieliśmy już, że nami ma-
nipuluje totalnie upartyjniona pań-
stwowa struktura propagandowa. 

5. Efekt finalny „lekcji w ratu-
szu” jest taki, że obecną tam mło-
dzieżą prostacko posłużono się dla 
osiągniecia propagandowej promo-
cji burmistrzowych pomysłów, które 
rzekomo ta młodzież wsparła w swo-
ich teoretycznych rozstrzygnięciach, 
po przeprowadzeniu analizy opartej 
na rzekomo rzetelnej podstawie. Ta-
kie ohydne manipulowanie młodymi 
ludźmi z użyciem przeinaczeń, zafał-
szowań i innych obrzydliwości etycz-
nych pozostawia po sobie w oso-
bowości tejże młodzieży zniszcze-
nia podobne tym, które pozostawia-
ją po sobie owe przysłowiowe cmen-
tarne hieny, gdy już ucztę swoją za-
kończą. Nie tracimy jednak nadziei, 
że odpowiedzialni za młodzież wy-
chowawcy nie byli świadomi tego, 
czemu ich wychowankowie zosta-
ną poddani uczestnicząc w przedwy-
borczej uczcie ratuszowych hien po-
litycznych i, że wyciągną odpowied-
nie wnioski na przyszłość.   

Marek Słomski    

 

W zsP będzie funkcjonalniej 

Przebudowa  
za ponad 5 milionów złotych 
 Prowadzony przez powiat Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych przygotowuje się do kolejnej 
inwestycji. Z unijnego programu pozyskano w ramach kontraktu samorządowego 3,2 mln 
złotych, które pozwolą wykonać ponad pięciomilionową inwestycję istotnie poprawiającą 
funkcjonalność obiektu szkolnego. 

Pierwszy przetarg na wykona-
nie przebudowy Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych przy uli-
cy Księcia Poniatowskiego, zo-
stał unieważniony.   Wpłynę-
ła jednak oferta na kwotę pra-
wie 6 mln złotych, ale została 
odrzucona ze względów formal-
nych – błędy w ofercie. Jeszcze 
dziś (wtorek), powiat ma ogło-
sić nowe postępowanie. Zakres 
prac będzie obejmował rozbu-
dowę i przebudowę budynku 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Nowogardzie: projekto-
wana rozbudowa będzie zloka-
lizowana pomiędzy zapleczem 
kuchennym a częścią dydaktycz-
ną szkoły. Zostanie ona połączo-
na z częścią dydaktyczną przy 
pomocy korytarzy i klatki scho-
dowej. Dobudowana część bę-
dzie trzykondygnacyjna, zakoń-
czona stropodachem niewenty-
lowanym. W dobudowanej czę-
ści zlokalizowane będą dwa ga-

binety oraz cztery izby lekcyj-
ne z zapleczem gospodarczym. 
Powierzchnia zabudowy łącznie 
368,8 m2, Kubatura 1787,0 m3. 
Całkowita wartość projektu wy-
nosi 5  277 278,82 zł. Wysokość 
dofinansowania z Funduszy Eu-
ropejskich, pozyskanego w ra-
mach kontraktu samorządowe-
go powiatu goleniowskiego, to 
3 240 679,75 zł. Zadanie ma zo-
stać wykonane do czerwca 2019 
roku. 

Oprócz rozbudowy ZSP po-
wiat planuje także wykonać ter-
momodernizację budynku szko-
ły i wymienić stolarkę okienną w 
sali gimnastycznej. Na to zada-
nie, również ogłoszono przetarg. 
Podobnie jak w postępowaniu o 
rozbudowę szkoły, także wpły-
nęła jedna oferta - złożyła ją fir-
ma Walbud z Nowogardu, sza-
cując wartość robót na 581 tys. 
992 zł. Trwa badanie oferty pod 
względem formalnym, ale już 
nieoficjalnie wiadomo, że powiat 
podpisze z wykonawcą umowę. 

sm

Fragment budynku szkoły,  który ma zostać rozbudowany

Przetarg na sprzątanie nr 2

Kolejny termin 4 kwietnia 
Na 4 kwietnia ustalono termin przyjmowania ofert w drugim przetargu na sprzątanie mia-
sta i zimowe utrzymanie chodników i ulicy. Jak informowaliśmy za pierwszym razem nie 
wpłynęła żadna oferta. 

Pierwszy przetarg na sprzą-
tanie chodników i ulic ogłoszo-
no 5 marca, a dokładnie 14 dni 
później miało nastąpić otwarcie 
ofert. Ku zaskoczeniu samej ko-
misji przetargowej, w wyznaczo-
nym terminie z ofertą nie poja-
wił się ani jeden przedsiębiorca.  

Urzędnikom nie pozostało nic 
innego jak postępowanie unie-
ważnić, z powodu braku zainte-
resowania potencjalnych wyko-
nawców, i ogłosić nowy przetarg. 
Tak też się stało. W miniony 
piątek (23 marca) zamieszczono 
na stronie Biuletynu Informa-

cji Publicznej, po raz drugi, za-
proszenie do składania ofert, wy-
znaczając na to termin 4 kwiet-
nia. Pytanie, czy tym razem będą 
chętni do współpracy z gminą w 
zakresie utrzymania porządku 
na ulicach i chodnikach. 

Jak informowaliśmy wielo-
krotnie, od zeszłego roku za 
utrzymanie czystości i porząd-
ku na naszych ulicach odpo-
wiada spółka KZU Pomorze, z 
którą współpracuje szczeciński 
radny i kolega partyjny burmi-
strza Nowogardu Dawid Krystek 
(SLD). Umowa ta dobiega koń-
ca z dniem 31 marca. Gmina nie 
informuje, kto będzie odpowie-
dzialny za czystość w mieście od 
momentu wygaśnięcia umowy z 
Pomorzem do czasu wyłonienia 
nowego wykonawcy. 

MS

Przetarg na sprzątanie chodników i ulic trzeba było ogłosić po raz drugi, bo w 
pierwszym terminie chętnych na to zadanie nie było
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Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

Firma AGRO TRANS Spółka z o.o. z siedzibą 
w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy kategoria C+e)
tel. 91 39 27 322 kom. 502 671 607

Bezpłatne kursy języka niemieckiego 
dla opiekunów osób starszych. 

Ilość miejsc ograniczona. 
Po kursie gwarantowana praca,  

duża baza ofert i atrakcyjne zarobki. 

Zadzwoń 517 175 599.                          

OgłOszeniA

OgłOszeniA

OgłOszeniA

USŁUGI 
KSIĘGOWE

kadrowo-płacowe i JPK
szybko, sprawnie. 

691 374 021, 726 601 608 

z cyklu: Rocznice Wielkich wydarzeń- odcinek 2 

I nastała światłość i zawiało nieco …
Bywają wydarzenia w życiu wspólnot, które stanowią szczególne dary losu, przynoszą cenne owoce i są, jak prawdziwe perełki, skarby, dobrodziejstwa 
spływające na dodatek niespodzianie niczym manna z nieba. Wspomnienie tych zdarzeń wywołuje zawsze rozrzewnienie i niedowierzenie zarazem: że też 
się nam coś takiego zdarzyło. Takim to fenomenom poświęcamy nowy cykl, który nazwaliśmy Rocznice Wielkich Wydarzeń, i w którym będziemy prezen-
tować niedoścignione w swej oryginalności realizacje powstałe za kadencji aktualnego burmistrza.  Być może nazwaliśmy nasz cykl banalnie, ale przecież 
naprawdę wielkość nie w naszej nazwie tkwi tylko zakorzeniona jest ona  w dziele i jego autorze. Dzisiaj wydarzenie nr 2.  

Niedawno minęło 6 lat od za-
instalowania na ulicy Osiedlowej 
pionierskiego rozwiązania, czyli 
lampy hybrydowej ( sztuk jeden)  
zasilanej za pomocą panelu foto-
woltaicznego i prądnicy wiatrako-
wej- patrz foto. Cała zabawa kosz-
towała w 2011 roku niemało, bo 
17 466, 00 zł.  Koszt tej instala-
cji zamortyzuje się w koszcie za-
oszczędzonego prądu w ciągu 20 
lat, ale jeślibyśmy policzyli utra-
cone odsetki od zainwestowanej 
z góry kwoty to amortyzacja wy-
niosłaby około 35 lat.  Oczywiście 
takie wyliczenie jest prawidłowe 
przy założeniu, że lampa wypeł-
nia rzetelnie swoją służbę, czy-
li świeci regularnie każdej nocy a 
cała instalacja nigdy się nie psuje, 
czyli nie ma żadnych kosztów re-
montu ani konserwacji. Ponieważ, 
jak praktyka wykazuje, tak się nie 
dzieje (także z powodu zasłonie-

nia paneli i osłabiania ciągu wia-
tru przez okoliczne drzewa i za-
budowę), więc amortyzacja praw-
dopodobnie nie nastąpi nigdy, 
ponieważ ponad 50 lat to cudo to 
nie wytrzyma na pewno.  Ale nie 
bądźmy małostkowi - nie o to w 
tym wszystkim przecież chodzi- 
nie o optymalizację, ekonomikę 
czy rozsądek, nie o pieniądze po-
datnika też chodzi (cóż mogą one 
kogo obchodzić – podatnik łachy 
nie robi, że płaci). Tutaj chodzi o: 
efektowne a zarazem finezyjne 
podkreślenie, z użyciem mate-

rialnych środków ekspresji, nie-
zwykle oryginalnego rysu wyjąt-
kowej osobowości kreatora tego 
pomysłu, wywołujące u widowni 
dreszcze prawdziwie artystycz-
nego podniecenia, dodatkowo 
wzmocnione poczuciem uczest-
niczenia w czymś niezwykłym, 
imponująco nowoczesnym, 
oślepiająco odkrywczym, otwie-
rającym nowe horyzonty, inicju-
jącym nieznane wiatry historii 
i aspirującym do rangi godnej 
najwyższego lauru, np. cisowego 
lauru… Gratulujemy! 

sm

Instalacja fotowoltaiczna i prądnica wiatrowa przy ulicy Osiedlowej

szkoła Podstawowa nr 1

Laureaci konkursów wojewódzkich
Znamy już wyniki wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podsta-
wowych województwa zachodniopomorskiego, organizowanych przez Zachodniopomor-
skiego Kuratora Oświaty.

Z nieukrywaną przyjemnością 
informujemy, że uczniowie na-
szej szkoły w tym roku szkolnym 
zostali LAUREATAMI w dwóch 

konkursach. Wojewódzki Kon-
kurs Matematyczny – tytuł lau-
reata uzyskał Hadi Yahfouf uczeń 
klasy VII c. Wojewódzki Kon-

kurs Języka Angielskiego – ty-
tuł laureata uzyskali: Hadi Yahfo-
uf uczeń klasy VII c oraz Wero-
nika Bernacka uczennica klasy 
VI c. Należy dodać, iż Laureaci są 
zwolnieni z danego zakresu odpo-
wiedniej części egzaminu ośmio-
klasisty, co jest równoznaczne z 
uzyskaniem z niego najwyższego 
wyniku. Serdecznie gratulujemy i 
życzymy kolejnych sukcesów! 

Inf. własne
Opiekunowie:

Maria Pastusiak 
 Marzena Zadróżna 

 Paulina Górska Elwart

Weronika Bernacka i Hadi Yahfouf z SP1, laureatami w konkursach wojewódzkich
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Od wiwatów zaczyna się Męka Pańska

Jeszcze wokół jest wielu przyjaciół
Jest entuzjazm niezdławiony dotąd strachem
Bóg na właściwym miejscu 
I wszystko dobrze poukładane.

Ale w zaułkach Jerozolimy już pełno szpicli 
Przygotowują raporty tłoczone słowami nienawiści
Zgodnie z oczekiwaniem tych, którzy sobie przypisali
I Rząd dusz i rząd ciał i Prawo.

Przed majestatem Pana nadal kłaniają się malutcy
Upadają z radości, że Bóg jest z Nimi
Gałęźmi ścielą mu drogę jak Aniołowie 
Aby stopy jego nie zostały urażone.

Lecz ten palmowy chodnik dopełnia dowodów
Zbieranych pospiesznie na sąd nieostateczny 
Jego data już znana - wyznaczają ją święta
Obchodzone ku czci Boga, którego zamierzają zabić

Ale o tym jeszcze nie wiedzą niewiasty 
Wznoszące wiwaty na cześć Chrystusa
Nie słyszą swego płaczu...., Weronika też jest z nimi...
Szymon z Cyreny obserwuje z daleka i nic nie przypuszcza...

Oprawcy choć gotowi także niepewni sukcesu 
Wszak ten Piłat taki dziwny i żonę pyta o zdanie, 
Nie wiadomo czy wystarczy tych 30-tu srebrników i czy Go złapią... 
Tyle jeszcze nie wiedzą.... nie znają ani dnia ani godziny.

Dzisiaj Jezus spogląda na miasto, którego los przepowiedział
Wróci jeszcze na Górę Oliwną tam zacznie się ostatni rozdział
Księgi Zbawienia Rodzaju Ludzkiego i.... zamilknie stworzenie
Wobec Męki Pańskiej, wobec Miłości Żywej,
 wobec Miłosierdzia Nieogarnionego.

Marek Słomski 25.03.2018

Festyn  
w Niedzielę 
Palmową

Takich wielkanocnych palem, przygotowanych 
przez mieszkańców Wojcieszyna, sprzedano w ze-
szłą niedzielę aż 300 sztuk. Do nabycia były też do-
mowe wypieki oraz wiejski chleb ze smalcem. Dzię-
ki temu zebrano 3 tys. 800 zł.- kwota ta zasili kon-
to, na którym gromadzone są środki na dokończe-
nie budowy kościoła w Wojcieszynie. 
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Pomóż Fabianowi! 
Przekaż swój 1% podatku. 

Fundacja Dzieciom 
„Zdąrzyć z pomocą” 

31445 Ławniczek Fabian
KRS : 0000037904 
Za okazaną pomoc 

Dziękujemy!

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

FERMA NOREK w WYSZOMIERZU oraz REDLE 
PRZYJMIE DO PRACY

PRACOWNIK FIZYCZNY
- Wynagrodzenie miesięczne - ok. 3000 zł brutto
- Praca przy hodowli norek oraz przy obróbce skór
- Praca na podstawie umowy o pracę    - Stabilność zatrudnienia
- Praca w systemie jednozmianowym
PRACOWNIK ADMINISTRACYJNY
- Wynagrodzenie miesięczne –2800 zł brutto (możliwość podwyżki)
- Prawo jazdy kat. B     - Dyspozycyjność
- Umiejętność obsługi programu Office
- Mile widziana znajomość Prawa Pracy

Informacje pod numerem tel. 512 492 447 
e-mail: rekrutacja.ferma@wp.pl

Idę za Tobą Panie! 
W piątek, 23 marca, już po raz drugi parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Pan-
ny zorganizowała Drogę Krzyżową, która przeszła ulicami miasta. Rozważanie 14 stacji 
męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa wierni rozpoczęli pod krzyżem misyjnym na placu 
kościelnym, a potem duchowo uczestniczyli w ofierze odkupieńczej Zbawiciela, idąc z pie-
śnią i modlitwą na ustach ulicami kard. St. Wyszyńskiego, Wojska Polskiego, Kościuszki, 
Warszawską i przez pl. Wolności z powrotem do kościoła.  Rozważania przy poszczegól-
nych stacjach czytali wierni, którzy zgłosili wcześniej swój akces do tego elementu liturgii. 
Szczególnie szczerością i prawdą przekazu poruszył zebranych tekst odczytany przez Sta-
nisława Pietrzyckiego, znanego działacza lokalnego Caritasu. Krzyż kolejno nieśli między 
stacjami wierni z poszczególnych grup działających przy parafii, a także wyróżnieni stano-
wo, w tym dzieci i młodzież.   foto Robert Leszczyński

sm

OgłOszeniA

OgłOszeniA
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Przedszkole nr 4

Pierwszy Dzień Wiosny
„Marzanno, Marzanno Ty zimowa panno! Ciebie pożegnamy wiosnę przywitamy! 

Dnia 21 marca dzieci z Przedszkola nr 4 ubrane na zielono uczestniczyły w balu wiosennym 
na powitanie wiosny. 

 Dzieci razem z Panią Wio-
sną oraz z Marzanną wyruszy-
ły na ulice miasta, by powitać 
najpiękniejszą porę roku, na 
którą wszyscy czekamy z wiel-
ką niecierpliwością, a miano-
wicie wiosnę. Barwny korowód 
przedszkolaków z kolorowymi 
kwiatkami śpiewających wio-
senne piosenki okrążył miasto, 
by powrócić na plac przedszkol-
ny i przepędzić panującą zimę. 
Aby tradycji stało się zadość, 
symbol zimy - słomianą kukłę 
Marzannę wszystkie grupy uro-
czyście pożegnały. Dzieci gło-
śnym okrzykiem: „Precz zimo 
zła, my chcemy wiosnę!”, próbo-
wały wystraszyć zimę, a następ-
nie przy wspólnym śpiewie spa-
lono Marzannę. 
                                                                                                                             

K. Rogowska

szkoła Podstawowa nr 1

Laureat Wojewódzkiego 
Konkursu Przedmiotowego
Uczeń kl.VIIb Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowogardzie – 
Szymon Heiser  został laureatem Etapu Wojewódzkiego 
Konkursu Matematycznego Uczniów Szkół Podstawowych 
2017/18. W etapie wojewódzkim brało udział 198 uczniów 
ze szkół podstawowych województwa zachodniopomor-
skiego. Każdy uczeń mógł zdobyć max 40 punktów.

Szymon przygotowywał się do 
konkursu bardzo sumiennie, roz-
wiązywał mnóstwo różnych za-
dań i testów wykraczających poza 
podstawę programową. Dzię-
ki swoim zdolnościom i systema-
tycznej pracy poradził sobie zna-
komicie, zdobył 37 punktów/40, 
co stanowi 92,5% całości i dało 
mu to III miejsce w klasyfikacji 
punktowej konkursu, a tym sa-
mym tytuł Laureata.

Dodatkową nagrodą dla Szy-
mona Heisera za zdobycie tytu-
łu LAUREATA, jest zwolnienie                 
z części matematycznej egzami-
nu ośmioklasisty z jednoczesnym 
uzyskaniem z niego najwyższe-
go wyniku, co zostanie potwier-
dzone zaświadczeniem wydanym 
przez Zachodniopomorskiego 
Kuratora Oświaty.

Gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów.

G.Marcinkowska

Szymon Heiser został Lureatem Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego



27-29.3.2018 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

11

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Wysoka porażka ze Światowidem łobez

Na awans trzeba poczekać…
W minioną sobotę (24 marca), o godzinie 15:00, na stadionie w Płotach piłkarze Pomorza-
nina podejmowali wiceliderów rozgrywek, zespół Światowida Łobez. Rywale błysnęli sku-
tecznością i po zwycięstwie 0:3, wybili kibicom Pomorzanina marzenia o awansie w tym 
sezonie do wyższej klasy rozgrywkowej. Piłkarze z Łobza mają już nad Pomorzaninem 13 
punktów przewagi…

Pomorzanin Nowogard – Światowid 63 Łobez 0:3 (0:1)
Skład: Kornel Pękala – Marcin Skórniewski (c) , Fernando Batista (Michał Teodor-

czyk), Natan Wnuczyński, Paweł Królik – Maciej Grzeszczak, Damian Kosior, Gracjan 
Wnuczyński, Kacper Litwin – Kacper Kozioł (Karol Osakiewicz), Rafał Listkiewicz.

Klasa Okręgowa gr. Szczecin Płn. 2017/2018
18. kolejka:
Sarmata Dobra – Iskierka Szczecin  1:6
Jantar Dziwnów – Polonia Płoty   4:3
Promień Mosty – Odrzanka Radziszewo  1:2
Ina Ińsko – Masovia Maszewo   4:0
Pomorzanin Nowogard – Światowid Łobez 0:3
Ehrle Dobra Szczecińska – KP Przecław  6:0
Błękitni Trzygłów – Orzeł Łożnica  2:1
Mewa Resko – Sparta Gryfice   3:1

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Iskierka Szczecin 18 42 38 13 13 3 2
2 Światowid 63 Łobez 17 38 41 15 11 5 1
3 Jantar Dziwnów 17 33 55 32 10 3 4
4 Sparta Gryfice 18 31 49 29 10 1 7
5 Błękitni Trzygłów 16 31 43 22 10 1 5
6 Mewa Resko 17 28 31 24 8 4 5
7 Polonia Płoty 17 27 37 17 8 3 6
8 Ina Ińsko 18 27 40 27 8 3 7
9 Pomorzanin Nowogard 17 25 34 23 7 4 6
10 KP Przecław 17 22 37 43 6 4 7
11 Masovia Maszewo 17 21 27 36 6 3 8
12 Ehrle Dobra Szczecińska 18 19 31 41 5 4 9
13 Promień Mosty 18 18 33 48 5 3 10
14 Orzeł Łożnica 18 14 18 48 4 2 12
15 Odrzanka Radziszewo 17 9 12 53 3 0 14
16 Sarmata Dobra 16 7 17 72 2 1 13

Piłkarze Pomorzanina do tego 
spotkania przystąpili mocno osła-
bieni, zabrakło Macieja Dobro-
wolskiego (uraz), Michała Ko-
mendy (pauzuje za kartki), Ka-
mila Lewandowskiego, Arkadiu-
sza Balcera czy też Rafała Men-
dyka (wszyscy sprawy służbowe). 
Trener Zbigniew Gumienny mu-
siał ratować się wystawieniem w 
składzie młodych piłkarzy, ławka 
rezerwowych także została zasilo-
na przez juniorów. Warto dodać, 
że między słupkami bramki go-
ści stanął Mateusz Krupski, który 
przed kilkoma sezonami strzegł 
bramki Pomorzanina. Jakby tego 
było mało, Pomorzanin stracił 
bramkę już na samym początku. 
W 2. minucie pomocnik gości po-
słał dokładną piłkę za plecy no-

wogardzkich obrońców, do futbo-
lówki dopadł napastnik z Łobza i 
zdobył pierwszą bramkę dla Świa-

towida. Nowogardzianie w kolej-
nych fragmentach meczu mie-
li spore problemy w wykreowa-
niu sobie stuprocentowej okazji 
strzeleckiej. Najwięcej zagrożenia 
podopieczni Zbigniewa Gumien-
nego stwarzali po licznych stałych 
fragmentach gry. Nowogardzia-
nie wykonywali również rzut wol-
ny z 16 metrów, jednak zabrakło 
precyzyjnego strzału. Po zmianie 
stron Pomorzanin zaczął grać na 
trzech obrońców, aby wzmocnić 
siłę ofensywną. Zemściło się to w 
65. minucie. Wówczas gospoda-
rze nieudolnie zastawili pułapkę 
ofsajdową, prostopadłe podanie 
dotarło do piłkarza rywali, który 
po raz drugi pokonał Kornela Pę-
kalę. Pod koniec meczu, dokład-
nie w 84. minucie goście ustalili 

wynik meczu na 0:3, po dobrym 
dośrodkowaniu z bocznej stre-
fy boiska. Choć Pomorzanin nie 
grał na boisku w Nowogardzie, a 
w Płotach, to jednak ta porażka 
oficjalnie jest uznana, jako pierw-
szy przegrany mecz na własnym 
terenie. Światowid przerwał także 
serię nowogardzian sześciu spo-
tkań bez porażki. No cóż, każda 
seria kiedyś się kończy… Niestety 
zakończyły się również marzenia 
nowogardzkich kibiców o awan-

sie w tym sezonie. Gdyby Pomo-
rzanin wygrał, to do drugiego w 
tabeli Światowida traciłby już tyl-
ko 7 punktów, jednak wobec po-
rażki ta strata wynosi już 13 oczek 
i choć matematyczne szanse wciąż 
są, to chyba nikt już nie wierzy, że 
w tym sezonie nowogardzki ze-
spół wróci do wojewódzkiej okrę-
gówki. Przy artykule publikujemy 
komplet wyników oraz aktualną 
tabelę. 

KR   

Kornel Pękala trzy razy skapitulował 
po strzałach piłkarzy z Łobza.jpg

Kolarstwo szosowe: solid Road – Krzywiń

Jan Zugaj na podium
W niedzielę (25 marca), w miejscowości Krzywiń został 
przeprowadzony wyścig kolarstwa szosowego na dystansie 
75 km, w ramach zawodów pod nazwą „Solid Road”. W wy-
ścigu wystartowało dwóch reprezentantów Nowogardu: Jan 
Zugaj oraz Piotr Mucha. Pozycję na podium w swojej kate-
gorii wiekowej wywalczył Jan Zugaj. 

Po zimowej przerwie do rywa-
lizacji wrócili już kolarze. Nasza 
pierwsza tegoroczna relacja z tej 
dyscypliny sportu dotyczy wyści-
gu „Solid Road” zorganizowane-
go w miejscowości Krzywiń. Na 
dystansie 75 km walczyło w sumie 
180 kolarzy, z których 166 zosta-
ło sklasyfikowanych. Nasze miasto 
reprezentował Jan Zugaj startują-
cy w barwach klubu NTS Nexelo 
JF Duet oraz Piotr Mucha jeżdżą-
cy w barwach NTS Kona Nowo-
gard. Jan Zugaj rywalizował w ka-
tegorii wiekowej M4. Kolarz z No-
wogardu pokonał dystans 75 km z 
czasem 01: 54: 35, uzyskując przy 
tym średnią prędkość 39.27 km/h. 
Ten wynik pozwolił Janowi Zuga-
jowi wywalczyć 3. miejsce w swo-
jej kategorii oraz zająć wysokie 
14. miejsce w Open. Piotr Mucha, 
również walczył w kategorii wie-
kowej M4. Kolarz z Nowogardu 
pokonał dystans wyścigu z czasem 

01: 54: 37, osiągając przy tym śred-
nią prędkość 39.26 km/h. Kolarz z 
Nowogardu ostatecznie uplasował 
się na 10. miejscu w swojej kate-
gorii wiekowej oraz na 39. pozycji 
w Open. Gratulujemy naszym re-
prezentantom osiągniętych wyni-
ków oraz życzymy kolejnych uda-
nych startów. 

KR  

Tenis stołowy

Młodzicy lepsi od starszych kolegów
W sobotę oraz niedzielę (17-18 marca), tenisiści stołowi klubu Visonex LUKS Top Wierzbięcin 
wystartowali w dwóch prestiżowych zawodach. Najpierw seniorzy powalczyli w Wojewódzkim 
Finale Pucharu Polski, następnie ich młodsi koledzy rywalizowali w Turnieju Eliminacyjnym do 
Drużynowych Mistrzostw Polski Młodzików. Choć trudno porównywać rywalizację na obydwu 
poziomach, to jednak młodzicy w swoim starcie wywalczyli wyższe miejsce. 

W sobotę (17 marca), w Mię-
dzyzdrojach odbył się Wojewódzki 
Finał Pucharu Polski. Podopieczni 
Józefa Korkosza z klubu Visonex 
LUKS Top Wierzbięcin, walczyli z 
ATS-em Stargard o awans do Pół-
finałów Pucharu Polski. W Woje-
wódzkim Finale drużyna z Wierz-
bięcina walczyła w składzie Bar-
tosz Jemilianowicz, Sebastian Je-
milianowicz i Konrad Pyra. Nie-
stety tak jak w rozgrywkach ligo-
wych, i w tym przypadku to ry-
wale ze Stargardu okazali się lep-
si. KS ATS Stargard wygrał to star-
cie 4:2, i to ta drużyna awansowała 
do kolejnego etapu. Z kolei w nie-
dzielę (18 marca), w Sianowie zo-
stał rozegrany Turniej Eliminacyj-
ny do Drużynowych Mistrzostw 
Polski Młodzików. Drużynę Viso-
nex LUKS Top Wierzbięcin repre-
zentowali Michał Janik oraz Kon-
rad Pyra. Młodzi podopieczni Jó-
zefa Korkosza stanęli na wysoko-
ści zadania i zwyciężyli w tych za-
wodach, wyprzedzając na podium 

zawodników z KTS Koszalinianin 
Koszalin oraz SL SALOS Szczecin. 
To jednak nie jedyne dobre wie-
ści, Konrad Pyra na tych samych 
zawodach swoją dobrą grą wywal-
czył sobie również awans do In-

dywidualnych Mistrzostw Pol-
ski. Gratulujemy młodym tenisi-
stom stołowym reprezentującym 
Wierzbięcin oraz życzymy kolej-
nych zwycięstw. 

KR

Jan Zugaj na trzecim stopniu podium 
wyścigu w miejscowości Krzywiń

Od lewej Michał Janik oraz Konrad Pyra, którzy wygrali w Turnieju Eliminacyjnym 
do Drużynowych Mistrzostw Polski Młodzików
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Kijana Redakcja "WBReW": Monika Rasowska, Aleksandra Lisowska

Lekcja WoS w UMiG
20 marca 2018 r. uczniowie klas III TOH i I TEH udali się na lekcję wiedzy o społeczeństwie 
do UMiG w Nowogardzie. Zajęcie prowadzone przez burmistrza Nowogardu Roberta Cza-
plę dotyczyły władzy lokalnej w Polsce oraz kompetencji poszczególnych organów władzy. 
Uczniowie mogli na własnej skórze poczuć jak odpowiedzialna jest rola radnych gminy jako 
przedstawicieli społeczności lokalnej, wcielając się w ich role i podejmując próbę ustalenia 
budżetu. Nie ukrywamy, że wszyscy dobrze się przy tym bawili. 

Pierwszy dzień wiosny w ZSP 
21 marca obchodziliśmy w szkole pierwszy dzień wiosny – trzeba przyznać, że był to dzień 
pełen wrażeń i na pewno nikt się nie nudził. 

Wiele emocji wywołał kon-
kurs na najciekawszą Marzan-
nę – pomysłowość uczniów nie 
miała żadnych granic. Miejmy 

nadzieję, że Marzanny uczniów 
przepędzą na dobre zimę:) 

Tego dnia nie zabrakło rów-
nież sportowych rozgrywek – 

turniej chłopców w piłkę nożną 
okazał się bardzo emocjonujący. 

red

Spotkanie w Urzędzie Miasta było jak zwykle ciekawe 

Marzanna

 Zdjęcie obu drużyn Zdjęcie pamiątkowe – klasa IV TI z wychowawczynią Panią Martą Sawicką 

Mecz uczniowie kontra nauczyciele 

Jury podczas oceny prac uczniowskich 
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

ROzKłAD JAzDY PKP

Sprzedam mieszkanie 
własnościowe w centrum 

Nowogardu o pow. 60 m2, 
IV piętro – cena 210 tys. zł. 

Tel. 608 392 453

ENDOKRYNOLOGICZNY
Lek. med. Adriana Dubińska-Walczak

specjalista chorób wewnętrznych
- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

CHORÓB CUKRZYCY I NADCIŚNIENIA
Lek. Ewa Zdawska

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista diabetolog 

GABINETY MEDYCZNE

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

pn., wt. - 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)
U W A G A
Od dnia 10.12.2017r nastąpiła zmiana rozkładu jazdy pociągów, po-

niżej prezentujemy godziny odjazdów pociągów z Nowogardu w kie-
runku na Szczecin Główny i Kołobrzeg.

Kierunek Szczecin Główny:
Godz. Od-

jazdu:
Nowogard

Stacje pośrednie: Przystanek 
końcowy:

Szczecin 
Główny

04:50
pon.-piąt.

Wyszomierz, Osina, Mosty, Gole-
niów, Kliniska, Szczecin Dąbie, Szcze-
cin Zdroje, Szczecin Port Centralny,

05:48

06:36
pon.-sob.

Wyszomierz, Osina, Mosty, Gole-
niów, Kliniska, Szczecin Dąbie, Szcze-
cin Zdroje, Szczecin Port Centralny,

07:38

07:47
pon.-niedz. 

Wyszomierz, Osina, Mosty, Gole-
niów, Kliniska, Szczecin Dąbie, Szcze-
cin Zdroje, Szczecin Port Centralny,

08:59

10:21
pon.-niedz.

Wyszomierz, Osina, Mosty, Gole-
niów, Kliniska, Szczecin Dąbie, Szcze-
cin Zdroje, Szczecin Port Centralny,

11:34

14:27
pon.-niedz.

Wyszomierz, Osina, Mosty, Gole-
niów, Kliniska, Szczecin Dąbie, Szcze-
cin Zdroje, Szczecin Port Centralny,

15:40

16:36
pon.-niedz.

Wyszomierz, Osina, Mosty, Gole-
niów, Kliniska, Szczecin Dąbie, Szcze-
cin Zdroje, Szczecin Port Centralny,

17:49

18:39
pon.-niedz.

Wyszomierz, Osina, Mosty, Gole-
niów, Kliniska, Szczecin Dąbie, Szcze-
cin Zdroje, Szczecin Port Centralny,

19:55

Kierunek Kołobrzeg:
Godz. Od-

jazdu:
Nowogard

Stacje pośrednie: P r z y s t a -
nek końco-
wy:

Kołobrzeg
07:48
pon.-sob.

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

09:02

09:20
sobota,nie-

dziela

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

10:29

11:49
pon.-niedz.

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

13:00

13:47
pon.-piąt.

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

15:07

15:56
pon.-niedz.

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

17:15

17:57
pon.-niedz

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

19:19

20:23
pon.-sob.

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

21:37

21:55
p o n - p i ą t . , 

niedziela
1 przesiadka

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

22:59

Opiekunki  Niemcy
- Sprawdzone oferty! 
Tel. 91 506 55 55

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej
Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 7:05 8:05 11:10 12:15 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 7:06 8:06 11:11 12:16 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 7:08 8:08 11:13 12:18 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 7:09 8:10 11:14 12:19 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:11 8:12 11:16 12:21 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:12 8:14 11:17 12:22 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:13 8:15 11:18 12:23 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:15 8:17 11:20 12:25 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < < 8:18 < 12:27 < < 16:07 < <
10 Dworzec PKS < < < < < < < < < < <
11 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:16 8:19 11:21 12:29 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
12 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:17 8:20 11:22 12:30 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
13 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:18 8:21 11:23 12:31 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
14 ul. Ogrodowa < 6:20 < < 11:25 12:33 13:45 15:10 16:13 17:10 <
15 ul. Poniatowskiego < 6:21 < < 11:26 12:34 13:46 15:11 16:14 17:11 <
16 ul. Żeromskiego 5:42 6:22 7:20 8:23 11:27 12:35 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
17 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:23 7:21 8:24 11:28 12:36 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
18 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:24 7:22 8:25 11:29 12:37 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02
19 ul. Radosława 5:45 6:25 7:27 8:26 11:35 12:40 13:55 15:17 16:20 17:15 18:03

 OS. BEMA –  UL. KOŚCIUSZKI 36 -  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

z powrotem
POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 26 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:28 8:39 11:45 12:50 14:30 15:30 16:30 17:25 18:10
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:29 8:40 11:46 12:51 14:31 15:31 16:31 17:26 18:11
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:31 8:42 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:33 8:44 11:48 12:53 14:33 15:33 16:33 17:28 18:13
5 ul. Ogrodowa < 6:35 7:35 8:46 11:50 12:55 < 15:35 16:35 17:30 <
6 ul. Poniatowskiego < 6:36 7:36 8:47 11:51 12:56 < 15:36 16:36 17:31 <
7 ul. 700 Lecia 5:49 6:38 7:38 8:49 11:53 12:58 14:35 15:38 16:38 17:33 18:15
8 ul. 5-go Marca 5:51 6:40 7:40 8:51 11:55 13:00 14:37 15:40 16:40 17:35 18:17
9 ul. Kościuszki 36 5:53 6:42 7:42 8:53 11:57 13:02 14:39 15:42 16:42 17:37 18:19
10 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:43 7:43 8:54 11:58 13:03 14:40 15:43 16:43 17:38 18:20
11 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:44 7:44 8:55 11:59 13:04 14:41 15:44 16:44 17:39 18:21
12 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:45 7:45 8:56 12:00 13:05 14:42 15:45 16:45 17:40 18:22
13 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:46 7:46 8:57 12:01 13:06 14:43 15:46 16:46 17:41 18:23
14 ul. Bema 9 5:58 6:47 7:47 8:58 12:02 13:07 14:44 15:47 16:47 17:42 18:24
15 Osiedle Bema 5:59 6:48 7:48 8:59 12:03 13:11 14:45 15:48 16:48 17:43 18:25

OBJAŚNIENIA:

 UL. RADOSŁAWA –  UL. KOŚCIUSZKI 36 –   OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM
SZ 25

1
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

 DWORZEC PKS – OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM
SZ 25

1
E, F

1 Osiedle Bema 9:00
2 ul. Bema 1 9:01
3 ul. Armii Krajowej 17 9:03
4 ul. Kościuszki 36 9:04
5 ul. Wojska Polskiego 4 9:05
6 ul. Kościelna 9:06
7 Dworzec PKS 9:08

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

LP Dworce i przystanki

 OS. BEMA –  DWORZEC PKS

Os. BeMA – UL. KOŚCiUszKi 36 - UL. RADOsłAWA

UL. RADOsłAWA – UL. KOŚCiUszKi 36  - Os. BeMA

DWORzeC PKs - Os. BeMA Os. BeMA - DWORzeC PKs

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
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OgłO sze niA drob ne

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:

kontakt: 785 601 002

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy

Drewno opałowe 
liściste mieszane
 tanio sprzedam 

 506 012 706, 
506 012 704

nieRUCHOMOŚCi

•	 Sprzedam	 tanio	 działkę	 budowlaną	 w	 Ko-
ściuszkach	 1202	m2.	Przy działce prąd, woda, 
kanalizacja, dojazd utwardzony w pobliżu je-
ziora. 575 345 659 

• Do wynajęcia lokal handlowy ok. 40m2 ul. Ko-
ściuszki 2g Nowogard. 693 850 197

• Sprzedam działki budowlane w pełni uzbro-
jone. Już z planem zagospodarowania prze-
strzennego. Oszczędzasz czas i pieniądze! 693 
850 197 Najlepsze ceny w Nowogardzie, Osie-
dle Słoneczne. 

•	 Do	wynajęcia	pomieszczenie	na	biuro	11m2,	I	
piętro,	Nowogard.	Ul.	700	lecia	17b.	Tel.	501	
549	818

•	 Sprzedam	 działki	 budowlane	 w	 Karsku	
przy drodze. 691 664 658

• Do wynajęcia lokal pod działalność gospodar-
czą. 609 24 58 16 

• Kupię działkę budowlaną w Nowogardzie min 
15 ar 696160731

•	 Do wynajęcia lokal 22m2 ul. Rtm. Pileckiego 
2a. Tel. 694 022 406, 695 209 162 

•	 Sprzedam mieszkanie bezczynszowe M2 
56m2, Wierzbięcin 18/12. Tel. 605 470 602

• Wynajmę halę 155 m 2, tel. 600 954 709

• Sprzedam 1/2 domu w Wierzbięcinie. Tel. 600 
262 231

• Sprzedam działkę budowlaną 42 ar przy. ul. 
Kościuszki Nowogard. Tel. 507 577 122 

• Sprzedam działkę rolną 20 ha z budynkami, 
20tys/1ha do negocjacji, Taczały, gm. Resko. 
798 681 717 

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 40m2 na 
parterze z garażem przy ul. Boh. Warszawy. 
Tel. 725 836 238

• Sprzedam w atrakcyjnej cenie duży 
dom w centrum Dobrej, duże po-
dwórko, garaż. Tel. 508 513 824 
Zamienię dom w Dobrej na mieszkanie w No-
wogardzie, Goleniowie, Szczecinie. Tel. 508 
513 824

• Sprzedam mieszkanie czteropokojowe 72m2 
IV  piętro po remoncie, wyposażone. 781 011 
194

• Sprzedam mieszkanie 58,6m2, niski czynsz, 
Osiedle Bema. Tel. 602 638 177 

• Kupię mieszkanie 3 lub 4 pokoje min. 60m2. 
500 508 904 

• Sprzedam ogród działkowy w atrakcyjnej lo-
kalizacji z widokiem na jezioro. 502 642 029

• Szukam mieszkania w Nowogardzie do II pię-
tra. 789 021 833 

• Kupię mieszkanie na Osiedlu Bema 602 643 
408

• Sprzedam piętro domu do remontu. Tel. 504 
89 89 80 

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 63m2 w 
Wierzbięcinie. Tel. 669 823 060, 723 620 134 

• Sprzedam mieszkanie Goleniów 50m2, III pię-
tro 3 pokoje. Kuchnia, przedpokój, łazienka, 
WC, balkon, piwnica. Mieszkanie całkowicie 
umeblowane. 696 448 744

• Kawalerka do wynajęcia w Goleniowie. 501 
814 871 

• Pokój do wynajęcia. 501 814 871 

•	 Działki	 budowlane	 na	 ul.	Asnyka.	 501	 307	
666

• Sprzedam mieszkanie 66,9m2, Radosław. 510 
656 812 

• Kupię mieszkanie od 65m2-100m2, minimum 
3 pokojowe z balkonem za gotówkę! 726 080 
611

• Zamienię kawalerkę na większe mieszkanie w 
Nowogardzie. Tel. 790 746 200

• Sprzedam dom Nowogard. Tel. 691 10 02 49 

• Sprzedam 6 ha ziemi w Gmina Nowogard. Tel. 
663 565 516

• Kupię kawalerkę, najchętniej Bema. Tel. 609 
192 350 

• Do wynajęcia mieszkanie 130 m2, 4 pokoje , 2 

łazienki + salon z aneksem kuchennym w pełni 

umeblowane w Karsku. Intymne i ciche miej-

sce. Tel. 606 106 142 

MOTORYZACJA

• Sprzedam Kia Clarus, 2001, 1,8 benzyna + gaz 
(założony 2012 r., 80 litrów butla), 181.000 km 
- serwisowany, srebrny met. sedan, opony zi-
mowe, nowa chłodnica klimatyzacji, weba-
sto, el. szyby, centralny zamek, nowe klocki 
hamulcowe, rozrząd, cały układ wydechowy, 
inne. Cena 4850zł, zadbany, tel. 605 522 340.

• Opony 8.25x20, 7.50x20 sprzedam. Tel 600 
182 682 

• Opela Omega 2,5 dti 2001 rok produkcji, 6800 
zł., Honda VT 650 poj., 1992 rok prod., 5200 
zł, Jeppgrand-Cherokee 2.5 TDI ,1995r., 7200 
zł. Tel. 693 162 198

• Opel Astra 1.4 rok 2000 w bardzo dobrym sta-
nie. Tel. 661 242 151 

• Sprzedam Renault Scenic rok produkcji 99, 

poj. 2.0. Cena do uzgodnienia. 665 836 888 

ROLniCTWO

• SPRZEDAM – kaczki, gęsi  skubane. 796759414

•	 Orka,	 talerzówka	 ciężka	 siew	 agregatem.	
Tel. 608 01 39 95 

•	 Sprzedam	działkę	o	pow.	2,4	ha	Brzozowo	9.	

•	 Sprzedam	ule,	miodzierkę	do	kręcenia	mio-
du	i	inne	akcesoria.	668	439	259

• Sprzedam świnie mięsne i dwie kany aluminio-
we do dojarek. 696 807 922  

• Sprzedam pszenżyto jare 700 kg, 65 zł /100 kg. 
799 307 974 

• Sprzedam sadzarkę do ziemniaków, brony za-
wieszone, pług trzyskibowy, kultywator, ko-
paczkę dwurzędową. Tel. 723 195 168

• Kury nioski odchowane powyżej 7 tyg sprze-
dam od 26.03.18r. Gospodarstwo Rolno-Dro-
biarskie Żabowo 13. 91 39 106 66, 510 127 
838 

• Rzepak jary, zboża sprzedam. Tel. 502 853  573 

• Grykę sprzedam i mieszalnik 1 tona. 603 467 
609 

•	 Pszenżyto	jare	kupię.	Tel	502	853	573	

• Sprzedam tuszki królicze. 669 610 925

• Sprzedam facalię. Tel. 793 006 469 

• Sprzedam prosięta. 695 980 439

• Sprzedam tuczniki i słomę w kulkach suchą 20 
sztuk. 606 576 417

	USŁUGI

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWANÓW, WYKŁA-
DZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ SAMOCHODO-
WEJ/ SKÓRZANEJ MATERIAŁOWEJ / POŚCIELI 

WEŁNIANEJ / LANOLINĄ/SPRZĄTANIE: CZYSZ-
CZENIE FUG.TEL.604 373 143 , 794 229 083.

• Pranie dywanów i tapicerki sprzątanie również 
z użyciem pary, ROMTEX. 668 151 516

• Elektryk z uprawnieniami E+D. Tel. 607 289 
419 

•	 MONTAŻ	 MEBLI, fachowość i doświadczenie 
tel. 608 317 548,

• Remont na każdą kieszeń. Tel.609 715 839

•	 Malowanie,	 montaż	 paneli	 podłogowych	 i	
inne	drobne	naprawy	wykona	“złota	rączka”.	
91	39	22	783,	784	79	22	70

•	 FIRMA	 USŁUGOWA	 „Zielona”.	 Wynajem	 sal	
na	konferencje,	zebrania,	szkolenia.	91	39	26	
691

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Firma budowlana z wieloletnią działalnością 
przyjmie zlecenie na budowę domów od pod-
staw, przekładek dachów, docieplenia, układa-
nie kostki, różne rodzaje. Tel. 607 137 081; 

• Mycie okien. 731 792 825

• MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy za go-
tówkę na raty laptopy tablety telefony. Skupu-
jemy laptopy telefony. Adres Nowogard 700Le-
cia 15 I piętro nad apteką tel 91-577-53-73 lub 
792-228-896

• Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlopowe: 
Niemcy, Holandia, Austria, Anglia, Belgia, Nor-
wegia. Tel. 71 385 20 18, 601 759 797 

• Transport, przeprowadzki, opróżnienie miesz-
kań, piwnic, gratów. Tel 668 343 638 

• AGENCJA REKLAMOWA VIZART, opra-
wianie prac w 2 minuty, bindowanie, wydru-
ki, ksero, laminowanie, Nowogard ul. 700 lecia 
15 (nad sklepem zielarskim)Tel. 605 522 340 

• Przepisywanie prac (licencjackich, magister-
skich i innych), dokumentów, CV, listów mo-
tywacyjnych, Szybko, solidnie. Agencja rekla-
mowa Vizart  Nowogard ul. 700 lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim)Tel. 605 522 340.

•	 Regulacja,	 naprawa,	 konserwacja	 okien	 i	
drzwi.	695	181	070

• Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 668 
343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 988 735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, układanie kostki 
granitowej, polbruku. 726 403 937

•	 Naprawa	AGD	Nowogard.	698	352	406

• Budowa domów, ogrodzenia wolne terminy. 
Tel. 605 580 496 

• Solidnie, fachowo, szybko, okna i drzwi z li-
stwowaniem, wykonam każdy remont miesz-
kania. 665 715 273 

• Firma remontowa-wykończeniowa. Ma-
lowanie, szpachlowanie, płytki, panele. 
Tel. 534220317

• Matematyka. 668 17 12 12 

• Przyjmę psy na strzyżenie za niewielką opła-
tą. Skończyłam kurs groomerski. 794 902 108 

• Kompleksowe wykończenia wnętrz domów i 
mieszkań. 660 143 113 

• Remonty, wykończenia, wykonam. 608 364 
330 

• Docieplanie budynków, malowanie, szpachlo-
wanie, glazura, hudraulika, regipsy, podłogi, 
adaptacje poddaszy. Tel. 600 626 268 

PRACA

• Aktivmed24.pl	 Opiekunki	 Seniorów	Niem-
cy.	Premie	wakacyjne,	530555015

• AMBERCARE24	 Opiekunki	 do	 Niemiec,	
wymagany	j.	niemiecki	komunikatywny,	za-
robki	netto	do	1500	euro/mies.,	wyjazdy	od	
zaraz,	 sprawdzone	 oferty,	 legalnie	 737	 451	
825, 737	886	919,	737	489	914

•	 Spawaczy	 zatrudnię.	Atrakcyjne	 wynagro-
dzenie.	503	032	234	

•	 Przyjmę	 do	 pracy	 ekspedientkę	 odpowie-
dzialną,	sumienną.	797	394	807	

• Zatrudnię elektryków – pomocników elektry-
ków, dorywczo do prac biurowych. 606 824 
461

• Zatrudnię do dociepleń i elewacji z doświad-
czeniem. 782 860 130

•	 Zwrot	 podatku	 z	 pracy,	 rodzinne,	 urlopowe	
Niemcy,	 Holandia,	 Austria,	 Anglia,	 Belgia,	
Norwegia.	Tel.	71/385	20	18,	601	75	97	97

• Zatrudnię pracowników budowlanych. Tel. 
695 264 594.

• Przyjmę do pracy ekspedientkę odpowiedzial-
ną, sumienną. 797 394 807 

• Zatrudnię tynkarza. 502 103 432 

• Zaopiekuję się osobą starszą, dzieckiem, zaj-
mę się sprzątaniem w godzinach 9.00-15.00,. 
Tel. 517 983 502 

• Przyjmę pracownika budowlanego. 607 654 
692

• Zaopiekuję się osobą starszą w życiu codzien-
nym od 9-17.00. Tel. 733 794 989

• Przyjmę do pracy ekspedientkę lub na staż. 
Sklep spożywczo-przemysłowy. Tel.  887 15 
12 74

• Zaopiekuję się osobą starszą Gryfice, Gole-
niów, Nowogard. 517 983 502 

•	 Firma	z	siedzibą	w	Nowogardzie	
zatrudNi kreślarza/projektan-
ta instalacji i sieci sanitarnych.	
tel.	609	250	383.

• Przyjmę do sklepu Lewiatan na 5 Marca na pół 
etatu. 667 974 022 

• Ferma Drobiu gm. Osina przyjmie pracownika 
fizycznego. 506 428 241

• Zakład hodowlany zatrudni brygadzistę. Ferma 
Drobiu gmina Osina. 511 731 352 

• Przyjmę do pracy w lesie. Tel. 726 075 264 

• Budowlaniec-zdun potrzebny do postawienia 
otwartego paleniska-kominka. Tel. 660 206 
833

• Potrzebny Pan do pomocy w pracach wiosen-
nych w ogrodzie. 501 307 666 

• Potrzebny budowlaniec – stolarz do postawie-
nia kilku elementów architektury ogrodowej 
502 103 432 

• Podejmę opiękę nad osobą starszą lub sprząta-
nie. 513 996 234

• Poszukuje pracy jako kierowca kat. BT. 661 
143 274 

• Poszukuje opiekunke do osoby starszej. 512 
427 899 po 16

• Chętnie przyjmę dorywczo osobę znającą się 
na pracach ogólnobudowlanych,- wykończe-
niowych tel. 660 206 833

•	 Montaż	 okien	 PCV	 i	 ALU	 zatrudnię.	 663	
600 601 

•	 Zatrudnię	pracownika	biurowego	wymaga-
nia:	 znajomość	 języka	 angielskiego,	 biegła	
obsługa	komputera,	komunikatywność.	Tel.	
663 600 601 

•	 PRACOWNIK magazynu zwrotów odzieży – 
Goleniów, zapewniony darmowy dojazd do 
pracy tel: 601 710 134, mail: rekrutacja@fie-
ge.pl

• Zlecę przekładkę dachu. 695 359 355 

• Przyjmę do pracy usługi remontowo-wykoń-

czeniowe. 697 329 453 

inne  

• Sprzedam drewno suche tanio. 691 848 026

•	 Drewno,	bukowe,	dębowe,	pocięte,	porąba-
ne.	Tel.	603	353	789 

•	 sprzedam drewno opałowe. 667 788 820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 kg. 790 285 
382

•	 Sprzedam drewno kominkowe olchę. 730 
744 751 

•	 Ogrodzenie ogrodowe, metalowe ramka z 
katownika w srodku zbrojene /wzor/ prento-
we wymiar 2,0m x 1,0 m+ slupek razem szt 16 
oraz furtka 90 x 90cm z zamkiem ogrodzenie 
jest jeszcze zamontowane cena za 1 kpl. 50 
zl z powodu modernizacji ogrodzenia sprze-
dam - okazja ! stan dobry tel 691 686 772

•	 Piece gazowe c.o.vaillant z niemiec dwu-
funkcyjne wiszace po przegladzie serwiso-
wym do mieszkania,domu cena od 1.200zl 
sprzedam tel 691 686 772 

•	 Piece gazowe c.o tylko ogrzewanie stoja-
ce zeliwne lub wiszace niemeckie vaillant za-
plon elektroniczny wysoka jakosc do miesz-
kania,domu,sklepu itp po przegladzie serwi-
sowym cena od 1.000 zl tel 691 686 772

•	 Sprzedam organy Yamaha YPT - 230, bardzo 
mało używane, w pudełku. tel 605 522 340 
Sprzedam dużą klatkę dla świnki morskiej, 
lub innego zwierzaka, tel. 605 522 340

•	 Sprzedam łóżko dziecięce z szufladami, pół-
kami, z materacem - kolor szaro biały wymia-
ry: dł. 223 cm, szer. 95 cm,wys. 110 cm, oraz 
biurko do kompletu, tel. 605 522 340

•	 Sprzedam odkurzacz piorący ZELMER WOD-
NIK QUATTRO 616.6, elementy piorące nie-
używane nowe, cena do uzgodnienia, tel. 
605 522 340

•	 Sprzedam meble kuchenne i narożnik ku-
chenny. 605 476 580 

•	 Sprzedam dywan, kolor brązowy jednolity, 
wymiar 3,5*2,15 m, cena do uzgodnienia, tel. 
605 522 340

•	 Sprzedam kafle z pieca kaflowego. 889 354 
058 

•	 Sprzedam łóżko rehabilitacyjne 2 materace, 1  
odleżynowy. 607 299 862 

•	 Przyjmę telewizor i radio. 573 943 221

•	 Zbiornik stalowy na podwoziu jednoosio-
wym sprzedam. Tel. 600 182 682 

•	 Kupię zbiornik na wodę z wężownicą do pod-
łączenia do kuchenki. Tel. 660 206 833

•	 Szkółka w Karsku poleca drzewa owocowe 
3-4 letnie owocujące, w pojemnikach już od 
20 zł/sztukę, tuja szmaragd wysokość 70-80 
cm po 10 zł/sztukę. 606 106 142 
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Dziennik nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: no wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek słomski prezes, Marcin simiński redaktor naczelny, 

Rafał Kowalczuk sport, Paweł słomski
Ad res re dak cji: 72-200 no wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

inFORMATOR LOKALnY - nOWOgARD
Telefony alarmowe
Policja  - 997, 112
Komisariat Policji Nowogard - 91 57 92 316
Straż pożarna  - 998
Posterunek PSP Nowogard - 91 39 20 118
Pogotowie ratunkowe - 999
Stacja Pogotowia Ratunkowego 
w Nowogardzie - 91 43 26 103
Pogotowie gazowe  - 992
Pogotowie energetyczne - 991
Pogotowie wodn.-kanal. (PUWiS) 
 - 91 39 20 711; 994

Dyżur nocny
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna   
 - 91 39 78 430; 
 609 361 999; 
 665 283 928

Przychodnie - poradnie
Szpital - centrala - 91 39 21 356
Praxis - SZOZ - 91 39 20 787
Praxis - Centrum 
okulistyczno-optyczne - 91 39 27 272
POZ Przychodnia przyszpitalna  
 - 91 39 21 800; 
 91 39 21 806
Medyk - 91 39 29 921
PRAXIS 2 - M. Drobińska - 91 39 25 943
NZOZ “Sanus” - 91 39 26 960
NZOZ “Pro-med” - 91 39 26 740
NZOZ “Leks” - 91 39 25 525
NZOZ “Baby-med”  - 91 39 26 013
Mardent - gabinety lekarskie  
 - 91 39 22 633
Revital - Ośrodek Rehabilitacji 
i Odnowy Biologicznej - 91 39 21 467; 
 609 456 577
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne 
 - 91 39 20 926
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
dzieci, młodzieży i ich rodzin 
 - 91 39 20 743
Warsztaty terapii zajęciowej - 91 39 25 282
Zakład domowej opieki długoterminowej - 
91 39 26 531; 
 509 142 650
stomatologia
Praxis - Centrum stomatologiczne  
 - 91 39 26 999
Pracownia protetyki stomatologicznej - 
Danuta Drapikowska 91 39 26 870
Protetyka stomatologiczna 
- Elżbieta Wysocka 
i Kazimierz Trojanowski - 91 39 26 107
“Nowo-dental” B. Szulejko  
 - 91 39 21 467
“Dental - med”  - 91 39 22 098; 
 504 069 800
Lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz  
 - 91 39 25 003; 
 603 705 630
Lek. Stom. Andrzej Rynkiewicz
pogotowie stomatologiczne - 607 771 777
lek. Stom. D. Wałęga - Bąk - 604 441 609
lek. stom. A Mogilnicka - 506 606 955
lek. stom. E. Rosa - 532 512 703
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 39 26 639
lek. stom. M. Andrzejewska - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 601 736 804

Urzędy
Urząd Miejski  
 - 91 39 26 200
Biuro Obsługi Interesanta w UM  
 - 91 39 26 214
Biuro Rady w UM - 91 39 26 210

Urząd Stanu Cywilnego - 91 39 26 230
Wydział Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środow. 
 - 91 39 26 243
Wydział spraw społecznych i obywatelskich
Meldunki - 91 39 26 213
Dowody osobiste - 91 39 26 215
Zarządzanie kryzysowe - 91 39 26 234
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
Geodezji i Rolnictwa - 91 39 26 226
Wydział Rozwoju Lokalnego, 
Funduszu, Kultury i Sportu - 91 39 26 293
Wydział Inwestycji i Remontów  
 - 91 39 26 241
Biuro Podatków i Opłat - 91 39 26 217
Referat Edukacji - 91 39 25 464
Zarząd Budynków Komunalnych  
 - 91 39 26 267
Powiatowy Urząd Pracy f/Nowogard 
 - 91 39 21 376;  
 91 39 21 813
Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii - 91 39 21 118
w nagłych wypadkach - 609 740 647

Wydział Komunikacji
Rejestracja pojazdów - 91 57 92 702
Prawo jazdy - 91 57 92 703
Fax - 91 39 21 852

OPs - Ośrodek Pomocy społecznej
Kierownik - Dorota Maślana - 91 39 26 248
Świadczenia rodzinne
- A. Lalik  - 91 39 26 268
Dział usług opiekuńczych 
- B. Ziółkowska - 91 39 20 200

Poczta
ul. 3 Maja - 91 39 21 300; 
 91 39 21 183
ul. Warszawska - 91 39 20 834

nadleśnictwo nowogard - 91 39 20 640
zakład karny nowogard - 91 43 26 600

gabinety weterynaryjne
Danuta Czerwińska
ul. J. Wybickiego 2 - 91 39 23 786
Animal-Vet
ul. Zielona - 666 135 133
Janusz Soroka
ul. L. Okulickiego 6  - 570 656 616
Zdzisław Truszyński
ul. T. Kościuszki 21 - 91 39 21 801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 38 - 91 39 20 814
szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1 - 91 39 26 270
Szkoła Podstawowa nr 2 - 91 39 26 274
Szkoła Podstawowa nr 3 - 91 39 26 291
Szkoła Podstawowa nr 4 - 91 39 23 028
SP w Długołęce - 91 39 10 492
SP w Orzechowie - 91 39 10 994
SP w Strzelewie - 91 39 10 224
SP w Żabowie - 91 39 10 694
SP w Błotnie - 91 39 10 190
SP w Wierzbięcinie - 91 29 10 795
I Liceum Ogólnokształcące - 91 39 20 213
Liceum Ogólnokształcące nr II - 91 39 25 107
ZSP im. Stanisława Staszica - 91 39 21 162
Prywatne Publiczne Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych; 
Niepubliczna Szkoła Policealna  
 - 91 39 26 691
Prywatne Liceum Ogólnokształcące
 Zaoczne Centrum Edukacji Zdroje  
 - 91 39 25 494

Prywatne Policealne Studium Zawodowe  
 - 91 39 22 181
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  
 - 91 39 20 108

Przedszkola i żłobki
Przedszkole nr 1
ul. Żeromskiego - 91 39 26 286
Przedszkole nr 3
ul. J. Poniatowskiego - 91 39 26 288
Przedszkole nr 4
ul. T. Kościuszki - 91 39 26 287
Zielone Przedszkole
ul. Zielona - 91 39 26 691; 
 505 388 292
Artystyczne Przedszkole 
Kraina Fantazjiul. Gen. J. Bema - 660 797 838
“Promyczek” Specjalistyczny 
punkt przedszkolny, 
ul. Boh. Warszawy - 609 931 469
Niepubliczny Żłobek "Maluszkowo”
ul. ks. Racibora - 534 015 943
Niepubliczny “Malinowy Żłobek”
ul. Boh. Warszawy - 604 873 917

Kultura
Miejska Biblioteka Publiczna  
Dyrektor - 91 39 26 260
Czyt. dla dorosłych - 91 39 26 261
Nowogardzki Dom Kultury  
Sekretariat - 91 39 26 283
Biuro kina/ dział imprez i promocji 
 - 91 39 25 779
Kasa - 91 39 26 262

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP - 91 39 26 370; 
 506 081 328
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego   
 - 91 39 21 004
Parafia pw. MB Fatimskiej  
 - 91 39 21 592

Usługi pogrzebowe 
J. Furmańczyk, Zakład Pogrzebowy  
 - 91 39 21 767
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  
 - 692 354 065
MEMORIS Grzegorz Śmigiel - 693 230 190

Apteki
Centrum Zdrowia
ul. 700-lecia - 91 57 62 139
Majowa
ul. 3 Maja - 91 30 70 708
Cefarm
ul. Plac Wolności - 91 39 20 203
Cardia
ul. 700 - lecia - 91 39 21 330
Niebieska
ul. 15 Lutego - 91 43 26 177
Asa
ul. Warszawska - 91 39 20 494
Niebieska 2
ul. Kościuszki - 91 57 90 830
Nowa Farmacja
ul. Bohaterów Warszawy - 91 57 30 437

Taksówki - 91 39 20 260

Pomoc drogowa
Grzegorz Irzymski - 91 39 22 402; 
 601 893 944
Andrzej Słomski - 665 770 442
Krzysztof Pietrzak - 601 938 293
R&J MIX - 608 731 620

Urząd gminy
Wójt - 91 39 10 390
Kierownik USC, St. ds. obywatelskich
 i ewidencji ludności  - 508 499 549
St. ds. podatków i opłat  - 508 499 661
St. ds. zarządzania kryzysowego, obrony cy-
wilnej i ochrony środowiska  - 508 499 580
Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami  
 - 508 499 247
St. ds. obsługi organów Gminy, działalności 

gospodarczej, kultury i zdrowia  - 508 499 567
St. ds. funduszy zewnętrznych, promocji, 
turystyki i sportu  - 508 499 620
OPs - Ośrodek Pomocy społecznej
Kierownik Anna Kaliczyńska - 508 499 534
Pracownicy socjalni - 508 499 561
 508 499 483
Asystent rodziny Patrycja Bielej - 508 499 621
gminna Biblioteka Publiczna
Kierownik Krzysztof Górecki - 91 39 10 305

szkoła Podstawowa im. B. Malinowskiego
Dyrektor Tatiana Olbert - 91 39 10 389
Sekretariat - 91 39 10 380
Przychodnie
NZOZ “Proximus” - 91 39 10 310
Punkt apteczny - 91 39 11 611
Poczta - 91 39 10 323
Parafia pw. NP NMP w Osinie - 91 39 10 386

inFORMATOR LOKALnY - OsinA
RegULARnA LiniA Mi KRO BU sO WA seROCKi Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40

Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)

nowogard-stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
stargard-nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D

Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 

7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia MeTRO Tel. 501 615 614
z nowogardu do szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
ze szczecina do nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRzeWÓz OsÓB - RO MAn BiŃCzYK - Linia Regularna 
 TeL. 607 310 591 

nowogard-goleniów-szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
szczecin-goleniów-nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
nowogard-Dobra now.-łobez 7.40
łobez-Dobra now.-nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

nD - szCzeCin 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

szCzeCin - nD 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

nD - ResKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

ResKO - nD 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

gOLCzeWO - nD 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

nD - gOLCzeWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)

nowogard - stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
stargard - nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55

A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROzKłAD JAzDY BU sÓW

informacja PKs 91 392 18 87 lub 91 469 83 15
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www.dzienniknowogardzki.pl

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

Materiał                                      cena do 100 kg cena powyżej 100 kg
1. Miedź                   18,00 zł/kg               19,00 zł/kg
4. Mosiądz       11,00 zł/kg               11,50 zł/kg
5. Akumulatory         2,50 zł/kg                 2,70 zł/kg
6. Felgi aluminiowe        4,80 zł/kg                 5,00 zł/kg
7. Ołów          5,20 zł/kg                 5,50 zł/kg
8. Aluminium elektryczne       5,00 zł/kg                5,50 zł/kg
9. Aluminium grube        4,20 zł/kg                4,50 zł/kg
10. Aluminium niesort       3,80 zł/kg                4,00 zł/kg
Materiał                                      cena do 1000 kg cena powyżej 1000 kg
1. Złom cienki (blacha)      0,58 zł/kg                0,60 zł/kg
2. Złom gruby (wsad, żeliwo)           0,78 zł/kg                0,80 zł/kg

Skup hurtowy metali kolorowych 

Przy wadze ok. 1000 kg metali kolorowych ceny do negocjacji

Firma P.P.U.H. Oskar Bonda w Nowogardzie • ul. Nadtorowa 14b

Płatne gotówką od ręki
więcej informacji  tel. 511 444 559

Podaruj 1%
dla  

Tymka

Fundacja Słoneczko: 
88 8944 0003 0000 2088 2000 0010

koniecznie z tytułem wpłaty  
- TYMON  SZPURA 1085/ S -

USŁUGI REMONTOWO-
-BUDOWLANE 

kompleksowe wykończenie 
domów, wnętrz, poddaszy. 

Tel. 696 014 937

R e K L A M A
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789



POLSKI 
WYDAWCA
Dom Judy sp. z o.o.

Wyspy Kanaryjskie, Cypr, Włochy, Grecja, 
Maroko, Bułgaria, Chorwacja, Kuba, Meksyk

Paryż  27.04 - 2.05.2018
Włochy  28.04 - 4.05.2018
Fatima  23.06 - 8.07.2018 SINBAD - codziennie z Nowogardu

Bilety na przejazdy zagraniczne

• Będą protestować przeciwko masztowi z anteną?
• Harmonogram święcenia pokarmów

SLD-owska elita na ławie oskarżonych

Muszą przeprosić i zapłacić

Idą święta, a tam ludzie 
mają horror

reklama

reklama

Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

Piątek 
30 marca 2018 r. 
Nr 26 (2654)
nakład 3000 
Rok XXV   ISSN 1897-2640 

Cena 2,00 zł 
(w tym 5% VAT)

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

Śmigiel Ryszard

ŚR

KOMPLEKSOWE  USŁUGI
& ŚMIGIEL

Zakład Kamieniarski
- Nagrobki - Grobowce - Parapety - Schody

Kwiaciarnia
- Znicze - Kwiaty - Wiązanki - Wieńce

Tel. 601 595 069, 91 392 18 14
     e-mail: puhp.smigiel@wp.pl
   www.kamieniarstwo-smigiel.pl

Korzystając z naszych usług pogrzebowych zyskasz
-10%  RABATU  NA  USŁUGI  KAMIENIARSKIE

UL. CMENTARNA 3,  72-200 NOWOGARD

       Usługi Pogrzebowe 
        Grzegorz Śmigiel
- Trumny - Urny - Ekshumacje - Przewozy
         Obudowy - Krzyże - Tabliczki

Kontakt całodobowy: 693 230 190
      e-mail: memoris.zp@o2.pl
            www.memoris.eu

GAŚNICE

Tel. 602 870 300

Autoryzowany serwis 
w Nowogardzie

Legalizacja - Sprzedaż
Napełnianie butli CO2

Firma z branży rolnej  Sprzedaż 
nawozów

Kontakt: 600 374 274

1. ASL- 80 kg N i 90 kg S 
    (zamiennik RSM)
- cena 110 zł za tonę w Redle
- cena 130 zł za tonę z dowozem 
   do 30 km od Redła
- 1,38 zł za 1 kg azotu - najtańszy azot 
  na rynku !! (1 kg azotu z dowozem 1,63 zł)
2. AHSL-180 kg N i 60 kg S 
  (zamiennik RSM)
- cena 415 zł za tonę w Redle
- cena 435 zł za tonę z dowozem 
  do 30 km od Redła
3. Humus (zamiennik obornika):
- cena 45 zł z dostawą
- około 9 kg N, 7 kg P, 4 kg K
- ph-9 * Wszystkie podane ceny są cenami netto

4. Humus słomiany 
  (zamiennik obornika):
- cena 33 zł za tonę z dostawą
- około 6 kg N, 3 kg P, 7 kg K
- ph-9
5. Obornik bydlęcy:
-cena 45 zł z dostawą
6. NPK Garrest 
    (zamiennik gnojowicy):
- cena 30 zł z usługą rozlewania 
  do 10 km od Redła (możliwość 
   rozlewania w dalszych 
   lokalizacjach)
- około 6 kg N, 3 kg P, 3 Kg K

Firma z branży rolnej  

Usługi rolnicze

Kontakt: 600 374 274
* Wszystkie podane ceny są cenami netto

1. Opryskiwacz:
   - cena 55-50 zł za hektar (jednorazowy przejazd)
2. Kultywator:
   - cena 240-245 zł za hektar
3. Rozrzutnik razem z ładowarką - obornik/humus:
  - 5-8 ton- 85-80 zł za hektar
  - 10 ton- 105-100 zł za hektar
  - 15 ton- 155-150 zł za hektar 
  - 20 ton- 205-200 zł za hektar
4. Rozrzutnik razem z ładowarką - wapno:
  - do 5 ton- 85-80 zł za hektar
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Szczegóły w załączonej ulotce

KREDYT FIRMOWY
NA PROSTYCH  

ZASADACH

s. 5

s. 5

tel. 91 392 14 67
kom. 695 264 677

Nowogard, ul. 3 Maja 46 • www.nowodental.pl

sedacja gazem rozweselającym
stomatologia mikroskopowa

Kompleksowe leczenie dentystyczne
oferują w Klinice Nowo-Dental lekarze specjaliści:

stomatolog dziecięcy, periodontolog, chirurg,
stomatolodzy ogólni, implantolog

WIOSENNA PROMOCJA NA WYBIELANIE ZĘBÓW
ortodoncja, implanty
nowoczesna protetyka

Wolne pokoje  
do wynajęcia  

dla pracowników  
na dłuższy okres.  
Tel. 500 827 783

Śmierć pod 
Wojcieszynem

Wiemy co tutaj będzie

Zranił 
śmiertelnie 
swojego ojca 
- finał sprawy
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Człowieczy krzyż nadziei   
Stoisz pod krzyżem...
Tam też stała Matka Jego
Stała obok Jana ucznia umiłowanego
Dlaczego nadal tu tak pusto?

Słuchasz jak odpuszczał  
Tym niewiedzącym, co czynią i co złego
I jak zaprosił do Siebie skruszonego
Co łotr dzisiaj robi w Niebie?

Nie wiesz jak pomóc
Gdy prosi – Pragnę… taką ofiarę złożył 
Ten, który każdą kroplę wody stworzył...
Jak długo będą spać sprawiedliwi?

Gdy się już Wykonało
Nie nastała cisza...lecz stworzenie zawyło
Osierocone…, ale samo Boga swego opuściło  
Ile jeszcze trzeba znaków?

Nie ukradli, nie zniknęło Ciało
Tak jak by chcieli tego, w podłej złości   
Tracący siebie w otchłani niegodziwości.
Co zastanie Jezus gdy wróci?

Nadzieja każda zmieści się w Zmartwychwstaniu
Nic też nie zbruka tej chwili o zaraniu
Gdy to dla człowieka, w słabości tak marnego
W pustym grobie wypisana już pewność Życia Wiecznego.   

 28 03 2018   Marek Słomski 

Peter Paul Rubens - Zmartwychwstanie Chrystusa

Wezwała pomoc, bo 
syn nie otwierał 
We wtorek, o godz. 14.02, służby ratunkowe zostały wezwa-
ne do jednego z mieszkań przy ul. 700-lecia (blok wojskowy). 
Alarm podniosła kobieta, która nie mogła dostać się do miesz-
kania, w którym przebywa jej syn, nie dając oznak życia. 

Pierwsze o wypadku poinformowało Radio Szczecin ostrzegając kierowców o 
utrudnieniach na obwodnicy Nowogardu

Wjechał Skodą w naukę jazdy 

Śmierć pod 
Wojcieszynem 
Jedna osoba zginęła na miejscu, kilka odniosło poważne ob-
rażenia – to bilans tragicznego wypadku, do jakiego doszło 
wczoraj, tj. czwartek (29 marca) za zjazdem z obwodnicy w 
Wojcieszynie, przed godziną 16.00. 

Z pierwszych ustaleń wynika, 
że kierujący samochodem mar-
ki Skoda zjechał na przeciwle-
gły pas ruchu i z impetem ude-
rzył w Toyotę tzw. elką, w któ-
rej prawdopodobnie poza in-
struktorem jazdy podróżowa-
li też kursanci. W wyniku zda-
rzenia śmierć poniosła pasażer-
ka Skody, a kierowca w ciężkim 
stanie został zabrany śmigłow-
cem LPR do jednego ze specja-
listycznych szpitali. Poważnie 
ucierpiała także jedna osoba ja-
dąca Toyotą – prawdopodobnie 
kierujący- osoba ta była zaklesz-
czona i strażacy musieli użyć hy-
draulicznego sprzętu, aby ją wy-
dobyć. 

- Mogę jedynie potwierdzić, że 
jedna osoba zginęła w tym wy-

padku, to pasażerka Skody, pozo-
stali uczestnicy zdarzenia z obra-
żeniami ciała trafili do szpitala. 
Na miejscu pracuje prokurator, - 
informowała na gorąco rzecznik 
policji st. asp. Julita Filipczuk. 

Samochody biorące udział w 
zdarzeniu nie miały naszych re-
jestracji-  to auta z powiatu gry-
fickiego. Z pierwszych informa-
cji wynika też, że kierowca Sko-
dy mógł przysnąć, bądź zasłab-
nąć za kierownicą, a pasażerka 
która z nim jechała, była praw-
dopodobnie jego żoną. 

W wyniku wypadku ruch na 
obwodnicy był utrudniony do 
ok. godz. 19.00. Jadących z kie-
runku Gdańska policja kierowa-
ła objazdem przez Maszkowo. 

MS

Przybyli na miejsce strażacy nie 
czekając długo wywarzyli drzwi 
do mieszkania. W środku zastano 
śpiącego mężczyznę- syna właści-
cielki mieszkania, która wezwała 
na miejsce pomoc. Mężczyzna 
się obudził nieco oszołomiony, 
po czym odmówił badania przez 

ratowników z pogotowia ratun-
kowego, również wezwanych do 
mieszkania. Miał przyznać, że 
wziął nieznaczne ilości lekkich 
środków nasennych. 

Nieoficjalnie wiadomo, że mat-
ka martwiła się o syna, bo ten po 
raz któryś z kolei stracił pracę. 

Kobieta najprawdopodobniej po-
dejrzewała, że zrobił sobie coś złe-
go pod jej nieobecność. Na szczę-
ście skończyło się na strachu, nie-
mniej w takich sytuacjach zawsze 
lepiej „dmuchać na zimne”. 

MS
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W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reklama

reklama

reklama

11 kg, 33 kg 
z propan butanem, 

propanem 
a także do zasilania 
wózków widłowych.

Zapraszamy 
do stałej współpracy 

tel. 606 930 398
 www.gazak.pl 

Wymiana butli

BADANIA 
PSYCHOLOGICZNE  

DLA KIEROWCÓW 
kat. C, C+E i D. 

Tel. 794 669 811

Promieniowanie elektromagnetyczne zagrożeniem dla zdrowia 

Będą protestować przeciwko masztowi z anteną? 
W Błotnie ma stanąć maszt telefonii komórkowej. Mieszkańcy wsi nie są do końca z tego faktu zadowoleni, bo boją się o swoje zdrowie, choć są i tacy, co 
mają odmienne zdanie.  Właścicielka działki, na której ma stanąć cała instalacja uważa, że obawy są nieuzasadnione, i są rozbudzane trwającym od daw-
na sąsiedzkim konfliktem. 

Kiedy pani Alicja Inoue z 
Błotna dowiedziała się, że we wsi 
planowana jest instalacja stacji 
bazowej jednej z sieci komórko-
wej, natychmiast skontaktowa-
ła się z redakcją DN. Mówi, że 
nie chce w tak bliskim sąsiedz-
twie takiej budowli, powołując 
się na naukowe opracowania do-
tyczące złego wpływu komórko-
wych nadajników na zdrowie lu-
dzi i zwierząt. 

- Osoby żyjące w pobliżu ta-
kiej stacji bazowej znajdują się w 
tzw. silnej strefie oddziaływania 
promieniowania elektromagne-
tycznego. Jest na to sporo opra-
cowań naukowych, które są ła-
two dostępne. Dlatego jestem za 
tym, aby tego typu instalacje po-
wstawały poza obszarem zabudo-
wanym, m.in. 800-1000 m w linii 
prostej od budynków mieszkal-
nych- mówi pani Alicja. 

Kobieta podkreśla, że Błot-
no to szczególna wieś - miej-
scowość, którą upodobali sobie 
pszczelarze, a promieniowanie 
z komórkowego nadajnika po-
noć i tym niezwykle użytecznym 
zwierzętom ma zagrażać. - W 
miejscowości Błotno mamy czte-
rech pszczelarzy, cztery pasieki. 
Stacja bazowa ma powstać zale-

dwie 50 m od jednej z pasiek, a w 
promieniu ok 200 m od pozosta-
łych. Jak wiemy, już dziś mówi się 
o zgubnym wpływie elektrosmo-
gu na życie pszczół. A wioska bez 
pszczół to wioska ludzi głodnych- 
dodaje pani Alicja. 

Obawy te podzielają tak-
że sami pszczelarze. Podkreśla-
ją, że emitowane przez nadajni-
ki pole elektromagnetyczne nie 
tylko źle wpływa na funkcjono-
wanie pszczół, ale też np. gołębi 
ozdobnych. 

- Czytałem, że takie nadajniki 
powodują, że pszczoła gubi tra-
jektorię lotu i nie może wrócić do 
ula, tak samo jest z gołębiami. To 
również niezdrowe dla człowie-
ka. Dlatego nie jestem za tym, 
aby takie urządzenia budowa-
no tak blisko zabudowań - mówi 
pan Zdzisław, mieszkaniec Błot-

na i pszczelarz z 30 letnim do-
świadczeniem. 

Inni mieszkańcy, których spo-
tkaliśmy podczas wizyty w Błot-
nie, dziwią się w ogóle, po co sta-
wiać maszt, jak działają telefony 
i Internet. – Używam komórki i 
nie mam problemu, wiem też, że 
młodsi to korzystają z tego Inter-
netu i też działa. Zastanawiam 
się więc, po co taki maszt- mówi 
nam pan Jan. 

Są jednak i tacy, którzy nie 
mają nic przeciwko budowa-
niu stacji bazowej z nadajnika-
mi tak blisko budynków. Twier-
dzą, że i tak już wszyscy noszą 
po kilka telefonów. W grupie tej 
jest m.in. sołtys Błotna, Danuta 
Nowak. – Kiedyś wszyscy bronili-
śmy się przed komórkami, a dzi-
siaj niektórzy mają po kilka w 
domu. Pewnie to nie jest zdrowe 
dla nas, ale co dziś jest zdrowe - 
mówi nam D. Nowak. 

Właścicielka działki, na której 
ma stanąć maszt, jest zdziwiona 
głosami mieszkańców. Przypo-
mina, że w Błotnie już taki maszt 
kiedyś stał i nikt nie protestował. 

Uważa też, że nadajniki niko-
mu szkodzić nie będą. – Przed-
stawiciel firmy, który chce na na-
szej ziemi postawić maszt przeko-
nał nas, że to nie będzie dla lu-
dzi szkodliwe, okazując na to sze-
reg dowodów. Poza tym w Błot-
nie już kiedyś stała taka antena, 
w starszej technologii, która zo-
stała później rozebrana, ale nie 
przypominam sobie, żeby komuś 
wtedy to przeszkadzało- mówi 
nam Irena Czyżak i nie kry-
je, że jej zdaniem cały ferment 
wokół mającej powstać budow-

li wywołuje złośliwa sąsiadka. – 
Pani Alicja uprzykrza nam życie 
od dawna, przez co mieliśmy wie-
le nieprzyjemności, a także kosz-
tów sądowych. Tej pani wszystko 
przeszkadza, odkąd się tu wpro-
wadziła. Teraz będzie z nami 
walczyć, bo na naszej działce ma 
stanąć maszt. Tym razem jednak 
to chyba ja złożę zawiadomienie 
o uporczywe nękanie- dodaje p. 
Irena. 

Oskarżana o zawiść p. Alicja 
komentuje te zarzuty tak:, kiedy 
dowiedziałam się gdzie ma być 
budowany maszt nie wiedzia-

łam, do kogo należy ta działka. Ja 
po prostu nie chcę tej instalacji w 
swoim sąsiedztwie niezależnie na 
czyim podwórku miałaby stanąć 
– komentuje p. Alicja i nie ukry-
wa, że rozpocznie zbiórkę pod-
pisów, aby zablokować budowę 
stacji bazowej w Błotnie. Liczy 
też na pomoc lokalnych władz w 
tej kwestii. 

Na razie jednak nie wiado-
mo, czy owa instalacja w ogóle 
we wsi powstanie. Urząd Miej-
ski odmówił ustalenia lokaliza-
cji dla budowy masztu telefonii 

komórkowej. Zdaniem urzędni-
ków inwestor nie do końca udo-
wodnił, że urządzenie nie będzie 
szkodzić w znaczymy stopniu na 
najbliższe środowisko. Wnio-
skujący o zezwolenie na budowę 
masztu przedsiębiorca (spółka 
P4 z Warszawy) od decyzji wy-
danej przez urzędników z No-
wogardu się odwołała do Samo-
rządowego Kolegium Odwoław-
czego w Szczecinie. Na razie nie 
ma jeszcze rozstrzygnięcia. Do 
sprawy zapewne, zatem jeszcze 
wrócimy. 

Marcin Simiński 

O tym, że telefonia komórkowa emituje spore pole elektromagnetyczne już wia-
domo od dawna, tu na zdjęciu pomiar podczas gdy dzwoni telefon - co będzie jak 
wybudują nadajnik- martwią się mieszkańcy

Pani Alicja przeprowadziła się do Błotna, bo tu prowadzi ekologiczne gospodar-
stwo- dlatego m.in. nie chce mieszkać w pobliżu nadajników telefonicznych
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Nasze interwencje - baraki przy ul. M. Reja 

Idą święta, a tam ludzie mają horror
Wracamy do tematu warunków, w jakich żyją mieszkańcy gminnych budynków socjalnych przy ul. Mikołaja Reja. Jedna z rodzin poprosiła nas o inter-
wencję, bo sama nie radzi sobie z ogromną wilgocią w mieszkaniu. Mimo próśb, urzędnicy nie chcą pomóc w rozwiązaniu sytuacji, a winą za nią obciąża-
ją samych lokatorów. 

Pani Katarzyna Głowacka jej 
dwoje dzieci (chłopcy w wieku 
10 i 12 lat), i córka Anna z czte-
romiesięcznym synem, miesz-
kają w niewielkim mieszkan-
ku w jednym z parterowych do-
mów przy ul. M. Reja. Jej cór-
ka Anna kilka dni temu napisa-
ła do nas wiadomość. 

„Dobry wieczór, mam prośbę 
do was, bo co rusz maluję moje 
mieszkanie i wychodzi wilgoć 
i grzyb. Mam małe dziecko i 
moja mama ma 2 dzieci. Pisa-
łam do „mieszkaniówki” i cały 
czas mam odmowę na moje pi-
sma. Raz napisali, że to przez 
mnie, bo nie odkrywam wen-
tylacji. Boję się, że moje dzieci 
będą chore przez grzyby, a oni 
nie chcą nic robić, proszę o po-
moc”- pisze do nas zrozpaczona 
pani Anna, mama 4 miesięcz-
nego chłopczyka. 

Udajemy się na miejsce pod 
wskazany adres. W domu czeka 
na nas cała rodzina. Zgodnie z 
tym, co napisała do nas p. Anna 
zarówno w niewielkim przed-
pokoju, jak i kuchni na suficie 
rozwijają się potężne grzyby od 
wilgoci. Dzieje się tak, mimo, że 
w mieszkaniu są pootwierane 
okna, które zresztą, jak twier-
dzi mama p. Anny, p. Katarzy-
na, rodzina wymieniła na swój 
koszt. Pani Katarzyna przyzna-

je, że ma pozatykane wentyla-
cje, ale jak twierdzi są one tak 
zrobione, że do domu wdzie-
ra się wiatr i jest zimno, zwłasz-
cza zimą. 

- Oni mówię, że zatykamy te 
wentylacje, ale co my mamy tu 
zamarznąć- proszę pana próbo-
waliśmy tego nie robić, ale trze-
ba było dodatkowy piecyk ga-
zowy stawiać, bo było strasz-
nie zimno. Zresztą moim zda-
niem to jest problem dachu, a 
nie wentylacji – bo skoro to od 
tego, to dlaczego w pokoju nie 

ma wilgoci- pyta p. Katarzyna. 
Kobieta podkreśla też, że do 

tej pory bez pomocy gminy in-
westowała w mieszkanie, tyle ile 

mogła, a teraz, gdy prosi o po-
moc gmina odmawia. 

- Wszystko tutaj za własne 
pieniądze zrobione, meble w 
kuchni, okna, malowanie, płyt-
ki i co rok musimy malować, 
bo po tym grzybie odpada far-
ba. Za mieszkanie trzeba płacić, 
zadłużenia wyrównywać, inwe-
stować za swoje, ale w zamian 
nic nie można załatwić - dodaje 
oburzona kobieta. 

Przykład rodziny pani Kata-
rzyny nie jest odosobniony. DN 
już wielokrotnie, proszony o to 

przez lokatorów mieszkań 
przy ul. M. Reja, interweniował 
w sprawie warunków, w jakich 
przychodzi mieszkać ludziom. 
Niestety reakcji nie ma prawie 

żadnej, wystarczy choćby zaj-
rzeć na stan, w jakim znajdu-
ją się klatki schodowe, pomi-
jając, że w niektórych nie ma 
nawet zamontowanych drzwi 

wejściowych. Nie wspomina-
jąc już o poruszanym przez nas 
kilkanaście dni temu temacie 
dróg dojazdowych do budyn-
ków, które podczas opadów 
deszczu zamieniają się w błot-
nistą breję, którą ciężko przejść 
o suchej stopie- w tym tema-
cie na szczęście ma coś drgnąć 
– zapowiedział podczas ostat-
niej sesji kierownik ZBK, pozo-
staje trzymać za słowo. Co jed-
nak z wilgocią w mieszkaniach 
i fatalnym stanem budynków? 
Przed świętami władza najwy-
raźniej nie bardzo chce sobie 
zawracać tym głowę. A miesz-
kańcom „baraków” pozostanie 
spędzić ten wyjątkowy czas w 
towarzystwie grzybów i wilgo-
ci…

Marcin Simiński 

Pani Anna i jej najbliższa rodzina, bracia i malutki synek na rękach swojej babci- 
wszyscy spędzą święta w otoczeniu grzybów na ścianie

Sufit w kuchni, nie pomaga nawet pochłaniacz wilgoci- problem leży raczej 
na dachu

A tak wygląda dziura od przelotu wentyla-
cyjnego w kuchni - jakość wykonania pozo-
stawia wiele do życzenia

Wkrótce wielkie otwarcie przy Boh. Warszawy

Media Expert i Chińczyk w nowych pawilonach
Instalowane jest już wyposażenie nowych pawilonów wybudowanych naprzeciwko Biedronki przy ulicy Boh. Warszawy. Znamy dzierżawców.

Pawilony, usytuowane rów-
nolegle do ulicy Boh. Warsza-
wy, wybudował na swoim tere-
nie znany nowogardzki przed-
siębiorca Roman Szlachetka. Pa-

wilony przeznaczone są na wy-
najem. W tym momencie zosta-
ła wydzierżawiona już cała po-
wierzchnia, a dzierżawcy rozpo-
częli wykańczanie pomieszczeń 

i instalowanie.  Pawilon od stro-
ny „bliżej miasta” zajmie salon 
Media Expert, natomiast w dru-
gim pawilonie już ustawia lady 
handlowe „Chińczyk”. To kolej-

ny przedsiębiorca chiński, któ-
ry zawitał do naszego miasta z 
działalnością handlową.  Termin 
otwarcia obu pawilonów jest za-
leżny od ostatecznego zakończe-

nia prac na terenie wokół pa-
wilonów, zwłaszcza oddania do 
użytku parkingów. Wiadomo 
jednak, że to kwestia około mie-
siąca. sm    
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SLD-owska elita na ławie oskarżonych  

Za oszczerstwa muszą przeprosić i zapłacić
Odpowiedzialni za publikacje w biuletynie SLD i rozpowszechnienie oszczerstw wobec Pawła Słomskiego, muszą przeprosić i zapłacić zadośćuczynienie. 

Po ponad 3  latach od zda-
rzenia, zakończyła się we  wto-
rek  sprawa karna prowadzo-
na w sprawie zamieszczenia w 
2015 roku, w biuletynie lokalne-
go SLD, oszczerstw  wobec Paw-
ła Słomskiego biorącego wów-
czas udział   w wyborach,   jako 
kandydat do parlamentu na jed-
nej z list. W ostatecznym wy-
niku sprawy sądowej, jako   od-
powiedzialni za wymieniony 
czyn  przestępczy wobec Paw-
ła Słomskiego, zostały sklasyfi-
kowane trzy osoby będące pro-
minentnymi działaczami lokal-
nego SLD: nauczycielka, dzia-
łaczka związkowa Stanisława J., 
kierownik Karol B. i sołtys Ja-
cek J.  Muszą oni przeprosić po-
krzywdzonego Pawła Słomskie-
go oraz zapłacić na jego rzecz 
zadośćuczynienie w kwotach za-
sądzonych przez sąd oraz po-
nieść koszty zastępstwa proceso-
wego. Na wykonanie tych  czyn-
ności zobowiązani mają ściśle 
określony czas. Przypomnijmy, 
że przedmiotowe oszczerstwa 
wobec Pawła Słomskiego uka-
zały się w 2015 roku, w nume-
rze biuletynu SLD poświęcone-
go szczególnie promocji wybor-
czej ówczesnego kandydata SLD 
do parlamentu Kazimierza Lem-
basa.  Biuletyn był kolportowa-

ny powszechnie na terenie na-
szej gminy, między innymi po-
przez  roznoszenie go po skrzyn-
kach pocztowych, wykładanie w 
miejscach publicznych, w tym w 
szpitalu i w Domu Kultury oraz 
w wielu sklepach. Tamten nu-
mer biuletynu wydrukowano w 
nakładzie aż 3000 szt. Jego treść 
udostępniono także i różnorako 
kolportowano w internecie.  Jak 
zauważył Sąd, wymienione wy-
żej osoby   działając za pomo-
cą środków masowego komuni-
kowania publicznie znieważyły 
Pawła Słomskiego oraz publicz-
nie pomówiły go o takie właści-
wości, które mogły go poniżyć 
w oczach w opinii publicznej. 
-  Konsekwencją jest- czytamy 
w orzeczeniu Sądu- dokonanie 
znieważania, poniżenie, pomó-
wienie Pawła Słomskiego, o czym 
wiedziało, dzięki oskarżonym, 
mnóstwo ludzi, na co wskazuje 
choćby fakt, że wiedzę na temat 
ukazania się tego artykułu miała 
znaczna część przesłuchanych w 
sprawie świadków. W uzasadnie-
niu Sądu czytamy również: - Sąd 
orzekł zadośćuczynienie na rzecz 
pokrzywdzonego za doznaną 
krzywdę, bowiem, sytuacja od-
biła się szerokim echem w środo-
wisku i wywołała szereg nieprzy-
jemnych konsekwencji(…).  Po-

niósł on zatem niewątpliwie okre-
ślone straty moralne, związane z 
poczuciem krzywdy i wstydu. 

red.

Nasz komentarz.
Nie tylko rozstrzygnięcie Sądu, 

ale także okoliczności ujawniane 
w trakcie postępowania przygo-
towawczego rzucają szczególne 
światło na poziom etyczny nowo-
gardzkiego SLD.  Postępowanie 
przygotowawcze w sprawie trwa-
ło wyjątkowo długo, ponieważ 
nie było „chętnych” do wzięcia 
odpowiedzialności za to, co się 
w biuletynie oficjalnie sygnowa-
nym, jako biuletyn SLD ukazuje. 
Znamienne jest to, że główni sze-
fowie lokalnego SLD J. Jabłoń-
ski i Robert Czapla, gdy przyszło 
do ponoszenia odpowiedzialno-
ści prawnej za treści zamieszczo-
ne w biuletynie, to albo nie po-
siadali na ten temat wiedzy, albo 
nie znali zamieszczanych tam 
treści. Dziwne to skoro w stop-
ce redakcyjnej biuletynu czyta-
my: Biuletyn Społeczno Politycz-
ny, Wydawca: Sojusz Lewicy De-
mokratycznej Powiatu Goleniow-
skiego Redakcja: Nowogard, Plac 
Wolności 9 - pok. 9…, a pokój ten 
to… była oficjalna siedziba no-
wogardzkiego SLD, czyli partii, 
którą kierują wyżej wymienie-

ni.  Gdy więc przyszło do odpo-
wiedzialności prawnej to począt-
kowo ponoć mieli za publikację 
oszczerstw odpowiadać „papie-
rowi” naczelni pisemka.  Wersja 
ta „padła” w pewnym momencie 
postępowania przygotowawcze-
go, gdy się okazało, że nie było to 
fizyczne możliwe, ponieważ obaj  
owi naczelni, w okresie wydawa-
nia biuletynu,  nie byli czynni za-
wodowo w żaden sposób, gdyż  
obłożnie i długotrwale chorowa-
li   – jeden z nich  zmarł wkrót-
ce  w grudniu 2015 (biuletyn jest 

z października 2015),  a drugi 
choruje do dzisiaj. Wszystkie te 
okoliczności zostały też ujawnio-
ne i potwierdzone przed sądem.  
Obecny burmistrz Nowogardu, 
to także członek zarządu woje-
wódzkiego SLD.  To tyle o SLD 
i jej ludzkiej twarzy -oczywiście 
programowo to komuchy szale-
nie są wrażliwe na ludzką krzyw-
dę.   Aby więcej w g…e nie grze-
bać i niepotrzebnie nie przedłu-
żać, to oceny działań SLD pozo-
stawiamy Czytelnikom. 

                                           Red.  

Siedziba SLD mieści się w budynku byłego "hotelu Cisy"

Zranił śmiertelnie swojego ojca - finał sprawy

Sąd: działał w obronie koniecznej 
Sąd Okręgowy w Szczecinie uznał, że Jan R. z Nowogardu, który jeszcze jako osoba niepełnolet-
nia, w listopadzie 2014 śmiertelnie dźgnął swojego ojca nożem, działał w obronie koniecznej. Pro-
kuratur domagał się skazania mężczyzny na 2 lata i 8 miesięcy pozbawienia wolności. Wyrok jest 
nieprawomocny. 

Prokuratura odczekała, aż 
mężczyzna osiągnie pełnolet-
niość i na podstawie zgromadzo-
nego materiału złożyła akt oskar-
żenia do sądu, domagając się, 
aby Jan R. odpowiedział za swój 
czyn. Śledczy oskarżyli młode-
go człowieka, że działał jednak w 
zamiarze bezpośrednim pozba-
wienia życia pokrzywdzonego, 
poprzez trzykrotne ugodzenie go 
nożem kuchennym. W pierwszej 
instancji sąd jednak nie podzielił 
stanowiska prokuratury i sprawę 
umorzył. Prokuratura odwoła-
ła się jednak od tego wyroku do 
sądu drugiej instancji. W piątek, 
przed tygodniem, 23 marca za-
padł wyrok.  

- Sąd zdecydował o umorzeniu, 

bo sprawca działał w obronie ko-
niecznej. Prokurator żądał 2 lat 
i 8 miesięcy pozbawienia wolno-
ści, czyli kary z nadzwyczajnym 
jej złagodzeniem. Wyrok nie jest 
prawomocny –- informuje nas 
Michał Tomala, rzecznik Sądu 
Okręgowego w Szczecinie. 

  Nie ma na razie informacji i 
czy od tego orzeczenia proku-
rator się odwoła do wyższej in-
stancji- prowadzący sprawę śled-
czy złożył jednak wniosek o uza-
sadnienie wyroku, co oznacza, że 
chce się szczegółowo zapoznać w 
argumentacją sądu. 

Przypomnijmy, że do tej ro-
dzinnej tragedii doszło na po-
czątku listopada 2014 roku, w 
jednej z wilii przy ul. Mickiewi-

cza, w czasie kłótni pomiędzy oj-
cem a jego 16-letnim wówczas 
synem - Janem R. Młody męż-
czyzna śmiertelnie zranił no-
żem swojego ojca, po czym wy-
skoczył przez okno. Z uwagi na 
obrażenia ciała nie był w stanie 
jednak dalej uciekać, ostatecz-
nie trafił do szpitala. W momen-
cie kiedy rozgrywał się dramat  
nie był więcej osób w domu. Ze 
względu na wyjątkowy charak-
ter sprawy i dobro rodziny, któ-
rej dotknęło traumatyczne prze-
życie, zarówno policja jak i pro-
kuratura wówczas nałożyły em-
bargo informacyjne – nie ujaw-
niano w zasadzie żadnych wia-
domości w tej sprawie. 

Dramatyczne wydarzenie 

wstrząsnęło całym miastem- 
zmarły mężczyzna był bowiem 
znanym przedsiębiorcą, właści-
cielem apteki, a cała jego rodzina 
postrzegana jako wzorowa. Spra-

wa była także szeroko opisywana 
i komentowana przez media w 
całym kraju.  

MS
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Krzysztof Krysztofiak: lat 49, zmarł 25.03.2018r., pogrzeb 

odbędzie się 31.03.2018 r., o godz. 14:00 na cmentarzu w No-
wogardzie.
.Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

Zabrali zatem Jezusa. A On 
sam dźwigając krzyż wyszedł na 
miejsce zwane miejscem Czasz-
ki, które po hebrajsku nazywa 
się Golgota. Tam Go ukrzyżowa-
no, a z Nim dwóch innych, z jed-
nej i drugiej strony, pośrodku zaś 
Jezusa. Wypisał też Piłat tytuł 
winy i kazał go umieścić na krzy-
żu. A było napisane: Jezus Naza-
rejczyk, Król Żydowski. Ten napis 
czytało wielu Żydów, ponieważ 
miejsce, gdzie ukrzyżowano Jezu-
sa, było blisko miasta. A było na-
pisane w języku hebrajskim, ła-
cińskim i greckim. Arcykapłani 
żydowscy mówili do Piłata: Nie 
pisz: Król Żydowski, ale że On 
powiedział: Jestem Królem Ży-
dowskim. Odparł Piłat: Com na-
pisał, napisałem. Żołnierze zaś, 
gdy ukrzyżowali Jezusa, wzię-
li Jego szaty i podzielili na czte-
ry części, dla każdego żołnierza 
po części; wzięli także tunikę. Tu-
nika zaś nie była szyta, ale cała 
tkana od góry do dołu. Mówili 
więc między sobą: Nie rozdzieraj-
my jej, ale rzućmy o nią losy, do 
kogo ma należeć. Tak miały się 
wypełnić słowa Pisma: Podzielili 
między siebie szaty, a los rzucili 
o moją suknię. To właśnie uczy-
nili żołnierze. A obok krzyża Je-
zusowego stały: Matka Jego i sio-
stra Matki Jego, Maria, żona Kle-
ofasa, i Maria Magdalena. Kiedy 
więc Jezus ujrzał Matkę i stojące-
go obok Niej ucznia, którego mi-
łował, rzekł do Matki:  Niewia-
sto, oto syn Twój. Następnie rzekł 
do ucznia: Oto Matka twoja. I od 
tej godziny uczeń wziął Ją do sie-
bie. Potem Jezus świadom, że już 
wszystko się dokonało, aby się 
wypełniło Pismo, rzekł: Pragnę. 
Stało tam naczynie pełne octu. 
Nałożono więc na hizop gąbkę 
pełną octu i do ust Mu podano. A 

gdy Jezus skosztował octu, rzekł: 
Wykonało się! I skłoniwszy gło-
wę oddał ducha. (fragment Męki 
Pańskiej wg. św. Jana)

Stajemy dziś na Kalwarii. W 
centrum tej wielkopiątkowej li-
turgii stoi krzyż, drzewo, na któ-
rym zawisło zbawienie świata! 
Patrzymy dziś na naszego Od-
kupiciela, który, jak mówi pro-
rok Izajasz, obarczył się naszym 
cierpieniem, który dźwigał na-
sze boleści. Ile razy narzekam. 
Ile razy nie pojmuję cierpienia, 
którego doświadczam. Ile razy 
pluję na krzyż, który został mi 
dany. Nasz Pan powiedział: kto 
chce pójść za Mną, niech się za-
prze samego siebie, niech weź-
mie krzyż swój i niech Mnie na-
śladuje. Jeśli pragnę dostąpić ła-
ski odkupienia mam pójść za 
Chrystusem. Mam pójść za Nim 
bezgranicznie, w pełni Mu ufa-
jąc. Moja droga także będzie 
przebiegać przez Kalwarię. Mam 
każdego dnia zapierać się siebie 
samego. Mam przeciwstawiać 
się moim słabościom. Mam sta-
wiać opór pokusom. Mam wal-
czyć z tym co jest we mnie, a 
Bogu na pewno się nie podo-
ba! Mam każdego dnia na nowo 
brać swój krzyż i naśladować 
Chrystusa. Mam go wziąć i po-
nieść na miejsce mojego ukrzy-
żowania. W mojej drodze krzy-
żowej także zdarzą się upadki, 
ale i na mojej krzyżowej dro-
dze pojawia się już nie Szymon 
z Cyreny, ale sam Jezus Chry-
stus, który pomaga mi nieść 
krzyż. Iluż to ludzi nie wytrzy-
mało ciężaru krzyża, bo próbo-
wali go nieść bez Chrystusa? Ileż 
to mamy dzisiaj cierpiętnictwa, 
zamiast łączenia swojego cier-
pienia z cierpieniem Chrystu-
sa? Stajemy dziś na Kalwarii. Pa-
trzymy na krzyż. Jak mówi pro-
rok Izajasz dalej, Chrystus został 
przebity za nasze grzechy, zdru-
zgotany za nasze winy. Chrystus 
wziął odpowiedzialność za moje 
i Twoje grzechy. Chrystus wziął 
odpowiedzialność za zło, które-
go to ja się dopuszczam. Czyż 
nie powinienem się w tym mo-
mencie wstydzić? Nie potrafię 
przyznawać się do swojej winy. 
Nie potrafię stanąć w prawdzie i 

powiedzieć sobie, że to ja zgrze-
szyłem. Nie potrafię powiedzieć, 
że to ja popełniłem błąd i jestem 
za to odpowiedzialny, a Chry-
stus to czyni. On bierze odpo-
wiedzialność za moje wybry-
ki. Syn Boży przeprasza Ojca 
za moje grzechy. Dlaczego Je-
zus to robi? Dlaczego poniósł 
tak gorzką i haniebną mękę i 
śmierć? Przede wszystkim pra-
gnął uczynić Bogu Ojcu zadość 
za niewierność ludzi względem 
Niego. Za to, że ludzie odrzuca-
ją Jego miłość. Pragnął przepro-
sić za mnie i za Ciebie. Uczynił 
to wszystko z miłości do rodza-
ju ludzkiego! Bóg Stwórca kocha 
swoje stworzenie, mimo, że cza-
sem jest to miłość bez wzajem-
ności. Stajemy dziś na Kalwarii. 
W centrum stoi krzyż. Krzyż, 
który jest nie tyle znakiem męki, 
ile znakiem miłości, drzewem, 
z którego tryska życie. Chry-
stus cierpiał na krzyżu przez 
trzy godziny. Po ich upływie pę-
kło Mu serce, pękło z miłości! Z 
Jego boku wypłynęła krew, któ-
ra jest ceną mojego i twojego 
odkupienia oraz trysnęła woda 
jako symbol naszego odrodze-
nia. Izajasz mówi też o tym, że w 
Jego ranach jest nasze uzdrowie-
nie. Jak drogocenna jest krew 
Chrystusa! Każda kropla Jego 
krwi jest dla nas wielkim darem! 
Każda kropla krwi jest naszym 
uzdrowieniem. Przystąpimy do 
adoracji krzyża. Będziemy ca-
łować rany Chrystusa i dzięko-
wać Mu za każdą kroplę Jego 
krwi. Każdy piątek w ciągu roku, 
ma być dla nas z jednej stro-
ny dniem postu, żałoby, bo nasz 
Pan umarł, ale i każdy piątek ma 
być naszym dniem wdzięczno-
ści za krzyż, za Jego drogocenną 
krew. Pan nakazał w Wieczerni-
ku: to czyńcie na Moją pamiątkę, 
a więc głoście moją odkupieńczą 
Śmierć, aż nie przyjdę na ziemię 
powtórnie! Bądźmy tymi, którzy 
każdego dnia stają pod sztan-
darem krzyża chrystusowego.  
W nim jest nasze umocnienie. 
W nim jest nasze uzdrowienie. 
W nim jest nasze odkupienie.  
W nim zwycięstwo nasze!

Ks. Krystian Dylewski 

Wracamy do ordynacji proporcjonalnej

Podzielono gminę 
na okręgi wyborcze 
W związku ze zbliżającymi  się wyborami samorządowymi, 
Rada Miejska w środę dokonała podziału gminy na okręgi 
wyborcze do wyborów do Rady Gminy.  Cały obszar podzie-
lono na trzy okregi, po 7 mandatów do zdobycia w każdym. 

Zmiany w ordynacji wybor-
czej spowodowały, że po jed-
norazowym obowiązywaniu, w 
wyborach 2014  jednomanda-
towych okregów wyborczych  
wracamy, w przypadku na-
szej Gminy,  do okręgów wie-
lomandatowych . Takie zasa-
dy będą bowiem funkcjonowa-
ły w Gminach liczących powy-
żej  20 tys.  mieszakańców (u nas 
jest około 25 tysięcy). W mniej-
szych gminach pozostają JOW-
-y.  Brak JOW-ów skutkuje też 
koniecznością przekroczenia u 
nas, przez listy poszczególnych 
komitetów wyborczych progu 
5 %. Jest to konieczne, aby li-
sta moga brać udział w podzia-
le mandatów (rozdzielanych we-
dług  D‘Hondta). Jeśli uwzględ-
nimy, że w Nowogardzie do wy-
borów chodzi zwykle prawie 10 
tys. osób (przy prawie 20 tys. 
uprawnionych) to oznacza, że li-
sta musi zdobyć około 500 gło-
sów, aby brać udział w rozdzia-
le mandatów. Niemniej nie gwa-
rantuje to jeszcze faktycznego 
zdobycia mandatu, tzw. prak-
tyczny próg (zależny od wie-
lu czynników)  wynosi bowiem 
znacznie powyżej 5 procent i w 
przypadku wyborów samorzą-
dowych jest to  średnio około 10 
procent . Reasumując lista musi 
zdobyć prawie 1000 głosów, aby 
mieć gwarantowany mandat. 

Oczywiście metoda D‘Hond-
ta preferuje zwycięzców, a więc 
wygrane listy (najwięcej głosów) 
otrzymują niepoprorcjonalnie 
więcej mandatów. 

Rada podzieliła 
Podział na okręgi wybor-

cze to kompetencja Rady Gmi-
ny. Zgodnie z art. 418 ustawy z 
dnia 5 stycznia 2010 roku – Ko-
deks wyborczy, w każdym okrę-
gu wyborczym wybiera się od 5 
do 8 radnych. Rada zatwierdziła 
podział gminy na 3 okręgi wy-
borcze w taki sposób, że w każ-
dym okręgu wybierać się będzie 
7 radnych. Podział jest podob-
ny to tego, jaki był już kilka lat 
wcześniej.  Dwa okręgi wyzna-
czono na terenie miasta, a trze-
ci okręg tworzą wszystkie sołec-
twa. Granicą okręgów na terenie 
miasta są generalnie tory kolejo-
we, czyli ulice po lewej stronie 
torów, patrząc od Szczecina to 
okręg numer jeden, a po prawej 
stronie to okręg numer dwa. Tak 
jest z jednym wyjątkiem - dla 
zrównoważenia ilości upraw-
nionych do głosowania w trak-
cie sesji  radny Michał Wiatr za-
proponował, aby ulice 700 lecia 
podzielić pomiędzy oba miej-
skie okręgi 700 Lecia od nr 5 do 
nr 22 do okręgu nr 1 a  700 Lecia 
nr 4 i od nr 23 do 27 do okręgu 
nr 2. Poprawkę tę Rada przyjęła.

 sm
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Program duszpasterski na Święta Wielkanocne 2018
Parafia  

pw. św. Rafała Kalinowskiego  
w Nowogardzie

Niedzielą Palmową, czyli Niedzielą 
Męki Pańskiej rozpoczęliśmy Wielki Ty-
dzień.

- Okazja do spowiedzi, w Wielki Pią-
tek przeżywamy Noc Konfesjonałów, spo-
wiadamy do 24.00, można przyjść spokoj-
nie po pracy, aby skorzystać z Sakramen-
tu Miłosierdzia Bożego i w Wielką Sobotę 
od 9.00 do 12.00. i  po Nabożeństwie wie-
czornym.

Wielki  Piątek -  dzień śmierci Pana Je-
zusa. Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy 
od godz. 9.00, dzieci od godz.9.00, mło-
dzież od godz. 10.30. O godz.15.00 zapra-
szamy na Drogę Krzyżową. Nabożeństwo 
Adoracji Krzyża o godz.18.00. Po Nabo-
żeństwie adoracja przy Bożym Grobie do 
godz. 24.00. Pamiętajmy, że w tym dniu 
obowiązuje post ścisły. W Wielki Piątek 
rozpoczyna się Nowenna do Bożego Mi-
łosierdzia. Koronka do Bożego Miłosier-
dzia w Wielki Piątek i w Sobotę o godz. 
15.00 a następnie do Niedzieli Miłosier-
dzia Bożego po Mszy św. wieczornej. 

Wielka Sobota – dzień pobytu Pana Je-
zusa w Grobie, Adoracja Pana Jezusa w 
Grobie: od godz. 9.00, dzieci od 9.00 mło-
dzież  10.30,  od 17.00  adorują Matki Ró-
żańcowe a od godz. 18.00 Ruch Rodziny 
Nazaretańskiej.

Nabożeństwo Wielkiej Soboty rozpocz-
nie się o godz. 20.00 tak abyśmy, już po 
pracy rozpoczęli świętować radosne świę-
ta Zmartwychwstania Pańskiego. Na to 
Nabożeństwo przychodzimy z gromnica-
mi. W wielką Sobotę dziękujemy Bogu za 
sakrament chrztu św. 

Poświęcenie pokarmów w Wielką So-
botę w Nowogardzie od godz.12.00 do 
15.00, co pół godziny.

Poświęcenie pokarmów w: 
- Sąpolnica o godz.10.00 
- Konarzewo o godz.10.30 
- Jarchlino o godz.10.45 
- Kulice o godz.11.00 
Niedzielę Wielkanocną rozpocznie-

my Adoracją Najświętszego Sakramentu 
o godz.5.00. 

O godz. 6,00 Msza św. Zmartwychwsta-
nia Pańskiego poprzedzona procesją wo-
kół kościoła. Prosimy dzieci, aby przy-
szły na tę procesję w swoich Strojach li-
turgicznych. W tym dniu nie będzie Mszy 
św. o godz. 7.30 Zapraszamy jeszcze na 
Mszę św. o godz. 9.00, 11.00, 12.30 i na 
godz.18.00.

 Wielkanocny Poniedziałek
Msze św. według porządku niedzielne-

go

Parafia pw. Wniebowzięcia NMP  
w Nowogardzie

WIELKI PIĄTEK
W tym dniu obowiązuje post ścisły, w 

miarę możliwości powstrzymajmy się od 
spożywania posiłków lub ograniczmy ich 
ilość. Post pokarmów mięsnych obowią-
zuje wszystkich od 14 roku życia, post ilo-
ściowy obowiązuje od 18 do 60 roku ży-
cia.

Adoracja w Ciemnicy od godz. 8.00 do 
19.00. Dzieci na swoją adorację zaprasza-
my o godz. 11.00. W ciągu dnia adorację 
podejmują ministranci. Koronka do Bo-
żego Miłosierdzia oraz Droga Krzyżowa 
o godz. 15.00. Liturgia Wielkiego Piątku ( 
nie ma Mszy Św.) o godz. 19.00. Po liturgii 
adoracja w Grobie do godz. 23.00. W Ol-
chowie i Karsku liturgia o godz. 17.00. W 
Dąbrowie o godz. 18.15.

WIELKA SOBOTA
Adoracja w Grobie od godz. 8.00 do 

godz. 20.30.
Błogosławieństwo pokarmów wielka-

nocnych w parafii pw. WNIEBOWZIĘ-
CIA NMP w Nowogardzie od 8:00 – 
14:00 - co pół godziny.

Poświęcenie pokarmów na wioskach:
Karsk o godz. 9:20
Dąbrowa o godz. 10:00
Warnkowo o godz. 9:00
Olchowo o godz. 11:00
Olchowo Kol. o godz. 11:20
Wojcieszyn o godz. 10:30
Ogorzele o godz. 9:40
15:00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego 

i nowenna
W ciągu dnia adorację podejmują mi-

nistranci. Wigilia Paschalna rozpocznie 
się o godz. 20.30. Prosimy, aby na liturgię 
przynieść świece. Liturgia w Dąbrowie o 
godz. 20.00. Nie będzie w tym dniu litur-
gii w Karsku i Olchowie.

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTA-
NIA PAŃSKIEGO

Rezurekcja z procesją o godz. 6.00. Msze 
jeszcze o godz. 9.30, 11.00, 12.30, 14.00 / 
chrzcielna /, 18.00. W Karsku rezurekcja o 
godz. 7.00. Msza Św. w Dąbrowie o godz. 
10.00, w Olchowie o godz. 11.00, w Woj-
cieszynie o godz. 12.15.

WIELKANOCNY PONIEDZIAŁEK 
Msze św. według porządku niedzielne-

go

Parafia pw. MB Fatimskiej  
w Nowogardzie

Wielki Piątek – Nabożeństwo Drogi 
Krzyżowej w Nowogardzie o godz. 15.00, 
w Miętnie o godz. 14.00 i w Lestkowie o 
godz. 14.30.                                                                           

Liturgia Wielkiego Piątku o godz. 18.00 
i adoracja Pana Jezusa przy Grobie Pań-
skim.

Wielka Sobota – Poświęcenie pokar-
mów: 

- Nowogard o godz. 10.30, 10.45 i 11.00
 -Miętno o godz. 11.15
- Lestkowo o godz. 11.30. 
Liturgia Wigilii Paschalnej o godz. 

20.00. Adoracja Pana Jezusa przy Grobie 
Pańskim w Wielką Sobotę od godz. 8.00 
do godz. 20.00

Od 8.00 do 9.00 – Żywa Róża Pani Ja-
niny, od 9.00 do 10.00 – Żywa Róża Pani 
Teresy, od 10.00 do 11.00 – Ministranci, 
od 11.00 do 12.00 – Żywa Róża Pani Mał-
gorzaty, od 12.00 do 13.00 – Panie z Ca-
ritasu, od 13.00 do 14.00 – mieszkańcy z 
Miętna, od 14.00 do 15.00 – mieszkańcy z 
Lestkowa, od 15.00 do 16.00 – Koło Przy-
jaciół Radia Maryja, od 16.00 do 17.00 – 

Rada Parafialna, od 17.00 do 18.00 – dzie-
ci z Rodzicami, od 18.00 do 19.00 – mło-
dzież z Rodzicami i od 19.00 do 20.00 ad-
oracja indywidualna. 

Niedziela Wielkanocna Nowo-
gard:  Msza św. Rezurekcyjna o godz. 6. 
Msza św. o godz. 12 w intencji dzieci, któ-
re przyjmą sakrament chrztu świętego. 
Nie będzie Mszy św. o godz. 9. 

W Lestkowie Msza św. o godz. 10:00. W 
Miętnie Msza św. o godz. 11:00. 

Poniedziałek Wielkanocny, Msze św. 
według porządku niedzielnego. 

PARAFIE WIEjSKIE  
I ICH KOŚCIOłY FILIALNE

W Parafii pw. św. Anny w Długołęce 
Wielki Piątek
– Liturgia Wielkiego Piątku o godz. 

18.00 i adoracja Pana Jezusa przy 
Grobie Pańskim do 20.00, 
Wielka Sobota – Liturgia Wigi-

lii Paschalnej o godz. 18.00, adoracja 
Pana Jezusa przy Grobie Pańskim od 
godz.10:00 – do godz. 18:00

Poświęcenie pokarmów w: 
- Długołęce o godz. 9:30 
- Wyszomierzu - o godz. 9:00
- Krasnołęce - o godz. 10:00
- Godowie - o godz. 11:00
- Redle - o godz. 10:30
Niedziela Wielkanocna
Msza św. Rezurekcyjna w Długołęce 

o godz. 7:00

W Parafii pw. św. Sylwestra  
w Strzelewie

Wielki Piątek
– Liturgia Wielkiego Piątku o godz. 

19:00 i adoracja Pana Jezusa przy Gro-
bie Pańskim od 8.00 do godz. 22:00, Na-
bożeństwo Drogi Krzyżowej w Strzele-
wie o godz. 15:00

Wielka Sobota – Liturgia Wigilii Pas-
chalnej o godz. 20:00, adoracja Pana Je-
zusa przy Grobie Pańskim od godz.8:00 
– do godz. 20:45

Poświęcenie pokarmów w: 
- Węgorza o godz. 13:30
- Kościuszki o godz. 14:00
- Strzelewie o godz. 14:30
- Świerczewie o godz. 15:00
Niedziela Wielkanocna
Msza św. Rezurekcyjna w Strzelewie 

o godz. 6.00 i Msza św. o godz. 10:30.

W Parafii pw. MB Różańcowej  
w Żabowie

Wielki Piątek
- Liturgia Wielkiego Piątku o godz. 

18.00 i adoracja Pana Jezusa przy Gro-
bie Pańskim do godz. 20:00, Nabożeń-
stwo Drogi Krzyżowej w Żabowie o 
godz. 17.30

Wielka Sobota – Liturgia Wigilii 
Paschalnej o godz. 18:00, adoracja Pana 
Jezusa przy Grobie Pańskim od godz. 
10:00 – do godz. 18:00

Poświęcenie pokarmów w: 
- Żabowie o godz. 10:00 i 12:00
- Maszkowie – o godz. 11:45
- Wyszogórze – o godz. 11:00
-  Potulińcu – o godz. 11:15
-  Brzozowie – o godz. 10:30
-  Boguszycach – o godz. 10:45
-  Żabówku – o godz. 11:30
Niedziela Wielkanocna
Msza św. Rezurekcyjna w Żabowie o 

godz. 6:00

W Parafii pw. Niepokalanego 
Poczęcia NMP  

w Wierzbięcinie
Wielki Piątek
- Liturgia Wielkiego Piątku o godz. 

18.00 i adoracja Pana Jezusa przy Gro-
bie Pańskim, Nabożeństwo Drogi Krzy-
żowej w Wierzbięcinie o godz. 15.00

Wielka Sobota – Liturgia Wigi-
lii Paschalnej o godz. 19:00, adoracja 
Pana Jezusa przy Grobie Pańskim od 
godz.10:00 – do godz. 19:00

Poświęcenie pokarmów w:
- Wierzbięcinie o godz. 10:00 i 13:00
- Słajsinie - o godz. 10:30
- Beniczkach - o godz. 11:00
- Ostrzycy - o godz. 11:30
Niedziela Wielkanocna
Msza św. Rezurekcyjna w Wierzbięci-

nie o godz. 6:00 i Msza św. o godz. 11:15

W Parafii pw. Chrystusa Króla  
w Sikorkach

Wielki Piątek
– Liturgia Wielkiego Piątku o godz. 

18:00 po Mszy Droga Krzyżowa dróż-
kami Sikorek, 

adoracja Pana Jezusa przy Grobie 
Pańskim od godz. 11:00 do 20:00.

Wielka Sobota – Liturgia Wigi-
lii Paschalnej o godz. 20:00,  adoracja 
Pana Jezusa przy Grobie Pańskim od 
godz.11:00 – do godz. 20:00

Poświęcenie pokarmów: 
- Sikorki o godz. 12:00
- Szczytniki o godz. 9:00
- Wierzchy o godz. 9:10
- Wołowiec o godz. 9:25
- Orzesze o godz. 9:40
- Orzechowo o godz. 9:50
- Glicko o godz. 10:05
- Bochlin o godz. 10:30
- Grabin o godz. 10:40
- Błotno o godz. 10:50
- Łęgno o godz. 11:10
- Piaski o godz. 11:30
Niedziela Wielkanocna
Msza św. Rezurekcyjna w Sikorkach 

o godz. 6.00.

W Poniedziałek Wielkanocny Msze 
świąteczne we wszystkich Kościołach

Parafii wiejskich i ich Kościołach fi-
lialnych, według porządku niedziel-
nego.

Opr. MR
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Kancelaria 
Radcy Prawnego  
r.pr. Agnieszka Warian  

 
ul. Wojska Polskiego 3  

I piętro  pok. 117   
Nowogard  

czynne pn-pt od 9 do 17 
 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  

po wcześniejszym umówieniu 
telefonicznym 

Kancelaria udziela 
 bezpłatnych porad prawnych 

MODNA PRACA? 

TAK! 
Dołącz do naszego zespołu Pracowników 
Obsługi Zwrotów Odzieży w Centrum 
Dystrybucyjnym w Łozienicy. 

Bo praca 
przy ciuchach  
to sama 
przyjemność! 
Skontaktuj się z nami i poznaj 
nową ofertę zatrudnienia! 

Wyślij swoje CV na adres: rekrutacja@fiege.pl 
lub zadzwoń 601-710-134, 601-470-215 

OFERUJEMY TOBIE:

UMOWĘ 
O PRACĘ

BONY I PACZKI
NA ŚWIĘTA

PRYWATNĄ 
OPIEKĘ 

MEDYCZNĄ

KONKURSY IMPREZY 
INTEGRACYJNE

MOŻLIWOŚCI 
AWANSU

NAUKĘ JĘZYKA 
ANGIELSKIEGO

DARMOWY 
TRANSPORT

1 2 3 4 5 6 7 8

Odwiedź naszą stronę lub Facebooka

www.fiege.pl

www.facebook.com/GrupaFIEGEPolska/

@stylizacjapaznokci.sarakomosa@stylizacjapaznokci.sarakomosa

tel.  510  384  013
ul. Boh. Warszawy 92

ul. Boh. Warszawy 92 • NOWOGARD

STYLIZACJA PAZNOKCI 
S A R A  K O M O S A

Krzysztof Zawierucha
tel. 881 428 170

STUDIO FRYZJERSKIE MĘSKIE

R   K   A   A  E   L   M 
 w Dzienniku
karolinasb@
domjudy.pl

 
506 638 789

PIASEK, PIASEK 
PRZESIEWANY, 

ŻWIR, CZARNOZIEM, 
POSPÓłKA 

 ŻWIROWNIA 
DłUGOłĘKA
Tel. 504 265 607,  

792 707 943 
z dowozem  
do Klienta

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

PSL

Aby Wielkanoc w tym roku, 
przyszła z sukcesem u boku.
Aby żyło się Wam zdrowo, 

prywatnie i zawodowo.
Wielu, wielu chwil radosnych 

i cudownej ciepłej wiosny.

życzy Zarząd PSL w Nowogardzie
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Dzięki nowym oknom SYNEGO Twój dom 
stanie się oazą ciepła, ciszy i bezpieczeństwa. 
W porównaniu z obecnym standardem okien, 
SYNEGO zapewnia do 50% lepszą izolację cieplną*. 
Dzięki temu znacznie zmniejszysz rachunki 
za ogrzewanie i poznasz nowy 
komfort mieszkania.

Nowe logo - nowy profil 
nowy komfort Twojego mieszkania

Zadzwoń lub przyjdź 
do siedziby naszej firmy 

a my przygotujemy 
dla Ciebie najlepszą ofertę.

Życzenia ciepłych i udanych
Świąt Wielkanocnych oraz

wszelkiej pomyślności i radości 
w życiu zawodowym i prywatnym

składają Naszym Klientom
zarząd i pracownicy

Przedsiębiorstwa Usług
Wodnych i Sanitarnych

w Nowogardzie

Goleniów, Wielkanoc 2018
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Nowogardzki przedsiębiorca wyróżniony 

Nagroda Radia Eska  
dla Dominika Wulkiewicza 
Podczas tegorocznej edycji Eska Biznes Party (23 marca), które co roku skupia przedstawi-
cieli najważniejszych firm ze Szczecina i regionu, zostały rozdane nagrody Radia Eska mię-
dzy innymi dla „Strategicznego Partnera Radia Eska 2017”- jedna ze statuetek trafiła do 
nowogardzkiego przedsiębiorcy, właściciela firmy DOMIR PARTS Dominika Wulkiewicza.

Spółka Domir Parts, której 
współwłaścicielem jest Domi-
nik Wulkiewicz, to największy 
dystrybutor części do pierwsze-
go montażu do pojazdów dro-
gowych i rolniczych w Polsce. 
Oferta Spółki obejmuje również 
części zamienne do samocho-
dów ciężarowych, naczep, przy-
czep oraz maszyn rolniczych i 
budowlanych. Głównym asorty-
mentem firmy są elementy ukła-
dów hamulcowy oraz oświetle-
nia. Spółka od samego początku 
istnienia jest zarejesrtowana w 
Nowogardzie, choć swoją dzia-
łalność fizycznie prowadzi na 
terenie Szczecina. Stąd bowiem 
pochodzi Dominik Wulkiewicz, 
który zresztą od niedawna wró-
cił na stałe do Nowogardu i tu 
mieszka ze swoja rodziną. 

- To dla mnie duże wyróżnie-
nie, wspólnie z Radiem Eska 
współpracujemy na niwie bizne-
sowej i społecznej, organizując 
m.in. imprezę zakończenia lata 
wieńczącą jesienne edycje Mi-
strzostwa Szkół Techniki Samo-
chodowej, właśnie w Nowogar-
dzie. Cieszę się też, że w czasie 
Eska Biznes Party w Szczecinie 
na nasze zaproszenie odpowie-
dzieli także przedsiębiorcy z No-
wogardu. Była to okazja do bu-
dowania jeszcze lepszych relacji, 
nie tylko biznesowych - mówi D. 
Wulkiewicz. 

Warto dodać, że firma Domir 
Parts w 2014 roku wdrożyła pro-
gram wsparcia szkół o profilach 
samochodowych Województwa 
Zachodniopomorskiego. Dzię-
ki temu uczniowie techników i 

szkół zawodowych mają szan-
sę szkolić się z zakresu techni-
ki samochodowej, poznając naj-
nowsze rozwiązania motoryza-
cji. W programie biorą udział 
także uczniowie Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Nowo-
gardzie. Jest to możliwe dzięki 
współpracy Damir Parts z firmą 
Polmotor ze Szczecina– dystry-
butora takich samochodowych 
marek jak KIA czy Nissan. To 
właśnie w salonie samochodo-
wym przy ul. Struga, należącym 
do tej firmy, odbywało się bizne-
sowe wydarzenie Eski, podczas 
którego Dominik Wulkiewicz 
otrzymał wyróżnienie. 

Gratulujemy panu Dominiko-
wi i życzymy sukcesów w prowa-
dzonym biznesie. 

MS Dominik Wulkiewicz chwilę po otrzymaniu wyróżniania od Radia Eska

Osiński Wielkanocny Konkurs Kulinarny 2018

Zgłoszono 31 potraw 
Tradycją stał się już w Osinie konkurs kulinarny potraw świątecznych, co roku tydzień 
przed Świętami Wielkiej Nocy mieszkańcy Gminy Osina spotykają się wspólnie, aby dzielić 
się potrawami, przepisami i dobrym smakiem.

 W tym roku także nie zabra-
kło świątecznych smaków i za-
pachów, były również wystę-
py najmłodszych mieszkańców 
Gminy Osina, którzy opowiada-
li o tradycjach wielkanocnych. 

Spośród 31 potraw zgłoszo-
nych do tegorocznego konkur-
su w czterech kategoriach: zupy 
wielkanocne (sałatki, nalewki), 
potrawy mięsne, potrawy z jaj 
oraz ciasta i wypieki, jury złożo-
ne z przedstawicieli władz samo-

rządowych, lokalnych instytu-
cji i mieszkańców wybrało naj-
smaczniejsze. Zwycięzca w każ-
dej kategorii otrzymywał nagro-
dę w wysokości 300 zł, każdy z 
pozostałych uczestników rów-
nież otrzymywał nagrodę rze-
czową, więc nikt nie odchodził z 
pustymi rękoma. 

1.     W kategorii zupy wielka-
nocne – Agnieszka Borczyk – 
sałatka z makaronem.

2.     W kategorii potrawy mię-

sne – Pani Anna Wojciechowska 
– pasztet.

3.         W kategorii ciasta i wy-
pieki – Pani Paula Makosz – ba-
beczki wielkanocne.

4.     W kategorii potrawy z jaj 
– Pani Zofia Stasiewicz – jajka w 
sosie chrzanowym.

Na osińskich, konkursowych 
stołach spotkały się tradycja i no-
woczesność, można było rów-
nież zakupić ozdoby wielkanoc-
ne przygotowane przez wystaw-

Wspólne zdjęcie uczestników i organizatorów kulinarnego konkursu w Osinie

ców z Nowogardu, Krzywic i 
Osiny. Wystawcy na miejscu pre-
zentowali, jak wykonuje się wła-
snoręcznie ozdoby wielkanocne. 

Na zakończenie konkursu 
Organizator, Wójt Gminy Osi-
na Krzysztof Szwedo, Życzył 
Wszystkim mieszkańcom We-
sołych Świąt oraz podzięko-

wał sponsorom głównych na-
gród, którymi byli: Stowarzy-
szenie 4x4, Met-Instal, 15 Połu-
dnik oraz Starostwo Powiatowe 
w Goleniowie. 

Było smacznie, świątecznie, 
zdrowo i kolorowo, jak co roku 
w Osinie. 

Inf. własne

Konkurs był także świetną okazją do sprzedaży świątecznych ozdób wykonanych 
przez miejscowe mistrzynie rękodzielnictwa

Konkurs tradycyjnie cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród osińskiej spo-
łeczności
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Rozgrywki ligowe

Okręgówka ponownie  
bez Pomorzanina
Pogoda w marcu doje się we znaki klubom piłkarskim w naszym regionie. Ponownie mecz 
Pomorzanina zostanie przełożony. Tym razem władze KP Przecław zdecydowały, że nie 
będą narażać murawy na swoim boisku na tzw. „zaoranie”. Pomorzanin tym samym pauzu-
je w kolejnym wyjazdowym spotkaniu. 

Mecz z KP Przecław byłby naj-
lepszą okazję do poprawy samo-
poczucia po ostrym laniu w me-
czu ze Światowidem Łobez. Pił-
karze z Przecławia w bieżących 
rozgrywkach nie prezentują się 
najlepiej. Póki co nie wiado-
mo, kiedy zostanie rozegrany ten 
mecz. Pozostałe spotkania odbę-
dą się w sobotę (31 marca), o go-

dzinie 13:00, z wyjątkiem meczu 
liderów rozgrywek. Najciekawiej 
zapowiada się pojedynek właśnie 
Iskierki Szczecin, z Ehrle Dobrą 
Szczecińską, która ostatnio notu-
je przyzwoite wyniki. Równie cie-
kawie będzie na boisku w Łobzie, 
gdzie Światowid zagra z Iną Iń-
ską. Z kolei zespół juniorów Po-
morzanina swój mecz rozegrał w 
czwartek (29 marca), jednak do 
momentu złożenia tego wydania 
DN nie znaliśmy jeszcze wyni-
ku oraz przebiegu tego spotkania. 
Relacja z pojedynku podopiecz-
nych Pawła Błaszczyka ukaże się 
w poświątecznej gazecie. Przy ar-
tykule publikujemy komplet gier 
w regionalnej okręgówce. 

KR

Wydajcie z nami komiks!
Postanowiliśmy uczcić setną rocznicę odzyskania niepodległo-

ści naszej Ojczyzny.
W związku z tym, wydajemy komiks o bitwie ułanów Drugiej 

Brygady Legionów pod Rokitną zatytułowany  „Za Polskę  - Ro-
kitna 1915”.

Potrzebujemy 8000 zł na dokończenie projektu, skład kompute-
rowy i przygotowanie do druku. W tym celu założyliśmy profil na 
portalu PolakPotrafi.pl. Pod tym linkiem można zobaczyć rysunki 
oraz postęp prac nad komiksem.

Zwracamy się do wszystkich miłośników Polskiej barwy i broni, 
którym podoba się nasz pomysł i których przekonują - choć tro-
chę - umieszczone na portalu PolakPotrafi.pl materiały graficzne, 
o wsparcie nas przez wpłacanie  środków w dowolnej kwocie oraz 
rozpowszechnianie tej informacji wśród swoich znajomych.

Dla ofiarodawców przygotowaliśmy nagrody
Sprawdźcie sami:   https://polakpotrafi.pl/projekt/projekt-ko-

miksu-rokitna-1915
Pozdrowienia Krzysiek, Jacek i Piotrek

PS. O skali problemu, jakim jest brak elementarnej wiedzy o pol-
skiej  historii współczesnej, niech świadczy fakt, że w wielu inter- ne-
towych śpiewnikach i zbiorach tekstów, w drugiej zwrotce „Czerwo-
nych Maków”, zamiast „Rokitnej”, za sprawą PRL-owskiej cenzury, po-
jawiły się „Racławice”. 
Liczymy na waszą pomoc finansową potrzebną na wydanie komiksu.

Piłkarze Pomorzanina ponownie zamiast ligowego spotkania będą mogli przepro-
wadzić trening

Klasa Okręgowa gr. Szczecin Płn. 2017/2018
19. kolejka:
Iskierka Szczecin – Ehrle Dobra Szcz. (31.03; 11:00)
Sarmata Dobra – Mewa Resko  (31.03; 13:00)
Światowid Łobez – Ina Ińsko  (31.03; 13:00)
Masovia Maszewo – Błękitni Trzygłów (31.03; 13:00)
Orzeł Łożnica – Promień Mosty  (31.03; 13:00)
Odrzanka Radziszewo – Jantar Dziwnów (31.03; 13:00)
Polonia Płoty – Sparta Gryfice  (31.03; 13:00)
KP Przecław – Pomorzanin Nowogard Przełożone  

Powitanie wiosny w Zielonym Przedszkolu 

Poszli na spacer z „Marzanną”
Dnia 21 marca 2018, tuż po śniadaniu dzieci z Zielonego Przedszkola wyruszyły pożegnać 
zimę. Dzieci zrobiły „Marzannę, by symbolicznie przegonić mroźną porę roku i powitać 
wiosnę. 

Przedszkolaki maszerowa-
ły z „Marzanną” w okolicach 
przedszkola i okrzykami oraz 

dźwiękami grzechotek starały 
się odstraszyć zimę. Długa dro-
ga przed nimi była, „Marzanna” 

zniknęła - Wiosna się zjawiła. 
Wiosna – radosna została powi-
tana przez przedszkolaków wio-

senną piosenką, przy której każ-
dy, czy to mały, czy duży mógł 
się trochę poruszać. Zielone 
Przedszkolaki dostały od „Pani 
Wiosny” w prezencie zagad-
kę, z którą przedszkolaki świet-
nie sobie poradziły. Celem na-
szego spotkania było integro-
wanie społeczności przedszkol-
nej we wspólnym przeżywaniu i 
zabawie, angażowanie dzieci do 
aktywnego udziału w uroczy-
stościach przedszkolnych, za-

poznawanie z tradycją związa-
ną z pożegnaniem zimy i powi-
taniem wiosny, rozpoznawanie 
i nazywanie zwiastunów wio-
sny, kształtowanie wrażliwości 
na piękno otoczenia przyrodni-
czego oraz wyrabianie poczucia 
odpowiedzialności za środowi-
sko. Bo dzisiejszy mały przed-
szkolak, kiedyś będzie dorosłym 
człowiekiem, szanującym przy-
rodę.

Agnieszka Zając
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     Zdrowych, 
      radosnych i spokojnych

      Świąt Wiekanocnych
     przepełnionych nadzieją 

i zapachem budzącej się 
do życia wiosny,

obfitości na świątecznym stole
i serdecznych spotkań  

w rodzinnym gronie           
życzą

pracownicy, Zarząd
oraz Rada Nadzorcza

Spółdzielni Mieszkaniowej
„GARDNO” w Nowogardzie

Najserdeczniejsze życzenia zdrowych, 
radosnych, spokojnych i pogodnych 

Świąt Wielkiej Nocy 
składa:

„Społem” 
Powszechna Spółdzielnia Spożywców 

w Goleniowie

Jesteśmy z Wami od 70 lat

                         Ciepłych, 
               pełnych radosnej 

           nadziei świąt
        Zmartwychwstania 

    Pańskiego,
a także słonecznych spotkań 

z budzącą się 
do życia przyrodą wszystkim 

Naszym Klientom, 
Współpracownikom 

i Pracownikom
życzą

Piekarnia-Ciastkarnia 
Waldemar Pędziszczak

Zdrowych
i spokojnych Świąt

w rodzinnej
atmosferze pełnych

radości
życzy

Klub Radnych

„Wielkanoc to święta
zmartwychwstania to 
czas wiary poznania. 
Niech święta wielkiej

nocy pełne będą
boskiej mocy”

Z okazji świąt  
Wielkiej Nocy
Dla wszystkich  
wędkarzy  

i ich Rodzin
życzenia 

zdrowia, szczęścia, 
wszelkiej obfitości i co 

najważniejsze, łaski Bożej
z okazji nadchodzących 
świąt Wielkanocnych.
życzy Zarząd Koła PZW 

“Tęczak” w Nowogardzie
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Niech te Święta Wielkanocne    
będą pełne radości,  

a Chrystus Zmartwychwstały
niech wypełni Was miłością, 
pokojem, nadzieją i wiarą 
w jego Zmartwychwstanie.

Radosnych spotkań z bliskimi
przy wielkanocnym stole

życzy 
wszystkim Mieszkańcom

Miasta i Gminy Nowogard

Przewodniczący 
Rady Miasta 

Piotr Słomski

Radosnych Świąt Wielkanocnych, 
przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością. 

Pogodnego, wiosennego nastroju, 
serdecznych spotkań w gronie rodziny wszystkim 

mieszkańcom i gościom Gminy Osina  
życzą 

 

Z okazji imienin 

Ryszardowi Piątek 
moc najserdeczniejszych 

życzeń dużo zdrowia, szczęścia 
i wszelkiej pomyślności 

składa 
Kolega Tadeusz i Kolega Jan 
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Upadłość konsumencka
Masz długi, których nie możesz spłacić, nie 
prowadzisz działalności, nie masz majątku. 

Pomogę zgłosić upadłość. 
Konsultacje darmowe
Tel. 669 681 080, 

www.szczecin-syndyk.pl 
restrukturyzacjakonsumenta@gmail.com 

SKUP 
kamienia polnego 
i porozbiórkowego 

604 164 710 

ZATRUDNIĘ 
operatora koparki 

i  kierowcę C+E 
692 462 654 

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

Opiekunki  Niemcy
- Sprawdzone oferty! 
Tel. 91 506 55 55

reklamareklama reklama

Gospodarstwo Rolne w Kościuszkach koło Nowogardu  

zatrudni:
PRACOWNIKÓW PRZY PRODUKCjI DROBIU

Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie.
CV proszę wysyłać na adres: biuro.ferma@wp.pl 

tel. kontaktowy 602 299 789

 

WYMAGANIA:
- aktualne prawo jazdy kategorii C+E
- świadectwo kwali�kacji zawodowej
- aktualne orzeczenie psychologiczne
- cyfrowa karty kierowcy
 OFERUJEMY:
- atrakcyjne wynagrodzenie wypłacane w terminie
- nowoczesne auta marki DAF, MERCEDES, MAN.
- praca w systemie tygodniowym  
- ubezpieczenie grupowe

POSZUKUJE 
KIEROWCÓW  

KAT. C+E

TELEFON: +48 603 129 069,  785 900 833 
Jedności Narodowej 23A, 72-130 Maszewo

Firma  w Maszewie 

ZATRUDNI
 

Głównego Księgowego /
Główną Księgową

Tel. 603 129 069 

Miejsce pracy: Maszewo
WYMAGANIA:
• Prowadzenie ksiąg rachunkowych (handlowych) zgodnie 
   z przepisami rachunkowymi i podatkowymi
• Sporządzanie deklaracji podatkowych VAT, CIT oraz ZUS i GUS
• Sporządzanie uproszczonych i rocznych sprawozdań finansowych (Bilans, RZiS)
• Przygotowywanie sprawozdań finansowych i raportów na potrzeby zarządu 
   oraz instytucji zewnętrznych
• Reprezentację firmy przed organami kontroli 
   i instytucjami finansowymi (GUS, US, ZUS)
• Min. 2 letnie doświadczenie na stanowisku Głównego Księgowego
• Obsługa w zakresie kadr/płac
• Sumienność w wykonywaniu obowiązków
OFERUJEMY:
• atrakcyjne wynagrodzenie wypłacane w terminie
• zapewniamy stabilną pracę w miłym zespole
Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesyłanie aplikacji zawierających CV 
wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Informujemy, iż nadesłanych 
ofert nie zwracamy.  Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie 
z wybranymi kandydatami.

USŁUGI 
KSIĘGOWE

kadrowo-płacowe i JPK
szybko, sprawnie. 

691 374 021, 726 601 608 

ZORGANIZUj DLA SIEBIE SOBOTĘ  DLA ZDROWIA 
- "PROFILAKTYKA RAKA PIERSI"

WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ 
z TERENU GMINY NOWOGARD i OKOLIC

DNIA 7 kwiecień 2018r.
organizuję wyjazd na badania mammograficzne do NZOZ Me-
dical Care CRiDO Szczecin Zdroje.
Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje tel.505-393-636 

 PAMIĘTAj! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!
                                                                 Serdecznie Zapraszam  Lidia Bogus

Zachodnia Liga MTB – Nierzym

Nowogardzianie inaugurują 
sezon kolarski
W niedzielę (25 marca), w miejscowości Nierzym miała miejsce inauguracja Zachodniej 
Ligi MTB. W indywidualnych zawodach wzięło udział czterech kolarzy z Nowogardu. Nasi 
reprezentanci startowali także w parach. 

 Na Ośrodku Przywodnym w 
Nierzymiu miała miejsce inau-
guracja Zachodniej Ligi MTB. 
Wystartowała liczna grupa ko-
larzy, pośród których nie za-
brakło reprezentantów Nowo-
gardu. – Fantastyczna impre-
za, tak powinna właśnie wyglą-
dać inauguracja kolarskiego se-
zonu. Organizatorzy stanęli na 
wysokości zadania i jestem bar-
dzo zadowolony z tego, że wzią-
łem udział w tych zawodach – 
mówił kolarz z Nowogardu Jan 
Baran. To właśnie Jan Baran 
był jedynym reprezentantem 
Nowogardu w kategorii Mini, 
czyli na dystansie 24 km. Ko-
larz z Nowogardu startował w 
kategorii wiekowej M6A i dy-
stans 24 km wymagającej trasy 
pokonał z czasem 01:44:09. Po-

zwoliło mu to zająć 104. miej-
sce w Open Mężczyzn oraz po-
zycję tuż za podium, czyli 4. lo-
katę w swojej kategorii. Z ko-
lei na dystansie Mega wystar-

towało trzech reprezentantów 
Nowogardu. Dystans Mega li-
czył 48 km. Bardzo ładnie za-
prezentował się Marek Szy-
mański, który startował w ka-
tegorii wiekowej M6A. Kolarz 
z Nowogardu pokonał 48 km 
z czasem 02:40:20 i wywalczył 
1. miejsce w swoim przedzia-
le wiekowym oraz 79. pozycję 
w Open Mężczyzn. Bardzo do-
bry wynik uzyskała także Anna 
Urtnowska rywalizująca w ka-
tegorii K3. Nasza reprezen-
tantka uzyskała czas 02:50:02 
i wywalczyła 2. miejsce w swo-
jej kategorii oraz 3. pozycję w 
Open Kobiet. Z kolei drugi z 
naszych kolarzy Jacek Fecak, 
startował w kategorii najmłod-
szych zawodników, czyli M1. 
Nasz reprezentant uzyskał czas 
03:03:26 i wywalczył 6. miejsce 
w swoim przedziale wiekowym 
oraz 113. miejsce w Open męż-
czyzn. Dodajmy, że rozegrane 
zostały także starty w parach, 
gdzie nie zabrakło naszych re-
prezentantów. 

KR

Anna Urtnowska wywalczyła 3. miejsce w Open Kobiet

W Nierzymiu kolarze z Nowogardu startowali także w parach
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Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

pn., wt. - 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

ENDOKRYNOLOGICZNY
Lek. med. Adriana Dubińska-Walczak

specjalista chorób wewnętrznych
- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

CHORÓB CUKRZYCY I NADCIŚNIENIA
Lek. Ewa Zdawska

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista diabetolog 

GABINETY MEDYCZNE

Bezpłatne kursy języka niemieckiego 
dla opiekunów osób starszych. 

Ilość miejsc ograniczona. 
Po kursie gwarantowana praca,  

duża baza ofert i atrakcyjne zarobki. 

Zadzwoń 517 175 599.                          

Firma AGRO TRANS  Spółka z o.o. 
z siedzibą w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów ciężarowych 
(prawo jazdy kategoria C+E)

tel. 91 39 27 322, kom. 502 671 607, 502 671 609

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

• naprawy • oleje CASTROL
• akumulatory Bosch, Varta

 bieżące
• serwis klimatyzacji
• przeglądy okresowe
• serwis opon
• diagnostyka komputerowa
• wymiana rozrządu

Ponad 10-letnie doświadczenie w pracy  
na stanowisku mechanik w serwisie TOYOTY

Sąpolnica 25 
72-200 Nowogard 

tel. 608 690 831

Zapewniamy atrakcyjne ceny

przeglądy okresowe w TOYOTACH i nie tylko

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

Sprzedam 
działkę 23 ar
pod warsztat lub inną 

działalność gospodarczą. 
Tel. 695 100 700 

Zamienię mieszkanie w Nowogardzie 
o pow. 68m2, 

przy ulicy Warszawskiej, (po remoncie) 
na 4 piętrze, na mniejsze parter lub 1 piętro, 

tel. 668 452 615

Badania wody i ścieków - tel. 91 392 74 75

Wywóz nieczystości ciekłych - 91 392 36 77

Roboty inżynieryjno-budowlane oraz

warsztat naprawy pomp - 91 392 36 77

Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków - 91 392 07 11

Czyszczenie kanalizacji 
i odwadniania osadów ściekowych 

- 91 392 36 77
POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE - 994

                           Przedsiębiorstwo 
Usług Wodnych i Sanitarnych sp. z o.o.
ul. 3 Maja 14/2, 72-200 Nowogard

tel. 91 392 07 11, 91 392 07 17

Wykręcanie urwanych 
świec żarowych

Resko sprzedam
mieszkanie 

2 pokoje o pow 56,00 m2

ogrzewanie gazowe,
 piwnica, garaż 

tel. 519 830 587

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

KUPIĘ DREWNO
tartaczne

świerk, sosna, brzoza, topola

tel. 697 174 369

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś w rodzinie. 

Grupa AA Mieszko zaprasza w każdy 
wtorek o 9.00 i 16.00  pod Ratuszem.
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OGłO SZE NIA drob ne
NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam tanio działkę budowlaną w 
Kościuszkach 1202 m2. Przy działce prąd, 
woda, kanalizacja, dojazd utwardzony w 
pobliżu jeziora. 575 345 659 

•	 Do wynajęcia lokal handlowy ok. 40m2 ul. 
Kościuszki 2g Nowogard. 693 850 197

•	 Sprzedam działki budowlane w pełni 
uzbrojone. Już z planem zagospodaro-
wania przestrzennego. Oszczędzasz czas i 
pieniądze! 693 850 197 Najlepsze ceny w 
Nowogardzie, Osiedle Słoneczne. 

• Do wynajęcia pomieszczenie na biuro 
28 m2, Nowogard. Ul. 700 lecia 17b. Tel. 
501 549 818

• Sprzedam działki budowlane w Karsku 
przy drodze. 691 664 658

•	 Do wynajęcia lokal pod działalność gospo-
darczą. 609 24 58 16 

•	 Kupię działkę budowlaną w Nowogardzie 
min 15 ar 696160731

•	 Do wynajęcia lokal 22m2 ul. Rtm. Pileckie-
go 2a. Tel. 694 022 406, 695 209 162 

•	 Sprzedam mieszkanie bezczynszowe M2 
56m2, Wierzbięcin 18/12. Tel. 605 470 602

•	 Wynajmę halę 155 m 2, tel. 600 954 709

•	 Sprzedam 1/2 domu w Wierzbięcinie. Tel. 
600 262 231

•	 Sprzedam działkę rolną 20 ha z budynka-
mi, 20tys/1ha do negocjacji, Taczały, gm. 
Resko. 798 681 717 

•	 Sprzedam w atrakcyjnej cenie duży dom 
w centrum Dobrej, duże podwórko, garaż. 
Tel. 508 513 824

•	 Zamienię dom w Dobrej na mieszkanie w 
Nowogardzie, Goleniowie, Szczecinie. Tel. 
508 513 824

•	 Sprzedam mieszkanie czteropokojowe 
72m2 IV  piętro po remoncie, wyposażo-
ne. 781 011 194

•	 Kupię mieszkanie 3 lub 4 pokoje min. 
60m2. 500 508 904 

•	 Sprzedam piętro domu do remontu. Tel. 
504 89 89 80 

•	 Kupię mieszkanie od 65m2-100m2, mini-
mum 3 pokojowe z balkonem za gotów-
kę! 726 080 611

•	 Zamienię kawalerkę na większe mieszka-
nie w Nowogardzie. Tel. 790 746 200

•	 Sprzedam dom Nowogard. Tel. 691 10 02 
49 

•	 Kupię kawalerkę, najchętniej Bema. Tel. 
609 192 350 

•	 Do wynajęcia mieszkanie 130 m2, 4 pokoje 
, 2 łazienki + salon z aneksem kuchennym 
w pełni umeblowane w Karsku. Intymne i 
ciche miejsce. Tel. 606 106 142 

•	 Sprzedam garaż 15 lutego. Tel. 605 281 226 

•	 Sprzedam ziemię rolną 6 ha w jednym ka-
wałku w  miejscowości Tucze. Tel. 693 206 
977 

•	 Działki pod zabudowę na ul. Asnyka. 501 
307 666 

•	 Sprzedam działkę ogrodową (wejście od 
ul. Ogrodowej), 500 m2, murowana alta-
na i toaleta, prąd, woda. Cena do uzgod-
nienia, tel. 605 522 340

•	 Sprzedam mieszkanie 3 pokoje 87m2, 12 
km od Nowogardu.Tel. 665 160 365

MOTORYZACjA
•	 Sprzedam Kia Clarus, 2001, 1,8 benzyna 

+ gaz (założony 2012 r., 80 litrów butla), 
181.000 km - serwisowany, srebrny met. 
sedan, opony zimowe, nowa chłodnica 
klimatyzacji, webasto, el. szyby, centralny 
zamek, nowe klocki hamulcowe, rozrząd, 
cały układ wydechowy, inne. Cena 4850zł, 
zadbany, tel. 605 522 340.

•	 Opel Astra 1.4 rok 2000 w bardzo dobrym 
stanie. Tel. 661 242 151 

•	 Sprzedam Renault Scenic rok produkcji 99, 
poj. 2.0. Cena do uzgodnienia. 665 836 888 

•	 Sprzedam Toyotę Avensis rok produkcji 
2005 stan bardzo dobry, cena 6500 zł do 
uzgodnienia. 696 807 922

ROLNICTWO
• Orka, talerzówka ciężka siew agrega-

tem. Tel. 608 01 39 95 

• Sprzedam działkę o pow. 2,4 ha Brzozo-
wo 9. 

• Sprzedam ule, miodzierkę do kręcenia 
miodu i inne akcesoria. 668 439 259

•	 Sprzedam sadzarkę do ziemniaków, brony 
zawieszone, pług trzyskibowy, kultywator, 
kopaczkę dwurzędową. Tel. 723 195 168

•	 Kury nioski odchowane powyżej 7 tyg 
sprzedam od 26.03.18r. Gospodarstwo 
Rolno-Drobiarskie Żabowo 13. 91 39 106 
66, 510 127 838 

•	 Rzepak jary, zboża sprzedam. Tel. 502 853  
573 

•	 Grykę sprzedam i mieszalnik 1 tona. 603 
467 609 

• Pszenżyto jare kupię. Tel 502 853 573 

•	 Sprzedam facalię. Tel. 793 006 469 

•	 Sprzedam prosięta. 695 980 439

•	 Sprzedam tuczniki i słomę w kulkach su-
chą 20 sztuk. 606 576 417

•	 Sprzedam 6 ha ziemi w Gmina Nowogard. 
Tel. 663 565 516

•	 Sprzedam ciągnik T25 Władimirec bez do-
kumentów, cena 6000 zł i krajzege. Tel. 696 
807 922 

 USłUGI
•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWANÓW, WY-

KŁADZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ SAMO-
CHODOWEJ/ SKÓRZANEJ MATERIAŁO-
WEJ / POŚCIELI WEŁNIANEJ / LANOLINĄ/
SPRZĄTANIE: CZYSZCZENIE FUG.TEL.604 
373 143 , 794 229 083.

•	 Pranie dywanów i tapicerki sprzątanie rów-
nież z użyciem pary, ROMTEX. 668 151 516

•	 Elektryk z uprawnieniami E+D. Tel. 607 289 
419 

• MONTAŻ MEBLI, fachowość i doświadcze-
nie tel. 608 317 548,

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 715 839

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
“złota rączka”. 91 39 22 783, 784 79 22 
70

• FIRMA USłUGOWA „Zielona”. Wynajem 
sal na konferencje, zebrania, szkolenia. 
91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią działalno-
ścią przyjmie zlecenie na budowę domów 
od podstaw, przekładek dachów, docie-
plenia, układanie kostki, różne rodzaje. Tel. 
607 137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy za 
gotówkę na raty laptopy tablety telefony. 
Skupujemy laptopy telefony. Adres Nowo-
gard 700Lecia 15 I piętro nad apteką tel 91-
577-53-73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlopo-
we: Niemcy, Holandia, Austria, Anglia, Bel-
gia, Norwegia. Tel. 71 385 20 18, 601 759 
797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróżnienie 
mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 343 638 

•	 AGENCJA REKLAMOWA VIZART, oprawia-
nie prac w 2 minuty, bindowanie, wydru-
ki, ksero, laminowanie, Nowogard ul. 700 
lecia 15 (nad sklepem zielarskim)Tel. 605 
522 340 

•	 Przepisywanie prac (licencjackich, magi-
sterskich i innych), dokumentów, CV, li-
stów motywacyjnych, Szybko, solidnie. 
Agencja reklamowa Vizart  Nowogard ul. 
700 lecia 15 (nad sklepem zielarskim)Tel. 
605 522 340.

• Regulacja, naprawa, konserwacja okien 
i drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 
668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 988 735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, układanie 
kostki granitowej, polbruku. 726 403 937

• Naprawa AGD Nowogard. 698 352 406

•	 Budowa domów, ogrodzenia wolne termi-
ny. Tel. 605 580 496 

•	 Solidnie, fachowo, szybko, okna i drzwi z 
listwowaniem, wykonam każdy remont 
mieszkania. 665 715 273 

•	 Firma remontowa-wykończeniowa. Ma-
lowanie, szpachlowanie, płytki, panele. 
Tel. 534220317

•	 Przyjmę psy na strzyżenie za niewielką 
opłatą. Skończyłam kurs groomerski. 794 
902 108 

•	 Remonty, wykończenia, wykonam. 608 
364 330 

•	 Docieplanie budynków, malowanie, szpa-
chlowanie, glazura, hudraulika, regipsy, 
podłogi, adaptacje poddaszy. Tel. 600 626 
268 

PraCa
•	 Aktivmed24.pl Opiekunki Seniorów 

Niemcy. Premie wakacyjne, 530555015

•	 AMBERCARE24 Opiekunki do Niemiec, 
wymagany j. niemiecki komunikatyw-
ny, zarobki netto do 1500 euro/mies., 
wyjazdy od zaraz, sprawdzone oferty, 
legalnie 737 451 825, 737 886 919, 737 
489 914

• Spawaczy zatrudnię. Atrakcyjne wyna-
grodzenie. 503 032 234 

• Przyjmę do pracy ekspedientkę odpo-
wiedzialną, sumienną. 797 394 807 

•	 Zatrudnię elektryków – pomocników elek-
tryków, dorywczo do prac biurowych. 606 
824 461

•	 Zatrudnię do dociepleń i elewacji z do-
świadczeniem. 782 860 130

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlo-
powe Niemcy, Holandia, Austria, Anglia, 
Belgia, Norwegia. Tel. 71/385 20 18, 601 
75 97 97

•	 Zatrudnię pracowników budowlanych. Tel. 
695 264 594.

•	 Przyjmę do pracy ekspedientkę odpowie-
dzialną, sumienną. 797 394 807 

•	 Zatrudnię tynkarza. 502 103 432 

•	 Zaopiekuję się osobą starszą, dzieckiem, 
zajmę się sprzątaniem w godzinach 9.00-
15.00,. Tel. 517 983 502 

•	 Przyjmę pracownika budowlanego. 607 
654 692

•	 Zaopiekuję się osobą starszą w życiu co-
dziennym od 9-17.00. Tel. 733 794 989

•	 Przyjmę do pracy ekspedientkę lub na 
staż. Sklep spożywczo-przemysłowy. Tel.  
887 15 12 74

•	 Firma z siedzibą w Nowogardzie zatrud-
ni kreślarza/projektanta instalacji i sie-
ci sanitarnych. Tel. 609 250 383.

•	 Przyjmę do sklepu Lewiatan na 5 Marca na 
pół etatu. 667 974 022 

•	 Przyjmę do pracy w lesie. Tel. 726 075 264 

•	 Budowlaniec-zdun potrzebny do posta-
wienia otwartego paleniska-kominka. Tel. 
660 206 833

•	 Potrzebny Pan do pomocy w pracach wio-
sennych w ogrodzie. 501 307 666 

•	 Potrzebny budowlaniec – stolarz do posta-
wienia kilku elementów architektury ogro-
dowej 502 103 432 

•	 Podejmę opiękę nad osobą starszą lub 
sprzątanie. 513 996 234

•	 Poszukuje opiekunke do osoby starszej. 
512 427 899 po 16

•	 Chętnie przyjmę dorywczo osobę znającą 
się na pracach ogólnobudowlanych,- wy-
kończeniowych tel. 660 206 833

• Montaż okien PCV i ALU zatrudnię. 663 
600 601 

• Zatrudnię pracownika biurowego wy-
magania: znajomość języka angielskie-
go, biegła obsługa komputera, komuni-
katywność. Tel. 663 600 601 

•	 PRACOWNIK magazynu zwrotów odzie-
ży – Goleniów, zapewniony darmowy do-
jazd do pracy tel: 601 710 134, mail: rekru-
tacja@fiege.pl

•	 Zlecę przekładkę dachu. 695 359 355 

•	 Przyjmę do pracy usługi remontowo-wy-
kończeniowe. 697 329 453 

• Zatrudnię pomocnika na budowę z 
umiejętnością malowania i szpachlowa-
nia. Tel. 785 931 513 

•	 Poszukuję opiekunki do rocznego dziec-
ka na pełny etat. Atrakcyjne warunki wy-
nagrodzenia. Zainteresowane osoby pro-
szę o kontakt – 510 100 263 

INNE  
•	 Sprzedam drewno suche tanio. 691 848 

026

• Drewno, bukowe, dębowe, pocięte, po-
rąbane. Tel. 603 353 789 

• Sprzedam drewno opałowe. 667 788 
820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 kg. 790 
285 382

•	 Sprzedam drewno kominkowe olchę. 730 
744 751 

•	 Ogrodzenie ogrodowe, metalowe ram-
ka z katownika w srodku zbrojene /wzor/ 
prentowe wymiar 2,0m x 1,0 m+ slupek ra-
zem szt 16 oraz furtka 90 x 90cm z zam-
kiem ogrodzenie jest jeszcze zamontowa-
ne cena za 1 kpl. 50 zl z powodu moderni-
zacji ogrodzenia sprzedam - okazja ! stan 
dobry tel 691 686 772

•	 Piece gazowe c.o.vaillant z niemiec dwu-
funkcyjne wiszace po przegladzie serwiso-
wym do mieszkania,domu cena od 1.200zl 
sprzedam tel 691 686 772 

•	 Piece gazowe c.o tylko ogrzewanie sto-
jace zeliwne lub wiszace niemeckie vail-
lant zaplon elektroniczny wysoka jakosc 
do mieszkania,domu,sklepu itp po prze-
gladzie serwisowym cena od 1.000 zl tel 
691 686 772

•	 Sprzedam organy Yamaha YPT - 230, bar-
dzo mało używane, w pudełku. tel 605 522 
340

•	 Sprzedam łóżko dziecięce z szufladami, 
półkami, z materacem - kolor szaro biały 
wymiary: dł. 223 cm, szer. 95 cm,wys. 110 
cm, oraz biurko do kompletu, tel. 605 522 
340

•	 Sprzedam odkurzacz piorący ZELMER 
WODNIK QUATTRO 616.6, elementy piorą-
ce nieużywane nowe, cena do uzgodnie-
nia, tel. 605 522 340

•	 Sprzedam dywan, kolor brązowy jednolity, 
wymiar 3,5*2,15 m, cena do uzgodnienia, 
tel. 605 522 340

• Przyjmę telewizor i radio. 573 943 221

•	 Kupię zbiornik na wodę z wężownicą do 
podłączenia do kuchenki. Tel. 660 206 833

•	 Szkółka w Karsku poleca drzewa owoco-
we 3-4 letnie owocujące, w pojemnikach 
już od 20 zł/sztukę, tuja szmaragd wyso-
kość 70-80 cm po 10 zł/sztukę. 606 106 142 

•	 Karp kroczek sprzedam. 91 39 182 97 

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

Na sprzedaż dom 400 m2

w Nowogardzie

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:

kontakt: 785 601 002

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy

Sprzedam mieszkanie 
własnościowe w centrum 

Nowogardu o pow. 60 m2, 
IV piętro – cena 210 tys. zł. 

Tel. 608 392 453

Drewno opałowe 
liściste mieszane
 tanio sprzedam 

 506 012 706, 
506 012 704
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD
Telefony alarmowe
Policja  - 997, 112
Komisariat Policji Nowogard - 91 57 92 316
Straż pożarna  - 998
Posterunek PSP Nowogard - 91 39 20 118
Pogotowie ratunkowe - 999
Stacja Pogotowia Ratunkowego 
w Nowogardzie - 91 43 26 103
Pogotowie gazowe  - 992
Pogotowie energetyczne - 991
Pogotowie wodn.-kanal. (PUWiS) 
 - 91 39 20 711; 994

Dyżur nocny
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna   
 - 91 39 78 430; 
 609 361 999; 
 665 283 928

Przychodnie - poradnie
Szpital - centrala - 91 39 21 356
Praxis - SZOZ - 91 39 20 787
Praxis - Centrum 
okulistyczno-optyczne - 91 39 27 272
POZ Przychodnia przyszpitalna  
 - 91 39 21 800 
 91 39 21 806
Medyk - 91 39 22 921
PRAXIS 2 - M. Drobińska - 91 39 25 943
NZOZ “Sanus” - 91 39 26 960
NZOZ “Pro-med” - 91 39 26 740
NZOZ “Leks” - 91 39 25 525
NZOZ “Baby-med”  - 91 39 26 013
Mardent - gabinety lekarskie  
 - 91 39 22 633
Revital - Ośrodek Rehabilitacji 
i Odnowy Biologicznej - 91 39 21 467; 
 609 456 577
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne 
 - 91 39 20 926
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
dzieci, młodzieży i ich rodzin 
 - 91 39 20 743
Warsztaty terapii zajęciowej - 91 39 25 282
Zakład domowej opieki długoterminowej - 
91 39 26 531; 
 509 142 650
Stomatologia
Praxis - Centrum stomatologiczne  
 - 91 39 26 999
Pracownia protetyki stomatologicznej
Danuta Drapikowska  - 91 39 26 870
Protetyka stomatologiczna 
- Elżbieta Wysocka 
i Kazimierz Trojanowski - 91 39 26 107
“Nowo-dental” B. Szulejko  
 - 91 39 21 467
“Dental - med”  - 91 39 22 098; 
 504 069 800
Lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz  
 - 91 39 25 003; 
 603 705 630
Lek. Stom. Andrzej Rynkiewicz
pogotowie stomatologiczne - 607 771 777
lek. Stom. D. Wałęga - Bąk - 604 441 609
lek. stom. A Mogilnicka - 506 606 955
lek. stom. E. Rosa - 532 512 703
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 39 26 639
lek. stom. M. Andrzejewska - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 601 736 804

Urzędy
Urząd Miejski  
 - 91 39 26 200
Biuro Obsługi Interesanta w UM  
 - 91 39 26 214
Biuro Rady w UM - 91 39 26 210

Urząd Stanu Cywilnego - 91 39 26 230
Wydział Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środow. 
 - 91 39 26 243
Wydział spraw społecznych i obywatelskich
Meldunki - 91 39 26 213
Dowody osobiste - 91 39 26 215
Zarządzanie kryzysowe - 91 39 26 234
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
Geodezji i Rolnictwa - 91 39 26 226
Wydział Rozwoju Lokalnego, 
Funduszu, Kultury i Sportu - 91 39 26 293
Wydział Inwestycji i Remontów  
 - 91 39 26 241
Biuro Podatków i Opłat - 91 39 26 217
Referat Edukacji - 91 39 25 464
Zarząd Budynków Komunalnych  
 - 91 39 26 267
Powiatowy Urząd Pracy f/Nowogard 
 - 91 39 21 376;  
 91 39 21 813
Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii - 91 39 21 118
w nagłych wypadkach - 609 740 647

Wydział Komunikacji
Rejestracja pojazdów - 91 57 92 702
Prawo jazdy - 91 57 92 703
Fax - 91 39 21 852

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik - Dorota Maślana - 91 39 26 248
Świadczenia rodzinne
- A. Lalik  - 91 39 26 268
Dział usług opiekuńczych 
- B. Ziółkowska - 91 39 20 200

Poczta
ul. 3 Maja - 91 39 21 300; 
 91 39 21 183
ul. Warszawska - 91 39 20 834

Nadleśnictwo Nowogard - 91 39 20 640
Zakład karny Nowogard - 91 43 26 600

Gabinety weterynaryjne
Danuta Czerwińska
ul. J. Wybickiego 2 - 91 39 23 786
Animal-Vet
ul. Zielona - 666 135 133
Janusz Soroka
ul. L. Okulickiego 6  - 570 656 616
Zdzisław Truszyński
ul. T. Kościuszki 21 - 91 39 21 801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 38 - 91 39 20 814
Szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1 - 91 39 26 270
Szkoła Podstawowa nr 2 - 91 39 26 274
Szkoła Podstawowa nr 3 - 91 39 26 291
Szkoła Podstawowa nr 4 - 91 39 23 028
SP w Długołęce - 91 39 10 492
SP w Orzechowie - 91 39 10 994
SP w Strzelewie - 91 39 10 224
SP w Żabowie - 91 39 10 694
SP w Błotnie - 91 39 10 190
SP w Wierzbięcinie - 91 29 10 795
I Liceum Ogólnokształcące - 91 39 20 213
Liceum Ogólnokształcące nr II - 91 39 25 107
ZSP im. Stanisława Staszica - 91 39 21 162
Prywatne Publiczne Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych; 
Niepubliczna Szkoła Policealna  
 - 91 39 26 691
Prywatne Liceum Ogólnokształcące
 Zaoczne Centrum Edukacji Zdroje  
 - 91 39 25 494

Prywatne Policealne Studium Zawodowe  
 - 91 39 22 181
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  
 - 91 39 20 108

Przedszkola i żłobki
Przedszkole nr 1
ul. Żeromskiego - 91 39 26 286
Przedszkole nr 3
ul. J. Poniatowskiego - 91 39 26 288
Przedszkole nr 4
ul. T. Kościuszki - 91 39 26 287
Zielone Przedszkole
ul. Zielona - 91 39 26 691; 
 505 388 292
Artystyczne Przedszkole 
Kraina Fantazjiul. Gen. J. Bema - 660 797 838
“Promyczek” Specjalistyczny 
punkt przedszkolny, 
ul. Boh. Warszawy - 609 931 469
Niepubliczny Żłobek "Maluszkowo”
ul. ks. Racibora - 534 015 943
Niepubliczny “Malinowy Żłobek”
ul. Boh. Warszawy - 604 873 917

Kultura
Miejska Biblioteka Publiczna  
Dyrektor - 91 39 26 260
Czyt. dla dorosłych - 91 39 26 261
Nowogardzki Dom Kultury  
Sekretariat - 91 39 26 283
Biuro kina/ dział imprez i promocji 
 - 91 39 25 779
Kasa - 91 39 26 262

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP - 91 39 26 370; 
 506 081 328
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego   
 - 91 39 21 004
Parafia pw. MB Fatimskiej  
 - 91 39 21 592

Usługi pogrzebowe 
J. Furmańczyk, Zakład Pogrzebowy  
 - 91 39 21 767
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  
 - 692 354 065
MEMORIS G. Śmigiel - 693 230 190

Apteki
Centrum Zdrowia
ul. 700-lecia - 91 57 62 139
Majowa
ul. 3 Maja - 91 30 70 708
Cefarm
ul. Plac Wolności - 91 39 20 203
Cardia
ul. 700 - lecia - 91 39 21 330
Niebieska
ul. 15 Lutego - 91 43 26 177
Asa
ul. Warszawska - 91 39 20 494
Niebieska 2
ul. Kościuszki - 91 57 90 830
Nowa Farmacja
ul. Bohaterów Warszawy - 91 57 30 437

Taksówki - 91 39 20 260

Pomoc drogowa
Grzegorz Irzymski - 91 39 22 402; 
 601 893 944
Andrzej Słomski - 665 770 442
Krzysztof Pietrzak - 601 938 293
R&J MIX - 608 731 620

Urząd Gminy
Wójt - 91 39 10 390
Kierownik USC, St. ds. obywatelskich
 i ewidencji ludności  - 508 499 549
St. ds. podatków i opłat  - 508 499 661
St. ds. zarządzania kryzysowego, obrony cy-
wilnej i ochrony środowiska  - 508 499 580
Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami  
 - 508 499 247
St. ds. obsługi organów Gminy, działalności 

gospodarczej, kultury i zdrowia  - 508 499 567
St. ds. funduszy zewnętrznych, promocji, 
turystyki i sportu  - 508 499 620
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik Anna Kaliczyńska - 508 499 534
Pracownicy socjalni - 508 499 561
 508 499 483
Asystent rodziny Patrycja Bielej - 508 499 621
Gminna Biblioteka Publiczna
Kierownik Krzysztof Górecki - 91 39 10 305

Szkoła Podstawowa im. B. Malinowskiego
Dyrektor Tatiana Olbert - 91 39 10 389
Sekretariat - 91 39 10 380
Przychodnie
NZOZ “Proximus” - 91 39 10 310
Punkt apteczny - 91 39 11 611
Poczta - 91 39 10 323
Parafia pw. NP NMP w Osinie - 91 39 10 386

INFORMATOR LOKALNY - OSINA

Materiał                                      cena do 100 kg cena powyżej 100 kg
1. Miedź                   18,00 zł/kg               19,00 zł/kg
4. Mosiądz       11,00 zł/kg               11,50 zł/kg
5. Akumulatory         2,50 zł/kg                 2,70 zł/kg
6. Felgi aluminiowe        4,80 zł/kg                 5,00 zł/kg
7. Ołów          5,20 zł/kg                 5,50 zł/kg
8. Aluminium elektryczne       5,00 zł/kg                5,50 zł/kg
9. Aluminium grube        4,20 zł/kg                4,50 zł/kg
10. Aluminium niesort       3,80 zł/kg                4,00 zł/kg
Materiał                                      cena do 1000 kg cena powyżej 1000 kg
1. Złom cienki (blacha)      0,58 zł/kg                0,60 zł/kg
2. Złom gruby (wsad, żeliwo)           0,78 zł/kg                0,80 zł/kg

Skup hurtowy metali kolorowych 

Przy wadze ok. 1000 kg metali kolorowych ceny do negocjacji

Firma P.P.U.H. Oskar Bonda w Nowogardzie • ul. Nadtorowa 14b

Płatne gotówką od ręki
więcej informacji  tel. 511 444 559

Do wygrania BON O WARTOŚCI 20 ZŁ do odebrania w Redakcji DN.
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowane 
prace do redakcji Dziennika.
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Emily Lockhart 
KłAMCZUCHA

Wierzyła, że im więcej wypo-
cisz na treningu, tym mniej wy-
cierpisz w walce. Wierzyła, że 
najlepszym sposobem, by unik-
nąć złamanego serca, jest uda-
wać, że się go nie ma. Wierzyła, 
że to, jak mówisz, jest często waż-
niejsze niż to, co masz do powie-
dzenia. Wierzyła też w filmy akcji, 
trening siłowy, potęgę makijażu, 
ćwiczenie pamięci, równe prawa 
oraz to, że z filmików na YouTube 
można się nauczyć miliona rze-
czy, których na próżno szukać w 
college’u. Jule West Williams to 
wojowniczka, dziewczyna kame-
leon, zawsze gotowa do ataku. 
Imogen Sokoloff to dziedziczka 
fortuny i zagubiona w życiu sie-
rota. Co przyniesie przyjaźń tych 
dwóch tak różnych dziewczyn? 
Nowa powieść autorki „Byliśmy 
łgarzami”. Thriller New Adult peł-
ny suspensu, intryg i nieczystych 
zagrywek. E. Lockhart stworzyła 
porywającą historię młodej ko-
biety, której diaboliczne umiejęt-
ności stały się przepustką do wy-
godnego życia.

KU
Po

n
 

Imię i nazwisko .......................................................................................  tel. ...............................................................  

ROZWIĄZANIE .................................................................................................................................................................
Kupon wraz z rozwiązaniem należy dostarczyć do redakcji. Spośród nadesłanych kuponów zostanie wyloso-

wana nagroda książka ufundowana przez Wydawnictwo Zapraszamy   pn-pt 8:00-18:00

Dewocjonalia - stoisko w sklepie

poleca
Różańce, 
Lichtarze

                Świece do chrztu, itp.

KRZYŻÓWKA z książką

Pionowo:
1. imię ukochanej Winicjusza z powieści 
„Quo vadis” Sienkiewicza
2. miasto w Austrii nad Anizą
3. zły to ..., co własne gniazdo kala
4. Gregory, aktor
5. willa Karola Szymanowskiego
6. indyjski bóg ognia
7. Stwosz, rzeźbiarz
8. duża papuga
9. krzyżówka dromadera z baktrianem
10. o liczbie atomowej 65
11. miasto w Holandii
12. pisarz, prozaik
13. moneta równa 1/100 korony
14. wprawka muzyczna
15. poemat Alfreda de Vigny
16. linie wokół czegoś
17. ziemia uprawna
18. najwyższy szczyt Krety
19. rzymska bogini ogniska domowego
20. nagość w ramach
21. cyrkowy zapaśnik
22. język zwierzęcia

23. typ żaglowca
24. obrót w tańcu
25. kuzyn łasicy, o cennym futrze
26. kapusta abisyńska
27. córka Orgona z komedii A. Fredry 
„Dożywocie”
28. powieść Larysy Mitznerowej
29. wierzchnie, obszerne nakrycie, ro-
dzaj peleryny, używane w star. Rzymie 
do podróży 
30. miasto w Danii
31. strzelanie do rzutków
32. odpad przy wytapianiu surówki
33. żona Rembrandta
34. ptak drapieżny, bielik
35. w niej akta
36. kulista klucha ze śliwką
37. na nich pracują koła
38. papierowa trąba
39. typ służącego we włoskiej komedii
40. dopływ Dunaju
41. japoński wachlarz
42. ... pracy lub myślenia
43. ... Sumac, piosenkarka

44. wiecznie zielone drzewo afryk.

Poziomo:
45. zwabia muchy
46. przenośna ścianka
47. mieszaniec bizona i krowy
48. globalna sieć komputerowa
49. długa, niezgrabna noga
50. kraina historyczna w Grecji
51. telewizor dla sroki
52. miejsce grzebania zmarłych
53. w starożytnej Grecji suma zalet
54. przebłysk
55. mała Urszula
56. galeria otaczająca dziedziniec me-
czetu
57. zoofilia
58. sól kwasu jodowego
59. Ukraińska Armia Powstańcza
60. syn Sary i Abrahama
61. wykonuje partię solową
62. Y dla chemika
63. drugi plan
64. kraj z Luandą

65. autor „Skrzydeł nad Warszawą”
66. grube lniane płótno
67. chrust na opał
68. kupała
69. Indianie z czubami
70. nacięcie po przejściu piły
71. miasto w USA
72. ludowy instr. muz
73. salami, twaróg lub brie
74. szanowanie, poważanie
75. pilot w kabinie samolotu
76. stawia piece
77. dla stoika, ale nie dla cynika
78. służy psu do merdania
79. biega z tacą
80. niezbędny w makowcu
81. imię Chruszczowa
82. miała Asa
83. terroryści z Irlandii

PODPOWIEDŹ: ABILENE, ARCT, BASE-
TLA, ENNS, EPE, Z

Rozwiązanie krzyżówki dla 
dorosłych : Owoc zakazany 
smakuje najlepiej

Henryk Poncak, Maria Sowiń-
ska, Natalia Furmańczyk, Halina 
Stefańska, Paweł Rajszel, Małgo-
rzata Krawczyk, Szymon Rybar-
czyk, Urszula Kaczmarek, Pelagia 
Feliksiak, Lucyna Andrzejczak, Re-
nata Wiertalak, Christiana Syfert, 
Adam Głowicki

Nagroda książkowa: Szymon 
Rybarczyk

Zwycięzcy prenumerata : Pe-
lagia Feliksiak, Maria Sowińska

GAZETY dla zwycięzców loso-
wania do odebrania w redakcji, 
ul. Boh. Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Tymon Józefiak, Paula Roguska, 

Kacper Poncak, Nadia Grenda
Zwycięzca: Paula Roguska 
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Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40

Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)

Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D

Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 

7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia METRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-łobez 7.40
łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firma Usługowo- Handlowa Adam Fedeńczak
Tel 91 39 26 925, 502 026 999

ND- SZCZECIN 4:50(D), 5:55(E), 6:40(7), 6:55(D), 7:25(7), 7:50(D), 8:00(E), 8:20(7), 
8:35(D), 9:10(E,7), 10:05(E), 10:35(E,7), 11:31(D),  11:40(7), 12:10(E), 12:20(7), 
12:55(D,7), 13:10(D), 13:20(E,7), 14:05(D), 14:20(E,7), 15:40(D), 16:05(7), 16:20(E,7), 
16:50(D), 17:50(E,7), 18:20(E,7)
SZCZECIN- ND 6:10(D), 7:30(E), 8:30(D,7), 9:00(7,R), 9:25(E), 10:05(D,7), 10:35(E,7), 
11:40(E), 12:10(D), 12:25(E,7), 13:20(7), 13:35(D), 13:50(E,7,R), 14:35(D), 14:50(E,7), 
15:15(D,7), 15:55(D), 16:15(6,7), 16:35(D), 17:40(D,7), 18:05(E,7,R), 19:15(D), 19:40(E,7), 
20:15(E,7)
ND- RESKO 6:30(S), 7:50(S), 10:10(7), 12:30(S), 14:30(S), 15:10(E), 19:15(E)
RESKO- ND 6:45(7,SZ), 7:10(S), 7:15(E,SZ), 8:30(S), 11:35(7,SZ), 13:00(S), 15:05(S), 
15:40(E,7,SZ)
GOLCZEWO- ND 7:10(S), 13:30(S), 14:45(S)
ND- GOLCZEWO 7:50(S), 14:15(S), 15:30(S)
ND- STARGARD 6:50(D), 10:15(D), 13:40(D)
STARGARD- ND 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
ND- DOBRA- łOBEZ- PłOTY- GRYFICE 6:00(D)
ND- SłAjSINO- RADOWO- łOBEZ 6:35(D)
łOBEZ- DOBRA- ND 15:00(D)
łOBEZ- SłAjSINO- ND 15:35(D)

D- kursuje od pon. Do pt. Oprócz świąt
E- kursuje od pon. Do soboty oprócz świąt
S- kursuje w dni nauki szkolnej
R- kurs do Reska
SZ- kurs do Szczecina
6- kursuje w soboty
7- kursuje w niedziele

ROZKłAD jAZDY BU SÓW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 

Rafał Kowalczuk sport, jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej

ROZKłAD jAZDY PKP
Kierunek Szczecin Główny:

Godz. Odjazdu:
Nowogard

Stacje pośred-
nie:

Przystanek 
końcowy:

Szczecin Głów-
ny

04:50
pon.-piąt.

Wyszomierz, 
Osina, 
Mosty, 

Goleniów, 
Kliniska, 

Szczecin Dąbie, 
Szczecin Zdroje, 

Szczecin Port 
Centralny,

05:48

06:36
pon.-sob. 07:38

07:47
pon.-niedz. 08:59

10:21
pon.-niedz. 11:34

14:27
pon.-niedz. 15:40

16:36
pon.-niedz. 17:49

18:39
pon.-niedz. 19:55

Kierunek Kołobrzeg:

Godz. Odjazdu:
Nowogard

Stacje pośred-
nie:

Przystanek 
końcowy:
Kołobrzeg

07:48
pon.-sob.

Żabowo, 
Płoty, 

Baszewice, 
Gryfice, 
Gąbin, 

Trzebiatów, 
Bieczyno Po-

morskie,
 Karcino, 

Głowaczewo, 
Stary Borek, 

Kołobrzeg Sta-
dion

09:02

09:20
sobota,niedziela 10:29

11:49
pon.-niedz. 13:00

13:47
pon.-piąt. 15:07

15:56
pon.-niedz. 17:15

17:57
pon.-niedz 19:19

20:23
pon.-sob. 21:37

21:55
pon-piąt., nie-

dziela
1 przesiadka

22:59

Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 7:05 8:05 11:10 12:15 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 7:06 8:06 11:11 12:16 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 7:08 8:08 11:13 12:18 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 7:09 8:10 11:14 12:19 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:11 8:12 11:16 12:21 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:12 8:14 11:17 12:22 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:13 8:15 11:18 12:23 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:15 8:17 11:20 12:25 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < < 8:18 < 12:27 < < 16:07 < <
10 Dworzec PKS < < < < < < < < < < <
11 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:16 8:19 11:21 12:29 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
12 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:17 8:20 11:22 12:30 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
13 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:18 8:21 11:23 12:31 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
14 ul. Ogrodowa < 6:20 < < 11:25 12:33 13:45 15:10 16:13 17:10 <
15 ul. Poniatowskiego < 6:21 < < 11:26 12:34 13:46 15:11 16:14 17:11 <
16 ul. Żeromskiego 5:42 6:22 7:20 8:23 11:27 12:35 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
17 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:23 7:21 8:24 11:28 12:36 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
18 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:24 7:22 8:25 11:29 12:37 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02
19 ul. Radosława 5:45 6:25 7:27 8:26 11:35 12:40 13:55 15:17 16:20 17:15 18:03

 OS. BEMA –  UL. KOŚCIUSZKI 36 -  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

z powrotem
POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 26 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:28 8:39 11:45 12:50 14:30 15:30 16:30 17:25 18:10
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:29 8:40 11:46 12:51 14:31 15:31 16:31 17:26 18:11
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:31 8:42 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:33 8:44 11:48 12:53 14:33 15:33 16:33 17:28 18:13
5 ul. Ogrodowa < 6:35 7:35 8:46 11:50 12:55 < 15:35 16:35 17:30 <
6 ul. Poniatowskiego < 6:36 7:36 8:47 11:51 12:56 < 15:36 16:36 17:31 <
7 ul. 700 Lecia 5:49 6:38 7:38 8:49 11:53 12:58 14:35 15:38 16:38 17:33 18:15
8 ul. 5-go Marca 5:51 6:40 7:40 8:51 11:55 13:00 14:37 15:40 16:40 17:35 18:17
9 ul. Kościuszki 36 5:53 6:42 7:42 8:53 11:57 13:02 14:39 15:42 16:42 17:37 18:19

10 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:43 7:43 8:54 11:58 13:03 14:40 15:43 16:43 17:38 18:20
11 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:44 7:44 8:55 11:59 13:04 14:41 15:44 16:44 17:39 18:21
12 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:45 7:45 8:56 12:00 13:05 14:42 15:45 16:45 17:40 18:22
13 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:46 7:46 8:57 12:01 13:06 14:43 15:46 16:46 17:41 18:23
14 ul. Bema 9 5:58 6:47 7:47 8:58 12:02 13:07 14:44 15:47 16:47 17:42 18:24
15 Osiedle Bema 5:59 6:48 7:48 8:59 12:03 13:11 14:45 15:48 16:48 17:43 18:25

OBJAŚNIENIA:

 UL. RADOSŁAWA –  UL. KOŚCIUSZKI 36 –   OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM
SZ 25

1
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

 DWORZEC PKS – OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM
SZ 25

1
E, F

1 Osiedle Bema 9:00
2 ul. Bema 1 9:01
3 ul. Armii Krajowej 17 9:03
4 ul. Kościuszki 36 9:04
5 ul. Wojska Polskiego 4 9:05
6 ul. Kościelna 9:06
7 Dworzec PKS 9:08

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

LP Dworce i przystanki

 OS. BEMA –  DWORZEC PKS

OS. BEMA – UL. KOŚCIUSZKI 36 - UL. RADOSłAWA

UL. RADOSłAWA – UL. KOŚCIUSZKI 36  - OS. BEMA

DWORZEC PKS - OS. BEMA OS. BEMA - DWORZEC PKS

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
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FIRMA JOGA  •  ul. Górna 4  •  72-200 Nowogard  
 Tel./Fax 91 39 25 501  •  695 100 700  •  695 400 600

Wyposaż swój dom w OKNA PCV 
o najwyższym standarcie światowym, 

dzięki którym obniżysz koszty ogrzewania
z profilu 

ALPHALINE  
profil 6 komorowy w kl. A
z wkładem termicznym 
i uszczelką środkową 
gwarantującą doskonałą 
szczelność

Do produkcji okien 

nie stosujemy pro�lii

z recyklingu !!!

i wysokiej jakości
OKUCIA MACO

Ponad 22 lat doświadczenia w produkcji okien. ZAUFAJ specjalistom! 

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

USŁUGI REMONTOWO-
-BUDOWLANE 

kompleksowe wykończenie 
domów, wnętrz, poddaszy. 
Tel. 696 014 937

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
8.00 – 20.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 8.00 – 16.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

r e k l a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

Wykonujemy tanio
Banery  
Laminowanie   
Wycinane naklejki 
Wydruki kolorowe

Kompleksowe usługi:  
      Introligatorskie 
          Poligra�czne  
Nowogard  •  ul. Boh. Warszawy 7A

 tel. 91 392 21 65,  91 577 2007



POLSKI 
WYDAWCA
Dom Judy sp. z o.o.

Wyspy Kanaryjskie, Cypr, Włochy, Grecja, 
Maroko, Bułgaria, Chorwacja, Kuba, Meksyk

Paryż  27.04 - 2.05.2018
Włochy  28.04 - 4.05.2018
Fatima  23.06 - 8.07.2018 SINBAD - codziennie z Nowogardu

Bilety na przejazdy zagraniczne

• Chcieli dobrze, a wyszło jak...  • Bus przepadł, sprawcy nie ustalono
•  „Drobimex” małych ferm nie buduje

reklama reklama

Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy
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Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

Firma z branży rolnej  Sprzedaż 
nawozów

Kontakt: 600 374 274

1. ASL- 80 kg N i 90 kg S 
    (zamiennik RSM)
- cena 110 zł za tonę w Redle
- cena 130 zł za tonę z dowozem 
   do 30 km od Redła
- 1,38 zł za 1 kg azotu - najtańszy azot 
  na rynku !! (1 kg azotu z dowozem 1,63 zł)
2. AHSL-180 kg N i 60 kg S 
  (zamiennik RSM)
- cena 415 zł za tonę w Redle
- cena 435 zł za tonę z dowozem 
  do 30 km od Redła
3. Humus (zamiennik obornika):
- cena 45 zł z dostawą
- około 9 kg N, 7 kg P, 4 kg K
- ph-9 * Wszystkie podane ceny są cenami netto

4. Humus słomiany 
  (zamiennik obornika):
- cena 33 zł za tonę z dostawą
- około 6 kg N, 3 kg P, 7 kg K
- ph-9
5. Obornik bydlęcy:
-cena 45 zł z dostawą
6. NPK Garrest 
    (zamiennik gnojowicy):
- cena 30 zł z usługą rozlewania 
  do 10 km od Redła (możliwość 
   rozlewania w dalszych 
   lokalizacjach)
- około 6 kg N, 3 kg P, 3 Kg K

Firma z branży rolnej  

Usługi rolnicze

Kontakt: 600 374 274
* Wszystkie podane ceny są cenami netto

1. Opryskiwacz:
   - cena 55-50 zł za hektar (jednorazowy przejazd)
2. Kultywator:
   - cena 240-245 zł za hektar
3. Rozrzutnik razem z ładowarką - obornik/humus:
  - 5-8 ton- 85-80 zł za hektar
  - 10 ton- 105-100 zł za hektar
  - 15 ton- 155-150 zł za hektar 
  - 20 ton- 205-200 zł za hektar
4. Rozrzutnik razem z ładowarką - wapno:
  - do 5 ton- 85-80 zł za hektar
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Szczegóły w załączonej ulotce

KREDYT FIRMOWY
NA PROSTYCH  

ZASADACH

s. 3

tel. 91 392 14 67
kom. 695 264 677

Nowogard, ul. 3 Maja 46 • www.nowodental.pl

sedacja gazem rozweselającym
stomatologia mikroskopowa

Kompleksowe leczenie dentystyczne
oferują w Klinice Nowo-Dental lekarze specjaliści:

stomatolog dziecięcy, periodontolog, chirurg,
stomatolodzy ogólni, implantolog

WIOSENNA PROMOCJA NA WYBIELANIE ZĘBÓW
ortodoncja, implanty
nowoczesna protetyka

Uwaga najbliższe 
bezpłatne porady prawne 

w piątek godz. 13.00-15.00
w redakcji ul. Boh. Warszawy 7a

(informujemy, że godziny dyżurów radcy 
prawnego mogą ulegać zmianom)

Śmigiel Ryszard

ŚR

KOMPLEKSOWE  USŁUGI
& ŚMIGIEL

Zakład Kamieniarski
- Nagrobki - Grobowce - Parapety - Schody

Kwiaciarnia
- Znicze - Kwiaty - Wiązanki - Wieńce

Tel. 601 595 069, 91 392 18 14
     e-mail: puhp.smigiel@wp.pl
   www.kamieniarstwo-smigiel.pl

Korzystając z naszych usług pogrzebowych zyskasz
-10%  RABATU  NA  USŁUGI  KAMIENIARSKIE

UL. CMENTARNA 3,  72-200 NOWOGARD

       Usługi Pogrzebowe 
        Grzegorz Śmigiel
- Trumny - Urny - Ekshumacje - Przewozy
         Obudowy - Krzyże - Tabliczki

Kontakt całodobowy: 693 230 190
      e-mail: memoris.zp@o2.pl
            www.memoris.eu

Uwaga zmiany 
funkcjonowania 
KANCELARII 

RADOSŁAW GÓRSKI 
Dyżury w Nowogardzie 

odbywają się w kancelarii 
przy ul. 700 lecia 24/5 

w każdy wtorek i czwartek 
od 17.00 do 20.00, 

a w innych godzinach i terminach 
po telefonicznym uzgodnieniu. 

nowy nr tel. do biura w Nowogardzie: 
+48 91 578 49 01; +48 600 071 236

Będą  „siać” 
po osiedlu

2 maszt na BemaByła kierownik 
wygrywa przed 
sądem z UM

 „Opieczętowali” pomnik
s. 5s. 5
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kronika 
Straży Pożarnej
29.03.2018 r. godz. 15:58
Wojcieszyn, zderzenie dwóch 

samochodów osobowych. We-
wnątrz pojazdów uwięzione 
dwie osoby. Działania polegały 
na uwolnieniu osób i przekazaniu 
ZRM.W zdarzeniu poszkodowa-
nych zostało pięć osób (jedna po-
niosła śmierć).

30.03.2018 r. godz. 12:43
Nowogard, ul. Armii Krajowej. 

Zderzenie dwóch samochodów 
osobowych (najechanie na tył po-
jazdu poprzedzającego). Działa-
nia: odłączenie akumulatorów w 
pojazdach, usunięcie płynów eks-
ploatacyjnych.

03.04.2018 r. godz. 12:25
Nowogard, Plac Ofiar Katynia, 

zasłabnięcie kobiety - pomoc PRM

03.04.2018 r. godz. 18:18
Ostrzyca, samochód osobowy 

uderzył w drzewo. Jedna osoba 
poszkodowana. Działania: odłą-
czenie akumulatora, posprzątanie 
drogi.

04.04.2018 r. godz.13:09
Osina, pożar traw na terenie 

ogrodów działkowych. Ugaszo-
no przy pomocy jednego prądu 
wody i tłumic.

 KP PSP Goleniów

13 kwietnia

Dzień Pamięci Ofiar 
Zbrodni katyńskiej 
i rocznica drugiej 
masowej deportacji 
Polaków 
Tego dnia odbędzie się uroczyste odsłonięcie i poświęcenie 
tablicy:

„Księża Archidiecezji Wi-
leńskiej, którzy zginęli śmier-
cią męczeńską w czasie Dru-
giej Wojny Światowej”. Uro-
czystą Mszę Święta odprawi 
13 kwietnia 2018 r., o godzi-
nie 16:00, ksiądz Arcybiskup 
Andrzej Dzięga, Metropolita 
Szczecińsko - Kamieński.

Ta żywa lekcja historii od-
będzie się w Sanktuarium św. 
Rafała Kalinowskiego w No-
wogardzie.

Serdecznie zapraszamy:
Franciszka Kobylińska, 

Prezes Koła Sybiraków w 
Nowogardzie

Kazimierz Łukjaniuk, 
ksiądz Proboszcz - Kapelan 

Sybiraków

Wydawka już dziś 

Caritas rozda ponad 
3 tony żywności 
Ponad 3 tony unijnej żywności trafi w najbliższym czasie do 
najuboższych rodzin z terenu naszej gminy. Nową dostawę 
paczek żywnościowych otrzymał Caritas działający przy pa-
rafii pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie. 

Ciężarówkę, którą dostarczo-
no żywność z głównego maga-
zynu Caritas znajdującego się w 
Golczewie, rozładowali wolon-
tariusze. To ponad 3 tony żyw-
ności, głównie suchego pro-
wiantu i produktów o długiej 
dacie do spożycia, o wartości 
prawie 20 tys. zł, które zakupio-
no w ramach unijnego progra-
mu pomocy najuboższym. 

Wydawka darów żywnościo-

wych odbędzie się we wtorek 10 
kwietnia, od godzin. 14.00, dla 
osób o numerach od 1 do 100. 
Natomiast w środę 11 kwietnia, 
wolontariusze Caritas zapraszają 
osoby z listy od nr 101 do koń-
ca - także na godz. 14.00. Żyw-
ność będzie wydawana w tym-
czasowej siedzibie PZC Caritas 
w Domu Parafialnym przy ul. 
Kościelnej 1. 

MS

 rXXI- walne bez rozstrzygnięcia   

Nowy Prezes  
dopiero za miesiąc 
W czwartek, 5 kwietnia, o godzinie 11.00, w Słajsinie odbyło się walne zgromadzenie 
członków Celowego Związku Gmin R-XXI.  Zebranie zwołano na wniosek przewodni-
czącego Zarządu Związku Antoniego Bielidy, który złożył rezygnację z tej funkcji. No-
wego przewodniczącego jednak nie wybrano, choć było dwoje kandydatów.

Jak już informowaliśmy po-
wodem złożenia przez A. Bieli-
dę rezygnacji, były względy oso-
biste.   Według statutu Związ-
ku, wraz z odejściem Przewod-
niczącego, odwołaniu podlega-
ją też pozostali członkowie Za-
rządu a walne zebranie człon-
ków związku musi dokonać wy-
boru i Prezesa i całego zarzą-
du.   W walnym zgromadzeniu 
w dniu 5 kwietnia, brało udział 
44 z 54 uprawnionych do gło-
sowania przedstawicieli gmin 
wchodzących w skład Związku. 
Kandydatów na nowego prezesa 
zgłoszonych do głosowania było 
dwoje: Ryszard Bulowski, któ-
ry od 2013 roku pracuje w CZG 
R-XXI na stanowisku obsługi 
prawnej Związku, wcześniej pra-
cował m.in., jako sekretarz po-
wiatu goleniowskiego (według 
nieoficjalnych informacji re-
komendowany przez ustępują-
cy Zarząd) oraz Jolanta Kamiń-
ska- Borak zgłoszona przez gru-
pę członków związku. Kandy-
datka ta również, od 2010 roku 
pracuje w tym zakładzie, obec-
nie pełni funkcję dyrektora Re-
gionalnego Zakładu Gospoda-
rowania Odpadami w Słajsinie. 

Po przedstawieniu obydwu kan-
dydatur, wybrano komisję skru-
tacyjną, która przygotowała kar-
ty do głosowania, a następnie 
policzyła głosy.

 W wyniku głosowania odda-
no 42 ważne głosy, ponieważ 2 
były nieważne. Jak się okazało 
po przeliczeniu głosów, żaden z 
kandydatów nie został wybrany 
na Przewodniczącego Zarządu, 
ponieważ zgodnie ze statutem 
Związku żaden z nich nie uzy-

skał wymaganej w statucie więk-
szości, która w tym przypad-
ku wynosiła 28 głosów. Człon-
kowie Celowego Związku Gmin 
uchwalili więc, że obecny Za-
rząd będzie pełnił nadal swo-
je funkcje do wybrania nowego 
Zarządu w kolejnych wyborach. 
Następne walne zebranie ma się 
odbyć w maju, być może wtedy 
uda się wyłonić nowy zarząd R-
-XXI i przewodniczącego. 

DŚ

Jolantę Kamińską Borak, wskazali in-
ni członkowie Związku, jako drugiego 
kandydata na objęcie funkcji Przewod-
niczącego Zarządu CZG R-XXI

Ryszard Bulowski, kandydat desygno-
wany przez członków dotychczaso-
wego Zarządu na stanowisko nowego 
Przewodniczącego Zarządu

Bus przepadł,  
sprawcy nie ustalono
Policji nie udało się ustalić sprawcy kradzieży busa, jaki w połowie stycznia zniknął w nie-
wyjaśnionych okolicznościach spod kościoła pw. WNMP w Nowogardzie. 

Jak informuje nas rzecznik po-
licji, sprawa została zakończona 
już z końcem lutego. 

- Pomimo podjętych czynności 
procesowych i pozaprocesowych 
sprawcy kradzieży busa nie usta-
lono, sprawa została zakończo-
na w dniu 28.02.2018r. Z chwi-
lą pozyskania informacji mogą-
cych przyczynić się do ustalenia 
sprawcy bądź odzyskania  utra-
conego mienia, sprawa zostanie 
podjęta i dalej prowadzona- in-
formuje st. asp. Julita Filipczuk. 

Przypomnijmy, że o kradzie-
ży busa policję zawiadomił pro-
boszcz ks. G. Legutko, w dniu 
19 stycznia br. Samochód, mar-
ki Volkswagen Transporter, zo-

stał jednak skradziony prawdo-
podobnie 2-3 dni wcześniej, ale 
nikt tego nie zauważył. Bus słu-
żył głównie wolontariuszom pa-
rafialnego zespołu Caritas, ale 

był wykorzystywany także na 
potrzeby organizacyjne parafii. 
Samochód z własnych środków 
zakupił ks. Proboszcz. 

MS

Charakterystyczny samochód z logiem Caritasu został skradziony spod kościoła 
pw. WNMP w Nowogardzie
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W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reklamareklama reklama

11 kg, 33 kg 
z propan butanem, 

propanem 
a także do zasilania 
wózków widłowych.

Zapraszamy 
do stałej współpracy 

tel. 606 930 398
 www.gazak.pl 

Wymiana butli

BaDaNIa 
PSYCHOlOGICZNe  

DLA KIEROWCÓW 
kat. C, C+E i D. 

Tel. 794 669 811

ZaTrUDNImY 
diagnostę samochodowego  

z uprawnieniami lub kandydata 
– oferujemy pomoc w zdobyciu uprawnień 

i atrakcyjne zarobki. 
Informacje pod nr tel. 601 275 900 

SPrZąTaNIe: 
biuro – mieszkanie 

– domy – tereny zielone, 
ogrody. 

Tel. 601 544 530 

ZaGUBIONO 
klUCZe  

04.04 prawdopodobnie  
w okolicy netto  

znalazcę proszę o kontakt  
501 22 79 48.  

Dla znalazcy nagroda. 

Wyrzucili ją zza biurka, teraz przyjdzie im zapłacić?

Była kierownik wygrywa z urzędem 
Przed Sądem Pracy w Goleniowie zapadł wyrok w sprawie  z powództwa byłej kierownik z UM Nowogard Magdaleny Pędzik, przeciwko gminie Nowo-
gard. Urzędniczkę niespodziewanie zwolniono z pracy pod pretekstem utraty zaufania. Sąd stwierdził, że nie było ku temu żadnych podstaw. 

Wyrok ogłoszono jeszcze 
przed świętami, w Wielki Czwar-
tek (29 marca). Pełnomocnik M. 
Pędzik, mecenas Bartłomiej Mu-
żyło, nie ukrywa, że spodziewał 
się takiego rozstrzygnięcia spra-
wy, głównie ze względu na brak 
przedstawienia dowodów przez 
stronę pozwaną. 

- Generalnie sąd w uzasadnie-
niu ustnym do wyroku stwierdził, 
że żadna z przyczyn, jaka stano-
wiła uzasadnienie do zwolnienia 
z pracy mojej klientki nie zaist-
niała. Słowem- sąd nie dał wia-
ry twierdzeniem przedstawicieli 
miasta, którzy zresztą składając 
zeznania sami sobie zaprzeczali- 
mówi mec. B. Mużyło, i dodaje: 
- strona pozwana nie przedstawi-
ła też żadnych dowodów, aby wy-
kazać istnienie choć jednej prze-
słanki, która stała się powodem 
zwolnienia pani Magdy w takim 
trybie. Mało tego sąd uznał, że 
nawet gdyby taka przesłanka za-
istniała, nie byłoby to podstawą 
do zwolnienia. Należało zatem 
spodziewać się takiego rozstrzy-
gnięcia sprawy – kończy pełno-
mocnik powódki. 

M. Pędzik domagała się przed 
sądem zadośćuczynienia od 
gminy w postaci trzykrotno-
ści wynagrodzenia z odsetkami. 
Zgodnie z wyrokiem gmina bę-

dzie zatem musiała wypłacić by-
łej urzędniczce ok. 18 tys. zł plus 
koszty sądowe. Wyrok jest nie-
prawomocny, gminie przysługu-
je prawo do odwołania. 

Przypomnijmy, że M. Pę-
dzik została zwolniona z pra-

cy 9 listopada 2016 roku, w try-
bie natychmiastowym, tj. bez 
obowiązku świadczenia pracy. 
Jako powód zwolnienia poda-
no „utratę zaufania”. Wypowie-
dzenie wręczył wiceburmistrz 
Krzysztof Kolibski, a zgodnie z 

jego treścią urzędniczka musia-
ła od razu opuścić miejsce pra-
cy. Sprawa od początku bulwer-
sowała opinię społeczną, zwłasz-
cza, że M. Pędzik miała opinię 
kompetentnego urzędnika. 

M. Pędzik pracowała w UM 
Nowogard 21 lat, w tym 16 lat, 
jako kierownik Zespołu Eko-
nomiczno-Administracyjnego 
szkół- jednego z gminnych wy-
działów. 

Jak dowiedziała się redakcja 
DN to nie jedyny proces, jaki 
gminie wytoczył zwolniony w 
podobnym stylu, jak M. Pędzik, 

pracownik urzędu. Pozew do 
sądu pracy złożyła też była ka-
drowa UM, obecnie pracująca 
w administracji Domu Pomocy 
Społecznej w Nowogardzie (kol. 
Smużyny) Dagmara Piasecka, 
której za pracę podziękowano 
w zeszłym roku, likwidując rze-
komo to stanowisko. Oczywi-
ście zrobiono to tylko na „papie-
rze”, bo w UM zatrudniono oso-
bę, która w praktyce zajmuje się 
sprawami kadrowymi. Te oko-
liczności z pewnością znajdą się 
w zainteresowaniu sądu. 

Marcin Simiński 

Magdalena Pędzik
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Plan sytuacyjny pokazujący lokalizację działki pod fermę brojlerów w Ostrzycy

Świerczewo: skąd taki bałagan na dawnym cmentarzu?

Chcieli dobrze, a wyszło jak...
Leżące krzyże, zwalone gałęzie i zniszczone stare nagrobki zaniepokoiły jedną z mieszkanek Świerczewa, która postanowiła o wszystkim poinformować 
redakcję DN. Okazało się, że na byłym cmentarzu położonym we wsi wycięto stare drzewa, przy okazji robiąc nieco bałaganu.  Wszystko jednak ma wró-
cić do normy- zapewnia sołtys Urszula Armata. 

Do redakcji zgłosiła się ko-
bieta, mieszkanka Świerczewa, 
przynosząc ze sobą wydrukowa-
ne z komputera zdjęcia dawnego 
cmentarza. Widać na nim poroz-
rzucane gałęzie, wiele z nich le-
żących na grobach. Na kolejnej 
fotografii są złożone w jednym 
miejscu krzyże, na innych widać 
też uszkodzone dwa nagrobki od 
spadających gałęzi i rozbitą starą, 
betonową studnię. 

- Uważam, że zmarłym należy 
się szacunek, a tu jak widać go za-
brakło.  Jeśli ktoś chciał wycinać 
drzewa, mógł wcześniej zabezpie-
czyć jakoś te groby, i jakim pra-
wem ruszał krzyże. To jest moim 
zdaniem skandal. Nie jestem ja-
kaś może wykształcona, ale mi 
się to nie mieści w głowie – mówi 
nam kobieta.

Zaraz po otrzymaniu sygna-
łu udajemy się na miejsce. Uma-
wiamy się z sołtysem Świercze-
wa Urszulą Armatą, która zresz-
tą przed paru laty była inicja-
torką uratowania kilku pozosta-
łych grobów na byłym cmenta-
rzu i ustawienia tam krzyża oraz 
tablicy, na znak, że tu spoczy-
wają szczątki byłych mieszkań-
ców wsi- także wielu Niemców. 

U. Armata pokazuje nam zgodę 
na wycinkę drzew, jaką otrzyma-
ła od gminy. 

- Wiele drzew było przesuszo-
nych i starych, zagrażały one bez-
pieczeństwu, także osób prze-
jeżdżających drogą koło byłe-
go cmentarza. Dlatego złożyłam 
wniosek o ich usunięcie i zgod-
nie z nim, przy pomocy kilku osób 
zostały ścięte- mówi nam sołtys 
Świerczewa, okazując pozwo-
lenie na wycinkę wydaną przez 
UM Nowogard. Pytana o zarzu-
ty nieposzanowania grobów re-
aguje nerwowo:- sama walczy-
łam, aby temu miejscu przywró-

cić szacunek, i wtedy nie było zbyt 
wielu chętnych do pomocy, ale do 
krytyki się tacy od razu znajdują 
– mówi i wyjaśnia: - krzyże zosta-
ły wyciągnięte z nagrobków, wła-
śnie, żeby nie uległy zniszczeniu 
przez spadające gałęzie. Nieste-
ty nie było możliwości osłonięcia 
niektórych grobów, toteż gdzie-
niegdzie zostały one uszkodzone, 
były one jednak i tak już spróch-
niałe i wymagały naprawy. 

Kiedy jesteśmy na byłym 
cmentarzu krzyże są już na swo-
im miejscu, a sołtys wsi zapowia-
da, że leżące gałęzie zostaną do-

kładnie wysprzątane- miało to 
być zrobione jeszcze przed świę-
tami, ale przeszkodziła w tym fa-
talna pogoda.- Oczywiście, że 
wszystko posprzątamy, a do tego 
chcę wykosić ten teren, bo porasta 
bluszczem, który niszczy pozosta-
łe drzewostany. Jeśli chodzi o na-
grobki to już jestem po rozmowie 
z panem Sebastianem Furmań-
czykiem, który obiecał nam poda-
rować skrzynki i nowe krzyże. Za-
stanawiam się jednak, czy war-
to to robić, skoro są tacy, którym 
przeszkadza, że człowiek chce za-
dbać o to miejsce, robiąc to zresz-
tą społecznie - kończy rozżalona 
sołtys Świerczewa. 

Oczywiście, że warto - pod-
powiadamy i zachęcamy, a czuj-
ność osoby, która zgłosiła do re-
dakcji sprawę, jak wierzymy, wy-
nika też pewno tylko i wyłącznie 
z dużego szacunku do miejsca, 
gdzie spoczywają dawni miesz-
kańcy wsi. Być może, aby uniknąć 
w przyszłości takich sytuacji, war-
to wcześniej zorganizować we wsi 
spotkanie, bądź choćby wywiesić 
informacje o planowanych działa-
niach. Niemniej mamy nadzieję, 
że sprawę udało nam się wyjaśnić. 

MS
Zdjęcia poprzewracanych krzyży i nagrobków otrzymaliśmy od jednej z mieszka-
nek Świerczewa

Krzyże zostały już przywrócone na właściwe miejsca, a sołtys wsi ma w planach za-
kupić nowe

Działka, koło Ostrzycy,  
na której ma powstać ferma 
ma powierzchnię 5 ha

Ostrzyca

Będzie kolejna kurza ferma  

„Drobimex” małych ferm nie buduje  
Znana duża firma szczecińska Drobimex, zamierza wybudować na terenie naszej gminy fermę kurzą. Rozpoczęto już stosowną procedurę pozwoleniową.  

Osoby sąsiadujące z dział-
ką nr 133/3 w Ostrzycy otrzy-
mały w tych dniach z Gmi-
ny Nowogard zawiadomienie 
o wszczęciu postępowania w 
sprawie wydania warunków 
środowiskowych lokalizacji w 
Ostrzycy fermy brojlerów. Oto 
fragmenty tego zawiadomie-
nia: Na podstawie art. 61 § 
4 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. Kodeks postępowa-
nia administracyjnego ( t e k s t 
jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 
1257) w związku ze  złożo-
nym wnioskiem przez Elżbietę 
Dusza-Zwolińską… ,  d z i a -
ł a j ą c e j  z pełnomocnic-
twa „ D ro b i m e x ” Spółka 
z   o.o.  z siedzibą p r z y  u l . 
Kniewskiej 6  w  Szczeci-
nie, w sprawie wydania de-
cyzji o środowiskowych uwa-

runkowaniach dla przed-
sięwzięcia polegającego  na 
budowie fermy brojlerów ku-
rzych i wyposażeniu jej w nie-
zbędne instalacje na działce 
nr 133/3 Ostrzyca ( g m i n a 
Nowogard) zawiadamiam, że 
w  dniu 28 marca 2018 r. zo-
stało wszczęte postępowanie 
w powyższej sprawie. Jedno-
cześnie informuję, że zgodnie 
z art. 10 § ustawy  z dnia 14 
czerwca 1960 r. Kodeks po-
stępowania administracyjnego  
(tekst. jedn. Dz. U. 2017, poz. 
1257) stronom postępowania 
przysługuje czynny udział w 
każdym jego stadium.

Firma „Drobimex” to duży 
szczeciński zakład zajmujący 
się hodowlą i przetwórstwem 
drobiu. Na ternie naszej gmi-
ny chce wybudować fermę ho-

dowlaną. Na razie próbujemy 
poznać szczegóły projektu. Są-

dząc jednak po wielkości firmy 
Drobimex i jej potencjale, fer-

ma w Ostrzycy będzie zapew-
ne dużą fermą.                  sm
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Pomnik "opieczętowano" tekstem godnym jego przekazu

Nie usunął, będziemy płacić sami 

„Opieczętowali” chochoła
Opieczętowano czerwonymi napisami nowogardzkie pozostałości komunizmu, które zgod-
nie z ustawą sejmową powinny już (do 31.03) zniknąć z przestrzeni publicznej.  

W jeden ze świątecznych dni, 
nieujawnione dotąd osoby na-
malowały czerwoną farbą pie-
częcie na obiektach stanowią-
cych w Nowogardzie relikty ko-
munizmu, przewidziane ustawą 
sejmową do usunięcia z prze-
strzeni publicznej. Pieczęcie z 
napisem „ RAZ SIERPEM RAZ 
MŁOTEM CZERWONĄ HO-
ŁOTĘ pojawiły się na pomniku 
przy Pl. Wolności oraz na tabli-
cy przy ulicy 3 Maja, upamięt-
niającej swoją treścią siedzibę 
pierwszego powojennego ko-
mitetu miejskiego PPR- u (Pol-
skiej Partii Robotniczej), bezpo-
średniej poprzedniczki PZPR, 
odpowiadającej za organizowa-
nie wraz z UB powojennego ter-
roru ideologicznego wymierzo-
nego w polskich patriotów wal-

czących o suwerenność państwa 
i wolność narodu. W Nowogar-
dzie jest tak, że ideowi i gene-
tyczni spadkobiercy zdrajców z 
PPR nadal mają się dobrze, re-
gularnie odprawiają pod cho-
chołem swoje gusła (tylko twa-
rzy sadzą nie malują).   „Opie-
czętowane” w minione święta 
nowogardzkie obiekty powinny 
już dawno zniknąć z przestrze-
ni publicznej, ale ostateczny ter-
min do ich usunięcia przez bur-
mistrza stanowił 31 marca 2018 
roku. Burmistrz tego nie uczynił 
(pewnie zapomniał bidak), dla-
tego zgodnie z zapisami ustawy 
w najbliższych miesiącach za-
równo pomnik, jak i tablica zo-
staną zdemontowane na zlece-
nie służb wojewody, a rachun-
kiem za wykonane prace zo-

stanie obciążona nowogardzka 
Gmina, co oznacza w istocie no-
wogardzkiego podatnika. Gdy-
by burmistrz usunął wymienio-
ne wyżej obiekty we wskazanym 
w ustawie terminie, i do czego 
przynaglała go uchwałą Rada 
Miejska, to koszty tych prac zo-
stałyby zwrócone przez Skarb 
Państwa.  I to „opieczętowanie”, 
wykonane przez nieujawniają-
cych się, ale godnych szacun-
ku i uznania obywateli, przypo-
mina w tych dniach, że lokalna 
władza jest wbrew obowiązują-
cemu w Polsce prawu, propagu-
je nadal komunizm poprzez za-
niechanie działań, do których to 
prawo ją zobowiązuje. Więcej za 
ten pro-komuszy skansen będzie 
musiał płacić lokalny podatnik. 

sm

kolejny maszt antenowy na Bema 

Będą „siać” po osiedlu mieszkaniowym  
i okolicznych domkach 
Tydzień temu pisaliśmy o przygotowaniach do postawienia masztu telefonii komórkowej w Błotnie, a dzisiaj mamy kolejną potwierdzoną lokalizację. Tym 
razem chodzi o maszt T-mobile na osiedlu Bema w Nowogardzie.  

 Czego, jak czego, ale masztów 
telefonii komórkowej to w No-
wogardzie nie brakuje. Urządze-
nia siejące promieniowanie elek-
tromagnetyczne znajdują się na-
wet w ścisłym centrum miasta 
(choćby na budynku byłego ho-
telu) tuż obok gęsto zamieszkałej 
zabudowy wielopiętrowej. Wie-
lokrotnie informowaliśmy na ła-
mach DN o zagrożeniach wyni-
kających z bliskości źródeł emi-
sji szkodliwych dla zdrowia fal 
elektromagnetycznych. Niestety 
odnotowujemy stały brak reak-
cji ze strony decydentów, wyra-
żających zgodę na lokalizacje ta-
kich obiektów w pobliżu budyn-
ków służących stałemu zamiesz-
kiwaniu.  Decydenci też nie re-
agują np. na nasze coroczne ze-
stawienia wskazujące, że średnia 
życia w Nowogardzie odbiega 
znacznie od średniej krajowej, 
a w przypadku mężczyzn różni-
ca ta wynosi już ponad 8 lat na 
niekorzyść nowogardzian!  De-
cydenci bowiem zajęci są stałym 
mydleniem ludziom oczu i mie-
szaniem im w głowie, i nie mają 
czasu na takie p…y, jak zdrowie 
obywateli. 

Na Bema będą mieli już 
dwa maszty 

Jeden maszt, obficie obwie-
szony antenami nadawczy-
mi, stoi na Bema już od kil-
ku lat.  Aby nie czuł się siero-
tą wkrótce otrzyma on „bra-
ta”, czyli kolejny maszt i to bar-
dzo niedaleko.  Jak udało nam 
się na gorąco ustalić w powie-

cie, to maszt ten ma stanąć na 
działce o nr 80/11 w obrębie 
Bema, za byłym biurowcem 
dawnego gospodarstwa rolne-
go (patrz mapka). Działka na-
leży do państwa Wrona, którzy 
udzielili pełnomocnictwa do 
wnioskowania o odpowiednie 
zgody budowlane firmie T-mo-

bile - niemieckiemu operatoro-
wi sieci komórkowej. Pozwole-
nie na budowę zostało  wyda-
ne 2 marca tego roku. Gratu-
lujemy mieszkańcom Bema są-
siedztwa.  Przeciwko lokalizacji 
masztu na Bema nie odnotowa-
liśmy żadnego protestu, zwłasz-
cza nie protestują lokalni rad-

ni (dwoje z SLD) znani zresz-
tą z tego, że pasuje im wszystko, 
co burmistrz czyni i na co się 
zgadza. Mieszkańcy więc pew-
nie są zadowoleni z masztu sko-
ro ich przedstawiciele nie widzą 
problemu, bowiem nie sygnali-
zują żadnego sprzeciwu.

sm    

Jeden już na Bema stoi i „sieje"

Osiedle "Bema" z zaznaczonym, kółkiem,  miejscem lokalizacji planowanego masztu

miejsce, 
gdzie ma stać 
nowy masz
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Hieronim Gruszczyński: lat 78, zmarł 30.03.2018r., pogrzeb od-
był się 31.03.2018 r., na cmentarzu w Błotnie.
kazimiera Przybyszewska: lat 78, zmarła 2.04.2018r., pogrzeb 
odbył się 5.03.2018 r., na cmentarzu w Nowogardzie.
Janina Pajor: lat 77, zmarła 2.04.2018r., pogrzeb odbył się 
5.04.2018 r., na cmentarzu w Nowogardzie.
Henryk Pędziwiatr: lat 77, zmarł 1.04.2018r., pogrzeb odbył się 
4.04.2018 r., na cmentarzu w Nowogardzie.
Tadeusz Wołoszewicz: lat 82, zmarł 3.04.2018r., pogrzeb odbę-
dzie się 6.04.2018 r., o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogardzie.
Teresa Pazera: lat 82, zmarła 3.04.2018r., pogrzeb odbędzie się 
6.04.2018 r., o godz. 12:00 na cmentarzu w Nowogardzie.
Czesław Zając: lat 63, zmarł 3.04.2018r., pogrzeb odbędzie się 
6.04.2018 r., o godz. 10:00 na cmentarzu w Nowogardzie.
.Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

Serdeczne podziękowania 
dla Księdza Proboszcza z Żabowa 

i Księdza Marka 
za odprawienie uroczystości pogrzebowej,

oraz wszystkim, którzy uczestniczyli 
w ostatniej drodze 

Śp. Władysława Sienkowskiego 
składa 

pogrążona w smutku Żona z Synami

“Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”
Wyrazy głębokiego współczucia  

dla Pani Dyrektor Ireny Juszczyk i Bliskich 
z powodu śmierci  

Matki
składają 

Pracownicy Specjalistycznej Poradni Terapeutycznej  
dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin w Nowogardzie

Irenie Juszczyk
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

Mamy
składa 

Starosta Goleniowski
Zarząd Powiatu

oraz Radni Rady Powiatu w Goleniowie

Irenie i Wiesławowi Juszczyk
Wyrazy najszczerszego współczucia  

i słowa otuchy z powodu śmierci

Mamy i Teściowej
składają 

koleżanki i koledzy  
z Polskiego Stronnictwa Ludowego 

Koleżance 
Irenie Juszczyk

głębokie i szczere 
wyrazy współczucia 
z powodu śmierci 

MATKI
składają 

Dyrektorzy Szkół  
i Przedszkoli 

Gminy Nowogard

Najszczersze wyrazy 
współczucia 

Koleżance Halinie 
Przybyszewskiej 
z powodu śmierci 

Teściowej
składają  

koleżanki i koledzy  
z Polskiego Stronnictwa 

Ludowego

Wieczorem w dniu zmartwych-
wstania, tam gdzie przebywa-
li uczniowie, choć drzwi były za-
mknięte z obawy przed Żydami, 
przyszedł Jezus, stanął pośrodku i 
rzekł do nich: „Pokój wam!” A to 
powiedziawszy, pokazał im ręce i 
bok. Uradowali się zatem ucznio-
wie, ujrzawszy Pana. A Jezus zno-
wu rzekł do nich: „Pokój wam! Jak 
Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was 
posyłam”. Po tych słowach tchnął 
na nich i powiedział im: „Weźmij-
cie Ducha Świętego! Którym od-
puścicie grzechy, są im odpusz-
czone, a którym zatrzymacie, są 
im zatrzymane”. Ale Tomasz, je-
den z Dwunastu, zwany Didy-
mos, nie był razem z nimi, kiedy 
przyszedł Jezus. Inni więc ucznio-
wie mówili do niego: „Widzieliśmy 
Pana!” Ale on rzekł do nich: „Jeże-
li na rękach Jego nie zobaczę śla-
du gwoździ i nie włożę palca mego 
w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie 
włożę w bok Jego, nie uwierzę”. A 
po ośmiu dniach, kiedy ucznio-
wie Jego byli znowu wewnątrz 
domu i Tomasz z nimi, Jezus przy-
szedł, choć drzwi były zamknię-
te, stanął pośrodku i rzekł: „Pokój 

wam!” Następnie rzekł do Toma-
sza: „Podnieś tutaj swój palec i zo-
bacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż 
w mój bok, i nie bądź niedowiar-
kiem, lecz wierzącym”. Tomasz w 
odpowiedzi rzekł do Niego: „Pan 
mój i Bóg mój!” Powiedział mu Je-
zus: „Uwierzyłeś dlatego, że Mnie 
ujrzałeś? Błogosławieni, którzy 
nie widzieli, a uwierzyli”. I wiele 
innych znaków, których nie zapi-
sano w tej księdze, uczynił Jezus 
wobec uczniów. Te zaś zapisano, 
abyście wierzyli, że Jezus jest Me-
sjaszem, Synem Bożym, i abyście 
wierząc, mieli życie w imię Jego.  
(J 20, 19-31)

Przeżywamy okres wielka-
nocny. Przepełnia nas radość, że 
Chrystus zmartwychwstał! Ale 
to wydarzenie nas do czegoś zo-
bowiązuje, że i my mamy zmar-
twychwstać, każdego dnia po-
wstawać na nowo, z martwych 
powstawać. Patrzymy dziś na Je-
zusa, który staje pośrodku apo-
stołów zamkniętych w wieczerni-
ku. Przychodzi, aby przynieść im 
łaskę Bożego pokoju. Tam, gdzie 
lęk, tam, gdzie strach, tam, gdzie 
niepewność, tam, gdzie obawa, 
Bóg pragnie przychodzić z łaską 
pokoju! Jeśli chcemy, jak aposto-
łowie, doświadczyć Bożego po-
koju, doświadczyć pokoju we-
wnętrznego, mamy przychodzić 
do Zmartwychwstałego i odda-
wać Mu nasze lęki, niepokoje, na-
sze obawy, niepewności. Zmar-
twychwstały staje między aposto-
łami i robi coś bardzo ważnego: 
pokazuje im swoje rany. Miejmy 
tę świadomość, że każda rana Je-

zusa była dokonana przeze mnie, 
aby Pan odkupił nas z naszych 
grzechów. Chrystus pokazując 
nam swoje rany, również chce 
nam dać bardzo jasny komuni-
kat: to dla Ciebie! Każdy boski akt 
skierowany wobec nas jest aktem 
Bożego miłosierdzia. Otrzyma-
liśmy chrzest święty, który oczy-
ścił nas z grzechu pierworodne-
go, grzechu, który zniszczył ludz-
ką godność, grzechu, który zatarł 
w nas Boży obraz, grzechu, który 
oddalił nas od Stwórcy. Chrzest 
oczyszcza nas z tego grzechu- to 
jest Boże miłosierdzie! Otrzy-
maliśmy podczas chrztu Ducha 
Świętego, otrzymaliśmy Go pod-
czas sakramentu bierzmowa-
nia, abyśmy potrafili mężnie wy-
znawać wiarę i żyć według niej. 
Boży Duch, którego otrzymali-
śmy nieustannie nas odradza- to 
jest Boże miłosierdzie! W Wiel-
ki Piątek patrzyliśmy na Chrystu-
sa, który niesłusznie zostaje ska-
zany, który jest biczowany, cier-
niem ukoronowany, który dźwiga 
krzyż, który umiera na tym krzy-
żu. Jego Krew, Krew Chrystusa 
rozlewa się dla mojego i Twoje-
go odkupienia- to jest Boże mi-
łosierdzie! Wszystko co Bóg czy-
ni jest wielkim aktem miłości 
względem nas. Mimo, że nie wi-
działem Jezusa Zmartwychwsta-
łego. Mimo, że nie dane mi było 
namacalnie doświadczyć Jego 
ran, mam mimo to uwierzyć. Je-
zus nazywa nas dziś błogosławio-
nymi, jeśli, mimo, że nie dane 
nam było zobaczyć, a mimo to 
wierzymy. Mam być człowiekiem 
wiary. Mam uwierzyć, a wiara nie 
jest czymś stałym. Wiarą każde-
go dnia należy rozbudzać. Wia-
rę każdego dnia trzeba pielęgno-
wać. Wiarę każdego dnia nale-
ży karmić. Jakie skutki niesie za 
sobą brak wiary? Pokazuje nam 
to przykład Tomasza. Był czło-
wiekiem smutnym, odczuwał 
niepokój. Tylko człowiek, który 
żyje wiarą, wiarą w moc Zmar-
twychwstałego, odczuwa radość 
i pokój! Chrystus pokazując swo-
je rany pragnie dać nam jasny ko-
munikat: zwyciężyłem. Miłosier-
dzie zwyciężyło! A Ty człowieku 
idź, zwyciężaj w twojej rodzinie, 
w twojej pracy. Niech miłosier-
dzie Boże zwycięża w Tobie! 

Ks. Krystian Dylewski 
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Kino na weekend

CeNY BIleTÓW
a. Normalny: 15 zł
b. Ulgowy: 13 zł- bilet ulgowy przysługuje osobom uczącym się do 25 roku 

życia, po okazaniu legitymacji szkolnej lub studenckiej,
c. Rodzinny: 13 zł - 2 dorosłych + 1 dziecko l 1 dorosły + 2 dzieci l 2 dorosłych + 

2 dzieci (Bilet Rodzinny obowiązuje wyłącznie na filmy familijne i bajki),
d. Zbiorowy: 11 zł - grupa zorganizowana pow. 15 osób 
l zakup biletów - przynajmniej 1 doba przed seansem. 
Uwaga!!! Godziny seansów filmowych mogą ulec zmianie.

masz problem, lub byłeś świadkiem  
ważnego wydarzenia?

Skontaktuj się z naszą redakcją!
513 088 309,  91 392 21 65

mIŚ BamSe  
I CÓrka WIeŹDmY

06.04.2018, godz..16.00
07.04.2018, godz. 16.00

animacja, Szwecja / 2016 / 65 
min., od lat: B/O, Polski dubbing

Zły Krezus znajduje złoto w ta-
mie bobrów. Postanawia je wy-
kraść, ale najpierw musi unieszko-
dliwić niedźwiedzia Bamse. Wysy-
ła więc córkę czarownicy Lovę, aby 
zaczarowała misia. W tym czasie 
Krezus planuje zburzyć tamę bo-
brów i ukraść zgromadzony tam 
skarb. Bamse i przyjaciele muszą 
współpracować, aby powstrzy-
mać chciwego Krezusa i nie dopu-
ścić do zalania wioski. 

PITBUll. OSTaTNI PIeS
06.04.2018, godz. 18.00;20.30
07.04.2018, godz. 18.00;20.30
08.04.2018, godz. 19.00

sensacyjny, Polska / 2018 / 120 min., 
Od lat: 15

Kiedy ginie Soczek, partner Ma-
jamiego, policjanci z wydziału ter-
roru rozpoczynają dochodzenie. 
Schwytanie sprawcy uważają nie 
tylko za swój obowiązek, ale też 
punkt honoru. Niestety, wydział 
jest przetrzebiony zmianami orga-
nizacyjnymi i zwolnieniami. W tej 
sytuacji, aby stawić czoła gangste-
rom, stołeczny komendant ściąga 
do Warszawy rozproszonych po 
prowincji, doświadczonych poli-
cjantów. W stolicy pojawiają się 
Despero, Metyl oraz – prosto z Wa-
szyngtonu – Nielat, zwany obec-
nie Quantico. Tymczasem w walce 
o dominację nad miastem, toczo-
nej między gangami z Pruszkowa i 
Wołomina, pojawia się trzeci, zna-
czący gracz – Czarna Wdowa...

Serdeczne podziękowania dla wspaniałego 

Pana Doktora  
Tomasza Rokickiego 

za profesjonalną opiekę lekarską 
i skierowanie na dalsze leczenie w Szczecinie 

wdzięczna pacjentka 
Krystyna Witkowska

PODZIękOWaNIa

kącik kolekcjonera

100-lecie czynu zbrojnego 
Polonii amerykańskiej 
Na przełomie XIX i XX wieku, gdy polskie ziemie od dawna były podzielone między zabor-
ców, Stany Zjednoczone Ameryki oraz Kanada przyjmowały kolejne grupy emigrantów z 
Polski, którzy szukali tu wolności politycznej i poprawy sytuacji ekonomicznej. 

Aktywność polskich emigran-
tów na terenie Ameryki zaowo-
cowała podczas I wojny świato-
wej. Ówczesna Polonia, dzięki 
staraniom Wydziału Narodowe-
go Polskiego Centralnego Komi-
tetu Ratunkowego skupiające-
go największe organizacje udo-
wodniła, czym jest patriotyzm i 
ofiarność w pracy na rzecz Pol-
ski. Ponad dwadzieścia tysięcy 
polskich ochotników ze Stanów 
Zjednoczonych i Kanady zasi-
liło w latach 1917–1919 szeregi 
tworzącej się od 4 czerwca 1917 
r. Armii Polskiej we Francji, tzw. 
Błękitnej Armii. Mobilizacja na 
taką skalę, prowadzona pod kie-
rownictwem dr. Teofila Starzyń-
skiego (prezesa Związku Sokol-
stwa Polskiego w Ameryce), nie 
miała precedensu w dziejach 
polskiej diaspory. Systematycz-
ny napływ ochotników z Ame-
ryki umożliwił dalsze formowa-
nie Armii Polskiej we Francji. 
Napływ ochotników z Ameryki 
i szybki rozwój Błękitnej Armii 
w 1918 r. wzmocniły politycz-
nie działający w Paryżu Komitet 
Narodowy Polski, co symbolicz-
nie potwierdziły podpisy Igna-
cego Jana Paderewskiego i Ro-

mana Dmowskiego złożone pod 
traktatem wersalskim 28 czerw-
ca 1919 r. W działaniach wojen-
nych na terenie Francji, na fron-
cie ukraińskim oraz podczas 
wojny polsko - bolszewickiej 
za wolność Polski poległo 1832 
ochotników z Ameryki, a kolej-
nych 2011 żołnierzy zostało ran-
nych. 

12 kwietnia 2018 roku, Na-
rodowy Bank Polski wprowa-

dza do obiegu monetę srebrną 
o nominale 10 zł „100-lecie czy-
nu zbrojnego Polonii amerykań-
skiej”. 

Srebrna moneta została wy-
konana z próby metalu Ag 
925/1000. Wymiary tej mone-
ty to 32,00 mm, a masa 14,14 
g. Przy jej produkcji wykorzy-
stano stempel lustrzany. Brzeg 
(bok) gładki. Nakład monety: 
do 15 000 sztuk. Na obu stro-
nach srebrnej monety przedsta-
wiono postacie z warszawskiego 
pomnika Czynu Zbrojnego Po-
lonii Amerykańskiej, autorstwa 
rzeźbiarza Andrzeja Pityńskie-
go. W centralnej części rewersu 
monety znajduje się postać ka-
walerzysty Błękitnej Armii na 
koniu podczas ataku. W dol-
nym lewym polu widnieje orzeł 
ochotników z Ameryki, dzier-
żący w szponach szarfę z napi-
sem ARMIA POLSKA. Na awer-
sie monety przedstawiono dyna-
miczną postać żołnierza Błękit-
nej Armii, trzymającego w dło-
niach sztandar z polskim orłem. 
Projektantem monety jest Ro-
bert Kotowicz.

Koło Numizmatyczne
i Klub Kolekcjonera w Nowogardzie
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Kancelaria 
Radcy Prawnego  
r.pr. Agnieszka Warian  

 
ul. Wojska Polskiego 3  

I piętro  pok. 117   
Nowogard  

czynne pn-pt od 9 do 17 
 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  

po wcześniejszym umówieniu 
telefonicznym 

Kancelaria udziela 
 bezpłatnych porad prawnych 

MODNA PRACA? 

TAK! 
Dołącz do naszego zespołu Pracowników 
Obsługi Zwrotów Odzieży w Centrum 
Dystrybucyjnym w Łozienicy. 

Bo praca 
przy ciuchach  
to sama 
przyjemność! 
Skontaktuj się z nami i poznaj 
nową ofertę zatrudnienia! 

Wyślij swoje CV na adres: rekrutacja@fiege.pl 
lub zadzwoń 601-710-134, 601-470-215 

OFERUJEMY TOBIE:

UMOWĘ 
O PRACĘ

BONY I PACZKI
NA ŚWIĘTA

PRYWATNĄ 
OPIEKĘ 

MEDYCZNĄ

KONKURSY IMPREZY 
INTEGRACYJNE

MOŻLIWOŚCI 
AWANSU

NAUKĘ JĘZYKA 
ANGIELSKIEGO

DARMOWY 
TRANSPORT

1 2 3 4 5 6 7 8

Odwiedź naszą stronę lub Facebooka

www.fiege.pl

www.facebook.com/GrupaFIEGEPolska/

@stylizacjapaznokci.sarakomosa@stylizacjapaznokci.sarakomosa

tel.  510  384  013
ul. Boh. Warszawy 92

ul. Boh. Warszawy 92 • NOWOGARD

STYLIZACJA PAZNOKCI 
S A R A  K O M O S A

Krzysztof Zawierucha
tel. 881 428 170

STUDIO FRYZJERSKIE MĘSKIE

r   k   a   a  e   l   m 
 w Dzienniku
karolinasb@
domjudy.pl

 
506 638 789

B
A
N
E
R
Yoraz inne

WYDRUKI
WIELKOFORMATOWE

e-mail: gra�k@domjudy.pl

NA
JT
AN
IE
J

z projektem 

z dostarczeniem

tel. 91 577 2007

Prośba o przekazanie 
1% na leczenie i rehabilitacje

Uprzejmie proszę o przekazanie 
1% podatku dochodowego na moje 
konto, które jest prowadzone w Fun-
dacji DOBrO POWraCa

Niżej podaję nazwę Funda-
cji ,,DOBrO POWraCa,, nr. kon-
ta 951440 1440 0000 2133 5400 
1001 , krS 0000 33 88 78 z dopi-
skiem PGŚnlir-Z Skiba-Nowogard

Serdecznie z góry dziękuję 
wszystkim darczyńcą

Zdzisław Skiba

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA
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Zakończyli remont 

Na Górnej nowy przejazd kolejowy
W sobotę, 31 marca zakończył się remont przejazdu kolejowego położonego przy ul. Górnej. Remont trwał tydzień i był finansowany w całości ze środ-
ków Spółki a wyniósł około 500 tysięcy złotych.

Wykonawcą remontu była fir-
ma ZRK DOM z Poznania. Na 
przejeździe zamontowano mało-
gabarytowe płyty z gumową po-
wierzchnią, które mają zapewnić 
większy komfort jazdy dla samo-
chodów. Na czas remontu zapla-
nowano objazd, który przebiegał 
z jednej strony w kierunku uli-
cy Zamkowej z wykorzystaniem 
przejazdu kolejowego w ciągu tej 
ulicy, i z drugiej strony w kierun-
ku ul. Boh. Warszawy z wykorzy-
staniem przejazdu przez boczni-
cę za targowiskiem, bądź wjazdu 
na ul. Boh. Warszawy obok skła-
du opału i hurtowni desek. 

Zorganizowany przez ze-
wnętrzną firmę, na zlecenie PKP, 

objazd przysporzył jednak sporo 
problemów kierowcom cięża-
rówek. Słabe oznakowanie przy 
skrzyżowaniu ul. 700-lecia z Pi-
leckiego – ustawienie jednej ta-
blicy przy prawej krawędzi jezd-
ni – sprawiało, iż wielu kierow-
ców dopiero kilkadziesiąt me-
trów przed zamkniętym prze-
jazdem orientowało się, że dro-
ga jest nieprzejezdna.

Wymanewrowanie Tirem z 
wąskiej ulicy, zachowując przy 
tym szczególne bezpieczeństwo, 
to nie prosta sprawa, więc kie-
rowcy chwytali się wielu sposo-
bów- niektórzy niestety zmusze-
ni byli cofać wjeżdżając na chod-
niki, a przy okazji je niszcząc. 

Jedno naprawili, a drugie nam 
popsuli- mówi nam mieszkaniec 
ul. Rtm. W. Pileckiego, który za-
wiadomił redakcję DN o stanie 
chodnika, który został poważnie 
zniszczony  w miejscu, gdzie na-
kręcały ciężarówki.

Mieszkańcy zgłosili sprawę do 
UM w Nowogardzie. Jak nam 
powiedzieli, kilka dni temu na 
ulicy pojawili się urzędnicy, któ-
rzy wykonali dokumentację fo-
tograficzną zniszczonego frag-
mentu chodnika. Pozostaje cze-
kać, aż chodnik zostanie przy-
wrócony do stanu pierwotnego- 
pytanie tylko, kto zapłaci za re-
mont?

MS, DŚ Tu cofali

Dzień otwarty w agencji przy Bat. Chłopskich

Prezentacja wypełniania wniosków
W związku z wprowadzeniem możliwości wypełniania wniosków o płatności w formie elek-
tronicznej, nowogardzka siedziba ARiMR zorganizowała dla rolników i zainteresowanych 
dzień otwarty. 

Dzień otwarty przeprowadzo-
no na zapleczu siedziby powia-
towego oddziału Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa mieszczącej się przy 
ulicy Bat.  Chłopskich w Nowo-

gardzie. Ustawiono tutaj namiot, 
w którym przybyli na imprezę 
mogli zapoznać się ze sposobem 
wypełniania e-wniosków o płat-
ności, i otrzymać gadżety oraz 
… posilić się kiełbaską z grilla. 

Na dzień otwarty do Nowogar-
du przybyła także zastępca dy-
rektora oddziału wojewódzkie-
go Agencji w Szczecinie - Mał-
gorzata Agata Wysoczańska.

Załoga Powiatowego Oddziału ARiMR w Nowogardzie

Było i też coś dla ciała

Znieśli podatek  
od psów
Od przyszłego roku właściciele psów nie będą już musie-
li płacić podatku od posiadania czworonoga. Jeszcze przed 
świętami radni przegłosowali projekt uchwały znoszący tę 
opłatę. 

Autorem projektu był rad-
ny Marcin Nieradka. Jak pod-
kreślał, przekonując radnych do 
swojego pomysłu, podatek od 
psa i tak tylko płaci część posia-
daczy tych zwierząt. 

- Rocznie podatek od psów 
płaci zaledwie 300 osób, a prze-
cież właścicieli czworonogów jest 
dużo więcej. Dochodzi więc do 
paradoksu- jedni płacą a inni nie 
czują takiego obowiązku, do tego 
gmina opłat nie egzekwuje. Dla-
tego trzeba tę opłatę znieść, żeby 
było sprawiedliwie - mówi radny 
M. Nieradka. 

Rocznie z tytuły podatku od 
psa, który wynosi 40 zł rocz-
nie, do kasy gminy wpływało 
ok. 12 tys. zł- przyznaje skarb-
nik gminy Marcin Marchew-
ka, a to zapewne tylko niewiel-
ka część tego ile powinna wyno-
sić ta kwota. 

Radny M. Nieradka podkre-
ślał też, że pieniądze te i tak nie 
są wykorzystywane na rzecz 
zwierząt. - - Właściciele psów, 
którzy płacą podatek nie otrzy-
mują w zamian nic, nawet nie 
mogą się doprosić porządne-
go wybiegu dla zwierząt- mówił 
radny.

Uchwała ostatecznie prze-
szła, choć różnicą jednego gło-

su– 8 „za”, 7 „przeciw”. Część 
radnych miała bowiem wątpli-
wości, czy nie zostanie ona za-
kwestionowana przez wojewo-
dę. Inni podpowiadali, że może 
zamiast zniesienia podatku, wy-
pracować sposób na jego lepszą 
ściągalność. Były też pomysły, 
aby podatkiem oprócz właści-
cieli psów, obciążyć też posiada-
czy innych zwierząt, np. kotów. 

Zgodnie z przyjętą uchwałą, 
podatku „od psa” płacić nie bę-
dzie trzeba od 1 stycznia 2019 
roku. 

Red.
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I liceum Ogólnokształcące

XXIV Sejm Dzieci  
i Młodzieży
Kancelaria Sejmu od ponad 20 lat prowadzi program edu-
kacyjny dla dzieci i młodzieży. Jego celem jest kształtowa-
nie postaw obywatelskich w młodych ludziach oraz posze-
rzanie ich wiedzy o funkcjonowaniu polskiego parlamentu.  

Każdego roku w ramach no-
wej edycji Sejmu Dzieci i Mło-
dzieży ogłaszany jest konkurs 
dla uczniów, w którym nagro-
dą jest udział w posiedzeniu sej-
mu odbywającym się 1 czerw-
ca, czyli w Międzynarodowym 
Dniu Dziecka. Tegoroczny te-
mat zadania to „Posłowie pierw-
szego Sejmu Niepodległej”. 

W tym roku z ramienia I Li-
ceum Ogólnokształcącego im. 
ppor. Emilii Gierczak do pro-

jektu przystąpiły  uczennice 
Dominika Głąbecka i Weroni-
ka Tretiak,  które chcą upamięt-
nić Władysława Seydę -  posła 
na Sejm Ustawodawczy w latach 
1919-1922. Seyda był zasłużo-
nym mężem stanu, którego dzia-
łania wybiegały w stronę nowo-
czesnej demokracji, a więc miał 
wpływ nawet na życie współcze-
sne.  

Inf. własne

Wielki sukces Szkół z Goleniowa

II Wojewódzki Przegląd Form 
Artystycznych – finał
W dniach 20 i 21 marca 2018 roku, w sali teatralnej Teatru „Kana” w Szczecinie, odbył się 
II finał Wojewódzkiego Przeglądu Form Artystycznych. Przegląd zorganizowany został w 
ramach podsumowania realizowanego programu profilaktycznego pod nazwą „Porozma-
wiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach”. 

Od trzech lat Powiatowa Sta-
cja Sanitarno-Epidemiologicz-
na w Goleniowie realizuje pro-
gram profilaktyczny pod nazwą 
„Porozmawiajmy o zdrowiu i 
nowych zagrożeniach”.

Najważniejszą ideą programu 
jest kształtowanie umiejętno-
ści podejmowania decyzji od-
nośnie własnego zdrowia oraz 
rozpoznawania i zapobiegania 
sytuacjom sprzyjającym sięga-
niu po substancje uzależniające.

Zadaniem uczestników prze-
glądu, było przygotowanie 
dwudziestominutowego wy-
stępu w dowolnej formie arty-
stycznej.

Spektakle oceniało jury w 
składzie, którego byli przedsta-
wiciele organizatorów, a także 
przedstawiciel Zachodniopo-
morskiego Kuratorium Oświa-
ty, Ośrodka Teatralnego „Kana” 
w Szczecinie i Teatru „Krzyk” z 
Maszewa.

Podczas II finału Wojewódz-
kiego Przeglądu Form Arty-
stycznych powiat goleniow-
ski reprezentowali uczniowie 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 
im. Noblistów Polskich w Go-
leniowie wraz z uczniami z Ze-
społu Szkół Specjalnych w Go-
leniowie i zdobyli I Miejsce 
oraz I Nagrodę Publiczności 
za przedstawienie „Warto żyć i 
sobą być”.

Inf. własne

Inwestycja w kulicach coraz bliżej 

Jest wstępny projekt, będzie spotkanie 
Gotowy jest już wstępny projekt ciągu pieszo-rowerowego, jaki ma powstać w Kulicach - informuje starosta goleniowski, Tomasz Kulinicz, i zaprasza 
mieszkańców na spotkanie w celu omówienia koncepcji przebiegu pieszo-jezdni. Jak zapowiada starosta, budowa może rozpocząć się jeszcze w tym roku. 

Spotkanie z mieszkańcami ma się od-
być w najbliższy poniedziałek, 9 kwietnia, 
o godz. 19.00, w pałacu w Kulicach. Weź-
mie w nim udział także projektant, któ-
ry na zlecenie powiatu, do którego należy 
droga we wsi, ma przygotować dokumen-
tację projektową. -  Podczas spotkania chcę 
zaproponować nieznaczne zmiany w za-
proponowanym przez projektanta przebie-
gu ciągu pieszo-rowerowego, tak, aby jesz-
cze bardziej poprawić jego funkcjonalność 
i bezpieczeństwo, tych, którzy będą z nie-
go korzystać. Chcę jednak wysłuchać opinii 
mieszkańców i wypracować wspólną kon-
cepcję - mówi  starosta goleniowski. 

Przypomnijmy, że w ostatnim czasie 
burmistrz Nowogardu chciał ściągnąć 
pieniądze, jakie na dofinansowanie bu-
dowy chodnika w Kulicach w tegorocz-
nym budżecie zabezpieczyła Rada Miej-
ska (grupa koalicyjna, poza SLD). To 

kwota 460 tys. zł na wykonanie chodnika 
i 40 tys. na dokumentację – 50% przewi-
dywanych kosztów inwestycji. Burmistrz  
twierdził, że powiat i tak nie jest w stanie 
w tym roku ruszyć z budową, toteż pie-
niądze te nie zostaną wykorzystane. In-
nego zdania od samego początku był sta-
rosta goleniowski przekonując skutecznie 
radnych, aby jednak pozostawili pienią-
dze zapisane na realizację tego zadania w 
budżecie. 

- Zapowiadałem, że powiat traktuje tę 
inwestycję priorytetowo i jak widać ma 
to potwierdzenie w faktach. Mamy już 
wstępną koncepcję i w trzecim kwartale 
tego roku będziemy mogli rozpocząć budo-
wę , co potwierdza nam sam projektant - 
mówi starosta. Szczegóły projektu zosta-
ną przedstawione na poniedziałkowym 
spotkaniu.   

MS

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Goleniowie wraz z uczniami z Zespołu Szkół Specjalnych w 
Goleniowie podczas Przeglądu Zespołów Artystycznych
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 Witamy wśród nas...
Autor rubryki: 

Janusz Roguski 
Szpital Nowogard

Stefan Tomczewski 
syn Emilii Płuciennik 
ur. 1-04-2018 z Radowa Małego

Maria 
córka Iwony Domaradzkiej 
ur. 4-04-2018 z Maszewa

Olivier 
syn Martyny i Marcina Kwiatkowskich
 ur. 2-04-2018 z Wołkowa

Dawid 
syn Klaudi Rynkar 
ur. 4-04-2018 z Reska

Blanka 
córka Kamili Węgrzyniak 
ur. 2-04-2018 z Osiny

Jan 
syn Joanny Flis 
ur. 3-04-2018 z Łobza

Badania wody i ścieków - tel. 91 392 74 75

Wywóz nieczystości ciekłych - 91 392 36 77

Roboty inżynieryjno-budowlane oraz

warsztat naprawy pomp - 91 392 36 77

Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków - 91 392 07 11

Czyszczenie kanalizacji 
i odwadniania osadów ściekowych 

- 91 392 36 77
POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE - 994

                           Przedsiębiorstwo 
Usług Wodnych i Sanitarnych sp. z o.o.
ul. 3 Maja 14/2, 72-200 Nowogard

tel. 91 392 07 11, 91 392 07 17

reklama

Zarząd Koła Miejsko-Gminnego PZW 
w Nowogardzie 

organizuje zawody wędkarskie  
spławikowe o "Mistrzostwo Koła” 

które odbędą się w Kamieniu Pom.  
na kanale Świniec dnia 15.04.2018 r. 

Zbiórka o godz. 6.30, ul. 5 Marca (przystanek PKS).
Zapisy w sklepie Wędkarz do dnia 13.04.2018 r. 
Startowe – 10 zł.  Zapraszamy

Zawyją syreny
Działając na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 marca 2018 roku, znak 

BZK-2641.9.2018.RS w sprawie przeprowadzenia treningu funkcjonowania systemu wykrywania, 
alarmowania i ostrzegania ludności o zagrożeniach na terenie województwa, zgodnie z § 10 ust. 3 roz-
porządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie systemów wykrywania skażeń i 
powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów o tych sprawach (Dz. U. Z 2013, poz. 96) 
w dniu 10 kwietnia br. o godzinie 8:41 przeprowadzony zostanie trening uruchomienia syren alarmo-
wych na terenie miasta Nowogard, sygnał ciągły w okresie jednej minuty.

BURMISTRZ NOWOGARDU
Robert CZAPLA

Szef Obrony Cywilnej Gminy Nowogard

Przetarg na sprzątanie nr 2 

Wpłynęła jedna oferta 
W minioną środę, 4 kwietnia, odbył się drugi przetarg na utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy oraz zimowe utrzymanie chodników i 
ulic. Tym razem wpłynęła jedna oferta - złożyła ją spółka KZU Pomorze. Zaproponowana kwota znacznie jednak przewyższa możliwości finansowe gminy. 

Równo o godz. 9.15, zebra-
ła się komisja przetargowa, któ-
rej przewodniczył Wojciech 
Szponar z Wydziału Gospodar-
ki Komunalnej, Mieszkaniowej i 
Ochrony Środowiska. Do prze-
targu wpłynęła jedna oferta zło-
żona przez szczecińską spółkę 
KZU Pomorze. Spółka zaofero-
wała, że może przez najbliższe 
dwa lata sprzątać chodniki i uli-
ce za kwotę 788 tys. 400 zł brut-
to. Tyle, że jak poinformowano 
jeszcze przed otwarciem oferty, 
gmina na to zadanie zaplanowa-
ła wydać 600 tys. zł. To oznacza 
najprawdopodobniej, że prze-

targ będzie unieważniony, no 
chyba, że zamawiający (gmina) 
zwiększy pulę pieniędzy na ten 
cel- to jednak wymaga poważnej 
korekty w budżecie. 

Przypomnijmy, że był to już 
drugi przetarg na sprzątanie 
miasta. Pierwszy odbył się 19 
marca, ale wówczas w wyzna-
czonym terminie nie wpłynęła 
żadna oferta. Gmina zmuszona 
była postępowanie unieważnić. 

Umowa ze spółką KZU Pomo-
rze, którą podpisano w zeszłym 
roku, skończyła się z końcem 
marca br. Od tamtej pory sprzą-
tanie miasta odbywa się głów-
nie rękoma pracowników uży-
teczno – społecznych lub ska-
zanych z nowogardzkiego ZK. 
Nieoficjalnie wiadomo, że gmi-

na szukała zleceniodawcy, któ-
ry do czasu rozstrzygnięcia bę-
dzie sprzątał miasto, ale żaden z 
wykonawców nie chciał tego ro-
bić ze względu na zbyt małe pie-
niądze, jakie oferowała gmina. 
Z tego samego powodu zresztą 
lokalni przedsiębiorcy, mogący 
stanąć do wtorkowego przetar-
gu, nie byli nim zainteresowani. 
Do wyeliminowania lokalnych 
chętnych przyczyniło się rów-
nież rozstrzygnięcie ubiegło-
rocznego przetargu, który wy-
grała szczecińska firma. Wtedy 
startowały również dwie lokalne 
firmy, ale ponieważ nie otrzyma-
ły zlecenia, to w ciągu roku prze-
kierowały swój potencjał na inne 
zajęcia. 

MS

Przewodniczący komisji przetargowej W. Szponar otwiera ofertę złożoną przez 
KZU Pomorze
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Co nowego u Nikoli Wielowskiej?

Podbija Polskę, chce podbić świat!
Sezon kolarski na dobre wystartował, a w tej dyscyplinie sportu ziemia nowogardzka wychowała już wielu mistrzów. Kto wie, w najbliższej przyszłości taką 
osobą może stać się Nikola Wielowska, której talent z sezonu na sezon coraz bardziej eksploduje. Niedawno nasza reprezentantka brała udział w zgrupo-
waniu kadry Polski we Włoszech, ma za sobą także start w Belgii. Co warto podkreślić - jej ambicje sięgają podbojów nie tylko polskiej areny kolarskiej, 
ale całego świata. Porozmawialiśmy z Nikolą o tym, jak przygotowywała się do sezonu 2018 oraz, jakie sobie stawia cele.

Dziennik Nowogardzki: Mi-
nęło trochę czasu od naszej 
ostatniej rozmowy, gdy wów-
czas miałaś za sobą swój pierw-
szy sezon w Chrabąszczach 
Nowogard. Powiedz naszym 
Czytelnikom, dla jakiego klu-
bu obecnie jeździsz, gdzie się 
uczysz i przygotowujesz do za-
wodów?

Nikola Wielowska: Obecnie 
jeżdżę w klubie JF Duet Gole-
niów. Uczę się w Gimnazjum nr 
2, u nas w Nowogardzie.  Kolar-
stwo wiążę się z wieloma obo-
wiązkami, teraz już z coraz dłuż-
szymi i bardziej wymagającymi 
treningami muszę godzić naukę. 
Często przebywam poza domem, 
aby mieć jak najlepsze warunki 
do przygotowań do sezonu. Zimą 
często można mnie spotkać na 
torze w Pruszkowie, oprócz tego 
stawiam też na treningi ogólnoro-
zwojowe. Ta pora roku jest cięż-
kim okresem dla kolarza.

Otrzymujesz już powołania 
do kadry Polski, to dla ciebie 
duże wyróżnienie, jak do tego 
podchodzisz?

Tak, możliwość treningów z ka-
drą jest dla mnie ogromnym wy-
różnieniem. Sądzę, że bardzo to 
zaprocentuje w przyszłości, bo 
poziom, jaki prezentują takie 
dziewczyny jest naprawdę wyso-
ki.

Ostatnio byłaś na zgrupowa-
niu z kadrą we Włoszech. Nad 
czym pracowałaś?

Na zgrupowaniu w Riva Del 
Garda budowałam swoją wy-

trzymałość. Warunki, jakie tam 
panują pozwoliły nam w miarę 
zrealizować nasze plany. Jest tam 
sporo gór, na których wylewały-
śmy siódme poty. Doświadczenie, 
jakie miałam okazję tam zdobyć, 
będzie bardzo cenne na wyma-
gających trasach, choćby takich 
jak tegoroczna trasa naszych Mi-
strzostw Polski.

Masz za sobą pierwsze star-
ty w tym sezonie, opowiedz 
o nich – jesteś zadowolona ze 
swojej postawy?

Pierwszym moim startem w 
tym sezonie był wyścig w Bel-
gii „Gandawa-Wevelgem”. Star-
towałam tam w barwach belgij-
skiej ekipy „Cannibal team”. Za-
jęłam tam 12. Miejsce, co bardzo 
mnie cieszy. Moim celem było 
znalezienie się w pierwszej pięt-
nastce, co było dość trudnym wy-
zwaniem przy takiej obsadzie za-
wodniczek. Pierwszy raz miałam 
okazję ścigać się z kolarkami z ca-

łego świata. Od startu dziewczy-
ny udowadniały, czym jest praw-
dziwe kolarstwo. Do tego na tra-
sie zmagałyśmy się z brukiem, 
wiatrem, ostrymi zakrętami i wą-
skimi uliczkami. Jednym słowem 
rzeź, bo już na pierwszym ner-
wowym okrążeniu było kilka po-
ważnych kraks. Walka o pozycję 
w peletonie była naprawdę trud-
na, trzeba było iść „na łokcie”, 
„na kierownicę” i na ręce. Wyścig 
zaliczam do jak najbardziej uda-
nych, aczkolwiek myślę, że gdy-
by nie błąd na finiszu mogłabym 
walczyć o wyższe lokaty.

Dziewczyny w Twoim wie-
ku uprawiające tę dyscyplinę 
sportu są już mocne fizyczne, 
jak Ci się rywalizuje z Junior-
kami? 

Bardzo dobrze. Niczym nie od-
staję od najlepszych zawodniczek 
i miejmy nadzieję, że będzie tak 
cały czas. Wyścigi są czasami lo-
terią, więc ważne jest, aby mieć 

choćby odrobinę więcej szczęścia 
niż rywalki.

Jakie sobie stawiasz cele w 
tym sezonie? Opowiedz, na 
których startach w szczególno-
ści Ci zależy?

Głównym celem są oczywiście 
Mistrzostwa Polski zarówno na 
szosie jak i na torze, które odbędą 
się w wakacje. Celem jest, aby po 
raz kolejny móc założyć koszulkę 
Mistrza.

Przeglądając wyniki z kolar-
skich imprez dla amatorów, co 
chwilę przewijają się na listach 
startowych nazwiska „Wielow-

ski”. Skąd w Waszej rodzinie 
wzięła się taka miłość do kolar-
stwa, kiedy ta pasja się zaczęła?

Właściwie wszystko zaczęło 
się od Maratonu Dookoła Jezio-
ra Nowogardzkiego. Z początku 
nie byłam do tego wcale przeko-
nana, ale patrząc jak w kolarstwo 
wkręca się moja rodzina, wkręci-
łam się i ja. 

Rodzice nie tęsknią za tobą, 
gdy spędzasz czas trenując 
poza domem? 

Na pewno tęsknią, ale wiedzą 
w jakim celu znajduję się poza 
domem i do czego w przyszłości 
dążę. Moim największym marze-
niem nie jest zostać Mistrzynią 
Polski, tylko być może już za rok 
Mistrzynią Świata, więc trenin-
gi poza domem są konieczne, aby 

dobrze kontynuować swoją małą 
„karierę”.

Często bywa, że masz okazję 
spotkać na zawodach swoich 
kolegów z Chrabąszczy oraz 
pierwszego trenera Ryszarda 
Posackiego, jak wspominasz 
swoje początki w tej grupie?

Tak, owszem dzięki trenerowi 
Ryszardowi Posackiemu byłam 
na pierwszych ważnych wyści-
gach na szosie. Świetnie wspomi-
nam tam swoje początki do dziś, 
jeśli jestem w domu udaję się na 
treningi z chłopakami z „Chra-
bąszczy”. Zawsze przyjmują 

mnie ciepło i to właśnie temu klu-
bowi zawdzięczam bardzo wiele.

W ubiegłym sezonie odno-
siłaś świetne wyniki na torze, 
choć kiedyś mówiłaś mi, że jed-
nak lepiej czujesz się na szosie. 
Jak to wygląda dziś, wolisz szo-
sę czy tor?

Zdecydowanie wolę szosę. Z to-
rem się nie rozstaję, tam też będę 
się ścigać, ale zdecydowanie moje 
serce skradło kolarstwo szosowe. 
To jest po prostu „to coś”.

Czego możemy Ci życzyć w 
tym sezonie?

Myślę, że wiatru w plecy i wy-
trwałości w tym co robię, bo ko-
larstwo jest naprawdę wymaga-
jącą dyscypliną sportu.

KR

Nikola nie zapomina skąd pochodzi i gdzie na początku rozwijała swój talent

Na pierwszym planie Nikola Wielowska podczas wyścigu w Belgii

Nikola przygotowywała się z kadrą Polski w Riva Del Garda we Włoszech
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PIaSek, PIaSek PrZeSIeWaNY, ŻWIr, 
CZarNOZIem, POSPÓŁka 

 ŻWIrOWNIa DŁUGOŁęka
Tel. 504 265 607,  792 707 943 

z dowozem do klienta

Dzięki nowym oknom SYNEGO Twój dom 
stanie się oazą ciepła, ciszy i bezpieczeństwa. 
W porównaniu z obecnym standardem okien, 
SYNEGO zapewnia do 50% lepszą izolację cieplną*. 
Dzięki temu znacznie zmniejszysz rachunki 
za ogrzewanie i poznasz nowy 
komfort mieszkania.

Nowe logo - nowy profil 
nowy komfort Twojego mieszkania

Zadzwoń lub przyjdź 
do siedziby naszej firmy 

a my przygotujemy 
dla Ciebie najlepszą ofertę.

Serdecznie zapraszamy na "1 Wiosenną Wystawę Ogrodniczo-Pszczelarską" ZODR 
w Barzkowicach. Zobaczycie Państwo nowoczesne rozwiązania ułatwiające pielę-
gnację roślin, drzew i krzewów. Poznacie nowinki technologiczne pomagające utrzy-
mać tereny zieleni. Specjal i ści z Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolni-
czego w Barzkowicach będą udzielać bezpłatnych porad z pie l ęgnacji i uprawy ro-
ślin oraz działań ekologicznych. Będą stoiska ogrodnicze i handlowe, wystawa sprzę-
tu ogrodniczego oraz konkursy promujące produkty żywnościowe na bazie miodu, 
zabawy plastyczne, wystawy rękodzieła. Pszczelarze zaprezentują bogatą o fertę 
miodów odmianowych i akcesoria pszczelarskie. To wszystko czeka na odwiedzają-
cych, którzy w dniach 28-29 kwietnia pojawią się na terenie Zachodniopomorskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, by wspólnie powitać wiosnę.
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rozgrywki ligowe zespołów Pomorzanina

Z liderem (w końcu) na swoim boisku
W najbliższy weekend piłkarze Pomorzanina Nowogard w końcu powrócą na boisku przy ul. Wojska Polskiego. Pierwszy 
mecz przed własną publicznością podopieczni Zbigniewa Gumiennego zagrają z najlepszym zespołem rozgrywek – Iskier-
ką Szczecin. Z kolei drużyna juniorów po nieudanym starcie swoich pierwszych punktów poszuka w Dolicach. 

Choć formalnie Pomorzanin 
już dwukrotnie grał jako gospo-
darz, to jednak dopiero w naj-
bliższą sobotę piłkarze z Nowo-
gardu zaprezentują się na swoim 
stadionie. Będzie to dla kibiców 
z Nowogardu ciekawe spotkanie, 
gdyż w sobotę (7 kwietnia), o go-
dzinie 16:00 podopieczni Zbi-
gniewa Gumiennego gościć będą 
najlepszy zespół tego sezonu – 
Iskierkę Szczecin. Rywale swo-
ją pozycję w tabeli zawdzięczają 
świetnej dyspozycji na własnym 

boisku – 8 zwycięstw, 2 remisy i 
0 porażek. Na wyjazdach jednak 
Iskierka także potrafi grać. Do tej 
pory szczecinianie wywalczyli 6 
zwycięstw, 1 remis i zanotowali 
dwie porażki na boiskach rywa-
li, a wszystko to przy 16 strzelo-
nych i 7 straconych golach. Gdy-
by nie wpadka Pomorzanina ze 
Światowidem, bilans meczów u 
siebie mógłby nieco Iskierkę po-
straszyć, choć i bez tego nowo-
gardzianie mogą pochwalić się 6 
zwycięstwami i 2 remisami przy 

Przed pierwszym gwizdkiem 
sędziego Pomorzanin zajmował 
3. miejsce, a Kluczevia pozy-
cję niżej ze stratą jednego punk-
tu. Niestety mecz źle ułożył się 
dla podopiecznych Pawła Błasz-
czyka, którzy już w 3. minucie 
stracili pierwszego gola. Pomo-
rzanin starał się odrobić stra-
ty i ambitna walka o zmianę re-
zultatu opłaciła się w 36. minu-
cie, wówczas gola na 1:1 strzelił 
Adrian Zając. Niestety to jednak 

Kluczevia schodziła na przerwę 
z prowadzeniem, gdyż w ostat-
nich sekundach pierwszej czę-

ści gry goście zdobyli drugiego 
gola. Choć piłkarze z Nowogar-
du po zmianie stron wciąż szu-

kali kolejnych bramek to jednak 
rywale zadali decydujące cio-
sy. Najpierw w 71. minucie zro-
biło się 1:3, a w samej końców-
ce, dokładnie w 87. minucie go-
ście ze Stargardu ustalili wynik 
meczu na 1:4. Był to drugi mecz 
w rundzie wiosennej rozgrywa-
ny przez nowogardzkich junio-
rów na boisku w Płotach i dru-
gi zakończony wysoką poraż-
ką 1: 4… Na szczęście teraz ju-
niorzy będą już grali na stadio-
nie w Nowogardzie i pozostaje 
wierzyć, że zaczną punktować, 
gdyż spadek na 4. miejsce w ta-
beli złożonej z 7 zespołów chlu-
by nie przynosi…

KR

Upadłość konsumencka
Masz długi, których nie możesz spłacić, nie 
prowadzisz działalności, nie masz majątku. 

Pomogę zgłosić upadłość. 
Konsultacje darmowe
Tel. 669 681 080, 

www.szczecin-syndyk.pl 
restrukturyzacjakonsumenta@gmail.com 

SkUP 
kamienia polnego 
i porozbiórkowego 

604 164 710 

ZaTrUDNIę 
operatora koparki 

i  kierowcę C+e 
692 462 654 

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

Opiekunki  Niemcy
- Sprawdzone oferty! 
Tel. 91 506 55 55

Gospodarstwo rolne w kościuszkach koło Nowogardu  

zatrudni:
PraCOWNIkÓW PrZY PrODUkCJI DrOBIU

Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie.
CV proszę wysyłać na adres: biuro.ferma@wp.pl 

tel. kontaktowy 602 299 789

 

WYMAGANIA:
- aktualne prawo jazdy kategorii C+E
- świadectwo kwali�kacji zawodowej
- aktualne orzeczenie psychologiczne
- cyfrowa karty kierowcy
 OFERUJEMY:
- atrakcyjne wynagrodzenie wypłacane w terminie
- nowoczesne auta marki DAF, MERCEDES, MAN.
- praca w systemie tygodniowym  
- ubezpieczenie grupowe

POSZUKUJE 
KIEROWCÓW  

KAT. C+E

TELEFON: +48 603 129 069,  785 900 833 
Jedności Narodowej 23A, 72-130 Maszewo

USŁUGI 
KSIĘGOWE

kadrowo-płacowe i JPK
szybko, sprawnie. 

691 374 021, 726 601 608 

I Liga Okręgowa Junior Starszy gr. Szczecin 2017/2018
17. kolejka:
Energetyk Gryfino – Unia Dolice   8:0
Biali Sądów – Światowid Łobez   1:7
Pomorzanin Nowogard – Kluczevia Stargard 1:4

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 energetyk Gryfino 14 34 55 14 11 1 2
2 Światowid 63 Łobez 14 32 48 16 10 2 2
3 Kluczevia Stargard 15 21 34 31 6 3 6
4 Pomorzanin Nowogard 14 19 31 38 6 1 7
5 Unia Dolice 15 17 38 51 4 5 6
6 Mewa Resko 13 8 15 34 1 5 7
7 Biali Sądów 15 8 17 54 1 5 9

Trener Paweł Błaszczyk nie ma powodów do zadowolenia, jego zespół w dwóch 
pierwszych meczach przegrał 1-4

Klasa Okręgowa gr. Szczecin Płn. 2017/2018
20. kolejka:
Ehrle Dobra Szczecińska – Sarmata Dobra (07.04; 11:00)
Sparta Gryfice – Odrzanka Radziszewo (07.04; 13:00)
 Błękitni Trzygłów – Światowid Łobez (07.04; 13:00)
Mewa Resko – Polonia Płoty  (07.04; 15:00)
Jantar Dziwnów – Orzeł Łożnica  (07.04; 15:00)
Promień Mosty – Masovia Maszewo (07.04; 15:00)
Ina Ińsko – KP Przecław   (07.04; 15:00)
Pomorzanin Nowogard – Iskierka Szczecin(07.04; 16:00)
I Liga Okręgowa Junior Starszy gr. Szczecin 2017/2018
18. kolejka:
Energetyk Gryfino – Biali Sądów  (07.04; 11:00)
Kluczevia Stargard – Mewa Resko  (07.04; 16:30)
Unia Dolice – Pomorzanin Nowogard (08.04; 16:00)

1 porażce u siebie. Wierzymy, 
że piłkarze z Nowogardu zapre-
zentują się z dobrej strony i na-
psują liderom sporo krwi. Z ko-
lei podopieczni Pawła Błaszczy-
ka w niedzielę zagrają w Doli-
cach z tamtejszą Unią. Juniorzy z 
Nowogardu do tej pory rozegra-
li dwa spotkania i dwukrotnie 
przegrali 1:4. Unia Dolice obec-
nie sąsiaduje z Pomorzaninem 
w tabeli i jeśli nowogardzianie 
przegrają w tym meczu, spadną 
już na 5. miejsce. W pierwszym 
meczu Pomorzanin wygrał u sie-
bie z Unią 8:3, jednak w rewanżu 
przegrał w Dolicach 6:3. O wyni-
kach nowogardzkich drużyn po-
informujemy w kolejnym wyda-
niu DN. Przy artykule publikuje-
my komplet gier zaplanowanych 
na najbliższy weekend. 

KR  

Boisko w Płotach im nie służy…

Kolejna porażka juniorów
W czwartek (29 marca), o godzinie 16:00, na stadionie w Płotach juniorzy Pomorzanina 
Nowogard podejmowali Kluczevię Stargard. Pojedynek zakończył się takim samym wyni-
kiem jak mecz ze Światowidem, czyli dotkliwą porażką 1: 4… Pozostaje wierzyć, że w kolej-
nych spotkaniach rozgrywanych już na stadionie w Nowogardzie podopieczni Pawła Błasz-
czyka zaczną punktować.

Pomorzanin Nowogard – Kluczevia Stargard 1:4 (1:2)
Gol: Adrian Zając (36’)
Skład: Jakub Tandecki (Aleksander Osajda) – Mateusz Rączka, Mate-

usz Wojtyniak, Dawid Druciarek, Jakub Mościński – Michał Teodorczyk, 
Radosław Masalski (Mateusz Lasocki), Mateusz Toruński, Adrian Zając – 
Kacper Torzewski (Kacper Kozioł), Jakub Jarecki (Paweł Zając).
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Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

pn., wt. - 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

ENDOKRYNOLOGICZNY
Lek. med. Adriana Dubińska-Walczak

specjalista chorób wewnętrznych
- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

CHORÓB CUKRZYCY I NADCIŚNIENIA
Lek. Ewa Zdawska

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista diabetolog 

GABINETY MEDYCZNE

Bezpłatne kursy języka niemieckiego 
dla opiekunów osób starszych. 

Ilość miejsc ograniczona. 
Po kursie gwarantowana praca,  

duża baza ofert i atrakcyjne zarobki. 

Zadzwoń 517 175 599.                          

Firma AGRO TRANS  Spółka z o.o. 
z siedzibą w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów ciężarowych 
(prawo jazdy kategoria C+E)

tel. 91 39 27 322, kom. 502 671 607, 502 671 609

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

• naprawy • oleje CASTROL
• akumulatory Bosch, Varta

 bieżące
• serwis klimatyzacji
• przeglądy okresowe
• serwis opon
• diagnostyka komputerowa
• wymiana rozrządu

Ponad 10-letnie doświadczenie w pracy  
na stanowisku mechanik w serwisie TOYOTY

Sąpolnica 25 
72-200 Nowogard 

tel. 608 690 831

Zapewniamy atrakcyjne ceny

przeglądy okresowe w TOYOTACH i nie tylko

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

Sprzedam 
działkę 23 ar
pod warsztat lub inną 

działalność gospodarczą. 
Tel. 695 100 700 

Zamienię mieszkanie w Nowogardzie 
o pow. 68m2, 

przy ulicy Warszawskiej, (po remoncie) 
na 4 piętrze, na mniejsze parter lub 1 piętro, 

tel. 668 452 615

Wykręcanie urwanych 
świec żarowych

Resko sprzedam
mieszkanie 

2 pokoje o pow 56,00 m2

ogrzewanie gazowe,
 piwnica, garaż 

tel. 519 830 587

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

KUPIĘ DREWNO
tartaczne

świerk, sosna, brzoza, topola

tel. 697 174 369

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś w rodzinie. 

Grupa aa mieszko zaprasza w każdy 
wtorek o 9.00 i 16.00  pod ratuszem.

Opis stanowiska:
• Efektywne zarządzanie Gospodarstwem Rolnym;
• Nadzór nad maszynami rolniczymi w zakresie ich 
  wydajnego wykorzystania oraz  terminowego 
  przeprowadzania przeglądów, konserwacji i napraw;
• Kierowanie zespołem  pracowników;
• Zarządzanie Gospodarstwem Rolnym zgodnie z obowiązującymi standardami;
• Osiągane i realizacja przydzielonych celów i zadań.
Wymagania: 
• Wykształcenie min. średnie rolnicze;
• Minimum dwuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku;
• Umiejętność motywowania zespołu do osiągania założonych celów;
• Umiejętność podejmowania skutecznych decyzji pod presją czasu;
• Elastyczność i otwartość na zmiany;
• Prawo jazdy kat. B
Oferujemy:
• Atrakcyjne wynagrodzenie;
• Stabilne warunki zatrudnienia;
• Możliwość rozwoju zawodowego w rozwijającej się firmie;
• Niezbędne narzędzia pracy;
• Dobrą atmosferę pracy;
• Możliwość zakwaterowania.

Nowoczesne Gospodarstwo Rolne 
w województwie zachodniopomorskim

poszukuje zmotywowanych i pełnych pasji osób na stanowisko:
KIEROWNIK GOSPODARSTWA ROLNEGO

Miejsce pracy: (2 lokalizacje) Redło koło Nowogardu  lub  Drzonowo koło Kołobrzegu

tel.: +48 665 458 942
e-mail: biuro@farmaredlo.pl

r e k l a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789
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•	 Sprzedam tanio działkę budowlaną w 
kościuszkach 1202 m2. Przy działce prąd, 
woda, kanalizacja, dojazd utwardzony w 
pobliżu jeziora. 575 345 659 

•	 Do wynajęcia lokal handlowy ok. 40m2 ul. 
Kościuszki 2g Nowogard. 693 850 197

•	 Sprzedam działki budowlane w pełni 
uzbrojone. Już z planem zagospodaro-
wania przestrzennego. Oszczędzasz czas i 
pieniądze! 693 850 197 Najlepsze ceny w 
Nowogardzie, Osiedle Słoneczne. 

•	 Do wynajęcia pomieszczenie na biuro 
28 m2, Nowogard. Ul. 700 lecia 17b. Tel. 
501 549 818

•	 Sprzedam działki budowlane w karsku 
przy drodze. 691 664 658

•	 Do wynajęcia lokal pod działalność gospo-
darczą. 609 24 58 16 

•	 Kupię działkę budowlaną w Nowogardzie 
min 15 ar 696160731

•	 Do wynajęcia lokal 22m2 ul. Rtm. Pileckie-
go 2a. Tel. 694 022 406, 695 209 162 

•	 Sprzedam mieszkanie bezczynszowe M2 
56m2, Wierzbięcin 18/12. Tel. 605 470 602

•	 Wynajmę halę 155 m 2, tel. 600 954 709

•	 Sprzedam 1/2 domu w Wierzbięcinie. Tel. 
600 262 231

•	 Sprzedam działkę rolną 20 ha z budynka-
mi, 20tys/1ha do negocjacji, Taczały, gm. 
Resko. 798 681 717 

•	 Sprzedam w atrakcyjnej cenie duży 
dom w centrum Dobrej, duże po-
dwórko, garaż. Tel. 508 513 824 
Zamienię dom w Dobrej na mieszkanie w 
Nowogardzie, Goleniowie, Szczecinie. Tel. 
508 513 824

•	 Sprzedam mieszkanie czteropokojowe 
72m2 IV  piętro po remoncie, wyposażo-
ne. 781 011 194

•	 Kupię mieszkanie 3 lub 4 pokoje min. 
60m2. 500 508 904 

•	 Sprzedam piętro domu do remontu. Tel. 
504 89 89 80 

•	 Kupię mieszkanie od 65m2-100m2, mini-
mum 3 pokojowe z balkonem za gotów-
kę! 726 080 611

•	 Zamienię kawalerkę na większe mieszka-
nie w Nowogardzie. Tel. 790 746 200

•	 Sprzedam dom Nowogard. Tel. 691 10 02 
49 

•	 Kupię kawalerkę, najchętniej Bema. Tel. 
609 192 350 

•	 Do wynajęcia mieszkanie 130 m2, 4 pokoje 
, 2 łazienki + salon z aneksem kuchennym 
w pełni umeblowane w Karsku. Intymne i 
ciche miejsce. Tel. 606 106 142 

•	 Sprzedam garaż 15 lutego. Tel. 605 281 226 

•	 Sprzedam ziemię rolną 6 ha w jednym ka-
wałku w  miejscowości Tucze. Tel. 693 206 
977 

•	 Działki pod zabudowę na ul. Asnyka. 501 
307 666 

•	 Sprzedam działkę ogrodową (wejście od 
ul. Ogrodowej), 500 m2, murowana alta-
na i toaleta, prąd, woda. Cena do uzgod-
nienia, tel. 605 522 340

•	 Sprzedam mieszkanie 3 pokoje 87m2, 12 
km od Nowogardu.Tel. 665 160 365

•	 Garaż do wynajęcia, Ogrodowa 1,  100 zł. 
882 182 143 

•	 Sprzedam mieszkanie czteropokojowe ok. 
70m2, własnościowe, bezczynszowe, I pię-
tro. Tel. 797 151 416, 696 062 685 

•	 Sprzedam lub wydzierżawię w Błotnym 
Młynie 10ha ziemi rolnej tel. 668-676-788.

mOTOrYZaCJa
•	 Sprzedam Kia Clarus, 2001, 1,8 benzyna 

+ gaz (założony 2012 r., 80 litrów butla), 
181.000 km - serwisowany, srebrny met. 
sedan, opony zimowe, nowa chłodnica 
klimatyzacji, webasto, el. szyby, centralny 
zamek, nowe klocki hamulcowe, rozrząd, 
cały układ wydechowy, inne. Cena 4850zł, 
zadbany, tel. 605 522 340.

•	 Opel Astra 1.4 rok 2000 w bardzo dobrym 
stanie. Tel. 661 242 151 

•	 Sprzedam Renault Scenic rok produkcji 99, 
poj. 2.0. Cena do uzgodnienia. 665 836 888 

•	 Sprzedam Toyotę Avensis rok produkcji 
2001 stan bardzo dobry, cena 6500 zł do 
uzgodnienia. 696 807 922

•	 Stare pojazdy kupię. Tel. 600 182 682

rOlNICTWO
•	 Orka, talerzówka ciężka siew agrega-

tem. Tel. 608 01 39 95 

•	 Sprzedam działkę o pow. 2,4 ha Brzozo-
wo 9. 

•	 Sprzedam ule, miodzierkę do kręcenia 
miodu i inne akcesoria. 668 439 259

•	 Sprzedam sadzarkę do ziemniaków, brony 
zawieszone, pług trzyskibowy, kultywator, 
kopaczkę dwurzędową. Tel. 723 195 168

•	 Kury nioski odchowane powyżej 7 tyg 
sprzedam od 26.03.18r. Gospodarstwo 
Rolno-Drobiarskie Żabowo 13. 91 39 106 
66, 510 127 838 

•	 Rzepak jary, zboża sprzedam. Tel. 502 853  
573 

•	 Grykę sprzedam i mieszalnik 1 tona. 603 
467 609 

•	 Pszenżyto jare kupię. Tel 502 853 573 

•	 Sprzedam facalię. Tel. 793 006 469 

•	 Sprzedam prosięta. 695 980 439

•	 Sprzedam tuczniki i słomę w kulkach su-
chą 20 sztuk. 606 576 417

•	 Sprzedam 6 ha ziemi w Gmina Nowogard. 
Tel. 663 565 516

•	 Sprzedam ciągnik T25 Władimirec bez do-
kumentów, cena 6000 zł i krajzege. Tel. 696 
807 922 

•	 Sprzedam prosiaki. 725 806 787 

•	 Sprzedam siewnik zawieszany S056 (Po-
znaniak 3) i rozrzutnik obornika jednoosio-
wy (3t.) w bardzo dobrym stanie). Tel. 603 
347 195 

•	 Sprzedam prosięta i 20 kulek słomy suchej. 
606 576 417 

 USŁUGI
•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWANÓW, WY-

KŁADZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ SAMO-
CHODOWEJ/ SKÓRZANEJ MATERIAŁO-
WEJ / POŚCIELI WEŁNIANEJ / LANOLINĄ/
SPRZĄTANIE: CZYSZCZENIE FUG.TEL.604 
373 143 , 794 229 083.

•	 Pranie dywanów i tapicerki sprzątanie rów-
nież z użyciem pary, ROMTEX. 668 151 516

•	 Elektryk z uprawnieniami E+D. Tel. 607 289 
419 

•	 mONTaŻ meBlI, fachowość i doświadcze-
nie tel. 608 317 548,

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 715 839

•	 malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
“złota rączka”. 91 39 22 783, 784 79 22 
70

•	 FIrma USŁUGOWa „Zielona”. Wynajem 
sal na konferencje, zebrania, szkolenia. 
91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią działalno-
ścią przyjmie zlecenie na budowę domów 
od podstaw, przekładek dachów, docie-
plenia, układanie kostki, różne rodzaje. Tel. 
607 137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy za 
gotówkę na raty laptopy tablety telefony. 
Skupujemy laptopy telefony. Adres Nowo-
gard 700Lecia 15 I piętro nad apteką tel 91-
577-53-73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlopo-
we: Niemcy, Holandia, Austria, Anglia, Bel-
gia, Norwegia. Tel. 71 385 20 18, 601 759 
797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróżnienie 
mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 343 638 

•	 AGENCJA REKLAMOWA VIZART, oprawia-
nie prac w 2 minuty, bindowanie, wydru-
ki, ksero, laminowanie, Nowogard ul. 700 
lecia 15 (nad sklepem zielarskim)Tel. 605 
522 340 

•	 Przepisywanie prac (licencjackich, magi-
sterskich i innych), dokumentów, CV, li-
stów motywacyjnych, Szybko, solidnie. 
Agencja reklamowa Vizart  Nowogard ul. 
700 lecia 15 (nad sklepem zielarskim)Tel. 
605 522 340.

•	 regulacja, naprawa, konserwacja okien 
i drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 
668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 988 735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, układanie 
kostki granitowej, polbruku. 726 403 937

•	 Naprawa aGD Nowogard. 698 352 406

•	 Budowa domów, ogrodzenia wolne termi-
ny. Tel. 605 580 496 

•	 Solidnie, fachowo, szybko, okna i drzwi z 
listwowaniem, wykonam każdy remont 
mieszkania. 665 715 273 

•	 Przyjmę psy na strzyżenie za niewielką 
opłatą. Skończyłam kurs groomerski. 794 
902 108 

•	 Remonty, wykończenia wnętrz wykonam. 
608 364 330 

•	 Docieplanie budynków, malowanie, szpa-
chlowanie, glazura, hudraulika, regipsy, 
podłogi, adaptacje poddaszy. Tel. 600 626 
268 

•	 Budowanie z drewna. 600 182 682 

•	 Transport. Tel. 600 182 682 

•	 Dachy, wiaty, altany. Tel. 660 879 108 

PraCa
•	 aktivmed24.pl Opiekunki Senio-

rów Niemcy. Premie wakacyjne, 
530555015

•	 amBerCare24 Opiekunki do Nie-
miec, wymagany j. niemiecki komuni-
katywny, zarobki netto do 1500 euro/
mies., wyjazdy od zaraz, sprawdzone 
oferty, legalnie 737 451 825, 737 886 
919, 737 489 914

•	 Spawaczy zatrudnię. atrakcyjne wy-
nagrodzenie. 503 032 234 

•	 Przyjmę do pracy ekspedientkę od-
powiedzialną, sumienną. 797 394 807 

•	 Zatrudnię elektryków – pomocników 
elektryków, dorywczo do prac biuro-
wych. 606 824 461

•	 Zatrudnię do dociepleń i elewacji z do-
świadczeniem. 782 860 130

•	 Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe Niemcy, Holandia, austria, 

anglia, Belgia, Norwegia. Tel. 71/385 
20 18, 601 75 97 97

•	 Zatrudnię pracowników budowlanych. 
Tel. 695 264 594.

•	 Przyjmę do pracy ekspedientkę odpo-
wiedzialną, sumienną. 797 394 807 

•	 Zatrudnię tynkarza. 502 103 432 

•	 Zaopiekuję się osobą starszą, dziec-
kiem, zajmę się sprzątaniem w godzi-
nach 9.00-15.00,. Tel. 517 983 502 

•	 Przyjmę pracownika budowlanego. 607 
654 692

•	 Zaopiekuję się osobą starszą w życiu co-
dziennym od 9-17.00. Tel. 733 794 989

•	 Przyjmę do pracy ekspedientkę lub na 
staż. Sklep spożywczo-przemysłowy. 
Tel.  887 15 12 74

•	 Przyjmę do pracy w lesie. Tel. 726 075 
264 

•	 Budowlaniec-zdun potrzebny do posta-
wienia otwartego paleniska-kominka. 
Tel. 660 206 833

•	 Potrzebny Pan do pomocy w pracach 
wiosennych w ogrodzie. 501 307 666 

•	 Potrzebny budowlaniec – stolarz do po-
stawienia kilku elementów architektury 
ogrodowej 502 103 432 

•	 Podejmę opiękę nad osobą starszą lub 
sprzątanie. 513 996 234

•	 Poszukuje opiekunke do osoby starszej. 
512 427 899 po 16

•	 Chętnie przyjmę dorywczo osobę zna-
jącą się na pracach ogólnobudowla-
nych,- wykończeniowych tel. 660 206 
833

•	 montaż okien PCV i alU zatrudnię. 
663 600 601 

•	 Zatrudnię pracownika biurowego 
wymagania: znajomość języka an-
gielskiego, biegła obsługa kompu-
tera, komunikatywność. Tel. 663 600 
601 

•	 PRACOWNIK magazynu zwrotów odzie-
ży – Goleniów, zapewniony darmowy 
dojazd do pracy tel: 601 710 134, mail: 
rekrutacja@fiege.pl

•	 Zlecę przekładkę dachu. 695 359 355 

•	 Przyjmę do pracy usługi remontowo-
-wykończeniowe. 697 329 453 

•	 Zatrudnię pomocnika na budowę z 
umiejętnością malowania i szpachlo-
wania. Tel. 785 931 513 

•	 Poszukuję opiekunki do rocznego 
dziecka na pełny etat. Atrakcyjne wa-
runki wynagrodzenia. Zainteresowane 
osoby proszę o kontakt – 510 100 263 

•	 Zatrudnię pracownika fizycznego na 
fermę drobiu (Gm, Osina). 502 562 378 

•	 Zakład hodowlany zatrudni brygadzistę 
-kierownika. Ferma Drobiu gmina Osi-
na. 511 731 352 

•	 Pilnie zatrudnię do prac brukarskich, 
atrakcyjne wynagrodzenie. Tel. 509 
608 831 

INNe  
•	 Sprzedam drewno suche tanio. 691 848 

026

•	 Drewno, bukowe, dębowe, pocięte, 
porąbane. Tel. 603 353 789 

•	 Sprzedam drewno opałowe. 667 788 
820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 kg. 790 
285 382

•	 Sprzedam drewno kominkowe olchę. 
730 744 751 

•	 Ogrodzenie ogrodowe, metalowe ram-
ka z katownika w srodku zbrojene /wzor/ 
prentowe wymiar 2,0m x 1,0 m+ slupek 
razem szt 16 oraz furtka 90 x 90cm z zam-
kiem ogrodzenie jest jeszcze zamonto-
wane cena za 1 kpl. 50 zl z powodu mo-
dernizacji ogrodzenia sprzedam - okazja ! 
stan dobry tel 691 686 772

•	 Piece gazowe c.o.vaillant z niemiec 
dwufunkcyjne wiszace po przegladzie 
serwisowym do mieszkania,domu cena 
od 1.200zl sprzedam tel 691 686 772 

•	 Piece gazowe c.o tylko ogrzewanie sto-
jace zeliwne lub wiszace niemeckie vail-
lant zaplon elektroniczny wysoka jakosc 
do mieszkania,domu,sklepu itp po prze-
gladzie serwisowym cena od 1.000 zl tel 
691 686 772

•	 Sprzedam organy Yamaha YPT - 230, bar-
dzo mało używane, w pudełku. tel 605 
522 340

•	 Sprzedam łóżko dziecięce z szufladami, 
półkami, z materacem - kolor szaro bia-
ły wymiary: dł. 223 cm, szer. 95 cm,wys. 
110 cm, oraz biurko do kompletu, tel. 605 
522 340

•	 Sprzedam odkurzacz piorący ZELMER 
WODNIK QUATTRO 616.6, elementy pio-
rące nieużywane nowe, cena do uzgod-
nienia, tel. 605 522 340

•	 Sprzedam dywan, kolor brązowy jednoli-
ty, wymiar 3,5*2,15 m, cena do uzgodnie-
nia, tel. 605 522 340

•	 Przyjmę telewizor i radio. 573 943 221

•	 Kupię zbiornik na wodę z wężownicą do 
podłączenia do kuchenki. Tel. 660 206 
833

•	 Szkółka w Karsku poleca drzewa owoco-
we 3-4 letnie owocujące, w pojemnikach 
już od 20 zł/sztukę, tuja szmaragd wyso-
kość 70-80 cm po 10 zł/sztukę. 606 106 
142 

•	 Karp kroczek sprzedam. 91 39 182 97 

•	 Sprzedam łóżko piętrowe i 1 pojedyncze 
drewniane. 697 134 306 

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

Na sprzedaż dom 400 m2

w Nowogardzie

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:

kontakt: 785 601 002

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy

Sprzedam mieszkanie 
własnościowe w centrum 

Nowogardu o pow. 60 m2, 
IV piętro – cena 210 tys. zł. 

Tel. 608 392 453

Drewno opałowe 
liściste mieszane
 tanio sprzedam 

 506 012 706, 
506 012 704

ADN Sp. z o.o. ul. Zamkowa 20 
72-200 Nowogard

Zatrudni: 
pracownika drogowego, brukarza

Wymagania: prawo jazdy kat. B 
Tel. 609 124 162 • e-mail: adn1@op.pl
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INFOrmaTOr lOkalNY - NOWOGarD
Telefony alarmowe
Policja  - 997, 112
Komisariat Policji Nowogard - 91 57 92 316
Straż pożarna  - 998
Posterunek PSP Nowogard - 91 39 20 118
Pogotowie ratunkowe - 999
Stacja Pogotowia Ratunkowego 
w Nowogardzie - 91 43 26 103
Pogotowie gazowe  - 992
Pogotowie energetyczne - 991
Pogotowie wodn.-kanal. (PUWiS) 
 - 91 39 20 711; 994

Dyżur nocny
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna   
 - 91 39 78 430; 
 609 361 999; 
 665 283 928

Przychodnie - poradnie
Szpital - centrala - 91 39 21 356
Praxis - SZOZ - 91 39 20 787
Praxis - Centrum 
okulistyczno-optyczne - 91 39 27 272
POZ Przychodnia przyszpitalna  
 - 91 39 21 800 
 91 39 21 806
Medyk - 91 39 22 921
PRAXIS 2 - M. Drobińska - 91 39 25 943
NZOZ “Sanus” - 91 39 26 960
NZOZ “Pro-med” - 91 39 26 740
NZOZ “Leks” - 91 39 25 525
NZOZ “Baby-med”  - 91 39 26 013
Mardent - gabinety lekarskie  
 - 91 39 22 633
Revital - Ośrodek Rehabilitacji 
i Odnowy Biologicznej - 91 39 21 467; 
 609 456 577
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne 
 - 91 39 20 926
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
dzieci, młodzieży i ich rodzin 
 - 91 39 20 743
Warsztaty terapii zajęciowej - 91 39 25 282
Zakład domowej opieki długoterminowej - 
91 39 26 531; 
 509 142 650
Stomatologia
Praxis - Centrum stomatologiczne  
 - 91 39 26 999
Pracownia protetyki stomatologicznej
Danuta Drapikowska  - 91 39 26 870
Protetyka stomatologiczna 
- Elżbieta Wysocka 
i Kazimierz Trojanowski - 91 39 26 107
“Nowo-dental” B. Szulejko  
 - 91 39 21 467
“Dental - med”  - 91 39 22 098; 
 504 069 800
Lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz  
 - 91 39 25 003; 
 603 705 630
Lek. Stom. Andrzej Rynkiewicz
pogotowie stomatologiczne - 607 771 777
lek. Stom. D. Wałęga - Bąk - 604 441 609
lek. stom. A Mogilnicka - 506 606 955
lek. stom. E. Rosa - 532 512 703
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 39 26 639
lek. stom. M. Andrzejewska - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 601 736 804

Urzędy
Urząd Miejski  
 - 91 39 26 200
Biuro Obsługi Interesanta w UM  
 - 91 39 26 214
Biuro Rady w UM - 91 39 26 210

Urząd Stanu Cywilnego - 91 39 26 230
Wydział Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środow. 
 - 91 39 26 243
Wydział spraw społecznych i obywatelskich
Meldunki - 91 39 26 213
Dowody osobiste - 91 39 26 215
Zarządzanie kryzysowe - 91 39 26 234
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
Geodezji i Rolnictwa - 91 39 26 226
Wydział Rozwoju Lokalnego, 
Funduszu, Kultury i Sportu - 91 39 26 293
Wydział Inwestycji i Remontów  
 - 91 39 26 241
Biuro Podatków i Opłat - 91 39 26 217
Referat Edukacji - 91 39 25 464
Zarząd Budynków Komunalnych  
 - 91 39 26 267
Powiatowy Urząd Pracy f/Nowogard 
 - 91 39 21 376;  
 91 39 21 813
Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii - 91 39 21 118
w nagłych wypadkach - 609 740 647

Wydział komunikacji
Rejestracja pojazdów - 91 57 92 702
Prawo jazdy - 91 57 92 703
Fax - 91 39 21 852

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik - Dorota Maślana - 91 39 26 248
Świadczenia rodzinne
- A. Lalik  - 91 39 26 268
Dział usług opiekuńczych 
- B. Ziółkowska - 91 39 20 200

Poczta
ul. 3 Maja - 91 39 21 300; 
 91 39 21 183
ul. Warszawska - 91 39 20 834

Nadleśnictwo Nowogard - 91 39 20 640
Zakład karny Nowogard - 91 43 26 600

Gabinety weterynaryjne
Danuta Czerwińska
ul. J. Wybickiego 2 - 91 39 23 786
Animal-Vet
ul. Zielona - 666 135 133
Janusz Soroka
ul. L. Okulickiego 6  - 570 656 616
Zdzisław Truszyński
ul. T. Kościuszki 21 - 91 39 21 801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 38 - 91 39 20 814
Szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1 - 91 39 26 270
Szkoła Podstawowa nr 2 - 91 39 26 274
Szkoła Podstawowa nr 3 - 91 39 26 291
Szkoła Podstawowa nr 4 - 91 39 23 028
SP w Długołęce - 91 39 10 492
SP w Orzechowie - 91 39 10 994
SP w Strzelewie - 91 39 10 224
SP w Żabowie - 91 39 10 694
SP w Błotnie - 91 39 10 190
SP w Wierzbięcinie - 91 29 10 795
I Liceum Ogólnokształcące - 91 39 20 213
Liceum Ogólnokształcące nr II - 91 39 25 107
ZSP im. Stanisława Staszica - 91 39 21 162
Prywatne Publiczne Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych; 
Niepubliczna Szkoła Policealna  
 - 91 39 26 691
Prywatne Liceum Ogólnokształcące
 Zaoczne Centrum Edukacji Zdroje  
 - 91 39 25 494

Prywatne Policealne Studium Zawodowe  
 - 91 39 22 181
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  
 - 91 39 20 108

Przedszkola i żłobki
Przedszkole nr 1
ul. Żeromskiego - 91 39 26 286
Przedszkole nr 3
ul. J. Poniatowskiego - 91 39 26 288
Przedszkole nr 4
ul. T. Kościuszki - 91 39 26 287
Zielone Przedszkole
ul. Zielona - 91 39 26 691; 
 505 388 292
Artystyczne Przedszkole 
Kraina Fantazjiul. Gen. J. Bema - 660 797 838
“Promyczek” Specjalistyczny 
punkt przedszkolny, 
ul. Boh. Warszawy - 609 931 469
Niepubliczny Żłobek "Maluszkowo”
ul. ks. Racibora - 534 015 943
Niepubliczny “Malinowy Żłobek”
ul. Boh. Warszawy - 604 873 917

kultura
Miejska Biblioteka Publiczna  
Dyrektor - 91 39 26 260
Czyt. dla dorosłych - 91 39 26 261
Nowogardzki Dom Kultury  
Sekretariat - 91 39 26 283
Biuro kina/ dział imprez i promocji 
 - 91 39 25 779
Kasa - 91 39 26 262

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP - 91 39 26 370; 
 506 081 328
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego   
 - 91 39 21 004
Parafia pw. MB Fatimskiej  
 - 91 39 21 592

Usługi pogrzebowe 
J. Furmańczyk, Zakład Pogrzebowy  
 - 91 39 21 767
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  
 - 692 354 065
MEMORIS G. Śmigiel - 693 230 190

apteki
Centrum Zdrowia
ul. 700-lecia - 91 57 62 139
Majowa
ul. 3 Maja - 91 30 70 708
Cefarm
ul. Plac Wolności - 91 39 20 203
Cardia
ul. 700 - lecia - 91 39 21 330
Niebieska
ul. 15 Lutego - 91 43 26 177
Asa
ul. Warszawska - 91 39 20 494
Niebieska 2
ul. Kościuszki - 91 57 90 830
Nowa Farmacja
ul. Bohaterów Warszawy - 91 57 30 437

Taksówki - 91 39 20 260

Pomoc drogowa
Grzegorz Irzymski - 91 39 22 402; 
 601 893 944
Andrzej Słomski - 665 770 442
Krzysztof Pietrzak - 601 938 293
R&J MIX - 608 731 620

Urząd Gminy
Wójt - 91 39 10 390
Kierownik USC, St. ds. obywatelskich
 i ewidencji ludności  - 508 499 549
St. ds. podatków i opłat  - 508 499 661
St. ds. zarządzania kryzysowego, obrony cy-
wilnej i ochrony środowiska  - 508 499 580
Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami  
 - 508 499 247
St. ds. obsługi organów Gminy, działalności 

gospodarczej, kultury i zdrowia  - 508 499 567
St. ds. funduszy zewnętrznych, promocji, 
turystyki i sportu  - 508 499 620
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik Anna Kaliczyńska - 508 499 534
Pracownicy socjalni - 508 499 561
 508 499 483
Asystent rodziny Patrycja Bielej - 508 499 621
Gminna Biblioteka Publiczna
Kierownik Krzysztof Górecki - 91 39 10 305

Szkoła Podstawowa im. B. Malinowskiego
Dyrektor Tatiana Olbert - 91 39 10 389
Sekretariat - 91 39 10 380
Przychodnie
NZOZ “Proximus” - 91 39 10 310
Punkt apteczny - 91 39 11 611
Poczta - 91 39 10 323
Parafia pw. NP NMP w Osinie - 91 39 10 386

INFOrmaTOr lOkalNY - OSINa

Materiał                                      cena do 100 kg cena powyżej 100 kg
1. Miedź                   18,00 zł/kg               19,00 zł/kg
4. Mosiądz       11,00 zł/kg               11,50 zł/kg
5. Akumulatory         2,50 zł/kg                 2,70 zł/kg
6. Felgi aluminiowe        4,80 zł/kg                 5,00 zł/kg
7. Ołów          5,20 zł/kg                 5,50 zł/kg
8. Aluminium elektryczne       5,00 zł/kg                5,50 zł/kg
9. Aluminium grube        4,20 zł/kg                4,50 zł/kg
10. Aluminium niesort       3,80 zł/kg                4,00 zł/kg
Materiał                                      cena do 1000 kg cena powyżej 1000 kg
1. Złom cienki (blacha)      0,58 zł/kg                0,60 zł/kg
2. Złom gruby (wsad, żeliwo)           0,78 zł/kg                0,80 zł/kg

Skup hurtowy metali kolorowych 

Przy wadze ok. 1000 kg metali kolorowych ceny do negocjacji

Firma P.P.U.H. Oskar Bonda w Nowogardzie • ul. Nadtorowa 14b

Płatne gotówką od ręki
więcej informacji  tel. 511 444 559

Do wygrania BON O WARTOŚCI 20 ZŁ do odebrania w Redakcji DN.
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowane 
prace do redakcji Dziennika.
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Imię i nazwisko .......................................................................................  tel. ...............................................................  

ROZWIĄZANIE .................................................................................................................................................................
Kupon wraz z rozwiązaniem należy dostarczyć do redakcji. Spośród nadesłanych kuponów zostanie wyloso-

wana nagroda książka ufundowana przez Wydawnictwo Zapraszamy   pn-pt 8:00-18:00

Dewocjonalia - stoisko w sklepie

poleca
Różańce, 
Lichtarze

                Świece do chrztu, itp.

krZYŻÓWka z książką

małgorzata Łatka 
maTNIa

„Matnia” to zaskakujący krymi-
nał, który zaostrzy wasz apetyt na 
dostrzeganie tego, co niewypo-
wiadane… Makabryczne odkry-
cie nad Wisłą mobilizuje całą kra-
kowską policję i elektryzuje opi-
nię publiczną. Zmasakrowane 
ciało uniemożliwia identyfikację. 
Komisarz Jakub Zagorski i jego 
partner jeszcze nie wiedzą, że to 
będzie jedna z trudniejszych 
spraw w ich karierze. Czy sięgną 
po nietypowe rozwiązanie i po-
proszą o pomoc specjalistkę od 
mowy ciała – Lenę Zamojską, któ-
ra właśnie pojawiła się w Krako-
wie? Lena chce ułożyć sobie na 
nowo życie. Jej wiedza na temat 
mowy niewerbalnej już raz po-
mogła policji zidentyfikować za-
bójcę zwanego Kamforą, lecz ko-
bieta od czasu spotkania z nim 
twarzą w twarz żyje w ciągłym 
strachu. Chcąc uporać się z de-
monami przeszłości, na własną 
rękę zaczyna zgłębiać sprawę 
sprzed lat, dotyczącą Kamfory i 
jego obsesji…

ROZPOZNAJ MORDERCĘ, NIM 
BĘDZIE ZA POŹNO.

Pionowo:
1. rodzaj harmonii
2. słowo nie dla pary młodych
3. detaliczna lub hurtowa
4. e pół tonu wyżej
5. cenny wisior
6. czuć po burzy
7. amerykański tygodnik
8. miasto nad Eufratem
9. wąż R. Kiplinga
10. Zelnik, aktor
11. smoli kominiarza
12. inaczej aluminium
13. wypływa z jeziora Ładoga
14. żaba olbrzymia
15. bombowy sznurek
16.. przestrzeń radiowa
17. płynne przejście między dźwiękami
18. głowy
19. słaba karta
20. autor dramatu
21. stolica Falklandów nad Atlantykiem
22. Henry, amerykański polityk (1777-1852)
23. Skarga jako zakonnik
24. najcięższy z latających ptaków
25. Harold, komik filmowy
26. ... Sumac, piosenkarka
27. skrócona nazwa kilograma
28. np. ind
29. na nich szminka
30. obecnie Sur w Libanie

31. Pakula lub Parker
32. kość dużych rozmiarów
33. składana podczas tarła
34. „... Tadeusz”
35. migotanie żarówki
36. koniec rei
37. świeca w ozdobnej osłonie
38. miasto w Holandii
39. naszyjnik
40. samolot pasażerski, autobus po-
wietrzny
41. „Wielki ...”, film
42. przesieka leśna
43. karciane serduszko
44. palny krzemowodór
45. mąż Penelopy
46. potrawa z jajek
47. człowiek surowy
48. imię żony Johna Lennona
49. nachylenie warstw skalnych
50. palma krzaczasta
51. dolna część dachu
52. słone jezioro w Turcji
53. zielone miejsca na pustyni
54. z legendą w atlasie
55. świętuje 5 V

Poziomo:
56. wieczne pretensje
57. żegluga przybrzeżna,
wzdłuż brzegów

58. popularna pasta do zębów
59. wzburzona morska toń
60. Wiktor, rysownik
61. piłka metalowa do wycinania otworów
62. popularne klocki dla dzieci
63. fizyk, który stał się jednostką
64. tłuszcz roślinny
65. przywódca drużyny Wikingów
66. imię Turgieniewa
67. uosobienie pokoju
68. zalepia uszy
69. kwasy w komórce
70. wódz Hunów, twórca potężnego 
państwa od Kaukazu po Ren
71. miasto w Hiszpanii
72. ogon zająca
73. sąsiadka Łotyszki
74. liczony w sklepie
75. mała Aleksandra
76. port lotniczy Osaki
77. zwierzyniec
78. imię Rusha, piłkarza
79. litera alfabetu greckiego, igrek
80. do obierania ziemniaków
81. księga praw Judaizmu
82. imitacja towaru w sklepie
83. model Forda
84. uprowadzona przez Parysa
85. ostatni film Gołębiewskiego
86. stolica Ghany
87. dzieła literackie lub muzyczne

88. grupa wysp wulkanicznych na Oce-
anie Spokojnym, w archipelagu Kardiny
89. wachlarz japoński
90. zwyczaj witania wiosny
91. trzecia po prekambrze i paleozoiku 
era w dziejach Ziemi
92. sportowiec czeladnik
93. ischias
94. góra Zeusa
95. się niesie po ukraińskim lesie
96. mecenat, kuratela
97. deportacja
98. starofrancuska forma poetycko-mu-
zyczna
99. tybetański ludzki kozioł ofiarny
100. podoficer
101. wiertarka dentysty
102. wulkan na wyspie Mindano
103. dawna stolica Japonii
104. patetyczny utwór poetycki
105. długowłosy kot
106. słynny z prawości król Eginy
107. twórca religii Sikhów
108. bywa podgorączkowy

PODPOWIEDŹ: AIRBUS, ATTYLA, CLAY, 
LAUBZEGA, NANAK, STANLEY

rozwiązanie krzyżówki dla do-
rosłych : Koniec dowodzi czynów

Urszula Kaczmarek, Paweł Raj-
szel, Halina Stefańska, Sławomir 
Skowroński, Maria Kloch, Natalia 
Furmańczyk, Szymon Rybarczyk, 
Zdzisława Chocian, Lucyna An-
drzejczak, Malwina Bryndza, Rena-
ta Wiertalak, Dorota Rosa, Pelagia 
Feliksiak, Marek Kozioł 

Nagroda książkowa: Dorota 
Rosa

Zwycięzcy prenumerata :Sła-
womir Skowroński,Urszula Kacz-
marek

GAZETY dla zwycięzców loso-
wania do odebrania w redakcji, 
ul. Boh. Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Ania Stępień, Julia Furańczyk, 

Adriana Bernatowska, Nadia Gren-
da

Zwycięzca: Adriana Bernatow-
ska
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Informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40

Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)

Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D

Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 

7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

regularna linia meTrO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna 
 Tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firma Usługowo- Handlowa adam Fedeńczak
Tel 91 39 26 925, 502 026 999

ND- SZCZeCIN 4:50(D), 5:55(E), 6:40(7), 6:55(D), 7:25(7), 7:50(D), 8:00(E), 8:20(7), 
8:35(D), 9:10(E,7), 10:05(E), 10:35(E,7), 11:31(D),  11:40(7), 12:10(E), 12:20(7), 
12:55(D,7), 13:10(D), 13:20(E,7), 14:05(D), 14:20(E,7), 15:40(D), 16:05(7), 16:20(E,7), 
16:50(D), 17:50(E,7), 18:20(E,7)
SZCZeCIN- ND 6:10(D), 7:30(E), 8:30(D,7), 9:00(7,R), 9:25(E), 10:05(D,7), 10:35(E,7), 
11:40(E), 12:10(D), 12:25(E,7), 13:20(7), 13:35(D), 13:50(E,7,R), 14:35(D), 14:50(E,7), 
15:15(D,7), 15:55(D), 16:15(6,7), 16:35(D), 17:40(D,7), 18:05(E,7,R), 19:15(D), 19:40(E,7), 
20:15(E,7)
ND- reSkO 6:30(S), 7:50(S), 10:10(7), 12:30(S), 14:30(S), 15:10(E), 19:15(E)
reSkO- ND 6:45(7,SZ), 7:10(S), 7:15(E,SZ), 8:30(S), 11:35(7,SZ), 13:00(S), 15:05(S), 
15:40(E,7,SZ)
GOlCZeWO- ND 7:10(S), 13:30(S), 14:45(S)
ND- GOlCZeWO 7:50(S), 14:15(S), 15:30(S)
ND- STarGarD 6:50(D), 10:15(D), 13:40(D)
STarGarD- ND 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
ND- DOBra- ŁOBeZ- PŁOTY- GrYFICe 6:00(D)
ND- SŁaJSINO- raDOWO- ŁOBeZ 6:35(D)
ŁOBeZ- DOBra- ND 15:00(D)
ŁOBeZ- SŁaJSINO- ND 15:35(D)

D- kursuje od pon. Do pt. Oprócz świąt
E- kursuje od pon. Do soboty oprócz świąt
S- kursuje w dni nauki szkolnej
R- kurs do Reska
SZ- kurs do Szczecina
6- kursuje w soboty
7- kursuje w niedziele

rOZkŁaD JaZDY BU SÓW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, 

rafał kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca
ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

rozkład jazdy komunikacji miejskiej

rOZkŁaD JaZDY PkP
kierunek Szczecin Główny:

Godz. Odjazdu:
Nowogard

Stacje pośred-
nie:

Przystanek 
końcowy:

Szczecin Głów-
ny

04:50
pon.-piąt.

Wyszomierz, 
Osina, 
Mosty, 

Goleniów, 
Kliniska, 

Szczecin Dąbie, 
Szczecin Zdroje, 

Szczecin Port 
Centralny,

05:48

06:36
pon.-sob. 07:38

07:47
pon.-niedz. 08:59

10:21
pon.-niedz. 11:34

14:27
pon.-niedz. 15:40

16:36
pon.-niedz. 17:49

18:39
pon.-niedz. 19:55

kierunek kołobrzeg:

Godz. Odjazdu:
Nowogard

Stacje pośred-
nie:

Przystanek 
końcowy:
kołobrzeg

07:48
pon.-sob.

Żabowo, 
Płoty, 

Baszewice, 
Gryfice, 
Gąbin, 

Trzebiatów, 
Bieczyno Po-

morskie,
 Karcino, 

Głowaczewo, 
Stary Borek, 

Kołobrzeg Sta-
dion

09:02

09:20
sobota,niedziela 10:29

11:49
pon.-niedz. 13:00

13:47
pon.-piąt. 15:07

15:56
pon.-niedz. 17:15

17:57
pon.-niedz 19:19

20:23
pon.-sob. 21:37

21:55
pon-piąt., nie-

dziela
1 przesiadka

22:59

Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 7:05 8:05 11:10 12:15 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 7:06 8:06 11:11 12:16 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 7:08 8:08 11:13 12:18 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 7:09 8:10 11:14 12:19 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:11 8:12 11:16 12:21 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:12 8:14 11:17 12:22 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:13 8:15 11:18 12:23 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:15 8:17 11:20 12:25 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < < 8:18 < 12:27 < < 16:07 < <
10 Dworzec PKS < < < < < < < < < < <
11 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:16 8:19 11:21 12:29 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
12 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:17 8:20 11:22 12:30 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
13 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:18 8:21 11:23 12:31 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
14 ul. Ogrodowa < 6:20 < < 11:25 12:33 13:45 15:10 16:13 17:10 <
15 ul. Poniatowskiego < 6:21 < < 11:26 12:34 13:46 15:11 16:14 17:11 <
16 ul. Żeromskiego 5:42 6:22 7:20 8:23 11:27 12:35 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
17 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:23 7:21 8:24 11:28 12:36 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
18 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:24 7:22 8:25 11:29 12:37 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02
19 ul. Radosława 5:45 6:25 7:27 8:26 11:35 12:40 13:55 15:17 16:20 17:15 18:03

 OS. BEMA –  UL. KOŚCIUSZKI 36 -  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

z powrotem
POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 26 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:28 8:39 11:45 12:50 14:30 15:30 16:30 17:25 18:10
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:29 8:40 11:46 12:51 14:31 15:31 16:31 17:26 18:11
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:31 8:42 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:33 8:44 11:48 12:53 14:33 15:33 16:33 17:28 18:13
5 ul. Ogrodowa < 6:35 7:35 8:46 11:50 12:55 < 15:35 16:35 17:30 <
6 ul. Poniatowskiego < 6:36 7:36 8:47 11:51 12:56 < 15:36 16:36 17:31 <
7 ul. 700 Lecia 5:49 6:38 7:38 8:49 11:53 12:58 14:35 15:38 16:38 17:33 18:15
8 ul. 5-go Marca 5:51 6:40 7:40 8:51 11:55 13:00 14:37 15:40 16:40 17:35 18:17
9 ul. Kościuszki 36 5:53 6:42 7:42 8:53 11:57 13:02 14:39 15:42 16:42 17:37 18:19

10 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:43 7:43 8:54 11:58 13:03 14:40 15:43 16:43 17:38 18:20
11 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:44 7:44 8:55 11:59 13:04 14:41 15:44 16:44 17:39 18:21
12 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:45 7:45 8:56 12:00 13:05 14:42 15:45 16:45 17:40 18:22
13 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:46 7:46 8:57 12:01 13:06 14:43 15:46 16:46 17:41 18:23
14 ul. Bema 9 5:58 6:47 7:47 8:58 12:02 13:07 14:44 15:47 16:47 17:42 18:24
15 Osiedle Bema 5:59 6:48 7:48 8:59 12:03 13:11 14:45 15:48 16:48 17:43 18:25

OBJAŚNIENIA:

 UL. RADOSŁAWA –  UL. KOŚCIUSZKI 36 –   OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM
SZ 25

1
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

 DWORZEC PKS – OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM
SZ 25

1
E, F

1 Osiedle Bema 9:00
2 ul. Bema 1 9:01
3 ul. Armii Krajowej 17 9:03
4 ul. Kościuszki 36 9:04
5 ul. Wojska Polskiego 4 9:05
6 ul. Kościelna 9:06
7 Dworzec PKS 9:08

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

LP Dworce i przystanki

 OS. BEMA –  DWORZEC PKS

OS. Bema – Ul. kOŚCIUSZkI 36 - Ul. raDOSŁaWa

Ul. raDOSŁaWa – Ul. kOŚCIUSZkI 36  - OS. Bema

DWOrZeC PkS - OS. Bema OS. Bema - DWOrZeC PkS

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
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FIRMA JOGA  •  ul. Górna 4  •  72-200 Nowogard  
 Tel./Fax 91 39 25 501  •  695 100 700  •  695 400 600

Wyposaż swój dom w OKNA PCV 
o najwyższym standarcie światowym, 

dzięki którym obniżysz koszty ogrzewania
z profilu 

ALPHALINE  
profil 6 komorowy w kl. A
z wkładem termicznym 
i uszczelką środkową 
gwarantującą doskonałą 
szczelność

Do produkcji okien 

nie stosujemy pro�lii

z recyklingu !!!

i wysokiej jakości
OKUCIA MACO

Ponad 22 lat doświadczenia w produkcji okien. ZAUFAJ specjalistom! 

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

USŁUGI REMONTOWO-
-BUDOWLANE 

kompleksowe wykończenie 
domów, wnętrz, poddaszy. 
Tel. 696 014 937

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
8.00 – 20.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 8.00 – 16.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

BANERY
WYDRUKI na folii One Way Vision, naklejki te

l. 9
1 5

77
 20

07
gr

a�
k@

do
mj

ud
y.p

lNAJTANIEJ w okolicy
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POLSKI WYDAWCA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

żyto, pszenżyto, jęczmień, 
owies, rzepak, łubin, gryka, groch, 

len, kukurydzę oraz słonecznik.

Sami odbieramy, szybka płatność, 
konkurencyjne ceny.

Wapno nawozowe granulowane
w najlepszej cenie na rynku. 

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B

e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl

Skup zbóż: 
91 43 57 720, 602 21 21 25

Transport: 662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160

Kogo i za co będą 
wozić

R E K L A M A
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

Śmigiel Ryszard

ŚR

KOMPLEKSOWE  USŁUGI
& ŚMIGIEL

Zakład Kamieniarski
- Nagrobki - Grobowce - Parapety - Schody

Kwiaciarnia
- Znicze - Kwiaty - Wiązanki - Wieńce

Tel. 601 595 069, 91 392 18 14
     e-mail: puhp.smigiel@wp.pl
   www.kamieniarstwo-smigiel.pl

Korzystając z naszych usług pogrzebowych zyskasz
-10%  RABATU  NA  USŁUGI  KAMIENIARSKIE

UL. CMENTARNA 3,  72-200 NOWOGARD

       Usługi Pogrzebowe 
        Grzegorz Śmigiel
- Trumny - Urny - Ekshumacje - Przewozy
         Obudowy - Krzyże - Tabliczki

Kontakt całodobowy: 693 230 190
      e-mail: memoris.zp@o2.pl
            www.memoris.eu

OgłOszEniE

Wirtualna 
skuteczność 
odwodnienia Dali kasę na działki 

Uwaga najbliższe 
bezpłatne porady 
prawne w piątek

godz. 13.00-15.00
w redakcji ul. Boh. Warszawy 7A

(informujemy, że godziny dyżurów radcy 
prawnego mogą ulegać zmianom)

Uwaga zmiany 
funkcjonowania 
KANCELARII 

RADOSŁAW GÓRSKI 
Dyżury w Nowogardzie 

odbywają się w kancelarii 
przy ul. 700 lecia 24/5 

w każdy wtorek i czwartek 
od 17.00 do 20.00, 

a w innych godzinach i terminach 
po telefonicznym uzgodnieniu. 

nowy nr tel. do biura w Nowogardzie: 
+48 91 578 49 01; +48 600 071 236

Wylali zawartość 
szamba pod ratuszem

Śmierdziało, że ciężko 
było oddychać

 s. 3
Płonęły trawy

 s. 3

8 dużych pożarów

Zabrakło 
empatii?

 s. 6
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   Kronika policyjnanasza sonda  
W naszej sondzie zapytaliśmy przechodniów w Nowogar-
dzie, co sądzą o nagrodach, jakie ostatnio przyznali sobie 
politycy rządu RP? Zapytaliśmy także, czy wynagrodzenia 
władz samorządowych powinny być upublicznione? 

Pani Marta: Nagrody, jakie 
przyznali sobie politycy są zdecy-
dowanie za duże w porównaniu z 
ich pracą. Powinni je zwrócić do 
budżetu państwa. Natomiast wy-
nagrodzenia naszych lokalnych 
władz samorządowych uważam, 
że powinny zostać ujawnione, 
ponieważ są to osoby publiczne, 
a nagrody są przekazywane z bu-
dżetu, w tym przypadku z gminy. 

Pan Michał z synem Mikoła-
jem: Nagrody, które wzięli politycy 
są pieniędzmi z naszych podatków. 
Nagrody te są o wiele za duże do 
wyników ich pracy. Z kolei wyna-
grodzenia dodatkowe naszych sa-
morządowców powinny być upu-
blicznione, jeżeli np. przekraczają 
określoną kwotę np. 3 tysiące zło-
tych. 

Pan Andrzej: Uważam, że po-
litycy nie powinni otrzymać tych 
nagród. A już z pewnością nie aż 
takich olbrzymich kwot. Nato-
miast wynagrodzenia władz sa-
morządowych powinny zostać 
ujawnione, wtedy być może bar-
dziej przykładaliby się do pra-
cy, bo wiedzieliby, że ludzie będą 
komentować niesłuszność m.in. 
nagród, co może mieć wpływ na 
kolejne wybory. 

Pani Weronika: Nagrody, któ-
re otrzymali politycy w ostatnim 
czasie, są zdecydowanie za wyso-
kie. Uważam, że powinny one zo-
stać zwrócone do budżetu Państwa. 
Czy nagrody samorządowców po-
winny być ujawniane? Nie wiem. 
Może powinno to być uzależnione 
od wysokości tych nagród.

Rozmawiała Dorota Śmieciuch

W TYCH DniACH ODEszLi DO WiECznOŚCi

Józef Adamiak: lat 81, zmarł 4.04.2018r., pogrzeb odbył się 
7.04.2018 r., na cmentarzu w Nowogardzie.

Jadwiga Głowacka: lat 70, zmarła 5.04.2018r., pogrzeb odbył się 
7.03.2018 r., na cmentarzu w Nowogardzie.

Elżbieta Gołdyn: lat 60, zmarła 6.04.2018r., pogrzeb odbył się 
9.04.2018 r., na cmentarzu w Nowogardzie.

Józef Urbański: lat 91, zmarł 8.04.2018r., pogrzeb odbędzie się 
10.04.2018 r., o godz. 15:00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Halina Winczewska: lat 86, zmarła 6.04.2018r., pogrzeb odbędzie 
się 12.04.2018 r., o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Władysława Berezowska: lat 59, zmarła 7.04.2018r., pogrzeb od-
będzie się 12.04.2018 r., o godz. 12:00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Informacje przekazał 
Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

31.03.2018 r.
godz. 09:00
Jarosław K. zam. Nowogard 

zgłosił o przywłaszczeniu telefonu 
marki Samsung Galaxy S6 o war-
tości 1.100 zł. Postępowanie pro-
wadzi KP Nowogard.

02.04.2018 r.
godz. 18:43
Jan K. (zam. N. powiat gole-

niowski) zawiadomił o zbezczesz-
czeniu pomnika poświęconego 
Kombatantom RP, poprzez na-
malowanie na nim w pięciu miej-
scach najprawdopodobniej za po-
mocą szablonu graffiti w kolorze 
czerwonym o treści: „RAZ SIER-
PEM RAZ MŁOTEM CZERWO-
NĄ HOŁOTE”. Straty nieustalone 
na szkodę Urzędu Miasta i Gmi-
ny Nowogard. Postępowanie pro-
wadzi KP Nowogard.

03.04.2018 r.
godz. 18:14
Kierujący pojazdem m-ki Vo-

lvo Paweł G. uderzył w drze-
wo za miejscowością Ostrzyca. 
Patrol OPI KP Nowogard pod-
czas obsługi zdarzenia drogowe-
go ujawnił, iż kierujący samocho-
dem marki Volvo Paweł G. lat 31 
(zam. B. powiat łobeski) znajdu-
je się w stanie nietrzeźwości 0,60 
mg/l. Postępowanie prowadzi KP 
Nowogard.

04.04.2018 r.
godz. 19:10
Edyta C. zam. Nowogard po-

wiadomiła o kradzieży dwóch 
sztang papierosów m-ki West i 
Marlboro wartości 3078 zł, przez 
n/n mężczyzn z kiosku przy ul. 
Kościuszki w Nowogardzie.

05.04.2018 r.
godz. 19:00

Kradzież w sklepie spożywczo 
- alkoholowym przy ul. 3 Maja w 
Nowogardzie artykułów alkoho-
lowych oraz papierosów o łącznej 
wartości 477 zł.

06.04.2018 r.
godz. 10:08
Jerzy M. zgłosił o zaistniałej ko-

lizji drogowej na ul. Boh. Warsza-
wy koło sklepu Lewiatan, w której 
udział biorą dwa pojazdy, Toyota 
Yaris i Kia. Sprawcę ukarano man-
datem karnym.

godz. 14:00
Tadeusz S. zam. Nowogard 

zgłosił o kradzieży 3 sztang papie-
rosów marki Marlboro ze sklepu 
spożywczo - monopolowego przy 
ul. Zamkowej w Nowogardzie. 
Straty w wysokości 495 zł,

na szkodę zgłaszającego.
godz. 17:00
Henryk K. (zam. N. powiat go-

leniowski) powiadomił o włama-
niu do garażu przy ul. Ks. J. Ponia-
towskiego, poprzez zerwanie sko-
bla w drzwiach z wnętrza, którego 

n/n sprawca dokonał zaboru pod-
kaszarki spalinowej n/n m-ki war-
tości 500 zł. Postępowanie prowa-
dzi KP Nowogard.

godz. 18:00
Leszek P. zam. N. pow. gole-

niowski, powiadomił o włama-
niu poprzez zerwanie skobla w 
drzwiach do piwnicy przy ul. Ks. 
J. Poniatowskiego, z wnętrza któ-
rej n/n sprawca dokonał zaboru 
telewizora m-ki Samsung, bate-
rii zlewozmywakowej, torby tury-
stycznej oraz artykułów spożyw-
czych. Łączna suma strat 850 zł na 
szkodę zgłaszającego. Postępowa-
nie prowadzi KP Nowogard.

07.04.2018 r.
godz. 12:19
Grzegorz A. złożył zawiadomie-

nie o wykroczeniu dot. kradzie-
ży alkoholu i papierosów na łącz-
ną kwotę 334,42 zł, ze sklepu spo-
żywczego przy ul. Woj. Polskiego. 
Postępowanie prowadzi KP No-
wogard. 

 
KPP Goleniów

Kolizja przy ul. Boh. Warszawy, tyż przed przejściem dla pieszych

Uwaga 
zgubiono 

klucze 
Zgubiono klucz od samochodu 

ze skórzanym brelokiem widocz-
nym na zdjęciu. Uczciwego zna-
lazcę  proszę o zwrot mojej zgu-
by do redakcji DN. Przewidziana 
nagroda. 

Właściciel 

13 kwietnia 

Dzień Pamięci Ofiar 
Zbrodni Katyńskiej i 
rocznica drugiej masowej 
deportacji Polaków

Tego dnia odbędzie się uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy:

„Księża Archidiecezji Wileńskiej, którzy zginęli śmiercią 
męczeńską w czasie Drugiej Wojny Światowej”.

Uroczystą Mszę Święta odprawi 13 kwietnia 2018 r., o godzinie 
16:00, ksiądz Arcybiskup Andrzej Dzięga, Metropolita Szczecińsko - 
Kamieński.

Ta żywa lekcja historii odbędzie się w Sanktuarium św. Rafała Kali-
nowskiego w Nowogardzie.

Serdecznie zapraszamy:
Franciszka Kobylińska, Prezes Koła Sybiraków w Nowogardzie

Kazimierz Łukjaniuk, ksiądz Proboszcz - Kapelan Sybiraków
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NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

R E K L A M A
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

Masz problem, lub byłeś świadkiem 
ważnego wydarzenia?

skontaktuj się z naszą redakcją!
513 088 309,  91 392 21 65

gospodarstwo Rolne w Kościuszkach koło nowogardu  

zatrudni:
PRACOWniKÓW PRzY PRODUKCJi DROBiU

Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie.
CV proszę wysyłać na adres: biuro.ferma@wp.pl 

tel. kontaktowy 602 299 789

OgłOszEniE

OgłOszEniE

BADAniA 
PsYCHOLOgiCznE  

DLA KIEROWCÓW 
kat. C, C+E i D. 

Tel. 794 669 811

zATRUDniMY 
diagnostę samochodowego  

z uprawnieniami lub kandydata 
– oferujemy pomoc w zdobyciu uprawnień 

i atrakcyjne zarobki. 
Informacje pod nr tel. 601 275 900 

sPRząTAniE: 
biuro – mieszkanie 

– domy – tereny zielone, 
ogrody. 

Tel. 601 544 530 

Osiem pożarów w ciągu weekendu 

Płonęły trawy i nieużytki 
W miniony weekend strażacy aż osiem razy wyjeżdżali do gaszenia płonących nieużytków. Trawy płonęły głównie w okolicach wsi, ale były też gaszone w 
samym Nowogardzie. Niestety trzy zdarzenia zostały zakwalifikowane, jako podpalenia. 

Strażacy w trakcie dogaszania nieużytków, które płonęły w okolicy Wyszomierza. Fot. OSP Osina.

Do pierwszego pożaru trawy 
doszło w okolicy pobocza drogi 
S6, tuż za Nowogardem, w piątek 
po godz. 13.00. Później już było 
spokojnie, ale tylko do soboty 
(07.04), późnego popołudnia. Już 
o godz. 16.31 wybuchł pożar nie-
użytków w okolicy ul. Jana Pawła 
II, dwie godziny później do takie-
go samego zdarzenia doszło koło 
Miętna. Przed godz. 22.00, znów 
trzeba było gasić trawy- tym ra-
zem w Konarzewie. Wcale spo-
kojniej nie było następnego dnia, 
w niedzielę (8.04). Pierwsze we-
zwanie do płonących nieużytków 
strażacy otrzymują z okolicy Dłu-
gołęki- godz. 13.36. Dwie godziny 
później znów wracają do Miętna, 
gdzie dzień wcześniej już gasili 
pożar traw. Tego dnia wyjeżdżają 
z posterunków jeszcze dwa razy: 
o godz. 15.53 rozpoczynają ga-
sić nieużytki koło Wyszomierza, 
a kilka minut przed 18.00 otrzy-
mują zgłoszenie, że płoną trawy 
znów w Nowogardzie- tym razem 
w ok. ul. Boh. Warszawy. Straża-
cy nie są jednak zaskoczeni tylo-
ma wyjazdami w ciągu trzech dni, 
i to o podobnym charakterze. 

- Pożary w miesiącach marcu do 
początku maja zdarzają się syste-
matycznie, co roku. Jest taki okres 
w ciągu roku, w którym na łąkach 
jest dużo materiału palnego w po-
staci wyschniętych po zimie po-
zostałości roślinnych takich jak 

trawy, krzewy itp. - informuje nas 
st. kpt. Marek de Weyher, Zastęp-
ca Naczelnika Wydziału opera-
cyjno – szkoleniowego, Komen-
dy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Goleniowie. 

 Nie wszystkie jednak pożary 
nastąpiły w skutek działania pro-
mieni słonecznych. 6 pożarów, 
jako przyczynę, dowodzący okre-
ślili jako nieustaloną. Natomiast 3 
pożary nastąpiły prawdopodob-
nie w wyniku podpaleń- informu-
je nas PSP w Goleniowie. 

Pozostaje zaapelować do 
wszystkich miłośników spędza-
nia czasu na świeżym powietrzu, 
zwłaszcza przy ogniskach i gril-
lach na otwartym terenie, aby jed-
nak unikali rozpalania ognia w ta-
kich miejscach, gdzie ryzyko wy-
buchu pożaru jest duże, a wybra-
li miejsca do tego przygotowane. 

A w Bodzęcinie czekają na po-
żar?

Są jednak takie miejsca, gdzie 
choć ludzie sami proszą o uprząd-
kowanie i skoszenie niebezpiecz-
nie porośniętych nieużytków, są 
zwyczajnie ignorowani. Przy-
kładem na to jest wieś Bodzęcin 
(gm. Osina). W bliskiej okolicy 
tej miejscowości, przy wjeździe 
po lewej stronie od strony drogi 
głównej, znajduje się spory obszar 
porośnięty suchą trawą. Teren na-
leży do dawnej ANR (obecnie 
KOWR). Już w zeszłym roku w tej 

sprawie interweniowali mieszkań-
cy, prosząc Agencję, aby skosiła 
nieużytek, zagrażający ich bezpie-
czeństwu. Minęło kilka miesięcy, 

a sprawa utknęła w administracyj-
nej matni- do tej pory suchej tra-
wy nie skoszono. Oby zrobiono 
to teraz, bo jak widać po minio-

nym weekendzie, nie tylko pogo-
da sprzyja pożarom, ale też niekie-
dy brak ludzkiej wyobraźni. 

Marcin Simiński

Śmierdziało, że ciężko było oddychać 

Szambo w centrum miasta 
Z niewyjaśnionych na razie przyczyn spory odcinek jezdni i chodnika przy ul. 700-lecia, w 
bezpośrednim sąsiedztwie ratusza został obryzgany śmierdzącymi osadami - prawdopo-
dobnie pochodzącymi z szamba. 

Do tego nietypowego i mało este-
tycznego wydarzenia doszło wczoraj tj. 
poniedziałek (9 kwietnia), wczesnym 
popołudniem. O sprawie poinformo-
wali redakcję czytelnicy, skarżący się 
nie tylko na brud na ulicy, ale potężny 
fetor porozrzucanej po jezdni brei. 

- Proszę podjechać koło ratusza, z ja-
kiegoś samochodu wyciekły chyba fe-
kalia, czy jakiś osad oczyszczalnia-
ny, strasznie śmierdzi, ciężko oddychać 
- mówi mężczyzna, mieszkaniec uli-
cy 700-,lecia, który zatelefonował do 
redakcji. Tajemnicza breja, wyraźnie 
cuchnąca kanalizą, była porozrzucana 
nie tylko w okolicy przejścia dla pie-
szych przy ratuszu, ale także koło bloku 
wojskowego, na samym środku jezdni. 

Pierwsze informacje wskazywały, że 

ten nieprzyjemny w zapachu i wyglą-
dzie bałagan na jezdni był wynikiem 
awarii wozu asenizacyjnego należącego 
do spółki PUWiS. Okazało się, że nasza 
lokalna firma nie ma z tym nic wspól-
nego, a gmina rzekomo zna winowajcę, 

który dopuścił się zanieczyszczenia uli-
cy w centrum miasta. Niemniej miasto 
to spółce PUWiS zleciło posprzątanie 
bałaganu, za co pewnie fakturą obciąży 
później „sprawcę” całego wydarzenia. 

MS

Spory fragment ul. 700-lecia, tuż przy ratuszu, upaprany śmierdzącą breją
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Caritas zaprasza 

Wydawka żywności- 
dziś i jutro  

PZC Caritas przy parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie 
zaprasza po odbiór nowej dostawy żywności. Dziś tj.  wtorek 10 marca, 
od godzin. 14.00, żywność będzie wydawana osobom o numerach od 1 
do 100. Natomiast jutro,  w środę 11 marca, wolontariusze Caritas za-
praszają osoby z listy od nr 101 do końca - także na godz. 14.00. Żyw-
ność będzie wydawana w tymczasowej siedzibie PZC Caritas w Domu 
Parafialnym przy ul. Kościelnej 1. 

PZC Caritas

gmina nowogard nabyła „więźniarkę”

Kogo ( i za co?) będą wozić?
Gmina Nowogard przejęła od naszego ZK 10-letni samochód służący dotychczas do prze-
wozu skazanych. Nie ma na razie bliższych informacji na temat, do czego gminie będzie 
potrzebna „więźniarka”? 

Gmina Nowogard została ob-
darowana przez nowogardzki Za-
kład Karny 10-letnim samocho-
dem Peugeot Boxer, służącym do-
tychczas do przewozu skazanych. 
Wycofywany przez ZK z eksplo-
atacji samochód został przekaza-
ny gminie na jej prośbę. Przeka-
zanie dekadowego wozu miało, 
jak zwykle u nas, uroczysty i pod-
niosły charakter. O to, po co Gmi-
nie stary samochód i do czego 
konkretnie będzie używany zapy-
taliśmy pisemnie. Na opracowa-
nie odpowiedzi i „wymyślenie” jej 
tekstu poczekamy zapewne (jak 
wynika z dotychczasowego do-
świadczenia) minimum dwa ty-
godnie na odpowiedź … no, ale 
jak do szkoły było pod górkę to i 
z pisaniem problem.  

sm
Kogo i gdzie zawiezie ta obecnie gminna więźniarka

na zielonej ma być 
bezpieczniej 

Tu będzie zakaz 
zatrzymywania się
Zmiana organizacji ruchu czeka użytkowników ulicy Zielo-
nej – zjazd z 3 Maja w kierunku dawnego placu manewro-
wego nad jeziorem. Po jednej stronie ulicy zostanie wpro-
wadzony całkowity zakaz zatrzymywania się i postoju. 

O wprowadzenie zakazu po-
stoju wnioskowali radni, otrzy-
mujący takie sygnały także od 
mieszkańców. Zaparkowane po 
obu stronach pojazdy utrudnia-
ły przejazd ulicą, ale i korzystanie 
z chodników, powodując tym sa-
mym spadek bezpieczeństwa dla 
wszystkich uczestników ruchu. 
Dlatego wnioskowano, aby zakaz 
parkowania objął całą ulicę. Tym 
bardziej, że auta można parko-
wać na dawnym placu manewro-
wym położonym na końcu ulicy- 
wystarczyłoby wymalować zna-
ki poziomie i ustawić kilka piono-
wych informujących o parkingu- 
zwracali uwagę radni. Ostatecz-
nie zdecydowano się wprowadzić 
zakaz tylko po lewej stronie jezd-
ni, patrząc od skrzyżowania z ul. 
3 Maja. Wpływ na to miała opi-
nia policji, która miała negatyw-

nie odnieść się do ustawienia zna-
ków B-36 po obu stronach jezdni- 
poinformował na ostatniej sesji 
RM, Wojciech Szponar, zastępca 
kierownika Wydziału Gospodar-
ki Komunalnej, Mieszkaniowej i 
Ochrony Środowiska. 

Jak informują urzędnicy zmia-
na organizacji ruchu na ul. Zie-
lonej zostanie wprowadzona naj-
później za kilkanaście dni. Usta-
wienie znaków już zostało zle-
cone, wcześniej pozytywną opi-
nię wydało Starostwo Powiatowe 
w Goleniowie, z którym należy 
uzgadniać zmiany dotyczące dro-
gowego oznakowania. 

W praktyce natomiast okaże 
się, czy zakaz zatrzymywania się 
po jednej stronie jezdni przynie-
sie oczekiwany efekt. 

MS

To już ostatnie dni kiedy przy ul. Zielonej można zaparkować samochód zarówno 
po prawej, jak i lewej krawędzi jezdni. Zakaz będzie dotyczył prawej strony widocz-
nej na zdjęciu  ulicy

niektóre ptaki lubią błoto

Wirtualna skuteczność 
odwodnienia 
Mimo odtrąbionych już dawno rzekomych sukcesów z osuszaniem terenów nadjeziornych, 
powracająca tam okresowo rzeczywistość „ skrzeczy”, a raczej „tonie”.

Okazują się jak zwykłe „fał-
szywką” urzędowe doniesienia, 
jakoby osiągnięto ostateczne suk-
cesy w likwidacji zjawiska podto-
pień w pasie nadjeziornym. Po-
dobnie było z wieloletnim upie-
raniem się władzy burmistrzow-
skiej, że przyniesie pożądany sku-
tek realizowany za duże pienią-
dze program mający zlikwidować 
inną tu-miejscową uciążliwość, 
czyli okresowe wybijanie kanali-
zacyjnej śmierdzącej brei na uli-
cy Zielonej, w okolicach traktów 
spacerowych i ławeczek przy fon-

tannowych ustawionych obficie 
dla spragnionych świeżego powie-
trza mieszkańców miasta i przy-
jezdnych.  W tej drugiej sprawie 
urząd ostatnio przyznał się deli-
katnie do porażki. Napisali bo-
wiem w tych tygodniach, że na-
dal „wybija”, mimo położenia rur 
wielu i potrzebna jest konsulta-
cja ze specjalistami, co z tym fan-
tem zrobić.  Oczywiście nie wyja-
śniono, dlaczego najpierw się wy-
daje kilka milionów na program 
szumnie zwany „rozdziałem ka-
nalizacji ogólnospławnej i sanitar-

nej," a dopiero potem „konsultu-
je”, gdy się okazuje, że problem ist-
nieje nadal.  Ale jakże miałoby być 
inaczej skoro ten szumnie nazwa-
ny program to w istocie zwykłe 
„drenowanie”, które tu niczego nie 
załatwia.  Jak pokazują załączo-
ne zdjęcia, to drenowanie nie za-
łatwia nie tylko wybijania kanali-
zy, ale także nawet problemu pod-
topień powierzchniowych.  Nie 
rzecz w tym żeby robić, ale rzecz 
w tym, by mądrze robić… nieste-
ty niektórych ta prosta maksyma 
się zupełnie nie ima.

sm  

Na nowogardzki Parkrun wybieramy się w gumowcach...

Nieco dalej też nie pochodzisz tylko po-
człapiesz
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Serdeczne podziękowania dla 
Księdza Wiesława Straub 

z Sanktuarium Św. Rafała Kalinowskiego 
za odprawienie Mszy Św. Pogrzebowej 
oraz wszystkim, którzy uczestniczyli

 w ostatniej drodze 

Śp. Tadeusza Wołosewicza
składa pogrążona w smutku

 Żona z Rodziną

Serdecznie  dziękuję
Doktorowi Dariuszowi Szarkowi, 

za okazaną troskę, empatię i opiekę podczas 
leczenia mojej mamy. Profesjonalizm, dobre 

podejście, fachowa opieka, życzliwość, zrozu-
mienie, wsparcie i pomoc  była  nieoceniona.

Irena Juszczyk 
z rodziną

Pielęgniarki i opiekunki Oddziału
 Wewnętrznego Nowogardzkiego

 szpitala, to istne anioły  zawsze uśmiechnięte, 
z poczuciem humoru, dodawały otuchy

 i wspierały rozmową w trudnych chwilach. 
Za  codzienną opiekę, życzliwość

 i zrozumienie, serdeczne 
podziękowania składa wdzięczna      

Irena Juszczyk z rodziną

Serdeczne podziękowania 
dla księdza proboszcza Grzegorza Legutko 
za odprawienie uroczystości pogrzebowej,

oraz wszystkim którzy uczestniczyli 
w ostatniej drodze 

Śp. KAZIMIERY  
PRZYBYSZEWSKIEJ 

składa 
pogrążona w smutku rodzina

Serdeczne podziękowania  kierujemy do 
naszych przyjaciół, koleżanek, kolegów  i 
znajomych, szczególnie z: Specjalistycz-

nej Poradni Terapeutycznej, Starostwa Po-
wiatowego  Goleniów,  SOSW w  Nowogar-
dzie, PSL w Nowogardzie, Gimnazjum nr 3  
oraz dyrektorów  szkół i przedszkoli gmin-
nych, którzy w trudnych chwilach byli dla 

nas wsparciem i otuchą. 
Irena Juszczyk z rodziną

nikt nie chce być sekretarzem…

Czeka nas administracyjny 
paraliż? 
Nie ma zainteresowania konkursem na stanowisko sekretarza w gminie Nowogard. Bur-
mistrz zdecydował się przedłużyć termin składania ofert o kilka dni. Tymczasem w nieofi-
cjalnych rozmowach urzędnicy ratusza przyznają, że urząd może w najbliższym czasie cze-
kać administracyjny paraliż. 

Po zwolnieniu z UM Agnieszki 
Biegańskiej-Sawickiej, w dniu 15 
marca ogłoszono na stronie mia-
sta konkurs na to stanowisko. Ter-
min składania ofert wyznaczono 
na 3 kwietnia. Jak dowiaduje się 
redakcja DN, w tym terminie nie 
wpłynęła żadna oferta od osoby 
zainteresowanej pracą sekretarza 
gminy. Postanowiono przedłużyć, 
zatem termin składania CV, mija 
on w najbliższy piątek 13 kwiet-
nia. Od kandydatów, poza wyż-
szym wykształceniem, najlepiej 
prawniczym i administracyjnym, 
wymaga się jedynie, co najmniej 4 
letniego stażu pracy w urzędzie, w 
tym 2 lat na stanowisku kierowni-
czym. 

Paraliż administracyjny
Takiego określenia na sytuację, 

jaka panuje w UM po zwolnieniu 
A. Biegańskiej-Sawickiej w nie-
oficjalnych rozmowach używają 
urzędnicy zatrudnieni w ratu-
szu. Tym bardziej, jak podkreśla-

ją, to już nie pierwsza osoba peł-
niąca tak ważne stanowisko, mu-
siała pożegnać się z pracą w UM. 

– Najpierw kierownik ZEASU, 
później kadrowa, teraz sekretarz, 
do tego bardzo często nie ma też sa-
mego burmistrza w ratuszu - nie 
ma komu pism podpisywać, wy-
dać decyzji, sytuacja robi się co-
raz bardziej niebezpieczna, jeste-
śmy o krok od administracyjnego 
paraliżu- przyznaje nam pracow-
nik UM, chcący zachować anoni-
mowość, bojąc się o utratę pracy i 
dodaje: - a najgorsze przed nami, 
zbliżają się wybory, trzeba już za-
cząć się do nich przygotowywać, 
tymczasem nie ma kto się tym za-
jąć. Nie mówiąc już o zwykłych 
sprawach bieżących, jak choćby od-
powiadanie na pytania obywateli, 
radnych, załatwianie interwencji. 

– Każdego się straszy, że może 
odejść jak chce, na niektórych to 
działa, na niektórych już nie, bo 
przecież wszystkich się nie da zwol-

nić, każdy z nas jest w innej sytu-
acji stażowej, mamy też swój ho-
nor, a jakoś do pracy w UM ludzie 
się nie garną, zresztą nie dziwię się. 
Wszyscy w „branży” już wiedzą jak 
u nas jest- dopowiada nam nasz 
kolejny rozmówca. 

- Sytuacja jest o tyle skompilo-
wana, że nas gonią terminy i tu nie 
ma zmiłuj się, będzie w końcu tak, 
że nie wyjdziemy ze skarg i odpo-
wiadania na pozwy, a w najgor-
szym wypadku narazimy się na ko-
nieczność ponoszenia kar finanso-
wych - komentuje inny urzędnik. 

Kierownictwo gminy widać jed-
nak do sytuacji podchodzi dość 
spokojnie - do czasu wyłonienia 
nowego sekretarza, nie powie-
rzono nawet części obowiązków 
(choćby wydawanie decyzji admi-
nistracyjnych), które miała w swo-
jej kompetencji A. Biegańska – Sa-
wicka, innej osobie. „Kto oficjalnie 
zastępuje panią sekretarz w UM 
Nowogard?”- pytaliśmy w dniu, 
kiedy burmistrz ogłosił konkurs 
na to stanowisko (tj.14.03). „Nikt” 
– odpowiada nam w zeszły czwar-
tek UM. Oficjalnie też nadal w 
UM nie ma kadrowej, wciąż też 
nie uzupełniono składu zdziesiąt-
kowanego i zdegradowanego do 
poziomu referatu- działu eduka-
cji, nie mówiąc już o kilku innych 
stanowiskach w UM, które świe-
cą pustkami- brakuje choćby pra-
cowników w Wydziale Gospo-
darki Komunalnej, Mieszkanio-
wej i Ochrony Środowiska- jedne-
go z najważniejszych wydziałów w 
gminie. 

MS

Z zewnątrz jest spokojnie, ale w ratuszu od pewnego czasu panuje istny organiza-
cyjny bałagan

K O M U N I K A T   D L A    W Ę D K A R Z Y
Zarząd Miejsko- Gminnego Koła Polskiego Związku Wędkarskiego Nr 36 w Nowogardzie, informu-

je użytkowników kładek wędkarskich zlokalizowanych na jeziorze Nowogardzkim w Nowogardzie, że w 
dniu  04.03.2018 roku, Komisja ds. Przeglądu Kładek i Łódek powołana przy Zarządzie Koła dokonała ich 
przeglądu i stwierdza, co następuje;

- na jeziorze Nowogardzkim wybudowanych jest 153 kładek wędkarskich, z tego 33 kładki są                    
 w stanie nie nadającym się do korzystania z nich/zniszczony pomost i dojście/oraz 10 kładek wyma-

gających pilnego remontu. Wymienione kładki w ilości 43 sztuk zostało oznaczonych pomarańczową far-
bą leśną.

 Mając na uwadze bezpieczeństwo osób wędkujących a także wygląd estetyczny jeziora, Zarząd Koła 
zwraca się do użytkowników kładek będących w grupie 43 oznaczonych kładek do ich naprawy i wyre-
montowania do końca kwietnia 2018 roku.

Po tym terminie kładki te zostaną usunięte, bądź też zostaną wydane zgody na ich remont dla zgłaszają-
cych się innych użytkowników, po uprzednim uzyskaniu zgody Zarządu Koła PZW Nr 36, jako gospoda-
rza jeziora. Szczegółowych informacji można uzyskać w sklepie ‘’Wędkarz” w Nowogardzie przy ul. Boh. 
Warszawy 107 u Gospodarza Koła, kol. Bogdana Rekowskiego. 

Nowogard 09.04.2018 r.
                                                                                                                        Za Zarząd Koła Nr 36

                                                                                                                          Prezes Zarządu
                                                                                                                        Kazimierz Ziemba
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Pacjentka oburzona, szpital nie ma sobie nic do zarzucenia 

Zabrakło empatii na izbie przyjęć? 
Pani Krystyna Witkowska z Nowogardu, w dniu 18 marca, dwukrotnie została przywieziona karetką na izbę przyjęć nowogardzkiego szpitala. Niestety, 
jak sama twierdzi, spotkało ją tam nie tylko wielkie cierpienie, ale ogromny zawód spowodowany głównie brakiem empatii, jakim miała wykazać się dy-
żurująca tego dnia na izbie pani doktor, ale też pielęgniarki. Poniżej kilka fragmentów listu, relacji, jaką pani Krystyna spisała po wizycie w nowogardz-
kim szpitalu, a także odpowiedź dyrektora placówki na zarzuty pacjentki. 

Mam 72 lata, od 18 lat choruję 
na cukrzycę. Z tego powodu wiele 
razy korzystałam też z usług na-
szego szpitala, głównie oddziału 
wewnętrznego, i zawsze tam by-
łam otoczona miłą i czułą opieką. 
Dnia 18-go marca, a była to okrop-
na niedziela, mój syn wezwał Po-
gotowie Ratunkowe, serdeczni pa-
nowie znieśli mnie z pierwszego 
piętra na takim nosidełku-fote-
liku do karetki i odwieźli na izbę 
przyjęć. Była godzina za 10 minut 
10 rano. Pani Doktor, która mnie 
przyjmowała, zleciła badanie pod-

stawowe EKG, bardzo niemiło i 
obojętnie zbadała, odeszła w ogó-
le nie mówiąc nic, pozostawiając 
mnie z silnym bólem w klatce pier-
siowej, na korytarzu, na drewnia-
nej ławce. Gdy już się położyłam 
na tej ławce, nie mając siły sie-
dzieć, nagle przyszła do mnie jakaś 
pani- chyba pielęgniarka i ostrym 
głosem powiedziała: tutaj leżeć nie 
wolno! (…) Powiedziałam, że nie 
wytrzymuję z bólu, to wtedy po-
zwolono mi usiąść na takim fote-
liku, bliżej pielęgniarek– pisze do 
nas pani Krystyna, opisując dalej 

to, co działo się na izbie. Kobieta 
twierdzi, że nie mogąc się dopro-
sić informacji o tym, kiedy otrzy-
ma wyniki badań i czy zostanie 
w szpitalu, w obliczu cierpienia i 
braku empatii personelu na wła-
sne życzenie opuściła izbę przy-
jęć, otrzymując w ostatniej chwili 
wypis. Jak pisze dalej, niestety złe 
samopoczucie nie ustawało i po 
godz. 21.30 znów syn wezwał do 
niej pogotowie ratunkowe. – Po-
nownie na 4 godziny utknęłam na 
izbie przyjęć praktycznie bez po-
mocy, tylko o godz. 24.30 otrzyma-
łam trzy tabelki. Znów dyżurowa-
ła ta niemiła pani doktor, niedo-
stępna, opryskliwa, dopiero o dru-
giej w nocy samochód ze szpitala 
odwiózł mnie do domu, serdeczny 
pan pomógł mi wejść po schodach, 
trzymając mnie pod rękę- kończy 
pani Krystyna. Kobieta twierdzi, 
że po dwóch dniach znalazła się 
w jednym ze szczecińskich szpi-
tali, gdzie na oddziale kardiolo-
gicznym stwierdzono, że mia-
ła przejść drugi zawał- pierwsze-
go doznała na początku stycznia 
tego roku. 

W związku ze skargą pani Kry-
styny skontaktowaliśmy się z dy-
rekcją nowogardzkiego szpitala 

z prośbą o zajęcie stanowiska w 
sprawie zarzutów pacjentki, wy-
raźnie niezadowolonej z tego, jak 
miała być potraktowana przez le-
karza i personel izby przyjęć. Oto, 
jaką otrzymaliśmy odpowiedź: 

„W nawiązaniu do pisma z dnia 
23 marca 2018r, w sprawie Pani 
Krystyny Witkowskiej uprzej-
mie informuję, iż po konsulta-
cjach z pracownikami pełniący-
mi dyżur w dniu 18 marca 2018r, 
na Izbie Przyjęć oraz po przejrze-
niu monitoringu uprzejmie in-
formuję, iż Pani Witkowska była 
konsultowana w tym dniu dwu-
krotnie, pierwszy raz w godzi-
nach: 10;00 do 15;15, drugi raz w 
godzinach 21;40 do 00;05. Pielę-
gniarki pełniące dyżur złożyły pi-
semne oświadczenie o następu-
jącej treści; Pacjentka przebywa-
ła za pierwszym razem w dniu 
18.03.2018r od godz. 10.00 do 
15;15, w tym czasie w Izbie Przy-
jęć przebywało 7 pacjentów am-
bulatoryjnych oraz badano 3 pa-
cjentów, których po badaniu 
przyjęto do oddziałów szpitala. 
Pacjentka przeszkadzała w pra-
cy personelu, zaczepiała postron-
ne osoby (nagranie z monitorin-
gu zachowania pacjentki do wglą-

du). Nie stosowała się do zaleceń 
i próśb personelu, zastraszała per-
sonel (groziła oddaniem persone-
lu do sądu, w którym pracuje cór-
ka). Z informacji uzyskanej od le-
karza pełniącego dyżur uzyska-
no informacje, iż po przebada-
niu i uzyskaniu wyników labora-
toryjnych ustalono, iż jedyną do-
legliwością pacjentki jest cukrzy-
ca a pacjentka oświadczyła, że nie 
przyjmuje systematycznie posia-
danych leków. W związku z czym 
wypisując ją za pierwszym razem 
zalecono przyjęcie w domu leku 
na cukrzycę. W tym czasie w Izbie 
Przyjęć przebywało średnio 7 pa-
cjentów wymagających pilnego 
udzielenia pomocy lekarskiej, w 
tym trzech pacjentów przyjęto na 
oddział szpitalny. Z uzyskanych 
informacji wynika, iż stan zdro-
wia pacjentki nie wymagał inter-
wencji na Izbie Przyjęć a mimo to 
pacjentka zachowywała się agre-
sywnie i zastraszała personel ścią-
gnięciem telewizji, czy skarże-
niem w prasie.

Podpisane: 
Kazimierz Lembas
dyrektor Samodzielnego Pu-

blicznego Szpitala Rejonowego w 
Nowogardzie”

Na izbie przyjęć drzwi stoją otworem, ale jak twierdzi pani Krystyna w środku już 
tak miło nie było

Koło łowieckie dba o populację i… nic z tego nie ma

Bażanty w centrum miasta
W niedzielę, na przydomowy ogród jednego z Czytelników mieszkających przy ulicy Pocz-
towej, zawitał bażant a dokładnie kura, czyli samica bażanta. To prawdopodobnie jedna ze 
sztuk ptaków wypuszczanych w tych dniach przez lokalne koło łowieckie Ryś.

Zdjęcie samicy bażanta, zro-
bione na ogródku przydomo-
wym przy ulicy Pocztowej, wy-
konał jeden z naszych Czytelni-
ków. Ptak przebywał na moim 
ogrodzie w niedzielne popołu-
dnie przez kilka godzin- mówi 
DN Czytelnik - był dość płochy i 
nie dawał do siebie podejść. Roz-
poznałem jego gatunek i płeć po 
charakterystycznym długim ogo-
nie i upierzeniu- kończy nasz 
rozmówca. Samica w przeci-
wieństwie do kolorowego sam-
ca ma upierzenie szare „ochron-
ne”, łatwo wtapiające się w oto-
czenie w postaci konarów, zarośli 
i krzaków. Bażant, który znalazł 
się w ogrodzie- sadzie u naszego 
Czytelnika, być może pochodzi 
z partii ptaków, które kilka dni 
temu w okolicy końca ulicy Nad-
torowej wypuściło nowogardzkie 
koło łowieckie Ryś. Od kilku lat 

w okresie przedlęgowym – mówi 
DN, prezes koła Ryś pan Arnold 
Gieryń- zakupujemy w hodowli 
dorosłe osobniki bażantów w od-
powiednich, z powodów rozrod-
czych, proporcjach kur i kogutów. 
Ptaki te wypuszczamy na wolność 
w miejscach wybranych ze wzglę-
du na odpowiadające bażanto-
wi środowisko naturalne. W tym 
roku w piątek wypuściliśmy 500 
sztuk bażantów na terenie na wy-
sokości końca ulicy Nadtorowej. 
Koło wydało na ten cel około 20 
tys. złotych z własnych środków - 
informuje prezes koła Ryś. Jak się 
okazuje myśliwi z tej działalności 
wspomagającej populację bażan-
tów żadnej „myśliwskiej przy-
jemności” nie mają: dotychczas 
nie odstrzeliwaliśmy jeszcze ba-
żanta i nie możemy jak na razie 
tego robić – konkluduje prezes.

sm
Bażant dał się sfotografować z bliska 
dopiero zapędzony do kąta

Zawyją syreny  
w rocznicę katastrofy 
Smoleńskiej

Działając na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego          
z dnia 30 marca 2018 roku, znak BZK-2641.9.2018.RS w sprawie prze-
prowadzenia treningu funkcjonowania systemu wykrywania, alarmo-
wania i ostrzegania ludności o zagrożeniach na terenie województwa, 
zgodnie z § 10 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 
2013 roku w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o 
ich wystąpieniu oraz właściwości organów o tych sprawach (Dz. U. Z 
2013, poz. 96) w dniu 10 kwietnia br. o godzinie 8:41 przeprowadzony 
zostanie trening uruchomienia syren alarmowych na terenie miasta No-
wogard, sygnał ciągły w okresie jednej minuty.

BURMISTRZ NOWOGARDU
Robert CZAPLA

Szef Obrony Cywilnej Gminy Nowogard

BANERY
WYDRUKI na folii One Way Vision, naklejki
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Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

Firma AGRO TRANS Spółka z o.o. z siedzibą 
w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy kategoria C+E)
tel. 91 39 27 322 kom. 502 671 607

Bezpłatne kursy języka niemieckiego 
dla opiekunów osób starszych. 

Ilość miejsc ograniczona. 
Po kursie gwarantowana praca,  

duża baza ofert i atrakcyjne zarobki. 

Zadzwoń 517 175 599.                          

OgłOszEniA

OgłOszEniA

USŁUGI 
KSIĘGOWE

kadrowo-płacowe i JPK
szybko, sprawnie. 

691 374 021, 726 601 608 

Zarząd Koła Miejsko-Gminnego PZW 
w Nowogardzie 

organizuje zawody wędkarskie  
spławikowe o "Mistrzostwo Koła” 

które odbędą się w Kamieniu Pom.  
na kanale Świniec dnia 15.04.2018 r. 

Zbiórka o godz. 6.30, ul. 5 Marca (przystanek PKS).
Zapisy w sklepie Wędkarz do dnia 13.04.2018 r. 
Startowe – 10 zł.  Zapraszamy

Serdeczne podziękowania dla cudownej firmy 
Pro-Bud zarządcy budynku na ulicy Pileckiego za 

miłą atmosferę, życzenia świąteczne
 i dbanie o klatki

mieszkanka Krystyna Witkowska 

Serdeczne podziękowania 
dla Pana Doktora 

Zbigniewa Antczaka 
za wsparcie i profesjonalną opiekę 

medyczną, którą uzyskałam
 w przychodni

 wdzięczna pacjentka 
Krystyna Witkowska 

Do wynajęcia
 gabinet kosmetyczny

 przy ul Pileckiego 37 
15m2 

tel 570645440

OGŁOSZENIE
 z dnia 06.04.2018 r.

Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie,
Smużyny 2 z filią w Nowogardzie przy ul. Piłsudskiego 9

72- 200 Nowogard, Smużyny 2
Zaprasza

do złożenia oferty/udziału w zapytaniu  cenowym w sprawie:
Sprzedaży drewna „na pniu”  z terenów leśnych będących w zarządzie  Domu Pomocy Społecznej w 

Nowogardzie, Smużyny 2
 Do udzielenia przedmiotowego zamówienia nie  stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycz-

nia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, wartość zamówienia nie przekracza wartości określonych 
w art. 4 pkt 8 PZP.

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu zadania można uzyskać na stronie internetowej http://
dps.nowogard.ibip.pl oraz   w Dziale Technicznym    pod nr Tel. 91 39 20 825.

Czy uda się wymienić wodociąg na działkach?

Dostali 20 tys. zł od gminy, resztę będą musieli 
dołożyć sami 
20 tys. zł- tyle gmina dołoży Rodzinnym Ogrodom Działkowym w Nowogardzie do remontu wodociągu przy ul. Zamkowej. Uchwałę w tej sprawie przyję-
li radni, jeszcze przed świętami Wielkanocnymi. 

Z wnioskiem o dofinansowa-
nie remontu wodociągu zwró-
cił się do władz miasta zarząd 
ROD w Nowogardzie. Rura jest 
już w takim stanie, że dalsze jej 

„łatanie” nie ma sensu, do tego 
wycieki wody przy każdych 
usuwanych awariach znacznie 
obciążają działkowców. Do-
szło do tego, że wodociąg trze-

ba było zamknąć, działkowcy 
zostali bez dostępu do wody. 
– Tylko w jednym miesiącu ze-
szłego lata- sierpniu, w wyniku 
awarii zmarnowało się ponad 

tysiąc litrów wody. Wtedy zo-
rientowaliśmy się, że wodę trze-
ba zakręcić, aby nie generować 
kosztów - mówi prezes ROD w 
Nowogardzie, Ryszard Wajk. 

Kiedy jesienią spisano liczni-
ki okazało się, że niedobór był 
znacznie większy, bo aż 2378 
m3. Każdy działkowiec musiał 
do swojego rachunku dopłacić 
prawie 30 zł, bo różnicę między 
wodomierzami na ogrodach a 
głównym licznikiem solidarnie 
rozłożono na wszystkich, 303 
działkowców posiadających 
swoje ogródki przy Zamkowej. 

Dlatego ROD zdecydował się 
wymienić wodociąg na nowy, 
z tym, że organizacja dział-
kowców nie dysponuje moż-
liwościami finansowymi, aby 
z własnych środków wykonać 
tę inwestycję. Ze wstępnych 
obliczeń wynika, że wymia-
na głównej rury wodnej zasi-
lającej ogrody przy Zamkowej 
może sięgnąć nawet 80 tys. zł. 

Oczywiście nie jesteśmy w 
stanie pokryć sami tego wy-
datku, dlatego oprócz środków, 
jakimi będziemy dysponowali, 
dotacji z gminy oraz pieniędzy 
przekazanych nam przez za-
rząd okręgowy ( zaledwie 5 tys. 

zł), pozostałą kwotę będą mu-
sieli solidarnie pokryć sami 
działkowcy. Już przyjęliśmy w 
tej sprawie uchwałę - przyzna-
je Ryszard Wajk, prezes ROD w 
Nowogardzie. 

Z uchwały tej wynika, że każ-
dy posiadacz ogrodu przy ul. 
Zamkowej zostanie obciążo-
ny kwotą 250 zł.  – Możemy 
oczywiście tylko apelować, aby 
działkowcy do końca maja tego 
roku wpłacili tę kwotę, bo prze-
cież nikogo nie zmusimy. Nie 
mniej, jeśli nie uzbieramy pie-
niędzy, nie ruszymy z inwesty-
cją i będziemy musieli zwró-
cić otrzymane dotacje - mówi 
szczerze R. Wajk. 

A to oznacza, że działkow-
ców z Zamkowej może cze-
kać nie tylko sucha wiosna, ale 
i lato bez wody na ogrodach. 
Prezes ROD wierzy jednak, że 
do takiej sytuacji nie dojdzie. 
Czekając na wpłaty od dział-
kowców, już zaprosił do skła-
dania ofert lokalne firmy, któ-
re mogą wodociąg wymienić 
na nowy. Łącznie na ogrodzie 
będzie trzeba położyć przeszło 
3 tys. metrów bieżących no-
wych rur. 

Marcin Simiński

Około 80 tys. zł ma kosztować wymiana wodociągu, którym woda doprowadzana jest do ogrodu ROD nr 3 przy ul. Zamkowej
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XV nowogardzkie spotkanie Taneczne

Wielkie święto tańca już  
w najbliższy weekend 
W dniach 14 i 15 kwietnia, odbędą się XV Nowogardzkie Spotkania Taneczne 
o Puchar Burmistrza Nowogardu. Wydarzenie odbędzie się tradycyjnie w hali 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Bohaterów Warszawy.

Podczas Spotkania odbędzie się Turniej 
Tańca Towarzyskiego i Turniej Zespołów 
Tańca Nowoczesnego. W sobotę 14.04.2018r., 
Turniej Tańca Towarzyskiego będzie przebie-
gał następująco: Blok I – 9:30, Blok II – 12:30, 
Blok III – 15:30. Uroczysta Gala rozpocz-
nie się o godz. 18: 00. Natomiast w niedzielę, 

15.04.2018r., Turniej Zespołów Tańca Nowo-
czesnego rozpocznie się o godz. 09:30. 

Organizatorami wydarzenia są: Urząd 
Miejski w Nowogardzie, Szkoła Tańca FLESZ 
oraz Nowogardzki Dom Kultury. 

Opr. DŚ

Nowogardzkie Spotkania Taneczne - 2015 fot archiwum
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Pomóż Fabianowi! 
Przekaż swój 1% podatku. 

Fundacja Dzieciom 
„Zdąrzyć z pomocą” 

31445 Ławniczek Fabian
KRS : 0000037904 
Za okazaną pomoc 

Dziękujemy!

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

FERMA NOREK w WYSZOMIERZU oraz REDLE 
PRZYJMIE DO PRACY

PRACOWNIK FIZYCZNY
- Wynagrodzenie miesięczne - ok. 3000 zł brutto
- Praca przy hodowli norek oraz przy obróbce skór
- Praca na podstawie umowy o pracę    - Stabilność zatrudnienia
- Praca w systemie jednozmianowym
PRACOWNIK ADMINISTRACYJNY
- Wynagrodzenie miesięczne –2800 zł brutto (możliwość podwyżki)
- Prawo jazdy kat. B     - Dyspozycyjność
- Umiejętność obsługi programu Office
- Mile widziana znajomość Prawa Pracy

Informacje pod numerem tel. 512 492 447 
e-mail: rekrutacja.ferma@wp.pl

OgłOszEniA

zielone Przedszkole

Dzień Książki
W naszym przedszkolu poprzez różnorodne działania, dba-
my o pozytywne nastawienie

dzieci do książek. Przedszko-
laki bardzo lubią oglądanie ksią-
żek, do których mają nieograni-
czony dostęp i same bardzo często 
po nie sięgają. 

Obcowanie z książką rozwija 
ich wrażliwość i ciekawość. Do-
datkowo, aby podtrzymać i roz-
wijać zainteresowania czytelni-
cze naszych wychowanków od-
wiedzamy Bibliotekę i zachęcamy 
do wypożyczania książek, uczymy 
jak dbać o książki oraz zachęca-
my dzieci, aby przynosiły własne 
książeczki, które czytamy podczas 
odpoczynku.

Międzynarodowy Dzień Książ-
ki stał się doskonałą okazją do 
zorganizowania niezwykłego spo-
tkania. Na początku całej uro-

czystości jedna z grup zaśpiewa-
ła piosenkę o książeczkach, na-
stępnie Panie wcieliły się w róż-
ne postacie i w ten sposób mogły 
przybliżyć dzieciom powstawanie 
książki.

Na naszym spotkaniu przed-
szkolaki miały wiele zadań do wy-
konania: odgadywały zagadki, na-
śladowały czynności wykonywa-
ne przez bajkowe postacie, każ-
da z grup musiała rozpoznać i do-
kończyć cytat z literatury dziecię-
cej. Zagadki były przeplatane róż-
nymi zabawami. 

Spotkaniu towarzyszyła idea 
dzielenia się radością i pasją czy-
tania oraz uczenia dzieci szacun-
ku do książek. 

Inf. własne

OgłOszEniA

Dni Olimpijczyka w Koszalinie
„Trójki” nie mogło zabraknąć 06 

kwietnia 2018r. delegacja Szkoły 
Podstawowej nr 3 wraz z pocztem 
sztandarowym brała udział w Woje-
wódzkiej Inauguracji Uroczystości 
Dni Olimpijczyka na Hali Widowi-
skowo-Sportowej w Koszalinie. 

W uroczystościach uczestni-
czyło ponad 100 zaproszonych 
gości, w tym 72 olimpijczyków 
i 18 paraolimpijczyków. Wśród 
zaproszonych gości byli przyja-
ciele naszej szkoły p. Rajmund 
Zieliński i p. Ewa Durska, któ-
ra otrzymała Brązowy Krzyż za 
wybitne osiągnięcia w sporcie. 
Serdecznie jej gratulujemy!

Inf. własna Poczet Sztandarowy SP 3 w towarzystwie R. Zielińskiego i E. Durskiej
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OgłOszEniA

Kolejny wychowanek doceniony

Max Labocha trafił 
do Pogoni Szczecin
Jak poinformował naszą redakcję prezes Pomorzanina Marcin 
Skórniewski, kolejny wychowanek nowogardzkiego klubu trafił 
do najlepszej drużyny w naszym województwie Pogoni Szczecin. 
Chodzi o Maxa Labochę, którego sukcesy i błyskawiczny rozwój 
niejednokrotnie opisywaliśmy na łamach DN.  

Max Labocha jest wychowan-
kiem Pomorzanina, jednak jego 
wielkie postępy i gra wyróżnia-
jąca na tle rówieśników sprawiły, 
że nie spędził zbyt dużo czasu w 
Nowogardzie. Kolejnym krokiem 
w jego rozwoju jest szansa gry w 
młodzieżowych drużynach Pogo-
ni Szczecin. W naszym regionie 
nie ma już „wyższej półki” i po-
zostaje wierzyć, że młody nowo-
gardzianin pójdzie w ślady naj-
słynniejszego piłkarza z naszego 
miasta – Marka Leśniaka. Z pew-
nością Max Labocha ma ku temu 
predyspozycje, o czym informo-

waliśmy już na łamach DN. Pił-
karz z Nowogardu w swojej do-
tychczasowej przygodzie z pił-
ką nożną wziął już udział w mię-
dzynarodowym turnieju, w któ-
rym rywalizował z adeptami słyn-
nych europejskich klubów. Wów-
czas reprezentant naszego miasta 
znacząco się wyróżniał strzelając 
gole, jak na zawołanie. Młodemu 
piłkarzowi z Nowogardu życzy-
my, aby ciągle się rozwijał i wal-
czył w Pogoni o najwyższe cele, 
jednocześnie gratulując rodzi-
com, jak i samemu piłkarzowi. 

KR     

Do sezonu przygotowywali się w górach

Chrabąszcze szlifują formę
Od 3 kwietnia, do minionej niedzieli, kolarze reprezentujący klub Chrabąszcze Nowogard 
przebywali na zgrupowaniu w Przesiece (woj. dolnośląskie). W malowniczej miejscowości 
podopieczni Ryszarda Posackiego szlifowali formę na tegoroczne zawody. 

Górzyste tereny otaczające 
Przesiekę, wieś znajdującą się po-
między Karpaczem a Szklarską 
Porębą, z pewnością pozwoliły 
Chrabąszczom ostro potrenować 
przed startami w nadchodzących 
zawodach. Trener Ryszard Posac-
ki jest zadowolony z jednostki tre-
ningowej oraz pracy, która została 
wykonana w dniach od 3 kwietnia 
do 8 kwietnia. Na pewno zapro-
centuje to podczas startów na gór-
skich trasach, ale także i na wy-
czerpujących długich szosowych 
dystansach. Zwieńczeniem okre-
su przygotowawczego był wyścig 
organizowany w Sobótce, który 
m.in. dla Młodzików z całej Pol-
ski był inauguracją kolarskiego 
sezonu. Obszerną relację z tego 
wyścigu opublikujemy w najbliż-
szym wydaniu DN, zdradzając je-
dynie, że w swojej kategorii wie-
kowej zwyciężył Hubert Grygow-
ski, a Nikola Wielowska zajęła 2. 
miejsce.  

KR  
Chrabąszcze Nowogard przez pięć dni trenowali w górach, zatrzymując się w ma-
lowniczej miejscowości Przesieka

Max Labocha oficjalnie dołączył do młodzieżowego zespołu Pogoni Szczecin.
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Pomorzanin pokonuje lidera

Twierdza Nowogard
W sobotę (7 kwietnia), o godzinie 16:00, na stadionie w Nowogardzie piłkarze Pomorzanina podejmowali lidera rozgrywek Iskierkę Szczecin. Podopiecz-
ni Zbigniewa Gumiennego bardzo dobrze prezentowali się w defensywie, nie pozwalając rywalom na zbyt wiele. Co najważniejsze, po bramce Damiana 
Kosiora nowogardzianie pokonali najlepszy zespół bieżących rozgrywek 1:0.

Pomorzanin Nowogard – Iskierka Szczecin 1:0 (0:0)
Gol: Damian Kosior (65’)
Skład: Kornel Pękala – Marcin Skórniewski (c) , Michał Komenda, Paweł Królik, Natan Wnuczyński – Maciej Grzeszczak, Damian Kosior, Kacper Litwin 
(Karol Osakiewicz), Gracjan Wnuczyński – Kamil Lewandowski (Arkadiusz Balcer), Rafał Listkiewicz (Fernando Batista). 

Klasa Okręgowa gr. Szczecin Płn. 2017/2018
20. kolejka:
Ehrle Dobra Szczecińska – Sarmata Dobra  4:1
Sparta Gryfice – Odrzanka Radziszewo  1:1
Błękitni Trzygłów – Światowid Łobez  3:3
Mewa Resko – Polonia Płoty   0:0
Jantar Dziwnów – Orzeł Łożnica   3:1
Promień Mosty – Masovia Maszewo  1:0
Ina Ińsko – KP Przecław    6:2
Pomorzanin Nowogard – Iskierka Szczecin 1:0

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Iskierka Szczecin 20 45 45 15 14 3 3
2 Światowid 63 Łobez 19 42 48 18 12 6 1
3 Jantar Dziwnów 19 37 58 33 11 4 4
4 Sparta Gryfice 20 33 52 32 10 3 7
5 Błękitni Trzygłów 18 33 48 27 10 3 5
6 Mewa Resko 19 32 34 25 9 5 5
7 Ina Ińsko 20 30 46 33 9 3 8
8 Polonia Płoty 19 29 39 19 8 5 6
9 Pomorzanin Nowogard 18 28 35 23 8 4 6
10 Ehrle Dobra Szczecińska 20 22 36 49 6 4 10
11 KP Przecław 18 22 39 49 6 4 8
12 Masovia Maszewo 19 22 29 39 6 4 9
13 Promień Mosty 19 21 34 48 6 3 10
14 Orzeł Łożnica 19 14 19 51 4 2 13
15 Odrzanka Radziszewo 19 11 13 54 3 2 14
16 Sarmata Dobra 18 7 19 79 2 1 15

Piłkarze Pomorzanina 
mocno pracują na to, aby w 
tym sezonie o stadionie w 
Nowogardzie mówić twier-
dza nie do zdobycia. Tym ra-
zem przekonali się o tym pił-
karze lidera rozgrywek – 
Iskierki Szczecin. Podopiecz-
ni Zbigniewa Gumiennego 
od początku narzucili rywa-
lom swój styl gry, a szczeci-
nianie nie przypominali ze-
społu, który przewodzi w li-
gowej tabeli. Już w 17. mi-
nucie Pomorzanin powinien 
prowadzić. Sędzia dopatrzył 
się zagrania ręką w polu kar-
nym i gospodarze wykony-
wali rzut karny. Do jedenast-
ki podszedł Gracjan Wnu-
czyński, jednak jego strzał 
obronił golkiper gości. Do 
przerwy żadna bramka nie 
padła, a na uwagę może za-
sługiwać skuteczna gra w de-

fensywie Pomorzanina. War-
to podkreślić, że nowogar-
dzianie mogą pochwalić się 
trzecim miejscem w klasyfi-
kacji najmniejszej liczby stra-
conych goli. Po zmianie stron 
trener Zbigniew Gumienny 
szybko zmienił Kamila Le-
wandowskiego, a następnie 

po kwadransie gry na boisko 
posłał Fernando Batistę. W 
65. minucie dobra gra nowo-
gardzian została nagrodzo-
na golem. Rzut wolny z bocz-
nej strefy boiska wykonywał 
Natan Wnuczyński. Obroń-
ca Pomorzanina posłał fut-
bolówkę w pole karne, gdzie 
precyzyjnym strzałem głową 
popisał się Damian Kosior. 
Pomorzanin nie dał już so-
bie wydrzeć tej skromnej za-
liczki i niespodziewanie zain-
kasował 3 punkty w starciu z 
liderem. Wygrana nie zmie-
niła pozycji w ligowej tabe-
li drużyny z Nowogardu, jed-
nak warto pamiętać o tym, że 
Pomorzanin ma w zanadrzu 
jeszcze dwa zaległe spotka-
nia. Przy artykule publikuje-
my aktualną tabelę oraz kom-
plet wyników. 

KR

Damian Kosior skutecznie uderzył gło-
wą po dośrodkowaniu Natana Wnu-
czyńskiego i w ten sposób Pomorzanin 
ograł lidera

Pierwsze wiosenne zwycięstwo juniorów

Wrócili na podium
W niedzielę (8 marca), o godzinie 16:00, na boisku w Dolicach juniorzy Pomorzanina Nowogard walczyli z tamtejszą Unią. Podopieczni Pawła Błaszczy-
ka stanęli na wysokości zadania i ograli gospodarzy 1:3. Było to pierwsze zwycięstwo juniorów w rundzie wiosennej. 

Unia Dolice – Pomorzanin Nowogard 1:3 (0:2)
Gole: Adrian Zając (19’), Dawid Druciarek (40’, 78’)
Skład: Patryk Białasiewicz – Michał Teodorczyk (c) , Mateusz Wojtyniak, Adrian Zając, Jakub Mościński – Mateusz Toruński (Kacper Torzewski), Mateusz 

Lasocki, Dawid Druciarek, Jakub Jarecki (Paweł Zając), Michał Jutkiewicz (Kacper Kozioł) – Natan Jeremicz (Radosław Masalski).  

Jak informowaliśmy przed 
tym spotkaniem, Pomorzanin po 
dwóch wiosennych porażkach 
przegrywając w Dolicach mógł 
spaść nawet na 5. miejsce w ligo-
wej tabeli. Juniorzy z Nowogar-
du przystąpili do tego meczu bez 
trenera Pawła Błaszczyka, któ-
ry nie mógł być obecny ze wzglę-
du na sprawy służbowe. Na ławce 
zastąpił go kierownik drużyny se-
niorów Franciszek Toruński. Po-
nadto nowogardzianie rozpoczęli 
spotkanie bez swojego najlepsze-
go strzelca Kacpra Kozioła, który 
na mecz wybrał się samotnie i ze 
względu na utrudnienia w ruchu 
nie zdążył na czas. To jednak nie 
przeszkodziło jego kolegom, aby 
rozpocząć strzelanie. W 19. minu-
cie Mateusz Toruński wykonywał 
rzut rożny, idealnie zacentrował 
do Adriana Zająca, który strzałem 

głową wyprowadził swój zespół 
na prowadzenie. W 30. minucie 
na boisku zameldował się Kac-
per Kozioł, który przejął od Mi-
chała Teodorczyka opaskę kapita-
na. Kozioł odpłacił się swoim ko-
legom za spóźnienie dobrą grą. W 
40. minucie napastnik Pomorza-
nina asystował przy golu strzelo-
nym przez Dawida Druciarka. Po 
zmianie stron Unia szybko strze-
liła gola kontaktowego. W 49. mi-
nucie zawodnik gospodarzy zde-
cydował się na strzał zza pola kar-
nego, a Patryk Białasiewicz nie 
zdołał zatrzymać futbolówki, któ-
ra zatrzepotała w siatce. To jednak 
wszystko, na co było tego dnia 
stać Unię. W 78. minucie Kacper 
Kozioł zdecydował się na indywi-
dualną akcję. Piłkarz Pomorzani-
na minął trzech rywali, po czym 
zagrał do niepilnowanego Dawi-

da Druciarka, który tym samym 
strzelił swojego drugiego gola. 
Do końca spotkania wynik już nie 

uległ zmianie i Pomorzanin inka-
sując trzy punkty powrócił na 3. 
miejsce w ligowej tabeli. Przy ar-

tykule publikujemy komplet wy-
ników oraz aktualną tabelę. 

KR

Juniorzy Pomorzanina w Dolicach odnieśli swoje pierwsze wiosenne zwycięstwo



Nr 28 (2656)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

12

www.dzienniknowogardzki.pl

Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Kijana Redakcja "WBREW": Monika Rasowska, Aleksandra Lisowska

Konkurs międzyszkolny - 
„Czytanie – moja pasja” 
Dnia 5 kwietnia  2018 roku w naszej szkole odbył się III Międzyszkolny Konkurs na Najlep-
szą Recenzję Książki oraz Artystyczne Czytanie Prozy, pt.: ,,Czytanie – moja pasja”.

Celem konkursu była promocja 
literatury i czytelnictwa, popula-

ryzacja literatury pięknej, kształ-
cenie umiejętności interpreta-
cji tekstu literackiego, poszuki-
wanie literackich wzorców, war-
tości, a przede wszystkim pod-
czas konkursu zobaczyliśmy to, o 
czym często mówi się, że to „ga-
tunek na wymarciu” - czytającą 
młodzież, która nie robi tego „bo 
musi”, a dlatego że lubi i robi to z 
ogromną przyjemnością. Organi-
zatorem konkursu międzyszkol-
nego był zespół polonistek. 

W konkursie wzięło udział pięć  
uczennic z nowogardzkich szkół 
ponadgimnazjalnych  

3 uczennice z II Liceum Ogól-
nokształcącego w Nowogardzie – 
Adianna Kukiełka, Łucja Uhura i 
Weronika Gargulińska (opiekun 

Pani Izabela Koladyńska),
2 uczennice z Zespołu Szkół Po-

nadgimnazjalnych w Nowogar-
dzie – Wiktoria Krawczyk (opie-
kun Pani Grażyna Wawrzyniak) 
i Aleksandra Lisowska (opiekun 
Pani Katarzyna Kijana). 

Pierwszy etap konkursu pole-
gał na napisaniu recenzji wybra-
nej książki, drugi natomiast na ar-
tystycznym odczytaniu wybrane-
go fragmentu utworu, który się 
recenzowało.

Wystąpienie uczestników oce-
niała Szanowna Komisja Konkur-
sowa, w której skład wchodziły:

Pani Kazimiera Fecak – kustosz 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
im. Stefana Żeromskiego w No-
wogardzie. Od niedawna będąca 
na zasłużonej emeryturze.

Pani Anna Długosz  – psycho-

log w Zespole Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Nowogardzie. 

Pani Jolanta Gornowska – in-
struktor teatralny i nauczyciel lo-
gopeda w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowaczym w Nowo-
gardzie.

Uczestnicy losowali swoją ko-
lejność poprzez wyciąganie nu-
merków. Kiedy wszyscy odczytali 
swoje fragmenty, Jury udało się na 
naradę, a w tym czasie uczestni-
cy i opiekunowi mogli skosztować 
przygotowanego poczęstunku, 
można było napić się czegoś cie-
płego, a także zjeść coś słodkiego.

Po naradzie i zsumowaniu 
punktów z obu etapów, komisja 
ustaliła, że:

I miejsce zajęła Adrianna Ku-
kiełka z II LO w Nowogardzie 

II miejsce zajęła Łucja Uhura z 
II LO w Nowogardzie 

III miejsce zajęła Aleksandra 
Lisowska z ZSP Nowogard 

Wszystkim uczestniczkom wrę-
czono dyplomy natomiast laureat-
ki trzech pierwszych miejsc otrzy-
mały także nagrody książkowe, 
które zasponsorowała Rada Ro-
dziców działająca przy ZSP w No-
wogardzie. 

Gratulujemy czytelniczkom ich 
pasji! 
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

ROzKłAD JAzDY PKP

Sprzedam mieszkanie 
własnościowe w centrum 

Nowogardu o pow. 60 m2, 
IV piętro – cena 210 tys. zł. 

Tel. 608 392 453

ENDOKRYNOLOGICZNY
Lek. med. Adriana Dubińska-Walczak

specjalista chorób wewnętrznych
- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

CHORÓB CUKRZYCY I NADCIŚNIENIA
Lek. Ewa Zdawska

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista diabetolog 

GABINETY MEDYCZNE

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

pn., wt. - 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)
U W A G A
Od dnia 10.12.2017r nastąpiła zmiana rozkładu jazdy pociągów, po-

niżej prezentujemy godziny odjazdów pociągów z Nowogardu w kie-
runku na Szczecin Główny i Kołobrzeg.

Kierunek Szczecin Główny:
Godz. Od-

jazdu:
Nowogard

Stacje pośrednie: Przystanek 
końcowy:

Szczecin 
Główny

04:50
pon.-piąt.

Wyszomierz, Osina, Mosty, Gole-
niów, Kliniska, Szczecin Dąbie, Szcze-
cin Zdroje, Szczecin Port Centralny,

05:48

06:36
pon.-sob.

Wyszomierz, Osina, Mosty, Gole-
niów, Kliniska, Szczecin Dąbie, Szcze-
cin Zdroje, Szczecin Port Centralny,

07:38

07:47
pon.-niedz. 

Wyszomierz, Osina, Mosty, Gole-
niów, Kliniska, Szczecin Dąbie, Szcze-
cin Zdroje, Szczecin Port Centralny,

08:59

10:21
pon.-niedz.

Wyszomierz, Osina, Mosty, Gole-
niów, Kliniska, Szczecin Dąbie, Szcze-
cin Zdroje, Szczecin Port Centralny,

11:34

14:27
pon.-niedz.

Wyszomierz, Osina, Mosty, Gole-
niów, Kliniska, Szczecin Dąbie, Szcze-
cin Zdroje, Szczecin Port Centralny,

15:40

16:36
pon.-niedz.

Wyszomierz, Osina, Mosty, Gole-
niów, Kliniska, Szczecin Dąbie, Szcze-
cin Zdroje, Szczecin Port Centralny,

17:49

18:39
pon.-niedz.

Wyszomierz, Osina, Mosty, Gole-
niów, Kliniska, Szczecin Dąbie, Szcze-
cin Zdroje, Szczecin Port Centralny,

19:55

Kierunek Kołobrzeg:
Godz. Od-

jazdu:
Nowogard

Stacje pośrednie: P r z y s t a -
nek końco-
wy:

Kołobrzeg
07:48
pon.-sob.

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

09:02

09:20
sobota,nie-

dziela

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

10:29

11:49
pon.-niedz.

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

13:00

13:47
pon.-piąt.

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

15:07

15:56
pon.-niedz.

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

17:15

17:57
pon.-niedz

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

19:19

20:23
pon.-sob.

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

21:37

21:55
p o n - p i ą t . , 

niedziela
1 przesiadka

Żabowo, Płoty, Baszewice, Gryfice, 
Gąbin, Trzebiatów, Bieczyno Pomor-
skie, Karcino, Głowaczewo, Stary Bo-
rek, Kołobrzeg Stadion

22:59

Opiekunki  Niemcy
- Sprawdzone oferty! 
Tel. 91 506 55 55

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej
Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 7:05 8:05 11:10 12:15 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 7:06 8:06 11:11 12:16 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 7:08 8:08 11:13 12:18 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 7:09 8:10 11:14 12:19 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:11 8:12 11:16 12:21 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:12 8:14 11:17 12:22 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:13 8:15 11:18 12:23 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:15 8:17 11:20 12:25 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < < 8:18 < 12:27 < < 16:07 < <
10 Dworzec PKS < < < < < < < < < < <
11 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:16 8:19 11:21 12:29 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
12 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:17 8:20 11:22 12:30 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
13 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:18 8:21 11:23 12:31 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
14 ul. Ogrodowa < 6:20 < < 11:25 12:33 13:45 15:10 16:13 17:10 <
15 ul. Poniatowskiego < 6:21 < < 11:26 12:34 13:46 15:11 16:14 17:11 <
16 ul. Żeromskiego 5:42 6:22 7:20 8:23 11:27 12:35 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
17 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:23 7:21 8:24 11:28 12:36 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
18 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:24 7:22 8:25 11:29 12:37 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02
19 ul. Radosława 5:45 6:25 7:27 8:26 11:35 12:40 13:55 15:17 16:20 17:15 18:03

 OS. BEMA –  UL. KOŚCIUSZKI 36 -  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

z powrotem
POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 26 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:28 8:39 11:45 12:50 14:30 15:30 16:30 17:25 18:10
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:29 8:40 11:46 12:51 14:31 15:31 16:31 17:26 18:11
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:31 8:42 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:33 8:44 11:48 12:53 14:33 15:33 16:33 17:28 18:13
5 ul. Ogrodowa < 6:35 7:35 8:46 11:50 12:55 < 15:35 16:35 17:30 <
6 ul. Poniatowskiego < 6:36 7:36 8:47 11:51 12:56 < 15:36 16:36 17:31 <
7 ul. 700 Lecia 5:49 6:38 7:38 8:49 11:53 12:58 14:35 15:38 16:38 17:33 18:15
8 ul. 5-go Marca 5:51 6:40 7:40 8:51 11:55 13:00 14:37 15:40 16:40 17:35 18:17
9 ul. Kościuszki 36 5:53 6:42 7:42 8:53 11:57 13:02 14:39 15:42 16:42 17:37 18:19
10 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:43 7:43 8:54 11:58 13:03 14:40 15:43 16:43 17:38 18:20
11 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:44 7:44 8:55 11:59 13:04 14:41 15:44 16:44 17:39 18:21
12 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:45 7:45 8:56 12:00 13:05 14:42 15:45 16:45 17:40 18:22
13 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:46 7:46 8:57 12:01 13:06 14:43 15:46 16:46 17:41 18:23
14 ul. Bema 9 5:58 6:47 7:47 8:58 12:02 13:07 14:44 15:47 16:47 17:42 18:24
15 Osiedle Bema 5:59 6:48 7:48 8:59 12:03 13:11 14:45 15:48 16:48 17:43 18:25

OBJAŚNIENIA:

 UL. RADOSŁAWA –  UL. KOŚCIUSZKI 36 –   OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM
SZ 25

1
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

 DWORZEC PKS – OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM
SZ 25

1
E, F

1 Osiedle Bema 9:00
2 ul. Bema 1 9:01
3 ul. Armii Krajowej 17 9:03
4 ul. Kościuszki 36 9:04
5 ul. Wojska Polskiego 4 9:05
6 ul. Kościelna 9:06
7 Dworzec PKS 9:08

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

LP Dworce i przystanki

 OS. BEMA –  DWORZEC PKS

Os. BEMA – UL. KOŚCiUszKi 36 - UL. RADOsłAWA

UL. RADOsłAWA – UL. KOŚCiUszKi 36  - Os. BEMA

DWORzEC PKs - Os. BEMA Os. BEMA - DWORzEC PKs

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
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OgłO szE niA drob ne

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:

kontakt: 785 601 002

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy

Drewno opałowe 
liściste mieszane
 tanio sprzedam 

 506 012 706, 
506 012 704

niERUCHOMOŚCi
•	 Sprzedam	 tanio	 działkę	 budowlaną	

w	 Kościuszkach	 1202	 m2.	 Przy działce 
prąd, woda, kanalizacja, dojazd utwar-
dzony w pobliżu jeziora. 575 345 659 

• Do wynajęcia lokal handlowy ok. 40m2 
ul. Kościuszki 2g Nowogard. 693 850 
197

• Sprzedam działki budowlane w peł-
ni uzbrojone. Już z planem zagospoda-
rowania przestrzennego. Oszczędzasz 
czas i pieniądze! 693 850 197 Najlep-
sze ceny w Nowogardzie, Osiedle Sło-
neczne. 

•	 Do	wynajęcia	 pomieszczenie	 na	 biuro	
28	 m2,	 Nowogard.	 Ul.	 700	 lecia	 17b.	
Tel.	501	549	818

•	 Sprzedam	działki	budowlane	w	Kar-
sku	przy	drodze.	691	664	658

• Do wynajęcia lokal pod działalność go-
spodarczą. 609 24 58 16 

• Kupię działkę budowlaną w Nowogar-
dzie min 15 ar 696160731

•	 Do wynajęcia lokal 22m2 ul. Rtm. Pilec-
kiego 2a. Tel. 694 022 406, 695 209 162 

•	 Sprzedam mieszkanie bezczynszowe 
M2 56m2, Wierzbięcin 18/12. Tel. 605 470 
602Wynajmę halę 155 m 2, tel. 600 954 
709

• Sprzedam 1/2 domu w Wierzbięcinie. Tel. 
600 262 231

• Sprzedam działkę rolną 20 ha z budynka-
mi, 20tys/1ha do negocjacji, Taczały, gm. 
Resko. 798 681 717 

• Sprzedam w atrakcyjnej cenie duży 
dom w centrum Dobrej, duże po-
dwórko, garaż. Tel. 508 513 824 
Zamienię dom w Dobrej na mieszkanie 
w Nowogardzie, Goleniowie, Szczecinie. 
Tel. 508 513 824

• Sprzedam mieszkanie czteropokojowe 
72m2 IV  piętro po remoncie, wyposażo-
ne. 781 011 194

• Kupię mieszkanie 3 lub 4 pokoje min. 
60m2. 500 508 904 

• Sprzedam piętro domu do remontu. Tel. 
504 89 89 80 

• Sprzedam garaż 15 lutego. Tel. 605 281 
226 

• Sprzedam działkę ogrodową (wejście od 
ul. Ogrodowej), 500 m2, murowana alta-
na i toaleta, prąd, woda. Cena do uzgod-
nienia, tel. 605 522 340

• Sprzedam mieszkanie 3 pokoje 87m2, 12 
km od Nowogardu.Tel. 665 160 365

• Garaż do wynajęcia, Ogrodowa 1,  100 zł. 
882 182 143 

• Sprzedam mieszkanie czteropokojowe 
ok. 70m2, własnościowe, bezczynszowe, 
I piętro. Tel. 797 151 416, 696 062 685

• Sprzedam lub wydzierżawię w Błotnym 
Młynie 10ha ziemi rolnej tel. 668-676-
788.

•	 Poszukuje	mieszkania	dwupokojowego	
do	wynajęcia.	725	223	771	

• Kupię mieszkanie dwupokojowe, parter, 
bez pośredników za gotówkę. Najchętniej 
za torami w stronę Stargardu, Dobrej. Tel. 
661 722 990

• Działki pod zabudowę ul.Asnyka. 501 
307 666

• Sprzedam garaż na Jana Pawła II, 21500 
zł. 609 931 915 

• Działki budowlane uzbrojone z warunka-
mi pod zabudowę, Kościuszki. Tel. 691 
180 848 

• Sprzedam ogród działkowy w atrakcyj-
nej lokalizacji z widokiem na jezioro. Tel 
502 642 029 

• Do wynajęcia warsztat samochodowy z 
wyposażeniem. Tel. 508 070 311

•	 Wolne	 pokoje	 do	 wynajęcia	 dla	 pra-

cowników	 na	 dłuższy	 okres.	 500	 827	

783

MOTORYZACJA
• Sprzedam Kia Clarus, 2001, 1,8 benzyna 

+ gaz (założony 2012 r., 80 litrów butla), 
181.000 km - serwisowany, srebrny met. 
sedan, opony zimowe, nowa chłodnica 
klimatyzacji, webasto, el. szyby, central-
ny zamek, nowe klocki hamulcowe, roz-
rząd, cały układ wydechowy, inne. Cena 
4850zł, zadbany, tel. 605 522 340.

• Sprzedam Renault Scenic rok produkcji 
99, poj. 2.0. Cena do uzgodnienia. 665 
836 888 

• Sprzedam Toyotę Avensis rok produkcji 
2001 stan bardzo dobry, cena 6500 zł do 
uzgodnienia. 696 807 922

• Stare pojazdy kupię. Tel. 600 182 682

ROLNICTWO
•	 Orka,	 talerzówka	 ciężka	 siew	 agrega-
tem.	Tel.	608	01	39	95 

• Kury nioski odchowane powyżej 7 tyg 
sprzedam od 26.03.18r. Gospodarstwo 
Rolno-Drobiarskie Żabowo 13. 91 39 106 
66, 510 127 838 

• Rzepak jary, zboża sprzedam. Tel. 502 
853  573 

• Grykę sprzedam i mieszalnik 1 tona. 603 
467 609 

•	 Pszenżyto	jare	kupię.	Tel	502	853	573	

• Sprzedam facalię. Tel. 793 006 469 

• Sprzedam 6 ha ziemi w Gmina Nowo-
gard. Tel. 663 565 516

• Sprzedam prosiaki. 725 806 787 

• Sprzedam siewnik zawieszany S056 (Po-
znaniak 3) i rozrzutnik obornika jedno-
osiowy (3t.) w bardzo dobrym stanie). 
Tel. 603 347 195 

• Sprzedam prosięta i 20 kulek słomy su-
chej. 606 576 417 

• Sprzedam pszenżyto. 91 39 18 307

• Sprzedam śrutownik typu Bąk w zestawie 
z silnikiem 7,5 kW. Tel, 733 799 694 

• Sprzedam grykę. Tel. 500 841 914 

	USŁUGI
•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWANÓW, 

WYKŁADZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ SA-
MOCHODOWEJ/ SKÓRZANEJ MATERIA-
ŁOWEJ / POŚCIELI WEŁNIANEJ / LANO-
LINĄ/SPRZĄTANIE: CZYSZCZENIE FUG.
TEL.604 373 143 , 794 229 083.

• Pranie dywanów i tapicerki sprzątanie 
również z użyciem pary, ROMTEX. 668 
151 516

• Elektryk z uprawnieniami E+D. Tel. 607 
289 419 

•	 MONTAŻ	 MEBLI, fachowość i doświad-
czenie tel. 608 317 548,

• Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

•	 Malowanie,	 montaż	 paneli	 podłogo-
wych	 i	 inne	 drobne	 naprawy	 wykona	
“złota	rączka”.	91	39	22	783,	784	79	22	
70

•	 FIRMA	USŁUGOWA	„Zielona”.	Wynajem	
sal	 na	 konferencje,	 zebrania,	 szkolenia.	
91	39	26	691

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Firma budowlana z wieloletnią działalno-
ścią przyjmie zlecenie na budowę domów 
od podstaw, przekładek dachów, docie-
plenia, układanie kostki, różne rodzaje. 
Tel. 607 137 081; 

• Mycie okien. 731 792 825

• MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy za 
gotówkę na raty laptopy tablety telefony. 
Skupujemy laptopy telefony. Adres No-
wogard 700Lecia 15 I piętro nad apteką 
tel 91-577-53-73 lub 792-228-896

• Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlopo-
we: Niemcy, Holandia, Austria, Anglia, 
Belgia, Norwegia. Tel. 71 385 20 18, 601 
759 797 

• Transport, przeprowadzki, opróżnienie 
mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 343 
638 

• AGENCJA REKLAMOWA VIZART, 
oprawianie prac w 2 minuty, bindowanie, 
wydruki, ksero, laminowanie, Nowogard 
ul. 700 lecia 15 (nad sklepem zielarskim)
Tel. 605 522 340 

• Przepisywanie prac (licencjackich, magi-
sterskich i innych), dokumentów, CV, li-
stów motywacyjnych, Szybko, solidnie. 
Agencja reklamowa Vizart  Nowogard ul. 
700 lecia 15 (nad sklepem zielarskim)Tel. 
605 522 340.

•	 Regulacja,	 naprawa,	 konserwacja	
okien	i	drzwi.	695	181	070

• Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 
668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 988 
735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, układanie 
kostki granitowej, polbruku. 726 403 937

•	 Naprawa	AGD	Nowogard.	698	352	406

• Budowa domów, ogrodzenia wolne ter-
miny. Tel. 605 580 496 

• Solidnie, fachowo, szybko, okna i drzwi 
z listwowaniem, wykonam każdy remont 
mieszkania. 665 715 273 

• Przyjmę psy na strzyżenie za niewielką 
opłatą. Skończyłam kurs groomerski. 794 
902 108 

• Remonty, wykończenia wnętrz wyko-
nam. 608 364 330 

• Docieplanie budynków, malowanie, szpa-
chlowanie, glazura, hudraulika, regip-
sy, podłogi, adaptacje poddaszy. Tel. 600 
626 268 

• Budowanie z drewna. 600 182 682 

• Transport. Tel. 600 182 682 

• Dachy, wiaty, altany. Tel. 660 879 108 

PRACA

• Aktivmed24.pl	 Opiekunki	 Seniorów	
Niemcy.	Premie	wakacyjne,	530555015

• AMBERCARE24	 Opiekunki	 do	 Nie-
miec,	wymagany	 j.	niemiecki	komuni-

katywny,	 zarobki	 netto	 do	 1500	 euro/
mies.,	 wyjazdy	 od	 zaraz,	 sprawdzone	
oferty,	 legalnie	 737	 451	 825,	 737	 886	
919,	737	489	914

•	 Spawaczy	zatrudnię.	Atrakcyjne	wyna-
grodzenie.	503	032	234	

•	 Przyjmę	do	pracy	 ekspedientkę	odpo-
wiedzialną,	sumienną.	797	394	807	

• Zatrudnię elektryków – pomocników 
elektryków, dorywczo do prac biurowych. 
606 824 461

• Zatrudnię do dociepleń i elewacji z do-
świadczeniem. 782 860 130

•	 Zwrot	 podatku	 z	 pracy,	 rodzinne,	 urlo-
powe	Niemcy,	Holandia,	Austria,	Anglia,	
Belgia,	Norwegia.	Tel.	71/385	20	18,	601	
75	97	97

•	 Zatrudnię pracowników budowlanych. 
Tel. 695 264 594.

•	 Przyjmę do pracy ekspedientkę odpo-
wiedzialną, sumienną. 797 394 807 

•	 Zatrudnię tynkarza. 502 103 432 

•	 Zaopiekuję się osobą starszą, dzieckiem, 
zajmę się sprzątaniem w godzinach 
9.00-15.00,. Tel. 517 983 502 

•	 Przyjmę pracownika budowlanego. 607 
654 692

•	 Zaopiekuję się osobą starszą w życiu co-
dziennym od 9-17.00. Tel. 733 794 989

•	 Przyjmę do pracy ekspedientkę lub na 
staż. Sklep spożywczo-przemysłowy. Tel.  
887 15 12 74

•	 Przyjmę do pracy w lesie. Tel. 726 075 
264  

•	 Chętnie przyjmę dorywczo osobę znają-
cą się na pracach ogólnobudowlanych,- 
wykończeniowych tel. 660 206 833 

•	 Potrzebny Pan do pomocy w pracach 
wiosennych w ogrodzie. 501 307 666

•	 Budowlaniec-zdun potrzebny do posta-
wienia otwartego paleniska-kominka. 
660 206 833

•	 Potrzebny budowlaniec-stolarz do po-
stawienia kilku elementów architektury 
ogrodowej. 502 103 432

•	 PRACOWNIK magazynu zwrotów odzie-
ży – Goleniów, zapewniony darmowy 
dojazd do pracy tel: 601 710 134, mail: 
rekrutacja@fiege.pl

•	 Zatrudnię	 pomocnika	 na	 budowę	 z	
umiejętnością	 malowania	 i	 szpachlo-
wania.	Tel.	785	931	513	

• Poszukuję opiekunki do rocznego dziec-
ka na pełny etat. Atrakcyjne warunki wy-
nagrodzenia. Zainteresowane osoby pro-
szę o kontakt – 510 100 263 

• Zatrudnię pracownika fizycznego na fer-
mę drobiu (Gm, Osina). 502 562 378 

• Zakład hodowlany zatrudni brygadzistę 
-kierownika. Ferma Drobiu gmina Osina. 
511 731 352 

•	 Pilnie	 zatrudnię	do	prac	brukarskich,	
atrakcyjne	wynagrodzenie.	Tel.	509	608	

831	Przyjmę do pracy murarza i pomoc-

nika murarza. Tel. 501 549 756 

innE  

• Sprzedam drewno suche tanio. 691 848 
026

•	 Drewno,	bukowe,	dębowe,	pocięte,	po-
rąbane.	Tel.	603	353	789 

•	 sprzedam drewno opałowe. 667 788 
820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 kg. 
790 285 382

•	 Sprzedam drewno kominkowe olchę. 
730 744 751 

•	 Ogrodzenie ogrodowe, metalowe 
ramka z katownika w srodku zbroje-
ne /wzor/ prentowe wymiar 2,0m x 1,0 
m+ slupek razem szt 16 oraz furtka 90 x 
90cm z zamkiem ogrodzenie jest jeszcze 
zamontowane cena za 1 kpl. 50 zl z po-
wodu modernizacji ogrodzenia sprze-
dam - okazja ! stan dobry tel 691 686 
772

•	 Piece gazowe c.o.vaillant z niemiec 
dwufunkcyjne wiszace po przegladzie 
serwisowym do mieszkania,domu cena 
od 1.200zl sprzedam tel 691 686 772 

•	 Piece gazowe c.o tylko ogrzewanie 
stojace zeliwne lub wiszace niemeckie 
vaillant zaplon elektroniczny wysoka ja-
kosc do mieszkania,domu,sklepu itp po 
przegladzie serwisowym cena od 1.000 
zl tel 691 686 772

•	 Sprzedam organy Yamaha YPT - 230, 
bardzo mało używane, w pudełku. tel 
605 522 340

•	 Sprzedam łóżko dziecięce z szufladami, 
półkami, z materacem - kolor szaro bia-
ły wymiary: dł. 223 cm, szer. 95 cm,wys. 
110 cm, oraz biurko do kompletu, tel. 
605 522 340

•	 Sprzedam odkurzacz piorący ZELMER 
WODNIK QUATTRO 616.6, elementy pio-
rące nieużywane nowe, cena do uzgod-
nienia, tel. 605 522 340

•	 Sprzedam dywan, kolor brązowy jedno-
lity, wymiar 3,5*2,15 m, cena do uzgod-
nienia, tel. 605 522 340

•	 Przyjmę telewizor i radio. 573 943 221

•	 Kupię zbiornik na wodę z wężownicą do 
podłączenia do kuchenki. Tel. 660 206 
833

•	 Szkółka w Karsku poleca drzewa owo-
cowe 3-4 letnie owocujące, w pojemni-
kach już od 20 zł/sztukę, tuja szmaragd 
wysokość 70-80 cm po 10 zł/sztukę. 606 
106 142 

•	 Karp kroczek sprzedam. 91 39 182 97 

•	 Sprzedam łóżko piętrowe i 1 pojedyncze 
drewniane. 697 134 306 

•	 Sprzedam butlę gazową 11 kg . 500 841 
914 

•	 Przyjmę czystą ziemię z wykopu. 501 
307 666
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Dziennik nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: no wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek słomski prezes, Marcin simiński redaktor naczelny, 

Rafał Kowalczuk sport, Paweł słomski
Ad res re dak cji: 72-200 no wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

inFORMATOR LOKALnY - nOWOgARD
Telefony alarmowe
Policja  - 997, 112
Komisariat Policji Nowogard - 91 57 92 316
Straż pożarna  - 998
Posterunek PSP Nowogard - 91 39 20 118
Pogotowie ratunkowe - 999
Stacja Pogotowia Ratunkowego 
w Nowogardzie - 91 43 26 103
Pogotowie gazowe  - 992
Pogotowie energetyczne - 991
Pogotowie wodn.-kanal. (PUWiS) 
 - 91 39 20 711; 994

Dyżur nocny
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna   
 - 91 39 78 430; 
 609 361 999; 
 665 283 928

Przychodnie - poradnie
Szpital - centrala - 91 39 21 356
Praxis - SZOZ - 91 39 20 787
Praxis - Centrum 
okulistyczno-optyczne - 91 39 27 272
POZ Przychodnia przyszpitalna  
 - 91 39 21 800; 
 91 39 21 806
Medyk - 91 39 29 921
PRAXIS 2 - M. Drobińska - 91 39 25 943
NZOZ “Sanus” - 91 39 26 960
NZOZ “Pro-med” - 91 39 26 740
NZOZ “Leks” - 91 39 25 525
NZOZ “Baby-med”  - 91 39 26 013
Mardent - gabinety lekarskie  
 - 91 39 22 633
Revital - Ośrodek Rehabilitacji 
i Odnowy Biologicznej - 91 39 21 467; 
 609 456 577
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne 
 - 91 39 20 926
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
dzieci, młodzieży i ich rodzin 
 - 91 39 20 743
Warsztaty terapii zajęciowej - 91 39 25 282
Zakład domowej opieki długoterminowej - 
91 39 26 531; 
 509 142 650
stomatologia
Praxis - Centrum stomatologiczne  
 - 91 39 26 999
Pracownia protetyki stomatologicznej - 
Danuta Drapikowska 91 39 26 870
Protetyka stomatologiczna 
- Elżbieta Wysocka 
i Kazimierz Trojanowski - 91 39 26 107
“Nowo-dental” B. Szulejko  
 - 91 39 21 467
“Dental - med”  - 91 39 22 098; 
 504 069 800
Lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz  
 - 91 39 25 003; 
 603 705 630
Lek. Stom. Andrzej Rynkiewicz
pogotowie stomatologiczne - 607 771 777
lek. Stom. D. Wałęga - Bąk - 604 441 609
lek. stom. A Mogilnicka - 506 606 955
lek. stom. E. Rosa - 532 512 703
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 39 26 639
lek. stom. M. Andrzejewska - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 601 736 804

Urzędy
Urząd Miejski  
 - 91 39 26 200
Biuro Obsługi Interesanta w UM  
 - 91 39 26 214
Biuro Rady w UM - 91 39 26 210

Urząd Stanu Cywilnego - 91 39 26 230
Wydział Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środow. 
 - 91 39 26 243
Wydział spraw społecznych i obywatelskich
Meldunki - 91 39 26 213
Dowody osobiste - 91 39 26 215
Zarządzanie kryzysowe - 91 39 26 234
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
Geodezji i Rolnictwa - 91 39 26 226
Wydział Rozwoju Lokalnego, 
Funduszu, Kultury i Sportu - 91 39 26 293
Wydział Inwestycji i Remontów  
 - 91 39 26 241
Biuro Podatków i Opłat - 91 39 26 217
Referat Edukacji - 91 39 25 464
Zarząd Budynków Komunalnych  
 - 91 39 26 267
Powiatowy Urząd Pracy f/Nowogard 
 - 91 39 21 376;  
 91 39 21 813
Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii - 91 39 21 118
w nagłych wypadkach - 609 740 647

Wydział Komunikacji
Rejestracja pojazdów - 91 57 92 702
Prawo jazdy - 91 57 92 703
Fax - 91 39 21 852

OPs - Ośrodek Pomocy społecznej
Kierownik - Dorota Maślana - 91 39 26 248
Świadczenia rodzinne
- A. Lalik  - 91 39 26 268
Dział usług opiekuńczych 
- B. Ziółkowska - 91 39 20 200

Poczta
ul. 3 Maja - 91 39 21 300; 
 91 39 21 183
ul. Warszawska - 91 39 20 834

nadleśnictwo nowogard - 91 39 20 640
zakład karny nowogard - 91 43 26 600

gabinety weterynaryjne
Danuta Czerwińska
ul. J. Wybickiego 2 - 91 39 23 786
Animal-Vet
ul. Zielona - 666 135 133
Janusz Soroka
ul. L. Okulickiego 6  - 570 656 616
Zdzisław Truszyński
ul. T. Kościuszki 21 - 91 39 21 801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 38 - 91 39 20 814
szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1 - 91 39 26 270
Szkoła Podstawowa nr 2 - 91 39 26 274
Szkoła Podstawowa nr 3 - 91 39 26 291
Szkoła Podstawowa nr 4 - 91 39 23 028
SP w Długołęce - 91 39 10 492
SP w Orzechowie - 91 39 10 994
SP w Strzelewie - 91 39 10 224
SP w Żabowie - 91 39 10 694
SP w Błotnie - 91 39 10 190
SP w Wierzbięcinie - 91 29 10 795
I Liceum Ogólnokształcące - 91 39 20 213
Liceum Ogólnokształcące nr II - 91 39 25 107
ZSP im. Stanisława Staszica - 91 39 21 162
Prywatne Publiczne Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych; 
Niepubliczna Szkoła Policealna  
 - 91 39 26 691
Prywatne Liceum Ogólnokształcące
 Zaoczne Centrum Edukacji Zdroje  
 - 91 39 25 494

Prywatne Policealne Studium Zawodowe  
 - 91 39 22 181
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  
 - 91 39 20 108

Przedszkola i żłobki
Przedszkole nr 1
ul. Żeromskiego - 91 39 26 286
Przedszkole nr 3
ul. J. Poniatowskiego - 91 39 26 288
Przedszkole nr 4
ul. T. Kościuszki - 91 39 26 287
Zielone Przedszkole
ul. Zielona - 91 39 26 691; 
 505 388 292
Artystyczne Przedszkole 
Kraina Fantazjiul. Gen. J. Bema - 660 797 838
“Promyczek” Specjalistyczny 
punkt przedszkolny, 
ul. Boh. Warszawy - 609 931 469
Niepubliczny Żłobek "Maluszkowo”
ul. ks. Racibora - 534 015 943
Niepubliczny “Malinowy Żłobek”
ul. Boh. Warszawy - 604 873 917

Kultura
Miejska Biblioteka Publiczna  
Dyrektor - 91 39 26 260
Czyt. dla dorosłych - 91 39 26 261
Nowogardzki Dom Kultury  
Sekretariat - 91 39 26 283
Biuro kina/ dział imprez i promocji 
 - 91 39 25 779
Kasa - 91 39 26 262

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP - 91 39 26 370; 
 506 081 328
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego   
 - 91 39 21 004
Parafia pw. MB Fatimskiej  
 - 91 39 21 592

Usługi pogrzebowe 
J. Furmańczyk, Zakład Pogrzebowy  
 - 91 39 21 767
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  
 - 692 354 065
MEMORIS Grzegorz Śmigiel - 693 230 190

Apteki
Centrum Zdrowia
ul. 700-lecia - 91 57 62 139
Majowa
ul. 3 Maja - 91 30 70 708
Cefarm
ul. Plac Wolności - 91 39 20 203
Cardia
ul. 700 - lecia - 91 39 21 330
Niebieska
ul. 15 Lutego - 91 43 26 177
Asa
ul. Warszawska - 91 39 20 494
Niebieska 2
ul. Kościuszki - 91 57 90 830
Nowa Farmacja
ul. Bohaterów Warszawy - 91 57 30 437

Taksówki - 91 39 20 260

Pomoc drogowa
Grzegorz Irzymski - 91 39 22 402; 
 601 893 944
Andrzej Słomski - 665 770 442
Krzysztof Pietrzak - 601 938 293
R&J MIX - 608 731 620

Urząd gminy
Wójt - 91 39 10 390
Kierownik USC, St. ds. obywatelskich
 i ewidencji ludności  - 508 499 549
St. ds. podatków i opłat  - 508 499 661
St. ds. zarządzania kryzysowego, obrony cy-
wilnej i ochrony środowiska  - 508 499 580
Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami  
 - 508 499 247
St. ds. obsługi organów Gminy, działalności 

gospodarczej, kultury i zdrowia  - 508 499 567
St. ds. funduszy zewnętrznych, promocji, 
turystyki i sportu  - 508 499 620
OPs - Ośrodek Pomocy społecznej
Kierownik Anna Kaliczyńska - 508 499 534
Pracownicy socjalni - 508 499 561
 508 499 483
Asystent rodziny Patrycja Bielej - 508 499 621
gminna Biblioteka Publiczna
Kierownik Krzysztof Górecki - 91 39 10 305

szkoła Podstawowa im. B. Malinowskiego
Dyrektor Tatiana Olbert - 91 39 10 389
Sekretariat - 91 39 10 380
Przychodnie
NZOZ “Proximus” - 91 39 10 310
Punkt apteczny - 91 39 11 611
Poczta - 91 39 10 323
Parafia pw. NP NMP w Osinie - 91 39 10 386

inFORMATOR LOKALnY - OsinA
REgULARnA LiniA Mi KRO BU sO WA sEROCKi Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40

Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)

nowogard-stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
stargard-nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D

Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 

7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia METRO Tel. 501 615 614
z nowogardu do szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
ze szczecina do nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRzEWÓz OsÓB - RO MAn BiŃCzYK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

nowogard-goleniów-szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
szczecin-goleniów-nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
nowogard-Dobra now.-łobez 7.40
łobez-Dobra now.-nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

nD - szCzECin 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

szCzECin - nD 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

nD - REsKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

REsKO - nD 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

gOLCzEWO - nD 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

nD - gOLCzEWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)

nowogard - stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
stargard - nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55

A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROzKłAD JAzDY BU sÓW

informacja PKs 91 392 18 87 lub 91 469 83 15



Nr 28 (2656)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

16

www.dzienniknowogardzki.pl

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

PiAsEK, PiAsEK PRzEsiEWAnY, ŻWiR, 
CzARnOziEM, POsPÓłKA 

 ŻWiROWniA DłUgOłĘKA
Tel. 504 265 607, 792 707 943 

z DOWOzEM DO KLiEnTA

Materiał                                      cena do 100 kg cena powyżej 100 kg
1. Miedź                   18,00 zł/kg               19,00 zł/kg
4. Mosiądz       11,00 zł/kg               11,50 zł/kg
5. Akumulatory         2,50 zł/kg                 2,70 zł/kg
6. Felgi aluminiowe        4,80 zł/kg                 5,00 zł/kg
7. Ołów          5,20 zł/kg                 5,50 zł/kg
8. Aluminium elektryczne       5,00 zł/kg                5,50 zł/kg
9. Aluminium grube        4,20 zł/kg                4,50 zł/kg
10. Aluminium niesort       3,80 zł/kg                4,00 zł/kg
Materiał                                      cena do 1000 kg cena powyżej 1000 kg
1. Złom cienki (blacha)      0,58 zł/kg                0,60 zł/kg
2. Złom gruby (wsad, żeliwo)           0,78 zł/kg                0,80 zł/kg

Skup hurtowy metali kolorowych 

Przy wadze ok. 1000 kg metali kolorowych ceny do negocjacji

Firma P.P.U.H. Oskar Bonda w Nowogardzie • ul. Nadtorowa 14b

Płatne gotówką od ręki
więcej informacji  tel. 511 444 559

Podaruj 1%
dla  

Tymka

Fundacja Słoneczko: 
88 8944 0003 0000 2088 2000 0010

koniecznie z tytułem wpłaty  
- TYMON  SZPURA 1085/ S -



POLSKI 
WYDAWCA
Dom Judy sp. z o.o.

Paryż  27.04 - 2.05.2018
Pielgrzymka do Włoch
Loreto • San Giovanni Rotondo 

Monte Cassino • Rzym • Asyż • Wenecja
28.04 - 4.05.2018

SINBAD - codziennie z Nowogardu
Bilety na przejazdy zagraniczne

Pierwszy płatny parking  •  Drogi dojazdowe do pól bez dotacji

reklama reklama

Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

Piątek 
13 kwietnia 2018 r. 
Nr 29 (2657)
nakład 3000 
Rok XXV   ISSN 1897-2640 

Cena 2,00 zł 
(w tym 5% VAT)

Firma z branży rolnej  Sprzedaż 
nawozów

Kontakt: 600 374 274

1. ASL- 80 kg N i 90 kg S 
    (zamiennik RSM)
- cena 110 zł za tonę w Redle
- cena 130 zł za tonę z dowozem 
   do 30 km od Redła
- 1,38 zł za 1 kg azotu - najtańszy azot 
  na rynku !! (1 kg azotu z dowozem 1,63 zł)
2. AHSL-180 kg N i 60 kg S 
  (zamiennik RSM)
- cena 415 zł za tonę w Redle
- cena 435 zł za tonę z dowozem 
  do 30 km od Redła
3. Humus (zamiennik obornika):
- cena 45 zł z dostawą
- około 9 kg N, 7 kg P, 4 kg K
- ph-9 * Wszystkie podane ceny są cenami netto

4. Humus słomiany 
  (zamiennik obornika):
- cena 33 zł za tonę z dostawą
- około 6 kg N, 3 kg P, 7 kg K
- ph-9
5. Obornik bydlęcy:
-cena 45 zł z dostawą
6. NPK Garrest 
    (zamiennik gnojowicy):
- cena 30 zł z usługą rozlewania 
  do 10 km od Redła (możliwość 
   rozlewania w dalszych 
   lokalizacjach)
- około 6 kg N, 3 kg P, 3 Kg K

Firma z branży rolnej  

Usługi rolnicze

Kontakt: 600 374 274
* Wszystkie podane ceny są cenami netto

1. Opryskiwacz:
   - cena 55-50 zł za hektar (jednorazowy przejazd)
2. Kultywator:
   - cena 240-245 zł za hektar
3. Rozrzutnik razem z ładowarką - obornik/humus:
  - 5-8 ton- 85-80 zł za hektar
  - 10 ton- 105-100 zł za hektar
  - 15 ton- 155-150 zł za hektar 
  - 20 ton- 205-200 zł za hektar
4. Rozrzutnik razem z ładowarką - wapno:
  - do 5 ton- 85-80 zł za hektar
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Szczegóły w załączonej ulotce

KREDYT FIRMOWY
NA PROSTYCH  

ZASADACH

tel. 91 392 14 67
kom. 695 264 677

Nowogard, ul. 3 Maja 46 • www.nowodental.pl

sedacja gazem rozweselającym
stomatologia mikroskopowa

Kompleksowe leczenie dentystyczne
oferują w Klinice Nowo-Dental lekarze specjaliści:

stomatolog dziecięcy, periodontolog, chirurg,
stomatolodzy ogólni, implantolog

WIOSENNA PROMOCJA NA WYBIELANIE ZĘBÓW
ortodoncja, implanty
nowoczesna protetyka

Śmigiel Ryszard

ŚR

KOMPLEKSOWE  USŁUGI
& ŚMIGIEL

Zakład Kamieniarski
- Nagrobki - Grobowce - Parapety - Schody

Kwiaciarnia
- Znicze - Kwiaty - Wiązanki - Wieńce

Tel. 601 595 069, 91 392 18 14
     e-mail: puhp.smigiel@wp.pl
   www.kamieniarstwo-smigiel.pl

Korzystając z naszych usług pogrzebowych zyskasz
-10%  RABATU  NA  USŁUGI  KAMIENIARSKIE

UL. CMENTARNA 3,  72-200 NOWOGARD

       Usługi Pogrzebowe 
        Grzegorz Śmigiel
- Trumny - Urny - Ekshumacje - Przewozy
         Obudowy - Krzyże - Tabliczki

Kontakt całodobowy: 693 230 190
      e-mail: memoris.zp@o2.pl
            www.memoris.eu

Uwaga zmiany 
funkcjonowania 
KANCELARII 

RADOSŁAW GÓRSKI 
Dyżury w Nowogardzie 

odbywają się w kancelarii 
przy ul. 700 lecia 24/5 

w każdy wtorek i czwartek 
od 17.00 do 20.00, 

a w innych godzinach i terminach 
po telefonicznym uzgodnieniu. 

nowy nr tel. do biura w Nowogardzie: 
+48 91 578 49 01; +48 600 071 236

Beata K. atakuje przed sądem 

Dorota Zając nowym 
komendantem policji  

s. 5

s. 3
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Pierwszy płatny parking w Nowogardzie 

Za darmo tylko godzina 
Strefę płatnego parkowania wprowadzono na parkingu dyskontu Biedronka przy ul. Boh. 
Warszawy. Bez opłat przy sklepie mogą parkować tylko klienci, ale jedynie przez godzinę. 

To pierwszy płatny parking, 
jaki powstał w Nowogardzie. 
Kierowcy parkujący przy Bie-
dronce nie kryli wczoraj swoje-
go rozczarowania. 

- Teraz człowiek będzie mu-
siał chodzić dwa razy do samo-
chodu, zanim wejdzie po zaku-
py- mówi jeden z klientów Bie-
dronki drukujący bezpłatną kar-
tę parkingową. 

- Więcej wydadzą na papier 
niż zarobią- mówi kolejny męż-
czyzna, opuszczający już par-
king. 

Zgodnie z regulaminem, któ-
ry ustawiono na wjazdach, za 
parking nie zapłacą tylko klien-
ci dyskontu, pod warunkiem, że 
pobiorą bilet po zaparkowaniu 
samochodu. Bilet pozwala jed-
nak na darmowy postój jedy-
nie przez 60 minut. Po tym cza-
sie naliczane zostaną opłaty- za 
parkowanie do 30 minut – 1 zł; 

za 1 godzinę i kolejne następne- 
2 zł. Bilety można wydrukować 
w dwóch parkometrach: jeden 
ustawiono przy samym wejściu 
do sklepu, drugi przy parkin-
gach położonych przed pawilo-
nami handlowymi, przy sklepie 
meblowym. Jeśli ktoś nie opła-
ci parkingu zgodnie z regula-
minem, może być narażony na 

kary pieniężne- 80 zł- czytamy 
w regulaminie. 

Na razie nie wiadomo tyl-
ko, w jaki sposób Biedronka bę-
dzie egzekwowała od kierowców 
uiszczenie opłat, ani też dlacze-
go zdecydowano się na wprowa-
dzenie takiego systemu. W tej 
sprawie wysłaliśmy do rzecznika 
prasowego sieci sklepów zapyta-
nia. Na odpowiedź czekamy. 

Nieoficjalnie tylko dowiedzie-
liśmy się, że ustawienie parko-
mentrów ma zniechęcić do par-
kowania klientów sklepów jakie 
mają powstać w pawilonach wy-
budowanych naprzeciwko Bie-
dronki- tym bardziej, że jeden 
z nich (salon AGD-RTV Me-
dia Expert) będzie bezpośrednią 
konkurencją dla sklepu Neonet 
znajdującego się tuż obok dys-
kontu. Czy to wojna na miejsca 
parkingowe?

MS

Jeden z parkometrów ustawiono przed wejściem do sklepu

Przy wjazdach ustawiono poza znakiem parking płatny także tablicę z regulami-
nem korzystania z miejsc postojowych na nowych zasadach

Unieważnili po raz drugi 

Kto będzie sprzątał 
nasze miasto? 
Po raz drugi gmina unieważniła przetarg na sprzątanie 
miasta i zimowe utrzymanie ulic. Tym razem powodem ta-
kiej decyzji była za wysoka kwota, za jaką chciała to robić 
firma ze Szczecina. 

Przypomnijmy, że pierw-
szy przetarg został unieważnio-
ny, bo w wyznaczonym termi-
nie nie zgłosił się żaden oferent. 
Za drugim razem ofertę złożyła 
tylko jedna firma- spółka KZU 
Pomorze ze Szczecina, która to 
do końca marca miała podpisa-
ną umowę z miastem na sprzą-
tanie. Spółka zaproponowała, że 
może to robić nadal, ale za kwo-
tę 788 tys. zł brutto-umowa na 
24 miesiące. Okazało się jed-
nak, że gmina zamierzała na ten 
cel wydać o wiele mniej, bo 600 
tys. zł. Ostatecznie więc prze-
targ unieważniono, z uwagi na 
„brak możliwości zamawiające-
go (gminy) do zwiększenia kwo-
ty realizacji tego zadania” – czy-
tamy na stronie Biuletynu Infor-

macji Publicznej miasta Nowo-
gard, gdzie podawane są infor-
macje na temat przetargów. 

Jeszcze wczoraj nie było in-
formacji o ogłoszeniu nowego, 
trzeciego przetargu. Gmina nie 
informuje również, jak zamie-
rza do czasu wyłonienia firmy 
sprzątającej zadbać o czystość 
w naszym mieście. Na razie robi 
to rękoma kilkunastu więźniów 
i osób wykonujących prace uży-
teczno-społeczne w ramach 
umowy z OPS. Na dłuższą metę 
z pewnością to nie rozwiąże pro-
blemu, a śmieci już przybywa na 
ulicach miasta. Tak było choć-
by w miniony piątek na osiedlu 
Bema - skarżyli nam się Czytel-
nicy. 

MS

Odsłonili elewację 

Cech po remoncie 
Odsłonięto nową elewację budynku Cechu Rzemieślników w Nowogardzie, która przez 
ostatnie kilka miesięcy przechodziła remont. 

Oprócz docieplenia ścian bu-
dynku i pokrycia izolacji no-
wym pucem, na jego frontowej 
ścianie pojawił się odnowiony 
napis „Cech Rzemieślników w 
Nowogardzie”. Jak wynika z na-
szych informacji, napis ten ma 
zostać jeszcze dodatkowo pod-
świetlony, co z pewnością nada 
posesji jeszcze ładniejszego wy-
glądu. W budynku Cechu, przy 
ul. 3 Maja, poza biurem organi-
zacji pomieszczenia wynajmuje 
kilku przedsiębiorców m.in. ze-
garmistrz, sklep z częściami ro-
werowymi, czy biuro firmy pro-
jektowo-budowlanej. Budynek Cechu przed remontem... i po remoncie..

Remont budynku z pewno-
ścią poprawił estetykę tej czę-
ści miasta, zwłaszcza, że kilka 
lat temu obok powstała schlud-
na nieruchomość, gdzie znajdu-
ją się m.in. gabinety dentystycz-
ne i mieszkania. 

Jak już informowaliśmy re-

mont budynku został sfinan-
sowany w dużej mierze ze 
środków przedsiębiorców na-
leżących do nowogardzkiego 
Cechu, przy niewielkim udzia-
le gminy Nowogard- dotacja 
10 tys. zł. 

MS
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W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reklamareklama reklama

reklama

11 kg, 33 kg 
z propan butanem, 

propanem 
a także do zasilania 
wózków widłowych.

Zapraszamy 
do stałej współpracy 

tel. 606 930 398
 www.gazak.pl 

Wymiana butli

BaDaNIa 
PSYCHOlOGICZNe  

DLA KIEROWCÓW 
kat. C, C+E i D. 

Tel. 794 669 811

ZaTrUDNImY 
diagnostę samochodowego  

z uprawnieniami lub kandydata 
– oferujemy pomoc w zdobyciu uprawnień 

i atrakcyjne zarobki. 
Informacje pod nr tel. 601 275 900 

SPrZąTaNIe: 
biuro – mieszkanie 

– domy – tereny zielone, 
ogrody. 

Tel. 601 544 530 

ZaTrUDNIę  
na 1\2 etatu pracownika 
ze znajomością kadr. 

Tel. 509 528 688, 
502 026 999

ZatruDnię Kierowcę 
z prawo jazdy kat. D, 
godziwe warunki płacowe. 
509 528 688, 502 026 999 

Auto naprawa
ul. wojska Polskiego 13 

tel. 662 091 018 
505 43 23 46

Kom. Dorota Zając została powołana na stanowisko komendanta KP w Nowogardzie

Wakat na stanowisku szefa nowogardzkiego komisariatu był od stycznia tego ro-
ku, po rezygnacji z funkcji podinsp. M. Figury

Pochodzi z Nowogardu

Dorota Zając nowym komendantem policji  
Nową szefową nowogardzkiej policji została komisarz Dorota Zając, dotychczas obejmująca stanowisko Naczelnika Wydziału 
Kryminalnego w Komendzie Powiatowej Policji w Goleniowie. Nowa pani komendant kończyła I LO w Nowogardzie. 

- Komendant Powiatowy Po-
licji w Goleniowie insp. Krzysz-
tof Targoński, z dniem 13 kwiet-
nia 2018 roku powierzył obo-
wiązki Komendanta Komisa-
riatu w Nowogardzie kom. Do-
rocie Zając, która dotychczas 
obejmowała stanowisko Na-
czelnika Wydziału Kryminal-
nego KPP w Goleniowie- infor-
muje w krótkim komunikacie 
st.asp. Julita Filipczuk, rzecz-
nik naszej policji. 

Kom. Dorota Zając pocho-
dzi z Nowogardu, tu kończyła I 
Liceum Ogólnokształcące, bę-
dąc jedną z najlepszych uczen-
nic. Obecnie mieszka poza No-
wogardem. Ma 42 lata, a z pra-
cą na policji jest związana od 
2005 roku. W roku 2013 zosta-
ła szefową Wydziału Krymi-
nalnego KPP w Goleniowie. 

W krótkiej rozmowie z DN 
nowa pani Komendant zapo-
wiedziała, że jej głównym za-
daniem będzie sprawowanie 
nadzoru nad prewencją. 

- Muszę zapoznać się charak-
terystyką przestępczości w No-
wogardzie, więc na tę chwilę 
ciężko mi jeszcze określić prio-
rytety, którymi zajmę się jako 
komendant. Na pewno w moich 
obowiązkach będzie prewencja, 
nad którą będę pełniła nadzór- 

mówi redakcji Kom. D. Zając, 
powołana na stanowisko ko-
mendanta KP w Nowogardzie. 

Przypomnijmy, że poprzed-
nim komendantem KP w No-
wogardzie była również kobie-
ta- podinsp. Małgorzata Figu-
ra, która, jak wynikało z infor-
macji przekazywanych przez 
kierownictwo naszej poli-
cji, miała sama zrezygnować 
z tej funkcji. Poprzednia ko-
mendant na początku kaden-
cji  jako priorytet zapowiada-
ła walkę z przestępstwami na 
tle narkomanii. W trakcie ka-
dencji okazało się że przstepce 

narkotykowego ma tuz obok – 
za przestępstwa o tym charak-
terze ze służbą pożegnał się je-
den z nowogardzkich funkcjo-
nariuszy...  W połowie stycz-
nia na pełniącego tymczaso-
wo obowiązki szefa policji w 
Nowogardzie, komendant po-
wiatowy policji insp. Krzysz-
tof Targoński powołał asp. szt. 
Piotra Pietrzaka – zastępcę by-
łej komendant policji. Jak po-
informowała nas nowa szefo-
wa policji w Nowogardzie, as. 
szt. Piotr Pietrzak będzie na-
dal pełnił funkcję zastępcy ko-
mendanta. 

MS

Dzisiaj  
13 kwietnia, 

uroczystość w kościele  
pw. św. Rafała  
Kalinowskiego

O godz. 16.00 odbędzie się 
uroczyste odsłonięcie  
i poświęcenie tablicy:
„Księża Archidiecezji 

Wileńskiej, którzy zginęli 
śmiercią męczeńską w czasie 
Drugiej Wojny Światowej”.

Uroczystą Mszę Święta 
odprawi ksiądz  

Arcybiskup Andrzej Dzięga, 
Metropolita  

Szczecińsko - Kamieński.

Ta żywa lekcja historii 
odbędzie się w Sanktuarium 
św. Rafała Kalinowskiego w 

Nowogardzie.

Serdecznie zapraszamy:

Franciszka Kobylińska, 
 Prezes Koła Sybiraków  

w Nowogardzie

Kazimierz Łukjaniuk,  
ksiądz Proboszcz  

- Kapelan Sybiraków
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Nie złożył wniosku…

Drogi dojazdowe do pól bez dotacji
Rozdzielone w tych dniach kwoty dotacji w kolejnym programie pomocowym przeznaczonym dla gmin. Wśród 29 beneficjentów nie ma gminy Nowo-
gard, nie ma, bo burmistrz… nie złożył wniosku. 

Środki na budowę lub prze-
budowę dróg dojazdowych do 
gruntów rolnych pochodzą z ty-
tułu wyłączenia gruntów rol-
nych z produkcji rolniczej. Pie-
niądze na ten cel stanowią część 
budżetu województwa i zgod-
nie z zapisami ustawy o ochro-
nie gruntów rolnych i leśnych 
są w dyspozycji Marszałka Wo-
jewództwa. -około 6 mln zł roz-
dzielone na rok 2018 pomoże w 
budowie lub przebudowie bli-
sko 50 km zachodniopomorskich 
dróg dojazdowych do gruntów 
rolnych realizowanych w ramach 
29 projektów- czytamy w komu-
nikacie Marszałka. Moderniza-
cję przejdzie wiele krytycznych 
dla lokalnej społeczności frag-
mentów sieci komunikacyjnej.  
Większość planowanych inwe-
stycji drogowych nie tylko uła-
twi maszynom dojazd do grun-
tów rolnych, ale wpłynie rów-
nież bezpośrednio, na jakość ży-
cia mieszkańców.  Projekty za-
kwalifikowane do dofinasowa-
nia złożyły głównie gminy, ale 
także powiaty. Wśród benefi-
cjentów i w tym programie tra-
dycyjnie już nie ma gminy No-
wogard. Spytaliśmy w Urzędzie 
Marszałkowskim, dlaczego do 
gminy Nowogard w 2018 roku 
nie popłyną żadne pieniądze z 
tego programu. Oto odpowiedź 
nadesłana przez biuro prasowe 

Urzędu Marszałka wojewódz-
twa- w bieżącym roku na dota-
cje inwestycji drogowych do do-
jazdu do pól, realizowanych ze 
środków Województwa, złożono 
łącznie 30 wniosków. 29 wnio-
sków zostało ocenionych pozy-
tywnie i umieszczono je na opu-
blikowanej liście rankingowej. Je-
dynym odrzuconym wnioskiem 
był wniosek Gminy Barlinek. 
Gmina Nowogard nie złożyła w 
tym roku żadnego wniosku. Tyle 
rzecznik.  W ciągu osiemnastu 
lat Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Zachodniopomorskie-
go przeznaczył na dotacje tego 
typu inwestycji kwotę ponad 75 
mln zł. Środki te pozwoliły na 
przebudowę blisko 920 odcin-
ków dróg, o łącznej długości po-
nad 1300 km. Po przejrzeniu li-
sty dotowanych z ostatnich kilku 
lat nie brakuje takich gmin, któ-
re otrzymują dotacje wielokrot-
nie. 

Wniosku napisać nie 
umieją? 

Sytuacja ta to nie jest odosob-
niony przypadek w gorliwości 
naszego magistratu w staraniach 
się o dostępne dotacje i środki 
pomocowe. Na ogół jest tak, że 
nowogardzkie wnioski pomo-
cowe albo nie powstają w ogóle, 
albo kończą żywot już na etapie 
oceny wstępnej. Tak było ostat-

nio np. z wnioskiem o 1,5 mi-
liona dofinasowania na łącznik 
Dworcowa – 700 lecia, z pro-
gramu dofinansowania rozwo-
ju gminnej i powiatowej infra-
struktury drogowej.  W styczniu 
tego roku Marszałek opubliko-
wał listę beneficjentów rozdzia-
łu środków na rok 2018.  Dofi-
nansowanie otrzymały 22 gmi-
ny (w tym gmina Goleniów) na 
kwotę ponad 22 mln złotych 
oraz 10 powiatów (w tym powiat 
Goleniów) na kwotę także nie-

co ponad 22 mln złotych.  Dla 
29 wniosków zabrakło środków. 
Ale wśród tych 29 wniosków, 
dla, których zabrakło środków, 
też nie było wniosku gminy No-
wogard.  Wymieniono go w gru-
pie wniosków odrzuconych już 
na etapie wstępnej oceny – li-
sta tych odrzuconych wniosków 
zatytułowana jest: Lista wnio-
sków odrzuconych formalnie.  A 
więc nawet wniosku poprawnie 
napisać nie potrafi. To wszyst-
ko nie przeszkadza jednak bur-
mistrzowi ogłaszać stale swo-
je sukcesy w rzekomej skutecz-
ności w pozyskiwaniu środków 
zewnętrznych.  Mimo żałosne-
go losu wniosków to feta się od-
bywa, ponieważ „sukcesy” są już 
obchodzone w momencie skła-
dania podpisu pod wnioskiem. 

Uroczystej ceremonii towarzy-
szy wówczas oprawa i nagłośnie-
nie godne wydarzenia najwyż-
szej rangi. Takie właśnie „suk-
cesy” w ostatnich miesiącach 
świętowano z okazji podpisa-
nia i zapakowania do koperty 
m.in. wniosku o dofinasowanie 
modernizacji stadionu (dofina-
sowania ostatecznie Nowogard 
nie dostał - dostał Łobez i Gry-
fino), czy wniosku o dofinanso-
wanie przebudowy Pl. Wolności 
– oczywiście ten wniosek także 
się nie zakwalifikował.  Ten tekst 
jak wszystkie w DN jest skiero-
wany do naszych Czytelników, 
czyli ludzi myślących. Ci, co lu-
bią się karmić urzędową propa-
gandą i fałszem i u nas się nie 
pożywią- w Nowogardzie jedy-
nie w DN się nie pożywią.  

sm    

Za pieniądze z dotacji do remontu dróg gruntowych można było np. wyremontować drogę prowadzącą do kolonii Pustać (za 
torem motocrossowym).

Więcej patroli w Nowogardzie 
Policyjni adepci rozpoczęli służbę na ulicach Nowogardu. Funkcjonariusze, którzy niedaw-
no ukończyli szkolenie podstawowe, zdobywać będą doświadczenie zawodowe pod okiem 
policjantów z Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie.

Adaptacja zawodowa poli-
cjantów potrwa 6 tygodni. Do 
służby w ramach stażu zawo-
dowego skierowanych zosta-
ło 6 policjantów, po pozytyw-
nie zakończonym szkoleniu 
podstawowym. Młodszych sta-
żem kolegów będą wspierać 
doświadczeni policjanci Od-
działu Prewencji ze Szczecina. 
Dla młodych adeptów policji 
przedsięwzięcia tego typu to do-
skonała okazja, by oprócz na-
bytej w szkole wiedzy teore-
tycznej, móc w praktyce spraw-
dzić, jak wygląda praca w pre-
wencji. Młodzi stróże prawa 
będą patrolować obszary szcze-
gólnie zagrożone, a ich głów-
nym zadaniem będzie zapo-
bieganie i ujawnianie spraw-

ców wykroczeń uciążliwych dla 
mieszkańców. Adepci kierowa-
ni będą również w miejsca, któ-
re mieszkańcy naszego regio-
nu zgłosili, jako niebezpiecz-
ne za pośrednictwem Krajowej  
Mapy Zagrożeń Bezpieczeń-
stwa.

Pełnienie służb przez wspo-
mnianych policjantów, możli-
we jest dzięki środkom finan-
sowym przekazanym na ten cel 
przez Urząd Miejski w Nowo-
gardzie.

st. asp. Julita Filipczuk

Zarząd Koła Miejsko-Gminnego PZW  
w Nowogardzie 

organizuje zawody  
wędkarskie spławikowe  

o "Mistrzostwo Koła” 
które odbędą się w Kamieniu Pom. na kanale 

Świniec dnia 15.04.2018 r. 
Zbiórka o godz. 6.30, ul. 5 Marca (przystanek PKS). 

Zapisy w sklepie Wędkarz do dnia 13.04.2018 r. 
Startowe – 10 zł.  

Zapraszamy
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Uwaga wędkarze
Zarząd Koła PZW “Tęczak” 

organizuje Zawody o Mistrzostwo Koła  
w Kamieniu Pomorskim dnia 

22.04.2018 r. 
Odjazd z ul. 5 Marca o godz. 6.00, wpisowe 10 zł.  

w sklepie “Tęczak” 
przy ul. Waryńskiego. Zapisy do dnia 20.04.2018 r.

Zarząd Koła

ruszył proces w sprawie mobbingu w SP 4 

Beata K. atakuje przed sądem 
- Absolutnie się nie przyznaję. To ja się czuję mobbingowana – tak mówiła przed Sądem Rejonowym w Goleniowie Beata K., dyrektor Szkoły Podstawowej 
nr 4 w Nowogardzie, którą prokuratura oskarżyła o uporczywe łamanie praw pracowniczych oraz poniżanie pracowników placówki. Proces ruszył w mi-
nioną środę, 11 kwietnia. 

Rozprawa rozpoczęła się rów-
no o godz. 10.00, w gmachu 
sądu przy ul. Konstytucji 3 Maja 
w Goleniowie. Przewodniczył 
jej sędzia Kamil Worsztynowicz, 
zezwalając mediom na rejestro-
wanie przebiegu procesu. Sama 
oskarżona nie wyraziła zgody na 
publikację swojego wizerunku, 
jeszcze przed wejściem na salę 
sądową. 

Na samym początku rozpra-
wy obrońca Beaty K., próbo-
wał przeforsować wniosek o 
zwrot aktu oskarżenia, wytyka-
jąc śledczym błędy procedural-
ne. Sąd do wniosku się nie przy-
chylił stwierdzając, że materiał 
dowodowy zgromadzony przez 
prokuraturę na etapie przygo-
towawczym jest wystarczający, 
aby proces mógł się rozpocząć. 
Chwilę później sędzia otworzył 
przewód sądowy, a prokurator 

Emilia Smolińska- Zając z PR w 
Goleniowie, odczytała akt oskar-
żenia.   – Oskarżam Beatą K., o 
to, że złośliwie i uporczywie na-
ruszała prawa pracownicze po-
przez wyrażanie niestosownych 
uwag dotyczących życia prywat-
nego, mających na celu dokucza-
nie pracownikowi i poniżeniu go, 
rozmowy z pracownikami pod-
niesionym głosem lub krzykiem, 
wydawanie poleceń wychodzą-
cych poza zakres obowiązków - 
czytała prokurator, wymieniając 
również nazwiska 11 pokrzyw-
dzonych w sprawie nauczycie-
li szkoły oraz pracowników nie-
pedagogicznych. Dyrektor SP 
4 miała także pozbawić byłego 
woźnego szkoły pomieszczenia 
socjalnego, a jednemu z nauczy-

cieli uniemożliwić opuszczenie 
rady pedagogicznej w celu wy-
konania koniecznego zastrzyku 
z insuliny. 

Beata K., zapytana przez sę-
dziego, czy rozumie zarzuty i, 
czy się do nich przyznaje stwier-
dziła, że to ona jest w całej spra-
wie pokrzywdzona. 

- Rozumiem te zarzuty, ale ab-
solutnie się z nimi nie zgadzam, 
nie przyznaję się do zarzuca-
nych mi czynów. Jestem zdziwio-
na tym, że stawiane są tutaj takie 
tezy. Nic takiego nie miało miej-
sca. Wykonywałam tylko swoje 
obowiązki, jako dyrektor i praco-
dawca. Czuję się zaszczuta przez 
swoich pracowników, którzy zwo-
łali tzw. grupę, stosowali wobec 
mnie różne socjotechniki, abym 

postępowała wedle ich widzenia 
pracy na terenie szkoły. Gdy te 
techniki nie poskutkowały, posta-
nowili mnie zniszczyć (…). To ja 
czuję się mobbingowana przez te 
osoby, które tu jawią się, jako po-
krzywdzone - mówiła Beata K.. 

Składając wyjaśnienia dyrek-
tor SP 4 podkreślała również, że 
cała sprawa wzięła się z tego, że 
kiedy szkołą kierowali poprzed-
ni dyrektorzy, kadra placówki 
nie była przyzwyczajona do wy-
konywania swoich obowiązków 
należycie, co poskutkowało naj-
niższymi wynikami nauczania 
i koniecznością wprowadzenia 
programu naprawczego. Beata 
K. powiedziała również, że oso-
by mające w sprawie statut po-
krzywdzonych nękają ją, robiąc 
na nią nagonkę.

- Ściągają prasę, telewizję, ra-
dio, wypowiadają się negatyw-
nie na mój temat (…). Pracuję 
w strasznych warunkach, jak na 
jakiejś karuzeli, nie wiem, ile to 
jeszcze wytrzymam Wysoki Są-
dzie- mówiła Beata K. - dyrek-
tor SP 4. 

Przypomnijmy, że konflikt w 
szkole narastał już od kilku lat. 
W końcu, w październiku 2016 
roku, nauczyciele zdecydowali 
się zawiadomić o wszystkim Ku-
ratorium Oświaty w Szczecinie, 
zarzucając Beacie K., że źle ich 
traktuje i ośmiesza w obecności 
uczniów i rodziców.  Kontrola 
kuratorium potwierdziła te in-

formacje. Mimo zaleceń nadzo-
ru pedagogicznego, atmosfera w 
szkole się nie poprawiała. Zda-
niem nauczycieli, stało się wręcz 
odwrotnie, a kilkoro z nich 
otrzymało nawet nagany z wpi-
sem do akt. Sprawa trafiła do ko-
misji dyscyplinarnej przy woje-
wodzie, gdzie Beata K. otrzyma-
ła karę nagany z ostrzeżeniem. 
Niezależnie od tego, nauczycie-
le postanowili też o wszystkim 
zawiadomić prokuraturę, a ta w 
konsekwencji kilkumiesięczne-
go śledztwa postawiła dyrektor-
ce SP 4 zarzuty o mobbing. Be-
acie K. grozi za to kara grzywny, 
ograniczenia wolności lub nawet 
2 lata więzienia.

Kolejna rozprawa odbędzie się 
na początku czerwca, wówczas 
przesłuchani mają być pierwsi 
świadkowie- poszkodowani. 

Mimo poważnych zarzutów, 

jakie usłyszała dyrektor Be-
ata K., burmistrz Nowogardu 
nie widzi podstaw, aby do cza-
su zakończenia procesu sądo-
wego zawiesić ją w wykonywa-
niu obowiązków. W zamian za 
to, w ostatnich dniach na ofi-
cjalnej stronie miasta stwier-
dzono, że winni całej sytuacji są 
sami poszkodowani. Zarzucono 
im również zachowanie niegod-
ne nauczyciela, a działania po-
dejmowane na niwie prawnej są 
godzące w dobre imię szkolnej 
społeczności. Nauczyciele zapo-
wiedzieli reakcję na tekst opu-
blikowany na stronie UM No-
wogard. 

****
Zarzuty karne to nie jedy-

ne zmartwienie dyrektor SP 4. 
W zeszłym tygodniu, tym ra-
zem w sądzie pracy w Golenio-
wie zapadł wyrok w sprawie z 
powództwa jednej z nauczycie-
lek tej szkoły, na którą dyrek-
tor nałożyła karę porządkową. 
Nauczycielka została ukarana, 
bo miała doprowadzić do nie 
zabezpieczenia dokumentacji 
szkolnej i wyniesienie jej poza 
teren placówki oświatowej. - 
Sąd wykazał, że takie sytuacje 
nie miały miejsca, dokumen-
tacja została zabezpieczona w 
sposób prawidłowy przez moją 
klientkę, sąd uchylił tę karę - in-
formuje nas Bartłomiej Muży-
ło, pełnomocnik nauczycielki, 
która odwołała się od decyzji 
dyrektor SP 4. – Sąd stwierdził 
również, że kara porządkowa 
została nałożona na pracow-
nika szkoły niezgodnie z obo-
wiązującymi przepisami prawa 
pracy- dodaje mecenas. 

Marcin Simiński 

Beata K. składa wyjaśnienia przed sądem - na publikację swojego wizerunku mediom zgody nie wyraziła

Prokurator E. Smolińska-Zając przedstawia akt oskarżenia, obok mec. B. Mużyło - 
pełnomocnik poszkodowanych
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Daniel Bula: lat 35, zmarł 9.04.2018r., pogrzeb odbędzie się 

14.04.2018 r., o godz. 11:45 na cmentarzu w Nowogardzie.
Waldemar Drejas: lat 64, zmarł 3.04.2018r., pogrzeb odbędzie 

się 14.04.2018 r., o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogardzie.
Jerzy Poziemski: lat 63, zmarł 12.04.2018r., pogrzeb odbędzie 

się 14.04.2018 r., o godz. 12:30 Msza św. w Karsku, pochówek po 
Mszy św.  na cmentarzu w Nowogardzie.
.Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

Pielgrzymka do Włoch
Loreto • San Giovanni Rotondo 

Monte Cassino • Rzym • Asyż • Wenecja 
Opieka duchowa ks. Krystian Dylewski

28.04 - 4.05.2018
Cena 1735 zł • Wyjazd z Nowogardu

Informacja i zapisy ks. Krystian - tel. 604 997 960
lub TRAVEL tel. 605 856 556

Uczniowie opowiadali, co ich 
spotkało w drodze i jak pozna-
li Jezusa przy łamaniu chleba. A 
gdy rozmawiali o tym, On sam 
stanął pośród nich i rzekł do nich: 
«Pokój wam!» Zatrwożonym i 
wylękłym zdawało się, że widzą 
ducha. Lecz On rzekł do nich: 
«Czemu jesteście zmieszani i dla-
czego wątpliwości budzą się w 
waszych sercach? Popatrzcie na 
moje ręce i nogi: to Ja jestem. Do-
tknijcie Mnie i przekonajcie się: 
duch nie ma ciała ani kości, jak 
widzicie, że Ja mam». Przy tych 
słowach pokazał im swoje ręce i 
nogi. Lecz gdy oni z radości jesz-
cze nie wierzyli i pełni byli zdu-
mienia, rzekł do nich: «Macie tu 
coś do jedzenia?» Oni podali Mu 
kawałek pieczonej ryby. Wziął i 
spożył przy nich. Potem rzekł do 
nich: «To właśnie znaczyły sło-
wa, które mówiłem do was, gdy 
byłem jeszcze z wami: Musi się 
wypełnić wszystko, co napisane 
jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u 
Proroków i w Psalmach». Wtedy 
oświecił ich umysły, aby rozumie-
li Pisma. I rzekł do nich: «Tak jest 
napisane: Mesjasz będzie cierpiał 
i trzeciego dnia zmartwychwsta-
nie; w imię Jego głoszone będzie 
nawrócenie i odpuszczenie grze-
chów wszystkim narodom, po-
cząwszy od Jeruzalem. Wy jeste-
ście świadkami tego». (Łk 24, 35-
48)

W tak zwanym Składzie Apo-
stolskim, czyli najwcześniej-
szym wyznaniu wiary Kościo-
ła katolickiego, mówimy, że wie-
rzymy w zmartwychwstanie cia-
ła. Dzisiejszy fragment Ewange-
lii Świętej, jak i cały Okres Wiel-
kanocny, ukazują nam to, co w 
wyznaniu wiary wypowiadamy. 
Patrzymy na Chrystusa zmar-
twychwstałego, który wielokrot-

nie mówił: pójdź za Mną, na-
śladujcie Mnie. Skoro Chrystus 
zmartwychwstał to i ja mam 
pójść za Nim i w tej tajemnicy 
Jego życia, ja także mam zmar-
twychwstać. Chrystus po swo-
im zmartwychwstaniu ukazy-
wał się uczniom jeszcze przez 
40 dni, aby dać im kolejną lek-
cję, czym jest zmartwychwsta-
nie ciała. Widzimy dziś uczniów, 
którzy opowiadają sobie wza-
jemnie o swoim doświadczeniu 
Zmartwychwstałego. O tym jak 
rozmawiali z Nim w drodze, a 
mimo to Go nie poznali, o tym 
jak rozpoznali swojego Mistrza 
przy wspólnym posiłku. Jak to 
jest u mnie? Czy potrafię dzielić 
się moim doświadczeniem wia-
ry z innymi? Czy umiem rozma-
wiać o swoich wątpliwościach, 
ale czy przede wszystkim szu-
kam odpowiedzi na nurtujące 
mnie pytania? Ważne jest by py-
tać siebie często: czego szukam? 
Czy szukam ZAWSZE Boga, a 
może zaspokojenia mojej cieka-
wości? Może w modlitwie szu-
kać spokoju, chcę pozałatwiać 
na niej swoje sprawy, ale czy szu-
kam przez nią Boga? Widzimy, 
że dwóch apostołów rozpozna-
li Jezusa przy zwykłej czynności 
dnia codziennego, przy posiłku. 
Czy moje wypełnianie obowiąz-
ków, zadań, które stawia przede 
mną życie, moje powołanie, czy 
są to momenty trwania w obec-
ności Boga? Gdy uczniowie Pana 
rozmawiali o swoim doświad-
czeniu Zmartwychwstałego, 
On sam stanął między nimi. Na 
myśl przychodzą Słowa Mistrza: 
Gdzie dwóch  albo  trzech  gro-
madzi się w Moje imię,  tam  je-
stem pośród nich. Chrystus, na 
potwierdzenie swojej prawdzi-
wości, pokazuje swoim uczniom 

ręce i nogi. Pokazuje im swo-
je rany. Dalej, Jezus czyni nie-
pozorny gest, prosi o to, aby po-
dano mu coś do zjedzenia. Wi-
dzimy przez te sceny, że Syn 
Boży po zmartwychwstaniu ma 
prawdziwe ciało. Ciało, które 
ma znamiona tego, co działo się 
przed śmiercią, ciało, które od-
czuwa głód. Z drugiej zaś stro-
ny Chrystus ma ciało, któremu 
niestraszne zamknięte drzwi. W 
co my tak naprawdę wierzymy 
mówiąc o wierze w ciała zmar-
twychwstanie? Przez te słowa 
wierzymy, że na końcu świata, 
przy powtórnym przyjściu Syna 
Bożego w swej chwale, umar-
li zostaną na nowo przywołani 
do życia. Każda dusza na powrót 
przyjmie to ciało, z którym za 
życia była złączona. Dziać się to 
będzie mocą Boską. Bóg chce by 
ciała zmartwychwstały, aby cały 
człowiek, a więc nie tylko cia-
ło albo sama dusza, według za-
sług na wieki otrzymał albo na-
grodę w niebie albo karę w pie-
kle. Ciała wszystkich ludzi staną 
się nieśmiertelne, ale tylko cia-
ła tych, którzy żyli w jedności z 
Bogiem zostaną obdarzone wła-
ściwościami tzw. ciała chwaleb-
nego. Takie ciało nie będzie od-
czuwało jakiegokolwiek cierpie-
nia, będzie odczuwało jasność, 
czyli najwyższe szczęście duszy, 
lekkość, czyli z łatwością poru-
szać się będzie, gdzie tylko chce 
oraz przenikliwość, czyli ciało 
będzie w pełni podległe duszy, 
będzie jej służyć i będzie gotowe 
na każde jej skinienie. Wszyst-
kie te cechy dostrzegamy w ciele 
Zmartwychwstałego! Zapragnij-
my tak żyć, abyśmy i my mie-
li udział w tej chwale przy koń-
cu czasów! 

Ks. Krystian Dylewski OGŁOSZeNIe

W 78 rocznicę katynia 

Nowogardzki Dąb 
Katyński ma się dobrze

Nowogardzki Dąb Katyński 
ma już 5 lat i wygląda bardzo 
dobrze

W kolejną rocznicę zbrodni 
katyńskiej odwiedziliśmy miej-
sce, na którym w 2013 roku zo-
stał posadzony Dąb Katyński. 
Drzewo rośnie na skwerze obok 
Zielonego Przedszkola.  Wła-
ściciel tej palcówki Jan Kopy-
ciński był inicjatorem realizacji 
nasadzenia.  W 2008 roku ogól-
nopolskie stowarzyszenie Para-
fiada pod patronatem IPN za-
inicjowało akcje   posadzenia w 
różnych miejscach na świecie 
21 857 dębów (liczba ofiar Katy-
nia).  Każdy z nich upamiętnia 
jednego z oficerów zamordowa-
nych przez Sowietów w Katy-
niu.  Dąb Katyński- drzewo po-
sadzone przez J. Kopycińskiego 
w Nowogardzie poświęcony jest 
Aleksandrowi Syrgunowi aspi-
rantowi Policji Państwowe, któ-
rego zamordowano w Twerze – 
jednym  z miejsc kaźni katyń-
skiej. Warto w tych dniach od-
wiedzić nasze lokalne miejsce 
pamięci o potwornej zbrodni 
czasów wojny i jej ofiarach. To 
właśnie 3 kwietnia 1940 roku, 

NKWD rozpoczęło likwidację 
obozów dla polskich oficerów w 
Kozielsku, Starobielsku i Ostasz-
kowie. W ciągu sześciu tygodni 
rozstrzelano 14 587 jeńców. Za-
mordowano również ok. 7 300 
Polaków przetrzymywanych w 
więzieniach na obszarze przed-
wojennych wschodnich woje-
wództw Rzeczypospolitej. Stań-
my przed dębem na skwerze 
obok Zielonego Przedszkola i 
oddajmy hołd bohaterom, dzię-
ki ofierze których mamy dzisiaj 
wolną Polskę – to właśnie Katyń 
stanowi dla świata jeden z głów-
nych symboli  naszego umiło-
wania Ojczyzny, wolnej Ojczy-
zny.  

sm

Pięcioletni dąb katyński ma się doskonale

Tabliczka zamontowana na kamieniu 
przed dębem
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Kino na weekend

CeNY BIleTÓW
a. Normalny: 15 zł
b. Ulgowy: 13 zł- bilet ulgowy 

przysługuje osobom uczącym się do 
25 roku życia, po okazaniu legityma-
cji szkolnej lub studenckiej,

c. Rodzinny: 13 zł - 2 dorosłych + 
1 dziecko l 1 dorosły + 2 dzieci l 2 
dorosłych + 2 dzieci (Bilet Rodzinny 
obowiązuje wyłącznie na filmy fami-
lijne i bajki),

d. Zbiorowy: 11 zł - grupa zorgani-
zowana pow. 15 osób 

l zakup biletów - przynajmniej 1 
doba przed seansem. 

Uwaga!!! Godziny seansów filmo-
wych mogą ulec zmianie.

masz problem, lub byłeś świadkiem  
ważnego wydarzenia?

Skontaktuj się z naszą redakcją!
513 088 309,  91 392 21 65

GNOmeO I JUlIa. 
TaJemNICa ZaGINIONYCH 

kraSNalI
13.04.2018, godz. 15:00
14.04.2018, godz. 15:00
15.04.2018, godz. 15:00

84 min., Animacja, Familijny, 
Wielka Brytania 2018, Od lat: B/O

POLSKI DUBBING
Kiedy Gnoemo i Julia przyjeżdża-

ją wraz z przyjaciółmi do Londynu, 
ich głównym zmartwieniem jest 
przygotowanie ogrodu do zbliżają-
cej się wiosny. Wkrótce spostrzega-
ją, że na terenie Londynu ktoś wy-
krada ogrodowe krasnale na ma-
sową skalę. Kiedy okazuje się, że w 
ogrodzie zostali jedynie oni dwoje, 
jest tylko jedna osoba, którą moż-
na wezwać z prośbą o pomoc… 
Sherlock Gnom.  Sherlock przyby-
wa z odsieczą wraz ze swym nieod-
łącznym kompanem – Watsonem. 
Śledztwo zaprowadzi naszych bo-
haterów w nieoczekiwane miejsca, 
poznają nowe ornamenty, wspól-
nie z którymi będą odkrywać nie-
znane zakamarki miasta.

PaCIFIC rIm: reBelIa
13.04.2018, godz. 17:00
14.04.2018, godz. 17:00
15.04.2018, godz. 17:00

140 min., Akcja, Sci-Fi, USA 
2018, Od lat: 13

POLSKI DUBBING
Jake to były obiecujący pilot 

Jaegerów, którego legendarny 
ojciec poświęcił życie, by ocalić 
świat przed inwazją olbrzymów 

„Kaiju”. Przemiana, jaka zaszła w 
Jake’u, zaprowadziła go do kry-
minalnego podziemia. Kiedy 
jednak kolejna inwazja pustoszy 
Ziemię, Jake otrzymuje ostatnią 
szansę, by kontynuować dzieło 
ojca. Ma mu w tym pomóc sio-
stra Mako Mori (Rinko Kikuchi), 
z którą od dawna nie ma kontak-
tu. Mako jest szefową nowej ge-
neracji pilotów. Ich jedyną szan-
są na ocalenie Ziemi jest pojed-
nanie.

DaDDY COOl
13.04.2018, godz. 20:00
14.04.2018, godz. 20:00
15.04.2018, godz. 20:00

97 min., Komedia, Francja 2017, 
Od lat: 12

Czterdziestoletni, kompletnie 
niedojrzały Adrien, zostaje po-
rzucony przez marzącą o zało-
żeniu rodziny Maude. Wizja koń-
ca wielkiej miłości jest dla niego 
nie do zniesienia. Dzięki sprzyja-
jącemu zbiegowi okoliczności po-
stanawia zostać w ich wspólnym 
mieszkaniu i założyć w nim… do-
mowe przedszkole. Maluchy prze-
wracają jego beztroskie dotąd ży-
cie do góry nogami, same przy 
tym ucząc się w jego towarzy-
stwie prawdziwej sztuki surviva-
lu. Nowe oblicze „wkrótce-byłego-
-męża” sprawia, że mur wokół ser-
ca Maude zaczyna kruszeć…

Serdeczne 
podziękowania  

wszystkim, którzy 
uczestniczyli  

w ostatniej drodze 

śp. Elżbiety 
Gołdyn 

składa pogrążona 
w smutku Rodzina 

PODZIękOWaNIa

 STOWarZYSZeNIe 
mIeSZkaŃCÓW 
DąBrOWY “DąB”

Nasze Stowarzyszenie obchodzi 10 lecie po-
wstania i działalności. W związku z tym zapra-
szamy wszystkich członków Naszego Stowa-
rzyszenia oraz sympatyków na obchody w dniu  
28 kwietnia 2018 r. do Dąbrowy Nowogardzkiej 
na salę wiejską o godzi. 17.00. W programie:

- prezentacja na temat działalności naszego sto-
warzyszenia,

- występ artystyczny zespołu Dębiczanki z Dę-
bic,

- poczęstunek.
W godzinach dopołudniowych w związku z Na-

szym Jubileuszem w porozumieniu z Nadleśnic-
twem Nowogard będziemy sadzić dęby na terenie 
Sołectwa. Zachęcamy do wspólnego sadzenia.

Osobliwości nadjeziorne 

Zgromadzenie wielkie  
ptactwa wodnego

Kilka dni temu na nowo-
gardzkim jeziorze można było 
zobaczyć niespotykaną, na co 
dzień ilość ptactwa wodne-
go, zwłaszcza ciemnych łysek 
i chruścieli. Ptaki, jak widać 
na załączonym zdjęciu, pływa-
ły na całej powierzchni jeziora.  
Pobieżne liczenie wskazuje, że 
mogło tu być w tym czasie na-

wet do trzech tysięcy sztuk tego 
naturalnie dość pospolitego ga-
tunku drobnego ptactwa wod-
nego. Pytamy o powód takie-
go „zgromadzenia” pana Mar-
ka Heisera, szefa lokalnej ligi 
ochrony przyrody z zamiłowa-
nia znanego ornitologa.  Jest to 
prawdopodobnie efekt – mówi 
nam p Heiser- chwilowego za-

trzymania się dla odpoczyn-
ku ptactwa migrującego o tej 
porze roku do swoich stałych 
siedzib. Z tego samego powo-
du spotykamy też w tym czasie 
u nas gatunki tu w ciągu roku 
niewystępujące, bądź bardzo 
rzadkie-kończy nasz rozmów-
ca. 

sm

Z głębokim żalem zawiadamiamy,  
że dnia 12 kwietnia zmarł, przeżywszy, 63 lat

śp. Jerzy Poziemski
Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 14.04.2018 r.,  

o godz. 12:30 Msza św. w Karsku, pochówek po Mszy św.  
na cmentarzu w Nowogardzie.

Pogrążona w bólu rodzina

ZaWIaDOmIeNIe

Ptaki pływały po całej powierzchni jeziora



Nr 29 (2657)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

8

www.dzienniknowogardzki.pl

Kancelaria 
Radcy Prawnego  
r.pr. Agnieszka Warian  

 
ul. Wojska Polskiego 3  

I piętro  pok. 117   
Nowogard  

czynne pn-pt od 9 do 17 
 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  

po wcześniejszym umówieniu 
telefonicznym 

Kancelaria udziela 
 bezpłatnych porad prawnych 

MODNA PRACA? 

TAK! 
Dołącz do naszego zespołu Pracowników 
Obsługi Zwrotów Odzieży w Centrum 
Dystrybucyjnym w Łozienicy. 

Bo praca 
przy ciuchach  
to sama 
przyjemność! 
Skontaktuj się z nami i poznaj 
nową ofertę zatrudnienia! 

Wyślij swoje CV na adres: rekrutacja@fiege.pl 
lub zadzwoń 601-710-134, 601-470-215 

OFERUJEMY TOBIE:

UMOWĘ 
O PRACĘ

BONY I PACZKI
NA ŚWIĘTA

PRYWATNĄ 
OPIEKĘ 

MEDYCZNĄ

KONKURSY IMPREZY 
INTEGRACYJNE

MOŻLIWOŚCI 
AWANSU

NAUKĘ JĘZYKA 
ANGIELSKIEGO

DARMOWY 
TRANSPORT

1 2 3 4 5 6 7 8

Odwiedź naszą stronę lub Facebooka

www.fiege.pl

www.facebook.com/GrupaFIEGEPolska/

Pomóż Fabianowi! 
Przekaż swój 1% podatku. 

Fundacja Dzieciom „Zdążyć  
z pomocą” 31445 Ławniczek Fabian

KRS : 0000037904 
Za okazaną pomoc Dziękujemy!

B
A
N
E
R
Yoraz inne

WYDRUKI
WIELKOFORMATOWE

e-mail: gra�k@domjudy.pl

NA
JT
AN
IE
J

z projektem 

z dostarczeniem

tel. 91 577 2007

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
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Trwają prace na strefie i nie na strefie 

Stawiają stalową konstrukcję 
Rośnie fabryka, jaką na podnowogardzkiej specjalnej strefie ekonomicznej buduje firma Press Glass- producent szyb zespolonych wykorzystywanych w 
produkcji okien. 

Stawiają przybysze
Obecnie powstaje stalo-

wa konstrukcja nośna przy-
szłej hali produkcyjnej. Wcze-
śniej przygotowano podłoże i 
fundamenty. Jak zapowiada-
no budowa fabryki ma zakoń-
czyć się jeszcze w tym roku. Bę-
dzie to czwarty zakład firmy 
Press Glass w Polsce, w którym 
zatrudnienie ma znaleźć 300 
osób. 

Przypomnijmy, że w styczniu, 
prace ziemne prowadzone na 
terenie budowy, musiały zostać 
przerwane, przez nadzór bu-
dowlany. Okazało się bowiem, 
że inwestor rozpoczął prace nie 
mając jeszcze pozwolenia. Pra-

ce ruszyły ponownie po ok. 4 
tygodniach, kiedy firma otrzy-
mała pozwolenie na budowę z 
powiatu. 

Nowogardzka strefa przemy-
słowa to specjalny obszar, na 
którym inwestorzy będą korzy-
stać z szeregu ulg podatkowych. 
Obszar ten został też uzbrojo-
ny za publiczne pieniądze- wy-
budowano drogę i sieć wodno-
-kanalizacyjną, doprowadzono 
prąd. Wcześniej wybudowano 
też drogę dojazdową. Wszystko 
to pochłonęło prawie 6 mln zł, 
z czego ok. 3 mln złotych wy-
łożyła gmina Nowogard- reszta 
to środki pozyskane z Kontrak-
tu Samorządowego.  

Stawiają też nasi
Jednocześnie trwa na uli-

cy Górnej inna budowa firmy 
produkującej taki sam asorty-
ment jak Press- Glass. W ubie-
głym roku rozpoczęła tu budo-
wę nowej hali i siedziby nowo-
gardzka firma Nowo-Glas, do-
tychczas funkcjonującej przy uli-
cy Nadtorowej. Sprowadzona do 
strefy przez burmistrza (jak się 
sam chwali) firma Press Glass 
to bezpośredni konkurent ryn-
kowy nowogardzkiej firmy.  No-
wo-Glas teren pod swoją fabry-
kę uzbrajał z własnych środków 
i nie korzysta w tym miejscu z 

żadnych ustawowych ulg podat-
kowych. Jednocześnie odpisy po-
datkowe Nowo-Glasu, jako fir-
my zarejestrowanej w Nowogar-
dzie, zasilają budżet naszej Gmi-
ny. Gdzie będzie zarejestrowa-
na filia Press-Glassu, na razie nie 
ogłaszano.  Jak wynika z tekstów 
na stronie gminnej, burmistrz 
Nowogardu bezpośrednio wspo-
maga działania stale zewnętrzne-
go przybysza do strefy. Nie odno-
towaliśmy dotychczas, aby kiedy-
kolwiek w czymkolwiek pomógł 
lokalnej  firmie Nowo-Glas.  Być 
może czyni to w ukryciu,  jako 
„niewidzialna ręka”.  

MS

A to już nowa hala produkcyjna, jaką buduje nowogardzka firma Nowo-Glass, na końcu ul. Górnej - widok od strony drogi przy 
torach

Na strefie przemysłowej trwają intensywne prace budowlane, postawiono już pierwsze elementy nośne przyszłej hali produkcyjnej

Już się całkiem w głowach poprzewracało
Jest wiadome od lat, że ofi-

cjalna strona UM, a także od-
powiedni profil na FB oraz ich 
papierowa wersja nie wypełnia-
ją zupełnie zadań urzędowego 
gminnego informatora, a są na-
rzędziem przy pomocy, które-
go za publiczne pieniądze upra-
wia się prymitywną propagandę 
sukcesu burmistrza, a także pro-
wadzi i niedopuszczalną walkę z 
tej pozycji z ustawowym orga-
nem samorządu gminnego, czyli 
Radą Miejską i radnymi. Oczy-
wiście z wyłączeniem radnych 
SLD dla, których to burmistrz 
jest także partyjnym przełożo-
nym.  Niestety uprawiający ten 
proceder, czyli kierowani przez 
burmistrza urzędnicy, korzysta-
ją z utrwalonego w mentalności 
naszej społeczności swoistego 
poczucia legalizmu, który wyra-
ża się również w tym, że tekstom 
sygnowanym, jako wytwór urzę-

dowy, przypisuje się zwyczajo-
wo pewną wiarygodność.  Trud-
no bowiem w formalnie nor-
malnych ustrojowo czasach za-
kładać, że u władzy znajdują się 
ludzie tak zasadniczo nie reali-
zujący jedynego oczywistego 
obowiązku każdej władzy, czy-
li służby społeczności, dla której 
udzielono jej wyborczego man-
datu i że są to zarazem osobniki 
tak zasadniczo „nie kumające” 
za co?, i na co? dostają publicz-
ne pieniądze. Zasłoną milczenia 
(z powodu obywatelskiego po-
czucia zażenowania) zakryjmy 
już ten fakt, że istnieją niestety 
również tacy obywatele, którzy 
ze strachu bądź dla oczekiwania 
osobistego uzysku, a w końcu 
także ze zwykłej głupoty, trak-
tują poważnie wypisywane na 
stronie miejskiej bzdury i upra-
wiane tam kreacje „równoległej 
rzeczywistości”. Kreacje wywo-

łujące od dawna uśmieszki poli-
towania w okolicznych gminach, 
a niekiedy też będące powodem 
zewnętrznej kompromitacji za-
wsze zaś głęboko szkodliwe dla 
rzeczywistego interesu Gminy. 
A Gmina to- przypomnimy tu-
taj- cała społeczność zamieszku-
jąca wyznaczony jej teren. Gdzie 
więc jesteśmy skoro trzeba przy-
pominać takie oczywistości?  
Otóż o tym „gdzie jesteśmy” to 
niech świadczy pewien cytat ze 
strony miasta:      

…Bo szanowna pani Roksa-
no profil ten jest profilem Urzę-
du Miejskiego. Jeżeli chce pani 
poruszyć sprawę obowiązków 
burmistrza i jego udziału poza 
gminą i powiatem w jakimś wy-
darzeniu, to prosimy kierować 
wszelkie zapytania bezpośred-
nio na profil burmistrza lub na 
skrzynkę mailową urzędu…

Jak daleko można odlecieć 

, aby w jednym zdaniu zawrzeć 
tyle bzdur? -  Urząd Miejski to 
samodzielny podmiot władzy 
dysponujący odrębnym profilem 
będącym poza odpowiedzial-
nością urzędniczą? (tę realizu-
je rzekomo tylko „skrzynka”).   
Urzędnik piszący takie nonsen-
sy nie po raz pierwszy wykazu-
je, że najwyraźniej ma poważny 
problem i z wiedzą i z samoiden-
tyfikacją, a także z identyfika-
cją tego, gdzie jest? i po co jest? 
(być może ten feler to z powodu 
upadku z ambony).  Ale zawar-
te, w cytowanym tekście, posta-
wienie siebie jako kogoś tworzą-
cego,(wraz z dwoma ustawowy-
mi), podmiotowość urzędową 
wspólnoty gminnej to już odlot 
w daleki Kosmos. Oczywiście ty 
podatniku płacisz za tę zabawę 
w Urząd.  Płacisz nie tylko teo-
retycznie, ale bardzo praktycz-
nie, ponieważ niemałe pienią-

dze publiczne wydawane na ta-
kie rzeczy jak wyżej, i na takich 
niekompetentnych nierobów z 
problemami osobowościowymi 
(tylko one tłumaczą treść cytatu) 
nie idą wówczas na codzienne 
życiowe potrzeby wspólnoty sa-
morządowej. A katalog tych po-
trzeb długi i zawiera go ustawa 
o obowiązkach organów Gmi-
ny. Jest oczywiste, że tylko i je-
dynie do wypełniania tych usta-
wowych obowiązków otrzymują 
mandat wyborczy organy gmi-
ny (Rada Miejska i burmistrz), a 
urzędnicy winni je w służbowym 
ordynku rzetelnie wykonywać. 
Żeby było jasne - przełożonym 
urzędników (również tego od 
(po)pisywania), jako kierownik 
UM jest właśnie burmistrz i to 
on jest winien tej żenady, jaką 
nagminnie fundują nam urzę-
dowe tzw. „media”.

sm
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SP w Dębicach: 90 lat ligii Ochrony Przyrody 

Marek Heiser opowiadał dzieciom o ptakach
Dokładnie 90 lat temu, czyli 9 stycznia 1928 roku została założona Liga Ochrony Przyrody, która jest najstarszą organizacją ekologiczną w Polsce. Na pa-
miątkę tego wydarzenia w naszej szkole (SP w Dębicach) zorganizowano spotkanie na temat: „Przyroda wokół nas - ptaki”. Celem spotkania było przypo-
mnienie dzieciom, w jaki sposób dokarmiać ptaki zimą.

Inicjatorem oraz pomysło-
dawcą powstania organizacji był 
prof. Władysław Szafer. W 1926 
roku w trakcie trwania posie-
dzenia Państwowej Rady Ochro-
ny Przyrody ( PROP), prof. Sza-
fer przedstawił projekt organiza-
cji Ligi. Nowa organizacja mia-
ła być związkiem, bądź zrzesze-
niem skupiającym towarzystwa 
działające na terenie kraju, któ-
re zajmowały się szeroko poję-
tą ochroną przyrody. W trak-
cie trwania następnego zjazdu 
PROP 9 stycznia 1927 roku po-
wzięto decyzję w sprawie utwo-
rzenia Ligi oraz został wybra-
ny Komitet Organizacyjny. W 
skład komitetu weszli: prof. dr 
Jan Gwalbert Pawlikowski, prof. 
dr Bolesław Hryniewiecki, prof. 
dr Mieczysław Limanowski oraz 
prof. dr Władysław Szafer i prof. 
dr Walery Goetel. Przewodni-
czącym komitetu został Alek-
sander Janowski. Pierwszy zjazd 
odbył się 9 stycznia 1928 roku, 
na którym wybrano zarząd Ligi, 
w marcu zatwierdzono Statut 
Ligi, co zapoczątkowało dzia-
łalność organizacji. Po zakoń-
czeni wojny, 17 lipca 1946 roku, 
w Łodzi odbyło się zebranie or-
ganizacyjne Zarządu Główne-
go. Od 9 stycznia 1946 roku Liga 
była znowu pełnoprawnym sto-

warzyszeniem. Zaczęły powsta-
wać oddziały Ligi, nowe placów-
ki. W 1953 roku Zarząd Głów-
ny Ligi przeniesiono do Warsza-
wy. Dzisiaj Liga Ochrony Przy-
rody współpracuje z licznymi 
krajowymi i międzynarodowy-
mi organizacjami ekologiczny-
mi: Międzynarodowa Koalicja 
„Wolontariusze Przyrody” jest 
członkiem założycielem Świa-
towej Unii Ochrony Przyrody. 
Od 1957 roku Liga wydaje cza-
sopismo pod nazwą „ Przyroda 
Polska”. Liga Ochrony Przyro-
dy za zasługi odznaczona została 
krzyżem „Polonia Resituta”. 

 Na pamiątkę tego wydarze-
nia w naszej szkole zorganizowa-
no spotkanie na temat: „Przyro-
da wokół nas - ptaki”. Celem spo-
tkania było przypomnienie dzie-
ciom, w jaki sposób dokarmiać 
ptaki zimą. Na początek wysłu-
chaliśmy piosenki w wykonaniu 
przedszkolaków. Po niej ucznio-
wie klas młodszych z wielkim za-
interesowaniem obejrzeli film pt 
„Polskie ptaki zimą”, z którego 
dowiedziały się, jakich błędów 
nie popełniać, aby nie zaszko-
dzić ptakom oraz jakie przysma-
ki jadają nasi skrzydlaci przy-
jaciele. Po filmie z wielką uwa-
gą dzieci wysłuchały ciekawo-
stek o ptakach. Dowiedziały się 

między innymi, kiedy ptaki mają 
zęby. Kiedy pisklę zamknięte jest 
jeszcze we wnętrzu jaja, na jego 
dziobie wyrasta jeden mały ząb. 
Gdy nadchodzi pora wylęgu, pi-
sklę używa tego zęba do rozłupy-
wania jaja od środka. Potem ni-
gdy go już nie potrzebuje, więc 
ząb wkrótce odpada. Inną cie-
kawostką było to, że istnieje taki 
australijski ptak kukabura, któ-
ry wydaje dźwięk podobny do 
śmiechu. Następnym krokiem  
w spotkaniu był quiz dla klas I - 
III, gdzie w cztero zespołowych 

grupach uczniowie odpowiada-
li na pytania dotyczące ptaków. 
Każda klasa solidnie się przygo-
towała i otrzymała order przy-
jaciela przyrody, który wręczy-
li pani dyrektor Monika Jóźwik 
i pan Marek Heiser leśniczy z 
Nadleśnictwa Nowogard. Kolej-
nym punktem było pasowanie 
przedszkolaków na członka Ligi 
Ochrony Przyrody oraz krótka 
prelekcja pana Marka na temat 
LOP. Na zakończenie spotkania 
odbył się pokaz mody ekologicz-
nej przygotowany przez uczniów 

klas I - III, gdzie uczniowie wy-
kazali się umiejętnościami, ja-
kich może pozazdrościć nieje-
den projektant mody. Wszystkim 
uczniom i nauczycielom dzięku-
jemy za przygotowanie i udział w 
tym przyrodniczym wydarzeniu, 
po którym dzieci swoją zdobytą 
wiedzę na pewno wykorzystają w 
trakcie kolejnych mroźnych zim, 
w dokarmianiu ptaków i dbanie 
o środowisko.

Aneta Bobrowska
Szkoła Podstawowa im. Janusza 

Kusocińskiego w Dębicach

Pamiątkowe zdjęcie ze spotkania w Dębicach, zorganizowanego z okazji 90-lecia LOP

Spotkali się i zadecydowali…

Dożynki znów na Bema? 
Tegoroczne święto plonów w gminie Nowogard odbędzie się prawdopodobnie na osiedlu Bema. Dożynki w tym miejscu zorganizowano tutaj także w 2014 
roku, na kilka tygodni przed wyborami samorządowymi. 

We wtorek, 10 kwietnia br., w 
Urzędzie Miejskim odbyło się 
spotkanie burmistrza Nowogar-
du z konwentem sołtysów. Wzię-
li w nim udział także urzędnicy 
ratusza i dyrektor NDK. Jak in-
formuje UM tematem spotka-
nia była koncepcja organiza-
cji Dożynek Gminnych, które w 
tym roku odbędą się wspólnie z 
przedstawicielami Rodzinnych 
Ogrodów Działkowych w Nowo-
gardzie. Podczas spotkania prze-
wodnicząca Konwentu Sołtysów 
a zarazem radna SLD - Jolanta 
Bednarek, zaproponowała, aby 
tegoroczne święto plonów od-
było się na osiedlu Bema – po-
dobnie, jak to było w roku 2014, 
krótko przed wyborami samo-
rządowymi. Wówczas gwiazdą 

imprezy był zespół Brathanki, 
a koszt koncertu sięgnął kilku-
dziesięciu tysięcy złotych. Tym 
razem UM nie informuje, kogo 
będzie chciał zaprosić na Bema 
we wrześniu. Nie informuje rów-
nież, czy organizacją dożynek 
jest zainteresowane któreś z so-
łectw w gminie Nowogard. 

Podczas spotkania dotyczące-
go organizacji tegorocznych do-
żynek, informuje na oficjalnej 
stronie UM Nowogard, poru-
szono także kwestię oprawy mu-
zycznej tegorocznych majówek. 
Ratusz rozważa sprowadzenie do 
miasta trzech zespołów: „Chłop-
cy z Placu Broni”, „Pudelsi” lub 
zespół disco polo o nazwie Boy-
friend. 

MS
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Juniorzy z liderem, seniorzy z outsiderem

Do Sarmaty po 3 punkty
W najbliższy weekend zespoły Pomorzanina rozegrają kolejne spotkania ligowe. Pod-
opieczni Zbigniewa Gumiennego po zwycięstwie z liderem rozgrywek, tym razem wybiorą 
się do ostatniego zespołu w tabeli Sarmaty Dobra. Z kolei juniorzy zagrają na własnym bo-
isku z najlepszym zespołem swojej grupy Energetykiem Gryfino.

Pomorzanin i Sarmata Dobra 
w bieżących rozgrywkach znaj-
dują się na innych biegunach. 
Nowogardzianie, choć mają już 
zbyt dużą stratę do miejsc gwa-
rantujących awans, to jednak 
potrafią ucieszyć swoich kibiców 
takimi zwycięstwami, jak choć-
by to przed tygodniem. Sarma-
ta z kolei jest głównym kandyda-
tem do spadku do A-Klasy i od 
dłuższego czasu nad tym zespo-
łem gromadzą się czarne chmu-
ry. Gospodarze w bieżącym se-
zonie w swoich 18 spotkaniach 
zgromadzili jedynie 7 punktów, 
wszystkie zdobywając na wła-
snym boisku – 2 zwycięstwa, 1 
remis i 6 porażek, przy bilan-

sie 15 strzelonych i 27 straco-
nych goli. Do teoretycznie bez-
piecznego miejsca Sarmata tra-
ci już 15 punktów, a jest to wię-
cej niż Pomorzanin traci do dru-
giego w tabeli Światowida Ło-
bez. Sarmata grając w Nowogar-
dzie przegrała w rundzie jesien-
nej 4:0 i obecna sytuacje tego ze-
społu wskazuje na to, że ta hi-
storia może się powtórzyć. Pod-
opieczni Zbigniewa Gumienne-
go w rundzie wiosennej zano-
towali tylko jedną wpadkę z wi-
celiderem i z pewnością w Do-
brej, nowogardzianie powalczą o 
awans w ligowej tabeli. Mecz zo-
stał zaplanowany na sobotę (14 
kwietnia), o godzinie 16:00. Z 

kolei juniorzy będą rywalizować 
z liderem swojej grupy – Ener-

getykiem Gryfino. Rywale mają 
już 15 punktów przewagi nad 
trzecim w tabeli Pomorzaninem. 
Dla Energetyka nie ma znacze-
nia czy gra u siebie, czy też na 
wyjeździe. Piłkarze z Gryfina na 
boiskach rywali wygrali 6 spo-
tkań, a przegrali tylko raz, strze-
lając podczas tych gier 28 i tra-
cąc 10 goli. Obydwa zespoły gra-
ły ze sobą w tych rozgrywkach 
dwukrotnie, najpierw w ramach 
5. kolejki Pomorzanin wygrał w 
Gryfinie 1:2, natomiast w 12. ko-

lejce nowogardzianie na swoim 
boisku wygrali 3:2. Do dziś są 
to dwie jedyne porażki Energe-
tyka Gryfino w tym sezonie, za-
tem można powiedzieć, że pod-
opieczni Pawła Błaszczyka mają 
receptę na najlepszy zespół tej 
grupy. Czy ta historia powtórzy 
się po raz trzeci? Przekonamy się 
o tym w niedzielę (15 kwietnia), 
o godzinie 12:00. Komplet gier 
w poszczególnych ligach publi-
kujemy przy artykule. 

KR 

Klasa Okręgowa gr. Szczecin Płn. 2017/2018
21. kolejka:
Ehrle Dobra Szczecińska – Mewa Resko  (14.04; 11:00)
Światowid 63 Łobez – Promień Mosty  (14.04; 15:00)
Odrzanka Radziszewo – Polonia Płoty  (14.04; 15:00)
Sarmata Dobra – Pomorzanin Nowogard  (14.04; 16:00)
Iskierka Szczecin – Ina Ińsko   (14.04; 16:00)
KP Przecław – Błękitni Trzygłów   (14.04; 16:00)
Masovia Maszewo – Jantar Dziwnów  (14.04; 16:00)
Orzeł Łożnica – Sparta Gryfice   (14.04; 16:00)
I Liga Okręgowa Junior Starszy gr. Szczecin 2017/2018
19. kolejka:
Mewa Resko – Unia Dolice   (14.04; 12:00)
Pomorzanin Nowogard – Energetyk Gryfino (15.04; 12:00)
Światowid Łobez – Kluczevia Stargard  (15.04; 12:00) 

Warto dodać, że barw Sarmaty bronią 
także piłkarze związani niegdyś z Po-
morzaninem, jak choćby Dawid Kurek

45. maraton Dębno

Biegali 
nowogardzianie
W niedzielę (8 kwietnia), w miejscowości Dębno odbył się 
międzynarodowy „45. Maraton Dębno”. Nowogard w staw-
ce ponad 2 tysięcy biegaczy reprezentowali Ewelina Para-
dowska oraz Bartłomiej Michałuszko, którzy zaprezento-
wali się z dobrej strony. 

W Dębnie zawodnicy z całego 
świata musieli przebiec dokład-
nie 42,195 km. Do walki przy-
stąpiło 2294 zawodników oraz 
zawodniczek. Nowogard pośród 
mężczyzn reprezentował Bar-
tłomiej Michałuszko. Nasz re-
prezentant startował w kategorii 
wiekowej M30. Bartłomiej Mi-
chałuszko dystans maratonu po-
konał z czasem 03:22:12, co po-
zwoliło mu zająć 74. miejsce w 
swojej kategorii oraz 175. miej-
sce w Open Mężczyzn. Z kolei 
Ewelina Paradowska na pokona-
nie dystansu maratonu potrze-
bowała 4 godzin, 26 minut i 34 
sekund. Zawodniczka reprezen-
tująca nowogardzką grupę Za-
-Biegane Babeczki startowała w 
kategorii K30, gdzie zajęła 83. 
miejsce, natomiast w Open Ko-
biet uplasowała się na 198. miej-
scu. Dodajmy, że w Dębnie naj-
szybsi byli goście z poza gra-
nic Polski. Zwyciężył David Ki-
prono Metto reprezentujący Ke-
nię, przed swoim rodakiem oraz 
Białorusinem. Zwycięzca uzy-

skał fantastyczny czas 02:14:48. 
Z kolei pośród pań najszybsza 
była Iryna Somava z Białorusi, 
która uzyskała wynik 02:39:06 
i wyprzedziła na podium dwie 
Kenijki. 

KR     

Na zdjęciu Ewelina Paradowska rywa-
lizująca na trasie międzynarodowego 
maratonu organizowanego w Dębnie
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międzynarodowy wyścig „Ślężański mnich” – Sobótka

Zwycięstwo Huberta Grygowskiego
Bardzo dobrze zainaugurowali swoje starty na szosie podopieczni Ryszarda Posackiego z Chrabąszczy Nowogard. Podczas wyścigu „Ślężański Mnich” or-
ganizowanego w Sobótce na dolnym Śląsku w niedzielę (8 kwietnia), Hubert Grygowski nie miał sobie równych pośród Młodzików z całej Polski i świata. 
Dobrze zaprezentowała się również Nikola Wielowska, która wywalczyła 2. miejsce pośród Juniorek Młodszych, przegrywając o włos na finiszu. Swój se-
zon zainaugurowali także Łukasz Janic oraz Grzegorz Przybyłek, startujący w kategorii Open.

Jak informowaliśmy w mi-
nionym wydaniu DN, kolarze 
z klubu Chrabąszcze Nowo-
gard od 3 kwietnia przebywa-
li na zgrupowaniu w Przesiece, 
nieopodal Karpacza. Zakoń-
czeniem zgrupowania był start 
w wyścigu „Ślężański Mnich”, 
który jak co roku organizo-
wany jest w Sobótce na dol-
nym Śląsku. W kategorii Mło-
dzik Nowogard reprezentowa-
li Hubert Grygowski i Nor-
bert Strojny, którzy walczyli w 
stawce 122 kolarzy z całej Pol-
ski oraz gości z poza granic na-
szego kraju. 

Dla tej grupy przygotowano 
trasę o dystansie 18 km. Bar-
dzo dobrze spisał się Hubert 
Grygowski, który przez cały 
wyścig plasował się na czele 
stawki, a w decydującym mo-
mencie po zaciętym finiszu 
zwyciężył wyprzedzając o se-
kundę Franciszka Kaczorow-
skiego z klubu UKS Coperni-
cus SMS Toruń oraz Mikoła-
ja Szulika z UKS Avatar. Hu-
bert Grygowski 18 km poko-
nał z czasem 00:29:28, osiąga-
jąc przy tym średnią prędkość 
36.65 km/h. Jego klubowy ko-
lega Norbert Strojny zajął po-
zycję w połowie stawki. 

Kolarz z Nowogardu z cza-
sem 00:32:26 zanotował pra-
wie trzyminutową stratę do 
zwycięzcy i został sklasyfiko-
wany na 59. miejscu. W kate-

gorii Junior Młodszy rywali-
zowało dwóch naszych repre-
zentantów Jacek Fecak i Kamil 
Majcher. 

Na liście startowej widnie-
je jeszcze nazwisko Roberta 
Krause, który nie został jednak 
sklasyfikowany. Juniorzy Starsi 
ścigali się na dystansie trzech 
okrążeń po 18 km. Jacek Fe-
cak pokonał 54 km z czasem 
01:24:07 i ze stratą 2 minut i 
2 sekund do zwycięzcy, zajął 
ostatecznie 41. pozycję. Z kolei 
Kamil Majcher przekroczył li-
nię mety kilka sekund po swo-
im klubowym koledze, uzy-

skując czas 01:24:19 i zajmu-
jąc 49. miejsce. Dodajmy, że 
w tej kategorii sklasyfikowa-
no 69 kolarzy, a aż 58 zawod-
ników nie zostało sklasyfiko-
wanych. Oprócz startu Chra-
bąszczy, nowogardzkim ak-
centem był także popis Niko-
li Wielowskiej, reprezentującej 
klub LUKS JF Duet Goleniów. 
Nowogardzianka walczyła z 
Juniorkami Młodszymi na dy-
stansie 18 km. Po niezwykle 
zaciętej walce Nikola ostatecz-
nie zajęła 2. miejsce, z czasem 
00:32:02. Warto dodać, że zwy-
ciężczyni – Olga Wankiewicz z 
UKS Copernicus SMS Toruń 
– okazała się lepsza dosłow-
nie o centymetry. W Sobótce 
startowali także starsi zawod-
nicy, a Nowogard reprezento-
wali Grzegorz Przybyłek i Łu-
kasz Janic – obaj startujący w 
barwach STC Stargard. Łukasz 
Janic walczył w kategorii M2. 
Dystans 54 km pokonał z cza-
sem 01:22:24, dzięki czemu za-
jął 19. miejsce w swoim prze-
dziale wiekowym, a w Open 
Mężczyzn 105. pozycję. Z ko-
lei Grzegorz Przybyłek rywali-
zował w przedziale wiekowym 
M3. 

Po uzyskaniu czasu 01:22:15 
został sklasyfikowany na 45. 
miejscu w kategorii M3 oraz 
na 92. pozycji w Open. 

KR 

Grzegorz Przybyłek na trasie wyścigu w Sobótce

Nikola Wielowska na drugim stopniu podium podczas Ślę-
żańskiego Mnicha w kategorii Juniorka Młodsza

Hubert Grygowski zwyciężył pośród Młodzików w Między-
narodowym wyścigu organizowanym na dolnym Śląsku

Zachodnia liga mTB – moryń

Marek Szymański wygrywa w kategorii
W niedzielę (8 kwietnia), w Moryniu została rozegrana druga seria zachodniej Ligi MTB. Tradycyjnie do rywalizacji przystąpili także kolarze amatorzy z 
Nowogardu. Najlepiej spisał się Marek Szymański, który na dystansie Mega zwyciężył w swojej kategorii. 

W Moryniu, w kategorii 
M6A nie miał sobie równych 
Marek Szymański reprezentu-
jący LKK Nowogard. Nasz re-
prezentant startował na dy-
stansie Mega wynoszącym 48 
km. Kolarz z Nowogardu na 
przejechanie tej trasy potrze-
bował 2 godzin, 6 minut i 41 
sekund. Uzyskany wynik upla-
sował go na najwyższym stop-
niu podium w swoim przedzia-
le wiekowym oraz na 73. pozy-
cji w Open Mężczyzn. Na tym 
samym dystansie walczył także 
Arkadiusz Pietruszewski, któ-

ry startował w kategorii M4A. 
Nowogardzianin pokonał 48 
km z czasem 01:55:52 i w swo-
im przedziale wiekowym za-
jął 10. miejsce, a w Open Męż-
czyzn 34. pozycję. Na dystan-
sie Mini liczącym 24 km star-
tował Jan Baran. Reprezen-
tant Nowogardu walczył w ka-
tegorii M6A i uzyskał wynik 
01:21:12, przez co zajął 4. miej-
sce w swojej kategorii wieko-
wej oraz 102. pozycję w Open 
Mężczyzn. 

KR 

W Moryniu podczas drugiej serii Zachodniej Ligi MTB wystartowało trzech kolarzy z Nowogardu
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reklama

Dzięki nowym oknom SYNEGO Twój dom 
stanie się oazą ciepła, ciszy i bezpieczeństwa. 
W porównaniu z obecnym standardem okien, 
SYNEGO zapewnia do 50% lepszą izolację cieplną*. 
Dzięki temu znacznie zmniejszysz rachunki 
za ogrzewanie i poznasz nowy 
komfort mieszkania.

Nowe logo - nowy profil 
nowy komfort Twojego mieszkania

Zadzwoń lub przyjdź 
do siedziby naszej firmy 

a my przygotujemy 
dla Ciebie najlepszą ofertę.

SP 1 

Kolejny sukces 
Hadiego Yahfouf
Uczeń Szkoły Podstawowej nr 1, Hadi Yahfouf odebrał brą-
zowy medal i certyfikat za bardzo dobry wynik w Fina-
le Ogólnopolskim Międzynarodowego Konkursu Matema-
tycznego Pangea. 

Finał tego konkursu odbył się 
w dniu 6 kwietnia 2018 r., w Mię-
dzynarodowej Szkole Meridian. 
Do finału zaproszono po trzy-
dziestu najlepszych uczniów z 
całej Polski z etapu szkolnego z 
klas czwartych, piątych, szóstych 
i siódmych. W ciągu 90 minut fi-
naliści zmagali się z trzydziesto-
ma zadaniami z zakresu wiedzy 
i umiejętności logicznego myśle-
nia. Po południu w Och - Teatrze 
odbyła się ceremonia wręcze-
nia nagród. To tam Hadi Yahfo-
uf odebrał brązowy medal i cer-
tyfikat za bardzo dobry wynik w 
finale. 

Gratulujemy i życzymy kolej-
nych sukcesów oraz radości z od-
krywania tajników matematyki.

Opr. MS/DN, info: Koordynatorzy 
konkursu na terenie SP 1 Elżbieta 

Flis–Żabecka i Maria Pastusiak

Nasza wokalistka nie próżnuje 

K.A.S.A. i Sawicka razem!
Krzysztof „K.A.S.A.” Kasowski, znany polski artysta, wykonawca popularnej piosenki „Maczo” na-
grał piosenką z Justyną Sawicką z Nowogardu. Utwór pt., „O co prosisz” jest dostępny w internecie. 

Krzysztof Kasowski poznał Justynę Sawicką pod-
czas wydarzenia promującego jej debiutancki tele-
dysk i singiel „Siła”. Zwrócił od razu uwagę na silny 
głos i muzykalność wokalistki. Dowiedział się też, że 
jej droga wcale nie była łatwa. Pochodząca z Nowo-
gardu artystka wzięła udział w jednym z programów 
typu talent show „Must Be The Music”. Potrzebowa-
ła czasu, żeby  udowodnić, iż koncerty oraz nagrania 
w studio dodają jej energii i motywują do działania. 
Połączyła rolę matki, żony, bizneswoman i piosen-
karki, realizując krok po kroku swoje cele. Zaintere-
sowanie szwedzkich producentów i skomponowanie 
przez nich piosenek utwierdziło Justynę w przekona-
niu, że wybrała właściwą drogę.

Dzisiaj na tej drodze wspiera ją Krzysztof „K.A-
.S.A.” Kasowski, który występuje w roli kompozyto-
ra, producenta, piosenkarza i mentora. 

- „O co prosisz” to wiosenna propozycja, która za-
chęca wszystkich do tego, aby nie bali się wspinać do 
góry po swoje marzenia. Tak jak śpiewamy w tej pio-
sence, każdy z nas chce wierzyć, że nadejdzie w jego 
życiu taki moment, kiedy wszystko będzie proste i speł-
ni się to, co niespełnione. Dzięki Krzysztofowi zrozu-
miałam tę prawdę! A że przy okazji pojawia się też 
„Kasa”, to już tylko wartość dodana  - śmieje się Ju-
styna.

- Przez wiele lat obserwowałem młodych ludzi, któ-
rzy zabiegają o miejsce na rynku muzycznym. Dlate-
go postanowiłem podzielić się swoim doświadczeniem 
i dać im nie tylko swoją muzykę, ale i przesłanie. Pa-

miętajcie: Najważniejsza jest konsekwencja i nie oglą-
danie się za siebie. Wszystkie małe osiągnięcia kiedyś 
dadzą wielki efekt! Z Justyną złapaliśmy fajny kon-
takt, a jak dowiedziałem się, że była moją fanką i do-
datkowo łączy nas miłość do Wysp Kanaryjskich, nie 
miałem wyboru! Wcale nie musiała prosić- komentu-
je współpracę z naszą wokalistką Krzysztof K.A.S.A 
Kasowski. 

Przypomnijmy, że to już nie pierwszy raz, kiedy Ju-
styna Sawicka zaprasza do współpracy znane gwiaz-
dy, nie tylko te muzyczne. W teledysku do jej utworu 
„Siła” wziął udział Jarosław Jakimowicz, aktor znany 
z kultowego filmu „Wilki”. 

Opr. MS
Hadi Yahfouf po gali wręczenia nagród 
w konkursie matematycznym
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SkUP 
kamienia polnego 
i porozbiórkowego 

604 164 710 

ZaTrUDNIę 
operatora koparki 

i  kierowcę C+e 
692 462 654 

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

Opiekunki  Niemcy
- Sprawdzone oferty! 
Tel. 91 506 55 55

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

KUPIĘ DREWNO
tartaczne

świerk, sosna, brzoza, topola

tel. 697 174 369

USŁUGI 
KSIĘGOWE

kadrowo-płacowe i JPK
szybko, sprawnie. 

691 374 021, 726 601 608 

Usługi
remontowo-Budowlane

Ceny do negocjacji
784 612 587

Powiat Goleniowski  
ogłasza przetarg nieograniczony 

na zadanie .: „rozbudowa wraz z modernizacją 
budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Nowogardzie przy ul. ks. J. Poniatowskiego 21”

Na zadanie pn.: „Rozbudowa wraz z modernizacją budynku Zespo-
łu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie przy ul. Ks. J. Poniatow-
skiego 21 w ramach projektu pn.: „Rozbudowa, termomodernizacja i 
doposażenie budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowo-
gardzie przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 21 - II Postępowanie”. 

Oferty na zadanie można składać w Sekretariacie Starostwa 
Powiatowego do dnia 19 kwietnia 2018 roku do godziny 10:00, 
publiczne otwarcie ofert odbędzie się   19 kwietnia 2018 roku o 
godzinie 10:30 w pokoju nr 125.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i Ogłoszenie o 
zamówieniu dostępne są pod adresem: http://spow.goleniow.ibip.
pl/public/?id=199451

Powiat Goleniowski  
ogłasza przetarg nieograniczony
na zadanie pn.: „Termomodernizacja w Zespole 

Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława 
Staszica w Nowogardzie” – II postępowanie.

   Na zadanie pn.:  „Termomodernizacja w Zespole Szkół Ponadgim-
nazjalnych  im. Stanisława Staszica w Nowogardzie” – II postępowanie.

Część 1: Termomodernizacja warsztatów w Zespole Szkół Po-
nadgimnazjalnych  w Nowogardzie.

Część 2: Wymiana stolarki okiennej w budynku sali gimnastycz-
nej.

Oferty na zadanie można składać w Sekretariacie Starostwa Powia-
towego do dnia 23 kwietnia 2018 roku do godziny 10:00, publicz-
ne otwarcie ofert odbędzie się 23 kwietnia 2018 roku o godzinie 10:30 
w pokoju nr 125.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i Ogłoszenie o zamó-
wieniu dostępne są pod adresem: http://spow.goleniow.ibip.pl/pu-
blic/?id=199463

ZaTrUDNIę 
kierowcę kat. D 

Tel. 606 148 353

Do Hurtowni trio w nowogardzie 
potrzebny kierowca kat. B 

więcej informacji 
osobiście bądź pod nr 

tel. 790 897 815, 788 317 660 

Do wynajęcia
gabinet kosmetyczny
przy ul. Pileckiego 37 

15m2 
tel 570645440 Badania wody i ścieków - tel. 91 392 74 75

Wywóz nieczystości ciekłych - 91 392 36 77

Roboty inżynieryjno-budowlane oraz

warsztat naprawy pomp - 91 392 36 77

Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków - 91 392 07 11

Czyszczenie kanalizacji 
i odwadniania osadów ściekowych 

- 91 392 36 77
POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE - 994

                           Przedsiębiorstwo 
Usług Wodnych i Sanitarnych sp. z o.o.
ul. 3 Maja 14/2, 72-200 Nowogard

tel. 91 392 07 11, 91 392 07 17

Serdeczne podziękowania 
dla wspaniałego 

Pana Doktora Piotra Dudkowskiego, 
który w nocy o godz. 1.30 

dnia 11 kwietnia miał dyżur. 
Przebywałam 8 godzin na izbie przyjęć 

Pan Doktor z serdecznością opiekował się 
mną i innym pacjentem, 

jest to Pan Doktor 
z powołaniem by ratować ludzi. 

8 stycznia miałam pierwszy zawał 
i  ten Doktor uratował mi życie. 

Z poważaniem 
Krystyna Witkowska  

Bezpłatne kursy języka niemieckiego 
dla opiekunów osób starszych. 

Ilość miejsc ograniczona. 
Po kursie gwarantowana praca,  

duża baza ofert i atrakcyjne zarobki. 

Zadzwoń 517 175 599.                          

Sprzedam 
działkę 23 ar
pod warsztat lub inną 

działalność gospodarczą. 
Tel. 695 100 700 
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

pn., wt. - 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

ENDOKRYNOLOGICZNY
Lek. med. Adriana Dubińska-Walczak

specjalista chorób wewnętrznych
- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

CHORÓB CUKRZYCY I NADCIŚNIENIA
Lek. Ewa Zdawska

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista diabetolog 

GABINETY MEDYCZNE

Upadłość konsumencka
Masz długi, których nie możesz spłacić, nie 
prowadzisz działalności, nie masz majątku. 

Pomogę zgłosić upadłość. 
Konsultacje darmowe
Tel. 669 681 080, 

www.szczecin-syndyk.pl 
restrukturyzacjakonsumenta@gmail.com 

Firma AGRO TRANS  Spółka z o.o. 
z siedzibą w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów ciężarowych 
(prawo jazdy kategoria C+E)

tel. 91 39 27 322, kom. 502 671 607, 502 671 609

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

Zamienię mieszkanie w Nowogardzie 
o pow. 68m2, 

przy ulicy Warszawskiej, (po remoncie) 
na 4 piętrze, na mniejsze parter lub 1 piętro, 

tel. 668 452 615

Wykręcanie urwanych 
świec żarowych

Resko sprzedam
mieszkanie 

2 pokoje o pow 56,00 m2

ogrzewanie gazowe,
 piwnica, garaż 

tel. 519 830 587

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

 

WYMAGANIA:
- aktualne prawo jazdy kategorii C+E
- świadectwo kwali�kacji zawodowej
- aktualne orzeczenie psychologiczne
- cyfrowa karty kierowcy
 OFERUJEMY:
- atrakcyjne wynagrodzenie wypłacane w terminie
- nowoczesne auta marki DAF, MERCEDES, MAN.
- praca w systemie tygodniowym  
- ubezpieczenie grupowe

POSZUKUJE 
KIEROWCÓW  

KAT. C+E

TELEFON: +48 603 129 069,  785 900 833 
Jedności Narodowej 23A, 72-130 Maszewo

Opis stanowiska:
• Efektywne zarządzanie Gospodarstwem Rolnym;
• Nadzór nad maszynami rolniczymi w zakresie ich 
  wydajnego wykorzystania oraz  terminowego 
  przeprowadzania przeglądów, konserwacji i napraw;
• Kierowanie zespołem  pracowników;
• Zarządzanie Gospodarstwem Rolnym zgodnie z obowiązującymi standardami;
• Osiągane i realizacja przydzielonych celów i zadań.
Wymagania: 
• Wykształcenie min. średnie rolnicze;
• Minimum dwuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku;
• Umiejętność motywowania zespołu do osiągania założonych celów;
• Umiejętność podejmowania skutecznych decyzji pod presją czasu;
• Elastyczność i otwartość na zmiany;
• Prawo jazdy kat. B
Oferujemy:
• Atrakcyjne wynagrodzenie;
• Stabilne warunki zatrudnienia;
• Możliwość rozwoju zawodowego w rozwijającej się firmie;
• Niezbędne narzędzia pracy;
• Dobrą atmosferę pracy;
• Możliwość zakwaterowania.

Nowoczesne Gospodarstwo Rolne 
w województwie zachodniopomorskim

poszukuje zmotywowanych i pełnych pasji osób na stanowisko:
KIEROWNIK GOSPODARSTWA ROLNEGO

Miejsce pracy: (2 lokalizacje) Redło koło Nowogardu  lub  Drzonowo koło Kołobrzegu

tel.: +48 665 458 942
e-mail: biuro@farmaredlo.pl

OGŁOSZENIE  z dnia 06.04.2018 r.
Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie,

Smużyny 2 z filią w Nowogardzie przy ul. Piłsudskiego 9
72- 200 Nowogard, Smużyny 2

Zaprasza do złożenia oferty/udziału 
w zapytaniu  cenowym w sprawie:

Sprzedaży drewna „na pniu” z terenów leśnych 
będących w zarządzie  Domu Pomocy Społecznej

w Nowogardzie, Smużyny 2
Do udzielenia przedmiotowego zamówienia nie  stosuje się 
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamó-
wień Publicznych, wartość zamówienia nie przekracza war-
tości określonych w art. 4 pkt 8 PZP.
Szczegółowe informacje dotyczące zakre-
su zadania można uzyskać na stronie internetowej  
http://dps.nowogard.ibip.pl oraz  w Dziale Technicznym  
pod nr Tel. 91 39 20 825.
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OGŁO SZe NIa drob ne
NIerUCHOmOŚCI

•	 Sprzedam tanio działkę budowlaną 
w kościuszkach 1202 m2. Przy działce 
prąd, woda, kanalizacja, dojazd utwar-
dzony w pobliżu jeziora. 575 345 659 

• Do wynajęcia lokal handlowy ok. 40m2 
ul. Kościuszki 2g Nowogard. 693 850 197

• Sprzedam działki budowlane w peł-
ni uzbrojone. Już z planem zagospoda-
rowania przestrzennego. Oszczędzasz 
czas i pieniądze! 693 850 197 Najlep-
sze ceny w Nowogardzie, Osiedle Sło-
neczne. 

•	 Do wynajęcia pomieszczenie na biuro 
28 m2, Nowogard. Ul. 700 lecia 17b. 
Tel. 501 549 818

•	 Sprzedam działki budowlane w kar-
sku przy drodze. 691 664 658

• Do wynajęcia lokal pod działalność go-
spodarczą. 609 24 58 16 

• Kupię działkę budowlaną w Nowogar-
dzie min 15 ar 696160731

• Do wynajęcia lokal 22m2 ul. Rtm. Pilec-
kiego 2a. Tel. 694 022 406, 695 209 162 

• Sprzedam mieszkanie bezczynszowe 
M2 56m2, Wierzbięcin 18/12. Tel. 605 
470 602

• Wynajmę halę 155 m 2, tel. 600 954 709

• Sprzedam 1/2 domu w Wierzbięcinie. 
Tel. 600 262 231

• Sprzedam działkę rolną 20 ha z budyn-
kami, 20tys/1ha do negocjacji, Taczały, 
gm. Resko. 798 681 717 

• Sprzedam w atrakcyjnej cenie duży 
dom w centrum Dobrej, duże podwór-
ko, garaż. Tel. 508 513 824

• Zamienię dom w Dobrej na mieszkanie 
w Nowogardzie, Goleniowie, Szczecinie. 
Tel. 508 513 824

• Sprzedam mieszkanie czteropokojowe 
72m2 IV  piętro po remoncie, wyposażo-
ne. 781 011 194

• Kupię mieszkanie 3 lub 4 pokoje min. 
60m2. 500 508 904 

• Sprzedam piętro domu do remontu. Tel. 
504 89 89 80 

• Sprzedam garaż 15 lutego. Tel. 605 281 
226 

• Sprzedam działkę ogrodową (wejście od 
ul. Ogrodowej), 500 m2, murowana alta-
na i toaleta, prąd, woda. Cena do uzgod-
nienia, tel. 605 522 340

• Sprzedam mieszkanie 3 pokoje 87m2, 
12 km od Nowogardu.Tel. 665 160 365

• Garaż do wynajęcia, Ogrodowa 1,  100 
zł. 882 182 143 

• Sprzedam mieszkanie czteropokojowe 
ok. 70m2, własnościowe, bezczynszowe, 
I piętro. Tel. 797 151 416, 696 062 685

• Sprzedam lub wydzierżawię w Błotnym 
Młynie 10ha ziemi rolnej tel. 668-676-
788.

•	 Poszukuje mieszkania dwupokojo-
wego do wynajęcia. 725 223 771 

• Kupię mieszkanie dwupokojowe, parter, 
bez pośredników za gotówkę. Najchęt-
niej za torami w stronę Stargardu, Do-
brej. Tel. 661 722 990

• Sprzedam garaż na Jana Pawła II, 21500 
zł. 609 931 915 

• Działki budowlane uzbrojone z warun-
kami pod zabudowę, Kościuszki. Tel. 691 
180 848 

• Sprzedam ogród działkowy w atrakcyj-
nej lokalizacji z widokiem na jezioro. Tel 
502 642 029 

• Do wynajęcia warsztat samochodowy z 
wyposażeniem. Tel. 508 070 311

•	 Wolne pokoje do wynajęcia dla pracow-
ników na dłuższy okres. 500 827 783

• Do wynajęcia mieszkanie trzypoko-
jowe ul. Żeromskiego, dostępne od 
01.05.2018. Tel. 884 000 435 

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
47m2, parter, Dobra Nowogardzka. Cena 
do uzgodnienia. Tel. 513 924 475 

• Sprzedam dom jednorodzinny z podda-
szem użytkowym + budynek gospodar-
czy + garaż+ogród, powierzchnia dział-
ki 1001 m2. Tel. 504 946 190, 507 831 359 

• Sprzedam mieszkanie 56m2 dwupoko-
jowe. Tel. 512 467 433

• Działki pod budowę domu do 1000 m2 
przy ul. Asnyka w Nowogardzie, Atrak-
cyjna lokalizacja. 501 307 666

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
48m2 parter, umeblowane. Tel. 514 147 
421 

mOTOrYZaCJa
• Sprzedam Kia Clarus, 2001, 1,8 benzyna 

+ gaz (założony 2012 r., 80 litrów butla), 
181.000 km - serwisowany, srebrny met. 
sedan, opony zimowe, nowa chłodnica 
klimatyzacji, webasto, el. szyby, central-
ny zamek, nowe klocki hamulcowe, roz-
rząd, cały układ wydechowy, inne. Cena 
4850zł, zadbany, tel. 605 522 340.

• Sprzedam Renault Scenic rok produkcji 
99, poj. 2.0. Cena do uzgodnienia. 665 
836 888 

• Stare pojazdy kupię. Tel. 600 182 682

• Kupię WSK z dokumentami do 1000 zł. 
Tel. 605 516 508 po 20. 

• Sprzedam Toyotę Avensis rok 2001, 
stan bardzo dobry nie wymaga remon-
tu. Cena 5500 do uzgodnienia. Tel. 696 
807 922 

rOlNICTWO
•	 Orka, talerzówka ciężka siew agrega-

tem. Tel. 608 01 39 95 

• Rzepak jary, zboża sprzedam. Tel. 502 
853  573 

• Grykę sprzedam i mieszalnik 1 tona. 603 
467 609 

•	 Pszenżyto jare kupię. Tel 502 853 573 

• Sprzedam facalię. Tel. 793 006 469 

• Sprzedam pszenżyto. 91 39 18 307

• Sprzedam śrutownik typu Bąk w zesta-
wie z silnikiem 7,5 kW. Tel, 733 799 694 

• Sprzedam grykę. Tel. 500 841 914 

•	 PIlNIe sprzedam ziemię rolną 4 ha 
GraBIN. Tel. 731 026 406 

• Sprzedam owies. 691 018 221 

 USŁUGI
• PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWANÓW, 

WYKŁADZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ SA-
MOCHODOWEJ/ SKÓRZANEJ MATERIA-
ŁOWEJ / POŚCIELI WEŁNIANEJ / LANO-
LINĄ/SPRZĄTANIE: CZYSZCZENIE FUG.
TEL.604 373 143 , 794 229 083.

• Pranie dywanów i tapicerki sprzątanie 
również z użyciem pary, ROMTEX. 668 
151 516

• Elektryk z uprawnieniami E+D. Tel. 607 
289 419 

•	 mONTaŻ meBlI, fachowość i doświad-
czenie tel. 608 317 548,

• Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

•	 malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wyko-
na “złota rączka”. 91 39 22 783, 784 
79 22 70

•	 FIrma USŁUGOWa „Zielona”. Wy-
najem sal na konferencje, zebrania, 
szkolenia. 91 39 26 691

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Firma budowlana z wieloletnią działal-
nością przyjmie zlecenie na budowę do-
mów od podstaw, przekładek dachów, 
docieplenia, układanie kostki, różne ro-
dzaje. Tel. 607 137 081; 

• Mycie okien. 731 792 825

• MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy za 
gotówkę na raty laptopy tablety telefo-
ny. Skupujemy laptopy telefony. Adres 
Nowogard 700Lecia 15 I piętro nad ap-
teką tel 91-577-53-73 lub 792-228-896

• Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlo-
powe: Niemcy, Holandia, Austria, An-
glia, Belgia, Norwegia. Tel. 71 385 20 18, 
601 759 797 

• Transport, przeprowadzki, opróżnienie 
mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 343 
638 

• AGENCJA REKLAMOWA VIZART, opra-
wianie prac w 2 minuty, bindowanie, 
wydruki, ksero, laminowanie, Nowogard 
ul. 700 lecia 15 (nad sklepem zielarskim)
Tel. 605 522 340 

• Przepisywanie prac (licencjackich, magi-
sterskich i innych), dokumentów, CV, li-
stów motywacyjnych, Szybko, solidnie. 
Agencja reklamowa Vizart  Nowogard 
ul. 700 lecia 15 (nad sklepem zielarskim)
Tel. 605 522 340.

•	 regulacja, naprawa, konserwacja 
okien i drzwi. 695 181 070

• Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 
668 343 638

• Glazurnik fachowo i solidnie. 721 988 
735 

• Budowa domów, ogrodzeń, układanie 
kostki granitowej, polbruku. 726 403 
937

•	 Naprawa aGD Nowogard. 698 352 406

• Budowa domów, ogrodzenia wolne ter-
miny. Tel. 605 580 496 

• Solidnie, fachowo, szybko, okna i drzwi z 
listwowaniem, wykonam każdy remont 
mieszkania. 665 715 273 

• Przyjmę psy na strzyżenie za niewiel-
ką opłatą. Skończyłam kurs groomerski. 
794 902 108 

• Remonty, wykończenia wnętrz wyko-
nam. 608 364 330 

• Docieplanie budynków, malowanie, 
szpachlowanie, glazura, hudraulika, re-
gipsy, podłogi, adaptacje poddaszy. Tel. 
600 626 268 

• Budowanie z drewna. 600 182 682 

• Transport. Tel. 600 182 682 

• Dachy, wiaty, altany. Tel. 660 879 108 

• Przyjmę psy na strzyżenie, skończyłam 
kurs groomerski. Tel. 794 902 108

PraCa
• aktivmed24.pl Opiekunki Seniorów 

Niemcy. Premie wakacyjne, 530555015

• amBerCare24 Opiekunki do Niemiec, 
wymagany j. niemiecki komunikatyw-
ny, zarobki netto do 1500 euro/mies., 
wyjazdy od zaraz, sprawdzone oferty, 
legalnie 737 451 825, 737 886 919, 737 
489 914

•	 Spawaczy zatrudnię. atrakcyjne wyna-
grodzenie. 503 032 234 

•	 Przyjmę do pracy ekspedientkę odpo-
wiedzialną, sumienną. 797 394 807 

• Zatrudnię elektryków – pomocników 
elektryków, dorywczo do prac biuro-
wych. 606 824 461

• Zatrudnię do dociepleń i elewacji z do-
świadczeniem. 782 860 130

•	 Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlo-
powe Niemcy, Holandia, austria, an-
glia, Belgia, Norwegia. Tel. 71/385 20 
18, 601 75 97 97

• Zatrudnię pracowników budowlanych. 
Tel. 695 264 594.

• Przyjmę do pracy ekspedientkę odpowie-
dzialną, sumienną. 797 394 807 

• Zatrudnię tynkarza. 502 103 432 

• Zaopiekuję się osobą starszą, dzieckiem, 
zajmę się sprzątaniem w godzinach 9.00-
15.00,. Tel. 517 983 502 

• Przyjmę pracownika budowlanego. 607 
654 692

• Zaopiekuję się osobą starszą w życiu co-
dziennym od 9-17.00. Tel. 733 794 989

• Przyjmę do pracy ekspedientkę lub na 
staż. Sklep spożywczo-przemysłowy. Tel.  
887 15 12 74

• Przyjmę do pracy w lesie. Tel. 726 075 264  

• Chętnie przyjmę dorywczo osobę znają-
cą się na pracach ogólnobudowlanych,- 
wykończeniowych tel. 660 206 833 

• Potrzebny budowlaniec-stolarz do po-
stawienia kilku elementów architektury 
ogrodowej. 502 103 432

• PRACOWNIK magazynu zwrotów odzie-
ży – Goleniów, zapewniony darmowy do-
jazd do pracy tel: 601 710 134, mail: rekru-
tacja@fiege.pl

•	 Zatrudnię pomocnika na budowę z 
umiejętnością malowania i szpachlo-
wania. Tel. 785 931 513 

• Poszukuję opiekunki do rocznego dziec-
ka na pełny etat. Atrakcyjne warunki wy-
nagrodzenia. Zainteresowane osoby pro-
szę o kontakt – 510 100 263 

•	 Pilnie zatrudnię do prac brukarskich, 
atrakcyjne wynagrodzenie. Tel. 509 
608 831 

• Przyjmę do pracy murarza i pomocnika 
murarza. Tel. 501 549 756 

• Poszukuje osoby (firmy) do wykonania 
wylewki betonowej do 100m2. Tel. 660 
206 833

• Zatrudnię kierowcę do rozworzenia posił-
ków (najlepiej emeryt). Tel. 601 58 40 56

• Przystań zatrudni osobę do zbierania 
szklanek i butelek ze stolików podczas 
dyskoteki w piątki i soboty. Tel. 601 58 
40 56 

•	 Pizzeria Fantazja zatrudni kucharza 
lub absolwenta szkoły gastronomicz-
nej. Praca przy wypieku pizzy. Tel. 509 
411 799, 570 500 750 

INNe  
• Sprzedam drewno suche tanio. 691 848 
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•	 Drewno, bukowe, dębowe, pocięte, 
porąbane. Tel. 603 353 789 

•	 Sprzedam drewno opałowe. 667 788 
820

• Do wynajęcia zagęszczarka – 400 kg. 
790 285 382

• Ogrodzenie ogrodowe, metalowe 
ramka z katownika w srodku zbroje-
ne /wzor/ prentowe wymiar 2,0m x 1,0 
m+ slupek razem szt 16 oraz furtka 90 x 
90cm z zamkiem ogrodzenie jest jeszcze 
zamontowane cena za 1 kpl. 50 zl z po-
wodu modernizacji ogrodzenia sprze-
dam - okazja ! stan dobry tel 691 686 
772

• Piece gazowe c.o.vaillant z niemiec 
dwufunkcyjne wiszace po przegladzie 
serwisowym do mieszkania,domu cena 
od 1.200zl sprzedam tel 691 686 772 

• Piece gazowe c.o tylko ogrzewanie 
stojace zeliwne lub wiszace niemeckie 
vaillant zaplon elektroniczny wysoka ja-
kosc do mieszkania,domu,sklepu itp po 
przegladzie serwisowym cena od 1.000 
zl tel 691 686 772

• Sprzedam organy Yamaha YPT - 230, 
bardzo mało używane, w pudełku. tel 
605 522 340

• Sprzedam łóżko dziecięce z szufladami, 
półkami, z materacem - kolor szaro bia-
ły wymiary: dł. 223 cm, szer. 95 cm,wys. 
110 cm, oraz biurko do kompletu, tel. 
605 522 340

• Sprzedam odkurzacz piorący ZELMER 
WODNIK QUATTRO 616.6, elementy pio-
rące nieużywane nowe, cena do uzgod-
nienia, tel. 605 522 340

• Sprzedam dywan, kolor brązowy jedno-
lity, wymiar 3,5*2,15 m, cena do uzgod-
nienia, tel. 605 522 340

•	 Przyjmę telewizor i radio. 573 943 221

• Kupię zbiornik na wodę z wężownicą do 
podłączenia do kuchenki. Tel. 660 206 
833

• Karp kroczek sprzedam. 91 39 182 97 

• Sprzedam łóżko piętrowe i 1 pojedyn-
cze drewniane. 697 134 306 

• Sprzedam butlę gazową 11 kg . 500 841 
914 

• Przyjmę czystą ziemię z wykopu. 501 
307 666

• Sprzedam krajzegę na paski klinowe ta-
nio. Tel. 781 864 872  

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

Na sprzedaż dom 400 m2

w Nowogardzie

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:

kontakt: 785 601 002

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy

Sprzedam mieszkanie 
własnościowe w centrum 

Nowogardu o pow. 60 m2, 
IV piętro – cena 210 tys. zł. 

Tel. 608 392 453

Drewno opałowe 
liściste mieszane
 tanio sprzedam 

 506 012 706, 
506 012 704

aDn Sp. z o.o. ul. Zamkowa 20 
72-200 nowogard

Zatrudni: 
pracownika drogowego, brukarza

wymagania: prawo jazdy kat. B 
tel. 609 124 162 • e-mail: adn1@op.pl
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INFOrmaTOr lOkalNY - NOWOGarD
Telefony alarmowe
Policja  - 997, 112
Komisariat Policji Nowogard - 91 57 92 316
Straż pożarna  - 998
Posterunek PSP Nowogard - 91 39 20 118
Pogotowie ratunkowe - 999
Stacja Pogotowia Ratunkowego 
w Nowogardzie - 91 43 26 103
Pogotowie gazowe  - 992
Pogotowie energetyczne - 991
Pogotowie wodn.-kanal. (PUWiS) 
 - 91 39 20 711; 994

Dyżur nocny
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna   
 - 91 39 78 430; 
 609 361 999; 
 665 283 928

Przychodnie - poradnie
Szpital - centrala - 91 39 21 356
Praxis - SZOZ - 91 39 20 787
Praxis - Centrum 
okulistyczno-optyczne - 91 39 27 272
POZ Przychodnia przyszpitalna  
 - 91 39 21 800 
 91 39 21 806
Medyk - 91 39 22 921
PRAXIS 2 - M. Drobińska - 91 39 25 943
NZOZ “Sanus” - 91 39 26 960
NZOZ “Pro-med” - 91 39 26 740
NZOZ “Leks” - 91 39 25 525
NZOZ “Baby-med”  - 91 39 26 013
Mardent - gabinety lekarskie  
 - 91 39 22 633
Revital - Ośrodek Rehabilitacji 
i Odnowy Biologicznej - 91 39 21 467; 
 609 456 577
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne 
 - 91 39 20 926
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
dzieci, młodzieży i ich rodzin 
 - 91 39 20 743
Warsztaty terapii zajęciowej - 91 39 25 282
Zakład domowej opieki długoterminowej - 
91 39 26 531; 
 509 142 650
Stomatologia
Praxis - Centrum stomatologiczne  
 - 91 39 26 999
Pracownia protetyki stomatologicznej
Danuta Drapikowska  - 91 39 26 870
Protetyka stomatologiczna 
- Elżbieta Wysocka 
i Kazimierz Trojanowski - 91 39 26 107
“Nowo-dental” B. Szulejko  
 - 91 39 21 467
“Dental - med”  - 91 39 22 098; 
 504 069 800
Lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz  
 - 91 39 25 003; 
 603 705 630
Lek. Stom. Andrzej Rynkiewicz
pogotowie stomatologiczne - 607 771 777
lek. Stom. D. Wałęga - Bąk - 604 441 609
lek. stom. A Mogilnicka - 506 606 955
lek. stom. E. Rosa - 532 512 703
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 39 26 639
lek. stom. M. Andrzejewska - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 601 736 804

Urzędy
Urząd Miejski  
 - 91 39 26 200
Biuro Obsługi Interesanta w UM  
 - 91 39 26 214
Biuro Rady w UM - 91 39 26 210

Urząd Stanu Cywilnego - 91 39 26 230
Wydział Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środow. 
 - 91 39 26 243
Wydział spraw społecznych i obywatelskich
Meldunki - 91 39 26 213
Dowody osobiste - 91 39 26 215
Zarządzanie kryzysowe - 91 39 26 234
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
Geodezji i Rolnictwa - 91 39 26 226
Wydział Rozwoju Lokalnego, 
Funduszu, Kultury i Sportu - 91 39 26 293
Wydział Inwestycji i Remontów  
 - 91 39 26 241
Biuro Podatków i Opłat - 91 39 26 217
Referat Edukacji - 91 39 25 464
Zarząd Budynków Komunalnych  
 - 91 39 26 267
Powiatowy Urząd Pracy f/Nowogard 
 - 91 39 21 376;  
 91 39 21 813
Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii - 91 39 21 118
w nagłych wypadkach - 609 740 647

Wydział komunikacji
Rejestracja pojazdów - 91 57 92 702
Prawo jazdy - 91 57 92 703
Fax - 91 39 21 852

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik - Dorota Maślana - 91 39 26 248
Świadczenia rodzinne
- A. Lalik  - 91 39 26 268
Dział usług opiekuńczych 
- B. Ziółkowska - 91 39 20 200

Poczta
ul. 3 Maja - 91 39 21 300; 
 91 39 21 183
ul. Warszawska - 91 39 20 834

Nadleśnictwo Nowogard - 91 39 20 640
Zakład karny Nowogard - 91 43 26 600

Gabinety weterynaryjne
Danuta Czerwińska
ul. J. Wybickiego 2 - 91 39 23 786
Animal-Vet
ul. Zielona - 666 135 133
Janusz Soroka
ul. L. Okulickiego 6  - 570 656 616
Zdzisław Truszyński
ul. T. Kościuszki 21 - 91 39 21 801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 38 - 91 39 20 814
Szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1 - 91 39 26 270
Szkoła Podstawowa nr 2 - 91 39 26 274
Szkoła Podstawowa nr 3 - 91 39 26 291
Szkoła Podstawowa nr 4 - 91 39 23 028
SP w Długołęce - 91 39 10 492
SP w Orzechowie - 91 39 10 994
SP w Strzelewie - 91 39 10 224
SP w Żabowie - 91 39 10 694
SP w Błotnie - 91 39 10 190
SP w Wierzbięcinie - 91 29 10 795
I Liceum Ogólnokształcące - 91 39 20 213
Liceum Ogólnokształcące nr II - 91 39 25 107
ZSP im. Stanisława Staszica - 91 39 21 162
Prywatne Publiczne Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych; 
Niepubliczna Szkoła Policealna  
 - 91 39 26 691
Prywatne Liceum Ogólnokształcące
 Zaoczne Centrum Edukacji Zdroje  
 - 91 39 25 494

Prywatne Policealne Studium Zawodowe  
 - 91 39 22 181
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  
 - 91 39 20 108

Przedszkola i żłobki
Przedszkole nr 1
ul. Żeromskiego - 91 39 26 286
Przedszkole nr 3
ul. J. Poniatowskiego - 91 39 26 288
Przedszkole nr 4
ul. T. Kościuszki - 91 39 26 287
Zielone Przedszkole
ul. Zielona - 91 39 26 691; 
 505 388 292
Artystyczne Przedszkole 
Kraina Fantazjiul. Gen. J. Bema - 660 797 838
“Promyczek” Specjalistyczny 
punkt przedszkolny, 
ul. Boh. Warszawy - 609 931 469
Niepubliczny Żłobek "Maluszkowo”
ul. ks. Racibora - 534 015 943
Niepubliczny “Malinowy Żłobek”
ul. Boh. Warszawy - 604 873 917

kultura
Miejska Biblioteka Publiczna  
Dyrektor - 91 39 26 260
Czyt. dla dorosłych - 91 39 26 261
Nowogardzki Dom Kultury  
Sekretariat - 91 39 26 283
Biuro kina/ dział imprez i promocji 
 - 91 39 25 779
Kasa - 91 39 26 262

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP - 91 39 26 370; 
 506 081 328
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego   
 - 91 39 21 004
Parafia pw. MB Fatimskiej  
 - 91 39 21 592

Usługi pogrzebowe 
J. Furmańczyk, Zakład Pogrzebowy  
 - 91 39 21 767
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  
 - 692 354 065
MEMORIS G. Śmigiel - 693 230 190

apteki
Centrum Zdrowia
ul. 700-lecia - 91 57 62 139
Majowa
ul. 3 Maja - 91 30 70 708
Cefarm
ul. Plac Wolności - 91 39 20 203
Cardia
ul. 700 - lecia - 91 39 21 330
Niebieska
ul. 15 Lutego - 91 43 26 177
Asa
ul. Warszawska - 91 39 20 494
Niebieska 2
ul. Kościuszki - 91 57 90 830
Nowa Farmacja
ul. Bohaterów Warszawy - 91 57 30 437

Taksówki - 91 39 20 260

Pomoc drogowa
Grzegorz Irzymski - 91 39 22 402; 
 601 893 944
Andrzej Słomski - 665 770 442
Krzysztof Pietrzak - 601 938 293
R&J MIX - 608 731 620

Urząd Gminy
Wójt - 91 39 10 390
Kierownik USC, St. ds. obywatelskich
 i ewidencji ludności  - 508 499 549
St. ds. podatków i opłat  - 508 499 661
St. ds. zarządzania kryzysowego, obrony cy-
wilnej i ochrony środowiska  - 508 499 580
Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami  
 - 508 499 247
St. ds. obsługi organów Gminy, działalności 

gospodarczej, kultury i zdrowia  - 508 499 567
St. ds. funduszy zewnętrznych, promocji, 
turystyki i sportu  - 508 499 620
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik Anna Kaliczyńska - 508 499 534
Pracownicy socjalni - 508 499 561
 508 499 483
Asystent rodziny Patrycja Bielej - 508 499 621
Gminna Biblioteka Publiczna
Kierownik Krzysztof Górecki - 91 39 10 305

Szkoła Podstawowa im. B. Malinowskiego
Dyrektor Tatiana Olbert - 91 39 10 389
Sekretariat - 91 39 10 380
Przychodnie
NZOZ “Proximus” - 91 39 10 310
Punkt apteczny - 91 39 11 611
Poczta - 91 39 10 323
Parafia pw. NP NMP w Osinie - 91 39 10 386

INFOrmaTOr lOkalNY - OSINa

Do wygrania BON O WARTOŚCI 20 ZŁ do odebrania w Redakcji DN.
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowane 
prace do redakcji Dziennika.

• naprawy • oleje CASTROL
• akumulatory Bosch, Varta

 bieżące
• serwis klimatyzacji
• przeglądy okresowe
• serwis opon
• diagnostyka komputerowa
• wymiana rozrządu

Ponad 10-letnie doświadczenie w pracy  
na stanowisku mechanik w serwisie TOYOTY

Sąpolnica 25 
72-200 Nowogard 

tel. 608 690 831

Zapewniamy atrakcyjne ceny

przeglądy okresowe w TOYOTACH i nie tylko

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś w rodzinie. 

Grupa aa mieszko zaprasza w każdy 
wtorek o 9.00 i 16.00  pod ratuszem.



Nr 29 (2657)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

18

www.dzienniknowogardzki.pl

KU
Po

n
 

Imię i nazwisko .......................................................................................  tel. ...............................................................  

ROZWIĄZANIE .................................................................................................................................................................
Kupon wraz z rozwiązaniem należy dostarczyć do redakcji. Spośród nadesłanych kuponów zostanie wyloso-

wana nagroda książka ufundowana przez Wydawnictwo Zapraszamy   pn-pt 8:00-18:00

Dewocjonalia - stoisko w sklepie

poleca
Różańce, 
Lichtarze

                Świece do chrztu, itp.

krZYŻÓWka z książką

ewa i Paweł Piątek 
PaSIeka DreDZIarZa

To nie jest książka o życiu pszczół ani 
poradnik pszczelarza. A jednak dowiecie 
się z niej, jak złapać rójkę, kiedy jest odpo-
wiedni moment na pierwsze miodobranie 
i czy można częstować pszczoły ciastem. 
„Pasieka Dredziarza” to miejsce na ziemi, 
w którym hygge zaistniało w praktyce. Ta 
książka to opowieść o realizowaniu ma-
rzeń. O życiu w rytmie afrykańskich bęb-
nów i realizowanej każdego dnia filozofii 
slow life, o ekomacierzyństwie, o rodzinie, 
wreszcie o miłości do przyrody i do świa-
ta, którego trzeba być częścią, a nie pęp-
kiem. To opowieść ludzi, którzy wybrali 
wieś zamiast miasta. Jak wszyscy przeży-
wają swoje wzloty i potknięcia, mierzą się 
z konsekwencjami życiowych decyzji. Ale 
jak mało kto mogą Wam sporo opowie-
dzieć o pracowitych pszczołach – fascynu-
jącym przykładzie doskonale zorganizo-
wanej społeczności i zarazem niezastąpio-
nych producentach „jadalnego złota”. Kto 
ma pszczoły, ten ma miód, ale ma też przy-
jaciół i ciekawe życie. A życie z pasją jest 
pełniejsze i dłuższe. O tym jest ta książ-
ka! Czyta się ją jednym tchem, nabiera się 
sympatii do jej autorów, a potem chce się 
żyć, ale... jak najdalej od miasta. W spoko-
ju, ciszy, słuchając pracowitych owadów i 
śpiewu ptaków. Gorąco polecam! - Dr An-
drzej G. Kruszewicz Ewa i Paweł Piątek. On: 
pszczelarz pracoholik, dredziarz, djembe-
fola. Oddany uprawie ogródka, wielbiciel 
antyków i staroci. Pszczelarstwem zajmuje 
się od 20 lat. Ona: od niedawna mama. W 
kilka dni spakowała zawartość kawalerki w 
centrum miasta, by radykalnie zmienić  to-
czenie i styl życia. Nauczyła się, że wycho-
dząc na spacer do lasu można zostawić te-
lefon w domu, bo świat się nie zawali.

Pionowo:
1. intensywna czerwień
2. włoski wiatr
3. mleczko kauczukowe
4. krzyżowanie wątku z osnową
5. mieszkaniec Antwerpii
6. zakłada ładunki wybuchowe
7. komedia Jerzego Szaniawskiego
8. pierwszy duży komputer elektronicz-
ny ogólnego zastosowania
9. uprowadzenie białogłowej
10. przyścienny świecznik
11. włóka
12. miasto w Birmie
13. ludowy perski instrument strunowy
14. pojemnik z płynem pod ciśnieniem
15. wznoszony za zdrowie solenizanta
16. miasto na Jawie
17. toczył głaz na szczyt
18. słowo nie dla pary młodych
19. drapieżny ptak
20. krzewiasty gatunek wierzby
21. wierzchnia część skrzyni
22. brak poczucia rzeczywistości
23. owca grzywiasta
24. wznoszenie, podnoszenie czegoś
25. marka męskich kosmetyków
26. buddyjska mniszka
27. polski zespół rockowy

28. słynna włoska wyspa
29. pojazd tureckich koczowników
30. sentymentalizm
31. ślimak płucodyszny; ślinik
32. obszerne opracowanie tematu
33. zieleń na Saharze
34. Marian, nasz słynny sprinter sprzed 
lat
35. rodzaj kremu
36. marcowe tragiczne dla Cezara
37. miasto w Rosji
38. Akwizgran
39. haust
40. aśćka
41. postać z komedii Moliera „Mizantrop”
42. w nich statki remontują
43. świetna zabawa
44. kurze, świetne z rożna
45. uraza sarmaty
46. sztuka w języku martwym
47. instytucja bankowa
48. świętuje 5 V
49. film Kurosawy
50. bum, tram
51. miasto w Peru

Poziomo:
52. przy pasie kowboja
53. światowy potentat komputerowy

54. tymczasowy wypełniacz ubytków w 
zębach
55. łączy zapałkę ze zwierzątkiem
56. 60-procentowy trunek
57. dźwięk „E” z krzyżykiem
58. indyjski termin filozoficzny
59. część wysp Marshalla
60. pole po lnie
61. dawna nazwa Japonii
62. rozstrzyga w sprawach administra-
cyjnych
63. pracuje w elektrowni
64. „walczył” z nimi Don Kichot
65. jap. sztuka walki
66. ciemny chleb
67. arabska kraina historyczna
68. wodny gaz
69. marka zegarków
70. rude w marynacie
71.wyspa koło Cypru
72. ryba z „zarostem”
73. puszysta Danuta
74. praca, zajęcie
75. kuracja, leczenie
76. nowo nawrócony
77. James, angielski żeglarz i odkrywca
78. blef
79. płynie przez Berno
80. nacja w Tajlandii

81. Ruth, niem. lekkoatletka, mistrzyni 
olimp.
82. włoska złotówka
83. chory na bielactwo
84. kotka
85. najwyższy szczyt Krety
86. włoskie przywitanie
87. żeglugowy znak nawigacyjny
88. stalowe wąskie płozy, do jazdy po lo-
dzie
89. Armstrong zwany jest jego królem
90. miasto w USA
91. mają swoją godzinę
92. esownica
93. rzeźbiarz, malarz i poeta francuski
94. biblijny nieszczęśnik
95. kreatura
96. japoński pas przepasujący kimono
97. w ręce tenisisty
98. stan USA z Topeką
99. po dniu
100. jubileuszowa liczba
101. dziecinność, prostoduszność
102. hobby, pasja
103. choroba zwana dychawicą

PODPOWIEDŹ: AACHEN, ENIAC, FUCHS, 
NIPPON, NOME, ORONT

rozwiązanie krzyżówki dla doro-
słych :Rewolucje to lokomotywy historii 

Halina Stefańska, Stanisław Strzel-
czyk, Aneta Budzich, Halina Galus, Chri-
stiana Syfert, Paweł Rajszel, Lucyna An-
drzejczak, Szymon Rybarczyk, Cecylia 
Furmańczyk, Agnieszka Skowrońska, Na-
talia Furmańczyk, Zdzisława Chocian, Ja-
dwiga Patecka, Roman Kaczmarek, Maria 
Kloch, Marek Kozioł, Janina Grudzińska 

Nagroda książkowa: Maria Kloch
Zwycięzcy prenumerata Stanisław 

Strzelczyk, Lucyna Andrzejczak
GAZETY dla zwycięzców losowania 

do odebrania w redakcji, ul. Boh. War-
szawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Sebastian Stępień, Maja Karpicz, Kac-

per Danicki, Julia Furmańczyk, Ola Patec-
ka, Bartek Feliksiak, Nadia Grenda 

Zwycięzca: Sebastian Stępień
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reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40

Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)

Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D

Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 

7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

regularna linia meTrO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna 
 Tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firma Usługowo- Handlowa adam Fedeńczak
Tel 91 39 26 925, 502 026 999

ND- SZCZeCIN 4:50(D), 5:55(E), 6:40(7), 6:55(D), 7:25(7), 7:50(D), 8:00(E), 8:20(7), 
8:35(D), 9:10(E,7), 10:05(E), 10:35(E,7), 11:31(D),  11:40(7), 12:10(E), 12:20(7), 
12:55(D,7), 13:10(D), 13:20(E,7), 14:05(D), 14:20(E,7), 15:40(D), 16:05(7), 16:20(E,7), 
16:50(D), 17:50(E,7), 18:20(E,7)
SZCZeCIN- ND 6:10(D), 7:30(E), 8:30(D,7), 9:00(7,R), 9:25(E), 10:05(D,7), 10:35(E,7), 
11:40(E), 12:10(D), 12:25(E,7), 13:20(7), 13:35(D), 13:50(E,7,R), 14:35(D), 14:50(E,7), 
15:15(D,7), 15:55(D), 16:15(6,7), 16:35(D), 17:40(D,7), 18:05(E,7,R), 19:15(D), 19:40(E,7), 
20:15(E,7)
ND- reSkO 6:30(S), 7:50(S), 10:10(7), 12:30(S), 14:30(S), 15:10(E), 19:15(E)
reSkO- ND 6:45(7,SZ), 7:10(S), 7:15(E,SZ), 8:30(S), 11:35(7,SZ), 13:00(S), 15:05(S), 
15:40(E,7,SZ)
GOlCZeWO- ND 7:10(S), 13:30(S), 14:45(S)
ND- GOlCZeWO 7:50(S), 14:15(S), 15:30(S)
ND- STarGarD 6:50(D), 10:15(D), 13:40(D)
STarGarD- ND 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
ND- DOBra- ŁOBeZ- PŁOTY- GrYFICe 6:00(D)
ND- SŁaJSINO- raDOWO- ŁOBeZ 6:35(D)
ŁOBeZ- DOBra- ND 15:00(D)
ŁOBeZ- SŁaJSINO- ND 15:35(D)

D- kursuje od pon. Do pt. Oprócz świąt
E- kursuje od pon. Do soboty oprócz świąt
S- kursuje w dni nauki szkolnej
R- kurs do Reska
SZ- kurs do Szczecina
6- kursuje w soboty
7- kursuje w niedziele

rOZkŁaD JaZDY BU SÓW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, 

rafał kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca
ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

rozkład jazdy komunikacji miejskiej

rOZkŁaD JaZDY PkP
kierunek Szczecin Główny:

Godz. Odjazdu:
Nowogard

Stacje pośred-
nie:

Przystanek 
końcowy:

Szczecin Głów-
ny

04:50
pon.-piąt.

Wyszomierz, 
Osina, 
Mosty, 

Goleniów, 
Kliniska, 

Szczecin Dąbie, 
Szczecin Zdroje, 

Szczecin Port 
Centralny,

05:48

06:36
pon.-sob. 07:38

07:47
pon.-niedz. 08:59

10:21
pon.-niedz. 11:34

14:27
pon.-niedz. 15:40

16:36
pon.-niedz. 17:49

18:39
pon.-niedz. 19:55

kierunek kołobrzeg:

Godz. Odjazdu:
Nowogard

Stacje pośred-
nie:

Przystanek 
końcowy:
kołobrzeg

07:48
pon.-sob.

Żabowo, 
Płoty, 

Baszewice, 
Gryfice, 
Gąbin, 

Trzebiatów, 
Bieczyno Po-

morskie,
 Karcino, 

Głowaczewo, 
Stary Borek, 

Kołobrzeg Sta-
dion

09:02

09:20
sobota,niedziela 10:29

11:49
pon.-niedz. 13:00

13:47
pon.-piąt. 15:07

15:56
pon.-niedz. 17:15

17:57
pon.-niedz 19:19

20:23
pon.-sob. 21:37

21:55
pon-piąt., nie-

dziela
1 przesiadka

22:59

Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 7:05 8:05 11:10 12:15 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 7:06 8:06 11:11 12:16 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 7:08 8:08 11:13 12:18 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 7:09 8:10 11:14 12:19 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:11 8:12 11:16 12:21 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:12 8:14 11:17 12:22 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:13 8:15 11:18 12:23 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:15 8:17 11:20 12:25 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < < 8:18 < 12:27 < < 16:07 < <
10 Dworzec PKS < < < < < < < < < < <
11 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:16 8:19 11:21 12:29 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
12 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:17 8:20 11:22 12:30 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
13 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:18 8:21 11:23 12:31 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
14 ul. Ogrodowa < 6:20 < < 11:25 12:33 13:45 15:10 16:13 17:10 <
15 ul. Poniatowskiego < 6:21 < < 11:26 12:34 13:46 15:11 16:14 17:11 <
16 ul. Żeromskiego 5:42 6:22 7:20 8:23 11:27 12:35 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
17 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:23 7:21 8:24 11:28 12:36 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
18 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:24 7:22 8:25 11:29 12:37 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02
19 ul. Radosława 5:45 6:25 7:27 8:26 11:35 12:40 13:55 15:17 16:20 17:15 18:03

 OS. BEMA –  UL. KOŚCIUSZKI 36 -  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

z powrotem
POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 26 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:28 8:39 11:45 12:50 14:30 15:30 16:30 17:25 18:10
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:29 8:40 11:46 12:51 14:31 15:31 16:31 17:26 18:11
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:31 8:42 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:33 8:44 11:48 12:53 14:33 15:33 16:33 17:28 18:13
5 ul. Ogrodowa < 6:35 7:35 8:46 11:50 12:55 < 15:35 16:35 17:30 <
6 ul. Poniatowskiego < 6:36 7:36 8:47 11:51 12:56 < 15:36 16:36 17:31 <
7 ul. 700 Lecia 5:49 6:38 7:38 8:49 11:53 12:58 14:35 15:38 16:38 17:33 18:15
8 ul. 5-go Marca 5:51 6:40 7:40 8:51 11:55 13:00 14:37 15:40 16:40 17:35 18:17
9 ul. Kościuszki 36 5:53 6:42 7:42 8:53 11:57 13:02 14:39 15:42 16:42 17:37 18:19

10 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:43 7:43 8:54 11:58 13:03 14:40 15:43 16:43 17:38 18:20
11 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:44 7:44 8:55 11:59 13:04 14:41 15:44 16:44 17:39 18:21
12 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:45 7:45 8:56 12:00 13:05 14:42 15:45 16:45 17:40 18:22
13 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:46 7:46 8:57 12:01 13:06 14:43 15:46 16:46 17:41 18:23
14 ul. Bema 9 5:58 6:47 7:47 8:58 12:02 13:07 14:44 15:47 16:47 17:42 18:24
15 Osiedle Bema 5:59 6:48 7:48 8:59 12:03 13:11 14:45 15:48 16:48 17:43 18:25

OBJAŚNIENIA:

 UL. RADOSŁAWA –  UL. KOŚCIUSZKI 36 –   OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM
SZ 25

1
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

 DWORZEC PKS – OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM
SZ 25

1
E, F

1 Osiedle Bema 9:00
2 ul. Bema 1 9:01
3 ul. Armii Krajowej 17 9:03
4 ul. Kościuszki 36 9:04
5 ul. Wojska Polskiego 4 9:05
6 ul. Kościelna 9:06
7 Dworzec PKS 9:08

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

LP Dworce i przystanki

 OS. BEMA –  DWORZEC PKS

OS. Bema – Ul. kOŚCIUSZkI 36 - Ul. raDOSŁaWa

Ul. raDOSŁaWa – Ul. kOŚCIUSZkI 36  - OS. Bema

DWOrZeC PkS - OS. Bema OS. Bema - DWOrZeC PkS

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt



Nr 29 (2657)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

20

www.dzienniknowogardzki.pl

FIRMA JOGA  •  ul. Górna 4  •  72-200 Nowogard  
 Tel./Fax 91 39 25 501  •  695 100 700  •  695 400 600

Wyposaż swój dom w OKNA PCV 
o najwyższym standarcie światowym, 

dzięki którym obniżysz koszty ogrzewania
z profilu 

ALPHALINE  
profil 6 komorowy w kl. A
z wkładem termicznym 
i uszczelką środkową 
gwarantującą doskonałą 
szczelność

Do produkcji okien 

nie stosujemy pro�lii

z recyklingu !!!

i wysokiej jakości
OKUCIA MACO

Ponad 22 lat doświadczenia w produkcji okien. ZAUFAJ specjalistom! 

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

USŁUGI REMONTOWO-
-BUDOWLANE 

kompleksowe wykończenie 
domów, wnętrz, poddaszy. 
Tel. 696 014 937

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
8.00 – 20.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 8.00 – 16.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

www.wshtwp.pl            cos@wshtwp.pl             tel. 91 422 0 422

Wyższa Szkoła Humanistyczna
Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

PSYCHOLOGIA
PRAWO

Wykonujemy tanio
Banery  
Laminowanie   
Wycinane naklejki 
Wydruki kolorowe

Kompleksowe usługi:  
      Introligatorskie 
          Poligra�czne  
Nowogard  •  ul. Boh. Warszawy 7A

 tel. 91 392 21 65,  91 577 2007

PIaSek, PIaSek 
PrZeSIeWaNY, 

ŻWIr, CZarNOZIem, 
POSPÓŁka 

 ŻWIrOWNIa 
DŁUGOŁęka
Tel. 504 265 607,  

792 707 943 
z dowozem  
do klienta
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OgłOszenie

Uwaga zmiany 
funkcjonowania 
KANCELARII 

RADOSŁAW GÓRSKI 
Dyżury w Nowogardzie 

odbywają się w kancelarii 
przy ul. 700 lecia 24/5 

w każdy wtorek i czwartek 
od 17.00 do 20.00, 

a w innych godzinach i terminach 
po telefonicznym uzgodnieniu. 

nowy nr tel. do biura w Nowogardzie: 
+48 91 578 49 01; +48 600 071 236

Miliony płyną  
obok nas  s. 3

20 kwietnia
ul. Boh. Warszawy 7a/1
NOWOGARD (vis a vis Biedronki)

od 20-27 kwietnia

20
godzina 9.00

Odzież, bielizna, odzież ciążowa
galanteria, obuwie, biżuteria, 

zegarki, kosmetyki
zabawki, drobne AGD, 

pościele, firany(przez tydzień)
20%

Firma z Nowogardu

TEL. 789 217 626
CV proszę wysyłać na adres e-mail: 
praca.nowogard@onet.pl

Oferujemy:
- zarobki 4600 zł netto, 
  dla emeryta 4800 zł netto,
  możliwość zatrudnienia na 1/2 etatu
- umowa na czas niekreślony 
Wymagania:
- aktualne prawo jazdy kat. C+E 
- doświadczenie w prowadzeniu 
  pojazdów
- świadectwo kwali�kacji zawodowej
- aktualne orzeczenie psychologiczne 
- karta kierowcy

ZATRUDNI
kierowcę C+E

Cmentarną 
tylko w jedną 
stronę

 s. 4

W "Sarnim Lesie" 
straszy

 s. 5

 s. 6
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BADAniA 
PsYCHOLOgiCzne  

DLA KIEROWCÓW 
kat. C, C+E i D. 

Tel. 794 669 811

W TYCH DniACH ODeszLi DO WieCznOŚCi

Kazimierz Lewandowski: lat 76, zmarł 
14.04.2018r., pogrzeb odbędzie się 17.04.2018 r., o 
godz. 13:00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Informacje przekazał 
Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

Uwaga najbliższe 
bezpłatne porady 
prawne w piątek

godz. 13.30-15.30
w redakcji ul. Boh. Warszawy 7A

(informujemy, że godziny dyżurów radcy 
prawnego mogą ulegać zmianom)

Śmigiel Ryszard

ŚR

KOMPLEKSOWE  USŁUGI
& ŚMIGIEL

Zakład Kamieniarski
- Nagrobki - Grobowce - Parapety - Schody

Kwiaciarnia
- Znicze - Kwiaty - Wiązanki - Wieńce

Tel. 601 595 069, 91 392 18 14
     e-mail: puhp.smigiel@wp.pl
   www.kamieniarstwo-smigiel.pl

Korzystając z naszych usług pogrzebowych zyskasz
-10%  RABATU  NA  USŁUGI  KAMIENIARSKIE

UL. CMENTARNA 3,  72-200 NOWOGARD

       Usługi Pogrzebowe 
        Grzegorz Śmigiel
- Trumny - Urny - Ekshumacje - Przewozy
         Obudowy - Krzyże - Tabliczki

Kontakt całodobowy: 693 230 190
      e-mail: memoris.zp@o2.pl
            www.memoris.eu

Do Hurtowni Trio w Nowogardzie 
potrzebny kierowca kat. B 

więcej informacji 
osobiście bądź pod nr 

tel. 790 897 815, 788 317 660 

2018/04/08
godz. 09:50
Patrol RRD KPP w Go-

leniowie podczas kontro-
li drogowej ujawnił, że kie-
rujący

rowerem Tomasz B. Lat 27, 
zam. Nowogard znajduje się 
w stanie nietrzeźwości wy-
nik 0,47 mg/l . Postępowa-
nie prowadzi KP Nowogard.

2018/04/09
godz.17:35
Patrol RRD KPP Goleniów 

podczas kontroli drogowej 
ujawnił w Nowogardzie, że 
kierujący rowerem Adam 
Z. l. 65 znajduje się w stanie 
nietrzeźwości (1,04 mg/l). 
Kierujący ukarany manda-
tem karnym. Postępowanie 
prowadzi KP Nowogard.

Godz. 21:00
 Elzbieta O. zam.Nowo-

gard zawiadomiła o uszko-
dzeniu samochodu marki 
Peugeot  poprzez urwanie 
dwóch lusterek zewnetrz-
nych w tym pojezdzie. Stra-
ty w wysokosci 260 zł., na 
szkodę zgłaszajacej.

2018/04/10
godz. 10:54
Dzielnicowy KP Nowo-

gard podczas kontroli dro-
gowej ujawnił, iż kierujący 
samochodem marki Renalut 
Piotr G. lat 60, zam. Przy-
pólsko, znajduje się w sta-
nie po użyciu alkoholu (0,18 
mg/L). Postępowanie pro-
wadzi KP Nowogard.

2018/04/12
godz. 08:10
Patrol OPI KP Nowogard 

dokonał zatrzymania Danie-
la R. Lat 40, Nowogard po-

szukiwanego przez Sąd Re-
jonowy w Goleniowie. Po-
stępowanie prowadzi KP 
Nowogard.

2018/04/12
godz. 13:00
Poprzez zerwanie kłód-

ki zabezpieczajacej drzwi do 
pomieszczenia gospodar-
czego dokonano kradzieży 
generatora prądu. Straty w 
wysokosci 700 zł., na szkodę 
Ryszarda H. zam.Nowogard.

Postępowanie prowadzi 
KP Nowogard.

godz. 16:00
Lidia K. zam. Nowogard, 

zgłosiła o włamaniu do re-
montowanej swietlicy wiej-
skiej w m. Lestkowo, skąd 
nn. sprawcy po wypchnięciu 
okna skradli mieszadło oraz 
flexa z tarczą o łącznej war-
tości 720 zł. na szkodę fir-
my Prin Bud. Postępowanie 
prowadzi KP Nowogard.

2018/04/13
godz. 19:45
Policjanci OPP Szczecin 

dokonali zatrzymania Mar-
cina D. lat 22  zam. Nowo-
gard poszukiwanego przez 
Sąd Rejonowy w Golenio-
wie. Postępowanie prowadzi 
KP Nowogard.

2018/04/15
godz. 13:29
Patrol RRD WP i DR KPP 

Goleniów podczas kontro-
li drogowej ujawnili, że kie-
rujący samochodem osobo-
wym m-ki Opel, Piotr W. l. 
45 zam. Nowogard znajduje 
się po użyciu alkoholu wy-
nik - 0,20 mg/l. Postępowa-
nie prowadzi KP Nowogard.

KPP Goleniów

Jak zrobili na Asnyka 

Takie utwardzanie,  
to o kant rozbić…
Wiele do życzenia pozostawia rzekomo utwardzona przez gminę ulica Asnyka. Dziury, ka-
mienie, a do tego prawdopodobnie niedokończone prace na poboczu- taki jest obraz prac, 
jakie wykonano tu za publiczne pieniądze. 

Ulica Asnyka od niedawna sta-
ła się popularna. Tu od kilku lat 
trwa dość intensywna zabudowa 
jednorodzinna. Obecnie znajduje 
się tam już kilkadziesiąt posesji. 
Mieszkańcy ulicy wielokrotnie 
zwracali jednak uwagę na fatalny 
stan gruntowej drogi, którą do-
jeżdżają do swoich posesji. Zda-
rzało się, że musieli wspólnymi 
siłami linami wyciągać swoje sa-
mochody, które utknęły w błocie. 
Było tak zwłaszcza w okresie je-
sienno-zimowym. Gmina w koń-
cu pochyliła się nad losem miesz-
kańców i zabrała się za utwardza-
nie nawierzchni, korzystając z za-
kupionego frezu. Szczęście miesz-
kańców nie trwało długo, w na-
wierzchni szybko znów pojawi-
ły się dziury, nie mówiąc już o ja-
kości wykończenia prac- zwłasz-
cza przy zjeździe z drogą główną 
– 15-Lutego, ale też odnogą Nad-
torowej- płyty jumbo. Nie bardzo 
też wiadomo, jaką wykonawca 
miał koncepcję na uporządkowa-
nie pobocza drugi- na razie jest 
to ugnieciony w nieregularnej li-
nii gruz, coś jakby ktoś zrobił to 
całkiem przypadkiem. 

Patrząc na jakość wykonanych 
prac, można się spodziewać, że za 
kilka miesięcy problemy miesz-
kańców ul. Asnyka znów powró-
cą- droga będzie znów nieprze-
jezdna. 

Taka sytuacja miała miejsce 
choćby na słynnej już drodze w 

Wyszomierzu- po interwencji 
mieszkańców podjętej za naszym 
pośrednictwem, gmina utwardzi-
ła najgorsze, czytaj nieprzejezd-
ne, fragmenty gruntowej drogi. 

Jakość prac była tak marna, że już 
po kilku dniach, stan nawierzchni 
wrócił do poprzedniego…

MS

Wjazd na Asnyka od strony ul. Nadtorowej- na dzień dobry dziury i kałuże, na po-
boczu bałagan jak na budowie. Przy tym reklama gminy to słaba zachęta

A to już wjazd z ul. 15 Lutego, i tworzące się wyrwy z powodu braku łączenia z as-
faltem

Spotkania Taneczne za nami 
W miniony weekend (14-15.04), w sali sportowej ZSO przy 
ul. Boh. Warszawy, odbyły się jubileuszowe 15. Spotkania 
Taneczne. Przez dwa dni na parkiecie zaprezentowało się 
około 2,5 tys. tancerzy. Relacja z wydarzenia oraz wyniki 
par i zespołów tanecznych z Nowogardu już w najbliższym 
wydaniu DN, tj. w piątek, 19 kwietnia. 

MS
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NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

OgłOszenie

zATrUDnimY 
diagnostę samochodowego  

z uprawnieniami lub kandydata 
– oferujemy pomoc w zdobyciu uprawnień 

i atrakcyjne zarobki. 
Informacje pod nr tel. 601 275 900 

sPrząTAnie: 
biuro – mieszkanie 

– domy – tereny zielone, 
ogrody. 

Tel. 601 544 530 

zATrUDnię  
na 1\2 etatu pracownika 
ze znajomością kadr. 

Tel. 509 528 688, 
502 026 999

ZaTruDNię kierowcę 
z prawo jazdy kat. D, 
godziwe warunki płacowe. 
509 528 688, 502 026 999 

Auto naprawa
ul. wojska Polskiego 13 

Tel. 662 091 018 
505 43 23 46

Organ nie przebiera w środkach

List otwarty nauczycieli SP-4
Nauczyciele z SP nr 4, którzy od miesięcy protestują przeciw sposobom postępowania dyrektor tej szkoły nie tylko muszą się zmagać ze swoim bezpośrednim pra-
codawcą ale jeszcze odpierać ataki Urzędu Miejskiego kierowanego przez burmistrza Nowogardu. Zachowanie urzędników i urzędu burmistrza  w tej sprawie jest 
tym bardziej karygodne, że chroniony zawsze ponad wszystko interes młodzieży i dzieci wymagałby od nich raczej powściągliwości i szukania kompromisu aniże-
li napastliwości i karygodnej jednostronności. Nauczyciele z SP-4 w związku z ostatnimi atakami  UM napisali list otwarty który niżej drukujemy.    

Oficjalna strona internetowa 
Urzędu Miejskiego  w Nowogar-
dzie stała się miejscem polemi-
ki grupy osób ściśle związanych z 
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 
4 w Nowogardzie. Łatwo można 
wywnioskować, że burmistrz No-
wogardu jest burmistrzem tylko 
tej wąskiej, wybranej grupy. Nie 
dając możliwości wypowiedze-
nia się na tej samej stronie wszyst-
kim „zainteresowanym” odno-
śnie sytuacji panującej we ww. 
szkole, chcielibyśmy sprostować 
i uporządkować informacje, któ-
re pojawiły się w dniu 9 kwiet-
nia 2018 r. na stronie UM 
w Nowogardzie. Fakty przedsta-
wione poniżej nie mają na celu ni-
kogo pomówić ani obrazić. 

Nieprawdą jest, że w szkole pa-
nuje konflikt między nauczycie-
lami. W październiku 2016 roku 
powiadomione zostało Kurato-
rium Oświaty w Szczecinie o sze-
regu nieprawidłowości występują-
cych w SP nr 4. Zaistniały konflikt 
był i jest pomiędzy obecnym dyrek-
torem, a nauczycielami. Skala wy-
kroczeń, których dopuściła się dy-
rektor szkoły spowodowała złożenie 
doniesienia na prokuraturę. 

Nieprawdą jest, że stan, który 
obecnie mamy jest „dzięki” po-
przedniej dyrektor. Program „na-
prawczy” został wprowadzony w 
roku szkolnym 2012/2013 i  był 
realizowany  przez  kolejne 2 lata 
przez nową dyrektor. Prowadzo-
ny przez nią nadzór pedagogicz-
ny nie przyniósł widocznych efek-
tów.  Nieudolność dyrektor w kie-
rowaniu szkołą i jej kadrą pedago-
giczną „zaowocowała” kolejnym 
Programem Poprawy Efektywno-
ści Kształcenia wprowadzonym 
w roku 2015 i  trwającym do dnia 
dzisiejszego.

Nieprawdą jest, że karę upo-
mnienia otrzymali nauczycie-
le za brak realizacji, jak to ujęto 

w artykule „programu napraw-
czego”. Dziwnym trafem tylko 
6 nauczycieli, którzy mieli od-
wagę sprzeciwić się poniżaniu, 
krzykom i obrażaniu ich w obec-
ności osób trzecich i uczniów, 
otrzymało kary porządkowe. 
Nie  było ze strony dyrektor żad-
nych wielokrotnych rozmów 
i upomnień odnośnie ich pracy, 
wręcz przeciwnie. W październi-
ku 2016 roku wszyscy Ci nauczy-
ciele otrzymali za swoją nienagan-
ną pracę NAGRODĘ DYREKTO-
RA SZKOŁY. Można wywniosko-
wać, że kary te nie miały żadne-
go związku z realizacją Programu 
Poprawy Efektywności Kształce-
nia, a jedynie z uprzedzeń dyrekto-
ra. Nieprawdą jest, że na dzień zło-
żenia wniosku do prokuratury w 
szkole zatrudnionych było 43 na-
uczycieli  - było ich 13 (z pracow-
nikami niepedagogicznymi około 
20)! Jest to ogromna  różnica i za-
kłamanie!

W dniu 14 listopada 2016 r. od-
była się kontrola doraźna przepro-
wadzona przez Kuratorium Oświa-
ty w Szczecinie odnośnie niewła-
ściwego traktowania nauczycie-
li przez dyrektor szkoły. Przepro-
wadzono anonimową ankietę, któ-
rej wynik był miażdżący dla dy-
rektor: 8 osób uznało, że atmosfe-
ra panująca w szkole jako bardzo 
zła; 9 osób wskazało, że dyrektor 
jest osobą bezwzględną; 8 - że jest 
osobą apodyktyczną; 7 osób było 
ofiarą agresji słownej i psychicz-
nej ze strony dyrektor; 8 nauczy-
cieli wskazało, że dyrektor krzy-
czał na nich w obecności uczniów 
i rodziców; 7 zaznaczyło, że dy-
rektor wyrażał złą opinię  pod nie-
obecność pracowników; 7 po-
twierdziło, że dyrektor sama so-
bie przyznawała płatne zastępstwa; 
8 nauczycieli twierdziło, że dyrek-
tor nie umie zmotywować pracow-
ników do pracy; 9 - że powoduje 

ogromny stres;  9 osób wskazało, 
że dyrektor psuje atmosferę wśród 
pracowników.  Z tej ankiety wyni-
ka, że nie tylko  grupa nauczycie-
li nie akceptuje i przeciwstawia się 
nieprawidłowościom panującym 
w szkole, ale okazuje się, że zdecy-
dowana większość zaznaczyła, że 
dyrektor łamie prawa pracownika 
i człowieka. Więc nie jest nas taka 
garstka, jak to sugeruje autor arty-
kułu na stronie UM.

Nieprawdą jest, że w momen-
cie publikacji na stronie urzę-
du artykułu pt. „O co chodzi 
w  SP 4?” nie był znany wyrok ko-
lejnej sprawy w sądzie pracy. W 
dniu 5 kwietnia 2018 r. sąd orzekł, 
że kara naniesiona przez dyrektor 
na nauczyciela była niezasadna i 
formalnie niepoprawna, na skutek 
czego sąd karę zniósł. Treść wyro-
ku została celowo pominięta w 
powyższym artykule, gdyż wska-
zywała kolejną sprawę przegraną 
przez dyrektor. W lipcu 2017 r. 
Rzecznik Dyscyplinarny ds. Na-
uczycieli przy Wojewodzie Za-
chodniopomorskim nałożył na 
nią karę dyscyplinarną – naganę 
z ostrzeżeniem.

Znacznie mija się z prawdą 
opis spotkania wiceburmistrza 
z pracownikami SP 4 w Nowo-
gardzie, które odbyło się w dniu 
27 września 2017 r. w świetlicy 
szkolnej. W jego trakcie wice-
burmistrz zaproponował dodat-
kowy termin na rozmowę z pra-
cownikami, którzy chcieliby mu 
opowiedzieć o konflikcie zaist-
niałym w szkole. Jak sam później 
stwierdził, zabranie głosu prze-
ciwko dyrektor szkoły w trakcie 
spotkania w szkole byłoby pu-
blicznym linczem! Po co więc 
wziął udział w tej farsie? Wyzna-
czony przez niego termin w dniu 
następnym (czwartek,  28 wrze-
śnia  2017 r.) obejmował jedynie 
godzinę pomiędzy 15 a 16, z za-

znaczeniem, że się spieszy. Na-
uczyciele, którzy udali się na to 
spotkanie nie przyszli poinfor-
mować o tym, że nie są w sta-
nie dojść do porozumienia z dy-
rektor szkoły!  Próbowali jedy-
nie poprosić o wyznaczenie póź-
niejszych godzin rozmowy, po-
nieważ pozostałe osoby, któ-
re chciały w niej uczestniczyć, 
przebywały akurat w pracy. Za-
stępca Burmistrza Nowogardu 
powiedział , że „to strata mojego 
czasu i państwa” . Odnosząc się 
do konfliktu panującego w szko-
le zasugerował (nauczycielom, 
„którym coś nie pasuje”) zmianę 
miejsca pracy.

Nieprawdziwa jest też infor-
macja dotycząca spotkań z me-
diatorem, o przybyciu którego 
nie poinformowano najbardziej 
zainteresowanych. Na rozmowy 
z nim nauczyciele byli wywoły-
wani z prowadzonych przez sie-
bie zajęć i doprowadzani do wy-
znaczonego na mediacje gabine-
tu .  Wyglądało to raczej jak we-
zwanie na przysłowiowy „dywa-
nik”, a nie zaproszenie do me-
diacji. Nie została sporządzona 
żadna wstępna ugoda, mediator 
próbował wymusić przeprosze-
nie dyrektor w mediach i wyco-
fania zarzutów prokuratorskich! 

Słowa pani mediator, przytoczo-
ne w artykule na stronie inter-
netowej UM: ”problem komu-
nikacyjny pomiędzy nauczycie-
lami a pracodawcą wynikający z 
niechęci pracowników do rzetel-
nego wykonywania swoich obo-
wiązków”, jasno wskazują na jej 
stronniczość. Dlaczego autor ar-
tykułu nie pochwali się, na ja-
kie ustępstwa chciała pójść z na-
uczycielami dyrektor? Otóż dy-
rektor miała być, jak to ujął me-
diator, milsza dla nauczycieli.

Rodzice martwią się,  ale tym, 
że szkołą kieruje i jednocze-
śnie uczy ich dzieci osoba, która 
otrzymała karę dyscyplinarną – 
naganę z ostrzeżeniem oraz któ-
rej postawiono zarzuty prokura-
torskie.

Warto też podkreślić, że żad-
na ze spraw zgłoszonych na Pro-
kuraturę czy do Rzecznika ds. 
Dyscyplinarnych przy Wojewo-
dzie Zachodniopomorskim, nie 
dotyczy „osobistych żali”, jedy-
nie godnych warunków pracy. 
Wszyscy pracownicy szkoły za-
wsze na pierwszym miejscu sta-
wiają dobro uczniów. 

 Pismo podpisała grupa 
nauczycieli SP4, których nazwiska 

pozostawiamy do wiadomości 
redakcji 

SP nr 4 w Nowogardzie.
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Już od piątku zmiana organizacji ruchu

Cmentarną tylko w jednym kierunku! 
Uwaga kierowcy- już od najbliższego piątku, ulicą Cmentarną będzie można jeździć tylko w jednym kierunku - w taki sposób powiat odpowiada na pro-
blemy z przejazdem, ale i zaparkowaniem samochodu, jakie występują na tej ulicy, zwłaszcza w trakcie uroczystości pogrzebowych. Od lat skarżyli się na 
to kierowcy. 

O konieczności dokonania 
zmian w organizacji ruchu, bądź 
przebudowie ul. Cmentarnej pi-
saliśmy wielokrotnie na łamach 
DN. Ostatnio, pod koniec mar-
ca, zresztą po sygnałach otrzyma-
nych od samych użytkowników 
drogi. Jak wiadomo, ulica Cmen-
tarna, jest ulicą dość wąską, dwu-
kierunkową, przy której na doda-
tek można parkować, wzdłuż kra-
wędzi. To oznacza, że za parking, 
w praktyce służy jeden z dwóch 
pasów ruchu. Problemy zaczy-
nają się w godzinach, gdy odby-
wają się na cmentarzu pochów-

ki - parkują tu bowiem uczestni-
cy ceremonii pogrzebowej udają-
cy się do cmentarnej kaplicy. Wte-
dy właśnie, gdy samochody często 
parkują na prawie całym odcin-
ku Cmentarnej niemożliwe staje 
się wyminięcie dwóch pojazdów 
korzystających z prawa porusza-
nia się tutaj w dwóch kierunkach. 
Zdarza się, że kierowcy muszą co-
fać kilkadziesiąt metrów, aby tego 
pierwszeństwa ustąpić. 

W związku z tym, od lat mówi 
się o konieczności rozwiązania 
problemu z przejazdem i zapar-
kowaniem przy Cmentarnej. W 

końcu zapadła decyzja- w staro-
stwie powiatowym, powiat gole-
niowski, jako jednostka do tego 
uprawniona, przygotowano zmia-
nę organizacji ruchu. Począwszy 
od najbliższego piątku, 20 kwiet-
nia, ulicą tą będziemy mogli po-
ruszać się tylko w jednym kierun-
ku- tj. od skrzyżowania z ul. Mły-
narską do ul. Mickiewicza. Kie-
rowcom pozostawi się możliwość 
parkowania samochodów przy 
prawej krawędzi jezdni, tak jak to 
miało miejsce dotychczas. Z my-
ślą o mieszkańcach Cmentarnej, 
zwłaszcza prowadzących tu dzia-
łalności stricte związane z położo-
nym tu cmentarzem, wyznaczone 
zostaną przestrzenie przeznaczo-
ne tylko na potrzeby tych przed-
siębiorców- np. do zaparkowania 
samochodu z towarem. 

Starosta Goleniowski, przyzna-
je, że zmiana organizacji ruchu z 
pewnością nie wszystkich ucieszy, 
ale powiat musiał niestety upo-
rządkować tę sprawę, z uwagi na 
liczne zgłoszenia kierowców. A 
przede wszystkim z uwagi na po-
prawę bezpieczeństwa. 

- Zdaję sobie sprawę, że ta zmia-
na może nie spodobać się miesz-
kańcom tej ulicy, czy ulic sąsied-

nich, którzy będę teraz zmuszeni 
nieco nadrobić drogi, aby przedo-
stać się choćby na ulicę Młynarską, 
czy 15 – Lutego. Niemniej nie mo-
gliśmy ignorować skarg kierowców, 
dotyczących utrudnień przy korzy-
staniu z ulicy w trakcie uroczysto-
ści pogrzebowych. Naszym prio-
rytetem jest dbanie o bezpieczeń-
stwo użytkowników tej ulicy, i dla-
tego konieczne było podjęcie takiej 
decyzji - mówi starosta.  Podkre-
śla też, że na ul. Cmentarnej moż-
liwe są jeszcze dodatkowe zmiany, 
ułatwiające korzystanie z niej po 
wprowadzeniu ruchu jednokie-
runkowego, jednak te wymaga-
ją już zaangażowania inwestycyj-
nego, również po stronie gminy. 
– Moim zdaniem należy zniwelo-
wać pas zieleni, który oddziela uli-
cę od muru cmentarza i zrobić tam 
parking skośny, co da nam więcej 
miejsc postojowych, a do tego jesz-
cze bardziej ułatwi życie kierow-
com. Wymaga to jednak przebudo-
wy ulicy-, jeśli gmina wyrazi taką 
chęć, możemy to zrobić wspólnie – 
dodaje starosta goleniowski. 

To jednak kwestia przyszło-
ści, na razie, już od najbliższego 
piątku, ulica Cmentarna z dwu-
kierunkowej stanie się jedno kie-

runkowa. W związku z tym nowe 
oznakowanie będzie musiało zo-
stać postawione również przy 
skrzyżowaniach z ul. Mickiewicza 
i Młynarską – z tej pierwszej uli-
cy rzecz jasna od piątku nie moż-
na będzie skręcać w ul. Cmentar-
ną- staną tam zatem znaki zaka-
zujące skrętu. Szczegółową mapę 
zmiany organizacji ruchu, opra-
cowaną w starostwie, publikuje-
my przy tekście. 

Apelujemy o ostrożność!
            Marcin Simiński 

Od piątku wjazd na ul. Cmentarną bę-
dzie możliwy tylko ze skrzyżowania z 
ul. Młynarską

Zmiana organizacji ruchu ma wyeliminować takie sytuacje, jak ta na zdjęciu

Jak dbają, tak mają 
Kiedyś było to miejsce schadzek miłośników spożywania mocnych trunków pod gołym nie-
bem, na wniosek mieszkańców Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gardno” urządziła tutaj ogro-
dzony klomb. Ponownie, jak każdej wiosny- mini-ogród właśnie rozkwita. 

Nie byłoby to możliwe, gdyby 
nie zaangażowanie samych miesz-
kańców bloku- głównie pani Ja-
dwigi i jej męża Tadeusza. Mał-
żeństwo, co roku angażuje się w 
pielęgnację klombu, nie tylko pie-
ląc go z chwastów, ale sadząc i 
dbając o rośliny. Okazuje się za-
tem, że i na przysłowiowym blo-
kowisku można stworzyć całkiem 

przyjemne, bogate w drzewa, 
krzewy i kwiaty otoczenie - małą 
ostoję przyrody. Pozostaje pogra-
tulować! 

Zostając jeszcze chwilę na osie-
dlu przy skrzyżowaniu ul. Żerom-
skiego i 15-Lutego, to mieszkańcy 
przypominają, że wciąż nie ozna-
czono miejsca parkingowego, któ-
re przy okazji remontu biegną-

cej pod blokami drogi, miało zo-
stać zarezerwowane dla służb ra-
tunkowych. Jak widać na zdjęciu 
miejsce to nadawałoby się do tego 
świetnie- zwłaszcza dla karetki 
czy policji, ale na razie można z 
niego korzystać dowolnie.  

MS

To miejsce postojowe nadaje się świet-
nie dla służb ratunkowych- trzeba jed-
nak jeszcze je oznakować, o co upomi-
nają się mieszkańcy osiedla

Zadbany klomb na osiedlu ul. Żeromskiego znów cieszy oko, i nie tylko mieszkań-
ców bloków

Po tak „udostępnionym”, jak widać na zdjęciu, chodniku 
dzisiaj musieliśmy przeciskać się z wózkiem przy ulicy Nad-
torowej.  Na parkingu przy cmentarzu miejsc sporo, ale kie-
rowca postanowił zaparkować na chodniku. Takie sytuacje 
zdarzają się nagminnie praktycznie wszędzie. Sądziłam, że 
chodnik jest dla pieszych, ale jak widać nie wszyscy mają ta-
kie samo zdanie. 

ludzie listy piszą
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Jak włodarz  potrafi  współpracować  to i są efekty

Miliony płyną obok nas….
Gmina Nowogard zajmuje jedno z ostatnich miejsc w kraju  w dostępnych zestawieniach 
wykorzystania środków zewnętrznych na inwestycje gminne. Dlaczego tak się dzieje? Czy 
to efekt zamierzonej polityki, czy nieudolności, a może zwyklej ignorancji połączonej z 
niebywałą arogancją?

Dyskutujemy na ten
 temat z radnymi

Przeczytałem w tych dniach na-
stępujący tekst:

„… Najpierw stawialiśmy so-
bie pytanie, czy chcemy jak najsze-
rzej wykorzystać szansę pozyska-
nia środków unijnych z perspektywy 
2014-2020.  Odpowiedź jest oczywi-
sta – pewnie, że tak. Przecież u nas 
ciągle jest wiele do zrobienia – trze-
ba modernizować szkoły, parki, ka-
mienice komunalne, inwestować 
w sport, bezpieczeństwo i kulturę. 
Wciąż mówicie mi o tym Państwo, 
często dyskutujemy też na ten temat 
z Radnymi.  Wzięliśmy się zatem do 
pracy i przygotowaliśmy wiele pro-
jektów inwestycyjnych. Zadbaliśmy 
o finanse Miasta (żeby stać nas było 
na wkład własny w projektach), o 
właściwą organizację pracy w urzę-
dzie i spółkach komunalnych. Uda-
ło się – na większość projektów po-
zyskaliśmy pieniądze z różnych źró-
deł i zamiast inwestować w naszą 
główną inwestycje 27,5 mln zł swo-
ich (czyli Państwa) środków – ponad 
20 mln zł otrzymujemy ze środków 
unijnych…”

Czyje to słowa?  Gdzie się reali-
zuje taka wzorcowa praca włodarza 
miasta owocująca efektami i rzeczo-
wymi i finansowymi?  Otóż zupeł-
nie niedaleko w Stargardzie, a wpis 
o przytoczonej wyżej treści, to wpis 
prezydenta Stargardu Rafała Zają-
ca. Pouczające jest tutaj zwłaszcza 
podejście organu wykonawczego 
do sposobu realizacji ustawowych 
funkcji samorządu… często dysku-
tujemy na ten temat (czyli, jak i co 
realizować i jak zdobyć pieniądze) 
z radnymi… W Stargardzie prezy-
dent z radnymi rozmawia i dysku-
tuje nad koncepcjami, jak moderni-
zować szkoły, parki, kamienice ko-
munalne, inwestować w sport, bez-
pieczeństwo i kulturę… W Stargar-

dzie tak postępuje Prezydent ponie-
waż innej mądrej drogi nie ma. 

Tymczasem w Nowogardzie
W Nowogardzie tymczasem bur-

mistrz nie  prowadzi z radnymi nie-
ustannej  rozmowy na ważne spo-
łecznie  tematy,  tylko  nieustan-
ną walkę, szkaluje ich w wydawa-
nym za gminne pieniądze biulety-
nie i na gminnej stronie, podaje do 
prokuratury formułując absurdal-
ne i kompromitujące urząd publicz-
ny, zarzuty. Ponadto nagminnie 
nie wykonuje zapisanych w budże-
cie inwestycji, w tym (wykorzystu-
jąc narzędzia, przypisane ustawowo 
organowi wykonawczemu) angażu-
je środki publiczne w działania bu-
dzące wiele wątpliwości i co do ich 
sensowności,  a także co do zgod-
ności z podstawowymi zadaniami 
i obowiązkami władzy samorządo-
wej. Do tego dodajmy brak profe-
sjonalizmu działań Urzędu, głów-
nie wynikający z tego, że urzędni-
cy są wplątani w polityczną hucpę 
i zamiast służyć obywatelom słu-
żą głównie burmistrzowi i jego pro-
mocji. To wszystko widać tzw. „ go-
łym okiem” wystarczy poczytać 
urzędowe gminne przekaźniki.

Jakie (bez)cele takie efekty…
Nic więc dziwnego, że efekty pra-

cy nowogardzkiego magistratu to 
głównie wzrost splendoru burmi-
strza osiągany za kasę lokalnej spo-
łeczności, a efekty działań np. star-
gardzkiego magistratu to coraz 
większa kasa (w tym zewnętrzna) 
na inwestycje służące  tamtej spo-
łeczności.  … pozyskaliśmy pienią-
dze z różnych źródeł- mówi Prezy-
dent Zając- i zamiast inwestować w 
naszą główną inwestycję (centrum 
przesiadkowe- dop. red).  27,5 mln 
zł swoich  środków – ponad 20 mln 
zł otrzymujemy ze środków unij-
nych…”- to jest w Stargardzie.  W 
Nowogardzie zaś główna gminna 

inwestycja za 23 mln złotych w ca-
łości wykonana została ze środków 
gminnych, czyli z pieniędzy gmin-
nych podatników. Ale,  co trzeba 
przyznać,  podatnik nowogardzki 
takim właśnie  włodarzom powie-
rzył w wyborach  swoją kasę.  Trud-
no w tej sytuacji nie przywołać  lu-
dowej mądrości – jak sobie pościelisz 
tak się wyśpisz… Trawersując zaś to: 
Jak wybierasz tak(tyle i na takie cele) 
będziesz płacił…

Nie tylko w Stargardzie …
Sprawność władzy samorządo-

wej w pozyskiwaniu środków ze-
wnętrznych obserwujemy nie tylko 
w Stargardzie, ale także w porów-
nywalnym jeszcze bardziej do No-
wogardu w zakresie potencjału (w 
tym wielkości) Goleniowie.  Nie tyl-
ko w tym roku mają tam w budżecie 
samorządu gminnego na inwesty-
cje 10 razy! (słownie dziesięć razy) 
więcej środków jak w Nowogardzie 
(80 do 8 milionów), ale jednocze-
śnie jeszcze mają dwukrotnie wyż-
szy wskaźnik zdolności kredytowej 
od naszej gminy. (21 do 11).  A to 
oznacza, że goleniowska aktywność 
inwestycyjna w znacznie mniej-
szym przeliczeniowym stopniu niż 
nowogardzka wynika z kredytowa-
nia, a bardziej z posiadania wypra-
cowanych środków własnych. Go-
leniów zresztą w tym zakresie na-
leży do krajowej czołówki (3 miej-
sce w kraju wśród miast powiato-
wych).  „Bardzo dbamy, żeby finanse 
gminy były w dobrym stanie - mówi 
ogólnopolskiej gazecie branżowej 
Wspólnota, burmistrz Goleniowa 
Robert Krupowicz-. Od ich kondycji 
zależy nasza skuteczność w staraniu 
się o  dofinansowanie planowanych 
przez nas inwestycji. Żadna sztuka 
mieć świetne pomysły i  składać na-
wet najlepiej przygotowane wnioski, 
jeśli się nie ma środków na wkład 
własny. My je mamy i mam nadzie-
ję, że Goleniów w ciągu najbliższych 
kilku lat będzie nadal szeroko korzy-
stać z unijnego wsparcia… Tyle bur-
mistrz Goleniowa, a efekt? - w la-
tach 2007/2015, gmina Goleniów 
pozyskała w przeliczeniu na miesz-
kańca ponad 600 zł dofinansowania 
zewnętrznego. W tym samym cza-
sie gmina Nowogard pozyskała tych 
środków zewnętrznych w przeli-
czeniu na mieszkańca 3,26 zł!  Jak z 
tego wynika, burmistrza Goleniowa 
i burmistrza Nowogardu łączy tylko 
jedno…, takie samo imię.  Reszta, w 
tym zwłaszcza skuteczność gospo-
darza lokalnej społeczności , to zu-
pełnie inne światy.

sm

W Stargardzie jest kilkadziesiąt kilometrów ciągów pieszo-rowerowych nawet we-
wnątrz osiedli - jak to widoczne na zdięciu

sygnały czytelników 

Czy muszą tak kurzyć? 
Skarżą się mieszkańcy ul. 15-Lutego, bo w trakcie transpor-
tu żwiru i kruszywa z bocznicy kolejowej na budowaną dro-
gę S6 z naczep wyjeżdżających zza elewatora ciężarówek kłę-
bią się tumany pyłu. 

Z tym problemem zadzwoniła 
do nas jedna z mieszkanek bloku 
przy ul. 15 Lutego, położonego na 
przeciwko elewatora zbożowego i 
myjni samochodowej. To właśnie 
znajdującą się tam drogą, prowa-
dzącą do kolejowej bocznicy, wy-
jeżdżają ciężarówki ciągnące na-
czepy załadowane materiałem wy-
korzystywanym do budowy drogi 
S6, który przywożony jest wago-
nami i rozładowywany na nowo-
gardzkiej bocznicy kolejowej . 

- Rozumiem, że transport musi 
się tędy odbywać- trwa budowa 
drogi. Wystarczyłoby jednak, aby 
ktoś pomyślał i polewał wcześniej 
wodą ładowany materiał, żeby się 
mniej kurzyło, tym bardziej, że 
to trwa już od dłuższego czasu - 
mówi nam mieszkanka. 

Kurzy się zresztą również spod 
kół, bo droga przy elewatorze w 
dużej części jest gruntowa. Toteż 
właściciel znajdującej się przy wy-
jeździe z drogi myjni, od czasu do 
czasu polewa nawierzchnię wodą. 

Nie chodzi zresztą tylko o sam 
fakt, że się kurzy do mieszkań, czy 
na myte obok samochody. Chmu-
ry pyłu często znacznie ogranicza-
ją widoczność kierowcom i pie-
szym, a to już stwarza poważne za-
grożenie dla uczestników ruchu.  

Tym bardziej, że transport ciężaró-
wek jest dość intensywny- zwłasz-
cza w godzinach popołudniowych. 

W zeszłym tygodniu w piątek, 
w celu uwiecznienia na zdjęciu tej 
sytuacji, dla lepszego zobrazowa-
nia tematu, spotkaliśmy się z nie-
chęcią kierowców ciężarówek, z 
których to właśnie się tak kurzy. 
Postawni mężczyźni na widok re-
portera wykonującego zdjęcia re-
agowali nerwowo, sugerując, że je-
śli „nam się tak podobają nacze-
py, to możemy którąś wybrać i ku-
pić”. Oczywiście nie jesteśmy zain-
teresowani taką ofertą, zresztą re-
akcje te są zupełnie niepotrzeb-
ne- chodzi przecież o to, aby nie 
kurzyć, bo to ani przyjemne, ani 
przede wszystkim bezpieczne dla 
innych użytkowników drogi. Dla-
tego też napisany przez nas arty-
kuł, przekażemy do generalnego 
wykonawcy drogi S6, czyli Gene-
ralnej Dyrekcję Dróg Krajowych i 
Autostrad w Szczecinie, który od-
powiada za cały przebieg prowa-
dzonych pracy. 

Cieszymy się z trwającej budo-
wy drogi ekspresowej, ale przecież 
można zadbać, aby było to mak-
symalnie najmniej uciążliwe dla 
mieszkańców. 

MS 

Kurzy się nieźle także w czasie załadunku, a przecież wystarczy polewać wodą 
przywożony materiał

Ciężarówki wyjeżdżające z bocznicy PKP, tuż koło elewatora zbożowego, pozosta-
wiają za sobą tumany pyłu
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zaniedbane płuca miasta

W „Sarnim lesie” straszy
Płuca miasta, czyli nowogardzki „Sarni Las” straszy. Straszy z powodu zaniedbania tego bogatego przyrodniczo i cennego klimatycznie zakątka naszego 
miasta.

Przyrodnicze bogactwo
 na rogatkach miasta

Sarni Las  jest Zespołem Krajo-
brazowo-Przyrodniczym obejmu-
jącym kilkadziesiąt hektarów po-
łożonych na zachód od centrum 
miasta.. Status obszaru krajobra-
zowo-przyrodniczego uzyskał na 
początku lat 90-tych, staraniem 
ówczesnych władz miasta z bur-

mistrzem T. Kubicą. W leśnym 
zbiorowisku roślinnym dominują 
buki (wysoki wskaźnik produkcji 
tlenu), ale mamy także fragmen-
ty łęgów jesionowo-olszowych, 
drzewostanu sosnowego i dębo-
wego oraz rozmaitość roślinno-

ści w podszyciu. We florze „Sar-
niego Lasu” występuje 5 gatun-
ków chronionych. ( Grążel żół-
ty, Kruszyna pospolita, Przytulia 
(Marzanka) wonna, Bluszcz po-
spolity, Turzyca piaskowa) i kil-
kanaście innych gatunków ro-
ślinności w tym: Nerecznica sze-
rokolistna, Kupkówka Ascher-
sona, Skrzyp łąkowy, Kokorycz-

ka wielokwiatowa, czy Gwiazd-
nica wielkokwiatowa.   Na brze-
gach jeziora występują fragmenty 
zespołu „lilii wodnych” oraz pła-
ty szuwarów trzcinowych i pał-
kowych. Za różnorodnością flo-
ry idzie także bogactwo fauny. I 

tak można tu spotkać kilka ga-
tunków ptaków (w tym chronio-
nych): Sierpówka, Sójka, Rudzik, 
Świstunka, Pierwiosnek, Bogat-
ka, Modraszka, Sosnówka, My-
sikrólik, Kowalik, Pełzacz leśny, 
Pełzacz ogrodowy, Kwiczoł, Kos, 
Szpak, Dzwoniec, Zięba, Cze-
czotka, Gil, Jer. Na terenie przyle-
gającym do ZPK, tzn. na Jeziorze 
Nowogardzkim, stwierdzono na-
stępujące gatunki ptaków: Perkoz 
dwuczuby, Łyska, Kania ruda, 
Trzciniak. Do tego należy dodać 
kilkanaście gatunków owadów, w 
tym motyli.

Mikroklimat, który 
niesie życie

  To bogactwo flory i fauny wy-
nika ze specyficznego mikrokli-
matu występującego na tym ob-
szarze. I tak w przypadku bu-
czyny, jej zdolności do hamowa-
nia siły wiatru i tłumienia hałasu 
są określane, jako duże.  Absorp-
cja pyłów i metali ciężkich jest 
także duża (pochłanianie pyłów 
wynosi około 60t/ha/rok). Rów-
nież wysokie właściwości detok-
sykacyjne wynikają z zawartości 
substancji bakterio- i grzybobój-
czych w powietrzu. Bioklimat bu-
czyny działa lekko pobudzająco, 
odkażająco i stymuluje natural-
ne procesy odpornościowe orga-
nizmu człowieka. Także znaczą-
cym dodatnim oddziaływaniem 
na zdrowie człowieka charaktery-
zuje się bioklimat drzewostanów 
sosnowych. Działa on leczniczo 
na choroby układu oddechowe-
go. Substancje lotne mają silne 
działanie dezynfekcyjne, ponad-
to obniżają ciśnienie krwi. Sar-
ni las, jako jedyny tak blisko mia-
sta położony i tak ukształtowany 
biologicznie obszar leśny stanowi 
prawdziwe płuca Nowogardu.  

Dlaczego Niemcy postawili 
tu sanatorium?

Rozeznanie walorów przyrod-
niczych i klimatycznych obszaru 
dzisiejszego „Sarniego Lasu” sta-
ło u podstaw decyzji zapadłej w 
1910 roku, o budowie tutaj obiek-
tów leczniczo- sanatoryjnych. 
Budynki zajmowane dzisiaj przez 
DPS powstały tu w roku 1912, a 
sprowadzone wówczas przez ro-
dzinę Bismarcków siostry zakon-
ne kierowały i pracowały w po-
wstałym zakładzie leczniczym. 
Również po wojnie przez pewien 
okres funkcjonowało tu tzw. pre-
wentorium zajmujące się reha-
bilitacją przeciw i po gruźliczą 
dzieci i młodzieży. Jeszcze dzi-
siaj można dostrzec ślady tego, że 
dawniej o stan obszaru „Sarniego 
Lasu” dbano i to dbano pod każ-

dym względem.  Niestety ta go-
spodarska i umiejętna dbałość o 
zasób przyrodniczy i walory re-
kreacyjne tego miejsca to już ewi-
dentny śpiew przeszłości.

Śmieci, gnijące wiatrołomy, 
chore drzewa

 Dzisiaj „Sarni Las”, jako do-
brostan biologiczno- klimatycz-
ny jest zaniedbany i to bardzo 
poważnie. Co krok zalegają tu-
taj porzucane przez „spacerowi-
czów” śmieci, nie usuwane są na 
bieżąco wiatrołomy, wiele drzew 
jest chorych niektóre zupełnie 
uschły i nikt ich nie wycina i nie 
wywozi zarażanych chorobą pni i 
konarów.  Jeśli się to nie zmieni to 
w przyszłości grozi tej enklawie 
przyrodniczej utrata jej walorów 
w tym zdrowotnych. I nic w tej 
ogólnej ocenie braku zaangażo-
wania w pielęgnacji tego obszaru 
nie zmienia fakt zagospodarowa-
nia w ostatnich latach dla celów 
rekreacyjnych polany przy wjeź-
dzie do DPS-u.  Tym bardziej nie 
zmieniają tej oceny, dewastacyj-
ne w istocie dla tego środowiska, 
działania związane z budową tzw. 
ścieżki rowerowej, czyli w istocie 
kolejnej głupoty dekady.  Kto po-
winien zatem z urzędu dbać o te 
nasze nowogardzkie płuca. Jakim 
jest Sarni Las?

Gmina zarządza 
„Sarnim Lasem”

Obszar „Sarniego Lasu” ad-
ministrowany jest dzisiaj przez 
Gminę. Jedynie fragment położo-
ny za płotem DPS należy do po-
wiatu. Po stronie powiatu w za-
kresie pielęgnacji drzewostanu 
też nie jest najlepiej, o czym już 
wcześniej w DN pisaliśmy poru-
szając problem wyciętych drzew, 
których pocięte na mniejsze ka-
wałki i zgromadzone pnie przez 
lata zalegały aż … spróchniały.  
Ale podstawowa część tego ze-
społu krajobrazowo- przyrodni-
czego należy do Gminy.  I to gmi-
na odpowiada za zaniedbania, 
jakie tutaj obserwujemy. Anali-
zując nakłady gminy na bieżą-

cą pielęgnację terenów zielonych 
(w tym mieści się także „Sar-
ni Las”) obserwujemy systema-
tyczny spadek kwot przeznacza-
nych w przetargu na wykonywa-
nie tego zadania. Ostatni rocz-
ny kontrakt, który kończy się we 
wrześniu 2018, opiewa na kwotę 
około 400 tys. zł. Oczywiście są to 
środki na utrzymanie i pielęgna-
cję całej miejskiej zieleni, w tym 
wszystkich trawników, zakrze-
wień, drzew, klombów itp. Czy 
to dużo, czy mało? Dość powie-
dzieć, że tyle mniej więcej kosz-
tuje gminę rocznie dwóch dobrze 
zarabiających kierowników.  Ale 
najważniejsze jest to, że jeszcze 
nie tak dawno na to samo zada-
nie wydawano nawet trzykrotnie 
więcej. Zważywszy takie fakty to 
nic dziwnego, że „Sarni Las” gnije 
i choruje. A ci co mówią, że No-
wogard za obecnego burmistrza 
pięknieje przypominają przeni-
kliwością i lotnością umysłu tych, 
co mówili za PRL, że Polska nale-
ży do czołowej dziesiątki gospo-
darek światowych. No cóż, ale 
skansen komuszy to tu mamy w 
wielu dziedzinach… Niestety ży-
cia oszukać się nie da i niezależ-
nie jak dużo propagandy się wy-
leje to, to co chore i tak schnąć i 
gnić będzie… tak jak drzewa w 
„Sarnim Lesie”.     

sm  

 Uschłe drzewa, padają same a ponieważ  nikt ich nie usuwa stają, się siedziskiem 
robactwa i chorób...

...nikt też nie usuwa wiatrołomów

Uschłe pochylone już drzewo za chwilę 
może spaść prosto na chodnik i jezdnię 
ulicy Wojska Polskiego...

"Sarni Las" i jezioro tworzą  razem  szczególne i urokliwe miejsce

  ...za płotem DPS też gospodarza brak
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Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

Firma AGRO TRANS Spółka z o.o. z siedzibą 
w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy kategoria C+e)
tel. 91 39 27 322 kom. 502 671 607

Bezpłatne kursy języka niemieckiego 
dla opiekunów osób starszych. 

Ilość miejsc ograniczona. 
Po kursie gwarantowana praca,  

duża baza ofert i atrakcyjne zarobki. 

Zadzwoń 517 175 599.                          

OgłOszeniA

USŁUGI 
KSIĘGOWE

kadrowo-płacowe i JPK
szybko, sprawnie. 

691 374 021, 726 601 608 

Do wynajęcia
 gabinet kosmetyczny

 przy ul Pileckiego 37 
15m2 

tel 570645440

Szkoła Muzyczna 1 st. w Goleniowie filia w 
Nowogardzie ogłasza zapisy na rok szkolny 

2018/2019 na instrument: fortepian, skrzypce,
 klarnet, flet, gitara, akordeon. Podania 

należy składać w sekretariacie w Nowogardzie, 
ul. Plac Wolności 9 (III piętro), 

tel. 501 596 129. 
24 kwietnia 2018  (wtorek) w godz. 16.00-18.00 

zapraszamy na Dzień Otwarty Szkoły. 
W tym dniu odbędzie się koncert o godz. 17.00. 

Serdecznie zapraszamy! 

Serdeczne podziękowanie
Dla Proboszcza Ks. Grzegorza Legutko i Pa-

rafialnego Zespołu Caritas za zorganizowa-
nie w niedzielę festynu. Wszystkim Paniom za 
pyszne wypieki domowe. Parafianom za bar-
dzo duże zaangażowanie i wsparcie, które po-
może mi wyjechać na rehabilitację i leczenie.

Wdzięczna Paulina Skrzyniarz z Rodzicami

OŚWIADCZENIE STAROSTY 
GOLENIOWSKIEGO

W związku z kłamliwymi informacjami zamieszczonymi 

tekście dotyczącym spotkania w Kulicach, w sprawie wybo-
ru wariantu przebiegu ścieżki pieszo – rowerowej, wyrażam 
osobiste potępienie takich działań. Oceniam to bardzo nega-
tywnie i traktuje to jako tendencyjną prowokację polityczną 
- zresztą nie pierwszą i po raz kolejny niepotrzebną, zwłasz-
cza w kontekście rozmowy, jaką odbyłem z burmistrzem, w 
obecności radnych, po spotkaniu z mieszkańcami, w której 
przedstawiłem moje nowe pomysły na dalszą współpracę 
przy realizacji tej inwestycji. Podkreślam, że ostały one przez 

Ilość i rodzaj kłamstw zamieszczanych na stronie UM No-
wogard, przy braku na te treści reakcji ze strony burmistrza, 
pomimo mojego pisemnego wniosku, moim zdaniem sięgnę-
ło „brukowego” poziomu.

Wyrażając wolę współpracy z każdym z partnerów, zwłasz-
cza w tematach inwestycyjnych, osobiście zaczynam wątpić 
w dobre intencje nowogardzkich władz samorządowych, 
zwłaszcza organu wykonawczego. Uczestnicy spotkania 
(mieszkańcy Kulic, zaproszeni goście) wiedzą o jego przebie-
gu  i nie znajduje uzasadnienia dla manipulacji informacyj-

Tomasz Kulinicz
Starosta Goleniowski

Kto zapłaci, jak coś się stanie?

Ciemno wszędzie 
głucho wszędzie…
 Staro-nowogardzkim okresowym obyczajem, od kilku dni 
oświetlenie na niektórych ulicach nie działa. 

Ponownie jesteśmy zmuszeni in-
formować o nowogardzkiej osobli-
wości, o której donosimy systema-
tycznie, co kilkanaście tygodni. A 
chodzi o barak oświetlenia ulicz-
nego jednocześnie na kilku uli-
cach i to przez kilka lub kilkana-
ście dni. Tym razem lampy uliczne 
nie świecą nocą od kilku dni na uli-
cach Kilińskiego, Mickiewicza, Bat 
Chłopskich, Pocztowej i Fabrycz-
nej.  Być może nie świecą te lampy 
i na innych ulicach- my wymienili-
śmy bowiem tylko te, o których in-
formowali nas Czytelnicy. Dlacze-
go lampy nie świecą?  Czy uległy 
uszkodzeniu? (Co jest mało praw-
dopodobne jednocześnie na ta-
kim obszarze), czy te zostały wyłą-
czone? A jeśli tak to, w jakim celu? 

Pomysłodawcę tego wyłączania za-
praszamy na spacer wymieniony-
mi ulicami po zapadnięciu zmro-
ku.  Ponadto informujemy ewen-
tualnych poszkodowanych w wy-
niku panowania wyżej opisanych 
ciemności o możliwości pocią-
gnięcia do odpowiedzialności cy-
wilnej za ewentualne szkody zo-
bowiązanego do zapewnienia bez-
pieczeństwa w miejscu publicznym 
poprzez prawidłowe i wystarcza-
jące jego oświetlenie. A ten odpo-
wiedzialny jest znany i nie ukryje 
się nawet w tych „egipskich ciem-
nościach”, które regularnie funduje 
mieszkańcom, przed konsekwen-
cjami prawnymi, gdy się komuś 
coś stanie. 

sm

zATrUDnię 
kierowcę kat. D 

Tel. 606 148 353

Uczniowie z sP w Długołęce najlepsi w goleniowie 

Damian Kłys ponownie zwycięzcą
Bezkonkurencyjni byli uczniowie Szkoły Podstawowej z Długołęki, którzy wzięli udział w 
Ogólnopolskim Powiatowym Turnieju Wiedzy o Pożarnictwie na szczeblu powiatowym. 
Wszyscy troje zajęli ścisłe miejsca w finale, co dało im pierwsze miejsce w zestawieniu dru-
żynowym. Najlepszy z nich był Damian Kłys, który zajął I miejsce, kwalifikując się do tur-
nieju wojewódzkiego, podobnie jak w latach ubiegłych. 

Choć był to piątek, 13-tego 
kwietnia, dla uczniów SP Dłu-
gołęka, na pewno dzień ten nie 
był pechowy. Amelia Michal-
ska, Michał Ługowski i Damian 
Kłys godnie zaprezentowali 
szkołę na turnieju zorganizo-
wanym przez Komendę Powia-
tową Państwowej Straży Pożar-
nej w Goleniowie oraz Zarząd 
Powiatowy Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych. Spo-
śród 30 uczniów szkół podsta-
wowych z całego powiatu wszy-
scy troje zakwalifikowali się do 
finału, zajmując w nim osta-

tecznie: I, IV i V miejsce. Zwy-
cięzcą turnieju, w tej kategorii 
został Damian Kłys- nastolatek 
pojedzie teraz walczyć o dobry 
wynik w konkursie na szczeblu 
wojewódzkim. Warto przypo-
mnieć, że Damian wygrał kon-
kurs już trzeci rok z rzędu. 

W trakcie turnieju uczniowie 
musieli odpowiadać na szereg 
trudnych pytań z zakresu po-
żarnictwa. Wymagano od nich 
wiedzy, którą muszą mieć w 
„jednym palcu” zawodowi stra-
żacy. 

- Musiałem odpowiedzieć 

przed komisją, jak postępować 
w przypadku wybuchu poża-
ru, do jakich podstawowych za-
dań jest zobowiązana Państwo-
wa Straż Pożarna, czy wymie-
nić podręczny sprzęt gaśniczy – 
opowiada Damian Kłys, zwy-
cięzca Turnieju, jaki odbył się 
w komendzie powiatowej PSP 
w Goleniowie. Zarówno on, jak 
i jego koledzy nie mieli więk-
szych problemów z odpowie-
dzią na te i inne pytania. To z 
pewnością zasługa osób, które 
przygotowały uczniów do kon-
kursu, głównie Danuty Ziół-
kowskiej, dyrektor SP w Dłu-
gołęce, a także opiekuna grupy, 
zawodowego strażaka pracują-
cego w Szczecinie i szefa OSP 
w Wyszomierzu- Rafała Kłysa. 

Warto dodać, że wszyscy 
uczniowie reprezentujący na 
turnieju SP w Długołęce miesz-
kają w Wyszomierzu, a ich ro-
dziny są od lat związane, za-
równo z zawodową, jak i ochot-
niczą strażą pożarną. 

Gratulujemy wszystkim za-
jętych miejsc w Goleniowie, a 
Damianowi życzymy powo-
dzenia już na szczeblu woje-
wódzkim!

Marcin Simiński

Od lewej Michał Ługowski, Damian Kłys i Amelia Michalska

OgłOszeniA
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PiAseK, PiAseK PrzesieWAnY, ŻWir, 
CzArnOziem, POsPÓłKA 

 ŻWirOWniA DłUgOłęKA
Tel. 504 265 607, 792 707 943 

z DOWOzem DO KLienTA

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

FERMA NOREK w WYSZOMIERZU oraz REDLE 
PRZYJMIE DO PRACY

PRACOWNIK FIZYCZNY
- Wynagrodzenie miesięczne - ok. 3000 zł brutto
- Praca przy hodowli norek oraz przy obróbce skór
- Praca na podstawie umowy o pracę    - Stabilność zatrudnienia
- Praca w systemie jednozmianowym
PRACOWNIK ADMINISTRACYJNY
- Wynagrodzenie miesięczne –2800 zł brutto (możliwość podwyżki)
- Prawo jazdy kat. B     - Dyspozycyjność
- Umiejętność obsługi programu Office
- Mile widziana znajomość Prawa Pracy

Informacje pod numerem tel. 512 492 447 
e-mail: rekrutacja.ferma@wp.pl

Z Okazji 18 Urodzin 
Kornelii Dzierzbickiej 

z Osiny
Osiemnasty wybił rok,

to w dojrzałe życie krok. 
Niech Ci szczęście zawsze sprzyja,

a to co złe z daleka omija, 
Wszystko, czego pragniesz, aby Twoje było, 
i wszystko, o czym marzysz, aby się spełniło. 

Z najserdeczniejszymi życzeniami 
Babcia i Dziadek 

Dla Naszej małej i słodkiej Księżniczki

Michalinki Kowalczyk
W dniu 4 urodzin, niech wszystko 

jak w bajce się układa
A z kranu niech płynie czekolada

Niech dobro zawsze ze złem wygrywa
A w życiu niech zawsze jak w bajkach bywa
Niech spełnią się Twoje wszystkie marzenia

Takie dziś mamy dla Ciebie życzenia.
Babunia Mirka i Dziadziuś Jurek
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Kościół pw. św. r. Kalinowskiego- odsłonili tablicę poświęconą pomordowanym kapłanom

Chylimy czoła za ich ofiarę i służbę dla Ojczyzny
W miniony piątek, 13 kwietnia, w kościele pw. św. Rafała Kalinowskiego odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy z nazwiskami 122 księży Archidiecezji 
Wileńskiej, zamordowanych w czasie II Wojny Światowej. Tablicę ufundowała rodzina państwa Łozowskich - rodowe nazwisko p. Franciszki Kobylińskiej, 
prezes Związku Sybiraków w Nowogardzie. 

Zanim jednak odsłonięto tabli-
cę w kościele, o godz. 16.00, roz-
poczęła się uroczysta Msza św., 
której przewodniczył biskup po-

mocniczy Metropolii Szczeciń-
sko-Kamieńskiej ks. Henryk Wej-
man. W trakcie wygłaszanego ka-
zania Biskup przypomniał, jaki 
ślad w narodowej pamięci, pozo-
stawiły traumatyczne przeżycia 
Polaków pomordowanych na roz-
kaz Stalina, na ziemiach okupowa-
nych przez Związek Radziecki. 

- Gromadzimy się tu w roczni-
cę deportacji Polaków na Syberię 
i rocznicę Zbrodni Katyńskiej wy-
konanej na rozkaz Stalina na pol-
skich żołnierzach. Przy tej oka-
zji odsłonimy i poświęcimy tabli-

cę poświęconą Kapłanom Archi-
diecezji Wileńskiej, którzy rów-
nież zostali pomordowani na Kre-
sach Wschodnich. Dziś oddajemy 

im hołd i chylimy czoła za ich ofia-
rę i służbę dla Ojczyzny. Ich posta-
wa zachęca nas do troski o pokój 
między nami i pomyślność naszej 
ukochanej Ojczyzny. Pokój ten bę-
dzie zachowany, gdy członkowie 
narodu, mimo swojej złożoności, 
będą kierować się nieprzemijają-
cymi wartościami, to jest rezygna-

cji własnych przywilejów na rzecz 
dobra wspólnego- powiedział w 
trakcie liturgii Słowa Bożego, ks. 
bp. Henryk Wejman, w dalszej czę-
ści, przypominając słowa Pryma-
sa Tysiąclecia kard. Stefana Wy-

szyńskiego, podkreślił, że patrio-
tyzm to nie tylko walka za Ojczy-
znę w czasie wojny, ale też praca na 
rzecz pomnażania jej dobra w cza-
sie pokoju. Po zakończeniu uroczy-
stej Mszy św. wierni, w tym licznie 
zgromadzone w świątyni poczty 
sztandarowe szkół, przeszli do pra-
wej nawy kościoła, gdzie na ścianie 
zamontowano tablicę, a na niej na-
pis: „Księża Archidiecezji Wileń-
skiej, którzy zginęli śmiercią mę-
czeńską w czasie II Wojny Świato-
wej” - niżej umieszczono 122 na-
zwiska duchownych. Tablica zosta-
ła odsłonięta przez fundatorów, ro-
dzinę państwa Łozowskich, na cze-
le z Franciszką Kobylińską- pre-
zesem Koła Związku Sybiraków w 

Nowogardzie. Chwilę później ks. 
bp. H. Wejman dokonał poświęce-
nia tablicy.  

- Swoją obecnością i postawą 
dajemy dowód tego, że pamięta-
my i pamiętać będziemy. Będzie-
my dbać o to, aby prawda była za-
wsze wokół nas, ale o tę prawdę 
trzeba zawsze walczyć i o niej mó-
wić. Chcemy dawać prawdziwe 
świadectwo, aby młode pokolenie 
wiedziało o potwornej Golgocie 
Wchodu Narodu Polskiego i czci-
ło pamięć tych, którzy oddali życie 
za miłość do Ojczyzny- powiedzia-
ła wyraźnie wzruszona Francisz-
ka Kobylińska, która w 1949 roku, 
wraz z całą swoją rodziną (rodzica-
mi i rodzeństwem), została depor-
towana z Wileńszczyzny (Litwa) 
na Syberię, za odmowę przystąpie-
nia do kołchozu. Rodzina wróciła 
do Ojczyzny dopiero w 1956 roku. 
I właśnie za ten powrót dziękowa-
ła w piątek 13 kwietnia, w roczni-
cę Zbrodni Katyńskiej Panu Bogu- 
podkreślał ks. kanonik Kazimierz 
Łukjaniuk, proboszcz parafii pw. 
św. Rafała Kalinowskiego. W uro-

czystości wzięli udział także du-
chowni z innych parafii, także spo-
za naszego dekanatu, przedstawi-
ciele Caritasu, organizacji społecz-
no – politycznych, lokalni przed-
siębiorcy, nauczyciele i dyrektorzy 
szkół (ZSO, ZSP, SOSW) i insty-
tucji publicznych, w tym Zachod-
niopomorska Kurator Oświaty w 
Szczecinie Magdalena Zarębska-
-Kulesza, przewodniczący Rady 
Miejskiej Piotr Słomski a także 
radna Jowita Pawlak. Przewodni-
czący Rady Piotr Słomski wystąpił 
w imieniu wszystkich  mieszkań-
ców i zgromadzonych: 

- Przede wszystkich chciał-
bym podziękować w imieniu nas 
wszystkich za tę uroczystość, pod-
czas której wyrażamy wspólną 
cześć dla tych, którzy dla wolno-
ści Ojczyzny ponieśli największą 

cenę- cenę własnego życia. Na tym 
męczeństwie wyrasta i umacnia się 
nasz polski etos… Etos, któremu 
musimy starać się dorównać, tak 
jak Ci kapłani i inni bohaterzy sta-
rali się w tragicznym  czasie wojny, 
ale także to, co dziś powiedział bi-
skup, i w czasie pokoju – mówił do 
zgromadzonych pod odsłoniętą ta-
blicą Piotr Słomski, przewodniczą-
cy RM w Nowogardzie. 

Po oficjalnych przemówieniach 
pod tablicą, poświęconą Kapła-
nom z Wileńszczyzny pomordo-
wanym w czasie II Wojny Świato-
wej, delegacje złożyły wiązanki z 
kwiatów. Ostatnim akcentem piąt-

kowej uroczystości było spotkanie 
w położonej przy kościele świetli-
cy Jana Pawła II, gdzie zgromadze-
ni goście zjedli wspólny posiłek. 

Przypomnijmy, że to już kolej-
na tablica, która upamiętnia ofia-
ry mordów, dokonywanych  na 
ludności polskiej zamieszkującej 
dawne, wschodnie tereny Rzeczy-
pospolitej, jaka została umieszczo-
na na ścianach świątyni pw. św. R. 
Kalinowskiego. Oprócz odsłonię-
tej w zeszły piątek tablicy z nazwi-
skami Księży Archidiecezji Wi-
leńskiej, w kościele wisi już tabli-
ca poświęcona  140 kapłanom Mę-
czennikom pomordowanym przez 
nacjonalistów ukraińskich oraz ta-
blica upamiętniająca ks. Stanisła-
wa Szczepankiewicza, zamordo-
wanego przez OUN-UPA w grud-
niu 1944 wraz z parafianami w Ih-

rowicy na terytorium dzisiejszej 
Ukrainy, tj. na Podolu i Wołyniu. 
Ta tablica umieszczona jest pod 
tą poświęconą właśnie w minio-
ny piątek, 13 kwietnia. Tego dnia 
poświęcono też kolejne tablice z 
herbami „miast utraconych”, czy-
li miejscowości na Wschodzie, 
przed II WŚ leżącymi w grani-
cach Polski (obecnie Ukraina). Po-
czet tablic z herbami miast utraco-
nych to kolejny cykl upamiętnień  
związanych z historia Polski reali-
zowanych systematycznie w diece-
zjalnym sanktuarium Sybiraków w 
Nowogardzie. 

Marcin Simiński 

Przewodniczący RM Piotr Słomski w okazjonalnym przemówieniu podziękował za 
uroczystość w imieniu mieszkańców miasta i gminy Nowogard

Uroczystość uświetniły licznie zgromadzone poczty sztandarowe, w tym te repre-
zentujące placówki oświatowe z naszego miasta- na zdjęciu przed ołtarzem dele-
gacja SP nr 1

Liturgii przewodniczył ks. bp. Henryk Wejman

Franciszka Kobylińska (z domu Łozow-
ska) ze wzruszeniem przemawiała pod 
ufundowaną przez nią i jej rodzinę 
tablicą poświęconą pomordowanym 
kapłanom z Wileńżczyzny

Biskup H. Wejman przed odsłonięciem tablicy 

Tablica zawiera 122 nazwiska księży Archidiecezji Wileńskiej
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Juniorzy nie dają rady liderom

Porażka na własne życzenie…
W niedzielę (15 kwietnia), o godzinie 12:00, na stadionie w Nowogardzie juniorzy Pomorzanina podejmowali lidera rozgrywek Energetyk Gryfino. Kibi-
ce obejrzeli bardzo ładna spotkanie prowadzone w szybkim tempie. Nowogardzianie przegrali 1:3, choć wynik nie do końca odzwierciedla przebieg spo-
tkania. 

Pomorzanin Nowogard – Energetyk Gryfino 1:3 (1:1)
Gol: Mateusz Lasocki (15’)
Skład: Patryk Białasiewicz (Aleksander Osajda) – Michał Teodorczyk, Mateusz Wojtyniak, Adrian Zając, Jakub Mościński – Mateusz Toruński, Mateusz Lasocki, 

Michał Jutkiewicz (Natan Jeremicz (Radosław Masalski)), Dawid Druciarek (Jakub Stefanowski), Jakub Jarecki (Paweł Zając) – Kacper Kozioł (c). 

Pomorzanin lepszy od sarmaty

Zadecydowała druga połowa
W sobotę (14 kwietnia), o godzinie 16:00, na stadionie w Dobrej, Pomorzanin Nowogard walczył o ligowe punkty z tamtejszym Sarmatą. Obyło się bez nie-
spodzianki i po dwóch golach strzelonych w drugiej części gry, nowogardzianie zainkasowali trzy punkty. Pomorzanin przesuwa się w ligowej tabeli i do 
„pudła” traci już tylko 6 oczek.

Sarmata Dobra – Pomorzanin Nowogard 0:2 (0:0)
Gole: Rafał Listkiewicz (53’), Kamil Lewandowski (90’+2)
Skład: Kornel Pękala – Marcin Skórniewski (c) , Michał Komenda, Paweł Królik (Karol Osakiewicz), Natan Wnuczyński – Maciej Grzejszczak, Damian Kosior, Gracjan Wnuczyński, Kac-

per Litwin (Arkadiusz Balcer) – Rafał Listkiewicz (Fernando Batista), Kamil Lewandowski.   

I Liga Okręgowa Junior Starszy gr. Szczecin 2017/2018
19. kolejka:
Mewa Resko – Unia Dolice   4:3
Pomorzanin Nowogard – Energetyk Gryfino 1:3
Światowid Łobez – Kluczevia Stargard  1:1

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Energetyk Gryfino 16 40 61 15 13 1 2
2 Światowid 63 Łobez 15 33 49 17 10 3 2
3 Kluczevia Stargard 16 22 35 32 6 4 6
4 Pomorzanin Nowogard 16 22 35 42 7 1 8
5 Unia Dolice 17 17 42 58 4 5 8
6 Mewa Resko 14 11 19 37 2 5 7
7 Biali Sądów 16 8 17 57 1 5 10

Jak informowaliśmy w zapowie-
dzi tego spotkania, Energetyk w tym 
sezonie przegrał tylko dwa razy i te 
porażki odniósł z Pomorzaninem. 
Za trzecim razem nowogardzianie 
nie zdołali jednak ograć najlepsze-
go zespołu rozgrywek. Mecz dobrze 
się ułożył dla przyjezdnych. Już w 
7. minucie goście rozegrali skład-
ną akcję, po której jeden z piłka-
rzy Energetyka precyzyjnym strza-
łem pokonał Patryka Białasiewi-
cza. Podopieczni Pawła Błaszczyka 
szybko zareagowali na stratę gola. 
W 15. minucie Mateusz Lasocki 

zdecydował się na strzał z około 20 
metrów. Jego uderzenie było na tyle 
skuteczne, że piłka wpadła do siatki 
tuż pod poprzeczką bramki rywali. 
Po tym golu Mateusz Lasocki jesz-
cze raz popisał się mocnym uderze-
niem zza pola karnego, jednak tym 
razem futbolówka trafiła jedynie w 
poprzeczkę. Po zmianie stron kibice 
wciąż oglądali równy mecz, toczony 
w szybkim tempie. Niestety Pomo-
rzanin na własne życzenie pozwolił 
gościom cieszyć się ze zwycięstwa. 
W 65. minucie piłkarze z Gryfina 
wykonywali rzut rożny. Piłka zosta-

ła wysoko zawieszona, a Patryk Bia-
łasiewicz niefortunnie interwenio-
wał prezentując rywalom bramkę. 
Trzy minuty później doszło do ta-
kiej samej sytuacji. Rzut rożny, błąd 
bramkarza z Nowogardu i trzeci gol 
dla liderów rozgrywek. Choć pod-
opieczni Pawła Błaszczyka walczy-
li o odrobienie strat, nie zdołali już 
zdobyć gola, tym samym zainka-
sowali kolejną porażkę w rundzie 
wiosennej. Przy artykule publiku-
jemy aktualną tabelę oraz komplet 
wyników. 

KR     

Klasa Okręgowa gr. Szczecin Płn. 2017/2018
21. kolejka:
Ehrle Dobra Szczecińska – Mewa Resko  1:0
Światowid 63 Łobez – Promień Mosty  2:0
Odrzanka Radziszewo – Polonia Płoty  1:1
Sarmata Dobra – Pomorzanin Nowogard  0:2
Iskierka Szczecin – Ina Ińsko   9:0
KP Przecław – Błękitni Trzygłów   1:1
Masovia Maszewo – Jantar Dziwnów  2:0
Orzeł Łożnica – Sparta Gryfice   0:3

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Iskierka Szczecin 21 48 54 15 15 3 3
2 Światowid 63 Łobez 20 45 50 18 13 6 1
3 Jantar Dziwnów 20 37 58 35 11 4 5
4 Sparta Gryfice 21 36 55 32 11 3 7
5 Błękitni Trzygłów 19 34 49 28 10 4 5
6 Mewa Resko 20 32 34 26 9 5 6
7 Pomorzanin Nowogard 19 31 37 23 9 4 6
8 Polonia Płoty 20 30 40 20 8 6 6
9 Ina Ińsko 21 30 46 42 9 3 9
10 Ehrle Dobra Szczecińska 21 25 37 49 7 4 10
11 Masovia Maszewo 20 25 31 39 7 4 9
12 KP Przecław 19 23 40 50 6 5 8
13 Promień Mosty 20 21 34 50 6 3 11
14 Orzeł Łożnica 20 14 19 54 4 2 14
15 Odrzanka Radziszewo 20 12 14 55 3 3 14
16 Sarmata Dobra 19 7 19 81 2 1 16

W składzie Sarmaty zagra-
ło trzech wychowanków Pomo-
rzanina. Przez cały mecz na bo-
isku obecni byli Dawid Kurek i 
Marek Kowalski, a Szymon Ry-
bicki pojawił się na placu gry 
w 66. minucie. Zarówno Ci pił-
karze, jak i pozostali zawodni-
cy Sarmaty, nie byli w stanie za-
grozić bramce nowogardzkiego 
zespołu, który dyktował wa-
runki na boisku. Kulała jednak 
skuteczność, przez co gospoda-
rze bardzo długo utrzymywa-
li korzystny dla siebie wynik. W 

pierwszej części gry w 11. mi-
nucie Kamil Lewandowski do-
grał futbolówkę do Rafała List-
kiewicza, którego strzał zatrzy-
mał się na poprzeczce. Pięć mi-
nut później na bramkę rywa-
li uderzał Kamil Lewandow-
ski, jednak jego uderzenie z naj-
większym trudem golkiper go-
spodarzy sparował na słupek. 
Po zmianie stron podopieczni 
Zbigniewa Gumiennego w koń-
cu dopięli swego. W 53. minu-
cie Kamil Lewandowski ude-
rzył na bramkę rywali z około 

18 metrów, jego strzał bramkarz 
Sarmaty odbił przed pole karne, 
gdzie na futbolówkę czekał Ra-
fał Listkiewicz. Napastnik Po-
morzanina ponowił próbę ko-
legi, jednak o wiele precyzyjnej 
i strzałem zza pola karnego po-
słał futbolówkę tuż przy słupku 
bramki gospodarzy. Nowogar-
dzianie dążyli do podwyższe-
nia wyniku, jednak udało im się 
to dopiero w doliczonym cza-
sie gry. Wówczas Kamil Lewan-
dowski powalczył o piłkę z roz-
poczynającym akcję sarmaty 

ostatnim obrońcą. Piłkarz z No-
wogardu odebrał piłkę rywalowi 
i miał przed sobą już tylko golki-
pera. Kamil Lewandowski w sy-
tuacji sam na sam zachował sto-
icki spokój i posłał piłkę obok 
bezradnego bramkarza gospo-
darzy. Choć skromne, to jednak 
kolejne cenne zwycięstwo, które 

wywindowało Pomorzanin na 7. 
miejsce w ligowej tabeli. Co naj-
ważniejsze, nowogardzianie ma-
jący dwa zaległe mecze tracą do 
3. miejsca już tylko 6 punktów. 
Przy artykule publikujemy kom-
plet wyników oraz aktualną ta-
belę. 

KR

Rafał Listkiewicz strzałem zza pola kar-
nego otworzył wynik tego meczu

Aktywny w tym spotkaniu Kamil Lewandowski sam sobie wypracował bramkę
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Kijana redakcja "WBreW": monika 
rasowska, Aleksandra Lisowska

Dobre nawyki żywieniowe 
12 kwietnia gościliśmy w naszej szkole uczniów klasy III ze Szkoły Podstawowej nr 2  
w Nowogardzie. 

Nasi mali goście uczestni-
czyli w warsztatach żywienio-
wych, podczas których roz-
mawiali na temat zdrowego 
odżywiania oraz samodzielnie 
wykonywali pyszne kanapki. 
Trzeba przyznać, że wyobraź-
nia dziecięca nie ma granic, co 
najlepiej pokazywały kanap-
kowe kompozycje. Było nam 
bardzo miło gościć w naszej 
szkole małych kucharzy i za-
praszamy do nas na dłużej...za 
kilka lat! 

Sukces naszych 
ekonomistów 
21.03.2018 roku uczniowie klasy IV Technikum Ekonomicz-
nego uczestniczyli w IX Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy 
Finansów i Rachunkowości organizowanym przez Kate-
drę Finansów, Zakład Rachunkowości Wydziału Nauk Eko-
nomicznych Politechniki Koszalińskiej oraz Stowarzysze-
nie Księgowych w Polsce - Oddział Okręgowy w Koszalinie. 
Przedstawiciele klasy IV Technikum Ekono-
micznego wykazali się dużą wiedzą teoretycz-
ną i praktyczną z zakresu rachunkowości i finan-
sów zajmując indywidualnie: 7 miejsce - Emilian Zugaj 
zespołowo: 3 miejsce - Emilian Zugaj, Wioleta Szymczak, 
Monika Staszak. 

Gratulujemy!!!

Zdjęcie z konkursu 

 Emilian Zugaj,  Monika Staszak i Wioleta Szymczak

Uczniowie  
ZSP  
na spektaklu 
„Dachowanie” 
10 kwietnia uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych im. Stanisława Staszica  obejrzeli spektakl pt: „Da-
chowanie” w wykonaniu Bałtyckiego Teatru Dramatycz-
nego w Koszalinie. Spektakl miał na celu ostrzeżenie 
młodzieży przed zgubnym działaniem środków psycho-
aktywnych oraz konsekwencjami, jakie się z tym wiążą. 
Po obejrzeniu spektaklu młodzież dyskutowała z jednym 
z aktorów na temat jego przesłania i znaczenia. 

Ola Łopato z uczniami podstawówki 

Pyszne kanapki smakują wyśmienicie! 

Klasa IV TI podczas rozmowy po spektaklu 

Uczniowie ZSP przed spektaklem  
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

rOzKłAD JAzDY PKP

Sprzedam mieszkanie 
własnościowe w centrum 

Nowogardu o pow. 60 m2, 
IV piętro – cena 210 tys. zł. 

Tel. 608 392 453

ENDOKRYNOLOGICZNY
Lek. med. Adriana Dubińska-Walczak

specjalista chorób wewnętrznych
- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

CHORÓB CUKRZYCY I NADCIŚNIENIA
Lek. Ewa Zdawska

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista diabetolog 

GABINETY MEDYCZNE

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

pn., wt. - 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

Opiekunki  Niemcy
- Sprawdzone oferty! 
Tel. 91 506 55 55

rozkład jazdy komunikacji miejskiej
Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 7:05 8:05 11:10 12:15 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 7:06 8:06 11:11 12:16 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 7:08 8:08 11:13 12:18 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 7:09 8:10 11:14 12:19 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:11 8:12 11:16 12:21 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:12 8:14 11:17 12:22 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:13 8:15 11:18 12:23 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:15 8:17 11:20 12:25 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < < 8:18 < 12:27 < < 16:07 < <
10 Dworzec PKS < < < < < < < < < < <
11 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:16 8:19 11:21 12:29 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
12 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:17 8:20 11:22 12:30 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
13 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:18 8:21 11:23 12:31 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
14 ul. Ogrodowa < 6:20 < < 11:25 12:33 13:45 15:10 16:13 17:10 <
15 ul. Poniatowskiego < 6:21 < < 11:26 12:34 13:46 15:11 16:14 17:11 <
16 ul. Żeromskiego 5:42 6:22 7:20 8:23 11:27 12:35 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
17 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:23 7:21 8:24 11:28 12:36 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
18 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:24 7:22 8:25 11:29 12:37 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02
19 ul. Radosława 5:45 6:25 7:27 8:26 11:35 12:40 13:55 15:17 16:20 17:15 18:03

 OS. BEMA –  UL. KOŚCIUSZKI 36 -  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

z powrotem
POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 26 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:28 8:39 11:45 12:50 14:30 15:30 16:30 17:25 18:10
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:29 8:40 11:46 12:51 14:31 15:31 16:31 17:26 18:11
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:31 8:42 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:33 8:44 11:48 12:53 14:33 15:33 16:33 17:28 18:13
5 ul. Ogrodowa < 6:35 7:35 8:46 11:50 12:55 < 15:35 16:35 17:30 <
6 ul. Poniatowskiego < 6:36 7:36 8:47 11:51 12:56 < 15:36 16:36 17:31 <
7 ul. 700 Lecia 5:49 6:38 7:38 8:49 11:53 12:58 14:35 15:38 16:38 17:33 18:15
8 ul. 5-go Marca 5:51 6:40 7:40 8:51 11:55 13:00 14:37 15:40 16:40 17:35 18:17
9 ul. Kościuszki 36 5:53 6:42 7:42 8:53 11:57 13:02 14:39 15:42 16:42 17:37 18:19
10 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:43 7:43 8:54 11:58 13:03 14:40 15:43 16:43 17:38 18:20
11 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:44 7:44 8:55 11:59 13:04 14:41 15:44 16:44 17:39 18:21
12 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:45 7:45 8:56 12:00 13:05 14:42 15:45 16:45 17:40 18:22
13 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:46 7:46 8:57 12:01 13:06 14:43 15:46 16:46 17:41 18:23
14 ul. Bema 9 5:58 6:47 7:47 8:58 12:02 13:07 14:44 15:47 16:47 17:42 18:24
15 Osiedle Bema 5:59 6:48 7:48 8:59 12:03 13:11 14:45 15:48 16:48 17:43 18:25

OBJAŚNIENIA:

 UL. RADOSŁAWA –  UL. KOŚCIUSZKI 36 –   OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM
SZ 25

1
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

 DWORZEC PKS – OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM
SZ 25

1
E, F

1 Osiedle Bema 9:00
2 ul. Bema 1 9:01
3 ul. Armii Krajowej 17 9:03
4 ul. Kościuszki 36 9:04
5 ul. Wojska Polskiego 4 9:05
6 ul. Kościelna 9:06
7 Dworzec PKS 9:08

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

LP Dworce i przystanki

 OS. BEMA –  DWORZEC PKS

Os. BemA – UL. KOŚCiUszKi 36 - UL. rADOsłAWA

UL. rADOsłAWA – UL. KOŚCiUszKi 36  - Os. BemA

DWOrzeC PKs - Os. BemA Os. BemA - DWOrzeC PKs

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 11 III – 9 VI 2018

Aktualizacja wg stanu na 13 IV 2018

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

5:01 II
1

PR - R
88641

j  a  b  y

Wyszomierz 5:06, Osina 5:10, Mosty 5:16, Goleniów 5:24, Kliniska 5:33, Szczecin Dąbie 5:43, Szczecin
Zdroje 5:47, Szczecin Port Centralny 5:55 Szczecin Główny 6:00 
~ 1-5 / 2 IV, 1 V, 3 V, 31 V;

6:39 II
1

PR - R
88643

j  a  b  y

Wyszomierz 6:45, Osina 6:49, Mosty 6:54, Goleniów 7:03, Kliniska 7:14, Szczecin Dąbie 7:24, Szczecin
Zdroje 7:27 Szczecin Główny 7:41 
~ 1-6 / 2 IV, 1 V, 3 V, 31 V;

7:47 I
3

PR - R
88645

j  a  b  y

Wyszomierz 7:52, Osina 7:56, Mosty 8:02, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:08, Goleniów 8:25, 
Kliniska 8:35, Szczecin Dąbie 8:45, Szczecin Zdroje 8:55 Szczecin Główny 9:06 
~ 11 III-6 V;

7:48 II
1

PR - R
88622

j  a  b  y

Żabowo 7:55, Płoty 8:05, Baszewice 8:12, Gryfice 8:18, Gąbin 8:29, Trzebiatów 8:34, Bieczyno 
Pomorskie 8:40, Karcino 8:44, Głowaczewo 8:48, Stary Borek 8:52, Kołobrzeg Stadion 8:58

Kołobrzeg 9:04 ~ 12 III-5 V 1-6 / 14 III, 20 III, 22 III, 2 IV, 1 V, 3 V;

7:49 II
1

PR - R
88622

j  a  b  y

Żabowo 7:56, Płoty 8:06, Baszewice 8:13, Gryfice 8:19, Gąbin 8:30, Trzebiatów 8:35, Bieczyno 
Pomorskie 8:41, Karcino 8:45, Głowaczewo 8:49, Stary Borek 8:53, Kołobrzeg Stadion 8:59

Kołobrzeg 9:04 ~ 14 III; 20 III; 22 III;

7:52 BUS PR - R
88622
g  j

Żabowo 8:03, Płoty 8:19 0   j   a   b   y, Baszewice 8:35, Gryfice 8:42, Gąbin 8:52, Trzebiatów 8:57, 
Bieczyno Pomorskie 9:07, Karcino 9:11, Głowaczewo 9:15, Stary Borek 9:19, Kołobrzeg Stadion 9:25

Kołobrzeg 9:30 ~ 7 V-9 VI 1-6 / 31 V;
g = na odcinku Nowogard - Płoty

8:18 II
1

PR - R
88645

j  a  b  y

Wyszomierz 8:23, Osina 8:27, Mosty 8:33, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:39, Goleniów 8:59, 
Kliniska 9:15, Szczecin Dąbie 9:25, Szczecin Zdroje 9:28 Szczecin Główny 9:40 
~ 7 V-9 VI;

9:23 II
1

PR - R
88624
REGA

j  a  b  y

Płoty 9:38, Gryfice 9:50, Trzebiatów 10:09, Kołobrzeg Stadion 10:26 Kołobrzeg 10:30 

~ 11 III-6 V 67 + 2 IV, 1 V, 3 V;

9:27 BUS PR - R
88624
REGA
g  j

Płoty 9:53 0   j   a   b   y, Gryfice 10:14, Trzebiatów 10:29, Kołobrzeg Stadion 10:46

Kołobrzeg 10:50 ~ 12 V-9 VI 67 + 31 V;
g = na odcinku Nowogard - Płoty

10:18 II
1

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:23, Osina 10:27, Mosty 10:33, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:39, Goleniów 10:56, 
Kliniska 11:05, Szczecin Dąbie 11:15, Szczecin Zdroje 11:18, Szczecin Port Centralny 11:26

Szczecin Główny 11:31 ~ 7 V-9 VI;

10:25 II
1

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:31, Osina 10:35, Mosty 10:40, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:47, Goleniów 11:04, 
Kliniska 11:21, Szczecin Dąbie 11:31, Szczecin Zdroje 11:34, Szczecin Port Centralny 11:42

Szczecin Główny 11:47 ~ 11 III-6 V / 14 III, 22 III, 26 III;

10:26 II
1

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:31, Osina 10:35, Mosty 10:41, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:47, Goleniów 11:05, 
Kliniska 11:22, Szczecin Dąbie 11:32, Szczecin Zdroje 11:35, Szczecin Port Centralny 11:43

Szczecin Główny 11:48 ~ 14 III; 22 III; 26 III;

11:49 II
1

PR - R
88626

POMERANIA
j  a  b  y

Żabowo 11:57, Płoty 12:06, Baszewice 12:13, Gryfice 12:19, Gąbin 12:29, Trzebiatów 12:35, Bieczyno 
Pomorskie 12:41, Karcino 12:44, Kołobrzeg Stadion 12:55 Kołobrzeg 13:00 
~ 11 III-6 V;

11:53 BUS PR - R
88626

POMERANIA
g  j

Żabowo 12:04, Płoty 12:20 0   j   a   b   y, Baszewice 12:35, Gryfice 12:42, Gąbin 12:52, 
Trzebiatów 12:58, Bieczyno Pomorskie 13:04, Karcino 13:07, Kołobrzeg Stadion 13:18

Kołobrzeg 13:23 ~ 7 V-9 VI;
g = na odcinku Nowogard - Płoty

13:47 II
1

PR - R
88628

j  a  b  y

Żabowo 13:55, Płoty 14:04, Baszewice 14:25, Gryfice 14:31, Gąbin 14:42, Trzebiatów 14:47, Bieczyno 
Pomorskie 14:53, Karcino 14:57, Głowaczewo 15:01, Stary Borek 15:05, Kołobrzeg Stadion 15:11

Kołobrzeg 15:15 ~ 12 III-4 V 1-5 / 2 IV, 1 V, 3 V;

13:51 BUS PR - R
88628
g  j

Żabowo 14:02, Płoty 14:18 0   j   a   b   y, Baszewice 14:35, Gryfice 14:42, Gąbin 14:52, 
Trzebiatów 14:57, Bieczyno Pomorskie 15:03, Karcino 15:07, Głowaczewo 15:11, Stary Borek 15:15, 
Kołobrzeg Stadion 15:21 Kołobrzeg 15:25 
~ 7 V-8 VI 1-5 / 31 V;
g = na odcinku Nowogard - Płoty
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godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

14:30 II
1

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 14:35, Osina 14:39, Mosty 14:45, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:51, Goleniów 15:08, 
Kliniska 15:21, Szczecin Dąbie 15:30, Szczecin Zdroje 15:34 Szczecin Główny 15:47 
~ 11 III-6 V / 1 IV;

15:08 II
1

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 15:13, Osina 15:17, Mosty 15:23, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:29, Goleniów 15:49, 
Kliniska 15:59, Szczecin Dąbie 16:09, Szczecin Zdroje 16:15 Szczecin Główny 16:27 
~ 7 V-9 VI;

16:04 II
1

PR - R
88630

j  a  b  y

Żabowo 16:11, Płoty 16:22, Baszewice 16:29, Gryfice 16:36, Gąbin 16:46, Trzebiatów 16:51, Bieczyno 
Pomorskie 16:57, Karcino 17:01, Głowaczewo 17:05, Stary Borek 17:09, Kołobrzeg Stadion 17:15

Kołobrzeg 17:19 ~ 11 III-6 V / 1 IV;

16:20 BUS PR - R
88630
g  j

Żabowo 16:31, Płoty 16:47 0   j   a   b   y, Baszewice 17:06, Gryfice 17:13, Gąbin 17:23, 
Trzebiatów 17:29, Bieczyno Pomorskie 17:42, Karcino 17:46, Głowaczewo 17:50, Stary Borek 17:54, 
Kołobrzeg Stadion 18:00 Kołobrzeg 18:04 
~ 7 V-9 VI;
g = na odcinku Nowogard - Płoty

16:42 II
1

PR - R
88651
REGA

j  a  b  y

Wyszomierz 16:48, Osina 16:52, Mosty 16:57, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:03, Goleniów 17:21, 
Kliniska 17:32, Szczecin Dąbie 17:41, Szczecin Zdroje 17:45, Szczecin Port Centralny 17:53

Szczecin Główny 17:57 ~ 11 III-6 V;

17:12 II
1

PR - R
88651
REGA

j  a  b  y

Wyszomierz 17:17, Osina 17:21, Mosty 17:27, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:33, Goleniów 17:50, 
Kliniska 17:59, Szczecin Dąbie 18:10, Szczecin Zdroje 18:19, Szczecin Port Centralny 18:28

Szczecin Główny 18:32 ~ 7 V-9 VI;

18:01 II
1

PR - R
88632

j  a  b  y

Żabowo 18:08, Płoty 18:18, Baszewice 18:30, Gryfice 18:37, Gąbin 18:47, Trzebiatów 18:52, Bieczyno 
Pomorskie 18:58, Karcino 19:02, Głowaczewo 19:06, Stary Borek 19:10, Kołobrzeg Stadion 19:16

Kołobrzeg 19:20 ~ 11 III-6 V;

18:35 BUS PR - R
88632
g  j

Żabowo 18:46, Płoty 19:02 0   j   a   b   y, Baszewice 19:18, Gryfice 19:25, Gąbin 19:35, 
Trzebiatów 19:40, Bieczyno Pomorskie 19:46, Karcino 19:50, Głowaczewo 19:54, Stary Borek 19:58, 
Kołobrzeg Stadion 20:04 Kołobrzeg 20:09 
~ 7 V-9 VI;
g = na odcinku Nowogard - Płoty

18:41 II
1

PR - R
88653

POMERANIA
j  a  b  y

Wyszomierz 18:46, Osina 18:50, Mosty 18:56, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:02, Goleniów 19:19, 
Kliniska 19:29, Szczecin Dąbie 19:38, Szczecin Zdroje 19:42, Szczecin Port Centralny 19:50

Szczecin Główny 19:54 ~ 11 III-6 V;

18:46 I
3

PR - R
88653

POMERANIA
j  a  b  y

Wyszomierz 18:51, Osina 18:55, Mosty 19:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:07, Goleniów 19:24, 
Kliniska 19:35, Szczecin Dąbie 19:45, Szczecin Zdroje 19:49 Szczecin Główny 20:01 
~ 7 V-9 VI;

20:20 BUS PR - R
88634
g  j

Żabowo 20:31, Płoty 20:47 0   j   a   b   y, Baszewice 21:13, Gryfice 21:20, Gąbin 21:30, 
Trzebiatów 21:36, Bieczyno Pomorskie 21:42, Karcino 21:45, Głowaczewo 21:50, Stary Borek 21:53, 
Kołobrzeg Stadion 21:59 Kołobrzeg 22:04 
~ 7 V-9 VI 1-6 / 31 V;
g = na odcinku Nowogard - Płoty

20:22 II
1

PR - R
88634

j  a  b  y

Żabowo 20:29, Płoty 20:39, Baszewice 20:46, Gryfice 20:53, Gąbin 21:03, Trzebiatów 21:09, Bieczyno 
Pomorskie 21:15, Karcino 21:19, Głowaczewo 21:23, Stary Borek 21:27, Kołobrzeg Stadion 21:33

Kołobrzeg 21:37 ~ 12 III-5 V 1-6 / 2 IV, 1 V, 3 V;

22:03 II
1

PR - R
88636

j  a  b  y

Płoty 22:18, Gryfice 22:30, Trzebiatów 22:45, Kołobrzeg Stadion 23:02 Kołobrzeg 23:07 

~ 11 III-6 V 1-57;

22:07 BUS PR - R
88636
g  j

Płoty 22:33 0   j   a   b   y, Gryfice 22:54, Trzebiatów 23:09, Kołobrzeg Stadion 23:26

Kołobrzeg 23:30 ~ 7 V-8 VI 1-57;
g = na odcinku Nowogard - Płoty
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objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
g - zastępcza komunikacja autobusowa / rail 

replacement bus service
j - tylko 2 klasa / 2nd class seats only

a - wagon dostępny dla osób poruszających 
się na wózkach / wagon accessible to 
people moving on wheelchairs

b - wagon przystosowany do przewozu 
rowerów - liczba miejsc ograniczona / 
wagon adopted to the transport of 
bicycles – limited number of places

= - przewóz rowerów niemożliwy / carriage of
bicycles is not available

objaśnienia znaków / symbols
y - klimatyzacja / air conditioning

0 - zmiana usług na trasie pociągu / change 
services on the route

~ - terminy kursowania / days of operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.polregio.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased on each train, consistent with the 
terms specified by the carrier.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Carriers 
are responsible for commercial data of trains.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Infoline numbers to individual carriers:
PR - 703 20 20 20 (24h) opłata 1.29 zł/min. połączenia, 
realizator usługi Progress Plus S.C.  / 703 20 20 20 (24h) 
charge of PLN 1.29 gross/min. of each call, service provider: 
Progress Plus S.C. 

www.portalpasazera.pl Strona 3 z 3
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www.dzienniknowogardzki.pl

OgłO sze niA drob ne

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:

kontakt: 785 601 002

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy

Drewno opałowe 
liściste mieszane
 tanio sprzedam 

 506 012 706, 
506 012 704

nierUCHOmOŚCi
•	 sprzedam tanio działkę budowlaną w Ko-

ściuszkach 1202 m2. Przy działce prąd, woda, 
kanalizacja, dojazd utwardzony w pobliżu je-
ziora. 575 345 659 

•	 Do wynajęcia lokal handlowy ok. 40m2 ul. 
Kościuszki 2g Nowogard. 693 850 197

•	 Sprzedam działki budowlane w pełni uzbro-
jone. Już z planem zagospodarowania prze-
strzennego. Oszczędzasz czas i pieniądze! 
693 850 197 Najlepsze ceny w Nowogardzie, 
Osiedle Słoneczne. 

•	 Do wynajęcia pomieszczenie na biuro 28 
m2, nowogard. Ul. 700 lecia 17b. Tel. 501 
549 818

•	 sprzedam działki budowlane w Karsku 
przy drodze. 691 664 658

•	 Do wynajęcia lokal pod działalność gospo-
darczą. 609 24 58 16 

•	 Kupię działkę budowlaną w Nowogardzie 
min 15 ar 696160731

•	 Do wynajęcia lokal 22m2 ul. Rtm. Pileckiego 
2a. Tel. 694 022 406, 695 209 162 

•	 Sprzedam mieszkanie bezczynszowe M2 
56m2, Wierzbięcin 18/12. Tel. 605 470 602Wy-
najmę halę 155 m 2, tel. 600 954 709

•	 Sprzedam 1/2 domu w Wierzbięcinie. Tel. 600 
262 231

•	 Sprzedam działkę rolną 20 ha z budynkami, 
20tys/1ha do negocjacji, Taczały, gm. Resko. 
798 681 717 

•	 Sprzedam w atrakcyjnej cenie duży 
dom w centrum Dobrej, duże po-
dwórko, garaż. Tel. 508 513 824 
Zamienię dom w Dobrej na mieszkanie w No-
wogardzie, Goleniowie, Szczecinie. Tel. 508 
513 824

•	 Sprzedam mieszkanie czteropokojowe 72m2 
IV  piętro po remoncie, wyposażone. 781 011 
194

•	 Kupię mieszkanie 3 lub 4 pokoje min. 60m2. 
500 508 904 

•	 Sprzedam piętro domu do remontu. Tel. 504 
89 89 80 

•	 Sprzedam garaż 15 lutego. Tel. 605 281 226 

•	 Sprzedam działkę ogrodową (wejście od ul. 
Ogrodowej), 500 m2, murowana altana i to-
aleta, prąd, woda. Cena do uzgodnienia, tel. 
605 522 340

•	 Sprzedam mieszkanie 3 pokoje 87m2, 12 km 
od Nowogardu.Tel. 665 160 365

•	 Garaż do wynajęcia, Ogrodowa 1,  100 zł. 882 
182 143 

•	 Sprzedam mieszkanie czteropokojowe ok. 
70m2, własnościowe, bezczynszowe, I piętro. 
Tel. 797 151 416, 696 062 685

•	 Sprzedam lub wydzierżawię w Błotnym Mły-
nie 10ha ziemi rolnej tel. 668-676-788.

•	 Poszukuje mieszkania dwupokojowego 
do wynajęcia. 725 223 771 

•	 Kupię mieszkanie dwupokojowe, parter, bez 
pośredników za gotówkę. Najchętniej za to-
rami w stronę Stargardu, Dobrej. Tel. 661 722 
990

•	 Sprzedam garaż na Jana Pawła II, 21500 zł. 
609 931 915 

•	 Działki budowlane uzbrojone z warunkami 
pod zabudowę, Kościuszki. Tel. 691 180 848 

•	 Sprzedam ogród działkowy w atrakcyjnej lo-
kalizacji z widokiem na jezioro. Tel 502 642 
029 

•	 Do wynajęcia warsztat samochodowy z wy-
posażeniem. Tel. 508 070 311

•	 Wolne pokoje do wynajęcia dla pracowni-
ków na dłuższy okres. 500 827 783

•	 Do wynajęcia mieszkanie trzypokojowe ul. 
Żeromskiego, dostępne od 01.05.2018. Tel. 
884 000 435 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 47m2, 
parter, Dobra Nowogardzka. Cena do uzgod-
nienia. Tel. 513 924 475 

•	 Sprzedam dom jednorodzinny z poddaszem 
użytkowym + budynek gospodarczy + gara-
ż+ogród, powierzchnia działki 1001 m2. Tel. 
504 946 190, 507 831 353

•	 Sprzedam mieszkanie 56m2 dwupokojowe. 
Tel. 512 467 433

•	 Działki pod budowę domu do 1000 m2 przy 
ul. Asnyka w Nowogardzie, Atrakcyjna lokali-
zacja. 501 307 666

•	 Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 48m2 

parter, umeblowane. Tel. 514 147 421 

•	 Pokój do wynajęcia. 604 279 006

•	 Poszukuję mieszkania trzypokojowego do 

wynajęcia. 515 167 978 

mOTOrYzACJA
•	 Sprzedam Renault Scenic rok produkcji 99, 

poj. 2.0. Cena do uzgodnienia. 665 836 888 

•	 Stare pojazdy kupię. Tel. 600 182 682

•	 Kupię WSK z dokumentami do 1000 zł. Tel. 
605 516 508 po 20. 

•	 Sprzedam Toyotę Avensis rok 2001, stan bar-

dzo dobry nie wymaga remontu. Cena 5500 

do uzgodnienia. Tel. 696 807 922 

rOLniCTWO
•	 Orka, talerzówka ciężka siew agregatem. 

Tel. 608 01 39 95 

•	 Rzepak jary, zboża sprzedam. Tel. 502 853  
573 

•	 Grykę sprzedam i mieszalnik 1 tona. 603 467 
609 

•	 Pszenżyto jare kupię. Tel 502 853 573 

•	 Sprzedam facalię. Tel. 793 006 469 

•	 Sprzedam pszenżyto. 91 39 18 307

•	 Sprzedam śrutownik typu Bąk w zestawie z 
silnikiem 7,5 kW. Tel, 733 799 694 

•	 Sprzedam grykę. Tel. 500 841 914 

•	 PiLnie sprzedam ziemię rolną 4 ha grA-
Bin. Tel. 731 026 406 

•	 Sprzedam owies. 691 018 221 

•	 Sprzedam talerzówkę trzymetrową, podno-
szoną, hydraulicznie ciąganą, 3500 zł. Tel. 692 
608 128 

•	 Sprzedam prosięta i 20 kulek słomy suchej. 

606 576 417 

 UsłUgi
•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWANÓW, WY-

KŁADZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ SAMOCHO-
DOWEJ/ SKÓRZANEJ MATERIAŁOWEJ / PO-
ŚCIELI WEŁNIANEJ / LANOLINĄ/SPRZĄTANIE: 

CZYSZCZENIE FUG.TEL.604 373 143 , 794 229 
083.

•	 Pranie dywanów i tapicerki sprzątanie rów-
nież z użyciem pary, ROMTEX. 668 151 516

•	 Elektryk z uprawnieniami E+D. Tel. 607 289 
419 

•	 mOnTAŻ meBLi, fachowość i doświadczenie 
tel. 608 317 548,

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 715 839

•	 malowanie, montaż paneli podłogowych i 
inne drobne naprawy wykona “złota rącz-
ka”. 91 39 22 783, 784 79 22 70

•	 FirmA UsłUgOWA „zielona”. Wynajem sal 
na konferencje, zebrania, szkolenia. 91 39 
26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią działalno-
ścią przyjmie zlecenie na budowę domów 
od podstaw, przekładek dachów, docieple-
nia, układanie kostki, różne rodzaje. Tel. 607 
137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy za go-
tówkę na raty laptopy tablety telefony. Sku-
pujemy laptopy telefony. Adres Nowogard 
700Lecia 15 I piętro nad apteką tel 91-577-
53-73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlopowe: 
Niemcy, Holandia, Austria, Anglia, Belgia, 
Norwegia. Tel. 71 385 20 18, 601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróżnienie 
mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 343 638 

•	 AGENCJA REKLAMOWA VIZART, oprawianie 
prac w 2 minuty, bindowanie, wydruki, ksero, 
laminowanie, Nowogard ul. 700 lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim)Tel. 605 522 340 

•	 Przepisywanie prac (licencjackich, magister-
skich i innych), dokumentów, CV, listów mo-
tywacyjnych, Szybko, solidnie. Agencja rekla-
mowa Vizart  Nowogard ul. 700 lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim)Tel. 605 522 340.

•	 regulacja, naprawa, konserwacja okien i 
drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 668 
343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 988 735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, układanie kostki 
granitowej, polbruku. 726 403 937

•	 naprawa AgD nowogard. 698 352 406

•	 Budowa domów, ogrodzenia wolne terminy. 
Tel. 605 580 496 

•	 Solidnie, fachowo, szybko, okna i drzwi z li-
stwowaniem, wykonam każdy remont miesz-
kania. 665 715 273 

•	 Przyjmę psy na strzyżenie za niewielką opła-
tą. Skończyłam kurs groomerski. 794 902 108 

•	 Remonty, wykończenia wnętrz wykonam. 
608 364 330 

•	 Docieplanie budynków, malowanie, szpa-
chlowanie, glazura, hudraulika, regipsy, pod-
łogi, adaptacje poddaszy. Tel. 600 626 268 

•	 Budowanie z drewna. 600 182 682 

•	 Transport. Tel. 600 182 682 

•	 Dachy, wiaty, altany. Tel. 660 879 108 

•	 Przyjmę psy na strzyżenie, skończyłam kurs 
groomerski. Tel. 794 902 108

•	 remonty. 508 920 135

•	 Malowanie, szpachlowanie, tapety, panele, 

drobne naprawy. 666 047 905 

PrACA

•	 Aktivmed24.pl Opiekunki seniorów 
niemcy. Premie wakacyjne, 530555015

•	 AmBerCAre24 Opiekunki do niemiec, 
wymagany j. niemiecki komunikatywny, 
zarobki netto do 1500 euro/mies., wyjaz-
dy od zaraz, sprawdzone oferty, legalnie 
737 451 825, 737 886 919, 737 489 914

•	 spawaczy zatrudnię. Atrakcyjne wynagro-
dzenie. 503 032 234 

•	 Przyjmę do pracy ekspedientkę odpowie-
dzialną, sumienną. 797 394 807 

•	 Zatrudnię elektryków – pomocników elek-
tryków, dorywczo do prac biurowych. 606 
824 461

•	 Zatrudnię do dociepleń i elewacji z doświad-
czeniem. 782 860 130

•	 zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopo-
we niemcy, Holandia, Austria, Anglia, Bel-
gia, norwegia. Tel. 71/385 20 18, 601 75 
97 97

•	 Zatrudnię pracowników budowlanych. Tel. 
695 264 594.

•	 Przyjmę do pracy ekspedientkę odpowie-
dzialną, sumienną. 797 394 807 

•	 Zatrudnię tynkarza. 502 103 432 

•	 Zaopiekuję się osobą starszą, dzieckiem, zaj-
mę się sprzątaniem w godzinach 9.00-15.00,. 
Tel. 517 983 502 

•	 Przyjmę pracownika budowlanego. 607 654 
692

•	 Zaopiekuję się osobą starszą w życiu co-
dziennym od 9-17.00. Tel. 733 794 989

•	 Przyjmę do pracy ekspedientkę lub na staż. 
Sklep spożywczo-przemysłowy. Tel.  887 15 
12 74

•	 Przyjmę do pracy w lesie. Tel. 726 075 264  

•	 Chętnie przyjmę dorywczo osobę znającą się 
na pracach ogólnobudowlanych,- wykończe-
niowych tel. 660 206 833 

•	 Potrzebny budowlaniec-stolarz do postawie-
nia kilku elementów architektury ogrodowej. 
502 103 432

•	 PRACOWNIK magazynu zwrotów odzieży – 
Goleniów, zapewniony darmowy dojazd do 
pracy tel: 601 710 134, mail: rekrutacja@fie-
ge.pl

•	 zatrudnię pomocnika na budowę z umie-
jętnością malowania i szpachlowania. Tel. 
785 931 513 

•	 Poszukuję opiekunki do rocznego dziecka na 
pełny etat. Atrakcyjne warunki wynagrodze-
nia. Zainteresowane osoby proszę o kontakt 
– 510 100 263 

•	 Pilnie zatrudnię do prac brukarskich, 
atrakcyjne wynagrodzenie. Tel. 509 608 
831 

•	 Przyjmę do pracy murarza i pomocnika mu-
rarza. Tel. 501 549 756 

•	 Poszukuje osoby (firmy) do wykonania wy-
lewki betonowej do 100m2. Tel. 660 206 833

•	 Zatrudnię kierowcę do rozworzenia posiłków 
(najlepiej emeryt). Tel. 601 58 40 56

•	 Przystań zatrudni osobę do zbierania szkla-
nek i butelek ze stolików podczas dyskoteki 
w piątki i soboty. Tel. 601 58 40 56 

•	 Pizzeria Fantazja zatrudni kucharza lub 
absolwenta szkoły gastronomicznej. Pra-
ca przy wypieku pizzy. Tel. 509 411 799, 
570 500 750 

•	 Zatrudnię kierowcę do rozworzenia posił-

ków. 507 951 313

inne  
•	 Sprzedam drewno suche tanio. 691 848 026

•	 Drewno, bukowe, dębowe, pocięte, porą-
bane. Tel. 603 353 789 

•	 sprzedam drewno opałowe. 667 788 820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 kg. 790 285 
382

•	 Ogrodzenie ogrodowe, metalowe ramka z 
katownika w srodku zbrojene /wzor/ prento-
we wymiar 2,0m x 1,0 m+ slupek razem szt 16 
oraz furtka 90 x 90cm z zamkiem ogrodzenie 
jest jeszcze zamontowane cena za 1 kpl. 50 
zl z powodu modernizacji ogrodzenia sprze-
dam - okazja ! stan dobry tel 691 686 772

•	 Piece gazowe c.o.vaillant z niemiec dwu-
funkcyjne wiszace po przegladzie serwiso-
wym do mieszkania,domu cena od 1.200zl 
sprzedam tel 691 686 772 

•	 Piece gazowe c.o tylko ogrzewanie stoja-
ce zeliwne lub wiszace niemeckie vaillant za-
plon elektroniczny wysoka jakosc do miesz-
kania,domu,sklepu itp po przegladzie serwi-
sowym cena od 1.000 zl tel 691 686 772

•	 Sprzedam organy Yamaha YPT - 230, bardzo 
mało używane, w pudełku. tel 605 522 340

•	 Sprzedam łóżko dziecięce z szufladami, pół-
kami, z materacem - kolor szaro biały wymia-
ry: dł. 223 cm, szer. 95 cm,wys. 110 cm, oraz 
biurko do kompletu, tel. 605 522 340

•	 Sprzedam odkurzacz piorący ZELMER WOD-
NIK QUATTRO 616.6, elementy piorące nie-
używane nowe, cena do uzgodnienia, tel. 
605 522 340

•	 Sprzedam dywan, kolor brązowy jednolity, 
wymiar 3,5*2,15 m, cena do uzgodnienia, tel. 
605 522 340

•	 Przyjmę telewizor i radio. 573 943 221

•	 Kupię zbiornik na wodę z wężownicą do pod-
łączenia do kuchenki. Tel. 660 206 833

•	 Karp kroczek sprzedam. 91 39 182 97 

•	 Sprzedam łóżko piętrowe i 1 pojedyncze 
drewniane. 697 134 306 

•	 Sprzedam butlę gazową 11 kg . 500 841 914 

•	 Przyjmę czystą ziemię z wykopu. 501 307 666

•	 Sprzedam krajzegę na paski klinowe tanio. 
Tel. 781 864 872  

•	 Sprzedam rower dziewczęcy, czerwony, ba-
gażnik, koszyczek, koła 20’, cena 100 zł. Tel. 
782 434 928 

•	 Sprzedam owerlock 4-nitkowy Łucznik, ma-
szyna domowa, stan dobry, cena 350 zł. Tel. 
782 434 928

•	  Sprzedam dwa rowery damskie Olchowo 8

•	
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inFOrmATOr LOKALnY - nOWOgArD
Telefony alarmowe
Policja  - 997, 112
Komisariat Policji Nowogard - 91 57 92 316
Straż pożarna  - 998
Posterunek PSP Nowogard - 91 39 20 118
Pogotowie ratunkowe - 999
Stacja Pogotowia Ratunkowego 
w Nowogardzie - 91 43 26 103
Pogotowie gazowe  - 992
Pogotowie energetyczne - 991
Pogotowie wodn.-kanal. (PUWiS) 
 - 91 39 20 711; 994

Dyżur nocny
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna   
 - 91 39 78 430; 
 609 361 999; 
 665 283 928

Przychodnie - poradnie
Szpital - centrala - 91 39 21 356
Praxis - SZOZ - 91 39 20 787
Praxis - Centrum 
okulistyczno-optyczne - 91 39 27 272
POZ Przychodnia przyszpitalna  
 - 91 39 21 800; 
 91 39 21 806
Medyk - 91 39 22 921
PRAXIS 2 - M. Drobińska - 91 39 25 943
NZOZ “Sanus” - 91 39 26 960
NZOZ “Pro-med” - 91 39 26 740
NZOZ “Leks” - 91 39 25 525
NZOZ “Baby-med”  - 91 39 26 013
Mardent - gabinety lekarskie  
 - 91 39 22 633
Revital - Ośrodek Rehabilitacji 
i Odnowy Biologicznej - 91 39 21 467; 
 609 456 577
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne 
 - 91 39 20 926
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
dzieci, młodzieży i ich rodzin 
 - 91 39 20 743
Warsztaty terapii zajęciowej - 91 39 25 282
Zakład domowej opieki długoterminowej - 
91 39 26 531; 
 509 142 650
stomatologia
Praxis - Centrum stomatologiczne  
 - 91 39 26 999
Pracownia protetyki stomatologicznej - 
Danuta Drapikowska 91 39 26 870
Protetyka stomatologiczna 
- Elżbieta Wysocka 
i Kazimierz Trojanowski - 91 39 26 107
“Nowo-dental” B. Szulejko  
 - 91 39 21 467
“Dental - med”  - 91 39 22 098; 
 504 069 800
Lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz  
 - 91 39 25 003; 
 603 705 630
Lek. Stom. Andrzej Rynkiewicz
pogotowie stomatologiczne - 607 771 777
lek. Stom. D. Wałęga - Bąk - 604 441 609
lek. stom. A Mogilnicka - 506 606 955
lek. stom. E. Rosa - 532 512 703
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 39 26 639
lek. stom. M. Andrzejewska - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 601 736 804

Urzędy
Urząd Miejski  
 - 91 39 26 200
Biuro Obsługi Interesanta w UM  
 - 91 39 26 214
Biuro Rady w UM - 91 39 26 210

Urząd Stanu Cywilnego - 91 39 26 230
Wydział Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środow. 
 - 91 39 26 243
Wydział spraw społecznych i obywatelskich
Meldunki - 91 39 26 213
Dowody osobiste - 91 39 26 215
Zarządzanie kryzysowe - 91 39 26 234
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
Geodezji i Rolnictwa - 91 39 26 226
Wydział Rozwoju Lokalnego, 
Funduszu, Kultury i Sportu - 91 39 26 293
Wydział Inwestycji i Remontów  
 - 91 39 26 241
Biuro Podatków i Opłat - 91 39 26 217
Referat Edukacji - 91 39 25 464
Zarząd Budynków Komunalnych  
 - 91 39 26 267
Powiatowy Urząd Pracy f/Nowogard 
 - 91 39 21 376;  
 91 39 21 813
Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii - 91 39 21 118
w nagłych wypadkach - 609 740 647

Wydział Komunikacji
Rejestracja pojazdów - 91 57 92 702
Prawo jazdy - 91 57 92 703
Fax - 91 39 21 852

OPs - Ośrodek Pomocy społecznej
Kierownik - Dorota Maślana - 91 39 26 248
Świadczenia rodzinne
- A. Lalik  - 91 39 26 268
Dział usług opiekuńczych 
- B. Ziółkowska - 91 39 20 200

Poczta
ul. 3 Maja - 91 39 21 300; 
 91 39 21 183
ul. Warszawska - 91 39 20 834

nadleśnictwo nowogard - 91 39 20 640
zakład karny nowogard - 91 43 26 600

gabinety weterynaryjne
Danuta Czerwińska
ul. J. Wybickiego 2 - 91 39 23 786
Animal-Vet
ul. Zielona - 666 135 133
Janusz Soroka
ul. L. Okulickiego 6  - 570 656 616
Zdzisław Truszyński
ul. T. Kościuszki 21 - 91 39 21 801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 38 - 91 39 20 814
szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1 - 91 39 26 270
Szkoła Podstawowa nr 2 - 91 39 26 274
Szkoła Podstawowa nr 3 - 91 39 26 291
Szkoła Podstawowa nr 4 - 91 39 23 028
SP w Długołęce - 91 39 10 492
SP w Orzechowie - 91 39 10 994
SP w Strzelewie - 91 39 10 224
SP w Żabowie - 91 39 10 694
SP w Błotnie - 91 39 10 190
SP w Wierzbięcinie - 91 29 10 795
I Liceum Ogólnokształcące - 91 39 20 213
Liceum Ogólnokształcące nr II - 91 39 25 107
ZSP im. Stanisława Staszica - 91 39 21 162
Prywatne Publiczne Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych; 
Niepubliczna Szkoła Policealna  
 - 91 39 26 691
Prywatne Liceum Ogólnokształcące
 Zaoczne Centrum Edukacji Zdroje  
 - 91 39 25 494

Prywatne Policealne Studium Zawodowe  
 - 91 39 22 181
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  
 - 91 39 20 108

Przedszkola i żłobki
Przedszkole nr 1
ul. Żeromskiego - 91 39 26 286
Przedszkole nr 3
ul. J. Poniatowskiego - 91 39 26 288
Przedszkole nr 4
ul. T. Kościuszki - 91 39 26 287
Zielone Przedszkole
ul. Zielona - 91 39 26 691; 
 505 388 292
Artystyczne Przedszkole 
Kraina Fantazjiul. Gen. J. Bema - 660 797 838
“Promyczek” Specjalistyczny 
punkt przedszkolny, 
ul. Boh. Warszawy - 609 931 469
Niepubliczny Żłobek "Maluszkowo”
ul. ks. Racibora - 534 015 943
Niepubliczny “Malinowy Żłobek”
ul. Boh. Warszawy - 604 873 917

Kultura
Miejska Biblioteka Publiczna  
Dyrektor - 91 39 26 260
Czyt. dla dorosłych - 91 39 26 261
Nowogardzki Dom Kultury  
Sekretariat - 91 39 26 283
Biuro kina/ dział imprez i promocji 
 - 91 39 25 779
Kasa - 91 39 26 262

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP - 91 39 26 370; 
 506 081 328
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego   
 - 91 39 21 004
Parafia pw. MB Fatimskiej  
 - 91 39 21 592

Usługi pogrzebowe 
J. Furmańczyk, Zakład Pogrzebowy  
 - 91 39 21 767
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  
 - 692 354 065
MEMORIS Grzegorz Śmigiel - 693 230 190

Apteki
Centrum Zdrowia
ul. 700-lecia - 91 57 62 139
Majowa
ul. 3 Maja - 91 30 70 708
Cefarm
ul. Plac Wolności - 91 39 20 203
Cardia
ul. 700 - lecia - 91 39 21 330
Niebieska
ul. 15 Lutego - 91 43 26 177
Asa
ul. Warszawska - 91 39 20 494
Niebieska 2
ul. Kościuszki - 91 57 90 830
Nowa Farmacja
ul. Bohaterów Warszawy - 91 57 30 437

Taksówki - 91 39 20 260

Pomoc drogowa
Grzegorz Irzymski - 91 39 22 402; 
 601 893 944
Andrzej Słomski - 665 770 442
Krzysztof Pietrzak - 601 938 293
R&J MIX - 608 731 620

Urząd gminy
Wójt - 91 39 10 390
Kierownik USC, St. ds. obywatelskich
 i ewidencji ludności  - 508 499 549
St. ds. podatków i opłat  - 508 499 661
St. ds. zarządzania kryzysowego, obrony cy-
wilnej i ochrony środowiska  - 508 499 580
Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami  
 - 508 499 247
St. ds. obsługi organów Gminy, działalności 

gospodarczej, kultury i zdrowia  - 508 499 567
St. ds. funduszy zewnętrznych, promocji, 
turystyki i sportu  - 508 499 620
OPs - Ośrodek Pomocy społecznej
Kierownik Anna Kaliczyńska - 508 499 534
Pracownicy socjalni - 508 499 561
 508 499 483
Asystent rodziny Patrycja Bielej - 508 499 621
gminna Biblioteka Publiczna
Kierownik Krzysztof Górecki - 91 39 10 305

szkoła Podstawowa im. B. Malinowskiego
Dyrektor Tatiana Olbert - 91 39 10 389
Sekretariat - 91 39 10 380
Przychodnie
NZOZ “Proximus” - 91 39 10 310
Punkt apteczny - 91 39 11 611
Poczta - 91 39 10 323
Parafia pw. NP NMP w Osinie - 91 39 10 386

inFOrmATOr LOKALnY - OsinA
regULArnA LiniA mi KrO BU sO WA serOCKi Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40

Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)

nowogard-stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
stargard-nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D

Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 

7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

regularna linia meTrO Tel. 501 615 614
z nowogardu do szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
ze szczecina do nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PrzeWÓz OsÓB - rO mAn BiŃCzYK - Linia regularna 
 TeL. 607 310 591 

nowogard-goleniów-szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
szczecin-goleniów-nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
nowogard-Dobra now.-łobez 7.40
łobez-Dobra now.-nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

nD - szCzeCin 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

szCzeCin - nD 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

nD - resKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

resKO - nD 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

gOLCzeWO - nD 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

nD - gOLCzeWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)

nowogard - stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
stargard - nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55

A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

rOzKłAD JAzDY BU sÓW

informacja PKs 91 392 18 87 lub 91 469 83 15
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reKLAmA

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

Materiał                                      cena do 100 kg cena powyżej 100 kg
1. Miedź                   18,00 zł/kg               19,00 zł/kg
4. Mosiądz       11,00 zł/kg               11,50 zł/kg
5. Akumulatory         2,50 zł/kg                 2,70 zł/kg
6. Felgi aluminiowe        4,80 zł/kg                 5,00 zł/kg
7. Ołów          5,20 zł/kg                 5,50 zł/kg
8. Aluminium elektryczne       5,00 zł/kg                5,50 zł/kg
9. Aluminium grube        4,20 zł/kg                4,50 zł/kg
10. Aluminium niesort       3,80 zł/kg                4,00 zł/kg
Materiał                                      cena do 1000 kg cena powyżej 1000 kg
1. Złom cienki (blacha)      0,58 zł/kg                0,60 zł/kg
2. Złom gruby (wsad, żeliwo)           0,78 zł/kg                0,80 zł/kg

Skup hurtowy metali kolorowych 

Przy wadze ok. 1000 kg metali kolorowych ceny do negocjacji

Firma P.P.U.H. Oskar Bonda w Nowogardzie • ul. Nadtorowa 14b

Płatne gotówką od ręki
więcej informacji  tel. 511 444 559

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

żyto, pszenżyto, jęczmień, 
owies, rzepak, łubin, gryka, groch, 

len, kukurydzę oraz słonecznik.

Sami odbieramy, szybka płatność, 
konkurencyjne ceny.

Wapno nawozowe granulowane
w najlepszej cenie na rynku. 

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B

e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl

Skup zbóż: 
91 43 57 720, 602 21 21 25

Transport: 662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160

mistrzostwa strefy Polski zachodniej – i runda, Chojna

KM Cisy inauguruje sezon
W niedzielę (15 kwietnia), na torze motocrossowym w Chojnie została rozegrana I Runda Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej oraz I Runda Mistrzostw 
Polski Quadów. Klub Motorowy Cisy Nowogard reprezentowało czterech zawodników, którzy zaprezentowali się z przyzwoitej strony. 

W I Rundzie Mistrzostw Pol-
ski w klasie MX Quad Open KM 
Cisy Nowogard reprezentował To-
masz Jamroży. W treningu kwali-
fikacyjnym wystartowało 20 za-
wodników, pośród których To-
masz Jamroży uplasował się na 
6. pozycji, wykręcając najlepszy 
czas podczas 4 okrążenia. Podob-
nie było w decydującej rozgrywce. 

W pierwszym wyścigu zawodnik 
KM Cisy przejechał 13 okrążeń i 
zakończył rywalizację z czasem 
27:35.523, który uplasował go na 
5. miejscu. W drugim biegu To-
masz Jamroży pokonał 12 okrążeń 
i z czasem 26:54.870 został sklasy-
fikowany na 6. lokacie. W sumie w 
tych zawodach reprezentant KM 
Cisy zgromadził 51 punktów i w 

klasyfikacji indywidualnej zajął 
6. miejsce. Dwóch naszych repre-
zentantów wystartowało w klasie 
MX Masters, a byli nimi Krzysztof 
Paszek i Mirosław Tomczyk. W 
treningu kwalifikacyjnym starto-
wało 36 zawodników. W połowie 
stawki uplasował się Krzysztof Pa-
szek, który w drugim okrążeniu 
uzyskał 18 czas. Gorzej zaprezen-

tował się Mirosław Tomczyk, któ-
ry został sklasyfikowany na ostat-
niej pozycji. W pierwszym wy-
ścigu Krzysztof Paszek zdołał po-
konać 9 okrążeń i z wynikiem 
20:25.889 został sklasyfikowany 
na 23. pozycji. Z kolei Mirosław 
Tomczyk przejechał 8 okrążeń i z 
wynikiem 22:10.654 zajął 35. lo-
katę. W wyścigu drugim zdecy-
dowanie lepiej zaprezentował się 
Krzysztof Paszek. Zawodnik KM 
Cisy po ambitnej walce uzyskał 
czas 19:57.972, i po przejechaniu 9 
okrążeń zajął ostatecznie 17. miej-
sce. Mirosław Tomczyk do końca 
walczył o największą liczbę punk-
tów, jednak ponownie znalazł się 
na końcu stawki. W klasyfikacji 
indywidualnej zawodów Krzysz-
tof Paszek zgromadził 42 punkty 
i zajął 20. pozycję, natomiast Mi-
rosław Tomczyk z liczbą 13 punk-
tów na koncie został sklasyfiko-
wany na 34. pozycji. Ostatnim re-
prezentantem KM Cisy Nowo-
gard był Tomasz Litwin, który 
startował w klasie MX1C. Tomasz 
Litwin systematycznie się rozkrę-
cał, najpierw w treningu kwalifi-

kacyjnym wykręcił w swoim dru-
gim okrążeniu 21 czas. W wyścigu 
pierwszym reprezentant KM Cisy 
walczył w stawce 40 zawodników. 
Tomasz Litwin pokonał 10 okrą-
żeń uzyskując czas 22:05.833, któ-
ry sklasyfikował go na 19. miej-
scu. W drugim biegu było jesz-
cze lepiej. Zawodnik KM Cisy 10 
okrążeń przejechał z wynikiem 
22:20.712, co pozwoliło mu zająć 
15. miejsce. W sumie w klasyfi-
kacji indywidualnej zawodów To-
masz Litwin wywalczył 48 punk-
tów, dzięki czemu zajął przyzwo-
ite 13. miejsce. Dodajmy, że starty 
zawodników KM Cisy to nie były 
jedyne nowogardzkie akcenty na 
torze w Chojnie. Sędzią głównym 
zawodów był Wiesław Smietjuch, 
natomiast Stanisław Pyrzyński był 
sędzią startu. 

KR     

Podczas zawodów na torze w Chojnie Klub Motorowy Cisy reprezentowało 4 zawodników.

reKLAmA
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SINBAD - codziennie z Nowogardu
Bilety na przejazdy zagraniczne

WIELKIE OTWARCIE

reklama reklama

Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

Piątek 
20 kwietnia 2018 r. 
Nr 31 (2659)
nakład 3000 
Rok XXV   ISSN 1897-2640 

Cena 2,00 zł 
(w tym 5% VAT)

Firma z branży rolnej  Sprzedaż 
nawozów

Kontakt: 600 374 274

1. ASL- 80 kg N i 90 kg S 
    (zamiennik RSM)
- cena 110 zł za tonę w Redle
- cena 130 zł za tonę z dowozem 
   do 30 km od Redła
- 1,38 zł za 1 kg azotu - najtańszy azot 
  na rynku !! (1 kg azotu z dowozem 1,63 zł)
2. AHSL-180 kg N i 60 kg S 
  (zamiennik RSM)
- cena 415 zł za tonę w Redle
- cena 435 zł za tonę z dowozem 
  do 30 km od Redła
3. Humus (zamiennik obornika):
- cena 45 zł z dostawą
- około 9 kg N, 7 kg P, 4 kg K
- ph-9 * Wszystkie podane ceny są cenami netto

4. Humus słomiany 
  (zamiennik obornika):
- cena 33 zł za tonę z dostawą
- około 6 kg N, 3 kg P, 7 kg K
- ph-9
5. Obornik bydlęcy:
-cena 45 zł z dostawą
6. NPK Garrest 
    (zamiennik gnojowicy):
- cena 30 zł z usługą rozlewania 
  do 10 km od Redła (możliwość 
   rozlewania w dalszych 
   lokalizacjach)
- około 6 kg N, 3 kg P, 3 Kg K

Firma z branży rolnej  

Usługi rolnicze

Kontakt: 600 374 274
* Wszystkie podane ceny są cenami netto

1. Opryskiwacz:
   - cena 55-50 zł za hektar (jednorazowy przejazd)
2. Kultywator:
   - cena 240-245 zł za hektar
3. Rozrzutnik razem z ładowarką - obornik/humus:
  - 5-8 ton- 85-80 zł za hektar
  - 10 ton- 105-100 zł za hektar
  - 15 ton- 155-150 zł za hektar 
  - 20 ton- 205-200 zł za hektar
4. Rozrzutnik razem z ładowarką - wapno:
  - do 5 ton- 85-80 zł za hektar
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s. 3

tel. 91 392 14 67
kom. 695 264 677

Nowogard, ul. 3 Maja 46 • www.nowodental.pl

sedacja gazem rozweselającym
stomatologia mikroskopowa

Kompleksowe leczenie dentystyczne
oferują w Klinice Nowo-Dental lekarze specjaliści:

stomatolog dziecięcy, periodontolog, chirurg,
stomatolodzy ogólni, implantolog

WIOSENNA PROMOCJA NA WYBIELANIE ZĘBÓW
ortodoncja, implanty
nowoczesna protetyka

Uwaga zmiany 
funkcjonowania 
KANCELARII 

RADOSŁAW GÓRSKI 
Dyżury w Nowogardzie 

odbywają się w kancelarii 
przy ul. 700 lecia 24/5 

w każdy wtorek i czwartek 
od 17.00 do 20.00, 

a w innych godzinach i terminach 
po telefonicznym uzgodnieniu. 

nowy nr tel. do biura w Nowogardzie: 
+48 91 578 49 01; +48 600 071 236

s. 5

Firma z Nowogardu

TEL. 789 217 626
CV proszę wysyłać na adres e-mail: 
praca.nowogard@onet.pl

Oferujemy:
- zarobki 4600 zł netto, 
  dla emeryta 4800 zł netto,
  możliwość zatrudnienia na 1/2 etatu
- umowa na czas niekreślony 
Wymagania:
- aktualne prawo jazdy kat. C+E 
- doświadczenie w prowadzeniu 
  pojazdów
- świadectwo kwali�kacji zawodowej
- aktualne orzeczenie psychologiczne 
- karta kierowcy

ZATRUDNI
kierowcę C+E

Zatrudnię  
osoby z doświadczeniem  

do nowo otwierającego się 
lokalu gastronomicznego  

tel: 601 410 459

20 kwietnia
(piątek)

ul. Boh. Warszawy 7a/1
NOWOGARD 

(vis a vis Biedronki)

od 20-27 kwietnia

godzina 9.00

(przez tydzień)
20%

„TYGODNIOWA PROMOCJA”

Odzież, bielizna, 
odzież ciążowa, galanteria, 
obuwie, biżuteria, zegarki, 

kosmetyki, zabawki, 
drobne AGD, pościele, �rany

 Mężczyzna utonął w szambie s. 2

s. 2

"To próba zniszczenia 
naszego Ośrodka..."

3-dniowe 
zmagania
gimnazjalistów

"Kilka osób 
zemdlało..."
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Straży Pożarnej

Śmigiel Ryszard

ŚR

KOMPLEKSOWE  USŁUGI
& ŚMIGIEL

Zakład Kamieniarski
- Nagrobki - Grobowce - Parapety - Schody

Kwiaciarnia
- Znicze - Kwiaty - Wiązanki - Wieńce

Tel. 601 595 069, 91 392 18 14
     e-mail: puhp.smigiel@wp.pl
   www.kamieniarstwo-smigiel.pl

Korzystając z naszych usług pogrzebowych zyskasz
-10%  RABATU  NA  USŁUGI  KAMIENIARSKIE

UL. CMENTARNA 3,  72-200 NOWOGARD

       Usługi Pogrzebowe 
        Grzegorz Śmigiel
- Trumny - Urny - Ekshumacje - Przewozy
         Obudowy - Krzyże - Tabliczki

Kontakt całodobowy: 693 230 190
      e-mail: memoris.zp@o2.pl
            www.memoris.eu

reklama

Tragedia w Dąbrowie 
Nowogardzkiej 

Mężczyzna utonął  
w szambie 
W miniony wtorek, 17 kwietnia, ok. godz. 18.00, w dąbro-
wie nowogardzkiej doszło do tragicznego zdarzenia. Jeden 
z mieszkańców wsi, 71-letni mężczyzna, utonął w przydo-
mowym szambie. 

Mężczyznę odnalazł jego zna-
jomy. – Wszedłem, a Bronka nie 
było w domu, zacząłem go szu-
kać i zobaczyłem wystające z 
szamba nogi, zacząłem krzyczeć 
po sąsiadów, próbowałem go wy-
ciągnąć, ale było ciężko. On był 
dość dobrze zbudowanym męż-
czyzną. Strasznie to przeżyłem – 
mówi pan Waldemar, mieszka-
niec Dąbrowy Nowogardzkiej. 

Jak wynika z naszych informa-
cji okoliczności śmierci mężczy-
zny wyjaśnia Prokuratura Re-
jonowa w Goleniowie. Niestety 
nie udało nam się do zamknię-
cia bieżącego numeru gazety do-
wiedzieć, czy śledczy ustalili już, 
jak mogło dojść do tej tragedii. 
Nieoficjalnie wiadomo tylko, że 
mężczyzna mógł samodzielnie 

próbować opróżnić zawartość 
szamba, które było już znacz-
nie wypełnione. Gdy się nachy-
lił, zasłabł od niebezpiecznych 
oparów wydobywających się ze 
zbiornika. 

Mężczyzna mieszkał od lat 
w Dąbrowie Nowogardzkiej, 
ale pochodził z Dębic. Tu prze-
prowadził się po śmierci rodzi-
ców swojego zięcia, aby pilno-
wać i dbać o całą nieruchomość. 
Był samotny. Pytani przez nas 
mieszkańcy mówią, że nigdy ni-
komu nie wadził. Są zasmuce-
ni, że mężczyzna zmarł w taki 
sposób. – Marna śmierć- sko-
mentowała starsza kobieta, któ-
rą spotkaliśmy w pobliżu pose-
sji, gdzie doszło do tragedii.  

MS

egzaminy gimnazjalne 

trzydniowy maraton wiedzy 
W środę język polski, historia i WOS, w czwartek przyroda i matematyka, w piątek języki obce 
- to trzydniowy harmonogram egzaminu, do jakiego w tym tygodniu przystąpili gimnazjaliści. 

Zgodnie z regulaminem, jak 
co roku egzaminy rozpoczynały 
się o godz. 9.00. Uczniowie mu-
sieli jednak stawić się już kilka-
dziesiąt minut wcześniej, aby 
wylosować numerek, a następnie 
pobrać przypisywany im kod z 
nr PESEL, który później nakleja-
li na otrzymane arkusze egzami-
nacyjne. I tu, podobnie jak przy 
egzaminie maturalnym, same ar-
kusze z pytaniami są dostarczane 
do szkoły przez Centralną Komi-
sję Egzaminacyjną i są pobiera-
ne z sejfu w obecności przedsta-
wicieli zdajających (uczniów) i 

przewodniczącego zespołu nad-
zorującego przebieg egzaminu 
(zwykle dyrektor).  Następnie te-
sty są rozdawane uczniom, któ-
rzy już czekają na sali. 

W Gimnazjum nr 2 w Nowo-
gardzie, przy ul. Boh. Warszawy 
do egzaminu przystąpiło 98 gim-
nazjalistów. Przed rozpoczęciem 
drugiego dnia egzaminu odwie-
dziliśmy szkołę, aby sprawdzić 
jak przebiegają testy. 

- Pierwszy dzień egzaminu 
przebiegł bez zakłóceń. Ucznio-
wie mówili, że pytania były przy-
jemne, zarówno, jeśli chodzi o 
test, jak i prace do napisania, w 
której trzeba było scharaktery-
zować wybranego bohatera li-
terackiego. Uczniowie wycho-
dzili jednak z sali zadowoleni - 
mówi Anna Nowosielska, dyrek-
tor Gimnazjum nr 2 w Nowogar-
dzie. 

A co o wrażeniach z pierwsze-
go dnia powiedzieli nam sami 
uczniowie i jakie nastroje towa-
rzyszyły im przed przystąpie-
niem do napisanie testów z czę-
ści matematyczno-przyrodni-
czej?

- Mam nadzieję, że poszło mi 
dobrze, nie stresuję się egzami-
nami. Nie przygotowywałam 

się w zasadzie wcale, wystarczy 
mi wiedza, którą zgromadziłam 
przez ostatnie 3 lata - mówi Wik-
toria Pabisiak. 

- Wczoraj było znośnie, zasko-
czyła mnie trochę ta charaktery-
styka. Dzisiaj obawiam się naj-
bardziej matematyki. Do egza-
minu przygotowywałem się dość 
długo - mówi Jakub Głąbecki. 

Dzisiaj tj. w piątek, 20 kwiet-
nia, uczniowie będą jeszcze mu-
sieli napisać test z wybranego 
przez siebie języka obcego. 

Wyniki egzaminu gimnazjal-

nego 2018 zostaną ogłoszone 16 
czerwca. Dobry wynik na egza-
minie gimnazjalnym to prze-
pustka do szkoły średniej. 

W trzech gimnazjach, jakie 
działają w Nowogardzie do eg-
zaminu przystąpiło około 200 
uczniów. 

Marcin Simiński 

W Gimnazjum nr 2 do egzaminu przystąpiło 98 osób

Nastroje przed rozpoczęciem drugiego dnia egzaminu były pozytywne - pierwsza 
na zdjęciu Wiktoria Pabisiak, uczennica klasy 3 c

12-04-2018 Godz. 19:49
Nowogard, pożar opuszczonej 

altanki i suchej trawy.
13-04-2018godz.  09:36
Nowogard, ul. Księcia Józefa Po-

niatowskiego. Wezwanie w związ-
ku z wydobywającym się dymem 
spod drzwi na klatkę schodową. 

Po dojeździe na miejsce właściciel 
otworzył drzwi. Przyczyną zady-
mienia była przypalona potrawa. 

17-04-2018 godz. 18:18
Dąbrowa Nowogardzka. Męż-

czyzna w zbiorniku na nieczysto-
ści (przydomowe szambo)- bez 
oznak życia. 

18-04-2018 godz. 06:12
Osina. Zasłabnięcie kobiety po 

zdarzeniu związanym ze zwięk-
szoną zawartością CO w mieszka-
niu. 

KP PSP Goleniów

Uczniowie oraz dyrekcja (L. Becela oraz A. Nowosielska) sprawdzają, czy dostarczo-
ne przez CKE arkusze z pytaniami nie zostały naruszone
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Kolejny przykład odwróconej hierarchii potrzeb

W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reklama

reklama reklama

reklama

11 kg, 33 kg 
z propan butanem, 

propanem 
a także do zasilania 
wózków widłowych.

Zapraszamy 
do stałej współpracy 

tel. 606 930 398
 www.gazak.pl 

Wymiana butli

BaDaNIa 
PSYCHOlOGICZNe  

DLA KIEROWCÓW 
kat. C, C+E i D. 

Tel. 794 669 811

ZaTruDNImY 
diagnostę samochodowego  

z uprawnieniami lub kandydata 
– oferujemy pomoc w zdobyciu uprawnień 

i atrakcyjne zarobki. 
Informacje pod nr tel. 601 275 900 

Auto naprawa
ul. Wojska Polskiego 13 

Tel. 662 091 018 
505 43 23 46

u nas jak zwykle na odwrót 

rowerem jezioro „objedziem” dookoła,  
a na pieszo „pójdziem” do Warnkowa
Gmina nowogard, jako jedna wśród kilkunastu innych gmin, otrzymała w tym tygodniu decyzję o dofinansowaniu z programu unijnego, tzw. ścieżki ro-
werowej wokół jeziora. Kilka osób zemdlało po tej informacji z zachwytu- nie podano, kto je cucił osobiście.  

Projekt finansowania ścieżki 
rowerowej wokół jeziora trafił 
na Radę Miejską już w poprzed-
nim rozdaniu budżetowym. Po-
nieważ burmistrz chciał wy-
konywać tę inwestycję w cało-
ści z pieniędzy gminnych (oko-
ło 3 mln złotych), to radni te-
mat zdjęli zalecając burmistrzo-
wi starania się o fundusze ze-
wnętrzne. W tych dniach Mar-
szałek rozdzielał kolejną tran-
szę dofinasowań w ramach unij-
nych programów, na którą tym 
razem załapał się, wśród kilku-
nastu wniosków innych gmin, 
także nowogardzki wniosek 
ścieżki rowerowej wokół jezio-
ra. Oczywiście żadnych szans 
na „załapanie się” nie miały 
wnioski dotyczące pozostałych 
nowogardzkich ścieżek rowero-
wych, i to tych o dużym znacze-
niu komunikacyjnym, a zwłasz-
cza niezbędnych z powodów 
bezpieczeństwa. Chodzi o po-
stulowane przez radnych ścież-
ki rowerowe przy ulicach pro-
wadzących w stronę Warnko-
wa, Długołęki, Kulic czy Woj-
cieszyna.  Nie miały te wnio-
ski żadnych szans, ponieważ nie 
zostały, przez jedynego upraw-

nionego, czyli burmistrza, przy-
gotowane.  Tak więc rowerzyści 
udający się do pracy, szkoły, czy 
w innych celach, ulicami w kie-
runku miejscowości wyżej wy-
mienionych, będą nadal przeci-
skać się jezdnią ogólną, wśród 
licznych pojazdów mechanicz-
nych, narażeni na potrącenia w 
wyniku zderzenie np. z TIR- em 
(w najlepszym wypadku ze sku-
terem) bądź gnać, niezgodnie z 
prawem, po chodniku (oczywi-
ście tam, gdzie on jest) stano-
wiąc zagrożenie dla pieszych. 
Natomiast rowerzyści urządza-

jący rekreacje wokół jeziora, 
otrzymają za „jedyne 3 miliony 
złotych” komfortową utwardzo-
ną rowerostradę, i to nie bar-
dzo wiadomo, po co?-  tak jak-
by dotychczas tej rekreacji nie 
mogli z powodzeniem tu usku-
teczniać.  Przypomnijmy oczy-
wistość - rekreacja w tym miej-
scu polega na kontakcie z natu-
rą a nie na kontakcie z asfaltem 
ścieżki rowerowej. Porównu-
jąc zaś bezpieczeństwo to „śmi-
gając” taką komfortowo ubitą 
jezdnią, w kółko wokół jezior-
ka, rowerzyści Ci nadal, jak do-

tychczas, narażeni są na zde-
rzenia, co najwyżej z jakąś sar-
ną-, więc w tym zakresie popra-
wa bezpieczeństwa nie nastę-
puj.  Sami natomiast będą sta-
nowić zagrożenie dla spaceru-
jących tam również pieszych w 
znacznie większym stopniu jak 
dotychczas – po prostu dlate-
go, że będą o wiele szybciej mo-
gli jechać po utwardzonej po-
wierzchni (już zapowiadają nie-
którzy, jak to sobie niebawem 
„pohulają”). Jest jeszcze kilka 
innych argumentów, w tym śro-
dowiskowych świadczących o 
tym, że pomysł ścieżki rowero-
wej wokół jeziora, w tym czasie, 
w tym kształcie projektowym i 
w innych znanych okoliczno-
ściach miejsca, czasu, przyczy-
ny, to głupota niemała.  Aby 
jednak nie strzępić języka nada-

remno logiczną „wyższą szko-
łą jazdy”, pozostańmy przy wy-
mienionych już uwarunkowa-
niach „łopatologicznych” – bę-
dzie, z publicznych pieniędzy 
(pieniądze od marszałka też są 
publiczne!), wykonywana ścież-
ka rowerowa wokół jeziora i bę-
dzie wykonywana kosztem nie 
realizowania ścieżek dla rowe-
rzystów zmierzających do Dłu-
gołęki, Warnkowa (dalej Kar-
ska), Kulic (dalej Wierzbięci-
na), Wojcieszyna… Jak można 
nazwać kogoś, kto tak absurdal-
nie ustawia hierarchię potrzeb 
i tak zarządza publicznym gro-
szem…? Pytanie to dla myślą-
cych jest retoryczne. Mimo to 
są też tacy mdlejący z zachwytu 
- chyba nawet po ocuceniu nie 
wiedzą, z czego się cieszą.  

sm

Ta wyasfaltowana, w tym tygodniu, droga wzdłuż płotu działek przy 3 Maja znajdo-
wała się w całkiem przyzwoitym stanie

Jednocześnie podstawowa droga do kilkunastu posesji przy ul. Sikorskiego od 
wielu lat pozostaje zaniedbana
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Kłamstwo katyńskie - 
kłamstwo założycielskie  

1. Od 2010 roku, każdy 10 kwiet-
nia zdominowany jest w prze-
strzeni publicznej wspomnienia-
mi katastrofy smoleńskiej.  Jakby 
na drugi plan zeszła także kwiet-
niowa rocznica innego tragiczne-
go wydarzenia, a jeśli można w 
ogóle tak wartościować tragedie, 
to wydarzenia znacznie bardziej 
znamiennego w skutki.  3 kwietnia 
1940 roku, NKWD rozpoczęło li-
kwidację obozów dla polskich ofi-
cerów w Kozielsku, Starobielsku i 
Ostaszkowie. W ciągu sześciu ty-
godni rozstrzelano 14 587 jeńców. 
Zamordowano również ok. 7 300 
Polaków przetrzymywanych w 
więzieniach na obszarze przedwo-
jennych wschodnich województw 
Rzeczypospolitej.

2.  Ta sowiecka okrutna i nie-
wytłumaczalna niczym zbrod-
nia, od początku została nazna-
czona także haniebnymi kłam-
stwami. Sprawcy będąc zapew-
ne świadomi potworności, jakiej 
się dopuszczają i świadomi oczy-
wistej reakcji na nią cywilizowa-
nego świata otoczyli to zbiorowe 
i metodyczne morderstwo zasło-
ną fałszu. Najpierw Stalin kłamał, 
że nie wie, co się stało z polskimi 
jeńcami wojennymi (mówił np. że 
rzekomo uciekli do Mandżurii), a 
potem, gdy Niemcy odkryli gro-
by ofiar, to sowieci oskarżyli o do-
konanie zbrodni właśnie Rzeszę 
Niemiecką - notabene swoją dwu-
letnią wspólniczkę w rozpętaniu 
okrucieństwach i grabieży II Woj-
ny Światowej.  

3. To kłamstwo zwane kłam-
stwem katyńskim stało się w póź-
niejszych latach obowiązującą wy-
kładnią dziejów najnowszych tak-
że w PRL. Dlatego dla powojennej 
polskiej komuny rządzącej ciałami 
i dobrami rzeczowymi Polaków i 
rządzącej prawem okupanta pol-
skim państwem, kłamstwo to stało 
się jednym z kluczowych elemen-
tów komuszego mitu założyciel-
skiego i takim jest do dzisiaj. To 
kłamstwo to jakby kolejna zbrod-
nia, po fizycznym unicestwieniu 
polskiej elity.   Zbrodnia na spra-
wiedliwości, prawdzie, należnej 
bohaterom pamięci i wdzięczno-

ści, to zbrodnia w końcu na zwy-
klej przyzwoitości. Zbrodnia po-
ciągająca także za sobą prześla-
dowania wszystkich, którzy nie 
chcieli się podporządkować urzę-
dowej logice tego kłamstwa. Dzi-
siaj w 78 rocznicę Katynia przy-
pomnijmy jedną z postaci, zwy-
kłej obywatelki, która za wierność 
prawdzie Katynia zapłaciła w PRL 
osobistą wysoką cenę.

4. Maria Odyniec - nauczy-
cielka szkoły budowy okrętów w 
Gdyni w 1951 r. została areszto-
wana przez Urząd Bezpieczeństwa 
po tym, jak rozmawiała z ucznia-
mi na temat Katynia, gen. Sikor-
skiego i Armii Krajowej. Zosta-
ła skazana na pięć lat więzienia. 
Marię Odyniec oskarżono o to, że 
„nawoływała uczniów do czynów 
skierowanych przeciwko jedno-
ści sojuszniczej Państwa Polskie-
go z Państwem sprzymierzonym 
ZSRR, oddziałując na ich psychi-
kę wypowiedziami szkalującymi 
Związek Radziecki i jego Armię”.  
Maria Odyniec, urodziła się 2 li-
stopada 1914 roku w Bochni. Była 
córką Jana Naturskiego, inżynie-
ra górnictwa naftowego i Janiny z 
domu Górskiej. W 1922 r. rozpo-
częła naukę w szkole powszechnej 
Towarzystwa Szkoły Ludowej, a od 
1924 r. w prywatnej szkole urszu-
lanek. Kontynuowała ją w gimna-
zjum urszulanek. W latach 1933–
1938 studiowała na Uniwersyte-
cie Jagiellońskim na wydziale fi-
lozofii. Należała do Związku Aka-
demickiego Młodzież Wszechpol-
ska. W listopadzie 1937 r. obroni-
ła pracę magisterską pod kierun-
kiem prof. Władysława Konop-
czyńskiego, której tematem była 
Genowefa z Ogińskich Brzostow-
ska, konfederatka barska. Po od-
byciu praktyk nauczycielskich i 
zdaniu egzaminu z pedagogiki w 
1938 r. uzyskała dyplom magi-
stra filozofii i uprawnienia do na-
uczania historii. W 1938 r. wyszła 
za mąż za Tadeusza Szefera, pra-
cownika Referatu Morskiego Izby 
Przemysłowo-Handlowej w Gdy-
ni. Po wybuchu wojny wróciła do 
Krakowa. Jej mąż, wzięty do nie-
woli przez Armię Czerwoną, zo-
stał przewieziony do obozu w Sta-
robielsku i w 1940 r. zamordowa-
ny w Charkowie.  Maria Odyniec 
w 1939 r. rozpoczęła działalność 
konspiracyjną. Odbierała, tłuma-
czyła i powielała komunikaty ra-
diowe, przechowywała pieniądze i 
fałszywe dokumenty dla członków 
Stronnictwa Narodowego i Związ-

ku Akademickiego Młodzieży 
Wszechpolskiej, którzy przedzie-
rali się na Węgry. W latach 1940–
44 prowadziła tajne nauczanie w 
klasztorze albertynek w Boch-
ni. Od 1943 r. pracowała w dzia-
le kulturalno-oświatowym Na-
rodowej Organizacji Wojskowej 
Kobiet. W okresie okupacji, jako 
„Piotr” publikowała w konspira-
cyjnym piśmie „Szczerbiec” m. in. 
poezję.  Po wojnie zamieszkała w 
Gdyni. W maju 1945 r. otrzyma-
ła nominację na nauczyciela szkół 
średnich. W latach 1945–1949 r. 
uczyła w Prywatnym Żeńskim Li-
ceum s.s. Urszulanek Unii Rzym-
skiej Zakonu św. Urszuli w Gdy-
ni. Równocześnie zgodnie z na-
kazem pracy była nauczycielką 
w szkołach państwowych, m.in. 
wieczorowym Gimnazjum i Li-
ceum Organizacji Młodzieży To-
warzystwa Uniwersytetu Robot-
niczego w Gdyni, 11-letniej szko-
le ogólnokształcącej w Pucku, Li-
ceum i Gimnazjum Mechaniczno-
-Elektrycznym w Gdyni. Współ-
pracowała z redakcją „Dzienni-
ka Bałtyckiego”, publikując poezję 
i prozę. W 1948 r. wyszła ponow-
nie za mąż za gdyńskiego adwoka-
ta Edmunda Odyńca. W grudniu 
1951 r. została aresztowana przez 
Urząd Bezpieczeństwa po tym, jak 
rozmawiała z uczniami Zasadni-
czej Szkoły Zawodowej Budowy 
Okrętów w Gdyni na temat Ka-
tynia, generała Sikorskiego i Ar-
mii Krajowej. Skazana przez Woj-
skowy Sąd Rejonowy w Gdań-
sku na 2 lata, a po rewizji i po-
nownym rozpatrzeniu sprawy na 
5 lat więzienia, do kwietnia 1954 
r. przebywała w więzieniach ko-
biecych w Gdańsku, Grudziądzu, 
Brzegu nad Odrą oraz Kluczbor-
ku. W latach 1955–1957 praco-
wała w Bibliotece Polskiej Aka-
demii Nauk w Gdańsku, w tym 
czasie napisała monografię oliw-
skich organów, wydaną w 1958 r. 
przez Gdańskie Towarzystwo Na-
ukowe. W 1957 r. wróciła do pra-
cy pedagogicznej, uczyła   w Pań-
stwowym Technikum Łączności 
w Gdańsku (1957–1960), w Za-
sadniczej Szkole Zawodowej nr 2 
w Gdyni (1960–1962), w Techni-
kum Chłodniczym (1962–1973). 
W 1970 r. przeszła na emeryturę.

Marek Słomski

Życiorys Mari Odyniec oprac. na postawie: 
Małgorzata Smyl, „Maria Odyniec – wspo-
mnienia znad morza i nie tylko”, oraz akt 
przechowywanych w Oddziałowym Archi-
wum IPN w Gdańsku.

Nasz felieton
Z ostatniej chwili:  
wyborów u nas nie będzie!

Wybiorą go przez 
aklamację
W związku z przytłaczającym pasmem sukcesów obecne-
go burmistrza, przygotowywane są konsultacje społeczne, 
w których obywatele zadecydują, czy przeprowadzać kosz-
towne wszak wybory na burmistrza, czy też potwierdzić wy-
bór obecnego przez aklamację. 

 To bardzo dobry pomysł - 
mówi DN p. Zenek- zajmijmy się 
robotą, a nie głupotami - doda-
je z pasją.  Pani Gertruda wtrą-
ca do tego przenikliwą i głęboką 
w mądrości udowej uwagę: jak 
ktoś raz został wybrany to niech 
tak zostanie, po co to zmieniać, 
a jak nie trzeba zmieniać to, po 
co wybory, po co marnować czas 
i pieniądze?...  Prawdziwy en-
tuzjazm pomysł ten wywołał w 
szeregach lokalnego SLD.   I to 
nie tylko dlatego, że miejscowej 
klice daje to (wynik konsultacji, 
co oczywiste, będzie wszak na 
tak) kolejne lata bezpiecznego 
trwania przy korycie bez jakiej-
kolwiek konkurencji do strawy, 
ale również dlatego, że oznacza 
on potwierdzenie, niesłusznie 
sponiewieranych w ostatnich la-
tach, PRL-owskich odkryć so-
cjologicznych. - Samo społeczeń-
stwo przyznaje nam historyczną 
rację - mówi DN były zlew chcą-
cy zachować anonimowość- jak 
partia nasza kogoś postawi, to 
jest to strzał w tzw. w dziesiąt-
kę –a jako wojskowy na strze-
laniu się znam- i żadne wybory 
wówczas nie są potrzebne. My-
śmy to w PRL już wiedzieli, kon-
sekwentnie realizowali i ludziom 

d…y wyborami wolnymi nie za-
wracali- kończy dosadnie.  Or-
ganizatorzy konsultacji, zgod-
nie z uświęconą dyrektywą tra-
dycją, już mają gotowe protoko-
ły końcowe z wynikami - nie-
mniej jednak, w ramach podbu-
dowania ego klasy robotniczej 
(to też wynalazki PRL) słodzą 
elektoratowi:, dlatego w najbliż-
szych dniach do Państwa drzwi 
zapukają ankieterzy… czytamy 
w agitce - Wasza decyzja, Wasz 
głos w tej sprawie będzie wiążą-
cy i ostateczny. Prosimy Państwa 
o wypowiedź…

Od redakcji: tekst ten stanowi 
oczywiście literacką fikcję, nato-
miast komentuje on jak najbar-
dziej realne zdarzenia i okolicz-
ności i słowa, w tym komentu-
je łamanie prawa w „komucho-
wie” i robienie tam z obywateli 
idiotów poprzez sugestię jakoby 
mogli decydować i to w drodze 
konsultacji społecznych w spra-
wach rozstrzygniętych już osta-
tecznie na drodze prawnej, i to 
rozstrzygniętych ustawą sejmo-
wą.  Za wielkich durniów ludzi 
tu się jednak ma realizując takie 
działania.  

sm
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Dyrekcja SOSW alarmuje, prezes stowarzyszenie się odcina 

niebezpieczny OrEW? 
Spory niepokój wywołała wśród dyrekcji i pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w nowogardzie informacja, o planach utworze-
nia w naszym mieście drugiej placówki o bardzo podobnym charakterze. Chodzi o Ośrodek rewalidacyjno-Edukacyjno- Wychowawczego, który miałby 
funkcjonować w Szkole Podstawowej nr 4. 

Już dwukrotnie burmistrz pró-
bował doprowadzić do głosowa-
nia nad projektem uchwały, któ-
rej przyjęcie przez radnych dało-
by zielone światło na bezprzetar-
gowe wydzierżawienie pomiesz-
czeń pod działalność edukacyj-
ną OREW. Ośrodek miałby po-
wstać w pomieszczeniach wyga-
szanego ze względu na reformę 
oświaty gimnazjum nr 3, obecnie 
wchodzącego w skład Szkoły Pod-
stawowej nr 4 na Bema. Jak wyja-
śnia w uzasadnieniu do uchwały 
gmina, projekt miał być przygo-
towany w związku z wnioskiem, 
jaki do ratusza złożyła Katarzyna 
Tyza - notabene będąca na wypo-
wiedzeniu, była dyrektor podob-
nego ośrodka, jaki od lat działa 
w Radowie Małym- o tym więcej 
dalej. Uchwała była jednak przez 
radnych ściągana z porządku ob-
rad. Radni podkreślali, że mają za 
małą wiedzę na ten temat, aby po-
ważnie zająć się analizą tej pro-
pozycji, ale i ciągnącymi się za 
nią konsekwencjami. A te, jak się 
okazuje mogą być dość poważ-
ne. W Nowogardzie, jak wiadomo 
już od 36 lat funkcjonuje Specjal-
ny Ośrodek Szkolno-Wychowaw-
czy przy ul. Ks. J. Poniatowskie-
go. Dyrektor placówki nie kryje, 
że utworzenie drugiego w mieście 
ośrodka o podobnym charakterze 
może oznaczać dla SOSW poważ-
ne kłopoty. 

- Powiem wprost- to próba znisz-
czenia naszego ośrodka. My tak na-
prawdę niewiele byśmy się różnili, 
poza tym, że mamy u siebie dodat-
kowo dzieci z niepełnosprawnością 
w stopniu lekkim – mówi Joanna 
Wardzińska i wylicza, jakie kon-
kretnie skutki finansowe i kadro-
we dla SOSW będzie miało utwo-
rzenie OREW: - Grozi nam utra-
ta 174 godzin, co daje 9, 7 etatu, a 
więc około 10 osób traci pracę. W 
samym internacie zwolnić będzie-
my musieli 3 osoby. W zamian za 
to w nowej placówce znajdzie pra-
cę może 6 osób- pytanie tylko, czy 
będą to nauczyciele i wychowaw-
cy z Nowogardu, bo my tu właśnie 
takich zatrudniamy, większość na-
szych dzieci także pochodzi z tego 
rejonu- wymienia J. Wardzińska. 

A to oznacza jedno, podkreśla 
dyrekcja SOSW: funkcjonowanie 
dwóch podobnych placówek w 
jednym tak małym mieście, spra-
wi, że rozpocznie się walka o każ-
dego ucznia- za nim bowiem idą 
konkretne, niemałe zresztą pie-
niądze.  

- Na naszym ternie mamy rów-

nież Zespół Szkół Specjalnych 
i OREW w Goleniowie. Czy po 
otwarciu kolejnej placówki w No-
wogardzkie wszyscy mamy szan-
sę istnienia w tak małym skupi-
sku? To niemożliwe. Dojdzie więc 
do tego, że będziemy sobie podbie-
rać uczniów, a co za tym idzie, za-
miast skupić się na dziecku, jako 
podmiocie nauczania i wychowa-
nia, zaczniemy je traktować jak 
źródło pieniędzy gwarantujące 
utrzymanie. Chyba nie o to chodzi 
w kształceniu specjalnym, tutaj na-
prawdę potrzebna jest rozwaga i ci-
sza, bo to pomoc nie tylko dziecku, 
ale często też jego rodzinie- mówi J. 
Wardzińska. 

a co jeśli przyjdzie wyż?
To nie jedyny argument. Dyrek-

cja SOSW podkreśla, że nikt nie 
jest w stanie przewidzieć, co bę-
dzie za parę lat, kiedy ostatnio od-
notowano wzrost urodzeń. Co je-
śli w szkole na Bema zrobi się cia-
sno?

- Patrząc w przyszłość nowo-
gardzkiej oświaty, jaką gwarancję 
mamy, że Szkoła Podstawowa nr 
4 nie rozwinie się i nie zajdzie po-
trzeba zagospodarowania dodatko-
wych pomieszczeń, aby dzieci mia-
ły godne warunki do nauki? Pod-
pisanie na 10 lat umowy pozwa-
lającej wykorzystać pomieszczenia 
szkolne na OREW jest zamknię-
ciem drogi rozwoju dla tej szkoły. 
A co jeśli kiedyś populacja dzieci 
wzrośnie, a ostatnie dane urodzeń 
dają podstawy do takiej sytuacji- 
czy wtedy dzieci niepełnosprawne 
się wygoni z „czwórki” - pyta dy-
rektor SOSW, J. Wardzińska. 

Dyrekcja SOSW nie kryje, że 
jest rozczarowana pomysłem gmi-
ny, która chce wpuścić do miasta 
konkurencyjną placówkę. - Gdy-
by gmina weszła z nami w dysku-
sję, co możemy zrobić wspólnie, to 
na to wygląda, że w ogóle się nie 
interesowała tym, jak działa nasz 

ośrodek, poza sytuacjami, kiedy 
zapraszaliśmy przedstawicieli 
miasta na jakieś uroczystości. 
Nikt nie interesuje się tym, że u 
nas są dzieci kierowane ze szkół 
masowych, dzieci, które mieszkają 
w tym mieście- mówi Elżbieta Ce-
ranka, wicedyrektor SOSW. 

Puścili famę, że to filia…
Mało tego, że gmina żadnej dys-

kusji z SOSW nie prowadzi w tym 
temacie, to jeszcze dość szybko 
pojawiły się informuje, że OREW 
ma być filią działającego Ośrod-
ka w Radowie Wielkim, w którym 
również uczą się dzieci z różnym 
stopniem niepełnosprawności. 
Prezes stowarzyszenia prowadzą-
cego ten ośrodek, stanowczo jed-
nak od tych informacji się odcina, 

pisząc nawet do Przewodniczą-
cego RM Piotra Słomskiego ofi-
cjalne pismo. - Przedstawię to pi-
smo radnym- mówi DN przewod-
niczący Rady Piotr Słomski- jego 
treść rzuca bowiem istotne świa-
tło na pewne kulisy projektu, któ-
ry próbowano ostatnio narzucić. 
Radzie w tym implikuję wnioski, 
co do wiarygodności projektodaw-
cy- kończy przewodniczący.  A oto 
fragment wspomnianego pisma 
nadesłanego przez prezesa Cze-
sława Frosta: 

„W związku z docierającymi do 
nas informacjami od rodziców na-
szych uczniów oraz innych osób 
mieszkających w Nowogardzie, 
dzwoniących do nas i pytających 
się o zatrudnienie w naszej filii, 
rzekomo powstającego w Nowo-
gardzie naszego nowego Ośrod-
ka Rehabilitacyjno – Edukacyjno 
– Wychowawczego, chcielibyśmy 
się odnieść do nieznanej nam sy-
tuacji a przedstawiającej nas, jako 
beneficjentów tej inicjatywy. In-
formuję z całą stanowczością, iż 
nie działamy w porozumieniu z 
panią (Katarzyną Tyz, planującą 
w Nowogardzie otwarcie OREW-
-dop. red.), i nie identyfikujemy 
się z jej poczynaniami, a mający 
rzekomo powstać nowy Ośrodek 
nie jest naszą filią”- pisze prezes 
stowarzyszenie Na Rzecz Osób z 
Niepełnosprawnością Intelektual-
ną, Ruchową i z Autyzmem w Re-

sku, które prowadzi OREW w Ra-
dowie Wlk.                         

Sprawa ta z pewnością stanie 
się przedmiotem gorącej dyskusji 
już w przyszłym tygodniu-, kie-
dy temat stanie na sesji. Dyrek-
cja SOSW zapowiedziała już swój 
udział nie tylko w obradach, ale też 
poprzedzające sesje obrady komi-
sji. Będzie przekonywać radnych, 
że udzielenie zgody na dzierża-
wę pomieszczeń dla OREW, bę-
dzie miało poważne konsekwen-
cje dla funkcjonowania SOSW. 
Przed radnymi niełatwy orzech do 
zgryzienia- wszak już na urzędo-
wej stronie wytknięto im, po od-
rzuceniu nieprzygotowanego me-
rytorycznie i niekonsultowane-
go wniosku magistratu, rzekomą 
znieczulicę w stosunku do niepeł-
nosprawnych dzieci.  Pytanie tyl-
ko, czy pod płaszczykiem dobro-
duszności, ktoś po prostu nie pró-
buje na tych wspomnianych dzie-
ciach zrobić niezłego interesu, 
przy okazji także politycznego - 
jak wiadomo SOSW to placówka 
podlegająca powiatowi goleniow-
skiemu, a OREW działałby już w 
gminnym budynku. A to już zbu-
duje pewną zależność, może tak-
że tę o charakterze koleżeńsko-fi-
nansowym, do czego w Nowogar-
dzie to zdążono nas już niestety 
przyzwyczaić. 

Marcin Simiński 

Do SOSW w Nowogardzie przez lata kierowano sporo pieniędzy, modernizując 
ośrodek i stwarzając dzieciom lepsze warunki- czy teraz szkole przyjdzie walczyć 
o przetrwanie

dostali od marszałka 20 mln
Właśnie poinformowano w mediach regionalnych o tym, że Szpital w Koszalinie otrzymał 
na modernizację z funduszy europejskich ponad 20 mln.  Lokalny podatnik zapłaci tam 
tylko 20 procent kosztów planowanego remontu… u nas tymczasem płacimy 100 procent 
kosztów remontu szpitala, (czyli ponad 20 mln) z gminnej kasy- taka jest cena utrzymywa-
nia przy korycie lokalnych geniuszy od ekonomii.

Podpisano w tych dniach umo-
wy na przebudowę koszalińskie-
go szpitala. - Modernizacja szpi-
tala będzie realizowana w ramach 
dwóch unijnych projektów łącz-
nej wartości 20 mln zł. –  czyta-
my w komunikacie marszałka wo-
jewództwa zachodniopomorskie-
go - to pieniądze z RPO (Fundu-
sze Europejskie- dop. nasz) i sta-
nowią one 80 proc. kosztów pla-
nowanych inwestycji.  Pozosta-
ła część pochodzi z budżetu pań-
stwa oraz samorządu wojewódz-
twa i miasta Koszalina. Czytamy 
ten komunikat i wspominamy... 
niedawną modernizację nowo-
gardzkiego szpitala.  Snujemy przy 
tym pewną refleksję, refleksję nie-
dostępną niestety intelektowi no-

wogardzkiej kliki zarządzającej.  
Otóż w ramach tych wspomnień 
przywołujemy początek tej deka-
dy, gdy to projektując remont no-
wogardzkiego szpitala, nasi geniu-
sze od montaży finansowych za-
planowali, że pełen co do złotów-
ki koszt modernizacji szpitala, wy-
noszący ponad 20 mln złotych, zo-
stanie pokryty w całości przez no-
wogardzkiego podatnika z gmin-
nej kasy. Tak też się też stało - gmi-
na zaciągnęła na całość kosztów 
remontu kredyt w kwocie ponad 
20 mln złotych, który w ratach po-
nad 2 mln spłacać będziemy, jako 
społeczność, jeszcze do 2026 roku.  
Stało się tak, ponieważ lokalna kli-
ka zarządzająca robi sobie tutaj od 
lat, co jej się rzewnie podoba. Tak 

więc kilkakrotnie większy i nie-
porównywalnie bogatszy Kosza-
lin remontuje swój kilkakrotnie 
bardziej wydolny finansowo szpi-
tal z pieniędzy europejskich, tym-
czasem mały Nowogard, z żenują-
co biednym budżetem, bierze na 
to kredyt… Kredyt, który spła-
ca oczywiście podatnik, wszyst-
ko tylko dlatego, że nikt się o fun-
dusze zewnętrzne tutaj nie posta-
rał. Tymczasem odpowiedzialni za 
taką sprawność, (czyli ssanie bu-
dżetu) burmistrz i dyrektor szpi-
tala (obaj przedstawiający się, jako 
ekonomiści) codziennie przyjmu-
ją hołdy wdzięczności za zbudo-
wanie szpitala. Takie rzeczy tylko 
u nas...w komuchowie.

sm 



Nr 31 (2659)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

6

www.dzienniknowogardzki.pl

informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

 STOWarZYSZeNIe 
mIeSZkaŃCÓW 
DĄBrOWY “DĄB”

Nasze Stowarzyszenie obchodzi 10 lecie po-
wstania i działalności. W związku z tym zapra-
szamy wszystkich członków Naszego Stowa-
rzyszenia oraz sympatyków na obchody w dniu  
28 kwietnia 2018 r. do dąbrowy nowogardzkiej 
na salę wiejską o godzi. 17.00. W programie:

- prezentacja na temat działalności naszego sto-
warzyszenia,

- występ artystyczny zespołu Dębiczanki z Dę-
bic,

- poczęstunek.
W godzinach dopołudniowych w związku z Na-

szym Jubileuszem w porozumieniu z Nadleśnic-
twem Nowogard będziemy sadzić dęby na terenie 
Sołectwa. Zachęcamy do wspólnego sadzenia.

Jezus powiedział: „Ja jestem 
dobrym pasterzem. Dobry pa-
sterz daje życie swoje za owce. 
Najemnik zaś i ten, kto nie jest 
pasterzem, którego owce nie są 
własnością, widząc nadcho-
dzącego wilka, opuszcza owce i 
ucieka, a wilk je porywa i roz-
prasza; najemnik ucieka, dla-
tego że jest najemnikiem i nie 
zależy mu na owcach. Ja jestem 
dobrym pasterzem i znam 
owce moje, a moje Mnie znają, 
podobnie jak Mnie zna Ojciec, 
a Ja znam Ojca. Życie moje od-
daję za owce. Mam także inne 
owce, które nie są z tej zagro-
dy. I te muszę przyprowadzić, i 
będą słuchać głosu mego, i na-
stanie jedna owczarnia, jeden 
pasterz. Dlatego miłuje Mnie 
Ojciec, bo Ja życie moje odda-
ję, aby je znów odzyskać. Nikt 
Mi go nie zabiera, lecz Ja sam 
z siebie je oddaję. Mam moc je 
oddać i mam moc je znów od-
zyskać. Taki nakaz otrzyma-
łem od mojego Ojca”. (J 10, 11-
18)

Przeczytany fragment świę-
tej Ewangelii opowiada nam 
o dobrym pasterzu. Do-
bry pasterz, czyli jaki? Czym 
On się cechuje? Na podsta-
wie Ewangelii możemy te ce-
chy wyliczyć. Dobry pasterz 
to ten, który daje swoje życie 
za owce, którego cechuje po-
święcenie. Dobry pasterz to 
ten, który chroni owce przed 
zagrożeniami, przed niebez-
pieczeństwem. Dobry pa-
sterz to ten, któremu zale-
ży na owcach. Dobry pasterz 
to ten, który zna owce. Dobry 

pasterz to ten, który zna swo-
je zadania: aby przyprowadzić 
inne owce z powrotem do sta-
da, ma zabiegać o jedność w 
stadzie. Dobry pasterz to ten, 
który idzie zawsze na czele 
stada. Jezus mówi dziś o sobie, 
że jest dobrym pasterzem. To 
nie ulega wątpliwości i chyba 
nikt z tym tytułem nie będzie 
dyskutował. Chrystus idzie na 
czele Kościoła. To z Jego ust 
padają słowa: pójdź za Mną! 
Ja Cię poprowadzę. Chrystus- 
dobry pasterz, oddał całe swo-
je życie, aż po krzyż, za owce. 
Chrystus- dobry pasterz, po-
kazywał niebezpieczeństwa, 
które powodują śmierć du-
chową. Chrystus- dobry pa-
sterz, okazywał troskę o owce. 
Los każdego był dla Nie-
go ważny. Nikogo nie omi-
nął. Chrystus- dobry pasterz, 
znał swoje owce. Każdy czło-
wiek był dla Niego istotny, ni-
kogo nie traktował obojętnie. 
Chrystus- dobry pasterz, roz-
mawiał z Samarytanami, po-
ganami, aby przyprowadzić 
ich do pełnej prawdy, któ-
ra jest w Nim. Ja jestem do-
brym pasterzem, mówi nam 
Chrystus. Dzisiejszy fragment 
Ewangelii to szczególny tekst, 
abym pochylił się nad swo-
im kapłaństwem i spytał sie-
bie: czy jestem dobrym pa-
sterzem, na wzór mojego Mi-
strza? Czy jestem Pasterzem 
Chrystusowym? Czy jestem 
drugim Chrystusem? Jak to 
jest z moim poświęceniem dla 
owiec? Czy zawsze z łatwo-
ścią rezygnuję z siebie dla in-
nych poświęcając czas, ener-
gię? Jak to jest z moim chro-
nieniem stada? Czy ukazuję 
ludowi mi powierzonemu za-
grożenia współczesnego świa-
ta? Czy nastaję w porę i nie 
w porę, aby wskazać grzech, 
który powoduje śmierć? Czy 
pokazuję dobrze głos nasze-
go Pasterza- Chrystusa, aby 
wszyscy szli za Jego głosem, a 
nie za głosem świata, za gło-
sem antychrysta? Czy zale-

ży mi na każdym człowieku i 
zabieganiu o Jego zbawienie? 
Czy jak dobry pasterz znam 
owce mi powierzone? Na ile 
znam moich parafian? Ich 
problemy, zmagania, bolącz-
ki? Czy zabiegam o jedność 
między wyznawcami Chry-
stusa pokazując im, że pełnia 
objawienia jest w Kościele ka-
tolickim? Czy jako kapłan je-
stem dobrym pasterzem? Czy 
jestem drugim Chrystusem? 
Skoro ojcem ktoś się staje, gdy 
ma dziecko. Skoro mężem 
ktoś się staje, gdy ma żonę. To 
pasterzem można stać się tyl-
ko gdy ma się owce. Każdy z 
nas powinien zastanowić się 
jaką jestem owcą. Czy okazu-
ję wdzięczność pasterzowi za 
Jego poświęcenie? Czy stosu-
ję się do wskazań pasterza w 
trosce o moje zbawienie? Czy 
żyję według zasad Owczarni- 
Kościoła, do którego należę? 
Czy jestem owcą, która słu-
cha głosu Chrystusa, a może 
wolę słuchać głosu współcze-
snego świata, głosu antychry-
sta? Może jestem owcą, któ-
ra sama lezie do wilka, mimo 
ostrzeżeń pasterza? Poczujmy 
dziś przynaglenie do modli-
twy za siebie wzajemnie. My, 
kapłani, za lud nam powierzo-
ny. Każdy wierny- kapłanów. 
Wszyscy razem za Chrystuso-
wą Owczarnię- Kościół. Jezus 
dziś mówi: ja jestem dobrym 
pasterzem- pójdź za Mną! 

Ks. Krystian Dylewski 

Trwa renowacja kościoła pw. 
Wniebowzięcia NmP 

Wymieniają stare fugi
trwa renowacja tylnej, zewnętrznej ściany kościoła pw. 
Wniebowzięcia nMP w nowogardzie, od strony prezbi-
terium. Prace konserwatorskie prowadzi firma Gotyk ze 
Szczecina. Koszt robót to prawie 180 tys. zł, z czego 89 tys. 
zł zabezpieczyła rada Miejska w nowogardzie. 

Prace ruszyły kilka dni temu. 
Głównym celem robót jest po-
prawa hydrofobizacji murów 
kościoła, a więc odpychania 
wody. W tym celu cementowe, 
XIX wieczne fugi są wymienia-
ne na nowe. 

- Wykonujemy pełną kon-
serwację, od czyszczenia mu-
rów i wykłucia starych fug, kito-
waniem ścian, po wzmocnienie 
strukturalne, łącznie z zastoso-
waniem środków glonobójczych, 
mchobójczych – mówi Paweł 
Mazur z firmy Gotyk, kierow-
nik prowadzonych prac na no-
wogardzkim kościele. 

Do uzupełniania szczelin po-
między cegłami wykorzystywa-
ne są specjalne mieszkanki mu-
rarskie. 

- Wykorzystujemy zaprawy 
tarasowe, czyli specjalistyczne 
mieszkanki, które mają za zada-
nie przepuszczanie pary wodnej 
i zatrzymywanie soli, dzięki cze-
mu wymiana powietrza nie na-
stępuje przez cegłę, ale właśnie 
fugę- dodaje kierownik nadzo-
rujący prace konserwatorskie. 

Koszt prac ma sięgnąć prawie 
180 tys. zł, z czego 89 pochodzi z 
budżetu gminy Nowogard, dzię-
ki pieniądzem zabezpieczonym 
w budżecie przez Radę Miejską. 
Na pozostałą kwotę parafia pw. 
Wniebowzięcia NMP w Nowo-
gardzie złożyła wnioski o pozy-
skanie dofinansowania do Wo-
jewódzkiego Konserwatora Za-
bytów, jak i Urzędu Marszał-
kowskiego w Szczecinie. Pra-
ce mają być zakończone w maju 
tego roku- zapowiada wykonaw-
ca. Łączna powierzchnia ścian, 

które zostaną poddane renowa-
cji, to ok. 160 metrów kwadra-
towych. 

Przypomnijmy, że to już dru-
gi etap renowacji ścian kościo-
ła (nie licząc wykonanej przed 
laty renowacji wieży kościoła 
po pożarze w 2005 roku), jaką 
w ostatnim czasie prowadzono 
na murach zabytkowej świąty-
ni. Pierwszy etap dotyczył ścia-
ny wschodniej prezbiterium, a 
jego koszt miał wynieść 139 tys. 
zł, z czego połowę dołożyła gmi-
na, a połowę parafia pokryła z 
własnych środków. Niestety po-
przedniego wykonawcę (firma 
budowlana z Nowogard) prace 
te przerosły i renowacja została 
wykonana nieprawidłowo. Te-
raz będzie trzeba wszystko po-
prawiać, czego podjęła się już  
szczecińska spółka Gotyk. Fir-
ma ta ma na swoim koncie wie-
le obiektów, którym przywróciła 
dawny blask, m.in. fontanna na 
Wałach Chrobrego w Szczeci-
nie, kościół w Świdwnie, czy oł-
tarz w katedrze w Kamieniu Po-
morskim. 

MS

Pan Paweł Mazur nadzoruje prace re-
nowacyjne prowadzone na kościele pw. 
Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie
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CeNY BIleTÓW
a. Normalny: 15 zł
b. Ulgowy: 13 zł- bilet ulgowy 

przysługuje osobom uczącym się do 
25 roku życia, po okazaniu legityma-
cji szkolnej lub studenckiej,

c. Rodzinny: 13 zł - 2 dorosłych + 
1 dziecko l 1 dorosły + 2 dzieci l 2 
dorosłych + 2 dzieci (Bilet Rodzinny 
obowiązuje wyłącznie na filmy fami-
lijne i bajki),

d. Zbiorowy: 11 zł - grupa zorgani-
zowana pow. 15 osób 

l zakup biletów - przynajmniej 1 
doba przed seansem. 

Uwaga!!! Godziny seansów filmo-
wych mogą ulec zmianie.

masz problem, lub byłeś świadkiem  
ważnego wydarzenia?

Skontaktuj się z naszą redakcją!
513 088 309,  91 392 21 65

luIS I OBCY
27.04.2018, godz. 15:30
28.04.2018, godz. 15:30

80 min., Animacja, familijny, Da-
nia, Luksemburg, Niemcy 2018, 
Od lat: B/O

POLSKI DUBBING
12-letni Luis czuje się samotny. 

Nie ma żadnych przyjaciół, a jego 
ojciec – ufolog Armin – całe noce 
spędza przy teleskopie, szukając 
śladów życia w kosmosie. Na do-
miar złego, dyrektor ze szkoły Lu-
isa chce wysłać chłopca do inter-
natu poza miastem. Sprawy kom-
plikują się jeszcze bardziej, gdy na 
podwórku Luisa rozbija się UFO, 
pilotowane przez trójkę wesołych 
kosmitów. Chłopiec szybko za-
przyjaźnia się z obcymi i ukrywa 
ich przed swoim tatą, który jest 
przekonany, że kosmici są niebez-
pieczni. Próbując pomóc ufolud-
kom w powrocie na macierzystą 
planetę, Luis sam nabiera ochoty 
na wielką kosmiczną podróż.

TOmB raIDer
27.04.2018, godz. 17:30
28.04.2018, godz. 17:30

122 min., Przygodowy, USA, 
Wielka Brytania 2018, Od lat: B/O

POLSKI DUBBING
Lara Croft to niepokorna córka 

ekscentrycznego podróżnika, któ-
ry zniknął, gdy dziewczyna miała 
kilkanaście lat. Teraz, jako 21-let-
nia kobieta, podąża własną ścież-
ką, odmawiając spełnienia woli 

ojca, który chciał dla niej spokoj-
nego życia. Zostawia wszystko za 
sobą i udaje się w ostatnie znane 
miejsce jego pobytu. Poszukując 
śladów, musi odnaleźć osławiony 
grobowiec na mitycznej wyspie u 
wybrzeży Japonii. Jeśli nie prze-
zwycięży własnych lęków, może 
nie przeżyć niezwykle niebez-
piecznej wyprawy. Jak wiele po-
święci, by poznać tajemnicę znik-
nięcia ojca i zyskać miano tomb 
raidera?

DO ZakOCHaNIa JeDeN 
krOk

27.04.2018, godz. 20:00
28.04.2018, godz. 20:00

111 min., Komedia romantycz-
na, Wielka Brytania 2017, Od lat: 
13

Sandra jest szczęśliwą sześć-
dziesięciolatką, obraca się wśród 
śmietanki towarzyskiej, ma boga-
tego męża i piękny dom. Wszyst-
ko zmienia się, się gdy podczas 
jednego z przyjęć przyłapuje mał-
żonka na zdradzie z jej najlepszą 
przyjaciółką. Z dnia na dzień traci 
swoje wystawne życie i musi prze-
prowadzić się do siostry, której nie 
widziała od lat. I chociaż Bif miesz-
ka w warunkach, do jakich Sandra 
nie przywykła, to właśnie dzięki 
niej i jej zwariowanym przyjacio-
łom odkryje radość z życia i… pa-
sję do tańca! Być może pojawi się 
też szansa na nową miłość?

62. wędkarzy walczyło o mistrzostwo

Zawody wędkarskie spławikowe 
w Kamieniu Pomorskim
na wodach rzeki Swiniec , w Kamieniu Pomorskim, Koło-Miejsko-Gminne PZW nr 36 w 
nowogardzkie, rozegrało w dniu 15 kwietnia 2018 roku zawody wędkarskie spławikowe o 
mistrzostwo Koła.

Rzeka Swiniec jest niedużą 
rzeką w dorzeczu Zalewu Ka-
mieńskiego o długości 39,2 km. 
Swoje źródło ma na południo-
wy-zachód od miejscowości Łu-
kęcin. Przebiega  w granicach 
administracyjnych gmin Dziw-
nów, Świerzno i Kamień Pomor-
ski. Ma trzy lewobrzeżne dopły-
wy: Stuchowska Struga,Wołcza i 
Niemica.

W dolnym biegu ma charak-
ter uregulowanego wolno pły-
nącego kanału. Stąd też niekie-
dy używana jest nazwa-rzeka-
(kanał). W pobliżu Kamienia 
Pomorskiego uchodzi do Zato-
ki Kapinka będącej częścią Za-
lewu Kamieńskiego. Nazwę rze-
ki-Swiniec wprowadzono urzę-
dowo rozporządzeniem w 1948 
roku, zastępując poprzednią nie-
miecką nazwę rzeki- Schwenzer 
Bach.

Rzeka Swiniec od później je-
sieni do wiosny słynie z dostat-
ku płoci i okoni oraz wielu in-
nych gatunków ryb, między in-
nymi leszczy, sandaczy, wzdręg 
i linów. Dogodne warunki dla 
amatorów ryb-łatwy dojazd, wy-
godny brzeg, głębokość wody, 
sprawiają, że często są tam or-
ganizowane zawody wędkarskie.

Również na jej wodach węd-
karze z naszego Koła w liczbie 
62 uczestników, w tym 1 junior, 
wzięło udział w zawodach spła-
wikowych o Mistrzostwo Koła 
-2018.

Po przybyciu do Kamienia Po-
morskiego Prezes Koła, Kazi-
mierz Ziemba, powitał wszyst-
kich wędkarzy i poinformował 
o bieżącej pracy Zarządu. Prze-
kazał, że zostało powołane na 
okres kadencji 2017-2021. Rada 
ds Młodzieży w składzie: Bog-
dan Kondratowicz-Przewodni-
czący, Mariusz Bedyński, Woj-
ciech Bonifrowski i Tomasz To-
ruń-członkowie. Głównymi za-
daniami Rady ds Młodzieży jest 
propagowanie różnych form 
sportu wędkarskiego w środowi-
sku dzieci i młodzieży., promo-
wanie wędkarstwa młodzieżo-
wego, wyposażanie w materia-
ły szkoleniowe szkółek wędkar-
skich oraz powiększanie liczeb-
ności uczestników PZW w wie-
ku do lat 16.

Zaprosił do udziału w pracach 
przy remoncie i porządkowaniu 
przystani wędkarskiej w Olcho-
wie w dniu 21 kwietnia br. Przy-
pomniał o konieczności zakoń-
czenia remontu i naprawy kła-
dek na jeziorze Nowogardzkim 
do końca kwietnia 2018 r.

Poinformował, że na jezio-
rze Nowogardzkim w dniu 2 
maja br. odbędą się otwarte za-
wody spławikowe o Puchar Bur-
mistrza Nowogardu oraz 6 maja 
br. zawody spinningowe z łodzi 
o Mistrzostwo Koła.

Następnie głos zabrał Sędzia 
Główny Zawodów Ładysław Lu-
beradzki, który omówił podsta-
wowe zasady regulaminu zawo-
dów. Po rozlosowaniu nume-
rów startowych o godzinie 9:00 
rozpoczęły się zawody, które 
trwały do godziny 12:00. Pogo-
da w trakcie trwania zawodów 
była wymarzona, powiewał lek-
ki wietrzyk, świeciło wiosenne 
słoneczko, które tylko chwilami 
zasłaniały niewielkie chmurki. 
Brania ryb były dość dobre, ale 
był to tzw. rybi drobiazg- ukle-
ja, maleńka płoć, małe krąpiki i 
sporadycznie drobne okonki.

Wymagało to ze strony węd-
karzy wielkiej zręczności i dys-
ponowania odpowiednio do-
brym sprzętem wędkarskim.

W Kategorii juniorów 1 miej-
sce zdobył Kowalczyk Miłosz, 
który uzyskał 2240 pkt.

Pomimo, że był jedynym za-
wodnikiem w tej kategorii uzy-
skany przez niego wynik na tle 
osiąganych wyników przez se-
niorów jest znakomity. Uhono-
rowany został pamiątkowym 
pucharem i nagrodą rzeczową.

W kategorii seniorów 1 miej-
sce wywalczył Szpyra Łukasz, 
który uzyskał 3400 pkt. Na 2 

miejscu sklasyfikowany został 
Richert Andrzej, który zdobył 
3240 pkt., a na 3 miejscu uplaso-
wał się zdobywca 2920 pkt. Pe-
tryk Jarosław.

Kolejne miejsca w pierwszej 
dziesiątce zdobyli następujący 
wędkarze: 4 miejsce Kaczmarek 
Dariusz, 5 miejsce Ryter Euge-
niusz, 6 miejsce Zamara Janusz, 
7 miejsce Mikuła Daniel, 8 miej-
sce Leśniewski Jan, 9 miejsce Le-
śniewski Przemysław, 10 miejsce 
Zamara Zygmunt.

W kategorii seniorów pierw-
szych trzech zawodników otrzy-
mało pamiątkowe puchary i 
upominki a zawodnicy, którzy 
zajęli miejsca od 4 do 22 otrzy-
mali upominki rzeczowe.

Sponsorami 3 upominków 
byli właściciele sklepu „Wękarz” 
Danuta i Bogusław Rekowscy, 
za co im serdecznie dziękuje-
my. Wręczenia pucharów i upo-
minków dokonał Ziemba Kazi-
mierz-Prezes Koła i Luberadz-
ki Ładysław-Sędzie Główny za-
wodów.

Zawody przebiegały w spor-
towej i miłej atmosferze. Dla 
wszystkich zawodników zwy-
czajowo przygotowano pyszną 
kiełbaskę z grilla.

Zawody sędziowali: Lube-
radzki Ładysław-Sędzia Głów-
ny, Ziemba Kazimierz i Bedyń-
ski Mariusz Sędziowie Kontrol-
ni oraz Siembida Tadeusz Sędzia 
Sekretarz.

Na zakończenie zawodów 
Prezes Koła Kazimierz Ziem-
ba podziękował uczestnikom za 
udział i zaprosił na kolejne im-
prezy wędkarskie.

Z wędkarskim pozdrowieniem
Siembida Tadeusz

Sekretarz KMG PZEW nr 36  
w Nowogardzie

Zdjęcia;Mariusz Bedyński
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Dzięki nowym oknom SYNEGO Twój dom 
stanie się oazą ciepła, ciszy i bezpieczeństwa. 
W porównaniu z obecnym standardem okien, 
SYNEGO zapewnia do 50% lepszą izolację cieplną*. 
Dzięki temu znacznie zmniejszysz rachunki 
za ogrzewanie i poznasz nowy 
komfort mieszkania.

Nowe logo - nowy profil 
nowy komfort Twojego mieszkania

Zadzwoń lub przyjdź 
do siedziby naszej firmy 

a my przygotujemy 
dla Ciebie najlepszą ofertę.

Kancelaria 
Radcy Prawnego  
r.pr. Agnieszka Warian  

 
ul. Wojska Polskiego 3  

I piętro  pok. 117   
Nowogard  

czynne pn-pt od 9 do 17 
 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  

po wcześniejszym umówieniu 
telefonicznym 

Kancelaria udziela 
 bezpłatnych porad prawnych 

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

Z okazji  
rocznicy ślubu

Janiny i Jana barszcz 
Drodzy Jubilaci 

z okazji tak pięknej 
rocznicy ślubu

– złotych godów 
składamy 

serdeczne życzenia długich lat życia 
w zdrowiu, pogody ducha i doczekania 

kolejnych jubileuszy oraz 
błogosławieństwa bożego

Córka Lidia, zięć Maciej i Karol 

Z okazji rocZNicy śluBu 
Dla Kochanych rodziców 

lidii i Macieja orłowskich 
30 lat temu węzłem małżeńskim połączeni 

kroczycie wciąż przez życie dumni i radośni, 
dla innych będąc zawsze wierności przykładem, 

źródłem uśmiechu i miłości wzorem! 
Najserdeczniejsze życzenia 

                            składają Karol i Klaudia z rodziną 

Z okazji rocznicy ślubu 

Kochanym Dziadkom 
Jasi i Jankowi barszcz 

50 lat spędzonych przez Was razem, 
jest dla nas wszystkich pięknym przykładem 
jak, mimo problemów i trudów codzienności, 

pozostać nadal wiernym miłości. 
z okazji pięknego jubileuszu  

wszystkiego najlepszego 
         życzą Klaudia, Ariel, Wiktoria i Hanna 

r   k   a   a  e   l   m 
 w Dzienniku
karolinasb@
domjudy.pl

 
506 638 789

drogim Jubilatom! 

Janinie i Janowi 
Barszcz

z okazji pięknych “Złotych Godów”
życzymy: abyście dalej szli przez życie

trzymając się mocno za ręce, 
zawsze uśmiechnięci, zawsze razem,

zawsze pewni swoich uczuć...
Dużo zdrówka “Barszczyki”
robert, Elżbieta, Kinga i Hubert 
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XV Nowogardzkie Spotkania Taneczne 

Wyjątkowo udany turniej 
Za nami XV nowogardzkie Spotkania taneczne, których organizatorami byli urząd Miej-
ski w nowogardzie, nowogardzki dom Kultury oraz nowogardzki Klub tańca Sportowego 
Flesz.  W ciągu dwóch dni przez salę ZSO przewinęło się blisko 2400 uczestników. 

Podczas pierwszego dnia na 
parkiecie prezentowało się blisko 
200 par z całej Polski. Jak mówi 
Mikołaj Kubiak ze Szkoły Tańca 
Flesz, był to pod tym względem 
wyjątkowy turniej. 

 - Pierwszy raz mieliśmy bar-
dzo ogólnopolski turniej, były 
pary z Wałbrzycha, z Bydgoszczy, 
Sopotu, Koszalina, a także z na-
szego regionu. Nasze pary spor-
towe zaprezentowały się znako-
micie. Dla naszego klubu to je-
den z bardziej udanych turnie-
jów, jaki mamy w tym sezonie. 
Praktycznie poza jednym wyjąt-
kiem, w każdej kategorii nasze 
pary stawały na podium- mówi 
Mikołaj Kubiak, który wspólnie 
ze swoją żoną Agatą, prowadzi 
Szkołę Tańca Flesz, przy Nowo-
gardzkim Domu Kultury. 

Natomiast podczas niedziel-
nych zmagań wystąpiło 100 ze-
społów tańca nowoczesnego. 

- Jesteśmy w Nowogardzie po-
raz siódmym, panuje tu dobra 
atmosfera i organizacja. Dzie-
ciaki są zadowolone - mówi Ża-
neta Pasternak, instruktor Stu-
dia Taneczno-Artystycznego 
Hipnosic z Gryfina, z którego 
w Nowogardzie zaprezentowa-

ło się 8 zespołów- czyli ok. 80 
dzieci. 

Sporo zespołów tanecznych 
zaprezentowało się również z te-
renu powiatu kamieńskiego. 

- Bierzemy udział w tym tur-
nieju już po raz dziesiąty, Nowo-

gard jest dla nas jakby zawsze po-
czątkiem sezonu, przyjechaliśmy 
tutaj liczną grupą- w naszych 
barwach na parkiecie wystąpi ok. 
170 tancerzy. Dzieciakom bardzo 
podoba się turniej, zwłaszcza, że 
ocenianie jest w grupach – mówi 
Magdalena Graca, instruktor 

Szkoły Tańca KEEP z Golcze-
wa, która ma swoje oddziały w 
Kamieniu Pomorski, Kliniskach 
Wielkich, Dębnie i Kobylance. 

Organizatorzy bardzo ser-
decznie chcieliby podziękować 
sponsorom, którzy wsparli całe 

przedsięwzięcie oraz wszystkim 
rodzicom dzieci, którzy poma-
gali podczas organizacji turnieju. 
Poniżej prezentujemy wyniki par 
i zespołów, które reprezentowały 
nasze miasto w trakcie XV Spo-
tkań Tanecznych. 

MS

A to już najlepsze na turnieju nowogardzkie pary taneczne, po ogłoszeniu wyni-
ków przez jury

Grupa tancerzy z Gryfina- w nowogardzkim turnieju tańca wzięli udział po raz 
siódmy

Nowogardzki zespół Flesz Dance II, który zajął I miejsce w kategorii wiekowej 9-11 lat

Przyjechali z Goczlewa i Kamienia Pomorskiego, na zdjęciu dzieciaki ze Szkoły Tańca Keep

Wyniki par Klubu Tańca Sportowego Flesz Nowogard:
Do 7 H:
Hubert Kowalczyk – Nina Białowąs
Igor Małek – Maja Połatyńska
Olaf Kluszczyński – Nina Białowąs
Wojtek Wróbel – Katarzyna Wróbel
Mateusz Zdanowicz – Wiktoria Gniewska
2     Kornel Kluba – Hanna Ostasz
2     Maksymilian Kubicki – Amelia Nowak
2     Mateusz Zdanowicz – Hanna Ostasz
8-9 H:
Mateusz Michałek – Beata Bielska
8-9 G:
Jakub Osial – Lena Grygowska
Miłosz Miekarski – Aleksandra Kluszczyńska
2     Kacper Majcher – Maja Krystkiewicz
2     Denis Pircalaboiu – Aleksandra Płachecka
Adam Kucharczyk – Julia Ziółkowska
3     Jakub Osial – Maja Połatyńska
10-11 G:
Borys Kokoszka – Hanna Grygowska
10-11 F
3. Maciej Pietrzak – Zuzanna Kędzia 
3  Maurycy Zając – Julia Gała
       3  Antoni Sienkowski – Alicja Bożymowska
       4  Norbert Machocki – Oliwia Lipczyńska
       4  Olgierd Rosołowski – Amelia Jażdżewska
12-13 F
       2 Maciej Wojtacki – Oliwia Majcher
10-11 OPeN
1 miejsce w tańcach standardowych i latynoamerykańskich Wojciech Je-

sionka – Kaja Żminda
12-13 D 
8 miejsce w tańcach standardowych Brajan Szafran – Zuzanna Pędzisz-

czak
12-13 C
1 miejsce w tańcach latynoamerykańskich Antoni Błażewicz – Marta Na-

wara
2  miejsce w tańcach latynoamerykańskich Brajan Szafran – Zuzanna Pę-

dziszczak
14-15 D
1 miejsce w tańcach latynoamerykańskich Piotr Żelazowski – Paula Kwin-

ta dzięki zgromadzonym punktom otrzymali klasę taneczną C
14-15 C
2 miejsce w tańcach standardowych i latynoamerykańskich Hubert Ja-

dwiżyc – Martyna Marchewka
4 miejsce w tańcach standardowych Piotr Żelazowski – Paula Kwinta
pow 15 C
4 miejsce w tańcach standardowych Jakub Miksa – Julia Książkiewicz 

oraz miejsce 7 w tańcach latynoamerykańskich.
Zespoły Flesz Dance 1 i 2 z Nowogardzkiego Domu Kultury wygrały w 

swoich kategoriach wiekowych, oto szczegółowe wyniki: 
kat. 6-8 lat
Flesz Dance Luzik – wyróżnienie
Flesz Dance Style II - 3 miejsce
Blask – 3 miejsce
kat 9-11 lat
Flesz Dance II – 1 miejsce
Flesz Dance Style I – 2 miejsce
Flesz Dance Skip I – 3 miejsce
kat. 12-14 lat
Flesz Dance I – 1 miejsce
kat. pow. 14 lat
Presto – 1 miejsce
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„czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”   /Wisława Szymborska / 

„nasi bajkowi przyjaciele”
10 kwietnia 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 2 odbyło się pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelników biblioteki szkolnej. 

Jest to wyjątkowa uroczystość, 
którą organizuje się co roku w 
naszej szkole. Głównym celem 
tego ważnego spotkania jest za-
poznanie się z bohaterami naj-
popularniejszych bajek i baśni 
dla dzieci oraz rozwijanie na-
wyku dbałości o książki i zain-
teresowań czytelniczych. Pod-
czas imprezy dzieci z klas pierw-
szych miały okazję obejrzeć 
przedstawienie pt. „Nasi baj-
kowi przyjaciele” w wykonaniu 
grupy uczniów z klas trzecich. 
Mali aktorzy wcielili się w role 
bajkowych bohaterów: Czerwo-
nego Kapturka, Jasia i Małgo-
si, Kopciuszka, Wróżki, Króle-
wicza, Baby Jagi, Kota w butach, 
Śnieżki, Krasnoludków, Wilka 
oraz Smoka. Pierwszoklasiści z 
ogromnym zainteresowaniem 
śledzili losy bohaterów przed-

stawienia. W inscenizacji wzię-
ły udział również książki, któ-
re głosami aktorów opowiedzia-
ły, co może je spotkać u dzie-
ci, które nie potrafią ich dobrze 
traktować, a także u tych, któ-
re wiedzą, w jaki sposób należy 
obchodzić się z książką i o nią 
dbać. Okazało się, że uczniowie 
klas I a i I b znają bardzo dobrze 
treść najbardziej znanych bajek 
i baśni, gdyż nie miały proble-
mu z odgadywaniem zagadek, 
które przygotowała dla nich bi-
bliotekarka prowadząca uroczy-
stość przyjęcia nowych czytelni-
ków do biblioteki szkolnej. Naj-
ważniejszym momentem było 
złożenie przyrzeczenia: „My 
uczniowie pierwszej klasy, uro-
czyście obiecujemy być przyja-
ciółmi książek. Dbać o nie, sza-
nować je i czytać jak najwię-

cej”.  Następnie najmłodsi czy-
telnicy odwiedzili wypożyczal-
nię, w której zapoznali się z re-
gulaminem biblioteki i mogli sa-
modzielnie wypożyczyć pierw-
szą książeczkę, co było dla nich 

wielkim przeżyciem. Na zakoń-
czenie każdy otrzymał dyplom 
pasowania czytelnika, zakładkę 
i zaczarowany ołówek. Ucznio-
wie klas I dostrzegli, że istnie-
je wspaniały świat pełen fanta-

stycznych postaci i bohaterów, 
z którymi można przeżyć nie-
jedną przygodę wypożyczając 
książki.

inf. własna

Trzy Wieże XC – I edycja

nowogardzianie  
w morderczym wyścigu
W niedzielę (15 kwietnia), w Szczecinie odbyła się i edycja cyklu wyścigów trzy Wieże XC. 
Zmagania kolarzy w tym cyklu odbywają się na niezwykle wymagającej trasie przełajowej i 
prawdziwą sztuką jest samo ukończenie wyścigu. W minioną niedzielę udało się to czterem 
kolarzom z nowogardu. 

Wyścig Trzy Wieże XC w 
pierwszej edycji nosił nazwę 
„Wieża Baresela”. Trasa była zlo-
kalizowana w szczecińskim Par-
ku Leśnym Zdroje – Jezioro 
Szmaragdowe. Na zawodników 
czekała trasa złożona z 6 okrą-
żeń, gdzie jedna pętla wynosiła 
4 km i 195 metrów przewyższe-
nia na okrążeniu. Najlepszy czas 
pośród zawodników z Nowogar-
du uzyskał Jakub Krause, który 
startował w kategorii M3. Kolarz 
z Nowogardu pokonał trasę wy-
ścigu z czasem 01:08:43 i w kla-
syfikacji Open uplasował się na 
23. miejscu, pośród 70 kolarzy, 
którzy ukończyli swój start. Z 
kolei w swojej kategorii wieko-
wej Jakub Krause wywalczył 10. 
pozycję. Arkadiusz Pietruszew-
ski startował w kategorii M4, 
a trasę wyścigu pokonał z cza-
sem 01:16:30. Wynik ten upla-
sował naszego reprezentanta na 
38. miejscu w Open oraz na 9. 
miejscu w swojej kategorii wie-
kowej. W tej samej kategorii wy-
startował także Stefan Zawieru-
cha. Nowogardzianin przejechał 

6 okrążeń z czasem 01:18:13 i 
w Open zajął 63. miejsce, na-
tomiast w kategorii M4 uplaso-
wał się na 19. miejscu. Najstar-
szym reprezentantem Nowogar-
du w tym wyścigu był Jan Baran, 
który walczył w kategorii M6. W 
tym przedziale wiekowym za-
prezentowało się tylko dwóch 
kolarzy. Jan Baran pokonał trzy 
okrążenia w czasie 01:24:54. Ko-
larz z Nowogardu nie krył zado-

wolenia z tego, że zmierzył się z 
wymagającą trasą wyścigu Trzy 
Wieże XC. – To chyba najtrud-
niejszy mój start. Naprawdę mor-
dercza walka i mimo wszystko je-
stem zadowolony z wyniku, jaki 
uzyskałem – mówi Jan Baran. 
Gratulujemy kolarzom z Nowo-
gardu ukończenia I edycji wy-
ścigu oraz życzymy udanych 
startów w kolejnym etapie. 

Kr

W przedziale wiekowym M6 znalazło się tylko dwóch śmiałków. Na zdjęciu Jan Ba-
ran pierwszy z lewej

k. kolibski żąda 

uderz w stół, a…
nerwowo zareagował na nasz artykuł o problemach kadro-
wych w uM zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski, choć 
formalnie to nie on jest pracodawcą, a jest nim robert Cza-
pla. niemniej to wiceburmistrz zażądał od redakcji prze-
prosin i wpłaty 5 tysięcy złotych na rzecz Polskiego Komite-
tu Pomocy Społecznej w nowogardzie. 

Przypomnijmy, że w tekście 
pt. „Czeka nas administracyjny 
paraliż”, jaki ukazał się w DN z 
dnia 10 kwietnia, opierając się 
na wypowiedziach urzędników, 
jak również obserwując sła-
be zainteresowanie konkursem 
na stanowisko sekretarza gmi-
ny, opisaliśmy, że trudna sytu-
acja kadrowa w ratuszu, ma bez-
pośredni wpływ na funkcjono-
wanie UM. Już dwa dni po na-
szym artykule do redakcji wysła-
no jednego z urzędników, który 
wręczył redaktorowi naczelne-
mu DN pismo, za potwierdze-
niem odbioru. Pismo, pod któ-
rym podpisał się wiceburmistrz 
Krzysztof Kolibski, to wezwa-
nie do zaprzestania naruszenia 
dóbr osobistych gminy i publi-
kacji przeprosin. Wiceburmistrz 
żąda także (wzywa- oryginalna 
pisownia), aby redakcja wpłaci-
ła 5 tys. na PKPS. Dlaczego? Jego 
zdaniem artykuł, jaki ukazał się 
w DN nie mieści się w dozwolo-
nej krytyce (czyżby cenzura?) i 
uderzył w gminę, jako jednostkę 
samorządu, podważając jej wia-
rygodność. Oczywiście redakcja 
publicznie (także pana K. Kolib-

skiego) informuje, że nie zamie-
rza przepraszać za fakty-, choć 
domyślamy się, że mogą one być 
trudne do przyjęcia. Niemniej, 
to jednak choćby przegrana 
ostatnio sprawa w Sądzie Pracy 
z byłą kierownik ZEAS-u dosko-
nale pokazuje, na jakim etapie 
zarządzania zasobami ludzki-
mi znajduje się obecnie UM. Nie 
wspominając już o aferze zwią-
zanej, z SP nr 4 na Bema- to pla-
cówka również podległa gminie. 

Jedyne, co możemy wyjaśnić, 
to zgodnie z wolą pana Wice-
burmistrza informujemy, że 
wpłynęły jednak oferty od osób 
zainteresowanych pracą w cha-
rakterze sekretarza gminy- do-
kładnie dwie sztuki, choć z na-
szych wstępnych informacji wy-
nikało, że było inaczej. 

Czy to oznacza jednak, że 
konkurs cieszy się zainteresowa-
niem, zważywszy, że to dość in-
tratna posada- ok. 6 tys. zł,  do-
chodu netto na początek?  Od-
powiedź nasuwa się sama i o to, 
też proszę nie mieć pretensji do 
DN. Jak to mówią: „uderz w stół, 
a norzyce się odezwą”…

MS
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uczniowie z SP 2 z wizytą w ZSP 

dlaczego musimy się zdrowo odżywiać i jeść śniadanie?
 12 kwietnia, uczniowie z klasy iii b brali udział w warsztatach pn. „dobre nawyki żywieniowe” w pracowni żywienia z częścią restauracyjną do odbywa-
nia zajęć praktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w nowogardzie. 

Wcześniej na zajęciach lekcyj-
nych uczyli się o zasadach zdro-
wego odżywiania, m.in. o tym, 
jak komponować posiłki, jak łą-
czyć smaki, jakie produkty nale-
ży jeść, żeby być zdrowym, dla-
czego musimy się zdrowo od-
żywiać i jeść śniadanie?  W ten 
sposób dzieci uczą się tego, 
czym jest kultura spożywania 
posiłków i higiena ich przygoto-
wywania, rozwijają kreatywność 
i wyobraźnię.

Dzieci wykonywały kanapki 
pod czujnym okiem specjalistów 
od spraw żywienia oraz uczniów 
tejże szkoły.  Można śmiało po-
wiedzieć, że zadanie wykona-
ły doskonale. Kanapki nie tylko 
były smaczne i zdrowe, ale tak-
że pięknie ozdobione i pełne wi-
tamin. Pamiętać należy, że naj-

lepiej smakują kanapki wyko-
nane własnoręcznie. I ta maksy-
ma sprawdziła się tu doskonale, 
gdyż największe niejadki zjada-
ły swoją porcję z apetytem i po-
piły świeżo wyciskanym sokiem 
marchewkowo - jabłkowym.

Ponadto uczniowie mieli moż-
liwość zwiedzenia pomieszczeń 

szkoły. Byli bardzo miło przy-
witani przez dyrektora szkoły p. 
J. Chudyka, gdzie mogli zoba-
czyć a nawet posiedzieć w fote-
lu dyrektorskim. Niezapomnia-
ne wrażenia na uczniach zro-
biły pomieszczenia warsztato-
we: pracownia obróbki ręcznej 
umożliwiająca opanowanie pod-

stawowych operacji w zakre-
sie obróbki ręcznej metalu, two-
rzyw sztucznych, laboratorium 
pomiarowe zapewniające doko-
nywanie pomiarów podstawo-
wymi przyrządami pomiarowy-
mi oraz pomiaru twardości ma-
teriałów, chropowatości itp., la-
boratorium elektryczno-elek-
troniczne do badania urządzeń 

elektrycznych występujących w 
samochodach oraz halę obróbki 
mechanicznej.

W imieniu uczniów klasy III b 
pragnę podziękować za przygo-
towanie i uatrakcyjnienie zajęć, 
które na długo pozostaną w pa-
mięci dzieci – wych. Ewa Żylak.

inf. własne 

rozgrywki ligowe Pomorzanina

Będą kolejne 3 punkty?
W najbliższy weekend seniorzy oraz juniorzy rozegrają 
swoje ligowe spotkania na stadionie w nowogardzie. Pod-
opieczni Zbigniewa Gumiennego podejmować będą Ehrle 
dobrą Szczecińską, z kolei piłkarze prowadzeni przez Paw-
ła Błaszczyka zagrają z Białymi Sądów.  

W sobotę (21 kwietnia), o go-
dzinie 17:00, piłkarze Pomorza-
nina Nowogard zagrają na swo-
im boisku z Ehrle Dobra Szcze-
cińska. Rywale zajmują 10. miejsce 
w ligowej tabeli z liczbą 31 punk-
tów, czyli o 6 oczek mniej niż Po-
morzanin, jednak Ehrle rozegra-
ło dwa spotkania więcej. Piłkarze z 
Dobrej Szczecińskiej na wyjazdach 
wygrali 3 spotkania, 3 razy zremi-
sowali i zanotowali 4 porażki. W 
rundzie wiosennej drużyna Ehr-
le dwukrotnie grała na wyjeździe 
i dwukrotnie dotkliwie przegrała, 
mierząc się z liderem oraz wiceli-
derem. Wierzymy, że w przypad-
ku trzeciego wyjazdu tym razem 
sobotni rywale Pomorzanina ule-
gną na boisku w Nowogardzie. Z 

kolei podopieczni Pawła Błaszczy-
ka, swój mecz rozegrają w niedzie-
lę (22 kwietnia), o godzinie 12:00. 
Do Nowogardu przyjadą juniorzy 
Białych Sądów. Jest to obecnie naj-
słabszy zespół rozgrywek, który w 
16 spotkaniach zgromadził tylko 
8 punktów. Biali do tej pory wy-
grali tylko jeden mecz, z kolei na 
wyjazdach wywalczyli tylko je-
den punkt. Choć zdobycie trzech 
punktów może być jedynie for-
malnością, to jednak młodzi piłka-
rze Pomorzanina nie powinni lek-
ceważyć rywali, gdyż choćby w 13. 
kolejce podopieczni Pawła Błasz-
czyka wygrali z Białymi w „mę-
czarniach” jedynie 3:2. Przy arty-
kule publikujemy komplet gier w 
poszczególnych ligach.   Kr   

Klasa Okręgowa gr. Szczecin Płn. 2017/2018
22. kolejka:
Mewa Resko – Odrzanka Radziszewo  (21.04; 15:00)
Promień Mosty – KP Przecław   (21.04; 15:00)
Błękitni Trzygłów – Iskierka Szczecin  (21.04; 15:00)
Polonia Płoty – Orzeł Łożnica   (21.04; 15:30)
Jantar Dziwnów – Światowid Łobez  (21.04; 16:00)
Pomorzanin Nowogard – Ehrle Dobra Szcz. (21.04; 17:00)
Ina Ińsko – Sarmata Dobra   (22.04; 16:00)
Sparta Gryfice – Masovia Maszewo  (22.04; 17:00)
I Liga Okręgowa Junior Starszy gr. Szczecin 2017/2018
20. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Biali Sądów  (22.04; 12:00)
Energetyk Gryfino – Mewa Resko   (22.04; 13:00)
Unia Dolice – Światowid Łobez   (22.04; 16:30) 

Ogólnopolski Turniej Tenisa Stołowego

Wygrana Mateusza Witkowskiego
W niedzielę (15 kwietnia), w Kołobrzegu odbył się otwarty ogólnopolski turniej teni-
sa stołowego. W kategorii zawodników zrzeszonych wystartował Mateusz Witkowski, 
który nie miał sobie równych i wywalczył najwyższy stopień podium. 

Mateusz Witkowski, na co 
dzień reprezentuje barwy Vi-
sonex LUKS Top Wierzbięcin. 
W minioną niedzielę, tenisista 
stołowy z naszej gminy walczył 
w otwartym ogólnopolskim 
turnieju tenisa stołowego, któ-
ry odbył się w Kołobrzegu. Go-
ściem specjalnym zawodów 
był wielokrotny Mistrz Polski 
w tej dyscyplinie Lucjan Błasz-
czyk. W turnieju wystartowa-

ło blisko 100 zawodników. Ma-
teusz Witkowski walczył w ka-
tegorii zawodników zrzeszo-
nych. Nasz reprezentant poka-
zał sporą klasę i nie dał szans 
swoim rywalom, stając na naj-
wyższym stopniu podium w 
kategorii. Świetna gra Mate-
usza Witkowskiego pozwoliła 
mu, również zająć 3. miejsce w 
klasyfikacji Open. - Chciałbym 
podziękować firmie Shining Be-

auty prowadzonej przez Piotra 
Włodarczyka za wsparcie, dzię-
ki któremu mogę iść na przód i 
osiągać lepsze wyniki – mówi 
Mateusz Witkowski. Gratu-
lujemy zawodnikowi Visonex 
LUKS Top Wierzbięcin świet-
nego startu w Kołobrzegu oraz 
życzymy kolejnych indywidu-
alnych sukcesów. 

KrZawodnik z naszej gminy w towarzy-
stwie wielokrotnego Mistrza Polski - 
Lucjana Błaszczyka

Mateusz Witkowski na 1. miejscu w kategorii zawodników zrzeszonych
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CuDZe CHWalICIe,  
a SWeGO…

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w nowogar-
dzie funkcjonuje od 1982 roku, jest jedną z wielu placó-
wek oświatowych w mieście. 

działalnością swoją obej-
muje trzy typy szkół:
•	 Szkołę Podstawową z do-

tychczasowymi klasa-
mi Gimnazjum,

•	 Branżową Szkołę I stopnia 
(dotychczasową Zasadni-
czą Szkołę Zawodową),

•	 Szkołę Przysposabiającą 
do Pracy. 

Do szkół uczęszczają ucznio-
wie z niepełnosprawnością in-
telektualną w stopniu lekkim, 
umiarkowanym i znacznym 
oraz ze sprzężonymi niepełno-
sprawnościami.

Ośrodek posiada Internat dla 
dzieci  i młodzieży spoza No-
wogardu. 

Nasza placówka to miej-
sce gdzie młody człowiek od-
krywa i rozwija swoje zdolno-
ści i talenty, nawiązuje przyjaź-
nie i przygotowuje się do sa-
modzielnego życia.  To miej-
sce radości  i zadowolenia, en-
tuzjazmu z własnej pracy, gdzie 
dziecko poznaje smak sukce-
sów zespołowych i indywidual-
nych. Tu również uczy się mie-
rzyć z porażkami, przygotowu-
jąc się do aktywnego i twór-
czego życia. Nasz Ośrodek jest 
otwarty dla każdego dziecka, 
które ma trudności ze zdoby-
waniem wiedzy w szkole maso-

wej i posiada orzeczenie o po-
trzebie kształcenia specjalnego. 
Nad wszechstronnym rozwo-
jem i przygotowaniem do sa-
modzielnego życia społeczne-
go i zawodowego czuwa  pro-
fesjonalna kadra: oligofrenope-
dagogów, tyflopedagoga, sur-
dopedagoga, neurologopedy, 
rewalidantów, terapeutów, tre-
nerów, logopedów, pedagogów, 
psychologa, doradców  zawo-
dowych.  Tu wychowankowie 
mogą odnaleźć i spełniać swoje 
i swoich rodziców oczekiwania. 
Rodzice mogą liczyć na pomoc  
w trudnych sytuacjach. W swo-
jej pracy wykorzystujemy  wie-
le nowoczesnych metod i te-
rapii, które stymulują wszech-
stronny rozwój każdego dziec-
ka. W kolejnych artykułach 
przestawimy Państwu metody 
pracy, wykorzystywane w na-
szej placówce w celu przybliże-
nia specyfiki pracy z dzieckiem 
niepełnosprawnym.

Szkoła specjalna nie znaczy 
gorsza.

Szkoła specjalna nie znaczy 
słabsza.

Specjalna…, bo specjalnie 
przygotowana, specjalnie wy-
posażona, ze specjalnym podej-
ściem do każdego dziecka!!!

inf.własna

 Witamy wśród nas... Autor rubryki: 
Janusz Roguski 
Szpital Nowogard

Zuzia 
córka Katarzyny i Huberta Buriak 
ur. 18-04-2018 z Kikorzy

Lena 
córka Anny Żebrowskiej 
ur. 17-04-2018 z Nowogardu

Jakub 
syn Anny i Krzysztofa 
ur. 18-04-2018  z Kulic

Puchar Polski w kolarstwie torowym

nikola Wielowska znów dominuje
W dniach 13-15 kwietnia, na torze kolarskim w Pruszkowie został rozegrany Puchar Polski 
Juniorek Młodszych, będący jednocześnie pierwszą eliminacją do Ogólnopolskiej Olimpia-
dy Młodzieży w kolarstwie torowym. na torze zaprezentowała się nikola Wielowska, która 
wywalczyła złoto w omnium, wyścigu keirin oraz srebro w sprincie drużynowym.  

W rozmowie z DN, Niko-
la Wielowska często podkreśla-
ła, że bardziej woli rywalizować 
na szosie, aniżeli na torze ko-
larskim. Jak jednak pokazały jej 
ostatnie występy w Pruszkowie, 
gdy Nikola startuje na torze, to i 
tak można liczyć na grad medali. 
Na początek zawodniczka z No-
wogardu startująca w barwach 
JF Duet Goleniów pokona-
ła 20 okrążeń w kwalifikacji do 
omnium, gdzie uplasowała się 

na 4. miejscu. Pozwoliło to na-
szej reprezentantce awansować 
do grupy A zmagań omnium. 
Następnie Nikola Wielowska za-
prezentowała się w sprincie dru-
żynowym, gdzie w parze z Ju-
lią Dąbską, wywalczyła srebrny 
medal. Z kolei w wyścigu dru-
żynowym kolarka z Nowogar-
du startowała w czteroosobo-
wym składzie JF Duet Goleniów, 
jednak jej zespół uplasował się 
na 6. pozycji. Później było jed-
nak już tylko lepiej… Wystar-
towały zmagania omnium, na 

które składały się cztery punk-
towane konkurencje. Pierwszą 
z nich był wyścig scratch, liczą-
cy 20 okrążeń. W tej rywaliza-
cji Nikola wywalczyła 2. miejsce 
przegrywając jedynie z zawod-
niczką z Torunia. Drugą kon-
kurencją omnium był wyścig 
tempowy liczący 20 okrążeń. W 
tym przypadku Nikola Wielow-
ska ponownie zajęła 2. miejsce. 
Trzecią konkurencją omnium 
był wyścig eliminacyjny, gdzie 

Nikola Wielowska po raz trze-
ci z rzędu zajęła 2. pozycję. Na 
koniec pozostał wyścig punk-
towy, gdzie Nikola Wielowska, 
jako druga przekroczyła metę i 
w sumie zdobywając 125 punk-
tów zwyciężyła w całym wyścigu 
omnium. To jednak nie koniec 
świetnych wieści z toru w Prusz-
kowie. Na koniec Nikola starto-
wała w konkurencji sprint,/ke-
irin. Kwalifikacje odbyły się na 
dystansie 200 metrów ze star-
tu lotnego, a Nikola uzyskała 
najlepszy czas. W 1 rundzie ke-

irin zawodniczka JF Duet Gole-
niów ponownie nie miała sobie 
równych i wygrywając zapew-
niła sobie prawo startu w półfi-
nale. W zmaganiach półfinało-
wych Nikola Wielowska uzyska-
ła czas 12,81 i ponownie zajęła 1. 
miejsce w swoim biegu. Finał to 
powtórka z rozrywki, w grupie 
6 najszybszych Juniorek Młod-
szych w Polsce Nikola Wielow-
ska ponownie nie miała sobie 
równych i sięgnęła po złoty krą-
żek. Wyniki osiągnięte przez Ni-
kolę Wielowską w Pruszkowie 
tylko potwierdzają, jak dobrze 
jest przygotowana do bieżącego 
sezonu oraz dają powody do sta-
wiania naszej kolarki w roli fa-
worytki podczas Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży. 

Kr 

Nikola Wielowska zdominowała zawody w Pruszkowie, niemal za każdym razem 
plasując się na podium

Sama Nikola mówi o tym, że woli startować na szosie - nie przeszkadza jej to jed-
nak wygrywać w kolarstwie torowym
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SkuP 
kamienia polnego 
i porozbiórkowego 

604 164 710 

ZaTruDNIę 
operatora koparki 

i  kierowcę C+e 
692 462 654 

ZaTruDNIę 
STOlarZa

503 084 687

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

Opiekunki  Niemcy
- Sprawdzone oferty! 
Tel. 91 506 55 55

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

KUPIĘ DREWNO
tartaczne

świerk, sosna, brzoza, topola

tel. 697 174 369

uSŁuGi 
KSięGOWE

kadrowo-płacowe i JPK
szybko, sprawnie. 

691 374 021, 726 601 608 

usługi
remontowo-Budowlane

Ceny do negocjacji
784 612 587

ZaTruDNIę 
kierowcę kat. D 

Tel. 606 148 353

Do Hurtowni Trio w Nowogardzie 
potrzebny kierowca kat. B 

więcej informacji 
osobiście bądź pod nr 

tel. 790 897 815, 788 317 660 

do wynajęcia
gabinet kosmetyczny
przy ul. Pileckiego 37 

15m2 
tel 570645440

Badania wody i ścieków - tel. 91 392 74 75

Wywóz nieczystości ciekłych - 91 392 36 77

Roboty inżynieryjno-budowlane oraz

warsztat naprawy pomp - 91 392 36 77

Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków - 91 392 07 11

Czyszczenie kanalizacji 
i odwadniania osadów ściekowych 

- 91 392 36 77
POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE - 994

                           Przedsiębiorstwo 
Usług Wodnych i Sanitarnych sp. z o.o.
ul. 3 Maja 14/2, 72-200 Nowogard

tel. 91 392 07 11, 91 392 07 17

Bezpłatne kursy języka niemieckiego 
dla opiekunów osób starszych. 

Ilość miejsc ograniczona. 
Po kursie gwarantowana praca,  

duża baza ofert i atrakcyjne zarobki. 

Zadzwoń 517 175 599.                          

Sprzedam 
działkę 23 ar
pod warsztat lub inną 

działalność gospodarczą. 
Tel. 695 100 700 

www.wshtwp.pl            cos@wshtwp.pl             tel. 91 422 0 422

Wyższa Szkoła Humanistyczna
Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

PSYCHOLOGIA
PRAWO

Szkoła Muzyczna 1 st. w Goleniowie filia w nowogardzie 
OGŁaSZa ZaPiSy na rOK SZKOLny 2018/2019  

na inStruMEnt: 
fortepian, skrzypce, klarnet, 

flet, gitara, akordeon. 
Podania należy składać w sekretariacie w Nowogardzie, 

ul. Plac Wolności 9 (III piętro), tel. 501 596 129. 
24 kwietnia 2018  (wtorek) w godz. 16.00-18.00 

zapraszamy na dzień Otwarty Szkoły. 
W tym dniu odbędzie się koncert o godz. 17.00. 

Serdecznie zapraszamy! 

• naprawy • oleje CASTROL
• akumulatory Bosch, Varta

 bieżące
• serwis klimatyzacji
• przeglądy okresowe
• serwis opon
• diagnostyka komputerowa
• wymiana rozrządu

Ponad 10-letnie doświadczenie w pracy  
na stanowisku mechanik w serwisie TOYOTY

Sąpolnica 25 
72-200 Nowogard 

tel. 608 690 831

Zapewniamy atrakcyjne ceny

przeglądy okresowe w TOYOTACH i nie tylko

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś w rodzinie. 

Grupa aa mieszko zaprasza w każdy 
wtorek o 9.00 i 16.00  pod ratuszem.

k O m u N I k a T
Zarząd Koła Miejsko-Gminnego  PZW Nr 36 w Nowogardzie  
zaprasza wędkarzy naszego Koła oraz sympatyków  

do prac porządkowych na Stanicy Wędkarskiej  PZW  
w Olchowie nad jeziorem Kościuszki, 

które odbędą się w dniu 21/sobota/.04.2018 r od godziny 9.00. 
Prace te obejmą sprzątanie terenu wokół stanicy, naprawy pomo-
stu wędkarskiego, slipu do łódek oraz parkingu.

Proszę zabrać ze sobą sprzęt do wymienionych prac/grabie, ło-
paty, szpadle, miotły, młotki /.

Zapraszamy    
W imieniu Zarządu Koła Nr 36

Prezes Zarządu, Kazimierz Ziemba

OTWarTO kOmIS 
NOWYCH I UŻYWANYCH RZECZY 

na ulicy BOHaTerÓW WarSZaWY 
BIAŁY SKLEP - PRZED RYNKIEM 

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

Szukam 
przyjaciółki  

na żonę od lat 58-68. 
Tel. 887 10 19 36
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Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

pn., wt. - 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

ENDOKRYNOLOGICZNY
Lek. med. Adriana Dubińska-Walczak

specjalista chorób wewnętrznych
- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

CHORÓB CUKRZYCY I NADCIŚNIENIA
Lek. Ewa Zdawska

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista diabetolog 

GABINETY MEDYCZNE

upadłość konsumencka
Masz długi, których nie możesz spłacić, nie 
prowadzisz działalności, nie masz majątku. 

Pomogę zgłosić upadłość. 
Konsultacje darmowe
Tel. 669 681 080, 

www.szczecin-syndyk.pl 
restrukturyzacjakonsumenta@gmail.com 

Firma AGRO TRANS  Spółka z o.o. 
z siedzibą w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów ciężarowych 
(prawo jazdy kategoria C+E)

tel. 91 39 27 322, kom. 502 671 607, 502 671 609

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

Zamienię mieszkanie w Nowogardzie 
o pow. 68m2, 

przy ulicy Warszawskiej, (po remoncie) 
na 4 piętrze, na mniejsze parter lub 1 piętro, 

tel. 668 452 615

Wykręcanie urwanych 
świec żarowych

Resko sprzedam
mieszkanie 

2 pokoje o pow 56,00 m2

ogrzewanie gazowe,
 piwnica, garaż 

tel. 519 830 587

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

 

WYMAGANIA:
- aktualne prawo jazdy kategorii C+E
- świadectwo kwali�kacji zawodowej
- aktualne orzeczenie psychologiczne
- cyfrowa karty kierowcy
 OFERUJEMY:
- atrakcyjne wynagrodzenie wypłacane w terminie
- nowoczesne auta marki DAF, MERCEDES, MAN.
- praca w systemie tygodniowym  
- ubezpieczenie grupowe

POSZUKUJE 
KIEROWCÓW  

KAT. C+E

TELEFON: +48 603 129 069,  785 900 833 
Jedności Narodowej 23A, 72-130 Maszewo

Opis stanowiska:
• Efektywne zarządzanie Gospodarstwem Rolnym;
• Nadzór nad maszynami rolniczymi w zakresie ich 
  wydajnego wykorzystania oraz  terminowego 
  przeprowadzania przeglądów, konserwacji i napraw;
• Kierowanie zespołem  pracowników;
• Zarządzanie Gospodarstwem Rolnym zgodnie z obowiązującymi standardami;
• Osiągane i realizacja przydzielonych celów i zadań.
Wymagania: 
• Wykształcenie min. średnie rolnicze;
• Minimum dwuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku;
• Umiejętność motywowania zespołu do osiągania założonych celów;
• Umiejętność podejmowania skutecznych decyzji pod presją czasu;
• Elastyczność i otwartość na zmiany;
• Prawo jazdy kat. B
Oferujemy:
• Atrakcyjne wynagrodzenie;
• Stabilne warunki zatrudnienia;
• Możliwość rozwoju zawodowego w rozwijającej się firmie;
• Niezbędne narzędzia pracy;
• Dobrą atmosferę pracy;
• Możliwość zakwaterowania.

Nowoczesne Gospodarstwo Rolne 
w województwie zachodniopomorskim

poszukuje zmotywowanych i pełnych pasji osób na stanowisko:
KIEROWNIK GOSPODARSTWA ROLNEGO

Miejsce pracy: (2 lokalizacje) Redło koło Nowogardu  lub  Drzonowo koło Kołobrzegu

tel.: +48 665 458 942
e-mail: biuro@farmaredlo.pl

OGŁOSZEniE  z dnia 06.04.2018 r.
dom Pomocy Społecznej w nowogardzie,

Smużyny 2 z filią w nowogardzie przy ul. Piłsudskiego 9
72- 200 nowogard, Smużyny 2

Zaprasza do złożenia oferty/udziału 
w zapytaniu  cenowym w sprawie:

Sprzedaży drewna „na pniu” z terenów leśnych 
będących w zarządzie  Domu Pomocy Społecznej

w Nowogardzie, Smużyny 2
Do udzielenia przedmiotowego zamówienia nie  stosuje się 
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamó-
wień Publicznych, wartość zamówienia nie przekracza war-
tości określonych w art. 4 pkt 8 PZP.
Szczegółowe informacje dotyczące zakre-
su zadania można uzyskać na stronie internetowej  
http://dps.nowogard.ibip.pl oraz  w Dziale Technicznym  
pod nr Tel. 91 39 20 825.
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OGŁO SZe NIa drob ne
NIeruCHOmOŚCI

•	 Sprzedam tanio działkę budow-
laną w kościuszkach 1202 m2. Przy 
działce prąd, woda, kanalizacja, do-
jazd utwardzony w pobliżu jeziora. 
575 345 659 

•	 Do wynajęcia lokal handlowy ok. 
40m2 ul. Kościuszki 2g Nowogard. 
693 850 197

•	 Sprzedam działki budowlane w pełni 
uzbrojone. Już z planem zagospoda-
rowania przestrzennego. Oszczędzasz 
czas i pieniądze! 693 850 197 Najlep-
sze ceny w Nowogardzie, Osiedle Sło-
neczne. 

•	 Do wynajęcia pomieszczenie na 
biuro 28 m2, Nowogard. ul. 700 le-
cia 17b. Tel. 501 549 818

•	 Sprzedam działki budowlane w 
karsku przy drodze. 691 664 658

•	 Do wynajęcia lokal pod działalność 
gospodarczą. 609 24 58 16 

•	 Sprzedam 1/2 domu w Wierzbięcinie. 
Tel. 600 262 231

•	 Sprzedam działkę ogrodową (wejście 
od ul. Ogrodowej), 500 m2, murowa-
na altana i toaleta, prąd, woda. Cena 
do uzgodnienia, tel. 605 522 340

•	 Sprzedam mieszkanie 3 pokoje 87m2, 
12 km od Nowogardu.Tel. 665 160 365

•	 Poszukuje mieszkania dwupokojo-
wego do wynajęcia. 725 223 771 

•	 Kupię mieszkanie dwupokojowe, par-
ter, bez pośredników za gotówkę. Naj-
chętniej za torami w stronę Stargardu, 
Dobrej. Tel. 661 722 990

•	 Sprzedam garaż na Jana Pawła II, 
21500 zł. 609 931 915 

•	 Sprzedam ogród działkowy w atrak-
cyjnej lokalizacji z widokiem na jezio-
ro. Tel 502 642 029 

•	 Do wynajęcia warsztat samochodowy 
z wyposażeniem. Tel. 508 070 311

•	 Wolne pokoje do wynajęcia dla 
pracowników na dłuższy okres. 500 
827 783

•	 Do wynajęcia mieszkanie trzypoko-
jowe ul. Żeromskiego, dostępne od 
01.05.2018. Tel. 884 000 435 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
47m2, parter, Dobra Nowogardzka. 
Cena do uzgodnienia. Tel. 513 924 475 

•	 Sprzedam dom jednorodzinny z pod-
daszem użytkowym + budynek go-
spodarczy + garaż+ogród, powierzch-
nia działki 1001 m2. Tel. 504 946 190, 
507 831 353

•	 Sprzedam mieszkanie 56m2 dwupo-
kojowe. Tel. 512 467 433

•	 Pokój do wynajęcia. 604 279 006

•	 Poszukuję mieszkania trzypokojo-
wego do wynajęcia. 515 167 978 

•	 Sprzedam dom w Nowogardzie. Tel. 
691 10 02 49

•	  Do wynajęcia działka usługowa pow. 
2530m2 Nowogard, naprzeciwko HL. 
Tel. 91 39 107 14

mOTOrYZaCJa
•	 Sprzedam Renault Scenic rok produk-

cji 99, poj. 2.0. Cena do uzgodnienia. 
665 836 888 

•	 Stare pojazdy kupię. Tel. 600 182 682

•	 Kupię WSK z dokumentami do 1000 zł. 
Tel. 605 516 508 po 20. 

•	 Pilnie sprzedam Skoda Fabia rocznik 
2002, poj. 1.4, garażowana, w bardzo 
dobrym stanie, 3000 zł do negocjacji. 
781 864 872

•	 Sprzedam tanio opony letnie 
175x75x14’’ szt. 4 w dobrym stanie na 
felgach stalowych otw. 4X100 (Mega-
ne itp.) lub bez felg bieżnik 6 mm. Tel. 
536 706 746 

•	 Sprzedam Tico stan bardzo dobry, 
cena 2200 do uzgodnienia. Tel. 606 
167 600

•	 Opony letnie nowe z felgami 
155x70x13. Tel. 603 314 747

rOlNICTWO
•	 Orka, talerzówka ciężka siew agre-

gatem. Tel. 608 01 39 95 

•	 Rzepak jary, zboża sprzedam. Tel. 502 
853  573 

•	 Grykę sprzedam i mieszalnik 1 tona. 
603 467 609 

•	 Sprzedam facalię. Tel. 793 006 469 

•	 Sprzedam śrutownik typu Bąk w ze-
stawie z silnikiem 7,5 kW. Tel, 733 799 
694 

•	 Sprzedam grykę. Tel. 500 841 914 

•	 PIlNIe sprzedam ziemię rolną 4 ha 
GraBIN. Tel. 731 026 406 

•	 Sprzedam owies. 691 018 221 

•	 Sprzedam talerzówkę trzymetrową, 
podnoszoną, hydraulicznie ciąganą, 
3500 zł. Tel. 692 608 128 

•	 Sprzedam prosięta i 20 kulek słomy 
suchej. 606 576 417 

•	 SPrZeDaŻ JaJ kurZYCH – WIeJ-
SkIe. 502 119 960

•	 Sprzedam krajzegę na 220 V, silnik 2 
kw i przyczepkę jednoosiową 10/15 
3m dł 1.8m szer. Tel. 696 807 922

•	 Sprzedam łubin biały boregine. Tel. 
501 814 871 

•	 Sprzedam ziemniaki jadalne sadze-
niaki GALA. Tel. 9139 18  307

•	 Sprzedam ziemię orną 1,5 ha w stanie 
łaki w Korytowie. Tel. 603 314 747

 uSŁuGI
•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWANÓW, 

WYKŁADZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ 
SAMOCHODOWEJ/ SKÓRZANEJ MA-
TERIAŁOWEJ / POŚCIELI WEŁNIANEJ / 
LANOLINĄ/SPRZĄTANIE: CZYSZCZE-
NIE FUG.TEL.604 373 143 , 794 229 
083.

•	 Pranie dywanów i tapicerki sprzą-
tanie również z użyciem pary, rOm-
TeX. 668 151 516

•	 elektryk z uprawnieniami e+D. Tel. 
607 289 419 

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

•	 malowanie, montaż paneli podło-
gowych i inne drobne naprawy wy-

kona “złota rączka”. 91 39 22 783, 
784 79 22 70

•	 FIrma uSŁuGOWa „Zielona”. Wy-
najem sal na konferencje, zebrania, 
szkolenia. 91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią dzia-
łalnością przyjmie zlecenie na budo-
wę domów od podstaw, przekładek 
dachów, docieplenia, układanie kost-
ki, różne rodzaje. Tel. 607 137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy 
za gotówkę na raty laptopy tablety te-
lefony. Skupujemy laptopy telefony. 
Adres Nowogard 700Lecia 15 I piętro 
nad apteką tel 91-577-53-73 lub 792-
228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlo-
powe: Niemcy, Holandia, Austria, An-
glia, Belgia, Norwegia. Tel. 71 385 20 
18, 601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróżnie-
nie mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 
343 638 

•	 AGENCJA REKLAMOWA VIZART, opra-
wianie prac w 2 minuty, bindowanie, 
wydruki, ksero, laminowanie, Nowo-
gard ul. 700 lecia 15 (nad sklepem zie-
larskim)Tel. 605 522 340 

•	 Przepisywanie prac (licencjackich, 
magisterskich i innych), dokumentów, 
CV, listów motywacyjnych, Szybko, 
solidnie. Agencja reklamowa Vizart  
Nowogard ul. 700 lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim)Tel. 605 522 340.

•	 regulacja, naprawa, konserwacja 
okien i drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontuje-
my. 668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 988 
735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, układa-
nie kostki granitowej, polbruku. 726 
403 937

•	 Naprawa aGD Nowogard. 698 352 
406

•	 Remonty, wykończenia wnętrz wyko-
nam. 608 364 330 

•	 Docieplanie budynków, malowanie, 
szpachlowanie, glazura, hudraulika, 
regipsy, podłogi, adaptacje poddaszy. 
Tel. 600 626 268 

•	 Budowanie z drewna. 600 182 682 

•	 Transport. Tel. 600 182 682 

•	 Dachy, wiaty, altany. Tel. 660 879 108 

•	 Przyjmę psy na strzyżenie, skończy-
łam kurs groomerski. Tel. 794 902 108

•	 remonty. 508 920 135

•	 Malowanie, szpachlowanie, tapety, 
panele, drobne naprawy. 666 047 905 

PraCa
•	 aktivmed24.pl Opiekunki Senio-

rów Niemcy. Premie wakacyjne, 
530555015

•	 amBerCare24 Opiekunki do Nie-
miec, wymagany j. niemiecki ko-
munikatywny, zarobki netto do 
1500 euro/mies., wyjazdy od zaraz, 
sprawdzone oferty, legalnie 737 
451 825, 737 886 919, 737 489 914

•	 Potrzebny budowlaniec-stolarz do 
postawienia kilku elementów archi-
tektury ogrodowej. 502 103 432

•	 PRACOWNIK magazynu zwrotów 
odzieży – Goleniów, zapewniony dar-
mowy dojazd do pracy tel: 601 710 
134, mail: rekrutacja@fiege.pl

•	 Zatrudnię pomocnika na budowę 
z umiejętnością malowania i szpa-
chlowania. Tel. 785 931 513 

•	 Poszukuję opiekunki do rocznego 
dziecka na pełny etat. Atrakcyjne wa-
runki wynagrodzenia. Zainteresowane 
osoby proszę o kontakt – 510 100 263 

•	 Przyjmę do pracy murarza i pomocni-
ka murarza. Tel. 501 549 756 

•	 Zatrudnię kierowcę do rozworzenia 
posiłków (najlepiej emeryt). Tel. 601 
58 40 56

•	 Przystań zatrudni osobę do zbierania 
szklanek i butelek ze stolików pod-
czas dyskoteki w piątki i soboty. Tel. 
601 58 40 56 

•	 Pizzeria Fantazja zatrudni kucha-
rza lub absolwenta szkoły gastro-
nomicznej. Praca przy wypieku piz-
zy. Tel. 509 411 799, 570 500 750 

•	 Zatrudnię kierowcę do rozworzenia 
posiłków. 507 951 313

•	 Zatrudnię ekspedientkę do sklepu Le-
wiatan na ul. Boh. Warszawy. Tel 502 
239 619 

•	 Przyjmę pracownika na fermę drobiu 
gm. Osina. Tel. 511 731 352 

INNe  
•	 Sprzedam drewno suche tanio. 691 

848 026

•	 Drewno, bukowe, dębowe, pocięte, 
porąbane. Tel. 603 353 789 

•	 Sprzedam drewno opałowe. 667 
788 820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 kg. 
790 285 382

•	 Ogrodzenie ogrodowe, metalowe 
ramka z katownika w srodku zbrojene 
/wzor/ prentowe wymiar 2,0m x 1,0 
m+ slupek razem szt 16 oraz furtka 
90 x 90cm z zamkiem ogrodzenie jest 
jeszcze zamontowane cena za 1 kpl. 
50 zl z powodu modernizacji ogro-
dzenia sprzedam - okazja ! stan dobry 
tel 691 686 772

•	 Piece gazowe c.o.vaillant z niemiec 
dwufunkcyjne wiszace po przegla-
dzie serwisowym do mieszkania,do-
mu cena od 1.200zl sprzedam tel 691 
686 772 

•	 Piece gazowe c.o tylko ogrzewa-
nie stojace zeliwne lub wiszace nie-
meckie vaillant zaplon elektronicz-
ny wysoka jakosc do mieszkania,do-
mu,sklepu itp po przegladzie serwi-
sowym cena od 1.000 zl tel 691 686 
772

•	 Sprzedam organy Yamaha YPT - 230, 
bardzo mało używane, w pudełku. tel 
605 522 340

•	 Sprzedam łóżko dziecięce z szuflada-
mi, półkami, z materacem - kolor sza-
ro biały wymiary: dł. 223 cm, szer. 95 
cm,wys. 110 cm, oraz biurko do kom-
pletu, tel. 605 522 340

•	 Sprzedam odkurzacz piorący ZELMER 
WODNIK QUATTRO 616.6, elementy 
piorące nieużywane nowe, cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522 340

•	 Sprzedam dywan, kolor brązowy jed-
nolity, wymiar 3,5*2,15 m, cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522 340

•	 Przyjmę telewizor i radio. 573 943 
221

•	 Kupię zbiornik na wodę z wężownicą 
do podłączenia do kuchenki. Tel. 660 
206 833

•	 Karp kroczek sprzedam. 91 39 182 97 

•	 Sprzedam łóżko piętrowe i 1 pojedyn-
cze drewniane. 697 134 306 

•	 Sprzedam butlę gazową 11 kg . 500 
841 914 

•	 Przyjmę czystą ziemię z wykopu. 501 
307 666

•	 Sprzedam krajzegę na paski klinowe 
tanio. Tel. 781 864 872  

•	 Sprzedam rower dziewczęcy, czerwo-
ny, bagażnik, koszyczek, koła 20’, cena 
100 zł. Tel. 782 434 928 

•	 Sprzedam owerlock 4-nitkowy Łucz-
nik, maszyna domowa, stan dobry, 
cena 350 zł. Tel. 782 434 928

•	  Sprzedam dwa rowery damskie Ol-
chowo 8

•	  Sprzedam koncentrator tlenu DEVIL-
BIS 525 KS : do leczenia astmy, PO-
CHP, rozedmy płuc, tlenoterapii; plus 
osprzęt, bardzo dobry stan. Tel. 796 
655 412 

•	 Sprzedam butlę na tlen medyczny 
(10l.) z reduktorem plus przewody i 
stojak na kółkach. tel. 796 655 412 

•	 Membranę dachową kupię. Tel. 600 
182 682 

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

Na sprzedaż dom 400 m2

w Nowogardzie

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:

kontakt: 785 601 002

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy

Sprzedam mieszkanie 
własnościowe w centrum 

nowogardu o pow. 60 m2, 
iV piętro – cena 210 tys. zł. 

tel. 608 392 453

Drewno opałowe 
liściste mieszane
 tanio sprzedam 

 506 012 706, 
506 012 704

ADN Sp. z o.o. ul. Zamkowa 20 
72-200 Nowogard

Zatrudni: 
pracownika drogowego, brukarza

Wymagania: prawo jazdy kat. B 
Tel. 609 124 162 • e-mail: adn1@op.pl
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INFOrmaTOr lOkalNY - NOWOGarDrOZkŁaD JaZDY PkP
Telefony alarmowe
Policja  - 997, 112
Komisariat Policji Nowogard - 91 57 92 316
Straż pożarna  - 998
Posterunek PSP Nowogard - 91 39 20 118
Pogotowie ratunkowe - 999
Stacja Pogotowia Ratunkowego 
w Nowogardzie - 91 43 26 103
Pogotowie gazowe  - 992
Pogotowie energetyczne - 991
Pogotowie wodn.-kanal. (PUWiS) 
 - 91 392 07 11; 994

Dyżur nocny
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna   
 - 91 39 78 430; 
 609 361 999; 
 665 283 928

Przychodnie - poradnie
Szpital - centrala - 91 392 13 56
Praxis - SZOZ - 91 392 07 87
Praxis - Centrum 
okulistyczno-optyczne - 91 39 27 272
POZ Przychodnia przyszpitalna  
 - 91 392 18 00; 
 91 392 18 06
Medyk - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - M. Drobińska - 91 392 59 43
NZOZ “Sanus” - 91 392 69 60
NZOZ “Pro-med” - 91 392 67 40
NZOZ “Leks” - 91 392 25 25
NZOZ “Baby-med”  - 91 392 60 13
Mardent - gabinety lekarskie  
 - 91 392 26 33
Revital - Ośrodek Rehabilitacji 
i Odnowy Biologicznej - 91 392 14 67; 
 609 456 577
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne 
 - 91 392 09 26
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
dzieci, młodzieży i ich rodzin 
 - 91 392 07 43
Warsztaty terapii zajęciowej - 91 392 52 82
Zakład domowej opieki długoterminowej - 
91 39 26 531; 
 509 142 650
Stomatologia
Praxis - Centrum stomatologiczne  
 - 91 392 69 99
Pracownia protetyki stomatologicznej - 
Danuta Drapikowska 91 392 68 70
Protetyka stomatologiczna 
- Elżbieta Wysocka 
i Kazimierz Trojanowski - 91 392 61 07
“Nowo-dental” B. Szulejko  
 - 91 392 14 67
“Dental - med”  - 91 392 20 98
 504 069 800
Lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz  
 - 91 392 50 03; 
 603 705 630
Lek. Stom. Andrzej Rynkiewicz
pogotowie stomatologiczne - 607 771 777
lek. Stom. D. Wałęga - Bąk - 604 441 609
lek. stom. A Mogilnicka - 506 606 955
lek. stom. E. Rosa - 532 512 703
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 601 736 804

urzędy
Urząd Miejski  
 - 91 392 62 00
Biuro Obsługi Interesanta w UM  
 - 91 392 62 14
Biuro Rady w UM - 91 392 62 10

Urząd Stanu Cywilnego - 91 392 62 30
Wydział Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środow. 
 - 91 392 62 43
Wydział spraw społecznych i obywatelskich
Meldunki - 91 392 62 13
Dowody osobiste - 91 392 62 15
Zarządzanie kryzysowe - 91 392  62 34
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
Geodezji i Rolnictwa - 91 392 62 26
Wydział Rozwoju Lokalnego, 
Funduszu, Kultury i Sportu - 91 392 62 93
Wydział Inwestycji i Remontów  
 - 91 392 62 41
Biuro Podatków i Opłat - 91 392 62 17
Referat Edukacji - 91 392 54 64
Zarząd Budynków Komunalnych  
 - 91 392 62 67
Powiatowy Urząd Pracy f/Nowogard 
 - 91 392 13 76
 91 392 18 13
Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii - 91 392 11 18
w nagłych wypadkach - 609 740 647

Wydział komunikacji
Rejestracja pojazdów - 91 579 27 02
Prawo jazdy - 91 579 27 03
Fax - 91 392 18 52

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik - Dorota Maślana - 91 392 62 48
Świadczenia rodzinne
- A. Lalik  - 91 392 62 68
Dział usług opiekuńczych 
- B. Ziółkowska - 91 392 02 00

Poczta
ul. 3 Maja - 91 392 13 00
 91 392 11 83
ul. Warszawska - 91 392 08 34

Nadleśnictwo Nowogard - 91 392 06 40
Zakład karny Nowogard - 91 432 66 00

Gabinety weterynaryjne
Danuta Czerwińska
ul. J. Wybickiego 2 - 91 392 37 86
Animal-Vet
ul. Zielona - 666 135 133
Janusz Soroka
ul. L. Okulickiego 6  - 570 656 616
Zdzisław Truszyński
ul. T. Kościuszki 21 - 91 392 18 01
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 38 - 91 392 08 14
Szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1 - 91 392 6 2 70
Szkoła Podstawowa nr 2 - 91 392 6 2 74
Szkoła Podstawowa nr 3 - 91 392 6 2 91
Szkoła Podstawowa nr 4 - 91 392 3 0 28
SP w Długołęce - 91 391 04 92
SP w Orzechowie - 91 391 09 94
SP w Strzelewie - 91 391 02 24
SP w Żabowie - 91 391 06 94
SP w Błotnie - 91 391 01 90
SP w Wierzbięcinie - 91 291 07 95
I Liceum Ogólnokształcące - 91 392 02 13
Liceum Ogólnokształcące nr II - 91 392 51 07
ZSP im. Stanisława Staszica - 91 392 11 62
Prywatne Publiczne Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych; 
Niepubliczna Szkoła Policealna  
 - 91 392 66 91
Prywatne Liceum Ogólnokształcące
 Zaoczne Centrum Edukacji Zdroje  
 - 91 392 54 94

Prywatne Policealne Studium Zawodowe  
 - 91 392 21 81
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  
 - 91 392 01 08

Przedszkola i żłobki
Przedszkole nr 1
ul. Żeromskiego - 91 392 62 86
Przedszkole nr 3
ul. J. Poniatowskiego - 91 392 62 88
Przedszkole nr 4
ul. T. Kościuszki - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole
ul. Zielona - 91 392 66 91; 
 505 388 292
Artystyczne Przedszkole 
Kraina Fantazjiul. Gen. J. Bema - 660 797 838
“Promyczek” Specjalistyczny 
punkt przedszkolny, 
ul. Boh. Warszawy - 609 931 469
Niepubliczny Żłobek "Maluszkowo”
ul. ks. Racibora - 534 015 943
Niepubliczny “Malinowy Żłobek”
ul. Boh. Warszawy - 604 873 917

kultura
Miejska Biblioteka Publiczna  
Dyrektor - 91 392 62 60
Czyt. dla dorosłych - 91 392 62 61
Nowogardzki Dom Kultury  
Sekretariat - 91 392 62 83
Biuro kina/ dział imprez i promocji 
 - 91 392 57 79
Kasa - 91 392 62 62

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP - 91 392 63 70; 
 506 08 13 28
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego   
 - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej  
 - 91 392 15 92

usługi pogrzebowe 
J. Furmańczyk, Zakład Pogrzebowy  
 - 91 392 17 67
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  
 - 692 354 065
MEMORIS Grzegorz Śmigiel - 693 230 190

apteki
Centrum Zdrowia
ul. 700-lecia - 91 576 21 39
Majowa
ul. 3 Maja - 91 307 07 08
Cefarm
ul. Plac Wolności - 91 392 02 03
Cardia
ul. 700 - lecia - 91 392 13 30
Niebieska
ul. 15 Lutego - 91 432 61 77
Asa
ul. Warszawska - 91 392 04 94
Niebieska 2
ul. Kościuszki - 91 579 08 30
Nowa Farmacja
ul. Bohaterów Warszawy - 91 573 04 37

Taksówki - 91 392 02 60

Pomoc drogowa
Grzegorz Irzymski - 91 392 24 02
 601 893 944
Andrzej Słomski - 665 770 442
Krzysztof Pietrzak - 601 938 293
R&J MIX - 608 731 620

urząd Gminy
Wójt - 91 391 03 90
Kierownik USC, St. ds. obywatelskich
 i ewidencji ludności  - 508 499 549
St. ds. podatków i opłat  - 508 499 661
St. ds. zarządzania kryzysowego, obrony cy-
wilnej i ochrony środowiska  - 508 499 580
Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami  
 - 508 499 247
St. ds. obsługi organów Gminy, działalności 

gospodarczej, kultury i zdrowia  - 508 499 567
St. ds. funduszy zewnętrznych, promocji, 
turystyki i sportu  - 508 499 620
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik Anna Kaliczyńska - 508 499 534
Pracownicy socjalni - 508 499 561
 508 499 483
Asystent rodziny Patrycja Bielej - 508 499 621
Gminna Biblioteka Publiczna
Kierownik Krzysztof Górecki - 91 391 03 05

Szkoła Podstawowa im. B. Malinowskiego
Dyrektor Tatiana Olbert - 91 391 03 89
Sekretariat - 91 391 03 80
Przychodnie
NZOZ “Proximus” - 91 391 03 10
Punkt apteczny - 91 391 16 11
Poczta - 91 391 03 23
Parafia pw. NP NMP w Osinie - 91 391 03 86
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godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

5:01 II
1

PR - R
88641

j  a  b  y

Wyszomierz 5:06, Osina 5:10, Mosty 5:16, Goleniów 5:24, Kliniska 5:33, Szczecin Dąbie 5:43, Szczecin
Zdroje 5:47, Szczecin Port Centralny 5:55 Szczecin Główny 6:00 
~ 1-5 / 2 IV, 1 V, 3 V, 31 V;

6:39 II
1

PR - R
88643

j  a  b  y

Wyszomierz 6:45, Osina 6:49, Mosty 6:54, Goleniów 7:03, Kliniska 7:14, Szczecin Dąbie 7:24, Szczecin
Zdroje 7:27 Szczecin Główny 7:41 
~ 1-6 / 2 IV, 1 V, 3 V, 31 V;

7:47 I
3

PR - R
88645

j  a  b  y

Wyszomierz 7:52, Osina 7:56, Mosty 8:02, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:08, Goleniów 8:25, 
Kliniska 8:35, Szczecin Dąbie 8:45, Szczecin Zdroje 8:55 Szczecin Główny 9:06 
~ 11 III-6 V;

7:48 II
1

PR - R
88622

j  a  b  y

Żabowo 7:55, Płoty 8:05, Baszewice 8:12, Gryfice 8:18, Gąbin 8:29, Trzebiatów 8:34, Bieczyno 
Pomorskie 8:40, Karcino 8:44, Głowaczewo 8:48, Stary Borek 8:52, Kołobrzeg Stadion 8:58

Kołobrzeg 9:04 ~ 12 III-5 V 1-6 / 14 III, 20 III, 22 III, 2 IV, 1 V, 3 V;

7:49 II
1

PR - R
88622

j  a  b  y

Żabowo 7:56, Płoty 8:06, Baszewice 8:13, Gryfice 8:19, Gąbin 8:30, Trzebiatów 8:35, Bieczyno 
Pomorskie 8:41, Karcino 8:45, Głowaczewo 8:49, Stary Borek 8:53, Kołobrzeg Stadion 8:59

Kołobrzeg 9:04 ~ 14 III; 20 III; 22 III;

7:52 BUS PR - R
88622
g  j

Żabowo 8:03, Płoty 8:19 0   j   a   b   y, Baszewice 8:35, Gryfice 8:42, Gąbin 8:52, Trzebiatów 8:57, 
Bieczyno Pomorskie 9:07, Karcino 9:11, Głowaczewo 9:15, Stary Borek 9:19, Kołobrzeg Stadion 9:25

Kołobrzeg 9:30 ~ 7 V-9 VI 1-6 / 31 V;
g = na odcinku Nowogard - Płoty

8:18 II
1

PR - R
88645

j  a  b  y

Wyszomierz 8:23, Osina 8:27, Mosty 8:33, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:39, Goleniów 8:59, 
Kliniska 9:15, Szczecin Dąbie 9:25, Szczecin Zdroje 9:28 Szczecin Główny 9:40 
~ 7 V-9 VI;

9:23 II
1

PR - R
88624
REGA

j  a  b  y

Płoty 9:38, Gryfice 9:50, Trzebiatów 10:09, Kołobrzeg Stadion 10:26 Kołobrzeg 10:30 

~ 11 III-6 V 67 + 2 IV, 1 V, 3 V;

9:27 BUS PR - R
88624
REGA
g  j

Płoty 9:53 0   j   a   b   y, Gryfice 10:14, Trzebiatów 10:29, Kołobrzeg Stadion 10:46

Kołobrzeg 10:50 ~ 12 V-9 VI 67 + 31 V;
g = na odcinku Nowogard - Płoty

10:18 II
1

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:23, Osina 10:27, Mosty 10:33, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:39, Goleniów 10:56, 
Kliniska 11:05, Szczecin Dąbie 11:15, Szczecin Zdroje 11:18, Szczecin Port Centralny 11:26

Szczecin Główny 11:31 ~ 7 V-9 VI;

10:25 II
1

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:31, Osina 10:35, Mosty 10:40, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:47, Goleniów 11:04, 
Kliniska 11:21, Szczecin Dąbie 11:31, Szczecin Zdroje 11:34, Szczecin Port Centralny 11:42

Szczecin Główny 11:47 ~ 11 III-6 V / 14 III, 22 III, 26 III;

10:26 II
1

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:31, Osina 10:35, Mosty 10:41, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:47, Goleniów 11:05, 
Kliniska 11:22, Szczecin Dąbie 11:32, Szczecin Zdroje 11:35, Szczecin Port Centralny 11:43

Szczecin Główny 11:48 ~ 14 III; 22 III; 26 III;

11:49 II
1

PR - R
88626

POMERANIA
j  a  b  y

Żabowo 11:57, Płoty 12:06, Baszewice 12:13, Gryfice 12:19, Gąbin 12:29, Trzebiatów 12:35, Bieczyno 
Pomorskie 12:41, Karcino 12:44, Kołobrzeg Stadion 12:55 Kołobrzeg 13:00 
~ 11 III-6 V;

11:53 BUS PR - R
88626

POMERANIA
g  j

Żabowo 12:04, Płoty 12:20 0   j   a   b   y, Baszewice 12:35, Gryfice 12:42, Gąbin 12:52, 
Trzebiatów 12:58, Bieczyno Pomorskie 13:04, Karcino 13:07, Kołobrzeg Stadion 13:18

Kołobrzeg 13:23 ~ 7 V-9 VI;
g = na odcinku Nowogard - Płoty

13:47 II
1

PR - R
88628

j  a  b  y

Żabowo 13:55, Płoty 14:04, Baszewice 14:25, Gryfice 14:31, Gąbin 14:42, Trzebiatów 14:47, Bieczyno 
Pomorskie 14:53, Karcino 14:57, Głowaczewo 15:01, Stary Borek 15:05, Kołobrzeg Stadion 15:11

Kołobrzeg 15:15 ~ 12 III-4 V 1-5 / 2 IV, 1 V, 3 V;

13:51 BUS PR - R
88628
g  j

Żabowo 14:02, Płoty 14:18 0   j   a   b   y, Baszewice 14:35, Gryfice 14:42, Gąbin 14:52, 
Trzebiatów 14:57, Bieczyno Pomorskie 15:03, Karcino 15:07, Głowaczewo 15:11, Stary Borek 15:15, 
Kołobrzeg Stadion 15:21 Kołobrzeg 15:25 
~ 7 V-8 VI 1-5 / 31 V;
g = na odcinku Nowogard - Płoty
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14:30 II
1

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 14:35, Osina 14:39, Mosty 14:45, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:51, Goleniów 15:08, 
Kliniska 15:21, Szczecin Dąbie 15:30, Szczecin Zdroje 15:34 Szczecin Główny 15:47 
~ 11 III-6 V / 1 IV;

15:08 II
1

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 15:13, Osina 15:17, Mosty 15:23, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:29, Goleniów 15:49, 
Kliniska 15:59, Szczecin Dąbie 16:09, Szczecin Zdroje 16:15 Szczecin Główny 16:27 
~ 7 V-9 VI;

16:04 II
1

PR - R
88630

j  a  b  y

Żabowo 16:11, Płoty 16:22, Baszewice 16:29, Gryfice 16:36, Gąbin 16:46, Trzebiatów 16:51, Bieczyno 
Pomorskie 16:57, Karcino 17:01, Głowaczewo 17:05, Stary Borek 17:09, Kołobrzeg Stadion 17:15

Kołobrzeg 17:19 ~ 11 III-6 V / 1 IV;

16:20 BUS PR - R
88630
g  j

Żabowo 16:31, Płoty 16:47 0   j   a   b   y, Baszewice 17:06, Gryfice 17:13, Gąbin 17:23, 
Trzebiatów 17:29, Bieczyno Pomorskie 17:42, Karcino 17:46, Głowaczewo 17:50, Stary Borek 17:54, 
Kołobrzeg Stadion 18:00 Kołobrzeg 18:04 
~ 7 V-9 VI;
g = na odcinku Nowogard - Płoty

16:42 II
1

PR - R
88651
REGA

j  a  b  y

Wyszomierz 16:48, Osina 16:52, Mosty 16:57, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:03, Goleniów 17:21, 
Kliniska 17:32, Szczecin Dąbie 17:41, Szczecin Zdroje 17:45, Szczecin Port Centralny 17:53

Szczecin Główny 17:57 ~ 11 III-6 V;

17:12 II
1

PR - R
88651
REGA

j  a  b  y

Wyszomierz 17:17, Osina 17:21, Mosty 17:27, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:33, Goleniów 17:50, 
Kliniska 17:59, Szczecin Dąbie 18:10, Szczecin Zdroje 18:19, Szczecin Port Centralny 18:28

Szczecin Główny 18:32 ~ 7 V-9 VI;

18:01 II
1

PR - R
88632

j  a  b  y

Żabowo 18:08, Płoty 18:18, Baszewice 18:30, Gryfice 18:37, Gąbin 18:47, Trzebiatów 18:52, Bieczyno 
Pomorskie 18:58, Karcino 19:02, Głowaczewo 19:06, Stary Borek 19:10, Kołobrzeg Stadion 19:16

Kołobrzeg 19:20 ~ 11 III-6 V;

18:35 BUS PR - R
88632
g  j

Żabowo 18:46, Płoty 19:02 0   j   a   b   y, Baszewice 19:18, Gryfice 19:25, Gąbin 19:35, 
Trzebiatów 19:40, Bieczyno Pomorskie 19:46, Karcino 19:50, Głowaczewo 19:54, Stary Borek 19:58, 
Kołobrzeg Stadion 20:04 Kołobrzeg 20:09 
~ 7 V-9 VI;
g = na odcinku Nowogard - Płoty

18:41 II
1

PR - R
88653

POMERANIA
j  a  b  y

Wyszomierz 18:46, Osina 18:50, Mosty 18:56, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:02, Goleniów 19:19, 
Kliniska 19:29, Szczecin Dąbie 19:38, Szczecin Zdroje 19:42, Szczecin Port Centralny 19:50

Szczecin Główny 19:54 ~ 11 III-6 V;

18:46 I
3

PR - R
88653

POMERANIA
j  a  b  y

Wyszomierz 18:51, Osina 18:55, Mosty 19:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:07, Goleniów 19:24, 
Kliniska 19:35, Szczecin Dąbie 19:45, Szczecin Zdroje 19:49 Szczecin Główny 20:01 
~ 7 V-9 VI;

20:20 BUS PR - R
88634
g  j

Żabowo 20:31, Płoty 20:47 0   j   a   b   y, Baszewice 21:13, Gryfice 21:20, Gąbin 21:30, 
Trzebiatów 21:36, Bieczyno Pomorskie 21:42, Karcino 21:45, Głowaczewo 21:50, Stary Borek 21:53, 
Kołobrzeg Stadion 21:59 Kołobrzeg 22:04 
~ 7 V-9 VI 1-6 / 31 V;
g = na odcinku Nowogard - Płoty

20:22 II
1

PR - R
88634

j  a  b  y

Żabowo 20:29, Płoty 20:39, Baszewice 20:46, Gryfice 20:53, Gąbin 21:03, Trzebiatów 21:09, Bieczyno 
Pomorskie 21:15, Karcino 21:19, Głowaczewo 21:23, Stary Borek 21:27, Kołobrzeg Stadion 21:33

Kołobrzeg 21:37 ~ 12 III-5 V 1-6 / 2 IV, 1 V, 3 V;

22:03 II
1

PR - R
88636

j  a  b  y

Płoty 22:18, Gryfice 22:30, Trzebiatów 22:45, Kołobrzeg Stadion 23:02 Kołobrzeg 23:07 

~ 11 III-6 V 1-57;

22:07 BUS PR - R
88636
g  j

Płoty 22:33 0   j   a   b   y, Gryfice 22:54, Trzebiatów 23:09, Kołobrzeg Stadion 23:26

Kołobrzeg 23:30 ~ 7 V-8 VI 1-57;
g = na odcinku Nowogard - Płoty
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Nowogard 11 III – 9 VI 2018

Aktualizacja wg stanu na 13 IV 2018

objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
g - zastępcza komunikacja autobusowa / rail 

replacement bus service
j - tylko 2 klasa / 2nd class seats only

a - wagon dostępny dla osób poruszających 
się na wózkach / wagon accessible to 
people moving on wheelchairs

b - wagon przystosowany do przewozu 
rowerów - liczba miejsc ograniczona / 
wagon adopted to the transport of 
bicycles – limited number of places

= - przewóz rowerów niemożliwy / carriage of
bicycles is not available

objaśnienia znaków / symbols
y - klimatyzacja / air conditioning

0 - zmiana usług na trasie pociągu / change 
services on the route

~ - terminy kursowania / days of operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.polregio.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased on each train, consistent with the 
terms specified by the carrier.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Carriers 
are responsible for commercial data of trains.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Infoline numbers to individual carriers:
PR - 703 20 20 20 (24h) opłata 1.29 zł/min. połączenia, 
realizator usługi Progress Plus S.C.  / 703 20 20 20 (24h) 
charge of PLN 1.29 gross/min. of each call, service provider: 
Progress Plus S.C. 

www.portalpasazera.pl Strona 3 z 3
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Imię i nazwisko .......................................................................................  tel. ...............................................................  

ROZWIĄZANIE .................................................................................................................................................................
Kupon wraz z rozwiązaniem należy dostarczyć do redakcji. Spośród nadesłanych kuponów zostanie wyloso-

wana nagroda książka ufundowana przez Wydawnictwo Zapraszamy   pn-pt 8:00-18:00

Dewocjonalia - stoisko w sklepie

poleca
Różańce, 
Lichtarze

                Świece do chrztu, itp.

krZYŻÓWka z książką

marta radomska 
SPrINTem DO marZeŃ
Co zrobisz, gdy atrakcyjna są-

siadka zacznie flirtować z Twoim 
narzeczonym? Ola szykuje się do 
startu w maratonie, jednak błogi 
odpoczynek po treningach zakłó-
ca jej niekończący się remont w 
mieszkaniu piętro wyżej. Właśnie 
wprowadziła się do niego długo-
noga biegaczka, która nigdy nie 
miewa zadyszki, a w biegach dłu-
godystansowych jest równie do-
bra jak w podrywaniu nowych są-
siadów. Ola i jej przyjaciółka Beat-
ka patrzą na blondynkę z coraz 
większą irytacją, bo ich mężczyźni 
zupełnie tracą dla niej głowę. Gdy 
w trakcie spaceru pies-bies znaj-
duje w bocznej alejce parku jej 
zwłoki, policja planuje przesłu-
chać wszystkich sąsiadów. 
Zwłaszcza tych, którzy akurat za-
podziali gdzieś kuchenny nóż… 

Po debiutanckim „Maratonie do 
szczęścia” Marta Radomska nie 
zwalnia tempa. „Sprintem do ma-
rzeń” to pełna humoru powieść, a 
po jej lekturze padniesz ze śmie-
chu!

Pionowo:
1. jedna z walut
2. rodzaj gonitwy
3. miasto w Ugandzie
4. Pola - aktorka
5. dorożkarz
6. z Nagłowic
7. skóry z tchórza
8. auto ze Szwecji
9. sztuka w języku martwym
10. dramat St. Grochowiaka
11. pagórek polodowcowy
12. nóżka kociaka
13. polski aparat fotograficzny
14. Jakow, pianista radziecki
15. córka Kadmosa i Harmonii
16. starogrecki instrument szarpany
17. mgła nad łąką
18. wódka ze śliwek
19. gatunek tapira
20. poręczyciel
21. skórzany powyżej bioder
22. rzeka Goleniowa
23. cenny metal
24. ludowy zwyczaj witania wiosny
25. ptak wyjadający bydłu pasożyty
26. łaska dla siedzących
27. układ nitek wzdłuż tkaniny

28. stolica Kenii
29. romb na karcie
30. samiec rysia
31. góry od Francji po Słowenię
32. na mapie pogody
33. rzeka w Wlk. Brytanii, dopływ Ouse
34. miasto w Birmie
35. za krótka dla pracusia
36. gatunek sardyny
37. wartość emitowanych banknotów
38. Lew (zm.1901), rosyjski tancerz
39. ptak z rzędu kaczkowatych
40. zastój
41. wydzielają nektar w roślinach
42. bawół z Celebesu
43. karcz, karpa
44. rewolwer kowboja
45. kurort nad jeziorem Tyberiadzkim 
(Izrael)
46. obiektyw bez wad aberracji
47. podgorzelec, kaczka norowa, (Ta-
dorna tadorna)
48. krewny po matce
49. żelazny środek transportu
50. dawniej używany był do narkozy
51. górne kły jelenia
52. skóra na cholewki
53. miejsce triumfu Scypiona

afrykańskiego pierwszego
54. najszybszy galop
55. szopa na rudę

Poziomo:
56. syntetyczny środek znieczulający
57. malowidło ścienne
58. jesionowy człowiek Odyna
59. włóczęga
60. ptak, dama niebieskobrzucha z ro-
dziny papug
61. konwencjonalna grzeczność
62. przezwyciężenie
63. bogacz, władca
64. mieszkanka Urugwaju
65. stan w Indii
66. pętelka robiona szydełkiem
67. wzniosły czyn
68. tymczasowy budynek
69. święty ptak Egiptu
70. uszkodzenie urządzenia
71. uosobienie tęczy
72. miasto w płd. Jordanii
73. dawne określenie żeglugi powietrznej
74. stolica Wenezueli
75. miasto w Katalonii
76. jap. sztuka walki
77. punkt górowania słońca
78. dzielnica Kórnika

79. Irena dla bliskich
80. ździebełko
81. kelner dawniej
82. przepowiednie wygłaszane przez 
proroków
83. babiloński bóg, opiekun pisma
84. opiekun młodych małżeństw
85. Ace of ...
86. język władzy totalitarnej
87. do zagięcia
88. tu założysz konto
89. miasto w USA
90. nacjonalistyczna organizacja nie-
miecka z XIX w.
91. Józef, malarz polski
92. wyniesienie na tron
93. owad
94. wyspa w Tonga
95. marka telewizorów
96. przydrożna wierzba
97. imię Sadata, polityk z Egiptu
98. córka Re; bogini prawdy
99. jednostka pracy
100. Jeremy, sławny aktor („Dom dusz”)
101. tkanina jedwabna
102. Don ..., kochanek

PODPOWIEDŹ: ABILENE, FIAKIER, 
HYMEN, MAIK, MANRESA, UHLA.

rozwiązanie krzyżówki dla do-
rosłych : Lepiej kobiety oburzać niż 
nudzić

Paweł Rajszel, Angelika Konior, 
Janina Rak, Cecylia Furmańczyk, Ro-
man Kaczmarek, Zdzisława Chocian, 
Jadwiga Patecka, Pelagia Feliksiak, 
Justyna Grenda, Halina Stefańska, 
Genowefa Maćkowska, Agnieszka 
Skowrońska, Halina Galus, Anita Bu-
dzich, Danuta Skowron, Christiana 
Syfert, Małgorzata Krawczyk, Nata-
lia Furmańczyk, Marek Kozioł. Szy-
mon Rybarczyk

Nagroda książkowa: Janina Rak
Zwycięzcy prenumerata Geno-

wefa Maćkowska, Paweł Rajszel
GAZETY dla zwycięzców loso-

wania do odebrania w redakcji, ul. 
Boh. Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Weronika Zaremba, Julia Furmań-

czyk, Basia Kloch, Kacper Skowroń-
ski, Bartek Feliksiak, Asia Karska, 
Nadia Grenda, Igor Grenda. Kacper 
Danicki

Zwycięzca:Basia Kloch
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Informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGularNa lINIa mI krO Bu SO Wa SerOCkI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40

Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)

Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D

Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 

7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

regularna linia meTrO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna 
 Tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firma	Usługowo-	Handlowa	Adam	Fedeńczak
Tel 91 39 26 925, 502 026 999

ND- SZCZeCIN 4:50(D), 5:55(E), 6:40(7), 6:55(D), 7:25(7), 7:50(D), 8:00(E), 8:20(7), 
8:35(D), 9:10(E,7), 10:05(E), 10:35(E,7), 11:31(D),  11:40(7), 12:10(E), 12:20(7), 
12:55(D,7), 13:10(D), 13:20(E,7), 14:05(D), 14:20(E,7), 15:40(D), 16:05(7), 16:20(E,7), 
16:50(D), 17:50(E,7), 18:20(E,7)
SZCZeCIN- ND 6:10(D), 7:30(E), 8:30(D,7), 9:00(7,R), 9:25(E), 10:05(D,7), 10:35(E,7), 
11:40(E), 12:10(D), 12:25(E,7), 13:20(7), 13:35(D), 13:50(E,7,R), 14:35(D), 14:50(E,7), 
15:15(D,7), 15:55(D), 16:15(6,7), 16:35(D), 17:40(D,7), 18:05(E,7,R), 19:15(D), 19:40(E,7), 
20:15(E,7)
ND- reSkO 6:30(S), 7:50(S), 10:10(7), 12:30(S), 14:30(S), 15:10(E), 19:15(E)
reSkO- ND 6:45(7,SZ), 7:10(S), 7:15(E,SZ), 8:30(S), 11:35(7,SZ), 13:00(S), 15:05(S), 
15:40(E,7,SZ)
GOlCZeWO- ND 7:10(S), 13:30(S), 14:45(S)
ND- GOlCZeWO 7:50(S), 14:15(S), 15:30(S)
ND- STarGarD 6:50(D), 10:15(D), 13:40(D)
STarGarD- ND 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
ND- DOBra- ŁOBeZ- PŁOTY- GrYFICe 6:00(D)
ND- SŁaJSINO- raDOWO- ŁOBeZ 6:35(D)
ŁOBeZ- DOBra- ND 15:00(D)
ŁOBeZ- SŁaJSINO- ND 15:35(D)

D- kursuje od pon. Do pt. Oprócz świąt
E- kursuje od pon. Do soboty oprócz świąt
S- kursuje w dni nauki szkolnej
R- kurs do Reska
SZ- kurs do Szczecina
6- kursuje w soboty
7- kursuje w niedziele

rOZkŁaD JaZDY Bu SÓW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
re dak cja: marek Słomski prezes,	Marcin	Simiński	redaktor naczelny, 

rafał kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca
ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

rozkład jazdy komunikacji miejskiej
Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 7:05 8:05 11:10 12:15 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 7:06 8:06 11:11 12:16 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 7:08 8:08 11:13 12:18 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 7:09 8:10 11:14 12:19 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:11 8:12 11:16 12:21 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:12 8:14 11:17 12:22 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:13 8:15 11:18 12:23 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:15 8:17 11:20 12:25 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < < 8:18 < 12:27 < < 16:07 < <
10 Dworzec PKS < < < < < < < < < < <
11 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:16 8:19 11:21 12:29 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
12 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:17 8:20 11:22 12:30 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
13 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:18 8:21 11:23 12:31 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
14 ul. Ogrodowa < 6:20 < < 11:25 12:33 13:45 15:10 16:13 17:10 <
15 ul. Poniatowskiego < 6:21 < < 11:26 12:34 13:46 15:11 16:14 17:11 <
16 ul. Żeromskiego 5:42 6:22 7:20 8:23 11:27 12:35 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
17 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:23 7:21 8:24 11:28 12:36 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
18 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:24 7:22 8:25 11:29 12:37 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02
19 ul. Radosława 5:45 6:25 7:27 8:26 11:35 12:40 13:55 15:17 16:20 17:15 18:03

 OS. BEMA –  UL. KOŚCIUSZKI 36 -  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

z powrotem
POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 26 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:28 8:39 11:45 12:50 14:30 15:30 16:30 17:25 18:10
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:29 8:40 11:46 12:51 14:31 15:31 16:31 17:26 18:11
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:31 8:42 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:33 8:44 11:48 12:53 14:33 15:33 16:33 17:28 18:13
5 ul. Ogrodowa < 6:35 7:35 8:46 11:50 12:55 < 15:35 16:35 17:30 <
6 ul. Poniatowskiego < 6:36 7:36 8:47 11:51 12:56 < 15:36 16:36 17:31 <
7 ul. 700 Lecia 5:49 6:38 7:38 8:49 11:53 12:58 14:35 15:38 16:38 17:33 18:15
8 ul. 5-go Marca 5:51 6:40 7:40 8:51 11:55 13:00 14:37 15:40 16:40 17:35 18:17
9 ul. Kościuszki 36 5:53 6:42 7:42 8:53 11:57 13:02 14:39 15:42 16:42 17:37 18:19

10 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:43 7:43 8:54 11:58 13:03 14:40 15:43 16:43 17:38 18:20
11 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:44 7:44 8:55 11:59 13:04 14:41 15:44 16:44 17:39 18:21
12 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:45 7:45 8:56 12:00 13:05 14:42 15:45 16:45 17:40 18:22
13 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:46 7:46 8:57 12:01 13:06 14:43 15:46 16:46 17:41 18:23
14 ul. Bema 9 5:58 6:47 7:47 8:58 12:02 13:07 14:44 15:47 16:47 17:42 18:24
15 Osiedle Bema 5:59 6:48 7:48 8:59 12:03 13:11 14:45 15:48 16:48 17:43 18:25

OBJAŚNIENIA:

 UL. RADOSŁAWA –  UL. KOŚCIUSZKI 36 –   OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM
SZ 25

1
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

 DWORZEC PKS – OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM
SZ 25

1
E, F

1 Osiedle Bema 9:00
2 ul. Bema 1 9:01
3 ul. Armii Krajowej 17 9:03
4 ul. Kościuszki 36 9:04
5 ul. Wojska Polskiego 4 9:05
6 ul. Kościelna 9:06
7 Dworzec PKS 9:08

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

LP Dworce i przystanki

 OS. BEMA –  DWORZEC PKS

OS. Bema – ul. kOŚCIuSZkI 36 - ul. raDOSŁaWa

ul. raDOSŁaWa – ul. kOŚCIuSZkI 36  - OS. Bema

DWOrZeC PkS - OS. Bema OS. Bema - DWOrZeC PkS

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
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FIRMA JOGA  •  ul. Górna 4  •  72-200 Nowogard  
 Tel./Fax 91 39 25 501  •  695 100 700  •  695 400 600

Wyposaż swój dom w OKNA PCV 
o najwyższym standarcie światowym, 

dzięki którym obniżysz koszty ogrzewania
z profilu 

ALPHALINE  
profil 6 komorowy w kl. A
z wkładem termicznym 
i uszczelką środkową 
gwarantującą doskonałą 
szczelność

Do produkcji okien 

nie stosujemy pro�lii

z recyklingu !!!

i wysokiej jakości
OKUCIA MACO

Ponad 22 lat doświadczenia w produkcji okien. ZAUFAJ specjalistom! 

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

uSŁuGi rEMOntOWO-
-BudOWLanE 

kompleksowe wykończenie 
domów, wnętrz, poddaszy. 
tel. 696 014 937

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
8.00 – 20.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 8.00 – 16.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

Wykonujemy tanio
Banery  
Laminowanie   
Wycinane naklejki 
Wydruki kolorowe

Kompleksowe usługi:  
      Introligatorskie 
          Poligra�czne  
Nowogard  •  ul. Boh. Warszawy 7A

 tel. 91 392 21 65,  91 577 2007

PIaSek, PIaSek 
PrZeSIeWaNY, 

ŻWIr, CZarNOZIem, 
POSPÓŁka 

 ŻWIrOWNIa 
DŁuGOŁęka
Tel. 504 265 607,  

792 707 943 
z dowozem  
do klienta
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 Cena 1,50 zł
POLSKI WYDAWCA

Kochan i Napieralski 
w Nowogardzie

Przesunięcia 
w budżecie Wielka impreza w NDK

Uwaga zmiany 
funkcjonowania 
KANCELARII 

RADOSŁAW GÓRSKI 
Dyżury w Nowogardzie 

odbywają się w kancelarii 
przy ul. 700 lecia 24/5 

w każdy wtorek i czwartek 
od 17.00 do 20.00, 

a w innych godzinach i terminach 
po telefonicznym uzgodnieniu. 

nowy nr tel. do biura w Nowogardzie: 
+48 91 578 49 01; +48 600 071 236

Firma z Nowogardu

TEL. 789 217 626
CV proszę wysyłać na adres e-mail: 
praca.nowogard@onet.pl

Oferujemy:
- zarobki 4600 zł netto, 
  dla emeryta 4800 zł netto,
  możliwość zatrudnienia na 1/2 etatu
- umowa na czas niekreślony 
Wymagania:
- aktualne prawo jazdy kat. C+E 
- doświadczenie w prowadzeniu 
  pojazdów
- świadectwo kwali�kacji zawodowej
- aktualne orzeczenie psychologiczne 
- karta kierowcy

ZATRUDNI
kierowcę C+E

Sadzenie 
drzew nawet 
w WC

Zdążyli zwinąć  
35 tys. zł i zniknęli 

BUDMAT
HURTOWNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

TEL. 91 392 20 71  •  FAX. 91 392 68 50

ul. Boh. Warszawy 68b (koło Piekarni W.Pędziszcak)

NOWOGARD • tel. 91 392 20 71

ul. Boh. Warszawy 68b  •  e-mail: budmat@neostrada.pl

Zapraszamy na zakupy
z WIOSENNYMI PROMOCJAMI
Chemia budowlana: 
CEKOL, FAST, ARSANIT, ATLAS
Farby,  Gotowe gładzie,  Tynki
Suche zabudowy - REGIPS
Pustaki ścienne ceramiczne 
WIENERBERGER
Dachówki ceramiczne, cementowe
KORAMIK, CREATON, BRASS, ROBEN
Cement - GORAŻDZE Polska
Cegły budowlane, klinkierowe

czynne od pon. - pt. od godz. 7.00 -17.00  •  sob. od 7.00 - do 13.00

Uwaga najbliższe 
bezpłatne porady 
prawne w piątek

godz. 13.30-15.30
w redakcji ul. Boh. Warszawy 7A

(informujemy, że godziny dyżurów radcy 
prawnego mogą ulegać zmianom)

 s. 2

Nie dam się 
zastraszyć...

 s. 3

Dzik 
zrujnował 
im działki  s. 5

 s. 5

Wędkarze 
posprzątali 
przystań

Czytanie 
może 
przedłużyć 
życie  s. 6

 s. 10

OgłOSzeNIe

OgłOSzeNIe
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BADANIA 
PSYCHOLOgICzNe  

DLA KIEROWCÓW 
kat. C, C+E i D. 

Tel. 794 669 811

W TYCH DNIACH ODeSzLI DO WIeCzNOŚCI

Bronisława Kaźmierowska: lat 76, zmarła 
20.04.2018r., pogrzeb odbędzie się 24.04.2018 r., 
o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Sławomir Lewandowski: lat 38, zmarł 
20.04.2018r., pogrzeb odbył się 23.04.2018 r., na 
cmentarzu w Strzelewie.

Leszek Różalski: lat 82, zmarł 21.04.2018r., po-
grzeb odbędzie się 24.04.2018 r., o godz. 11:00 
Msza św. w Osinie, pochówek po Mszy św. na 
cmentarzu w Nowogardzie.

Andrzej Węgrzyniak: lat 64, zmarł 20.04.2018r., 
pogrzeb odbędzie się 26.04.2018 r., o godz. 13:00 
na cmentarzu w Nowogardzie

Informacje przekazał 
Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

Śmigiel Ryszard

ŚR

KOMPLEKSOWE  USŁUGI
& ŚMIGIEL

Zakład Kamieniarski
- Nagrobki - Grobowce - Parapety - Schody

Kwiaciarnia
- Znicze - Kwiaty - Wiązanki - Wieńce

Tel. 601 595 069, 91 392 18 14
     e-mail: puhp.smigiel@wp.pl
   www.kamieniarstwo-smigiel.pl

Korzystając z naszych usług pogrzebowych zyskasz
-10%  RABATU  NA  USŁUGI  KAMIENIARSKIE

UL. CMENTARNA 3,  72-200 NOWOGARD

       Usługi Pogrzebowe 
        Grzegorz Śmigiel
- Trumny - Urny - Ekshumacje - Przewozy
         Obudowy - Krzyże - Tabliczki

Kontakt całodobowy: 693 230 190
      e-mail: memoris.zp@o2.pl
            www.memoris.eu

Do Hurtowni Trio w Nowogardzie 
potrzebny kierowca kat. B 

więcej informacji 
osobiście bądź pod nr 

tel. 790 897 815, 788 317 660 

2018/04/17
godz. 11:05
Patrol OPP Szczecin do-

konał zatrzymania Nor-
berta K. l. 17, zam. Nowo-
gard, powiat goleniowski, 
poszukiwanego na pod-
stawie nakazu wydanego 
przez SR Goleniów w celu 
doprowadzenia do

Młodzieżowego Ośrod-
ka Wychowawczego w 
Łobzenicy. Czynności pro-
wadzi KP Nowogard.

2018/04/19
godz. 06:45
Nieznay sprawca po-

przez zerwanie deski ze 
skoblem zamkniecia drzwi 
do pomieszczenia gospo-
darczego dokonał kradzie-
ży czterech kół samocho-
dowych aluminiowych z 
oponami, dwóch sztuk 
szlifierek kątowych, recz-
nej piły elektrycznej do 
drzewa, trzech sztuk wier-
tarek elektrycznych, che-
mii gospodarczej oraz art. 
spożywczych na szkodę 

Mariana A., zam. Nowo-
gard, powiat goleniowski. 
Suma strat 2000 złotych. 
Postępowanie prowadzi 
KP Nowogard.

godz. 09:30
Policjanci OPI KP No-

wogard zatrzymali Da-
niela S. Lat 38, zam. No-
wogard, powiat goleniow-
ski, celem doprowadzenia 
do PR Łobez na podsta-
wie Nakazu Zatrzymania i 
Doprowadzenia  wydane-
go przez PR Łobez. Postę-
powanie prowadzi KP No-
wogard.

godz.12:10
Dzielnicowi Zespołu 

Dzielnicowych w Osinie 
zatrzymali w Nowogar-
dzie poszukiwanego przez 
Sąd Rejonowy w Gryfi-
cach nakazem zatrzyma-
nia i doprowadzenia do 
ZK s. Przemysława G. lat. 
31, (zam. S. powiat gryfic-
ki). Postępowanie prowa-
dzi KP Nowogard.

KPP Goleniów.

Wysadzili bankomat przy InterMarche

Zdążyli zwinąć 35 tys. zł i zniknęli 
Do zuchwałej kradzieży doszło w miniony piątek, 20 kwietnia przy sklepie InterMarche w 
Nowogardzie. Około godz. 3 nad ranem nieznani jak dotąd sprawcy najpierw wysadzili ban-
komat, a następnie ukradli z niego część pieniędzy. Na razie nie ma informacji, czy policja 
jest na tropie złodziejów. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że ich łupem padło ok. 35 tys. zł. 

Wybuch był słyszany w promie-
niu kilkuset kilometrów, mówi-
li mieszkańcy, którzy rano, z zacie-
kawieniem przechodzili obok znisz-
czonej od wybuchu maszyny do wy-
płacania pieniędzy. 

- Jakoś przed godz. 3 wybudził 
mnie ze snu taki głuchy, potęż-
ny huk, otworzyłem okno, bo by-
łem pewien, że doszło gdzieś do wy-
buchu gazu w mieszkaniu. Nie wi-
dać było z okna jednak ani dymu, 
ani żadnej łuny od ognia- opowia-
da mężczyzna, mieszkający przy ul. 
3 Maja, niedaleko sklepu InterMar-
che. 

Ten sam huk wybudził ze snu tak-
że gości hotelu Kamena, poinformo-
wał nas współwłaściciel lokalu. 

Policja została o zdarzeniu powia-
domiona przez firmę ochroniarską, 
która otrzymała z systemu sygnał o 
zniszczeniu bankomatu. Na miejsce 
natychmiast przyjechał patrol poli-
cji i straż pożarna. Sprawcy zdoła-

li zbiec. Jak mówił nam ochroniarz, 
który jako jeden z pierwszych przy-
był na miejsce zdarzenia, wybuch 
był tak silny, że zbrojone elemen-
ty bankomatu, w części gdzie prze-

chowywana jest w kasetach gotów-
ka, były porozrzucane w promieniu 
kilkunastu metrów. Okazało się, że 
złodzieje nie zdołali ukraść wszyst-
kich pieniędzy, jakie wysypały się 
po zniszczeniu maszyny. Z naszych 
informacji wynika, że skradli ok. 35 
tys. zł, a resztę, czyli ok. 60 tys. zł po-
zostawili na miejscu. Pieniądze zo-
stały zabezpieczone przez policję. Ta 
też prowadzi śledztwo w tej sprawie. 

Na razie nie ma informacji, czy 
policja jest na tropie złodziei. Wia-
domo, że sprawca, bądź spraw-
cy musieli być bardzo precyzyj-
nie przygotowani do „zamachu” na 
bankomat. Nieoficjalnie wiadomo, 
że mogli najpierw wpuścić do wnę-
trza bankomatu odpowiednią ilość 
odpowiedniego gazu palnego, a na-
stępnie zamontować na zewnątrz 
maszyny ładunek wybuchowy, za 
pomocą którego wywołali eksplo-
zję- w ten sposób tylko niewielka 
część banknotów znajdujących się 

w środku uległa nadpaleniu. Spraw-
ców tamtych zdarzeń do dziś nie za-
trzymano. Będzie to dość trudne, 
zważywszy, że podobnie jak w Gol-
czewie i Dziwnówku, także w przy-

padku Nowogardu, zamontowana 
w bankomacie kamera, przed cała 
akcją została zamalowana czerwo-
ną farbą. 

Policja nie informuje o szczegó-
łach śledztwa zasłaniając się do-
brem postępowania. Nieoficjalnie 
tylko wiadomo, że sprawa ta jest 
wiązana z takimi samymi zdarze-
niami, do jakich doszło niedawno w 
Golczewie i Dziwnówku. Tam jed-
nak łupem złodziejów padły o wie-
le większe kwoty, bo kilkaset tysię-
cy. W Nowogardzie kasy w banko-
macie było mniej, bo nowa porcja 
gotówki miała być w piątek, w cią-
gu dnia. 

Resztki bankomatu zdemonto-
wała i wywiozła firma, do której 
maszyna należała – dokładnie Eu-
ronet- na razie nie ma informacji, 
czy bankomat powróci w to samo 
miejsce. 

Przypomnijmy, że bankomat zlo-
kalizowany przy InterMarche był 
już w zainteresowaniu złodziei. W 
październiku zeszłego roku, ktoś 
próbował dostać się do jego wnę-
trza, ale bezskutecznie. Maszyna 
została jedynie uszkodzona. Nie 
wiadomo, czy za piątkową kradzie-
żą stoją ci sami ludzie. 

Marcin Simiński

Policja przez kilka godzin prowadziła czynności na miejscu zdarzenia, ale nie informuje, czy sprawcy pozostawli jakieś ślady

Złodzieje działali dość przemyślanie- zanim wysadzili bankomat, prawdopodob-
nie zamaskowani, pomalowanli czerwoną farbą zarówno ekran główny, jak i ka-
merę zamontowaną w maszynie
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MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

OgłOSzeNIe

zATrUDNIMY 
diagnostę samochodowego  

z uprawnieniami lub kandydata 
– oferujemy pomoc w zdobyciu uprawnień 

i atrakcyjne zarobki. 
Informacje pod nr tel. 601 275 900 

SPrząTANIe: 
biuro – mieszkanie 

– domy – tereny zielone, 
ogrody. 

Tel. 601 544 530 

zATrUDNIę  
na 1\2 etatu pracownika 
ze znajomością kadr. 

Tel. 509 528 688, 
502 026 999

ZaTruDNię kierowcę 
z prawo jazdy kat. D, 
godziwe warunki płacowe. 
509 528 688, 502 026 999 

Auto naprawa
ul. wojska Polskiego 13 

Tel. 662 091 018 
505 43 23 46

roszady w rXXI, czyli walka o fotel przewodniczącego

Wystartowała- to ją zwolnili
W tydzień po nieudanych wyborach na nowego przewodniczącego Związku RXXI, pra-
cę straciła dyrektor zakładu w Słajsinie Jolanta Kamińska-Borak oraz jej mąż. Nie było-
by może w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że to właśnie J. Kamińska-Borak była 
jednym z kandydatów na następcę Antoniego Bielidy. Na wysypisku w Słajsinie szykuje się 
więc ostra walka o władzę. 

Jak informowaliśmy, po tym 
jak Antonii Bielida, przewodni-
czący Zarządu RXXI oraz były 
radny i przewodniczącym RM 
w Nowogardzie zapowiedział, że 
odchodzi ze Związku, zwołano 
zgromadzenie walne delegatów 
w celu wybrania nowego prze-
wodniczącego.  Podczas zgroma-
dzenia, które odbyło się 5 kwiet-
nia, swoje kandydatury wystawi-
ły dwie osoby, dotychczas zwią-
zane z pracą w zakładzie w Słaj-
sinie tj.: Ryszard Bulowski, któ-
ry od 2013 roku pracuje w CZG 
R-XXI na stanowisku obsłu-
gi prawnej Związku, popierany 
przez ustępujący Zarząd, oraz 
Jolanta Kamińska- Borak- Dy-
rektor Regionalnego Zakładu 
Gospodarowania Odpadami w 
Słajsinie. W głosowaniu żaden z 
kandydatów nie zdobył jednak 
wymaganej w statucie większo-
ści, która w tym przypadku wy-
nosiła 28 głosów. Zgromadzenie 
przyjęło więc uchwałę, że do cza-
su ponownych wyborów, obec-
ny zarząd nadal ma pracować w 
dotychczasowym składzie per-
sonalnym. A. Bielida nadal więc 
pełni funkcję przewodniczącego 
RXXI. 

Wydawało się, że do tego cza-
su w Słajsinie zapanuje spokój- 
tymczasem, już tydzień po nie-
udanych wyborach, zebrał się 
Zarząd Związku i zdecydował, że 
zlikwiduje dwa stanowiska pracy, 
tj. stanowisko dyrektora RZGO, i 
specjalisty ds. rekultywacji tere-
nów po dawnym wysypisku, na 
którym stanął nowy zakład. Tym 
samym wypowiedzenie z pracy 
otrzymała Jolanta Kamińska-Bo-
rak i jej mąż. Była dyrektor za-
kładu w Słajsinie nie kryje, że de-
cyzja o zwolnieniu jej i jej męża z 
pracy ma związek z tym, że kan-

dydowała na przewodniczącego 
RXXI. 

- W tydzień po walnym zgro-
madzeniu, odbyło się posiedzenie 
zarządu, który zmienił struktu-
rę i zostałam poinformowana, że 
muszę odejść z pracy. Chyba pan 
widzi, jaki jest bezpośredni zwią-
zek przyczynowo -skutkowy - ko-
mentuje dla DN decyzję zarządu 
RXXI J. Kamińskas-Borak i do-
daje: - 20 lat temu zrobiłam dok-
torat, jestem ponad 20 lat w bran-
ży, mnie naprawdę nie jest łatwo 
przestraszyć, czy zrobić krzywdę. 
Czekam na rozwój wydarzeń, zo-
baczymy, kto w tej sytuacji zosta-
nie na wygranej pozycji. 

Tymczasem A. Bielida, prze-
wodniczący RXXI, informuje, że 
zarząd już dawno rozważał zli-
kwidowanie stanowiska, które 
piastowała J. Kamińska-Borak. 
Nie ukrywa jednak, że decyzja 
ta być może została przyspieszo-
na faktem kandydowania przez 
byłą już dyrektor zakładu na no-
wego przewodniczącego Zarzą-
du Związku. 

- W strukturze organizacyjnej 
Związku są dwa, właściwie takie 
same stanowiska tj. kierownik 
zakładu i dyrektor zakładu. Już 
dawno pojawiały się głosy, że trze-
ba z jednego zrezygnować. Była to 
więc decyzja nieuchronna, ale być 
może pani dyrektor sama ją przy-
spieszyła- przyznaje A. Bielida, a 
pytany o męża zwolnionej dyrek-
tor RZGO odpowiada: - ten pan 
pełnił funkcję specjalisty ds. re-
kultywacji terenów po dawnym 
wysypisku, tyle, że ta rekultywa-
cja się skończyła, trudno więc i 
to stanowisko dalej utrzymywać. 
Odchodzący Zarząd chciał w ten 
sposób uporządkować struktu-
rę organizacyjną, aby dla następ-
ców postawić klarowną sytuację- 

twierdzi A. Bielida. 
Wszystko wskazuje jednak na 

to, że mimo zwolnienia z pracy 
Zarząd RXXI nie „pozbył” się J. 
Kamińskiej -Borak. Pytana przez 
nas, czy zamierza wystartować 
na szefa Związku w kolejnych 
wyborach odpowiedziała, że „ra-
czej tak”. Sytuacja może być więc 
ciekawa, zwłaszcza, że jak nas 
poinformował A. Bielida, swoją 
kandydaturę wycofał już Ryszard 
Bulowski, a Zarząd ma już swo-
jego „twardego kandydata”. Prze-
wodniczący Związku nie chciał 
jednak nam zdradzić jego nazwi-
ska. Tylko z naszych nieoficjal-
nych informacji wynika, że może 
to być obecny burmistrz Dobrej- 
Piotr Hebda. Jego kandydatura 
była już wcześniej rozważana. 

Wybory na przewodniczące-
go Zarządu RXXI odbędą się 11 
maja w Słajsinie, na terenie zakła-
du gospodarowania odpadami. 

Marcin Simiński
 

Jolanta Kamińska-Borak podczas wal-
nego zgromadzenia w dniu 5 kwietnia

Chwila nieuwagi i bęc 
Do groźnej sytuacji doszło wczoraj tj. poniedziałek, po 
godz. 10: 00, przy ul. Boh. Warszawy. Jadący skuterem męż-
czyzna uderzył w tył samochodu osobowego. 

Ze wstępnych ustaleń wyni-
ka, że mężczyzna prowadzą-
cy jednoślad nie zachował od-
powiedniej odległości od jadą-
cego przed nim autem, i kiedy 
to zahamowało, uderzył w jego 

tył. Na szczęście oba pojazdy 
poruszały się z małą prędko-
ścią i nikomu nic się nie sta-
ło. Na miejsce wezwano jed-
nak policję. 

Red. 

Cmentarna już tylko 
jednokierunkowa 
Zgodnie z zapowiedzią, od zeszłego piątku ulicą Cmentar-
ną można poruszać się tylko w jednym kierunku. Ustawio-
no już odpowiednie oznakowanie. 

Jak informowaliśmy przed ty-
godniem, decyzję o zmianie orga-
nizacji ruchu podjęło Starostwo 
Powiatowe w Goleniowie. Stało 
się tak na wniosek samych miesz-
kańców i części radnych, do któ-
rych spływały od kierowców skar-
gi na często nieprzejezdną ulicę - 
zwłaszcza w czasie, gdy na cmenta-
rzu odbywały się uroczystości po-

chówkowe. Podjęło zatem decyzję, 
że wprowadzi się na ulicy ruch jed-
nokierunkowy, tj. ulicą Cmentar-
ną można wjechać tylko od stro-
ny skrzyżowania z ul. Młynarską. 
Wjazd od strony ul. Mickiewicza 
jest już zakazany, o czym świadczy 
ustawiony tam znak pionowy. Do-
datkowo wymalowano także nie-
zbędne znaki poziome na jezdni. 
Przy ulicy ustawiono także zna-
ki informujące o miejscach posto-
jowych, wydzielając parkingi do 
użytku handlowców. 

Kierowców prosimy o zachowa-
nie ostrożność, a przede wszystkim 
unikanie jazdy na tzw. „pamięć”. 
Pozostaje mieć nadzieję, że wpro-
wadzona organizacja ruchu popra-
wi bezpieczeństwo na tej ulicy. 

MS

Zgodnie z zapowiedzią ustawiono już 
nowe oznakowanie, w związku ze zmi-
ną organizacji ruchu na ul. Cmentarnej
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Czy gmina zdąży z budową ścieżki? 

Kasa przyznana, tylko czasu mało 
Radni zgodzili się, aby gmina Nowogard przystąpiła do budowy ścieżki wokół jeziora, którą w 85% ma sfinansować województwo. Wczoraj tj. poniedzia-
łek 23 kwietnia, odbyła się w tej sprawie niezapowiadana sesja Rady Miejskiej. 

Zarząd Województwa Zachod-
niopomorskiego przyznał Gmi-
nie Nowogard dofinansowa-
nie inwestycji pn. Budowa ścież-
ki rekreacyjnej dookoła Jezio-
ra Nowogardzkiego w wysoko-
ści 2.807.115 zł. To 85% tego ile 
ma łącznie kosztować to zada-
nie. Resztę tj. 15%, a więc 256 
tys. zł gmina Nowogard musi do-
płacić, jako wkład własny. I wła-
śnie m.in. z tego powodu, w mi-
niony poniedziałek zwołane zo-
stało nadzwyczajne posiedze-
nie Rady Miejskiej, podczas któ-
rego radni przyjęli jednogłośnie 
(16 głosów) projekt uchwały za-
bezpieczający w budżecie tę kwo-

tę. Gmina będzie musiała się jed-
nak nieźle sprężyć, aby pienią-
dze z dotacji wykorzystać- ścież-
ka musi zostać wykonana w ca-
łości do końca października tego 
roku, a inwestycja rozliczona. W 
innym wypadku Nowogard bę-
dzie musiał prawie 3 milionową 
dotację zwrócić z powrotem do 
województwa. Czasu niewiele, 
zważywszy, że dopiero za kilka-
naście dni może zostać ogłoszo-
ny pierwszy przetarg na to zada-
nie. Burmistrz Robert Czapla za-
pewniał jednak radnych, że mia-
sto zdąży. 

Na tej samej sesji RM rad-
ni przyjęli także uchwałę zabez-

pieczającą wkład własny gmi-
ny (50%) do budowy chodnika z 
Nowogardu do Warnkowa i przez 
wieś (kwota 381 tys. zł).  Poza 
tym, dzięki naciskom mieszkań-
ców i radnych burmistrz zobo-
wiązał się również, że gmina wy-
kona projekt na dalszy etap bu-
dowy chodnika, który połączy 
Warnkowo z wiaduktem w Kar-
sku. Przypomnijmy, że pierwot-
nie ten fragment został pomi-
nięty- mający powstać w Warn-
kowie chodnik kończyłyby się 
w polu, ok. 150 metrów od wia-
duktu. Na przygotowanie doku-
mentacji projektowej zabezpie-
czono 15 tys. zł, co do samej bu-

dowy decyzje jeszcze nie zapadły, 
ale gmina będzie chciała, aby i 
ten fragment wykonać wspólnie z 
ZZDW- właścicielem drogi z No-
wogardu do Karska. Skąd na to 
wszystko pieniądze? Radni zgo-
dzili się, aby zdjąć część pienię-
dzy przeznaczonych na budowę 
ciągu pieszo-rowerowego w Ku-
licach- inwestycja będzie bowiem 
realizowana prawdopodobnie od 
jesieni tego roku do wiosny przy-
szłego, co też nie wymaga zabez-
pieczenia w tegorocznym budże-
cie całej kwoty- pozostawiono na 
razie 44 tys. zł. Zdjęto też środki 
w kwocie 140 tys. zł, przeznaczo-
ne pierwotnie na remont ul. Dą-
browskiego - bo okazało się, że 
burmistrz nie przygotował nawet 
projektu na przystąpienie do re-
alizacji tej inwestycji. 

Warto w tym momencie przy-
pomnieć, że budowa ścieżki ro-
werowej wokół jeziora oznacza, 
że w tym roku nie ma już szans 
na rozpoczęcie realizacji budo-
wy ścieżek w kierunku Długołę-
ki oraz Wierzbięcina. Mimo, że w 
budżecie zapisano pieniądze na 
przygotowanie projektu obu tych 
inwestycji, burmistrz za ich zro-
bienie się nie zabrał. Nie próbo-
wał także nawet złożyć wniosków 
o dofinansowanie tych inwestycji. 

Natomiast już jutro, tj. środę 
25 kwietnia, odbędzie się kolej-
na, tym razem dawno zaplanowa-
no sesja RM w Nowogardzie. Re-
lacja z posiedzenia w piątkowym 
wydaniu DN. 

MS

Nasz komentarz: 
Wynik dzisiejszego głosowa-

nia był z góry przesądzony- w 
roku wyborczym nie czas na 
myślenie. Nie zmienia to, ani co 
do przecinka aktualności tekstu 
zamieszczonego w piątkowym 
DN, a zatytułowanego „Rowe-
rem jezioro „objedziem” do-
okoła, a na pieszo „pójdziem” 
do Warnkowa”. Budowanie tyl-
ko chodnika do Warnkowa, a 
nie ścieżki pieszo- rowerowej to 
głupota. Takim samym zjawi-
skiem intelektualnym jest wy-
walanie 3 mln na asfaltową (czy 
podobną) ścieżkę wokół jeziora.  
Niestety racjonalna argumen-
tacja niektórym nie wystarczy i 
np. o tym, że jest różnica mię-
dzy jednym a drugim, czyli mię-
dzy chodnikiem a ścieżką pie-
szo-rowerową, przekonają się 
dopiero wtedy, jak zabulą man-
dat za jazdę rowerem po chod-
niku, albo, jak jadąc popraw-
nie po jezdni zostaną zdmuch-
nięci na pobocze przez jakiegoś 
TIR-a. Ci, którzy polecą w drugą 
stronę, czyli zostaną wciągnięci 
przez tegoż TIR-a pod jego koła 
szans czasowych na zrozumie-
nie różnic rodzajowych nie do-
staną w ogóle.  Ale tak się dzie-
je, gdy zabawa we władzę trwa 
w najlepsze a gospodarowanie 
publicznym groszem poza kon-
trolą rozumną – tylko władza to 
przeżyje.      

Marek Słomski 

Głosowanie w sprawie pieniędzy na ścieżkę rowerową dookoła jeziora

Przed wyborami samorządowymi 

Kochan i Napieralski w „Kamenie”
Przed zbliżającymi się wyborami samorządowymi parlamentarzyści zarówno PiS, jak i PO jeżdżą po kraju prezentując projekty swoich partii i przekonu-
jąc wyborców do wsparcia w jesiennych wyborach ich samorządowców.

W poniedziałek do „Kameny” 
przyjechało dwoje parlamenta-
rzystów PO - Magdalena Kochan 
z Goleniowa i Grzegorz Napieral-
ski. Na spotkaniu z nimi pojawi-
ło się kilkanaście osób, w tym rad-
ny PiS Bogusław Dziura. Mimo, 
że frekwencja nie była powalają-
ca wywiązała się ożywiona dysku-
sja, w której poruszano wiele lo-
kalnych problemów, a parlamenta-
rzyści mieli okazję wysłuchać, jak 
w praktyce na poziomie samorzą-
du gminnego funkcjonują (czy ra-
czej szwankują) pewne rozwiąza-
nia ustrojowe. Mówiono zwłaszcza 
o naruszonej równowadze kom-
petencyjnej między organem wy-
konawczym (burmistrzem), a or-

ganem stanowiącym i kontrolnym 
(Radą Miejską), która w przypad-
ku Nowogardu przynosi duże stra-
ty interesowi wspólnoty samorzą-
dowej. Organ wykonawczy noto-
rycznie nie wykonuje uchwał Rady 
Miejskiej nie mówiąc już o jakiej-
kolwiek współpracy, czy próbie 
współdziałania z większością w 
Radzie – mówił radny Dziura, po-
dając przy tym wiele przykładów 
ilustrujących tę swoistą patologię. 
Parlamentarzyści zgodzili się, że 
sytuacje jakie spotykamy w Nowo-
gardzie objawiające się stałą walką 
burmistrza z radnymi nie powinny 
mieć miejsca – to jest poza wszyst-
kim niemądre- powiedziała rad-
na Kochan, po wysłuchaniu po-

danych przez radnego przykładów 
lekceważenia przez burmistrza 
podstawowych zasad, jakimi powi-
nien się kierować włodarz gminy. 

sm

Senator RP Grzegorz Napieralski i Magdalena Kochan poseł na Sejm z  ramienia PO
Na zdjęciu Stanisław Wiśniewski i Bo-
gusław  Dziura (PiS)



24-26.04.2018 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

5

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Mieszkańcy bezskutecznie prosili o pomoc

Nikt nie chciał zabrać dzika 
Dzik jest dziki, dzik jest zły, dzik ma bardzo ostre kły - to fragment słów znanego wiersza Jana Brzechwy, które dla kilku mieszkańców ul. Armii Krajowej 
stały się bardzo realne. Prawdziwy dzik zadomowił się bowiem w pobliżu uprawianych przez nich przydomowych ogrodach, niszcząc uprawy, a co najgor-
sze napędzając wszystkim stracha. Jest nadzieja, że po naszej interwencji, zwierzę już nie będzie nachodziło mieszkańców. 

Conajmniej od kilkunastu ty-
godni właściciele przydomo-
wych ogrodów, mieszkańcy ul. 
Armii Krajowej, znoszą wizy-
ty niechcianego gościa- dzi-
ka. Zwierzę upodobało sobie 
te tereny i nie robiąc sobie nic 
z obecności ludzi, grasuje, nisz-
cząc ogrody.

- Kiedyś wchodzę na ogród, a 
ten dzik nagle wyskoczył, stanął 
niedaleko mnie i się patrzył, nie 
wiedziałam, co robić, bardzo się 
bałam - mówi pani Urszula. 

- Proszę spojrzeć na ślady, dzik 
podchodzi już nawet pod samą 
furtkę od podwórka, a przecież 
to jest niebezpieczne. Przycho-
dzą do nas wnuki, dzieci, co jeśli 
komuś coś się stanie- mówi za-
niepokojony pan Sławek.  

 Ludzie próbowali szukać po-
mocy, gdzie tylko mogli, ale 
chętnych do odłowienia dzika 
nie było. 

- Dzwoniłam już chyba wszę-
dzie. W gminie powiedzieli, że 
nie zajmują się takimi sprawa-
mi i odesłali mnie do koła łowic-
kiego. Tam znów poinformowa-
no nas, że na terenie miasta nie 
prowadzi się odstrzałów i musi-
my sami spróbować zwierzę od-
straszyć – opowiada pani Ewa. 

W końcu mieszkańcy zdecy-
dowali się o wszystkim powia-
domić redakcję Dziennika No-
wogardzkiego, w nadziei na 
skuteczne rozwiązanie ich pro-
blemu. O umówionej godzinie 
spotykamy się z grupą miesz-
kańców. Ci nie kryją swojej zło-
ści, że do tej pory nikt nie umiał 
im pomóc. Będąc na miejscu 
dzwonimy do UM w Nowo-

gardzie. Sekretarka łączy nas 
z kierownik Wydziały Geode-
zji, Nieruchomości I Rolnictwa, 
panią Ewą Jakubcewicz. Urzęd-
niczka, choć nie do końca leży 
to w jej kompetencjach, przy-
znaje, że kwestia dzikiej zwie-
rzyny nie leży w kompetencjach 
gminy. Sama o tej sprawie, jak 
twierdzi, słyszy po raz pierw-
szy, ale na prośbę mieszkań-
ców skierowaną za naszym po-
średnictwem podejmuje temat, 

obiecując pomoc. Słowo zosta-
ło dotrzymane, jeszcze wcze-
snym popołudniem urzędnicz-
ka pojawia się na miejscu w to-
warzystwie p. Krzysztofa Ku-

siaka z Koła Łowieckiego „Ryś”, 
aby ocenić sytuację i straty wy-
rządzone przez dzikiego zwie-
rza. Podejmowana jest również 
decyzja, że w godzinach wie-
czornych, pan Krzysztof wspól-
nie z mieszkańcami rozłoży śro-
dek, który powinien odstraszyć 
dzika. Zgodnie z deklaracją ok. 
godz. 18:00, dość brzydko pach-
nąca substancja zostaje rozłożo-
na w miejscach, gdzie dzik że-
rował, bądź przedostawał się na 
teren ogrodów. 

Na efekty działania środka 
trzeba trochę poczekać, nie ma 
pewności, czy to zadziała, ale 
mieszkańcy cieszyli się z pod-
jętych działań. Gdyby zwie-
rzę jednak okazało się „odpor-
ne” na działanie środka wydzie-
lającego mający odstraszyć go 
zapach, pozostanie tylko jed-
no wyjście- dzika odłowić i 
wywieść gdzieś z dala od mia-
sta. Na to jednak gmina będzie 
musiała pozyskać zgodę staro-
stwa powiatowego. Dla chcą-
cego jednak nic trudnego, jak 
się okazało w piątek. Pozostaje 
jednak pewien niedosyt – brak 
odpowiednich procedur, któ-
re nie skazywałyby mieszkań-
ców na długotrwale niechcia-
ne sąsiedztwo z dziką zwierzy-
ną, zwłaszcza tą mogącą stano-
wić zagrożenie dla zdrowia, ale 
i życia człowieka. Bezpieczeń-
stwo ludzi musi być na pierw-
szym miejscu i przykład miesz-
kańców ul. Armii Krajowej po-
kazuje, że w tym obszarze jest 
sporo do zrobienia. 

Marcin Simiński 

Pani Ewa, pan Słowek i ich kilkuletnia wnuczka Gaja- wszyscy z niepokojem wcho-
dzili na swój ogród, w obawie przed spotkaniem z dzikim zwierzecięm

Dzik grasuje, bezkarnie niszcząc ogrody i uprawy mieszkanców ul. Armii Krajowej- jest szansa, że zwierzę jednak opuści ten teren

Pan Krzysztof zakłada na kij butelkę 
wypełnioną trocinami nasączonymi 
środkiem mającym odstraszyć dzika

Zwariowali już całkiem…
Takich zapachowych zawieszek, w kształcie drzewa, na zle-
cenie gminy (za nasze pieniądze) wyprodukowano ponoć 
setki.   Jeden z nich został zawieszony w toalecie, w ratu-
szu…  Proponujemy urzędnikom w następnej kolejności za-
mówić… np. papier toaletowy z herbem miasta- przyda się 
do wychodków ustawionych w czasie majówek. 

Red. 
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Warto wiedzieć

Czytanie może przedłużyć życie
W poniedziałek, obchodzono Światowy Dzień Książki. Warto przy tej okazji przypomnieć 
zalety czytania choćby dlatego, że książka staje się niestety coraz bardziej zapomnianym re-
kwizytem. 

Z okazji światowego dnia Książ-
ki odbywa się wiele wydarzeń w 
trakcie których przypominane są 
zalety obcowania z książką i korzy-
ści wynikające z systematycznego 
czytania: Czytanie silnie angażu-
je nasz mózg, jest dla niego wszech-
stronnym i  uniwersalnym trenin-
giem, może przedłużyć życie, a na-
wet opóźnić objawy choroby Alzhe-
imera - mówi w rozmowie z Legal-
ną Kulturą neurobiolog dr Paweł 
Boguszewski z  Instytutu Biologii 
Doświadczalnej im. M. Nenckiego 
PAN. Naukowiec w dalszej części 
swojej wypowiedzi szczegółowo 
analizuje zbadane już mechanizmy 
i procesy towarzyszące czytaniu:  
-podczas czytania, szczególnie tych 
tekstów, przy których lektura nas 
pochłania, aktywne są bardzo roz-
ległe obszary mózgu, i to nie tylko te 
związane z  układem wzrokowym 
i rozumieniem języka, ale również 
te odpowiedzialne za generowanie 
i  przeżywanie emocji, wrażenia 
czuciowe, a  nawet obszary 

ruchowe. To tak, jakby odczucia 
przekazywane nam przez autora 
ożywały w naszym mózgu. Co wię-
cej, podczas lektury tworzą się wir-
tualne sieci połączeń - by prawi-
dłowo wykonywać swoje zadania, 
grupy komórek zaczynają praco-
wać synchronicznie. Te sieci utrzy-
mują swoją aktywność nawet wie-
le dni po zakończeniu lektury, a w 
przyszłości mogą się szybciej for-
mować. Wykazano też, że w  przy-
padku dzieci z  problemami z  czy-
taniem intensywny trening nie tyko 
poprawia ich zdolności, ale rów-
nież fizycznie wzmacnia połączenia 
w  mózgu. Dr Boguszewski wspo-
mniał też o badaniach, jakie prze-
prowadzili naukowcy z Uniwersy-
tetu Yale, i którzy odkryli pozytyw-
ną korelację między czasem po-
święcanym na lekturę a  długością 
życia. Według tych badań nałogo-
wi czytelnicy żyją średnio o  dwa 
lata dłużej- to bardzo ciekawe ba-
danie, szczególnie dlatego, że zosta-
ło przeprowadzone na dużej grupie 

ludzi na przestrzeni 12 lat. Po do-
kładnym odrzuceniu wpływu ta-
kich czynników jak zamożność, wy-
kształcenie, płeć, czy wiek, okaza-
ło się, że rzeczywiście osoby czyta-
jące książki przez ponad 3,5 godzi-
ny dziennie żyją znacznie dłużej - 
kończy naukowiec.  O tym, jak się 
rozwija czytelnictwo w naszym 
mieście rozmawiamy z dyrektor 
nowogardzkiej biblioteki p. Ane-
tą Wysoszyńską- wbrew temu, co 
się powszechnie sądzi z naszej po-
zycji nie dostrzegamy kryzysu czy-
telnictwa – mówi dyrektor- wręcz 
przeciwnie, zarówno z tzw. ogólnej 
oceny aktywności czytelników, jak 
i ze statystyk wynika, że zapotrze-
bowanie na kontakt z książką sys-
tematycznie w naszej bibliotece ro-
śnie. Dzisiaj średnio dziennie ko-
rzysta z naszych zbiorów i naszej 
oferty około 300-500 osób.  I to jest 
dużo. Najbardziej optymistyczne 
jest utrzymujące się wysokie zain-
teresowanie czytelnictwem wśród 
dzieci i młodzieży. Oczywiście 
tradycyjnie bardzo aktywną gru-
pę Czytelników stanowią seniorzy. 
Tych zaangażowanych i często ko-
rzystających z naszej biblioteki jest 
tak wielu, że mamy poważny pro-
blem, z powodu nadmiaru odpo-
wiednich kandydatów, z przyzna-
niem tytułu Najlepszego Czytelni-
ka- wyróżnienia, które zawsze wrę-
czać będziemy w tygodniu biblio-
tek. Reasumując- z mojej perspek-
tywy dyrektora biblioteki Miejskiej 
i Gminnej w Nowogardzie, przy-
szłość czytelnictwa rysuje się jak 
najbardziej optymistycznie – koń-
czy dyrektor Wysoszyńska.     

sm
 

Co nowego u kałmuków?

Na ogół nie zaprasza, a 
jak już zaprosi to lepiej 
żeby nic nie robił 

Oznaki, co najmniej braku kul-
tury objawiające się, co chwila w 
działaniach burmistrza i kiero-
wanego przez niego urzędu są na 
tyle żenujące, że od pewnego cza-
su nie opisujemy kolejnych przy-
kładów zwyczajów przeszczepio-
nych w przyzwoitą społeczność 
prosto z prymitywnego kołchozu. 
Ta kołchozowa norma to np. sys-
tematyczne wycinanie przewod-

niczącego Rady skąd się tylko da- 
od sylwetki na zdjęciach począw-
szy, po pomijanie przy każdej pra-
wie oficjalnej okazji.  Jak to wy-
gląda na tle normalnego zacho-
wania w cywilizowanym świecie, 
niech pokaże poniższe zestawie-
nie ostatnich zaproszeń, które tra-
fiły do przewodniczącego Rady w 
tych dniach. 

sm

Zaproszenie z Gminy – normą jest pominięcie tytułu Przewodniczący Rady przy na-
zwisku Piotr Słomski

A tu zaproszenia od posła G. Napieralskiego, który jest także z zupełnie innej opcji, 
ale z tej samej kultury - niekałmuckiej kultury

zielone Przedszkole 

Przedszkolaków rady na odpady
20 kwietnia, w Zielonym Przedszkolu w Nowogardzie, w ramach edukacji przyrodniczo-ekologicznej odbył się niecodzienny pokaz mody. 

Niecodzienny dlatego, że dzie-
ci podczas pokazu zaprezentowa-
ły kreacje, które zostały wykonane 
z materiałów odpadowych m. in.: z 
folii bąbelkowej, makulatury, bute-
lek plastikowych, korków, folii, re-
klamówek i  wielu innych „bezuży-
tecznych odpadów”. Stroje były wy-
jątkowe, a dzieci w rolach modelek 
i modeli sprawdziły się znakomicie. 
Dzięki takiej akcji, jak pokaz mody 
dzieci dowiedziały się, dlaczego i jak 
należy dbać o środowisko naturalne 
i przyrodę, która nas otacza.                                                                      

Inf. A.Z.
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Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

Firma AGRO TRANS Spółka z o.o. z siedzibą 
w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy kategoria C+e)
tel. 91 39 27 322 kom. 502 671 607

Bezpłatne kursy języka niemieckiego 
dla opiekunów osób starszych. 

Ilość miejsc ograniczona. 
Po kursie gwarantowana praca,  

duża baza ofert i atrakcyjne zarobki. 

Zadzwoń 517 175 599.                          

OgłOSzeNIA

USŁUGI 
KSIĘGOWE

kadrowo-płacowe i JPK
szybko, sprawnie. 

691 374 021, 726 601 608 

OgłOSzeNIA

ZAPROSZENIE NA ZWODY
Zarząd Kola Miejsko- Gminnego nr 36 w Nowogardzie  za-

prasza członków Koła nr 36 na zawody wędkarskie spiningo-
we z łódki o „Mistrzostwo Koła w spinningu w 2018r.”. Zawody 
odbędą się na jeziorze Nowogardzkim w dniu 06.05.2018r. Ze 
środków pływających. Zapisy należy dokonać do 04.05.2018r. 
Do godz, 15.00 w sklepie „ Wędarz” przy ul. Boh. Warszawy 
107. Wpisowe 15 złotych. Zbiórka uczestników zwodów w dniu 
06.05.2018r. O godz. 6.30 przy restauracji „Neptun” ul. Prac Sza-
rych Szeregów. Z uwagi na bezpieczeństwo prosimy o zabezpie-
czenie się w środki ratunkowe (kapoki, kamizelki itp.) 

Za Zarząd Koła 
Kazimierz Ziemba 

Prezes Koła PZW nr 36 

ZAPROSZENIE NA ZAWODY
Zarząd Miejsko-Gminnego Koła PZW nr 36 wraz z Urzędem 

Miejskim w Nowgardzie organizuje otwarte zawody wwędkar-
stwie spławikowym w kategorii Senior i Junior o Puchar Burmistrza 
Nowogardu, które odbędą się na jeziorze Nowogardzkim w dniu 
02.05.2018r. Zapisy w sklepie „ Wędkarz” przy ul. Boh. Warsza-
wy107 z uwagi na ograniczoną liczbę stanowisk wędkarskich w za-
wodach weźmie udział 60 pierwszych zapisanych uczestników. Każ-
dy z uczestników musi posiadać przy sobie aktualną kartę wędkar-
ską. Zbiórka uczestników zawodów 02.05.2018r. O godz. 8.00 przy 
restauracji „Neptun” na Placu Szarych Szeregów w Nowogardzie

W imieniu organizatorów 
Kazimierz Ziemba

Prezes Koła PZW nr 3

Wielka impreza w NDK

Wojewódzki Przegląd  Artystycznego Ruchu Seniorów!
Ponad osiemset osób uczestniczyło w Wojewódzkim Przeglądzie Artystycznego Ruchu Seniorów! Pierwszego dnia zmagań, na scenie Nowogardzkiego 
Domu Kultury, zaprezentowali się: soliści oraz duety, chóry, zespoły wokalne oraz wokalno-instrumentalne, kapele ludowe i podwórkowe, drugiego - ka-
barety, teatry, zespoły taneczne i folklorystyczne. 

Organizatorem wydarze-
nia był Zamek Książąt Po-
morskich, przy współorgani-
zacji Nowogardzkiego Dom 

Kultury. Prezentacje ocenia-
ło jury – w składzie: Barba-
ra Halec – doktor habilitowa-
ny sztuki muzycznej, Danu-

ta Grochulska – choreograf i 
przedstawiciel Zamku Ksią-
żąt Pomorskich w Szczecinie, 
Aneta Drążewska – dyrek-
tor Nowogardzkiego Domu 
Kultury oraz Piotr Szulc - 
dyrektor Międzynarodowe-
go Festiwalu Pieśni Chóral-
nej w Międzyzdrojach. Cele 
przeglądu to: integracja śro-
dowiska seniorów, tworze-
nie wzorców spędzania cza-
su wolnego związanych z ar-
tystycznymi zainteresowa-
niami, przekazywanie róż-
norodnych tradycji i form 

sztuki. Stworzona przestrzeń 
dla konfrontacji twórczo-
ści, skłoniła uczestników do 
dzielenia się swoimi pasjami i 
ukazania ich szerokiemu gro-
nu odbiorców. Laureaci będą 

reprezentować województwo 
zachodniopomorskie w ogól-
nopolskim etapie konkursu. 

red
Na podstawie zdjęć i nformacji z 

NDK

Wręczenie nagród Laureatom

Jerzy Salwa -występ solo

Wesoła Ferajna

Aleksander Śmigiel i wokalistka Halina Leśniczek oboje z NDK

Wyróżnieni:
Chór „Kanon” – SUTW Szczecin
Dyrygent Neli Kamilla Urant
Dyrygent Barbara Okoń
Instruktor Jolanta Wójcik-Oszmaniec
Zespół wokalno-instrumentalny „Keja” – MDK Świnoujście
Zespół ludowy „Kalina” z Kobylanki – GOK Kobylanka
Zespół wokalny „Alibabki” – Drawieński UTW
Instruktor Anna Hińcza-Grzysińska
Teatr GO-Q-GOK w Ustroniu Morskim
Zespół taneczny „Bajaderki” – UTW w Kołobrzegu
Zespół taneczny „Seniority” – UTW w Stargardzie
Zespół tańca terapeutycznego „Babylon” – Myśliborski UTW
Ireneusz Gąsowski – z Teatru Rodzinnego „Fantazja” – MDK 
Międzyzdroje
 
Laureaci
Chór „POTIK” – Stowarzyszenie „Potok” z Koszalina
Chór mieszany „Kantylena” – MDK w Świnoujściu
Maria Romanowska – MDK w Świnoujściu
Zespół wokalno-instrumentalny „Złota Rybka” – GOK 
w Ustroniu Morskim
Zespół „Retrowianki” – UTW w Kołobrzegu
 Regionalny Zespół Śpiewaczy „Kresowianki” z Letnina
Teatr „Czapla” – Czapliniecki Ośrodek Kultury
Sekcja teatralna „A to my” – UTW w Stargardzie
Zespół taneczny „Margarita” – Drawieński UTW
Zespół taneczny „Arabeska” – SUTW Szczecin
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Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWAZ okazji 25 rocznicy ślubu

Mirosławy i Ireneusza 
Ozimek

składamy serdeczne życzenia 
długich lat życia w zdrowiu, 

doczekania kolejnych jubileuszy
i niech Wasza miłość się rozwija, 

trwa na wieki i nie przemija 
składają Rodzice i Siostra z Rodziną

Z okazji 70 urodzin 

Ryszardowi Trepkowskiemu
bukiet najwspanialszych życzeń: 
zdrowia, uśmiechu i szczęścia,

 radości każdego dnia 
oraz wszelkiej pomyślności 

Składa 
Syn Wojciech z Żoną i Dziećmi 
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remont i sprzątanie przystani wędkarskiej

Zadbajmy o przystań wędkarską w Olchowie
W dniu 21 kwietnia 2018r wędkarze remontowali i porządkowali Przystań wędkarską w Olchowie, przy  jeziorze Kościuszki.

Na zaproszenie Zarządu Koła 
Miejsko-GminnegoPzw nr 36 w 
Nowogardzie przybyło zaledwie 
14 wędkarzy na około 1 000 węd-
karzy zrzeszonych na terenie gmi-
ny Nowogard w Polskim Związku 
Wędkarskim.

Prace na przystani wędkarskiej 
rozpoczęto o godzinie 9:00. Re-
mont ogrodzenia i pomostu węd-
karskiego sprawnie wykonali-
Ładysław Luberadzki, Ksawery 
Mnich i Kazimierz Ziemba. Po-
wywracane krawężniki ponow-
nie ustawili i wyregulowali Janusz 
Zamara, Eugeniusz Ryter, Tomasz 
Toruń i Tomasz Stankiewicz.

Z wykoszeniem trawy bardzo 
sprawnie uporał się Krzysztof Pę-
dziszczak. Malowaniem krawęż-
ników i kamieni zabezpieczają-
cych ogrodzenie zajęli się Tade-
usz Kozioł i Wiesław Domaradz-
ki. Slip do wodowania łódek węd-
karskich z zalegającej trzciny i po-
zostawionych nieczystości, ubra-
ny w wodery oczyścił Mariusz Be-
dyński.

Kilku wędkarzy: Jan Stępień, 
Bogdan Kondratowicz i Tadeusz 

Siembida uporządkowali teren 
przystani z drobnych gałęzi, liści i 
innych nieczystości.

Na zakończenie pracy przygo-
towano ognisko i wspólnepiecze-
nie kiełbasek, które dostarczył Bo-
gusław Rekowski.

Wszystkim wędkarzom uczest-
niczącym w porządkowaniu po-
dziękował Prezes Koła Kazimierz 
Ziemba.

Przypomnijmy, że przystań 
wędkarska w Olchowie wybudo-
wana została wielkim wysiłkiem 
członków Zarządu Koła PZW 
nr 36 w Npowogardzie, licznych 
sponsorów, wsparciem finanso-
wym Burmistrza Nowogardu, Za-
rządu Okręgu PZW w Szczecinie 
oraz zaprzyjaźnionych z Kołem 
mieszkańców Olchowa.

Doceńmy włożony wysiłek 
i efekty wykonanych prac, nie 
niszczmy zieleni, wyposażenia i 
urządzeń przystani, na terenie re-
kreacyjnym obsianym trawą, nie 
rozpalajmy ognisk, a korzystajmy 
z miejsca specjalnie przygotowa-
nego do tego.

Uczyńmy wszystko, aby jeziora 

Kościuszki było przyjazne wędka-
rzom i posobom tam przebywają-
cym.

Powracając do odbytych w Ka-
mieniu Pomorskim zawodów 
spławikowych o mistrzostwo 
Koła, w dniu 15 kwietnia br. Pra-
gniemy poinformować, że nasz 

kolego Janusz Rulskiprzekazał dla 
50 wędkarzy szczypce do odha-
czania ryb, za co w imieniu na-
grodzonych wędkarzy serdecznie 
dziękujemy.

Informujemy również, że w 
dniu 20 kwietnia br. Jeziora No-
wogardzkie i Kościuszki zarybio-

no linem w ilości około 2 000szt 
(100kg) i szczupakiem około 15 
000 szt, każde w ww ilościach.

Z wędkarskim pozdrowieniem
Tadeusz Siembida

Sekretarz Koła Miejsko-Gminnego
PZW nr 36 w Nowogardzie

Zdjęcia wykonał:
 Mariusz Bedyński

W corocznej akcji sprzątani przystani Olchowo wzięło udział tradycyjnie kilkunastu wędkarzy z koła PZW. (

„Wolontariat w pierwszych krokach"

Gdzie można pomagać, jako 
wolontariusze
W dniu 09.04.2018r. uczniowie klasy II, V i VII ze Szkolnego Koła Wolontariatu uczest-
niczyli w warsztatach wprowadzających dla wolontariuszy pt. „ Wolontariat w pierwszych 
krokach", organizowanych przez Stowarzyszenie POLITES.

Wolontariuszka Katarzyna Mi-
chałek zapoznała słuchaczy z ideą 
wolontariatu, a także aspektem 
prawnym regulującym działania 
o charakterze wolontarystycz-
nym.

Podczas warsztatów rozmawia-
no o tym, co to jest wolontariat, 
kto może zostać wolontariuszem 
i czy każdy może nim być? Gdzie 
można pomagać, jako wolonta-

riusze - w jakich organizacjach i 
instytucjach? Wolontariuszka Eu-
ropejska - Anna Swiderski z Wę-
gier opowiadała o wolontariacie 
europejskim, kto może zgłosić 
się do Programu Erasmus + Mło-
dzież - Wolontariat Europejski. 
Wyjaśniła, na czym polega ten 
program. Mówiła również o swo-
ich doświadczeniach wolontaria-
tu w Polsce, czym zajmuje się na 

co dzień, i jakie były jej motywa-
cje do rozpoczęcia swojej przygo-
dy z wolontariatem. Z przekona-
niem opowiadała o niewymier-
nych korzyściach, jakie daje wo-
lontariat. Mamy nadzieję, że zdo-
byta wiedza pomoże wolonta-
riuszom w dalszych działaniach 
Szkolnego Koła Wolontariatu.

Inf. własna
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Juniorzy wygrywają z Białymi Sądów

Hattrick Kacpra Kozioła
W niedzielę (22 kwietnia), o godzinie 12:00, na stadionie w Nowogardzie juniorzy Pomo-
rzanina podejmowali najsłabszy zespół rozgrywek – Białych Sądów. Podopieczni Pawła 
Błaszczyka mieli pod kontrolą to spotkanie i choć dwukrotnie nie ustrzegli się błędów, to 
jednak zainkasowali trzy punkty po wygranej 4:2. Na uwagę zasługuje występ Kacpra Ko-
zioła, który strzelił trzy gole.

Pomorzanin Nowogard – Biali Sądów 4:2 (3:1)
Gole: Kacper Kozioł (3’, 37’ 79’), Kacper Litwin (23’)
Skład: Kornel Pękala – Natan Jeremicz (Jakub Jarecki), Michał Teodorczyk, Mate-

usz Wojtyniak, Jakub Mościński – Adrian Zając, Mateusz Toruński, Michał Jutkiewicz 
(Mateusz Rączka), Dawid Druciarek, Kacper Litwin – Kacper Kozioł (c)

              (Jakub Stefanowski).  

ehrle nie przyjechało, wygrali walkowerem

W środę zagrają z Masovią
W sobotę (21 kwietnia), o godzinie 17:00, na stadionie w Nowogardzie Pomorzanin miał ry-
walizować z zespołem Ehrle Dobra Szczecińska. Jak się jednak okazało goście nie pofaty-
gowali się do Nowogardu, przegrywając tym samym walkowerem. W najbliższą środę pod-
opieczni Zbigniewa Gumiennego rozegrają zaległy mecz w Maszewie z tamtejszą Masovią.  

To były jak do tej pory najłatwiej 
wywalczone trzy punkty w tym se-
zonie. Piłkarze Ehrle Dobra Szcze-
cińska nie przyjechali do Nowo-
gardu i Pomorzanin bez walki do-

pisał sobie trzy oczka za walkower 
3:0. Tym samym Nowogardzianie 
ponownie przesunęli się w ligowej 
tabeli, zajmując już 6. miejsce. To 
jednak nie koniec. W najbliższą 

środę o godzinie 18:00, na stadio-
nie w Maszewie Pomorzanin roze-
gra zaległy mecz z tamtejszą Ma-
sovią. Jeśli nowogardzianie wygra-
ją w Maszewie to będą zajmować 
już 4. miejsce. Jest zatem o co grać, 
jednak Masovia to nie jest przysło-
wiowy chłopiec do bicia. Co praw-
da gospodarze ostatnio spisują się 
nienajlepiej, dlatego po 21 spotka-
niach zajmują dopiero 10. miejsce, 
tracąc do Pomorzanina 6 punk-
tów, to jednak nie można tej dru-
żyny lekceważyć. W minionej ko-
lejce Masovia wygrała w Gryficach 
0:1. Na swoim boisku ta drużyna 
w 10 spotkaniach przegrała trzy 
razy, czterokrotnie wygry-
wała i zanotowała trzy remi-
sy. Wierzymy, że podopieczni 

Klasa Okręgowa gr. Szczecin Płn. 2017/2018
22. kolejka:
Mewa Resko – Odrzanka Radziszewo  1:2
Promień Mosty – KP Przecław   1:2
Błękitni Trzygłów – Iskierka Szczecin  0:2
Polonia Płoty – Orzeł Łożnica   1:1
Jantar Dziwnów – Światowid Łobez  1:0
Pomorzanin Nowogard – Ehrle Dobra Szcz. 3:0 (walkower)
Ina Ińsko – Sarmata Dobra   1:1
Sparta Gryfice – Masovia Maszewo  0:1
17. kolejka (zaległy):
Masovia Maszewo – Pomorzanin Nowogard (25.04; 18:00)

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Iskierka Szczecin 22 51 56 15 16 3 3
2 Światowid 63 Łobez 21 45 50 19 13 6 2
3 Jantar Dziwnów 22 41 60 36 12 5 5
4 Sparta Gryfice 22 36 55 33 11 3 8
5 Błękitni Trzygłów 20 34 49 30 10 4 6
6 Pomorzanin Nowogard 20 34 40 23 10 4 6
7 Mewa Resko 22 33 36 29 9 6 7
8 Polonia Płoty 21 31 41 21 8 7 6
9 Ina Ińsko 22 31 47 43 9 4 9
10 Masovia Maszewo 21 28 32 39 8 4 9
11 KP Przecław 20 26 42 51 7 5 8
12 Ehrle Dobra Szczecińska 22 25 37 52 7 4 11
13 Promień Mosty 21 21 35 52 6 3 12
14 Orzeł Łożnica 21 15 20 55 4 3 14
15 Odrzanka Radziszewo 21 15 16 56 4 3 14
16 Sarmata Dobra 20 8 20 82 2 2 16W środę o godzinie 18.00 piłkarze Pomorzanina rozegrają zaległy mecz w Maszewie

Zbigniewa Gumiennego sta-
ną na wysokości zadania i po 
środowym pojedynku awan-
sują na 4. pozycję. Przy ar-

tykule publikujemy komplet 
wyników oraz aktualną ta-
belę. 

KR 

I Liga Okręgowa Junior Starszy gr. Szczecin 2017/2018
20. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Biali Sądów  4:2
Energetyk Gryfino – Mewa Resko   10:2
Unia Dolice – Światowid Łobez    0:8

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Energetyk Gryfino 17 43 71 17 14 1 2
2 Światowid 63 Łobez 16 36 57 17 11 3 2
3 Pomorzanin Nowogard 17 25 39 44 8 1 8
4 Kluczevia Stargard 16 22 35 32 6 4 6
5 Unia Dolice 18 17 42 66 4 5 9
6 Mewa Resko 15 11 21 47 2 5 8
7 Biali Sądów 17 8 19 61 1 5 11

Mecz z Białymi Sądów to był 
popis dwóch Kacprów – Kozio-
ła oraz Litwina, którzy mieli swój 
udział przy wszystkich bramkach 
strzelonych dla gospodarzy. Ze-
spół juniorów został wzmocniony 
Kornelem Pękalą między słupka-
mi oraz Kacprem Litwinem w po-
mocy, gdyż Ci piłkarze na co dzień 
występujący w seniorskiej druży-
nie, w sobotę swojego meczu nie 
rozegrali. Pomorzanin bardzo do-
brze rozpoczął starcie z outside-
rem rozgrywek juniorów. Już w 
3. minucie Kacper Kozioł otwo-
rzył wynik tego meczu. Napastni-
ka Pomorzanina w polu karnym 
wypatrzył Kacper Litwin, który 
posłał do niego futbolówkę. Kac-
per Kozioł stojąc tyłem do bram-
ki bez trudu się obrócił i precyzyj-
nym strzałem pokonał golkipera 
gości. Nowogardzianie nie ustrze-
gli się jednak błędów, w 14. minu-
cie Biali wyrównali po tym, jak w 
zamieszaniu w polu karnym nikt 
z podopiecznych Pawła Błasz-
czyka nie zdołał wybić futbolów-

ki spod własnej bramki. Piłkarz 
przyjezdnych z najbliższej odle-
głości mógł posłać futbolówkę do 
siatki. Pomorzanin szybko odpo-
wiedział, bo 9 minut później. Kac-
per Litwin prowadził piłkę w na-
rożniku pola karnego, minął jesz-
cze dwóch rywali i ładnym strza-
łem z półwoleja pokonał bramka-
rza rywali. W 37. minucie Kacper 
Litwin ponownie zagrał do Kac-
pra Kozioła, a ten będąc w polu 

karnym płaskim strzałem zdobył 
swojego drugiego gola. W dru-
giej połowie goście jeszcze raz za-
skoczyli swoich rywali. Tym ra-
zem piłkarz z Sądowa przejął pił-
kę na 30 metrze, podholował fut-
bolówkę nieco bliżej bramki i pre-
cyzyjnie uderzył pokonując w 53. 
minucie Kornela Pękalę. Ostatnie 
słowo należało jednak do Pomo-
rzanina. W 79. minucie Kacper 
Litwin uderzył zza pola karnego, 
piłkę odbił przed siebie golkiper 
gości, a na taki obrót czekał już 
Kacper Kozioł, który skutecznie 
dobił strzał kolegi, kompletując 
tym samym hattricka. Pomorza-
nin mógł, a w zasadzie powinien 
wygrać zdecydowanie wyżej, jed-
nak piłka albo zatrzymywała się 
na słupku oraz poprzeczce, albo 
była wybijana przez rywali z linii 
bramkowej. Zdobyte trzy punkty 
pozwoliły Pomorzaninowi wrócić 
na 3. miejsce w tabeli. Przy arty-
kule publikujemy komplet wyni-
ków oraz aktualną tabelę. 

KR 

Kacper Kozioł strzelił Białym Sądów 
trzy gole
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z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Kijana redakcja "WBreW": Monika rasowska, Aleksandra Lisowska

„Moment piękna w obiektywie”- 
wystawa fotograficzna 
17 kwietnia (wtorek) w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Stefana Żeromskiego  
w Nowogardzie miało miejsce otwarcie polsko-macedońskiej wystawy fotograficznej „Mo-
ment piękna w obiektywie”. 

Na wystawie obecni byli Pan dy-
rektor ZSP w Nowogardzie Jarosław 
Chudyk, Pani dyrektor Ewa Staszak, 
Pani dyrektor Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej Aneta Wysoszyńska, 

współorganizator  Pani Mirosława 
Szymaniak oraz opiekun Pani Joan-
na Wiatr-Gocałek wraz z uczniami 
klasy III TE oraz I TŻ i I TH.

W grudniu 2017 roku odbył się 

konkurs fotograficzny dla uczniów 
i nauczycieli ZSP Nowogard i Kole 
Nedelovski z Veles. Konkurs zorga-
nizowała nasza partnerska szkoła z 
Veles.

W okresie styczeń-luty miała 
miejsce wystawa naszych fotogra-
fii w Macedonii, a od 17 kwietnia, 
każdy może podziwiać nasze prace 
w Nowogardzie.

To już nasza druga międzynaro-
dowa wystawa w Miejskiej Bibliote-
ce Publicznej.

Wystawę będzie można oglądać 
do końca kwietnia. 

Wszystkich serdecznie zaprasza-
my!

Monika Rasowska, klasa III TE 
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

rOzKłAD JAzDY PKP

Sprzedam mieszkanie 
własnościowe w centrum 

Nowogardu o pow. 60 m2, 
IV piętro – cena 210 tys. zł. 

Tel. 608 392 453

ENDOKRYNOLOGICZNY
Lek. med. Adriana Dubińska-Walczak

specjalista chorób wewnętrznych
- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

CHORÓB CUKRZYCY I NADCIŚNIENIA
Lek. Ewa Zdawska

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista diabetolog 

GABINETY MEDYCZNE

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

pn., wt. - 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

Opiekunki  Niemcy
- Sprawdzone oferty! 
Tel. 91 506 55 55

rozkład jazdy komunikacji miejskiej
Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 7:05 8:05 11:10 12:15 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 7:06 8:06 11:11 12:16 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 7:08 8:08 11:13 12:18 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 7:09 8:10 11:14 12:19 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:11 8:12 11:16 12:21 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:12 8:14 11:17 12:22 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:13 8:15 11:18 12:23 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:15 8:17 11:20 12:25 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < < 8:18 < 12:27 < < 16:07 < <
10 Dworzec PKS < < < < < < < < < < <
11 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:16 8:19 11:21 12:29 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
12 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:17 8:20 11:22 12:30 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
13 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:18 8:21 11:23 12:31 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
14 ul. Ogrodowa < 6:20 < < 11:25 12:33 13:45 15:10 16:13 17:10 <
15 ul. Poniatowskiego < 6:21 < < 11:26 12:34 13:46 15:11 16:14 17:11 <
16 ul. Żeromskiego 5:42 6:22 7:20 8:23 11:27 12:35 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
17 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:23 7:21 8:24 11:28 12:36 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
18 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:24 7:22 8:25 11:29 12:37 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02
19 ul. Radosława 5:45 6:25 7:27 8:26 11:35 12:40 13:55 15:17 16:20 17:15 18:03

 OS. BEMA –  UL. KOŚCIUSZKI 36 -  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

z powrotem
POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 26 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:28 8:39 11:45 12:50 14:30 15:30 16:30 17:25 18:10
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:29 8:40 11:46 12:51 14:31 15:31 16:31 17:26 18:11
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:31 8:42 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:33 8:44 11:48 12:53 14:33 15:33 16:33 17:28 18:13
5 ul. Ogrodowa < 6:35 7:35 8:46 11:50 12:55 < 15:35 16:35 17:30 <
6 ul. Poniatowskiego < 6:36 7:36 8:47 11:51 12:56 < 15:36 16:36 17:31 <
7 ul. 700 Lecia 5:49 6:38 7:38 8:49 11:53 12:58 14:35 15:38 16:38 17:33 18:15
8 ul. 5-go Marca 5:51 6:40 7:40 8:51 11:55 13:00 14:37 15:40 16:40 17:35 18:17
9 ul. Kościuszki 36 5:53 6:42 7:42 8:53 11:57 13:02 14:39 15:42 16:42 17:37 18:19
10 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:43 7:43 8:54 11:58 13:03 14:40 15:43 16:43 17:38 18:20
11 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:44 7:44 8:55 11:59 13:04 14:41 15:44 16:44 17:39 18:21
12 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:45 7:45 8:56 12:00 13:05 14:42 15:45 16:45 17:40 18:22
13 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:46 7:46 8:57 12:01 13:06 14:43 15:46 16:46 17:41 18:23
14 ul. Bema 9 5:58 6:47 7:47 8:58 12:02 13:07 14:44 15:47 16:47 17:42 18:24
15 Osiedle Bema 5:59 6:48 7:48 8:59 12:03 13:11 14:45 15:48 16:48 17:43 18:25

OBJAŚNIENIA:

 UL. RADOSŁAWA –  UL. KOŚCIUSZKI 36 –   OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM
SZ 25

1
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

 DWORZEC PKS – OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM
SZ 25

1
E, F

1 Osiedle Bema 9:00
2 ul. Bema 1 9:01
3 ul. Armii Krajowej 17 9:03
4 ul. Kościuszki 36 9:04
5 ul. Wojska Polskiego 4 9:05
6 ul. Kościelna 9:06
7 Dworzec PKS 9:08

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

LP Dworce i przystanki

 OS. BEMA –  DWORZEC PKS

OS. BeMA – UL. KOŚCIUSzKI 36 - UL. rADOSłAWA

UL. rADOSłAWA – UL. KOŚCIUSzKI 36  - OS. BeMA

DWOrzeC PKS - OS. BeMA OS. BeMA - DWOrzeC PKS

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 11 III – 9 VI 2018

Aktualizacja wg stanu na 13 IV 2018

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

5:01 II
1

PR - R
88641

j  a  b  y

Wyszomierz 5:06, Osina 5:10, Mosty 5:16, Goleniów 5:24, Kliniska 5:33, Szczecin Dąbie 5:43, Szczecin
Zdroje 5:47, Szczecin Port Centralny 5:55 Szczecin Główny 6:00 
~ 1-5 / 2 IV, 1 V, 3 V, 31 V;

6:39 II
1

PR - R
88643

j  a  b  y

Wyszomierz 6:45, Osina 6:49, Mosty 6:54, Goleniów 7:03, Kliniska 7:14, Szczecin Dąbie 7:24, Szczecin
Zdroje 7:27 Szczecin Główny 7:41 
~ 1-6 / 2 IV, 1 V, 3 V, 31 V;

7:47 I
3

PR - R
88645

j  a  b  y

Wyszomierz 7:52, Osina 7:56, Mosty 8:02, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:08, Goleniów 8:25, 
Kliniska 8:35, Szczecin Dąbie 8:45, Szczecin Zdroje 8:55 Szczecin Główny 9:06 
~ 11 III-6 V;

7:48 II
1

PR - R
88622

j  a  b  y

Żabowo 7:55, Płoty 8:05, Baszewice 8:12, Gryfice 8:18, Gąbin 8:29, Trzebiatów 8:34, Bieczyno 
Pomorskie 8:40, Karcino 8:44, Głowaczewo 8:48, Stary Borek 8:52, Kołobrzeg Stadion 8:58

Kołobrzeg 9:04 ~ 12 III-5 V 1-6 / 14 III, 20 III, 22 III, 2 IV, 1 V, 3 V;

7:49 II
1

PR - R
88622

j  a  b  y

Żabowo 7:56, Płoty 8:06, Baszewice 8:13, Gryfice 8:19, Gąbin 8:30, Trzebiatów 8:35, Bieczyno 
Pomorskie 8:41, Karcino 8:45, Głowaczewo 8:49, Stary Borek 8:53, Kołobrzeg Stadion 8:59

Kołobrzeg 9:04 ~ 14 III; 20 III; 22 III;

7:52 BUS PR - R
88622
g  j

Żabowo 8:03, Płoty 8:19 0   j   a   b   y, Baszewice 8:35, Gryfice 8:42, Gąbin 8:52, Trzebiatów 8:57, 
Bieczyno Pomorskie 9:07, Karcino 9:11, Głowaczewo 9:15, Stary Borek 9:19, Kołobrzeg Stadion 9:25

Kołobrzeg 9:30 ~ 7 V-9 VI 1-6 / 31 V;
g = na odcinku Nowogard - Płoty

8:18 II
1

PR - R
88645

j  a  b  y

Wyszomierz 8:23, Osina 8:27, Mosty 8:33, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:39, Goleniów 8:59, 
Kliniska 9:15, Szczecin Dąbie 9:25, Szczecin Zdroje 9:28 Szczecin Główny 9:40 
~ 7 V-9 VI;

9:23 II
1

PR - R
88624
REGA

j  a  b  y

Płoty 9:38, Gryfice 9:50, Trzebiatów 10:09, Kołobrzeg Stadion 10:26 Kołobrzeg 10:30 

~ 11 III-6 V 67 + 2 IV, 1 V, 3 V;

9:27 BUS PR - R
88624
REGA
g  j

Płoty 9:53 0   j   a   b   y, Gryfice 10:14, Trzebiatów 10:29, Kołobrzeg Stadion 10:46

Kołobrzeg 10:50 ~ 12 V-9 VI 67 + 31 V;
g = na odcinku Nowogard - Płoty

10:18 II
1

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:23, Osina 10:27, Mosty 10:33, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:39, Goleniów 10:56, 
Kliniska 11:05, Szczecin Dąbie 11:15, Szczecin Zdroje 11:18, Szczecin Port Centralny 11:26

Szczecin Główny 11:31 ~ 7 V-9 VI;

10:25 II
1

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:31, Osina 10:35, Mosty 10:40, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:47, Goleniów 11:04, 
Kliniska 11:21, Szczecin Dąbie 11:31, Szczecin Zdroje 11:34, Szczecin Port Centralny 11:42

Szczecin Główny 11:47 ~ 11 III-6 V / 14 III, 22 III, 26 III;

10:26 II
1

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:31, Osina 10:35, Mosty 10:41, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:47, Goleniów 11:05, 
Kliniska 11:22, Szczecin Dąbie 11:32, Szczecin Zdroje 11:35, Szczecin Port Centralny 11:43

Szczecin Główny 11:48 ~ 14 III; 22 III; 26 III;

11:49 II
1

PR - R
88626

POMERANIA
j  a  b  y

Żabowo 11:57, Płoty 12:06, Baszewice 12:13, Gryfice 12:19, Gąbin 12:29, Trzebiatów 12:35, Bieczyno 
Pomorskie 12:41, Karcino 12:44, Kołobrzeg Stadion 12:55 Kołobrzeg 13:00 
~ 11 III-6 V;

11:53 BUS PR - R
88626

POMERANIA
g  j

Żabowo 12:04, Płoty 12:20 0   j   a   b   y, Baszewice 12:35, Gryfice 12:42, Gąbin 12:52, 
Trzebiatów 12:58, Bieczyno Pomorskie 13:04, Karcino 13:07, Kołobrzeg Stadion 13:18

Kołobrzeg 13:23 ~ 7 V-9 VI;
g = na odcinku Nowogard - Płoty

13:47 II
1

PR - R
88628

j  a  b  y

Żabowo 13:55, Płoty 14:04, Baszewice 14:25, Gryfice 14:31, Gąbin 14:42, Trzebiatów 14:47, Bieczyno 
Pomorskie 14:53, Karcino 14:57, Głowaczewo 15:01, Stary Borek 15:05, Kołobrzeg Stadion 15:11

Kołobrzeg 15:15 ~ 12 III-4 V 1-5 / 2 IV, 1 V, 3 V;

13:51 BUS PR - R
88628
g  j

Żabowo 14:02, Płoty 14:18 0   j   a   b   y, Baszewice 14:35, Gryfice 14:42, Gąbin 14:52, 
Trzebiatów 14:57, Bieczyno Pomorskie 15:03, Karcino 15:07, Głowaczewo 15:11, Stary Borek 15:15, 
Kołobrzeg Stadion 15:21 Kołobrzeg 15:25 
~ 7 V-8 VI 1-5 / 31 V;
g = na odcinku Nowogard - Płoty

Strona 1 z 3

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 11 III – 9 VI 2018

Aktualizacja wg stanu na 13 IV 2018

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

14:30 II
1

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 14:35, Osina 14:39, Mosty 14:45, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:51, Goleniów 15:08, 
Kliniska 15:21, Szczecin Dąbie 15:30, Szczecin Zdroje 15:34 Szczecin Główny 15:47 
~ 11 III-6 V / 1 IV;

15:08 II
1

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 15:13, Osina 15:17, Mosty 15:23, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:29, Goleniów 15:49, 
Kliniska 15:59, Szczecin Dąbie 16:09, Szczecin Zdroje 16:15 Szczecin Główny 16:27 
~ 7 V-9 VI;

16:04 II
1

PR - R
88630

j  a  b  y

Żabowo 16:11, Płoty 16:22, Baszewice 16:29, Gryfice 16:36, Gąbin 16:46, Trzebiatów 16:51, Bieczyno 
Pomorskie 16:57, Karcino 17:01, Głowaczewo 17:05, Stary Borek 17:09, Kołobrzeg Stadion 17:15

Kołobrzeg 17:19 ~ 11 III-6 V / 1 IV;

16:20 BUS PR - R
88630
g  j

Żabowo 16:31, Płoty 16:47 0   j   a   b   y, Baszewice 17:06, Gryfice 17:13, Gąbin 17:23, 
Trzebiatów 17:29, Bieczyno Pomorskie 17:42, Karcino 17:46, Głowaczewo 17:50, Stary Borek 17:54, 
Kołobrzeg Stadion 18:00 Kołobrzeg 18:04 
~ 7 V-9 VI;
g = na odcinku Nowogard - Płoty

16:42 II
1

PR - R
88651
REGA

j  a  b  y

Wyszomierz 16:48, Osina 16:52, Mosty 16:57, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:03, Goleniów 17:21, 
Kliniska 17:32, Szczecin Dąbie 17:41, Szczecin Zdroje 17:45, Szczecin Port Centralny 17:53

Szczecin Główny 17:57 ~ 11 III-6 V;

17:12 II
1

PR - R
88651
REGA

j  a  b  y

Wyszomierz 17:17, Osina 17:21, Mosty 17:27, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:33, Goleniów 17:50, 
Kliniska 17:59, Szczecin Dąbie 18:10, Szczecin Zdroje 18:19, Szczecin Port Centralny 18:28

Szczecin Główny 18:32 ~ 7 V-9 VI;

18:01 II
1

PR - R
88632

j  a  b  y

Żabowo 18:08, Płoty 18:18, Baszewice 18:30, Gryfice 18:37, Gąbin 18:47, Trzebiatów 18:52, Bieczyno 
Pomorskie 18:58, Karcino 19:02, Głowaczewo 19:06, Stary Borek 19:10, Kołobrzeg Stadion 19:16

Kołobrzeg 19:20 ~ 11 III-6 V;

18:35 BUS PR - R
88632
g  j

Żabowo 18:46, Płoty 19:02 0   j   a   b   y, Baszewice 19:18, Gryfice 19:25, Gąbin 19:35, 
Trzebiatów 19:40, Bieczyno Pomorskie 19:46, Karcino 19:50, Głowaczewo 19:54, Stary Borek 19:58, 
Kołobrzeg Stadion 20:04 Kołobrzeg 20:09 
~ 7 V-9 VI;
g = na odcinku Nowogard - Płoty

18:41 II
1

PR - R
88653

POMERANIA
j  a  b  y

Wyszomierz 18:46, Osina 18:50, Mosty 18:56, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:02, Goleniów 19:19, 
Kliniska 19:29, Szczecin Dąbie 19:38, Szczecin Zdroje 19:42, Szczecin Port Centralny 19:50

Szczecin Główny 19:54 ~ 11 III-6 V;

18:46 I
3

PR - R
88653

POMERANIA
j  a  b  y

Wyszomierz 18:51, Osina 18:55, Mosty 19:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:07, Goleniów 19:24, 
Kliniska 19:35, Szczecin Dąbie 19:45, Szczecin Zdroje 19:49 Szczecin Główny 20:01 
~ 7 V-9 VI;

20:20 BUS PR - R
88634
g  j

Żabowo 20:31, Płoty 20:47 0   j   a   b   y, Baszewice 21:13, Gryfice 21:20, Gąbin 21:30, 
Trzebiatów 21:36, Bieczyno Pomorskie 21:42, Karcino 21:45, Głowaczewo 21:50, Stary Borek 21:53, 
Kołobrzeg Stadion 21:59 Kołobrzeg 22:04 
~ 7 V-9 VI 1-6 / 31 V;
g = na odcinku Nowogard - Płoty

20:22 II
1

PR - R
88634

j  a  b  y

Żabowo 20:29, Płoty 20:39, Baszewice 20:46, Gryfice 20:53, Gąbin 21:03, Trzebiatów 21:09, Bieczyno 
Pomorskie 21:15, Karcino 21:19, Głowaczewo 21:23, Stary Borek 21:27, Kołobrzeg Stadion 21:33

Kołobrzeg 21:37 ~ 12 III-5 V 1-6 / 2 IV, 1 V, 3 V;

22:03 II
1

PR - R
88636

j  a  b  y

Płoty 22:18, Gryfice 22:30, Trzebiatów 22:45, Kołobrzeg Stadion 23:02 Kołobrzeg 23:07 

~ 11 III-6 V 1-57;

22:07 BUS PR - R
88636
g  j

Płoty 22:33 0   j   a   b   y, Gryfice 22:54, Trzebiatów 23:09, Kołobrzeg Stadion 23:26

Kołobrzeg 23:30 ~ 7 V-8 VI 1-57;
g = na odcinku Nowogard - Płoty
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^
Odjazdy / Departures
Nowogard 11 III – 9 VI 2018

Aktualizacja wg stanu na 13 IV 2018

objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
g - zastępcza komunikacja autobusowa / rail 

replacement bus service
j - tylko 2 klasa / 2nd class seats only

a - wagon dostępny dla osób poruszających 
się na wózkach / wagon accessible to 
people moving on wheelchairs

b - wagon przystosowany do przewozu 
rowerów - liczba miejsc ograniczona / 
wagon adopted to the transport of 
bicycles – limited number of places

= - przewóz rowerów niemożliwy / carriage of
bicycles is not available

objaśnienia znaków / symbols
y - klimatyzacja / air conditioning

0 - zmiana usług na trasie pociągu / change 
services on the route

~ - terminy kursowania / days of operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.polregio.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased on each train, consistent with the 
terms specified by the carrier.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Carriers 
are responsible for commercial data of trains.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Infoline numbers to individual carriers:
PR - 703 20 20 20 (24h) opłata 1.29 zł/min. połączenia, 
realizator usługi Progress Plus S.C.  / 703 20 20 20 (24h) 
charge of PLN 1.29 gross/min. of each call, service provider: 
Progress Plus S.C. 

www.portalpasazera.pl Strona 3 z 3
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OgłO Sze NIA drob ne

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:

kontakt: 785 601 002

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy

Drewno opałowe 
liściste mieszane
 tanio sprzedam 

 506 012 706, 
506 012 704

NIerUCHOMOŚCI
•	 Sprzedam tanio działkę budowlaną 

w Kościuszkach 1202 m2. Przy działce 
prąd, woda, kanalizacja, dojazd utwar-
dzony w pobliżu jeziora. 575 345 659 

•	 Do wynajęcia lokal handlowy ok. 
40m2 ul. Kościuszki 2g Nowogard. 693 
850 197

•	 Sprzedam działki budowlane w pełni 
uzbrojone. Już z planem zagospoda-
rowania przestrzennego. Oszczędzasz 
czas i pieniądze! 693 850 197 Najlep-
sze ceny w Nowogardzie, Osiedle Sło-
neczne. 

•	 Do wynajęcia pomieszczenie na biu-
ro 28 m2, Nowogard. Ul. 700 lecia 
17b. Tel. 501 549 818

•	 Sprzedam działki budowlane w Kar-
sku przy drodze. 691 664 658

•	 Do wynajęcia lokal pod działalność go-
spodarczą. 609 24 58 16 Sprzedam 1/2 
domu w Wierzbięcinie. Tel. 600 262 231

•	 Sprzedam mieszkanie 3 pokoje 87m2, 
12 km od Nowogardu.Tel. 665 160 365

•	 Poszukuje mieszkania dwupokojo-
wego do wynajęcia. 725 223 771 

•	 Kupię mieszkanie dwupokojowe, par-
ter, bez pośredników za gotówkę. Naj-
chętniej za torami w stronę Stargardu, 
Dobrej. Tel. 661 722 990

•	 Sprzedam garaż na Jana Pawła II, 
21500 zł. 609 931 915 

•	 Sprzedam ogród działkowy w atrakcyj-
nej lokalizacji z widokiem na jezioro. 
Tel 502 642 029 

•	 Do wynajęcia warsztat samochodowy 
z wyposażeniem. Tel. 508 070 311

•	 Wolne pokoje do wynajęcia dla pra-
cowników na dłuższy okres. 500 827 
783

•	 Do wynajęcia mieszkanie trzypoko-
jowe ul. Żeromskiego, dostępne od 
01.05.2018. Tel. 884 000 435 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupokojo-
we 47m2, parter, Dobra Nowogardzka. 
Cena do uzgodnienia. Tel. 513 924 475 

•	 Sprzedam dom jednorodzinny z pod-
daszem użytkowym + budynek go-
spodarczy + garaż+ogród, powierzch-
nia działki 1001 m2. Tel. 504 946 190, 
507 831 353

•	 Sprzedam mieszkanie 56m2 dwupoko-
jowe. Tel. 512 467 433

•	 Pokój do wynajęcia. 604 279 006

•	 Poszukuję mieszkania trzypokojo-
wego do wynajęcia. 515 167 978 

•	 Sprzedam dom w Nowogardzie. Tel. 
691 10 02 49

•	  Do wynajęcia działka usługowa pow. 
2530m2 Nowogard, naprzeciwko HL. 
Tel. 91 39 107 14

•	 Sprzedam mieszkanie 72m2, czteropo-
kojowe, Nowogard. 668 431 303 

•	 Kupię mieszkanie dwupokojowe w No-
wogardzie. 668 431 303 

•	 Sprzedam dom na wsi z lasem, stawem 
i ziemią. Tel. 695 780 299

•	 Sprzedam działkę ogrodową. Tel. 
536 198 468 

•	 Kupię mały domek parterowy. 796 858 

755 

MOTOrYzACJA
•	 Sprzedam Renault Scenic rok produk-

cji 99, poj. 2.0. Cena do uzgodnienia. 
665 836 888 

•	 Stare pojazdy kupię. Tel. 600 182 682

•	 Kupię WSK z dokumentami do 1000 zł. 
Tel. 605 516 508 po 20. 

•	 Pilnie sprzedam Skoda Fabia rocznik 
2002, poj. 1.4, garażowana, w bardzo 
dobrym stanie, 3000 zł do negocjacji. 
781 864 872

•	 Sprzedam tanio opony letnie 
175x75x14’’ szt. 4 w dobrym stanie na 
felgach stalowych otw. 4X100 (Mega-
ne itp.) lub bez felg bieżnik 6 mm. Tel. 
536 706 746 

•	 Sprzedam Tico stan bardzo dobry, 
cena 2200 do uzgodnienia. Tel. 606 
167 600

•	 Opony letnie nowe z felgami 
155x70x13. Tel. 603 314 747

•	 Kupię koło „19” od Rometa przednie 

bez ogumenia. 91 3927 052

rOLNICTWO
•	 Orka, talerzówka ciężka siew agre-

gatem. Tel. 608 01 39 95 

•	 Rzepak jary, zboża sprzedam. Tel. 502 
853  573 

•	 Grykę sprzedam i mieszalnik 1 tona. 
603 467 609 

•	 Sprzedam facalię. Tel. 793 006 469 

•	 Sprzedam śrutownik typu Bąk w zesta-
wie z silnikiem 7,5 kW. Tel, 733 799 694 

•	 Sprzedam grykę. Tel. 500 841 914 

•	 PILNIe sprzedam ziemię rolną 4 ha 
grABIN. Tel. 731 026 406 

•	 Sprzedam owies. 691 018 221 

•	 Sprzedam talerzówkę trzymetrową, 
podnoszoną, hydraulicznie ciąganą, 
3500 zł. Tel. 692 608 128 

•	 Sprzedam prosięta i 20 kulek słomy su-
chej. 606 576 417 

•	 SPrzeDAŻ JAJ KUrzYCH – WIeJ-
SKIe. 502 119 960

•	 Sprzedam krajzegę na 220 V, silnik 2 
kw i przyczepkę jednoosiową 10/15 
3m dł 1.8m szer. Tel. 696 807 922

•	 Sprzedam łubin biały boregine. Tel. 
501 814 871 

•	 Sprzedam ziemniaki jadalne sadzenia-
ki GALA. Tel. 9139 18  307

•	 Sprzedam ziemię orną 1,5 ha w stanie 
łaki w Korytowie. Tel. 603 314 747

•	 Sprzedam słomę belot 120/120 ok. 120 
sztuk. Tel. 668 316 103 

•	 Karp kroczek sprzedam. 91 39 182 97 

 USłUgI
•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWANÓW, 

WYKŁADZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ 
SAMOCHODOWEJ/ SKÓRZANEJ MA-
TERIAŁOWEJ / POŚCIELI WEŁNIANEJ / 

LANOLINĄ/SPRZĄTANIE: CZYSZCZE-
NIE FUG.TEL.604 373 143 , 794 229 083.

•	 Pranie dywanów i tapicerki sprzą-
tanie również z użyciem pary, rOM-
TeX. 668 151 516

•	 elektryk z uprawnieniami e+D. Tel. 
607 289 419 

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

•	 Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wyko-
na “złota rączka”. 91 39 22 783, 784 
79 22 70

•	 FIrMA USłUgOWA „zielona”. Wy-
najem sal na konferencje, zebrania, 
szkolenia. 91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią działal-
nością przyjmie zlecenie na budowę 
domów od podstaw, przekładek da-
chów, docieplenia, układanie kostki, 
różne rodzaje. Tel. 607 137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy 
za gotówkę na raty laptopy tablety te-
lefony. Skupujemy laptopy telefony. 
Adres Nowogard 700Lecia 15 I piętro 
nad apteką tel 91-577-53-73 lub 792-
228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlo-
powe: Niemcy, Holandia, Austria, An-
glia, Belgia, Norwegia. Tel. 71 385 20 
18, 601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróżnie-
nie mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 
343 638 

•	 AGENCJA REKLAMOWA VIZART, opra-
wianie prac w 2 minuty, bindowanie, 
wydruki, ksero, laminowanie, Nowo-
gard ul. 700 lecia 15 (nad sklepem zie-
larskim)Tel. 605 522 340 

•	 Przepisywanie prac (licencjackich, ma-
gisterskich i innych), dokumentów, CV, 
listów motywacyjnych, Szybko, solid-
nie. Agencja reklamowa Vizart  Nowo-
gard ul. 700 lecia 15 (nad sklepem zie-
larskim)Tel. 605 522 340.

•	 regulacja, naprawa, konserwacja 
okien i drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontuje-
my. 668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 988 
735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, układa-
nie kostki granitowej, polbruku. 726 
403 937

•	 Naprawa AgD Nowogard. 698 352 
406

•	 Remonty, wykończenia wnętrz wyko-
nam. 608 364 330 

•	 Docieplanie budynków, malowanie, 
szpachlowanie, glazura, hudraulika, 
regipsy, podłogi, adaptacje poddaszy. 
Tel. 600 626 268 

•	 Budowanie z drewna. 600 182 682 

•	 Transport. Tel. 600 182 682 

•	 Dachy, wiaty, altany. Tel. 660 879 108 

•	 Przyjmę psy na strzyżenie, skończyłam 
kurs groomerski. Tel. 794 902 108

•	 remonty. 508 920 135

•	 Malowanie, szpachlowanie, tapety, pa-

nele, drobne naprawy. 666 047 905 

PrACA
•	

•	 Aktivmed24.pl Opiekunki Senio-
rów Niemcy. Premie wakacyjne, 
530555015

•	 AMBerCAre24 Opiekunki do Nie-
miec, wymagany j. niemiecki ko-
munikatywny, zarobki netto do 
1500 euro/mies., wyjazdy od zaraz, 
sprawdzone oferty, legalnie 737 451 
825, 737 886 919, 737 489 914

•	 Potrzebny budowlaniec-stolarz do po-
stawienia kilku elementów architektu-
ry ogrodowej. 502 103 432

•	 PRACOWNIK magazynu zwrotów 
odzieży – Goleniów, zapewniony dar-
mowy dojazd do pracy tel: 601 710 
134, mail: rekrutacja@fiege.pl

•	 zatrudnię pomocnika na budowę 
z umiejętnością malowania i szpa-
chlowania. Tel. 785 931 513 

•	 Poszukuję opiekunki do rocznego 
dziecka na pełny etat. Atrakcyjne wa-
runki wynagrodzenia. Zainteresowane 
osoby proszę o kontakt – 510 100 263 

•	 Przyjmę do pracy murarza i pomocni-
ka murarza. Tel. 501 549 756 

•	 Zatrudnię kierowcę do rozworzenia 
posiłków (najlepiej emeryt). Tel. 601 
58 40 56

•	 Przystań zatrudni osobę do zbierania 
szklanek i butelek ze stolików podczas 
dyskoteki w piątki i soboty. Tel. 601 58 
40 56 

•	 Pizzeria Fantazja zatrudni kucha-
rza lub absolwenta szkoły gastrono-
micznej. Praca przy wypieku pizzy. 
Tel. 509 411 799, 570 500 750 

•	 Zatrudnię kierowcę do rozworzenia 
posiłków. 507 951 313

•	 Zatrudnię ekspedientkę do sklepu Le-
wiatan na ul. Boh. Warszawy. Tel 502 
239 619 

•	 Przyjmę pracownika na fermę drobiu 
gm. Osina. Tel. 511 731 352 

•	 Fryzjerce – stanowisko pracy wydzier-
żawię. Warunek – doświadczenie i wła-
sne klientki. Tel. 607 284 461 

•	 Praca w Dani – wykończenia wnętrz, 
wymagany komunikatywny język an-
gielski. +45 91 66 78 89

•	 Przyjmę do pracy na dachy, mile wi-

dziane doświadczenie, atrakcyjne wy-

nagrodzenie. 519 393 045

INNe  
•	 Sprzedam drewno suche tanio. 691 

848 026

•	 Drewno, bukowe, dębowe, pocięte, 
porąbane. Tel. 603 353 789 

•	 Sprzedam drewno opałowe. 667 788 
820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 kg. 
790 285 382

•	 Ogrodzenie ogrodowe, metalowe 
ramka z katownika w srodku zbroje-
ne /wzor/ prentowe wymiar 2,0m x 

1,0 m+ slupek razem szt 16 oraz furtka 
90 x 90cm z zamkiem ogrodzenie jest 
jeszcze zamontowane cena za 1 kpl. 50 
zl z powodu modernizacji ogrodzenia 
sprzedam - okazja ! stan dobry tel 691 
686 772

•	 Piece gazowe c.o.vaillant z niemiec 
dwufunkcyjne wiszace po przegla-
dzie serwisowym do mieszkania,do-
mu cena od 1.200zl sprzedam tel 691 
686 772 

•	 Piece gazowe c.o tylko ogrzewanie 
stojace zeliwne lub wiszace niemec-
kie vaillant zaplon elektroniczny wyso-
ka jakosc do mieszkania,domu,sklepu 
itp po przegladzie serwisowym cena 
od 1.000 zl tel 691 686 772

•	 Sprzedam organy Yamaha YPT - 230, 
bardzo mało używane, w pudełku. tel 
605 522 340

•	 Sprzedam łóżko dziecięce z szuflada-
mi, półkami, z materacem - kolor sza-
ro biały wymiary: dł. 223 cm, szer. 95 
cm,wys. 110 cm, oraz biurko do kom-
pletu, tel. 605 522 340

•	 Sprzedam odkurzacz piorący ZELMER 
WODNIK QUATTRO 616.6, elementy 
piorące nieużywane nowe, cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522 340

•	 Sprzedam dywan, kolor brązowy jed-
nolity, wymiar 3,5*2,15 m, cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522 340

•	 Przyjmę telewizor i radio. 573 943 
221

•	 Kupię zbiornik na wodę z wężownicą 
do podłączenia do kuchenki. Tel. 660 
206 833

•	 Karp kroczek sprzedam. 91 39 182 97 

•	 Sprzedam łóżko piętrowe i 1 pojedyn-
cze drewniane. 697 134 306 

•	 Sprzedam butlę gazową 11 kg . 500 
841 914 

•	 Przyjmę czystą ziemię z wykopu. 501 
307 666

•	 Sprzedam krajzegę na paski klinowe 
tanio. Tel. 781 864 872  

•	 Sprzedam rower dziewczęcy, czerwo-
ny, bagażnik, koszyczek, koła 20’, cena 
100 zł. Tel. 782 434 928 

•	 Sprzedam owerlock 4-nitkowy Łucz-
nik, maszyna domowa, stan dobry, 
cena 350 zł. Tel. 782 434 928

•	  Sprzedam dwa rowery damskie Ol-
chowo 8

•	  Sprzedam koncentrator tlenu DEVIL-
BIS 525 KS : do leczenia astmy, PO-
CHP, rozedmy płuc, tlenoterapii; plus 
osprzęt, bardzo dobry stan. Tel. 796 
655 412 

•	 Sprzedam butlę na tlen medyczny 
(10l.) z reduktorem plus przewody i 
stojak na kółkach. tel. 796 655 412 

•	 Membranę dachową kupię. Tel. 600 
182 682 
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INFOrMATOr LOKALNY - NOWOgArD
Telefony alarmowe
Policja  - 997, 112
Komisariat Policji Nowogard - 91 57 92 316
Straż pożarna  - 998
Posterunek PSP Nowogard - 91 39 20 118
Pogotowie ratunkowe - 999
Stacja Pogotowia Ratunkowego 
w Nowogardzie - 91 43 26 103
Pogotowie gazowe  - 992
Pogotowie energetyczne - 991
Pogotowie wodn.-kanal. (PUWiS) 
 - 91 39 20 711; 994

Dyżur nocny
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna   
 - 91 39 78 430; 
 609 361 999; 
 665 283 928

Przychodnie - poradnie
Szpital - centrala - 91 39 21 356
Praxis - SZOZ - 91 39 20 787
Praxis - Centrum 
okulistyczno-optyczne - 91 39 27 272
POZ Przychodnia przyszpitalna  
 - 91 39 21 800; 
 91 39 21 806
Medyk - 91 39 22 921
PRAXIS 2 - M. Drobińska - 91 39 25 943
NZOZ “Sanus” - 91 39 26 960
NZOZ “Pro-med” - 91 39 26 740
NZOZ “Leks” - 91 39 25 525
NZOZ “Baby-med”  - 91 39 26 013
Mardent - gabinety lekarskie  
 - 91 39 22 633
Revital - Ośrodek Rehabilitacji 
i Odnowy Biologicznej - 91 39 21 467; 
 609 456 577
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne 
 - 91 39 20 926
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
dzieci, młodzieży i ich rodzin 
 - 91 39 20 743
Warsztaty terapii zajęciowej - 91 39 25 282
Zakład domowej opieki długoterminowej - 
91 39 26 531; 
 509 142 650
Stomatologia
Praxis - Centrum stomatologiczne  
 - 91 39 26 999
Pracownia protetyki stomatologicznej - 
Danuta Drapikowska 91 39 26 870
Protetyka stomatologiczna 
- Elżbieta Wysocka 
i Kazimierz Trojanowski - 91 39 26 107
“Nowo-dental” B. Szulejko  
 - 91 39 21 467
“Dental - med”  - 91 39 22 098; 
 504 069 800
Lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz  
 - 91 39 25 003; 
 603 705 630
Lek. Stom. Andrzej Rynkiewicz
pogotowie stomatologiczne - 607 771 777
lek. Stom. D. Wałęga - Bąk - 604 441 609
lek. stom. A Mogilnicka - 506 606 955
lek. stom. E. Rosa - 532 512 703
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 39 26 639
lek. stom. M. Andrzejewska - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 601 736 804

Urzędy
Urząd Miejski  
 - 91 39 26 200
Biuro Obsługi Interesanta w UM  
 - 91 39 26 214
Biuro Rady w UM - 91 39 26 210

Urząd Stanu Cywilnego - 91 39 26 230
Wydział Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środow. 
 - 91 39 26 243
Wydział spraw społecznych i obywatelskich
Meldunki - 91 39 26 213
Dowody osobiste - 91 39 26 215
Zarządzanie kryzysowe - 91 39 26 234
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
Geodezji i Rolnictwa - 91 39 26 226
Wydział Rozwoju Lokalnego, 
Funduszu, Kultury i Sportu - 91 39 26 293
Wydział Inwestycji i Remontów  
 - 91 39 26 241
Biuro Podatków i Opłat - 91 39 26 217
Referat Edukacji - 91 39 25 464
Zarząd Budynków Komunalnych  
 - 91 39 26 267
Powiatowy Urząd Pracy f/Nowogard 
 - 91 39 21 376;  
 91 39 21 813
Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii - 91 39 21 118
w nagłych wypadkach - 609 740 647

Wydział Komunikacji
Rejestracja pojazdów - 91 57 92 702
Prawo jazdy - 91 57 92 703
Fax - 91 39 21 852

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik - Dorota Maślana - 91 39 26 248
Świadczenia rodzinne
- A. Lalik  - 91 39 26 268
Dział usług opiekuńczych 
- B. Ziółkowska - 91 39 20 200

Poczta
ul. 3 Maja - 91 39 21 300; 
 91 39 21 183
ul. Warszawska - 91 39 20 834

Nadleśnictwo Nowogard - 91 39 20 640
zakład karny Nowogard - 91 43 26 600

gabinety weterynaryjne
Danuta Czerwińska
ul. J. Wybickiego 2 - 91 39 23 786
Animal-Vet
ul. Zielona - 666 135 133
Janusz Soroka
ul. L. Okulickiego 6  - 570 656 616
Zdzisław Truszyński
ul. T. Kościuszki 21 - 91 39 21 801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 38 - 91 39 20 814
Szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1 - 91 39 26 270
Szkoła Podstawowa nr 2 - 91 39 26 274
Szkoła Podstawowa nr 3 - 91 39 26 291
Szkoła Podstawowa nr 4 - 91 39 23 028
SP w Długołęce - 91 39 10 492
SP w Orzechowie - 91 39 10 994
SP w Strzelewie - 91 39 10 224
SP w Żabowie - 91 39 10 694
SP w Błotnie - 91 39 10 190
SP w Wierzbięcinie - 91 29 10 795
I Liceum Ogólnokształcące - 91 39 20 213
Liceum Ogólnokształcące nr II - 91 39 25 107
ZSP im. Stanisława Staszica - 91 39 21 162
Prywatne Publiczne Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych; 
Niepubliczna Szkoła Policealna  
 - 91 39 26 691
Prywatne Liceum Ogólnokształcące
 Zaoczne Centrum Edukacji Zdroje  
 - 91 39 25 494

Prywatne Policealne Studium Zawodowe  
 - 91 39 22 181
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  
 - 91 39 20 108

Przedszkola i żłobki
Przedszkole nr 1
ul. Żeromskiego - 91 39 26 286
Przedszkole nr 3
ul. J. Poniatowskiego - 91 39 26 288
Przedszkole nr 4
ul. T. Kościuszki - 91 39 26 287
Zielone Przedszkole
ul. Zielona - 91 39 26 691; 
 505 388 292
Artystyczne Przedszkole 
Kraina Fantazjiul. Gen. J. Bema - 660 797 838
“Promyczek” Specjalistyczny 
punkt przedszkolny, 
ul. Boh. Warszawy - 609 931 469
Niepubliczny Żłobek "Maluszkowo”
ul. ks. Racibora - 534 015 943
Niepubliczny “Malinowy Żłobek”
ul. Boh. Warszawy - 604 873 917

Kultura
Miejska Biblioteka Publiczna  
Dyrektor - 91 39 26 260
Czyt. dla dorosłych - 91 39 26 261
Nowogardzki Dom Kultury  
Sekretariat - 91 39 26 283
Biuro kina/ dział imprez i promocji 
 - 91 39 25 779
Kasa - 91 39 26 262

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP - 91 39 26 370; 
 506 081 328
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego   
 - 91 39 21 004
Parafia pw. MB Fatimskiej  
 - 91 39 21 592

Usługi pogrzebowe 
J. Furmańczyk, Zakład Pogrzebowy  
 - 91 39 21 767
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  
 - 692 354 065
MEMORIS Grzegorz Śmigiel - 693 230 190

Apteki
Centrum Zdrowia
ul. 700-lecia - 91 57 62 139
Majowa
ul. 3 Maja - 91 30 70 708
Cefarm
ul. Plac Wolności - 91 39 20 203
Cardia
ul. 700 - lecia - 91 39 21 330
Niebieska
ul. 15 Lutego - 91 43 26 177
Asa
ul. Warszawska - 91 39 20 494
Niebieska 2
ul. Kościuszki - 91 57 90 830
Nowa Farmacja
ul. Bohaterów Warszawy - 91 57 30 437

Taksówki - 91 39 20 260

Pomoc drogowa
Grzegorz Irzymski - 91 39 22 402; 
 601 893 944
Andrzej Słomski - 665 770 442
Krzysztof Pietrzak - 601 938 293
R&J MIX - 608 731 620

Urząd gminy
Wójt - 91 39 10 390
Kierownik USC, St. ds. obywatelskich
 i ewidencji ludności  - 508 499 549
St. ds. podatków i opłat  - 508 499 661
St. ds. zarządzania kryzysowego, obrony cy-
wilnej i ochrony środowiska  - 508 499 580
Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami  
 - 508 499 247
St. ds. obsługi organów Gminy, działalności 

gospodarczej, kultury i zdrowia  - 508 499 567
St. ds. funduszy zewnętrznych, promocji, 
turystyki i sportu  - 508 499 620
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik Anna Kaliczyńska - 508 499 534
Pracownicy socjalni - 508 499 561
 508 499 483
Asystent rodziny Patrycja Bielej - 508 499 621
gminna Biblioteka Publiczna
Kierownik Krzysztof Górecki - 91 39 10 305

Szkoła Podstawowa im. B. Malinowskiego
Dyrektor Tatiana Olbert - 91 39 10 389
Sekretariat - 91 39 10 380
Przychodnie
NZOZ “Proximus” - 91 39 10 310
Punkt apteczny - 91 39 11 611
Poczta - 91 39 10 323
Parafia pw. NP NMP w Osinie - 91 39 10 386

INFOrMATOr LOKALNY - OSINA
regULArNA LINIA MI KrO BU SO WA SerOCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40

Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)

Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D

Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 

7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

regularna linia MeTrO Tel. 501 615 614
z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PrzeWóz OSóB - rO MAN BIŃCzYK - Linia regularna 
 TeL. 607 310 591 

Nowogard-goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-łobez 7.40
łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SzCzeCIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SzCzeCIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - reSKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

reSKO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

gOLCzeWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - gOLCzeWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)

Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55

A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

rOzKłAD JAzDY BU SóW

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15
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• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

Podaruj 1%
dla  

Tymka

Fundacja Słoneczko: 
88 8944 0003 0000 2088 2000 0010

koniecznie z tytułem wpłaty  
- TYMON  SZPURA 1085/ S -

r e K L A M A
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

żyto, pszenżyto, jęczmień, 
owies, rzepak, łubin, gryka, groch, 

len, kukurydzę oraz słonecznik.

Sami odbieramy, szybka płatność, 
konkurencyjne ceny.

Wapno nawozowe granulowane
w najlepszej cenie na rynku. 

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B

e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl

Skup zbóż: 
91 43 57 720, 602 21 21 25

Transport: 662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160

Mistrzostwa Strefy Polski zachodniej – II runda, Więcbork

Zawodnicy KM Cisy poza podium
W niedzielę (22 kwietnia), na torze motocrossowym w Więcborku została rozegrana II Runda Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej. W zawodach wystar-
towało czterech reprezentantów Klubu Motorowego Cisy Nowogard. Niestety żaden z zawodników nowogardzkiego klubu nie stanął na podium.  

Najbliżej podium w swoich 
startach na torze w Więcbor-
ku był Tomasz Jamroży. Zawod-
nik startujący w klasie MX Quad 
Open, w treningu kwalifikacyj-
nym uplasował się na 5. miejscu, 
osiągając najlepszy czas w trze-
cim okrążeniu. W zawodach re-
prezentant KM Cisy także spisał 
się na „piątkę”. W wyścigu pierw-
szym Tomasz Jamroży pokonał 10 
okrążeń z czasem 19:58.029 i za-
jął ostatecznie 5. miejsce. W swo-
im drugim biegu Tomasz Jamro-
ży powtórzył tę lokatę, tym ra-
zem pokonując 10 okrążeń z cza-
sem 20:54.759. W sumie w kla-
syfikacji indywidualnej zawodów 
reprezentant KM Cisy Nowogard 
uzbierał 72 punkty i został sklasy-
fikowany na 5. pozycji. Po dwóch 
rundach Tomasz Jamroży w kla-
syfikacji sezonu zajmuje 5. miej-
sce z liczbą 142 punktów i ze stra-
tą 12 oczek do podium. W klasie 
MX Masters zaprezentowało się 
dwóch zawodników KM Cisy – 
Krzysztof Paszek i Mirosław Tom-
czyk. Trening kwalifikacyjny to 12 
czas Krzysztofa Paszka uzyskany 

w drugim okrążeniu oraz 22 wy-
nik Mirosława Tomczyka uzyska-
ny w trzecim okrążeniu. W wy-
ścigu pierwszym obaj zawodni-
cy KM Cisy mieli spore problemy 
na torze, co odzwierciedliło się w 
zajmowanych lokatach. Mirosław 
Tomczyk pokonał 7 okrążeń i za-
jął 19. miejsce, z kolei Krzysztof 
Paszek przejechał 6 okrążeń i zo-
stał sklasyfikowany na 20. miej-
scu. W drugim wyścigu poprawił 
się jedynie Krzysztof Paszek, któ-
ry pokonał 9 okrążeń i uplasował 
się na 15. miejscu, z kolei Miro-
sław Tomczyk przejechał 7 kółek 
i zajął 21. pozycję. W klasyfikacji 
indywidualnej zawodów Krzysz-
tof Paszek zgromadził 47 punk-
tów i zajął 17. miejsce, z kolei jego 
klubowy kolega uplasował się na 
19. pozycji z 42 punktami. W kla-
syfikacji sezonu klasy MX Masters 
widnieją 42 nazwiska, po dwóch 
rundach Krzysztof Paszek z licz-
bą 89 punktów zajmuje 13. miej-
sce, natomiast Mirosław Tomczyk 
z liczbą 55 punktów zajmuje 26. 
miejsce. Na koniec pozostaje nam 
klasa MX1C i bardzo ładne starty 

Tomasza Litwina. Zawodnik KM 
Cisy już podczas treningu kwalifi-
kacyjnego pokazał, że dobrze czu-
je się na torze w Więcborku. To-
masz Litwin zajął 12. miejsce na 
30 zawodników wykręcając naj-
lepszy czas w swoim 4 okrążeniu. 
W biegach głównych było jesz-
cze lepiej. W wyścigu pierwszym 
Tomasz Litwin pokonał 10 okrą-
żeń i z wynikiem 19:53.499 za-

mykał pierwszą dziesiątkę zawo-
dów. W drugim wyścigu zawod-
nik KM Cisy pokonał trasę po 11 
okrążeniach z czasem 22:15.317 
i zajął wysokie 8. miejsce. Dobre 
starty przełożyły się na 64 punk-
ty i 8. miejsce w klasyfikacji in-
dywidualnej zawodów. Z kolei po 
dwóch rundach w klasyfikacji se-
zonu Tomasz Litwin plasuje się na 
11. miejscu z liczbą 112 punktów. 

W porównaniu do pierwszej run-
dy, zawodnicy KM Cisy w klasy-
fikacji klubowej zdobyli łącznie o 
52 punkty więcej niż przed tygo-
dniem. W sumie Klub Motorowy 
Cisy po dwóch rundach zgroma-
dził za sprawą swoich zawodni-
ków 398 punktów i plasuje się na 
13. miejscu pośród 36 sklasyfiko-
wanych zespołów. 

KR  

Po dwóch rundach Klub Motorowy Cisy Nowogard z liczbą 398 punktów zajmuje 13. miejsce pośród 36 klubów



POLSKI 
WYDAWCA
Dom Judy sp. z o.o.

Paryż  27.04 - 2.05.2018
Pielgrzymka do Włoch
Loreto • San Giovanni Rotondo 

Monte Cassino • Rzym • Asyż • Wenecja
28.04 - 4.05.2018

SINBAD - codziennie z Nowogardu
Bilety na przejazdy zagraniczne

Kolejne wydanie DN ukaże się 4 maja

reKlama

reKlama

Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy
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Firma z branży rolnej  Sprzedaż 
nawozów

Kontakt: 600 374 274

1. ASL- 80 kg N i 90 kg S 
    (zamiennik RSM)
- cena 110 zł za tonę w Redle
- cena 130 zł za tonę z dowozem 
   do 30 km od Redła
- 1,38 zł za 1 kg azotu - najtańszy azot 
  na rynku !! (1 kg azotu z dowozem 1,63 zł)
2. AHSL-180 kg N i 60 kg S 
  (zamiennik RSM)
- cena 415 zł za tonę w Redle
- cena 435 zł za tonę z dowozem 
  do 30 km od Redła
3. Humus (zamiennik obornika):
- cena 45 zł z dostawą
- około 9 kg N, 7 kg P, 4 kg K
- ph-9 * Wszystkie podane ceny są cenami netto

4. Humus słomiany 
  (zamiennik obornika):
- cena 33 zł za tonę z dostawą
- około 6 kg N, 3 kg P, 7 kg K
- ph-9
5. Obornik bydlęcy:
-cena 45 zł z dostawą
6. NPK Garrest 
    (zamiennik gnojowicy):
- cena 30 zł z usługą rozlewania 
  do 10 km od Redła (możliwość 
   rozlewania w dalszych 
   lokalizacjach)
- około 6 kg N, 3 kg P, 3 Kg K

Firma z branży rolnej  

Usługi rolnicze

Kontakt: 600 374 274
* Wszystkie podane ceny są cenami netto

1. Opryskiwacz:
   - cena 55-50 zł za hektar (jednorazowy przejazd)
2. Kultywator:
   - cena 240-245 zł za hektar
3. Rozrzutnik razem z ładowarką - obornik/humus:
  - 5-8 ton- 85-80 zł za hektar
  - 10 ton- 105-100 zł za hektar
  - 15 ton- 155-150 zł za hektar 
  - 20 ton- 205-200 zł za hektar
4. Rozrzutnik razem z ładowarką - wapno:
  - do 5 ton- 85-80 zł za hektar
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tel. 91 392 14 67
kom. 695 264 677

Nowogard, ul. 3 Maja 46 • www.nowodental.pl

sedacja gazem rozweselającym
stomatologia mikroskopowa

Kompleksowe leczenie dentystyczne
oferują w Klinice Nowo-Dental lekarze specjaliści:

stomatolog dziecięcy, periodontolog, chirurg,
stomatolodzy ogólni, implantolog

WIOSENNA PROMOCJA NA WYBIELANIE ZĘBÓW
ortodoncja, implanty
nowoczesna protetyka

Uwaga zmiany 
funkcjonowania 
KANCELARII 

RADOSŁAW GÓRSKI 
Dyżury w Nowogardzie 

odbywają się w kancelarii 
przy ul. 700 lecia 24/5 

w każdy wtorek i czwartek 
od 17.00 do 20.00, 

a w innych godzinach i terminach 
po telefonicznym uzgodnieniu. 

nowy nr tel. do biura w Nowogardzie: 
+48 91 578 49 01; +48 600 071 236

Firma z Nowogardu

TEL. 789 217 626
CV proszę wysyłać na adres e-mail: 
praca.nowogard@onet.pl

Oferujemy:
- zarobki 4600 zł netto, 
  dla emeryta 4800 zł netto,
  możliwość zatrudnienia na 1/2 etatu
- umowa na czas niekreślony 
Wymagania:
- aktualne prawo jazdy kat. C+E 
- doświadczenie w prowadzeniu 
  pojazdów
- świadectwo kwali�kacji zawodowej
- aktualne orzeczenie psychologiczne 
- karta kierowcy

ZATRUDNI
kierowcę C+E

BUDMAT
HURTOWNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

TEL. 91 392 20 71  •  FAX. 91 392 68 50
ul. Boh. Warszawy 68b  •  e-mail: budmat@neostrada.pl

Zapraszamy na zakupy
z WIOSENNYMI PROMOCJAMI
Chemia budowlana: CEKOL, FAST, ARSANIT, ATLAS
Farby,  Gotowe gładzie,  Tynki
Suche zabudowy - REGIPS
Pustaki ścienne ceramiczne WIENERBERGER
Dachówki ceramiczne, cementowe
KORAMIK, CREATON, BRASS, ROBEN
Cement - GORAŻDZE Polska
Cegły budowlane, klinkierowe

czynne od pon. - pt. od godz. 7.00 -17.00  •  sob. od 7.00 - do 13.00

Szpital musi wziąć  kredyt na życie!  

A miało być 
medyczne  
imperium

173 zlecenia na ponad 3 mln zł! 

Czy wejdzie 
prokurator?

Znani aktorzy 
korzystają  
z nowogardzkiej
kancelarii

Skryplonek 
wraca na szczyt!

s. 11

s. 9

s. 5

s. 3
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Śmigiel Ryszard

ŚR

KOMPLEKSOWE  USŁUGI
& ŚMIGIEL

Zakład Kamieniarski
- Nagrobki - Grobowce - Parapety - Schody

Kwiaciarnia
- Znicze - Kwiaty - Wiązanki - Wieńce

Tel. 601 595 069, 91 392 18 14
     e-mail: puhp.smigiel@wp.pl
   www.kamieniarstwo-smigiel.pl

Korzystając z naszych usług pogrzebowych zyskasz
-10%  RABATU  NA  USŁUGI  KAMIENIARSKIE

UL. CMENTARNA 3,  72-200 NOWOGARD

       Usługi Pogrzebowe 
        Grzegorz Śmigiel
- Trumny - Urny - Ekshumacje - Przewozy
         Obudowy - Krzyże - Tabliczki

Kontakt całodobowy: 693 230 190
      e-mail: memoris.zp@o2.pl
            www.memoris.eu

reKlama

Świąteczna triada

Co świętujemy 1-3 maja? 
Pierwszy i trzeci maja, czyli najbliższy wtorek i czwartek to dni wolne, w których obchodzi-
my święta państwowe i kościelne. Ale również 2 maja (środa) będąc dniem pracy, jest zara-
zem ważnym świętem, jest to bowiem Dzień Flagi.  Co więc będzie ważne w poszczególne 
dni majowej triady, w czym wziąć udział:

-  1 maja  obchodzimy  Święto 
Pracy zwane inaczej Międzyna-
rodowym Dniem Solidarności 
Ludzi Pracy na całym świecie.  
Święto to zostało politycznie zi-
deologizowane przez partie ko-
munistyczne i socjalistyczne 
w latach, gdy formacje te spra-
wowały rządy.   1 Maja to także 
uroczystość kościelna św. Józefa 
Robotnika. 

- 2 maja to Dzień Flagi Rze-
czypospolitej Polskiej  świę-
to wprowadzone na mocy usta-
wy  z  20.02. 2004 r. Tego dnia 
obowiązkowo należy wywiesić 
flagę narodową.

- 3 Maja   obchodzimy 
Święto Narodowe Trzeciego 
Maja   ustanowione dla uczcze-
nia  Konstytucji 3 Maja. 3 maja 
1791 uchwalono pierwszą  kon-

stytucję  w nowożytnej  Europie, 
a drugą po  amerykańskiej  na 
świecie. Konstytucja ta zosta-
ła uchwalona przez  Sejm Czte-
roletni, który został zwołany w 
październiku  1788 r. 3 Maja to 
także wyjątkowe święto kościel-
ne Święto Najświętszej Maryi 
Panny Królowej Polski. Święto 
zostało ustanowione przez pa-
pieża Benedykta XV w 1920 na 
prośbę  polskich biskupów,  po 
odzyskaniu przez Polskę nie-
podległości w 1918. Upamiętnia 
ono  śluby Lwowskie  króla  Jana 
Kazimierza, który podczas  Po-
topu szwedzkiego powierzył 
Polskę opiece Matki Bożej. Tego 
dnia bierzemy udział w uroczy-
stościach patriotycznych.

Uroczystości 3 maja  
w Nowogardzie 

Zapraszamy na godzinę 11.00,  

do kościoła pw. Św. Rafała Ka-
linowskiego w Nowogardzie, 
gdzie odbędzie się Msza Świę-
ta w intencji Ojczyzny. Następ-
nym punktem tych uroczystości 
religijno-patriotycznych będzie 
przemarsz ulicami miasta pod 
pomnik Niepodległości przy 
ulicy 3 Maja. Pod pomnikiem 
zostaną wygłoszone okoliczno-
ściowe przemówienia i złożo-
ne wiązanki kwiatów.  Udział w 
tych uroczystościach niech bę-
dzie oznaką naszego patrioty-
zmu i wierności prawdzie i pa-
mięci o tych, co za Wolną i Nie-
podległą oddali życie i nigdy się 
nie splamili jakąkolwiek zdradą, 
czy inną formą współpracy z na-
jeźdźcami i ciemiężycielami Pol-
ski i ich armiami, w tym Armią 
Rzeszy i Armią Czerwoną.  

sm 

Smród brud i… kłamstwo

Krótko popadało,  
a obficie wylało
Zaledwie kilka minut trwała w środę nowogardzka odsłona 
jednej z pierwszych wiosennych burz. Burza sobie szybko 
„poszła” dalej, ale smród po sobie zostawiła na długo.

Jeszcze krócej niż sama burza, 
trwał obfity opad deszczu połą-
czony z gradem, ale wystarczy-
ło to, aby nowogardzka sieć ka-
nalizacyjna wywaliła się na ze-
wnątrz w okolicach nadjezior-
nych całym swoim bogactwem 
gówna, smrodu i podpasek.  Ten 
dziejowy już, sekwencyjny pro-
ces to efekt - co wie tzw. „każ-
dy głupi” - zupełnego zaniedba-
nia od lat sieci kanalizacyjnej, w 
tym braku wymiany, na szerszą 
średnicę rur, dotychczasowego 
głównego kolektora zbierające-
go ścieki z obszaru przyległego 
do 3 Maja. Trwanie takiego za-
niedbania od lat i brak identyfi-
kacji przyczyn problemu, to je-
den z oczywistych efektów zu-
pełnej pomyłki, co do osoby na 
stanowisku gospodarza mia-
sta, czyli burmistrza Nowogar-
du. Tenże, jak wiadomo, zamiast 
takich niezbędnych i oczywiście 
pierwszoplanowych działań, jak 
chociażby inwestycje w sieci in-
frastrukturalne wywala pienią-
dze publiczne na rzeczy, albo 
zupełnie zbędne, albo stające 
ewentualnie na samym końcu w 
hierarchii realnych potrzeb. Jest 
to tym bardziej groźne, że czy-

ni to z konsekwencją sięgającą 
szczytów absurdu.   Co do smro-
du nad jeziorem to Gmina od lat 
wmawiała także społeczności, że 
problem zniknie po zakończe-
niu inwestycji, szumnie i bała-
mutnie zwanej „rozdziałem ka-
nalizacji sanitarnej od ogólno-
spławnej”. Inwestycja zakończo-
na, kilka milionów na nią wyda-
no, dużo wydano też na odtrą-
bienie sukcesów i co? …  i gów-
no tutaj to nawet dosłownie. A 
wystarczy myśleć.    

sm

Ciśnienie ścieków regularnie wywala pokrywę studzienki kanalizacyjnej obok biu-
rowca Gardna. Uwolniony obfity strumień płynie alejką prosto do jeziora niosąc 
tam również różne części stałe   

Po naszej interwencji

Utwardzili na Reja 
Po naszej interwencji, gmina w końcu wzięła się za poprawę nawierzchni dróg dojazdowych 
do budynków komunalnych przy ul. Reja (popularnie zwanych barakami). 

Temat ten był kilkukrotnie 
poruszany na naszych łamach, 
zresztą na wniosek samych 
mieszkańców tych domów. Lu-
dzie zgłaszali się do redakcji 
DN, bo nie pomagały prośby i 
monity do władz miasta, w tym 
ZBK- jednostki administrującej 
mienie komunalne w gminie. 

 - Chciałabym, żeby ktoś nam 
pomógł. Mieszkam przy ulicy Mi-
kołaja Reja, na podwórku mamy 
masakrę, nie da rady chodzić, po-
nieważ mamy takie błoto, że mo-
żemy pływać, było to zgłasza-
ne i dalej nic - pisała do nas, w 
marcu tego roku, jedna z miesz-
kanek ul. Reja, przesyłając nam 
również zdjęcia. 

Tym razem dramatyczny apel 
poskutkował. Kilka dni temu 
przy budynkach na Reja wyko-
nano prace polegające na utwar-
dzeniu, na razie jednej drogi do-
jazdowej do „baraków” tłucz-
niem. Jak informują nas miesz-
kańcy, gmina obiecała, że pozo-
stałe drogi też poprawi, w tym 
te biegnące do pomieszczeń go-
spodarczych – szopek. 

Nie wiadomo tylko na jak dłu-
go to starczy, bo teren ten wy-

maga wybudowania tam syste-
mu odwadniającego, ale zwa-
żywszy, że od kilku lat nie robio-
no tam nic- dobre i to na począ-

tek. Oby był ciąg dalszy, bo ina-
czej problem wróci, jak bume-
rang za jakiś czas. 

MS

A tak wygląda ta sama droga dziś, jest lepiej, choć pytanie na ile to wytrzyma. Fot. 
UM Nowogard

Tak w marcu wyglądała jedna z dróg dojazdowych do mieszkań socjalnych przy 
ul. Reja. Fot. Archiwum

Część z nich osiada wokół ławeczek 
obok fontanny – inhalacja dla zasia-
dających tu prawie, jak w Czaplinku 
będzie- To samo na placu postojowym 
obok Przystani  
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W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reKlamareKlama reKlama reKlama

11 kg, 33 kg 
z propan butanem, 

propanem 
a także do zasilania 
wózków widłowych.

Zapraszamy 
do stałej współpracy 

tel. 606 930 398
 www.gazak.pl 

Wymiana butli

BaDaNIa 
PSYCHOlOGICZNe  

DLA KIEROWCÓW 
kat. C, C+E i D. 

Tel. 794 669 811

ZaTrUDNImY 
diagnostę samochodowego  

z uprawnieniami lub kandydata 
– oferujemy pomoc w zdobyciu uprawnień 

i atrakcyjne zarobki. 
Informacje pod nr tel. 601 275 900 

Auto naprawa
ul. Wojska Polskiego 13 

Tel. 662 091 018 
505 43 23 46

WYNaJmĘ  
HalĘ 

+ ZAPLECZE 155m2 
Tel. 600 954 709 

Zatrudnię kierowcę  
do rozwożenia posiłków 

(najlepiej emeryt). 

Tel. 601 58 40 56

Szpital musi wziąć  kredyt na życie!  

A miało być medyczne imperium
Prawie 550 tys. zł. - z taką stratą nowogardzki szpital zamknął rok 2017 r, a to nie koniec problemów. Dziura w kasie szpitala rośnie nadal, i w tym roku 
może sięgnąć już około 2 mln złotych. W tym roku będzie też trzeba dołożyć niewiele mniejsze pieniądze do oświaty. Tymczasem włodarz miasta zajęty 
jest ostatnio głównie przyszłą budową ścieżki rowerowej wokół jeziora. 

Informacje o złym stanie fi-
nansowym szpitala wyszły na 
jaw w czasie środowej sesji 
Rady Miejskiej, po tym, jak na 
wniosek radnej J. Pawlak dyrek-
cja placówki udostępniła raport 
zysków i strat za ubiegły rok. 
Okazało się, że sytuacja szpitala 
jest trudniejsza niż się wydawa-
ło. Z raportu wynika, że szpital 
zamknął zeszły rok z zaksięgo-
waną stratą 548 tys. 765 zł. Jak 
tłumaczył dyrektor szpitala Ka-
zimierz Lembas, na taką sytu-
ację wpływ miały trzy czynni-
ki: wzrost płac personelu me-
dycznego podyktowany przez 
rząd, awarie kilku urządzeń do 
badania pacjentów, a także za-
kończenie okresu gwarancyj-
nego na nowym budynku szpi-
tala, przez co pojawiły się nowe 
wydatki np. związane z konser-
wacją klimatyzatorów.  A to nie 
koniec problemów placówki. 
Kwota ta w tym roku z pewno-
ścią będzie większa- przyznał 
na sesji dyrektor szpitala, Ka-
zimierz Lembas. Dojdą np.  jak 
co roku, nadlimity za wykony-
wanie usług medycznych po-
nad przyznany kontrakt.  Nie-
którzy radni nie kryli swoje-
go zaskoczenia tym, co słysze-
li z ust K. Lembasa, zwłaszcza 

wtedy kiedy przyznał, że być 
może szpital będzie musiał za-
ciągnąć kredyt, aby wyjść w 
tym roku „na zero”. Więcej w 
tej sprawie w kolejnych wyda-
niach DN.  Warto tylko dodać, 
że szpital nie będzie za chwilę 
jedynym problemem dla gminy 
- skarbnik M. Marchewka, już 
na poprzednich sesjach infor-
mował radę, że na koniec roku 
braknie środków na oświatę - 
kwoty mogą iść w miliony. To 
może oznaczać brak stabilności 
finansów gminy. W tym kon-
tekście niezwykle nieroztropne 
mogą okazać się niektóre de-

cyzje, choćby te ostatnie, czy-
li przeznaczenie 270 tys. zło-
tych tytułem wkładu własne-
go na budowę ścieżki rowero-
wej wokół jeziora. O zabezpie-
czenie pieniędzy do Rady Miej-
skiej zawnioskował burmistrz 
R. Czapla. 

MS

Nasz komentarz 
O tym, że dalsze utrzymywanie 
obecnego kierownictwa szpitala 
jest groźne dla przyszłości tej 
placówki pisaliśmy w DN już 
od kilku miesięcy narażając się 
tym na ataki z różnych stron, 

w tym również niektórych osób 
wewnątrz szpitala. Było jednak 
wystarczająco wiele przesłanek 
z hecą dotyczącą tzw. przejęcia 
Reska i „oryginalną” polityką 
kadrową na czele, które wska-
zywały na to, że w sprawie szpi-
tala należy natychmiast skoń-
czyć z udawaniem, że jest do-
brze a będzie jeszcze lepiej. Nikt 
też nie zareagował na sygnały 
DN dotyczące braku wyboru 
Rady Społecznej szpitala, czyli 
organu szpitala posiadającego, 
zgodnie ze statutem placówki, 
poważne kompetencje kontro-
lne wobec polityki dyrektora 

szpitala- notabene Rady Spo-
łecznej nie wybrano do dzisiaj… 
Brak realnego funkcjonowania 
tej Rady umożliwiał dyrektoro-
wi i żyrującemu jego działania 
burmistrzowi uprawiane groź-
nej samowoli - takiej jak wspo-
mniane przejęcie Reska, czy też 
takiej jak farsa w postaci jesien-
nego „konkursu” na dyrektora. 
Konkurs, który zresztą odbył się 
tylko dlatego, że DN wytknął 
łamanie obowiązującego prawa 
poprzez pozostawanie Lemba-
sa przez 12 lat bez weryfikacji 
konkursowej. Jednak tak jak 
nikt nie reagował wcześniej na 
brak nominacji dyrektorskiej w 
drodze obowiązkowego konkur-
su, tak też nikt nie zareagował 
na nieprawidłowości samego 
konkursu – zwłaszcza te, że taki 
konkurs może ogłaszać tylko 
organ tworzący szpitala, i tym 
jest Gmina reprezentowana 
przez Radę, a nie burmistrza. 
Dzisiaj za, co najmniej naiwne, 
przyjmowanie przez tak wielu , 
że Lembas wraz z burmistrzem 
to fachowcy także od szpitalnic-
twa, przyjdzie wkrótce płacić 
podatnikom kolejne frycowe. 
Ale jak to mówią: czemuś bied-
ny...  

sm

Szpital z zewnątrz wygląda dobrze, gorzej jest z jego finansami- manko w kasie rośnie
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Trudna decyzja podjęta 

Nie ma zgody na dzierżawę dla OREW
Radni ostatecznie nie zgodzili się, aby gmina wydzierżawiła na 10 lat część pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 4 pod 
działalność Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno -Wychowawczego. Głosowanie w tej sprawie odbyło się podczas środo-
wej sesji Rady Miejskiej, w dniu 25 kwietnia. 

Jak już informowaliśmy w po-
przednich wydaniach, wnio-
sek o dzierżawę pod działalność 
OREW do gminy złożyła p. Kata-
rzyna Tyza – znajdująca się obec-
nie na wypowiedzeniu, była dy-
rektor podobnej placówki funk-
cjonującej w Radowie Małym. 
Nowogardzki OREW miałby zaj-
mować część pomieszczeń w sa-
lach oddziałów gimnazjalnych 
przy SP nr 4. 

Radni od samego początku byli 
jednak sceptyczni, co do tego po-
mysłu. Z apelem o nie wyraże-
nie zgody na działalność ośrod-
ka zwróciła się także dyrekcja 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego, jaki od po-
nad 30 lat działa w Nowogardzie. 
OREW miałby być bowiem jed-
nostką wprost konkurencyjną dla 
SOSW, co miałoby swoje konse-
kwencje w postaci konieczności 
zwolnień kilkunastu pedagogów, 
a w dłuższej perspektywie nawet 
problemy z utrzymaniem „szkoły 
specjalnej” przy ul. Ks. J. Ponia-
towskiego. Sceptycznie, co do po-
wstania OREW w Nowogardzie, 
wypowiedział się także w piśmie 
skierowanym do Przewodniczą-
cego RM w Nowogardzie Piotra 
Słomskiego, prezes stowarzysze-
nia, które prowadzi taki ośrodek 
w Radowie Wielkim - do którego 
zresztą dowożone są także dzieci 
niepełnosprawne z Nowogardu. 
Odcinał się również od pomysłu 
utworzenia OREW w Nowogar-

dzie, który, jak niosła fama, miał 
być rzekomo filią placówki w Ra-
dowie Wlk. 

Najpierw rzeczowo na 
komisjach 

W miniony poniedziałek 
(23.04), podczas połączonych 
obrad komisji działających przy 
Radzie Miejskiej, sprawa ORE-
WU wywołała gorącą dysku-
sję. Na posiedzeniu komisji po-
jawiła się bowiem nie tylko K. 
Tyza, która wnioskowała do gmi-
ny o dzierżawę pomieszczeń na 
Bema, ale także dyrekcja SOSW 
i rodzicie dzieci niepełnospraw-
nych – głównie tych korzystają-
cych z OREW w Radowie Wiel-
kim. K. Tyza przyznała, że Ośro-
dek na początku będzie niewiel-
ki (4 sale), ale ma zamiar go roz-
wijać w przyszłości. To wywo-

łało największe obawy wśród 
radnych, ale także potwierdzi-
ło ostrzeżenia, jakie formuło-
wała dyrekcja SOSW. Nie od-
powiedziano bowiem na pyta-
nie, co stanie się jeśli w przy-
szłości będzie wyż demograficz-
ny (a wszystko na to wskazuje), i 
sale lekcyjne na Bema, teraz nie-
kiedy puste, znów zapełnią się 
uczniami? Radni nie kryli rów-
nież obaw, podzielając znów zda-
nie dyrekcji SOSW, że powstanie 
drugiej placówki oświatowej o 
podobnym charakterze, spowo-
duje tylko niepotrzebną konku-
rencję w walce o niepełnospraw-
nego ucznia, a tego nikt by w No-
wogardzie nie chciał- zwłaszcza, 
że w powiecie goleniowskim ist-
nieją już trzy instytucje oświa-
towe zapewniające osobom nie-
pełnosprawnym opiekę i eduka-

cję na różnym poziomie. Obec-
ni na posiedzeniu rodzicie ko-
rzystający zarówno z SOSW, jak 
i OREW w Radowie Wielkim, 
ze zrozumiałych względów nie 
chcieli wypowiadać się przeciw-
ko powstaniu kolejnej placów-
ki dla niepełnosprawnych dzie-
ci w Nowogardzie, ale z ich wy-
powiedzi wprost wynikało, że 
nie jest to paląca potrzeba. Ko-
rzystając z obecności burmistrza 
i jego zastępcy, zresztą przywo-
łanych na posiedzenie komisji 
przez radnych, rodzice alarmo-

wali o problemach z brakiem od-
powiedniego transportu dla cho-
rych dzieci dowożonych choćby 
do wspomnianego już Radowa 
Wlk., zbyt małej ilości miejsc na 
Warsztatach Terapii Zajęciowej, 
braku budowania przez miasto 
perspektyw dla dorosłych osób 

Dyrektor SOSW w Nowogardzie Joanna Wardzińska (od lewej) i jej zastępca Elżbie-
ta Ceranka podczas poniedziałkowego posiedzenia komisji przy radzie miejskiej

Rodzice wychowujący dzieci niepełnosprawne przysłuchujący się debacie nad pro-
jektem uchwały dot. OREW

niepełnosprawnych (brak pra-
cy), które już wyszły z systemu 
edukacji i są skazane na wege-
tację w domach, nie wspomina-
jąc już o innych barierach, w tym 
tych architektonicznych- tu jak 
wiadomo Nowogard ma spore 
zapóźnienia, wystarczy za przy-
kład siedziba Urzędu Miejskie-
go, czyli ratusz, który dla osób 
niepełnosprawnych jest praw-
dziwą twierdzą nie do zdobycia. 

Zgody na dzierżawę  
nie ma 

Radni wsłuchując się we 
wszystkie głosy podczas ponie-
działkowej dyskusji na komi-
sjach, ostatecznie podczas sesji 
Rady Miejskiej, która miała miej-
sce w minioną środę, nie wyrazili 
zgody, aby gmina wydzierżawiła 
sale w szkole na Bema pod dzia-
łalność OREW. To oczywiście nie 
musi oznaczać zamknięcia tema-

tu- burmistrz może te pomiesz-
czenia wydzierżawić bez zgody 
rady, ale na okres 3 lat. OREW 
może też równie dobrze powstać 
w prywatnej nieruchomości na 
terenie miasta. 

Marcin Simiński 

Na stacji PKP, jak za najlepszych czasów

Kolejarze drogowcom
Ruch towarowy na nowogardzkiej stacji PKP od czasu, gdy rozpoczęto budowę S-6 syste-
matycznie rośnie.  

Głównym towarem transpor-
towanym i rozładowywanym w 
Nowogardzie jest kruszywo słu-
żące, jako podkład przy budowie 
jezdni nowej drogi ekspresowej.  
Odcinek tej trasy Goleniów- Ko-
szalin o długości ponad 100 km 
jest wykonywany jednocześnie 
w trzech odrębnych zadaniach 
i stanowi aktualnie największy 
drogowy plac budowy w Polsce.  
Nic więc dziwnego, że budowa 
ta „zjada” ogromne ilości mate-
riału, w tym kruszywa. Nowo-
gardzkie bocznice kolejowe za-
równo te w obrębie stacji, jak i ta 
służąca dotychczas PRD, są do-
godnym miejscem rozładunku 

dla przybywających z południa 
Polski składów kolejowych, wio-
zących materiały sypkie i prze-

ładowywane u nas na ciężarów-
ki, bądź składowane czasowo na 
placu PRD. Ożywienie ruchu 

Na stacji dwa składy towarowe, na bocznicy (z lewej w głębi), inne dwa rozładowy-
wane i jeszcze jednocześnie nadjechał (niewidoczny na zdjęciu) skład rejsowy, czyli 
osobowy do Szczecina

na stacji PKP widać w związ-
ku z tym „gołym okiem”.  Budo-
wa S-6 w naszej okolicy potrwa 
jeszcze kilkanaście miesięcy. 
Czy po tym nowogardzkie bocz-
nice ponownie zarosną trawą? 
Raczej tak, ponieważ masowych 
przewozów kolejowych, związa-

nych z innymi przedsięwzięcia-
mi aniżeli duża budowa drogo-
wa, trudno się spodziewać. Póki 
co to jednak można odnotować 
takie obrazki, jak na prezento-
wanych tu zdjęciach zrobionych 
w ostatnich dniach.

sm

Przywożone koleją kruszywo jest też w części czasowo magazynowane na placu 
PRD



27.04-3.05.2018 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

5

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

173 zlecenia na ponad 3 mln zł! 

Skarga na burmistrza: zasadna  
Szokujące dane dotyczące ilości robót budowlanych, jakie Gmina Nowogard zleciła prywatnej firmie, wyszły na jaw na ostatniej, środowej sesji Rady Miej-
skiej (25.04). Chodzi o firmę KUGA, która tylko w ciągu trzech lat wykonała dla miasta 173 zlecenia o łącznej wartości 3 mln złotych!  Co najbardziej za-
skakujące - większość zleceń została udzielona z pominięciem przetargów, a niektóre zadania gmina dzieliła tak, aby ich wcale nie ogłaszać. Niby wszystko 
zgodne z prawem- zarzeka się ratusz,  ale skala tego procederu powala z nóg. Niewykluczone, że o wszystkim będzie poinformowana prokuratura. 

Do Rady Miejskiej w Nowo-
gardzie wpłynęła skarga pod-
pisana przez Marka Antcza-
ka, kierownika budów, i daw-
nego pracownika ratusza, a tak-
że Waldemara Puszcza- właści-
ciela firmy budowlanej Walbud, 
z którą zresztą gmina ostatnio 
przegrała sprawę w sądzie i ma 
wypłacić na jej rzecz prawie 250 
tys. zł. Autorzy skargi, prezen-
tując twarde dowody, zarzucają 
burmistrzowi działanie na szko-
dę gminy i sugerują, aby radni o 
całej sprawie powiadomili od-
powiednie organy ścigania. W 
skardze zamieszczono bowiem 
zestawienia zleceń na roboty 
budowlane i remontowe, jakich 
tylko w okresie od czerwca 2012 
roku do końca 2014 udzielono 
firma P.P.H.U KUGA- na pod-
stawie danych z UM Nowogard. 
Jak informowaliśmy wielokrot-
nie firma ta pojawiała się w No-
wogardzie, kiedy burmistrzem 
został Robert Czapla z SLD. To 
wtedy firma, wcześniej niezna-
na na naszym rynku, dopiero co 
świeżo założona, zaczęła otrzy-
mywać masowo zlecenia z gmi-
ny na wykonywania różnych, 
mniejszych i większych robót 
budowlanych i remontowych. 
Skala tej „współpracy” szokuje. 
Jak czytamy w skardze złożonej 
przez M. Antczaka i W. Puszcza, 
tylko w ciągu trzech lat firma ta 
otrzymała od gminy 173 zlece-
nia na różne roboty budowlane 
- dane otrzymane z UM Nowo-
gard. Zlecenia, w przytłaczającej 
większości zostały udzielone w 
trybie bezprzetargowym (zapy-
tanie ofertowe, lub wprost zle-
cenie - w przypadku mniejszych 
robót), a ich wartość opiewa na 
bagatela 3 mln złotych! To jesz-
cze nic – okazuje się, co rów-
nież jest przedmiotem skargi 
złożonej na burmistrza, że gmi-
na Nowogard w celu pominię-
cia procedury przetargowej wy-
nikającej z ustawy o zamówie-
niach publicznych, dzieliła ro-
boty tak, aby ich wartość złoto-
wa nie przekroczyła progu, od 
którego trzeba ogłaszać przetar-
gi nieograniczone. Tu skarżą-
cy podają konkretne przykłady, 
jak choćby remont murku nad 
jeziorem na łączną kwotę prze-
szło 138 tys. zł.- zamiast ogło-
szenia przetargu na całość ro-

bót, gmina podzieliła to zadanie 
na kilka mniejszych, w ten spo-
sób unikając konieczności ogła-
szania przetargu. Podobna sytu-
acja miała miejsce w przypad-
ku remontu świetlicy w Czerm-
nicy - zamiast ogłosić przetarg 
na całe zadanie, podzielono je, 
zlecając firmie KUGA roboty w 
ramach zapytania ofertowego. 
Summa summarum, firma naj-
pierw wykonała na raty remont 
dachu, później podłogi, osob-
no zlecano jej również instala-
cję ogrzewania (kominek). Nie 
mówiąc już o tym, że firma wy-
konywała także zadania zlecane 
z „wolnej ręki”, na różne prace o 
charakterze bardzo kosmetycz-
nym, jak np. cyklinowanie pod-
łogi w sali obrad ratusza, za 5, 5 
tys. zł. Na liście zleceń są rów-
nież takie pozycje, jak „naprawa 
pojemników na psie odchody” 
za 600 zł, czy wymiana dwóch 
belek na placu zabaw w Krasno-
łęce za 980 zł, czyli w końcu ma-
sowy wręcz montaż ławeczek w 
całym mieście, czyli mnóstwo 
drobnych prac, dających jednak 
systematyczne i całkiem przy-
zwoite źródło dochodu. 

Skarga złożona przez M. Ant-
czaka i W. Puszcza nie zawiera 
zestawienia robót zleconych fir-
mie KUGA po 2014 roku. O te 
zestawienia redakcja DN zwró-
ciła się wczoraj do burmistrza 
Nowogardu, jak również kopii 
zapytań ofertowych wysyłanych 
przez pracowników UM, wraz 
z odpowiedziami udzielony-
mi przez adresatów, na zadania, 
które ostatecznie zlecono firmie 
KUGA. 

radni przerażeni, czy 
będzie wniosek do 

prokuratury?
Podczas sesji, jaka miała 

miejsce w minioną środę, rad-
ni uznali, że skarga jest zasad-
na. Nie kryli, że poruszona w 
niej materia nie tylko ich prze-
raża, ale i przerasta, toteż nale-
żałoby sprawę przekazać do pro-
kuratury. O tym, że sprawa jest 
poważna, świadczą choćby dwu-
krotne próby niedoprowadzenia 
do głosowania nad skargą, jakie 
podejmował szef klubu radnych 
SLD radny Marcin Wolny. Rad-
ny namawiał, aby skargę zdjąć 
z porządku obrad, bo nie zosta-
ła rozpatrzona przed sesją przez 
komisję rewizyjną. Radni uzna-
li jednak, że cofanie sprawy do 
oceny przez tę komisję nic już 
nowego nie wniesienie. Osta-

tecznie została ona uznana za 
zasadną przez większość obec-
nych na sali, w zasadzie tylko 
poza klubem SLD. 

Jeszcze przed głosowaniem, 
Urząd bronił się, że zamówie-
nia zlecane firmie KUGA w try-
bie zapytania o cenę, czy z „wol-
nej ręki” są zgodne z przyjętym 
regulaminem i nie przekracza-
ją kwot, od których należy po-
stępowania przetargowego ogła-
szać. Słowem- wszystko zda-
niem gminy jest w porządku, a 
skarga nie miała żadnych pod-
staw. 

Podczas debaty i głosowania 
nad skargą na sali obrad nie był 
obecny burmistrz Robert Cza-

pla- nie brał udziału tego dnia 
w sesji. W jego imieniu przed 
radnymi ze współpracy z fir-
mą KUGA tłumaczyć się mu-
siał Wojciech Szponar z Wydzia-
łu Gospodarki Mieszkaniowej, 
Komunalnej i Ochrona Środo-
wiska. 

Skarga złożona przez M. Ant-
czaka i W. Puszcza dotyczyła 
nie tylko skali i trybu udziela-
nia przez gminę zleceń dla jed-
nego podmiotu, ale także nara-
żanie gminy na straty poprzez 
konieczność wypłacenia firmie 
Walbud kwoty prawie 250 tys. 
zł, za słynny remont drogi przy 
osiedlu Radosław. Gmina od 
części wyroku się odwołała, ale 
prawie 100 tys. zł już trzeba było 
firmie wypłacić. Więcej o tym w 
kolejnym wydaniu DN. 

Marcin Simiński

Nasz komentarz
Szokujące są informacje w 

skardze złożonej na burmi-
strza Nowogardu, dotyczą-
cej „współpracy gminy z fir-
mą „KUGA”, o której sam R. 
Czapla i podlegli mu urzęd-
nicy mówią często „zaprzy-
jaźniona”. Ilość zleceń, za-
kres niektórych robót, sam 
fakt dzielenia wielu inwe-
stycji na drobniejsze, dając 
sobie możliwość pominię-
cia procedury przetargowej, 
oznacza jedno- środowa se-
sja z pewnością tematu nie 
zamyka. Sprawę należy zba-
dać dogłębnie, zwłaszcza, że 
firma ta nadal bardzo często 

wykonuje prace na zlecenie 
miasta- patrząc na niektóre 
z nich, trudno nie mieć wra-
żenia, że to szukanie na siłę 
roboty, tylko po to, żeby dać 
komuś zarobić. Taka polity-
ka udzielania zleceń przez 
gminę nie jest niezauważa-
na i przyniosła już określo-
ne skutki- większość firm bu-
dowlanych dawno już prze-
niosło się ze swoimi usługa-
mi do innych gmin, nie chcąc 
w Nowogardzie robić nic. 
Ci, co próbują, mają później 
z tym więcej kłopotu niż to 
warte, a niekiedy, jak w przy-
padku Walbudu o swoje pie-
niądze muszą walczyć aż na 
drodze sądowej. Pytanie, czy 
może tym razem miara się w 
końcu przelała? 

Red. 

Oficjalne oddanie świetlicy w Czermnicy po remoncie- na zdjęciu m.in. R. Czapla i 
przedstawiciele firmy KUGA- to jeden z przykładów inwestycji etapowanej, co po-
zwoliło zlecać poszczególne etapy bez przetargu. Fot. UM

Takich ławek KUGA postawiła bez liku w całej gminie, wszystko praktycznie z wolnej ręki, jedna za drugą. Fot. UM



Nr 33 (2661)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

6

www.dzienniknowogardzki.pl

Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Sabina Wróblewska-Jeziorkowska: lat 70, zmarła 26.04.2018r., po-

grzeb odbędzie się 28.04.2018 r., o godz. 13:00 na cmentarzu w Nowo-
gardzie.

.Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

Jezus powiedział do swoich 
uczniów: „Ja jestem prawdzi-
wym krzewem winnym, a Oj-
ciec mój jest tym, który go upra-
wia. Każdą latorośl, która nie 
przynosi we Mnie owocu, od-
cina, a każdą, która przyno-
si owoc, oczyszcza, aby przy-
nosiła owoc obfitszy. Wy już je-
steście czyści dzięki słowu, któ-
re wypowiedziałem do was. 
Trwajcie we Mnie, a Ja w was 
będę trwać. Podobnie jak lato-
rośl nie może przynosić owocu 
sama z siebie – jeżeli nie trwa 
w winnym krzewie – tak samo i 
wy, jeżeli we Mnie trwać nie bę-
dziecie. Ja jestem krzewem win-
nym, wy – latoroślami. Kto trwa 
we Mnie, a Ja w nim, ten przy-
nosi owoc obfity, ponieważ beze 
Mnie nic nie możecie uczynić. 
Ten, kto nie trwa we Mnie, zo-
stanie wyrzucony jak winna la-
torośl i uschnie. Potem ją zbie-
rają i wrzucają w ogień, i płonie. 
Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a 
słowa moje w was, to proście, o 
cokolwiek chcecie, a to wam się 
spełni. Ojciec mój przez to do-
zna chwały, że owoc obfity przy-
niesiecie i staniecie się moimi 
uczniami”. (J 15, 1-8)

Obraz z dzisiejszej Ewange-
lii świętej pokazuje nam jak 
powinna wyglądać nasza rela-
cja z Bogiem. Jezus chcąc nam 
to wyjaśnić odwołuje się do 
przykładu krzewu winnego. Po 
co uprawia się rośliny? Po co 
działkowcy uprawiają drzewka 

owocowe: wiśnię, jabłoń, gru-
szę? Rośliny uprawia się, aby 
przynosiły owoc. O tym sa-
mym mówi dziś Jezus Chry-
stus, nie tylko o potrzebie, ale 
o konieczności przynoszenia 
owoców, czyli o czynieniu woli 
Boga. Pierwszym, kluczowym 
elementem jest moje trwa-
nie w łączności z Bogiem. Za-
wsze uprzywilejowanym miej-
scem budowania tej relacji są 
Sakramenty Święte, a w spo-
sób szczególny Eucharystia. To 
w niej przychodzi do nas żywy 
Bóg z życiodajnymi łaskami. 
Moment Komunii Świętej, kie-
dy klęcząc, w postawie pełnej 
szacunku i pokory, przyjmu-
jemy Ciało naszego Zbawicie-
la, następuje moment wymia-
ny. Przez Chrystusa zstępują na 
nas Boże łaski, ale ten moment 
ma być również moim ofia-
rowaniem się Bogu. Bóg daje 
mi się cały zapraszając mnie 
do tego samego, abym oddał 
Mu się cały. Podczas Komunii 
Świętej ma dochodzić do wy-
miany obustronnej. Jezus mówi 
dziś o tym: trwajcie we Mnie, 
a Ja w was będę trwać. Źródło 
życia jest poza nami. Nikt z nas 
nie jest w stanie sobie dać ży-
cia. Dawcą jest wyłącznie Bóg, 
Pan życia i Pan śmierci. Bez 
Eucharystii, bez przyjmowania 
boskiego pokarmu, Komunii 
Świętej po prostu umieramy. 
Nie jest to śmierć cielesna, ale 
o wiele gorsza duchowa. Dzia-
ła ona jak czad, niepostrzeże-
nie. Nie żyjąc Komunią Świę-
tą odcinam się od życiodajne-
go źródła. Kto przynosi owoc, 
kto wypełnia w swojej co-
dzienności Bożą wolę jest przez 
Boga oczyszczany, aby przy-
niósł jeszcze większy owoc. Je-
śli widzę, że w moim życiu du-
chowym nic się nie ruszyło, nie 
zmieniło, ciągle te same nie-
przepracowane grzechy to zna-

czy, że nie wykorzystałem do-
brze łaski, która już została mi 
przez Boga darowana. Dopó-
ki jedna Boża łaska nie przy-
niesie w moim życiu owoców, 
nie będą widoczne jej skutki, 
to Bóg nie udzieli mi następ-
nej. Bóg daje łaski, jeśli je 
ku dobremu wykorzystujemy, 
na pożytek nasz i całego Ko-
ścioła Świętego. Mam przyno-
sić owoc, ale mam go przynosić 
w Chrystusie. Owoc sam siebie 
nie czyni owocem, musi być w 
łączności z krzewem. My tak-
że nie przyniesiemy owocu, je-
śli odetniemy się od Chrystusa. 
Wszystko co myślimy, co mó-
wimy, ale przede wszystkim co 
czynimy, mamy czynić w łącz-
ności z Chrystusem. On jest je-
dynym Pośrednikiem między 
nami, a Bogiem, między Bo-
giem, a człowiekiem. Temu słu-
ży zwrot kapłana na końcu każ-
dej modlitwy mszalnej, kiedy to 
kapłan prosi o duchowe owo-
ce prosząc Boga przez naszego 
Pana Jezusa Chrystusa, który 
żyje i króluje w jedności Ducha 
Świętego. Mam przynosić du-
chowe owoce przez Chrystusa, 
z Chrystusem i w Chrystusie. 
Pytanie, które muszę postawić 
sobie dzisiaj bardzo mocno: na 
ile żyje we mnie Chrystus? Czy 
mogę dziś śmiało powtórzyć za 
św. Pawłem: już nie ja żyję, lecz 
żyje we mnie Chrystus? Jezus 
zwraca się dziś do swojego Ko-
ścioła, zwraca się do mnie i do 
Ciebie: trwajcie we Mnie, a Ja w 
was będę trwać! 

Ks. Krystian Dylewski 

Z głębokim żalem zawiadamiamy,  
że dnia 26 kwietnia 2018 r. zmarła w wieku 70 lat

Sabina Wróblewska-Jeziorkowska
Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się  

28.04.2018 roku o godzinie 13.00  
w kaplicy na cmentarzu w Nowogardzie

Pogrążona w bólu rodzina

ZaWIaDOmIeNIe

Przedszkole nr 1  
im. Niezapominajka

Eko-Spartakiada
W czwartek - 26 kwietnia, Przedszkole nr 1 im. Niezapomi-
najka zorganizowało w ramach działań Eko-filmu Między-
przedszkolną Eko-spartakiadę. 

Impreza odbyła się dzięki 
uprzejmości i w ramach współ-
pracy w Szkole Podstawowej nr 
2, za co serdecznie dziękujemy 
pani Lidii Wiznerowicz- Gliw-
na. 

Podczas Eko-spartakia-
dy współzawodniczyły ze sobą 
dzieci z najstarszych grup wie-
kowych z wszystkich nowo-
gardzkich placówek. Przedszko-
laki wykazały się dużą zwinno-
ścią podczas konkurencji spor-
towych: toczenia slalomem pa-
pierowej kuli za pomocą miotły, 
trafiania owymi kulami do celu z 
wyznaczonego miejsca i przeno-
szenia plastikowych nakrętek za 
pomocą łyżki w czasie mierzo-
nym za pomocą klepsydry. Po-
nadto przedszkolaki wykazały 
się znakomitą wiedzą i utrwala-
ły wiadomości podczas konku-
rencji z zakresu wiedzy: rozwią-
zywania zagadek oraz określania 
zdań prawdziwych i fałszywych 
za pomocą emblematów. Spo-
śród przeprowadzonych kon-
kurencji po zaciętej dogrywce 
przedszkolaki zajęły następują-
ce miejsca: 

I miejsce Przedszkole „Kraina 
Fantazji”

II miejsce Przedszkole z Od-

działami Integracyjnymi Zielo-
ne Przedszkole

III miejsce Przedszkole nr 1 
im. Niezapominajka

IV miejsce Przedszkole nr 3
V miejsce Przedszkole nr 4
Eko-spartakiada przebiega w 

miłej atmosferze. Największe 
zaskoczenie dzieciom sprawiła 
konkurencja, w której swoimi si-
łami wykazały się ich panie. Na 
zakończenie wszyscy uczestnicy 
otrzymali pamiątkowe dyplomy 
i słodki upominek.

Autor: Lucyna Miśkiewicz

r   K   a   a  e   l   m 
 w Dzienniku
karolinasb@
domjudy.pl

 
506 638 789
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Kino na weekend

CeNY BIleTÓW
a. Normalny: 15 zł
b. Ulgowy: 13 zł- bilet ulgowy 

przysługuje osobom uczącym się do 
25 roku życia, po okazaniu legityma-
cji szkolnej lub studenckiej,

c. Rodzinny: 13 zł - 2 dorosłych + 
1 dziecko l 1 dorosły + 2 dzieci l 2 
dorosłych + 2 dzieci (Bilet Rodzinny 
obowiązuje wyłącznie na filmy fami-
lijne i bajki),

d. Zbiorowy: 11 zł - grupa zorgani-
zowana pow. 15 osób 

l zakup biletów - przynajmniej 1 
doba przed seansem. 

Uwaga!!! Godziny seansów filmo-
wych mogą ulec zmianie.

masz problem, lub byłeś świadkiem  
ważnego wydarzenia?

Skontaktuj się z naszą redakcją!
513 088 309,  91 392 21 65

lUIS I OBCY
27.04.2018, godz. 15:30
28.04.2018, godz. 15:30

80 min., Animacja, familijny, Da-
nia, Luksemburg, Niemcy 2018, 
Od lat: B/O

POLSKI DUBBING
12-letni Luis czuje się samotny. 

Nie ma żadnych przyjaciół, a jego 
ojciec – ufolog Armin – całe noce 
spędza przy teleskopie, szukając 
śladów życia w kosmosie. Na do-
miar złego, dyrektor ze szkoły Lu-
isa chce wysłać chłopca do inter-
natu poza miastem. Sprawy kom-
plikują się jeszcze bardziej, gdy na 
podwórku Luisa rozbija się UFO, 
pilotowane przez trójkę wesołych 
kosmitów. Chłopiec szybko za-
przyjaźnia się z obcymi i ukrywa 
ich przed swoim tatą, który jest 
przekonany, że kosmici są niebez-
pieczni. Próbując pomóc ufolud-
kom w powrocie na macierzystą 
planetę, Luis sam nabiera ochoty 
na wielką kosmiczną podróż.

TOmB raIDer
27.04.2018, godz. 17:30
28.04.2018, godz. 17:30

122 min., Przygodowy, USA, 
Wielka Brytania 2018, Od lat: B/O

POLSKI DUBBING
Lara Croft to niepokorna córka 

ekscentrycznego podróżnika, któ-
ry zniknął, gdy dziewczyna miała 
kilkanaście lat. Teraz, jako 21-let-
nia kobieta, podąża własną ścież-
ką, odmawiając spełnienia woli 

ojca, który chciał dla niej spokoj-
nego życia. Zostawia wszystko za 
sobą i udaje się w ostatnie znane 
miejsce jego pobytu. Poszukując 
śladów, musi odnaleźć osławiony 
grobowiec na mitycznej wyspie u 
wybrzeży Japonii. Jeśli nie prze-
zwycięży własnych lęków, może 
nie przeżyć niezwykle niebez-
piecznej wyprawy. Jak wiele po-
święci, by poznać tajemnicę znik-
nięcia ojca i zyskać miano tomb 
raidera?

DO ZaKOCHaNIa  
JeDeN KrOK

27.04.2018, godz. 20:00
28.04.2018, godz. 20:00

111 min., Komedia roman-
tyczna, Wielka Brytania 2017, Od  
lat: 13

Sandra jest szczęśliwą sześć-
dziesięciolatką, obraca się wśród 
śmietanki towarzyskiej, ma boga-
tego męża i piękny dom. Wszyst-
ko zmienia się, się gdy podczas 
jednego z przyjęć przyłapuje mał-
żonka na zdradzie z jej najlepszą 
przyjaciółką. Z dnia na dzień traci 
swoje wystawne życie i musi prze-
prowadzić się do siostry, której nie 
widziała od lat. I chociaż Bif miesz-
ka w warunkach, do jakich Sandra 
nie przywykła, to właśnie dzięki 
niej i jej zwariowanym przyjacio-
łom odkryje radość z życia i… pa-
sję do tańca! Być może pojawi się 
też szansa na nową miłość?

rodzina pilnie poszukuje opiekunki,  
bądź opiekunek na zmianę,  

do starszych, chorych rodziców
Jest możliwość zamieszkania na czas opieki w oddzielnym mieszkaniu (przez ścianę z ro-

dzicami) z pełnym umeblowaniem. Mieszkanie składa się z 2 pokoi, kuchni z werandą, ła-
zienki z WC ogrzewane jest CO. Wynagrodzenie atrakcyjne i do negocjacji z synem ww ro-

dziców. Telefon osoby-syna  do rozmów osób zainteresowanych to 781 900 122

Tanie bilety na cała Polskę 

„Majówkowy zmysł podróżowania” 
 „Majówkowy zmysł podróżowania” to hasło pod którym największy przewoźnik kolejowy w 
Polsce przygotował nie tylko atrakcyjne cenowo promocje na przejazdy w okresie od 27 kwiet-
nia do 7 maja. Majówka to także okazja do odkrycia zmysłowych zakątków naszego kraju i 
poznania nowych, dobrych relacji.

Zobacz, dotknij i posmakuj 
„majówkowy zmysł podróżo-
wania”. Poczuj zapach morskiej 
bryzy lub posłuchaj szumu 
podlaskich lasów. Posmakuj 
lokalnych przysmaków, stwórz 
niezapomniane chwile. PO-
LREGIO daje okazję do nielimi-
towanych odkryć dzięki ma-
jówkowym biletom dostęp-
nym już od 49 zł umożliwiają-
cym dowolną liczbę 
przejazdów pociągami POLRE-
GIO po całej Polsce w okresie 
od 27 kwietnia do 7 maja.

Specjalna oferta POLREGIO 
na majówkę dostępna jest w 
dwóch wersjach.

1. W cenie 49 zł – dla osób 
poniżej 26 lub powyżej 60 
roku życia

2. W cenie 83 zł – dla 
wszystkich pozostałych.

„Majówkowe” bilety są 
imienne i ważne jedynie z 
dokumentem potwierdzają-
cym wiek oraz tożsamość po-
dróżnego. Bilet uprawnia do 
wielokrotnych przejazdów na 
terenie kraju ogólnodostęp-
nymi pociągami REGIO i in-
terREGIO przewidzianymi w 
rozkładzie jazdy w terminie 
ważności wskazanym na 
bilecie. Bilety będą dostępne 

w kasach biletowych, w 
aplikacji SkyCash, na portalu 
e-podroznik.pl i  biletyregio-
nalne.pl, w salonikach KOL-
PORTERA i u obsługi pociągu.

Gdzie po bilety?
 Bilety można także nabyć 

np kilkudziesięciu automa-
tach zlokalizowanych na 
dworcach, w ponad 200 ka-
sach biletowych oraz u ob-
sługi pociągu. Podróżni mają 
także do dyspozycji ok. 800 
zlokalizowanych w całej Pol-
sce saloników KOLPORTERA. 

INFO. WŁASNE

Święto Konstytucji w SP nr 1
„Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na 

przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma 
prawo do miłości szczególnej”.  Jan Paweł II
Powyższy cytat naszego wielkiego rodaka Jana Pawła II, w szczególności ostatnie zdanie na pewno 
oddaje nastrój panujący podczas „małej lekcji historii”, w której uczestniczyli uczniowie klasy „0”, I 
a i II a z SP nr 1 podczas szkolnego dnia obchodów Święta Konstytucji.

Jak tak młodym dzieciom wy-
tłumaczyć znaczenie Konstytucji 
3 majowej, jak przybliżyć im rok 
1791 i to, jaka wtedy była nasza 
Ojczyzna? 

W czasach negacji wszelkich 
wartości, kiedy bardzo szybko nu-
dzą nas uroczystości, apele, rocz-
nice okazało się, że można. Bez 
patosu, zrozumiałym dla nich ję-
zykiem krótkiego montażu kl. 2a 
popartego prezentacją na temat 

najważniejszych faktów związa-
nych z „Konstytucją 3 Maja”, jak 
też wspólną nauką i śpiewem pie-
śni patriotycznych np.: „Witaj Ma-
jowa jutrzenko”, „Jesteśmy Polką 
i Polakiem”, okazało się być wła-
ściwym sposobem na przekazanie 
najważniejszych treści spotkania. 
To była także lekcja o symbolach 
Polski i innych, również ważnych 
majowych dniach - Święcie Pracy 
i Dniu Flagi RP. Podsumowaniem, 

w którym wszyscy uczniowie za-
służyli na ocenę celującą był quiz 
sprawdzający ich wiedzę na tema-
ty poruszane w trakcie tych zajęć. 
Myślimy, iż tak jak my Jan Paweł 
II uśmiechnąłby się i byłby szczę-
śliwy patrząc na to, jak pięknie i 
szczerze nasi uczniowie okazują tą 
szczególną miłość i przywiązanie 
do swojej ojczyzny.

Opr. A. Tracz
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Dzięki nowym oknom SYNEGO Twój dom 
stanie się oazą ciepła, ciszy i bezpieczeństwa. 
W porównaniu z obecnym standardem okien, 
SYNEGO zapewnia do 50% lepszą izolację cieplną*. 
Dzięki temu znacznie zmniejszysz rachunki 
za ogrzewanie i poznasz nowy 
komfort mieszkania.

Nowe logo - nowy profil 
nowy komfort Twojego mieszkania

Zadzwoń lub przyjdź 
do siedziby naszej firmy 

a my przygotujemy 
dla Ciebie najlepszą ofertę.

Z okazji  
60 Urodzin

dla Ryszarda  
Śmigiel
wszystkiego 

najlepszego co się 
szczęściem zwie

życzy  
Brat z Rodziną 

W tym jest  ambarans  ów cały
Aby  się ku złemu dni nasze nie skłaniały

Więc niech się  każda chwila Twoja z dobra składa
A tylko miłość niech  za stołem Twym siada.   

Z okazji Dnia Urodzin

Sz. P. Renacie Ogiewa
Najlepsze  
życzenia

składają 
siostry   

z rodzinami   

Wykonujemy tanio
Banery  
Laminowanie   
Wycinane naklejki 
Wydruki kolorowe

Kompleksowe usługi:  
      Introligatorskie 
          Poligra�czne  
Nowogard  •  ul. Boh. Warszawy 7A

 tel. 91 392 21 65,  91 577 2007

Przedstawiciel �rm: KRATKI.PL, UNICO, ARYSTO, 
SPARTHERM, HAJDUK, LECHMA, BE-F

ul. Boh. Warszawy 103a/1
SPRZEDAŻ: piecy, wkładów kominkowych, 

obudów, kominków elektrycznych i biokominkiów

Kontakt www.kominkisolowiej.pl 
e-mail: kominkisolowiej@idsl.pl

Tel. 91 39 25 000,  kom. 507 967 205
Sklep otwarty  pn-pt. 9-17,  sob 9-13

Przedstawiciel �rm: Lechma, Spartherm Bef Polska, Kratki.pl, Euro-Kom

Akcesoria montażowe, kominy, wkłady kominowe owalne 
Dobieramy wymiar i montujemy

KOMINKI SOŁOWIEJ NOWOGARD

WENTOR 

B
A
N
E
R
Yoraz inne

WYDRUKI
WIELKOFORMATOWE

e-mail: gra�k@domjudy.pl

NA
JT
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IE
J

z projektem 

z dostarczeniem

tel. 91 577 2007
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radosław Górski reprezentuje znanych aktorów

Bezprecedensowa sprawa w nowogardzkiej kancelarii 
Funkcjonująca także w naszym mieście Kancelaria Radcy Prawnego Radosława Górskiego, informuje o złożeniu pozwu cywilnego w sprawie szkód wyni-
kłych z zanieczyszczenia powietrza.  Kancelaria reprezentuje w tej sprawie znanych stołecznych aktorów.  

Praktykujący m.in. w Nowo-
gardzie (kancelaria na 700-lecia) 
radca prawny Radosław Gór-
ski nadesłał komunikat dotyczą-
cy prowadzonej przez jego kan-
celarię nietypowej, a bardzo in-
teresującej sprawy. Oto treść 
tego komunikatu: „Informuje-
my, że 26 marca 2018 r. Kance-
laria Radcy Prawnego Radosła-
wa Górskiego złożyła w sądzie w 
imieniu aktorki – pani Katarzy-
ny Ankudowicz oraz w imieniu 
pana Tomasza Sadlika (twórcy 
Stowarzyszenia Pro Futuris) po-
zwy o zapłatę przeciwko Miastu 
Stołecznemu Warszawie i Skar-
bowi Państwa z tytułu narusze-
nia dóbr osobistych spowodo-
wanych przez zanieczyszcze-
nie powietrza (smog) w Polsce. 
Wkrótce do sądu trafią kolej-
ne pozwy, w tym między inny-
mi pozew aktorki pani Mai Bo-
hosiewicz.

W ten sposób rozpoczęto 
ważną kampanię antysmogową 
(prowadzoną pod nazwą: #po-
zywamsmog), aby skłonić wła-
dze  do natychmiastowego dzia-
łania i poprawy jakości powie-
trza, przez które rocznie w Pol-
sce umiera  ok. 45 tysięcy osób. 
Państwo nakłada na nas tak wie-
le różnych podatków, że niekie-
dy – w celu podkreślenia absur-
dalności niektórych opodatko-
wań - spotykamy się z humory-
stycznym określeniem, że bra-
kuje jeszcze podatku od powie-
trza. Tymczasem za powietrze 
też płacimy – w dodatku walu-
tą o wiele cenniejszą niż złotów-

ki. Płacimy za nie naszym zdro-
wiem, a nawet życiem, – z czego 
chyba nie wszyscy zdają sobie 
sprawę.  W Polsce na skutek złej 
jakości powietrza umiera nawet 
45 tys. osób, a ok. 10% nowo-
tworów płuc jest wynikiem ska-
żenia środowiska Nasz kraj po-
nosi rocznie ok. 100 mln dola-
rów, jako koszt przedwczesnej 
śmierci obywateli spowodowa-
nej skażonym powietrzem. 

Dowody naukowe potwier-
dzają, że nie tylko długotermi-
nowe, ale także krótkotermino-
we narażenie na zanieczyszcze-
nie pyłami zawieszonymi w po-
wietrzu powoduje przedwcze-
sne zgony, schorzenia układu 
oddechowego, układu nerwo-
wego i układu krążenia, zabu-
rzenia metaboliczne, przyczy-
nia się do zawałów serca i uda-
rów mózgu, a także ma właści-
wości mutagenne i kancerogen-
ne (może prowadzić do zachoro-
wań nowotworowych, m.in. do 
raka płuc). Najbardziej narażone 

są dzieci, kobiety w ciąży i osoby 
starsze. Te grupy osób ponoszą 
najdotkliwsze skutki zdrowotne 
przebywania w zanieczyszczo-
nym powietrzu. Lekarze przed-
stawiają coraz więcej dowo-
dów na związek zanieczyszczo-
nego powietrza z liczbą poro-
nień, wcześniactwem, czy licz-
bą noworodków z wadami wro-
dzonymi. Wyniki badań wyraź-
nie wskazują, że ekspozycja mat-
ki w czasie ciąży na pyły zawie-
szone ma wpływ na wagę uro-
dzeniową, wzrost i obwód głów-
ki noworodka. Skutkiem tego 
jest słabszy rozwój intelektualny 
i słabsza odporność w później-
szym wieku, np. zwiększone ry-
zyko infekcji dróg oddechowych 
i astmy. Jakość powietrza, któ-
rym oddychają dzieci, ma bez-
pośredni wpływ na ich zdro-
wie na dalszych etapach życia. 
Światowa Organizacja Zdrowia 
uznała pył za najgroźniejszy dla 
ludzkiego zdrowia, biorąc pod 
uwagę wszystkie zanieczyszcze-

nia powietrza. Drobinki tego 
pyłu mechanicznie uszkadzają 
układ oddechowy, a także two-
rzą w powietrzu aerozol i razem 
ze szkodliwymi, często rako-
twórczymi substancjami przez 
układ oddechowy dostają się do 
krwi. Może przyczyniać się to do 
wielu chorób, szczególnie ukła-
du krążenia, oraz do zmian ge-
netycznych, a więc szkodzi na-
wet kolejnym pokoleniom.

Smog występuje we wszyst-
kich rejonach Polski. Wystar-
czy wejść na stronę internetową 
Głównego Inspektoratu Ochro-
ny Środowiska, aby znaleźć pre-
cyzyjne dane z każdej stacji po-
miarowej – zarówno bieżące, 
jak i te z ubiegłych lat. Wynika z 
nich, że dopuszczalne normy za-
nieczyszczenia są przekroczone 
prawie w całym kraju – od połu-
dnia po północ. 

Skarb Państwa odpowiada za 
zły stan środowiska, ponieważ 
od wielu lat, pomimo obciąża-
jących go obowiązków praw-
nych w zakresie stanu powietrza 
w Polsce, nie podejmuje odpo-
wiednich działań, a jeśli jakieś są 
podejmuje to ze znaczną zwłoką 
lub działa nieskutecznie.

W ten sposób, poprzez wiele 
lat zaniechań i szereg nieprawi-
dłowości, władze doprowadziły 
do tego, że od wielu lat w Polsce 
utrzymuje się zły stan powietrza, 
co niepodważalnie narusza pra-
wa mieszkańców naszego kraju. 
Z tego powodu rozpoczynamy 
kampanię, której ambasadora-
mi są m.in.: pani Katarzyna An-

kudowicz (aktorka teatralna, fil-
mowa i telewizyjna), pani Maja 
Bohosiewicz (aktorka filmowa 
i telewizyjna) oraz pan Tomasz 
Sadlik (twórca Stowarzyszenia 
ProFuturis zajmującego się po-
mocą osobom poszkodowanym 
przez banki) – Pani Katarzy-
na Ankudowicz, 26 marca 2018 
roku, wniosła pozew przeciwko 
Miastu Stołecznemu Warszawie 
i przeciwko Skarbowi Państwa. 
Tego samego dnia pozew prze-
ciwko Skarbowi Państwa złożył 
pan Tomasz Sadlik. W przygoto-
waniu są kolejne pozwy, w tym 
pozew pani Mai Bohosiewicz. W 
razie wygrania procesu sądowe-
go, zarówno pani Katarzyna An-
kudowicz, jak i pan Tomasz Sa-
dlik przeznaczą zasądzoną sumę 
pieniężną w całości na cele spo-
łeczne (na wskazane w pozwach 
hospicja).  

Kampania ma charakter oby-
watelski i nie jest wymierzo-
na przeciwko żadnej partii po-
litycznej. Problem smogu ist-
nieje od wielu lat w prawie ca-
łym kraju, a każdy kolejny rząd 
w podobnym stopniu ignorował 
ten problem i nie stosował sku-
tecznych rozwiązań, narażając 
zdrowie i życie obywateli.” Tyle 
komunikat.  Warto tutaj do-
dać, że kancelaria p. Radosława 
Górskiego nie po raz pierwszy 
podejmuje się precedensowych 
spraw – kilka miesięcy temu pi-
saliśmy o wygranej przez nią 
sprawie jednej z osób należących 
do tzw. „frankowiczów”.

sm     

Kancelaria Radosława Górskiego znajduje się przy ul. 700-lecia 24

„Każdemu sercu bliska ochrona środowiska”

Konkurs Recytatorski EKO – czyli wierszyki w Zielonym Przedszkolu
17 kwietnia w Zielony Przedszkolu odbył się konkurs recytatorski - EKO wierszyki, któremu przypisano hasło „Każdemu sercu bliska ochrona środowiska.”  

Hasło to wybrano nie bez po-
wodu, bo to właśnie ochrona 
przyrody była tematem wierszy 
i wierszyków naszych uczest-
ników. W EKO wierszykach 
udział wzięły Nowogardzkie 
przedszkola tj. Przedszkole nr1 
„ Niezapominajka”, Przedszko-
le nr 3, Przedszkole nr. 4, Ar-
tystyczne Przedszkole „Kra-
ina Fantazji” oraz oddział „0” 
ze szkoły Podstawowej nr 3 w 
Nowogardzie, a także Zielone 
Przedszkole. 

Każdy z uczestników świetnie 
poradził sobie ze swoim wier-
szem i każdy z nich jest zwycięz-

cą. Uczestnicy konkursu, przyby-
li na konkurs ze swoimi grupami, 
które również trzymały kciuki za 

swoich kolegów podczas recyto-
wania przez uczestników swoich 
wierszy, a także w małych prze-

rwach uczestniczyły we wspólnej 
zabawie.

Organizatorki całej tej impre-

zy przygotowały także dla swo-
ich gości zabawy ruchowe, oraz 
przerywniki muzyczne w wyko-
naniu dwóch starszych grup z 
Zielonego Przedszkola.

Po ogłoszeniu wyników kon-
kursu, na zakończenie, wszyscy 
uczestnicy wraz ze swoimi ko-
legami oraz koleżankami otrzy-
mali małe niespodzianki.

Wszystkim uczestnikom kon-
kursu, ich wychowawczyniom 
oraz całym grupom, a także dy-
rekcji przedszkoli, serdecznie 
dziękujemy za udział w EKO 
wierszykach.

Opr.  Agnieszka Zając
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Orlen Warsaw marathon

Dobry start Michała Urtnowskiego
W niedzielę (22 kwietnia), odbyło się Narodowe Święto Biegania za sprawą imprezy Orlen 
Warsaw maraton. Oprócz biegaczy, na trasie zaprezentował się także zawodnicy startujący 
w kategorii wózków, a pośród nich Michał Urtnowski. Nasz reprezentant zanotował duży 
progres w porównaniu do ostatniego startu, zajmując 9. miejsce w Open Mężczyzn. 

Michał Urtnowski zanoto-
wał bardzo dobry start w Or-
len Warsaw Maraton w katego-
rii wózków. Zawodnik startują-
cy w barwach klubu Cubica Ra-
cing Team ukończył swój start 
z czasem 00:36:52, dzięki cze-
mu zajął 9. miejsce w kategorii 
Open Mężczyzn, na 26 zawod-
ników. To bardzo duży progres 
w porównaniu do zeszłoroczne-
go startu. Wówczas Michał Urt-
nowski zajął 20. pozycję z cza-
sem gorszym o ponad 12 minut. 
Miniony start Michała tylko 
utwierdził wszystkich, że nasz 

reprezentant coraz lepiej spraw-
dza się w nowej kategorii i wie-

rzymy, że już niebawem będzie 
walczył o najwyższe cele. KR

Michał Urtnowski uplasował się w pierwszej dziesiątce podczas Orlen Warsaw Ma-
rathon

Grube liny… 

Na zawodach o Mistrzostwo Koła „Tęczak” 
W minioną niedzielę (22.04), odbyły się zawody o Mistrzostwo Koła Wędkarskiego „Tęczak” w Kamieniu Pomorskiem na kanale Świniec. 

W roku ubiegłym aura, nie-
stety, nie była zbyt łaskawa. Ten 
rok, jak rzadko, można uznać za 
bardzo udany, bowiem najstar-
sze kroniki nie odnotowały jesz-
cze takiego urodzaju porząd-
nej ryby.  Przez tyle lat nie pa-
miętam, aby na zawodach o mi-
strzostwo Koła, i nie tylko, zło-
wiono tak dorodne liny. 

Od samego rana słońce przy-
grzewało, każdemu równo, za-
wodników rozstawiono po obu 
stronach brzegu tak, aby nikt się 
specjalnie nie musiał nachodzić 
i nadźwigać, są bowiem zawod-
nicy, którzy taszczą ze sobą do-
bre kilkadziesiąt kilogramów ca-
łego majdanu. Na liście starto-
wej było zapisanych równo 40 
zawodników. 

Już od pierwszego sygnału 
ryba brała, na pierwszy ogień 
poszła oczywiście drobnica. Kto 
zanęcił z głową, i grosza na pa-
szę nie pożałował, ten po jakimś 
czasie mógł już oczekiwać sporej 

płoci (największa miała 65 dkg), 
krąpia i, ku zaskoczeniu chyba 
wszystkich zawodników, spo-
rych rozmiarów lina! 

Pierwszy zacięty lin, nieste-
ty dla wędkarza, i ze szczęściem 
dla ryby, się spiął i delikatny ze-
staw urwał, jak nitkę i popłynął 
w siną dal (taką przygodę miał 
M. Saja). Drugie i kolejne liny lą-
dowały już jednak w siatce. 

Po zważeniu „urobku” okaza-
ło się, że Mistrzem Koła na rok 
2018 został Marek Rymarowicz 
z wynikiem 4680 pkt, gratula-
cje. I wicemistrza zdobył Irene-
usz Wybrzak – 4100 pkt., warto 
odnotować, że w roku ubiegłym 
także „otarł” się o mistrzostwo 
Koła. II wicemistrzem został 
Marek Tomaszewski z wyni-

kiem 3620 pkt. Dla tych, którzy 
nie czytali i nie wiedzą, Marek 
Tomaszewski jest aktualnym 
Mistrzem Powiatu Goleniow-
skiego, wygrał ubiegłoroczne 
zawody w Maszewie. 

Ponadto Marek Tomaszew-
ski złowił największą rybę za-
wodów - lina o wadze 2140 kg. 
I, jak sam przyznaje, jest to jego 
„życiówka”, także gratulacje. 

Tuż za podium na IV miejscu 
zameldował się Mieczysław Saja, 
V – Wojtek Kaźmierczak, VI – 
Robert Macełko, VII – Edward 
Saja, VIII – Łukasz Rybicki, IX 
– Mariusz Kowalczyk, X – An-
drzej Winczewski, XI – Andrzej 
Augustynek, XII – Rafał Mora-
czyński, XIII – Stanisława Lecie-
jewska, pani Stasiu – gratulacje, 
w stawce 40 facetów, to sukces, 
XIV – Edward Wojdalski, XV - 
Marek Łydziński. 

Organizacja zawodów, jak za-
wsze dopięta na ostatni, przysło-
wiowy guzik, a zawody obsłuży-

li: Ryszard Patyk, Adam Wło-
dek, Jan Lipski, Wiesław Sawic-
ki, Stanisława Leciejewska, Zyg-
munt Heland. 

A zgrillowane kiełbaski i ka-
szanki ze sklepu „Promyk” sma-
kowały wyśmienicie.  

Uwaga wędkarze: jeszcze tyl-
ko dziś można zapisać się na 
spinningowe zawody wędkar-

skie do Kamienia Pomorskie-
go, które odbędą się na rozpo-
częcie sezonu spinningowego 1 
maja na kanele Świniec. Zapisy 
do dnia 27.IV.2018, wpisowe 40 
zł, ale nagrody „wypasione”. 

Z wędkarskim pozdrowie-
niem 

Zygmunt Heland 
Prezes Koła PZW „Tęczak” 

Podium od lewej Ireneuszu Wybrzak, Marek Rymarowicz i Marek Tomaszewski, 
czyli podium zawodów

Pamiątkowe zdjęcie uczestników zawodów o Mistrzostwo Koła

Marek Tomaszewski to aktualny Mistrz Powiatu Goleniowskiego
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Kontrowersyjny gol i trener na trybunach

W Maszewie (tylko) remis…
W środę (25 kwietnia), o godzinie 18:00 piłkarze Pomorzanina rozgrywali w Maszewie za-
legły mecz z 17. kolejki z tamtejszą Masovią. Nowogardzianie mieli spotkanie pod kontro-
lą, jednak nie zdołali wywalczyć trzech punktów, po tym, jak rywale zdobyli w drugiej poło-
wie trzy gole. Nie obyło się bez kontrowersji. Pierwsza bramka dla gospodarzy została zdo-
byta w niecodziennych okolicznościach, a chwilę po tym na trybuny został wyproszony tre-
ner Pomorzanina Zbigniew Gumienny.

Masovia Maszewo – Pomorzanin Nowogard 3:3 (0:2)
Gole: Fernando Batista (17’), Kamil Lewandowski (25’), Rafał Listkiewicz (80’)
Skład: Kornel Pękala – Michał Komenda, Marcin Skórniewski (c), Paweł Królik, 

Natan Wnuczyński – Arkadiusz Balcer, Damian Kosior, Gracjan Wnuczyński, Fer-
nando Batista (Kacper Litwin), Rafał Listkiewicz – Kamil Lewandowski.   

Klasa Okręgowa gr. Szczecin Płn. 2017/2018
17. kolejka (zaległy):
Masovia Maszewo – Pomorzanin Nowogard 3:3

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Iskierka Szczecin 22 51 56 15 16 3 3
2 Światowid 63 Łobez 21 45 50 19 13 6 2
3 Jantar Dziwnów 22 41 60 36 12 5 5
4 Sparta Gryfice 22 36 55 33 11 3 8
5 Pomorzanin Nowogard 21 35 43 26 10 5 6
6 Błękitni Trzygłów 20 34 49 30 10 4 6
7 Mewa Resko 22 33 36 29 9 6 7
8 Polonia Płoty 21 31 41 21 8 7 6
9 Ina Ińsko 22 31 47 43 9 4 9
10 Masovia Maszewo 22 29 35 42 8 5 9
11 KP Przecław 20 26 42 51 7 5 8
12 Ehrle Dobra Szczecińska 22 25 37 52 7 4 11
13 Promień Mosty 21 21 35 52 6 3 12
14 Orzeł Łożnica 21 15 20 55 4 3 14
15 Odrzanka Radziszewo 21 15 16 56 4 3 14
16 Sarmata Dobra 20 8 20 82 2 2 16

zawodnik Masovii uderzył bez-
pośrednio na bramkę strzeżoną 
przez Kornela Pękalę. Bramkarz 
Pomorzanina nie zareagował, a 
sędzia uznał gola. Ta decyzja nie 
spodobała się Zbigniewowi Gu-
miennemu, który bronił swoich 
podopiecznych. Sędzia nie wy-
trzymał wymiany zdań i wypro-
sił trenera nowogardzkiej dru-
żyny na trybuny. W 70. minu-
cie piłkarz gospodarzy zdecydo-
wał się na indywidualną akcję i 
ładnym strzałem z około 17 me-
trów po raz drugi pokonał Kor-
nela Pękalę. Pomorzanin nie za-
łamał się i w 80. minucie odzy-
skał prowadzenie. Rafał Listkie-
wicz w swoim stylu uderzył lewą 
nogą zza pola karnego i zrobi-

ło się 2:3. Niestety ostatnie sło-
wo należało do gospodarzy. W 
87. Minucie Masovia wykony-
wała rzut wolny z bocznej strefy 
boiska. Po dośrodkowaniu po-
wstało zamieszanie w polu kar-
nym, Kornel Pękala zdołał obro-
nić strzał rywala, ale był bez-
radny wobec dobitki i ostatecz-
nie mecz zakończył się podzia-
łem punktów. Złą wiadomością 
po tym meczu jest to, że Kamil 
Lewandowski i Damian Kosior 
ujrzeli po żółtej kartce, dla tych 
piłkarzy była to czwarta kartka i 
będą musieli pauzować w kolej-
nym meczu nowogardzian. Je-
den punkt pozwolił Pomorzani-
nowi awansować na 5. miejsce w 
ligowej tabeli.  KR

Pomorzanin od początku na-
rzucił rywalom swój styl gry. Już 
w 2. minucie dobrą okazję do 
strzelenia gola miał Rafał List-
kiewicz, którego strzał głową 
minimalnie minął bramkę. W 
17. minucie Pomorzanin dopiął 
swego, a asystę zaliczył… bram-
karz nowogardzian. Kornel Pę-
kala daleko wykopał futbolów-
kę, ta nabrała prędkości na śli-
skiej murawie po tym, jak sko-
złowała. Do piłki dopadł Fer-
nando Batista i będąc sam na 
sam z bramkarzem przelobował 
daleko wysuniętego golkipera. 
W 22. minucie strzał Kamila Le-

wandowskiego zatrzymał się na 
poprzeczce, jednak trzy minu-
ty później napastnik Pomorza-
nina był już skuteczniejszy. Ka-

mil Lewandowski skorzystał z 
kolejnego dokładnego długiego 
podania, kilka metrów podho-
lował futbolówkę i precyzyjnie 
uderzył z około 18 metrów, pod-
wyższając na 0:2. Z kolei w 32. 
minucie kilkunastu centyme-
trów zabrakło Rafałowi Listkie-
wiczowi, który bezpośrednio na 
bramkę strzelał z rzutu wolnego. 
Po zmianie stron obraz gry nie 
ulegał zmianie, aż do 67. minuty. 
Wówczas w okolicach 30 metra 
faulowany był jeden z zawodni-
ków gospodarzy. Do wejścia na 
boisko przygotowywała się po-
moc medyczna, wszyscy stali, a 

Fernando Batista otworzył wynik spo-
tkania z Masovią Maszewo

mistrzostwa Polski w Kulturystyce

Krzysztof Skryplonek  
wraca na szczyt!
W dniach 21-22 kwietnia, w Kielcach odbyły się Mistrzostwa Polski w Kulturystyce. W zawodach 
zaprezentowali się zawodnicy Pomorzanina Nowogard. Do wielkiej formy wraca Krzysztof Skry-
plonek, który wywalczył mistrzostwo Polski w swojej kategorii oraz srebro w Open. Jego starty spra-
wiły, że w przyszłym tygodniu wystartuje z kadrą Polski na Mistrzostwach Europy w Hiszpanii.

Nasz najbardziej utytułowa-
ny kulturysta – Krzysztof Skry-
plonek, miał dwuletnią przerwę 
w startach z powodu kontuzji. 
W tym roku nasz reprezentant 
wrócił do startów i już dwa tygo-
dnie temu na zawodach w Słup-
sku potwierdził swoją wysoką 
formę. Podczas tamtych zawo-
dów Krzysztof Skryplonek zdo-
minował rywalizację w swoich 
kategoriach, a także zwyciężył 
w Open. W miniony weekend 
w Kielcach Krzysztof Skryplo-
nek zaprezentował się w sumie 
w trzech kategoriach. W kultu-
rystyce mężczyzn do 85 kg, za-
wodnik Pomorzanina bez trudu 
zameldował się w finale, gdzie 
nie miał sobie równych sięgając 
po mistrzostwo Polski. Na uwa-
gę zasługuje także start Krzysz-
tofa Skryplonka w kulturysty-
ce mężczyzn Open. W tej kate-
gorii nowogardzianin wywal-
czył srebrny medal, przegrywa-

jąc tylko z 13 lat młodszym za-
wodnikiem z Łodzi. Zawod-
nik z Nowogardu zaprezento-
wał się na scenie także w kate-
gorii pary mieszane, gdzie wy-
startował z Małgorzatą Kraw-
czyk. Duet Pomorzanina zajął 
pierwsze miejsce, ale w tej ka-
tegorii sklasyfikowana była tyl-
ko ta para. Krzysztof Skryplonek 
przyznaje, że złoto wywalczone 
po tak długiej przerwie smaku-
je bardzo dobrze. – To zwycię-
stwo smakowało wyjątkowo do-
brze. Już w Słupsku podczas star-
tów czułem się bardzo dobrze i 
byłem zadowolony z wypraco-
wanej formy. Cieszę się, że wró-
ciłem po dwuletniej przerwie do 
treningów, jestem bardzo nakrę-
cony i mimo tych ostatnich suk-
cesów, wciąż czuję duży niedosyt 
– mówi Krzysztof Skryplonek. 
Wierzymy, że nasz reprezen-
tant zaspokoi głód zwycięstwa 
w najbliższym tygodniu. Otóż 

Krzysztof Skryplonek widnieje 
w składzie drużyny A reprezen-
tacji Polski na Mistrzostwa Eu-
ropy w hiszpańskiej miejscowo-
ści Santa Susanna, które zapla-
nowano na 2-7 maja. Zawodnik 
Pomorzanina wystartuje tam w 
swojej kategorii 85 kg. Dodajmy, 
że Krzysztof Skryplonek nie był 
jedynym reprezentantem Po-
morzanina podczas Mistrzostw 
Polski w Kielcach. Jedyną repre-
zentantką płci pięknej była Mał-
gorzata Krawczyk, która w swo-
jej kategorii fitness sylwetkowe 
kobiet 163 cm uplasowała się na 
6. miejscu. W kulturystyce męż-
czyzn do 95 kg rywalizował Ka-
mil Strzeszewski, który swój 
start zakończył na 5. miejscu. Z 
kolei Grzegorz Kozłowski star-
tujący w kategorii fitness plażo-
we atletyczne mężczyzn uplaso-
wał się na 8. miejscu. W kultu-
rystyce mężczyzn do 75 kg wy-
startował także Mateusz Osuch, 

który zajął 7. pozycję. Na uwagę 
zasługuje fakt, że zawodnicy Po-
morzanina Nowogard w sumie 
wywalczyli w klasyfikacji druży-
nowej 29 punktów, dzięki czemu 
zajęli 10. miejsce na 27 drużyn, 
zostawiając w tyle zespoły z ta-

kich miast jak m.in. Kędzierzyn 
Koźle, Poznań, czy też gospo-
darzy z Kielc. Gratulujemy kul-
turystom Pomorzanina Nowo-
gard oraz życzymy im kolejnych 
sukcesów indywidualnych oraz 
drużynowych. KR

Krzysztof Skryplonek dzięki świetnym wynikom w Mistrzostwach Polski, wystąpi w 
reprezentacji Polski na Mistrzostwach Europy

Po dwuletniej przerwie spowodowanej kontuzją Krzysztof Skryplonek wraca na 
szczyt zdobywając mistrzostwo Polski



Nr 33 (2661)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

12

www.dzienniknowogardzki.pl

Do Hurtowni Trio w Nowogardzie 
potrzebny kierowca kat. B 

więcej informacji 
osobiście bądź pod nr 

tel. 790 897 815, 788 317 660 

ZaWIaDOmIeNIe
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „GARDNO” w Nowogardzie uprzejmie informuje, iż  w  dniu 

23 maja 2018 r. o godz. 17.00 w  świetlicy Rodzinnych Ogródków Działkowych przy ul. 3-go Maja 28 
E w Nowogardzie organizuje pierwszą część Walnego Zgromadzenia oraz w dniu 24 maja 2018 r. o 
godz. 17.00 w Sali Konferencyjnej (zaplecze hali sportowej) przy ul. Strażackiej 2 w Dobrej organizu-
je drugą część Walnego Zgromadzenia z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
3. Wybór Komisji: 
- mandatowo – skrutacyjnej,
4. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie: 
- przewodniczący,
- zastępca przewodniczącego,
- sekretarz.
5. Sprawozdanie Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej w sprawie prawomocności zwołania pierwszej, 

drugiej części Walnego Zgromadzenia.
6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2017.
7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni za rok 2017 i sprawozdanie finansowe za rok 2017.
8. Dyskusja nad sprawozdaniami
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017,
- zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółdzielni za rok 2017,
- zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2017,
- zatwierdzenie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2017,
- udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za rok 2017.
10. Wybory do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „GARDNO” w Nowogardzie
11. Wybory delegatów Spółdzielni na VIII Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni
12. Omówienie zmian w statucie Spółdzielni i podjęcie stosownej uchwały
13. Omówienie kierunków rozwoju działalności Spółdzielni i podjęcie stosownej uchwały
14. Oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć i podjęcie uchwały.
15. Ogłoszenie wyników głosowania wyboru członków do Rady Nadzorczej
16. Ogłoszenie wyników głosowania wyboru delegatów na VIII Zjazd Związku Rewizyjnego
17. Zamknięcie obrad.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni, sprawozdanie fi-
nansowe oraz projekty uchwał będą wyłożone w siedzibie Spółdzielni przy ul. Osiedlowej 6 w Nowo-
gardzie od dnia 09 maja 2018 r.

Kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz delegatów na VIII Zjazd Związku Rewizyjnego 
Spółdzielni należy zgłaszać do dnia 08 maja 2018 r., tj. do 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej 
części Walnego Zgromadzenia (§ 31 ust. 3 i §365 ust. 4 statutu Spółdzielni). Uchwała o podziale Wal-
nego Zgromadzenia na części oraz formularz zgłoszenia kandydatów na członków Rady Nadzorczej 
dostępne są w siedzibie Spółdzielni. 

Odbiór mandatów i podpisywanie list obecności od godziny 1630 do 1700 przed salą, w któ-
rej odbędzie się posiedzenie.

Prosimy o zabranie ze sobą dowodów osobistych lub innych dokumentów potwierdzających toż-
samość członka.

Wstęp na salę za okazaniem mandatów

Uchwała nr 10/2018 
rady Nadzorczej Spółdzielni mieszkaniowej „Gardno” w Nowogardzie z dnia 05.04.2018r. 

w sprawie: zaliczenia członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia
§ 1

1. Na dzień 30.03.2018 r. w Spółdzielni jest 1.833 członków, w tym 77 członków nie zamieszka-
łych w zasobach spółdzielni

2. Walne Zgromadzenie dzieli się na dwie części. Do poszczególnych części Walnego Zgromadze-
nia zalicza się członków zamieszkałych w budynkach tworzących integralne zespoły mieszkal-
ne. Członków, którym przysługują tytuły prawne do lokali użytkowych zalicza się do tej czę-
ści Walnego Zgromadzenia, do której należą ulice, przy których położone są lokale użytkowe. 

3. Ustala się następujące terminy odbycia dwóch części Walnego Zgromadzenia .
       
Nr Ulica Data Godz. Ilość członków
Część I 15-go Lutego 15,17

Bankowa 6,8, 3e, 3d
Boh. Warszawy 105,106,68,70
Gryfitów 2,3,4,5
Światowida 1
Poniatowskiego 9,11,13,18,20,22,24
Leśnia 6 a, 6 b 
Zaciszna 3
Żeromskiego 2b, 2c, 2d, 18, 19
Armii Krajowej 51 
Warszawska 13,14,9
Zamkowa 2 a, 3, 3a,3b,3c
Kowalska 2
Osiedlowa 4 
Zielona 7,8,9,10
Czarnieckiego 1
Luboszan 12,13 
Plac Wolności 6
Wyszyńskiego 4,5 
Lokale użytkowe położone przy ulicach zaliczanych do części I 

23.05.2018 17.00 1775

Cześć II Armii Krajowej 62 a,b – Dobra 
Traugutta 3a, 5 – Dobra 
Lokale użytkowe położone przy ulicach zaliczonych do  II części

24.05.2018 17.00 58

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i obowiązuje w roku 2018. 
Na uprawnionych do głosowania członków 8 obecnych było 7 członków Rady Nadzorczej 
Za uchwałą głosowało 7 członków Rady Nadzorczej 
Przeciw głosowało 0 członków Rady Nadzorczej 

OGŁOSZeNIe

reKlama

rozgrywki ligowe

Seniorzy i juniorzy zagrają  
z Mewą Resko
Zarówno drużyna seniorów, jak i juniorów w swoim kolejnym meczu ligowym rywalizować będzie 
z Mewą Resko. Podopieczni Zbigniewa Gumiennego w najbliższą sobotę (28 kwietnia) o godzinie 
17:00, zagrają z Mewą u siebie. Z kolei juniorzy wybiorą się do Reska, ale dopiero w środę (2 maja). 

W najbliższą sobotę kolej-
ną przeszkodą Pomorzanina w 
walce o wyższą pozycję w tabe-
li będą piłkarze Mewy Resko.  
Rywale plasują się na 7. miej-
scu w tabeli i do Pomorzani-
na tracą zaledwie 2 punkty – z 
tym, że Pomorzanin ma roze-
grany jeden mecz mniej. Mewa 
na wyjazdach gra w kratkę, do 
tej pory piłkarze z Reska na bo-

iskach rywali walczyli w 11 me-
czach – 4 razy wygrali, 4 razy 
przegrali oraz zremisowali w 3 
spotkaniach, a wszystko to przy 
16 strzelonych i 13 straconych 
golach. Przypomnijmy, że w ra-
mach 8. kolejki Pomorzanin w 
Resku przegrał 4:3, czas zatem 
na rewanż. Początek tego me-
czu o godzinie 17:00. Z kolei 
juniorzy Pomorzanina zagra-

ją w Resku dopiero w środę (2 
maja), o godzinie 18:15. Junio-
rzy Mewy są drugim najsłab-
szym zespołem w lidze, plasu-
ją się na 6. miejscu z liczbą 11 
punktów po 15 spotkaniach. 
Mewa do tej pory wygrała tylko 
dwukrotnie i dokonała tego na 
własnym boisku. W poprzed-
nich spotkaniach tego sezonu, 
podopieczni Pawła Błaszczyka 
w 7. kolejce jedynie zremisowa-
li z Mewą u siebie 1:1, natomiast 
w Resku, w ramach 14. kolejki 
wygrali już pewnie 0:3. Przy ar-
tykule publikujemy komplet 
gier w poszczególnych ligach. 

KR

Klasa Okręgowa gr. Szczecin Płn. 2017/2018
23. kolejka:
Ehrle Dobra Szczecińska – Ina Ińsko (28.04; 11:00)
Światowid Łobez – Sparta Gryfice  (28.04; 15:00)
Sarmata Dobra – Błękitni Trzygłów  (28.04; 16:00)
Iskierka Szczecin – Promień Mosty  (28.04; 16:00)
KP Przecław – Jantar Dziwnów  (28.04; 16:00)
Masovia Maszewo – Polonia Płoty  (28.04; 16:00)
Orzeł Łożnica – Odrzanka Radziszewo (28.04; 16:00)
Pomorzanin Nowogard – Mewa Resko (28.04; 17:00)
I Liga Okręgowa Junior Starszy gr. Szczecin 2017/2018
21. kolejka:
Biali Sądów – Kluczevia Stargard  (27.04; 18:15)
Światowid Łobez – Energetyk Gryfino (29.04; 12:00)
Mewa Resko – Pomorzanin Nowogard (02.05; 16:00)

Kolarstwo szosowe

Hubert Grygowski 
wygrywa w Niemczech
Podopieczny Ryszarda Posackiego z klubu LUKS Chrabąszcze No-
wogard, w minioną niedzielę (22 kwietnia), wystartował w wyści-
gu organizowanym w niemieckiej miejscowości Marlow. Nasz re-
prezentant nie miał sobie równych i zwyciężył pośród Młodzików. 

Talent Huberta Grygowskie-
go dał się zauważyć również u 
naszych zachodnich sąsiadów. 
W minioną niedzielę, w miej-
scowości Marlow, kolarz z No-
wogardu wystartował w katego-
rii Młodzików, na dystansie 21,6 
km, na który składało się 8 okrą-
żeń. Podopieczny Ryszarda Po-
sackiego nie dał szans swoim ró-

wieśnikom z Niemiec i z czasem 
00: 35:30 sięgnął po najwyższy 
stopień podium. Dodajmy, że w 
wyścigu wystartował jeszcze je-
den Polak, Jakub Fleks repre-
zentujący klub Baszta Golcze-
wo, który zajął 7. miejsce. Gra-
tulujemy Hubertowi „wyjazdo-
wego” zwycięstwa oraz życzymy 
kolejnych sukcesów. KR   

Hubert Grygowski na najwyższym stopniu podium w wyścigu Młodzików w nie-
mieckiej miejscowości Marlow
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SKUP 
kamienia polnego 
i porozbiórkowego 

604 164 710 

ZaTrUDNIĘ 
operatora koparki 

i  kierowcę C+e 
692 462 654 

ZaTrUDNIĘ 
STOlarZa

503 084 687

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

Opiekunki  Niemcy
- Sprawdzone oferty! 
Tel. 91 506 55 55

Wykręcanie urwanych 
świec żarowych

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

KUPIĘ DREWNO
tartaczne

świerk, sosna, brzoza, topola

tel. 697 174 369

USŁUGI 
KSIĘGOWE

kadrowo-płacowe i JPK
szybko, sprawnie. 

691 374 021, 726 601 608 

Usługi
remontowo-Budowlane

Ceny do negocjacji
784 612 587

Bezpłatne kursy języka niemieckiego 
dla opiekunów osób starszych. 

Ilość miejsc ograniczona. 
Po kursie gwarantowana praca,  

duża baza ofert i atrakcyjne zarobki. 

Zadzwoń 517 175 599.                          

www.wshtwp.pl            cos@wshtwp.pl             tel. 91 422 0 422

Wyższa Szkoła Humanistyczna
Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

PSYCHOLOGIA
PRAWO

• naprawy • oleje CASTROL
• akumulatory Bosch, Varta

 bieżące
• serwis klimatyzacji
• przeglądy okresowe
• serwis opon
• diagnostyka komputerowa
• wymiana rozrządu

Ponad 10-letnie doświadczenie w pracy  
na stanowisku mechanik w serwisie TOYOTY

Sąpolnica 25 
72-200 Nowogard 

tel. 608 690 831

Zapewniamy atrakcyjne ceny

przeglądy okresowe w TOYOTACH i nie tylko

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś w rodzinie. 

Grupa aa mieszko zaprasza w każdy 
wtorek o 9.00 i 16.00  pod ratuszem.

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

Dyrektor Szkoły Podstawowej  
im. Bronisława Malinowskiego w Osinie 

zatrudni na czas określony  
do 30 czerwca 2018 r.
NAUCZyCIELA  

JĘZyKA ANGIELSKIEGO 
w wymiarze 17/18 godzin 

dydaktyczno – wychowawczych. 
Wymagane pełne kwalifikacje. 

Telefon kontaktowy 91 39 103 80 

ZAPROSZENIE NA ZWODy
Zarząd Kola Miejsko- Gminnego nr 36 w Nowogardzie  

zaprasza członków Koła nr 36 
na zawody wędkarskie spiningowe z łódki  

o „mistrzostwo Koła w spinningu w 2018r." 
Zawody odbędą się na jeziorze Nowogardzkim w dniu 

6.05.2018r. ze środków pływających. Zapisy należy dokonać do 
4.05.2018r. Do godz. 15.00 w sklepie „ Wędkarz” przy ul. Boh. War-
szawy 107. Wpisowe 15 złotych. Zbiórka uczestników zwodów 
w dniu 6.05.2018r. O godz. 6.30 przy restauracji „Neptun” ul. Prac 
Szarych Szeregów. Z uwagi na bezpieczeństwo prosimy o zabez-
pieczenie się w środki ratunkowe (kapoki, kamizelki itp.) 

Za Zarząd Koła 
Kazimierz Ziemba 

Prezes Koła PZW nr 36 

ZAPROSZENIE NA ZAWODy
Zarząd Miejsko-Gminnego Koła PZW nr 36 wraz z Urzędem Miej-

skim w Nowogardzie 
organizuje otwarte zawody w wędkarstwie spławikowym 

w kategorii Senior i Junior o Puchar Burmistrza Nowogardu, któ-
re odbędą się na jeziorze Nowogardzkim w dniu 2.05.2018r. Zapisy 
w sklepie „ Wędkarz” przy ul. Boh. Warszawy 107 z uwagi na ograni-
czoną liczbę stanowisk wędkarskich w zawodach weźmie udział 60 
pierwszych zapisanych uczestników. Każdy z uczestników musi po-
siadać przy sobie aktualną kartę wędkarską. Zbiórka uczestników za-
wodów 2.05.2018r. O godz. 8.00 przy restauracji „Neptun” na Placu 
Szarych Szeregów w Nowogardzie

W imieniu organizatorów 
Kazimierz Ziemba

Prezes Koła PZW nr 36

 
  
 
 
 

 

    

    
Hjort Knudsen Polen Sp. z o.o. jest duńską �rmą, 

zatrudniającą  ponad 1000  pracowników, 
produkującą i eksportującą skórzane meble tapicerowane. 

 www.hkmeble.pl

 
 

        W związku z dynamicznym rozwojem �rma zatrudni  

 TAPICERA  (PRZYUCZENIE)
PRACOWNIK PRODUKCJI

STOLARZ 
OBSŁUGA KOMPUTERA

 
 

            Miejsce pracy: Nowogard  
Zapewniamy:   
•  stabilne warunki zatrudnienia 
•  wynagrodzenie proporcjonalne do osiąganych wyników  

 
 Osoby zainteresowane proszone  są o wysłanie CV na adres:  
         ul. Zamkowa 7b , 72-200 Nowogard 
          lub e-mail: dawid.bohn@hjortknudsen.pl  
           Kontakt telefoniczny : 663 949 485 

 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami
Prosimy o dopisanie następujacej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbednych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie 
z ustawa z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.)”.

Sprzedam 
działkę 23 ar
pod warsztat lub inną 

działalność gospodarczą. 
Tel. 695 100 700 



27.04-3.05.2018 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

15

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

pn., wt. - 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

ENDOKRYNOLOGICZNY
Lek. med. Adriana Dubińska-Walczak

specjalista chorób wewnętrznych
- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

CHORÓB CUKRZYCY I NADCIŚNIENIA
Lek. Ewa Zdawska

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista diabetolog 

GABINETY MEDYCZNE

Upadłość konsumencka
Masz długi, których nie możesz spłacić, nie 
prowadzisz działalności, nie masz majątku. 

Pomogę zgłosić upadłość. 
Konsultacje darmowe
Tel. 669 681 080, 

www.szczecin-syndyk.pl 
restrukturyzacjakonsumenta@gmail.com 

Firma AGRO TRANS  Spółka z o.o. 
z siedzibą w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów ciężarowych 
(prawo jazdy kategoria C+E)

tel. 91 39 27 322, kom. 502 671 607, 502 671 609

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

Zamienię mieszkanie w Nowogardzie 
o pow. 68m2, 

przy ulicy Warszawskiej, (po remoncie) 
na 4 piętrze, na mniejsze parter lub 1 piętro, 

tel. 668 452 615

Resko sprzedam
mieszkanie 

2 pokoje o pow 56,00 m2

ogrzewanie gazowe,
 piwnica, garaż 

tel. 519 830 587

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

 

WYMAGANIA:
- aktualne prawo jazdy kategorii C+E
- świadectwo kwali�kacji zawodowej
- aktualne orzeczenie psychologiczne
- cyfrowa karty kierowcy
 OFERUJEMY:
- atrakcyjne wynagrodzenie wypłacane w terminie
- nowoczesne auta marki DAF, MERCEDES, MAN.
- praca w systemie tygodniowym  
- ubezpieczenie grupowe

POSZUKUJE 
KIEROWCÓW  

KAT. C+E

TELEFON: +48 603 129 069,  785 900 833 
Jedności Narodowej 23A, 72-130 Maszewo

Opis stanowiska:
• Efektywne zarządzanie Gospodarstwem Rolnym;
• Nadzór nad maszynami rolniczymi w zakresie ich 
  wydajnego wykorzystania oraz  terminowego 
  przeprowadzania przeglądów, konserwacji i napraw;
• Kierowanie zespołem  pracowników;
• Zarządzanie Gospodarstwem Rolnym zgodnie z obowiązującymi standardami;
• Osiągane i realizacja przydzielonych celów i zadań.
Wymagania: 
• Wykształcenie min. średnie rolnicze;
• Minimum dwuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku;
• Umiejętność motywowania zespołu do osiągania założonych celów;
• Umiejętność podejmowania skutecznych decyzji pod presją czasu;
• Elastyczność i otwartość na zmiany;
• Prawo jazdy kat. B
Oferujemy:
• Atrakcyjne wynagrodzenie;
• Stabilne warunki zatrudnienia;
• Możliwość rozwoju zawodowego w rozwijającej się firmie;
• Niezbędne narzędzia pracy;
• Dobrą atmosferę pracy;
• Możliwość zakwaterowania.

Nowoczesne Gospodarstwo Rolne 
w województwie zachodniopomorskim

poszukuje zmotywowanych i pełnych pasji osób na stanowisko:
KIEROWNIK GOSPODARSTWA ROLNEGO

Miejsce pracy: (2 lokalizacje) Redło koło Nowogardu  lub  Drzonowo koło Kołobrzegu

tel.: +48 665 458 942
e-mail: biuro@farmaredlo.pl Badania wody i ścieków - tel. 91 392 74 75

Wywóz nieczystości ciekłych - 91 392 36 77

Roboty inżynieryjno-budowlane oraz

warsztat naprawy pomp - 91 392 36 77

Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków - 91 392 07 11

Czyszczenie kanalizacji 
i odwadniania osadów ściekowych 

- 91 392 36 77
POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE - 994

                           Przedsiębiorstwo 
Usług Wodnych i Sanitarnych sp. z o.o.
ul. 3 Maja 14/2, 72-200 Nowogard

tel. 91 392 07 11, 91 392 07 17
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OGŁO SZe NIa drob ne
NIerUCHOmOŚCI

•	 Sprzedam tanio działkę budow-
laną w Kościuszkach 1202 m2. Przy 
działce prąd, woda, kanalizacja, do-
jazd utwardzony w pobliżu jeziora. 
575 345 659 

•	 Do wynajęcia lokal handlowy ok. 
40m2 ul. Kościuszki 2g Nowogard. 
693 850 197

•	 Sprzedam działki budowlane w peł-
ni uzbrojone. Już z planem zagospo-
darowania przestrzennego. Oszczę-
dzasz czas i pieniądze! 693 850 197 
Najlepsze ceny w Nowogardzie, Osie-
dle Słoneczne. 

•	 Do wynajęcia pomieszczenie na 
biuro 28 m2, Nowogard. Ul. 700 le-
cia 17b. Tel. 501 549 818

•	 Sprzedam działki budowlane w 
Karsku przy drodze. 691 664 658

•	 Do wynajęcia lokal pod działalność 
gospodarczą. 609 24 58 16 

•	 Sprzedam 1/2 domu w Wierzbięcinie. 
Tel. 600 262 231

•	 Sprzedam mieszkanie 3 pokoje 
87m2, 12 km od Nowogardu.Tel. 665 
160 365

•	 Poszukuje mieszkania dwupoko-
jowego do wynajęcia. 725 223 771 

•	 Kupię mieszkanie dwupokojowe, 
parter, bez pośredników za gotówkę. 
Najchętniej za torami w stronę Star-
gardu, Dobrej. Tel. 661 722 990

•	 Do wynajęcia warsztat samochodo-
wy z wyposażeniem. Tel. 508 070 311

•	 Wolne pokoje do wynajęcia dla 
pracowników na dłuższy okres. 
500 827 783

•	 Do wynajęcia mieszkanie trzypoko-
jowe ul. Żeromskiego, dostępne od 
01.05.2018. Tel. 884 000 435 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
47m2, parter, Dobra Nowogardzka. 
Cena do uzgodnienia. Tel. 513 924 
475 

•	 Sprzedam dom jednorodzinny z 
poddaszem użytkowym + budynek 
gospodarczy + garaż+ogród, po-
wierzchnia działki 1001 m2. Tel. 504 
946 190, 507 831 353

•	 Sprzedam mieszkanie 56m2 dwupo-
kojowe. Tel. 512 467 433

•	 Pokój do wynajęcia. 604 279 006

•	 Sprzedam dom w Nowogardzie. Tel. 
691 10 02 49

•	 Sprzedam mieszkanie 72m2, cztero-
pokojowe, Nowogard. 668 431 303 

•	 Kupię mieszkanie dwupokojowe w 
Nowogardzie. 668 431 303 

•	 Sprzedam dom na wsi z lasem, sta-
wem i ziemią. Tel. 695 780 299

•	 Sprzedam działkę ogrodową. Tel. 
536 198 468 

•	 Kupię mały domek parterowy. 796 
858 755 

•	 Sprzedam działkę ogrodową na ul. 
Zamkowej. Tel. 728 185 942 

•	 Kikorze – działka z warunkami zabu-
dowy na 3 domy, możliwość podzia-
łu cena 59 tys. Tel. 780 116 368 

•	 Kupię mieszkanie w Nowogardzie. 
780 116 368 

•	 Sprzedam bądź zamienię na miesz-
kanie trzypokojowe własnościowe 
w Nowogardzie dom jednorodzinny 
120 m2 w miejscowości Benice. Tel. 
600 853 973 

•	 Do wynajęcia mieszkanie dwupoko-
jowe Nowogard. Tel. 660 543 782 

•	 Do wynajęcia mieszkanie trzypoko-
jowe. 888 27 57 87

•	 Sprzedam działkę budowlaną 13 ar 
przy Asnyka. 884 000 435 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupokojo-
we, parter, Żeromskiego. 536 889 
355 

•	 Nowogard, Asnyka działka pod za-
budowę do 1000 m2. Tel. 501 307 
666 

•	 Sprzedam mieszkanie 3pok. (środko-
we) na I piętrze indyw. Ogrzew. Przy 
ul. 15 lutego tel. po 15.00 – 607  585 
563

mOTOrYZaCJa
•	 Stare pojazdy kupię. Tel. 600 182 682

•	 Kupię WSK z dokumentami do 1000 
zł. Tel. 605 516 508 po 20. 

•	 Sprzedam tanio opony letnie 
175x75x14’’ szt. 4 w dobrym stanie na 
felgach stalowych otw. 4X100 (Mega-
ne itp.) lub bez felg bieżnik 6 mm. Tel. 
536 706 746 

•	 Sprzedam Tico stan bardzo dobry, 
cena 2200 do uzgodnienia. Tel. 606 
167 600

•	 Opony letnie nowe z felgami 
155x70x13. Tel. 603 314 747

•	 Kupię koło „19” od Rometa przednie 
bez ogumenia. 91 3927 052

•	 Chevrolet Orlando 2011, benzyna, 
gaz, stan bdb zadbany, garażowany, 
serwisowany w Aso. 668 493 233 

rOlNICTWO
•	 Orka, talerzówka ciężka siew agre-

gatem. Tel. 608 01 39 95 

•	 Rzepak jary, zboża sprzedam. Tel. 502 
853  573 

•	 Grykę sprzedam i mieszalnik 1 tona. 
603 467 609 

•	 Sprzedam facalię. Tel. 793 006 469 

•	 Sprzedam grykę. Tel. 500 841 914 

•	 PIlNIe sprzedam ziemię rolną 4 ha 
GraBIN. Tel. 731 026 406 

•	 Sprzedam prosięta i 20 kulek słomy 
suchej. 606 576 417 

•	 SPrZeDaŻ JaJ KUrZYCH – WIeJ-
SKIe. 502 119 960

•	 Sprzedam ziemię orną 1,5 ha w sta-
nie łaki w Korytowie. Tel. 603 314 747

•	 Sprzedam słomę belot 120/120 ok. 
120 sztuk. Tel. 668 316 103 

•	 Karp kroczek sprzedam. 91 39 182 97 

•	 Sprzedam ziemniaki sadzeniaki vine-
ty. 799 307 974 

•	 Sprzedam ziemniaki jadalne i sadze-
niaki, pszenice i pszenżyto zimowe. 
91 39 18 307

 USŁUGI
•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWANÓW, 

WYKŁADZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ 
SAMOCHODOWEJ/ SKÓRZANEJ MA-
TERIAŁOWEJ / POŚCIELI WEŁNIANEJ / 
LANOLINĄ/SPRZĄTANIE: CZYSZCZENIE 
FUG.TEL.604 373 143 , 794 229 083.

•	 Pranie dywanów i tapicerki sprzą-
tanie również z użyciem pary, 
rOmTeX. 668 151 516

•	 elektryk z uprawnieniami e+D. Tel. 
607 289 419 

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

•	 malowanie, montaż paneli podło-
gowych i inne drobne naprawy wy-
kona “złota rączka”. 91 39 22 783, 
784 79 22 70

•	 FIrma USŁUGOWa „Zielona”. Wy-
najem sal na konferencje, zebra-
nia, szkolenia. 91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią dzia-
łalnością przyjmie zlecenie na budo-
wę domów od podstaw, przekładek 
dachów, docieplenia, układanie kost-
ki, różne rodzaje. Tel. 607 137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawia-
my za gotówkę na raty laptopy table-
ty telefony. Skupujemy laptopy tele-
fony. Adres Nowogard 700Lecia 15 
I piętro nad apteką tel 91-577-53-73 
lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlo-
powe: Niemcy, Holandia, Austria, An-
glia, Belgia, Norwegia. Tel. 71 385 20 
18, 601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróżnie-
nie mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 
343 638 

•	 AGENCJA REKLAMOWA VIZART, opra-
wianie prac w 2 minuty, bindowanie, 
wydruki, ksero, laminowanie, Nowo-
gard ul. 700 lecia 15 (nad sklepem zie-
larskim)Tel. 605 522 340 

•	 Przepisywanie prac (licencjackich, 
magisterskich i innych), dokumen-
tów, CV, listów motywacyjnych, Szyb-
ko, solidnie. Agencja reklamowa Vi-
zart  Nowogard ul. 700 lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim)Tel. 605 522 340.

•	 regulacja, naprawa, konserwacja 
okien i drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontuje-
my. 668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 988 
735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, układa-
nie kostki granitowej, polbruku. 726 
403 937

•	 Naprawa aGD Nowogard. 698 352 
406

•	 Remonty, wykończenia wnętrz wyko-
nam. 608 364 330 

•	 Budowanie z drewna. 600 182 682 

•	 Transport. Tel. 600 182 682 

•	 Dachy, wiaty, altany. Tel. 660 879 108 

•	 remonty. 508 920 135

•	 Malowanie, szpachlowanie, tapety, 
panele, drobne naprawy. 666 047 905 

•	 Wypełniam dokumenty do ZUS na 
emeryturę, rentę, kapitał początko-
wy. 507 872 391 

PraCa
•	 aktivmed24.pl Opiekunki Senio-

rów Niemcy. Premie wakacyjne, 
530555015

•	 amBerCare24 Opiekunki do Nie-
miec, wymagany j. niemiecki ko-
munikatywny, zarobki netto do 
1500 euro/mies., wyjazdy od zaraz, 
sprawdzone oferty, legalnie 737 
451 825, 737 886 919, 737 489 914

•	 Potrzebny budowlaniec-stolarz do 
postawienia kilku elementów archi-
tektury ogrodowej. 502 103 432

•	 PRACOWNIK magazynu zwrotów 
odzieży – Goleniów, zapewniony dar-
mowy dojazd do pracy tel: 601 710 
134, mail: rekrutacja@fiege.pl

•	 Zatrudnię pomocnika na budowę 
z umiejętnością malowania i szpa-
chlowania. Tel. 785 931 513 

•	 Poszukuję opiekunki do rocznego 
dziecka na pełny etat. Atrakcyjne wa-
runki wynagrodzenia. Zainteresowa-
ne osoby proszę o kontakt – 510 100 
263 

•	 Przyjmę do pracy murarza i pomocni-
ka murarza. Tel. 501 549 756 

•	 Przystań zatrudni osobę do zbierania 
szklanek i butelek ze stolików pod-
czas dyskoteki w piątki i soboty. Tel. 
601 58 40 56 

•	 Pizzeria Fantazja zatrudni kucha-
rza lub absolwenta szkoły gastro-
nomicznej. Praca przy wypieku 
pizzy. Tel. 509 411 799, 570 500 
750 

•	 Zatrudnię kierowcę do rozworzenia 
posiłków. 507 951 313

•	 Zatrudnię ekspedientkę do sklepu 
Lewiatan na ul. Boh. Warszawy. Tel 
502 239 619 

•	 Fryzjerce – stanowisko pracy wy-
dzierżawię. Warunek – doświadcze-
nie i własne klientki. Tel. 607 284 461 

•	 Praca w Dani – wykończenia wnętrz, 
wymagany komunikatywny język an-
gielski. +45 91 66 78 89

•	 Przyjmę do pracy na dachy, mile wi-
dziane doświadczenie, atrakcyjne 
wynagrodzenie. 519 393 045

•	 Zlecę pracę murarzowi-budowlańco-
wi. 502 103 432 

•	 Potrzeby Pan do pomocy w pracach 
na działce  w ogrodzie, 6 km od No-
wogardu. Tel. 660 206 833 

INNe  
•	 Sprzedam drewno suche tanio. 691 

848 026

•	 Drewno, bukowe, dębowe, pocię-
te, porąbane. Tel. 603 353 789 

•	 Sprzedam drewno opałowe. 667 
788 820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 kg. 
790 285 382

•	 Sprzedam organy Yamaha YPT - 230, 
bardzo mało używane, w pudełku. tel 
605 522 340

•	 Sprzedam łóżko dziecięce z szuflada-
mi, półkami, z materacem - kolor sza-
ro biały wymiary: dł. 223 cm, szer. 95 
cm,wys. 110 cm, oraz biurko do kom-
pletu, tel. 605 522 340

•	 Sprzedam odkurzacz piorący ZELMER 
WODNIK QUATTRO 616.6, elementy 
piorące nieużywane nowe, cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522 340

•	 Sprzedam dywan, kolor brązowy jed-
nolity, wymiar 3,5*2,15 m, cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522 340

•	 Przyjmę telewizor i radio. 573 943 
221

•	 Kupię zbiornik na wodę z wężownicą 
do podłączenia do kuchenki. Tel. 660 
206 833

•	 Karp kroczek sprzedam. 91 39 182 97 

•	 Sprzedam butlę gazową 11 kg . 500 
841 914 

•	 Sprzedam krajzegę na paski klinowe 
tanio. Tel. 781 864 872  

•	  Sprzedam dwa rowery damskie Ol-
chowo 8

•	 Szkółka w Karsku poleca drzewa 
owcowe w pojemnikach 3-4 letnie 
owocujące już od 20 zł/szt. oraz tuje 
szmaragd wys. 70-80cm. po 10 zł za 
sztukę. Tel. 606 106 142

•	 Sprzedam łóżko rehabilitacyjne ste-
rowane elektrycznie używane, stan 
bardzo dobry oraz materace: me-
dyczny MEDI i przeciwodleżynowy. 
Kontakt po godz. 16.00. Tel. 737 676 
591

•	 Sprzedam łóżko ortopedyczne elek-
tryczne, na pilota typ : INUACARE. Tel. 
697 980 702 

•	 Przyjmę czystą ziemię z wykopów. 
501 307 666

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

Na sprzedaż dom 400 m2

w Nowogardzie

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:

kontakt: 785 601 002

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy

Sprzedam mieszkanie 
własnościowe w centrum 

Nowogardu o pow. 60 m2, 
IV piętro – cena 210 tys. zł. 

Tel. 608 392 453

Drewno opałowe 
liściste mieszane
 tanio sprzedam 

 506 012 706, 
506 012 704

ADN Sp. z o.o. ul. Zamkowa 20 
72-200 Nowogard

Zatrudni: 
pracownika drogowego, brukarza

Wymagania: prawo jazdy kat. B 
Tel. 609 124 162 • e-mail: adn1@op.pl
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INFOrmaTOr lOKalNY - NOWOGarDrOZKŁaD JaZDY PKP
Telefony alarmowe
Policja  - 997, 112
Komisariat Policji Nowogard - 91 57 92 316
Straż pożarna  - 998
Posterunek PSP Nowogard - 91 39 20 118
Pogotowie ratunkowe - 999
Stacja Pogotowia Ratunkowego 
w Nowogardzie - 91 43 26 103
Pogotowie gazowe  - 992
Pogotowie energetyczne - 991
Pogotowie wodn.-kanal. (PUWiS) 
 - 91 392 07 11; 994

Dyżur nocny
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna   
 - 91 39 78 430; 
 609 361 999; 
 665 283 928

Przychodnie - poradnie
Szpital - centrala - 91 392 13 56
Praxis - SZOZ - 91 392 07 87
Praxis - Centrum 
okulistyczno-optyczne - 91 39 27 272
POZ Przychodnia przyszpitalna  
 - 91 392 18 00; 
 91 392 18 06
Medyk - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - M. Drobińska - 91 392 59 43
NZOZ “Sanus” - 91 392 69 60
NZOZ “Pro-med” - 91 392 67 40
NZOZ “Leks” - 91 392 25 25
NZOZ “Baby-med”  - 91 392 60 13
Mardent - gabinety lekarskie  
 - 91 392 26 33
Revital - Ośrodek Rehabilitacji 
i Odnowy Biologicznej - 91 392 14 67; 
 609 456 577
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne 
 - 91 392 09 26
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
dzieci, młodzieży i ich rodzin 
 - 91 392 07 43
Warsztaty terapii zajęciowej - 91 392 52 82
Zakład domowej opieki długoterminowej - 
91 39 26 531; 
 509 142 650
Stomatologia
Praxis - Centrum stomatologiczne  
 - 91 392 69 99
Pracownia protetyki stomatologicznej - 
Danuta Drapikowska 91 392 68 70
Protetyka stomatologiczna 
- Elżbieta Wysocka 
i Kazimierz Trojanowski - 91 392 61 07
“Nowo-dental” B. Szulejko  
 - 91 392 14 67
“Dental - med”  - 91 392 20 98
 504 069 800
Lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz  
 - 91 392 50 03; 
 603 705 630
Lek. Stom. Andrzej Rynkiewicz
pogotowie stomatologiczne - 607 771 777
lek. Stom. D. Wałęga - Bąk - 604 441 609
lek. stom. A Mogilnicka - 506 606 955
lek. stom. E. Rosa - 532 512 703
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 601 736 804

Urzędy
Urząd Miejski  
 - 91 392 62 00
Biuro Obsługi Interesanta w UM  
 - 91 392 62 14
Biuro Rady w UM - 91 392 62 10

Urząd Stanu Cywilnego - 91 392 62 30
Wydział Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środow. 
 - 91 392 62 43
Wydział spraw społecznych i obywatelskich
Meldunki - 91 392 62 13
Dowody osobiste - 91 392 62 15
Zarządzanie kryzysowe - 91 392  62 34
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
Geodezji i Rolnictwa - 91 392 62 26
Wydział Rozwoju Lokalnego, 
Funduszu, Kultury i Sportu - 91 392 62 93
Wydział Inwestycji i Remontów  
 - 91 392 62 41
Biuro Podatków i Opłat - 91 392 62 17
Referat Edukacji - 91 392 54 64
Zarząd Budynków Komunalnych  
 - 91 392 62 67
Powiatowy Urząd Pracy f/Nowogard 
 - 91 392 13 76
 91 392 18 13
Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii - 91 392 11 18
w nagłych wypadkach - 609 740 647

Wydział Komunikacji
Rejestracja pojazdów - 91 579 27 02
Prawo jazdy - 91 579 27 03
Fax - 91 392 18 52

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik - Dorota Maślana - 91 392 62 48
Świadczenia rodzinne
- A. Lalik  - 91 392 62 68
Dział usług opiekuńczych 
- B. Ziółkowska - 91 392 02 00

Poczta
ul. 3 Maja - 91 392 13 00
 91 392 11 83
ul. Warszawska - 91 392 08 34

Nadleśnictwo Nowogard - 91 392 06 40
Zakład karny Nowogard - 91 432 66 00

Gabinety weterynaryjne
Danuta Czerwińska
ul. J. Wybickiego 2 - 91 392 37 86
Animal-Vet
ul. Zielona - 666 135 133
Janusz Soroka
ul. L. Okulickiego 6  - 570 656 616
Zdzisław Truszyński
ul. T. Kościuszki 21 - 91 392 18 01
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 38 - 91 392 08 14
Szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1 - 91 392 6 2 70
Szkoła Podstawowa nr 2 - 91 392 6 2 74
Szkoła Podstawowa nr 3 - 91 392 6 2 91
Szkoła Podstawowa nr 4 - 91 392 3 0 28
SP w Długołęce - 91 391 04 92
SP w Orzechowie - 91 391 09 94
SP w Strzelewie - 91 391 02 24
SP w Żabowie - 91 391 06 94
SP w Błotnie - 91 391 01 90
SP w Wierzbięcinie - 91 291 07 95
I Liceum Ogólnokształcące - 91 392 02 13
Liceum Ogólnokształcące nr II - 91 392 51 07
ZSP im. Stanisława Staszica - 91 392 11 62
Prywatne Publiczne Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych; 
Niepubliczna Szkoła Policealna  
 - 91 392 66 91
Prywatne Liceum Ogólnokształcące
 Zaoczne Centrum Edukacji Zdroje  
 - 91 392 54 94

Prywatne Policealne Studium Zawodowe  
 - 91 392 21 81
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  
 - 91 392 01 08

Przedszkola i żłobki
Przedszkole nr 1
ul. Żeromskiego - 91 392 62 86
Przedszkole nr 3
ul. J. Poniatowskiego - 91 392 62 88
Przedszkole nr 4
ul. T. Kościuszki - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole
ul. Zielona - 91 392 66 91; 
 505 388 292
Artystyczne Przedszkole 
Kraina Fantazjiul. Gen. J. Bema - 660 797 838
“Promyczek” Specjalistyczny 
punkt przedszkolny, 
ul. Boh. Warszawy - 609 931 469
Niepubliczny Żłobek "Maluszkowo”
ul. ks. Racibora - 534 015 943
Niepubliczny “Malinowy Żłobek”
ul. Boh. Warszawy - 604 873 917

Kultura
Miejska Biblioteka Publiczna  
Dyrektor - 91 392 62 60
Czyt. dla dorosłych - 91 392 62 61
Nowogardzki Dom Kultury  
Sekretariat - 91 392 62 83
Biuro kina/ dział imprez i promocji 
 - 91 392 57 79
Kasa - 91 392 62 62

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP - 91 392 63 70; 
 506 08 13 28
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego   
 - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej  
 - 91 392 15 92

Usługi pogrzebowe 
J. Furmańczyk, Zakład Pogrzebowy  
 - 91 392 17 67
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  
 - 692 354 065
MEMORIS Grzegorz Śmigiel - 693 230 190

apteki
Centrum Zdrowia
ul. 700-lecia - 91 576 21 39
Majowa
ul. 3 Maja - 91 307 07 08
Cefarm
ul. Plac Wolności - 91 392 02 03
Cardia
ul. 700 - lecia - 91 392 13 30
Niebieska
ul. 15 Lutego - 91 432 61 77
Asa
ul. Warszawska - 91 392 04 94
Niebieska 2
ul. Kościuszki - 91 579 08 30
Nowa Farmacja
ul. Bohaterów Warszawy - 91 573 04 37

Taksówki - 91 392 02 60

Pomoc drogowa
Grzegorz Irzymski - 91 392 24 02
 601 893 944
Andrzej Słomski - 665 770 442
Krzysztof Pietrzak - 601 938 293
R&J MIX - 608 731 620

Urząd Gminy
Wójt - 91 391 03 90
Kierownik USC, St. ds. obywatelskich
 i ewidencji ludności  - 508 499 549
St. ds. podatków i opłat  - 508 499 661
St. ds. zarządzania kryzysowego, obrony cy-
wilnej i ochrony środowiska  - 508 499 580
Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami  
 - 508 499 247
St. ds. obsługi organów Gminy, działalności 

gospodarczej, kultury i zdrowia  - 508 499 567
St. ds. funduszy zewnętrznych, promocji, 
turystyki i sportu  - 508 499 620
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik Anna Kaliczyńska - 508 499 534
Pracownicy socjalni - 508 499 561
 508 499 483
Asystent rodziny Patrycja Bielej - 508 499 621
Gminna Biblioteka Publiczna
Kierownik Krzysztof Górecki - 91 391 03 05

Szkoła Podstawowa im. B. Malinowskiego
Dyrektor Tatiana Olbert - 91 391 03 89
Sekretariat - 91 391 03 80
Przychodnie
NZOZ “Proximus” - 91 391 03 10
Punkt apteczny - 91 391 16 11
Poczta - 91 391 03 23
Parafia pw. NP NMP w Osinie - 91 391 03 86

INFOrmaTOr lOKalNY - OSINa

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 11 III – 9 VI 2018

Aktualizacja wg stanu na 13 IV 2018

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

5:01 II
1

PR - R
88641

j  a  b  y

Wyszomierz 5:06, Osina 5:10, Mosty 5:16, Goleniów 5:24, Kliniska 5:33, Szczecin Dąbie 5:43, Szczecin
Zdroje 5:47, Szczecin Port Centralny 5:55 Szczecin Główny 6:00 
~ 1-5 / 2 IV, 1 V, 3 V, 31 V;

6:39 II
1

PR - R
88643

j  a  b  y

Wyszomierz 6:45, Osina 6:49, Mosty 6:54, Goleniów 7:03, Kliniska 7:14, Szczecin Dąbie 7:24, Szczecin
Zdroje 7:27 Szczecin Główny 7:41 
~ 1-6 / 2 IV, 1 V, 3 V, 31 V;

7:47 I
3

PR - R
88645

j  a  b  y

Wyszomierz 7:52, Osina 7:56, Mosty 8:02, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:08, Goleniów 8:25, 
Kliniska 8:35, Szczecin Dąbie 8:45, Szczecin Zdroje 8:55 Szczecin Główny 9:06 
~ 11 III-6 V;

7:48 II
1

PR - R
88622

j  a  b  y

Żabowo 7:55, Płoty 8:05, Baszewice 8:12, Gryfice 8:18, Gąbin 8:29, Trzebiatów 8:34, Bieczyno 
Pomorskie 8:40, Karcino 8:44, Głowaczewo 8:48, Stary Borek 8:52, Kołobrzeg Stadion 8:58

Kołobrzeg 9:04 ~ 12 III-5 V 1-6 / 14 III, 20 III, 22 III, 2 IV, 1 V, 3 V;

7:49 II
1

PR - R
88622

j  a  b  y

Żabowo 7:56, Płoty 8:06, Baszewice 8:13, Gryfice 8:19, Gąbin 8:30, Trzebiatów 8:35, Bieczyno 
Pomorskie 8:41, Karcino 8:45, Głowaczewo 8:49, Stary Borek 8:53, Kołobrzeg Stadion 8:59

Kołobrzeg 9:04 ~ 14 III; 20 III; 22 III;

7:52 BUS PR - R
88622
g  j

Żabowo 8:03, Płoty 8:19 0   j   a   b   y, Baszewice 8:35, Gryfice 8:42, Gąbin 8:52, Trzebiatów 8:57, 
Bieczyno Pomorskie 9:07, Karcino 9:11, Głowaczewo 9:15, Stary Borek 9:19, Kołobrzeg Stadion 9:25

Kołobrzeg 9:30 ~ 7 V-9 VI 1-6 / 31 V;
g = na odcinku Nowogard - Płoty

8:18 II
1

PR - R
88645

j  a  b  y

Wyszomierz 8:23, Osina 8:27, Mosty 8:33, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:39, Goleniów 8:59, 
Kliniska 9:15, Szczecin Dąbie 9:25, Szczecin Zdroje 9:28 Szczecin Główny 9:40 
~ 7 V-9 VI;

9:23 II
1

PR - R
88624
REGA

j  a  b  y

Płoty 9:38, Gryfice 9:50, Trzebiatów 10:09, Kołobrzeg Stadion 10:26 Kołobrzeg 10:30 

~ 11 III-6 V 67 + 2 IV, 1 V, 3 V;

9:27 BUS PR - R
88624
REGA
g  j

Płoty 9:53 0   j   a   b   y, Gryfice 10:14, Trzebiatów 10:29, Kołobrzeg Stadion 10:46

Kołobrzeg 10:50 ~ 12 V-9 VI 67 + 31 V;
g = na odcinku Nowogard - Płoty

10:18 II
1

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:23, Osina 10:27, Mosty 10:33, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:39, Goleniów 10:56, 
Kliniska 11:05, Szczecin Dąbie 11:15, Szczecin Zdroje 11:18, Szczecin Port Centralny 11:26

Szczecin Główny 11:31 ~ 7 V-9 VI;

10:25 II
1

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:31, Osina 10:35, Mosty 10:40, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:47, Goleniów 11:04, 
Kliniska 11:21, Szczecin Dąbie 11:31, Szczecin Zdroje 11:34, Szczecin Port Centralny 11:42

Szczecin Główny 11:47 ~ 11 III-6 V / 14 III, 22 III, 26 III;

10:26 II
1

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:31, Osina 10:35, Mosty 10:41, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:47, Goleniów 11:05, 
Kliniska 11:22, Szczecin Dąbie 11:32, Szczecin Zdroje 11:35, Szczecin Port Centralny 11:43

Szczecin Główny 11:48 ~ 14 III; 22 III; 26 III;

11:49 II
1

PR - R
88626

POMERANIA
j  a  b  y

Żabowo 11:57, Płoty 12:06, Baszewice 12:13, Gryfice 12:19, Gąbin 12:29, Trzebiatów 12:35, Bieczyno 
Pomorskie 12:41, Karcino 12:44, Kołobrzeg Stadion 12:55 Kołobrzeg 13:00 
~ 11 III-6 V;

11:53 BUS PR - R
88626

POMERANIA
g  j

Żabowo 12:04, Płoty 12:20 0   j   a   b   y, Baszewice 12:35, Gryfice 12:42, Gąbin 12:52, 
Trzebiatów 12:58, Bieczyno Pomorskie 13:04, Karcino 13:07, Kołobrzeg Stadion 13:18

Kołobrzeg 13:23 ~ 7 V-9 VI;
g = na odcinku Nowogard - Płoty

13:47 II
1

PR - R
88628

j  a  b  y

Żabowo 13:55, Płoty 14:04, Baszewice 14:25, Gryfice 14:31, Gąbin 14:42, Trzebiatów 14:47, Bieczyno 
Pomorskie 14:53, Karcino 14:57, Głowaczewo 15:01, Stary Borek 15:05, Kołobrzeg Stadion 15:11

Kołobrzeg 15:15 ~ 12 III-4 V 1-5 / 2 IV, 1 V, 3 V;

13:51 BUS PR - R
88628
g  j

Żabowo 14:02, Płoty 14:18 0   j   a   b   y, Baszewice 14:35, Gryfice 14:42, Gąbin 14:52, 
Trzebiatów 14:57, Bieczyno Pomorskie 15:03, Karcino 15:07, Głowaczewo 15:11, Stary Borek 15:15, 
Kołobrzeg Stadion 15:21 Kołobrzeg 15:25 
~ 7 V-8 VI 1-5 / 31 V;
g = na odcinku Nowogard - Płoty
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godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

14:30 II
1

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 14:35, Osina 14:39, Mosty 14:45, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:51, Goleniów 15:08, 
Kliniska 15:21, Szczecin Dąbie 15:30, Szczecin Zdroje 15:34 Szczecin Główny 15:47 
~ 11 III-6 V / 1 IV;

15:08 II
1

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 15:13, Osina 15:17, Mosty 15:23, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:29, Goleniów 15:49, 
Kliniska 15:59, Szczecin Dąbie 16:09, Szczecin Zdroje 16:15 Szczecin Główny 16:27 
~ 7 V-9 VI;

16:04 II
1

PR - R
88630

j  a  b  y

Żabowo 16:11, Płoty 16:22, Baszewice 16:29, Gryfice 16:36, Gąbin 16:46, Trzebiatów 16:51, Bieczyno 
Pomorskie 16:57, Karcino 17:01, Głowaczewo 17:05, Stary Borek 17:09, Kołobrzeg Stadion 17:15

Kołobrzeg 17:19 ~ 11 III-6 V / 1 IV;

16:20 BUS PR - R
88630
g  j

Żabowo 16:31, Płoty 16:47 0   j   a   b   y, Baszewice 17:06, Gryfice 17:13, Gąbin 17:23, 
Trzebiatów 17:29, Bieczyno Pomorskie 17:42, Karcino 17:46, Głowaczewo 17:50, Stary Borek 17:54, 
Kołobrzeg Stadion 18:00 Kołobrzeg 18:04 
~ 7 V-9 VI;
g = na odcinku Nowogard - Płoty

16:42 II
1

PR - R
88651
REGA

j  a  b  y

Wyszomierz 16:48, Osina 16:52, Mosty 16:57, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:03, Goleniów 17:21, 
Kliniska 17:32, Szczecin Dąbie 17:41, Szczecin Zdroje 17:45, Szczecin Port Centralny 17:53

Szczecin Główny 17:57 ~ 11 III-6 V;

17:12 II
1

PR - R
88651
REGA

j  a  b  y

Wyszomierz 17:17, Osina 17:21, Mosty 17:27, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:33, Goleniów 17:50, 
Kliniska 17:59, Szczecin Dąbie 18:10, Szczecin Zdroje 18:19, Szczecin Port Centralny 18:28

Szczecin Główny 18:32 ~ 7 V-9 VI;

18:01 II
1

PR - R
88632

j  a  b  y

Żabowo 18:08, Płoty 18:18, Baszewice 18:30, Gryfice 18:37, Gąbin 18:47, Trzebiatów 18:52, Bieczyno 
Pomorskie 18:58, Karcino 19:02, Głowaczewo 19:06, Stary Borek 19:10, Kołobrzeg Stadion 19:16

Kołobrzeg 19:20 ~ 11 III-6 V;

18:35 BUS PR - R
88632
g  j

Żabowo 18:46, Płoty 19:02 0   j   a   b   y, Baszewice 19:18, Gryfice 19:25, Gąbin 19:35, 
Trzebiatów 19:40, Bieczyno Pomorskie 19:46, Karcino 19:50, Głowaczewo 19:54, Stary Borek 19:58, 
Kołobrzeg Stadion 20:04 Kołobrzeg 20:09 
~ 7 V-9 VI;
g = na odcinku Nowogard - Płoty

18:41 II
1

PR - R
88653

POMERANIA
j  a  b  y

Wyszomierz 18:46, Osina 18:50, Mosty 18:56, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:02, Goleniów 19:19, 
Kliniska 19:29, Szczecin Dąbie 19:38, Szczecin Zdroje 19:42, Szczecin Port Centralny 19:50

Szczecin Główny 19:54 ~ 11 III-6 V;

18:46 I
3

PR - R
88653

POMERANIA
j  a  b  y

Wyszomierz 18:51, Osina 18:55, Mosty 19:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:07, Goleniów 19:24, 
Kliniska 19:35, Szczecin Dąbie 19:45, Szczecin Zdroje 19:49 Szczecin Główny 20:01 
~ 7 V-9 VI;

20:20 BUS PR - R
88634
g  j

Żabowo 20:31, Płoty 20:47 0   j   a   b   y, Baszewice 21:13, Gryfice 21:20, Gąbin 21:30, 
Trzebiatów 21:36, Bieczyno Pomorskie 21:42, Karcino 21:45, Głowaczewo 21:50, Stary Borek 21:53, 
Kołobrzeg Stadion 21:59 Kołobrzeg 22:04 
~ 7 V-9 VI 1-6 / 31 V;
g = na odcinku Nowogard - Płoty

20:22 II
1

PR - R
88634

j  a  b  y

Żabowo 20:29, Płoty 20:39, Baszewice 20:46, Gryfice 20:53, Gąbin 21:03, Trzebiatów 21:09, Bieczyno 
Pomorskie 21:15, Karcino 21:19, Głowaczewo 21:23, Stary Borek 21:27, Kołobrzeg Stadion 21:33

Kołobrzeg 21:37 ~ 12 III-5 V 1-6 / 2 IV, 1 V, 3 V;

22:03 II
1

PR - R
88636

j  a  b  y

Płoty 22:18, Gryfice 22:30, Trzebiatów 22:45, Kołobrzeg Stadion 23:02 Kołobrzeg 23:07 

~ 11 III-6 V 1-57;

22:07 BUS PR - R
88636
g  j

Płoty 22:33 0   j   a   b   y, Gryfice 22:54, Trzebiatów 23:09, Kołobrzeg Stadion 23:26

Kołobrzeg 23:30 ~ 7 V-8 VI 1-57;
g = na odcinku Nowogard - Płoty
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objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
g - zastępcza komunikacja autobusowa / rail 

replacement bus service
j - tylko 2 klasa / 2nd class seats only

a - wagon dostępny dla osób poruszających 
się na wózkach / wagon accessible to 
people moving on wheelchairs

b - wagon przystosowany do przewozu 
rowerów - liczba miejsc ograniczona / 
wagon adopted to the transport of 
bicycles – limited number of places

= - przewóz rowerów niemożliwy / carriage of
bicycles is not available

objaśnienia znaków / symbols
y - klimatyzacja / air conditioning

0 - zmiana usług na trasie pociągu / change 
services on the route

~ - terminy kursowania / days of operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.polregio.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased on each train, consistent with the 
terms specified by the carrier.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Carriers 
are responsible for commercial data of trains.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Infoline numbers to individual carriers:
PR - 703 20 20 20 (24h) opłata 1.29 zł/min. połączenia, 
realizator usługi Progress Plus S.C.  / 703 20 20 20 (24h) 
charge of PLN 1.29 gross/min. of each call, service provider: 
Progress Plus S.C. 
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KU
Po

n
 

Imię i nazwisko .......................................................................................  tel. ...............................................................  

ROZWIĄZANIE .................................................................................................................................................................
Kupon wraz z rozwiązaniem należy dostarczyć do redakcji. Spośród nadesłanych kuponów zostanie wyloso-

wana nagroda książka ufundowana przez Wydawnictwo Zapraszamy   pn-pt 8:00-18:00

Dewocjonalia - stoisko w sklepie

poleca
Różańce, 
Lichtarze

                Świece do chrztu, itp.

KrZYŻÓWKa Dziennika

Pionowo: 
1. aromatyczna przyprawa 
2. szkliwo 
3. magistrat 
4. schronił się w obcym kraju 
5. cios 
6. między parami a trójką w pokerze 
7. śmiech 
8. żartobliwy wiersz 
9. Chaczaturian 
10. dobranockowy niedźwiadek 
11. czystość na pokładzie 
12. przecina rzędną 
13. jednostka masy, 1/16 funta 
14. relaksowy koniec tygodnia 
15. dopływ Mozeli 
16. źródło 
17. otwór w pokładzie statku 
18. kostium plażowy 
19. waćpani 
20. błotniste kałuże 
21. za Uralem 
22. najstarsza epoka jury 

23. dawne „kajdany” 
24. zespół zakładów przemysłowych 
25. łowieckie zawołanie myśliwych 
26. stary wyjadacz 
27. dawny budowniczy 
28. stolica Tybetu 
29. miasto w Argentynie 
30. marcowe tragiczne dla Cezara 
31. czarna opiekunka Nel 
32. nalot na denku tłoka 
33. drapieżna ryba z wąsami 
34. grecka litera 
35. radioaktywny izotop wodoru 
36. persymona 
37. Jakow, pianista radziecki 

Poziomo: 
38. może być wrażliwa 
39. organizator 
40. bardzo twardy metal 
41. jednostka długości równa 25.4 
mm 
42. ... Sumac, piosenkarka 

43. Cyganka Kraszewskiego 
44. naga ideologia 
45. lek o działaniu neutralizującym 
46. Otto (1813-65), pisarz niem., re-
alista 
47. bezładna mieszanina, zlepek 
48. mały nóż chirurgiczny 
49. ptak z rzędu blaszkodziobych 
50. „wyspa” zieleni na pustyni 
51. pionowe przedłużenie burty 
statku wystające ponad górny po-
kład 
52. futerkowe zwierzaki 
53. ajer, roślina do majenia 
54. żałosny głos 
55. ponoć jest najlepszą obroną 
56. angielskie piwo 
57. chmara owadów 
58. dawany biednemu 
59. z fajką 
60. pracownik nadleśnictwa 
61. odchylenie od normy 
62. niańka, służąca w Indiach 

63. pstrąg lub węgorz 
64. kierowany wydech 
65. przesadna dbałość o czystość ję-
zyka 
66. Laszlo, poeta węgierski 
67. świt 
68. muzyczna para 
69. nowela A. Mieszkowskiego 
70. daleki skok 
71. gat. myszy 
72. belgijski konstruktor znanego re-
wolweru 
73. polski aparat fotograficzny 
74. gorący napój na śniadanie 
75. nierząd 
76. Salomon wysłał tam okręty po 
złoto 
77. dawniej danina dla zwycięzcy

PODPOWIEDŹ: ALUSAL, ARAM, 
KAKI, OFIR, OHAR, ZAK

B
A
N
E
R
Yoraz inne

WYDRUKI
WIELKOFORMATOWE

e-mail: gra�k@domjudy.pl

NA
JT
AN
IE
J

z projektem 

z dostarczeniem

tel. 91 577 2007

rozwiązanie krzyżówki dla 
dorosłych : Milczenie stroi kobie-
ty

Angelika Konior, Maria Sowiń-
ska, Pelagia Feliksiak, Paweł Raj-
szer, Martyna Grenda, Anita Bu-
dzich, Paweł Galus, Christiana Sy-
fert, Natalia Furmańczyk, Agniesz-
ka Skowrońska, Zofia Karbowiak, 
Urszula Kaczmarek, Zdzisława 
Chocian, Halina Stefańska, Jadwi-
ga Patecka, Sławomir Skowroński, 
Szymon Rybarczyk, Renata Wier-
talak, Danuta Skowron, Anna Ko-
tynia, Aneta Tamborska, Jolanta 
Kozioł, Henryk Poncak

Nagroda książkowa: Pelagia 
Feliksiak

Zwycięzcy prenumerata 
Agnieszka Skowrońska, Christia-
na Syfert

GAZETY dla zwycięzców loso-
wania do odebrania w redakcji, 
ul. Boh. Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Kacper Skowroński, Lilka Felik-

siak, Wojtek Patecki, Kamil Felik-
siak, Igor Nadzieja, Igor Grenda, 
Nadia Grenda

Zwycięzca: Igor Nadzieja
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Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGUlarNa lINIa mI KrO BU SO Wa SerOCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40

Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)

Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D

Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 

7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

regularna linia meTrO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYK - linia regularna 
 Tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firma	Usługowo-	Handlowa	Adam	Fedeńczak
Tel 91 39 26 925, 502 026 999

ND- SZCZeCIN 4:50(D), 5:55(E), 6:40(7), 6:55(D), 7:25(7), 7:50(D), 8:00(E), 8:20(7), 
8:35(D), 9:10(E,7), 10:05(E), 10:35(E,7), 11:31(D),  11:40(7), 12:10(E), 12:20(7), 
12:55(D,7), 13:10(D), 13:20(E,7), 14:05(D), 14:20(E,7), 15:40(D), 16:05(7), 16:20(E,7), 
16:50(D), 17:50(E,7), 18:20(E,7)
SZCZeCIN- ND 6:10(D), 7:30(E), 8:30(D,7), 9:00(7,R), 9:25(E), 10:05(D,7), 10:35(E,7), 
11:40(E), 12:10(D), 12:25(E,7), 13:20(7), 13:35(D), 13:50(E,7,R), 14:35(D), 14:50(E,7), 
15:15(D,7), 15:55(D), 16:15(6,7), 16:35(D), 17:40(D,7), 18:05(E,7,R), 19:15(D), 19:40(E,7), 
20:15(E,7)
ND- reSKO 6:30(S), 7:50(S), 10:10(7), 12:30(S), 14:30(S), 15:10(E), 19:15(E)
reSKO- ND 6:45(7,SZ), 7:10(S), 7:15(E,SZ), 8:30(S), 11:35(7,SZ), 13:00(S), 15:05(S), 
15:40(E,7,SZ)
GOlCZeWO- ND 7:10(S), 13:30(S), 14:45(S)
ND- GOlCZeWO 7:50(S), 14:15(S), 15:30(S)
ND- STarGarD 6:50(D), 10:15(D), 13:40(D)
STarGarD- ND 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
ND- DOBra- ŁOBeZ- PŁOTY- GrYFICe 6:00(D)
ND- SŁaJSINO- raDOWO- ŁOBeZ 6:35(D)
ŁOBeZ- DOBra- ND 15:00(D)
ŁOBeZ- SŁaJSINO- ND 15:35(D)

D- kursuje od pon. Do pt. Oprócz świąt
E- kursuje od pon. Do soboty oprócz świąt
S- kursuje w dni nauki szkolnej
R- kurs do Reska
SZ- kurs do Szczecina
6- kursuje w soboty
7- kursuje w niedziele

rOZKŁaD JaZDY BU SÓW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
re dak cja: marek Słomski prezes,	Marcin	Simiński	redaktor naczelny, 

rafał Kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca
ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

rozkład jazdy komunikacji miejskiej
Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 7:05 8:05 11:10 12:15 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 7:06 8:06 11:11 12:16 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 7:08 8:08 11:13 12:18 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 7:09 8:10 11:14 12:19 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:11 8:12 11:16 12:21 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:12 8:14 11:17 12:22 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:13 8:15 11:18 12:23 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:15 8:17 11:20 12:25 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < < 8:18 < 12:27 < < 16:07 < <
10 Dworzec PKS < < < < < < < < < < <
11 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:16 8:19 11:21 12:29 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
12 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:17 8:20 11:22 12:30 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
13 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:18 8:21 11:23 12:31 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
14 ul. Ogrodowa < 6:20 < < 11:25 12:33 13:45 15:10 16:13 17:10 <
15 ul. Poniatowskiego < 6:21 < < 11:26 12:34 13:46 15:11 16:14 17:11 <
16 ul. Żeromskiego 5:42 6:22 7:20 8:23 11:27 12:35 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
17 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:23 7:21 8:24 11:28 12:36 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
18 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:24 7:22 8:25 11:29 12:37 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02
19 ul. Radosława 5:45 6:25 7:27 8:26 11:35 12:40 13:55 15:17 16:20 17:15 18:03

 OS. BEMA –  UL. KOŚCIUSZKI 36 -  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

z powrotem
POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 26 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:28 8:39 11:45 12:50 14:30 15:30 16:30 17:25 18:10
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:29 8:40 11:46 12:51 14:31 15:31 16:31 17:26 18:11
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:31 8:42 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:33 8:44 11:48 12:53 14:33 15:33 16:33 17:28 18:13
5 ul. Ogrodowa < 6:35 7:35 8:46 11:50 12:55 < 15:35 16:35 17:30 <
6 ul. Poniatowskiego < 6:36 7:36 8:47 11:51 12:56 < 15:36 16:36 17:31 <
7 ul. 700 Lecia 5:49 6:38 7:38 8:49 11:53 12:58 14:35 15:38 16:38 17:33 18:15
8 ul. 5-go Marca 5:51 6:40 7:40 8:51 11:55 13:00 14:37 15:40 16:40 17:35 18:17
9 ul. Kościuszki 36 5:53 6:42 7:42 8:53 11:57 13:02 14:39 15:42 16:42 17:37 18:19

10 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:43 7:43 8:54 11:58 13:03 14:40 15:43 16:43 17:38 18:20
11 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:44 7:44 8:55 11:59 13:04 14:41 15:44 16:44 17:39 18:21
12 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:45 7:45 8:56 12:00 13:05 14:42 15:45 16:45 17:40 18:22
13 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:46 7:46 8:57 12:01 13:06 14:43 15:46 16:46 17:41 18:23
14 ul. Bema 9 5:58 6:47 7:47 8:58 12:02 13:07 14:44 15:47 16:47 17:42 18:24
15 Osiedle Bema 5:59 6:48 7:48 8:59 12:03 13:11 14:45 15:48 16:48 17:43 18:25

OBJAŚNIENIA:

 UL. RADOSŁAWA –  UL. KOŚCIUSZKI 36 –   OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM
SZ 25

1
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

 DWORZEC PKS – OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM
SZ 25

1
E, F

1 Osiedle Bema 9:00
2 ul. Bema 1 9:01
3 ul. Armii Krajowej 17 9:03
4 ul. Kościuszki 36 9:04
5 ul. Wojska Polskiego 4 9:05
6 ul. Kościelna 9:06
7 Dworzec PKS 9:08

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

LP Dworce i przystanki

 OS. BEMA –  DWORZEC PKS

OS. Bema – Ul. KOŚCIUSZKI 36 - Ul. raDOSŁaWa

Ul. raDOSŁaWa – Ul. KOŚCIUSZKI 36  - OS. Bema

DWOrZeC PKS - OS. Bema OS. Bema - DWOrZeC PKS

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
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FIRMA JOGA  •  ul. Górna 4  •  72-200 Nowogard  
 Tel./Fax 91 39 25 501  •  695 100 700  •  695 400 600

Wyposaż swój dom w OKNA PCV 
o najwyższym standarcie światowym, 

dzięki którym obniżysz koszty ogrzewania
z profilu 

ALPHALINE  
profil 6 komorowy w kl. A
z wkładem termicznym 
i uszczelką środkową 
gwarantującą doskonałą 
szczelność

Do produkcji okien 

nie stosujemy pro�lii

z recyklingu !!!

i wysokiej jakości
OKUCIA MACO

Ponad 22 lat doświadczenia w produkcji okien. ZAUFAJ specjalistom! 

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
8.00 – 20.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 8.00 – 16.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

PIASEK, PIASEK PRZESIEWANY, 
ŻWIR, CZARNOZIEM, POSPÓŁKĘ 

 ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 265 607
792 707 943
z dowozem do Klienta

 

Firma MIK-TRANS 
z Goleniowa 

zatrudni 
kierowcę 

kat. C+E 
w przewozach 

międzynarodowych. 

Tel. 609 557 355

Kancelaria 
Radcy Prawnego  
r.pr. Agnieszka Warian  

 
ul. Wojska Polskiego 3  

I piętro  pok. 117   
Nowogard  

czynne pn-pt od 9 do 17 
 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  

po wcześniejszym umówieniu 
telefonicznym 

Kancelaria udziela 
 bezpłatnych porad prawnych 

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721



POLSKI 
WYDAWCA
Dom Judy sp. z o.o.

Dominikana, Kuba, Chiny, Indie
Wyspy Kanaryjskie, Cypr, Włochy, 

Grecja, Maroko, Bułgaria, Chorwacja 

Fatima 
23.06 - 8.07.2018

SINBAD - codziennie z Nowogardu
Bilety na przejazdy zagraniczne

Śmigłowiec zabrał pacjenta z zawałem  •  3 Maja ogołocone

reklama

reklama

Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

Piątek 
4 maja 2018 r. 
Nr 34 (2662)
nakład 3000 
Rok XXV   ISSN 1897-2640 

Cena 2,00 zł 
(w tym 5% VAT)

Firma z branży rolnej  Sprzedaż 
nawozów

Kontakt: 600 374 274

1. ASL- 80 kg N i 90 kg S 
    (zamiennik RSM)
- cena 110 zł za tonę w Redle
- cena 130 zł za tonę z dowozem 
   do 30 km od Redła
- 1,38 zł za 1 kg azotu - najtańszy azot 
  na rynku !! (1 kg azotu z dowozem 1,63 zł)
2. AHSL-180 kg N i 60 kg S 
  (zamiennik RSM)
- cena 415 zł za tonę w Redle
- cena 435 zł za tonę z dowozem 
  do 30 km od Redła
3. Humus (zamiennik obornika):
- cena 45 zł z dostawą
- około 9 kg N, 7 kg P, 4 kg K
- ph-9 * Wszystkie podane ceny są cenami netto

4. Humus słomiany 
  (zamiennik obornika):
- cena 33 zł za tonę z dostawą
- około 6 kg N, 3 kg P, 7 kg K
- ph-9
5. Obornik bydlęcy:
-cena 45 zł z dostawą
6. NPK Garrest 
    (zamiennik gnojowicy):
- cena 30 zł z usługą rozlewania 
  do 10 km od Redła (możliwość 
   rozlewania w dalszych 
   lokalizacjach)
- około 6 kg N, 3 kg P, 3 Kg K

Firma z branży rolnej  

Usługi rolnicze

Kontakt: 600 374 274
* Wszystkie podane ceny są cenami netto

1. Opryskiwacz:
   - cena 55-50 zł za hektar (jednorazowy przejazd)
2. Kultywator:
   - cena 240-245 zł za hektar
3. Rozrzutnik razem z ładowarką - obornik/humus:
  - 5-8 ton- 85-80 zł za hektar
  - 10 ton- 105-100 zł za hektar
  - 15 ton- 155-150 zł za hektar 
  - 20 ton- 205-200 zł za hektar
4. Rozrzutnik razem z ładowarką - wapno:
  - do 5 ton- 85-80 zł za hektar

m
a

G
a

ZY
N

tel. 91 392 14 67
kom. 695 264 677

Nowogard, ul. 3 Maja 46 • www.nowodental.pl

sedacja gazem rozweselającym
stomatologia mikroskopowa

Kompleksowe leczenie dentystyczne
oferują w Klinice Nowo-Dental lekarze specjaliści:

stomatolog dziecięcy, periodontolog, chirurg,
stomatolodzy ogólni, implantolog

WIOSENNA PROMOCJA NA WYBIELANIE ZĘBÓW
ortodoncja, implanty
nowoczesna protetyka

Uwaga zmiany 
funkcjonowania 
KANCELARII 

RADOSŁAW GÓRSKI 
Dyżury w Nowogardzie 

odbywają się w kancelarii 
przy ul. 700 lecia 24/5 

w każdy wtorek i czwartek 
od 17.00 do 20.00, 

a w innych godzinach i terminach 
po telefonicznym uzgodnieniu. 

nowy nr tel. do biura w Nowogardzie: 
+48 91 578 49 01; +48 600 071 236

BUDMAT
HURTOWNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

TEL. 91 392 20 71  •  FAX. 91 392 68 50
ul. Boh. Warszawy 68b  •  e-mail: budmat@neostrada.pl

Zapraszamy na zakupy
z WIOSENNYMI PROMOCJAMI
Chemia budowlana: CEKOL, FAST, ARSANIT, ATLAS
Farby,  Gotowe gładzie,  Tynki
Suche zabudowy - REGIPS
Pustaki ścienne ceramiczne WIENERBERGER
Dachówki ceramiczne, cementowe
KORAMIK, CREATON, BRASS, ROBEN
Cement - GORAŻDZE Polska
Cegły budowlane, klinkierowe

czynne od pon. - pt. od godz. 7.00 -17.00  •  sob. od 7.00 - do 13.00

s. 7
s. 3

Firma MIK-TRANS 
z Goleniowa 

zatrudni 
kierowcę 

kat. C+E 
w przewozach 

międzynarodowych. 

Tel. 609 557 355

Przedsiębiorcy apelują o pomoc 

Tu potrzebny 
jest parking

Laury Cisowe, czyli 
„Lansowiada 2018”

Owinęli  
kościół  
biało-czerwoną

s. 5
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 Kronika policyjna

Śmigiel Ryszard

ŚR

KOMPLEKSOWE  USŁUGI
& ŚMIGIEL

Zakład Kamieniarski
- Nagrobki - Grobowce - Parapety - Schody

Kwiaciarnia
- Znicze - Kwiaty - Wiązanki - Wieńce

Tel. 601 595 069, 91 392 18 14
     e-mail: puhp.smigiel@wp.pl
   www.kamieniarstwo-smigiel.pl

Korzystając z naszych usług pogrzebowych zyskasz
-10%  RABATU  NA  USŁUGI  KAMIENIARSKIE

UL. CMENTARNA 3,  72-200 NOWOGARD

       Usługi Pogrzebowe 
        Grzegorz Śmigiel
- Trumny - Urny - Ekshumacje - Przewozy
         Obudowy - Krzyże - Tabliczki

Kontakt całodobowy: 693 230 190
      e-mail: memoris.zp@o2.pl
            www.memoris.eu

reklama

2018/04/25 
godz. 09:30 Policjanci WK KPP 

Goleniów zatrzymali Mariusza O 
lat 44 (zam. O powiat goleniow-
ski), podejrzanego o kradzież rur 
drenarskich na szkodę firmy Budi-
mex SA. Postępowanie prowadzi 
KPP Goleniów.

godz.16:02 Policjanci OPP 
Szczecin dokonali zatrzyma-
nia Mariana W. l. 33, zam. Nowo-
gard, podejrzewanego o dokona-
nie kradzieży z włamaniem w dn. 
18/19.04.2018r. do pomieszczeń 
gospodarczych przy ul. Magazy-
nowej w Nowogardzie. Postepo-
wanie prowadzi KP Nowogard.

godz.19:25 Policjanci RD KPP 
Goleniów ujawnili poszukiwania 
o ustalenie miejsca pobytu Urszu-
li W. lat 49, zam. Nowogard. Postę-
powanie prowadzi KPP Goleniów.

godz. 20:00 Poprzez przecię-
cie kłódki zabezpieczającej drzwi 
od pomieszczenia gospodarzcze-
go, dokonano kradzieży różnego 
rodzaju elektronarzędzi i sprzętu 
wędkarskiego. Suma strat w wyso-
kości 5 100 zł, na szkodę Wiesława 
W., zam.Nowogard i Radosława M. 
(zam.R.powiat łobezki).

Postępowanie prowadzi KP No-
wogard.

2018/04/26 
godz.14:47 Karol T. lat 23 (zam. 

R. powiat goleniowski) poszuki-
wany celem doprowadzenia do 

ZK Nowogard na podstawie naka-
zu wydanego przez SR Goleniów. 
Zatrzymany przez patrol OPI KP 
Nowogard. Postępowanie prowa-
dzi KP Nowogard. Po wpłaceniu 
kary grzywny w wysokości 500 zł, 
został zwolniony.

godz.14:49 Adam O. lat 23 
(zam. K. powiat goleniowski) po-
szukiwany celem doprowadzenia 
do ZK Nowogard na podstawie 
nakazu wydanego przez SR Gole-
niów.  Zatrzymany przez policjan-
tów OPP Szczecin. Postępowanie 
prowadzi KP Nowogard.

godz. 20:28 Nn. sprawcy po-
przez podważenie drzwi balkono-
wych włamali sie do wolnostoją-
cego domu w m. Kościuszki skąd 
ukradli pieniądze w kwocie 1000 
zł, srebrno i złotą bizuterię o war-
tości 1000 zł oraz klucze od miesz-
kania i od dwóch samochodów.

Łaczna suma strat 2150 zł na 
szkodę Emila i Karoliny G. Postę-
powanie prowadzi KP Nowogard.

2018/04/27
godz.11:14 Patrol OPI KP No-

wogard podczas kontroli drogo-
wej ujawnił, iż kierujący rowerem 
Robert J. lat 42 zam. Miętno .po-
wiat goleniowski znajduje się w 
stanie nietrzeźwości (0,98 mg/l), 
oraz posiada aktywny zakaz pro-
wadzenia rowerów wydany przez 
SR Goleniów. Postępowanie pro-
wadzi KP Nowogard.

godz. 15:06 Dobrosława P. Lat 
15, zam. Długołęka, powiat gole-
niowski, poszukiwana na podsta-
wie nakazu zatrzymania i dopro-
wadzenia do MOW w Jastrowiu 
wydanego przez SR Goleniów. Za-
trzymana przez patrol OPP Szcze-
cin. Postępowanie prowadzi KP 
Nowogard.

godz. 16:21 Patrol OPI KP No-
wogard podczas kontroli drogo-
wej ujawnił, iż kierujący rowerem 
Sebastian W. lat 43 zam.Nowo-
gard, powiat goleniowski, znajdu-
je się w stanie nietrzeźwości (0,55 
mg/l). Postępowanie prowadzi KP 
Nowogard.

2018/04/28
godz. 0:04 Patrol RD KPP Gole-

niów podczas kontroli drogowej 
w Nowogardzie, powiat goleniow-
ski ujawnił, że kierujący samocho-
dem osobowym Deawoo Lanos, 
Władysław W. lat 69, zam. Nowo-
gard, powiat goleniowski, znajdu-
je się pod wpływem alkoholu wy-
nik- 0,43 mg/l. Postępowanie pro-
wadzi KP Nowogard.

godz. 22:00 Patrol RD KPP Go-
leniów podczas kontroli drogo-
wej ujawnił, że kierujący rowerem 
Piotr T. Lat 35, zam. Nowogard, po-
wiat goleniowski, znajduje się pod 
wpływem alkoholu wynik- 0,28 
mg/l. Postępowanie prowadzi KP 
Nowogard.

KPP Golenów

ruszyła budowa w Warnkowie 

Chodnik jeszcze w tym roku
Rozpoczęła się budowa chodnika, jaki ma powstać w Warnkowie, ale także połączyć tę miej-
scowość z Nowogardem. Wykonawcą robót jest nowogardzka firma AZBUD.  

Na razie firma oznaczyła teren 
budowy i przystąpiła do koryto-
wania terenu, gdzie będzie prze-
biegał chodnik. Prace w pierw-
szym etapie skoncentrowano 
w samym środku wsi. Oprócz 
chodnika, powstaną przejścia dla 
pieszych oraz wjazdy do posesji. 

Przetarg na budowę chodni-
ka przeprowadził Zachodniopo-
morski Zarząd Dróg Wojewódz-
kich w Koszalinie (ZDDW), 

jako właściciel drogi i pobo-
cza, w miejsce którego powsta-
je chodnik. Przypomnijmy, że 
to jedna z inwestycji, której od 
lat domagali się nie tylko miesz-
kańcy Warnkowa. Niestety wy-
budowany zostanie tylko chod-
nik, co znacznie ograniczy funk-
cję komunikacyjną całej inwe-
stycji, zwłaszcza dla tych, którzy 
będą chcieli jeździć tędy rowe-
rem. Do tego, jak już się okazało 

po ogłoszeniu przetargu, chod-
nik nie zostanie doprowadzo-
ny do końca wsi, nie mówiąc już 
o jego skomunikowaniu z wia-
duktem w Karsku, co pozwoli-
łoby połączyć obie miejscowości 
z miastem. Jest jednak szansa, że 
ten brakujący fragment zosta-
nie dobudowany. Pod naciskiem 
mieszkańców Warnkowa i Kar-
ska oraz radnych, burmistrz zo-
bowiązał się, że gmina przygo-
tuje projekt budowy, a w dal-
szym etapie będzie rozmawiać z 
ZDDW o możliwości wspólnej 
realizacji tejże inwestycji. 

Budowa chodnika z Nowogar-
du do Warnkowa i przez wieś, 
będzie kosztować 762 tys. zł, z 
czego połowę na ten cel zabez-
pieczyli radni gminy Nowogard. 
Inwestycja ma zostać zakończo-
na na przełomie września i paź-
dziernika. 

MS
Fot. UM Nowogard 

Budowę chodnika w Warnkowie już rozpoczęto

Wyżył się ideologicznie na ulicy…?

3 Maja ogołocone z flag  
Z okazji majowych świąt 1 i 3 Maja oraz 2 maja - Dnia Fla-
gi, w całym mieście zawisły  na słupach zarządzanych przez 
UM narodowe sztandary.  Z jednym wyjątkiem, a jest nią 
ulica 3 Maja. 

Ulica 3 Maja jest jednym z 
trzech głównych ciągów komu-
nikacyjnych miasta. W dniach 
majowych świąt pozostałe głów-
ne trakty uliczne, czyli ul. Ar-
mii Krajowej dalej Warszawska, 
700 lecia, 15 Lutego oraz ulica 
Boh. Warszawy i Poniatowskie-
go zostały udekorowane przez 
Urząd Miejski flagami narodo-
wymi wiszącymi już 1 Maja.  Do 
tego zobowiązują władze samo-
rządowe odpowiednie ustawy.  
Niestety, ulica 3 Maja jeszcze w 
dniu 2 maja wyglądała tak jak na 
naszych zdjęciach - nie powie-
szono żadnej flagi na słupach z 
miejskimi uchwytami. Dlaczego 

burmistrz miasta zakazał służ-
bom komunalnym wieszania 
flag na ulicy 3 Maja, przy, któ-
rej to ulicy znajduje się pomnik 
Niepodległości? Pomnik zupeł-
nie zaniedbany w przeddzień 
święta Konstytucji Narodowej? 
Dlaczego burmistrz miasta nie 
nakazał choćby posprzątania te-
renu wokół tego zaniedbanego 
pomnika swoim służbom, któ-
re jednocześnie sprzątały tuż 
obok? (patrz zdjęcia).  Jako pra-
sa spełniająca swoje ustawowe i 
zwyczajowe funkcje mamy obo-
wiązek postawić te pytania. Co 
uczyniliśmy. 

sm
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W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reklama

reklama

reklama reklama

11 kg, 33 kg 
z propan butanem, 

propanem 
a także do zasilania 
wózków widłowych.

Zapraszamy 
do stałej współpracy 

tel. 606 930 398
 www.gazak.pl 

Wymiana butli

BaDaNIa 
PSYCHOlOGICZNe  

DLA KIEROWCÓW 
kat. C, C+E i D. 

Tel. 794 669 811

Auto naprawa
ul. Wojska Polskiego 13 

Tel. 662 091 018 
505 43 23 46

WYNaJmĘ  
HalĘ 

+ ZAPLECZE 155m2 
Tel. 600 954 709 

Zatrudnię kierowcę  
do rozwożenia posiłków 

(najlepiej emeryt). 

Tel. 601 58 40 56

Przedsiębiorcy apelują o pomoc 

Tu potrzebny jest parking
Przedsiębiorcy prowadzący działalność pod blokami w ciągu ul. Warszawskiej 14 i Armii 
Krajowej 51, domagają się budowy parkingu przy głównej drodze. Z taką petycją zgłosili się 
do władz miasta. Brak miejsc postojowych sprawia, że klienci omijają ich punkty handlowe, 
jadąc tam, gdzie można zostawić samochód.  

Co za tym idzie – przedsię-
biorcy tracą z tego powodu obro-
ty i zaczynają obawiać się o swo-
ją przyszłość, ale także zatrudnio-
nych przez siebie pracowników. 
Dlatego złożyli do władz mia-
sta petycję - za pośrednictwem 
radnej Lidii Bogus z klubu Part-
nerstwo i Rozwój, domagając się 
wybudowania parkingu wzdłuż 
głównej ulicy. Jak wskazują - 
miejsca jest dość- pod parking 
można wykorzystać część szero-
kiego pasa zieleni oddzielający 
budynek od ulicy Warszawskiej 

i dalej Armii Krajowej. Ich zda-
niem taka inwestycja wpłynie na 
poprawę warunków gospodaro-
wania dla nich samych, ale przy-
czyni się do rozwoju gospodar-
czego tej części miasta - zwłasz-
cza w obliczu rozbudowy drugiej 
części miasta - ul. Boh. Warszawy, 
gdzie następuje ostatnio koncen-
tracja handlu, na co niewątpliwie 
wpływ mają również dogodne 
miejsca parkingowe. Pomysł po-
piera przewodniczący Rady Piotr 
Słomski - o konieczności budowy 
w tym miejscu parkingu rozma-

wialiśmy w ramach naszego Sto-
warzyszenia Partnerstwo i Roz-
wój już od pewnego czasu - mówi 
Piotr Słomski - rozwiążą one nie 
tylko problem ułatwienia  dostę-
pu do, licznych w pasażu obu  bu-
dynków firm i instytucji, ale tak-
że uwolnią istotnie parkingi na 
zapleczu budynków, które z za-
sady powinny służyć głównie ich 
mieszkańcom. 

 O trudnej sytuacji przedsię-
biorców prowadzących działal-
ności przy ul. Warszawskiej i Ar-
mii Krajowej rozmawiano po raz 
pierwszy w trakcie połączonego 
posiedzenia komisji finansowo-
-gospodarczej i społecznej, jaka 
odbyła się w zeszłym tygodniu w 
poniedziałek tj. 23 kwietnia. 

- Problem z brakiem parkin-
gu doskwiera nam tak napraw-
dę od lat, a lokali jest sporo. Była 
już groźba, że niektóre lokale 
będą przeniesione bądź zlikwi-
dowane. Tak naprawdę od sklepu 
Netto, aż do końca Armii Krajo-
wej nie ma gdzie zaparkować sa-
mochodu. Ta część miasta powo-
li umiera, w większości mieszka-
ją tam emeryci, nie ma klientów 
przelotowych, wszyscy jadą tam, 
gdzie można zostawić samochód - 
mówiła p. Urszula Chmielewska, 
prowadząca działalność właśnie 
w tej części miasta, występująca 
w imieniu 15 przedsiębiorców, 
którzy podpisali się pod petycją 
o budowę parkingu. 

Burmistrz jednak dość scep-
tycznie podchodzi do petycji 
przedsiębiorców. Jego zdaniem 
klienci prowadzonych tam lokali 

mogą korzystać z parkingu, jaki 
w zeszłym roku wybudowano 
za blokami – od strony „boiska” 
sportowego. Burmistrz wspólnie 
z wiceburmistrzem uznali rów-
nież, że o koncepcji budowy sa-
mego parkingu przed blokami 
należy porozmawiać najpierw z 
mieszkającymi tam ludźmi.  Ci 
ponoć niekoniecznie będą entu-
zjastami budowy miejsc parkin-
gowych, co właśnie powoduje, 
że gmina nie podejmie żadnych 
działań w tym kierunku - przy-
znał w trakcie posiedzenia komi-
sji burmistrz.  Podkreślił też, że 
grunt na którym parking miał-
by powstać nie należy do miasta, 
a więc cała sprawa jest „tak na-
prawdę poza gminą”.

 Takie stanowisko włodarza 
gminy zdziwiło nie tylko rad-
nych, ale i przedstawicielkę 
przedsiębiorców, którzy złoży-
li petycję. 

- Mieszkańcy mają swój par-
king za blokami, a ten, o którym 
my wnioskujemy nie ma być dla 
nas, ale dla mieszkańców z No-
wogardu, z Karska z Olchowa, 
czy osób przejeżdżających tyl-
ko przez nasze miasto. Będzie to 
parking ogólnodostępny. Moim 
zdaniem pomysł przeprowadze-
nia konsultacji tylko wśród miesz-
kańców bloków, gdzie prowa-
dzimy swoje działalności jest w 
ogóle niezasadny - mówiła p. U. 
Chmielewska. 

Wzdłuż ul. Warszawskiej 14 i 
Armii Krajowej 51, pod blokami 
SM Gardno, działalność prowa-
dzi kilkunastu lokalnych przed-
siębiorców - nie mówiąc już o 
kilkunastu kolejnych mających 
swoje lokale po drugiej stronie 
ulicy – choćby przy tzw. podko-
wie. 

Ostatecznie radni zobowiązali 
burmistrza, by ten przygotował 
kompleksową informację o moż-
liwości wbudowania parkingu w 
tej części miasta. Zapowiedzie-
li też, że złożą do przyszłorocz-
nego budżetu wniosek o zabez-
pieczenie odpowiedniej kwoty 
umożliwiającą realizację tej in-
westycji. 

Marcin Simiński 

Pani Urszula Chmielewska w imieniu swoim i przedsiębiorców przekonuje radnych i 
burmistrza do pomysłu budowy parkingu wzdłuż ul. Warszawskiej i Armii Krajowej

Ten pas zieleni mógłby zostać przeznaczony pod budowę parkingu, czego domagają się przedsiębiorcy prowadzący tutaj dzia-
łalności gospodarcze
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konkursy w oświacie 

Na razie SP 2 i SP w Żabowie
Ogłoszono kolejne dwa konkursy na dyrektorów placówek oświatowych podległych gminie 
Nowogard. Chodzi o Szkołę Podstawową w Żabowie oraz Szkołę Podstawową nr 2 w Nowo-
gardzie. W tym roku szkolnym powinny odbyć się jeszcze trzy konkursy. 

Jak już informowaliśmy, w 
tym roku kończą się kadencje 
dyrektorów aż pięciu placówek 
oświatowych podległych gminie 
Nowogard. Chodzi o dwie szko-
ły miejskie tj. SP 4 (dyrektor Be-
ata Kuligowska) oraz SP 1 (Seba-
stian Szymański), a także dwie 
wiejskie: SP w Żabowie (Ali-
cja Starczewska) i SP w Wierz-
bięcinie (Józef Korkosz). Odbył 
się już natomiast konkurs na dy-
rektora Przedszkola nr 3 przy ul. 
Ks. J. Poniatowskiego. Została 
nim ponownie Ewa Wróbel, któ-
ra była jedynym kandydatem. 

Nieoczekiwanie do listy pla-
cówek oświatowych, gdzie mu-
szą w tym roku odbyć się kon-
kursy, dołączyła Szkoła Podsta-
wowa nr 2 w Nowogardzie, któ-
rej to dyrektor - Lidia Wiznero-
wicz-Gliwna, zapowiedziała, że 
z początkiem roku odchodzi na 
świadczenie emerytalne. W ze-

szłym tygodniu na stronie mia-
sta pojawiało się oficjalne ogło-
szenie o konkursie na dyrektora 
tej szkoły. Jednocześnie ogłoszo-
no również konkurs na dyrekto-
ra SP w Żabowie. Termin skła-
danie dokumentów aplikacyj-
nych w obu przypadkach mija 16 
maja. Nieoficjalnie wiadomo, że 

dość emocjonująco może prze-
biegać konkurs na dyrektora SP 
nr 2, zwłaszcza, że ma w nim wy-
startować kilka kandydatek. 

Nie wyznaczono natomiast 
jeszcze terminów konkursów na 
dyrektorów pozostałych szkół tj. 
SP 1, SP4 i SP w Wierzbięcinie.  

MS

Nieoczekiwanie w tym roku nastąpi zmiana na stanowisku dyrektora SP 2 w Nowo-
gardzie, po tym jak odejście z pracy zapowiedziała już L. Wiznerowicz-Gliwna, ale 
także zastępująca ją Barbara Żurak

Szybka pomoc  

Śmigłowiec zabrał 
pacjenta z zawałem

Na przygodnym lądowi-
sku, które stanowi droga mię-
dzy salonami Opla i Toyoty lą-
dował w poniedziałek w godzi-
nach popołudniowych śmigło-
wiec Lotniczego Pogotowia Ra-
tunkowego stacjonujący na go-
leniowskim lotnisku. Przyleciał 
po pacjenta, który doznał zawa-
łu i wymagał pomocy w specjali-
stycznym szpitalu w Szczecinie. 
Droga kołowa transportu mogła 
być niebezpieczna dla chorego, 
ponadto istotnie dłużej trwałby 
przejazd karetki aniżeli przerzut 
drogą powietrzną. Pobyt śmi-
głowca na ziemi trwał zaledwie 
około 12 minut, po czym odle-
ciał on już z pacjentem udając 
się do miejsca docelowego. W 
Szczecinie na przyszpitalnym lą-
dowisku usiadł po około 10 mi-
nutach lotu.  Zwiększająca się 

ilość interwencji medycznych 
wymagających lądowań śmi-
głowców sanitarnych powinna 
skłonić lokalnych decydentów 
do działań, których efektem po-
winno być profesjonalne lądo-
wisko sanitarne w Nowogardzie. 

sm

Pacjenta z karetki przeniesiono do śmigłowca

I w drogę do Szczecina

kto i dlaczego? 

Wycięli drzewo zrosłe z płotem 
Na 3 Maja vis a vis wjazdu z 

Bankowej  wycięto rosłe drzewo. 
Po usytuowaniu pozostawione-
go pnia niemożliwe jest określe-
nie na czyjej  działce  drzewo so-
bie dotąd rosło.   Pień  wrósł  bo-
wiem  w płot rozgraniczający te-
ren gminnej działki (bądź pasa 
drogowego)  od działki,  która   
obecnie jest własnością  prywat-
ną a sąsiaduje z działką  Kame-
ny.  Kto wnioskował  o wycin-
kę tego drzewa  i kto wydał  zgo-
dę i dlaczego? – o to   zapytali-
śmy w naszej  Gminie. Ponieważ 
pytanie jest skomplikowane i tak 
jak i inne podobne nasze pyta-
nia,  istotnie przerasta  potencjał 
intelektualny gminnego perso-
nelu, to na odpowiedź poczeka-
my około dwóch tygodni. Gdyby 
było inaczej z tą potencją to od-
powiedź na takie pytanie powin-
na dotrzeć w ciągu 2-3 godzin.   
Na marginesie zaś  tej wycinki 
można snuć tylko taką refleksję - 
pompowana urzędowa akcja sa-
dzenia drzew  być może ma po-
kryć  pozostawiane w tajemni-
cy urzędowe wycinki drzew.  I 
jeszcze jedno - ile lat trzeba, aby 
drzewo wyrosło do takiej wiel-
kości, która powoduje, że pro-
dukuje ono istotną dla zdrowia 

ilość tlenu  i pochlania przy tym 
istotną  ilość CO2?   To powinno 

być obowiązkowe pytanie przy 
każdej wycinkowej decyzji?    

Drzewo kanarem przerosło płot

Kara za parkowanie 
Nie dla wszystkich wizyta na Placu Szarych Szeregów, gdzie odby-

wały się wydarzenia związana z „majówką”, zakończyła się miło. Je-
den z naszych czytelników został poinformowany, że za zaparkowa-
nie samochodu koło skateparku będzie musiał tłumaczyć się w są-
dzie. Więcej o tym w kolejnym wydaniu DN. 

Red. 
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Bielida repetuje, Tandecki dubluje

Laury Cisowe, czyli „Lansowiada 2018”
W ostatni poniedziałek w ramach majówkowych atrakcji odbyła się też „Lansowiada 2018”- impreza znana także pod oficjalną nazwą Gali Laura Cisowe-
go.  W jej trakcie wręczono gminne nagrody roku, czyli Laury Cisowe.  Niektórzy tegoroczni laureaci, jak A. Bielida i J. Tandecki  (obaj SLD)  otrzymali 
Laura po raz drugi.      

laur Cisowy, czy listek 
figowy miejscowej kliki?  
Laur Cisowy to oficjalnie, 

przynajmniej tak wynika z regu-
laminu, gminna nagroda roku.  
Regulaminy jednak swoje a ży-
cie swoje. Od wielu lat, czyli od 
czasu oddania przez miejscowy 
naród swojej funkcji suwerena 
w ręce działacza SLD, , przyzna-
wanie i wręczanie tej nagrody na 
tzw. Gali, służy głównie lansowi 
lokalnej kliki komuszonej. Nota-
bene-takie oddanie przyrodzo-
nej mu funkcji przez suwerena 
należy uznać za prawdziwy ca-
sus absurdum, dziw nad dziwy 
i osobliwość na skalę światową.  
Wracając do sprawy - aby lans 
realizować optymalnie to pry-
mitywna manipulacja nagro-
dą zaczyna się już na etapie prac 
tzw. kapituły. Nie dość, że skła-
du osobowego tej kapituły, przy-
znającej formalnie wszak gmin-
ne nagrody nie weryfikuje od lat 
żadna kolejna Rada Miejska, to 
jeszcze w tym i w poprzednim 
roku przewodniczący kapituły z 
urzędu, czyli burmistrz o jej ob-
radach nie poinformował tak-
że z urzędu członka kapituły, ja-
kim jest przewodniczący Rady 
Miejskiej Piotr Słomski. Cho-
dziło oczywiście o to, aby obec-
ny przewodniczący nie wpływał 
na to, do kogo nagroda popły-
nie. Oczywiście nigdy wcześniej 
tzn. w czasach, gdy przewodni-
czący RM należał do kliki lokal-
nej takiego przypadku nie od-
notowano i to nawet wtedy, gdy 
właśnie samego przewodniczą-
cego RM honorowano laurem - 
dalej siedział on w kapitule, choć 
z powodów honorowych wypa-
dało wówczas przynajmniej za-
wiesić członkostwo. Tak było np. 
w 2013 roku, gdy jedna z lokal-
nych gazet (nie był to DN) na-
śmiewała się z praktyk rodem 
z sowieckiego kręgu cywiliza-
cyjnego - oto cytat z tej gazety: 
- Kuriozum obyczajowe: członek 
kapituły Lauru Cisowego, Anto-
ni Bielida, przyznał Laur Cisowy 
przewodniczącemu Rady Miej-
skiej Nowogardu Antoniemu Bie-
lidzie za zasługi w biznesie. Lau-
reat Bielida w blasku jupiterów 
nagrodę dziś odebrał... Jak się 
okazuje w tym roku A. Bielida 
powrócił, tym razem po raz ko-
lejny, w roli laureta laura..., ale o 
tym nieco później.  

a na gali sami swoi się 
zebrali

Gala Laura Cisowego, bliż-
sza w swoim kształcie naszemu 
określeniu „Lansowiada”, sta-
ła się osobliwą formą promo-
cji nieszczęścia, jaką dla zdro-
wej społeczności stanowi za-
wsze każdy socjologiczny paso-
żyt, i formą uprawiania propa-
gandy sukcesu skompromitowa-
nej historycznie formacji ideolo-
gicznej- propagandy podanej na 
dodatek, w ciężko strawnej dla 
rozwiniętego intelektu, posta-
ci. W związku z tym zjeżdżają 
tu na zaproszenie burmistrza to-
warzysze z województwa, a na-
wet „międzynarodówka” z za-
granicy.  Podobnie było i w tym 
roku. Jak wynika, z oficjalnej re-
lacji gminnej, głównym na gali 
tegorocznej gościem i zarazem 
rozdającym jak swoje te - gmin-
ne wszak- nagrody był niejaki 
Wieczorek Dariusz - szef regio-
nalny SLD. Ponadto, jak wyni-
ka z kolejności prezentacji, dru-
gim gościem głównym był Jerzy 
Kotlęga z Koszalina, też oczy-
wiście z SLD, a trzecim Lembas 
Kazimierz radny SLD w powie-
cie, Lembas to ponadto dyrek-
tor szpitala, który planuje ostat-
nio obarczyć nowogardzkiego 
podatnika prawie dwumilio-
nowym kredytem niezbędnym 
na bieżące przeżycie placów-
ki. Przypomnijmy, że aktualnie 
nowogardzki podatnik gminny 
(ewenement w skali kraju) spła-
ca już ponad 20 milionów kre-
dytu związanego z remontem 
tej palcówki szpitalnej.  Wraca-
my jednak na galę-poza jeszcze 
innymi licznymi działaczami i 
sympatykami SLD i ich rodzina-
mi, pojawiło się na gali także kil-
ka, czy kilkanaście osób z poza 
SLD, pełniących różne funk-
cje publiczne od (nomen omen) 
szefa skarbówki po szefa ZK, 
które nim ujrzały, wezwanych na 
scenę NDK, wybitnych działa-
czy SLD honorowanym Laurem 
przez innych wybitnych działa-
czy SLD, miały okazję zapoznać 
się z prezentacją dorobku jesz-
cze innego, tym razem najwybit-
niejszego działacza SLD. A kogo 
to? Jak to kogo? Przecież wiado-
mo: burmistrza Roberta Czapli!  
Ta wielominutowa prezentacja, 
czyli pokaz slajdów dokumen-
tujących „wielkie budowy sur-

realizmu” okraszona była oso-
bistą konferansjerką samego bu-
downiczego. I to było tegorocz-
ne novum imprezy. Nie będzie-
my przybliżać tego novum, bo 
natury żenady opisać się słowa-

mi nie da - to trzeba poczuć na 
żywo! Można tylko zauważyć, że 
Komuchowo to określenie o nie-
bo bliższe obecnej nowogardz-
kiej rzeczywistości aniżeli od-
zwierciedlał realia lokalne kilka 
lat temu epitet Kubicowo...  Ale 
tego historycznego wątku też nie 
ma potrzeby tu rozwijać. Intere-
sujące byłoby natomiast zoba-
czyć miny niektórych zaproszo-
nych osób obecnych na gali z ze-
wnątrz, gdy się już zorientowały 
do czyjego to kożucha za kwia-
tek tam robią. Niestety ciemno 
na sali było…, co innego na sce-
nie- tam wielkością świeciło to-
warzystwo towarzyszy…  

laureaci: SlD, SlD...  
i długo, długo nic   

Teraz bliżej o tegorocznych 
laureatach Laura.  Jak zaznaczy-
liśmy wcześniej po, utajnionych 
przed obecnym przewodniczą-
cym Rady Piotrem Słomskim, 
obradach kapituła wybrała 8 lau-
reatów.  Zostali nimi głównie za-
służeni towarzysze, bądź zasłu-
żeni dla towarzyszy. Niektórzy z 
nich, jak np. Jan Tandecki  i An-
toni  Bielida zostali uhonorowa-
ni Laurem już po raz kolejny,  
inni dostali go od razu w parze.  
Aby oddać sprawiedliwość - jak 
zawsze zdarzają się wśród lau-
reatów także pojedyncze osoby 
swoim działaniem rzeczywiście 

na nagrodę gminną zasługują-
ce. W tym roku niewątpliwie 
był taką osobą godną gminne-
go, nie komuszego, Laura zało-
życiel stowarzyszenia mieszkań-
ców Dąbrowy p. Zbigniew Flor-

kowski. Analizując od pierwszej 
edycji listy nagrodzonych, to ta-
kich osób znalazłoby się wię-
cej zwłaszcza wśród nagradza-
nych w pierwszych latach funk-
cjonowania wyróżnienia. Jednak 
po 2010 roku było już tylko co-
raz gorzej. Swoistym symbolem 
kpiny w powagi nagrody było jej 
przyznanie 4 lata temu, szcze-
cińskiej Fundacji Talent- Pro-
mocja- Postęp.   Jeden z nowo-
gardzkich przedsiębiorców pisał 
wtedy (pisał nie na łamach DN) 
takie oto słowa:

„Kapituła pod przewodnic-
twem burmistrza Czapli (SLD) 
uznała, że w naszej gminie, w 
roku 2013, najbardziej zasłużo-
nym w kategorii „biznes i gospo-
darka” podmiotem była… Szcze-
cińska Fundacja Talent-Pro-
mocja-Postęp.  Po odbiór nagro-
dy wyszedł przewodniczący rady 
fundacji, Jacek Piechota (SLD), 
a aktu wręczenia dokonał Anto-
ni Bielida (SLD). W ramach do-
brego żartu ze sceny padła de-
klaracja, że teraz specjalna pre-
mia należy się Jerzemu Jabłoń-
skiemu (SLD). Nie muszę chy-
ba dodawać, że wszyscy wymie-
nieni członkowie SLD promie-
niowali radością i satysfakcją 
oraz wzajemnym dla siebie uzna-
niem.  Jako nowogardzki przed-
siębiorca odebrałem tę całą 
hucpę, jako siarczysty policzek 

wymierzony wszystkim oso-
bom prowadzącym działalność 
gospodarczą w naszej gminie. 
Mało kto zapewne kojarzy, czym 
jest fundacja Talent-Promocja-
-Postęp i gdzie w ogóle można 
ją w Nowogardzie znaleźć. Otóż 
od lat zajmuje ona budynek by-
łego żłobka przy zbiegu ulic Wy-
szyńskiego i Wojska Polskiego. W 
budynku tym prowadzi ona zu-
pełnie komercyjny wynajem po-
mieszczeń biurowych oraz bliżej 
nieokreśloną działalność eduka-
cyjną pod nazwą Centrum Edu-
kacji i Przedsiębiorczości „Pro-
fit”. Zapewne niewiele osób wie, 
że budynek ów jest własnością 
gminy Nowogard i „użyczany” 
jest fundacji TPP nieodpłatnie. 
Powtórzę, aby nie było wątpliwo-
ści: Burmistrz Czapla nie pobie-
ra od fundacji TPP ani złotów-
ki za wydzierżawienie budyn-
ku o powierzchni 1358 m2, zaj-
mującego grunt o powierzch-
ni 3635 m2 znajdujący się w ści-
słym centrum miasta...  Na do-
datek Fundacja ta jest corocz-
nie zwalniana przez burmistrza 
z podatku od nieruchomości na-
leżnego od tego obiektu...  

Czy ludzie, którzy wybrali 
Czaplę niecały rok później od 
publikacji tego tekstu, ponow-
nie na kolejną kadencję, czy-
tali ten tekst nowogardzkiego 
przedsiębiorcy?  A jeśli czytali 
to czy go zrozumieli?  Jeśli na-
tomiast go zrozumieli i zara-
zem wybrali obecnego burmi-
strza to o więcej pytać nie ma 
sensu...  tu trzeba wtedy do-
brego specjalisty od skutków 
społecznych po-komuszej ru-
iny mentalnej i intelektualnej.  
Natomiast Ci, co ten tekst czy-
tali i nie rozumieli, niech ko-
niecznie uzupełnią wiedzę, 
ponieważ ich ignorancja staje 
się niebezpieczna dla bliźnich 
zwłaszcza w momencie, gdy 
kreślą wyborczą kartkę. Każ-
demu, co prawda wolno robić 
co chce, ale wolność w cywili-
zowanych społecznościach ma 
swoje granice, a granicą tą jest 
dobro bliźniego. Jak pokazują 
opisane okoliczności dotyczą-
ce gminnej nagrody roku, czyli 
Laura Cisowego dla lokalnego 
komuszego towarzystwa żadna 
granica ich samowoli nie ist-
nieje…    

sm

Zbigniew Florkowski, założyciel Stowarzyszenia Mieszkańców Dąbrowy „DĄB" - to 
akurat Laur zasłużony.  fot. UMiG



Nr 34 (2662)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

6

www.dzienniknowogardzki.pl

Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Zbigniew kunc: lat 79, zmarł 29.04.2018r., pogrzeb odbył się 

2.05.2018 r., na cmentarzu w Nowogardzie.
Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

Jezus powiedział do swoich 
uczniów: «Jak Mnie umiłował Oj-
ciec, tak i Ja was umiłowałem. 
Trwajcie w miłości mojej! Jeśli bę-
dziecie zachowywać moje przy-
kazania, będziecie trwać w miło-
ści mojej, tak jak Ja zachowałem 
przykazania Ojca mego i trwam w 
Jego miłości. To wam powiedzia-
łem, aby radość moja w was była 
i aby radość wasza była pełna. To 
jest moje przykazanie, abyście się 
wzajemnie miłowali, tak jak Ja was 
umiłowałem. Nikt nie ma większej 
miłości od tej, gdy ktoś życie swo-
je oddaje za przyjaciół swoich. Wy 
jesteście przyjaciółmi moimi, jeże-
li czynicie to, co wam przykazuję. 
Już was nie nazywam sługami, bo 
sługa nie wie, co czyni jego pan, ale 
nazwałem was przyjaciółmi, albo-
wiem oznajmiłem wam wszystko, 
co usłyszałem od Ojca mego. Nie 
wy Mnie wybraliście, ale Ja was 
wybrałem i przeznaczyłem was 
na to, abyście szli i owoc przynosi-
li, i by owoc wasz trwał – aby Oj-
ciec dał wam wszystko, o cokolwiek 
Go poprosicie w imię moje. To wam 
przykazuję, abyście się wzajemnie 
miłowali» (J 15, 9-17)

Jezus powiedział do apostołów: 
nazwałem was przyjaciółmi. Ten 
sam Jezus mówi dziś do mnie: na-
zywam cię moim przyjacielem. Z 
tego wynika, że Jezus mi ufa, że 
pragnie dzielić się ze mną swoimi 
najskrytszymi myślami. Z tego 
wynika, że Jezus pragnie mieć 
we mnie oparcie, że chce bym był 
tym, który zawsze Go wysłucha. 
Mówi się, że przyjaźń to jedna du-
sza w dwóch ciałach. Jezus i ja, ja 
i Jezus mamy w sobie tego same-
go ducha, Ducha Świętego. Duch, 
który dawał Jezusowi natchnienia, 
Duch, który dawał Mu wskazania 
jak ma realizować wolę Ojca, ten 
sam Duch jest we mnie. Jezus na-
zywa mnie i Ciebie swoim przyja-
cielem. Mówi, że mi ufa. Jaka jest 

twoja odpowiedź na wyznanie Je-
zusa? Czy możesz powiedzieć, że 
twoja relacja z Jezusem jest relacją 
przyjaźni? Przyjaciele wzajemnie 
się odwiedzają. Czy pozwalasz Je-
zusowi, aby odwiedzał Cię w two-
im domu, miejscu pracy? A może 
traktujesz Go jak nieproszonego 
gościa? Zapytam wprost: czy je-
steście w stałym kontakcie? Boży 
dom stoi dla Ciebie zawsze otwo-
rem, przyjaciel czeka, a twój dom? 
Czy jest otwarty na Boga? Czy za-
siada z Tobą do stołu? Czy siedzi z 
Tobą przy komputerze i patrzy co 
tam przeglądasz? Przyjaciele roz-
mawiają o swoich troskach. Jezus 
mówi do nas. Na kartach Ewan-
gelii mamy spisane co On sądzi 
na różne tematy, jak postrzega 
świat, jaką ma wizję szczęścia. Je-
zus mówi: co Go boli w stylu życia 
człowieka, co Go rani. Czy rozma-
wiasz z Nim o tym? Czy opowia-
dasz Mu o swoich troskach, kło-
potach, dylematach? Czy w Ewan-
gelii szukasz rady u swojego przy-
jaciela Jezusa Chrystusa? Czy we 
wszystkim co mówi dostrzegasz 
Jego troskę o Twoje szczęście i to 
szczęście wieczne? Przyjaciele po-
trafią trwać przy sobie w milcze-
niu i nie jest to dla żadnej ze stron 

krępujące. Czy potrafię tak? Czy 
potrafię przyjść zawsze wcześniej 
na liturgię, zostać chwilę po, aby 
w milczeniu trwać przed Przyja-
cielem? Czy kiedykolwiek byłem 
na adoracji, aby tak spontanicznie 
odwiedzić Go? A modlitwa? Czy 
jest to spotkanie przyjaciół? Praw-
dziwych przyjaciół poznaje się w 
biedzie. Jezus Chrystus jest przy-
jacielem, który oddał swoje ży-
cie, poświęcił się dla naszego od-
kupienia. Czy ja oddałbym życie 
za Jezusa? Czy traktuję Go serio? 
Czy w różnych rozmowach, spo-
tkaniach bronię mojego Przyjacie-
la? Nazwałem Cię przyjacielem, 
mówi Ci Jezus. Nazwałem Cię 
przyjacielem ze względu na tych, 
którzy odeszli ode Mnie. Nazwa-
łem Cię przyjacielem ze wzglę-
du na tych, dla których jestem le-
gendą, cudowną baśnią, kimś abs-
trakcyjnym, wymysłem. Pielęgnu-
jąc moją relację z Jezusem, wcho-
dząc z Nim w przyjaźń mam roz-
palać poranione, osamotnione, 
pogubione ludzkie serca, aby za-
chciały takiej samej przyjaźni. Je-
zus Ci ufa, Jezus widzi w Tobie 
swojego przyjaciele. A co Ty z tym 
zrobisz? 

Ks. Krystian Dylewski 

Otrzymali 
Sakrament 
Bierzmowania 
W dniu 27 kwietnia 2018 roku, w parafii pw. Wniebowzię-
cia NMP w Nowogardzie został udzielony Sakrament Bierz-
mowania. 

Ksiądz Arcybiskup Andrzej 
Dzięga obdarzył tym sakra-
mentem 104 młode osoby, któ-
re pod czujnym okiem opiekuna 
ks. Waldemara Piątka przez cały 
rok formacyjny przygotowywały 
się do tego momentu. 

Ksiądz Arcybiskup w słowie 
skierowanym do młodych pod-
czas uroczystości zwrócił uwagę 
na wartość wyboru drogi życia 

dojrzałego człowieka i odpowie-
dzialności za wybór Boga w po-
dejmowanych decyzjach. 

Na zakończenie Mszy świę-
tej zostały poświęcone osobiste 
Krzyże młodych ludzi, jako na-
dzieja i przykład walki o wier-
ność Bogu samemu w naszym 
życiu.

Opr. MS
Autor zdjęć: Zenon Bartkowiak

Sakramentu Bierzmowania udzielił ks. arcybiskup Andrzej Dzięga - metropolita 
szczecińsko-kamieński

W tym roku do Sakramentu Bierzmowania w parafii pw. Wniebowzięcia NMP przystąpiło 104 młodych ludzi
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Kino na weekend

CeNY BIleTÓW
a. Normalny: 15 zł
b. Ulgowy: 13 zł- bilet ulgowy przysługuje osobom uczącym się do 25 roku 

życia, po okazaniu legitymacji szkolnej lub studenckiej,
c. Rodzinny: 13 zł - 2 dorosłych + 1 dziecko l 1 dorosły + 2 dzieci l 2 dorosłych + 

2 dzieci (Bilet Rodzinny obowiązuje wyłącznie na filmy familijne i bajki),
d. Zbiorowy: 11 zł - grupa zorganizowana pow. 15 osób 
l zakup biletów - przynajmniej 1 doba przed seansem. 
Uwaga!!! Godziny seansów filmowych mogą ulec zmianie.

masz problem, lub byłeś świadkiem  
ważnego wydarzenia?

Skontaktuj się z naszą redakcją!
513 088 309,  91 392 21 65

Pragniemy gorąco podziękować
panu  

Euzebiuszowi Adamskiemu
za pomoc i udzielenie sprzętu  

przy remoncie drogi
wdzięczni mieszkańcy

Wyszomierza - koloni Miękkie

PIOTrUŚ krÓlIk
04.05.2018, godz. 16:00
05.05.2018, godz. 16:00
06.05.2018, godz. 16:00

93 min., Animacja, Familijny, Au-
stralia, USA, Wielka Brytania 2018, 
Od lat: B/O

POLSKI DUBBING
Złośliwy, niepokorny i ciekaw-

ski Piotruś Królik to postać wyjąt-
kowa; na jego zuchwałych przy-
godach wychowują się kolejne 
pokolenia dzieci na całym świe-
cie. W komedii „Piotruś Królik” woj-
na tytułowego bohatera z panem 
McGregorem (Domhnall Gleeson) 
przechodzi na zupełnie nowy po-
ziom – być może najwyższy z 
możliwych. Walka toczy się, oczy-
wiście, o kontrolę nad ogrodem 
pana McGregora oraz o serce za-
kochanej w zwierzętach sąsiadki 
(Rose Byrne).

PlaYer ONe
04.05.2018, godz. 18:00
05.05.2018, godz. 18:00
06.05.2018, godz. 18:00

140 min., Przygodowy, Sci-Fi, 
USA 2018, Od lat: 13

POLSKI DUBBING
Rzeczywistość 2045 roku nie na-

straja optymistycznie.  Świat znaj-
duje się na skraju upadku i pogrą-
żenia w chaosie. Wade Watts (Tye 
Sheridan) czuje, że żyje, tylko gdy 
ucieka do OASIS — wirtualne-
go uniwersum, w którym więk-
szość ludzi spędza całe dnie.  W 
OASIS można podróżować, prze-
żywać przygody i być kimkolwiek 
się zapragnie. Jedynym ogranicze-
niem jest własna wyobraźnia. Eks-
centryczny geniusz James Halli-
day (Mark Rylance), który stworzył 
OASIS, szuka godnego następcy. 
Organizuje trzyetapowy konkurs, 
w którym nagrodą jest olbrzymia 
fortuna i całkowita kontrola nad 
uniwersum.  Wade i jego przyja-
ciele z „Wielkiej Piątki” podejmują 
wyzwanie polegające na szukaniu 
skarbów w zakrzywionej rzeczy-
wistości. W fantastycznym świe-
cie — pełnym niespodzianek, ale i 
niebezpieczeństw — czeka ich za-
danie ważniejsze niż sam konkurs. 
Muszą ocalić OASIS.

Jubileusz Stowarzyszenia mieszkańców Dąbrowy „DĄB”

10 dębów na 10-lecie  
W dniu 28 kwietnia, w Dąbrowie obchodziliśmy 10 lecie powstania i działania Stowarzysze-
nia Mieszkańców Dąbrowy „DĄB”. Na tę okoliczność we współpracy z Nadleśnictwem No-
wogard zorganizowaliśmy akcję sadzenia dębów, ponieważ są one nie tylko wpisane w kra-
jobraz Dąbrowy, ale też związane z historią naszej wsi.  

Po nasadzeniu sadzonek w lesie, 
uroczyście wsadziliśmy 10 dębów 
na naszym boisku sportowym.  Sa-
dzenie dębów ma u nas swoją tra-
dycję – wcześniej drzewa były wsa-
dzane również z okazji m.in. 50-le-
cia pożycia małżeńskiego. Każdy z 
Dębów ma swoje nazwy. 

O godzinie 17.00, na sali wiej-
skiej rozpoczęliśmy uroczystość 
prezentacją o naszym Stowarzy-
szeniu. Potem odbyła się część ar-
tystyczna w wykonaniu „Dębicza-
nek”, fantastycznej grupy Pań z Dę-
bic oraz Marty - naszej mieszkan-

ki. Czas spędziliśmy miło i przy-
jemnie. Było również coś dla ciała, 
wspaniałe ciasto upieczone przez 
nasze Panie gospodynie. Z tego 
miejsca chcielibyśmy podzięko-
wać wszystkim, którzy zaangażo-
wali się w sadzenie Dębów, Panią 
za wspaniałe ciasta oraz sponso-
rom, którzy wspierają nas w orga-
nizacji takich imprez. A są to: PRD 
NOWOGARD S.A., Nadleśnictwo 
Nowogard, Piekarnia ASPROD. 

Inf. Zbigniew Florkowski/sołtys 
Dąbrowy Nowogardzkiej 

Wieża kościoła owinięta biało-czerwoną 

Wielkie flagi na Dzień Flagi 
W minioną środę, 2 maja, tj. w Dzień Flagi, na wieży kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w 
Nowogardzie rozwieszono dwie ogromne flagi biało-czerwone. 

Jedną z nich, o długości 40 metrów,  owinięto 
wieżę kościoła na wysokości kilku metrów, drugą, 
13 metrową– dzwonnicę na szczycie wieży. W ten 
sposób parafia uczciła nie tylko Dzień Flagi, przy-

padający na 2 maja, ale też Święto Konstytucji 3 
Maja i obchodzone tego dnia również Święto Naj-
świętszej Maryi Panny Królowej Polski.

MS
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Dzięki nowym oknom SYNEGO Twój dom 
stanie się oazą ciepła, ciszy i bezpieczeństwa. 
W porównaniu z obecnym standardem okien, 
SYNEGO zapewnia do 50% lepszą izolację cieplną*. 
Dzięki temu znacznie zmniejszysz rachunki 
za ogrzewanie i poznasz nowy 
komfort mieszkania.

Nowe logo - nowy profil 
nowy komfort Twojego mieszkania

Zadzwoń lub przyjdź 
do siedziby naszej firmy 

a my przygotujemy 
dla Ciebie najlepszą ofertę.

Wykonujemy tanio
Banery  
Laminowanie   
Wycinane naklejki 
Wydruki kolorowe

Kompleksowe usługi:  
      Introligatorskie 
          Poligra�czne  
Nowogard  •  ul. Boh. Warszawy 7A

 tel. 91 392 21 65,  91 577 2007

Przedstawiciel �rm: KRATKI.PL, UNICO, ARYSTO, 
SPARTHERM, HAJDUK, LECHMA, BE-F

ul. Boh. Warszawy 103a/1
SPRZEDAŻ: piecy, wkładów kominkowych, 

obudów, kominków elektrycznych i biokominkiów

Kontakt www.kominkisolowiej.pl 
e-mail: kominkisolowiej@idsl.pl

Tel. 91 39 25 000,  kom. 507 967 205
Sklep otwarty  pn-pt. 9-17,  sob 9-13

Przedstawiciel �rm: Lechma, Spartherm Bef Polska, Kratki.pl, Euro-Kom

Akcesoria montażowe, kominy, wkłady kominowe owalne 
Dobieramy wymiar i montujemy

KOMINKI SOŁOWIEJ NOWOGARD

WENTOR 

Wyposażenie 
łazienek,

płytki, gresy  
od 20 zł/m

Nordsanit 

młynarska 1a  
(po byłym Hurtpolu)

Usługi Elektryczne
FUH Sławomir Chlebicki

tel. 606 824 461 •  e-mail: slawomir.chlebicki@wp.pl
• instalacje elektryczne
• pomiary elektryczne
• instalacje alarmowe
• automatyka przemysłowa
• automatyka budynkowa
• fotowoltaika
•  przyłącza elektryczne, itp.

PRACA!
• Zatrudnię 
   podwykonawców 
• Elektryków,
   pomocników 
   z doświadczeniem

BANERY
WYDRUKI na folii One Way Vision, naklejki te

l. 9
1 
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7 
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y.p
lNAJTANIEJ w okolicy
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Pożegnanie klas III w II lO 

Abyście odnaleźli swoją życiową drogę… 
„Świecie nasz, daj nam wiele jasnych dni”- pod tym hasłem, będącym fragmentem ze słów piosenki Marka Grechuty, tydzień temu w piątek, 27 kwietnia, 
odbyło się zakończenie roku klas III w II Liceum Ogólnokształcącym. W trakcie uroczystości nagrodzono najlepszych uczniów szkoły, podziękowano rów-
nież ich rodzicom. 

W tym uroczystym dniu 
oprócz społeczności szkolnej na 
czele z dyrektorem ZSO Lesz-
kiem Becelą, uczestniczyli także 
licznie zgromadzeni rodzice oraz 
przedstawiciele władz samorzą-
dowym. 

- Wszystko co szkoła musi prze-
kazać, stanie się dzisiaj, dosta-
niecie świadectwa, potem sta-
niecie się wolnymi ludźmi, przed 
Wami tyko procedura egzaminu 
państwowego, czyli matura. Ży-
czę Wam, abyście ukończyli dobre 
studia, aby dobrze Wam się żyło 
- pamiętajcie, że zawsze będzie-

cie ambasadorami swoich rodzin, 
miasta, szkoły i Polski. Pamiętaj-
cie też, że jesteście wyjątkowym 
rocznikiem – maturzystami w 100 
lat po odzyskaniu niepodległo-
ści. Macie w związku z tym spe-
cjalne zadanie, traktujcie to po-
ważnie, w każdym miejscu i oko-
licznościach reprezentujecie nas 
wszystkich. Sukcesów na maturze 
i szeroko rozumianym życiu- po-
wiedział L. Becela dyrektor ZSO, 
w skład którego poza gimnazjum 
nr 2 wchodzi także właśnie II LO. 

- Dzisiaj kończycie etap Waszej 

edukacji w tej szkole, i idziecie w 
świat. Bardzo się cieszę, że mogę 
być po raz kolejny wśród Was, wi-
dzieć Wasze twarze, talenty i pa-
sje, które tutaj mogliście realizo-
wać. Przede wszystkim chcę Wam 
życzyć dwóch ważnych rzeczy: 
wyniku na maturze, czyli pierw-
szym, poważnym egzaminie, jaki 
musicie przejść, ale także abyście 
odnaleźli swoją życiową drogę, 
do czego jest m.in. czas studiów - 
i kiedy ją odnajdziecie, będziecie 
szczęśliwymi ludźmi, czego Wam 
życzę – powiedział Piotr Słomski, 

przewodniczący Rady Miejskiej 
w Nowogardzie. 

Również obecny na uroczysto-
ści Burmistrz Nowogardu Robert 
Czapla życzył tegorocznym abi-
turientom z II LO dobrych wyni-
ków na maturze.  

- Patrząc na Pana dyrektora i 
grono pedagogiczne II LO, jednej 
z najlepszych szkół w wojewódz-
twie, i nie waham się powiedzieć 
- w kraju, śmiem twierdzić, że 
mutrę lekko przejdziecie. Głowa 
do góry i pewności siebie, jest to 
do przejścia i Wy to zrobicie (…) 
Wierzę, że wszystko będzie tak jak 
sobie wymarzycie- mówił R. Cza-
pla. 

Po oficjalnych wystąpieniach 
przyszedł czas na wręczenie 
świadectw i nagród dla najbar-
dziej uzdolnionych uczniów II 
LO w różnych dziedzinach na-
ukowych, w tym także sportu. 
Najlepsi uczniowie, laureaci wie-
lu konkursów na szczeblach wo-
jewódzkich i krajowych oraz 
olimpiad, wpisali się do „Zło-
tej Księgi II LO”. Dyrekcja szko-
ły podziękowała także ich rodzi-
com, nie zapominając również o 
tych, którzy angażowali się w ini-
cjatywy podejmowane w ramach 
działalności Rady Rodziców.  

Cała uroczystość zakończy-
ła się odsłonięciem przez delega-
cję uczniów klas III tabla ze zdję-
ciami tegorocznych abiturientów. 
Na bardziej osobiste podzięko-
wania przyszedł czas już w kla-
sach, gdzie ze swoimi uczniami 
żegnali się wychowawcy. Tam nie 
zabrakło łez i wzruszenia. 

W tym roku II LO ukończyło 
76 osób. Wszystkie one już dziś 
tj. piątek 4 maja, rozpoczęły pisać 
egzamin maturalny.

Marcin Simiński 

Złotą Księgę mają też sportowcy - na zdjęciu pamiątkowego wpisu dokonuje Szy-
mon Piecyk, uczestnik i zwycięzca wielu zawodów lekkoatletycznych, na szczeblu 
krajowym a nawet międzynarodowym

Wśród zaproszonych gości, przedstawicieli, władz samorządowych był również 
Piotr Słomski - Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie- życzył tegorocz-
nym absolwentom II LO, aby odnaleźli swoją życiową drogę

Wychowawczynie klas III, które w piątek żegnały się ze swoimi uczniami, od prawej 
Joanna Dzikowska, Elżbieta Baran i Małgorzata Wojtyniak

Uczniowie II LO poza nauką chętnie też angażowali się w różne inicjatywy o cha-
rakterze społecznym- na zdjęciu E. Baran wręcza pamiątkowe dyplomy uczenni-
com za organizowanie akcji promującej oddawanie szpiku

To już ostatni raz - świadectwa ukończenia II LO wręcza swoim uczniom wycho-
wawca kl. III C - Małgorzata Wojtyniak, ucząca w szkole języka polskiego

Julia Drobińska, jedna z najlepszych uczennic II LO oraz jej mama Marzena otrzy-
mały od dyrekcji szkoły (Elżbieta Janiak i Leszek Becela) podziękowania i listy gra-
tulacyjne

Aleksandra Pietrzykowska - przez ostatnie trzy lata była jedną z tych uczennic, 
które przynosiły II LO chlubę - dlatego nie mogło jej sylwetki zabraknąć w Złotej 
Księdze szkoły
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Dziennikowa wystawa 1 majowego plakatu
W związku z zarządzonymi przez burmistrza Nowogardu Roberta Czaple z SLD obchodami 1 Maja przedstawiamy, w możliwym technicznie w gazecie kształcie, wystawę 
plakatów poświęconych Świętu I Maja. Apelujemy również do wychowawców i rodziców zwłaszcza przedszkolaków biorących udział na polecenie „z ratusza” (taka mamy 
informację) w tegorocznych nowogardzkich obchodach 1 Maja, aby zapoznały swoje pociechy z tymi plakatami i opowiedziały im związane z nimi historyjki dotyczące 
ofiarnych zmagań ruchu robotniczego z sanacją, kułakami, przeciwnikami internacjonalizmu, wrogami ludu i wszelkiej maści wstecznikami wobec postępu nowoczesne-
go człowieka. Tak edukacja jest niezbędna, aby dzieciaki nie chodziły w ciemno, nie były pozbawione wartościowej wiedzy i miały świadomość komu niosą kwiatki 1 Maja 
pod pomnikiem (penalizowanym ustawą) na Pl. Wolności w Nowogardzie, i dlaczego ich wychowawcy i rodzice tak się przy tej okazji radują.  

Plakaty 1-majowe w hitlerowskich Niemczech

a teraz już Prl  
i rodzime dziedzictwo  
artystyczne w hołdzie 
ludziom pracy w dniu 
1-majowego święta

Święto Pracy w ZSrr
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Po scriptum: 
Ten krótki przegląd graficznych   wyrazów wspólnoty myśli i czynów tłumaczy w pełni jak to się stało, że Rzesza niemiecka i hitlerowska  pobiła w 1939 roku Polskę razem 
i pospołu z ZSRR  sowiecką i dlaczego PZPR służył bardziej ZSRR aniżeli Polsce.  A także ukazuje w połączeniu z aktualnym zdjęciem, jakie dziedzictwo kultywowane jest 
przez aktualnego burmistrza za pieniądze podatnika w gminie Nowogard.

W trakcie poniedziałkowych guseł pod pomnikiem zgromadzone 
tu dzieci miały  okazję obejrzeć jeszcze inny rekwizyt z radzieckiej  
przeszłości – obwieszonego medalami mundurowego ( prawdopo-
dobnie ściągnięto  go z byłej NRD)    

Plakat 1 majowy  w Gminie Nowogard.  
motyw pomnika w tle   konsumuje całe ideowe 
dziedzictwo ruchu robotniczego
 

Turnieju Bezpieczeństwa w ruchu Drogowym – eliminacje powiatowe 

Nasi uczniowie bezkonkurencyjni
Policjanci ruchu drogowego z Goleniowa wspólnie z prezesem Klubu Motorowego Cisy w Nowogardzie oraz przedstawicielami Gimnazjum nr 1 w Nowo-
gardzie, zorganizowali powiatowe eliminacje do 41. Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, podczas których wyłoniono druży-
ny ze szkół podstawowych i gimnazjów, które będą reprezentować powiat goleniowski na szczeblu wojewódzkim.

Turniej po raz kolejny odbył 
się w Nowogardzie i został ob-
jęty patronatem Starosty Go-
leniowskiego. W zmaganiach 
udział wzięło 15 drużyn repre-
zentujących szkoły podstawo-
we i 7 drużyn klasy gimnazjal-
ne. Pod czujnym okiem komisji 
uczniowie musieli wykazać się 
wiedzą i umiejętnościami z za-
kresu przepisów ruchu drogo-
wego i pierwszej pomocy.

W kategorii szkół podstawo-
wych turniej wygrali uczniowie 
nowogardzkiej „jedynki”, drugie 
miejsce przypadło reprezenta-
cji Szkoły Podstawowej w Orze-
chowie, trzecie – uczniom Szko-
ły Podstawowej w Dębicach. In-
dywidualnie największą wie-
dzą i umiejętnościami wykaza-
ła się Angelika Sikora z Nowo-
gardu, drugi był Kamil Mikołaj-
czyk z Orzechowa, a trzeci Niko-
dem Furmańczyk także z Nowo-
gardu.

W kategorii drużynowej gim-
nazjów najlepsi okazali się 
uczniowie z Nowogardu, wy-
przedzając reprezentację z Przy-
biernowa i drużynę z Osiny. W 
klasyfikacji indywidualnej zwy-
cięzcą został Jakub Dopadło 

z Przybiernowa, wyprzedza-
jąc Szymona Terefeńko z nowo-
gardzkiej szkoły i Patryka Mar-
ciniaka reprezentującego gim-
nazjum w Osinie.

Organizatorzy dzięki wsparciu 
samorządów i lokalnych firm, 
zapewnili uczestnikom i zapro-
szonym gościom poczęstunek, 

a każdemu z zawodników bio-
rących udział w turnieju oraz 
opiekunom – nagrody rzeczo-
we. Za pierwsze miejsca w kla-
syfikacji indywidualnej nagrody 
w postaci rowerów ufundował 

Przewodniczący Rady Powiatu 
wraz ze Starostą Goleniowskim. 
Dodatkowym wyróżnieniem 
były ufundowane przez Starostę 
bony podarunkowe dla jednego 
uczestnika z każdej gminy, któ-
rzy byli wyłonieni na podstawie 
komisyjnego losowania za po-
mocą specjalnej aplikacji.

Wszystkim uczestnikom ser-
decznie gratulujemy, a zwycię-
skim zespołom życzymy powo-
dzenia podczas zawodów woje-
wódzkich.

st. asp. Julita FilipczukUczniowie musieli wykazać się dobrą wiedzą teoretyczną z zakresu przepisów o 
ruchu drogowym

Angelika Sikora z Nowogardu wygrała Turniej w kat. indywidualnej- tu na zdjęciu 
z T. Kuliniczem, starostą goleniowskim oraz insp. Krzysztofem Targońskim, ko-
mendantem powiatowym policji

Część praktyczna Turnieju - uczniowie musieli tutaj wykazać się zręcznością w kie-
rowaniu jednośladem
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mewa przerywa serię Pomorzanina

Słaby występ piłkarzy z Nowogardu
Klasa Okręgowa gr. Szczecin Płn. 2017/2018
23. kolejka:
Ehrle Dobra Szczecińska – Ina Ińsko 4:0
Światowid Łobez – Sparta Gryfice 2:1
Sarmata Dobra – Błękitni Trzygłów 1:2
Iskierka Szczecin – Promień Mosty 3:0
KP Przecław – Jantar Dziwnów  5:2
Masovia Maszewo – Polonia Płoty 0:1
Orzeł Łożnica – Odrzanka Radziszewo 1:1
Pomorzanin Nowogard – Mewa Resko 0:2

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Iskierka Szczecin 23 54 59 15 17 3 3
2 Światowid 63 Łobez 22 48 52 20 14 6 2
3 Jantar Dziwnów 23 41 62 41 12 5 6
4 Błękitni Trzygłów 21 37 51 31 11 4 6
5 Sparta Gryfice 23 36 56 35 11 3 9
6 Mewa Resko 23 36 38 29 10 6 7
7 Pomorzanin Nowogard 22 35 43 28 10 5 7
8 Polonia Płoty 22 34 42 21 9 7 6
9 Ina Ińsko 23 31 47 47 9 4 10
10 KP Przecław 21 29 47 53 8 5 8
11 Masovia Maszewo 23 29 35 43 8 5 10
12 Ehrle Dobra Szczecińska 23 28 41 52 8 4 11
13 Promień Mosty 22 21 35 55 6 3 13
14 Orzeł Łożnica 22 16 21 56 4 4 14
15 Odrzanka Radziszewo 22 16 17 57 4 4 14
16 Sarmata Dobra 21 8 21 84 2 2 17

W sobotę (28 kwietnia), piłkarze Pomorzanina Nowogard walczyli na swoim boisku z Mewą 
Resko. Na mecz stawiło się tylko 13 piłkarzy Zbigniewa Gumiennego, co nie mogło ucieszyć 
kibiców. Po słabym spotkaniu nowogardzianie przegrali 0:2 i tym samym goście przerwali 
serię Pomorzanina 4 spotkań bez porażki.

Pomorzanin Nowogard – Mewa Resko 0:2 (0:0)
Skład: Kornel Pękala – Marcin Skórniewski (c), Michał Komenda, Paweł 

Królik, Natan Wnuczyński – Maciej Grzejszczak, Michał Teodorczyk (Mate-
usz Toruński), Fernando Batista, Kacper Litwin, Gracjan Wnuczyński – Ra-
fał Listkiewicz.    

Piłkarze Pomorzanina przy-
stąpili do tego meczu mając na 
koncie serię czterech spotkań 
bez porażki – dokładnie trzy 
zwycięstwa i remis w zaległym 
meczu z Masovią. Niestety zbyt 
wąska ławka była jednym z po-
wodów, przez który Pomorza-
nin zanotował pierwszą poraż-
kę na boisku w Nowogardzie. 
Do przerwy kibice nie oglądali 

bramek, a po zmianie stron go-
ście objęli prowadzenie. W 62. 
minucie Michał Komenda stra-
cił piłkę przed swoim polem 
karnym, a piłkarz przyjezdnych 
ładnym strzałem przelobował 
Kornela Pękalę. Pomorzanin 
starał się odrobić straty, jednak 
bez skutku. Mewa z kolei zada-
ła drugi cios. W 82. minucie go-
ście wykonywali rzut rożny, do-

kładne podanie na gola zamie-
nił rosły piłkarz z Reska i pod-
opieczni Zbigniewa Gumien-
nego musieli pogodzić się z po-
rażką. Szkoda straconych punk-
tów, bo zwycięstwo oznaczało-
by awans na 4. miejsce w ligo-
wej tabeli. Przy artykule publi-
kujemy komplet wyników oraz 
aktualną tabelę. KR

mistrzostwa Polski Quady – II runda, Sobieńczyce

Tomasz Jamroży  
awansuje w klasyfikacji
W sobotę (28 kwietnia), na torze motocrossowym w Sobieńczycach odbyła się II Runda Mi-
strzostw Polski w klasie MX Quad Open. Klub Motorowy Cisy Nowogard reprezentował 
Tomasz Jamroży, który co prawda nie stanął na podium, jednak wywalczone punkty, po-
zwoliły mu awansować w klasyfikacji sezonu. 

W treningu kwalifikacyjnym 
wystartowało 14 zawodników. 
Tomasz Jamroży przejechał w 
sumie 5 okrążeń, a swój najlep-
szy czas uzyskał w czwartej pró-
bie. Wynik ten uplasował go na 
9. miejscu. W pierwszym wyści-
gu nie miał sobie równych Ro-
man Gwiazda z KM Cross Lu-
blin, który wygrał z ponad mi-
nutą przewagi. Tomasz Jamro-
ży 12 okrążeń przejechał z cza-
sem 26:40,979 i zajął w tym  bie-
gu 5. miejsce. W drugim wyści-

gu Tomasz Jamroży także poko-
nał 12 okrążeń, ale tym razem 
w czasie 27:37,596 i uplasował 
się na 6. miejscu. Co ciekawe 
faworyt Roman Gwiazda miał 
problemy na trasie i zajął do-
piero 12. miejsce. W tym biegu 
najszybszy był Kacper Miesz-
kowski z klubu WKM Wscho-
wa. W klasyfikacji indywidual-
nej zawodów Tomasz Jamroży 
wywalczył 51 punktów i zajął 
7. miejsce. Po dwóch rundach 
Mistrzostw Polski w klasie MX 

Quad Open Tomasz Jamroży 
ma na swoim koncie 102 punk-
ty i zajmuje wysokie 4. miejsce. 
Liderem jest Kacper Mieszkow-
ski z liczbą 130 punktów, na 2. 
miejscu znajduje się Roman 
Gwiazda z liczbą 111 punktów, 
a Artur Szczebak z klubu KM 
Cross Lublin ma na swoim kon-
cie 106 punktów. Straty do po-
dium są zatem niewielkie i To-
masz Jamroży wciąż może wal-
czyć o medal Mistrzostw Pol-
ski. KR 

rozpoczął się cykl Pucharu 
Polski maratonów

Małgorzata Kubicka 
zaczyna od zwycięstwa
W sobotę (21 kwietnia), kolarze zainaugurowali sezon superma-
ratonów. Pierwszy wyścig wchodzący w cykl Pucharu Polski w ma-
ratonach kolarskich odbył się pod nazwą Śremski Maraton Rowe-
rowy. Nie zabrakło licznej grupy kolarzy z Nowogardu. Najlepiej 
spisała się Małgorzata Kubicka, która wygrała w swojej kategorii.  

Małgorzata Kubicka startowa-
ła w barwach NTS Kona Nowo-
gard, na dystansie Mega w kate-
gorii K5s. Nasza reprezentant-
ka trasę wyścigu pokonała z cza-
sem 05:25:01,455, dzięki cze-
mu zwyciężyła w swojej katego-
rii oraz zajęła 3. miejsce w Open 
Kobiet. Kolejnym naszym repre-
zentantem był Arkadiusz Pietru-
szewski, który walczył w katego-
rii M4s na dystansie Mega. Ko-
larz reprezentujący LKK Nowo-
gard uzyskał wynik 04:31:23,230 
i uplasował się na 10. miejscu w 
swojej kategorii oraz na 20. pozy-
cji w Open. Na dystansie Mini w 
kategorii M4i wystartował Sławo-
mir Lipiński, który uzyskał czas 
02:15:50,140, dzięki czemu wy-
grał w swojej kategorii oraz zajął 
38. miejsce w Open. Także na dy-
stansie Mini startował Marek Szy-
mański, który walczył w kategorii 
M6s. Nasz reprezentant uzyskał 
czas 02:17:40,225 i wywalczył 5. 
miejsce w swoim przedziale wie-
kowym oraz 52. miejsce w Open.  
W kategorii M6i na dystansie 
Mini zaprezentował się Janusz 
Pietruszewski. Zawodnik LKK 
Nowogard wywalczył 2. miejsce 
w swojej kategorii uzyskując czas 

02:32:07,230, z kolei w Open wy-
nik ten pozwolił zająć 117. miej-
sce. Na dystansie Mini pośród ko-
biet wystartowała Iwona Pietru-
szewska. Nasza reprezentantka 
startując w kategorii K6i ukończy-
ła start z czasem 03:48:14,805 zaj-
mując 2. miejsce w swoim prze-
dziale wiekowym oraz 24. miejsce 
w Open Kobiet. KR Tomasz Jamroży po 2 rundach zajmuje 4. miejsce w klasyfikacji Mistrzostw Polski

Małgorzata Kubicka zwyciężyła w 
swojej kategorii w pierwszym marato-
nie z cyklu Pucharu Polski
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Nowoczesne standardy nawożenia

rsm@grupaazoty.com 
nawozy.eu

Płynna formuła na sukces

28% N, 30% N, 32% N 26% N + 3% S 20% N + 6% S

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR

Agroskład Nowakowski Sp.J. 
72-130 Maszewo , ul. Jedności Narodowej 22c 

tel. 91 46 47 100 

Oddział Święte 35B
73-110 Stargard  |  tel. 91 577 01 76

www.agrosklad.pl



Nr 34 (2662)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

14

www.dzienniknowogardzki.pl

ZaTrUDNIĘ 
STOlarZa

503 084 687

Wykręcanie urwanych 
świec żarowych

USŁUGI 
KSIĘGOWE

kadrowo-płacowe i JPK
szybko, sprawnie. 

691 374 021, 726 601 608 

Usługi
remontowo-Budowlane

Ceny do negocjacji
784 612 587

www.wshtwp.pl            cos@wshtwp.pl             tel. 91 422 0 422

Wyższa Szkoła Humanistyczna
Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

PSYCHOLOGIA
PRAWO

• naprawy • oleje CASTROL
• akumulatory Bosch, Varta

 bieżące
• serwis klimatyzacji
• przeglądy okresowe
• serwis opon
• diagnostyka komputerowa
• wymiana rozrządu

Ponad 10-letnie doświadczenie w pracy  
na stanowisku mechanik w serwisie TOYOTY

Sąpolnica 25 
72-200 Nowogard 

tel. 608 690 831

Zapewniamy atrakcyjne ceny

przeglądy okresowe w TOYOTACH i nie tylko

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś w rodzinie. 

Grupa aa mieszko zaprasza w każdy 
wtorek o 9.00 i 16.00  pod ratuszem.

ZAPROSZENIE NA ZWODY
Zarząd Kola Miejsko- Gminnego nr 36 w Nowogardzie  

zaprasza członków Koła nr 36 
na zawody wędkarskie spiningowe z łódki  

o „mistrzostwo koła w spinningu w 2018r." 
Zawody odbędą się na jeziorze Nowogardzkim w dniu 

6.05.2018r. ze środków pływających. Zapisy należy dokonać do 
4.05.2018r. Do godz. 15.00 w sklepie „ Wędkarz” przy ul. Boh. War-
szawy 107. Wpisowe 15 złotych. Zbiórka uczestników zwodów 
w dniu 6.05.2018r. O godz. 6.30 przy restauracji „Neptun” ul. Prac 
Szarych Szeregów. Z uwagi na bezpieczeństwo prosimy o zabez-
pieczenie się w środki ratunkowe (kapoki, kamizelki itp.) 

Za Zarząd Koła 
Kazimierz Ziemba 

Prezes Koła PZW nr 36 

 
  
 
 
 

 

    

    
Hjort Knudsen Polen Sp. z o.o. jest duńską �rmą, 

zatrudniającą  ponad 1000  pracowników, 
produkującą i eksportującą skórzane meble tapicerowane. 

 www.hkmeble.pl

 
 

        W związku z dynamicznym rozwojem �rma zatrudni  

 TAPICERA  (PRZYUCZENIE)
PRACOWNIK PRODUKCJI

STOLARZ 
OBSŁUGA KOMPUTERA

 
 

            Miejsce pracy: Nowogard  
Zapewniamy:   
•  stabilne warunki zatrudnienia 
•  wynagrodzenie proporcjonalne do osiąganych wyników  

 
 Osoby zainteresowane proszone  są o wysłanie CV na adres:  
         ul. Zamkowa 7b , 72-200 Nowogard 
          lub e-mail: dawid.bohn@hjortknudsen.pl  
           Kontakt telefoniczny : 663 949 485 

 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami
Prosimy o dopisanie następujacej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbednych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie 
z ustawa z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.)”.

Do Hurtowni Trio w Nowogardzie 
potrzebny kierowca kat. B 

więcej informacji 
osobiście bądź pod nr 

tel. 790 897 815, 788 317 660 

USŁUGI  
SPrZĄTaNIe:
biuro, mieszkanie, domy, 
tereny zielone, ogrody. 

Tel. 601 544 530 

Firma  
zatrudni 

Pana na emeryturze
 jako  

kierowcę kat. B, 
praca na magazynie, 

niepełny wymiar.

 Tel. 601 544 530

rozgrywki ligowe zespołów Pomorzanina

Do Ińska po 3 punkty
W najbliższy weekend swoje kolejne spotkania rozegrają seniorzy oraz juniorzy Pomorza-
nina Nowogard. Podopieczni Zbigniewa Gumiennego pojadą do Ińska, aby o trzy punkty 
powalczyć z tamtejszą Iną. Trudne zadanie przed juniorami, którzy zagrają w Łobzie z wi-
celiderem Światowidem. 

Po porażce przed własną pu-
blicznością Pomorzanin poje-
dzie do Ińska, aby powalczyć z 
Iną o kolejne punkty. Gospoda-
rze zajmują 9. miejsce ze stra-
tą 4 punktów do nowogardzian. 
Do tej pory w meczach na wła-
snym boisku wygrali 5 poje-
dynków, trzy razy remisowa-
li oraz trzykrotnie przegrywa-
li, przy skuteczności 27 strze-
lonych i 16 straconych goli. W 
pierwszym spotkaniu obydwu 
drużyn Pomorzanin zremiso-
wał z Iną 1:1. Mecz pierwotnie 
jest zaplanowany na sobotę (5 
maja), o godzinie 16:00, istnie-
je jednak szansa na to, że klu-
by dogadają się co do tego, aby 
ten mecz rozegrać w niedzielę. 
Z kolei juniorzy Pomorzanina 
wybiorą się w niedzielę do Łob-
za, aby o godzinie 12:00 rozpo-
cząć mecz ze Światowidem. Ju-
niorzy z Nowogardu w tym se-
zonie grali już trzy razy ze Świa-

towidem i za każdym razem do-
stawali spore lanie: 5:0 w 1. ko-
lejce, 0:4 w 8. kolejce oraz 1:4 w 
15. kolejce. Podopieczni Paw-
ła Błaszczyka mają zatem po-
wód, aby choć trochę się zre-
wanżować zawodnikom z Łob-
za. Przy artykule publikujemy 
komplet gier w poszczególnych 
ligach.  KR

Klasa Okręgowa gr. Szczecin Płn. 2017/2018
24. kolejka:
Jantar Dziwnów – Iskierka Szczecin (01.05; 15:00)
Sparta Gryfice – KP Przecław (05.05; 11:00)
Mewa Resko – Orzeł Łożnica (05.05; 13:00)
Promień Mosty – Sarmata Dobra (05.05; 15:00)
Błękitni Trzygłów – Ehrle Dobra Szcz. (05.05; 15:00)
Polonia Płoty – Światowid Łobez (05.05; 16:00)
Ina Ińsko – Pomorzanin Nowogard (05.05; 16:00)
Odrzanka Radziszewo – Masovia Maszewo (05.05; 17:00)
I Liga Okręgowa Junior Starszy gr. Szczecin 2017/2018
22. kolejka:
Kluczevia Stargard – Unia Dolice (03.05; 12:00)
Światowid Łobez – Pomorzanin Nowogard (06.05; 12:00)
Mewa Resko – Biali Sądów (06.05; 13:00)

reklama reklama reklama
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Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

pn., wt. - 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

ENDOKRYNOLOGICZNY
Lek. med. Adriana Dubińska-Walczak

specjalista chorób wewnętrznych
- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

CHORÓB CUKRZYCY I NADCIŚNIENIA
Lek. Ewa Zdawska

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista diabetolog 

GABINETY MEDYCZNE

Upadłość konsumencka
Masz długi, których nie możesz spłacić, nie 
prowadzisz działalności, nie masz majątku. 

Pomogę zgłosić upadłość. 
Konsultacje darmowe
Tel. 669 681 080, 

www.szczecin-syndyk.pl 
restrukturyzacjakonsumenta@gmail.com 

Firma AGRO TRANS  Spółka z o.o. 
z siedzibą w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów ciężarowych 
(prawo jazdy kategoria C+E)

tel. 91 39 27 322, kom. 502 671 607, 502 671 609

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

Resko sprzedam
mieszkanie 

2 pokoje o pow 56,00 m2

ogrzewanie gazowe,
 piwnica, garaż 

tel. 519 830 587

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

 

WYMAGANIA:
- aktualne prawo jazdy kategorii C+E
- świadectwo kwali�kacji zawodowej
- aktualne orzeczenie psychologiczne
- cyfrowa karty kierowcy
 OFERUJEMY:
- atrakcyjne wynagrodzenie wypłacane w terminie
- nowoczesne auta marki DAF, MERCEDES, MAN.
- praca w systemie tygodniowym  
- ubezpieczenie grupowe

POSZUKUJE 
KIEROWCÓW  

KAT. C+E

TELEFON: +48 603 129 069,  785 900 833 
Jedności Narodowej 23A, 72-130 Maszewo

Opis stanowiska:
• Efektywne zarządzanie Gospodarstwem Rolnym;
• Nadzór nad maszynami rolniczymi w zakresie ich 
  wydajnego wykorzystania oraz  terminowego 
  przeprowadzania przeglądów, konserwacji i napraw;
• Kierowanie zespołem  pracowników;
• Zarządzanie Gospodarstwem Rolnym zgodnie z obowiązującymi standardami;
• Osiągane i realizacja przydzielonych celów i zadań.
Wymagania: 
• Wykształcenie min. średnie rolnicze;
• Minimum dwuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku;
• Umiejętność motywowania zespołu do osiągania założonych celów;
• Umiejętność podejmowania skutecznych decyzji pod presją czasu;
• Elastyczność i otwartość na zmiany;
• Prawo jazdy kat. B
Oferujemy:
• Atrakcyjne wynagrodzenie;
• Stabilne warunki zatrudnienia;
• Możliwość rozwoju zawodowego w rozwijającej się firmie;
• Niezbędne narzędzia pracy;
• Dobrą atmosferę pracy;
• Możliwość zakwaterowania.

Nowoczesne Gospodarstwo Rolne 
w województwie zachodniopomorskim

poszukuje zmotywowanych i pełnych pasji osób na stanowisko:
KIEROWNIK GOSPODARSTWA ROLNEGO

Miejsce pracy: (2 lokalizacje) Redło koło Nowogardu  lub  Drzonowo koło Kołobrzegu

tel.: +48 665 458 942
e-mail: biuro@farmaredlo.pl Badania wody i ścieków - tel. 91 392 74 75

Wywóz nieczystości ciekłych - 91 392 36 77

Roboty inżynieryjno-budowlane oraz

warsztat naprawy pomp - 91 392 36 77

Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków - 91 392 07 11

Czyszczenie kanalizacji 
i odwadniania osadów ściekowych 

- 91 392 36 77
POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE - 994

                           Przedsiębiorstwo 
Usług Wodnych i Sanitarnych sp. z o.o.
ul. 3 Maja 14/2, 72-200 Nowogard

tel. 91 392 07 11, 91 392 07 17

Opiekun/ka Osób Starszych w Niemczech 
Legalna praca, bardzo atrakcyjne zarobki, ZUS od śr. krajowej. 

Nie znasz j. niemieckiego? 
Zapisz się kurs w Szczecinie – bez kosztów! 

Tel. 517 175 599
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•	 Sprzedam działkę budowlaną w 
Nowogardzie, 16 arów, cena 39000 
zł do negocjacji, tel. 570 935 935

•	 Sprzedam lub zamienię mieszkanie 
3-pok. 66,9 ma + działkę k. stawu - 
na kawalerkę w Nowogardzie. tel. 
668 137 231

•	 Sprzedam garaż przy ul. Jana Pawła 
II. tel. 694 440 207

•	 Sprzedam tanio działkę budow-
laną w kościuszkach 1202 m2. Przy 
działce prąd, woda, kanalizacja, do-
jazd utwardzony w pobliżu jeziora. 
575 345 659 

•	 Do wynajęcia lokal handlowy ok. 
40m2 ul. Kościuszki 2g Nowogard. 
693 850 197

•	 Sprzedam działki budowlane w peł-
ni uzbrojone. Już z planem zagospo-
darowania przestrzennego. Oszczę-
dzasz czas i pieniądze! 693 850 197 
Najlepsze ceny w Nowogardzie, 
Osiedle Słoneczne. 

•	 Do wynajęcia pomieszczenie na 
biuro 28 m2, Nowogard. Ul. 700 
lecia 17b. Tel. 501 549 818

•	 Sprzedam działki budowlane w 
karsku przy drodze. 691 664 658

•	 Do wynajęcia lokal pod działalność 
gospodarczą. 609 24 58 16 

•	 Sprzedam 1/2 domu w Wierzbięci-
nie. Tel. 600 262 231

•	 Sprzedam mieszkanie 3 poko-
je 87m2, 12 km od Nowogardu.Tel. 
665 160 365

•	 Poszukuje mieszkania dwupo-
kojowego do wynajęcia. 725 223 
771 

•	 Kupię mieszkanie dwupokojowe, 
parter, bez pośredników za gotów-
kę. Najchętniej za torami w stronę 
Stargardu, Dobrej. Tel. 661 722 990

•	 Do wynajęcia warsztat samochodo-
wy z wyposażeniem. Tel. 508 070 
311

•	 Wolne pokoje do wynajęcia dla 
pracowników na dłuższy okres. 
500 827 783

•	 Sprzedam mieszkanie 56m2 dwupo-
kojowe. Tel. 512 467 433

•	 Pokój do wynajęcia. 604 279 006

•	 Sprzedam dom w Nowogardzie. Tel. 
691 10 02 49

•	 Sprzedam mieszkanie 72m2, cztero-
pokojowe, Nowogard. 668 431 303 

•	 Kupię mieszkanie dwupokojowe w 
Nowogardzie. 668 431 303 

•	 Sprzedam dom na wsi z lasem, sta-
wem i ziemią. Tel. 695 780 299

•	 Sprzedam działkę ogrodową. Tel. 
536 198 468 

•	 Kupię mały domek parterowy. 796 
858 755 

•	 Sprzedam działkę ogrodową na ul. 
Zamkowej. Tel. 728 185 942 

•	 Kikorze – działka z warunkami zabu-
dowy na 3 domy, możliwość podzia-
łu cena 59 tys. Tel. 780 116 368 

•	 Kupię mieszkanie w Nowogardzie. 
780 116 368 

•	 Sprzedam bądź zamienię na miesz-
kanie trzypokojowe własnościowe 
w Nowogardzie dom jednorodzinny 
120 m2 w miejscowości Benice. Tel. 
600 853 973 

•	 Do wynajęcia mieszkanie dwupoko-
jowe Nowogard. Tel. 660 543 782 

•	 Sprzedam działkę budowlaną 13 ar 
przy Asnyka. 884 000 435 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupokojo-
we, parter, Żeromskiego. 536 889 
355 

•	 Nowogard, Asnyka działka pod za-
budowę do 1000 m2. Tel. 501 307 
666 

•	 Sprzedam mieszkanie 3pok. (środ-
kowe) na I piętrze indyw. Ogrzew. 
Przy ul. 15 lutego tel. po 15.00 – 607  
585 563

mOTOrYZaCJa
•	 Sprzedam mercedesa E 270 cdi 

skrzynia 6-biegowa. tel. 785 288 900

•	 Kupię WSK z dokumentami do 1000 
zł. Tel. 605 516 508 po 20. 

•	 Sprzedam tanio opony letnie 
175x75x14’’ szt. 4 w dobrym stanie 
na felgach stalowych otw. 4X100 
(Megane itp.) lub bez felg bieżnik 6 
mm. Tel. 536 706 746 

•	 Chevrolet Orlando 2011, benzyna, 
gaz, stan bdb zadbany, garażowa-
ny, serwisowany w Aso. 668 493 233 

rOlNICTWO
•	 Sprzedam mieszankę zbożową wio-

senną.  Przybiernów ul. Wojska Pol-
skiego 7. tel. 667 976 417, 91 418 64 
17

•	 Orka, talerzówka ciężka siew 
agregatem. Tel. 608 01 39 95 

•	 Rzepak jary, zboża sprzedam. Tel. 
502 853  573 

•	 Grykę sprzedam i mieszalnik 1 tona. 
603 467 609 

•	 PIlNIe sprzedam ziemię rolną 4 
ha GraBIN. Tel. 731 026 406 

•	 Sprzedam prosięta i 20 kulek słomy 
suchej. 606 576 417 

•	 SPrZeDaŻ JaJ kUrZYCH – WIeJ-
SkIe. 502 119 960

•	 Sprzedam słomę belot 120/120 ok. 
120 sztuk. Tel. 668 316 103 

•	 Karp kroczek sprzedam. 91 39 182 
97 

•	 Sprzedam ziemniaki sadzeniaki vi-
nety. 799 307 974 

•	 Sprzedam ziemniaki jadalne i sadze-
niaki, pszenice i pszenżyto zimowe. 
91 39 18 307

•	 Kupię przyczepę samozbierającą i 
siewnik do zboża. 91 39 26 793 

 USŁUGI
•	 Szybko - solidnie - malowanie, szpa-

chlowanie, tapety, panele, drobne 
naprawy tel. 666 047 905

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWA-
NÓW, WYKŁADZIN, TAPICERKI ME-
BLOWEJ SAMOCHODOWEJ/ SKÓ-
RZANEJ MATERIAŁOWEJ / POŚCIELI 
WEŁNIANEJ / LANOLINĄ/SPRZĄTA-
NIE: CZYSZCZENIE FUG.TEL.604 373 
143 , 794 229 083.

•	 Pranie dywanów i tapicerki sprzą-
tanie również z użyciem pary, 
rOmTeX. 668 151 516

•	 elektryk z uprawnieniami e+D. 
Tel. 607 289 419 

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

•	 malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne naprawy 
wykona “złota rączka”. 91 39 22 
783, 784 79 22 70

•	 FIrma USŁUGOWa „Zielona”. Wy-
najem sal na konferencje, zebra-
nia, szkolenia. 91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią dzia-
łalnością przyjmie zlecenie na bu-
dowę domów od podstaw, prze-
kładek dachów, docieplenia, ukła-
danie kostki, różne rodzaje. Tel. 607 
137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawia-
my za gotówkę na raty laptopy ta-
blety telefony. Skupujemy laptopy 
telefony. Adres Nowogard 700Lecia 
15 I piętro nad apteką tel 91-577-53-
73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, 
urlopowe: Niemcy, Holandia, Au-
stria, Anglia, Belgia, Norwegia. Tel. 
71 385 20 18, 601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróż-
nienie mieszkań, piwnic, gratów. Tel 
668 343 638 

•	 AGENCJA REKLAMOWA VIZART, 
oprawianie prac w 2 minuty, bindo-
wanie, wydruki, ksero, laminowanie, 
Nowogard ul. 700 lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim)Tel. 605 522 340 

•	 Przepisywanie prac (licencjackich, 
magisterskich i innych), dokumen-
tów, CV, listów motywacyjnych, 
Szybko, solidnie. Agencja reklamo-
wa Vizart  Nowogard ul. 700 lecia 
15 (nad sklepem zielarskim)Tel. 605 
522 340.

•	 regulacja, naprawa, konserwacja 
okien i drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontuje-
my. 668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 
988 735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, układa-
nie kostki granitowej, polbruku. 726 
403 937

•	 Naprawa aGD Nowogard. 698 352 
406

•	 Wypełniam dokumenty do ZUS na 
emeryturę, rentę, kapitał początko-
wy. 507 872 391

•	  Przyjmę psy na strzyżenie, ukończy-
łam kurs groomerski. 794 902 108 

PraCa
•	 aktivmed24.pl Opiekunki Senio-

rów Niemcy. Premie wakacyjne, 
530555015

•	 amBerCare24 Opiekunki do Nie-
miec, wymagany j. niemiecki ko-
munikatywny, zarobki netto do 
1500 euro/mies., wyjazdy od za-
raz, sprawdzone oferty, legalnie 
737 451 825, 737 886 919, 737 
489 914

•	 Potrzebny budowlaniec-stolarz do 
postawienia kilku elementów archi-
tektury ogrodowej. 502 103 432

•	 PRACOWNIK magazynu zwrotów 
odzieży – Goleniów, zapewniony 
darmowy dojazd do pracy tel: 601 
710 134, mail: rekrutacja@fiege.pl

•	 Zatrudnię pomocnika na budo-
wę z umiejętnością malowania i 
szpachlowania. Tel. 785 931 513 

•	 Poszukuję opiekunki do roczne-
go dziecka na pełny etat. Atrakcyj-
ne warunki wynagrodzenia. Zainte-
resowane osoby proszę o kontakt – 
510 100 263 

•	 Przystań zatrudni osobę do zbiera-
nia szklanek i butelek ze stolików 
podczas dyskoteki w piątki i soboty. 
Tel. 601 58 40 56 

•	 Pizzeria Fantazja zatrudni kucha-
rza lub absolwenta szkoły gastro-
nomicznej. Praca przy wypieku 
pizzy. Tel. 509 411 799, 570 500 
750 

•	 Zatrudnię kierowcę do rozworzenia 
posiłków. 507 951 313

•	 Zatrudnię ekspedientkę do sklepu 
Lewiatan na ul. Boh. Warszawy. Tel 
502 239 619 

•	 Fryzjerce – stanowisko pracy wy-
dzierżawię. Warunek – doświadcze-
nie i własne klientki. Tel. 607 284 461 

•	 Praca w Dani – wykończenia wnętrz, 
wymagany komunikatywny język 
angielski. +45 91 66 78 89

•	 Przyjmę do pracy na dachy, mile wi-
dziane doświadczenie, atrakcyjne 
wynagrodzenie. 519 393 045

•	 Zlecę pracę murarzowi-budowlań-
cowi. 502 103 432 

•	 Potrzeby Pan do pomocy w pracach 
na działce  w ogrodzie, 6 km od No-
wogardu. Tel. 660 206 833 

•	 Przyjmę na budowę. Tel. 607 654 
692 

•	 Przyjmę do ogrodzenia rezerwatu. 
Tel. 607 654 692 

INNe  
•	 Sprzedam drewno suche tanio. 691 

848 026

•	 Drewno, bukowe, dębowe, pocię-
te, porąbane. Tel. 603 353 789 

•	 Sprzedam drewno opałowe. 667 
788 820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 kg. 
790 285 382

•	 Sprzedam organy Yamaha YPT - 230, 
bardzo mało używane, w pudełku. 
tel 605 522 340

•	 Sprzedam łóżko dziecięce z szufla-
dami, półkami, z materacem - kolor 
szaro biały wymiary: dł. 223 cm, szer. 
95 cm,wys. 110 cm, oraz biurko do 
kompletu, tel. 605 522 340

•	 Sprzedam odkurzacz piorący ZE-
LMER WODNIK QUATTRO 616.6, ele-
menty piorące nieużywane nowe, 
cena do uzgodnienia, tel. 605 522 
340

•	 Sprzedam dywan, kolor brązowy 
jednolity, wymiar 3,5*2,15 m, cena 
do uzgodnienia, tel. 605 522 340

•	 Przyjmę telewizor i radio. 573 943 
221

•	 Kupię zbiornik na wodę z wężowni-
cą do podłączenia do kuchenki. Tel. 
660 206 833

•	 Karp kroczek sprzedam. 91 39 182 
97 

•	 Sprzedam krajzegę na paski klinowe 
tanio. Tel. 781 864 872  

•	  Sprzedam dwa rowery damskie Ol-
chowo 8

•	 Szkółka w karsku poleca drzewa 
owcowe w pojemnikach 3-4 letnie 
owocujące już od 20 zł/szt. oraz tuje 
szmaragd wys. 70-80cm. po 10 zł za 
sztukę. Tel. 606 106 142

•	 Sprzedam łóżko rehabilitacyjne ste-
rowane elektrycznie używane, stan 
bardzo dobry oraz materace: me-
dyczny MEDI i przeciwodleżynowy. 
Kontakt po godz. 16.00. Tel. 737 676 
591

•	 Sprzedam łóżko ortopedyczne elek-
tryczne, na pilota typ : INUACARE. 
Tel. 697 980 702 

•	 Przyjmę czystą ziemię z wykopów. 
501 307 666

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

Na sprzedaż 2 pokoje 
w centrum Nowogardu 164 000 zł

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:

kontakt: 785 601 002

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy

Sprzedam mieszkanie 
własnościowe w centrum 

Nowogardu o pow. 60 m2, 
IV piętro – cena 210 tys. zł. 

Tel. 608 392 453
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INFOrmaTOr lOkalNY - NOWOGarDrOZkŁaD JaZDY PkP
Telefony alarmowe
Policja  - 997, 112
Komisariat Policji Nowogard - 91 57 92 316
Straż pożarna  - 998
Posterunek PSP Nowogard - 91 39 20 118
Pogotowie ratunkowe - 999
Stacja Pogotowia Ratunkowego 
w Nowogardzie - 91 43 26 103
Pogotowie gazowe  - 992
Pogotowie energetyczne - 991
Pogotowie wodn.-kanal. (PUWiS) 
 - 91 392 07 11; 994

Dyżur nocny
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna   
 - 91 39 78 430; 
 609 361 999; 
 665 283 928

Przychodnie - poradnie
Szpital - centrala - 91 392 13 56
Praxis - SZOZ - 91 392 07 87
Praxis - Centrum 
okulistyczno-optyczne - 91 39 27 272
POZ Przychodnia przyszpitalna  
 - 91 392 18 00; 
 91 392 18 06
Medyk - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - M. Drobińska - 91 392 59 43
NZOZ “Sanus” - 91 392 69 60
NZOZ “Pro-med” - 91 392 67 40
NZOZ “Leks” - 91 392 25 25
NZOZ “Baby-med”  - 91 392 60 13
Mardent - gabinety lekarskie  
 - 91 392 26 33
Revital - Ośrodek Rehabilitacji 
i Odnowy Biologicznej - 91 392 14 67; 
 609 456 577
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne 
 - 91 392 09 26
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
dzieci, młodzieży i ich rodzin 
 - 91 392 07 43
Warsztaty terapii zajęciowej - 91 392 52 82
Zakład domowej opieki długoterminowej - 
91 39 26 531; 
 509 142 650
Stomatologia
Praxis - Centrum stomatologiczne  
 - 91 392 69 99
Pracownia protetyki stomatologicznej - 
Danuta Drapikowska 91 392 68 70
Protetyka stomatologiczna 
- Elżbieta Wysocka 
i Kazimierz Trojanowski - 91 392 61 07
“Nowo-dental” B. Szulejko  
 - 91 392 14 67
“Dental - med”  - 91 392 20 98
 504 069 800
Lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz  
 - 91 392 50 03; 
 603 705 630
Lek. Stom. Andrzej Rynkiewicz
pogotowie stomatologiczne - 607 771 777
lek. Stom. D. Wałęga - Bąk - 604 441 609
lek. stom. A Mogilnicka - 506 606 955
lek. stom. E. Rosa - 532 512 703
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 601 736 804

Urzędy
Urząd Miejski  
 - 91 392 62 00
Biuro Obsługi Interesanta w UM  
 - 91 392 62 14
Biuro Rady w UM - 91 392 62 10

Urząd Stanu Cywilnego - 91 392 62 30
Wydział Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środow. 
 - 91 392 62 43
Wydział spraw społecznych i obywatelskich
Meldunki - 91 392 62 13
Dowody osobiste - 91 392 62 15
Zarządzanie kryzysowe - 91 392  62 34
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
Geodezji i Rolnictwa - 91 392 62 26
Wydział Rozwoju Lokalnego, 
Funduszu, Kultury i Sportu - 91 392 62 93
Wydział Inwestycji i Remontów  
 - 91 392 62 41
Biuro Podatków i Opłat - 91 392 62 17
Referat Edukacji - 91 392 54 64
Zarząd Budynków Komunalnych  
 - 91 392 62 67
Powiatowy Urząd Pracy f/Nowogard 
 - 91 392 13 76
 91 392 18 13
Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii - 91 392 11 18
w nagłych wypadkach - 609 740 647

Wydział komunikacji
Rejestracja pojazdów - 91 579 27 02
Prawo jazdy - 91 579 27 03
Fax - 91 392 18 52

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik - Dorota Maślana - 91 392 62 48
Świadczenia rodzinne
- A. Lalik  - 91 392 62 68
Dział usług opiekuńczych 
- B. Ziółkowska - 91 392 02 00

Poczta
ul. 3 Maja - 91 392 13 00
 91 392 11 83
ul. Warszawska - 91 392 08 34

Nadleśnictwo Nowogard - 91 392 06 40
Zakład karny Nowogard - 91 432 66 00

Gabinety weterynaryjne
Danuta Czerwińska
ul. J. Wybickiego 2 - 91 392 37 86
Animal-Vet
ul. Zielona - 666 135 133
Janusz Soroka
ul. L. Okulickiego 6  - 570 656 616
Zdzisław Truszyński
ul. T. Kościuszki 21 - 91 392 18 01
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 38 - 91 392 08 14
Szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1 - 91 392 6 2 70
Szkoła Podstawowa nr 2 - 91 392 6 2 74
Szkoła Podstawowa nr 3 - 91 392 6 2 91
Szkoła Podstawowa nr 4 - 91 392 3 0 28
SP w Długołęce - 91 391 04 92
SP w Orzechowie - 91 391 09 94
SP w Strzelewie - 91 391 02 24
SP w Żabowie - 91 391 06 94
SP w Błotnie - 91 391 01 90
SP w Wierzbięcinie - 91 291 07 95
I Liceum Ogólnokształcące - 91 392 02 13
Liceum Ogólnokształcące nr II - 91 392 51 07
ZSP im. Stanisława Staszica - 91 392 11 62
Prywatne Publiczne Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych; 
Niepubliczna Szkoła Policealna  
 - 91 392 66 91
Prywatne Liceum Ogólnokształcące
 Zaoczne Centrum Edukacji Zdroje  
 - 91 392 54 94

Prywatne Policealne Studium Zawodowe  
 - 91 392 21 81
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  
 - 91 392 01 08

Przedszkola i żłobki
Przedszkole nr 1
ul. Żeromskiego - 91 392 62 86
Przedszkole nr 3
ul. J. Poniatowskiego - 91 392 62 88
Przedszkole nr 4
ul. T. Kościuszki - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole
ul. Zielona - 91 392 66 91; 
 505 388 292
Artystyczne Przedszkole 
Kraina Fantazjiul. Gen. J. Bema - 660 797 838
“Promyczek” Specjalistyczny 
punkt przedszkolny, 
ul. Boh. Warszawy - 609 931 469
Niepubliczny Żłobek "Maluszkowo”
ul. ks. Racibora - 534 015 943
Niepubliczny “Malinowy Żłobek”
ul. Boh. Warszawy - 604 873 917

kultura
Miejska Biblioteka Publiczna  
Dyrektor - 91 392 62 60
Czyt. dla dorosłych - 91 392 62 61
Nowogardzki Dom Kultury  
Sekretariat - 91 392 62 83
Biuro kina/ dział imprez i promocji 
 - 91 392 57 79
Kasa - 91 392 62 62

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP - 91 392 63 70; 
 506 08 13 28
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego   
 - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej  
 - 91 392 15 92

Usługi pogrzebowe 
J. Furmańczyk, Zakład Pogrzebowy  
 - 91 392 17 67
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  
 - 692 354 065
MEMORIS Grzegorz Śmigiel - 693 230 190

apteki
Centrum Zdrowia
ul. 700-lecia - 91 576 21 39
Majowa
ul. 3 Maja - 91 307 07 08
Cefarm
ul. Plac Wolności - 91 392 02 03
Cardia
ul. 700 - lecia - 91 392 13 30
Niebieska
ul. 15 Lutego - 91 432 61 77
Asa
ul. Warszawska - 91 392 04 94
Niebieska 2
ul. Kościuszki - 91 579 08 30
Nowa Farmacja
ul. Bohaterów Warszawy - 91 573 04 37

Taksówki - 91 392 02 60

Pomoc drogowa
Grzegorz Irzymski - 91 392 24 02
 601 893 944
Andrzej Słomski - 665 770 442
Krzysztof Pietrzak - 601 938 293
R&J MIX - 608 731 620

Urząd Gminy
Wójt - 91 391 03 90
Kierownik USC, St. ds. obywatelskich
 i ewidencji ludności  - 508 499 549
St. ds. podatków i opłat  - 508 499 661
St. ds. zarządzania kryzysowego, obrony cy-
wilnej i ochrony środowiska  - 508 499 580
Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami  
 - 508 499 247
St. ds. obsługi organów Gminy, działalności 

gospodarczej, kultury i zdrowia  - 508 499 567
St. ds. funduszy zewnętrznych, promocji, 
turystyki i sportu  - 508 499 620
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik Anna Kaliczyńska - 508 499 534
Pracownicy socjalni - 508 499 561
 508 499 483
Asystent rodziny Patrycja Bielej - 508 499 621
Gminna Biblioteka Publiczna
Kierownik Krzysztof Górecki - 91 391 03 05

Szkoła Podstawowa im. B. Malinowskiego
Dyrektor Tatiana Olbert - 91 391 03 89
Sekretariat - 91 391 03 80
Przychodnie
NZOZ “Proximus” - 91 391 03 10
Punkt apteczny - 91 391 16 11
Poczta - 91 391 03 23
Parafia pw. NP NMP w Osinie - 91 391 03 86

INFOrmaTOr lOkalNY - OSINa

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 11 III – 9 VI 2018

Aktualizacja wg stanu na 13 IV 2018

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

5:01 II
1

PR - R
88641

j  a  b  y

Wyszomierz 5:06, Osina 5:10, Mosty 5:16, Goleniów 5:24, Kliniska 5:33, Szczecin Dąbie 5:43, Szczecin
Zdroje 5:47, Szczecin Port Centralny 5:55 Szczecin Główny 6:00 
~ 1-5 / 2 IV, 1 V, 3 V, 31 V;

6:39 II
1

PR - R
88643

j  a  b  y

Wyszomierz 6:45, Osina 6:49, Mosty 6:54, Goleniów 7:03, Kliniska 7:14, Szczecin Dąbie 7:24, Szczecin
Zdroje 7:27 Szczecin Główny 7:41 
~ 1-6 / 2 IV, 1 V, 3 V, 31 V;

7:47 I
3

PR - R
88645

j  a  b  y

Wyszomierz 7:52, Osina 7:56, Mosty 8:02, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:08, Goleniów 8:25, 
Kliniska 8:35, Szczecin Dąbie 8:45, Szczecin Zdroje 8:55 Szczecin Główny 9:06 
~ 11 III-6 V;

7:48 II
1

PR - R
88622

j  a  b  y

Żabowo 7:55, Płoty 8:05, Baszewice 8:12, Gryfice 8:18, Gąbin 8:29, Trzebiatów 8:34, Bieczyno 
Pomorskie 8:40, Karcino 8:44, Głowaczewo 8:48, Stary Borek 8:52, Kołobrzeg Stadion 8:58

Kołobrzeg 9:04 ~ 12 III-5 V 1-6 / 14 III, 20 III, 22 III, 2 IV, 1 V, 3 V;

7:49 II
1

PR - R
88622

j  a  b  y

Żabowo 7:56, Płoty 8:06, Baszewice 8:13, Gryfice 8:19, Gąbin 8:30, Trzebiatów 8:35, Bieczyno 
Pomorskie 8:41, Karcino 8:45, Głowaczewo 8:49, Stary Borek 8:53, Kołobrzeg Stadion 8:59

Kołobrzeg 9:04 ~ 14 III; 20 III; 22 III;

7:52 BUS PR - R
88622
g  j

Żabowo 8:03, Płoty 8:19 0   j   a   b   y, Baszewice 8:35, Gryfice 8:42, Gąbin 8:52, Trzebiatów 8:57, 
Bieczyno Pomorskie 9:07, Karcino 9:11, Głowaczewo 9:15, Stary Borek 9:19, Kołobrzeg Stadion 9:25

Kołobrzeg 9:30 ~ 7 V-9 VI 1-6 / 31 V;
g = na odcinku Nowogard - Płoty

8:18 II
1

PR - R
88645

j  a  b  y

Wyszomierz 8:23, Osina 8:27, Mosty 8:33, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:39, Goleniów 8:59, 
Kliniska 9:15, Szczecin Dąbie 9:25, Szczecin Zdroje 9:28 Szczecin Główny 9:40 
~ 7 V-9 VI;

9:23 II
1

PR - R
88624
REGA

j  a  b  y

Płoty 9:38, Gryfice 9:50, Trzebiatów 10:09, Kołobrzeg Stadion 10:26 Kołobrzeg 10:30 

~ 11 III-6 V 67 + 2 IV, 1 V, 3 V;

9:27 BUS PR - R
88624
REGA
g  j

Płoty 9:53 0   j   a   b   y, Gryfice 10:14, Trzebiatów 10:29, Kołobrzeg Stadion 10:46

Kołobrzeg 10:50 ~ 12 V-9 VI 67 + 31 V;
g = na odcinku Nowogard - Płoty

10:18 II
1

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:23, Osina 10:27, Mosty 10:33, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:39, Goleniów 10:56, 
Kliniska 11:05, Szczecin Dąbie 11:15, Szczecin Zdroje 11:18, Szczecin Port Centralny 11:26

Szczecin Główny 11:31 ~ 7 V-9 VI;

10:25 II
1

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:31, Osina 10:35, Mosty 10:40, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:47, Goleniów 11:04, 
Kliniska 11:21, Szczecin Dąbie 11:31, Szczecin Zdroje 11:34, Szczecin Port Centralny 11:42

Szczecin Główny 11:47 ~ 11 III-6 V / 14 III, 22 III, 26 III;

10:26 II
1

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:31, Osina 10:35, Mosty 10:41, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:47, Goleniów 11:05, 
Kliniska 11:22, Szczecin Dąbie 11:32, Szczecin Zdroje 11:35, Szczecin Port Centralny 11:43

Szczecin Główny 11:48 ~ 14 III; 22 III; 26 III;

11:49 II
1

PR - R
88626

POMERANIA
j  a  b  y

Żabowo 11:57, Płoty 12:06, Baszewice 12:13, Gryfice 12:19, Gąbin 12:29, Trzebiatów 12:35, Bieczyno 
Pomorskie 12:41, Karcino 12:44, Kołobrzeg Stadion 12:55 Kołobrzeg 13:00 
~ 11 III-6 V;

11:53 BUS PR - R
88626

POMERANIA
g  j

Żabowo 12:04, Płoty 12:20 0   j   a   b   y, Baszewice 12:35, Gryfice 12:42, Gąbin 12:52, 
Trzebiatów 12:58, Bieczyno Pomorskie 13:04, Karcino 13:07, Kołobrzeg Stadion 13:18

Kołobrzeg 13:23 ~ 7 V-9 VI;
g = na odcinku Nowogard - Płoty

13:47 II
1

PR - R
88628

j  a  b  y

Żabowo 13:55, Płoty 14:04, Baszewice 14:25, Gryfice 14:31, Gąbin 14:42, Trzebiatów 14:47, Bieczyno 
Pomorskie 14:53, Karcino 14:57, Głowaczewo 15:01, Stary Borek 15:05, Kołobrzeg Stadion 15:11

Kołobrzeg 15:15 ~ 12 III-4 V 1-5 / 2 IV, 1 V, 3 V;

13:51 BUS PR - R
88628
g  j

Żabowo 14:02, Płoty 14:18 0   j   a   b   y, Baszewice 14:35, Gryfice 14:42, Gąbin 14:52, 
Trzebiatów 14:57, Bieczyno Pomorskie 15:03, Karcino 15:07, Głowaczewo 15:11, Stary Borek 15:15, 
Kołobrzeg Stadion 15:21 Kołobrzeg 15:25 
~ 7 V-8 VI 1-5 / 31 V;
g = na odcinku Nowogard - Płoty
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godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

14:30 II
1

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 14:35, Osina 14:39, Mosty 14:45, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:51, Goleniów 15:08, 
Kliniska 15:21, Szczecin Dąbie 15:30, Szczecin Zdroje 15:34 Szczecin Główny 15:47 
~ 11 III-6 V / 1 IV;

15:08 II
1

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 15:13, Osina 15:17, Mosty 15:23, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:29, Goleniów 15:49, 
Kliniska 15:59, Szczecin Dąbie 16:09, Szczecin Zdroje 16:15 Szczecin Główny 16:27 
~ 7 V-9 VI;

16:04 II
1

PR - R
88630

j  a  b  y

Żabowo 16:11, Płoty 16:22, Baszewice 16:29, Gryfice 16:36, Gąbin 16:46, Trzebiatów 16:51, Bieczyno 
Pomorskie 16:57, Karcino 17:01, Głowaczewo 17:05, Stary Borek 17:09, Kołobrzeg Stadion 17:15

Kołobrzeg 17:19 ~ 11 III-6 V / 1 IV;

16:20 BUS PR - R
88630
g  j

Żabowo 16:31, Płoty 16:47 0   j   a   b   y, Baszewice 17:06, Gryfice 17:13, Gąbin 17:23, 
Trzebiatów 17:29, Bieczyno Pomorskie 17:42, Karcino 17:46, Głowaczewo 17:50, Stary Borek 17:54, 
Kołobrzeg Stadion 18:00 Kołobrzeg 18:04 
~ 7 V-9 VI;
g = na odcinku Nowogard - Płoty

16:42 II
1

PR - R
88651
REGA

j  a  b  y

Wyszomierz 16:48, Osina 16:52, Mosty 16:57, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:03, Goleniów 17:21, 
Kliniska 17:32, Szczecin Dąbie 17:41, Szczecin Zdroje 17:45, Szczecin Port Centralny 17:53

Szczecin Główny 17:57 ~ 11 III-6 V;

17:12 II
1

PR - R
88651
REGA

j  a  b  y

Wyszomierz 17:17, Osina 17:21, Mosty 17:27, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:33, Goleniów 17:50, 
Kliniska 17:59, Szczecin Dąbie 18:10, Szczecin Zdroje 18:19, Szczecin Port Centralny 18:28

Szczecin Główny 18:32 ~ 7 V-9 VI;

18:01 II
1

PR - R
88632

j  a  b  y

Żabowo 18:08, Płoty 18:18, Baszewice 18:30, Gryfice 18:37, Gąbin 18:47, Trzebiatów 18:52, Bieczyno 
Pomorskie 18:58, Karcino 19:02, Głowaczewo 19:06, Stary Borek 19:10, Kołobrzeg Stadion 19:16

Kołobrzeg 19:20 ~ 11 III-6 V;

18:35 BUS PR - R
88632
g  j

Żabowo 18:46, Płoty 19:02 0   j   a   b   y, Baszewice 19:18, Gryfice 19:25, Gąbin 19:35, 
Trzebiatów 19:40, Bieczyno Pomorskie 19:46, Karcino 19:50, Głowaczewo 19:54, Stary Borek 19:58, 
Kołobrzeg Stadion 20:04 Kołobrzeg 20:09 
~ 7 V-9 VI;
g = na odcinku Nowogard - Płoty

18:41 II
1

PR - R
88653

POMERANIA
j  a  b  y

Wyszomierz 18:46, Osina 18:50, Mosty 18:56, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:02, Goleniów 19:19, 
Kliniska 19:29, Szczecin Dąbie 19:38, Szczecin Zdroje 19:42, Szczecin Port Centralny 19:50

Szczecin Główny 19:54 ~ 11 III-6 V;

18:46 I
3

PR - R
88653

POMERANIA
j  a  b  y

Wyszomierz 18:51, Osina 18:55, Mosty 19:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:07, Goleniów 19:24, 
Kliniska 19:35, Szczecin Dąbie 19:45, Szczecin Zdroje 19:49 Szczecin Główny 20:01 
~ 7 V-9 VI;

20:20 BUS PR - R
88634
g  j

Żabowo 20:31, Płoty 20:47 0   j   a   b   y, Baszewice 21:13, Gryfice 21:20, Gąbin 21:30, 
Trzebiatów 21:36, Bieczyno Pomorskie 21:42, Karcino 21:45, Głowaczewo 21:50, Stary Borek 21:53, 
Kołobrzeg Stadion 21:59 Kołobrzeg 22:04 
~ 7 V-9 VI 1-6 / 31 V;
g = na odcinku Nowogard - Płoty

20:22 II
1

PR - R
88634

j  a  b  y

Żabowo 20:29, Płoty 20:39, Baszewice 20:46, Gryfice 20:53, Gąbin 21:03, Trzebiatów 21:09, Bieczyno 
Pomorskie 21:15, Karcino 21:19, Głowaczewo 21:23, Stary Borek 21:27, Kołobrzeg Stadion 21:33

Kołobrzeg 21:37 ~ 12 III-5 V 1-6 / 2 IV, 1 V, 3 V;

22:03 II
1

PR - R
88636

j  a  b  y

Płoty 22:18, Gryfice 22:30, Trzebiatów 22:45, Kołobrzeg Stadion 23:02 Kołobrzeg 23:07 

~ 11 III-6 V 1-57;

22:07 BUS PR - R
88636
g  j

Płoty 22:33 0   j   a   b   y, Gryfice 22:54, Trzebiatów 23:09, Kołobrzeg Stadion 23:26

Kołobrzeg 23:30 ~ 7 V-8 VI 1-57;
g = na odcinku Nowogard - Płoty
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objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
g - zastępcza komunikacja autobusowa / rail 

replacement bus service
j - tylko 2 klasa / 2nd class seats only

a - wagon dostępny dla osób poruszających 
się na wózkach / wagon accessible to 
people moving on wheelchairs

b - wagon przystosowany do przewozu 
rowerów - liczba miejsc ograniczona / 
wagon adopted to the transport of 
bicycles – limited number of places

= - przewóz rowerów niemożliwy / carriage of
bicycles is not available

objaśnienia znaków / symbols
y - klimatyzacja / air conditioning

0 - zmiana usług na trasie pociągu / change 
services on the route

~ - terminy kursowania / days of operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.polregio.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased on each train, consistent with the 
terms specified by the carrier.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Carriers 
are responsible for commercial data of trains.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Infoline numbers to individual carriers:
PR - 703 20 20 20 (24h) opłata 1.29 zł/min. połączenia, 
realizator usługi Progress Plus S.C.  / 703 20 20 20 (24h) 
charge of PLN 1.29 gross/min. of each call, service provider: 
Progress Plus S.C. 
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KU
Po

n
 

Imię i nazwisko .......................................................................................  tel. ...............................................................  

ROZWIĄZANIE .................................................................................................................................................................
Kupon wraz z rozwiązaniem należy dostarczyć do redakcji. Spośród nadesłanych kuponów zostanie wyloso-

wana nagroda książka ufundowana przez Wydawnictwo Zapraszamy   pn-pt 8:00-18:00

Dewocjonalia - stoisko w sklepie

poleca
Różańce, 
Lichtarze

                Świece do chrztu, itp.

krZYŻÓWka Dziennika

Pionowo:
1. gazowany napój z kofeiną
2. 1/8 całej nuty
3. strome wybrzeże
4. odchodzi z lewej komory serca
5. ptak morski, fulmar
6. sportowa drużyna
7. Rusowicz albo Sari
8. ... wartościowy
9. grosz norweski
10. jaki ..., taki kram
11. delfin z dorzecza Amazonki
12. odcinek trasy rajdu
13. przedpokój
14. miasto w zach. Turcji
15. narząd głosotwórczy człowieka
16. spoiwo budowlane
17. miasto w Szwajcarii nad rz. Aare, sto-
lica Argowii
18. strączyniec
19. gatunek teściowej
20. proces przechodzenia do stanów do-
skonalszych
21. pojazd szynowy
22. plon
23. ozdabia okładkę książki
24. kolega selera
25. szkodnik, psotnik
26. guz dziąsła

27. big ..., czyli mocne uderzenie
28. stopień nasilenia
29. naiwny marzyciel
30. istotna cecha
31. ścina drzewa w lesie
32. rozpustny towarzysz Dionizosa
33. „wyjście” na świat
34. Thomas, ang. pisarz z XVI w.
35. japońska forma poetycka
36. wystawowe lub inspektowe
37. termin filozofii chińskiej
38. wielki, gęsty las
39. roślina ozdobna, czułek
40. członek narodowej demokracji
41. miłość dawniej
42. gatunek papugi
43. stan z Corn Belt
44. nadaje się na wystawę
45. tubylec z Filipin
46. należy do kłusownika
47. mityczny władca Teb
48. skład, magazyn
49. akcent metryczny w wierszu ilocza-
sowym
50. Jakow, pianista radziecki

Poziomo:
51. ... Koryntu
52. warta, ochrona

53. jest złym doradcą
54. nie tylko siano mu dano
55. prezent
56. turecka partia
57. krzew o żółtych kwiatach
58. król Szekspira
59. z rodziny karpiowatych
60. faza księżyca
61. twierdzenie pomocnicze
62. stolica Holandii
63. wulkan filipiński
64. imię Kubasińskiej z Breakout
65. główna strona medalu
66. kolega Muchomorka z dobranocki
67. część Pragi Północ
68. podmokła gleba
69. smarowanie maszyny
70. zastępują pieniądze
71. odplamiacz z reklamy
72. klamerka
73. koc na koniu
74. 100
75. afrykańska antylopa
76. utwór na orkiestrę symfoniczną
77. słynie z samowarów
78. „... w butach”
79. bardzo głośna małpa
80. król Franków
81. dygresja, uwaga

82. japońska forma poetycka
83. miasto na Węgrzech
84. ... Sumac, piosenkarka
85. rechoczą w szuwarach
86. Yoko ..., żona Lennona
87. marka nart
88. cienka w pasie
89. miasto w USA
90. seksowna moda
91. rzymski rynek
92. nieprzyjazne demony dusz zmarłych 
w wierzeniach słowiańskich
93. selekcja, eliminacja
94. nożyce ogrodnika
95. jak nie wiadomo o co chodzi, to na 
pewno o nie
96. odpłacanie tym samym
97. cyrk lodowcowy
98. moralista
99. grupa wysp wulkanicznych na Oce-
anie Spokojnym, w archipelagu Kardiny
100. portowe miasto w Japonii
101. poeta fr. – rumuńskiego pochodze-
nia (1896-1963)
102. część spektaklu teatralnego
103. instytucja bankowa

PODPOWIEDŹ: ABILENE, AETA, EPULIS, 
INIA, KUDU, TZAR

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

Opiekunki  Niemcy
- Sprawdzone oferty! 
Tel. 91 506 55 55

KUPIĘ DREWNO
tartaczne

świerk, sosna, brzoza, topola

tel. 697 174 369

Sprzedam 
działkę 23 ar
pod warsztat lub inną 

działalność gospodarczą. 
Tel. 695 100 700 

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

rozwiązanie krzyżówki dla doro-
słych : Bezbronnych nęka sen o szpa-
dzie

Małgorzata Krawczyk, Christiana Sy-
fert, Teresa Nowak, Pelagia Feliksiak, 
Maria Sowińska, Janina Rak, Uszula 
Kaczmarek, Anna Kotynia, Lucyna Kar-
bowiak, Jadwiga Patecka, Natalia Fur-
mańczyk, Henryk Rosa, Cecylia Fur-
mańczyk, Roman Kaczmarek, Oliwia 
Feliksiak, Halina Stefańska, Zdzisława 
Chocian, Szymon Rybarczyk, Danuta 
Skowron, Halina Galus, Ania Skowro-
nek, Jarek Budzich, Jolanta Kozioł

Nagroda książkowa: Małgorzata 
Krawczyk

Zwycięzcy prenumerata : Roman 
Kaczmarek, Janina Rak

GAZETY dla zwycięzców losowania 
do odebrania w redakcji, ul. Boh. War-
szawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Lilia Feliksiak, Ania Stępień, Julia Fur-
mańczyk, Madzia Skowrońska, Tymon 
Józefiak, Kacper Danicki, Kacper Poncak

Zwycięzca: Ania Stępień

SkUP 
kamienia polnego 
i porozbiórkowego 

604 164 710 
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Informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40

Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)

Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D

Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 

7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

regularna linia meTrO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna 
 Tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firma Usługowo- Handlowa adam Fedeńczak
Tel 91 39 26 925, 502 026 999

ND- SZCZeCIN 4:50(D), 5:55(E), 6:40(7), 6:55(D), 7:25(7), 7:50(D), 8:00(E), 8:20(7), 
8:35(D), 9:10(E,7), 10:05(E), 10:35(E,7), 11:31(D),  11:40(7), 12:10(E), 12:20(7), 
12:55(D,7), 13:10(D), 13:20(E,7), 14:05(D), 14:20(E,7), 15:40(D), 16:05(7), 16:20(E,7), 
16:50(D), 17:50(E,7), 18:20(E,7)
SZCZeCIN- ND 6:10(D), 7:30(E), 8:30(D,7), 9:00(7,R), 9:25(E), 10:05(D,7), 10:35(E,7), 
11:40(E), 12:10(D), 12:25(E,7), 13:20(7), 13:35(D), 13:50(E,7,R), 14:35(D), 14:50(E,7), 
15:15(D,7), 15:55(D), 16:15(6,7), 16:35(D), 17:40(D,7), 18:05(E,7,R), 19:15(D), 19:40(E,7), 
20:15(E,7)
ND- reSkO 6:30(S), 7:50(S), 10:10(7), 12:30(S), 14:30(S), 15:10(E), 19:15(E)
reSkO- ND 6:45(7,SZ), 7:10(S), 7:15(E,SZ), 8:30(S), 11:35(7,SZ), 13:00(S), 15:05(S), 
15:40(E,7,SZ)
GOlCZeWO- ND 7:10(S), 13:30(S), 14:45(S)
ND- GOlCZeWO 7:50(S), 14:15(S), 15:30(S)
ND- STarGarD 6:50(D), 10:15(D), 13:40(D)
STarGarD- ND 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
ND- DOBra- ŁOBeZ- PŁOTY- GrYFICe 6:00(D)
ND- SŁaJSINO- raDOWO- ŁOBeZ 6:35(D)
ŁOBeZ- DOBra- ND 15:00(D)
ŁOBeZ- SŁaJSINO- ND 15:35(D)

D- kursuje od pon. Do pt. Oprócz świąt
E- kursuje od pon. Do soboty oprócz świąt
S- kursuje w dni nauki szkolnej
R- kurs do Reska
SZ- kurs do Szczecina
6- kursuje w soboty
7- kursuje w niedziele

rOZkŁaD JaZDY BU SÓW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, 

rafał kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca
ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

rozkład jazdy komunikacji miejskiej
Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 7:05 8:05 11:10 12:15 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 7:06 8:06 11:11 12:16 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 7:08 8:08 11:13 12:18 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 7:09 8:10 11:14 12:19 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:11 8:12 11:16 12:21 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:12 8:14 11:17 12:22 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:13 8:15 11:18 12:23 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:15 8:17 11:20 12:25 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < < 8:18 < 12:27 < < 16:07 < <
10 Dworzec PKS < < < < < < < < < < <
11 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:16 8:19 11:21 12:29 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
12 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:17 8:20 11:22 12:30 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
13 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:18 8:21 11:23 12:31 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
14 ul. Ogrodowa < 6:20 < < 11:25 12:33 13:45 15:10 16:13 17:10 <
15 ul. Poniatowskiego < 6:21 < < 11:26 12:34 13:46 15:11 16:14 17:11 <
16 ul. Żeromskiego 5:42 6:22 7:20 8:23 11:27 12:35 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
17 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:23 7:21 8:24 11:28 12:36 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
18 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:24 7:22 8:25 11:29 12:37 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02
19 ul. Radosława 5:45 6:25 7:27 8:26 11:35 12:40 13:55 15:17 16:20 17:15 18:03

 OS. BEMA –  UL. KOŚCIUSZKI 36 -  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

z powrotem
POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 26 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:28 8:39 11:45 12:50 14:30 15:30 16:30 17:25 18:10
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:29 8:40 11:46 12:51 14:31 15:31 16:31 17:26 18:11
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:31 8:42 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:33 8:44 11:48 12:53 14:33 15:33 16:33 17:28 18:13
5 ul. Ogrodowa < 6:35 7:35 8:46 11:50 12:55 < 15:35 16:35 17:30 <
6 ul. Poniatowskiego < 6:36 7:36 8:47 11:51 12:56 < 15:36 16:36 17:31 <
7 ul. 700 Lecia 5:49 6:38 7:38 8:49 11:53 12:58 14:35 15:38 16:38 17:33 18:15
8 ul. 5-go Marca 5:51 6:40 7:40 8:51 11:55 13:00 14:37 15:40 16:40 17:35 18:17
9 ul. Kościuszki 36 5:53 6:42 7:42 8:53 11:57 13:02 14:39 15:42 16:42 17:37 18:19

10 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:43 7:43 8:54 11:58 13:03 14:40 15:43 16:43 17:38 18:20
11 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:44 7:44 8:55 11:59 13:04 14:41 15:44 16:44 17:39 18:21
12 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:45 7:45 8:56 12:00 13:05 14:42 15:45 16:45 17:40 18:22
13 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:46 7:46 8:57 12:01 13:06 14:43 15:46 16:46 17:41 18:23
14 ul. Bema 9 5:58 6:47 7:47 8:58 12:02 13:07 14:44 15:47 16:47 17:42 18:24
15 Osiedle Bema 5:59 6:48 7:48 8:59 12:03 13:11 14:45 15:48 16:48 17:43 18:25

OBJAŚNIENIA:

 UL. RADOSŁAWA –  UL. KOŚCIUSZKI 36 –   OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM
SZ 25

1
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

 DWORZEC PKS – OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM
SZ 25

1
E, F

1 Osiedle Bema 9:00
2 ul. Bema 1 9:01
3 ul. Armii Krajowej 17 9:03
4 ul. Kościuszki 36 9:04
5 ul. Wojska Polskiego 4 9:05
6 ul. Kościelna 9:06
7 Dworzec PKS 9:08

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

LP Dworce i przystanki

 OS. BEMA –  DWORZEC PKS

OS. Bema – Ul. kOŚCIUSZkI 36 - Ul. raDOSŁaWa

Ul. raDOSŁaWa – Ul. kOŚCIUSZkI 36  - OS. Bema

DWOrZeC PkS - OS. Bema OS. Bema - DWOrZeC PkS

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
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FIRMA JOGA  •  ul. Górna 4  •  72-200 Nowogard  
 Tel./Fax 91 39 25 501  •  695 100 700  •  695 400 600

Wyposaż swój dom w OKNA PCV 
o najwyższym standarcie światowym, 

dzięki którym obniżysz koszty ogrzewania
z profilu 

ALPHALINE  
profil 6 komorowy w kl. A
z wkładem termicznym 
i uszczelką środkową 
gwarantującą doskonałą 
szczelność

Do produkcji okien 

nie stosujemy pro�lii

z recyklingu !!!

i wysokiej jakości
OKUCIA MACO

Ponad 22 lat doświadczenia w produkcji okien. ZAUFAJ specjalistom! 

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
8.00 – 20.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 8.00 – 16.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

r e k l a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

PIASEK, PIASEK PRZESIEWANY, 
ŻWIR, CZARNOZIEM, POSPÓŁKĘ 

 ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 265 607
792 707 943
z dowozem do Klienta

 

Kancelaria 
Radcy Prawnego  
r.pr. Agnieszka Warian  

 
ul. Wojska Polskiego 3  

I piętro  pok. 117   
Nowogard  

czynne pn-pt od 9 do 17 
 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  

po wcześniejszym umówieniu 
telefonicznym 

Kancelaria udziela 
 bezpłatnych porad prawnych 

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA
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POLSKI WYDAWCA

Posypią się grzywny?
Trwają 
matury... Komunijny maj

Uwaga zmiany 
funkcjonowania 
KANCELARII 

RADOSŁAW GÓRSKI 
Dyżury w Nowogardzie 

odbywają się w kancelarii 
przy ul. 700 lecia 24/5 

w każdy wtorek i czwartek 
od 17.00 do 20.00, 

a w innych godzinach i terminach 
po telefonicznym uzgodnieniu. 

nowy nr tel. do biura w Nowogardzie: 
+48 91 578 49 01; +48 600 071 236

Kłamstwo 
już 
przegrało

Kolejny pożar 
kurnika

Uwaga najbliższe 
bezpłatne porady 
prawne w piątek

godz. 13.30-15.30
w redakcji ul. Boh. Warszawy 7A

(informujemy, że godziny dyżurów radcy 
prawnego mogą ulegać zmianom)

 s. 2

Tragiczna 
śmierć młodego 
mężczyzny

 s. 3

Damian 
Kłys 3. w 
województwie

 s. 12

OgłOSzenIe

OgłOSzenIe

PROMOCJA - Dachówki ceramiczne

BUDOWLANE CENTRUM 
 HANDLOWE

72-200 Nowogard  •  ul. Boh. Warszawy 71
tel./fax 91 579 02 62  

e-mail: biuro@bartekdomet.pl

MIESZALNIK 
FARB

Okna dachowe

  Papy termozgrzewalne i gonty

Chemia  budowlana Materiały
ścienne

Suporeks

MIESZALNIK 
FARB

       
Ytong

Wełna mineralna          

Systemy rynnowe   POROTHERM

Skład fabryczny

Świętokractwo 
pod krzyżem
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OgłOSzenIe

BADAnIA 
PSYCHOLOgICzne  

DLA KIEROWCÓW 
kat. C, C+E i D. 

Tel. 794 669 811

Śmigiel Ryszard

ŚR

KOMPLEKSOWE  USŁUGI
& ŚMIGIEL

Zakład Kamieniarski
- Nagrobki - Grobowce - Parapety - Schody

Kwiaciarnia
- Znicze - Kwiaty - Wiązanki - Wieńce

Tel. 601 595 069, 91 392 18 14
     e-mail: puhp.smigiel@wp.pl
   www.kamieniarstwo-smigiel.pl

Korzystając z naszych usług pogrzebowych zyskasz
-10%  RABATU  NA  USŁUGI  KAMIENIARSKIE

UL. CMENTARNA 3,  72-200 NOWOGARD

       Usługi Pogrzebowe 
        Grzegorz Śmigiel
- Trumny - Urny - Ekshumacje - Przewozy
         Obudowy - Krzyże - Tabliczki

Kontakt całodobowy: 693 230 190
      e-mail: memoris.zp@o2.pl
            www.memoris.eu

Do Hurtowni Trio w Nowogardzie 
potrzebny kierowca kat. B 

więcej informacji 
osobiście bądź pod nr 

tel. 790 897 815, 788 317 660 

W TYCH DnIACH ODeSzLI DO WIeCznOŚCI

Ryszard Górecki: lat 83, zmarł 30.04.2018r., pogrzeb odbył się 2.05.2018 r., na cmentarzu w Nowo-
gardzie.

Krzysztof Ziętek: 26, zmarł 2.05.2018r., pogrzeb odbył się 5.05.2018 r., na cmentarzu w Nowogardzie.
Barbara Rydosz: lat 64, zmarła 3.05.2018r., pogrzeb odbył się 7.05.2018 r., na cmentarzu w Nowogardzie.
Damian Wasilewski: lat 42, zmarł 3.04.2018r., pogrzeb odbędzie się 9.05.2018 r., o godz. 14:00 na 

cmentarzu w Nowogardzie.
Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

Trwa maturalny maraton. W miniony piątek, 4 maja, mło-
dzież pisała egzamin z języka polskiego. Wczoraj, tj. ponie-
działek 7 maja, przyszedł czas na „królową nauk”, czyli ma-
tematykę. To właśnie na kilka minut przed rozdaniem arku-
szy z zadaniami do obliczenia, udało nam się porozmawiać 
z kilkoma tegorocznymi maturzystami z II LO w Nowogar-
dzie o ich pierwszych wrażeniach z matury i planach na edu-
kacyjną przyszłość. 

Gabriel Kacprzak: - Na razie je-
stem zadowolony z przebiegu matury. 
Polski był przystępny, na rozszerzeniu 
trzeba było trochę dłuższej pomyśleć, 
ale jak się poczytało, udało się wpaść 
na zawartą w zadaniu tezę. Przed ma-
tematyką jestem w pozytywnym na-
stroju, nie ma się czym stresować. Je-
stem dobrze przygotowany, bo sporą 
korzyść dało rozwiązywanie arkuszy 

na lekcjach, podobnie jak z języka polskiego. Jedynie na angielski trzeba powtó-
rzyć trochę materiału, głównie słówek. Jeśli chodzi o studia to mam już wybrany 
Kierunek – „lingwistyka stosowana” w Poznaniu. 

Sara Rojewska: -Jeśli chodzi o pią-
tek, czyli język polski, to przyznam, że 
mogło być lepiej. Nie jestem do końca 
zadowolona, ale nie było też najgorzej. 
Przed matematyką czuję strach- boję 
się, że trafią się trudne zadania, na któ-
rych polegnę. Jeśli chodzi o plany na 
przyszłość, to zanim pójdę na studia 
chcę zrobić kurs z języka angielskiego 
w Szkocji. Jeśli tam mi się nie uda do-
stać na studia, wracam do Polski na fi-
lologię angielską. 

Dominik Konieczny: - W piątek po-
szło dobrze, pytania były dosyć proste, 
wybrałem interpretację, więc myślę, że 
zdam na luzie. Liczę na wysoki wynik. Z 
matematyką pójdzie też dobrze, w koń-
cu zdałem próbną maturę… Nie chciał-
bym tylko, aby były zadania z trygo-
nometrii- tego się trochę obawiam. Po 
zdanej maturze planuję złożyć papiery 
do Szkoły Teatralnej w Warszawie. 

Aleksandra Gibka: - Dla mnie roz-
szerzenie z języka polskiego było ła-
twiejsze niż podstawa, bo nie jestem 
taka dobra w czytaniach, ale myślę, 
że moje wypracowanie będzie dobrze 
ocenione. Jeśli chodzi o matematykę 
to przyznaję, że długo się do niej przy-
gotowywałam, więc liczę, że pójdzie 
mi dobrze. Mimo tego stres jest obec-
ny, bo nigdy nie wiemy, jakie przykła-
dy się trafią w arkuszach. A co dalej? 
Jeszcze się waham między psychologią albo pedagogiką w Poznaniu. 

Jan Wysoszyński: - Jestem absol-
wentem klasy humanistycznej, toteż 
nie miałem dużego problemu z napi-
saniem egzaminu z języka polskiego. 
Dzisiaj jest dla mnie najgorszy dzień, 
trzeba celować w minimum, bo mate-
matyka na studiach mi się nie przyda. 
Jeśli chodzi o studia to wiem, że pój-
dę do Poznania na któryś z wydziałów 
humanistycznych, ale jeszcze nie wy-
brałem konkretnego kierunku. 

Z maturzystami rozmawiał Marcin Simiński 

Sonda  
z maturzystami

2018/04/28
godz. 21:00
Kradzież motoroweru mar-

ki Hero Majestick z terenu po-
sesji w m. Wyszomierz w dniach 
28.04./29.04.2018r. w godz. 21:00 
do 10:00 wartości 400 zł na szko-
dę Bartosza S. Czynności

prowadzi KP Nowogard.
godz. 22:30
W dn. 28/29.04.2018r. w godz. 

22:30 do 12:30 ze stojącego na 
parkingu niestrzeżonym przy ul. 
15 Lutego w Nowogardzie po-
wiat goleniowski, pojazdu mar-
ki Polonez dokonano kradzie-
ży dwóch tablic rejestracyjnych 
na szkodę Mateusza M., zam. 
Nowogard powiat goleniowski. 
Czynności wyjaśniające w spra-
wie prowadzi KP Nowogard.

2018/04/30
godz. 07:55
Patrol zatrzymał Wojciecha 

S.lat 53, zam.Osina pow.gole-
niowski, kierującego samocho-
dem ciężarowym m-ki Renault 
Mascott w stanie nietrzeźwości 
(0,42mg/l) .Postępowanie pro-
wadzi KPP Goleniów.

godz.21:15
Patrol OPP Szczecin podczas 

legitymowania ujawnił, że Mate-
usz W. l. 16, zam. Nowogard po-
wiat goleniowski jest poszukiwa-
ny na podstawie nakazu zatrzy-
mania i doprowadzenia wydane-
go przez SR Goleniów do MOW 
w Babimoście. Postępowanie 
prowadzi KP Nowogard.

2018/05/01
godz. 20:00
W nocy z 1/2.05.2018r. z za-

parkowanego na parkingu przy 
ul. Bema w Nowogardzie pojaz-
du marki Opel Astra dokonano 

kradzieży jednej tablicy rejestra-
cyjnej na szkodę Aleksandry P. l. 
26, zam. Nowogard powiat gole-
niowski). Czynności wyjaśniają-
ce prowadzi KP Nowogard.

2018/05/03
godz. 06:27
Teresa F. zam. Nowogard, po-

wiat goleniowski, zgłosiła o wła-
maniu do pomieszczenia gospo-
darczego znajdującego się na te-
renie posesji, skąd po zerwaniu 
kłódki nn. sprawca ukradł ro-
wer marki Pegasus SL Premium 
o wartości 1150 zł. Postępowa-
nie w sprawie prowadzi KP No-
wogard.

godz. 00:12
Patrol OPI KP Nowogard pod-

czas kontroli drogowej w Nowo-
gardzie na ul. 15-go Lutego sa-
mochodu osobowego m-ki Su-
zuki Baleno ujawnił, że kieru-
jący Grzegorz W. lat 31 zam. W. 
pow. goleniowski znajduje się 
pod wpływem środków odu-
rzających, test moczu wykazał 
obecność amfetaminy. Ponad-
to kierujący nie posiada w ogó-
le uprawnię do kierowania po-
jazdami. Postępowanie prowadzi 
KP Nowogard.

godz. 16:21
Podczas patrolowania ul. 

Zamkowej sprzedawca w sklepie 
zgłosił, że właśnie z jego sklepu 
wybiegł sprawca kradzieży czte-
rech piw. Patrol OPI ujął Roberta 
F. zam. O pow. goleniowski, piwa 
zwrócono sprzedawcy, sprawca 
ukarany mandatem karnym.

godz.19:30
Grzegorz S. zam.Nowogard 

zgłosił  o uszkodzeniu szyby w 
samochodzie marki Mazda 5 
przez n/n osobę. Straty w wyso-

kości 300 zł, na szkodę zgłasza-
jacego.

2018/05/04
godz. 01:30
Patrol OPI KP Nowogard pod-

czas kontroli drogowej w Nowo-
gardzie na ul. 15 Lutego ujaw-
nił, że kierująca pojazdem m -ki 
Opel, Ewelina M. lat 38, zam. G.  
powiat Łobez, znajduje się w sta-
nie nietrzeźwości wynik (0,34 
mg/l). Postępowanie prowadzi 
KP Nowogard.

godz. 07:51
Patrol RRD KPP Goleniów 

podczas kontroli drogowej sa-
mochodu marki Ford Fiesta 
ujawnił, iż kierujący Paweł K. 
lat 28, zam.Grabin powiat gole-
niowski, posiada aktywny zakaz 
prowadzenia pojazdów mecha-
nicznych wydany przez SR Go-
leniów. Postępowanie prowadzi 
KP Nowogard.

2018/05/05
godz.13:49
Patrol OPI KP Nowogard pod-

czas kontroli drogowej ujawnił, 
że kierujący rowerem Zbigniew 
M. lat 51 (zam.Węgorza powiat 
goleniowski, znajduje się w sta-
nie nietrzeźwości wynik1,04 
mg/l.

Postępowanie prowadzi KP 
Nowogard.

godz. 20:40
Mateusz B. lat 28 (bez stałe-

go zameldowania) poszukiwa-
ny celem doprowadzenia do ZK 
Nowogard na podstawie naka-
zu wydanego przez SR Szczecin 
Prawobrzeze i Zachód. Zatrzy-
many przez policjantów KP No-
wogard. Postępowanie prowadzi 
KP Nowogard.

KPP Goleniów
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NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

R e K L A M A
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

OgłOSzenIe

SPRząTAnIe: 
biuro – mieszkanie 

– domy – tereny zielone, 
ogrody. 

Tel. 601 544 530 

Auto naprawa
ul. Wojska Polskiego 13 

Tel. 662 091 018 
505 43 23 46

Dlaczego zmarł 26-letni mężczyzna?

Nagła śmierć w Karsku
Z niewyjaśnionych przyczyn zmarł 26-letni mieszkaniec Karska. Mężczyznę znaleźli w 
domu jego bliscy. Mimo tak nagłej śmierci młodego człowieka policja ani prokuratura nie 
wszczęły żadnego postępowania. Nie zlecono nawet sekcji zwłok. 

W dniu 2 maja, ok. godz. 20.40 
do jednego z domów położonych 
w samym środku wsi wezwano 
karetkę pogotowia. Przybyli na 
miejsce ratownicy zastali leżą-
cego na podłodze młodego męż-
czyznę. Niestety na pomoc było 
już za późno - mężczyzna nie żył, 
prawdopodobnie od kilku go-
dzin. Przybyły na miejsce lekarz 
mógł stwierdzić tylko zgon. 

Mimo tak nagłej śmierci mło-

dego człowieka, nie wszczęto 
śledztwa w kierunku wyjaśnie-
nia przyczyn zgonu. -  Zgon na-
stąpił z przyczyn naturalnych, nie 
stwierdzono działania osób trze-
cich, wobec powyższego zarów-
no prokuratura, jak i policja nie 
prowadzą w tej sprawie czynno-
ści procesowych - informuje nas 
rzecznik policji st. asp. Julita Fi-
lipczuk, pytana o zdarzenie w 
Karsku. 

Tym samym nie zdecydowa-
no się na przeprowadzenie sek-
cji zwłok zmarłego 26-latka. 
Badania te dałyby odpowiedź, 
jaka była bezpośrednia przy-
czyna śmierci młodego mężczy-
zny. Wczoraj próbowaliśmy uzy-
skać komentarz prokuratury w 
tej sprawie, ale poinformowano 
nas, że zostanie on nam przeka-
zany najwcześniej dziś lub jutro 
(środa). 

Nieoficjalnie tylko wiadomo, 
że mężczyzna kilka godzin przed 
śmiercią pracował fizycznie u 
jednego z miejscowych rolników. 
Tam też, po skończonej pracy 
miał być częstowany alkoholem - 
twierdzą mieszkańcy wsi. Wrócił 
do domu i położył się spać. Po ja-
kimś czasie rodzina odnalazła go 
leżącego na podłodze, niedające-
go oznak życia. 

Pogrzeb zmarłego nagle 26-lat-
ka z Karska odbył się 5 maja, w 
sobotę, na Cmentarzu Komunal-
nym w Nowogardzie. 

MS

Ciało młodego mężczyzny znaleziono w jednym z domów położonych w centrum wsi

Pechowa ferma w Strzelewie 

Spłonął (drugi) 
kurnik 
W sobotę, 5 maja, straż pożarna gasiła płonący kurnik na 
fermie drobiu w Strzelewie. W pomieszczeniu, gdzie wy-
buchł ogień, nie było zwierząt, ale straty i tak są olbrzymie, 
bo budynek spłonął doszczętnie. To już drugie takie zdarze-
nie w przeciągu kilku lat na tej fermie. 

Pożar został zauważony ok. 
godz. 6.00. Na miejsce przyje-
chało siedem zastępów straży po-
żarnej, w tym trzy jednostki OSP 
(Osina, Błotno, Węgorza). Nieste-
ty budynku, w którym wybuchł 
pożar, nie udało się uratować – 

spłonął doszczętnie, tak samo, 
jak znajdujące się w nim wyposa-
żenie. Straty są ogromne i sięgają 
nieoficjalnie co najmniej kilkuset 
tysięcy złotych. Jedyne pociesze-
nie, że w kurnikach nie było jesz-

cze piskląt- wówczas szkody były-
by jeszcze większe. Całe szczęście 
nie było tam też ludzi. 

Przypomnijmy, że to już drugi 
pożar, jaki wybuchł na terenie tej 
fermy drobiu. Pierwszy miał miej-
sce w grudniu 2015 roku. Wów-

czas również doszczętnie spłonął 
jeden z kurników, przygotowywa-
nych (osuszanych) na przyjęcie 
nowej obsady zwierząt.  Na szczę-
ście wtedy nikt też nie ucierpiał. 

MS

Dogaszanie kurnika po pożarze, jaki wybuchł w 2015 roku. Fot. Archiwum,DN.

I tym razem doszczętnie spłonął kurnik na fermie drobiu w Strzelewie. Straty są 
ogromne. fot. OSP Osina

Przetarg na sprzątanie 

Trzecie podejście
Po raz trzeci odbył się przetarg na sprzątanie miasta oraz zimowe utrzymanie chodników i 
ulic. Tym razem oferty złożyło dwóch potencjalnych wykonawców, w tym niespodziewanie 
firma „Jerzy Furmańczyk” z Nowogardu. 

Niespodziewanie, bo do tej 
pory firma ta, głównie znana z 
usług pogrzebowych i sprzedaży 
kwiatów, nie zajmowała się sprzą-
taniem, poza dbaniem o cmentarz 
komunalny, jako administrator 
miejskiej nekropoli. Teraz firma 
JF zaproponowała, że może pod-
pisać z miastem umowę na utrzy-
manie czystości na terenie całej 
gminy za kwotę 838 tys. 771 zł 20 
gr – na okres 30 miesięcy. Druga 

firma, która złożyła ofertę na to 
zadanie- to firma Zamiatamy.pl ze 
Szczecina, wyliczyła wartość za-
dania na 1 mln 200 tys. zł. Otwar-
cia ofert dokonano w miniony 
piątek, 4 maja. Obie nie miesz-
czą się jednak w budżecie, jaki na 
to zadanie zamierza przeznaczyć 
zamawiający, czyli gmina – kwo-
ta 750 tys. zł. Na razie nie ma de-
cyzji, czy burmistrz zwiększy pulę 
środków przeznaczonych na to 

zadanie, do kwoty tańszej ofer-
ty - czyli tej złożonej przez nowo-
gardzką firmę. Tylko wtedy będzie 
mógł podpisać z wykonawcą, czy-
li JF umowę. W innym razie prze-
targ będzie trzeba unieważnić i 
ogłosić nowy, licząc, że wpłynie 
tańsza oferta. 

Przypomnijmy, że był to już 
trzeci przetarg na to zadanie. W 
pierwszym terminie nie wpłynę-
ła żadna oferta. W drugim złoży-
ła ją tylko spółka KZU Pomorze 
ze Szczecina, która wykonywała te 
usługi do końca marca tego roku. 
Przetarg unieważniono, bo za-
proponowana przez firmę kwota 
przekraczała możliwości finanso-
we gminy- wówczas było to rów-
no 600 tys. zł. 

MS-

Adam Aniuksztys z UM w Nowogardzie otwiera jedną z ofert złożoną w ramach 
przetargu na sprzątanie miasta. Dalej W. Szponar i A. Czernikiewicz- pracownicy 
gminy
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niespotykany akt wandalizmu przy krzyżu koło ronda 

Zniszczono figurę Matki Bożej
Nieznani wandale zniszczyli figurkę Matki Bożej, jaka znajduje się w kapliczce na krzyżu przy Rondzie im. Sybiraków. Wierni są oburzeni tym zachowaniem. Nie 
bez komentarza pozostawił to także, ks. Kazimierz Łukjaniuk- proboszcz parafii pw. św. Rafała Kalinowskiego, która opiekuje się kapliczką i krzyżem. 

O tym, że ktoś zniszczył figurę 
Matki Bożej pierwsza zorientowa-
ła się p. Czesława Żurawska, która 
opiekuje się kapliczką i jej otocze-

niem od wielu lat. 
- Przed południem, 1 maja, 

chciałam uporządkować kaplicz-
kę i zobaczyłam, że pokruszo-
na jest szyba od gablotki, w której 
znajduje się figurka. Okazało się, 
że sama figura też jest pęknięta 
w dwóch miejscach - opowiada p. 
Czesława. Kobieta przyznaje, że 
nie mogła długo otrząsnąć się po 
tym wydarzeniu. – Nie wyobrażam 
sobie, co mogło kierować kimś, aby 
tak postąpił, nie mogłam się po tym 
otrząsnąć - dodaje kobieta. 

O wszystkim powiadomiony zo-
stał ks. proboszcz Kazimierz Łu-
kjaniuk. Kapłan odniósł się do 
aktu wandalizmu podczas Mszy 
św. w intencji Ojczyzny oraz Świę-
ta Matki Bożej Królowej Polski, 
która odbyła się 3 maja w koście-
le pw. św. Rafała Kalinowskiego. 
– „Słuchaj, ty! – tych mnie imion 
przy kielichach wara. Dawno nie 

wiem, gdzie moja podziała się wia-
ra. Nie mieszam się do wszystkich 
świętych z litaniji. Lecz nie dozwolę 
bluźnić imienia Maryi”. Dlaczego o 
tym mówię, bo w nocy z 30 kwiet-
nia na 1 maja zdarzyło się przy-
kre zdarzenie. Przy rondzie zosta-
ła zniszczona figura Matki Bożej… 
zniszczona rękami Polaków – mó-
wił ks. K. Łukjaniuk, cytując Kon-
rada z III Części Dziadów Adama 
Mickiewicza.

Zniszczona w nocy z 30 kwiet-
nia na 1 maja figura została już 
sklejona i ustawiona z powro-
tem na swoje miejsce przez para-
fian. Wkrótce odnowiona ma zo-
stać także gablotka, w której znaj-
duje się Matka Boża. O całym zda-
rzeniu nie powiadomiono poli-
cji. - Pierwsza myśl: „Boże, żeby 
im za to, co uczynili uschły ręce”, 
ale dziś pozostaje się modlić o łaskę 
zrozumienia dla tych biednych lu-

dzi. I to też zadanie dla nas- apelo-
wał do wiernych zgromadzonych 
w kościele ks. K. Łukjaniuk. 

To już nie pierwszy raz, kiedy 
ktoś „podnosi rękę na figurę MB” 

w tym miejscu. Jak powiedziała 
nam p. Cz. Żurawska, przed 10-
laty doszło do podobnego zdarze-
nia. 

MS

Modlitwa na wynagrodzenie za bluźnierczy akt zniszczenia 
figury Matki Bożej Niepokalanej dokonany w nocy  1 maja 
w Nowogardzie.
Święta Maryjo, Ciebie Bóg Wszechmogący stworzył w sprawiedliwo-

ści, aby objawiać w Tobie wielkie miłosierdzie Swoje i Swoją chwałę. 
Wysławiamy Niepokalane Poczęcie i Twoje Serce, które Duch Święty 
obdarzył pełnią łaski, a zarazem wyznajemy, żeś godna czci i chwały.  
Dlatego na wynagrodzenie Twemu Sercu za zniewagi Twojego Imie-
nia i czyny świętokradcze przeciwko Twoim uświęconym wizerunkom  
modlimy się pozdrowieniem anielskim:  Zdrowaś Maryjo; łaski pełna; 
Pan z Tobą; błogosławiona Ty między niewiastami, i błogosławiony 
owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za 
nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen 

Pani Czesława Żurawska opiekuje się 
kapliczką przy krzyżu od lat i już po raz 
drugi spotyka się z bezczeszczeniem 
stojącej tam figurki Matki Bożej

Od redakcji 
Pobożną  tradycją jest wznoszenie przez wiernych modłów ekspia-

cyjnych (przebłagalnych) w momencie, gdy dochodzi do czynów o 
charakterze świętokratczym. Proponujemy  w związku z nowogardz-
kim wydarzeniem taką oto  modlitwę do odmówienia prywatnego. 

Informacje

Przewozy Regionalne sp. z o.o.

ul. Wileńska 14A, 03-414 Warszawa polregio.pl

W terminie od 7 maja do 9 czerwca 2018 r na odcinku

Nowogard - Płoty - Nowogard
wprowadzona zostaje autobusowa komunikacja zastępcza. 

Nowogard

Autobusowa Komunikacja Zastępcza

Trasa przejazdu autobusowej komunikacji 

zastępczej oraz lokalizacje przystanków

Płoty

Przystanek kolejowy

Żabowo

Przystanek autobusowy

przy kościele
Zastępcza Komunikacja 

Autobusowa

Rail replacement bus service

Żabowo

(CC BY-SĄ 3.0 PL)

Komunikat dotyczący 
komunikacji zastępczej  

na linii kolejowej 
Nowogard- Płoty  
(7.05.-9.06.2018)

Stłuczka na 3 Maja 
W niedzielę po południu doszło do kolizji dwóch pojazdów, z których jeden skręcał na uli-
cę Kazimierza Wielkiego a drugi poruszał się wzdłuż ulicy 3 Maja. 

W Niedzielne popłudnie na 
ulicy 3 go maja doszło do koli-
zji dwóch pojazdów osobowe-
go Audi z samochodu  tereno-
wego.Po zdarzeniu samochód 
uczestniczących w kolizji ze-
pchnięto na ulicę Kazimierza 
Wielkiego., ponieważ z powo-
du uszkodzeń nie nadawał się 
do samodzielnej jazdy. Drugi 
pojazd odjechał „o własnych 
siłach”.  

red
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echa majówki  

Posypią się grzywny? 
18 kierowców, którzy zaparkowali w czasie trwania imprezy majówkowej swoje auta przy 
Placu Szarych Szeregów, może zostać ukaranych za… niszczenie terenów zielonych. Policja 
ustala, czy doszło do wykroczenia. 

Przypomnijmy, jak już infor-
mowaliśmy w poprzednim wyda-
niu, do redakcji DN zgłosił się je-
den z kierowców, który udał się 
samochodem na jedno z wyda-
rzeń, jakie zorganizowało miasto 
w trakcie majówek i zaparkował 
swój pojazd częściowo na traw-
niku przy Placu Szarych Szere-
gów. Wracając zauważył, że przy 
jego samochodzie stoją policjanci 
i coś zapisują. Kiedy zapytał funk-
cjonariuszy, o co chodzi, odpo-
wiedzieli, że muszą wykonać zdję-
cia i sporządzić notatkę, bo samo-
chód jest zaparkowany niezgod-
nie z przepisami. Właściciel auta 
był tą informację zdzwoniony. Jak 
podkreślił miasto w czasie imprez 
majowych nie zorganizowało w 
pobliżu żadnych miejsc do parko-
wania, a zaparkowanie samocho-

du w miejscach do tego przezna-
czonych graniczyło z cudem. Poza 
tym przy Placu Szarych Szeregów 
zawsze można było pozostawić 
samochód w trakcie dużych wy-
darzeń kulturalnych bez żadnych 
konsekwencji. W tym miejscu nie 
ma też zakazu parkowania. 

Mimo to, jak przyznaje nam 
rzecznik policji st. asp. Julita Fi-
lipczuk, tylko w dniu 1 maja po-
licjanci sporządzili notatkę wobec 
18 kierowców, którzy zaparkowa-
li w tym miejscu auta. Teraz wła-
ścicielom aut mogą grozić poważ-
ne grzywny, za niszczenie zieleni. 

- W dniu 01.05.2018r., ok. godz. 
16.00, dyżurny nowogardzkiej po-
licji odebrał zgłoszenie, że w oko-
licy Placu Szarych Szeregów znaj-
dują się nieprawidłowo zaparko-
wane pojazdy (na trawniku). We 

wskazane miejsce został skierowa-
ny patrol, który ujawnił 18 zapar-
kowanych w ten sposób samocho-
dów. Funkcjonariusze sporządzi-
li notatkę i wykonali dokumenta-
cję fotograficzną. W obecnej chwi-
li trwają czynności wyjaśniające, 
mające na celu m.in. ustalenie, czy 
parkowanie na trawniku wyczer-
puje znamiona art. 144 kw., a tym 
samym, czy doszło do popełnienia 
wykroczenia przez kierowców w/w 
pojazdów - informuje nas st. asp. 
J. Filipczuk. 

Jeśli policjanci stwierdzą, że 
do wykroczenia doszło, kierow-
ców czeka wizyta w Sądzie Rejo-
nowym, gdzie najpewniej zosta-
ną ukarani grzywną. Ta może wy-
nieść nawet tysiąc złotych, nie li-
cząc kosztów postępowania sądo-
wego. 

Przy okazji policja poinformo-
wała nas, że majówkowy festyn 
zorganizowany nad jeziorem nie 
był zgłoszony, jako impreza ma-
sowa przez organizatora - czyli 
Nowogardzki Dom Kultury. Poli-
cja została jedynie poinformowa-
na o terminie trwania imprezy i 
jej programie. To oznacza, że na 
organizatorach spoczywała dużo 
mniejsza odpowiedzialność, jak w 
przypadku „masówek”, które mu-
szą być zabezpieczone przez służ-
by ratownicze- zarówno medycz-
ne, jak i straż pożarną.  

MS

Kto tak zaparkował w dniu 1 maja może spodziewać się wkrótce wezwania do sądu

Obywatelski protest

Kłamstwo już przegrało
Nieujawnieni dotąd patrioci po raz kolejny przypomnieli 
mieszkańcom Nowogardu, jakie jest prawdziwe przesłanie 
ideowe i historyczne obelisku stojącego jeszcze w naszym 
mieście, przy Pl. Wolności. 

W ostatni weekend nieujawnio-
ne dotąd osoby umieściły na po-
mniku stojącym przy Pl. Wolno-
ści napisy namalowane czerwo-
ną farbą.  Jeden napis  to „KA-
TYŃ, ŁĄCZKA, PAMIĘTA-
MY”, a dwa inne mają już charak-
ter prześmiewczy: POD GRUN-
WALDEM I W BERLINIE I NA 
ZAWSZE RAZEM (pierwotna z 
1972 r treść napisu na tym obeli-
sku) oraz NIECH ŻYJE INTER-
NACJONALIZM.  W ten sposób 
„w muralowym” skrócie dokona-
no oceny wartości ideowej i hi-
storycznej nowogardzkiego obe-
lisku, który zgodnie z obowiązu-
jącą ustawą powinien już daw-
no zniknąć z przestrzeni publicz-
nej. Niestety nadal stoi i nadal nie 
tylko rani, jako wyjątkowa brzy-
dota, normalny gust estetycz-
ny, ale zwłaszcza uwłacza rozu-
mowi poprzez gloryfikację kłam-
stwo i zbrodni.  Po raz setny na-
leży tu przypomnieć, że to sowie-
ci razem z hitlerowcami w 1939 
roku złupili Polskę i wymordowa-
li jej elitę. I dokonali tego rękoma 
żołnierza Armii Czerwonej, któ-
rego sylwetka stanowi centralny 
motyw wdzięcznościowy nowo-
gardzkiego pomnika. To wspól-
ne  łupienie  i mordowanie trwa-
ło do 1941 roku, gdy najeźdźcy 
wzięli się za łby, aby wkrótce prze-
toczyć się przez Polskę ponownie 
w „drodze na Berlin”. Sowieci zaś, 
jako tzw. zwycięscy w 1945  ogra-
bili to, co to jeszcze i na ziemiach 
polskich i tzw. odzyskanych  pozo-
stało po wojennych gruzowiskach, 
a następnie zainstalowali tutaj, po-
słuszny sobie aparat władzy, któ-
ry grabił nadal  tym razem głów-
nie na rzecz ZSRR. To, że ten po-
mnik stoi nadal  w Nowogardzie( 
postępowanie tych, którzy pod 
niego  nadal chodzą nie skomen-
tuje tu z litości)  to nie tylko łama-
nie obowiązującego od kilku mie-

sięcy prawa  to także hańba i wstyd 
zwłaszcza przed przyjezdnymi. 
Ostatnio zareagował na  to jeden 
z członków kapeli Chłopcy z Pla-
cu Broni, który podczas koncer-
tu ze sceny wyraził głęboką dez-
aprobatę z powodu  treści,  któ-
rą idąc z hotelu zobaczył na nad-
jeziornej fontannie. Jeszcze takie 
rzeczy tu macie, jak ten PRL na ta-
blicy, żenada … powiedział głośno 
ze sceny… Co by powiedział jak-
by zobaczył pomnik na Pl. Wolno-
ści? Całe szczęście są w Nowogar-
dzie tacy,  którzy ratują honor tego 
miasta i są nimi ci, którzy już po 
raz kolejny zademonstrowali ma-
lując to napisy,  że miejsce zbrodni  
i kłamstwa jest w sądzie i na śmiet-
niku  historii- w przypadku nowo-
gardzkiego pomnika ten śmietnik 
to najbliższe  gruzowisko.   

sm

Po raz kolejny na pomniku umieszczo-
no napisy nazywające  (rzeczy po imie-
niu)

Treść tej tablicy wyśmiewał lider zespołu Chłopcy z Placu Broni

groźne zdarzenie na drodze w Żabowie 

Uderzył w ogrodzenie 
Do groźnego zdarzenia drogowego doszło w dniu 5 maja, około godziny 16, w miejscowo-
ści Żabowo. 

Jak podaje policja, męż-
czyzna jadący samocho-
dem marki Volvo stracił pa-
nowanie nad pojazdem, po 
tym, jak pękła jedna z opon 
w jego aucie i ostatecznie za-
kończył jazdę na ogrodzeniu.  
Wcześniej kierowca osobów-
ki uderzył jeszcze w tył jadą-
cej przed nim ciężarówki. Po 
uderzeniu zjechał na przeciw-
legły pas i uderzył we frag-
ment ogrodzenia prywatnej 
posesji. Choć całe zdarzenie 
miało groźny przebieg, niko-
mu nic się nie stało. Szczęśli-
wie też w tym miejscu  i czasie 
nie znajdowali się przechod-
nie. 

MS Na miejscu pojawiła ratownicy i policja
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Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

Firma AGRO TRANS Spółka z o.o. z siedzibą 
w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy kategoria C+e)
tel. 91 39 27 322 kom. 502 671 607

Opiekun/ka Osób Starszych w Niemczech 
Legalna praca, bardzo atrakcyjne zarobki, ZUS od śr. krajowej. 

Nie znasz j. niemieckiego? 
Zapisz się kurs w Szczecinie – bez kosztów! 

Tel. 517 175 599

USŁUGI 
KSIĘGOWE

kadrowo-płacowe i JPK
szybko, sprawnie. 

691 374 021, 726 601 608 

OgłOSzenIA

Akcja „Serduszka” na Placu 

Poparcie dla 
protestujących 
rodziców w Sejmie
Przy okazji obchodów Dnia Godności Osób z Niepełno-
sprawnością Intelektualną, w minioną sobotę, 5 maja, na 
Placu Wolności Stowarzyszenie dla Dzieci Niepełnospraw-
nych „Serduszko” z Nowogardu zorganizowało także akcję 
poparcia dla protestujących rodziców osób niepełnospraw-
nych w Sejmie.  

Działacze stowarzyszenia oraz 
ich podopieczni przygotowali 
transparenty, a na nich hasła: „peł-
noprawność dla niepełnospraw-
ności; „Jesteśmy z Wami”. W trak-
cie „pikiety” zbierano podpisy na 

kartkach pocztowych, które mają 
trafić do Kancelarii Sejmu. W ten 
sposób wyrażono  wsparcie dla 
osób protestujących od kilkuna-
stu już dni w Warszawie. 

MS

Podziękowania dla Wspaniałych 
RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH 

z Pogotowia Ratunkowego w Nowogardzie, 
którzy interweniowali dnia 1 Maja o godz. 
20.00, gdyż byłam mocno chora, bo jestem 
po dwóch zawałach i odmówiłam zabrania 
mnie do szpitala, ponieważ dyżurowała

 Pani Doktor, która ostatnio nieprzyjemnie 
mnie potraktowała. 

Fot. Stowarzyszenie dla Dzieci Niepełnosprawnych „Serduszko” 

W Dniu Imienin 
 Szanownej 

Pani  Stanisławie Nowak
 Życzenia Wszelkiej Pomyślności, 

radości  i wielu lat życia w zdrowiu 
i potrzebnych łaskach. 

Składa
 chrześnica Marysia z rodziną   

UWAGA WĘDKARZE
Zarząd Koła PZW „Tęczak” zaprasza na spinningowe zawody wędkarskie na rozpoczęcie se-

zonu 2018 (pamiętać o kapokach). Równolegle odbędą się także zawody spławikowe.
Impreza odbędzie się na jeziorze Nowogardzkim dnia 13 maja. Zbiórka o godz. 8.00 przy 

Neptunie. Wpisowe 10 zł w sklepie wędkarskim „Tęczak” przy ul. Waryńskiego, zapisy do 
11.05.2018 r.

Zarząd Koła PZW „Tęczak” w Nowogardzie

Trwają matury 
Trwają egzaminy maturalne. W miniony piątek, 4 maja, młodzież musiała wykazać się wie-
dzą z języka polskiego. W poniedziałek, 7 maja, odbył się egzamin z matematyki. W trzech 
szkołach ponadgimnazjalnych w Nowogardzie maturę pisze łącznie ok. 180 osób, z tego 76 
w II LO, 62 w ZSP i pozostali to w I LO. Maturzystom życzymy powodzenia - przed nimi 
jeszcze egzaminy z języków i wybranych przedmiotów dodatkowych. Na zdjęciach maturzy-
ści z I LO.  Opr. MS, foto I LO w Nowogardzie

Dominika Gębicz losuje numer stolika przy 
którym za chwilę rozpocznie egzamin

Caritas informuje 
Kolejna wydawka w czerwcu 

Parafialny Zespół Caritas przy parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie informuje, że 
termin wydawki żywności zostaje przesunięty na pierwszy tydzień czerwca. Zmiana terminu jest 
podyktowana brakiem towaru w magazynie Caritas w Golczewie. Jednocześnie PZC Caritas in-
formuje, że czerwcowa wydawka unijnej żywności będzie już ostatnią w tym roku. 

PZC Caritas 

OgłOSzenIA
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Hjort Knudsen Polen Sp. z o.o. jest duńską �rmą, 

zatrudniającą  ponad 1000  pracowników, 
produkującą i eksportującą skórzane meble tapicerowane. 

 www.hkmeble.pl

 
 

        W związku z dynamicznym rozwojem �rma zatrudni  

 TAPICERA  (PRZYUCZENIE)
PRACOWNIK PRODUKCJI

STOLARZ 
OBSŁUGA KOMPUTERA

 
 

            Miejsce pracy: Nowogard  
Zapewniamy:   
•  stabilne warunki zatrudnienia 
•  wynagrodzenie proporcjonalne do osiąganych wyników  

 
 Osoby zainteresowane proszone  są o wysłanie CV na adres:  
         ul. Zamkowa 7b , 72-200 Nowogard 
          lub e-mail: dawid.bohn@hjortknudsen.pl  
           Kontakt telefoniczny : 663 949 485 

 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami
Prosimy o dopisanie następujacej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbednych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie 
z ustawa z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.)”.

                                     Mój mały świat

                       Mój mały świat to dom rodzinny,  
                               pełen ciepła i miłości.
                       Każdy dzień jest zawsze inny,
                          ale radość w sobie gości.

                          Wokół domu lasy, pola,
                          oraz łąki pełne kwiatów.
                     A w nim ludzie, których kocham,
                       by być wsparciem mych kłopotów.

                      Choćbym był na krańcu świata,
                     Zwiedzał, podziwiał, podróżował.
                    Wrócę do mojego małego świata,
                  w którym od dzieciństwa się wychował.

                                                           Kacper  Skowroński
                                                            kl. VII SP Strzelewo ( I miejsce)

                                                          
Mój mały świat  

     
                                    W moim małym świecie
                                    są długie zabawy w lecie,
                                    są pobrudzone ręce 
                                   i dziurka w niebieskiej sukience.

                                 Pomysłów mi nigdy nie brakuje,
                                  po prostu dobrze się tu czuję!
                                 Lubię śmiać się, czytać, grać, malować,
                                 Czasem też przed wszystkimi się schować.
                                 I co prawda jest w nim kilka wad,
                                 to i tak bardzo lubię swój świat. 

                                                 Martyna Gurazdowska
                                                   kl. III SP Orzechowo ( wyróżnienie)

                                                                           
                                  Mój mały świat
 
                           Natura, zwierzęta, ludzie.
                            Znajomi, koledzy, przyjaciele.
                            Dom, rodzina, pasje.
                            Niby tak mało, a tak dużo.
                            Każda mała rzecz.
                            Każdy mały człowiek.
                            Każde małe miejsce,
                            To wszystko
                            Daje nam szczęście.
                            Kocham to co mam. 
                            Doceniam to co mam.
                            Dziękuję za to co mam.

                                         Amelia Dendał, kl. VII SP Żabowo ( wyróżnienie)
Inf. własne  

Twórczość poetycka w SP2

Mój mały świat
W SP2 odbyła się kolejna edycja konkursu twórczości poetyckiej. W tym roku zada-
niem uczniów klas I-III i IV-VII było napisanie wiersza na temat „Mój mały świat”.  
Do konkursu zgłosiło się osiem szkół podstawowych z gminy Nowogard. Pomysłów na napi-
sanie wierszy było bardzo dużo. W opinii dzieci „Małym światem” było to wszystko, co ich 
otacza, chcą, aby ten świat przepełniała miłość, zrozumienie, nadzieja. Po raz kolejny każda 
ze szkół mogła nadesłać pięć prac z każdego poziomu. Oceny prac podjęły się panie  W. Pa-
rzybut, E. Kamińska, M. Wiśniewska, J. Jankowska z Biblioteki Publicznej w Nowogardzie.                                                                         

Po wnikliwym zapoznaniu się z 
wierszami wyłoniono następujących 
zwycięzców: 

w kategorii klas I – III:
I miejsce – Santia Kozłowska -  kl. 

IIIb SP3, op. B. Olejnik
II miejsce – Anna Kurzawa -  kl. I 

SP Strzelewo, op. M. Ogiewa
III miejsce – Elizabeth Szabuńko 

-  kl. III SP Błotno, op. M. Urbaniak
Przydzielono także wyróżnienia:
wyróżnienie – Paweł Pluta -  kl. II 

SP Błotno, op. A. Bajkowska
wyróżnienie – Martyna Guraz-

dowska -  kl. III SP Orzechowo, op. 
A. Pluta

wyróżnienie – Kamil Lasocki -  kl. 
Ib, SP2 Nowogard, op. K. Gradzik

w kategorii klas IV - VII
I miejsce – Kacper Skowroński – 

kl.VII SP Strzelewo, op. E. Wierzbic-
ka

II miejsce – Natalia Skowyra -  kl. 
IV SP Żabowo, op. Irena Bińczyk-
-Zielińska

III miejsce – Dominika Płachecka 
-  kl. VII  SP4 Nowogard, op. R. Li-
sowski

 Przydzielono także wyróżnienia:
wyróżnienie – Leoni Wicińska – 

kl. IV SP Długołęka, op. M. Sawicka
wyróżnienie – Amelia Dendał – 

kl. VII SP Żabowo, op. I. Bińczyk - 
Zielińska

Organizator konkursu Krysty-
na Gradzik składa podziękowania 

szkołom biorącym udział w kon-
kursie, wychowawcom i uczniom, 
którzy przystąpili do tego jak-
że rozwijającego inspiracje i oso-
bowość konkursu oraz komisji, w 
której zasiadły Pani W.Parzybut,  
E.Kamińska, M.Wiśniewska, J.Jan-
kowska z Biblioteki Publicznej w 
Nowogardzie za poświęcony czas. 
Serdeczne podziękowania należą 
się Państwu  Rzeteckim  z  Hurtow-
ni „ Pier” za przekazane nagrody. Po-
dziękowania także kieruję do księ-
garni „ Małgorzata ”za pomoc w or-
ganizacji konkursu. 

Poniżej zaprezentowano niektóre 
z nagrodzonych wierszy:

info własne

Burmistrz ponownie łamie prawo

Czy tu Polska jeszcze…?
Od środy, 2 maja, kiedy obchodzony był Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej, do końca roku 
jubileuszowego, zgodnie z zarządzeniem premiera Mateusza Morawieckiego, na wszystkich 
budynkach administracji publicznej i rządowej mają wisieć flagi państwowe. W Nowogardzie 
flag narodowych na budynkach administracji publicznej nie było już od piątku rano.   

Premier Mateusz Morawiecki 
już w kwietniu poinformował, że 
postanowił, aby na wszystkich bu-
dynkach administracji publicznej, 
administracji rządowej do koń-
ca roku jubileuszu 100-lecia od-
zyskania niepodległości wisia-
ły flagi państwowe. Według pre-
miera barwy narodowe „jedno-
czą Polaków wokół dobra”.  Histo-
rycznie polskie barwy narodowe 
wywodzą się z barw herbu Króle-
stwa Polskiego i herbu Wielkiego 
Księstwa Litewskiego. W symbo-
lice polskiej flagi biel pochodzi od 
bieli orła, będącego godłem Polski 
i bieli Pogoni - rycerza galopują-
cego na koniu - godła Litwy. Oba 
godła znajdują się na czerwonych 
tłach tarcz herbowych. Na naszej 
fladze biel znalazła się u góry, po-
nieważ w polskiej heraldyce waż-
niejszy jest kolor godła niż tła. Za-
rządzenie premiera w Nowogar-
dzie znalazło posłuch tylko w … 
parafii pw. Wniebowzięcia NMP, 
gdzie flagi zamontowane na wieży 
kościoła będą tam do końca roku 
jubileuszowego. Burmistrz No-
wogardu nakazał zdjęcie flag tuż 
po zakończeniu świąt majowych. 
W piątek rano już flag nie było.  
Urzędowy patriotyzm w Nowo-
gardzie od lat ma zupełnie inne 

imię aniżeli w reszcie normal-
nej Polski. Wyraża się on nie sza-
cunkiem dla flagi i legalnego pol-
skiego rządu, ale przede wszyst-
kim uwielbieniem dla chocho-
ła na placu Wolności, na którym 
czczony jest sowiecki grabieżca, 
który razem z hitlerowskim na-
jeźdźcą począwszy od września 
1939 roku, złupił i zniszczył Pol-

skę, a zwłaszcza wymordował eli-
tę narodu a setki tysięcy skazał na 
poniewierkę po nieludzkiej ziemi. 
Dzieje się to za aprobatą niemałej 
części lokalnej społeczności, którą 
stanowi miejscowa komusza kli-
ka.  Nie pytamy, kiedy klika prze-
stanie tu istnieć, ale pytamy, kiedy 
przestanie lekceważyć prawo? 

sm
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Kolejna „komunijna” niedziela
W minioną niedzielę w kościele pw.  Wniebowzięcia NMP sakrament I Komunii Świętej przyjęła druga już w tym roku grupa dzieci.  Pierwsza grupa przy-
stąpiła do tego sakramentu 3 maja, natomiast trzecia i ostatnia przyjmie po raz pierwszy „do serca’ Pan Jezusa 20 maja.   Komunie trwają też w innych pa-
rafiach naszego miasta i dekanatu. W Parafii pw. Matki Boskiej Fatimskiej do sakrament I Komunii Świętej dzieci przystąpią 13 maja, natomiast w Parafii 
pw. św. Rafała Kalinowskiego pierwsza grupa przyjmie sakrament I Komunii Świętej 20 maja, a druga grupa 27 maja 2018 roku. 

sm

Grupa dzieli która przystąpiła do sakramentu I komuni Świętej 6 maja Zdjęcie grupowe. Fot. Zenon Bartkowiak
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3 Maja - reportaż z obchodów 
W ubiegłym tygodniu zapowiadaliśmy obchody 3-cio majowe. Oto  fotorelacja z tych obchodów oraz treść  wystąpienia przewodniczącego Rady Miejskiej  
Piotra Słomskiego przed pomnikiem Niepodległości przy ulicy  3 Maja.

Szanowni Państwo!
Obchodząc święto ustanowienia 

Konstytucji 3 Maja, zwłaszcza w tak 
ważnym historycznie roku – roku 100-
tnej rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości po 123 latach niewoli, 
należy nam się zastanowić, co tak na-
prawdę, tego dnia, 3 maja, świętujemy.

Nasza konstytucja uchwalona w 
1791 r. przez Sejm zwany czteroletnim 
to przecież nie tylko symbol chwalebnej 
karty historii Polski i dostojnie brzmią-
ce słowo. 

Sam termin – konstytucja – wziął 
się od łacińskiego słowa constituo – co 
oznacza – urządzać, ustanawiać, re-
gulować. Tak więc mamy przez to ro-
zumieć, że konstytucja stanowi o spo-
sobie funkcjonowania i charakterze 
ustroju państwowego. Tak jak czło-
wieka konstytuuje ciało i psychika, tak 
sposób działania państwa konstytuuje 
i kierunkuje – ustawa zasadnicza. 

I wreszcie należy zdać sobie sprawę, 
że konstytucja jest prawem pierwot-

nym dla wszystkich innych praw sta-
nowionych w kraju. Bo ustawy sejmo-
we muszą być z nią zgodne, a uchwały 
samorządu z kolei, zgodne z postano-
wieniami wynikającymi z ustaw.

Widać więc, że całość życia publicz-
nego, zwłaszcza w sferze regulacji pra-
wa, zarówno na poziomie centralnym, 
jak i samorządowym, musi być zgod-

na i tworzona w duchu ustawy zasad-
niczej. 

Wracając teraz do historii, można 
śmiało stwierdzić fakt, iż właśnie na-
sza Konstytucja 3 Maja, uchwalona 
w tragicznych dla Korony polskiej ze-
wnętrznych uwarunkowaniach geopo-
litycznych, wychodziła integralnie na-
przeciw konieczności uzdrowienia ów-
czesnego społeczeństwa.

Bo przecież tamta nasza konsty-
tucja, nie tylko potwierdzała i umac-
niała wolność religijną, nie tylko mia-
ła na celu usunąć wady tzw. Demokra-
cji szlacheckiej, nie tylko wprowadziła 
monarchię dziedziczną, ale wzięła też 
chłopów pod opiekę prawa, czy wresz-
cie zniosła słynne liberum veto.

Nie będziemy wymieniać wszyst-
kich istotnych urządzeń, jakie przynio-
sła konstytucja majowa, ale jako, że je-
steśmy tutaj na niwie samorządowej, 
należy przypomnieć fakt, iż integralną 
część Konstytucji 3 Maja, w jej artyku-

le III, stanowiła ustawa Sejmu Wiel-
kiego o miastach.

W myśl jej postanowień, mieszcza-
nie zyskiwali szereg przywilejów, jak 
dla przykładu – prawo nabywania 
dóbr ziemskich, dostęp do urzędów, 
stopni wojskowych i godności czy gwa-
rancję nietykalności. Uniezależniono 
samorząd miejski od szlachty. A re-
prezentantom mieszczan pozwolono 
na udział w sejmach z prawem głosu. 
Ustawa upraszczała też drogę nobilita-
cji mieszczan.

I co warte podkreślenia, ustawa po-
wierzała magistratom zarząd miast 
– mniejszych z wójtem i 4 radnymi, 
większych z prezydentem i ilością rad-
nych odpowiadających liczbie jedno-
stek administracyjnych miasta. 

Warto też, szczególnie u nas w No-
wogardzie  dodać, że obecna konsty-
tucja określa charakter funkcjonowa-
nia samorządu terytorialnego w roz-
dziale VII. 

Widać więc wyraźnie, jak ustawa 
zasadnicza historycznie regulowała i 
nadal reguluje także życie społeczeń-
stwa na szczeblu samorządowym.

I na koniec, należy stwierdzić, że 
konstytucja jest aktem, który może 
być realnie dokonany tylko przez wol-
ny, decydujący o sobie naród. Dlatego 

stanowi ona nie tylko jeden z zasad-
niczych symboli naszej stuletniej nie-
podległości, ale jest wyrazem aktual-
nej kondycji nas, jako wolnego naro-
du i świadomego społeczeństwa potra-
fiącego wybierać dobro. Nie da się tak 
wybierać jeśli tracimy jako jednost-
ki i jako  zbiorowość, zdolność rozpo-
znawania  prawdy i  odrzucania kłam-
stwa. W tym roku setnej rocznicy nie-

podległości będziemy także, na pozio-
mie samorządowym, zdawać kolejny 
egzamin z tego rozpoznawania prawdy 
i odrzucania kłamstwa. Obyśmy po-
trafili wybrać dobrych ludzi i dać świa-
dectwo dojrzałości i odpowiedzialno-
ści,  jakiej  uczą nas twórcy Konstytucji 
3 Maja. Tak nam dopomóż Bóg i Ma-
ryjo Królowo Polski.

fot MS, red

Delegacja koła Numizmatyków, tuż za nimi motocykliści 

Ksiądz Dziekan Kazimierz Łukjaniuk dziękuje za przybycie na uroczystość

Podczas Mszy w kościele p.w św. Rafała Kalinowskiego 

Przemarsz ulicami miasta pod pomnik Niepodległości przy ulicy 3 Maja

Stowarzyszenie Spadochroniarzy Oddział Nowogard

Przemawia Zachodniopomorska Kurator Oświaty Magdalena Zarębska-Kulesza Delegacja PSL z przewodniczącym koła Damianem Simińskim
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efektowne zwycięstwo w Ińsku

Młodzi pokazali klasę!
W niedzielę (6 maja), a nie jak wcześniej planowano w sobotę, piłkarze Pomorzanina Nowogard rozegrali wyjazdowy mecz w Ińsku, z tamtejszą Iną. Osła-
biony zespół Zbigniewa Gumiennego został wzmocniony przez młodych zawodników, którzy odegrali główne role. Kacper Litwin i Kacper Kozioł zdoby-
li po dwa gole, a Pomorzanin rozgromił Ińsko 3:7. 

Ina Ińsko – Pomorzanin Nowogard 3:7 (0:3) 
Gole: Kacper Litwin (3’, 90’), Kacper Kozioł (20’, 60’), Rafał Listkiewicz (52’), samobójcze (45’, 70’)
Skład: Kornel Pękala – Marcin Skórniewski (c), Gracjan Wnuczyński, Natan Wnuczyński, Michał Teodorczyk – Kacper Litwin, Michał Jutkiewicz, Maciej Grzejsz-

czak, Fernando Batista, Rafał Listkiewicz – Kacper Kozioł. 

Klasa Okręgowa gr. Szczecin Płn. 2017/2018
24. kolejka:
Jantar Dziwnów – Iskierka Szczecin  0:0
Sparta Gryfice – KP Przecław   4:1
Mewa Resko – Orzeł Łożnica   1:0
Promień Mosty – Sarmata Dobra   1:2
Błękitni Trzygłów – Ehrle Dobra Szcz.  2:3
Polonia Płoty – Światowid Łobez   2:0
Ina Ińsko – Pomorzanin Nowogard  3:7
Odrzanka Radziszewo – Masovia Maszewo 2:4

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Iskierka Szczecin 24 55 59 15 17 4 3
2 Światowid 63 Łobez 23 48 52 22 14 6 3
3 Jantar Dziwnów 24 42 62 41 12 6 6
4 Błękitni Trzygłów 23 40 56 36 12 4 7
5 Sparta Gryfice 24 39 60 36 12 3 9
6 Mewa Resko 24 39 39 29 11 6 7
7 Pomorzanin Nowogard 23 38 50 31 11 5 7
8 Polonia Płoty 23 37 44 21 10 7 6
9 Masovia Maszewo 24 32 39 45 9 5 10
10 Ehrle Dobra Szczecińska 24 31 44 54 9 4 11
11 Ina Ińsko 24 31 50 54 9 4 11
12 KP Przecław 23 30 49 58 8 6 9
13 Promień Mosty 23 21 36 57 6 3 14
14 Orzeł Łożnica 23 16 21 57 4 4 15
15 Odrzanka Radziszewo 24 16 21 64 4 4 16
16 Sarmata Dobra 23 12 24 86 3 3 17

Piłkarze Pomorzanina swój 
festiwal strzelecki rozpoczę-
li już w 3. minucie spotkania. 
Wówczas Rafał Listkiewicz wy-
patrzył w polu karnym Kacpra 
Litwina, który nie miał proble-
mów aby strzałem z 7 metrów 
pokonać golkipera gospoda-
rzy. W 20. minucie było już 0:2, 
tym razem Kacper Kozioł zna-
lazł się w sytuacji sam na sam i 
w ładnym stylu minął bramka-
rza kierując futbolówkę do pu-
stej bramki. Tuż przed przerwą 
trzeciego gola przyniosło sa-
mobójcze trafienie. Na bramkę 
gospodarzy uderzał Kacper Li-
twin, a jeden z piłkarzy Iny od-
bił piłkę kierując ją do własnej 
bramki. Po zmianie stron Po-
morzanin nie zwalniał tempa. 
W 52. minucie tym razem Ra-
fał Listkiewicz w sytuacji sam 
na sam „objechał” bramkarza 
z Ińska i strzelił gola do pustej 

bramki. W 58. minucie mo-
gło być 0:5, jednak strzał gło-
wą Kacpra Litwina minimal-
nie minął słupek bramki miej-
scowych. Już dwie minuty póź-
niej podopieczni Zbigniewa 
Gumiennego cieszyli się z pią-
tego gola. Kacper Litwin ład-
nie dośrodkował w pole kar-
ne, a Kacper Kozioł precyzyj-
nym strzałem z 5 metrów po-
konał golkipera gospodarzy. W 
65. minucie Marcin Skórniew-
ski sfaulował w polu karnym 
piłkarza Iny, a za sprawą rzu-
tu karnego gospodarze cieszy-
li się z pierwszej bramki. Trzy 
minuty później po zamieszaniu 
w polu karnym i dobitce strza-
łu, Ina niespodziewanie strze-
liła już drugą bramkę. Nowo-
gardzianie błyskawicznie od-
powiedzieli, bo w 70. minucie. 
Rafał Listkiewicz dośrodkował 
w pole karne, podanie przeciął 

obrońca gospodarzy i skierował 
piłkę do swojej bramki. W 75. 
minucie zrobiło się 3:6, ponow-
nie w polu karnym Pomorzani-
na doszło do zamieszania, a pił-
karz Iny wykazał się najwięk-
szym sprytem strzelając gola. 
Ostatnie słowo należało jednak 
do nowogardzian. W 90. mi-
nucie Kacper Litwin swój uda-
ny występ okrasił drugim go-
lem. Pomocnik Pomorzanina 
w sytuacji sam na sam z bram-
karzem minął golkipera miej-
scowych i dosłownie wbiegł z 
piłką do bramki. Pomorzanin 
znów zbliżył się do czołowych 
pozycji, za tydzień zagra u sie-
bie z Błękitnymi Trzygłów i ma 
szansę na awans do pierwszej 
czwórki. Przy artykule publi-
kujemy komplet wyników oraz 
aktualną tabelę. 

KR

I Liga Okręgowa Junior Starszy gr. Szczecin 2017/2018
21. kolejka:
Biali Sądów – Kluczevia Stargard   1:3
Światowid Łobez – Energetyk Gryfino  0:0
Mewa Resko – Pomorzanin Nowogard  4:1
22. kolejka:
Kluczevia Stargard – Unia Dolice   3:3
Światowid Łobez – Pomorzanin Nowogard 1:1
Mewa Resko – Biali Sądów   8:0

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Energetyk Gryfino 18 44 71 17 14 2 2
2 Światowid 63 Łobez 18 38 58 18 11 5 2
3 Kluczevia Stargard 18 26 41 36 7 5 6
4 Pomorzanin Nowogard 19 26 41 49 8 2 9
5 Unia Dolice 19 18 45 69 4 6 9
6 Mewa Resko 17 17 33 48 4 5 8
7 Biali Sądów 19 8 20 72 1 5 13

Rozgrywki ligowe juniorów Pomorzanina

Dwa mecze i tylko 1 punkt…
W środę (2 maja), oraz w niedzielę (6 maja), juniorzy Pomorzanina Nowogard rozegrali wyjazdowe spotkania w ramach rozgrywek ligowych. W pierw-
szym przypadku podopieczni Pawła Błaszczyka wysoko przegrali z Mewą Resko (4: 1), natomiast w niedzielnym pojedynku osłabiony zespół juniorów wy-
walczył punkt (1:1) na boisku wiceliderów z Łobza.  

Mewa Resko – Pomorzanin Nowogard 4:1 (2:1)
Gol: Mateusz Toruński (30’)
Skład: Jakub Tandecki – Mateusz Wojtyniak, Michał Teodorczyk, Mateusz Rączka, Jakub Mościński (Kacper Torzewski) – Mateusz Toruński, Michał Jutkiewicz 

(Piotr Saja), Jakub Jarecki, Kryspin Chanasz (Radosław Masalski) – Jakub Stefanowski, Kacper Kozioł (c).  
Światowid 63 Łobez – Pomorzanin Nowogard 1:1 (1:1)
Gol: Dawid Druciarek (27’)
Skład: Jakub Tandecki – Mateusz Wojtyniak, Paweł Zając, Mateusz Rączka, Jakub Mościński– Mateusz Toruński (c), Adrian Zając, Jakub Jarecki (Krystian Wil-

ke), Dawid Druciarek – Jakub Stefanowski, Radosław Masalski (Kryspin Chanasz).  
Mewa Resko, choć zajmu-

je przedostatnie miejsce w ligo-
wej tabeli, zaskoczyła drużynę z 
Nowogardu świetną grą. Już w 8. 
minucie gospodarze objęli pro-
wadzenie po tym, jak zawodnik 
miejscowych uderzył z rzutu wol-
nego na bramkę Jakuba Tandec-
kiego. Golkiper nowogardzian 
zdołał obronić strzał w okien-
ko, ale dobitka z głowy była już 
na tyle skuteczna, że Mewa ob-
jęła prowadzenie. W 29. minucie 
gospodarze rozegrali koronkową 
akcję, po której podwyższyli na 
2:0. Minutę później Pomorzanin 
odpowiedział tym samym. Kilka 
szybkich podań i Mateusz Toruń-
ski po podaniu od Kacpra Kozio-
ła zdobył gola kontaktowego. Nie-

stety w drugiej części gry to Mewa 
Resko wykorzystała swoje okazje. 
W 55. minucie piłka wpadła do 
siatki Pomorzanina po tym jak Ja-
kub Tandecki obronił strzał rywa-
la, a drugi piłkarz gospodarzy do-
bijając skierował futbolówkę do 
bramki. Czwarty gol wpadł w ku-
riozalnych okolicznościach, sę-
dzia nie dopatrzył się ewidentnej 
pozycji spalonej i w 89. minucie 
zawodnik gospodarzy ustalił wy-
nik meczu na 4:1. W drugim spo-
tkaniu, które było już rozgrywa-
ne w niedzielę, Pomorzanin teo-
retycznie miał mniejsze szanse 
na korzystny rezultat. Po pierw-
sze Światowid to wicelider, któ-
ry z Pomorzaninem w tym sezo-
nie jeszcze nie przegrał. Po dru-

gie trzech podstawowych zawod-
ników Pawła Błaszczyka wzmoc-
niło zespół seniorski. Osłabiona 
drużyna juniorów potrafiła jed-
nak przeciwstawić się rywalom z 
Łobza. Mecz rozstrzygnął się za-
ledwie w dwie minuty. Najpierw 
w 26. minucie piłkarz gospodarzy 
skorzystał z nieuwagi nowogardz-
kiej defensywy. Dalekie wybicie 
piłki spod bramki sprawiło no-
wogardzianom tyle kłopotów, że 
zawodnik z Łobza uprzedził gol-
kipera gości i skierował piłkę do 
bramki. Minutę później po trzech 
szybkich podaniach Dawid Dru-
ciarek pewnym strzałem zapewnił 
Pomorzaninowi 1 punkt na trud-
nym terenie. Co prawda Pomo-
rzanin Miał jeszcze w drugiej po-

łowie swoje okazje strzeleckie, ale 
wywalczony 1 punkt to i tak nie-
zły wynik. Przy artykule publiku-

jemy komplet wyników oraz aktu-
alną tabelę. 

KR 
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zachodniopomorski Puchar MTB

Nowogardzianie ścigali się w puszczy
Podczas pierwszej edycji Zachodniopomorskiego Pucharu MTB, siedmiu kolarzy z Nowogardu rywalizowało na dwóch dystansach wyścigu w szczeciń-
skiej Puszczy Wkrzańskiej. Nasi reprezentanci zaprezentowali się z dobrej strony, zajmując pozycję na podium w swoich kategoriach wiekowych.  

Za nami inauguracja Zachod-
niopomorskiego Pucharu MTB. 
Podczas pierwszych zawodów 
tego cyklu, które miały miejsce na 
Polanie Sportowej w Szczecinie 
w Puszczy Wkrzańskiej, wystar-
towało w sumie 300 kolarzy na 
dwóch dystansach Mega (50km) 
i Mini (25km). To była pierwsza 
z dwóch odsłon ścigania w Pusz-
czy Wkrzańskiej, kolejna okazja 
do ścigania po równie wymaga-
jącej trasie będzie podczas fina-
łowej edycji w Policach (9 wrze-

śnia). Wcześniej 27 maja odbę-
dzie się druga edycja w Puszczy 
Goleniowskiej, następnie w ra-
mach III rundy kolarze powal-
czą w szczecińskiej Puszczy Bu-
kowej. Wracamy jednak do tego, 
co działo się w Puszczy Wkrzań-
skiej. Na dystansie Mega pośród 
pań Nowogard reprezentowa-
ła Anna Urtnowska. Zawodnicz-
ka z Nowogardu zadebiutowała 
w kategorii wiekowej K3, gdzie 
po ukończeniu wyścigu z cza-
sem 03:13:24 uplasowała się na 

2. miejscu. Z kolei w Open Ko-
biet wynik ten uplasował Annę 
Urtnowską na 4. pozycji. Pośród 
mężczyzn na dystansie Mega naj-
lepiej spisali się Robert i Jakub 
Krause. Ten pierwszy startował 
w kategorii M0 i dystans 50 km 
pokonał z czasem 02:30:15. Dzię-
ki temu Robert Krause zwyciężył 
w swoim przedziale wiekowym, a 
w Open został sklasyfikowany na 
22. miejscu. Z kolei Jakub Krau-

se startował w przedziale wieko-
wym M3, gdzie zajął 9. miejsce z 
wynikiem 02:30:19 i przegrywa-
jąc tylko o 4 sekundy z Rober-
tem, zajął w Open sąsiednie 23. 
miejsce. Kolejnym naszym re-
prezentantem był Arkadiusz Pie-
truszewski startujący w katego-
rii wiekowej M4. Kolarz LKK 
Nowogard ukończył start z cza-
sem 02:34:35 i w swojej katego-
rii zajął 12. miejsce, a w Open zo-
stał sklasyfikowany na 35. miej-
scu. Na tym dystansie w prze-
dziale wiekowym M6 wystarto-
wał również Marek Szymański, 
który z wynikiem 03:03:52 wy-
walczył 2. miejsce w swojej ka-
tegorii oraz 73. pozycję w Open. 
Na krótszym dystansie Mini li-
czącym 25 km startowało dwóch 
kolarzy – Janusz Pietruszewski i 
Jan Baran – obaj walczyli w ka-
tegorii M6. Janusz Pietruszewski 
w swoim przedziale wiekowym 
nie miał sobie równych uzysku-
jąc czas 01:25:21 i wygrywając 
z ponad trzyminutową przewa-
gą. Czas ten w klasyfikacji Open 

pozwolił Januszowi Pietruszew-
skiemu zająć 68. pozycję. Z kolei 
Jan Baran zakończył rywalizację 
z czasem 01:48:14 i w swojej ka-
tegorii zajął 6. miejsce, a w Open 
151. pozycję. 

KR 

Anna Urtnowska zajęła 2. miejsce w 
kategorii K3

Cisowianka Road Tour

Łukasz Janic na podium
W niedzielę (29 kwietnia), w miejscowości Drzewce koło 
Nałęczowa, rywalizowali kolarze w ramach wyścigu Ciso-
wianka Road Tour. Nowogard reprezentował Łukasz Janic, 
który wypadł z dobrej strony plasując się na podium w swo-
jej kategorii oraz na wysokiej pozycji w Open. 

Road Tour to cykl 5 wy-
ścigów. W niedzielę kola-
rze startowali spod zakładu 
butelkującego Cisowiankę, 
w miejscowości Drzewce 
koło Nałęczowa. Do dyspo-
zycji zawodników były dwa 
dystanse – Pro liczący 99 
km oraz ½ Pro na dystan-
sie 49 km. Nowogard re-
prezentował Łukasz Janic, 
który ścigał się na dystansie 
99 km. Nasz reprezentant 
zaprezentował się z bardzo 
dobrej strony. Startujący w 
barwach STC Stargard Łu-
kasz Janic, rywalizował w 
kategorii wiekowej MM20. 
Na tym dystansie rywali-
zowało w sumie 63 kolarzy. 
Nowogardzianin pokonał 
dystans Pro z czasem 02: 
35:11,97, dzięki czemu wy-
walczył brązowy medal w 
swojej kategorii wiekowej 
oraz 25. miejsce w klasyfi-
kacji Open. 

KR  

Łukasz Janic wywalczył brązowy medal 
w swojej kategorii wiekowej podczas Ci-
sowianka Road Tour

Janusz Pietruszewski zwyciężył w swojej kategorii wiekowej na dystansie 25 km

Robert Krause na dystansie 50 km uzy-
skał najlepszy czas pośród kolarzy z No-
wogardu i zwyciężył w swojej kategorii 
wiekowej

13-latek z Wyszomierza 3. w województwie!

Wielki sukces Damiana Kłysa 
Damian Kłys, uczeń siódmej klasy Szkoły Podstawowej w Długołęce zajął trzecie miejsce 
w wojewódzkim etapie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, jaki odbył się 28 
kwietnia w Płotach. 

Przypomnijmy, że Damian wy-
walczył sobie udział w wojewódz-
kim finale, po zwycięstwie w eli-
minacjach powiatowych, które 
odbyły się 13 kwietnia w Golenio-
wie. Informowaliśmy o tym przed 
dwoma tygodniami. Podczas ry-
walizacji w Płotach, 13-latek po-
twierdził swoją ogromną wiedzę 
z zakresu pożarnictwa i ostatecz-
nie zakończył turniej na 3. pozy-
cji, z minimalną stratą punktową 
do miejsca drugiego i pierwsze-
go. To ogromny sukces - Damian 
wyprzedził 16 uczniów, którzy za-
kwalifikowali się do finału z tere-
nu swoich powiatów w kategorii 
szkół podstawowych. Nie było to 
łatwe – podobnie jak w elimina-
cjach powiatowych, tak i tu, mło-
dzi musieli odpowiadać na pyta-
nia, które nie jednemu zawodowe-
mu strażakowi sprawiłyby trud-
ność. 

Jak już informowaliśmy Da-
mian jest mieszkańcem Wyszo-
mierza, ale w turnieju brał udział, 
jako reprezentant Szkoły Pod-
stawowej w Długołęce, do któ-
rej uczęszcza. Sukces Damiana 

to także sukces dyrektor tej szko-
ły Danuty Ziółkowskiej, która po-
magała uczniowi przygotować się 
do rywalizacji. Nie bez kozery jest 
fakt, że tato Damiana, pan Rafał, 
jest zawodowym strażakiem. Da-

mian pytany przez redakcję DN, 
czy pójdzie w ślady ojca - odpo-
wiada, że nie. Niemniej wiedza z 
zakresu pożarnictwa z pewnością 
na marne nie pójdzie. 

Marcin Simiński 

Damian odbiera statuetkę za zajęcie 3. miejsca w Płotach
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Kijana Redakcja "WBReW": Monika Rasowska, Aleksandra Lisowska

Zakończenie roku w klasach 
maturalnych 
27 kwietnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica odbyło się uro-
czyste zakończenie nauki w klasach czwartych. 

W uroczystości udział wzięli: na-
uczyciele, zaproszeni goście, absol-
wenci klas maturalnych oraz ich ro-
dzice. W tym roku mieliśmy zaszczyt 
gościć szanownych gości - starostę 

powiatu goleniowskiego Pana Toma-
sza Kulinicza, burmistrza Nowogardu 
Pana Roberta Czaplę oraz przewodni-
czącą Rady Rodziców Panią Annę Ra-
kowską. W swoim przemówieniu dy-

rektor ZSP Nowogard Pan Jarosław 
Chudyk podziękował uczniom za 
cztery lata spędzone wspólnie w szko-
le oraz życzył wszystkiego dobrego w 
dalszym - dorosłym już życiu. 

Dyrekcja, wychowawcy i zaproszeni goście

Klasy, które ukończyły szkołę 
oraz wychowawcy: 

Drodzy absolwenci! 
Nadszedł czas pożegnania ze 

szkołą, w której spędziliście ka-
wałek życia. Mamy nadzieję, że 

będziecie wspominać te wspól-
nie spędzone lata z uśmiechem 
na twarzy. Życzymy Wam spełnie-
nia marzeń, żebyście byli w życiu 

szczęśliwi i oczywiście powodze-
nia na maturze, która już za chwi-
lę:) 

Powodzenia!!!

 IV klasa technikum pojazdów samochodowych - wychowawca Pani Beata Zagórska 

 IV klasa technikum informatycznego - wychowawca Pani Marta Portas i Pan Rafał Wasyluk 

 IV klasa technikum logistycznego - wychowawca  Pani Karolina Jaklińska - Czyżak 

 IV klasa technikum żywienia i usług gastronomicznych - Pani Danuta Adamczyk  IV klasa technikum handlowego - wychowawca Pani Jolanta Jakubowska 

 IV klasa technikum ekonomicznego i hotalarskiego - wychowawcy Pani Ewa Balov i Pani Monika Szagańska 
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

ROzKłAD JAzDY PKP

Sprzedam mieszkanie 
własnościowe w centrum 

Nowogardu o pow. 60 m2, 
IV piętro – cena 210 tys. zł. 

Tel. 608 392 453

ENDOKRYNOLOGICZNY
Lek. med. Adriana Dubińska-Walczak

specjalista chorób wewnętrznych
- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

CHORÓB CUKRZYCY I NADCIŚNIENIA
Lek. Ewa Zdawska

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista diabetolog 

GABINETY MEDYCZNE

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

pn., wt. - 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

Opiekunki  Niemcy
- Sprawdzone oferty! 
Tel. 91 506 55 55

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej
Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 7:05 8:05 11:10 12:15 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 7:06 8:06 11:11 12:16 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 7:08 8:08 11:13 12:18 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 7:09 8:10 11:14 12:19 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:11 8:12 11:16 12:21 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:12 8:14 11:17 12:22 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:13 8:15 11:18 12:23 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:15 8:17 11:20 12:25 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < < 8:18 < 12:27 < < 16:07 < <
10 Dworzec PKS < < < < < < < < < < <
11 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:16 8:19 11:21 12:29 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
12 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:17 8:20 11:22 12:30 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
13 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:18 8:21 11:23 12:31 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
14 ul. Ogrodowa < 6:20 < < 11:25 12:33 13:45 15:10 16:13 17:10 <
15 ul. Poniatowskiego < 6:21 < < 11:26 12:34 13:46 15:11 16:14 17:11 <
16 ul. Żeromskiego 5:42 6:22 7:20 8:23 11:27 12:35 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
17 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:23 7:21 8:24 11:28 12:36 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
18 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:24 7:22 8:25 11:29 12:37 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02
19 ul. Radosława 5:45 6:25 7:27 8:26 11:35 12:40 13:55 15:17 16:20 17:15 18:03

 OS. BEMA –  UL. KOŚCIUSZKI 36 -  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

z powrotem
POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 26 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:28 8:39 11:45 12:50 14:30 15:30 16:30 17:25 18:10
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:29 8:40 11:46 12:51 14:31 15:31 16:31 17:26 18:11
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:31 8:42 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:33 8:44 11:48 12:53 14:33 15:33 16:33 17:28 18:13
5 ul. Ogrodowa < 6:35 7:35 8:46 11:50 12:55 < 15:35 16:35 17:30 <
6 ul. Poniatowskiego < 6:36 7:36 8:47 11:51 12:56 < 15:36 16:36 17:31 <
7 ul. 700 Lecia 5:49 6:38 7:38 8:49 11:53 12:58 14:35 15:38 16:38 17:33 18:15
8 ul. 5-go Marca 5:51 6:40 7:40 8:51 11:55 13:00 14:37 15:40 16:40 17:35 18:17
9 ul. Kościuszki 36 5:53 6:42 7:42 8:53 11:57 13:02 14:39 15:42 16:42 17:37 18:19
10 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:43 7:43 8:54 11:58 13:03 14:40 15:43 16:43 17:38 18:20
11 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:44 7:44 8:55 11:59 13:04 14:41 15:44 16:44 17:39 18:21
12 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:45 7:45 8:56 12:00 13:05 14:42 15:45 16:45 17:40 18:22
13 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:46 7:46 8:57 12:01 13:06 14:43 15:46 16:46 17:41 18:23
14 ul. Bema 9 5:58 6:47 7:47 8:58 12:02 13:07 14:44 15:47 16:47 17:42 18:24
15 Osiedle Bema 5:59 6:48 7:48 8:59 12:03 13:11 14:45 15:48 16:48 17:43 18:25

OBJAŚNIENIA:

 UL. RADOSŁAWA –  UL. KOŚCIUSZKI 36 –   OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM
SZ 25

1
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

 DWORZEC PKS – OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM
SZ 25

1
E, F

1 Osiedle Bema 9:00
2 ul. Bema 1 9:01
3 ul. Armii Krajowej 17 9:03
4 ul. Kościuszki 36 9:04
5 ul. Wojska Polskiego 4 9:05
6 ul. Kościelna 9:06
7 Dworzec PKS 9:08

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

LP Dworce i przystanki

 OS. BEMA –  DWORZEC PKS

OS. BeMA – UL. KOŚCIUSzKI 36 - UL. RADOSłAWA

UL. RADOSłAWA – UL. KOŚCIUSzKI 36  - OS. BeMA

DWORzeC PKS - OS. BeMA OS. BeMA - DWORzeC PKS

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 11 III – 9 VI 2018

Aktualizacja wg stanu na 13 IV 2018

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

5:01 II
1

PR - R
88641

j  a  b  y

Wyszomierz 5:06, Osina 5:10, Mosty 5:16, Goleniów 5:24, Kliniska 5:33, Szczecin Dąbie 5:43, Szczecin
Zdroje 5:47, Szczecin Port Centralny 5:55 Szczecin Główny 6:00 
~ 1-5 / 2 IV, 1 V, 3 V, 31 V;

6:39 II
1

PR - R
88643

j  a  b  y

Wyszomierz 6:45, Osina 6:49, Mosty 6:54, Goleniów 7:03, Kliniska 7:14, Szczecin Dąbie 7:24, Szczecin
Zdroje 7:27 Szczecin Główny 7:41 
~ 1-6 / 2 IV, 1 V, 3 V, 31 V;

7:47 I
3

PR - R
88645

j  a  b  y

Wyszomierz 7:52, Osina 7:56, Mosty 8:02, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:08, Goleniów 8:25, 
Kliniska 8:35, Szczecin Dąbie 8:45, Szczecin Zdroje 8:55 Szczecin Główny 9:06 
~ 11 III-6 V;

7:48 II
1

PR - R
88622

j  a  b  y

Żabowo 7:55, Płoty 8:05, Baszewice 8:12, Gryfice 8:18, Gąbin 8:29, Trzebiatów 8:34, Bieczyno 
Pomorskie 8:40, Karcino 8:44, Głowaczewo 8:48, Stary Borek 8:52, Kołobrzeg Stadion 8:58

Kołobrzeg 9:04 ~ 12 III-5 V 1-6 / 14 III, 20 III, 22 III, 2 IV, 1 V, 3 V;

7:49 II
1

PR - R
88622

j  a  b  y

Żabowo 7:56, Płoty 8:06, Baszewice 8:13, Gryfice 8:19, Gąbin 8:30, Trzebiatów 8:35, Bieczyno 
Pomorskie 8:41, Karcino 8:45, Głowaczewo 8:49, Stary Borek 8:53, Kołobrzeg Stadion 8:59

Kołobrzeg 9:04 ~ 14 III; 20 III; 22 III;

7:52 BUS PR - R
88622
g  j

Żabowo 8:03, Płoty 8:19 0   j   a   b   y, Baszewice 8:35, Gryfice 8:42, Gąbin 8:52, Trzebiatów 8:57, 
Bieczyno Pomorskie 9:07, Karcino 9:11, Głowaczewo 9:15, Stary Borek 9:19, Kołobrzeg Stadion 9:25

Kołobrzeg 9:30 ~ 7 V-9 VI 1-6 / 31 V;
g = na odcinku Nowogard - Płoty

8:18 II
1

PR - R
88645

j  a  b  y

Wyszomierz 8:23, Osina 8:27, Mosty 8:33, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:39, Goleniów 8:59, 
Kliniska 9:15, Szczecin Dąbie 9:25, Szczecin Zdroje 9:28 Szczecin Główny 9:40 
~ 7 V-9 VI;

9:23 II
1

PR - R
88624
REGA

j  a  b  y

Płoty 9:38, Gryfice 9:50, Trzebiatów 10:09, Kołobrzeg Stadion 10:26 Kołobrzeg 10:30 

~ 11 III-6 V 67 + 2 IV, 1 V, 3 V;

9:27 BUS PR - R
88624
REGA
g  j

Płoty 9:53 0   j   a   b   y, Gryfice 10:14, Trzebiatów 10:29, Kołobrzeg Stadion 10:46

Kołobrzeg 10:50 ~ 12 V-9 VI 67 + 31 V;
g = na odcinku Nowogard - Płoty

10:18 II
1

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:23, Osina 10:27, Mosty 10:33, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:39, Goleniów 10:56, 
Kliniska 11:05, Szczecin Dąbie 11:15, Szczecin Zdroje 11:18, Szczecin Port Centralny 11:26

Szczecin Główny 11:31 ~ 7 V-9 VI;

10:25 II
1

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:31, Osina 10:35, Mosty 10:40, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:47, Goleniów 11:04, 
Kliniska 11:21, Szczecin Dąbie 11:31, Szczecin Zdroje 11:34, Szczecin Port Centralny 11:42

Szczecin Główny 11:47 ~ 11 III-6 V / 14 III, 22 III, 26 III;

10:26 II
1

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:31, Osina 10:35, Mosty 10:41, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:47, Goleniów 11:05, 
Kliniska 11:22, Szczecin Dąbie 11:32, Szczecin Zdroje 11:35, Szczecin Port Centralny 11:43

Szczecin Główny 11:48 ~ 14 III; 22 III; 26 III;

11:49 II
1

PR - R
88626

POMERANIA
j  a  b  y

Żabowo 11:57, Płoty 12:06, Baszewice 12:13, Gryfice 12:19, Gąbin 12:29, Trzebiatów 12:35, Bieczyno 
Pomorskie 12:41, Karcino 12:44, Kołobrzeg Stadion 12:55 Kołobrzeg 13:00 
~ 11 III-6 V;

11:53 BUS PR - R
88626

POMERANIA
g  j

Żabowo 12:04, Płoty 12:20 0   j   a   b   y, Baszewice 12:35, Gryfice 12:42, Gąbin 12:52, 
Trzebiatów 12:58, Bieczyno Pomorskie 13:04, Karcino 13:07, Kołobrzeg Stadion 13:18

Kołobrzeg 13:23 ~ 7 V-9 VI;
g = na odcinku Nowogard - Płoty

13:47 II
1

PR - R
88628

j  a  b  y

Żabowo 13:55, Płoty 14:04, Baszewice 14:25, Gryfice 14:31, Gąbin 14:42, Trzebiatów 14:47, Bieczyno 
Pomorskie 14:53, Karcino 14:57, Głowaczewo 15:01, Stary Borek 15:05, Kołobrzeg Stadion 15:11

Kołobrzeg 15:15 ~ 12 III-4 V 1-5 / 2 IV, 1 V, 3 V;

13:51 BUS PR - R
88628
g  j

Żabowo 14:02, Płoty 14:18 0   j   a   b   y, Baszewice 14:35, Gryfice 14:42, Gąbin 14:52, 
Trzebiatów 14:57, Bieczyno Pomorskie 15:03, Karcino 15:07, Głowaczewo 15:11, Stary Borek 15:15, 
Kołobrzeg Stadion 15:21 Kołobrzeg 15:25 
~ 7 V-8 VI 1-5 / 31 V;
g = na odcinku Nowogard - Płoty
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Odjazdy / Departures
Nowogard 11 III – 9 VI 2018

Aktualizacja wg stanu na 13 IV 2018

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

14:30 II
1

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 14:35, Osina 14:39, Mosty 14:45, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:51, Goleniów 15:08, 
Kliniska 15:21, Szczecin Dąbie 15:30, Szczecin Zdroje 15:34 Szczecin Główny 15:47 
~ 11 III-6 V / 1 IV;

15:08 II
1

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 15:13, Osina 15:17, Mosty 15:23, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:29, Goleniów 15:49, 
Kliniska 15:59, Szczecin Dąbie 16:09, Szczecin Zdroje 16:15 Szczecin Główny 16:27 
~ 7 V-9 VI;

16:04 II
1

PR - R
88630

j  a  b  y

Żabowo 16:11, Płoty 16:22, Baszewice 16:29, Gryfice 16:36, Gąbin 16:46, Trzebiatów 16:51, Bieczyno 
Pomorskie 16:57, Karcino 17:01, Głowaczewo 17:05, Stary Borek 17:09, Kołobrzeg Stadion 17:15

Kołobrzeg 17:19 ~ 11 III-6 V / 1 IV;

16:20 BUS PR - R
88630
g  j

Żabowo 16:31, Płoty 16:47 0   j   a   b   y, Baszewice 17:06, Gryfice 17:13, Gąbin 17:23, 
Trzebiatów 17:29, Bieczyno Pomorskie 17:42, Karcino 17:46, Głowaczewo 17:50, Stary Borek 17:54, 
Kołobrzeg Stadion 18:00 Kołobrzeg 18:04 
~ 7 V-9 VI;
g = na odcinku Nowogard - Płoty

16:42 II
1

PR - R
88651
REGA

j  a  b  y

Wyszomierz 16:48, Osina 16:52, Mosty 16:57, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:03, Goleniów 17:21, 
Kliniska 17:32, Szczecin Dąbie 17:41, Szczecin Zdroje 17:45, Szczecin Port Centralny 17:53

Szczecin Główny 17:57 ~ 11 III-6 V;

17:12 II
1

PR - R
88651
REGA

j  a  b  y

Wyszomierz 17:17, Osina 17:21, Mosty 17:27, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:33, Goleniów 17:50, 
Kliniska 17:59, Szczecin Dąbie 18:10, Szczecin Zdroje 18:19, Szczecin Port Centralny 18:28

Szczecin Główny 18:32 ~ 7 V-9 VI;

18:01 II
1

PR - R
88632

j  a  b  y

Żabowo 18:08, Płoty 18:18, Baszewice 18:30, Gryfice 18:37, Gąbin 18:47, Trzebiatów 18:52, Bieczyno 
Pomorskie 18:58, Karcino 19:02, Głowaczewo 19:06, Stary Borek 19:10, Kołobrzeg Stadion 19:16

Kołobrzeg 19:20 ~ 11 III-6 V;

18:35 BUS PR - R
88632
g  j

Żabowo 18:46, Płoty 19:02 0   j   a   b   y, Baszewice 19:18, Gryfice 19:25, Gąbin 19:35, 
Trzebiatów 19:40, Bieczyno Pomorskie 19:46, Karcino 19:50, Głowaczewo 19:54, Stary Borek 19:58, 
Kołobrzeg Stadion 20:04 Kołobrzeg 20:09 
~ 7 V-9 VI;
g = na odcinku Nowogard - Płoty

18:41 II
1

PR - R
88653

POMERANIA
j  a  b  y

Wyszomierz 18:46, Osina 18:50, Mosty 18:56, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:02, Goleniów 19:19, 
Kliniska 19:29, Szczecin Dąbie 19:38, Szczecin Zdroje 19:42, Szczecin Port Centralny 19:50

Szczecin Główny 19:54 ~ 11 III-6 V;

18:46 I
3

PR - R
88653

POMERANIA
j  a  b  y

Wyszomierz 18:51, Osina 18:55, Mosty 19:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:07, Goleniów 19:24, 
Kliniska 19:35, Szczecin Dąbie 19:45, Szczecin Zdroje 19:49 Szczecin Główny 20:01 
~ 7 V-9 VI;

20:20 BUS PR - R
88634
g  j

Żabowo 20:31, Płoty 20:47 0   j   a   b   y, Baszewice 21:13, Gryfice 21:20, Gąbin 21:30, 
Trzebiatów 21:36, Bieczyno Pomorskie 21:42, Karcino 21:45, Głowaczewo 21:50, Stary Borek 21:53, 
Kołobrzeg Stadion 21:59 Kołobrzeg 22:04 
~ 7 V-9 VI 1-6 / 31 V;
g = na odcinku Nowogard - Płoty

20:22 II
1

PR - R
88634

j  a  b  y

Żabowo 20:29, Płoty 20:39, Baszewice 20:46, Gryfice 20:53, Gąbin 21:03, Trzebiatów 21:09, Bieczyno 
Pomorskie 21:15, Karcino 21:19, Głowaczewo 21:23, Stary Borek 21:27, Kołobrzeg Stadion 21:33

Kołobrzeg 21:37 ~ 12 III-5 V 1-6 / 2 IV, 1 V, 3 V;

22:03 II
1

PR - R
88636

j  a  b  y

Płoty 22:18, Gryfice 22:30, Trzebiatów 22:45, Kołobrzeg Stadion 23:02 Kołobrzeg 23:07 

~ 11 III-6 V 1-57;

22:07 BUS PR - R
88636
g  j

Płoty 22:33 0   j   a   b   y, Gryfice 22:54, Trzebiatów 23:09, Kołobrzeg Stadion 23:26

Kołobrzeg 23:30 ~ 7 V-8 VI 1-57;
g = na odcinku Nowogard - Płoty
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^
Odjazdy / Departures
Nowogard 11 III – 9 VI 2018

Aktualizacja wg stanu na 13 IV 2018

objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
g - zastępcza komunikacja autobusowa / rail 

replacement bus service
j - tylko 2 klasa / 2nd class seats only

a - wagon dostępny dla osób poruszających 
się na wózkach / wagon accessible to 
people moving on wheelchairs

b - wagon przystosowany do przewozu 
rowerów - liczba miejsc ograniczona / 
wagon adopted to the transport of 
bicycles – limited number of places

= - przewóz rowerów niemożliwy / carriage of
bicycles is not available

objaśnienia znaków / symbols
y - klimatyzacja / air conditioning

0 - zmiana usług na trasie pociągu / change 
services on the route

~ - terminy kursowania / days of operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.polregio.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased on each train, consistent with the 
terms specified by the carrier.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Carriers 
are responsible for commercial data of trains.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Infoline numbers to individual carriers:
PR - 703 20 20 20 (24h) opłata 1.29 zł/min. połączenia, 
realizator usługi Progress Plus S.C.  / 703 20 20 20 (24h) 
charge of PLN 1.29 gross/min. of each call, service provider: 
Progress Plus S.C. 

www.portalpasazera.pl Strona 3 z 3

 IV klasa technikum żywienia i usług gastronomicznych - Pani Danuta Adamczyk 
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OgłO Sze nIA drob ne

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:

kontakt: 785 601 002

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy

nIeRUCHOMOŚCI
•	 Sprzedam tanio działkę bu-

dowlaną w Kościuszkach 1202 
m2. Przy działce prąd, woda, ka-
nalizacja, dojazd utwardzony w 
pobliżu jeziora. 575 345 659 

•	 Do wynajęcia lokal handlowy 
ok. 40m2 ul. Kościuszki 2g No-
wogard. 693 850 197

•	 Sprzedam działki budowlane w 
pełni uzbrojone. Już z planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego. Oszczędzasz czas i pienią-
dze! 693 850 197 Najlepsze ceny 
w Nowogardzie, Osiedle Sło-
neczne. 

•	 Do wynajęcia pomieszczenie 
na biuro 28 m2, nowogard. Ul. 
700 lecia 17b. Tel. 501 549 818

•	 Sprzedam działki budowla-
ne w Karsku przy drodze. 691 
664 658

•	 Do wynajęcia lokal pod działal-
ność gospodarczą. 609 24 58 16 
Sprzedam 1/2 domu w Wierz-
bięcinie. Tel. 600 262 231

•	 Sprzedam mieszkanie 3 pokoje 
87m2, 12 km od Nowogardu.Tel. 
665 160 365

•	 Poszukuje mieszkania dwu-
pokojowego do wynajęcia. 
725 223 771 

•	 Kupię mieszkanie dwupokojo-
we, parter, bez pośredników za 
gotówkę. Najchętniej za torami 
w stronę Stargardu, Dobrej. Tel. 
661 722 990

•	 Do wynajęcia warsztat samo-
chodowy z wyposażeniem. Tel. 
508 070 311

•	 Wolne pokoje do wynajęcia 
dla pracowników na dłuższy 
okres. 500 827 783

•	 Sprzedam mieszkanie 56m2 
dwupokojowe. Tel. 512 467 433

•	 Sprzedam dom w Nowogardzie. 
Tel. 691 10 02 49

•	 Sprzedam mieszkanie 72m2, 
czteropokojowe, Nowogard. 
668 431 303 

•	 Kupię mieszkanie dwupokojo-
we w Nowogardzie. 668 431 303 

•	 Sprzedam dom na wsi z lasem, 
stawem i ziemią. Tel. 695 780 
299

•	 Sprzedam działkę ogrodową. 
Tel. 536 198 468 

•	 Kupię mały domek parterowy. 
796 858 755 

•	 Sprzedam działkę ogrodową na 
ul. Zamkowej. Tel. 728 185 942 

•	 Kikorze – działka z warunka-
mi zabudowy na 3 domy, moż-
liwość podziału cena 59 tys. Tel. 
780 116 368 

•	 Kupię mieszkanie w Nowogar-
dzie. 780 116 368 

•	 Sprzedam bądź zamienię na 
mieszkanie trzypokojowe wła-
snościowe w Nowogardzie dom 
jednorodzinny 120 m2 w miej-

scowości Benice. Tel. 600 853 
973 

•	 Do wynajęcia mieszkanie dwu-
pokojowe Nowogard. Tel. 660 
543 782 

•	 Sprzedam działkę budowlaną 
13 ar przy Asnyka. 884 000 435 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe, parter, Żeromskiego. 
536 889 355 

•	 Nowogard, Asnyka działka pod 
zabudowę do 1000 m2. Tel. 501 
307 666 

•	 Sprzedam mieszkanie 3pok. 
(środkowe) na I piętrze indyw. 
Ogrzew. Przy ul. 15 lutego tel. po 
15.00 – 607  585 563

•	 Sprzedam lub zamienię mieszka-
nie 3 pokojowe 66.9m2+działkę 
koło stawu na kawalerkę w No-
wogardzie. Tel. 668 137 231 

•	 Sprzedam garaż przy ul. Jana 
Pawła II. 694 440 207 

•	 Sprzedam działkę budowlaną 

w Nowogardzie, 16 arów, cena 

39000 zł do negocjacji, tel. 570 

935 935

MOTORYzACJA
•	 Kupię WSK z dokumentami do 

1000 zł. Tel. 605 516 508 po 20. 

•	 Sprzedam tanio opony letnie 
175x75x14’’ szt. 4 w dobrym sta-
nie na felgach stalowych otw. 
4X100 (Megane itp.) lub bez felg 
bieżnik 6 mm. Tel. 536 706 746 

•	 Chevrolet Orlando 2011, benzy-

na, gaz, stan bdb zadbany, gara-

żowany, serwisowany w Aso. 668 

493 233 

ROLnICTWO
•	 Orka, talerzówka ciężka siew 

agregatem. Tel. 608 01 39 95 

•	 Rzepak jary, zboża sprzedam. Tel. 
502 853  573 

•	 Grykę sprzedam i mieszalnik 1 
tona. 603 467 609 

•	 PILnIe sprzedam ziemię rolną 
4 ha gRABIn. Tel. 731 026 406 

•	 Sprzedam prosięta i 20 kulek sło-
my suchej. 606 576 417 

•	 SPRzeDAŻ JAJ KURzYCH – 
WIeJSKIe. 502 119 960

•	 Sprzedam słomę belot 120/120 
ok. 120 sztuk. Tel. 668 316 103 

•	 Karp kroczek sprzedam. 91 39 
182 97 

•	 Sprzedam ziemniaki sadzeniaki 
vinety. 799 307 974 

•	 Sprzedam ziemniaki jadalne i sa-
dzeniaki, pszenice i pszenżyto zi-
mowe. 91 39 18 307

•	 Kupię przyczepę samozbierającą 
i siewnik do zboża. 91 39 26 793 

•	 Sprzedam mieszankę zbożową 
wiosenną. 667 976 417, 91 418 
64 17 

•	 Sprzedam prosiaki. Tel. 781 900 

122 

 USłUgI
•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWA-

NÓW, WYKŁADZIN, TAPICERKI 
MEBLOWEJ SAMOCHODOWEJ/ 
SKÓRZANEJ MATERIAŁOWEJ / 
POŚCIELI WEŁNIANEJ / LANOLI-
NĄ/SPRZĄTANIE: CZYSZCZENIE 
FUG.TEL.604 373 143 , 794 229 
083.

•	 Pranie dywanów i tapicerki 
sprzątanie również z użyciem 
pary, ROMTeX. 668 151 516

•	 elektryk z uprawnieniami e+D. 
Tel. 607 289 419 

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

•	 Malowanie, montaż pane-
li podłogowych i inne drobne 
naprawy wykona “złota rącz-
ka”. 91 39 22 783, 784 79 22 70

•	 FIRMA USłUgOWA „zielona”. 
Wynajem sal na konferencje, 
zebrania, szkolenia. 91 39 26 
691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 
606

•	 Firma budowlana z wieloletnią 
działalnością przyjmie zlecenie 
na budowę domów od podstaw, 
przekładek dachów, docieplenia, 
układanie kostki, różne rodzaje. 
Tel. 607 137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Napra-
wiamy za gotówkę na raty lap-
topy tablety telefony. Skupuje-
my laptopy telefony. Adres No-
wogard 700Lecia 15 I piętro nad 
apteką tel 91-577-53-73 lub 792-
228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzin-
ne, urlopowe: Niemcy, Holandia, 
Austria, Anglia, Belgia, Norwegia. 
Tel. 71 385 20 18, 601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróż-
nienie mieszkań, piwnic, gratów. 
Tel 668 343 638 

•	 AGENCJA REKLAMOWA VIZART, 
oprawianie prac w 2 minuty, bin-
dowanie, wydruki, ksero, lamino-
wanie, Nowogard ul. 700 lecia 15 
(nad sklepem zielarskim)Tel. 605 
522 340 

•	 Przepisywanie prac (licencjac-
kich, magisterskich i innych), do-
kumentów, CV, listów motywa-
cyjnych, Szybko, solidnie. Agen-
cja reklamowa Vizart  Nowogard 
ul. 700 lecia 15 (nad sklepem zie-
larskim)Tel. 605 522 340.

•	 Regulacja, naprawa, konserwa-
cja okien i drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remon-
tujemy. 668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 
988 735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, ukła-
danie kostki granitowej, polbru-
ku. 726 403 937

•	 naprawa AgD nowogard. 698 
352 406

•	 Wypełniam dokumenty do ZUS 
na emeryturę, rentę, kapitał po-
czątkowy. 507 872 391

•	  Przyjmę psy na strzyżenie, ukoń-
czyłam kurs groomerski. 794 902 
108 

•	 Szybko, solidnie, malowanie, 
szpachlowanie, tapety, panele, 
drobne naprawy. 666 047 905

PRACA
•	 Aktivmed24.pl Opiekunki Se-

niorów niemcy. Premie waka-
cyjne, 530555015

•	 AMBeRCARe24 Opiekunki do 
niemiec, wymagany j. niemiec-
ki komunikatywny, zarobki 
netto do 1500 euro/mies., wy-
jazdy od zaraz, sprawdzone 
oferty, legalnie 737 451 825, 
737 886 919, 737 489 914

•	 Potrzebny budowlaniec-stolarz 
do postawienia kilku elementów 
architektury ogrodowej. 502 103 
432

•	 PRACOWNIK magazynu zwrotów 
odzieży – Goleniów, zapewnio-
ny darmowy dojazd do pracy tel: 
601 710 134, mail: rekrutacja@fie-
ge.pl

•	 zatrudnię pomocnika na budo-
wę z umiejętnością malowania 
i szpachlowania. Tel. 785 931 
513 

•	 Przystań zatrudni osobę do zbie-
rania szklanek i butelek ze stoli-
ków podczas dyskoteki w piątki i 
soboty. Tel. 601 58 40 56 

•	 Pizzeria Fantazja zatrudni ku-
charza lub absolwenta szko-
ły gastronomicznej. Praca przy 
wypieku pizzy. Tel. 509 411 
799, 570 500 750 

•	 Zatrudnię kierowcę do rozworze-
nia posiłków. 507 951 313

•	 Zatrudnię ekspedientkę do skle-
pu Lewiatan na ul. Boh. Warsza-
wy. Tel 502 239 619 

•	 Fryzjerce – stanowisko pracy wy-
dzierżawię. Warunek – doświad-
czenie i własne klientki. Tel. 607 
284 461 

•	 Praca w Dani – wykończenia 
wnętrz, wymagany komunika-
tywny język angielski. +45 91 66 
78 89

•	 Przyjmę do pracy na dachy, mile 
widziane doświadczenie, atrak-
cyjne wynagrodzenie. 519 393 
045

•	 Zlecę pracę murarzowi-budow-
lańcowi. 502 103 432 

•	 Potrzeby Pan do pomocy w pra-
cach na działce  w ogrodzie, 6 km 
od Nowogardu. Tel. 660 206 833 

•	 Przyjmę na budowę. Tel. 607 654 
692 

•	 Przyjmę do ogrodzenia rezerwa-
tu. Tel. 607 654 692 

•	 Poszukuje osoby do pracy w biu-
rze do obsługi klienta. Wymaga-
na: komunikatywność, umiejęt-
ność obsługi komputera. Oferuje 
atrakcyjne warunki wynagrodze-
nia. Tel. 510 100 263 

•	 Kucharza/kucharkę zatrudnię, 

Barnim. 663 97 93 97 

Inne  
•	 Sprzedam drewno suche tanio. 

691 848 026

•	 Drewno, bukowe, dębowe, po-
cięte, porąbane. Tel. 603 353 
789 

•	 Sprzedam drewno opałowe. 
667 788 820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 
kg. 790 285 382

•	 Sprzedam organy Yamaha YPT 
- 230, bardzo mało używane, w 
pudełku. tel 605 522 340

•	 Sprzedam łóżko dziecięce z szu-
fladami, półkami, z materacem - 
kolor szaro biały wymiary: dł. 223 
cm, szer. 95 cm,wys. 110 cm, oraz 
biurko do kompletu, tel. 605 522 
340

•	 Sprzedam odkurzacz piorący ZE-
LMER WODNIK QUATTRO 616.6, 
elementy piorące nieużywane 
nowe, cena do uzgodnienia, tel. 
605 522 340

•	 Sprzedam dywan, kolor brązo-
wy jednolity, wymiar 3,5*2,15 
m, cena do uzgodnienia, tel. 605 
522 340

•	 Przyjmę telewizor i radio. 573 
943 221

•	 Kupię zbiornik na wodę z wężow-
nicą do podłączenia do kuchen-
ki. Tel. 660 206 833

•	 Karp kroczek sprzedam. 91 39 
182 97 

•	 Sprzedam krajzegę na paski kli-
nowe tanio. Tel. 781 864 872  

•	  Sprzedam dwa rowery damskie 
Olchowo 8

•	 Szkółka w Karsku poleca drze-
wa owcowe w pojemnikach 3-4 
letnie owocujące już od 20 zł/
szt. oraz tuje szmaragd wys. 70-
80cm. po 10 zł za sztukę. Tel. 606 
106 142

•	 Sprzedam łóżko rehabilita-
cyjne sterowane elektrycz-
nie używane, stan bardzo do-
bry oraz materace: medyczny 
MEDI i przeciwodleżynowy. 
Kontakt po godz. 16.00. Tel. 
737 676 591

•	 Sprzedam łóżko ortopedycz-
ne elektryczne, na pilota typ 
: INUACARE. Tel. 697 980 702 

•	 Przyjmę czystą ziemię z wy-
kopów. 501 307 666

•	 Sprzedam atlas do ćwiczeń 
DWS 4, mało używany, cena 
do uzgodnienia, tel. 605 522 
340
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InFORMATOR LOKALnY - nOWOgARD
Telefony alarmowe
Policja  - 997, 112
Komisariat Policji Nowogard - 91 57 92 316
Straż pożarna  - 998
Posterunek PSP Nowogard - 91 39 20 118
Pogotowie ratunkowe - 999
Stacja Pogotowia Ratunkowego 
w Nowogardzie - 91 43 26 103
Pogotowie gazowe  - 992
Pogotowie energetyczne - 991
Pogotowie wodn.-kanal. (PUWiS) 
 - 91 39 20 711; 994

Dyżur nocny
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna   
 - 91 39 78 430; 
 609 361 999; 
 665 283 928

Przychodnie - poradnie
Szpital - centrala - 91 39 21 356
Praxis - SZOZ - 91 39 20 787
Praxis - Centrum 
okulistyczno-optyczne - 91 39 27 272
POZ Przychodnia przyszpitalna  
 - 91 39 21 800; 
 91 39 21 806
Medyk - 91 39 22 921
PRAXIS 2 - M. Drobińska - 91 39 25 943
NZOZ “Sanus” - 91 39 26 960
NZOZ “Pro-med” - 91 39 26 740
NZOZ “Leks” - 91 39 25 525
NZOZ “Baby-med”  - 91 39 26 013
Mardent - gabinety lekarskie  
 - 91 39 22 633
Revital - Ośrodek Rehabilitacji 
i Odnowy Biologicznej - 91 39 21 467; 
 609 456 577
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne 
 - 91 39 20 926
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
dzieci, młodzieży i ich rodzin 
 - 91 39 20 743
Warsztaty terapii zajęciowej - 91 39 25 282
Zakład domowej opieki długoterminowej - 
91 39 26 531; 
 509 142 650
Stomatologia
Praxis - Centrum stomatologiczne  
 - 91 39 26 999
Pracownia protetyki stomatologicznej - 
Danuta Drapikowska 91 39 26 870
Protetyka stomatologiczna 
- Elżbieta Wysocka 
i Kazimierz Trojanowski - 91 39 26 107
“Nowo-dental” B. Szulejko  
 - 91 39 21 467
“Dental - med”  - 91 39 22 098; 
 504 069 800
Lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz  
 - 91 39 25 003; 
 603 705 630
Lek. Stom. Andrzej Rynkiewicz
pogotowie stomatologiczne - 607 771 777
lek. Stom. D. Wałęga - Bąk - 604 441 609
lek. stom. A Mogilnicka - 506 606 955
lek. stom. E. Rosa - 532 512 703
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 39 26 639
lek. stom. M. Andrzejewska - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 601 736 804

Urzędy
Urząd Miejski  
 - 91 39 26 200
Biuro Obsługi Interesanta w UM  
 - 91 39 26 214
Biuro Rady w UM - 91 39 26 210

Urząd Stanu Cywilnego - 91 39 26 230
Wydział Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środow. 
 - 91 39 26 243
Wydział spraw społecznych i obywatelskich
Meldunki - 91 39 26 213
Dowody osobiste - 91 39 26 215
Zarządzanie kryzysowe - 91 39 26 234
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
Geodezji i Rolnictwa - 91 39 26 226
Wydział Rozwoju Lokalnego, 
Funduszu, Kultury i Sportu - 91 39 26 293
Wydział Inwestycji i Remontów  
 - 91 39 26 241
Biuro Podatków i Opłat - 91 39 26 217
Referat Edukacji - 91 39 25 464
Zarząd Budynków Komunalnych  
 - 91 39 26 267
Powiatowy Urząd Pracy f/Nowogard 
 - 91 39 21 376;  
 91 39 21 813
Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii - 91 39 21 118
w nagłych wypadkach - 609 740 647

Wydział Komunikacji
Rejestracja pojazdów - 91 57 92 702
Prawo jazdy - 91 57 92 703
Fax - 91 39 21 852

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik - Dorota Maślana - 91 39 26 248
Świadczenia rodzinne
- A. Lalik  - 91 39 26 268
Dział usług opiekuńczych 
- B. Ziółkowska - 91 39 20 200

Poczta
ul. 3 Maja - 91 39 21 300; 
 91 39 21 183
ul. Warszawska - 91 39 20 834

nadleśnictwo nowogard - 91 39 20 640
zakład karny nowogard - 91 43 26 600

gabinety weterynaryjne
Danuta Czerwińska
ul. J. Wybickiego 2 - 91 39 23 786
Animal-Vet
ul. Zielona - 666 135 133
Janusz Soroka
ul. L. Okulickiego 6  - 570 656 616
Zdzisław Truszyński
ul. T. Kościuszki 21 - 91 39 21 801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 38 - 91 39 20 814
Szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1 - 91 39 26 270
Szkoła Podstawowa nr 2 - 91 39 26 274
Szkoła Podstawowa nr 3 - 91 39 26 291
Szkoła Podstawowa nr 4 - 91 39 23 028
SP w Długołęce - 91 39 10 492
SP w Orzechowie - 91 39 10 994
SP w Strzelewie - 91 39 10 224
SP w Żabowie - 91 39 10 694
SP w Błotnie - 91 39 10 190
SP w Wierzbięcinie - 91 29 10 795
I Liceum Ogólnokształcące - 91 39 20 213
Liceum Ogólnokształcące nr II - 91 39 25 107
ZSP im. Stanisława Staszica - 91 39 21 162
Prywatne Publiczne Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych; 
Niepubliczna Szkoła Policealna  
 - 91 39 26 691
Prywatne Liceum Ogólnokształcące
 Zaoczne Centrum Edukacji Zdroje  
 - 91 39 25 494

Prywatne Policealne Studium Zawodowe  
 - 91 39 22 181
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  
 - 91 39 20 108

Przedszkola i żłobki
Przedszkole nr 1
ul. Żeromskiego - 91 39 26 286
Przedszkole nr 3
ul. J. Poniatowskiego - 91 39 26 288
Przedszkole nr 4
ul. T. Kościuszki - 91 39 26 287
Zielone Przedszkole
ul. Zielona - 91 39 26 691; 
 505 388 292
Artystyczne Przedszkole 
Kraina Fantazjiul. Gen. J. Bema - 660 797 838
“Promyczek” Specjalistyczny 
punkt przedszkolny, 
ul. Boh. Warszawy - 609 931 469
Niepubliczny Żłobek "Maluszkowo”
ul. ks. Racibora - 534 015 943
Niepubliczny “Malinowy Żłobek”
ul. Boh. Warszawy - 604 873 917

Kultura
Miejska Biblioteka Publiczna  
Dyrektor - 91 39 26 260
Czyt. dla dorosłych - 91 39 26 261
Nowogardzki Dom Kultury  
Sekretariat - 91 39 26 283
Biuro kina/ dział imprez i promocji 
 - 91 39 25 779
Kasa - 91 39 26 262

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP - 91 39 26 370; 
 506 081 328
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego   
 - 91 39 21 004
Parafia pw. MB Fatimskiej  
 - 91 39 21 592

Usługi pogrzebowe 
J. Furmańczyk, Zakład Pogrzebowy  
 - 91 39 21 767
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  
 - 692 354 065
MEMORIS Grzegorz Śmigiel - 693 230 190

Apteki
Centrum Zdrowia
ul. 700-lecia - 91 57 62 139
Majowa
ul. 3 Maja - 91 30 70 708
Cefarm
ul. Plac Wolności - 91 39 20 203
Cardia
ul. 700 - lecia - 91 39 21 330
Niebieska
ul. 15 Lutego - 91 43 26 177
Asa
ul. Warszawska - 91 39 20 494
Niebieska 2
ul. Kościuszki - 91 57 90 830
Nowa Farmacja
ul. Bohaterów Warszawy - 91 57 30 437

Taksówki - 91 39 20 260

Pomoc drogowa
Grzegorz Irzymski - 91 39 22 402; 
 601 893 944
Andrzej Słomski - 665 770 442
Krzysztof Pietrzak - 601 938 293
R&J MIX - 608 731 620

Urząd gminy
Wójt - 91 39 10 390
Kierownik USC, St. ds. obywatelskich
 i ewidencji ludności  - 508 499 549
St. ds. podatków i opłat  - 508 499 661
St. ds. zarządzania kryzysowego, obrony cy-
wilnej i ochrony środowiska  - 508 499 580
Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami  
 - 508 499 247
St. ds. obsługi organów Gminy, działalności 

gospodarczej, kultury i zdrowia  - 508 499 567
St. ds. funduszy zewnętrznych, promocji, 
turystyki i sportu  - 508 499 620
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik Anna Kaliczyńska - 508 499 534
Pracownicy socjalni - 508 499 561
 508 499 483
Asystent rodziny Patrycja Bielej - 508 499 621
gminna Biblioteka Publiczna
Kierownik Krzysztof Górecki - 91 39 10 305

Szkoła Podstawowa im. B. Malinowskiego
Dyrektor Tatiana Olbert - 91 39 10 389
Sekretariat - 91 39 10 380
Przychodnie
NZOZ “Proximus” - 91 39 10 310
Punkt apteczny - 91 39 11 611
Poczta - 91 39 10 323
Parafia pw. NP NMP w Osinie - 91 39 10 386

InFORMATOR LOKALnY - OSInA
RegULARnA LInIA MI KRO BU SO WA SeROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40

Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)

nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D

Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 

7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia MeTRO Tel. 501 615 614
z nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
ze Szczecina do nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRzeWóz OSóB - RO MAn BIŃCzYK - Linia Regularna 
 TeL. 607 310 591 

nowogard-goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-goleniów-nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
nowogard-Dobra now.-łobez 7.40
łobez-Dobra now.-nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

nD - SzCzeCIn 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SzCzeCIn - nD 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

nD - ReSKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

ReSKO - nD 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

gOLCzeWO - nD 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

nD - gOLCzeWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)

nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55

A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROzKłAD JAzDY BU SóW

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15
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ReKLAMA

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

PIASeK, PIASeK PRzeSIeWAnY, ŻWIR, 
CzARnOzIeM, POSPółKA 

 ŻWIROWnIA DłUgOłĘKA
Tel. 504 265 607, 792 707 943 

z DOWOzeM DO KLIenTA

R e K L A M A
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

żyto, pszenżyto, jęczmień, 
owies, rzepak, łubin, gryka, groch, 

len, kukurydzę oraz słonecznik.

Sami odbieramy, szybka płatność, 
konkurencyjne ceny.

Wapno nawozowe granulowane
w najlepszej cenie na rynku. 

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B

e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl

Skup zbóż: 
91 43 57 720, 602 21 21 25

Transport: 662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160

Sukces jest wynikiem właściwej decyzji

Dzień Otwarty w II LO

We wtorek, 24 kwietnia 2018, 
drzwi II LO zostały otwarte dla 
Uczniów szkół gimnazjalnych i 
ich opiekunów. Ci, którzy przyby-
li, mogli zapoznać się z uczniami, 
nauczycielami oraz mogli poczuć 
atmosferę szkoły.  Szczegółowo 
przedstawiono proponowane pro-
file klas pierwszych w roku szkol-
nym 2018/2019: medialno-praw-
ny, przyrodniczo-medyczny i ma-
tematyczno-politechniczny, oraz 
ich przyszłych wychowawców.  
Uczniowie mogli wziąć udział w 
wielu atrakcjach przygotowanych 
specjalnie dla nich na ten wyjąt-
kowy dzień. Każdy zwiedzający 
mógł znaleźć coś dla siebie, zgod-
nie ze swoimi zainteresowania-
mi. Na stoisku Cisco Networking 
Academy uczniowie II LO wyja-
śniali zawiłości sieci komputero-
wych. Wielu urzekła insceniza-
cja teatralna „Miasteczko cud, od-
słona druga” przygotowana przez 
młodych aktorów II LO. Odważ-
ni spróbowali swych sił w grze 
historycznej i Chłopskiej Szkole 
Biznesu. Zainteresowani języka-
mi obcymi dowiedzieli się o wy-
mianach uczniowskich prowa-
dzonych ze szkołą w Heide oraz 
o międzyoddziałowym nauczaniu 
języków obcych. Ci, którzy woleli 
sprawdzić swoje umiejętności fi-
zyczne udali się na halę sportową 
i do strzelnicy, a ci, którzy woleli 
jedynie ruszyć głową wzięli udział 
w quizach i konkursach tematycz-
nych. Z przyjemnością wysłu-
chano też utworów muzycznych 

przygotowanych przez uczniów 
specjalnie na tę okoliczność. 

Tego dnia, zostały również 
ogłoszone wyniki konkursów Pi-
tagoras oraz English is Simple, któ-
re odbyły się 27 marca 2018. Lau-
reaci tych konkursów mają za-
pewnione miejsce w II LO poza 
procedurą rekrutacyjną, a finali-
ści otrzymują dodatkowe punkty 
w postępowaniu rekrutacyjnym. 

Pitagoras:

Laureaci:
Oślizło Malwina, Gimnazjum 

nr 2 w ZSO w Nowogardzie
Jędrzej Pokorski, Szkoła Pod-

stawowa nr 1 z Oddziałami Gim-
nazjalnymi w Nowogardzie

Wąsik Filip, Szkoła Podstawo-
wa im. Bronisława Malinowskie-
go z Oddziałami Gimnazjalnymi 
w Osinie

Finaliści:
Aleksandra Kulinicz, Szkoła 

Podstawowa nr 1 z Oddziałami 

Gimnazjalnymi w Nowogardzie
Klaudia Witkowska, Gimna-

zjum nr 2 w ZSO w Nowogardzie
Paweł Sikora, Szkoła Podsta-

wowa nr 1 z Oddziałami Gimna-
zjalnymi w Nowogardzie

Julia Burzyńska, Szkoła Pod-
stawowa nr 4 im. Jana Pawła II 
z Oddziałami Gimnazjalnymi w 
Nowogardzie

Mateusz Rączka, Gimnazjum 
nr 2 w ZSO w Nowogardzie

Paula Kolibska, Gimnazjum nr 
2 w ZSO w Nowogardzie

English is Simple:
Laureaci:
Grzejszczak Krzysztof, Gim-

nazjum im. Marii Skłodowskiej-
-Curie w Golczewie

Kucal Hanna, Gimnazjum nr 2 
w ZSO w Nowogardzie

Marciniak Martyna, Szkoła 
Podstawowa nr 1 z Oddziałami 
Gimnazjalnymi w Nowogardzie

Finaliści:
Gorczyca Laura, Gimnazjum 

nr 2 w ZSO w Nowogardzie

Rączka Mateusz, Gimnazjum 
nr 2 w ZSO w Nowogardzie

Dęga Dominik, Gimnazjum nr 
2 w ZSO w Nowogardzie

Gimnazjaliści opuszczali mury 
szkoły z uśmiechami na twarzach, 
jednocześnie zapewniając, że 
wrócą do II LO, dnia 1 września. 
Organizatorom pozostaje jedynie 
odpowiedzieć… do miłego! 

inf. własna

BUDMAT
HURTOWNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

TEL. 91 392 20 71  •  FAX. 91 392 68 50
ul. Boh. Warszawy 68b  •  e-mail: budmat@neostrada.pl

Zapraszamy na zakupy
z WIOSENNYMI PROMOCJAMI
Chemia budowlana: CEKOL, FAST, ARSANIT, ATLAS
Farby,  Gotowe gładzie,  Tynki
Suche zabudowy - REGIPS
Pustaki ścienne ceramiczne WIENERBERGER
Dachówki ceramiczne, cementowe
KORAMIK, CREATON, BRASS, ROBEN
Cement - GORAŻDZE Polska
Cegły budowlane, klinkierowe

czynne od pon. - pt. od godz. 7.00 -17.00  •  sob. od 7.00 - do 13.00

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWAFirma MIK-TRANS 

z Goleniowa 

zatrudni 
kierowcę 

kat. C+E 
w przewozach 

międzynarodowych. 

Tel. 609 557 355

Usługi Elektryczne
FUH Sławomir Chlebicki

tel. 606 824 461 •  e-mail: slawomir.chlebicki@wp.pl
• instalacje elektryczne
• pomiary elektryczne
• instalacje alarmowe
• automatyka przemysłowa
• automatyka budynkowa
• fotowoltaika
•  przyłącza elektryczne, itp.

PRACA!
• Zatrudnię 
   podwykonawców 
• Elektryków,
   pomocników 
   z doświadczeniem



POLSKI 
WYDAWCA
Dom Judy sp. z o.o.

Dominikana, Kuba, Chiny, Indie
Wyspy Kanaryjskie, Cypr, Włochy, 

Grecja, Maroko, Bułgaria, Chorwacja 

Fatima 
23.06 - 8.07.2018

SINBAD - codziennie z Nowogardu
Bilety na przejazdy zagraniczne

Wieś - Mroczny przedmiot pożądania

reklama

reklama

Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

Piątek 
11 maja 2018 r. 
Nr 36 (2664)
nakład 3000 
Rok XXV   ISSN 1897-2640 

Cena 2,00 zł 
(w tym 5% VAT)

Firma z branży rolnej  Sprzedaż 
nawozów

Kontakt: 600 374 274

1. ASL- 80 kg N i 90 kg S 
    (zamiennik RSM)
- cena 110 zł za tonę w Redle
- cena 130 zł za tonę z dowozem 
   do 30 km od Redła
- 1,38 zł za 1 kg azotu - najtańszy azot 
  na rynku !! (1 kg azotu z dowozem 1,63 zł)
2. AHSL-180 kg N i 60 kg S 
  (zamiennik RSM)
- cena 415 zł za tonę w Redle
- cena 435 zł za tonę z dowozem 
  do 30 km od Redła
3. Humus (zamiennik obornika):
- cena 45 zł z dostawą
- około 9 kg N, 7 kg P, 4 kg K
- ph-9 * Wszystkie podane ceny są cenami netto

4. Humus słomiany 
  (zamiennik obornika):
- cena 33 zł za tonę z dostawą
- około 6 kg N, 3 kg P, 7 kg K
- ph-9
5. Obornik bydlęcy:
-cena 45 zł z dostawą
6. NPK Garrest 
    (zamiennik gnojowicy):
- cena 30 zł z usługą rozlewania 
  do 10 km od Redła (możliwość 
   rozlewania w dalszych 
   lokalizacjach)
- około 6 kg N, 3 kg P, 3 Kg K

Firma z branży rolnej  

Usługi rolnicze

Kontakt: 600 374 274
* Wszystkie podane ceny są cenami netto

1. Opryskiwacz:
   - cena 55-50 zł za hektar (jednorazowy przejazd)
2. Kultywator:
   - cena 240-245 zł za hektar
3. Rozrzutnik razem z ładowarką - obornik/humus:
  - 5-8 ton- 85-80 zł za hektar
  - 10 ton- 105-100 zł za hektar
  - 15 ton- 155-150 zł za hektar 
  - 20 ton- 205-200 zł za hektar
4. Rozrzutnik razem z ładowarką - wapno:
  - do 5 ton- 85-80 zł za hektar

m
a

G
a

ZY
N

tel. 91 392 14 67
kom. 695 264 677

Nowogard, ul. 3 Maja 46 • www.nowodental.pl

sedacja gazem rozweselającym
stomatologia mikroskopowa

Kompleksowe leczenie dentystyczne
oferują w Klinice Nowo-Dental lekarze specjaliści:

stomatolog dziecięcy, periodontolog, chirurg,
stomatolodzy ogólni, implantolog

WIOSENNA PROMOCJA NA WYBIELANIE ZĘBÓW
ortodoncja, implanty
nowoczesna protetyka

Uwaga zmiany 
funkcjonowania 
KANCELARII 

RADOSŁAW GÓRSKI 
Dyżury w Nowogardzie 

odbywają się w kancelarii 
przy ul. 700 lecia 24/5 

w każdy wtorek i czwartek 
od 17.00 do 20.00, 

a w innych godzinach i terminach 
po telefonicznym uzgodnieniu. 

nowy nr tel. do biura w Nowogardzie: 
+48 91 578 49 01; +48 600 071 236

s. 2

PROMOCJA - Dachówki ceramiczne

BUDOWLANE CENTRUM 
 HANDLOWE

72-200 Nowogard  •  ul. Boh. Warszawy 71
tel./fax 91 579 02 62  

e-mail: biuro@bartekdomet.pl

MIESZALNIK 
FARB

Okna dachowe

  Papy termozgrzewalne i gonty

Chemia  budowlana Materiały
ścienne

Suporeks

MIESZALNIK 
FARB

       
Ytong

Wełna mineralna          

Systemy rynnowe   POROTHERM

Skład fabryczny

Najdroższy 
kran Europy! s. 5

A jednak 
znaleźli busa 
Caritas

Ciężka 
dola 
pieszego

s. 4

Czy zapłacili 
za wynajem?

s. 4
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Śmigiel Ryszard

ŚR

KOMPLEKSOWE  USŁUGI
& ŚMIGIEL

Zakład Kamieniarski
- Nagrobki - Grobowce - Parapety - Schody

Kwiaciarnia
- Znicze - Kwiaty - Wiązanki - Wieńce

Tel. 601 595 069, 91 392 18 14
     e-mail: puhp.smigiel@wp.pl
   www.kamieniarstwo-smigiel.pl

Korzystając z naszych usług pogrzebowych zyskasz
-10%  RABATU  NA  USŁUGI  KAMIENIARSKIE

UL. CMENTARNA 3,  72-200 NOWOGARD

       Usługi Pogrzebowe 
        Grzegorz Śmigiel
- Trumny - Urny - Ekshumacje - Przewozy
         Obudowy - Krzyże - Tabliczki

Kontakt całodobowy: 693 230 190
      e-mail: memoris.zp@o2.pl
            www.memoris.eu

reklama

Zwyciężyliśmy…!
W tych dniach (8-9 maja) świętowali tu i tam  zakończenie II Woj-

ny Światowej.
Oto prawda tamtego czasu i tej rocznicy  w graficznym wydaniu. 

                                                ZAPROSZENIE
Komendant Komisariatu Policji w Nowogardzie

zaprasza do udziału w debacie społecznej pn. „Sytuacja zwierząt, prawo a rzeczywistość” 
która odbędzie się dn. 06.06.2018 r. o godz. 12.00 w Bibliotece Miejskiej w Nowogardzie.

                   Serdecznie zapraszam 
             kom. Dorota Zając 

Najpierw umorzyli, teraz wznowili 

A jednak znaleźli busa Caritas
Nie było już nadziei, a jednak… W Szczecinie znaleziono busa Caritas, którego w styczniu 
skradziono spod kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie. Policja na razie dość 
skąpo o tym informuje. 

Jakiś czas temu informowa-
liśmy, że policja już zakończy-
ła postępowanie w sprawie kra-
dzieży samochodu, z uwagi na 
nieustalenie sprawcy kradzieży. 
Po samym aucie też ślad zaginął, 
ale jak się okazuje nie na zawsze. 
Busa namierzono, potwierdza 
nasze informacje policja. 

- Mogę potwierdzić, iż na sku-
tek działań Policji ujawniono 
przedmiotowy pojazd. Aktualnie 
w tej sprawie trwają czynności 
procesowe, mające na celu usta-
lenie okoliczności zdarzenia- po-
twierdza st. asp. Julita Filipczuk. 

To oznacza, że policja wznowi-
ła postępowanie w sprawie kra-

dzieży, które wcześniej umorzy-
ła. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy 
się, że samochód znaleziono w 
Szczecin- Dąbiu. Miał już po-
siadać inne tablice rejestracyjne- 
prawdopodobnie „niemieckie”. 
Być może był szykowany do dal-
szej sprzedaży za granicę. Policja 

nie informuje jednak, w jaki spo-
sób wpadła na trop samochodu 
i, czy tylko kwestią czasu jest za-
trzymanie złodzieja samochodu. 

Przypomnijmy, że o kradzie-
ży busa policję zawiadomił pro-
boszcz ks. Grzegorz Legutko, w 
dniu 19 stycznia br. Samochód, 
marki Volkswagen Transporter, 
został jednak skradziony praw-
dopodobnie 2-3 dni wcześniej, 
ale nikt tego nie zauważył. Bus 
służył głównie wolontariuszom 
parafialnego zespołu Caritas, ale 
był wykorzystywany także na 
potrzeby organizacyjne parafii. 
Samochód z własnych środków 
zakupił ks. Proboszcz. MS

Charakterystyczny samochód z lo-
giem Caritasu został skradziony spod 
kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w 
Nowogardzie. Jest szansa, że niedługo 
wróci i znów będzie służył parafianom

Skrzyżowanie z niespodziankami?

Kolizja „na światłach” 
Do poważnej kolizji doszło 9 maja (środa), przed godz. 7.00 na „skrzyżowaniu ze świa-
tłami”. W jednym z samochodów biorących udział w zdarzeniu podróżowało dziecko. Na 
szczęście nic nikomu się nie stało. 

Chodzi o skrzyżowanie ulic: 
Armii Krajowej i Tadeusza Ko-
ściuszki, zwane popularnie 
„skrzyżowaniem, ze światła-
mi”.  - Kierujący pojazdem mar-
ki Audi, zam. Nowogard lat 30 
jadąc ul. Kościuszki, nie ustąpił 
pierwszeństwa przejazdu kieru-
jącemu lat 30, zam. Nowogard, 
pojazdem marki Mitsubishi, na 
skutek czego doszło do zderzenia 
pojazdów- informuje st. asp. Ju-
lita Filipczuk. 

Oba auta dość znacznie ucier-
piały w zdarzeniu, wymagane 

było ściągnięcie lawety. W sa-
mochodzie marki Audi podró-
żowało małe dziecko, toteż na 
miejsce wezwano karetkę pogo-
towia ratunkowego. Na szczę-
ście okazało się, że mimo dość 
groźnie wyglądającego zdarze-
nia, nie było rannych. 

Uczestnicy zdarzenia byli 
trzeźwi. Policja ukarała manda-
tem karnym kierowcę Audi, za 
spowodowanie zagrożenia w ru-
chu drogowym.

Przy okazji tego zdarzenia 
kierowcy informowali redakcję 

DN, że światła drogowe zamon-
towane na skrzyżowaniu nie 
działają tak jak powinny. Chodzi 
o cykl wyświetlania się świateł. 
Niekiedy po zapaleniu się np. 
zielonego - światła się wyłączają 
i pozostają w trybie awaryjnym 
– migającym żółtym. 

Warto więc, aby służby drogo-
we, być może na wniosek policji, 
sprawdziły działalność świateł, a 
w razie konieczności ustawiły je 
tak, aby nie stwarzały zagrożenia 
w ruchu. 

MS

Ruch na skrzyżowaniu był przez kilkadziesiąt minut utrudniony - fot. czytelnik

Do zdarzenia doszło przed godz. 7.00- 
fot. czytelnik

Przetarg na sprzątanie nr 4 

Znów unieważnili 
Będzie kolejny, czwarty już przetarg na sprzątanie miasta 
i zimowe utrzymanie chodników i ulic. Gmina unieważni-
ła ostatnie postępowanie, bo złożone oferty ponownie prze-
kraczały budżet, jaki na to zadanie chce przeznaczyć miasto. 

Poprzednie dwa przetar-
gi unieważniono- a to, z po-
wodu braku ofert, a to, że zło-
żone propozycje cenowe były 
zdaniem gminy „wygórowa-
ne”, tzn. powyżej zaplanowane-
go na to zadanie budżetu. Przed 
tygodniem, 4 maja, komisyjnie 
otwarto oferty złożone do trze-
ciego przetargu na utrzyma-
nie czystości w mieście i gmi-
nie. Swoje propozycje złoży-
ły tym razem dwie firmy: Jerzy 
Furmańczyk- kwota 838 tys. 771 
zł 20 gr i firma Zamiatamy.pl ze 
Szczecina – kwota 1 mln 200 
tys. zł. Mimo, że nowogardzki 
przedsiębiorca dał dużo niższą 
cenę, to nie ta oferta była najko-
rzystniejsza. Szczecińska firma 

zaproponowała, bowiem dłuż-
szy termin płatności za fakturę, 
a także krótszy czas reagowania 
na zgłoszenia z gminy. Ale i to 
nie wystarczyło, bo zamawiają-
cy- gminny- przetarg unieważ-
nił. Powód? Ten sam, co w przy-
padku poprzedniego przetargu. 
Miasto chciało przeznaczyć 750 
tys. zł na sfinansowanie całego 
zadania w okresie 30 miesięcy- 
żaden z oferentów w tej kwocie 
się nie zmieścił. Przetarg osta-
tecznie unieważniono i ogłoszo-
no nowy, czwarty już z kolei.  Na 
oferty gmina czeka do 18 maja. 
W ten sam dzień zostaną one 
otwarte- o ile jakieś będą. 

MS
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W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reklama

reklama

reklama reklama

11 kg, 33 kg 
z propan butanem, 

propanem 
a także do zasilania 
wózków widłowych.

Zapraszamy 
do stałej współpracy 

tel. 606 930 398
 www.gazak.pl 

Wymiana butli

BaDaNIa 
PSYCHOlOGICZNe  

DLA KIEROWCÓW 
kat. C, C+E i D. 

Tel. 794 669 811

Auto naprawa
ul. Wojska Polskiego 13 

Tel. 662 091 018 
505 43 23 46

WYNaJmĘ  
HalĘ 

+ ZAPLECZE 155m2 
Tel. 600 954 709 

Zatrudnię kierowcę  
do rozwożenia posiłków 

(najlepiej emeryt). 

Tel. 601 58 40 56

ZaGUBIONO CZarNĄ SaSZeTkĘ 
w dniu 07.05.2018 

z dużą ilością kluczy i osobistych notatek. 

Tel. 603 598 551

Burmistrz ogłasza kolejny konkurs 

Było ich trzech, nie został nikt 
Choć kandydatów było trzech, a konkurs się odbył, nabór na stanowisko sekretarza nie został rozstrzygnięty. Konkurs ogłoszono ponownie.  

Pierwszy konkurs na sekreta-
rza gminy ogłoszono jeszcze w 
drugiej połowie marca, a czas 
na złożenie dokumentów przez 
zainteresowanych pracą w tym 
charakterze wyznaczono na 
dzień 3 kwietnia. Choć wpły-
nęły oferty, burmistrz postano-
wił przedłużyć termin składa-
nia CV przez kandydatów do 
13 kwietnia. Samych zaintere-
sowanych miał o tym w ogóle 
nie poinformować, jak dowie-
działa się redakcja DN. Zgło-
siły się trzy osoby: Mariusz 
Sira, urzędnik z gminy Radowo 
Małe, Krzysztof Płachta, były 
wojskowy z Koszalina i Dariusz 
Wojcieszek pracujący w TVP 
w Warszawie, pochodzący ze 
Szczecina, przed laty sekretarz 

w urzędzie w Świnoujściu. Kan-
dydatów zaproszono do rozmo-
wy kwalifikacyjnej, jaka odby-
ła się 4 maja, w piątek.  Stawiło 
się dwóch: K. Płacha i D. Woj-
cieszek. Obaj najpierw musieli 
napisać test z wiedzy, na temat 
przepisów o samorządzie, póź-
niej z każdym z osobna prze-
prowadzono rozmowy. Wśród 
zadawanych przez komisję py-
tań, na czele z przewodniczą-
cym Robertem Czaplą, nie za-
brakło i tych dość zaskakują-
cych. Kandydaci mieli być py-
tani na przykład o to, jak rozu-
mieją słowo „lojalność” i, czym 
różni się ona od „posłuszeń-
stwa”. 

Zamiast wyników konkursu, 
w środę 9 maja, na stronie mia-
sta i na BIP, pojawia się infor-
macja o nowym, drugim kon-

kursie. Co z wynikami tego 
pierwszego- pytamy wysyła-
jąc do UM wiadomość? Do-
piero po naszej pisemnej in-
terwencji burmistrz informu-
je: „Urząd Miejski w Nowogar-
dzie informuje, że nabór na sta-
nowisko sekretarza gminy No-
wogard nie został rozstrzygnię-
ty. Kandydaci nie uzyskali łącz-
nie z testu i rozmowy kwalifika-
cyjnej wymaganej liczby punk-
tów”. Pozostaje tylko wierzyć w 
to, że kandydaci o decyzji bur-
mistrza zostali poinformowani, 
zanim pojawiło się nowe ogło-
szenie na stronie UM.  

Tym razem termin przyjmo-
wania ofert od osób zaintereso-
wanych pełnieniem obowiąz-
ków sekretarza naszej gminy 
został wyznaczony na 25 maja. 

Oby nie skończyło się tak, 
jak w przypadku na stanowi-
sko kierownika ZBK- konkurs 
ogłaszano, kandydaci się zgła-
szali, ale za każdym razem in-
formowano, że „nie zdobyli wy-
maganej ilości punktów”. Osta-
tecznie burmistrz powołał na 
to stanowisko, już bez konkur-
su, Karola Brzeczka, pracujące-
go wcześniej w UM na stano-
wisku zastępcy kierownika wy-
działu Gospodarki Nierucho-
mościami, Geodezji i Rolnic-
twa, aktywnego działacza SLD. 

Przypomnijmy, że wakat na 
stanowisku sekretarza gminy 
powstał w wyniku „rozstania 
się” z pełniącą tę funkcję od po-
nad 20 lat Agnieszką Biegańską 
-Sawicką. Powody tej decyzji 
nie są do dziś publicznie znane. 

MS

4 maja, rozpoczyna się konkurs na stanowisko sekretarza gminy, stawili się dwaj kandydaci od lewej Dariusz Wojcieszek i 
Krzysztof Płachta. Wita ich przewodniczący komisji konkursowej burmistrz R. Czapla

kronika 
Straży Pożarnej

05.05. 2018 godz. 6:11 
Strzelewo, pożar kurnika. 

Spaleniu uległa konstrukcja da-
chu z pokryciem, częściowo za-
waleniu uległy ściany budynku, 
całe wyposażenie kurnika.

05.05.2018 godz. 16:11
Żabowo, wypadek drogowy, 

na miejscu zastano sam. oso-
bowy marki Volvo, którym kie-
rujący po utracie panowania 
wjechał w ogrodzenie. Kieru-

jącemu udzielona była pomoc 
przez ZRM

05.05.2018 godz. 23:19
Nowogard ul. 3 Maja, pożar 

nieużytków.
08.05.2018 godz. 21:41
Żabowo, pożar sadzy w komi-

nie.
09:05.2018 godz. 07:12
Nowogard, ul. Amii Krajowej 

kolizja drogowa. Po przybyciu 
na miejsce zdarzenia zastano 

dwa pojazdy. Zabezpieczono 
miejsce zdarzenia, w kolizji nikt 
nie ucierpiał, odłączono zasila-
nie następnie przystąpiono do 
neutralizacji wycieków płynów 
eksploatacyjnych. Uszkodzone 
pojazdy zostały zabrane przez 
służby drogowe, wycieki zneu-
tralizowano, drogę udrożnio-
no i przywrócono ruch. Na tym 
działania zakończono.

Info. KPPSP w Goleniowie 
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Jak z ratusza zrobili urząd pracy 

Czy zapłacili  
za wynajem? 
Do dość nietypowej sytuacji doszło w minioną środę  
(9 maja), w ratuszu miejskim. Otóż firma Press Glass, bu-
dująca na strefie przemysłowej pod Nowogardem swój za-
kład, przeprowadziła rekrutację pracowników, zajmując 
przy tym pomieszczenie, w którym miała tego dnia odbyć 
się komisja mieszkaniowa. Nie wiadomo też, czy i ile pry-
watna firma zapłaciła za wynajęcie pomieszczeń. Burmistrz 
na te pytania nie odpowiedział. 

Firma Press Glass od same-
go początku ma spore „wzglę-
dy” u miejscowych władz No-
wogardu. Lokalni pracodaw-
cy takiej „opieki” urzędu mogą 
tylko pozazdrościć. Zwykle ze 
swoimi problemami muszą bo-
rykać się sami, albo prosić się 
gminy o wybudowanie choćby 
parkingu, jak to miało miejsce 
ostatnio w przypadku handlow-
ców prowadzących swoje dzia-
łalności przy ul. Warszawskiej, 
czy Armii Krajowej. Press Glass 
takich problemów nie ma. Wy-
starczy przypomnieć, że gmi-
na grube miliony włożyła w 
uzbrojenie strefy, na której pro-
ducent szyb stawia właśnie fa-
brykę.  Urząd postanowił także 
czynnie wesprzeć firmę w pro-
cesie rekrutacji pracowników. 
W środę (a także czwartek- 10 
maja), Press Glass w pomiesz-
czeniu przy biurze rady (tzw. 
mała sala obrad), prowadzi-
ło rozmowy kwalifikacyjne dla 
potencjalnych pracowników. 
Firma ustawiła też na korytarzu 
baner reklamowy, obok banne-
ru gminy Nowogard. Kiedy za-
pytaliśmy burmistrza, na jakich 
zasadach firma Press Glass ko-
rzysta z pomieszczenia w ratu-
szu, i, czy inni pracodawcy też 
mogą liczyć na taką współpra-
cę, tan tylko uścisnął rękę na-
szego dziennikarza, a pyta-
nia zbył uśmiechem. Niemal te 
same pytania wysłaliśmy też do 
UM standardowo drogą elek-

troniczną – pozostają one, jak 
na razie, bez odpowiedzi.

Burmistrzowi nie przeszka-
dzało to, że w tym samym cza-
sie, w tym samym pomieszcze-
niu, gdzie trwała rekrutacja, od-
być się miała zaplanowana dużo 
wcześniej Komisja Mieszkanio-
wa. Jak rozwiązano ten problem? 
Otóż ludzi oczekujących od lat 
na mieszkania i członków komi-
sji bez pytania ich o zgodę, prze-
niesiono niczym meble, do jed-
nej z sal w Nowogardzkim Domu 
Kultury. - Czy to oznacza, że dla 
tych ludzi, którzy borykają się 
z problemami mieszkaniowy-
mi brakuje w urzędzie miejsca? 
– komentuje wyraźnie zbulwer-
sowany przewodniczący Komi-
sji Mieszkaniowej radny Michał 
Wiatr. Jak mówi, z powodu zmia-
ny miejsca posiedzenia komisji, 
co najmniej dwie osoby, miesz-
kanki gminy, na komisję nie do-
tarły. 

Warto dodać, że to już nie 
pierwszy raz, kiedy firma Press 
Glass korzysta z pomieszczeń 
gminy w celach rekrutacyjnych. 
Jakiś czas temu spotkanie z po-
tencjalnymi pracownikami zor-
ganizowano także w Nowogardz-
kim Domu Kultury - dokładnie 
w sali kinowej. Uczestniczył w 
tym spotkaniu także burmistrz 
Robert Czapla. Nie ma informa-
cji, czy NDK pobrało za wynaję-
cie sali pieniądze- w tej sprawie 
także czekamy na odpowiedź.

MS

Sygnały Czytelników 

Ciężka dola pieszego 
Na brak przejść dla pieszych zwróciła uwagę jedna z naszych czytelniczek, mieszkanka No-
wogardu, wskazując konkretne miejsca, gdzie przydałyby się „zebry”. O ciężkiej doli piesze-
go pisaliśmy nie raz, nie dwa, tak samo jak rowerzysty. Jak to jednak mówią: „kropla drąży 
skałę”, może tym razem głos mieszkańców zostanie wysłuchany. 

Kilka dni temu do redakcji DN 
zatelefonowała mieszkanka No-
wogardu z prośbą o nagłośnie-
nie tematu braku przejść dla pie-
szych. 

- Spacerowałam ostatnio dużo 
po mieście i zauważyłam, że w 
wielu miejscach brakuje przejść 
dla pieszych. Taka sytuacja jest 
choćby na skrzyżowaniu ul. 15 Lu-
tego z Adama Mickiewicza- zresz-
tą dalej na ul. Mickiewicza wy-
malowane są pasy tylko w jednym 
miejscu, przy cmentarzu. Przejścia 
brakuje także na skrzyżowaniu ul. 
Batalionów Chłopskich i Rzeszow-

skiego, podobna sytuacja jest przy 
skrzyżowaniu ul. Młynarskiej z 15 
Lutego. Proszę na to zwrócić uwa-
gę i być może odpowiedzialni za 
bezpieczeństwo na ulicach podej-
mą odpowiednie działania- mówi 
nam kobieta. 

Rzeczywiście nie tylko w wy-
mienionych przez naszą czytel-
niczkę miejscach sytuacja, jeśli 
chodzi o ruch pieszych, jest dra-
matyczna. A ci jak wiadomo, pa-
dają często ofiarami wypadków- 
tylko w zeszłym roku zdarzeń 
drogowych z udziałem pieszych 
było co najmniej kilka. Część z 
nich miała miejsce tam, gdzie 
przejścia są, ale znów brakuje na 

nich oświetlenia – choćby koło 
ratusza miejskiego, co powoduje, 
że po zmroku pieszych po prostu 
słabo widać. 

Miejmy nadzieję jednak, że ktoś 
skorzysta z uwag naszej czytel-
niczki i wkrótce poprawi bezpie-
czeństwo we wskazanych miej-
scach. Oby tylko nie trwało to tak 
długo, jak w przypadku tematu 
„pasów” przy osiedlu Czereśnio-
wy Sad (ul. Boh. Warszawy), czy 
przy ul. Ks. J. Poniatowskiego- 
naprzeciwko „szkoły rolniczej”. O 
organizację przejść dla pieszych w 
tych miejscach apelują niemal do 

znudzenia miejscy radni. Sprawa 
jednak ciągnie się jak przysłowio-
wy makaron… niby już jest zgo-
da właściciela drogi, niby jest pro-
jekt, a nawet kasa w budżecie, ale 
przejść, jak nie ma, tak nie ma. 

Ciężka jest zatem dola piesze-
go w Nowogardzie. Tak samo, jak 
zresztą rowerzysty-, bo nie tyl-
ko brak przejść dla pieszych, ale 
i dróg dla rowerów to nasza bo-
lączka. I tylko policja ma pełne 
ręce roboty, bo jak nie mandat, to 
kolizja. 

MS

A to już skrzyżowanie przy ul. Młynarskiej i 15 Lutego, tu też pieszy musi przecho-
dzić z duszą na ramieniu

Brakuje przejścia dla pieszych, również przy skrzyżowaniu z Bat. Chłopskich i 
Cmentarną, gdzie dodatkowo jest przejazd kolejowy

Skrzyżowanie ul. 15 Lutego i Adama Mickiewicza, choć ruch pieszych i rowerzy-
stów jest tutaj spory, choćby ze względu na znajdujące się tu ogrody działkowe, 
brakuje przejścia dla pieszych

Kolejne skrzyżowanie i pasów brak - tym razem ul. Młynarska i Sienkiewicza

Baner firmy Press Glass na korytarzu w ratuszu - ciekawe, czy firma zapłaciła za 
możliwość jego ustawienia
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UWaGa WĘDkarZe
Zarząd Koła PZW „Tęczak” zaprasza na spinningowe zawody 

wędkarskie na rozpoczęcie sezonu 2018 (pamiętać o kapokach). 
Równolegle odbędą się także zawody spławikowe.

Impreza odbędzie się na jeziorze Nowogardzkim dnia 13 maja. 
Zbiórka o godz. 8.00 przy Neptunie. Wpisowe 10 zł w sklepie węd-
karskim „Tęczak” przy ul. Waryńskiego, zapisy do 11.05.2018 r.

Zarząd Koła PZW „Tęczak”
w Nowogardzie

Czyja zguba? 
W okolicy sklepu z bieli-

zną Esotiq, przy ul. 3 Maja, 
od dwóch tygodni błąka się 
kot. Jeśli ktoś rozpoznaje 
zwierzę prosimy o kontakt 
pod nr tel. 693 162 160.

Gdy rozum jest sierotą 

Najdroższy kran Europy!
Prawie dwa miliony będzie kosztowało doprowadzenie wody do 2 gospodarstw w Ptaszkowie. Pieniądze na to znaleziono… zdejmując na sesji RM w śro-
dę, kwoty przeznaczone na remont ulicy Dworcowej, – czyli tzw. łącznika z ulicą 700-lecia. 

Brak wody dla dwóch gospo-
darstw domowych w Ptaszko-
wie (a w zasadzie dla jednego) 
stał się ostatnio tematem ogól-
nopolskim, a to za sprawą audy-
cji telewizyjnej, która była emi-
towana kilka dni temu w cen-
tralnej TVP.  Jak wiadomo tele-
wizja „cuda czyni”, więc temat 
ostatecznego załatwienia, nie-
wątpliwie ważnej potrzeby, jaką 
jest woda dla Ptaszkowa, stanął 
już w środę na sesji nadzwyczaj-
nej zwołanej na wniosek bur-
mistrza. Telewizja co prawda 
„cuda czyni”, ale już pieniądze 
na inwestycje w Ptaszkowie z 
tych cudów się nie wezmą tylko 
muszą mieć bardzo konkretne 
źródło.  Źródło to w przypadku 
naszej gminy, za sprawą tutej-
szego gospodarza, suche jest od 
lat wielu, (o czym systematycz-
nie informowaliśmy porównu-
jąc je choćby do goleniowskie-
go).  Ponieważ takie suche źró-
dło oznacza źródło puste, czy-
li, że pieniędzy „wolnych” brak, 
dlatego aby zrealizować inwe-
stycje załatwiającą doprowa-
dzenie wody do gospodarstw w 
Ptaszkowie burmistrz postano-
wił przedstawić propozycje re-
zygnacji z pewnych zaplanowa-
nych w budżecie innych zadań.  
Potrzebna kwota na wykonanie 
wodociągu dla Ptaszkowa, we-
dług gminnego projektu, jest jak 
na naszą gminę olbrzymia i wy-
nosi prawie 2 mln złotych, (ca-
łość budżetu inwestycyjnego 
to ok. 8 mln), dlatego tak duże 
przesunięcie i w tylu pozycjach, 
jak zaproponował to w środę 
burmistrz, demoluje zasadniczo 
budżet gminny.  Dlaczego i czy 
załatwienie sprawy braku wody 
zdatnej do picia z kranu dla jed-
nego gospodarstwa musi kosz-
tować aż 2 miliony zł? Czy trze-
ba demolować budżet, aby ro-
dzina z Ptaszkowa mogła mieć 
do dyspozycji podstawowe do 
życia medium?  O tym dalej …

Czy można było temat 
załatwić wcześniej  

i nieporównywalnie 
taniej…?  

Odpowiedź na to pytanie jest 
twierdząca pod warunkiem, że 
władze gminne w jakikolwiek 
racjonalny sposób ustawiałyby 
hierarchię potrzeb inwestycyj-
nych. Niestety takiej systematyki 
się u nas nie prowadzi. W efekcie 
realizowane są zadania zbędne, 

bądź dalekie w hierarchii waż-
ności kosztem tych pilnych-, o 
czym też wielokrotnie informo-
waliśmy. Na środowej sesji mó-
wił o tym przewodniczący Rady 
Piotr Słomski pytając, dlacze-
go zamiast właśnie zadania za-
łatwiającego dostępność wody 
do Ptaszkowa jest realizowa-
na trzeciorzędna, co do potrze-
by inwestycja w postaci kanali-
zacji w Karsku. Trzeciorzędna, 
ponieważ ludzie tam w Karsku 
wodę mają, a kanalizę załatwiają 
przydomowe szamba, czyli zu-
pełnie alternatywne przy dzisiej-
szej technologii rozwiązanie od-
prowadzanie ścieków.  Sensow-
na odpowiedź na to pytanie na 
sesji nie padła – nie padła wła-
śnie dlatego, że celowości inwe-
stycji w Karku nie da się obronić 
nie tylko w odniesieniu do po-
trzeby istniejącej w Ptaszkowie, 
ale także w odniesieniu do tych 
potrzeb w innych rejonach mia-
sta, jak choćby np. na miejskich 
terenach inwestycyjnych okala-
jących ulicę Asnyka, gdzie liczni 
tu inwestorzy (znacznie liczniej-
si jak w Karsku) nie tylko mu-
szą korzystać z szamb, ale wier-
cić sobie studnie.  

myślenie ma przyszłość, 
 ale nie wszędzie…

Niestety burmistrz z realizacji 
kanalizacji do Karska na rzecz 
podobnej kwotowo w Ptasz-
kowie wycofać się w środę nie 
chciał (chyba powszechnie wia-
domo, dlaczego), dlatego rad-
ni mieli decydować o przyjęciu 

bądź odrzuceniu jego pierwot-
nej propozycji przesunięć. Pro-
pozycja burmistrza w zakresie 
wykazu zadań „do zdjęcia” ule-
gła jednak ostatecznie modyfi-
kacji, a to za sprawą radnej Paw-
lak, która zaproponowała, aby 
pieniądze na Ptaszkowo zdjąć, 
z jej zdaniem chyba nieistotne-
go zadania, czyli długo oczeki-
wanego przez mieszkańców re-
montu łącznika ulicy Dworco-
wej z 700-lecia.  Przypomnijmy: 
ten leżący w samym centrum 
miasta, na tzw. widoku trakt ko-
munikacyjny od lat straszy i wy-
glądem i stwarza realne zagroże-
nia dla bezpieczeństwa licznych 
tu pieszych. Ze względu na stan 
nawierzchni uszkodzono tu już 
także kilka pojazdów. Na doda-
tek jest to miejsce nie tylko pre-
stiżowe wizerunkowo, ale także, 
jako wyjątkowo dogodny teren 
inwestycyjny, cenne podatko-
wo.  Ponieważ propozycja rad-
nej Pawlak „odwracała uwagę” 
od możliwości związanej z za-
niechaniem budowy wodociągu 
do Karska, burmistrz się do niej 
przychylił i zmienił przedłożoną 
uchwałę. W efekcie przegłoso-
wano, że gospodarstwo w Ptasz-
kowie dostanie w wyniku inwe-
stycji za 2 miliony złotych długo 
oczekiwaną wodę, ale nie kosz-
tem zbędnej kanalizacji w Kar-
sku, ale kosztem zachowania w 
dotychczasowym wykopalisko-
wym stanie (w tym w aktualnym 
stanie bezpieczeństwa) łącznika 
Dworcowej.    

Były też głosy rozsądku…
Jeszcze w trakcie dyskusji 

przed przegłosowaniem kurio-
zalnego ostatecznie rozstrzy-
gnięcia, z ust niektórych rad-
nych padały też zdroworozsąd-
kowe wypowiedzi.  Wspomnia-
no już o uwagach i wnioskach 
przewodniczącego Rady Piotra 
Słomskiego. Ale nie był on jedy-
nym, który próbował rozproszyć 
opary absurdu, w jakim tonęła ta 
dyskusja z dużą forsą publiczną 
w tle. Na wieść o tym, że dopro-
wadzenie wody do Ptaszkowa 
(ostatecznie ważne tylko dla jed-
nego gospodarstwa -pozostałe 
dwa korzystają z wody studzien-

nej, której jakości nie kwestionu-
ją), będzie wymagało wydatku 2 
milionów złotych, zareagowała 
radna L. Bogus zauważając zu-
pełnie przytomnie, że znacznie 
taniej byłoby dać Pani z Ptasz-
kowa mieszkanie komunalne i to 
nawet w mieście i to nawet gdy-
by trzeba byłoby je zakupić, jako 
nowe. Rzeczywiście koszt takie-
go mieszkania jest około 10 razy 
mniejszy aniżeli kwota, którą 
radni na Ptaszkowo ostatecznie 
przegłosowali. Za było 12 rad-
nych a tylko radni klubu PiR- 
PiS i jeden z dwóch obecnych na 
Sali radnych PSL wstrzymali się 
w tej sprawie od głosu. 

resume
W podsumowaniu warto za-

uważyć, że idą wybory i niech 
się każdy zastanowi, komu po-
wierza do dyspozycji publicz-
ne miliony.  Efekt gospodarowa-
nia nimi w sprawie, która w śro-
dę na sesji RM znalazł swój finał 
jest taki, że na wniosek jednej z 
radnych, mamy dwie osobliwo-
ści z powodu, których Nowo-
gard może zrobić globalną furo-
rę medialną – pierwsza to insta-
lacja najdroższego kranu z wodą 
w Europie (a może i na świecie- 
pomijając pustynie) usytuowa-
nego w głuszy Ptaszkowskiej, a 
druga to zachowanie fragmentu 
ścisłego centrum miasta (łącz-
nik Dworcowa), jako stylizo-
wanego na teren po kopalni od-
krywkowej węgla brunatnego.   

sm

Pani Romana cieszy się, że będzie miała dostęp do dobrej wody. My też się cieszymy tylko dlaczego ma to kosztować podatnika aż  
2 miliony złotych?
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Honorata Chorążyczewska: lat 83, zmarła 7.04.2018r., pogrzeb od-

będzie się 11.05.2018 r., o godz. 14:00 Msza św. w kościele w Żabowie, 
pochówek na cmentarzu w Żabowie.
Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

Jezus, ukazawszy się Jede-
nastu, powiedział do nich: 
„Idźcie na cały świat i głoście 
Ewangelię wszelkiemu stwo-
rzeniu! Kto uwierzy i przyj-
mie chrzest, będzie zbawio-
ny; a kto nie uwierzy, bę-
dzie potępiony. Te zaś zna-
ki towarzyszyć będą tym, któ-
rzy uwierzą: w imię moje złe 
duchy będą wyrzucać, no-
wymi językami mówić będą; 
węże brać będą do rąk, i jeśli-
by co zatrutego wypili, nie bę-
dzie im szkodzić. Na chorych 
ręce kłaść będą, a ci odzyska-
ją zdrowie”. Po rozmowie z 
nimi Pan Jezus został wzięty 
do nieba i zasiadł po prawi-
cy Boga. Oni zaś poszli i gło-
sili Ewangelię wszędzie, a Pan 
współdziałał z nimi i potwier-
dzał naukę znakami, które jej 
towarzyszyły. (Mk 16, 15-20)

Tajemnica Wniebowstą-
pienia to tajemnica powro-
tu Syna Bożego do domu 
Ojca z marnotrawnego świa-
ta. Ewangelia pokazuje nam 
ostatni moment, kiedy to 
uczniowie widzieli swoje-
go Pana, który na ich oczach 
wstępuje z ciałem i duszą do 
nieba. Każdy z nas w swo-
jej pamięci ma chwile poże-
gnań, gdy ktoś bliski umie-
rał albo ukochana osoba wy-
jeżdżała na długo, z dala od 
domu. Pamiętamy wtedy każ-

dy szczegół takiego wydarze-
nia. Niewątpliwie i dla apo-
stołów moment pożegnania 
z Jezusem był podniosłym 
wydarzeniem. Chłonęli każ-
de Jego słowo, słuchali z uwa-
gą. W ostatnich słowach Syna 
Bożego jest prośba, aby tym 
doświadczeniem Jego wnie-
bowstąpienia dotknięci szli i 
głosili wszystkim Ewangelię. 
Wniosek, który się nasuwa 
jest bardzo jasny: spotkanie 
z Jezusem nie może być moją 
prywatną sprawą. Doświad-
czeniem wiary mam dzie-
lić się z innymi. Jezus mówi 
wprost: idźcie na cały świat, 
idźcie we wszystkie zakamar-
ki miast i wsi. Idźcie do swo-
ich miejsc pracy, idźcie do 
swoich domów. Idźcie i gło-
ście Ewangelię. Rodzi się py-
tanie: ale co ja takiego mam 
tak naprawdę głosić? Co to 
jest ta Ewangelia? Mam głosić 
Ewangelię, czyli Dobrą Nowi-
nę. No dobrze, ale Dobrą No-
winę o czym? O tym, że jest 
nadzieja! O tym, że jest na-
dzieja dla całej ludzkości, ale 
przede wszystkim, że jest na-
dzieja dla mnie! Przez grzech 
przyszła na człowieka śmierć, 
ale przez Jezusa Chrystusa 
przyszło na człowieka odku-
pienie. Przez grzech przyszła 
na świat ciemność, ale przez 
Jezusa Chrystusa przyszła 
niewyobrażalna światłość! 
Mam głosić orędzie nadziei. 
Jest dla nas ratunek! Jest ra-
tunek, ale tylko w uznaniu Je-
zusa Chrystusa jako Odku-
piciela i Zbawiciela. My, któ-
rzy poznaliśmy Boga, mamy 
pomóc innym Go poznać. 
My, którzy doświadczyliśmy 
Jego miłości, mamy pomóc 
innym tej Bożej miłości do-
świadczyć. Jezus, który wstę-

pując do nieba mówi do apo-
stołów idźcie i głoście, dziś 
pragnie byśmy to my stawa-
li się apostołami dla świata. 
Jakże dzisiaj potrzeba świa-
tu nadziei! Jakże dziś potrze-
ba światu prawdziwej rado-
ści! Jakże dziś potrzeba praw-
dziwego pokoju! To wszyst-
ko jest w Synu Bożym! Przyj-
mując Chrystusa, odżywa we 
mnie nadzieja. Przyjmując 
Chrystusa, przepełnia mnie 
prawdziwa radość. Przyjmu-
jąc Chrystusa, On sam przy-
chodzi do mnie z łaską we-
wnętrznego pokoju! Nie słu-
chajmy podszeptów świata, 
który coraz bardziej się zatra-
ca, który odrzuca najwyższe 
wartości, który odrzuca ży-
cie, który nie liczy się z Bo-
żym prawem i idzie na wiecz-
ne potępienie. Nie słuchajmy 
podszeptów świata, słuchaj-
my głosu Boga! Patrzmy tak 
gdzie wstępuje Jezus, patrz-
my w niebo. To jest cel osta-
teczny naszego istnienia! Nie 
raj na ziemi! Zapragnijmy na 
nowo nieba! Przyszli świę-
ci muszą mieć silną wolę, aby 
ćwiczyć się w heroicznych 
cnotach. Proszę Cię: nie patrz 
na innych. A, bo oni też nie 
uczęszczają na niedzielną li-
turgię. A, bo oni też się czę-
sto nie modlą. A, bo oni też 
się nie spowiadają. A, bo oni 
też żyją bez ślubu. A, bo inni 
też kradną, przykłady moż-
na mnożyć w nieskończo-
ność. Nie patrz na innych. To 
niech ci „inni” patrzą na Cie-
bie! Niech patrząc na Ciebie, 
jak Ty żyjesz, zapragną Chry-
stusa! Jezus mówi dziś: Idźcie 
i głoście, idźcie i głoście, że 
jest nadzieja dla ludzi, ale we 
Mnie muszą pokładać swo-
ją nadzieję, ale we Mnie mu-
szą szukać swojej radości, we 
Mnie muszą szukać dla siebie 
pokoju. We Mnie, mówi nam 
Jezus, Ja jestem waszym Od-
kupicielem, waszym Zbawi-
cielem. Zaufajcie Mi! 

Ks. Krystian Dylewski 

Nasza Królowa
W kapliczce, wśród pól, wyrosłej dziwnością 
Stanęła Królowa i patrzy z miłością
I słucha niesione nadzieją błagania
I szepty modlitwy i duszy śpiewania.

W pokornym ukłonie zamarli nie możni 
Nie liczą tu czasu niemodnie pobożni 
Znikają udręki i myśli w nieładzie 
Gdy Pani dłoń świętą na głowie im kładzie.

Gubione talenty, tracone natchnienia
Lecz Ona wciąż czeka obietnic nie zmienia 
Przebrane już miary, odejścia na swoje 
A do Jej dworu - otwarte podwoje.

Zakwitły wiernością, zarosły zwyczajem 
Wielbienia Królowej niesione tu majem.
Jej dwórki niewiasty, pod krzyżem klęczące,
Litanię z Loretto oddaniem pieszczące.

Królestwo tej Pani na ziemię zesłane
I nie wiedzieć za co Narodowi dane, 
Przyjmij więc nasze pokorne westchnienie
Niech się tu spełnia każde Twe życzenie.

Marek Słomski 03. 05. 2018
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Kino na weekend

CeNY BIleTÓW
a. Normalny: 15 zł
b. Ulgowy: 13 zł- bilet ulgowy 

przysługuje osobom uczącym się do 
25 roku życia, po okazaniu legityma-
cji szkolnej lub studenckiej,

c. Rodzinny: 13 zł - 2 dorosłych + 
1 dziecko l 1 dorosły + 2 dzieci l 2 
dorosłych + 2 dzieci (Bilet Rodzinny 
obowiązuje wyłącznie na filmy fami-
lijne i bajki),

d. Zbiorowy: 11 zł - grupa zorgani-
zowana pow. 15 osób 

l zakup biletów - przynajmniej 1 
doba przed seansem. 

Uwaga!!! Godziny seansów filmo-
wych mogą ulec zmianie.

masz problem, 
lub byłeś 

świadkiem  
ważnego 

wydarzenia?
Skontaktuj się  

z naszą redakcją!
513 088 309,  

91 392 21 65

POkaZY FIlmÓW 
NaGrODZONYCH PODCZaS 

ekOFIlmU 2016
Woods
12.05.2018, godz. 16:30
15 min., Od lat: B/O
Wstęp wolny
Grand Prix Festiwalu Filmów Eko-

logicznych im. Macieja Łukowskiego 
„Ekofilm” oraz puchar Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy 
zdobył Ignas Meilunas – reżyser filmu 
„Woods”. Jego dzieło to według jury: 
umiejętne połączenie wyrafinowanej 
sztuki filmowej z zaskakującym efekta-
mi wizualnymi, które trafnie i perfekcyj-
nie ukazują wartości ekologiczne ota-
czającego nas świata.

Choice
12.05.2018, godz. 16:30
15 min., Od lat: B/O, 
Wstęp wolny
Maciej Puczyński, który zdobył II na-

grodę za film „Choice”, stworzył, jak 
przeczytać można w uzasadnieniu jury 
utwór ukazujący mit człowieka walczą-
cego o wolność, który stracił wszystko, 
ale odnalazł sens życia w symbiozie ist-
nienia z otaczającą go przyrodą.

Koniec spania
12.05.2018, godz. 16:30
8 min., Od lat: B/O, 
Wstęp wolny
„Koniec spania” jest filmową impre-

sją z przymrużeniem oka pokazują-
cą życiowe relacje pomiędzy owadami 
zamieszkującymi krzew jaśminowca. 
Zdjęcia do filmu zostały zrealizowane w 
warunkach plenerowych, bez narusza-
nia naturalnego środowiska owadów. 
Film otrzymał wyróżnienie podczas Fe-
stiwalu Filmów Ekologicznych im. Ma-
cieja Łukowskiego „Ekofilm” 2016.

Łowcy miodu. Na ratunek  
pszczołom

13.05.2018, godz. 15:30
75 min., Od lat: B/O
Wstęp wolny
Film „Łowcy miodu. Na ratunek 

pszczołom” w sposób fenomenalny 
ukazuje świat wewnętrzny pszczół ży-
jących w symbiozie z człowiekiem oraz 
przybliża kultury i społeczeństwa, dla 
których pszczoły i ich praca stanowią 
sens życia. Film zdobył III nagrodę festi-
walu EKOFILM 2016. 

DZIeWCZYNa We mGle
11.05.2018, godz. 17:30
12.05.2018, godz. 17:30
13.05.2018, godz. 17:30

128 min., Kryminał, Thriller, 
Francja, Niemcy, Włochy, Od lat: 
13

Ekranizacja bestsellerowej po-
wieści Donato Carrisi, autora „Za-
klinacza”. W odizolowanym od 
świata górskim miasteczku zagi-
nęła szesnastoletnia dziewczyna. 
Rodzice są zrozpaczeni, a miesz-
kańcy – zszokowani. Nie potrafią 
przyjąć do wiadomości, że pory-
waczem może być ktoś z nich. Po-
rywaczem... lub zabójcą. Przyby-

ły na miejsce agent specjalny Vo-
gel (Toni Servillo) nie ma wątpli-
wości, że tropi mordercę. I że jest 
to ktoś z miejscowych. Nie intere-
sują go badania kryminalistyczne, 
odciski palców i ślady DNA. Vogel 
wykorzystuje media. Bo ludzie nie 
potrzebują sprawiedliwości – po-
trzebują spektaklu. A on zapew-
ni im widowiskowe polowanie na 
potwora.

GHOSTlaND
11.05.2018, godz. 20:00
12.05.2018, godz. 20:00
13.05.2018, godz. 20:00

91 min. Horror, Francja, Kanada, 
Od 15 lat

Pascal Laugier, mistrz koszma-
ru i grozy, twórca legendarnego 
„Martyrs. Skazani na strach”, po-
wraca z nowym horrorem - GHO-
STLAND! Kiedy siostry po kilkuna-
stu latach wracają do swojego sta-
rego domu, w którym doszło do 
makabrycznej napaści, wydaje się, 
że to już tylko koszmarne wspo-
mnienie – ale to, co je czeka, bę-
dzie gorsze niż demony przeszło-
ści...

Podziękowania dla Wspaniałych 
RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH 

z Pogotowia Ratunkowego w Nowogardzie,  
którzy interweniowali dnia 1 Maja o godz. 
20.00, gdyż byłam mocno chora, bo jestem 

po dwóch zawałach i odmówiłam zabrania mnie 
do szpitala, ponieważ dyżurowała

 Pani Doktor, która ostatnio nieprzyjemnie 
mnie potraktowała. 

Krystyna Witkowska

Z okazji  Dnia Pielęgniarki i Położnej 
Wszystkim Paniom  uprawiającym te szlachetne  

zajęcia jakimi są  opieka nad chorymi  
w charakterze pielęgniarki i otaczanie jako położne  

fachową  troską nowego życia i jego nosicielek
- życzę

Wszelkiego Dobra, należnej wdzięczności, ale także   
słusznego  wynagradzania za pracę, którą na co dzień 

świadczą potrzebującym.  
W imieniu Rady Miejskiej w Nowogardzie 

 Przewodniczący Rady Piotr Słomski 

ŻYCZeNIa

Caritas informuje 

Kolejna wydawka w czerwcu 
Parafialny Zespół Caritas przy parafii pw. Wnie-

bowzięcia NMP w Nowogardzie informuje, że ter-
min wydawki żywności zostaje przesunięty na 
pierwszy tydzień czerwca. Zmiana terminu jest 
podyktowana brakiem towaru w magazynie Ca-

ritas w Golczewie. Jednocześnie PZC Caritas in-
formuje, że czerwcowa wydawka unijnej żywności 
będzie już ostatnią w tym roku. 

PZC Caritas 

Cudze chwalicie, a swego…
Trening metodą  eeg biofeedback w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w nowo-
gardzie

Metoda wykorzystuje biologicz-
ne sprzężenie zwrotne do trenin-
gu i usprawniania pracy mózgu. 

Dziecko poddane treningowi 
bardzo miło spędza czas na grach 
i animacjach komputerowych 
zdobywając punkty  i  poprawia-
jąc swoje samopoczucie. Samo 
wybiera dla siebie atrakcyjną grę z 
zestawu 33 proponowanych. 

Dzięki posiadaniu specjali-
stycznego sprzętu EEG Biofeed-
back w SOSW  prowadzone są 
treningi dla uczniów, które przy-
noszą efekty w poprawie koncen-
tracji uwagi , wyciszeniu, uspraw-
nieniu funkcji poznawczych oraz 
w osiąganiu lepszych wyników w 
nauce i zachowaniu. 

EEG biofeedback to profesjo-
nalny trening mózgu dla każdego. 
Pacjent nie musi używać klawia-
tury. Informacja o stanie umysłu 

jest mu przekazywana za pośred-
nictwem sygnału EEG. 

Trening metodą Biofeedback 
zalecany jest w terapii  różnego ro-
dzaju zaburzeń u  dzieci, młodzie-
ży i dorosłych z:
•	 ADHD i ADD;
•	 specyficznymi trudnościami w 

nauce (dysleksji, dysgrafii, dys-
kalkulii)

•	 problemami koncentracji uwagi;
•	 nadmierną agresją;
•	 zaburzeniami mowy (np. pro-

blem jąkania);
•	 tremą i nadwrażliwością;
•	 zaburzeniami rozwoju psycho-

motorycznego
•	 z zaburzeniami nastroju;
•	 z zaburzeniami snu;
•	 po urazach głowy;
•	 doświadczających stanu paniki i 

lęku;
•	 po udarach mózgu.

Terapia EEG-Biofeedback jest 
także pomocna dla osób zdro-
wych (np. sportowcy, aktorzy, 
prezenterzy, studenci).  Dzięki 
niej pacjent jest w stanie szyb-
ciej i lepiej przyswajać nowe in-
formacje, w tym także efektyw-
niej uczyć się szczególnie języ-
ków obcych. Już po 15-20 trenin-
gach można odczuć:
•	 poprawę koncentracji i funkcji 

poznawczych;
•	 wzrost kreatywności;
•	 wyciszenie i zwiększone moż-

liwości radzenia sobie ze stre-
sem;

•	 poprawę nastroju i samooceny,
•	 skrócenie czasu reakcji (ważne 

dla sportowców, kierowców, pi-
lotów

•	 lepszą organizację i sprawniej-
sze podejmowanie decyzji.

info własne
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Dzięki nowym oknom SYNEGO Twój dom 
stanie się oazą ciepła, ciszy i bezpieczeństwa. 
W porównaniu z obecnym standardem okien, 
SYNEGO zapewnia do 50% lepszą izolację cieplną*. 
Dzięki temu znacznie zmniejszysz rachunki 
za ogrzewanie i poznasz nowy 
komfort mieszkania.

Nowe logo - nowy profil 
nowy komfort Twojego mieszkania

Zadzwoń lub przyjdź 
do siedziby naszej firmy 

a my przygotujemy 
dla Ciebie najlepszą ofertę.

Wykonujemy tanio
Banery  
Laminowanie   
Wycinane naklejki 
Wydruki kolorowe

Kompleksowe usługi:  
      Introligatorskie 
          Poligra�czne  
Nowogard  •  ul. Boh. Warszawy 7A

 tel. 91 392 21 65,  91 577 2007

Wyposażenie 
łazienek,

płytki, gresy  
od 20 zł/m

Nordsanit 

młynarska 1a  
(po byłym Hurtpolu)

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
8.00 – 20.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 8.00 – 16.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  
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SP nr 2

Kulinarne potyczki 
W środę 25 kwietnia 2018 roku odbyła się szósta edycja Małego Mistrza Kuchni podporządkowana w tym roku idei Ekofilmu 2018.

Swój udział zgłosiło osiem 
szkół: SP nr 1, SP nr 2, SP nr 3, 
SP nr 4, SP Długołęka,

SP Orzechowo, SP Strzelewo, 
SP Żabowo. Drużyny przynio-
sły ze sobą wcześniej wykona-
ne dania popisowe. Nie zabrakło 
apetycznej, efektownej bezy, ja-
rzynowego tortu, a nawet sushi. 
Ocenie podlegały: smak, pomysł 
i estetyka potrawy. Kolejnym za-
daniami kulinarnymi były: „ Coś 
na ząb, czyli pozytywna energia 
na cały dzień” oraz „ Czary mary 
ze słoika”. Duże emocje towa-
rzyszyły uczestnikom konkur-
su podczas wyboru produktów 

ze szkolnej spiżarni. Poszcze-
gólne konkurencje umilane były 
występami uczniów. Szczegól-

nie przypadły wszystkim do gu-
stu pokazy tańca towarzyskiego. 
Poziom wykonanych potraw był 

tak wysoki, że jury w składzie: 
Barbara Jędrusiak, Aneta Drą-
żewska, Aneta Wysoszyńska i 

Grażyna Rynkiewicz miały cięż-
ki orzech do zgryzienia. Osta-
tecznie pierwsze miejsce przy-
znano reprezentacjom szkół: 
SP nr 1, SP nr 2, SP Długołęka. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali 
dyplomy i nagrody.

Pomysłodawczyniami i or-
ganizatorkami konkursu były: 
Anna Buczyńska, Grażyna Jac-
kowska, Anna Krzywania i Da-
nuta Marcinkiewicz. Zaproszo-
nych gości i opiekunów organi-
zatorki podjęły poczęstunkiem 
składającym się z własnoręcznie 
przygotowanych smakołyków.

Info. własne

Selekcja negatywna..., ale czy tylko? 

Wieś - Mroczny przedmiot pożądania
Historycznie tak się składa, że wieś, dla wszelkiego rodzaju dewiantów pozostających u władzy, stanowiła zawsze swoisty „mroczny przedmiot pożądania” 
(to także tytuł ostatniego filmu wybitnego reżysera Luisa Buñuela). Ale nie tylko historycznie, ale i dzisiaj, tu i teraz, bywa zupełnie analogicznie. 

Panować nad wsią… 
Z jakichś powodów podpo-

rządkowanie wsi stanowiło za-
wsze dla różnych dewiantów, 
którym się trafiła władza, zadanie 
pierwszorzędnej wagi. Być może 
dlatego, że wieś z natury stanowi 
środowisko szczególnego zaży-
wania wolności (o czym wiersze 
pisał już Jan Kochanowski - Wsi 
spokojna wsi wesoła…), a wolno-
ści to żaden pajac, przejęty wiel-
kością siebie jako „władcy”, nie 
znosi organicznie. Za tę natural-
ną wolność i jej obronę miesz-
kańcy wsi płacili niejednokrot-
nie ceny przerażające. Ostatnią, 
ujmując sprawę chronologicznie, 
przeprowadzoną taką niszczącą 
wolność akcją , a więc swoistą pa-
cyfikacją wsi, była jej kolektywi-
zacja w latach powojennego pa-
nowania władzy – o paradoksie- 
ludowej, czyli w latach PRL. Tak 
wspomina to Stefan Bratkowski 
polski prawnik, wybitny dzienni-
karz, publicysta i pisarz; w latach 
1980–1990 prezes Stowarzysze-
nia Dziennikarzy Polskich: 

Spotykałem jako reporter 
po  roku 1956 wsie, których   po-
nad połowa mieszkańców, ze sta-
ruszkami włącznie, przeszła z naj-
rozmaitszych powodów przez wię-
zienia i  obozy pracy przymuso-
wej.... Wieś nie poddawała się a 
jej opór wywoływał represje głupie 
i okrutne: spędzano np. wszystkich 
mężczyzn, kobiety i dzieci do jed-
nej stodoły, by  trzymać ich dni 
całe bez jedzenia i snu, zmuszając 

do  wypróżniania się w  obecności 
pozostałych- pisze St. Bratkowski.

Aby takie „głupie i okrutne” 
represje wprowadzać posługiwa-
no się ludźmi wystarczająco głu-
pimi i okrutnymi, czyli takimi 
„dwa w jednym”. Po wymordo-
waniu w czasie wojny polskiej in-
teligencji nie brakowało osobni-
ków o takich „kwalifikacjach”, a 
że głupota z okrucieństwem bar-
dzo chętnie w parze chodzi, to 
człowiek dotknięty tymi właści-
wościami, charakteryzuje się na 
dodatek pożądanym przez jego 
mocodawców bezwzględnym i 
bezrozumnym posłuszeństwem. 
Ci ludzie tworzyli, w tzw. tere-
nie po wojnie peerelowski apa-
rat władzy. Szczegółowe kryte-
ria „merytoryczne” naboru do 
tego aparatu doskonale określa-
ją znane z tamtego okresu zawo-
łanie: Nie matura, lecz chęć szcze-

ra zrobi z ciebie oficera. Czy inne: 
nie dostałeś się do zawodówki? 
Żona cię bije? Wstąp do Milicji 
Obywatelskiej! Na wsi za czasów 
PRL ten aparat uciskania stano-
wił nie tylko jakiś mundurowy 
stójkowy, lokalny sekretarz, czy 
jakaś grupa donosicieli rekruto-
wanych często z podburzanych 
na chłopów tzw. spółdzielców. 
Ale najważniejszy w systemie był 
miejscowy sołtys, który był wła-
ściwie na te funkcje mianowany 
i musiał „odpowiadać” władzy, a 
nie obywatelom. Jak trudno było 
sobie w PRL wyobrazić kogo-
kolwiek, kto posiadał jakiejkol-
wiek władcze kompetencje i nie 
był jednocześnie zupełnie po-
wolnym ówczesnej władzy tak, 
również ktoś, kto zostawał soł-
tysem nie miał szans nim pozo-
stać, gdyby „fiknął” tzn. pozwolił 
sobie na jakieś samodzielne my-

ślenie, a tym bardziej działanie. 
Zresztą ryzyko takiego wybry-
ku zostało zupełnie zminimali-
zowane sygnalizowanym wyżej 
sposobem naboru do służby pu-
blicznej zwanym także selekcją 
negatywną, a którą określało ów-
czesne kryterium – mierny, bier-
ny, ale wierny.

Panować  
nad sołtys(k)ami…

W nowogardzkim „komucho-
wie” po formalnej recydywie 
PRL (nieformalnie zawsze był 
on tutaj) datowanej wyborem 
na burmistrza lokalnego dzia-
łacza SLD, oprócz wielu innych 
nawrotów mamy także „wzno-
wę” dawnych wzorów funkcjo-
nowania i roli sołtysów. Otóż 
ponownie podstawową cechą 
wymaganą od sołtysa jest wier-
na służba „sekretarzowi”. W tym 

celu „sekretarz” na ogół osobi-
ście dopilnowuje wyborów „wła-
ściwych” osób podczas zebrań 
wiejskich. Efektem jest osiągnię-
cie u nas ostatnio uśrednionego 
poziomu sołtysa według najwyż-
szych stopni skali z najlepszych 
lat dyktatury ciemnoty. Jedno-
cześnie już nielicznych sołtysów, 
którzy się jeszcze uchowali jako 
myślący spotykają „represje głu-
pie i okrutne”, czyli takie, o któ-
rych (z zachowaniem skali) pisał 
Bratkowski. Oczywiście ich for-
ma dostosowana jest do czasu, 
czyli dzisiaj nie przejdą już różne 
akty przemocy fizycznej, pozo-
stają natomiast w pewnym sen-
sie jeszcze bardziej nierozum-
ne formy przemocy psychicznej 
poprzez szkalowania, obmowy, 
zastraszania. Jednym ze sposo-
bów pomagających w osiągnię-
ciu spolegliwości i bezkrytycz-
nego oddania, lokalnego sołty-
sowego gremium, jest wysoki 
stopień jego sfeminizowania. I 
tu jest u na sukces! Jeśli w ska-
li kraju kobiet sołtysów jest na 
poziomie 1/3 ogółu, to w naszej 
gminie „sołtyski” stanowią oko-
ło 80 procent całości składu! Je-
śli przy tym zrobić poprawkę na 
tzw. „zniewieściałych” (tak się 
określa mężczyzn bez własnego 
zdania, charakteru) sołtysów to 
-jak to mówią- tylko siąść i pła-
kać….bo i efekty tego stanu rze-
czy realnie są opłakane.  

sm

Panie burmistrzu rekomenduję tę Panią  na sołtyskę w naszej ekipie.  Kadr z filmu „Mroczny przedmiot pożądania”
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Małgosi Kośmider
niezwykle oddanej swej misji  

pielęgniarce zabiegowej  
oddziału chirurgicznego oraz  

wszystkim pielęgniarką  
z okazji Ich Święta

wiele uśmiechu na co dzień  
i satysfakcji z wykonywanej pracy

życzą  
przyjaciele z Ostrzycy

ŻYCZeNIa

krzysztof Skryplonek mistrzem europy!

Dziękuję mieszkańcom za wsparcie
W dniach 3-7 maja, w hiszpańskiej miejscowości Santa Susanna odbywały się Mistrzostwa Europy w kulturystyce i fitness. W kadrze Polski znalazł się no-
wogardzianin Krzysztof Skryplonek, który nieco wcześniej wywalczył tytuł Mistrza Polski. Nasz reprezentant startujący w kategorii kulturystyka męż-
czyzn do 85 kg wywalczył złoty medal, zostając drugi raz w swojej karierze Mistrzem Europy. 

W Santa Susanna Krzysztof 
Skryplonek startował w katego-
rii kulturystyka mężczyzn do 85 
kg. Pośród 14 zawodników z ca-
łej europy, nowogardzianin był 
rocznikowo wraz z reprezen-
tantem Francji najstarszym za-
wodnikiem. Rywalizował nie z 
byle kim, bo z medalistami po-
przednich mistrzostw. Nie prze-
szkodziło mu to jednak awanso-
wać do ścisłego finału, w którym 
jego występ na scenie został naj-
lepiej oceniony. Krzysztof Skry-
plonek został Mistrzem Europy, 
wyprzedzając na podium Otta 
Kiivikasa z Estonii oraz Tomasa 
Bendoraitisa z Litwy. Nasz repre-
zentant zaprezentował się tak-
że w Open, gdzie zajął 5. miej-
sce. Co ciekawe, był to drugi ty-
tuł Mistrza starego kontynentu 
dla Krzysztofa Skryplonka, ten 
pierwszy został jednak wywal-
czony pośród weteranów. – To 
może troche dziwnie wyglądać, 
bo najpierw zdobyłem złoto Mi-
strzostw Europy w weteranach, a 
potem z młodszymi zawodnika-
mi, ale czułem się na siłach i po-
stanowiłem wystartować w swo-
jej kategorii – opowiada Krzysz-
tof Skryplonek. Żeby się w ogóle 
zakwalifikować na Mistrzostwa 
Europy, nowogardzianin mu-
siał dobrze się zaprezentować na 
Mistrzostwach Polski. Krzysz-
tof Skryplonek wywalczył ty-
tuł Mistrza Polski, dzięki czemu 
do Hiszpanii poleciał z kadrą A. 
– Kategoria, w której startowa-
łem w Hiszpanii była jedną z naj-
bardziej obsadzonych, walczy-
ło 14 zawodników, w tym aktu-
alny Mistrz Europy w tej katego-
rii oraz wicemistrz świata - więc 
nie było łatwo. Oczywiście była 
jak zawsze doza niepewności, 
ale jak zwykle pojechałem wal-
czyć o najwyższe trofeum, wia-

domo – jak się nie uda to trudno 
– ale tym razem poszło eleganc-
ko i moja dobra passa trwa, bo to 
było już moje 5 zwycięstwo w tym 
roku – mówi Krzysztof Skryplo-
nek. Złoto wywalczone w San-
ta Susanna otworzyło przed za-
wodnikiem Pomorzanina furtkę 
na Mistrzostwa Świata. - Jestem 
już po wstępnych rozmowach i 
mam szansę na to, aby pojechać 
na Mistrzostwa Świata w kadrze 
A. Mistrzostwa Świata są zapla-
nowane dopiero na jesień, zatem 
będzie można chwilę odsapnąć, 
choć póki co jeszcze nie odpoczy-
wam, bo za dwa tygodnie mam 
kolejny start, za miesiąc jeszcze 
jeden i dopiero zrobię sobie małą 
pauzę – informuje Krzysztof 
Skryplonek. Nieraz już wspomi-
naliśmy o tym, że kulturystyka 
to sport, który nie jest tani. Nasz 
mistrz nie ukrywa, że fajnie by 

było aby gdyby otrzymał wspar-
cie od ewentualnych sponsorów, 
nie chodzi jednak tylko o pie-
niądze, pomocna byłaby współ-
praca np. z zakładami mięsnymi. 
Krzysztof Skryplonek wspomi-
na również o ogromnym wspar-
ciu, jakie okazują mu mieszkań-
cy Nowogardu, dla niego jest to 
największa motywacja. - Dla ki-
biców wielkie podziękowania, 
szczególnie za to, że dopingują 
mnie i trzymają kciuki. Dzięku-
ję mieszkańcom Nowogardu za te 
wszystkie miłe sytuacje, zdarzało 
mi się spotykać ludzi w sklepach i 
nie zawsze byli to młodzi ludzie, 

ale również i starsi mieszkań-
cy, którzy podnoszą mnie na du-
chu, okazują wsparcie przed za-
wodami – to daje mi prawdziwe-
go kopniaka do tego żeby iść da-
lej, zaciskać zęby i wciąż się nie 
poddawać. Pomimo swoich lat 
stawiam czoła młodszym zawod-
nikom także myślę, że nie jest źle 
– mówi Krzysztof Skryplonek. 
Mistrzostwa Europy w Santa Su-
sanna były bardzo udane dla ca-
łej reprezentacji Polski, która za-
jęła 4. miejsce na 33 startują-
ce kraje – do podium zabrakło 
niewiele, bo jedynie 3 punkty. 
Zawodnik z Nowogardu przy-

znaje, że kulturystyka w Polsce 
rozwija się w zawrotnym tem-
pie. - Ta dyscyplina sportu rozwi-
ja się w ogromnym tempie, idzie 
to wszystko bardzo szybko do 
przodu. Powstają nowe federa-
cje i nowe związki. W porówna-
niu do tego co się działo 10-20 lat 
temu, nie wspominając już okre-
su, w którym zaczynałem, gdy na 
Mistrzostwa Polski przyjeżdżało 
zaledwie 40 zawodników, obec-
nie jest ich kilkuset. Zmiany moż-
na dostrzec już w odstępie kilku 
lat, np. w 2013 roku tych zawod-
ników startowało 200, a w tym 
roku było ich 500. Wydaje mi się, 
że bardzo w tym pomogła moda 
na fitness, na zdrowy tryb ży-
cia. Oczywiście w tym przypadku 
może być tak jak to z modą bywa, 
czyli przychodzi i przemija, jed-
nak nie sądzę by tak było, bo jeśli 
ktoś spróbuje takiego trybu życia 
bardziej sportowego, bardziej fit, 
w którym samopoczucie jest dużo 
lepsze, to myślę, że taka osoba 
nie wraca już do złych nawyków 
– zaznacza Krzysztof Skryplo-
nek. Zapytaliśmy świeżo upie-
czonego Mistrza Europy o to, 
jak ten zdrowy tryb życia rozwi-
ja się w Nowogardzie? - Nowo-
gard pod względem takim fitnes-
sowym rozwija się bardzo fajnie, 
bo jest coraz więcej osób zaintere-
sowanych takimi zajęciami, pro-
wadzę więcej treningów – koń-
czy Krzysztof Skryplonek. Na-
szemu reprezentantowi gratulu-
jemy kolejnego wielkiego sukce-
su oraz życzymy, aby zwycięska 
passa trwała jak najdłużej. KR   

Kulturysta z Nowogardu miał sporą konkurencję, jednak nie przeszkodziło to w wygraniu z młodszymi rywalami

Krzysztof Skryplonek został Mistrzem Europy w kategorii 
kulturystyka mężczyzn do 85 kg

Dla Krzysztofa Skryplonka było to już 5 zwycięstwo z rzędu 
w obecnym sezonie. Wierzymy, że jesienią powalczy o medal 
Mistrzostw Świata
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OGŁOSZeNIe

Nietypowa wizyta 

Dzieci na Pogotowiu
Dnia 26.04. 2018r.   uczniowie klasy I C ze Szkoły Pod-
stawowej Nr 1 w Nowogardzie byli na wycieczce w Wo-
jewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Szczecin Fi-
lia Nowogard.

Dzięki uprzejmości ratowni-
ków medycznych dzieci mia-
ły możliwość zapoznania się z 
funkcjonowaniem tej placów-
ki oraz osobami pracującymi na 
różnych tam stanowiskach.

Podczas spotkania można 
było nie tylko zobaczyć i do-
tknąć urządzeń wewnątrz ka-
retki, ale poczuć się przez chwi-
lę jak prawdziwy pacjent. Naj-
większą radość sprawiły dzie-
ciom specjalistyczne nosze i za-

jęcie miejsca kierowcy karet-
ki. W trakcie spotkania zostały 
przypomniane zasady zachowa-
nia w różnych sytuacjach zagra-
żających zdrowiu i życiu.

Bardzo dziękujemy panu Łu-
kaszowi Samek i Arturowi Pie-
trzyckiemu za oprowadzenie nas 
po placówce i przekazanie  bar-
dzo ciekawych informacji na te-
mat działania Pogotowia Ratun-
kowego.

Inf. własne
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kolarstwo szosowe: Puchar Polski w Gostyniu

Medale Nikoli Wielowskiej i Norberta Strojnego
W weekend 5-6 maja, w Gostyniu odbył się Puchar Polski w kolarstwie szosowym, podczas którego Juniorzy zbierali punkty do Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży, a przy okazji zorganizowano także wyścig Młodzików. Świetnie zaprezentowała się Nikola Wielowska, która wywalczyła złoty medal ze startu 
wspólnego. Z kolei Norbert Strojny startujący w Młodzikach również ze startu wspólnego wywalczył srebro. 

Jazda indywidualna na czas
Pierwszego dnia Pucharu 

Polski w Gostyniu młodzi ko-
larze walczyli w „czasówce”. 
Nikola Wielowska startująca 
w barwach LUKS JF Duet Go-
leniów walczyła nie tylko z ry-
walkami w kategorii Junior-
ka Młodsza, ale przede wszyst-
kim z bólem i problema-
mi technicznymi. Ból to kwe-
stia drobnego urazu kolana, 
na domiar złego naszej repre-
zentantce posłuszeństwa od-

mówił rower, skutecznie po-
zbawiając Nikolę szans na do-
bre miejsce. Ostatecznie no-
wogardzianka na dystansie 10 
km w jeździe indywidualnej na 
czas uzyskała wynik 17:25,44 i 
uplasowała się na 18. miejscu. 
Biorąc pod uwagę bolące kola-
no od wysiłku spowodowane-
go defektem roweru, 18. pozy-
cja na 35 zawodniczek to i tak 
niezły wynik. Swoje starty za-
notowali także Juniorzy Młod-
si prowadzeni przez Ryszarda 
Posackiego w klubie Chrabąsz-
cze Nowogard. W tej katego-
rii jazda indywidualna na czas 
także odbyła się na dystansie 
10 km. Robert Krause pokonał 
trasę „czasówki” z wynikiem 
15:25,77 i zajął 33. miejsce, z 
kolei jego klubowy kolega Ja-
cek Fecak z wynikiem 15:49,41 
uplasował się na 40. pozycji. 
Obydwaj kolarze z Nowogardu 
dopisali do swojego dorobku 
punkty, które w przekroju se-
zonu zadecydują o ich wystę-
pie w Ogólnopolskiej Olimpia-

dzie Młodzieży, gdyż punkto-
wane były miejsca w pierwszej 
czterdziestce. Na dystansie 5 
km organizatorzy przygotowa-
li także jazdę indywidualną na 
czas w kategorii Młodzik. No-
wogard reprezentował Norbert 
Strojny. Podopieczny Ryszarda 
Posackiego uzyskał czas 07:51 
i ostatecznie zajął 5. miejsce 
w stawce 43 sklasyfikowanych 
kolarzy. Warto dodać, że Nor-

bert do zwycięzcy stracił 10 se-
kund, a do brązowego medalu 
7 sekund.  

Wyścig ze startu wspólnego
Następnego dnia, w niedzie-

lę, Nikola Wielowska otrzyma-
ła od swojego klubu nowy ro-
wer, aby powalczyć o medal 
w wyścigu ze startu wspólne-
go. Do rywalizacji przystąpiło 
40 zawodniczek. Dystans wy-
nosił 38 km, na które składa-
ły się dwa okrążenia. Kolarka 

z Nowogardu pokazała wiel-
ką klasę już od samego począt-
ku. Po kilku pierwszych kilo-
metrach grupa najmocniej-
szych zawodniczek odłączy-
ła się od peletonu i już do sa-
mej mety pomiędzy sobą roz-
strzygnęła klasyfikacje na „pu-
dle”. W tej ucieczce znalazła 
się Nikola Wielowska, która 
po efektownym finiszu, uzy-
skując średnią prędkość 35,2 
km/h sięgnęła po złoty medal 

pośród Juniorek Młodszych. 
Był to duży pokaz siły Nikoli, 
która przecież mocno odczu-
ła w nogach zmagania w jeź-
dzie indywidualnej na czas. 
Lepiej niż w „czasówce” spisali 
się także Chrabąszcze. Kolejne 
punkty wywalczyli Jacek Fe-
cak i Robert Krause. Juniorzy 
Młodsi ścigali się na dystan-
sie 76 km, na który składały 
się 4 okrążenia. Jacek Fecak z 
czasem 01:57,55 wywalczył 24. 

miejsce, z kolei Robert Krause 
z podobnym wynikiem upla-
sował się na 27. pozycji. Tak 
jak w przypadku sobotnich 
zmagań rozegrano także wy-
ścig dla Młodzików. Norbert 
Strojny po bardzo ładnej wal-
ce do samej mety miał szan-
sę na zwycięstwo, jednak osta-
tecznie musiał uznać wyższość 
rywala i cieszył się ze srebrne-
go krążka. 

KR 
Kolarka z Nowogardu stanęła na najwyższym stopniu podium Pucharu Polski w 
wyścigu ze startu wspólnego

Norbert Strojny na drugim stopniu podium w kategorii Młodzik, w wyścigu ze star-
tu wspólnego

Nikola Wielowska po pięknym finiszu sięgnęła po złoty medal

 Witamy wśród nas...
Autor rubryki: 

Janusz Roguski 
Szpital Nowogard

Oskar 
syn Eweliny Rojewskiej 
ur. 7-05-2018 z Płot

Natan 
syn Justyny Butrym 
ur. 8-05-2018 z Białogardu

Natan 
syn Renaty Jędrasiak 
ur. 10-05-2018 ze Szczecina

Aleksander 
syn Jolanty Kuligowskiej 
ur. 10-05-2018 z Mołstowa

Karina 
córka Sylwi Michalak 
ur. 7-05-2018 z Dobrosławic

BANERY
WYDRUKI na folii One Way Vision, naklejki te
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ZaTrUDNIĘ 
STOlarZa

503 084 687

Firma AGRO TRANS  Spółka z o.o. 
z siedzibą w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów ciężarowych 
(prawo jazdy kategoria C+E)

tel. 91 39 27 322, kom. 502 671 607, 502 671 609

Wykręcanie urwanych 
świec żarowych

USŁUGI 
KSIĘGOWE

kadrowo-płacowe i JPK
szybko, sprawnie. 

691 374 021, 726 601 608 

Usługi
remontowo-Budowlane

Ceny do negocjacji
784 612 587

www.wshtwp.pl            cos@wshtwp.pl             tel. 91 422 0 422

Wyższa Szkoła Humanistyczna
Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

PSYCHOLOGIA
PRAWO

• naprawy • oleje CASTROL
• akumulatory Bosch, Varta

 bieżące
• serwis klimatyzacji
• przeglądy okresowe
• serwis opon
• diagnostyka komputerowa
• wymiana rozrządu

Ponad 10-letnie doświadczenie w pracy  
na stanowisku mechanik w serwisie TOYOTY

Sąpolnica 25 
72-200 Nowogard 

tel. 608 690 831

Zapewniamy atrakcyjne ceny

przeglądy okresowe w TOYOTACH i nie tylko

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś w rodzinie. 

Grupa aa mieszko zaprasza w każdy 
wtorek o 9.00 i 16.00  pod ratuszem.

Do Hurtowni Trio w Nowogardzie 
potrzebny kierowca kat. B 

więcej informacji 
osobiście bądź pod nr 

tel. 790 897 815, 788 317 660 

USŁUGI  
SPrZĄTaNIe:
biuro, mieszkanie, domy, 
tereny zielone, ogrody. 

Tel. 601 544 530 

Firma  
zatrudni 

Pana na emeryturze
 jako  

kierowcę kat. B, 
praca na magazynie, 

niepełny wymiar.

 Tel. 601 544 530

reklama reklama reklama reklama

Velo Toruń

Łukasz Janic wraca z medalami
W niedzielę (6 maja), w Toruniu już po raz czwarty odbył się jeden z najważniejszych wy-
ścigów w kalendarzu kolarzy amatorów – Velo Toruń, któremu patronuje wybitny polski 
kolarz Michał Kwiatkowski.  Jak co roku w wyścigu wystąpił Łukasz Janic, który tym razem 
wywalczył brąz w swojej kategorii wiekowej oraz srebro w drużynie. 

Velo Toruń odbyło się na 
trzech dystansach. Łukasz Janic 
oraz jego klubowi koledzy z STC 
Stargard startował na dystansie 
Mega liczącym 65 km. Dla na-
szego reprezentanta były to nie-
zwykle udane zawody. W rywa-
lizacji indywidualnej Łukasz Ja-
nic niemal od początku do koń-
ca plasował się w ścisłej czo-
łówce, pokonując punkt czaso-
wy w pierwszej piątce. Gdy Łu-
kasz Janic przekraczał metę 
pomiar czasu wskazał wynik 
01:33:31,60, który nowogardzia-
nin wywalczył uzyskując śred-
nią prędkość 41,7 km/h. Dzię-
ki temu kolarz z Nowogardu za-
jął 3. miejsce w kategorii wieko-
wej M1 oraz wysokie 4. miejsce 
w Open. Warto dodać, że brąz 
w klasyfikacji Open Łukasz Ja-
nic przegrał po niezwykle emo-
cjonującym finiszu, uzyskując 
gorszy czas jedynie o setne se-
kundy. To jednak nie było ostat-

nie słowo naszego reprezentan-
ta. Na tym samym dystansie czas 
Łukasza Janica został zsumowa-
ny z wynikami jego trzech klu-
bowych kolegów, przez co dru-
żyna STC Stargard widniała w 
klasyfikacji drużynowej. Jego 
team na dystansie 65 km uzyskał 

łączny czas 06:19:34,70 i wywal-
czył 2. miejsce. Dodajmy, że Łu-
kasz Janic z czasem 01:33:31,60 
był szybszy od swoich kolegów 
o niespełna 2 minuty. Gratuluje-
my świetnego startu kolarzowi z 
Nowogardu oraz liczymy na ko-
lejne tak dobre starty. KR

Juniorzy pauzują, seniorzy grają w domu

Mecz o 4. miejsce 
W najbliższą sobotę (12 maja), zapowiada się bardzo cieka-
wy mecz w Nowogardzie. Pomorzanin podejmować będzie 
Błękitnych Trzygłów, którzy wyprzedzają nowogardzian o 
dwa punkty. Przy sprzyjających wynikach innych spotkań, 
zwycięstwo może oznaczać awans nawet na 4. miejsce.

Błękitni Trzygłów, tak jak Po-
morzanin, mają jeszcze w zana-
drzu zaległy mecz. Obecnie so-
botni rywale Pomorzanina pla-
sują się na 4. pozycji z liczbą 40 
punktów, czyli o 2 oczka więcej 
niż nowogardzianie. Błękitni na 
wyjazdach grają w kratkę, 6 razy 
zanotowali zwycięstwo, 3 razy 
remisowali i 3 razy przegrali, 
strzelając przy tym 28 i tracąc 17 
goli.  Rywale w ramach 10. ko-
lejki wygrali u siebie z zespołem 
Zbigniewa Gumiennego 3:2, za-
tem czas na rewanż. W przypad-
ku zwycięstwa Pomorzanina, 

jest spora szansa na awans do 
pierwszej czwórki. Punkty musi 
zgubić jednak Sparta Gryfice na 
boisku lidera oraz Mewa Resko 
w Ińsku. Dodajmy, że zarów-
no Sparta, jak i Mewa mają ro-
zegrany jeden mecz więcej. Pa-
trząc na rosnącą formę Pomo-
rzanina, jest spora szansa, aby w 
ostatnich sześciu kolejkach po-
walczyć nawet o 3. miejsce w li-
gowej tabeli, które zajmuje Jan-
tar Dziwnów, a z tą drużyną no-
wogardzianie jeszcze zagrają. 
Przy artykule publikujemy kom-
plet gier w okręgówce. KR

Łukasz Janic przyjmujący puchar i gratulacje był w Toruniu liderem swojego zespo-
łu STC Stargard Klasa Okręgowa gr. Szczecin Płn. 2017/2018

25. kolejka:
Sarmata Dobra – Jantar Dziwnów   (12.05; -- || --)
Ehrle Dobra Szczecińska – Promień Mosty  (12.05; 11:00)
Światowid Łobez – Odrzanka Radziszewo  (12.05; 15:00)
Ina Ińsko – Mewa Resko    (12.05; 16:00)
Iskierka Szczecin – Sparta Gryfice   (12.05; 16:00)
Masovia Maszewo – Orzeł Łożnica   (12.05; 16:00)
Pomorzanin Nowogard – Błękitni Trzygłów  (12.05; 17:00)
KP Przecław – Polonia Płoty    (12.05; 17:00)
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Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

pn., wt. - 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

ENDOKRYNOLOGICZNY
Lek. med. Adriana Dubińska-Walczak

specjalista chorób wewnętrznych
- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

CHORÓB CUKRZYCY I NADCIŚNIENIA
Lek. Ewa Zdawska

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista diabetolog 

GABINETY MEDYCZNE

Upadłość konsumencka
Masz długi, których nie możesz spłacić, nie 
prowadzisz działalności, nie masz majątku. 

Pomogę zgłosić upadłość. 
Konsultacje darmowe
Tel. 669 681 080, 

www.szczecin-syndyk.pl 
restrukturyzacjakonsumenta@gmail.com 

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

Resko sprzedam
mieszkanie 

2 pokoje o pow 56,00 m2

ogrzewanie gazowe,
 piwnica, garaż 

tel. 519 830 587

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

Opis stanowiska:
• Efektywne zarządzanie Gospodarstwem Rolnym;
• Nadzór nad maszynami rolniczymi w zakresie ich 
  wydajnego wykorzystania oraz  terminowego 
  przeprowadzania przeglądów, konserwacji i napraw;
• Kierowanie zespołem  pracowników;
• Zarządzanie Gospodarstwem Rolnym zgodnie z obowiązującymi standardami;
• Osiągane i realizacja przydzielonych celów i zadań.
Wymagania: 
• Wykształcenie min. średnie rolnicze;
• Minimum dwuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku;
• Umiejętność motywowania zespołu do osiągania założonych celów;
• Umiejętność podejmowania skutecznych decyzji pod presją czasu;
• Elastyczność i otwartość na zmiany;
• Prawo jazdy kat. B
Oferujemy:
• Atrakcyjne wynagrodzenie;
• Stabilne warunki zatrudnienia;
• Możliwość rozwoju zawodowego w rozwijającej się firmie;
• Niezbędne narzędzia pracy;
• Dobrą atmosferę pracy;
• Możliwość zakwaterowania.

Nowoczesne Gospodarstwo Rolne 
w województwie zachodniopomorskim

poszukuje zmotywowanych i pełnych pasji osób na stanowisko:
KIEROWNIK GOSPODARSTWA ROLNEGO

Miejsce pracy: (2 lokalizacje) Redło koło Nowogardu  lub  Drzonowo koło Kołobrzegu

tel.: +48 665 458 942
e-mail: biuro@farmaredlo.pl Badania wody i ścieków - tel. 91 392 74 75

Wywóz nieczystości ciekłych - 91 392 36 77

Roboty inżynieryjno-budowlane oraz

warsztat naprawy pomp - 91 392 36 77

Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków - 91 392 07 11

Czyszczenie kanalizacji 
i odwadniania osadów ściekowych 

- 91 392 36 77
POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE - 994

                           Przedsiębiorstwo 
Usług Wodnych i Sanitarnych sp. z o.o.
ul. 3 Maja 14/2, 72-200 Nowogard

tel. 91 392 07 11, 91 392 07 17

Opiekun/ka Osób Starszych w Niemczech 
Legalna praca, bardzo atrakcyjne zarobki, ZUS od śr. krajowej. 

Nie znasz j. niemieckiego? 
Zapisz się kurs w Szczecinie – bez kosztów! 

Tel. 517 175 599

 
  
 
 
 

 

    

    
Hjort Knudsen Polen Sp. z o.o. jest duńską �rmą, 

zatrudniającą  ponad 1000  pracowników, 
produkującą i eksportującą skórzane meble tapicerowane. 

 www.hkmeble.pl

 
 

        W związku z dynamicznym rozwojem �rma zatrudni  

 TAPICERA  (PRZYUCZENIE)
PRACOWNIK PRODUKCJI

STOLARZ 
OBSŁUGA KOMPUTERA

 
 

            Miejsce pracy: Nowogard  
Zapewniamy:   
•  stabilne warunki zatrudnienia 
•  wynagrodzenie proporcjonalne do osiąganych wyników  

 
 Osoby zainteresowane proszone  są o wysłanie CV na adres:  
         ul. Zamkowa 7b , 72-200 Nowogard 
          lub e-mail: dawid.bohn@hjortknudsen.pl  
           Kontakt telefoniczny : 663 949 485 

 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami
Prosimy o dopisanie następujacej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbednych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie 
z ustawa z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.)”.
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OGŁO SZe NIa drob ne
NIerUCHOmOŚCI

•	 Sprzedam tanio działkę budowlaną 
w kościuszkach 1202 m2. Przy działce 
prąd, woda, kanalizacja, dojazd utwar-
dzony w pobliżu jeziora. 575 345 659 

•	 Do wynajęcia lokal handlowy ok. 40m2 
ul. Kościuszki 2g Nowogard. 693 850 
197

•	 Sprzedam działki budowlane w pełni 
uzbrojone. Już z planem zagospoda-
rowania przestrzennego. Oszczędzasz 
czas i pieniądze! 693 850 197 Najlep-
sze ceny w Nowogardzie, Osiedle Sło-
neczne. 

•	 Do wynajęcia pomieszczenie na biu-
ro 28 m2, Nowogard. Ul. 700 lecia 
17b. Tel. 501 549 818

•	 Sprzedam działki budowlane w kar-
sku przy drodze. 691 664 658

•	 Do wynajęcia lokal pod działalność go-
spodarczą. 609 24 58 16 

•	 Sprzedam 1/2 domu w Wierzbięcinie. 
Tel. 600 262 231

•	 Sprzedam mieszkanie 3 pokoje 87m2, 
12 km od Nowogardu.Tel. 665 160 365

•	 Poszukuje mieszkania dwupokojo-
wego do wynajęcia. 725 223 771 

•	 Kupię mieszkanie dwupokojowe, par-
ter, bez pośredników za gotówkę. Naj-
chętniej za torami w stronę Stargardu, 
Dobrej. Tel. 661 722 990

•	 Do wynajęcia warsztat samochodowy z 
wyposażeniem. Tel. 508 070 311

•	 Wolne pokoje do wynajęcia dla pra-
cowników na dłuższy okres. 500 827 
783

•	 Sprzedam mieszkanie 56m2 dwupoko-
jowe. Tel. 512 467 433

•	 Sprzedam dom w Nowogardzie. Tel. 
691 10 02 49

•	 Sprzedam mieszkanie 72m2, czteropo-
kojowe, Nowogard. 668 431 303 

•	 Kupię mieszkanie dwupokojowe w No-
wogardzie. 668 431 303 

•	 Sprzedam dom na wsi z lasem, stawem 
i ziemią. Tel. 695 780 299

•	 Sprzedam działkę ogrodową. Tel. 
536 198 468 

•	 Kupię mały domek parterowy. 796 858 
755 

•	 Sprzedam działkę ogrodową na ul. 
Zamkowej. Tel. 728 185 942 

•	 Kikorze – działka z warunkami zabu-
dowy na 3 domy, możliwość podziału 
cena 59 tys. Tel. 780 116 368 

•	 Kupię mieszkanie w Nowogardzie. 780 
116 368 

•	 Sprzedam bądź zamienię na mieszka-
nie trzypokojowe własnościowe w No-
wogardzie dom jednorodzinny 120 m2 
w miejscowości Benice. Tel. 600 853 
973 

•	 Do wynajęcia mieszkanie dwupokojo-
we Nowogard. Tel. 660 543 782 

•	 Sprzedam działkę budowlaną 13 ar 
przy Asnyka. 884 000 435 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupokojowe, 
parter, Żeromskiego. 536 889 355 

•	 Nowogard, Asnyka działka pod zabu-
dowę do 1000 m2. Tel. 501 307 666 

•	 Sprzedam mieszkanie 3pok. (środko-
we) na I piętrze indyw. Ogrzew. Przy ul. 
15 lutego tel. po 15.00 – 607  585 563

•	 Sprzedam lub zamienię mieszkanie 3 
pokojowe 66.9m2+działkę koło stawu 
na kawalerkę w Nowogardzie. Tel. 668 
137 231 

•	 Sprzedam garaż przy ul. Jana Pawła II. 
694 440 207 

•	 Sprzedam działkę budowlaną w Nowo-
gardzie, 16 arów, cena 39000 zł do ne-
gocjacji, tel. 570 935 935

•	 Sprzedam działkę budowlaną ul. Ko-
ściuszki, 44ar. Tel. 507 577 122

•	 Sprzedam pół domu we Wrześni. Tel. 
724 098 214 

•	 Sprzedam garaż blaszany. Tanio. 695 
425 992

•	 Sprzedam garaż murowany wysoki, ul,. 
Zamkowa. 606 167 600

•	 Sprzedam dom na wsi z lasem i sta-
wem. 695 780 299

•	 Sprzedam dom w Goleniowie. 695 780 
299

•	 Sprzedam lub wynajmę sklep w Dą-
browie z możliwością przerobienia na 
mieszkanie. 509 615 300, 502 649 104 

•	 Kawalerka do wynajęcia w Goleniowie. 
501 814 871 

•	 Sprzedam lub zamienię dom jednoro-
dzinny w Bienicach na mieszkanie wła-
snościowe trzypokojowe w Nowogar-
dzie. 600 853 973 

•	 Do wynajęcia mieszkanie czteropoko-
jowe, aneks kuchenny z salonem, 2 ła-
zienki. Karsk. 606 106 142 

•	 Sprzedam działkę ogrodową 3 ary. Tel. 
601 378 914 

•	 Do wynajęcia kawalerka w Olchowie 
500 zł+prąd+kaucja. 884 000 435

mOTOrYZaCJa
•	 Kupię WSK z dokumentami do 1000 zł. 

Tel. 605 516 508 po 20. 

•	 Sprzedam tanio opony letnie 
175x75x14’’ szt. 4 w dobrym stanie na 
felgach stalowych otw. 4X100 (Mega-
ne itp.) lub bez felg bieżnik 6 mm. Tel. 
536 706 746 

•	 Chevrolet Orlando 2011, benzyna, gaz, 
stan bdb zadbany, garażowany, serwi-
sowany w Aso. 668 493 233 

•	 Sprzedam motorower Romet 50, prze-
bieg 15 000, stan b. dobry, Cena 1300 
do uzgodnienia. Tel. 606 576 417 

rOlNICTWO
•	 koszenie, mulczowanie, belowanie – 

słoma. 608 01 3995

•	 Orka, talerzówka ciężka siew agre-
gatem. Tel. 608 01 39 95 

•	 Rzepak jary, zboża sprzedam. Tel. 502 
853  573 

•	 Grykę sprzedam i mieszalnik 1 tona. 
603 467 609 

•	 PIlNIe sprzedam ziemię rolną 4 ha 
GraBIN. Tel. 731 026 406 

•	 Sprzedam prosięta i 20 kulek słomy su-
chej. 606 576 417 

•	 SPrZeDaŻ JaJ kUrZYCH – WIeJSkIe. 
502 119 960

•	 Sprzedam słomę belot 120/120 ok. 120 
sztuk. Tel. 668 316 103 

•	 Karp kroczek sprzedam. 91 39 182 97 

•	 Sprzedam ziemniaki sadzeniaki vinety. 
799 307 974 

•	 Sprzedam ziemniaki jadalne i sadzenia-
ki, pszenice i pszenżyto zimowe. 91 39 
18 307

•	 Kupię przyczepę samozbierającą i 
siewnik do zboża. 91 39 26 793 

•	 Sprzedam mieszankę zbożową wiosen-
ną. 667 976 417, 91 418 64 17 

•	 Sprzedam prosiaki. Tel. 781 900 122 

•	 Sprzedam kamień polny i słomę w kul-
kach. 606 576 417

•	 Sprzedam facelia. 793 006 469  

•	 Sprzedam prosiaki, 8-9 tyg. Tel. 668 434 
849 

•	 Sprzedam przyczepę jednoosiową koła 
10/15 dł. 3m. Szer. 1,8m. Tel. 696 807 
922

•	 Sprzedam silnik 7kw/380v. Tel. 696 807 
922 

 USŁUGI
•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWANÓW, 

WYKŁADZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ SA-
MOCHODOWEJ/ SKÓRZANEJ MATERIA-
ŁOWEJ / POŚCIELI WEŁNIANEJ / LANO-
LINĄ/SPRZĄTANIE: CZYSZCZENIE FUG.
TEL.604 373 143 , 794 229 083.

•	 Pranie dywanów i tapicerki sprzą-
tanie również z użyciem pary, rOm-
TeX. 668 151 516

•	 elektryk z uprawnieniami e+D. Tel. 
607 289 419 

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

•	 malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wyko-
na “złota rączka”. 91 39 22 783, 784 
79 22 70

•	 FIrma USŁUGOWa „Zielona”. Wy-
najem sal na konferencje, zebrania, 
szkolenia. 91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią działal-
nością przyjmie zlecenie na budowę 
domów od podstaw, przekładek da-
chów, docieplenia, układanie kostki, 
różne rodzaje. Tel. 607 137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy 
za gotówkę na raty laptopy tablety te-
lefony. Skupujemy laptopy telefony. 
Adres Nowogard 700Lecia 15 I piętro 
nad apteką tel 91-577-53-73 lub 792-
228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlo-
powe: Niemcy, Holandia, Austria, An-
glia, Belgia, Norwegia. Tel. 71 385 20 18, 
601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróżnie-
nie mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 
343 638 

•	 AGENCJA REKLAMOWA VIZART, opra-
wianie prac w 2 minuty, bindowanie, 
wydruki, ksero, laminowanie, Nowo-
gard ul. 700 lecia 15 (nad sklepem zie-
larskim)Tel. 605 522 340 

•	 Przepisywanie prac (licencjackich, ma-
gisterskich i innych), dokumentów, CV, 
listów motywacyjnych, Szybko, solid-
nie. Agencja reklamowa Vizart  Nowo-
gard ul. 700 lecia 15 (nad sklepem zie-
larskim)Tel. 605 522 340.

•	 regulacja, naprawa, konserwacja 
okien i drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 
668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 988 
735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, układanie 
kostki granitowej, polbruku. 726 403 
937

•	 Naprawa aGD Nowogard. 698 352 
406

•	 Wypełniam dokumenty do ZUS na 
emeryturę, rentę, kapitał początkowy. 
507 872 391

•	  Przyjmę psy na strzyżenie, ukończyłam 
kurs groomerski. 794 902 108 

•	 Szybko, solidnie, malowanie, szpachlo-
wanie, tapety, panele, drobne napra-
wy. 666 047 905

•	 Wykonam prace elektryczne i remonty 
mieszkań. 691 430 490

PraCa
•	 aktivmed24.pl Opiekunki Senio-

rów Niemcy. Premie wakacyjne, 
530555015

•	 amBerCare24 Opiekunki do Nie-
miec, wymagany j. niemiecki ko-
munikatywny, zarobki netto do 
1500 euro/mies., wyjazdy od zaraz, 
sprawdzone oferty, legalnie 737 451 
825, 737 886 919, 737 489 914

•	 Potrzebny budowlaniec-stolarz do po-
stawienia kilku elementów architektu-
ry ogrodowej. 502 103 432

•	 PRACOWNIK magazynu zwrotów 
odzieży – Goleniów, zapewniony dar-
mowy dojazd do pracy tel: 601 710 
134, mail: rekrutacja@fiege.pl

•	 Zatrudnię pomocnika na budowę 
z umiejętnością malowania i szpa-
chlowania. Tel. 785 931 513 

•	 Przystań zatrudni osobę do zbierania 
szklanek i butelek ze stolików podczas 
dyskoteki w piątki i soboty. Tel. 601 58 
40 56 

•	 Pizzeria Fantazja zatrudni kucha-
rza lub absolwenta szkoły gastrono-
micznej. Praca przy wypieku pizzy. 
Tel. 509 411 799, 570 500 750 

•	 Zatrudnię kierowcę do rozworzenia 
posiłków. 507 951 313

•	 Zatrudnię ekspedientkę do sklepu Le-
wiatan na ul. Boh. Warszawy. Tel 502 
239 619 

•	 Fryzjerce – stanowisko pracy wydzier-
żawię. Warunek – doświadczenie i wła-
sne klientki. Tel. 607 284 461 

•	 Praca w Dani – wykończenia wnętrz, 
wymagany komunikatywny język an-
gielski. +45 91 66 78 89

•	 Przyjmę do pracy na dachy, mile wi-
dziane doświadczenie, atrakcyjne wy-
nagrodzenie. 519 393 045

•	 Murarz-budowlaniec potrzebny w go-
spodarstwie do prac dorywczych. 660 
206 839

•	 Potrzebny mężczyzna fachowiec do 
pomocy przy pracach ogólnobudow-
lanych ,architektura ogrodowa, stolar-
stwo itp. 502 103 432

•	 Przyjmę na budowę. Tel. 607 654 692 

•	 Przyjmę do ogrodzenia rezerwatu. Tel. 
607 654 692 

•	 Poszukuje osoby do pracy w biurze do 
obsługi klienta. Wymagana: komunika-
tywność, umiejętność obsługi kompu-
tera. Oferuje atrakcyjne warunki wyna-
grodzenia. Tel. 510 100 263 

•	 kucharza/kucharkę zatrudnię, Bar-
nim. 663 97 93 97 

•	 Poszukuje pracownika do prac brukar-
skich. Atrakcyjne wynagrodzenie. 509 
608 831 

INNe  
•	 Sprzedam drewno suche tanio. 691 848 

026

•	 Drewno, bukowe, dębowe, pocięte, 
porąbane. Tel. 603 353 789 

•	 Sprzedam drewno opałowe. 667 788 
820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 kg. 
790 285 382

•	 Sprzedam organy Yamaha YPT - 230, 
bardzo mało używane, w pudełku. tel 
605 522 340

•	 Sprzedam łóżko dziecięce z szufladami, 
półkami, z materacem - kolor szaro bia-
ły wymiary: dł. 223 cm, szer. 95 cm,wys. 
110 cm, oraz biurko do kompletu, tel. 
605 522 340

•	 Sprzedam odkurzacz piorący ZELMER 
WODNIK QUATTRO 616.6, elemen-
ty piorące nieużywane nowe, cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522 340

•	 Sprzedam dywan, kolor brązowy jed-
nolity, wymiar 3,5*2,15 m, cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522 340

•	 Przyjmę telewizor i radio. 782 400 
001 

•	 Kupię zbiornik na wodę z wężownicą 
do podłączenia do kuchenki. Tel. 660 
206 833

•	 Karp kroczek sprzedam. 91 39 182 97 

•	 Sprzedam krajzegę na paski klinowe ta-
nio. Tel. 781 864 872  

•	  Sprzedam dwa rowery damskie Olcho-
wo 8

•	 Szkółka w karsku poleca drzewa 
owcowe w pojemnikach 3-4 letnie 
owocujące już od 20 zł/szt. oraz tuje 
szmaragd wys. 70-80cm. po 10 zł za 
sztukę. Tel. 606 106 142

•	 Sprzedam łóżko rehabilitacyjne stero-
wane elektrycznie używane, stan bar-
dzo dobry oraz materace: medyczny 
MEDI i przeciwodleżynowy. Kontakt po 
godz. 16.00. Tel. 737 676 591

•	 Sprzedam łóżko ortopedyczne elek-
tryczne, na pilota typ : INUACARE. Tel. 
697 980 702 

•	 Przyjmę czystą ziemię z wykopów. 501 
307 666

•	 Sprzedam atlas do ćwiczeń DWS 4, 
mało używany, cena do uzgodnienia, 
tel. 605 522 340

•	 Sprzedam narożnik. 783 484 836 

•	 Sprzedam drut zbrojeniowy Fi10, 12 m 
długi. 603 598 134 

•	 Owczarek niemiecki 1 rok czujny, duży. 
519 307 288 

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

Na sprzedaż 2 pokoje 
w centrum Nowogardu 164 000 zł

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:

kontakt: 785 601 002

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

INFOrmaTOr lOkalNY - NOWOGarDrOZkŁaD JaZDY PkP
Telefony alarmowe
Policja  - 997, 112
Komisariat Policji Nowogard - 91 57 92 316
Straż pożarna  - 998
Posterunek PSP Nowogard - 91 39 20 118
Pogotowie ratunkowe - 999
Stacja Pogotowia Ratunkowego 
w Nowogardzie - 91 43 26 103
Pogotowie gazowe  - 992
Pogotowie energetyczne - 991
Pogotowie wodn.-kanal. (PUWiS) 
 - 91 392 07 11; 994

Dyżur nocny
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna   
 - 91 39 78 430; 
 609 361 999; 
 665 283 928

Przychodnie - poradnie
Szpital - centrala - 91 392 13 56
Praxis - SZOZ - 91 392 07 87
Praxis - Centrum 
okulistyczno-optyczne - 91 39 27 272
POZ Przychodnia przyszpitalna  
 - 91 392 18 00; 
 91 392 18 06
Medyk - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - M. Drobińska - 91 392 59 43
NZOZ “Sanus” - 91 392 69 60
NZOZ “Pro-med” - 91 392 67 40
NZOZ “Leks” - 91 392 25 25
NZOZ “Baby-med”  - 91 392 60 13
Mardent - gabinety lekarskie  
 - 91 392 26 33
Revital - Ośrodek Rehabilitacji 
i Odnowy Biologicznej - 91 392 14 67; 
 609 456 577
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne 
 - 91 392 09 26
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
dzieci, młodzieży i ich rodzin 
 - 91 392 07 43
Warsztaty terapii zajęciowej - 91 392 52 82
Zakład domowej opieki długoterminowej - 
91 39 26 531; 
 509 142 650
Stomatologia
Praxis - Centrum stomatologiczne  
 - 91 392 69 99
Pracownia protetyki stomatologicznej - 
Danuta Drapikowska 91 392 68 70
Protetyka stomatologiczna 
- Elżbieta Wysocka 
i Kazimierz Trojanowski - 91 392 61 07
“Nowo-dental” B. Szulejko  
 - 91 392 14 67
“Dental - med”  - 91 392 20 98
 504 069 800
Lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz  
 - 91 392 50 03; 
 603 705 630
Lek. Stom. Andrzej Rynkiewicz
pogotowie stomatologiczne - 607 771 777
lek. Stom. D. Wałęga - Bąk - 604 441 609
lek. stom. A Mogilnicka - 506 606 955
lek. stom. E. Rosa - 532 512 703
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 601 736 804

Urzędy
Urząd Miejski  
 - 91 392 62 00
Biuro Obsługi Interesanta w UM  
 - 91 392 62 14
Biuro Rady w UM - 91 392 62 10

Urząd Stanu Cywilnego - 91 392 62 30
Wydział Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środow. 
 - 91 392 62 43
Wydział spraw społecznych i obywatelskich
Meldunki - 91 392 62 13
Dowody osobiste - 91 392 62 15
Zarządzanie kryzysowe - 91 392  62 34
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
Geodezji i Rolnictwa - 91 392 62 26
Wydział Rozwoju Lokalnego, 
Funduszu, Kultury i Sportu - 91 392 62 93
Wydział Inwestycji i Remontów  
 - 91 392 62 41
Biuro Podatków i Opłat - 91 392 62 17
Referat Edukacji - 91 392 54 64
Zarząd Budynków Komunalnych  
 - 91 392 62 67
Powiatowy Urząd Pracy f/Nowogard 
 - 91 392 13 76
 91 392 18 13
Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii - 91 392 11 18
w nagłych wypadkach - 609 740 647

Wydział komunikacji
Rejestracja pojazdów - 91 579 27 02
Prawo jazdy - 91 579 27 03
Fax - 91 392 18 52

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik - Dorota Maślana - 91 392 62 48
Świadczenia rodzinne
- A. Lalik  - 91 392 62 68
Dział usług opiekuńczych 
- B. Ziółkowska - 91 392 02 00

Poczta
ul. 3 Maja - 91 392 13 00
 91 392 11 83
ul. Warszawska - 91 392 08 34

Nadleśnictwo Nowogard - 91 392 06 40
Zakład karny Nowogard - 91 432 66 00

Gabinety weterynaryjne
Danuta Czerwińska
ul. J. Wybickiego 2 - 91 392 37 86
Animal-Vet
ul. Zielona - 666 135 133
Janusz Soroka
ul. L. Okulickiego 6  - 570 656 616
Zdzisław Truszyński
ul. T. Kościuszki 21 - 91 392 18 01
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 38 - 91 392 08 14
Szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1 - 91 392 6 2 70
Szkoła Podstawowa nr 2 - 91 392 6 2 74
Szkoła Podstawowa nr 3 - 91 392 6 2 91
Szkoła Podstawowa nr 4 - 91 392 3 0 28
SP w Długołęce - 91 391 04 92
SP w Orzechowie - 91 391 09 94
SP w Strzelewie - 91 391 02 24
SP w Żabowie - 91 391 06 94
SP w Błotnie - 91 391 01 90
SP w Wierzbięcinie - 91 291 07 95
I Liceum Ogólnokształcące - 91 392 02 13
Liceum Ogólnokształcące nr II - 91 392 51 07
ZSP im. Stanisława Staszica - 91 392 11 62
Prywatne Publiczne Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych; 
Niepubliczna Szkoła Policealna  
 - 91 392 66 91
Prywatne Liceum Ogólnokształcące
 Zaoczne Centrum Edukacji Zdroje  
 - 91 392 54 94

Prywatne Policealne Studium Zawodowe  
 - 91 392 21 81
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  
 - 91 392 01 08

Przedszkola i żłobki
Przedszkole nr 1
ul. Żeromskiego - 91 392 62 86
Przedszkole nr 3
ul. J. Poniatowskiego - 91 392 62 88
Przedszkole nr 4
ul. T. Kościuszki - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole
ul. Zielona - 91 392 66 91; 
 505 388 292
Artystyczne Przedszkole 
Kraina Fantazjiul. Gen. J. Bema - 660 797 838
“Promyczek” Specjalistyczny 
punkt przedszkolny, 
ul. Boh. Warszawy - 609 931 469
Niepubliczny Żłobek "Maluszkowo”
ul. ks. Racibora - 534 015 943
Niepubliczny “Malinowy Żłobek”
ul. Boh. Warszawy - 604 873 917

kultura
Miejska Biblioteka Publiczna  
Dyrektor - 91 392 62 60
Czyt. dla dorosłych - 91 392 62 61
Nowogardzki Dom Kultury  
Sekretariat - 91 392 62 83
Biuro kina/ dział imprez i promocji 
 - 91 392 57 79
Kasa - 91 392 62 62

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP - 91 392 63 70; 
 506 08 13 28
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego   
 - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej  
 - 91 392 15 92

Usługi pogrzebowe 
J. Furmańczyk, Zakład Pogrzebowy  
 - 91 392 17 67
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  
 - 692 354 065
MEMORIS Grzegorz Śmigiel - 693 230 190

apteki
Centrum Zdrowia
ul. 700-lecia - 91 576 21 39
Majowa
ul. 3 Maja - 91 307 07 08
Cefarm
ul. Plac Wolności - 91 392 02 03
Cardia
ul. 700 - lecia - 91 392 13 30
Niebieska
ul. 15 Lutego - 91 432 61 77
Asa
ul. Warszawska - 91 392 04 94
Niebieska 2
ul. Kościuszki - 91 579 08 30
Nowa Farmacja
ul. Bohaterów Warszawy - 91 573 04 37

Taksówki - 91 392 02 60

Pomoc drogowa
Grzegorz Irzymski - 91 392 24 02
 601 893 944
Andrzej Słomski - 665 770 442
Krzysztof Pietrzak - 601 938 293
R&J MIX - 608 731 620

Urząd Gminy
Wójt - 91 391 03 90
Kierownik USC, St. ds. obywatelskich
 i ewidencji ludności  - 508 499 549
St. ds. podatków i opłat  - 508 499 661
St. ds. zarządzania kryzysowego, obrony cy-
wilnej i ochrony środowiska  - 508 499 580
Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami  
 - 508 499 247
St. ds. obsługi organów Gminy, działalności 

gospodarczej, kultury i zdrowia  - 508 499 567
St. ds. funduszy zewnętrznych, promocji, 
turystyki i sportu  - 508 499 620
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik Anna Kaliczyńska - 508 499 534
Pracownicy socjalni - 508 499 561
 508 499 483
Asystent rodziny Patrycja Bielej - 508 499 621
Gminna Biblioteka Publiczna
Kierownik Krzysztof Górecki - 91 391 03 05

Szkoła Podstawowa im. B. Malinowskiego
Dyrektor Tatiana Olbert - 91 391 03 89
Sekretariat - 91 391 03 80
Przychodnie
NZOZ “Proximus” - 91 391 03 10
Punkt apteczny - 91 391 16 11
Poczta - 91 391 03 23
Parafia pw. NP NMP w Osinie - 91 391 03 86

INFOrmaTOr lOkalNY - OSINa
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Odjazdy / Departures
Nowogard 11 III – 9 VI 2018

Aktualizacja wg stanu na 13 IV 2018

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

5:01 II
1

PR - R
88641

j  a  b  y

Wyszomierz 5:06, Osina 5:10, Mosty 5:16, Goleniów 5:24, Kliniska 5:33, Szczecin Dąbie 5:43, Szczecin
Zdroje 5:47, Szczecin Port Centralny 5:55 Szczecin Główny 6:00 
~ 1-5 / 2 IV, 1 V, 3 V, 31 V;

6:39 II
1

PR - R
88643

j  a  b  y

Wyszomierz 6:45, Osina 6:49, Mosty 6:54, Goleniów 7:03, Kliniska 7:14, Szczecin Dąbie 7:24, Szczecin
Zdroje 7:27 Szczecin Główny 7:41 
~ 1-6 / 2 IV, 1 V, 3 V, 31 V;

7:47 I
3

PR - R
88645

j  a  b  y

Wyszomierz 7:52, Osina 7:56, Mosty 8:02, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:08, Goleniów 8:25, 
Kliniska 8:35, Szczecin Dąbie 8:45, Szczecin Zdroje 8:55 Szczecin Główny 9:06 
~ 11 III-6 V;

7:48 II
1

PR - R
88622

j  a  b  y

Żabowo 7:55, Płoty 8:05, Baszewice 8:12, Gryfice 8:18, Gąbin 8:29, Trzebiatów 8:34, Bieczyno 
Pomorskie 8:40, Karcino 8:44, Głowaczewo 8:48, Stary Borek 8:52, Kołobrzeg Stadion 8:58

Kołobrzeg 9:04 ~ 12 III-5 V 1-6 / 14 III, 20 III, 22 III, 2 IV, 1 V, 3 V;

7:49 II
1

PR - R
88622

j  a  b  y

Żabowo 7:56, Płoty 8:06, Baszewice 8:13, Gryfice 8:19, Gąbin 8:30, Trzebiatów 8:35, Bieczyno 
Pomorskie 8:41, Karcino 8:45, Głowaczewo 8:49, Stary Borek 8:53, Kołobrzeg Stadion 8:59

Kołobrzeg 9:04 ~ 14 III; 20 III; 22 III;

7:52 BUS PR - R
88622
g  j

Żabowo 8:03, Płoty 8:19 0   j   a   b   y, Baszewice 8:35, Gryfice 8:42, Gąbin 8:52, Trzebiatów 8:57, 
Bieczyno Pomorskie 9:07, Karcino 9:11, Głowaczewo 9:15, Stary Borek 9:19, Kołobrzeg Stadion 9:25

Kołobrzeg 9:30 ~ 7 V-9 VI 1-6 / 31 V;
g = na odcinku Nowogard - Płoty

8:18 II
1

PR - R
88645

j  a  b  y

Wyszomierz 8:23, Osina 8:27, Mosty 8:33, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:39, Goleniów 8:59, 
Kliniska 9:15, Szczecin Dąbie 9:25, Szczecin Zdroje 9:28 Szczecin Główny 9:40 
~ 7 V-9 VI;

9:23 II
1

PR - R
88624
REGA

j  a  b  y

Płoty 9:38, Gryfice 9:50, Trzebiatów 10:09, Kołobrzeg Stadion 10:26 Kołobrzeg 10:30 

~ 11 III-6 V 67 + 2 IV, 1 V, 3 V;

9:27 BUS PR - R
88624
REGA
g  j

Płoty 9:53 0   j   a   b   y, Gryfice 10:14, Trzebiatów 10:29, Kołobrzeg Stadion 10:46

Kołobrzeg 10:50 ~ 12 V-9 VI 67 + 31 V;
g = na odcinku Nowogard - Płoty

10:18 II
1

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:23, Osina 10:27, Mosty 10:33, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:39, Goleniów 10:56, 
Kliniska 11:05, Szczecin Dąbie 11:15, Szczecin Zdroje 11:18, Szczecin Port Centralny 11:26

Szczecin Główny 11:31 ~ 7 V-9 VI;

10:25 II
1

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:31, Osina 10:35, Mosty 10:40, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:47, Goleniów 11:04, 
Kliniska 11:21, Szczecin Dąbie 11:31, Szczecin Zdroje 11:34, Szczecin Port Centralny 11:42

Szczecin Główny 11:47 ~ 11 III-6 V / 14 III, 22 III, 26 III;

10:26 II
1

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:31, Osina 10:35, Mosty 10:41, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:47, Goleniów 11:05, 
Kliniska 11:22, Szczecin Dąbie 11:32, Szczecin Zdroje 11:35, Szczecin Port Centralny 11:43

Szczecin Główny 11:48 ~ 14 III; 22 III; 26 III;

11:49 II
1

PR - R
88626

POMERANIA
j  a  b  y

Żabowo 11:57, Płoty 12:06, Baszewice 12:13, Gryfice 12:19, Gąbin 12:29, Trzebiatów 12:35, Bieczyno 
Pomorskie 12:41, Karcino 12:44, Kołobrzeg Stadion 12:55 Kołobrzeg 13:00 
~ 11 III-6 V;

11:53 BUS PR - R
88626

POMERANIA
g  j

Żabowo 12:04, Płoty 12:20 0   j   a   b   y, Baszewice 12:35, Gryfice 12:42, Gąbin 12:52, 
Trzebiatów 12:58, Bieczyno Pomorskie 13:04, Karcino 13:07, Kołobrzeg Stadion 13:18

Kołobrzeg 13:23 ~ 7 V-9 VI;
g = na odcinku Nowogard - Płoty

13:47 II
1

PR - R
88628

j  a  b  y

Żabowo 13:55, Płoty 14:04, Baszewice 14:25, Gryfice 14:31, Gąbin 14:42, Trzebiatów 14:47, Bieczyno 
Pomorskie 14:53, Karcino 14:57, Głowaczewo 15:01, Stary Borek 15:05, Kołobrzeg Stadion 15:11

Kołobrzeg 15:15 ~ 12 III-4 V 1-5 / 2 IV, 1 V, 3 V;

13:51 BUS PR - R
88628
g  j

Żabowo 14:02, Płoty 14:18 0   j   a   b   y, Baszewice 14:35, Gryfice 14:42, Gąbin 14:52, 
Trzebiatów 14:57, Bieczyno Pomorskie 15:03, Karcino 15:07, Głowaczewo 15:11, Stary Borek 15:15, 
Kołobrzeg Stadion 15:21 Kołobrzeg 15:25 
~ 7 V-8 VI 1-5 / 31 V;
g = na odcinku Nowogard - Płoty
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godzina
odjazdu
departure
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tor
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godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

14:30 II
1

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 14:35, Osina 14:39, Mosty 14:45, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:51, Goleniów 15:08, 
Kliniska 15:21, Szczecin Dąbie 15:30, Szczecin Zdroje 15:34 Szczecin Główny 15:47 
~ 11 III-6 V / 1 IV;

15:08 II
1

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 15:13, Osina 15:17, Mosty 15:23, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:29, Goleniów 15:49, 
Kliniska 15:59, Szczecin Dąbie 16:09, Szczecin Zdroje 16:15 Szczecin Główny 16:27 
~ 7 V-9 VI;

16:04 II
1

PR - R
88630

j  a  b  y

Żabowo 16:11, Płoty 16:22, Baszewice 16:29, Gryfice 16:36, Gąbin 16:46, Trzebiatów 16:51, Bieczyno 
Pomorskie 16:57, Karcino 17:01, Głowaczewo 17:05, Stary Borek 17:09, Kołobrzeg Stadion 17:15

Kołobrzeg 17:19 ~ 11 III-6 V / 1 IV;

16:20 BUS PR - R
88630
g  j

Żabowo 16:31, Płoty 16:47 0   j   a   b   y, Baszewice 17:06, Gryfice 17:13, Gąbin 17:23, 
Trzebiatów 17:29, Bieczyno Pomorskie 17:42, Karcino 17:46, Głowaczewo 17:50, Stary Borek 17:54, 
Kołobrzeg Stadion 18:00 Kołobrzeg 18:04 
~ 7 V-9 VI;
g = na odcinku Nowogard - Płoty

16:42 II
1

PR - R
88651
REGA

j  a  b  y

Wyszomierz 16:48, Osina 16:52, Mosty 16:57, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:03, Goleniów 17:21, 
Kliniska 17:32, Szczecin Dąbie 17:41, Szczecin Zdroje 17:45, Szczecin Port Centralny 17:53

Szczecin Główny 17:57 ~ 11 III-6 V;

17:12 II
1

PR - R
88651
REGA

j  a  b  y

Wyszomierz 17:17, Osina 17:21, Mosty 17:27, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:33, Goleniów 17:50, 
Kliniska 17:59, Szczecin Dąbie 18:10, Szczecin Zdroje 18:19, Szczecin Port Centralny 18:28

Szczecin Główny 18:32 ~ 7 V-9 VI;

18:01 II
1

PR - R
88632

j  a  b  y

Żabowo 18:08, Płoty 18:18, Baszewice 18:30, Gryfice 18:37, Gąbin 18:47, Trzebiatów 18:52, Bieczyno 
Pomorskie 18:58, Karcino 19:02, Głowaczewo 19:06, Stary Borek 19:10, Kołobrzeg Stadion 19:16

Kołobrzeg 19:20 ~ 11 III-6 V;

18:35 BUS PR - R
88632
g  j

Żabowo 18:46, Płoty 19:02 0   j   a   b   y, Baszewice 19:18, Gryfice 19:25, Gąbin 19:35, 
Trzebiatów 19:40, Bieczyno Pomorskie 19:46, Karcino 19:50, Głowaczewo 19:54, Stary Borek 19:58, 
Kołobrzeg Stadion 20:04 Kołobrzeg 20:09 
~ 7 V-9 VI;
g = na odcinku Nowogard - Płoty

18:41 II
1

PR - R
88653

POMERANIA
j  a  b  y

Wyszomierz 18:46, Osina 18:50, Mosty 18:56, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:02, Goleniów 19:19, 
Kliniska 19:29, Szczecin Dąbie 19:38, Szczecin Zdroje 19:42, Szczecin Port Centralny 19:50

Szczecin Główny 19:54 ~ 11 III-6 V;

18:46 I
3

PR - R
88653

POMERANIA
j  a  b  y

Wyszomierz 18:51, Osina 18:55, Mosty 19:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:07, Goleniów 19:24, 
Kliniska 19:35, Szczecin Dąbie 19:45, Szczecin Zdroje 19:49 Szczecin Główny 20:01 
~ 7 V-9 VI;

20:20 BUS PR - R
88634
g  j

Żabowo 20:31, Płoty 20:47 0   j   a   b   y, Baszewice 21:13, Gryfice 21:20, Gąbin 21:30, 
Trzebiatów 21:36, Bieczyno Pomorskie 21:42, Karcino 21:45, Głowaczewo 21:50, Stary Borek 21:53, 
Kołobrzeg Stadion 21:59 Kołobrzeg 22:04 
~ 7 V-9 VI 1-6 / 31 V;
g = na odcinku Nowogard - Płoty

20:22 II
1

PR - R
88634

j  a  b  y

Żabowo 20:29, Płoty 20:39, Baszewice 20:46, Gryfice 20:53, Gąbin 21:03, Trzebiatów 21:09, Bieczyno 
Pomorskie 21:15, Karcino 21:19, Głowaczewo 21:23, Stary Borek 21:27, Kołobrzeg Stadion 21:33

Kołobrzeg 21:37 ~ 12 III-5 V 1-6 / 2 IV, 1 V, 3 V;

22:03 II
1

PR - R
88636

j  a  b  y

Płoty 22:18, Gryfice 22:30, Trzebiatów 22:45, Kołobrzeg Stadion 23:02 Kołobrzeg 23:07 

~ 11 III-6 V 1-57;

22:07 BUS PR - R
88636
g  j

Płoty 22:33 0   j   a   b   y, Gryfice 22:54, Trzebiatów 23:09, Kołobrzeg Stadion 23:26

Kołobrzeg 23:30 ~ 7 V-8 VI 1-57;
g = na odcinku Nowogard - Płoty
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objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
g - zastępcza komunikacja autobusowa / rail 

replacement bus service
j - tylko 2 klasa / 2nd class seats only

a - wagon dostępny dla osób poruszających 
się na wózkach / wagon accessible to 
people moving on wheelchairs

b - wagon przystosowany do przewozu 
rowerów - liczba miejsc ograniczona / 
wagon adopted to the transport of 
bicycles – limited number of places

= - przewóz rowerów niemożliwy / carriage of
bicycles is not available

objaśnienia znaków / symbols
y - klimatyzacja / air conditioning

0 - zmiana usług na trasie pociągu / change 
services on the route

~ - terminy kursowania / days of operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.polregio.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased on each train, consistent with the 
terms specified by the carrier.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Carriers 
are responsible for commercial data of trains.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Infoline numbers to individual carriers:
PR - 703 20 20 20 (24h) opłata 1.29 zł/min. połączenia, 
realizator usługi Progress Plus S.C.  / 703 20 20 20 (24h) 
charge of PLN 1.29 gross/min. of each call, service provider: 
Progress Plus S.C. 
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Imię i nazwisko .......................................................................................  tel. ...............................................................  

ROZWIĄZANIE .................................................................................................................................................................
Kupon wraz z rozwiązaniem należy dostarczyć do redakcji. Spośród nadesłanych kuponów zostanie wyloso-

wana nagroda książka ufundowana przez Wydawnictwo Zapraszamy   pn-pt 8:00-18:00

Dewocjonalia - stoisko w sklepie

poleca
Różańce, 
Lichtarze

                Świece do chrztu, itp.

krZYŻÓWka Dziennika

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

Opiekunki  Niemcy
- Sprawdzone oferty! 
Tel. 91 506 55 55

KUPIĘ DREWNO
tartaczne

świerk, sosna, brzoza, topola

tel. 697 174 369

Sprzedam 
działkę 23 ar
pod warsztat lub inną 

działalność gospodarczą. 
Tel. 695 100 700 

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

SkUP 
kamienia polnego 
i porozbiórkowego 

604 164 710 

Pionowo:
1. studencka paczka
2. do pieczęci
3. żona Dziartadesa
4. Thomas, ang. pisarz z XVI w.
5. podręczny stolik na trunki
6. imię Sari, słynnej diwy operowej
7. miasto w Hiszpanii
8. imię męskie z 1 IX
9. dziurawiec kuchenny
10. ostatni film Gołębiewskiego
11. pulower lub blezer
12. potwierdzenie
13. wyżyna w południowej Saharze
14. miasto w Holandii (Brabancja Pn.)
15. ptaki z rzędu blaszkodziobych
16. okres dziejowy
17. matka Perseusza
18. dopływ Warty
19. Tomasz, przyjaciel A. Mickiewicza
20. bylina wodna
21. suwa się po sztagu
22. najdłuższa rzeka Europy
23. miasto i port w Peru
24. część gitary
25. szuja, kanalia
26. zaliczka na poczet należności
27. miasto w Birmie
28. błazen
29. ryba atlantycka
30. polski zespół rockowy

31. włoski port nad Adriatykiem w pobli-
żu San Marino
32. odmiana grusz masłówek
33. czujka
34. kalkulator Talesa
35. miejsce składania ofiar
36. niańka w Indiach
37. prawość
38. anion lub kation
39. nieprzyjazne demony dusz zmarłych 
w wierzeniach słowiańskich
40. przechowalnia ubrań
41. opera Leoncavalla
42. miasto włoskie
43. specjalista
44. błękitne płótno jedwabne
45. najcieńsza struna w skrzypcach
46. rzeka w utworze Miłosza
47. „Lemoniadowy ...”, film
48. część świątyni greckiej
49. dźwięk ostrzegawczy
50. faraon indyjski
51. sławny dyktator mody
52. postać biblijna
53. metoda planowania budowy dużych 
obiektów
54. wieść
55. d wykluczone
56. brytyjskie wojska lotnicze
57. lord

Poziomo:
58. foremna bryła kamienna
59. Salvador, słynny malarz
60. belka
61. świętuje 5 V
62. zwolennik skrajnych reform
63. amerykańska firma samochodowa
w koncernie Chryslera
64. dom szlachcica
65. dżuma XX wieku
66. państwo Sargona I
67. młotek
68. proces rozpuszczania skał przez 
wody
69. norweski grosz
70. brak wszelkich dźwięków, milczenie
71. model Renaulta
72. auto na oblodzonej szosie
73. Gillan, wokalista słynnej grupy Deep 
Purple
74. mityczny władca wiatrów
75. nad kominem
76. założyciel salezjanów
77. scjena
78. wśród markowych spodni
79. okrywa piszczel
80. miasto w pd. zach. Nigerii, ośrodek 
wydobycia złota
81. sok z liści aloesu
82. miasto w Gwatemalii
83. wyżłobienie

84. strzała do kuszy
85. inna nazwa Es
86. okrzyki żądające powtórzenia czegoś
87. John Emerich, 1834-1902, historyk 
angielski
88. zieleń na pustyni
89. kierunek filozoficzno-religijny w Chi-
nach
90. wtargnięcie, najazd
91. w tytule powieści I. Jurgielewiczowej
92. zmaza
93. cukierek z rulonika
94. termin filozofii chińskiej
95. front budowli
96. skała osadowa
97. interes
98. dzieli się na okresy
99. ze znaną stadniną
100. taniec dworski
101. orzeszek ziemny
102. japońska kobieta nurek
103. naczynie w kształcie cylindrycznej 
puszki
104. …Garfunkel, piosenkarz
105. 18. prezydent USA
106. stolica Baszkirii
107. miasto i port w Nowej Gwinei
108. starszy flisak na rzece

PODPOWIEDŹ: AJNSZTAJN, AKAD, ILO, 
IWNO, ODATIS, ZAZA

rozwiązanie krzyżówki dla do-
rosłych : Królestwo człowieka jest 
w nim

Pelagia Feliksiak, Maria  Sowińska, 
Halina Stefańska, Zdzisława Chocian, 
Cecylia Furmańczyk, Natalia Fur-
mańczyk, Jadwiga Patecka, Urszula 
Kaczmarek, Henryk Rosa, Olwia Fe-
liksiak, Paweł Rajszel, Justyna Gren-
da, Nikola Walaszczyk, Halina Ga-
lus, Zofia Perdek, Szymon Rybarczyk, 
Danuta Skowron, Chhristiana Syfert, 
Małgorzata Krawczyk, Liliana Pon-
cak, Jolanta Kozioł

Zwycięzcy prenumerata : Danuta 
Skowron, Henryk Rosa

GAZETY dla zwycięzców loso-
wania do odebrania w redakcji, ul. 
Boh. Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Nadia Grenda, Igor Grenda, Amel-

ka Walaszczyk, Basia Nowak, Madzia 
Skowrońska, Bartek Feliksiak, Julia 
Furmańczyk, Kacper Poncak, Tymon 
Józefiak

Zwycięzca: Kacper Poncak
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40

Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)

Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D

Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 

7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

regularna linia meTrO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna 
 Tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firma Usługowo- Handlowa adam Fedeńczak
Tel 91 39 26 925, 502 026 999

ND- SZCZeCIN 4:50(D), 5:55(E), 6:40(7), 6:55(D), 7:25(7), 7:50(D), 8:00(E), 8:20(7), 
8:35(D), 9:10(E,7), 10:05(E), 10:35(E,7), 11:31(D),  11:40(7), 12:10(E), 12:20(7), 
12:55(D,7), 13:10(D), 13:20(E,7), 14:05(D), 14:20(E,7), 15:40(D), 16:05(7), 16:20(E,7), 
16:50(D), 17:50(E,7), 18:20(E,7)
SZCZeCIN- ND 6:10(D), 7:30(E), 8:30(D,7), 9:00(7,R), 9:25(E), 10:05(D,7), 10:35(E,7), 
11:40(E), 12:10(D), 12:25(E,7), 13:20(7), 13:35(D), 13:50(E,7,R), 14:35(D), 14:50(E,7), 
15:15(D,7), 15:55(D), 16:15(6,7), 16:35(D), 17:40(D,7), 18:05(E,7,R), 19:15(D), 19:40(E,7), 
20:15(E,7)
ND- reSkO 6:30(S), 7:50(S), 10:10(7), 12:30(S), 14:30(S), 15:10(E), 19:15(E)
reSkO- ND 6:45(7,SZ), 7:10(S), 7:15(E,SZ), 8:30(S), 11:35(7,SZ), 13:00(S), 15:05(S), 
15:40(E,7,SZ)
GOlCZeWO- ND 7:10(S), 13:30(S), 14:45(S)
ND- GOlCZeWO 7:50(S), 14:15(S), 15:30(S)
ND- STarGarD 6:50(D), 10:15(D), 13:40(D)
STarGarD- ND 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
ND- DOBra- ŁOBeZ- PŁOTY- GrYFICe 6:00(D)
ND- SŁaJSINO- raDOWO- ŁOBeZ 6:35(D)
ŁOBeZ- DOBra- ND 15:00(D)
ŁOBeZ- SŁaJSINO- ND 15:35(D)

D- kursuje od pon. Do pt. Oprócz świąt
E- kursuje od pon. Do soboty oprócz świąt
S- kursuje w dni nauki szkolnej
R- kurs do Reska
SZ- kurs do Szczecina
6- kursuje w soboty
7- kursuje w niedziele

rOZkŁaD JaZDY BU SÓW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, 

rafał kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca
ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

rozkład jazdy komunikacji miejskiej
Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 7:05 8:05 11:10 12:15 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 7:06 8:06 11:11 12:16 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 7:08 8:08 11:13 12:18 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 7:09 8:10 11:14 12:19 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:11 8:12 11:16 12:21 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:12 8:14 11:17 12:22 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:13 8:15 11:18 12:23 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:15 8:17 11:20 12:25 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < < 8:18 < 12:27 < < 16:07 < <
10 Dworzec PKS < < < < < < < < < < <
11 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:16 8:19 11:21 12:29 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
12 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:17 8:20 11:22 12:30 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
13 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:18 8:21 11:23 12:31 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
14 ul. Ogrodowa < 6:20 < < 11:25 12:33 13:45 15:10 16:13 17:10 <
15 ul. Poniatowskiego < 6:21 < < 11:26 12:34 13:46 15:11 16:14 17:11 <
16 ul. Żeromskiego 5:42 6:22 7:20 8:23 11:27 12:35 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
17 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:23 7:21 8:24 11:28 12:36 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
18 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:24 7:22 8:25 11:29 12:37 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02
19 ul. Radosława 5:45 6:25 7:27 8:26 11:35 12:40 13:55 15:17 16:20 17:15 18:03

 OS. BEMA –  UL. KOŚCIUSZKI 36 -  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

z powrotem
POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 26 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:28 8:39 11:45 12:50 14:30 15:30 16:30 17:25 18:10
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:29 8:40 11:46 12:51 14:31 15:31 16:31 17:26 18:11
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:31 8:42 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:33 8:44 11:48 12:53 14:33 15:33 16:33 17:28 18:13
5 ul. Ogrodowa < 6:35 7:35 8:46 11:50 12:55 < 15:35 16:35 17:30 <
6 ul. Poniatowskiego < 6:36 7:36 8:47 11:51 12:56 < 15:36 16:36 17:31 <
7 ul. 700 Lecia 5:49 6:38 7:38 8:49 11:53 12:58 14:35 15:38 16:38 17:33 18:15
8 ul. 5-go Marca 5:51 6:40 7:40 8:51 11:55 13:00 14:37 15:40 16:40 17:35 18:17
9 ul. Kościuszki 36 5:53 6:42 7:42 8:53 11:57 13:02 14:39 15:42 16:42 17:37 18:19

10 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:43 7:43 8:54 11:58 13:03 14:40 15:43 16:43 17:38 18:20
11 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:44 7:44 8:55 11:59 13:04 14:41 15:44 16:44 17:39 18:21
12 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:45 7:45 8:56 12:00 13:05 14:42 15:45 16:45 17:40 18:22
13 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:46 7:46 8:57 12:01 13:06 14:43 15:46 16:46 17:41 18:23
14 ul. Bema 9 5:58 6:47 7:47 8:58 12:02 13:07 14:44 15:47 16:47 17:42 18:24
15 Osiedle Bema 5:59 6:48 7:48 8:59 12:03 13:11 14:45 15:48 16:48 17:43 18:25

OBJAŚNIENIA:

 UL. RADOSŁAWA –  UL. KOŚCIUSZKI 36 –   OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM
SZ 25

1
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

 DWORZEC PKS – OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM
SZ 25

1
E, F

1 Osiedle Bema 9:00
2 ul. Bema 1 9:01
3 ul. Armii Krajowej 17 9:03
4 ul. Kościuszki 36 9:04
5 ul. Wojska Polskiego 4 9:05
6 ul. Kościelna 9:06
7 Dworzec PKS 9:08

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

LP Dworce i przystanki

 OS. BEMA –  DWORZEC PKS

OS. Bema – Ul. kOŚCIUSZkI 36 - Ul. raDOSŁaWa

Ul. raDOSŁaWa – Ul. kOŚCIUSZkI 36  - OS. Bema

DWOrZeC PkS - OS. Bema OS. Bema - DWOrZeC PkS

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
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FIRMA JOGA  •  ul. Górna 4  •  72-200 Nowogard  
 Tel./Fax 91 39 25 501  •  695 100 700  •  695 400 600

Wyposaż swój dom w OKNA PCV 
o najwyższym standarcie światowym, 

dzięki którym obniżysz koszty ogrzewania
z profilu 

ALPHALINE  
profil 6 komorowy w kl. A
z wkładem termicznym 
i uszczelką środkową 
gwarantującą doskonałą 
szczelność

Do produkcji okien 

nie stosujemy pro�lii

z recyklingu !!!

i wysokiej jakości
OKUCIA MACO

Ponad 22 lat doświadczenia w produkcji okien. ZAUFAJ specjalistom! 

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

r e k l a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

PIASEK, PIASEK PRZESIEWANY, 
ŻWIR, CZARNOZIEM, POSPÓŁKĘ 

 ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 265 607
792 707 943
z dowozem do Klienta

 

Kancelaria 
Radcy Prawnego  
r.pr. Agnieszka Warian  

 
ul. Wojska Polskiego 3  

I piętro  pok. 117   
Nowogard  

czynne pn-pt od 9 do 17 
 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  

po wcześniejszym umówieniu 
telefonicznym 

Kancelaria udziela 
 bezpłatnych porad prawnych 

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

r e k l a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789
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POLSKI WYDAWCA

Burzliwie w Słajsinie3 mln w beton
M. Gach z Osiny 
laureatem!

Uwaga zmiany 
funkcjonowania 
KANCELARII 

RADOSŁAW GÓRSKI 
Dyżury w Nowogardzie 

odbywają się w kancelarii 
przy ul. 700 lecia 24/5 

w każdy wtorek i czwartek 
od 17.00 do 20.00, 

a w innych godzinach i terminach 
po telefonicznym uzgodnieniu. 

nowy nr tel. do biura w Nowogardzie: 
+48 91 578 49 01; +48 600 071 236

Czego się 
boją w 
ratuszu

W Ostrzycy  
nie chcą fermy kur

Uwaga najbliższe 
bezpłatne porady 
prawne w piątek

godz. 13.30-15.30
w redakcji ul. Boh. Warszawy 7A

(informujemy, że godziny dyżurów radcy 
prawnego mogą ulegać zmianom)

 s. 3

 s. 3

Wybory w R XXI 

 s. 2

OGłOSzenIe

OGłOSzenIe

Śmigiel Ryszard

ŚR

KOMPLEKSOWE  USŁUGI
& ŚMIGIEL

Zakład Kamieniarski
- Nagrobki - Grobowce - Parapety - Schody

Kwiaciarnia
- Znicze - Kwiaty - Wiązanki - Wieńce

Tel. 601 595 069, 91 392 18 14
     e-mail: puhp.smigiel@wp.pl
   www.kamieniarstwo-smigiel.pl

Korzystając z naszych usług pogrzebowych zyskasz
-10%  RABATU  NA  USŁUGI  KAMIENIARSKIE

UL. CMENTARNA 3,  72-200 NOWOGARD

       Usługi Pogrzebowe 
        Grzegorz Śmigiel
- Trumny - Urny - Ekshumacje - Przewozy
         Obudowy - Krzyże - Tabliczki

Kontakt całodobowy: 693 230 190
      e-mail: memoris.zp@o2.pl
            www.memoris.eu

foto: UM Nowogard

50 lat małżeństwa

Dyktando Uniwersyteckie
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   Kronika policyjna
09/05/2018
godzina 06:56
Nowogard skrzyżowanie ul. Ko-

ściuszki, z ulicą Armii Krajowej
Patrol OPI KP Nowogard pod-

czas patrolowania ul. Kościuszki 
na skrzyżowaniu z ul. Armii Kra-
jowej natrafił na kolizję drogo-
wą, jadący od ul. Armii Krajowej 
w stronę centrum miasta pojazd 
Mitsubishi Galant, zam. Nowo-
gard, lat 30 został uderzony przez 
skręcający z ul. Armii Krajowej w 
ul. Kosciuszki pojazd marki Audi, 
który nie ustąpił mu pierwszeń-
stwa przejazdu.Sprawca kolizji z 
Audii, ukarany mandatem kar-
nym, zam. Nowogard lat 30.

godzina 06:56
miejsce: Nowogard skrzyżowa-

nie ul. Kościuszki, z ulicą Armii 

Krajowej
Patrol OPI KP Nowogard  za-

trzymał Norberta Ż. Lat 42, zam. 
Pow. Goleniowski, poszukiwane-
go do ustalenia miejsca pobytu.

godzina 23:06
miejsce: Nowogard, ul. Banko-

wa Patrol OPI KP Nowogard pod-
czas patrolowania ujawnił kieru-
jącego pojazdem marki VW Golf , 
Karola. W. lat 25, znajdującego się 
pod wpływem środka odurzające-
go.Zatrzymano prawo jazdy. Po-
stępowanie prowadzi KP Nowo-
gard.

10/05/2018
godzina  07:08
miejsce: Nowogard ul. Lubo-

szan Patrol OPI KP Nowogard za-
trzymał Jakuba U. lat 26 zam. No-
wogard, poszukiwanego celem 

doprowadzenia do szpitala decy-
zją Sądu Rejonowego w Golenio-
wie.

godzina 10:56
miejsce: Nowogard , Jarchlino
Patrol OPI KP Nowogard za-

trzymał Beatę R. lat 39, zam., No-
wogard pow. Goleniów, na pod-
stawie nakazu doprowadzenia 
wydanego przez Sąd Rejonowy w 
Goleniowie.

godzina 11:24
miejsce: Nowogard, Jarchlino
Patrol OPI KP Nowogard za-

trzymał Wiolettę.R. lat 36, zam.  
Nowogard Pow. Goleniów,na 
podstawie nakazu doprowadzenia 
wydanego przez Sąd Rejonowy w 
Goleniowie.

KPP Goleniów

Strażacy obchodzili swoje święto 

Nowy sztandar, 
awanse i odznaczenia 
Dnia 12 maja 2018 r., odbyło się wyjątkowe święto dla stra-
żaków. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Po-
żarnej w Goleniowie, podczas Powiatowych Obchodów 
Dnia Strażaka nadany został sztandar. Wręczono też odzna-
czenia i awanse służbowe dla strażaków, w tym kilku z No-
wogardu i Osiny. 

Obchody Powiatowych Dni 
Strażaka z uroczystym wręcze-
niem sztandaru rozpoczęły się 
Mszą koncelebrowaną w koście-
le pw. Św. Katarzyny, skąd w ko-
rowodzie złożonym z samocho-
dów oraz pododdziałów pożar-
niczych w towarzystwie Orkie-
stry Dętej Wood and Brass Band 
oraz zaproszonych gości uda-
no się przed siedzibę Komendy 
Powiatowej PSP, gdzie odbył się 
apel.

Apel rozpoczął się od wręcze-
nia sztandaru, podczas którego 
wszystkie osoby zaangażowane 
w ufundowanie sztandaru wbiły 
pamiątkowe gwoździe w drze-
wiec sztandaru. Za nim to nastą-
piło Przewodniczący Społeczne-
go Komitetu Fundacji Sztandaru  
Tomasz Kulinicz – Starosta Go-
leniowski przekazał na ręce Za-
chodniopomorskiego Komen-
danta Wojewódzkiego Państwo-
wej Straży Pożarnej st. bryg. Jac-
ka Staśkiewicza ufundowany 
sztandar, który uroczyście wrę-
czony został Komendantowi Po-
wiatowemu Państwowej Straży 
Pożarnej st. bryg. Arkadiuszowi 
Skrzypczakowi. Wśród fundato-
rów sztandaru był m.in. mini-
ster Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji, władze samorządo-
we z tereny powiatu, dowódz-
two PSP z regionu i kraju,  a tak-
że wielu lokalnych przedsiębior-
ców. 

W dalszej części uroczysto-
ści wręczone zostały odznacze-
nia i nominacje na wyższe stop-
nie służbowe. Na zakończenie 

odczytany został list gratula-
cyjny Sekretarza Stanu w Mini-
sterstwie Spraw Wewnętrznych i 
Administracji Jarosława Zieliń-
skiego, po czym nastąpiły oko-
licznościowe przemówienia.

Uroczystość zakończyła się 
przemarszem pododdziałów 
pożarniczych złożonych z Kom-
pani Honorowej Ochotniczych 
Straży Pożarnych Powiatu Go-
leniowskiego pod dowództwem, 
dh Dariusza Schachta oraz pod-
oddziału złożonego z pracow-
ników Komendy Powiatowej 
PSP w Goleniowie pod dowódz-
twem mł. bryg. Jana Glanca przy 
akompaniamencie Orkiestry 
Dętej Wood and Brass Band.

Poniżej lista odznaczonych 
i wyróżnionych strażaków po-
chodzących z Nowogardu i Osi-
ny. Wszystkim gratulujemy 
awansów i życzymy tyle powro-
tów ile wyjazdów. 

Opr. MS
Zdjęcia: Krzysztof Skrzypczak; 

Goleniowska Fotografia 
Ratownicza: Maciej Adaszewski i 

Patryk Niedźwiecki

Nominowani:
Na stopień OGNIOMISTRZA:
mł. ogn. BARBACKI Roman
mł. ogn. GARŁO Błażej
Na stopień MŁODSZEGO 

OGNIOMISTRZA:
st. sekc. MĄDROWSKI Dominik
Na stopień STARSZEGO SEKCYJ-

NEGO:
sekc. KARCZEWSKI Adam
sekc. TYLMANOWSKI Tomasz
sekc. KWIECIEŃ Mariusz

Czego boją się w ratuszu? 
Od trzech miesięcy gmina zwleka, aby udostępnić redakcji DN umowy cywilno-prawne, ja-
kie miasto podpisuje z prywatnymi podmiotami. Problemy stwarza się również, kiedy DN 
wnioskuje o ujawnienie zleceń, jakie otrzymała od miasta firma KUGA. Czyżby „ratusz” 
miał obawy przed ujawnieniem tych informacji? Jeśli tak- to dlaczego?

W dniu 25 stycznia, redaktor na-
czelny DN wystąpił z wnioskiem o 
udostępnienie zestawienia wszyst-
kich umów cywilno-prawnych, ja-
kie w roku 2017 (oraz do 25 stycz-
nia 2018) podpisano z prywatnymi 
firmami. Chodzi o umowy zlecenia 
lub o dzieło na drobne prace czy do-
stawy materiałów, jakie realizowane 
są przez podmioty zewnętrzne, a ja-
kie gmina zawiera „z wolnej ręki” z 
pominięciem procedur przetargo-
wych. 7 lutego, a więc po trzech ty-
godniach, (choć na odpowiedź jest 
zwykle 14 dni) zastępca burmistrza 
„wzywa” redaktora naczelnego DN, 
by ten wykazał, że uzyskanie wnio-
skowanych informacji jest „szcze-
gólnie istotne dla interesu społecz-
nego”. Redaktor naczelny DN od-
pisuje, że media zawsze występu-
ją o ujawnienie informacji publicz-
nych w interesie publicznym, a nie 
prywatnym. Same zaś informacje, o 
jakich udostępnienie redakcja wno-
si dotyczą wydatków, jakie gmina 
ponosi z publicznych pieniędzy- o 
tym, jak i na co te środki są wyda-
wane ma, więc prawo wiedzieć każ-
dy obywatel. Po naszej odpowie-
dzi wiceburmistrz Krzysztof Kolib-
ski wysyła do nas kolejne pismo- 
tym razem pytając, czy wystarczy, 
jak urząd udostępni nam umowy w 
celu wykonania fotokopii-, co sami 

zasugerowaliśmy, chcąc oszczędzić 
czasu i pieniędzy na przygotowa-
nie ksera. Tak sformułowaną odpo-
wiedź wysyłamy do UM 9 marca, od 
tego czasu w temacie… cisza. Bur-
mistrz ani jego zastępca nie wyzna-
czyli terminu udostępnienia umów, 
o które wnioskowaliśmy. Co takie-
go jest w tych umowach, czego oba-
wia się ujawniać kierownictwo gmi-
ny na czele z burmistrzem miasta?  

To już nie pierwszy raz, kiedy 
próbuje się nas „zniechęcić” do wy-
konania rzetelnej pracy dziennikar-
skiej w kwestii ważnych tematów z 
punktu widzenia transparentności 
życia publicznego, co jest głównym 
zadaniem prasy. Metody stosowane 
są różne - a to brak odpowiedzi na 
pytania, a to odpowiedź odmowna, 
a to właśnie próby odwlekania jej 
udzielenia. Kolejny przykład- bar-
dzo proszę. W ostatnim czasie ujaw-
niliśmy skandaliczne informacje 
dotyczące ilości zleceń, jakie otrzy-
muje firma KUGA i to w większości 
z pominięciem procedury przetar-
gowej. Tylko w latach 2011 do po-
łowy 2014 miasto zleciło tej firmie 
ponad 170 większych i mniejszych 
prac remontowo-konserwatorskich 
na kwotę ok. 3 mln zł! W tej spra-
wie radni przyjęli za zasadną skar-
gę, jaką złożyło dwóch przedsię-
biorców z Nowogardu: Marek Ant-

czak i Waldemar Puszcz. Radni za-
powiadają także złożenie zawiado-
mienia do prokuratury. Ich zdaniem 
w sprawie powinno zostać przepro-
wadzone śledztwo. Do tej pory po-
znaliśmy jednak ilość zleceń, jakie 
firma otrzymała do połowy 2014 
roku.  Jak wiadomo firma i po tym 
okresie bardzo często wykonywała 
przeróżne roboty na zlecenie bur-
mistrza, o czym można było prze-
czytać choćby na oficjalnej stronie 
miasta. Dlatego z wnioskiem o udo-
stępnienie tych informacji redak-
cja występuje już w dniu 26 kwiet-
nia. Wczoraj tj. 14 maja otrzymuje-
my drogą mailową „wezwanie” do 
wykazania, czy uzyskanie informa-
cji publicznej w tym zakresie przez 
naszą redakcję jest szczególnie istot-
ne dla interesu społecznego (SIC!). 
To, że jest to sprawa oczywista- tak 
jak to, że przysyłanie tego typu pism 
to tylko próba działania na zwłokę 
i utrudnianie wykonywania ustawo-
wych obowiązków przez nas, jako 
prasę. Wierzymy bynajmniej, że nie 
jest to kwestia strachu przed ujaw-
nieniem opinii publicznej danych, o 
które wnosimy. To jednak znaczenia 
większego nie ma, bo jak to mówią: 
„co się odwlecze, to nie uciecze”. Je-
steśmy, jako prasa, cierpliwi. 

Marcin Simiński 

W TYCH DnIACH ODeSzLI DO WIeCznOŚCI

Pelagia Kośmider: lat 84, zmarła 10.05.2018r., pogrzeb odbył się 12.05.2018 r., na cmentarzu 
 w Nowogardzie.
Ryszard Wyczkowski: lat 64, zmarł 12.05.2018r., pogrzeb odbył się 14.05.2018 r., na cmentarzu 
w Nowogardzie.

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

Wśród awansowanych strażaków nie zabrakło tych służących w Nowogardzie
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MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

R e K L A M A
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

OGłOSzenIe

BADAnIA 
PSYCHOLOGICzne  

DLA KIEROWCÓW 
kat. C, C+E i D. 

Tel. 794 669 811

SPRząTAnIe: 
biuro – mieszkanie 

– domy – tereny zielone, 
ogrody. 

Tel. 601 544 530 

Auto naprawa
ul. Wojska Polskiego 13 

Tel. 662 091 018 
505 43 23 46

Czy drób podzieli los norek? 

Ostrzyca mówi „nie” dla kurników
Mieszkańcy Ostrzycy nie chcą na swoim terenie fermy drobiu. Tak zdecydowali podczas głosowania, które odbyło się w minioną niedzielę, w wiejskiej świe-
tlicy. Ogromny zakład planuje we wsi wybudować firma Drobimex. 

Głosowanie w sprawie wyrażenie zgody dla budowy fermy kur w Ostrzycy

O sprawie informowaliśmy już 
kilka tygodni temu. Jak potwier-
dzono nam w Urzędzie Miejskim 
w Nowogardzie, firma Drobimex 
już w roku 2013 uzyskała w gmi-
nie decyzję o warunkach zabudo-
wy dla inwestycji polegającej na 
budowie fermy drobiu dla maksy-
malnie 6 tys. sztuk zwierząt wraz 
z niezbędną infrastrukturą w ob-
rębie Ostrzycy. Zgodnie z tym do-
kumentem powstać mają 4 pawilo-
ny produkcyjne (kurniki), kilka si-
losów paszowych, zbiorniki na od-
chody i cała infrastruktura tech-
niczna oraz drogowa. 

Wcześniej firma planowała też 
budowę fermy w Dąbrowie, ale 
tam spotkała się od razu ze sprzeci-
wem mieszkańców- poinformował 
nas Zbigniew Florkowski, sołtys 
wsi. Wszystko wskazuje na to, że 
firma niechętnie też będzie przy-
jęta przez mieszkańców Ostrzycy. 
W minioną niedzielę (13 maja), 
o godz. 18.00 w świetlicy wiej-
skiej odbyło się zebranie, zwołane 
przez sołtysa wsi- Annę Borowiec-

ką. Mimo, że Drobimex ma już od 
2013 roku warunki zabudowy na 
fermę, dopiero teraz mieszkańcy- 
właściciele przyległych do dział-
ki, na której ma powstać ogromna 
ferma, pól otrzymali zawiadomie-
nie o możliwości wypowiedzenia 
się na temat inwestycji. Niedawno 
też w bliskiej okolicy działki plano-
wanej pod inwestycję wybudowa-
no nowe przyłącze elektryczne. 

Na zebranie przybyło niewiele, 
bo zaledwie 20 mieszkańców. Za-
nim podjęto uchwałę wyrażającą 
zdanie na temat fermy, odbyła się 
krótka dyskusja. Zdania mieszkań-
ców były podzielone. 

- Nie chcieliśmy fermy norek, nie 
chcieliśmy wiatraków, to musimy 
być konsekwentni w stosunku do 
fermy drobiu, skoro chcemy zacho-
wać ekologiczny charakter naszej 
wsi- mówiła sołtys wsi. 

Z sali padały jednak głosy, że o 
samej inwestycji niewiele wiado-
mo, toteż trudno podjąć decyzję. 
Niemniej mieszkańcy zgodzili się, 
co do jednego - planowana przez 

Drobimex ferma to zakład prze-
mysłowy, mający niewiele wspól-
nego z tradycyjnym rolnictwem. 
Wyrazili też obawy przed natę-
żeniem ruchu ciężkich samocho-
dów, jakie będą jeździć na fermę, 
choćby wożąc paszę, czy transpor-
ty zwierząt. 

Ostatecznie w głosowaniu nad 
uchwałą wyrażającą opinię, co 
do planowanej budowy zakładu, 

większość wyraziła swój sprzeciw 
(10 głosów), 8 osób było za bu-
dową, a 2 się wstrzymały.  Zgod-
nie z wolą mieszkańców wkrótce 
w Ostrzycy ma zostać zwołane ze-
branie, na które obok władz mia-
sta, zaproszony ma być też inwe-
stor. Ludzie chcą, bowiem dowie-
dzieć się szczegółów na temat pla-
nowanej budowy. 

Warto dodać, że już kilka lat 
temu mieszkańcy Ostrzycy przy-

jęli uchwałę wyrażając sprzeciw 
wobec planowania na terenie ich 
miejscowości przemysłowych za-
kładów rolnych. Stało się tak przy 
okazji protestów wobec planów 
budowy w sąsiedztwie wsi fermy 
norek- inwestor wobec gremialne-
go sprzeciwu mieszkańców sołec-
twa (oraz pobliskich wsi, jak choć-
by Sąpolnicy) ostatecznie wycofał 
się z tego pomysłu. 

MS

Za tymi pastwiskami, na polu w pobliżu gospodarstwa agrotyrystycznego, ma po-
wstać ogromny zakład produkujący brojlery

Medale na 50- lecie od Prezydenta RP
W ubiegły piątek odbyła się w restauracji Przystań wyjątkowa uroczystość. W jej  trakcie  
Medale Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przyznane przez  Prezydenta RP z okazji  50 – 
lecia zawarcia związku małżeńskiego otrzymały następujące małżeństwa: 

 Balbusowie Janina i Ste-
fan, Biernaccy Teresa i Je-
rzy, Czarneccy Zofia i Ta-
deusz, Czarnowscy Regi-
na i Andrzej, Dębiccy Sta-
nisława i Kazimierz, Gor-
tatowie Maria i Jerzy, Jac-
niaccy Zofia i Konstan-
ty, Jurkowie Janina i Fran-
ciszek, Kazubowie Alicja i 
Stanisław, Kałuża Wiesła-
wa, Kolibscy Bożena i Jan, 
Kornaccy Wera i Bolesław, 
Krawczykowie Marianna i 
Jan, Krystkiewiczowie Te-
resa i Jan, Lipcowie He-
lena i Marian, Ługowscy 
Anna i Adam, Maciągowie 
Krystyna i Zbigniew, Mu-
chowie Bogumiła i Hen-
ryk, Owsińscy Janina i Jan, 
Podlesiowie Marianna i 
Jan, Puchowie Seweryna i 
Zenon, Rokoszowie Kry-
styna i Tadeusz, Rybkowie 

Zenona i Michał, Rybar-
czykowie Irena i Ryszard, 
Sudomierscy Krystyna i 

Marian, Śmigielscy Elżbie-
ta i Jan oraz Woźniakowie 
Krystyna i Aleksander. 
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Po co komu to dobrodziejstwo

3 mln wrzucane w beton    
Ścieżka wokół jeziora za 3 mln złotych to inwestycja, która nie budzi wątpliwości tylko wtedy, gdy się unika odpowiedzi na podstawowe pytania, rodzące 
się w wyniku zastanowienia  nad sensownością  zamieniania na utwardzony trakt  naturalnego i drożnego szlaku  prowadzącego obecnie przez Sarni Las, 
czyli obszar szczególnie chroniony ze względu na walory przyrodnicze.   

W ostatnich tygodniach opinia 
publiczna została poinformowa-
na o rozpoczęciu inwestycji wy-
konywania ścieżki rowerowej wo-
kół nowogardzkiego jeziora, w 
związku z otrzymaniem na ten cel 
finansowania z Urzędu Marszał-
kowskiego.  Sensowność tej inwe-
stycji należy rozważać w świetle 
odpowiedzi na kilka pytań, któ-
rych postawienia domaga się tzw. 
zdrowy rozsadek. 

- Pyt 1 - Czy aktualnie nie ist-
nieje ścieżka umożliwiająca rekre-
acyjny ruch pieszo rowerowy wo-
kół nowogardzkiego jeziora? 

Odp. Ścieżka taka istnieje i jest 
chwalona ze względu na swoje 
wszechstronne walory przez oso-
by z niej korzystające - tylko w kil-
ku miejscach należałoby poprawić 
nawierzchnię - mówi nam jedna 
ze spacerowiczek, którą na ścieżce 
spotykamy w ostatnią niedzielę. 

-Pyt 2- Dlaczego ścieżka leśna 
naturalnie utwardzona nie po-
winna być zamieniana na taką o 

sztucznym i twardym podłożu?
Odp. Z kilku powodów a jeden 

z nich to powody zdrowotne - na 
asfalcie biegamy dużo szybciej niż 
w lesie, używamy również mniej-
szej ilości mięśni, które w dodat-
ku pracują intensywniej.  W celu 
utrzymania odpowiedniego ryt-
mu i stabilizacji, nasz organizm 
angażuje większą ilość mięśni 
chodzi o koordynację i czucie głę-
bokie- mówi ekspert dr Elżbieta 
Witek- Piotrowska, - nie biegajmy 
więc wyłącznie po utwardzonych 
nawierzchniach. W mieście nie 
brakuje parków, leśnych skwerów, 
czy innych, tylko lekko utwardzo-
nych dróg, po których możemy 
biegać, więc wykorzystujmy je  i 
w miarę możliwości poruszajmy 
się właśnie po nich. … Po pierw-
sze, nasze mięśnie będą pracować 
na różnych powierzchniach i w ła-
twy sposób wprowadzamy uroz-
maicenie w trakcie naszych tre-
ningów. Po drugie, park czy las 
od razu funduje nam bezpłatnie 

zmianę otoczenia. Jesteśmy bli-
żej natury, możemy łatwiej wpro-
wadzić zabawy biegowe, w trakcie 
których przyśpieszamy i zwalnia-
my pomiędzy drzewami, omijamy 
korzenie i uważamy na błoto  po 
deszczu…. Inny ekspert, dr  Jacek 
Małecki, mówi na ten temat tak- 
udowodniono, iż regularne, dłu-
godystansowe bieganie po twar-
dym terenie (asfalt, beton) może 
zwiększać ryzyko wystąpienia zła-
mań zmęczeniowych …

- Pyt 3-  Czy planowana ścieżka 
może  naruszyć unikalny ekosys-
tem wokół  jeziorny? 

Odp. Oczywiście tak, każde 
działania „urbanizujące” brzegi 
jeziora i tereny nad brzegowe taki 
ekosystem naruszają, ponieważ 
zakłócają jego główną funkcję, 
czyli bycie ostoją dla fauny i flo-
ry. O szczegółach bogactwa świa-
ta zwierzęco- roślinnego Sarniego 
Lasu i jeziora pisaliśmy wyczerpu-
jąco kilka tygodni temu. 

- Pyt 4-  Czy planowana u nas  
ścieżka wokół jeziora ma inne 
funkcje poza rekreacyjno- spor-
towymi?  

Odp. Nie. Na zasadniczym od-
cinku swej długości ma tylko ta-
kie rekreacyjno- sportowe funk-
cje. Funkcje komunikacyjne, poza 
odcinkami w obrębie zabudowy 
miejskiej, tutaj nie istnieją.  

- Pyt 5- Czy w Nowogardzie 
są pilniejsze potrzeby w zakresie 
ścieżek rowerowych. 

Odp. Oczywiście, że tak. Po 
pierwsze brakuje ścieżek rowero-
wych bardzo ważnych ze wzglę-
dów komunikacyjnych i zwłasz-
cza bezpieczeństwa pieszych i ro-

werzystów.  Nie mamy więc ście-
żek rowerowych na drogach pro-
wadzących wzdłuż głównych ulic 
wyjazdowych z miasta do po-
bliskich miejscowości Warnko-
wa, Karska, Długołęki, Radosła-
wia, Kulic, Wierzbięcina czy Woj-
cieszyna. Istnieje tylko zaczęta 
jeszcze za Ziemby ścieżka do Ol-
chowa (dokładnie do wiaduktu). 
Nie mamy też traktów dla rowe-
rów wewnątrz miasta, poza wy-
konaną jeszcze za Ziemby ścież-
ką wzdłuż ulicy Boh Warszawy, i 
traktem pod murami odziedziczo-
nym jeszcze po komunie. 

- Pyt 6- Dlaczego więc nie bu-
duje się w/w ścieżek w pierwszej 
(oczywistej|) kolejności?

Odp. O to należałoby spytać 
burmistrz, który na dofinasowa-
nie tych ważnych dla bezpieczeń-
stwa traktów nawet nie wystąpił 
o dofinansowanie, jednocześnie 
składając wniosek o ścieżkę wo-
kół jeziora. Warto przy tym zoba-

czyć, co robi się w tym temacie w 
innych miastach, gdzie wykonu-
je się dziesiątki kilometrów ko-
munikacyjnych traktów rowero-
wych. Te miasta to chociażby Go-
leniów, Stargard nie wspomina-
jąc o Szczecinie i Koszalinie, gdzie 
wykonano olbrzymią infrastruk-
turę pod rower miejski.  

Żeby nie zanudzać na tym koń-
czę, choć można byłoby odpowie-
dzi mocno rozwinąć.  Na samym 
końcu postawię tylko jeszcze jed-
no pytanie - dlaczego niektórzy 
pieją z zachwytu nad budowaną 
za 3 miliony złotych utwardzo-
ną sztucznie ścieżką wokół jezio-
ra. Wydaje się dlatego, że nie sta-
wiają sobie powyższych pytań i, co 
jest tego konsekwencją, nie starają 
się znaleźć na nie odpowiedzi. Po-
dobnie jak pytań tych nie stawia 
sobie główny organizator tego do-
brodziejstwa, czyli burmistrz No-
wogardu.

sm 

Prezydent Koszalina na zdjęciu dba aby rowerem można było jeździć bezpiecznie 
po mieście i w tym celu buduje kolejne trasy dla roweru miejskiego

Nowogardzka ścieżka wokół jeziora w obszarze zabudowanym jest już dawno 
utwardzona

zesłanie Ducha Świętego w Wojcieszynie 

Pierwsza Msza św. w nowym kościele 
W najbliższą niedzielę 20 

maja, w Święto Zesłania Du-
cha Świętego – zwane „Zie-
lonymi Świątkami” w budo-
wanym kościele w Wojcie-
szynie, o godz. 12: 30 odbę-
dzie się pierwsza Msza św.. 
W imieniu mieszkańców wsi, 
inicjatorów budowy świąty-
ni, a także kapłanów z parafii 
pw. Wniebowzięcia NMP w 
Nowogardzie zapraszamy do 
wspólnej modlitwy. 

Red. 

Opiekun/ka Osób Starszych w Niemczech 
Legalna praca, bardzo atrakcyjne zarobki, ZUS od śr. krajowej. 

Nie znasz j. niemieckiego? 
Zapisz się kurs w Szczecinie – bez kosztów! 

Tel. 517 175 599

Uwaga Wędkarze! 
Zarząd Koła Miejsko-Gminnego nr 36 

w Nowogardzie zaprasza członków koła na 
zawody wędkarskie spławikowe, które 

odbędą się dnia 20.05.2018r.  na jeziorze 
w Nowogardzie. Zbiórka przy restauracji 
„Neptun” o godz. 7.00 zapisy w sklepie

 wędkarz do dnia 18.05.18r. Startowe – 5 
zł. Liczba miejsc ograniczona. Zarząd

OGłOSzenIe

Jeszcze w listopadzie zeszłego roku kościół wyglądał jak na zdjęciu- teraz jest 
już cały zadaszony, a  już w najbliższą niedzielę odbędzie się tutaj msza św
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"Każdy człowiek, nawet najskromniejszy,
zostawia ślad po sobie,
jego życie zahacza o przeszłość i sięga w przyszłość..."

Serdeczne podziękowania dla
pracowników personelu medycznego,

lekarzy, pielęgniarek za profesjonalną opiekę
 lekarską oraz koleżankom i przyjaciołom za wsparcie, słowa 
otuchy i udział w ostatniej drodze Naszej Kochanej Mamusi 

Śp. Pelagi Kośmider
dziękujemy

Ewa i Jurek Radel

"Umiera się nie dlatego
by przestać żyć,
lecz po to, by żyć inaczej”

Serdeczne podziękowania
dla znajomych, przyjaciół, sąsiadów

i wszystkich, którzy uczestniczyli
 w ostatniej drodze

Naszej Kochanej Mamusi

Śp. Pelagi Kośmider
Składa 

pogrążona w smutku
Rodzina

Po burzliwych obradach, Bielida nadal zostaje w Słajsinie

Głosowali, ale znów nie wybrali 
Po raz drugi nie udało się wybrać nowego przewodniczącego Zarządu RXXI w Słajsinie, który miałby zastąpić dotychczasowego szefa Związku - Antonie-
go Bielidę. Kandydatów było tym razem dwoje, ale znów żaden z nich nie uzyskał wymaganej większości głosów. Dyskusja w czasie Walnego Zgromadze-
nia była chwilami dość emocjonująca, na koniec doszło nawet do ostrej wymiany zdań.  

Wybory odbyły się 11 maja, 
na terenie zakładu w Słajsi-
nie. Zjazd delegatów otworzył 
przewodniczący Zgromadzenia 
RXXI Andrzej Szczygieł (bur-
mistrz Gryfic). Już na samym 
początku poinformował, że 
ustępujący zarząd rekomendu-
je na stanowisko nowego prze-
wodniczącego RXXI Zbigniewa 
Ptaka- burmistrza Drawska Po-
morskiego, któremu w lipcu ze-
szłego roku prokuratura posta-
wiła zarzut przekroczenia upra-
wień w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych lub osobistych. Z. 
Ptak wyraził zgodę na kandydo-
wanie, po czym zabrał głos, od-
nosząc się również do ciążących 
na nim zarzutów, sugerując, że 
mają one naturę „polityczną”. 

- Macie dobrą okazję na przej-
ście suchą stopą do funkcjono-
wania związku już w nowych re-
aliach, czyli po wyborach samo-
rządowych mówił Z. Ptak, i do-
dał: - W roku ubiegłym posta-
wiono mi zarzuty i od tamtej 
pory nawet nie wiem, co dzieje 
się w mojej sprawie. Dotyczy ona 
umorzenia podatków, taka sytu-
acja może spotkać każdego z nas.  
Barbara Michalska, wiceprezy-
dent Świnoujścia dopytywała, 
czy Z. Ptak w związku z zarzuta-
mi może pełnić funkcje publicz-
ne- burmistrz Drawska Pom. po-
wiedział, że może, co miał mu 
potwierdzić na piśmie wojewo-
da. Oprócz Z. Ptaka zgłoszono 
jeszcze jednego kandydata- Jo-
lantę Kamińską -Borak, byłą już 
dyrektor Regionalnego Zakładu 
Gospodarki Odpadami w Słaj-
sinie (o tym niżej). - Nie moż-
na patrzeć na funkcjonowanie 
zakładu w krótkiej perspektywie 
czasu, czyli do wyborów. Jeśli po-
wstanie nowy Zarząd, powinien 
pochylić się nad trudną sytuację 
w gospodarce odpadami, trzeba 
zrobić przegląd stanowisk, przy-
gotować się do nowych wyzwań, 

jakie stawiają przed nami wyma-
gania prawne i organizacyjne, je-
śli chodzi o poziom odzysku od-
padów. Potrzebny jest też audyt, 
który wykaże, że nie do końca 
właściwie są prowadzone finanse 
związku - mówiła J. Kamińska-
-Borak, zachęcając delegatów do 
zagłosowania na jej osobę.  

Zwolnienie chcieli 
przemilczeć

Przypomnijmy, że J. Kamińska 
– Borak (tak samo jak jej mąż) 
została zwolniona z pracy przez 
zarząd Związku RXXI w kil-
ka dni po tym, jak zgodziła się 
kandydować na szefa Związku w 
czasie pierwszych wyborów- te 
odbyły się 5 kwietnia. Do tej sy-
tuacji odniósł się burmistrz Mię-
dzyzdrojów Leszek Dorosz.

- Chcecie przejść do porządku 
dziennego nad zwolnieniem pań-
stwa Borak z pracy. Ja, kiedy się o 
tym dowiedziałem, poczułem się 
jakby ktoś mnie uderzył w twarz. 
Było to moim zdaniem karygod-
ne posunięcie. Zachowaliście się 
państwo bardzo źle. Żądam przy-
wrócenia państwa Borak do pra-
cy – mówił L. Dorosz. W po-
dobnym tonie wypowiadała się 
m.in. również B. Michalska, wi-
ceprezydent Świnoujścia. – Sko-
ro chodziło o oszczędności, to dla-
czego nie zlikwidowano stanowi-
ska pana Ryszarda Bulowskiego, 
o co sam wnosił, kiedy prezento-
wał swoją kandydaturę na posie-
dzeniu Zarządu przed pierwszy-
mi wyborami. Sami sobie zaprze-
czacie - mówiła B. Michalska. 

Na ostre słowa samorządow-
ców zareagował Antonii Bielida. 

- Pani dyrektor straciła pracę, 
bo taka została podjęta decyzja 
przez Zarząd, a jej uzasadnienie 
państwo możecie przeczytać. Ja 
do pani dyrektor w zakresie tech-
nicznych rozwiązań nic nie mam. 
Pani dyrektor ma jednak pew-
ną wadę - kierowanie zespołami 
ludzkimi, o czym pani dyrektor 

wie doskonale. I tu jest „ta pięta 
Achillesa”, bo trzeba wszystkich 
jednakowo szanować – odpowia-
dała wyraźnie zdenerwowany A. 
Bielida. 

Zabrakło 3 głosów 
Po burzliwej dyskusji udało 

się rozpocząć procedurę wyboru 
nowego przewodniczącego Za-
rządu RXXI. Delegaci głosowa-
li tajnie, wrzucając do urny swo-
je głosy. Po zliczeniu kart do gło-
sowania komisja skrutacyjna po-
informowała, że oddano 44 gło-
sy - 16 zdobył Zbigniew Ptak, a 
25 Jolanta Kamińska – Borak, 2 
głosy były nie ważne. Tym sa-
mym Walne nie dokonało wy-
boru nowego przewodniczące-
go, bo żaden z kandydatów nie 
uzyskał wymaganej większości 
głosów- 28. To oznacza, że J. Ka-
mińskiej- Borak zabrakło 3 gło-
sów, aby wygrać wybory na prze-
wodniczącego. 

Krótko po ogłoszeniu wyni-
ków przewodniczący zgroma-
dzenia Andrzej Szczygieł pró-
bował zamknąć obrady. Na sali 
zrobiło się nerwowo. Za prze-
prowadzeniem ponownych wy-
borów optowała m.in. wicepre-
zydent Świnoujścia, wspierana 
przez kilku innych delegatów. 
B. Michalska przypomniała, że 
w przeszłości wybory powtarza-
no trzykrotnie i nie było z tym 
problemu. Tak było w przypad-
ku kandydatury Piotra Hebdy – 
burmistrza Dobrej k. Nowogar-
du, którego wybierano na człon-
ka Zarządu. Przeciwko przepro-
wadzeniu ponownego głoso-
wania wypowiedział się Robert 
Czapla, burmistrz Nowogardu i 
delegat naszej gminy do Związ-
ku. Ostatecznie to wniosek bur-
mistrza z Nowogardu został po-
party przez większość na sali. 
Tym samym obrady zamknięto. 

Będzie powtórka 
Kolejnego terminy wyborów 

na przewodniczącego RXXI 

jeszcze nie wyznaczono. Re-
dakcja DN dowiedziała się, że 
do Zarządu w Słajsinie wpły-
nie prawdopodobnie wniosek o 
zwołanie Walnego w trybie nad-
zwyczajnym, podpisanym przez 
część delegatów. 

Zbigniew Ptak pytany przez 
redakcję DN, czy wystawi swo-
ją kandydaturę w kolejnym ter-
minie stwierdził, że „prawdopo-
dobnie nie”. J. Kamińska-Borak 
zapowiedziała, że „nie zamierza 
się poddawać”. 

Przypomnijmy, że temat wy-
boru przewodniczącego Zarzą-

du RXXI pojawił się, kiedy do-
tychczasowy szef związku An-
tonii Bielida, ogłosił swoją re-
zygnację- funkcję tę pełni jed-
nak do wyboru nowych władz. 
Pierwsze wybory na nowego 
przewodniczącego odbyły się 5 
kwietnia – wystartowali w nich: 
Ryszard Bulowski (rekomendo-
wany przez zarząd) i Jolanta Ka-
mińska-Borak- oboje pracujący 
w Słajsinie. Nie zdobyli jednak 
wymaganej większości głosów i 
wybory trzeba było ogłosić po-
nownie. 

Marcin Simiński 

KOnDOLenCjePODzIęKOWAnIA

J. Kamińska-Borak, przedstawia delegatom swoją wizję kierowania Zarządem 
RXXI, po lewej B. Michalska - wiceprezydent Świnoujścia

Z. Ptak, pierwszy po lewej zgłaszany przez przewodniczącego zgromadzenia A. 
Szczygła, jako kandydat na przewodniczącego Zarządu RXXI. Po środku P. Hebda- 
burmistrz Dobrej
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Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

 
  
 
 
 

 

    

    
Hjort Knudsen Polen Sp. z o.o. jest duńską �rmą, 

zatrudniającą  ponad 1000  pracowników, 
produkującą i eksportującą skórzane meble tapicerowane. 

 www.hkmeble.pl

 
 

        W związku z dynamicznym rozwojem �rma zatrudni  

 TAPICERA  (PRZYUCZENIE)
PRACOWNIK PRODUKCJI

STOLARZ 
OBSŁUGA KOMPUTERA

 
 

            Miejsce pracy: Nowogard  
Zapewniamy:   
•  stabilne warunki zatrudnienia 
•  wynagrodzenie proporcjonalne do osiąganych wyników  

 
 Osoby zainteresowane proszone  są o wysłanie CV na adres:  
         ul. Zamkowa 7b , 72-200 Nowogard 
          lub e-mail: dawid.bohn@hjortknudsen.pl  
           Kontakt telefoniczny : 663 949 485 

 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami
Prosimy o dopisanie następujacej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbednych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie 
z ustawa z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.)”.

 ZORGANIZUJ DLA SIEBIE SOBOTĘ  DLA ZDROWIA - 
„PROFILAKTYKA RAKA PIERSI”

WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE 
DLA PAŃ z TERENU GMINY NOWOGARD i OKOLIC

DNIA 2 czerwca 2018r.
organizuję wyjazd na badania mammograficzne do NZOZ Medi-

cal Care CRiDO
Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne

- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje tel.505-393-636 

PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!
Serdecznie Zapraszam  Lidia Bogus

Magdalena Gach z Osiny II  
w Dyktandzie Uniwersyteckim
W Dyktandzie Uniwersyteckim 2018 organizowanym w ramach obchodów Święta Uniwersytetu Szczecińskiego udział wzięło 94 uczestników. Drugie 
miejsce zajęła mieszkanka gm. Osina, pani Magdalena Gach. 

Dyktando Uniwersyteckie od-
było się w tym roku w Service In-
ter-Lab Centrum Transferu Wie-
dzy i Innowacji dla Sektora Usług 
Uniwersytetu Szczecińskiego przy 
Wydziale Zarządzania i Ekonomi-
ki Usług US i trwało około 30 mi-
nut. Prace uczestników sprawdza-
ło jury konkursu, w skład którego 
weszli pracownicy Instytutu Polo-
nistyki i Kulturoznawstwa Uniwer-
sytetu Szczecińskiego: prof. dr hab. 
Ewa Kołodziejek, dr hab. Jolanta 
Ignatowicz-Skowrońska, prof. US, 
dr hab. Ewa Pajewska, prof. US, dr 
hab. Leonarda Mariak, prof. US, 
dr hab. Agnieszka Szczaus, dr hab. 
Adrianna Seniów, dr Rafał Sido-
rowicz oraz mgr Bartosz Zasiecz-
ny i Karolina Janiak - doktorant i 
studentka Wydziału Filologiczne-
go. Oczekując na wyniki uczestni-
cy dyktanda zwiedzali laboratoria: 
logistyczne, filmowe i fokusowe, 
znajdujące się w Service Inter-Lab.

Otwarta formuła ortograficz-
nych zmagań wiązała się ze zdo-
byciem zaszczytnego tytułu Uni-
wersyteckiego Mistrza Ortografii 
oraz cennych nagród finansowych: 

pierwsza nagroda to 3 000 zł, druga 
to 2000 zł, a trzecia 1 000 zł. Inicja-
torką Dyktanda Uniwersyteckiego 
jest prof. Ewa Kołodziejek, która w 
tym roku wraz z dr. Rafałem Sido-
rowiczem przygotowała tekst dyk-
tanda zatytułowany Quasi-hipo-
tezy Marzeny i Bożeny. Wydarze-
nie ma charakter cykliczny, w tym 
roku odbyło się po raz czwarty. 

Zwycięzcami ortograficznych 
zmagań zostali:

I miejsce – Katarzyna Cichocka 
ze Szczecina

II miejsce – Magdalena Gach z 
Osiny

III miejsce – Bartosz Jung ze 
Szczecina

Zwycięzcom nagrody wręczyli: 
prof. dr hab. Waldemar Gos – pro-
rektor ds. finansów i rozwoju US, 
prof. dr hab. Ewa Kołodziejek oraz 

dr hab. Jolanta Ignatowicz-Skow-
rońska, prof. US – dyrektor Insty-
tutu Polonistyki i Kulturoznaw-
stwa. Wyróżnienie i nagrodę spe-
cjalną za czwarte miejsce dla Karo-
liny Bursy z Międzyzdrojów, w po-
staci profesjonalnego sprzętu go-
spodarstwa domowego – ufundo-
wał Partner Dyktanda Uniwersy-
teckiego 2018 – firma Netto Pol-
ska. Natomiast wręczaną w tym 
roku po raz pierwszy – nagrodę dla 
najlepszego ucznia liceum – ufun-
dowaną przez Kuratorium Oświa-
ty w Szczecinie, w postaci słowni-
ków językowych, zdobyła Martyna 
Rozwadowska z XIV Liceum Ogól-
nokształcącego w Szczecinie. 

Patronat nad wydarzeniem ob-
jął, jak co roku „Przegląd Uniwer-
sytecki” oraz po raz pierwszy Kura-
torium Oświaty w Szczecinie. Dyk-

tando Uniwersyteckie jest jednym 
z najważniejszych wydarzeń ob-
chodów Święta US.

Poniżej publikujemy tekst dyk-
tanda, które musieli napisać uczest-
nicy ortograficznych zmagań. 

Opr. MS
Fot. US Szczecin

Quasi-hipotezy Marzeny i Bo-
żeny

My tu sobie gadu-gadu, a dyk-
tando tuż-tuż! – Marzena z prze-
rażeniem spojrzała na Bożenkę, 
absolwentkę bohemistyki. Sie-
działy w kawiarni Fanaberii, pa-
liły vogi, popijały na wpół zim-
ną coca-colę i sączyły mojito 
na przemian z whisky/whiskey 
Johnnie Walker. 

- Nie ma co się ociągać, bo cza-
su jest nie za wiele – rzekła Bo-
żenka, zerkając na srebrzystosza-
rą omegę. Trzeba by raz-dwa za-
cząć kuć pisownię słówek mało 
znanych albo zupełnie nieuży-
wanych. Nie pomogą czary-ma-
ry, nie uratuje nas hokus-pokus, 
jeśli pójdziemy nieprzygotowa-
ne. 

Cha, cha!/Ha, ha! – zaśmiała 
się Marzena. Łatwo powiedzieć, 
ale skąd wiadomo, jakie tym ra-
zem triki/tricki zastosują autorzy 
dyktanda? Może by tak co nieco 
wygooglować, sprawdzić ich Fa-
cebook, fanpage’e i tweety i na 
wszelki wypadek lajkować każ-
de selfie? Nie, to byłoby nie na-

zbyt rozsądne, wszak dyktanda 
są nie tylko dla pseudohipsterów 
buszujących w cyberprzestrzeni. 

A może autorzy wybiorą eg-
zotyczne tournée? Może boha-
terem będzie jakiś północno-
-zachodnio-polski chachar lub 
watażka na harleyu-davidso-
nie? Włóczy się taki po kuror-
tach, raz  jest w Glasgow, raz w 
Dźwirzynie lub Mrzeżynie, raz 
przepływa Cieśninę Gibraltar-
ską, innym razem pływa rzężącą 
ośmioipółletnią mikrożaglówką 
po Jeziorze Drwęckim. Lubi też  
Równinę Pyrzycko-Stargardzką 
i pasmo Wzgórz Bukowych, po-
pularne wśród hodowców rzeżu-
chy. Taki z niego turysta rozbój-
nik! 

Nie, to też nie najlepszy po-
mysł, wszakże rzadkie nazwy 
to dla mistrza ortografii bułka z 
masłem! Ale, ale! Mamy wkrótce 
świętować 100-lecie polskiej nie-
podległości! Przecież Senat Rze-
czypospolitej Polskiej ustanowił 
bieżący rok Rokiem Niepodle-
głości Polski. Tak więc każdy Po-
lak i każdy szczecinianin musi 
przypomnieć sobie ważne wyda-
rzenia: powstanie wielkopolskie, 
Bitwę Warszawską, konstytucję 
marcową, przewrót majowy. 

- Ale czy to wystarczy, by zdo-
być tytuł Mistrza Ortografii? – 
trwoży się Bożenka.

OGłOSzenIe

OGłOSzenIe

Laureaci i organizatorzy Dyktanda Uniwersyteckiego 2018
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Inauguracja połączenia lotniczego do Sztokholmu Skavsta

Lotnisko regionalne rośnie  
Po dwóch latach starań i dwóch miesiącach od ogłoszenia - 14 maja 2018 roku, linia lotnicza Wizz Air zainaugurowała połączenie do Sztokholmu, mogą-
cym zabrać do 180 pasażerów samolotem typu Airbus A-320. Pierwszy samolot ze Sztokholmu wylądował w Goleniowie w poniedziałek, tuż przed 8.00

W inauguracyjnym rejsie, ze 
Sztokholmu przyleciało 143 pa-
sażerów, natomiast na odlot sta-
wiło się ich 157. Rejsy z i do sto-
licy Szwecji odbywać się będą 2 x 
tygodniowo, w poniedziałek i pią-
tek.  Ze Sztokholmu samolot star-
tuje o godzinie 6.55, by po oko-
ło 60 minutach wylądować na 
szczecińskim lotnisku. Po krótkiej 
przerwie, o godzinie 8.45 samo-
lot startuje do Sztokholmu. Ceny 
biletów, wraz ze wszystkimi opła-
tami, zaczynają się od 39 złotych. 
Na pasażerów inauguracyjnego 
poniedziałkowego rejsu, na lotni-
sku czekały liczne niespodzianki.  
Dzieci otrzymały maskotki „Kapi-
tana Misia” natomiast dorośli pa-
sażerowie mogli otrzymać wie-
le cennych nagród. Były to m.in. 
vouchery na darmowe przelo-
ty na trasie Szczecin-Sztokholm, 
kosmetyki, darmowy roczny par-

king, czy voucher do punktów 
gastronomicznych. W tym dniu 
wszyscy pasażerowie mogli reali-
zować zakupy z 30 % rabatem.

- Jesteśmy pewni, że z nowe-
go połączenia korzystać będą nie 
tylko Polacy, ale również przed-
stawiciele oraz bardziej aktywne-
go w naszym regionie szwedzkie-
go biznesu oraz szwedzcy tury-
ści, dla których Pomorze Zachod-
nie i jego walory są coraz bardziej 
atrakcyjne dla kilkudniowych wy-
jazdów wypoczynkowych. Widzi-
my to, nie tylko po bardzo do-
brych wynikach sprzedażowych 
na pierwsze rejsy z i do Sztokhol-
mu, ale również po wielu infor-
macjach, jakie do nas spływają z 
branży turystycznej obserwują-
cej zwiększoną aktywność miesz-
kańców Sztokholmu i okolic, re-
zerwujących pobyty wakacyjne i 
nie tylko w hotelach i pensjona-

tach Pomorza Zachodniego - po-
wiedział Maciej Dziadosz, Prezes 
Zarządu Portu Lotniczego Szcze-
cin Goleniów.

Rośnie ruch pasażerski…
W ubiegłym roku z regionalne-

go portu lotniczego Szczecin- Go-
leniów skorzystało po raz pierw-
szy ponad 0, 5 mln pasażerów 
(580 tys.). Plany na ten rok za-
kładają obsłużenie 650 tys. pa-
sażerów - w pierwszym kwarta-
le tego roku przez port przewinę-
ło się 124 618 pasażerów.  Na na-
szym lotnisku operuje czterech 
przewoźników:  1. LOT (23 x ty-
godniowo plus 4 x tygodniowo 
do Warszawy. 2. Norwegian (2 x 
tygodniowo do Oslo). 3. Ryanair 
(Londyn Stanted -7 x tygod. Du-
blin- 2 x tygod. Liverpool- 2 x ty-
god. Edynburg- 2 x tygodniowo i 

Warszawa 7 x tygod.) 4. Wizzair 
(Oslo- 2 x tygod. Stavanger- 2 x 
tygod. Bergen- 2 x tygod. Sztokl-
holm – 2 x tygod.). Istotną pozy-
cję w bilansie ruchu pasażerskie-
go stanowią też czartery, głów-
nie loty do kurortów. Odbywa-
ją się one w większości w miesią-
cach letnich, a w roku 2018 będą 
wykonywane na Kretę , Korfu, do 
Antalya i Zakynthos.  

…wzrośnie także cargo
Przewozy cargo(towarowe) sta-

nowią obecnie okazjonalne ro-
dzaje operacji lotniczych na go-
leniowskim lotnisku.  Niemniej 
już wkrótce może się to zasadni-
czo zmienić, ponieważ firma Wa-
imea rozpoczęła przygotowania 
do budowy profesjonalnego ter-
minalu cargo na terenie zaku-
pionym przez siebie na wysoko-

ści końca pasa startowego- do-
jazd drogą wzdłuż torów kolejo-
wych. Będzie to inwestycja spół-
ki celowej z Grupy Kapitałowej, 
Waimea Holding SA - specjalizu-
jącej się w budowie na wynajem 
parków magazynowo-przemysło-
wych oraz terminali cargo. Bu-
dowa terminalu (wizualizacja na 
zdjęciu) ma być zakończona jesz-
cze w 2019 roku.  Inwestycja ta 
pozwoli w pełni wykorzystać ko-
rzystny dla przewozów towaro-
wych potencjał położenia lotni-
ska, czyli bliskość skrzyżowania 
S-3 i S-6, połączenie kolejowe do-
prowadzone do lotniska, bliskość 
portu morskiego, bliskość Berlina 
i niemieckiej sieci autostrad, brak 
ograniczeń hałasowych i otwarcie 
lotniska przez 24 godziny.    

sm

Po opuszczeniu samolotu przez pasażerów pieszego lotu ze Sztokholmu na pokład 
weszli podróżni udający się w pierwszy lot do stolicy Szwecji- czas lotu 1h, czyli tyle, 
co do Warszawy . zdjęcie: TV Goleniów Info

Wizualizacja budowanego terminalu Cargo

Policjanci sadzili las
Policjanci z Nowogardu wzięli udział w sadzeniu lasu w ramach ogólnopolskiej akcji La-
sów Państwowych „1000 Drzew na minutę” zorganizowanej przez Nadleśnictwo Nowogard.

Do sadzenia lasu w ramach akcji 
zaproszeni zostali m.in. przedstawi-
ciele samorządów lokalnych, służb 
mundurowych, a także podmio-
tów organizacyjnych znajdujących 
się na terenie gminy Nowogard. Po 
krótkim omówieniu zasad bezpiecz-
nej techniki sadzenia i najczęstszych 
błędów, jakie przy sadzeniu są po-
pełniane, cała grupa ruszyła do pra-
cy. Na wyznaczonej powierzchni do 
sadzenia przygotowane były sadzon-
ki sosny.

Przedsięwzięcie cieszyło się du-
żym zainteresowaniem, było okazją 
do niecodziennego spotkania z przy-
rodą, pogłębienia wiedzy o lesie oraz 
wymianą doświadczeń i rozmów, na 
co dzień współpracujących ze sobą 
przedstawicieli różnych instytucji.

st. asp. Julita Filipczuk Na zdjęciu funkcjonariusze z KP Nowogard od lewej Sebastian Źróbek i Damian Denisiewicz

Czyja 
zguba? 
W okolicy sklepu z bieli-
zną Esotiq, przy ul. 3 Maja, 
od dwóch tygodni błąka się 
kot. Jeśli ktoś rozpoznaje 
zwierzę prosimy o kontakt 
pod nr tel. 693162160

Masz problem, lub byłeś 
świadkiem ważnego 

wydarzenia?
Skontaktuj się z naszą 

redakcją!
513 088 309,  91 392 21 65
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Okazała wystawa w SP 2

Międzyszkolny 
Konkurs - Nowe 
Życie Odpadów
27 kwietnia, w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowogardzie roz-
strzygnięto międzyszkolny konkurs pt „Nowe życie odpa-
dów”- Ekozwierzątko (dla klas IV- VII).

 Konkurs odbył się w ramach 
współzawodnictwa placówek 
oświatowych działających na te-
renie gminy Nowogard w ramach 
festiwalu Ekofilm 2018. Okazałą 
wystawę stanowiło blisko 60 eko-
zwierzątek. Uczniowie z naszej 
szkoły, również brali udział w tym 
konkursie wykazując się dużą po-

mysłowością i kreatywnością .
II miejsce zajęła - Weronika 

Mikitiuk z klasy 5b za wykona-
nie misia.

Wyróżnienie otrzymał Maciej 
Żywicki z klasy 5b za wykonanie 
zebry.

Inf. własne
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Już i dla wieszcza Zosia muzą była. 
Tuż przed tem jak  do swej Ojczyzny wróciła
Niech więc wiersze Zosi kłaniają się pięknie

A w dniu Imienin niech też każdy słowo dobre rzeknie

Szczęścia, zdrowia, pomyślności, 
pogody ducha i z życia radości.

Dla koleżanki

Zofii   
Bartulewicz

Z życzeniami imieninowymi
  Marysia  z rodziną          

zawody wędkarskie spiningowe z łodzi

Wygrał Jan Rypulak
W niedzielę 6 maja 2018 r na Jeziorze nowogardzkim, odbyły się zawody spiningowe z łodzi zorganizowane przez Koło Miejsko-Gm 
PZW nr 36 w Nowogardzie.

Jezioro nowogardzkie jest nie-
wielkim akwenem o powierzchni 
98,3 ha, średniej głebokości 5,1m 
(max gł. 10,9m). Znajdują tutaj 
dpogodne warunki zarówno węd-
karze, jak i fani sportów wodnych.

Wędkarze mogą oddawać się 
swojemu hobby na licznych sta-
nowiskach wędkarskich, na któ-
rych złowić można m.in. Płocie, 
karpie, leszcze, okonie, szczupa-
ki oraz sumy. Niestety dla wędka-
rzy korzystających z łódek węd-
karskich dostępność do jeziora 
jest bardzo ograniczona- z powo-
du braku slipu. Mimo tych niedo-
godności grupa wędkarzy z na-
szego Koła w liczbie 28 z wielką 
determinacją zwodowała swoje 
łódki wyszukując najbardziej do-
godnych miejsc i rozpoczęła tego-
roczny sezon o "Mistrzostwo Koła 
w spinningu".

Wędkarzy powitał Prezes Koła 
Kazimierz Ziemba. Po omówie-
niu podstawowych zasad regula-
minu zawodów, o godz. 7:00 ło-
dzie ruszyły na jezioro. Zawo-
dy trwały do godziny 11:00. Nad 
prawidłowym przebiegiem zawo-
dów czuwał Sędzia Główny Za-
wodów Bogdan Kondratowicz i 
Tadeusz Siembida – Sędzia Se-
kretarz.  Do dyspozycji Komisji 
u brzegu jeziora oczekiwała łódx 
motorowa "Alexis", którą w ra-
mach sponsoringu użyczył i ob-
sługiwał Piotr Filipiak – właści-
ciel cukierni "Ola", za co mu ser-
decznie dziękujemy.

Słoneczna i prawioe bezwietrz-
na pogoda od samego rana sprzy-
jała wędkarzom, gdyż już około 

godziny 7:40 Komisja Sędziow-
ska otrzymała pierwszy meldunek 
o złowieniupierwszego drapieżni-
ka. Oczekująca łódx z Prezesem 
Koła Kazimierzem Ziembą wyru-
szyła na jezioro i po dopłynięciu 
na miejsce złowienia szczupak zo-
stał zważony.

W niewielkim odstępie czaso-
wym wpływały kolejne zgłoszenia 
o złowieniu ryby i po ich zważe-
niu wszystkie w dobrej kondycji 
wypuszczone do wody. W sumie 
w trakcie trwania zawodów zło-
wiono 11 szczupaków. Po zesta-
wieniu wyników zawodów zwy-
cięzcą okazał się Jan Repulak, któ-

ry złowił 2 szczupaki o łącznej wa-
dze 4,910kg uzyskując 4910pkt.. 
Na 2 miejscu sklasyfikowany zo-
stał Ładysław Luberadzki, który 
złowił również 2 szczupaki o wa-
dze 3,410kg uzyskując 3410pkt.. 
Na 3 miejscu ulokował się Krzysz-
tof Feliksiak, który złowił 1 szczu-
paka o wadze 3,140kg zdobywca 
3140pkt. Kolejne miejsca zajęli: 4 
miejsce Mirosław Bąk, 5 miejsce 
Krzysztof Kempa, 6 miejsce Ja-
nusz Rulski, 7 miejsce Michał So-
łowiej. Największego szczupaka o 
wadze 3,810kg złowił zwycięzca 
zawodów Jan Rypulak.

Zwycięzca zawodów otrzy-

mał pamiątkowy puchar i nagro-
dę rzeczową, a zawodnicy którzy 
zajęli miejsca od 2 do 7 otrzyma-
li nagrody rzeczowe. Sponsorami 
1 upominku byli właściciele skle-
pu "Wędkarz", Danuta i bogusław 
Rekowscy. Wręczenia pucharu i 
upominków dokonał Prezes Koła 
Kazimierz Ziemba, któremu to-
warzyszył Sędzia Główny zawo-
dów Bogdan Kondratowicz.

Miłą niespodziankę sprawiła 
zwycięzcy zawodów Mirka Tadeja 
wręczając mu ogromną statueykę 
Szczupaka i zaproponowała żeby 
była to coroczna nagroda prze-
chodnia dla kolejnego zwycięzcy 

zawodów w spiningu z łodzi.
Tadeusz Kozioł członek nasze-

go Koła obdarował również na-
grodą rzeczową Janusza Rulskie-
go. 

Darczyńcom dziękujemy a ob-
darowanym gratulujemy.

Na zakończenie zawodów dla 
wszystkich zwyczajowo przygo-
towano pyszną kiełbaskę z grilla.

Zawody obsługiwali: Kazimierz 
Ziemba, Bogdan Kondratowicz i 
Tadeusz Siembida.

Z wędkarskim pozdrowieniem
Tadeusz Siembida

Sekretarz Koła MG PZW nr 36 w 
Nowogardzie

Pamiątkowe zdjęcie uczestników zawodów. Fot. Mariusz Bedyński

Zaproszenie 
na wykład kończący VII edycję 

Nowogardzkiej „Szkoła Cukrzycy”Zawał serca, udar mózgu - czy to też powikłania cukrzycy? to tema-
ty ostatniego wykładu w VII edycji „Szkoły Cukrzycy” w Nowogardzie, który odbędzie się dnia 18 maja 2018 
roku (piątek) o godz. 16:00 w Świetlicy Środowiskowej im. św. Jana Pawła II nr 2 w Nowogardzie (znajdującej 
się na terenie parafii pw. św. Rafała Kalinowskiego). Wykłady w Szkole Cukrzycy są adresowane do wszystkich 
osób zainteresowanych problemem cukrzycy pragnących pogłębić lub utrwalić swoją wiedzę o cukrzycy. Udział 
w wykładach dla wszystkich uczestników jest bezpłatny. Szkoła Cukrzycy jest ogólnopolskim projektem Fe-
deracji „Porozumienia Zielonogórskiego” i Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Jest kampanię na rzecz zapo-
biegania cukrzycy oraz propagowaniu aktywnej postawy wobec tej choroby. Szkoła Cukrzycy w Nowogardzie 
jest prowadzona przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nowogard w partnerstwie z Urzędem 
Miejskim w Nowogardzie www.nowogard.pl, Parafią pw. św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie, Dzienni-
kiem Nowogardzkim, portalem informacyjnym  http://www.wnowogardzie.pl/. 

Lekarzem prowadzącym Szkołę Cukrzycy w Nowogardzie jest Pani dr Marzena Kargul. 
Wszelkie informacje o zajęciach w Szkole Cukrzycy można uzyskać w siedzibie PSD Koła Nowogard ul. Woj-

ska Polskiego 7 (budynek laboratorium na terenie szpitala) w każdy czwartek w godz. od 10:00 do 12:00 lub w 
dowolnej porze telefonicznie pod nr:  500 553 190;  795 477 793;  również za pośrednictwem poczty interneto-
wej                         e-mail cukrzycanowogard@wp.pl. Aktualne informacje o szkole cukrzycy są publikowane 
na stronie internetowej PSD Koła Nowogard  http://www.cukrzycanowogard.lh.pl/ 

W maju kończymy VII edycję szkoły jednocześnie informując, że w Nowogardzie po przerwie wakacyjnej zo-
stanie wznowiona edukacja w kierunku cukrzycy w formie „Szkoły Cukrzycy” i będzie to już VIII jej edycja w 
naszej Gminie.  

„Chorzy na cukrzycę wiedzący najwięcej żyją najdłużej” (prof. Joslin)
Eugeniusz Tworek

Prezes Zachodniopomorskiego Oddziału PSD
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Mądre czarowanie słowem

Potrafią pięknie 
mówić i zwyciężać!
Uczniowie II Liceum Ogólnokształcące w Nowogardzie, udo-
wodnili to w Sali Kameralnej Opery na Zamku w Szczecinie, 
gdzie w sobotę 28 kwietnia 2018 roku, odbył się finał woje-
wódzki 63. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. 

To najważniejszy konkurs recy-
tatorski na mapie słownych zma-
gań. Szczecińskie eliminacje są 
nie lada wyzwaniem, gdyż po-
ziom uczestników od lat jest naj-
wyższy w kraju. II Liceum Ogól-
nokształcące ma długoletnią tra-
dycję i swoje zasłużone miej-
sce w tym konkursie. Tegorocz-
ne eliminacje zakończyły się jed-
nak największym jak do tej pory 
sukcesem, gdyż wszyscy wystę-
pujący recytatorzy z nowogardz-
kiego liceum zostali nagrodze-
ni. Laur zwycięzcy przypadł Ja-
kubowi Kazubie - uczniowi kla-
sy drugiej, który w wyjątkowo uj-
mującej formie buszował w zbo-
żu, interpretując prozę J. D. Salin-
gera oraz zmierzył się w ekspre-
sywny sposób z poezją Andrze-
ja Bursy, i to on właśnie będzie 
reprezentował województwo 
zachodniopomorskie w finale 
ogólnopolskim już w czerwcu w 
Ostrołęce. Tytuł laureata otrzy-

mała Wiktoria Pawłowska, pre-
zentująca w pięknym stylu pro-
zę Moniki Szwai i poezję Marii 
Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej, a 
wyróżnienie zdobyła Maria Kor-
szeń, która zaprezentowała teksty 
Olgi Tokarczuk i Agnieszki Osiec-
kiej - obie uczennice uczęszczają 
do klasy pierwszej o profilu me-
dialno-prawnym. Licealistom to-
warzyszył absolwent, wielokrot-
ny zwycięzca recytatorskich zma-
gań -  Michał Andrysiak, który 
wystąpił z dojrzałym repertuarem 
Pawła Sołtysa i Czesława Miło-
sza, zachwycając i zdobywając ty-
tuł laureata. Wszyscy nagrodze-
ni zostali przez jurorów pochwa-
leni za dojrzałość, naturalność, 
dobór tekstów, piękną interpre-
tację i mądre czarowanie słowem. 
A sztuka słowa to przecież jedna z 
najpiękniejszych sztuk. Należy ce-
nić tych, którzy o tym pamiętają.

Gratulacje!
Inf. własne

ZAPROSZENIE
Zarząd Klubu Żeglarskiego „KNAGA” w Nowogardzie za-
prasza członków i sympatyków Klubu na spotkanie po-
święcone sprawozdaniu Zarządu Klubu  z działalności 
w roku 2017, połączone z otwarciem  sezonu żeglarskie-
go 2018. Termin spotkania: 19 maja (sobota), godz. 16 ºº , 
Przystań klubowa.

Szkoła Podstawowa w Wierzbięcinie

Konkurs „Żywioły Ziemi- Powietrze”
8 maja do Szkoły w Wierzbięcinie zaprosiliśmy uczniów szkół podstawowych naszej gminy. 
Tematem przewodnim cyklicznego konkursu, organizowanego przez szkołę wraz z CZG R-
-XXI, było powietrze. 

Dwuosobowe zespoły z ośmiu 
szkół rozwiązywały zadania z czę-
ści przyrodniczej (test, krzyżów-
ka i rozpoznawanie ptaków oraz 
owadów) oraz literackiej (test do 
rozdziału Mitologii „ Bogowie 
światła i powietrza” i zagadki fra-
zeologiczne związane z tematem 
konkursu. 

Oto ostateczna klasyfikacja 
konkursu:

I MIEJSCE- SP WIERZBIĘCIN 
(Maja Mateja i Justyna Bryks)

II MIEJSCE – SP 3 W NOWO-
WOGARDZIE (Julia Kaczmarek i 
Tomasz Gygowski)

III MIEJSCE – SP STRZELE-
WO (Kacper Skowroński i Filip 
Kopiecki)

IV MIEJSCE – SP DŁUGOŁĘKA                                                                                                                                        
    V MIEJSCE – SP 1 W NOWO-
WOGARDZIE

VI MIEJSCE- SP ŻABOWO
VII MIEJSCE-  SP BŁOTNO
VIII MIEJSCE- SP ORZECHO-

WO
Wszyscy uczniowie otrzymali 

nagrody i upominki, które ufun-
dował Celowy Związek Gmin R-
-XXI w Nowogardzie. Z ramie-
nia szkoły konkurs przygotowały 
panie: Jolanta Przybylska i Jolan-
ta Ćmil. Wszystkim uczestnikom 
i ich opiekunom dziękujemy i gra-

tulujemy wiedzy.
Konkurs Plastyczny „Majowe 

Kwiaty”
Uczniów klas pierwszych i 

przedszkolaków ze szkół i przed-
szkoli zaprosiliśmy do wykonania 
prac plastycznych pn. „MAJOWE 
KWIATY”. Otrzymaliśmy bardzo 
dużo pięknych prac, ale nas tak 
zauroczyły te najprostsze dziecię-
ce dzieła, że postanowiliśmy przy-
znać kilka pierwszych miejsc i 
dużo wyróżnień. Konkurs zorga-
nizowały panie: Wioletta Ustyjań-
czuk i Ewa Mańkowska. Nagro-
dy ufundował CZG R-XXI w No-
wogardzie. Dziękujemy bardzo 
uczestnikom i opiekunom.

Inf. własna I MIEJSCE- SP WIERZBIĘCIN (Maja Mate-
ja i Justyna Bryks)
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Kamil Lewandowski daje zwycięstwo z Błękitnymi

W środę zaległy mecz z Przecławiem
W sobotę (12 maja), o godzinie 17:00, na stadionie w Nowogardzie Pomorzanin podejmował Błękitnych Trzygłów. Świetny mecz rozegrał Kamil Lewan-
dowski, który strzelił trzy gole i miał największy wpływ na odniesienie kolejnego zwycięstwa. Pomorzanin do 3. miejsca traci już tylko 1 punkt i w najbliż-
szą środę (16 maja), zwycięstwo w zaległym meczu z KP Przecław może dać nowogardzkiej drużynie trzecią pozycję, z przewagą dwóch punktów nad po-
zostałymi drużynami.   

Pomorzanin Nowogard – Błękitni Trzygłów  4:1 (1:0)
Gole: Kamil Lewandowski (28’, 65’, 83’), Michał Komenda (87’)
Skład: Kornel Pękala – Marcin Skórniewski (c), Michał Komenda, Paweł Królik, Natan Wnuczyński – Maciej Grzejszczak, Gracjan Wnuczyński, 
Kacper Litwin, Rafał Listkiewicz (Dominik Wawrzyniak) – Kacper Kozioł (Fernando Batista), Kamil Lewandowski. 

Klasa Okręgowa gr. Szczecin Płn. 2017/2018
25. kolejka:
Sarmata Dobra – Jantar Dziwnów    5:4
Ehrle Dobra Szczecińska – Promień Mosty   1:0
Światowid Łobez – Odrzanka Radziszewo   4:0
Ina Ińsko – Mewa Resko     2:3
Iskierka Szczecin – Sparta Gryfice    3:2
Masovia Maszewo – Orzeł Łożnica   3:3
Pomorzanin Nowogard – Błękitni Trzygłów  4:1
KP Przecław – Polonia Płoty    4:2
19. kolejka (mecz zaległy):
KP Przecław – Pomorzanin Nowogard  (16.05; 18:00)

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Iskierka Szczecin 25 58 62 17 18 4 3
2 Światowid 63 Łobez 24 51 56 22 15 6 3
3 Jantar Dziwnów 25 42 66 46 12 6 7
4 Mewa Resko 25 42 42 31 12 6 7
5 Pomorzanin Nowogard 24 41 54 32 12 5 7
6 Błękitni Trzygłów 24 40 57 40 12 4 8
7 Sparta Gryfice 25 39 62 39 12 3 10
8 Polonia Płoty 24 37 46 25 10 7 7
9 Ehrle Dobra Szczecińska 25 34 45 54 10 4 11
10 KP Przecław 24 33 53 60 9 6 9
11 Masovia Maszewo 25 33 42 48 9 6 10
12 Ina Ińsko 25 31 52 57 9 4 12
13 Promień Mosty 24 21 36 58 6 3 15
14 Orzeł Łożnica 24 17 24 60 4 5 15
15 Odrzanka Radziszewo 25 16 21 68 4 4 17
16 Sarmata Dobra 24 15 29 90 4 3 17

Pomorzanin poważnie potrak-
tował pojedynek z Błękitnymi 
Trzygłów, którzy przed sobotnim 
meczem zajmowali wyższą pozy-
cję od nowogardzian w ligowej ta-
beli. Trener Zbigniew Gumienny 
już przed pierwszym gwizdkiem 
spotkania miał spore powody do 
zadowolenia. Na ławce rezerwo-
wych zasiadło 6 piłkarzy (ostatnio 
było z tym trudno…), w tym wra-
cający po kontuzji kapitan zespo-
łu Maciej Dobrowolski oraz Do-
minik Wawrzyniak. Ten drugi do-
stał szansę gry w 75. minucie me-
czu. Filigranowy pomocnik Po-

morzanina przestał grać z powo-
dów osobistych, a dokładniej za 
sprawą pracy za granicą. Jak poin-
formował naszą redakcję kierow-
nik drużyny Franciszek Toruński, 
Dominik Wawrzyniak zasili ze-
spół do końca sezonu. Nowogar-
dzianie od razu narzucili rywa-
lom swój styl gry. Przyniosło to 
efekty w 28. minucie. Wówczas po 
oskrzydlającej akcji z prawej stro-
ny boiska futbolówka trafiła pod 
nogi Kamila Lewandowskiego. 
Napastnik Pomorzanina nie za-
stanawiał się zbyt długo i precy-
zyjnie uderzył po ziemi z około 15 
metrów, pokonując golkipera go-
ści. Do przerwy wynik nie uległ 
zmianie, a w drugiej części Kamil 
Lewandowski ponownie błysnął 
skutecznością. W 65. minucie do-
szło do zamieszania w polu kar-
nym Błękitnych, a Kamil Lewan-
dowski wykazał się największym 
sprytem kierując piłkę do bram-
ki gości. Nowogardzianie dobi-
li swoich rywali w samej końców-
ce. Najpierw w 83. minucie Ka-
mil Lewandowski skompletował 
hat-tricka, pokonując bramka-
rza przyjezdnych strzałem z oko-
ło 5 metrów. Natomiast po rzu-
cie rożnym wykonywanym przez 

Rafała Listkiewicza, w 87. minu-
cie Michał Komenda popisał się 
efektownym uderzeniem z powie-
trza, z około 7 metrów podwyż-
szając tym samym na 4:0. Goście 
w doliczonym czasie gry zdoła-
li strzelić gola honorowego, ale to 
było wszystko, na co podopieczni 
Zbigniewa Gumiennego pozwoli-
li tego dnia swoim rywalom. Po-
morzanin awansował na 5. miej-
sce w ligowej tabeli i do miejsca 
premiowanego awansem traci już 
tylko 10 punktów. Choć wciąż wy-
daje się to mało prawdopodobne, 
to jednak Pomorzanin notując se-
ryjne zwycięstwa, nadal ma szan-
se na awans. Z kolei do 3. miejsca 
zespół z Nowogardu traci już tyl-

Po dłuższej przerwie Dominik Wawrzy-
niak wrócił do składu Pomorzanina

Kamil Lewandowski rozegrał najlepszy 
mecz w tym sezonie. Napastnik Pomo-
rzanina strzelił Błękitnym trzy gole

ko 1 punkt, ale zespoły znajdujące 
się wyżej, czyli Jantar Dziwnów i 
Mewa Resko mają rozegrane jed-
no spotkanie więcej, a w najbliż-
szą środę (16 maja), Pomorzanin 
zagra w Przecławiu zaległy mecz 

z 19. kolejki. Zwycięstwo pozwo-
li zadomowić się na 3. miejscu z 
dwupunktową przewagą. Przy ar-
tykule publikujemy komplet wy-
ników oraz aktualną tabelę. 
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Szczecin: C1 Trampkarz Grupa 2 2017/2018
Runda jesienna
1. kolejka:  Pomorzanin Nowogard – Piast Chociwel 4:3
2. kolejka: Mewa Resko – Pomorzanin Nowogard  1:1
3. kolejka: Pomorzanin Nowogard – Masovia Maszewo 1:0
4. kolejka: Ina Goleniów – Pomorzanin Nowogard  5:0
5. kolejka: Pomorzanin Nowogard – Światowid Łobez 0:1
6. kolejka: Sparta Węgorzyno – Pomorzanin Nowogard 6:3
7. kolejka: Pomorzanin Nowogard   Pauza
8. kolejka: Promień Mosty – Pomorzanin Nowogard 0:16
9. kolejka: Pomorzanin Nowogard – Hanza Goleniów 3:1
Runda Wiosenna
10. kolejka: Piast Chociwel – Pomorzanin Nowogard      Przełożone
11. kolejka: Pomorzanin Nowogard – Mewa Resko  0:5
12. kolejka: Masovia Maszewo – Pomorzanin Nowogard Przełożone
13. kolejka: Pomorzanin Nowogard – Ina Goleniów         Przełożone
14. kolejka: Światowid Łobez – Pomorzanin Nowogard 0:0

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Mewa Resko 11 23 30 12 7 2 2
2 Hanza Goleniów 11 18 31 17 5 3 3
3 Sparta Węgorzyno 7 18 33 9 6 0 1
4 Masovia Maszewo 8 16 64 6 5 1 2
5 Pomorzanin Nowogard 10 14 28 22 4 2 4
6 Ina Goleniów 8 13 36 13 4 1 3
7 Światowid 63 Łobez 10 12 24 22 3 3 4
8 Piast Chociwel 8 3 20 32 1 0 7
9 Promień Mosty 9 0 1 134 0 0 9

Trampkarze na finiszu rozgrywek

Najmłodszy zespół w lidze
Na łamach Dziennika Nowogardzkiego poświęcamy sporo miejsca drużynom seniorów oraz junio-
rów Pomorzanina. Tym razem przyjrzymy się wynikom uzyskiwanym przez trampkarzy. Młodzi pił-
karze z Nowogardu mają przed sobą jeszcze tylko trzy spotkania, obecnie plasują się na 5. miejscu w 
ligowej tabeli. Co ciekawe, zespół Pomorzanina jest najmłodszą drużyną w tych rozgrywkach.  

Nowogardzcy trampkarze wystę-
pują w szczecińskiej 2 grupie ligi C1 
Trampkarz. Trenuje ich prezes Po-
morzanina Marcin Skórniewski. W 
ostatnim swoim meczu bezbramko-
wo zremisowali w Łobzie z tamtej-
szym Światowidem. W sumie Po-
morzanin rozegrał 10 spotkań, zaj-
muje 5. miejsce w ligowej tabeli z 
liczbą 14 punktów, uzyskanych za 
cztery zwycięstwa i dwa remisy. Bi-
lans bramkowy to 28 goli strzelo-
nych i 22 stracone. Najwyższe zwy-
cięstwo Pomorzanin odniósł w 8. 
kolejce, wówczas rozgromił w Mo-
stach tamtejszy promień 0:16. Naj-
wyższą porażkę podopieczni Mar-
cina Skórniewskiego zanotowali na 

wyjeździe z Iną Goleniów oraz u 
siebie z Mewą Resko – 5:0. Na uwa-
gę zasługuje domowe zwycięstwo 
w ostatniej kolejce rundy jesiennej, 
nowogardzianie ograli obecnego 
wicelidera – Hanzę Goleniów – w 
stosunku 3:1. Godne podkreślenia 
jest to, że Pomorzanin rocznikowo 
jest najmłodszym zespołem w tej li-
dze. Poza tym zespół ten został osła-
biony przez to, że Jakub Stefanowski 
szybko trafił do juniorskiej drużyny 
prowadzonej przez Pawła Błaszczy-
ka. Do końca sezonu jeszcze cztery 
kolejki, w których Pomorzanin za-
gra trzy spotkania. Najpierw odbę-
dzie się mecz u siebie ze Spartą Wę-
gorzyno, potem pauza i ponownie 

spotkanie u siebie z Promieniem 
Mosty, a na koniec wyjazdowy poje-
dynek z Hanzą Goleniów. Kadra Po-
morzanina w sezonie 2017/2018 na 
podstawie oficjalnych danych z klu-
bu prezentuje się następująco (ko-
lejność alfabetyczna): Miłosz Bort-
nik, Natan Cebulski, Cyprian Gibas, 
Oskar Gibas, Damian Jastrzębski, Ja-
kub Kaczmarek, Kamil Kaczmarek, 
Adrian Kluska, Tobiasz Kucharczyk, 
Gracjan Leyk, Gracjan Maciejewski, 
Cyprian Marchewka, Łukasz Mie-
lewczyk, Kryspin Mizuło, Mikołaj 
Nowik, Marcel Pac, Mateusz Perek, 
Mateusz Pisarek, Jakub Saja, Igor 
Śliwiński, Hubert Śmigielski, Domi-
nik Solarski, Jakub Stefanowski, Kac-

per Sudomierski, Filip Szarek, Flo-
rian Szarek, Wojtek Tomczyk, Ceza-
ry Wojtyniak, Mateusz Zaremba, Ja-
kub Żóralski – trener Marcin Skór-

niewski. Przy artykule publikujemy 
wyniki osiągane przez trampkarzy 
w tym sezonie oraz aktualną tabelę. 

KR
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Kijana Redakcja "WBReW": Monika Rasowska, Aleksandra Lisowska

Konkurs gastronomiczny  
„Gęś, gruszka i pietruszka”
Dnia 23 kwietnia 2018 roku dwoje uczniów z klasy III TŻ i UG Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych im. Stanisława Staszica w Nowogardzie wzięło udział w IX Szkolnym Konkursie 
Gastronomicznym „Gęś, gruszka i pietruszka” organizowanym przez Centrum Edukacji i 
Turystyki w Świnoujściu. 

Patronat merytoryczny przeję-
ła Firma Unity Line. Do konkur-
su przystąpiło ośmiu uczestników. 
Konkurs polegał na sporządzeniu 
przez każdego ucznia dwóch porcji 
potrawy, w której skład wchodziły 3 
produkty wyjściowe: gęś, gruszka i 
pietruszka plus 7 produktów dodat-
kowych. Zarówno surowce, sprzęt 
jak i zastawę stołową zapewniał or-
ganizator konkursu. Czas przygoto-
wania potrawy to 90 minut.

Nad prawidłowością przebiegu 
konkursu czuwało jury:

- Szef kuchni m/f Polonia Unity 
Line,

- Hotel Manager Unity Line,
- Szef kuchni Hotel Hampton by 

Hilton,
- Szef kuchni Hotel Cesarskie 

Ogrody.
Potrawy były oceniane przez jury 

na podstawie kart oceny, ocenie 
podlegały:

- higiena produkcji potraw, 
- prawidłowe zastosowanie tech-

nik kulinarnych,
- wygląd i aranżacja potrawy,
-sposób zaprezentowania potra-

wy,

-smak i aromat potrawy.
Dla zdobywców I, II i III miej-

sca organizatorzy przewidzieli na-
grody rzeczowe, a wszystkie osoby 
biorące udział w konkursie otrzy-

mały pamiątkowe dyplomy i na-
grody pocieszenia. Uczniowie na-
szej szkoły zajęli:

II miejsce – Klaudia Botwina 
oraz IV miejsce – Hanna Konior.

Dzień bez Przemocy 
w ZSP 
25 kwietnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sta-
nisława Staszica odbyły się obchody  Dnia Bez Przemo-
cy (w  związku z Nowogardzkim Dniem Bez Przemocy, 
przypadającym na dzień 30 kwietnia). 

To wydarzenie  zostało 
zaakcentowane poprzez  zapoz-
nanie się młodzieży  z gazetką 
tematyczną, dotyczącą proble-
mu przemocy oraz obejrzenie 
filmów edukacyjnych. Znakiem 

rozpoznawczym osób solidary-
zujących się z akcją  był ubiór w 
kolorze niebieskim lub kokard-
ka tej samej barwy  otrzymana 
na terenie szkoły. 

 Klaudia Botwina i Hanna Konior z opiekunem Panią Justyną Szabat

Uczestnicy konkursu 

Pedagog szkolny Pani Ewa Regina Krzak z uczennicami 

Przypinanie niebieskiej kokardki 

Uczennice promujące Dzień bez Przemocy w ZSP 
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

ROzKłAD jAzDY PKP

Sprzedam mieszkanie 
własnościowe w centrum 

Nowogardu o pow. 60 m2, 
IV piętro – cena 210 tys. zł. 

Tel. 608 392 453

ENDOKRYNOLOGICZNY
Lek. med. Adriana Dubińska-Walczak

specjalista chorób wewnętrznych
- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

CHORÓB CUKRZYCY I NADCIŚNIENIA
Lek. Ewa Zdawska

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista diabetolog 

GABINETY MEDYCZNE

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

pn., wt. - 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

Opiekunki  Niemcy
- Sprawdzone oferty! 
Tel. 91 506 55 55

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej
Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 7:05 8:05 11:10 12:15 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 7:06 8:06 11:11 12:16 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 7:08 8:08 11:13 12:18 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 7:09 8:10 11:14 12:19 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:11 8:12 11:16 12:21 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:12 8:14 11:17 12:22 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:13 8:15 11:18 12:23 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:15 8:17 11:20 12:25 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < < 8:18 < 12:27 < < 16:07 < <
10 Dworzec PKS < < < < < < < < < < <
11 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:16 8:19 11:21 12:29 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
12 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:17 8:20 11:22 12:30 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
13 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:18 8:21 11:23 12:31 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
14 ul. Ogrodowa < 6:20 < < 11:25 12:33 13:45 15:10 16:13 17:10 <
15 ul. Poniatowskiego < 6:21 < < 11:26 12:34 13:46 15:11 16:14 17:11 <
16 ul. Żeromskiego 5:42 6:22 7:20 8:23 11:27 12:35 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
17 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:23 7:21 8:24 11:28 12:36 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
18 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:24 7:22 8:25 11:29 12:37 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02
19 ul. Radosława 5:45 6:25 7:27 8:26 11:35 12:40 13:55 15:17 16:20 17:15 18:03

 OS. BEMA –  UL. KOŚCIUSZKI 36 -  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

z powrotem
POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 26 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:28 8:39 11:45 12:50 14:30 15:30 16:30 17:25 18:10
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:29 8:40 11:46 12:51 14:31 15:31 16:31 17:26 18:11
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:31 8:42 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:33 8:44 11:48 12:53 14:33 15:33 16:33 17:28 18:13
5 ul. Ogrodowa < 6:35 7:35 8:46 11:50 12:55 < 15:35 16:35 17:30 <
6 ul. Poniatowskiego < 6:36 7:36 8:47 11:51 12:56 < 15:36 16:36 17:31 <
7 ul. 700 Lecia 5:49 6:38 7:38 8:49 11:53 12:58 14:35 15:38 16:38 17:33 18:15
8 ul. 5-go Marca 5:51 6:40 7:40 8:51 11:55 13:00 14:37 15:40 16:40 17:35 18:17
9 ul. Kościuszki 36 5:53 6:42 7:42 8:53 11:57 13:02 14:39 15:42 16:42 17:37 18:19
10 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:43 7:43 8:54 11:58 13:03 14:40 15:43 16:43 17:38 18:20
11 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:44 7:44 8:55 11:59 13:04 14:41 15:44 16:44 17:39 18:21
12 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:45 7:45 8:56 12:00 13:05 14:42 15:45 16:45 17:40 18:22
13 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:46 7:46 8:57 12:01 13:06 14:43 15:46 16:46 17:41 18:23
14 ul. Bema 9 5:58 6:47 7:47 8:58 12:02 13:07 14:44 15:47 16:47 17:42 18:24
15 Osiedle Bema 5:59 6:48 7:48 8:59 12:03 13:11 14:45 15:48 16:48 17:43 18:25

OBJAŚNIENIA:

 UL. RADOSŁAWA –  UL. KOŚCIUSZKI 36 –   OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM
SZ 25

1
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

 DWORZEC PKS – OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM
SZ 25

1
E, F

1 Osiedle Bema 9:00
2 ul. Bema 1 9:01
3 ul. Armii Krajowej 17 9:03
4 ul. Kościuszki 36 9:04
5 ul. Wojska Polskiego 4 9:05
6 ul. Kościelna 9:06
7 Dworzec PKS 9:08

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

LP Dworce i przystanki

 OS. BEMA –  DWORZEC PKS

OS. BeMA – UL. KOŚCIUSzKI 36 - UL. RADOSłAWA

UL. RADOSłAWA – UL. KOŚCIUSzKI 36  - OS. BeMA

DWORzeC PKS - OS. BeMA OS. BeMA - DWORzeC PKS

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 11 III – 9 VI 2018

Aktualizacja wg stanu na 13 IV 2018

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

5:01 II
1

PR - R
88641

j  a  b  y

Wyszomierz 5:06, Osina 5:10, Mosty 5:16, Goleniów 5:24, Kliniska 5:33, Szczecin Dąbie 5:43, Szczecin
Zdroje 5:47, Szczecin Port Centralny 5:55 Szczecin Główny 6:00 
~ 1-5 / 2 IV, 1 V, 3 V, 31 V;

6:39 II
1

PR - R
88643

j  a  b  y

Wyszomierz 6:45, Osina 6:49, Mosty 6:54, Goleniów 7:03, Kliniska 7:14, Szczecin Dąbie 7:24, Szczecin
Zdroje 7:27 Szczecin Główny 7:41 
~ 1-6 / 2 IV, 1 V, 3 V, 31 V;

7:47 I
3

PR - R
88645

j  a  b  y

Wyszomierz 7:52, Osina 7:56, Mosty 8:02, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:08, Goleniów 8:25, 
Kliniska 8:35, Szczecin Dąbie 8:45, Szczecin Zdroje 8:55 Szczecin Główny 9:06 
~ 11 III-6 V;

7:48 II
1

PR - R
88622

j  a  b  y

Żabowo 7:55, Płoty 8:05, Baszewice 8:12, Gryfice 8:18, Gąbin 8:29, Trzebiatów 8:34, Bieczyno 
Pomorskie 8:40, Karcino 8:44, Głowaczewo 8:48, Stary Borek 8:52, Kołobrzeg Stadion 8:58

Kołobrzeg 9:04 ~ 12 III-5 V 1-6 / 14 III, 20 III, 22 III, 2 IV, 1 V, 3 V;

7:49 II
1

PR - R
88622

j  a  b  y

Żabowo 7:56, Płoty 8:06, Baszewice 8:13, Gryfice 8:19, Gąbin 8:30, Trzebiatów 8:35, Bieczyno 
Pomorskie 8:41, Karcino 8:45, Głowaczewo 8:49, Stary Borek 8:53, Kołobrzeg Stadion 8:59

Kołobrzeg 9:04 ~ 14 III; 20 III; 22 III;

7:52 BUS PR - R
88622
g  j

Żabowo 8:03, Płoty 8:19 0   j   a   b   y, Baszewice 8:35, Gryfice 8:42, Gąbin 8:52, Trzebiatów 8:57, 
Bieczyno Pomorskie 9:07, Karcino 9:11, Głowaczewo 9:15, Stary Borek 9:19, Kołobrzeg Stadion 9:25

Kołobrzeg 9:30 ~ 7 V-9 VI 1-6 / 31 V;
g = na odcinku Nowogard - Płoty

8:18 II
1

PR - R
88645

j  a  b  y

Wyszomierz 8:23, Osina 8:27, Mosty 8:33, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:39, Goleniów 8:59, 
Kliniska 9:15, Szczecin Dąbie 9:25, Szczecin Zdroje 9:28 Szczecin Główny 9:40 
~ 7 V-9 VI;

9:23 II
1

PR - R
88624
REGA

j  a  b  y

Płoty 9:38, Gryfice 9:50, Trzebiatów 10:09, Kołobrzeg Stadion 10:26 Kołobrzeg 10:30 

~ 11 III-6 V 67 + 2 IV, 1 V, 3 V;

9:27 BUS PR - R
88624
REGA
g  j

Płoty 9:53 0   j   a   b   y, Gryfice 10:14, Trzebiatów 10:29, Kołobrzeg Stadion 10:46

Kołobrzeg 10:50 ~ 12 V-9 VI 67 + 31 V;
g = na odcinku Nowogard - Płoty

10:18 II
1

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:23, Osina 10:27, Mosty 10:33, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:39, Goleniów 10:56, 
Kliniska 11:05, Szczecin Dąbie 11:15, Szczecin Zdroje 11:18, Szczecin Port Centralny 11:26

Szczecin Główny 11:31 ~ 7 V-9 VI;

10:25 II
1

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:31, Osina 10:35, Mosty 10:40, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:47, Goleniów 11:04, 
Kliniska 11:21, Szczecin Dąbie 11:31, Szczecin Zdroje 11:34, Szczecin Port Centralny 11:42

Szczecin Główny 11:47 ~ 11 III-6 V / 14 III, 22 III, 26 III;

10:26 II
1

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:31, Osina 10:35, Mosty 10:41, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:47, Goleniów 11:05, 
Kliniska 11:22, Szczecin Dąbie 11:32, Szczecin Zdroje 11:35, Szczecin Port Centralny 11:43

Szczecin Główny 11:48 ~ 14 III; 22 III; 26 III;

11:49 II
1

PR - R
88626

POMERANIA
j  a  b  y

Żabowo 11:57, Płoty 12:06, Baszewice 12:13, Gryfice 12:19, Gąbin 12:29, Trzebiatów 12:35, Bieczyno 
Pomorskie 12:41, Karcino 12:44, Kołobrzeg Stadion 12:55 Kołobrzeg 13:00 
~ 11 III-6 V;

11:53 BUS PR - R
88626

POMERANIA
g  j

Żabowo 12:04, Płoty 12:20 0   j   a   b   y, Baszewice 12:35, Gryfice 12:42, Gąbin 12:52, 
Trzebiatów 12:58, Bieczyno Pomorskie 13:04, Karcino 13:07, Kołobrzeg Stadion 13:18

Kołobrzeg 13:23 ~ 7 V-9 VI;
g = na odcinku Nowogard - Płoty

13:47 II
1

PR - R
88628

j  a  b  y

Żabowo 13:55, Płoty 14:04, Baszewice 14:25, Gryfice 14:31, Gąbin 14:42, Trzebiatów 14:47, Bieczyno 
Pomorskie 14:53, Karcino 14:57, Głowaczewo 15:01, Stary Borek 15:05, Kołobrzeg Stadion 15:11

Kołobrzeg 15:15 ~ 12 III-4 V 1-5 / 2 IV, 1 V, 3 V;

13:51 BUS PR - R
88628
g  j

Żabowo 14:02, Płoty 14:18 0   j   a   b   y, Baszewice 14:35, Gryfice 14:42, Gąbin 14:52, 
Trzebiatów 14:57, Bieczyno Pomorskie 15:03, Karcino 15:07, Głowaczewo 15:11, Stary Borek 15:15, 
Kołobrzeg Stadion 15:21 Kołobrzeg 15:25 
~ 7 V-8 VI 1-5 / 31 V;
g = na odcinku Nowogard - Płoty
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godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor
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train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej
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godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

14:30 II
1

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 14:35, Osina 14:39, Mosty 14:45, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:51, Goleniów 15:08, 
Kliniska 15:21, Szczecin Dąbie 15:30, Szczecin Zdroje 15:34 Szczecin Główny 15:47 
~ 11 III-6 V / 1 IV;

15:08 II
1

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 15:13, Osina 15:17, Mosty 15:23, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:29, Goleniów 15:49, 
Kliniska 15:59, Szczecin Dąbie 16:09, Szczecin Zdroje 16:15 Szczecin Główny 16:27 
~ 7 V-9 VI;

16:04 II
1

PR - R
88630

j  a  b  y

Żabowo 16:11, Płoty 16:22, Baszewice 16:29, Gryfice 16:36, Gąbin 16:46, Trzebiatów 16:51, Bieczyno 
Pomorskie 16:57, Karcino 17:01, Głowaczewo 17:05, Stary Borek 17:09, Kołobrzeg Stadion 17:15

Kołobrzeg 17:19 ~ 11 III-6 V / 1 IV;

16:20 BUS PR - R
88630
g  j

Żabowo 16:31, Płoty 16:47 0   j   a   b   y, Baszewice 17:06, Gryfice 17:13, Gąbin 17:23, 
Trzebiatów 17:29, Bieczyno Pomorskie 17:42, Karcino 17:46, Głowaczewo 17:50, Stary Borek 17:54, 
Kołobrzeg Stadion 18:00 Kołobrzeg 18:04 
~ 7 V-9 VI;
g = na odcinku Nowogard - Płoty

16:42 II
1

PR - R
88651
REGA

j  a  b  y

Wyszomierz 16:48, Osina 16:52, Mosty 16:57, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:03, Goleniów 17:21, 
Kliniska 17:32, Szczecin Dąbie 17:41, Szczecin Zdroje 17:45, Szczecin Port Centralny 17:53

Szczecin Główny 17:57 ~ 11 III-6 V;

17:12 II
1

PR - R
88651
REGA

j  a  b  y

Wyszomierz 17:17, Osina 17:21, Mosty 17:27, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:33, Goleniów 17:50, 
Kliniska 17:59, Szczecin Dąbie 18:10, Szczecin Zdroje 18:19, Szczecin Port Centralny 18:28

Szczecin Główny 18:32 ~ 7 V-9 VI;

18:01 II
1

PR - R
88632

j  a  b  y

Żabowo 18:08, Płoty 18:18, Baszewice 18:30, Gryfice 18:37, Gąbin 18:47, Trzebiatów 18:52, Bieczyno 
Pomorskie 18:58, Karcino 19:02, Głowaczewo 19:06, Stary Borek 19:10, Kołobrzeg Stadion 19:16

Kołobrzeg 19:20 ~ 11 III-6 V;

18:35 BUS PR - R
88632
g  j

Żabowo 18:46, Płoty 19:02 0   j   a   b   y, Baszewice 19:18, Gryfice 19:25, Gąbin 19:35, 
Trzebiatów 19:40, Bieczyno Pomorskie 19:46, Karcino 19:50, Głowaczewo 19:54, Stary Borek 19:58, 
Kołobrzeg Stadion 20:04 Kołobrzeg 20:09 
~ 7 V-9 VI;
g = na odcinku Nowogard - Płoty

18:41 II
1

PR - R
88653

POMERANIA
j  a  b  y

Wyszomierz 18:46, Osina 18:50, Mosty 18:56, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:02, Goleniów 19:19, 
Kliniska 19:29, Szczecin Dąbie 19:38, Szczecin Zdroje 19:42, Szczecin Port Centralny 19:50

Szczecin Główny 19:54 ~ 11 III-6 V;

18:46 I
3

PR - R
88653

POMERANIA
j  a  b  y

Wyszomierz 18:51, Osina 18:55, Mosty 19:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:07, Goleniów 19:24, 
Kliniska 19:35, Szczecin Dąbie 19:45, Szczecin Zdroje 19:49 Szczecin Główny 20:01 
~ 7 V-9 VI;

20:20 BUS PR - R
88634
g  j

Żabowo 20:31, Płoty 20:47 0   j   a   b   y, Baszewice 21:13, Gryfice 21:20, Gąbin 21:30, 
Trzebiatów 21:36, Bieczyno Pomorskie 21:42, Karcino 21:45, Głowaczewo 21:50, Stary Borek 21:53, 
Kołobrzeg Stadion 21:59 Kołobrzeg 22:04 
~ 7 V-9 VI 1-6 / 31 V;
g = na odcinku Nowogard - Płoty

20:22 II
1

PR - R
88634

j  a  b  y

Żabowo 20:29, Płoty 20:39, Baszewice 20:46, Gryfice 20:53, Gąbin 21:03, Trzebiatów 21:09, Bieczyno 
Pomorskie 21:15, Karcino 21:19, Głowaczewo 21:23, Stary Borek 21:27, Kołobrzeg Stadion 21:33

Kołobrzeg 21:37 ~ 12 III-5 V 1-6 / 2 IV, 1 V, 3 V;

22:03 II
1

PR - R
88636

j  a  b  y

Płoty 22:18, Gryfice 22:30, Trzebiatów 22:45, Kołobrzeg Stadion 23:02 Kołobrzeg 23:07 

~ 11 III-6 V 1-57;

22:07 BUS PR - R
88636
g  j

Płoty 22:33 0   j   a   b   y, Gryfice 22:54, Trzebiatów 23:09, Kołobrzeg Stadion 23:26

Kołobrzeg 23:30 ~ 7 V-8 VI 1-57;
g = na odcinku Nowogard - Płoty
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objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
g - zastępcza komunikacja autobusowa / rail 

replacement bus service
j - tylko 2 klasa / 2nd class seats only

a - wagon dostępny dla osób poruszających 
się na wózkach / wagon accessible to 
people moving on wheelchairs

b - wagon przystosowany do przewozu 
rowerów - liczba miejsc ograniczona / 
wagon adopted to the transport of 
bicycles – limited number of places

= - przewóz rowerów niemożliwy / carriage of
bicycles is not available

objaśnienia znaków / symbols
y - klimatyzacja / air conditioning

0 - zmiana usług na trasie pociągu / change 
services on the route

~ - terminy kursowania / days of operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.polregio.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased on each train, consistent with the 
terms specified by the carrier.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Carriers 
are responsible for commercial data of trains.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Infoline numbers to individual carriers:
PR - 703 20 20 20 (24h) opłata 1.29 zł/min. połączenia, 
realizator usługi Progress Plus S.C.  / 703 20 20 20 (24h) 
charge of PLN 1.29 gross/min. of each call, service provider: 
Progress Plus S.C. 
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OGłO Sze nIA drob ne

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:

kontakt: 785 601 002

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy

nIeRUCHOMOŚCI
•	 Sprzedam	 tanio	 działkę	 budowlaną	 w	 Ko-

ściuszkach	1202	m2.	Przy działce prąd, woda, 
kanalizacja, dojazd utwardzony w pobliżu je-
ziora. 575 345 659 

•	 Do	 wynajęcia	 lokal	 handlowy	 ok.	 40m2	 ul.	
Kościuszki	2g	Nowogard.	693	850	197

•	 Sprzedam	 działki	 budowlane	 w	 pełni	 uzbro-
jone.	 Już	 z	 planem	 zagospodarowania	 prze-
strzennego.	 Oszczędzasz	 czas	 i	 pieniądze!	
693	850	197	Najlepsze	ceny	w	Nowogardzie,	
Osiedle	Słoneczne.	

•	 Do	wynajęcia	pomieszczenie	na	biuro	28	m2,	
Nowogard.	Ul.	700	lecia	17b.	Tel.	501	549	818

•	 Sprzedam	 działki	 budowlane	 w	 Karsku	
przy	drodze.	691	664	658

•	 Do	 wynajęcia	 lokal	 pod	 działalność	 gospo-
darczą.	609	24	58	16	Sprzedam	1/2	domu	w	
Wierzbięcinie.	Tel.	600	262	231

•	 Sprzedam mieszkanie 3 pokoje 87m2, 12 km 
od Nowogardu.Tel. 665 160 365

•	 Poszukuje mieszkania dwupokojowego 
do wynajęcia. 725 223 771 

•	 Kupię mieszkanie dwupokojowe, parter, bez 
pośredników za gotówkę. Najchętniej za to-
rami w stronę Stargardu, Dobrej. Tel. 661 722 
990

•	 Do wynajęcia warsztat samochodowy z wy-
posażeniem. Tel. 508 070 311

•	 Wolne pokoje do wynajęcia dla pracowni-
ków na dłuższy okres. 500 827 783

•	 Sprzedam mieszkanie 56m2 dwupokojowe. 
Tel. 512 467 433

•	 Sprzedam dom w Nowogardzie. Tel. 691 10 
02 49

•	 Sprzedam mieszkanie 72m2, czteropokojo-
we, Nowogard. 668 431 303 

•	 Kupię mieszkanie dwupokojowe w Nowo-
gardzie. 668 431 303 

•	 Sprzedam dom na wsi z lasem, stawem i zie-
mią. Tel. 695 780 299

•	 Sprzedam działkę ogrodową. Tel. 536 198 
468 

•	 Kupię mały domek parterowy. 796 858 755 

•	 Sprzedam działkę ogrodową na ul. Zamko-
wej. Tel. 728 185 942 

•	 Kikorze – działka z warunkami zabudowy na 
3 domy, możliwość podziału cena 59 tys. Tel. 
780 116 368 

•	 Kupię mieszkanie w Nowogardzie. 780 116 
368 

•	 Sprzedam bądź zamienię na mieszkanie trzy-
pokojowe własnościowe w Nowogardzie 
dom jednorodzinny 120 m2 w miejscowości 
Benice. Tel. 600 853 973 

•	 Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe No-
wogard. Tel. 660 543 782 

•	 Sprzedam działkę budowlaną 13 ar przy 
Asnyka. 884 000 435 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupokojowe, parter, 
Żeromskiego. 536 889 355 

•	 Nowogard, Asnyka działka pod zabudowę do 
1000 m2. Tel. 501 307 666 

•	 Sprzedam mieszkanie 3pok. (środkowe) na I 
piętrze indyw. Ogrzew. Przy ul. 15 lutego tel. 
po 15.00 – 607  585 563

•	 Sprzedam lub zamienię mieszkanie 3 poko-
jowe 66.9m2+działkę koło stawu na kawaler-
kę w Nowogardzie. Tel. 668 137 231 

•	 Sprzedam garaż przy ul. Jana Pawła II. 694 
440 207 

•	 Sprzedam działkę budowlaną w Nowogar-
dzie, 16 arów, cena 39000 zł do negocjacji, 
tel. 570 935 935

•	 Sprzedam działkę budowlaną ul. Kościuszki, 
44ar. Tel. 507 577 122

•	 Sprzedam pół domu we Wrześni. Tel. 724 098 
214 

•	 Sprzedam garaż blaszany. Tanio. 695 425 992

•	 Sprzedam garaż murowany wysoki, ul,. Zam-
kowa. 606 167 600

•	 Sprzedam dom na wsi z lasem i stawem. 695 
780 299

•	 Sprzedam dom w Goleniowie. 695 780 299

•	 Sprzedam lub wynajmę sklep w Dąbrowie z 
możliwością przerobienia na mieszkanie. 509 
615 300, 502 649 104 

•	 Kawalerka	 do	wynajęcia	w	Goleniowie.	 501	
814	871	

•	 Sprzedam	lub	zamienię	dom	jednorodzinny	w	
Bienicach	 na	mieszkanie	własnościowe	 trzy-
pokojowe	w	Nowogardzie.	600	853	973	

•	 Do	 wynajęcia	 mieszkanie	 czteropokojowe,	
aneks	kuchenny	z	salonem,	2	łazienki.	Karsk.	
606	106	142	

•	 Sprzedam	 działkę	 ogrodową	 3	 ary.	 Tel.	 601	
378	914	

•	 Do	 wynajęcia	 kawalerka	 w	 Olchowie	 500	
zł+prąd+kaucja.	884	000	435

•	 Do	wynajęcia	mieszkania.	691	100	249	

•	 Do	 wynajęcia	 lokal	 22m2,	 biuro-handel-
-mieszkanie,	ul.	Rtm.	Pileckiego	2a.	Tel.	694	
022	406,	695	209	162	

•	 Do	wynajęcia	garaż	na	Jana	Pawła	II.	Tel.	609	

931	915	

MOTORYZACJA
•	 Kupię	WSK	z	dokumentami	do	1000	zł.	Tel.	

605	516	508	po	20.	

•	 Sprzedam	tanio	opony	letnie	175x75x14’’	szt.	
4	w	dobrym	stanie	na	felgach	stalowych	otw.	
4X100	 (Megane	 itp.)	 lub	 bez	 felg	 bieżnik	 6	
mm.	Tel.	536	706	746	

•	 Chevrolet	 Orlando	 2011,	 benzyna,	 gaz,	 stan	
bdb	 zadbany,	 garażowany,	 serwisowany	 w	
Aso.	668	493	233	

•	 Sprzedam	motorower	Romet	50,	przebieg	15	
000,	stan	b.	dobry,	Cena	1300	do	uzgodnie-
nia.	Tel.	606	576	417	

ROLNICTWO
•	 Koszenie,	 mulczowanie,	 belowanie	 –	 sło-

ma.	608	01	3995
•	 Orka,	 talerzówka	 ciężka	 siew	agregatem.	

Tel.	608	01	39	95 
•	 Rzepak	 jary,	 zboża	 sprzedam.	Tel.	 502	 853		

573	
•	 Grykę	sprzedam	i	mieszalnik	1	tona.	603	467	

609	
•	 PILNIE	sprzedam	ziemię	rolną	4	ha	GRA-

BIN.	Tel.	731	026	406	
•	 Sprzedam	prosięta	 i	20	kulek	słomy	suchej.	

606	576	417	
•	 SPRZEDAŻ	 JAJ	 KURZYCH	 –	 WIEJ-

SKIE.	502	119	960
•	 Sprzedam	słomę	belot	120/120	ok.	120	sztuk.	

Tel.	668	316	103	
•	 Karp	kroczek	sprzedam.	91	39	182	97	
•	 Sprzedam	 ziemniaki	 sadzeniaki	 vinety.	 799	

307	974	
•	 Sprzedam	 ziemniaki	 jadalne	 i	 sadzeniaki,	

pszenice	i	pszenżyto	zimowe.	91	39	18	307
•	 Kupię	 przyczepę	 samozbierającą	 i	 siewnik	

do	zboża.	91	39	26	793	

•	 Sprzedam	 mieszankę	 zbożową	 wiosenną.	
667	976	417,	91	418	64	17	

•	 Sprzedam	prosiaki.	Tel.	781	900	122	
•	 Sprzedam	kamień	polny	i	słomę	w	kulkach.	

606	576	417
•	 Sprzedam	facelia.	793	006	469		
•	 Sprzedam	prosiaki,	8-9	tyg.	Tel.	668	434	849	
•	 Sprzedam	przyczepę	jednoosiową	koła	10/15	

dł.	3m.	Szer.	1,8m.	Tel.	696	807	922
•	 Sprzedam	silnik	7kw/380v.	Tel.	696	807	922	
•	 Sprzedam	prosiaki.	781	900	122
•	 Do	prac	porządkowych.	513	100	901	
•	 Przyjmę	 pracownika	 na	 fermę	 drobiu	 (gm.	

Osina)	Tel.	511	731	352	
•	 Zakład	hodowlany	zatrudni	brygadzistę	-kie-

rownika.	 Ferma	 Drobiu	 gmina	 Osina.	 502	
562	378	

•	 Zatrudnię	do	prac	budowlanych	oraz	ślu-
zarza	–	spawacza.	507	045	404	

•	 Zlecę	naprawę	parkanu	ogrodowego	z	cegły.	
602	622	909	

	USŁUGI
•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWANÓW, WY-

KŁADZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ SAMO-
CHODOWEJ/ SKÓRZANEJ MATERIAŁOWEJ 
/ POŚCIELI WEŁNIANEJ / LANOLINĄ/SPRZĄ-
TANIE: CZYSZCZENIE FUG.TEL.604 373 143 , 
794 229 083.

•	 Pranie	 dywanów	 i	 tapicerki	 sprzątanie	
również	 z	 użyciem	 pary,	 ROMTEX.	 668	
151	516

•	 Elektryk	 z	 uprawnieniami	 E+D.	Tel.	 607	
289	419	

• Remont na każdą kieszeń. Tel.609 715 839
•	 Malowanie,	montaż	 paneli	 podłogowych	 i	

inne	 drobne	 naprawy	wykona	 “złota	 rącz-
ka”.	91	39	22	783,	784	79	22	70

•	 FIRMA	USŁUGOWA	„Zielona”.	Wynajem	sal	
na	 konferencje,	 zebrania,	 szkolenia.	 91	 39	
26	691

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606
• Firma budowlana z wieloletnią działalno-

ścią przyjmie zlecenie na budowę domów 
od podstaw, przekładek dachów, docieple-
nia, układanie kostki, różne rodzaje. Tel. 607 
137 081; 

• Mycie okien. 731 792 825
• MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy za go-

tówkę na raty laptopy tablety telefony. Sku-
pujemy laptopy telefony. Adres Nowogard 
700Lecia 15 I piętro nad apteką tel 91-577-
53-73 lub 792-228-896

• Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlopowe: 
Niemcy, Holandia, Austria, Anglia, Belgia, 
Norwegia. Tel. 71 385 20 18, 601 759 797 

• Transport, przeprowadzki, opróżnienie 
mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 343 638 

•	 AGENCJA	REKLAMOWA	VIZART,	 opra-
wianie	prac	w	2	minuty,	bindowanie,	wydru-
ki,	ksero,	laminowanie,	Nowogard	ul.	700	le-
cia	15	(nad	sklepem	zielarskim)Tel.	605	522	
340	

•	 Przepisywanie	prac	(licencjackich,	magister-
skich	i	innych),	dokumentów,	CV,	listów	mo-
tywacyjnych,	 Szybko,	 solidnie.	Agencja	 re-
klamowa	Vizart		Nowogard	ul.	700	lecia	15	
(nad	sklepem	zielarskim)Tel.	605	522	340.

•	 Regulacja,	naprawa,	konserwacja	okien	 i	
drzwi.	695	181	070

• Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 668 
343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 988 735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, układanie kost-
ki granitowej, polbruku. 726 403 937

•	 Naprawa	AGD	Nowogard.	698	352	406

•	 Wypełniam	 dokumenty	 do	 ZUS	 na	 emery-
turę,	rentę,	kapitał	początkowy.	507	872	391

•	 	Przyjmę	psy	na	strzyżenie,	ukończyłam	kurs	
groomerski.	794	902	108	

•	 Szybko,	 solidnie,	 malowanie,	 szpachlowa-
nie,	tapety,	panele,	drobne	naprawy.	666	047	
905

•	 Wykonam	 prace	 elektryczne	 i	 remonty	

mieszkań.	691	430	490

PRACA
•	 Aktivmed24.pl	 Opiekunki	 Seniorów	

Niemcy.	Premie	wakacyjne,	530555015
•	 AMBERCARE24	Opiekunki	do	Niemiec,	

wymagany	 j.	 niemiecki	 komunikatywny,	
zarobki	netto	do	1500	euro/mies.,	wyjazdy	
od	zaraz,	sprawdzone	oferty,	 legalnie	737	
451	825,	737	886	919,	737	489	914

•	 Potrzebny budowlaniec-stolarz do posta-
wienia kilku elementów architektury ogro-
dowej. 502 103 432

•	 PRACOWNIK magazynu zwrotów odzie-
ży – Goleniów, zapewniony darmowy do-
jazd do pracy tel: 601 710 134, mail: rekru-
tacja@fiege.pl

•	 Zatrudnię	pomocnika	na	budowę	z	umie-
jętnością	malowania	i	szpachlowania.	Tel.	
785	931	513	

•	 Przystań	 zatrudni	 osobę	do	 zbierania	 szkla-
nek	i	butelek	ze	stolików	podczas	dyskoteki	
w	piątki	i	soboty.	Tel.	601	58	40	56	

•	 Pizzeria	 Fantazja	 zatrudni	 kucharza	 lub	
absolwenta	 szkoły	 gastronomicznej.	 Pra-
ca	 przy	wypieku	 pizzy.	Tel.	 509	 411	 799,	
570	500	750	

•	 Zatrudnię	 kierowcę	 do	 rozworzenia	 posił-
ków.	507	951	313

•	 Zatrudnię	 ekspedientkę	 do	 sklepu	Lewiatan	
na	ul.	Boh.	Warszawy.	Tel	502	239	619	

•	 Fryzjerce	–	stanowisko	pracy	wydzierżawię.	
Warunek	–	doświadczenie	i	własne	klientki.	
Tel.	607	284	461	

•	 Praca	w	Dani	–	wykończenia	wnętrz,	wyma-
gany	 komunikatywny	 język	 angielski.	 +45	
91	66	78	89

•	 Przyjmę	 do	 pracy	 na	 dachy,	 mile	 widziane	
doświadczenie,	 atrakcyjne	 wynagrodzenie.	
519	393	045

•	 Murarz-budowlaniec	potrzebny	w	gospodar-
stwie	do	prac	dorywczych.	660	206	839

•	 Potrzebny	mężczyzna	fachowiec	do	pomocy	
przy	pracach	ogólnobudowlanych	 ,architek-
tura	ogrodowa,	stolarstwo	itp.	502	103	432

•	 Przyjmę	na	budowę.	Tel.	607	654	692	

•	 Przyjmę	 do	 ogrodzenia	 rezerwatu.	Tel.	 607	
654	692	

•	 Poszukuje	 osoby	 do	 pracy	w	 biurze	 do	 ob-
sługi	 klienta.	 Wymagana:	 komunikatyw-
ność,	 umiejętność	 obsługi	 komputera.	 Ofe-
ruje	atrakcyjne	warunki	wynagrodzenia.	Tel.	
510	100	263	

•	 Kucharza/kucharkę	 zatrudnię,	 Barnim.	
663	97	93	97	

•	 Poszukuje	 pracownika	 do	 prac	 brukarskich.	
Atrakcyjne	wynagrodzenie.	509	608	831	

•	 Pomoc	 kuchenną	 zatrudnię.	 Restauracja	

Przystań,	Nowogard.	Tel.	601	58	40	56	

Inne  
• Sprzedam drewno suche tanio. 691 848 026
•	 Drewno,	 bukowe,	 dębowe,	 pocięte,	 porą-

bane.	Tel.	603	353	789	
•	 Sprzedam drewno opałowe. 667 788 820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 kg. 790 
285 382

•	 Sprzedam organy Yamaha YPT - 230, bardzo 
mało używane, w pudełku. tel 605 522 340

•	 Sprzedam łóżko dziecięce z szufladami, pół-
kami, z materacem - kolor szaro biały wy-
miary: dł. 223 cm, szer. 95 cm,wys. 110 cm, 
oraz biurko do kompletu, tel. 605 522 340

•	 Sprzedam odkurzacz piorący ZELMER 
WODNIK QUATTRO 616.6, elementy piorą-
ce nieużywane nowe, cena do uzgodnienia, 
tel. 605 522 340

•	 Sprzedam dywan, kolor brązowy jednolity, 
wymiar 3,5*2,15 m, cena do uzgodnienia, 
tel. 605 522 340

•	 Przyjmę telewizor i radio. 782 400 001 

•	 Kupię zbiornik na wodę z wężownicą do 
podłączenia do kuchenki. Tel. 660 206 833

•	 Karp kroczek sprzedam. 91 39 182 97 

•	 Sprzedam krajzegę na paski klinowe tanio. 
Tel. 781 864 872  

•	  Sprzedam dwa rowery damskie Olchowo 8

•	 Szkółka w Karsku poleca drzewa owcowe 
w pojemnikach 3-4 letnie owocujące już od 
20 zł/szt. oraz tuje szmaragd wys. 70-80cm. 
po 10 zł za sztukę. Tel. 606 106 142

•	 Sprzedam łóżko rehabilitacyjne sterowane 
elektrycznie używane, stan bardzo dobry 
oraz materace: medyczny MEDI i przeciwo-
dleżynowy. Kontakt po godz. 16.00. Tel. 737 
676 591

•	 Sprzedam łóżko ortopedyczne elektryczne, 
na pilota typ : INUACARE. Tel. 697 980 702 

•	 Przyjmę czystą ziemię z wykopów. 501 307 
666

•	 Sprzedam atlas do ćwiczeń DWS 4, mało 
używany, cena do uzgodnienia, tel. 605 522 
340

•	 Sprzedam narożnik. 783 484 836 

•	 Sprzedam drut zbrojeniowy Fi10, 12 m dłu-
gi. 603 598 134 

•	 Owczarek niemiecki 1 rok czujny, duży, z ro-
dowodem. 519 307 288 

•	 Sprzedam dwuteownik 160mm x 3,5m, 
2 sztuki, teownik hutniczy nieużywany 
30/30x7. Tel. 788 685 194

•	 Sprzedam stół + 6 krzeseł, 2 komody, łóżko 
z materacem, schody okrągłe. 606 276 773 

•	 Sprzedam stylowy ławostół, złoty dąb, 220 
zł. 697 999 578 

•	 SPRzeDAM SPRzęT OGÓLnOBUDOWLA-
nY MAłO UŻYWAnY I nIeUŻYWAnY DO 
ROBÓT WYKOŃCzenIOWYCH. 792 77 06 
30 PO 17STej
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InFORMATOR LOKALnY - nOWOGARD
Telefony alarmowe
Policja  - 997, 112
Komisariat Policji Nowogard - 91 57 92 316
Straż pożarna  - 998
Posterunek PSP Nowogard - 91 39 20 118
Pogotowie ratunkowe - 999
Stacja Pogotowia Ratunkowego 
w Nowogardzie - 91 43 26 103
Pogotowie gazowe  - 992
Pogotowie energetyczne - 991
Pogotowie wodn.-kanal. (PUWiS) 
 - 91 39 20 711; 994

Dyżur nocny
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna   
 - 91 39 78 430; 
 609 361 999; 
 665 283 928

Przychodnie - poradnie
Szpital - centrala - 91 39 21 356
Praxis - SZOZ - 91 39 20 787
Praxis - Centrum 
okulistyczno-optyczne - 91 39 27 272
POZ Przychodnia przyszpitalna  
 - 91 39 21 800; 
 91 39 21 806
Medyk - 91 39 22 921
PRAXIS 2 - M. Drobińska - 91 39 25 943
NZOZ “Sanus” - 91 39 26 960
NZOZ “Pro-med” - 91 39 26 740
NZOZ “Leks” - 91 39 25 525
NZOZ “Baby-med”  - 91 39 26 013
Mardent - gabinety lekarskie  
 - 91 39 22 633
Revital - Ośrodek Rehabilitacji 
i Odnowy Biologicznej - 91 39 21 467; 
 609 456 577
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne 
 - 91 39 20 926
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
dzieci, młodzieży i ich rodzin 
 - 91 39 20 743
Warsztaty terapii zajęciowej - 91 39 25 282
Zakład domowej opieki długoterminowej - 
91 39 26 531; 
 509 142 650
Stomatologia
Praxis - Centrum stomatologiczne  
 - 91 39 26 999
Pracownia protetyki stomatologicznej - 
Danuta Drapikowska 91 39 26 870
Protetyka stomatologiczna 
- Elżbieta Wysocka 
i Kazimierz Trojanowski - 91 39 26 107
“Nowo-dental” B. Szulejko  
 - 91 39 21 467
“Dental - med”  - 91 39 22 098; 
 504 069 800
Lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz  
 - 91 39 25 003; 
 603 705 630
Lek. Stom. Andrzej Rynkiewicz
pogotowie stomatologiczne - 607 771 777
lek. Stom. D. Wałęga - Bąk - 604 441 609
lek. stom. A Mogilnicka - 506 606 955
lek. stom. E. Rosa - 532 512 703
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 39 26 639
lek. stom. M. Andrzejewska - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 601 736 804

Urzędy
Urząd Miejski  
 - 91 39 26 200
Biuro Obsługi Interesanta w UM  
 - 91 39 26 214
Biuro Rady w UM - 91 39 26 210

Urząd Stanu Cywilnego - 91 39 26 230
Wydział Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środow. 
 - 91 39 26 243
Wydział spraw społecznych i obywatelskich
Meldunki - 91 39 26 213
Dowody osobiste - 91 39 26 215
Zarządzanie kryzysowe - 91 39 26 234
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
Geodezji i Rolnictwa - 91 39 26 226
Wydział Rozwoju Lokalnego, 
Funduszu, Kultury i Sportu - 91 39 26 293
Wydział Inwestycji i Remontów  
 - 91 39 26 241
Biuro Podatków i Opłat - 91 39 26 217
Referat Edukacji - 91 39 25 464
Zarząd Budynków Komunalnych  
 - 91 39 26 267
Powiatowy Urząd Pracy f/Nowogard 
 - 91 39 21 376;  
 91 39 21 813
Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii - 91 39 21 118
w nagłych wypadkach - 609 740 647

Wydział Komunikacji
Rejestracja pojazdów - 91 57 92 702
Prawo jazdy - 91 57 92 703
Fax - 91 39 21 852

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik - Dorota Maślana - 91 39 26 248
Świadczenia rodzinne
- A. Lalik  - 91 39 26 268
Dział usług opiekuńczych 
- B. Ziółkowska - 91 39 20 200

Poczta
ul. 3 Maja - 91 39 21 300; 
 91 39 21 183
ul. Warszawska - 91 39 20 834

nadleśnictwo nowogard - 91 39 20 640
zakład karny nowogard - 91 43 26 600

Gabinety weterynaryjne
Danuta Czerwińska
ul. J. Wybickiego 2 - 91 39 23 786
Animal-Vet
ul. Zielona - 666 135 133
Janusz Soroka
ul. L. Okulickiego 6  - 570 656 616
Zdzisław Truszyński
ul. T. Kościuszki 21 - 91 39 21 801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 38 - 91 39 20 814
Szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1 - 91 39 26 270
Szkoła Podstawowa nr 2 - 91 39 26 274
Szkoła Podstawowa nr 3 - 91 39 26 291
Szkoła Podstawowa nr 4 - 91 39 23 028
SP w Długołęce - 91 39 10 492
SP w Orzechowie - 91 39 10 994
SP w Strzelewie - 91 39 10 224
SP w Żabowie - 91 39 10 694
SP w Błotnie - 91 39 10 190
SP w Wierzbięcinie - 91 29 10 795
I Liceum Ogólnokształcące - 91 39 20 213
Liceum Ogólnokształcące nr II - 91 39 25 107
ZSP im. Stanisława Staszica - 91 39 21 162
Prywatne Publiczne Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych; 
Niepubliczna Szkoła Policealna  
 - 91 39 26 691
Prywatne Liceum Ogólnokształcące
 Zaoczne Centrum Edukacji Zdroje  
 - 91 39 25 494

Prywatne Policealne Studium Zawodowe  
 - 91 39 22 181
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  
 - 91 39 20 108

Przedszkola i żłobki
Przedszkole nr 1
ul. Żeromskiego - 91 39 26 286
Przedszkole nr 3
ul. J. Poniatowskiego - 91 39 26 288
Przedszkole nr 4
ul. T. Kościuszki - 91 39 26 287
Zielone Przedszkole
ul. Zielona - 91 39 26 691; 
 505 388 292
Artystyczne Przedszkole 
Kraina Fantazjiul. Gen. J. Bema - 660 797 838
“Promyczek” Specjalistyczny 
punkt przedszkolny, 
ul. Boh. Warszawy - 609 931 469
Niepubliczny Żłobek "Maluszkowo”
ul. ks. Racibora - 534 015 943
Niepubliczny “Malinowy Żłobek”
ul. Boh. Warszawy - 604 873 917

Kultura
Miejska Biblioteka Publiczna  
Dyrektor - 91 39 26 260
Czyt. dla dorosłych - 91 39 26 261
Nowogardzki Dom Kultury  
Sekretariat - 91 39 26 283
Biuro kina/ dział imprez i promocji 
 - 91 39 25 779
Kasa - 91 39 26 262

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP - 91 39 26 370; 
 506 081 328
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego   
 - 91 39 21 004
Parafia pw. MB Fatimskiej  
 - 91 39 21 592

Usługi pogrzebowe 
J. Furmańczyk, Zakład Pogrzebowy  
 - 91 39 21 767
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  
 - 692 354 065
MEMORIS Grzegorz Śmigiel - 693 230 190

Apteki
Centrum Zdrowia
ul. 700-lecia - 91 57 62 139
Majowa
ul. 3 Maja - 91 30 70 708
Cefarm
ul. Plac Wolności - 91 39 20 203
Cardia
ul. 700 - lecia - 91 39 21 330
Niebieska
ul. 15 Lutego - 91 43 26 177
Asa
ul. Warszawska - 91 39 20 494
Niebieska 2
ul. Kościuszki - 91 57 90 830
Nowa Farmacja
ul. Bohaterów Warszawy - 91 57 30 437

Taksówki - 91 39 20 260

Pomoc drogowa
Grzegorz Irzymski - 91 39 22 402; 
 601 893 944
Andrzej Słomski - 665 770 442
Krzysztof Pietrzak - 601 938 293
R&J MIX - 608 731 620

Urząd Gminy
Wójt - 91 39 10 390
Kierownik USC, St. ds. obywatelskich
 i ewidencji ludności  - 508 499 549
St. ds. podatków i opłat  - 508 499 661
St. ds. zarządzania kryzysowego, obrony cy-
wilnej i ochrony środowiska  - 508 499 580
Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami  
 - 508 499 247
St. ds. obsługi organów Gminy, działalności 

gospodarczej, kultury i zdrowia  - 508 499 567
St. ds. funduszy zewnętrznych, promocji, 
turystyki i sportu  - 508 499 620
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik Anna Kaliczyńska - 508 499 534
Pracownicy socjalni - 508 499 561
 508 499 483
Asystent rodziny Patrycja Bielej - 508 499 621
Gminna Biblioteka Publiczna
Kierownik Krzysztof Górecki - 91 39 10 305

Szkoła Podstawowa im. B. Malinowskiego
Dyrektor Tatiana Olbert - 91 39 10 389
Sekretariat - 91 39 10 380
Przychodnie
NZOZ “Proximus” - 91 39 10 310
Punkt apteczny - 91 39 11 611
Poczta - 91 39 10 323
Parafia pw. NP NMP w Osinie - 91 39 10 386

InFORMATOR LOKALnY - OSInA
ReGULARnA LInIA MI KRO BU SO WA SeROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40

Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)

nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D

Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 

7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia MeTRO Tel. 501 615 614
z nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
ze Szczecina do nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRzeWÓz OSÓB - RO MAn BIŃCzYK - Linia Regularna 
 TeL. 607 310 591 

nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
nowogard-Dobra now.-łobez 7.40
łobez-Dobra now.-nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

nD - SzCzeCIn 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SzCzeCIn - nD 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

nD - ReSKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

ReSKO - nD 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOLCzeWO - nD 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

nD - GOLCzeWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)

nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55

A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROzKłAD jAzDY BU SÓW

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15
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tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

R e K L A M A
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

żyto, pszenżyto, jęczmień, 
owies, rzepak, łubin, gryka, groch, 

len, kukurydzę oraz słonecznik.

Sami odbieramy, szybka płatność, 
konkurencyjne ceny.

Wapno nawozowe granulowane
w najlepszej cenie na rynku. 

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B

e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl

Skup zbóż: 
91 43 57 720, 602 21 21 25

Transport: 662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

Mistrzostwa Strefy Polski zachodniej  
– III Runda, Rosówek

Dobry start Paszka i Litwina, 
kłopoty Jamrożego
W niedzielę (13 maja), na torze motocrossowym w Rosówku została rozegrana III Runda 
Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej. Klub Motorowy Cisy Nowogard reprezentowało 4 za-
wodników. Z dobrej strony zaprezentowali  się Tomasz Litwin oraz Krzysztof Paszek, z kolei 
Tomasz Jamroży miał pecha w pierwszym biegu i po defekcie quada stracił sporo punktów. 

Na torze motocrossowym w 
Rosówku wystartowało 4 repre-
zentantów Klubu Motorowe-
go Cisy Nowogard. W klasie MX 
Quad Open startował Tomasz 
Jamroży. Nasz reprezentant w tre-
ningu kwalifikacyjnym pokonał 4 
okrążenia, wykręcając najlepszy 
czas w drugim okrążeniu, wynik 
uplasował go na 6. pozycji. Nie-
stety w pierwszym wyścigu To-
masz Jamroży może mówić o spo-
rym pechu. Zawodnik KM Cisy 
pokonał tylko 5 okrążeń, a to za 
sprawą problemów technicznych. 
Quad Tomasza Jamrożego odmó-
wił posłuszeństwa i zawodnik KM 
Cisy zakończył wyścig na ostat-
nim 24. miejscu. W drugim bie-
gu Tomasz Jamroży przejechał już 
pełnych 10 okrążeń, uzyskał czas 
21:56,167 i zajął 6. miejsce. W 
klasyfikacji indywidualnej zawo-
dów Tomasz Jamroży uzbierał 53 
punkty i zajął 14. pozycję. Defekt 
sprzętu odbił się w klasyfikacji se-
zonu, po trzech rundach Tomasz 
Jamroży zajmuje 4. miejsce i traci 
do podium już 35 punktów. W sil-
nie obsadzonej klasie MX1C star-
tował Tomasz Litwin. Reprezen-
tant KM Cisy Nowogard w tre-
ningu kwalifikacyjnym przejechał 
5 okrążeń. Najlepszy czas uzyskał 

w swoim trzecim okrążeniu i zajął 
14. miejsce na 34 zawodników. W 
pierwszym biegu Tomasz Litwin 
zaprezentował się z dobrej strony, 
bez większych problemów zawod-
nik KM Cisy pokonał 10 okrą-
żeń, a wyniki 21:23,742 uplaso-
wał go na przyzwoitym 10. miej-
scu. W drugim wyścigu Tomasz 
Litwin zaprezentował się równie 
dobrze. Ponownie za sprawą uda-
nego startu utrzymywał pozycję w 
czołówce. Ostatecznie po 10 okrą-
żeniach z wynikiem 22:32,043 za-
wodnik KM Cisy zajął 12. pozy-
cję. W klasyfikacji indywidualnej 
zawodów Tomasz Litwin wywal-
czył 60 punktów i zajął 11. miej-
sce. Z kolei w klasyfikacji sezonu 
Tomasz Litwin zajmuje 10. miej-
sce z liczbą 172 punktów, dodaj-
my , że zawodnik KM Cisy do 
pierwszej piątki traci niewiele, 
bo 25 punktów. Równie dobrze 
w klasie MX Masters zaprezento-
wał się Krzysztof Paszek. W tre-
ningu kwalifikacyjnym zawodnik 
KM Cisy zajął 13. miejsce uzysku-
jąc najlepszy czas w swoim 5 okrą-
żeniu. W tej samej klasie startował 
także Mirosław Tomczyk, który w 
treningu zajął 25. miejsce. Pierw-
szy wyścig to 9 okrążeń Krzyszto-
fa Paszka i czas 20:01,965, który 

sklasyfikował go na 11. pozycji. W 
tym biegu Mirosław Tomczyk po-
konał 7 okrążeń i zajął 25. miejsce. 
W drugim biegu Krzysztof Pa-
szek ponownie walczył o pierw-
szą dziesiątkę. Zawodnik KM Cisy 
ostatecznie musiał zadowolić się 
12. pozycją po pokonaniu 9 okrą-
żeń z czasem 20:51,159. Miro-
sław Tomczyk poprawił się o jed-
ną pozycję, zajmując 24. miejsce. 
W klasyfikacji indywidualnej za-
wodów Krzysztof Paszek wywal-
czył 59 punktów i zajął 11. miej-
sce, natomiast Mirosław Tomczyk 
z liczbą 33 punktów zajął 24. miej-
sce. W klasyfikacji sezonu po III 
Rundach Krzysztof Paszek zajmu-
je 9. miejsce z liczbą 148 punktów, 
natomiast Mirosław Tomczyk pla-
suje się na 19. pozycji z 88 punk-
tami. Warto jeszcze wspomnieć 
o klasyfikacji klubowej, w której 
Klub Motorowy Cisy Nowogard 
uzbierał 603 punkty i zajmuje po 
trzech rundach wysokie 14. miej-
sce, na 37 sklasyfikowanych klu-
bów. Na torze w Rosówku obec-
ni byli także sędziowie z Nowo-
gardu. Sędzią głównym zawo-
dów był Wiesław Smietjuch, nato-
miast Stanisław Pyrzyński był sę-
dzią startu.

KR

Zawodnicy KM Cisy Nowogard w Rosówku zapreznetowali się z dobrej strony

Gryf Maraton MTB

Zwycięstwa 
nowogardzian
W niedzielę (13 maja), w Szczecinie na osiedlu Bukowym od-
była się I edycja Gryf Maratonu MTB. Nowogard reprezento-
wali Anna Urtnowska oraz Jan Baran, którzy spisali się bardzo 
dobrze zajmując 1. miejsca w swoich kategoriach wiekowych. 

Pierwsza edycja wyścigu Gryf 

Maraton MTB została zorganizo-
wana przez sekcje kolarstwa gór-
skiego UKS Trygław. Wyścig zo-
stał przeprowadzony w Szcze-
cinie na osiedlu Bukowym. Po-
śród pań, Nowogard reprezento-
wała Anna Urtnowska. Kolarka 
jeżdżąca w barwach klubu Cubi-
ca Racing Team startowała w ka-
tegorii wiekowej K-2. Anna Urt-
nowska uzyskała czas 02:22:44 i 
wynik ten pozwolił jej zwyciężyć 
w swojej kategorii wiekowej oraz 
zająć 5. miejsce w Open Kobiet. 
Równie dobrze zaprezentował się 
Jan Baran, który walczył w kate-
gorii wiekowej M-6. Kolarz z No-
wogardu uzyskał czas 03:27:40 i w 
swoim przedziale wiekowym zajął 
1. miejsce, natomiast w Open zo-
stał sklasyfikowany na 108. miej-
scu. Nowogardzianin nie krył ra-
dości ze swojego zwycięstwa. -  

Bardzo się cieszę, że wystartowa-

łem w Gryf Maratonie MTB i zdo-
łałem zająć 1. miejsce w swojej ka-
tegorii. Była to świetnie zorganizo-
wana impreza, trasa również za-
sługuje na pochwały – mówił Jan 
Baran.  

KR

Jan Baran na najwyższym stopniu podium kategorii M-6 w Gryf Maratonie MTB

ReKLAMA



Tragiczna 
śmierć  
w Konarzewie

POLSKI 
WYDAWCA
Dom Judy sp. z o.o.

Dominikana, Kuba, Chiny, Indie
Wyspy Kanaryjskie, Cypr, Włochy, 

Grecja, Maroko, Bułgaria, Chorwacja 

Fatima 
23.06 - 8.07.2018

SINBAD - codziennie z Nowogardu
Bilety na przejazdy zagraniczne

Cztery targowiska i rumowisko  •  Pani się nawet nie przedstawiła...

reklamareklama

Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

Piątek 
18 maja 2018 r. 
Nr 38 (2666)
nakład 3000 
Rok XXV   ISSN 1897-2640 

Cena 2,00 zł 
(w tym 5% VAT)

Firma z branży rolnej  Sprzedaż 
nawozów

Kontakt: 600 374 274

1. ASL- 80 kg N i 90 kg S 
    (zamiennik RSM)
- cena 110 zł za tonę w Redle
- cena 130 zł za tonę z dowozem 
   do 30 km od Redła
- 1,38 zł za 1 kg azotu - najtańszy azot 
  na rynku !! (1 kg azotu z dowozem 1,63 zł)
2. AHSL-180 kg N i 60 kg S 
  (zamiennik RSM)
- cena 415 zł za tonę w Redle
- cena 435 zł za tonę z dowozem 
  do 30 km od Redła
3. Humus (zamiennik obornika):
- cena 45 zł z dostawą
- około 9 kg N, 7 kg P, 4 kg K
- ph-9 * Wszystkie podane ceny są cenami netto

4. Humus słomiany 
  (zamiennik obornika):
- cena 33 zł za tonę z dostawą
- około 6 kg N, 3 kg P, 7 kg K
- ph-9
5. Obornik bydlęcy:
-cena 45 zł z dostawą
6. NPK Garrest 
    (zamiennik gnojowicy):
- cena 30 zł z usługą rozlewania 
  do 10 km od Redła (możliwość 
   rozlewania w dalszych 
   lokalizacjach)
- około 6 kg N, 3 kg P, 3 Kg K

Firma z branży rolnej  

Usługi rolnicze

Kontakt: 600 374 274
* Wszystkie podane ceny są cenami netto

1. Opryskiwacz:
   - cena 55-50 zł za hektar (jednorazowy przejazd)
2. Kultywator:
   - cena 240-245 zł za hektar
3. Rozrzutnik razem z ładowarką - obornik/humus:
  - 5-8 ton- 85-80 zł za hektar
  - 10 ton- 105-100 zł za hektar
  - 15 ton- 155-150 zł za hektar 
  - 20 ton- 205-200 zł za hektar
4. Rozrzutnik razem z ładowarką - wapno:
  - do 5 ton- 85-80 zł za hektar

m
a

G
a

ZY
N

s. 3

tel. 91 392 14 67
kom. 695 264 677

Nowogard, ul. 3 Maja 46 • www.nowodental.pl

sedacja gazem rozweselającym
stomatologia mikroskopowa

Kompleksowe leczenie dentystyczne
oferują w Klinice Nowo-Dental lekarze specjaliści:

stomatolog dziecięcy, periodontolog, chirurg,
stomatolodzy ogólni, implantolog

WIOSENNA PROMOCJA NA WYBIELANIE ZĘBÓW
ortodoncja, implanty
nowoczesna protetyka

Uwaga zmiany 
funkcjonowania 
KANCELARII 

RADOSŁAW GÓRSKI 
Dyżury w Nowogardzie 

odbywają się w kancelarii 
przy ul. 700 lecia 24/5 

w każdy wtorek i czwartek 
od 17.00 do 20.00, 

a w innych godzinach i terminach 
po telefonicznym uzgodnieniu. 

nowy nr tel. do biura w Nowogardzie: 
+48 91 578 49 01; +48 600 071 236

s. 2 s. 7

  

Z A P R O S Z E N I E 
Zarząd Gminny  

Polskiego Stronnictwa Ludowego w Nowogardzie 

z okazji Święta Ruchu Ludowego  

Serdecznie zaprasza 

CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW,  

A TAKŻE MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY NOWOGARD 

 

na uroczystą Mszę Świętą w intencji Ojczyzny, 

która odbędzie się w dniu 20.05.2018, o godz. 12.30 

na terenie budowanego kościoła w Wojcieszynie. 
Po Maszy Świętej zapraszamy Państwa na Festyn Rodzinny! 

 

 
 

 

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

Dziki grasują już 
na Warszawskiej

Mówili 
na niego 
„Miodzio”
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Dachowanie koło Żabowa 
W minioną środę, 16 maja, o godz. 19:55, przed Żabowem doszło do groźnego zdarzenia 
drogowego. W wyniku tego, jedno z aut dachowało. Na szczęście nikomu nic poważnego się 
nie stało. 

W nawiązaniu do dzisiejszej 
rozmowy telefonicznej przesy-
łam informację o zdarzeniu dro-
gowym z dnia 16 maja 2018 r, 
godz. 19:55 na drodze nr 5 przed 
miejscowością Żabowo.

Jak wyjaśnia nam sierż. sztab. 
Anna Dygas do zdarzenia do-
szło w momencie wyprzedzania. 

- Pojazd sprawcy Audi, miesz-
kaniec Gdańska, Jan Z. lat 53 
rozpoczął manewr wyprzedzania 

nie upewniwszy się, co do moż-
liwości wykonania tego manew-

ru bezpiecznie, nie upewnił się, 
że kierujący pojazdem marki Re-

nault zam. Gryfice, Łukasz D., lat 
35, jadący za nim rozpoczął już 
manewr wyprzedzania, nie ustą-
pił mu pierwszeństwa, na skutek 
czego doszło do zderzenia pojaz-
dów, gdzie kierujący Reanult da-
chował- informuje A. Dygas.  

Kierującego pojazdem mar-
ki Audi ukarano mandatem kar-
nym w wysokości 300 zł oraz 
6 pkt. karnymi. Obaj kierowcy 
trzeźwi. Nikomu nic poważnego 
się nie stało. 

MS

Śmigiel Ryszard

ŚR

KOMPLEKSOWE  USŁUGI
& ŚMIGIEL

Zakład Kamieniarski
- Nagrobki - Grobowce - Parapety - Schody

Kwiaciarnia
- Znicze - Kwiaty - Wiązanki - Wieńce

Tel. 601 595 069, 91 392 18 14
     e-mail: puhp.smigiel@wp.pl
   www.kamieniarstwo-smigiel.pl

Korzystając z naszych usług pogrzebowych zyskasz
-10%  RABATU  NA  USŁUGI  KAMIENIARSKIE

UL. CMENTARNA 3,  72-200 NOWOGARD

       Usługi Pogrzebowe 
        Grzegorz Śmigiel
- Trumny - Urny - Ekshumacje - Przewozy
         Obudowy - Krzyże - Tabliczki

Kontakt całodobowy: 693 230 190
      e-mail: memoris.zp@o2.pl
            www.memoris.eu

reklama

Ostatnie 
egzemplarze 
I wydania! 
"VII w Nowogardu"  
Przekrojowa historia miasta
 autorstwa Jana kopycińskiego  
 

Do nabycia w Redakcji 
Dziennika Nowogardzkiego
- cena 50 zł

masz problem, 
lub byłeś 

świadkiem  
ważnego 

wydarzenia?
Skontaktuj się  

z naszą redakcją!

513 088 309,  
91 392 21 65

mieszkańcy wstrząśnięci 

Tragiczna śmierć w Konarzewie 
We własnym domu w Konarzewie targnęła się na życie 65-letnia kobieta. Do tego tragicz-
nego zdarzenia doszło w czwartek, 17 maja. Ciało kobiety znalazł jej mąż. 

Policja o zdarzeniu została 
poinformowana ok. południa. - 
Mogę tylko potwierdzić, że było 
takie zdarzenie. Sprawę prowa-
dzi prokuratura - informuje nas 
rzecznik policji. 

Nieoficjalnie dowiedzieliśmy 
się, że kobieta miała się targnąć 
na swoje życie, kiedy jej mąż po-
jechał do miasta, aby umówić 
ją na wizytę u lekarza. 65-lat-
ka miała od pewnego czasu kło-
poty ze zdrowiem- cierpiała na 
silne bóle głowy po przebytym 
udarze. Tak też było tego tra-
gicznego dnia. 

Informacja o tragicznej śmier-

ci kobiety wstrząsnęła miesz-
kańcami Konarzewa. Wielu z 
nich niedowierzało, że mogło 

dojść do tak dramatycznego 
zdarzenia. 

MS

To w tym bloku, w jednym z mieszkań odebrała sobie życie 65-letnia kobieta

Co tak cieknie?

„Spływająca” skarpa

Na nadjeziorną promenadę, 
na wysokości końca ulicy Ka-
zimierza Wielkiego, od daw-
na spływa tajemniczy ciek wod-
ny. Jego początek ukryty jest w 
skarpie, jaka sąsiaduje z nad-
jeziorną ścieżką spacerową od 
strony prywatnych posesji po-
łożonych między ul. Kazimie-
rza Wielkiego a ul. Waryńskie-
go.  Proceder, jaki urządziła so-
bie tutaj woda nieznanego po-
chodzenia trwa już tak długo, że 
nie bardzo wiadomo, od kiedy. 
Służby odpowiedzialne za po-
rządek w mieście i stan infra-
struktury wszelkiej najwyraź-
niej nie radzą sobie z proble-
mem „spływającej skarpy”.  Wy-
razem tej bezsilności jest jedy-
nie ogrodzenie tego miejsca ta-
śmą ostrzegawczą.  Przypomnij-
my, że zupełnie nie tak dawno z 

jednej i drugiej strony naszego 
źródełka poprowadzono w stro-
nę jeziora wielkie i drogie rury 
spływowe mające rzekomo zbie-
rać wodę deszczową, aby ta nie 
wpadała do sieci sanitarnej i nie 
wybijała potem breją z kanali-
zacji miejskiej. Skoro jednak te 
rury poradzić sobie z małym 
ciekiem nie mogły to nic dziw-
nego, że tym bardziej nie radzą 
sobie z o wiele obfitszymi stru-
mieniami deszczówki i breja, jak 
wybijała tak wybija mimo kilku-
milionowej inwestycji. Oczywi-
ście pisaliśmy od lat, że tak bę-
dzie i że robota z rurami to tzw. 
„robota głupiego”. A nasz wesoły 
strumień cieknący ze skarpy sta-
nowi tylko dodatkowe potwier-
dzenie słuszności naszego sta-
nowiska. 

sm 
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W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reklama

reklama

reklama reklama

11 kg, 33 kg 
z propan butanem, 

propanem 
a także do zasilania 
wózków widłowych.

Zapraszamy 
do stałej współpracy 

tel. 606 930 398
 www.gazak.pl 

Wymiana butli

BaDaNIa 
PSYCHOlOGICZNe  

DLA KIEROWCÓW 
kat. C, C+E i D. 

Tel. 794 669 811

Auto naprawa
ul. Wojska Polskiego 13 

Tel. 662 091 018 
505 43 23 46

WYNaJmĘ  
HalĘ 

+ ZAPLECZE 155m2 
Tel. 600 954 709 

Zatrudnię kierowcę  
do rozwożenia posiłków 

(najlepiej emeryt). 

Tel. 601 58 40 56

ZaGUBIONO CZarNĄ SaSZeTkĘ 
w dniu 07.05.2018 

z dużą ilością kluczy i osobistych notatek. 

Tel. 603 598 551

Czy gmina zareaguje zanim stanie się krzywda? 

Dziki grasują już na Warszawskiej 
Dziki, które od kilku miesięcy niszczą przydomowe ogródki przy ul. Armii Krajowej, czują się w naszym mieście najwyraźniej coraz lepiej. Ostatnio wi-
dziane były już na osiedlu przy ul. Warszawskiej, kręcą się też ponoć przy fosie ogradzającej Zakład Karny. Ludzi się nie boją wcale. 

 O tym, że zwierzęta widziane 
były przy blokach na Warszaw-
skiej poinformował nas jeden z 
mieszkańców tego osiedla, któ-
ry spotkał się z dzikiem  „oko w 
oko”. Mężczyzna nie ukrywa, że 
kosztowało go to wiele strachu. 

- Wracałem z kolegą z wędkowa-
nia. Szliśmy tu od strony ul. Stolar-
skiej (obok piekarni-dop. red.) do 
domu. Było coś koło północy. Usie-
dliśmy na chwilę na ławce przed 
klatką schodową i nagale zoba-
czyliśmy, że w odległości kilku me-
trów zbliża się do nas ogromy dzik. 
Kiedy nas zobaczył zjeżył sierść na 
grzbiecie. Nie wiedzieliśmy, co ro-
bić i zaczęliśmy uciekać w kierun-
ku parkingu, żeby się schować za 
samochodami. Dzik nas gonił w 
kierunku ul. Kowalskiej a potem 
straciliśmy go z oka… Jeszcze tak 
szybko w życiu nie biegłem- mówi 
nam pan Robert. 

Mężczyzna twierdzi, że to już 
nie pierwszy raz, kiedy na War-
szawskiej spacerują dziki. – Są-
siad mi mówił, że widział dzika 
z małym, jak żerują pod balko-
nami. Biegały też po boisku. Sko-
ro podchodzą tak blisko, to zna-
czy, że nie boją się ludzi. A co bę-
dzie jak zaatakują dzieci bawiące 
się często na osiedlu, czy grające 
w piłkę, albo spowodują jakiś wy-
padek na drodze - dodaje. 

Wszystko wskazuje na to, że to 
te same dziki, które od dłuższe-
go czasu odwiedzają przydomo-
we ogrody przy ul. Armii Kra-
jowej. Niszczą uprawy, ale tak-
że ogrodzenia wokół posesji. Pi-
saliśmy o tym w kwietniu. Wów-
czas zdesperowani brakiem po-
mocy ze strony policji i gminy 
mieszkańcy poprosili naszą re-
dakcję o pomoc. Po naszej in-
terwencji, na zlecenie urzędu 
miejskiego, rozłożono substan-
cję mającą odstraszyć zwierzęta. 
Niestety na niewiele to się zdało. 
Dziki nadal wchodziły na upra-
wy, wyjadając rosnące tam mło-
de warzywa, głównie ziemniaki. 
Mieszkańcy postanowili złożyć 
do UM pismo z podpisami, żą-
dając odłowienia dzikich zwie-
rząt. Na razie nie otrzymali żad-
nej odpowiedzi. Niemniej, jak 
wyjaśnia nam starostwo powia-
towe w Goleniowie, to właśnie 
samorząd gminny posiada kom-
petencje, aby przywrócić miesz-
kańcom bezpieczeństwo. 

„Starosta wydaje decyzje na 
odłów lub odstrzał dzików w 
przypadkach szczególnego za-
grożenia w prawidłowym funk-
cjonowaniu obiektów produk-
cyjnych oraz użyteczności pu-
blicznej przez zwierzynę zgod-
nie z art.45ust.3 ustawy z dnia 

13 października 1995 r. Prawo 
łowieckie (Dz. U. z 2017r., poz. 
1295). 

Obiektem użyteczności pu-
blicznej należy przyjąć, że są 
obiekty, w których mogą prze-
bywać grupy ludzi oraz poje-
dyncze osoby. Obiekty te prze-
znaczone są do wykonywania 
np. funkcji administracji pań-
stwowej, wymiaru sprawiedli-
wości, kultury, oświaty i nauki, 
służby zdrowia, opieki społecz-
nej, handlu, gastronomi, usług, 
turystyki, sportu, obsługi pa-
sażerów w transporcie kolejo-
wym, drogowym, lotniczym i 
wodnym, poczty i telekomuni-
kacji. Mienie osób prywatnych 
nie należy do obiektów produk-

cyjnych oraz użyteczności pu-
blicznej, wymienionych, powy-
żej dlatego też, że zgodnie z art. 
7 ust. 1 pkt. 14 ustawy z dnia 8 
marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym, zadania własne gmi-
ny obejmują m.in. sprawy po-
rządku publicznego i bezpie-
czeństwa obywateli, a przeby-
wanie dzikich zwierząt na te-
renach zabudowanych niewąt-
pliwie może powodować na-
ruszenie porządku publiczne-
go oraz zagrożenie bezpieczeń-
stwa obywateli ze względów na 
możliwość niszczenia mienia. 
W takich przypadkach właści-
wym byłoby zastosować art. 7 
ust. 1 pkt 14 ustawy o samo-
rządzie gminnym, jako przepis 
upoważniający gminę do po-
dejmowania działań mających 
na celu przywrócenie porząd-
ku publicznego oraz bezpie-
czeństwa obywateli. Działania 
w analizowanej sprawie mogą 
polegać m.in. na schwytaniu 
zwierzyny i przewiezieniu jej w 

bezpieczne miejsce, przy czym 
miejsce docelowe powinno być 
określone zgodnie z normą za-
wartą w art. 11 ust 3 prawo ło-
wieckie, która nakazuje współ-
pracę dzierżawcy i zarządcy ob-
wodów łowieckich oraz wój-
tów i nadleśniczych Państwo-
wego Gospodarstwa Leśnego 
Lasy Państwowe w sprawach 
związanych z zagospodarowa-
niem obwodów łowieckich, w 
szczególności w zakresie ochro-
ny i hodowli zwierzyny”- czy-
tamy w informacji przesła-
nej nam przez Katarzynę Król-
-Korpalską, dyrektora Wydzia-
łu Ochrony Środwiska, Rolnic-
twa i Leśnictwa Starostwa Po-
wiatowego w Goleniowie. 

Pozostaje zatem czekać, aż 
UM w Nowogardzie podejmie 
odpowiednie kroki i wyda decy-
zję o odłowieniu dzików zanim 
zwierzęta zrobią krzywdę innym 
i sobie przy okazji. 

MS

Dziki nie zadowoliły się żerowiskiem na działkach i dotarły już do centrum  miasta
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Podpisali umowę z wykonawcą

Rusza rozbudowa „Rolniczaka” 
We wtorek, 15 maja, starostowie: Tomasz Kulinicz oraz Tomasz Stanisławski podpisali umowę na realizację zadania pn. „Rozbudowa i doposażenie bu-
dynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy KS. J. Poniatowskiego w Nowogardzie”. Całkowita wartość projektu wynosi 6 233 264,96 zł.

W ramach projektu przewi-
dziana jest rozbudowa istnieją-
cego budynku ZSP, a także bu-
dowa nowego budynku, zlokali-
zowanego pomiędzy zapleczem 
kuchennym a częścią dydak-
tyczną szkoły. Ma on być prze-
znaczony na cele dydaktyczne. 
Ponadto zostanie wymieniona 
instalacja elektryczna i central-
ne ogrzewanie w istniejącym 
budynku szkoły, zaś wszystkie 
nowo powstałe sale zostaną od-
powiednio wyposażone.  Wyko-
nawcą zadania jest firma FHU 
SABPOL II Sebastian Lityński 
z Gryfina, wyłoniona w drodze 
przetargu. Przewidziany termin 
realizacji zadania ustalono do 15 
czerwca przyszłego roku 2019 
roku. Całkowita wartość projek-
tu wynosi 6 233 264,96 zł. Po-

nad połowa tej kwoty pochodzi 
z kontraktu samorządowego - 
tego samego, z którego dofinan-
sowano m.in. uzbrojenie stre-
fy ekonomicznej pod Nowogar-
dem. - To historyczny dzień dla 
nowogardzkiej oświaty, dla któ-

rej organem prowadzącym jest 
powiat - mówił w trakcie pod-
pisania umowy z wykonawcami 
Tomasz Kulinicz, starosta gole-
niowski. 

Podpisanie umowy było jed-
nocześnie przekazaniem placu 

budowy. Roboty mają ruszyć na 
dniach. 

Oprócz rozbudowy szkoły i 
budowy nowej części szkoły, 
czyli inwestycji realizowanych 
w ramach kontraktu, powiat już 
z własnych środków wykona 
dodatkowo termomoderniza-

cję warsztatów wraz z wymianą 
okien w tych pomieszczeniach 
i w sali gimnastycznej. Umowy 
zostaną podpisane w przyszłym 
tygodniu. Roboty ruszą jeszcze 
w te wakacje, a mają się zakoń-
czyć do września.  

MS

To w tym miejscu zostaną wybudowane nowe klasy- utworzą one łącznik między 
częścią kuchenną a częścią dydaktyczną

T. Kulinicz przekazuje kopię umowy na ręce przedstawiciela wykonawcy inwestycji w  
ZSP w Nowogardzie. Po prawej członek zarządu powiatu - Andrzej Siwy z Nowogardu

Jak rządzą tak  konsultują

Pani się nawet nie przedstawiła…. 
Niepokojące sygnały docierają do redakcji DN od mieszkańców miasta, których w ostatnich dniach mieli odwiedzić „ankieterzy” wysłani z Urzędu Miej-
skiego w Nowogardzie, pytający o los pomnika na Placu Wolności. 

Jak już informowaliśmy, bur-
mistrz Nowogardu postano-
wił ogłosić konsultacje w spra-
wie pokomunistycznego obeli-
sku, jaki stoi przy Placu Wol-
ności, a który został przezna-
czony do wyburzenia na pod-
stawie ustawy dekomunizacyj-
nej.  Zrobił tak, choć w ustawie 
tej nie ma żadnych zapisów da-
jących obywatelom możliwość 
wypowiedzenia się w sprawie, 
ponieważ o klasyfikacji dane-
go obiektu decyduje opinia fa-
chowców czyli w tym wypadku 
IPN. Toteż i same wyniki kon-
sultacji nie będą miały żadnego 
znaczenia formalno-prawnego 
dla ostatecznego rozstrzygnię-
cia tej sprawy. Można rzec- zo-
stały nie tylko ogłoszone nie-
zgodnie z prawem, ale też ich 
wyniki nie będą w żaden spo-
sób wiążące z punktu widze-
nia wspomnianej ustawy i co 
za tym idzie przyszłości no-
wogardzkiego obelisku.  Bur-
mistrz jednak konsultacje za-
rządził i zgodnie z tym, od kil-
ku dni do domów mieszkań-
ców Nowogardu pukają wysła-
ni z ratusza „ankieterzy”. Oka-
zuje się jednak, że ich wizyty 
wywołują wśród respondentów 
spory niesmak. 

- Pracowałem na ogrodze-
nie, podeszła do mnie młoda 
pani, nie przedstawiła się, tyl-
ko powiedziała, że jest z gminy 
i zbiera opinię na temat pomni-
ka na Placu Wolności. Zapyta-
ła, czy jestem za jego wyburze-
niem czy przeciw. Kiedy powie-
działem, że pomnik trzeba wy-
burzyć, pani szybko zanotowa-
ła coś na kartce, podziękowa-
ła, odwróciła się i zaczęła się 
oddalać. Zacząłem mówić, że 
w domu jest jeszcze żona, któ-
ra też chętnie weźmie udział w 
takim sondażu, ale pani ankie-
ter nie była już tym zaintereso-
wana i tylko przyspieszyła kro-
ku – opowiada nam pan Jó-
zef, mieszkaniec Nowogardu i 
dodaje: co to w takim razie za 
konsultacje, jak nie każdy może 
się wypowiedzieć. No chyba, że 
ktoś spodziewał się innej wypo-
wiedzi. 

A oto relacja pani Krystyny- 
również mieszkanki naszego 
miasta, którą również odwie-
dził wysłannik z UM w Nowo-
gardzie w sprawie pomnika. 

- Było już dawno po połu-
dniu. Odpoczywałam. Nagle 
słyszę walenie do drzwi. Zerwa-
łam się, otworzyłam drzwi, pa-
trzę – stoi przed nimi młoda 

dziewczyna, w blond włosach. 
Mówi do mnie, że jest od bur-
mistrza i przeprowadza konsul-
tacje w sprawie pomnika. Po-
wiedziałam, że, po co konsulta-
cje, jak o pomnikach to decyduje 
ustawa i szkoda tylko jej czasu. 
Nie zgodziłam się na żadną an-
kietę. Na dodatek ta pani ani się 
nie przedstawiła, nie miała też 
żadnego identyfikatora- bynaj-
mniej nie w widocznym miej-
scu- opowiada nam kobieta. 

Po takich informacjach po-
zostaje z niecierpliwością ocze-
kiwać na wyniki „ankiety spo-
łecznej”, jaką na koszt gmi-
ny wymyślił burmistrz Robert 
Czapla. Niektórzy już żartują, 
że wkrótce burmistrz ogłosi:- 
Za pozostawieniem pomnika 
głosowało 102% mieszkańców- 
będziemy mieli zatem małą na-
miastkę praktyk rodem z Ko-
rei, oczywiście tej Północnej. 

Przypomnijmy tylko, że gdy-
by burmistrz usunął do końca 
marca obelisk przy Placu Wol-
ności, koszty tej „operacji” po-
kryłoby państwo. Ponieważ 
tego nie zrobił, przyjdzie osta-
tecznie zapłacić za to gminie z 
kasy lokalnego podatnika.   

MS
Historyczną prawdę na temat nowogardzkiego obelisku wskazały umieszczone tu 
przez nieujawnionych obywateli napisy
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rząd wydał rozporządzenie

Przytną pensje wójtom i burmistrzom 
Zgodnie z rządowym rozporządzeniem, wydanym w tym tygodniu, o 20 procent mają od 1 lipca spaść wynagrodzenia wój-
tom, burmistrzom i prezydentom miast oraz ich zastępcom. 

Rozporządzenie zakłada ob-
niżenie minimalnej i maksymal-
nej pensji podstawowej średnio 
o 20 proc. co oznacza, że maksy-
malna kwota wynagrodzenia wój-
tów, burmistrzów i prezyden-
tów spadnie około 2600 brutto i 
będzie wynosiła około 10 000 zł. 
Uszczegółowiono w nim również 
warunki przyznania premii, do-
datków za wieloletnią pracę, na-
gród jubileuszowych, a także od-
praw emerytalnych. Składniki te 
stanowiły w pensjach niektórych 
samorządowców istotną, i kwoto-
wo i procentowo, część wynagro-
dzenia.  Mniejsze wynagrodze-
nie wśród wójtów, burmistrzów 
i prezydentów miast i ich zastęp-
ców będzie obowiązywać od 1 lip-
ca br. Oczywiście nie oznacza to, 
że każdy burmistrz dostanie od 
tego czasu 20 proc mniej. Obniże-
niu ulegają bowiem dopuszczalne 
progi. Jeśli dotychczasowa pensja 
wójta, czy burmistrza mieści się 

w ramach nowych progów to nie 
ulega ona zmianie z mocy ustawy. 
Oczywiście może być zmieniona, 
jak zwykle decyzją Rady.  Jak się 
można było spodziewać nowe re-
gulacje spotkały się z krytyką sa-
morządowych gremiów. Stro-
na samorządowa Komisji Wspól-
nej Rządu i Samorządu twierdzi, 
że rozporządzenie rządu, zgodnie 
z którym wynagrodzenia m.in. 
wójtów, burmistrzów i prezyden-

tów miast oraz ich zastępców zo-
staną obniżone o 20 proc. «zosta-
ło przyjęte w sposób niezgodny z 
prawem». Jednocześnie przedsta-
wiciele Związku Miast Polskich, 
Związku Gmin Wiejskich RP, 
Związku Powiatów Polskich, Unii 
Metropolii Polskich, Unii Mia-
steczek Polskich i Związku Woje-
wództw RP, poprosili prezydenta 
«o skierowanie - w ramach swoich 
kompetencji - do Trybunału Kon-

stytucyjnego wniosku o zbadanie 
zgodności przyjętego rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z Konsty-
tucją RP i ratyfikowaną przez Pol-
skę Europejską Kartą Samorządu 
Lokalnego».

Co nasi na to…
Na wysokość aktualnej podsta-

wowej pensji burmistrza Nowo-
gardu rządowa obniżka nie bę-
dzie miała wpływu, ponieważ już 
wcześniej Rada Miejska tej ka-
dencji, obniżyła jego wynagrodze-
nie do poziomu niższego aniże-
li spadnie obecnie górna granica.  
Rządowe cięcia nie skutkują także 
dla wysokości wynagrodzenia po-
bieranego dotychczas przez wój-
ta Osiny. Natomiast skutki rozpo-
rządzenia mogą dotknąć wysoko-
ści pensji zastępcy burmistrza No-
wogardu K. Kolibskiego, co sam 
przyznał w rozmowie z DN. – We-
dług mojej wiedzy zasadnicza pen-
sja wiceburmistrza ma być obniżo-

Spacerkiem  
po mieście

Kosz na Promena-
dzie cieszy się nie-
ustannym „wzięciem” 
- kiedy bym tędy nie 
przechodził zawsze jest 
on wypełniony po brze-
gi – mówi DN Czy-
telnik, dokumentując 
swoje spostrzeżenia 
na załączonym zdję-
ciu. Na nim też da się 
zauważyć, że nie tylko 
kosz pełny, ale i nawet 
przepełniony, to 
 co zaś się nie zmieści-
ło wala się po trawni-
kach.  

Bogactwa fauny nadjeziornej nie trzeba zachwalać. Ale zwyczaje 
poszczególnych osobników stale inspirują.  Dwie kaczuszki płyną 
na spacerek a dwie ucięły sobie taki mały „leserek”.   

na o tysiąc złotych i to też mnie do-
tyczy - powiedział nam K. Kolib-
ski. 

 Obniżyli mu a zarobił 
niewiele mniej 

Rada Miejska w Nowogardzie 
obniżyła naszemu lokalnemu 
burmistrzowi wynagrodzenie w 
2016. Powodem był brak współ-
pracy z organem stanowiącym, 
czyli Radą Miejską.  W konse-
kwencji skutkowało to brakiem 
realizacji zaplanowanym w bu-
dżecie działań inwestycyjnych 
mających istotne znaczenie dla 
rozwoju gminy i poprawy jej, 
jak wiadomo kiepskiej, kondy-
cji finansowej. Jednak mimo, że 
obniżka wynagrodzeń burmi-
strza była istotna i obowiązywa-
ła przez dużą część roku 2016, 
to dochody burmistrza za rok 
2016 z tytułu wynagrodzeń po-
bieranych w UM niewiele były 
mniejsze od tych otrzymanych 
rok wcześniej. Mimo naszych 
pytań, do dzisiaj nie otrzymali-
śmy która by wyjaśniała precy-
zyjnie  jakimi składnikami bur-
mistrz „nadrobił” straty wyni-
kłe z obniżenia swojej pensji za-
sadniczej… 

sm

Skarbnik M. Marchewka ma być z czego zadowolony, bo jego obniżenie pensji nie 
obejmuje. W innym nastroju ma prawo być wiceburmistrz K. Kolibski - jego pensja 
będzie musiała być obniżona
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
lucyna Czerniak: lat 87, zmarła 14.05.2018r., pogrzeb odbę-

dzie się 18.05.2018 r., o godz. 12:00 na cmentarzu w Nowogar-
dzie.

mirosław martynowicz: lat 57, zmarł 14.05.2018r., pogrzeb 
odbył się 17.05.2018 r., na cmentarzu w Nowogardzie.

elżbieta Bojarczyk: lat 69, zmarła 14.05.2018r., pogrzeb od-
był się 17.05.2018 r., na cmentarzu w Nowogardzie.

maria kozak: lat 94, zmarła 16.05.2018r., pogrzeb odbędzie 
się 18.05.2018 r., o godz. 15:00 na cmentarzu w Nowogardzie.
Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

Jezus powiedział do swoich 
uczniów: „Gdy jednak przyjdzie 
Paraklet, którego Ja wam poślę od 
Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca 
pochodzi, On zaświadczy o Mnie. 
Ale wy też świadczycie, bo jeste-
ście ze Mną od początku. Jeszcze 
wiele mam wam do powiedzenia, 
ale teraz znieść nie możecie. Gdy 
zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, 
doprowadzi was do całej prawdy. 
Bo nie będzie mówił od siebie, ale 
powie wszystko, cokolwiek usły-
szy, i oznajmi wam rzeczy przy-
szłe. On Mnie otoczy chwałą, po-
nieważ z mojego weźmie i wam 
objawi. Wszystko, co ma Ojciec, 
jest moje. Dlatego powiedziałem, 
że z mojego weźmie i wam obja-
wi.” (J 15 26-27; 16,12-15)

Misja Jezusa Chrystusa dobie-
ga końca. Wstępuje do nieba, aby 
zasiąść po prawicy Ojca. Czas 
Jego świadczenia o Bożej miło-
ści się kończy, ale rozpoczyna 
się prawdziwa misja dla uczniów 
Pana. Rozpoczyna się czas ich 
świadczenia. Pan posyła im swo-
jego Ducha, by to pod Jego prze-
wodnictwem szli i głosili całemu 
światu Radosną Nowinę. Tajem-
nica dnia dzisiejszego to tajem-
nica trzeciej osoby Trójcy Świę-
tej, Ducha Świętego. Ducha, któ-
rego posyła Jezus uczniom. Du-

cha, który, możemy powiedzieć, 
jest zaniedbany. Jakże dziś po-
trzeba modlitwy do Ducha i o 
Ducha! Duch Święty czy nas, 
Kościół, żywą wspólnotą. Duch 
przychodzi, aby nas ożywiać. Je-
śli więc brakuje tej modlitwy, wo-
łania o Bożego Ducha, Kościół 
obumiera. Kościół staje się ja-
łowy. Kościół staje się byle jaki. 
Kościół przestaje być Kościo-
łem. W konsekwencji, w Koście-
le, zamiast Ducha Świętego, hula 
z coraz większą mocą i impetem 
duch tego świata: duch materia-
lizmu, duch konformizmu, duch 
konsumpcjonizmu. Tylko Duch 
Święty może czynić naszą wspól-
notę, wspólnotą żywą. Jesteśmy 
różni pod różnymi względami, 
ale w Chrystusie jesteśmy kimś 
jednym. Łączy nas jedna wia-
ra i jeden chrzest. To Duch Świę-
ty jest tym, który nas spaja. Czy-
ni nas jednym organizmem, któ-
rego Głową jest Jezus Chrystus, 
Syn Boży, Zbawiciel. Duch Świę-
ty jest jakby duszą Kościoła, który 
nieustannie ożywia skuteczną po-
mocą Kościół i prowadzi po dro-
gach prawdy i świętości. Kolejną 
konsekwencją życia bez Ducha 
Świętego jest życie w zakłamaniu, 
życie według swoich prawd, któ-
re niekoniecznie są Bożymi praw-
dami oraz oddalanie się od dro-
gi ewangelicznego życia, dążenia 
ku świętości. Świętując zesłanie 
Ducha Świętego mam przypo-
mnieć sobie, że w sakramentach 
świętych, za każdym razem, to na 
mnie zstępuje ten sam Duch, któ-
ry zstąpił na apostołów! Zostaję 
napełniony Duchem Świętym. W 
dobie kryzysu życia duchowego, 
w dobie wybierania tego co jest 
tylko cielesne, przyziemne, mam 

tym bardziej odnowić się w Du-
chu Świętym. Mam stać się no-
wym człowiekiem w Duchu Świę-
tym. Mówi się, że po owocach 
ich poznacie. Podobnie jest i tu-
taj. Każdy, kto zacznie żyć według 
kierownictwa Ducha Świętego, 
powinien przynieść oczekiwane 
owoce, o których pisze św. Paweł 
apostoł w liście do Galatów. Wy-
mienia On owoce Ducha Święte-
go, a są to: miłość, radość, pokój, 
cierpliwość, uprzejmość, dobroć, 
wierność, łagodność, opanowa-
nie. Zastanówmy się dzisiaj czy 
moje życie przynosi takie owoce. 
Czy jest we mnie miłość i z łatwo-
ścią ją okazuję wszystkim? A ra-
dość? Czy jestem człowiekiem ra-
dosnym, pełnym pogody ducha? 
Czy jestem człowiekiem, który 
obdarowuje innych uśmiechem? 
Jeśli nie to znaczy, że nie zaprosi-
łem wystarczająco do swojego ży-
cia Ducha Świętego. Czy odczu-
wam wewnętrzny pokój, a może 
jest zupełnie odwrotnie, czuję się 
ciągle sfrustrowany, a życie ma 
odcienie szarości? Proś o Ducha 
Świętego! Czy jestem cierpliwy 
wobec drugiego człowieka? Czy 
w każdej porze dnia i nocy oka-
zuję innym uprzejmość, a może 
jestem uszczypliwy? Jeśli widzę, 
że i w tym niedomagam to mam 
prosić o Ducha Świętego! Czy je-
stem po prostu dobry? Czy jestem 
wierny w zachowywaniu Bożego 
prawa, czy jestem wierny w mał-
żeństwie, czy wiernie wykonu-
ję moje zadania i obowiązki, jeśli 
nie, mam prosić o Ducha Święte-
go! Czy moje serce jest sercem ła-
godnym, a może niejednokrotnie 
przemawia przeze mnie agresja? 
Czy potrafię w chwilach nerwo-
wych się uspokoić, opanować? Je-
śli nie, mam prosić o Ducha Świę-
tego! Chyba zadając sobie te py-
tania, każdy dojdzie do wniosku, 
że jakże dziś potrzeba światu, po-
trzeba każdemu z nas, potrze-
ba mi Ducha Świętego! Mam się 
każdego dnia odnawiać w Duchu 
Świętym. Mam każdego dnia sta-
wać się coraz bardziej duchowy, a 
przez to Boży. Niech zatem moje i 
Twoje serce otwiera się na działa-
nie Ducha Świętego. Duchu Świę-
ty wołam: przyjdź! 

ks. Krystian Dylewski 

knaga zaprasza

W sobotę 
rozpoczęcie sezonu

Zarząd Klubu Żeglarskiego „KNAGA” w Nowogardzie zapra-
sza członków i sympatyków Klubu na spotkanie poświęcone spra-
wozdaniu Zarządu Klubu  z działalności w roku 2017, połączone z 
otwarciem  sezonu żeglarskiego 2018.                                          

Termin spotkania: 19 maja (sobota), godz. 16 ºº, Przystań 
klubowa.

Złodzieje zostawili nawet 
paliwo 

Bus Caritas wrócił 
do parafii 
Parafia pw. Wniebowzięcia NMP odzyskała busa, którego 
skradziono w styczniu tego roku. Co ciekawe, samochód 
jest w stanie nienaruszonym. 

Przypomnijmy, że policja od-
nalazła busa w Szczecin – Dą-
biu, na „niemieckich” blachach, 
na jednym z parkingów. Samo-
chód odebrała w miniony wto-
rek jedna z sióstr zakonnych 
sprawujących posługę w parafii 
pw. Wniebowzięcia NMP. Oka-
zało się, że auto jest w nienaru-
szonym stanie. W środku pozo-
stawione były nawet rzeczy oso-
biste.  Mało tego w baku było 
jeszcze sporo paliwa. 

Proboszcz parafii nie krył 
swojego zadowolenia z powodu 
odzyskania auta bez uszkodzeń. 
– Wystraszyli się Pana Boga- ko-
mentował nieco żartując ks. 
Grzegorz Legutko. 

Policja jak na razie nie infor-
muje, czy ustaliła, kto stoi za 
kradzieżą auta. Postępowanie w 
tej sprawie trwa, jak informowa-
ła nas kilka dni temu rzecznik 
policji st. asp. Julita Filipczuk. 

MS

Pan Zenon Bartkowiak - kościelny konserwator myje odzyskany samochód



18-21.05.2018 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

7

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Kino na weekend

CeNY BIleTÓW
a. Normalny: 15 zł
b. Ulgowy: 13 zł- bilet ulgowy przysługuje osobom uczącym się do 25 roku 

życia, po okazaniu legitymacji szkolnej lub studenckiej,
c. Rodzinny: 13 zł - 2 dorosłych + 1 dziecko l 1 dorosły + 2 dzieci l 2 dorosłych + 

2 dzieci (Bilet Rodzinny obowiązuje wyłącznie na filmy familijne i bajki),
d. Zbiorowy: 11 zł - grupa zorganizowana pow. 15 osób 
l zakup biletów - przynajmniej 1 doba przed seansem. 
Uwaga!!! Godziny seansów filmowych mogą ulec zmianie.

masz problem, lub byłeś świadkiem  
ważnego wydarzenia?

Skontaktuj się z naszą redakcją!
513 088 309,  91 392 21 65

kaCZkI Z GĘSIeJ PaCZkI
26.05.2018, godz. 16:00
27.05.2018, godz. 16:00

Duck Duck Goose
91 min., Animacja, Familijny, Ko-

media, Chiny, USA 2018, Od lat: 
B/O

POLSKI DUBBING
Benek jest dumną gęsią, beztro-

skim kawalerem i pozwalającym 
sobie na wszystko lekkoduchem. 
Zdecydowanie woli podnieb-
ne akrobacje i kaskaderskie popi-
sy od ćwiczeń przed czekającą go 
migracją do ciepłych krajów. Pod-
czas jednego z popisowych prze-
lotów Benka coś idzie nie tak i gą-
sior wpada prosto w stado kaczą-
tek. W wyniku wypadku dwa pi-
sklaki zostają oddzielone od resz-
ty swoich braci i sióstr a główny 
bohater ulega kontuzji, która nie 
pozwala mu na wzbicie się w po-
wietrze. Zamiast dalej latać – zmu-
szeni będą człapać. Benek musi te-
raz zadbać o maluchy i wspólnie z 
nimi wyrusza w podróż życia – 
przez malownicze góry, wspania-
łe jeziora, bambusowe lasy i jaski-
nie pełne tajemnic. Dzięki tej przy-

godzie, Benek przekona się o sile 
bezwarunkowej miłości i stanie się 
dla kaczątek najlepszym ojcem na 
całym ptasim świecie.

aVeNGerS: 
WOJNa BeZ GraNIC 
26.05.2018, godz. 18:00
27.05.2018, godz. 18:00

Akcja, Sci-Fi, USA 2018

POLSKI DUBBING
Avengers: Wojna bez granic to 

wydarzenie w historii kina bez 
precedensu. Spektakularne star-
cie na śmierć i życie, przygoto-
wywane od dekady i obejmują-
ce cały świat bohaterów Marvel 
Studios. Avengersi ramię w ramię 
z innymi superbohaterami mu-
szą być gotowi poświęcić wszyst-
ko, jeśli chcą pokonać potężnego 
Thanosa, zanim jego plan znisz-
czenia obróci wszechświat w ru-
iny. Film wyreżyserowali Anthony i 
Joe Russo, na podstawie scenariu-
sza Markusa & Stephena McFeely-
’ów, a wyprodukował Kevin Feige. 
Producentami wykonawczymi są 
Louis D’Esposito, Victoria Alonso, 
Michael Grillo i Stan Lee

Wyrazy smutku i szczerego żalu 
dla Żony Róży i Siostry Renaty 
oraz Rodziny z powodu śmierci 

Śp. Mirosława  
Martynowicza 

składają 
koledzy muzycy i motocykliści 

kONDOleNCJe

Ostatnie pożegnanie śp. mirosława martynowicza 

Mówili na niego „Miodzio” 
Przyjaciele, muzycy, przedstawiciele instytucji publicznych, znajomi, rodzina i bliscy, że-
gnali w miniony czwartek, 17 maja, śp. Mirosława Martynowicza - akordeonistę w zespole 
„Kapela Kryzys”, działacza społecznego z Nowogardu. 

Mirosław Martynowicz po-
chodził z Warnkowa, ale całe 
dorosłe życie spędził w Nowo-
gardzie. Tu ukończył najpierw 
Szkołę Podstawową nr 1, a póź-
niej zasadniczą szkołę w zawo-
dzie „mechanizacja rolnictwa”. 
Pracował w Państwowym Go-
spodarstwie Rolnym w Kulicach, 
później w nowogardzkim POM-
-ie. W latach 1984-1990 był pra-
cownikiem kolumny transportu 
sanitarnego w Nowogardzie. Od 
1976 był działaczem Klubu Mo-
torowego „Cisy”, później także 
sędzią motocrossowym. Zawsze 
jednak kochał muzykę, już od 
młodych lat sięgał za instrumen-
ty. I choć pierwsza była trąbka, 
to zwyciężyła miłość do akor-
deonu. Pan Mirosław praktycz-
nie się z nim nie rozstawał. Na-
wet podczas Mszy św. pogrzebo-
wej akordeon był z nim do koń-
ca - instrument leżał koło trum-
ny z ciałem zmarłego. 

Grywał na wszelkich impre-
zach organizowanych nie tylko 
przez Nowogardzki Dom Kul-
tury i różnego rodzaju organiza-
cje społeczne, czy okoliczne so-
łectwa - dawał też koncerty poza 
naszą gminą. W ostatnich la-
tach związał się z zespołem Ka-

pela Kryzys, którego liderem i 
założycielem jest Tadeusz Łuka-
szewicz. W rozmowie z DN tak 
wspominał zmarłego kolegę: – 
Wspaniały kolega, zawsze goto-
wy do pomocy, nigdy nie odma-
wiał wspólnych koncertów, choć 
wiele z nich grywaliśmy za przy-
słowiową „czapkę gruszek”. Bę-
dzie nam go bardzo brakowało- 
mówi T. Łukaszewicz, nie kryjąc 
wzruszenia. Wspomina też, że 
śp. Mirosław Martynowicz miał 
kilka pseudonimów. – Najczę-
ściej na Mirka mówiliśmy „Mio-
dzio”, bo on zawsze w kryzyso-
wych sytuacjach mówił: „spo-
kojnie, wszystko jest super- Mio-
dzio”. Inni mówili też na niego 
Miro, ale przez jakiś czas miał też 
ksywkę - diabeł - wspomina lider 

Kapeli Kryzys, przyjaciel zmar-
łego śp. Mirosława. 

Trzy lata temu pan Mirosław 
dowiedział się, że ma raka. Wte-
dy też koledzy z zespołu zorga-
nizowali dla niego festyn, pod-
czas miejskich majówek w No-
wogardzie. Zebrane pieniądze 
przekazali koledze na walkę z ra-
kiem. Początkowo wydawało się, 
że pan Mirek wygra z chorobą, 
niestety tak się nie stało. 

- Ostatni koncert zagrał z nami 
w Mieszewie dla seniorów, w gm. 
Węgorzyno, w styczniu tego roku- 
już wtedy był słaby, ale nie odpu-
ścił do końca, nawet nie chciał 
wziąć do ręki mniejszego akorde-
onu, do czego go namawialiśmy. 
Dał radę grać na scenie przez 
trzy godziny. Takiego akordeoni-
sty jak Miro to na pewno już nie 
znajdziemy – wspominał nie-
odżałowanego kolegę w trakcie 
uroczystości pogrzebowych T. 
Łukasiewicz. Na koniec zagrał 
dla niego krótki utwór na ust-
nej harmonijce, a gdy na grobie 
składano kwiaty i zapalano zni-
cze wybrzmiała na cmentarzu 
trąbka. 

Śp. Mirosław Martynowicz 
zmarł w miniony poniedzia-
łek, 14 maja, w swoim domu. 
Miał 57 lat. Został pochowany 
w czwartek, 17 maja, na Cmen-
tarzu Komunalnym w Nowogar-
dzie. Liturgię pogrzebową od-
prawił ks. Andrzej Zaniewski z 
parafii pw. Wniebowzięcia NMP. 
W ostatniej drodze oprócz żony 
wraz z najbliższą rodziną, towa-
rzyszyli mu przyjaciele muzycy, 
pracownicy Biblioteki Miejskiej 
i NDK, znajomi, sąsiedzi. Pokój 
Jego Duszy!

Marcin Simiński Tadeusz Łukaszewicz przemawia nad trumną z ciałem śp. Mirosława Martynowicza

Zesłanie Ducha Świętego w 
Wojcieszynie 

Pierwsza Msza św. 
w nowym kościele 

W najbliższą niedzielę 20 maja, w Święto Zesłania Ducha 
Świętego – zwane „Zielonymi Świątkami” w budowanym ko-
ściele w Wojcieszynie, o godz. 12: 30 odbędzie się pierwsza 
Msza św.. W imieniu mieszkańców wsi, inicjatorów budo-
wy świątyni, a także kapłanów z parafii pw. Wniebowzięcia 
NMP w Nowogardzie zapraszamy do wspólnej modlitwy. 

Red. Trwają przygotowania do niedzielnej uroczystości
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Dzięki nowym oknom SYNEGO Twój dom 
stanie się oazą ciepła, ciszy i bezpieczeństwa. 
W porównaniu z obecnym standardem okien, 
SYNEGO zapewnia do 50% lepszą izolację cieplną*. 
Dzięki temu znacznie zmniejszysz rachunki 
za ogrzewanie i poznasz nowy 
komfort mieszkania.

Nowe logo - nowy profil 
nowy komfort Twojego mieszkania

Zadzwoń lub przyjdź 
do siedziby naszej firmy 

a my przygotujemy 
dla Ciebie najlepszą ofertę.

Wyposażenie 
łazienek,

płytki, gresy  
od 20 zł/m

Nordsanit 

młynarska 1a  
(po byłym Hurtpolu)

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
8.00 – 20.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 8.00 – 16.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

reklamareklama

Taaaki szczupak w Olchowie 
Ważącego 5,63 kg i długiego na 90 centymetry szczupaka złowił pan Tadeusz Kozioł, pod-
czas wędkowania na jeziorze Kościuszki (Olchowo). 

Pan Tadeusz wspólnie ze swoją 
małżonką wybrał się do Olchowa 
w miniony wtorek 15 maja. Obo-
je lubią spędzać czas nad wodą, a 
o pasji do wędkowania pana Ta-
deusza można by już z pewno-
ścią napisać książkę. I tym razem 
pozorny wypad na kładkę zakoń-
czył się sporym sukcesem – Pan 
Tadeusz wyciągnął z wody spo-
rego szczupaka. Ryba długo wal-
czyła, ale w końcu musiała ulec 
doświadczonemu wędkarzowi. 
Ostatecznie trafiła na patelnię… 
Gratulujemy połowu i życzymy 
dalszego „łamania wędek”. 

MS
Tadeusz Kozioł i jego zdobycz- ponad 5,5 kilogramowy szczupak. Zdjęcie wykona-
ne przez p. Jadwigę Kozioł
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Historyjka nie fabularna 

Cztery targowiska i rumowisko
Podróże kształcą – mówi znane powiedzenie. Warto więc pojechać niekiedy tu i tam (nawet tylko wirtualnie) i porównać  przy okazji, jak inni żyją oraz  
pomyśleć - czy nie warto wziąć przykładu  z praktykowanych  poza naszą gminą rozwiązań ?

Miasta, Gminy  dbające o kondycje lo-
kalnego handlu a tym samym o własne  
dochody  podatkowe  troszczą się zwłasz-
cza  o swoje  miejscowe  targowiska  in-
westując w ich wygląd i funkcjonalność. 
Niżej podamy  cztery przykłady ostatnio 
powstałych bądź realizowanych inwesty-
cji  w bazary  w wybranych gminach.  Ale 
są  także nieliczni włodarze,  którzy swo-
ich handlowców traktują jak zło koniecz-
nie  hołubiąc jednocześnie różnych mniej 
lub bardziej przydatnych przybyszów z 
zewnątrz.  Trawersując więc tytuł znane-
go filmu „Cztery wesela i pogrzeb” propo-
nujemy opowieść pt.  „Cztery targowiska 
i rumowisko”, czyli  do tych czterech we-
sołych wiadomości  dodajmy jedną tra-
giczną a dotyczy ona niestety nowogardz-
kiego targowiska, czyli w istocie na dzisiaj 
to właśnie rumowiska. Zaczynamy.   

1. Kalisz Pomorski.  Targowisko Mój 
Rynek  znajduje się w Kaliszu Pomor-
skim u zbiegu ulic: Kościuszki i Rybac-
kiej. Ma bardzo dobre położenie i wygod-
ny dojazd. Zlokalizowane jest praktycz-
nie w centrum  miasta. Targowisko miej-
skie Mój Rynek to nowoczesny obiekt po 
gruntownej przebudowie i moderniza-
cji. Teren targowiska jest ogrodzony es-
tetycznym płotem i oświetlony, a na pla-
cu targowym zainstalowano dla kupców 
zadaszone stoły, ławy i stoiska handlo-
we. Znajdują się tu również toalety, a ca-
łość dopełnia skwer rekreacyjny z ławka-
mi, klombami i krzewami ozdobnymi. Na 
targowisku zlokalizowane są również pa-
wilony handlowe, w których funkcjonu-
ją sklepy i punkty usługowe, wzbogaca-
jąc atrakcyjność targowiska. Targowisko 
Mój Rynek jest chętnie odwiedzane przez 
mieszkańców miasta. Można się tu zaopa-
trzyć w świeże artykuły rolno-spożywcze 
oraz różnorodne artykuły przemysłowe i 
chemiczne. Przed targowiskiem od stro-
ny ul. Kościuszki znajduje się duży i wy-
godny parking.

2. Rumia. Miasto Rumia zdobyło kolej-
ne dofinansowanie unijne. Tym razem z 
funduszy zewnętrznych renowacji zosta-
nie poddany Rynek w Rumi. Całość inwe-
stycji oszacowano na ponad 1 500 000,00 
złotych z czego ok. 1 000 000 złotych  to 
suma przyznanych środków europejskich. 
Uroczyste podpisanie umowy nastąpi-
ło 16 stycznia. Umowę podpisał Zastęp-

ca Burmistrza  Piotr Wittbrodt  oraz Wi-
cemarszałek Województwa Pomorskie-
go Wiesław Byczkowski. Głównym celem 
modernizacji targowiska jest podniesie-
nie standardu obiektu, a tym samym po-
prawa jakości świadczonych tam usług i 
większe zadowolenie samych kupujących. 
Projekt zakłada również zwiększenie po-
wierzchni handlowej na sprzedaż produk-
tów rolno-spożywczych i produktów spo-
żywczo-ekologicznych. Zakończenie in-
westycji planowane jest w 2019 roku.  In-
westycja będzie zrealizowana dzięki po-
mocy finansowej przeznaczonej na ope-
racje typu „ Inwestycje w  targowiska lub 
obiekty budowlane przeznaczone na cele 
promocji lokalnych produktów” objętych 
Programem Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020 na zadanie pn.   
„ Przebudowa istniejącego Targowiska 
Miejskiego „Remszczie Renk” – „Mój Ry-
nek” w Rumi”.

 

3 Świdnik.  W 2018  roku władze 
Świdnika przebudują  targowiska miej-
skiego przy ul. Targowej. Urzędnicy 
złożyli do powiatu wniosek o  pozwo-
lenie na budowę. W  projekcie budże-
tu na 2018 r. jest zarezerwowane na ten 
cel 500 tys. zł.  W planach jest przebu-
dowa obu części targowiska – między ul. 
Okulickiego a  Targową, jak też przy to-
rach kolejowych. Inwestycja ma przebie-
gać dwuetapowo. W pierwszej kolejności 
przebudowany ma być plac z zadaszony-
mi straganami. Projekt zakłada rozbiórkę 
budynku socjalnego, ogrodzenia, istnie-
jących instalacji –  elektrycznych, oświe-
tleniowych, deszczowych, sanitarnych, 
wodociągowych wraz z przyłączami. Po-
wstać ma zadaszona wiata z  dwuspado-
wym dachem. Zadaszenie będzie mieć 
powierzchnię ponad 2,5 tys. mkw. Wiata 
ma być wykonana w konstrukcji stalowej, 
wsparta na słupach. Powstać ma również 
nowy budynek socjalny w formie prosto-
padłościanu z  jednospadowym dachem. 
Powierzchnia używkowa projektowanego 
budynku to nieco ponad 38 mkw. Głów-
ne wejście do sanitariatów zostało zapro-
jektowane od strony północnej budyn-
ku, zaś wejście dla pracowników targo-
wiska od strony zachodniej. Na targowi-
sko będzie prowadzić pięć bram wejścio-
wych. Targ ma mieć też nowe ogrodze-
nie. Naprawiona zostanie również jego 
nawierzchnia. Gdy tylko dostaniemy z 

powiatu pozwolenie,  to wyłonimy wyko-
nawcę i wchodzimy na plac budowy – za-
powiada zastępca burmistrza Świdnika p.  
Piotrowicz.

4. Darłowo. Portal „dla handlu”  po-
daje, że 6 kwietnia br. miasto podpisało 
umowę z firmą „GIARDINO” Beata Ca-
baj na „Przebudowę targowiska miejskie-
go w Darłowie” położonego w narożu ulic 
Stodolnianej i 1 Maja.   Powstanie nowo-
czesne, piękniejsze i przyjazne targowi-
sko zarówno dla sprzedających jak i ku-
pujących. Planowany termin realizacji in-
westycji to 31 marca 2019 r. Łączny koszt 
inwestycji brutto to 897.309,59 złotych. 
Na realizację projektu miasto pozyskało 
dofinansowanie ze środków Unii Euro-
pejskiej w wysokości 570.958,09 złotych. 

5. Nowogard. Targowisko miejskie 
zmienia dotychczasowa nazwę na Ru-
mowisko. W ramach dążenia do osią-
gnięcia stanu docelowego miasto pozy-
skało z funduszy  handlujących tu lata-
mi kupców kwoty, które przeznaczyło 
głównie na  opłacenie  kosztów ściąga-
nia kwot.  Miasto w ramach odpowie-
dzialności  za Fundusze Europejskie nie 
pozyskało przez lata  ani grosza na no-
wogardzki bazar wychodząc ze słusz-
nego założenia,  że fundusze te znacz-
nie bardziej przydadzą się  zachodnim 
sieciom, których ekspansja na wschód   
wspomagana jest obficie przez Brukse-
lę w ramach programu niesienia kul-
tury handlowej na ziemiach odzyska-

nych do wyzysku. Aby zapobiec ewen-
tualnemu buntowi  nieoświeconych ro-
daków, burmistrz spotkał się kiedyś z 
handlującymi  i wyraził wolę ewentual-
nej przyszłościowej renowacji  targowi-
ska. Jak można się było spodziewać je-
dynym wymiernym efektem tego spo-
tkania jest  rozbudowana ponad mia-
rę przyzwoitą  notatka  informacyjna z 
tego spiczu skrzętnie przechowywana 
w zasobach gminnych, jako dowód nie-
zwykłej wyobraźni, odpowiedzialności,   
skuteczności i  roztropności burmi-
strza.  Aktualnie nowogardzianie  uda-
jąc się na miejski bazar mogą na własne 
oczy oglądać  efekty  geniuszu włoda-
rza w zakresie rozumienia pożądanych 
przez Lidle, Kauflandy i inne landy  kie-
runków rozwoju  polskiego handlu lo-
kalnego.  Nikt nie zna jednak dnia i go-
dziny, w której na plac targowy wjedzie 
maszyna i wyrówna wszystko z zie-
mią. Brawo Panie burmistrzu!  zabrzmi 
wówczas lud... i słusznie Rumowiska, 
to my  w centrum miasta nie chcemy- 
burmistrz wie co robi!

W Nowogardzie tymczasem...

Nowogard - jak widać ruina  na bazarze nie wy-
maga opisu a  w ostatnim czasie to administra-
tor  jakby chciał  przepędzić nielicznych jeszcze 
tu trwających handlowców   i przestał  dbać tu o 
cokolwiek - oczywiście poza ściąganiem czynszu i 
opłat. . Odcięto wodę nie naprawia się uszkodzeń 
infrastruktury w tym skrzynek elektrycznych,  nie 
dba się o teren wokół... masakra.   

Kalisz Pomorski - znane zagłębie produkcji i kisze-
nia ogórków- jest bazar, jest je gdzie sprzedawać.

Kaszubi swój język mają i  swój rynek w Rumii też 
mają.

Świdnik - nie tylko wysokie loty  (śmigłowce) ale i 
przyziemne wygody - targowisko blisko

W Darłowie wkrótce handel na bazarze miejskim 
dostanie znacznie lepsze warunki.



Nr 38 (2666)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

10

www.dzienniknowogardzki.pl

54. rocznica sformowania 1 Batalionu Szturmowego

Pod Pomnikiem Komandosa 
Główne uroczystości związane z upamiętnieniem sformowania 1 Batalionu Szturmowego w Dziwnowie rozpoczęły się w sobotę, 12 maja, o godz. 13:00, 
uroczystym Apelem przy Pomniku Komandosa znajdującym się przy ulicy Reymonta w Dziwnowie.

W tym roku obchody mia-
ły szczególną otoczkę, gdyż w 
tym roku obchodzimy okrągłą 
100 rocznicę odzyskania przez 
Polskę Niepodległości. Także w 
Dziwnowie nie mogło zabrak-
nąć wspomnień rocznicowych.

Po okolicznych przemówie-
niach delegacje uczestników uro-
czystości pod pomnikiem złożyli 
wiązanki kwiatów. W uroczysto-
ści wzięli udział honorowi goście, 
także spoza Powiatu kamieńskie-
go.  W tym miejscu w szczegól-
ności mowa jest o płk Marianie 
Paraniaku z Dowództwa Kompo-
nentu Wojsk Specjalnych z Kra-
kowa oraz mjr Grzegorzu Nowa-
ku, szefie szkolenia spadochro-
nowego komandosów z Lublińca.

W uroczystości wzięli udział 
przedstawiciele organizacji, z 

którymi Stowarzyszenie Byłych 
Żołnierzy 1 Batalionu Szturmo-
wego z Dziwnowa współpracu-
je stale od lat. Dlatego zabrak-
nąć nie mogło Prezesa Stowa-
rzyszenia Miłośników Mili-

tarnej Historii Bornego Suli-
nowa Jarosława Marczyńskiego, 
Dariusza Owczarskiego ze Sto-
warzyszenia Batalion ze Stargar-
du, Prezesa III Oddziału Związ-
ku Polskich Spadochroniarzy w 

Dziwnowie Zbigniewa Jeszki. 
Także Zarząd Główny Związku 
Polskich Spadochroniarzy miał 
swojego delegata w osobie wi-
ceprezesa płk Witolda Brzozow-
skiego. Asystę honorową w trak-

cie uroczystości pełniło 40 har-
cerzy z Bierunia.

W trakcie apelu wręczono legi-
tymacje nowo przyjętym człon-
kom Stowarzyszenia Byłych Żoł-
nierzy 1. Batalionu Szturmowe-
go w Dziwnowie. Można śmiało 
powiedzieć, że grono członków 
stale się powiększa. W tym roku 
legitymacje odebrało 16 osób, w 
tym m.in. były dowódca Gromu 
Krzysztof Przepiórka.

Nieodzownym elementem co-
rocznych spotkań z okazji sfor-

mowania batalionu były odwie-
dziny na cmentarzu komunal-
nym w Dziwnowie. Tam palone 
były znicze na grobach zmarłych 
kolegów.

Jak już zdążyli przyzwycza-
ić organizatorzy, oprócz uro-
czystości oficjalnych, był czas 
na mniej formalne spotkania 
w gronie bliskich i znajomych. 
Dlatego tuż po zakończeniu ape-
lu odbyło się spotkanie integra-
cyjne na terenie Zespołu Szkół 
Społecznych im Piotra Zaremby 
przy ulicy Reymonta.

Na miejscu można było m.in. 
obejrzeć wystawę odznak wojsk 
specjalnych. Specjalnie na tę 
okazję swoją bogatą kolekcję 
udostępnił mieszkaniec Nowo-
gardu Zbigniew Żywicki.

Przygotowano także inne 
atrakcje. Przeprowadzono za-
wody z rzutem nożem oraz to-
porkiem do celu, gdzie wyka-
zać mogli się członkowie stowa-
rzyszenia i ich rodziny. Na zwy-
cięzców czekały okazałe pucha-
ry.

- W tym miejscu chciałbym 
wszystkim swoim kolegom z 
Nowogardu oraz ich najbliż-
szym serdecznie podziękować 
za ich udział w apelu oraz spo-
tkaniu integracyjnym. 

Liczę, że nie mniej nas bę-
dzie w dniach 24-26 sierp-
nia 2018 roku, w czasie Festy-
nu Komandosa w Dziwnowie 
- powiedział Prezes Zarządu 
Stowarzyszenia Ryszard Hor-
niak.

Przemysław Saja

Poczet sztandarowy Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 1 bsz w Dziwnowie

Po uroczystościach zaproszono na spotkanie integracyjne zorganizowane na tere-
nie Zespołu Szkół Społecznych w Dziwnowie

Wiązanki pod pomnikiem składają płk Marian Paraniak oraz mjr Grzegorz Nowak

rozgrywki ligowe zespołów Pomorzanina

W Mostach tylko zwycięstwo
W najbliższy weekend seniorzy oraz juniorzy Pomorzanina rozegrają kolejne spotkania li-
gowe. Podopieczni Zbigniewa Gumiennego wybiorą się do Mostów, na mecz z tamtejszym 
Promieniem. Juniorzy prowadzeni przez Pawła Błaszczyka zagrają w niedzielę w Stargar-
dzie, z tamtejszą Kluczevią.

 Piłkarze Pomorzanina w so-
botę (19 maja), o godzinie 15:00, 
w Mostach rozpoczną swój mecz 
z tamtejszym Promieniem. Ry-
wale przegrali 5 meczów z rzę-
du i są jednym z kandydatów 
do spadku, zajmując 13. miej-
sce z liczbą 21 punktów. Pro-
mień na swoim boisku zagrał w 
tym sezonie 12 spotkań, wygrał 
4 mecze, 1 spotkanie zakończyło 

się remisem, a w pozostałych 7 
grach lepsi byli goście, wszystko 
to przy 25 strzelonych i 28 stra-
conych golach. Rozpędzony Po-
morzanin, który w środę awan-
sował na 3. miejsce, jest zdecy-
dowanym faworytem tego spo-
tkania. Tym bardziej, że w run-
dzie jesiennej, gdzie Promień 
Mosty prezentował się dużo le-
piej, nowogardzianie wygrali u 

siebie 2:0. Wierzymy, że pod-
opieczni Zbigniewa Gumienne-
go przedłużą serię porażek Pro-
mienia. Z kolei juniorzy po pau-
zie w 23. kolejce, tym razem wy-
biorą się do Stargardu, gdzie w 
niedzielę o godzinie 11:00 zagra-
ją z tamtejszą Kluczevią. Oby-
dwa zespoły sąsiadują w ligo-
wej tabeli, stargardzianie mają 
3 punkty przewagi nad pod-

Klasa Okręgowa gr. Szczecin Płn. 2017/2018
26. kolejka:
Sparta Gryfice – Sarmata Dobra   (19.05; 11:00)
Jantar Dziwnów – Ehrle Dobra Szczecińska  (19.05; 11:00)
Mewa Resko – Masovia Maszewo   (19.05; 15:00)
Orzeł Łożnica – Światowid Łobez   (19.05; 15:00)
Promień Mosty – Pomorzanin Nowogard  (19.05; 15:00)
Błękitni Trzygłów – Ina Ińsko   (19.05; 15:00)
Polonia Płoty – Iskierka Szczecin   (19.05; 16:00)
Odrzanka Radziszewo – KP Przecław  (19.05; 17:00)
I Liga Okręgowa Junior Starszy gr. Szczecin 2017/2018
24. kolejka:
Kluczevia Stargard – Pomorzanin Nowogard (20.05; 11:00)
Światowid Łobez – Biali Sądów   (20.05; 12:00)
Unia Dolice – Energetyk Gryfino   (20.05; 16:30)

opiecznymi Pawła Błaszczyka i 
zajmują 3. miejsce. W tym se-
zonie obydwa zespoły spotyka-
ły się już trzy razy i niestety Klu-
czevia wygrała wszystkie te me-
cze, najpierw u siebie 3:1, a na-

stępnie w Nowogardzie 0:1 i 1:4. 
Będzie to ostatnia szansa, aby 
utrzeć nosa rywalom ze Stargar-
du. O wynikach weekendowych 
spotkań poinformujemy w naj-
bliższym wydaniu DN. KR  
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Pomorzanin awansował na 3. miejsce

Wygrali w osłabionym składzie
W środę (16 maja), na stadionie w Przecławiu, Pomorzanin Nowogard rozgrywał zaległy 
mecz 19. kolejki. Podopieczni Zbigniewa Gumiennego w osłabionym składzie, objęli pro-
wadzenie 0:3 i pomimo nerwowej końcówki wyszarpali gospodarzom trzy punkty. Pozwo-
liło to awansować nowogardzkiej drużynie na 3. miejsce w ligowej tabeli i choć jeszcze mie-
siąc temu wydawało się to mało prawdopodobne, wciąż jest szansa na awans do wojewódz-
kiej okręgówki.  

KP Przecław – Pomorzanin Nowogard 2:3 (0:2)
Gole: Kamil Lewandowski (5’, 35’), Kacper Kozioł (57’)
Skład: Mateusz Lasocki – Michał Komenda, Arkadiusz Balcer, Paweł 

Królik, Natan Wnuczyński – Maciej Grzejszczak, Gracjan Wnuczyński 
(c), Fernando Batista (Kacper Kozioł), Kacper Litwin (Dominik Waw-
rzyniak), Rafał Listkiewicz (Maciej Dobrowolski) – Kamil Lewandow-
ski (Damian Kosior). 

Już przed pierwszym gwizd-
kiem trener Zbigniew Gumien-
ny miał ciężki orzech do zgry-
zienia. Mianowicie chodzi o po-
zycję bramkarza, z gry wypadł 
Kornel Pękala, który złapał kon-
tuzję i najprawdopodobniej nie 
zagra już do końca sezonu. Mię-
dzy słupkami zastąpił go Mate-
usz Lasocki, który choć w ze-
spole juniorów gra w polu, to 
jednak przez długą część swo-
jej gry w zespołach młodzieżo-
wych występował na bramce. 
Jak wiadomo najlepszą obroną 
jest atak, a piłkarze z Nowogar-
du bardzo dobrze to porzeka-

dło wcielili w życie. Już w 5. mi-
nucie goście z Nowogardu obję-
li prowadzenie. Na prawej stro-
nie boiska oskrzydlającą akcję 
przeprowadził Kacper Litwin, 
który dograł w okolicę szesnast-
ki do Kamila Lewandowskiego. 
Napastnik Pomorzanina, któ-
ry w weekend ustrzelił hat-tric-
ka, ponownie błysnął skutecz-
nością, wykańczając akcję ład-
nym strzałem po ziemi. Nowo-
gardzianie dążyli do podwyższe-
nia prowadzenia i dopięli swego 
w 35. minucie. Ponownie w roli 
głównej wystąpił Kamil Lewan-
dowski, który tym razem sko-

rzystał z podania ze środkowej 
strefy od Macieja Grzejszczaka. 
Napastnik Pomorzanina w sytu-
acji sam na sam pewnym strza-
łem z około 10 metrów nie dał 
szans na skuteczną obronę gol-
kiperowi KP Przecław. Po zmia-
nie stron podopieczni Zbignie-
wa Gumiennego wyprowadzili 
trzeci cios. Bramkarz gospoda-
rzy podał do swojego obrońcy, 
ten naciskany przez Kacpra Ko-
zioła chciał oddać piłkę bramka-
rzowi, jednak uczynił to tak nie-
fortunnie, że futbolówkę przejął 
Kacper Kozioł. Młody napastnik 
Pomorzanina, który po przerwie 

pojawił się na boisku, szybko 
wpisał się na listę strzelców pod-
wyższając na 0:3. Gdy wydawało 
się, że nowogardzianie spokoj-
nie dowiozą to prowadzenie do 
końca, błędy sędziowskie spra-
wiły, że zrobiło się gorąco. Naj-
pierw w 70. minucie Mateusz 
Lasocki wyskoczył przed po-
lem bramkowym do dośrodko-
wanej piłki, chwycił ją, a zawod-
nik miejscowych wpadł na nie-
go walcząc o futbolówkę. Bram-
karz Pomorzanina wypuścił pił-
kę z rąk, a sędzia nie odgwizdał 
faulu, tylko uznał gola, które-
go zdobył atakujący bramkarza 
piłkarz z Przecławia. Pięć mi-
nut później, zawodnik gospoda-
rzy uderzył na bramkę będąc w 
polu karnym, futbolówka trafi-

ła w rękę jednego z defensorów 
Pomorzanina i pomimo tego, że 
była ułożona „przy ciele”, arbi-
ter wskazał na „wapno”. Gospo-
darze wykorzystali jedenastkę i 
zdobywając gola kontaktowego 
dostali wiatr w żagle. Na szczę-
ście podopieczni Zbigniewa Gu-
miennego uważnie zagrali w de-
fensywie i dowieźli zwycięstwo 
do końca tego spotkania. Pomo-
rzanin awansował na 3. miej-
sce w ligowej tabeli, a do dru-
giego Światowida traci już tylko 
7 punktów. Co prawda, piłka-
rze z Łobza mają zaległy mecz, 
jednak do końca sezonu zosta-
ło pięć spotkań i przy ewentual-
nych potknięciach wiceliderów, 
Pomorzanin powraca do walki o 
awans. KR 

Klasa Okręgowa gr. Szczecin Płn. 2017/2018
19. kolejka (mecz zaległy):
KP Przecław – Pomorzanin Nowogard  2:3

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Iskierka Szczecin 25 58 62 17 18 4 3
2 Światowid 63 Łobez 24 51 56 22 15 6 3
3 Pomorzanin Nowogard 25 44 57 34 13 5 7
4 Jantar Dziwnów 25 42 66 46 12 6 7
5 Mewa Resko 25 42 42 31 12 6 7
6 Błękitni Trzygłów 24 40 57 40 12 4 8
7 Sparta Gryfice 25 39 62 39 12 3 10
8 Polonia Płoty 24 37 46 25 10 7 7
9 Ehrle Dobra Szczecińska 25 34 45 54 10 4 11
10 KP Przecław 24 33 55 63 9 6 10
11 Masovia Maszewo 25 33 42 48 9 6 10
12 Ina Ińsko 25 31 52 57 9 4 12
13 Promień Mosty 24 21 36 58 6 3 15
14 Orzeł Łożnica 24 17 24 60 4 5 15
15 Odrzanka Radziszewo 25 16 21 68 4 4 17
16 Sarmata Dobra 24 15 29 90 4 3 17

Zwycięzca może być tylko jeden

Wędkarze z „Tęczaka” łapali szczupaki
W ostatnia niedzielę Zarząd Koła PZW „Teczak” zorganizował zawody wędkarskie spinningowe oraz spławikowe. W szranki o laur zwycięzcy stanęło na 
murku i w łódkach kilkudziesięciu zawodników. 

Oczywiście, jak zawsze, zwy-
cięzca może być tylko jeden. Za-
danie dla wszystkich wędkarzy 
nie było łatwe z jednego prostego 
powodu, zaciągało od wschodu. A 
jak wiadomo, wieje ze wschodu, 
ryba chodu. Ale nie ma co narze-
kać, bo jak powiadają, kiepskiej 
baletnicy, zawsze będą baletki ci-
snąć. 

Ogólnie aura sprzyjała wszyst-
kim, słońce, ciepło i ponad 100 
hektarów wody do dyspozycji. 
Czego więcej chcieć!? 

W spiningu o tzw. włos zwycię-
żył: Marcin Fedak z wynikiem 900 
pkt,    II miejsce Przemysław Mar-
kowski - 800pkt, III miejsce Romu-
ald Gurbiel   - 750 pkt, tuż za po-
dium Krzysztof   Łuczak 500 pkt. 

W spławiku zwyciężył aktualny 
Mistrz Powiatu Marek Tomaszew-
ski - 1.855 pkt, II miejsce Mieczy-
saw Saja - 1.693 pkt, III miejsce 
aktualny Mistrz Koła – Marek Ry-
marowicz  - 1.558 pkt. 

Ryby połapali także: IV - An-
drzej Winczewski, V - Marian Ko-

waczyk, VI - Łukasz Patyk, VII - 
Edward Saja , VIII - Artur Morci-
nek, IX - Wojciech Kaźmieczak, X 
- Tomasz Adamelak,  XI - Marek 
Czerniakowski. 

Zawody sprawnie i profesjonal-
nie obsłużyli: Adam Włodek, Ry-
szard   Patyk, Wiesław Sawicki, 
Ryszard  Paleta, Jan Lipski. 

Dwie super żyłki zasponsoro-
wał Tadeusz Kozioł.  

Z wędkarskim pozdrowieniem 
Zygmunt Heland, prezes 

Grupowe uczestników

Od lewej Mieczysław Saja, Marek Tomaszewski, Marek Rymarowicz

Od lewej Przemysław Markowski, Marcin Fedak, Romuald Gurbiel
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W dniu 27 kwietnia 2018r. odbyło się uroczyste wręcze-
nie świadectw kwalifikacyjnych dla uczestników szkolenia 
w ramach projektu  pn. „Praktyczne umiejętności rynkowe 
-wzrost zdolności zatrudnienia” z działania 8.9 RPO WZ. 

Uroczystość prowadziła ko-
ordynator Jowita Pawlak, a 
Starosta Goleniowski To-
masz Kulinicz wręczał certy-
fikaty uczniom klas IV Zespo-
łu Szkół Ponadgimnazjalnych 
kształcących się w zawodach 
technik logistyk, handlowiec, 
ekonomista i hotelarstwa. 
Uczniowie Ci uzyskali kwali-
fikacje do prowadzenia wóz-
ków jezdniowych oraz upraw-
nienia do wymiany butli gazo-
wej   w ramach kursu zorgani-
zowanego przez powiat gole-
niowski. Kurs został   sfinan-
sowany ze środków Unii Eu-
ropejskiej w ramach projek-
tu pn. „Praktyczne umiejęt-
ności rynkowe - wzrost zdol-
ności zatrudnienia”, który jest 
częścią Kontraktu Samorządo-
wego obejmującego również 
rozbudowę i remont Zespo-

łu Szkół Ponadgimnazjalnych.  
  Jednocześnie wręczono 
uczniom z klas technik po-
jazdów samochodowych oraz 
technik informatyk świadec-
twa kwalifikacyjne „uprawnia-
jące do zajmowania się eksplo-
atacją urządzeń instalacji i sie-
ci na stanowisku: eksploatacji” 
przeszkolonych w ramach ww. 
projektu. 

Inf. własne 

 Witamy  
wśród nas...

Praktyczne umiejętności rynkowe 
- wzrost zdolności zatrudnienia

TekST SPONSOrOWaNY

Autorzy rubryki:
Charlotta Trokowicz-Sędłak 

oddziałowa oddziału poł.-ginek.
Janusz Roguski SPSR Nowogard

Michał 
syn Kamili i Kamila Saniuk 
ur. 14-05-2018 z Nowogardu

Wojtuś 
syn Aliny i Tomasza Luberda 
ur. 16-05-2018 z Wyszogóry

Hanna 
córka Katarzyny i Rafała Rosołow-
skich ur. 16-05-2018 z Nowogardu

Jagódka 
córka Aleksandry Cieślak 
ur. 17-05-2018 z Łobza

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś w rodzinie. 

Grupa aa mieszko zaprasza w każdy 
wtorek o 9.00 i 16.00  pod ratuszem.

www.wshtwp.pl            cos@wshtwp.pl             tel. 91 422 0 422

Wyższa Szkoła Humanistyczna
Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

PSYCHOLOGIA
PRAWO

Do Hurtowni Trio w Nowogardzie 
potrzebny kierowca kat. B 

więcej informacji 
osobiście bądź pod nr 

tel. 790 897 815, 788 317 660 

Firma  
zatrudni 

Pana na emeryturze
 jako  

kierowcę kat. B, 
praca na magazynie, 

niepełny wymiar.

 Tel. 601 544 530

UWaGa  
WĘDkarZe! 

Zarząd Koła Miejsko-Gminnego 
nr 36 w Nowogardzie

 zaprasza  
członków koła  

na zawody  
wędkarskie 
spławikowe, 

które odbędą się dnia 
20.05.2018r. na jeziorze 

w Nowogardzie. 
Zbiórka przy restauracji „Neptun”  

o godz. 7.00 zapisy w sklepie 
wędkarz do dnia 18.05.18r. 

Startowe – 5 zł.  
Liczba miejsc ograniczona. 

Zarząd

ZOrGaNIZUJ Dla SIeBIe SOBOTĘ  Dla ZDrOWIa 
- "PrOFIlakTYka raka PIerSI"

WYJaZD Na BaDaNIa mammOGraFICZNe  
Dla PaŃ z TereNU GmINY NOWOGarD i OkOlIC

DNIA 2 czerwca 2018r. organizuję wyjazd na badania mammogra-
ficzne do NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje tel.505-393-636 

 PamIĘTaJ! O ZDrOWIe mUSISZ ZaDBaĆ Sama!
 Serdecznie Zapraszam  

Lidia Bogus
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FIRMA JOGA  •  ul. Górna 4  •  72-200 Nowogard  
 Tel./Fax 91 39 25 501  •  695 100 700  •  695 400 600

Wyposaż swój dom w OKNA PCV 
o najwyższym standarcie światowym, 

dzięki którym obniżysz koszty ogrzewania
z profilu 

ALPHALINE  
profil 6 komorowy w kl. A
z wkładem termicznym 
i uszczelką środkową 
gwarantującą doskonałą 
szczelność

Do produkcji okien 

nie stosujemy pro�lii

z recyklingu !!!

i wysokiej jakości
OKUCIA MACO

Ponad 22 lat doświadczenia w produkcji okien. ZAUFAJ specjalistom! 

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

r e k l a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

PIASEK, PIASEK PRZESIEWANY, 
ŻWIR, CZARNOZIEM, POSPÓŁKĘ 

 ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 265 607
792 707 943
z dowozem do Klienta

 

Kancelaria 
Radcy Prawnego  
r.pr. Agnieszka Warian  

 
ul. Wojska Polskiego 3  

I piętro  pok. 117   
Nowogard  

czynne pn-pt od 9 do 17 
 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  

po wcześniejszym umówieniu 
telefonicznym 

Kancelaria udziela 
 bezpłatnych porad prawnych 

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

BANERY
WYDRUKI na folii One Way Vision, naklejki te

l. 9
1 5

77
 20

07
gr

a�
k@

do
mj

ud
y.p

lNAJTANIEJ w okolicy
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ZaTrUDNIĘ 
STOlarZa

503 084 687

Firma AGRO TRANS  Spółka z o.o. 
z siedzibą w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów ciężarowych 
(prawo jazdy kategoria C+E)

tel. 91 39 27 322, kom. 502 671 607, 502 671 609

Wykręcanie urwanych 
świec żarowych

• naprawy • oleje CASTROL
• akumulatory Bosch, Varta

 bieżące
• serwis klimatyzacji
• przeglądy okresowe
• serwis opon
• diagnostyka komputerowa
• wymiana rozrządu

Ponad 10-letnie doświadczenie w pracy  
na stanowisku mechanik w serwisie TOYOTY

Sąpolnica 25 
72-200 Nowogard 

tel. 608 690 831

Zapewniamy atrakcyjne ceny

przeglądy okresowe w TOYOTACH i nie tylko

USŁUGI SPrZĄTaNIe:
biuro, mieszkanie, domy, 
tereny zielone, ogrody. 

Wystawiamy faktury VAT

Tel. 601 544 530 

Zarząd Spółdzielni mieszkaniowej„Gardno”  
w Nowogardzie 

ogłasza  przetarg pisemny nieograniczony
na ustanowienie i przeniesienie prawa  

odrębnej własności  lokalu mieszkalnego
lokal nr 1:  
Nowogard, ul. Bohaterów Warszawy 105, pow. 45,80 m2 

Trzecie piętro, dwa pokoje, kuchnia, łazienka, WC, przedpokój.  
  Cena: 147.300 zł  Wadium: 15.000 zł

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
Wpłacenie wadium na konto Spółdzielni 
nr 98 9375 1012 4200 0202 2000 0010. 
Złożenie w sekretariacie Spółdzielni do 27 czerwca 2018 r. do 

godz.1200 pisemnej oferty, którą należy złożyć w  zamkniętej ko-
percie z napisem „Przetarg na lokal nr 1”. Oferta winna zawierać: 
imię, nazwisko i adres oferenta, nr telefonu, oferowaną cenę oraz 
potwierdzoną przez Spółdzielnię kopię wpłaty wadium. Otwarcie 
ofert nastąpi w dniu 27 czerwca 2018 r. o godz.1205

W przypadku nierozstrzygnięcia przetargu pisemnego, bę-
dzie on  kontynuowany w formie przetargu ustnego  w każdy 
wtorek i piątek o godz. 14 00, aż do ogłoszenia kolejnego prze-
targu.  

Operat szacunkowy lokalu do wglądu w siedzibie Spółdzielni. 
Osoba, której oferta zostanie zatwierdzona przez Zarząd winna 

uiścić zaoferowaną kwotę na konto Spółdzielni w terminie 30 dni 
od daty otrzymania pisma o przyjęciu oferty. Wadium zostanie za-
liczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym  uczestnikom wadium 
zostanie zwrócone w następnym dniu roboczym po rozstrzygnię-
ciu przetargu. Wadium ulega przepadkowi, gdy wygrywający prze-
targ nie dokona wpłaty pełnej wylicytowanej kwoty lub nie przy-
stąpi do zawarcia umowy w terminie wskazanym przez Zarząd. 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, 
odwołania lub unieważnienie przetargu bez podania przyczyn. 

Dodatkowe  informacje dostępne w biurze Spółdzielni lub 
telefonicznie 91-3910010, 607607814.

USŁUGI 
KSIĘGOWE

kadrowo-płacowe i JPK
szybko, sprawnie. 

691 374 021, 726 601 608 

Usługi
remontowo-Budowlane

Ceny do negocjacji
784 612 587

reklama reklama reklama

r e k l a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

Wyścig Pokoju i Bałtyk – karkonosze Tour

Sporo startów Chrabąszczy
Ostatni czas był niezwykle pracowity dla Chrabąszczy Nowogard, którzy wzięli udział w 
trzech dużych imprezach kolarskich. W dzisiejszej relacji opiszemy wyniki z zawodów na 
szosie – 59 Ogólnopolskiego Małego Wyścigu Pokoju, a także Mini Bałtyk – Karkonosze 
Tour. W międzyczasie Chrabąszcze walczyli także w Pucharze Polski w kolarstwie torowym 
we Wrocławiu, ale o tym więcej w kolejnym wydaniu DN.  

59 Ogólnopolski mały 
Wyścig Pokoju

W dniach 12-13 maja mło-
dzi kolarze z Nowogardu wal-
czyli w trzech etapach 59 Ogól-
nopolskiego Małego Wyścigu 
Pokoju. Zawody rozgrywane 
były w kategorii Młodzik, gdzie 
startowali Hubert Grygowski 
oraz Norbert Strojny. Pierw-
szy etap odbył się w Poznaniu, 
na dystansie 42 km. Bardzo 
ładnie zaprezentował się Hu-
bert Grygowski, który zwycię-
żył z czasem 01:05:32, uzysku-
jąc przy tym średnią prędkość 
38,4 km/h. Hubert Grygowski 
wyprzedził na podium kolarzy 
z Kalisza oraz Konina. Zaraz za 
podium uplasował się Norbert 
Strojny, który na finiszu prze-
grał medal, zajmując ostatecz-
nie 4. pozycję. To było świet-
ne rozpoczęcie dla Chrabąsz-
czy, tym bardziej, że startowali 
w stawce 59 kolarzy. Drugi etap 
odbył się także w Poznaniu, 
a była nim jazda indywidual-
na na czas. Kolarze startowali 
na dystansie 4,2 km. Ku ucie-
sze trenera Ryszarda Posackie-
go swoją siłę po raz kolejny po-
kazał Hubert Grygowski. Ko-
larz z Nowogardu uzyskał czas 
00:05:43 i z przewagą 7 sekund 
zwyciężył w tej konkurencji. 

Na drugim miejscu tym razem 
uplasował się kolarz z Golcze-
wa, a trzecia pozycja przypadła 
reprezentantowi Konina. Nor-
bert Strojny ponownie nawią-
zał walkę z czołówką, uzyskał 
wynik 00:05:58 i uplasował się 
na 6. pozycji. W trzecim eta-
pie, tym razem na poznańskiej 
trasie, przygotowano dla mło-
dzików dystans 25,2 km. Hu-
bert Grygowski potwierdził, że 
podczas Małego Wyścigu Po-
koju nie ma na niego mocnych 
i pokonując dystans z czasem 
00:40:40 po raz trzeci stanął na 
najwyższym stopniu podium. 
Na „pudle” uplasowali się także 
kolarze z Konina oraz Jarocina. 
Norbert Strojny ponownie do 
samego końca walczył o medal, 
jednak musiał się zadowolić 5. 
miejscem. W klasyfikacji in-
dywidualnej po trzech etapach 
zwycięzcą został oczywiście 
Hubert Grygowski, natomiast 
jego klubowy kolega Norbert 
Strojny zakończył Mały Wy-
ścig Pokoju na 7. miejscu. War-
to dodać, że prowadzona była 
także klasyfikacja najaktyw-
niejszego zawodnika. W tym 
zestawieniu Hubert Grygow-
ski także góruje nad pozostały-
mi rywalami. 

mini Bałtyk – karkonosze 
Tour

We wtorek (15 maja), w Koło-
brzegu odbywał się wyścig ko-
larski Bałtyk – Karkonosze Tour. 
Przy okazji tej imprezy, Koło-
brzeskie Towarzystwo Cyklistów 
zorganizowało Kryterium Ulicz-
ne dla młodszych kolarzy. W ka-
tegorii Junior Młodszy wystar-
towało 3 kolarzy klubu Chra-
bąszcze Nowogard. Trasa o dy-
stansie 15 km przebiegała przez 
kołobrzeską ulicę Walki Mło-
dych. Najlepiej spisał się Jacek 
Fecak, który pokonał linię mety, 
jako trzeci zawodnik. Z kolei 
pozostali kolarze z Nowogar-
du uplasowali się na sąsiednich 
pozycjach, Robert Krause wy-
walczył 5. miejsce, a Kamil Maj-
cher zajął 6. pozycję. W katego-
rii Młodzik + Juniorka Młodsza 
startowało dwóch kolarzy z No-
wogardu – Hubert Grygowski 
i Norbert Strojny. W tym prze-
dziale wiekowym wyścig roze-
grał się na 10 km. Podopieczni 
Ryszarda Posackiego spisali się 
bardzo dobrze i pomiędzy sobą 
rozstrzygnęli zwycięstwo. Szyb-
szy był Hubert Grygowski, który 
ze średnią prędkością 34,4 km/h 
wygrał w kryterium. Norbert 
Strojny cieszył się z 2. miejsca.  

KR

Jacek Fecak zajął 3. miejsce w kategorii Junior Młodszy, pod-
czas  kołobrzeskiego kryterium ulicznego

Hubert Grygowski i Norbert Strojny byli najszybsi pośród 
Młodzików w Mini Bałtyk - Karkonosze Tour
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

pn., wt. - 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

ENDOKRYNOLOGICZNY
Lek. med. Adriana Dubińska-Walczak

specjalista chorób wewnętrznych
- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

CHORÓB CUKRZYCY I NADCIŚNIENIA
Lek. Ewa Zdawska

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista diabetolog 

GABINETY MEDYCZNE

Upadłość konsumencka
Masz długi, których nie możesz spłacić, nie 
prowadzisz działalności, nie masz majątku. 

Pomogę zgłosić upadłość. 
Konsultacje darmowe
Tel. 669 681 080, 

www.szczecin-syndyk.pl 
restrukturyzacjakonsumenta@gmail.com 

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

Resko sprzedam
mieszkanie 

2 pokoje o pow 56,00 m2

ogrzewanie gazowe,
 piwnica, garaż 

tel. 519 830 587

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

Opis stanowiska:
• Efektywne zarządzanie Gospodarstwem Rolnym;
• Nadzór nad maszynami rolniczymi w zakresie ich 
  wydajnego wykorzystania oraz  terminowego 
  przeprowadzania przeglądów, konserwacji i napraw;
• Kierowanie zespołem  pracowników;
• Zarządzanie Gospodarstwem Rolnym zgodnie z obowiązującymi standardami;
• Osiągane i realizacja przydzielonych celów i zadań.
Wymagania: 
• Wykształcenie min. średnie rolnicze;
• Minimum dwuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku;
• Umiejętność motywowania zespołu do osiągania założonych celów;
• Umiejętność podejmowania skutecznych decyzji pod presją czasu;
• Elastyczność i otwartość na zmiany;
• Prawo jazdy kat. B
Oferujemy:
• Atrakcyjne wynagrodzenie;
• Stabilne warunki zatrudnienia;
• Możliwość rozwoju zawodowego w rozwijającej się firmie;
• Niezbędne narzędzia pracy;
• Dobrą atmosferę pracy;
• Możliwość zakwaterowania.

Nowoczesne Gospodarstwo Rolne 
w województwie zachodniopomorskim

poszukuje zmotywowanych i pełnych pasji osób na stanowisko:
KIEROWNIK GOSPODARSTWA ROLNEGO

Miejsce pracy: (2 lokalizacje) Redło koło Nowogardu  lub  Drzonowo koło Kołobrzegu

tel.: +48 665 458 942
e-mail: biuro@farmaredlo.pl Badania wody i ścieków - tel. 91 392 74 75

Wywóz nieczystości ciekłych - 91 392 36 77

Roboty inżynieryjno-budowlane oraz

warsztat naprawy pomp - 91 392 36 77

Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków - 91 392 07 11

Czyszczenie kanalizacji 
i odwadniania osadów ściekowych 

- 91 392 36 77
POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE - 994

                           Przedsiębiorstwo 
Usług Wodnych i Sanitarnych sp. z o.o.
ul. 3 Maja 14/2, 72-200 Nowogard

tel. 91 392 07 11, 91 392 07 17

Opiekun/ka Osób Starszych w Niemczech 
Legalna praca, bardzo atrakcyjne zarobki, ZUS od śr. krajowej. 

Nie znasz j. niemieckiego? 
Zapisz się kurs w Szczecinie – bez kosztów! 

Tel. 517 175 599

 
  
 
 
 

 

    

    
Hjort Knudsen Polen Sp. z o.o. jest duńską �rmą, 

zatrudniającą  ponad 1000  pracowników, 
produkującą i eksportującą skórzane meble tapicerowane. 

 www.hkmeble.pl

 
 

        W związku z dynamicznym rozwojem �rma zatrudni  

 TAPICERA  (PRZYUCZENIE)
PRACOWNIK PRODUKCJI

STOLARZ 
OBSŁUGA KOMPUTERA

 
 

            Miejsce pracy: Nowogard  
Zapewniamy:   
•  stabilne warunki zatrudnienia 
•  wynagrodzenie proporcjonalne do osiąganych wyników  

 
 Osoby zainteresowane proszone  są o wysłanie CV na adres:  
         ul. Zamkowa 7b , 72-200 Nowogard 
          lub e-mail: dawid.bohn@hjortknudsen.pl  
           Kontakt telefoniczny : 663 949 485 

 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami
Prosimy o dopisanie następujacej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbednych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie 
z ustawa z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.)”.
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OGŁO SZe NIa drob ne
NIerUCHOmOŚCI

•	 Sprzedam tanio działkę budow-
laną w kościuszkach 1202 m2. Przy 
działce prąd, woda, kanalizacja, do-
jazd utwardzony w pobliżu jeziora. 
575 345 659 

•	 Do wynajęcia lokal handlowy ok. 
40m2 ul. Kościuszki 2g Nowogard. 
693 850 197

•	 Sprzedam działki budowlane w 
pełni uzbrojone. Już z planem za-
gospodarowania przestrzennego. 
Oszczędzasz czas i pieniądze! 693 
850 197 Najlepsze ceny w Nowo-
gardzie, Osiedle Słoneczne. 

•	 Do wynajęcia pomieszczenie na 
biuro 28 m2, Nowogard. Ul. 700 
lecia 17b. Tel. 501 549 818

•	 Sprzedam działki budowlane w 
karsku przy drodze. 691 664 658

•	 Do wynajęcia lokal pod działalność 
gospodarczą. 609 24 58 16 

•	 Sprzedam mieszkanie 3 pokoje 
87m2, 12 km od Nowogardu.Tel. 
665 160 365

•	 Poszukuje mieszkania dwupo-
kojowego do wynajęcia. 725 223 
771 

•	 Do wynajęcia warsztat samocho-
dowy z wyposażeniem. Tel. 508 070 
311

•	 Wolne pokoje do wynajęcia dla 
pracowników na dłuższy okres. 
500 827 783

•	 Sprzedam mieszkanie 72m2, cztero-
pokojowe, Nowogard. 668 431 303 

•	 Kupię mieszkanie dwupokojowe w 
Nowogardzie. 668 431 303 

•	 Do wynajęcia mieszkanie dwupo-
kojowe Nowogard. Tel. 660 543 782 

•	 Sprzedam lub zamienię mieszkanie 
3 pokojowe 66.9m2+działkę koło 
stawu na kawalerkę w Nowogar-
dzie. Tel. 668 137 231 

•	 Sprzedam garaż przy ul. Jana Pawła 
II. 694 440 207 

•	 Sprzedam działkę budowlaną w No-
wogardzie, 16 arów, cena 39000 zł 
do negocjacji, tel. 570 935 935

•	 Sprzedam działkę budowlaną ul. 
Kościuszki, 44ar. Tel. 507 577 122

•	 Sprzedam pół domu we Wrześni. 
Tel. 724 098 214 

•	 Sprzedam garaż blaszany. Tanio. 
695 425 992

•	 Sprzedam garaż murowany wysoki, 
ul,. Zamkowa. 606 167 600

•	 Sprzedam dom na wsi z lasem i sta-
wem. 695 780 299

•	 Sprzedam dom w Goleniowie. 695 
780 299

•	 Do wynajęcia mieszkanie czteropo-
kojowe, aneks kuchenny z salonem, 
2 łazienki. Karsk. 606 106 142 

•	 Sprzedam działkę ogrodową 3 ary. 
Tel. 601 378 914 

•	 Do wynajęcia kawalerka w Olcho-
wie 500 zł+prąd+kaucja. 884 000 
435

•	 Do wynajęcia mieszkania. 691 100 
249 

•	 Do wynajęcia lokal 22m2, biuro-
-handel-mieszkanie, ul. Rtm. Pilec-
kiego 2a. Tel. 694 022 406, 695 209 
162 

•	 Do wynajęcia garaż na Jana Pawła II. 
Tel. 609 931 915 

•	 Sprzedam dom jednorodzinnyz 
poddaszem użytkowym + budynek 
gospodarczy + garaż + ogród, po-
wierzchnia działki 1001 m2. Tel. 504 
946 190, 507 831 353 

•	 Sprzedam 3pokojowe mieszkanie z 
kuchnią bezczynszowe, z 2 garaża-
mi i ogrodem. 785 921 868 

•	 sprzedam pawilon handlowy, tel. 
500 698 558

mOTOrYZaCJa
•	 Sprzedam Toyotę Avensis 2001 r. 1,8 

benzyna, stan dobry z polskiego sa-
lonu. Tel. 660 015 338 

•	 Ford Galaxy 96r. Automat Poj. 2.8 
benzyna Uszkodzona skrzynia bie-
gów Sprzedam za 2 500 złotych Tel. 
Kon. 694 979 007

rOlNICTWO
•	 koszenie, mulczowanie, belowa-

nie – słoma. 608 01 3995

•	 Orka, talerzówka ciężka siew 
agregatem. Tel. 608 01 39 95 

•	 Rzepak jary, zboża sprzedam. Tel. 
502 853  573 

•	 Grykę sprzedam i mieszalnik 1 tona. 
603 467 609 

•	 Sprzedam prosięta i 20 kulek słomy 
suchej. 606 576 417 

•	 SPrZeDaŻ JaJ kUrZYCH – WIeJ-
SkIe. 502 119 960

•	 Sprzedam ziemniaki jadalne i sa-
dzeniaki, pszenice i pszenżyto zimo-
we. 91 39 18 307

•	 Kupię przyczepę samozbierającą i 
siewnik do zboża. 91 39 26 793 

•	 Sprzedam mieszankę zbożową wio-
senną. 667 976 417, 91 418 64 17 

•	 Sprzedam facelia. 793 006 469  

•	 Sprzedam prosiaki, 8-9 tyg. Tel. 668 
434 849 

•	 Sprzedam prosiaki. 781 900 122

•	 Sprzedam silnik 7kw / 380 V i wałek 
do krajzegi. 696 807 922 

•	 Sprzedam przyczepę jednoosiową 
do ciągnika, 696 807 922 

 USŁUGI
•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWA-

NÓW, WYKŁADZIN, TAPICERKI ME-
BLOWEJ SAMOCHODOWEJ/ SKÓ-
RZANEJ MATERIAŁOWEJ / POŚCIELI 
WEŁNIANEJ / LANOLINĄ/SPRZĄTA-
NIE: CZYSZCZENIE FUG.TEL.604 373 
143 , 794 229 083.

•	 Pranie dywanów i tapicerki sprzą-
tanie również z użyciem pary, 
rOmTeX. 668 151 516

•	 elektryk z uprawnieniami e+D. 
Tel. 607 289 419 

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

•	 malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne naprawy 
wykona “złota rączka”. 91 39 22 
783, 784 79 22 70

•	 FIrma USŁUGOWa „Zielona”. Wy-
najem sal na konferencje, zebra-
nia, szkolenia. 91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią dzia-
łalnością przyjmie zlecenie na bu-
dowę domów od podstaw, prze-
kładek dachów, docieplenia, ukła-
danie kostki, różne rodzaje. Tel. 607 
137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawia-
my za gotówkę na raty laptopy ta-
blety telefony. Skupujemy laptopy 
telefony. Adres Nowogard 700Lecia 
15 I piętro nad apteką tel 91-577-53-
73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, 
urlopowe: Niemcy, Holandia, Au-
stria, Anglia, Belgia, Norwegia. Tel. 
71 385 20 18, 601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróż-
nienie mieszkań, piwnic, gratów. Tel 
668 343 638 

•	 AGENCJA REKLAMOWA VIZART, 
oprawianie prac w 2 minuty, bindo-
wanie, wydruki, ksero, laminowanie, 
Nowogard ul. 700 lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim)Tel. 605 522 340 

•	 Przepisywanie prac (licencjackich, 
magisterskich i innych), dokumen-
tów, CV, listów motywacyjnych, 
Szybko, solidnie. Agencja reklamo-
wa Vizart  Nowogard ul. 700 lecia 
15 (nad sklepem zielarskim)Tel. 605 
522 340.

•	 regulacja, naprawa, konserwacja 
okien i drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontu-
jemy. 668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 
988 735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, układa-
nie kostki granitowej, polbruku. 726 
403 937

•	 Naprawa aGD Nowogard. 698 
352 406

•	 Wypełniam dokumenty do ZUS na 
emeryturę, rentę, kapitał początko-
wy. 507 872 391

•	  Przyjmę psy na strzyżenie, ukoń-
czyłam kurs groomerski. 794 902 
108 

•	 Wykonam prace elektryczne i re-
monty mieszkań. 691 430 490

•	 Przyjmę psy na strzyżenie. Skończy-
łam kurs groomerski. 794 902 108 

PraCa
•	 Zatrudnię murarzy. 697 067 590

•	 4aktivmed24.pl Opiekunki Se-
niorów Niemcy. Premie wakacyj-
ne, 530555015

•	 amBerCare24 Opiekunki do 
Niemiec, wymagany j. niemiec-
ki komunikatywny, zarobki net-
to do 1500 euro/mies., wyjazdy 
od zaraz, sprawdzone oferty, le-
galnie 737 451 825, 737 886 919, 
737 489 914

•	 Potrzebny budowlaniec-stolarz do 
postawienia kilku elementów archi-
tektury ogrodowej. 502 103 432

•	 Przystań zatrudni osobę do zbiera-
nia szklanek i butelek ze stolików 
podczas dyskoteki w piątki i sobo-
ty. Tel. 601 58 40 56 

•	 Zatrudnię kierowcę do rozworzenia 
posiłków. 507 951 313

•	 Zatrudnię ekspedientkę do sklepu 
Lewiatan na ul. Boh. Warszawy. Tel 
502 239 619 

•	 Poszukuje osoby do pracy w biurze 
do obsługi klienta. Wymagana: ko-
munikatywność, umiejętność ob-
sługi komputera. Oferuje atrakcyj-
ne warunki wynagrodzenia. Tel. 510 
100 263 

•	 kucharza/kucharkę zatrudnię, 
Barnim. 663 97 93 97 

•	 Poszukuje pracownika do prac bru-
karskich. Atrakcyjne wynagrodze-
nie. 509 608 831 

•	 Pomoc kuchenną zatrudnię. re-
stauracja Przystań, Nowogard. 
Tel. 601 58 40 56 

•	 Do prac porządkowych. 513 100 
901 

•	 Przyjmę pracownika na fermę dro-
biu (gm. Osina) Tel. 511 731 352 

•	 Zakład hodowlany zatrudni bryga-
dzistę -kierownika. Ferma Drobiu 
gmina Osina. 502 562 378 

•	 Zatrudnię do prac budowlanych 
oraz śluzarza – spawacza. 507 
045 404 

•	 Zlecę naprawę parkanu ogrodowe-
go z cegły. 602 622 909 

•	 Nowogardzki Dom Kultury zatrudni 
akordeonistę. 605 576 908 

•	 Zatrudnię w Norwegii do zbioru 
malin, 697 067 590 

INNe  
•	 Sprzedam drewno suche tanio. 691 

848 026

•	 Drewno, bukowe, dębowe, pocię-
te, porąbane. Tel. 603 353 789 

•	 Sprzedam drewno opałowe. 667 
788 820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 
kg. 790 285 382

•	 Sprzedam organy Yamaha YPT - 
230, bardzo mało używane, w pu-
dełku. tel 605 522 340

•	 Sprzedam łóżko dziecięce z szufla-
dami, półkami, z materacem - ko-
lor szaro biały wymiary: dł. 223 cm, 

szer. 95 cm,wys. 110 cm, oraz biurko 
do kompletu, tel. 605 522 340

•	 Sprzedam odkurzacz piorący ZE-
LMER WODNIK QUATTRO 616.6, ele-
menty piorące nieużywane nowe, 
cena do uzgodnienia, tel. 605 522 
340

•	 Sprzedam dywan, kolor brązowy 
jednolity, wymiar 3,5*2,15 m, cena 
do uzgodnienia, tel. 605 522 340

•	 Przyjmę telewizor i radio. 782 400 
001 

•	 Kupię zbiornik na wodę z wężowni-
cą do podłączenia do kuchenki. Tel. 
660 206 833

•	 Karp kroczek sprzedam. 91 39 182 
97 

•	 Sprzedam krajzegę na paski klino-
we tanio. Tel. 781 864 872  

•	 Szkółka w karsku poleca drzewa 
owcowe w pojemnikach 3-4 letnie 
owocujące już od 20 zł/szt. oraz tuje 
szmaragd wys. 70-80cm. po 10 zł za 
sztukę. Tel. 606 106 142

•	 Przyjmę czystą ziemię z wykopów. 
501 307 666

•	 Sprzedam atlas do ćwiczeń DWS 4, 
mało używany, cena do uzgodnie-
nia, tel. 605 522 340

•	 Sprzedam narożnik. 783 484 836 

•	 Sprzedam drut zbrojeniowy Fi10, 12 
m długi. 603 598 134 

•	 Owczarek niemiecki 1 rok czujny, 
duży, z rodowodem. 519 307 288 

•	 Sprzedam dwuteownik 160mm x 
3,5m, 2 sztuki, teownik hutniczy nie-
używany 30/30x7. Tel. 788 685 194

•	 Sprzedam stół + 6 krzeseł, 2 komo-
dy, łóżko z materacem, schody okrą-
głe. 606 276 773 

•	 Sprzedam stylowy ławostół, złoty 
dąb, 220 zł. 697 999 578 

•	 SPrZeDam SPrZĘT OGÓlNO-
BUDOWlaNY maŁO UŻYWaNY 
I NIeUŻYWaNY DO rOBÓT WY-
kOŃCZeNIOWYCH. 792 77 06 30 
PO 17STeJ

•	 Sprzedam materac kokosowy na 
wymiar 180*200 cm, używany, tel. 
605 522 340

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

Na sprzedaż 2 pokoje 
w centrum Nowogardu 164 000 zł

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:

kontakt: 785 601 002

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy
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INFOrmaTOr lOkalNY - NOWOGarDrOZkŁaD JaZDY PkP
Telefony alarmowe
Policja  - 997, 112
Komisariat Policji Nowogard - 91 57 92 316
Straż pożarna  - 998
Posterunek PSP Nowogard - 91 39 20 118
Pogotowie ratunkowe - 999
Stacja Pogotowia Ratunkowego 
w Nowogardzie - 91 43 26 103
Pogotowie gazowe  - 992
Pogotowie energetyczne - 991
Pogotowie wodn.-kanal. (PUWiS) 
 - 91 392 07 11; 994

Dyżur nocny
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna   
 - 91 39 78 430; 
 609 361 999; 
 665 283 928

Przychodnie - poradnie
Szpital - centrala - 91 392 13 56
Praxis - SZOZ - 91 392 07 87
Praxis - Centrum 
okulistyczno-optyczne - 91 39 27 272
POZ Przychodnia przyszpitalna  
 - 91 392 18 00; 
 91 392 18 06
Medyk - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - M. Drobińska - 91 392 59 43
NZOZ “Sanus” - 91 392 69 60
NZOZ “Pro-med” - 91 392 67 40
NZOZ “Leks” - 91 392 25 25
NZOZ “Baby-med”  - 91 392 60 13
Mardent - gabinety lekarskie  
 - 91 392 26 33
Revital - Ośrodek Rehabilitacji 
i Odnowy Biologicznej - 91 392 14 67; 
 609 456 577
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne 
 - 91 392 09 26
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
dzieci, młodzieży i ich rodzin 
 - 91 392 07 43
Warsztaty terapii zajęciowej - 91 392 52 82
Zakład domowej opieki długoterminowej - 
91 39 26 531; 
 509 142 650
Stomatologia
Praxis - Centrum stomatologiczne  
 - 91 392 69 99
Pracownia protetyki stomatologicznej - 
Danuta Drapikowska 91 392 68 70
Protetyka stomatologiczna 
- Elżbieta Wysocka 
i Kazimierz Trojanowski - 91 392 61 07
“Nowo-dental” B. Szulejko  
 - 91 392 14 67
“Dental - med”  - 91 392 20 98
 504 069 800
Lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz  
 - 91 392 50 03; 
 603 705 630
Lek. Stom. Andrzej Rynkiewicz
pogotowie stomatologiczne - 607 771 777
lek. Stom. D. Wałęga - Bąk - 604 441 609
lek. stom. A Mogilnicka - 506 606 955
lek. stom. E. Rosa - 532 512 703
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 601 736 804

Urzędy
Urząd Miejski  
 - 91 392 62 00
Biuro Obsługi Interesanta w UM  
 - 91 392 62 14
Biuro Rady w UM - 91 392 62 10

Urząd Stanu Cywilnego - 91 392 62 30
Wydział Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środow. 
 - 91 392 62 43
Wydział spraw społecznych i obywatelskich
Meldunki - 91 392 62 13
Dowody osobiste - 91 392 62 15
Zarządzanie kryzysowe - 91 392  62 34
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
Geodezji i Rolnictwa - 91 392 62 26
Wydział Rozwoju Lokalnego, 
Funduszu, Kultury i Sportu - 91 392 62 93
Wydział Inwestycji i Remontów  
 - 91 392 62 41
Biuro Podatków i Opłat - 91 392 62 17
Referat Edukacji - 91 392 54 64
Zarząd Budynków Komunalnych  
 - 91 392 62 67
Powiatowy Urząd Pracy f/Nowogard 
 - 91 392 13 76
 91 392 18 13
Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii - 91 392 11 18
w nagłych wypadkach - 609 740 647

Wydział komunikacji
Rejestracja pojazdów - 91 579 27 02
Prawo jazdy - 91 579 27 03
Fax - 91 392 18 52

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik - Dorota Maślana - 91 392 62 48
Świadczenia rodzinne
- A. Lalik  - 91 392 62 68
Dział usług opiekuńczych 
- B. Ziółkowska - 91 392 02 00

Poczta
ul. 3 Maja - 91 392 13 00
 91 392 11 83
ul. Warszawska - 91 392 08 34

Nadleśnictwo Nowogard - 91 392 06 40
Zakład karny Nowogard - 91 432 66 00

Gabinety weterynaryjne
Danuta Czerwińska
ul. J. Wybickiego 2 - 91 392 37 86
Animal-Vet
ul. Zielona - 666 135 133
Janusz Soroka
ul. L. Okulickiego 6  - 570 656 616
Zdzisław Truszyński
ul. T. Kościuszki 21 - 91 392 18 01
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 38 - 91 392 08 14
Szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1 - 91 392 6 2 70
Szkoła Podstawowa nr 2 - 91 392 6 2 74
Szkoła Podstawowa nr 3 - 91 392 6 2 91
Szkoła Podstawowa nr 4 - 91 392 3 0 28
SP w Długołęce - 91 391 04 92
SP w Orzechowie - 91 391 09 94
SP w Strzelewie - 91 391 02 24
SP w Żabowie - 91 391 06 94
SP w Błotnie - 91 391 01 90
SP w Wierzbięcinie - 91 291 07 95
I Liceum Ogólnokształcące - 91 392 02 13
Liceum Ogólnokształcące nr II - 91 392 51 07
ZSP im. Stanisława Staszica - 91 392 11 62
Prywatne Publiczne Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych; 
Niepubliczna Szkoła Policealna  
 - 91 392 66 91
Prywatne Liceum Ogólnokształcące
 Zaoczne Centrum Edukacji Zdroje  
 - 91 392 54 94

Prywatne Policealne Studium Zawodowe  
 - 91 392 21 81
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  
 - 91 392 01 08

Przedszkola i żłobki
Przedszkole nr 1
ul. Żeromskiego - 91 392 62 86
Przedszkole nr 3
ul. J. Poniatowskiego - 91 392 62 88
Przedszkole nr 4
ul. T. Kościuszki - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole
ul. Zielona - 91 392 66 91; 
 505 388 292
Artystyczne Przedszkole 
Kraina Fantazjiul. Gen. J. Bema - 660 797 838
“Promyczek” Specjalistyczny 
punkt przedszkolny, 
ul. Boh. Warszawy - 609 931 469
Niepubliczny Żłobek "Maluszkowo”
ul. ks. Racibora - 534 015 943
Niepubliczny “Malinowy Żłobek”
ul. Boh. Warszawy - 604 873 917

kultura
Miejska Biblioteka Publiczna  
Dyrektor - 91 392 62 60
Czyt. dla dorosłych - 91 392 62 61
Nowogardzki Dom Kultury  
Sekretariat - 91 392 62 83
Biuro kina/ dział imprez i promocji 
 - 91 392 57 79
Kasa - 91 392 62 62

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP - 91 392 63 70; 
 506 08 13 28
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego   
 - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej  
 - 91 392 15 92

Usługi pogrzebowe 
J. Furmańczyk, Zakład Pogrzebowy  
 - 91 392 17 67
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  
 - 692 354 065
MEMORIS Grzegorz Śmigiel - 693 230 190

apteki
Centrum Zdrowia
ul. 700-lecia - 91 576 21 39
Majowa
ul. 3 Maja - 91 307 07 08
Cefarm
ul. Plac Wolności - 91 392 02 03
Cardia
ul. 700 - lecia - 91 392 13 30
Niebieska
ul. 15 Lutego - 91 432 61 77
Asa
ul. Warszawska - 91 392 04 94
Niebieska 2
ul. Kościuszki - 91 579 08 30
Nowa Farmacja
ul. Bohaterów Warszawy - 91 573 04 37

Taksówki - 91 392 02 60

Pomoc drogowa
Grzegorz Irzymski - 91 392 24 02
 601 893 944
Andrzej Słomski - 665 770 442
Krzysztof Pietrzak - 601 938 293
R&J MIX - 608 731 620

Urząd Gminy
Wójt - 91 391 03 90
Kierownik USC, St. ds. obywatelskich
 i ewidencji ludności  - 508 499 549
St. ds. podatków i opłat  - 508 499 661
St. ds. zarządzania kryzysowego, obrony cy-
wilnej i ochrony środowiska  - 508 499 580
Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami  
 - 508 499 247
St. ds. obsługi organów Gminy, działalności 

gospodarczej, kultury i zdrowia  - 508 499 567
St. ds. funduszy zewnętrznych, promocji, 
turystyki i sportu  - 508 499 620
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik Anna Kaliczyńska - 508 499 534
Pracownicy socjalni - 508 499 561
 508 499 483
Asystent rodziny Patrycja Bielej - 508 499 621
Gminna Biblioteka Publiczna
Kierownik Krzysztof Górecki - 91 391 03 05

Szkoła Podstawowa im. B. Malinowskiego
Dyrektor Tatiana Olbert - 91 391 03 89
Sekretariat - 91 391 03 80
Przychodnie
NZOZ “Proximus” - 91 391 03 10
Punkt apteczny - 91 391 16 11
Poczta - 91 391 03 23
Parafia pw. NP NMP w Osinie - 91 391 03 86

INFOrmaTOr lOkalNY - OSINa

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 11 III – 9 VI 2018

Aktualizacja wg stanu na 13 IV 2018

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

5:01 II
1

PR - R
88641

j  a  b  y

Wyszomierz 5:06, Osina 5:10, Mosty 5:16, Goleniów 5:24, Kliniska 5:33, Szczecin Dąbie 5:43, Szczecin
Zdroje 5:47, Szczecin Port Centralny 5:55 Szczecin Główny 6:00 
~ 1-5 / 2 IV, 1 V, 3 V, 31 V;

6:39 II
1

PR - R
88643

j  a  b  y

Wyszomierz 6:45, Osina 6:49, Mosty 6:54, Goleniów 7:03, Kliniska 7:14, Szczecin Dąbie 7:24, Szczecin
Zdroje 7:27 Szczecin Główny 7:41 
~ 1-6 / 2 IV, 1 V, 3 V, 31 V;

7:47 I
3

PR - R
88645

j  a  b  y

Wyszomierz 7:52, Osina 7:56, Mosty 8:02, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:08, Goleniów 8:25, 
Kliniska 8:35, Szczecin Dąbie 8:45, Szczecin Zdroje 8:55 Szczecin Główny 9:06 
~ 11 III-6 V;

7:48 II
1

PR - R
88622

j  a  b  y

Żabowo 7:55, Płoty 8:05, Baszewice 8:12, Gryfice 8:18, Gąbin 8:29, Trzebiatów 8:34, Bieczyno 
Pomorskie 8:40, Karcino 8:44, Głowaczewo 8:48, Stary Borek 8:52, Kołobrzeg Stadion 8:58

Kołobrzeg 9:04 ~ 12 III-5 V 1-6 / 14 III, 20 III, 22 III, 2 IV, 1 V, 3 V;

7:49 II
1

PR - R
88622

j  a  b  y

Żabowo 7:56, Płoty 8:06, Baszewice 8:13, Gryfice 8:19, Gąbin 8:30, Trzebiatów 8:35, Bieczyno 
Pomorskie 8:41, Karcino 8:45, Głowaczewo 8:49, Stary Borek 8:53, Kołobrzeg Stadion 8:59

Kołobrzeg 9:04 ~ 14 III; 20 III; 22 III;

7:52 BUS PR - R
88622
g  j

Żabowo 8:03, Płoty 8:19 0   j   a   b   y, Baszewice 8:35, Gryfice 8:42, Gąbin 8:52, Trzebiatów 8:57, 
Bieczyno Pomorskie 9:07, Karcino 9:11, Głowaczewo 9:15, Stary Borek 9:19, Kołobrzeg Stadion 9:25

Kołobrzeg 9:30 ~ 7 V-9 VI 1-6 / 31 V;
g = na odcinku Nowogard - Płoty

8:18 II
1

PR - R
88645

j  a  b  y

Wyszomierz 8:23, Osina 8:27, Mosty 8:33, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:39, Goleniów 8:59, 
Kliniska 9:15, Szczecin Dąbie 9:25, Szczecin Zdroje 9:28 Szczecin Główny 9:40 
~ 7 V-9 VI;

9:23 II
1

PR - R
88624
REGA

j  a  b  y

Płoty 9:38, Gryfice 9:50, Trzebiatów 10:09, Kołobrzeg Stadion 10:26 Kołobrzeg 10:30 

~ 11 III-6 V 67 + 2 IV, 1 V, 3 V;

9:27 BUS PR - R
88624
REGA
g  j

Płoty 9:53 0   j   a   b   y, Gryfice 10:14, Trzebiatów 10:29, Kołobrzeg Stadion 10:46

Kołobrzeg 10:50 ~ 12 V-9 VI 67 + 31 V;
g = na odcinku Nowogard - Płoty

10:18 II
1

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:23, Osina 10:27, Mosty 10:33, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:39, Goleniów 10:56, 
Kliniska 11:05, Szczecin Dąbie 11:15, Szczecin Zdroje 11:18, Szczecin Port Centralny 11:26

Szczecin Główny 11:31 ~ 7 V-9 VI;

10:25 II
1

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:31, Osina 10:35, Mosty 10:40, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:47, Goleniów 11:04, 
Kliniska 11:21, Szczecin Dąbie 11:31, Szczecin Zdroje 11:34, Szczecin Port Centralny 11:42

Szczecin Główny 11:47 ~ 11 III-6 V / 14 III, 22 III, 26 III;

10:26 II
1

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:31, Osina 10:35, Mosty 10:41, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:47, Goleniów 11:05, 
Kliniska 11:22, Szczecin Dąbie 11:32, Szczecin Zdroje 11:35, Szczecin Port Centralny 11:43

Szczecin Główny 11:48 ~ 14 III; 22 III; 26 III;

11:49 II
1

PR - R
88626

POMERANIA
j  a  b  y

Żabowo 11:57, Płoty 12:06, Baszewice 12:13, Gryfice 12:19, Gąbin 12:29, Trzebiatów 12:35, Bieczyno 
Pomorskie 12:41, Karcino 12:44, Kołobrzeg Stadion 12:55 Kołobrzeg 13:00 
~ 11 III-6 V;

11:53 BUS PR - R
88626

POMERANIA
g  j

Żabowo 12:04, Płoty 12:20 0   j   a   b   y, Baszewice 12:35, Gryfice 12:42, Gąbin 12:52, 
Trzebiatów 12:58, Bieczyno Pomorskie 13:04, Karcino 13:07, Kołobrzeg Stadion 13:18

Kołobrzeg 13:23 ~ 7 V-9 VI;
g = na odcinku Nowogard - Płoty

13:47 II
1

PR - R
88628

j  a  b  y

Żabowo 13:55, Płoty 14:04, Baszewice 14:25, Gryfice 14:31, Gąbin 14:42, Trzebiatów 14:47, Bieczyno 
Pomorskie 14:53, Karcino 14:57, Głowaczewo 15:01, Stary Borek 15:05, Kołobrzeg Stadion 15:11

Kołobrzeg 15:15 ~ 12 III-4 V 1-5 / 2 IV, 1 V, 3 V;

13:51 BUS PR - R
88628
g  j

Żabowo 14:02, Płoty 14:18 0   j   a   b   y, Baszewice 14:35, Gryfice 14:42, Gąbin 14:52, 
Trzebiatów 14:57, Bieczyno Pomorskie 15:03, Karcino 15:07, Głowaczewo 15:11, Stary Borek 15:15, 
Kołobrzeg Stadion 15:21 Kołobrzeg 15:25 
~ 7 V-8 VI 1-5 / 31 V;
g = na odcinku Nowogard - Płoty

Strona 1 z 3
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Odjazdy / Departures
Nowogard 11 III – 9 VI 2018

Aktualizacja wg stanu na 13 IV 2018

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

14:30 II
1

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 14:35, Osina 14:39, Mosty 14:45, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:51, Goleniów 15:08, 
Kliniska 15:21, Szczecin Dąbie 15:30, Szczecin Zdroje 15:34 Szczecin Główny 15:47 
~ 11 III-6 V / 1 IV;

15:08 II
1

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 15:13, Osina 15:17, Mosty 15:23, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:29, Goleniów 15:49, 
Kliniska 15:59, Szczecin Dąbie 16:09, Szczecin Zdroje 16:15 Szczecin Główny 16:27 
~ 7 V-9 VI;

16:04 II
1

PR - R
88630

j  a  b  y

Żabowo 16:11, Płoty 16:22, Baszewice 16:29, Gryfice 16:36, Gąbin 16:46, Trzebiatów 16:51, Bieczyno 
Pomorskie 16:57, Karcino 17:01, Głowaczewo 17:05, Stary Borek 17:09, Kołobrzeg Stadion 17:15

Kołobrzeg 17:19 ~ 11 III-6 V / 1 IV;

16:20 BUS PR - R
88630
g  j

Żabowo 16:31, Płoty 16:47 0   j   a   b   y, Baszewice 17:06, Gryfice 17:13, Gąbin 17:23, 
Trzebiatów 17:29, Bieczyno Pomorskie 17:42, Karcino 17:46, Głowaczewo 17:50, Stary Borek 17:54, 
Kołobrzeg Stadion 18:00 Kołobrzeg 18:04 
~ 7 V-9 VI;
g = na odcinku Nowogard - Płoty

16:42 II
1

PR - R
88651
REGA

j  a  b  y

Wyszomierz 16:48, Osina 16:52, Mosty 16:57, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:03, Goleniów 17:21, 
Kliniska 17:32, Szczecin Dąbie 17:41, Szczecin Zdroje 17:45, Szczecin Port Centralny 17:53

Szczecin Główny 17:57 ~ 11 III-6 V;

17:12 II
1

PR - R
88651
REGA

j  a  b  y

Wyszomierz 17:17, Osina 17:21, Mosty 17:27, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:33, Goleniów 17:50, 
Kliniska 17:59, Szczecin Dąbie 18:10, Szczecin Zdroje 18:19, Szczecin Port Centralny 18:28

Szczecin Główny 18:32 ~ 7 V-9 VI;

18:01 II
1

PR - R
88632

j  a  b  y

Żabowo 18:08, Płoty 18:18, Baszewice 18:30, Gryfice 18:37, Gąbin 18:47, Trzebiatów 18:52, Bieczyno 
Pomorskie 18:58, Karcino 19:02, Głowaczewo 19:06, Stary Borek 19:10, Kołobrzeg Stadion 19:16

Kołobrzeg 19:20 ~ 11 III-6 V;

18:35 BUS PR - R
88632
g  j

Żabowo 18:46, Płoty 19:02 0   j   a   b   y, Baszewice 19:18, Gryfice 19:25, Gąbin 19:35, 
Trzebiatów 19:40, Bieczyno Pomorskie 19:46, Karcino 19:50, Głowaczewo 19:54, Stary Borek 19:58, 
Kołobrzeg Stadion 20:04 Kołobrzeg 20:09 
~ 7 V-9 VI;
g = na odcinku Nowogard - Płoty

18:41 II
1

PR - R
88653

POMERANIA
j  a  b  y

Wyszomierz 18:46, Osina 18:50, Mosty 18:56, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:02, Goleniów 19:19, 
Kliniska 19:29, Szczecin Dąbie 19:38, Szczecin Zdroje 19:42, Szczecin Port Centralny 19:50

Szczecin Główny 19:54 ~ 11 III-6 V;

18:46 I
3

PR - R
88653

POMERANIA
j  a  b  y

Wyszomierz 18:51, Osina 18:55, Mosty 19:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:07, Goleniów 19:24, 
Kliniska 19:35, Szczecin Dąbie 19:45, Szczecin Zdroje 19:49 Szczecin Główny 20:01 
~ 7 V-9 VI;

20:20 BUS PR - R
88634
g  j

Żabowo 20:31, Płoty 20:47 0   j   a   b   y, Baszewice 21:13, Gryfice 21:20, Gąbin 21:30, 
Trzebiatów 21:36, Bieczyno Pomorskie 21:42, Karcino 21:45, Głowaczewo 21:50, Stary Borek 21:53, 
Kołobrzeg Stadion 21:59 Kołobrzeg 22:04 
~ 7 V-9 VI 1-6 / 31 V;
g = na odcinku Nowogard - Płoty

20:22 II
1

PR - R
88634

j  a  b  y

Żabowo 20:29, Płoty 20:39, Baszewice 20:46, Gryfice 20:53, Gąbin 21:03, Trzebiatów 21:09, Bieczyno 
Pomorskie 21:15, Karcino 21:19, Głowaczewo 21:23, Stary Borek 21:27, Kołobrzeg Stadion 21:33

Kołobrzeg 21:37 ~ 12 III-5 V 1-6 / 2 IV, 1 V, 3 V;

22:03 II
1

PR - R
88636

j  a  b  y

Płoty 22:18, Gryfice 22:30, Trzebiatów 22:45, Kołobrzeg Stadion 23:02 Kołobrzeg 23:07 

~ 11 III-6 V 1-57;

22:07 BUS PR - R
88636
g  j

Płoty 22:33 0   j   a   b   y, Gryfice 22:54, Trzebiatów 23:09, Kołobrzeg Stadion 23:26

Kołobrzeg 23:30 ~ 7 V-8 VI 1-57;
g = na odcinku Nowogard - Płoty
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^
Odjazdy / Departures
Nowogard 11 III – 9 VI 2018

Aktualizacja wg stanu na 13 IV 2018

objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
g - zastępcza komunikacja autobusowa / rail 

replacement bus service
j - tylko 2 klasa / 2nd class seats only

a - wagon dostępny dla osób poruszających 
się na wózkach / wagon accessible to 
people moving on wheelchairs

b - wagon przystosowany do przewozu 
rowerów - liczba miejsc ograniczona / 
wagon adopted to the transport of 
bicycles – limited number of places

= - przewóz rowerów niemożliwy / carriage of
bicycles is not available

objaśnienia znaków / symbols
y - klimatyzacja / air conditioning

0 - zmiana usług na trasie pociągu / change 
services on the route

~ - terminy kursowania / days of operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.polregio.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased on each train, consistent with the 
terms specified by the carrier.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Carriers 
are responsible for commercial data of trains.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Infoline numbers to individual carriers:
PR - 703 20 20 20 (24h) opłata 1.29 zł/min. połączenia, 
realizator usługi Progress Plus S.C.  / 703 20 20 20 (24h) 
charge of PLN 1.29 gross/min. of each call, service provider: 
Progress Plus S.C. 

www.portalpasazera.pl Strona 3 z 3
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Imię i nazwisko .......................................................................................  tel. ...............................................................  

ROZWIĄZANIE .................................................................................................................................................................
Kupon wraz z rozwiązaniem należy dostarczyć do redakcji. Spośród nadesłanych kuponów zostanie wyloso-

wana nagroda książka ufundowana przez Wydawnictwo Zapraszamy   pn-pt 8:00-18:00

Dewocjonalia - stoisko w sklepie

poleca
Różańce, 
Lichtarze

                Świece do chrztu, itp.

krZYŻÓWka Dziennika

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

Opiekunki  Niemcy
- Sprawdzone oferty! 
Tel. 91 506 55 55

KUPIĘ DREWNO
tartaczne

świerk, sosna, brzoza, topola

tel. 697 174 369

Sprzedam 
działkę 23 ar
pod warsztat lub inną 

działalność gospodarczą. 
Tel. 695 100 700 

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

SkUP 
kamienia polnego 
i porozbiórkowego 

604 164 710 

Pionowo:
1. ryba, odmiana jesiotra, dostarczy-
ciel najlepszego kawioru
2. obraz Maneta lub powieść Zoli
3. port nad Słupią
4. opłata za naukę
5. Rush, piłkarz Walii
6. ziemniaczana kluska
7. „... i wszystko jasne”
8. pod jeżdżącą deską
9. miasto w Holandii
10. rybi wigor
11. krzyżówka w pace
12. brzeczka miodowa
13. Tchibo lub Jacobs
14. prawy dopływ Renu
15. żołnierz Mieszka I
16. potomstwo z jednego miotu
17. dobijany przy kupnie
18. krzywa
19. z Kofi Annanem na czele
20. gwarowo o dorożce
21. miasto w płd. Algierii
22. rodzaj fali
23. skok w jeździe figurowej
24. miasto w Holandii
25. druk z krótkim tekstem
26. personalny
27. krzyżówkowa papuga
28. sztuczka, chwyt filmowy
29. miasto z zakładami „Łucznik”

30. odbył aplikację
31. górskie łąki
32. przełożony zakonu cystersów
33. 1000 amperów
34. z toporem i czerwonym kapturem
35. pozycja w jodze
36. egipski bóg księżyca
37. odmiana tlenu
38. rodzaj klockowej koronki bez tiu-
lowego tła o dużych oczkach i wypu-
kłym wzorze
39. rzeka w Rosji
40. ptak z rodziny krukowatych
41. miasto w Zimbabwe
42. deski narciarza
43. z Jackiem w dawnej dobranocce
44. figura akrobacji lotniczej
45. sir Dawid, angielski karykaturzysta
46. zbudował arkę
47. naczynie w wyciągu szybowym
48. dostojnik w Etiopii
49. 1919 r.; prezydent Szwajcarii
50. skrót dekagrama
51. anglosaska jednostka miary grun-
tu
52. podobny do strusia
53. salami, twaróg lub brie
54. samochód koreański
55. imię Rusha - piłkarza
56. w marcowe zabito Cezara
57. patetyczny utwór

Poziomo:
58. wątku
59. najwyższy szczyt Filipin
60. przedrostek
61. Tarzan obrazkowo
62. zając morski, ryba atlantycka
63. Robert Williams, 1868-1955, fizyk 
amerykański
64. duża łódź o płaskim dnie
65. sojusz z I wojny światowej
66. miasto w Holandii nad kanałem 
Overijssel
67. ocalanie
68. żeglarski pierścień
69. ssak z pustorożców
70. mityczny król Teb
71. łamliwe ciasto, wafel
72. życzliwie za piec
73. amerykański kuzyn dzięcioła
74. służący Walerego z komedii Molie-
ra „Szkoła żon”
75. Ukraińska Armia Powstańcza
76. prowadzi hotel
77. przebieg dyskusji
78. długie ciasto
79. przestarzale atestacja
80. ... Kerkrade, klub piłkarski
81. kierunek siły ciężkości
82. brunatny koń
83. mityczny władca wiatrów

84. spod ciemnej gwiazdy
85. wśród glinowców
86. występuje w mleku wszystkich 
ssaków, rodzaj cukru
87. do suszenia siana
88. starocerkiewny obraz
89. Midori ..., japońska łyżwiarka
90. region w Indiach z uprawami her-
baty
91. księstwo w Europie
92. góry na granicy Niemiec i Czech
93. osad w silniku
94. grupa wysp wulkanicznych na 
0ceanie Spokojnym, w archipelagu 
Kardiny
95. ważna ruda tytanu
96. płowy lub kasztanowaty
97. dawniej krawędź
98. chroni państwo
99. naga postać w malarstwie
100. pomost na słupach
101. japońska forma szermierki
102. zamieszanie, harmider
103. barwny dywanik
104. marka włoskich skuterów
105. stolica Iraku
106. ojczyzna Mandeli
107. żywi ją pamiętliwy

PODPOWIEDŹ: ATAMAS, EDE, IA-
IDO, ILMENIT, NYANDA, UARGLA

rozwiązanie krzyżówki dla 
dorosłych :Kto nie czyni zła jest z 
natury Bogiem

Jadwiga Patecka, Zdzisława 
Chocian, Genowefa Maćkowska, 
Halina Stefańska, Natalia Furmań-
czyk, Cecylia Furmańczyk, Urszula 
Kaczmarek, Pelagia Feliksiak, Hen-
ryk Poncak, Maria Kloch, Małgo-
rzata Krawczyk, Christiana Syfert, 
Malwina Bryndza, Jolanta Kozioł

Zwycięzcy prenumerata : Hen-
ryk Poncak, Malwina Bryndza

GAZETY dla zwycięzców loso-
wania do odebrania w redakcji, 
ul. Boh. Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Bartek Feliksiak, Basia Kloch, Ju-

lia Furmańczyk, Wojtek Patecki, 
Wiktoria Przygocka, 

Zwycięzca: Bartek Feliksiak
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Informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40

Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)

Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D

Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 

7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

regularna linia meTrO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna 
 Tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firma Usługowo- Handlowa adam Fedeńczak
Tel 91 39 26 925, 502 026 999

ND- SZCZeCIN 4:50(D), 5:55(E), 6:40(7), 6:55(D), 7:25(7), 7:50(D), 8:00(E), 8:20(7), 
8:35(D), 9:10(E,7), 10:05(E), 10:35(E,7), 11:31(D),  11:40(7), 12:10(E), 12:20(7), 
12:55(D,7), 13:10(D), 13:20(E,7), 14:05(D), 14:20(E,7), 15:40(D), 16:05(7), 16:20(E,7), 
16:50(D), 17:50(E,7), 18:20(E,7)
SZCZeCIN- ND 6:10(D), 7:30(E), 8:30(D,7), 9:00(7,R), 9:25(E), 10:05(D,7), 10:35(E,7), 
11:40(E), 12:10(D), 12:25(E,7), 13:20(7), 13:35(D), 13:50(E,7,R), 14:35(D), 14:50(E,7), 
15:15(D,7), 15:55(D), 16:15(6,7), 16:35(D), 17:40(D,7), 18:05(E,7,R), 19:15(D), 19:40(E,7), 
20:15(E,7)
ND- reSkO 6:30(S), 7:50(S), 10:10(7), 12:30(S), 14:30(S), 15:10(E), 19:15(E)
reSkO- ND 6:45(7,SZ), 7:10(S), 7:15(E,SZ), 8:30(S), 11:35(7,SZ), 13:00(S), 15:05(S), 
15:40(E,7,SZ)
GOlCZeWO- ND 7:10(S), 13:30(S), 14:45(S)
ND- GOlCZeWO 7:50(S), 14:15(S), 15:30(S)
ND- STarGarD 6:50(D), 10:15(D), 13:40(D)
STarGarD- ND 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
ND- DOBra- ŁOBeZ- PŁOTY- GrYFICe 6:00(D)
ND- SŁaJSINO- raDOWO- ŁOBeZ 6:35(D)
ŁOBeZ- DOBra- ND 15:00(D)
ŁOBeZ- SŁaJSINO- ND 15:35(D)

D- kursuje od pon. Do pt. Oprócz świąt
E- kursuje od pon. Do soboty oprócz świąt
S- kursuje w dni nauki szkolnej
R- kurs do Reska
SZ- kurs do Szczecina
6- kursuje w soboty
7- kursuje w niedziele

rOZkŁaD JaZDY BU SÓW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, 

rafał kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca
ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

rozkład jazdy komunikacji miejskiej
Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 7:05 8:05 11:10 12:15 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 7:06 8:06 11:11 12:16 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 7:08 8:08 11:13 12:18 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 7:09 8:10 11:14 12:19 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:11 8:12 11:16 12:21 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:12 8:14 11:17 12:22 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:13 8:15 11:18 12:23 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:15 8:17 11:20 12:25 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < < 8:18 < 12:27 < < 16:07 < <
10 Dworzec PKS < < < < < < < < < < <
11 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:16 8:19 11:21 12:29 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
12 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:17 8:20 11:22 12:30 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
13 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:18 8:21 11:23 12:31 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
14 ul. Ogrodowa < 6:20 < < 11:25 12:33 13:45 15:10 16:13 17:10 <
15 ul. Poniatowskiego < 6:21 < < 11:26 12:34 13:46 15:11 16:14 17:11 <
16 ul. Żeromskiego 5:42 6:22 7:20 8:23 11:27 12:35 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
17 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:23 7:21 8:24 11:28 12:36 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
18 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:24 7:22 8:25 11:29 12:37 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02
19 ul. Radosława 5:45 6:25 7:27 8:26 11:35 12:40 13:55 15:17 16:20 17:15 18:03

 OS. BEMA –  UL. KOŚCIUSZKI 36 -  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

z powrotem
POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 26 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:28 8:39 11:45 12:50 14:30 15:30 16:30 17:25 18:10
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:29 8:40 11:46 12:51 14:31 15:31 16:31 17:26 18:11
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:31 8:42 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:33 8:44 11:48 12:53 14:33 15:33 16:33 17:28 18:13
5 ul. Ogrodowa < 6:35 7:35 8:46 11:50 12:55 < 15:35 16:35 17:30 <
6 ul. Poniatowskiego < 6:36 7:36 8:47 11:51 12:56 < 15:36 16:36 17:31 <
7 ul. 700 Lecia 5:49 6:38 7:38 8:49 11:53 12:58 14:35 15:38 16:38 17:33 18:15
8 ul. 5-go Marca 5:51 6:40 7:40 8:51 11:55 13:00 14:37 15:40 16:40 17:35 18:17
9 ul. Kościuszki 36 5:53 6:42 7:42 8:53 11:57 13:02 14:39 15:42 16:42 17:37 18:19

10 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:43 7:43 8:54 11:58 13:03 14:40 15:43 16:43 17:38 18:20
11 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:44 7:44 8:55 11:59 13:04 14:41 15:44 16:44 17:39 18:21
12 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:45 7:45 8:56 12:00 13:05 14:42 15:45 16:45 17:40 18:22
13 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:46 7:46 8:57 12:01 13:06 14:43 15:46 16:46 17:41 18:23
14 ul. Bema 9 5:58 6:47 7:47 8:58 12:02 13:07 14:44 15:47 16:47 17:42 18:24
15 Osiedle Bema 5:59 6:48 7:48 8:59 12:03 13:11 14:45 15:48 16:48 17:43 18:25

OBJAŚNIENIA:

 UL. RADOSŁAWA –  UL. KOŚCIUSZKI 36 –   OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM
SZ 25

1
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

 DWORZEC PKS – OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM
SZ 25

1
E, F

1 Osiedle Bema 9:00
2 ul. Bema 1 9:01
3 ul. Armii Krajowej 17 9:03
4 ul. Kościuszki 36 9:04
5 ul. Wojska Polskiego 4 9:05
6 ul. Kościelna 9:06
7 Dworzec PKS 9:08

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

LP Dworce i przystanki

 OS. BEMA –  DWORZEC PKS

OS. Bema – Ul. kOŚCIUSZkI 36 - Ul. raDOSŁaWa

Ul. raDOSŁaWa – Ul. kOŚCIUSZkI 36  - OS. Bema

DWOrZeC PkS - OS. Bema OS. Bema - DWOrZeC PkS

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
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Miejsce pracy: Nowogard
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POLSKI WYDAWCA

Czy puszczą rurę 
przez Nowogard?

Poszkodowana 
dyrektor biblioteki

Zielone Świątki  
w budowanym kościele

Uwaga zmiany 
funkcjonowania 
KANCELARII 

RADOSŁAW GÓRSKI 
Dyżury w Nowogardzie 

odbywają się w kancelarii 
przy ul. 700 lecia 24/5 

w każdy wtorek i czwartek 
od 17.00 do 20.00, 

a w innych godzinach i terminach 
po telefonicznym uzgodnieniu. 

nowy nr tel. do biura w Nowogardzie: 
+48 91 578 49 01; +48 600 071 236

Oświadczenia 
majątkowe radnych

Uwaga najbliższe 
bezpłatne porady 
prawne w piątek

godz. 13.30-15.30
w redakcji ul. Boh. Warszawy 7A

(informujemy, że godziny dyżurów radcy 
prawnego mogą ulegać zmianom)

 s. 5

 s. 6

Karambol pod Nowogardem

Zostałem 
wezwany  
na komendę

OgłOSZeNIe

OgłOSZeNIe

Śmigiel Ryszard

ŚR

KOMPLEKSOWE  USŁUGI
& ŚMIGIEL

Zakład Kamieniarski
- Nagrobki - Grobowce - Parapety - Schody

Kwiaciarnia
- Znicze - Kwiaty - Wiązanki - Wieńce

Tel. 601 595 069, 91 392 18 14
     e-mail: puhp.smigiel@wp.pl
   www.kamieniarstwo-smigiel.pl

Korzystając z naszych usług pogrzebowych zyskasz
-10%  RABATU  NA  USŁUGI  KAMIENIARSKIE

UL. CMENTARNA 3,  72-200 NOWOGARD

       Usługi Pogrzebowe 
        Grzegorz Śmigiel
- Trumny - Urny - Ekshumacje - Przewozy
         Obudowy - Krzyże - Tabliczki

Kontakt całodobowy: 693 230 190
      e-mail: memoris.zp@o2.pl
            www.memoris.eu

Zbiegli 
zostawiając 
rannych  
bez pomocy

Wojcieszyn

 s. 3

Rozpoczęli 
sezon

 s. 2
Pszczelarze świętowali

 s. 11

 s. 8
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   Kronika policyjna

W TYCH DNIACH ODeSZLI DO WIeCZNOŚCI
Ryszard Śluz: lat 81, zmarł 17.05.2018r., pogrzeb odbył się 19.05.2018 r.,  

na cmentarzu w Nowogardzie.
Jadwiga Domanowska: lat 89, zmarła 17.05.2018r., pogrzeb odbył się 

19.05.2018 r., na cmentarzu w Nowogardzie.
Jan Trzaska: lat 73, zmarł 17.05.2018r., pogrzeb odbył się 21.05.2018 r., 

na cmentarzu w Nowogardzie.
Jerzy Wąsala: lat 69, zmarł 19.05.2018r., pogrzeb odbył się 21.05.2018 r.,  

na cmentarzu w Nowogardzie.
Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

14/05/2018
godzina 16:05
Patrol RD KPP Goleniów  w 

trakcie patrolu ujawnił  kieru-
jącego pojazdem marki Mazdza 
Mirosława K. lat 45, znajdującego 
się w stanie nietrzeźwości ( 2 pro-
mile). Uderzył pojazdem w drze-
wo. Postępowanie prowadzi KPP 
Goleniów.

godzina 23:04
Patrol OPI KP Nowogard pod-

czas kontroli ujawnił kierujące-
go pojazdem marki Opel Vec-
tra Wojciecha I l. 23 zam. Gmina 
Nowogard znajdującego się pod 
wpływem środków odurzających. 
Postępowanie prowadzi KP No-
wogard.

godzina 23:03
Policjanci OPI KPP w Golenio-

wie zatrzymali Sylwestra O. lat 
35, poszukiwanego celem ustale-
nia miejsca pobytu. Postępowa-
nie prowadzi KPP Goleniów.

15/05/2018
godzina 13:50
 Policjanci OPP KWP Szczecin 

zatrzymali Martę F. Lat 21, zam. 
pow. goleniowski, na podstawie 
nakazu zatrzymania wydanego 
przez Sąd Rejonowy w Golenio-
wie. Postępowanie prowadzi KPP 
Goleniów.

godzina 19:00
Policjanci OPI KPP Goleniów 

zatrzymali poszukwanego na 
podstawie nakazu Sądu Rejono-
wego w Goleniowie Jerzego K. lat 
43 ( zam. pow. Goleniowski). Po-
stępowanie prowadzi KPP Gole-
niów.

16/05/2018
godzina 16:46
Patrol RD KPP Goleniów  w 

trakcie patrolu ujawnili wykro-
czenie popełnione przez kieru-
jącego pojazdem marki VW Mi-
chała. G. (zam. Szczecin), który 
poruszał się na terenie zabudo-
wanym w Olchowie, gdzie obo-
wiązuje dopuszczalna prędkość 
70km/h z prędkością 122 km/h, 
czym przekroczył prędkość do-
puszczalną o 52 km/h. Zatrzyma-
no prawo jazdy, ukrano manda-
tem karnym.

godzina 19:44
Patrol OPI KP Nowogard ujaw-

nił kierującego pojazdem mar-
ki Mercedes Zbigniewa S. lat 35 
znajdującego się w stanie nie-
trzeźwości (2,5 promila), ponad-
to posiadał aktywne zakazy pro-
wadzenia pojazdów mechanicz-
nych wydane przez Sąd Rejono-
wy w Goleniowie. Postępowanie 
prowadzi KP Nowogard.

17/05/2018
godzina 15:17
Policjanci OPP KWP Szcze-

cin dokonali zatrzymania poszu-
kiwanego na podstawie nakazu 
doprowadzenia do ZK w Nowo-
gardzie, Jana W. lat 60, zam. pow. 
Goleniowski. Postępowanie pro-
wadzi KP Nowogard.

godzina 16:04
Policjanci OPP KWP Szcze-

cin zatrzymali poszukiwanego na 
podstawie nakazu doprowadze-
nia do Zakładu Karnego w No-
wogardzie Adriana W. l. 30. Po-
stępowanie prowadzi KP Nowo-
gard.

godzina 22:41
Patrol RD KPP Goleniów za-

trzymał w Łęgnie, Andrzeja S. lat 
46 zam pow. Łobeski, kierującego 
rowerem znajdując się w stanie 
nietrzeźwości (2 promile). Postę-
powanie prowadzi KP Nowogard.

godzina 00:47
Patrol RD KPP Goleniów  za-

trzymał w Jenikowie, Eugeniusza 
R. lat 53 ( zam. pow. Goleniow-
ski) kierującego rowerem w sta-
nie nietrzeźwości (2,3 promila). 
Postępowanie prowadzi KPP Go-
leniów.

19/05/2018
godzina 15:40
Patrol RD KPP Goleniów pod-

czas kontroli w Nowogardzie, 
kierującego rowerem Dawida B. 
lat 32, kierującego  rowerem w 
stanie nietrzeźwości 2,3 promlia. 
Postępowanie prowadzi KP No-
wogard.

godzina 16:05
Patrol RD KPP Goleniów ujaw-

nił w Nowogardzie, kierującego 
rowerem Damiana R. lat 28 znaj-
dującego się w stanie nietrzeź-
wości (2 promile). Postępowanie 
prowadzi KP Nowogard.

KPP Goleniów

Cztery osoby poszkodowane,  
w tym dyrektor biblioteki

Mały karambol pod Nowogardem 
Do groźnej kolizji z udziałem trzech samochodów doszło w miniony piątek, 18 maja, za No-
wogardem, na drodze w kierunku Kulic. Cztery osoby, w tym dyrektor Biblioteki Miejskiej 
w Nowogardzie, zostały przetransportowane do szpitali. W akcji brał udział śmigłowiec 
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 

Do zdarzenia doszło kilka mi-
nut po godz. 8.00 rano. Jak in-
formuje policja wszystko zaczę-
ło się, kiedy kierująca pojazdem 
marki Land Rower zatrzymała 
się prawidłowo na jezdni, aby za-
brać do Nowogardu autostopowi-
cza. Wówczas w tył tego pojazdu 
uderzyła kierująca BMW (Ane-
ta Wysoszyńska- dyrektor Biblio-
teki Miejskiej w Nowogardzie), a 
w jej auto uderzyło kolejne – mar-
ki VW Passat, którego kierująca 
również nie zachowała odpowied-
niej odległości. 

- Kierująca pojazdem marki 
Land Rover Agnieszka D. (lat 38) 
zatrzymała się na jezdni celem za-
brania autostopowicza. Kierują-
ca pojazdem marki BMW Ane-
ta W. (lat. 44), nie zachowała bez-
piecznej odległości przed pojaz-
dem marki Land Rover w wyniku 
czego uderzyła w tył pojazdu mar-
ki Land Rover. W dalszej kolejno-
ści kierująca pojazdem marki VW 
passat Małgorzata S. (lat 40) nie 

zachowała bezpiecznej odległości 
przed poprzedzającym ją pojaz-
dem marki BMW w wyniku cze-

go uderzyła w jego tył- informu-
je Anna Dygas z biura prasowego 
naszej policji. 

Na miejscu, oprócz policji, in-
terweniowały: dwie jednost-

ki straży pożarnej (JRG Nowo-
gard oraz OSP Osowo) i dwa ze-
społy ratownictwa medycznego z 
nowogardzkiej stacji pogotowia. 
Kierująca BMW uskarżała się na 
bóle kręgosłupa, dlatego do akcji 
ratunkowej zaangażowano także 
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe- 
śmigłowiec wylądował na polu- 
naprzeciwko wjazdu do strzelni-
cy. Lekarz LPR stwierdził, że stan 
kobiety na szczęście nie jest na 
tyle poważny, aby była koniecz-
ność transportu pacjentki drogą 
lotniczą. Ostatecznie poszkodo-
wana została przewieziona karet-
ką do szpitala w Gryficach na dal-
sze badania. Pozostałym poszko-
dowanym- kierujące z dwóch aut 

i pasażer jednego z nich- pomocy 
udzielono w szpitalu w Nowogar-
dzie. Żadna z tych osób również 
nie odniosła poważniejszych ob-
rażeń.  

Piątkowy „mini-karambol” 
spowodował spore utrudnienia w 
ruchu pojazdów na drodze Nowo-
gard-Kulice. Policja kierowała ru-
chem wahadłowo przez ok. dwie 
godziny.

Policja całe zdarzenie wstępnie 
zakwalifikowała, jako dwie koli-
zje, wskazując dwóch sprawców 
tj. kierującą BMW oraz kierują-
cą VW Passatem- poinformowała 
nas rzecznik policji. Postępowa-
nie prowadzi KP w Nowogardzie. 

MS

Strażacy przygotowują do transportu poszkodowaną dyrektor biblioteki

Masz problem, lub byłeś świadkiem 
ważnego wydarzenia?

Skontaktuj się z naszą redakcją!
513 088 309,  91 392 21 65
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NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

R e K L A M A
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

OgłOSZeNIe NDK

OgłOSZeNIe

BADANIA 
PSYCHOLOgICZNe  

DLA KIEROWCÓW 
kat. C, C+E i D. 

Tel. 794 669 811

SPRZąTANIe: 
biuro – mieszkanie 

– domy – tereny zielone, 
ogrody. 

Tel. 601 544 530 

Auto naprawa
ul. Wojska Polskiego 13 

Tel. 662 091 018 
505 43 23 46

Wypadek k. Sieciechowa –  kobieta z obrażeniami trafiła do szpitala

Zbiegli zostawiając poszkodowanych bez pomocy
Najpierw zabrał ich na stopa, później zjechał z drogi i dachował, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia nie udzielając pomocy- tak w skrócie można opisać 
groźne zdarzenie drogowe, do którego doszło na drodze w kierunku Długołęki, w sobotę, po godz. 22.00. Kierowcy, ale także pasażerowi, którzy zbiegli z 
miejsca wypadku, grożą poważne konsekwencje. 

Mężczyzna jechał z Nowogar-
du do Długołęki, towarzyszył 
mu jeszcze pasażer. Po drodze 
zabrał dwoje autostopowiczów- 
kobietę i mężczyznę.  Mniej 
więcej na wysokości Sieciecho-
wa samochód wypadł z drogi – 
informuje policja. 

- Pojazdem marki Suzuki Ba-
leno z nieznanych dotąd przy-
czyn jadąc od strony Nowogar-

du w kierunku Długołęki za Sie-
ciechowem, jadąc lewym pasem 
jezdni zjechał na pobocze, otarł 
o drzewo, zjechał ze skarpy i da-
chował- relacjonuje przebieg 
zdarzenia Anna Dygas z biura 
prasowego naszej policji. 

Chwilę po wypadku dwóch 
mężczyzn- kierowca i pasażer 
jadący z przodu uciekli z miej-
sca zdarzenia, zostawiając bez 

pomocy autostopowiczów, w 
tym najbardziej poszkodowa-
ną- 19-latkę. Młoda kobieta z 
podejrzeniem urazu kręgosłu-
pa, ogólnymi potłuczeniami i 
utratą uzębienia została karet-
ką pogotowia przetransporto-
wana do szpitala w Nowogar-
dzie. Towarzyszący jej mężczy-
zna nie odniósł poważniejszych 
obrażeń. 

Policja informuje, że trwają 
czynności zmierzające do usta-
lenia sprawcy zdarzenia. To z 
pewnością tylko kwestia czasu. 
Mężczyzna odpowie nie tylko za 
spowodowanie wypadku, ale też 
nieudzielenie pomocy i uciecz-
kę z miejsca zdarzenia. Gro-
zi mu za to nawet 12 lat więzie-
nia. W świetle zarzutów może 
też być postawiony pasażer, któ-

ry także zostawił poszkodowa-
nych bez pomocy. Policja bę-
dzie też musiała wyjaśnić, dla-
czego obaj mężczyźni zbiegli z 
miejsca zdarzenia- nieoficjalnie 
tylko wiadomo, że mogli parać 
się zajęciami nie do końca legal-
nymi w świetle przepisów pra-
wa, a samochód, którym jechali 
służył im do tego celu. 

MS

samochód dachował w rowieRatownicy transportują ranną kobietę

Czwarty przetarg na sprzątanie 

Tym razem jedna oferta 
W miniony piątek, 18 maja, odbył się kolejny- czwarty już z kolei przetarg na sprzątanie miasta. Swoją ofertę ponownie złożyła firma Jerzy Furmańczyk z 
Nowogardu, ale i tym razem przekracza ona budżet, jaki na to zadanie zamierza wydać miasto. Co tym razem zrobi gmina? 

Ostatni trzeci przetarg na to za-
danie odbył się 4 maja. Wówczas 
ofertę złożyły dwie firmy: 
zamiatamy.pl ze Szczecina i Je-
rzy Furmańczyk. Chociaż pierw-
szy z oferentów zaproponował, 
ze może wykonywać dla gminy 
usługi z zakresu sprzątania ulic i 

chodników za 1 mln 200 tys. zł, 
tj. 361 tys. więcej niż firma JF z 
Nowogardu, to właśnie ta ofer-
ta zgodnie z warunkami przetar-
gu była najkorzystniejsza. Zde-
cydowały o tym bowiem dłuższy 
termin płatności za fakturę, a 
także krótszy czas reagowania 

na zgłoszenia z gminy, jakie za-
deklarowała szczecińska firma. 
Niemniej oferta ta przekracza-
ła możliwości finansowe gminy, 
która chciała na to zadanie wy-
dać 750 tys. zł, to też przetarg 
unieważniono. 

Kolejny termin na składa-
nie ofert wyznaczono na 18 
maja (zeszły piątek). Tym razem 
wpłynęła już jedna oferta - zło-
żona przez firmę Jerzy Furmań-
czyk. Lokalny przedsiębiorca za-
proponował, że może podpisać 
umowę na 30 miesięcy i sprzątać 
miasto, za kwotę 867,963,60 zł, 
czyli więcej o prawie 30 tys. zł w 
porównaniu z ofertą złożoną na 
początku maja. 

Do wczoraj na stronie Biu-
letynu Informacji Publicz-
nej nie było informacji o wyni-
kach przetargu- wszystko jednak 
wskazuje na to, że i tym razem 
może zostać on unieważniony. 

Przypomnijmy, że gmina już 
od początku marca próbuje zna-
leźć wykonawcę na sprzątanie 

miasta, po tym jak skończyła 
się umowa ze szczecińską spół-
ką KZU Pomorze. Spółka pró-
bowała startować do drugie-
go przetargu, ale zaproponowa-
ła za wysoką cenę. W kolejnych 
postępowaniach już udziału nie 
brała. 

MS
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gaz-System buduje nowy gazociąg

Czy gminy Nowogard i Osina zarobią na podatku?
Spółka Skarbu Państwa, jaką jest Gaz-System przygotowuje się do wielkiej inwestycji, mającej na celu wybudowanie nowego gazociągu  służącego do dal-
szej dystrybucji gazu z podmorskiego gazociągu z Norwegii.  Pojawiła się koncepcja przebiegu tego gazociągu przez gminy Nowogard i Osina, póki co jed-
nak nie można stwierdzić, czy nasze gminy znajdą się w przyjętych planach. Jeśli jednak tak by się stało, gmina Nowogard i Osina mogłyby liczyć na spory 
przypływ gotówki do gminnej kasy za sprawą podatku.   

Gaz-System jest jednoosobo-
wą spółką Skarbu Państwa, wpisa-
ną na listę przedsiębiorstw o zna-
czeniu strategicznym dla polskiej 
gospodarki oraz bezpieczeństwa 
energetycznego kraju. Gaz-System 
jest odpowiedzialny za bezpieczny 
transport gazu ziemnego i zarzą-
dzanie krajowym systemem prze-
syłowym, ponadto aktywnie dzia-
ła na rzecz budowy zintegrowane-
go systemu przesyłowego w Euro-
pie. Budowa gazociągu łączącego 
gazociąg podmorski z Krajowym 
Systemem Przesyłowym związana 
jest bezpośrednio z realizacją pro-
jektu Baltic Pipe. Gazociąg pod-
morski będzie wychodzić na brze-
gu Morza Bałtyckiego w woje-

wództwie zachodniopomorskim, 
w jednej z trzech lokalizacji, które 
są obecnie analizowane tj. Pogo-
rzelica (Niechorze), Rogowo lub 
Gąski.  W zależności od lokaliza-
cji wyjścia na brzegu Morza Bał-
tyckiego gazociągu podmorskie-
go trasa projektowanego gazocią-
gu łączącego gazociąg podmor-
ski poprzez Terminal z Krajowym 
Systemem Przesyłowym przebie-
gać może w pięciu wariantach. 
Pośród potencjalnych opcji prze-
biegu, znalazł się również odcinek 
biegnący przez gminy Nowogard i 
Osina, dokładnie mowa o odcinku 
gazociągu relacji Płoty-Goleniów, 
wzdłuż istniejącego gazociągu w/c 
DN  700 Szczecin-Gdańsk przez 

gminy: Płoty, Nowogard, Osina, 
Goleniów. Pozostałe warianty pre-
zentują się następująco: odcinek 
gazociągu relacji Niechorze-Pło-
ty przez gminy Rewal, Cerkwi-
ca, Gryfice, Płoty, odcinek gazo-
ciągu relacji Rogowo-Płoty: przez 
gminy Trzebiatów, Gryfice, Pło-
ty, odcinek gazociągu relacji Gą-
ski-Koszalin: przez gminy Miel-
no, Będzino, Biesiekierz, odcinek 
gazociągu relacji Koszalin-Pło-
ty wzdłuż istniejącego gazocią-
gu w/c DN  700 Szczecin-Gdańsk 
przez gminy: Biesiekierz, Karli-
no, Gościno, Sławoborze, Rymań, 
Płoty. Gazociąg lądowy od pierw-
szego suchego spawu do Termi-
nala Odbiorczego będzie miał no-

minalną średnicę DN 900. Gazo-
ciąg lądowy od Terminala Odbior-
czego do istniejącej Tłoczni Gazu 
Goleniów (w wybranym wariancie 
realizacji) będzie miał nominalną 
średnicę  DN 1000. Dlaczego wy-
bór wariantu, w którym gazociąg 
mógłby przebiegać przez gmi-
nę Nowogard i gminę Osina był-
by ważny dla mieszkańców. Otóż 
wiąże się to z wielkimi korzyścia-
mi, przede wszystkimi płynący-
mi z regularnych wpływów z po-
datku. Na ten przykład, w naszym 
regionie gminy Stargard oraz Do-
lice są uwzględnione w planach 
budowy nowego gazociągu rela-
cji Goleniów-Lwówek, który w su-
mie biegnąc będzie poprzez teren 
22 sołectw. Wójtowie tych gmin 
mogą zatem liczyć na wpływy do 
gminnej kasy nawet około milio-
na złotych, który będzie spożyt-
kowany według własnego uzna-
nia na lokalne inwestycje. Z kolei 
rolnicy, przez których działki po-
biegnie gazociąg, mogą liczyć na 
wszelkiego rodzaju odszkodowa-
nia. Staraliśmy się ustalić w spółce 
Gaz-System, jakie są szanse na to, 
że gazociąg będzie mógł biec także 
przez gminy Nowogard oraz Osi-
na. Póki co, wszystko jest na eta-

pie koncepcji. - Budowa gazocią-
gu DN 1000 Goleniów-Płoty jest 
obecnie na etapie koncepcyjnym, a 
decyzja o jej realizacji jest zależna 
nie tylko od wyboru miejsca lądo-
wania gazociągu podmorskiego na 
wybrzeżu, ale również od innych 
czynników technicznych – infor-
muje Mariusz Kozłowski, Zastęp-
ca Dyrektora Biura komunikacji 
Korporacyjnej Gaz-System. Szan-
są dla gmin Nowogard oraz Osina 
może być fakt, że prowadzona jest 
odrębna inwestycja na trasie Go-
leniów-Płoty. - Obecnie urucha-
miana jest budowa gazociągu DN 
700 Goleniów-Płoty, która stano-
wi odrębną inwestycję, dla której 
zostało wydane pozwolenie na bu-
dowę. Zwracamy uwagę, że wybór 
trasy gazociągu w gminach jest na 
etapie koncepcyjnym i nie zosta-
ła  ona dotychczas uzgodniona. Je-
śli chodzi o koszty pragniemy zwró-
cić uwagę, że inwestorem jest Gaz-
-System – dodaje Mariusz Kozłow-
ski. Trudno stwierdzić, kiedy do-
wiemy się o tym, jak będzie biegł 
nowy gazociąg. Wiadomo nato-
miast, że w 2020 roku ma rozpo-
cząć się budowa i potrwa ona do 
września 2022 roku. 

KR

Uwzględnienie trasy gazociągu, na której znajduje się Nowogard i Osina skutkowałoby wpływem pieniędzy do gminnej kasy 
za sprawą podatku

84-latek z obrażeniami trafił do szpitala w gryficach 

Nie ustąpił drogi, potrącił 
rowerzystę 
W wyniku potrącenia przez samochód, 84-letni mężczyzna doznał urazu biodra i trafił do 
szpitala w Gryficach. Do zdarzenia doszło w minioną sobotę, 19 maja, ok. godz. 8.15, przy 
ul. 5 Marca. 

Jak informuje policja kierują-
cy pojazdem marki Kia Sportage 
Rafał R. przy włączeniu się do ru-
chu z parkingu przy sklepie Netto 
w Nowogardzie, nie ustąpił pierw-
szeństwa jadącemu ul. 5 Marca w 

kierunku ul. Rtm.W. Pileckiego 
rowerzyście Romanowi J. (lat 84 
l.). Rowerzysta przewieziony zo-
stał do szpitala w Gryficach. Tam 
po wykonanych badaniach oka-
zało się, że starszy mężczyzna ma 

połamane biodro. 
Uczestnicy zdarzenia byli trzeź-

wi -informuje policja. Postępowa-
nie prowadzi KP Nowogard.

MS

Do wypadku doszło przy ul. 5 Marca na wysokości parkingu Netto

 
  
 
 
 

 

    

    
Hjort Knudsen Polen Sp. z o.o. jest duńską �rmą, 

zatrudniającą  ponad 1000  pracowników, 
produkującą i eksportującą skórzane meble tapicerowane. 

 www.hkmeble.pl

 
 

        W związku z dynamicznym rozwojem �rma zatrudni  

 TAPICERA  (PRZYUCZENIE)
PRACOWNIK PRODUKCJI

STOLARZ 
OBSŁUGA KOMPUTERA

 
 

            Miejsce pracy: Nowogard  
Zapewniamy:   
•  stabilne warunki zatrudnienia 
•  wynagrodzenie proporcjonalne do osiąganych wyników  

 
 Osoby zainteresowane proszone  są o wysłanie CV na adres:  
         ul. Zamkowa 7b , 72-200 Nowogard 
          lub e-mail: dawid.bohn@hjortknudsen.pl  
           Kontakt telefoniczny : 663 949 485 

 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami
Prosimy o dopisanie następujacej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbednych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie 
z ustawa z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.)”.
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Imię i nazwisko
Zasoby 

dom + pieniądze 
I i II

Dochody 
III - VIII Samochód Kredyt

Jolanta Bednarek Dom pow. 120 m2 - wartość - 
200 000 zł.

Gosp. Rolne 4,67 ha  wartość-  
80 000 zł

Działka zabudowana domem 
mieszkalnym o pow. 67 m2- war-

tość 10 000 zł

Działalność gospodarcza- 22 142,69
Diety radnej i sołtysa-  11 251 zł

 Umowy o dzieło  
-  1 456,80

VW Touran z 2004r-wartośc 
13 000 zł

Kr. Hip. 55 000zł.
Zakup domu 90 000zł.

Kr. Gotówkowy 28 108zł.

Lidia Marzena Bogus Dom pow. 200m2  -  450 000 zł
Gosp. rolne 4,5ha  - 350 000 zł
Działka pod domem pow. 440 

m2- 100 000 zł, Środki pieniężne- 
2 000 zł

Dz. Gosp. –  357 618,65 zł Doskona-
lenie zawodowe- 850zł
Dieta radnej -  7 290 zł

Scania-ciągniki siod. 2005r. 
Mercedes 408 do 3,5t 1997r. Na-
czepa Schmidt 2005r. Przyczepa 

Viela 2013r. Mercedes Actros cięż. 
2005r.

 

Kredyt gospodarczy - 95 000zł 
Um. leasing -55 000zł, 

Um. leasing -90 000zł, Um. le-
asing -55 000zł, Um. leasing 

-50 000zł, Um. leasing -130 000zł, 
Um. leasing -50 000zł

Mirosława Teresa Cwajda Mieszkanie o pow. 55,59m2  
-50 000 zł, Bud. Gosp. o pow. 

22,50m2- 1 500 zł

Dieta Radnej 8 190zł Nie dotyczy Nie dotyczy

Arkadiusz Ciechanowski Gosp. rolne o pow. 66 ha- 
500 000 zł

Dochód z dzierżawy 34 ha 
-  80 000zł. Dieta radnego -7 910zł

Ciągnik rolniczy 2004 r.
- 55 000zł, Samochód osobowy 

KIA 2017r  -90 000zł

Kr. na zakup ziemi - 100 000zł
Kr. na samochód-  47 000zł

Kr. na zakup maszyn roln.-150 000zł

Bogusław Jan Dziura Śr. pieniężne -   80 000 zł
Dom o pow. 100,80 m2 

- 350 000 zł
Działka pod budynkiem miesz-

kalnym – 35 000 zł

Dieta Radnego - 8 400 zł
Emerytura - 36 988,74 zł
Umowa zlecenie-  60 zł

Nie dotyczy Nie dotyczy

Bogumił Gała Śr. pieniężne - 20 000zł
Dom o pow. 196m2 

 - 800 000 zł
Dz. rolna zabudowana 0,6241 ha 

i działka rolna niezabud. 0,1351ha  
- łączna wartość 240 000 zł

Dz. Gosp. -202 679,79 zł
Dotacja WFOŚiGW 

-15 831,30 zł
Dieta radnego- 8 050zł

Ford Focus 2011 r.
Volkswagen Transporter 2007 r. 

NFOŚiGW 22 000 zł 

Dawid Jurczyk Śr. Pieniężne – 1 000zł
Mieszk. o pow. 58,71 m2  - 

190 000 zł

Dochód z tytułu zatrudnienia – 
45 547,44zł

Dieta radnego- 8 260 zł

BMW E61 z 2009 r. Kr. hipot. na mieszk. - 196 000 zł

Andrzej Kania Śr. Pieniężne – 10 000 zł
Dom o pow. 104 m2 

 - 260 000 zł

Usł. budowlane - 73 000 zł
Dieta radnego i sołtysa 

- 10 087 zł Rycz. z pod.- 226 zł.

BMW X3 z 2007 r.
Audi A-6 z 2009 r.

Mercedes Benz dost.  z 2008r.

Kr. na dział. gosp. - 28 000 zł
Kr. konsumpcyjny- 13 000 zł

Dariusz Kielan Nie dotyczy Dieta Radnego 8 400 zł
Um. o pracę - 23 753,30 zł

Sam. osob. Citroen Picasso z 
2009 r.

Nie dotyczy

Michał Ryszard Krata Śr. pieniężne: - 40 000 zł
- 3 200 Euro - 6 000 GBP

Sp. Cywilna (restauracja) dochód - 
0,00 zł, Dieta radnego - 11 100 zł

Sam. osob. BMW 645  rok 2004 Kr. hipot.  - 139 081,55 zł 
Kr. na inwestycje - 127 451,92 zł

Roman Kwiatkowski Mieszk. o pow. 87,3 m2  - 
320 000 zł,  Mieszk. o pow. 72 m2 

- 160 000 zł Gosp. rolne o pow. 
0,3519 ha -  7 000 zł Lokal użytk. o 
pow. 36,6 m2  -  135 000 zł Garaż 

o pow. 32m2   - 64 000 zł

Doch.  z gosp. roln. -  2 200 zł
Um. o pracę - 11 614,01 zł, Um. o 

pracę 48 729,26 zł, Przych. z najmu - 
8 926,80 zł, Dieta radnego - 6 790,00 zł

Sam. osob. Volvo V50 z 2007r.
Sam. osob. Toyota Yaris z 2007r.

Nie dotyczy

Jowita Agata 
Pawlak Spurgiasz

Śr. pien.  -8 500 zł
Mieszk. o pow. 67,7 m2

  - 160 000 zł
Biuro- 44 m 2 – 90 000 zł (1/2)

Umowy o pracę (łącznie) dochód- 
86 319,75 zł 

Umowa zlecenia- 7774,35 zł 
Dieta radnej – 10 800 zł

Kia Carens 2005 r. Pożyczka gotówka (konsolidacyj-
na) 35 069,79 zł 

Renata 
Piwowarczyk-Biernacka

Nie dotyczy Dieta radnej -  6 720 zł
IKEA Goleniów - 44 430 zł

Nie dotyczy Kr. konsumpcyjny
-  30 000 zł

Stanisław Michał Saniuk Śr. pieniężne - 5 200 zł
Mieszk. o pow. 57,8 m2   - 

200 000 zł Garaż o pow. 18 m2 
- 10 000 zł

Emerytura - 73 549,70 zł
Dieta radnego-  7 560 zł

Sam. osob. Toyota Corolla 
z 2014 r.

Zakup mieszk. - 250 000 zł
Karta kr. debetowa -5 000 zł

Michał Grzegorz Wiatr Dom o pow. 144 m2 - 300 000 zł
Działka bud.-rolna o pow. 

0,71ha -  40 000 zł
Działka roln. o pow. 016ha 

- 7 800 zł

Um. o pracę 57 511,24 zł 
Dieta radnego - 10 800 zł

Samoch. osob. VW Golf z 2009 r. Kr. hipoteczny na dom 
- 113 599,18 zł

Anna Ewa Wiąz Dom o pow. 206 m2   - 500 000 zł
Bud. Magazynowy o pow. 502 

m2 -  250 000 zł Dz. Rolna o pow. 
0,0387ha - nie podano wartości

Dz. Gosp. (przychód/dochód)
- 102 525 zł Dieta radnej -  8 120 zł

Emerytura - 18 559 zł

1|2 udziału Samoch. osob. 
Skoda Rapid z 2014 r. 

Nie dotyczy

Rafał Marcin 
Paśko

Śr. pieniężne - 4 100 zł
Mieszk. o pow. 38,18 m2 

- 120 000zł.
Mieszk. o pow. 119,54m2 
-  190 000zł - 1|2 udziału

Inne nier. 63,33 m2 - 4 500 zł
Garaż o pow. 15,88 m2 wart. 

10 000zł.-1|2 udziału 

Um. o pracę - 72 797,74 zł
Dieta radnego- 9 682,61 zł

Dieta czł. Zarządu ROD 3 400 zł
Wynajem mieszkania 

- 12 950,00 zł

Volgswagen Touran z 2003 r. Kr. na zakup mieszk. 
- 163 200 zł 

Marcin Michał 
Nieradka

Śr. pien. - 2 000 zł
Dom o pow. 74,59 m2 - 285 000 zł

Um. o pracę - 38 556,73 zł
Dieta radnego - 10 530 zł 

Toyota Avensis z 2008 r. Kr. konsumpcyjny - 27 500 zł
Kr. hipoteczny - 256 410 zł

Marcin Wolny Śr. pien. -  25 000 zł
Mieszk. o pow. 69,56 m2 

- 202 000 zł 

PIT 28  (działalność gospodarcza- 
zryczałtowana przychód/dochód) – 

73 635 zł, Dochód z tyt. zatrudnienia 
--59 205,72 zł Um. zlecenie - 1 086,40 

zł, Dieta radnego-  9 030 zł

Skoda Oktavia z 2002 r. Kr. hipot. na zakup mieszk. 
- 202 000 zł

Michał Bociarski – nie opublikowano oświadczenia- 
zamieścimy po publikacji na BIP

- - -

Oświadczenia majątkowe radnych gminy Nowogard 
złożone za rok 2017 
Jak co roku publikujemy oświadczenia majątkowe radnych, które są zobowiązani złożyć zgodnie z ustawę do końca kwietnia za rok ubiegły. Taki sam obowiązek spo-
czywa na burmistrzu i kierownikach wydziałów w gminie, dyrektorów instytucji publicznych, w tym szkół. Wszystkie te oświadczenie opublikujemy. 

Oświadczenia majątkowe przewodniczącego rady, burmistrza i kierownictwa UM Nowogard i podległych jednostek opublikujemy w następnej kolejności. 
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Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

 ZORGANIZUJ DLA SIEBIE SOBOTĘ  DLA ZDROWIA - 
„PROFILAKTYKA RAKA PIERSI”

WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE 
DLA PAŃ z TERENU GMINY NOWOGARD i OKOLIC

DNIA 2 czerwca 2018r.
organizuję wyjazd na badania mammograficzne do NZOZ Medi-

cal Care CRiDO
Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne

- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje tel.505-393-636 

PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!
Serdecznie Zapraszam  Lidia Bogus

OgłOSZeNIe

Opiekun/ka Osób Starszych w Niemczech 
Legalna praca, bardzo atrakcyjne zarobki, ZUS od śr. krajowej. 

Nie znasz j. niemieckiego? 
Zapisz się kurs w Szczecinie – bez kosztów! 

Tel. 517 175 599

Wichrzyciele i prowodyrzy  

Zostałem wezwany na Komendę…
Urząd Miejski w Nowogardzie doniósł na Komendę Policji, że jestem prowodyrem podjudzającym do czynów chuligańskich i dlatego należy mnie, jako 
przestępcę ścigać karnie.

Bardzo uprzejmy policjant 
poinformował mnie telefonicz-
nie, w ubiegły czwartek, że mu-
simy pogadać, bo oto otrzy-
mał z Urzędu Miasta w Nowo-
gardzie oficjalny donos, dono-
szący o tym, że publicznie po-
chwalam, czyny chuligańskie.  
Umówiliśmy się na następ-
ny dzień na komendzie gdzie 
wspomniany funkcjonariusz 
poprosił mnie, abym się usto-
sunkował do magistrackiego 
doniesienia zapoznając mnie 
z jego dokładną treścią. Otóż 
urząd, kierowany przez burmi-
strza, zlokalizował mnie, jako 
autora tekstu w DN, w któ-
rym opisano drugi już w ostat-
nim czasie, wypadek naniesie-
nia na pomnik przy Pl. Wolno-
ści odręcznych napisów czer-
woną farbą.  Donoszący stwier-
dzał, że pochwaliłem w swoim 
artykule autora i wykonawcę 
tych napisów, czyli według do-
noszącego pochwaliłem spraw-
cę czynu chuligańskiego…, Co 
Pan na to? - tak mniej więcej 
spytał mnie p. policjant?  Przy-
znając, że jestem autorem tego 
artykułu i, że wyraziłem w nim 
rzeczywiście uznanie nieujaw-

nionym obywatelom, którzy 
nanieśli na ten pomnik napisy 
(ujawniające historyczne praw-
dy), odpowiedziałem mniej 
więcej tak: czyn chuligański 
musiałby polegać na niszczeniu, 
czyli w tym wypadku zamalo-
waniu przedmiotu posiadające-
go jakąś wartość. Pomnik, któ-
ry aktualnie stoi przy Pl. Wolno-
ści w Nowogardzie takiej warto-
ści nie posiada, ponieważ zgod-
nie z obowiązującym prawem, 
czyli ustawą dekomunizacyj-
ną powinien być już gruzem i 
to co najmniej od 30 marca tego 
roku. Nie można zatem doko-
nać czynu chuligańskiego malu-
jąc cokolwiek na gruzie.  Dalej 
przypomniałem krótko ostat-
nie wydarzenia dotyczące, wy-
nikającej z ustawy, procedury 
likwidacyjnej tego komusze-
go reliktu, czyli ubiegłoroczny 
wniosek grupy obywateli, for-
malną opinię IPN, będącą od-
powiedzią na zapytanie prze-
wodniczącego Rady, kwalifi-
kującą pomnik jako podlega-
jący penalizacji zgodnie z usta-
wą dekomunizacyjną, uchwałę 
Rady Miejskiej z listopada zo-
bowiązującą burmistrza do re-

alizacji tejże ustawowej dyspo-
zycji, czyli usunięcia pomnika 
z przestrzeni publicznej.  - W 
świetle tych faktów, jeśli ścigamy 
łamiących prawo- dodałem na 
koniec – to należy w tej sprawie 
ścigać tych, którzy pomnika do-
tąd nie wywieźli na gruzowisko 
więcej, którzy nadal przed nim 
odprawiają okolicznościowe gu-
sła. Na tym moja rozmowa z 
funkcjonariuszem się zakoń-
czyła, a jej efektem material-
nym ma być notatka, która po-
służy do podjęcia decyzji, czy 
w sprawie donosu nowogardz-
kiego urzędu zostanie wszczęte 
formalne postępowanie.  Wra-
cając do gruzu, którym winien 
być już dzisiaj nowogardzki po-
mnik, to gruz może być w pew-
nych wypadkach przedmiotem 
przestępstwa, ale innego aniże-
li czynu chuligańskiego a mia-
nowicie można byłoby go np. 
ukraść, albowiem bywa przy-
datny, jako kruszywo tak jak 
choćby pewien słynny gruz, na 
słynnej drodze polnej, biegną-
cej obok pewnej słynnej dzia-
łeczki, „zadysponowany” tam z 
zasobów gminnych.   

sm

Od redakcji 
Jak tak dalej pójdzie to na 

walkę z DN i jej redaktorami 
przed sądami, Policją itp., bur-
mistrz wyda tyle pieniędzy pu-
blicznych, co na prawników 
nękających przez trzy lata no-
wogardzki PUWiS – przypo-
mnę lokalną firmę płacącą tu 

podatki i zatrudniającą oko-
ło 150 osób.  Ale pewnie o to 
samo chodzi zarówno w przy-
padku tej „chorej” walki z PU-
WiS, jak i z DN – jak nie moż-
na inaczej to nękać finansowo 
- tym bardziej, że koszty pono-
szone przez nękającego pokry-
wa frajer, czyli podatnik. Mają problem z betonem?

Na stronie miejskiej, podobnie jak i na podmiejskiej, prowadzą wspólnie i być może w poro-
zumieniu (wyborczym?)   polowanie na teksty DN. Tym razem zamurowało ich „betonem”.

W każdym Słowniku Języka 
Polskiego możemy znaleźć defi-
nicje środka stylistycznego, jakim 
jest metafora inaczej  przenośnia.  
Oto jedna z nich: metafora– języ-
kowy środek stylistyczny, w któ-
rym obce znaczeniowo wyrazy są 
ze sobą  składniowo  zestawione, 
tworząc związek frazeologiczny 
o innym znaczeniu niż dosłow-
ny sens wyrazów, np. „od ust so-

bie odejmę”, „podzielę się z wami 
wiadomością” lub „złote serce” 
albo ”pieniądze wyrzucone w bło-
to”… Tyle definicja. Z niej wyni-
ka, że trudno „wziąć w łapy” albo 
zobaczyć na własne oczy desygnat 
( materialny przedmiot) opisany 
metaforą bądź przenośnią.  Po-
dobne wyrażenie będące klasycz-
ną metaforą zostało użyte w tytu-
le (i tylko w nim) naszej publikacji 

w ubiegło wtorkowym DN: „3 mi-
liony wywalone w beton”.   Tytuło-
wy „beton” użyto tam dodatkowo 
w jednym z jego dwóch podsta-
wowych znaczeń, i to w tym dru-
gim.  Chodzi o to znaczenie, dla 
którego Słownik Języka Polskie-
go, jako synonimy wyrazu „be-
ton” wymienia następujące wyra-
zy(żenia): nielotny, bęcwał, głup-
tas, chomąt, nieinteligentny, bez-
rozumny, ćwierć inteligent, nie-
gramotny, nierozumny, gapowaty, 
grzmot, młotek, pustak, nieroz-
garnięty, ciućmok, tumanowaty, 
ciemniak, głuptak, warchoł, ciem-
ny, tępy jak noga stołowa, głąb ka-
puściany, fiksat, głupiutki frajer, 
przygłupi, poplątaniec, abderyta, 
ciumrok....  

Wszyscy, którzy mają problem 
z użytym w DN wyrazem „beton” 
mogą zamiennie użyć dowolnego 
z powyższej listy… oczywiście na 
własną odpowiedzialność.

           Z pozdrowieniami – 
autor tekstu „ 3 miliony wywalone w 

beton” pan Marek Słomski.

Nie wszyscy  wiedzą, że beton nie jedno imię ma
R e K L A M A

karolinasb@domjudy.pl
Tel. 506 638 789
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Zakończył się ekofilm 

Najlepszy w województwie  
film Michała Madziary z Nowogardu
„Niedźwiedzie Kamczatki. Początek życia” („Kamchatka bears. Life begins”) to film, który zdobył Grand Prix nowogardzkiego Festiwalu Filmów Ekolo-
gicznych im. Macieja Łukowskiego „Ekofilm” w Nowogardzie, który zakończył się w minioną sobotę, 19 maja. Wśród wyróżnionych autorów znalazł się 
też Michał Madziara z Nowogardu, którego film okazał się, zdaniem jury, najlepszy wśród zgłoszonych z terenu woj. zachodniopomorskiego. 

W minioną sobotę odbyło się w 
NDK zakończenie Festiwalu Fil-
mów Ekologicznych w Nowogar-
dzie. Na uroczystości finałowej nie 
było przedstawicieli ratusza. Przy-
był natomiast przewodniczący 
Rady Miejskiej, którego już trady-
cyjnie nie poproszono do wręcza-
nia nagród przyznanych, w tym fi-
nansowanych przez naszą gminę, 
podczas festiwalu. Nie będziemy 
komentować tego braku kultury w 
miejscu, gdzie kultura powinna być 
szczególnie na pierwszym miejscu.  
Grand Prix konkursu zdobył film 
„Niedźwiedzie Kamczatki. Począ-
tek życia” („Kamchatka bears. Life 
begins”). To piękna opowieść o 
matczynej miłości i dzikości - na 
granicy światów, z przepiękną mu-
zyką, wypełnioną dźwiękami przy-
rody. I miejsce oraz nagrodę pu-

bliczności wywalczył film „Gwiaz-
da Piołun” („The Wormwood Star”) 
w reżyserii Adeliny Borets – osobi-
sta historia związana z rodziną au-
torki i rzeczywistością we wsi na-
zywanej kiedyś „Małe Kleszcze” - 
po Czarnobylu, największej kata-
strofie w historii energetyki jądro-
wej. II miejsce otrzymała anima-
cja „Kołysanka dla matki i dziec-
ka” („The lullaby for a mother and 
child) i Emma Lorie. Fifth Se-
ason jest reżyserem produkcji, któ-
ra wywalczyła III miejsce, „Tim-
bo” ukazuje wpływ zapór budowa-
nych w deszczowych lasach, na ży-
cie i kulturę rdzennych mieszkań-
ców Amazonii. Nagrodę dzienni-
karską za najlepszy reportaż otrzy-
mała Aleksandra Rek za tytuł „Ze-
nek i wilk”. Znamy również najlep-
szy film przyrodniczy z wojewódz-
twa zachodniopomorskiego – ty-
tuł ten zdobył lokalny filmowiec 
Michał Madziara. Wszystkie ka-
dry jego filmu „Poznaj swoich są-
siadów” zostały wykonane w oko-
licach Nowogardu. Wyróżnienie 
za film o wysokich walorach edu-
kacyjnych, które ufundował Ce-
lowy Związek Gmin RXXI, powę-
drowało w ręce reżysera „La Boqu-
illa, mój raj” („La Boquilla, My Pa-
radise”) Daniel`a Holguin`a. Nad-
leśnictwo Nowogard ufundowa-
ło nagrodę za najlepszy polski film 
przyrodniczy, którym okazał się 

obraz „Z nurtem życia” w reżyse-
rii Krzysztofa Sarapaty oraz Toma-
sza Kotasia.

Wydarzeniem towarzyszącym 
festiwalowi Ekofilm, był tradycyj-
nie Konkurs „Mistrzowie Wiedzy 
Leśnej” zorganizowany przez Nad-
leśnictwo Nowogard, na terenie 
Kuźni w Płotkowie.  Zwyciężyli w 
nim uczniowie Szkoły Podstawo-
wej w Długołęce. II miejsce otrzy-
mała grupa ze Szkoły Podstawowej 
w Osinie, a III zdobyła Szkoła Pod-
stawowa nr 3 im. Polskich Olimpij-
czyków w Nowogardzie.

Filmy oceniło jury, w składzie: 
Marek Piotrowicz – reżyser, sce-
narzysta i operator filmów przy-
rodniczych z 25-letnim doświad-
czeniem, jego filmem „Księga” w 
2010 wywalczył Grand Prix Eko-
filmu, Mateusz Żegliński – produ-
cent filmowy tworzący obrazy na 

pograniczu dokumentu i fabuły, 
laureat konkursów i festiwali, sty-
pendysta m.in. Ministerstwo Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego, 
Mirosław Sobala – przedstawiciel 
Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Szczecinie, Krzysztof Kuźnic-
ki – filmowiec, prezes Stowarzysze-
nia Kamera, autor „Lastadia Sto-
ry” (2017), „Artkadiusz” (2016), 
czy „Mój pierwszy raz” (2016), 
oraz przewodniczący jury - Grze-
gorz Fedorowski - związany z Re-
dakcją Literacką i Artystyczną Pol-
skiego Radia i oddziałem szczeciń-
skim Telewizji Polskiej, twórca fil-
mów dokumentalnych, reportaży i 
programów publicystycznych, au-
tor telewizyjnych cykli programo-
wych - m.in. „Pomerania Ethnica”, 
„Burze w Kulturze”, „Pomniki Na-
szych Czasów” i „Klub Młodych 

Dokumentalistów”.
Festiwal Filmów Ekologicznych 

im. Macieja Łukowskiego „Eko-
film” jest przeglądem twórczo-
ści filmowej poświęconej proble-
mom ekologii i ochrony środo-
wiska, w tym roku odbyła się jego 
XV ogólnopolska i XI międzynaro-
dowa edycja. Historia „Ekofilmu” 
jest już bardzo długa. Festiwal od-
bywa się od 1989 roku, gdy z ini-
cjatywy ówczesnej dyrektor Nowo-
gardzkiego Domu Kultury p. Miro-
sławy Przybyłek i naczelnika gminy 
Tadeusza Hołubowskiego odbył się 
pierwszy festiwal – wówczas zwa-
ny Festiwalem Filmów Przyrodni-
czych. Od 1994 roku festiwal no-
wogardzki nosi imię Macieja Łu-
kowskiego – znanego reżysera fil-
mowego, zajmującego się tematyką 
przyrodniczą.  

Opr. MS/DN
Źródło i foto: NDK 

Michał Madziara z Nowogardu ode-
brał nagrodę za nakręcenie najlepsze-
go zdaniem jury filmy w woj. zachod-
niopomorskim

Delegacje szkół, uczniowie, którzy zwycieżyli w konkursie Wiedzy Leśnej zorganizowanym przez Nadleśnictwo w Nowogardzie

Kolejne wykłady od października 

VII edycja Szkoły Cukrzycy zakończona 
Zawał serca, udar mózgu - czy to też powikłania cukrzycy? - to tematy ostatniego wykładu w VII edycji „Szkoły Cukrzycy” w Nowogardzie, który odbył się 
w miniony piątek, 18 maja 2018 roku, w Świetlicy Środowiskowej im. św. Jana Pawła II. Kolejna VIII edycja Szkoły rusza w październiku. 

Wykłady w Szkole Cukrzy-
cy są adresowane do wszystkich 
osób zainteresowanych proble-
mem cukrzycy, pragnących po-
głębić lub utrwalić swoją wiedzę 
o cukrzycy. Udział w wykładach 
dla wszystkich uczestników jest 
bezpłatny. Szkoła Cukrzycy jest 
ogólnopolskim projektem Fe-
deracji „Porozumienia Zielono-
górskiego” i Polskiego Stowa-
rzyszenia Diabetyków. Jest kam-
panią na rzecz zapobiegania cu-
krzycy oraz propagowaniu ak-
tywnej postawy wobec tej choro-
by. Szkoła Cukrzycy w Nowogar-
dzie jest prowadzona przez Pol-
skie Stowarzyszenie Diabetyków 
Koło Nowogard, przy wsparciu 

UM i parafii pw. św. Rafała Ka-
linowskiego, która użycza po-
mieszczenie świetlicy JP II. 

 Lekarzem prowadzącym 
Szkołę Cukrzycy w Nowogar-
dzie jest Pani dr Marzena Kar-
gul. Wykłady cieszą się dość spo-
rą popularnością – w każdym z 
nich bierze udział od 30 do na-
wet 50 osób. 

W październiku ruszy kolejna, 
ósma już edycja Szkoły Cukrzy-
cy. Organizatorzy już dziś zapra-
szają chętnych do udziału. Zaję-
cia dla słuchaczy są bezpłatne.  

Patronem medialnym projek-
tu jest m.in. Dziennik Nowo-
gardzki. 

MS Słuchacze Szkoły Cukrzycy otrzymali na zakończenie projektu pamiątkowe dymplomy
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Pszczelarze obchodzili 70-lecie 
W sobotę, 19 maja, Koło Pszczelarzy w Nowogardzie obchodziło 70-lecie powstania. Z tej okazji w kościele pw. św. Barbary w Karsku odbyła się uroczysta 
Msza św.. Wręczono też odznaki członkom koła zasłużonym w propagowaniu pszczelarstwa. 

Uroczystą Mszę św. odprawił ks. 
Grzegorz Legutko- proboszcz para-
fii pw. Wniebowzięcia NMP w No-
wogardzie. Po uroczystości w ko-
ściele, w Karsku zorganizowano 
ognisko integracyjne dla sympa-
tyków pszczelarstwa zrzeszonych 
w nowogardzkim Kole. W trakcie 
spotkania był Prezes Wojewódzkie-
go Związku Pszczelarzy w Szczeci-
nie Olgierd Kustosz wraz z Preze-
sem Koła Pszczelarzy Michałem 
Bociarskim, którzy wręczyli Zło-
te Odznaki za Zasługi dla Rozwo-
ju i Propagowania Pszczelarstwa na 

Ziemi Nowogardzkiej. Złotą od-
znakę otrzymali: Jerzy Mrozowski 
(członek zarządu i chorąży sztan-
darowy) i Piotr Krawczyk (sekre-
tarz Koła). 

Po oficjalnych odznaczeniach 
w przededniu Światowego DNIA 
PSZCZÓŁ ustanowionego na dzień 
20 maja przez ONZ dyskutowano 
o stanie pszczelarstwa w Polsce i 
woj. Zachodniopomorskim. Była to 
świetna okazja nie tylko do wymia-
ny własnych spostrzeżeń, ale i do-
świadczeń w śród braci Pszczelar-
skiej. Obecni na biesiadzie uznali, 

że była to świetna inicjatywa i musi 
być powtórzona za rok.

Koło Pszczelarzy w Nowogardzie 
zrzesza 47 pszczelarzy, którzy na co 
dzień opiekują się 1600 rodzinami 
tych zwierząt. Nowogardzkie koło 
to jedno z najliczniejszych pod tym 
względem w regionie. 

MS, Fot. Eugeniusz Tworek 

 
Prezesi Koła Pszczelarzy w Nowogardzie: 

od 1948 Kazimierz Kmieciak 
( przywiózł ze sobą kilka uli zza Buga)

od 1950 Jerzy Łaszuk 
od 1951 Tadeusz Sowa

 ( od 2006 ze względu na stan zdrowia prezes honorowy) 
od 2006 Michał Bociarski

źródło: Koło Pszczelarzy w Nowogardzie

Pamiątkowe zdjęcie uczestników 70-lecia Koła Pszczelarzy przy kościele św. Barbary w Karsku

O. Kustosz - prezes wojewódzkiego Związku, dekoruje Złotymi Odznakami za Za-
sługi dla Pszczelarstwa Jerzego Mrozowskiego (drugi po prawej) i Piotra Krawczy-
ka. Od lewej M. Bociarski, prezes koła w Nowogardzie

OgłOSZeNIe
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Pierwsza Msza św. w budowanym kościele 

Zielone Świątki w Wojcieszynie 
Tego dnia mieszkańcy Wojcieszyna z pewnością długo nie zapomną – w minioną niedzielę, 20 maja, w Święto Zesłania Ducha Święto, w budowanym we 
wsi kościele odbyła się pierwsza Msza św.. W uroczystościach wzięło udział ok. 200 osób. 

Zielone Świątki, to tak-
że święto, które ma szczegól-
ne znaczenie dla ruchu ludo-
wego- to dlatego w kościo-
łach w całej Polsce groma-
dzą się tego dnia działacze i 
sympatycy Polskiego Stron-
nictwa Ludowego. Tak było i 
w minioną niedzielę w Woj-
cieszynie. To właśnie tam, w 
murach budowanego kościo-
ła, modlono się za pomyśl-
ność polskiej wsi. Powstająca 
świątynia została przepięknie 
przystrojona przez mieszkań-
ców Wojcieszyna, zwieziono 
ławki, ołtarz i tabernakulum, 
przekazane przez proboszcza 
kościoła z Wolsztyna (Wiel-
kopolska), a przed ołtarzem 
ustawiono figurkę Matki Bo-
żej ofiarowaną przez rodzinę 
państwa Zięciaków. Na ścia-
nie, nad tabernakulum zawie-
szono drewniany krzyż, który 
dla Wojcieszyna przed wielo-
ma laty przekazał śp. ks. pro-
boszcz Bronisław Pisarek, aby 
zawisł na ścianach wiejskiej 
świetlicy, w której wierni mo-
dlą się do dziś. 

Po uroczystej Mszy św. 
bardzo licznie zgromadze-
ni wierni z ternu sołectwa, 
ale także Nowogardu i oko-
licznych miejscowości, zosta-
li zaproszeni do udziału w ro-
dzinnym festynie. Biesiadni-
kom czas umilała Podwórko-
wa Kapela „Kryzys”, na sto-
łach królował pieczony dzik, 
grochówka i słodkie wypie-
ki, z których słynną miejsco-
we, ale i nie tylko, gospody-
nie. Nie zabrakło też atrakcji 
dla dzieci- przejażdżki kon-
ne i dmuchane zamki. Za po-
średnictwem DN mieszkańcy 
Wojcieszyna, i Rada Budowy 
Kościoła dziękują przybyłym 

gościom za wsparcie i wspól-
ną modlitwę. 

Poniżej kilka zdjęć z nie-
dzielnej uroczystości w Woj-
cieszynie. 

MS

W uroczystości wzięli udział działacze PSL na szczeblu gminnym i powiatowym 
oraz przedstawiciele władz miasta i zaproszeni goście

Przybyłych na  Zielone Świątki do 
Wojcieszyna wita Damian Simiński, 
prezes gminnych struktur PSL w No-
wogardzie.

Organ uchwałodawczy gminy Nowo-
gard w czasie uroczystości w Wojcie-
szynie reprezentował Piotr Słomski- 
przewodniczący Rady Miejskiej

Jak biesiada to pieczone prosię- po ten rarytas ustawiały się kolejki

Podczas Mszy św. w Wojcieszynie sztandary wystawili PSL w Nowogardzie oraz 
Związek Pszczelarzy, także z Nowogardu.

Tłumy wiernych przybyłych do Wojcieszyna, by wziąć w pierwszej Mszy św. odprawionej w budowanym tam kościele

W kościele modlili się i starsi i młodsi

Po Mszy św. można było porozmawiać przy okazji próbując domowych smako-
łykówA czas umilała Kapela Podwórkowa Kryzys
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KNAgA coraz liczniejsza 

Rozpoczęcie sezonu żeglarskiego 2018
W minioną sobotę, 20 maja, w Klubie Żeglarskim KNAGA odbyło się oficjalne otwarcie sezonu żeglarskiego. Była to też okazja do przyjęcia przez człon-
ków klubu sprawozdania z działalności zarządu za ubiegły rok i postawienie celów na rok bieżący. Wręczono też legitymacje nowym członkom KŻ „Kna-
ga”, których z roku na rok przybywa. Obecnie Klub zrzesza już prawie 100 miłośników żeglarstwa! 

Sprawozdanie z działalności 
Zarządu Klubu w sezonie 2017 
przedstawił jego sekretarz Marian 
Szpilkowski, natomiast koman-
dor Jan Smolira omówił sprawoz-
danie finansowe za ubiegły rok. 
Po krótkiej dyskusji oraz po re-
komendacji Komisji Rewizyjnej 
w/w sprawozdania zostały przy-
jęte jednogłośnie a Zarząd Klubu 
otrzymał absolutorium za działa-
nia w 2017 roku.

W sezonie 2017 kontynuowano 
dotychczasowe projekty adreso-
wane do dzieci i młodzieży (m.in. 
w ramach zadania publicznego 
„Bezpiecznie na wodzie), umoż-
liwiające im zdobywanie i rozwi-
janie umiejętności żeglarskich, w 
szczególności:

-  kurs żeglarski Junga & Ka-
det dla początkujących (10 – 
25.07), udział wzięło 25 dziewcząt 
i chłopców

   w wieku od 7 do 12 lat, Kurs 
zakończył się regatami o pucha-
ry ufundowane przez Caritas przy 
Parafii pw. Wniebowzięcia NMP 

w Nowogardzie.
- przez cały sezon kontynuowa-

no szkolenie kursantów z lat ubie-
głych z wykorzystaniem bazy klu-
bowej (jachty typu „Cadet”, „Tap-
per”, „Europa”, „OK. Dinghy”, 
„420” i jachcie kabinowym „Tan-
go 730””, szkolenie prowadzi-
li członkowie klubu a w szczegól-
ności: bosman – Zbigniew Kolib-
ski oraz morscy sternicy jachtowi 
Dacjan Kijowski i Robert Wyso-
kolski, 

 - dzięki licznej rzeszy sponso-
rów zorganizowano regaty: o pu-
char Prezesa PUWiS (08.07), o 
puchar „Dziennika Nowogardz-
kiego” (13.08), o puchar Agencji 
Reklamowej „Dorado” (13.08), o 
puchar Starosty Goleniowskiego 
(17.09) oraz o puchar Burmistrza 
Nowogardu (23.09), które cie-
szyły się dużą frekwencją dzieci i 
młodzieży, w tym również mło-
dych żeglarzy z Centrum Szko-
lenia Żeglarskiego w Szczecinie i 
„Pogoni” Szczecin,

 - nawiązano współpracę z Cen-

trum Szkolenia Żeglarskiego w 
Szczecinie oraz Mariną w Ka-
mieniu Pom., dzięki czemu nasze 
dzieci mogły uczestniczyć w rej-
sie po Zalewie Kamieńskim oraz 
w całodziennych zajęciach na Je-
ziorze Dąbie,

- kontynuowano zimową szkół-
kę żeglarską – cotygodniowe 
szkolenia w okresie jesienno- zi-
mowym z teorii żeglowania i prac 
bosmańskich,

- kontynuowano wizyty dzie-
ci „zewnętrznych” w Klubie, w 
tym roku byli to uczniowie ze SP 
w    Dębicach i uczniowie ze Szko-
ły Muzycznej w Nowogardzie,

Rok 2017 zaznaczył się wzro-
stem aktywności dorosłych człon-
ków klubu, którzy w roku bie-
żącym bardzo często korzysta-
li ze sprzętu klubowego, żeglu-
jąc po naszym pięknym jeziorze, 
ale również włączyli się w bieżącą 
działalność klubu (przygotowanie 
przystani oraz sprzętu do sezonu, 
bieżące remonty sprzętu pływają-
cego, remont pomostu, organiza-
cja regat), bardzo cieszy fakt, że 
członkami Klubu jest coraz więcej 
kobiet (m.in. Mam naszych mło-
dych żeglarzy), których pomoc w 
pracach organizacyjnych jest nie-
oceniona. Dzięki prywatnym za-
kupom członków klubu posze-
rzyła się baza sprzętu pływające-
go m.in. o 2 katamarany, jachty kl. 
„Laser” i „OK. Dynghy” oraz jacht 
kabinowy typu „Foka”. 

Nieustającą bolączką klubu jest 
ciągły brak w miarę sprawnej ło-
dzi motorowej. W tym miejscu 
Zarząd Klubu składa serdeczne 
wyrazy wdzięczności Panu M. A. 
Catay, biznesmanowi z Berlina, 

który pozostawił do dyspozycji 
klubu, na cały sezon 2017, swoją 
prywatną łódź motorową.

Dużą rolę w integracji człon-
ków Klubu były częste spotkania 
przy ognisku i grillu połączone 
ze wspólnym śpiewaniem szant 
i piosenek żeglarskich zarówno 
w trakcie sezonu letniego jak i w 
okresie jesienno-zimowym – przy 
kominku w salce klubowej (Za-
duszki żeglarskie, Andrzejki, Mi-
kołajki, Wigilia, pożegnanie Sta-
rego Roku).

W 2018 r. KŻ Knaga zamie-
rza kontynuować i dalej rozwi-
jać wszystkie kierunki działania z 
2017r. wznowić Przegląd Piosen-
ki Żeglarskiej „Szuwary”, dopro-
wadzić do modernizacji nabrze-
ża klubowego w celu poprawy es-
tetyki oraz zwiększenia bezpie-
czeństwa użytkowników przysta-
ni, podjąć starania w celu zakupu 
i montażu nowego pomostu pły-
wającego wraz ze stanowiskami 

do cumowania łodzi. KŻ „Knaga” 
na koniec 2017 r. zrzeszał 96 ama-
torów i sympatyków żeglarstwa w 
tym 18 nowych członków, a także 
16-tu młodych żeglarzy (poniżej 
18-go roku życia), którzy wstąpili 
do klubu na przestrzeni ostatnie-
go roku. W minioną sobotę, no-
wym członkom klubu wręczono 
legitymacje. 

Na koniec zebrania podzięko-
wano wszystkim Przyjaciołom, 
Sympatykom i Sponsorom Klu-
bu za udzielane wsparcie (nie tyl-
ko finansowego) w 2017 r.. 

Spotkanie zakończono trady-
cyjnie śpiewaniem do późnego 
wieczora szant przy ognisku. Po-
zostaje tylko teraz wyglądać roz-
piętych żagli na jeziorze, a mło-
dym i tym już doświadczonym 
wodniakom życzyć sprzyjających 
wiatrów i dobrej pogody.

Na podstawie materiałów KŻ 
„Knaga” 

Przygotowanie do druku i fot. MS

Marian Szpilkowski, sekretarz Knagi, referuje sprawozdanie klubu z działalności za 
rok 2017

Rośnie ilość członków Klubu- na zdjeciu Dariusz Bucoń otrzymuje legitymację 
członkowską z rąd J. Smoliry-komandora Knagi

Wspólne zdjęcie członków i sympatyków KŻ Knaga, którzy wzięli udział w sobotnim otwarciu sezonu żeglarskiego
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Czwarte zwycięstwo z rzędu Pomorzanina

Sporo emocji w Mostach
W sobotę (19 maja), o godzinie 15:00, na stadionie w Mostach rozpoczął się mecz tamtejszego Promienia z Pomorzaninem Nowogard. Podopieczni Zbi-
gniewa Gumiennego pokonali niżej notowanych rywali, jednak mecz pełen był emocji, gdyż na kolejne trafienia nowogardzian byli w stanie odpowiedzieć 
gospodarze. Ostatecznie to Pomorzanin był lepszy o jedną bramkę i wygrał czwarty mecz z rzędu.

Promień Mosty – Pomorzanin Nowogard 3:4 (2:2)
Gole: Kacper Kozioł (18’), Kamil Lewandowski (35’), Rafał Listkiewicz (66’), Paweł królik (80’)
Skład: Michał Piątkowski – Marcin Skórniewski (c), Gracjan Wnuczyński, Paweł Królik, Natan Wnuczyński – Maciej Grzejszczak, Rafał Listkiewicz, 
Fernando Batista (Dominik Wawrzyniak), Kacper Litwin – Kamil Lewandowski, Kacper Kozioł.  

Klasa Okręgowa gr. Szczecin Płn. 2017/2018
26. kolejka:
Sparta Gryfice – Sarmata Dobra    3:2
Jantar Dziwnów – Ehrle Dobra Szczecińska  1:3
Mewa Resko – Masovia Maszewo   7:2
Orzeł Łożnica – Światowid Łobez   0:3
Promień Mosty – Pomorzanin Nowogard  3:4
Błękitni Trzygłów – Ina Ińsko    4:3
Polonia Płoty – Iskierka Szczecin   3:2
Odrzanka Radziszewo – KP Przecław   0:0

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Iskierka Szczecin 26 58 64 20 18 4 4
2 Światowid 63 Łobez 25 54 59 22 16 6 3
3 Pomorzanin Nowogard 26 47 61 37 14 5 7
4 Mewa Resko 26 45 49 33 13 6 7
5 Błękitni Trzygłów 25 43 61 43 13 4 8
6 Sparta Gryfice 26 42 65 41 13 3 10
7 Jantar Dziwnów 26 42 67 49 12 6 8
8 Polonia Płoty 25 40 49 27 11 7 7
9 Ehrle Dobra Szczecińska 26 37 48 55 11 4 11
10 KP Przecław 26 34 55 63 9 7 10
11 Masovia Maszewo 26 32 41 55 9 5 12
12 Ina Ińsko 26 31 55 61 9 4 13
13 Promień Mosty 25 21 39 62 6 3 16
14 Orzeł Łożnica 25 19 24 60 5 4 16
15 Odrzanka Radziszewo 26 17 21 68 4 5 17
16 Sarmata Dobra 25 15 31 93 4 3 18

Strzelanie w tym spotkaniu 
rozpoczęli goście z Nowogardu. 
W 18. minucie Fernando Batista 
dośrodkował z lewej strony w 
pole karne, a Kacper Kozioł pre-
cyzyjnym strzałem z pola kar-
nego pokonał golkipera gospo-
darzy. Promień odpowiedział w 
25. minucie. Wówczas gospo-
darze wykonywali rzut rożny z 
prawej strony boiska, dokład-
ne dośrodkowanie na bramkę 
zamienił strzałem głową jedne 
z piłkarzy miejscowych. W 35. 
minucie Pomorzanin wrócił na 
prowadzenie. Tym razem w pole 
karne dogrywał Paweł Królik, 
a piłka trafiła pod nogi Kamila 
Lewandowskiego, który będąc 
przed bramką uderzył po ziemi 
tuż przy słupku w lewy róg. Jesz-
cze przed przerwą Promień po-
nownie wyrównał. W 44. minu-
cie piłkarz gospodarzy zdecydo-
wał się na strzał z około 35 me-

trów. Z tej próby wyszedł „strzał 
życia” i Michał Piątkowski nie 
był w stanie skutecznie inter-
weniować. Po zmianie stron pił-
karze z Nowogardu po raz trze-
ci objęli prowadzenie. Michał 
Piątkowski daleko wykopał pił-
kę, ta trafiła pod nogi Rafa-
ła Listkiewicza, który podholo-
wał futbolówkę kilkanaście me-
trów i zdecydował się na strzał 

z okolic szesnastki. Golkiper go-
spodarzy skapitulował i zrobiło 
się 2:3. W 73. minucie doszło do 
zamieszania w polu karnym Po-
morzanina, w gąszczu piłkarzy 
jeden z zawodników gospoda-
rzy zdołał wepchnąć futbolówkę 
do bramki nowogardzian i było 
3:3. Na szczęście ostatnie słowo 
należało do podopiecznych Zbi-
gniewa Gumiennego. Rzut róż-
ny z prawej strony boiska wy-
konywał Rafał Listkiewicz, ład-
nie w polu karnym zachował się 
Paweł Królik, który „szczupa-
kiem” główkował z około 5 me-
trów wprost do siatki bramki 
Promienia Mosty. Do ostatniego 
gwizdka sędziego wynik już nie 
uległ zmianie i nowogardzianie 
zaliczyli czwarty wygrany mecz 
z rzędu. Przy artykule publiku-
jemy komplet wyników oraz ak-
tualną tabelę. 

KR

Paweł Królik asystował przy jednej z 
bramek dla Pomorzanina, a w 80. mi-
nucie strzelił zwycięskiego gola

Juniorzy nie dali rady Kluczevii Stargard

Przegrali z nimi 
wszystkie mecze…
W niedzielę (20 maja), na stadionie w Stargardzie juniorzy Pomorzanina rywalizowali z 
Kluczevią. Gospodarze okazali się za mocni i po raz czwarty w tym sezonie wysoko wygrali. 
Dla podopiecznych Pawła Błaszczyka był to trzeci mecz z rzędu bez zwycięstwa. 

Kluczevia Stargard – Pomorzanin Nowogard 4:1 (2:1)
Gol: Jakub Jarecki (17’)
Skład: Jakub Tandecki (Aleksander Osajda) – Paweł Zając (Kacper Torzewski), Jakub Mościński, Mateusz 

Wojtyniak, Radosław Masalski – Mateusz Toruński (c), Adrian Zając, Michał Jutkiewicz, Jakub Jarecki, Dawid 
Druciarek – Kryspin Chanasz (Piotr Saja).

I Liga Okręgowa Junior Starszy gr. Szczecin 2017/2018
24. kolejka:
Kluczevia Stargard – Pomorzanin Nowogard 4:1
Światowid Łobez – Biali Sądów   3:0
Unia Dolice – Energetyk Gryfino   4:9

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Energetyk Gryfino 20 50 83 23 16 2 2
2 Światowid 63 Łobez 21 47 64 18 14 5 2
3 Kluczevia Stargard 21 32 50 40 9 5 7
4 Pomorzanin Nowogard 20 26 42 53 8 2 10
5 Unia Dolice 21 21 50 78 5 6 10
6 Mewa Resko 20 17 32 54 4 5 11
7 Biali Sądów 21 8 20 75 1 5 15

Gospodarze dosłownie w dwie 
minuty zaaplikowali juniorom z 
Nowogardu dwa gole. Najpierw 
w 11. minucie Kluczevia rozegra-
ła piękną akcję, gdzie dwóch za-
wodników gospodarzy „rozklepa-
ło” przed polem karnym defensy-
wę nowogardzian i było 1:0. Mi-
nutę później celne dośrodkowanie 
na gola zamienił zawodnik ze Star-
gardu. Pomorzanin szybko otrzą-
snął się po tych dwóch ciosach i 
strzelił gola kontaktowego. W 17. 
minucie Mateusz Toruński podał 
do Jakuba Jareckiego, który będąc 
w polu karnym pokonał golkipera 
Kluczevii. To niestety wszystko, na 
co tego dnia było stać podopiecz-
nych Pawła Błaszczyka. W 76. mi-

nucie napastnik ze Stargardu zna-
lazł się w sytuacji sam na sam z 
bramkarzem Pomorzanina i pod-
wyższył na 3:1. Wynik meczu zo-
stał ustalony w 86. minucie, gdy 
między słupkami bramki Pomo-
rzanina był już Aleksander Osaj-

da. Bramkarz z Nowogardu nie 
miał szans wobec uderzenia z 5 
metrów. Dla Pomorzanina to trze-
ci mecz z rzędu bez zwycięstwa. 
Przy artykule publikujemy kom-
plet wyników oraz aktualną tabelę. 

KR 

Mistrzostwa sołectw 

Zwyciężyła Ostrzyca 
W sobotę, 19 maja br., na terenie Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych przy ul. Poniatowskiego w Nowogardzie, odby-
ły się VII Igrzyska Sportowo – Rekreacyjne Sołectw Gminy 
Nowogard. 

W rywalizacji sportowej, zgod-
nie z zasadami zawartymi w regu-
laminie, zmagali się reprezentan-
ci 10 sołectw w 16 konkurencjach 
(kategorie kobiet i mężczyzn). Ry-
walizowano m.in.: w pchnięciu 
kulą, rzucie osobistym do kosza, 
rzucie lotką, skoku w dal z miej-
sca, przeciąganiu liny, biegach na 
dystansie 300 i 60 metrów. Orga-
nizatorzy zapewnili nagrody pie-
niężne za zajęcie od I do VI miej-
sca. Zdobywca I miejsca otrzyma 
6 tys. złotych. Kolejne nagrody w 

klasyfikacji, to: 5 tys.zł (za II miej-
sce), 4 tys. zł (III miejsce), 3 tys. zł 
(IV miejsce), 2 tys. zł (V miejsce) i 
1 tys. zł (VI miejsce).

Po podliczeniu punktów za 
wszystkie konkurencje, w klasyfi-
kacji końcowej zwyciężyła druży-
na z Ostrzycy. Kolejne miejsca za-
jęły: II - Lestkowo, III - Wojcie-
szyn, IV - Szczytniki, V - Bienicz-
ki, VI - Karsk i dalej (w kolejności) 
drużyny: Grabin, Sikorki, Błotno, 
Słajsino. 

Źródło: UM Nowogard
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Goście z Macedonii na 
spotkaniu w ratuszu 
Już po raz kolejny gościmy w naszym mieście i szkole młodzież z zaprzyjaźnionej szkoły w Veles. 

21 maja w ratuszu miejskim od-
było się spotkanie naszych gości z 
zastępcą burmistrza Nowogardu 
Panem Krzysztofem Kolibskim, 
który powitał przybyłych oraz 
zachęcił do zwiedzania naszego 
pięknego miasta. Następnie mło-

dzież wraz z opiekunami oglądała 
prezentację multimedialną na te-
mat historii Nowogardu oraz ży-
cia kulturalnego miasta. Tradycyj-
nie spotkanie zakończyło się wy-
konaniem wspólnego zdjęcia pa-
miątkowego na schodach ratusza. 

Dalszym punktem programu było 
zwiedzanie miasta. 

Naszym gościom z Macedonii 
życzymy niezapomnianego poby-
tu w naszym mieście:) 

red

Pan Szymon Pilipczuk podczas omawiania prezentacji na temat Nowogardu 

Młodzież z Macedonii 

Puchar Polski w kolarstwie torowym

Jacek Fecak z brązem
W dniach 11-13 maja, na wrocławskim torze kolarskim od-
były się zawody rangi Pucharu Polski, będące jednocześnie 
eliminacjami do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. O 
punkty z rówieśnikami z całej Polski walczyli również kola-
rze Chrabąszczy Nowogard. 

Zawody we Wrocławiu zorgani-
zowane były dla Juniorów Młod-
szych. Na początek podopieczni 
Ryszarda Posackiego wystartowa-
li w półfinale konkurencji Keirin. 
W biegu pierwszym na liście star-
towej widniał Kamil Majcher, ale 
został zdyskwalifikowany, nato-
miast w biegu drugim zaprezen-
towali się Jacek Fecak oraz Robert 
Krause. Jacek Fecak wywalczył 3. 
miejsce, które pozwoliło mu wal-
czyć o medal w finale A, z kolei 
Robert Krause zajmując 4. pozy-
cję, musiał zadowolić się finałem 
B. Robert Krause w stawce 5 ko-
larzy zaprezentował się przyzwo-
icie i zajął 2. miejsce, co ostatecz-
nie sklasyfikowało go w wyścigu 
Keirin na 8. miejscu. Medal wy-
walczył Jacek Fecak, który w staw-
ce 6 najlepszych Juniorów Młod-
szych w Polsce wywalczył 3. miej-
sce. Zwyciężył kolarz z klubu GKK 
Opty-Mazowsze, przed zawodni-
kiem NOSiR BDC Nowy Dwór 
Mazowiecki. Jacek Fecak w walce 
o brązowy krążek wyprzedził ko-
larzy z Gliwic, Łodzi oraz Toru-
nia. Kolejną konkurencją był wy-
ścig na 2000 metrów, a wystarto-
wał w nim Kamil Majcher. Kolarz 
Chrabąszczy Nowogard pokonał 
tor z czasem 02:51:93 i uplasował 
się na 17. miejscu. Podopieczni 
Ryszarda Posackiego walczyli tak-
że w Omnium, na który składają 
się wyścigi Scratch, Tempowy oraz 
Eliminacyjny. Rywalizację kończył 

wyścig Punktowy. W tej rozgryw-
ce zaprezentował się tylko Jacek 
Fecak. Sumując punkty poszcze-
gólnych wyścigów, Jacek Fecak w 
Omnium uzbierał 76 punktów i 
zajął 12. pozycję. Warto dodać, 
że kolarz z Nowogardu w wyści-
gu punktowym przekroczył metę 
na 3. miejscu. Cała trójka kolarzy 
z Nowogardu walczyła we Wrocła-
wiu także w konkurencji Sprint. 
W kwalifikacjach najlepiej spisał 
się Robert Krause, który z czasem 
13:52 zajął 5. miejsce. Jacek Fecak 
z wynikiem 13:67 uplasował się na 
7. miejscu, a Kamil Majcher z wy-
nikiem 14:11 wywalczył 8. miej-
sce. W ćwierćfinale Sprintu żaden 
z reprezentantów Nowogardu nie 
zdołał wygrać w swojej parze. Ka-
mil Majcher przegrał z kolarzem 
klubu LUKS Trójka Piaseczno, Ja-
cek Fecak uległ reprezentantowi 
NOSiR BDC Nowy Dwór Mazo-
wiecki, a Robert Krause przegrał 
z zawodnikiem KS Społem Ulis-
se Central Łódź. W wyścigu Ma-
dison trener Ryszard Posacki za-
decydował o wystawieniu do wal-
ki Roberta Krause i Jacka Fecaka. 
Para Chrabąszczy wywalczyła 9 
punktów i ostatecznie zakończyła 
te zmagania na 4. miejscu. Na ko-
niec pozostała jeszcze rywalizacja 
w Sprincie Drużynowym. Zespół 
Chrabąszczy z wynikiem 47:79 
uplasował się na 4. pozycji. 

KR

Jacek Fecak we Wrocławiu wywalczył brązowy medal w konkurencji Keirin, pod-
czas Pucharu Polski w kolarstwie torowym
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

ROZKłAD JAZDY PKP

Sprzedam mieszkanie 
własnościowe w centrum 

Nowogardu o pow. 60 m2, 
IV piętro – cena 210 tys. zł. 

Tel. 608 392 453

ENDOKRYNOLOGICZNY
Lek. med. Adriana Dubińska-Walczak

specjalista chorób wewnętrznych
- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

CHORÓB CUKRZYCY I NADCIŚNIENIA
Lek. Ewa Zdawska

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista diabetolog 

GABINETY MEDYCZNE

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

pn., wt. - 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

Opiekunki  Niemcy
- Sprawdzone oferty! 
Tel. 91 506 55 55

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej
Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 7:05 8:05 11:10 12:15 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 7:06 8:06 11:11 12:16 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 7:08 8:08 11:13 12:18 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 7:09 8:10 11:14 12:19 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:11 8:12 11:16 12:21 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:12 8:14 11:17 12:22 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:13 8:15 11:18 12:23 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:15 8:17 11:20 12:25 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < < 8:18 < 12:27 < < 16:07 < <
10 Dworzec PKS < < < < < < < < < < <
11 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:16 8:19 11:21 12:29 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
12 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:17 8:20 11:22 12:30 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
13 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:18 8:21 11:23 12:31 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
14 ul. Ogrodowa < 6:20 < < 11:25 12:33 13:45 15:10 16:13 17:10 <
15 ul. Poniatowskiego < 6:21 < < 11:26 12:34 13:46 15:11 16:14 17:11 <
16 ul. Żeromskiego 5:42 6:22 7:20 8:23 11:27 12:35 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
17 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:23 7:21 8:24 11:28 12:36 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
18 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:24 7:22 8:25 11:29 12:37 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02
19 ul. Radosława 5:45 6:25 7:27 8:26 11:35 12:40 13:55 15:17 16:20 17:15 18:03

 OS. BEMA –  UL. KOŚCIUSZKI 36 -  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

z powrotem
POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 26 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:28 8:39 11:45 12:50 14:30 15:30 16:30 17:25 18:10
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:29 8:40 11:46 12:51 14:31 15:31 16:31 17:26 18:11
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:31 8:42 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:33 8:44 11:48 12:53 14:33 15:33 16:33 17:28 18:13
5 ul. Ogrodowa < 6:35 7:35 8:46 11:50 12:55 < 15:35 16:35 17:30 <
6 ul. Poniatowskiego < 6:36 7:36 8:47 11:51 12:56 < 15:36 16:36 17:31 <
7 ul. 700 Lecia 5:49 6:38 7:38 8:49 11:53 12:58 14:35 15:38 16:38 17:33 18:15
8 ul. 5-go Marca 5:51 6:40 7:40 8:51 11:55 13:00 14:37 15:40 16:40 17:35 18:17
9 ul. Kościuszki 36 5:53 6:42 7:42 8:53 11:57 13:02 14:39 15:42 16:42 17:37 18:19
10 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:43 7:43 8:54 11:58 13:03 14:40 15:43 16:43 17:38 18:20
11 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:44 7:44 8:55 11:59 13:04 14:41 15:44 16:44 17:39 18:21
12 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:45 7:45 8:56 12:00 13:05 14:42 15:45 16:45 17:40 18:22
13 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:46 7:46 8:57 12:01 13:06 14:43 15:46 16:46 17:41 18:23
14 ul. Bema 9 5:58 6:47 7:47 8:58 12:02 13:07 14:44 15:47 16:47 17:42 18:24
15 Osiedle Bema 5:59 6:48 7:48 8:59 12:03 13:11 14:45 15:48 16:48 17:43 18:25

OBJAŚNIENIA:

 UL. RADOSŁAWA –  UL. KOŚCIUSZKI 36 –   OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM
SZ 25

1
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

 DWORZEC PKS – OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM
SZ 25

1
E, F

1 Osiedle Bema 9:00
2 ul. Bema 1 9:01
3 ul. Armii Krajowej 17 9:03
4 ul. Kościuszki 36 9:04
5 ul. Wojska Polskiego 4 9:05
6 ul. Kościelna 9:06
7 Dworzec PKS 9:08

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

LP Dworce i przystanki

 OS. BEMA –  DWORZEC PKS

OS. BeMA – UL. KOŚCIUSZKI 36 - UL. RADOSłAWA

UL. RADOSłAWA – UL. KOŚCIUSZKI 36  - OS. BeMA

DWORZeC PKS - OS. BeMA OS. BeMA - DWORZeC PKS

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 11 III – 9 VI 2018

Aktualizacja wg stanu na 13 IV 2018

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

5:01 II
1

PR - R
88641

j  a  b  y

Wyszomierz 5:06, Osina 5:10, Mosty 5:16, Goleniów 5:24, Kliniska 5:33, Szczecin Dąbie 5:43, Szczecin
Zdroje 5:47, Szczecin Port Centralny 5:55 Szczecin Główny 6:00 
~ 1-5 / 2 IV, 1 V, 3 V, 31 V;

6:39 II
1

PR - R
88643

j  a  b  y

Wyszomierz 6:45, Osina 6:49, Mosty 6:54, Goleniów 7:03, Kliniska 7:14, Szczecin Dąbie 7:24, Szczecin
Zdroje 7:27 Szczecin Główny 7:41 
~ 1-6 / 2 IV, 1 V, 3 V, 31 V;

7:47 I
3

PR - R
88645

j  a  b  y

Wyszomierz 7:52, Osina 7:56, Mosty 8:02, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:08, Goleniów 8:25, 
Kliniska 8:35, Szczecin Dąbie 8:45, Szczecin Zdroje 8:55 Szczecin Główny 9:06 
~ 11 III-6 V;

7:48 II
1

PR - R
88622

j  a  b  y

Żabowo 7:55, Płoty 8:05, Baszewice 8:12, Gryfice 8:18, Gąbin 8:29, Trzebiatów 8:34, Bieczyno 
Pomorskie 8:40, Karcino 8:44, Głowaczewo 8:48, Stary Borek 8:52, Kołobrzeg Stadion 8:58

Kołobrzeg 9:04 ~ 12 III-5 V 1-6 / 14 III, 20 III, 22 III, 2 IV, 1 V, 3 V;

7:49 II
1

PR - R
88622

j  a  b  y

Żabowo 7:56, Płoty 8:06, Baszewice 8:13, Gryfice 8:19, Gąbin 8:30, Trzebiatów 8:35, Bieczyno 
Pomorskie 8:41, Karcino 8:45, Głowaczewo 8:49, Stary Borek 8:53, Kołobrzeg Stadion 8:59

Kołobrzeg 9:04 ~ 14 III; 20 III; 22 III;

7:52 BUS PR - R
88622
g  j

Żabowo 8:03, Płoty 8:19 0   j   a   b   y, Baszewice 8:35, Gryfice 8:42, Gąbin 8:52, Trzebiatów 8:57, 
Bieczyno Pomorskie 9:07, Karcino 9:11, Głowaczewo 9:15, Stary Borek 9:19, Kołobrzeg Stadion 9:25

Kołobrzeg 9:30 ~ 7 V-9 VI 1-6 / 31 V;
g = na odcinku Nowogard - Płoty

8:18 II
1

PR - R
88645

j  a  b  y

Wyszomierz 8:23, Osina 8:27, Mosty 8:33, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:39, Goleniów 8:59, 
Kliniska 9:15, Szczecin Dąbie 9:25, Szczecin Zdroje 9:28 Szczecin Główny 9:40 
~ 7 V-9 VI;

9:23 II
1

PR - R
88624
REGA

j  a  b  y

Płoty 9:38, Gryfice 9:50, Trzebiatów 10:09, Kołobrzeg Stadion 10:26 Kołobrzeg 10:30 

~ 11 III-6 V 67 + 2 IV, 1 V, 3 V;

9:27 BUS PR - R
88624
REGA
g  j

Płoty 9:53 0   j   a   b   y, Gryfice 10:14, Trzebiatów 10:29, Kołobrzeg Stadion 10:46

Kołobrzeg 10:50 ~ 12 V-9 VI 67 + 31 V;
g = na odcinku Nowogard - Płoty

10:18 II
1

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:23, Osina 10:27, Mosty 10:33, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:39, Goleniów 10:56, 
Kliniska 11:05, Szczecin Dąbie 11:15, Szczecin Zdroje 11:18, Szczecin Port Centralny 11:26

Szczecin Główny 11:31 ~ 7 V-9 VI;

10:25 II
1

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:31, Osina 10:35, Mosty 10:40, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:47, Goleniów 11:04, 
Kliniska 11:21, Szczecin Dąbie 11:31, Szczecin Zdroje 11:34, Szczecin Port Centralny 11:42

Szczecin Główny 11:47 ~ 11 III-6 V / 14 III, 22 III, 26 III;

10:26 II
1

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:31, Osina 10:35, Mosty 10:41, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:47, Goleniów 11:05, 
Kliniska 11:22, Szczecin Dąbie 11:32, Szczecin Zdroje 11:35, Szczecin Port Centralny 11:43

Szczecin Główny 11:48 ~ 14 III; 22 III; 26 III;

11:49 II
1

PR - R
88626

POMERANIA
j  a  b  y

Żabowo 11:57, Płoty 12:06, Baszewice 12:13, Gryfice 12:19, Gąbin 12:29, Trzebiatów 12:35, Bieczyno 
Pomorskie 12:41, Karcino 12:44, Kołobrzeg Stadion 12:55 Kołobrzeg 13:00 
~ 11 III-6 V;

11:53 BUS PR - R
88626

POMERANIA
g  j

Żabowo 12:04, Płoty 12:20 0   j   a   b   y, Baszewice 12:35, Gryfice 12:42, Gąbin 12:52, 
Trzebiatów 12:58, Bieczyno Pomorskie 13:04, Karcino 13:07, Kołobrzeg Stadion 13:18

Kołobrzeg 13:23 ~ 7 V-9 VI;
g = na odcinku Nowogard - Płoty

13:47 II
1

PR - R
88628

j  a  b  y

Żabowo 13:55, Płoty 14:04, Baszewice 14:25, Gryfice 14:31, Gąbin 14:42, Trzebiatów 14:47, Bieczyno 
Pomorskie 14:53, Karcino 14:57, Głowaczewo 15:01, Stary Borek 15:05, Kołobrzeg Stadion 15:11

Kołobrzeg 15:15 ~ 12 III-4 V 1-5 / 2 IV, 1 V, 3 V;

13:51 BUS PR - R
88628
g  j

Żabowo 14:02, Płoty 14:18 0   j   a   b   y, Baszewice 14:35, Gryfice 14:42, Gąbin 14:52, 
Trzebiatów 14:57, Bieczyno Pomorskie 15:03, Karcino 15:07, Głowaczewo 15:11, Stary Borek 15:15, 
Kołobrzeg Stadion 15:21 Kołobrzeg 15:25 
~ 7 V-8 VI 1-5 / 31 V;
g = na odcinku Nowogard - Płoty
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godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

14:30 II
1

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 14:35, Osina 14:39, Mosty 14:45, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:51, Goleniów 15:08, 
Kliniska 15:21, Szczecin Dąbie 15:30, Szczecin Zdroje 15:34 Szczecin Główny 15:47 
~ 11 III-6 V / 1 IV;

15:08 II
1

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 15:13, Osina 15:17, Mosty 15:23, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:29, Goleniów 15:49, 
Kliniska 15:59, Szczecin Dąbie 16:09, Szczecin Zdroje 16:15 Szczecin Główny 16:27 
~ 7 V-9 VI;

16:04 II
1

PR - R
88630

j  a  b  y

Żabowo 16:11, Płoty 16:22, Baszewice 16:29, Gryfice 16:36, Gąbin 16:46, Trzebiatów 16:51, Bieczyno 
Pomorskie 16:57, Karcino 17:01, Głowaczewo 17:05, Stary Borek 17:09, Kołobrzeg Stadion 17:15

Kołobrzeg 17:19 ~ 11 III-6 V / 1 IV;

16:20 BUS PR - R
88630
g  j

Żabowo 16:31, Płoty 16:47 0   j   a   b   y, Baszewice 17:06, Gryfice 17:13, Gąbin 17:23, 
Trzebiatów 17:29, Bieczyno Pomorskie 17:42, Karcino 17:46, Głowaczewo 17:50, Stary Borek 17:54, 
Kołobrzeg Stadion 18:00 Kołobrzeg 18:04 
~ 7 V-9 VI;
g = na odcinku Nowogard - Płoty

16:42 II
1

PR - R
88651
REGA

j  a  b  y

Wyszomierz 16:48, Osina 16:52, Mosty 16:57, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:03, Goleniów 17:21, 
Kliniska 17:32, Szczecin Dąbie 17:41, Szczecin Zdroje 17:45, Szczecin Port Centralny 17:53

Szczecin Główny 17:57 ~ 11 III-6 V;

17:12 II
1

PR - R
88651
REGA

j  a  b  y

Wyszomierz 17:17, Osina 17:21, Mosty 17:27, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:33, Goleniów 17:50, 
Kliniska 17:59, Szczecin Dąbie 18:10, Szczecin Zdroje 18:19, Szczecin Port Centralny 18:28

Szczecin Główny 18:32 ~ 7 V-9 VI;

18:01 II
1

PR - R
88632

j  a  b  y

Żabowo 18:08, Płoty 18:18, Baszewice 18:30, Gryfice 18:37, Gąbin 18:47, Trzebiatów 18:52, Bieczyno 
Pomorskie 18:58, Karcino 19:02, Głowaczewo 19:06, Stary Borek 19:10, Kołobrzeg Stadion 19:16

Kołobrzeg 19:20 ~ 11 III-6 V;

18:35 BUS PR - R
88632
g  j

Żabowo 18:46, Płoty 19:02 0   j   a   b   y, Baszewice 19:18, Gryfice 19:25, Gąbin 19:35, 
Trzebiatów 19:40, Bieczyno Pomorskie 19:46, Karcino 19:50, Głowaczewo 19:54, Stary Borek 19:58, 
Kołobrzeg Stadion 20:04 Kołobrzeg 20:09 
~ 7 V-9 VI;
g = na odcinku Nowogard - Płoty

18:41 II
1

PR - R
88653

POMERANIA
j  a  b  y

Wyszomierz 18:46, Osina 18:50, Mosty 18:56, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:02, Goleniów 19:19, 
Kliniska 19:29, Szczecin Dąbie 19:38, Szczecin Zdroje 19:42, Szczecin Port Centralny 19:50

Szczecin Główny 19:54 ~ 11 III-6 V;

18:46 I
3

PR - R
88653

POMERANIA
j  a  b  y

Wyszomierz 18:51, Osina 18:55, Mosty 19:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:07, Goleniów 19:24, 
Kliniska 19:35, Szczecin Dąbie 19:45, Szczecin Zdroje 19:49 Szczecin Główny 20:01 
~ 7 V-9 VI;

20:20 BUS PR - R
88634
g  j

Żabowo 20:31, Płoty 20:47 0   j   a   b   y, Baszewice 21:13, Gryfice 21:20, Gąbin 21:30, 
Trzebiatów 21:36, Bieczyno Pomorskie 21:42, Karcino 21:45, Głowaczewo 21:50, Stary Borek 21:53, 
Kołobrzeg Stadion 21:59 Kołobrzeg 22:04 
~ 7 V-9 VI 1-6 / 31 V;
g = na odcinku Nowogard - Płoty

20:22 II
1

PR - R
88634

j  a  b  y

Żabowo 20:29, Płoty 20:39, Baszewice 20:46, Gryfice 20:53, Gąbin 21:03, Trzebiatów 21:09, Bieczyno 
Pomorskie 21:15, Karcino 21:19, Głowaczewo 21:23, Stary Borek 21:27, Kołobrzeg Stadion 21:33

Kołobrzeg 21:37 ~ 12 III-5 V 1-6 / 2 IV, 1 V, 3 V;

22:03 II
1

PR - R
88636

j  a  b  y

Płoty 22:18, Gryfice 22:30, Trzebiatów 22:45, Kołobrzeg Stadion 23:02 Kołobrzeg 23:07 

~ 11 III-6 V 1-57;

22:07 BUS PR - R
88636
g  j

Płoty 22:33 0   j   a   b   y, Gryfice 22:54, Trzebiatów 23:09, Kołobrzeg Stadion 23:26

Kołobrzeg 23:30 ~ 7 V-8 VI 1-57;
g = na odcinku Nowogard - Płoty
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objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
g - zastępcza komunikacja autobusowa / rail 

replacement bus service
j - tylko 2 klasa / 2nd class seats only

a - wagon dostępny dla osób poruszających 
się na wózkach / wagon accessible to 
people moving on wheelchairs

b - wagon przystosowany do przewozu 
rowerów - liczba miejsc ograniczona / 
wagon adopted to the transport of 
bicycles – limited number of places

= - przewóz rowerów niemożliwy / carriage of
bicycles is not available

objaśnienia znaków / symbols
y - klimatyzacja / air conditioning

0 - zmiana usług na trasie pociągu / change 
services on the route

~ - terminy kursowania / days of operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.polregio.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased on each train, consistent with the 
terms specified by the carrier.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Carriers 
are responsible for commercial data of trains.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Infoline numbers to individual carriers:
PR - 703 20 20 20 (24h) opłata 1.29 zł/min. połączenia, 
realizator usługi Progress Plus S.C.  / 703 20 20 20 (24h) 
charge of PLN 1.29 gross/min. of each call, service provider: 
Progress Plus S.C. 
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OgłO SZe NIA drob ne

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:

kontakt: 785 601 002

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy

NIeRUCHOMOŚCI
•	 Sprzedam tanio działkę budow-

laną w Kościuszkach 1202 m2. 

Przy działce prąd, woda, kanaliza-
cja, dojazd utwardzony w pobliżu 
jeziora. 575 345 659 

•	 Do wynajęcia lokal handlowy ok. 
40m2 ul. Kościuszki 2g Nowogard. 
693 850 197

•	 Sprzedam działki budowlane w 
pełni uzbrojone. Już z planem za-
gospodarowania przestrzennego. 
Oszczędzasz czas i pieniądze! 693 
850 197 Najlepsze ceny w Nowo-
gardzie, Osiedle Słoneczne. 

•	 Do wynajęcia mieszkanie 2 poko-
jowe 693715990 

•	 Do wynajęcia pomieszczenie na 
biuro 28 m2, Nowogard. Ul. 700 
lecia 17b. Tel. 501 549 818

•	 Sprzedam działki budowlane 
w Karsku przy drodze. 691 664 
658

•	 Do wynajęcia lokal pod działal-
ność gospodarczą. 609 24 58 16 

•	 Sprzedam mieszkanie 3 pokoje 
87m2, 12 km od Nowogardu.Tel. 
665 160 365

•	 Poszukuje mieszkania dwupo-
kojowego do wynajęcia. 725 
223 771 

•	 Do wynajęcia warsztat samocho-
dowy z wyposażeniem. Tel. 508 
070 311

•	 Wolne pokoje do wynajęcia dla 
pracowników na dłuższy okres. 
500 827 783

•	 Sprzedam mieszkanie 72m2, czte-
ropokojowe, Nowogard. 668 431 
303 

•	 Kupię mieszkanie dwupokojowe 
w Nowogardzie. 668 431 303 

•	 Do wynajęcia mieszkanie dwupo-
kojowe Nowogard. Tel. 660 543 
782 

•	 Sprzedam lub zamienię mieszka-
nie 3 pokojowe 66.9m2+działkę 
koło stawu na kawalerkę w Nowo-
gardzie. Tel. 668 137 231 

•	 Sprzedam garaż przy ul. Jana Paw-
ła II. 694 440 207 

•	 Sprzedam mieszkanie 3-pokojo-
we 67 m2 Bohaterów Warszawy 
510656812

•	 Sprzedam garaż na 15 lutego 
605281226

•	 Sprzedam działkę budowlaną w 
Nowogardzie, 16 arów, cena 39000 
zł do negocjacji, tel. 570 935 935

•	 Sprzedam działkę budowlaną ul. 
Kościuszki, 44ar. Tel. 507 577 122

•	 Sprzedam pół domu we Wrześni. 
Tel. 724 098 214 

•	 Sprzedam garaż blaszany. Tanio. 
695 425 992

•	 Sprzedam garaż murowany wyso-
ki, ul,. Zamkowa. 606 167 600

•	 Sprzedam dom na wsi z lasem i 
stawem. 695 780 299

•	 Sprzedam dom w Goleniowie. 695 
780 299

•	 Do wynajęcia mieszkanie cztero-
pokojowe, aneks kuchenny z salo-
nem, 2 łazienki. Karsk. 606 106 142 

•	 Sprzedam działkę ogrodową 3 ary. 
Tel. 601 378 914 

•	 Do wynajęcia kawalerka w Olcho-
wie 500 zł+prąd+kaucja. 884 000 
435

•	 Do wynajęcia mieszkania. 691 100 
249 

•	 Do wynajęcia lokal 22m2, biuro-
-handel-mieszkanie, ul. Rtm. Pi-
leckiego 2a. Tel. 694 022 406, 695 
209 162 

•	 Do wynajęcia garaż na Jana Pawła 
II. Tel. 609 931 915 

•	 Sprzedam dom jednorodzinnyz 
poddaszem użytkowym + budy-
nek gospodarczy + garaż + ogród, 
powierzchnia działki 1001 m2. Tel. 
504 946 190, 507 831 353 

•	 Sprzedam 3pokojowe mieszkanie 
z kuchnią bezczynszowe, z 2 gara-
żami i ogrodem. 785 921 868 

•	 sprzedam pawilon handlowy, tel. 
500 698 558

MOTORYZACJA
•	 Sprzedam Toyotę Avensis 2001 r. 

1,8 benzyna, stan dobry z polskie-
go salonu. Tel. 660 015 338 

•	 Ford Galaxy 96r. Automat Poj. 2.8 
benzyna Uszkodzona skrzynia 
biegów Sprzedam za 2 500 zło-
tych Tel. Kon. 694 979 007

•	 Sprzedam Passat CC, Benzyna  
1984, CM3, 210 km Rok prod. 2011 
przeb. 114 tys. tel 602454541 cena 
55 tys zł

ROLNICTWO
•	 Koszenie, mulczowanie, belo-

wanie – słoma. 608 01 3995

•	 Orka, talerzówka ciężka siew 
agregatem. Tel. 608 01 39 95 

•	 Rzepak jary, zboża sprzedam. Tel. 
502 853  573 

•	 Sprzedam dmuchawę do zborza 
603 363 207, 781 785 748

•	 Grykę sprzedam i mieszalnik 1 
tona. 603 467 609 

•	 Sprzedam prosięta i 20 kulek sło-
my suchej. 606 576 417 

•	 SPRZeDAŻ JAJ KURZYCH – 
WIeJSKIe. 502 119 960

•	 Sprzedam ziemniaki jadalne i sa-
dzeniaki, pszenice i pszenżyto zi-
mowe. 91 39 18 307

•	 Kupię przyczepę samozbierającą 
i siewnik do zboża. 91 39 26 793 

•	 Sprzedam mieszankę zbożową 
wiosenną. 667 976 417, 91 418 64 
17 

•	 Sprzedam facelia. 793 006 469  

•	 Sprzedam prosiaki, 8-9 tyg. Tel. 
668 434 849 

•	 Sprzedam prosiaki. 781 900 122

•	 Sprzedam silnik 7kw / 380 V i wa-
łek do krajzegi. 696 807 922 

•	 Sprzedam przyczepę jednoosio-
wą do ciągnika, 696 807 922 

 USłUgI
•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWA-

NÓW, WYKŁADZIN, TAPICERKI ME-
BLOWEJ SAMOCHODOWEJ/ SKÓ-
RZANEJ MATERIAŁOWEJ / PO-

ŚCIELI WEŁNIANEJ / LANOLINĄ/
SPRZĄTANIE: CZYSZCZENIE FUG.
TEL.604 373 143 , 794 229 083.

•	 Pranie dywanów i tapicerki 
sprzątanie również z użyciem 
pary, ROMTeX. 668 151 516

•	 elektryk z uprawnieniami e+D. 
Tel. 607 289 419 

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

•	 Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne napra-
wy wykona “złota rączka”. 91 39 
22 783, 784 79 22 70

•	 FIRMA USłUgOWA „Zielona”. 
Wynajem sal na konferencje, ze-
brania, szkolenia. 91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 
606

•	 Firma budowlana z wieloletnią 
działalnością przyjmie zlecenie 
na budowę domów od podstaw, 
przekładek dachów, docieplenia, 
układanie kostki, różne rodzaje. 
Tel. 607 137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Napra-
wiamy za gotówkę na raty lapto-
py tablety telefony. Skupujemy 
laptopy telefony. Adres Nowogard 
700Lecia 15 I piętro nad apteką tel 
91-577-53-73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, 
urlopowe: Niemcy, Holandia, Au-
stria, Anglia, Belgia, Norwegia. Tel. 
71 385 20 18, 601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróż-
nienie mieszkań, piwnic, gratów. 
Tel 668 343 638 

•	 AGENCJA REKLAMOWA VIZART, 
oprawianie prac w 2 minuty, bin-
dowanie, wydruki, ksero, lamino-
wanie, Nowogard ul. 700 lecia 15 
(nad sklepem zielarskim)Tel. 605 
522 340 

•	 Przepisywanie prac (licencjac-
kich, magisterskich i innych), do-
kumentów, CV, listów motywacyj-
nych, Szybko, solidnie. Agencja re-
klamowa Vizart  Nowogard ul. 700 
lecia 15 (nad sklepem zielarskim)
Tel. 605 522 340.

•	 Regulacja, naprawa, konserwa-
cja okien i drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remon-
tujemy. 668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 
988 735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, ukła-
danie kostki granitowej, polbruku. 
726 403 937

•	 Naprawa AgD Nowogard. 698 
352 406

•	 Wypełniam dokumenty do ZUS 
na emeryturę, rentę, kapitał po-
czątkowy. 507 872 391

•	  Przyjmę psy na strzyżenie, ukoń-
czyłam kurs groomerski. 794 902 
108 

•	 Wykonam prace elektryczne i re-
monty mieszkań. 691 430 490

•	 Przyjmę psy na strzyżenie. Skoń-
czyłam kurs groomerski. 794 902 
108 

PRACA

•	 Zatrudnię murarzy. 697 067 590

•	 4Aktivmed24.pl Opiekunki Se-
niorów Niemcy. Premie waka-
cyjne, 530555015

•	 AMBeRCARe24 Opiekunki do 
Niemiec, wymagany j. niemiec-
ki komunikatywny, zarobki net-
to do 1500 euro/mies., wyjaz-
dy od zaraz, sprawdzone oferty, 
legalnie 737 451 825, 737 886 
919, 737 489 914

•	 Potrzebny budowlaniec-stolarz 
do postawienia kilku elementów 
architektury ogrodowej. 502 103 
432

•	 Przystań zatrudni osobę do zbie-
rania szklanek i butelek ze stoli-
ków podczas dyskoteki w piątki i 
soboty. Tel. 601 58 40 56 

•	 Zatrudnię kierowcę do rozworze-
nia posiłków. 507 951 313

•	 Zatrudnię ekspedientkę do sklepu 
Lewiatan na ul. Boh. Warszawy. Tel 
502 239 619 

•	 Poszukuje osoby do pracy w biu-
rze do obsługi klienta. Wymaga-
na: komunikatywność, umiejęt-
ność obsługi komputera. Oferuje 
atrakcyjne warunki wynagrodze-
nia. Tel. 510 100 263 

•	 Kucharza/kucharkę zatrudnię, 
Barnim. 663 97 93 97 

•	 Poszukuje pracownika do prac 
brukarskich. Atrakcyjne wynagro-
dzenie. 509 608 831 

•	 Pomoc kuchenną zatrudnię. Re-
stauracja Przystań, Nowogard. 
Tel. 601 58 40 56 

•	 Do prac porządkowych. 513 100 
901 

•	 Przyjmę pracownika na fermę dro-
biu (gm. Osina) Tel. 511 731 352 

•	 Zakład hodowlany zatrudni bry-
gadzistę -kierownika. Ferma Dro-
biu gmina Osina. 502 562 378 

•	 Zatrudnię do prac budowlanych 
oraz śluzarza – spawacza. 507 
045 404 

•	 Zlecę naprawę parkanu ogrodo-
wego z cegły. 602 622 909 

•	 Nowogardzki Dom Kultury za-
trudni akordeonistę. 605 576 908 

•	 Zatrudnię w Norwegii do zbioru 
malin, 697 067 590 

•	 Szukam oberatora koparko łado-
warki 660397390

•	 Zatrudnię murarzy 697 067 590

INNe  
•	 Sprzedam zamrażarkę 603 363 

207, 781 785 748

•	 Sprzedam drewno suche tanio. 
691 848 026

•	 Drewno, bukowe, dębowe, po-
cięte, porąbane. Tel. 603 353 
789 

•	 Sprzedam drewno opałowe. 
667 788 820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 
kg. 790 285 382

•	 Sprzedam organy Yamaha YPT - 
230, bardzo mało używane, w pu-
dełku. tel 605 522 340

•	 Sprzedam łóżko dziecięce z szu-
fladami, półkami, z materacem - 
kolor szaro biały wymiary: dł. 223 
cm, szer. 95 cm,wys. 110 cm, oraz 
biurko do kompletu, tel. 605 522 
340

•	 Sprzedam odkurzacz piorący ZE-
LMER WODNIK QUATTRO 616.6, 
elementy piorące nieużywane 
nowe, cena do uzgodnienia, tel. 
605 522 340

•	 Sprzedam dywan, kolor brązo-
wy jednolity, wymiar 3,5*2,15 m, 
cena do uzgodnienia, tel. 605 522 
340

•	 Przyjmę telewizor i radio. 782 
400 001 

•	 Kupię zbiornik na wodę z wężow-
nicą do podłączenia do kuchenki. 
Tel. 660 206 833

•	 Karp kroczek sprzedam. 91 39 182 
97 

•	 Sprzedam krajzegę na paski klino-
we tanio. Tel. 781 864 872  

•	 Szkółka w Karsku poleca drze-
wa owcowe w pojemnikach 3-4 
letnie owocujące już od 20 zł/
szt. oraz tuje szmaragd wys. 70-
80cm. po 10 zł za sztukę. Tel. 606 
106 142

•	 Przyjmę czystą ziemię z wyko-
pów. 501 307 666

•	 Sprzedam atlas do ćwiczeń DWS 
4, mało używany, cena do uzgod-
nienia, tel. 605 522 340

•	 Sprzedam narożnik. 783 484 
836 

•	 Sprzedam drut zbrojeniowy Fi10, 
12 m długi. 603 598 134 

•	 Owczarek niemiecki 1 rok czujny, 
duży, z rodowodem. 519 307 288 

•	 Sprzedam dwuteownik 160mm 
x 3,5m, 2 sztuki, teownik hutni-
czy nieużywany 30/30x7. Tel. 788 
685 194

•	 Sprzedam stół + 6 krzeseł, 2 ko-
mody, łóżko z materacem, schody 
okrągłe. 606 276 773 

•	 Sprzedam stylowy ławostół, złoty 
dąb, 220 zł. 697 999 578 

•	 SPRZeDAM SPRZĘT OgÓLNO-
BUDOWLANY MAłO UŻYWANY 
I NIeUŻYWANY DO ROBÓT WY-
KOŃCZeNIOWYCH. 792 77 06 
30 PO 17STeJ

•	 Sprzedam materac kokosowy na 
wymiar 180*200 cm, używany, tel. 
605 522 340
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOgARD
Telefony alarmowe
Policja  - 997, 112
Komisariat Policji Nowogard - 91 57 92 316
Straż pożarna  - 998
Posterunek PSP Nowogard - 91 39 20 118
Pogotowie ratunkowe - 999
Stacja Pogotowia Ratunkowego 
w Nowogardzie - 91 43 26 103
Pogotowie gazowe  - 992
Pogotowie energetyczne - 991
Pogotowie wodn.-kanal. (PUWiS) 
 - 91 39 20 711; 994

Dyżur nocny
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna   
 - 91 39 78 430; 
 609 361 999; 
 665 283 928

Przychodnie - poradnie
Szpital - centrala - 91 39 21 356
Praxis - SZOZ - 91 39 20 787
Praxis - Centrum 
okulistyczno-optyczne - 91 39 27 272
POZ Przychodnia przyszpitalna  
 - 91 39 21 800; 
 91 39 21 806
Medyk - 91 39 22 921
PRAXIS 2 - M. Drobińska - 91 39 25 943
NZOZ “Sanus” - 91 39 26 960
NZOZ “Pro-med” - 91 39 26 740
NZOZ “Leks” - 91 39 25 525
NZOZ “Baby-med”  - 91 39 26 013
Mardent - gabinety lekarskie  
 - 91 39 22 633
Revital - Ośrodek Rehabilitacji 
i Odnowy Biologicznej - 91 39 21 467; 
 609 456 577
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne 
 - 91 39 20 926
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
dzieci, młodzieży i ich rodzin 
 - 91 39 20 743
Warsztaty terapii zajęciowej - 91 39 25 282
Zakład domowej opieki długoterminowej - 
91 39 26 531; 
 509 142 650
Stomatologia
Praxis - Centrum stomatologiczne  
 - 91 39 26 999
Pracownia protetyki stomatologicznej - 
Danuta Drapikowska 91 39 26 870
Protetyka stomatologiczna 
- Elżbieta Wysocka 
i Kazimierz Trojanowski - 91 39 26 107
“Nowo-dental” B. Szulejko  
 - 91 39 21 467
“Dental - med”  - 91 39 22 098; 
 504 069 800
Lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz  
 - 91 39 25 003; 
 603 705 630
Lek. Stom. Andrzej Rynkiewicz
pogotowie stomatologiczne - 607 771 777
lek. Stom. D. Wałęga - Bąk - 604 441 609
lek. stom. A Mogilnicka - 506 606 955
lek. stom. E. Rosa - 532 512 703
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 39 26 639
lek. stom. M. Andrzejewska - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 601 736 804

Urzędy
Urząd Miejski  
 - 91 39 26 200
Biuro Obsługi Interesanta w UM  
 - 91 39 26 214
Biuro Rady w UM - 91 39 26 210

Urząd Stanu Cywilnego - 91 39 26 230
Wydział Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środow. 
 - 91 39 26 243
Wydział spraw społecznych i obywatelskich
Meldunki - 91 39 26 213
Dowody osobiste - 91 39 26 215
Zarządzanie kryzysowe - 91 39 26 234
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
Geodezji i Rolnictwa - 91 39 26 226
Wydział Rozwoju Lokalnego, 
Funduszu, Kultury i Sportu - 91 39 26 293
Wydział Inwestycji i Remontów  
 - 91 39 26 241
Biuro Podatków i Opłat - 91 39 26 217
Referat Edukacji - 91 39 25 464
Zarząd Budynków Komunalnych  
 - 91 39 26 267
Powiatowy Urząd Pracy f/Nowogard 
 - 91 39 21 376;  
 91 39 21 813
Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii - 91 39 21 118
w nagłych wypadkach - 609 740 647

Wydział Komunikacji
Rejestracja pojazdów - 91 57 92 702
Prawo jazdy - 91 57 92 703
Fax - 91 39 21 852

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik - Dorota Maślana - 91 39 26 248
Świadczenia rodzinne
- A. Lalik  - 91 39 26 268
Dział usług opiekuńczych 
- B. Ziółkowska - 91 39 20 200

Poczta
ul. 3 Maja - 91 39 21 300; 
 91 39 21 183
ul. Warszawska - 91 39 20 834

Nadleśnictwo Nowogard - 91 39 20 640
Zakład karny Nowogard - 91 43 26 600

gabinety weterynaryjne
Danuta Czerwińska
ul. J. Wybickiego 2 - 91 39 23 786
Animal-Vet
ul. Zielona - 666 135 133
Janusz Soroka
ul. L. Okulickiego 6  - 570 656 616
Zdzisław Truszyński
ul. T. Kościuszki 21 - 91 39 21 801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 38 - 91 39 20 814
Szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1 - 91 39 26 270
Szkoła Podstawowa nr 2 - 91 39 26 274
Szkoła Podstawowa nr 3 - 91 39 26 291
Szkoła Podstawowa nr 4 - 91 39 23 028
SP w Długołęce - 91 39 10 492
SP w Orzechowie - 91 39 10 994
SP w Strzelewie - 91 39 10 224
SP w Żabowie - 91 39 10 694
SP w Błotnie - 91 39 10 190
SP w Wierzbięcinie - 91 29 10 795
I Liceum Ogólnokształcące - 91 39 20 213
Liceum Ogólnokształcące nr II - 91 39 25 107
ZSP im. Stanisława Staszica - 91 39 21 162
Prywatne Publiczne Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych; 
Niepubliczna Szkoła Policealna  
 - 91 39 26 691
Prywatne Liceum Ogólnokształcące
 Zaoczne Centrum Edukacji Zdroje  
 - 91 39 25 494

Prywatne Policealne Studium Zawodowe  
 - 91 39 22 181
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  
 - 91 39 20 108

Przedszkola i żłobki
Przedszkole nr 1
ul. Żeromskiego - 91 39 26 286
Przedszkole nr 3
ul. J. Poniatowskiego - 91 39 26 288
Przedszkole nr 4
ul. T. Kościuszki - 91 39 26 287
Zielone Przedszkole
ul. Zielona - 91 39 26 691; 
 505 388 292
Artystyczne Przedszkole 
Kraina Fantazjiul. Gen. J. Bema - 660 797 838
“Promyczek” Specjalistyczny 
punkt przedszkolny, 
ul. Boh. Warszawy - 609 931 469
Niepubliczny Żłobek "Maluszkowo”
ul. ks. Racibora - 534 015 943
Niepubliczny “Malinowy Żłobek”
ul. Boh. Warszawy - 604 873 917

Kultura
Miejska Biblioteka Publiczna  
Dyrektor - 91 39 26 260
Czyt. dla dorosłych - 91 39 26 261
Nowogardzki Dom Kultury  
Sekretariat - 91 39 26 283
Biuro kina/ dział imprez i promocji 
 - 91 39 25 779
Kasa - 91 39 26 262

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP - 91 39 26 370; 
 506 081 328
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego   
 - 91 39 21 004
Parafia pw. MB Fatimskiej  
 - 91 39 21 592

Usługi pogrzebowe 
J. Furmańczyk, Zakład Pogrzebowy  
 - 91 39 21 767
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  
 - 692 354 065
MEMORIS Grzegorz Śmigiel - 693 230 190

Apteki
Centrum Zdrowia
ul. 700-lecia - 91 57 62 139
Majowa
ul. 3 Maja - 91 30 70 708
Cefarm
ul. Plac Wolności - 91 39 20 203
Cardia
ul. 700 - lecia - 91 39 21 330
Niebieska
ul. 15 Lutego - 91 43 26 177
Asa
ul. Warszawska - 91 39 20 494
Niebieska 2
ul. Kościuszki - 91 57 90 830
Nowa Farmacja
ul. Bohaterów Warszawy - 91 57 30 437

Taksówki - 91 39 20 260

Pomoc drogowa
Grzegorz Irzymski - 91 39 22 402; 
 601 893 944
Andrzej Słomski - 665 770 442
Krzysztof Pietrzak - 601 938 293
R&J MIX - 608 731 620

Urząd gminy
Wójt - 91 39 10 390
Kierownik USC, St. ds. obywatelskich
 i ewidencji ludności  - 508 499 549
St. ds. podatków i opłat  - 508 499 661
St. ds. zarządzania kryzysowego, obrony cy-
wilnej i ochrony środowiska  - 508 499 580
Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami  
 - 508 499 247
St. ds. obsługi organów Gminy, działalności 

gospodarczej, kultury i zdrowia  - 508 499 567
St. ds. funduszy zewnętrznych, promocji, 
turystyki i sportu  - 508 499 620
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik Anna Kaliczyńska - 508 499 534
Pracownicy socjalni - 508 499 561
 508 499 483
Asystent rodziny Patrycja Bielej - 508 499 621
gminna Biblioteka Publiczna
Kierownik Krzysztof Górecki - 91 39 10 305

Szkoła Podstawowa im. B. Malinowskiego
Dyrektor Tatiana Olbert - 91 39 10 389
Sekretariat - 91 39 10 380
Przychodnie
NZOZ “Proximus” - 91 39 10 310
Punkt apteczny - 91 39 11 611
Poczta - 91 39 10 323
Parafia pw. NP NMP w Osinie - 91 39 10 386

INFORMATOR LOKALNY - OSINA
RegULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SeROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40

Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)

Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D

Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 

7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia MeTRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZeWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna 
 TeL. 607 310 591 

Nowogard-goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-łobez 7.40
łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZeCIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZeCIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - ReSKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

ReSKO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

gOLCZeWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - gOLCZeWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)

Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55

A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKłAD JAZDY BU SÓW

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15
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tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

żyto, pszenżyto, jęczmień, 
owies, rzepak, łubin, gryka, groch, 

len, kukurydzę oraz słonecznik.

Sami odbieramy, szybka płatność, 
konkurencyjne ceny.

Wapno nawozowe granulowane
w najlepszej cenie na rynku. 

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B

e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl

Skup zbóż: 
91 43 57 720, 602 21 21 25

Transport: 662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

ReKLAMA

III Maraton Szosowy Dookoła Jeziora Miedwie

Startowało 19 kolarzy z gminy Nowogard
W sobotę (12 maja), w gminie Stargard odbył się III Maraton Szosowy Dookoła Jeziora Miedwie. Pośród kilkuset miłośników jazdy na rowerze, nie zabra-
kło licznej 19-osobowej grupy kolarzy z gminy Nowogard. Nasi reprezentanci zaprezentowali się z bardzo dobrej strony, zajmując wysokie lokaty w klasy-
fikacji Open oraz w swoich kategoriach.    

Maraton odbywał się na dwóch 
dystansach: Mini (73 km) oraz 
Mega (146 km). Naszą relację 
rozpoczniemy od tego dłuższe-
go dystansu. Warto wspomnieć, 
że wyścig na poszczególnych dy-
stansach nie odbywał się ze star-
tu wspólnego, a był podzielony 
na grupy startowe, które rusza-
ły do rywalizacji co dwie minuty. 
W wyścigu kategorii rower szoso-
wy najlepszy czas uzyskał Arka-
diusz Pietruszewski reprezentu-
jący LKK Nowogard. Arkadiusz 
Pietruszewski startował w katego-
rii M4, dystans 146 km pokonał z 
czasem 03:16:40,77, przy średniej 
prędkości 39,7 km/h, dzięki cze-
mu zajął 6. miejsce w swojej ka-
tegorii oraz 12. pozycję w Open 
Mężczyzn. Zaledwie o 22 sekun-

dy wolniejszy był Grzegorz Przy-
byłek, który walczył w kategorii 
M3. Wynik 03:17:03,25 pozwolił 
zawodnikowi STC Stargard wy-
walczyć brązowy medal w swojej 
kategorii oraz wysokie 16. miej-
sce w Open Mężczyzn. Dodajmy, 
że Grzegorz Przybyłek uzyskał 
drugi czas pośród swojej drużyny, 
która zajęła w klasyfikacji 4. pozy-
cję. Pośród pań startowała Mał-
gorzata Kubicka, jeżdżąca w bar-
wach NTS Nexelo JF Duet. Mał-
gorzata Kubicka uzyskała wynik 
04:05:38,39, przy średniej pręd-
kości 31,8 km/h. Kolarka z No-
wogardu w kategorii K5 wywal-
czyła 1. miejsce, z kolei w Open 
Kobiet zajęła 3. pozycję. Dodaj-
my, że łącznie (mężczyźni i ko-
biety) na tym dystansie w katego-
rii rower szosowy walczyło 89 za-
wodników, zatem Małgorzata Ku-
bicka wygrała także ze sporą gru-
pą panów. Na dystansie Mega ro-
zegrano także rywalizację katego-
rii rower inny. Bardzo ładnie za-
prezentował się Tadeusz Bure-
wicz, który walczył w kategorii 
wiekowej M5. Kolarz LKK Nowo-
gard uzyskał czas 04:01:56,16 i w 
swojej kategorii wiekowej wywal-
czył srebro, natomiast w Open za-
jął 9. miejsce. Grzegorz Fecak na 
tym dystansie walczył w katego-
rii M4, jego wynik 04:41:56,80 
pozwolił mu wywalczyć 4. miej-
sce w przedziale wiekowym oraz 
14. pozycję w Open. Zdecydo-
wanie najliczniejsza grupa no-

wogardzian walczyła na dystan-
sie Mini (73 km) w kategorii ro-
wer szosowy. Najszybszy pośród 
naszych kolarzy był Łukasz Ja-
nic reprezentujący STC Stargard. 
Kolarz z Nowogardu uzyskał czas 
01:37:21,34, przy średniej prędko-
ści 40,1 km/h, dzięki czemu sta-
nął na najwyższym stopniu po-
dium kategorii M2 oraz zajął bar-
dzo dobre 7. miejsce w Open, po-
śród 266 zawodników (mężczyźni 
i kobiety). Czas Łukasza Janica tak 
jak podczas wyścigu Velo Toruń, 
był najlepszym wynikiem pośród 
kolarzy jego klubu, który w kla-
syfikacji drużynowej wywalczył 
2. miejsce. Wysoko sklasyfikowa-
ny został również Artur Ledzion, 
jeżdżący w barwach Masters Gry-
fice. Nowogardzianin z czasem 

01:41:09,60 zajął 10. miejsce w 
kategorii M4 oraz 40. pozycję w 
Open. W pierwszej setce klasyfi-
kacji Open uplasował się jeszcze 
tylko Marek Szymański, startują-
cy w kategorii M6. Czas 01:50:39, 
dał kolarzowi z Nowogardu 5. lo-
katę w swojej kategorii wiekowej 
oraz 96. miejsce w Open. Pośród 
pań medal wywalczyła Anna Urt-
nowska, która startowała w ka-
tegorii K2. Zawodniczka Cubi-
ca Racing Team uzyskała czas 
02:03:07,77 i wywalczyła srebrny 
krążek w swoim przedziale wieko-
wym oraz 8. miejsce w Open ko-
biet. Dla Anny Urtnowskiej był 
to wyjątkowy wyścig, gdyż po raz 

pierwszy od koszmarnego wypad-
ku jej męża Michała Urtnowskie-
go, para znów mogła wystarto-
wać na tych samych zawodach. – 
Podsumowując sobotni wyścig je-
stem zadowolona z mojego debiu-
tu na szosie, jest to całkiem inne 
doświadczenie niż zawody MTB. 
Dodatkowo cieszy mnie fakt, że po 
3 latach razem z Michałem mo-
gliśmy wystartować w wyścigu. 
Bo od czasu wypadku to albo Mi-
chał, albo ja, byliśmy dla siebie ki-
bicami – mówi Anna Urtnowska. 
Organizatorzy wyścigu zapewni-
li także możliwość startu dla ko-
larzy w kategorii Handbike. Do 
zmagań przystąpił nowogardzia-
nin Michał Urtnowski oraz za-
wodnik ze Stargardu. Nasz repre-
zentant był szybszy od zawodnika 

KSI Start Szczecin o nieco ponad 
32 minuty! Z czasem 02:13:55,33 
Michał Urtnowski pokonał 73 km 
na 1. miejscu. Wracając do wyści-
gu Mini – rower szosowy, to pozo-
stali nowogardzcy kolarze zajmo-
wali następujące pozycje: Alek-
sy Wierzchoń – 19. miejsce w kat. 
M5 oraz 134. miejsce w Open, 
Arek Czerkas – 53. miejsce w kat. 
M4 oraz 149. miejsce w Open, Ja-
kub Jaszcz – 15. miejsce w kat. 
M2 oraz 162. miejsce w Open, 
Marlena Mikołajczyk – 8. miej-
sce w kat. K3 oraz 18. miejsce w 
Open. Na koniec pozostało jesz-
cze podsumowanie wyścigu Mini 
– rower inny. Dwa medale wywal-

czył Sławomir Lipiński, który uzy-
skał czas 01:46:31,81, przy śred-

niej prędkości 36,6 km/h. Sławo-
mir Lipiński wywalczył srebrny 
krążek w kategorii wiekowej M4 
oraz brąz w Open mężczyzn. Do-
brze wypadł także Janusz Pietru-
szewski startujący w kategorii M6. 
Kolarz LKK Nowogard pokonał 
73 km z wynikiem 01:57:06,34 i 
cieszył się ze zwycięstwa w swo-
im przedziale wiekowym oraz wy-
sokiego 8. miejsca w Open. Miej-
scowość Warnkowo reprezento-
wał Paweł Dobrzański, który w 
kategorii M3 uplasował się na 10. 
miejscu, a w Open zajął 39. pozy-
cję. Na 24. miejscu w kategorii M3 
wyścig zakończył Grzegorz Ko-
per, z kolei Iwona Pietruszewska 
wywalczyła 1. miejsce w kategorii 
K6. Wszystkim naszym reprezen-
tantom gratulujemy startów oraz 
życzymy jeszcze lepszych wyni-
ków przy okazji kolejnych wyści-
gów. 

KR 

Grzegorz Przybyłek stanął na najniż-
szym stopniu podium kategorii M3 na 
dystansie 146 km

Anna Urtnowska wywalczyła 2. miejsce w kategorii K2

Janusz Pietruszewski był najszybszym 
kolarzem w kategorii M6 - rower inny

Michał Urtnowski ze świetnym czasem zwyciężył w kategorii Handbike na dystan-
sie 73 km



POLSKI 
WYDAWCA
Dom Judy sp. z o.o.

Dominikana, Kuba, Chiny, Indie
Wyspy Kanaryjskie, Cypr, Włochy, 

Grecja, Maroko, Bułgaria, Chorwacja 

Fatima 
23.06 - 8.07.2018

SINBAD - codziennie z Nowogardu
Bilety na przejazdy zagraniczne

Tych drzew miało tu nie być  •  Goleniów chce „odzyskać” powiat

reklama reklama

Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

Piątek 
25 maja 2018 r. 
Nr 40 (2668)
nakład 3000 
Rok XXV   ISSN 1897-2640 

Cena 2,00 zł 
(w tym 5% VAT)

Firma z branży rolnej  Sprzedaż 
nawozów

Kontakt: 600 374 274

1. ASL- 80 kg N i 90 kg S 
    (zamiennik RSM)
- cena 110 zł za tonę w Redle
- cena 130 zł za tonę z dowozem 
   do 30 km od Redła
- 1,38 zł za 1 kg azotu - najtańszy azot 
  na rynku !! (1 kg azotu z dowozem 1,63 zł)
2. AHSL-180 kg N i 60 kg S 
  (zamiennik RSM)
- cena 415 zł za tonę w Redle
- cena 435 zł za tonę z dowozem 
  do 30 km od Redła
3. Humus (zamiennik obornika):
- cena 45 zł z dostawą
- około 9 kg N, 7 kg P, 4 kg K
- ph-9 * Wszystkie podane ceny są cenami netto

4. Humus słomiany 
  (zamiennik obornika):
- cena 33 zł za tonę z dostawą
- około 6 kg N, 3 kg P, 7 kg K
- ph-9
5. Obornik bydlęcy:
-cena 45 zł z dostawą
6. NPK Garrest 
    (zamiennik gnojowicy):
- cena 30 zł z usługą rozlewania 
  do 10 km od Redła (możliwość 
   rozlewania w dalszych 
   lokalizacjach)
- około 6 kg N, 3 kg P, 3 Kg K

Firma z branży rolnej  

Usługi rolnicze

Kontakt: 600 374 274
* Wszystkie podane ceny są cenami netto

1. Opryskiwacz:
   - cena 55-50 zł za hektar (jednorazowy przejazd)
2. Kultywator:
   - cena 240-245 zł za hektar
3. Rozrzutnik razem z ładowarką - obornik/humus:
  - 5-8 ton- 85-80 zł za hektar
  - 10 ton- 105-100 zł za hektar
  - 15 ton- 155-150 zł za hektar 
  - 20 ton- 205-200 zł za hektar
4. Rozrzutnik razem z ładowarką - wapno:
  - do 5 ton- 85-80 zł za hektar

m
a
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tel. 91 392 14 67
kom. 695 264 677

Nowogard, ul. 3 Maja 46 • www.nowodental.pl

sedacja gazem rozweselającym
stomatologia mikroskopowa

Kompleksowe leczenie dentystyczne
oferują w Klinice Nowo-Dental lekarze specjaliści:

stomatolog dziecięcy, periodontolog, chirurg,
stomatolodzy ogólni, implantolog

WIOSENNA PROMOCJA NA WYBIELANIE ZĘBÓW
ortodoncja, implanty
nowoczesna protetyka

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

Jesteś zainteresowany? Masz pytania?
Wyślij mailem na adres: kawszyn@mojatoyotaplus.pl
swoje CV lub dostarcz osobiście na adres: ul. 3 Maja 27B, 

72-200 Nowogard, SALON TOYOTY, tel. 501 374 789, 91 392 57 00 

Komis TOYOTA KOZŁOWSKI oddział w Nowogardzie

ZATRUDNI
- samodzielną księgową

- doradcę blacharsko-lakierniczego
- pracownika gospodarczego

- sprzedawcę samochodów używanych

zatrudni kierowców 
kat C+E 

w ruchu międzynarodowym, w systemie 2/1

Kontakt: +48 784 490 435

Zatrudnię 
panią do biura. 

509 528 688

ODWOŁaNe
BeZPŁaTNe POraDY 

PraWNe
w piątek 25.05.br

Następne 1.06.2018

W końcu dosyć tej zabawy

Wojewoda unieważnił 
zarządzenie burmistrza

Zmarł Edward 
Paszkiewicz

Nie ma chętnych 
na budowanie 
ścieżki s. 3

s. 5 s. 7
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W skrócie

Śmigiel Ryszard

ŚR

KOMPLEKSOWE  USŁUGI
& ŚMIGIEL

Zakład Kamieniarski
- Nagrobki - Grobowce - Parapety - Schody

Kwiaciarnia
- Znicze - Kwiaty - Wiązanki - Wieńce

Tel. 601 595 069, 91 392 18 14
     e-mail: puhp.smigiel@wp.pl
   www.kamieniarstwo-smigiel.pl

Korzystając z naszych usług pogrzebowych zyskasz
-10%  RABATU  NA  USŁUGI  KAMIENIARSKIE

UL. CMENTARNA 3,  72-200 NOWOGARD

       Usługi Pogrzebowe 
        Grzegorz Śmigiel
- Trumny - Urny - Ekshumacje - Przewozy
         Obudowy - Krzyże - Tabliczki

Kontakt całodobowy: 693 230 190
      e-mail: memoris.zp@o2.pl
            www.memoris.eu

reklama

Ostatnie egzemplarze 
I wydania! 
"VII wieków 
Nowogardu"  
Przekrojowa historia miasta
 autorstwa Jana kopycińskiego  
 Do nabycia w Redakcji 

Dziennika Nowogardzkiego - cena 50 zł

masz problem, 
lub byłeś 

świadkiem  
ważnego 

wydarzenia?
Skontaktuj się  

z naszą redakcją!

513 088 309,  
91 392 21 65

24.05 - kolejne czyszczenie rur regularnie wybijających w pobliżu 
„Okrąglaka".

Ulica Zielona

Jednostronny zakaz postoju  
i zatrzymywania się

Zgodnie z wcześniejszymi za-
powiedziami wprowadzono za-
kaz parkowania po jednej stro-

nie ulicy Zielonej, na odcin-
ku między 3 Maja a placem ma-
newrowym koło Przystani. Za-

trzymać się i stać będziemy mo-
gli tylko po prawej stronie jezd-
ni, jadąc w dół w stronę jeziora. 

W czwartek rano miała miejsce stłuczka dwóch pojazdów na świa-
tłach w pobliżu Przychodni przy Kościuszki. Uczestnicy prawdopodob-
nie nie wzywali Policji, ponieważ już po kilku minutach w miejscu zda-
rzenia nikogo nie było - pozostały tylko ślady w postaci potłuczonego 
szkła i elementów karoserii z tworzywa. Na tym skrzyżowaniu, mimo sy-
gnalizacji świetlnej, często dochodzi do kolizji. Może trzeba tu coś po-
prawić?

Lądowanie śmigłowca sanitarnego to w ostatnim czasie w Nowogar-
dzie wydarzenie prawie codzienne. We wtorek śmigłowiec transporto-
wał starszą kobietę, która zasłabła w swoim domu. Przedtem trwała pra-
wie godzinna reanimacja chorej. 

Czytelnicy pytają

Dlaczego komunikacja miejska 
nie jeździ ul. Żeromskiego?
Remont ul. Żeromskiego już się zakończył, ale autobus komunikacji miejskiej nie jeździ 
już tą ulicą tak, jak było dotychczas. Dlaczego? - pyta nasz Czytelnik- skoro na Żeromskie-
go był przystanek?

Z tym pytaniem zwróciliśmy się do prze-
woźnika obsługującego miejską linię auto-
busową. Kierowca nie może wjeżdżać auto-
busem na ulicę Żeromskiego - mówi nam p. 
Adam Fedeńczak - ponieważ u jej wlotu od 
księcia Poniatowskiego ustawiono znak za-
kazu wjazdu pojazdów powyżej 5 t. Autobus 
jedzie więc do ronda Sybiraków potem za-
trzymuje się na poboczu na wysokości wylo-
tu Żeromskiego za sklepem „Ela” p. Hornia-
ka. Mamy nadzieję, że sytuacja ta jest przej-
ściowa, ponieważ zwróciliśmy się do urzędu, 
aby ograniczenie wjazdu nie dotyczyło auto-
busu komunikacji miejskiej. Obiecano nam, 
że stosowna tabliczka pojawi się pod zna-
kiem w ciągu kilku dni, wtedy wszystko wróci 
do poprzedniego stanu rzeczy – kończy wła-
ściciel nowogardzkiej znanej firmy przewo-
zowej. sm

Przed południem pracownicy montowali odpowiednie znaki 
drogowe

Tak było po południu - nowa regulacja ruchu, której wielu nie 
zauważyło



25-28.05.2018 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

3

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reklama

reklama

reklama

reklama

11 kg, 33 kg 
z propan butanem, 

propanem 
a także do zasilania 
wózków widłowych.

Zapraszamy 
do stałej współpracy 

tel. 606 930 398
 www.gazak.pl 

Wymiana butli

Auto naprawa
ul. Wojska Polskiego 13 

Tel. 662 091 018 
505 43 23 46

WYNaJmĘ  
HalĘ 

+ ZAPLECZE 155m2 
Tel. 600 954 709 

Zatrudnię kierowcę  
do rozwożenia posiłków 

(najlepiej emeryt). 

Tel. 601 58 40 56

letnia promocja
Ciekawe gratisy!

Czy przyjdzie nam za to słono zapłacić? 

Nie ma chętnych na budowanie ścieżki 
Nie ma chętnych na budowę ścieżki rowerowej wokół jeziora. Do ogłoszonego przez gminę przetargu nie zgłosił się żaden oferent. Jeśli gmina nie wyko-
na inwestycji w terminie, może grozić jej zwrot dotacji i słone kary. 

W dniu 16 kwietnia br. (po-
niedziałek), Zarząd Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego 
przyznał Gminie Nowogard do-
finansowanie inwestycji pn. Bu-
dowa ścieżki rekreacyjnej do-
okoła Jeziora Nowogardzkiego 
w wysokości 2.807.115 zł. Krót-
ko po tym rada Miejska zgodzi-
ła się zabezpieczyć 15% wkła-
du własnego, aby gmina mogła 
ogłosić przetarg na realizację za-
dania. Przetarg ogłoszono 24 
kwietnia, co też odtrąbiono na 
stronie miasta. Niestety, do prze-
targu nie stanął żaden oferent. 
Gmina musiała postępowanie 
unieważnić. Wczoraj tj. czwar-
tek 24 maja, ogłoszono drugi 
przetarg na to zadanie. Tym ra-
zem czas na złożenie ofert dano 
do 11 czerwca. 

Przed takim scenariuszem 
przestrzegali w czasie kwietnio-
wej sesji radni, dopytując, czy 
gmina zdąży wykonać inwesty-
cję i wykorzystać dotację. Pod-
kreślali, że w ostatnich miesią-
cach przetargi na dużo mniejsze 
roboty trzeba było unieważniać 
właśnie z powodu braku ofert. 
Burmistrz R. Czapla przekony-
wał, że choć ryzyko istnieje za-
wsze, gmina zrobi wszystko, aby 

na czas uwinąć się z budową. A 
ten czas jest tu kluczowy. Gmi-
na Nowogard przyjmując od za-
rządu województwa prawie 3 
mln dotację, zobowiązała się, że 
wybuduje ścieżkę do końca paź-
dziernika tego roku.  W innym 
razie grozić gminie może nie tyl-
ko zwrot przyznanego dofinan-
sowania, ale i odsetki od niedo-
trzymania porozumienia– przy-
znaje nam biuro prasowe Urzę-
du Marszałkowskiego,  

- Zarząd Województwa Za-
chodniopomorskiego przyznał 
16 kwietnia 2018 roku Gminie 
Nowogard wsparcie na wykona-
nie szlaku przyrodniczo-dydak-
tycznego obejmującego rozbudo-
wę ścieżki rowerowej wokół Je-
ziora Nowogardzkiego. Dofinan-
sowanie wyniesie ponad 2,8 mln 
zł. Inwestycja, której koszt osza-
cowano na 3,3 mln zł, ma za-
kończyć się najpóźniej do 31 paź-
dziernika br. Umowa o wspar-
cie nowogardzkiej inwestycji jest 
w trakcie przygotowywania i nie 
została jeszcze zawarta. Naru-
szenie zapisów planowanego do 
podpisania porozumienia, rów-
nież w przypadku niezakończe-
nia przedsięwzięcia we wskaza-
nym we wniosku terminie, skut-

kować będzie zobowiązaniem 
beneficjenta do zwrotu środków 
wraz z odsetkami – czytamy w 

odpowiedzi, jaką otrzymaliśmy 
z biura prasowego Marszałka. 

Ile mogą wynieść wspomniane 
odsetki- jak wylicza dla nas spe-
cjalista z branży pozyskiwania i 
rozliczania funduszy zewnętrz-
nych – w przypadku tej inwesty-
cji to mowa nawet o kwocie ok. 
300 tys. zł. Taki scenariusz jest 
niestety daleko prawdopodobny. 

Z rozmów, jakie DN przeprowa-
dził z firmami budowlanymi wy-
nika, że trudno będzie znaleźć 
chętnych, którzy podejmą się wy-
budowania ścieżki. Głównym po-
wodem jest sam teren, przez któ-
ry inwestycja ma przebiegać- to 
głównie podmokłe i przerośnię-
te korzeniami miejsca. Na wy-
konawców może, zatem czyhać 
sporo niespodzianek, które mogą 
opóźniać inwestycję - nikt nie 
będzie chciał jednak ryzykować 
płacenia kar od umowy w mo-
mencie, gdy niemożliwe będzie 
wywiązanie się z harmonogramu 
budowy. Do tego jeszcze gmina 

ogłasza przetarg w momencie, 
gdy większość firm drogowych 
jest zaangażowana w inne zada-
nia- trwa, bowiem w pełni sezon 
budowy dróg, nie mówiąc już o 
trwającej budowie trasy szybkie-
go ruchu S6, przy której wiele 
firm zaangażowanych jest w pra-
ce podwykonawcze. 

Marcin Simiński 

Nikt nie chce podjąć się budowy takiej pięknej ścieżki UM Nowogard

Fragment istniejącej ścieżki, na wysokości ul. Kilińskiego



Nr 40 (2668)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

4

www.dzienniknowogardzki.pl

Goleniów chce odzyskać” powiat 

1. W Goleniowie lokalni polity-
cy powiatowi szykują się do 
rozgrywki o „geograficznym” 
charakterze. Mają wyraźnie 
tam nadzieję, że nadchodzące 
wybory samorządowe w swo-
jej powiatowej odsłonie, przy-
niosą zmiany, które pozwolą 
„ przegonić” z władz powiatu 
licznych tam obecnie nowo-
gardzian, czy osób pochodzą-
cych z Nowogardu. 

2.   O tych wojowniczych na-
strojach w goleniowskiej 
części naszego wspólne-
go teoretycznie powiatu 
świadczą słowa, które czyta-
my w zamieszczonym w in-
ternetowej odsłonie GG, fe-
lietonie dotyczącym obję-
cia swojej funkcji przez no-
wego prezesa spółki zarzą-
dzającej szpitalem w Gole-
niowie- … już za kilka mie-
sięcy konfiguracja politycz-
na może ulec znaczącej re-
konstrukcji, natury nie tyl-
ko politycznej, ale i geogra-
ficznej… - pisze dziennikarz 
GG Palica. 

3.  Przypomnijmy, że w tej ka-
dencji funkcję przewodni-
czącego Rady Powiatu pełni 
mieszkający w Nowogardzie 
Kazimierz Ziemba, a funkcję 
starosty pochodzący z No-
wogardu Tomasz Kulinicz.  
Na dodatek funkcję niefor-
malnego wicestarosty (fak-
tycznie etatowego członka 
zarządu) pełni mieszkaniec 
Nowogardu Andrzej Siwy.  
Prawdopodobnie to jest 
przyczyną mobilizacji gole-
niowskiego establishmentu, 
aby już nigdy nie powtórzył 
się nowogardzki „nadmiar” 
w powiatowej ekipie zarzą-
dzającej.  W Goleniowie bo-
wiem dominuje myślenie, że 
powiat to my a reszta to pro-
wincja.

4.   Konsekwencje takiego my-
ślenia niestety nie sprowa-

dzają się tylko do popra-
wienia nastroju, czy ego go-
leniowskim politykom, ale 
mają dla reszty poważne 
skutki praktyczne, w tym fi-
nansowe. Sprawdza się to 
najbardziej w powiatowych 
nakładach na lecznictwo 
szpitalne, które to w cało-
ści konsumuje jedynie gole-
niowski szpital, a są to kwo-
ty ogromne- w ostatnich kil-
ku latach wyniosły około 30 
mln złotych! 

5.  Niestety, ze względu na sta-
tystyczny udział w manda-
tach możliwych do zdobycia 
w wyborach do Rady Powia-
tu, goleniowskie „rugi no-
wogardzkich chłopów” (wy-
mienione wyżej osoby funk-
cyjne pochodzą z PSL) mogą 
się jesienią powieść. Jeśli tak 
się stanie to jeszcze raz oka-
że się, że tylko formalne 
trwałe zmiany relacji we-
wnątrz powiatowych a nie 
doraźne wyborcze rozstrzy-
gnięcia, mogą gwarantować 
zachowanie stałej równo-
wagi pomiędzy poszczegól-
nymi gminami tworzącymi 
powiat.

6. O takie trwałe zmiany for-
malne możliwe w aktualnym 
stanie prawnym zabiega-
ło jeszcze w poprzedniej ka-
dencji nowogardzkie Stowa-
rzyszenie Partnerstwo i Roz-
wój, którego przewodniczą-
cy i założyciel Paweł Słomski 
(brat przewodniczącego no-
wogardzkiej Rady Miejskiej, 
Piotra Słomskiego) sformu-
łował postulat zmiany na-
zwy powiatu na powiat gole-
niowsko nowogardzki. Skut-
kiem takiej zmiany byłaby 
nie tylko kosmetyka nazew-
nicza, ale otwarcie praktycz-
nych możliwości realiza-
cji szeregu innych posunięć 
prowadzących w efekcie do 
słusznej dyslokacji zarówno 
sposobu podejmowania de-
cyzji, załatwiania spraw, jak 
i zwłaszcza kierunków wy-
datkowania środków powia-
tu.  Nie wspominamy już o 
trudnych do oszacowania 
pozytywach wynikających 
z uruchomienia potencjału 
energii społecznej, zamro-
żonego dzisiaj w wyniku ist-
nienia utrwalonych admini-

stracyjnie historycznych ba-
rier socjologicznych i men-
talnych. 

7.   Niestety ta zmiana nazwy 
powiatu wszczęta przez sto-
warzyszenie Partnerstwo i 
Rozwój na kolejnych eta-
pach ustawowej procedury 
zależnych już formalnie od 
nowogardzkich władz gmin-
nych, była przez te ostatnie 
prowadzona bez niezbędne-
go w takich sprawach zapa-
łu i zaangażowania.  Mimo 
wsparcia projektu przez 
około 5 tys. mieszkańców 
nie dołożono żadnych sta-
rań, aby pozyskać pozytyw-
ne opinie pozostałych gmin 
w powiecie. Sprawy nie uda-
ło się uruchomić więc w po-
przedniej kadencji.

8.  Nie udało się jej także uru-
chomić w tej kadencji inną 
ścieżką formalną, czyli po-
przez wniosek powiatu.  Nie 
udało się dlatego, że wybra-
ni nowogardzcy radni po-
wiatowi nie podjęli w tema-
cie inicjatywy mimo, że nie-
którzy z nich zwłaszcza rad-
ni SLD, wpisali kontynu-
ację inicjatywy PiR do swo-
jego programu. Wynika w 
takim razie, że uczynili to 
tylko z powodu popularno-
ści postulatu zmiany nazwy 
powiatu wśród nowogardz-
kich wyborców, nie zrobili 
bowiem, jak już ich wybra-
no w trakcie kadencji nic w 
tym temacie. 

9. Dzisiaj nowogardzkie wpły-
wy w goleniowskim powie-
cie zależne są nie od nasze-
go potencjału i wkładu do 
powiatowej wspólnoty sa-
morządowej tylko od doraź-
nych konfiguracji politycz-
no- personalnych.  A mogło 
być w dość szerokim zakre-
sie zupełnie inaczej, gdyby 
zrealizowano wspomnianą 
wyżej inicjatywę PiR. Wo-
jownicze pohukiwania do-
chodzące z Goleniowa w 
związku z wyborami samo-
rządowymi i zapowiadające 
zmiany „geograficzne” tyl-
ko potwierdzają, że myśle-
nie kategoriami ogólno-po-
wiatowymi, to w Golenio-
wie nieznana kategoria inte-
lektualna.

Marek Słomski 

Czytelnicy nadal alarmują 

Kiedy wróci woda 
na działkach?
Wracamy do tematu braku wody, z jaką boryka się prawie 300 
działkowców posiadających swoje ogrody przy ul. Zamkowej. 
Jak już informowaliśmy, Zarząd Rodzinnych Ogrodów Dział-
kowych postanowił po kilku awariach wodociągu zamknąć 
dopływ wody, uznając, że nie ma sensu jego dalsze „łatanie”. 
Potrzebna jest nowa rura, za którą zapłacić mają po części 
działkowcy- ci nie są jednak z tego powodu zadowoleni. 

W ostatnich dniach redak-
cja DN odbierała telefony i listy 
od oburzonych tą sytuacją dział-
kowców. 

Nie rozumiem, dlaczego Za-
rząd czeka i nie podejmuje dzia-
łań, aby problem rozwiązać. Je-
dyne co tu próbuje się, to włożyć 
rękę do naszych portfeli - pytanie 
tylko dlaczego? Przecież płacimy 
za działki co rok, a w kwocie tej 
są też pieniądze na inwestycje – 
komentuje sprawę jedna z dział-
kowiczek, posiadających ogród 
przy ul. Zamkowej. 

A oto list, który w tej samej 
sprawie otrzymaliśmy kilka dni 
temu: 

„Szanowna redakcjo, piszę do 
Was, abyście przyjrzeli się spra-
wie wody a raczej jej braku na 
działkach przy ul. Zamkowej. 
W zeszłym roku (2017), ogro-
dy nawiedziły awarie wodocią-
gów. Notoryczne braki w do-
starczaniu wody. Z początkiem 
nowego 2018 roku otrzymali-
śmy rachunki z pokryciem utra-
ty wody za rok 2017. Jednak w 
dalszym ciągu nie mamy dostę-
pu do wody. Zarząd domaga się 
od nas składek w wysokości 250 
zł, i nie jest to kwota ostateczna. 
Prawdopodobnie nasza gmina 
dała na ten cel 20 tys., i powiat 
5 tys. Chodzą pogłoski, że i tak 
zostaniemy bez wody”

Przypomnijmy, że jeszcze w 
zeszłym roku podjęto decyzję o 
zakręceniu wodociągu biegną-
cego na terenie ogrodów przy 
Zamkowej. W ciągu kilku awa-
rii w ziemię wyciekło bowiem 
prawie 2 400 m3, za co zapła-

cić musieli solidarnie wszyscy 
działkowcy. Zarząd ROD uznał, 
że dalsze naprawianie przeszło 
30 -letniego wodociągu nie ma 
sensu. Podjęto decyzję o jego 
wymianie. Niestety ze wstępnych 
wyliczeń wyszło, że potrzeba na 
to ok. 80 tys. zł. A tyle na kon-
cie działkowcy nie mają – twier-
dzi prezes ROD Ryszard Wajk. 
Dlatego zwrócono się o wspar-
cie do gminy – na wniosek za-
rządu ROD Rada Miasta przy-
znała pomoc w kwocie 20 tys. zł. 
ROD może też liczyć na drob-
ną pomoc z Zarządu Okręgu w 
Szczecinie – 5 tys. zł. Skąd na-
zbierać resztę? Prezes R. Wajk 
nie ukrywa, że na razie nie ma 
na to pomysłu. 

Oczekuje, że część pieniędzy 
wpłacą działkowcy. - Dopóki 
działkowcy nie wpłacą ustalonej 
kwoty (250 zł za jedną działkę - 
dop. red.) trudno cokolwiek pla-
nować. Gmina też chce przeka-
zać pieniądze dopiero, kiedy bę-
dziemy gotowi do inwestycji i bę-
dziemy mieli fachowy kosztorys. 
Jestem tą sytuacją zdruzgotany 
– przyznaje R. Wajk i dodaje: - 
28 maja mamy Zarząd, mam na-
dzieję, że uda nam się wypraco-
wać jakiś pomysł na to, aby roz-
wiązać ten problem. 

Na razie sytuacja jest taka, że 
prawie 300 ogrodów przy Zam-
kowej jest bez wody. Pogoda ra-
czej w tym nie pomaga- od daw-
na nie padało. Uprawy wysycha-
ją, a działkowcy na żadne od-
szkodowania z tego tytułu liczyć 
nie mogą. 

MS

Nasz felieton
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W końcu dosyć tej zabawy

Wojewoda unieważnił zarządzenie 
burmistrza w sprawie pomnika
W tym tygodniu Wojewoda Zachodniopomorski stwierdził nieważność zarządzenia bur-
mistrza o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie pomnika przy pl. Wolno-
ści. W uzasadnieniu wojewoda jednoznacznie stwierdza, że los pomnika jest przesądzony a 
burmistrz był zobligowany do jego usunięcia z przestrzeni publicznej w ustawowym termi-
nie do 31 marca 2018 roku.

Na podstawie art. 91 ust. l 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym… stwier-
dzam nieważność zarządzenia 
nr 438/2018 Burmistrza Nowo-
gardu z dnia 18 kwietnia 2018 r. 
w sprawie przeprowadzenia kon-
sultacji społecznych dotyczących 
Pomnika „Kombatantom Rze-
czypospolitej Polskiej“ znajdują-
cego się przy Placu Wolności w 
Nowogardzie- czytamy w sen-
tencji decyzji administracyjnej 
wojewody której tekst w środę 
dotarł do naszej redakcji.

Przypomnienie
W listopadzie 2017 w związ-

ku z ustawą o zakazie propago-
wania komunizmu lub innego 
ustroju totalitarnego przez na-
zwy jednostek organizacyjnych, 
jednostek pomocniczych gminy, 

budowli, obiektów i urządzeń 
użyteczności publicznej oraz 
pomniki, Rada Miejska w No-
wogardzie podjęła uchwałę zo-
bowiązującą burmistrza do usu-
nięcia pomnika przy pl.Wolno-
ści, jako obiektu objętego pena-
lizacją w/w ustawy. Rada Miej-
ska podjęła tę decyzję po zasię-
gnięciu przez przewodniczące-
go Rady Piotra Słomskiego opi-
nii IPN, czyli opinii organu usta-
wowo uprawnionego do doko-
nywania kwalifikacji obiektów 
do usunięcia zgodnie z tą usta-
wą. Niestety burmistrz uchwa-
ły Rady Miejskiej nie tylko nie 
wykonywał, ale jeszcze wymy-
ślił sobie, zupełne w tej sytu-
acji pozaprawne, działanie czyli 
tzw. konsultacje społeczne, które 
zresztą realizuje od kilkunastu 

dni wydając na to gminne środ-
ki. Zarządzenie burmistrza zo-
stało zaskarżone do wojewody 
przez jednego z mieszkańców, z 
wnioskiem, aby uchylił to zarzą-
dzenie, korzystając z przysługu-
jących mu kompetencji nadzor-
czych nad organami samorządu 
w zakresie zgodności działań sa-
morządu z obowiązującym pra-
wem. Decyzja wojewody unie-
ważniająca zarządzenie burmi-
strza w tej sprawie została opu-
blikowana w tym tygodniu.

Ogłosili przetarg na remont SP 2 

Szkoła ma szansę na nowe oblicze 
Gmina ogłosiła przetarg na wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Nowogardzie. 

Przedmiotem zamówienia 
oprócz docieplenia i remontu 
ścian obiektu jest likwidacja ba-
rier architektonicznych poprzez 
dobudowę podjazdu dla osób 
niepełnosprawnych, wykonanie 
zewnętrznej izolacji ścian fun-
damentowych, remont schodów 
zewnętrznych, remont wszyst-
kich naświetleń pomieszczeń 
piwnicznych, częściową wymia-
nę ogrodzenia.

Na wszystkie te prace w bu-
dżecie radni zabezpieczyli 1 
mln 260 tys. zł.  Przetarg ogło-
szono 17 maja, a termin skła-
dania ofert przez zainteresowa-
nych wykonawców wyznaczono 
na dzień 4 czerwca. 

Przypomnijmy, że kwestia re-
montu elewacji szkoły prze-
wijała się jeszcze za poprzed-
nich kadencji rad miasta. Mimo 
tego z budżetu inwestycja ta za-
wsze ostatecznie była ściągana, 
na wniosek burmistrza. Teraz 
wydaje się, że szkoła doczeka 
się już modernizacji, a jej obli-
cze przestanie „straszyć”, wokół 

dawno już wyremontowanych 
bloków spółdzielczych, który-
mi jest otoczona. Warunek jest 
jeden -musi się znaleźć chętny 
wykonawca. To może być trud-
ne, jak wiadomo w ostatnim 
czasie zainteresowanie firm bu-
dowlanych udziałem w przetar-
gach publicznych organizowa-
nych przez gminę jest niewiel-
kie. Wpływa na to choćby dobra 
koniunktura budowalna, a co za 
tym idzie firmy nie są zaintere-
sowane zleceniami dającymi fi-
nalnie małe możliwości zysko-
we. 

Dodajmy tylko, że przed kil-

koma laty budynek SP nr 2 prze-
szedł już gruntowny remont. 
Dotyczył on pierwszego i dru-
giego piętra. 

Oprócz konieczności wykona-
nia termomodernizacji, SP 2 bo-
ryka się jeszcze z jednym pro-
blem- szkoła, do której od wrze-
śnia będzie uczęszczać ok. 350 
uczniów, posiada za małą salę 
gimnastyczną. Sporo do życze-
nia wymaga także otoczenie pla-
cówki, mimo ogromnego poten-
cjału, choćby ze względy na po-
łożenie – wokół spore osiedla 
mieszkaniowe. 

MS

SP 2 od dawna wymaga poważnego remontu

Wojewoda nie miał 
wątpliwości

Wojewoda w uzasadnieniu 
swojej decyzji pisze m. in.: Kwe-
stia pozostawienia pomnika (a to 
jest przedmiotem tzw. konsulta-
cji-dop red) staje się bezprzed-
miotowa, bowiem Burmistrz do 
jego usunięcia został zobligowa-
ny przez Radę, a jego kompeten-
cja ograniczona jest jedynie do 
zdecydowania w jakim terminie 
wykona zapisy uchwały… woje-
woda zauważa ponadto w dal-
szym ciągu uzasadnienia: na 
mocy przepisów ustawy o zaka-
zie propagowania komunizmu 
lub innego ustroju totalitarne-
go przez nazwy jednostek orga-
nizacyjnych, jednostek pomoc-
niczych gminy, budowli, obiek-
tów i urządzeń użyteczności pu-
blicznej oraz pomniki, Burmistrz 
Nowogardu zobligowany był do 
usunięcia pomnika „Kombatan-
tom Rzeczypospolitej Polskiej“ w 
terminie wskazanym w cyt. usta-
wie, tj. do dnia 31 marca 2018 
r. W kolejnej części uzasadnie-
nia Wojewoda zarzuca burmi-
strzowi także popełnienie szere-
gu błędów formalnych w związ-
ku z unieważnionym zarządze-
niem, o konsultacjach w spra-
wie pomnika. Na zakończenie 
Wojewoda stwierdza: Mając na 

uwadze przedstawioną powy-
żej argumentację, zarządzenie nr 
438/2018 w sprawie przeprowa-
dzenia konsultacji społecznych 
dotyczących Pomnika „Komba-
tantom Rzeczypospolitej Polskiej“ 
znajdującego się przy Placu Wol-
ności w Nowogardzie, uznać na-
leży za sprzeczne z art. 30 ust. l 
ustawy o samorządzie gminnym 
oraz §3 ust. 2 pkt 4 uchwały Nr 
XX/184/12 Rady Miejskiej w No-
wogardzie z dnia 30 październi-
ka 2012 r. w sprawie zasad i try-
bu przeprowadzania konsultacji 
z mieszkańcami gminy, dlatego 
też, stwierdzenie jego nieważno-
ści jest konieczne i w pełni uza-
sadnione.

resume
To tyle i aż tyle. Pomnik, jak 

od dawna piszemy w DN pod-
lega penalizacji bezwzględnej 
a „cyrki” uprawiane również w 
tej sprawie przez burmistrza nie 
tylko narażają na szwank w ze-
wnętrznym odbiorze dobre imię 
gminy Nowogard i jej mieszkań-
ców, ale także będą nas koszto-
wać niemałe pieniądze – za usu-
nięcie pomnika, które i tak na-
stąpi, a zapłaci kasa Gminna- 
gdyby dokonano tego w ustawo-
wym terminie do 31 marca, za-
płaciłby Skarb Państwa.

sm
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Józef Stelmaszak: lat 70, zmarł 18.05.2018r., pogrzeb odbędzie 
się 25.05.2018 r.,  o godz. 13:00 na cmentarzu w Nowogardzie.

edward Paszkiewicz: lat 74, zmarł 23.05.2018r., pogrzeb odbę-
dzie się 26.05.2018 r., o godz. 13:00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Bronisława Frątczak: lat 88, zmarła 23.05.2018r., pogrzeb odbę-
dzie się 25.05.2018 r., o godz. 15:00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Sławomir Witaszczyk: lat 63, zmarł 22.05.2018r., pogrzeb odbę-
dzie się 26.05.2018 r.,  o godz. 15:00 na cmentarzu w Nowogardzie.
Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

Jedenastu uczniów udało się 
do Galilei, na górę, tam gdzie 
Jezus im polecił. A gdy Go uj-
rzeli, oddali Mu pokłon. Nie-
którzy jednak wątpili. Wtedy 
Jezus podszedł do nich i prze-
mówił tymi słowami: „Dana 
Mi jest wszelka władza w nie-
bie i na ziemi. Idźcie więc i 
nauczajcie wszystkie narody, 
udzielając im chrztu w imię 
Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 
Uczcie je zachowywać wszyst-
ko, co wam przykazałem. A oto 
Ja jestem z wami przez wszyst-
kie dni, aż do skończenia świa-
ta”. (Mt 28, 16-20)

Uczniowie udają się na miej-
sce wskazane im przez Jezusa. 
Wchodzą na górę, bo tak po-
lecił im Pan. Góra w Piśmie 
Świętym jest zawsze miejscem 
szczególnych wydarzeń. Góra 
jest miejscem spotkania z Bo-
giem. Na górze Synaj Moj-
żesz otrzymał kamienne ta-
blice z Bożymi przykazania-
mi. Góra Syjon była górą mo-
dlitwy Żydów. Góra Tabor sta-
ła się Górą Przemienienia Je-
zusa, Góra Kalwaria to na niej 
Syn Boży dokonał dzieła Od-
kupienia. Góra jest szczegól-

nym miejscem obcowania z 
Bogiem. Jan Paweł II powie-
dział tak: wobec piękna gór 
czuję, że On jest i wtedy zaczy-
nam się modlić. Mam być tym, 
który znajdzie i swoją górę, na 
której pragnie przemawiać do 
mnie Pan. Uczniowie udają się 
na miejsce wskazane im przez 
Jezusa. Jest to objaw ich zaufa-
nia względem Niego. Wierzą, 
że pójście za Jezusem jest do-
bre. Są Mu posłuszni. Aposto-
łowie okazują Jezusowi szacu-
nek, czego przejawem jest od-
dany przez nich pokłon, o któ-
rym wspomina ewangelista 
Mateusz: a gdy Go ujrzeli, od-
dali Mu pokłon. Co się dzie-
je, gdy ktoś wyrzuca ze swoje-
go życia Jezusa? Gdy Jezusowi 
nie oddaje się pokłonu to co 
zajmuje należne Mu miejsce? 
Komu, a raczej czemu oddaje 
pokłon współczesny człowiek, 
który odszedł od Boga? Czło-
wiek, który nie chce być Bogu 
posłusznym? Człowiek, któ-
ry nie chce oddawać Bogu na-
leżnej czci i szacunku? Przed 
czym ten współczesny czło-
wiek chyli dziś czoła? Czemu 
oddaje cześć? Bóg w swoim 
prawie mówi wprost: nie bę-
dziesz miał bogów cudzych 
przede Mną! To znaczy, że 
nic nie może być ważniejsze-
go dla Ciebie jak trwanie w re-
lacji ze Mną. Przejawem co-
raz większego zobojętnienia, 
a tak naprawdę braku wiary, 
jest podejście do Najświętsze-
go Sakramentu. Uczniowie, 
gdy ujrzeli Jezusa, oddali Mu 
pokłon. Jakże jest dziś wiele 

przejawów niewiary w żywą 
obecność Chrystusa w komu-
nii świętej. Jakże wielu dziś nie 
wierzy, że w tej białej hostii jest 
żywy i prawdziwy Bóg! Byleja-
kość, która się wkrada w nasze 
życie duchowe jest przejawem 
niewiary. Byle jakie czynienie 
znaku krzyża świętego. Byle 
jakie przyklękanie. Byle jakie 
zachowanie w świątyni. Byle 
jakie skupienie na Eucharystii. 
Obojętność ludzi przechodzą-
cych obok świątyni, w któ-
rych obecny jest przecież Naj-
świętszy Sakrament. Obojęt-
ność ludzka, gdy kapłan idzie 
z komunią świętą do chorych. 
Jako uczeń Chrystusa oddaj 
Mu pokłon. Oddaj Chrystuso-
wi należną cześć. Święty Mate-
usz pisze też o tym, że niektó-
rzy wątpili. Niestety, wątpli-
wości są wpisane w nasze życie 
duchowe. Tym różni się wiara 
od wiedzy. Rozwiązaniem na 
to jest stawianie relacji z Bo-
giem na pierwszym miejscu 
jako priorytet mojej codzien-
ności. Najpierw Bóg, potem 
wszystko inne. Najpierw spo-
tkanie z Jezusem, później ży-
cie po jezusowemu. Najpierw 
spotkanie z Ewangelią, później 
życie ewangeliczne. Współ-
czesne czasy mogą napraw-
dę przerażać. Widzimy zamęt, 
dużo niepokoju, różnych na-
pięć, brak życia według wska-
zań Ewangelii. Gdy widzimy 
życie po swojemu, nie po Bo-
żemu to można stracić wiarę, 
mogą pojawić się wątpliwo-
ści. Może pojawić się pytanie: 
czy świat chyli się już ku upad-
kowi? Czy czasy ostateczne się 
zbliżają? Czy Kościół, który 
ma być ostoją, fundamentem, 
czy nie legnie niedługo w gru-
zach? Otuchą niech będą dla 
nas słowa Jezusa z dzisiejsze-
go fragmentu Ewangelii świę-
tej: Ja jestem z wami przez 
wszystkie dni, aż do skończe-
nia świata. Bóg jest z nami. My 
także wypełnijmy przymierze 
i bądźmy z Bogiem! 

ks. Krystian Dylewski

W Dąbrowie działają
Stowarzyszenie Mieszkańców 

Dąbrowy „DĄB“, jak co roku ko-
rzysta ze środków Europejskie-
go Funduszu Rolnego na Rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w ramach partnerstwa  ze Sto-
warzyszeniem Szanse Bezdro-
ży Gmin Powiatu Goleniow-
skiego realizuje działanie akty-
wizacyjne pn. „Ruch to zdrowie 
– Chcę Być zdrowa“. Działania 
te, to zajęcia ruchowo sportowe 
FITNESS dla grupy mieszka-
nek Sołectwa Dąbrowa Nowo-
gardzka. Zajęcia prowadzonę są 
przez instruktorkę na sali wiej-

skiej w Dąbrowie. Warsztaty ta-
kie organizujemy już kilka lat i 
cieszą się one zainteresowaniem 
Pań. W ramach zajęć przepro-
wadzone będzie 16 godzin zajęć. 
Zajęcia rozpoczęliśmy w dniu 
17 maja 2018r. Życzymy uczest-
niczkom wspaniałej sylwetki i 
kondycji po zakończeniu zajęć.

Prezes Stowarzyszenia
Zbigniew Florkowski

                                                              

   Rada Sołecka oraz Stowa-
rzyszenie Mieszkańców Dąbro-
wy „DĄB“ pozyskało środki z 
Europejskiego Funduszu Roz-
woju Wsi Polskiej w wysokości 
5000,00zł. Środki przeznaczyli-
śmy na wykoanie termoizolacji 
Biblioteki wiejskiej Filii biblio-
teki gminnej. Nasze Sołectwo 
wyremonotwało  budynek po 
byłej OSP i przeniesiona zosta-
ła tam biblioteka wiejska, która 

jest ważnym miejscem w naszej 
wsi. Budynek jest stary i wyma-
ga ocieplenia, więc szukaliśmy 
mozliwości poyskania środków 
i UDAŁO SIĘ!!!

Oczywiście kwota ta jest za 
mała, aby wykonać całe zadanie. 
Z tych środków mam nadzieję, 
że uda się wykonać część termo-
izolacji.

   Sołtys Dąbrowy

Tym razem w NDK 
We wtorek,29 maja o godz. 16:00, zapraszamy do udzia-
łu w debacie: Domy Kultury w regionie. W cieniu „Wiel-
kiego Brata”, organizowanej przez Zamek Książąt Po-
morskich w Szczecinie. 

Podczas wydarzenia dyrek-
torzy domów kultury z woje-
wództwa zachodniopomorskie-
go oraz zainteresowani, rozma-
wiać będą o wizjach, nadziejach 
i problemach związanych z dzia-
łaniem instytucji kultury. Spo-
tkanie prowadzone będzie przez 
dziennikarzy Radia Szczecin: 
Małgorzatę Frymus i Konrada 
Wojtyłę. Wydarzenie objęte jest 
patronatem Kuriera Szczeciń-
skiego oraz Radia Szczecin, od-
będzie się w sali widowiskowej 
Nowogardzkiego Domu Kultu-
ry. Wstęp wolny

Debata odbywa się w ramach 
Zamkowego Forum Kultury, 

które jest przestrzenią dla swo-
bodnego wyrażania opinii oraz 
wymiany doświadczeń przed-
stawicieli szkolnictwa artystycz-
nego, instytucji kultury nasze-
go województwa oraz osób de-
cyzyjnych w sprawach mają-
cych wpływ na finansowanie 
oraz możliwość rozwoju kultury 
na Pomorzu Zachodnim. Swo-
je działania Zamek Książąt Po-
morskich w Szczecinie kieruje, 
w szczególności, do twórców od 
dawna zaangażowanych w dzia-
łania artystyczne oraz tych, któ-
rzy dopiero rozpoczynają swoją 
pracę w obszarze kultury i sztu-
ki.(mk)
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Kino na weekend

CeNY BIleTÓW
a. Normalny: 15 zł
b. Ulgowy: 13 zł- bilet ulgowy przysługuje osobom uczącym się do 25 roku 

życia, po okazaniu legitymacji szkolnej lub studenckiej,
c. Rodzinny: 13 zł - 2 dorosłych + 1 dziecko l 1 dorosły + 2 dzieci l 2 dorosłych + 

2 dzieci (Bilet Rodzinny obowiązuje wyłącznie na filmy familijne i bajki),
d. Zbiorowy: 11 zł - grupa zorganizowana pow. 15 osób 
l zakup biletów - przynajmniej 1 doba przed seansem. 
Uwaga!!! Godziny seansów filmowych mogą ulec zmianie.

kaCZkI Z GĘSIeJ PaCZkI
26.05.2018, godz. 16:00
27.05.2018, godz. 16:00

Duck Duck Goose
91 min., Animacja, Familijny, Ko-

media, Chiny, USA 2018, Od lat: 
B/O

POLSKI DUBBING
Benek jest dumną gęsią, beztro-

skim kawalerem i pozwalającym 
sobie na wszystko lekkoduchem. 
Zdecydowanie woli podnieb-
ne akrobacje i kaskaderskie popi-
sy od ćwiczeń przed czekającą go 
migracją do ciepłych krajów. Pod-
czas jednego z popisowych prze-
lotów Benka coś idzie nie tak i gą-
sior wpada prosto w stado kaczą-
tek. W wyniku wypadku dwa pi-
sklaki zostają oddzielone od resz-
ty swoich braci i sióstr a główny 
bohater ulega kontuzji, która nie 
pozwala mu na wzbicie się w po-
wietrze. Zamiast dalej latać – zmu-
szeni będą człapać. Benek musi te-
raz zadbać o maluchy i wspólnie z 
nimi wyrusza w podróż życia – 
przez malownicze góry, wspania-
łe jeziora, bambusowe lasy i jaski-
nie pełne tajemnic. Dzięki tej przy-

godzie, Benek przekona się o sile 
bezwarunkowej miłości i stanie się 
dla kaczątek najlepszym ojcem na 
całym ptasim świecie.

aVeNGerS: 
WOJNa BeZ GraNIC 
26.05.2018, godz. 18:00
27.05.2018, godz. 18:00

Akcja, Sci-Fi, USA 2018

POLSKI DUBBING
Avengers: Wojna bez granic to 

wydarzenie w historii kina bez 
precedensu. Spektakularne star-
cie na śmierć i życie, przygoto-
wywane od dekady i obejmują-
ce cały świat bohaterów Marvel 
Studios. Avengersi ramię w ramię 
z innymi superbohaterami mu-
szą być gotowi poświęcić wszyst-
ko, jeśli chcą pokonać potężnego 
Thanosa, zanim jego plan znisz-
czenia obróci wszechświat w ru-
iny. Film wyreżyserowali Anthony i 
Joe Russo, na podstawie scenariu-
sza Markusa & Stephena McFeely-
’ów, a wyprodukował Kevin Feige. 
Producentami wykonawczymi są 
Louis D’Esposito, Victoria Alonso, 
Michael Grillo i Stan Lee

  Z żalem zawiadamiamy, 
że w dniu 23 maja 2018 r.

 Odszedł na Wieczne Łowiska 
długoletni Prezes Zarządu Koła Miejsko-Gminnego

Polskiego Związku Wędkarskiego Nr 36 
w Nowogardzie

śp. Edward Paszkiewicz
Rodzinie i najbliższym  

składamy  wyrazy szczerego
 żalu i  współczucia

 Koleżanki i Koledzy  
wędkarze Koła Nr 36

kONDOleNCJe

Zmarł Edward Paszkiewicz
W wieku 74 lat zmarł Edward Paszkiewicz- wieloletni prezes koła Polskiego Związku Węd-
karskiego w Nowogardzie, wielbiciel wędkowania i propagator tego sportu w naszej gminie. 
Uroczystości pogrzebowe odbędą się w najbliższą sobotę, 26 maja, na cmentarzu komunal-
nym w Nowogardzie. 

Edward Paszkiewicz urodził 
się 25 stycznia 1944 roku w Bia-
łej Podlaskiej.  Wraz z rodzica-
mi przyjechał w 1945 roku do 
Nowogardu.  Pracę zawodową 
rozpoczął w Urzędzie Finanso-
wym w Nowogardzie, następnie 
w Spółdzielni Pracy ,,Przełom” i 
Centrali Nasiennej, gdzie praco-
wał na stanowisku Kierownika 
Transportu i Administracji, skąd 
w 1994 roku przeszedł na wcze-
śniejszą emeryturę.

Od najmłodszych lat zainte-
resowany był wędkarstwem a w 
szeregi członków PZW wstąpił 
w 1962 roku, do Koła Miejsko-
-Gminnego w Nowogardzie. Od 
1997 roku do 2017 pełnił funkcję 
Prezesa Koła Miejsko-Gminne-
go Nr 36. Od 2001 roku do 2017 
był członkiem Zarządu Okręgu 
PZW w Szczecinie i pełnił funk-
cję skarbnika Zarządu Okręgo-
wego. Kolega Edward był dłu-
goletnim i czynnym członkiem 
Ludowych Zespołów Sporto-
wych. Za działalność społeczną 
i wędkarską został odznaczony 

Medalem za Zasługi dla wędkar-
stwa, Srebrną i Złotą Odznaką 
oraz Złotą Odznaką z Wieńcami 
za Zasługi i za rozwój wędkar-
stwa. W 2009 roku został laure-
atem Laura Cisowego w Nowo-
gardzie za całokształt działalno-
ści społecznej.  Jak wynika z tego 

biogramu całe życie zawodowe 
i osobiste śp. Edwarda Paszkie-
wicza związana było z Nowogar-
dem. Pogrzeb śp. Edwarda od-
będzie się w najbliższą sobotę, 
26maja 2018r, o godzinie 13:00 
na cmentarzu w Nowogardzie.

sm 

Edward Paszkiewicz składa ostatnie sprawozdanie z działalności Koła M-G PZW w 
Nowogardzie, jako jego prezes

Zadania związane z konfiguracją central telefonicznych

Egzaminy CISCO w ZSO Nowogard
Dnia 22 maja o godz. 08:00, w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowogardzie odbył się 
egzamin praktyczny „CCNA – Introduction Network” w ramach działania Lokalnej Aka-
demii Sieci CISCO. 

Do egzaminu przystąpiło 34 
uczniów z II Liceum Ogólno-
kształcącego. Egzamin przepro-
wadzony został pod okiem cer-
tyfikowanego instruktora CI-
SCO p. Szymona Grygowskie-
go, nauczyciela informatyki i fi-
zyki w II Liceum Ogólnokształ-
cącym. Egzamin praktyczny jest 
jednym z trzech egzaminów, 
które należy zdać, aby uzyskać 
certyfikat CCNA Lokalnej Aka-
demii Sieci CISCO.

 Akademia funkcjonuje w Ze-
spole Szkół Ogólnokształcących 
już drugi rok. Uczniowie, którzy wybiorą naszą szkołę oraz wy-

biorą profil matematyczno-po-
litechniczny będą mogli realizo-
wać swoje pasje związane z sie-
ciami komputerowymi. Ucznio-
wie wykonują zadania zarówno 
na symulatorach, jak i na sprzę-
cie firmy CISCO. Każdy uczeń 
dysponuje swoim sprzętem. 

Od tego roku szkolnego Aka-
demia CISCO realizuje zajęcia z 
telefonii IP. Uczniowie realizują 

zadania związane z konfiguracją 
central telefonicznych w oparciu 
o routery, przełączniki i telefo-
ny firmy CISCO. W przyszłości 
chcemy w ramach Akademii CI-
SCO wprowadzić zajęcia z pro-
gramowania „CPA - Program-
ming Essentials in C++” oraz 
zajęcia związane z bezpieczeń-
stwem sieci „CCNA Security”.

Inf. własna
Szymon Grygowski
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Dzięki nowym oknom SYNEGO Twój dom 
stanie się oazą ciepła, ciszy i bezpieczeństwa. 
W porównaniu z obecnym standardem okien, 
SYNEGO zapewnia do 50% lepszą izolację cieplną*. 
Dzięki temu znacznie zmniejszysz rachunki 
za ogrzewanie i poznasz nowy 
komfort mieszkania.

Nowe logo - nowy profil 
nowy komfort Twojego mieszkania

Zadzwoń lub przyjdź 
do siedziby naszej firmy 

a my przygotujemy 
dla Ciebie najlepszą ofertę.

Wykonujemy tanio
Banery  
Laminowanie   
Wycinane naklejki 
Wydruki kolorowe

Kompleksowe usługi:  
      Introligatorskie 
          Poligra�czne  
Nowogard  •  ul. Boh. Warszawy 7A

 tel. 91 392 21 65,  91 577 2007

Wyposażenie 
łazienek,

płytki, gresy  
od 20 zł/m

Nordsanit 

młynarska 1a  
(po byłym Hurtpolu)

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
8.00 – 20.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 8.00 – 16.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

r e k l a m a
karolinasb

@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

BADANIA:
- USG SERCA
- ECHO SERCA
- EKG
- HOLTER

BADANIA:
NFZ
- PROTETYKA
- LECZENIE 
  ZACHOWAWCZE

ul. 15 Lutego 17 • NOWOGARD
tel. kom. 536 048 616
                     604 793 056

KARDIOLOG STOMATOLOG

życzy Redakcja
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Tych drzew miało tu nie być 
Mija już rok od akcji protestu wobec planów 

wycinki drzew wzdłuż przebiegającej przez No-
wogard drogi krajowej  106. Z takim wnioskiem 
do zarządcy drogi zwrócił się wówczas burmistrz 
Nowogardu. Udało się temu zapobiec dzięki spo-
łecznemu protestowi zainicjowanemu przez Paw-

ła Słomskiego, szefa stowarzyszenia Partnerstwo i 
Rozwój i zebraniu ponad 600 podpisów w obro-
nie nowogardzkiego drzewostanu, który w wyniku 
tej akcji nadal cieszy oczy i służy zdrowiu miesz-
kańców.  

Red. 

,,Ostrożni-bezpieczni’’

Dziecko  
w samochodzie  
tylko w foteliku!!!
18.05.2018 uczniowie klasy I C ze Szkoły Podstawowej Nr 
1 w Nowogardzie  wraz z Panią Beatą Biniecką odwiedzi-
li  Komisariat Policji w Nowogardzie. 

Celem wycieczki było po-
znanie pracy policjantów oraz 
zapoznanie się z zasadami bez-
pieczeństwa. Była to kontynu-
acja zajęć edukacyjnych pod 
hasłem ,,Ostrożni- bezpieczni’’ 
jakie realizowano w szkole.

Wizyta rozpoczęła się na dy-
żurce, gdzie serdecznie przy-
witał nas Pan aspirant Damian 
Denisiewicz. Zaprosił on dzie-
ci do obejrzenia dyżurki z dru-
giej strony, gdzie opowiedział 
o pracy policji, zaprezento-
wał jak kontaktuje się z funk-
cjonariuszami pracującymi w 
terenie. Następnie obejrzeli-
śmy pomieszczenie, gdzie po-
licjanci mają szkolenia i od-
prawy.  Po czym opowiedział o 
specyfice pracy funkcjonariu-
szy z poszczególnych wydzia-
łów W czasie spotkania Pan 
aspirant D. Denisiewicz przypo-
mniał nam  numer alarmowy na 
policję, a jest to 997 i 112.  Na-

stępnie uczniowie przeszli na 
plac, gdzie mogli obejrzeć poli-
cyjne radiowozy, zerknąć, co też 
znajduje się w ich środku. Za-
prezentowano im też sygnały 
świetlne i dźwiękowe. Policjant 
udzielił nam również informa-
cji na temat bezpiecznego po-
ruszania się po ulicy i przypo-
mniał o konieczności jeżdżenia 
w fotelikach samochodowych. 
Na koniec spotkania na każde-
go ucznia czekał drobny prezent 
(odblaski, smycze i magnesy na 
lodówkę).

Wycieczka wszystkim się po-
dobała, wielu uczniów zade-
klarowało, że w przyszłości 
chciałoby zostać policjantami.

Uczniowie klasy I C wraz z 
wychowawcą, B.Biniecką ser-
decznie dziękują Panu aspiran-
towi Damianowi Denisiewiczo-
wi za przygotowanie wycieczki. 

Inf. własna 
Opr. MR

Pamiątkowe zdjęcie z policjantem dyżurnym
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Zachodnia liga mTB

W Policach startowali nasi kolarze
W niedzielę (20 maja), przeprowadzono kolejną serię zachodniej Ligi MTB. Tym razem wyścig odbywał się w Policach. W sumie sklasyfikowanych zosta-
ło 3 kolarzy reprezentujących Nowogard. 

Wyścig odbył się na dwóch 
dystansach – Mini (33 km) oraz 
Mega (63 km). Na tym dłuż-
szym dystansie startowała Anna 
Urtnowska. Kolarka z Nowo-
gardu miała sporo problemów 
na trasie maratonu. Na pierw-
szych kilometrach zaliczyła bo-
lesną wywrotkę, pomimo spo-
rej straty czasu ambitnie wróci-
ła do rywalizacji. - Cieszę się, że 
nie odpuściłam i ukończyłam su-
per przygotowany wyścig na cie-

kawej trasie – komentuje Anna 
Urtnowska. Nasza reprezen-
tantka pokonała 63 km w cza-
sie 02:20:57 i w kategorii wie-
kowej K3 wywalczyła 4. miej-
sce, a w Open Kobiet zajęła 8. 
pozycję. Na liście startowej dy-
stansu Mega widnieje jeszcze 
nazwisko Marka Szymańskie-
go, ale nie został on sklasyfiko-
wany. Z kolei na dystansie Mini 
wystartowało 2 kolarzy z No-
wogardu – Janusz Pietruszew-

ski i Jan Baran, obaj walczyli w 
kategorii wiekowej M6A. Lepiej 
spisał się Janusz Pietruszew-
ski, który 33 km pokonał z wy-
nikiem 01:00:14 i zwyciężył w 
swoim przedziale wiekowym, a 
w klasyfikacji Open Mężczyzn 
zajął 24. miejsce. Jan Baran na 
pokonanie 33 km potrzebował 
czas 01:35:17 i w swojej kate-
gorii wywalczył 7. miejsce, a w 
Open 137. pozycję. KR

Janusz Pietruszewski na najwyższym stopniu podium kategorii M6A

Okiem radnego

Urząd nie wie, ile jest kopciuchów
W czasie, gdy samorządy dopłacają mieszkańcom do wymiany starych pieców władze No-
wogardu nie wiedzą nawet, ile rodzin ogrzewa swoje domy tzw. kopciuchami. Ten fakt po-
kazuje, jak uciekła nam „cywilizowana Polska”.  

W Wojewódzkim Raporcie 
Ochrony Powietrza teren naszej 
gminy został zakwalifikowany do 
klasy C, pod względem ochrony 
zdrowia mieszkańców ze wzglę-
du na przekroczenia stężeń doce-
lowych substancji. W całej gmi-
nie w najgorszej sytuacji znajdują 
się mieszkańcy Nowogardu. Ra-
port podaje wprost, że przyczyną 
przekroczeń norm pyłów powie-
trza w Nowogardzie są indywi-
dualne źródła ogrzewania, czyli 
piece, w których spalamy np. tok-
syczne odpady. Jedynie w okoli-
cach ul. Wojska Polskiego nie za-
rejestrowano przewagi emisji py-
łów pochodzących z pieców.

Obszar przekroczeń benzo-
pierenu zajmuje powierzchnię 2 
601 ha, zamieszkiwany jest przez 
17 tys. osób. Emitowany ładu-
nek B(a)P ze wszystkich typów 
źródeł wynosi na nim  21,1 kg, a 
stężenia średnie roczne osiągają 
maksymalnie 2,9 ng/m3. O szko-
dliwości złej jakości powietrza 
nie trzeba zbyt dużo pisać. Wy-
starczy wspomnieć, że w wyniku 
przemian metabolicznych ben-
zopirenu w organizmie człowie-
ka dochodzi do powstania i gro-

madzenia hydroksypochodnych 
benzopirenu o bardzo silnym 
działaniu rakotwórczym. Ogrze-
wanie domów kotłami przyczy-
nia się więc nie tylko do pogor-
szenia stanu środowiska, ale rów-
nież wpływa na zdrowie miesz-
kańców.

Ze skali problemów, jakie po-
woduje używanie pieców stare-
go typu, zdaje sobie sprawę coraz 
więcej samorządów. Odpowie-
dzialne władze wiedzą, że więk-
szości mieszkańców, szczególnie 
na wioskach nie stać na samo-
dzielną, pokrytą jedynie z wła-
snych środków wymianę pie-
ców. Dlatego kilkadziesiąt miast 
w Polsce uruchomiło już progra-
my, w których mieszkańcy mogą 
ubiegać się o dofinansowanie 
wymiany starego pieca na eko-
logiczne kotły. Podobne inicjaty-
wy podejmują również starostwa 
powiatowe. O wszystkim można 
przeczytać na stronach interne-
towych urzędów. Nowogardzka 
służy głównie do obsmarowywa-
nia osób krytykujących Czaplę i 
„Dziennika”.

Na naszym lokalnym podwór-
ku nikt nie zajmuje się jednak 
tym problemem. W urzędzie Ro-
berta Czapli nie wiedzą nawet ile 
domostw na ternie gminy ogrze-
wanych jest za pomocą pieców-
-kopciuchów. Darowałem sobie 
skierowanie podobnego pytania 
do starostwa powiatowego. Dla 
niego szczytem sukcesu w ciągu 
całej kadencji jest remont zaled-
wie kilku kilometrów dróg. Sytu-
acja ta pokazuje jak niepoważnie 

do problemów, o których w Pol-
sce mówi się coraz głośniej, pod-
chodzą lokalne władze.

Wobec braku działań, miesz-
kańcy Nowogardu mogą się ubie-
gać o pożyczki z Wojewódzkiego 
Fundusz Ochrony Środowiska, 
które częściowo zwracane są po 
zakupie i montażu pieca. War-
to śledzić stronę funduszu, bo w 
ciągu kilku tygodni ma rozpo-
cząć się kolejny nabór chętnych 
na udzielenie pomocy finanso-
wej. Swoje dopłaty oferuje też 
PGNiG. Dziesięć tysięcy gospo-
darstw domowych  może uzyskać 
wsparcie do 1000 zł na zakup ko-
tła gazowego. Tysiąc rodzin po-
siadających Kartę Dużej Rodzi-
ny może liczyć na jeszcze wyższe 
dofinansowanie.

W naszym mieście na dota-
cję do wymiany kotłów miesz-
kańcy poczekają jeszcze długo. 
Najpierw Czapla musiałby po-
liczyć domy ogrzewane kopciu-
chami. Kwestie takie jak ochro-
na środowiska w poważnym wy-
miarze rządzącego nie interesu-
ją. A wystarczyłoby kilku leni-
wych, zatrudnianych za publicz-
ne pieniądze urzędników wysłać 
do policzenia pieców zamiast ka-
zać im chodzić po domach i py-
tać o radziecki pomnik przy Pla-
cu Wolności. Ostatnie zdania to 
oczywiście ironia, choć podejście 
władz Nowogardu do problemu 
wymiany starych kotłów pokazu-
je, że tutaj władza poważnymi za-
gadnieniami się nie zajmuje.

radny Marcin Nieradka
 (Prawo i Sprawiedliwość)

„Dziwnopłat” na 
goleniowskim lotnisku
Na lotnisku w Goleniowie lądował we wtorek bardzo orygi-
nalny statek powietrzny – maszyna pionowego startu i lądo-
wania Bell-Boeing V-22 Osprey należąca do amerykańskich 
sił powietrznych.

Samolot wojsk USA - OSprey- 
lądował we wtorek w Golenio-
wie, w ramach ćwiczeń wojsko-
wych NATO. Bell-Boeing V-22 
Osprey - to tzw. zmiennopłat 
wielozadaniowy. Jest to maszy-
na pionowego startu i lądowa-
nia, zaprojektowana do wyko-
nywania misji, do których za-
zwyczaj stosowano śmigłowce, 
ale o zasięgu samolotu z napę-
dem turbośmigłowym. Osprey 
jest pierwszym produkowa-
nym seryjnie statkiem powietrz-
nym z obracanym układem na-
pędowym z wirnikami o śred-
nicy 12 metrów umocowany-
mi wraz z silnikami i układa-
mi przeniesienia napędu w gon-
dolach na końcówkach skrzy-
deł. Maszyna ta startuje i lądu-
je jak śmigłowiec, kiedy gondo-
le z silnikami ustawione są pio-
nowo (wirniki w pozycji pozio-
mej). Po starcie gondole obraca-
ją się i po 12 sekundach zatrzy-
mują w pozycji do lotu pozio-
mego. Osprey może też starto-
wać podobnie, jak samolot krót-
kiego startu i lądowania po ob-

róceniu gondoli napędowych o 
kąt 45 stopni. Dla zmniejszenia 
miejsca zajmowanego przez sa-
molot, można złożyć jego skrzy-
dła i wirniki, co zajmuje od 90 
do 120 sekund. Osiągi samolo-
to-śmigłowca Osprey:  prędkość 
przelotowa - 368 km/h, pręd.  
max - 509 km/h, pułap 7925 m, 
zasięg 1600 km (max. bez obcią-
żenia 4476 km). Operacja star-
tu i lądowania tego statku po-
wietrznego jest bardzo widowi-
skowa i obecni na lotnisku gole-
niowskim w ostatni wtorek mo-
gli tego doświadczyć.

Opr. sm
zdjęcia cm

Bell-Boeing V-22 Osprey na płycie goleniowskiego lotniska

...i już w powietrzu rozpoczyna lot po-
ziomy
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W dniach 18-21 maja, w Warszawie odbyły się międzynarodowe zawody kulturystyczne IFBB 
Diamond Cup Warsaw. Świeżo upieczony Mistrz Europy Krzysztof Skryplonek startował w 
dwóch kategoriach i wywalczył dwa srebrne medale. Lepszy od naszego reprezentanta był tyl-
ko depczący mu po piętach Estończyk, z którym nowogardzianin wygrał w Santa Susanna.  

Krzysztof Skryplonek w War-
szawie startował w swojej kate-
gorii kulturystyka mężczyzn do 
85 kg. Nasz reprezentant mu-
siał tym razem uznać wyższość 
o rok młodszego reprezentanta 
Estonii. Przypomnijmy, że Es-
tończyk Ott Kiivikas zajął dru-
gie miejsce w minionych Mi-
strzostwach Europy, które wy-
grał nowogardzianin. – Przegra-

łem z moim stałym przeciwni-
kiem, z którym wciąż rywalizu-
jemy na międzynarodowych im-
prezach. Była to jednak porażka 
na bardzo dobrym sportowym 
poziomie, nie było żadnej rywa-
lizacji pomiędzy nami przepeł-
nionej złością itp., wręcz prze-
ciwnie – komentuje Krzysztof 
Skryplonek. W tej kategorii po-
dium uzupełnił Marcin Zieliń-

ski. W kategorii 40-49 lat Open, 
Krzysztof Skryplonek ponownie 
wywalczył srebro, a jego rywal z 
Estonii cieszył się ze złota. Tym 
razem brązowy krążek trafił do 
Sebastiana Kukuca. Kto wie, 
być może kolejna odsłona wal-
ki Krzysztofa Skryplonka z Kii-
vikasem będzie miała miejsce 
podczas Mistrzostw Świata. KR  

Krzysztof Skryplonek podczas IFBB Diamond Cup Warsaw wywalczył 2 srebrne 
medale

IFBB Diamond Cup Warsaw

Kolejne medale Krzysztofa Skryplonka

rozgrywki ligowe drużyn Pomorzanina

Wymagający rywal 
w Nowogardzie
W najbliższy weekend na stadionie w Nowogardzie, druży-
ny Pomorzanina rozegrają swoje kolejne spotkania ligowe. 
Seniorzy zagrają z Jantarem Dziwnów, który jest wymagają-
cym rywalem. Z kolei juniorzy podejmować będą Unię Do-
lice, która wciąż może przeskoczyć w tabeli podopiecznych 
Pawła Błaszczyka.

Podopieczni Zbigniewa Gu-
miennego w sobotę, przed wła-
sną publicznością, podejmować 
będą piłkarzy z Dziwnowa. Jan-
tar plasuje się na 7. miejscu w li-
gowej tabeli i traci do Pomorza-
nina 5 punktów. Goście do tej 
pory na wyjazdach zagrali 13 
spotkań, 4 mecze wygrali, 3 zre-
misowali i zanotowali 6 pora-
żek, strzelając przy tym 26 i tra-
cąc 29 goli. Piłkarze znad morza 
złapali ostatnio zadyszkę, w swo-
ich czterech minionych spotka-
niach zdołali wywalczyć tylko 1 
punkt, na zupełnie innym bie-
gunie znajduje się Pomorzanin, 
który swoje cztery ostatnie spo-
tkania wygrał (wliczając zaległy 
mecz z KP Przecław). W rundzie 
jesiennej nowogardzianie zremi-
sowali w Dziwnowie 2:2. Począ-

tek tego meczu o godzinie 17:00. 
Z klei w niedzielę, o godzinie 12: 
00, juniorzy Pomorzanina zagra-
ją u siebie z Unią Dolice. Rywale 
plasują się na 5. miejscu w tabeli 
i do Pomorzanina tracą 5 punk-
tów, zatem w przypadku wygra-
nej w Nowogardzie, wciąż mają 
szansę na przeskoczenie Pomo-
rzanina na koniec rozgrywek. 
Unia gra jednak słabo na wyjaz-
dach, na 10 rozegranych spotkań 
wygrała tylko 2 mecze, 3 razy 
remisowała, a przegrała 5 spo-
tkań przy bilansie bramkowym 
18 strzelonych i 36 straconych 
goli. W poprzednim meczu w 
Nowogardzie, podopieczni Paw-
ła Błaszczyka w ramach 4. kolej-
ki rozgromili Unię 8:3. Przy ar-
tykule publikujemy komplet gier 
w poszczególnych ligach. KR 

Klasa Okręgowa gr. Szczecin Płn. 2017/2018
27. kolejka:
Ehrle Dobra Szczecińska – Sparta Gryfice (26.05; 11:00)
Iskierka Szczecin – Odrzanka Radziszewo (26.05; 11:00)
Światowid Łobez – Masovia Maszewo (26.05; 15:00)
Sarmata Dobra – Polonia Płoty  (26.05; 16:00)
Błękitni Trzygłów – Mewa Resko  (26.05; 16:30)
Ina Ińsko – Promień Mosty  (26.05; 17:00)
Pomorzanin Nowogard – Jantar Dziwnów (26.05; 17:00)
KP Przecław – Orzeł Łożnica  (26.05; 17:00)
I Liga Okręgowa Junior Starszy gr. Szczecin 2017/2018
25. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Unia Dolice (27.05; 12:00)
Biali Sądów – Energetyk Gryfino  (27.05; 16:00)
Mewa resko – Kluczevia Stargard  (30.05; 17:30)

Szkoła Podstawowa nr 1

Finałowa kolejka Ligi Piłki Nożnej
W środę (16 maja), odbyła się finałowa kolejka Ligi Piłki Nożnej w Szkole Podstawowej nr 
1 w Nowogardzie. Zwyciężyli uczniowie klasy VI c, a najwięcej bramek w rozgrywkach zdo-
byli Jakub Łuczyszyn (16 goli) oraz Mateusz Połatyński (15 goli). 

 W tejże kolejce odbyły się dwa 
półfinały oraz finał. W pierw-
szym półfinale lepszymi okaza-
li się uczniowie z klasy VI a po-
konując klasę VI c 2-0, w dru-
gim półfinale obronną ręką wy-
szli uczniowie z klasy IV c po-
konując zawodników z klasy V 
a 4-0. W meczu o III miejsce o 
zwycięstwie decydowały karne, 
w których klasa VI c pokonała V 
a 1-0. Natomiast w najważniej-
szym meczu finałowym klasa VI 
c pokonała dzielnie grającą dru-
żynę z klasy IV c  9-1. Sędzią tej 
kolejki był Wiktor Duraj z kla-
sy VII c. Patronat nad rozgryw-
kami objął Miejski Klub Sporto-
wy Pomorzanin Nowogard wraz 
z Prezesem Marcinem Skór-
niewskim na czele, który zaku-

pił piękne puchary dla zwycięz-
ców oraz puchar i nagrodę rze-
czową dla najlepszego strzelca, 

którym został Jakub Łuczyszyn z 
klasy VI c, strzelając 16 bramek. 
Nadmienić trzeba o dzielnej po-
stawie drugiego strzelca, który 
przegrał tylko 1 bramką - Mate-
usza Połatyńskiego z klasy IV c. 
Nagrody wręczał Andrzej Skór-
niewski wieloletni działacz Po-
morzanina Nowogard i propa-
gator sportowego ducha wśród 
młodzieży. Aktywność ruchowa 
jest bardzo ważną rzeczą szcze-
gólnie wśród dzieci i młodzie-
ży, więc propagujmy ją w każ-
dy możliwy sposób, oczywiście 
wdrażając zasady „fair play”, 
co jest równie istotne, jak sam 
sport.

Ze sportowym pozdrowieniem 
Inicjator ligi

Bogdan Wawryczuk

Na zdjęciu Król Strzelców Jakub Łuczy-
szyn w towarzystwie Andrzeja Skór-
niewskiego

W środę zakończyły się rozgrywki Ligi Piłki Nożnej organizowanej w Szkole Podstawowej nr 1
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www.wshtwp.pl            cos@wshtwp.pl             tel. 91 422 0 422

Wyższa Szkoła Humanistyczna
Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

PSYCHOLOGIA
PRAWO

ZOrGaNIZUJ Dla SIeBIe SOBOTĘ  Dla ZDrOWIa 
- "PrOFIlakTYka raka PIerSI"

WYJaZD Na BaDaNIa mammOGraFICZNe  
Dla PaŃ z TereNU GmINY NOWOGarD i OkOlIC

DNIA 2 czerwca 2018r. organizuję wyjazd na badania mammogra-
ficzne do NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje tel.505-393-636 

 PamIĘTaJ! O ZDrOWIe mUSISZ ZaDBaĆ Sama!
 Serdecznie Zapraszam  

Lidia Bogus

Ogólnopolski Wyścig o Puchar Burmistrza 
Strzelc krajeńskich

H. Grygowski niepokonany,  
N. Wielowska z brązem
W dniach 19-20 maja, w Strzelcach Krajeńskich odbyła się seria wyścigów na szosie w ra-
mach ogólnopolskiego Wyścigu o Puchar Burmistrza Strzelc Krajeńskich. Była to zarazem 
III seria Pucharu Polski, a co za tym idzie kolejna eliminacja do Ogólnopolskiej Olimpia-
dy Młodzieży. Świetnie spisali się podopieczni Ryszarda Posadzkiego, a także Nikola Wie-
lowska. 

Na początek rozpoczynamy 
od jazdy parami na czas w kate-
gorii Młodzik. W ogólnopolskiej 
stawce najlepiej wypadli młodzi 
kolarze z Nowogardu. Para Hu-
bert Grygowski i Norbert Stroj-
ny przejechali 5 km w czasie 
07:03,76 i sięgnęła po złoty me-
dal, wyprzedzając na podium 
kolarzy z Konina oraz Polkowic. 
W sumie w tej kategorii wystar-
towały 23 pary. W kategorii Ju-
nior Młodszy przeprowadzono 
jazdę indywidualną na czas, któ-
ra odbyła się na dystansie 10 km. 
Najlepiej spośród nowogardzian 
spisał się Robert Krause, któ-
ry z wynikiem 15:07,52 wywal-

czył 45. miejsce. Kamil Majcher 
zajął 57. pozycję, a Jacek Fecak 
ukończył start na 60. miejscu. 
„Czasówka” pośród pań także 
została przeprowadzona na dy-
stansie 10 km, a w kategorii Ju-
niorka Młodsza walczyła Niko-
la Wielowska. Nowogardzian-
ka startująca w barwach LUKS 
JF Duet Goleniów, wciąż bory-
ka się z urazem kolana, pomi-
mo tego zacisnęła zęby i walczy-

ła o jak najwyższą pozycję. Dy-
stans 10 km Nikola Wielowska 
pokonała z wynikiem 15:55,62 i 
zajęła 11. pozycję. Jeszcze lepiej 
naszym reprezentantom poszło 
w wyścigu ze startu wspólnego. 
Młodzicy ścigali się na dystansie 
42 km. Trener Ryszard Posadzki 
ponownie miał sporo powodów 
do radości, Hubert Grygowski 
jest w tym sezonie nie do po-
konania, gdzie się pojawi to za-

wsze wygrywa. Nie inaczej było 
w Strzelcach Krajeńskich. Uta-
lentowany kolarz z Nowogardu z 
czasem 01:08:08 i średnią pręd-
kością 37,0 km/h sięgnął po zło-
ty medal. Z kolei Norbert Stroj-
ny wywalczył srebrny krążek, 
tym samym nowogardzianie w 
kategorii Młodzik zdominowa-
li ogólnopolski wyścig. Dodaj-
my, że z brązu cieszył się kolarz 
z Polkowic, a w wyścigu starto-
wało 55 kolarzy. W kategorii Ju-
nior Młodszy dystans wynosił 
84 km. Robert Krause i Jacek Fe-
cak zajęli pozycje tuż obok sie-
bie, odpowiednio 30. i 31. miej-
sce. Z kolei Kamil Majcher wy-
walczył 55. pozycję. Na starcie 
stanęło w sumie 103 kolarzy, ale 
aż 32 zawodników nie ukończy-
ło wyścigu. W kategorii Junior-
ka Młodsza dystans wynosił 42 
km. Nikola Wielowska ambitnie 
walczyła o medal i dopięła swe-
go przekraczając linię mety na 3. 
pozycji.  KR

Hubert Grygowski i Norbert Strojny zdominowali wyścigi w kategorii Młodzik

Nikola Wielowska na najniższym stopniu podium wyścigu ze startu wspólnego

BANERY
WYDRUKI na folii One Way Vision, naklejki te
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Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy Pomorza Zachodniego
W imieniu Prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniaka-Kamysza oraz zachodniopomorskich ludowców serdecznie zaprasza-

my 26 maja do Gryfic na wspólne obchody Krajowego Święta Ludowego. Po raz pierwszy na Pomorzu Zachodnim. Tegoroczne spotkanie dedyku-
jemy mamom, którym chcemy podziękować i podkreślić ich szczególną rolę. Będzie mi szczególnie miło jeśli Państwo przyjmą nasze zaproszenie.

Z ludowym pozdrowieniem
Jarosław rzepa, Prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL
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ZaTrUDNIĘ 
STOlarZa

503 084 687

Firma AGRO TRANS  Spółka z o.o. 
z siedzibą w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów ciężarowych 
(prawo jazdy kategoria C+E)

tel. 91 39 27 322, kom. 502 671 607, 502 671 609

Wykręcanie urwanych 
świec żarowych

• naprawy • oleje CASTROL
• akumulatory Bosch, Varta

 bieżące
• serwis klimatyzacji
• przeglądy okresowe
• serwis opon
• diagnostyka komputerowa
• wymiana rozrządu

Ponad 10-letnie doświadczenie w pracy  
na stanowisku mechanik w serwisie TOYOTY

Sąpolnica 25 
72-200 Nowogard 

tel. 608 690 831

Zapewniamy atrakcyjne ceny

przeglądy okresowe w TOYOTACH i nie tylko

USŁUGI SPrZĄTaNIe:
biuro, mieszkanie, domy, 
tereny zielone, ogrody. 

Wystawiamy faktury VAT

Tel. 601 544 530 

USŁUGI 
KSIĘGOWE

kadrowo-płacowe i JPK
szybko, sprawnie. 

691 374 021, 726 601 608 

Usługi
remontowo-Budowlane

Ceny do negocjacji
784 612 587

Firma  w Maszewie 

ZATRUDNI
 

Głównego Księgowego /
Główną Księgową

Tel. 603 129 069 

Miejsce pracy: Maszewo
WYMAGANIA:
• Prowadzenie ksiąg rachunkowych (handlowych) zgodnie 
   z przepisami rachunkowymi i podatkowymi
• Sporządzanie deklaracji podatkowych VAT, CIT oraz ZUS i GUS
• Sporządzanie uproszczonych i rocznych sprawozdań finansowych (Bilans, RZiS)
• Przygotowywanie sprawozdań finansowych i raportów na potrzeby zarządu 
   oraz instytucji zewnętrznych
• Reprezentację firmy przed organami kontroli 
   i instytucjami finansowymi (GUS, US, ZUS)
• Min. 2 letnie doświadczenie na stanowisku Głównego Księgowego
• Obsługa w zakresie kadr/płac
• Sumienność w wykonywaniu obowiązków
OFERUJEMY:
• atrakcyjne wynagrodzenie wypłacane w terminie
• zapewniamy stabilną pracę w miłym zespole
Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesyłanie aplikacji zawierających CV 
wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Informujemy, iż nadesłanych 
ofert nie zwracamy.  Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie 
z wybranymi kandydatami.

Firma  w Maszewie 

ZATRUDNI
 

Specjalista 
ds. logistyki / Spedytor / Logistyk

Tel. 603 129 069 

Opis stanowiska :
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna 
za kompleksową organizację pracy taboru transportowego.
Zakres obowiązków :
• planowanie i organizowanie transportu oraz prowadzenie 
  związanej z nim dokumentacji
• monitoring i nadzór nad realizowanymi zleceniami
• rozwój bazy klientów i przewoźników
Oczekiwania :
• wykształcenie kierunkowe, preferowane wyższe (atutem będzie 
  wykształcenie związane z transportem, logistyką etc.),
• doświadczenie w transporcie krajowym i/lub międzynarodowym,
• znajomość języka niemieckiego umożliwiająca swobodną komunikację, 
  będzie dodatkowym atutem,
• komunikatywność i zdolności interpersonalne,
• odporność na stres, odpowiedzialność za powierzone i wykonywane zadania,
• bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (szczególnie Excel),
• Prawo jazdy kat. B.
Oferujemy :
• pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się firmie,
• atrakcyjne wynagrodzenie,
Rodzaj pracy: Pełny etat

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś w rodzinie. 

Grupa aa mieszko zaprasza w każdy 
wtorek o 9.00 i 16.00  pod ratuszem.

NaDleŚNICTWO  NOWOGarD
ul. radosława 11, 72-200 Nowogard

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę  
poniższych nieruchomości gruntowych:

Lp. Obręb leśny Pododdział
leśny Gmina Obręb 

ewidencyjny
Działka 

ewidencyjna
Rodzaj 
gruntu

Pow.
[ha]

cena 
wywoławcza

[netto zl] 

wadium 
[zł]

info. 
dodatkowe 

(siedl. przyr.)

1 Nowogard 338 kx Goleniów Burowo cz. działki 198/1 Ł V 1,03 35,00 10 6510-B
2 Nowogard 400 f Goleniów Danowo cz. działki 400/2 Ps V 1,77 60,00 20  
3 Nowogard 349 h Maszewo Maciejewo cz. działki 349/1 Ł V 1,28 45,00 15 6510-B

4 Nowogard

365 ~c

Maszewo Maciejewo
cz. działki 365/1

W V 0,05

90,00 30 6510-B365 c Ł V 1,98
366 a cz. działki 366/1 Ps V 0,59
366 h cz. działki 366/2 Ł V 0,1

5 Nowogard
79 b

Nowogard Jarchlino
cz. działki 150/2 Ps V 0,2566

25,00 10
 

79 c cz. działki 149/1 Ps VI 0,4  
6 Nowogard 86 a Nowogard Jarchlino cz. działki 67 Ł IV 0,4984 45,00 15 6510-B
7 Nowogard 102 i Nowogard Kulice cz. działki 461/1 Ps VI 0,3994 15,00 5 6510-B
8 Nowogard 109 h Nowogard Kulice cz. działki 109/2 Ł V 0,67 25,00 10 6510-B
9 Nowogard 112 k Nowogard Kulice cz. działki 112/3 Ł V 1,15 40,00 15  
10 Nowogard 91 a Nowogard Kulice cz. działki 91/2 Ps V 0,76 25,00 10 6510-B
11 Nowogard 92 h Nowogard Kulice cz. działki 92/2 Ł V 1,05 35,00 10 6510-B

Wadium należy wpłacić w kasie Nadleśnictwa lub przelewem do 14.06.2018r. do godz. 1200

Minimalne postąpienie przy każdej licytacji wynosi 5 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 14.06.2018r. o 
godz. 1215 w Sali konferencyjnej Nadleśnictwa Nowogard przy ul. Radosława 11, 72-200 Nowogard

Szczegółowe informacje zawarto na stronie internetowej: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_
szczecin/nadl_nowogard zakładka Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia

Zarząd Koła Miejsko-Gminnego PZW 
w Nowogardzie 
organizuje 

zawody wędkarskie 
spławikowe 

dla dzieci i młodzieży szkolnej 
w kategoriach do 10 lat –12 lat – 16 lat,

 które odbędą się dnia 03.06.2018 r.
Zbiórka k/neptuna o godz. 8.30. 

Zapisy w sklepie „Wędkarz”. 
    Zarząd 

Wykonujemy tanio
Banery  
Laminowanie   
Wycinane naklejki 
Wydruki kolorowe

Kompleksowe usługi:  
      Introligatorskie 
          Poligra�czne  
Nowogard  •  ul. Boh. Warszawy 7A

 tel. 91 392 21 65,  91 577 2007
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Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

pn., wt. - 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

ENDOKRYNOLOGICZNY
Lek. med. Adriana Dubińska-Walczak

specjalista chorób wewnętrznych
- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

CHORÓB CUKRZYCY I NADCIŚNIENIA
Lek. Ewa Zdawska

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista diabetolog 

GABINETY MEDYCZNE

Upadłość konsumencka
Masz długi, których nie możesz spłacić, nie 
prowadzisz działalności, nie masz majątku. 

Pomogę zgłosić upadłość. 
Konsultacje darmowe
Tel. 669 681 080, 

www.szczecin-syndyk.pl 
restrukturyzacjakonsumenta@gmail.com 

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

Resko sprzedam
mieszkanie 

2 pokoje o pow 56,00 m2

ogrzewanie gazowe,
 piwnica, garaż 

tel. 519 830 587

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony Badania wody i ścieków - tel. 91 392 74 75

Wywóz nieczystości ciekłych - 91 392 36 77

Roboty inżynieryjno-budowlane oraz

warsztat naprawy pomp - 91 392 36 77

Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków - 91 392 07 11

Czyszczenie kanalizacji 
i odwadniania osadów ściekowych 

- 91 392 36 77
POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE - 994

                           Przedsiębiorstwo 
Usług Wodnych i Sanitarnych sp. z o.o.
ul. 3 Maja 14/2, 72-200 Nowogard

tel. 91 392 07 11, 91 392 07 17

Opiekun/ka Osób Starszych w Niemczech 
Legalna praca, bardzo atrakcyjne zarobki, ZUS od śr. krajowej. 

Nie znasz j. niemieckiego? 
Zapisz się kurs w Szczecinie – bez kosztów! 

Tel. 517 175 599

 
  
 
 
 

 

    

    
Hjort Knudsen Polen Sp. z o.o. jest duńską �rmą, 

zatrudniającą  ponad 1000  pracowników, 
produkującą i eksportującą skórzane meble tapicerowane. 

 www.hkmeble.pl

 
 

        W związku z dynamicznym rozwojem �rma zatrudni  

 TAPICERA  (PRZYUCZENIE)
PRACOWNIK PRODUKCJI

STOLARZ 
OBSŁUGA KOMPUTERA

 
 

            Miejsce pracy: Nowogard  
Zapewniamy:   
•  stabilne warunki zatrudnienia 
•  wynagrodzenie proporcjonalne do osiąganych wyników  

 
 Osoby zainteresowane proszone  są o wysłanie CV na adres:  
         ul. Zamkowa 7b , 72-200 Nowogard 
          lub e-mail: dawid.bohn@hjortknudsen.pl  
           Kontakt telefoniczny : 663 949 485 

 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami
Prosimy o dopisanie następujacej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbednych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie 
z ustawa z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.)”.

 

WYMAGANIA:
- aktualne prawo jazdy kategorii C+E
- świadectwo kwali�kacji zawodowej
- aktualne orzeczenie psychologiczne
- cyfrowa karty kierowcy
 OFERUJEMY:
- atrakcyjne wynagrodzenie wypłacane w terminie
- nowoczesne auta marki DAF, MERCEDES, MAN.
- praca w systemie tygodniowym  
- ubezpieczenie grupowe

POSZUKUJE 
KIEROWCÓW  

KAT. C+E

TELEFON: +48 603 129 069,  785 900 833 
Jedności Narodowej 23A, 72-130 Maszewo
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OGŁO SZe NIa drob ne
NIerUCHOmOŚCI

•	 Sprzedam tanio działkę budowlaną 
w kościuszkach 1202 m2. Przy działce 
prąd, woda, kanalizacja, dojazd utwar-
dzony w pobliżu jeziora. 575 345 659 

•	 Do wynajęcia lokal handlowy ok. 40m2 
ul. Kościuszki 2g Nowogard. 693 850 197

•	 Sprzedam działki budowlane w pełni 
uzbrojone. Już z planem zagospodaro-
wania przestrzennego. Oszczędzasz czas 
i pieniądze! 693 850 197 Najlepsze ceny 
w Nowogardzie, Osiedle Słoneczne. 

•	 Do wynajęcia pomieszczenie na biu-
ro 28 m2, Nowogard. Ul. 700 lecia 17b. 
Tel. 501 549 818

•	 Sprzedam działki budowlane w kar-
sku przy drodze. 691 664 658

•	 Do wynajęcia lokal pod działalność go-
spodarczą. 609 24 58 16 

•	 Sprzedam mieszkanie 3 pokoje 87m2, 12 
km od Nowogardu.Tel. 665 160 365

•	 Poszukuje mieszkania dwupokojowe-
go do wynajęcia. 725 223 771 

•	 Do wynajęcia warsztat samochodowy z 
wyposażeniem. Tel. 508 070 311

•	 Wolne pokoje do wynajęcia dla pra-
cowników na dłuższy okres. 500 827 
783

•	 Sprzedam mieszkanie 72m2, czteropoko-
jowe, Nowogard. 668 431 303 

•	 Kupię mieszkanie dwupokojowe w No-
wogardzie. 668 431 303 

•	 Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe 
Nowogard. Tel. 660 543 782 

•	 Sprzedam lub zamienię mieszkanie 3 po-
kojowe 66.9m2+działkę koło stawu na 
kawalerkę w Nowogardzie. Tel. 668 137 
231 

•	 Sprzedam garaż przy ul. Jana Pawła II. 
694 440 207 

•	 Sprzedam działkę budowlaną w Nowo-
gardzie, 16 arów, cena 39000 zł do nego-
cjacji, tel. 570 935 935

•	 Sprzedam działkę budowlaną ul. Ko-
ściuszki, 44ar. Tel. 507 577 122

•	 Sprzedam pół domu we Wrześni. Tel. 724 
098 214 

•	 Sprzedam garaż blaszany. Tanio. 695 425 
992

•	 Sprzedam garaż murowany wysoki, ul,. 
Zamkowa. 606 167 600

•	 Sprzedam dom na wsi z lasem i stawem. 
695 780 299

•	 Sprzedam dom w Goleniowie. 695 780 
299

•	 Do wynajęcia mieszkanie czteropokojo-
we, aneks kuchenny z salonem, 2 łazien-
ki. Karsk. 606 106 142 

•	 Sprzedam działkę ogrodową 3 ary. Tel. 
601 378 914 

•	 Do wynajęcia kawalerka w Olchowie 500 
zł+prąd+kaucja. 884 000 435

•	 Do wynajęcia mieszkania. 691 100 249 

•	 Do wynajęcia lokal 22m2, biuro-handel-
-mieszkanie, ul. Rtm. Pileckiego 2a. Tel. 
694 022 406, 695 209 162 

•	 Do wynajęcia garaż na Jana Pawła II. Tel. 
609 931 915 

•	 Sprzedam dom jednorodzinnyz podda-
szem użytkowym + budynek gospodar-
czy + garaż + ogród, powierzchnia dział-
ki 1001 m2. Tel. 504 946 190, 507 831 353 

•	 Sprzedam 3pokojowe mieszkanie z kuch-
nią bezczynszowe, z 2 garażami i ogro-
dem. 785 921 868 

•	 sprzedam pawilon handlowy, tel. 500 
698 558

•	 Sprzedam działki budowlane z warun-
kami zabudowy w miejscowości Ogo-
rzele, Ostrzyca. Tel. 603 198 280

•	  Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
67m2 Bohaterów Warszawy. 510 656 812 

•	 Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe. 
693 715 990 

•	 Sprzedam lub wynajmę sklep w Dąbro-
wie z możliwością przerobienia na miesz-
kanie. 509 615 300, 502 649 104 

•	 Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
67m2 Bohaterów Warszawy. 510 656 812 

•	 Sprzedam garaż na 15 lutego. 605 281 
226 

•	 Sprzedam działkę ogrodową przy ul. 
Zamkowej. Tel. 530 118 199

mOTOrYZaCJa
•	 Sprzedam Toyotę Avensis 2001 r. 1,8 ben-

zyna, stan dobry z polskiego salonu. Tel. 
660 015 338 

•	 Ford Galaxy 96r. Automat Poj. 2.8 benzy-
na Uszkodzona skrzynia biegów Sprze-
dam za 2 500 złotych Tel. Kon. 694 979 
007

•	 Sprzedam Passat CC, benzyna 1984 CM3, 
210 km, rok prod. 2011, przebieg 114 tys. 
Cena 55000 zł. 602 45  45 41 

•	 Sprzedam motocykl Kawasaki „Nynya” 
750. Cena 5000 zł. 503 416 697 

rOlNICTWO
•	 koszenie, mulczowanie, belowanie – 

słoma. 608 01 3995

•	 Orka, talerzówka ciężka siew agrega-
tem. Tel. 608 01 39 95 

•	 Rzepak jary, zboża sprzedam. Tel. 502 853  
573 

•	 Grykę sprzedam i mieszalnik 1 tona. 603 
467 609 

•	 Sprzedam prosięta i 20 kulek słomy su-
chej. 606 576 417 

•	 SPrZeDaŻ JaJ kUrZYCH – WIeJSkIe. 
502 119 960

•	 Sprzedam ziemniaki jadalne i sadzenia-
ki, pszenice i pszenżyto zimowe. 91 39 
18 307

•	 Kupię przyczepę samozbierającą i siew-
nik do zboża. 91 39 26 793 

•	 Sprzedam mieszankę zbożową wiosen-
ną. 667 976 417, 91 418 64 17 

•	 Sprzedam facelia. 793 006 469  

•	 Sprzedam prosiaki, 8-9 tyg. Tel. 668 434 
849 

•	 Sprzedam prosiaki. 781 900 122

•	 Sprzedam silnik 7kw / 380 V i wałek do 
krajzegi. 696 807 922 

•	 Sprzedam przyczepę jednoosiową do 
ciągnika, 696 807 922

•	  Sprzedam dmuchawę do zbóża. 603 363 
207, 781 785 748 

 USŁUGI
•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWANÓW, WY-

KŁADZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ SAMO-
CHODOWEJ/ SKÓRZANEJ MATERIAŁO-
WEJ / POŚCIELI WEŁNIANEJ / LANOLINĄ/
SPRZĄTANIE: CZYSZCZENIE FUG.TEL.604 
373 143 , 794 229 083.

•	 Pranie dywanów i tapicerki sprzątanie 
również z użyciem pary, rOmTeX. 668 
151 516

•	 elektryk z uprawnieniami e+D. Tel. 607 
289 419 

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

•	 malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wyko-
na “złota rączka”. 91 39 22 783, 784 79 
22 70

•	 FIrma USŁUGOWa „Zielona”. Wyna-
jem sal na konferencje, zebrania, szko-
lenia. 91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią działal-
nością przyjmie zlecenie na budowę do-
mów od podstaw, przekładek dachów, 
docieplenia, układanie kostki, różne ro-
dzaje. Tel. 607 137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy za 
gotówkę na raty laptopy tablety telefony. 
Skupujemy laptopy telefony. Adres No-
wogard 700Lecia 15 I piętro nad apteką 
tel 91-577-53-73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlo-
powe: Niemcy, Holandia, Austria, Anglia, 
Belgia, Norwegia. Tel. 71 385 20 18, 601 
759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróżnienie 
mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 343 
638 

•	 AGENCJA REKLAMOWA VIZART, oprawia-
nie prac w 2 minuty, bindowanie, wydru-
ki, ksero, laminowanie, Nowogard ul. 700 
lecia 15 (nad sklepem zielarskim)Tel. 605 
522 340 

•	 Przepisywanie prac (licencjackich, magi-
sterskich i innych), dokumentów, CV, li-
stów motywacyjnych, Szybko, solidnie. 
Agencja reklamowa Vizart  Nowogard ul. 
700 lecia 15 (nad sklepem zielarskim)Tel. 
605 522 340.

•	 regulacja, naprawa, konserwacja 
okien i drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 
668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 988 735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, układanie 
kostki granitowej, polbruku. 726 403 937

•	 Naprawa aGD Nowogard. 698 352 406

•	 Wypełniam dokumenty do ZUS na eme-
ryturę, rentę, kapitał początkowy. 507 
872 391

•	  Przyjmę psy na strzyżenie, ukończyłam 
kurs groomerski. 794 902 108 

•	 Wykonam prace elektryczne i remonty 
mieszkań. 691 430 490

•	 Przyjmę psy na strzyżenie. Skończyłam 
kurs groomerski. 794 902 108 

•	 Malowanie, szpachlowanie, panele. 788 
566 432 

PraCa
•	 aktivmed24.pl Opiekunki Senio-

rów Niemcy. Premie wakacyjne, 
530555015

•	 amBerCare24 Opiekunki do Niemiec, 
wymagany j. niemiecki komunikatyw-
ny, zarobki netto do 1500 euro/mies., 
wyjazdy od zaraz, sprawdzone oferty, 
legalnie 737 451 825, 737 886 919, 737 
489 914

•	 Potrzebny budowlaniec-stolarz do po-
stawienia kilku elementów architektury 
ogrodowej. 502 103 432

•	 Przystań zatrudni osobę do zbierania 
szklanek i butelek ze stolików podczas 
dyskoteki w piątki i soboty. Tel. 601 58 
40 56 

•	 Zatrudnię kierowcę do rozworzenia po-
siłków. 507 951 313

•	 Zatrudnię ekspedientkę do sklepu Lewia-
tan na ul. Boh. Warszawy. Tel 502 239 619 

•	 Poszukuje osoby do pracy w biurze do 
obsługi klienta. Wymagana: komunika-
tywność, umiejętność obsługi kompute-

ra. Oferuje atrakcyjne warunki wynagro-
dzenia. Tel. 510 100 263 

•	 kucharza/kucharkę zatrudnię, Bar-
nim. 663 97 93 97 

•	 Poszukuje pracownika do prac brukar-
skich. Atrakcyjne wynagrodzenie. 509 
608 831 

•	 Pomoc kuchenną zatrudnię. restau-
racja Przystań, Nowogard. Tel. 601 58 
40 56 

•	 Do prac porządkowych. 513 100 901 

•	 Przyjmę pracownika na fermę drobiu 
(gm. Osina) Tel. 511 731 352 

•	 Zakład hodowlany zatrudni brygadzistę 
-kierownika. Ferma Drobiu gmina Osina. 
502 562 378 

•	 Zatrudnię do prac budowlanych oraz 
śluzarza – spawacza. 507 045 404 

•	 Zlecę naprawę parkanu ogrodowego z 
cegły. 602 622 909 

•	 Nowogardzki Dom Kultury zatrudni 
akordeonistę. 605 576 908 

•	 Zatrudnię w Norwegii do zbioru malin, 
697 067 590 

•	 Przyjmę emeryta lub rencistę na 1/2 eta-
tu do lekkich prac ślusarskich z umiejęt-
nością spawania migomatem. Dogodne 
wynagrodzenie. 721 668 245 

•	 Zatrudnię murarzy. 697 067 590 

•	 Hotel restauracja Willa Zbyszko za-
trudni pracowników na stanowisko 
kucharz/kucharka, barman/barman-
ka/kelnerka. Tel. 600 045 151 

•	 Szukam operatora koparko-ładowarki. 
660 497 390 

•	 Zatrudnię pracownika na budowę. 785 
931 513 

•	 PSF Polish Springs Factory zakład w Gol-
czewie zatrudni pracowników fizycznych 
na stanowiskach: operator walcarski au-
tomatycznej, pracownik do wykonywa-
nia strzemion, montażystę. Oferujemy 
stabilne zatrudnienie. Kontakt: Tel. 91 88 
69 111, e-mail: fabryka@psfactory.pl 

INNe  
•	 Sprzedam drewno suche tanio. 691 848 

026

•	 Drewno, bukowe, dębowe, pocięte, 
porąbane. Tel. 603 353 789 

•	 Sprzedam drewno opałowe. 667 788 
820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 kg. 
790 285 382

•	 Sprzedam organy Yamaha YPT - 230, 
bardzo mało używane, w pudełku. tel 
605 522 340

•	 Sprzedam łóżko dziecięce z szufladami, 
półkami, z materacem - kolor szaro bia-
ły wymiary: dł. 223 cm, szer. 95 cm,wys. 
110 cm, oraz biurko do kompletu, tel. 
605 522 340

•	 Sprzedam odkurzacz piorący ZELMER 
WODNIK QUATTRO 616.6, elemen-
ty piorące nieużywane nowe, cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522 340

•	 Sprzedam dywan, kolor brązowy jedno-
lity, wymiar 3,5*2,15 m, cena do uzgod-
nienia, tel. 605 522 340

•	 Przyjmę telewizor i radio. 782 400 
001 

•	 Kupię zbiornik na wodę z wężownicą do 
podłączenia do kuchenki. Tel. 660 206 
833

•	 Karp kroczek sprzedam. 91 39 182 97 

•	 Sprzedam krajzegę na paski klinowe ta-
nio. Tel. 781 864 872  

•	 Szkółka w karsku poleca drzewa 
owcowe w pojemnikach 3-4 letnie owo-
cujące już od 20 zł/szt. oraz tuje szma-
ragd wys. 70-80cm. po 10 zł za sztukę. 
Tel. 606 106 142

•	 Przyjmę czystą ziemię z wykopów. 501 
307 666

•	 Sprzedam atlas do ćwiczeń DWS 4, mało 
używany, cena do uzgodnienia, tel. 605 
522 340

•	 Sprzedam narożnik. 783 484 836 

•	 Sprzedam drut zbrojeniowy Fi10, 12 m 
długi. 603 598 134 

•	 Owczarek niemiecki 1 rok czujny, duży, z 
rodowodem. 519 307 288 

•	 Sprzedam dwuteownik 160mm x 3,5m, 
2 sztuki, teownik hutniczy nieużywany 
30/30x7. Tel. 788 685 194

•	 Sprzedam stół + 6 krzeseł łóżko z mate-
racem, schody okrągłe. 606 276 773 

•	 Sprzedam stylowy ławostół, złoty dąb, 
220 zł. 697 999 578 

•	 SPrZeDam SPrZĘT OGÓlNOBU-
DOWlaNY maŁO UŻYWaNY I NIe-
UŻYWaNY DO rOBÓT WYkOŃCZe-
NIOWYCH. 792 77 06 30 PO 17STeJ

•	 Sprzedam materac kokosowy na wy-
miar 180*200 cm, używany, tel. 605 522 
340

•	 Sprzedaż siatki ogrodzeniowej, siat-
ki leśnej, panele ogrodzeniowe, bra-
my, furtki. Darmowa dostawa. 721 
668 245 

•	 Sprzedam zamrażarkę. 603 363 207, 781 
785 748

•	 Sprzedam kabinę łazienkową nieużywa-
ną. 668 927 296

•	  Oddam łożeczko z materacykiem, 781 
142 773 

•	 Sprzedam rewelacyjnie utrzymaną lo-
dówkę Samsung No Frost oraz okrągły 
stół drewniany rozkładany. 609 541 122 

•	 Owczarek niemiecki 1 rok, duży, czujny 
z rodowodem oraz szczęnięta. 519 307 
288

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

Na sprzedaż 2 pokoje 
w centrum Nowogardu 164 000 zł

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:

kontakt: 785 601 002

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy



25-28.05.2018 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

17

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

INFOrmaTOr lOkalNY - NOWOGarDrOZkŁaD JaZDY PkP
Telefony alarmowe
Policja  - 997, 112
Komisariat Policji Nowogard - 91 57 92 316
Straż pożarna  - 998
Posterunek PSP Nowogard - 91 39 20 118
Pogotowie ratunkowe - 999
Stacja Pogotowia Ratunkowego 
w Nowogardzie - 91 43 26 103
Pogotowie gazowe  - 992
Pogotowie energetyczne - 991
Pogotowie wodn.-kanal. (PUWiS) 
 - 91 392 07 11; 994

Dyżur nocny
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna   
 - 91 39 78 430; 
 609 361 999; 
 665 283 928

Przychodnie - poradnie
Szpital - centrala - 91 392 13 56
Praxis - SZOZ - 91 392 07 87
Praxis - Centrum 
okulistyczno-optyczne - 91 39 27 272
POZ Przychodnia przyszpitalna  
 - 91 392 18 00; 
 91 392 18 06
Medyk - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - M. Drobińska - 91 392 59 43
NZOZ “Sanus” - 91 392 69 60
NZOZ “Pro-med” - 91 392 67 40
NZOZ “Leks” - 91 392 25 25
NZOZ “Baby-med”  - 91 392 60 13
Mardent - gabinety lekarskie  
 - 91 392 26 33
Revital - Ośrodek Rehabilitacji 
i Odnowy Biologicznej - 91 392 14 67; 
 609 456 577
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne 
 - 91 392 09 26
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
dzieci, młodzieży i ich rodzin 
 - 91 392 07 43
Warsztaty terapii zajęciowej - 91 392 52 82
Zakład domowej opieki długoterminowej - 
91 39 26 531; 
 509 142 650
Stomatologia
Praxis - Centrum stomatologiczne  
 - 91 392 69 99
Pracownia protetyki stomatologicznej - 
Danuta Drapikowska 91 392 68 70
Protetyka stomatologiczna 
- Elżbieta Wysocka 
i Kazimierz Trojanowski - 91 392 61 07
“Nowo-dental” B. Szulejko  
 - 91 392 14 67
“Dental - med”  - 91 392 20 98
 504 069 800
Lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz  
 - 91 392 50 03; 
 603 705 630
Lek. Stom. Andrzej Rynkiewicz
pogotowie stomatologiczne - 607 771 777
lek. Stom. D. Wałęga - Bąk - 604 441 609
lek. stom. A Mogilnicka - 506 606 955
lek. stom. E. Rosa - 532 512 703
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 601 736 804

Urzędy
Urząd Miejski  
 - 91 392 62 00
Biuro Obsługi Interesanta w UM  
 - 91 392 62 14
Biuro Rady w UM - 91 392 62 10

Urząd Stanu Cywilnego - 91 392 62 30
Wydział Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środow. 
 - 91 392 62 43
Wydział spraw społecznych i obywatelskich
Meldunki - 91 392 62 13
Dowody osobiste - 91 392 62 15
Zarządzanie kryzysowe - 91 392  62 34
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
Geodezji i Rolnictwa - 91 392 62 26
Wydział Rozwoju Lokalnego, 
Funduszu, Kultury i Sportu - 91 392 62 93
Wydział Inwestycji i Remontów  
 - 91 392 62 41
Biuro Podatków i Opłat - 91 392 62 17
Referat Edukacji - 91 392 54 64
Zarząd Budynków Komunalnych  
 - 91 392 62 67
Powiatowy Urząd Pracy f/Nowogard 
 - 91 392 13 76
 91 392 18 13
Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii - 91 392 11 18
w nagłych wypadkach - 609 740 647

Wydział komunikacji
Rejestracja pojazdów - 91 579 27 02
Prawo jazdy - 91 579 27 03
Fax - 91 392 18 52

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik - Dorota Maślana - 91 392 62 48
Świadczenia rodzinne
- A. Lalik  - 91 392 62 68
Dział usług opiekuńczych 
- B. Ziółkowska - 91 392 02 00

Poczta
ul. 3 Maja - 91 392 13 00
 91 392 11 83
ul. Warszawska - 91 392 08 34

Nadleśnictwo Nowogard - 91 392 06 40
Zakład karny Nowogard - 91 432 66 00

Gabinety weterynaryjne
Danuta Czerwińska
ul. J. Wybickiego 2 - 91 392 37 86
Animal-Vet
ul. Zielona - 666 135 133
Janusz Soroka
ul. L. Okulickiego 6  - 570 656 616
Zdzisław Truszyński
ul. T. Kościuszki 21 - 91 392 18 01
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 38 - 91 392 08 14
Szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1 - 91 392 6 2 70
Szkoła Podstawowa nr 2 - 91 392 6 2 74
Szkoła Podstawowa nr 3 - 91 392 6 2 91
Szkoła Podstawowa nr 4 - 91 392 3 0 28
SP w Długołęce - 91 391 04 92
SP w Orzechowie - 91 391 09 94
SP w Strzelewie - 91 391 02 24
SP w Żabowie - 91 391 06 94
SP w Błotnie - 91 391 01 90
SP w Wierzbięcinie - 91 291 07 95
I Liceum Ogólnokształcące - 91 392 02 13
Liceum Ogólnokształcące nr II - 91 392 51 07
ZSP im. Stanisława Staszica - 91 392 11 62
Prywatne Publiczne Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych; 
Niepubliczna Szkoła Policealna  
 - 91 392 66 91
Prywatne Liceum Ogólnokształcące
 Zaoczne Centrum Edukacji Zdroje  
 - 91 392 54 94

Prywatne Policealne Studium Zawodowe  
 - 91 392 21 81
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  
 - 91 392 01 08

Przedszkola i żłobki
Przedszkole nr 1
ul. Żeromskiego - 91 392 62 86
Przedszkole nr 3
ul. J. Poniatowskiego - 91 392 62 88
Przedszkole nr 4
ul. T. Kościuszki - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole
ul. Zielona - 91 392 66 91; 
 505 388 292
Artystyczne Przedszkole 
Kraina Fantazjiul. Gen. J. Bema - 660 797 838
“Promyczek” Specjalistyczny 
punkt przedszkolny, 
ul. Boh. Warszawy - 609 931 469
Niepubliczny Żłobek "Maluszkowo”
ul. ks. Racibora - 534 015 943
Niepubliczny “Malinowy Żłobek”
ul. Boh. Warszawy - 604 873 917

kultura
Miejska Biblioteka Publiczna  
Dyrektor - 91 392 62 60
Czyt. dla dorosłych - 91 392 62 61
Nowogardzki Dom Kultury  
Sekretariat - 91 392 62 83
Biuro kina/ dział imprez i promocji 
 - 91 392 57 79
Kasa - 91 392 62 62

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP - 91 392 63 70; 
 506 08 13 28
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego   
 - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej  
 - 91 392 15 92

Usługi pogrzebowe 
J. Furmańczyk, Zakład Pogrzebowy  
 - 91 392 17 67
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  
 - 692 354 065
MEMORIS Grzegorz Śmigiel - 693 230 190

apteki
Centrum Zdrowia
ul. 700-lecia - 91 576 21 39
Majowa
ul. 3 Maja - 91 307 07 08
Cefarm
ul. Plac Wolności - 91 392 02 03
Cardia
ul. 700 - lecia - 91 392 13 30
Niebieska
ul. 15 Lutego - 91 432 61 77
Asa
ul. Warszawska - 91 392 04 94
Niebieska 2
ul. Kościuszki - 91 579 08 30
Nowa Farmacja
ul. Bohaterów Warszawy - 91 573 04 37

Taksówki - 91 392 02 60

Pomoc drogowa
Grzegorz Irzymski - 91 392 24 02
 601 893 944
Andrzej Słomski - 665 770 442
Krzysztof Pietrzak - 601 938 293
R&J MIX - 608 731 620

Urząd Gminy
Wójt - 91 391 03 90
Kierownik USC, St. ds. obywatelskich
 i ewidencji ludności  - 508 499 549
St. ds. podatków i opłat  - 508 499 661
St. ds. zarządzania kryzysowego, obrony cy-
wilnej i ochrony środowiska  - 508 499 580
Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami  
 - 508 499 247
St. ds. obsługi organów Gminy, działalności 

gospodarczej, kultury i zdrowia  - 508 499 567
St. ds. funduszy zewnętrznych, promocji, 
turystyki i sportu  - 508 499 620
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik Anna Kaliczyńska - 508 499 534
Pracownicy socjalni - 508 499 561
 508 499 483
Asystent rodziny Patrycja Bielej - 508 499 621
Gminna Biblioteka Publiczna
Kierownik Krzysztof Górecki - 91 391 03 05

Szkoła Podstawowa im. B. Malinowskiego
Dyrektor Tatiana Olbert - 91 391 03 89
Sekretariat - 91 391 03 80
Przychodnie
NZOZ “Proximus” - 91 391 03 10
Punkt apteczny - 91 391 16 11
Poczta - 91 391 03 23
Parafia pw. NP NMP w Osinie - 91 391 03 86

INFOrmaTOr lOkalNY - OSINa
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Nowogard 11 III – 9 VI 2018

Aktualizacja wg stanu na 13 IV 2018

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

5:01 II
1

PR - R
88641

j  a  b  y

Wyszomierz 5:06, Osina 5:10, Mosty 5:16, Goleniów 5:24, Kliniska 5:33, Szczecin Dąbie 5:43, Szczecin
Zdroje 5:47, Szczecin Port Centralny 5:55 Szczecin Główny 6:00 
~ 1-5 / 2 IV, 1 V, 3 V, 31 V;

6:39 II
1

PR - R
88643

j  a  b  y

Wyszomierz 6:45, Osina 6:49, Mosty 6:54, Goleniów 7:03, Kliniska 7:14, Szczecin Dąbie 7:24, Szczecin
Zdroje 7:27 Szczecin Główny 7:41 
~ 1-6 / 2 IV, 1 V, 3 V, 31 V;

7:47 I
3

PR - R
88645

j  a  b  y

Wyszomierz 7:52, Osina 7:56, Mosty 8:02, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:08, Goleniów 8:25, 
Kliniska 8:35, Szczecin Dąbie 8:45, Szczecin Zdroje 8:55 Szczecin Główny 9:06 
~ 11 III-6 V;

7:48 II
1

PR - R
88622

j  a  b  y

Żabowo 7:55, Płoty 8:05, Baszewice 8:12, Gryfice 8:18, Gąbin 8:29, Trzebiatów 8:34, Bieczyno 
Pomorskie 8:40, Karcino 8:44, Głowaczewo 8:48, Stary Borek 8:52, Kołobrzeg Stadion 8:58

Kołobrzeg 9:04 ~ 12 III-5 V 1-6 / 14 III, 20 III, 22 III, 2 IV, 1 V, 3 V;

7:49 II
1

PR - R
88622

j  a  b  y

Żabowo 7:56, Płoty 8:06, Baszewice 8:13, Gryfice 8:19, Gąbin 8:30, Trzebiatów 8:35, Bieczyno 
Pomorskie 8:41, Karcino 8:45, Głowaczewo 8:49, Stary Borek 8:53, Kołobrzeg Stadion 8:59

Kołobrzeg 9:04 ~ 14 III; 20 III; 22 III;

7:52 BUS PR - R
88622
g  j

Żabowo 8:03, Płoty 8:19 0   j   a   b   y, Baszewice 8:35, Gryfice 8:42, Gąbin 8:52, Trzebiatów 8:57, 
Bieczyno Pomorskie 9:07, Karcino 9:11, Głowaczewo 9:15, Stary Borek 9:19, Kołobrzeg Stadion 9:25

Kołobrzeg 9:30 ~ 7 V-9 VI 1-6 / 31 V;
g = na odcinku Nowogard - Płoty

8:18 II
1

PR - R
88645

j  a  b  y

Wyszomierz 8:23, Osina 8:27, Mosty 8:33, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:39, Goleniów 8:59, 
Kliniska 9:15, Szczecin Dąbie 9:25, Szczecin Zdroje 9:28 Szczecin Główny 9:40 
~ 7 V-9 VI;

9:23 II
1

PR - R
88624
REGA

j  a  b  y

Płoty 9:38, Gryfice 9:50, Trzebiatów 10:09, Kołobrzeg Stadion 10:26 Kołobrzeg 10:30 

~ 11 III-6 V 67 + 2 IV, 1 V, 3 V;

9:27 BUS PR - R
88624
REGA
g  j

Płoty 9:53 0   j   a   b   y, Gryfice 10:14, Trzebiatów 10:29, Kołobrzeg Stadion 10:46

Kołobrzeg 10:50 ~ 12 V-9 VI 67 + 31 V;
g = na odcinku Nowogard - Płoty

10:18 II
1

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:23, Osina 10:27, Mosty 10:33, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:39, Goleniów 10:56, 
Kliniska 11:05, Szczecin Dąbie 11:15, Szczecin Zdroje 11:18, Szczecin Port Centralny 11:26

Szczecin Główny 11:31 ~ 7 V-9 VI;

10:25 II
1

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:31, Osina 10:35, Mosty 10:40, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:47, Goleniów 11:04, 
Kliniska 11:21, Szczecin Dąbie 11:31, Szczecin Zdroje 11:34, Szczecin Port Centralny 11:42

Szczecin Główny 11:47 ~ 11 III-6 V / 14 III, 22 III, 26 III;

10:26 II
1

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:31, Osina 10:35, Mosty 10:41, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:47, Goleniów 11:05, 
Kliniska 11:22, Szczecin Dąbie 11:32, Szczecin Zdroje 11:35, Szczecin Port Centralny 11:43

Szczecin Główny 11:48 ~ 14 III; 22 III; 26 III;

11:49 II
1

PR - R
88626

POMERANIA
j  a  b  y

Żabowo 11:57, Płoty 12:06, Baszewice 12:13, Gryfice 12:19, Gąbin 12:29, Trzebiatów 12:35, Bieczyno 
Pomorskie 12:41, Karcino 12:44, Kołobrzeg Stadion 12:55 Kołobrzeg 13:00 
~ 11 III-6 V;

11:53 BUS PR - R
88626

POMERANIA
g  j

Żabowo 12:04, Płoty 12:20 0   j   a   b   y, Baszewice 12:35, Gryfice 12:42, Gąbin 12:52, 
Trzebiatów 12:58, Bieczyno Pomorskie 13:04, Karcino 13:07, Kołobrzeg Stadion 13:18

Kołobrzeg 13:23 ~ 7 V-9 VI;
g = na odcinku Nowogard - Płoty

13:47 II
1

PR - R
88628

j  a  b  y

Żabowo 13:55, Płoty 14:04, Baszewice 14:25, Gryfice 14:31, Gąbin 14:42, Trzebiatów 14:47, Bieczyno 
Pomorskie 14:53, Karcino 14:57, Głowaczewo 15:01, Stary Borek 15:05, Kołobrzeg Stadion 15:11

Kołobrzeg 15:15 ~ 12 III-4 V 1-5 / 2 IV, 1 V, 3 V;

13:51 BUS PR - R
88628
g  j

Żabowo 14:02, Płoty 14:18 0   j   a   b   y, Baszewice 14:35, Gryfice 14:42, Gąbin 14:52, 
Trzebiatów 14:57, Bieczyno Pomorskie 15:03, Karcino 15:07, Głowaczewo 15:11, Stary Borek 15:15, 
Kołobrzeg Stadion 15:21 Kołobrzeg 15:25 
~ 7 V-8 VI 1-5 / 31 V;
g = na odcinku Nowogard - Płoty
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godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor
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godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

14:30 II
1

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 14:35, Osina 14:39, Mosty 14:45, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:51, Goleniów 15:08, 
Kliniska 15:21, Szczecin Dąbie 15:30, Szczecin Zdroje 15:34 Szczecin Główny 15:47 
~ 11 III-6 V / 1 IV;

15:08 II
1

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 15:13, Osina 15:17, Mosty 15:23, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:29, Goleniów 15:49, 
Kliniska 15:59, Szczecin Dąbie 16:09, Szczecin Zdroje 16:15 Szczecin Główny 16:27 
~ 7 V-9 VI;

16:04 II
1

PR - R
88630

j  a  b  y

Żabowo 16:11, Płoty 16:22, Baszewice 16:29, Gryfice 16:36, Gąbin 16:46, Trzebiatów 16:51, Bieczyno 
Pomorskie 16:57, Karcino 17:01, Głowaczewo 17:05, Stary Borek 17:09, Kołobrzeg Stadion 17:15

Kołobrzeg 17:19 ~ 11 III-6 V / 1 IV;

16:20 BUS PR - R
88630
g  j

Żabowo 16:31, Płoty 16:47 0   j   a   b   y, Baszewice 17:06, Gryfice 17:13, Gąbin 17:23, 
Trzebiatów 17:29, Bieczyno Pomorskie 17:42, Karcino 17:46, Głowaczewo 17:50, Stary Borek 17:54, 
Kołobrzeg Stadion 18:00 Kołobrzeg 18:04 
~ 7 V-9 VI;
g = na odcinku Nowogard - Płoty

16:42 II
1

PR - R
88651
REGA

j  a  b  y

Wyszomierz 16:48, Osina 16:52, Mosty 16:57, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:03, Goleniów 17:21, 
Kliniska 17:32, Szczecin Dąbie 17:41, Szczecin Zdroje 17:45, Szczecin Port Centralny 17:53

Szczecin Główny 17:57 ~ 11 III-6 V;

17:12 II
1

PR - R
88651
REGA

j  a  b  y

Wyszomierz 17:17, Osina 17:21, Mosty 17:27, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:33, Goleniów 17:50, 
Kliniska 17:59, Szczecin Dąbie 18:10, Szczecin Zdroje 18:19, Szczecin Port Centralny 18:28

Szczecin Główny 18:32 ~ 7 V-9 VI;

18:01 II
1

PR - R
88632

j  a  b  y

Żabowo 18:08, Płoty 18:18, Baszewice 18:30, Gryfice 18:37, Gąbin 18:47, Trzebiatów 18:52, Bieczyno 
Pomorskie 18:58, Karcino 19:02, Głowaczewo 19:06, Stary Borek 19:10, Kołobrzeg Stadion 19:16

Kołobrzeg 19:20 ~ 11 III-6 V;

18:35 BUS PR - R
88632
g  j

Żabowo 18:46, Płoty 19:02 0   j   a   b   y, Baszewice 19:18, Gryfice 19:25, Gąbin 19:35, 
Trzebiatów 19:40, Bieczyno Pomorskie 19:46, Karcino 19:50, Głowaczewo 19:54, Stary Borek 19:58, 
Kołobrzeg Stadion 20:04 Kołobrzeg 20:09 
~ 7 V-9 VI;
g = na odcinku Nowogard - Płoty

18:41 II
1

PR - R
88653

POMERANIA
j  a  b  y

Wyszomierz 18:46, Osina 18:50, Mosty 18:56, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:02, Goleniów 19:19, 
Kliniska 19:29, Szczecin Dąbie 19:38, Szczecin Zdroje 19:42, Szczecin Port Centralny 19:50

Szczecin Główny 19:54 ~ 11 III-6 V;

18:46 I
3

PR - R
88653

POMERANIA
j  a  b  y

Wyszomierz 18:51, Osina 18:55, Mosty 19:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:07, Goleniów 19:24, 
Kliniska 19:35, Szczecin Dąbie 19:45, Szczecin Zdroje 19:49 Szczecin Główny 20:01 
~ 7 V-9 VI;

20:20 BUS PR - R
88634
g  j

Żabowo 20:31, Płoty 20:47 0   j   a   b   y, Baszewice 21:13, Gryfice 21:20, Gąbin 21:30, 
Trzebiatów 21:36, Bieczyno Pomorskie 21:42, Karcino 21:45, Głowaczewo 21:50, Stary Borek 21:53, 
Kołobrzeg Stadion 21:59 Kołobrzeg 22:04 
~ 7 V-9 VI 1-6 / 31 V;
g = na odcinku Nowogard - Płoty

20:22 II
1

PR - R
88634

j  a  b  y

Żabowo 20:29, Płoty 20:39, Baszewice 20:46, Gryfice 20:53, Gąbin 21:03, Trzebiatów 21:09, Bieczyno 
Pomorskie 21:15, Karcino 21:19, Głowaczewo 21:23, Stary Borek 21:27, Kołobrzeg Stadion 21:33

Kołobrzeg 21:37 ~ 12 III-5 V 1-6 / 2 IV, 1 V, 3 V;

22:03 II
1

PR - R
88636

j  a  b  y

Płoty 22:18, Gryfice 22:30, Trzebiatów 22:45, Kołobrzeg Stadion 23:02 Kołobrzeg 23:07 

~ 11 III-6 V 1-57;

22:07 BUS PR - R
88636
g  j

Płoty 22:33 0   j   a   b   y, Gryfice 22:54, Trzebiatów 23:09, Kołobrzeg Stadion 23:26

Kołobrzeg 23:30 ~ 7 V-8 VI 1-57;
g = na odcinku Nowogard - Płoty
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objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
g - zastępcza komunikacja autobusowa / rail 

replacement bus service
j - tylko 2 klasa / 2nd class seats only

a - wagon dostępny dla osób poruszających 
się na wózkach / wagon accessible to 
people moving on wheelchairs

b - wagon przystosowany do przewozu 
rowerów - liczba miejsc ograniczona / 
wagon adopted to the transport of 
bicycles – limited number of places

= - przewóz rowerów niemożliwy / carriage of
bicycles is not available

objaśnienia znaków / symbols
y - klimatyzacja / air conditioning

0 - zmiana usług na trasie pociągu / change 
services on the route

~ - terminy kursowania / days of operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.polregio.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased on each train, consistent with the 
terms specified by the carrier.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Carriers 
are responsible for commercial data of trains.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Infoline numbers to individual carriers:
PR - 703 20 20 20 (24h) opłata 1.29 zł/min. połączenia, 
realizator usługi Progress Plus S.C.  / 703 20 20 20 (24h) 
charge of PLN 1.29 gross/min. of each call, service provider: 
Progress Plus S.C. 
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Imię i nazwisko .......................................................................................  tel. ...............................................................  

ROZWIĄZANIE .................................................................................................................................................................
Kupon wraz z rozwiązaniem należy dostarczyć do redakcji. Spośród nadesłanych kuponów zostanie wyloso-

wana nagroda książka ufundowana przez Wydawnictwo Zapraszamy   pn-pt 8:00-18:00

Dewocjonalia - stoisko w sklepie

poleca
Różańce, 
Lichtarze

                Świece do chrztu, itp.

krZYŻÓWka Dziennika

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

Opiekunki  Niemcy
- Sprawdzone oferty! 
Tel. 91 506 55 55

KUPIĘ DREWNO
tartaczne

świerk, sosna, brzoza, topola

tel. 697 174 369

Sprzedam 
działkę 23 ar
pod warsztat lub inną 

działalność gospodarczą. 
Tel. 695 100 700 

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

Pionowo:
1. wśród izb
2. dryf statku
3. dzieła literackie lub muzyczne
4. imię Gabina, aktora
5. miasto w Turcji, dawniej Antiochia za-
łożone 300 p.n.e
6. bojowy, weselny
7. rozstrzyga w sprawach administracyj-
nych
8. ... stanu, dyplomata
9. ssak kopytny
10. dopływ Kury
11. dawna nazwa czołgu
12. ruiny w Turcji
13. niejedna w banku
14. galijski bóg wody
15. Zatoka ... u brzegów Łotwy
16. dźwięk
17. stosowany zamiast rtęci w termome-
trach
18. szczyt Filipin
19. rdzeń ołówka
20. galijski bóg-drwal
21. dawna pogardliwa nazwa mieszcza-
nina
22. postać w sztuce
23. nie zna żartów
24. ... Rolska
25. precz, wynocha
26. tanka
27. ziele na kaszel
28. Harold, komik filmowy
29. włamanie w ścianie

30. metoda planowania budowy dużych 
obiektów
31. tłuszcz roślinny
32. starcie zbrojne, walka
33. elektrokardiogram
34. Jerzy, aktor krakowski
35. wychodzą na ulicę
36. przejazd w skale
37. węglowodan znajdujący się w rośli-
nach
38. dawniej porwanie panny
39. np. złamanie kończyny
40. papugi żywiące się nektarem kwia-
tów
41. płonie na biwaku
42. wróg Juliusza Cezara
43. kupowany w sklepie rybnym
44. państwo jak but
45. rolniczy stan USA
46. syn Posejdona
47. Polska do 1989
48. jacht ślizgający się po lodzie
49. chiński przywódca komunistyczny
50. mamałyga
51. pomarańczowy lub jabłkowy
52. prawy dopływ dolnej Narwi
53. zabarwienie głosu
54. willa K. Szymanowskiego
55. 10-4 luksa
56. manewr boksera
57. Ukraińska Armia Powstańcza
58. numer identyfikacji podatnika
59. wysoki przerzut piłki
60. kuzyn matki

61. miasto w Japonii (Honsiu)
62. gatunek wielbłąda

Poziomo:
63. podlec
64. mniej już nie można
65. miasto w Mauretanii
66. zagłębienie po lodowcu
67. sojusz z I wojny światowej
68. film Kurosawy
69. w parze z penatami
70. reformatorka
71. zaczerpnięcie wody
72. kojarzy się z jedzeniem, piciem i po-
puszczaniem pasa
73. rym niedokładny
74. odskoczył spod narzędzia
75. pisarka ang.
76. Smerf z niespodziankami
77. zespół złożony z dwóch muzyków
78. brat Metodego
79. strefa między sąsiednimi biocenozami
80. syrop sosnowy
81. hołduje modzie
82. John (1766-1844), sławny ang. fizyk i 
chemik
83. zakupiona rzecz
84. sarmacka śmierć
85. szczudła
86. silny wiatr
87. haft z dziureczkami zdobiący obrus 
lub serwetę
88. drapieżna ryba, płaszczka
89. znaczna część

90. równa 100 senom
91. kultura starożytna
92. ... Sumac, piosenkarka
93. ... Garfunkel, piosenkarz
94. ptak z rodziny bocianowatych (Ame-
ryka, Afryka)
95. jeszcze nie sędzia
96. lilaki
97. podołek
98. usztywniony przód koszuli frakowej 
noszony w XIX w.
99. nasyp przeciwpowodziowy
100. świeża wiadomość
101. kuliste skupienia mineralne
102. babilońsko-asyryjski bóg nieba
103. ptak z rodziny ziarnojadów
104. George, reż. „Gwiezdnych wojen”
105. wyga, spryciarz
106. George, przywódca rewolucji fran-
cuskiej
107. królował w nim Pyrrus
108. pisarz austriacki (1894-1939), 
„Hiob”, „Marsz Radetzkiego”, „Krypta ka-
pucynów”
109. drobna kasza z najszlachetniej-
szych ziaren pszenicy
110. małe zagłębienia
111. próg rzeczny
112. Karol, architekt barokowy
113. filia przedsiębiorstwa
114. duński germanista (1787-1832)

PODPOWIEDŹ: ASONANS, JEAN, JUNKO, 
NOKS, PINI, UTA

rozwiązanie krzyżówki dla 
dorosłych :Milczenie jest poko-
jem duszy 

Jolanta Kozioł, Bożena Gude-
łajska, Szymon Rybarczyk, Pela-
gia Feliksiak, Halina Galus, Zo-
fia Kamińska, Natalia Furmań-
czyk, Urszula Kaczmarek, Halina 
Stefańska, Lucyna Karbowiak, 
Maria Kloch, Christiana Syfert, 
Danuta Skowron, Małgorzata 
Krawczyk, Cecylia Furmańczyk, 
Agnieszka Skowrońska, Liliana 
Poncak, Danuta Józefiak

Zwycięzcy prenumerata : 
Zofia Kamińska. Maria Kloch

GAZETY dla zwycięzców lo-
sowania do odebrania w re-
dakcji, ul. Boh. Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Tymon Józefiak, Madzia Skow-

rońska, Ola Patecka, Julia Fur-
mańczyk, Marcel Budzich, Wik-
toria Przygocka, Lena Przygocka

Zwycięzca: Wiktoria Przygoc-
ka
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40

Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)

Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D

Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 

7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

regularna linia meTrO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna 
 Tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firma Usługowo- Handlowa adam Fedeńczak
Tel 91 39 26 925, 502 026 999

ND- SZCZeCIN 4:50(D), 5:55(E), 6:40(7), 6:55(D), 7:25(7), 7:50(D), 8:00(E), 8:20(7), 
8:35(D), 9:10(E,7), 10:05(E), 10:35(E,7), 11:31(D),  11:40(7), 12:10(E), 12:20(7), 
12:55(D,7), 13:10(D), 13:20(E,7), 14:05(D), 14:20(E,7), 15:40(D), 16:05(7), 16:20(E,7), 
16:50(D), 17:50(E,7), 18:20(E,7)
SZCZeCIN- ND 6:10(D), 7:30(E), 8:30(D,7), 9:00(7,R), 9:25(E), 10:05(D,7), 10:35(E,7), 
11:40(E), 12:10(D), 12:25(E,7), 13:20(7), 13:35(D), 13:50(E,7,R), 14:35(D), 14:50(E,7), 
15:15(D,7), 15:55(D), 16:15(6,7), 16:35(D), 17:40(D,7), 18:05(E,7,R), 19:15(D), 19:40(E,7), 
20:15(E,7)
ND- reSkO 6:30(S), 7:50(S), 10:10(7), 12:30(S), 14:30(S), 15:10(E), 19:15(E)
reSkO- ND 6:45(7,SZ), 7:10(S), 7:15(E,SZ), 8:30(S), 11:35(7,SZ), 13:00(S), 15:05(S), 
15:40(E,7,SZ)
GOlCZeWO- ND 7:10(S), 13:30(S), 14:45(S)
ND- GOlCZeWO 7:50(S), 14:15(S), 15:30(S)
ND- STarGarD 6:50(D), 10:15(D), 13:40(D)
STarGarD- ND 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
ND- DOBra- ŁOBeZ- PŁOTY- GrYFICe 6:00(D)
ND- SŁaJSINO- raDOWO- ŁOBeZ 6:35(D)
ŁOBeZ- DOBra- ND 15:00(D)
ŁOBeZ- SŁaJSINO- ND 15:35(D)

D- kursuje od pon. Do pt. Oprócz świąt
E- kursuje od pon. Do soboty oprócz świąt
S- kursuje w dni nauki szkolnej
R- kurs do Reska
SZ- kurs do Szczecina
6- kursuje w soboty
7- kursuje w niedziele

rOZkŁaD JaZDY BU SÓW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, 

rafał kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca
ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

rozkład jazdy komunikacji miejskiej
Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 7:05 8:05 11:10 12:15 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 7:06 8:06 11:11 12:16 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 7:08 8:08 11:13 12:18 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 7:09 8:10 11:14 12:19 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:11 8:12 11:16 12:21 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:12 8:14 11:17 12:22 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:13 8:15 11:18 12:23 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:15 8:17 11:20 12:25 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < < 8:18 < 12:27 < < 16:07 < <
10 Dworzec PKS < < < < < < < < < < <
11 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:16 8:19 11:21 12:29 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
12 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:17 8:20 11:22 12:30 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
13 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:18 8:21 11:23 12:31 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
14 ul. Ogrodowa < 6:20 < < 11:25 12:33 13:45 15:10 16:13 17:10 <
15 ul. Poniatowskiego < 6:21 < < 11:26 12:34 13:46 15:11 16:14 17:11 <
16 ul. Żeromskiego 5:42 6:22 7:20 8:23 11:27 12:35 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
17 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:23 7:21 8:24 11:28 12:36 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
18 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:24 7:22 8:25 11:29 12:37 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02
19 ul. Radosława 5:45 6:25 7:27 8:26 11:35 12:40 13:55 15:17 16:20 17:15 18:03

 OS. BEMA –  UL. KOŚCIUSZKI 36 -  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

z powrotem
POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 26 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:28 8:39 11:45 12:50 14:30 15:30 16:30 17:25 18:10
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:29 8:40 11:46 12:51 14:31 15:31 16:31 17:26 18:11
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:31 8:42 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:33 8:44 11:48 12:53 14:33 15:33 16:33 17:28 18:13
5 ul. Ogrodowa < 6:35 7:35 8:46 11:50 12:55 < 15:35 16:35 17:30 <
6 ul. Poniatowskiego < 6:36 7:36 8:47 11:51 12:56 < 15:36 16:36 17:31 <
7 ul. 700 Lecia 5:49 6:38 7:38 8:49 11:53 12:58 14:35 15:38 16:38 17:33 18:15
8 ul. 5-go Marca 5:51 6:40 7:40 8:51 11:55 13:00 14:37 15:40 16:40 17:35 18:17
9 ul. Kościuszki 36 5:53 6:42 7:42 8:53 11:57 13:02 14:39 15:42 16:42 17:37 18:19

10 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:43 7:43 8:54 11:58 13:03 14:40 15:43 16:43 17:38 18:20
11 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:44 7:44 8:55 11:59 13:04 14:41 15:44 16:44 17:39 18:21
12 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:45 7:45 8:56 12:00 13:05 14:42 15:45 16:45 17:40 18:22
13 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:46 7:46 8:57 12:01 13:06 14:43 15:46 16:46 17:41 18:23
14 ul. Bema 9 5:58 6:47 7:47 8:58 12:02 13:07 14:44 15:47 16:47 17:42 18:24
15 Osiedle Bema 5:59 6:48 7:48 8:59 12:03 13:11 14:45 15:48 16:48 17:43 18:25

OBJAŚNIENIA:

 UL. RADOSŁAWA –  UL. KOŚCIUSZKI 36 –   OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM
SZ 25

1
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

 DWORZEC PKS – OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM
SZ 25

1
E, F

1 Osiedle Bema 9:00
2 ul. Bema 1 9:01
3 ul. Armii Krajowej 17 9:03
4 ul. Kościuszki 36 9:04
5 ul. Wojska Polskiego 4 9:05
6 ul. Kościelna 9:06
7 Dworzec PKS 9:08

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

LP Dworce i przystanki

 OS. BEMA –  DWORZEC PKS

OS. Bema – Ul. kOŚCIUSZkI 36 - Ul. raDOSŁaWa

Ul. raDOSŁaWa – Ul. kOŚCIUSZkI 36  - OS. Bema

DWOrZeC PkS - OS. Bema OS. Bema - DWOrZeC PkS

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
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FIRMA JOGA  •  ul. Górna 4  •  72-200 Nowogard  
 Tel./Fax 91 39 25 501  •  695 100 700  •  695 400 600

Wyposaż swój dom w OKNA PCV 
o najwyższym standarcie światowym, 

dzięki którym obniżysz koszty ogrzewania
z profilu 

ALPHALINE  
profil 6 komorowy w kl. A
z wkładem termicznym 
i uszczelką środkową 
gwarantującą doskonałą 
szczelność

Do produkcji okien 

nie stosujemy pro�lii

z recyklingu !!!

i wysokiej jakości
OKUCIA MACO

Ponad 22 lat doświadczenia w produkcji okien. ZAUFAJ specjalistom! 

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

PIASEK, PIASEK PRZESIEWANY, 
ŻWIR, CZARNOZIEM, POSPÓŁKĘ 

 ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 265 607
792 707 943
z dowozem do Klienta

 

Kancelaria 
Radcy Prawnego  
r.pr. Agnieszka Warian  

 
ul. Wojska Polskiego 3  

I piętro  pok. 117   
Nowogard  

czynne pn-pt od 9 do 17 
 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  

po wcześniejszym umówieniu 
telefonicznym 

Kancelaria udziela 
 bezpłatnych porad prawnych 

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

BANERY
WYDRUKI na folii One Way Vision, naklejki te
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lNAJTANIEJ w okolicy
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POLSKI WYDAWCA

Nierozstrzygnięty 
konkurs

Daje kwity do ... 
zapłacenia

Wiatr wieje  
a wiatrak rdzewieje

Oświadczenia majątkowe 
radnych Osiny

Uwaga najbliższe 
bezpłatne porady 
prawne w piątek

godz. 13.30-15.30
w redakcji ul. Boh. Warszawy 7A

(informujemy, że godziny dyżurów radcy 
prawnego mogą ulegać zmianom)

 s. 6

 s. 2

Rachunek strat szpitala

W czwartek 
Boże Ciało

OgłOSzeNIe

OgłOSzeNIe

Śmigiel Ryszard

ŚR

KOMPLEKSOWE  USŁUGI
& ŚMIGIEL

Zakład Kamieniarski
- Nagrobki - Grobowce - Parapety - Schody

Kwiaciarnia
- Znicze - Kwiaty - Wiązanki - Wieńce

Tel. 601 595 069, 91 392 18 14
     e-mail: puhp.smigiel@wp.pl
   www.kamieniarstwo-smigiel.pl

Korzystając z naszych usług pogrzebowych zyskasz
-10%  RABATU  NA  USŁUGI  KAMIENIARSKIE

UL. CMENTARNA 3,  72-200 NOWOGARD

       Usługi Pogrzebowe 
        Grzegorz Śmigiel
- Trumny - Urny - Ekshumacje - Przewozy
         Obudowy - Krzyże - Tabliczki

Kontakt całodobowy: 693 230 190
      e-mail: memoris.zp@o2.pl
            www.memoris.eu

Szukali zaginionego 
27 godzin!

 s. 3

Święto Rzemiosła
 s. 9

Firmie Pogrzebowej Memoris Grzegorza Śmigla za profesjonalną 
oprawę pogrzebu naszej kochanej mamusi, babci i prababci 

śp. Jadwigi Domanowskiej 
serdeczne podziękowania składa córka Ewa Wojewoda z Rodziną

SP 2
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   Kronika policyjnaW skrócie

Dnia: 24/05/2018 
godzina 09:01
Wojcieszyn, na trasie S6 9 km kie-

rująca pojazdem marki VW Lupo nie-
mieckie tablice rejestracyjne (zam, 
Niemcy), lat 83 poruszała się pod prąd 
- trasą obwodnicy w kierunku Koszali-
na. W wyniku czego doszło do zderze-
nia pojazdu VW Lupo jadącego pod 
prąd z prawidłowo jadącym VW Golf 
( kierujący Paweł  W. (zam. Szczecin). 
Na miejscu ukarano kierującą VW 
Lupo mandatem karnym w wysokości 
400 złotych. 

godzina 18:40
Policjanci RRD KPP w Golenio-

wie w trakcie patrolu  w Nowogardzie 
ujawnili kierującego pojazdem marki 
Volvo Jerzego F. Jadącego z prędkością 
111 km/h  w terenie zabudowanym 
(gdzie obowiązuje prędkość 50km/h) 
przekraczając prędkosć dopuszczal-
ną o 61 km/h. Zatrzymano prawo jaz-
dy. Postępowanie prowadzi KP Nowo-
gard.

Dnia: 26/05/2018 
godzina 07:35
Policjanci RD KPP Goleniów ujaw-

nili w Nowogardzie, Stanisława K. Lat 

62 (zam. pow. Goleniowski) kierujące-
go rowerem znajdując się w stanie nie-
trzeźwości (0,54 promila). Postępowa-
nie prowadzi KP Nowogard.

godzina 08:30
Policjanci RRD KPP w Goleniowie 

w trakcie patrolu  w Kulicach ujawnili 
kierującego rowerem Stanisława S. Lat 
59 (zam. pow. Goleniowski) znajdują-
cego się w stanie nietrzeźwości z wyni-
kiem 1,7 promila. Postępowanie pro-
wadzi KP Nowogard.

KPP w Goleniowie

W TYCH DNIACH ODeSzLI DO WIeCzNOŚCI
Roman Jakubowski: lat 84, zmarł 21.05.2018r., pogrzeb odbył się 

28.05.2018 r., na cmentarzu w Nowogardzie.
Arkadiusz Wypych: lat 57, zmarł 26.05.2018r., pogrzeb odbędzie się 

29.05.2018 r., o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogardzie.
Mieczysław Gębala: lat 86, zmarł 27.05.2018r., pogrzeb odbędzie się 

30.05.2018 r., o godz. 13:00 na cmentarzu w Nowogardzie.
Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

Lucyna Nowak: Lat 65, zmarła 24.05.2018r., pogrzeb odbył się 
26.05.2018r., na cmentarzu w Szczytnikach.

Henryk Kalisz: Lat 71, zmarł 25.05.2018r., pogrzeb odbędzie się 
29.05.2018r., o godz. 12.00 na cmentarzu w Nowogardzie.

MEMORIS Zakład Usług Pogrzebowych Grzegorz Śmigiel 

Niczem pasmo łagodnych gór wyglądają usypiska utworzone przez 
hałdy kruszywa składowanego na byłej bazie PRD „na dole” ulicy Gór-
nej. Kruszywo przeznaczone jest na budowę S-6 i zwożone w to miej-
sce koleją. Wyładunek odbywa się na istniejącej tu jeszcze bocznicy.

Taką „rodzinkę” na nowogardzkim jeziorze w ubiegłą niedzielę 
uwiecznił obiektywem swojego aparatu p. Tadeusz Kozieł.  To Kurki 
zwane inaczej Łyskami- mówi p. Tadeusz, pływały w cieniu, jakie dają 
gałęzie starej brzozy rosnącej tuż na brzegiem  jeziora  vis a vis drogi 
prowadzącej w kierunku ratusza. 

Rośnie nowy obiekt nowogardzkiej firmy Nowo-Glas budowany przy 
ulicy Górnej. To bezpośrednia konkurencje dla tej lokalnej firmy, czy-
li firmę Press Glass wprowadził burmistrz Nowogardu do naszej stre-
fy. Burmistrz angażuje również środki gminne w bezpośrednie wspo-
maganie Press Glass. Natomiast Nowo-Glas żadnej pomocy od strony 
gminy nie otrzymuje nawet wzmianki o tym, jaki imponujący obiekt 
budują nasi na Górnej. Obok biegnie ścieżka spacerowa, więc wszystko 
można zobaczyć na własne oczy.

Jak pracują urzędy w piątek? 
W najbliższy piątek, 1 czerwca, nieczynna będzie część urzędów i szkół na terenie naszej 
gminy. Tym samym pracowników tych instytucji czeka długi weekend, bo w czwartek 31 
maja, obchodzić będziemy Boże Ciało. 

W piątek (1 czerwca), zamknięte 
będzie Starostwo Powiatowe w Go-
leniowie, a tym samym Wydział Ko-
munikacji w budynku byłego hote-
lu w Nowogardzie. Sprawy nie zała-
twimy też w filii powiatowego Urzę-
du Pracy w Nowogardzie, zajmują-
cego dwa najniższe piętra tego bu-
dynku. Pracownicy tych instytucji 
odbierają dzień wolny za 6 stycznia, 
który wypadł w niedzielę. 

Otwarty za to będzie Urząd Miej-
ski w Nowogardzie (ratusz) i pod-
ległe mu jednostki organizacyjne – 

ZBK, NDK, OPS. 
Interesantów obsługiwać nie bę-

dzie za to Urząd Gminy w Osinie, 
a także miejscowa Biblioteka, czy 
Ośrodek Pomocy Społecznej. Za-
mknięte też będą szkoły i przed-
szkole. 

Długi weekend szykuje się też w 
niektórych szkołach na naszym te-
renie np. w Zespole Szkół Ogól-
nokształcących przy ul. Boh. War-
szawy. W SP nr 2 odbędzie się na-
tomiast festyn rodzinny- także za-
miast lekcji uczniowie i ich rodzi-

ny będą mogli spędzić czas na świe-
żym powietrzu. Nieczynne będą też 
niektóre szkoły na terenach wiej-
skich np. w Żabowie. W przypad-
ku szkół 1 czerwca, to dzień dodat-
kowo wolny od pracy- jeden z tzw. 
sześciu „dni dyrektorskich”, które 
ustala się na początku każdego roku 
szkolnego. 

Tym, co dzięki wolnemu w piątek 
mają długi weekend pozostaje ży-
czyć udanego wypoczynku- pogoda 
ma temu sprzyjać. 

MS

Wielkie wydarzeni a religijne   
Relikwie Jana Pawła II w pa-

rafii pw. św. Rafała Kalinow-
skiego 

 W środę, 30 maja, o godz. 
18:00 ks. Arcybiskup wprowadzi 
do naszego sanktuarium relikwie 
św. Jana Pawła II, przywiezio-
ne ze Lwowa przez pielgrzymów 
ubiegłorocznej pielgrzymki oraz 
udzieli Sakramentu Bierzmowa-
nia naszej młodzieży. Serdecznie 
zapaszmy wszystkich parafian, 
szczególnie tych, dla których 
drogi był papież Jan Paweł II, do 
uczestnictwa w tej uroczystości.   
       Boże Ciało  

Parafia św Rafała Kalinow-
skiego 

W czwartek Uroczystość Naj-
świętszego Ciała i Krwi Pana 
Jezusa – ,,Boże Ciało”. 

O godz. 11:00 Msza Św., po 
której nastąpi procesja do 4 ołta-
rzy na tradycyjnej trasie. Prosi-
my o tradycyjne przygotowanie 
ołtarzy: I – Caritas, II – Żywy 
Różaniec, III- ul. Boh. Warsza-
wy, IV – Rodziny Parafialne.

Parafia pw. Wniebowzięcia 
NMP 

 Po Mszy św. o godz. 11: 00 
procesja do czterech ołtarzy. 
Pierwszy ołtarz przy ul. Woj-

ska Polskiego przygotowuje gru-
pa Modlitwy Kontemplacyjnej i 
Apostołki Zmartwychwstania, 
ołtarz drugi przy ul. Warszaw-
skiej przygotowują ministranci i 
ich rodziny, ołtarz trzeci na rogu 
ul. Warszawskiej i ul. Kościelnej 
przygotowuje Bractwo Żywego 
Różańca, Rodzina Radia Mary-
ja i Krąg Biblijny, ołtarz czwarty 
przy domu parafialnym przygo-
towują pracownicy parafii. 

Uroczystość Bożego Ciała 
w Karsku o godz. 9.00, 
w Dąbrowie Nowogardzkiej o 

godz. 14.00, 
w Wojcieszynie o godz. 09.00. 
Parafia pw. Matki Boskiej Fa-

timskiej
 Msze św. z procesją: 
w Lestkowie o godz. 8.30, 
w Miętnie o godz. 9.30 
W Nowogardzie po Mszy 

św. o godz. 11: 00, proce-
sja do czterech ołtarzy zbu-
dowanych przez Parafian.   
Pierwszy ołtarz będzie przed 
blokiem nr 17 przy ul. Bema, 
drugi ołtarz będzie przed blo-
kiem nr 1 przy ul. Leśnej, trze-
ci ołtarz będzie przed blokiem nr 
6 przy ul. Leśnej i czwarty ołtarz 
będzie przy wejściu do kościoła. 

Zapraszam wszystkich według 
planu z lat ubiegłych do przy-
gotowania ołtarzy, dziewczyn-
ki do sypania kwiatów na pro-
cesji i starszych do niesienia po-
duszek, sztandaru i figurki MBF. 
Wszystkich do udziału w proce-
sji i wspólnej modlitwy. 

sm, MR

W poniedziałek, 28 maja, do re-
dakcji Dziennika Nowogardzkiego 
dostarczono wisiorek – pamiątkę z 
wizerunkami dwóch dziewczynek. 
Prawdopodobnie jest to pamiątka i 
dla kogoś może mieć sentymental-
ną wartość. Wisiorek znaleziono w 
okolicy sklepu przy ks. Józefa Ponia-
towskiego w Nowogardzie. Znalezi-
sko do odbioru w redakcji DN.

Znalezionio
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MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

OgłOSzeNIe

SPRząTANIe: 
biuro – mieszkanie 

– domy – tereny zielone, 
ogrody. 

Tel. 601 544 530 

Auto naprawa
ul. Wojska Polskiego 13 

Tel. 662 091 018 
505 43 23 46

Zapraszamy na zbiór 
truskawki deserowej, 

Węgorza. 
Tel. 606 70 81 80

Do wynajęcia lokal 
przy Biedronce na ul. 

Bohaterów Warszawy nad 
„Drutexem”. 

602 733 893

Sesja Rady Miejskiej 
- 30.05 godz 9.00

Porządek obrad:
l. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Zgłoszenie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LVII.N sesji w dniu 23 kwietnia 2018 roku i z  

LVIII sesji w dniu 25 kwietnia 2018 roku oraz LX.N w dniu 9 maja 2018 roku.
4. Informacje Przewodniczącego Rady.
5. Interpelacje, wnioski i zapytania.
6. Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2018,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego 

Szpitala Rejonowego w Nowogardzie,
c) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków 

przyznawania i ustalenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częścio-
wego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,

d) zasad przyznawania jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się 
dziecka dla osób zamieszkałych na terenie gminy Nowogard,

e) zwrócenia się do sołectw o opinię w zakresie projektu Uchwały o usta-
lenie maksymalnej

liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do 
spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usy-
tuowania miejsc sprzedaży na terenie gminy Nowogard,

f) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Osina a 
Gminą Nowogard w sprawie przejęcia zadań oświatowych,

g) wskazania wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego  
na terenie gminy Nowogard,

h) wyboru ławnika.
7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, wnioski i zapytania.

Przewodniczący Rady
Piotr Słomski 

Wielka akcja poszukiwawcza mieszkańca DPS

Znaleźli zaginionego po 27 godzinach!
W niedzielę, po południu, w DPS na kol. Smużyny stwierdzono nieobecność jednego z pensjonariuszy. Natychmiast rozpoczęto poszukiwania, które we 
wzmożonej formie i skali kontynuowano w poniedziałek. Około godz. 20: 00, zaginiony został odnaleziony. 

Nieobecność jednego z miesz-
kańców stwierdzono w niedzie-
lę, około godziny 16.40. Jak nas 
informują w DPS, ostatni raz za-
giniony był widziany w niedzielę 
na werandzie w czasie wydawania 
podwieczorku, którego nie chciał 
spożywać. Nie pojawił się już na 
kolacji.    Pracownicy natychmiast 
zaczęli szukać mężczyzny, po we-
ryfikacji informacji o jego oddale-
niu, powiadomiona została straż 
pożarna i policja. W akcji   wziął 
udział pies tropiący z Kamienia 

Pomorskiego. Trop pensjonariu-
sza urwał się tuż za bramą zakła-
du, dlatego istniało też prawdo-
podobieństwo utonięcia zaginio-
nego w naszym jeziorze, którego 
brzeg graniczy na znacznym od-
cinku z działką DPS. Taki przy-
padek miał miejsce w DPS latach 
80-tych, gdy to podopieczny, któ-
ry był niezdolny do samodzielnej 
oceny sytuacji, po nocnej ucieczce 
dotarł aż do jeziora Olchowskie-
go, gdzie utonął. W poniedzia-
łek akcja poszukiwawcza zosta-

ła zintensyfikowana.  Do poszuki-
wań dołączyła od rana jednostka 
pływająca Straży Pożarnej, w te-
ren wyszło 9 dwuosobowych ze-
społów pracowników DPS.  Stra-
żacy w pierwszych godzinach za 
pomocą łodzi penetrowali zaro-
śla nadbrzeżne.  Został zadyspo-
nowany droon celem sfilmowa-
nia okolicy nadbrzeżnej.  A od go-
dziny 16: 00, kolejni policjanci z 
psami, przeczesywali teren wokół 
DPS i jeziora.

Kim był zaginiony…
  DN rozmawia z dyrektor DPS, 

Igą Błażewicz: mężczyzna ma 73 
lata, mieszka w DPS w Nowogar-
dzie od 2002- mówi dyrektor - 
skierowany był do nas z Zakładu 
Opiekuńczo Leczniczego w Szcze-
cin Zdrojach, jako osoba bezdom-
na. Cierpi na zespół psychoor-
ganiczno-charakteropatyczny ze 
skłonnościami do zachowań de-
presyjnych. Jest zorientowany, je-
śli chodzi o własne personalia, jest 
osobą ograniczoną ruchowo, ale 
sprawną, poruszającą się samo-
dzielnie. W ostatnim czasie nie ko-
rzystał z samodzielnych, ani gru-

powych wyjść do miasta - kończy 
dyrektor. 

Z ostatniej chwili !
Tuż przed zamknięciem tego 

numeru (poniedziałek ok. 21.00) 
do redakcji dotarła dobra wiado-
mość. Zaginiony pensjonariusz 
DPS został odnaleziony, i to całe 
szczęście - żywy!  Natknięto się na 

niego siedzącego na końcu ścież-
ki pod Olchowem. Z powodu 
później godziny, nie udało się już 
przed drukiem ustalić szczegółów 
dotyczących innych okoliczności 
samego znalezienia zaginionego. 
Napiszemy o tym w wydaniu piąt-
kowym. 

sm

Z łodzi strażacy przeszukiwali zarośla w poszukiwaniu zaginionego

Obiekty DPS położone są w pięknym i ustronnym miejscu- stąd oddalił się w nie-
dzielę podopieczny

Łódz do poszukiwań przywieziono na lawecie z Goleniowa
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Rachunek strat szpitala na sesji RM

Lembas daje kwity do... zapłacenia
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami na środową sesję Rady Miejskiej burmistrz przedkłada uchwałę zatwierdzającą rozliczenie wyniku finansowego 
nowogardzkiego szpitala, sporządzone na koniec 2017 roku.

Czynność zatwierdzająca bi-
lans i rozliczenie wyniku finan-
sowego dokonywana jest przez 
RM corocznie. Corocznie też 
odpowiednie dokumenty w tej 
sprawie zobowiązany jest przy-
gotować dyrektor szpitala i bur-
mistrz.   Jednak po raz pierwszy 
w tym roku ewidentnie „skró-
cono” procedury rozliczeniowe 

i zakres dokumentacji przedkła-
dany radnym.  Jak sami wnio-
skodawcy piszą, w uzasadnieniu 
projektu uchwały zatwierdzają-
cej podpisane przez burmistrza 
i dyrektora Lembasa rozlicze-
nie, Rada Miejska ma uprawnie-
nie do badania sprawozdania fi-
nansowego jednostki szpitalnej. 
Uprawienia te wynikają z faktu, 

że nowogardzki samorząd sta-
nowi podmiot tworzący szpital.  
Jest dość oczywiste, że rozlicze-
nie roczne powinno być przed-
łożone wystarczająco wcześnie, 
aby szczegółowo mogło być ana-
lizowane przynajmniej przez Ko-
misję Rewizyjną Rady.  I tak po-
przednio było. Teraz bilans i roz-
liczenie wyników, nie trafił w 
ogóle na Komisję Rewizyjną tak, 
aby była ona w stanie dokład-
nie się przyjrzeć tej dokumen-
tacji – informuje DN przewod-
niczący Komisji Rewizyjnej M. 
Nieradka.  W materiałach na se-
sję środową mamy zatem tylko 
tekst krótkiej uchwały, której je-
dyny paragraf zasadniczy zawie-
ra następujące zdania: par 1. Za-
twierdza roczne sprawozdanie fi-
nansowe za rok 2017 Samodziel-
nego Publicznego Szpitala Rejo-
nowego w Nowogardzie na które 
składa się: 1/ bilans sporządzony 
na dzień 31 grudnia 2017 roku, 
który po stronie aktywów i pasy-
wów zamyka się kwotą 7 035 525 
zł . 2/ Rachunek zysków i strat za 

rok obrotowy od 1 stycznia 2017 
do 31 grudnia 2017 wykazujący 
stratę w wysokości 548 765 zł.!

Duża strata bilansowa to nie 
koniec złych wieści 

Prawdopodobnie to, co kryje 
się w szczegółach pod tą ponad 
pół milionową stratą, wykazaną 
w rachunku strat, jest przyczyną 
ewidentnej próby uniknięcia wy-
czerpującej, publicznej rozmo-
wy na temat sposobu zarządza-
nia szpitalem przez jego obecne 
kierownictwo. Skany fragmen-
tów dokumentów rozliczenio-
wych, w tym rachunek finanso-
wy, prezentujemy obok.  Już po-
bieżna analiza załączonych roz-
liczeń wskazuje, że 0,5 milio-
na straty bilansowej netto to 
nie wszystko. Realne zadłużenie 
szpitala jest większe i wskazują 
na to kwoty zobowiązań. Każdy, 
kto zna się nieco na dokumen-
tacji finansowej łatwo je odczy-
ta z prezentowanego tutaj skanu.  
Nie ma też w tych rozliczeniach 
długu, który spłaca gmina. Spła-
ca jeszcze do 2026 roku, a chodzi 

oczywiście o 20 milionów kredy-
tu wzięte w 2010 przez Gminę 
na modernizację placówki szpi-
talnej. Tymczasem, mimo alar-
mujących danych, w środę przed 
Radę Miejską burmistrz przed-
kłada projekt uchwały, która ma 
skwitować zatwierdzająco dyrek-
tora Lembasa, i to w pewnym 
sensie „bez protestu”.  Oczywi-
stej zaś, w tej sytuacji, uchwały o 
odwołaniu Lembasa w związku 
z twardymi liczbami opisujący-
mi mierne efekty jego zarządza-
nia szpitalem to burmistrz już 
nie przedkłada. Dlatego można 
się spodziewać, że za rok znaj-
dziemy się z finansami szpitala 
w bardzo medycznym miejscu, 
czyli w czarnej d....e. Aby posta-
wić taką diagnozę nie trzeba być 
ani medykiem, ani ekonomistą 
(ponoć Lembas i Czapla to eko-
nomiści!)  wystarczy być wni-
kliwie obserwującym dzienni-
karzem - o tym, że tak będzie 
opisaliśmy już, co najmniej rok 
temu. 

sm
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Trzy kandydatki na dyrektora SP 2 

Konkurs nierozstrzygnięty
Komisja konkursowa nie rozstrzygnęła, kto ma zostać nowym dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowogardzie. Żadna z trzech kandydatek nie uzy-
skała wymaganej ilości głosów, aby konkurs wygrać. Tymczasem do udziału w komisji nie został dopuszczony przedstawiciel związków pracowników nie-
pedagogicznych oświaty.  Może to rzutować na całą procedurę wyłonienia dyrektora szkoły. Przed nami też konkursy w kolejnych gminnych szkołach pod-
stawowych. 

Konkurs na dyrektora SP 2 zo-
stał ogłoszony po tym, jak odej-
ście na emeryturę w trakcie ka-
dencji zapowiedziała dotychczas 
kierująca tą placówką Lidia Wi-
znerowicz-Gliwna. Do 16 maja 
potencjalni kandydaci mieli czas 
na złożenie w ratuszu wymaga-
nych dokumentów. Swoje kandy-
datury zgłosiły trzy osoby tj. Wio-
letta Jackowska, pracująca w ZSO 
i SP nr 3, Magdalena Żywicka z 
SOSW oraz Ewa Żylak  SP 2. 

Zagłosowali, nie rozstrzygnęli 
W miniony piątek, 25 maja, ko-

misja konkursowa, w 12 osobo-
wym składzie (3 przedstawicie-
li UM Nowogard, 3 Zachodnio-
pomorskiego Kuratorium Oświa-
ty, 1- ZNP, 1- Solidarność Nauczy-
cieli, po 2 osoby z Rady Pedago-
gicznej i Rady Rodziców SP 2) ze-
brała się w sali obrad rady miej-
skiej, w celu wyłonienia nowego 
dyrektora SP 2 im. Marii Konop-
nickiej. Najpierw komisja oceni-
ła złożone przez kandydatki do-
kumenty pod względem formal-
nym. W kolejnym etapie wysłu-
chano autorskich koncepcji kie-
rowania szkołą. Na zakończenie, 
już za zamkniętymi drzwiami, ko-
misja przeprowadziła głosowa-
nie- każdy delegat mógł głosować 

tylko na jedno nazwisko. Wynik- 
żadna z kandydatek nie uzyska-
ła wymaganej ilości głosów (sie-
dem), aby wygrać konkurs. Ko-
misja poinformowała kandydatki, 
że konkurs wobec tego nie został 
rozstrzygnięty. Zgodnie z przepi-
sami o oświacie teraz burmistrz 
może powierzyć stanowisko dy-
rektora SP 2 którejś z kandyda-
tek, ale w porozumieniu z Kurato-
rem Oświaty i wcześniejszym za-
sięgnięciu opinii przez radę szkoły 
(rodzice, uczniowie i nauczycie-
le) lub radę pedagogiczną. Jeżeli 
ta procedura nie zostanie zakoń-
czona zatwierdzeniem wspólnego 
kandydata, konkurs może zostać 
ogłoszony na nowo. Tak, czy ina-
czej do 1 września tego roku dy-
rektor powinien zostać wyłonio-
ny. Po zmianie przepisów nie ma 
bowiem możliwości powierzania 
stanowisk na okres tymczasowy 
(do czasu wyłonienia nowego dy-
rektora). Taka możliwość istnieje 
tylko w przypadku szkół, które po 
reformie stały się zespołami i po-
siadają oddziały gimnazjalne- tu 
przepisy te zachowano przejścio-
wo tj. do czasu wygaszenia gim-
nazjów. 

Nie wszystkich dopuścili?
Wokół konkursu pojawiają się 

jednak niepokojące informacje, 
dotyczące samego składu komisji, 
która miała wyłonić nowego dy-
rektora, a którą powołał burmistrz 
Nowogardu. Otóż do pracy w tej 
komisji nie dopuszczono przed-
stawicieli Związku Zawodowego 
Pracowników Oświaty nie będą-
cych Nauczycielami (ZZPONN)- 
dowiedział się DN. Nasze infor-
macje potwierdziła szefowa tego 
związku w naszym regionie,  Ma-
ria Doroszko. 

- Po uprzedniej rozmowie tele-
fonicznej z przedstawicielami UM 
Nowogard, w związku z informa-
cjami o braku upoważnienia na-
szego związku do udziału w wy-
borze dyrektorów, 16 maja wysła-
liśmy pismo do burmistrza, w któ-
rym poinformowaliśmy, że upo-
ważniamy reprezentantów na-
szego związku do udziału w pra-
cach komisji mającej wyłonić dy-
rektora Szkoły Podstawowej nr 2. 
Niestety do dnia dzisiejszego nasz 
przedstawiciel nie został powia-
domiony o terminie konkursu i w 
praktyce nie został do niego do-
puszczony- mówi przewodniczą-
ca Związku zrzeszającego pracow-
ników niepedagogicznych oświa-
ty, nie kryjąc swojego zdziwienia 
taką sytuacją: - uczestniczymy w 

procedurze wyłaniania dyrekto-
rów szkół nie tylko w naszym re-
gionie, ale i wielu województwach 
w Polsce, bo mamy obecnie swo-
je oddziały w całym kraju.  Do tej 
pory nie spotkaliśmy się z takim 
oporem wobec naszego związku 
jak w Nowogardzie. To dla mnie 
kuriozalna sytuacja. Na pewno 
tak tego nie zostawimy. Będzie-
my upominać się o nasze prawa- 
kończy w ostrych słowach  M. Do-
roszko. Nie wiadomo, jak ta sytu-
acja będzie rzutować na procedu-
rę wyłonienia dyrektora. O zablo-
kowaniu przez nowogardzki UM 
możliwości udziału przedstawi-
ciela Związku ZPONN, władze 
tej organizacji mają zamiar także 

rozmawiać w najbliższych dniach 
z Zachodniopomorskim Kurato-
rem Oświaty Magdaleną Zarębską 
– Kuleszą. 

Kolejne konkursy przed nami 
W tym roku burmistrz Nowo-

gardu powinien ogłosić jeszcze 
trzy konkursy na dyrektorów: SP 
nr 1, SP nr 4 i SP w Wierzbięci-
nie. Z końcem sierpnia mija tak-
że kadencja dyrektora w SP w Ża-
bowie. Do ogłoszonego konkur-
su na nowego dyrektora tej szko-
ły nikt jednak się nie zgłosił. Ter-
min na złożenie dokumentów mi-
nął 16 maja. Nie ma informacji o 
terminie nowego konkursu. 

MS

Koniec nowogardzkiego mitu 

Wiatr wieje a wiatrak rdzewieje
Minął w kwietniu rok, jak wyłączono z eksploatacji, z powodu braku administratora, nowogardzkie cudo ekologiczne lat dziewięćdziesiątych, czyli wia-
trak na Smoczaku. 

Elektrownia wiatrowa wybu-
dowana w latach dziewięćdzie-
siątych ubiegłego wieku przez 
gminę Nowogard przez lata re-
klamowana była, jako objaw 
proekologicznej polityki lokal-
nych władz.  Bieżącą eksploata-
cją obejmującą także konserwa-
cje i stronę finansową „kręce-
nia prądu” powierzono od po-
czątku spółce PUWiS.  Realia 
wietrzne lokalizacji elektrowni 
wiatrowej w Nowogardzie oka-
zały się szybko znacznie mniej 
optymistyczne aniżeli zakłada-
no.  Do tego istotnej zmianie in 
minus ulegały z biegiem lat re-
alia związane z otoczeniem biz-
nesowym i warunkami opłacal-
ności takiego sposobu produk-
cji energii elektrycznej.  Dzisiaj 
nie ma już możliwości utrzy-
mania na ekonomicznym „plu-
sie” pojedynczych wiatraków i 

to jeszcze o takiej niewielkiej, 
jak ten u nas, mocy.  Wszytko 
to i na dodatek zwykłe starze-
nie się urządzenia (w związku 
z tym wzrost kosztów remonto-
wych) spowodowało, że do no-

wogardzkiej elektrowni PWU-
iS dopłacał już od paru do-
brych lat.  Gdy dalsze dopłaca-
nie nie było możliwe, to po za-
kończeniu okresu umownego w 
kwietniu 2017 roku spółka PU-

WiS wycofała się z eksploatacji 
„wiatraka” i przekazała obiekt 
jego właścicielowi, czyli gminie 
Nowogard. Ta od kilku miesię-
cy próbuje bezskutecznie zna-
leźć chętnego do dalszego eks-
ploatowania elektrowni wia-
trowej.  Nikt jednak nie zgło-
sił się do zorganizowanych już 
dwukrotnie przetargów.  Biorąc 
pod uwagę wymienione wyżej 
uwarunkowania zapewne ama-
tor dokładania do tej zabawki 
się nie pojawi w ogóle tym bar-
dzie, że samo dopuszczenie po-
nownie do ruchu elektrowni 
wymaga kosztownego remon-
tu i przeglądu. Tak więc wiatrak 
nada się zapewne tylko do eks-
ponatu skansenowego, a praw-
dopodobnie ze względów bez-
pieczeństwa to skończy jednak 
na złomowisku. 

sm

Wpisała się w krajobraz - niestety od ro-
ku „nie chce pracować” na swoje utrzy-
manie 

Stan tabliczki odpowiada stanowi obiektu - rdza zjada i jedno i drugie 

Wioletta Jackowska, jedna z kandydatek na stanowisko dyrektora SP 2 w Nowo-
gardzie, w trakcie odpowiadania na pytania komisji konkursowej
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Imię i 
nazwisko 

Oszczędności Nieruchomości Zarobki za rok 2017 Samochody Kredyty

Kamila 
Wójcik

3 334,26 zł, 
PKO TFI Osobi-
sty program In-
westycyjny – 5 
597,76 zł

Mieszkanie o pow. 59,96 m2 o wartości 120 000 zł Szkoła Podstawowa w Osinie 
– 74 050,35 zł, dieta radnego – 
4 200 zł, GKRPA – 432 zł

Toyota Yaris rok prod. 2007 Nie dotyczy

Piotr Go-
lema

30 000,00 zł, Dom o pow. 158,3 m2 o wartości 320 000 zł, działka pod domem 
o pow. 0,48 ha o wartości 100 000 zł

Zatrudnienie Sąd Rejonowy 
w Goleniowie – 44 034,98 zł, 
dieta radnego 3300 zł, dochód 
współmałżonka – 78 365,51 zł, 

Mercedes Vito-Bautex (karawan pogrzebowy) rok 
prod. 2005 o wartości 18 000,00 zł, winda pogrzebo-
wa Frigid master rok prod. 2015 o wartości 15 00,00zł, 
Opel Vivaro (samochód ciężarowy) rok prod. 2005o 
wartości 10 000 zł

Kredyt hipotecz-
ny PKO BP S.A –  do 
spłaty 56 176,57 CHF,  
kredyt gotówko-
wy BNP Paribas Pol-
ska S.A. - do spłaty 34 
806,18 zł, kredyt od-
nawialny do spłaty 10 
737,02 zł,

Bożena 
Reginia

195 016,00 zł Mieszkanie o pow. 55,54 m2 o wartości 100 000 zł, garaż o pow. 
737 m2 o wartości 3 000, działka ogrodowa o pow. 822 m2 o warto-
ści 5 000 zł, grunty rolne o pow. 1,97 ha o wartości 5 000 zł

Dieta radnego – 4 800 zł, z 
tytułu zatrudnienia – 45 099,33 
zł

s. ciężarowy Mercedes wywrotka rok prod. 2003, 
ciągnik siodłowy Scania rok prod. 2001, naczepa wy-
wrotka Jartom rok prod. 2009, ciągnik siodłowy Sca-
nia rok prod. 2007, naczepa wywrotka Mega rok prod. 
2011, Toyota Avensis rok prod. 2013

Nie dotyczy

Agniesz-
ka Stępień

2 749,47 zł, Dom o pow. 120 m2 o wartości 375 762 zł, działka siedliskowa o 
pow. 1,18 ha o wartości 29 500 zł, budynek inwentarski o pow. 140 
m2 o wartości 80 360 zł, stodoła o pow. 60 m2 o wartości 25 230 zł, 
chłodnia o pow. 30 m2 o wartości 42 768 zł

Zatrudnienie Szkoła Podsta-
wowa w Osinie – 54 011,04 zł, 
dieta radnego – 3 900 zł

Nie dotyczy Nie dotyczy

Marek 
Pakulski

50  180,00 zł Mieszkanie o pow. 67,17 m2 o wartości 100 000 zł, mieszkanie o 
pow. 39,00 m2 o wartości 60 000 zł, nieruchomość rolna niezabu-
dowana o pow. 0,567 m2 o wartości 3 000 zł, 

udział w gruncie 9/100 o pow. 356 m2, udział 9/100 części dział-
ki o pow. 495 m2, udział 11/100 części budynku wielolokalowego, 
udział 11/100 działki o pow. 697 m2

udział 1/32 części nieruchomości o pow. 905 m2 zabudowanej 
garażem o pow. 905 m2 o wartości 5 000 zł

Ze stosunku pracy – 63 
709,45 zł, działalność wykony-
wana osobiście – 23 253,60 zł,

diety radnego – 4 500 zł

Nie dotyczy Nie dotyczy

Teresa 
Nowacka

6  602,01 zł Mieszkanie o pow. 67,20 m2 o wartości 130 000 zł, garaż 1/15 
części z pow. 737 m2 o wartości 6 000 zł, ogród o pow. 498 m2 o 
wartości 10 000 zł, nieruchomość udział 8/100 części z pow. 357 
m2, działka o pow. 0,2850 udział 8/112, dom o pow. 150 m2 udział 
w 1/7 w połowie domu, bud. Gospodarczy 170 m2 i 59 m2 o warto-
ści 200 000 zł (łącznie z mieszkaniem wymienionym powyżej, nie-
ruchomością, działką, domem i budynkiem gospod.)

Świadczenia przedemerytal-
ne – 12 449,58 zł, dieta radne-
go – 6 000 zł,

Nie dotyczy
Nie dotyczy

Szymon 
Pilipczuk

22 685,92 zł, 1 
800 euro

Mieszkanie o pow. 58 m2 o wartości 175 000 zł, garaż o warto-
ści ok. 18 000 zł

Z tytułu zatrudnienia – 48 
992,28 zł, umowy zlecenia –     5 
724 zł, dieta radnego – 4 800 zł

dochód małżonki: 50 
327,09zł,

Skoda Superb rok prod. 2010 Kredyt mieszkanio-
wy Bank Zachodni 
WBK – 60 000 zł

Zdzisław 
Doszczecz-

ko

5  451,00 zł Mieszkanie o pow. 37,75 m2 o wartości 110 000 zł, działka o 
pow. 0,37 ha o wartości 5 000 zł

Z tytułu zatrudnienia – 43 
621,96 zł,  obowiązki społeczne 
i obywatelskie – 6 300 zł 

Nie dotyczy Bezprocentowa po-
życzka z ZFŚS JW 
Wałcz 4224 –     7 105 
zł

Andrzej 
Majcher

Nie dotyczy Nie dotyczy Umowa o pracę – 53 565,71 
zł, umowa zlecenie – 5 434,40 
zł, dieta radnego        3 900 zł

Nie dotyczy Pożyczka gotówko-
wa w Eurobank – 51 
796,22 zł

Jolanta 
Buksińska

104 248,85zł, Dom o pow. 120m2 o wartości 450 000zł,
Gospodarstwo rolne o pow. 16 ha o wartości 700 000 zł, 

Dochód z gospodarstwa rol-
nego – 10 000 zł, dieta radne-
go – 5 700 zł, stacja przekaźni-
kowa – 21 536,76 zł, Inkasent – 
1 359,20 zł

dieta sołtysa – 2 100 zł

Nie dotyczy Nie dotyczy

Urszu-
la Lucyna 

Witkowska

9 935,86 zł,
1 634,72 euro

Dom o pow. 107 m2 o wartości ok. 350 000 zł, działka pod do-
mem o pow. 0,18 ha o wartości ok. 60 000 zł, dwie działki rolne o 
łącznej pow. 1,17 ha o wartości ok. 35 000 zł, budynek mieszkal-
ny z poddaszem użytkowym o pow. 116m2 o wartości 150 000zł,

Z tytułu zatrudnienia w PUP 
– 131 415,10 zł, dieta radnego 
– 4 800 zł, 1 500zł, umowa zle-
cenie, dochody współmałżonka 
z tytułu prowadzenia działalno-
ści gospodarczej za granicą – 9 
183,40 euro 

Dacia Duster 2015r  Kredyt hipoteczny GE 
Money Bank – kapitał ok. 
56 694,52 CHF (odset-
ki ok. 10 892,65 CHF), 
współkredytowanie kre-
dyt hipoteczny PKO BP – 
kapitał ok. 201 432,26 zł 
(odsetki ok. 93 153,15 zł), 
kredyt  udzielony przez 
RCI 23 017,00 zł 

Marcin 
Kusa

5 000 zł Dom o pow. 143 m2 o wartości 350 000 zł, gospodarstwo rolne o 
pow. 5,43 ha o wartości 100 000 zł (w tym wydzielona działka bu-
dowlana o pow. 1400 m2 o wartości 35 000 zł) dom jednorodzinny

Gospodarstwo rolne z dzier-
żawy – 5 000 zł, umowa o dzie-
ło – 8 560 zł, dieta radnego – 3 
600 zł

Opel Zafira rok prod. 2006 o wartości  15000 zł Kredyt budowlano-
-hipoteczny Bank PE-
KAO S.A – 300 000 zł

Łukasz 
Marek Ło-

kaj 

Nie dotyczy Mieszkanie o pow. 1/3 z 48 m2 o wartości ok. 50 000 zł, działka 
o pow. 0,0716 ha o wartości ok. 15 000 zł, działka 1/3 z pow. 0,2162 
ha o wartości ok. 3 600 zł, działka o pow. 0,0632 ha i 0,0125 o łącz-
nej wartości ok. 7 800 zł

Dochód za rok 2017 – 54 
374,33 zł, dieta radnego, sesje 
– 5 700 zł

Ford Galaxy rok prod. 2008 Kredyt konsump-
cyjny Euro Bank – 60 
228,85 zł, 

Andrzej 
Łuczak

86 060 zł,       3 
100 euro, 

Dom o pow. 167 m2 o wartości 300 000 zł, gospodarstwo rolne 
o pow. 4,61 ha o wartości 135 800 zł, działka o pow. 354 m2 zabu-
dowana sklepem o pow. 65 m2 o wartości     78 000 zł, działka sie-
dliskowa o pow. 0,1469 ha oraz działka o pow. 0,1330 ha z udzia-
łem 34/100 (wartość uwzględniona w ogólnej wartości gospodar-
stwa rolnego)

Gospodarstwo rolne – 2 200 
zł, dieta radnego – 15 600 zł,

zasiłek chorobowy z ZUS 1 
728,87zł, sprzedaż samochodu 
Honda Accord 26 000zł,

Mazda 6 2017 rok leasing operacyjny Leasing na samo-
chód Mazda 6 74 575 
zł,

Rafał 
Wróbel

1  000,00 zł Dom o pow. 150 m2 o wartości ok. 420 000 zł, mieszkanie o pow. 61,5 
m2 o wartości 180 000 zł, budynek gospodarczy o pow. 142 m2 o warto-
ści ok. 80 000 zł, działka o pow. 1859 m2 o wartości ok. 74 360 zł, działka 
o pow. 490 m2 o wartości ok. 29 400 zł, działka o pow. 3900 m2 o warto-
ści ok. 10 000 zł, działka o pow. 600 m2 o wartości ok. 1 200 zł

Z tytułu zatrudnienia w KPP 
Goleniów – 66 760,60 zł, dieta 
radnego – 3 600 zł, 

VW Passat B-6 Kareta rok prod. 2008 o wartości ok. 
22 000 zł

Volvo XC 60 D4 13 z 2017r wartość ok. 100 000 zł,

Nie dotyczy

Oprac: MR

Oświadczenia Majątkowe za 2017 rok

Radni gminy Osina
W dzisiejszym wydaniu DN, kontynuując prezentacje oświadczeń majątkowych za 2017 rok, publikujemy zeznania radnych gminy Osina. Przypomina-
my, że radni oraz pracownicy samorządowi kierowniczego szczebla, podlegają ustawowemu obowiązkowi publikowania informacji o swoich dochodach 
oraz o posiadanym majątku. 
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Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

OgłOSzeNIA

 ZORGANIZUJ DLA SIEBIE SOBOTĘ  DLA ZDROWIA - 
„PROFILAKTYKA RAKA PIERSI”

WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE 
DLA PAŃ z TERENU GMINY NOWOGARD i OKOLIC

DNIA 2 czerwca 2018r.
organizuję wyjazd na badania mammograficzne do NZOZ Medi-

cal Care CRiDO
Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne

- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje tel.505-393-636 

PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!
Serdecznie Zapraszam  Lidia Bogus

Opiekun/ka Osób Starszych w Niemczech 
Legalna praca, bardzo atrakcyjne zarobki, ZUS od śr. krajowej. 

Nie znasz j. niemieckiego? 
Zapisz się kurs w Szczecinie – bez kosztów! 

Tel. 517 175 599

R e K L A M A
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

Zarząd Koła Miejsko-Gminnego PZW w Nowogar-
dzie organizuje zawody wędkarskie spławikowe dla dzie-

ci i młodzieży szkolnej w kategoriach do 10 lat –12 lat – 16 
lat które odbędą się dnia 03.06.2018  zbiórka k/neptuna o 

godz.8.30. Zapisy w sklepie “Wędkarz”. Zarząd 

Firma zatrudni 
Panie 

do sprzątania. 
601 544 530 

Zlecę wykonanie
 murku oporowego 

110 m. 
Tel. 503 119 036 

Podziękowanie za szybką 
i skuteczną interwencję dla 

patrolu Policji OPI KP w Nowogardzie 
oraz Panu Dzielnicowemu, 

którzy w dniu
 15 maja 2018 r. o godz. 16.30 

interweniowali w zawiązku z uszkodzeniem 
mienia przez sąsiada poprzez wyrąbanie siekierą 

(incydent ten widział patrol) 
płotka ogrodzeniowego wraz z krzewami

 kwiatowymi. 
Cały przebieg czynności uwieczniony 

jest na filmie. 
Jolanta Kozioł 

 
  
 
 
 

 

    

    
Hjort Knudsen Polen Sp. z o.o. jest duńską �rmą, 

zatrudniającą  ponad 1000  pracowników, 
produkującą i eksportującą skórzane meble tapicerowane. 

 www.hkmeble.pl

 
 

        W związku z dynamicznym rozwojem �rma zatrudni  

 TAPICERA  (PRZYUCZENIE)
PRACOWNIK PRODUKCJI

STOLARZ 
OBSŁUGA KOMPUTERA

 
 

            Miejsce pracy: Nowogard  
Zapewniamy:   
•  stabilne warunki zatrudnienia 
•  wynagrodzenie proporcjonalne do osiąganych wyników  

 
 Osoby zainteresowane proszone  są o wysłanie CV na adres:  
         ul. Zamkowa 7b , 72-200 Nowogard 
          lub e-mail: dawid.bohn@hjortknudsen.pl  
           Kontakt telefoniczny : 663 949 485 

 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami
Prosimy o dopisanie następujacej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbednych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie 
z ustawa z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.)”.

PKP oznaczyło nowogardzkie  przejazdy

Służby szybko zidentyfikują  
miejsce zdarzenia
W sytuacji awaryjnej możliwa będzie precyzyjna lokalizacja zdarzenia przez operatora nr 
112. - taki cel przyświeca realizowanej przez PKP akcji oznaczenia numerem identyfikacyj-
nym przejść i przejazdów kolejowych. W tych dniach odpowiednie naklejki pojawiły się też 
na przejazdach usytuowanych na naszej linii kolejowej. 

Indywidualny numer i tele-
fony alarmowe na żółtej naklej-
ce zwiększą poziom bezpieczeń-
stwa na skrzyżowaniach dro-
gi i toru. PKP Polskie Linie Ko-
lejowe S.A. oznakują łącznie bli-
sko 14 tys. przejazdów kolejowo-
-drogowych, w tym ponad 500 
przejść dla pieszych. Wszystkie 
skrzyżowania zostaną oznakowa-
ne do końca maja – informuje ze-
spół prasowy PKP. Naklejki z in-
dywidualnymi numerami identy-
fikacyjnymi (INI) pojawią się na 

wszystkich przejazdach kolejowo-
-drogowych. Wśród nich jest 508 
przejść w poziomie szyn, przezna-
czonych dla pieszych. To kolejny 
projekt zarządcy infrastruktury, 
który przyczyni się do elimino-
wania potencjalnie niebezpiecz-
nych zdarzeń. W sytuacji awaryj-
nej możliwa będzie precyzyjna lo-
kalizacja zdarzenia przez operato-
ra nr 112.

Co znajduje się na naklejce 
 Żółta naklejka PKP umiesz-

czona na przejściu lub przejeździe 
kolejowo-drogowym zawiera trzy 
podstawowe dane: indywidual-
ny numer identyfikacyjny skrzy-
żowania, numer alarmowy 112 i 
numery „awaryjne”. W przypadku 
przejść dla pieszych (kat. E) na-
klejki znajdują się na wewnętrz-
nej stronie krzyży św. Andrzeja, a 
w przypadku przejść z rogatkami, 
na napędzie rogatkowym. Ozna-
kowanie i specjalne łącze między 
operatorem numeru 112 a służ-
bami PKP Polskich Linii Kolejo-
wych S.A pozwoli na szybkie re-
akcje, zwiększające bezpieczeń-
stwo podróżujących pociągiem, 

pieszych i kierowców aut.  Na-
klejki w rejonie przejść pomogą 
w trakcie powiadamiania służb w 
przypadku znalezienia nieprzy-
tomnej osoby na torach lub w 
ich pobliżu, zaklinowania wóz-
ka dziecięcego lub inwalidzkie-
go, czy zauważenia ułożonej na 
torach blokady itp. zdarzeń. In-
dywidualny numer identyfikacyj-
ny przejazdu/ przejścia jest przy-
pisany do konkretnej lokalizacji. 
Dzięki niemu podczas interwencji 
operator numeru 112 szybko zlo-
kalizuje przejazd na sieci kolejo-
wej i w terenie. Zapewni to szyb-
kie reakcje na zagrożenia. W kil-
ka minut, jeśli będzie taka potrze-
ba, wstrzymany zostanie ruch po-
ciągów i zminimalizowana możli-
wość zdarzenia.

U nas już oznaczono
Na linii kolejowej Szczecin – 

Kołobrzeg odpowiednie naklej-
ki wiszą już kilka dni. Na załączo-
nych zdjęciach prezentujemy ele-
menty infrastruktury przejazdu 
usytuowanych na terenie naszego 
miasta, na których umieszczono 
naklejki identyfikacyjne.

sm 

Przejazd niestrzeżony w ciągu ulicy Rot. Pileckiego - naklejka widoczna na krzyżu 
św. Andrzeja

Przejazd kolejowy strzeżony w ciągu 
ulicy Bat Chłopskich

Główny przejazd strzeżony w ciągu 700 
lecia - naklejka na skrzynce
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OgłOSzeNIe

„Szuwary 2018”

Przegląd Piosenki Żeglarskiej
9 czerwca 2018 r. na Plaży Miejskiej w Nowogardzie odbędzie się Przegląd Piosenki Żeglar-
skiej „Szuwary 2018”.

Podczas imprezy wybrzmią 
szanty i piosenki „wodniaków”, 
prezentacje rozpoczną się o godz. 

16.00, a po występach będzie czas 
na wspólne rozmowy przy ogni-
sku. Karta zgłoszenia, szczegóło-

wy program oraz regulamin do-
stępne są nastronie organizatora – 
Klubu Żeglarskiego „Knaga”.(mk)

Z okazji urodzin

Andrzejowi Fedak
Moc najserdeczniejszych życzeń

dużo zdrowia, szczęścia i
wszelkiej pomyślności

składa
Chrześnica Bogusia z rodziną
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Wojewódzkie obchody Święta Rzemiosła

 Rzemieślnik swoją pracą wprowadza ład…
Tym razem to w naszym mieście odbyły się wojewódzkie obchody Święta Rzemiosła. Jednym z elementów uroczystości był widowiskowy przemarsz rze-
mieślników ulicami miasta.  Organizatorem wydarzenia był nowogardzki Cech Rzemiosł i Przedsiębiorców.

Święto Rzemieślników obcho-
dzono w tym roku, w swojej wo-
jewódzkiej odsłonie, w Nowogar-
dzie. Organizatorami święta były: 
Izba Rzemieślniczej Małej i Śred-
niej Przedsiębiorczości w Szcze-
cinie z prezesem – Władysławem 
Jefremienko i Cech Rzemiosł i 
Przedsiębiorców w Nowogardzie 

ze starszym cechu – Dariuszem 
Szulejko. Cała uroczystość miała 
bardzo odświętny charakter. Naj-

pierw, jak przystało w katolickim 
narodzie, uczestnicy, czyli rze-
mieślnicy i niektórzy goście skła-
dali dziękczynienie podczas Mszy 
Świętej w kościele pw. Wniebo-
wzięcia NMP- pominiemy wy-
mienianie tych, którzy nie wzię-
li tu udziału i przyszli ”później”. 
Kolejnym etapem uroczystości był 
barwny przemarsz do NDK. Po-
kazujemy to na załączonych zdję-
ciach. W Domu Kultury odby-
ła się część programowa z prze-
mówieniami zaproszonych gości 
i wręczeniem odznaczeń i meda-

li.  Wśród gości należy wymienić 
zwłaszcza Kurator Oświaty Mag-
dalenę Zarębską -Kuleszę, Prze-
wodniczącego Rady Miejskiej Pio-
tra Słomskiego, starostę goleniow-
skiego Tomasza Kulinicza. Zabie-
rający głos goście  podkreślali role 
rzemiosła zarówno w rozwoju go-
spodarczym, jak i wychowaniu do 

dobrej pracy.    - Obchodząc w tym 
roku 100-lecie odzyskania niepod-
ległości przez naszą ojczyznę, pa-

trzymy, przy okazji różnych uroczy-
stości, z nieco szerszej pespektywy 
na poszczególne aspekty i dziedzi-
ny naszego społecznego życia - mó-
wił przewodniczący Rady Miej-
skiej Piotr Słomski.- Z tej szerszej 
perspektywy winniśmy dziś spoj-
rzeć także na tak ważną dziedzi-
nę, jaką jest rzemiosło, … I właśnie 
w tym kontekście podkreślić 
należy fakt, że rzemiosło istnieje 
u nas od czasów piastowskich. 
Rzemieślnicy pracują na rzecz 
dobra wspólnego pro publico 
bono od początku istnienia naszej 
polskiej państwowości… Wypełnia-
ją oni rolę bardzo istotną, nie tyl-
ko w sensie wytwarzania material-
nych dóbr użytkowych, ale także 
rolę edukacyjną jak i kulturotwór-
czą. Edukacyjną dlatego, że przez 
wieki, młodzież polska kształci się 
pod okiem mistrzów cechowych, 
i kulturotwórczą, ponieważ rze-

mieślnik swoją pracą wprowadza 
ład w bogactwo surowców, które 
otrzymujemy od natury, jak drew-
no, czy kamień – wpisując w nie 
swój twórczy zamysł. Warto też w 
tym miejscu spojrzeć na etymologię 
słowa cech rzemieślniczy – zazna-
czył przewodniczący - W źródłach 
możemy odnaleźć niemieckie 
słowo die Zunft, co oznacza do-
słownie cech, ale gdzie indziej 
wskazuje się także na słowo das Ze-
ichen, czyli znak. Znak, którym mi-
strzowie cechowi nie tylko ozna-
czali swoje produkty, ale który był 

również realnym wyrazem ich rze-
mieślniczej tożsamości. […]   po-
wiedział Piotr Słomski, przewod-
niczący Rady Miejskiej w Nowo-
gardzie. Zasłużonym dla rzemio-
sła osobom zostały, podczas no-
wogardzkiej gali, wręczone od-
znaczenia branżowe. Wśród uho-
norowanych znajdowało się tak-
że 12 rzemieślników nowogardz-
kich. Listę nowogardzkich odzna-
czonych zamieszczamy obok tek-
stu. Po części oficjalnej uczestnicy 
i goście udali się na „gościnę”, czyli 
obiad do „Willi Zbyszko”. 

sm

Srebrny medal za Zasługi 
dla Rzemiosła 

Zachodniopomorskiego
Dembiński Adam 

    Wyszomirski Stefan
Wencel Sławomir
 Pasikowski Artur
Dworak Norbert

Odznaka Zasłużony dla Rze-
miosła Zachodniopomorskiego 

Puszcz Waldemar
Opala Andrzej

Kapuśniak Roman
Jankowska Lidia
Giejbo Sebastian

Dobrzański Paweł
Dobies Grzegorz

Od lewej P. Słomski, T Kulinicz, M. Zarębska-Kulesza i Ireneusz Rogowski

W kościele zebranych przywitał ksiądz 
Arcybiskup Andrzej Dzięga

Na zdjęciu od lewej  w pierwszym rzędzie: Jarosław Koladyński, Mirosław Moraw-
ski, przedstawiciel Cechu ze Szczecina, Dariusz Szulejko i Władysław Jefremienko

Rzemieślnicy w strojach cechowych

Przemawia Przewodniczący Rady  Miej-
skiej Piotr Słomski

Na czele korowodu zespół młodzieżowy z Płot

Idą też poczty sztandarowe 

Pochód zbliża się do NDK, gdzie odbędzie się uroczysta akademia

Moment dekoracji odznaczonych rzemieślników
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z przymróżeniem oka 

Nie pchaj kciuka między drzwi
W ramach eskalowania nienasyconej potrzeby autopromocji (główne zajęcie w nowogardzkim ratuszu) nieświadomi niczego ludzie są wciągani w wyko-
nywanie działań (gestów), które w pewnych okolicznościach mogą się dla nich źle skończyć. 

W ostatnich tygodniach mo-
żemy zaobserwować narodzi-
ny kolejnej formy lansowa-
nia się burmistrza Nowogardu.  
Wspólna fotka z kciukiem unie-
sionym do góry- to zabieg mają-
cy zapewne zarażać patrzących 
na takie obrazki przekonaniem, 
że życie pod włodarzem tymże, 
piękne jest i klawe.   Wyrabianie 
sobie takiego nawyku unoszenia 
kciuka ku górze może się jed-
nak dla owładniętych tym syn-
dromem źle skończyć a to dla-
tego, że znaczenie tego gestu nie 
jest jednoznaczne nawet w Pol-

sce, nie wspominając już o in-
nych krajach.  Zacznijmy od 
znaczeń w miarę niewinnych w 
wyniku, których uczestnicy, ta-
kich jak zamieszczonych tu na 
zdjęciach, sesji z kciukiem w gó-
rze spotkaliby się jedynie z reak-
cją pokręcenia głową, bądź zna-
czącym pokazaniem na czoło.  
Tak byłoby w Niemczech, Au-
strii i Francji, gdzie ten gest nie 
ma prawie żadnego znaczenia - 
poza tym najbardziej oczywi-
stym, czyli oznaczeniem liczby 
«jeden».  Jednak to samo pod-
niesienie kciuka do góry może 

być niestety groźne na Bliskim 
Wschodzie, a także w południo-
wej Europie. Gest ten oznacza 
w tych regionach coś niezwykle 
obraźliwego, wulgarnego (wy-
rafinowaną formę seksu anal-
nego), dlatego reakcja na „kciu-
karza” będzie tam gwałtowna i 
zupełnie nieobliczalna. Nawet 
mówi się, że np. na Sardynii, pod 
kołami samochodów ginie wie-
lu (statystycznie zbyt wielu) nie-
świadomych niczego autostopo-
wiczów- ci jak wiadomo kciu-
kiem w górze sygnalizują u nas 
chęć „zabrania się na stopa”… 

W trosce więc o zdrowie i ży-
cie współobywateli wciąganych 
w gestowe pułapki przez burmi-
strzowy pijar- ostrzegamy! Uwa-
żajcie z takimi nawykami! Poje-
dziecie np. do Włoch, czy Turcji 
i kciuk się Wam tam nieopacz-
nie i machinalnie wymsknie na 
jakimś molo atrakcyjnym, gdy 
zbliżającego się ku Wam bur-
mistrza zobaczycie, który także 
wakacjować tam będzie … I co 
wtedy?  Co się stanie, gdy znaj-
dujący się wokół wyznawcy Ma-
hometa pomyślą, że oto chcecie 
dokonać na nich czynów nie-

godnych, z których wynikającej 
hańby, nigdy z siebie nie zmy-
ją?  Jak myślicie, jak zareagują, 
co z Wami uczynią?… Na doda-
tek, jak wiadomo południowcy, 
w tym policjanci leniwi są i na 
szukanie w wodzie bądź w oko-
licznych zaułkach szczątków ja-
kiegoś obcokrajowca nie bardzo 
mają ochotę w taki upalny let-
ni dzień, gdy spokojnie zażywa-
ją właśnie sjesty w klimatyzowa-
nych dyżurkach.  

sm

 

grand Prix dla Nowogardu

Sukcesy zespołów Flesz Dance z NDK
19.05.2018 r. w Szczecinie odbył się VIII Festiwal Tańca o Puchar Dnia Dziecka, organizo-
wany przez Szkołę Tańca Sukces.

Wszystkie zespoły tańca no-
woczesnego z Nowogardzkiego 
Domu Kultury zaprezentowały 
się znakomicie, zajmując wyso-
kie medalowe miejsca na podium. 

Jedna z grup – Flesz Dance I zdo-
była główną nagrodę Grand Prix 
spośród wszystkich zespołów w 
swojej kategorii. Ogromne gratu-
lacje dla wszystkich tancerzy, tre-

nerów i ogromne podziękowania 
dla rodziców za wsparcie i doping 
podczas prezentacji.

Mat. I zdjęcia NDK
Opr. MR
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Pomorzanin kontynuuje zwycięską serię

Awans wciąż realny!
W sobotę (26 maja), o godzinie 16:30, na stadionie w Nowogardzie piłkarze Pomorzani-
na podejmowali Jantar Dziwnów. Nowogardzianie ponownie rozegrali dobre spotkanie i 
choć tym razem razili nieskutecznością, a goście wykonywali dwa rzuty karne, to i tak pod-
opieczni Zbigniewa Gumiennego zanotowali kolejne zwycięstwo. Co najważniejsze, punk-
ty zgubił Światowid i na trzy kolejki przed końcem Pomorzanin do wiceliderów traci już 
tylko 6 punktów.

Pomorzanin Nowogard – Jantar Dziwnów 2:1 (0:0)  
Gole: Rafał Listkiewicz (50’), Kacper Kozioł (80’)
Skład: Michał Piątkowski – Marcin Skórniewski (c), Michał Komenda, Paweł Królik, Na-

tan Wnuczyński – Gracjan Wnuczyński, Maciej Grzejszczak, Dominik Wawrzyniak (Kac-
per Kozioł), Kacper Litwin (Maciej Dobrowolski) – Kamil Lewandowski, Rafał Listkiewicz.  

Klasa Okręgowa gr. Szczecin Płn. 2017/2018
27. kolejka:
Ehrle Dobra Szczecińska – Sparta Gryfice  0:0
Iskierka Szczecin – Odrzanka Radziszewo  7:1
Światowid Łobez – Masovia Maszewo  1:1
Sarmata Dobra – Polonia Płoty   2:3
Błękitni Trzygłów – Mewa Resko   1:0
Ina Ińsko – Promień Mosty   3:0 (walkower)
Pomorzanin Nowogard – Jantar Dziwnów  2:1
KP Przecław – Orzeł Łożnica   0:1

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Iskierka Szczecin 27 61 71 21 19 4 4
2 Światowid 63 Łobez 27 56 61 24 16 8 3
3 Pomorzanin Nowogard 27 50 63 38 15 5 7
4 Błękitni Trzygłów 26 46 62 43 14 4 8
5 Mewa Resko 27 45 49 34 13 6 8
6 Polonia Płoty 26 43 52 29 12 7 7
7 Sparta Gryfice 27 43 65 41 13 4 10
8 Jantar Dziwnów 27 42 68 51 12 6 9
9 Ehrle Dobra Szczecińska 27 38 48 55 11 5 11
10 Ina Ińsko 27 34 58 61 10 4 13
11 KP Przecław 27 34 55 64 9 7 11
12 Masovia Maszewo 27 33 42 56 9 6 12
13 Orzeł Łożnica 26 22 25 60 6 4 16
14 Promień Mosty 26 21 39 65 6 3 17
15 Odrzanka Radziszewo 27 17 22 75 4 5 18
16 Sarmata Dobra 27 16 34 97 4 4 19

Na prośbę gości mecz rozpo-
czął się o godzinie 16:30, a nie jak 
wcześniej informowaliśmy o go-
dzinie 17:00. Piłkarze z Nowogar-
du szybko rzucili się na swoich ry-
wali i już przed przerwą powin-
ni pewnie prowadzić. Najpierw w 
10. minucie strzał Kamila Lewan-
dowskiego trafił jedynie w słupek 
bramki gości. Następnie w 15. mi-
nucie po dośrodkowaniu Rafa-
ła Listkiewicza głową uderzał Mi-
chał Komenda, jednak tym razem 
futbolówka trafiła w poprzeczkę. 
Po zmianie stron w 49. minucie 
Kamil Lewandowski ponownie 
uderzył na bramkę Dziwnowa i 

po raz drugi trafił w słupek. W 50. 
minucie nowogardzianie dopię-
li swego. Kacper Kozioł dograł w 
pole karne do Rafała Listkiewicza, 
a ten precyzyjnym strzałem przy 
słupku pokonał golkipera gości. 
W 70. minucie arbiter dopatrzył 
się zagrania ręką w polu karnym 
Pawła Królika. Pewnie jedenast-
kę wykonał piłkarz przyjezdnych i 
zrobiło się 1:1. Zaledwie dwie mi-
nuty później sędzia podyktował 
drugą jedenastkę dla gości. Tym 
razem w zamieszaniu w polu kar-
nym piłkarza gości faulował Mi-
chał Piątkowski. Na szczęście dla 
nowogardzian zawodnik z Dziw-

nowa spudłował i wciąż był re-
mis. W 80. minucie kibice mogli 
obejrzeć jeden z najpiękniejszych 
goli dla Pomorzanina w tym sezo-
nie. Piłkę na połowie rywali prze-
jął Kacper Kozioł, który zdecydo-
wał się na strzał z około 30 me-
trów. Futbolówka wpadła w samo 
okienko bramki gości i w takich 
okolicznościach nowogardzia-
nie podtrzymali serię zwycięstw. 
Co ważne, Światowid Łobez tyl-

ko zremisował u siebie z Maso-
vią ,a wcześniej stracił punkty w 
zaległym pojedynku. Pomorza-
nin do miejsca gwarantującego 
awans traci już tylko 6 punktów, a 
do podniesienia z boiska jest jesz-
cze 9 oczek. Nowogardzianie mają 
teoretycznie łatwiejszych rywali, 
ale aby marzyć o awansie muszą 
w tym pomóc swoją słaba grą za-
wodnicy z Łobza. 

KR
Kacper Kozioł pojawił się na boisku 
wchodząc z ławki, po czym zaliczył asy-
stę oraz strzelił pięknego gola

Juniorzy sobie nie pograli…

Walkower z Unią Dolice
W niedzielę (27 maja), o godzinie 12: 00, juniorzy Pomorzanina Nowogard mieli rywalizo-
wać u siebie z Unią Dolice. Goście jednak nie dojechali do Nowogardu i młodzi piłkarze Po-
morzanina wygrali bez walki. 

Pomorzanin Nowogard – Unia Dolice 3:0 (walkower)

I Liga Okręgowa Junior Starszy gr. Szczecin 2017/2018
25. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Unia Dolice 3:0 (walkower)
Biali Sądów – Energetyk Gryfino  0:20
Mewa resko – Kluczevia Stargard  (30.05; 17:30)

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Energetyk Gryfino 21 53 103 23 17 2 2
2 Światowid 63 Łobez 21 47 64 18 14 5 2
3 Kluczevia Stargard 21 32 50 40 9 5 7
4 Pomorzanin Nowogard 21 29 45 53 9 2 10
5 Unia Dolice 22 21 50 81 5 6 11
6 Mewa Resko 20 17 32 54 4 5 11
7 Biali Sądów 22 8 20 95 1 5 16

Nie jest nowością, że pod ko-
niec sezonu niektóre zespoły 
„oszczędzają” na wyjazdach. Nie 
znamy oficjalnych przyczyn, ale 
w minioną niedzielę bez walki ju-
niorzy Pomorzanina zainkasowa-
li trzy punkty za walkower z Unią 
Dolice. Co ciekawe, goście wciąż 
mieli szansę na przeskoczenie no-
wogardzian w ligowej tabeli – nie 
skorzystali z niej jednak. Pomo-
rzanin umocnił się na 4. miej-
scu i do Kluczevii traci już tylko 
3 punkty, jednak piłkarze ze Star-
gardu swój mecz rozegrają do-

piero w najbliższą śro-
dę. Na uwagę zasługu-
je pogrom, jaki liderzy z Gryfina 
zgotowali outsiderom z Sądowa – 
Energetyk wygrał na terenie Bia-
łych aż 0:20! Obydwa zespoły to 
przyszli rywale piłkarzy z Nowo-
gardu. Do końca rozgrywek pod-
opiecznych Pawła Błaszczyka cze-
kają jeszcze trzy spotkania, wy-
jazd do Gryfina, a także do Sądo-
wa, sezon zakończą meczem u sie-
bie z Mewą Resko. Przy artykule 
publikujemy aktualną tabelę. 

KR
W niedzielę juniorzy mieli zagrać z Unią Dolice, goście nie dojechali a boisko po-
zostało puste

IX Klasyk Radkowski

Małgorzata Kubicka 
na podium 
W sobotę (26 maja), odbył się Górski wyścig pod nazwą IX 
Klasyk Radkowski. W morderczym wyścigu wystartowała 
Małgorzata Kubicka, która jak już zdążyła wszystkich do tego 
przyzwyczaić – spisała się z bardzo dobrej strony wygrywając 
w swojej kategorii i plasując się na „pudle” w Open. 

Sobotni wyścig w ramach IX 
Klasyku Radkowskiego, był cięż-
kim górskim maraton z przewyż-
szeniami prawie 3700 metrów. 
Trasa miała trzy pętle, każda po 
65 km. Nie zabrakło mnóstwa 
licznych podjazdów, a wśród nich 
2 najcięższe - jeden o długości 4 
km, a drugi 10 km - trzeba było 
pokonać je trzy razy. - Było ciężko 
ze względu też na pogodę. Strasz-
ny upał, na podjazdach w pełnym 
słońcu i braku jakiegokolwiek wia-
tru, pot spływał ciurkiem z każde-
go z zawodników – opowiada Mał-
gorzata Kubicka. Udział na tym 
najdłuższym dystansie 195 km za-
deklarowało 44 kolarzy, jednak 20 
osób zrezygnowało z trzeciej pę-
tli ze względu na trud trasy i po-
godę. Nie poddała się za to kolar-
ka z Nowogardu, która swój start 
ukończyła z czasem 09:44:56. Kil-
kugodzinny przejazd zapewnił 
Małgorzacie Kubickiej złoty me-
dal w kategorii wiekowej, a tak-

że brąz w klasyfikacji Open Ko-
biet. Gratulujemy ukończenia 
tak wymagającej trasy oraz ży-
czymy reprezentantce Nowogar-
du kolejnych takich wyczynów.   
      KR

Małgorzata Kubicka na najwyższym 
stopniu podium IX Klasyku Radkow-
skiego



Nr 40 (2639)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

12

www.dzienniknowogardzki.pl

Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Kijana Redakcja "WBReW": Monika Rasowska, Aleksandra Lisowska

Wymiana polsko-macedońska 
w ZSP Nowogard 
Już po raz kolejny gościliśmy w naszym mieście i szkole młodzież  
z zaprzyjaźnionej szkoły w Veles. 

Cały miniony tydzień maja 
upłynął w Zespole Szkół Po-
nadgimnazjalnych im. Stanisła-
wa Staszica pod znakiem wizy-
ty naszych Gości z Macedonii. 
Było nam bardzo miło gościć 
po raz kolejny naszych przyja-
ciół z Veles i spędzić z nimi kil-
ka dni. Program pobytu obfito-
wał w liczne atrakcje, wśród któ-
rych znalazło się m.in. zwiedza-
nie miasta, wizyta w Urzędzie 
Miasta, grill integracyjny, wy-
cieczka do Szczecina, Koszalina 
(Park Wodny), wycieczka nad 

Wybrzeże Bałtyckie (Świnouj-
ście, Międzyzdroje) i rozgrywki 
sportowe. 

To był niezapomniany tydzień 
i mamy nadzieję, że nasi Go-
ście będą wspominać pobyt w 
naszym mieście jeszcze bardzo 
długo:) Teraz czekamy na rela-
cje grupy młodzieży z ZSP, któ-
ra jest już w Macedonii i życzy-
my udanego pobytu! 

Wspólne zdjęcie po pożegnalnej kolacji 

 Na Wałach Chrobrego w Szczecinie 

grill integracyjny 

 Wodny relaks:)

 Sportowe rozgrywki

Wizyta w Urzędzie Miasta w Nowogardzie 

 zdjęcie przed szkołą 

Tradycyjne powitanie - chlebem i solą 

 W parku linowym 
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

ROzKłAD JAzDY PKP

Sprzedam mieszkanie 
własnościowe w centrum 

Nowogardu o pow. 60 m2, 
IV piętro – cena 210 tys. zł. 

Tel. 608 392 453

ENDOKRYNOLOGICZNY
Lek. med. Adriana Dubińska-Walczak

specjalista chorób wewnętrznych
- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

CHORÓB CUKRZYCY I NADCIŚNIENIA
Lek. Ewa Zdawska

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista diabetolog 

GABINETY MEDYCZNE

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

pn., wt. - 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

Opiekunki  Niemcy
- Sprawdzone oferty! 
Tel. 91 506 55 55

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej
Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 7:05 8:05 11:10 12:15 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 7:06 8:06 11:11 12:16 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 7:08 8:08 11:13 12:18 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 7:09 8:10 11:14 12:19 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:11 8:12 11:16 12:21 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:12 8:14 11:17 12:22 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:13 8:15 11:18 12:23 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:15 8:17 11:20 12:25 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < < 8:18 < 12:27 < < 16:07 < <
10 Dworzec PKS < < < < < < < < < < <
11 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:16 8:19 11:21 12:29 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
12 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:17 8:20 11:22 12:30 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
13 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:18 8:21 11:23 12:31 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
14 ul. Ogrodowa < 6:20 < < 11:25 12:33 13:45 15:10 16:13 17:10 <
15 ul. Poniatowskiego < 6:21 < < 11:26 12:34 13:46 15:11 16:14 17:11 <
16 ul. Żeromskiego 5:42 6:22 7:20 8:23 11:27 12:35 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
17 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:23 7:21 8:24 11:28 12:36 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
18 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:24 7:22 8:25 11:29 12:37 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02
19 ul. Radosława 5:45 6:25 7:27 8:26 11:35 12:40 13:55 15:17 16:20 17:15 18:03

 OS. BEMA –  UL. KOŚCIUSZKI 36 -  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

z powrotem
POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 26 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:28 8:39 11:45 12:50 14:30 15:30 16:30 17:25 18:10
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:29 8:40 11:46 12:51 14:31 15:31 16:31 17:26 18:11
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:31 8:42 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:33 8:44 11:48 12:53 14:33 15:33 16:33 17:28 18:13
5 ul. Ogrodowa < 6:35 7:35 8:46 11:50 12:55 < 15:35 16:35 17:30 <
6 ul. Poniatowskiego < 6:36 7:36 8:47 11:51 12:56 < 15:36 16:36 17:31 <
7 ul. 700 Lecia 5:49 6:38 7:38 8:49 11:53 12:58 14:35 15:38 16:38 17:33 18:15
8 ul. 5-go Marca 5:51 6:40 7:40 8:51 11:55 13:00 14:37 15:40 16:40 17:35 18:17
9 ul. Kościuszki 36 5:53 6:42 7:42 8:53 11:57 13:02 14:39 15:42 16:42 17:37 18:19
10 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:43 7:43 8:54 11:58 13:03 14:40 15:43 16:43 17:38 18:20
11 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:44 7:44 8:55 11:59 13:04 14:41 15:44 16:44 17:39 18:21
12 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:45 7:45 8:56 12:00 13:05 14:42 15:45 16:45 17:40 18:22
13 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:46 7:46 8:57 12:01 13:06 14:43 15:46 16:46 17:41 18:23
14 ul. Bema 9 5:58 6:47 7:47 8:58 12:02 13:07 14:44 15:47 16:47 17:42 18:24
15 Osiedle Bema 5:59 6:48 7:48 8:59 12:03 13:11 14:45 15:48 16:48 17:43 18:25

OBJAŚNIENIA:

 UL. RADOSŁAWA –  UL. KOŚCIUSZKI 36 –   OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM
SZ 25

1
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

 DWORZEC PKS – OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM
SZ 25

1
E, F

1 Osiedle Bema 9:00
2 ul. Bema 1 9:01
3 ul. Armii Krajowej 17 9:03
4 ul. Kościuszki 36 9:04
5 ul. Wojska Polskiego 4 9:05
6 ul. Kościelna 9:06
7 Dworzec PKS 9:08

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

LP Dworce i przystanki

 OS. BEMA –  DWORZEC PKS

OS. BeMA – UL. KOŚCIUSzKI 36 - UL. RADOSłAWA

UL. RADOSłAWA – UL. KOŚCIUSzKI 36  - OS. BeMA

DWORzeC PKS - OS. BeMA OS. BeMA - DWORzeC PKS

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 11 III – 9 VI 2018

Aktualizacja wg stanu na 13 IV 2018

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

5:01 II
1

PR - R
88641

j  a  b  y

Wyszomierz 5:06, Osina 5:10, Mosty 5:16, Goleniów 5:24, Kliniska 5:33, Szczecin Dąbie 5:43, Szczecin
Zdroje 5:47, Szczecin Port Centralny 5:55 Szczecin Główny 6:00 
~ 1-5 / 2 IV, 1 V, 3 V, 31 V;

6:39 II
1

PR - R
88643

j  a  b  y

Wyszomierz 6:45, Osina 6:49, Mosty 6:54, Goleniów 7:03, Kliniska 7:14, Szczecin Dąbie 7:24, Szczecin
Zdroje 7:27 Szczecin Główny 7:41 
~ 1-6 / 2 IV, 1 V, 3 V, 31 V;

7:47 I
3

PR - R
88645

j  a  b  y

Wyszomierz 7:52, Osina 7:56, Mosty 8:02, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:08, Goleniów 8:25, 
Kliniska 8:35, Szczecin Dąbie 8:45, Szczecin Zdroje 8:55 Szczecin Główny 9:06 
~ 11 III-6 V;

7:48 II
1

PR - R
88622

j  a  b  y

Żabowo 7:55, Płoty 8:05, Baszewice 8:12, Gryfice 8:18, Gąbin 8:29, Trzebiatów 8:34, Bieczyno 
Pomorskie 8:40, Karcino 8:44, Głowaczewo 8:48, Stary Borek 8:52, Kołobrzeg Stadion 8:58

Kołobrzeg 9:04 ~ 12 III-5 V 1-6 / 14 III, 20 III, 22 III, 2 IV, 1 V, 3 V;

7:49 II
1

PR - R
88622

j  a  b  y

Żabowo 7:56, Płoty 8:06, Baszewice 8:13, Gryfice 8:19, Gąbin 8:30, Trzebiatów 8:35, Bieczyno 
Pomorskie 8:41, Karcino 8:45, Głowaczewo 8:49, Stary Borek 8:53, Kołobrzeg Stadion 8:59

Kołobrzeg 9:04 ~ 14 III; 20 III; 22 III;

7:52 BUS PR - R
88622
g  j

Żabowo 8:03, Płoty 8:19 0   j   a   b   y, Baszewice 8:35, Gryfice 8:42, Gąbin 8:52, Trzebiatów 8:57, 
Bieczyno Pomorskie 9:07, Karcino 9:11, Głowaczewo 9:15, Stary Borek 9:19, Kołobrzeg Stadion 9:25

Kołobrzeg 9:30 ~ 7 V-9 VI 1-6 / 31 V;
g = na odcinku Nowogard - Płoty

8:18 II
1

PR - R
88645

j  a  b  y

Wyszomierz 8:23, Osina 8:27, Mosty 8:33, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:39, Goleniów 8:59, 
Kliniska 9:15, Szczecin Dąbie 9:25, Szczecin Zdroje 9:28 Szczecin Główny 9:40 
~ 7 V-9 VI;

9:23 II
1

PR - R
88624
REGA

j  a  b  y

Płoty 9:38, Gryfice 9:50, Trzebiatów 10:09, Kołobrzeg Stadion 10:26 Kołobrzeg 10:30 

~ 11 III-6 V 67 + 2 IV, 1 V, 3 V;

9:27 BUS PR - R
88624
REGA
g  j

Płoty 9:53 0   j   a   b   y, Gryfice 10:14, Trzebiatów 10:29, Kołobrzeg Stadion 10:46

Kołobrzeg 10:50 ~ 12 V-9 VI 67 + 31 V;
g = na odcinku Nowogard - Płoty

10:18 II
1

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:23, Osina 10:27, Mosty 10:33, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:39, Goleniów 10:56, 
Kliniska 11:05, Szczecin Dąbie 11:15, Szczecin Zdroje 11:18, Szczecin Port Centralny 11:26

Szczecin Główny 11:31 ~ 7 V-9 VI;

10:25 II
1

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:31, Osina 10:35, Mosty 10:40, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:47, Goleniów 11:04, 
Kliniska 11:21, Szczecin Dąbie 11:31, Szczecin Zdroje 11:34, Szczecin Port Centralny 11:42

Szczecin Główny 11:47 ~ 11 III-6 V / 14 III, 22 III, 26 III;

10:26 II
1

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:31, Osina 10:35, Mosty 10:41, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:47, Goleniów 11:05, 
Kliniska 11:22, Szczecin Dąbie 11:32, Szczecin Zdroje 11:35, Szczecin Port Centralny 11:43

Szczecin Główny 11:48 ~ 14 III; 22 III; 26 III;

11:49 II
1

PR - R
88626

POMERANIA
j  a  b  y

Żabowo 11:57, Płoty 12:06, Baszewice 12:13, Gryfice 12:19, Gąbin 12:29, Trzebiatów 12:35, Bieczyno 
Pomorskie 12:41, Karcino 12:44, Kołobrzeg Stadion 12:55 Kołobrzeg 13:00 
~ 11 III-6 V;

11:53 BUS PR - R
88626

POMERANIA
g  j

Żabowo 12:04, Płoty 12:20 0   j   a   b   y, Baszewice 12:35, Gryfice 12:42, Gąbin 12:52, 
Trzebiatów 12:58, Bieczyno Pomorskie 13:04, Karcino 13:07, Kołobrzeg Stadion 13:18

Kołobrzeg 13:23 ~ 7 V-9 VI;
g = na odcinku Nowogard - Płoty

13:47 II
1

PR - R
88628

j  a  b  y

Żabowo 13:55, Płoty 14:04, Baszewice 14:25, Gryfice 14:31, Gąbin 14:42, Trzebiatów 14:47, Bieczyno 
Pomorskie 14:53, Karcino 14:57, Głowaczewo 15:01, Stary Borek 15:05, Kołobrzeg Stadion 15:11

Kołobrzeg 15:15 ~ 12 III-4 V 1-5 / 2 IV, 1 V, 3 V;

13:51 BUS PR - R
88628
g  j

Żabowo 14:02, Płoty 14:18 0   j   a   b   y, Baszewice 14:35, Gryfice 14:42, Gąbin 14:52, 
Trzebiatów 14:57, Bieczyno Pomorskie 15:03, Karcino 15:07, Głowaczewo 15:11, Stary Borek 15:15, 
Kołobrzeg Stadion 15:21 Kołobrzeg 15:25 
~ 7 V-8 VI 1-5 / 31 V;
g = na odcinku Nowogard - Płoty

Strona 1 z 3
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Odjazdy / Departures
Nowogard 11 III – 9 VI 2018

Aktualizacja wg stanu na 13 IV 2018

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

14:30 II
1

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 14:35, Osina 14:39, Mosty 14:45, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:51, Goleniów 15:08, 
Kliniska 15:21, Szczecin Dąbie 15:30, Szczecin Zdroje 15:34 Szczecin Główny 15:47 
~ 11 III-6 V / 1 IV;

15:08 II
1

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 15:13, Osina 15:17, Mosty 15:23, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:29, Goleniów 15:49, 
Kliniska 15:59, Szczecin Dąbie 16:09, Szczecin Zdroje 16:15 Szczecin Główny 16:27 
~ 7 V-9 VI;

16:04 II
1

PR - R
88630

j  a  b  y

Żabowo 16:11, Płoty 16:22, Baszewice 16:29, Gryfice 16:36, Gąbin 16:46, Trzebiatów 16:51, Bieczyno 
Pomorskie 16:57, Karcino 17:01, Głowaczewo 17:05, Stary Borek 17:09, Kołobrzeg Stadion 17:15

Kołobrzeg 17:19 ~ 11 III-6 V / 1 IV;

16:20 BUS PR - R
88630
g  j

Żabowo 16:31, Płoty 16:47 0   j   a   b   y, Baszewice 17:06, Gryfice 17:13, Gąbin 17:23, 
Trzebiatów 17:29, Bieczyno Pomorskie 17:42, Karcino 17:46, Głowaczewo 17:50, Stary Borek 17:54, 
Kołobrzeg Stadion 18:00 Kołobrzeg 18:04 
~ 7 V-9 VI;
g = na odcinku Nowogard - Płoty

16:42 II
1

PR - R
88651
REGA

j  a  b  y

Wyszomierz 16:48, Osina 16:52, Mosty 16:57, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:03, Goleniów 17:21, 
Kliniska 17:32, Szczecin Dąbie 17:41, Szczecin Zdroje 17:45, Szczecin Port Centralny 17:53

Szczecin Główny 17:57 ~ 11 III-6 V;

17:12 II
1

PR - R
88651
REGA

j  a  b  y

Wyszomierz 17:17, Osina 17:21, Mosty 17:27, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:33, Goleniów 17:50, 
Kliniska 17:59, Szczecin Dąbie 18:10, Szczecin Zdroje 18:19, Szczecin Port Centralny 18:28

Szczecin Główny 18:32 ~ 7 V-9 VI;

18:01 II
1

PR - R
88632

j  a  b  y

Żabowo 18:08, Płoty 18:18, Baszewice 18:30, Gryfice 18:37, Gąbin 18:47, Trzebiatów 18:52, Bieczyno 
Pomorskie 18:58, Karcino 19:02, Głowaczewo 19:06, Stary Borek 19:10, Kołobrzeg Stadion 19:16

Kołobrzeg 19:20 ~ 11 III-6 V;

18:35 BUS PR - R
88632
g  j

Żabowo 18:46, Płoty 19:02 0   j   a   b   y, Baszewice 19:18, Gryfice 19:25, Gąbin 19:35, 
Trzebiatów 19:40, Bieczyno Pomorskie 19:46, Karcino 19:50, Głowaczewo 19:54, Stary Borek 19:58, 
Kołobrzeg Stadion 20:04 Kołobrzeg 20:09 
~ 7 V-9 VI;
g = na odcinku Nowogard - Płoty

18:41 II
1

PR - R
88653

POMERANIA
j  a  b  y

Wyszomierz 18:46, Osina 18:50, Mosty 18:56, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:02, Goleniów 19:19, 
Kliniska 19:29, Szczecin Dąbie 19:38, Szczecin Zdroje 19:42, Szczecin Port Centralny 19:50

Szczecin Główny 19:54 ~ 11 III-6 V;

18:46 I
3

PR - R
88653

POMERANIA
j  a  b  y

Wyszomierz 18:51, Osina 18:55, Mosty 19:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:07, Goleniów 19:24, 
Kliniska 19:35, Szczecin Dąbie 19:45, Szczecin Zdroje 19:49 Szczecin Główny 20:01 
~ 7 V-9 VI;

20:20 BUS PR - R
88634
g  j

Żabowo 20:31, Płoty 20:47 0   j   a   b   y, Baszewice 21:13, Gryfice 21:20, Gąbin 21:30, 
Trzebiatów 21:36, Bieczyno Pomorskie 21:42, Karcino 21:45, Głowaczewo 21:50, Stary Borek 21:53, 
Kołobrzeg Stadion 21:59 Kołobrzeg 22:04 
~ 7 V-9 VI 1-6 / 31 V;
g = na odcinku Nowogard - Płoty

20:22 II
1

PR - R
88634

j  a  b  y

Żabowo 20:29, Płoty 20:39, Baszewice 20:46, Gryfice 20:53, Gąbin 21:03, Trzebiatów 21:09, Bieczyno 
Pomorskie 21:15, Karcino 21:19, Głowaczewo 21:23, Stary Borek 21:27, Kołobrzeg Stadion 21:33

Kołobrzeg 21:37 ~ 12 III-5 V 1-6 / 2 IV, 1 V, 3 V;

22:03 II
1

PR - R
88636

j  a  b  y

Płoty 22:18, Gryfice 22:30, Trzebiatów 22:45, Kołobrzeg Stadion 23:02 Kołobrzeg 23:07 

~ 11 III-6 V 1-57;

22:07 BUS PR - R
88636
g  j

Płoty 22:33 0   j   a   b   y, Gryfice 22:54, Trzebiatów 23:09, Kołobrzeg Stadion 23:26

Kołobrzeg 23:30 ~ 7 V-8 VI 1-57;
g = na odcinku Nowogard - Płoty
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objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
g - zastępcza komunikacja autobusowa / rail 

replacement bus service
j - tylko 2 klasa / 2nd class seats only

a - wagon dostępny dla osób poruszających 
się na wózkach / wagon accessible to 
people moving on wheelchairs

b - wagon przystosowany do przewozu 
rowerów - liczba miejsc ograniczona / 
wagon adopted to the transport of 
bicycles – limited number of places

= - przewóz rowerów niemożliwy / carriage of
bicycles is not available

objaśnienia znaków / symbols
y - klimatyzacja / air conditioning

0 - zmiana usług na trasie pociągu / change 
services on the route

~ - terminy kursowania / days of operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.polregio.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased on each train, consistent with the 
terms specified by the carrier.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Carriers 
are responsible for commercial data of trains.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Infoline numbers to individual carriers:
PR - 703 20 20 20 (24h) opłata 1.29 zł/min. połączenia, 
realizator usługi Progress Plus S.C.  / 703 20 20 20 (24h) 
charge of PLN 1.29 gross/min. of each call, service provider: 
Progress Plus S.C. 
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OgłO Sze NIA drob ne

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:

kontakt: 785 601 002

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy

NIeRUCHOMOŚCI
•	 Sprzedam tanio działkę budowla-

ną w Kościuszkach 1202 m2. Przy 
działce prąd, woda, kanalizacja, do-
jazd utwardzony w pobliżu jeziora. 
575 345 659 

•	 Do wynajęcia lokal handlowy ok. 
40m2 ul. Kościuszki 2g Nowogard. 
693 850 197

•	 Sprzedam działki budowlane w peł-
ni uzbrojone. Już z planem zagospo-
darowania przestrzennego. Oszczę-
dzasz czas i pieniądze! 693 850 197 
Najlepsze ceny w Nowogardzie, 
Osiedle Słoneczne. 

•	 Do wynajęcia pomieszczenie na 
biuro 28 m2, Nowogard. Ul. 700 
lecia 17b. Tel. 501 549 818

•	 Sprzedam działki budowlane w 
Karsku przy drodze. 691 664 658

•	 Do wynajęcia lokal pod działalność 
gospodarczą. 609 24 58 16 Sprzedam 
mieszkanie 3 pokoje 87m2, 12 km 
od Nowogardu.Tel. 665 160 365

•	 Do wynajęcia warsztat samochodo-
wy z wyposażeniem. Tel. 508 070 
311

•	 Wolne pokoje do wynajęcia dla 
pracowników na dłuższy okres. 
500 827 783

•	 Do wynajęcia mieszkanie dwupo-
kojowe Nowogard. Tel. 660 543 782 

•	 Sprzedam garaż przy ul. Jana Pawła 
II. 694 440 207 

•	 Sprzedam działkę budowlaną w No-
wogardzie, 16 arów, cena 39000 zł 
do negocjacji, tel. 570 935 935

•	 Do wynajęcia kawalerka w Olcho-
wie 500 zł+prąd+kaucja. 884 000 
435

•	 Do wynajęcia mieszkania. 691 100 
249 

•	 sprzedam pawilon handlowy, tel. 
500 698 558

•	 Sprzedam działki budowlane z 
warunkami zabudowy w miejsco-
wości Ogorzele, Ostrzyca. Tel. 603 
198 280

•	  Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we 67m2 Bohaterów Warszawy. 510 
656 812 

•	 Sprzedam lub wynajmę sklep w Dą-
browie z możliwością przerobienia 
na mieszkanie. 509 615 300, 502 
649 104 

•	 Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we 67m2 Bohaterów Warszawy. 510 
656 812 

•	 Sprzedam garaż na 15 lutego. 605 
281 226 

•	 Sprzedam działkę ogrodową przy ul. 
Zamkowej. Tel. 530 118 199

•	 Wynajmę pokój jednej osobie. 793 
382 886

•	 Kupię mieszkanie 2 pokojowe do 3 

piętra, bez junkersów, może być do 

remontu. Ogrzewanie sieć miejska 

do 150 tys. Pilne. 504 004 156 

MOTORYzACJA
•	 Ford Galaxy 96r. Automat Poj. 2.8 

benzyna Uszkodzona skrzynia bie-
gów Sprzedam za 2 500 złotych Tel. 
Kon. 694 979 007

•	 Sprzedam Passat CC, benzyna 1984 
CM3, 210 km, rok prod. 2011, prze-
bieg 114 tys. Cena 55000 zł. 602 45  
45 41 

•	 Sprzedam motocykl Kawasaki „Ny-
nya” 750. Cena 5000 zł. 503 416 697 

•	 Sprzedam Mercedes S classe W220, 

1999 r,. przeb. 330.000 km, LPG, 

kolor grafit met., wersja Long, tel. 

502 385 935

ROLNICTWO
•	 Koszenie, mulczowanie, belowa-

nie – słoma. 608 01 3995

•	 Orka, talerzówka ciężka siew 
agregatem. Tel. 608 01 39 95 

•	 Rzepak jary, zboża sprzedam. Tel. 
502 853  573 

•	 Grykę sprzedam i mieszalnik 1 
tona. 603 467 609 

•	 Sprzedam prosięta i 20 kulek słomy 
suchej. 606 576 417 

•	 SPRZEDAŻ JAJ KURZYCH – 
WIEJSKIE. 502 119 960

•	 Sprzedam ziemniaki jadalne i sa-
dzeniaki, pszenice i pszenżyto zimo-
we. 91 39 18 307

•	 Sprzedam prosiaki. 781 900 122

•	  Sprzedam pompe spalinową wraz 

z wężami, straszak na dziki i szpaki, 

dmuchawę do zboża. 781 785 748, 

603 363 207 

 USłUgI
•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DY-

WANÓW, WYKŁADZIN, TAPI-
CERKI MEBLOWEJ SAMOCHO-
DOWEJ/ SKÓRZANEJ MATE-
RIAŁOWEJ / POŚCIELI WEŁNIA-
NEJ / LANOLINĄ/SPRZĄTANIE: 
CZYSZCZENIE FUG.TEL.604 373 
143 , 794 229 083.

•	 Pranie dywanów i tapicerki sprzą-
tanie również z użyciem pary, 
ROMTEX. 668 151 516

•	 Elektryk z uprawnieniami E+D. 
Tel. 607 289 419 

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

•	 Malowanie, montaż paneli podło-
gowych i inne drobne naprawy wy-
kona “złota rączka”. 91 39 22 783, 
784 79 22 70

•	 FIRMA USŁUGOWA „Zielona”. 
Wynajem sal na konferencje, ze-
brania, szkolenia. 91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią 
działalnością przyjmie zlecenie na 
budowę domów od podstaw, prze-
kładek dachów, docieplenia, ukła-
danie kostki, różne rodzaje. Tel. 607 
137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawia-
my za gotówkę na raty laptopy ta-
blety telefony. Skupujemy laptopy te-
lefony. Adres Nowogard 700Lecia 15 
I piętro nad apteką tel 91-577-53-73 
lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, 
urlopowe: Niemcy, Holandia, Au-
stria, Anglia, Belgia, Norwegia. Tel. 
71 385 20 18, 601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróż-
nienie mieszkań, piwnic, gratów. Tel 
668 343 638 

•	 AGENCJA REKLAMOWA VIZART, 
oprawianie prac w 2 minuty, bindo-
wanie, wydruki, ksero, laminowa-
nie, Nowogard ul. 700 lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim)Tel. 605 522 
340 

•	 Przepisywanie prac (licencjackich, 
magisterskich i innych), dokumen-
tów, CV, listów motywacyjnych, 
Szybko, solidnie. Agencja rekla-
mowa Vizart  Nowogard ul. 700 le-
cia 15 (nad sklepem zielarskim)Tel. 
605 522 340.

•	 Regulacja, naprawa, konserwacja 
okien i drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontuje-
my. 668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 
988 735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, układa-
nie kostki granitowej, polbruku. 726 
403 937

•	 Naprawa AGD Nowogard. 698 352 
406

•	 Wypełniam dokumenty do ZUS na 
emeryturę, rentę, kapitał początko-
wy. 507 872 391

•	 Wykonam prace elektryczne i re-
monty mieszkań. 691 430 490

•	 Przyjmę psy na strzyżenie. Skończy-
łam kurs groomerski. 794 902 108 

•	 Malowanie, szpachlowanie, panele. 

788 566 432 

PRACA
•	

•	 Aktivmed24.pl Opiekunki Senio-
rów Niemcy. Premie wakacyjne, 
530555015

•	 AMBERCARE24 Opiekunki do 
Niemiec, wymagany j. niemiecki 
komunikatywny, zarobki netto do 
1500 euro/mies., wyjazdy od zaraz, 
sprawdzone oferty, legalnie 737 
451 825, 737 886 919, 737 489 914

•	 Potrzebny budowlaniec-stolarz do 
postawienia kilku elementów archi-
tektury ogrodowej. 502 103 432

•	 Przystań zatrudni osobę do zbiera-
nia szklanek i butelek ze stolików 
podczas dyskoteki w piątki i soboty. 
Tel. 601 58 40 56 

•	 Zatrudnię kierowcę do rozworzenia 
posiłków. 507 951 313

•	 Zatrudnię ekspedientkę do sklepu 
Lewiatan na ul. Boh. Warszawy. Tel 
502 239 619 

•	 Poszukuje osoby do pracy w biurze 
do obsługi klienta. Wymagana: ko-
munikatywność, umiejętność obsłu-
gi komputera. Oferuje atrakcyjne 

warunki wynagrodzenia. Tel. 510 
100 263 

•	 Kucharza/kucharkę zatrudnię, 
Barnim. 663 97 93 97 

•	 Pomoc kuchenną zatrudnię. Re-
stauracja Przystań, Nowogard. Tel. 
601 58 40 56 

•	 Przyjmę pracownika na fermę dro-
biu (gm. Osina) Tel. 511 731 352 

•	 Zakład hodowlany zatrudni bryga-
dzistę -kierownika. Ferma Drobiu 
gmina Osina. 502 562 378 

•	 Zatrudnię do prac budowlanych 
oraz śluzarza – spawacza. 507 045 
404 

•	 Zlecę naprawę parkanu ogrodowego 
z cegły. 602 622 909 

•	 Nowogardzki Dom Kultury zatrud-
ni akordeonistę. 605 576 908 

•	 Zatrudnię w Norwegii do zbioru ma-
lin, 697 067 590 

•	 Przyjmę emeryta lub rencistę na 1/2 
etatu do lekkich prac ślusarskich z 
umiejętnością spawania migoma-
tem. Dogodne wynagrodzenie. 721 
668 245 

•	 Zatrudnię murarzy. 697 067 590 

•	 Hotel Restauracja Willa Zbysz-
ko zatrudni pracowników na sta-
nowisko kucharz/kucharka, bar-
man/barmanka/kelnerka. Tel. 600 
045 151 

•	 Szukam operatora koparko-łado-
warki. 660 497 390 

•	 Zatrudnię pracownika na budowę. 
785 931 513 

•	 PSF Polish Springs Factory zakład w 
Golczewie zatrudni pracowników fi-
zycznych na stanowiskach: operator 
walcarski automatycznej, pracownik 
do wykonywania strzemion, mon-
tażystę. Oferujemy stabilne zatrud-
nienie. Kontakt: Tel. 91 88 69 111, e-
-mail: fabryka@psfactory.pl 

•	 Przyjmę do pracy lub na staż w skle-
pie spożywczo-przemysłowym. 887 
15 12 74 

•	 Przyjmę do pracy w Zakładzie Ka-
mieniarskim w Korytowie. 607 690 
741 

•	 Praca w Niemciech na umowę. Wy-

magane prawo jazdy kat. B. 539 523 

531 

INNe  
•	 Sprzedam drewno suche tanio. 691 

848 026

•	 Drewno, bukowe, dębowe, pocię-
te, porąbane. Tel. 603 353 789 

•	 Sprzedam drewno opałowe. 667 
788 820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 
kg. 790 285 382

•	 Sprzedam organy Yamaha YPT - 
230, bardzo mało używane, w pu-
dełku. tel 605 522 340

•	 Sprzedam łóżko dziecięce z szufla-
dami, półkami, z materacem - ko-

lor szaro biały wymiary: dł. 223 cm, 
szer. 95 cm,wys. 110 cm, oraz biur-
ko do kompletu, tel. 605 522 340

•	 Sprzedam odkurzacz piorący ZE-
LMER WODNIK QUATTRO 616.6, 
elementy piorące nieużywane 
nowe, cena do uzgodnienia, tel. 605 
522 340

•	 Sprzedam dywan, kolor brązowy 
jednolity, wymiar 3,5*2,15 m, cena 
do uzgodnienia, tel. 605 522 340

•	 Przyjmę telewizor i radio. 782 400 
001 

•	 Kupię zbiornik na wodę z wężowni-
cą do podłączenia do kuchenki. Tel. 
660 206 833

•	 Karp kroczek sprzedam. 91 39 182 
97 

•	 Sprzedam krajzegę na paski klino-
we tanio. Tel. 781 864 872  

•	 Szkółka w Karsku poleca drzewa 
owcowe w pojemnikach 3-4 letnie 
owocujące już od 20 zł/szt. oraz tuje 
szmaragd wys. 70-80cm. po 10 zł za 
sztukę. Tel. 606 106 142

•	 Przyjmę czystą ziemię z wykopów. 
501 307 666

•	 Sprzedam atlas do ćwiczeń DWS 4, 
mało używany, cena do uzgodnie-
nia, tel. 605 522 340

•	 Sprzedam narożnik. 783 484 836 

•	 Sprzedam drut zbrojeniowy Fi10, 12 
m długi. 603 598 134 

•	 Sprzedam stół + 6 krzeseł łóżko z 
materacem, schody okrągłe. 606 
276 773 

•	 SPRZEDAM SPRZĘT OGÓLNO-
BUDOWLANY MAŁO UŻYWA-
NY I NIEUŻYWANY DO ROBÓT 
WYKOŃCZENIOWYCH. 792 77 
06 30 PO 17STEJ

•	 Sprzedam materac kokosowy na 
wymiar 180*200 cm, używany, tel. 
605 522 340

•	 Sprzedaż siatki ogrodzeniowej, 
siatki leśnej, panele ogrodzenio-
we, bramy, furtki. Darmowa do-
stawa. 721 668 245 

•	 Sprzedam kabinę łazienkową nie-
używaną. 668 927 296

•	  Oddam łożeczko z materacykiem, 
781 142 773 

•	 Sprzedam rewelacyjnie utrzyma-
ną lodówkę Samsung No Frost oraz 
okrągły stół drewniany rozkładany. 
609 541 122 

•	 Owczarek niemiecki 1 rok, duży, 
czujny z rodowodem oraz szczęnię-
ta. 519 307 288

•	 Oddam malutkiego kundelka. 693 
250 093

•	 sprzedam trampolinę kompletną 
używaną, tel. 605 522 340
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Rafał Kowalczuk sport, Paweł Słomski
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOgARD
Telefony alarmowe
Policja  - 997, 112
Komisariat Policji Nowogard - 91 57 92 316
Straż pożarna  - 998
Posterunek PSP Nowogard - 91 39 20 118
Pogotowie ratunkowe - 999
Stacja Pogotowia Ratunkowego 
w Nowogardzie - 91 43 26 103
Pogotowie gazowe  - 992
Pogotowie energetyczne - 991
Pogotowie wodn.-kanal. (PUWiS) 
 - 91 39 20 711; 994

Dyżur nocny
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna   
 - 91 39 78 430; 
 609 361 999; 
 665 283 928

Przychodnie - poradnie
Szpital - centrala - 91 39 21 356
Praxis - SZOZ - 91 39 20 787
Praxis - Centrum 
okulistyczno-optyczne - 91 39 27 272
POZ Przychodnia przyszpitalna  
 - 91 39 21 800; 
 91 39 21 806
Medyk - 91 39 22 921
PRAXIS 2 - M. Drobińska - 91 39 25 943
NZOZ “Sanus” - 91 39 26 960
NZOZ “Pro-med” - 91 39 26 740
NZOZ “Leks” - 91 39 25 525
NZOZ “Baby-med”  - 91 39 26 013
Mardent - gabinety lekarskie  
 - 91 39 22 633
Revital - Ośrodek Rehabilitacji 
i Odnowy Biologicznej - 91 39 21 467; 
 609 456 577
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne 
 - 91 39 20 926
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
dzieci, młodzieży i ich rodzin 
 - 91 39 20 743
Warsztaty terapii zajęciowej - 91 39 25 282
Zakład domowej opieki długoterminowej - 
91 39 26 531; 
 509 142 650
Stomatologia
Praxis - Centrum stomatologiczne  
 - 91 39 26 999
Pracownia protetyki stomatologicznej - 
Danuta Drapikowska 91 39 26 870
Protetyka stomatologiczna 
- Elżbieta Wysocka 
i Kazimierz Trojanowski - 91 39 26 107
“Nowo-dental” B. Szulejko  
 - 91 39 21 467
“Dental - med”  - 91 39 22 098; 
 504 069 800
Lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz  
 - 91 39 25 003; 
 603 705 630
Lek. Stom. Andrzej Rynkiewicz
pogotowie stomatologiczne - 607 771 777
lek. Stom. D. Wałęga - Bąk - 604 441 609
lek. stom. A Mogilnicka - 506 606 955
lek. stom. E. Rosa - 532 512 703
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 39 26 639
lek. stom. M. Andrzejewska - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 601 736 804

Urzędy
Urząd Miejski  
 - 91 39 26 200
Biuro Obsługi Interesanta w UM  
 - 91 39 26 214
Biuro Rady w UM - 91 39 26 210

Urząd Stanu Cywilnego - 91 39 26 230
Wydział Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środow. 
 - 91 39 26 243
Wydział spraw społecznych i obywatelskich
Meldunki - 91 39 26 213
Dowody osobiste - 91 39 26 215
Zarządzanie kryzysowe - 91 39 26 234
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
Geodezji i Rolnictwa - 91 39 26 226
Wydział Rozwoju Lokalnego, 
Funduszu, Kultury i Sportu - 91 39 26 293
Wydział Inwestycji i Remontów  
 - 91 39 26 241
Biuro Podatków i Opłat - 91 39 26 217
Referat Edukacji - 91 39 25 464
Zarząd Budynków Komunalnych  
 - 91 39 26 267
Powiatowy Urząd Pracy f/Nowogard 
 - 91 39 21 376;  
 91 39 21 813
Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii - 91 39 21 118
w nagłych wypadkach - 609 740 647

Wydział Komunikacji
Rejestracja pojazdów - 91 57 92 702
Prawo jazdy - 91 57 92 703
Fax - 91 39 21 852

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik - Dorota Maślana - 91 39 26 248
Świadczenia rodzinne
- A. Lalik  - 91 39 26 268
Dział usług opiekuńczych 
- B. Ziółkowska - 91 39 20 200

Poczta
ul. 3 Maja - 91 39 21 300; 
 91 39 21 183
ul. Warszawska - 91 39 20 834

Nadleśnictwo Nowogard - 91 39 20 640
zakład karny Nowogard - 91 43 26 600

gabinety weterynaryjne
Danuta Czerwińska
ul. J. Wybickiego 2 - 91 39 23 786
Animal-Vet
ul. Zielona - 666 135 133
Janusz Soroka
ul. L. Okulickiego 6  - 570 656 616
Zdzisław Truszyński
ul. T. Kościuszki 21 - 91 39 21 801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 38 - 91 39 20 814
Szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1 - 91 39 26 270
Szkoła Podstawowa nr 2 - 91 39 26 274
Szkoła Podstawowa nr 3 - 91 39 26 291
Szkoła Podstawowa nr 4 - 91 39 23 028
SP w Długołęce - 91 39 10 492
SP w Orzechowie - 91 39 10 994
SP w Strzelewie - 91 39 10 224
SP w Żabowie - 91 39 10 694
SP w Błotnie - 91 39 10 190
SP w Wierzbięcinie - 91 29 10 795
I Liceum Ogólnokształcące - 91 39 20 213
Liceum Ogólnokształcące nr II - 91 39 25 107
ZSP im. Stanisława Staszica - 91 39 21 162
Prywatne Publiczne Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych; 
Niepubliczna Szkoła Policealna  
 - 91 39 26 691
Prywatne Liceum Ogólnokształcące
 Zaoczne Centrum Edukacji Zdroje  
 - 91 39 25 494

Prywatne Policealne Studium Zawodowe  
 - 91 39 22 181
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  
 - 91 39 20 108

Przedszkola i żłobki
Przedszkole nr 1
ul. Żeromskiego - 91 39 26 286
Przedszkole nr 3
ul. J. Poniatowskiego - 91 39 26 288
Przedszkole nr 4
ul. T. Kościuszki - 91 39 26 287
Zielone Przedszkole
ul. Zielona - 91 39 26 691; 
 505 388 292
Artystyczne Przedszkole 
Kraina Fantazjiul. Gen. J. Bema - 660 797 838
“Promyczek” Specjalistyczny 
punkt przedszkolny, 
ul. Boh. Warszawy - 609 931 469
Niepubliczny Żłobek "Maluszkowo”
ul. ks. Racibora - 534 015 943
Niepubliczny “Malinowy Żłobek”
ul. Boh. Warszawy - 604 873 917

Kultura
Miejska Biblioteka Publiczna  
Dyrektor - 91 39 26 260
Czyt. dla dorosłych - 91 39 26 261
Nowogardzki Dom Kultury  
Sekretariat - 91 39 26 283
Biuro kina/ dział imprez i promocji 
 - 91 39 25 779
Kasa - 91 39 26 262

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP - 91 39 26 370; 
 506 081 328
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego   
 - 91 39 21 004
Parafia pw. MB Fatimskiej  
 - 91 39 21 592

Usługi pogrzebowe 
J. Furmańczyk, Zakład Pogrzebowy  
 - 91 39 21 767
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  
 - 692 354 065
MEMORIS Grzegorz Śmigiel - 693 230 190

Apteki
Centrum Zdrowia
ul. 700-lecia - 91 57 62 139
Majowa
ul. 3 Maja - 91 30 70 708
Cefarm
ul. Plac Wolności - 91 39 20 203
Cardia
ul. 700 - lecia - 91 39 21 330
Niebieska
ul. 15 Lutego - 91 43 26 177
Asa
ul. Warszawska - 91 39 20 494
Niebieska 2
ul. Kościuszki - 91 57 90 830
Nowa Farmacja
ul. Bohaterów Warszawy - 91 57 30 437

Taksówki - 91 39 20 260

Pomoc drogowa
Grzegorz Irzymski - 91 39 22 402; 
 601 893 944
Andrzej Słomski - 665 770 442
Krzysztof Pietrzak - 601 938 293
R&J MIX - 608 731 620

Urząd gminy
Wójt - 91 39 10 390
Kierownik USC, St. ds. obywatelskich
 i ewidencji ludności  - 508 499 549
St. ds. podatków i opłat  - 508 499 661
St. ds. zarządzania kryzysowego, obrony cy-
wilnej i ochrony środowiska  - 508 499 580
Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami  
 - 508 499 247
St. ds. obsługi organów Gminy, działalności 

gospodarczej, kultury i zdrowia  - 508 499 567
St. ds. funduszy zewnętrznych, promocji, 
turystyki i sportu  - 508 499 620
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik Anna Kaliczyńska - 508 499 534
Pracownicy socjalni - 508 499 561
 508 499 483
Asystent rodziny Patrycja Bielej - 508 499 621
gminna Biblioteka Publiczna
Kierownik Krzysztof Górecki - 91 39 10 305

Szkoła Podstawowa im. B. Malinowskiego
Dyrektor Tatiana Olbert - 91 39 10 389
Sekretariat - 91 39 10 380
Przychodnie
NZOZ “Proximus” - 91 39 10 310
Punkt apteczny - 91 39 11 611
Poczta - 91 39 10 323
Parafia pw. NP NMP w Osinie - 91 39 10 386

INFORMATOR LOKALNY - OSINA
RegULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SeROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40

Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)

Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D

Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 

7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

PRzeWóz OSóB - RO MAN BIŃCzYK - Linia Regularna 
 TeL. 607 310 591 

Nowogard-goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-łobez 7.40
łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

SZCZECIN- ND
6:35(D), 7:30(E), 8:30(D,7), 9:00(7,R), 9:25(E), 10:05(D,7), 10:35(E,7), 11:40(E), 12:10(D), 12:25(E,7), 13:20(7),
13:35(D), 13:50(E,7,R), 14:35(D), 14:50(E,7), 15:15(D,7), 15:55(D), 16:15(6,7), 16:35(D), 17:40(D,7), 18:05(E,7,R),
19:15(D), 19:40(E,7), 20:15(E,7)
ND- RESKO
6:30(S), 7:50(S), 10:10(7), 12:30(S), 14:30(S), 15:10(E), 19:15(E)
RESKO- ND
6:45(7,SZ), 7:10(S), 7:15(E,SZ), 8:30(S), 11:35(7,SZ), 13:00(S), 15:05(S), 15:40(E,7,SZ)
GOLCZEWO- ND
7:10(S), 13:30(S), 14:45(S)
ND- GOLCZEWO
7:50(S), 14:15(S), 15:30(S)
ND- STARGARD
6:50(D), 10:15(D), 13:40(D)
STARGARD- ND
9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
ND- DOBRA- ŁOBEZ- PŁOTY- GRYFICE
6:00(D)
ND- SŁAJSINO- RADOWO- ŁOBEZ
6:35(D)
ŁOBEZ- DOBRA- ND
15:00(D)
ŁOBEZ- SŁAJSINO- ND

15:35(D)Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55

A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROzKłAD JAzDY BU SóW

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15
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tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

żyto, pszenżyto, jęczmień, 
owies, rzepak, łubin, gryka, groch, 

len, kukurydzę oraz słonecznik.

Sami odbieramy, szybka płatność, 
konkurencyjne ceny.

Wapno nawozowe granulowane
w najlepszej cenie na rynku. 

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B

e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl

Skup zbóż: 
91 43 57 720, 602 21 21 25

Transport: 662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

ReKLAMA

SP Orzechowo

Szkolne rozgrywki  
w Tenisie Stołowym
Od połowy lutego br. w Szkole Podstawowej w Orzechowie 
trwały rozgrywki szkolne w Tenisie Stołowym dziewcząt i 
chłopców.

 Do zawodów zgłosiło się 31 
uczniów (w tym 18 dziewcząt i 13 
chłopców). Wszyscy uczniowie 
mogli wziąć udział w zawodach. 
Uczniowie rozgrywali mecze pod-
czas długich przerw. Dziewczęta 
były podzielone na 4 grupy, w któ-
rych rywalizowały o miejsca na po-
dium. Chłopcy walczyli o wygra-
ną w 3 grupach. Dwóch najlep-
szych uczniów z każdej grupy prze-
chodziło do dalszego etapu. Po za-
wziętej rywalizacji i ciężkiej wal-
ce w ubiegłym tygodniu wyłonio-
no zwycięzców. 22 maja odbył się 
uroczysty apel, na którym zosta-
ły wręczone dyplomy oraz nagro-

dy. Pragniemy pogratulować zwy-
cięzcom, a zostali nimi, w katego-
rii dziewcząt:

I miejsce – Wiktoria Hudyma z 
klasy VII

II miejsce – Jagoda Iwanów z kla-
sy V

III miejsce Klaudia Bodo z kla-
sy VI

W kategorii chłopców miejsca na 
podium wywalczyli:

I miejsce – Damian Lisiecki z 
klasy VI

II miejsce – Kamil Mikołajczyk z 
klasy VII

III miejsce - Miłosz Burzyński z 
klasy VI

Opiekunami odpowiedzialnymi 
za prawidłowy przebieg całych roz-
grywek byli nauczyciele wychowa-
nia fizycznego; Andrzej Pluta oraz 
Małgorzata Siewior .

Życzymy dalszych sukcesów!

 II Edycja Przeglądu Piosenki 
Anglojęzycznej dla zerówek „Just Sing!” 
Przegląd zaszczycili świeżo poślubieni książę Harry i Meghan, księżna Susseksu 25 maja w 
Zielonym Przedszkolu odbył się  drugi Przegląd Piosenki Anglojęzycznej dla Zerówek or-
ganizowany przez panią Katarzynę Szukalską.

W tym roku zaproszenie do 
udziału w przeglądzie przyję-
ły dzieci z 2 przedszkoli z Nowo-
gardu: Publicznego Przedszko-
la nr 3, Miejskiego Przedszkola 
nr 4 oraz oddziału przedszkolne-
go  przy szkole podstawowej  im. 
Polskich Olimpijczyków z powia-
tu łobeskiego, i z Dobrej. Nie za-
brakło też licznie reprezentowa-
nych  gospodarzy -  przedszko-
laków z Zielonego Przedszkola: 
Zielone Elfy, Zielone Żabki oraz 
Zielone Jabłuszka.

Przegląd jest nie tylko platfor-
mą do zaprezentowania umie-
jętności językowych, wokalnych 
i tanecznych, ale przede wszyst-
kim niesamowitą okazją by wzbu-

dzić u najmłodszych motywację 
do nauki języka angielskiego i za-
poznania się z elementami wie-
dzy o krajach anglojęzycznych. 
W tym roku stosownie do oka-
zji (ślub księcia Harry'ego) prze-
gląd, swoją obecnością, zaszczy-
cili  świeżo poślubieni i w drodze 
na miesiąc miodowy londyńskim 
autobusem, książę Harry i Me-
ghan, księżna Susseksu. Ku ucie-
sze wszystkich zgromadzonych 
przybyła również sama królowa 
Elżbieta, aczkolwiek innym środ-
kiem transportu - karocą, w oto-
czeniu brytyjskich policjantów i 
tajnego agenta -James'a Bond'a. 
Po odsłuchaniu hymnu Wielkiej 
Brytanii i wręczeniu kwiatów sza-

nownym gościom nastąpiły pre-
zentacje uczestników w następu-
jących utworach:

 „ I'm blue daba dee” w wykona-
niu grupy z Przedszkola Publicz-
nego nr 3, pod opieką pani  

    Aliny Tomczyk
 „The Bath song” zespół z Do-

brej pod opieką pani Justyny 
Kwiecińskiej

 „The weather song” w wyko-
naniu zespołu z Przedszkola nr 
4 pod opieką pani Aliny Demia-
niuk

 „Oh, we are the princesses”  
wykonany przez grupę z Zielone-
go Przedszkola pod opieką

   Katarzyny Szukalskiej
Po przerywnikach w formie za-

baw dla wszystkich obecnych, 
uczestnicy wraz z opiekuna-
mi odebrali dyplomy i upomin-
ki oraz mogli uścisnąć dłoń obec-
nym członkom rodziny królew-
skiej. Pamiątkowe zdjęcie zwień-
czyło bardzo udaną imprezę. 
Dziękujemy wszystkim za przy-
bycie i do zobaczenia w kolejnej, 
III edycji Przeglądu Piosenki An-
glojęzycznej za rok.

                                                                                       K.Sz.

ReKLAMA



POLSKI 
WYDAWCA
Dom Judy sp. z o.o.

Dominikana, Kuba, Chiny, Indie
Wyspy Kanaryjskie, Cypr, Włochy, 

Grecja, Maroko, Bułgaria, Chorwacja 

Fatima 
23.06 - 8.07.2018

SINBAD - codziennie z Nowogardu
Bilety na przejazdy zagraniczne

Elżbieta Cieślakowska - nowogardzki mistrz fryzjerski
Policji spłonął samochód

rEklamarEklama

Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

Piątek 
1 czerwca 2018 r. 
Nr 42 (2670)
nakład 3000 
Rok XXV ISSN 1897-2640 

Cena 2,00 zł 
(w tym 5% VAT)

Firma z branży rolnej  Sprzedaż 
nawozów

Kontakt: 600 374 274

1. ASL- 80 kg N i 90 kg S 
    (zamiennik RSM)
- cena 110 zł za tonę w Redle
- cena 130 zł za tonę z dowozem 
   do 30 km od Redła
- 1,38 zł za 1 kg azotu - najtańszy azot 
  na rynku !! (1 kg azotu z dowozem 1,63 zł)
2. AHSL-180 kg N i 60 kg S 
  (zamiennik RSM)
- cena 415 zł za tonę w Redle
- cena 435 zł za tonę z dowozem 
  do 30 km od Redła
3. Humus (zamiennik obornika):
- cena 45 zł z dostawą
- około 9 kg N, 7 kg P, 4 kg K
- ph-9 * Wszystkie podane ceny są cenami netto

4. Humus słomiany 
  (zamiennik obornika):
- cena 33 zł za tonę z dostawą
- około 6 kg N, 3 kg P, 7 kg K
- ph-9
5. Obornik bydlęcy:
-cena 45 zł z dostawą
6. NPK Garrest 
    (zamiennik gnojowicy):
- cena 30 zł z usługą rozlewania 
  do 10 km od Redła (możliwość 
   rozlewania w dalszych 
   lokalizacjach)
- około 6 kg N, 3 kg P, 3 Kg K
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tel. 91 392 14 67
kom. 695 264 677

Nowogard, ul. 3 Maja 46 • www.nowodental.pl

sedacja gazem rozweselającym
stomatologia mikroskopowa

Kompleksowe leczenie dentystyczne
oferują w Klinice Nowo-Dental lekarze specjaliści:

stomatolog dziecięcy, periodontolog, chirurg,
stomatolodzy ogólni, implantolog

WIOSENNA PROMOCJA NA WYBIELANIE ZĘBÓW
ortodoncja, implanty
nowoczesna protetyka

s. 4

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

zatrudni kierowców 
kat C+E 

w ruchu międzynarodowym, w systemie 2/1

Kontakt: +48 784 490 435

Zatrudnię 
panią do biura. 

509 528 688

s. 5

s. 5

W tym sezonie 
kąpieli nie 
będzie...?

s. 3

Na Zamkowej 
dalej Sahara

Jak nas widzą, tak 
nas... zapamiętają

Wymieniają 
studzienki, 
czyszczą 
rury
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W skrócie

Śmigiel Ryszard

ŚR

KOMPLEKSOWE  USŁUGI
& ŚMIGIEL

Zakład Kamieniarski
- Nagrobki - Grobowce - Parapety - Schody

Kwiaciarnia
- Znicze - Kwiaty - Wiązanki - Wieńce

Tel. 601 595 069, 91 392 18 14
     e-mail: puhp.smigiel@wp.pl
   www.kamieniarstwo-smigiel.pl

Korzystając z naszych usług pogrzebowych zyskasz
-10%  RABATU  NA  USŁUGI  KAMIENIARSKIE

UL. CMENTARNA 3,  72-200 NOWOGARD

       Usługi Pogrzebowe 
        Grzegorz Śmigiel
- Trumny - Urny - Ekshumacje - Przewozy
         Obudowy - Krzyże - Tabliczki

Kontakt całodobowy: 693 230 190
      e-mail: memoris.zp@o2.pl
            www.memoris.eu

rEklama

Ostatnie 
egzemplarze 
I wydania! 
"VII wieków 
Nowogardu"  
Przekrojowa historia 
miasta
 autorstwa Jana 
kopycińskiego 
 Do nabycia w Redakcji 

Dziennika Nowogardzkiego - 
cena 50 zł

W poniedziałek, 28 maja, 
do redakcji Dziennika Nowo-
gardzkiego dostarczono wisio-
rek – pamiątkę z wizerunkami 
dwóch dziewczynek. Prawdo-
podobnie jest to pamiątka i dla 
kogoś może mieć sentymental-
ną wartość. Wisiorek znalezio-
no w okolicy sklepu przy ks. Jó-
zefa Poniatowskiego w Nowo-
gardzie. Znalezisko do odbioru 
w redakcji DN.

Znaleziono wisiorek

Powoli „zamyka” się obszar handlowy, który w ostatnich latach po-
wstał na Boh. Warszawy w nowym centrum miasta w oparciu o nieru-
chomości gruntowe byłego PBO i sąsiadujące z nimi. Ostatni wolny duży 
pawilon w obiekcie p. Romana Szlachetki wynajęła znana firma Media 
Ekspert, która wkrótce otworzy tutaj swój sklep. Nie wiemy jeszcze czy 
inny sklep tej sieci usytuowany przy placu Wolności ulegnie wówczas 
zamknięciu 

Trawja prace przygotowawcze do uruchomienia produkcji duńskiej 
firmy zajmującej się opakowaniami, która wydzierżawiła od prywatnego 
właściciela obiekt po byłym Hurtodetalu na ulicy Młynarskiej. Na zdjęciu 
pracownicy w trakcie montażu transformatora słupowego. 

Ulica Bohaterów Warszawy coraz częściej jest miejscem podobnych 
zatorów jak ten, który sfotografowaliśmy w środę około 16-tej. Jak moż-
na było się domyśleć, kosztujące ponad 1,5 mln złotych rondo Sybira-
ków niewiele daje w zakresie poprawy płynności ruchu (choć jest este-
tyczne i nieco poprawiło bezpieczeństwo skrzyżowania. Nie to skrzyżo-
wanie jest jednak „wąskim gardłem” systemu komunikacyjnego miasta 
tylko przejazd przez toru. Ale żeby takie rzeczy rozwiązywać trzeba być 
zdolnym do diagnozowania i opracowywania projektów systemowych 
długofalowych i kompleksowych – w tym wypadku dotyczących syste-
mu komunikacyjnego całej j aglomeracji miejskiej i jego powiazania z 
drogami wylotowymi. Takimi właściwościami intelektualnymi obecna 
władza nie dysponuje co widać, słychać i czuć.

Tajne przez poufne

Policji spłonął samochód
Burmistrz przedłożył radnym projekt dofinasowania w kwocie 85 tys. złotych samochodu 
dla Policji! Już na sesji okazało się, że nowy samochód, na który Policja zbiera datki ma uzu-
pełnić braki sprzętowe. Prawdopodobnie zupełnym zbiegiem okoliczności, który jednak-
że dodał dramatyzmu policyjnej prośbie, było spłonięcie w poniedziałek innego policyjne-
go samochodu. 

O spłonięciu samochodu po-
informował radnych obecny na 
środowej sesji RM komendant 
powiatowy Policji insp. Krzysz-
tof Targoński. Nikt dotąd nie 
wiedział o spłonięciu samocho-
du policyjnego mimo, że do zda-
rzenia doszło w poniedziałek 
(28.05). Nawet informacje ra-
diowe nie wspominały, że był to 
samochód policyjny. Dopiero na 
skierowane przez nas pytanie w 
środę otrzymaliśmy odpowiedź 
od rzecznik goleniowskiej Ko-
mendy Powiatowej: do zdarze-
nia doszło w dniu 28.05.2018r. 
podczas wyjazdu służbowego, 
na drodze S3 w okolicach Kołba-
skowa. Z nieustalonych przyczyn 

doszło do samozapłonu radiowo-
zu nieoznakowanego marki Kia 
Ceed. Pojazdem podróżowało 2 
policjantów, nie odnieśli oni żad-
nych obrażeń, jednak radiowóz 
na skutek pożaru uległ całkowi-
temu zniszczeniu. Uchwała o do-
finansowaniu przez budżet gmi-
ny Nowogard zakupu samocho-
du dla tej państwowej jednost-
ki (przypomnijmy Policja jest fi-
nansowana z budżetu Państwa 
nie samorządu) trafiła pod ob-
rady niespodzianie. Wydawało 
się, że po decyzji Rady Miejskiej 
o dofinasowaniu zakupu dwu 
radiowozów w ubiegłym roku 
(samochody przekazano Poli-
cji w grudniu) Państwowa Po-

licja da spokój wyciąganiu nie-
małych przecież kwot dla bied-
nego samorządu. Niestety pro-
jekt uchwały przedstawionej 
przez burmistrza na środową se-
sje (samego burmistrza nie sesji 
nie było) wskazuje na to, że Poli-
cja nie zna w tym zakresie miary. 
Tym razem razem radni jednak 
nie ulegli i odrzucili burmistrzo-
wy projekt dofinasowania zaku-
pu samochodu dla Policji. Bur-
mistrz proponował, aby pienią-
dze na ten cel, czyli 85 tys. zo-
stały zdjęte z budowy ścieżki do 
Wierzbięcina - (projekt za 60 
tys.). i przebudowy słynnej dro-
gi nr 44 w Czermnicy – 22400 zł.

ms

Archiwalne zdjęcie z grudnia, gdy policji przekazano dwa pojazdy, do których zakupu poważne kwoty dołożyła Rada Miejska 
w Nowogardzie
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W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

rEklama

rEklama

rEklama

rEklama

11 kg, 33 kg 
z propan butanem, 

propanem 
a także do zasilania 
wózków widłowych.

Zapraszamy 
do stałej współpracy 

tel. 606 930 398
 www.gazak.pl 

Wymiana butli

Auto naprawa
ul. Wojska Polskiego 13 

Tel. 662 091 018 
505 43 23 46

WYNaJmĘ  
HalĘ 

+ ZAPLECZE 155m2 
Tel. 600 954 709 

letnia promocja
Ciekawe gratisy!

Zapraszamy na zbiór 
truskawki deserowej, 

Węgorza. 
Tel. 606 70 81 80

Ni pies ni wydra, czyli czym jest nowogardzkie „kąpielisko”

Czy w tym roku będzie tu sezon kąpielowy? 
Po zmianie od 1 stycznia przepisów Prawo Wodne nowogardzkie nadjeziorne plażowisko może mieć co najwyżej status 
miejsca czasowo wykorzystywanego do kąpieli. Problem w tym, że to „czasowo” znaczy maksymalnie do 30 dni. Ponad-
to do dzisiaj burmistrz nie przedstawił stosownej uchwały Rady Miejskiej, która musi trafić do Sanepidu przed rozpoczę-
ciem sezonu. Czy zatem plaża w Nowogardzie będzie w tym roku otwarta dla kąpiących i czy ewentualny sezon miałby się 
zamknąć w czasookresie jednego miesiąca? 

Nowogardzkie „kąpielisko” 
nie jest kąpieliskiem

Jeszcze przed zmianą ustawy 
Prawo Wodne, która weszła w ży-
cie 1 stycznia tego roku obowią-
zywały dwie kategorie stosowa-
ne do klasyfikacji miejsc związa-
nych z możliwością korzystania z 
kąpieli na otwartych akwenach- 
były to kąpieliska i miejsca wyko-
rzystywane do kąpieli. Otrzyma-
nie statutu kąpieliska (co oznacza 
wpisanie do odpowiedniego re-
jestru Sanepid i prawo używania 
nazwy kąpielisko) wymagało od 
zarządzającego takim obiektem 
rozpoczęcia odpowiedniej proce-
dury jeszcze w roku poprzedzają-
cym sezon oraz spełnienia wielu 
warunków związanych z bezpie-
czeństwem i czystością wody. Ką-
pieliska np. muszą być badane w 
zakresie czystości wody co naj-
mniej co dwa miesiące z tym, że 
pierwsze badanie musi się odbyć 
jeszcze przed rozpoczęciem sezo-
nu. Uprawnionym do przeprowa-
dzenia takich badań jest Sanepid. 
Wysokie wymagania dotyczą też 
w przypadku kąpielisk procedur 
zabezpieczenia bezpieczeństwa 
kąpiących się przez odpowiednie 

obsady ratownicze. Znacznie roz-
luźnione rygory obowiązywały w 
przypadku statusu określanego 
przez ustawę jako miejsce wyko-
rzystywane do kąpieli. W takich 
miejscach np. Sanepid nie prze-
prowadza obligatoryjnego bada-
nia czystości wody, wykonuje je 
tylko na ewentualny wniosek za-
rządcy obiektu. Z tego istotnego 
poluźnienia rygorów jakie jest w 
przypadku miejsca wykorzysty-
wanego do kąpieli skorzystał no-
wogardzki burmistrz, który co 
najmniej od dwu lat nie wszczy-
na procedury uzyskiwania dla 
naszego plażowiska statusu ką-
pieliska. Efektem tego jest nie tyl-
ko brak nowogardzkiej plaży w 
rejestrze kąpielisk (można sobie 
sprawdzić na mapie Senepid-u), 
ale także co za tym idzie brak sys-
tematycznych badania stanu ja-
kości wody jeziornej w miejscu 
gdzie kapią się latem nasze dzie-
ci. A każdy widzi przecież co po 
opadach deszczu do jeziora na-
szego z wybijających kanałów ka-
nalizacyjnych sobie spływa. Mar-
twimy się oczywiście tylko o dzie-
ci - starych nie żałujemy jak so-
bie w wyborach wybrali tak mają. 

Od 1 stycznia jest jeszcze 
gorzej.

Tak było do pierwszego stycz-
nia 2018 roku. Zmiana ustawy 
Prawo Wodne utrzymało do-
tychczasowe wymogi w zakresie 
kąpielisk natomiast zlikwidowa-
ła w sensie prawnym możliwość 
uzyskania statusu miejsc wyko-
rzystywanego do kapieli. W za-
mian w tej samej uproszczonej 
procedurze można uzyskać sta-
tus miejsca czasowo wykorzy-
stywanego da kąpieli. Problem w 
tym że takie miejsca mogą mieć 
pozwolenie użytkowania celem 
kąpieli na okres maksymalnie do 
30 dni. 

Nic o tym nie mówią
Ratusz zarządzający plażą nic 

oczywiście nie informuje o tych 
zasadniczych dla bezpieczeń-
stwa uwarunkowaniach związa-
nych z różnicą miedzy kąpieli-
skiem a miejscem wykorzysty-
wanym do kąpieli nie informuje. 
Na bramie wejściowej nadal my-
dli oczy fałszywa nazwa dla tego 
miejsca (parz zdjęcie). Ratusz 
nie informuje tez o konsekwen-

cjach wynikających z przywo-
łanej wyżej zmiany ustawy obo-
wiązującej od 1 stycznia. My nie 
jesteśmy zdziwieni - jak wiado-
mo funkcja informacyjna urzędu 
za obecnego burmistrza sprowa-
dza się do funkcji propagando-
wej- dokładnie propagandy suk-
cesu. W ramach tej propagan-
dy sukcesu sporządzono infor-
macje dla radnych o rzekomych 
doskonałym przygotowaniu pla-
żowiska do sezonu kąpielowego 
2018. Informacje sporządził naj-
bardziej zapracowany (jak wieść 
gminna niesie ) kierownik magi-
stracki czyli p. Brzeczek kierow-
nik ZBK. 

Bajeczka nadwodna 
Oto fragmenty tej informacji : 

teren (chodzi o plażowisko – dop. 
red) administrowany jest przez 
ZBK od czerwca 2011. W ramach 
przygotowania do sezonu letnie-
go dokonano wyrównania brze-
gu oraz dna jeziora, prac konser-
watorskich przy „grzybkach” oraz 
urządzeniach do zabawy przy bu-
dynku portierni. Uporządkowa-
no również teren przyległej dział-
ki, na której znajdują się domki 
wczasowe. Na terenie plaży zlo-
kalizowane są trzy boiska do siat-
kówki plażowej, trampolina, oraz 
stół do tenisa stołowego. Do lipca 
2018 r. w ramach dalszych przy-
gotowań zostanie oczyszczone dno 
jeziora, przeprowadzony zostanie 
próbny rozruch pompy przy zjeż-
dżalni wodnej oraz uruchomione 
zostaną sanitariaty jak również 
zostanie dokonany przegląd tech-
niczny zjeżdżalni wodnej i urzą-
dzeń do zabawy. W trakcie sezo-
nu zabezpieczona zostanie obsłu-
ga ratownicza, dozór nocny oraz 

obsługa dzienna. Prace związane 
z utrzymaniem zieleni prowadzo-
ne są na bieżąco… Czyli - baju 
baju żyjem w raju. 

Jak to będzie 
Pytamy w SANEPID W Go-

leniowie jak wygląda formalnie 
status nowogardzkiego plażowi-
ska w obecnym roku. To o cze-
go się dowiadujemy to nie są nie-
stety dobre wieści. Plaża miej-
ska w Nowogardzie gdzie tra-
dycyjnie mieszkańcy korzystali 
z kapieli nie ma statusu kąpieli-
ska - informuje nasz urzędnicz-
ka Sanepidu - nie też jest moż-
liwe jego uzyskanie w tym se-
zonie. Minęły bowiem już daw-
no wszelkie terminy do złoże-
nia prze Gminę wniosku Może 
to miejsce uzyskać status miej-
sca czasowo wykorzystywane-
go do kąpieli ale dotychczas nie 
otrzymaliśmy niezbędnej w tym 
celu odpowiedniej uchwala Rady 
Miejskiej. Ponadto – kontynuuje 
urzędniczka - z chwila gdy taka 
uchwala wpłynie to miejsce takie 
może służyć kąpieli tylko do 3O 
dni w sezonie. Z własnej inicja-
tywy bedziemy badać stan jako-
ści wody na wszystkich kąpieli-
skach i miejscach czasowo prze-
znaczonych do kapieli na po-
czątku lipca – kończy nasza roz-
mówczyni

Co to oznacza
W świetle tej wypowiedzi Sa-

nepidu jest oczywiste ze sezon 
kąpielowy na nowogardzkim 
plażowisku w tym sezonie po-
trwa jedynie miesiąc - potrwa 
jeśli w ogóle się zacznie to zna-
czy jeśli burmistrz przedłoży Ra-
dzie Miejskiej odpowiedni pro-
jekt uchwały i złoży także wła-
ściwy wniosek do Sanepidu. Jaką 
więc wartość mają informacje 
kierownika Brzeczka o rzekomej 
gotowości gminy do sezonu ką-
pielowego. Ano taka samą jaką 
maja prawie wszystkie informa-
cje kierowane z naszej gminy do 
naszych obywateli prze z gminna 
propagandę opłacaną oczywiście 
z pieniędzy podatników. 

ms 
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kolejna odsłona działkowego problemu z wodą

Na Zamkowej dalej Sahara 
Zarząd Rodzinnych Ogrodów Działkowych ponawia apel do działkowców uprawiających ogrody przy ul. Zamkowej o wpłacanie pieniędzy, z których zo-
stanie wymieniony niesprawny wodociąg. Zdaniem prezesa działkowców, nie ma innej możliwości sfinansowania inwestycji. Działkowcy raczej zadowo-
leni z tego faktu nie są, na razie tylko garstka z nich pieniądze wpłaciła. Większość zapowiada, że tego nie zrobi. 

O sprawie braku wody na 
działkach koło Zakładu Kar-
nego pisaliśmy już dwukrot-
nie. Przypomnijmy, że problem 
został zlokalizowany już w ze-
szłym sezonie letnim, kiedy wo-
dociąg kilka razy pękał, a dział-
kowcy musieli ponosić kosz-
ty strat wody. W końcu Zarząd 
ROD podjął decyzję o całkowi-
tym zamknięciu ponad 30-let-
niego wodociągu, bo nie opła-
cało się już go „łatać”. Równo-
cześnie zdecydowano, że trze-
ba wymienić łącznie 3-kilome-
trową rurę na nową. Wstępnie 
oszacowano, że będzie to kosz-
towało ok. 80 tys. zł. Zarząd 
ROD przyjął uchwałę, że więk-
szość tych kosztów będą musie-
li pokryć z własnej kieszeni sami 
działkowcy- każdy z nich miał-
by wpłacić 250 zł. To oczywiście 
nie spotkało się ze strony ogrod-
ników z entuzjazmem. Na 270 
działkowców pieniądze wpłaci-
ło do tej pory ok. 30 – informuje 
prezes ROD w Nowogardzie Ry-
szard Wajk. 

Wraz z nadejściem wiosny w 
redakcji DN rozdzwoniły się te-
lefony, działkowcy z Zamkowej 
pisali też maile, prosząc o inter-
wencję. Podkreślali, że są tylko 
dzierżawcami, a nie właścicie-

lami ogrodów, to też i cała in-
frastruktura nie należy do nich. 
Mówili też, że w opłacie ogrodo-
wej są pieniądze na inwestycje. 
Prezes ROD tłumaczył, że wpła-
cane przez działkowców pienią-
dze na bieżące utrzymanie ogro-
dów w tym usuwanie awarii, nie 
są taj duże, aby ROD mógł sfi-
nansować z nich tak dużą inwe-
stycję jak wymiana wodociągu. 

Decyzja podtrzymana  
- termin przedłużony

W miniony poniedziałek, 28 
maja, Zarząd ROD zebrał się po-
nownie, aby przeanalizować sy-
tuację i poszukać innych moż-
liwości rozwiązania problemu. 
Zebranie nie zakończyło się ni-

czym nowym, przyznaje pre-
zes działkowców. - Nie ruszymy 
z inwestycją, dopóki działkowcy 
nie wpłacą pieniędzy, innej moż-
liwości nie ma. Dlatego przedłu-
żyliśmy termin do wpłaty do 12 
czerwca i prosimy działkowców o 
wpłatę, bo zmusić nikogo nie mo-
żemy - mówi R. Wajk, ale doda-
je, że będzie jeszcze próbował 
pozyskać pieniądze z okręgu. - 
Mamy niedługo spotkanie preze-
sów, tam będę jeszcze rozmawiał 
z prezesem okręgu o możliwości 
udzielenia nam pomocy - mówi 
R. Wajk. Na razie wojewódz-
two zadeklarowało, że dołoży 
do wymiany wodociągu... zale-
dwie 5 tys. zł. To kropla w mo-
rzu, zważywszy, że rocznie ROD 

z Nowogardu wpłaca do budże-
tu wojewódzkich struktur ogro-
dów ok. 30 tys. zł - to pieniądze 
ze składek i opłat jakie wpłaca 
prawie tysiąc działkowców z na-
szej gminy. 

Przypomnijmy, że 20 tys. zł 
jako pomoc finansowa, udzie-
liła także Rada Miejska w No-
wogardzie. Pieniądze są zapisa-
ne w budżecie i czekają, aż ROD 
przedstawi oficjalnie kosztorys 
wymiany wodociągu. 

Niektórzy  
wodę mają...

Wszystko wskazuje jednak na 
to, że nawet jeśli uda się w nie-
długim czasie zebrać pieniądze 
na inwestycje, jej rozpoczęcie 
będzie możliwe za kilkanaście 
tygodni. Do tego czasu dział-
kowcy będą pozbawieni wody- 
jak się okazuje nie wszyscy, bo 
do części ogrodów, tych od stro-
ny ul. Armii Krajowej woda pły-
nie- informuje nas jedna z czy-
telniczek. Dlaczego tak się dzie-
je? 

- Kiedyś były tam dwa oddziel-
ne ogrody: ogród nr 3 od strony 
Armii Krajowej i nr 5 od Zamko-
wej, ten przy Armii Krajowej miał 
zasilenie w wodę rurami od stro-
ny miasta. Kiedy oba ogrody po-

łączono, doprowadzono w 1988 
roku wodociąg również do dzia-
łek przy ul. Zamkowej- nieste-
ty położono rury w torfowej zie-
mi, bez żadnego zabezpieczenia, 
przez lata uległy one zniszczeniu. 
Wodociąg od strony Armii Krajo-
wej jest natomiast sprawny i dla-
tego tamci działkowcy mają do-
stęp do bieżącej wody - wyjaśnia 
R. Wajk.

Kobieta, która zwróciła uwagę 
na to, że część ogrodów nie ma 
problemu z brakiem wody pro-
ponuje konkretne, tymczasowe 
rozwiązanie. - Można postawić 
kontenery i napełniać je wodą z 
działającego wodociągu, wów-
czas nie będziemy musieli wody 
wozić z domu i dźwigać jej z tak 
daleka - mówi nasza czytelnicz-
ka, uprawiająca działkę przy ul. 
Zamkowej. 

Pomysł wydaje się racjonalny, 
a i zakup kontenerów to niedu-
ży wydatek - zwłaszcza, że mo-
głyby one być wykorzystywane 
w razie wystąpienia awarii na in-
nych ogrodach. Realizacja tego 
pomysłu leży już jednak po stro-
nie Zarządu ROD. Wydaje się 
jednak, że warto ją szybko roz-
ważyć, zwłaszcza ze względu na 
panującą suszę. 

MS

Wejście na działki od strony ul. Zamkowej. To na tej części od roku nie ma wody

Niewidoczne pasy
 Jestem starszą osobą i idąc po mieście stwierdzi-

łam, że pasy na przejściach dla pieszych są w wie-
lu miejscach prawe niewidoczne A najgorzej jest 
na Kościelnej prze skrzyżowaniu z Warszawską, a 
przecież tam jest bardzo duży ruch pieszych. Pro-
szę zrobić zdjęcie tego miejsca i zaalarmować od-
powiedzialnych za pomalowanie przejść. Jak pa-

miętam taki zabieg wykonywano kiedyś na ogol 
na początku wiosny teraz mamy prawie lato i ta 
ważna z powodu bezpieczeństwa czynność jest za-
niedbana. Zaniedbań jest tez więcej np. nikt nie 
zadba o czystość lamp na alejkach schodzących 
nad jezioro. Pokrywa te lampy zielony osad. Wy-
starczyłoby je umyć. 

Sygnały Czytelników @  

Kolejny Kebab
Kolejny Kebab ustawiony zo-

stał w miejscu, które w ostatnich 
miesiącach całkowicie zmieni-
ło swój dotychczasowy wygląd. 
Wszystko za sprawą pawilonów 
handlowych, które vis a vis Bie-
dronki na ul. Boh. Warszawy 
wybudował lokalny przedsię-
biorca. Właściciel Kebaba liczy 

zapewne na wzmożony ruch w 
związku z tym handlowym pa-
sażem. Obok bowiem zainsta-
lował się chiński sklep również 
kolejny trzeci już w naszym mie-
ście. Zrobiło się wiec tu bardzo 
międzynarodowo - po chińsku 
po turecku i po portugalsku… 
tylko Polak zapłaci. 
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O wynikach konkursu dowiedział się z internetu 

Jak nas widzą, tak nas... zapamiętają
Do redakcji DN zatelefonował pan Krzysztof Płachta z Koszalina, który starał się o pracę na stanowisku sekretarza gminy Nowogard. Były już kandydat 
nie kryje swojego oburzenia tym, w jaki sposób potraktowano jego osobę, nawet nie informując go o wynikach konkursu. 

Przypomnijmy, że burmistrz 
ogłosił konkurs na sekreta-
rza gminy w marcu, kilka dni 
po tym jak z „pożegnał” się z 
dotychczas pełniącą tę funkcję 
Agnieszką Biegańską-Sawic-
ką. Chociaż w ogłoszeniu wy-
raźnie napisano, że lista kan-
dydatów, którzy przejdą etap 
formalny i zakwalifikują się do 
rozmowy kwalifikacyjnej, bę-
dzie jawna - reporter DN cał-
kiem przypadkiem natknął się 
w ratuszu na oczekujących na 
„przesłuchanie” kandydatów. 
Było to 4 maja, a z trzech osób, 
które złożyły swoje dokumen-
ty, na rozmowę przed komi-
sją konkursową, której prze-
wodniczył burmistrz Nowo-
gardu przyszły dwie, panowie: 
Krzysztof Płachta i Dariusz 
Wojcieszek. Kandydatów wy-
słuchano i rozpytano na oko-
liczność znajomości przepisów 
prawa (chociaż padały też py-
tania dość niekonwencjonalne 
np. dotyczące lojalności i po-
słuszeństwa- twierdził po wyj-
ściu z sali jeden z kandyda-

tów), a następnie poinformo-
wano, że zostaną powiadomie-
niu o wyniku konkursu. 

Nawet nie zadzwonili
W ostatnich dniach skontak-

tował się z nami p. Krzysztof 
Płachta z Koszalina, nie kry-
jąc swojego oburzenia tym, w 
jaki sposób został potraktowa-
ny przez komisję konkursową. 
- Na przyszłość za nim pan bur-
mistrz będzie ogłaszał konkursy 
na tak ważne stanowiska, niech 
sam nauczy się uczciwości i lo-
jalności - mówi w ostrych sło-
wach były kandydat na sekreta-
rza gminy w Nowogardzie, na-
wiązując wyraźnie do pytań ja-
kie stawiano w trakcie konkur-
su. Mężczyzna twierdzi, że nie 
tylko nie został powiadomio-
ny o wynikach konkursu, ale 
już sam jego przebieg był, mó-
wiąc delikatnie - „mało profe-
sjonalny”. - O tym, że 4 maja 
odbędzie się drugi etap konkur-
sy, czyli przesłuchanie kandyda-
tów zostałem poinformowany 
niecałe 48 godzin przed. To już 

mi dawało do myślenia, bo tak 
się nie robi. Udało się jednak ja-
koś dojechać. Konkurs się od-
był i niestety próżno czekałem 
na wyniki, chociaż prosiłem o 
to, bo miałem też alternatyw-
ne możliwości podjęcia zatrud-
nienia. O tym, że konkurs nie 
został nierozstrzygnięty dowie-
działem się dopiero wchodząc 
na BIP, w dniu 10 maja - mówi 
pan Krzysztof. Mało tego, jak 
twierdzi nasz rozmówca do-

piero po kilkukrotnych telefo-
nach odesłano mu dokumenty, 
jakie złożył w ratuszu na po-
trzeby konkursu. 

- Nie dziwię się, że konkurs 
nie cieszył się zainteresowaniem 
osób miejscowych, skoro w wa-
szym UM panują takie standar-
dy i to mówię jako osoba z ze-
wnątrz - podsumowuje pan 
Krzysztof, który wyraził zgodę, 
aby w materiale prasowym wy-
mienić jego imię i nazwisko. 

No cóż pozostaje tylko ubo-
lewać nad tym, że posiadają-
ca ogromne kompetencje oso-
ba zapamięta Nowogard przez 
pryzmat tego, co spotkało ją ze 
strony włodarzy naszego mia-
sta. A jak mówi stare powie-
dzenie: „jak nas widzą, tak nas 
piszą..”- tym przypadku tak nas 
zapamiętają...

MS 

Od redakcji:
Tymczasem procedura wy-

boru sekretarza gminy trwa. 
Jak czytamy na stronie UM na 
drugie ogłoszenie odpowie-
działo troje kandydatów: Ju-
styna Szymczak, Zofia Wach i 
Ryszard Bulowski - przed laty 
sekretarz powiatu goleniow-
skiego, obecnie pracujący w 
RXXI, do niedawna starający 
się o funkcję przewodniczące-
go Zarządu tego Związku. Nie 
ma informacji, kiedy odbędą 
się rozmowy kwalifikacyjne z 
kandydatami. O wyniku kon-
kursu powiadomimy jak tylko 
zostanie ogłoszony. 

Kandydaci na sekretarza gm. oczekujący na spotkanie z komisją konkursową- 
wizyta w Nowogardzie pozostawiła przynajmniej u jednego z nich dość przykre 
doświadczenia

Gmina nie może PUWiS pomoże

Wymieniają studzienki, czyszczą rury 
W ramach zaplanowanej inwestycji własnej, nowogardzki PUWiS rozpoczął remont odcinka kanalizacji sanitarnej między zejściem do Okrąglaka a par-
kingiem SM Gardno.

W ramach remontu, któ-
ry PUWiS prowadzi z własnych 
środków zostanie dokonana wy-
miana kręgów betonowych two-
rzących ściany trzech studzie-
nek kanalizacyjnych usytuowa-
nych na odcinku między zej-
ściem schodami z 3 Maja w kie-
runku Okrąglaka a parkingiem 
SM Gardno. Ponadto zostaną 
przeczyszczone dokładnie rury 
łączące wymieniane studzienki. 
Przypomnijmy – w tym miejscu 
dochodzi do regularnych wy-
pływów nieczystości z kanaliza-
cji po każdych, ostatnio nawet 
niezbyt obfitych, opadach desz-
czu . Gmina w ramach deklaro-
wanego załatwiania tego śmier-
dzącego problemu od lat doko-
nuje tzw. rozdziału instalacji sa-
nitarnej od deszczowej. Inwesty-
cja ta która pochłonęła już oko-
ło 3 mln złotych, jak każdy może 
sam stwierdzić, nic nie zmieni-
ła w podstawowej bolączce, któ-
rej rzekomo miała zaradzić. Od 

lat DN pisze, że w tej sprawie 
„nie tedy droga” a problem tkwi 
w drożności głównego kolektora 
zbierającego ścieki (i deszczów-
kę ) z obszaru wokół zabudowa-
nego wokół ulicy 3 Maja. Do-
piero rozpoczęta w środę inwe-
stycja PWUiS stanowi częścio-
wa naprawę głównego kolektora. 
Spodziewamy się że istotnie po-
prawi się odpływ ścieków – mówi 

dyrektor w PWUiS Sobieralski- 
być może nie załatwi to realizo-
wane przez nas udrożnienie pro-
blemu w przypadku bardzo obfi-
tych opadów gdy ilość deszczów-
ki zasilającej kanalizacje sani-
tarna będzie bardzo duża ale na 
pewno zlikwiduje problem wy-
lewania kanalizacji w przypad-
ku większości występujących u 
nas opadów. Miejmy nadzieję, 

że działania PWUiS przyniosą w 
tym miejscu z dawna oczekiwa-
ny efekt 

Tymczasem  
w Gminie…

Tymczasem w gminie nadal 
„rozdzielają” (chyba szaty roz-
dzierają). Na środową sesje bur-
mistrz przygotował uchwałę o 
zabraniu środków przeznaczo-
nych przez radnych w budże-

cie na wykonanie oświetlenia i 
dojazdu do garaży na 15 lutego 
i ich przeznaczeniu na trium-
falne zakończenie ...rozdziału 
sieci ogólnospławnej od… itd. 
itp. Radni przystali na tę zmia-
nę Pytanie tylko dlaczego i po 
co? I tak skutkiem praktycznym 
i jedynym tego wydatku będzie 
„chwała budowniczego”. 

ms 

PUWiS wymieni kręgi trzech studzienek usytuowanych w tej części ul. Zielonej

Wewnątrz kręgu widoczny fragment głównego kolektora
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Irena Tylmanowska: Lat 75, zmarła 28.05.2018r., pogrzeb odbę-
dzie się 02.06.2018r., o godz. 11.00 na cmentarzu w Nowogardzie

MEMORIS Zakład Usług Pogrzebowych Grzegorz Śmigiel 

Pewnego razu, gdy Je-
zus przechodził w szabat po-
śród zbóż, uczniowie Jego za-
częli po drodze zrywać kło-
sy. Na to faryzeusze mówi-
li do Niego: „Patrz, czemu 
oni czynią w szabat to, czego 
nie wolno?” On im odpowie-
dział: „Czy nigdy nie czytali-
ście, co uczynił Dawid, kiedy 
znalazł się w potrzebie i po-
czuł głód, on i jego towarzy-
sze? Jak wszedł do domu Bo-
żego za Abiatara, najwyższe-
go kapłana, i jadł chleby po-
kładne, które tylko kapłanom 
jeść wolno; i dał również swo-
im towarzyszom”. I dodał: „To 
szabat został ustanowiony dla 
człowieka, a nie człowiek dla 
szabatu. Zatem Syn Człowie-
czy jest Panem także szabatu”. 
Wszedł znowu do synagogi. 
Był tam człowiek, który miał 
uschniętą rękę. A śledzili Go, 
czy uzdrowi go w szabat, żeby 
Go oskarżyć. On zaś rzekł do 
człowieka z uschłą ręką: „Pod-
nieś się na środek!” A do nich 
powiedział: „Co wolno w sza-
bat: uczynić coś dobrego, czy 
coś złego? Życie uratować czy 
zabić?” Lecz oni milczeli. Wte-
dy spojrzawszy na nich dokoła 
z gniewem, zasmucony z po-
wodu zatwardziałości ich serc, 
rzekł do człowieka: „Wyciągnij 
rękę!” Wyciągnął, i ręka jego 
stała się znów zdrowa. A fary-
zeusze wyszli i ze zwolennika-

mi Heroda zaraz się naradzali 
przeciwko Niemu, w jaki spo-
sób Go zgładzić. (Mk 2, 23 – 
3, 6)

Wolno czy nie wolno? Już 
grzech czy jeszcze nie? Takie 
pytania pracowały w sercach 
faryzeuszów, ale i te same py-
tania trapią każdego z nas. 
Każdego dnia bowiem doko-
nujemy różnych wyborów. Za-
dajemy sobie pytania: czy wol-
no mi czy nie? Jeśli jestem 
chory i mam określoną die-
tę, a mimo to jem coś zaka-
zanego, coś czego mi nie wol-
no, to narażam siebie na ja-
kieś niebezpieczeństwo, będą 
z tego jakieś powikłania. Może 
to nawet doprowadzić do za-
grożenia życia. Jeśli chcę coś 
zrobić to również się zastana-
wiam, czy to jest dobre czy złe, 
grzech czy nie. Jeśli tu wybio-
rę zło, wybiorę grzech to także 
będzie miało powikłania, ska-
żę siebie na niebezpieczeństwo 
i to o wiele gorsze, zagrożenie 
życia wiecznego. Kluczem do 
zrozumienia dzisiejszego frag-
mentu świętej Ewangelii są 
słowa: Syn Człowieczy jest Pa-
nem. Jemu mamy podporząd-
kowywać nasze życie. On, Je-
zus Chrystus, ma być Panem 
moich myśli. On, Jezus Chry-
stus, ma być Panem moich 
słów. On, Jezus Chrystus, ma 
być Panem wszystkiego co ro-
bię. Syn Człowieczy jest Pa-
nem. Jezus jest Panem. Widzi-
my, jak Jezus jest ludzki. Wy-
chodzi ku potrzebom człowie-
ka. Wychodzi ku tym, którzy 
wyciągają ręce po pożywienie. 
Wychodzi ku tym, którzy wy-
ciągają ręce po uzdrowienie. 
Jezus wychodzi ku tym, któ-
rzy wyciągają ręce do nieba z 
prośbą o pomoc, Bożą inter-
wencję. Jezus jest Panem. Czy 

naśladuję w tym Jezusa? Czy 
pomagam w jakikolwiek spo-
sób tym, którzy wyciągają ręce 
w geście prośby o ratunek, o 
wsparcie? A może zachowuję 
się nieludzko? Może zachowu-
ję się obojętnie? Wyciągnięte 
dłonie nie robią na mnie wra-
żenia? Co wywołało gniew Je-
zus, o którym mówi dzisiejszy 
fragment? Gniew u Jezusa wy-
wołała postawa milczenia fa-
ryzeuszów. Milczenie wobec 
czynienia zła, milczenie wobec 
zabijania życia wywołuje w Je-
zusie gniew. Postawa milcze-
nia jest czymś najgorszym co 
możemy zrobić w obliczu czy-
jegoś cierpienia, niedostatku. 
Jezus wytknął to faryzeuszom, 
a oni zaczęli naradzać się w 
jaki sposób Go zładzić. Dla-
czego? Bo Jezus był dla nich 
niewygodny. Faryzeusze mieli 
swoją wizję świata, swoje sche-
maty i nie chcieli pozwolić Je-
zusowi, aby je dotknął i zbu-
rzył. Czyż i my, w jakimś sen-
sie, nie jesteśmy faryzeuszami? 
Czyż i my nie mamy swojej wi-
zji świata, swojej wizji szczę-
ścia, nie mamy swoich sche-
matów? Faryzeusze nie chcie-
li by Jezus im to zburzył. A ja? 
Czy pozwalam by Ten, który 
jest Panem dotykał mojej wizji 
świata i przemieniał na swoja? 
Czy pozwalam Mu mówić mi 
o Jego wizji szczęścia? Czy po-
zwalam Jezusowi, aby niszczył 
moje chore schematy postę-
powania? W jakich kwestiach 
Jezus ze swoją nauką jest dla 
mnie niewygodny? Chory wy-
ciągnął rękę w stronę Jezusa, 
a ona stała się znów zdrowa. 
Wyciągajmy i my swoje dłonie 
do Jezusa prosząc Go, aby i nas 
uzdrawiał z naszej obojętno-
ści, z naszych postaw milcze-
nia wobec zła, aby uzdrawiał 
naszą wizję świata, nasze sche-
maty postępowania, ale przede 
wszystkim aby On, Syn Czło-
wieczy, Jezus Chrystus był Pa-
nem naszego życia. 

ks. Krystian Dylewski

Sanktuarium 
św. rafała kalinowskiego

Parafianie  
witają relikwie  
Jana Pawła II

Relikwie, w trakcie uroczystej procesji były niesione przez różne osoby, tutaj niesie 
je m.in. Marian Sudomierski

Wyrusza procesja z relikwiami

Na początku abp Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński dokonał oka-
dzenia relikwii
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Kino na weekend

CENY BIlETÓW
a. Normalny: 15 zł
b. Ulgowy: 13 zł- bilet ulgowy przysługuje osobom uczącym się do 25 roku 

życia, po okazaniu legitymacji szkolnej lub studenckiej,
c. Rodzinny: 13 zł - 2 dorosłych + 1 dziecko l 1 dorosły + 2 dzieci l 2 dorosłych + 

2 dzieci (Bilet Rodzinny obowiązuje wyłącznie na filmy familijne i bajki),
d. Zbiorowy: 11 zł - grupa zorganizowana pow. 15 osób 
l zakup biletów - przynajmniej 1 doba przed seansem. 
Uwaga!!! Godziny seansów filmowych mogą ulec zmianie.

masz problem, lub byłeś świadkiem  
ważnego wydarzenia?

Skontaktuj się z naszą redakcją!
513 088 309, 91 392 21 65

FUTrZakI rUSZaJĄ  
Na raTUNEk

01.06.2018, godz. 16:00
02.06.2018, godz. 16:00
03.06.2018, godz. 16:00

Animacja, Dla dzieci, Rosja 2018, 
75 min., Od lat: B/O

POLSKI DUBBING
Maksiu to kot, który marzy o 

karierze muzycznej i wielkiej sła-
wie. Natura poskąpiła mu jed-
nak talentu, a nieustanne ćwicze-
nie śpiewu pozbawiło dachu nad 
głową. Wyrzucony przez swego 
pana, znajduje schronienie na le-
śnej wyspie u Bobo, bobra, któ-
ry najbardziej na świecie ceni so-
bie ciszę i spokój. Wspólne miesz-
kanie jest uciążliwe dla obu futrza-
ków, szczególnie tak od siebie róż-
nych. Jednak gdy staną w obliczu 
nieziemskiej katastrofy, ruszą na 
ratunek innym zwierzętom i prze-
konają się, że najważniejsza w ży-
ciu jest przyjaźń i pomoc tym, któ-
rzy jej potrzebują.

ramPaGE: DZIka FUrIa
01.06.2018, godz. 18:00
02.06.2018, godz. 18:00
03.06.2018, godz. 18:00
Akcja, USA 2018, 107 min. Od lat: 13

Prymatolog Davis Okoye (Dway-
ne Johnson), który trzyma ludzi na 
dystans, nawiązał silną więź z Geo-
rge’em — niezwykle inteligentnym 
gorylem srebrnogrzbietym, któ-
rym opiekuje się od czasu jego na-
rodzin. Niestety wskutek nieudane-
go eksperymentu genetycznego ta 
łagodnie usposobiona małpa zmie-
nia się w gigantyczną, rozwścieczo-
ną bestię. Na domiar złego wkrótce 
okazuje się, że istnieją też inne zwie-
rzęta, które uległy podobnej prze-
mianie. Nowo stworzone drapieżni-
ki alfa przedzierają się przez Amery-
kę Północną, niszcząc wszystko na 
swojej drodze. Okoye łączy siły z od-
rzuconym przez środowisko inży-
nierem genetycznym, aby znaleźć 
antidotum. Jednocześnie stara się 
przetrwać na nieustannie zmienia-
jącym się polu walki i nie tylko za-
pobiec globalnej katastrofie, ale też 
uratować przerażającą istotę, która 
niegdyś była jego przyjacielem.

Firma Aktivmed24 Sp. z o.o. Sp. k.  
z Bielska Białej to firma zajmująca się  
opieką nad seniorami w Niemczech. 

Firma godna polecenia, dba o swoich pracowników.  
Bardzo dziękuję za troskę  

Pani kierownik kasi Jeziorskiej i jej załodze. 
Chciałam też podziękować  

Pani Basi Wąsik  
za udzieloną pomoc w trudnej sytuacji.  

Aleksandra Witaszczyk 

Serdeczne  
podziękowanie  

dla mojej przyjaciółki 

Mirki  
Siwiec 

która mnie wspierała 
w trudnych momentach. 

Aleksandra  
Witaszczyk

Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że dnia 28 maja 2018 r. zmarła, przeżywszy 75 lat

śp. Irena Tylmanowska
Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się  
2 czerwca 2018 roku o godzinie 11.00  

w kaplicy na cmentarzu w Nowogardzie.
Pogrążona w bólu rodzina

OGŁOSZENIEPODZIĘkOWaNIaPODZIĘkOWaNIa

Po procesji cały kościół wypełnił się wiernymi

Młodzi ludzie idą wraz z świadkami, by z rąk arcybiskupa odebrać Sakrament Bierzmowania

W środę, 30 maja o godz. 18.00, ks. arcybiskup Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-
-kamieński wprowadził do naszego nowogardzkiego sanktuarium św. Rafała Kalinowskie-
go relikwie Papieża Polaka.

W uroczystości wzięło udział kilkaset osób. 
Były też liczne poczty sztandarowe zarówno 
organizacji jak i szkół. Ważną okolicznością 
wprowadzenia relikwii była Msza św., w trakcie 
której wielu młodych ludzi przyjęło sakrament 

bierzmowania. Relikwie Jana Pawła II zosta-
ły przywiezione przez pielgrzymów ze Lwowa, 
którzy udali się na Kresy Wschodnie w ubie-
głym roku.

(ps)
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Dzięki nowym oknom SYNEGO Twój dom 
stanie się oazą ciepła, ciszy i bezpieczeństwa. 
W porównaniu z obecnym standardem okien, 
SYNEGO zapewnia do 50% lepszą izolację cieplną*. 
Dzięki temu znacznie zmniejszysz rachunki 
za ogrzewanie i poznasz nowy 
komfort mieszkania.

Nowe logo - nowy profil 
nowy komfort Twojego mieszkania

Zadzwoń lub przyjdź 
do siedziby naszej firmy 

a my przygotujemy 
dla Ciebie najlepszą ofertę.

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
8.00 – 20.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 8.00 – 16.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

rEklama

Z okazji rocznicy ślubu 

Krystynie i Adamowi
Kubiak 

50 lat spędzonych przez Was razem, 
jest dla nas wszystkich pięknym przykładem 
jak, mimo problemów i trudów codzienności, 

pozostać nadal wiernym miłości. 
z okazji pięknego jubileuszu  

wszystkiego najlepszego 
 życzą syn Adam z żoną dziećmi i wnukami

r E k l a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

W obiektywie
Tadeusza
Kozła
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Odznaczona Złotym medalem imienia Jana kilińskiego

Elżbieta Cieślakowska  
- nowogardzki mistrz fryzjerski
W trakcie sobotniego Święta Rzemiosła, nowogardzki mistrz fryzjerski - pani Elżbieta Cieślakowska, została odznaczona najwyższą branżową odznaką, 
przyznawaną przez Zarząd Główny Związku Rzemiosła w Warszawie, czyli Złotym Medalem Za Zasługi dla Rzemiosła Polskiego.

Pani Elżbieta Cieślakowska za-
częła naukę zawodu w 1967 roku 
praktykując w zakładzie pań-
stwa Leokadii i Piotra Sawów . 
Zakład ten mieścił się w nieist-
niejącym już dzisiaj budynku, 
który znajdował się przy obecnej 
ulicy 700-lecia (obecnie stoi tu 
budynek mieszkalno-usługowy, 
w którym jest m.in. sklep droge-
ryjny Natura). W latach 1971-82 
pracowała z budynku PSS w fir-
mie „Praktyczna Pani”. W 1982 
roku założyła własną działalność 
i swój zakład fryzjerski, w któ-
rym wyszkoliła także wielu (19) 
uczniów, prowadziła go aż do 
emerytury w 2016 roku. Zakład 
p. Elżbiety miał swoje siedziby 
w nowogardzkim Hotelu przy 
pl. Wolności oraz w Domu Rze-
miosła przy ulicy 3 Maja. Dzieci 
p. Elżbiety, syn i córka, także po-
szły w jej zawodowe ślady i pra-
cują jako fryzjerzy. Córka m.in. 
obsługuje pensjonariuszy no-
wogardzkiego DPS. Fryzjerstwo 
stało się życiowa pasją p. Cieśla-
kowskiej, którą w ograniczonym 
już emeryturą zakresie, uprawia 
do dzisiaj,j przyjmując klientów 
w swoim domu. W trakcie peł-

nej zawodowej aktywności zaan-
gażowana była też w działalność 
nowogardzkiego Cechu Rze-
miosł. Członkiem Cechu była 
od dnia 27.07.1982 r., do chwi-
li przejścia na emeryturę. W 
czasie przynależności do Cechu 
czynnie uczestniczyła w pracach 
na rzecz tej organizacji. Na po-
czątku swojej działalności, przez 
dwie kadencje, była członkiem 
komisji socjalnej, której zada-
niem było organizowanie im-
prez kulturalnych dla członków 
organizacji i ich rodzin. W la-
tach 2001 do 2005 była zastępcą 
członka Zarządu. 

Od 2005 do 2009 pełniła funk-
cję przewodniczącej Komisji Re-
wizyjnej. Przyznano jej dotych-
czas następujące odznaczenia :

-1996 r Srebrna odznaka za 
szkolenie uczniów

-2005 r Honorowa Odznaka 
Rzemiosła

-2011 r Srebrny medal imienia 
Jana Kilińskiego

-2018 r Złoty Medal imie-
nia Jana Kilińskiego Za Zasługi 
dla Rzemiosła Polskiego nadany 
przez Związek Rzemiosła Pol-
skiego w Warszawie.

Po zakończenia kariery zawo-
dowej Uchwałą Walnego Zgro-
madzenia Członków Cechu z 
dnia 02.04.2016 r nadano Pani 
Elżbiecie Cieślakowskiej tytuł 

„Honorowego Członka Cechu”, 
który jest docenieniem wkładu 
pracy na rzecz Cechu i Rzemio-
sła. Ostatnie odznaczenie Zło-
ty Medal im. Jana Kilińskiego 

wręczono p E. Cieślakowskiej 
w trakcie sobotniej uroczystości 
Święta Rzemiosła. 

ms

Odznaczenie pani Elżbiecie Cieślakowskiej wręcza prezes Izby Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie 
z Władysław Jefremienko

Grand Prix dla Nowogardu

Sukcesy zespołów Flesz Dance z NDK
19.05.2018 r. w Szczecinie odbył się VIII Festiwal Tańca o Puchar Dnia Dziecka, organizo-
wany przez Szkołę Tańca Sukces.

Wszystkie zespoły tańca nowoczesnego z No-
wogardzkiego Domu Kultury zaprezentowały się 
znakomicie, zajmując wysokie medalowe miej-
sca na podium. Jedna z grup – Flesz Dance I zdo-
była główną nagrodę Grand Prix spośród wszyst-

kich zespołów w swojej kategorii. Ogromne gratu-
lacje dla wszystkich tancerzy, trenerów i ogromne 
podziękowania dla rodziców za wsparcie i doping 
podczas prezentacji. 

Mat. I zdjęcia NDK, Opr. MR
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Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Kierownictwo gminy Osina, w tym wójt K. Szwedo
W dzisiejszym wydaniu DN, kontynuując prezentacje oświadczeń majątkowych za 2017 rok, publikujemy zeznania kierownictwa Urzędu Gminy Osina, w tym wójta 

Krzysztofa Szwedo. Przypominamy, że radni oraz pracownicy samorządowi - kierowniczego szczebla, podlegają ustawowemu obowiązkowi publikowania informacji o 
swoich dochodach oraz o posiadanym majątku. 
Imię i nazwisko Oszczędności Nieruchomości Zarobki za rok 2016 Samochody Kredyty

krzysztof Szwedo 
/ Wójt gminy Osina 47 512,38 zł

Mieszkanie o pow. 67,2 m2 o wartości 130 000 zł, działka 
ogrodowa o pow. 496 m2 o wartości 3 000 zł, Garaż o pow. 17 
m2 o wartości 5 000 zł

Ze stosunku pracy – 114 
057,65 zł, 

Nissan Qashqai 
rok prod. 2011 Nie dotyczy

aneta kijowska – 
Gach 
/ Skarbnik gminy 
Osina

42 000 zł, 
1 050 euro

Mieszkanie o pow. 67,81 m2 o wartości 150 000 zł, działka 
rolna o pow. 0,7015 ha o wartości 42 000 zł, działka rolna o 
pow. 0,2218 ha o wartości 16 000 zł, działka rolna o pow. 0,51 
ha o wartości 2 500 zł, działka rolna o pow. 0,0639 ha i działka 
rolna o pow. 0,0591 ha o wartości 14 930 zł

Ze stosunku pracy – 97 
945,73 zł,
działalność wykonywana 
osobiście – 1 759,73zł,

Citroen C4 rok 
prod. 2007

Kredyt na budowę domu na 
kwotę 170 000zł,

Emilian Pisarek 
/ Sekretarz gminy 
Osina

Nie dotyczy
Dom o pow. 165,94 m2 o wartości 328 000 zł, działka 
budowlana o pow. 333 m2 o wartości 10 000 zł, działka 
budowlana o pow. 639 m2 o wartości 25 000 zł

Ze stosunku pracy – 97 
380,96 zł, Nie dotyczy

Kredyt hipoteczny PKO BP 
S.A. - 131 790,84 zł, pożyczka 
hipoteczna PKO BP S.A. - 33 
792,36 zł, pożyczka hipoteczna 
PKO BP S.A. - 25 864,95 zł, 

Oprac: MR

Ile to kosztuje?

Odkryte, choć nietajemne
Radni otrzymali w środę dokument pokazujący przygotowanie urządzeń rekreacyjnych, administrowanych przez ZBK, do sezonu letniego. Chyba wbrew 
zamierzeniom autorów tego opracowania, odsłania ono także, fatalne skutki inwestycyjnej polityki nowogardzkich władz. 

Analizując skutki polityki in-
westycyjnej Gminy, prowadzo-
nej przez ekipę pod zarządem 
obecnego burmistrza, dość ła-
two można zdiagnozować przy-
czyny choroby lokalnej gospo-
darki, objawiającej się w porów-
naniu do innych gmin w kra-
ju, zwłaszcza niskimi nakłada-
mi na inwestycje w tzw. twardą 
infrastrukturę techniczną (czy-
li głównie wszelkie sieci), ni-
skim poziomem dochodów bu-
dżetowych, niewielkimi kwo-
tami pozyskiwanymi ze środ-
ków zewnętrznych. Odpowied-
nie opracowania porównawcze, 
sporządzone przez naukowców 
w tym zakresie, prezentujemy 
w DN systematycznie. Systema-
tycznie też, informowaliśmy o 
konkretnych przykładach inwe-
stycji, będących w istocie mar-
notrawstwem grosza publicz-
nego, poprzez niewłaściwe kie-
runki i cele inwestycyjne. Wspo-
mniane wyżej objawy choro-
by lokalnej gospodarki, wynika-
ją więc generalnie z niewłaści-
wej struktury inwestycyjnej. Im 
bowiem pieniędzy mniej w bu-
dżecie, a w Nowogardzie jest ich 
bardzo mało, tym bardziej na-
leży je przeznaczać na inwesty-
cje, które na przyszłość wyge-
nerują zwiększone dochody bu-
dżetowe. Taki skutek mają na 
ogół inwestycje w infrastrukturę 
techniczną, czyli wszelkie sieci. 
One bowiem powodują w kon-
sekwencji wzrost ilości podat-
ników (czyli dochodów budże-

towych), zarówno indywidual-
nych, jak i firm. Tymczasem, gro 
budżetowych pieniędzy inwesty-
cyjnych idzie na działania, które 
nie tylko nie generują przyszło-
ściowych dochodów, ale dokład-
nie odwrotnie -zwiększają kosz-
ty stałe wynikające z konieczno-
ści kosztów eksploatacji bieżące-
go konserwowania i remontów. 
Tak „działają” na kosztowe po-
zycje budżetowe wszelkie fon-
tanny siłownie na otwartym po-
wietrzu (szczególnie te nie uży-
wane zupełnie jak choćby ta w 
Sąpolnicy) wiatraczki, świateł-
ka, ławeczki, na których nie ma 
już komu siadać, świetliczki w 
przysiółkach i inne cudeńka. Nie 
twierdzimy przy tym, że nie na-
leży wykonywać w ogóle inwe-
stycji o takim konsumpcyjnym, 
głównie rekreacyjnym charakte-
rze, ale każdy zdroworozsądko-
wy rozumie, że trzeba zachować 

tutaj proporcje – zdrowy balans, 
w którym większość kwot musi 
iść „na chleb”, a istotna mniej-
szość na zabawę. U nas dzieje się 
odwrotnie. 

Chcieli się pochwalić, a 
odsłonili smutne realia 

Dokument, o którym wspo-
minamy na wstępie, sporzą-
dzony został przez ZBK, a do-
starczony radnym na środową 
sesję (30.05). Zawiera on oce-
nę przygotowania do sezonu, 
niektórych obiektów gmin-
nych. Przy okazji odsłania on 
zarazem to, o czym piszemy od 
dawna – infrastruktura kon-
sumpcyjna nie tylko nie przy-
nosi dochodów, ale generuje 
stałe koszty. Oto fragmenty cy-
towanego opracowania – pew-
ne znaczące w tej mierze zda-
nia podkreślono:  

1. Siłownia zewnętrzna w Dłu-

gołęce administrowana jest 
przez ZBK od 18.12.2014 r.. Ma 
powierzchnię 270 m

2 
i znaj-

duje się na niej 9 urządzeń tre-
ningowych. Przegląd sprawno-
ści urządzeń na siłowni odby-
wa się raz w tygodniu. Z uwagi 
na upłynięcie terminu gwaran-
cji zlecono przegląd technicz-
ny, który zostanie zakończony 
w dniu 31 maja 2018 r. Na te-
renie siłowni umieszczono tabli-
ce informacyjne, zawierające in-
strukcję obsługi poszczególnych 
urządzeń.

2. Siłownia zewnętrzna w 
Maszkowie administrowana 
jest przez ZBK od 18.12.2014 
r.. Ma powierzchnię 261 m 

2  
i 

znajduje się na niej  urzą-
dzeń treningowych. Przegląd 
sprawności urządzeń odbywa 
się raz w tygodniu. Z uwagi na 
upłynięcie terminu gwaran-
cji zlecono przegląd technicz-
ny, który zostanie zakończony 
w dniu 31maja 2018 r.. Na te-
renie siłowni umieszczono ta-
blice informacyjne, zawierają-
ce instrukcję obsługi poszcze-
gólnych urządzeń.

3. Skatepark w Nowogardzie 
administrowany jest przez 
ZBK od 16.11.2011 r. i zajmuje 
powierzchnię 1367 m

2.
 Z uwa-

gi na stopień znacznego tech-
nicznego zużycia powierzch-
ni jezdnej oraz konieczności 
sprawdzenia stanu konstruk-
cji nośnej zamontowanych na 
nim urządzeń zlecono prze-
gląd techniczny, który zakoń-

czy się w dniu 31 maja 2018 
r. Zakres prac konserwator-
skich zostanie określony w 
oparciu o wyniki przeglądu 
technicznego.

4. Street Workout w Nowogar-
dzie zajmuje powierzchnię wiel-
kości 132 m

2 
• Urządzenia tre-

ningowe posiadają atesty, kon-
trola sprawności urządzeń od-
bywa się raz w tygodniu. Z uwa-
gi na upływ terminu gwaran-
cji zlecono przegląd technicz-
ny, który zakończy się w dniu 
31maja 2018r.

resume
Rozsądni gospodarze zu-

pełnie odmiennie ustawia-
ją priorytety polityki inwesty-
cyjnej, aniżeli dzieje się to w 
Nowogardzie. Wydając dba-
ją, zwłaszcza o to, aby mieć 
co wydawać w kolejnych la-
tach, w tym na wkład własny, 
co zwiększa możliwość pozy-
skiwania pieniędzy zewnętrz-
nych. Dlatego, w efekcie ta-
kiej rozsądnej polityki np. w 
porównywalnym Goleniowie, 
mają do wydania na inwestycje 
budżetowe w tym roku 10 razy 
więcej jak w Nowogardzie (jak 
80 do 8 mln). W latach 2007-
20015 pozyskali w tejże gmi-
nie Goleniów, ze środków ze-
wnętrznych w kwotę około 600 
zł n per capita. W gminie No-
wogard w tym samym czasie 
było to …3,26 zł na obywatela. 
No comments! 

ms

Miesięczne koszty eksploatacji tego "cudeńka" na środku jeziora to ok. 5 000 zł
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XX Ogólnopolski Wyścig kolarski o Puchar 
ryszarda Szurkowskiego

Hubert Grygowski  
nie do pokonania!
W sobotę (26 maja) we Wrześni (woj. wielkopolskie) odbył się XX Ogólnopolski Wyścig 
Kolarski o Puchar Ryszarda Szurkowskiego pod Patronatem Starosty Powiatu Wrzesińskie-
go Dionizego Jaśniewicza. Z bardzo dobrej strony zaprezentowali się Młodzicy prowadze-
ni przez Ryszarda Posackiego – Hubert Grygowski zwyciężył, a Norbert Strojny uplasował 
się tuż za nim. 

W tym sezonie Hubert Gry-
gowski wygrywa każdy wyścig, 
w którym bierze udział. Równie 
dobrze prezentuje się Norbert 
Strojny, który często staje na po-
dium obok swojego klubowego 
kolegi. Wobec takich wyników 
zawodników Chrabąszczy No-
wogard nie dziwi fakt, że trener 
Ryszard Posacki wraz ze swoimi 
kolarzami został zaproszony do 
startu w prestiżowym XX Ogól-
nopolskim Wyścigu Kolarskim 
o Puchar słynnego polskiego 

kolarza Ryszarda Szurkowskie-
go. Chrabąszcze nie zawiedli! 
Na trasie Września – Cichocza 
Mała, Młodzicy walczyli na dy-
stansie 24 km. W sumie wystar-
towało 44 młodych kolarzy z ca-
łej Polski. Bezkonkurencyjny był 
Hubert Grygowksi, który na po-
konanie tego dystansu potrzebo-
wał 35 minut i 11 sekund. Tego 
dnia Ryszard Posacki miał jesz-
cze drugi powód do dumy, na 
drugim miejscu wyścig ukoń-
czył Norbert Strojny. Dodajmy, 

że podium uzupełnił Młodzik 
z klubu KTK Kalisz. W Wiel-
kopolsce przeprowadzono tak-
że wyścigi dla innych kategorii, 
a nowogardzianie walczyli jesz-
cze na dystansie 31,2 km pośród 
Juniorów Młodszych. Najlepiej 
spisał się Kamil Majcher, który 
wywalczył 14. miejsce. Z kolei 
na 20. pozycji uplasował się Ro-
bert Krause. Dodajmy, że w tym 
wyścigu wystartowało także 44 
kolarzy. KR Hubert Grygowski i Norbert Strojny byli najszybsi w Ogólnopolskim Wyścigu o Pu-

char Ryszarda Szurkowskiego

rozgrywki ligowe drużyn Pomorzanina

Pomorzanin zagra w Gryficach
W najbliższy weekend seniorzy oraz juniorzy Pomorzanina rozegrają kolejne spotkania ligowe. Podopieczni Zbigniewa Gumiennego pojadą na Gryfic na 
mecz z tamtejszą Spartą, z kolei podopieczni Pawła Błaszczyka zagrają w Gryfinie z liderem rozgrywek, tamtejszym Energetykiem. Niestety szanse senio-
rów na awans stopniowy zaledwie w kilka dni – decyzją ZZPN Światowid wygrał walkowerem z Masovią, z którą w weekend jedynie zremisował. 

Zanim przejdziemy do za-
powiedzi sobotnich gier, mu-
simy przekazać zła wiadomość 
dla sympatyków Pomorzanina. 
Po ostatniej kolejce nowogar-
dzianie tracili do drugiego miej-
sca jedynie 6 punktów i w wciąż 
mieli szanse na awans. Nieste-
ty po decyzji ZZPN, ze wzglę-
du na grę nieuprawnionego pił-
karza, Światowid wygrał wal-
kowerem mecz z Masovią, któ-
ry na własnym boisku zremiso-
wał 1:1. Oznacza to, że na trzy 
kolejki przed końcem wicelide-
rzy mają już 8 punktów przewa-
gi nad Pomorzaninem… Choć 
matematyczne szanse wciąż po-
zostały, to jednak już bardzo nie-
wielkie… W sobotę Pomorza-
nin zagra w Gryficach z tamtej-

szą Spartą. Mecz zostanie roze-
grany bardzo wcześnie bo o go-
dzinie 11:00. Na nic były proś-
by zarządu klubu z Nowogardu, 
który chciał aby mecz rozegrać 
później. Najprawdopodobniej ze 
względy na ta godzinę, nowogar-
dzianie mogą być osłabieni bra-
kiem piłkarzy, którzy mogą być 
nieobecni ze względu na obo-
wiązki zawodowe. Sparta zajmu-
je 7. Miejsce w ligowej tabeli z 
liczbą 43 punktów, a do Pomo-
rzanina traci 7 oczek. Na wła-
snym boisku gryficzanie wygrali 
8 meczów, 1 spotkanie zremiso-
wali oraz zanotowali 4 porażki, a 
wszystko to przy 33 strzelonych 
oraz 22 straconych bramkach. 
W pierwszym spotkaniu oby-
dwu zespołów Pomorzanin wy-

grał u siebie 1:0 – liczymy na po-
wtórkę tego rezultatu i podtrzy-
manie zwycięskiej serii. Z ko-
lei podopieczni Pawła Błaszczy-
ka pojadą do Gryfina, na mecz z 
najlepszym zespołem rozgrywek 
Energetykiem. Piłkarze z Gryfi-
na na własnym boisku przegrali 
tylko 1 mecz, także 1 spotkanie 
zremisowali, a poza tym wygra-
li 8 gier. Dodajmy, że ta jedyna 
porażka to zwycięstwo piłkarzy 
z Nowogardu. Poza tym Ener-
getyk na własnym boisku może 
pochwalić się świetną skutecz-
nością, w 10 meczach przed wła-
sną publicznością liderzy strzeli-
li 43 gole i stracili jedynie 8 bra-
mek. Przed juniorami z Nowo-
gardu zatem bardzo trudne za-
danie, tym bardziej, że Energe-

tyk przed tygodniem rozgromił 
w Sądowie tamtejszych Białych 
aż 0:20. Mecz został zaplanowa-
ny na sobotę o godzinie 17:00. 

Przy artykule publikujemy kom-
plet gier w poszczególnych li-
gach. KR

Klasa Okręgowa gr. Szczecin Płn. 2017/2018
28. kolejka:
Sparta Gryfice – Pomorzanin Nowogard (2.06; 11:00)
Mewa Resko – Światowid Łobez  (2.06; 15:00)
Promień Mosty – Błękitni Trzygłów (2.06; 15:00)
Masovia Maszewo – KP Przecław  (2.06; 16:00)
Orzeł Łożnica – Iskierka Szczecin  (2.06; 16:00)
Polonia Płoty – Ehrle Dobra Szczecińska (2.06; 16:00)
Jantar Dziwnów – Ina Ińsko  (2.06; 16:00)
Odrzanka Radziszewo – Sarmata Dobra (2.06; 17:00)

I Liga Okręgowa Junior Starszy gr. Szczecin 2017/2018
26. kolejka:
Energetyk Gryfino – Pomorzanin Nowogard (2.06; 17:00)
Kluczevia Stargard – Światowid Łobez  (3.06; 11:00)
Unia Dolice – Mewa Resko   (3.06; 17:00)

Zarówno seniorzy, jak i juniorzy rozegrają swoje mecze na wyjeździe. Seniorzy pojadą do Gryfic, a młodsi zawodnicy do Gryfina
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Wyższa Szkoła Humanistyczna
Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

PSYCHOLOGIA
PRAWO

DZIAŁKOWCY OGRODU NR 3. ul. Zamkowa 
Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego  

Juliusza Słowackiego w Nowogardzie 
apeluje do wszystkich użytkowników działek o wpłatę 

na budowę nowego rurociągu w kwocie 250 zł.
Zadanie inwestycyjne zostało przyjęte do realizacji przez  
Walne Zebranie w dniu 24.03.2018 r. uchwałą nr 11/2018 r.

Partycypacja w kosztach realizacji tego zadania przypada  
na każdego działkowca jak wyżej. 

OSTATECZNY TERMIN WPŁATY  
DO DNIA 12.06.2018 r. 

ZARZĄD ROD 

Uczniowie Szkoły Podstawowej  
w Błotnie oraz Rada Rodziców  

serdecznie dziękują  
panu Mariuszowi Marynowskiemu  

SPEED CAR w Nowogardzie  
za pomoc materialną  
w organizacji festynu  
z okazji Dnia Dziecka

Wykonujemy tanio
Banery  
Laminowanie   
Wycinane naklejki 
Wydruki kolorowe

Kompleksowe usługi:  
      Introligatorskie 
          Poligra�czne  
Nowogard  •  ul. Boh. Warszawy 7A

 tel. 91 392 21 65,  91 577 2007

B
A
N
E
R
Yoraz inne

WYDRUKI
WIELKOFORMATOWE

e-mail: gra�k@domjudy.pl

NA
JT
AN
IE
J

z projektem 

z dostarczeniem

tel. 91 577 2007Turniej piłkarski w kamieniu Pomorskim

Pomorzanin bez zwycięstwa
W weekend przed tygodniem młodzi piłkarze Pomorzanina Nowogard rywalizowali w ka-
mieniu Pomorskim, na turnieju piłkarskim. Niestety we silnie obsadzonych zawodach pił-
karze z Nowogardu nie zdołali zwyciężyć w żadnym z ośmiu spotkań. 

Turniej rozgrywany w Ka-
mieniu Pomorskim był mię-
dzynarodowy, przyjechało spo-
ro silnych zespołów i nie było 
łatwo naszym piłkarzom o do-
bry wynik. W dwudniowym 
turnieju występowali młodzi 
piłkarze Pomorzanina prowa-

dzeni przez Józefa Andrze-
jewskiego. W sumie Pomorza-
nin rozegrał osiem spotkań i w 
żadnym z tym meczu nie zdo-
łał wygrać. W sumie nowogar-
dzianie cztery spotkania zre-
misowali oraz cztery przegrali. 
Warto dodać, że Pomorzanin 

grał tylko z niemieckimi dru-
żynami, a więc na pewno dla 
młodych zawodników z Nowo-
gardu było to cenne doświad-
czenie i możliwość porówna-
nia swoich umiejętności z za-
chodnimi sąsiadami. KR

Młodzi piłkarze z Nowogardu w Kamieniu Pomorskim rozegrali 8 spotkań z niemieckimi drużynami

Zawody wojewódzkie na strzelnicy ZSO

Michał Krępa pierwszy  
w strzelaniu

W dniu 26 maja 2018 roku na strzelnicy Sek-
cji Strzeleckiej mieszczącej się w budynku Zespo-
łu Szkół Ogólnokształcących przy ulicy Bohate-
rów Warszawy 78 w Nowogardzie odbyła się Wo-
jewódzka Olimpiada Młodzieży w Strzelectwie 
Sportowym. W olimpiadzie startowało dwóch za-
wodników z Nowogardzkiej Sekcji Strzeleckiej 
Mikołaj Krępa i Michał Marciniak w kategorii 
młodzicy. 

Mikołaj Krępa startował w konkurencjach pi-
stolet pneumatyczny 40 strzałów i pistolet sporto-
wy 30 strzałów w pierwszej konkurencji w strze-
laniu pneumatycznym na odległość 10 m zajął 1 
miejsce, w drugiej konkurencji w strzelaniu z pi-
stoletu sportowego na odległość 25 zajął także 1 
miejsce. Michał Marciniak startował tylko w kon-
kurencji pistolet pneumatyczny 40 strzałów, zaj-
mując 5 miejsce. 
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„Szuwary 2018”

Przegląd Piosenki  
Żeglarskiej
9 czerwca 2018 r. na Plaży Miejskiej w Nowogardzie odbędzie się Przegląd Piosenki Żeglar-
skiej „Szuwary 2018”.

Podczas imprezy wybrzmią szanty i piosenki 
„wodniaków”, prezentacje rozpoczną się o godz. 
16.00, a po występach będzie czas na wspólne 
rozmowy przy ognisku. Karta zgłoszenia, szcze-

gółowy program oraz regulamin dostępne są 
nastronie organizatora – Klubu Żeglarskiego 
„Knaga”.(mk)
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ZaTrUDNIĘ 
STOlarZa

503 084 687

Firma AGRO TRANS Spółka z o.o. 
z siedzibą w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów ciężarowych 
(prawo jazdy kategoria C+E)

tel. 91 39 27 322, kom. 502 671 607, 502 671 609

Wykręcanie urwanych 
świec żarowych

• naprawy • oleje CASTROL
• akumulatory Bosch, Varta

 bieżące
• serwis klimatyzacji
• przeglądy okresowe
• serwis opon
• diagnostyka komputerowa
• wymiana rozrządu

Ponad 10-letnie doświadczenie w pracy  
na stanowisku mechanik w serwisie TOYOTY

Sąpolnica 25 
72-200 Nowogard 

tel. 608 690 831

Zapewniamy atrakcyjne ceny

przeglądy okresowe w TOYOTACH i nie tylko

USŁUGI SPrZĄTaNIE:
biuro, mieszkanie, domy, 
tereny zielone, ogrody. 

Wystawiamy faktury VAT

Tel. 601 544 530 

Usługi
remontowo-Budowlane

Ceny do negocjacji
784 612 587

Firma  w Maszewie 

ZATRUDNI
 

Głównego Księgowego /
Główną Księgową

Tel. 603 129 069 

Miejsce pracy: Maszewo
WYMAGANIA:
• Prowadzenie ksiąg rachunkowych (handlowych) zgodnie 
   z przepisami rachunkowymi i podatkowymi
• Sporządzanie deklaracji podatkowych VAT, CIT oraz ZUS i GUS
• Sporządzanie uproszczonych i rocznych sprawozdań finansowych (Bilans, RZiS)
• Przygotowywanie sprawozdań finansowych i raportów na potrzeby zarządu 
   oraz instytucji zewnętrznych
• Reprezentację firmy przed organami kontroli 
   i instytucjami finansowymi (GUS, US, ZUS)
• Min. 2 letnie doświadczenie na stanowisku Głównego Księgowego
• Obsługa w zakresie kadr/płac
• Sumienność w wykonywaniu obowiązków
OFERUJEMY:
• atrakcyjne wynagrodzenie wypłacane w terminie
• zapewniamy stabilną pracę w miłym zespole
Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesyłanie aplikacji zawierających CV 
wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Informujemy, iż nadesłanych 
ofert nie zwracamy.  Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie 
z wybranymi kandydatami.

Firma  w Maszewie 

ZATRUDNI
 

Specjalista 
ds. logistyki / Spedytor / Logistyk

Tel. 603 129 069 

Opis stanowiska :
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna 
za kompleksową organizację pracy taboru transportowego.
Zakres obowiązków :
• planowanie i organizowanie transportu oraz prowadzenie 
  związanej z nim dokumentacji
• monitoring i nadzór nad realizowanymi zleceniami
• rozwój bazy klientów i przewoźników
Oczekiwania :
• wykształcenie kierunkowe, preferowane wyższe (atutem będzie 
  wykształcenie związane z transportem, logistyką etc.),
• doświadczenie w transporcie krajowym i/lub międzynarodowym,
• znajomość języka niemieckiego umożliwiająca swobodną komunikację, 
  będzie dodatkowym atutem,
• komunikatywność i zdolności interpersonalne,
• odporność na stres, odpowiedzialność za powierzone i wykonywane zadania,
• bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (szczególnie Excel),
• Prawo jazdy kat. B.
Oferujemy :
• pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się firmie,
• atrakcyjne wynagrodzenie,
Rodzaj pracy: Pełny etat

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś w rodzinie. 

Grupa aa mieszko zaprasza w każdy 
wtorek o 9.00 i 16.00 pod ratuszem.

Zarząd Koła Miejsko-Gminnego PZW 
w Nowogardzie 

organizuje zawody wędkarskie 
spławikowe 

dla dzieci i młodzieży szkolnej 
w kategoriach do 10 lat –12 lat – 16 lat,

 które odbędą się dnia 03.06.2018 r.
Zbiórka k/neptuna o godz. 8.30. 

Zapisy w sklepie „Wędkarz”. 
    Zarząd 

Dyrektor, mieszkańcy i pracownicy Domu 
Pomocy Społecznej w Nowogardzie, 

pragną złożyć podziękowania za 
zaangażowanie i okazaną niezwykle cenną 
i natychmiastową pomoc w poszukiwaniu 

mieszkańca Domu 
Pragniemy złożyć podziękowania wszystkim biorącym 

udział w akcji ratowniczej tj.:
• Ochotnicza Straż Pożarna w Osowie,
• Ochotnicza Straż Pożarna w Wyszomierzu,
• Ochtonicza Straż Pożarna w Błotnie,
• Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrzycy,
• Jednostka Ratowniczo Gaśnicza w Nowogardzie,
• 16 policjantów z KP Nowogard,
• 8 policjantów z Oddziałów Prewencji Policji z KWP Szczecin,
• 24 strażaków wraz z pasami ratowniczymi do szukania 

osób żywych z Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo 
Ratowniczej KSRG OSP Wołczkowo,

• 28 strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej z Osiny, Redła, 
Czarnogłowy, Węgorza, Osowa, Wyszomierza,oraz JRG z 
Nowogardu,

• p. Dariuszowi Pędziszczak 
• Arto + PUH s.c. p. Janusz Rojek i p. Tomasz Stępniewski
• Mieszkańcom Nowogardu i okolic
• Pracownikom Domu Pomocy Społecznej w Nowogardzie
• 4 inne osoby

ZOrGaNIZUJ  
Dla SIEBIE SOBOTĘ 

Dla ZDrOWIa - 
"PrOFIlakTYka  

raka PIErSI"
WYJaZD Na BaDaNIa 
mammOGraFICZNE  
Dla PaŃ z TErENU 

GmINY NOWOGarD  
i OkOlIC

DNIA 2 czerwca 2018r. orga-
nizuję wyjazd na badania mam-
mograficzne do NZOZ Medical 
Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z komplek-
sowej porady:

- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsul-

tacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe in-

formacje tel.505-393-636 

 PamIĘTaJ! O ZDrOWIE  
mUSISZ ZaDBaĆ Sama!

 Serdecznie Zapraszam 
Lidia Bogus

FIRMA BETMIX NOWOGARD 
ZATRUDNI KIEROWCĘ  

kategorii C+E z uprawnieniami HDS
TEL . 600 418 940

Zlecę wykonanie 
murku oporowego 

110 m.  
Tel. 503 119 036 

Do wynajęcia lokal  
przy Biedronce  

na ul. Boh Warszawy 
nad „Drutexem”. 
602 733 893

Firma zatrudni  
Panie do sprzątania

601 544 530 
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Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

pn., wt. - 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

ENDOKRYNOLOGICZNY
Lek. med. Adriana Dubińska-Walczak

specjalista chorób wewnętrznych
- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

CHORÓB CUKRZYCY I NADCIŚNIENIA
Lek. Ewa Zdawska

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista diabetolog 

GABINETY MEDYCZNE

Upadłość konsumencka
Masz długi, których nie możesz spłacić, nie 
prowadzisz działalności, nie masz majątku. 

Pomogę zgłosić upadłość. 
Konsultacje darmowe
Tel. 669 681 080, 

www.szczecin-syndyk.pl 
restrukturyzacjakonsumenta@gmail.com 

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

Resko sprzedam
mieszkanie 

2 pokoje o pow 56,00 m2

ogrzewanie gazowe,
 piwnica, garaż 

tel. 519 830 587

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony Badania wody i ścieków - tel. 91 392 74 75

Wywóz nieczystości ciekłych - 91 392 36 77

Roboty inżynieryjno-budowlane oraz

warsztat naprawy pomp - 91 392 36 77

Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków - 91 392 07 11

Czyszczenie kanalizacji 
i odwadniania osadów ściekowych 

- 91 392 36 77
POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE - 994

                           Przedsiębiorstwo 
Usług Wodnych i Sanitarnych sp. z o.o.
ul. 3 Maja 14/2, 72-200 Nowogard

tel. 91 392 07 11, 91 392 07 17

Tel. 517 175 599

Pracuj z                       
jako Opiekunka Seniorów w Niemczech 

i zarób nawet 12 tysięcy w dwa miesiące. 
Bezpłatne kursy języka niemieckiego i gwarantowane zatrudnienie. 

 
  
 
 
 

 

    

    
Hjort Knudsen Polen Sp. z o.o. jest duńską �rmą, 

zatrudniającą  ponad 1000  pracowników, 
produkującą i eksportującą skórzane meble tapicerowane. 

 www.hkmeble.pl

 
 

        W związku z dynamicznym rozwojem �rma zatrudni  

 TAPICERA  (PRZYUCZENIE)
PRACOWNIK PRODUKCJI

STOLARZ 
OBSŁUGA KOMPUTERA

 
 

            Miejsce pracy: Nowogard  
Zapewniamy:   
•  stabilne warunki zatrudnienia 
•  wynagrodzenie proporcjonalne do osiąganych wyników  

 
 Osoby zainteresowane proszone  są o wysłanie CV na adres:  
         ul. Zamkowa 7b , 72-200 Nowogard 
          lub e-mail: dawid.bohn@hjortknudsen.pl  
           Kontakt telefoniczny : 663 949 485 

 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami
Prosimy o dopisanie następujacej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbednych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie 
z ustawa z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.)”.

 

WYMAGANIA:
- aktualne prawo jazdy kategorii C+E
- świadectwo kwali�kacji zawodowej
- aktualne orzeczenie psychologiczne
- cyfrowa karty kierowcy
 OFERUJEMY:
- atrakcyjne wynagrodzenie wypłacane w terminie
- nowoczesne auta marki DAF, MERCEDES, MAN.
- praca w systemie tygodniowym  
- ubezpieczenie grupowe

POSZUKUJE 
KIEROWCÓW  

KAT. C+E

TELEFON: +48 603 129 069,  785 900 833 
Jedności Narodowej 23A, 72-130 Maszewo
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OGŁO SZE NIa drob ne
NIErUCHOmOŚCI

•	 Sprzedam tanio działkę budow-
laną w kościuszkach 1202 m2. Przy 
działce prąd, woda, kanalizacja, do-
jazd utwardzony w pobliżu jeziora. 
575 345 659 

•	 Do wynajęcia lokal handlowy ok. 
40m2 ul. Kościuszki 2g Nowogard. 
693 850 197

•	 Sprzedam działki budowlane w peł-
ni uzbrojone. Już z planem zagospo-
darowania przestrzennego. Oszczę-
dzasz czas i pieniądze! 693 850 197 
Najlepsze ceny w Nowogardzie, 
Osiedle Słoneczne. 

•	 Do wynajęcia pomieszczenie na 
biuro 28 m2, Nowogard. Ul. 700 
lecia 17b. Tel. 501 549 818

•	 Sprzedam działki budowlane w 
karsku przy drodze. 691 664 658

•	 Do wynajęcia lokal pod działalność 
gospodarczą. 609 24 58 16 

•	 Sprzedam mieszkanie 3 poko-
je 87m2, 12 km od Nowogardu.Tel. 
665 160 365

•	 Do wynajęcia warsztat samochodo-
wy z wyposażeniem. Tel. 508 070 
311

•	 Wolne pokoje do wynajęcia dla 
pracowników na dłuższy okres. 
500 827 783

•	 Do wynajęcia mieszkanie dwupoko-
jowe Nowogard. Tel. 660 543 782 

•	 Sprzedam garaż przy ul. Jana Pawła 
II. 694 440 207 

•	 Sprzedam działkę budowlaną w No-
wogardzie, 16 arów, cena 39000 zł 
do negocjacji, tel. 570 935 935

•	 Do wynajęcia kawalerka w Olchowie 
500 zł+prąd+kaucja. 884 000 435

•	 Do wynajęcia mieszkania. 691 100 
249 

•	 sprzedam pawilon handlowy, tel. 
500 698 558

•	 Sprzedam działki budowlane z 
warunkami zabudowy w miejsco-
wości Ogorzele, Ostrzyca. Tel. 603 
198 280

•	  Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we 67m2 Bohaterów Warszawy. 510 
656 812 

•	 Sprzedam lub wynajmę sklep w Dą-
browie z możliwością przerobienia 
na mieszkanie. 509 615 300, 502 649 
104 

•	 Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we 67m2 Bohaterów Warszawy. 510 
656 812 

•	 Sprzedam garaż na 15 lutego. 605 
281 226 

•	 Sprzedam działkę ogrodową przy ul. 
Zamkowej. Tel. 530 118 199

•	 Wynajmę pokój jednej osobie. 
798 382 886

•	 Kupię mieszkanie 2 pokojowe do 3 
piętra, bez junkersów, może być do 
remontu. Ogrzewanie sieć miejska 
do 150 tys. Pilne. 504 004 156 

•	 Do wynajęcia mieszkanie w Szczeci-
nie dla studentek dobra lokalizacja. 
Tel. 606 115 410

mOTOrYZaCJa
•	 Ford Galaxy 96r. Automat Poj. 2.8 

benzyna Uszkodzona skrzynia bie-
gów Sprzedam za 2 500 złotych Tel. 
Kon. 694 979 007

•	 Sprzedam Passat CC, benzyna 1984 
CM3, 210 km, rok prod. 2011, prze-
bieg 114 tys. Cena 55000 zł. 602 45 
45 41 

•	 Sprzedam motocykl Kawasaki „Ny-
nya” 750. Cena 5000 zł. 503 416 697 

•	 Sprzedam Mercedes S classe W220, 
1999 r,. przeb. 330.000 km, LPG, ko-
lor grafit met., wersja Long, tel. 502 
385 935

rOlNICTWO
•	 koszenie, mulczowanie, belowa-

nie – słoma. 608 01 3995

•	 Orka, talerzówka ciężka siew agre-
gatem. Tel. 608 01 39 95 

•	 Rzepak jary, zboża sprzedam. Tel. 502 
853 573 

•	 Grykę sprzedam i mieszalnik 1 tona. 
603 467 609 

•	 Sprzedam prosięta i 20 kulek słomy 
suchej. 606 576 417 

•	 SPrZEDaŻ JaJ kUrZYCH – WIEJ-
SkIE. 502 119 960

•	 Sprzedam ziemniaki jadalne i sadze-
niaki, pszenice i pszenżyto zimowe. 
91 39 18 307

•	 Sprzedam prosiaki. 781 900 122

•	  Sprzedam pompe spalinową wraz 
z wężami, straszak na dziki i szpaki, 
dmuchawę do zboża. 781 785 748, 
603 363 207 

 USŁUGI
•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWANÓW, 

WYKŁADZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ 
SAMOCHODOWEJ/ SKÓRZANEJ MA-
TERIAŁOWEJ / POŚCIELI WEŁNIANEJ / 
LANOLINĄ/SPRZĄTANIE: CZYSZCZE-
NIE FUG.TEL.604 373 143 , 794 229 
083.

•	 Pranie dywanów i tapicerki sprzą-
tanie również z użyciem pary, 
rOmTEX. 668 151 516

•	 Elektryk z uprawnieniami E+D. Tel. 
607 289 419 

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

•	 malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne naprawy 
wykona “złota rączka”. 91 39 22 
783, 784 79 22 70

•	 FIrma USŁUGOWa „Zielona”. Wy-
najem sal na konferencje, zebra-
nia, szkolenia. 91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią dzia-
łalnością przyjmie zlecenie na budo-
wę domów od podstaw, przekładek 
dachów, docieplenia, układanie kost-
ki, różne rodzaje. Tel. 607 137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawia-
my za gotówkę na raty laptopy table-
ty telefony. Skupujemy laptopy tele-
fony. Adres Nowogard 700Lecia 15 I 
piętro nad apteką tel 91-577-53-73 
lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, 
urlopowe: Niemcy, Holandia, Austria, 
Anglia, Belgia, Norwegia. Tel. 71 385 
20 18, 601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróż-
nienie mieszkań, piwnic, gratów. Tel 
668 343 638 

•	 AGENCJA REKLAMOWA VIZART, 
oprawianie prac w 2 minuty, bindo-
wanie, wydruki, ksero, laminowanie, 
Nowogard ul. 700 lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim)Tel. 605 522 340 

•	 Przepisywanie prac (licencjackich, 
magisterskich i innych), dokumen-
tów, CV, listów motywacyjnych, 
Szybko, solidnie. Agencja reklamo-
wa Vizart Nowogard ul. 700 lecia 15 
(nad sklepem zielarskim)Tel. 605 522 
340.

•	 regulacja, naprawa, konserwacja 
okien i drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontuje-
my. 668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 
988 735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, układa-
nie kostki granitowej, polbruku. 726 
403 937

•	 Naprawa aGD Nowogard. 698 352 
406

•	 Wypełniam dokumenty do ZUS na 
emeryturę, rentę, kapitał początko-
wy. 507 872 391

•	 Wykonam prace elektryczne i re-
monty mieszkań. 691 430 490

•	 Przyjmę psy na strzyżenie. Skończy-
łam kurs groomerski. 794 902 108 

•	 Malowanie, szpachlowanie, panele. 
788 566 432 

PraCa
•	 aktivmed24.pl Opiekunki Senio-

rów Niemcy. Premie wakacyjne, 
530555015

•	 amBErCarE24 Opiekunki do Nie-
miec, wymagany j. niemiecki ko-
munikatywny, zarobki netto do 
1500 euro/mies., wyjazdy od za-
raz, sprawdzone oferty, legalnie 
737 451 825, 737 886 919, 737 
489 914

•	 Potrzebny budowlaniec-stolarz do 
postawienia kilku elementów archi-
tektury ogrodowej. 502 103 432

•	 Przystań zatrudni osobę do zbiera-
nia szklanek i butelek ze stolików 
podczas dyskoteki w piątki i soboty. 
Tel. 601 58 40 56 

•	 Zatrudnię kierowcę do rozworzenia 
posiłków. 507 951 313

•	 Zatrudnię ekspedientkę do sklepu 
Lewiatan na ul. Boh. Warszawy. Tel 
502 239 619 

•	 Poszukuje osoby do pracy w biurze 
do obsługi klienta. Wymagana: ko-
munikatywność, umiejętność ob-
sługi komputera. Oferuje atrakcyj-
ne warunki wynagrodzenia. Tel. 510 
100 263 

•	 kucharza/kucharkę zatrudnię, 
Barnim. 663 97 93 97 

•	 Pomoc kuchenną zatrudnię. re-
stauracja Przystań, Nowogard. 
Tel. 601 58 40 56 

•	 Przyjmę pracownika na fermę dro-
biu (gm. Osina) Tel. 511 731 352 

•	 Zakład hodowlany zatrudni bryga-
dzistę -kierownika. Ferma Drobiu 
gmina Osina. 502 562 378 

•	 Zatrudnię do prac budowlanych 
oraz śluzarza – spawacza. 507 045 
404 

•	 Zlecę naprawę parkanu ogrodowe-
go z cegły. 602 622 909 

•	 Nowogardzki Dom Kultury zatrudni 
akordeonistę. 605 576 908 

•	 Zatrudnię w Norwegii do zbioru ma-
lin, 697 067 590 

•	 Przyjmę emeryta lub rencistę na 1/2 
etatu do lekkich prac ślusarskich z 
umiejętnością spawania migoma-
tem. Dogodne wynagrodzenie. 721 
668 245 

•	 Zatrudnię murarzy. 697 067 590 

•	 Hotel restauracja Willa Zbysz-
ko zatrudni pracowników na sta-
nowisko kucharz/kucharka, bar-
man/barmanka/kelnerka. Tel. 600 
045 151 

•	 Szukam operatora koparko-łado-
warki. 660 497 390 

•	 Zatrudnię pracownika na budowę. 
785 931 513 

•	 PSF Polish Springs Factory zakład w 
Golczewie zatrudni pracowników fi-
zycznych na stanowiskach: opera-
tor walcarski automatycznej, pra-
cownik do wykonywania strzemion, 
montażystę. Oferujemy stabilne za-
trudnienie. Kontakt: Tel. 91 88 69 
111, e-mail: fabryka@psfactory.pl 

•	 Przyjmę do pracy lub na staż w skle-
pie spożywczo-przemysłowym. 887 
15 12 74 

•	 Przyjmę do pracy w Zakładzie Ka-
mieniarskim w Korytowie. 607 690 
741 

•	 Praca w Niemciech na umowę. Wy-
magane prawo jazdy kat. B. 539 523 
531 

•	 Poszukuje osób do pracy przy pro-
dukcji okien, Firma Joga. 695 100 
700 

•	 Zatrudnię śluzarza-spawacza umo-
wa o pracę. 503 032 234 

INNE 
•	 Sprzedam drewno suche tanio. 691 

848 026

•	 Drewno, bukowe, dębowe, pocię-
te, porąbane. Tel. 603 353 789 

•	 Sprzedam drewno opałowe. 667 
788 820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 
kg. 790 285 382

•	 Sprzedam organy Yamaha YPT - 230, 
bardzo mało używane, w pudełku. 
tel 605 522 340

•	 Sprzedam łóżko dziecięce z szufla-
dami, półkami, z materacem - kolor 
szaro biały wymiary: dł. 223 cm, szer. 
95 cm,wys. 110 cm, oraz biurko do 
kompletu, tel. 605 522 340

•	 Sprzedam odkurzacz piorący ZELMER 
WODNIK QUATTRO 616.6, elementy 
piorące nieużywane nowe, cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522 340

•	 Sprzedam dywan, kolor brązowy 
jednolity, wymiar 3,5*2,15 m, cena 
do uzgodnienia, tel. 605 522 340

•	 Przyjmę telewizor i radio. 782 400 
001 

•	 Kupię zbiornik na wodę z wężowni-
cą do podłączenia do kuchenki. Tel. 
660 206 833

•	 Karp kroczek sprzedam. 91 39 182 
97 

•	 Sprzedam krajzegę na paski klinowe 
tanio. Tel. 781 864 872 

•	 Szkółka w karsku poleca drzewa 
owcowe w pojemnikach 3-4 letnie 
owocujące już od 20 zł/szt. oraz tuje 
szmaragd wys. 70-80cm. po 10 zł za 
sztukę. Tel. 606 106 142

•	 Przyjmę czystą ziemię z wykopów. 
501 307 666

•	 Sprzedam atlas do ćwiczeń DWS 4, 
mało używany, cena do uzgodnie-
nia, tel. 605 522 340

•	 Sprzedam narożnik. 783 484 836 

•	 Sprzedam drut zbrojeniowy Fi10, 12 
m długi. 603 598 134 

•	 Sprzedam stół + 6 krzeseł łóżko z 
materacem, schody okrągłe. 606 
276 773 

•	 SPrZEDam SPrZĘT OGÓlNOBU-
DOWlaNY maŁO UŻYWaNY I NIE-
UŻYWaNY DO rOBÓT WYkOŃ-
CZENIOWYCH. 792 77 06 30 PO 
17STEJ

•	 Sprzedam materac kokosowy na 
wymiar 180*200 cm, używany, tel. 
605 522 340

•	 Sprzedaż siatki ogrodzeniowej, 
siatki leśnej, panele ogrodzenio-
we, bramy, furtki. Darmowa do-
stawa. 721 668 245 

•	 Sprzedam kabinę łazienkową nie-
używaną. 668 927 296

•	  Oddam łożeczko z materacykiem, 
781 142 773 

•	 Sprzedam rewelacyjnie utrzyma-
ną lodówkę Samsung No Frost oraz 
okrągły stół drewniany rozkładany. 
609 541 122 

•	 Owczarek niemiecki 1 rok, duży, 
czujny z rodowodem oraz szczęnię-
ta. 519 307 288

•	 Oddam malutkiego kundelka. 693 
250 093

•	 sprzedam trampolinę kompletną 
używaną, tel. 605 522 340

•	 Sprzedam łuparkę do drewna świ-
drową, cena 1200 zł. Tel. 66 00 15 
338 

TEL. 517 508 374
Na sprzedaż 2 pokoje 

w centrum Nowogardu 164 000 zł

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:

kontakt: 785 601 002

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy
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INFOrmaTOr lOkalNY - NOWOGarDrOZkŁaD JaZDY PkP
Telefony alarmowe
Policja  - 997, 112
Komisariat Policji Nowogard - 91 57 92 316
Straż pożarna  - 998
Posterunek PSP Nowogard - 91 39 20 118
Pogotowie ratunkowe - 999
Stacja Pogotowia Ratunkowego 
w Nowogardzie - 91 43 26 103
Pogotowie gazowe  - 992
Pogotowie energetyczne - 991
Pogotowie wodn.-kanal. (PUWiS) 
 - 91 392 07 11; 994

Dyżur nocny
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna   
 - 91 39 78 430; 
 609 361 999; 
 665 283 928

Przychodnie - poradnie
Szpital - centrala - 91 392 13 56
Praxis - SZOZ - 91 392 07 87
Praxis - Centrum 
okulistyczno-optyczne - 91 39 27 272
POZ Przychodnia przyszpitalna  
 - 91 392 18 00; 
 91 392 18 06
Medyk - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - M. Drobińska - 91 392 59 43
NZOZ “Sanus” - 91 392 69 60
NZOZ “Pro-med” - 91 392 67 40
NZOZ “Leks” - 91 392 25 25
NZOZ “Baby-med”  - 91 392 60 13
Mardent - gabinety lekarskie  
 - 91 392 26 33
Revital - Ośrodek Rehabilitacji 
i Odnowy Biologicznej - 91 392 14 67; 
 609 456 577
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne 
 - 91 392 09 26
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
dzieci, młodzieży i ich rodzin 
 - 91 392 07 43
Warsztaty terapii zajęciowej - 91 392 52 82
Zakład domowej opieki długoterminowej - 
91 39 26 531; 
 509 142 650
Stomatologia
Praxis - Centrum stomatologiczne  
 - 91 392 69 99
Pracownia protetyki stomatologicznej - 
Danuta Drapikowska 91 392 68 70
Protetyka stomatologiczna 
- Elżbieta Wysocka 
i Kazimierz Trojanowski - 91 392 61 07
“Nowo-dental” B. Szulejko  
 - 91 392 14 67
“Dental - med”  - 91 392 20 98
 504 069 800
Lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz  
 - 91 392 50 03; 
 603 705 630
Lek. Stom. Andrzej Rynkiewicz
pogotowie stomatologiczne - 607 771 777
lek. Stom. D. Wałęga - Bąk - 604 441 609
lek. stom. A Mogilnicka - 506 606 955
lek. stom. E. Rosa - 532 512 703
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 601 736 804

Urzędy
Urząd Miejski  
 - 91 392 62 00
Biuro Obsługi Interesanta w UM  
 - 91 392 62 14
Biuro Rady w UM - 91 392 62 10

Urząd Stanu Cywilnego - 91 392 62 30
Wydział Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środow. 
 - 91 392 62 43
Wydział spraw społecznych i obywatelskich
Meldunki - 91 392 62 13
Dowody osobiste - 91 392 62 15
Zarządzanie kryzysowe - 91 392 62 34
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
Geodezji i Rolnictwa - 91 392 62 26
Wydział Rozwoju Lokalnego, 
Funduszu, Kultury i Sportu - 91 392 62 93
Wydział Inwestycji i Remontów  
 - 91 392 62 41
Biuro Podatków i Opłat - 91 392 62 17
Referat Edukacji - 91 392 54 64
Zarząd Budynków Komunalnych  
 - 91 392 62 67
Powiatowy Urząd Pracy f/Nowogard 
 - 91 392 13 76
 91 392 18 13
Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii - 91 392 11 18
w nagłych wypadkach - 609 740 647

Wydział komunikacji
Rejestracja pojazdów - 91 579 27 02
Prawo jazdy - 91 579 27 03
Fax - 91 392 18 52

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik - Dorota Maślana - 91 392 62 48
Świadczenia rodzinne
- A. Lalik  - 91 392 62 68
Dział usług opiekuńczych 
- B. Ziółkowska - 91 392 02 00

Poczta
ul. 3 Maja - 91 392 13 00
 91 392 11 83
ul. Warszawska - 91 392 08 34

Nadleśnictwo Nowogard - 91 392 06 40
Zakład karny Nowogard - 91 432 66 00

Gabinety weterynaryjne
Danuta Czerwińska
ul. J. Wybickiego 2 - 91 392 37 86
Animal-Vet
ul. Zielona - 666 135 133
Janusz Soroka
ul. L. Okulickiego 6  - 570 656 616
Zdzisław Truszyński
ul. T. Kościuszki 21 - 91 392 18 01
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 38 - 91 392 08 14
Szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1 - 91 392 6 2 70
Szkoła Podstawowa nr 2 - 91 392 6 2 74
Szkoła Podstawowa nr 3 - 91 392 6 2 91
Szkoła Podstawowa nr 4 - 91 392 3 0 28
SP w Długołęce - 91 391 04 92
SP w Orzechowie - 91 391 09 94
SP w Strzelewie - 91 391 02 24
SP w Żabowie - 91 391 06 94
SP w Błotnie - 91 391 01 90
SP w Wierzbięcinie - 91 291 07 95
I Liceum Ogólnokształcące - 91 392 02 13
Liceum Ogólnokształcące nr II - 91 392 51 07
ZSP im. Stanisława Staszica - 91 392 11 62
Prywatne Publiczne Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych; 
Niepubliczna Szkoła Policealna  
 - 91 392 66 91
Prywatne Liceum Ogólnokształcące
 Zaoczne Centrum Edukacji Zdroje  
 - 91 392 54 94

Prywatne Policealne Studium Zawodowe  
 - 91 392 21 81
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  
 - 91 392 01 08

Przedszkola i żłobki
Przedszkole nr 1
ul. Żeromskiego - 91 392 62 86
Przedszkole nr 3
ul. J. Poniatowskiego - 91 392 62 88
Przedszkole nr 4
ul. T. Kościuszki - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole
ul. Zielona - 91 392 66 91; 
 505 388 292
Artystyczne Przedszkole 
Kraina Fantazjiul. Gen. J. Bema - 660 797 838
“Promyczek” Specjalistyczny 
punkt przedszkolny, 
ul. Boh. Warszawy - 609 931 469
Niepubliczny Żłobek "Maluszkowo”
ul. ks. Racibora - 534 015 943
Niepubliczny “Malinowy Żłobek”
ul. Boh. Warszawy - 604 873 917

kultura
Miejska Biblioteka Publiczna  
Dyrektor - 91 392 62 60
Czyt. dla dorosłych - 91 392 62 61
Nowogardzki Dom Kultury  
Sekretariat - 91 392 62 83
Biuro kina/ dział imprez i promocji 
 - 91 392 57 79
Kasa - 91 392 62 62

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP - 91 392 63 70; 
 506 08 13 28
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego   
 - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej  
 - 91 392 15 92

Usługi pogrzebowe 
J. Furmańczyk, Zakład Pogrzebowy  
 - 91 392 17 67
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  
 - 692 354 065
MEMORIS Grzegorz Śmigiel - 693 230 190

apteki
Centrum Zdrowia
ul. 700-lecia - 91 576 21 39
Majowa
ul. 3 Maja - 91 307 07 08
Cefarm
ul. Plac Wolności - 91 392 02 03
Cardia
ul. 700 - lecia - 91 392 13 30
Niebieska
ul. 15 Lutego - 91 432 61 77
Asa
ul. Warszawska - 91 392 04 94
Niebieska 2
ul. Kościuszki - 91 579 08 30
Nowa Farmacja
ul. Bohaterów Warszawy - 91 573 04 37

Taksówki - 91 392 02 60

Pomoc drogowa
Grzegorz Irzymski - 91 392 24 02
 601 893 944
Andrzej Słomski - 665 770 442
Krzysztof Pietrzak - 601 938 293
R&J MIX - 608 731 620

Urząd Gminy
Wójt - 91 391 03 90
Kierownik USC, St. ds. obywatelskich
 i ewidencji ludności  - 508 499 549
St. ds. podatków i opłat  - 508 499 661
St. ds. zarządzania kryzysowego, obrony cy-
wilnej i ochrony środowiska  - 508 499 580
Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami  
 - 508 499 247
St. ds. obsługi organów Gminy, działalności 

gospodarczej, kultury i zdrowia  - 508 499 567
St. ds. funduszy zewnętrznych, promocji, 
turystyki i sportu  - 508 499 620
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik Anna Kaliczyńska - 508 499 534
Pracownicy socjalni - 508 499 561
 508 499 483
Asystent rodziny Patrycja Bielej - 508 499 621
Gminna Biblioteka Publiczna
Kierownik Krzysztof Górecki - 91 391 03 05

Szkoła Podstawowa im. B. Malinowskiego
Dyrektor Tatiana Olbert - 91 391 03 89
Sekretariat - 91 391 03 80
Przychodnie
NZOZ “Proximus” - 91 391 03 10
Punkt apteczny - 91 391 16 11
Poczta - 91 391 03 23
Parafia pw. NP NMP w Osinie - 91 391 03 86

INFOrmaTOr lOkalNY - OSINa
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Odjazdy / Departures
Nowogard 11 III – 9 VI 2018

Aktualizacja wg stanu na 13 IV 2018

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

5:01 II
1

PR - R
88641

j  a  b  y

Wyszomierz 5:06, Osina 5:10, Mosty 5:16, Goleniów 5:24, Kliniska 5:33, Szczecin Dąbie 5:43, Szczecin
Zdroje 5:47, Szczecin Port Centralny 5:55 Szczecin Główny 6:00 
~ 1-5 / 2 IV, 1 V, 3 V, 31 V;

6:39 II
1

PR - R
88643

j  a  b  y

Wyszomierz 6:45, Osina 6:49, Mosty 6:54, Goleniów 7:03, Kliniska 7:14, Szczecin Dąbie 7:24, Szczecin
Zdroje 7:27 Szczecin Główny 7:41 
~ 1-6 / 2 IV, 1 V, 3 V, 31 V;

7:47 I
3

PR - R
88645

j  a  b  y

Wyszomierz 7:52, Osina 7:56, Mosty 8:02, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:08, Goleniów 8:25, 
Kliniska 8:35, Szczecin Dąbie 8:45, Szczecin Zdroje 8:55 Szczecin Główny 9:06 
~ 11 III-6 V;

7:48 II
1

PR - R
88622

j  a  b  y

Żabowo 7:55, Płoty 8:05, Baszewice 8:12, Gryfice 8:18, Gąbin 8:29, Trzebiatów 8:34, Bieczyno 
Pomorskie 8:40, Karcino 8:44, Głowaczewo 8:48, Stary Borek 8:52, Kołobrzeg Stadion 8:58

Kołobrzeg 9:04 ~ 12 III-5 V 1-6 / 14 III, 20 III, 22 III, 2 IV, 1 V, 3 V;

7:49 II
1

PR - R
88622

j  a  b  y

Żabowo 7:56, Płoty 8:06, Baszewice 8:13, Gryfice 8:19, Gąbin 8:30, Trzebiatów 8:35, Bieczyno 
Pomorskie 8:41, Karcino 8:45, Głowaczewo 8:49, Stary Borek 8:53, Kołobrzeg Stadion 8:59

Kołobrzeg 9:04 ~ 14 III; 20 III; 22 III;

7:52 BUS PR - R
88622
g  j

Żabowo 8:03, Płoty 8:19 0   j   a   b   y, Baszewice 8:35, Gryfice 8:42, Gąbin 8:52, Trzebiatów 8:57, 
Bieczyno Pomorskie 9:07, Karcino 9:11, Głowaczewo 9:15, Stary Borek 9:19, Kołobrzeg Stadion 9:25

Kołobrzeg 9:30 ~ 7 V-9 VI 1-6 / 31 V;
g = na odcinku Nowogard - Płoty

8:18 II
1

PR - R
88645

j  a  b  y

Wyszomierz 8:23, Osina 8:27, Mosty 8:33, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:39, Goleniów 8:59, 
Kliniska 9:15, Szczecin Dąbie 9:25, Szczecin Zdroje 9:28 Szczecin Główny 9:40 
~ 7 V-9 VI;

9:23 II
1

PR - R
88624
REGA

j  a  b  y

Płoty 9:38, Gryfice 9:50, Trzebiatów 10:09, Kołobrzeg Stadion 10:26 Kołobrzeg 10:30 

~ 11 III-6 V 67 + 2 IV, 1 V, 3 V;

9:27 BUS PR - R
88624
REGA
g  j

Płoty 9:53 0   j   a   b   y, Gryfice 10:14, Trzebiatów 10:29, Kołobrzeg Stadion 10:46

Kołobrzeg 10:50 ~ 12 V-9 VI 67 + 31 V;
g = na odcinku Nowogard - Płoty

10:18 II
1

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:23, Osina 10:27, Mosty 10:33, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:39, Goleniów 10:56, 
Kliniska 11:05, Szczecin Dąbie 11:15, Szczecin Zdroje 11:18, Szczecin Port Centralny 11:26

Szczecin Główny 11:31 ~ 7 V-9 VI;

10:25 II
1

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:31, Osina 10:35, Mosty 10:40, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:47, Goleniów 11:04, 
Kliniska 11:21, Szczecin Dąbie 11:31, Szczecin Zdroje 11:34, Szczecin Port Centralny 11:42

Szczecin Główny 11:47 ~ 11 III-6 V / 14 III, 22 III, 26 III;

10:26 II
1

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:31, Osina 10:35, Mosty 10:41, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:47, Goleniów 11:05, 
Kliniska 11:22, Szczecin Dąbie 11:32, Szczecin Zdroje 11:35, Szczecin Port Centralny 11:43

Szczecin Główny 11:48 ~ 14 III; 22 III; 26 III;

11:49 II
1

PR - R
88626

POMERANIA
j  a  b  y

Żabowo 11:57, Płoty 12:06, Baszewice 12:13, Gryfice 12:19, Gąbin 12:29, Trzebiatów 12:35, Bieczyno 
Pomorskie 12:41, Karcino 12:44, Kołobrzeg Stadion 12:55 Kołobrzeg 13:00 
~ 11 III-6 V;

11:53 BUS PR - R
88626

POMERANIA
g  j

Żabowo 12:04, Płoty 12:20 0   j   a   b   y, Baszewice 12:35, Gryfice 12:42, Gąbin 12:52, 
Trzebiatów 12:58, Bieczyno Pomorskie 13:04, Karcino 13:07, Kołobrzeg Stadion 13:18

Kołobrzeg 13:23 ~ 7 V-9 VI;
g = na odcinku Nowogard - Płoty

13:47 II
1

PR - R
88628

j  a  b  y

Żabowo 13:55, Płoty 14:04, Baszewice 14:25, Gryfice 14:31, Gąbin 14:42, Trzebiatów 14:47, Bieczyno 
Pomorskie 14:53, Karcino 14:57, Głowaczewo 15:01, Stary Borek 15:05, Kołobrzeg Stadion 15:11

Kołobrzeg 15:15 ~ 12 III-4 V 1-5 / 2 IV, 1 V, 3 V;

13:51 BUS PR - R
88628
g  j

Żabowo 14:02, Płoty 14:18 0   j   a   b   y, Baszewice 14:35, Gryfice 14:42, Gąbin 14:52, 
Trzebiatów 14:57, Bieczyno Pomorskie 15:03, Karcino 15:07, Głowaczewo 15:11, Stary Borek 15:15, 
Kołobrzeg Stadion 15:21 Kołobrzeg 15:25 
~ 7 V-8 VI 1-5 / 31 V;
g = na odcinku Nowogard - Płoty

Strona 1 z 3

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 11 III – 9 VI 2018

Aktualizacja wg stanu na 13 IV 2018

godzina
odjazdu
departure
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tor
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godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

14:30 II
1

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 14:35, Osina 14:39, Mosty 14:45, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:51, Goleniów 15:08, 
Kliniska 15:21, Szczecin Dąbie 15:30, Szczecin Zdroje 15:34 Szczecin Główny 15:47 
~ 11 III-6 V / 1 IV;

15:08 II
1

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 15:13, Osina 15:17, Mosty 15:23, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:29, Goleniów 15:49, 
Kliniska 15:59, Szczecin Dąbie 16:09, Szczecin Zdroje 16:15 Szczecin Główny 16:27 
~ 7 V-9 VI;

16:04 II
1

PR - R
88630

j  a  b  y

Żabowo 16:11, Płoty 16:22, Baszewice 16:29, Gryfice 16:36, Gąbin 16:46, Trzebiatów 16:51, Bieczyno 
Pomorskie 16:57, Karcino 17:01, Głowaczewo 17:05, Stary Borek 17:09, Kołobrzeg Stadion 17:15

Kołobrzeg 17:19 ~ 11 III-6 V / 1 IV;

16:20 BUS PR - R
88630
g  j

Żabowo 16:31, Płoty 16:47 0   j   a   b   y, Baszewice 17:06, Gryfice 17:13, Gąbin 17:23, 
Trzebiatów 17:29, Bieczyno Pomorskie 17:42, Karcino 17:46, Głowaczewo 17:50, Stary Borek 17:54, 
Kołobrzeg Stadion 18:00 Kołobrzeg 18:04 
~ 7 V-9 VI;
g = na odcinku Nowogard - Płoty

16:42 II
1

PR - R
88651
REGA

j  a  b  y

Wyszomierz 16:48, Osina 16:52, Mosty 16:57, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:03, Goleniów 17:21, 
Kliniska 17:32, Szczecin Dąbie 17:41, Szczecin Zdroje 17:45, Szczecin Port Centralny 17:53

Szczecin Główny 17:57 ~ 11 III-6 V;

17:12 II
1

PR - R
88651
REGA

j  a  b  y

Wyszomierz 17:17, Osina 17:21, Mosty 17:27, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:33, Goleniów 17:50, 
Kliniska 17:59, Szczecin Dąbie 18:10, Szczecin Zdroje 18:19, Szczecin Port Centralny 18:28

Szczecin Główny 18:32 ~ 7 V-9 VI;

18:01 II
1

PR - R
88632

j  a  b  y

Żabowo 18:08, Płoty 18:18, Baszewice 18:30, Gryfice 18:37, Gąbin 18:47, Trzebiatów 18:52, Bieczyno 
Pomorskie 18:58, Karcino 19:02, Głowaczewo 19:06, Stary Borek 19:10, Kołobrzeg Stadion 19:16

Kołobrzeg 19:20 ~ 11 III-6 V;

18:35 BUS PR - R
88632
g  j

Żabowo 18:46, Płoty 19:02 0   j   a   b   y, Baszewice 19:18, Gryfice 19:25, Gąbin 19:35, 
Trzebiatów 19:40, Bieczyno Pomorskie 19:46, Karcino 19:50, Głowaczewo 19:54, Stary Borek 19:58, 
Kołobrzeg Stadion 20:04 Kołobrzeg 20:09 
~ 7 V-9 VI;
g = na odcinku Nowogard - Płoty

18:41 II
1

PR - R
88653

POMERANIA
j  a  b  y

Wyszomierz 18:46, Osina 18:50, Mosty 18:56, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:02, Goleniów 19:19, 
Kliniska 19:29, Szczecin Dąbie 19:38, Szczecin Zdroje 19:42, Szczecin Port Centralny 19:50

Szczecin Główny 19:54 ~ 11 III-6 V;

18:46 I
3

PR - R
88653

POMERANIA
j  a  b  y

Wyszomierz 18:51, Osina 18:55, Mosty 19:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:07, Goleniów 19:24, 
Kliniska 19:35, Szczecin Dąbie 19:45, Szczecin Zdroje 19:49 Szczecin Główny 20:01 
~ 7 V-9 VI;

20:20 BUS PR - R
88634
g  j

Żabowo 20:31, Płoty 20:47 0   j   a   b   y, Baszewice 21:13, Gryfice 21:20, Gąbin 21:30, 
Trzebiatów 21:36, Bieczyno Pomorskie 21:42, Karcino 21:45, Głowaczewo 21:50, Stary Borek 21:53, 
Kołobrzeg Stadion 21:59 Kołobrzeg 22:04 
~ 7 V-9 VI 1-6 / 31 V;
g = na odcinku Nowogard - Płoty

20:22 II
1

PR - R
88634

j  a  b  y

Żabowo 20:29, Płoty 20:39, Baszewice 20:46, Gryfice 20:53, Gąbin 21:03, Trzebiatów 21:09, Bieczyno 
Pomorskie 21:15, Karcino 21:19, Głowaczewo 21:23, Stary Borek 21:27, Kołobrzeg Stadion 21:33

Kołobrzeg 21:37 ~ 12 III-5 V 1-6 / 2 IV, 1 V, 3 V;

22:03 II
1

PR - R
88636

j  a  b  y

Płoty 22:18, Gryfice 22:30, Trzebiatów 22:45, Kołobrzeg Stadion 23:02 Kołobrzeg 23:07 

~ 11 III-6 V 1-57;

22:07 BUS PR - R
88636
g  j

Płoty 22:33 0   j   a   b   y, Gryfice 22:54, Trzebiatów 23:09, Kołobrzeg Stadion 23:26

Kołobrzeg 23:30 ~ 7 V-8 VI 1-57;
g = na odcinku Nowogard - Płoty
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objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
g - zastępcza komunikacja autobusowa / rail 

replacement bus service
j - tylko 2 klasa / 2nd class seats only

a - wagon dostępny dla osób poruszających 
się na wózkach / wagon accessible to 
people moving on wheelchairs

b - wagon przystosowany do przewozu 
rowerów - liczba miejsc ograniczona / 
wagon adopted to the transport of 
bicycles – limited number of places

= - przewóz rowerów niemożliwy / carriage of
bicycles is not available

objaśnienia znaków / symbols
y - klimatyzacja / air conditioning

0 - zmiana usług na trasie pociągu / change 
services on the route

~ - terminy kursowania / days of operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.polregio.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased on each train, consistent with the 
terms specified by the carrier.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Carriers 
are responsible for commercial data of trains.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Infoline numbers to individual carriers:
PR - 703 20 20 20 (24h) opłata 1.29 zł/min. połączenia, 
realizator usługi Progress Plus S.C.  / 703 20 20 20 (24h) 
charge of PLN 1.29 gross/min. of each call, service provider: 
Progress Plus S.C. 
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Imię i nazwisko ....................................................................................... tel. ............................................................... 

ROZWIĄZANIE .................................................................................................................................................................
Kupon wraz z rozwiązaniem należy dostarczyć do redakcji. Spośród nadesłanych kuponów zostanie wyloso-

wana nagroda książka ufundowana przez Wydawnictwo Zapraszamy   pn-pt 8:00-18:00

Dewocjonalia - stoisko w sklepie

poleca
Różańce, 
Lichtarze

                Świece do chrztu, itp.

krZYŻÓWka Dziennika

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

Opiekunki  Niemcy
- Sprawdzone oferty! 
Tel. 91 506 55 55

KUPIĘ DREWNO
tartaczne

świerk, sosna, brzoza, topola

tel. 697 174 369

Sprzedam 
działkę 23 ar
pod warsztat lub inną 

działalność gospodarczą. 
Tel. 695 100 700 

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

Pionowo:
1. niemiecki reformator religijny
2. miasto włoskie, Wenecja Julijska
3. śpiewający Paweł
4. imię męskie (anagram: wino)
5. reklamowana herbata
6. delfin z dorzecza Amazonki
7. ... Borys, piosenkarz
8. leśny chytrus
9. sumeryjski książę-kapłan
10. np. słomiany
11. Sr dla chemika
12. ogród z klatkami
13. krzew
14. z niej rajstopy
15. ludowy poeta w krajach wschodu
16. nocny odpoczynek
17. polski zespół rockowy
18. mieszka w Bilbao
19. dwa pistole
20. groźny car rosyjski
21. „... Bridges”
22. film z Lindą
23. grubokrystaliczna bezbarwna od-
miana gipsu
24. partia wiolinowa na cztery ręce
25. w nocy wszystkie są czarne
26. kontrolująca izba
27. rzeka Pomorza
28. podwójny ruch matujący w szachach
29. miasto w Holandii

30. fryga, bąk
31. harap, bicz
32. amerykański struś
33. lokalny wiatr nad jeziorem Garda
34. gruby jak ...
35. element końskiej uprzęży
36. UB w ZSRR
37. Cordini (1455-1534), architekt wł. 
(udział w budowie Bazyliki Św. Piotra)
38. reflektor nad boiskiem
39. „ptak” obok studni
40. imię żeńskie
41. chorwacka wyspa
42. karma dla jedwabników
43. Jan, polski historyk
44. zwój z tekstem Tory
45. kanton w Szwajcarii
46. dawna nazwa Ikarii
47. markiz z komedii Moliera „Mizan-
trop”
48. nota w indeksie
49. stworzony przez Kotańskiego
50. znany rysownik
51. stoi przy drodze na jednej nodze
52. wróg Juliusza Cezara
53. irlandzka nazwa Irlandii
54. lew po łacinie
55. pistolet maszynowy
56. organiczny środek nasenny
57. grecka bogini nieszczęścia
58. marka włoskich skuterów

Poziomo:
59. otwór w pokładzie statku
60. fizjonomia
61. wyrób z giserni
62. Alfred ..., opisał przygody Tomka
63. mleko uzyskane od krowy
64. lina od masztu do burty
65. borowiec, l. a. 49
66. przeciwnik wiga
67. mimowolny skurcz
68. stolica u stóp Witoszy
69. Alecu, (1819-59), pisarz rumuński 
70. ciasto z rozmnożonymi drożdżami
71. miasto w USA w stanie Oklahoma
72. funkcja do piastowania
73. ze znaną stadniną
74. ptaki zasiedziałe w krzyżówkowych 
klatkach
75. wśród makaków
76. np. na węgiel
77. Gillan, wokalista słynnej grupy Deep 
Purple
78. rodzina roślin zielnych
79. młoda świnia typu mięsnego
80. ptasi na kaszel
81. dramat Szekspira
82. dopływ Dunaju
83. szmatka
84. „Kocham ...”, cykl filmowy w TVP
85. część nauki o literaturze
86. ... Sumac, piosenkarka

87. miara wydawnicza
88. imię Lind, śpiewaczki szwedzkiej
89. opłacany przez kobiety
90. ryba, podobna do flądry, u wybrzeży 
zach. Europy, w Morzu Bałtyckim
91. ślamazara
92. miękki metal, l. a. 37
93. pisarz sanskrycki (ok. VII w.)
94. wulkan na wyspie Mindano
95. solenizantka z 1.IV
96. mieszkaniec grodu wawelskiego
97. obraz bez walorów artystycznych
98. porada
99. ptak z rodziny kukułek
100. miasto w Peru
101. wódz madziarów
102. córka Zeusa, bogini mądrości
103. nakłanianie
104. powstanie
105. ... Makower
106. wśród izb
107. osada górska na Kaukazie
108. jesień życia
109. mała Elżbieta
110. koń rasy użytkowej
111. Roger, grał Świętego
112. masyw górski nad Zat. Salonic-
ką (Grecja)
113. gramodrobina

PODPOWIEDŹ: ASZYK, AUŁ, ENID, ENSI, FIZIS, UD

Sprzedam  
pawie

tel. 785 150 401

rozwiązanie krzyżówki dla 
dorosłych : Tam gdzie brak poko-
ry giną ludzie

Urszula Kaczmarek, Zdzisława 
Chocian, Danuta Józefiak, Lucy-
na Karbowiak, Agnieszka Skow-
rońska, Lilianna Poncak, Maria So-
wińska, Szymon Rybarczyk, Jacek 
Budzich, Christiana Syfert, Danu-
ta Skowron, Cecylia Furmańczyk, 
Genowefa Maćkowska, Halina 
Stefańska, Jolanta Kozioł

Zwycięzcy prenumerata: Zdzi-
sława Chocian, Szymon Rybarczyk

GAZETY dla zwycięzców loso-
wania do odebrania w redakcji, 
ul. Boh. Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Madzia Skowrońska, Sebastian 

Stępień, Wojtek Patecki, Julia Fur-
mańczyk, Kacper Danicki, Lena 
Przygocka, Mateusz Wiertalak

Zwycięzca: Sebastian Stępień
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rEGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SErOCkI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40

Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)

Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D

Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 

7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

regularna linia mETrO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PrZEWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna 
 TEl. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firma Usługowo- Handlowa adam Fedeńczak
Tel 91 39 26 925, 502 026 999

ND- SZCZECIN 4:50(D), 5:55(E), 6:40(7), 6:55(D), 7:25(7), 7:50(D), 8:00(E), 8:20(7), 
8:35(D), 9:10(E,7), 10:05(E), 10:35(E,7), 11:31(D), 11:40(7), 12:10(E), 12:20(7), 
12:55(D,7), 13:10(D), 13:20(E,7), 14:05(D), 14:20(E,7), 15:40(D), 16:05(7), 16:20(E,7), 
16:50(D), 17:50(E,7), 18:20(E,7)
SZCZECIN- ND 6:10(D), 7:30(E), 8:30(D,7), 9:00(7,R), 9:25(E), 10:05(D,7), 10:35(E,7), 
11:40(E), 12:10(D), 12:25(E,7), 13:20(7), 13:35(D), 13:50(E,7,R), 14:35(D), 14:50(E,7), 
15:15(D,7), 15:55(D), 16:15(6,7), 16:35(D), 17:40(D,7), 18:05(E,7,R), 19:15(D), 19:40(E,7), 
20:15(E,7)
ND- rESkO 6:30(S), 7:50(S), 10:10(7), 12:30(S), 14:30(S), 15:10(E), 19:15(E)
rESkO- ND 6:45(7,SZ), 7:10(S), 7:15(E,SZ), 8:30(S), 11:35(7,SZ), 13:00(S), 15:05(S), 
15:40(E,7,SZ)
GOlCZEWO- ND 7:10(S), 13:30(S), 14:45(S)
ND- GOlCZEWO 7:50(S), 14:15(S), 15:30(S)
ND- STarGarD 6:50(D), 10:15(D), 13:40(D)
STarGarD- ND 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
ND- DOBra- ŁOBEZ- PŁOTY- GrYFICE 6:00(D)
ND- SŁaJSINO- raDOWO- ŁOBEZ 6:35(D)
ŁOBEZ- DOBra- ND 15:00(D)
ŁOBEZ- SŁaJSINO- ND 15:35(D)

D- kursuje od pon. Do pt. Oprócz świąt
E- kursuje od pon. Do soboty oprócz świąt
S- kursuje w dni nauki szkolnej
R- kurs do Reska
SZ- kurs do Szczecina
6- kursuje w soboty
7- kursuje w niedziele

rOZkŁaD JaZDY BU SÓW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, 

rafał kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca
ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

rozkład jazdy komunikacji miejskiej
Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 7:05 8:05 11:10 12:15 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 7:06 8:06 11:11 12:16 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 7:08 8:08 11:13 12:18 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 7:09 8:10 11:14 12:19 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:11 8:12 11:16 12:21 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:12 8:14 11:17 12:22 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:13 8:15 11:18 12:23 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:15 8:17 11:20 12:25 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < < 8:18 < 12:27 < < 16:07 < <
10 Dworzec PKS < < < < < < < < < < <
11 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:16 8:19 11:21 12:29 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
12 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:17 8:20 11:22 12:30 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
13 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:18 8:21 11:23 12:31 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
14 ul. Ogrodowa < 6:20 < < 11:25 12:33 13:45 15:10 16:13 17:10 <
15 ul. Poniatowskiego < 6:21 < < 11:26 12:34 13:46 15:11 16:14 17:11 <
16 ul. Żeromskiego 5:42 6:22 7:20 8:23 11:27 12:35 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
17 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:23 7:21 8:24 11:28 12:36 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
18 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:24 7:22 8:25 11:29 12:37 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02
19 ul. Radosława 5:45 6:25 7:27 8:26 11:35 12:40 13:55 15:17 16:20 17:15 18:03

 OS. BEMA –  UL. KOŚCIUSZKI 36 -  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

z powrotem
POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 26 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:28 8:39 11:45 12:50 14:30 15:30 16:30 17:25 18:10
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:29 8:40 11:46 12:51 14:31 15:31 16:31 17:26 18:11
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:31 8:42 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:33 8:44 11:48 12:53 14:33 15:33 16:33 17:28 18:13
5 ul. Ogrodowa < 6:35 7:35 8:46 11:50 12:55 < 15:35 16:35 17:30 <
6 ul. Poniatowskiego < 6:36 7:36 8:47 11:51 12:56 < 15:36 16:36 17:31 <
7 ul. 700 Lecia 5:49 6:38 7:38 8:49 11:53 12:58 14:35 15:38 16:38 17:33 18:15
8 ul. 5-go Marca 5:51 6:40 7:40 8:51 11:55 13:00 14:37 15:40 16:40 17:35 18:17
9 ul. Kościuszki 36 5:53 6:42 7:42 8:53 11:57 13:02 14:39 15:42 16:42 17:37 18:19

10 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:43 7:43 8:54 11:58 13:03 14:40 15:43 16:43 17:38 18:20
11 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:44 7:44 8:55 11:59 13:04 14:41 15:44 16:44 17:39 18:21
12 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:45 7:45 8:56 12:00 13:05 14:42 15:45 16:45 17:40 18:22
13 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:46 7:46 8:57 12:01 13:06 14:43 15:46 16:46 17:41 18:23
14 ul. Bema 9 5:58 6:47 7:47 8:58 12:02 13:07 14:44 15:47 16:47 17:42 18:24
15 Osiedle Bema 5:59 6:48 7:48 8:59 12:03 13:11 14:45 15:48 16:48 17:43 18:25

OBJAŚNIENIA:

 UL. RADOSŁAWA –  UL. KOŚCIUSZKI 36 –   OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM
SZ 25

1
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

 DWORZEC PKS – OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM
SZ 25

1
E, F

1 Osiedle Bema 9:00
2 ul. Bema 1 9:01
3 ul. Armii Krajowej 17 9:03
4 ul. Kościuszki 36 9:04
5 ul. Wojska Polskiego 4 9:05
6 ul. Kościelna 9:06
7 Dworzec PKS 9:08

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

LP Dworce i przystanki

 OS. BEMA –  DWORZEC PKS

OS. BEma – Ul. kOŚCIUSZkI 36 - Ul. raDOSŁaWa

Ul. raDOSŁaWa – Ul. kOŚCIUSZkI 36 - OS. BEma

DWOrZEC PkS - OS. BEma OS. BEma - DWOrZEC PkS

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

Do wygrania BON O WarTOŚCI 20 ZŁ do odebrania w Re-
dakcji DN. Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wy-
słać lub przynieść pokolorowane prace do redakcji Dziennika.
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FIRMA JOGA  •  ul. Górna 4  •  72-200 Nowogard  
 Tel./Fax 91 39 25 501  •  695 100 700  •  695 400 600

Wyposaż swój dom w OKNA PCV 
o najwyższym standarcie światowym, 

dzięki którym obniżysz koszty ogrzewania
z profilu 

ALPHALINE  
profil 6 komorowy w kl. A
z wkładem termicznym 
i uszczelką środkową 
gwarantującą doskonałą 
szczelność

Do produkcji okien 

nie stosujemy pro�lii

z recyklingu !!!

i wysokiej jakości
OKUCIA MACO

Ponad 22 lat doświadczenia w produkcji okien. ZAUFAJ specjalistom! 

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

PIASEK, PIASEK PRZESIEWANY, 
ŻWIR, CZARNOZIEM, POSPÓŁKĘ 

 ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 265 607
792 707 943
z dowozem do Klienta

 

Kancelaria 
Radcy Prawnego  
r.pr. Agnieszka Warian  

 
ul. Wojska Polskiego 3  

I piętro  pok. 117   
Nowogard  

czynne pn-pt od 9 do 17 
 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  

po wcześniejszym umówieniu 
telefonicznym 

Kancelaria udziela 
 bezpłatnych porad prawnych 

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

Wykonujemy tanio
Banery  
Laminowanie   
Wycinane naklejki 
Wydruki kolorowe

Kompleksowe usługi:  
      Introligatorskie 
          Poligra�czne  
Nowogard  •  ul. Boh. Warszawy 7A

 tel. 91 392 21 65,  91 577 2007

r E k l a m a
karolinasb

@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

BADANIA:
- USG SERCA
- ECHO SERCA
- EKG
- HOLTER

BADANIA:
NFZ
- PROTETYKA
- LECZENIE 
  ZACHOWAWCZE

ul. 15 Lutego 17 • NOWOGARD
tel. kom. 536 048 616
                     604 793 056

KARDIOLOG STOMATOLOG
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POLSKI WYDAWCA

Furmańczyk będzie 
sprzątał miasto

R E K L A M A
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

Wystawili R. Paśko- 
pat trwa nadal

Śnięte ryby 
w jeziorze

Wyjątkowo obfity wzrost 
Barszczu Sosnowskiego

Uwaga najbliższe 
bezpłatne porady 
prawne w piątek

godz. 13.30-15.30
w redakcji ul. Boh. Warszawy 7A

(informujemy, że godziny dyżurów radcy 
prawnego mogą ulegać zmianom)

 s. 7

 s. 6

R XXI- wybór prezesa

Od wczoraj 
drożej za 
przekroczenie 
prędkości 

OgłOSzEnIE

OgłOSzEnIE

Śmigiel Ryszard

ŚR

KOMPLEKSOWE  USŁUGI
& ŚMIGIEL

Zakład Kamieniarski
- Nagrobki - Grobowce - Parapety - Schody

Kwiaciarnia
- Znicze - Kwiaty - Wiązanki - Wieńce

Tel. 601 595 069, 91 392 18 14
     e-mail: puhp.smigiel@wp.pl
   www.kamieniarstwo-smigiel.pl

Korzystając z naszych usług pogrzebowych zyskasz
-10%  RABATU  NA  USŁUGI  KAMIENIARSKIE

UL. CMENTARNA 3,  72-200 NOWOGARD

       Usługi Pogrzebowe 
        Grzegorz Śmigiel
- Trumny - Urny - Ekshumacje - Przewozy
         Obudowy - Krzyże - Tabliczki

Kontakt całodobowy: 693 230 190
      e-mail: memoris.zp@o2.pl
            www.memoris.eu

Kto zapłaci 
za to manko

 s. 3

Ruszyła budowa 
AnIMAL VET  s. 5

Przetarg rozstrzygnięty

Sprawozdanie finansowe szpitala 2017
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   Kronika policyjnaW skrócie

Kolejne lądowanie  ratowników z Lotniczego Pogotowia Ratunkowe-
go. Gorące i duszne dni  powodują wzrost interwencji z powodu pro-
blemów kardiologicznych 

W ostatnią niedzielę na plaży nowogardzkiej pełno chętnych do ko-
rzystania z możliwości odpoczynku w tym miejscu, w tym również ką-
pieli. Nic dziwnego, wysokie temperatury pędzą nas wszędzie, gdzie da 
się nieco ochłodzić. Niestety status naszej plaży to aktualnie dzika plaża 
- formalnie nie rozpoczęto jeszcze sezonu, nie ma więc obsady ratow-
ników. Władze zapowiadają, że wszystko będzie. My pytamy - kiedy? 
Bo w lipcu może nie być już takiej pogody. Ponadto czy będzie moż-
na się tu w ogóle kąpać, skoro do dzisiaj burmistrz nie przedstawił  Ra-
dzie projektu uchwały o ustanowieniu miejsca czasowo dopuszczają-
cego kąpieli a ta uchwała jest niezbędna, żeby Sanepid dopuścił takie 
miejsce do użytku. Nawet jeśli to się stanie to i tak w tym roku będzie 
to ważne tylko 30 dni - zmieniła się w styczniu ustawa czego najwyraź-
niej burmistrz Nowogardu nie zauważył. Tak więc pokąpiemy się (jeśli) 
w Nowogardzie w  sezonie 2018 roku legalnie, czyli bezpiecznie,  tyl-
ko miesiąc!... 

Dnia 2018/05/27,  19:02:00
Policjanci RRD KPP Goleniów 

podczas kontroli drogowej ujawnili, 
że kierujący rowerem Bogusław W. lat 
67 (zam.- Węgorza. ) znajduje sieę w 
stanie nietrzeźwosci z wynikiem (0,76 
mg/l). Postępowanie prowadzi KP 
Nowogard

Dnia  2018/05/28, 18:55:00
Policjanci OPI KP Nowogard pod-

czas kontroli drogowej w Nowogar-
dzie na ulicy 15 Lutego  pojazdu marki 
Opel Corsa nr rej. Z... ujawnili, że kie-
rujący Bogumił D. lat 26 (zam. Gryfi-
ce) znajduje sie pod działaniem środ-
ka odurzającego lub środka działają-
cego podobnie do alkoholu. Wstępne 
badanie laboratoryjne próbki moczu 
wykazało zawartość marihuany w or-
ganizmie. Pobrano krew do szczegó-
łowych badań.

Dnia 2018/05/29, 09:30:00
Nieznany sprawca na ul. Boh War-

szawy w Nowogardzie dokonał przy-

właszczenia telefonu komórkowego 
marki Huawei P10 wartości 800 zł na 
szkodę Grzegorza K. (zam. w powiat. 
Goleniów). Postępowanie prowadzi 
KP Nowogard .

Dnia 2018/05/29, 12:00:00
Sylwia S. (zam.N. pow. goleniow-

ski) zgłosiła kradzież roweru marki 
Trawers koloru czarno-szarego z ko-
rytarza OPS w Nowogardzie. Wartość 
strat w wysokości 200 zł, na szkodę 
zgłaszającej.;

Dnia: 01/06/2018 godzina 18:48
miejsce: Powiat Goleniów, gmina 

Nowogard, ul. Stefana Żeromskiego
Patrol OPI KP Nowogard pod-

czas kontroli ujawnił kierującego 
pojazdem marki Matiz Pawła R. l. 
44 zam. w gminie Nowogard znaj-
dującego się w stanie nietrzeźwo-
ści -2,2 promila. Zatrzymano pra-
wo jazdy kierującemu.Postępowa-
nie prowadzi KP Nowogard.

Dnia:02/06/2018 godzina 23:29

miejsce: Powiat Goleniów, -
 Olchowo
Zgłoszenie o ujęciu obywatel-

skim kierującego pojazdem mar-
ki VW Caddy Kazimierza J. Lat 60 
zam. Pow. Goleniowski . Po prze-
badaniu męźczyzny ustalono, że 
znajduje się on w stanie nietrzeź-
wości – 1,5 promila. Zatrzymano 
kierującemu prawo jazdy. Postę-
powanie prowadzi KPP Goleniów.

03/06/2018  godz. 15.00
Ul. Boh. Warszawy. Kierują-

cy pojazdem marki BMW 21-let-
ni mężczyzna, nie zachował na-
leżytej ostrożności i nie przepu-
ścił na pasach pieszego- 15 -let-
niego mieszkańca Nowogardu. 
Chłopiec nie wymagał hospitali-
zacji. Kierowca – trzeźwy, ukara-
ny mandatem karnym w wysoko-
ści 500 zł i 6 pkt. karnymi.

KPP Goleniów

Serdeczne podziękowania dla Księdza Wiesława 
i Księdza Proboszcza z Parafii pw. św. Rafała Kalinow-
skiego za uroczyste odprawienie Mszy Św. pogrzebowej 
oraz wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatniej drodze

 mojego Męża 

Śp. Aleksandra Śmigiel 
składa 

pogrążona w smutku 
Żona z Rodziną 

Jak nasze to zdrowe

Do kupna truskawek nie trzeba 
zachęcać  

Rozpoczął  się sezon truskaw-
kowy – pierwsze truskawki  kon-
sumpcyjne zrywaliśmy po Bożym 
Ciele - mówi DN sprzedawczy-
ni  na stoisku na Boh. Warszawy 
obok placu Biedronki. Truskaw-
ki pochodzą z plantacji w Sąpol-

nicy. Sprzedawca na stoisku usy-
tuowanym obok przejazdu kolejo-
wego na 700-lecia informuje,  że 
truskawki, które sprzedaje (te z 
plantacji w Sąpolnicy) mają euro-
pejskie certyfikaty ekologiczne,  są 
uprawiane z zachowaniem wszel-

kich rygorów, jakim musi odpo-
wiadać certyfikowana zdrowa 
żywność. Pogoda dopisuje, więc 
tegoroczne truskawki wyglądają 
naprawdę bardzo smakowicie. 

red
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MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

OgłOSzEnIE

SPRząTAnIE: 
biuro – mieszkanie 

– domy – tereny zielone, 
ogrody. 

Tel. 601 544 530 

Auto naprawa
ul. Wojska Polskiego 13 

Tel. 662 091 018 
505 43 23 46

Zapraszamy na zbiór 
truskawki deserowej, 

Węgorza. 
Tel. 606 70 81 80

Do wynajęcia lokal 
przy Biedronce na ul. 

Bohaterów Warszawy nad 
„Drutexem”. 

602 733 893

Rada zatwierdziła rozliczenie szpitala

Kto zapłaci za to manko
Jak już informowaliśmy na ostatnią sesję Rady Miejskiej burmistrz przedłożył uchwałę  zatwierdzającą przygotowane przez dyrektora szpitala  rozliczenie 
wyniku finansowego tej placówki sporządzone na koniec 2017 roku. Uchwała została przyjęta bez poważnej dyskusji mimo że rachunek wskazuje nie tyl-
ko na sporą stratę za 2017 rok (548 tys. zł)  ale także na poważny dług jednostki- 4,28 mln ogółem z czego wymagalne 1,82 mln zł. Są też pozycje rozlicze-
nia, które wymagałyby wyjaśnienia ponieważ być może sztucznie zaniżają realną stratę.

Już sam skrócony w tym roku 
przebieg procedury rozlicze-
nia szpitala (brak badania bilan-
su i uchwały Komisji Rewizyjnej 
Rady) musiał budzić zastrzeże-
nia. Dokumenty rozliczeniowe w 
postaci rachunku zysków i strat 
( w tym wypadku strat) oraz ze-
stawienia i zobowiązań prezen-
towaliśmy w DN tydzień temu. 
Nie poddawaliśmy wówczas obu 
dokumentów szczegółowej ana-
lizie ponieważ cyfry w nich za-
mieszczone dość jednoznacznie 
wskazywały , że sytuacja finanso-
wa szpitala jest niedobra i z roku 
na rok się pogarsza. Wymowa 
zawartych w tych rozliczeniach 
liczb była tym bardziej oczywi-
sta i niepokojąca dla fachowców. 
Po naszej publikacji jeden ze zna-
nych nowogardzkich księgowych 
zadzwonił do redakcji i zapo-
znał nas ze swoimi uwagami do 
prezentowanego w DN rozlicze-
nia szpitala. Radni nie powinni 
przyjmować takiego rozliczenia 

– mówił nasz ekspert – ponie-
waż jeśli zaakceptują rozliczenie 
w tym kształcie jak przedstawio-
ne na sesje Rady to istnieje duże 
prawdopodobieństwo, że wezmą 
odpowiedzialność za legitymizo-
wanie  działań  mogących  być 
naruszeniem chronionej usta-
wą dyscypliny budżetowej.  Nie-
stety radnych poza dwoma czyli 
przewodniczącym Rady Piotrem 
Słomskim i przewodniczącym 
Komisji Rewizyjnej Marcinem 
Nieradką wyraźnie nie intereso-
wało pogłębienie tematu szpital-
nych strat i długów i zasadniczo 
bez dyskusji przyjęli uchwałę (14 
„za”) kwitującą Lembasa za rok 
2014. Mimo, że nie wpłynęło to 
na rozstrzygnięcie w głosowaniu, 
wymienieni wyżej radni Słomski 
i Nieradka, próbowali pytać o 
wyjaśnienie choćby takich zasad-
niczych wątpliwości jakie poja-
wiają się przy analizie rozliczenia 
rocznego szpitala jak:

1. Dlaczego rachunek zysków i 

strat został sporządzony w wer-
sji skróconej, w której nie wy-
szczególniono jakie są wyniki 
poszczególnych jednostek i od-
działów szpitala w tym zwłaszcza 
jednostek zewnętrznych jak tzw. 
szpital w Resku i poszczególnych 
POZ-etów prowadzonych przez 
szpital.

2. Skąd się wzięła kwota 
729  606  złotych zmniejszają-
ca rachunkową stratę szpitala do 
ponad pół miliona, Czy nie jest 
to element kreatywnej księgowo-
ści służący ukryciu realnej stra-
ty, która z ta kwota wynosiłaby za 
rok 2017 prawie 1,3 mln.

3. Jaka jest struktura zadłuże-
nia, a zwłaszcza jak się rozkłada 
przekroczenie terminu płatności 
zobowiązań wymagalnych czy-
li ile z wymagalnej kwoty długu 
1,824 miliona są wymagalne po-
nad  miesiąc, jakie ponad 3 mie-
siące, jakie ponad pół roku i jakie 
od ponad roku

Szpital nowogardzki jest jed-

nostką samorządu gminnego 
- konsekwencją tego faktu jest 
to, że każde długi tej jednost-
ki będą w ostateczności pokry-
wane z majątku (kasy) gminne-
go czyli pokrywane przez no-
wogardzką społeczność gminną. 
Dlatego jest oczywiste, że finan-
se szpitala to nie jest „słodka ta-
jemnica” Lembasa - radnego SLD 
i żyrującego wszelkie jego poczy-
nania burmistrza- wiceszefa re-
gionalnego SLD. To sprawa nas 
wszystkich  ponieważ wszyscy za 
Lembasowe „zabawy” w szpita-

lu  będziemy bulić. Niestety wie-
lu  zamiast uruchomić myślenie 
(co znacznie ułatwiają problemy 
wyrażane obiektywnymi liczba-
mi) woli wierzyć Lembasowi na 
tzw. słowo. I ta wiara to rzeczywi-
sta patogeneza dalszego trwania 
zarządzania szpitalem w dotych-
czasowym kształcie. Pewnie też z 
tego powodu konstatacja, że jest 
źle przyjdzie gdy finanse szpitala 
będą już na całkowitym dnie. No 
cóż…  my w DN swoje robimy- 
pokazujemy jak jest.

ms  

Przewodniczący Rady Piotr Słomski artykułuje wątpliwości jakie budzi rozliczenie finansowe szpitala za 2017 rok

DZIAŁKOWCY OGRODU NR 3. 
UL. Zamkowa 

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego
 Juliusza Słowackiego w Nowogardzie 

apeluje do wszystkich użytkowników działek o wpłatę na 
budowę nowego rurociągu w kwocie 250 zł.

Zadanie inwestycyjne zostało przyjęte do realizacji przez 
Walne Zebranie w dniu 24.03.2018 r. uchwałą nr 11/2018 r.

Partycypacja w kosztach realizacji tego zadania przypada
 na każdego działkowca jak wyżej. 

OSTATECZNY TERMIN WPŁATY DO DNIA 12.06.2018 r. 
ZARZĄD ROD
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Trzecie podejście do wyboru szefa RXXI

Wystawili radnego Paśko ale pat trwa nadal...
Niepowodzeniem zakończyło się już trzecie posiedzenie dotyczące wyboru przewodniczącego Zarządu RXXI. Taki rezultat był do przewidzenia już na sa-
mym początku obrad, gdy na sali pojawiło się tylko 32 z 54 delegatów uprawnionych do głosowania. Do słabej frekwencji przyczynił się także burmistrz 
Roberta Czapla, który nie znalazł czasu, aby w Słajsinie wziąć udział w zebraniu. 

Przypomnijmy, serial dotyczący 
wyboru przewodniczącego Zarzą-
du RXXI pojawił się w momen-
cie gdy dotychczasowy szef związ-
ku Antonii Bielida, ogłosił swoją 
rezygnację. Pierwsze wybory na 
nowego przewodniczącego odby-
ły się 5 kwietnia br. Wystartowa-
li w nich: Ryszard Bulowski (reko-
mendowany przez zarząd) i Jolan-
ta Kamińska-Borak (straciła pra-
cę w momencie, gdy zgodziła się 
kandydować na przewodniczącą 
w kwietniu). W drugiej odsłonie, 
11 maja br. mieliśmy także dwóch 
kandydatów: ponownie Jolantę 
Kamińską – Borak oraz burmi-
strza Drawska Zbigniewa Ptaka. 

Zarówno za pierwszym, jak w i 
czasie drugiego posiedzenia, kan-
dydaci nie zdobyli wymaganej 
większości głosów (50 + 1 wszyst-
kich uprawnionych do głosowa-
nia) i wybory trzeba było ogłosić 
ponownie. Skutek jest tego taki, że 
dotychczasowy przewodniczący 
A. Bielida w dalszym ciągu spra-
wuje swój mandat.    

Kolejna szansa na wybór prze-
wodniczącego miała miejsce w 
poniedziałek, 3 czerwca. O tym, 
że sztuka wyboru szefa RXXI po 
raz kolejny będzie niezwykle trud-
na wiadomo było jeszcze przed 
oficjalnym rozpoczęciem obrad o 
godz. 11. Przewodniczący zgro-
madzenia Andrzej Szczygieł mu-
siał czekać aż17 minut na to, aby 
w końcu udało się zebrać quorum. 
Z Nowogardu na sali obrad obec-

ny był tylko jeden przedstawiciel 
– radny Andrzej Kania. Drugiego 
delegata w osobie burmistrza Ro-
berta Czapli zabrakło.  

Na sali obrad ostatecznie poja-
wiło się 33 delegatów. Pierwszym 
punktem było zgłoszenie kan-
dydatów na przewodniczącego 
RXXI.

Dla części delegatów, wywodzą-
cych się głównie z gmin nadmor-
skich, naturalnym kandydatem 
już kolejny raz została Jolanta Ka-
mińska – Borak. Doskonale zna-

na, gdyż o fotel przewodniczącej 
ubiegała się już trzeci raz. Pikante-
rii całej sprawie dodaje fakt, że jest 
byłą dyrektor Zakładu Gospodar-
ki Odpadami w Słajsinie. Zwol-
niona została przez szefostwo w 
momencie, gdy zgodziła się kan-
dydować na szefa Związku RXXI. 
Podobnie jak pierwsza kandyda-

tura, także drugi zgłoszony kan-
dydat nie jest osobą anonimową. 
Rafał Paśko, bo o nim mowa, jest 
pracownikiem RXXI od stycznia 
2009 roku, jednocześnie jest rad-
nym RM w Nowogardzie. 

Po zatwierdzeniu listy kandyda-
tów przewodniczący zarządził se-
sję pytań i odpowiedzi. Jak się bar-
dzo szybko okazało, ta część ze-
brania miała trwać najdłużej. Py-
tano nie tylko o kwalifikacje kan-
dydatów, wykształcenie, doświad-
czenie zawodowe, lecz także w 
jaki sposób wyobrażają sobie poli-
tykę kadrową związku. Przedmio-
tem dociekań była nawet przyna-
leżność partyjna kandydatów i czy 
w pewnym stopniu nie zachodzi 
konflikt interesów (Czy Rafał Paś-
ko mógłby jednocześnie sprawo-
wać funkcję radnego w Nowogar-
dzie oraz szefa RXXI?).  Pojawiło 
się kilka zarzutów kierowanych w 
stronę drugiej kandydatki.

- Jest to już trzecie podejście do 
kandydowania pani Jolanty Ka-
mińskiej - Borak. W mojej ocenie 
jest to próba wzniecenia pożaru, 
tym bardziej, że w niedługim cza-
sie już po wyborach samorządo-
wych odbędą się kolejne wybory do 
władz RXXI - mówił Piotr Hebda, 
burmistrz Dobrej koło Nowogar-
du. Temperatura gęstniała z mi-
nuty na minutę. W trakcie dysku-
sji pojawiły się też tematy bardziej 
kontrowersyjne. Mowa było o rze-
komym mobbingu, jaki miałaby 
się pojawić w zakładzie w Słajsi-

nie, gdy kierowała nim Jolanta Ka-
mińska – Borak. O sprawę zapytał 
delegat z Kamienia Pomorskiego 
radny Michał Moskiewicz. War-
to dodać, że jeszcze przed rozpo-
częciem obrad wśród delegatów 
kolportowany był list – anonim, 
w którym pod adresem kandydat-
ki formułowane były poważne za-
rzuty pod adresem kandydującej.

Sesja pytań i odpowiedzi trwa-
ła łącznie ponad 1,5 godziny. 
Po ukonstytuowaniu się komi-
sji skrutacyjnej przystąpiono do 
wyborów. W głosowaniu tajnym 
udział wzięło 32 delegatów. Na Jo-
lantę Kamieńską – Borak oddano 
tylko 13 głosów, co jest znacznie 
słabszym wynikiem od tego osią-
gniętego miesiąc wcześniej (wów-
czas było ich aż 25). Z kolei Ra-
fał Paśko uzyskał 18 głosów. W 
ostatecznym rozrachunku i tak 
nie wystarczyło to do wymaganej 

większości głosów (28) aby zostać 
przewodniczącym.  

Co dalej? Z wypowiedzi byłej 
pracownicy Zakładu RXXI moż-
na wnioskować, że nie będzie po 
raz kolejny ubiegać się o to stano-
wisko.

- Dziękuję za głosy i życzę Pań-
stwu powodzenia. W ostatnim cza-
sie podjęłam decyzję, że wchodzę w 
inny projekt – powiedziała na sa-
mym końcu Jolanta Kamińska – 
Borak.

Pewne jest też to, że kolejne 
Walne Delegatów odbędzie się we 
wtorek, 26 czerwca br o godz. 10. 
W tym, terminie zapowiadana jest 
sesja absolutoryjna. Ocenie pod-
legać będzie więc praca Zarządu 
w ostatni roku. Nie ulega wątpli-
wości, że także wówczas powróci 
temat wyborów stanowisko prze-
wodniczącego.

Red

Trzecie już z kolei głosowanie nie przyniosło rozstrzygnięcia

Kandydatura radnego Rafała Paśki po-
jawiła się po raz pierwszy

Tedy powinna przebiegać ścieżka wokół jeziora 

Wiatrołom padł na „nielubianą” drogę  
Na ważnej  drodze leży wiatrołom. I pewnie jeszcze sobie poleży bo droga nie jest lubiana przez lokalne władze.  

Na drogę  prowadzącą  od 
zakrętu do DPS na Smuży-
ny w kierunku Kościuszek po-
przez wiadukt nad  S-6  prze-
waliło się drzewo . Zdjęcie zro-
biliśmy w niedziele. Pozosta-
je mieć nadzieje ze admini-
strator tego terenu zadrzewio-
nego usunie wiatrołom w cią-
gu najbliższych dni.  Ta droga 
jest od lat zaniedbana , znisz-
czona podczas  budowy ob-
wodnicy przez ciężarówki,  nie 
jest remontowana przez  lokal-
ne władze.   Ten odcinek drogi  
nie cieszy się uznaniem władz 
mimo, że stanowi on doskona-
ły trakt spacerowy i do jazdy 
rowerami  i gdyby został  na-

prawiony (utwardzony) mógł-
by pełnić role uzupełniającego 
fragmentu realnie   ekologicz-
nego objazdu wokół jeziora -  
wszystko byłoby nieporówny-
walnie  tańsze i bardziej  przy-
jazne unikalnemu ekostemowi 
Sarniego Lasu aniżeli lansowa-
ny  przez urząd przebieg ścież-
ki  na tym odcinku tuż nad 
brzegiem jeziora w sąsiedztwie 
ostoi chronionej fauny.   Ale 
żeby to dost4rzec trzeba trochę 
wyobraźni i wiedzy a w tym 
mamy u nas poważny  deficyt-  
specjalizacja poszła w kierun-
ku ignoranckiego populizmu i  
beznadziejnej propagandy.  

sm
Wystarczy te drogę utwardzić a przejedzie tedy  nawet samochód 
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Ruszyła zabudowa ważnej urbanistycznie lokalizacji 

Zachowają unikalny drzewostan 
W tych dniach ruszyła zabudowa działki położonej przy ulicy 3 Maja  obok Kameny. Inwestor dołożył starań aby nie naruszyć nową  zabudową, rosnące-
go na tej  działce, unikalnego drzewostanu. 

Przypomnijmy, na działce 
obecnie zabudowywanej, znaj-
dował się przedwojenny jesz-
cze budynek byłego przed-
szkola. Obiekt ten uległ z po-
wodu długoletniego nieuży-
wania  i  zaniedbania  tak da-
leko posuniętemu zniszcze-
niu,  że musiał   zostać wybu-
rzony z powodów bezpieczeń-
stwa . Obecny inwestor zaku-
pił działkę w 2015 r  na prze-
targu, który ogłosiła gmina. 
Autorem projektu realizowa-
nej już tutaj zabudowy  jest 
Rafał Szpilkowski znany no-
wogardzki architekt,  który 
projektował  również np.   bar-
dzo ładny obiekt na ulicy  Ban-
kowej w którym znajduje się 
m.in. Przychodnia Praxis 2.   
Rozmowę z p.  Rafałem doty-
cząca szczegółów  lokalizacji  
budynku  na działce po byłym 
przedszkolu zaprezentujemy 
na łamach DN wkrótce.  Dzi-
siaj podajemy tylko ogólne in-
formacje dotyczące inwestycji 
i załączamy wizualizacje zabu-
dowy działki .

Temat inwestycji: Budowa bu-
dynku mieszkalno-usługowego

Inwestor: Magdalena Smól-
-Jachimowska i Krzysztof Jachi-

mowski
Projektant: arch. Rafał Szpilkowski
Powierzchnia zabudowy: 276 m2 
Powierzchnia użytkowa: 642 m2
W przyziemiu zaprojektowa-

ne zostały dwa lokale użytkowe. 

W jednym będzie miała swo-
ją siedzibę Przychodnia Wete-
rynaryjna Animal Vet prowa-
dzona przez inwestorów. Dru-
gi lokal usługowy przeznaczo-
ny jest na wynajem. Na pierw-

szym i drugim piętrze znaj-
dzie się łącznie 8 mieszkań 
o powierzchni od 40 do 55 
m2. Budynek odsunięty zo-
stał w głąb działki, aby w ża-
den sposób nie naruszyć pięk-

nego buku purpurowego sta-
nowiącego ozdobę ul. 3 Maja. 
Projekt budynku mieszkalno-
-usługowego autorstwa arch. 
Rafała Szpilkowskiego.

sm

Wizualizacja budynku przy ulicy 3 Maja, nowej siedziby kliniki weterynaryjnej ANIMAL VET

gmina wybrała wykonawcę 

Sprzątaniem zajmie się Furmańczyk 
Dopiero w czwartym przetargu gmina wyłoniła wykonawcę odpowiedzialnego za czystość na terenie miasta i gminy, zarówno latem jak i zimą- zadanie to 
będzie na zlecenie miasta wykonywać firma Jerzy Furmańczyk z Nowogardu. 

Jak już informowaliśmy, lo-
kalny przedsiębiorca zapropo-
nował, że może sprzątać mia-
sto, za kwotę 867,963,60 zł. Była 
to jedyna oferta. Przetarg od-
był się 18 maja. Choć gmina 

chciała przeznaczyć na to zada-
nie mniej, bo 750 tys. zł, tym ra-
zem już nie zdecydowano się na 
unieważnienie przetargu, tak jak 
to miało miejsce przy dwóch po-
zostałych postępowaniach. 

Firma JF, znana do tej pory 
ze świadczenia usług pogrze-
bowych  i zarządzaniem cmen-
tarzami, ma rozpocząć sprząta-
nie miasta od przyszłego ponie-
działku (11.06). Jej właściciel, Je-

rzy Furmańczyk, zapewnia, że 
firma poradzi sobie z tym nieła-
twym zadaniem. 

- Od 1991 zarządzamy cmen-
tarzem w Nowogardzie, co też 
wiąże się z utrzymaniem czy-
stości na jego terenie. Wcześniej 
zdarzało się nam również wyko-
nywać usługi odśnieżania, także 
mamy w tym zakresie doświad-
czenie. Czekamy już na dosta-
wę maszyn, w tym zamiatarek. 
Dzięki zleceniu z gminy zatrud-
nimy 4 nowych pracowników- 
mówi J. Furmańczyk.  

Przypomnijmy, że gmina już 
od początku marca próbowała 
znaleźć wykonawcę na sprząta-
nie miasta, po tym jak skończyła 
się umowa ze szczecińską spółką 
KZU Pomorze. 

Umowa z firmą JF ma zo-
stać podpisana na 30 miesię-
cy. Oprócz utrzymanie czysto-
ści porządku na terenie mia-

sta i gminy (zamiatanie, usuwa-
nie chwastów, opróżnianie koszy 
ulicznych), firma będzie też od-
powiedzialna za zimowe utrzy-
manie chodników i ulic należą-
cych do gminy- odśnieżanie, po-
sypywanie piaskiem. 

MS 

Pozostaje mieć nadzieję, że takie obrazki znikną z centrum miasta

Na 3 Maja tradycyjnie brudno
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Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

OgłOSzEnIA

Tel. 517 175 599

Pracuj z                       
jako Opiekunka Seniorów w Niemczech 

i zarób nawet 12 tysięcy w dwa miesiące. 
Bezpłatne kursy języka niemieckiego i gwarantowane zatrudnienie. 

Sygnały Czytelników 

Za „donosy” premia… 
Osoba zawodowo związana z nowogardzkim szpitalem  nadesłała do redakcji list opisujący w pewnych aspektach sytuację w naszym szpitalu.  Nasz 
informator prosi też o publiczne  postawienie pytań, których treść  podaje.  Również naszym zdaniem pytania te powinny być postawione  publicznie po-
nieważ  szpital jest gminny, a wiec nas  wszystkich i  jest to  jak dotychczas największa inwestycja sfinansowaną z gminnej kasy- ponad 20 milionów zło-
tych.  Oto wybrane fragmenty listu naszego Czytelnika, w których dokonaliśmy  tylko pewnych niezbędnych dla celów prasowych, poprawek szyku i stylu:   

W związku z artykułami doty-
czącymi nowogardzkiego szpita-
la chce zwrócić uwagę na pewne 
niepokojące okoliczności i pro-
szę także o postawienie dyrekcji i 
NFZ niektórych pytań: 

- Dyrektor ma coraz mniej do 
powiedzenia, a tak naprawdę nie-
udolnie rządzi jego zastępca. W 
szpitalu posiada on swoją grupę 
popleczników którzy za „dobre 
informacje” o innych dostają po 
około 1500 zł premii  bez podania 
przyczyny lub powiększenia wy-
konywanych obowiązków. 

-  jaki jest wynik finansowy na 
koniec maja, jaka strata, ponie-
waż ogólna strata będzie jesz-
cze większa w następnym roku, 
a będą mieć na to wpływ zmniej-
szony kontrakt z NFZ, ponieważ 
aktualny obowiązuje tylko do 
czerwca .  Od czerwca NFZ może 
zmniejszyć kontrakt ponieważ 
będzie brał pod uwagę rok 2016 
który był już gorszym pod wzglę-

dem wyrobionych punktów przez 
odziały.

- Proszę zapytać na jakich za-
sadach nastąpiło przekazanie 
POZ w Maszewie? Wszystko tam  
sprzęt, bazy danych, itd. było wła-
snością naszego szpitala i zosta-
ło oddane. Proszę spytać za ile? 
Sprzęt z POZ w Maszewie powi-
nien zasilić szpital w Nowogar-
dzie bo są u nas braki…. 

- Należy wyjaśnić różne kombi-
nacje z godzinami przyjęć np. po-
radni nefrologicznej, jest zgłoszo-
ny poniedziałek, wtorek i środa, a 
lekarz przyjeżdża i przyjmuje tyl-
ko w poniedziałki. Także szczegó-
ły dotyczące funkcjonowania le-
karza POZ w Dobrej. 

- Jak możemy być spokojni 
o przyszłość szpitala i naszych 
miejsc pracy skoro wielkość za-
dłużenia rośnie, choć NFZ dał 
przecież, w momencie wejścia 
do sieci, lepsze kontrakty (pod-
stawą były wykonania 2015). Jak 

wspomniałem realnym zagroże-
niem  jest, że od czerwcu 2018, te 
kontrakty będą mniejsze . Mimo 
oficjalnej straty ponad 500 tys. w 
2017 roku , to niektórzy pracow-
nicy dostali w tamtym roku pod-
wyżki. 

- Proszę o opublikowanie zesta-
wień  wykonanych ilości punktów 
za rok 2016,2017,2018 do maja, i  

porównać, bo to ma decydujący 
wpływ na wielkość kontraktu od 
czerwca.

- Proszę zapytać o pewne po-
sunięcia, (tu wymieniono rodzaje 
tych „zabiegów - nie ujawniamy 
ich ze względu na dobro szpita-
la). Tworzą one tak naprawdę fik-
cyjną rzeczywistość- prędzej czy 
później to się wyda . To jest moim 

zdaniem polityka, która ma bar-
dzo krótkie nogi i opieranie na 
niej przyszłości szpitala i zało-
gi jest nieodpowiedzialne. Opie-
ranie przyszłości na takiej poli-
tyce ma bardzo krótkie nogi …., 
ale w tym zakładzie pracy jest wie-
le problemów, o których ludzie z 
obawy o utratę pracy boją się mó-
wić.                                              red

Od wczoraj drożej za 
przekroczenie prędkości

nowogardzki Dom Kultury 

Konkurs na ekologiczny 
wianek sobótkowy! 

Stwórz piękny, ekologiczny 
wianek i przynieś go do nas 29 
czerwca 2018 r. podczas impre-
zy plenerowej „cudaWIANKI” 
(pl. Szarych Szeregów). Czerwiec 
to miesiąc ludowych tradycji, a 
my chcemy wciąż pobudzać kre-
atywność i zachęcać do poznawa-
nia tego, co wartościowe w kultu-

rze. Do udziału w konkursie za-
praszamy wszystkie pokolenia - 
może wziąć w nim udział każdy 
chętny, kto potrafi tworzyć z na-
turalnych materiałów.

Piknik rodzinny „cudaw-
WIANKI” to ludowe granie, jar-
mark cudów, staropolskie gry 
oraz jadło i napitki, a przede 
wszystkim święto folkloru i lu-
dowych tradycji. W tegorocznej 
edycji imprezy, tradycyjnie już, 
nie zabraknie barwnych wystę-
pów. Na scenie zaprezentują się 
zespoły z różnych stron świa-
ta, m.in. z Czech, Ukrainy i Nie-
miec, a także laureaci II Regio-
nalnego Konkursu Piosenki Lu-
dowej. Wstęp wolny

Caritas informuje 

Dziś i jutro wydawka żywności 
Parafialny Zespół Caritas przy parafii pw. WNMP w Nowogardzie in-

formuje, że dziś tj. 5 czerwca (wtorek) i jutro tj. 6 czerwca środa, w godz. 
14.00-16.00 odbędzie się dystrybucja żywności unijnej. We wtorek po 
odbiór darów zapraszamy osoby o numerze od 1 o 100, a w środę – od 
101 do końca listy. Zapraszamy!

PZC Caritas
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Firma zatrudni 
Panie 

do sprzątania. 
601 544 530 

 
  
 
 
 

 

    

    
Hjort Knudsen Polen Sp. z o.o. jest duńską �rmą, 

zatrudniającą  ponad 1000  pracowników, 
produkującą i eksportującą skórzane meble tapicerowane. 

 www.hkmeble.pl

 
 

        W związku z dynamicznym rozwojem �rma zatrudni  

 TAPICERA  (PRZYUCZENIE)
PRACOWNIK PRODUKCJI

STOLARZ 
OBSŁUGA KOMPUTERA

 
 

            Miejsce pracy: Nowogard  
Zapewniamy:   
•  stabilne warunki zatrudnienia 
•  wynagrodzenie proporcjonalne do osiąganych wyników  

 
 Osoby zainteresowane proszone  są o wysłanie CV na adres:  
         ul. Zamkowa 7b , 72-200 Nowogard 
          lub e-mail: dawid.bohn@hjortknudsen.pl  
           Kontakt telefoniczny : 663 949 485 

 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami
Prosimy o dopisanie następujacej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbednych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie 
z ustawa z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.)”.

Uwaga Dzieci
 
Zarząd Koła PZW „Tęczak” w Nowogardzie orga-

nizuje z okazji Waszego święta zawody wędkarskie 
dla dzieci i młodzieży do lat 14, które odbędą się na 
jeziorze Nowogardzkim dn. 10.06.2018 r. Zapisy od 
godz. 8.00 do 8.30. Prosimy o zabranie ze sobą siatek 
na ryby. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody, 
do zobaczenia nad wodą.

 z wędkarskim pozdrowieniem
Zarząd Koła PZW „Tęczak” 

Zbiór truskawki
 deserowej 
Dąbrowa. 

502 616 240

Szkoła Muzyczna I st. w Goleniowie
 filia w Nowogardzie ogłasza nabór na rok 

szkolny 2018/2019 do klasy pierwszej. Ba-
danie przydatności kandydatów 

odbędzie się 12 czerwca 2018r. (wtorek)
 o godz. 16.00 (Plac Wolności 9, tel. 501 

596 129 ) Serdecznie zapraszamy.

Poszukuje osób do 
pracy przy produkcji 

okien, Firma Joga. 
695 100 700

Szukam przyjaciółki 
na żonę od lat 60-65 
z terenu Nowogardu. 

Tel. 887 30 10 36 

Burmistrz pomógł? 

Wyjątkowo obfity wzrost Barszczu 
Barszcz Sosnowskiego upatrzył sobie głównie okolice Długołęki już wiele lat temu. Jednak 
wzrost tego groźnego chwastu w tym roku jest wyjątkowo okazały... czyżby pomogła w tym 
wzroście ubiegłoroczna akcja ogłoszona przez UM w Nowogardzie jako Chemiczna Likwi-
dacja Barszczu Sosnowskiego? 

Co to jest
 Barszcz Sosnowskiego 

Barszcz Sosnowskiego – roślina 
pochodzi z rejonu Kaukazu , skąd 
została przeniesiona do środko-
wej i wschodniej części Europy. W 
XX wieku Barszcz Sosnowskiego 
wprowadzano do uprawy w róż-
nych krajach bloku wschodniego, 
jako roślina pastewna . Skarmiano 
nią bydło. Okazało się, ze roślina 
jest niezwykle uciążliwa, a co gor-
sza zagraża życiu zwierząt i ludzi. 
Niestety, mimo iż od ponad 30 lat 
roślina nie jest uprawiana, nadal 
się rozprzestrzenia, a na jej zwal-
czanie wydaje się dziesiątki tysię-
cy złotych rocznie, szczególnie w 
Zachodniej Polsce, gdzie wystę-
puje jej najwięcej. Nadal zdarza-
ją się przypadki poparzenia skó-
ry po kontakcie z Barszczem So-
snowskiego. 

W naszej gminie barszcz
 rośnie od lat i nie ima się go 

żadne zło… 
W naszej gminie główne skupi-

ska BS znajdują się w okolicy Dłu-
gołęki i Krasnołęki ale pojedyncze 
rośliny można spotkać w wielu in-
nych miejscach np. w ubiegłym 
roku okazałe barszcze rosły sobie 
przy drodze prowadzącej ze zjaz-
du na obwodnice w Olchowie do 
Nowogardu. Gmina Nowogard w 
latach 2016 do 2018 podejmowa-
ła działania, które sama nazywała 
likwidacją (w 2017 roku likwida-
cją chemiczną) Barszczu Sosnow-
skiego na terenie gminy Nowo-
gard . Każda taka akcja uzyskiwa-
ła szczególna oprawę retoryczną - 
barszcz powinien sam zniknąć „ze 
strachu” pod wpływem słów opi-
sujących zaangażowanie w walkę 
z nim burmistrza Nowogardu. I 
tak w 2017 roku latem pisano:  

- burmistrz w dbałości o bezpie-

czeństwo i zdrowie naszych miesz-
kańców, zlecił przeprowadzenie 
zabiegów agrotechnicznych, mają-
cych na celu likwidację skupisk tej 
bardzo niebezpiecznej rośliny. Pro-
cesem chemicznym likwidacji sku-
pisk Barszczu objęto teren blisko 
3 ha powierzchni działek, przede 
wszystkim na terenach należą-
cych do gminy oraz sąsiadujących 
z nimi.

W tym roku, wzorem dwu po-
przednich lat ogłoszono w UM 
w kwietniu przetarg na prze-
prowadzenie zabiegów niszcze-
nia groźnej rośliny- odpryski na-
leży dokonać dwukrotnie – czy-
tamy w ogłoszeniu- jeden do 15 
maja drugi do 31 sierpnia… Prze-
targ rozstrzygnięto wykonawcą 
została firma PRO- NATURA Z 
Gorzowa Wielkopolskiego, któ-
ra zaooferowała wykonanie zada-
nia za kwotę 2 632 zł za hektar i 
która ostatecznie ma dokonać 3 
oprysków . Już wykonała jeden z 
zabiegów. Co sobie BS robi z tego 
działania pokazują wykonane 
wczoraj zdjęcia- barszcz rośnie 
aż miło!. Tak jak wszystkie do-
tychczasowe akcje tak i tegorocz-
na nie przynoszą rezultatu, a ob-
fity wzrost barszczu w aktualnym 
sezonie wegetacyjnym świadczy 
o tym, że być może zabiegi te pa-
radoksalnie pomogły roślinie w 
przetrwaniu. Powodują taki efekt 
m. in. terminy jakie UM  stosu-
je w walce z BS- nie są one wła-
ściwe dla skutecznego niszczenia 
rośliny. Już w trakcie akcji w 2017 
roku DN wykazał jakie błędy są 
w tym temacie u nas stale popeł-
nianie. A fachowiec posiadają-
cy udowodnione sukcesy w wal-
ce z BS jest tuż obok w sąsiedniej 
gminie Jest nim pracownik w UG 
Osina p Bogusław Głódź. Oto co 

powiedział DN na temat zasad 
zwalczania barszczu .

Trzeba atakować system 
korzeniowy…

 Barszcz Sosnowskiego jest bar-
dzo odporną rośliną. Po jednym 
oprysku z pewnością nie uda się 
go zlikwidować, jedynie w ja-
kimś stopniu ograniczyć – mówi 
B. Grodź zwalczający w Osi-
nie barszcz od dekady – A jeże-
li ten oprysk przeprowadzono póź-
ną wiosną, to możemy być pewni, 
że on w żaden sposób nie pomoże. 
Tego typu opryski chemiczne naj-
lepiej jest wykonywać, kiedy rośli-
na dopiero wschodzi lub jest bar-
dzo mała. Kiedy osiągnie już spore 
rozmiary, oprysk taki jej nie znisz-
czy - Barszcz Sosnowskiego wte-
dy poskręca się, lekko wysuszy, 
ale jego mocny system korzenio-
wy będzie dalej żył i jeszcze bar-
dziej się umocni. Roślina wypuści 
nowe pędy, a nawet kwiatostany, 
których też będzie więcej niż zwy-
kle - opowiada B. Grodź. Na jed-
nym kwiatostanie znajduje się kil-
kanaście tysięcy nasion, które na-
wet i po 5 latach mogą wykiełko-
wać - Nie należy dopuścić do po-
jawienia się takich kwiatostanów. 
Wówczas żaden oprysk nie pomo-
że, a nasza walka będzie przypo-
minała tę z wiatrakami - dodaje 
urzędnik. 

Na terenie gminy Osina są miej-
sca, gdzie już udało się roślinę zli-
kwidować, lub bardzo mocno ogra-
niczyć. Chociażby w miejscowo-
ści Węgorzyce, gdzie jeszcze do nie-
dawna spomiędzy roślin trudno 
było dostrzec budynki – Niestety są 
jeszcze miejsca, gdzie Barszcz So-
snowskiego się pojawia. Jednak sta-
ramy się nie dopuścić do większej 
ekspansji tej rośliny. Pierwsze opry-
ski chemiczne prowadzimy bardzo 
wczesną wiosną, a drugie pod ko-
niec sierpnia. W międzyczasie ści-
namy też kwiatostany, aby rośli-
na nie mogła wytworzyć nasion - 
podsumowuje Bogusław Grodź.

Czy nie lepiej posłuchać tych 
co się znają?

Pytanie oczywiście retorycz-
ne ale nie w gminie Nowogard tu 
zawsze każdy temat jest załatwia-
ny od d..y strony. A to dlatego, że 
nie chodzi o to co należy zrobić 
zgodnie ze sztuką ale o to kto to 
robi - burmistrz robi w trosce o 
zdrowie mieszkańców i tyle po-
winno nam wystarczyć. Barszcz 
może być spokojny burmistrz za-
dba także o jego zdrowie.  

sm

Barsz Sosnowskiego pod Długołęką nie reaguje na żadne opryski i rośnie bardzo 
obficie
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„Szuwary 2018”

Przegląd Piosenki 
Żeglarskiej
9 czerwca 2018 r. na Plaży Miejskiej w Nowogardzie odbę-
dzie się Przegląd Piosenki Żeglarskiej „Szuwary 2018”.

Podczas imprezy wybrzmią 
szanty i piosenki „wodniaków”, 
prezentacje rozpoczną się o godz. 
16.00, a po występach będzie czas 
na wspólne rozmowy przy ogni-

sku. Karta zgłoszenia, szczegóło-
wy program oraz regulamin do-
stępne są nastronie organizatora – 
Klubu Żeglarskiego „Knaga”.(mk)

Konkurs recytatorski

Kolejne sukcesy licealistów, czyli 
Szprotki, Wieloryby i Miłość
Jeden ze słonecznych majowych weekendów upłynął dla niektórych uczniów II Liceum 
Ogólnokształcącego pod znakiem pięknego słowa i trzech kardynalnych cnót.

 XIV Spotkania ze Sztuką Sło-
wa Wiara – Nadzieja – Miłość –w 
roku 100 - lecia odzyskania nie-
podległości i w roku Zbigniewa 
Herberta to konkurs recytator-
ski, który odbywał się w dniach 
18 – 20 maja w Szczecińskim In-
kubatorze Kultury i w Sali Teatral-
nej Akademii Sztuki w Szczecinie. 
Organizatorem było Studio Te-

atr i Civitas Christiana. Otwar-
ty charakter spotkania sprawia, że 
w konkursowe szranki stają recy-
tatorzy z całego kraju i z różnym 
recytatorskim doświadczeniem. 
Kategoria Szprotek to nowicju-
sze na polu recytacji, zaś Wielo-
ryby to osoby mające recytator-
skie doświadczenie i sukcesy na 
skalę ogólnopolską. Sama przy-

należność do tej kategorii jest już 
dużym wyróżnieniem. Prezen-
tacje oceniane są przez specjali-
stów zajmujących się teatrem, sło-
wem, kulturą języka i świadomo-
ścią sceniczną. Nowogardzcy lice-
aliści pięknie zaprezentowali się 
na konkursie, zdobywając kolejne 
laury. W kategorii Szprotek wy-
różnienie zdobyła Maria Korszeń 
(kl. Ic), do kategorii Wielorybów 
zakwalifikowano Jakuba Kazubę 
(kl. IIa) i Wiktorię Pawłowską (kl. 
Ic), która również została wyróż-
niona. Trzecią nagrodę w konkur-
sie zdobył Wieloryb – absolwent 
II LO , student Michał Andrysiak.

XIV Spotkania ze Sztuką Sło-
wa to około 25 godzin słucha-
nia i mówienia pięknej literatury. 
I niezmierzalny czas literacko-te-
atralno-kulturowego wychowa-
nia. Wypada pogratulować tym, 
dla których piękno słowa stanowi 
niepodważalną wartość.

inf własna
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Dzień Dziecka 

„Czerwony Kapturek”   
w Zielonym Przedszkolu 
Początek czerwca, to czas wyjątkowo lubiany przez wszystkie dzieci. Również przedszkola-
ki z Zielonego Przedszkola  czekały na ten dzień. W tym roku, było inaczej niż dotychczas, 
bo to nie panie przedszkolaków wcieliły się w różne postacie, lecz ich prywatni rodzice. Za-
skoczenie było ogromne, a uśmiechy i radość dzieci jeszcze większe. W tym roku to rodzice 
– dzieciom przygotowali niespodziankę w postaci przedstawienia pt. Czerwony Kapturek.

Dzieci z zaciekawieniem i wiel-
ką radością oglądały przedstawie-
nie i próbowały odgadnąć,

w jaką rolę wcieliły się ich ro-
dzice.  Na zakończenie przedsta-
wienia usłyszeć można było hucz-
ne brawa, a następnie  wszyscy 
mogli z radością świętować  swój 
dzień -Dzień Dziecka

 na zorganizowanej przez  nas 
zabawie. W tym dniu zamiast  
codziennych zajęć dydaktycz-
nych  zaproponowaliśmy naszym  
Przedszkolakom liczne gry  i za-
bawy.

 Każdy przedszkolak   wie, że jest 
kimś ważnym  oraz wyjątkowym i 
dlatego z  ogromnym uśmiechem 
na twarzy  mógł ze wszystkimi 
świętować  1 czerwca. Bo dziecko 
jest  chodzącym cudem, wyjątko-
wym  i niezastąpionym…

Serdeczne podziękowania skła-
damy rodzicom, którzy wzię-
li udział w tym dla dzieci wiel-

kim dniu. Wielkie brawa!. Dzię-
kujemy.

  Agnieszka Zając

O ekologii w SOSW W nowogardzie 

Konkurs, który integruje
Interesujące wydarzenie o charakterze integracyjnym miało miejsce w maju  w SOSW W 
Nowogardzie.  

Wodo, nie masz ani smaku,  ani 
koloru, ani zapachu,

nie można ciebie opisać, pije się 
ciebie nie znając ciebie.

Nie jesteś niezbędna do życia; je-
steś samym życiem".

  A. Saint – Exupery
Dnia 8 maja 2018 roku w Specjal-

nym Ośrodku Szkolno-Wychowaw-
czym odbyło się IX Biennale Wie-
dzy Ekologicznej dla szkół z gmi-
ny Nowogard pod hasłem „Woda 
źródłem życia”. Biennale od wie-
lu lat towarzyszy Ogólnopolskiemu 
i Międzynarodowemu Festiwalowi 
Filmów Ekologicznych im. Macieja 
Łukowskiego „EKOFILM”.  Organi-
zatorami wydarzenia jest Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy i 
Stowarzyszenie „NASZE SZANSE” 
z Nowogardu.

Głównym celem przedsięwzięcia 
było integrowanie dzieci niepełno-
sprawnych z dziećmi ze szkół ma-
sowych, rozwijanie wrażliwości na 
piękno przyrody oraz kształtowa-
nie postaw proekologicznych. W 
tym roku naszą placówkę odwiedzi-
li uczniowie wraz z opiekunami ze: 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowo-
gardzie, Szkoły Podstawowej nr 3 w 

Nowogardzie, Szkoły Podstawowej 
w Długołęce oraz Szkoły Podstawo-
wej w Żabowie.

Pani dyrektor Joanna Wardziń-
ska przywitała wszystkich gości i 
uczestników, życząc powodzenia w 
zmaganiach konkursowych, a na-
sze uczennice pięknie zaśpiewały 
piosenkę ekologiczną pt.: “Mamo, 
Tato wolę wodę”. Następnie głos za-
brali przedstawiciele Samorządu 
Uczniowskiego, którzy w kilku sło-
wach przypomnieli wszystkim, jak 
ważną rolę pełni woda w naszym 
życiu oraz wyjaśnili, w jaki sposób 
odbywać się będą zmagania uczest-
ników. Konkursy zostały podzielo-
ne na dwie części - część wiedzo-
wą, która odbywała się w świetlicy 
internackiej oraz sprawnościową na 
boisku szkolnym. Uczestnicy star-
towali w dwóch kategoriach wieko-
wych: klasy 1-3 oraz klasy 4-5 SP.

Zadania konkursowe zostały 
przygotowane w oparciu o treści za-
warte w podstawie programowej dla 
danego etapu edukacyjnego. Wal-
ka o punkty była bardzo zacięta, ale 
odbywała się w przyjaznej atmosfe-
rze. Po zakończonej części konkur-
sowej, wszyscy ponownie spotkali 

się na holu szkolnym w celu pozna-
nia wyników. Oczekiwanie na in-
formacje o zwycięskich drużynach 
umilił wszystkim wspaniały występ 
naszej grupy tanecznej, która otrzy-
mała gromkie brawa. W końcu nad-
szedł czas ogłoszenia wyników, wrę-
czenia dyplomów i nagród. Każ-
da drużyna otrzymała torbę pełną 
niespodzianek ekologicznych. Ko-
rzystając z pięknej pogody wszyscy 
udali się na zewnątrz, gdzie czekała 
na nas grochówka i lody.

Wyniki konkursów:
Klasy 1 - 3:
I miejsce - Szkoła Podstawowa nr 2 

w Nowogardzie
II miejsce - Szkoła Podstawowa nr 

3 w Nowogardzie
III miejsce - Szkoła Podstawowa w 

Długołęce
IV miejsce - Szkoła Podstawowa w 

Żabowie
V miejsce - SOSW w Nowogardzie
Klasy 4 - 5:
I miejsce - Szkoła Podstawowa 

nr 3 w Nowogardzie
II miejsce - Szkoła Podstawowa 

nr 2 w Nowogardzie
III miejsce - Szkoła Podstawowa 

w Długołęce

IV miejsce - Szkoła Podstawo-
wa w Żabowie

V miejsce - SOSW w Nowogardzie
Dziękujemy wszystkim za przy-

bycie, za wspólną zabawę i miłe 
chwile spędzone razem.

Serdeczne podziękowania za 
wsparcie imprezy składamy:

Wojewódzkiemu Funduszowi 
Ochrony Środowiska i Gospodar-

ki Wodnej ze Szczecina.
firmie „Lodos” sp. z o.o.
Celowemu Związkowi Gmin R-

-XXI w Słajsinie.
Stowarzyszeniu „NASZE 

SZANSE z Nowogardu,
panu Szymonowi Różańskiemu,
panu Kazimierzowi Ziembie,
Wodociągom Zachodniopo-

morskim Sp. z o.o. w Goleniowie.
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Czy to przyducha ?

Śnięte ryby w jeziorze 
Podobnie jak już bywało  w ubiegłych latach tak i w tych dniach  na brzegach  jeziora zauważono śnięte ryby. 

2 Lata temu  prawdopodob-
nie letnia przyducha pozbawi-
ła życia wiele ryb w nowogardz-
kim jeziorze. Piszemy prawdopo-
dobnie ponieważ oczywiście nikt 
u nas nie zbadał przyczyn tamte-
go śnięcia  więc tak do końca nie 

wiadomo czy niedobór tlenu (czy-
li przyducha) czy też inny powód 
był przyczyną śmierci ryb.  Obec-
nie śnięte ryby zauważono w nie-
dzielę podczas zawodów wędkar-
skich dla dzieci w okolicy miej-
skiej plaży. Nasze zdjęcia śnię-

tych ryb wykonano koło fontan-
ny i w okolicy restauracji Neptun. 
Czym jest  przyducha i jakie są  jej  
przyczyny? Przyducha to  znaczne 
zmniejszenie ilości tlenu rozpusz-
czonego w wodzie.  Może prowa-
dzić nawet do masowego wymie-
rania zamieszkujących zbiorni-
ki wodne organizmów korzystają-
cych z tlenu.  Ilość  tlenu w wodzie 
zależna jest  m. in.  od: 1.   Tem-
peratury- im wyższa temperatu-
ra, tym mniejsza zawartość tlenu 
w wodzie. 2. zużycie  tlenu  może 
być różnorakie w zależności od 
liczby i gatunków ryb- niewłaści-
wa  aeracja czyli  liczba i rodzaj 
ryb oraz liczba roślin w zbiorniku 
mogą być przyczyną występowa-
nia przyduchy. 3.  Deficyt tlenowy  
może występować również w cza-
sie eutrofizacji, sztucznego nawo-
żenia, dokarmiania,  zanieczysz-
czania  zbiornika.  Innym rodza-
jem przyczyn są te, które utrud-

niają  dopływ światła do dennych 
roślin wodnych czym uniemożli-
wiają  fotosyntezę czyli produkcję 
tlenu przez rośliny wodne. Zjawi-
sko przyduchy występuje również 
w przypadku wiosennego lub je-
siennego  zakwitu wody. Czy śnię-

te ryby  pojawiły się w nowogardz-
kim jeziorze  w wyniku przyduchy 
i jeśli tak to co ją  spowodowało?- 
na te pytania powinien dać odpo-
wiedź odpowiedzialny za miejski 
akwen.  

ms

... a ta koło Neptuna

100 lecie Odzyskania niepodległości

Wydali kartę pocztową
Karta Pocztowa z Okazji 100 – lecia Odzyskania Niepodległości 1918-2018 zaprojektowana i wydana przez profesora Historii prezesa PTN oddział Szcze-
cin pana Franciszka Łuczko 

Awers pocztówki: herb Polski 
1919-27, Mapa Polski 1918-39 i 
mapa współczesna oraz cytat „Oj-
czyznę Wolną Pobłogosław Pa-
nie..”

Rewers widokówki: obraz Jana 
Matejki Chrzest Polski- 966 r oraz 
medale Gen. Broni Tadeusz Jor-
dan Rozwadowski (1866-1928), 
mąż stanu i premier Wincen-
ty Witos (1874-1945) i medal na 
Polu Chwały za Cud nad Wisłą

Koło Numizmatyczne oraz klub 
Kolekcjonera Nowogard

Jak brudno to nie cudno
Jak brudno to nie cudno.  To,  że 

jest w mieście brudno to każdy wi-
dzi. Być może wkrótce skończy się 
ten smród i brud ponieważ dzi-
siaj ogłoszono wyłonienie wresz-
cie w 3 przetargu  firmy sprząta-
jącej. Niezależnie jednakże od sta-
nu  realnego czystości czy raczej 
brudu  na stronie miejskiej nadal  
mantra czyli ustawiczne powta-
rzanie zwrotu:  trwa porządkowa-
nie naszej gminy. Ci porządkują-
cy nie dotarli jak dotąd do kosza 
ustawionego  przy  drodze do DPS  
za harcówką-tydzień temu był peł-
ny w niedzielę jeszcze pełniejszy.      

red Przy drodze do DPS taki obrazek

Śnięta ryba obok fontanny...
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Juniorzy z nowogardu rozgromieni w gryfinie

Trener nie ma kim grać...
W sobotę (2 czerwca), juniorzy Pomorzanina Nowogard pojechali do lidera z Gryfina, aby powalczyć o korzystny wynik. Okazało się jednak, że Energetyk 
jest w tym sezonie wystarczająco mocny, aby pewnie pokonać osłabiony zespół z Nowogardu. Gospodarze wygrali 7:0, a trenerowi juniorów z Nowogardu 
pozostało zastanawiać się, jakby ten sezon wyglądał, gdyby trzon zespołu nie trafił do seniorskiej drużyny... 

Energetyk Gryfino - Pomorzanin Nowogard  7:0 (2:0)
Skład: Jakub Tandecki - Paweł Zając, Jakub Mościński, Radosław Masalski, Mateusz Wojtyniak - Adrian Zając, Natan Jeremicz, Kacper Torzewski 
(Tobiasz Kucharczyk), Dawid Druciarek - Jakub Jarecki, Michał Jutkiewicz (c).  

I Liga Okręgowa Junior Starszy gr. Szczecin 2017/2018
26. kolejka:
Kluczevia Stargard - Światowid Łobez  1:5
Unia Dolice - Mewa Resko   0:1
Energetyk Gryfino - Pomorzanin Nowogard 7:0

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Energetyk Gryfino 22 56 110 23 18 2 2
2 Światowid 63 Łobez 22 50 69 19 15 5 2
3 Kluczevia Stargard 22 32 51 45 9 5 8
4 Pomorzanin Nowogard 22 27 42 60 9 3 11
5 Unia Dolice 23 22 50 79 5 7 11
6 Mewa Resko 21 20 33 54 5 5 11
7 Biali Sądów 22 8 20 95 1 5 16

Juniorzy Pomorzanina, po-
dobnie jak drużyna seniorów 
walcząca w Gryficach, do Gryfi-
na wybrali się jedynie w 12-oso-
bowym składzie. Poza wyjściową 
jedenastką trener Paweł Błasz-
czyk do dyspozycji miał jeszcze 
tylko trampkarza - Tobiasza Ku-
charczyka. Jeszcze do przerwy 
gra nowogardzian nie wyglądała 
najgorzej. Co prawda Energetyk 
uzyskał dwubramkowe prowa-
dzenie, najpierw strzelając gola 
po sytuacji sam na sam, a na-
stępnie wykorzystując rzut kar-
ny, który nie do końca powinien 
być słusznie przyznany. Zresz-
tą po zmianie stron można by 
było się „przyczepić” do innych 

sytuacji, w których sędzia gwiz-
dał pod gospodarzy. Pomorza-
nin stracił jeszcze pięć goli i za-
liczył bardzo sromotną poraż-
kę 7:0. Trudno jednak obwi-

niać młodych piłkarzy z Nowo-
gardu za wszelkie niepowodze-
nia. Prawdą jest, że przed pierw-
szym ligowym meczem drużyna 
juniorów posiadała skład, który 
mógł gwarantować walkę o zwy-
cięstwo w lidze w tym sezonie. 
Z czasem jednak najlepsi piłka-
rze zasilali drużynę seniorów, w 
której co rusz brakowało ludzi 
do gry. Efektem takiej polityki 
klubu jest wynik uzyskany przez 
młody zespół z Nowogardu, za-
ledwie 4. miejsce i 27 punktów, 
czyli o 29 oczek mniej niż lide-
rzy... W Gryfinie pomimo wy-
sokiego wyniku na uwagę zasłu-
guje występ bramkarza Jakuba 
Tandeckiego. Golkiper z Nowo-

Trener Paweł Błaszczyk ma prawo 
mieć żal do władz klubu o to, że skład 
jego zespołu został rozbity w trakcie 
sezonu po to, aby łatać braki kadrowe 
w seniorach

gardu popisał się kilkoma świet-
nymi interwencjami i uchronił 
swój zespół od „dwucyfrówki”. 

Przy artykule publikujemy kom-
plet wyników i aktualną tabelę. 

KR

Klasa Okręgowa gr. Szczecin Płn. 2017/2018
28. kolejka:
Sparta Gryfice – Pomorzanin Nowogard 5:2
Mewa Resko – Światowid Łobez  1:2
Promień Mosty – Błękitni Trzygłów 1:5
Masovia Maszewo – KP Przecław  4:0
Orzeł Łożnica – Iskierka Szczecin  3:1
Polonia Płoty – Ehrle Dobra Szczecińska 4:3
Jantar Dziwnów – Ina Ińsko  0:1
Odrzanka Radziszewo – Sarmata Dobra 1:1

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Światowid 63 Łobez 28 61 65 24 18 7 3
2 Iskierka Szczecin 28 61 72 24 19 4 5
3 Pomorzanin Nowogard 28 50 65 43 15 5 8
4 Błękitni Trzygłów 28 50 69 46 45 5 8
5 Polonia Płoty 28 47 58 34 13 8 7
6 Sparta Gryfice 28 46 70 43 14 4 10
7 Mewa Resko 28 45 50 36 13 6 9
8 Jantar Dziwnów 28 42 68 52 12 6 10
9 Ehrle Dobra Szczecińska 28 38 51 59 11 5 12
10 Ina Ińsko 28 37 59 61 11 4 13
11 Masovia Maszewo 28 35 45 58 10 5 13
12 KP Przecław 28 34 55 68 9 7 12
13 Orzeł Łożnica 28 28 31 63 8 4 16
14 Promień Mosty 28 21 42 73 6 3 19
15 Odrzanka Radziszewo 28 18 23 76 4 6 18
16 Sarmata Dobra 28 17 35 98 4 5 19

Sparta przerywa serię zwycięstw Pomorzanina

Dotkliwa porażka w Gryficach
W sobotę (2 czerwca), o godzinie 11:00, na stadionie w Gryficach piłkarze Pomorzanina rywalizowali z tamtejszą Spartą. osłabiony Pomorzanin doznał 
wysokiej porażki, tym samym gryficzanie przerwali serie zwycięstw podopiecznych Zbigniewa Gumiennego. Pomorzanin utrzymał się na 3. miejscu w li-
gowej tabeli, jednak z nowogardzianami punktami zrównali się piłkarze Błękitnych Trzygłów. 

Sparta Gryfice - Pomorzanin Nowogard 5:2 (2:1)
Gole: Kacper Kozioł (32’), Kamil Lewandowski (83’)
Skład: Michał Piątkowski - Marcin Skórniewski (c), Michał Komenda, Paweł Królik, Natan Wnuczyński - Gracjan Wnuczyński, Maciej Grzejszczak, Kacper Litwin, 

Kacper Kozioł, Dominik Wawrzyniak - Kamil Lewandowski. 

Jak informowaliśmy przed spo-
tkaniem, wczesna godzina roz-
grywania meczu sprawiła, że no-
wogardzianie mieli problem z ka-
drą meczową. Poza pierwszą je-
denastką, do Gryfic pojechał jesz-
cze tylko Mateusz Toruński. Po-
morzanin mógł jako pierwszy ob-
jąć prowadzenie. W 13. minucie 
po długim rajdzie Kamil Lewan-
dowski wpadł w pole karne i ude-
rzył na bramkę gospodarzy. Nie-
stety jego strzał zatrzymał się na 
spojeniu słupka z poprzeczką. W 
21. minucie Michał Piątkowski 
musiał wyjmować piłkę z siatki. 

Golkiper z Nowogardu nie miał 
szans przy strzale tuż przy słupku 
z około 12 metrów. W 25. minu-
cie zrobiło się już 2:0. Tym razem 
po rzucie rożnym piłkarz miej-
scowych strzałem głową skiero-
wał piłkę do bramki. W 32. minu-
cie nowogardzianie strzelili gola 
kontaktowego. Sędzia podykto-
wał rzut wolny z około 20 metrów, 
z lewej strony pola karnego. Fut-
bolówkę ustawił sobie młody na-
pastnik Pomorzanina Kacper Ko-
zioł, który ładnym bezpośrednim 
uderzeniem pokonał golkipera 
gospodarzy. Po zmianie stron Po-
morzanin stracił dwa bliźniacze 
gole. Najpierw w 58. minucie pił-
ka trafiła w pole karne Pomorza-
nina, gdzie Paweł Królik był fau-
lowany przez zawodnika z Gry-
fic. Sędzia jednak puścił grę i pił-
karz Sparty nie dał szans Micha-
łowi Piątkowskiemu. W 73. mi-
nucie tym razem w polu karnym 
faulowany był Marcin Skórniew-
ski, jednak ponownie sędzia nie 
dopatrzył się przewinienia. Go-
spodarze skorzystali z tej okazji, 
a napastnik Sparty nie zawiódł w 
sytuacji sam na sam i zrobiło się 

4:1. W 75. minucie było już 5:1 dla 
gospodarzy, po dośrodkowaniu w 
pole karne strzelając z najbliższej 
odległości piłkarz miejscowych 
nie dał szans na obronę Micha-
łowi Piątkowskiemu. W 80. mi-
nucie Marcin Skórniewski obej-
rzał drugą żółtą kartkę (pierwszą 
otrzymał tuż przed przerwą), a w 
konsekwencji czerwoną i musiał 
opuścić plac gry. Wskutek kartek 
obrońca z Nowogardu nie będzie 
mógł zagrać za tydzień w ostat-
nim ligowym meczu przed własną 
publicznością. W 83. minucie no-
wogardzianie zdołali strzelić dru-
giego gola. W sytuacji sam na sam 
Kamil Lewandowski minął bram-
karza gospodarzy i skierował pił-
kę do pustej bramki. Nowogar-
dzianie mimo porażki utrzymali 
3. miejsce w ligowej tabeli, jednak 
tyle samo punktów mają na kon-
cie także zawodnicy Błękitnych 
Trzygłów. Do końca rozgrywek 
dwie kolejki i będzie trzeba jesz-
cze powalczyć o podium. Przy ar-
tykule publikujemy komplet wy-
ników oraz aktualną tabelę. 

KR

Marcin Skórniewski obejrzał w Gryfi-
cach czerwoną kartkę i nie zagra z Po-
lonią Płoty, w ostatnim w tym sezonie 
meczu u siebie
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Kijana Redakcja "WBREW": Monika Rasowska, Aleksandra Lisowska

Dzień Europy z naszej szkole 
9 maja w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Europy. Jest to święto europejskich państw, 
które jest obchodzone w krajach, które są członkami Rady Europy, a niekoniecznie Unii 
Europejskiej. W krajach Unii Europejskiej obchodzi się je oficjalnie jako “Dzień Unii Eu-
ropejskiej”. Każda klasa z naszej szkoły przygotowała plakat dotyczący jednego kraju eu-
ropejskiego. Plakaty można było podziwiać na korytarzach naszej szkoły. 

Dzień Dziecka w 
ZSP Nowogard 
Dnia 01.06.2018 z okazji Dnia Dziecka odbył się w naszej 
szkole turniej piłki nożnej. Po zaciętej rywalizacji pierwsze 
miejsce zajęła drużyna z klasy II TL, miejsce drugie zespół 
z klasy III TL, a na trzecim stopniu podium uplasował się 
zespół z klasy I TLS. W trakcie rozgrywek uczniowie otrzy-
mali napoje i słodkości, które ufundowała Rada Rodziców.
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

ROzKłAD JAzDY PKP

ENDOKRYNOLOGICZNY
Lek. med. Adriana Dubińska-Walczak

specjalista chorób wewnętrznych
- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

CHORÓB CUKRZYCY I NADCIŚNIENIA
Lek. Ewa Zdawska

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista diabetolog 

GABINETY MEDYCZNE

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

pn., wt. - 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

Atrakcyjna praca 
dla opiekunek w Niemczech. 
Premie letnie. Nawet 1400 EUR + 200 EUR 

premii na rękę. 

Tel. 91 506 55 55

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej
Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 7:05 8:05 11:10 12:15 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 7:06 8:06 11:11 12:16 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 7:08 8:08 11:13 12:18 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 7:09 8:10 11:14 12:19 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:11 8:12 11:16 12:21 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:12 8:14 11:17 12:22 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:13 8:15 11:18 12:23 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:15 8:17 11:20 12:25 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < < 8:18 < 12:27 < < 16:07 < <
10 Dworzec PKS < < < < < < < < < < <
11 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:16 8:19 11:21 12:29 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
12 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:17 8:20 11:22 12:30 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
13 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:18 8:21 11:23 12:31 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
14 ul. Ogrodowa < 6:20 < < 11:25 12:33 13:45 15:10 16:13 17:10 <
15 ul. Poniatowskiego < 6:21 < < 11:26 12:34 13:46 15:11 16:14 17:11 <
16 ul. Żeromskiego 5:42 6:22 7:20 8:23 11:27 12:35 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
17 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:23 7:21 8:24 11:28 12:36 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
18 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:24 7:22 8:25 11:29 12:37 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02
19 ul. Radosława 5:45 6:25 7:27 8:26 11:35 12:40 13:55 15:17 16:20 17:15 18:03

 OS. BEMA –  UL. KOŚCIUSZKI 36 -  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

z powrotem
POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 26 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:28 8:39 11:45 12:50 14:30 15:30 16:30 17:25 18:10
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:29 8:40 11:46 12:51 14:31 15:31 16:31 17:26 18:11
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:31 8:42 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:33 8:44 11:48 12:53 14:33 15:33 16:33 17:28 18:13
5 ul. Ogrodowa < 6:35 7:35 8:46 11:50 12:55 < 15:35 16:35 17:30 <
6 ul. Poniatowskiego < 6:36 7:36 8:47 11:51 12:56 < 15:36 16:36 17:31 <
7 ul. 700 Lecia 5:49 6:38 7:38 8:49 11:53 12:58 14:35 15:38 16:38 17:33 18:15
8 ul. 5-go Marca 5:51 6:40 7:40 8:51 11:55 13:00 14:37 15:40 16:40 17:35 18:17
9 ul. Kościuszki 36 5:53 6:42 7:42 8:53 11:57 13:02 14:39 15:42 16:42 17:37 18:19
10 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:43 7:43 8:54 11:58 13:03 14:40 15:43 16:43 17:38 18:20
11 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:44 7:44 8:55 11:59 13:04 14:41 15:44 16:44 17:39 18:21
12 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:45 7:45 8:56 12:00 13:05 14:42 15:45 16:45 17:40 18:22
13 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:46 7:46 8:57 12:01 13:06 14:43 15:46 16:46 17:41 18:23
14 ul. Bema 9 5:58 6:47 7:47 8:58 12:02 13:07 14:44 15:47 16:47 17:42 18:24
15 Osiedle Bema 5:59 6:48 7:48 8:59 12:03 13:11 14:45 15:48 16:48 17:43 18:25

OBJAŚNIENIA:

 UL. RADOSŁAWA –  UL. KOŚCIUSZKI 36 –   OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM
SZ 25

1
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

 DWORZEC PKS – OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM
SZ 25

1
E, F

1 Osiedle Bema 9:00
2 ul. Bema 1 9:01
3 ul. Armii Krajowej 17 9:03
4 ul. Kościuszki 36 9:04
5 ul. Wojska Polskiego 4 9:05
6 ul. Kościelna 9:06
7 Dworzec PKS 9:08

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

LP Dworce i przystanki

 OS. BEMA –  DWORZEC PKS

OS. BEMA – UL. KOŚCIUSzKI 36 - UL. RADOSłAWA

UL. RADOSłAWA – UL. KOŚCIUSzKI 36  - OS. BEMA

DWORzEC PKS - OS. BEMA OS. BEMA - DWORzEC PKS

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

R E K L A M A
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789
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OgłO SzE nIA drob ne

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:

kontakt: 785 601 002

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy

NIERUCHOMOŚCI
•	 Sprzedam tanio działkę budowlaną 

w Kościuszkach 1202 m2. Przy działce 
prąd, woda, kanalizacja, dojazd utwar-
dzony w pobliżu jeziora. 575 345 659 

•	 Do wynajęcia lokal handlowy ok. 40m2 
ul. Kościuszki 2g Nowogard. 693 850 197

•	 Sprzedam działki budowlane w pełni 
uzbrojone. Już z planem zagospodaro-
wania przestrzennego. Oszczędzasz czas 
i pieniądze! 693 850 197 Najlepsze ceny 
w Nowogardzie, Osiedle Słoneczne. 

•	 Do wynajęcia pomieszczenie na biu-
ro 28 m2, Nowogard. Ul. 700 lecia 17b. 
Tel. 501 549 818

•	 Sprzedam działki budowlane w Kar-
sku przy drodze. 691 664 658

•	 Do wynajęcia lokal pod działalność go-
spodarczą. 609 24 58 16 

•	 Sprzedam mieszkanie 3 pokoje 87m2, 
12 km od Nowogardu.Tel. 665 160 365

•	 Do wynajęcia warsztat samochodowy z 
wyposażeniem. Tel. 508 070 311

•	 Wolne pokoje do wynajęcia dla pra-
cowników na dłuższy okres. 500 827 
783

•	 Do wynajęcia mieszkanie dwupokojo-
we Nowogard. Tel. 660 543 782 

•	 Sprzedam garaż przy ul. Jana Pawła II. 
694 440 207 

•	 Sprzedam działkę budowlaną w Nowo-
gardzie, 16 arów, cena 39000 zł do ne-
gocjacji, tel. 570 935 935

•	 Do wynajęcia kawalerka w Olchowie 
500 zł+prąd+kaucja. 884 000 435

•	 Do wynajęcia mieszkania. 691 100 249 

•	 sprzedam pawilon handlowy, tel. 500 
698 558

•	 Sprzedam działki budowlane z wa-
runkami zabudowy w miejscowości 
Ogorzele, Ostrzyca. Tel. 603 198 280

•	  Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
67m2 Bohaterów Warszawy. 510 656 
812 

•	 Sprzedam lub wynajmę sklep w Dą-
browie z możliwością przerobienia na 
mieszkanie. 509 615 300, 502 649 104 

•	 Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
67m2 Bohaterów Warszawy. 510 656 
812 

•	 Sprzedam garaż na 15 lutego. 605 281 
226 

•	 Sprzedam działkę ogrodową przy ul. 
Zamkowej. Tel. 530 118 199

•	 Wynajmę pokój jednej osobie. 798 382 
886

•	 Kupię mieszkanie 2 pokojowe do 3 pię-
tra, bez junkersów, może być do remon-
tu. Ogrzewanie sieć miejska do 150 tys. 
Pilne. 504 004 156 

•	 Do wynajęcia mieszkanie w Szczecinie 
dla studentek dobra lokalizacja. Tel. 
606 115 410

•	 Do wynajęcia garaż na ul. Bohaterów 
Warszawy. 570 086 036 

•	 Poszukuje kawalerki do kupna. Tel. 795 
820 210 

•	 Sprzedam nowy dom z poddaszem 
użytkowym, stan surowy otwarty. Pow. 
działki 1600m2. Woda +prąd na dział-
ce. Tel. 503 661 094

•	 Kupię mieszkanie w Nowogardzie. Tel. 
789 021 833 

•	 Do wynajęcia miejsca noclegowe dla 

pracowników. Tel. 609 24 58 16 

MOTORYZACJA
•	 Ford Galaxy 96r. Automat Poj. 2.8 ben-

zyna Uszkodzona skrzynia biegów 
Sprzedam za 2 500 złotych Tel. Kon. 
694 979 007

•	 Sprzedam Passat CC, benzyna 1984 
CM3, 210 km, rok prod. 2011, przebieg 
114 tys. Cena 55000 zł. 602 45  45 41 

•	 Sprzedam motocykl Kawasaki „Nynya” 
750. Cena 5000 zł. 503 416 697 

•	 Sprzedam Mercedes S classe W220, 

1999 r,. przeb. 330.000 km, LPG, kolor 

grafit met., wersja Long, tel. 502 385 935

ROLnICTWO
•	 Koszenie, mulczowanie, belowanie – 

słoma. 608 01 3995

•	 Orka, talerzówka ciężka siew agrega-
tem. Tel. 608 01 39 95 

•	 Rzepak jary, zboża sprzedam. Tel. 502 
853  573 

•	 Grykę sprzedam i mieszalnik 1 tona. 
603 467 609 

•	 Sprzedam  20 kulek słomy suchej. 606 
576 417 

•	 SPRZEDAŻ JAJ KURZYCH – WIEJ-
SKIE. 502 119 960

•	 Sprzedam ziemniaki jadalne i sadzenia-
ki, pszenice i pszenżyto zimowe. 91 39 
18 307

•	 Sprzedam prosiaki. 781 900 122

•	  Sprzedam pompe spalinową wraz z wę-
żami, straszak na dziki i szpaki, dmu-
chawę do zboża. 781 785 748, 603 363 
207 

•	 Sprzedam słomę. Tel.668 316 103 

 USłUgI
•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWA-

NÓW, WYKŁADZIN, TAPICERKI ME-
BLOWEJ SAMOCHODOWEJ/ SKÓ-
RZANEJ MATERIAŁOWEJ / POŚCIE-
LI WEŁNIANEJ / LANOLINĄ/SPRZĄ-
TANIE: CZYSZCZENIE FUG.TEL.604 
373 143 , 794 229 083.

•	 Pranie dywanów i tapicerki sprzątanie 
również z użyciem pary, ROMTEX. 
668 151 516

•	 Elektryk z uprawnieniami E+D. Tel. 
607 289 419 

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

•	 Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wyko-
na “złota rączka”. 91 39 22 783, 784 
79 22 70

•	 FIRMA USŁUGOWA „Zielona”. Wy-
najem sal na konferencje, zebrania, 
szkolenia. 91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią dzia-
łalnością przyjmie zlecenie na budowę 

domów od podstaw, przekładek dachów, 
docieplenia, układanie kostki, różne 
rodzaje. Tel. 607 137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy 
za gotówkę na raty laptopy tablety te-
lefony. Skupujemy laptopy telefony. Ad-
res Nowogard 700Lecia 15 I piętro nad 
apteką tel 91-577-53-73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlo-
powe: Niemcy, Holandia, Austria, An-
glia, Belgia, Norwegia. Tel. 71 385 20 
18, 601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróżnienie 
mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 343 
638 

•	 AGENCJA REKLAMOWA VIZART, 
oprawianie prac w 2 minuty, bindowa-
nie, wydruki, ksero, laminowanie, No-
wogard ul. 700 lecia 15 (nad sklepem 
zielarskim)Tel. 605 522 340 

•	 Przepisywanie prac (licencjackich, ma-
gisterskich i innych), dokumentów, CV, 
listów motywacyjnych, Szybko, solid-
nie. Agencja reklamowa Vizart  Nowo-
gard ul. 700 lecia 15 (nad sklepem zie-
larskim)Tel. 605 522 340.

•	 Regulacja, naprawa, konserwacja 
okien i drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 
668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 988 
735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, układanie 
kostki granitowej, polbruku. 726 403 937

•	 Naprawa AGD Nowogard. 698 352 406

•	 Wypełniam dokumenty do ZUS na 
emeryturę, rentę, kapitał początkowy. 
507 872 391

•	 Wykonam prace elektryczne i remonty 
mieszkań. 691 430 490

•	 Przyjmę psy na strzyżenie. Skończyłam 
kurs groomerski. 794 902 108 

•	 Malowanie, szpachlowanie, panele. 788 
566 432 

•	 GP-Profesjonalne usługi malarskie oraz 

wykończeniowe, wieloletnie doświad-

czenie w branży. Szybko, czysto, solid-

nie w przystępnych cenach. Zaintereso-

wanych zapraszamy. 609 891 046 

PRACA
•	 Aktivmed24.pl Opiekunki Senio-

rów Niemcy. Premie wakacyjne, 
530555015

•	 AMBERCARE24 Opiekunki do Nie-
miec, wymagany j. niemiecki komuni-
katywny, zarobki netto do 1500 euro/
mies., wyjazdy od zaraz, sprawdzone 
oferty, legalnie 737 451 825, 737 886 
919, 737 489 914

•	 Potrzebny budowlaniec-stolarz do po-
stawienia kilku elementów architektury 
ogrodowej. 502 103 432

•	 Przystań zatrudni osobę do zbierania 
szklanek i butelek ze stolików podczas 
dyskoteki w piątki i soboty. Tel. 601 58 
40 56 

•	 Zatrudnię kierowcę do rozworzenia po-
siłków. 507 951 313

•	 Zatrudnię ekspedientkę do sklepu Le-
wiatan na ul. Boh. Warszawy. Tel 502 
239 619 

•	 Poszukuje osoby do pracy w biurze do 
obsługi klienta. Wymagana: komunika-
tywność, umiejętność obsługi kompute-
ra. Oferuje atrakcyjne warunki wyna-
grodzenia. Tel. 510 100 263 

•	 Kucharza/kucharkę zatrudnię, Bar-
nim. 663 97 93 97 

•	 Zatrudnię do prac budowlanych oraz 
śluzarza – spawacza. 507 045 404 

•	 Zlecę naprawę parkanu ogrodowego z 
cegły. 602 622 909 

•	 Nowogardzki Dom Kultury zatrudni 
akordeonistę. 605 576 908 

•	 Zatrudnię w Norwegii do zbioru malin, 
697 067 590 

•	 Przyjmę emeryta lub rencistę na 1/2 
etatu do lekkich prac ślusarskich z umie-
jętnością spawania migomatem. Do-
godne wynagrodzenie. 721 668 245 

•	 Zatrudnię murarzy. 697 067 590 

•	 Hotel Restauracja Willa Zbyszko za-
trudni pracowników na stanowisko 
kucharz/kucharka, barman/barman-
ka/kelnerka. Tel. 600 045 151 

•	 Szukam operatora koparko-ładowarki. 
660 497 390 

•	 Zatrudnię pracownika na budowę. 785 
931 513 

•	 PSF Polish Springs Factory zakład w 
Golczewie zatrudni pracowników fi-
zycznych na stanowiskach: operator 
walcarski automatycznej, pracownik do 
wykonywania strzemion, montażystę. 
Oferujemy stabilne zatrudnienie. Kon-
takt: Tel. 91 88 69 111, e-mail: fabryka@
psfactory.pl 

•	 Przyjmę do pracy lub na staż w skle-
pie spożywczo-przemysłowym. 887 
15 12 74 

•	 Przyjmę do pracy w Zakładzie Kamie-
niarskim w Korytowie. 607 690 741 

•	 Praca w Niemciech na umowę. Wyma-
gane prawo jazdy kat. B. 539 523 531 

•	 Zatrudnię śluzarza-spawacza umowa 
o pracę. 503 032 234 

•	 Szukam murarza który wybuduje do-
budówkę do altanki. Tel. 665 541 960 

•	 Zakład hodowlany zatrudni pracowni-
ka gm. Osina. 511 731 352 

•	 Usługi remontowo-budowlane wyko-

nam. 608 364 330 

INNE  
•	 Sprzedam drewno suche tanio. 691 

848 026

•	 Drewno, bukowe, dębowe, pocięte, 
porąbane. Tel. 603 353 789 

•	 Sprzedam drewno opałowe. 667 788 
820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 kg. 
790 285 382

•	 Sprzedam organy Yamaha YPT - 230, 
bardzo mało używane, w pudełku. tel 
605 522 340

•	 Sprzedam łóżko dziecięce z szuflada-
mi, półkami, z materacem - kolor sza-
ro biały wymiary: dł. 223 cm, szer. 95 
cm,wys. 110 cm, oraz biurko do kom-
pletu, tel. 605 522 340

•	 Sprzedam odkurzacz piorący ZE-
LMER WODNIK QUATTRO 616.6, 
elementy piorące nieużywane nowe, 
cena do uzgodnienia, tel. 605 522 340

•	 Sprzedam dywan, kolor brązowy jed-
nolity, wymiar 3,5*2,15 m, cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522 340

•	 Przyjmę telewizor i radio. 782 400 
001 

•	 Kupię zbiornik na wodę z wężownicą 
do podłączenia do kuchenki. Tel. 660 
206 833

•	 Karp kroczek sprzedam. 91 39 182 97 

•	 Sprzedam krajzegę na paski klinowe 
tanio. Tel. 781 864 872  

•	 Szkółka w Karsku poleca drzewa 
owcowe w pojemnikach 3-4 letnie 
owocujące już od 20 zł/szt. oraz tuje 
szmaragd wys. 70-80cm. po 10 zł za 
sztukę. Tel. 606 106 142

•	 Przyjmę czystą ziemię z wykopów. 501 
307 666

•	 Sprzedam atlas do ćwiczeń DWS 4, 
mało używany, cena do uzgodnienia, 
tel. 605 522 340

•	 Sprzedam narożnik. 783 484 836 

•	 Sprzedam drut zbrojeniowy Fi10, 12 
m długi. 603 598 134 

•	 Sprzedam stół + 6 krzeseł łóżko z ma-
teracem, schody okrągłe. 606 276 773 

•	 SPRZEDAM SPRZĘT OGÓLNO-
BUDOWLANY MAŁO UŻYWANY 
I NIEUŻYWANY DO ROBÓT WY-
KOŃCZENIOWYCH. 792 77 06 30 
PO 17STEJ

•	 Sprzedam materac kokosowy na wy-
miar 180*200 cm, używany, tel. 605 
522 340

•	 Sprzedaż siatki ogrodzeniowej, siat-
ki leśnej, panele ogrodzeniowe, bra-
my, furtki. Darmowa dostawa. 721 
668 245 

•	 Sprzedam kabinę łazienkową nieuży-
waną. 668 927 296

•	  Oddam łożeczko z materacykiem, 
781 142 773 

•	 Sprzedam rewelacyjnie utrzymaną lo-
dówkę Samsung No Frost oraz okrągły 
stół drewniany rozkładany. 609 541 122 

•	 Owczarek niemiecki 1 rok, duży, czuj-
ny z rodowodem oraz szczęnięta. 519 
307 288

•	 Oddam malutkiego kundelka. 693 250 
093

•	 sprzedam trampolinę kompletną uży-
waną, tel. 605 522 340

•	 Sprzedam łuparkę do drewna świdro-
wą, cena 1200 zł. Tel. 66 00 15 338 

•	 Sprzedam pręt zbrojeniowy fi 10, 12 m 
długi. 603 598 134 

•	 Oddam pralkę używaną, sprawną. 665 
541 960 
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Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 

Rafał Kowalczuk sport, Paweł Słomski
Ad res re dak cji: 72-200 no wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 
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InFORMATOR LOKALnY - nOWOgARD
Telefony alarmowe
Policja  - 997, 112
Komisariat Policji Nowogard - 91 57 92 316
Straż pożarna  - 998
Posterunek PSP Nowogard - 91 39 20 118
Pogotowie ratunkowe - 999
Stacja Pogotowia Ratunkowego 
w Nowogardzie - 91 43 26 103
Pogotowie gazowe  - 992
Pogotowie energetyczne - 991
Pogotowie wodn.-kanal. (PUWiS) 
 - 91 39 20 711; 994

Dyżur nocny
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna   
 - 91 39 78 430; 
 609 361 999; 
 665 283 928

Przychodnie - poradnie
Szpital - centrala - 91 39 21 356
Praxis - SZOZ - 91 39 20 787
Praxis - Centrum 
okulistyczno-optyczne - 91 39 27 272
POZ Przychodnia przyszpitalna  
 - 91 39 21 800; 
 91 39 21 806
Medyk - 91 39 22 921
PRAXIS 2 - M. Drobińska - 91 39 25 943
NZOZ “Sanus” - 91 39 26 960
NZOZ “Pro-med” - 91 39 26 740
NZOZ “Leks” - 91 39 25 525
NZOZ “Baby-med”  - 91 39 26 013
Mardent - gabinety lekarskie  
 - 91 39 22 633
Revital - Ośrodek Rehabilitacji 
i Odnowy Biologicznej - 91 39 21 467; 
 609 456 577
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne 
 - 91 39 20 926
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
dzieci, młodzieży i ich rodzin 
 - 91 39 20 743
Warsztaty terapii zajęciowej - 91 39 25 282
Zakład domowej opieki długoterminowej - 
91 39 26 531; 
 509 142 650
Stomatologia
Praxis - Centrum stomatologiczne  
 - 91 39 26 999
Pracownia protetyki stomatologicznej - 
Danuta Drapikowska 91 39 26 870
Protetyka stomatologiczna 
- Elżbieta Wysocka 
i Kazimierz Trojanowski - 91 39 26 107
“Nowo-dental” B. Szulejko  
 - 91 39 21 467
“Dental - med”  - 91 39 22 098; 
 504 069 800
Lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz  
 - 91 39 25 003; 
 603 705 630
Lek. Stom. Andrzej Rynkiewicz
pogotowie stomatologiczne - 607 771 777
lek. Stom. D. Wałęga - Bąk - 604 441 609
lek. stom. A Mogilnicka - 506 606 955
lek. stom. E. Rosa - 532 512 703
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 39 26 639
lek. stom. M. Andrzejewska - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 601 736 804

Urzędy
Urząd Miejski  
 - 91 39 26 200
Biuro Obsługi Interesanta w UM  
 - 91 39 26 214
Biuro Rady w UM - 91 39 26 210

Urząd Stanu Cywilnego - 91 39 26 230
Wydział Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środow. 
 - 91 39 26 243
Wydział spraw społecznych i obywatelskich
Meldunki - 91 39 26 213
Dowody osobiste - 91 39 26 215
Zarządzanie kryzysowe - 91 39 26 234
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
Geodezji i Rolnictwa - 91 39 26 226
Wydział Rozwoju Lokalnego, 
Funduszu, Kultury i Sportu - 91 39 26 293
Wydział Inwestycji i Remontów  
 - 91 39 26 241
Biuro Podatków i Opłat - 91 39 26 217
Referat Edukacji - 91 39 25 464
Zarząd Budynków Komunalnych  
 - 91 39 26 267
Powiatowy Urząd Pracy f/Nowogard 
 - 91 39 21 376;  
 91 39 21 813
Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii - 91 39 21 118
w nagłych wypadkach - 609 740 647

Wydział Komunikacji
Rejestracja pojazdów - 91 57 92 702
Prawo jazdy - 91 57 92 703
Fax - 91 39 21 852

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik - Dorota Maślana - 91 39 26 248
Świadczenia rodzinne
- A. Lalik  - 91 39 26 268
Dział usług opiekuńczych 
- B. Ziółkowska - 91 39 20 200

Poczta
ul. 3 Maja - 91 39 21 300; 
 91 39 21 183
ul. Warszawska - 91 39 20 834

nadleśnictwo nowogard - 91 39 20 640
zakład karny nowogard - 91 43 26 600

gabinety weterynaryjne
Danuta Czerwińska
ul. J. Wybickiego 2 - 91 39 23 786
Animal-Vet
ul. Zielona - 666 135 133
Janusz Soroka
ul. L. Okulickiego 6  - 570 656 616
Zdzisław Truszyński
ul. T. Kościuszki 21 - 91 39 21 801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 38 - 91 39 20 814
Szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1 - 91 39 26 270
Szkoła Podstawowa nr 2 - 91 39 26 274
Szkoła Podstawowa nr 3 - 91 39 26 291
Szkoła Podstawowa nr 4 - 91 39 23 028
SP w Długołęce - 91 39 10 492
SP w Orzechowie - 91 39 10 994
SP w Strzelewie - 91 39 10 224
SP w Żabowie - 91 39 10 694
SP w Błotnie - 91 39 10 190
SP w Wierzbięcinie - 91 29 10 795
I Liceum Ogólnokształcące - 91 39 20 213
Liceum Ogólnokształcące nr II - 91 39 25 107
ZSP im. Stanisława Staszica - 91 39 21 162
Prywatne Publiczne Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych; 
Niepubliczna Szkoła Policealna  
 - 91 39 26 691
Prywatne Liceum Ogólnokształcące
 Zaoczne Centrum Edukacji Zdroje  
 - 91 39 25 494

Prywatne Policealne Studium Zawodowe  
 - 91 39 22 181
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  
 - 91 39 20 108

Przedszkola i żłobki
Przedszkole nr 1
ul. Żeromskiego - 91 39 26 286
Przedszkole nr 3
ul. J. Poniatowskiego - 91 39 26 288
Przedszkole nr 4
ul. T. Kościuszki - 91 39 26 287
Zielone Przedszkole
ul. Zielona - 91 39 26 691; 
 505 388 292
Artystyczne Przedszkole 
Kraina Fantazjiul. Gen. J. Bema - 660 797 838
“Promyczek” Specjalistyczny 
punkt przedszkolny, 
ul. Boh. Warszawy - 609 931 469
Niepubliczny Żłobek "Maluszkowo”
ul. ks. Racibora - 534 015 943
Niepubliczny “Malinowy Żłobek”
ul. Boh. Warszawy - 604 873 917

Kultura
Miejska Biblioteka Publiczna  
Dyrektor - 91 39 26 260
Czyt. dla dorosłych - 91 39 26 261
Nowogardzki Dom Kultury  
Sekretariat - 91 39 26 283
Biuro kina/ dział imprez i promocji 
 - 91 39 25 779
Kasa - 91 39 26 262

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP - 91 39 26 370; 
 506 081 328
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego   
 - 91 39 21 004
Parafia pw. MB Fatimskiej  
 - 91 39 21 592

Usługi pogrzebowe 
J. Furmańczyk, Zakład Pogrzebowy  
 - 91 39 21 767
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  
 - 692 354 065
MEMORIS Grzegorz Śmigiel - 693 230 190

Apteki
Centrum Zdrowia
ul. 700-lecia - 91 57 62 139
Majowa
ul. 3 Maja - 91 30 70 708
Cefarm
ul. Plac Wolności - 91 39 20 203
Cardia
ul. 700 - lecia - 91 39 21 330
Niebieska
ul. 15 Lutego - 91 43 26 177
Asa
ul. Warszawska - 91 39 20 494
Niebieska 2
ul. Kościuszki - 91 57 90 830
Nowa Farmacja
ul. Bohaterów Warszawy - 91 57 30 437

Taksówki - 91 39 20 260

Pomoc drogowa
Grzegorz Irzymski - 91 39 22 402; 
 601 893 944
Andrzej Słomski - 665 770 442
Krzysztof Pietrzak - 601 938 293
R&J MIX - 608 731 620

Urząd gminy
Wójt - 91 39 10 390
Kierownik USC, St. ds. obywatelskich
 i ewidencji ludności  - 508 499 549
St. ds. podatków i opłat  - 508 499 661
St. ds. zarządzania kryzysowego, obrony cy-
wilnej i ochrony środowiska  - 508 499 580
Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami  
 - 508 499 247
St. ds. obsługi organów Gminy, działalności 

gospodarczej, kultury i zdrowia  - 508 499 567
St. ds. funduszy zewnętrznych, promocji, 
turystyki i sportu  - 508 499 620
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik Anna Kaliczyńska - 508 499 534
Pracownicy socjalni - 508 499 561
 508 499 483
Asystent rodziny Patrycja Bielej - 508 499 621
gminna Biblioteka Publiczna
Kierownik Krzysztof Górecki - 91 39 10 305

Szkoła Podstawowa im. B. Malinowskiego
Dyrektor Tatiana Olbert - 91 39 10 389
Sekretariat - 91 39 10 380
Przychodnie
NZOZ “Proximus” - 91 39 10 310
Punkt apteczny - 91 39 11 611
Poczta - 91 39 10 323
Parafia pw. NP NMP w Osinie - 91 39 10 386

InFORMATOR LOKALnY - OSInA
REgULARnA LInIA MI KRO BU SO WA SEROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40

Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)

nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D

Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 

7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

PRzEWóz OSóB - RO MAn BIŃCzYK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

nowogard-goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-goleniów-nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
nowogard-Dobra now.-łobez 7.40
łobez-Dobra now.-nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

SZCZECIN- ND
6:35(D), 7:30(E), 8:30(D,7), 9:00(7,R), 9:25(E), 10:05(D,7), 10:35(E,7), 11:40(E), 12:10(D), 12:25(E,7), 13:20(7),
13:35(D), 13:50(E,7,R), 14:35(D), 14:50(E,7), 15:15(D,7), 15:55(D), 16:15(6,7), 16:35(D), 17:40(D,7), 18:05(E,7,R),
19:15(D), 19:40(E,7), 20:15(E,7)
ND- RESKO
6:30(S), 7:50(S), 10:10(7), 12:30(S), 14:30(S), 15:10(E), 19:15(E)
RESKO- ND
6:45(7,SZ), 7:10(S), 7:15(E,SZ), 8:30(S), 11:35(7,SZ), 13:00(S), 15:05(S), 15:40(E,7,SZ)
GOLCZEWO- ND
7:10(S), 13:30(S), 14:45(S)
ND- GOLCZEWO
7:50(S), 14:15(S), 15:30(S)
ND- STARGARD
6:50(D), 10:15(D), 13:40(D)
STARGARD- ND
9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
ND- DOBRA- ŁOBEZ- PŁOTY- GRYFICE
6:00(D)
ND- SŁAJSINO- RADOWO- ŁOBEZ
6:35(D)
ŁOBEZ- DOBRA- ND
15:00(D)
ŁOBEZ- SŁAJSINO- ND

15:35(D)nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55

A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROzKłAD JAzDY BU SóW

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15
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REKLAMA

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

żyto, pszenżyto, jęczmień, 
owies, rzepak, łubin, gryka, groch, 

len, kukurydzę oraz słonecznik.

Sami odbieramy, szybka płatność, 
konkurencyjne ceny.

Wapno nawozowe granulowane
w najlepszej cenie na rynku. 

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B

e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl

Skup zbóż: 
91 43 57 720, 602 21 21 25

Transport: 662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

REKLAMA

Szosowy Puchar Polski 

Co za forma! Hubert 
Grygowski znów zwycięski
W sobotę (2 czerwca), w miejscowości Niwki (koło Opola), odbył 
się Memoriał Joachima Halupczoka, będący jednocześnie szoso-
wym Pucharem Polski, a co za tym idzie kolejną eliminacją do 
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Ponownie nie do pokona-
nia był Hubert Grygowski, który tym razem nie dał szans swoim 
rówieśnikom podczas jazdy indywidualnej na czas. 

Organizatorem imprezy było 
Wojewódzkie Zrzeszenie Ludo-
we Zespoły Sportowe w Opolu 
oraz Ludowy Klub Sportowy Zie-
mia Opolska. Na trasie w miej-
scowości Niwki, kolarze z katego-
rii Młodzik walczyli na dystansie 
5 km podczas jazdy indywidualnej 
na czas. Hubert Grygowski poka-
zał, że wygrywa nie tylko ze star-
tu wspólnego, ale jego forma już 
tak eksplodowała, że potrafi rów-
nież wykręcać najlepszy wynik w 
„czasówce”. Podopieczny Ryszarda 
Posackiego z klubu LKKS Chra-
bąszcze Nowogard, pokonał 5 km 
z czasem 00:08:35,00, osiągając 
średnią prędkość 34,95 km/h. Ko-
larz z Nowogardu zwyciężył z nie-
mal trzy-sekundową przewagą. Na 
2. miejscu uplasował się zawod-
nik CZKKS Kolejarz Jura Często-
chowa, a brąz wywalczył zawod-
nik Grupy Kolarskiej Gliwice. Bli-
sko podium uplasował się drugi z 
naszych reprezentantów - Norbert 
Strojny. Podopieczny Ryszarda Po-
sackiego zakończył „czasówkę” z 

wynikiem 00:09:02,37 i wywal-
czył 5. miejsce, tracąc do klubowe-
go kolegi nieco ponad 27 sekund. 
Dodajmy, że pośród Młodzików 
sklasyfikowanych zostało 60 kola-
rzy. Nowogardzianie walczyli tak-
że w kategorii Junior Młodszy. W 
tym przedziale wiekowym dystans 
wynosił 10 km. Zwyciężył zawod-
nik klubu UKS Copernicus - SMS 
Toruń, przed dwoma zawodnika-
mi Kolarskiego Klubu Sportowe-
go Gostyń. Najwyżej sklasyfiko-
wanym kolarzem z Nowogardu był 
Robert Krause, który 10 km poko-
nał z czasem 00:14:51,16 i ze stratą 
blisko półtorej minuty wywalczył 
49. miejsce. Z kolei Kamil Majcher 
z wynikiem 00:15:03,07 uplasował 
się na 61. miejscu. Chrabąszczy re-
prezentował jeszcze Jacek Fecak, 
który 10 km pokonał z wynikiem 
00:15:20,89 i zajął ostatecznie 76. 
miejsce. Dodajmy, że pośród Ju-
niorów Młodszych sklasyfikowa-
nych zostało 107 kolarzy. 

KR  

Hubert Grygowski na najwyższym stopniu podium jazdy indywidualnej na czas 
podczas szosowego Pucharu Polski

Co nowego u Justyny? 

Sawicka na rockowo!
Najnowszy singiel Justyny Sawickiej „Sama nocą” to rockowy przebój pokazujący co na-
prawdę w duszy gra charyzmatycznej wokalistce. Jego premiera miała miejsce 1 czerwca 
podczas „kieleckich Fryderyków”, czyli Festiwalu Scyzoryki.

Po dwóch singlach nagranych 
ze światowej sławy producen-
tami ze Szwecji „Siła” i „Nie-
zgoda” oraz piosence nagranej 
w duecie z Krzysztofem „K.A-
.S.A.” Kasowskim „O co pro-
sisz” Justyna Sawicka pokazu-
je w końcu swój pazur! Promu-
jąc poprzednie utwory artystka 
udzieliła wywiadów i wystąpiła 
w wielu programach telewizyj-
nych oraz audycjach radiowych. 
Fani pytali jednak o mocniej-
szy utwór prezentujący w pełni 
możliwości głosowe artystki.

- W jednym z talent show za-
śpiewałam „Co mi Panie dasz” 
z repertuaru Ba-jmu. To bar-
dzo mi bliska stylistka muzycz-
na. Musiałam jednak pocze-

kać chwilę, aby trafić na gitaro-
wą kompozycję, która urzeknie 
mnie od pierwszego przesłu-
chania. Tak się stało z utworem 
„Sama nocą”, skomponowanym 
przez znanego polskiego kom-
pozytora - Andrzeja Mrowca. 
Nagrałam go w studio u Jarosła-
wa „Jasia” Kidawy - wielokrot-
nie nagradzanego Platynowymi 
Płytami producenta muzyczne-
go. Piosenka jest moim powro-
tem do rockowych,   gitarowych 
brzmień, które pokochałam już 
dawno temu - przyznaje Justy-
na.

Utwór miał swoją premie-
rę podczas Festiwalu Scyzoryki 
w Kielcach 1 czerwca. Już teraz 
pojawiają się głosy z branży po-

równujące kawałek do począt-
ków działalności Dody, za cza-
sów jej popularności z Virgin. 
Justyna bez oporu przyznaje, 
że podziwia Dorotę Rabczew-
ską - Stępień. Czyżby miała za-
jąć miejsce królowej i pokaza, 
że królowa wcale nie jest jedna? 
Okaże się to z pewnością wkrót-
ce. Tymczasem Justyna kon-
tynuuje mocne uderzenie tra-
są koncertową po Polsce. Pod-
czas koncertów możemy usły-
szeć nie tylko jej autorskie pio-
senki, ale także przeboje z re-
pertuaru innych silnych kobiet: 
Agnieszki Chylińskiej, Małgo-
rzaty Ostrowskiej czy Beaty Ko-
zidrak.

PR & Marketing Manager:
Monika Batogowska
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SINBAD - codziennie z Nowogardu
Bilety na przejazdy zagraniczne

Sąd przesłuchał pierwszych świadków     
Sukces nowogardzkich gitarzystów

reklama

Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy
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Firma z branży rolnej  Sprzedaż 
nawozów

Kontakt: 600 374 274

1. ASL- 80 kg N i 90 kg S 
    (zamiennik RSM)
- cena 110 zł za tonę w Redle
- cena 130 zł za tonę z dowozem 
   do 30 km od Redła
- 1,38 zł za 1 kg azotu - najtańszy azot 
  na rynku !! (1 kg azotu z dowozem 1,63 zł)
2. AHSL-180 kg N i 60 kg S 
  (zamiennik RSM)
- cena 415 zł za tonę w Redle
- cena 435 zł za tonę z dowozem 
  do 30 km od Redła
3. Humus (zamiennik obornika):
- cena 45 zł z dostawą
- około 9 kg N, 7 kg P, 4 kg K
- ph-9 * Wszystkie podane ceny są cenami netto

4. Humus słomiany 
  (zamiennik obornika):
- cena 33 zł za tonę z dostawą
- około 6 kg N, 3 kg P, 7 kg K
- ph-9
5. Obornik bydlęcy:
-cena 45 zł z dostawą
6. NPK Garrest 
    (zamiennik gnojowicy):
- cena 30 zł z usługą rozlewania 
  do 10 km od Redła (możliwość 
   rozlewania w dalszych 
   lokalizacjach)
- około 6 kg N, 3 kg P, 3 Kg K

m
a

G
a

ZY
N

tel. 91 392 14 67
kom. 695 264 677

Nowogard, ul. 3 Maja 46 • www.nowodental.pl

sedacja gazem rozweselającym
stomatologia mikroskopowa

Kompleksowe leczenie dentystyczne
oferują w Klinice Nowo-Dental lekarze specjaliści:

stomatolog dziecięcy, periodontolog, chirurg,
stomatolodzy ogólni, implantolog

WIOSENNA PROMOCJA NA WYBIELANIE ZĘBÓW
ortodoncja, implanty
nowoczesna protetyka

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

Jesteś zainteresowany? Masz pytania?
Wyślij mailem na adres: kawszyn@mojatoyotaplus.pl
swoje CV lub dostarcz osobiście na adres: ul. 3 Maja 27B, 

72-200 Nowogard, SALON TOYOTY, tel. 501 374 789, 91 392 57 00 

Komis TOYOTA KOZŁOWSKI oddział w Nowogardzie

ZATRUDNI
- samodzielną księgową

- doradcę blacharsko-lakierniczego
- pracownika gospodarczego

- sprzedawcę samochodów używanych

zatrudni kierowców 
kat C+E 

w ruchu międzynarodowym, w systemie 2/1

Kontakt: +48 784 490 435

Zatrudnię 
panią do biura. 

509 528 688

s. 5

s. 3

reklamareklama

Znaleziono 
ciało 
kobiety

Odszedł   
śp. Aleksander 
Śmigiel

Czy sąd 
skaże matkę 
z Brzozowa?

Związki chcą 
unieważnienia 
konkursu

Kolejny maszt 
antenowy  
telefonii 
komórkowej!

s. 2

s. 4

s. 9
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W skrócie

Śmigiel Ryszard

ŚR

KOMPLEKSOWE  USŁUGI
& ŚMIGIEL

Zakład Kamieniarski
- Nagrobki - Grobowce - Parapety - Schody

Kwiaciarnia
- Znicze - Kwiaty - Wiązanki - Wieńce

Tel. 601 595 069, 91 392 18 14
     e-mail: puhp.smigiel@wp.pl
   www.kamieniarstwo-smigiel.pl

Korzystając z naszych usług pogrzebowych zyskasz
-10%  RABATU  NA  USŁUGI  KAMIENIARSKIE

UL. CMENTARNA 3,  72-200 NOWOGARD

       Usługi Pogrzebowe 
        Grzegorz Śmigiel
- Trumny - Urny - Ekshumacje - Przewozy
         Obudowy - Krzyże - Tabliczki

Kontakt całodobowy: 693 230 190
      e-mail: memoris.zp@o2.pl
            www.memoris.eu

reklama

masz problem, 
lub byłeś 

świadkiem  
ważnego 

wydarzenia?
Skontaktuj się  

z naszą redakcją!

513 088 309, 
91 392 21 65

Śmieci w koszu przy drodze prowadzącej do DPS na Smużyny nadal 
nikogo nie interesują. Może nie dokładnie tak- interesują różne owa-
dy, dla których sterta śmierdzących już intensywnie z powodu upałów 
pozostałości, staje się miejscem żeru. Pierwsze zdjęcia pełnego kosza i 
śmieci wokół niego zrobiliśmy 25 maja, kolejne 2 czerwca, a to załączo-
ne tutaj - 07 czerwca.

W czwartek rozpoczęto wreszcie pozimowe łatanie ubytków na ulicy 
Wojska Polskiego. 

- W czwartek „ożyła” wieża usytuowana na placu ćwiczebnym nowo-
gardzkiej jednostki Państwowej Straży Pożarnej. Kilku strażaków przy-
gotowuje się do zawodów sprawnościowych, które w najbliższym cza-
sie odbędą się w naszym województwie.  Nowogardzki plac ćwiczeń 
dla strażaków powstał w latach świetności naszej jednostki. Wtedy pa-
nował tutaj ruch, jak na przysłowiowej „marszałkowskiej”. Przypomnij-
my, że Nowogard oprócz doskonałego wyposażenia ogólnego jednost-
ki SP posiadał m.in. specjalistyczny zespół do ratownictwa podwodne-
go z ekipą nurków i płetwonurków kierowanych przez pana Romualda 
Kowalskiego. Niestety po reformie powiatowej, a zwłaszcza kilkunastu 
latach zarządzania, z pozycji powiatowego komendanta sprawami stra-
żackimi przez p. Tunkiewicza, nasza jednostka została ogołocona. Wie-
le sztuk sprzętu powędrowało do Goleniowa (m. in. długa drabina wy-
sokościowa), a ratownictwo podwodne rozwiązano zabierając sprzęt.  
Tunkiewicz, bodajże w ubiegłym roku odszedł na emeryturę, ale odbu-
dowanie jednostki nowogardzkiej, sprowadzonej jego polityką do po-
ziomu remizy OSP,  będzie trudne, aby nie niemożliwie. 

Tajemnicza śmierć przy ul. kościuszki 

Znaleziono ciało kobiety 
W miniony wtorek, 5 czerwca, w jednym z domów przy ul. Kościuszki, znaleziono zwłoki 
65-letniej kobiety. Na miejsce wezwano policję, sprawę badała prokuratura. 

Policja nie ujawnia szczegó-
łów zdarzenia i odsyła do pro-
kuratury. - Mogę jedynie po-
twierdzić, że ujawniono zwło-
ki 65-letniej kobiety. O szczegó-
ły sprawy proszę pytać prokura-
turę- mówi Anna Dygas z biura 
prasowego naszej policji. 

Ciało kobiety miało znajdo-
wać się w łazience. Nie wiado-
mo, kto znalazł kobietę, ani kto 
zawiadomił służby ratunko-
we. Pojawiło się podejrzenie, że 
w zdarzeniu mogły brać udział 
osoby trzecie. Dlatego na miej-
sce sprowadzono techników po-
licyjnych. 

Termin pochówku kobiety 
(pogrzeb odbył się wczoraj, tj. 
czwartek na cmentarzu w Nowo-
gardzie), wskazuje na to, że pro-
kuratura najprawdopodobniej 
odstąpiła od wszczęcia śledztwa 
w sprawie śmierci 65-latki. W 
innym przypadku ciało zmarłej 

musiałoby zostać poddane sek-
cji zwłok, a to potrwałoby, co 
najmniej kilka dni. Wczoraj nie 
udało nam się uzyskać komen-
tarza w tej sprawie od rzecznika 
prokuratury. Mamy go otrzymać 
dzisiaj tj. w dniu wydania.

Red. 

Wielkie  
otwarcie 

W czwartek, zgodnie 
z wcześniejszą zapowiedzią 
odbyło się otwarcie nowego 
sklepu Media-Expert. 

Usytuowanego w pasażu 
handlowym przy ul. Boh. War-
szawy. Organizator tego otwar-
cia zgodnie z hasłem Wiel-
kie Otwarcie przygotował sze-
reg atrakcji, w tym dmuchaną 
zjeżdżalnię dla dzieci. Jak się 

dowiadujemy prawie pewne 
jest, że otwarcie nowego skle-
pu Media-Expert przy ul. Boh. 
Warszawy oznacza zamknię-

cie wkrótce dotychczasowego 
salonu tej firmy przy pl. Wol-
ności. 

red.

O Wielkim Otwarciu informowano na terenie całego miasta w różnych formach    

Nowy sklep Media-Expert zlokalizowany jest w pawilonie wybudowanym i wynajmowanym  do celów handlowych przez no-
wogardzkiego przedsiębiorcę p. Romana Szlachetkę

W tym budynku, gdzie znaleziono ciało kobiety, pojawił się prokurator
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W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reklamareklama

reklama reklama

11 kg, 33 kg 
z propan butanem, 

propanem 
a także do zasilania 
wózków widłowych.

Zapraszamy 
do stałej współpracy 

tel. 606 930 398
 www.gazak.pl 

Wymiana butli

Auto naprawa
ul. Wojska Polskiego 13 

Tel. 662 091 018 
505 43 23 46

WYNaJmĘ  
HalĘ 

+ ZAPLECZE 155m2 
Tel. 600 954 709 

letnia promocja
Ciekawe gratisy!

Zapraszamy na zbiór 
truskawki deserowej, 

Węgorza. 
Tel. 606 70 81 80

Sprzedam działkę 
ogrodową  

– domek, prąd, wc. 
Tel. 663 322 601 

Zamieszanie wokół wyboru dyrektora SP 2

Związki będą domagać się 
unieważnienia konkursu
W dalszym ciągu nie wyłoniono nowego dyrektora SP nr 2 w Nowogardzie. W międzyczasie do Wojewody Zachodniopomorskiego i Kuratorium 
Oświaty wpłynęły zastrzeżenia, co do sposobu wyłonienia członków komisji konkursowej. Mało tego, Związek Pracowników Niepedagogicznych 
zapowiada, że będzie domagał się unieważnienia konkursu.

Przypomnijmy, że konkurs 
odbył się 25 maja. Przed ko-
misją konkursową stanęły 
trzy kandydatki: Wioletta Jac-
kowska, Ewa Żylak i Magdale-
na Żywicka. Żadna z nich nie 
uzyskała jednak wymaganej 
większości głosów, tym samym 
konkursu nie rozstrzygnięto. 
Dziś możemy już poinformo-
wać, że dwie kandydatki uzy-
skały taką samą ilość głosów 
(po 6), chodzi o W. Jackowską 
i E. Żylak. W takiej sytuacji or-
gan prowadzący może powie-
rzyć stanowisko jednej z tych 
osób, ale wcześniej musi poro-
zumieć się w tej kwestii z Ku-
ratorium Oświaty. Nie ma na 
razie oficjalnej informacji, czy 
gmina wystąpiła już oficjalnie 
o zaopiniowanie wytypowane-
go przez siebie kandydata.

W międzyczasie okazało się, 
że zarówno do Urzędu Wo-
jewódzkiego, jak i Zachod-
niopomorskiego Kuratorium 
Oświaty w Szczecinie wpłynęły 
informacje o wątpliwościach, 

jakie pojawiły się już na etapie 
wyboru delegatów do komisji 
konkursowej z ramienia szko-
ły (przedstawicieli rady peda-
gogicznej). Informacje te po-
twierdziła nam rzecznik Kura-
torium Oświaty w Szczecinie, 
Małgorzata Duras.

- Wpłynęły do nas infor-
macje dotyczące wątpliwości, 
co do wyboru przedstawicie-
li rady pedagogicznej do kon-
kursu na dyrektora SP 2 w No-
wogardzie, złożone od człon-
ków rady, jak również związku 
Solidarności Nauczycieli. Ku-
rator nie jest jednak kompe-
tentny do rozstrzygania takich 
spraw, więc adresaci tych pism 
zostali poinformowani, że po-
winni te zastrzeżenia przeka-
zać najpierw do organu prowa-
dzącego dla szkoły, czyli gmi-
ny- mówi M. Duras, ale zaraz 
dodaje, że wobec braku reak-
cji ze strony burmistrza organ 
nadzorczy podejmie odpo-
wiednie kroki.

- Do Biura Wojewody wpły-

nęła jedynie anonimowa proś-
ba o spotkanie, – ponieważ te-
mat dotyczy oświaty – woje-
woda zlecił zajęcie się tema-
tem Kuratorowi Oświaty - in-
formuje natomiast Agniesz-
ka Muchla z biura prasowego 
Wojewody Zachodniopomor-
skiego.

Okazuje się, że to nie jedy-
ne zmartwienie, przed któ-
rym może wkrótce stanąć bur-
mistrz Nowogardu. Jak już 

informowaliśmy, do udzia-
łu w konkursie nie dopusz-
czono przedstawicieli Związ-
ku Zawodowego Pracowników 
Oświaty nie będących Nauczy-
cielami. Przewodnicząca tego 
Związku w Szczecinie, Maria 
Doroszko poinformowała, że 
organizacja będzie się doma-
gać unieważnienia konkursu. 
- Kompletujemy dokumenta-
cję, oczekujemy spotkania z 
panem burmistrzem, jesteśmy 

na prawie- nasi delegaci mie-
li prawo wziąć udział w kon-
kursie na dyrektora SP 2 w No-
wogardzie, ale tak się nie sta-
ło. Dlatego będziemy doma-
gać się u wojewody unieważ-
nienia konkursu- powiedziała 
M. Doroszko.

O tym, jak zakończy się 
ostatecznie ta sprawa będzie-
my oczywiście informować na 
bieżąco.

Red.

Dziura w drodze i… po oponie 
Tak pięknie można podziwiać 

panów pracujących na kol. Smu-
żyny przy naprawie drogi na 
wjeździe do Nowogardu od stro-
ny Świerczewa- pisze nasza Czy-
telniczka- łatają, naprawiając 
dziury i dziurki w jezdni... a kil-
kaset metrów przed tym obraz-
kiem jadąc od Świerczewa, takie 
oto niespodzianki można napo-
tkać na drodze. Jak widać, efekt 
«bliskiego spotkania» z dziu-
rą wygląda, jak na załączonych 
zdjęciach. Dziura wielkości i głę-
bokości, co najmniej kilkunastu 
centymetrów, za oponę przeciętą 

nikt nie zwróci, no, bo niby na ja-
kiej podstawie. A koszt nowej to 
ok. 200 zł, bo ta jest do wyrzuce-
nia.  

dane do wiadomości redakcji
Od redakcji 
O tym, że pozimowe łata-

nie dróg winno było się rozpo-
cząć i zakończyć już kilka tygo-
dni temu, pisaliśmy w DN po 
wielu sygnałach od Czytelników. 
Czas być może pociągać do od-
powiedzialności cywilnej za-
rządców dróg odpowiadających 
za narażenie ich użytkowników 
na szkody takie, jakich dozna-

ła osoba, której opona została 
zniszczona na wyjeździe z mia-
sta do Świerczewa.  

Sygnały Czytelników @  

Tę oponę...

...zniszczyła ta dziura
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Nie ruszył proces w sprawie makabrycznej śmierci noworodka  

Czy sąd skaże matkę z Brzozowa? 
W miniony wtorek (5.06), przed  Sądem Okręgowym w Szczecinie miał ruszyć proces matki noworodka- Adasia, którego ciało znaleziono w szambie, na 
jednej z posesji w Brzozowie k. Żabowa. Sprawa się jednak nie odbyła- nieoficjalnie z przyczyn proceduralnych. Monika K.  jest oskarżana o to, że doko-
nała zabójstwa w czasie porodu, ale śledczy chcą złagodzenia kary,  z uwagi na niepoczytalność kobiety. 

Przypomnijmy, że do dra-
matycznego zdarzenia doszło 
4 października 2016 roku, wie-
czorem.   Zakrwawioną 40-let-
nią wówczas Monikę K. znalazła 
jej rodzina, wzywając na miej-
sce pogotowie ratunkowe. Ra-
townicy zorientowali się, że ko-
bieta jest po porodzie, ale nie 
była tego świadoma. Nie było 
też wiadomo, gdzie znajduje się 
dziecko. Udało się jedynie usta-
lić, że przed porodem 40-latka 
wcześniej była w przydomowym 
wychodku. Kobietę zabrano do 
szpitala, ale jednocześnie poin-
formowano o wszystkim poli-
cję. Niestety makabryczne przy-
puszczenia potwierdziły się na-
stępnego dnia- martwego kilku-
miesięcznego chłopczyka, wyło-
wiono z przydomowego szamba. 
Ciało dziecka zostało zabezpie-
czone do sekcji zwłok. Do dziś 
nie ujawniono, co było bezpo-
średnią przyczyną śmierci. No-
worodek, któremu nadano po-
śmiertnie imię Adaś - zostało 
pochowane na cmentarzu w No-
wogardzie. 

Już z pierwszych informacji 
wynikało, że Monika K. mogła 
nie być do końca świadoma tego, 
co uczyniła, z uwagi na swoją 
niepełnosprawność intelektual-
ną. W przeszłości odbierano jej 
również dzieci, bo nie umiała się 
nimi odpowiednio zaopiekować, 
nie miała też odpowiednich wa-
runków lokalowych.  Choć trud-
no sobie to wyobrazić, kobie-
ta mieszkała w budynkach go-
spodarskich, bez wody prądu i 
ogrzewania. Jak twierdzą sąsie-
dzi, miała też poważne proble-
my z alkoholem. Dramatu do-
dawał fakt, że Monika K. była 
ofiarą przemocy domowej.  Jej 
mąż znęcał się nad nią fizycz-
nie, za co zresztą trafił do zakła-
du karnego. Mimo tego nie była 
na stałe objęta pomocą społecz-
ną. Co zaskakujące, w pierw-
szych dniach po tragicznym po-
rodzie została wypisana ze szpi-
tala w Nowogardzie do domu 
i pozostawiona praktycznie 
sama sobie. Dopiero interwen-
cje mediów sprawiły, że kobie-
tę umieszczono w zamkniętym 

ośrodku, gdzie jest bezpieczna. 
Znajduje się tam do dziś. 

Z uwagi na charakter sprawy 
i dobro oskarżonej, prokurato-
ra utajniła śledztwo w sprawie 
tragicznych wydarzeń, do jakich 
doszło w Brzozowie. Wiadomo 
tylko, że postępowanie prowa-
dzono w kierunku nieumyślne-
go spowodowania śmierci - taki 
zarzut postawiono kobiecie.  Po 
kilku miesiącach, kiedy już śled-
czy zgromadzili więcej materia-
łu dowodowego, w tym wyni-
ków badań sekcji zwłok, kwali-

fikację czynu zamieniono na za-
bójstwo dokonane w czasie cią-
ży lub porodu. Jak napisaliśmy 
wcześniej, z uwagi na sytuację 
zdrowotną kobiety, prokuratu-
ra chce, aby sąd w tym wypadku 
skorzystał z prawa szczególnego 
złagodzenia wymiaru kary.  

W miniony wtorek, 5 czerw-
ca, o godz. 10.00, przed Sądem 
Okręgowym w Szczecinie miała 
rozpocząć się rozprawa.  Sąd za-
planował, że najpierw wysłucha 
wyjaśnień od matki noworodka. 
Do tego jednak nie doszło. Nie-

oficjalnie wiadomo, że sąd błęd-
nie poinformował oskarżoną o 
terminie rozprawy. Rzecznik SO, 
Michał Tomala takich szczegó-
łów nie ujawnia i zastrzega rów-
nież, że cała sprawa, bynajmniej 
do czasu ogłoszenia wyroku jest 
wyłączona z jawności.- Roz-
prawa się nie odbyła, tylko tyle 
mogę powiedzieć. Informuję 
również, że nie będę mógł udzie-
lać informacji o przebiegu spra-
wy, ani też powołanych świad-
kach, bo sprawa będzie na pew-
no wyłączona z jawności - mówi 
sędzia M. Tomala. 

Wiadomo tylko, że sąd wyzna-
czył termin rozprawy na połowę 
lipca. Nieoficjalnie dowiedzieli-
śmy się, że wówczas ma zostać 
przesłuchana oskarżona Moni-
ka K.. W dalszej kolejności będą 
prawdopodobnie przesłuchiwa-
ni świadkowie, w tym pracow-
nicy nowogardzkiego szpitala i 
pogotowia ratunkowego- to oni 
bowiem jako pierwsi udzielali 
pomocy medycznej kobiecie po 
porodzie.

red. 

To właśnie w przydomowym wychodku, w jednym z budynków widocznych na zdję-
ciu, kobieta miała urodzić noworodka. Fot. Archiwum.

rolnicy składają wnioski o pomoc

Ogłosili suszę na polach
Już 35 wniosków wpłynęło od rolników z terenu gminy Nowogard o powołanie komisji mającej oszacować straty, jakie powstały na uprawach w wyniku trwa-
jącej suszy. Podobna sytuacja jest w sąsiedniej Osinie. Tymczasem Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, po interwencjach Izb Rolni-
czych dopiero przedwczoraj ogłosił suszę na terenie województwa zachodniopomorskiego, na razie tylko dla upraw zbóż jarych, ozimych i truskawek. 

Nie trzeba być specjalistą, 
aby zauważyć, że zboża na po-
lach usychają- od kilku tygodni 
w wielu rejonach kraju, w tym 
naszego regionu, nie spadła ani 
jedna kropla deszczu. Taka sytu-
acja jest także w całym powiecie 
goleniowskim. 

Od 20 kwietnia, poza krótki-
mi opadami występującymi lo-
kalnie, nie spadł deszcz. Tam, 
gdzie gleby są mozaikowate, lek-
kie, wszystkie wysychają- mówi 
Andrzej Leja, przewodniczący 
powiatowej rady izb rolniczych 
w Goleniowie, rolnik z Kościu-
szek (gm. Osina).

- Ci rolnicy, którzy mają na to 
wystarczające środki sypią na-
wozy i dzięki temu rośliny sobie 
jakoś radzą z niedoborem wody, 
ale w większości przypadków 
zboża są już zżółknięte. Coraz 
gorsza jest także sytuacja na pa-
stwiskach- na łąkach jest już su-

cho, a to może się odbić na wy-
dajności mlecznej bydła- mówi 
Darek Olejnik, rolnik z Ostrzy-
cy. 

Tymczasem „Puławy” ogło-
siły suszę dopiero po interwen-
cjach rolników, ale na razie tyl-
ko na części upraw, bez łąk, na 
których wypasa się bydło. - Wy-
chodziliśmy to w Barzkowicach, 
w końcu IUNG objął nasze wo-
jewództwo suszą- mówi A. Leja, 
ale zaraz dodaje z ubolewaniem- 
to nie koniec walki, będziemy 
wnioskować, aby suszą obję-
to również pastwiska służące do 
wypasu bydła. Na razie stwier-
dzono występowanie suszy tyl-
ko na zbożach jarych, ozimych 
i truskawkach, a klęska dotyczy 
też rzepaków, czy kukurydzy - 
mówi rolnik. 

Być może w naszym regionie 
stwierdzenie suszy szłoby szyb-
ciej, gdyby nie to, że na terenie 

całego województwa IUNG w 
Puławach ma tylko jedną stację 
pomiarową- koło Wałcza. Izby 
Rolnicze chcą, aby takie miejsca 
powstały w każdym powiecie. - 
Jak oni mogą stwierdzić suszę, 
jak brakuje stacji do pomiarów, 
takich z prawdziwego zdarzenia, 

z sondami doglebowymi. Na ra-
zie jest jedna, taka z prawdziwe-
go zdarzenia, koło Wałcza, któ-
rą zresztą też sami wywalczyli-
śmy. Staramy się, aby sfinanso-
wano budowę podobnych stacji 
w każdym z powiatów, chociaż 
najlepiej, gdyby stanęły w każdej 
gminie- mówi A. Leja.  

To sprawiłoby, że rolnicy nie 
musieliby czekać tak długo na 
ogłoszenie klęski żywiołowej, a 
w konsekwencji spowodowało-
by szybsze powołanie przez wo-
jewodę komisji ds. oszacowania 
strat i skierowanie pomocy po-
szkodowanym rolnikom. Tym 
bardziej, że wielu z nich, nie cze-
kając na ogłoszenie z Puław zło-
żyło już wnioski do gminy o po-
wołanie komisji. Do UM w No-
wogardzie takich wniosków 
wpłynęło już 35. Wnioski spły-
wają także do Urzędu Gminy w 
Osinie. 

- Na chwilę obecną mamy 
sześć wniosków złożonych 
przez rolników- mówi Bogu-
sław Grodź, specjalista ds. rol-
nictwa w osińskim urzędzie.   

A. Leja za pośrednictwem 
DN apeluje do tych rolników, 
którzy jeszcze wniosków nie 
złożyli, aby zrobili to jak naj-
szybciej. W poniedziałek na 
stronie internetowej ODR w 
Barzkowicach będą dostępne 
znowelizowane wzory wnio-
sków, jakie gospodarze powin-
ni wypełnić przed pójściem do 
urzędu. 

Rolnikom poza tym pozosta-
je wyglądać na niebie deszczo-
wych chmur- kilka dni opa-
dów może jeszcze uratować 
część plantacji. Strat nie da się 
jednak już uniknąć. Rolników 
czeka trudny czas. 

red.

Rośliny zasychają stojąc
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mobbing w SP 4 -  kolejna rozprawa

Sąd przesłuchał pierwszych świadków 
W miniony poniedziałek (4 czerwca), w Sądzie Rejonowym w Goleniowie,  przesłuchano pierwszych świadków w sprawie mobbingu, jakiego - zdaniem 
prokuratury -  w stosunku do pracowników Szkoły Podstawowej nr 4 miała dopuścić się Beata K., dyrektor tej placówki. 

W czasie rozprawy zgod-
nie z ustalonym harmonogra-
mem rozprawy wezwano trzech 
świadków. Ze względu na ob-
szerne zeznania jednego z nich, 
sąd zdołał przesłuchać tylko 
dwie osoby, tj. byłego woźnego 
w SP 4 i pracownika pedagogicz-
nego. Oboje potwierdzili złożo-
ne wcześniej wyjaśnienia na eta-
pie postępowania prowadzone-
go przez Prokuraturę Rejonową 
w Goleniowie. Kolejna rozpra-
wa odbędzie się już w najbliższy 
wtorek, 12 czerwca. Sąd zapla-
nował przesłuchania kolejnych 
kilku osób. 

Przypomnijmy, że w całej 
sprawie poszkodowanych jest 
11 pracowników SP 4 (część z 
nich już dziś nie pracuje w szko-

le). Konflikt pomiędzy dyrekto-
rem szkoły a jej pracownikami 
narastał od kilku lat. W końcu, 
w październiku 2016 roku, na-
uczyciele zdecydowali się zawia-
domić o wszystkim Kuratorium 

Oświaty w Szczecinie, zarzuca-
jąc Beacie K., że źle ich traktuje 
i ośmiesza w obecności uczniów 
i rodziców. Kontrola kurato-
rium potwierdziła te informacje. 
Mimo zaleceń nadzoru peda-

gogicznego, atmosfera w szko-
le się nie poprawiała. Zdaniem 
nauczycieli, stało się wręcz od-
wrotnie, a kilkoro z nich otrzy-
mało nawet nagany z wpisem 
do akt. Sprawa trafiła do komi-
sji dyscyplinarnej przy wojewo-
dzie, gdzie Beata K. otrzyma-
ła karę nagany z ostrzeżeniem. 
Mimo, że Beata K. odwołała się 
od niej do Ministerstwa Eduka-
cji - to jednak karę podtrzymało 
w całości.  Niezależnie od tego, 
nauczyciele postanowili też o 
wszystkim zawiadomić prokura-
turę, a ta w konsekwencji kilku-
miesięcznego śledztwa postawi-
ła dyrektorce SP 4 zarzuty o upo-
rczywe i złośliwe łamanie praw 
pracowniczych, poprzez dzia-
łania o charakterze mobbingu. 

Mimo tak poważnych zarzutów, 
Burmistrz Nowogardu nie zde-
cydował się zawiesić w pełnie-
niu obowiązku dyrektora szko-
ły Beaty K., powołując się na za-
sadę domniemania niewinności 
do czasu zakończenia procesu 
sądowego. 

Sama oskarżona od samego 
początku nie przyznaje się do 
winy- podczas pierwszej rozpra-
wy, która odbyła się 11 kwietnia 
br., w SR w Goleniowie, stwier-
dziła, że to ona „czuje się mob-
bingowana i zaszczuta przez 
swoich pracowników”. 

Za zarzucany przez prokura-
turę czyn, dyrektorce SP 4 grozi 
kara grzywny, ograniczenia wol-
ności, a nawet więzienia do lat 2. 

Red. 

Beata K. oraz jej obrońca w oczekiwaniu na rozpoczęcie procesu w SR w Goleniowie

Będą „siać” z Olchowa

Kolejny maszt antenowy telefonii komórkowej
Tuż za wiaduktem na S-6 przy drodze polnej, w kierunku wsi Kościuszki, wyrósł w tym tygodniu kolejny maszt telefonii  komórkowej. 

Jak nas poinformowano w 
starostwie powiatowym w 
dniu 12.02.2018 r. zostało  wy-
dane pozwolenie na budowę 
Nr 94/2018 dla Orange Pol-
ska S.A. w Warszawie, dla sta-
cji bazowej telefonii komórko-
wej 74164 PSZ Nowogard - Ol-
chowo wraz z  instalacją elek-
tryczną na terenie działki nu-
mer 309/2, obręb geodezyj-
ny  Olchowo. Wysokość całko-
wita stacji wynosi 51,38 m. No-
wej lokalizacji masztu telefonii 
komórkowej nie konsultowa-
no w żadnej formie ze społecz-
nością Olchowa- wioski, któ-
rej zabudowania mieszkalne są 
najbliżej położone.  To już, we-
dług naszych obliczeń, dziesią-
te miejsce instalacji anten emi-
tujących promieniowanie elek-
tromagnetyczne usytuowanych 
z bezpośrednich granicach na-
szego miasta lub tuż obok nich. 
Niektóre anteny, jak np. te na 
tzw. byłym hotelu, elewatorze, 
czy kominie po mleczarni „sie-
ją” w bezpośrednim sąsiedz-
twie gęstej zabudowy miesz-
kalnej. 

Warto wiedzieć 
Elektro-smog stał się naszą 

codziennością tak, jak smog 
przemysłowy, czy samochodo-
wy jest codziennością wielkich 
miast, czy okolic zatłoczonych 

autostrad. Warto więc nieco 
o tym wiedzieć. Coraz więcej 
jest badań, które potwierdza-
ją, na czym precyzyjnie pole-
ga szkodliwość fal elektroma-
gnetycznych. Czytamy w jed-
nym z opracowań: „nasze na-
turalne biopola są niszczone 
przede wszystkim przez urzą-
dzenia wytwarzające pola w 
postaci fali elektromagnetycz-
nej. Człowiek zniekształca-

jąc warunki swojego środowi-
ska zmienił jednocześnie wła-
sny profil elektronowy. Nie-
bywałe zanieczyszczenie che-
miczne, akustyczne, a zwłasz-
cza  elektromagnetyczne  Zie-
mi nie jest urojeniem. Jego 

skutki są dramatyczne. Odbie-
ramy je przede wszystkim, jako 
wzrost ilości chorób cywiliza-
cyjnych.  Coraz więcej badań 
wskazuje na udział pól magne-
tycznych o zwiększonym natę-
żeniu w powstawaniu schorzeń 
cywilizacyjnych o niezrozu-
miałej przyczynie - gwałtowne 
zmiany nastrojów, zmęczenie, 
apatia, stany depresyjne, stany 
agresji, euforii, rozkojarzenie 

więzi psychosomatycznej, ze-
spół nerwicy mikrofalowej, po-
wstawanie nowotworów, przy-
spieszenie procesów starzenia 
organizmów, kryzys podstawo-
wych układów - nerwowego, 
krążenia (odkładanie się płytek 

miażdżycowych w ściankach 
naczyń u coraz młodszych lu-
dzi - także u dzieci), rozrodcze-
go (w tym bezpłodności), cho-
roby Alzheimera, różne rodza-
je otępienia, zaburzenia snu.  
Anatomicznie wykazano zmęt-
nienie części przeziernych oka, 
martwicę błony bębenkowej, 
łysienie”. Polscy uczeni – pro-
fesorowie: A. Sieroń i  W. We-
sołowski  udowodnili, że natę-
żenie pola elektromagnetycz-
nego powyżej 1kV/m i często-
tliwości 50Hz może powodo-
wać zaburzenia w pracy układu 
wydzielniczego, układu krąże-
nia i układu nerwowego. Rów-

nież praca mózgu może ulec 
zakłóceniu, jeśli przez dłuższy 
czas jest on poddawany działa-
niu pola magnetycznego o czę-
stotliwości 50Hz (nawet małej 
mocy).  Podobnie rzecz przed-
stawia się z układem krwio-
nośnym i hormonalnym, które 
ulegają kompletnemu rozregu-
lowaniu. Tyle ostrzeżeń- warto, 
aby wzięli je sobie do serca róż-
ni decydenci, w których kom-
petencji jest wydawanie po-
zwoleń na lokalizację urządzeń 
odpowiedzialnych za wzmożo-
ne natężenia pól elektromagne-
tycznych. 

sm 

Nowy maszt (oznaczony strzałką) wymaga dużego zasilania energetycznego, dla-
tego w polu postawiono transformator słupowy

Instalatorzy montują urządzenia nadawcze na maszcie posadowionym tuż za wia-
duktem na S6
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Stefania Wołejszo: lat 65, zmarła 4.06.2018 r., pogrzeb odbył 

się 7.06.2018 r. na cmentarzu w Nowogardzie. 
antoni rosiak: lat 67 zmarł 5.06.2018 r. pogrzeb odbył się 

7.06.2018r., na cmentarzu w Nowogardzie.
marianna Piesyk: lat 85, zmarła 6.06.2018 r., pogrzeb odbę-

dzie się 9.06.2018 r. o godz. 11:00 na cmentarzu w Nowogardzie 
 Informacje przekazał: 

Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk
i MEMORIS Zakład Pogrzebowy Grzegorz Śmigiel

Jezus przyszedł z uczniami 
swoimi do domu, a tłum znów 
się zbierał, tak że nawet posi-
lić się nie mogli. Gdy to posły-
szeli Jego bliscy, wybrali się, 
żeby Go powstrzymać. Mówio-
no bowiem: „Odszedł od zmy-
słów”. A uczeni w Piśmie, któ-
rzy przyszli z Jerozolimy, mó-
wili: „Ma Belzebuba i mocą 
władcy złych duchów wyrzu-
ca złe duchy”. Wtedy przywo-
łał ich do siebie i mówił im w 
przypowieściach: „Jak może 
Szatan wyrzucać Szatana? Je-
śli jakieś królestwo jest we-
wnętrznie skłócone, takie kró-
lestwo nie może się ostać. I je-
śli dom wewnętrznie jest skłó-
cony, to taki dom nie będzie 
mógł się ostać. Jeśli więc Sza-
tan powstał przeciw sobie i jest 
z sobą skłócony, to nie może się 
ostać, lecz koniec z nim. Nikt 
nie może wejść do domu mo-
carza i sprzęt mu zagrabić, je-
śli mocarza wpierw nie zwiąże, 
i dopiero wtedy dom jego ogra-
bi. Zaprawdę, powiadam wam: 
Wszystkie grzechy i bluźnier-
stwa, których by się ludzie do-
puścili, będą im odpuszczone. 
Kto by jednak zbluźnił prze-
ciw Duchowi Świętemu, ni-
gdy nie otrzyma odpuszczenia, 
lecz winien jest grzechu wiecz-

nego”. Mówili bowiem: „Ma 
ducha nieczystego”. Tymcza-
sem nadeszła Jego Matka i bra-
cia i stojąc na dworze, posłali 
po Niego, aby Go przywołać. A 
tłum ludzi siedział wokół Nie-
go, gdy Mu powiedzieli: „Oto 
Twoja Matka i bracia na dwo-
rze szukają Ciebie”. Odpowie-
dział im: „Któż jest moją mat-
ką i którzy są moimi braćmi?” I 
spoglądając na siedzących do-
koła Niego, rzekł: „Oto moja 
matka i moi bracia. Bo kto peł-
ni wolę Bożą, ten jest Mi bra-
tem, siostrą i matką”. (Mk 3, 
20-35)

„Wszystkie grzechy i bluź-
nierstwa, których by się ludzie 
dopuścili, będą im odpusz-
czone. Kto by jednak zbluź-
nił przeciw Duchowi Świę-
temu, nigdy nie otrzyma od-
puszczenia, lecz winien jest 
grzechu wiecznego”. Te jak-
że mocne słowa wypowiada 
dziś Chrystus do swoich słu-
chaczy. Mówi, że każdy kto 
przeciwstawia się Duchowi 
Świętemu skazuje siebie na 
wieczne potępienie. Zapytaj-
my dziś siebie: z jakiego ja je-
stem ducha? Czy żyję obecno-
ścią Ducha Świętego we mnie, 
a może daję się prowadzić du-
chowi tego świata? Nie da się 
żyć będąc kierowanym przez 
dwa duchy. Chrystus określa 
to mianem domu wewnętrz-
nie skłóconego. Albo jesteś 
posłuszny Duchowi Święte-
mu, albo dajesz się wciągnąć 
w wir tego świata. Nie da się 
tu wypracować złotego środ-
ka. Albo, albo. Albo Bóg, albo 
świat. Albo ukierunkowanie 
na niebo i życie wieczne, albo 
ukierunkowanie na ziemię 

i życie doczesne. Jeśli chce-
my żyć trochę po bożemu, a 
trochę na wzór tego świata, 
to widzimy, że jesteśmy we-
wnętrznie rozdarci. Widzimy, 
że uczeni w Piśmie dostrzega-
li moc płynącą od Jezusa, lecz 
nie dostrzegali jej źródła. Nie 
potrafili dojść do wniosku, że 
Jezus działa mocą Bożą. Upa-
trywali Jego czyny w jakiejś 
szatańskiej mocy. Jezus cier-
pliwie, ale i stanowczo, odno-
sząc się do logicznych argu-
mentów, wyjaśnia dostojni-
kom żydowskim zły tok my-
ślenia. Następnie pokazuje im 
destrukcyjne konsekwencje 
trwania w takim myśleniu. Z 
tego faktu wysuwa się dla nas 
konkretny wniosek: od tego 
jak interpretujemy rzeczywi-
stość, zależy nasze działanie. 
Mówiąc inaczej: jak wierzę, 
tak żyję. Jeśli błędnie będę ro-
zumiał nauczanie Jezusa, to i 
błędnie będę postępował. Po 
to jest nam dany Duch Świę-
ty. Po to jest Duch Boży w Ko-
ściele, abyśmy jako wspólno-
ta dobrze interpretowali za-
mysł Jezusa. Kluczowe jest 
to, abyśmy nieustannie z tym 
Duchem współpracowali. Bez 
Ducha stajemy się bezdusz-
ni. Bez Ducha stajemy się ja-
łowi. Bez Ducha nie odczuwa-
my swojej grzeszności. Jezus 
mówi dziś bardzo mocno, że 
odrzucenie Ducha Świętego 
jest grzechem, który nie bę-
dzie wybaczonym. Niech nikt 
z nas nie sprzeciwia się Du-
chowi Świętemu, który dzia-
ła pośród nas. Odpowiadajmy 
pozytywnie na Jego natchnie-
nia, dajmy się Mu prowadzić! 

ks. Krystian Dylewski

ODDam 
kOTkI 
w dobre ręce
tel. 516 636 486

PrZeDSZkOle Nr 4
Dzień Dziecka
Przy skocznej muzyce 
dzieci świetnie się bawiły
Dla każdego malucha ten dzień jest bardzo oczekiwaną 
chwilą. Małe i duże dziecko chce w tym dniu dostać wyma-
rzony prezent i miło spędzić czas w gronie najbliższych.

Na dzieci z Przedszkola Miej-
skiego nr 4,  również czekały 
tego dnia niespodzianki. Dzieci 
tego dnia mogły pozjeżdżać na 
zamkach dmuchanych, skoszto-
wać cukrowej waty oraz innych 
słodkości, a także przysmaków 

z grilla.  Przy skocznej muzyce 
dzieci świetnie się bawiły miło 
spędzając czas w gronie swoich 
przyjaciół oraz ulubionych 
pań. Na koniec zabawy każdy 
otrzymał miły upominek.

K. Rogowska

Dzień mamy i Taty 
Dumni rodzice bawili się 
wspaniale do późnego popołudnia
Nie ma takiego skarbu, który mógłby zastąpić Mamę i Tatę 
szczególnie w tym najmłodszym wieku.

Właśnie dla nich przedszko-
laki w dniu 25 maja, przygoto-
wały prezent w postaci wystę-
pów artystycznych, w ogrodzie 
przedszkolnym oprócz wystę-
pów dzieci obdarowały swoich 
rodziców  upominkami. Po czę-
ści artystycznej wszyscy uda-
li się na piknik rodzinny zorga-
nizowany również w ogrodzie 
przedszkolnym. Piękna pogo-
da pozwoliła nam miło spędzić 
czas oraz skosztować cukro-
wej waty i przysmaków z gril-
la oraz pysznej grochówki przy-
gotowanej przez panie kuchar-
ki, a także słodkiego poczęstun-
ku przygotowanego przez rodzi-
ców. Dumni rodzice ze swoich 
pociech wspaniale się bawili do 
późnego popołudnia.

K. Rogowska
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Są takie krajobrazy, których się nie zapomina, są takie twarze, 
które wyrysowane w naszych umysłach, pozostają w nich na lata.

Jak te wizje i obrazy przenieść 
na papier i płótno?
Tego dowiedzą się uczestnicy warsztatów malarskich „ARTeria”. Do udziału w zajęciach 
malarskich podczas Międzynarodowych Warsztatów Artystycznych „ARTeria” zaprasza 
Nowogardzki Dom Kultury.

ARTeria to piękna przygoda, 
a przede wszystkim nowa prze-
strzeń dla młodych twórców, 
którzy wraz z ekspertem z dzie-
dziny malarstwa – Alicją Wie-
siołek, przez osiem dni – tj. od 
14 do 22 lipca 2018 r., podejmo-
wać będą nowe wyzwania. Owo-
ce swojej pracy, młodzi malarze 
zaprezentują podczas wystawy 
towarzyszącej Festiwalowi Fil-
mu Muzyki i Malarstwa „Lato 
z Muzami”. W trakcie trwania 
twórczych przeżyć, odbędzie się 
również spotkanie z artystami 
Pleneru Malarskiego. Będzie też 
czas na indywidualne konsulta-
cje, rady i poszukiwania.

Tematy, które będą porusza-
ne podczas zajęć to podstawowe 
pojęcia związane z malarstwem 
oraz rysunkiem, zasady kompo-
zycji oraz jej dobór. Uczestnicy 
będą zgłębiać tajniki tworzenia 
portretu, dowiedzą się jak ryso-
wać człowieka.

Działania warsztatowe Nowo-
gardzki Dom Kultury kieruje 
do młodzieży powyżej 13 roku 
życia, która szuka sposobu na 
własny rozwój, chce realizować 
swoje pasje i rozwijać artystycz-
ne umiejętności.

Międzynarodowe Warszta-
ty Artystyczne „ARTeria” są in-
tegralną częścią Festiwalu Fil-
mu Muzyki Malarstwa „Lato z 

Muzami”. W dniach od 16 do 
22 lipca w Nowogardzie odbę-
dzie się wiele wydarzeń: spotka-
nia z uznanymi twórcami róż-
nych pokoleń, koncerty, poka-
zy plenerowe, klasyka filmowa 
z muzyką na żywo, pokazy kon-
kursowe filmów krótkometrażo-
wych w ramach „Filmowej Mło-
dej Polski”, instalacje tworzone 
w sercu miasta, wystawy grafiki 
i malarstwa. To będzie naprawdę 
niezapomniany czas! Serdecznie 
wszystkich zapraszamy.

Inf. własna, opr. MR
Obrazy: Alicja Wiesiołek

Alicja Wiesiołek – ekspert z 
dziedziny malarstwa. Od po-
czątku studiów pracowała w Pra-
cowni Plastycznej Artissimo w 
Szczecinie, a od 1 grudnia 2016 
jest jej właścicielką. Uczy dzieci, 
młodzież i osoby dorosłe, pod-

staw rysunku (ołówek, węgiel, 
pastele olejne i suche), malar-
stwa (malarstwo olejne, akrylo-
we, tempera, akwarela. myślenia 
przestrzennego (lepienie z pla-
steliny/gliny, odwzorowywanie 
rzeczywistości w rysunku i ma-
larstwie). W jej pracowni pro-
wadzone są również warsztaty 
ceramiki oraz krawieckie. Aka-
demia Sztuki, to przestrzeń w 
której prowadziła również zaję-
cia plastyczne dla dzieci z Domu 
Dziecka w Tanowie.

Kino na weekend

CeNY BIleTÓW
a. Normalny: 15 zł
b. Ulgowy: 13 zł- bilet ulgowy przysługuje osobom uczącym się do 25 roku 

życia, po okazaniu legitymacji szkolnej lub studenckiej,
c. Rodzinny: 13 zł - 2 dorosłych + 1 dziecko l 1 dorosły + 2 dzieci l 2 dorosłych + 

2 dzieci (Bilet Rodzinny obowiązuje wyłącznie na filmy familijne i bajki),
d. Zbiorowy: 11 zł - grupa zorganizowana pow. 15 osób 
l zakup biletów - przynajmniej 1 doba przed seansem. 
Uwaga!!! Godziny seansów filmowych mogą ulec zmianie.

POZYCJa  
OBOWIĄZkOWa

08.06.2018, godz. 17:00
09.06.2018, godz. 17:00
10.06.2018, godz. 17:00

Komedia, USA 2018, 104 min., 
Od lat: 15

Cztery wieloletnie przyjaciół-
ki raz w miesiącu spotykają się 
w stworzonym na własny uży-
tek klubie czytelniczym. Niejed-
no już w życiu widziały, przeczyta-
ły i przeżyły, ale „Pięćdziesiąt twa-
rzy Greya” okaże się w ich przy-
padku pozycją wyjątkowo inspiru-
jącą. Początkowo nieco onieśmie-
lone, szybko dają się zauroczyć 
Christianowi Greyowi i jego zmy-
słowej pomysłowości. A ponie-
waż, jak wiadomo, życie jest krót-
kie, panie postanawiają nie tracić 
czasu i odkryć nowe twarze miło-
ści. I choć z pewnością nie każdy 
facet to Grey, to niejednemu war-
to dać szansę…

maDe IN ITalY
08.06.2018, godz. 19:00
09.06.2018, godz. 19:00
10.06.2018, godz. 19:00 

Dramat, Komedia, Włochy 2018, 
100 min., Od lat: 12

Made in Italy to brawurowe 
wyznanie miłości do własnego 
kraju. Film na podstawie scena-
riusza i z muzyką Luciano Liga-
bue opowiada o Riko, zwykłym, 
uczciwym obywatelu, który sta-
ra się pokonać problemy w pra-
cy i życiu prywatnym. Codzien-
ność przytłacza, ale bohater fil-
mu robi wszystko, żeby stać się 
panem własnego losu. Próbu-
je ratować małżeństwo, zna-
leźć prawdziwych przyjaciół, nie 
chce sprzedać domu… Życie to 
gra, warto zrobić wszystko, żeby 
ją wygrać.

Podziękowanie
Serdeczne podziękowania za pomoc przy ustawieniu 

i ozdobieniu ołtarza przy ul. Boh. Warszawy  
na tegoroczne Święto Bożego Ciała składam:

Państwu Otomańskim,  
państwu Dychoniec (oprawa plastyczna),  

państwu Wiśniewskim,  
Woźniak (wypożyczenie kwiatów)

oraz panu Piotrowi (użyczenie transportu)
serdeczne Bóg Zapłać

składa Sudomierski z rodziną

PODZIĘkOWaNIa

kolejny sukces nowogardzkiej pary tanecznej 

Zajęli czwarte miejsce w Polsce!
Wojciech Jesionka i Kaja Żminda wytańczyli 4. miejsce na Mistrzostwach Dzieci i Juniorów 
w Kombinacji Tańców. 

Mistrzostwa odbyły się 2 
czerwca w Elblągu. Wojtek i 
Kaja reprezentowali Szkołę Tań-
ca Flesz, działającą przy Nowo-
gardzkim Domu Kultury.  Do 
miejsca na podium zabrakło 
bardzo niewiele, ale jak podkre-
śla Mikołaj Kubiak, właściciel 
szkoły, to bardzo wysoki wynik 
biorąc pod uwagę poziom tur-
nieju. - To wielki sukces, nasza 
para jest czwartą w Polsce. Jeste-
śmy z tego bardzo dumni i gra-
tulujemy im sukcesu- mówi M. 
Kubiak. 

To nie pierwszy sukces tej 
pary, o jakim było głośno na 
przestrzeni ostatnich miesię-
cy. W listopadzie zeszłego roku, 
podczas Mistrzostw Polski 
Dzieci i Juniorów SALT CUP 
2017 w Wieliczce, Wojtek Je-
sionka i Kaja Żminda zajęli 6. 
miejsce w tańcach latynoamery-
kańskich. 

Gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów na parkietach w 
Polsce, i nie tylko!

MS
 W. Jesionka i K. Żminda po dekoracji w 

Elblągu
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PRACOWNIKÓW
PRODUKCJI

ZATRUDNIMY

▪ miesięczne w okresie próbnym
ok 2.400 zł netto (podstawa + nagroda)

▪ praca w systemie 3 zmianowym

WYŚLIJ CV: www.pressglass.com/praca

rekrutacja@pressglass.com | +48 721 440 421

Miejsce pracy: Miętno k. Nowogardu

r e k l a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

Przyjmę do pracy kierowcę 
z kategorią C+E 

w transporcie międzynarodowym 
oraz transporcie krajowym  

(praca na miejscu)  
Tel. 609 274 556

MAGAZYNIER
Lokalizacja: Łozienica k/Goleniowa

Prosimy o dopisanie klauzuli:  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Rhenus Logistics S.A. dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych ( tj. Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926).

Do Twoich zadań będzie należało:
• załadunek/rozładunek towarów
• wykonywanie zadań zgodnie z obowiązującymi 
  normami jakości i bezpieczeństwa
Oferujemy:  
• umowę o pracę w systemie II zmianowym od poniedziałku do piątku
• zapewniamy i współfinansujemy dojazd do i z pracy na  trasach: 
   Gry�ce/Płoty/Resko/Nowogard/Jarchlino/Osowo/Wierzbięcin/
   Ostrzyca/Kulice/Chociwel/Darż/Maszewo/Pogrzymie/Mosty/ 
   Tarnowo/Tarnówko/Podańsko/Stepnica/Kąty/Krępsko/Goleniów
• dostęp do prywatnej opieki medycznej i ubezpieczenia grupowego
• owoce dla pracowników 
• imprezy integracyjne
• możliwość awansu

Aplikuj do nas: rekrutacja.goleniow@pl.rhenus.com 
lub zadzwoń tel. 91 88 14 459 
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Sukcesy nowogardzkich młodych muzyków

Zagrali na festiwalu gitarowym  w Trzęsaczu
 W dniach 31.05-02.06.2018 odbył się XXI Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Muzyki Gitarowej Trzęsacz – Pobierowo 2018. Wielkim sukcesem zakoń-
czył się udział  w festiwalu nowogardzkich  muzyków ze SM I st.

 Wśród gości festiwalu zna-
leźli się wybitni artyści z Argen-
tyny, Czech i Japonii. Na scenie 
konkursowej zaprezentowali się 
także wykonawcy z Rosji. Tego-
roczna edycja festiwalu impono-
wała poziomem artystycznym 
i rozmachem organizacyjnym. 
Koncerty Stepana Raka (Cze-
chy) i Patricio Zeoli (Argenty-
na) na długo pozostaną w pa-
mięci słuchaczy. Premiera kom-
pozycji „Miraże Japońskie” au-
torstwa Cezarego Strokosza za-
kończyła się owacją licznie ze-
branej publiczności. W projek-
cie dyrektora artystycznego im-
prezy wystąpili także artyści z Ja-
ponii: Yoshimasa Yoshida i Ka-
zuyuki Terada oraz bluesowy gi-
tarzysta Romek Puchowski (gi-
tara dobro – rezofoniczna). Ar-
tystom towarzyszył kwartet Four 
Guitars – Trzęsacki Kwartet Gi-
tarowy, w którym grają ucznio-
wie ze Szkoły Muzycznej w No-
wogardzie: Maja Tomasikiewicz 

i Hadi Yahfouf oraz Emilia To-
masikiewicz na guitarronie. Wy-
jątkowym wydarzeniem oka-
zała się  Nocna Serenada w re-
stauracji Klifowa, podczas któ-
rej wystąpił zespół w projekcie 
MIRAcle – w hołdzie Mirze Ku-
basińskiej. W konkursach gita-
rowych odbywających się w ra-
mach festiwalu duże sukcesy od-
nieśli uczniowie nowogardzkiej 
szkoły muzycznej. Hadi Yahfouf 
na konkursie otrzymał  wyróż-
nienie. Także duet STUK – PUK: 
Emilia Tomasikiewicz i Maury-
cy Zając uzyskali wyróżnienie. 
Duet został przez jurorów uzna-
ny za największą nadzieję festi-
walu otrzymując nagrodę ufun-
dowaną przez wójta gminy Re-
wal. Ponadto duet otrzymał tak-
że nagrodę  specjalną przewod-
niczącej jury: występ w Sali 
Koncertowej Akademii Muzycz-
nej im. Karola Szymanowskie-
go w Katowicach w ramach ob-
chodów 90-lecia założenia Aka-

demii. Koncertom i konkursom 
towarzyszyły wykłady, lekcje 
mistrzowskie i warsztaty orkie-
stry gitarowej prowadzone przez 
wice prezydenta słynnej japoń-
skiej Niibori Guitar Orchestra 
prof. Kazuyuki Terada.

Festiwal odbywał się pod pa-
tronatami: Arcybiskupa Diece-
zji Szczecińsko Kamieńskiej jego 
ekscelencji księdza Arcybiskupa 

Andrzeja Dzięgi, wicepremiera i 
Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego Piotra Glińskiego. 
Patronat nad festiwalem sprawo-
wali także: Ambasada Japonii w 

Warszawie oraz  Marszałek Wo-
jewództwa Zachodniopomor-
skiego  oraz Pomorze Zachod-
nie. Patronat medialny sprawo-
wali m.in. TVP 3 i Kurier Szcze-
ciński. Głównymi darczyńcami 
festiwalu były Fundacja KGHM 
i PRD w Nowogardzie a spon-
sorem generalnym nagród kon-
kursowych firma Interton Clas-
sic z Gdyni.

W reportażu telewizyjnym, 
który ukazał się w TVP 3 w nie-
dzielę, zaraz po festiwalu, japoń-

ski mistrz gitary Kazuyuki Tera-
da powiedział, że trzęsacki festi-
wal należy do najważniejszych fe-
stiwali gitarowych na świecie. Bez 
wątpienia to wielkie wyróżnie-
nie dla organizatorów, którymi 
są Stowarzyszenie Gitarowy Trzę-
sacz w osobach: Iwona Ziółkow-
ska (koordynator ds. logistyki), 
Monika Werner Tomasikiewicz 
(dyr. organizacyjny festiwalu) i 
Cezary Strokosz (twórca a zara-
zem dyr. artystyczny festiwalu).      

Inf. własna 

Nie takiej muzyki słuchać tam będą…

Odszedł  śp. Aleksander Śmigiel
W ubiegłą sobotę, odbył się pogrzeb zmarłego w wieku  71 lat Aleksandra Śmigla znanego 
szczególnie z działalności artystycznej, kapelmistrza nowogardzkiej kapeli  „Wesoła Feraj-
na”,  której przygrywał od ponad 20 lat  na akordeonie.

Aleksander Śmigiel urodził się 
20 kwietnia 1947 roku w Krze-
miennej (obecnie gmina Dobra). 
Pochodził z wielodzietnej rodzi-
ny, miał 6 braci i jedną siostrę.  
Jednym z braci śp. Aleksandra 
jest znany nowogardzki przed-
siębiorca, właściciel zakładu ka-
mieniarskiego i obecnie także 
pogrzebowego Ryszard Śmigiel.  
Śp. Aleksander całe swoje życie 
ciężko pracował, w tym ponad 
20 lat w samym Nowogardzie, 
gdzie osiedlił się na początku 
lat 70 tych wraz małżonką, któ-
ra pochodzi z miejscowości Mo-
kre, i dwoma synami.  

W pamięci wielu nowogar-
dzian śp. Aleksander zostanie za-
pamiętany, jako muzyk udzie-
lający się w amatorskim ruchu 
artystycznym, grający na akor-
deonie przy okazji różnych im-
prez zwłaszcza Nowogardzkiego 
Domu Kultury. Najbardziej in-
tensywnie to zamiłowanie do gry 
na akordeonie i muzyki mógł 
uaktywniać akompaniując na 
akordeonie zespołowi „Weso-
ła Ferajna”, założonemu w 1994 

roku przy Nowogardzkim Domu 
Kultury. - Wspaniały człowiek i 
kolega, który zawsze był gotowy 
do pomocy innym, nigdy nie od-
mawiał pracy w Nowogardzkim 
Domu Kultury, chętnie uczestni-
czył w różnego rodzaju koncer-
tach, występach w Nowogardzie, 
jak i poza.  Zawsze chętny, pręd-
ki, życzliwy i serdeczny. Będzie 
nam go bardzo brakowało - mó-
wią uczestnicy z kapeli „Wesoła 
Ferajna” z NDK.

Na pogrzebie śp. Aleksandra 
nie mogło też zabraknąć jego 
kolegów muzyków i kapel lu-
dowych z Nowogardu, ale i z 
ościennych gmin i miejscowości.

Pokazujemy to na 
załączonym zdjęciu 

Rodzinie śp. Aleksandra skła-
damy wyrazy współczucie a Do-
brego Pana prosimy, aby dał mu 
możliwość do słuchania tego, 
czego „ucho ludzkie nie słysza-
ło” i oglądania tego, czego „oko 
ludzkie nie widziało”  

Opr. MR       

Zamieszczamy także niżej li-
stę miejsc jego pracy zawodo-
wej. Poza ukazaniem fragmen-
tu życiorysu zmarłego lista ta sta-
nowi sama w sobie ciekawy mini-
-przyczynek do historii  struktury 
gospodarczej naszej gminy w la-
tach powojennych: 1964 do  1966 
- Praca w gospodarstwie ojca; 
1966 do 1966 - Przedsiębiorstwo 
Pol Dalch-Mor Szczecin; 1968 do 
1968 - Kółko Rolnicze Wojtaszyce; 
17.02.1967 do 16.12.1967 - Czyn-
na Służba Wojskowa; 1968-1969 
-  Przed. Posuch-Nafty; 21.05.1969 
do 23.10.1069 - Rejonowe Przed-
siębiorstwo Melioracji Nowogard; 
1969 do 1971 – Państwowe Go-
spodarstwo Rolne Krzemienna; li-
piec 1917 do październik 1971 
Zach. Sprzęt. Transportowe Gli-
wice; 1971 do 1972 Kółko Rolni-
cze Wojtaszyce; 1972 do 1974 – 
Szczecińskie Przed. Ch. Kr. Mały Za-
kład Gniezno; 1974 do 1978- Rejon 
Dróg Publicznych Nowogard; 1978 
do 1980- Rej. Els. Krusz. Szczecin; 
1980 do 1991 – Chr-Zakł. Transpor-
towy i M. Dróg Trag; 1991-1992- 
Produkcyjno-handlowego Prod.; 
1992-1994 (czyli do emerytury) – 
Przedsiębiorstwo R.D Nowogard.

Maurycy Zając i Emilia Tomasikiewicz 
na scenie konkursowej

Four Guitars w składzie: Maja Tomasikiewicz i Hadi Yahfouf oraz Emilia Tomasikiewicz

Na pogrzebie śp. Aleksandrowi zaśpiewali koledzy i koleżanki z zespołów ludowych

Wesoła Ferajna - A. Śmigiel z harmonią

M. Dolega; A. Śmigiel, T. Łukaszewicz
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mistrzostwa Strefy Polski Zachodniej – IV runda, Ostrów Wlkp.

Tomasz Jamroży na podium
W niedzielę (3 czerwca), na torze motocrossowym w Ostrowie Wielkopolskim została rozegrana IV runda Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej. Tym ra-
zem Klub Motorowy Cisy Nowogard reprezentowało dwóch zawodników – ale za to z jakim skutkiem! Tomasz Jamroży wywalczył podium w klasyfikacji 
zawodów, z kolei Tomasz Litwin dwukrotnie plasował się w pierwszej dziesiątce. 

Tomasz Jamroży w tym sezo-
nie nie miał jeszcze okazji do 
tego, aby stanąć na podium za-
wodów motocrossowych w kla-
sie MX Quad Open. W jego 
przypadku, można powiedzieć 
do czterech razy sztuka. Już 
podczas treningu kwalifikacyj-
nego zawodnik KM Cisy No-
wogard błysnął formą, wykręca-
jąc w swoim drugim okrążeniu 
trzeci czas. W pierwszym wy-
ścigu poza zasięgiem wszystkich 
był Roman Gwiazda z klubu KM 
Cross Lublin. O podium walczy-
ło jeszcze trzech zawodników, w 
tym Tomasz Jamroży. Zawodnik 
KM Cisy w sumie przejechał 10 
okrążeń i zakończył walkę z cza-
sem 22:52,837, niestety jeszcze 
w tym wyścigu Tomasz Jamro-
ży musiał obejść się smakiem i 
zadowolić 4. miejscem. W dru-
gim wyścigu wszystko już po-
szło zgodnie z planem. Tomasz 
Jamroży pokonał 9 okrążeń z 
czasem 20:59,357 i wywalczył 
3. miejsce, tracąc zaledwie kil-
ka sekund do drugiej pozycji. W 
klasyfikacji indywidualnej za-
wodów reprezentant KM Cisy 
uzbierał w sumie 78 punktów i 
po raz pierwszy w tym sezonie 

cieszył się z miejsca na „pudle” 
w tym zestawieniu. Dobre starty 
w Ostrowie Wielkopolskim po-
zwoliły Jamrożemu zniwelować 

straty do czołówki w klasyfikacji 
sezonu po czterech rundach. Za-
wodnik KM Cisy zajmuje w tym 
zestawieniu 4. miejsce z liczbą 

273 punktów – do podium traci 
33 oczka. Z bardzo dobrej strony 
zaprezentował się również To-
masz Litwin, który startował w 

klasie MX1C. W treningu kwa-
lifikacyjnym zawodnik KM Cisy 
jeszcze nie zachwycił, zajmując 
14. miejsce. W wyścigu pierw-
szym było już jednak zdecydo-
wanie lepiej. Po 9 okrążeniach 
Tomasz Litwin ukończył swój 
start z czasem 21:28,042 i zajął 
9. miejsce, na 26 zawodników. 
Warto dodać, że do 6. miejsca 
Litwinowi brakowało zaledwie 5 
sekund. Ta szósta pozycja wyda-
wała się być w zasięgu ręki pod-
czas drugiego biegu. Tomasz Li-
twin dobrze wystartował i przez 
niemal cały wyścig kontrolował 
swoją jazdę w czołówce. Nie-
stety w decydującej fazie wyści-
gu zawodnik KM Cisy stracił 6. 
miejsce i ostatecznie zakończył 
ten wyścig z czasem 21:23,179 - 
ponownie na 9. miejscu. W su-
mie Tomasz Litwin wywalczył 
64 punkty i w klasyfikacji indy-
widualnej zawodów zajął 6. po-
zycję – to najwyższe miejsce w 
zawodach tego sezonu dla repre-
zentanta KM Cisy Nowogard. Z 
kolei po czterech rundach w kla-
syfikacji sezonu Tomasz Litwin 
zajmuje 10. miejsce. 

KR

Tomasz Litwin dwukrotnie wywalczył 9. miejsce i w zawodach 
na torze w Ostrowie Wlkp. sklasyfikowany został na 6. pozycji

Tomasz Jamroży w klasyfikacji indywidualnej zawodów za-
jął 3. miejsce

memoriał Joachima Halupczoka

Podium dla Chrabąszczy
We wtorkowym wydaniu Dziennika Nowogardzkiego informowaliśmy o wynikach kolarzy 
klubu LKKS Chrabąszcze Nowogard, uzyskanych nieopodal Opola podczas Memoriału Jo-
achima Halupczoka. Wówczas podawaliśmy wyniki jazdy indywidualnej na czas, tym ra-
zem skupimy się na wyścigu ze startu wspólnego. Nie zawiedli Młodzicy Hubert Grygowski 
i Norbert Strojny – Hubert ponownie wygrał, a Norbert zajął 3. miejsce. 

W wyścigach ze startu wspól-
nego organizowanych na zie-
mi opolskiej w ramach Memo-
riału Joachima Halupczoka, ko-

larze startowali w miejscowo-
ści Szczedrzyk. Młodzicy ściga-
li się na dystansie 30 km. Po raz 
kolejny w tym sezonie najszyb-

szy był nowogardzianin Hubert 
Grygowski, który pokonał tra-
sę z czasem 00:48:09, uzyskując 
przy tym średnią prędkość 37,38 
km/h. Mówiąc o kolejnych zwy-
cięstwach Huberta nie można 
zapominać o sporym wkładzie w 
te wyniki jego klubowego kole-
gi Norberta Strojnego. Jak mówi 
trener Ryszard Posacki, ta dwój-
ka wspaniale ze sobą współpra-
cuje na trasie, dlatego w ostat-
nim czasie mamy tyle powo-
dów do radości. Norbert Strojny 
w tym wyścigu także ugrał coś 
dla siebie, a mianowicie brązowy 
krążek. Podium uzupełnił ko-
larz klubu KLKS Azalia Brzóza 
Królewska. W kategorii Junior 
Młodszy memoriał był zarazem 

Pucharem Polski na szosie, a co 
za tym idzie kolejną eliminacją 
do Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży. W tej kategorii ko-
larze ścigali się na dystansie 90 
km. Bardzo ładnie zaprezento-
wał się Jacek Fecak, który wy-
walczył swoje punkty pokonując 
trasę z wynikiem 02:07:40 i zaj-
mując 9. miejsce. Gorzej poszło 
pozostałym kolarzom Chra-
bąszczy, którzy nie byli w sta-

nie zapunktować. Robert Krause 
z czasem 02:07:40 uplasował się 
na 66. miejscu, natomiast Kamil 
Majcher z wynikiem 02:16:58 
wywalczył 106. pozycję. W wy-
ścigu zostało sklasyfikowanych 
119 kolarzy, a punkty do Ogól-
nopolskiej Olimpiady Młodzie-
ży wywalczyli zawodnicy skla-
syfikowani w pierwszej połowie 
stawki. 
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Hubert Grygowski i Norbert Strojny na podium wyścigu ze startu wspólnego w ka-
tegorii Młodzik Hubert Grygowski ponownie jako pierwszy pokonuje linię mety
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rozgrywki ligowe

Zakończenie sezonu 
W najbliższą sobotę (9 czerwca), piłkarze Pomorzanina Nowogard rozegrają ostatni ligo-
wy mecz przed własną publicznością w sezonie 2017/2018. Rywalami będą piłkarze Polonii 
Płoty, a mecz zaplanowano na godzinę 17:00. Z kolei juniorzy zagrają w Sądowie, z najsłab-
szym zespołem rozgrywek, tamtejszymi Białymi. 

Choć sprawa awansu została 
już przesądzona, to jednak Po-
morzanin ma o co grać, a mia-
nowicie o utrzymanie 3. miejsca 
w ligowej tabeli. Wypada rów-
nież zaprezentować się z jak naj-
lepszej strony w ostatnim meczu 
przed własną publicznością. Z 
Polonią Płoty nie będzie jednak 
łatwo  o zwycięstwo, nowogar-
dzianom zawsze ciężko się grało 
z tym zespołem. W rundzie je-
siennej w Płotach było 1:1. Polo-
nia zajmuje 5. miejsce w tabeli z 
liczbą 47 punktów, czyli traci je-
dynie trzy oczka do Pomorzani-
na. Poloniści na wyjazdach gra-
li 14 spotkań, wygrali 7 meczów, 
3 zremisowali oraz zaliczy-
li 4 porażki, strzelając 27 i tra-
cąc 19 bramek. Co ciekawe Po-
lonia wywalczyła w całym sezo-
nie o jeden punkt więcej na bo-
iskach rywali, niż grając u siebie. 
Mecz został zaplanowany na so-

botę na godzinę 17:00. W swo-
im przedostatnim meczu junio-
rzy Pomorzanina pojadą do Są-
dowa, aby rywalizować tam z 
drużyną Białych. Rywale są out-
siderami tych rozgrywek, oku-
pują ostatnie miejsce z 8 punkta-
mi. W tym sezonie wygrali tylko 
raz i stracili już 95 goli w 22 me-
czach. Wierzymy, że podopiecz-

ni Pawła Błaszczyka nie pozwo-
lą gospodarzom tego spotka-
nia uwierzyć, że są w stanie coś 
ugrać z nowogardzianami. Mecz 
został zaplanowany na niedzielę, 
na godzinę 15:00. Przy artykule 
publikujemy komplet gier w po-
szczególnych ligach. 
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Klasa Okręgowa gr. Szczecin Płn. 2017/2018
29. kolejka:
Ehrle Dobra Szcz. - Odrzanka Radziszewo (09.06; 11:00)
Promień Mosty – Mewa Resko  (09.06; 15:00)
Sarmata Dobra – Orzeł Łożnica  (09.06; 15:00)
Iskierka Szczecin – Masovia Maszewo (09.06; 16:00)
Błękitni Trzygłów – Jantar Dziwnów (09.06; 16:30)
Pomorzanin Nowogard – Polonia Płoty (09.06; 17:00)
KP Przecław – Światowid Łobez  (09.06; 17:00)
Ina Ińsko – Sparta Gryfice  (10.06; 17:00)
I Liga Okręgowa Junior Starszy gr. Szczecin 2017/2018
27. kolejka:
Światowid Łobez – Unia Dolice  (10.06; 12:00)
Mewa Resko – Energetyk Gryfino  (10.06; 13:00)
Biali Sądów – Pomorzanin Nowogard (10.06; 15:00)

Pracowity weekend Nikoli Wielowskiej

Zwycięstwo w Jarosławcu
W miniony weekend, Nikola Wielowska wystartowała w trzech wyścigach. Najlepszy start 
nasza kolarka zanotowała w Jarosławcu, podczas wyścigu ze startu wspólnego, w którym 
wywalczyła 1. miejsce. Poza tym, nasza reprezentantka walczyła w darłowskim kryterium 
ulicznym oraz w jeździe indywidualnej na czas w Dąbkach.   

Nikola Wielowska startowa-
ła najpierw w piątek (1 czerw-
ca), podczas V Ogólnopol-
skiego Kryterium Kolarskie-
go o Puchar Burmistrza Mia-
sta Darłowo. Kryterium ro-
zegrane zostało na dystansie 
13,2 km, a startowało 47 Junio-
rek Młodszych. Zawodniczka 
z Nowogardu jeżdżąca w bar-
wach LUKS JF Duet Goleniów 
wywalczyła w tym wyścigu 5. 
miejsce. Zwyciężyła zawod-
niczka z Belgii. W sobotę i nie-
dzielę rywalizacja przeniosła 
się do Jarosławca, aby walczyć 
w XXI Edycji Pucharu Polski 
w kolarstwie szosowym ko-
biet. Juniorki Młodsze na dy-
stansie 10,2 km, biegnącym po 
trasie Dąbki-Bukowo – Mor-
skie-Dąbki walczyły w jeździe 
indywidualnej na czas. Niko-
la Wielowska uzyskała wynik 
16:30,28 i ze stratą nieco ponad 
53 sekund zajęła 13. miejsce. W 
jeździe indywidualnej na czas 
sklasyfikowanych zostało w su-

mie 68 zawodniczek. To co naj-
lepsze Nikola zostawiła na ko-
niec. Pomimo wciąż przypo-
minającym o sobie bólu kolan, 
kolarka z Nowogardu walczyła 
na trasie w Jarosławcu w wyści-
gu ze startu wspólnego. Junior-
ki Młodsze ścigały się na dy-
stansie 53 km. Nikola Wielow-
ska pokonała ten dystans z cza-
sem 01:31:27, uzyskując śred-

nią prędkość wyścigu 34,77 
km/h. Nasza reprezentant-
ka zwyciężyła w Jarosławcu, 
wyprzedzając na podium Zu-
zannę Olejniczak z Kolarskie-
go Klubu Sportowego Gostyń 
oraz Olgę Wankiewicz z UKS 
Copernicus SMS Toruń. Do-
dajmy, że w tym wyścigu skla-
syfikowano 60 zawodniczek. 
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Na zdjęciu Nikola Wielowska pokonująca jako pierwsza metę w Jarosławcu, pod-
czas wyścigu ze startu wspólnego

Zachodnia liga mTB – rzepin

Nasi na „błotnym” 
wyścigu
W sobotę (2 czerwca), w miejscowości Rzepin odbył się ko-
lejny wyścig z cyklu Zachodniej Ligi MTB. Kolarze musieli 
zmagać się nie tylko z górską trasą, ale i z wieloma fragmen-
tami, w których droga została zalana, bądź też zamieniła się 
w błotne bajoro. W tych wymagających warunkach walczyło 
indywidualnie trzech kolarzy z Nowogardu oraz jedna para. 

Zawody w Rzepinie nazywa-
ne „Rzepińskim Płaskowyżem”, 
zgromadziły około 300 kola-
rzy. Rywalizacji towarzyszyły 
czarne chmury i błoto powsta-
łe po wcześniejszej ulewie. Start 
i meta zlokalizowane były na te-
renie unikatowego miejsca na 
skraju Puszczy Rzepińskiej, tj. 
przy Technikum Leśnym w Sta-
rościnie. Kolarze na trasie do-
słownie taplali się w błocie, ale 
nie przeszkodziło to naszym re-
prezentantom, aby ukończyć 
swój start. Na dystansie Mini li-
czącym 20 km wystartował je-
dynie Janusz Pietruszewski. Ko-
larz LKK Nowogard uzyskał czas 
01:25:24 i wywalczył 1. miejsce 
w kategorii M6A oraz 46. po-
zycję w kategorii Open. Na tym 
dystansie sklasyfikowanych zo-
stało 154 kolarzy. Dystans Mega 
wynosił 40 km, a na tej trasie 
walczyło dwóch zawodników z 
Nowogardu. Arkadiusz Pietru-
szewski startował w silnie ob-
sadzonej kategorii M4A. Uzy-
skał czas 02:44:23 i wywalczył 5. 
miejsce w swojej kategorii oraz 
30. pozycję w Open. Z kolei Ma-
rek Szymański startował w kate-
gorii M6A. Kolarz LKK Nowo-

gard z czasem 02:58:55 wywal-
czył 1. miejsce w swoim prze-
dziale wiekowym oraz 48. miej-
sce w Open. Na tym dystansie 
sklasyfikowano w sumie 69 ko-
larzy. W kategorii par P1 wal-
czył Grzegorz Fecak i Alicja Fe-
cak, czyli ojciec z córką. Nowo-
gardzka para na dystansie 15 
km uzyskała czas 00:32:03. Był 
to szósty wynik pośród wszyst-
kich par, a w klasyfikacji dam-
skiej nowogardzka para wywal-
czyła 1. miejsce. 
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Janusz Pietruszewski na najwyższym stopniu podium kategorii M6A

W takich warunkach przyszło rywalizo-
wać kolarzom startującym w Rzepinie
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 Witamy  
wśród nas...

Autorzy rubryki:
Charlotta Trokowicz-Sędłak 

oddziałowa oddziału poł.-ginek.
Janusz Roguski SPSR Nowogard

artykuł podsumowujący realizację projektu  
,,malI ODkrYWCY SZTUkI - przedszkole artystyczne  

dla 20 dzieci z terenu gminy Nowogard”
Firma F.H. „EL-CAR” - Dominik Kazimierczak zakończyła realizacje projektu współfinansowanego ze środ-

ków unijnych. Celem projektu było zwiększenie liczb w placówkach wychowania przedszkolnego dla dzie-
ci w wieku 3-4 lat oraz rozszerzenie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edu-
kacyjne dzieci. Cel projektu osiągnięto poprzez tworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz rozszerze-
nie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o specjalistyczne i dodatkowe zajęcia zwiększające szan-
se edukacyjne dzieci. 

Projekt obejmował otwarcie jednego oddziału przedszkolnego dla 20 dzieci, zakup nowego i nowocze-
snego wyposażenia do przedszkola (plac zabaw, meble, zabawki, pomoce edukacyjne), organizację wyjaz-
dów edukacyjnych oraz imprez edukacyjno-kulturalnych, zajęcia dodatkowe i specjalistyczne (język angiel-
ski, sensoplastyka, muzykoterapia, zajęcia teatralne z elementami bajkoterapii, zajęcia rehabilitacyjne), jak 
również organizację wyżywienia i dojazdów dla dzieci. Powyższe formy wsparcia i udział w projekcie był bez-
płatny. Projekt trwał od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r. W ramach projektu osiągnięto następujące rezultaty:
•	 utworzenie miejsc przedszkolnych w istniejących ośrodkach przedszkolnych,
•	 realizacja dodatkowych zajęć zwiększających szanse edukacyjne, stymulujące rozwój psychoruchowe i 

rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne,
•	 objęcie wsparciem dzieci niepełnosprawnych,
•	 zajęcia językowe,
•	 utrzymanie 20 miejsc przedszkolnych przez okres 2 lat po zakończeniu realizacji projektu.

Realizacja projektu zwiększyła również wskaźnik uprzedszkolnienia na terenie gminy Nowogard.

Podsumowując: uśmiech, zadowolenie i radość dzieci uczestniczących w projekcie był najlepszą nagro-
dą za wysiłek całej kadry dydaktycznej. 

PIASEK, PIASEK PRZESIEWANY, 
ŻWIR, CZARNOZIEM, POSPÓŁKĘ 

 ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 265 607
792 707 943
z dowozem do Klienta

 

FIRMA BETMIX NOWOGARD 
ZATRUDNI KIEROWCĘ  

kategorii C+E z uprawnieniami HDS
TEL . 600 418 940

Zbiór  
truskawki  
deserowej  
Dąbrowa.  

502 616 240

Poszukuje osób 
do pracy przy  

produkcji okien, 
Firma Joga. 

695 100 700 

reklama

Wiktoria 
córka Agaty i Jarosława 
ur. 5-06-2018 z Łobza

Wiktoria 
córka Ewy i Tomasza Mordarskich 
ur. 2-06-2018 z Bienic

Marlenka 
córka Kamili Jóźwiak 
ur. 29-05-2018 z Lesięcina

Szymon 
syn Małgorzaty i Marka 
ur. 6-06-2018 z Nowogardu

Jakub 
syn Anity i Filipa 
ur. 25-05-2018

Julia 
córka Doroty Krupy 
ur. 29-05-2018 z Łobza

Wiktor 
syn Edyty i Mateusza Krupskich 
ur. 4-06-2018 z Nowogardu
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„Szuwary 2018”

Przegląd Piosenki  
Żeglarskiej
9 czerwca 2018 r. na Plaży Miejskiej w Nowogardzie odbę-
dzie się Przegląd Piosenki Żeglarskiej „Szuwary 2018”.

Podczas imprezy wybrzmią 
szanty i piosenki „wodniaków”, 
prezentacje rozpoczną się o 
godz. 16.00, a po występach 
będzie czas na wspólne rozmo-

wy przy ognisku. Karta zgło-
szenia, szczegółowy program 
oraz regulamin dostępne są 
nastronie organizatora – Klu-
bu Żeglarskiego „Knaga”. (mk)

Patron medialny

Dlaczego Polska to główny cel lewackiej  wścieklicy antykatolickiej 

I wszystko jasne...
Załączona mapa pokazuje deklarowany odsetek 

katolików w państwach Unii Europejskiej. Patrząc 
na   cyfry zamieszczone na mapie  w tzw.  mgnieniu 
oka można się zorientować co do duchowej struktu-
ry społeczności  unijnej.  Staje się również jasne dla-
czego to Polska jest  głównym kierunkiem natarcia  
wścieklicy antykatolickiej europejskiego lewactwa. 

reklama
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ZaTrUDNIĘ 
STOlarZa

503 084 687

Firma AGRO TRANS Spółka z o.o. 
z siedzibą w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów ciężarowych 
(prawo jazdy kategoria C+E)

tel. 91 39 27 322, kom. 502 671 607, 502 671 609

Wykręcanie urwanych 
świec żarowych

• naprawy • oleje CASTROL
• akumulatory Bosch, Varta

 bieżące
• serwis klimatyzacji
• przeglądy okresowe
• serwis opon
• diagnostyka komputerowa
• wymiana rozrządu

Ponad 10-letnie doświadczenie w pracy  
na stanowisku mechanik w serwisie TOYOTY

Sąpolnica 25 
72-200 Nowogard 

tel. 608 690 831

Zapewniamy atrakcyjne ceny

przeglądy okresowe w TOYOTACH i nie tylko

USŁUGI SPrZĄTaNIe:
biuro, mieszkanie, domy, 
tereny zielone, ogrody. 

Wystawiamy faktury VAT

Tel. 601 544 530 

Usługi
remontowo-Budowlane

Ceny do negocjacji
784 612 587

Firma  w Maszewie 

ZATRUDNI
 

Głównego Księgowego /
Główną Księgową

Tel. 603 129 069 

Miejsce pracy: Maszewo
WYMAGANIA:
• Prowadzenie ksiąg rachunkowych (handlowych) zgodnie 
   z przepisami rachunkowymi i podatkowymi
• Sporządzanie deklaracji podatkowych VAT, CIT oraz ZUS i GUS
• Sporządzanie uproszczonych i rocznych sprawozdań finansowych (Bilans, RZiS)
• Przygotowywanie sprawozdań finansowych i raportów na potrzeby zarządu 
   oraz instytucji zewnętrznych
• Reprezentację firmy przed organami kontroli 
   i instytucjami finansowymi (GUS, US, ZUS)
• Min. 2 letnie doświadczenie na stanowisku Głównego Księgowego
• Obsługa w zakresie kadr/płac
• Sumienność w wykonywaniu obowiązków
OFERUJEMY:
• atrakcyjne wynagrodzenie wypłacane w terminie
• zapewniamy stabilną pracę w miłym zespole
Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesyłanie aplikacji zawierających CV 
wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Informujemy, iż nadesłanych 
ofert nie zwracamy.  Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie 
z wybranymi kandydatami.

Firma  w Maszewie 

ZATRUDNI
 

Specjalista 
ds. logistyki / Spedytor / Logistyk

Tel. 603 129 069 

Opis stanowiska :
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna 
za kompleksową organizację pracy taboru transportowego.
Zakres obowiązków :
• planowanie i organizowanie transportu oraz prowadzenie 
  związanej z nim dokumentacji
• monitoring i nadzór nad realizowanymi zleceniami
• rozwój bazy klientów i przewoźników
Oczekiwania :
• wykształcenie kierunkowe, preferowane wyższe (atutem będzie 
  wykształcenie związane z transportem, logistyką etc.),
• doświadczenie w transporcie krajowym i/lub międzynarodowym,
• znajomość języka niemieckiego umożliwiająca swobodną komunikację, 
  będzie dodatkowym atutem,
• komunikatywność i zdolności interpersonalne,
• odporność na stres, odpowiedzialność za powierzone i wykonywane zadania,
• bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (szczególnie Excel),
• Prawo jazdy kat. B.
Oferujemy :
• pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się firmie,
• atrakcyjne wynagrodzenie,
Rodzaj pracy: Pełny etat

Zlecę wykonanie 
murku oporowego 

110 m.  
Tel. 503 119 036 

Do wynajęcia lokal  
przy Biedronce  

na ul. Boh Warszawy 
nad „Drutexem”. 
602 733 893

Firma zatrudni  
Panie do sprzątania

601 544 530 

Spółdzielnia mieszkaniowa “Cisy” 
ul.	Ks.J.Poniatowskiego	7a	•	72-200	Nowogard

„ogłasza pisemny nieograniczony przetarg 
ofertowy na wykonanie przebudowy 

wiatrołapów:
budynku przy ul. 15 lutego 11, w Nowogardzie
Termin realizacji robót: do 31.08.2018r.
Szczegółowe informacje zawarte są w specyfikacji istotnych wa-

runków zamówienia dostępnej w biurze Spółdzielni.
Pisemne oferty zawierające : dane oferenta, oferowane składni-

ki cenotwórcze, oświadczenie że oferent zapoznał się z warunka-
mi przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń, należy składać w Biurze 
Spółdzielni w terminie do dnia 19-06-2018r. do godz. 12.30

Komisyjne otwarcie kopert nastąpi w dniu  19-06-2018r.  
o godz. 13.00 

Zamawiający zastrzega sobie prawo:
- prowadzenie dodatkowych negocjacji
- odwołanie przetargu bez podania przyczyn
- swobodnego wyboru oferenta
Bliższych informacji o przetargu można uzyskać w biurze Spół-

dzielni w godz. 8.00-15.00 lub telefonicznie pod  nr 91 39 25 261.

Spółdzielnia mieszkaniowa “Cisy” 
ul.	Ks.J.Poniatowskiego	7a	•	72-200	Nowogard

ogłasza pisemny nieograniczony  
przetarg ofertowy na przebudowę  

drogi wewnętrznej III etap:
na osiedlu przy ul. 3 Maja 31a-h w Nowogardzie
Termin realizacji robót: do 30.10.2018r.
Szczegółowe informacje zawarte są w specyfikacji istotnych wa-

runków zamówienia dostępnej w biurze Spółdzielni.
Pisemne oferty zawierające : dane oferenta, oferowane składni-

ki cenotwórcze, oświadczenie że oferent zapoznał się z warunka-
mi przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń, należy składać w Biurze 
Spółdzielni w terminie do dnia 19-06-2018r. do godz. 11.30

Komisyjne otwarcie kopert nastąpi w dniu  19-06-2018r.  
o godz. 12.00 

Zamawiający zastrzega sobie prawo:
- prowadzenie dodatkowych negocjacji
- odwołanie przetargu bez podania przyczyn
- swobodnego wyboru oferenta
Bliższych informacji o przetargu można uzyskać w biurze Spół-

dzielni w godz. 8.00-15.00 lub telefonicznie pod  nr 91 39 25 261.

Zarząd Koła Miejsko-Gminnego PZW  
w Nowogardzie  

organizuje zawody wędkarskie 
spławikowe dla seniorów 65 plus, 

 które odbędą się dnia 17.06.2018 r.  
na jeziorze w Nowogardzie. 

Zbiórka o godz. 6.30 k/Neptuna 
zapisy w sklepie “Wędkarz”  

do dnia 14.06.2018 r. startowe – 5 zł. 
      Zarząd  

Uwaga Dzieci
 Zarząd Koła 

PZW „Tęczak” 
w Nowogardzie 

organizuje z okazji 
Waszego święta 

zawody wędkarskie 
dla dzieci  

i młodzieży  
do lat 14,  

które odbędą się na 
jeziorze Nowogardzkim 

dn. 10.06.2018 r.  
Zapisy od godz. 8.00 do 
8.30. Prosimy o zabranie 

ze sobą siatek na ryby. 
Na zwycięzców czekają 
atrakcyjne nagrody, do 
zobaczenia nad wodą.

z wędkarskim pozdrowieniem
Zarząd Koła PZW „Tęczak”
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Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

pn., wt. - 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

ENDOKRYNOLOGICZNY
Lek. med. Adriana Dubińska-Walczak

specjalista chorób wewnętrznych
- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

CHORÓB CUKRZYCY I NADCIŚNIENIA
Lek. Ewa Zdawska

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista diabetolog 

GABINETY MEDYCZNE

Upadłość konsumencka
Masz długi, których nie możesz spłacić, nie 
prowadzisz działalności, nie masz majątku. 

Pomogę zgłosić upadłość. 
Konsultacje darmowe
Tel. 669 681 080, 

www.szczecin-syndyk.pl 
restrukturyzacjakonsumenta@gmail.com 

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

Resko sprzedam
mieszkanie 

2 pokoje o pow 56,00 m2

ogrzewanie gazowe,
 piwnica, garaż 

tel. 519 830 587

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony Badania wody i ścieków - tel. 91 392 74 75

Wywóz nieczystości ciekłych - 91 392 36 77

Roboty inżynieryjno-budowlane oraz

warsztat naprawy pomp - 91 392 36 77

Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków - 91 392 07 11

Czyszczenie kanalizacji 
i odwadniania osadów ściekowych 

- 91 392 36 77
POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE - 994

                           Przedsiębiorstwo 
Usług Wodnych i Sanitarnych sp. z o.o.
ul. 3 Maja 14/2, 72-200 Nowogard

tel. 91 392 07 11, 91 392 07 17

Tel. 517 175 599

Pracuj z                       
jako Opiekunka Seniorów w Niemczech 

i zarób nawet 12 tysięcy w dwa miesiące. 
Bezpłatne kursy języka niemieckiego i gwarantowane zatrudnienie. 

 
  
 
 
 

 

    

    
Hjort Knudsen Polen Sp. z o.o. jest duńską �rmą, 

zatrudniającą  ponad 1000  pracowników, 
produkującą i eksportującą skórzane meble tapicerowane. 

 www.hkmeble.pl

 
 

        W związku z dynamicznym rozwojem �rma zatrudni  

 TAPICERA  (PRZYUCZENIE)
PRACOWNIK PRODUKCJI

STOLARZ 
OBSŁUGA KOMPUTERA

 
 

            Miejsce pracy: Nowogard  
Zapewniamy:   
•  stabilne warunki zatrudnienia 
•  wynagrodzenie proporcjonalne do osiąganych wyników  

 
 Osoby zainteresowane proszone  są o wysłanie CV na adres:  
         ul. Zamkowa 7b , 72-200 Nowogard 
          lub e-mail: dawid.bohn@hjortknudsen.pl  
           Kontakt telefoniczny : 663 949 485 

 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami
Prosimy o dopisanie następujacej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbednych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie 
z ustawa z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.)”.

 

WYMAGANIA:
- aktualne prawo jazdy kategorii C+E
- świadectwo kwali�kacji zawodowej
- aktualne orzeczenie psychologiczne
- cyfrowa karty kierowcy
 OFERUJEMY:
- atrakcyjne wynagrodzenie wypłacane w terminie
- nowoczesne auta marki DAF, MERCEDES, MAN.
- praca w systemie tygodniowym  
- ubezpieczenie grupowe

POSZUKUJE 
KIEROWCÓW  

KAT. C+E

TELEFON: +48 603 129 069,  785 900 833 
Jedności Narodowej 23A, 72-130 Maszewo
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OGŁO SZe NIa drob ne
NIerUCHOmOŚCI

•	 Sprzedam tanio działkę budowlaną w 
kościuszkach 1202 m2. Przy działce prąd, 
woda, kanalizacja, dojazd utwardzony w 
pobliżu jeziora. 575 345 659 

•	 Do wynajęcia lokal handlowy ok. 40m2 ul. 
Kościuszki 2g Nowogard. 693 850 197

•	 Sprzedam działki budowlane w pełni 
uzbrojone. Już z planem zagospodaro-
wania przestrzennego. Oszczędzasz czas i 
pieniądze! 693 850 197 Najlepsze ceny w 
Nowogardzie, Osiedle Słoneczne. 

•	 Do wynajęcia pomieszczenie na biuro 
28 m2, Nowogard. Ul. 700 lecia 17b. Tel. 
501 549 818

•	 Sprzedam działki budowlane w karsku 
przy drodze. 691 664 658

•	 Do wynajęcia lokal pod działalność go-
spodarczą. 609 24 58 16 

•	 Sprzedam mieszkanie 3 pokoje 87m2, 12 
km od Nowogardu.Tel. 665 160 365

•	 Do wynajęcia warsztat samochodowy z 
wyposażeniem. Tel. 508 070 311

•	 Wolne pokoje do wynajęcia dla pracow-
ników na dłuższy okres. 500 827 783

•	 Sprzedam garaż przy ul. Jana Pawła II. 694 
440 207 

•	 Sprzedam działkę budowlaną w Nowo-
gardzie, 16 arów, cena 39000 zł do nego-
cjacji, tel. 570 935 935

•	 Do wynajęcia kawalerka w Olchowie 500 
zł+prąd+kaucja. 884 000 435

•	 Do wynajęcia mieszkania. 691 100 249 

•	 sprzedam pawilon handlowy, tel. 500 698 
558

•	 Sprzedam działki budowlane z warun-
kami zabudowy w miejscowości Ogo-
rzele, Ostrzyca. Tel. 603 198 280

•	  Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
67m2 Bohaterów Warszawy. 510 656 812 

•	 Sprzedam lub wynajmę sklep w Dąbrowie 
z możliwością przerobienia na mieszkanie. 
509 615 300, 502 649 104 

•	 Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
67m2 Bohaterów Warszawy. 510 656 812 

•	 Sprzedam garaż na 15 lutego. 605 281 226 

•	 Sprzedam działkę ogrodową przy ul. Zam-
kowej. Tel. 530 118 199

•	 Wynajmę pokój jednej osobie. 798 382 
886

•	 Kupię mieszkanie 2 pokojowe do 3 pię-
tra, bez junkersów, może być do remontu. 
Ogrzewanie sieć miejska do 150 tys. Pilne. 
504 004 156 

•	 Do wynajęcia mieszkanie w Szczecinie dla 
studentek dobra lokalizacja. Tel. 606 115 
410

•	 Do wynajęcia garaż na ul. Bohaterów War-
szawy. 570 086 036 

•	 Poszukuje kawalerki do kupna. Tel. 795 
820 210 

•	 Sprzedam nowy dom z poddaszem użyt-
kowym, stan surowy otwarty. Pow. działki 
1600m2. Woda +prąd na działce. Tel. 503 
661 094

•	 Kupię mieszkanie w Nowogardzie. Tel. 789 
021 833 

•	 Do wynajęcia miejsca noclegowe dla pra-
cowników. Tel. 609 24 58 16 

•	 Nowogard, Asnyka działki pod zabudowę. 
501 307 666

•	 15 km od Stargardu działki pod zabudo-
wę. 660 206 833

•	 Sprzedam działkę ogrodową przy Armii 
Krajowej, altanka do remontu. 665 541 
960 

•	 Szukam garażu do wynajęcia na Bema lub 
okolice. 665 541 960 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupokojowe. 721 
145 910 

•	 Sprzedam dom w Nowogardzie 127m2 + 
garaż +budynek gospodarczy+ ogród, po-
wierzchnia działki 1001 m2. Tel. 504 946 
190, 507 831 353 

•	 Do wynajęcia kawalerka w Olchowie 500 
zł + prąd + kaucja. 782 254 902 

•	 Sprzedam lub wynajmę kawalerkę. 606 
115 410

•	 Do wynajęcia garaż, ul. 700lecia. 606 
115 410 

mOTOrYZaCJa
•	 Ford Galaxy 96r. Automat Poj. 2.8 benzy-

na Uszkodzona skrzynia biegów Sprze-
dam za 2 500 złotych Tel. Kon. 694 979 007

•	 Sprzedam Passat CC, benzyna 1984 CM3, 
210 km, rok prod. 2011, przebieg 114 tys. 
Cena 55000 zł. 602 45  45 41 

•	 Sprzedam motocykl Kawasaki „Nynya” 
750. Cena 5000 zł. 503 416 697 

•	 Sprzedam Mercedes S classe W220, 1999 
r,. przeb. 330.000 km, LPG, kolor grafit 
met., wersja Long, tel. 502 385 935

•	 Stare pojazdy kupię. 600 182 682 

•	 Sprzedam samochód Mitsubishi L 200 
1999 rok prod., cena do uzgodnienia. 665 
544 518 

rOlNICTWO
•	 koszenie, mulczowanie, belowanie – 

słoma. 608 01 3995

•	 Orka, talerzówka ciężka siew agrega-
tem. Tel. 608 01 39 95 

•	 Rzepak jary, zboża sprzedam. Tel. 502 853  
573 

•	 Grykę sprzedam i mieszalnik 1 tona. 603 
467 609 

•	 Sprzedam  20 kulek słomy suchej. 606 576 
417 

•	 SPrZeDaŻ JaJ kUrZYCH – WIeJSkIe. 
502 119 960

•	 Sprzedam ziemniaki jadalne i sadzeniaki, 
pszenice i pszenżyto zimowe. 91 39 18 307

•	 Sprzedam prosiaki. 781 900 122

•	  Sprzedam pompe spalinową wraz z wę-
żami, straszak na dziki i szpaki, dmuchawę 
do zboża. 781 785 748, 603 363 207 

•	 Sprzedam słomę. Tel.668 316 103 

•	 Sprzedam siano w kostkach. 782 036 086 

•	 Sprzedam prese kostkującą Z 224. Cena 
do uzgodnienia. Tel. 509 389 636 

•	 Sprzedam bydło mieszane. 781 744 340 

•	 Sprzedam: Ursus 914, Ursus 1204, Ursus C 
360, Władimirec t25, kombajn bizon, kom-
bajn Volvo- kleder 2.20 m dł.. Tel. 781 932 
918 

 USŁUGI
•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWANÓW, WY-

KŁADZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ SAMO-
CHODOWEJ/ SKÓRZANEJ MATERIAŁO-
WEJ / POŚCIELI WEŁNIANEJ / LANOLINĄ/
SPRZĄTANIE: CZYSZCZENIE FUG.TEL.604 
373 143 , 794 229 083.

•	 Pranie dywanów i tapicerki sprzątanie 
również z użyciem pary, rOmTeX. 668 
151 516

•	 elektryk z uprawnieniami e+D. Tel. 607 
289 419 

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 715 839

•	 malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
“złota rączka”. 91 39 22 783, 784 79 22 
70

•	 FIrma USŁUGOWa „Zielona”. Wynajem 
sal na konferencje, zebrania, szkolenia. 
91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią działalno-
ścią przyjmie zlecenie na budowę domów 
od podstaw, przekładek dachów, docie-
plenia, układanie kostki, różne rodzaje. 
Tel. 607 137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy za 
gotówkę na raty laptopy tablety telefony. 
Skupujemy laptopy telefony. Adres Nowo-
gard 700Lecia 15 I piętro nad apteką tel 
91-577-53-73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlopo-
we: Niemcy, Holandia, Austria, Anglia, Bel-
gia, Norwegia. Tel. 71 385 20 18, 601 759 
797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróżnienie 
mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 343 638 

•	 AGENCJA REKLAMOWA VIZART, oprawia-
nie prac w 2 minuty, bindowanie, wydru-
ki, ksero, laminowanie, Nowogard ul. 700 
lecia 15 (nad sklepem zielarskim)Tel. 605 
522 340 

•	 Przepisywanie prac (licencjackich, magi-
sterskich i innych), dokumentów, CV, li-
stów motywacyjnych, Szybko, solidnie. 
Agencja reklamowa Vizart  Nowogard ul. 
700 lecia 15 (nad sklepem zielarskim)Tel. 
605 522 340.

•	 regulacja, naprawa, konserwacja okien 
i drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 
668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 988 735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, układanie 
kostki granitowej, polbruku. 726 403 937

•	 Naprawa aGD Nowogard. 698 352 406

•	 Wypełniam dokumenty do ZUS na eme-
ryturę, rentę, kapitał początkowy. 507 872 
391

•	 Wykonam prace elektryczne i remonty 
mieszkań. 691 430 490

•	 Przyjmę psy na strzyżenie. Skończyłam 
kurs groomerski. 794 902 108 

•	 Malowanie, szpachlowanie, panele. 788 
566 432 

•	 GP-Profesjonalne usługi malarskie oraz 
wykończeniowe, wieloletnie doświadcze-
nie w branży. Szybko, czysto, solidnie w 
przystępnych cenach. Zainteresowanych 
zapraszamy. 609 891 046 

•	 Usługi remontowo-budowlane wyko-
nam. 608 364 330 

•	 TRANSPORT. 600 182 682 

•	 DACHY, ALTANY, TARASY. TEL. 660 879 108 

PraCa
•	 aktivmed24.pl Opiekunki Seniorów 

Niemcy. Premie wakacyjne, 530555015

•	 amBerCare24 Opiekunki do Niemiec, 
wymagany j. niemiecki komunikatyw-
ny, zarobki netto do 1500 euro/mies., 
wyjazdy od zaraz, sprawdzone oferty, 
legalnie 737 451 825, 737 886 919, 737 
489 914

•	 Potrzebny budowlaniec-stolarz do po-
stawienia kilku elementów architektury 
ogrodowej. 502 103 432

•	 Przystań zatrudni osobę do zbierania 
szklanek i butelek ze stolików podczas 
dyskoteki w piątki i soboty. Tel. 601 58 40 
56 

•	 Zatrudnię kierowcę do rozworzenia posił-
ków. 507 951 313

•	 Zatrudnię ekspedientkę do sklepu Lewia-
tan na ul. Boh. Warszawy. Tel 502 239 619 

•	 Poszukuje osoby do pracy w biurze do ob-
sługi klienta. Wymagana: komunikatyw-
ność, umiejętność obsługi komputera. 
Oferuje atrakcyjne warunki wynagrodze-
nia. Tel. 510 100 263 

•	 kucharza/kucharkę zatrudnię, Barnim. 
663 97 93 97 

•	 Zatrudnię do prac budowlanych oraz 
śluzarza – spawacza. 507 045 404 

•	 Zlecę naprawę parkanu ogrodowego z ce-
gły. 602 622 909 

•	 Nowogardzki Dom Kultury zatrudni akor-
deonistę. 605 576 908 

•	 Zatrudnię w Norwegii do zbioru malin, 
697 067 590 

•	 Przyjmę emeryta lub rencistę na 1/2 etatu 
do lekkich prac ślusarskich z umiejętno-
ścią spawania migomatem. Dogodne wy-
nagrodzenie. 721 668 245 

•	 Zatrudnię murarzy. 697 067 590 

•	 Hotel restauracja Willa Zbyszko za-
trudni pracowników na stanowisko ku-
charz/kucharka, barman/barmanka/
kelnerka. Tel. 600 045 151 

•	 Szukam operatora koparko-ładowarki. 
660 497 390 

•	 Zatrudnię pracownika na budowę. 785 
931 513 

•	 PSF Polish Springs Factory zakład w Gol-
czewie zatrudni pracowników fizycznych 
na stanowiskach: operator walcarski au-
tomatycznej, pracownik do wykonywania 
strzemion, montażystę. Oferujemy sta-
bilne zatrudnienie. Kontakt: Tel. 91 88 69 
111, e-mail: fabryka@psfactory.pl 

•	 Przyjmę do pracy lub na staż w sklepie 
spożywczo-przemysłowym. 887 15 12 74 

•	 Przyjmę do pracy w Zakładzie Kamieniar-
skim w Korytowie. 607 690 741 

•	 Praca w Niemciech na umowę. Wymaga-
ne prawo jazdy kat. B. 539 523 531 

•	 Zatrudnię śluzarza-spawacza umowa o 
pracę. 503 032 234 

•	 Szukam murarza który wybuduje dobu-
dówkę do altanki. Tel. 665 541 960 

•	 Zakład hodowlany zatrudni pracownika 
gm. Osina. 511 731 352 

•	 Murarz potrzebny do drobnych prac bu-
dowlanych. Tel. 660 206 833 

•	 Solidny fachowiec potrzebny do położe-
nia ok. 100 m2 płytek na podłogę. Tel. 660 
206 833 

•	 Poszukuje osoby do koszenia trawy wokół 
domu. Tel. 792 318 570

•	 Opiekunkę do osoby starszej. 695 788 
100, 512 427 899

•	 Ferma drobiu zatrudni pracownika gm. 
Osina. 502 562 378

INNe  
•	 Sprzedam drewno suche tanio. 691 848 

026

•	 Drewno, bukowe, dębowe, pocięte, po-
rąbane. Tel. 603 353 789 

•	 Sprzedam drewno opałowe. 667 788 
820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 kg. 790 
285 382

•	 Sprzedam organy Yamaha YPT - 230, bar-
dzo mało używane, w pudełku. tel 605 
522 340

•	 Sprzedam łóżko dziecięce z szufladami, 
półkami, z materacem - kolor szaro biały 
wymiary: dł. 223 cm, szer. 95 cm,wys. 110 
cm, oraz biurko do kompletu, tel. 605 522 
340

•	 Sprzedam odkurzacz piorący ZELMER 
WODNIK QUATTRO 616.6, elementy pio-
rące nieużywane nowe, cena do uzgod-
nienia, tel. 605 522 340

•	 Sprzedam dywan, kolor brązowy jedno-
lity, wymiar 3,5*2,15 m, cena do uzgod-
nienia, tel. 605 522 340

•	 Przyjmę telewizor i radio. 782 400 
001 

•	 Kupię zbiornik na wodę z wężownicą do 
podłączenia do kuchenki. Tel. 660 206 
833

•	 Karp kroczek sprzedam. 91 39 182 97 

•	 Sprzedam krajzegę na paski klinowe ta-
nio. Tel. 781 864 872  

•	 Szkółka w karsku poleca drzewa 
owcowe w pojemnikach 3-4 letnie owo-
cujące już od 20 zł/szt. oraz tuje szma-
ragd wys. 70-80cm. po 10 zł za sztukę. 
Tel. 606 106 142

•	 Przyjmę czystą ziemię z wykopów. 501 
307 666

•	 Sprzedam atlas do ćwiczeń DWS 4, mało 
używany, cena do uzgodnienia, tel. 605 
522 340

•	 Sprzedam narożnik. 783 484 836 

•	 Sprzedam drut zbrojeniowy Fi10, 12 m 
długi. 603 598 134 

•	 Sprzedam stół + 6 krzeseł łóżko z mate-
racem, schody okrągłe. 606 276 773 

•	 SPrZeDam SPrZĘT OGÓlNOBU-
DOWlaNY maŁO UŻYWaNY I NIe-
UŻYWaNY DO rOBÓT WYkOŃCZe-
NIOWYCH. 792 77 06 30 PO 17STeJ

•	 Sprzedam materac kokosowy na wy-
miar 180*200 cm, używany, tel. 605 522 
340

•	 Sprzedaż siatki ogrodzeniowej, siat-
ki leśnej, panele ogrodzeniowe, bra-
my, furtki. Darmowa dostawa. 721 
668 245 

•	 Sprzedam kabinę łazienkową nieużywa-
ną. 668 927 296

•	  Oddam łożeczko z materacykiem, 781 
142 773 

•	 Sprzedam rewelacyjnie utrzymaną lo-
dówkę Samsung No Frost oraz okrągły 
stół drewniany rozkładany. 609 541 122 

•	 Owczarek niemiecki 1 rok, duży, czujny 
z rodowodem oraz szczęnięta. 519 307 
288

•	 Oddam malutkiego kundelka. 693 250 
093

•	 Sprzedam łuparkę do drewna świdrową, 
cena 1200 zł. Tel. 66 00 15 338 

•	 Sprzedam pręt zbrojeniowy fi 10, 12 m 
długi. 603 598 134 

•	 Oddam pralkę używaną, sprawną. 665 
541 960 

TEL. 517 508 374
Na sprzedaż 2 pokoje 

w centrum Nowogardu 164 000 zł

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:

kontakt: 785 601 002

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy
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INFOrmaTOr lOkalNY - NOWOGarDrOZkŁaD JaZDY PkP
Telefony alarmowe
Policja  - 997, 112
Komisariat Policji Nowogard - 91 57 92 316
Straż pożarna  - 998
Posterunek PSP Nowogard - 91 39 20 118
Pogotowie ratunkowe - 999
Stacja Pogotowia Ratunkowego 
w Nowogardzie - 91 43 26 103
Pogotowie gazowe  - 992
Pogotowie energetyczne - 991
Pogotowie wodn.-kanal. (PUWiS) 
 - 91 392 07 11; 994

Dyżur nocny
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna   
 - 91 39 78 430; 
 609 361 999; 
 665 283 928

Przychodnie - poradnie
Szpital - centrala - 91 392 13 56
Praxis - SZOZ - 91 392 07 87
Praxis - Centrum 
okulistyczno-optyczne - 91 39 27 272
POZ Przychodnia przyszpitalna  
 - 91 392 18 00; 
 91 392 18 06
Medyk - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - M. Drobińska - 91 392 59 43
NZOZ “Sanus” - 91 392 69 60
NZOZ “Pro-med” - 91 392 67 40
NZOZ “Leks” - 91 392 25 25
NZOZ “Baby-med”  - 91 392 60 13
Mardent - gabinety lekarskie  
 - 91 392 26 33
Revital - Ośrodek Rehabilitacji 
i Odnowy Biologicznej - 91 392 14 67; 
 609 456 577
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne 
 - 91 392 09 26
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
dzieci, młodzieży i ich rodzin 
 - 91 392 07 43
Warsztaty terapii zajęciowej - 91 392 52 82
Zakład domowej opieki długoterminowej - 
91 39 26 531; 
 509 142 650
Stomatologia
Praxis - Centrum stomatologiczne  
 - 91 392 69 99
Pracownia protetyki stomatologicznej - 
Danuta Drapikowska 91 392 68 70
Protetyka stomatologiczna 
- Elżbieta Wysocka 
i Kazimierz Trojanowski - 91 392 61 07
“Nowo-dental” B. Szulejko  
 - 91 392 14 67
“Dental - med”  - 91 392 20 98
 504 069 800
Lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz  
 - 91 392 50 03; 
 603 705 630
Lek. Stom. Andrzej Rynkiewicz
pogotowie stomatologiczne - 607 771 777
lek. Stom. D. Wałęga - Bąk - 604 441 609
lek. stom. A Mogilnicka - 506 606 955
lek. stom. E. Rosa - 532 512 703
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 601 736 804

Urzędy
Urząd Miejski  
 - 91 392 62 00
Biuro Obsługi Interesanta w UM  
 - 91 392 62 14
Biuro Rady w UM - 91 392 62 10

Urząd Stanu Cywilnego - 91 392 62 30
Wydział Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środow. 
 - 91 392 62 43
Wydział spraw społecznych i obywatelskich
Meldunki - 91 392 62 13
Dowody osobiste - 91 392 62 15
Zarządzanie kryzysowe - 91 392 62 34
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
Geodezji i Rolnictwa - 91 392 62 26
Wydział Rozwoju Lokalnego, 
Funduszu, Kultury i Sportu - 91 392 62 93
Wydział Inwestycji i Remontów  
 - 91 392 62 41
Biuro Podatków i Opłat - 91 392 62 17
Referat Edukacji - 91 392 54 64
Zarząd Budynków Komunalnych  
 - 91 392 62 67
Powiatowy Urząd Pracy f/Nowogard 
 - 91 392 13 76
 91 392 18 13
Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii - 91 392 11 18
w nagłych wypadkach - 609 740 647

Wydział komunikacji
Rejestracja pojazdów - 91 579 27 02
Prawo jazdy - 91 579 27 03
Fax - 91 392 18 52

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik - Dorota Maślana - 91 392 62 48
Świadczenia rodzinne
- A. Lalik  - 91 392 62 68
Dział usług opiekuńczych 
- B. Ziółkowska - 91 392 02 00

Poczta
ul. 3 Maja - 91 392 13 00
 91 392 11 83
ul. Warszawska - 91 392 08 34

Nadleśnictwo Nowogard - 91 392 06 40
Zakład karny Nowogard - 91 432 66 00

Gabinety weterynaryjne
Danuta Czerwińska
ul. J. Wybickiego 2 - 91 392 37 86
Animal-Vet
ul. Zielona - 666 135 133
Janusz Soroka
ul. L. Okulickiego 6  - 570 656 616
Zdzisław Truszyński
ul. T. Kościuszki 21 - 91 392 18 01
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 38 - 91 392 08 14
Szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1 - 91 392 6 2 70
Szkoła Podstawowa nr 2 - 91 392 6 2 74
Szkoła Podstawowa nr 3 - 91 392 6 2 91
Szkoła Podstawowa nr 4 - 91 392 3 0 28
SP w Długołęce - 91 391 04 92
SP w Orzechowie - 91 391 09 94
SP w Strzelewie - 91 391 02 24
SP w Żabowie - 91 391 06 94
SP w Błotnie - 91 391 01 90
SP w Wierzbięcinie - 91 291 07 95
I Liceum Ogólnokształcące - 91 392 02 13
Liceum Ogólnokształcące nr II - 91 392 51 07
ZSP im. Stanisława Staszica - 91 392 11 62
Prywatne Publiczne Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych; 
Niepubliczna Szkoła Policealna  
 - 91 392 66 91
Prywatne Liceum Ogólnokształcące
 Zaoczne Centrum Edukacji Zdroje  
 - 91 392 54 94

Prywatne Policealne Studium Zawodowe  
 - 91 392 21 81
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  
 - 91 392 01 08

Przedszkola i żłobki
Przedszkole nr 1
ul. Żeromskiego - 91 392 62 86
Przedszkole nr 3
ul. J. Poniatowskiego - 91 392 62 88
Przedszkole nr 4
ul. T. Kościuszki - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole
ul. Zielona - 91 392 66 91; 
 505 388 292
Artystyczne Przedszkole 
Kraina Fantazjiul. Gen. J. Bema - 660 797 838
“Promyczek” Specjalistyczny 
punkt przedszkolny, 
ul. Boh. Warszawy - 609 931 469
Niepubliczny Żłobek "Maluszkowo”
ul. ks. Racibora - 534 015 943
Niepubliczny “Malinowy Żłobek”
ul. Boh. Warszawy - 604 873 917

kultura
Miejska Biblioteka Publiczna  
Dyrektor - 91 392 62 60
Czyt. dla dorosłych - 91 392 62 61
Nowogardzki Dom Kultury  
Sekretariat - 91 392 62 83
Biuro kina/ dział imprez i promocji 
 - 91 392 57 79
Kasa - 91 392 62 62

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP - 91 392 63 70; 
 506 08 13 28
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego   
 - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej  
 - 91 392 15 92

Usługi pogrzebowe 
J. Furmańczyk, Zakład Pogrzebowy  
 - 91 392 17 67
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  
 - 692 354 065
MEMORIS Grzegorz Śmigiel - 693 230 190

apteki
Centrum Zdrowia
ul. 700-lecia - 91 576 21 39
Majowa
ul. 3 Maja - 91 307 07 08
Cefarm
ul. Plac Wolności - 91 392 02 03
Cardia
ul. 700 - lecia - 91 392 13 30
Niebieska
ul. 15 Lutego - 91 432 61 77
Asa
ul. Warszawska - 91 392 04 94
Niebieska 2
ul. Kościuszki - 91 579 08 30
Nowa Farmacja
ul. Bohaterów Warszawy - 91 573 04 37

Taksówki - 91 392 02 60

Pomoc drogowa
Grzegorz Irzymski - 91 392 24 02
 601 893 944
Andrzej Słomski - 665 770 442
Krzysztof Pietrzak - 601 938 293
R&J MIX - 608 731 620

Urząd Gminy
Wójt - 91 391 03 90
Kierownik USC, St. ds. obywatelskich
 i ewidencji ludności  - 508 499 549
St. ds. podatków i opłat  - 508 499 661
St. ds. zarządzania kryzysowego, obrony cy-
wilnej i ochrony środowiska  - 508 499 580
Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami  
 - 508 499 247
St. ds. obsługi organów Gminy, działalności 

gospodarczej, kultury i zdrowia  - 508 499 567
St. ds. funduszy zewnętrznych, promocji, 
turystyki i sportu  - 508 499 620
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik Anna Kaliczyńska - 508 499 534
Pracownicy socjalni - 508 499 561
 508 499 483
Asystent rodziny Patrycja Bielej - 508 499 621
Gminna Biblioteka Publiczna
Kierownik Krzysztof Górecki - 91 391 03 05

Szkoła Podstawowa im. B. Malinowskiego
Dyrektor Tatiana Olbert - 91 391 03 89
Sekretariat - 91 391 03 80
Przychodnie
NZOZ “Proximus” - 91 391 03 10
Punkt apteczny - 91 391 16 11
Poczta - 91 391 03 23
Parafia pw. NP NMP w Osinie - 91 391 03 86

INFOrmaTOr lOkalNY - OSINa

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 10 VI – 1 IX 2018

Aktualizacja wg stanu na 1 VI 2018

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

0:38 II
1

IC - TLK
88195

ŁEBSKO
T  l  d

Goleniów 1:00, Szczecin Dąbie 1:22, Szczecin Główny 1:40 WW{
~ 24 VI-1 IX;

}WW 2:12 Szczecin Główny IC - TLK 56190 ŁEBSKO T  l  d  c  p   Kostrzyn 3:35, Zielona
Góra 5:01, Nowa Sól 5:24, Głogów 5:55, Ścinawa 6:40, Wołów 7:00, Brzeg Dolny 7:14

Wrocław Główny 7:52 ~ 24 VI-31 VII;

}WW 2:12 Szczecin Główny IC - TLK 56190 ŁEBSKO T  l  d  c  p   Kostrzyn 3:35, Zielona
Góra 5:01, Nowa Sól 5:24, Głogów 5:55, Ścinawa 6:33, Wołów 6:53, Brzeg Dolny 7:14

Wrocław Główny 7:52 ~ 1 VIII-1 IX;

3:36 II
1

IC - TLK
80194

ŁEBSKO
T  l  d

Płoty 3:58, Gryfice 4:14, Trzebiatów 4:39 Kołobrzeg 5:07 

~ 23 VI-1 IX;

5:02 II
1

PR - R
88641

j  a  b  y

Wyszomierz 5:07, Osina 5:11, Mosty 5:17, Goleniów 5:26, Kliniska 5:35, Szczecin Dąbie 5:45, Szczecin
Zdroje 5:48, Szczecin Port Centralny 5:56 Szczecin Główny 6:00 
~ 1-5 / 15 VIII;

6:37 II
1

PR - R
88643

j  a  b  y

Wyszomierz 6:42, Osina 6:46, Mosty 6:52, Goleniów 7:01, Kliniska 7:11, Szczecin Dąbie 7:21, Szczecin
Zdroje 7:24 Szczecin Główny 7:36 
~ 1-6 / 15 VIII;

7:48 I
3

PR - R
88645

j  a  b  y

Wyszomierz 7:53, Osina 7:57, Mosty 8:03, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:09, Goleniów 8:26, 
Kliniska 8:35, Szczecin Dąbie 8:45, Szczecin Zdroje 8:49, Szczecin Port Centralny 8:57

Szczecin Główny 9:02 

7:49 II
1

PR - R
88622

j  a  b  y

Żabowo 7:58, Płoty 8:08, Baszewice 8:15, Gryfice 8:22, Gąbin 8:32, Trzebiatów 8:37, Bieczyno 
Pomorskie 8:43, Karcino 8:47, Głowaczewo 8:51, Stary Borek 8:55, Kołobrzeg Stadion 9:01

Kołobrzeg 9:05 ~ 1-6 / 15 VIII;

8:35 II
1

IC - TLK
18171

POSEJDON
T  l  c  p

Goleniów 8:57, Szczecin Dąbie 9:29 Szczecin Główny 9:48 

~ 23 VI-1 IX;

9:23 II
1

PR - R
88624
REGA

j  a  b  y

Płoty 9:40, Gryfice 9:52, Trzebiatów 10:06, Kołobrzeg Stadion 10:22 Kołobrzeg 10:27 

~ 67 + 15 VIII;

10:28 II
1

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:33, Osina 10:37, Mosty 10:43, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:49, Goleniów 11:05, 
Kliniska 11:14, Szczecin Dąbie 11:24, Szczecin Zdroje 11:27, Szczecin Port Centralny 11:35

Szczecin Główny 11:40 

11:49 II
1

PR - R
88626

POMERANIA
j  a  b  y

Żabowo 11:58, Płoty 12:08, Baszewice 12:15, Gryfice 12:21, Gąbin 12:31, Trzebiatów 12:37, Bieczyno 
Pomorskie 12:43, Karcino 12:46, Kołobrzeg Stadion 12:58 Kołobrzeg 13:02 

13:46 II
1

PR - R
88628

j  a  b  y

Żabowo 13:55, Płoty 14:06, Baszewice 14:17, Gryfice 14:24, Gąbin 14:34, Trzebiatów 14:39, Bieczyno 
Pomorskie 14:45, Karcino 14:49, Głowaczewo 14:53, Stary Borek 14:57, Kołobrzeg Stadion 15:03

Kołobrzeg 15:07 ~ 1-5 / 15 VIII;

14:28 II
1

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 14:33, Osina 14:37, Mosty 14:43, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:49, Goleniów 15:06, 
Kliniska 15:15, Szczecin Dąbie 15:25, Szczecin Zdroje 15:28 Szczecin Główny 15:41 

15:56 II
1

PR - R
88630

j  a  b  y

Żabowo 16:05, Płoty 16:16, Baszewice 16:28, Gryfice 16:35, Gąbin 16:45, Trzebiatów 16:50, Bieczyno 
Pomorskie 16:56, Karcino 17:00, Głowaczewo 17:04, Stary Borek 17:08, Kołobrzeg Stadion 17:14

Kołobrzeg 17:18 

16:40 II
1

PR - R
88651
REGA

j  a  b  y

Wyszomierz 16:45, Osina 16:49, Mosty 16:55, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:01, Goleniów 17:18, 
Kliniska 17:28, Szczecin Dąbie 17:38, Szczecin Zdroje 17:41, Szczecin Port Centralny 17:49

Szczecin Główny 17:54 

17:58 II
1

PR - R
88632

j  a  b  y

Żabowo 18:07, Płoty 18:17, Baszewice 18:30, Gryfice 18:37, Gąbin 18:47, Trzebiatów 18:53, Bieczyno 
Pomorskie 18:59, Karcino 19:02, Głowaczewo 19:07, Stary Borek 19:10, Kołobrzeg Stadion 19:16

Kołobrzeg 19:21 
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godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

18:42 II
1

PR - R
88653

POMERANIA
j  a  b  y

Wyszomierz 18:47, Osina 18:51, Mosty 18:57, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:03, Goleniów 19:20, 
Kliniska 19:29, Szczecin Dąbie 19:39, Szczecin Zdroje 19:43, Szczecin Port Centralny 19:51

Szczecin Główny 19:54 

20:22 II
1

PR - R
88634

j  a  b  y

Żabowo 20:31, Płoty 20:40, Baszewice 20:47, Gryfice 20:53, Gąbin 21:03, Trzebiatów 21:09, Bieczyno 
Pomorskie 21:15, Karcino 21:19, Głowaczewo 21:24, Stary Borek 21:27, Kołobrzeg Stadion 21:34

Kołobrzeg 21:38 ~ 1-6 / 15 VIII;

20:43 II
1

IC - TLK
81170

POSEJDON
T  l  c  p

Płoty 21:05, Gryfice 21:20, Trzebiatów 21:39, Kołobrzeg 22:07 0   h   T   l   c   p, Ustronie 
Morskie 22:39, Koszalin 23:06, Sławno 23:32, Słupsk 23:50, Lębork 0:28, Wejherowo 0:52, 

Rumia 1:03, Gdynia Główna 1:16 WW{0   T   l   p, Sopot 2:17, Gdańsk Oliwa 2:22, Gdańsk
Wrzeszcz 2:26, Gdańsk Główny 2:32, Tczew 2:54, Malbork 3:08, Elbląg 3:27, Pasłęk 3:43, 
Morąg 4:05, Olsztyn Zachodni 4:40, Olsztyn Główny 4:44, Korsze 6:08, Kętrzyn 6:35, Giżycko 7:00, 
Wydminy 7:17, Stare Juchy 7:36, Ełk 8:03, Grajewo 8:29, Osowiec 8:47, Mońki 8:58

Białystok 9:39 ~ 22 VI-11 VIII; 14-31 VIII;

}WW 1:49 Gdynia Główna IC - TLK 51170 POSEJDON h  T  l  c  p   Sopot 1:57, Gdańsk 
Oliwa 2:02, Gdańsk Wrzeszcz 2:07, Gdańsk Główny 2:12, Tczew 2:35, Malbork 2:49, Iława 
Główna 3:31, Działdowo 4:07, Mława 4:19, Ciechanów 4:41, Nasielsk 5:05, Modlin 5:19, Nowy 
Dwór Mazowiecki 5:24, Legionowo 5:36, Warszawa Wschodnia 5:56, Warszawa 
Centralna 6:05, Warszawa Zachodnia 6:23, Żyrardów 6:48, Skierniewice 7:04, Koluszki 7:28, 
Łódź Widzew 7:43 Łódź Fabryczna 7:53 
~ 22-25 VI;

}WW 1:49 Gdynia Główna IC - TLK 51170 POSEJDON h  T  l  c  p   Sopot 1:57, Gdańsk 
Oliwa 2:02, Gdańsk Wrzeszcz 2:07, Gdańsk Główny 2:12, Tczew 2:35, Malbork 2:49, Iława 
Główna 3:31, Działdowo 4:07, Mława 4:23, Ciechanów 4:43, Nasielsk 5:07, Modlin 5:19, Nowy 
Dwór Mazowiecki 5:24, Legionowo 5:36, Warszawa Wschodnia 5:56, Warszawa 
Centralna 6:05, Warszawa Zachodnia 6:29, Żyrardów 6:58, Skierniewice 7:14, Koluszki 7:38, 
Łódź Widzew 7:52 Łódź Fabryczna 8:02 
~ 26 VI-11 VIII; 14-31 VIII;

20:43 II
1

IC - TLK
81170

POSEJDON
T  l  c  p

Płoty 21:05, Gryfice 21:20, Trzebiatów 21:39, Kołobrzeg 22:07 0   h   T   l   c   p, Ustronie 
Morskie 22:39, Koszalin 23:06, Sławno 23:32, Słupsk 23:50, Lębork 0:28, Wejherowo 0:52, 
Rumia 1:03, Gdynia Główna 1:14, Sopot 1:33, Gdańsk Oliwa 1:38, Gdańsk Wrzeszcz 1:43, Gdańsk 
Główny 1:49, Tczew 2:12, Malbork 2:27, Elbląg 2:47, Pasłęk 3:04, Morąg 3:28, Olsztyn 

Zachodni 4:04, Olsztyn Główny 4:09 WW{0   T   l   p, Korsze 6:08, Kętrzyn 6:35, 
Giżycko 7:00, Wydminy 7:17, Stare Juchy 7:36, Ełk 8:03, Grajewo 8:29, Osowiec 8:47, Mońki 8:58

Białystok 9:39 ~ 12-13 VIII;

}WW 4:35 Olsztyn Główny IC - TLK 51170 POSEJDON h  T  l  c  p   Iława Główna 5:24, 
Działdowo 6:00, Mława 6:12, Ciechanów 6:32, Nasielsk 6:56, Modlin 7:15, Nowy Dwór 
Mazowiecki 7:20, Legionowo 7:31, Warszawa Wschodnia 8:03, Warszawa Centralna 8:15, 
Warszawa Zachodnia 8:24, Żyrardów 8:52, Skierniewice 9:08, Koluszki 9:32, Łódź 
Widzew 9:46 Łódź Fabryczna 9:59 
~ 12-13 VIII;

20:43 II
1

IC - TLK
81170

POSEJDON
T  l  p

Płoty 21:05, Gryfice 21:20, Trzebiatów 21:39, Kołobrzeg 22:07 0   h   T   l   p, Ustronie Morskie 22:39, 
Koszalin 23:06, Sławno 23:32, Słupsk 23:50, Lębork 0:28, Wejherowo 0:52, Rumia 1:03, Gdynia 
Główna 1:14 0   T   l   p, Sopot 2:17, Gdańsk Oliwa 2:22, Gdańsk Wrzeszcz 2:26, Gdańsk 
Główny 2:32, Tczew 2:54, Malbork 3:08, Elbląg 3:27, Pasłęk 3:43, Morąg 4:05, Olsztyn 
Zachodni 4:40, Olsztyn Główny 4:44, Korsze 6:08, Kętrzyn 6:42, Giżycko 7:07, Wydminy 7:24, Stare 
Juchy 7:41, Ełk 8:03, Grajewo 8:29, Osowiec 8:47, Mońki 8:57 Białystok 9:29 
~ 1 IX;

21:56 II
1

PR - R
88636

j  a  b  y

Płoty 22:14, Gryfice 22:25, Trzebiatów 22:39, Kołobrzeg Stadion 22:56 Kołobrzeg 23:01 

~ 1-57;
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objaśnienia skrótów / abbreviations
IC - „PKP Intercity” Spółka Akcyjna

TLK - Twoje Linie Kolejowe
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
h - 1 klasa / First class seats

T - 2 klasa / Second class seats

j - tylko 2 klasa / 2nd class seats only

l - rezerwacja obowiązkowa  / seat 
resevations compulsory

d - wagon z miejscami do leżenia / couchette
car

c - wagon sypialny / sleeping car

a - wagon dostępny dla osób poruszających 
się na wózkach / wagon accessible to 
people moving on wheelchairs

b - wagon przystosowany do przewozu 
rowerów - liczba miejsc ograniczona / 
wagon adopted to the transport of 
bicycles – limited number of places

objaśnienia znaków / symbols
p - przewóz przesyłek konduktorskich / 

courier service
W - przełączanie wagonów do innego 

pociągu / wagons to be switched to 
another train

y - klimatyzacja / air conditioning

0 - zmiana usług na trasie pociągu / change 
services on the route

~ - terminy kursowania / days of operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.intercity.pl www.polregio.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased on each train, consistent with the 
terms specified by the carrier.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Carriers 
are responsible for commercial data of trains.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Infoline numbers to individual carriers:
IC - 22 391 97 57 (24h) dla abonentów sieci zagranicznych i
dla połączeń zagranicznych; 703 200 200 (24h) dla 
abonentów krajowych sieci, opłata 1,29 zł brutto/min. poł., 
realizator usługi: „PKP Intercity” S.A. / 22 391 97 57 (24h) 
for international calls and international network subscribers; 
703 200 200 (24h) for subscribers of domestic networks, 
charge of PLN 1.29 gross/min. of each call, service provider: 
„PKP Intercity" S.A.
PR - 703 20 20 20 (24h) opłata 1.29 zł/min. połączenia, 
realizator usługi: Progress Plus S.C.  / 703 20 20 20 (24h) 
charge of PLN 1.29 gross/min. of each call, service provider: 
Progress Plus S.C. 
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n
 

Imię i nazwisko ....................................................................................... tel. ............................................................... 

ROZWIĄZANIE .................................................................................................................................................................
Kupon wraz z rozwiązaniem należy dostarczyć do redakcji. Spośród nadesłanych kuponów zostanie wyloso-

wana nagroda książka ufundowana przez Wydawnictwo Zapraszamy   pn-pt 8:00-18:00

Dewocjonalia - stoisko w sklepie

poleca
Różańce, 
Lichtarze

                Świece do chrztu, itp.

krZYŻÓWka Dziennika

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

Atrakcyjna praca 
dla opiekunek w Niemczech. 
Premie letnie. Nawet 1400 EUR + 200 EUR 

premii na rękę. 

Tel. 91 506 55 55

KUPIĘ DREWNO
tartaczne

świerk, sosna, brzoza, topola

tel. 697 174 369

Sprzedam 
działkę 23 ar
pod warsztat lub inną 

działalność gospodarczą. 
Tel. 695 100 700 

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

Pionowo:
1. francuska czapka wojskowa
2. śnieg lub grad
3. jeden lubelski, dwa poznańskie
4. imię żony Lennona
5. naczynie na mocz
6. ... Makower
7. owce na hali
8. matka Perseusza
9. wszystko, cokolwiek istnieje
10. skandowiec
11. środek owadobójczy
12. chorobliwe uwypuklenie
13. „krzyżówkowy” proszek
14. nowa wersja filmu
15. rozpuszczalnik
16. ściśnięty pęk źdźbeł
17. spalony w futbolu
18. nad nią Cieszyn
19. bohater „Iliady”, ojciec Elektry
20. lekko obrobiony kamień – prymi-
tywne narzędzie praczłowieka
21. wynik rozumowania
22. miasto i port w Nowej Gwinei
23. miasto w pd. zach. Rumunii, u pod-
nóży Gór Banackich
24. nicpoń
25. roślina tworząca szuwary
26. tanka
27. ... ibiza. auto z Hiszpanii

28. niesnaski
29. angielski tytuł feudalny
30. żywotnik, drzewo iglaste
31. buty sportowe
32. ziarno dla kanarków
33. ang. poeta i dramaturg (1631-
1700)
34. miasto w USA (Arizona): hutnictwo 
miedzi
35. graniczyła z RFN
36. balon, sterowiec
37. winda dla śmieci
38. belgijski kurort
39. nasycanie powietrzem
40. pieniądze na poczet przyszłej wy-
płaty
41. typ „Łady”
42. Michael, słynny koszykarz
43. odgłos znad psiej miski
44. kraj z Akrą
45. norweski grosz
46. aglomerat
47. w duecie z Flipem
48. stan pogody
49. 14 litera w greckim alfabecie
50. skutek przegrzania
51. ptak z rodziny wróblowatych

Poziomo:
52. włosy upięte w węzeł

53. agora
54. tutkarz
55. „Cichy ...”
56. ... Garfunkel, piosenkarz
57. poemat bohaterski
58. kuliste skupienia mineralne
59. jesienny kwiat ogrodowy
60. na kciuku, ale nie tylko
61. urząd prawny
62. był taki fotoaparat
63. np. gong lub trójkąt muzyczny
64. nadmorskie kąpielisko
65. żona Saturna, bogini wegetacji
66. tropikalny kraj na wyspach
67. goguś
68. japońskie wyspy
69. szlam
70. jesionowy człowiek Odyna
71. ... Makower
72. choroba przenoszona przez tse-tse
73. przód, wierzch
74. mleczarz z musicalu
75. poeta angielski, noblista z 1948 r.
76. dzieło Wergiliusza
77. przodek Rumuna
78. awangard. ruch literacko-arty-
styczny w pocz. XX w.
79. rodzaj fali
80. ponoć jest matką głupich
81. prawo religijne i społeczne juda-

izmu zawarte w Biblii, Misznie i Talmu-
dzie
82. wyobrażana z małym Plutosem i 
rogiem obfitości
83. syn boga Pana (Fauna) i Symety
84. domki pszczół
85. personalna
86. długa wędrówka obfitująca w 
przygody
87. głosi populistyczne poglądy
88. czarna odmiana chalcedonu
89. sportowcy z Torunia
90. Halina dla koleżanek
91. potocznie telefaks
92. numerowane dzieło muzyczne
93. amerykański wodospad
94. gwałtowne wylanie wody
95. broń jamochłonów
96. wywoływany przez HIV
97. miasto w Portugalii
98. pieśń solowa w operze
99. matka Heliosa
100. ostra marynata warzywna
101. wał piasku naniesiony przez po-
wódź
102. skwarki na pierogach

PODPOWIEDŹ: EARE, EJRENE, EOLIT, 
NGANA, REMAKE, TEWJE

Sprzedam  
pawie

tel. 785 150 401

rozwiązanie krzyżówki dla 
dorosłych : Doświadczenie jest 
najlepszym nauczycielem

Urszula Kaczmarek, Jadwi-
ga Patecka, Szymon Rybarczyk, 
Halina Stefańska, Genowefa 
Maćkowska, Cecylia Furmań-
czyk, Agnieszka Skowrońska, 
Danuta Skowron, Christiana Sy-
fert, Jolanta Kozioł

Zwycięzcy prenumerata : 
Danuta Skowron, Cecylia Fur-
mańczyk

GAZETY dla zwycięzców lo-
sowania do odebrania w re-
dakcji, ul. Boh. Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Madzia Skowrońska, Julia Fur-

mańczyk, Lilka Feliksiak
Zwycięzca: Lilka Feliksiak
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Informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI  Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 
11:55; 12:40; 14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 
13:45(6x); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)

Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna  Tel. 607 310 591 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 
16.35 (7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

rOZkŁaD JaZDY BU SÓW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, 

rafał kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca
ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

rozkład jazdy komunikacji miejskiej
Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 7:05 8:05 11:10 12:15 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 7:06 8:06 11:11 12:16 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 7:08 8:08 11:13 12:18 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 7:09 8:10 11:14 12:19 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:11 8:12 11:16 12:21 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:12 8:14 11:17 12:22 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:13 8:15 11:18 12:23 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:15 8:17 11:20 12:25 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < < 8:18 < 12:27 < < 16:07 < <
10 Dworzec PKS < < < < < < < < < < <
11 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:16 8:19 11:21 12:29 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
12 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:17 8:20 11:22 12:30 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
13 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:18 8:21 11:23 12:31 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
14 ul. Ogrodowa < 6:20 < < 11:25 12:33 13:45 15:10 16:13 17:10 <
15 ul. Poniatowskiego < 6:21 < < 11:26 12:34 13:46 15:11 16:14 17:11 <
16 ul. Żeromskiego 5:42 6:22 7:20 8:23 11:27 12:35 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
17 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:23 7:21 8:24 11:28 12:36 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
18 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:24 7:22 8:25 11:29 12:37 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02
19 ul. Radosława 5:45 6:25 7:27 8:26 11:35 12:40 13:55 15:17 16:20 17:15 18:03

 OS. BEMA –  UL. KOŚCIUSZKI 36 -  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

z powrotem
POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 26 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:28 8:39 11:45 12:50 14:30 15:30 16:30 17:25 18:10
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:29 8:40 11:46 12:51 14:31 15:31 16:31 17:26 18:11
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:31 8:42 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:33 8:44 11:48 12:53 14:33 15:33 16:33 17:28 18:13
5 ul. Ogrodowa < 6:35 7:35 8:46 11:50 12:55 < 15:35 16:35 17:30 <
6 ul. Poniatowskiego < 6:36 7:36 8:47 11:51 12:56 < 15:36 16:36 17:31 <
7 ul. 700 Lecia 5:49 6:38 7:38 8:49 11:53 12:58 14:35 15:38 16:38 17:33 18:15
8 ul. 5-go Marca 5:51 6:40 7:40 8:51 11:55 13:00 14:37 15:40 16:40 17:35 18:17
9 ul. Kościuszki 36 5:53 6:42 7:42 8:53 11:57 13:02 14:39 15:42 16:42 17:37 18:19

10 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:43 7:43 8:54 11:58 13:03 14:40 15:43 16:43 17:38 18:20
11 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:44 7:44 8:55 11:59 13:04 14:41 15:44 16:44 17:39 18:21
12 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:45 7:45 8:56 12:00 13:05 14:42 15:45 16:45 17:40 18:22
13 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:46 7:46 8:57 12:01 13:06 14:43 15:46 16:46 17:41 18:23
14 ul. Bema 9 5:58 6:47 7:47 8:58 12:02 13:07 14:44 15:47 16:47 17:42 18:24
15 Osiedle Bema 5:59 6:48 7:48 8:59 12:03 13:11 14:45 15:48 16:48 17:43 18:25

OBJAŚNIENIA:

 UL. RADOSŁAWA –  UL. KOŚCIUSZKI 36 –   OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM
SZ 25

1
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

 DWORZEC PKS – OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM
SZ 25

1
E, F

1 Osiedle Bema 9:00
2 ul. Bema 1 9:01
3 ul. Armii Krajowej 17 9:03
4 ul. Kościuszki 36 9:04
5 ul. Wojska Polskiego 4 9:05
6 ul. Kościelna 9:06
7 Dworzec PKS 9:08

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

LP Dworce i przystanki

 OS. BEMA –  DWORZEC PKS

OS. Bema – Ul. kOŚCIUSZkI 36 - Ul. raDOSŁaWa

Ul. raDOSŁaWa – Ul. kOŚCIUSZkI 36 - OS. Bema

DWOrZeC PkS - OS. Bema OS. Bema - DWOrZeC PkS

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

Do wygrania BON O WarTOŚCI 20 ZŁ do odebrania w Re-
dakcji DN. Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wy-
słać lub przynieść pokolorowane prace do redakcji Dziennika.

Firmy Usługowo – Handlowej adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

SZCZeCIN - ND 6:35(D), 7:30(E), 8:30(D,7), 9:00(7,R), 9:25(E), 10:05(D,7), 
10:35(E,7), 11:40(E), 12:10(D), 12:25(E,7), 13:20(7), 13:35(D), 13:50(E,7,R), 
14:35(D), 14:50(E,7), 15:15(D,7), 15:55(D), 16:15(6,7), 16:35(D), 17:40(D,7), 
18:05(E,7,R), 19:15(D), 19:40(E,7), 20:15(E,7)
ND - reSkO 6:30(S), 7:50(S), 10:10(7), 12:30(S), 14:30(S), 15:10(E), 19:15(E)
reSkO - ND 6:45(7,SZ), 7:10(S), 7:15(E,SZ), 8:30(S), 11:35(7,SZ), 13:00(S), 
15:05(S), 15:40(E,7,SZ)
GOlCZeWO - ND 7:10(S), 13:30(S), 14:45(S)
ND - GOlCZeWO 7:50(S), 14:15(S), 15:30(S)
ND - STarGarD 6:50(D), 10:15(D), 13:40(D)
STarGarD - ND 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
ND - DOBra - ŁOBeZ - PŁOTY - GrYFICe 6:00(D)
ND - SŁaJSINO - raDOWO - ŁOBeZ 6:35(D)
ŁOBeZ - DOBra - ND 15:00(D)
ŁOBeZ - SŁaJSINO - ND 15:35(D)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A - KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E - KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D  – KURSUJE W DNI ROBOCZE S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA  SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś w rodzinie. 

Grupa aa mieszko zaprasza w każdy 
wtorek o 9.00 i 16.00 pod ratuszem.
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FIRMA JOGA  •  ul. Górna 4  •  72-200 Nowogard  
 Tel./Fax 91 39 25 501  •  695 100 700  •  695 400 600

Wyposaż swój dom w OKNA PCV 
o najwyższym standarcie światowym, 

dzięki którym obniżysz koszty ogrzewania
z profilu 

ALPHALINE  
profil 6 komorowy w kl. A
z wkładem termicznym 
i uszczelką środkową 
gwarantującą doskonałą 
szczelność

Do produkcji okien 

nie stosujemy pro�lii

z recyklingu !!!

i wysokiej jakości
OKUCIA MACO

Ponad 22 lat doświadczenia w produkcji okien. ZAUFAJ specjalistom! 

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

BADANIA:
- USG SERCA
- ECHO SERCA
- EKG
- HOLTER

BADANIA:
NFZ
- PROTETYKA
- LECZENIE 
  ZACHOWAWCZE

ul. 15 Lutego 17 • NOWOGARD
tel. kom. 536 048 616
                     604 793 056

KARDIOLOG STOMATOLOG

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
8.00 – 20.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 8.00 – 16.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

r e k l a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

Kancelaria 
Radcy Prawnego  
r.pr. Agnieszka Warian  

 
ul. Wojska Polskiego 3  

I piętro  pok. 117   
Nowogard  

czynne pn-pt od 9 do 17 
 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  

po wcześniejszym umówieniu 
telefonicznym 

Kancelaria udziela 
 bezpłatnych porad prawnych 
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POLSKI WYDAWCA

O prawach zwierząt ... 
tylko dla kogo?

 s. 3

R E K L A M A
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

Komunikat 
Sanepidu

Uwaga najbliższe 
bezpłatne porady 
prawne w piątek

godz. 13.30-15.30
w redakcji ul. Boh. Warszawy 7A

(informujemy, że godziny dyżurów radcy 
prawnego mogą ulegać zmianom)

OgłOSzEnIE

OgłOSzEnIE

Śmigiel Ryszard

ŚR

KOMPLEKSOWE  USŁUGI
& ŚMIGIEL

Zakład Kamieniarski
- Nagrobki - Grobowce - Parapety - Schody

Kwiaciarnia
- Znicze - Kwiaty - Wiązanki - Wieńce

Tel. 601 595 069, 91 392 18 14
     e-mail: puhp.smigiel@wp.pl
   www.kamieniarstwo-smigiel.pl

Korzystając z naszych usług pogrzebowych zyskasz
-10%  RABATU  NA  USŁUGI  KAMIENIARSKIE

UL. CMENTARNA 3,  72-200 NOWOGARD

       Usługi Pogrzebowe 
        Grzegorz Śmigiel
- Trumny - Urny - Ekshumacje - Przewozy
         Obudowy - Krzyże - Tabliczki

Kontakt całodobowy: 693 230 190
      e-mail: memoris.zp@o2.pl
            www.memoris.eu

 s. 4

Wielka strata - zginęła 
znana i ceniona osoba

Zabić 
Alfreda Illa

R. Bulowski 
sekretarzem 

gminy

Sezon na plaży

Aleja Fontann otwarta

 s. 7

 s. 5

Oświadczenia 
majątkowe 2017
(kierownicy i dyrektorzy szkół)
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W TYCH DnIACH ODESzLI DO WIECznOŚCI

Hanna Piecka: lat 57, zmarła 7.06.2018 r., pogrzeb odbył się 
9.06.2018 r. na cmentarzu w Nowogardzie. 

Janina Kąkolewska: lat 83 zmarła 9.06.2018 r. pogrzeb od-
był się 11.06.2018r., na cmentarzu w Nowogardzie.

Andrzej Michalski: lat 82, zmarł 10.06.2018 r., pogrzeb od-
będzie się 14.06.2018 r. o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowo-
gardzie 

Informacje przekazał:  Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk
i MEMORIS Zakład Pogrzebowy Grzegorz Śmigiel

2018/06/01 godz. 16:30
Poprzez porysowanie powłoki 

lakierniczej lewego boku pojaz-
du Opel Insignia, dokonano jego 
uszkodzenia. Straty w wysoko-
ści 3 600 zł, na szodę Janusza 
P. (zam.K. powiat goleniowski). 
Postępowanie prowadzi KP No-
wogard.

2018/06/04 
godz. 15:19
Patrol RRD KPP Goleniów pod-

czas kontroli drogowej ujaw-
nił, iz kierujący rowerem Józef 
K. lat 55 zam.Strzelewo,powiat 
goleniowski, znajduje się w sta-
nie nietrzeźwości (0,79 mg/l). 
Zdarzenie zakwalifikowano jako 
wykroczenie. Postępowanie pro-
wadzi KP Nowogard.

godz. 13:25
Policjanci PP Maszewo w trak-

cie kontroli drogowej ujawnili, 
że Mirosław W. lat 63, zam. Ko-
rytowo, powiat goleniowski, kie-
rował rowerem znajdując się w 
stanie nietrzeźwości - 0,64 mg/l. 
Postępowanie prowadzi KPP Go-
leniów.

godz.19:30
Patrol OPI KP Nowogard do-

konał zatrzymania Elżbiety B. 
lat 58, zam. Nowogard, powiat 
Goleniów, poszukiwana celem 
ustalenia miejsca pobytu. Postę-
powanie prowadzi KP Nowogard 

2018/06/05
godz.14:07
Jan A. zam. Nowogard powia-

domił o uszkodzeniu siatki ogro-
dzenia działki ogrodowej przy ul. 
Zamkowej w trzech miejscach w 
różnych odstępach czasowych. 
Wysokość strat 400 zł.

godz.16:42
Policjanci OPI KP Nowogard 

zatrzymali Andrzeja W. lat 43, 
zam. Nowogard, powiat gole-
niowski na podstawie Listu Goń-
czego wydanego przez Sąd Re-
jonowy w Tucholi celem tymcza-
sowego aresztowania na okres 
14 dni. Doprowadzony do PDOZ 
KPP Goleniów.

Postępowanie prowadzi KP 
Nowogard.

2018/06/06 godz. 13:00
Ewelina S. l. 37, zam. Nowo-

gard, powiat goleniowski, zgło-
siła zarysowanie karoserii (rysa 
przez cały prawy bok pojazdu) w 

należącym do niej samochodzie 
marki Toyota przez nn. sprawcę. 
Do uszkodzenia miało dojść w 
dn. 06.06.2018r. Wartość strat 
2091 zł. Postępowanie w sprawie 
prowadzi KP Nowogard.

2018/06/07 godz. 16:36
Policjanci z PP Maszewo ujaw-

nili Piotra P.,  lat 38, zam Rożno-
wo Nowogardzkie, pow. gole-
niowski, który kierował rowerem 
po drodze publicznej będąc w 
stanie nietrzeźwości 2,37 promi-
la. Postępowanie prowadzi KPP 
Goleniów.

2018/06/10 godz. 11:34
Nieznany sprawca dokonał 

uszkodzenia mienia w posta-
ci wybicia szyby w oknie oraz 
uszkodzenia drzwi wejściowych 
do altany ogrodowej w No-
wogardzie, ul. Armii Krajowej, 
powiat goleniowski na szkodę 
Andrzeja C., zam. Nowogard, po-
wiat goleniowski. Wartość strat 
1500 złotych. Postępowanie pro-
wadzi KP Nowogard.

KPP Goleniów

Taki widok roztacza się z okien pociągu stojącego na nowogardz-
kiej stacji PKP.  Podróżni widzą Nowogard tak: najpierw jakaś stara 
ruina  w głębi łącznik z krzakami, ogrodzeniem składu  złomu jak w 
obozie, ulicą z dziurami i organizacją ruchu, jak w Bangladesz. Gdy 
pociąg ruszy tuż za przejazdem po  przeciwnej stronie można podzi-
wiać  widok na pozostałości  archeologiczne targowiska miejskiego. 
Wszystko to  efekt 7-dmio letnich rządów burmistrza   Nowogar-
du.   Pieniądze na wykonanie łącznika zapisywane są w budżecie od 
trzech lat. Burmistrz zapisów nie wykonuje. W tym roku nawet nie 
będzie się musiał z tego tłumaczyć, ponieważ pieniądze „łączniko-
we” zdjęto  z budżetu na wniosek jednej radnej i przeznaczono na 
najdroższy kran Europy.  W sumie więc widok z wagonu odpowiada 
chyba nowogardzkiej rzeczywistości, czyli - nie da się tego zrozu-
mieć.  

Zgodnie z zaleceniem premiera RP w roku 100-lecia odzyskania 
Niepodległości na budynkach administracji publicznej wiszą flagi aż 
do 11 listopada.  Tutaj widok na obiekt Policji. Flagi  nie wiszą  na ra-
tuszu, ponieważ nowogardzki ratusz to nie jest obiekt administracji 
publicznej to prywatna  stajnia burmistrza.   

Ogłosili kolejny przetarg na remont SP 2 

Gminie było za drogo 
Mimo, że do ogłoszonego 17 maja przetargu na modernizację budynku Szkoły Podstawo-
wej nr 2 w Nowogardzie zgłosiła się jedna firma, jej oferta okazała się dla gminy za droga. 
Przetarg unieważniono, a kilka dni później ogłoszono nowy. 

Na zadanie pn.: „Modernizacja 
budynku Szkoły Podstawowej Nr 
2 w Nowogardzie” Rada Miejska 
w budżecie zabezpieczyła środ-
ki finansowe w wysokości 1  247 
000,00 zł.. W przedmiotowym 
postępowaniu, w terminie skła-
dania ofert, wpłynęła jedna ofer-
ta firmy KDI Sp. z o.o., ze Szcze-
cina, na wartość 1  337 888,81 zł 
oraz terminem wykonania 4 mie-
siące od daty podpisania umowy. 

„Gmina Nowogard nie ma moż-
liwości zwiększenia kwoty prze-
znaczonej na sfinansowanie zamó-
wienia do ceny najkorzystniejszej 
oferty. W związku z powyższym 
zamawiający unieważnia postępo-
wanie” - czytamy w oficjalnej in-
formacji umieszczonej na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej. 

Kilka dni później tj. 7 czerwca, 
ogłoszono nowy, drugi, przetarg 
na to zadanie. Tym razem gmina 
czeka na oferty do 22 czerwca, do 
godz. 9.00.  

Przypomnijmy, że przedmio-
tem przetargu jest modernizacja 
budynku Szkoły Podstawowej Nr 
2 w Nowogardzie, polegająca na 
wykonaniu termomodernizacji 
obiektu, likwidacji barier archi-

tektonicznych poprzez dobudo-
wę podjazdu dla osób niepełno-
sprawnych, wykonanie zewnętrz-
nej izolacji ścian fundamento-
wych, remont schodów zewnętrz-
nych (do piwnicy oraz przy 

segmencie „D”), remont 
wszystkich naświetleń pomiesz-

czeń piwnicznych, a także czę-
ściową wymianę ogrodzenia. Do-
dajmy, że kilka lat wcześniej grun-
towny remont przeprowadzono 
już  wewnątrz budynku szkoły. 
Wymieniono też większość sto-
larki okiennej.

Red. 
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R E K L A M A
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

Auto naprawa
ul. Wojska Polskiego 13 

Tel. 662 091 018 
505 43 23 46

Zapraszamy na zbiór 
truskawki deserowej, 

Węgorza. 
Tel. 606 70 81 80

Do wynajęcia lokal 
przy Biedronce na  

ul. Bohaterów Warszawy 
nad „Drutexem”. 
602 733 893

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

REKLAMA

REKLAMAREKLAMAREKLAMA

REKLAMA

Tragedia na przejeździe kolejowym

Wielka strata - zginęła znana i ceniona osoba 
 W niedzielę na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Wyszomierzu doszło do tragicznego wypadku w wyniku, którego śmierć na miejscu poniosła Jo-
lanta K. (lat 58)- osoba powszechnie w Nowogardzie znana, jako prowadząca dużą firmę handlową i zaangażowana w wiele działań pomocowych.

Do tragedii doszło w niedzie-
lę, około godziny 11:00.  W po-
ciąg relacji do Szczecina, prze-
jeżdżający przez niestrzeżony 
przejazd kolejowy w Wyszomie-
rzu, uderzył z boku samochód 
osobowy prowadzony przez ko-
bietę. Poza nią nikogo innego w 
pojeździe nie było. Mimo, in-
nej wcześniejszej wersji wszyst-
ko wskazuje na to, że samochód 
nadjechał od strony Wyszomie-
rza (bliżej o tym w drugiej czę-
ści tekstu).  W wyniku uderze-
nia kierująca wypadła z pojaz-
du i poniosła śmierć na miej-
scu. Uderzenie spowodowa-
ło także wybicie szyby w pocią-
gu i poranienie odłamkami jed-
nej z pasażerek szynobusu (pa-
sażerka ta została przetranspor-
towana ostatecznie śmigłow-
cem do szpitala).  Nim pociąg 
się zatrzymał ciągnął samochód 
za sobą ponad 100 metrów. Po-
jazd uległ w związku z tym cał-
kowitemu zniszczeniu.  Dotych-
czas nieznane są przyczyny, któ-
re spowodowały  to tragiczne w 
skutkach zderzenie samochodu 
z pociągiem. Joanna Biranow-
ska-Sochalska, rzecznik Proku-
ratury Okręgowej w Szczecinie 
powiedziała DN:    Prokuratura 
Rejonowa w Goleniowie nadzo-
ruje postępowanie w związku ze 
zdarzeniem, do jakiego doszło w 
minioną niedzielę, na niestrzeżo-
nym przejeździe kolejowym wy-
posażonym w znak „stop”,  koło 
m. Wyszomierz. Z dotychczaso-
wych ustaleń wynika, że kierują-
ca samochodem osobowym wyje-
chała na torowisko i zderzyła się 
z przejeżdżającym składem rela-
cji   Kołobrzeg - Szczecin Głów-
ny, tj. pociągiem PKP Przewozy 
Regionalne. W wyniku tego wy-
padku śmierć na miejscu ponio-
sła kierująca pojazdem osobo-
wym. W związku z tym zdarze-

niem prokuratura wszczęła śledz-
two w kierunku wypadku drogo-
wego ze skutkiem śmiertelnym tj. 
przestępstwo z art. 177 par. 2 KK. 
Aktualnie trwa gromadzenie ma-
teriału dowodowego w tej spra-
wie, mającego ustalić szczegóły 
przebiegu zdarzenia, określić jego 
przyczyny i skutki. Jednym z do-
wodów będzie przeprowadzenie 
sekcji zwłok tj. badań sądowo-le-
karskich ciała tragicznie zmarłej. 

Wielka strata
Jolanta K. wraz z mężem zało-

żyła, budowała i prowadziła przy 
ulicy Młynarskiej dużą hurtow-
nię armatury znaną nie tylko lo-
kalnie. Po częściowej redukcji 
działalności, wiosną w tym roku 

wydzierżawiła jeden z obiektów 
duńskiej firmie zajmującej się 
opakowaniami. Obecnie trwa-
ją przygotowania do urucho-
mienia w tym obiekcie działal-
ności. Tragicznie zmarła Jolanta 
pochodziła ze Szczecina i choć 
hurtownię prowadziła w Nowo-
gardzie to od dawna mieszkała 
z rodziną w Kościuszkach.  Tam 
do czasu zamknięcia pracowa-
ła w miejscowej szkole podsta-

wowej, ponieważ z wykształce-
nia była nauczycielką. Miała tro-
je dzieci dwóch synów i córkę 
Była osobą energiczną, ale zara-
zem skromną, nie obnosiła się ze 
swoimi licznymi działaniami.  W 
bliskim środowisku znana, jako 
głęboko wierząca i zaangażowa-
na w akcje charytatywne kościo-
ła.  Od lat uczestniczyła w ruchu 
charyzmatycznym Oaza Rodzin 

Domowy Kościół.  W niedzie-
lę przed tragicznym zdarzeniem 
na przejeździe wracała swoim 
samochodem (automat) ze Mszy 
Świętej w Długołęce, gdzie spra-
wowała posługę lektora czytań 
mszalnych. - Stąd wnosimy, że 
początkowa wersja jakoby sa-
mochód jechał w stronę Wyszo-
mierza jest  błędna.    - Jestem w 
szoku - mówi p. Barbara Olejnik, 
przyjaciółka z Oazy śp. Jolanty - 
to dla nas wielka i nagła strata. 
Z Jolą poznaliśmy się 20 lat temu, 
właśnie w Oazie Rodzin. To była 
filigranowa osoba ciałem, ale po-
tężna duchem. Jej uduchowienie 
powodowało, że była dla nas w 
Oazie zawsze wsparciem, potra-
fiła dać właściwą wskazówkę na 
każdą okoliczność, czy to odnaj-
dując cytat z Biblii, czy z wypo-
wiedzi kogoś ze świętych…  

Redakcja DN składa rodzinie 
tragicznie zmarłej śp Jolanty 
wyrazy współczucia. 

 sm

Miejsce wypadku - wrak samochodu z prawej w głębi stoi pociąg

Samochód został pociągnięty ponad 100 m od przejazdu

Na tym niestrzeżonym przejeździe doszło do tragicznego wypadku

Samochód ofiary wypadku nadjechał od strony Wyszomierza

WYnAJEM 
KOnTEnERÓW, 
wywóz odpadów. 

TEL. 667 146 793 
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KOnDOLEnCJE

„Niewielkie bowiem utrapienia naszego obecnego czasu gotują 
bezmiar chwały przyszłego wieku dla nas, którzy się wpatrujemy 
nie w to, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne. To bowiem, 

co widzialne, przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie.”
DRUGI LIST DO KORYNTIAN 4,17-18

Jolu, te słowa odczytane przez Ciebie na niedzielnej 
Mszy Św. w Długołęce okazały się testamentem, który 

zostawiłaś nam po Twym tak nagłym odejściu.
W naszej wspólnocie byłaś duchową perełką. 

Dawałaś nam świadectwo jak naszą codzienność
 może prowadzić Boża myśl.

Związani wieloletnią przyjaźnią smutni ale z nadzie-
ją będziemy wspierać twoich bliskich męża Zdzisława i 

trójkę Twoich dzieci Marysię, Przemka oraz Grzegorza.
Zapewniamy Cię o modlitwie za nich, jak i za Twą 

nieśmiertelną duszę.

Rodziny ze wspólnoty Equipes Notre-Dame  
wraz z księdzem Krzysztofem                               

nASz FELIETOn

Zabić Alfreda Illa

1. Świetne aktorsko przedsta-
wienie teatru telewizji z 1971 
roku „Wizyta Starszej Pani” mie-
liśmy okazję obejrzeć ponownie 
w TVP Kultura w ubiegły wtor-
kowy wieczór.  Ta doskonała in-
scenizacja oparta jest na tragiko-
medii w trzech aktach szwajcar-
skiego pisarza  Friedricha Dür-
renmatta,  której podstawowe 
przesłanie odnajdujemy w ob-
razie społeczności pozbawio-
nej zupełnie żywotności etycz-
nej. To bardzo przygnębiają-
ca wizja. Wydaje się, że według 
autora literackiego pierwowzo-
ru, jedynie kwestią ceny wyra-
żonej w pieniądzu, w mamonie 
jest trwałość całej zbiorowej mo-
ralności, wszystkich zasad, całej 
tradycji wychowania, czy impe-
ratywów wspólnotowego zor-
ganizowania.  Coś, co rzekomo, 
jako efekt cywilizacyjnej ewolu-
cji osoby ludzkiej, miałoby być 
jej niezniszczalnym już znamie-
niem, immanentną cechą jest 
tylko skorupą, która pęka, gdy 
pojawi się pokusa zwykłej ma-
terialnej korzyści, pęka odsła-
niając wszystko to, co w naturze 
ludzkiej najgorsze i najpodlej-
sze.  A tym jest nieokiełznana 
żadna etyczną miarą pazerność 
bądź, jak w przypadku tytułowej 
Starszej Pani (miliarderka Claire 
Zachanassian grana przez feno-
menalną Zofię Kraftównę) nie-
nawiść, która zajęła miejsce za-
wiedzionej i upokorzonej daw-
nej miłości.

2. Wizja Dürrenmatta, jest w 
istocie wizją piekielną – czło-
wiek w swoim człowieczeństwie 
zupełnie nie zdaje egzaminu 
przegrywa z niską pokusą i żą-
dzą, i to przegrywa bez wyjątku 
w każdym pojedynczym człon-
ku wspólnoty niegdyś prospe-
rującego, ale od dawna zuboża-
łego  miasteczka Güllen.  Poku-
sa i podatność jej poddanych na 
przekupstwo jest na tyle silna, że 
ulegają jej wszyscy.  Jeden, który 
się w tym obrazie upadłej spo-
łeczności nie mieści to ten bę-
dący przedmiotem zemsty Star-

szej Pani, dawny jej uwodziciel, 
czyli Alfred Ill, grany znakomi-
cie w telewizyjnej sztuce przez 
niezapomnianego Henryka Bo-
rowskiego (zmarł w 1991 r). Ale 
Alfred Ill staje się tutaj osobni-
kiem etycznym tylko na zasa-
dzie wykluczenia ze wspólnoty, 
która straciła wewnętrzną przy-
zwoitość – jest etyczny, ponie-
waż jest skazany przez wspól-
notę owładniętą żądzą i gotową 
do zbrodni, jest ofiarą wyzna-
czoną przez Cleire Zachanas-
sian. Tę ofiarę mieszkańcy mia-
steczka mają złożyć na ołtarzu 
zemsty, tym samym nie może 
ona być wspólnikiem dokonanej 
z niskich pobudek zbrodni. Co 
ciekawe, jedyną moralną walkę, 
jaką toczy ta społeczność pod-
dana pokusie jest uporanie się z 
ewentualnym poczuciem winy 
– najlepszą drogą do tego jest 
przewartościowanie dobra i zła, 
zupełne odwrócenie kota ogo-
nem. Dlatego ostatecznie mor-
derstwo Artura Ill zostaje do-
konane w imię sprawiedliwo-
ści, jaka należy się krzywdzonej 
przez niego za młodu dziewczy-
nie, czyli tytułowej Starszej Pani.  

Szczególną linię dramatur-
giczną sztuki Dürrenmatta sta-
nowi obraz ewolucji społecz-
ności austriackiego miastecz-
ka, prowadzącej do stopniowej 
rezygnacji z konieczności prze-
strzegania etycznych imperaty-
wów.  Na początku w zasadzie 
nie ma nikogo, kto by otwarcie 
dopuszczał spełnienia oczekiwa-
nia starszej Pani, dlatego i Alfred 
Ill jest najpierw ze wszystkimi i z 
uprzejmością kulturalnego pana 
przyjmuje gościa, czyli uwie-
dzioną w młodości kobietę - jest 
spokojny o siebie.  Ale sytuacja 
stopniowo, ale i relatywnie szyb-
ko się zmienia i to pod wpływem 
drobnych prezentów wstępnych, 
które otrzymują od Starszej Pani 
kolejni lokalni notable od na-
uczyciela poprzez burmistrza 
(Hańcza) do księdza. Następu-
je przekraczanie kolejnych pro-
gów przyzwoitości – najpierw 
milknie sprzeciw, potem zaczy-
nają się pojawiać wywoływa-
ne podświadomie wątpliwości - 
przecież w istocie to ILL jest wi-
nien, bo skrzywdził w młodości 
tę dziewczynę… 

3. Kolejno następuje etapo-
we formułowanie wobec Artura 
aktu oskarżenia wraz z uzasad-
nieniem, w którym wyrażona 
zostaje ideologia konieczności 

wymierzenia sprawiedliwości. 
Po tym przygotowaniu wszy-
scy mogą już „z czystym sumie-
niem” przyjąć propozycje star-
szej pani, zamordować Ill-a i za-
inkasować forsę. Pozostaje jesz-
cze technika uśmiercenia Alfre-
da, ale szybko znajduje się jakiś 
sadysta osiłek, który wykonuje 
egzekucję, lincz z wyraźną przy-
jemnością w obecności męskiej 
części społeczności miasteczka.

5. Ta swoista kolaboracja ze 
złem z niskich pobudek mate-
rialnych ubrana na zewnątrz w 
szatę fałszywej szlachetności, to 
nie jest zjawisko wyjątkowe wię-
cej jest ono w jakimś sensie po-
nadczasowe.  Nie tylko tam i 
wtedy, ale wszędzie i zawsze mo-
żemy zlokalizować ten szczegól-
ny rodzaj zbiorowej demoraliza-
cji, który powoduje, że społecz-
ność nie tylko poprze, ale sama 
dopuści się najbardziej ponu-
rych i ohydnych czynów. To ta 
skłonność do zwalniania siebie 
z jakiejkolwiek etycznej odpo-
wiedzialności nie tylko w związ-
ku z pokusą zysku, ale często dla 
tzw. świętego spokoju powoduje, 
że tak często na czele społeczno-
ści narodów i państw stają zwy-
kli psychopaci wybierani w po-
wszechnych wyborach, którym 
udało się „kupić lud” i doprowa-
dzić do pozbawienia wybierają-
cych zmysłu etycznego.  

6. Zbliżają się kolejne wybo-
ry samorządowe. „Starsza Pani” 
wyruszyła już do małego mia-
steczka z torbą prezentów.  Już 
organizuje niezliczone impre-
zy za publiczną kasę, rozdaje cu-
kierki dzieciom, fanty sołtysom, 
puchary sportowcom, obietni-
ce potrzebującym, ścieżki rowe-
rowe po lasach, kruszywo po-
słusznym, zlecenia swoim, sta-
nowiska pociotkom, nawet ob-
fite datki proboszczowi. Starsza 
Pani w tym momencie dziejów 
da każdemu bez problemu, tym 
bardziej, że ma dostęp nieogra-
niczony do kasy – nieistotne, że 
publicznej, bo któż jej pilnuje? - 
Starsza Pani da pod warunkiem, 
że zabijecie Alfreda Illa, czy-
li tego wskazanego przez nią jej 
osobistego wroga – w tym wy-
padku politycznego konkuren-
ta w wyborach. Co na to ludzie 
z małego miasteczka? No cóż... 
tragikomedia Dürrenmatta po-
kazuje bardzo prawdopodobny 
scenariusz, a wódka będzie się 
lała nie tylko przed wyborami.    

Marek Słomski     
 

zaczyna pracę od poniedziałku 

Ryszard Bulowski 
nowym sekretarzem 
gminy 
Nowym sekretarzem gminy Nowogard będzie Ryszard Bu-
lowski - były sekretarz powiatu, a w ostatnich latach pra-
cownik administracji Celowego Związku RXXI w Słajsinie. 
Bulowski ma zacząć pracę w ratuszu od przyszłego ponie-
działku. 

To wynik drugiego konkursu, 
jaki na sekretarza gminy ogłosił 
burmistrz Nowogardu. Oprócz R. 
Bulowskiego, swoją gotowość do 
pracy na tym stanowisku zgłosi-
ły również kandydatki spoza na-
szej gminy: Justyna Szymczak i 
Zofia Wach. To jednak R. Bulow-
ski zdobył największą ilość punk-
tów z testu i rozmowy kwalifi-
kacyjnej - czytamy w informacji 
o wynikach konkursu, jaką za-
mieszczono na stronie BIP nasze-
go urzędu. Nowy sekretarz, jak 
sam nas informuje w krótkiej roz-
mowie telefonicznej, ma rozpo-
cząć pracę w ratuszu już od przy-
szłego poniedziałku, tj. 18 czerw-
ca. Na pytanie, dlaczego zdecy-
dował się wziąć udział w konkur-
sie, odpowiada niemalże bez wa-
hania.  - Zajmowałem się sekreta-
rzowaniem przez 13 lat, po pro-

stu uważam, że się na tym znam- 
mówi nam R. Bulowski, mając na 
myśli pełnienie funkcji sekreta-
rza powiatu goleniowskiego w la-
tach 1999- 2012. Po odejściu ze 
starostwa rozpoczął współpracę 
z RXXI, gdzie pracował do teraz 
w obsłudze prawnej. W kwietniu 
próbował sił w wyborach na no-
wego przewodniczącego Zarządu 
RXXI, ale nie zdobył wystarcza-
jącej ilości głosów od delegatów 
Związku. 

R. Bulowski ma 61 lat, ukończył 
Akademię Rolniczą w Szczecinie, 
a później studia podyplomowe z 
prawa administracyjnego. 

Przypomnijmy, że konkurs na 
sekretarza ogłoszono po tym, jak 
za pracę podziękowano niespo-
dziewanie wieloletniej sekretarz 
gminy Agnieszce Biegańskiej – 
Sawickiej. Było to w marcu tego 
roku. Krótko po tym ogłoszono 
pierwszy konkurs na sekretarza 
gminy. Później przedłużono ter-
min przyjmowania ofert od kan-
dydatów. Ostatecznie zgłosiły się 
trzy osoby, ale jak poinformowa-
ła komisja - żadna z nich nie uzy-
skała wymaganej ilości punktów 
na teście i rozmowie kwalifika-
cyjnej. O przebiegu tego konkur-
su informowaliśmy już wcześniej. 

Red. 
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nowa atrakcja turystyczna nowogardu 

Aleja Fontann otwarta 
W minioną niedzielę, po wieczornych opadach deszczu, nastąpiło huczne otwarcie Alei 
Fontann atrakcji turystycznej usytuowanej wzdłuż ulicy Zielonej. Na otwarciu, tym razem 
zabrakło głównego autora tego pomysłu. Prawdopodobnie przyczyną tej absencji była jego 
wrodzona skromność - on po prostu nie lubi się chwalić. 

Nazwa „Aleja Fontann” pojawi-
ła się spontanicznie, gdy w inter-
necie zaczęły się ukazywać zdjęcia 
z próby generalnej tej oryginalnej 
atrakcji turystycznej Nowogar-
du. Osobliwością, a zarazem no-
watorskim rozwiązaniem niezna-
nym dotychczas w projektowaniu 
fontann było rozlokowanie po-
szczególnych wytrysków wzdłuż 
będącej w normalnym użytkowa-
niu komunikacyjnym ulicy (Zie-
lona). Ponadto wzbogacono u 
nas też wyjątkowo doznania pu-
bliczności, – gdy w tradycyjnych 
fontannach dominują wrażenia 
wzrokowe ewentualnie dotykowe 
to w Nowogardzie wszystko uko-
ronowane jest przez niezwykle sil-
ne wrażenia zapachowe.  Tyle ko-
munikat oficjalny.  A teraz kulisy.

Tym razem nie tylko pokrywę 
wywaliło… wywaliło całą stu-
dzienkę?

Tekst wstępu przewrotnie na-
zwany komunikatem oficjalnym 
jest oczywiście żartem, nieste-

ty z gatunku humoru czarnego. 
W niedzielę bowiem po zupełnie 
normalnych opadach, a na pewno 
nie ulewie, czy oberwaniu chmu-
ry, nastąpiło zupełne zdemolo-
wanie fragmentu systemu kana-
lizacyjnego w znanym od dawna 
miejscu, czyli na odcinku Okrą-
glak – biurowiec Gardna. Zwy-
kle mieliśmy tutaj do czynienia za 
wysadzeniem pokryw zamykają-
cych studzienki. Tym razem po-
krywy się trzymały (ponoć zasto-

sowano na nich rygle), ale za to 
wysadziło… całą studzienkę tak, 
że w poniedziałek trzeba było ją 
montować i osadzać na nowo. Na 
dodatek fontanna gówien wypły-
wała nie tylko z rozszczelnionej 
studzienki obok Okrąglaka, ale 
także wytryskała jak zwykle ze 
studzienki koło Gardna oraz z no-
wego punktu, czyli zamontowanej 
kilka dni temu studzienki usytu-
owanej pomiędzy dwoma wymie-
nionymi.  Nic dziwnego, że miej-

Studzienka przed Okrąglakiem została całkowicie rozszelniona. Naprawiano ją 
przez cały poniedziałek

Po co anonimowa ankieta w kwestii zwierzęcej?
W miejskiej bibliotece przy nikłej frekwencji odbyła się debata nt. praw zwierząt. Na jej zakończenie uczestnicy w ankiecie ocenili spotkanie i jego tematy-
kę.  Ankiety wypełniano anonimowo.  Nie podano, dlaczego zaproponowano w takiej, typowej dla donosicieli formie wyrażanie publicznie zdania w waż-
nej społecznie kwestii. Czyżby obecność na debacie lokalnej władzy miała paraliżować swobodę wypowiedzi obywatelskiej?  

W dniu 6 czerwca br., w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej w No-
wogardzie, z inicjatywy komen-
dant Komisariatu Policji w Nowo-
gardzie kom. Doroty Zając, odbyła 
się debata społeczna pn.”Sytuacja 
zwierząt - prawo a rzeczywistość”. 
Tematem spotkania było omówie-
nie sytuacji zwierząt domowych i 
hodowlanych na terenie gminy No-
wogard - czytamy w komunikacie 
rzecznik Komendy Powiatowej 
Policji.  Następnie komunikat opi-
suje przebieg tego spotkania: - w 
trakcie spotkania nowogardzcy po-
licjanci wskazali konkretne prze-
pisy regulujące prawa zwierząt, 
a tym samym wynikające z nich 
obowiązki spoczywające na wła-
ścicielach zwierząt.  Przypomnieli 
również, że każdy obywatel będą-
cy świadkiem łamania praw zwie-
rząt nie powinien przechodzić obo-
jętnie obok problemu... Podczas de-
baty poruszono tematykę obowiąz-
ków właścicieli zwierząt, do któ-
rych należy między innymi zapew-
nienie dostępu do wody i pożywie-
nia, opieki weterynaryjnej, dostę-
pu do światła dziennego czy   czy-
stości w miejscu, w którym zwierzę 
przebywa. Policjanci omówili rów-
nież treści przepisów dotyczących 
uśmiercania bądź znęcania się nad 

zwierzęciem, wskazując na suro-
we konsekwencje popełnienia ta-
kich czynów.  

Pogadali i anonimowo ocenili
Na zakończenie spotkania, 

uczestnicy wypełnili anonimowe 
ankiety, w których podsumowali 
przebieg i tematykę debaty,- koń-
czy komunikat p. rzecznik.  Ta 
anonimowość wyrażania publicz-
nie zdania w takim gremium i w 
tej sytuacji musi budzić, co naj-
mniej rozbawienie.  Uczestników 
było niewielu a ci, co byli to głów-
nie jakby „z urzędu” (urzędni-
cy i sołtysi), a więc wszystko było 
wśród swoich to, dlaczego anoni-

mowe wypowiedzi?  Warto jednak 
przy okazji tego spotkania o pra-
wach zwierząt przypomnieć sze-
reg istotnych i realnych proble-
mów od lat występujących w na-
szej Gminie, dotyczących praw 
zwierząt, które dotykają jednakże 
w praktyce o wiele bardziej praw 
człowieka.  Oczywiste nawiązanie 
w tym kontekście do praw czło-
wieka może wydać się niektórym 
dzisiaj niezrozumiałe – może dla-
tego, że - jak pisze znany eseista 
Waldemar Łysiak – żyjemy w oso-
bliwych czasach pojmowania praw 
człowieka: dzieci nie wolno bić, ale 
wolno je zabijać.      

W Siwkowicach pieski mają…
W DN od lat systematycznie 

zmagamy się z problemami doty-
czącymi zwierząt, ale dotykający-
mi w swoich przykrych skutkach 
zwłaszcza ludzi. Takie dyżurne te-
maty to: kwestia wałęsających się 
bezdomnych zwierzaków głów-
nie psów i kotów, kwestia pozosta-
wianych na miejskich trawnikach 
i chodnikach odchodów zwierząt, 
usuwanie padłych zwierząt domo-
wych i dziko żyjących z ulic mia-
sta i dróg dojazdowych, czy ostat-
nio także sprawa niedozwolonych 
hodowli zwierząt futerkowych w 
mieście, hodowli uciążliwych dla 
sąsiadów.  Osobnym tematem jest 
sposób realizacji umowy z naszą 
gminą przez schronisko w Siwko-
wicach. Zastanowienie np. musi 
budzić ilość zwierząt, jakie ponoć 
są w Siwkowicach przyjmowa-
ne i za które płaci nasza Gmina. 
(W 2017 roku do schroniska, we-
dług oficjalnych zestawień przeka-
zano łącznie 119 psów). Czy ktoś 
z Gminy weryfikuje w praktyce te 
dane?   Wszystkie te sprawy wie-
lokrotnie na łamach DN były po-
ruszane i w wielu z nich podejmo-
waliśmy także interwencje w tym 
w odpowiednich urzędach (ostat-
nia dotyczyła domowej hodow-

li szynszyli na Roosevelta).  Mimo 
więc, że w tematach praktycz-
nych związanych ze zwierzętami, 
mamy duże doświadczenie i wie-
le do przekazania także w imie-
niu lokalnej społeczności (i to nie 
anonimowo), to nikt nas na spo-
tkanie w bibliotece nie zapraszał.  
Nie zauważyliśmy też przedstawi-
cieli stowarzyszeń działających na 
rzecz zwierząt. Wreszcie nie było 
zasadniczo także mieszkańców.  
Czemu więc, a w zasadzie, komu 
miało służyć to spotkanie na te-
mat praw zwierząt, skoro w istocie 
spotkali się sami z sobą tylko urzę-
dowo odpowiedzialni za to, co się 
ze zwierzętami dzieje w przestrze-
ni publicznej zarówno wtedy, gdy 
żyją, jak i wtedy, gdy padną?  Cze-
mu to miało służyć - to można się 
domyśleć po oficjalnych komu-
nikatach-, czyli urzędnicy się po-
chwalili i tyle.  Komu?  Tego moż-
na się domyśleć po składzie osób 
zasiadających w „prezydium”, a 
zwłaszcza po jednej osobie. 

Doceniamy przy tym zapewne 
czyste intencje organizatorki, czy-
li p. komendant, ale można a na-
wet trzeba było zrobić to inaczej- 
realne problemy bowiem innego 
działania wymagają.

sm 

lek. wet. Zdzisław Czerwiński – powiatowy lekarz weterynarii, kom. Dorotą Zając, 
insp. Krzysztof Targoński - komendant Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie 

sce trwającego kilka godzin zja-
wiska erupcji okrzyknięto spon-
tanicznie Aleją Fontann. Śmier-
działo przy tym z tego potężnie a 
breja lała się z trzech stron prosto 
do… jeziora, które ponoć jest go-
towe do sezonu kąpielowego (to 
też nieprawda, o czym w innym 
miejscu tego wydania).

Tymczasem w magistracie 
Tymczasem w magistracie, tak 

jak to już obserwujemy od kilku 
lat, trwa opracowywanie kolej-
nych propagandowych bzdur ser-
wowanych opinii publicznej także 
w tym temacie związanych z pro-
blemem ujawnionym już n-ty raz 
w minioną niedzielę, - tym razem 
ujawnionym w formie nie tyl-
ko wycieku smrodu, ale i demol-
ki mechanicznej. Oto fragmenty 
propagandy ze strony urzędowej z 
30 maja 2018 roku: - Dzisiaj roz-
poczęły się prace związane z mo-
dernizacją kanalizacji sanitarnej w 
ul. Zielonej, na odcinku od restau-
racji Okrąglak w kierunku siedziby 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Gard-
no”. Wykonane zostanie  uszczel-
nienie odcinka głównego kolekto-
ra kanalizacji sanitarnej odprowa-
dzającego ścieki sanitarne i wody 
opadowe do oczyszczalni ścieków, 
w jego najniżej położonym odcin-
ku, - wykonanie 4 studni kanaliza-
cyjnych fi 1200, wymiana uszko-
dzonych rur kolektora.  Działa-

nia te zakończono sukcesem po 
kilku dniach. Jak się okazało, w 
niedzielę działania stały się pre-
ludium do niedzielnego otwar-
cia Alei Fontann. Dalej na stro-
nie miasta czytaliśmy. - Dzięki 
dotychczasowym działaniom bur-
mistrza Roberta Czapli udało się, 
w ciągu blisko 7 lat, … i tu nastę-
puje wyliczanka sukcesów w dzie-
dzinie udrażniania sieci kanali-
zacyjnej. Na koniec jeszcze kilka 
okolicznościowych i stale powta-
rzanych bzdur na temat stanu sie-
ci kanalizacyjnej w Nowogardzie, 
która ponoć jest przedwojenna…

 Czy on cokolwiek potrafi?
Po raz kolejny się okazuje, że 

każdy problem bardziej skompli-
kowany, jak budowa cepa, pozo-
staje nierozwiązywalny dla magi-
stratu pod przewodem obecnego 
burmistrza. Od dawna urząd nie 
opracował koncepcji rozwiązania 
strategicznych problemów tego 
miasta wychodzących naprzeciw 
realnym problemom, np. kształ-
towania układu komunikacyjne-
go zapewniającego jego drożność 
i rozwój urbanistyczny. Problem 
wycieku brei na Zielonej to tyl-
ko taki symbol opisujący te rządy 
– efekciarstwo, po którym zosta-
je tylko smród.  Jest takie powie-
dzenie próżność groźniejsza leni-
stwu.

sm
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Oświadczenia majątkowe 2017 cd. 
Ile zarabiają dyrektorzy naszych szkół i przedszkoli oraz kierownicy?

W kolejnej części prezentacji zestawień oświadczeń majątkowych, jakie muszą składać do publicznej wiadomości samorządowcy, dziś publikujemy zarobki dyrektorów placó-
wek oświatowych działających na terenie gminy Nowogard oraz kierowników podległych gminie jednostek. 
Imię i nazwisko Oszczędności Nieruchomości Zarobki za rok 2016 Samochody Kredyty
Tomasz Żelazowski 
/ dyrektor SP w Błotnie

32    500,00 zł Mieszkanie o pow. 62,3 m2 o wartości 180 000 zł Ze stosunku pracy – 97 171,81 zł.
Działalność wyk. Osobiście 3 445zł.

Toyota Auris rok 
prod. 2008,
Toyota Yaris rok 
prod. 2003

Nie dotyczy

Leszek Becela 
/ dyrektor ZSO w 
Nowogardzie

18 000 zł, 9 
000 euro, TU 
Generali – 15 
000 zł (wartość 
wykupu) 

Dom o pow. 136,4 m2 o wartości 400 000 zł, mieszkanie o 
pow. 50,6 m2 o wartości 300 000 zł, działka gruntowa o pow. 
268 m2 (ujęta w cenie domu), garaż  o pow. 20,4 m2 (ujęty w 
cenie domu), udział w prawie własności gruntu w wysokości 
5.060/62774 (ujęty w cenie mieszkania)

Zatrudnienie w ZSO – 97 988,16 zł, 
umowa zlecenie – 18 604 zł, najem – 14 
274 zł

Audi A4 rok 
prod. 2013 Nie dotyczy

Beata Kuligowska 
/ dyrektor SP nr 4 w 
Nowogardzie

8    000,00 zł Dom o pow. 155 m2 o wartości 600 000 zł, działka na której stoi 
dom o pow. 503 m2 o wartości 50 000 zł

Umowa o pracę – 79 773,33 zł, 
działalność wykonywana osobiście – 1 
520 zł

Nissan Qashqai 
rok prod. 2015

Kredyt 
samochodowy w 
mBank – 57 750 zł

Marta Wilczańska 
(dyrektor Zespołu 
Ekonomiczno-
Administracyjnego Szkół w 
Nowogardzie)

Nie dotyczy Nie dotyczy Umowa o pracę ZEAS N-dzie 54 274,09 
zł., PUP w Łobzie 4 382,31 zł.

VW Passat z 
2004 r

Kredyt 
Kobnsolidacyjny w 
BPH Bank na kwotę 
59 314,45 zł.

Elżbieta Majchrzak 
/ dyrektor Przedszkola nr 4 
w Nowogardzie

56    000,00 zł Dom o pow. 180 m2 o wartości 450 000 zł, gospodarstwo 
indywidualne o pow. 205 ha 31 a 04 m2 (współwłasność) 173 ha 
92 a 82 m2 (dzierżawa) 67 ha 49 a 19 m2 (właściciel), budowa 
domu jednorodzinnego o pow. 240 m2 o wartości 150 000 zł

Z tytułu zatrudnienia – 89 335,05 zł Seat Leon rok 
prod. 2008 o 
wartości 19 
000zł. 

Zakup gruntów 
rolnych – 432 600 zł

Alicja Starczewska 
/ dyrektor SP w Żabowie

68    000,00 zł Dom o pow. 35,64 m2 o wartości 50 000 zł, mieszkanie o pow. 
63 m2 lokatorskie prawo do mieszkania spółdzielczego, działka 
o pow. 1582m2 o wart. 75 000 zł., pomieszczenia gosp. o pow. 
23,5m2 o wart. 10 000zł.

Ze stosunku do pracy – 87 481,06 zł Ford Fiesta rok 
prod. 2010, o 
wartości 14 
000 zł

Nie dotyczy

Ewa Wróbel 
/ dyrektor Przedszkola nr 3 
w Nowogardzie

27 800 zł,
 800,00 funt 
brytyjski

Dom o pow. 200 m2 o wartości 500 000 zł, działka na której stoi 
dom o pow. 0,2238 ha o wart. 50 000 zł., mieszkanie o pow. 48m2 
o wart. 140 000 zł. Z tego udział w wys. 1\6 wart. Udziału 23 333 
zł.  

Z tytułu zatrudnienia – 80 678,09 zł, KIA Ceed rok 
prod. 2016

Nie dotyczy

Danuta ziółkowska 
/ dyrektor SP w Długołęce

8 500 zł, Dom o pow. 180 m2 o wartości 100 000 zł Z tytułu zatrudnienia – 79 633,43 zł Citroen C3 rok 
prod. 2016, o 
wartości 56 
000 zł

Nie dotyczy

Sebastian Szymański 
/ dyrektor SP nr 1 w 
Nowogardzie

10 500 zł,      
1100 EUR

Nie dotyczy Z tytułu zatrudnienia – 94 999,66 zł, 
umowa zlecenie 2 400 zł.

Ford C-Max rok 
prod. 2016 r

Kredyt na zakup 
samoch. 20 761,08 
zł. w FCE Bank SA

Agnieszka Forgiel 
/ dyrektor SP w Strzelewie

20 000 zł Dom o pow. 96 m2 o wartości ok. 100 000 zł, działka o pow. 0,63 
ha o wartości ok. 30 000 zł

PIT 11 – 103 804,13 zł
działalność wykonywana osobiście – 1 
472 zł

Nie dotyczy Nie dotyczy

Jolanta Bielska 
/ dyrektor Przedszkola nr 1 
w Nowogardzie

40    000,00 zł Dom o pow. 120 m2 o wartości 500 000 zł, mieszkanie o pow. 66,5 
m2 o wartości 60 000 zł, działka o pow. 3450 m2 o wartości 40 
000 zł

Z tytułu zatrudnienia – 69 596,72 zł Volvo S60 D5 rok 
prod. 2007

Nie dotyczy

Renata Fusik 
/ dyrektor SP w Orzechowie

15 000 zł. Dom o pow. 120 m2 o wartości 150 000 zł, gospodarstwo rolne o 
pow. 12,54 ha o wartości 125 000 zł

Gospodarstwo rolne dochód – 4 950 zł, 
z tytułu zatrudnienia – 89 863,72 zł, 

Toyota Yaris 
rok prod. 2004, 
Toyota Rav4 rok 
prod. 2002,
Toyota Avensis 
rok prod. 2013

Nie dotyczy

Piotr Kazuba 
/ dyrektor SP nr 3 w 
Nowogardzie 

12 000 zł, OFE 
705 zł.

Dom o pow. 136,40 m2 o wartości 320 000 zł, działka o pow. 296 
m2 o wartości 60 000 zł, garaż o pow. 20,40 m2 o wartości 15 000 
zł

Ze stosunku pracy – 92 780,38 zł,  Honda Accord 
rok prod. 2011, 
Fiat Panda rok 
prod 2011

Kredyt hipoteczny 
– 32 678,11 CHF

Józef Korkosz 
/ dyrektor SP w 
Wierzbięcinie

ok. 5 000 zł Mieszkanie o pow. 100 m2 o wartości 140 000 zł Umowa o pracę – 84 910,44 zł, dieta 
radnego Rady Powiatu – 13 336,38 zł
LZS – 4 000 zł, działalność wyk. 
osobiście (Program „klub”) 5 600 zł.

Chrysler Voyager 
rok prod. 2002, 
Chrysler Crossfire 
rok prod. 2003

Kredyt w Banku 
BGŻ  Paribas– 12 
700 zł

Lidia Wiznerowicz- 
gliwna   / dyrektor SP nr 2 
w Nowogardzie 

63    500,00 zł Dom o pow. 120 m2 o wartości 300 000 zł, dom położ. na działce 
o pow. 642m2 + bud. gospodarczy,  mieszkanie o pow. 26 m2 o 
wartości 100 000 zł, mieszkanie o pow. 41,29 m2 o wartości 95 000 zł

Ze stosunku pracy – 99 218,81 zł, 
umowy zlecenie – 4 712,40 zł

Citroen C5 rok 
prod. 2009

Nie dotyczy

Kazimierz Lembas 
/ dyrektor Samodzielnego 
Publicznego Szpitala w 
Nowogardzie

37 350 zł, 5 
000 euro, 900 
dolarów USA

Dom o pow. 75,23 m2 o wartości 250 000 zł, gospodarstwo 
rolne o pow. 10 ha/34 ha (budynek mieszkalny i gospodarczy) o 
wartości 250 000 zł, 20 ha i 34 ha użyczenie od syna, 
działka o pow. 412,5 m2 o wartości 20 000 zł,

Działalność gospodarcza w zakresie 
zarządzania firmą jednoosobowo – 63 
374,02 zł, dochód z gospodarstwa 
40 000 zł., Celowy Związek Gmin R-
XXI – 33 706,65 zł, emerytura – 56 
413,26 zł, dieta radnego (powiat) – 12 
279,43 zł, Polski Związek działkowców 
ROD Nowogard – 160 zł, sprzedaż 
samochodu 12 659 zł.

Toyota Corolla 
rok prod. 2008

Nie dotyczy

Aneta Drążewska 
/ dyrektor Nowogardzkiego 
Domu Kultury

25    000,00 zł Dom o pow. 136,4 m2 + garaż wolno stojący o pow. 20,4 m2 na 
działce o pow. 293 m2 o łącznej wartości – 380 000 zł,
Mieszkanie o pow. 57 m2 o wartości 322 000 zł, udział w gruncie 
570\139701, grunt rolny o pow. 1427 m2 o wartości 15 000 zł

Nowogardzki Dom Kultury – 93 056,15 
zł

Toyota RAV-4 rok 
prod. 2005

PEKAO BP – 54 
341,92 zł pozostało 
do spłaty 12 650,73 
zł.

Aneta Wysoszyńska 
/ dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej im. 
Stefana Żeromskiego w 
Nowogardzie

39 058,29 zł, 19 
513 EURO

-Mieszkanie o pow. 250m2 o wartości 500 000 zł, -budynek 
mieszkalny o pow. 171m2 o wartości 650 000 zł, mieszkanie o 
pow. 40,06 m2 o wartości 112 168 zł, gospodarstwo rolne o pow. 
3,6695 ha plus budynki gospodarcze i grunty o wartości 86 000 zł,

Działalność gospodarcza przychód / 
dochód – 354 336,86 zł / 406,01 zł, 
Dyrektor MBP – 76 511,70 zł

BMW 1 rok prod. 
2004 o wartości 
20 000 zł, BMW 
X5 rok prod. 
2007 o wartości 
58 000 zł

Kredyt w Getin 
Bank w wysokości 
121 325,60 zł

Dorota Maślana
/ kierownik Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Nowogardzie

5    000,00 zł Nie dotyczy Umowa o pracę – 53 608,16 zł, umowa 
zlecenie – 172 zł

Nie dotyczy Nie dotyczy

Oprac: MR
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Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

OgłOSzEnIA

Tel. 517 175 599

Pracuj z                       
jako Opiekunka Seniorów w Niemczech 

i zarób nawet 12 tysięcy w dwa miesiące. 
Bezpłatne kursy języka niemieckiego i gwarantowane zatrudnienie. 

Zbiór truskawki
 deserowej 
Dąbrowa. 

502 616 240

Poszukuje osób do 
pracy przy produkcji 

okien, Firma Joga. 
695 100 700

zasady organizowania kąpieli w 2018 roku na akwenach otwartych

Komunikat Sanepidu   
W związku z podtrzymywaniem przez nowogardzki magistrat fikcji dotyczącej sytuacji formalnej nowogardzkiej plaży w sezonie 2018, publikujemy niżej 
fragmenty oficjalnego komunikatu  Sanepidu dotyczącego zasad  organizowania kąpieli w 2018 roku na akwenach otwartych.

Komunikat Sanepid
Ustawa Prawo wodne   od 1 

stycznia 2018 r. wprowadza w 
życie istotne zmiany w zakre-
sie kąpielisk i miejsc okazjonal-
nie wykorzystywanych do kąpie-
li. …  

1.  Od 1 stycznia 2018 r. poza 
kąpieliskami będą mogły funk-
cjonować  wyłącznie  miejsca 
okazjonalnie wykorzystywa-
ne do kąpieli na utworzenie 
których, rada gminy, w drodze 
uchwały, wyraziła zgodę (po zło-
żeniu odpowiedniego wniosku 
przez organizatora tego miej-
sca). Miejsca okazjonalnie wy-
korzystywane do kąpieli mogą 
funkcjonować przez okres  nie 
dłuższy niż 30 dni w roku kalen-
darzowym.

2. Kąpieliska to obiekty speł-
niające wysokie standardy bez-
pieczeństwa, w tym normy eu-
ropejskie, które są stale monito-
rowane w trakcie trwania sezo-
nu kąpielowego i odpowiednio 
zarządzane. Organizator, który 
podejmuje się zorganizowania 
kąpieliska i realizuje wymagania 
w zakresie kontroli wewnętrznej 
daje możliwość szybkiej oceny 
potencjalnych i realnych czyn-
ników mogących wpływać na 
zmianę jakości wody w kąpie-
lisku i podejmowania tym sa-
mym odpowiednich czynności 
mających na celu eliminowanie 
czynników zagrażających zdro-
wiu kąpiących się.  W przypad-
ku podjęcia decyzji o organizo-
waniu kąpieliska w sezonie ką-
pielowym 2018 r. należy złożyć 
do gminy wniosek, o którym 
mowa w art. 34a ust. 2 ustawy z 
dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wod-
ne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121, z 
późn. zm.)…  Wniosek ten musi 
wpłynąć do gminy  do 31 grud-
nia 2017. …

Jak więc jest 
Z powyższego komunikatu 

wynika, jako oczywiste:
1. Mogą być tylko kąpieliska i 

miejsca okazjonalnie wykorzy-
stywane do kąpieli. 

2. Nowogardzka plaża na sta-
tus kąpieliska w tym roku nie 

ma żadnych szans (zresztą ta-
kiego statusu nie ma już od kil-
ku lat).  I nie tylko chodzi o ko-
nieczność wypełnienia wyso-
kich wymagań formalnych i 
praktycznych, ale także o zwykłe 
terminy- wniosek powinien był 
być złożony do końca grudnia 
2017 roku, a wszystkie formal-
ności akredytacyjne zakończone 
w marcu 2018.  Nie trzeba doda-
wać, że burmistrz żadnych czyn-
ności przewidzianych prawem w 
tym zakresie nie wykonał.

3.  Jest jeszcze szansa na uzy-
skanie statusu miejsca czaso-
wo wykorzystywanego do ką-
pieli.  Ale i w tej sprawie bur-
mistrz musi przygotować pro-

jekt uchwały Rady, Rada Miej-
ska projekt przyjąć a uchwałę 

tę burmistrz musi złożyć do Sa-
nepidu wraz z wnioskiem o do-
puszczenie, jako miejsca czaso-
wo wykorzystywanego do kąpie-
li. Nie trzeba dodawać, że bur-
mistrz żadnych czynności prze-
widzianych prawem w tym za-
kresie dotychczas nie wykonał.

4.  Jeśli nawet burmistrz czyn-
ności opisane w pkt 3 wyko-
na jeszcze w czerwcu, to trud-
no określić od kiedy Sanepid do-
puści kąpiel, a jeśli już dopuści, 
to w tym roku zgoda ta wyniesie 
maksymalnie 30 dni – co do tego 
cytowana wyżej ustawa nie po-
zostawia żadnych wątpliwości.

5 Resume - w Nowogardzie le-

galnie, czyli bezpiecznie będzie-
my się w tym sezonie mogli ką-
pać, co najwyżej 30 dni. Do dzi-
siaj też nie wiadomo, od kiedy? 

Tymczasem w magistracie  
Tymczasem w magistracie 

udają, że nie ma tematu w tema-
cie przygotowania do sezonu i 
możliwej prawnie długości tegoż 
w zakresie możliwości legalnej 
kąpieli. Świadczą o tym chociaż-
by wpisy na stronie miasta. Dla-
czego? Oto to już trzeba pytać 
specjalistów, nie będziemy po-
dawać, jakich specjalistów- dla 
myślących to jasne jakich.    

Tylko miesiąc na kąpiel oka-
zjonalną

Od nowego roku będzie moż-
na tworzyć kąpielisko, albo miej-
sce okazjonalnie wykorzystywa-
ne do kąpieli (na okres nie dłuż-
szy niż 30 dni). Organizator, któ-
ry planuje uruchomić kąpielisko 
w 2018 roku, musi do 31 grud-
nia 2017 roku przekazać wójto-
wi, burmistrzowi lub prezyden-
towi wniosek o umieszczenie w 
wykazie kąpielisk wydzielonego 
fragmentu wód powierzchnio-
wych, na którym planuje uru-
chomić kąpielisko.

sm

Od kilku tygodni mamy iście kąpielową i plażową pogodę. Tymczasem nowogardzka plaża oficjalnie nie została jeszcze otwarta. Jej statut na dzisiaj to "dzika plaża"

Liczni już użytkownicy plaży nie mają gdzie za łatwić potrzeb fizjologicznych. To-
aleta zamknięta

Biuro organizatora obiektu i ratowników zamknięte na cztery spusty
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R E K L A M A
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

Przyjmę do pracy kierowcę 
z kategorią C+E 

w transporcie międzynarodowym 
oraz transporcie krajowym  

(praca na miejscu)  
Tel. 609 274 556

Warto sięgać do twórczości mistrzów

Majówka z Herbertem, czyli na archipelagach słów
Bądź wierny idź, czyli majówka z Herbertem - tak brzmiało hasło konkursu poświęconego życiu i twórczości jednego z najważniejszych polskich poetów.

 Organizatorem był Zachodnio-
pomorski Kurator Oświaty; pani 
Magdalena Zarębska Kulesza. Za-
daniem uczestników było przy-
gotowanie dowolnej w formie in-
scenizacji teatralnej. Gala wręcze-
nia nagród odbyła się 4 czerwca 
2018 roku w Sali Rycerskiej Urzę-
du Wojewódzkiego w Szczecinie. 
Wśród nagrodzonych spektakli 
znalazł się projekt uczniów II Li-
ceum Ogólnokształcącego w No-
wogardzie zatytułowany Na archi-
pelagach. Grupa licealistów, wspo-
magana gościnnym udziałem ab-
solwentów, zdobyła wyróżnie-
nie. Przygoda z Herbertem stała 
się kolejną, ciekawą, teatralno-li-
teracką lekcją i wpisała się w cykl 

spotkań z panem Cogito. I chociaż 
wymowny tytuł Na archipelagach 
akcentuje ciągły brak zrozumie-
nia, mimo mówienia tym samym 
językiem, warto sięgać do twór-
czości mistrzów, by słowa mogły 
zacząć znaczyć coś więcej.

W projekcie udział wzięli 
uczniowie: Weronika Gargulińska 
kl. Ic, Jakub Kazuba kl. IIa, Maria 
Korszeń kl. Ic, Wiktoria Pawłow-
ska  kl. Ic oraz absolwenci: Michał 
Andrysiak, Maciej Kasprzak, Woj-
ciech Koladyński. Opieka nad pro-
jektem: Izabela Koladyńska i Emi-
lia Wierzbicka.

Inf. własna

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA
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Przegląd Piosenki Żeglarskiej „SzUWARY 2018”

Grand Prix za utwór „Wiało, czy nie wiało”
W sobotę, 09 czerwca, na plaży miejskiej w Nowogardzie odbył się kolejny, zorganizowany przez Klub Żeglarski „KNAGA”, Przegląd 
Piosenki Żeglarskiej „SZUWARY 2018”.  

Przegląd konkursowy, który ofi-
cjalnie otworzył Komandor Klubu 
Jan Smolira, trwał ponad  2 godzi-
ny i wzięło w nim udział 17 soli-
stów oraz 5 zespołów, w sumie pra-
wie 30 uczestników w  wieku od 5 
lat do 40+. Występy oceniało Jury 
w składzie: Magdalena Sułkow-
ska, Nowogardzki Domu Kultury, 
Leszek Żukrowski, szantymen, 
Liga Morska i Rzeczna w Koło-
brzegu oraz Dariusz Zawal, szan-
tymen, KŻ „Knaga” Nowogard. 

„Całość koncertu prowadził ze 
swadą Zygmunt Helland.

Po zakończeniu części konkur-
sowej, w czasie, gdy Jury udało się 
na naradę, na estradzie wystąpił 
gość z Kołobrzegu, szantymen 
Leszek Żukrowski, który umilał 
czas w oczekiwaniu na ogłoszenie 
wyników Przeglądu. 

Ogłoszenie wyników, wręczenie 
nagród i wyróżnień, wspólne zdję-
cie oraz występy Laureatów zakoń-
czyło tegoroczne „SZUWARY”.

Oficjalne wyniki Przeglądu 
Piosenki Żeglarskiej „SZUWARY 
2018”:

Grand Prix: Maja Tębłowska 
(„Wiało, czy nie wiało”), ZSO No-
wogard                      

Kategoria do 6  lat:
I miejsce (równorzędne):
Emilia Bazyl („Kołysze się sta-

tek”), SP Nr 1 Nowogard                      
Agata Bienias („Morze, nasze 

Morze”), Przedszkole NR 4Nowo-
gard                     

Mateusz Gałęski oraz Maria 
Pawlik, Gaja Stońtka i Magdale-
na Pietruszka

(„Hej, ho, żagle staw”), Zielone 
Przedszkole, Nowogard

Zofia Piaścik oraz Maria Paw-
lik, Gaja Stońtka i Magdalena 
Pietruszka

(„Stary żeglarz Matt”), Zielone 
Przedszkole, Nowogard

„Kolorowe Nutki” („Pacyfik”), 
Nowogardzki Dom Kultury

Kategoria  9 i więcej lat:
I miejsce:        Weronika Lalik 

(„Trzy fale”) Gimnazjum nr 1,No-
wogard 

II miejsce:       Hanna Kulak 
(„Twój Nowy Świat”), Nowo-
gardzki Dom Kultury

III miejsce:      Zespół „Anima-
do” („Jutro popłyniemy daleko”), 
Nowogard 

Wyróżnienie: Wiktoria Woź-
niak („Trzecia miłość żagle”), SP 
w Dębicach

Wyróżnienie specjalne oraz 
nagrodę Starosty Goleniowskiego 
Tomasza Kulinicza, otrzymała:  

Iza Żurawska („Jeszcze się tam 
żagiel bieli”), Nowogard 

Wyróżnienie specjalne oraz na-
grodę firmy „LODOS” Krystyny i 
Jana Sachryń otrzymała:  

Dominika Oślizło („ Morskie 
opowieści”), Nowogardzki Dom 
Kultury

Fundatorzy nagród:
Celowy Związek Gmin R-XXI, 

Nowogard, Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowych, Nowogard, 
„ELMAR” Artur Lembas, Ra-
dłowo, Starosta Goleniowski 
Tomasz Kulinicz (nagroda spe-
cjalna), „LODOS” Krystyna i Jan 
Sachryń (nagroda specjalna), 

Sponsorzy i fundatorzy 
upominków:

Gmina Nowogard, Dziennik 
Nowogardzki, Bank Zachodni 
WBK Placówka Nowogard, Jan 
Bąk, Antoni Bielida, Franciszek 
Karolewski, Adam Fedeńczak, 
Sebastian Furmańczyk, Sławo-
mir Skubij, Jan Smolira, Bożena 
i Dariusz Szulejko, Zygmunt 
Helland.

Patronat medialny: Dziennik 
nowogardzki

Inf. własna
Fot. R. Leszczyński

Szuwary 2018 - laureaci konkursu

Weronika Lalik - I nagroda

Maja Tembłowska - Grand Prix

Hanna Kulak - II nagrodaZespół Animado - III nagroda

Wiktoria Woźniak - wyróżnienie

Iza Żurawska - nagroda specjalna

Leszek Żukrowski - gość specjalny

Najmłodsi uczestnicy - przedszkolaki
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Bywał w nowogardzie na Lecie z Muzami

Zmarł Roman Kłosowski
Zmarł znany i lubiany aktor Roman Kłosowski.  Gdy był  w Nowogardzie na festiwalu Lato z Muzami w 2006 roku, DN opublikował wywiad z aktorem 
przeprowadzony przez Piotra Słomskiego. W związku ze śmiercią Romana Kłosowskiego publikujemy fragmenty tamtego wywiadu.  

Jest Pan aktorem zarówno fil-
mowym, jak i teatralnym. Co 
jest Panu bliższe?

Nie można tego specjalnie dzie-
lić. W teatrze aktor uczy się pod-
staw tego zawodu. Film jest w tej 
chwili dziedziną tak powszech-
ną, że aktor bez filmu jest nieja-
ko zubożony w swojej działalno-
ści. Natomiast sama technika pra-
cy to zupełnie inna sprawa, zupeł-
nie dwie odmienne rzeczy. Zaczy-
nałem w teatrze, natomiast póź-
niej miałem swój długi żywot w 
filmie i również w telewizji, któ-
ra ma też inny sposób działania. 
Teatr daje tę satysfakcję, że odbiór 
jest na żywo. W teatrze wiem jakie 
mam samopoczucie i jak jest to 
odbierane przez widownię, czu-
ję jak oddechy życzliwości dobie-
gają do mnie. Jeżeli chodzi o film 
to dopiero potem mam satysfak-
cję lub smutek, kiedy to oglądam.

Która rola przypadła Panu 
szczególnie do gustu?

Miałem kilka takich ról.
Być może jedną z nich była 

rola Maliniaka, w końcu jest Pan 
dzięki niej najbardziej znany.

Rola Maliniaka, owszem, daje 
mi satysfakcję, ponieważ dzię-
ki niej rzeczywiście jestem roz-

poznawalny przez starsze, jak i 
młodsze pokolenia widzów. Jed-
nak zawsze interesowały mnie 
role, w których mogłem powie-
dzieć coś bardziej od siebie, o ży-
ciu, itd... Taką rolą była, na przy-
kład, piękna postać Rolanda. Na-
stępnie rola bardzo przekorna, 
bo pozornie śmieszna a szalenie 

mądra to postać wojaka Szwejka. 
Grałem także Ryszarda III jako 
symbol, że władza bywa podła, że 
ucieka się ona często do zła, aby 
osiągnąć pożądany cel. Grałem 
też wiele sympatycznych, kome-
diowych ról, na przykład w filmie 
„Ewa chce spać”. 10 lat temu mia-
łem również możność grać rolę w 

produkcji Andrzeja Barańskiego 
„Kramarz”.

Na kim się Pan wzorował jako 
młody człowiek i aktor?

Nie miałem specjalnie jakichś 
wzorów aktorskich. Jednakże były 
osoby z tego środowiska, które 
uważałem za swoich idoli, jak mój 
profesor Aleksander Zelwerowicz. 
Ponadto, wybitny aktor Jacek 
Woszczerowicz, także mój profe-
sor. Imponował mi również Jan 
Świderski. Jednakże nigdy nikogo 
nie naśladowałem. Wydaje mi się, 
że wszystko to, co robię i robiłem 
jest ode mnie. To znaczy zła, jak i 
dobra szukam w sobie.

Nad czym Pan teraz pracuje?
Jestem już starszym Panem, jed-

nakże cały czas, na bieżąco, coś 
tam robię. Niedawno miałem ju-
bileusz 50–lecia. Grałem gościn-
nie w Gorzowie Horodniczego. 
Niedawno nakręciłem serię od-
cinków w serialu „Stacyjka”. Po-
nadto czekam na propozycje i 
mam pewne jeszcze nie zrealizo-
wane plany.

A teraz trochę z innej beczki. 
Jaką kuchnię Pan preferuje?

Mojej żony. Bardzo dobrze go-
tuje.

Jaki wynik przewiduje Pan 

w meczu finałowym Francja – 
Włochy?

Trudno mi powiedzieć. Sądzę 
jednak, że będzie remis i zadecy-
duje dogrywka.

Rzuty karne?
Może nie rzuty karne, ale raczej 

dogrywka.
Po raz który odwiedza Pan już 

nasze miasto?
Przyjeżdżałem tu już trzydzie-

ści lat temu jako młodszy aktor 
na tak zwane spotkania aktorskie. 
Potem przyjeżdżałem tutaj z 
Hanką Bielicką, z Andrzejem 
Kopiczyńskim. Byłem także na 
jednej z edycji festiwalu, który się 
tutaj co roku odbywa i teraz zosta-
łem zaproszony na Jubileusz.

Tak, więc ziemia nowogardzka 
jest Panu znana.

Nie tylko ta ziemia, ale i byłe 
województwo szczecińskie, z tego 
względu, że zaczynałem swoją ka-
rierę aktorską w roku 53 na de-
skach teatrów w Szczecinie i Star-
gardzie. Pamiętam to jezioro, któ-
re obchodziłem, naokoło, kiedy 
przyjechałem tu kiedyś na spotka-
nie.

Dziękuję za rozmowę
Rozmowę przeprowadził

Piotr Słomski

Zawody wędkarskie dla najmłodszych
Z okazji Dnia Dziecka, Zarząd 

Koła Miejsko-Gminnego  Nr 36 
Polskiego Związku Wędkarskie-
go w Nowogardzie  zorganizował 
w dniu 03.06.2018 roku na Jezio-
rze Nowogardzkim otwarte zawo-
dy dla Dzieci i Młodzieży w kate-
goriach do lat 10 – 12 i 16.

Zbiórka uczestników zawodów 
odbyła się o godzinie 8.30 przy re-
stauracji ,,Neptun”.

Uczestników zawodów a tak że 
ich opiekunów , rodziców  i sę-
dziów powitał Prezes Zarządu 
Koła Kolega Kazimierz Ziemba 
, który  w imieniu Zarządu zło-
żył wszystkim dzieciom serdeczne 
życzenia z Okazji ich Święta oraz 
poinformował o działaniach Za-
rządu mających zachęcić  dzieci 
do zainteresowania w  spędzania 
wolnego czasu z  przyrodą i węd-
karstwem. Przy Zarządzie Koła Nr 
36 powołano Radę ds. Młodzieży 
, która w swoich założeniach ma 
program współpracy z dziećmi i 
młodzieżą w propagowaniu  węd-
karstwa. Obecnie przy Kole funk-
cjonują dwie szkółki wędkarskie.

Zapraszamy wszystkich chęt-
nych dzieci do korzystania z na-
szej oferty.

Sędzią główny zawodów był Ła-
dysław  Luberadzki a pomocni-
czymi sędziami Danuta Rekow-
ska, Bogdan Kondratowicz, Bogu-
sław Rekowski i Mariusz Bedyń-
ski. 

Komisja po sprawdzeniu listy 
obecności  przystąpiła do losowa-
nia stanowisk wędkarskich.

O godzinie 9.00 nastąpił sygnał 
do rozpoczęcia zawodów, które 
trwały do godziny 11.00.

 W zawodach udział wzięło 22 
uczestników. W kategorii do 10 lat 
9 osób do lat 12-  7 osób i  lat 16-6 
osób.

Zawody rozgrywano przy pięk-
nej prawie letniej pogodzie a nad 
uczestnikami sędziowie sprawo-
wali nadzór czy przebiegają one 
zgodnie z regulaminem. Nie spo-
sób również nie wspomnieć o ro-
dzicach czy opiekunach , którzy 
pomagali młodym ,, moczy kijom 
„ swoim doświadczeniem i prak-
tyką w łowieniu ryb im pewnie 
najwięcej udzielało się emocji. W 
tarcie zawodów wszyscy zawod-
nicy otrzymali napoje , słodycze i 
owoce , które pozwoliły im zrege-
nerować siły i stres.

Po zakończeniu zawodów  Ko-

misja Sędziowska dokonała wa-
żenia ryb, których naprawdę było 
sporo    i wypuściła je z powrotem 
do jeziora oraz ustaliła kolejność 
miejsc w poszczególnych katego-
riach  i tak:

W kategorii do lat 10
1 miejsce zajęła Aurelia Klim-

czak
2 miejsce zajęła Aleksandra Ro-

goś
3 miejsce zajęła Kinga Otocka
W kategorii do lat 12
1 miejsce zajął Igor Kwiatkow-

ski

2 miejsce zajął Kacper Drabik
3 miejsce zajęła Marysia Bier-

nacka
W kategorii do lat 16
1 miejsce zajął Bartosz Olejnik
2 miejsce zajął Jakub Kaczma-

rek
3 miejsce zajął Filip Kopiecki
Zwycięzcy we wszystkich kate-

goriach wiekowych otrzymali pu-
chary ,dyplomy , kołowrotki oraz 
upominki, Zawodnicy , którzy za-
jęli 2 i 3 miejsca otrzymali dyplo-
my i upominki a wszyscy pozosta-
li dyplomy za udział w zawodach i 
upominki.

Miło nam również donieść i po-
dziękować naszym sponsorom do 
których należeli:  Tadeusz Kozioł,   
Jan Rulski oraz Danuta i Bogdan 
Rekowscy.

Po wręczeniu pucharów i upo-
minków zrobiliśmy wspólne zdję-
cia na pamiątkę oraz poczęstowa-
no zawodników pyszną kiełbaską 
z grilla.

Dziękujemy wszystkim za 
udział w zawodach . Do zobacze-
nia wkrótce.

Zdjęcia wykonał 
Mariusz Bedyński

Relacjonował 
Kazimierz Ziemba
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Polonia Płoty wygrywa w nowogardzie

Spadli o dwa miejsca
W sobotę (9 czerwca), o godzinie 17:00, na stadionie w Nowogardzie podopieczni Zbignie-
wa Gumiennego podejmowali Polonię Płoty. Za sprawą dwóch poważnych błędów piłkarze 
z Nowogardu nie zdołali wywalczyć choćby jednego punktu, i w swoim ostatnim meczu, w 
tym sezonie przed własną publicznością, musieli przełknąć gorycz porażki. Na domiar złe-
go Pomorzanin stracił 3. miejsce i spadł w ligowej tabeli na 5. pozycję. 

Pomorzanin Nowogard – Polonia Płoty 2:3 (0:1)
Gole: Kacper Kozioł (48’), Rafał Listkiewicz (57’)
Skład: Michał Piątkowski (Mateusz Lasocki) – Michał Komenda, Maciej 

Grzejszczak, Fernando Batista, Natan Wnuczyński – Rafał Mendyk, Gracjan 
Wnuczyński (c), Kacper Litwin, Dominik Wawrzyniak (Mateusz Toruński) – Ra-
fał Listkiewicz, Kacper Kozioł. 

Pewna wygrana juniorów

Dziś kończą sezon
Juniorzy Pomorzanina Nowogard, w miniony weekend, wybrali się do Sądowa, aby roze-
grać swój przedostatni mecz. Podopieczni Pawła Błaszczyka choć grali w osłabionym skła-
dzie, to nie mieli większych problemów, aby ograć Białych 2:5. Dziś, tj. we wtorek (12 czerw-
ca), o godzinie 17:00, piłkarze Pomorzanina rozegrają swój ostatni ligowy mecz, na wła-
snym boisku podejmować będą Mewę Resko.  

Biali Sądów – Pomorzanin Nowogard 2:5 (1:4)
Gole: Michał Jutkiewicz (13’, 23’), Jakub Tandecki (20’, 76’), Dawid 

Druciarek (30’)
Skład: Mateusz Lasocki – Mateusz Wojtyniak, Jakub Mościński, Da-

wid Druciarek (Kryspin Mizuło), Michał Teodorczyk (Tobiasz Kuchar-
czyk) – Michał Jutkiewicz (c), Jakub Jarecki, Paweł Zając, Gracjan Leyk 
(Mateusz Toruński), Jakub Tandecki – Natan Jeremicz (Adrian Kluska). 

I Liga Okręgowa Junior Starszy gr. Szczecin 2017/2018
27. kolejka:
Światowid Łobez – Unia Dolice  3:0 (walkower)
Mewa Resko – Energetyk Gryfino  --||--
Biali Sądów – Pomorzanin Nowogard 2:5
28. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Mewa Resko (12.06; 17:00)

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Energetyk gryfino 22 56 110 23 18 2 2
2 Światowid 63 Łobez 23 53 72 19 16 5 2
3 Kluczevia Stargard 23 35 64 45 10 5 8
4 Pomorzanin Nowogard 23 32 50 62 10 2 11
5 Unia Dolice 24 21 50 85 6 5 13
6 Mewa Resko 21 20 33 54 5 5 11
7 Biali Sądów 24 8 22 113 1 5 18

Juniorzy z Nowogardu byli mu-
rowanymi faworytami do zwycię-
stwa, jednak to gospodarze otwo-
rzyli wynik tego meczu. Już w 4. 
minucie piłkarz miejscowych pre-
cyzyjnie uderzył z pola karnego 
i zdobył gola dla swojego zespo-
łu. Podopieczni Pawła Błaszczyka 
szybko się otrząsnęli i rozpoczęli 
strzelanie bramek. Najpierw w 13. 
minucie golkipera Białych poko-
nał Michał Jutkiewicz, strzałem w 
środek bramki z około 8 metrów. 
W 20. minucie rzut wolny z okolic 
szesnastki wykonywał Jakub Tan-
decki. Dotychczas występujący na 
pozycji bramkarza Jakub Tandec-
ki popisał się ładnym uderzeniem 
i bezpośrednio pokonał golkipera 
gospodarzy. Trzy minuty później 
było już 1:3, tym razem po poda-
niu Dawida Druciarka, z około 5 
metrów gola strzelił Michał Jut-
kiewicz. Przed przerwą do bram-
ki Białych Sadów trafił jeszcze Da-
wid Druciarek, który uderzał z 
około 7 metrów tuż przy słupku 
bramki miejscowych. Po zmianie 

stron Biali zdobyli swojego dru-
giego gola. W 52. minucie Mate-
usz Lasocki nie miał szans przy 
strzale z około 10 metrów. Wy-
nik meczu ustalił Jakub Tandecki, 
który w 76. minucie znalazł się w 
sytuacji sam na sam z golkiperem 
gospodarzy i strzelił swojego dru-
giego gola. Pomorzanin zakończy 
ten sezon szybciej niż inne zespo-
ły, bo już dziś, tj. we wtorek (12 
czerwca). O godzinie 17:00 Po-

morzanin zagra mecz w ramach 
28. kolejki z drużyną Mewy Re-
sko. Jak udało nam się ustalić, w 
tym meczu mają zagrać wszyscy 
piłkarze, którzy rocznikowo koń-
czą swoją grę w juniorach, czyli 
nie zabraknie zawodników pierw-
szej drużyny Pomorzanina. Za-
chęcamy do obejrzenia tego spo-
tkania. 

KR

Klasa Okręgowa gr. Szczecin Płn. 2017/2018
29. kolejka:
Ehrle Dobra Szcz. - Odrzanka Radziszewo 11:0
Promień Mosty – Mewa Resko  2:3
Sarmata Dobra – Orzeł Łożnica  1:0
Iskierka Szczecin – Masovia Maszewo 6:0
Błękitni Trzygłów – Jantar Dziwnów 4:1
Pomorzanin Nowogard – Polonia Płoty 2:3
KP Przecław – Światowid Łobez  2:6
Ina Ińsko – Sparta Gryfice  0:5

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Światowid 63 łobez 29 64 71 26 19 7 3
2 Iskierka Szczecin 29 64 78 24 20 4 5
3 Błękitni Trzygłów 29 53 73 47 16 5 8
4 Polonia Płoty 29 50 61 36 14 8 7
5 Pomorzanin Nowogard 29 50 67 46 15 5 9
6 Sparta Gryfice 29 49 75 43 15 4 10
7 Mewa Resko 29 48 53 38 14 6 9
8 Jantar Dziwnów 29 42 69 56 12 6 11
9 Ehrle Dobra Szczecińska 29 41 62 59 12 5 12
10 Ina Ińsko 29 37 59 66 11 4 14
11 Masovia Maszewo 29 35 45 64 10 5 14
12 KP Przecław 29 34 57 74 9 7 13
13 Orzeł Łożnica 29 28 31 64 8 4 17
14 Promień Mosty 29 21 44 76 6 3 20
15 Sarmata Dobra 29 20 36 98 5 5 19
16 Odrzanka Radziszewo 29 18 23 87 4 6 19

W pierwszej połowie nie dzia-
ło się zbyt wiele, obydwa zespoły 
nie stworzyły sobie stuprocento-
wych okazji strzeleckich. Gdy wy-
dawało się, że drużyny zejdą do 
szatni przy bezbramkowym remi-
sie, Michał Piątkowski w nieod-
powiedzialny sposób sfaulował na 
15 metrze zawodnika gości i sę-
dzia musiał wskazać na „wapno”. 
Piłkarz gości pewnie wykorzystał 
jedenastkę i było 0:1. Po zmianie 
stron Pomorzanin szybko dopro-
wadził do wyrównania. W 48. mi-
nucie Gracjan Wnuczyński ładnie 
dośrodkował z prawej strony bo-
iska, futbolówka trafiła pod nogi 
Kacpra Kozioła, który oddał sku-
teczny strzał z około 10 metrów. 
W 52. minucie Polonia ponow-
nie wyszła na prowadzenie. Tym 
razem przed polem karnym fau-
lował Maciej Grzejszczak. Piłkarz 

Polonii zdecydował się na bezpo-
średni strzał z około 20 metrów 
i pokonał Mateusza Lasockiego, 
który po przerwie zastąpił między 
słupkami Michała Piątkowskiego. 
Tym samym odpowiedział Pomo-
rzanin. W 57. minucie rzut wol-
ny z około 18 metrów na wprost 
bramki wykonywał Rafał List-
kiewicz. Napastnik Pomorzanina 
wielokrotnie pokonywał bramka-
rzy rywali bezpośrednimi strzała-
mi i tak samo było w tym meczu. 
Ostatnie słowo należało jednak do 
przyjezdnych i ponownie bramka 
padła po błędzie własnym. Tym 
razem po dalekim wykopie golki-
pera Polonii piłkę za sprawą wyj-
ścia z bramki chciał przejąć Ma-
teusz Lasocki, minął się jednak z 
futbolówką, a wobec tego na pustą 
bramkę mógł strzelić piłkarz Po-
lonii – co ciekawe był nim Maciej 

Podbiegło, który jakiś czas temu 
grał w Pomorzaninie. Pomorza-
nin ostatecznie na własne życze-
nie stracił punkty w meczu z Po-
lonią, a także 3. miejsce w ligowej 
tabeli. Nowogardzian przeskoczy-
li Błękitni Trzygłów, a także Polo-
nia Płoty. Przy artykule publikuje-
my komplet wyników oraz aktual-
ną tabelę.  

RK

Rafał Listkiewicz przypomniał kibicom z Nowogardu, że dobrze wykonuje rzuty 
wolne

Oddam koty w dobre ręce 

516-636-486
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Kijana Redakcja "WBREW": Monika Rasowska, Aleksandra Lisowska

Warsztaty zawodoznawcze w ZSP
5 czerwca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. St.Staszica w Nowogardzie odbyły się 
warsztaty zawodoznawcze dla przyszłych uczniów technikum. Odwiedziła nas młodzież  
z Zespołu Szkół w Dobrej Nowogardzkiej i Osiny. 

Uczniowie uczestniczy-
li w zorganizowanych dla nich 
zajęciach w poszczególnych ki-
erunkach kształcenia. Przysz-
li logistycy zmagali się z prob-
lemem ustalania potrzeb 
materiałowych, tworzenia pal-
etowej jednostki ładunkowej 
i harmonogramu transpor-
tu. Ekonomiści pracując w pro-
gramie Insert, sporządzali do-
kumenty księgowe. Handlowcy 
poznawali działanie kas fiskal-
nych i metkownic. Mechanicy 
obserwowali pracę warsztatów 
szkolnych. Hotelarze poznawali 
zasady pracy recepcji.

Spotkanie zakończyło się 
wspólną degustacją potraw przy-
gotowanych przez przyszłych 
uczniów technikum żywienia i 
usług gastronomicznych.

Drodzy uczniowie trzecich 
klas gimnazjum! Jeśli chcecie 
zdobyć konkretny zawód, za-
praszamy do naszej szkoły! 

Praca recepcji

W pracowni żywienia 

Przyszli logistycy 

Praca z metkownicą 

 
  
 
 
 

 

    

    
Hjort Knudsen Polen Sp. z o.o. jest duńską �rmą, 

zatrudniającą  ponad 1000  pracowników, 
produkującą i eksportującą skórzane meble tapicerowane. 

 www.hkmeble.pl

 
 

        W związku z dynamicznym rozwojem �rma zatrudni  

 TAPICERA  (PRZYUCZENIE)
PRACOWNIK PRODUKCJI

STOLARZ 
OBSŁUGA KOMPUTERA

 
 

            Miejsce pracy: Nowogard  
Zapewniamy:   
•  stabilne warunki zatrudnienia 
•  wynagrodzenie proporcjonalne do osiąganych wyników  

 
 Osoby zainteresowane proszone  są o wysłanie CV na adres:  
         ul. Zamkowa 7b , 72-200 Nowogard 
          lub e-mail: dawid.bohn@hjortknudsen.pl  
           Kontakt telefoniczny : 663 949 485 

 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami
Prosimy o dopisanie następujacej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbednych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie 
z ustawa z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.)”.

Zarząd Koła Miejsko-Gminnego PZW w Nowogardzie 
organizuje zawody wędkarskie spławikowe dla seniorów 65 plus, 
które odbędą się dnia 17.06.2018 r. na jeziorze w Nowogardzie. 
Zbiórka o godz. 6.30 k/Neptuna zapisy w sklepie “Wędkarz” do 

dnia 14.06.2018 r. startowe – 5 zł.
 Zarząd  

Serdecznie zapraszamy na uroczystości 1 rocznicy 
śmierci płk. Andrzeja Kiszki, jednego z najdłużej walczą-
cych żołnierzy podziemia niepodległościowego w Polsce. 

Uroczystość rozpocznie się w dniu 17 czerwca 2018 r. Mszą 
Św., o godz. 11.30, w Kościele pw. Niepokalanego poczęcia w 
Rogowie. O godz. 13.30 na boisku w Siennie Dolnym, a więc 
w miejscu zamieszkania naszego Bohatera, zorganizowane 
będzie spotkanie wspomnieniowe wraz z poczęstunkiem. 

Organizatorami uroczystości są  Okręg Szczecin Związku 
Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych oraz przyjaciele z No-
wogardu i Sienna Dolnego. 

Pomnik nagrobny został sfinansowany ze zbiórki publicz-
nej „Przywracamy pamięć o Żołnierzach Wyklętych” Zbiór-
ka organizowana przez Fundację im. Kazimierza Wielkiego 
z Lublina. 

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam
Grzegorz Kozak Wiceprezes ZG ZŻNSZ

Prezes Okręgu Szczecin ZŻNSZ

Szkoła Muzyczna I st. w Goleniowie 
filia w Nowogardzie ogłasza nabór 
na rok szkolny 2018/2019 do klasy 
pierwszej. Badanie  przydatności 

kandydatów odbędzie się 12 czerwca 
2018r. (wtorek) o godz. 16.00 

(Plac Wolności 9, tel. 501 596 129) 
Serdecznie zapraszamy!
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

ROzKłAD JAzDY PKP

ENDOKRYNOLOGICZNY
Lek. med. Adriana Dubińska-Walczak

specjalista chorób wewnętrznych
- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

CHORÓB CUKRZYCY I NADCIŚNIENIA
Lek. Ewa Zdawska

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista diabetolog 

GABINETY MEDYCZNE

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

pn., wt. - 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

Atrakcyjna praca 
dla opiekunek w Niemczech. 
Premie letnie. Nawet 1400 EUR + 200 EUR 

premii na rękę. 

Tel. 91 506 55 55

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej
Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 7:05 8:05 11:10 12:15 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 7:06 8:06 11:11 12:16 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 7:08 8:08 11:13 12:18 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 7:09 8:10 11:14 12:19 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:11 8:12 11:16 12:21 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:12 8:14 11:17 12:22 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:13 8:15 11:18 12:23 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:15 8:17 11:20 12:25 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < < 8:18 < 12:27 < < 16:07 < <
10 Dworzec PKS < < < < < < < < < < <
11 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:16 8:19 11:21 12:29 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
12 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:17 8:20 11:22 12:30 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
13 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:18 8:21 11:23 12:31 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
14 ul. Ogrodowa < 6:20 < < 11:25 12:33 13:45 15:10 16:13 17:10 <
15 ul. Poniatowskiego < 6:21 < < 11:26 12:34 13:46 15:11 16:14 17:11 <
16 ul. Żeromskiego 5:42 6:22 7:20 8:23 11:27 12:35 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
17 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:23 7:21 8:24 11:28 12:36 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
18 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:24 7:22 8:25 11:29 12:37 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02
19 ul. Radosława 5:45 6:25 7:27 8:26 11:35 12:40 13:55 15:17 16:20 17:15 18:03

 OS. BEMA –  UL. KOŚCIUSZKI 36 -  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

z powrotem
POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 26 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:28 8:39 11:45 12:50 14:30 15:30 16:30 17:25 18:10
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:29 8:40 11:46 12:51 14:31 15:31 16:31 17:26 18:11
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:31 8:42 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:33 8:44 11:48 12:53 14:33 15:33 16:33 17:28 18:13
5 ul. Ogrodowa < 6:35 7:35 8:46 11:50 12:55 < 15:35 16:35 17:30 <
6 ul. Poniatowskiego < 6:36 7:36 8:47 11:51 12:56 < 15:36 16:36 17:31 <
7 ul. 700 Lecia 5:49 6:38 7:38 8:49 11:53 12:58 14:35 15:38 16:38 17:33 18:15
8 ul. 5-go Marca 5:51 6:40 7:40 8:51 11:55 13:00 14:37 15:40 16:40 17:35 18:17
9 ul. Kościuszki 36 5:53 6:42 7:42 8:53 11:57 13:02 14:39 15:42 16:42 17:37 18:19
10 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:43 7:43 8:54 11:58 13:03 14:40 15:43 16:43 17:38 18:20
11 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:44 7:44 8:55 11:59 13:04 14:41 15:44 16:44 17:39 18:21
12 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:45 7:45 8:56 12:00 13:05 14:42 15:45 16:45 17:40 18:22
13 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:46 7:46 8:57 12:01 13:06 14:43 15:46 16:46 17:41 18:23
14 ul. Bema 9 5:58 6:47 7:47 8:58 12:02 13:07 14:44 15:47 16:47 17:42 18:24
15 Osiedle Bema 5:59 6:48 7:48 8:59 12:03 13:11 14:45 15:48 16:48 17:43 18:25

OBJAŚNIENIA:

 UL. RADOSŁAWA –  UL. KOŚCIUSZKI 36 –   OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM
SZ 25

1
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

 DWORZEC PKS – OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM
SZ 25

1
E, F

1 Osiedle Bema 9:00
2 ul. Bema 1 9:01
3 ul. Armii Krajowej 17 9:03
4 ul. Kościuszki 36 9:04
5 ul. Wojska Polskiego 4 9:05
6 ul. Kościelna 9:06
7 Dworzec PKS 9:08

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

LP Dworce i przystanki

 OS. BEMA –  DWORZEC PKS

OS. BEMA – UL. KOŚCIUSzKI 36 - UL. RADOSłAWA

UL. RADOSłAWA – UL. KOŚCIUSzKI 36  - OS. BEMA

DWORzEC PKS - OS. BEMA OS. BEMA - DWORzEC PKS

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 11 III – 9 VI 2018

Aktualizacja wg stanu na 13 IV 2018

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

5:01 II
1

PR - R
88641

j  a  b  y

Wyszomierz 5:06, Osina 5:10, Mosty 5:16, Goleniów 5:24, Kliniska 5:33, Szczecin Dąbie 5:43, Szczecin
Zdroje 5:47, Szczecin Port Centralny 5:55 Szczecin Główny 6:00 
~ 1-5 / 2 IV, 1 V, 3 V, 31 V;

6:39 II
1

PR - R
88643

j  a  b  y

Wyszomierz 6:45, Osina 6:49, Mosty 6:54, Goleniów 7:03, Kliniska 7:14, Szczecin Dąbie 7:24, Szczecin
Zdroje 7:27 Szczecin Główny 7:41 
~ 1-6 / 2 IV, 1 V, 3 V, 31 V;

7:47 I
3

PR - R
88645

j  a  b  y

Wyszomierz 7:52, Osina 7:56, Mosty 8:02, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:08, Goleniów 8:25, 
Kliniska 8:35, Szczecin Dąbie 8:45, Szczecin Zdroje 8:55 Szczecin Główny 9:06 
~ 11 III-6 V;

7:48 II
1

PR - R
88622

j  a  b  y

Żabowo 7:55, Płoty 8:05, Baszewice 8:12, Gryfice 8:18, Gąbin 8:29, Trzebiatów 8:34, Bieczyno 
Pomorskie 8:40, Karcino 8:44, Głowaczewo 8:48, Stary Borek 8:52, Kołobrzeg Stadion 8:58

Kołobrzeg 9:04 ~ 12 III-5 V 1-6 / 14 III, 20 III, 22 III, 2 IV, 1 V, 3 V;

7:49 II
1

PR - R
88622

j  a  b  y

Żabowo 7:56, Płoty 8:06, Baszewice 8:13, Gryfice 8:19, Gąbin 8:30, Trzebiatów 8:35, Bieczyno 
Pomorskie 8:41, Karcino 8:45, Głowaczewo 8:49, Stary Borek 8:53, Kołobrzeg Stadion 8:59

Kołobrzeg 9:04 ~ 14 III; 20 III; 22 III;

7:52 BUS PR - R
88622
g  j

Żabowo 8:03, Płoty 8:19 0   j   a   b   y, Baszewice 8:35, Gryfice 8:42, Gąbin 8:52, Trzebiatów 8:57, 
Bieczyno Pomorskie 9:07, Karcino 9:11, Głowaczewo 9:15, Stary Borek 9:19, Kołobrzeg Stadion 9:25

Kołobrzeg 9:30 ~ 7 V-9 VI 1-6 / 31 V;
g = na odcinku Nowogard - Płoty

8:18 II
1

PR - R
88645

j  a  b  y

Wyszomierz 8:23, Osina 8:27, Mosty 8:33, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:39, Goleniów 8:59, 
Kliniska 9:15, Szczecin Dąbie 9:25, Szczecin Zdroje 9:28 Szczecin Główny 9:40 
~ 7 V-9 VI;

9:23 II
1

PR - R
88624
REGA

j  a  b  y

Płoty 9:38, Gryfice 9:50, Trzebiatów 10:09, Kołobrzeg Stadion 10:26 Kołobrzeg 10:30 

~ 11 III-6 V 67 + 2 IV, 1 V, 3 V;

9:27 BUS PR - R
88624
REGA
g  j

Płoty 9:53 0   j   a   b   y, Gryfice 10:14, Trzebiatów 10:29, Kołobrzeg Stadion 10:46

Kołobrzeg 10:50 ~ 12 V-9 VI 67 + 31 V;
g = na odcinku Nowogard - Płoty

10:18 II
1

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:23, Osina 10:27, Mosty 10:33, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:39, Goleniów 10:56, 
Kliniska 11:05, Szczecin Dąbie 11:15, Szczecin Zdroje 11:18, Szczecin Port Centralny 11:26

Szczecin Główny 11:31 ~ 7 V-9 VI;

10:25 II
1

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:31, Osina 10:35, Mosty 10:40, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:47, Goleniów 11:04, 
Kliniska 11:21, Szczecin Dąbie 11:31, Szczecin Zdroje 11:34, Szczecin Port Centralny 11:42

Szczecin Główny 11:47 ~ 11 III-6 V / 14 III, 22 III, 26 III;

10:26 II
1

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:31, Osina 10:35, Mosty 10:41, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:47, Goleniów 11:05, 
Kliniska 11:22, Szczecin Dąbie 11:32, Szczecin Zdroje 11:35, Szczecin Port Centralny 11:43

Szczecin Główny 11:48 ~ 14 III; 22 III; 26 III;

11:49 II
1

PR - R
88626

POMERANIA
j  a  b  y

Żabowo 11:57, Płoty 12:06, Baszewice 12:13, Gryfice 12:19, Gąbin 12:29, Trzebiatów 12:35, Bieczyno 
Pomorskie 12:41, Karcino 12:44, Kołobrzeg Stadion 12:55 Kołobrzeg 13:00 
~ 11 III-6 V;

11:53 BUS PR - R
88626

POMERANIA
g  j

Żabowo 12:04, Płoty 12:20 0   j   a   b   y, Baszewice 12:35, Gryfice 12:42, Gąbin 12:52, 
Trzebiatów 12:58, Bieczyno Pomorskie 13:04, Karcino 13:07, Kołobrzeg Stadion 13:18

Kołobrzeg 13:23 ~ 7 V-9 VI;
g = na odcinku Nowogard - Płoty

13:47 II
1

PR - R
88628

j  a  b  y

Żabowo 13:55, Płoty 14:04, Baszewice 14:25, Gryfice 14:31, Gąbin 14:42, Trzebiatów 14:47, Bieczyno 
Pomorskie 14:53, Karcino 14:57, Głowaczewo 15:01, Stary Borek 15:05, Kołobrzeg Stadion 15:11

Kołobrzeg 15:15 ~ 12 III-4 V 1-5 / 2 IV, 1 V, 3 V;

13:51 BUS PR - R
88628
g  j

Żabowo 14:02, Płoty 14:18 0   j   a   b   y, Baszewice 14:35, Gryfice 14:42, Gąbin 14:52, 
Trzebiatów 14:57, Bieczyno Pomorskie 15:03, Karcino 15:07, Głowaczewo 15:11, Stary Borek 15:15, 
Kołobrzeg Stadion 15:21 Kołobrzeg 15:25 
~ 7 V-8 VI 1-5 / 31 V;
g = na odcinku Nowogard - Płoty
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godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

14:30 II
1

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 14:35, Osina 14:39, Mosty 14:45, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:51, Goleniów 15:08, 
Kliniska 15:21, Szczecin Dąbie 15:30, Szczecin Zdroje 15:34 Szczecin Główny 15:47 
~ 11 III-6 V / 1 IV;

15:08 II
1

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 15:13, Osina 15:17, Mosty 15:23, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:29, Goleniów 15:49, 
Kliniska 15:59, Szczecin Dąbie 16:09, Szczecin Zdroje 16:15 Szczecin Główny 16:27 
~ 7 V-9 VI;

16:04 II
1

PR - R
88630

j  a  b  y

Żabowo 16:11, Płoty 16:22, Baszewice 16:29, Gryfice 16:36, Gąbin 16:46, Trzebiatów 16:51, Bieczyno 
Pomorskie 16:57, Karcino 17:01, Głowaczewo 17:05, Stary Borek 17:09, Kołobrzeg Stadion 17:15

Kołobrzeg 17:19 ~ 11 III-6 V / 1 IV;

16:20 BUS PR - R
88630
g  j

Żabowo 16:31, Płoty 16:47 0   j   a   b   y, Baszewice 17:06, Gryfice 17:13, Gąbin 17:23, 
Trzebiatów 17:29, Bieczyno Pomorskie 17:42, Karcino 17:46, Głowaczewo 17:50, Stary Borek 17:54, 
Kołobrzeg Stadion 18:00 Kołobrzeg 18:04 
~ 7 V-9 VI;
g = na odcinku Nowogard - Płoty

16:42 II
1

PR - R
88651
REGA

j  a  b  y

Wyszomierz 16:48, Osina 16:52, Mosty 16:57, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:03, Goleniów 17:21, 
Kliniska 17:32, Szczecin Dąbie 17:41, Szczecin Zdroje 17:45, Szczecin Port Centralny 17:53

Szczecin Główny 17:57 ~ 11 III-6 V;

17:12 II
1

PR - R
88651
REGA

j  a  b  y

Wyszomierz 17:17, Osina 17:21, Mosty 17:27, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:33, Goleniów 17:50, 
Kliniska 17:59, Szczecin Dąbie 18:10, Szczecin Zdroje 18:19, Szczecin Port Centralny 18:28

Szczecin Główny 18:32 ~ 7 V-9 VI;

18:01 II
1

PR - R
88632

j  a  b  y

Żabowo 18:08, Płoty 18:18, Baszewice 18:30, Gryfice 18:37, Gąbin 18:47, Trzebiatów 18:52, Bieczyno 
Pomorskie 18:58, Karcino 19:02, Głowaczewo 19:06, Stary Borek 19:10, Kołobrzeg Stadion 19:16

Kołobrzeg 19:20 ~ 11 III-6 V;

18:35 BUS PR - R
88632
g  j

Żabowo 18:46, Płoty 19:02 0   j   a   b   y, Baszewice 19:18, Gryfice 19:25, Gąbin 19:35, 
Trzebiatów 19:40, Bieczyno Pomorskie 19:46, Karcino 19:50, Głowaczewo 19:54, Stary Borek 19:58, 
Kołobrzeg Stadion 20:04 Kołobrzeg 20:09 
~ 7 V-9 VI;
g = na odcinku Nowogard - Płoty

18:41 II
1

PR - R
88653

POMERANIA
j  a  b  y

Wyszomierz 18:46, Osina 18:50, Mosty 18:56, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:02, Goleniów 19:19, 
Kliniska 19:29, Szczecin Dąbie 19:38, Szczecin Zdroje 19:42, Szczecin Port Centralny 19:50

Szczecin Główny 19:54 ~ 11 III-6 V;

18:46 I
3

PR - R
88653

POMERANIA
j  a  b  y

Wyszomierz 18:51, Osina 18:55, Mosty 19:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:07, Goleniów 19:24, 
Kliniska 19:35, Szczecin Dąbie 19:45, Szczecin Zdroje 19:49 Szczecin Główny 20:01 
~ 7 V-9 VI;

20:20 BUS PR - R
88634
g  j

Żabowo 20:31, Płoty 20:47 0   j   a   b   y, Baszewice 21:13, Gryfice 21:20, Gąbin 21:30, 
Trzebiatów 21:36, Bieczyno Pomorskie 21:42, Karcino 21:45, Głowaczewo 21:50, Stary Borek 21:53, 
Kołobrzeg Stadion 21:59 Kołobrzeg 22:04 
~ 7 V-9 VI 1-6 / 31 V;
g = na odcinku Nowogard - Płoty

20:22 II
1

PR - R
88634

j  a  b  y

Żabowo 20:29, Płoty 20:39, Baszewice 20:46, Gryfice 20:53, Gąbin 21:03, Trzebiatów 21:09, Bieczyno 
Pomorskie 21:15, Karcino 21:19, Głowaczewo 21:23, Stary Borek 21:27, Kołobrzeg Stadion 21:33

Kołobrzeg 21:37 ~ 12 III-5 V 1-6 / 2 IV, 1 V, 3 V;

22:03 II
1

PR - R
88636

j  a  b  y

Płoty 22:18, Gryfice 22:30, Trzebiatów 22:45, Kołobrzeg Stadion 23:02 Kołobrzeg 23:07 

~ 11 III-6 V 1-57;

22:07 BUS PR - R
88636
g  j

Płoty 22:33 0   j   a   b   y, Gryfice 22:54, Trzebiatów 23:09, Kołobrzeg Stadion 23:26

Kołobrzeg 23:30 ~ 7 V-8 VI 1-57;
g = na odcinku Nowogard - Płoty
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objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
g - zastępcza komunikacja autobusowa / rail 

replacement bus service
j - tylko 2 klasa / 2nd class seats only

a - wagon dostępny dla osób poruszających 
się na wózkach / wagon accessible to 
people moving on wheelchairs

b - wagon przystosowany do przewozu 
rowerów - liczba miejsc ograniczona / 
wagon adopted to the transport of 
bicycles – limited number of places

= - przewóz rowerów niemożliwy / carriage of
bicycles is not available

objaśnienia znaków / symbols
y - klimatyzacja / air conditioning

0 - zmiana usług na trasie pociągu / change 
services on the route

~ - terminy kursowania / days of operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.polregio.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased on each train, consistent with the 
terms specified by the carrier.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Carriers 
are responsible for commercial data of trains.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Infoline numbers to individual carriers:
PR - 703 20 20 20 (24h) opłata 1.29 zł/min. połączenia, 
realizator usługi Progress Plus S.C.  / 703 20 20 20 (24h) 
charge of PLN 1.29 gross/min. of each call, service provider: 
Progress Plus S.C. 

www.portalpasazera.pl Strona 3 z 3
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OgłO SzE nIA drob ne

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:

kontakt: 785 601 002

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy

nIERUCHOMOŚCI
•	 Sprzedam tanio działkę budow-

laną w Kościuszkach 1202 m2. Przy 
działce prąd, woda, kanalizacja, do-
jazd utwardzony w pobliżu jeziora. 
575 345 659 

•	 Do wynajęcia lokal handlowy ok. 
40m2 ul. Kościuszki 2g Nowogard. 
693 850 197

•	 Sprzedam działki budowlane w 
pełni uzbrojone. Już z planem za-
gospodarowania przestrzennego. 
Oszczędzasz czas i pieniądze! 693 
850 197 Najlepsze ceny w Nowo-
gardzie, Osiedle Słoneczne. 

•	 Do wynajęcia pomieszczenie na 
biuro 28 m2, nowogard. Ul. 700 
lecia 17b. Tel. 501 549 818

•	 Sprzedam działki budowlane w 
Karsku przy drodze. 691 664 658

•	 Do wynajęcia lokal pod działalność 
gospodarczą. 609 24 58 16 

•	 Sprzedam mieszkanie 3 pokoje 
87m2, 12 km od Nowogardu.Tel. 
665 160 365

•	 Do wynajęcia warsztat samocho-
dowy z wyposażeniem. Tel. 508 070 
311

•	 Wolne pokoje do wynajęcia dla 
pracowników na dłuższy okres. 
500 827 783

•	 Sprzedam działkę budowlaną w No-
wogardzie, 16 arów, cena 39000 zł 
do negocjacji, tel. 570 935 935

•	 Do wynajęcia kawalerka w Olcho-
wie 500 zł+prąd+kaucja. 884 000 
435

•	 sprzedam pawilon handlowy, tel. 
500 698 558

•	 Sprzedam lub wynajmę sklep w Dą-
browie z możliwością przerobie-
nia na mieszkanie. 509 615 300, 502 
649 104 

•	 Sprzedam garaż na 15 lutego. 605 
281 226 

•	 Sprzedam działkę ogrodową przy 
ul. Zamkowej. Tel. 530 118 199

•	 Do wynajęcia mieszkanie w Szczeci-
nie dla studentek dobra lokalizacja. 
Tel. 606 115 410

•	 Poszukuje kawalerki do kupna. Tel. 
795 820 210 

•	 Sprzedam nowy dom z poddaszem 
użytkowym, stan surowy otwarty. 
Pow. działki 1600m2. Woda +prąd 
na działce. Tel. 503 661 094

•	 Do wynajęcia miejsca noclegowe 
dla pracowników. Tel. 609 24 58 16 

•	 Nowogard, Asnyka działki pod za-
budowę. 501 307 666

•	 15 km od Stargardu działki pod za-
budowę. 660 206 833

•	 Sprzedam działkę ogrodową przy 
Armii Krajowej, altanka do remontu. 
665 541 960 

•	 Szukam garażu do wynajęcia na 
Bema lub okolice. 665 541 960 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupokojo-
we. 721 145 910 

•	 Sprzedam dom w Nowogardzie 
127m2 + garaż +budynek gospo-
darczy+ ogród, powierzchnia dział-
ki 1001 m2. Tel. 504 946 190, 507 
831 353 

•	 Do wynajęcia kawalerka w Olcho-
wie 500 zł + prąd + kaucja. 782 254 
902 

•	 Sprzedam lub wynajmę kawaler-
kę. 606 115 410

•	 Do wynajęcia garaż, ul. 700lecia. 
606 115 410 

•	 Do wynajęcia pokój dla kobiety. 787 
475 514

•	 Sprzedam działkę ogrodową – do-
mek, prąd, wc. 663 322 601 

MOTORYzACJA
•	 Ford Galaxy 96r. Automat Poj. 2.8 

benzyna Uszkodzona skrzynia bie-
gów Sprzedam za 2 500 złotych Tel. 
Kon. 694 979 007

•	 Sprzedam motocykl Kawasaki „Ny-
nya” 750. Cena 5000 zł. 503 416 697 

•	 Sprzedam Mercedes S classe W220, 
1999 r,. przeb. 330.000 km, LPG, ko-
lor grafit met., wersja Long, tel. 502 
385 935

•	 Stare pojazdy kupię. 600 182 682 

•	 Sprzedam samochód Mitsubishi L 
200 1999 rok prod., cena do uzgod-
nienia. 665 544 518 

•	 Sprzedam Passat CC, benzyna 1984 
cm3, 210 km rok prod. 2011 prze-
bieg : 118 tys. Kontakt: 602 45 45 41 
Cena: 48 000 zł. 

ROLnICTWO
•	 Koszenie, mulczowanie, belowa-

nie – słoma. 608 01 3995

•	 Orka, talerzówka ciężka siew 
agregatem. Tel. 608 01 39 95 

•	 Rzepak jary, zboża sprzedam. Tel. 
502 853  573 

•	 Grykę sprzedam i mieszalnik 1 tona. 
603 467 609 

•	 Sprzedam  20 kulek słomy suchej. 
606 576 417 

•	 SPRzEDAŻ JAJ KURzYCH – WIEJ-
SKIE. 502 119 960

•	 Sprzedam ziemniaki jadalne i sa-
dzeniaki, pszenice i pszenżyto zi-
mowe. 91 39 18 307

•	 Sprzedam prosiaki. 781 900 122

•	  Sprzedam pompe spalinową wraz 
z wężami, straszak na dziki i szpaki, 
dmuchawę do zboża. 781 785 748, 
603 363 207 

•	 Sprzedam słomę. Tel.668 316 103 

•	 Sprzedam siano w kostkach. 782 
036 086 

•	 Sprzedam prese kostkującą Z 224. 
Cena do uzgodnienia. Tel. 509 389 
636 

•	 Sprzedam bydło mieszane. 781 744 
340 

•	 Sprzedam – kombajn volvo s830, 
3 m z sieczkarnią, siewnik stegstet 
3m, przyczepe wywrotkę 4t. , 12 ha 
ziemi ornej. Tel. 608 791 487 

 USłUgI
•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWA-

NÓW, WYKŁADZIN, TAPICERKI ME-
BLOWEJ SAMOCHODOWEJ/ SKÓ-
RZANEJ MATERIAŁOWEJ / POŚCIELI 
WEŁNIANEJ / LANOLINĄ/SPRZĄTA-
NIE: CZYSZCZENIE FUG.TEL.604 373 
143 , 794 229 083.

•	 Pranie dywanów i tapicerki sprzą-
tanie również z użyciem pary, 
ROMTEX. 668 151 516

•	 Elektryk z uprawnieniami E+D. 
Tel. 607 289 419 

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

•	 Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne naprawy 
wykona “złota rączka”. 91 39 22 
783, 784 79 22 70

•	 FIRMA USłUgOWA „zielona”. Wy-
najem sal na konferencje, zebra-
nia, szkolenia. 91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią 
działalnością przyjmie zlecenie na 
budowę domów od podstaw, prze-
kładek dachów, docieplenia, ukła-
danie kostki, różne rodzaje. Tel. 607 
137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawia-
my za gotówkę na raty laptopy ta-
blety telefony. Skupujemy laptopy 
telefony. Adres Nowogard 700Lecia 
15 I piętro nad apteką tel 91-577-
53-73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, 
urlopowe: Niemcy, Holandia, Au-
stria, Anglia, Belgia, Norwegia. Tel. 
71 385 20 18, 601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróż-
nienie mieszkań, piwnic, gratów. Tel 
668 343 638 

•	 AGENCJA REKLAMOWA VIZART, 
oprawianie prac w 2 minuty, bin-
dowanie, wydruki, ksero, laminowa-
nie, Nowogard ul. 700 lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim)Tel. 605 522 340 

•	 Przepisywanie prac (licencjackich, 
magisterskich i innych), dokumen-
tów, CV, listów motywacyjnych, 
Szybko, solidnie. Agencja reklamo-
wa Vizart  Nowogard ul. 700 lecia 
15 (nad sklepem zielarskim)Tel. 605 
522 340.

•	 Regulacja, naprawa, konserwacja 
okien i drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontu-
jemy. 668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 
988 735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, układa-
nie kostki granitowej, polbruku. 726 
403 937

•	 naprawa AgD nowogard. 698 
352 406

•	 Wypełniam dokumenty do ZUS na 
emeryturę, rentę, kapitał początko-
wy. 507 872 391

•	 Przyjmę psy na strzyżenie. Skończy-
łam kurs groomerski. 794 902 108 

•	 Malowanie, szpachlowanie, panele. 
788 566 432 

•	 Usługi remontowo-budowlane 
wykonam. 608 364 330 

•	 TRANSPORT. 600 182 682 

•	 DACHY, ALTANY, TARASY. TEL. 660 
879 108 

PRACA
•	 Aktivmed24.pl Opiekunki Senio-

rów niemcy. Premie wakacyjne, 
530555015

•	 AMBERCARE24 Opiekunki do 
niemiec, wymagany j. niemiec-
ki komunikatywny, zarobki net-
to do 1500 euro/mies., wyjazdy 
od zaraz, sprawdzone oferty, le-
galnie 737 451 825, 737 886 919, 
737 489 914

•	 Potrzebny budowlaniec-stolarz do 
postawienia kilku elementów archi-
tektury ogrodowej. 502 103 432

•	 Zatrudnię kierowcę do rozworzenia 
posiłków. 507 951 313

•	 Zatrudnię ekspedientkę do sklepu 
Lewiatan na ul. Boh. Warszawy. Tel 
502 239 619 

•	 Poszukuje osoby do pracy w biurze 
do obsługi klienta. Wymagana: ko-
munikatywność, umiejętność ob-
sługi komputera. Oferuje atrakcyj-
ne warunki wynagrodzenia. Tel. 510 
100 263 

•	 Nowogardzki Dom Kultury zatrudni 
akordeonistę. 605 576 908 

•	 Zatrudnię w Norwegii do zbioru 
malin, 697 067 590 

•	 Przyjmę emeryta lub rencistę na 1/2 
etatu do lekkich prac ślusarskich z 
umiejętnością spawania migoma-
tem. Dogodne wynagrodzenie. 721 
668 245 

•	 Zatrudnię murarzy. 697 067 590 

•	 Hotel Restauracja Willa zbysz-
ko zatrudni pracowników na sta-
nowisko kucharz/kucharka, bar-
man/barmanka/kelnerka. Tel. 
600 045 151 

•	 Zatrudnię pracownika na budowę. 
785 931 513 

•	 PSF Polish Springs Factory zakład w 
Golczewie zatrudni pracowników fi-
zycznych na stanowiskach: opera-
tor walcarski automatycznej, pra-
cownik do wykonywania strzemion, 
montażystę. Oferujemy stabilne za-
trudnienie. Kontakt: Tel. 91 88 69 
111, e-mail: fabryka@psfactory.pl 

•	 Przyjmę do pracy lub na staż w skle-
pie spożywczo-przemysłowym. 887 
15 12 74 

•	 Przyjmę do pracy w Zakładzie Ka-
mieniarskim w Korytowie. 607 690 
741 

•	 Praca w Niemciech na umowę. Wyma-
gane prawo jazdy kat. B. 539 523 531 

•	 Zatrudnię śluzarza-spawacza umo-
wa o pracę. 503 032 234 

•	 Szukam murarza który wybuduje 
dobudówkę do altanki. Tel. 665 541 
960 

•	 Murarz potrzebny do drobnych 
prac budowlanych. Tel. 660 206 833 

•	 Solidny fachowiec potrzebny do 
położenia ok. 100 m2 płytek na 
podłogę. Tel. 660 206 833 

•	 Poszukuje osoby do koszenia trawy 
wokół domu. Tel. 792 318 570

•	 Opiekunkę do osoby starszej. 695 
788 100, 512 427 899

•	 Przyjmę do pracy pomocnik mura-
rza. Tel. 501 549 756

•	 Zatrudnię dekarzy, cieśli, murarzy, 
zbrojarzy. Możliwe zarobki do 18 
zł/h netto. Tel. 697 067 590, 600 400 
363

•	  Poszukuje pracy dorywczej emeryt-
ka. Tel. 608 658 184

InnE  
•	 Sprzedam drewno suche tanio. 691 

848 026

•	 Drewno, bukowe, dębowe, pocię-
te, porąbane. Tel. 603 353 789 

•	 Sprzedam drewno opałowe. 667 
788 820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 
kg. 790 285 382

•	 Sprzedam dywan, kolor brązowy 
jednolity, wymiar 3,5*2,15 m, cena 
do uzgodnienia, tel. 605 522 340

•	 Przyjmę telewizor i radio. 782 400 
001 

•	 Kupię zbiornik na wodę z wężowni-
cą do podłączenia do kuchenki. Tel. 
660 206 833

•	 Karp kroczek sprzedam. 91 39 182 
97 

•	 Sprzedam krajzegę na paski klino-
we tanio. Tel. 781 864 872  

•	 Szkółka w Karsku poleca drzewa 
owcowe w pojemnikach 3-4 let-
nie owocujące już od 20 zł/szt. oraz 
tuje szmaragd wys. 70-80cm. po 
10 zł za sztukę. Tel. 606 106 142

•	 Przyjmę czystą ziemię z wykopów. 
501 307 666

•	 Sprzedam atlas do ćwiczeń DWS 4, 
mało używany, cena do uzgodnie-
nia, tel. 605 522 340

•	 Sprzedam narożnik. 783 484 836 

•	 Sprzedam stół + 6 krzeseł łóżko z 
materacem, schody okrągłe. 606 
276 773 

•	 SPRzEDAM SPRzĘT OgÓLnO-
BUDOWLAnY MAłO UŻYWAnY 
I nIEUŻYWAnY DO ROBÓT WY-
KOŃCzEnIOWYCH. 792 77 06 30 
PO 17STEJ

•	  Oddam łożeczko z materacykiem, 
781 142 773 

•	 Owczarek niemiecki 1 rok, duży, 
czujny z rodowodem oraz szczęnię-
ta. 519 307 288

•	 Oddam malutkiego kundelka. 693 
250 093

•	 Sprzedam pręt zbrojeniowy fi 10, 12 
m długi. 603 598 134 

•	 Sprzedam łóżko młodzieżowe z 
szufladami, półkami, z materacem 
- kolor szaro biały wymiary: dł. 223 
cm*95 cm*110 cm, biurko do kom-
pletu, tel. 605 522 340

•	 Sprzedam odkurzacz piorący ZE-
LMER WODNIK QUATTRO 616.6, ele-
menty piorące nieużywane nowe, 
cena do uzgodnienia, tel. 605 522 
340

•	 Sprzedam wykładzinę - dywan, brą-
zowy, wymiar 3,5*2,15 m, cena do 
uzgodnienia,

•	 tel. 605 522 340

•	 Sprzedam materac kokosowy 
na łóżko ze stelażu,  na wymiar 
180*200*24cm, używany, tel. 605 
522 340

•	 Sprzedam sofę skórzaną ciemny 
brąz (nieuszkodzoną), drewno lite, 
stan bdb, rozkładaną, tel. 605 522 
340

•	 Sprzedam atlas do ćwiczeń, DWS, 
mało używany, czterostanowisko-
wy,  tel. 605 522 340

•	 Oddam umywalkę z baterią. 517 
064 505
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InFORMATOR LOKALnY - nOWOgARD
Telefony alarmowe
Policja  - 997, 112
Komisariat Policji Nowogard - 91 57 92 316
Straż pożarna  - 998
Posterunek PSP Nowogard - 91 39 20 118
Pogotowie ratunkowe - 999
Stacja Pogotowia Ratunkowego 
w Nowogardzie - 91 43 26 103
Pogotowie gazowe  - 992
Pogotowie energetyczne - 991
Pogotowie wodn.-kanal. (PUWiS) 
 - 91 39 20 711; 994

Dyżur nocny
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna   
 - 91 39 78 430; 
 609 361 999; 
 665 283 928

Przychodnie - poradnie
Szpital - centrala - 91 39 21 356
Praxis - SZOZ - 91 39 20 787
Praxis - Centrum 
okulistyczno-optyczne - 91 39 27 272
POZ Przychodnia przyszpitalna  
 - 91 39 21 800; 
 91 39 21 806
Medyk - 91 39 22 921
PRAXIS 2 - M. Drobińska - 91 39 25 943
NZOZ “Sanus” - 91 39 26 960
NZOZ “Pro-med” - 91 39 26 740
NZOZ “Leks” - 91 39 25 525
NZOZ “Baby-med”  - 91 39 26 013
Mardent - gabinety lekarskie  
 - 91 39 22 633
Revital - Ośrodek Rehabilitacji 
i Odnowy Biologicznej - 91 39 21 467; 
 609 456 577
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne 
 - 91 39 20 926
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
dzieci, młodzieży i ich rodzin 
 - 91 39 20 743
Warsztaty terapii zajęciowej - 91 39 25 282
Zakład domowej opieki długoterminowej - 
91 39 26 531; 
 509 142 650
Stomatologia
Praxis - Centrum stomatologiczne  
 - 91 39 26 999
Pracownia protetyki stomatologicznej - 
Danuta Drapikowska 91 39 26 870
Protetyka stomatologiczna 
- Elżbieta Wysocka 
i Kazimierz Trojanowski - 91 39 26 107
“Nowo-dental” B. Szulejko  
 - 91 39 21 467
“Dental - med”  - 91 39 22 098; 
 504 069 800
Lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz  
 - 91 39 25 003; 
 603 705 630
Lek. Stom. Andrzej Rynkiewicz
pogotowie stomatologiczne - 607 771 777
lek. Stom. D. Wałęga - Bąk - 604 441 609
lek. stom. A Mogilnicka - 506 606 955
lek. stom. E. Rosa - 532 512 703
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 39 26 639
lek. stom. M. Andrzejewska - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 601 736 804

Urzędy
Urząd Miejski  
 - 91 39 26 200
Biuro Obsługi Interesanta w UM  
 - 91 39 26 214
Biuro Rady w UM - 91 39 26 210

Urząd Stanu Cywilnego - 91 39 26 230
Wydział Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środow. 
 - 91 39 26 243
Wydział spraw społecznych i obywatelskich
Meldunki - 91 39 26 213
Dowody osobiste - 91 39 26 215
Zarządzanie kryzysowe - 91 39 26 234
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
Geodezji i Rolnictwa - 91 39 26 226
Wydział Rozwoju Lokalnego, 
Funduszu, Kultury i Sportu - 91 39 26 293
Wydział Inwestycji i Remontów  
 - 91 39 26 241
Biuro Podatków i Opłat - 91 39 26 217
Referat Edukacji - 91 39 25 464
Zarząd Budynków Komunalnych  
 - 91 39 26 267
Powiatowy Urząd Pracy f/Nowogard 
 - 91 39 21 376;  
 91 39 21 813
Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii - 91 39 21 118
w nagłych wypadkach - 609 740 647

Wydział Komunikacji
Rejestracja pojazdów - 91 57 92 702
Prawo jazdy - 91 57 92 703
Fax - 91 39 21 852

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik - Dorota Maślana - 91 39 26 248
Świadczenia rodzinne
- A. Lalik  - 91 39 26 268
Dział usług opiekuńczych 
- B. Ziółkowska - 91 39 20 200

Poczta
ul. 3 Maja - 91 39 21 300; 
 91 39 21 183
ul. Warszawska - 91 39 20 834

nadleśnictwo nowogard - 91 39 20 640
zakład karny nowogard - 91 43 26 600

gabinety weterynaryjne
Danuta Czerwińska
ul. J. Wybickiego 2 - 91 39 23 786
Animal-Vet
ul. Zielona - 666 135 133
Janusz Soroka
ul. L. Okulickiego 6  - 570 656 616
Zdzisław Truszyński
ul. T. Kościuszki 21 - 91 39 21 801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 38 - 91 39 20 814
Szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1 - 91 39 26 270
Szkoła Podstawowa nr 2 - 91 39 26 274
Szkoła Podstawowa nr 3 - 91 39 26 291
Szkoła Podstawowa nr 4 - 91 39 23 028
SP w Długołęce - 91 39 10 492
SP w Orzechowie - 91 39 10 994
SP w Strzelewie - 91 39 10 224
SP w Żabowie - 91 39 10 694
SP w Błotnie - 91 39 10 190
SP w Wierzbięcinie - 91 29 10 795
I Liceum Ogólnokształcące - 91 39 20 213
Liceum Ogólnokształcące nr II - 91 39 25 107
ZSP im. Stanisława Staszica - 91 39 21 162
Prywatne Publiczne Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych; 
Niepubliczna Szkoła Policealna  
 - 91 39 26 691
Prywatne Liceum Ogólnokształcące
 Zaoczne Centrum Edukacji Zdroje  
 - 91 39 25 494

Prywatne Policealne Studium Zawodowe  
 - 91 39 22 181
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  
 - 91 39 20 108

Przedszkola i żłobki
Przedszkole nr 1
ul. Żeromskiego - 91 39 26 286
Przedszkole nr 3
ul. J. Poniatowskiego - 91 39 26 288
Przedszkole nr 4
ul. T. Kościuszki - 91 39 26 287
Zielone Przedszkole
ul. Zielona - 91 39 26 691; 
 505 388 292
Artystyczne Przedszkole 
Kraina Fantazjiul. Gen. J. Bema - 660 797 838
“Promyczek” Specjalistyczny 
punkt przedszkolny, 
ul. Boh. Warszawy - 609 931 469
Niepubliczny Żłobek "Maluszkowo”
ul. ks. Racibora - 534 015 943
Niepubliczny “Malinowy Żłobek”
ul. Boh. Warszawy - 604 873 917

Kultura
Miejska Biblioteka Publiczna  
Dyrektor - 91 39 26 260
Czyt. dla dorosłych - 91 39 26 261
Nowogardzki Dom Kultury  
Sekretariat - 91 39 26 283
Biuro kina/ dział imprez i promocji 
 - 91 39 25 779
Kasa - 91 39 26 262

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP - 91 39 26 370; 
 506 081 328
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego   
 - 91 39 21 004
Parafia pw. MB Fatimskiej  
 - 91 39 21 592

Usługi pogrzebowe 
J. Furmańczyk, Zakład Pogrzebowy  
 - 91 39 21 767
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  
 - 692 354 065
MEMORIS Grzegorz Śmigiel - 693 230 190

Apteki
Centrum Zdrowia
ul. 700-lecia - 91 57 62 139
Majowa
ul. 3 Maja - 91 30 70 708
Cefarm
ul. Plac Wolności - 91 39 20 203
Cardia
ul. 700 - lecia - 91 39 21 330
Niebieska
ul. 15 Lutego - 91 43 26 177
Asa
ul. Warszawska - 91 39 20 494
Niebieska 2
ul. Kościuszki - 91 57 90 830
Nowa Farmacja
ul. Bohaterów Warszawy - 91 57 30 437

Taksówki - 91 39 20 260

Pomoc drogowa
Grzegorz Irzymski - 91 39 22 402; 
 601 893 944
Andrzej Słomski - 665 770 442
Krzysztof Pietrzak - 601 938 293
R&J MIX - 608 731 620

Urząd gminy
Wójt - 91 39 10 390
Kierownik USC, St. ds. obywatelskich
 i ewidencji ludności  - 508 499 549
St. ds. podatków i opłat  - 508 499 661
St. ds. zarządzania kryzysowego, obrony cy-
wilnej i ochrony środowiska  - 508 499 580
Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami  
 - 508 499 247
St. ds. obsługi organów Gminy, działalności 

gospodarczej, kultury i zdrowia  - 508 499 567
St. ds. funduszy zewnętrznych, promocji, 
turystyki i sportu  - 508 499 620
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik Anna Kaliczyńska - 508 499 534
Pracownicy socjalni - 508 499 561
 508 499 483
Asystent rodziny Patrycja Bielej - 508 499 621
gminna Biblioteka Publiczna
Kierownik Krzysztof Górecki - 91 39 10 305

Szkoła Podstawowa im. B. Malinowskiego
Dyrektor Tatiana Olbert - 91 39 10 389
Sekretariat - 91 39 10 380
Przychodnie
NZOZ “Proximus” - 91 39 10 310
Punkt apteczny - 91 39 11 611
Poczta - 91 39 10 323
Parafia pw. NP NMP w Osinie - 91 39 10 386

InFORMATOR LOKALnY - OSInA
REgULARnA LInIA MI KRO BU SO WA SEROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40

Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)

nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D

Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 

7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

PRzEWÓz OSÓB - RO MAn BIŃCzYK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

nowogard-goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-goleniów-nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
nowogard-Dobra now.-łobez 7.40
łobez-Dobra now.-nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

SZCZECIN- ND
6:35(D), 7:30(E), 8:30(D,7), 9:00(7,R), 9:25(E), 10:05(D,7), 10:35(E,7), 11:40(E), 12:10(D), 12:25(E,7), 13:20(7),
13:35(D), 13:50(E,7,R), 14:35(D), 14:50(E,7), 15:15(D,7), 15:55(D), 16:15(6,7), 16:35(D), 17:40(D,7), 18:05(E,7,R),
19:15(D), 19:40(E,7), 20:15(E,7)
ND- RESKO
6:30(S), 7:50(S), 10:10(7), 12:30(S), 14:30(S), 15:10(E), 19:15(E)
RESKO- ND
6:45(7,SZ), 7:10(S), 7:15(E,SZ), 8:30(S), 11:35(7,SZ), 13:00(S), 15:05(S), 15:40(E,7,SZ)
GOLCZEWO- ND
7:10(S), 13:30(S), 14:45(S)
ND- GOLCZEWO
7:50(S), 14:15(S), 15:30(S)
ND- STARGARD
6:50(D), 10:15(D), 13:40(D)
STARGARD- ND
9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
ND- DOBRA- ŁOBEZ- PŁOTY- GRYFICE
6:00(D)
ND- SŁAJSINO- RADOWO- ŁOBEZ
6:35(D)
ŁOBEZ- DOBRA- ND
15:00(D)
ŁOBEZ- SŁAJSINO- ND

15:35(D)nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55

A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROzKłAD JAzDY BU SÓW

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15
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tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

żyto, pszenżyto, jęczmień, 
owies, rzepak, łubin, gryka, groch, 

len, kukurydzę oraz słonecznik.

Sami odbieramy, szybka płatność, 
konkurencyjne ceny.

Wapno nawozowe granulowane
w najlepszej cenie na rynku. 

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B

e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl

Skup zbóż: 
91 43 57 720, 602 21 21 25

Transport: 662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

PRACOWNIKÓW
PRODUKCJI

ZATRUDNIMY

▪ miesięczne w okresie próbnym
ok 2.400 zł netto (podstawa + nagroda)

▪ praca w systemie 3 zmianowym

WYŚLIJ CV: www.pressglass.com/praca

rekrutacja@pressglass.com | +48 721 440 421

Miejsce pracy: Miętno k. Nowogardu

Wykonujemy tanio
Banery  
Laminowanie   
Wycinane naklejki 
Wydruki kolorowe

Kompleksowe usługi:  
      Introligatorskie 
          Poligra�czne  
Nowogard  •  ul. Boh. Warszawy 7A

 tel. 91 392 21 65,  91 577 2007



POLSKI 
WYDAWCA
Dom Judy sp. z o.o.

Dominikana, Kuba, Chiny, Indie
Wyspy Kanaryjskie, Cypr, Włochy, 

Grecja, Maroko, Bułgaria, Chorwacja 

Fatima 
23.06 - 8.07.2018

SINBAD - codziennie z Nowogardu
Bilety na przejazdy zagraniczne

Mundial 2018 - terminarz i wyniki
- wkładka do wypełniania wewnątrz numeru

reklaMa

Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

Piątek 
15 czerwca 2018 r. 
Nr 46 (2674)
nakład 3000 
Rok XXV ISSN 1897-2640 

Cena 2,00 zł 
(w tym 5% VAT)

Firma z branży rolnej  Sprzedaż 
nawozów

Kontakt: 600 374 274

1. ASL- 80 kg N i 90 kg S 
    (zamiennik RSM)
- cena 110 zł za tonę w Redle
- cena 130 zł za tonę z dowozem 
   do 30 km od Redła
- 1,38 zł za 1 kg azotu - najtańszy azot 
  na rynku !! (1 kg azotu z dowozem 1,63 zł)
2. AHSL-180 kg N i 60 kg S 
  (zamiennik RSM)
- cena 415 zł za tonę w Redle
- cena 435 zł za tonę z dowozem 
  do 30 km od Redła
3. Humus (zamiennik obornika):
- cena 45 zł z dostawą
- około 9 kg N, 7 kg P, 4 kg K
- ph-9 * Wszystkie podane ceny są cenami netto

4. Humus słomiany 
  (zamiennik obornika):
- cena 33 zł za tonę z dostawą
- około 6 kg N, 3 kg P, 7 kg K
- ph-9
5. Obornik bydlęcy:
-cena 45 zł z dostawą
6. NPK Garrest 
    (zamiennik gnojowicy):
- cena 30 zł z usługą rozlewania 
  do 10 km od Redła (możliwość 
   rozlewania w dalszych 
   lokalizacjach)
- około 6 kg N, 3 kg P, 3 Kg K

M
a

G
a

ZY
N

tel. 91 392 14 67
kom. 695 264 677

Nowogard, ul. 3 Maja 46 • www.nowodental.pl

sedacja gazem rozweselającym
stomatologia mikroskopowa

Kompleksowe leczenie dentystyczne
oferują w Klinice Nowo-Dental lekarze specjaliści:

stomatolog dziecięcy, periodontolog, chirurg,
stomatolodzy ogólni, implantolog

WIOSENNA PROMOCJA NA WYBIELANIE ZĘBÓW
ortodoncja, implanty
nowoczesna protetyka

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

s. 9

s. 5

s. 3
przy ul. Pileckiego 10 

Tel. 511 008 832

Wynajmę nowy lokal  
usługowo-handlowy pow. 72,6 m 2

Plantacja borówki 
w Siwkowicach 

k/Łosośnicy (gm. Resko) 

zatrudni 
zbieraczy

zapisy od 19.06.2018 r. 

Tel. 789 190 168

Serdeczne podziękowania dla Zakładu Pogrzebowego 
Furmańczyk za profesjonalną oprawę ceremonii 

pogrzebowej oraz wszystkim,  
którzy uczestniczyli w pogrzebie składa Rodzina Stolf

PodZiękoWaNia

Mały 
horror na 
Kowalskiej

s. 2

Nierozstrzygnięty drugi 
przetarg na rozbudowę ścieżki 

Dotacji nie 
wykorzystamy?

Dlaczego 
rozwijają się 
szybciej?

Pożegnaliśmy 
śp. Jolantę  
Korszeń s. 7

„100 lat mojego 
gospodarstwa”

Prokurator nie 
dopatrzył się 
znamion czynu 
zabronionego

s. 4
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W skrócie

Śmigiel Ryszard

ŚR

KOMPLEKSOWE  USŁUGI
& ŚMIGIEL

Zakład Kamieniarski
- Nagrobki - Grobowce - Parapety - Schody

Kwiaciarnia
- Znicze - Kwiaty - Wiązanki - Wieńce

Tel. 601 595 069, 91 392 18 14
     e-mail: puhp.smigiel@wp.pl
   www.kamieniarstwo-smigiel.pl

Korzystając z naszych usług pogrzebowych zyskasz
-10%  RABATU  NA  USŁUGI  KAMIENIARSKIE

UL. CMENTARNA 3,  72-200 NOWOGARD

       Usługi Pogrzebowe 
        Grzegorz Śmigiel
- Trumny - Urny - Ekshumacje - Przewozy
         Obudowy - Krzyże - Tabliczki

Kontakt całodobowy: 693 230 190
      e-mail: memoris.zp@o2.pl
            www.memoris.eu

reklaMa

Masz problem, 
lub byłeś 

świadkiem  
ważnego 

wydarzenia?
Skontaktuj się  

z naszą redakcją!

513 088 309, 
91 392 21 65

Bank Spółdziełczy obchodzi w tym roku 70 lat swojego istnienia. Z tej 
okazji na nowogardzkim oddziale banku zawisła okolicznościowa deko-
racja, w postaci baloników. Dominuje oczywiście „zielony”.   Banki Spół-
dzielcze wyrosły bowiem dla i na obsłudze rolników, dzisiaj zwanych 
częściej producentami rolnymi. 

Na ścieżce rowerowej do Olchowa jest zazwyczaj brudno, a na końcu 
ścieżki to już na ogół wysypisko- tak jednym zdaniem można scharakte-
ryzować sytuację panującą na tym licznie uczęszczanym trakcie.  Korzy-
stają z niego zarówno rowerzyści, jak i piesi i to głównie w celach rekre-
acyjnych.  Nie należy jednak do przyjemności odpoczywanie na ławecz-
ce usytuowanej tuż obok przepełnionego notorycznie, więcej i śmier-
dzącego kosza oraz walających się wokół rożnych odpadków, dla któ-
rych we wspomnianym koszu zabrakło miejsca. 

Trwa budowa S-6, coraz bliżej do połączenia nowogardzkiej obwod-
nicy z odcinkiem Nowogard Goleniów. Na zdjęciu widok na plac budo-
wy w dniu 14.06 przy styku obwodnicy z główną trasą obok Olchowa.     

Mimo znaków tarasują wyjazd 

Mały horror na Kowalskiej
Gdzie, jak gdzie, ale w pobliżu Kowalskiej od strony Zamkowej to miejsc parkingowych nie 
brakuje. Mimo to, a także wbrew zakazom, niektórzy parkują tuż pod blokiem, czym unie-
możliwiają korzystającym z właściwego parkingu wyjazd. 

Ulica Kowalska od wjazdu z 
Warszawskiej za kościołem jest 
ulicą jednokierunkową. Umiesz-
czono na niej też liczne znaki 
zakazu, w tym zakaz zatrzymy-
wania się i postoju, i zakaz za-
trzymywania się pojazdów po-
wyżej dopuszczalnego tu tona-
żu. Mimo to na jezdni wzdłuż 
bloków bardzo często kierow-
cy parkują, i to nie zatrzymują 

tu na dłużej samochody osobo-
we, ale także tzw. busy. Gdy taki 
bus zaparkuje – mówi DN jeden 
z mieszkających tutaj właścicie-
li osobówki- to ja z legalnego 
parkingu usytuowanego wzdłuż 
skarpy nie wyjadę. Szczególnie 
problem staje się uciążliwy, gdy 
samochody na legalnym parkin-
gu stają jeden obok drugiego i 
nie ma możliwości obrócenia 

autem bez wyjechania pod kra-
wężnik wzdłuż bloku. Pozostaje 
mieć nadzieję, że kierowcy nie-
prawidłowo tu parkujący zrozu-
mieją, że nie tylko nie przestrze-
gają znaków drogowych, ale re-
alnie utrudniają życie innym. 
Oby nie musiała im w tym zro-
zumieniu pomagać Policja…  

sm 
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W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reklaMa

reklaMa

reklaMa reklaMa reklaMa

11 kg, 33 kg 
z propan butanem, 

propanem 
a także do zasilania 
wózków widłowych.

Zapraszamy 
do stałej współpracy 

tel. 606 930 398
 www.gazak.pl 

Wymiana butli

WYNaJMę  
Halę 

+ ZAPLECZE 155m2 
Tel. 600 954 709 

letnia promocja
Ciekawe gratisy!

Sprzedam działkę 
ogrodową  

– domek, prąd, wc. 
Tel. 663 322 601 

Sprzedam  
pawie

tel. 785 150 401

WYNaJeM 
koNTeNerÓW, 
wywóz odpadów. 

TEL. 667 146 793 

drugi przetarg na rozbudowę ścieżki wokół jeziora

Dotacji nie wykorzystamy
To już niemal pewne, że gmina Nowogard nie wykorzysta prawie 3 milionowej dotacji, jaką otrzymała od marszałka województwa na budowę ścieżki wo-
kół jeziora. Drugi przetarg na to zadanie będzie musiał zostać unieważniony, podobnie jak pierwszy.

Przypomnijmy, że pierwszy 
przetarg na to zadanie został 
unieważniony z powodu bra-
ku ofert.  W odpowiedzi na dru-
gie postępowanie ofertę złożyło 
nowogardzkiego przedsiębior-
stwo drogowe PRD SA. Spółka 
zaproponowała jednak, że może 
podjąć się wykonania inwesty-
cji za kwotę dwa razy większą 
niż planowała na to zadanie wy-
dać gmina. PRD zaoferowało re-
alizację inwestycji za kwotę 3 
mln 273 tys. zł, ale okazało się, 
że miasto na to zadanie plano-
wało wydać najwyżej 1 mln 609 
tys. zł. A to oznacza, niemniej 
nie więcej, że i ten przetarg zo-
stanie unieważniony, bo oferta 
znacznie przewyższa możliwo-
ści finansowe gminy. 

Biorąc pod uwagę, że mamy 
już połowę czerwca, a miasto 
żeby wykorzystać dotację mia-

ło wybudować ścieżkę do koń-
ca października, realizacja ca-
łego projektu staje się niereal-
na. Gminie może grozić nie tyl-
ko zwrot dotacji, ale także wid-
mo zapłaty odsetek za jej niewy-
korzystanie. 

Taka sytuacja była jednak do 
przewidzenia- już po ogłosze-

niu pierwszego przetargu gmi-
na miała bezskutecznie nama-
wiać lokalne firmy działające w 
obszarze drogowym, by te skła-
dały swoje oferty. Przedsiębiorcy 
podkreślali jednak, że inwestycja 
jest obarczona dużym ryzykiem 
z powodu trudnego terenu (pod-
topienia, korzenie drzew, dostęp-

ność), przez który ma przebiegać 
ścieżka, zwłaszcza przy takim 
terminie realizacji zadania. 

Przypomnijmy, że Zarząd Wo-
jewództwa Zachodniopomor-
skiego przyznał w dniu 16 kwiet-
nia br. Gminie Nowogard wspar-
cie na wykonanie „szlaku przy-
rodniczo-dydaktycznego, obej-
mującego rozbudowę ścieżki ro-
werowej wokół jeziora”, w kwo-
cie ponad 2,8 mln zł. Koszt inwe-
stycji oszacowano na 3,3 mln zł- 
brakującą kwotę miała pokryć z 
własnego budżetu gmina Nowo-
gard. Jednym z głównych warun-
ków skorzystania z dotacji było 
wykonanie całej inwestycji do 
końca października tego roku. 
Mimo to gmina zdecydowała się 
inwestycje podzielić, licząc, że 
zgodzi się na to przyznający do-
tację, czyli Urząd Marszałkow-
ski w Szczecinie. Biuro prasowe 

przyznaje, że gmina Nowogard 
zwróciła się z wnioskiem o do-
konanie zmian w zakresie reali-
zacji budowy. 

-Instytucja Zarządzająca RPO 
WZ 2014-2020 tj. Wydział Wdra-
żania RPO Urzędu Marszałkow-
skiego otrzymał jednak od Gminy 
Nowogard wniosek o wyrażenia 
zgody na zmiany rzeczowe przy 
realizacji przedsięwzięcia. Proś-
ba jest w trakcie rozpatrywania, 
bowiem dokument wymaga ana-
lizy- informuje nas rzecznik UW 
w Szczecinie. 

Do wczoraj, tj. zamknię-
cia bieżącego numeru gazety, 
nie otrzymaliśmy informacji, 
czy w Szczecinie zgodzono się 
na zmiany proponowane przez 
gminę Nowogard, jak należy się 
domyślać dotyczące podziału 
budowy ścieżki na etapy. 

Red. 

Fragment istniejącej ścieżki na wysokości zejścia z ul. Kazimierza Wielkiego

Czytelnicy piszą 

Fuszera  na Żeromskiego 
Proszę o podjęcie tematu re-

montu ulicy Żeromskiego na ła-
mach Gazety, ulica po remoncie 
nie wygląda najlepiej, szczegól-
nie po ulewach, gdzie nadal na 
jezdni i przy wjazdach na pose-

sje stoją kałuże, ułożenie chod-
nika od prawej strony od ulicy 
Poniatowskiego także nie wy-
gląda najlepiej, jest nierówno i 
niestarannie zrobione, krawęż-
niki przy wjazdach na posesje 
też wyglądają na  nisko osadzo-
ne, jakiekolwiek uwagi przedod-
biorcze   mieszkańców do pra-
cowników UM zostały krótko 
skwitowane „cieszcie się, że tak 
macie” 

pozdrawiam, Czytelnik

Od redakcji.  „Cieszcie się że 
tak macie”-  to słowa, które okre-
ślają standardy „służby” społecz-
ności gminnej  w wykonaniu  no-
wogardzkich urzędników. Cóż 
komentować. Przypomnijmy jed-
nak, że  remont Żeromskiego był 
wielokrotnie przekładany. Mimo, 
że radni postulowali wykonanie 
całej długości tej ulicy to osta-
tecznie  burmistrz zlecił wykona-
nie tylko fragmentu i to od stro-
ny, gdzie panuje, mniejsze natęże-
nie ruchu.                                   red.     Ulica Żeromskiego widok od strony ul. Poniatowskiego
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Za co płacisz podatniku

Czy burmistrz uczęszczał do szkoły baletowej? 
Na balu gimnazjalistów w dwójce był burmistrz. Jak się dowiadujemy, był też wiceburmistrz. W trakcie przemówienia doszło do ujawnienia nieznanych 
dotąd szczegółów z tajemniczej, jak się okazuje biografii burmistrza.  

Propagandowy aparat, roz-
winięty daleko poza grani-
ce przyzwoitości przez obecne-
go burmistrza, i utrzymywany 
za gminne pieniądze, kosztuje 
rocznie nowogardzkiego podat-
nika tzw. „grube” pieniądze.  Po-
mijając jednorazowe, (choć co 
pewien czas odnawialne) inwe-
stycje w sprzęt, czyli kompute-
ry, laptopy, aparaty, kamery, mi-
krofony, telewizory, programy 
specjalistyczne itp. gro wydat-
ków idzie na druk tzw. biulety-
nu (w istocie agitki personalnej) 
i na koszty osobowe.  W gminie 
bowiem tylko samym opisywa-
niem i ukazywaniem „Przygód, 
poświęceń i życia burmistrza” 
zajmują się stale 2 osoby wspo-

magane przez dwie techniczne 
– te ostatnie mają też inne obo-
wiązki.  Podstawowy opłaca-
ny z kasy gminy skład „redak-
cji”, czyli w istocie organu pro-
pagandowego burmistrza stano-
wi ksiądz, który porzucił służ-
bę w kościele i współwłaściciel-
ka pewnej nowogardzkiej gaze-
ty „prywatnej”.  W tym znanym 
z najlepszych seriali komedio-
wych czasu PRL modelu „obiek-
tywnego przekazu”, dobrze mają 
się tylko Ci inkasujący forsę pu-
bliczną za te „prace” i oczywi-
ście główny i jedyny istotny bo-
hater serialu, czyli Prezes. Oto 
znamienna próbka informacji 
z ostatnich dni publikowanych 
w urzędowych przekaźnikach a 

mających dla mieszkańców za-
pewne „życiowe” znaczenie – 
relacja z balu gimnazjalistów w 
Gimnazjum nr 2:           

…do zebranych przemówił 
burmistrz Robert Czapla, … 

Przyznał też, że miał nie przy-
chodzić, bo na zaproszeniu było 
napisane bal, a  z tańca to mia-
łem 3-, ale usłyszałem, że nie 
będę musiał tańczyć, dlatego 
przyszedłem. W imieniu rodzi-
ców głos zabrał zastępca bur-
mistrza Krzysztof Kolibski, któ-
ry podziękował nauczycielom 
i dyrekcji szkoły za pracę oraz 
wszystkim rodzicom za pomoc 
przy organizacji tego balu (pi-
sownia i składnia oryginalna).

Pomijając uwagi różne do 
tekstu, to ujawnia on zupeł-
nie „nieznane wątki z życia i 
kariery burmistrza”.  Wyzna-
nie burmistrza o „trójce” z tań-
ca może wskazywać bowiem, 
że uczęszczał on do szkoły ba-

letowej?   Mieć z tańca 3, moż-
na bowiem tyko w jakiejś arty-
stycznej szkole.  Uczeń w niear-
tystycznej szkole za brak umie-
jętności tanecznych może do-
stać nie „3”, ale w ucho od part-
nerki.  Żeby wszystko zostało w 
rodzinie, czyli w kręgu władzy, a 
przemówieniami nie trzeba było 
się dzielić z potencjalnymi pre-
tendentami do stołków publicz-
nych, to przemówienie od ro-
dziców wygłosił a jakże… wice-
burmistrz, Kolibski (być może i 
jest On tu rodzicem, ale …. no 
właśnie?).  

 Przeliczając to na złotówki to 
taki news, jak wyżej kosztował 
Ciebie podatniku z kasy gminy 
kilkaset złotych.                       sm

donosiciele obeszli się smakiem

Prokurator nie dopatrzył się  
znamion czynu zabronionego
Prokurator nie nadał biegu postępowaniu wobec Marka Słomskiego, z donosu Urzędu 
Miejskiego w Nowogardzie. Prokuratura nie dopatrzyła się w postępowaniu Słomskiego 
znamion czynu zabronionego.   

Wstęp… niezbędny
Jak informowaliśmy w DN pe-

wien czas temu na Marka Słom-
skiego, nowogardzki magistrat, 
kierowany przez Czaplę Rober-
ta, złożył donos na Policji.  Do-
noszenie to jedna z form wal-
ki, jakie władze samorządowe 
w Nowogardzie prowadzą z nie-
którymi wybranymi obywate-
lami. Oczywiście walka z oby-
watelem, co do zasady nie mie-
ści się w jakimkolwiek ustawo-
wym mandacie, jakie władze sa-
morządowe posiadają w pol-
skim (i nie tylko polskim) sys-
temie prawnym. Zgodnie bo-
wiem z wszelkimi cywilizacyj-
nymi kanonami, normami zdro-
wego rozumu i zasadami kultu-
ry społecznej władze wszelkie 
winny obywatelom służyć a nie 
ich zwalczać czy niszczyć.  Nato-
miast to niszczenie obywateli, z 
wykorzystaniem narzędzi praw-
nych dostępnych władzy, nisz-
czenie zarówno fizyczne, jak i 
dręczenie psychiczne, zostało 
doprowadzone do perfekcji, (je-
śli prymitywne zbrodnicze pro-
stactwo może być perfekcyjne?) 
w komunie również w jej PRL-

-owskiej odmianie.  Jako sche-
da, wiano, ta właśnie umiejęt-
ność została przejęta przez ak-
tualnych komuszych dziedzi-
ców, dziedziców rodzonych jak i 
przybranych, pozostających tu i 
ówdzie przy władzy. 

Podręcznikowy przykład 
 Właśnie w Nowogardzie 

mamy wręcz podręczniko-
wy przykład takiego przejęcia 
i podtrzymywania żywotności 
kołchozowych zwyczajów przez 
osobników, co to w dziedzi-
nie kultury bycia a tym bardziej 
kultury sprawowania władzy, to 

„ani me ani be”. Można stwier-
dzić, używając znanej mądrości 
ludowej, że o zasadach obowią-
zujących w wolnym społeczeń-
stwie mają te „dziedzice” pojęcie 
takie, jak świnia o niebie.  Jed-
nakże ciągłe trwanie w okoli-
cach Nowogardu cywilizacji wa-
ciaków i ciemniaków jest możli-
we z powodów statystycznych – 
wymarcie biologiczne komuny 
potrwa tu dłużej a to dlatego, że 
w punkcie wyjścia procentowo 
było tu tych osobników znacz-
nie więcej aniżeli w statystycz-
nym normalnym małym mie-

ście. Było tak głównie z powodu 
istnienia od powojnia pewnego 
dużego zakładu pracy- w wielu 
okresach największego lokalne-
go pracodawcy-który sam w so-
bie stanowił wylęgarnię komu-
szych osobników i ostoję komu-
szej mentalności.

donieśli, że Słomski 
podburza

Słomski, zgodnie z donosem 
magistratu, powinien zostać 
oskarżony i skazany za pod-
burzanie do czynów chuligań-
skich a to z powodu pochwa-
ły, jakiej udzielił w swoim tek-
ście w DN, nieujawnionym do 
dzisiaj obywatelom, którzy za-
mieścili na nowogardzkim po-
mniku napisy czerwoną farbą.  
Zeznając na Policji, Słomski 
potwierdził, że pochwalił rze-
czonych obywateli, którzy wy-
znali publicznie, i to czerwoną 
farbą, prawdę- przywołując wy-
darzenia z historii, które obna-
żają wymowę nowogardzkiego 
obelisku, jako gloryfikatora ko-
munizmu zarówno w jego so-
wieckiej, jak PRL-owskiej od-
mianie. Słomski zaznaczył też, 
że donos magistratu podpisany 
przez burmistrza, jest w swej lo-
gice absurdalny, ponieważ po-
mnik w Nowogardzie zgodnie 
z obowiązującą ustawą sejmo-
wą, do 31 marca tego roku, po-
winien zostać zburzony, a więc 
istnieć od tego czasu, zgodnie z 
prawem, co najwyżej w formie 
gruzu.  Na gruzie zaś nie moż-
na dokonać żadnego czynu chu-
ligańskiego, tym bardziej ma-
lując po nim farbą. Nie moż-
na też chronić prawem czegoś, 

czego istnienie jest niezgodne z 
prawem.  Notabene- na gruzie 
nie można dokonać w praktyce 
czynu chuligańskiego, ale gruz 
można np. ukraść.  Właśnie w 
zakresie budzącym wątpliwości 
rozporządzenia się gruzem, bę-
dącym własnością gminną, to-
czy się aktualnie postępowanie 
prokuratorskie z wniosku grupy 
radnych… Chodzi o gruz, któ-
rym utwardzono drogę w Kar-
sku prowadzącą do działeczek 
prywatnych burmistrza. Zużyty 
został on do tego celu bez trans-
parentnej i akceptowalnej pro-
cedury decyzyjnej w zakresie 
dyspozycji:, komu, ile i gdzie.

Prokurator nie znalazł 
znamion czynu 
zabronionego

Po wstępnej analizie sytuacji 
prokurator nie podzielił stano-
wiska donoszącego, czyli bur-
mistrza i nie wszczął postępo-
wania w sprawie podburzania 
przez Słomskiego do chuligań-
stwa. Prokurator nie dopatrzył 
się w postępowaniu Słomskiego 
znamion czyny zabronionego.  
Nie bardzo wiadomo czy w ma-
gistracie zrozumieją, co posta-
nowił prokurator, ponieważ ze 
zrozumieniem aspektów praw-
nych mają tam stały problem.  
Taki sam, jak ze zrozumieniem 
historii, ekonomii i jeszcze kilku 
innych nauk. Specjalistami na-
tomiast są tam od propagandy 
- ale ta nauka nie jest chociaż-
by dlatego, że jej uprawianie nie 
przynosi powszechnego pożyt-
ku, ponieważ nie polega na po-
szukiwaniu prawdy.

sm 

Nawet w Legnicy do 31 marca rozebrali miejscowy pomnik przyjaźni polsko-so-
wieckiej. A w Nowogardzie nic nie robią łamiąc przy tym obowiązujące prawo

Burmistrz w Gimnazjum nr 2 - Z tańca 
miałem trójkę
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Marysiu, 
jesteśmy z Tobą...

Wyrazy współczucia  
z powodu śmierci 

Mamy 
składają 

Koleżanki i Koledzy 
z klasy I C II LO 

z Wychowawczynią

koNdoleNCJe

Nie tylko daleko za murzynami

Dlaczego sąsiednie Gminy rozwijają się szybciej?
Wydać pieniądze każdy głupi potrafi, ale je zarobić to już sztuka. Przedstawiamy w ujęciu porównawczym kształtowanie się w latach 2010- 2018 docho-
dów budżetów gminnych Nowogardu i niektórych gmin sąsiednich. 

 Aby zdrowe umysły nie po-
grążyły się w ciemnocie, w ja-
kie wpędza je każda propagan-
da, należy stale prowadzić dys-
kurs publiczny w oparciu o zwe-
ryfikowane fakty a nie spreparo-
wane bzdury. Tym bardziej na-
leży taki dyskurs prowadzić w 
czasach, gdy przestrzeń publicz-
na zdominowana jest przez wza-
jemne okładanie się za pomo-
cą słów przez wyznawców po-
szczególnych ugrupowań, czyli 
polityczne plemiona a nie przez 
znawców i ludzi posługujących 
się w analizie rzeczywistości 
otwartym i nie zniewolonym ro-
zumem. 

Po czym poznasz dobrego 
gospodarza    

Dobry gospodarz to ten, co po-
trafi i zarobić pieniądze i mądrze 
je wydać- taka definicja wydaje 
się odpowiadać prawdzie rzeczy 
i być zgodna z powszechnym do-
świadczeniem. O tym, jak w No-
wogardzie w ostatnich latach się 
wydaje pieniądze z kasy gmin-
nej, piszemy w DN systematycz-
nie.  Na ogół to mądrze się ich 
nie wydaje.  Ale o tym, jak się za-
rabia do kasy gminnej to pisze-
my mniej choć znacznie łatwiej 

to ocenić aniżeli sensowność 
wydatkowania. Łatwiej ocenić, 
ponieważ dla analizy wystarczą 
w zasadzie tylko liczby i to ujęte 
w zestawieniu porównawczym 
do innych. Porównajmy więc, 
jak wzbogacał się budżet No-
wogardu i porównywalnych są-
siednich gmin w latach 2010 do 
2018 czyli w okresie, w którym w 
Nowogardzie funkcje gospoda-
rza Gminy pełni aktualny bur-
mistrz.  Wnioski dotyczące sku-
teczności gospodarza Nowogar-
du w zarabianiu pieniędzy do 
kasy gminnej są oczywiste - jest 
On najgorszy wśród włodarzy 
porównywalnych wielkościowo 
sąsiadów, czyli Goleniowa i Gry-
fic. Dodatkowo, już tylko w ta-
belce, zamieszczamy dane doty-
czące dwójki mniejszych sąsied-
nich gmin Płot i Osiny. 

Można i tak
Komu zależy na rozwoju 

gminy ten będzie te tabelki 
poważnie analizował przed 
dokonaniem jesiennego wy-
boru. Komu zależy na rozwo-
ju obecnego burmistrza, ten te 
tabelki szybko podrze.

sm

Dochody i wydatki oraz wzrost budżetów gmin w latach 2010 i 2018 

 2010 2018 Wzrost 
dochodów 
[mln zł/%] 

Wzrost 
wydatków 
[mln zł/%] 

Dochody 
[mln zł] 

Wydatki 
[mln zł] 

Dochody 
[mln zł] 

Wydatki 
[mln zł] 

Nowogard 
Goleniów 

Gryfice 

56 
91 
49 

68 
112 
47 

91 
193 
104 

93 
236 
109 

35 / 63 
102 / 118 
60 / 112 

25 / 36 ! 
124 / 110 
62 / 132 

Płoty 
Osina 

22 
7 

26 
16 

39 
11 

41 
11 

17 / 77 
4 / 57 

15 / 57 
(-) 5 / (-) 45 
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Poziom roczny i wzrost procentowy dochodów budżetowych
w wybranych gminach w latach 2010 i 2018  

[w mln złotych]

91

56
49

91
104

193 Goleniów 
wzrost o 118%

Gry�ce
wzrost o 112%

Nowogard
wzrost o 63%

2010 2018

Wojewoda rozdał pieniądze na siłownie

Nowogard się nie załapał   
Wojewoda zachodniopomorski rozdał pieniądze przeznaczone dla samorządów, które złożyły wnioski na wykonanie tzw. Otwartych Stref Aktywności. 
Wśród 26 gmin, których projekty zaopiniowano pozytywnie, nie ma gminy Nowogard.  

Otwarte Strefy Aktywności 
(OSA) to ogólnodostępne plene-
rowe miejscami sportu, rekreacji 
i odpoczynku, w skład których 
wchodzą”:

• urządzenia siłowni ze-
wnętrznej,

• sprawnościowy plac zabaw 
dla dzieci, 

• strefa relaksu i gier, 
• zagospodarowanie zieleni.

O dofinansowanie z rządowe-
go programu budowy Otwartych 
Stref Aktywności (OSA)  mogły 
ubiegać się:

• jednostki samorządu teryto-
rialnego, 

• podmioty posiadające osobo-
wość prawną, np. stowarzyszenia, 
fundacje czy spółdzielnie mieszka-
niowe.

Wysokość dofinansowania z 
Funduszu Rozwoju Kultury Fi-

zycznej: do 50% wydatków kwa-
lifikowanych, lub do 70% wydat-
ków kwalifikowanych zadania w 
najmniej zamożnych gminach.

Pieniądze nie dla 
Nowogardu

W tym tygodniu zatwierdzo-
no listę gmin, która otrzyma do-
finansowanie swoich wniosków. 
Są takie gminy, które wniosko-
wały, o dofinasowanie do kilku 
realizacji i otrzymały na nie fun-
dusze. Szczegóły w załączonej 

tabeli. Wśród beneficjentów nie 
ma Gminy Nowogard. Wielki 
nowogardzki budowniczy praw-
dopodobnie nie złożył nawet 
wniosku. Bo i po co, on jak bu-
duje to bierze sobie z kasy gminy 
i już. Przynajmniej na otwarcie 

nie musi nikogo zapraszać- sam 
se tam bryluje.  Łączna kwota 
dotacji rozdanych przez woje-
wodę na OSA to prawie 1,7 mln 
zł. Z tych środków na terenie za-
chodniopomorskiego powstanie 
50 obiektów – 27 podstawowych 
i 23 rozszerzone.

sm
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Jolanta korszeń: lat 58, zmarła 10.06.2018 r., pogrzeb odbył 
się 14.06.2018 r. na cmentarzu w Kościuszkach. 

edward Łaszuk: lat 69 zmarł 11.06.2018 r. pogrzeb odbył się 
13.06.2018 r., na cmentarzu w Nowogardzie.

Jadwiga Martek: lat 79, zmarła 9.06.2018 r., pogrzeb odbył 
się 14.06.2018 r. na cmentarzu w Nowogardzie 
Informacje przekazał:  Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

i MEMORIS Zakład Pogrzebowy Grzegorz Śmigiel

oddaM 
koTki 
w dobre ręce
tel. 516 636 486

Jezus mówił do tłumów: „Z 
królestwem Bożym dzieje się 
tak, jak gdyby ktoś nasienie 
wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy 
czuwa, we dnie i w nocy, na-
sienie kiełkuje i rośnie, sam nie 
wie jak. Ziemia sama z siebie 
wydaje plon, najpierw źdźbło, 
potem kłos, a potem pełne ziar-
no w kłosie. Gdy zaś plon doj-
rzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo 
pora już na żniwo”. Mówił jesz-
cze: „Z czym porównamy króle-
stwo Boże lub w jakiej przypo-
wieści je przedstawimy? Jest ono 
jak ziarnko gorczycy; gdy się je 
wsiewa w ziemię, jest najmniej-
sze ze wszystkich nasion na zie-
mi. Lecz wsiane, wyrasta i sta-
je się większe od innych jarzyn; 
wypuszcza wielkie gałęzie, tak 
że ptaki podniebne gnieżdżą się 
w jego cieniu”. W wielu takich 
przypowieściach głosił im na-
ukę, o ile mogli ją rozumieć. A 
bez przypowieści nie przema-
wiał do nich. Osobno zaś obja-
śniał wszystko swoim uczniom. 
(Mk 4, 26-34)

Temat Królestwa Bożego jest 
jednym z kluczowych tematów 
nauczania Jezusa. Chcąc nam 
przybliżyć tajemnicę Królestwa, 
chcąc pomóc nam ją lepiej zro-
zumieć, Jezus odwołuje się do 

przykładów z życia. Opowiada 
dwie przypowieści o ziarnach, 
z których każda ma nam coś 
innego uzmysłowić. W pierw-
szej Jezus mówi o ziarnie, któ-
re zasiane, przechodzi cały pro-
ces wzrastania aż do żniwa. 
Co Chrystus pragnie nam po-
wiedzieć przez ten przykład? 
Bóg złożył we mnie i w Tobie 
skarb. Złożył ziarno wiary. Bóg 
jest tym, który nas obdarowu-
je. Najpierw dał nam łaskę wia-
ry, a następnie dba o jej wzrost, 
dając nam wszystko to, co po-
trzebne do jej rozwoju. Roz-
wój wiary to proces, który wy-
maga od nas pewnych działań. 
Dobrze z lekcji biologii wiemy, 
że roślina do życia potrzebu-
je: wody, promieni słonecznych 
oraz substancji odżywczych. 
Przełóżmy to na nasze życie du-
chowe. Wiara także potrzebuje 
do życia odpowiedniego, sprzy-
jającego jej środowiska. Wodą 
dla wiary są dwie łaski: łaska 
uświęcająca i sakramentalna, 
które są obecne we wszystkich 
sakramentach świętych. Na ile 
prowadzę życie sakramentalne, 
na tyle jestem człowiekiem oży-
wionym, pełnym zdrojów wody 
żywej, napełnionym Bożą ła-
ską. Promieniami słoneczny-
mi dla wiary jest światło Boże-
go Słowa. Znów, na ile sięgam 
do lektury Pisma Świętego, do 
lektury Księgi Życia, na tyle je-
stem przez Nią ożywiony. Z ko-
lei substancjami odżywczymi 
dla wiary będą wszystkie ćwi-
czenia pobożnościowe. Zna-
my je dobrze z Wielkiego Postu, 
ale to powinna byś nasza co-
dzienność: modlitwa, post i jał-
mużna. Jeśli to wszystko obec-
ne jest w moim życiu ducho-

wym to ja wzrastam, nie stoję 
w miejscu. Moja wiara jest wia-
rą żywą. Czuć we mnie pewien 
dynamizm. Powiemy jestem pe-
łen energii. Jest we mnie życie! 
Tym szczególnym czasem du-
chowego wzrastania jest za-
wsze Najświętsza Eucharystia. 
To w niej znajdujemy wszyst-
kie czynniki życiodajne. Otrzy-
mujemy łaski Boże. Otrzymuje-
my w Liturgii Słowa Słowo da-
jące życie. W Liturgii Euchary-
stycznej otrzymujemy życiodaj-
ny pokarm. Tak, jak roślina ma 
przynosić owoc, tak nasze życie 
również ma być życiem owoc-
nym, życiem płodnym. Mam 
być tym, który odpowiada na 
natchnienia i wskazówki Ewan-
gelii. To jak wierzę ma przekła-
dać się na to jak żyję. Jeśli wie-
rzę w Boga to mam żyć po Bo-
żemu, jak się zwykło mówić: jak 
Bóg przykazał. Z kolei druga 
przypowieść Jezusa o ziarnku 
gorczycy mówi nam, że kiedy 
wypuszcza już wielkie gałęzie, 
to ptaki podniebne gnieżdżą się 
w jego cieniu. Jeśli moja wiara 
jest wiarą dojrzałą, wiarą pełną 
życia to zaowocuje tym, że inni 
będą szukać we mnie schronie-
nie. Będą przy mnie czuli się 
bezpiecznie. Każdy kapłan ma 
być takim drzewem gorczycy 
dla parafian. Każdy ojciec ma 
być takim drzewem gorczycy 
dla swojej rodziny. Każda mat-
ka dla swoich dzieci. Mamy być 
jak rozłożyste drzewo gorczycy, 
które daje schronienie innym. 
Pamiętajmy, że Bóg nas jako 
pierwszy obdarował, odpowia-
dajmy na Jego dar naszym du-
chowym wzrostem! 

ks. Krystian Dylewski

Zaproszenie
Serdecznie zapraszamy na uroczystości I rocznicy śmier-
ci płk. Andrzeja Kiszki (1921-2017), jednego z najdłużej 
walczących żołnierzy podziemia niepodległościowego w 
Polsce.

Do NOW-AK wstąpił w 
1941. W czasie okupacji nie-
mieckiej należał do oddzia-
łu Franciszka Pszysiężniaka 
"Ojca Jana" działającego w La-
sach Janowskich pow. Janów 
Lubelski i Biłgoraj a podczas 
okupacji sowieckiej do oddz. 
NZW Józefa Zadzierskiego 
"Wołyniaka", a następnie po 
jego śmierci do oddz. Adama 
Kusza "Garbatego". Po rozbi-
ciu do oddziału, 15-19 sierpnia 
1950 r swoją już samotną wal-
kę prowadził do ujęcia w dniu 
30 grudnia 1961 r. Więziony 
przez komunistów do sierpnia 
1971 r.

Uroczystość rozpocznie 
się w dniu 17 czerwca 2018r., 
Mszą św., o godz. 11.30, w Ko-
ściele pw. Michała Archanioła 
w Rogowie.

O godz. 12:30 odbędzie się 
poświęcenie pomnika nagrob-
nego przez ks. dziekana Kazi-
mierza Łukjaniuka, kapelana 
Stowarzyszenia Żołnierzy Ar-
mii Krajowej oraz modlitwa w 
intencji płk. Andrzeja Kiszki 
na cmentarzu w Rogowie.

O godz. 13:30 na boisku 

w Siennie Dolnym, a więc w 
miejscu zamieszkania naszego 
Bohatera, zorganizowane bę-
dzie spotkanie wspomnienio-
we wraz z poczęstunkiem.

Organizatorami uroczysto-
ści są Okręg Szczecin Związ-
ku Żołnierzy Narodowych Sił 
Zbrojnych oraz przyjaciele z 
Nowogardu i Sienna Dolnego.

Pomnik nagrobny został sfi-
nansowany ze zbiórki publicz-
nej „Przywracamy pamięć o 
Żołnierzach Wyklętych”, któ-
ra odbyła się dwukrotnie rów-
nież w Nowogardzie w Dzień 
Wszystkich Świętych, gdzie 
zebrano ok. 3 tys. zł.

Zbiórka organizowana jest 
przez Fundację im. Kazimie-
rza Wielkiego z Lublina.

W imieniu 
organizatorów serdecznie 

zapraszamy
Grzegorz Kozak

Wiceprezes ZG ZŻNSZ
Prezes Okręgu Szczecin ZŻNSZ

tel. 603706205
Mirosław Berezowski

Ps. Zaproszenie nie dotyczy 
komunistów!

Płk. Andrzej Kiszka
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Kino na weekend

CeNY BileTÓW
a. Normalny: 15 zł
b. Ulgowy: 13 zł- bilet ulgowy przysługuje osobom uczącym się do 25 roku 

życia, po okazaniu legitymacji szkolnej lub studenckiej,
c. Rodzinny: 13 zł - 2 dorosłych + 1 dziecko l 1 dorosły + 2 dzieci l 2 dorosłych + 

2 dzieci (Bilet Rodzinny obowiązuje wyłącznie na filmy familijne i bajki),
d. Zbiorowy: 11 zł - grupa zorganizowana pow. 15 osób 
l zakup biletów - przynajmniej 1 doba przed seansem. 
Uwaga!!! Godziny seansów filmowych mogą ulec zmianie.

Masz problem, lub byłeś świadkiem  
ważnego wydarzenia?

Skontaktuj się z naszą redakcją!
513 088 309, 91 392 21 65

MoJa ŻYraFa
15.06.2018, godz. 16:00
16.06.2018, godz. 16:00
17.06.2018, godz. 16:00

Familijny, Belgia, Holandia, 
Niemcy 2017, 74 min., Od lat: B/O

POLSKI DUBBING
Rafał urodził się tego same-

go dnia, co jego najlepsza przyja-
ciółka Rafa, żyrafa. Ponieważ jego 
dziadek jest opiekunem w zoo, Ra-
fała często można spotkać w po-
bliżu Rafy. Są nierozłączni i dzie-
lą się wszystkim, aż Rafał po raz 
pierwszy idzie do szkoły i dowia-
duje się, że żyrafy do szkoły cho-
dzić nie mogą. Rafał tęskni za Rafą, 
a żyrafa Rafa tęskni za Rafałem. 
Dlatego Rafał wymyśla plan zabra-
nia żyrafy do szkoły i przedstawie-
nia jej wszystkim kolegom i kole-
żankom.

deadPool 2
15.06.2018, godz. 18:00
16.06.2018, godz. 18:00
17.06.2018, godz. 18:00

Komedia, Akcja, Sci-Fi, USA 
2018, 120 min., Od lat: 15

Oszpecony w wyniku śmiertel-
nie groźnego ataku bydła pod-
kuchenny ze stołówki zakłado-
wej (Wade Wilson) nie cofnie się 
przed niczym, by spełnić najwięk-
sze marzenie swego życia – chce 
zostać wybrany najseksowniej-
szym barmanem miejscowej sieci 
barów mlecznych i udowodnić, że 
jeszcze się taki nie narodził, któ-
ry mógłby mu nadmuchać w ka-
kao. Walczy przy tym o odzyska-
nie utraconego poczucia smaku i 
skradzionego kondensatora stru-
mienia, stawiając czoło wojow-
nikom ninja, japońskim gangste-
rom spod znaku yakuzy i sforze 
agresywnych seksualnie czworo-
nogów. Przemierzając kulę ziem-
ską, odkrywa siłę rodziny, przy-
jaźni i pikantny smak przygody, 
a przy okazji zdobywa pożądany 
puchar dla Najlepszego Kochan-
ka Świata.

ostatnie egzemplarze i wydania! 

"Vii wieków 
Nowogardu" 
Przekrojowa historia miasta
autorstwa Jana kopycińskiego 
 Do nabycia w Redakcji 

Dziennika Nowogardzkiego - cena 50 zł

Wszystkim,  
którzy brali udział  
w ostatniej drodze  

mojej Żony 

ŚP. Janiny 
Kąkolewskiej 

serdeczne 
podziękowania 

składa Mąż 

PodZiękoWaNia

„Odeszłaś, lecz w sercach naszych 
pozostaniesz na zawsze...”

Z głębokim żalem zawiadamiamy,  
że dnia 13 czerwca 2018 roku

w wieku 72 lat, odeszła

krystyna Witkowska
pogrzeb odbędzie się w sobotę 16.06.2018 r. 

na cmentarzu w Płotach, o godz. 12.30 wystawienie,
 o godz. 13.00 ceremonia pogrzebowa

Pogrążona w bólu
Rodzina

ZaWiadoMieNie

Pożegnaliśmy  
śp. Jolantę  Korszeń 
W czwartek odbyła się uroczystość pogrzebowa zmarłej tragicznie, w minioną niedzielę, śp. 
Jolanty Korszeń. Zmarłą pochowano na cmentarzu w miejscowości jej zamieszkania, Ko-
ściuszkach. 

Ponad 200 osób uczestniczy-
ło w czwartek w Kościuszkach 
w ostatniej drodze śp. Jolanty 
Korszeń. Piękny ma pogrzeb, 
takiego jeszcze u nas było - mó-
wili zgromadzeni w większości 
na zewnątrz małego kościo-
ła w Kościuszkach żałobnicy. 
Mszę Świętą koncelebrowało 
czterech kapłanów, w tym pro-
boszczowie Strzelewa i Długo-
łęki oraz były wikariusz nowo-

gardzki, obecnie wykładow-
ca w seminarium szczecińskim 
ksiądz doktor Krzysztof Łusz-
czek oraz ks. Marcin Szczodry, 
także były nowogardzki wika-
ry, który tu rezydował przy pa-
rafii pw. Wniebowzięcia NMP 
w trakcie kilkuletnich studiów 
w Watykanie. W uroczysto-
ściach uczestniczył także wójt 
Osiny, Krzysztof Szwedo i rad-
ny Osiny Rafał Wróbel. Nie 
było natomiast władz nowo-
gardzkich.

Po uroczystościach w koście-
le kondukt udał się na miejsco-
wy cmentarz, gdzie złożono w 
grobie trumnę z ciałem zmar-
łej. Śp. Jolanta Korszeń zginę-
ła w minioną niedzielę w wy-
padku na niestrzeżonym prze-
jeździe kolejowym w Wyszo-

mierzu, gdy prowadzony przez 
nią samochód uderzył w po-
ciąg relacji do Szczecina. Na-
dal nieznane są przyczyny, któ-
re spowodowały to tragiczne w 
skutkach zderzenie samocho-
du z pociągiem. Dochodzenie 
w sprawie prowadzi goleniow-
ska prokuratura.  Śp. Jolanta 
Korszeń była osobą powszech-
nie w Nowogardzie i okoli-
cy znaną i szanowaną. Wraz z 

mężem założyła, budowała i 
prowadziła przy ulicy Młynar-
skiej dużą hurtownię armatu-
ry, znaną nie tylko lokalnie. Po 
częściowej redukcji działalno-
ści, wiosną w tym roku spro-
wadziła wydzierżawiając jeden 
ze swoich obiektów (położony 

na placu po byłej mleczarni) 
duńskiej firmie zajmującej się 
opakowaniami. Obecnie trwa-
ją przygotowania do urucho-
mienia w tym obiekcie dzia-
łalności.  W bliskim środowi-
sku znana była, jako osoba głę-
boko wierząca i zaangażowana 
w akcje charytatywne kościoła.  
Od lat uczestniczyła w ruchu 
charyzmatycznym Oaza Ro-
dzin Domowy Kościół.  W nie-
dzielę przed tragicznym zda-
rzeniem na przejeździe, wra-
cała swoim samochodem (au-
tomat) ze Mszy Świętej w Dłu-
gołęce, gdzie sprawowała po-
sługę lektora czytań mszal-
nych. Tego dnia tuż przed swo-
ją śmiercią czytała fragment 
drugiego listu do Koryntian: 
„Niewielkie bowiem utrapie-
nia naszego obecnego czasu go-
tują bezmiar chwały przyszłego 
wieku dla nas, którzy się wpa-
trujemy nie w to, co widzialne, 
lecz w to, co niewidzialne. To 

bowiem, co widzialne, przemi-
ja, to zaś, co niewidzialne, trwa 
wiecznie.”

Modlimy się, aby Dobry Pan 
dał śp. Jolancie to dobro, które 
nie przemija a trwa wiecznie 

Red.

W pogrzebie wzięło udział ponad 200 osób

Ciało śp. Jolanty spoczęło na cmentarzu w Kościuszkach
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PRACOWNIKÓW
PRODUKCJI

ZATRUDNIMY

▪ miesięczne w okresie próbnym
ok 2.400 zł netto (podstawa + nagroda)

▪ praca w systemie 3 zmianowym

WYŚLIJ CV: www.pressglass.com/praca

rekrutacja@pressglass.com | +48 721 440 421

Miejsce pracy: Miętno k. Nowogardu

r e k l a M a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

Przyjmę do pracy kierowcę 
z kategorią C+E 

w transporcie międzynarodowym 
oraz transporcie krajowym  

(praca na miejscu)  
Tel. 609 274 556

MAGAZYNIER
Lokalizacja: Łozienica k/Goleniowa

Prosimy o dopisanie klauzuli:  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Rhenus Logistics S.A. dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych ( tj. Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926).

Do Twoich zadań będzie należało:
• załadunek/rozładunek towarów
• wykonywanie zadań zgodnie z obowiązującymi 
  normami jakości i bezpieczeństwa
Oferujemy:  
• umowę o pracę w systemie II zmianowym od poniedziałku do piątku
• zapewniamy i współfinansujemy dojazd do i z pracy na  trasach: 
   Gry�ce/Płoty/Resko/Nowogard/Jarchlino/Osowo/Wierzbięcin/
   Ostrzyca/Kulice/Chociwel/Darż/Maszewo/Pogrzymie/Mosty/ 
   Tarnowo/Tarnówko/Podańsko/Stepnica/Kąty/Krępsko/Goleniów
• dostęp do prywatnej opieki medycznej i ubezpieczenia grupowego
• owoce dla pracowników 
• imprezy integracyjne
• możliwość awansu

Aplikuj do nas: rekrutacja.goleniow@pl.rhenus.com 
lub zadzwoń tel. 91 88 14 459 
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Pani regina Ciechanowska ze wsi orzechowo w gminie Nowogard otrzymała 
wyróżnienie w konkursie pamiętnikarskim „100 lat mojego gospodarstwa”

„100 lat mojego gospodarstwa”
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk wraz z „Tygodnikiem Poradnikiem Rolniczym” rozstrzygnęli konkurs pamiętnikarski „100 lat 
mojego gospodarstwa”. Impulsem do przeprowadzenia konkursu stała się przypadająca na ten rok setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. 
W gronie wyróżnionych znalazła się Pani Regina Ciechanowska ze wsi Orzechowo w gminie Nowogard. Gala wręczenia nagród odbyła się 7 czerwca 2018 
w Warszawie, w Pałacu Staszica, podczas konferencji prowadzonej przez Panią Martę Manowską.

Celem konkursu było nada-
nie rangi losom zwyczajnych lu-
dzi, gospodarzy, chłopów, któ-
rzy często nie mieli wpływu na 
to, gdzie z powodu zawirowań 
wojennych rzuci ich los oraz 
zebranie jak największej licz-
by wspomnień, opisanie histo-
rii gospodarstw, rodzin gospo-
darzy, zdobycie zdjęć. Konkurs 
skierowany był do wszystkich 
mieszkańców wsi lub ze wsi za-
interesowanych historią swoich 
rodzin, gospodarstw, okolic.

Nadesłano kilkadziesiąt prac 
z całej Polski, między innymi 
dzienniki, pamiętniki oraz fil-
my. Wszystkie prace prezento-
wały niezwykle wysoki poziom. 
Kapituła konkursowa ocenia-
ła m.in. zgodność obszaru te-
matycznego z tytułem i założe-
niami konkursu, uniwersalizm 
oraz ponadczasowość porusza-
nych kwestii.

Wyróżnioną w konkursie zo-
stała Pani Regina Ciechanow-
ska. - Pamiętam mały domek 
połączony z obórką kryty strze-

chą, oraz stodołę też krytą strze-
chą. Zabudowania te znajdowa-
ły się nad samą rzeczką, któ-
ra jak nastąpiły roztopy po zi-

mie zalewała podwórko. W tym 
domku mieszkali dziadkowie 
oraz ja z siostrą starszą o 2 lata 
i rodzice. – fragment pracy Pani 

Reginy Ciechanowskiej, wyróż-
nionej w konkursie.

Serdecznie gratulujemy laure-
atom i wyróżnionym, a wszyst-
kim biorącym udział w kon-
kursie dziękujemy za tak inte-
resujące prace oraz zaangażo-
wanie, trud i poświęcony czas 
na ich przygotowanie. Nagro-
dzone prace będą prezentowa-
ne na stronach internetowych 
organizatorów oraz zostaną za-
mieszczone w całości lub we 
fragmentach na łamach tytułów 
Polskiego Wydawnictwa Rolni-
czego.

Uroczyste wręczenie nagród 
odbyło się 7 czerwca 2018 roku 
w Warszawie, w Pałacu Staszica, 
podczas konferencji naukowej 
„Pamiętniki jako źródło wiedzy 
o wsi”. Prowadzącą konferen-
cję była Pani Marta Manowska, 
znana z programu telewizyjne-
go „Rolnik Szuka Żony.”   Opr. sm

Dzień Dziecka z wędką
Z taką propozycją spędzenia wolnego czasu ze swoim rodzicem lub dziadkiem zapropono-
wało Koło PZW „Tęczak” w Nowogardzie organizując w ostatnią niedzielę dla dzieci i mło-
dzieży zawody wędkarskie. 

Zawody rozegrano przy pięk-
nej, bezwietrznej i słonecznej 
pogodzie, co w ostatnich latach 
było rzadkością podczas zawo-
dów z okazji Dnia Dziecka. Na 
stanowiskach przy „Neptunie” 
w szranki o najlepszego wędka-
rza walczyło 14 dzieciaków, nie-
którym ciężko było unieść węd-
kę, ale przy pomocy ojca lub 
dziadka jakoś udawało się wy-
rzucić przynętę. Brały głównie 
płotki, sukcesem na pewno jest 

to, że żadne dziecko nie wróciło 
do stolika sędziowskiego o tzw. 
kiju. 

I miejsce 1260 pkt i najwięk-
szą rybą 23 cm wyłowiła Wikto-
ria Gniewisz (widać imię zobo-
wiązuje), II miejsce 1060 pkt – 
Adam Sokołowski, III miejsce – 
Lucyna Przybyłek 960 pkt. 

IV – Dawid Winczewski, V – 
Daniel Kozak, VI – Dawid Pa-
bisiak. Najważniejsze jednak 
jest to, że wszyscy złowili ryby i 

wszyscy zostali za to nagrodzeni 
upominkami. Nie zabrakło też  
grliowanej kiełbaski i kaszanki, 
wafelków, oranżady ufundowa-
nych przez sklep „Promyk” Jo-
anny i Krzysztofa Łuczak. 

Zwycięzcy ponad to otrzymali 
oryginalne pucharki-kubki z lo-
giem „Tęczaka” i pięknym wido-
kiem naszego jeziora, nagrody 
ufundowane przez Annę Nar-
kiewicz sklep „Natalka”. 

Naród było bez liku, bo też i 

Zawody na skuterach 
wodnych

Zapraszamy wszystkich miłośników sportów wodnych nad no-
wogardzkie jezioro, już jutro w sobotę zostaną rozegrane zawo-
dy na skuterach wodnych na czas. Zawodnicy będą rywalizować 
o 2 puchary 2 prezesów Kół PZW w Nowogardzie Kazimierza 
Ziemby i Zygmunta Heland. To w kontekście dobrej współpracy 
miedzy organizacjami skupiającymi swoją aktywność na jeziorze 
Nowogardzkim. Będzie więc emocjonująco i widowiskowo. Po-
czątek o godz. 14.00 plaża w Nowogardzie.

 Organizator Klub Żeglarski "Knaga"

sponsorów nie zabrakło: Marze-
na i Wojtek Kaźmierczak sklep 
wędkarski „Teczak”, Jan Lipski, 
Marek Rymarowicz, Krzysztof 
Łuczak, Paweł Pińkowski, hur-
townia zanęt „Eldorado” z Go-
rzowa, Andrzej Winczewski, 
Ryszard Patyk, Tadeusz Stępień, 
Wiesław Sawicki, Adam Wło-

dek, Tadeusz Kozioł (stały spon-
sor zawodów dla dzieci), Zyg-
munt Heland – podziękowania. 
Organizacja zawodów Zarząd 
Koła PZW „Tęczak” w Nowo-
gardzie. 

Z wędkarskim pozdrowieniem 
Zygmunt Heland 

autor zdjęć: Paweł Pińkowski
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regaty barokowe

Koncert kameralistów  
w dworku Kulickim
W dworku w Kulicach w ubiegłą sobotę, na zakończenie trzy-
dniowych Polsko-Niemieckich warsztatów artystycznych 
odbył się koncert muzyki barokowej przygotowany i wyko-
nany przez uczestników warsztatów, czyli pedagogów i mło-
dzieży ze  szkół  muzycznych w Szczecinie i Uckermunde. 

 W programie koncertu zna-
lazło sie między innymi wy-
konanie dzieł  Johanna  Seba-
stiana Bacha, Michaela Praeto-
riusa,  Antonio Vivaldiego czy 
Georga Philippa Talemanna. W 
koncercie wystąpili Uczniowie 
Państwowej Szkoły Muzycznej l 
stopnia im. Tadeusza  Szeligow-
skiego. Skrzypce: Karolina Ba-
ranowska,  lga Chudzik, Hele-
na Łukawska, Alęksander Rau-
puk, Stanisław Dzięgrelewski, 
lga Wójcikiewicz, Aleksandra 
Krukowska, Weronika Swięcio-
chowska, Julia Filipek, Maja Ta-
bJan, Maja Pikulska, Paula Bo-
ruszak, Zuzanna Wojakowska, 
Michał Knap Wiolonczele: Ewa 
Zamuła, Liwia Sokół, Aleksan-
dra Adamczyk Kontrabas: Do-
rota Jaśkiewicz oraz uczniowie 

szkoły muzycznej w Uckermun-
nde Blockflóten: Jutta Bressel, 
Lenya Kónig, Hannah Schró-
der, Maja Wolgast, Querflóte: 
Alva Ohnesorg,  Violinen: Ruth 
Bressel, Miriam Richter, Violon-
cello: Frodo Lock, Gitarre: Jolin 
Baldschun. Wystąpili także na-
uczyciele prowadzący warsztaty 
Dorothea Janowski, Katharina 
Glós, Waltraut Gumz, Agniesz-
ka lżykowska, Katarzyna Kupny. 

Ta niespotykana na co dzień 
możliwość posłuchania muzy-
ki klasycznej w wykonaniu mło-
dych kameralistów niestety nie 
została wykorzystana przez no-
wogardzian, których poza 3 oso-
bami, nie zauważyliśmy na kon-
cercie, a występ był ze wstępem 
wolnym. 

Inf. własna

Organy drewniane własność SM w Szczecinie - gra uczeń z Uckermunde

Na klawesynie gra nauczycielka ze Szkoły z Uckermunde

Wykonawcy w trakcie jednego z utworów

Radny  

Marcin Nieradka  

zaprasza na spotkanie z  

Piotrem Semką  
dziennikarzem i publicystą  

24 czerwca 2018 r. (niedziela), Pizzeria Fantazja, ul. 15 Lutego 2, 
godzina 18.00  

 

Żabowo i Wierzbięcin 

Wizyta posła  
Prawa i Sprawiedliwości  
W ostatni poniedziałek, w Żabowie i Wierzbięcinie, na zaproszenie lokalnych struktur Pra-
wa i Sprawiedliwości gościł poseł Prawa i Sprawiedliwości Leszek Dobrzyński. 

Spotkanie w Żabowie odbyło 
się w miejscowej szkole. Pod-
czas jego trwania mieszkań-
cy zadawali szereg pytań par-
lamentarzyście, poruszano za-
równo sprawy krajowe, jak i lo-
kalne. Jednym z zagadnień, ja-
kie padło z Sali, były zbliżają-
ce się wybory samorządowe i 
możliwość zbudowania szer-
szego frontu wokół PiS wraz ze 
stowarzyszeniem Partnerstwo 
i Rozwój. Leszek Dobrzyński 
pozytywnie ustosunkował się 
do takiego projektu uznając 
go również za naturalny, tak-
że dlatego, że w obecnej Radzie 
z powodzeniem funkcjonu-
je właśnie klub PiR-PiS, który 
jako jedyny nie zmienił składu 
od początku kadencji. Decyzję 
w tej sprawie jednak podejmą 
lokalne struktury - powiedział 
poseł, – bo to one są odpowie-

dzialne za strategię ugrupowa-
nia w gminie Nowogard.  Na 
spotkania z posłem zaproszo-
ny został także Piotr Słomski, 
przewodniczący Rady Miej-
skiej, który przedstawił wspól-
ne inicjatywy radnych z koali-
cji Partnerstwa i Rozwoju-Pra-
wo i Sprawiedliwość w Radzie 

Nowogard podjęte w ciągu ka-
dencji.  

 W Wierzbięcinie zaprezento-
wano kwestię związaną ze spra-
wą lokalizacji fermy norek w 
tej miejscowości, temat poru-
szyła Renata Breyer mieszkan-
ka Wierzbięcina i działaczka PiS.

Red.

Od lewej poseł L. Dobrzyński , przewodniczący RM P. Słomski, organizatorka spotkania, Małgorzata Stańczyk i radny M. Nieradka
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Juniorzy zakończyli sezon 2017/2018

Wygrana z Mewą
We wtorek (12 czerwca), o godzinie 17:00, na stadionie w 
Nowogardzie juniorzy Pomorzanina podejmowali Mewę 
Resko. Był to ostatni ligowy mecz młodych piłkarzy w se-
zonie 2017/2018. Podopieczni Pawła Błaszczyka nie zawie-
dli i pokonali gości z Reska 2:1. Mecz rozstrzygnął się już w 
pierwszej części spotkania. 

Pomorzanin Nowogard – Mewa Resko 2 : 1 
(2:1)

Gole: Dawid Druciarek (5’), Kacper Litwin 
(21’)

Skład: Jakub Tandecki – Mateusz Wojty-
niak, Jakub Mościński, Dawid Druciarek (Adrian Kluska), Michał 
Teodorczyk (Radosław Masalski) – Michał Jutkiewicz, Mateusz La-
socki (Gracjan Leyk), Adrian Zając, Mateusz Toruński, Kacper Litwin 
(Wojtek Tomczyk) – Kacper Kozioł (c). 

ostatni mecz w sezonie 2017/2018

Wygrają na koniec?
W sobotę (16 czerwca), o godzinie 16:00, na stadionie w Radziszewie piłkarze Pomorza-
nina zagrają z tamtejszą Odrzanką. Będzie to ostatni mecz w sezonie 2017/2018. Zdegra-
dowana Odrzanka będzie chciała zaprezentować się z dobrej strony, ale wierzymy, że pod-
opieczni Zbigniewa Gumiennego godnie zakończą rozgrywki i pożegnają się z … regional-
ną okręgówką. 

Na wstępie należy wspomnieć, 
że to nie tylko ostatni mecz sezo-
nu 2017/2018, ale i ostatni mecz 
Pomorzanina w regionalnej 
okręgówce. Od przyszłego sezo-
nu nowogardzianie będą grać w 
A-Klasie, ale nie za sprawą de-
gradacji tylko reorganizacji roz-
grywek. Więcej na ten temat na-
piszemy po zakończeniu sezonu. 
Odrzanka Radziszewo zajmuje 
ostatnie miejsce w tabeli, po tym 
jak w miniony weekend Sarma-
ta przeskoczył ten zespół. Ry-
wale Pomorzanina w bieżących 
rozgrywkach zgromadzili w 29 
spotkaniach zaledwie 18 punk-
tów – to o 32 punkty mniej niż 
Pomorzanin. Gospodarze so-
botniego meczu na własnym bo-
isku wygrali tylko jeden mecz, 
4 spotkania zremisowali a w 12 
meczach przegrali, strzelając je-

dynie 12 goli i tracąc 33 bram-
ki. Teoretycznie Pomorzanin nie 
powinien mieć żadnych proble-
mów przy zainkasowaniu trzech 
punktów, jednak należy pamię-
tać, że zdegradowana już Od-
rzanka zechce zaprezentować się 
z jak najlepszej strony. Przypo-
mnijmy, że w rundzie jesiennej 
nowogardzianie wygrali u siebie 
skromnie 1:0, po golu Damia-
na Kosiora. Dodajmy, że pod-

opieczni Zbigniewa Gumienne-
go mają jeszcze matematyczne 
szanse na zajęcie 3. miejsca w li-
gowej tabeli, ale muszą pomóc 
również inni. Pomorzanin musi 
wygrać, a Sparta Gryfice poko-
nać u siebie Błękitnych Trzy-
głów, natomiast Ina Ińsko przy-
najmniej zremisować w Płotach. 
Taki przebieg zdarzeń choć real-
ny, to wydaje się być mało praw-
dopodobny... KR

Puchar Polski w kolarstwie szosowym

Nikola Wielowska poznała trasę 
W dniach 9-10 czerwca, w miejscowości Koziegłowy odbył się XL Ogólnopolski Wyścig Pu-
char Polski w kolarstwie szosowym. W jeździe indywidualnej na czas oraz w wyścigu ze star-
tu wspólnego zaprezentowała się Nikola Wielowska. Były to cenne starty, gdyż na tej samej 
trasie nasza reprezentantka powalczy w lipcu w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży.

Zawody w Koziegłowach skła-
dały się z konkurencji olimpij-
skich dla trzech kategorii wie-
kowych. Imprezą towarzyszą-
cą były XXI Mistrzostwa Pol-
ski Niewidomych i Słabo Wi-
dzących w kolarstwie tandemo-
wym. Na Śląsku zaprezentowa-
ła się Nikola Wielowska, która 
startowała w kategorii Junior-
ka Młodsza. W sumie w jeździe 
indywidualnej na czas wystarto-
wało 59 dziewcząt, na trasie li-
czącej 12,5 km. Nikola Wielow-
ska reprezentująca barwy LUKS 
JF Duet Goleniów uzyskała czas 
19:07:94 i ze stratą do zwycięż-
czyni 59 sekund uplasowała się 
na 7. miejscu. Nowogardzian-
ka dobrze ocenia swój start, tym 
bardziej, że nigdy nie czuła się 
najlepiej w „czasówkach”. - Ja-
koś szczególnie nie nastawiałam 
się na zwycięstwo w jeździe indy-
widualnej na czas, ponieważ ni-
gdy nie byłam typem „czasow-
ca”. Miałam za zadanie przeje-
chać „czasówkę” w celu zapozna-
nia się z trasą - bo w lipcu na tej 

samej trasie odbędzie się Ogól-
nopolska Olimpiada Młodzieży, 
inaczej Mistrzostwa Polski, czy-
li najważniejsza impreza w tym 
roku. Kolana wciąż mi dokucza-
ły, start miałam dopiero o godzi-
nie 17:32 ale i tak dojechałam za-
dowolona na metę, bo 7. czas jest 
dla mnie naprawdę zadowalają-
cym wynikiem. Tracę coraz mniej 
sekund do czołówki, a przecież 
przez kolana już prawie od mie-
siąca mam przerwę od trenin-
gów – mówi Nikola Wielowska. 
Następnego dnia odbył się wy-
ścig ze startu wspólnego. Junior-
ki Młodsze walczyły na dystan-
sie 62,8 km, pokonując 4 okrą-
żenia trasy liczącej 15,7 km. Do 
walki przystąpiło 69 kolarek, ale 
tylko 46 zawodniczek ukończy-
ło start. To za sprawą trudnych 
warunków oraz licznych kraks 
na trasie. - Start wspólny odbył 
się także na trasie, na której będę 
walczyła w lipcu podczas OMM. 
Dokuczał mi bardzo upał i oczy-
wiście kolana, których nie dało 
się nie czuć na tak trudnej tra-

sie, gdzie było wiele podjazdów. 
W takich chwilach kolarki raczej 
bardziej walczą z trasą i upałem, 
wówczas wygrywa zawodniczka, 
która zachowa najsilniejszą gło-
wę i najmądrzej zachowa siły, do-
starczy sobie odpowiednio płyny, 
odpowiednio zje - bo przy takiej 
pogodzie i trasie liczy się każdy 
malutki szczegół – zauważa Ni-
kola Wielowska. Pogoda nie była 
jedynymi trudnościami. Sędzio-
wie za późno wypuścili do walki 
Juniorki Młodsze i zawodniczki 
szybko zostały dogonione przez 
Juniorów Młodszych. - Na tra-
sie zrobiło się wielkie zamiesza-
nie bo zostałyśmy za późno wy-
puszczone i dogonili nas Junio-
rzy Młodsi. Przez 40 km męczy-
liśmy się z nimi w peletonie, zro-
biła się grupa 200 osób przez co 
często dochodziło do kraks. Za-
kręty robiły swoje, tempo narzu-
cane przez chłopaków również, 
sędziowie oddzielili nas dopiero 
w końcowej fazie naszego wyści-
gu – opowiada Nikola Wielow-
ska. Kolarka z Nowogardu do 

W Koziegłowach Nikola Wielowska poznała trasę, na której będzie walczyć w naj-
ważniejszej imprezie w roku

Juniorzy Pomorzanina przy-
stąpili do tego meczu w swoim 
najsilniejszym składzie. Ostatni 
pojedynek tego sezonu, był za-
razem ostatnim meczem w ju-
niorach dla wielu zawodników. 
Mecz źle rozpoczął się dla pod-
opiecznych Pawła Błaszczyka, 
którzy już w 2. minucie stracili 
bramkę. Na odpowiedź nie trze-
ba było jednak długo czekać. W 
5. minucie do bramki gości tra-
fił Dawid Druciarek i zrobiło się 
1:1. Wynik tego meczu rozstrzy-
gnął się już w drugim kwadran-

sie. W 21. minucie Kacper Litwin 
pokonał golkipera przyjezdnych 
i Pomorzanin objął prowadzenie, 
którego nie oddał już do ostat-
niego gwizdka sędziego.  Nowo-
gardzianie kończą sezon na 4. 
miejscu w ligowej tabeli z liczbą 
35 punktów wywalczonych w 24 
spotkaniach. Sezon w tych roz-
grywkach zakończyli także piłka-
rze Unii Dolice oraz Białych Są-
dów. Pozostałe zespoły mają jesz-
cze do rozegrania zaległe spotka-
nia. Przy artykule publikujemy 
aktualną tabelę. KR

Klasa Okręgowa gr. Szczecin Płn. 2017/2018
30. kolejka:
Mewa Resko – KP Przecław   (16.06; 16:00)
Światowid Łobez – Iskierka Szczecin  (16.06; 16:00)
Masovia Maszewo – Sarmata Dobra  (16.06; 16:00)
Orzeł Łożnica – Ehrle Dobra Szczecińska  (16.06; 16:00)
Odrzanka Radziszewo – Pomorzanin Nowogard (16.06; 16:00)
Polonia Płoty – Ina Ińsko    (16.06; 16:00)
Sparta Gryfice – Błękitni Trzygłów   (16.06; 16:00)
Jantar Dziwnów – Promień Mosty   (16.06; 16:00)

ostatnich metrów walczyła o po-
dium. Z czasem 01:59:12 wywal-
czyła ostatecznie 4. miejsce. Ni-
kola przyznaje, że były to bar-
dzo pouczające zawody, terasz 
już wie co może ją czekać pod-
czas Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży. - Wpadłam na metę 
jako czwarta, trochę dałam się 
zamknąć na ostatnich metrach 
do mety i nie mogłam powalczyć 
o nic więcej... Mimo tego byłam 

bardzo zadowolona, bo wytrzy-
małam najgorsze chwile i upo-
rałam się z trasą, która mi wca-
le nie pasuje. Mogę uznać, że to 
był jak na razie mój najcięższy 
wyścig i mam nadzieje, że jak już 
wrócę do treningów, to ta trasa w 
lipcu nie przyniesie mi tylu kry-
zysowych chwil i lepiej sobie z nią 
poradzę – kończy Nikola Wie-
lowska. KR 



Nr 46 (2674)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

12

www.dzienniknowogardzki.pl

XXV Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce 
„Sprawni razem”

Ewa Durska startowała w Krakowie
W dniach 8-10 czerwca, w Krakowie odbyły się XXV Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce 
„Sprawni razem”. W zawodach wystartowała niekwestionowana mistrzyni w pchnięciu kulą 
– Ewa Durska. Nasza reprezentantka stanęła na najwyższym stopniu podium. 

XXV Mistrzostwa Polski w 
Lekkiej Atletyce „Sprawni ra-
zem” odbyły się na stadionie 
AWF Kraków. Do rywaliza-
cji przystąpili lekkoatleci z nie-
pełnosprawnością intelektualną 
– uczniowie i absolwenci szkół 
specjalnych. Wystartowało w 
sumie ponad 200 zawodników. 
Do Krakowa wybrała się także 
nowogardzianka Ewa Durska. 
Z małopolskich mediów moż-
na było dowiedzieć się głównie 
tego, że Ewa Durska była wiel-
ką gwiazdą tej imprezy, zresz-
tą trudno się dziwić, mieszkan-
ka Nowogardu to wielokrotna 
Mistrzyni Olimpijska oraz Mi-
strzostw Świata i Europy, a jej 
pchnięcia osiągają rekordowe 
wyniki. Zawodniczka UKS Bar-

nim Goleniów stanęła w Krako-
wie na najwyższym stopniu po-
dium, jednak wynik tego dnia 
nie był najważniejszy. Dla wielu 

sportowców możliwość obcowa-
nia podczas jednych zawodów 
z tak utytułowaną zawodniczką 
był już wielką sprawą. KR 

Ewa Durska w Krakowie podczas Mistrzostw Polski w Lekkiej Atletyce stanęła na 
najwyższym stopniu podium

2x3 Challenge – Choszczno

Łukasz Janic liderem cyklu
W sobotę (9 czerwca), w Choszcznie odbył się drugi etap choszczeńskiej imprezy kolar-
skiej „2x3 Challenge”. Na trasie wyścigu nie zabrakło kolarzy z Nowogardu. W drugim eta-
pie zwyciężył Łukasz Janic, który przywdział żółtą koszulkę lidera cyklu. W czołówce upla-
sował się również Jan Zugaj. 

W drugim etapie imprezy 
„2x3 Challenge” rozgrywanej w 
Choszcznie, kolarze walczyli na 
dystansie 100 km. Świetnie spi-
sał się nowogardzianin Łukasz 
Janic, który reprezentuje barwy 
STC Stargard. Łukasz Janic po-
konał 100 km z czasem 02:26:30, 
tym samym zwyciężył w swo-
jej kategorii M2 oraz w Open 
uzyskując 100 punktów. Świet-
ny występ kolarza z Nowogar-

du pozwolił mu przywdziać żół-
tą koszulkę lidera po dwóch eta-
pach. Łukasz Janic ma w sumie 
172 punkty. Depcze mu po pię-
tach Michał Konradowski z gru-
py 2x3 Racing Team, który do 
lidera traci zaledwie 4 punk-
ty. Na podium klasyfikacji po 
dwóch etapach znajduje się rów-
nież inny kolarz z Nowogardu – 
Jan Zugaj, jeżdżący w barwach 
JF Duet Goleniów. Jan Zugaj w 
drugim etapie zajął 5. miejsce w 
Open dopisując na swoje konto 
75 punktów. Z kolei w swojej ka-
tegorii wiekowej M4 nasz repre-
zentant zajął 3. miejsce. W su-

mie Jan Zugaj zgromadził 159 
punktów i do Łukasza Janica tra-
ci 13 oczek. Finałowa rozgrywka 
w trzecim etapie zapowiada się 
zatem niezwykle pasjonująco. W 
drugim etapie zaprezentował się 
również Robert Krause, który z 
czasem 02:28:26 wywalczył 24. 
miejsce w Open oraz 7. miejsce 
w kategorii M2. Kolarz LKK No-
wogard nie startował w pierw-
szym etapie, dlatego zajmuje od-
ległe miejsce w klasyfikacji całe-
go cyklu. Dodajmy, że finałowy 
III etap „2x3 Challenge” odbę-
dzie się w sobotę (21 lipca).  KRŁukasz Janic po zwycięstwie w II etapie 

jest liderem całego cyklu choszczeń-
skiej imprezy

Jan Zugaj - z prawej - zajął 3. miejsce w swojej kategorii oraz 5. miejsce w Open. Po 
dwóch etapach plasuje się na podium całego cyklu

Środa Torowa

Chrabąszcze  
w formie
W środę (6 czerwca), na szczecińskim torze kolarskim wy-
startowała kolejna edycja cyklicznych zawodów „Środa To-
rowa”. Tradycyjnie do rywalizacji przystąpili podopieczni 
Ryszarda Posackiego z LKKS Chrabąszczy Nowogard. Nasi 
kolarze spisali się na medal, szczególnie w kategorii Młodzik. 

Naszą relację rozpoczynamy 
od najmłodszej grupy. W ka-
tegorii Żak wystartowała Ali-
cja Fecak. Kolarka z Nowogar-
du walczyła w dwóch konku-
rencjach. Najpierw zaprezento-
wała się w wyścigu na 400 me-
trów. Uzyskała czas 42,47 i zaję-
ła w tym biegu 6. miejsce. Drugą 
konkurencją był wyścig scratch. 
W tej rozgrywce Alicja Fecak 
wywalczyła 3 punkty, zajmu-
jąc 8. miejsce. Po pierwszej se-
rii kolarka z Nowogardu z licz-
bą 8 punktów plasuje się na 6. 
pozycji. Na torze w Szczecinie 
szaleli nowogardzcy Młodzicy 
– Hubert Grygowski i Norbert 
Strojny. W wyścigu na 200 me-
trów ze startu lotnego najszyb-
szy był Hubert Grygowski, któ-
ry uzyskał czas 12,56. Norbert 
Strojny z czasem 13,29 wywal-
czył 2. miejsce. W wyścigu eli-
minacyjnym ponownie najlep-
szy był Hubert Grygowski, który 
do swojego dorobku dopisał ko-
lejne 10 punktów. Norbert Stroj-
ny uzyskał 6 punktów i zajął 5. 
pozycję. Na koniec został roze-
grany wyścig scratch, w którym 
Hubert Grygowski zajął 2. miej-
sce, a Norbert Strojny wywal-
czył 4. pozycję. W sumie Hu-
bert Grygowski zdobył 29 punk-
tów i po pierwszej serii jest lide-
rem pośród Młodzików. Nor-
bert Strojny z liczbą 22 punktów 
plasuje się na 3. pozycji. Dodaj-
my, że pośród Młodzików wy-
startowało 11 kolarzy. Na ko-
niec pozostaje kategoria Junior 
Młodszy, a w niej trzech kola-

rzy z Nowogardu. W wyścigu na 
200 metrów ze startu lotnego z 
czasem 12,41 najwyżej sklasy-
fikowany został Robert Krause, 
który zajął 4. miejsce. Jacek Fe-
cak i Kamil Majcher zajęli odpo-
wiednio 6. i 7. miejsce. W wy-
ścigu duńskim najlepiej spisał 
się Kamil Majcher, który wywal-
czył 5 punktów, za 6. miejsce. Na 
8. miejscu sklasyfikowany został 
Robert Krause, a Jacek Fecak za-
jął sąsiednią 9. pozycję. Na ko-
niec pozostał wyścig punktowy, 
w którym Robert Krause wy-
walczył 4. miejsce, z kolei Jacek 
Fecak ukończył swój start na 6. 
pozycji, a Kamil Majcher na 8. 
miejscu. Po pierwszej serii Ro-
bert Krause zajmuje 5. miejsce 
z 17 punktami, Jacek Fecak pla-
suje się na 7. pozycji z liczbą 11 
punktów, a Kamil Majcher na 8. 
miejscu także z 11 punktami. W 
kategorii Junior Młodszy starto-
wało 13 kolarzy.  KR

Powróciła rywalizacja na torze kolar-
skim w Szczecinie. Wierzymy, że Chra-
bąszcze odegrają w niej główną rolę

Hubert Grygowski i Norbert Strojny na podium pierwszej serii Środy Torowej
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reklaMa

Dzięki nowym oknom SYNEGO Twój dom 
stanie się oazą ciepła, ciszy i bezpieczeństwa. 
W porównaniu z obecnym standardem okien, 
SYNEGO zapewnia do 50% lepszą izolację cieplną*. 
Dzięki temu znacznie zmniejszysz rachunki 
za ogrzewanie i poznasz nowy 
komfort mieszkania.

Nowe logo - nowy profil 
nowy komfort Twojego mieszkania

Zadzwoń lub przyjdź 
do siedziby naszej firmy 

a my przygotujemy 
dla Ciebie najlepszą ofertę.

dzień dziecka i festyn w Niezapominajce

Upominki dla każdego dziecka
Jak co roku Przedszkole nr 1 im. Niezapominajka hucznie uczciło Dzień Dziecka oraz fe-
styn rodzinny, który odbył się 28.06.2018.

Przedszkolaki długo czekały 
na jego nadejście. Program Dnia 
Dziecka przewidział niesamowi-
te atrakcje dla dzieci, podczas któ-
rych integrowały się wszystkie 
grupy. Przedszkolaki miały możli-
wość sprawdzić swoje sprawności 
i umiejętności w różnych konku-
rencjach i zabawach tanecznych 
zorganizowanych przez nauczy-
cielki. W tym szczególnym dniu 
nie zabrakło również upominków 
dla każdego dziecka. Kontynuacją 
uroczystości był festyn rodzinny, 
na którym dzieci miały możliwość 
spędzenia czasu z rodzicami. Ser-
decznie dziękujemy sponsorom.

Inf. własna, opr. MR

„Jak nie czytam jak czytam”

Z książką w szkole  
w Orzechowie
Jak podkreślają eksperci, jedyna nadzieja na wzrost wskaź-
ników czytelnictwa leży w dorastającym pokoleniu.

Kto w młodości nie odnaj-
dzie radości z czytania, bardzo 
rzadko staje się aktywnym czy-
telnikiem w dorosłym życiu. Je-
żeli 62% dorosłych Polaków nie 
czyta książek, trudno oczeki-
wać, że wszyscy uczniowie wy-
niosą nawyk czytania z domu. 
Przewodnia rola w aktywiza-
cji czytelnictwa spoczywa więc 

na bibliotekach i szkołach, któ-
re „wychowują czytelnika”. Z tą 
myślą powstała akcja o nazwie 
JAK NIE CZYTAM JAK CZY-
TAM , której symbolem  jest 
budowanie pozytywnego wize-
runku książki oraz bicie rekor-
du liczby uczniów czytających 
w jednym momencie. Rekord 
ma uświadamiać spektakular-

ną skalę akcji mediom i osobom 
z zewnątrz oraz stanowić moty-
wację dla uczniów. W akcji tej 
chętnie wzięli udział uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Orzecho-
wie. Każdy z nich przez 10 mi-
nut czytał dowolnie wybraną 
książkę.  

Inf. własna, opr. MR
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Firma AGRO TRANS Spółka z o.o. 
z siedzibą w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów ciężarowych 
(prawo jazdy kategoria C+E)

tel. 91 39 27 322, kom. 502 671 607, 502 671 609

Wykręcanie urwanych 
świec żarowych

• naprawy • oleje CASTROL
• akumulatory Bosch, Varta

 bieżące
• serwis klimatyzacji
• przeglądy okresowe
• serwis opon
• diagnostyka komputerowa
• wymiana rozrządu

Ponad 10-letnie doświadczenie w pracy  
na stanowisku mechanik w serwisie TOYOTY

Sąpolnica 25 
72-200 Nowogard 

tel. 608 690 831

Zapewniamy atrakcyjne ceny

przeglądy okresowe w TOYOTACH i nie tylko

Usługi
remontowo-Budowlane

Ceny do negocjacji
784 612 587

Firma  w Maszewie 

ZATRUDNI
 

Głównego Księgowego /
Główną Księgową

Tel. 603 129 069 

Miejsce pracy: Maszewo
WYMAGANIA:
• Prowadzenie ksiąg rachunkowych (handlowych) zgodnie 
   z przepisami rachunkowymi i podatkowymi
• Sporządzanie deklaracji podatkowych VAT, CIT oraz ZUS i GUS
• Sporządzanie uproszczonych i rocznych sprawozdań finansowych (Bilans, RZiS)
• Przygotowywanie sprawozdań finansowych i raportów na potrzeby zarządu 
   oraz instytucji zewnętrznych
• Reprezentację firmy przed organami kontroli 
   i instytucjami finansowymi (GUS, US, ZUS)
• Min. 2 letnie doświadczenie na stanowisku Głównego Księgowego
• Obsługa w zakresie kadr/płac
• Sumienność w wykonywaniu obowiązków
OFERUJEMY:
• atrakcyjne wynagrodzenie wypłacane w terminie
• zapewniamy stabilną pracę w miłym zespole
Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesyłanie aplikacji zawierających CV 
wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Informujemy, iż nadesłanych 
ofert nie zwracamy.  Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie 
z wybranymi kandydatami.

do wynajęcia lokal  
przy Biedronce  

na ul. Boh Warszawy 
nad „drutexem”. 
602 733 893

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Cisy” 
ul. Ks.J.Poniatowskiego 7a • 72-200 Nowogard

„ogłasza pisemny nieograniczony przetarg 
ofertowy na wykonanie przebudowy 

wiatrołapów:
budynku przy ul. 15 lutego 11, w Nowogardzie
Termin realizacji robót: do 31.08.2018r.
Szczegółowe informacje zawarte są w specyfikacji istotnych wa-

runków zamówienia dostępnej w biurze Spółdzielni.
Pisemne oferty zawierające : dane oferenta, oferowane składni-

ki cenotwórcze, oświadczenie że oferent zapoznał się z warunka-
mi przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń, należy składać w Biurze 
Spółdzielni w terminie do dnia 19-06-2018r. do godz. 12.30

Komisyjne otwarcie kopert nastąpi w dniu  19-06-2018r.  
o godz. 13.00 

Zamawiający zastrzega sobie prawo:
- prowadzenie dodatkowych negocjacji
- odwołanie przetargu bez podania przyczyn
- swobodnego wyboru oferenta
Bliższych informacji o przetargu można uzyskać w biurze Spół-

dzielni w godz. 8.00-15.00 lub telefonicznie pod  nr 91 39 25 261.

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Cisy” 
ul. Ks.J.Poniatowskiego 7a • 72-200 Nowogard

ogłasza pisemny nieograniczony  
przetarg ofertowy na przebudowę  

drogi wewnętrznej iii etap:
na osiedlu przy ul. 3 Maja 31a-h w Nowogardzie
Termin realizacji robót: do 30.10.2018r.
Szczegółowe informacje zawarte są w specyfikacji istotnych wa-

runków zamówienia dostępnej w biurze Spółdzielni.
Pisemne oferty zawierające : dane oferenta, oferowane składni-

ki cenotwórcze, oświadczenie że oferent zapoznał się z warunka-
mi przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń, należy składać w Biurze 
Spółdzielni w terminie do dnia 19-06-2018r. do godz. 11.30

Komisyjne otwarcie kopert nastąpi w dniu  19-06-2018r.  
o godz. 12.00 

Zamawiający zastrzega sobie prawo:
- prowadzenie dodatkowych negocjacji
- odwołanie przetargu bez podania przyczyn
- swobodnego wyboru oferenta
Bliższych informacji o przetargu można uzyskać w biurze Spół-

dzielni w godz. 8.00-15.00 lub telefonicznie pod  nr 91 39 25 261.
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WYDRUKI
WIELKOFORMATOWE

e-mail: gra�k@domjudy.pl

NA
JT
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z projektem 

z dostarczeniem

tel. 91 577 2007

Poszukuje osób 
do pracy przy  

produkcji okien, 
Firma Joga. 

695 100 700 

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

Atrakcyjna praca 
dla opiekunek w Niemczech. 
Premie letnie. Nawet 1400 EUR + 200 EUR 

premii na rękę. 

Tel. 91 506 55 55

KUPIĘ DREWNO
tartaczne

świerk, sosna, brzoza, topola

tel. 697 174 369

Sprzedam 
działkę 23 ar
pod warsztat lub inną 

działalność gospodarczą. 
Tel. 695 100 700 

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

Wykonujemy tanio
Banery  
Laminowanie   
Wycinane naklejki 
Wydruki kolorowe

Kompleksowe usługi:  
      Introligatorskie 
          Poligra�czne  
Nowogard  •  ul. Boh. Warszawy 7A

 tel. 91 392 21 65,  91 577 2007



15-18.06.2018 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

15

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

ZaTrUdNię 
STolarZa

503 084 687

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

pn., wt. - 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

ENDOKRYNOLOGICZNY
Lek. med. Adriana Dubińska-Walczak

specjalista chorób wewnętrznych
- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

CHORÓB CUKRZYCY I NADCIŚNIENIA
Lek. Ewa Zdawska

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista diabetolog 

GABINETY MEDYCZNE

Upadłość konsumencka
Masz długi, których nie możesz spłacić, nie 
prowadzisz działalności, nie masz majątku. 

Pomogę zgłosić upadłość. 
Konsultacje darmowe
Tel. 669 681 080, 

www.szczecin-syndyk.pl 
restrukturyzacjakonsumenta@gmail.com 

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony Badania wody i ścieków - tel. 91 392 74 75

Wywóz nieczystości ciekłych - 91 392 36 77

Roboty inżynieryjno-budowlane oraz

warsztat naprawy pomp - 91 392 36 77

Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków - 91 392 07 11

Czyszczenie kanalizacji 
i odwadniania osadów ściekowych 

- 91 392 36 77
POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE - 994

                           Przedsiębiorstwo 
Usług Wodnych i Sanitarnych sp. z o.o.
ul. 3 Maja 14/2, 72-200 Nowogard

tel. 91 392 07 11, 91 392 07 17

Tel. 517 175 599

Pracuj z                       
jako Opiekunka Seniorów w Niemczech 

i zarób nawet 12 tysięcy w dwa miesiące. 
Bezpłatne kursy języka niemieckiego i gwarantowane zatrudnienie. 

 

WYMAGANIA:
- aktualne prawo jazdy kategorii C+E
- świadectwo kwali�kacji zawodowej
- aktualne orzeczenie psychologiczne
- cyfrowa karty kierowcy
 OFERUJEMY:
- atrakcyjne wynagrodzenie wypłacane w terminie
- nowoczesne auta marki DAF, MERCEDES, MAN.
- praca w systemie tygodniowym  
- ubezpieczenie grupowe

POSZUKUJE 
KIEROWCÓW  

KAT. C+E

TELEFON: +48 603 129 069,  785 900 833 
Jedności Narodowej 23A, 72-130 Maszewo

Firma  w Maszewie 

ZATRUDNI
 

Specjalista 
ds. logistyki / Spedytor / Logistyk

Tel. 603 129 069 

Opis stanowiska :
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna 
za kompleksową organizację pracy taboru transportowego.
Zakres obowiązków :
• planowanie i organizowanie transportu oraz prowadzenie 
  związanej z nim dokumentacji
• monitoring i nadzór nad realizowanymi zleceniami
• rozwój bazy klientów i przewoźników
Oczekiwania :
• wykształcenie kierunkowe, preferowane wyższe (atutem będzie 
  wykształcenie związane z transportem, logistyką etc.),
• doświadczenie w transporcie krajowym i/lub międzynarodowym,
• znajomość języka niemieckiego umożliwiająca swobodną komunikację, 
  będzie dodatkowym atutem,
• komunikatywność i zdolności interpersonalne,
• odporność na stres, odpowiedzialność za powierzone i wykonywane zadania,
• bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (szczególnie Excel),
• Prawo jazdy kat. B.
Oferujemy :
• pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się firmie,
• atrakcyjne wynagrodzenie,
Rodzaj pracy: Pełny etat
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• kupię mieszkanie 2-pokojowe na ul. 
Bema. 501 307 666.

• Sprzedam tanio działkę budowlaną 
w kościuszkach 1202 m2. Przy działce 
prąd, woda, kanalizacja, dojazd utwar-
dzony w pobliżu jeziora. 575 345 659 

•	 Do wynajęcia lokal handlowy ok. 40m2 
ul. Kościuszki 2g Nowogard. 693 850 197

•	 Sprzedam działki budowlane w pełni 
uzbrojone. Już z planem zagospodaro-
wania przestrzennego. Oszczędzasz czas 
i pieniądze! 693 850 197 Najlepsze ceny 
w Nowogardzie, Osiedle Słoneczne. 

• do wynajęcia pomieszczenie na biu-
ro 28 m2, Nowogard. Ul. 700 lecia 17b. 
Tel. 501 549 818

• Sprzedam działki budowlane w kar-
sku przy drodze. 691 664 658

•	 Do wynajęcia lokal pod działalność go-
spodarczą. 609 24 58 16 

•	 Sprzedam mieszkanie 3 pokoje 87m2, 12 
km od Nowogardu.Tel. 665 160 365

•	 Do wynajęcia warsztat samochodowy z 
wyposażeniem. Tel. 508 070 311

• Wolne pokoje do wynajęcia dla pra-
cowników na dłuższy okres. 500 827 
783

•	 Sprzedam działkę budowlaną w Nowo-
gardzie, 16 arów, cena 39000 zł do nego-
cjacji, tel. 570 935 935

•	 Do wynajęcia kawalerka w Olchowie 500 
zł+prąd+kaucja. 884 000 435

•	 sprzedam pawilon handlowy, tel. 500 
698 558

•	 Sprzedam lub wynajmę sklep w Dąbro-
wie z możliwością przerobienia na miesz-
kanie. 509 615 300, 502 649 104 

•	 Sprzedam garaż na 15 lutego. 605 281 
226 

•	 Sprzedam działkę ogrodową przy ul. 
Zamkowej. Tel. 530 118 199

•	 Do wynajęcia mieszkanie w Szczecinie 
dla studentek dobra lokalizacja. Tel. 606 
115 410

•	 Poszukuje kawalerki do kupna. Tel. 795 
820 210 

•	 Sprzedam nowy dom z poddaszem użyt-
kowym, stan surowy otwarty. Pow. dział-
ki 1600m2. Woda +prąd na działce. Tel. 
503 661 094

•	 Do wynajęcia miejsca noclegowe dla pra-
cowników. Tel. 609 24 58 16 

•	 Nowogard, Asnyka działki pod zabudo-
wę. 501 307 666

•	 15 km od Stargardu działki pod zabudo-
wę. 660 206 833

•	 Sprzedam działkę ogrodową przy Armii 
Krajowej, altanka do remontu. 665 541 
960 

•	 Szukam garażu do wynajęcia na Bema 
lub okolice. 665 541 960 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupokojowe. 
721 145 910 

•	 Sprzedam dom w Nowogardzie 127m2 
+ garaż +budynek gospodarczy+ ogród, 
powierzchnia działki 1001 m2. Tel. 504 
946 190, 507 831 353 

•	 Do wynajęcia kawalerka w Olchowie 500 
zł + prąd + kaucja. 782 254 902 

• Sprzedam lub wynajmę kawalerkę. 
606 115 410

• do wynajęcia garaż, ul. 700lecia. 606 
115 410 

•	 Do wynajęcia pokój dla kobiety. 787 475 
514

•	 Sprzedam działkę ogrodową – domek, 
prąd, wc. 663 322 601 

•	 Do wynajęcia mieszkanie 85m2 w Kar-
sku. 609 24 58 16 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupokojowe, 
46m2, Nowogard 15 lutego, IV piętro. 
Cena: 150 tys. Tel. 692 423 576 Do wyna-
jęcia lokal handlowy w centrum Nowo-
gardu pow. ok. 80m2. Tel. 665 08 44 88 

MoTorYZaCJa
•	 Ford Galaxy 96r. Automat Poj. 2.8 benzy-

na Uszkodzona skrzynia biegów Sprze-
dam za 2 500 złotych Tel. Kon. 694 979 
007

•	 Sprzedam motocykl Kawasaki „Nynya” 
750. Cena 5000 zł. 503 416 697 

•	 Sprzedam Mercedes S classe W220, 1999 
r,. przeb. 330.000 km, LPG, kolor grafit 
met., wersja Long, tel. 502 385 935

•	 Stare pojazdy kupię. 600 182 682 

•	 Sprzedam samochód Mitsubishi L 200 
1999 rok prod., cena do uzgodnienia. 665 
544 518 

•	 Sprzedam Passat CC, benzyna 1984 cm3, 
210 km rok prod. 2011 przebieg : 118 tys. 
Kontakt: 602 45 45 41 Cena: 48 000 zł. 

•	 Sprzedam samochód Ford Galaxy, 2001 
rocznik, disel, 7 osobowy, stan idealny. 
Cena do uzgodnienia. 696 034 836

• SkUP aut, motocykli, przyczep. Tel. 
736 777 245 

rolNiCTWo
• koszenie, mulczowanie, belowanie – 

słoma. 608 01 3995

• orka, talerzówka ciężka siew agrega-
tem. Tel. 608 01 39 95 

•	 Rzepak jary, zboża sprzedam. Tel. 502 853  
573 

•	 Grykę sprzedam i mieszalnik 1 tona. 603 
467 609 

•	 Sprzedam  20 kulek słomy suchej. 606 
576 417 

• SPrZedaŻ JaJ kUrZYCH – WieJSkie. 
502 119 960

•	 Sprzedam ziemniaki jadalne i sadzenia-
ki, pszenice i pszenżyto zimowe. 91 39 
18 307

•	 Sprzedam prosiaki. 781 900 122

•	  Sprzedam pompe spalinową wraz z wę-
żami, straszak na dziki i szpaki, dmucha-
wę do zboża. 781 785 748, 603 363 207 

•	 Sprzedam słomę. Tel.668 316 103 

•	 Sprzedam siano w kostkach. 782 036 086 

•	 Sprzedam prese kostkującą Z 224. Cena 
do uzgodnienia. Tel. 509 389 636 

•	 Sprzedam bydło mieszane. 781 744 340 

•	 Sprzedam – kombajn volvo s830, 3 m z 
sieczkarnią, siewnik stegstet 3m, przy-
czepe wywrotkę 4t. , 12 ha ziemi ornej. 
Tel. 608 791 487 

•	 7 ha ziemi sprzedam, Żabówko. 663 565 
516 

•	 Sprzedam pompe spalinową wraz z wę-
żami, straszak na dziki i szpaki, dmucha-
wę do zboża. 781 785 748, 603 363 207

•	 Sprzedam jęczmień i pszenżyto. 91 39 
18 307

 USŁUGi
•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWANÓW, WY-

KŁADZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ SAMO-
CHODOWEJ/ SKÓRZANEJ MATERIAŁO-
WEJ / POŚCIELI WEŁNIANEJ / LANOLINĄ/
SPRZĄTANIE: CZYSZCZENIE FUG.TEL.604 
373 143 , 794 229 083.

• Pranie dywanów i tapicerki sprzątanie 
również z użyciem pary, roMTeX. 668 
151 516

• elektryk z uprawnieniami e+d. Tel. 607 
289 419 

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wyko-
na “złota rączka”. 91 39 22 783, 784 79 
22 70

• FirMa USŁUGoWa „Zielona”. Wyna-
jem sal na konferencje, zebrania, szko-
lenia. 91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią działal-
nością przyjmie zlecenie na budowę do-
mów od podstaw, przekładek dachów, 
docieplenia, układanie kostki, różne ro-
dzaje. Tel. 607 137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy za 
gotówkę na raty laptopy tablety telefony. 
Skupujemy laptopy telefony. Adres No-
wogard 700Lecia 15 I piętro nad apteką 
tel 91-577-53-73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlo-
powe: Niemcy, Holandia, Austria, Anglia, 
Belgia, Norwegia. Tel. 71 385 20 18, 601 
759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróżnienie 
mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 343 
638 

•	 AGENCJA REKLAMOWA VIZART, oprawia-
nie prac w 2 minuty, bindowanie, wydru-
ki, ksero, laminowanie, Nowogard ul. 700 
lecia 15 (nad sklepem zielarskim)Tel. 605 
522 340 

•	 Przepisywanie prac (licencjackich, magi-
sterskich i innych), dokumentów, CV, li-
stów motywacyjnych, Szybko, solidnie. 
Agencja reklamowa Vizart  Nowogard ul. 
700 lecia 15 (nad sklepem zielarskim)Tel. 
605 522 340.

• regulacja, naprawa, konserwacja 
okien i drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 
668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 988 735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, układanie 
kostki granitowej, polbruku. 726 403 937

• Naprawa aGd Nowogard. 698 352 406

•	 Wypełniam dokumenty do ZUS na eme-
ryturę, rentę, kapitał początkowy. 507 
872 391

•	 Przyjmę psy na strzyżenie. Skończyłam 
kurs groomerski. 794 902 108 

•	 Malowanie, szpachlowanie, panele. 788 
566 432 

• Usługi remontowo-budowlane wyko-
nam. 608 364 330 

•	 TRANSPORT. 600 182 682 

•	 DACHY, ALTANY, TARASY. TEL. 660 879 
108 

• Magistral usługi remontowo-wykoń-
czeniowe. Tel. 791 351 997 

PraCa
•	 aktivmed24.pl opiekunki Senio-

rów Niemcy. Premie wakacyjne, 
530555015

•	 aMBerCare24 opiekunki do Niemiec, 
wymagany j. niemiecki komunikatyw-
ny, zarobki netto do 1500 euro/mies., 
wyjazdy od zaraz, sprawdzone oferty, 
legalnie 737 451 825, 737 886 919, 737 
489 914

•	 Potrzebny budowlaniec-stolarz do po-
stawienia kilku elementów architektury 
ogrodowej. 502 103 432

•	 Zatrudnię kierowcę do rozworzenia po-
siłków. 507 951 313

•	 Zatrudnię ekspedientkę do sklepu Lewia-
tan na ul. Boh. Warszawy. Tel 502 239 619 

•	 Poszukuje osoby do pracy w biurze do 
obsługi klienta. Wymagana: komunika-
tywność, umiejętność obsługi kompute-
ra. Oferuje atrakcyjne warunki wynagro-
dzenia. Tel. 510 100 263 

•	 Nowogardzki Dom Kultury zatrudni akor-
deonistę. 605 576 908 

•	 Zatrudnię w Norwegii do zbioru malin, 
697 067 590 

•	 Przyjmę emeryta lub rencistę na 1/2 eta-
tu do lekkich prac ślusarskich z umiejęt-
nością spawania migomatem. Dogodne 
wynagrodzenie. 721 668 245 

•	 Zatrudnię murarzy. 697 067 590 

• Hotel restauracja Willa Zbyszko za-
trudni pracowników na stanowisko 
kucharz/kucharka, barman/barman-
ka/kelnerka. Tel. 600 045 151 

•	 Zatrudnię pracownika na budowę. 785 
931 513 

•	 PSF Polish Springs Factory zakład w Gol-
czewie zatrudni pracowników fizycznych 
na stanowiskach: operator walcarski au-
tomatycznej, pracownik do wykonywa-
nia strzemion, montażystę. Oferujemy 
stabilne zatrudnienie. Kontakt: Tel. 91 88 
69 111, e-mail: fabryka@psfactory.pl 

•	 Przyjmę do pracy lub na staż w sklepie 
spożywczo-przemysłowym. 887 15 12 74 

•	 Przyjmę do pracy w Zakładzie Kamieniar-
skim w Korytowie. 607 690 741 

•	 Praca w Niemciech na umowę. Wymaga-
ne prawo jazdy kat. B. 539 523 531 

•	 Zatrudnię śluzarza-spawacza umowa o 
pracę. 503 032 234 

•	 Szukam murarza który wybuduje dobu-
dówkę do altanki. Tel. 665 541 960 

•	 Murarz potrzebny do drobnych prac bu-
dowlanych. Tel. 660 206 833 

•	 Solidny fachowiec potrzebny do poło-
żenia ok. 100 m2 płytek na podłogę. Tel. 
660 206 833 

•	 Poszukuje osoby do koszenia trawy wo-
kół domu. Tel. 792 318 570

• opiekunkę do osoby starszej. 695 788 
100, 512 427 899

•	 Przyjmę do pracy pomocnik murarza. Tel. 
501 549 756

•	 Zatrudnię dekarzy, cieśli, murarzy, zbro-
jarzy. Możliwe zarobki do 18 zł/h netto. 
Tel. 697 067 590, 600 400 363

•	  Poszukuje pracy dorywczej emerytka. 
Tel. 608 658 184

• Zatrudnię dekarza – legalnie oraz po-
mocnika dekarza. 785 931 513

•	 Zatrudnię na stanowisko sprzedawcy, 
wymagana książeczka zdrowia. Tel. 665 
08 44 88 

•	 Zatrudnię technologa do zakładu obrób-
ki metalu. Wymagana znajomość rysun-
ku technicznego, oprogramowania CAD, 
zasady działania maszyn CNC.  Goleniów, 
tel.914189322

 iNNe  
•	 Sprzedam drewno suche tanio. 691 848 

026

• drewno, bukowe, dębowe, pocięte, 
porąbane. Tel. 603 353 789 

• Sprzedam drewno opałowe. 667 788 
820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 kg. 790 
285 382

•	 Sprzedam dywan, kolor brązowy jedno-
lity, wymiar 3,5*2,15 m, cena do uzgod-
nienia, tel. 605 522 340

• Przyjmę telewizor i radio. 782 400 001 

•	 Kupię zbiornik na wodę z wężownicą do 
podłączenia do kuchenki. Tel. 660 206 
833

•	 Karp kroczek sprzedam. 91 39 182 97 

•	 Sprzedam krajzegę na paski klinowe ta-
nio. Tel. 781 864 872  

• Szkółka w karsku poleca drzewa 
owcowe w pojemnikach 3-4 letnie owo-
cujące już od 20 zł/szt. oraz tuje szma-
ragd wys. 70-80cm. po 10 zł za sztukę. 
Tel. 606 106 142

•	 Przyjmę czystą ziemię z wykopów. 501 
307 666

•	 Sprzedam atlas do ćwiczeń DWS 4, mało 
używany, cena do uzgodnienia, tel. 605 
522 340

• Sprzedam narożnik. 783 484 836 

•	 Sprzedam stół + 6 krzeseł łóżko z mate-
racem, schody okrągłe. 606 276 773 

• SPrZedaM SPrZęT oGÓlNoBUdoW-
laNY MaŁo UŻYWaNY i NieUŻYWa-
NY do roBÓT WYkoŃCZeNioWYCH. 
792 77 06 30 Po 17STeJ

•	  Oddam łożeczko z materacykiem, 781 
142 773 

•	 Owczarek niemiecki 1 rok, duży, czujny 
z rodowodem oraz szczęnięta. 519 307 
288

•	 Oddam malutkiego kundelka. 693 250 
093

•	 Sprzedam pręt zbrojeniowy fi 10, 12 m 
długi. 603 598 134 

•	 Sprzedam łóżko młodzieżowe z szufla-
dami, półkami, z materacem - kolor sza-
ro biały wymiary: dł. 223 cm*95 cm*110 
cm, biurko do kompletu, tel. 605 522 
340

•	 Sprzedam odkurzacz piorący ZELMER 
WODNIK QUATTRO 616.6, elementy pio-
rące nieużywane nowe, cena do uzgod-
nienia, tel. 605 522 340

•	 Sprzedam wykładzinę - dywan, brązo-
wy, wymiar 3,5*2,15 m, cena do uzgod-
nienia,

•	 tel. 605 522 340

•	 Sprzedam materac kokosowy na łóżko 
ze stelażu,  na wymiar 180*200*24cm, 
używany, tel. 605 522 340

•	 Sprzedam sofę skórzaną ciemny brąz 
(nieuszkodzoną), drewno lite, stan bdb, 
rozkładaną, tel. 605 522 340

•	 Sprzedam atlas do ćwiczeń, DWS, mało 
używany, czterostanowiskowy,  tel. 605 
522 340

•	 Oddam umywalkę z baterią. 517 064 505

•	 Owczarek niemiecki 1 rok, czujny z ro-
dowodem, oraz szczenięta owczarki. 
519 307 288 

TEL. 517 508 374
Na sprzedaż 2 pokoje 

w centrum Nowogardu 164 000 zł

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:

kontakt: 785 601 002

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy
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iNForMaTor lokalNY - NoWoGardroZkŁad JaZdY PkP
Telefony alarmowe
Policja  - 997, 112
Komisariat Policji Nowogard - 91 57 92 316
Straż pożarna  - 998
Posterunek PSP Nowogard - 91 39 20 118
Pogotowie ratunkowe - 999
Stacja Pogotowia Ratunkowego 
w Nowogardzie - 91 43 26 103
Pogotowie gazowe  - 992
Pogotowie energetyczne - 991
Pogotowie wodn.-kanal. (PUWiS) 
 - 91 392 07 11; 994

dyżur nocny
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna   
 - 91 39 78 430; 
 609 361 999; 
 665 283 928

Przychodnie - poradnie
Szpital - centrala - 91 392 13 56
Praxis - SZOZ - 91 392 07 87
Praxis - Centrum 
okulistyczno-optyczne - 91 39 27 272
POZ Przychodnia przyszpitalna  
 - 91 392 18 00; 
 91 392 18 06
Medyk - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - M. Drobińska - 91 392 59 43
NZOZ “Sanus” - 91 392 69 60
NZOZ “Pro-med” - 91 392 67 40
NZOZ “Leks” - 91 392 25 25
NZOZ “Baby-med”  - 91 392 60 13
Mardent - gabinety lekarskie  
 - 91 392 26 33
Revital - Ośrodek Rehabilitacji 
i Odnowy Biologicznej - 91 392 14 67; 
 609 456 577
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne 
 - 91 392 09 26
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
dzieci, młodzieży i ich rodzin 
 - 91 392 07 43
Warsztaty terapii zajęciowej - 91 392 52 82
Zakład domowej opieki długoterminowej - 
91 39 26 531; 
 509 142 650
Stomatologia
Praxis - Centrum stomatologiczne  
 - 91 392 69 99
Pracownia protetyki stomatologicznej - 
Danuta Drapikowska 91 392 68 70
Protetyka stomatologiczna 
- Elżbieta Wysocka 
i Kazimierz Trojanowski - 91 392 61 07
“Nowo-dental” B. Szulejko  
 - 91 392 14 67
“Dental - med”  - 91 392 20 98
 504 069 800
Lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz  
 - 91 392 50 03; 
 603 705 630
Lek. Stom. Andrzej Rynkiewicz
pogotowie stomatologiczne - 607 771 777
lek. Stom. D. Wałęga - Bąk - 604 441 609
lek. stom. A Mogilnicka - 506 606 955
lek. stom. E. Rosa - 532 512 703
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 601 736 804

Urzędy
Urząd Miejski  
 - 91 392 62 00
Biuro Obsługi Interesanta w UM  
 - 91 392 62 14
Biuro Rady w UM - 91 392 62 10

Urząd Stanu Cywilnego - 91 392 62 30
Wydział Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środow. 
 - 91 392 62 43
Wydział spraw społecznych i obywatelskich
Meldunki - 91 392 62 13
Dowody osobiste - 91 392 62 15
Zarządzanie kryzysowe - 91 392 62 34
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
Geodezji i Rolnictwa - 91 392 62 26
Wydział Rozwoju Lokalnego, 
Funduszu, Kultury i Sportu - 91 392 62 93
Wydział Inwestycji i Remontów  
 - 91 392 62 41
Biuro Podatków i Opłat - 91 392 62 17
Referat Edukacji - 91 392 54 64
Zarząd Budynków Komunalnych  
 - 91 392 62 67
Powiatowy Urząd Pracy f/Nowogard 
 - 91 392 13 76
 91 392 18 13
Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii - 91 392 11 18
w nagłych wypadkach - 609 740 647

Wydział komunikacji
Rejestracja pojazdów - 91 579 27 02
Prawo jazdy - 91 579 27 03
Fax - 91 392 18 52

oPS - ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik - Dorota Maślana - 91 392 62 48
Świadczenia rodzinne
- A. Lalik  - 91 392 62 68
Dział usług opiekuńczych 
- B. Ziółkowska - 91 392 02 00

Poczta
ul. 3 Maja - 91 392 13 00
 91 392 11 83
ul. Warszawska - 91 392 08 34

Nadleśnictwo Nowogard - 91 392 06 40
Zakład karny Nowogard - 91 432 66 00

Gabinety weterynaryjne
Danuta Czerwińska
ul. J. Wybickiego 2 - 91 392 37 86
Animal-Vet
ul. Zielona - 666 135 133
Janusz Soroka
ul. L. Okulickiego 6  - 570 656 616
Zdzisław Truszyński
ul. T. Kościuszki 21 - 91 392 18 01
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 38 - 91 392 08 14
Szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1 - 91 392 6 2 70
Szkoła Podstawowa nr 2 - 91 392 6 2 74
Szkoła Podstawowa nr 3 - 91 392 6 2 91
Szkoła Podstawowa nr 4 - 91 392 3 0 28
SP w Długołęce - 91 391 04 92
SP w Orzechowie - 91 391 09 94
SP w Strzelewie - 91 391 02 24
SP w Żabowie - 91 391 06 94
SP w Błotnie - 91 391 01 90
SP w Wierzbięcinie - 91 291 07 95
I Liceum Ogólnokształcące - 91 392 02 13
Liceum Ogólnokształcące nr II - 91 392 51 07
ZSP im. Stanisława Staszica - 91 392 11 62
Prywatne Publiczne Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych; 
Niepubliczna Szkoła Policealna  
 - 91 392 66 91
Prywatne Liceum Ogólnokształcące
 Zaoczne Centrum Edukacji Zdroje  
 - 91 392 54 94

Prywatne Policealne Studium Zawodowe  
 - 91 392 21 81
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  
 - 91 392 01 08

Przedszkola i żłobki
Przedszkole nr 1
ul. Żeromskiego - 91 392 62 86
Przedszkole nr 3
ul. J. Poniatowskiego - 91 392 62 88
Przedszkole nr 4
ul. T. Kościuszki - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole
ul. Zielona - 91 392 66 91; 
 505 388 292
Artystyczne Przedszkole 
Kraina Fantazjiul. Gen. J. Bema - 660 797 838
“Promyczek” Specjalistyczny 
punkt przedszkolny, 
ul. Boh. Warszawy - 609 931 469
Niepubliczny Żłobek "Maluszkowo”
ul. ks. Racibora - 534 015 943
Niepubliczny “Malinowy Żłobek”
ul. Boh. Warszawy - 604 873 917

kultura
Miejska Biblioteka Publiczna  
Dyrektor - 91 392 62 60
Czyt. dla dorosłych - 91 392 62 61
Nowogardzki Dom Kultury  
Sekretariat - 91 392 62 83
Biuro kina/ dział imprez i promocji 
 - 91 392 57 79
Kasa - 91 392 62 62

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP - 91 392 63 70; 
 506 08 13 28
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego   
 - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej  
 - 91 392 15 92

Usługi pogrzebowe 
J. Furmańczyk, Zakład Pogrzebowy  
 - 91 392 17 67
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  
 - 692 354 065
MEMORIS Grzegorz Śmigiel - 693 230 190

apteki
Centrum Zdrowia
ul. 700-lecia - 91 576 21 39
Majowa
ul. 3 Maja - 91 307 07 08
Cefarm
ul. Plac Wolności - 91 392 02 03
Cardia
ul. 700 - lecia - 91 392 13 30
Niebieska
ul. 15 Lutego - 91 432 61 77
Asa
ul. Warszawska - 91 392 04 94
Niebieska 2
ul. Kościuszki - 91 579 08 30
Nowa Farmacja
ul. Bohaterów Warszawy - 91 573 04 37

Taksówki - 91 392 02 60

Pomoc drogowa
Grzegorz Irzymski - 91 392 24 02
 601 893 944
Andrzej Słomski - 665 770 442
Krzysztof Pietrzak - 601 938 293
R&J MIX - 608 731 620

Urząd Gminy
Wójt - 91 391 03 90
Kierownik USC, St. ds. obywatelskich
 i ewidencji ludności  - 508 499 549
St. ds. podatków i opłat  - 508 499 661
St. ds. zarządzania kryzysowego, obrony cy-
wilnej i ochrony środowiska  - 508 499 580
Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami  
 - 508 499 247
St. ds. obsługi organów Gminy, działalności 

gospodarczej, kultury i zdrowia  - 508 499 567
St. ds. funduszy zewnętrznych, promocji, 
turystyki i sportu  - 508 499 620
oPS - ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik Anna Kaliczyńska - 508 499 534
Pracownicy socjalni - 508 499 561
 508 499 483
Asystent rodziny Patrycja Bielej - 508 499 621
Gminna Biblioteka Publiczna
Kierownik Krzysztof Górecki - 91 391 03 05

Szkoła Podstawowa im. B. Malinowskiego
Dyrektor Tatiana Olbert - 91 391 03 89
Sekretariat - 91 391 03 80
Przychodnie
NZOZ “Proximus” - 91 391 03 10
Punkt apteczny - 91 391 16 11
Poczta - 91 391 03 23
Parafia pw. NP NMP w Osinie - 91 391 03 86

iNForMaTor lokalNY - oSiNa

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 10 VI – 1 IX 2018

Aktualizacja wg stanu na 1 VI 2018

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

0:38 II
1

IC - TLK
88195

ŁEBSKO
T  l  d

Goleniów 1:00, Szczecin Dąbie 1:22, Szczecin Główny 1:40 WW{
~ 24 VI-1 IX;

}WW 2:12 Szczecin Główny IC - TLK 56190 ŁEBSKO T  l  d  c  p   Kostrzyn 3:35, Zielona
Góra 5:01, Nowa Sól 5:24, Głogów 5:55, Ścinawa 6:40, Wołów 7:00, Brzeg Dolny 7:14

Wrocław Główny 7:52 ~ 24 VI-31 VII;

}WW 2:12 Szczecin Główny IC - TLK 56190 ŁEBSKO T  l  d  c  p   Kostrzyn 3:35, Zielona
Góra 5:01, Nowa Sól 5:24, Głogów 5:55, Ścinawa 6:33, Wołów 6:53, Brzeg Dolny 7:14

Wrocław Główny 7:52 ~ 1 VIII-1 IX;

3:36 II
1

IC - TLK
80194

ŁEBSKO
T  l  d

Płoty 3:58, Gryfice 4:14, Trzebiatów 4:39 Kołobrzeg 5:07 

~ 23 VI-1 IX;

5:02 II
1

PR - R
88641

j  a  b  y

Wyszomierz 5:07, Osina 5:11, Mosty 5:17, Goleniów 5:26, Kliniska 5:35, Szczecin Dąbie 5:45, Szczecin
Zdroje 5:48, Szczecin Port Centralny 5:56 Szczecin Główny 6:00 
~ 1-5 / 15 VIII;

6:37 II
1

PR - R
88643

j  a  b  y

Wyszomierz 6:42, Osina 6:46, Mosty 6:52, Goleniów 7:01, Kliniska 7:11, Szczecin Dąbie 7:21, Szczecin
Zdroje 7:24 Szczecin Główny 7:36 
~ 1-6 / 15 VIII;

7:48 I
3

PR - R
88645

j  a  b  y

Wyszomierz 7:53, Osina 7:57, Mosty 8:03, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:09, Goleniów 8:26, 
Kliniska 8:35, Szczecin Dąbie 8:45, Szczecin Zdroje 8:49, Szczecin Port Centralny 8:57

Szczecin Główny 9:02 

7:49 II
1

PR - R
88622

j  a  b  y

Żabowo 7:58, Płoty 8:08, Baszewice 8:15, Gryfice 8:22, Gąbin 8:32, Trzebiatów 8:37, Bieczyno 
Pomorskie 8:43, Karcino 8:47, Głowaczewo 8:51, Stary Borek 8:55, Kołobrzeg Stadion 9:01

Kołobrzeg 9:05 ~ 1-6 / 15 VIII;

8:35 II
1

IC - TLK
18171

POSEJDON
T  l  c  p

Goleniów 8:57, Szczecin Dąbie 9:29 Szczecin Główny 9:48 

~ 23 VI-1 IX;

9:23 II
1

PR - R
88624
REGA

j  a  b  y

Płoty 9:40, Gryfice 9:52, Trzebiatów 10:06, Kołobrzeg Stadion 10:22 Kołobrzeg 10:27 

~ 67 + 15 VIII;

10:28 II
1

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:33, Osina 10:37, Mosty 10:43, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:49, Goleniów 11:05, 
Kliniska 11:14, Szczecin Dąbie 11:24, Szczecin Zdroje 11:27, Szczecin Port Centralny 11:35

Szczecin Główny 11:40 

11:49 II
1

PR - R
88626

POMERANIA
j  a  b  y

Żabowo 11:58, Płoty 12:08, Baszewice 12:15, Gryfice 12:21, Gąbin 12:31, Trzebiatów 12:37, Bieczyno 
Pomorskie 12:43, Karcino 12:46, Kołobrzeg Stadion 12:58 Kołobrzeg 13:02 

13:46 II
1

PR - R
88628

j  a  b  y

Żabowo 13:55, Płoty 14:06, Baszewice 14:17, Gryfice 14:24, Gąbin 14:34, Trzebiatów 14:39, Bieczyno 
Pomorskie 14:45, Karcino 14:49, Głowaczewo 14:53, Stary Borek 14:57, Kołobrzeg Stadion 15:03

Kołobrzeg 15:07 ~ 1-5 / 15 VIII;

14:28 II
1

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 14:33, Osina 14:37, Mosty 14:43, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:49, Goleniów 15:06, 
Kliniska 15:15, Szczecin Dąbie 15:25, Szczecin Zdroje 15:28 Szczecin Główny 15:41 

15:56 II
1

PR - R
88630

j  a  b  y

Żabowo 16:05, Płoty 16:16, Baszewice 16:28, Gryfice 16:35, Gąbin 16:45, Trzebiatów 16:50, Bieczyno 
Pomorskie 16:56, Karcino 17:00, Głowaczewo 17:04, Stary Borek 17:08, Kołobrzeg Stadion 17:14

Kołobrzeg 17:18 

16:40 II
1

PR - R
88651
REGA

j  a  b  y

Wyszomierz 16:45, Osina 16:49, Mosty 16:55, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:01, Goleniów 17:18, 
Kliniska 17:28, Szczecin Dąbie 17:38, Szczecin Zdroje 17:41, Szczecin Port Centralny 17:49

Szczecin Główny 17:54 

17:58 II
1

PR - R
88632

j  a  b  y

Żabowo 18:07, Płoty 18:17, Baszewice 18:30, Gryfice 18:37, Gąbin 18:47, Trzebiatów 18:53, Bieczyno 
Pomorskie 18:59, Karcino 19:02, Głowaczewo 19:07, Stary Borek 19:10, Kołobrzeg Stadion 19:16

Kołobrzeg 19:21 
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Odjazdy / Departures
Nowogard 10 VI – 1 IX 2018

Aktualizacja wg stanu na 1 VI 2018

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

18:42 II
1

PR - R
88653

POMERANIA
j  a  b  y

Wyszomierz 18:47, Osina 18:51, Mosty 18:57, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:03, Goleniów 19:20, 
Kliniska 19:29, Szczecin Dąbie 19:39, Szczecin Zdroje 19:43, Szczecin Port Centralny 19:51

Szczecin Główny 19:54 

20:22 II
1

PR - R
88634

j  a  b  y

Żabowo 20:31, Płoty 20:40, Baszewice 20:47, Gryfice 20:53, Gąbin 21:03, Trzebiatów 21:09, Bieczyno 
Pomorskie 21:15, Karcino 21:19, Głowaczewo 21:24, Stary Borek 21:27, Kołobrzeg Stadion 21:34

Kołobrzeg 21:38 ~ 1-6 / 15 VIII;

20:43 II
1

IC - TLK
81170

POSEJDON
T  l  c  p

Płoty 21:05, Gryfice 21:20, Trzebiatów 21:39, Kołobrzeg 22:07 0   h   T   l   c   p, Ustronie 
Morskie 22:39, Koszalin 23:06, Sławno 23:32, Słupsk 23:50, Lębork 0:28, Wejherowo 0:52, 

Rumia 1:03, Gdynia Główna 1:16 WW{0   T   l   p, Sopot 2:17, Gdańsk Oliwa 2:22, Gdańsk
Wrzeszcz 2:26, Gdańsk Główny 2:32, Tczew 2:54, Malbork 3:08, Elbląg 3:27, Pasłęk 3:43, 
Morąg 4:05, Olsztyn Zachodni 4:40, Olsztyn Główny 4:44, Korsze 6:08, Kętrzyn 6:35, Giżycko 7:00, 
Wydminy 7:17, Stare Juchy 7:36, Ełk 8:03, Grajewo 8:29, Osowiec 8:47, Mońki 8:58

Białystok 9:39 ~ 22 VI-11 VIII; 14-31 VIII;

}WW 1:49 Gdynia Główna IC - TLK 51170 POSEJDON h  T  l  c  p   Sopot 1:57, Gdańsk 
Oliwa 2:02, Gdańsk Wrzeszcz 2:07, Gdańsk Główny 2:12, Tczew 2:35, Malbork 2:49, Iława 
Główna 3:31, Działdowo 4:07, Mława 4:19, Ciechanów 4:41, Nasielsk 5:05, Modlin 5:19, Nowy 
Dwór Mazowiecki 5:24, Legionowo 5:36, Warszawa Wschodnia 5:56, Warszawa 
Centralna 6:05, Warszawa Zachodnia 6:23, Żyrardów 6:48, Skierniewice 7:04, Koluszki 7:28, 
Łódź Widzew 7:43 Łódź Fabryczna 7:53 
~ 22-25 VI;

}WW 1:49 Gdynia Główna IC - TLK 51170 POSEJDON h  T  l  c  p   Sopot 1:57, Gdańsk 
Oliwa 2:02, Gdańsk Wrzeszcz 2:07, Gdańsk Główny 2:12, Tczew 2:35, Malbork 2:49, Iława 
Główna 3:31, Działdowo 4:07, Mława 4:23, Ciechanów 4:43, Nasielsk 5:07, Modlin 5:19, Nowy 
Dwór Mazowiecki 5:24, Legionowo 5:36, Warszawa Wschodnia 5:56, Warszawa 
Centralna 6:05, Warszawa Zachodnia 6:29, Żyrardów 6:58, Skierniewice 7:14, Koluszki 7:38, 
Łódź Widzew 7:52 Łódź Fabryczna 8:02 
~ 26 VI-11 VIII; 14-31 VIII;

20:43 II
1

IC - TLK
81170

POSEJDON
T  l  c  p

Płoty 21:05, Gryfice 21:20, Trzebiatów 21:39, Kołobrzeg 22:07 0   h   T   l   c   p, Ustronie 
Morskie 22:39, Koszalin 23:06, Sławno 23:32, Słupsk 23:50, Lębork 0:28, Wejherowo 0:52, 
Rumia 1:03, Gdynia Główna 1:14, Sopot 1:33, Gdańsk Oliwa 1:38, Gdańsk Wrzeszcz 1:43, Gdańsk 
Główny 1:49, Tczew 2:12, Malbork 2:27, Elbląg 2:47, Pasłęk 3:04, Morąg 3:28, Olsztyn 

Zachodni 4:04, Olsztyn Główny 4:09 WW{0   T   l   p, Korsze 6:08, Kętrzyn 6:35, 
Giżycko 7:00, Wydminy 7:17, Stare Juchy 7:36, Ełk 8:03, Grajewo 8:29, Osowiec 8:47, Mońki 8:58

Białystok 9:39 ~ 12-13 VIII;

}WW 4:35 Olsztyn Główny IC - TLK 51170 POSEJDON h  T  l  c  p   Iława Główna 5:24, 
Działdowo 6:00, Mława 6:12, Ciechanów 6:32, Nasielsk 6:56, Modlin 7:15, Nowy Dwór 
Mazowiecki 7:20, Legionowo 7:31, Warszawa Wschodnia 8:03, Warszawa Centralna 8:15, 
Warszawa Zachodnia 8:24, Żyrardów 8:52, Skierniewice 9:08, Koluszki 9:32, Łódź 
Widzew 9:46 Łódź Fabryczna 9:59 
~ 12-13 VIII;

20:43 II
1

IC - TLK
81170

POSEJDON
T  l  p

Płoty 21:05, Gryfice 21:20, Trzebiatów 21:39, Kołobrzeg 22:07 0   h   T   l   p, Ustronie Morskie 22:39, 
Koszalin 23:06, Sławno 23:32, Słupsk 23:50, Lębork 0:28, Wejherowo 0:52, Rumia 1:03, Gdynia 
Główna 1:14 0   T   l   p, Sopot 2:17, Gdańsk Oliwa 2:22, Gdańsk Wrzeszcz 2:26, Gdańsk 
Główny 2:32, Tczew 2:54, Malbork 3:08, Elbląg 3:27, Pasłęk 3:43, Morąg 4:05, Olsztyn 
Zachodni 4:40, Olsztyn Główny 4:44, Korsze 6:08, Kętrzyn 6:42, Giżycko 7:07, Wydminy 7:24, Stare 
Juchy 7:41, Ełk 8:03, Grajewo 8:29, Osowiec 8:47, Mońki 8:57 Białystok 9:29 
~ 1 IX;

21:56 II
1

PR - R
88636

j  a  b  y

Płoty 22:14, Gryfice 22:25, Trzebiatów 22:39, Kołobrzeg Stadion 22:56 Kołobrzeg 23:01 

~ 1-57;
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^
Odjazdy / Departures
Nowogard 10 VI – 1 IX 2018

Aktualizacja wg stanu na 1 VI 2018

objaśnienia skrótów / abbreviations
IC - „PKP Intercity” Spółka Akcyjna

TLK - Twoje Linie Kolejowe
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
h - 1 klasa / First class seats

T - 2 klasa / Second class seats

j - tylko 2 klasa / 2nd class seats only

l - rezerwacja obowiązkowa  / seat 
resevations compulsory

d - wagon z miejscami do leżenia / couchette
car

c - wagon sypialny / sleeping car

a - wagon dostępny dla osób poruszających 
się na wózkach / wagon accessible to 
people moving on wheelchairs

b - wagon przystosowany do przewozu 
rowerów - liczba miejsc ograniczona / 
wagon adopted to the transport of 
bicycles – limited number of places

objaśnienia znaków / symbols
p - przewóz przesyłek konduktorskich / 

courier service
W - przełączanie wagonów do innego 

pociągu / wagons to be switched to 
another train

y - klimatyzacja / air conditioning

0 - zmiana usług na trasie pociągu / change 
services on the route

~ - terminy kursowania / days of operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.intercity.pl www.polregio.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased on each train, consistent with the 
terms specified by the carrier.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Carriers 
are responsible for commercial data of trains.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Infoline numbers to individual carriers:
IC - 22 391 97 57 (24h) dla abonentów sieci zagranicznych i
dla połączeń zagranicznych; 703 200 200 (24h) dla 
abonentów krajowych sieci, opłata 1,29 zł brutto/min. poł., 
realizator usługi: „PKP Intercity” S.A. / 22 391 97 57 (24h) 
for international calls and international network subscribers; 
703 200 200 (24h) for subscribers of domestic networks, 
charge of PLN 1.29 gross/min. of each call, service provider: 
„PKP Intercity" S.A.
PR - 703 20 20 20 (24h) opłata 1.29 zł/min. połączenia, 
realizator usługi: Progress Plus S.C.  / 703 20 20 20 (24h) 
charge of PLN 1.29 gross/min. of each call, service provider: 
Progress Plus S.C. 
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KU
Po

n
 

Imię i nazwisko ....................................................................................... tel. ............................................................... 

ROZWIĄZANIE .................................................................................................................................................................
Kupon wraz z rozwiązaniem należy dostarczyć do redakcji. Spośród nadesłanych kuponów zostanie wyloso-

wana nagroda książka ufundowana przez Wydawnictwo

CHROŃ DANE OSOBOWE
Sprzedaż niszczarek od 189 zł

TYLKO u nas gwarancja 25 m-cy i naprawy pogwarancyjne

ul. 700-lecia 13 tel. 91 392 06 96

krZYŻÓWka z książką

Pionowo:
1. pocisk ręcznej broni palnej
2. kwasy w komórce
3. starogrecki instrument szarpany
4. konkluzje
5. Kloss, filmowy agent J-23
6. wygłasza mowy
7. zasiada w bryt. parlamencie
8. rośnie na bagnach
9. krzew o intensywnym zapachu
10. zespół ludzi
11. palma betelowa; pinang
12. liściaste z bukami
13. sałatkowe warzywo
14. gobelin polskiej artystki
15. brat Mojżesza
16. numer identyfikacji podatnika
17. księgi prawne
18. wonny olejek
19. leży nad rzeką o tej samej nazwie
20. pchła lub komar
21. XIV-w. żaglowiec
22. kierunek filozoficzno-teologicz-
ny
23. przeciwieństwo przodu
24. zbyt łatwowierny
25. babilońsko - asyryjski bóg nieba
26. antylopa z Afryki
27. Zenon dla przyjaciół

28. gra obronna w siatkówce
29. bity na stadionie
30. nadrzędna wartość kierująca 
działaniem
31. minerał do tamowania krwi
32. Nicolas, aktor amer.
33. masyw na Saharze
34. kupuje książki dla ozdoby
35. blef
36. grupa wysp wulkanicznych na 
Oceanie Spokojnym
37. odniesienie do wyższej instancji
38. miano, imię
39. owadzi światłolub
40. łyżwy na lato
41. miasto na Sycylii
42. matka Dionizosa
43. rzeka w Hiszpanii
44. pies gończy napędzający zwie-
rzynę
45. samochód - ruina
46. stan w USA
47. książęcy tytuł władcy muzuł-
mańskiego
48. miasto św. Franciszka
49. chęć do jedzenia
50. wymarły gatunek dronta
51. „... do młodości”
52. precz, wynocha

Poziomo:
53. chorwacka wyspa
54. Goldberg, aktorka
55. banda
56. enzym
57. związek państw
58. krzyżówka wielbłądów
59. najważniejsza tętnica
60. krzątanina, bieganina
61. małe upartego zwierzęcia
62. kanad. miasto nad Huron
63. poeta wł. (1474-1533), „Orland 
szalony”
64. sąsiad USA
65. cukierek z rulonika
66. metal ciężkich powiek
67. dźwięk skali diatonicznej
68. ciasto z owocami
69. imię Gabina, aktora
70. pani z ... Kairu
71. schronił się w obcym kraju
72. miasto w Kanadzie
73. na nich słuchawka
74. rodzaj zamka
75. cóż, takie... (ciężkie?)
76. nachylenie warstw skalnych
77. brzydko o kobiecie
78. szewska, to dratwa

79. pochodne amoniaku
80. imię żony Balzaka
81. wykop pomocniczy
82. nocny patrol
83. Ronald, austral. długodystanso-
wiec, rekordzista świata
84. miasto w Chinach
85. pozostałość
86. zachowuje formę, gdy krzepnie
87. otwór wiertniczy
88. jamnik inaczej
89. autor „Kakao”
90. krążenie pieniądza
91. Cygan
92. sztylet malajski
93. wertepy
94. nusajryci
95. włamanie w ścianie
96. białostocki browar
97. godność, dobre imię
98. lodowcowy kocioł, rodzaj
formy terenu
99. depresja
100. matka Perseusza

PODPOWIEDŹ: ARIOSTO, LENTINI, 
LIPAZA, NARD, RONT, SEMELE

Małgorzata rogala 
koPia doSkoNaŁa
Śledcza, jakiej nie znajdziecie 

na kartach innych kryminałów! 
Dominika otrzymuje zlecenie wy-
jazdu do Lyonu w celu skopiowa-
nia jednego z obrazów. Po skoń-
czonej pracy obraz znika, a ko-
pistka nie wraca do Polski. Gdy jej 
babcia otrzymuje zdjęcie wnuczki 
na tle słynnego lyońskiego mura-
lu, jest przekonana, że to zakamu-
flowana wiadomość. Prosi o po-
moc Celinę – początkującą pry-
watną detektyw. Celina wie, że 
decydując się na pomoc, będzie 
zmuszona do walki ze swoimi fo-
biami i pokonania traumy, której 
doznała dwa lata wcześniej. 
Mimo to podąża śladami kopistki. 
Ciągle jednak ktoś jest o krok 
przed nią. Żeby tego było mało, 
śladem Celiny podąża pewien ta-
jemniczy mężczyzna…

Nowa seria polskiej mistrzyni 
kryminału psychologicznego!

rozwiązanie krzyżówki dla 
dorosłych : Bogatym nie jest 
ten kto posiada lecz ten kto daje

Szymon Rybarczyk, Mirosław 
Galus, Jan Zieliński, Genowefa 
Maćkowska, Jadwiga Patecka, 
Urszula Kaczmarek, Halina Ste-
fańska, Sławomir Skowroński, 
Małgorzata Krawczyk, Christia-
na Syfert, Jolanta Kozioł, Natalia 
Furmańczyk

Zwycięzcy prenumerata Jan 
Zieliński, Jadwiga Patecka

GAZETY dla zwycięzców lo-
sowania do odebrania w re-
dakcji, ul. Boh. Warszawy 7

dla naszych najmłodszych 
Ola Patecka, Julia Furmań-

czyk, Madzia Skowrońska, Zosia 
Nowak

Zwycięzca: Madzia Skowroń-
ska
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informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGUlarNa liNia Mi kro BU So Wa SeroCki  Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 
11:55; 12:40; 14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 
13:45(6x); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)

Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

PrZeWÓZ oSÓB - ro MaN BiŃCZYk - linia regularna  Tel. 607 310 591 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 
16.35 (7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

roZkŁad JaZdY BU SÓW

dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, osi na. 
re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 

rafał kowalczuk sport, Jarek dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca
ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

rozkład jazdy komunikacji miejskiej
Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 7:05 8:05 11:10 12:15 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 7:06 8:06 11:11 12:16 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 7:08 8:08 11:13 12:18 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 7:09 8:10 11:14 12:19 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:11 8:12 11:16 12:21 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:12 8:14 11:17 12:22 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:13 8:15 11:18 12:23 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:15 8:17 11:20 12:25 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < < 8:18 < 12:27 < < 16:07 < <
10 Dworzec PKS < < < < < < < < < < <
11 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:16 8:19 11:21 12:29 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
12 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:17 8:20 11:22 12:30 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
13 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:18 8:21 11:23 12:31 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
14 ul. Ogrodowa < 6:20 < < 11:25 12:33 13:45 15:10 16:13 17:10 <
15 ul. Poniatowskiego < 6:21 < < 11:26 12:34 13:46 15:11 16:14 17:11 <
16 ul. Żeromskiego 5:42 6:22 7:20 8:23 11:27 12:35 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
17 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:23 7:21 8:24 11:28 12:36 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
18 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:24 7:22 8:25 11:29 12:37 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02
19 ul. Radosława 5:45 6:25 7:27 8:26 11:35 12:40 13:55 15:17 16:20 17:15 18:03

 OS. BEMA –  UL. KOŚCIUSZKI 36 -  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

z powrotem
POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 26 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:28 8:39 11:45 12:50 14:30 15:30 16:30 17:25 18:10
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:29 8:40 11:46 12:51 14:31 15:31 16:31 17:26 18:11
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:31 8:42 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:33 8:44 11:48 12:53 14:33 15:33 16:33 17:28 18:13
5 ul. Ogrodowa < 6:35 7:35 8:46 11:50 12:55 < 15:35 16:35 17:30 <
6 ul. Poniatowskiego < 6:36 7:36 8:47 11:51 12:56 < 15:36 16:36 17:31 <
7 ul. 700 Lecia 5:49 6:38 7:38 8:49 11:53 12:58 14:35 15:38 16:38 17:33 18:15
8 ul. 5-go Marca 5:51 6:40 7:40 8:51 11:55 13:00 14:37 15:40 16:40 17:35 18:17
9 ul. Kościuszki 36 5:53 6:42 7:42 8:53 11:57 13:02 14:39 15:42 16:42 17:37 18:19

10 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:43 7:43 8:54 11:58 13:03 14:40 15:43 16:43 17:38 18:20
11 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:44 7:44 8:55 11:59 13:04 14:41 15:44 16:44 17:39 18:21
12 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:45 7:45 8:56 12:00 13:05 14:42 15:45 16:45 17:40 18:22
13 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:46 7:46 8:57 12:01 13:06 14:43 15:46 16:46 17:41 18:23
14 ul. Bema 9 5:58 6:47 7:47 8:58 12:02 13:07 14:44 15:47 16:47 17:42 18:24
15 Osiedle Bema 5:59 6:48 7:48 8:59 12:03 13:11 14:45 15:48 16:48 17:43 18:25

OBJAŚNIENIA:

 UL. RADOSŁAWA –  UL. KOŚCIUSZKI 36 –   OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM
SZ 25

1
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

 DWORZEC PKS – OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM
SZ 25

1
E, F

1 Osiedle Bema 9:00
2 ul. Bema 1 9:01
3 ul. Armii Krajowej 17 9:03
4 ul. Kościuszki 36 9:04
5 ul. Wojska Polskiego 4 9:05
6 ul. Kościelna 9:06
7 Dworzec PKS 9:08

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

LP Dworce i przystanki

 OS. BEMA –  DWORZEC PKS

oS. BeMa – Ul. koŚCiUSZki 36 - Ul. radoSŁaWa

Ul. radoSŁaWa – Ul. koŚCiUSZki 36 - oS. BeMa

dWorZeC PkS - oS. BeMa oS. BeMa - dWorZeC PkS

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

Do wygrania BoN o WarToŚCi 20 ZŁ do odebrania w Re-
dakcji DN. Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wy-
słać lub przynieść pokolorowane prace do redakcji Dziennika.

Firmy Usługowo – Handlowej adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

SZCZeCiN - Nd 6:35(D), 7:30(E), 8:30(D,7), 9:00(7,R), 9:25(E), 10:05(D,7), 
10:35(E,7), 11:40(E), 12:10(D), 12:25(E,7), 13:20(7), 13:35(D), 13:50(E,7,R), 
14:35(D), 14:50(E,7), 15:15(D,7), 15:55(D), 16:15(6,7), 16:35(D), 17:40(D,7), 
18:05(E,7,R), 19:15(D), 19:40(E,7), 20:15(E,7)
Nd - reSko 6:30(S), 7:50(S), 10:10(7), 12:30(S), 14:30(S), 15:10(E), 19:15(E)
reSko - Nd 6:45(7,SZ), 7:10(S), 7:15(E,SZ), 8:30(S), 11:35(7,SZ), 13:00(S), 
15:05(S), 15:40(E,7,SZ)
GolCZeWo - Nd 7:10(S), 13:30(S), 14:45(S)
Nd - GolCZeWo 7:50(S), 14:15(S), 15:30(S)
Nd - STarGard 6:50(D), 10:15(D), 13:40(D)
STarGard - Nd 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
Nd - doBra - ŁoBeZ - PŁoTY - GrYFiCe 6:00(D)
Nd - SŁaJSiNo - radoWo - ŁoBeZ 6:35(D)
ŁoBeZ - doBra - Nd 15:00(D)
ŁoBeZ - SŁaJSiNo - Nd 15:35(D)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A - KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E - KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D  – KURSUJE W DNI ROBOCZE S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA  SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś w rodzinie. 

Grupa aa Mieszko zaprasza w każdy 
wtorek o 9.00 i 16.00 pod ratuszem.



Nr 46 (2674)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

20

www.dzienniknowogardzki.pl

FIRMA JOGA  •  ul. Górna 4  •  72-200 Nowogard  
 Tel./Fax 91 39 25 501  •  695 100 700  •  695 400 600

Wyposaż swój dom w OKNA PCV 
o najwyższym standarcie światowym, 

dzięki którym obniżysz koszty ogrzewania
z profilu 

ALPHALINE  
profil 6 komorowy w kl. A
z wkładem termicznym 
i uszczelką środkową 
gwarantującą doskonałą 
szczelność

Do produkcji okien 

nie stosujemy pro�lii

z recyklingu !!!

i wysokiej jakości
OKUCIA MACO

Ponad 22 lat doświadczenia w produkcji okien. ZAUFAJ specjalistom! 

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki
Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
8.00 – 20.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 8.00 – 16.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

Kancelaria 
Radcy Prawnego  
r.pr. Agnieszka Warian  

 
ul. Wojska Polskiego 3  

I piętro  pok. 117   
Nowogard  

czynne pn-pt od 9 do 17 
 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  

po wcześniejszym umówieniu 
telefonicznym 

Kancelaria udziela 
 bezpłatnych porad prawnych 

PIASEK, PIASEK PRZESIEWANY, 
ŻWIR, CZARNOZIEM, POSPÓŁKĘ 

 ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 265 607
792 707 943
z dowozem do Klienta

 



Wtorek 
19 czerwca 2018 r 
Nr 47 (2675)
nakład 3000 
Rok XXVI    ISSN 1897-2640 

 Cena 1,50 zł
POLSKI WYDAWCA

 s. 6

 s. 3

Dlaczego wycięto  
te drzewa

Uwaga najbliższe 
bezpłatne porady 
prawne w piątek

godz. 13.30-15.30
w redakcji ul. Boh. Warszawy 7A

(informujemy, że godziny dyżurów radcy 
prawnego mogą ulegać zmianom)

OgłOSzenIe

OgłOSzenIe

Śmigiel Ryszard

ŚR

KOMPLEKSOWE  USŁUGI
& ŚMIGIEL

Zakład Kamieniarski
- Nagrobki - Grobowce - Parapety - Schody

Kwiaciarnia
- Znicze - Kwiaty - Wiązanki - Wieńce

Tel. 601 595 069, 91 392 18 14
     e-mail: puhp.smigiel@wp.pl
   www.kamieniarstwo-smigiel.pl

Korzystając z naszych usług pogrzebowych zyskasz
-10%  RABATU  NA  USŁUGI  KAMIENIARSKIE

UL. CMENTARNA 3,  72-200 NOWOGARD

       Usługi Pogrzebowe 
        Grzegorz Śmigiel
- Trumny - Urny - Ekshumacje - Przewozy
         Obudowy - Krzyże - Tabliczki

Kontakt całodobowy: 693 230 190
      e-mail: memoris.zp@o2.pl
            www.memoris.eu

Miliony  
bez przetargów

groźne wypadki

Włamanie do bankomatu

 s. 5

 s. 2

Plantacja borówki 
w Siwkowicach 

k/Łosośnicy (gm. Resko) 

zatrudni 
zbieraczy

zapisy od 19.06.2018 r. 

Tel. 789 190 168

 Urząd nabiera wody w usta

Przyjechał się tu 
leczyć z Warszawy

Jak nie na dziko 
 to na wydrę  s. 7

Absolutorium 
i pożyczka

Sesja Rady Miejskiej

zlikwidowali 
szkołę
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   Kronika policyjna

W TYCH DnIACH ODeSzLI DO WIeCznOŚCI

Jerzy Stolf: lat 72 zmarł 12.06.2018 r. pogrzeb odbył się 14.06.2018r., 
 na cmentarzu w Nowogardzie
Zbigniew Derda: lat 72, zmarł 15.06.2018 r., pogrzeb odbył się 18.06.2018 r. 
 na cmentarzu w Nowogardzie 

Informacje przekazał:  Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk
i MEMORIS Zakład Pogrzebowy Grzegorz Śmigiel

W skrócie

Przez wiele lat obiekty po byłej winiarni na Kościuszki pozostawa-
ły niezagospodarowane. Aż do ubiegłego roku.  Wtedy działkę o 
powierzchni 1,7 ha nabył znany nowogardzki deweloper. Już rozpo-
częła się budowa pierwszych budynków mieszkalnych, których ma 
powstać tutaj kilka. Miejsce na mieszkanie jest wyjątkowo urokliwe.  

Okres letni i rozwój okolicznych drzew wyraźnie ukazuje nonsen-
sowność lokalizacji i instalacji wiatraczka i fotowoltaiki na słupie 
obok biurowca Gardno. Gałęzie drzew prawie idealnie osłaniają 
urządzenie od wiatru i osłaniają od słońca. Pomysł burmistrza kosz-
tował, kilka lat gminną kasę, około 16 tys. złotych. „Elektrownia” na-
wet gdyby nie była osłonięta i pracowała bez przerwy zamortyzo-
wałaby się po około 50 latach – oczywiście gdyby tyle wytrzymała. 

Ulica Sikorskiego ma dumną nazwę, jaką jest odwołanie do na-
zwiska wybitnej postaci z naszej historii. Ponadto jest tu dużo ziele-
ni, i na tym kończą się przyjemności związane z miejscem dla miesz-
kających tutaj kilkunastu rodzin. Sama bowiem nawierzchnia tej uli-
cy, to po prostu tzw. droga polna.  Ważniejsze dla władz miasta było 
wylanie szeroko asfaltem równoległej do Kilińskiego dróżki prowa-
dzącej do działek, zupełnie zresztą przyzwoitej i przejezdnej nawet 
po opadach (duże pochylenie i naturalne utwardzenie). Ale u nas 
pewnie nie o racjonalną hierarchię potrzeb w takich sprawach cho-
dzi tylko o partyjną hierarchię korzystających z tego czy innego 
traktu. 

12/06/2018
godz. 17:00
Policjanci RD KPP Goleniów 

ujawnili Kazimierza O. Lat 54, 
zam. pow.goleniowski kierującego 
rowerem w Warnkowie, będącego 
w stanie netrzeźwości  (1,3 promi-
la). Postępowanie prowadzi KPP 
Goleniów.

 13/06/2018
godz. 22:53
Policjanci OPI KP Nowogard 

ujawnili kierującego pojazdem 
Mercedes, Waldemara B. lat 57 
zam. Nowogard  pow. goleniow-
ski, znajdującego się w stanie nie-
trzeźwości (0,56 promila). Postę-
powanie prowadzi KPP Goleniów.

14/06/2018
godz. 12:07
 Policjanci OPI KP Nowogard 

zatrzymali Rafa S. Lat 37, zam. 
Nowogard pow.goleniowski, po-
szukiwanego na podstawie naka-
zu wydanego przez Sąd Rejonowy 

w Goleniowie.
Postępowanie prowadzi KPP 

Goleniów.
 15/06/2018
godz. 09:39
Dzielnicowi KP Nowogard za-

trzymali Mariusza S. lat 47, zam. 
Nowogard pow.goleniowski, po-
szukiwanego na podstawie naka-
zu Sądu Rejonowego w Golenio-
wie. Postępowanie prowadzi KPP 
Goleniów.

16/06/2018
godz. 01:28
Policjanci RK KP Nowogard 

podczas kontroli drogowej po-
jazdu m-ki opel Astra zatrzymali 
Maksyma Ch. (obywatel Ukrainy) 
lat 25, zam. Nowogard powiat go-
leniowski, za posiadanie zawiniąt-
ka z substancją koloru białego o 
łącznej wadze 1,053 grama brutto, 
którego wstępne badanie testerem 
potwierdziło, że jest to amfetami-
na, zawiniątka z zawartością su-

szu roslinnego o wadze 3,486 gra-
ma netto, którego wstępne bada-
nie testerem  wykazało, że jest to 
marihuana. Ponadto wymieniony 
kierował pojazdem mechanicz-
nym znajdując się pod działaniem 
środka odurzającego, co potwier-
dziło wstępne badanie laborato-
ryjne próbki moczu, które wyka-
zało zawartość amfetaminy i ma-
rihuany w organizmie. Postępo-
wanie prowadzi KP Nowogard.

godz.13:01
Jadący w kierunku Nowogardu, 

Bogdan D. kierujący VW  pod-
czas skręcania w lewo nie upew-
nił się, czy może bezpiecznie wy-
konać ten manewr i zderzył się z 
prawidłowo go wyprzedzającym 
samochodem marki Opel, kiero-
wanym przez Andrzeja R. Kieru-
jący VW ukarny mandatem kar-
nym, zatrzymano obydwa dowo-
dy rejestracyjne.

KPP Goleniów

Tym razem nie zdążyli wysadzić 

Kolejne włamanie do bankomatu 
Do próby wysadzenia bankomatu, znajdującego się w budynku UM przy Placu Wolności, 
doszło w piątek, 15 czerwca, nad ranem. Tym razem sprawcy nie zdążyli wysadzić maszyny 
z pieniędzmi, a jedynie uszkodzić bankomat, bo zostali spłoszeni przez dozorcę. 

Policja o zdarzeniu została po-
wiadomiona ok. godz. 3:30. - 
Otrzymaliśmy zgłoszenie o mają-
cym miejsce na Placu Wolności, 
w budynku Urzędy Stanu Cywil-
nego i filii banku PKO usiłowania 
włamania do bankomatu. Aktual-
nie trwa postępowanie wyjaśniają-
ce, nad którym nadzór prowadzi 
prokuratura – mówi sierż. sztab. 
Anna Dygas z KPP w Goleniowie. 

Nieoficjalnie wiadomo, że 
sprawcy zostali spłoszeni przez 
dozorcę budynku i uciekli. Wcze-
śniej zdążyli jednak wyważyć 
przednią część obudowy banko-
matu, a do środka wpuścić gaz. 
Miał on później być wykorzysta-
ny do wywołania kontrolowane-
go wybuchu, co pozwoliłoby na 
kradzież kaset wypełnionych pie-
niędzmi. 

W taki sam sposób włamano 
się do bankomatu znajdującego 
się przy sklepie InterMarche. Było 
to 20 kwietnia, również ok. godz. 
3:00 nad ranem. Wówczas zło-
dziejom udało się jednak przepro-

wadzić akcję do końca i uciec z ok. 
35 tysiącami złotych. 

W taki sam sposób miesiąc 
wcześniej, tj, w marcu, wysadzono 
bankomat w centrum Golczewa. 

Nieoficjalnie wiadomo, że po-
licja łączy wszystkie te zdarzenia 
ze sobą. Do dziś jednak nie ujęto 
sprawców. 

Red. 

Napad na bankomat - Dziś w nocy próbowano włamać się do bankomatu znajdu-
jącego się w wejściu do budynku banku PKO BP i UM.
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R e K L A M A
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

Auto naprawa
ul. Wojska Polskiego 13 

Tel. 662 091 018 
505 43 23 46

Zapraszamy na zbiór 
truskawki deserowej, 

Węgorza. 
Tel. 606 70 81 80

Do wynajęcia lokal 
przy Biedronce na  

ul. Bohaterów Warszawy 
nad „Drutexem”. 
602 733 893

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

ReKLAMA

ReKLAMAReKLAMAReKLAMA

ReKLAMA

WYnAJeM 
KOnTeneRÓW, 
wywóz odpadów. 

TEL. 667 146 793 

Wiedzą, ale nie powiedzą- urząd nabiera wody w usta

Miliony bez przetargów
Urząd Miejski w Nowogardzie oficjalnie odmawia ujawnienia wykazu robót budowlanych, jakie gmina Nowogard zleciła firmie KUGA w ostatnich czte-
rech latach. Przypomnijmy, że intensywna współpraca miasta z tą firmą była przedmiotem skargi na burmistrza Nowogardu, jaką w kwietniu przyjęła 
Rada Miejska. Sprawą interesuje się już prokuratura, jej zbadaniem zajęła się również Komisja Rewizyjna. Chodzi o kilkaset zleceń wartych miliony zło-
tych i omijanie procedur przetargowych. 

Jak już informowaliśmy, w 
kwietniu redakcja DN zwróci-
ła się z wnioskiem do UM w No-
wogardzie o przekazanie wykazu 
wszystkich prac zleconych firmie 
PPHU KUGA, w okresie od 2014 
do 15.04.2018 roku, jak również 
zapytań ofertowych wraz z udzie-
lanymi odpowiedziami przez ad-
resatów zadania, które ostatecz-
nie zlecono ww. firmie. Redakcja 
złożyła wniosek powołując się na 
ustawę o dostępie do informacji 
publicznej. W połowie maja wi-
ceburmistrz Nowogardu, Krzysz-
tof Kolibski „wzywa” redakcję, by 
ta wykazała, że udostępnienie in-
formacji o współpracy gminy z 
firmą KUGA jest istotne dla inte-
resu społecznego. Odpowiadając 
na pismo K. Kolibskiego redakcja 
DN podkreśla, że wniosek jest za-
sadny, bo żądane informacje nie 
są jawne (nie ma ich na BIP), a 
że dotyczą sposobu wydatkowa-
nia pieniędzy publicznych oby-
watele mają prawo, za pośrednic-
twem mediów, do tej wiedzy. Red. 
naczelny DN przypomina także 
panu wiceburmistrzowi, że wnio-
skowane informacje mają bezpo-
średni związek z treścią skargi na 
burmistrza, jaką w kwietniu przy-
jęła Rada Miejska. Skarga zosta-
ła złożona przez dwóch obywate-
li, obsługujących budowy na te-
renie gminy Nowogard tj.: Mar-
ka Antczaka, kierownika robót i 
Waldemara Puszcza- właścicie-
la firmy budowlanej WALBUD.  
Przypomnijmy tylko, że w skardze 
tej ujawniono dane dotyczące ro-
bót budowlano-remontowych, ja-
kie w okresie od czerwca 2012 do 
końca 2014 dla gminy wykonała 
firma KUGA. Co ciekawe okazało 
się, że większość z tych prac było 
zleconych przez ratusz z pominię-
ciem pełnej procedury przetargo-
wej. Chodzi nawet o 173 zlecenia 
na kwotę ok. 3 mln złotych! Jak to 

możliwe? To jest nadal niejasne, 
bo na stronie Biuletynu Infor-
macji Publicznej nie są ujawnia-
ne wszystkie umowy, jakie gmi-
na podpisuje z firmami zewnętrz-
nymi, poza tymi udzielanymi w 
drodze przetargu. Wiadomo tyl-
ko, że w kilku przypadkach dzie-
lono inwestycje na etapy, aby nie 
przekroczyć kwoty, od jakiej ogło-
szenie przetargu jest obligatoryj-
ne. Było tak choćby w przypad-
ku remontu świetlicy w Czermni-
cy- na budynku tym firma wyko-
nała osobno remont dachu i pod-
łogi. Podobnie było z remontem 
murku okalającego jezioro nowo-
gardzkie. Zamiast zadanie potrak-
tować jako jedno i ogłosić prze-
targ, gmina zadanie podzieliła na 
kilka mniejszych, zlecając wyko-
nanie poszczególnych etapów fir-
mie KUGA- wyłonionej rzeko-
mo w ramach zapytania ofertowe-
go. Co najbardziej szokujące- były 
przypadki, że firma KUGA otrzy-
mywała zlecenie mimo, że zaofe-
rowała wyższą cenę od innych za-
interesowanych wykonawców. 
Autorzy skargi podali na to kon-
kretne przykłady. Pisaliśmy o tym 
już w kwietniu. 

Burmistrz odmawia 
Z uwagi na szokujące informa-

cje, jakie autorzy skargi przedsta-
wili radnym, redakcja postanowi-
ła zbadać, jak przebiegała „współ-
praca” gminy z firmą KUGA po 
2014 roku, a więc okresie na któ-
rym treść skargi się kończy. I tu 
natknęliśmy się na opór ze stro-
ny UM. W zeszłym tygodniu osta-
tecznie odmówiono nam udo-
stępnienia tych informacji, wyda-
jąc stosowną decyzję administra-
cyjną. Powód? Zdaniem wicebur-
mistrza Kolibskiego, który z upo-
ważnienia burmistrza podpisał się 
pod decyzją, sporządzenie odpo-
wiedzi dla naszej redakcji pochło-
nie zbyt wiele czasu urzędnikom.  

Niemniej już w treści tej decy-
zji zawarto bardzo ciekawą infor-
mację. Otóż, jak pisze K. Kolibski: 
„w konsekwencji dokumentacja 
źródłowa konieczna do wytwo-
rzenia żądanej informacji znaj-
duje się w kilku wydziałach UM, 
do wytworzenia żądanej informa-
cji niezbędne byłoby przeanalizo-
wanie przez urzędników danego 
wydziału, wniosków wszystkich 
postępowań o udzielenie zamó-
wienia publicznego, udzielonych 
w tej komórce urzędu - zarów-
no w zakresie postępowań o war-
tości do 30 tys. Euro, jak i powy-
żej tej wartości. Tym samym licz-
ba analizowanych dokumentów 
dotyczących wyników postępo-
wań (celem wyodrębnienia postę-
powań, w których udzielono za-
mówienia przedsiębiorcy wskaza-
nemu we wniosku) oscylowałaby 
w granicach kilkuset postępowań 
rocznie”- koniec cytatu. To może 

oznaczać tylko jedno- współpra-
ca pomiędzy ratuszem a firmą 
KUGA, nadal jest bardzo inten-
sywna, mimo przyjęcia przez rad-
nych w kwietniu skargi. 

Redakcja DN oczywiście odwo-
ła się od wydanej przez K. Kolib-
skiego decyzji do SKO, do czego 
mamy prawo. Stosowne odwoła-
nie jest już w przygotowaniu. 

Wnioskuje Komisja, bada 
prokurator 

Tymczasem sprawą zajęła się, 
podczas ostatniego posiedzenia 
(zeszły czwartek, 12.06). Komi-
sja Rewizyjna, która również za-
wnioskowała o udostępnienie wy-
kazu robót, jakie gmina zleciła fir-
mie KUGA w ostatnich czterech 
latach. 

- Ta sprawa wygląda bardzo nie-
pokojąco i wymaga dogłębnej ana-
lizy. Zadaniem Komisji Rewizyj-
nej jest stać na straży prawidłowe-
go działania Urzędu Miejskiego. W 

tym przypadku mam wątpliwości 
co do tego, czy nie doszło do nad-
wyrężenia przepisów o zamówie-
niach publicznych, na rzecz jed-
nego z podmiotów gospodarczych. 
Liczę na to, że burmistrz podej-
dzie do tematu w sposobu transpa-
rentny i ujawni pełną dokumenta-
cję, o jaką zawnioskowała komisja. 
W innym przypadku Komisja roz-
waży powiadomienie o sprawie in-
stytucje zewnętrzne- mówi Marcin 
Nieradka, 

Jak wynika z informacji DN 
sprawie przygląda się również 
Prokuratura Rejonowa w Gole-
niowie, są o niej także już powia-
domione służby badające podej-
rzenia o przestępstwach korup-
cyjnych. Co wyniknie z tych dzia-
łań- o tym będziemy informować 
na bieżąco. 

Red. 

ODDAM 
KOTKI 
w dobre ręce
tel. 516 636 486

Firma Kuga ,,specjalizowała się" między innymi w robotach nad nowogardzkim jeziorem 
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W środę Sesja Rady Miejskiej

Absolutorium  
i pożyczka
Ponad pół miliona złotych chce pożyczyć nasza gmina z 
BGK na wykonanie drenażu melioracji tzw. „dolnego bo-
iska”, czyli placu między Zamkową a Kowalską - to tylko je-
den z tematów kolejnej sesji Rady Miejskiej, która odbędzie 
się w najbliższą środę. 

- Projekt uchwały zakłada spła-
tę pożyczki w okresie pięciu lat - 
czytamy w uzasadnieniu uchwa-
ły przygotowanym przez bur-
mistrza- na podstawie informa-
cji z wydziału RLFKiS oraz WFO-
ŚiGW w Szczecinie, zasady udzie-
lania pożyczek na działania 
związane z ochroną środowiska 
i gospodarki wodnej przewidują 
maksymalny okres spłaty pożycz-
ki 5 lat, z możliwością umorzenia 
do wysokości 20 % otrzymanej po-
życzki. Niniejsza uchwała jest nie-
zbędnym załącznikiem do wnio-
sku o udzielenie pożyczki z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Szczecinie. Ponadto w tema-
cie sesji mamy także uchwalenie 
wkładu gminy w prowadzonym 
przez powiat remontu ulicy Pił-
sudzkiego oraz najbardziej chyba 
emocjonującą uchwałę o udziele-
niu (bądź nie) absolutorium bur-
mistrzowi za rok 2017. Przypo-
mnijmy, że w tej kadencji Rada 
ani razu nie postanowił o udzie-
leniu absolutorium za miniony 
rok.  Powód był zawsze ten sam, 
brak współpracy ze strony burmi-
strza i niewykonywanie przyjęte-
go przez Radę budżetu. Szczegó-
łowa tematyka środowej sesji - w 
załączonym programie sesji Rady 
Miejskiej. 

sm

Środki na zagospodarowanie tego terenu zapisane w budżecie przekierowano na  
Ptaszkowo. Teraz burmistrz proponuje,  aby tzw. "dolne boisko" zacząć z kredytu

Program sesji

Wypadek koło ratusza 

Motocyklista trafił do szpitala 
Motocyklista z urazem biodra i złamaną nogą trafił do szpitala w Gryficach po zderzeniu z 
busem. Do wypadku doszło w samym centrum miasta, tuż koło ratusza miejskiego, w pią-
tek, 15 czerwca. 

Wszystko wydarzyło się kilka 
minut przed godziną 16:00, kie-
dy ruch wzdłuż ulicy 700-lecia jest 
największy.

- Kierujący motocyklem marki 
Yamaha nie zachował bezpiecznej 
odległości przed jadącym przed 
nim busem na skutek czego do-

szło do zderzenia pojazdów- in-
formuje sierż. sztab. Anna Dygas, 
rzecznik naszej policji. 

Mężczyzna z obrażeniami bio-
dra i złamaną nogą został prze-
transportowany karetką pogoto-
wia do szpitala w Gryficach. Jego 
stan nie zagrażał życiu. 

Niestety kłopoty ze zdrowiem to 
nie jedyne zmartwienia kierujące-
go motocyklem. Policja uznała go 
za sprawcę zdarzenia i sporządziła 
przeciwko niemu wniosek o uka-
ranie do sądu- informuje nas A. 
Dygas. 

Red.

groźna kolizja za nowogardem 

Na drodze była nieznana 
substancja
Nieznana substancja rozlana na drodze była prawdopodobnie główną przyczyną zdarzenia dro-
gowego, do jakiego doszło w minioną niedzielę, 17 czerwca, na drodze w kierunku Stargardu. 

- Ok. godz. 13:10 kierujący po-
jazdem marki Ford Focus, 62-let-
ni mężczyzna, jadąc w stronę No-
wogardu w trakcie wyprzedzania 
rowerzysty nie dostosował pręd-
kości do warunków panujących 
na jezdni, w wyniku czego ude-
rzył w jadącego z naprzeciwka 
kierującego samochodem mar-
ki Citroen – tyle oficjalnej wer-

sji, jaką przekazała nam policja. 
Wszystko wskazuje jednak na to, 
że kierujący Fordem mógł dodat-
kowo wpaść w poślizg, najeżdża-
jąc na nieznaną substancję rozla-
ną na jezdni- zeznają świadkowie 
zdarzenia. Był to prawdopodob-
nie jakiś olej samochodowy, któ-
ry z asfaltu usunęła straż pożarna. 
Policja nie informuje, czy ta oko-

liczność została wzięta pod uwa-
gę w ocenie przebiegu zdarzenia. 

Mimo poważnie wyglądające-
go zdarzenia, nikomu nic się nie 
stało. Jak potwierdziły nam służ-
by medyczne będące na miejscu, 
żaden z uczestników kolizji nie 
wymagał hospitalizacji, pomocy 
udzielono na miejscu. 

Red. 

Do wypadku doszło na wysokości wyjazdu z ulicy  Lutyków

Samochód stracił przyczepność na rozlanej  na jezdni nieznanej substancji
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KOnDOLenCJe

Serdeczne podziękowania
 dla Zakładu Pogrzebowego Furmańczyk 

za profesjonalną oprawę ceremonii pogrzebowej 
oraz wszystkim serdecznym przyjaciołom 

i znajomym z Osowa i Nowogardu, 
którzy uczestniczyli w ostatniej drodze 

Naszej Mamy 
Śp. Krystyny Witkowskiej

 składa Rodzina

A miały być archeologiczne wykopaliska ….

Dlaczego wycięto te drzewa?
Rok temu wycięto drzewa rosnące wokół pawilonu handlowego wzdłuż ulicy Kościelnej i kard St. Wyszyńskiego. Oficjalnym powodem wycięcia drzew była 
rzekoma konieczność przeprowadzenia w tym miejscu badań archeologicznych.  Badań ani widu ani słuchu a po drzewach pozostało tylko wspomnienie 
i w...nie wielu mieszkańców oraz nieusunięte karcze, o które można się potknąć…

Mija rok od wycięcia 18 do-
rodnych niezwykle efektownie 
wyglądających i pachnących w 
okresie kwitnienia drzew(Wi-
śnie Japońskie), które rosły od 
lat przy ulicy Kościelnej i kard, 
St. Wyszyńskiego.  O pozwole-
nie na wycinkę wystąpił właści-
ciel działki, gdzie rosły drzewa (i 
na której posadowiony jest tak-
że pawilon handlowy- były PSS), 
czyli ormiański przedsiębiorca z 
Gryfic, działający pod marką fir-
my Hosso. Hosso jest również 
właścicielem kilku innych nie-
ruchomości w naszym mieście, 
w tym dużego pawilonu handlo-
wego przy styku Bankowej i 700 
lecia (CCC), także pawilonu, 
w którym znajduje się apteka 
Centrum, czy starego budynku 
położonego za Cechem idąc w 
stronę Kameny. Pozwolenie na 
wycinkę nowogardzkich drzew 
wydał wojewódzki konserwa-
tor zabytków w Szczecinie, ro-
sły one bowiem na terenie tzw. 
starego miasta, a zgodnie z kla-
syfikacją taki teren podlega nad-
zorowi konserwatora zabytków, 
także w zakresie zadrzewienia. 
Burmistrz nie wniósł sprzeciwu 
i drzewa zostały z nagła wycię-
te, bez jakiejkolwiek konsultacji 
społecznej. Tylko DN, nie licząc 

głosów oburzonych mieszkań-
ców, upomniał się wówczas pu-
blicznie o to społeczne dobro, ja-
kim były drzewa przy Kościelnej 
i Wyszyńskiego.  

Tłumaczyli, jak głupiemu 
Sprawcy tej biologicznej dewa-

stacji na pytanie DN tłumaczyli 
to tak: 

1. Wycinający, czyli firma Hos-
so:  

 - W odpowiedzi na Państwa 
maila pragnę poinformować, 
że wycinka drzew nastąpiła ze 
względu na fakt, iż wkrótce przy-
stąpimy do prac archeologicznych 
na naszym terenie. Firma Hos-
so poniesie całkowity ich koszt a 
wszelkie zabytki, które zostaną 
tam odnalezione zostaną przeka-
zane do odpowiednich instytucji 
państwowych. Mamy nadzieję, że 
będą one służyły miastu i lokalnej 
społeczności… 

2.  Wydający zgodę, czyli woje-
wódzki konserwator zabytków: 

- -Dn. 28.03.2017 r. uzupeł-
niony dn. 14.04.2017r. i dn. 
29.06.2017r. wpłynął od Hosso 
Focus Group Sp. z o.o. w Szczeci-
nie.

- uzasadnienie wniosku to ko-
nieczność przeprowadzenia ba-
dań archeologicznych objętych 
pozwoleniem WKZ (pozwole-

nie z dn. 26 czerwca 2017 Wo-
jewódzkiego Konserwatora Za-
bytków, wcześniejsze od decyzji 
lipcowej o zgodzie na wycinkę - 
dop. DN)

-       burmistrz nie wniósł uwag
-              WKZ wydał zgodę dn. 

25.07.2017r. (chodzi o zgodę na 
wycinkę - dop. DN)

-       WKZ nie przeprowadzał 
konsultacji (chodzi o konsulta-
cje z lokalnymi organizacjami 
ochrony przyrody- dop. DN)

Karcze świadczą …
Mija niedługo rok, od tej de-

wastacji nowogardzkiego drze-
wostanu. Zapowiadanych wyko-
palisk (pominiemy analizowanie 
szczegółów tej mistyfikacji) ani 
widu, ani słychu.  Jeśli sprawcom 
tego czynu się wydaje, że temat 
zakończyliśmy w DN na ich pry-
mitywnych wyjaśnieniach, to się 
mylą. O dalszych naszych kro-
kach poinformujemy wkrótce 
opinię publiczną.  Niestety dewa-
stacji tej nie udało się nam zapo-

biec, a to z powodu utrzymywa-
nia projektu w ścisłej tajemnicy.  
Całe szczęście projektodawcy( 
głównie burmistrz) innej plano-
wanej w ubiegłym roku znacz-
nie większej wycinki, czyli wy-
cinki drzew rosnących wzdłuż 
drogi 106, zdradzili się z zamia-
rem oznaczając drzewa czerwo-
ną farbą. To zdemaskowanie się 
pomysłodawców i zarazem od-
krycie szczegółów poronione-

go projektu przez DN, pozwoliło 
przeprowadzić akcję społeczną 
i zebrać ponad 600 głosów pod 
protestem. Akcję sprzeciwu zor-
ganizował i przeprowadził wów-
czas Paweł Słomski ze Stowa-
rzyszenia Partnerstwo i Rozwój 
(PiR).  Tamte drzewa udało się 
w ten sposób uratować. Niestety 
po tych na Kościelnej i Wyszyń-
skiego pozostały tylko karcze…. 

sm

Grafika termiczna w mieście z drzewami i bez drzew

Po drzewach na Kościelnej pozostały tylko karcze ( o które można się przewrócić)
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Tak wygląda raj... głupcze

Przyjechał z Warszawy, żeby tu się leczyć
Na kameralnym spotkaniu w Trzechlu ujawniono, utrzymywane dotąd w tajemnicy, poruszające świadectwa pacjentów nowogardzkiego szpitala.  Świa-
dectwa obnażające szczególnie fałszywe oblicze i niecne zamiary tych, co podnoszą głosy krytyki w stosunku do sposobu zarządzania naszą lecznicą, skut-
kującego m.in. rosnącym zadłużeniem placówki.

 Świadectwa te, a zwłaszcza zu-
pełnie sensacyjne jedno z nich, 
zostały spisane przez obsługę li-
teracką naszego magistratu i opu-
blikowane przez gminne Cen-
trum Prasowe (w skrócie CeP). 
Czytamy zatem w tej relacji za-
mieszczonej na oficjalnej gmin-
nej stronie: Zdziwiłem się, - mówi 
w Trzechlu pewien pacjent nowo-
gardzkiego szpitala - bo leżał ze 

mną na Sali człowiek aż z War-
szawy. Jak go zapytałem, dlacze-
go leży w nowogardzkim szpitalu, 
to powiedział mi wprost, że nasz 
szpital to klinika na wysokim po-
ziomie. On leżał w szpitalach war-
szawskich i nie życzy nikomu ta-
kich warunków – brud, smród i 
ubóstwo, a tu wielka klasa... Pa-
cjent  złożył  swoje świadectwo 
publicznie  podczas uroczego 

spotkania pod chmurką w Trzech-
lu.  Spotkanie odbyło się z udzia-
łem w roli głównej nowogardzkiej 
„pary stulecia”, czyli burmistrza 
Czapli i dyrektora szpitala Lemba-
sa.  - Dyrektor szpitala podzięko-
wał za te wszystkie słowa - czyta-
my dalej w gminnym komunika-
cie - i na prośbę burmistrza, opo-
wiedział zebranym o działaniach, 
które jako dyrektor podejmuje...  
Przedstawione w tej opowieści 
plany, (o których bliżej w innym 
tekście DN) pozwalają mieć na-
dzieję, że wkrótce do nowogardz-
kiej „kliniki”, ze względu na ofe-
rowany tutaj poziom, przyjeżdżać 
będą na leczenie nie tylko warsza-
wiacy- jak ten z opowieści trzech-
elskiej - ale także szejkowie z Du-
baju, którzy zostawią tu swoje pe-
trodolary tak, że wzrastające za-
dłużenie naszej lecznicy, stanie się 
tylko przykrym wspomnieniem.

 Pies, który jest kotem, czyli 
manko, które jest superatą

Dług naszego szpitala to jed-
nak (w gminnej logice oparów ab-
surdu) dowód nie na to, że dyrek-

tor tegoż szpitala jest nieudaczni-
kiem, ale koronny argument na 
to, że jest on wybitnym fachow-
cem od zarządzania!   A to dla-
tego, że jest to dług mniejszy od 
tego, jaki posiada szpital w Gole-
niowe – taka mniej więcej teza zo-
stała postawiona w wywiadzie z 
dyrektorem Lembasem, przepro-
wadzonym przez CeP-a w ubie-
głym tygodniu.  W wywiadzie 
tym magik Lembas, w stylu cu-
daka Kaszpirowskiego, uspokaja 
mieszkańców, że mimo narasta-
jącego zadłużenia mogą czuć się... 
bezpieczni. Wystarczy takie zaklę-
cie raz dwa tri.. i rozum śpi. -W 
celu uzyskania płynności finanso-
wej- rzecze fachowo Lembas- pod-
jąłem decyzję o zaciągnięciu kre-
dytu, tak, żeby działalność szpitala 
nie była zagrożona, a pacjenci mo-
gli być spokojni o funkcjonowanie 
tej jednostki - kończy beztrosko.  
Beztrosko, – bo czym się przejmo-
wać - dwie bańki kredytu (wzięte 
na koszty bieżące!) w ostatecznym 
rachunku obciążą i tak anonimo-
wego podatnika. Konkretny zaś 

mieszkaniec a szczególnie ten bę-
dący pracownikiem szpitala może 
z czystym sumieniem dziękować 
Lembasowi - pożyczka wzięta i na 
chleb starczy… jakiś Orwell to czy 
co?  

Tam gdzie wizja Orwella stała 
się codziennością

Jednakże i burmistrz i dyrek-
tor szpitala mogą uprawiać swo-
je absurdalne i groźne projekcje 
bez żadnych istotnych przeszkód. 
Wszystko dlatego, że to miejsce, w 
którym następuje praktyczna re-
alizacja Orwelowskiej wizji (przy-
najmniej w pewnych jej aspek-
tach) jest właśnie tu… A teraz wy-
pełnia się ono swoją porażającą, 
dla zdrowej logiki, treścią.  Oczy-
wiście nie ma żadnego znaczenia, 
ani konieczność zdiagnozowania 
przyczyn narastania długu, ani 
tym bardziej ich likwidacja. To zo-
stało załatwione (również w trak-
cie akceptacji przez radnych skwi-
towania szpitala za 2017 rok) baj-
kowaniem Lembasa: -raz, dwa, tri, 
czetyry…… Śpicie? Śpimy!  

sm

Bajdy i klechdy domowe na pogawędce w Trzechlu                          foto: UM Nowogard

Czytelnicy się skarżą 

Kurierem się nie 
wyręczysz

Redakcję DN odwiedził star-
szy Pan, który skarżył się na spo-
sób dostarczenia przesyłki przez 
pracownika jednej z dużych firm 
kurierskich.  - Zamówiłem towa-
r(ławeczka składana) z dostawą 
do domu- mówi nasz gość-. Ku-
rier zadzwonił do mnie godzinę 
przed dostawą, że ma dla mnie 
przesyłkę. Stałem na balkonie i 
widziałem, jak przyjechał. Gdy 
zadzwonił do domofonu odebra-
ła córka i prosiła, aby wniósł prze-
syłkę do domu, ponieważ ona nie 
może (jest w ciąży), a ja również 
nie mogę, ponieważ jestem schoro-
wany i mam zakaz dźwigania. Ku-
rier stwierdził, że nie ma obowiąz-
ku wnieść przesyłki i odjechał. Po-
dobnie uczynił kolejny raz, tym ra-
zem nawet nie dzwonił, że przyje-
chał. Jak się okazało, po mojej in-
terwencji w firmie, kurier posta-
wiał dwukrotnie w dokumentacji 
dostawy wyjaśnienie (patrz zdję-
cie), że rzekomo odbiorca był nie-
obecny a awizo nie mogło być w 
moim bloku pozostawione. Jedno i 
drugie było nieprawdą. W wyniku 

interwencji okazało się, że dostaw-
ca mojej paczki ma podpisaną z 
firmą kurierską klauzulę, że pacz-
ki do wagi 30 kg kurier dostarcza z 
wniesieniem.  Ostatecznie po mo-
ich interwencjach za trzecim ra-
zem przesyłka została dostarczo-
na, choć i tak musiałem pomóc ku-
rierowi ją wnieść. 

red

Takimi wpisami na kwitach przewozo-
wych kurier dokumentował próby do-
starczenia przesyłki

zamykają się nowogardzkie szkoły 

Już nie będzie kolejnej inauguracji 
 Podeszły wiek osoby stanowiącej organ prowadzący, czyli pani Stanisławy Kopycińskiej, 
oraz wyczerpanie się formuły to oficjalne powody zakończenia istnienia i funkcjonowania 
dwóch nowogardzkich szkół. Ten rok szkolny jest ostatnim dla Prywatnego Publicznego Li-
ceum dla Dorosłych na Zielonej oraz działającej pod tym samym adresem Niepublicznej 
Szkoły Policealnej. 

Prywatne Publiczne Liceum dla 
Dorosłych powstało w 2002 roku. 
Organem prowadzącym szkoły 
była pani Stanisława Kopycińska, 
znana nowogardzka nauczyciel-
ka historii. Jednak organizacyjnym 
„duchem i ciałem” tego przedsię-
wzięcia był jej syn, także historyk 
i nauczyciel, Jan Kopyciński.  Po-
czątkowo szkoła miała siedzibę w 
obiektach SP nr 2 na Żeromskiego. 
Przeniesienie do obecnej lokaliza-
cji nastąpiło w 2007 roku. Przez lata 
szkoła wypuściła setki absolwentów 
stając się szansą zdobycia matu-
ry czy średniego wykształcenia dla 
tych wszystkich, którzy nie mieli tej 
możliwości w młodości, czy w try-
bie stacjonarnym.  Istotne uzupeł-
nienie oferty edukacyjnej dla doro-
słych stanowiła także Niepubliczna 
Szkoła Policealna. Ta szkoła zawo-
dowa na podbudowie szkoły śred-
niej kształciła w zawodach tech-
nik ekonomista, masażysta i opie-
kun medyczny. Na okolicznościo-

wym spotkaniu w dniu 25.06, od-
będzie się oficjalne zakończenie ist-
nienia obu szkół. Gratulujemy zało-
życielom prowadzącym i uczącym 

w obu placówkach istotnego wkła-
du w edukacyjne dzieło realizowa-
ne na nowogardzkiej ziemi. 

sm   

Nad wejściem do obiektu przy ulicy Zielonej jeszcze widnieje tablica likwidowanej szkoły
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Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893
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Tel. 517 175 599

Pracuj z                       
jako Opiekunka Seniorów w Niemczech 

i zarób nawet 12 tysięcy w dwa miesiące. 
Bezpłatne kursy języka niemieckiego i gwarantowane zatrudnienie. 

Zbiór truskawki
 deserowej 
Dąbrowa. 

502 616 240

Poszukuje osób do 
pracy przy produkcji 

okien, Firma Joga. 
695 100 700

Kapieliskowe oszustwa

Jak nie „na dziko” to na wydrę 
Prawie 6 tys. znaków liczy elaborat na temat rzekomo doskonałego przygotowania nowo-
gardzkiej gminnej plaży do sezonu wytworzonego na podstawie informacji, najbardziej za-
pracowanego kierownika gminnego, czyli, kierownika ZBK. 

Sezon plażowy na dzikim 
kąpielisku… 

Czytamy w tym elaboracie: 
- W Nowogardzie sezon plażo-
wy rozpocznie się z dniem 1 lip-
ca i będzie trwał do pierwsze-
go września.  W tym okresie, od 
godziny 10:00 do godziny 18:00 
nad bezpieczeństwem korzysta-
jących z plaży czuwać będzie 2 
ratowników, którzy wyposażeni 
będą w niezbędny sprzęt ratow-
niczy, tj. łódź, koła ratunkowe i 
inny sprzęt medyczny. Korzysta-
nie z kąpieliska poza wyznaczo-
nymi godzinami będzie możliwe, 
ale należy wówczas zachować 
szczególną ostrożność ze wzglę-
du, że ratownicy w tym czasie 
nie będą już pełnili dyżuru.

Tak jest w propagandzie, a jak 
jest w rzeczywistości. W sen-
sie prawnym nowogardzka pla-
ża z dostępem do wody to na-
dal „dzika plaża”.  W prowadzo-
nym przez Sanepid wykazie ką-
pielisk jej nie ma i w tym sezo-
nie na pewno nie będzie, ponie-
waż formalności w tej sprawie 
trzeba było zacząć w grudniu 
2017 a skończyć w marcu 2018. 
Również nie ma tego głównego 
obiektu letniej atrakcji w Nowo-
gardzie, w prowadzonym tak-
że przez Sanepid wykazie tzw. 
miejsc czasowo dopuszczonych 

do kąpieli. Aby się w tym wyka-
zie znaleźć burmistrz musi zło-
żyć wniosek wraz z odpowied-
nią uchwałą Rady Miejskiej.  
Jak dotąd zobowiązany do tego 
burmistrz, tego projektu Radzie 
nie przedłożył. Co to oznacza?  
- Obowiązki kontrolne wynika-
jące z ustawy Sanepid ma tylko 
w stosunku do miejsc, które znaj-
dują się albo w wykazie kąpie-
lisk, albo w wykazie miejsc cza-
sowo dopuszczonych do kąpie-
li – mówi DN w poniedziałek 
dyrektor Sanepid w Golenio-
wie, mgr Marek Frydrych. Tyl-
ko samo badanie wody Sane-
pid może przeprowadzić na zle-
cenie, ale to istotnie nie zmie-
nia faktu, że bezpieczeństwo na 
dzikich kąpieliskach nie pod-
lega obligatoryjnej zewnętrz-
nej, w stosunku do organizato-
ra, kontroli. Dyrektor M. Fry-
dryk potwierdził też DN, że od 
1 stycznia, tzw. miejsca czasowo 
dopuszczone do kąpieli mogą 
funkcjonować maksymalnie 30 
dni w sezonie.  - Jeśli takie miej-
sce zostanie wpisane do nasze-
go rejestru to oznacza, że będzie 
miało ten status 30 dni w jed-
nym roku - mówi szef Sanepidu.   
W związku z tym niech każdy 
sam oceni prawdziwość zdania: 
- w Nowogardzie sezon plażowy 
rozpocznie z dniem 1 lipca i bę-
dzie trwał do pierwszego wrze-
śnia.  Na "dzikiej plaży" to sezon 
może trwać nawet cały rok. 

Ubikacja „pod chmurką”
Ile warte są różne zapewnie-

nia i urzędowe opisy „cudow-
ności” czekających na naszej 
plaży, niech zaświadczy mała 
konfrontacja. Czytamy w przy-
wołanym na wstępie elabora-
cie: - W chwili obecnej toaleta 
na plaży, do rozpoczęcia sezonu, 
otwarta jest w godzinach dzien-
nych, zaś po rozpoczęciu sezonu 
(1 lipca br.) będzie czynna przez 
całą dobę.

Byliśmy na plaży w sobotę 
około 19:00. Ludzi sporo- ubi-
kacja zamknięta na cztery spu-
sty. Smrodek moczu na ze-
wnątrz już wyczuwalny.  Druga 
wizyta niedziela godzina 17:00 
ludzi także sporo (niektórzy po-
pijają)- ubikacja zamknięta na 
cztery spusty, u wejścia pełno 
śmieci (patrz zdjęcie) smrodek 
moczu znacznie intensywniej-
szy potwierdzony charaktery-
stycznym zabarwieniem schod-
ków.         

Papier wszystko przyjmie… 
I to, o czym wyżej i inne oko-

liczności faktyczne pozostawia-
ją niezmiennym pełne samoza-
dowolenia gminnych admini-
stratorów „dzikiego” na dzisiaj 
kąpieliska, którzy kończą swoje 
teksty tak: - Szanowni Państwo, 
choć sezon na miejskim kąpieli-
sku w Nowogardzie rozpocznie 
się dopiero 1 lipca, to już dziś za-
praszamy Was serdecznie do ko-
rzystania z jej uroków. Poczynio-
no już prawie wszystko, aby jak 
najlepiej przygotować naszą pla-
żę do tegorocznego lata.

smWejście do zamkniętej toalety na nowo-
gardzkiej plaży- Niedziela godz. 17.00

Jak twierdzi szef SANEPiD każdy, kto się kąpie na dzikim kąpielisku czyni to na 
własną odpowiedzialność

Afrykańskie      Inspiracje

ZAPRASZAMY 
na wystawę ceramiki

autorstwa dzieci, młodzieży i dorosłych 
zrealizowane podczas warsztatów w  PRACOWNI  
CERAMIKI  ARTYSTYCZNEJ „DWOJACZEK”               .

w Bibliotece Miejskiej w Nowogardzie 20 czerwca 2018 r., g. 17.00

nDK zaprasza do tańca

Taniec to nie tylko ruch
Taniec to doświadczanie swojego ciała i tego, co poza nim. 
Takie duchowe kroki w materii fizyczności zrobią uczestni-
cy warsztatów tańca współczesnego podczas Międzynarodo-
wych Warsztatów Artystycznych ARTeria w Nowogardzie.

W dniach od 14 do 22 lipca mło-
dzi adepci sztuki będą mieli okazję 
odczuwać ruch w całej jego zmien-
ności, obiorą własną ścieżkę two-
rzenia nowych form, a także zoba-
czą siebie w kontekście publiczno-
ści, co będzie możliwe dzięki pro-
jektowi warsztatowemu, który lo-
kalna społeczność zobaczy w ra-
mach Festiwalu Filmu Muzyki Ma-
larstwa „Lato z Muzami”.

W świat tańca wprowadzi mło-
dych tancerzy, ekspert tańca – Mo-
nika Kiwak, praktykująca solo im-
prowizację jako performance, z po-
dejściem Andrew Morrisha. Mamy 
nadzieję, że jej umiejętności, wie-
dza oraz piękno odwzorowane w 
każdym ruchu i szczególe, pozwo-
lą młodym tancerzom poznać sa-
mych siebie, zaufać oraz stworzyć 
coś niesamowitego, w perspekty-
wie własnych działań, wobec osób, 

a także przestrzeni tworzonej pod-
czas warsztatów ARTeria.

Międzynarodowe Warsztaty Ar-
tystyczne „ARTeria” to dziewięć 
intensywnych dni, podczas któ-
rych kreatywni “zapaleńcy” będą 
tworzyć, pracować i bawić się sztu-
ką pod okiem ekspertów w róż-
nych dziedzinach. Warsztaty: ma-
larskie, bębniarskie, tańca współ-
czesnego, teatralne i wokalne, a 
także dodatkowe: teatru ognia oraz 
bębniarskie, to propozycje przygo-
towane przez organizatora - No-
wogardzki Dom Kultury. Wysiłki 
artystycznych osobowości uwień-
czone zostaną koncertem oraz pro-
jektem, które odbędą się podczas 
trwania Festiwalu Filmu Muzyki 
Malarstwa “Lato z Muzami”.

Inf. NDK
opr. MR

Foto: Bartek Zurawski

OgłOSzenIA
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Talenty Roku 2018 przyznane

Nagrodzeni również z Nowogardu
Znamy laureatów tegorocznej edycji konkursu Talent Roku. To najlepsi z najlepszych, wyłonieni  spośród około 10 tysięcy wykonawców, którzy w 2018 r. 
wzięli udział w przeglądach na różnych szczeblach konkursu. 

Organizatorem konkursu jest 
Zamek Książąt Pomorskich, 
który od lat wspiera Amatorski 
Ruch Artystyczny w Zachodnio-
pomorskim. Wspólnie z samo-
rządowymi instytucjami kultu-
ry organizuje Przeglądy Ama-
torskiego Ruchu Artystycznego. 
Tylko w tym roku (od lutego do 
czerwca) w województwie od-
było się 137 takich przeglądów 
dzielnicowych, miejskich i po-
wiatowych, a także 13 przeglą-
dów wojewódzkich.   Zwycięz-
cy etapów wojewódzkich byli 

nominowani do finału finałów, 
czyli konkursu galowego Talent 
Roku 2018. 

Finałowa gala odbyła się w 
niedzielę, 17 czerwca na sce-
nie Opery na Zamku.  Wystąpi-
li zwycięzcy wojewódzkich prze-
glądów w kategoriach: taniec, 
piosenka dziecięca, soliści i mu-
zyczne zespoły estradowe   oraz 
chóry i zespoły kameralne.

Duży sukces odniosły nowo-
gardzkie zespoły. 

Tytuł Talent Roku 2018, Pu-
char Marszałka Województwa 

Zachodniopomorskiego i na-
grodę pieniężną (700 zł.) otrzy-
mał, w kategorii chóry i zespo-
ły kameralne -  Zespół Wokalny 
“AD LIBITUM” działający przy 
Nowogardzkim Domu Kultu-
ry pod kierownictwem Magda-
leny Sułkowskiej, za wykonanie 
utworu “Alleluja” Leonarda Co-

hena w tłumaczeniu Macieja Zę-
batego. 

Przy okazji informujemy, że 
na Wojewódzkim Przeglądzie 
Amatorskich Zespołów Teatral-
nych, którego finał odbył się 27 
maja w Świdwińskim Ośrodku 
Kultury (wzięło w nim udział 21 
teatrów z całego województwa 

tj. 267 wykonawców).  Tytuł TA-
LENT ROKU 2018 zdobył Ze-
spół Teatralny „Poto” ze Stowa-
rzyszenia Edukacyjno-Kultural-
nego w Nowogardzie za spektakl 
„Za drzwiami Alice” w reżyserii  i 
pod kierownictwem Anny Grzelak. 

Inf. NDK
Opr. MR

Teatr Poto po spektaklu, Za drzwiami Alice w reż. Anny Grzelak

Zespół AdLibitum podczas występu na Zamku Książat Pomorskich w Szczecinie
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tel. 91 577 2007

R e K L A M A
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

Pożyczki unijne z projektu „Jeremie 2” 
to kontynuacja dobrze znanej zachod-
niopomorskim firmom, zakończonej 
już inicjatywy „JEREMIE”. W minionej 
edycji pożyczki dostępne były jedy-
nie dla przedsiębiorców, teraz mogą 
z nich skorzystać także osoby niepra-
cujące, w wieku 30 lat i więcej, które 
planują założyć własną firmę. 
O to, dlaczego warto sięgnąć po pożycz-
kę na start zapytaliśmy Panią Agnieszkę 
Sołtysiak-Zagożdżon, z ECDF S.A., odpo-
wiedzialnego za jej udzielanie:
Udział w projekcie „Jeremie 2” to bar-
dzo dobre rozwiązanie dla osób, które 
chcą spróbować swoich sił w biznesie. 
Oferujemy pożyczki na bardzo atrak-
cyjnych warunkach – oprocentowanie 
to zaledwie 1,04% w skali roku. Po-
życzka jest udzielana na 7 lat, z moż-
liwością uzyskania rocznej karencji, 
kiedy płacone są tylko odsetki. Do się-
gnięcia po środki zapraszamy w szcze-
gólności osoby znajdujące się w naj-
trudniejszej sytuacji na rynku pracy, 
czyli kobiety, osoby po pięćdziesiątym 
roku życia, osoby z niepełnospraw-
nościami, długotrwale bezrobotnych 
oraz osoby z wykształceniem średnim 
lub niższym. 
Co istotne, o pożyczkę mogą ubiegać 
się także osoby, które w przeszłości 
prowadziły już własną firmę, pod wa-
runkiem, że zamknęły ją co najmniej 
rok przed złożeniem wniosku do ECDF 
S.A. Biorąc pożyczkę, nie musisz oba-
wiać się żadnych dodatkowych kosz-
tów lub prowizji – płacisz tylko odset-
ki.

Pożyczka jest w zasięgu Twojej ręki! Przy-
gotuj krótki biznes plan i zgłoś się bezpo-
średnio do wybranej przez Bank Gospodar-
stwa Krajowego profesjonalnej instytucji 
finansującej, która pomoże Ci wypełnić 
wniosek i przeprowadzi przez cały pro-
ces uzyskania środków. Jeśli Twój pomysł 
na biznes zostanie pozytywnie oceniony, 
pozostaje już tylko rejestracja działalno-
ści i podpisanie umowy. W województwie 
zachodniopomorskim pożyczki udzieli Ci 
konsorcjum ECDF S.A. i MEGA SONIC S.A.  
(www.pozyczkiecdf.pl, zakładka: wybierz 
województwo/województwo zachodnio-
pomorskie/ mikropożyczka na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej). 

Więcej informacji na temat pożyczek unijnych 
oraz projektu „Jeremie 2” znajdziesz na:  

rpo.bgk.pl

Masz pomysł na biznes? 
Weź pożyczkę unijną  
i zostań swoim szefem!

CZYM SĄ POŻYCZKI 
Z „JEREMIE 2” 
I DLACZEGO WARTO 
Z NICH SKORZYSTAĆ?

Na założenie własnej firmy mo-
żesz otrzymać nawet dwudzie-
stokrotność przeciętnego wy-
nagrodzenia obowiązującego 
w dniu podpisania przez Ciebie 
umowy. 
Obecnie jest to ok. 92 tys. zł. 
Te pieniądze pomogą Ci w uru-
chomieniu firmy – możesz je 
wykorzystać m.in. na zakup 
maszyn i urządzeń, adapta-
cję pomieszczeń, reklamę, czy 
usługi księgowe. Po otwarciu 
firmy będziesz mógł dodat-
kowo ubiegać się o pożyczkę 
w wysokości 20 tys. zł na utwo-
rzenie miejsca pracy, na spłatę 
której będziesz mieć nawet 3 
lata.

PROSTE I JASNE ZASADYNA JAKIE WSPARCIE 
MOŻESZ LICZYĆ?

Nie pracujesz, masz pomysł na biznes, ale 
brakuje Ci pieniędzy? 

Wykorzystaj do tego pożyczkę z „Jeremie 2”! 

Wsparcie na start otrzymasz na bardzo 
atrakcyjnych i klarownych warunkach. 

Na przyszłych przedsiębiorców 
czeka ponad 73 mln zł.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Przyznanie pożyczki uzależnione jest od wymaganych zabezpieczeń.

ReKLAMA

Pierwsza rocznica śmierci bohatera z podziemnego bunkra
W 1961 roku po ujęciu przez Służbę Bezpieczeństwa za zabójstwo działacza PZPR komunistyczny sąd skazał go na dożywocie. „Był partyjny komunista 
i kapował. Trzy razy krzyczałem: ręce do góry. Chciałem pierzynę z niego ściągnąć i oddałem tylko jeden strzał. I trafiło” - wspominał płk Kiszka.

W dniu 17.06.2018 r. w  koście-
le św. Michała Archanioła w Rogo-
wie odbyła się msza święta upamięt-
niającą pierwszą rocznicę śmierci 
najdłużej ukrywającego się żołnie-
rza podziemia antykomunistycz-
nego pułkownika Andrzeja Kisz-
ki pseudonim „Dąb” wraz z odsło-
nięciem nagrobka w  którym wzię-
ła udział delegacja Zakładu Karnego 
w  Nowogardzie zastępca kierowni-
ka ochrony ppor. Tomasz Jancewicz 
oraz  wychowawca do  spraw kultu-
ralno oświatowych por. Krzysztof 
Gołębiowski. W uroczystości wzię-
li również zaproszeni goście: Okręg 
Szczecin Stowarzyszenia Żołnie-
rzy Narodowych Sił Zbrojnych wraz 
ze sztandarem z  gł. organizatorem 
i  prezesem Okręgu Szczecin Grze-
gorzem Kozakiem, Delegacja wraz 
ze sztandarem 12 Brygady Zmecha-
nizowanej ze Stargardu, Poseł Syl-
wester Chruszcz, Przedstawiciele 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrz-
nego Delegatura w Gdańsku, Przed-

stawiciele Urzędu Miejskiego w Re-
sku, Zachodniopomorski Kurator 
Oświaty Magdalena Zarębska-Ku-
lesza, oraz Zofia Pilarz -wielokrotny 
organizator wystaw o  Żołnierzach 
Wyklętych. Poświecenia nagrobka 
dokonał ks dziekan Kazimierz Łu-
kjaniuk - proboszcz parafii pw. Św 
Rafała Kalinowskiego w  Nowogar-
dzie -kapelan Stowarzyszenia Żoł-
nierzy Armii Krajowej.

      ANDRZEJ KISZKA PS. „DĄB” 
– Żołnierz Narodowej Organizacji 
Wojskowej w  oddziale Franciszka 
Przysiężniaka. Następnie żołnierz 
w  oddziale Narodowego Zjedno-

czenia Wojskowego Józefa Zadzier-
skiego „Wołyniaka”, a po jego śmier-
ci w  oddziale NZW Adama Ku-
szy „Garbatego”. Ukrywał się przed 
okupantem sowieckim do 31 grud-
nia 1961 r., kiedy został aresztowa-
ny w  swoim podziemnym bunkrze 
w lesie. Skazany na dożywotnie wię-
zienie, zamienione następnie na 15 
lat. Wyrok odbywał w  Strzelcach 
Opolskich i  Potulicach. Zwolniony 
warunkowo z  więzienia w  sierpniu 
1971 r.

 Tekst: por. Krzysztof Gołębiowski
Foto: por. Krzysztof Gołębiowski, 

ppor. Tomasz Jancewicz Przy grobie płk. Andrzeja Kiszki, rok po śmierci bohatera
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Turniej Piłki Nożnej  
o Puchar Wójta
Jak co roku w maju, w Szkole Podstawowej w Osinie odbył 
się po raz kolejny turniej piłki nożnej chłopców o Puchar 
Wójta. Najlepsi okazali się najmłodsi uczestnicy turnieju – 
piłkarze z trzeciej klasy SP w Osinie. 

W tym roku do rywalizacji 
przystąpiły zespoły z Chlebówka, 
Błotna, klasy czwarte oraz trze-
cie Szkoły Podstawowej w Osi-
nie. Cały turniej został całkowi-
cie zdominowany przez najmłod-
szych adeptów piłki nożnej, czy-
li klasę trzecią z SP w Osinie, któ-
rzy poprzez skuteczną i mądrą grę 
na boisku wygrali wszystkie swo-
je mecze tracąc tylko jedną bram-

kę i zdobywając przy tym 13 goli. 
Na zakończenie turnieju wszyst-
kie zespoły otrzymały z rąk Wój-
ta Krzysztofa Szwedo oraz Dyrek-
tora SP w Osinie Tatiany Olbert 
nagrody rzeczowe, puchary oraz 
pamiątkowe dyplomy. Pozostaje 
wierzyć, że to tylko początek suk-
cesów najmłodszych zawodników 
ze Szkoły Podstawowej w Osinie.  

Oprac: KR
Info: UG Osina Uczniowie trzeciej klasy SP w Osinie zwyciężyli w tunrieju piłki nożnej

Maraton Podróżnika

Kolejny wyczyn 
Małgorzaty Kubickiej
Kolarka z Nowogardu Małgorzaty Kubicka do listy swoich 
osiągnięć może dopisać kolejne – pokonanie trasy o dystan-
sie 550 km. Dla wielu pokonanie takiej odległości samocho-
dem wydaje się żmudne i wyczerpujące, Małgorzacie Kubic-
kiej poruszającej się rowerem zajęło to ponad 20 godzin. 

Kolarka z Nowogardu pokona-
ła trasę Ultramaratonu liczącą 550 
km! Limit czasu na przejazd tego 
dystansu wynosił 30 godzin, a za-
wodnicy non-stop znajdowali się 
na rowerach. Małgorzata Kubicka 
podzieliła się swoimi wrażeniami 
z tej imprezy. - Pierwszy raz wzię-
łam udział w takiej imprezie pod 
nazwą Maraton Podróżnika. Sły-
nie on z tego, że jedzie się w nim 
bez wsparcia, czyli - brak punktów 
żywnościowych. Każdy zawod-
nik sam zaopatruje się w jedzenie 
w napotkanych sklepach i stacjach 
paliw - całe szczęście, że są czyn-
ne całodobowo. Oczywiście przed 
nocą trzeba zaopatrzyć się w jedze-
nie i napoje, bo zdarzało się tak, 
że przez 80 km nie było nic, gdzie 
można by było cokolwiek kupić. W 
tym Ultramaratonie są tylko punk-
ty kontrolne oznaczone na śladzie 
trasy w nawigacji, gdzie musimy 
się zatrzymać i wysłać esemesa do 

punktu monitoringu. System od-
notowuje godzinę i miejsce nada-
nia - opowiada Małgorzata Kubic-
ka. Start grupy, w której rywali-
zowała reprezentantka Nowogar-
du odbył się w sobotę, o godzinie 
8:20. Tego dnia upalna pogoda nie 
oszczędzała kolarzy. Trasa prowa-
dziła m.in. przez okolice nadbał-
tyckich kurortów. Pokonanie 550 
km zajęło Małgorzacie Kubickiej 
niespełna 27 godzin, a na rowe-
rze spędziła prawie 21 i pół go-
dziny. - Upał dawał o sobie znać 
całą sobotę. Temperatura przy as-
falcie dochodziła do 50 stopni C. 
Rowery wjeżdżały w miękki asfalt. 
Wszyscy czekaliśmy na wieczór 
i na ochłodzenie jak na zbawie-
nie, które w końcu nadeszło. Trasa 
była dość urokliwa – liczne jeziora 
na pojezierzu Drawskim, na chwi-
lę nad Bałtyk do Mielna, dużo la-
sów po drodze. Zwłaszcza nocą te 
okolice mają swój urok, gdzieś sły-
chać odgłosy zwierząt, to coś prze-
leci z boku, to jakieś oczy się za-
świecą w blasku lampki. Jest dresz-
czyk emocji, bo nocą wyobraźnia 
pracuje z podwójną mocą. Był to   
super ciekawy Ultramaraton prze-
jechany przeze mnie w czasie 26 
godzin i 47 minut, czas netto spę-
dzony na rowerze to 21:25:43 – in-
formuje Małgorzata Kubicka. Za-
wodniczce z Nowogardu pozosta-
je pogratulować swojej formy oraz 
kolejnego niesamowitego wyczy-
nu, jakim jest pokonanie 550 km. 

KR

Małgorzata Kubicka na trasie Ultrama-
ratonu liczącego 550 km

Ścigali się po jeziorze nowogardzkim

Skutery dotleniły wodę
W ostatnią sobotę na jeziorze zawyły silniki ścigaczy wodnych, bowiem na naszym jeziorze 
rozegrano zawody o puchary ufundowane przez dwóch prezesów Polskiego Związku Węd-
karskiego w Nowogardzie; Kazimierza Ziemby Koło Miejsko Gminne nr 36 oraz Zygmun-
ta Heland Koło „Tęczak” nr 27.

Zawody zorganizował Żeglarski 
Klub Sportowy „Knaga”, szczegól-
nie w osobie Sławka Skubija. Zawo-
dy te, prócz prestiżu i pucharu zwy-
cięzcy, miały jeszcze jeden pozytyw-
ny aspekt, wreszcie woda w jeziorze 
została porządnie dotleniona.  Za-
wody te miały także na celu omówie-
nie pozytywnej współpracy i koeg-
zystencji na naszym akwenie wśród 
motorowców i wędkarzy. Krótko 
mówiąc, aby ścigacze nam po spła-
wikach nie jeździły.

Zawodnicy mieli do pokonania 
trasę dwóch okrążeń, od fontanny 
za areator, przy każdym punkcie sta-
cjonarnym dwa okrążenia. I, okaza-
ło się, że w tym miejscu był klucz do 
sukcesu, bowiem kto dobrze zapla-
nował i wykonał okrążenia, dużo zy-
skiwał na czasie. A ci, którzy stracili 
na okrążeniach, już na dystansie nie 
byli w stanie nadrobić, choćby mieli 
silniki mocniejsze o 100 koni.

Zwycięstwo w kategorii tzw. „cięż-
kiej”, czyli ściganie na skuterach o 
mocy powyżej 220 koni, wywalczył   
Zbigniew Bilicki z czasem 2 min 32 
sek, 76 setnych. Tuż za nim uplaso-
wał się na II miejscu Andrzej Opa-

la z czasem 2 min 34 sekund 70 set-
nych, III miejsce Ryszard Głowacki z 
czasem 2 min 40 sekund 41 setnych.

W kategorii nieco lżejszej, czyli 
do 220 koni zwyciężył Emil Kiniasz 
z czasem 2 min 51 sekund i 50 set-
nych, II miejsce Szymon Kiniasz 2 
min 57 sekund 59 setnych, III miej-
sce Wojtek Przęczek 2 min 58 se-
kund 36 setnych.

Dość dużo było biegów niekwali-
fikowanych z powodu awarii tech-
nicznych, bądź błędnego pokonania 
trasy przejazdu. Ale pierwsze koty za 
płoty. Zawody ogólnie bardzo uda-
ne i zabawa przednia warta powtó-
rzenia i rozpropagowania. Na ko-
niec pyszny grill i opowieści o tym, 
co mogłem zrobić, aby wygrać, a nie 

zrobiłem. Ale to już historia, z któ-
rej jedni wyciągną wnioski a inni, 
niestety, powielą błędy, jak to w ży-
ciu bywa. Pogoda sprzyjała organi-
zatorom i zawodnikom do końca i 
przyciągnęła także sporą widownię 
nad naszą wodę, mimo Dni Morza w 
Szczecinie. Zabawny paradoks im-
prez organizowanych przez Sporto-
wy Klub Żeglarski „Knaga”w Nowo-
gardzie jest taki, że nie jesteśmy żad-
ną portowo-morską potęgą, a zorga-
nizowaliśmy konkurs piosenki szan-
towej oraz profesjonalne wyścigi 
motorowodne. Można? Można!

Pozdrowienia dla wszystkich 
„Wodniaków”

Zygmunt Heland
Zdjęcia R. Leszczyński

Parada skuterów na jeziorze

Nagrodzeni i organizatorzy
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Pewna wygrana na koniec sezonu

Pomorzanin kończy na 5. pozycji
W sobotę (16 czerwca), o godzinie 16:00, piłkarze Pomorzanina Nowogard rozgrywali swój 
ostatni mecz w sezonie 2017/2018. Na boisku w Radziszewie podopieczni Zbigniewa Gu-
miennego rywalizowali z tamtejszą Odrzanką. Nowogardzianie nie mieli problemów ze 
zdegradowanym zespołem i pewnie wygrali 0:4. Ten sezon piłkarze z Nowogardu zakoń-
czyli na 5. miejscu.  

Odrzanka Radziszewo – Pomorzanin Nowogard 0:4 (0:1)
Gole: Kamil Lewandowski (30’, 50’), Rafał Listkiewicz (57’), Dominik Wawrzyniak (86’)
Skład: Maciej Dobrowolski (c) – Marcin Skórniewski, Michał Komenda, Maciej Grzejszczak, Natan Wnu-

czyński – Fernando Batista (Michał Teodorczyk), Michał Jutkiewicz (Mateusz Toruński), Dominik Wawrzy-
niak, Rafał Listkiewicz – Kamil Lewandowski. 

Klasa Okręgowa gr. Szczecin Płn. 2017/2018
30. kolejka:
Mewa Resko – KP Przecław    2:2
Światowid Łobez – Iskierka Szczecin   0:4
Masovia Maszewo – Sarmata Dobra   8:1
Orzeł Łożnica – Ehrle Dobra Szczecińska   0:6
Odrzanka Radziszewo – Pomorzanin Nowogard  0:4
Polonia Płoty – Ina Ińsko    7:1
Sparta Gryfice – Błękitni Trzygłów   1:1
Jantar Dziwnów – Promień Mosty   1:1

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Iskierka Szczecin 30 67 82 24 21 4 5
2 Światowid 63 Łobez 30 64 71 30 19 7 4
3 Błękitni Trzygłów 30 54 74 48 16 6 8
4 Polonia Płoty 30 53 68 37 15 8 7
5 Pomorzanin Nowogard 30 53 71 46 16 5 9
6 Sparta Gryfice 30 50 76 44 15 5 10
7 Mewa Resko 30 49 55 40 14 7 9
8 Ehrle Dobra Szczecińska 30 44 68 59 13 5 12
9 Jantar Dziwnów 30 43 70 57 12 7 11
10 Masovia Maszewo 30 38 53 65 11 5 14
11 Ina Ińsko 30 37 60 73 11 4 15
12 KP Przecław 30 35 59 76 9 8 13
13 Orzeł Łożnica 30 28 31 70 8 4 18
14 Promień Mosty 30 22 45 77 6 4 20
15 Sarmata Dobra 30 20 37 106 5 5 20
16 Odrzanka Radziszewo 30 18 23 91 4 6 20

Kamil Lewandowski strzelił dwa gole i 
miał jeszcze okazję, aby poprawić swój 
dorobek

Nowogardzianie przystąpili do 
tego spotkania bez bramkarza, 
dlatego z przymusu między słup-
kami  musiał stanąć kapitan Ma-
ciej Dobrowolski. Najlepszą obro-
ną jest atak i pokazali to piłka-
rze z Nowogardu. W 30. minu-
cie pierwszego gola w tym meczu 

strzelił Kamil Lewandowski, który 
pewnym strzałem z około 12 me-
trów pokonał golkipera gospoda-
rzy. Kolejne bramki padły dopie-
ro w drugiej części gry. W 50.mi-
nucie ponownie na listę strzel-
ców wpisał się Kamil Lewandow-
ski, który tym razem nie dał szans 
bramkarzowi miejscowych strza-
łem z około 14 metrów. W 57. mi-
nucie było już 0:3, a wszystko za 
sprawą składnej akcji i golu Ra-
fała Listkiewicza strzelonego z 7 
metrów. W 63. minucie Kamil Le-
wandowski powinien skomple-
tować hattricka, ale strzelając z 5 
metrów trafił jedynie w bramka-
rza. W 83. minucie napastnik Po-
morzanina dostał kolejną szansę 
na strzelenie swojej trzeciej bram-
ki. Kamil Lewandowski wyko-
nywał rzut karny, jednak chybił 
strzelając wysoko nad poprzecz-

ką. Trzy minuty później Pomorza-
nin ustalił wynik meczu, a wszyst-
ko za sprawą pięknego uderzenia 
Dominika Wawrzyniaka. Pomoc-
nik Pomorzanina zdecydował się 
na strzał z około 30 metrów i za-
skoczył golkipera gospodarzy. W 

Maciej Dobrowolski z przymusu musiał 
stanąć między słupkami. Pomimo tego, 
kapitan zespołu zachował czyste konto

89. minucie czerwoną kartkę zo-
baczył Michał Teodorczyk, któ-
ry pograł tylko 4 minuty, gdyż 
na boisku pojawił się w 85. mi-
nucie.  Na koniec 0:4, ale to jed-
nak nie pozwoliło awansować w 
ligowej tabeli. Pomorzanin koń-
czy sezon 2017/2018 na 5. miej-
scu. Awans wywalczyły zespoły 

Iskierki Szczecin oraz Światowi-
da 63 Łobez, z kolei do niższej ligi 
spadły trzy drużyny: Odrzanka 
Radziszewo, Sarmata Dobra oraz 
Promień Mosty. Przy artykule pu-
blikujemy komplet wyników oraz 
aktualną tabelę. 

KR

Dragon Run 2018

Ostatnie bieganie przed wakacjami
Tradycyjnie bieg dzieci, a następnie rywalizacja nieco starszych amatorów biegu i nordic-walking. Ostatnie zajęcia biegowe przed wakacjami z cyklu  Dra-
gon Run, organizowane przez członków Nowogardzkiego Klubu Biegacza „Endorfina”, odbyły się w niedzielę, 17 czerwca 2018 roku.

Było to już ostatnie spotka-
nie w ramach cyklu Dragon 
Run 2018 przed wakacjami. 
Tym razem, ze względu na wy-
soką temperaturę w ciągu dnia, 
organizatorzy zdecydowali, że 
spotkanie wyjątkowo odbędzie 
się w godzinach wieczornych. 
Miejsce spotkania bez zmian 
– jak za każdym z pięciu wcze-
śniejszych spotkań, był to no-
wogardzki tor motocrossowy 
„Smoczak”.

Tradycyjnie, rywalizację roz-
poczęto od startów najmłod-
szych. Dzieci do pokonania 
miały symboliczny odcinek 
około 100 metrów. Jednak i tak 
musiały włożyć nieco wysiłku, 
gdyż trzeba było wspiąć się na 
nieduże wzniesienie. Nie było 
z tym większego problemu, 
gdyż gorący doping rodziców 
oraz czekające na mecie me-
dale młodym biegaczom doda-
wały skrzydeł.

Tuż po biegu dzieci, do star-

tu przystąpili dorośli. Krót-
ka rozgrzewka przeprowadzo-
na przez instruktor Karolinę 
Posacką i można było przy-
stąpić do rywalizacji. Tym ra-
zem na starcie zjawiło się kil-
kanaście osób, które do poko-
nania miały blisko 4 kilome-
try. Podobnie, jak w czasie po-
przedniego spotkania, z górka-
mi na Smoczaku postanowi-
ły się zmierzyć także dwie oso-
by z kijkami nordic-walking. 
Trasa nie należy do łatwych, 
gdyż, aby ukończyć bieg trze-
ba „zaliczyć” około 10 podbie-
gów. Jak się, po około 30 minu-
tach, okazało, wszyscy uczest-
nicy z dystansem poradzili so-
bie świetnie. Tradycyjnie bie-
gaczom nie był mierzony czas, 
gdyż najważniejsze nie były 
osiągnięte rezultaty, ale dobra 
zabawa. Tak było i po biegu. Po 
przekroczeniu linii mety była 
możliwość upieczenia kiełba-
ski na ognisku.

To już druga edycja nowo-
gardzkiego Dragon Run, któ-
ra od samego początku odbywa 
się na terenie Smoczaka. Impre-

za jest otwarta dla wszystkich 
chcących w sposób aktywny 
spędzić czas wolny. Cykl spo-
tkań odbywa się w ramach part-

nerstwa z Lokalną Grupą Dzia-
łania Szanse Bezdroży Gmin 
Powiatu Goleniowskiego.

Inf. własna
Endorfina Nowogard

Przed biegiem należy pamiętać o rozgrzewce
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Kijana Redakcja "WBReW": Monika Rasowska, Aleksandra Lisowska

Wyjazd uczniów ZSP do Macedonii 

 Selfie musi być!

Ekipa z ZSP Nowogard:)

...i jej niesamowite wnętrze 

Cerkiew św. Jana Teologa w Kaneo... 

Wspólne zdjęcie po rozgrywkach sportowych

Wyjazd uczniów ZSP  
do Macedonii 
Pod koniec maja młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie pod opie-
ką Pana Michała Dacy oraz Księdza Andrzeja Zaniewskiego odwiedziła Veles w ramach wy-
miany polsko-macedońskiej. 

Polską grupę przywitał Pan Dy-
rektor Szkoły w Veles z gronem 
pedagogicznym i uczniami szko-
ły, którzy tydzień wcześniej  także 
odwiedzili Nowogard. W ramach 
wymiany i wspólnego przebywa-

nia uczestniczyliśmy w  spotka-
niu z burmistrzem miasta, zwie-
dziliśmy miasto, pojechaliśmy do 
Ochrydy nad piękne jezioro o tej  
samej nazwie. Odbył się także in-
tegracyjny grill, liczne konkursy 
i  zabawy. Pobyt upłynął w przy-
jaznej i miłej atmosferze. Barie-
rą nie był język, gdyż obie grupy 
porozumiewały się w języku an-
gielskim.  Poznaliśmy także liczne 
słówka w języku macedońskim. 

Wyrażamy wdzięczność Panu Dy-
rektorowi ZSP w Nowogardzie Ja-
rosławowi Chudykowi i Dyrekto-
rowi Boro Ristovskiemu za wspól-
nie zaangażowanie w wymianę, 
która przyczyniła się do integracji 
młodzieży obu zaprzyjaźnionych 
krajów i miast. 

Uczestnicy wymiany polsko-
-macedońskiej 

Rozgrywki sportowe 

Rejs po Jeziorze Ochrydzkim

Wszyscy jesteśmy zwycięzcami! 

 Pamiątkowe wpisy na ścianie w szkole 
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

ROzKłAD JAzDY PKP

ENDOKRYNOLOGICZNY
Lek. med. Adriana Dubińska-Walczak

specjalista chorób wewnętrznych
- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

CHORÓB CUKRZYCY I NADCIŚNIENIA
Lek. Ewa Zdawska

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista diabetolog 

GABINETY MEDYCZNE

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

pn., wt. - 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

Atrakcyjna praca 
dla opiekunek w Niemczech. 
Premie letnie. Nawet 1400 EUR + 200 EUR 

premii na rękę. 

Tel. 91 506 55 55

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej
Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 7:05 8:05 11:10 12:15 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 7:06 8:06 11:11 12:16 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 7:08 8:08 11:13 12:18 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 7:09 8:10 11:14 12:19 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:11 8:12 11:16 12:21 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:12 8:14 11:17 12:22 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:13 8:15 11:18 12:23 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:15 8:17 11:20 12:25 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < < 8:18 < 12:27 < < 16:07 < <
10 Dworzec PKS < < < < < < < < < < <
11 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:16 8:19 11:21 12:29 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
12 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:17 8:20 11:22 12:30 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
13 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:18 8:21 11:23 12:31 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
14 ul. Ogrodowa < 6:20 < < 11:25 12:33 13:45 15:10 16:13 17:10 <
15 ul. Poniatowskiego < 6:21 < < 11:26 12:34 13:46 15:11 16:14 17:11 <
16 ul. Żeromskiego 5:42 6:22 7:20 8:23 11:27 12:35 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
17 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:23 7:21 8:24 11:28 12:36 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
18 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:24 7:22 8:25 11:29 12:37 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02
19 ul. Radosława 5:45 6:25 7:27 8:26 11:35 12:40 13:55 15:17 16:20 17:15 18:03

 OS. BEMA –  UL. KOŚCIUSZKI 36 -  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

z powrotem
POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 26 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:28 8:39 11:45 12:50 14:30 15:30 16:30 17:25 18:10
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:29 8:40 11:46 12:51 14:31 15:31 16:31 17:26 18:11
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:31 8:42 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:33 8:44 11:48 12:53 14:33 15:33 16:33 17:28 18:13
5 ul. Ogrodowa < 6:35 7:35 8:46 11:50 12:55 < 15:35 16:35 17:30 <
6 ul. Poniatowskiego < 6:36 7:36 8:47 11:51 12:56 < 15:36 16:36 17:31 <
7 ul. 700 Lecia 5:49 6:38 7:38 8:49 11:53 12:58 14:35 15:38 16:38 17:33 18:15
8 ul. 5-go Marca 5:51 6:40 7:40 8:51 11:55 13:00 14:37 15:40 16:40 17:35 18:17
9 ul. Kościuszki 36 5:53 6:42 7:42 8:53 11:57 13:02 14:39 15:42 16:42 17:37 18:19
10 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:43 7:43 8:54 11:58 13:03 14:40 15:43 16:43 17:38 18:20
11 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:44 7:44 8:55 11:59 13:04 14:41 15:44 16:44 17:39 18:21
12 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:45 7:45 8:56 12:00 13:05 14:42 15:45 16:45 17:40 18:22
13 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:46 7:46 8:57 12:01 13:06 14:43 15:46 16:46 17:41 18:23
14 ul. Bema 9 5:58 6:47 7:47 8:58 12:02 13:07 14:44 15:47 16:47 17:42 18:24
15 Osiedle Bema 5:59 6:48 7:48 8:59 12:03 13:11 14:45 15:48 16:48 17:43 18:25

OBJAŚNIENIA:

 UL. RADOSŁAWA –  UL. KOŚCIUSZKI 36 –   OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM
SZ 25

1
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

 DWORZEC PKS – OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM
SZ 25

1
E, F

1 Osiedle Bema 9:00
2 ul. Bema 1 9:01
3 ul. Armii Krajowej 17 9:03
4 ul. Kościuszki 36 9:04
5 ul. Wojska Polskiego 4 9:05
6 ul. Kościelna 9:06
7 Dworzec PKS 9:08

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

LP Dworce i przystanki

 OS. BEMA –  DWORZEC PKS

OS. BeMA – UL. KOŚCIUSzKI 36 - UL. RADOSłAWA

UL. RADOSłAWA – UL. KOŚCIUSzKI 36  - OS. BeMA

DWORzeC PKS - OS. BeMA OS. BeMA - DWORzeC PKS

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
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Odjazdy / Departures
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Aktualizacja wg stanu na 13 IV 2018

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

5:01 II
1

PR - R
88641

j  a  b  y

Wyszomierz 5:06, Osina 5:10, Mosty 5:16, Goleniów 5:24, Kliniska 5:33, Szczecin Dąbie 5:43, Szczecin
Zdroje 5:47, Szczecin Port Centralny 5:55 Szczecin Główny 6:00 
~ 1-5 / 2 IV, 1 V, 3 V, 31 V;

6:39 II
1

PR - R
88643

j  a  b  y

Wyszomierz 6:45, Osina 6:49, Mosty 6:54, Goleniów 7:03, Kliniska 7:14, Szczecin Dąbie 7:24, Szczecin
Zdroje 7:27 Szczecin Główny 7:41 
~ 1-6 / 2 IV, 1 V, 3 V, 31 V;

7:47 I
3

PR - R
88645

j  a  b  y

Wyszomierz 7:52, Osina 7:56, Mosty 8:02, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:08, Goleniów 8:25, 
Kliniska 8:35, Szczecin Dąbie 8:45, Szczecin Zdroje 8:55 Szczecin Główny 9:06 
~ 11 III-6 V;

7:48 II
1

PR - R
88622

j  a  b  y

Żabowo 7:55, Płoty 8:05, Baszewice 8:12, Gryfice 8:18, Gąbin 8:29, Trzebiatów 8:34, Bieczyno 
Pomorskie 8:40, Karcino 8:44, Głowaczewo 8:48, Stary Borek 8:52, Kołobrzeg Stadion 8:58

Kołobrzeg 9:04 ~ 12 III-5 V 1-6 / 14 III, 20 III, 22 III, 2 IV, 1 V, 3 V;

7:49 II
1

PR - R
88622

j  a  b  y

Żabowo 7:56, Płoty 8:06, Baszewice 8:13, Gryfice 8:19, Gąbin 8:30, Trzebiatów 8:35, Bieczyno 
Pomorskie 8:41, Karcino 8:45, Głowaczewo 8:49, Stary Borek 8:53, Kołobrzeg Stadion 8:59

Kołobrzeg 9:04 ~ 14 III; 20 III; 22 III;

7:52 BUS PR - R
88622
g  j

Żabowo 8:03, Płoty 8:19 0   j   a   b   y, Baszewice 8:35, Gryfice 8:42, Gąbin 8:52, Trzebiatów 8:57, 
Bieczyno Pomorskie 9:07, Karcino 9:11, Głowaczewo 9:15, Stary Borek 9:19, Kołobrzeg Stadion 9:25

Kołobrzeg 9:30 ~ 7 V-9 VI 1-6 / 31 V;
g = na odcinku Nowogard - Płoty

8:18 II
1

PR - R
88645

j  a  b  y

Wyszomierz 8:23, Osina 8:27, Mosty 8:33, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:39, Goleniów 8:59, 
Kliniska 9:15, Szczecin Dąbie 9:25, Szczecin Zdroje 9:28 Szczecin Główny 9:40 
~ 7 V-9 VI;

9:23 II
1

PR - R
88624
REGA

j  a  b  y

Płoty 9:38, Gryfice 9:50, Trzebiatów 10:09, Kołobrzeg Stadion 10:26 Kołobrzeg 10:30 

~ 11 III-6 V 67 + 2 IV, 1 V, 3 V;

9:27 BUS PR - R
88624
REGA
g  j

Płoty 9:53 0   j   a   b   y, Gryfice 10:14, Trzebiatów 10:29, Kołobrzeg Stadion 10:46

Kołobrzeg 10:50 ~ 12 V-9 VI 67 + 31 V;
g = na odcinku Nowogard - Płoty

10:18 II
1

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:23, Osina 10:27, Mosty 10:33, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:39, Goleniów 10:56, 
Kliniska 11:05, Szczecin Dąbie 11:15, Szczecin Zdroje 11:18, Szczecin Port Centralny 11:26

Szczecin Główny 11:31 ~ 7 V-9 VI;

10:25 II
1

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:31, Osina 10:35, Mosty 10:40, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:47, Goleniów 11:04, 
Kliniska 11:21, Szczecin Dąbie 11:31, Szczecin Zdroje 11:34, Szczecin Port Centralny 11:42

Szczecin Główny 11:47 ~ 11 III-6 V / 14 III, 22 III, 26 III;

10:26 II
1

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:31, Osina 10:35, Mosty 10:41, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:47, Goleniów 11:05, 
Kliniska 11:22, Szczecin Dąbie 11:32, Szczecin Zdroje 11:35, Szczecin Port Centralny 11:43

Szczecin Główny 11:48 ~ 14 III; 22 III; 26 III;

11:49 II
1

PR - R
88626

POMERANIA
j  a  b  y

Żabowo 11:57, Płoty 12:06, Baszewice 12:13, Gryfice 12:19, Gąbin 12:29, Trzebiatów 12:35, Bieczyno 
Pomorskie 12:41, Karcino 12:44, Kołobrzeg Stadion 12:55 Kołobrzeg 13:00 
~ 11 III-6 V;

11:53 BUS PR - R
88626

POMERANIA
g  j

Żabowo 12:04, Płoty 12:20 0   j   a   b   y, Baszewice 12:35, Gryfice 12:42, Gąbin 12:52, 
Trzebiatów 12:58, Bieczyno Pomorskie 13:04, Karcino 13:07, Kołobrzeg Stadion 13:18

Kołobrzeg 13:23 ~ 7 V-9 VI;
g = na odcinku Nowogard - Płoty

13:47 II
1

PR - R
88628

j  a  b  y

Żabowo 13:55, Płoty 14:04, Baszewice 14:25, Gryfice 14:31, Gąbin 14:42, Trzebiatów 14:47, Bieczyno 
Pomorskie 14:53, Karcino 14:57, Głowaczewo 15:01, Stary Borek 15:05, Kołobrzeg Stadion 15:11

Kołobrzeg 15:15 ~ 12 III-4 V 1-5 / 2 IV, 1 V, 3 V;

13:51 BUS PR - R
88628
g  j

Żabowo 14:02, Płoty 14:18 0   j   a   b   y, Baszewice 14:35, Gryfice 14:42, Gąbin 14:52, 
Trzebiatów 14:57, Bieczyno Pomorskie 15:03, Karcino 15:07, Głowaczewo 15:11, Stary Borek 15:15, 
Kołobrzeg Stadion 15:21 Kołobrzeg 15:25 
~ 7 V-8 VI 1-5 / 31 V;
g = na odcinku Nowogard - Płoty

Strona 1 z 3

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 11 III – 9 VI 2018

Aktualizacja wg stanu na 13 IV 2018

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

14:30 II
1

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 14:35, Osina 14:39, Mosty 14:45, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:51, Goleniów 15:08, 
Kliniska 15:21, Szczecin Dąbie 15:30, Szczecin Zdroje 15:34 Szczecin Główny 15:47 
~ 11 III-6 V / 1 IV;

15:08 II
1

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 15:13, Osina 15:17, Mosty 15:23, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:29, Goleniów 15:49, 
Kliniska 15:59, Szczecin Dąbie 16:09, Szczecin Zdroje 16:15 Szczecin Główny 16:27 
~ 7 V-9 VI;

16:04 II
1

PR - R
88630

j  a  b  y

Żabowo 16:11, Płoty 16:22, Baszewice 16:29, Gryfice 16:36, Gąbin 16:46, Trzebiatów 16:51, Bieczyno 
Pomorskie 16:57, Karcino 17:01, Głowaczewo 17:05, Stary Borek 17:09, Kołobrzeg Stadion 17:15

Kołobrzeg 17:19 ~ 11 III-6 V / 1 IV;

16:20 BUS PR - R
88630
g  j

Żabowo 16:31, Płoty 16:47 0   j   a   b   y, Baszewice 17:06, Gryfice 17:13, Gąbin 17:23, 
Trzebiatów 17:29, Bieczyno Pomorskie 17:42, Karcino 17:46, Głowaczewo 17:50, Stary Borek 17:54, 
Kołobrzeg Stadion 18:00 Kołobrzeg 18:04 
~ 7 V-9 VI;
g = na odcinku Nowogard - Płoty

16:42 II
1

PR - R
88651
REGA

j  a  b  y

Wyszomierz 16:48, Osina 16:52, Mosty 16:57, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:03, Goleniów 17:21, 
Kliniska 17:32, Szczecin Dąbie 17:41, Szczecin Zdroje 17:45, Szczecin Port Centralny 17:53

Szczecin Główny 17:57 ~ 11 III-6 V;

17:12 II
1

PR - R
88651
REGA

j  a  b  y

Wyszomierz 17:17, Osina 17:21, Mosty 17:27, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:33, Goleniów 17:50, 
Kliniska 17:59, Szczecin Dąbie 18:10, Szczecin Zdroje 18:19, Szczecin Port Centralny 18:28

Szczecin Główny 18:32 ~ 7 V-9 VI;

18:01 II
1

PR - R
88632

j  a  b  y

Żabowo 18:08, Płoty 18:18, Baszewice 18:30, Gryfice 18:37, Gąbin 18:47, Trzebiatów 18:52, Bieczyno 
Pomorskie 18:58, Karcino 19:02, Głowaczewo 19:06, Stary Borek 19:10, Kołobrzeg Stadion 19:16

Kołobrzeg 19:20 ~ 11 III-6 V;

18:35 BUS PR - R
88632
g  j

Żabowo 18:46, Płoty 19:02 0   j   a   b   y, Baszewice 19:18, Gryfice 19:25, Gąbin 19:35, 
Trzebiatów 19:40, Bieczyno Pomorskie 19:46, Karcino 19:50, Głowaczewo 19:54, Stary Borek 19:58, 
Kołobrzeg Stadion 20:04 Kołobrzeg 20:09 
~ 7 V-9 VI;
g = na odcinku Nowogard - Płoty

18:41 II
1

PR - R
88653

POMERANIA
j  a  b  y

Wyszomierz 18:46, Osina 18:50, Mosty 18:56, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:02, Goleniów 19:19, 
Kliniska 19:29, Szczecin Dąbie 19:38, Szczecin Zdroje 19:42, Szczecin Port Centralny 19:50

Szczecin Główny 19:54 ~ 11 III-6 V;

18:46 I
3

PR - R
88653

POMERANIA
j  a  b  y

Wyszomierz 18:51, Osina 18:55, Mosty 19:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:07, Goleniów 19:24, 
Kliniska 19:35, Szczecin Dąbie 19:45, Szczecin Zdroje 19:49 Szczecin Główny 20:01 
~ 7 V-9 VI;

20:20 BUS PR - R
88634
g  j

Żabowo 20:31, Płoty 20:47 0   j   a   b   y, Baszewice 21:13, Gryfice 21:20, Gąbin 21:30, 
Trzebiatów 21:36, Bieczyno Pomorskie 21:42, Karcino 21:45, Głowaczewo 21:50, Stary Borek 21:53, 
Kołobrzeg Stadion 21:59 Kołobrzeg 22:04 
~ 7 V-9 VI 1-6 / 31 V;
g = na odcinku Nowogard - Płoty

20:22 II
1

PR - R
88634

j  a  b  y

Żabowo 20:29, Płoty 20:39, Baszewice 20:46, Gryfice 20:53, Gąbin 21:03, Trzebiatów 21:09, Bieczyno 
Pomorskie 21:15, Karcino 21:19, Głowaczewo 21:23, Stary Borek 21:27, Kołobrzeg Stadion 21:33

Kołobrzeg 21:37 ~ 12 III-5 V 1-6 / 2 IV, 1 V, 3 V;

22:03 II
1

PR - R
88636

j  a  b  y

Płoty 22:18, Gryfice 22:30, Trzebiatów 22:45, Kołobrzeg Stadion 23:02 Kołobrzeg 23:07 

~ 11 III-6 V 1-57;

22:07 BUS PR - R
88636
g  j

Płoty 22:33 0   j   a   b   y, Gryfice 22:54, Trzebiatów 23:09, Kołobrzeg Stadion 23:26

Kołobrzeg 23:30 ~ 7 V-8 VI 1-57;
g = na odcinku Nowogard - Płoty
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objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
g - zastępcza komunikacja autobusowa / rail 

replacement bus service
j - tylko 2 klasa / 2nd class seats only

a - wagon dostępny dla osób poruszających 
się na wózkach / wagon accessible to 
people moving on wheelchairs

b - wagon przystosowany do przewozu 
rowerów - liczba miejsc ograniczona / 
wagon adopted to the transport of 
bicycles – limited number of places

= - przewóz rowerów niemożliwy / carriage of
bicycles is not available

objaśnienia znaków / symbols
y - klimatyzacja / air conditioning

0 - zmiana usług na trasie pociągu / change 
services on the route

~ - terminy kursowania / days of operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.polregio.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased on each train, consistent with the 
terms specified by the carrier.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Carriers 
are responsible for commercial data of trains.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Infoline numbers to individual carriers:
PR - 703 20 20 20 (24h) opłata 1.29 zł/min. połączenia, 
realizator usługi Progress Plus S.C.  / 703 20 20 20 (24h) 
charge of PLN 1.29 gross/min. of each call, service provider: 
Progress Plus S.C. 

www.portalpasazera.pl Strona 3 z 3

R e K L A M A
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789
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OgłO Sze nIA drob ne

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:

kontakt: 785 601 002

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy

nIeRUCHOMOŚCI
•	 Sprzedam tanio działkę budowlaną w 

Kościuszkach 1202 m2. Przy działce 
prąd, woda, kanalizacja, dojazd utwar-
dzony w pobliżu jeziora. 575 345 659 

•	 Do wynajęcia lokal handlowy ok. 40m2 
ul. Kościuszki 2g Nowogard. 693 850 197

•	 Sprzedam działki budowlane w pełni 
uzbrojone. Już z planem zagospodaro-
wania przestrzennego. Oszczędzasz czas 
i pieniądze! 693 850 197 Najlepsze ceny 
w Nowogardzie, Osiedle Słoneczne. 

•	 Do wynajęcia pomieszczenie na biuro 
28 m2, Nowogard. Ul. 700 lecia 17b. Tel. 
501 549 818

•	 Sprzedam działki budowlane w Karsku 
przy drodze. 691 664 658

•	 Do wynajęcia lokal pod działalność 
gospodarczą. 609 24 58 16 Sprzedam 
mieszkanie 3 pokoje 87m2, 12 km od 
Nowogardu.Tel. 665 160 365

•	 Do wynajęcia warsztat samochodowy z 
wyposażeniem. Tel. 508 070 311

•	 Sprzedam działkę budowlaną w Nowo-
gardzie, 16 arów, cena 39000 zł do nego-
cjacji, tel. 570 935 935

•	 Do wynajęcia kawalerka w Olchowie 
500 zł+prąd+kaucja. 884 000 435

•	 sprzedam pawilon handlowy, tel. 500 
698 558

•	 Sprzedam lub wynajmę sklep w Dą-
browie z możliwością przerobienia na 
mieszkanie. 509 615 300, 502 649 104 

•	 Sprzedam garaż na 15 lutego. 605 281 
226 

•	 Sprzedam działkę ogrodową przy ul. 
Zamkowej. Tel. 530 118 199

•	 Do wynajęcia mieszkanie w Szczecinie 
dla studentek dobra lokalizacja. Tel. 
606 115 410

•	 Poszukuje kawalerki do kupna. Tel. 795 
820 210 

•	 Sprzedam nowy dom z poddaszem 
użytkowym, stan surowy otwarty. Pow. 
działki 1600m2. Woda +prąd na dział-
ce. Tel. 503 661 094

•	 Do wynajęcia miejsca noclegowe dla 
pracowników. Tel. 609 24 58 16 

•	 Sprzedam działkę ogrodową przy Ar-
mii Krajowej, altanka do remontu. 665 
541 960 

•	 Szukam garażu do wynajęcia na Bema 
lub okolice. 665 541 960 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupokojowe. 
721 145 910 

•	 Sprzedam lub wynajmę kawalerkę. 606 
115 410

•	 Do wynajęcia garaż, ul. 700lecia. 606 
115 410 

•	 Do wynajęcia pokój dla kobiety. 787 475 
514

•	 Sprzedam działkę ogrodową – domek, 

prąd, wc. 663 322 601 

•	 Do wynajęcia mieszkanie 85m2 w Kar-
sku. 609 24 58 16 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupokojowe, 
46m2, Nowogard 15 lutego, IV piętro. 
Cena: 150 tys. Tel. 692 423 576

•	 Do wynajęcia lokal handlowy w cen-
trum Nowogardu pow. ok. 80m2. Tel. 
665 08 44 88 

•	 Wynajme pokój 1 osobie. 798 382 886 
•	 MOTORYZACJA
•	 Ford Galaxy 96r. Automat Poj. 2.8 ben-

zyna Uszkodzona skrzynia biegów 
Sprzedam za 2 500 złotych Tel. Kon. 
694 979 007

•	 Sprzedam Mercedes S classe W220, 
1999 r,. przeb. 330.000 km, LPG, kolor 
grafit met., wersja Long, tel. 502 385 935

•	 Stare pojazdy kupię. 600 182 682 

•	 Sprzedam samochód Mitsubishi L 200 
1999 rok prod., cena do uzgodnienia. 
665 544 518 

•	 Sprzedam samochód Ford Galaxy, 2001 
rocznik, disel, 7 osobowy, stan idealny. 
Cena do uzgodnienia. 696 034 836

•	 SKUP aut, motocykli, przyczep. Tel. 736 
777 245 

•	 Sprzedam Kia Clarus, 2001, 1,8 benzy-
na + gaz (założony 2012 r., 80 litrów bu-
tla), 181.000 km - serwisowany, srebr-
ny met. sedan, nowa chłodnica klima-
tyzacji, webasto, el. szyby, centr. zamek, 
nowe klocki hamulcowe, rozrząd, cały 
układ wydechowy, inne. Cena 4750 zł, 
tel. 502 385 935

ROLnICTWO
•	 Koszenie, mulczowanie, belowanie – 

słoma. 608 01 3995
•	 Orka, talerzówka ciężka siew agrega-

tem. Tel. 608 01 39 95 
•	 Rzepak jary, zboża sprzedam. Tel. 502 

853  573 
•	 Grykę sprzedam i mieszalnik 1 tona. 

603 467 609 
•	 Sprzedam  20 kulek słomy suchej. 606 

576 417 
•	 SPRZEDAŻ JAJ KURZYCH – WIEJ-

SKIE. 502 119 960
•	 Sprzedam ziemniaki jadalne i sadzenia-

ki, pszenice i pszenżyto zimowe. 91 39 
18 307

•	 Sprzedam prosiaki. 781 900 122
•	  Sprzedam pompe spalinową wraz z wę-

żami, straszak na dziki i szpaki, dmu-
chawę do zboża. 781 785 748, 603 363 
207 

•	 Sprzedam słomę. Tel.668 316 103 
•	 Sprzedam siano w kostkach. 782 036 086 
•	 Sprzedam – kombajn volvo s830, 3 m 

z sieczkarnią, siewnik stegstet 3m, przy-
czepe wywrotkę 4t. , 12 ha ziemi ornej. 
Tel. 608 791 487 

•	 7 ha ziemi sprzedam, Żabówko. 663 565 
516 

•	 Sprzedam pompe spalinową wraz z wę-
żami, straszak na dziki i szpaki, dmu-
chawę do zboża. 781 785 748, 603 363 
207

•	 Sprzedaż mieszanki zbożowej. Tel. 667 
97 64 17, 91 4 186 417

 USłUgI

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWA-
NÓW, WYKŁADZIN, TAPICERKI ME-
BLOWEJ SAMOCHODOWEJ/ SKÓ-
RZANEJ MATERIAŁOWEJ / POŚCIELI 
WEŁNIANEJ / LANOLINĄ/SPRZĄTA-
NIE: CZYSZCZENIE FUG.TEL.604 373 
143 , 794 229 083.

•	 Pranie dywanów i tapicerki sprzątanie 
również z użyciem pary, ROMTEX. 668 
151 516

•	 Elektryk z uprawnieniami E+D. Tel. 607 
289 419 

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

•	 Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
“złota rączka”. 91 39 22 783, 784 79 22 
70

•	 FIRMA USŁUGOWA „Zielona”. Wyna-
jem sal na konferencje, zebrania, szko-
lenia. 91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606
•	 Firma budowlana z wieloletnią dzia-

łalnością przyjmie zlecenie na budowę 
domów od podstaw, przekładek dachów, 
docieplenia, układanie kostki, różne 
rodzaje. Tel. 607 137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825
•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy za 

gotówkę na raty laptopy tablety telefony. 
Skupujemy laptopy telefony. Adres No-
wogard 700Lecia 15 I piętro nad apteką 
tel 91-577-53-73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlo-
powe: Niemcy, Holandia, Austria, An-
glia, Belgia, Norwegia. Tel. 71 385 20 
18, 601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróżnienie 
mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 343 
638 

•	 AGENCJA REKLAMOWA VIZART, 
oprawianie prac w 2 minuty, bindowa-
nie, wydruki, ksero, laminowanie, No-
wogard ul. 700 lecia 15 (nad sklepem 
zielarskim)Tel. 605 522 340 

•	 Przepisywanie prac (licencjackich, ma-
gisterskich i innych), dokumentów, CV, 
listów motywacyjnych, Szybko, solid-
nie. Agencja reklamowa Vizart  Nowo-
gard ul. 700 lecia 15 (nad sklepem zie-
larskim)Tel. 605 522 340.

•	 Regulacja, naprawa, konserwacja 
okien i drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 
668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 988 
735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, układanie 
kostki granitowej, polbruku. 726 403 937

•	 Naprawa AGD Nowogard. 698 352 406

•	 Wypełniam dokumenty do ZUS na 
emeryturę, rentę, kapitał początkowy. 
507 872 391

•	 Usługi remontowo-budowlane wyko-
nam. 608 364 330 

•	 TRANSPORT. 600 182 682 

•	 DACHY, ALTANY, TARASY. TEL. 660 
879 108 

•	 Magistral usługi remontowo-wykończe-
niowe. Tel. 791 351 997 

•	 Prace elektryczne i remonty mieszkań. 
691 430 490

•	 Przyjmę psy na strzyżenie. 794 902 108

PRACA
•	

•	 Aktivmed24.pl Opiekunki Senio-
rów Niemcy. Premie wakacyjne, 
530555015

•	 AMBERCARE24 Opiekunki do Nie-
miec, wymagany j. niemiecki komuni-
katywny, zarobki netto do 1500 euro/
mies., wyjazdy od zaraz, sprawdzone 
oferty, legalnie 737 451 825, 737 886 
919, 737 489 914

•	 Poszukuje osoby do pracy w biurze do 
obsługi klienta. Wymagana: komunika-
tywność, umiejętność obsługi kompute-
ra. Oferuje atrakcyjne warunki wyna-
grodzenia. Tel. 510 100 263 

•	 Nowogardzki Dom Kultury zatrudni 
akordeonistę. 605 576 908 

•	 Zatrudnię w Norwegii do zbioru malin, 
697 067 590 

•	 Przyjmę emeryta lub rencistę na 1/2 
etatu do lekkich prac ślusarskich z umie-
jętnością spawania migomatem. Do-
godne wynagrodzenie. 721 668 245 

•	 Zatrudnię murarzy. 697 067 590 
•	 Hotel Restauracja Willa Zbyszko za-

trudni pracowników na stanowisko ku-
charz/kucharka, barman/barmanka/
kelnerka. Tel. 600 045 151 

•	 Zatrudnię pracownika na budowę. 785 
931 513 

•	 Przyjmę do pracy lub na staż w skle-
pie spożywczo-przemysłowym. 887 15 
12 74 

•	 Zatrudnię śluzarza-spawacza umowa o 
pracę. 503 032 234 

•	 Opiekunkę do osoby starszej. 695 788 
100, 512 427 899

•	 Przyjmę do pracy pomocnik murarza. 
Tel. 501 549 756

•	 Zatrudnię dekarzy, cieśli, murarzy, zbro-
jarzy. Możliwe zarobki do 18 zł/h netto. 
Tel. 697 067 590, 600 400 363

•	 Zatrudnię dekarza – legalnie oraz po-
mocnika dekarza. 785 931 513

•	 Zatrudnię na stanowisko sprzedawcy, 
wymagana książeczka zdrowia. Tel. 665 
08 44 88 

•	 Zatrudnię technologa do zakładu ob-
róbki metalu. Wymagana znajomość ry-
sunku technicznego, oprogramowania 
CAD, zasady działania maszyn CNC.  
Goleniów, tel.914189322

•	   Zakład produkcji zwierzęcej zatrudni 
brygadzistę gm. Osina. 511 731 352 

•	 Pracownika na fermę drobiu przyjmę 
gm. Osina. 502 56 23 78 

•	 Zatrudnię pracownika na stacji paliw 
do obsługi komputera. Tel. 693 52 12 11.

•	 Poszukuje wspólnika do prac brukar-

skich. Atrakcyjne wynagrodzenie. Tel. 

798 872 972 

Inne  
•	 Sprzedam drewno suche tanio. 691 848 

026
•	 Drewno, bukowe, dębowe, pocięte, po-

rąbane. Tel. 603 353 789 
•	 Sprzedam drewno opałowe. 667 788 820
•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 kg. 

790 285 382
•	 Sprzedam dywan, kolor brązowy jed-

nolity, wymiar 3,5*2,15 m, cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522 340

•	 Przyjmę telewizor i radio. 782 400 001 
•	 Kupię zbiornik na wodę z wężownicą do 

podłączenia do kuchenki. Tel. 660 206 
833

•	 Karp kroczek sprzedam. 91 39 182 97 
•	 Sprzedam krajzegę na paski klinowe ta-

nio. Tel. 781 864 872  
•	 Szkółka w Karsku poleca drzewa owco-

we w pojemnikach 3-4 letnie owocują-
ce już od 20 zł/szt. oraz tuje szmaragd 
wys. 70-80cm. po 10 zł za sztukę. Tel. 
606 106 142

•	 Przyjmę czystą ziemię z wykopów. 501 
307 666

•	 Sprzedam atlas do ćwiczeń DWS 4, 
mało używany, cena do uzgodnienia, 
tel. 605 522 340

•	 Sprzedam narożnik. 783 484 836 
•	 Sprzedam stół + 6 krzeseł łóżko z mate-

racem, schody okrągłe. 606 276 773 
•	 SPRZEDAM SPRZĘT OGÓLNOBU-

DOWLANY MAŁO UŻYWANY I NIE-
UŻYWANY DO ROBÓT WYKOŃ-
CZENIOWYCH. 792 77 06 30 PO 
17STEJ

•	  Oddam łożeczko z materacykiem, 781 
142 773 

•	 Owczarek niemiecki 1 rok, duży, czuj-
ny z rodowodem oraz szczęnięta. 519 
307 288

•	 Oddam malutkiego kundelka. 693 250 
093

•	 Sprzedam pręt zbrojeniowy fi 10, 12 m 
długi. 603 598 134 

•	 Sprzedam łóżko młodzieżowe z szu-
fladami, półkami, z materacem - ko-
lor szaro biały wymiary: dł. 223 cm*95 
cm*110 cm, biurko do kompletu, tel. 
605 522 340

•	 Sprzedam odkurzacz piorący ZELMER 
WODNIK QUATTRO 616.6, elemen-
ty piorące nieużywane nowe, cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522 340

•	 Sprzedam wykładzinę - dywan, brązo-
wy, wymiar 3,5*2,15 m, cena do uzgod-
nienia,

•	 tel. 605 522 340
•	 Sprzedam materac kokosowy na łóżko 

ze stelażu,  na wymiar 180*200*24cm, 
używany, tel. 605 522 340

•	 Sprzedam sofę skórzaną ciemny brąz 
(nieuszkodzoną), drewno lite, stan bdb, 
rozkładaną, tel. 605 522 340

•	 Sprzedam atlas do ćwiczeń, DWS, mało 
używany, czterostanowiskowy,  tel. 605 
522 340

•	 Oddam umywalkę z baterią. 517 064 
505

•	 Owczarek niemiecki 1 rok, czujny z ro-
dowodem, oraz szczenięta owczarki. 
519 307 288 

•	 Przyjmę lodówke. 697 886 041 
•	 Sprzedam albę do komuni dla dziew-

czynki rozm. 128, pelerynka, rękawicz-
ki, wianek, cena do uzgodnienia. 782 
434 928 
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InFORMATOR LOKALnY - nOWOgARD
Telefony alarmowe
Policja  - 997, 112
Komisariat Policji Nowogard - 91 57 92 316
Straż pożarna  - 998
Posterunek PSP Nowogard - 91 39 20 118
Pogotowie ratunkowe - 999
Stacja Pogotowia Ratunkowego 
w Nowogardzie - 91 43 26 103
Pogotowie gazowe  - 992
Pogotowie energetyczne - 991
Pogotowie wodn.-kanal. (PUWiS) 
 - 91 39 20 711; 994

Dyżur nocny
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna   
 - 91 39 78 430; 
 609 361 999; 
 665 283 928

Przychodnie - poradnie
Szpital - centrala - 91 39 21 356
Praxis - SZOZ - 91 39 20 787
Praxis - Centrum 
okulistyczno-optyczne - 91 39 27 272
POZ Przychodnia przyszpitalna  
 - 91 39 21 800; 
 91 39 21 806
Medyk - 91 39 22 921
PRAXIS 2 - M. Drobińska - 91 39 25 943
NZOZ “Sanus” - 91 39 26 960
NZOZ “Pro-med” - 91 39 26 740
NZOZ “Leks” - 91 39 25 525
NZOZ “Baby-med”  - 91 39 26 013
Mardent - gabinety lekarskie  
 - 91 39 22 633
Revital - Ośrodek Rehabilitacji 
i Odnowy Biologicznej - 91 39 21 467; 
 609 456 577
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne 
 - 91 39 20 926
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
dzieci, młodzieży i ich rodzin 
 - 91 39 20 743
Warsztaty terapii zajęciowej - 91 39 25 282
Zakład domowej opieki długoterminowej - 
91 39 26 531; 
 509 142 650
Stomatologia
Praxis - Centrum stomatologiczne  
 - 91 39 26 999
Pracownia protetyki stomatologicznej - 
Danuta Drapikowska 91 39 26 870
Protetyka stomatologiczna 
- Elżbieta Wysocka 
i Kazimierz Trojanowski - 91 39 26 107
“Nowo-dental” B. Szulejko  
 - 91 39 21 467
“Dental - med”  - 91 39 22 098; 
 504 069 800
Lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz  
 - 91 39 25 003; 
 603 705 630
Lek. Stom. Andrzej Rynkiewicz
pogotowie stomatologiczne - 607 771 777
lek. Stom. D. Wałęga - Bąk - 604 441 609
lek. stom. A Mogilnicka - 506 606 955
lek. stom. E. Rosa - 532 512 703
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 39 26 639
lek. stom. M. Andrzejewska - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 601 736 804

Urzędy
Urząd Miejski  
 - 91 39 26 200
Biuro Obsługi Interesanta w UM  
 - 91 39 26 214
Biuro Rady w UM - 91 39 26 210

Urząd Stanu Cywilnego - 91 39 26 230
Wydział Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środow. 
 - 91 39 26 243
Wydział spraw społecznych i obywatelskich
Meldunki - 91 39 26 213
Dowody osobiste - 91 39 26 215
Zarządzanie kryzysowe - 91 39 26 234
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
Geodezji i Rolnictwa - 91 39 26 226
Wydział Rozwoju Lokalnego, 
Funduszu, Kultury i Sportu - 91 39 26 293
Wydział Inwestycji i Remontów  
 - 91 39 26 241
Biuro Podatków i Opłat - 91 39 26 217
Referat Edukacji - 91 39 25 464
Zarząd Budynków Komunalnych  
 - 91 39 26 267
Powiatowy Urząd Pracy f/Nowogard 
 - 91 39 21 376;  
 91 39 21 813
Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii - 91 39 21 118
w nagłych wypadkach - 609 740 647

Wydział Komunikacji
Rejestracja pojazdów - 91 57 92 702
Prawo jazdy - 91 57 92 703
Fax - 91 39 21 852

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik - Dorota Maślana - 91 39 26 248
Świadczenia rodzinne
- A. Lalik  - 91 39 26 268
Dział usług opiekuńczych 
- B. Ziółkowska - 91 39 20 200

Poczta
ul. 3 Maja - 91 39 21 300; 
 91 39 21 183
ul. Warszawska - 91 39 20 834

nadleśnictwo nowogard - 91 39 20 640
zakład karny nowogard - 91 43 26 600

gabinety weterynaryjne
Danuta Czerwińska
ul. J. Wybickiego 2 - 91 39 23 786
Animal-Vet
ul. Zielona - 666 135 133
Janusz Soroka
ul. L. Okulickiego 6  - 570 656 616
Zdzisław Truszyński
ul. T. Kościuszki 21 - 91 39 21 801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 38 - 91 39 20 814
Szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1 - 91 39 26 270
Szkoła Podstawowa nr 2 - 91 39 26 274
Szkoła Podstawowa nr 3 - 91 39 26 291
Szkoła Podstawowa nr 4 - 91 39 23 028
SP w Długołęce - 91 39 10 492
SP w Orzechowie - 91 39 10 994
SP w Strzelewie - 91 39 10 224
SP w Żabowie - 91 39 10 694
SP w Błotnie - 91 39 10 190
SP w Wierzbięcinie - 91 29 10 795
I Liceum Ogólnokształcące - 91 39 20 213
Liceum Ogólnokształcące nr II - 91 39 25 107
ZSP im. Stanisława Staszica - 91 39 21 162
Prywatne Publiczne Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych; 
Niepubliczna Szkoła Policealna  
 - 91 39 26 691
Prywatne Liceum Ogólnokształcące
 Zaoczne Centrum Edukacji Zdroje  
 - 91 39 25 494

Prywatne Policealne Studium Zawodowe  
 - 91 39 22 181
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  
 - 91 39 20 108

Przedszkola i żłobki
Przedszkole nr 1
ul. Żeromskiego - 91 39 26 286
Przedszkole nr 3
ul. J. Poniatowskiego - 91 39 26 288
Przedszkole nr 4
ul. T. Kościuszki - 91 39 26 287
Zielone Przedszkole
ul. Zielona - 91 39 26 691; 
 505 388 292
Artystyczne Przedszkole 
Kraina Fantazjiul. Gen. J. Bema - 660 797 838
“Promyczek” Specjalistyczny 
punkt przedszkolny, 
ul. Boh. Warszawy - 609 931 469
Niepubliczny Żłobek "Maluszkowo”
ul. ks. Racibora - 534 015 943
Niepubliczny “Malinowy Żłobek”
ul. Boh. Warszawy - 604 873 917

Kultura
Miejska Biblioteka Publiczna  
Dyrektor - 91 39 26 260
Czyt. dla dorosłych - 91 39 26 261
Nowogardzki Dom Kultury  
Sekretariat - 91 39 26 283
Biuro kina/ dział imprez i promocji 
 - 91 39 25 779
Kasa - 91 39 26 262

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP - 91 39 26 370; 
 506 081 328
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego   
 - 91 39 21 004
Parafia pw. MB Fatimskiej  
 - 91 39 21 592

Usługi pogrzebowe 
J. Furmańczyk, Zakład Pogrzebowy  
 - 91 39 21 767
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  
 - 692 354 065
MEMORIS Grzegorz Śmigiel - 693 230 190

Apteki
Centrum Zdrowia
ul. 700-lecia - 91 57 62 139
Majowa
ul. 3 Maja - 91 30 70 708
Cefarm
ul. Plac Wolności - 91 39 20 203
Cardia
ul. 700 - lecia - 91 39 21 330
Niebieska
ul. 15 Lutego - 91 43 26 177
Asa
ul. Warszawska - 91 39 20 494
Niebieska 2
ul. Kościuszki - 91 57 90 830
Nowa Farmacja
ul. Bohaterów Warszawy - 91 57 30 437

Taksówki - 91 39 20 260

Pomoc drogowa
Grzegorz Irzymski - 91 39 22 402; 
 601 893 944
Andrzej Słomski - 665 770 442
Krzysztof Pietrzak - 601 938 293
R&J MIX - 608 731 620

Urząd gminy
Wójt - 91 39 10 390
Kierownik USC, St. ds. obywatelskich
 i ewidencji ludności  - 508 499 549
St. ds. podatków i opłat  - 508 499 661
St. ds. zarządzania kryzysowego, obrony cy-
wilnej i ochrony środowiska  - 508 499 580
Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami  
 - 508 499 247
St. ds. obsługi organów Gminy, działalności 

gospodarczej, kultury i zdrowia  - 508 499 567
St. ds. funduszy zewnętrznych, promocji, 
turystyki i sportu  - 508 499 620
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik Anna Kaliczyńska - 508 499 534
Pracownicy socjalni - 508 499 561
 508 499 483
Asystent rodziny Patrycja Bielej - 508 499 621
gminna Biblioteka Publiczna
Kierownik Krzysztof Górecki - 91 39 10 305

Szkoła Podstawowa im. B. Malinowskiego
Dyrektor Tatiana Olbert - 91 39 10 389
Sekretariat - 91 39 10 380
Przychodnie
NZOZ “Proximus” - 91 39 10 310
Punkt apteczny - 91 39 11 611
Poczta - 91 39 10 323
Parafia pw. NP NMP w Osinie - 91 39 10 386

InFORMATOR LOKALnY - OSInA
RegULARnA LInIA MI KRO BU SO WA SeROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40

Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)

nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D

Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 

7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

PRzeWÓz OSÓB - RO MAn BIŃCzYK - Linia Regularna 
 TeL. 607 310 591 

nowogard-goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-goleniów-nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
nowogard-Dobra now.-łobez 7.40
łobez-Dobra now.-nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

SZCZECIN- ND
6:35(D), 7:30(E), 8:30(D,7), 9:00(7,R), 9:25(E), 10:05(D,7), 10:35(E,7), 11:40(E), 12:10(D), 12:25(E,7), 13:20(7),
13:35(D), 13:50(E,7,R), 14:35(D), 14:50(E,7), 15:15(D,7), 15:55(D), 16:15(6,7), 16:35(D), 17:40(D,7), 18:05(E,7,R),
19:15(D), 19:40(E,7), 20:15(E,7)
ND- RESKO
6:30(S), 7:50(S), 10:10(7), 12:30(S), 14:30(S), 15:10(E), 19:15(E)
RESKO- ND
6:45(7,SZ), 7:10(S), 7:15(E,SZ), 8:30(S), 11:35(7,SZ), 13:00(S), 15:05(S), 15:40(E,7,SZ)
GOLCZEWO- ND
7:10(S), 13:30(S), 14:45(S)
ND- GOLCZEWO
7:50(S), 14:15(S), 15:30(S)
ND- STARGARD
6:50(D), 10:15(D), 13:40(D)
STARGARD- ND
9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
ND- DOBRA- ŁOBEZ- PŁOTY- GRYFICE
6:00(D)
ND- SŁAJSINO- RADOWO- ŁOBEZ
6:35(D)
ŁOBEZ- DOBRA- ND
15:00(D)
ŁOBEZ- SŁAJSINO- ND

15:35(D)nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55

A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROzKłAD JAzDY BU SÓW

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15
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• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

R e K L A M A
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

żyto, pszenżyto, jęczmień, 
owies, rzepak, łubin, gryka, groch, 

len, kukurydzę oraz słonecznik.

Sami odbieramy, szybka płatność, 
konkurencyjne ceny.

Wapno nawozowe granulowane
w najlepszej cenie na rynku. 

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B

e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl

Skup zbóż: 
91 43 57 720, 602 21 21 25

Transport: 662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

ReKLAMA

Wykonujemy tanio
Banery  
Laminowanie   
Wycinane naklejki 
Wydruki kolorowe

Kompleksowe usługi:  
      Introligatorskie 
          Poligra�czne  
Nowogard  •  ul. Boh. Warszawy 7A

 tel. 91 392 21 65,  91 577 2007

16

kontakt.7dnigryfina@gmail.com

Nr 46 (1279) 

Dzień Mamy i Taty w Zielonym Przedszkolu
W dniach od 21 .05. 2018 do 13. 06.2018 r., w Zielonym Przedszkolu przed-

szkolaki świętowały Dzień Mamy i Taty. Z tej okazji przygotowano w każdej z 
dziewięciu grup piękną część artystyczną. By ten dzień na długo pozostał w pa-
mięci rodziców, dzieci samodzielnie wykonały dla nich upominki. W tym dniu, 
dniu najważniejszych  osób jakimi są Mama i Tata, dzieci mogły wykazać się nie 
tylko słowem, ale także piosenką oraz tańcem, tym samym okazując swoim naj-
bliższym miłość i wdzięczność za matczyną, jak i ojcowską dobroć, cierpliwość i 

serce, które wiele rozumie. Dzieci bardzo przeżywają Dzień Mamy i Taty. Każdy 
przedszkolak chce, by na uroczystości zorganizowanej w przedszkolu mieć jakąś 
rolę: powiedzieć wierszyk czy zaśpiewać piosenkę. Gdy zaproszeni  na uroczy-
stość rodzice widzą swoje przejęte pociechy występujące przed publicznością są 
niezwykle dumni. Po zakończonym programie artystycznym  oraz wręczeniu 
własnoręcznie  przygotowanych upominków, dzieci wraz z rodzicami zasiedli do 
stołów by skosztować  słodkiego poczęstunku.                                       Agnieszka Zając



POLSKI 
WYDAWCA
Dom Judy sp. z o.o.

Dominikana, Kuba, Chiny, Indie
Wyspy Kanaryjskie, Cypr, Włochy, 

Grecja, Maroko, Bułgaria, Chorwacja 

Fatima 
23.06 - 8.07.2018

SINBAD - codziennie z Nowogardu
Bilety na przejazdy zagraniczne

Księga Mądrości Generałów • Kamieniem w bark

reklama

reklama

Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

Piątek 
22 czerwca 2018 r. 
Nr 48 (2676)
nakład 3000 
Rok XXV ISSN 1897-2640 

Cena 2,00 zł 
(w tym 5% VAT)

Firma z branży rolnej  Sprzedaż 
nawozów

Kontakt: 600 374 274

1. ASL- 80 kg N i 90 kg S 
    (zamiennik RSM)
- cena 110 zł za tonę w Redle
- cena 130 zł za tonę z dowozem 
   do 30 km od Redła
- 1,38 zł za 1 kg azotu - najtańszy azot 
  na rynku !! (1 kg azotu z dowozem 1,63 zł)
2. AHSL-180 kg N i 60 kg S 
  (zamiennik RSM)
- cena 415 zł za tonę w Redle
- cena 435 zł za tonę z dowozem 
  do 30 km od Redła
3. Humus (zamiennik obornika):
- cena 45 zł z dostawą
- około 9 kg N, 7 kg P, 4 kg K
- ph-9 * Wszystkie podane ceny są cenami netto

4. Humus słomiany 
  (zamiennik obornika):
- cena 33 zł za tonę z dostawą
- około 6 kg N, 3 kg P, 7 kg K
- ph-9
5. Obornik bydlęcy:
-cena 45 zł z dostawą
6. NPK Garrest 
    (zamiennik gnojowicy):
- cena 30 zł z usługą rozlewania 
  do 10 km od Redła (możliwość 
   rozlewania w dalszych 
   lokalizacjach)
- około 6 kg N, 3 kg P, 3 Kg K

m
a

G
a

ZY
N

tel. 91 392 14 67
kom. 695 264 677

Nowogard, ul. 3 Maja 46 • www.nowodental.pl

Kompleksowe leczenie stomatologiczne
z wykorzystaniem nowoczesnych 

metod leczniczych i urządzeń diagnostycznych:
• tomogra�a komputerowa 
• protetyka za pomocą 
   skanera wewnątrzustnego
• mikroskop stomatologiczny

• znieczulenia komputerowe
• ozonoterapia
• aparaty ortodontyczne stałe
• implanty zębowe

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

s. 3

Od 3 lipca gabinet 
kosmetyczny Lidia Duda 

PMU & cosmetology 
(dawna Galeria Piękna) 

przeniesiony 
na ul. Boh. Warszawy 

102B/2 k.Biedronki  
(nad Drutexem), 

elastyczny grafik pracy, 
tel. 534 991 778 

Gabinet podejmie współpracę 
ze stylistką paznokci

Plantacja borówki 
w Siwkowicach 

k/Łosośnicy (gm. Resko) 

zatrudni 
zbieraczy

zapisy od 19.06.2018 r. 

Tel. 789 190 168

s. 4

Uwaga zmiany 
funkcjonowania 
KANCELARII 

RADOSŁAW GÓRSKI 
Dyżury w Nowogardzie 

odbywają się w kancelarii 
przy ul. 700 lecia 24/5 

w każdy wtorek i czwartek 
od 17.00 do 20.00, 

a w innych godzinach i terminach 
po telefonicznym uzgodnieniu. 

nowy nr tel. do biura w Nowogardzie: 
+48 91 578 49 01; +48 600 071 236

Chodzą  
po domach  
i sprawdzają 
wodomierze

Niech każdy 
robi swoje

Dyrektor z zarzutami 
zostaje na stanowisku s. 5

Doskonała 
jakość wody!

(zaproszenie do kąpieli)

s. 5

Absolutorium 
nie dostał, 
kredytu też nie

s. 5

Glina, woda, 
ogień  
i wyobraźnia

reklama

s. 12
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W skrócie

Śmigiel Ryszard

ŚR

KOMPLEKSOWE  USŁUGI
& ŚMIGIEL

Zakład Kamieniarski
- Nagrobki - Grobowce - Parapety - Schody

Kwiaciarnia
- Znicze - Kwiaty - Wiązanki - Wieńce

Tel. 601 595 069, 91 392 18 14
     e-mail: puhp.smigiel@wp.pl
   www.kamieniarstwo-smigiel.pl

Korzystając z naszych usług pogrzebowych zyskasz
-10%  RABATU  NA  USŁUGI  KAMIENIARSKIE

UL. CMENTARNA 3,  72-200 NOWOGARD

       Usługi Pogrzebowe 
        Grzegorz Śmigiel
- Trumny - Urny - Ekshumacje - Przewozy
         Obudowy - Krzyże - Tabliczki

Kontakt całodobowy: 693 230 190
      e-mail: memoris.zp@o2.pl
            www.memoris.eu

reklama

a wystarczyłby kawałek brezentu

Kosztowne dziadostwo
Nowogardzcy kosiarze to mają zapał. Jak się wezmą do roboty to wszystko wokół fruwa. 
Niestety fruwa tam „gdzie popadnie”, również na prywatne mienie.     

Latająca w powietrzu trawa 
pomieszana z ziemią i kamie-
niami to stały obrazek towarzy-
szący koszeniu trawy z użyciem 
urządzeń tzw. żyłkowych. Tam, 
gdzie jest wolna przestrzeń to 
ta wzniecana przez koszących 
mieszanina opada sobie nie czy-
niąc specjalnie nikomu krzyw-
dy. Ale w mieście na ogół traw-
niki do wykoszenia z czymś są-
siadują np. z parkingami zasta-
wionymi samochodami.  No-
wogardzcy kosiarze specjalnie 
się tym faktem nie przejmują i 
wznoszona przez nich w trakcie 
roboty „chmura różności”, lądu-

je sobie często na karoseriach sa-
mochodów, nie tylko powodując 
konieczność ich mycia, ale tak-
że mikrouszkodzenia (bywa, 
że nie tylko mikro) powłoki la-
kierniczej. A wystarczyłoby po-
myśleć, wykazać trochę szacun-
ku, postarać się o kulturę pracy i 
stosować zwykłe przenośne bre-
zentowe parawany.  No, ale gdzie 
wtedy byłoby miejsce na dziado-
stwo? 

sm

Dziwna interpretacja 

Piesza ukarana mandatem  
za kolizję pojazdów
Starsza Pani, będąc na przejściu dla pieszych otrzymała mandat za kolizję, gwałtownie ha-
mujących przed tym przejściem samochodów - takie są skutki zdarzenia, które miało miej-
sce w środę, na jednym z przejść dla pieszych na drodze krajowej nr 6. 

Policja opublikowała w tej spra-
wie swój opis zdarzeń. Oto on- 
do zdarzenia doszło przedwczo-
raj tj. 20 czerwca, ok. godz. 15.00, 
na drodze krajowej nr 6 na wy-
sokości przejścia dla pieszych w 
obrębie miejscowości Redosto-
wo. Z relacji świadków i uczestni-
ków zdarzenia (kierowców) wyni-
ka, że kobieta rocznik 1951 będąc 
już na pasach wtargnęła na drugą 
część przejścia dla pieszych (opu-
ściła wysepkę dzielącą dwa pasy 
ruchu), czym zmusiła kierujące-
go samochodem do gwałtownego 
hamowania, a następnie na tego 
kierującego najechał kolejny sa-
mochód, uderzając w tył tego po-
jazdu. Na podstawie relacji świad-
ków za sprawcę zdarzenia uznano 
pieszą-ukarano ją mandatem kar-
nym w wysokości 250 zł.  W zda-
rzeniu uczestniczyły dwa auta: 
Volkswagen Tuareg i Volkswa-

gen Transporter. Wszyscy trzeź-
wi. Tyle komunikat Policji. 

Nasz komentarz
Mimo wszystko nie możemy 

się nie dziwić, dlaczego kobietę 
będącą mimo wszystko na przej-
ściu (wysepka środkowa racjo-
nalnie jest jednak częścią przej-
ścia) uznana za winną „wtargnię-
cia”. Co innego, gdyby nagle bez 

sygnalizowania wtargnęła z chod-
nika. Ale w tym wypadku była już 
na jezdni, a jadący pojazdami ma-
jąc oznaczone skrzyżowanie mo-
gli się chyba spodziewać, że piesza 
stoi tam na wysepce nie po to, aby 
odtańczyć kankana, czy medyto-
wać tylko, aby iść dalej.   

Opr. sm, MR 

Pani, która otrzymała mandat znajdowała się na tym przejściu, na środku między 
wysepkami. Według policji ruszając z tego miejsca "wtargnęła na jezdnię"

Połamane drzewo  na cmentarzu to efekt czwartkowego krótkotrwa-
łego porywu wiatru. Zdjęcie nadesłał administrator cmentarza Seba-
stian Furmańczyk.

Konie bardzo przyjemne zwierzęta.  Jak biegają sobie po ogrodzonej 
łące, jest na co popatrzeć. Znacznie gorzej jeśli zaczną samopas space-
rować po pełnej samochodów trasie, jak ten widoczny na zdjęciu. Śro-
da, trasa do Stargardu.    

Aerator tak fachowo nazywa się straszydło, które od kilku lat pływa 
sobie po naszym jeziorze, i które ponoć miało pełnić funkcję dotlenia-
nia wody jeziora. Jak doświadczenie tych lat wskazuje, to ta kupa złomu 
niczego pożytecznego nie prezentuje. Stanowi oprócz ohydy estetycz-
nej jeszcze zawalidrogę, o czym miał okazję przekonać się uczestnik nie-
dzielnych zawodów w skuterach wodnych, który o to monstrum rozbił 
swój pojazd. Całe  szczęście jeździec wyszedł z tej kolizji tylko poobijany.    

Spod kosiarki tryska na samochód czym się da

Widok na okaszających przy ulicy Kowalskiej
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W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reklama

reklama

reklama

reklama

11 kg, 33 kg 
z propan butanem, 

propanem 
a także do zasilania 
wózków widłowych.

Zapraszamy 
do stałej współpracy 

tel. 606 930 398
 www.gazak.pl 

Wymiana butli

WYNaJmĘ  
HalĘ 

+ ZAPLECZE 155m2 
Tel. 600 954 709 

letnia promocja
Ciekawe gratisy!

reklama

Sprzedam  
pawie

tel. 785 150 401

WYNaJem 
kONTeNerÓW, 
wywóz odpadów. 

TEL. 667 146 793 

PUWiS: kontrole są w interesie wszystkich odbiorców

Chodzą po domach i sprawdzają wodomierze 
Osoby reprezentujące przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia, mają prawo wstępu na 
teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego należących do odbiorców usług, w celu przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego – informuje 
Jakub Sobieralski z Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i Sanitarnych w Nowogardzie, odpowiadając na pytania naszych czytelników, zaskoczonych wizytą 
pracowników spółki w ich domach.

W ostatnim czasie pracownicy 
PUWiS przeprowadzają kontro-
le wodomierzy zainstalowanych 
w domach odbiorców na terenie 
gminy Nowogard, ale i nie tyl-
ko. To wywołało spore porusze-
nie wśród tych, do których już 
dotarli kontrolerzy. Mieszkań-
cy nie kryją swojego zaskoczenia 
tym, że ktoś puka do ich domów 
informując, że ma prawo obej-
rzeć urządzenia mierzące zuży-
cie wody. Czytelnicy pytają naszą 
redakcję, czy osoby przedstawia-
jące się, jako przedstawiciele PU-
WiS mają do tego rzeczywiście 
prawo i jaką mają mieć pewność, 
że nie są to na przykład oszuści, 
podszywający się pod kontrole-
rów wodomierzy. 

- Do mojej babci zapukały dwie 
kobiety, powiedziały, że są z PU-
WiS-u i chcą zobaczyć, gdzie jest 
podłączony wodomierz. Babcia 
była bardzo zaskoczona tą wizy-
tą, początkowo nie chciała wpu-
ścić tych pań do domu, ale te na-
legały, mówiąc, że babcia nie ma 
prawa im odmówić wejścia. Póź-
niej po wyjściu z mieszkania ko-
biety te obeszły też dookoła całą 
posesję i oddaliły się, nie zosta-
wiając żadnego dokumentu po-

twierdzającego przeprowadzenie 
kontroli. Proszę o wyjaśnienie tej 
sprawy - czy to rzeczywiście pra-
cownicy PUWiS? Jeśli tak, to dla-
czego wcześniej nikt nie uprzedzał 
o takich kontrolach? Mógł to zro-
bić inkasent spisujący licznik. Co 
będzie, jeśli ktoś odmówi wpusz-
czenia kontrolerów do domu?- 
pyta nas wnuczek kobiety, którą 
w ostatnich dniach odwiedzili w 
domu pracownicy PUWiS. 

Jakub Sobieralski z zarządu no-
wogardzkiego przedsiębiorstwa 
wodnego informuje, że kontro-
le są zgodne z umową, jaką każ-
dy odbiorca wody ma podpisaną 
z PUWiS-em. 

- Przedsiębiorstwo Usług Wod-
nych i Sanitarnych Spółka z o.o. 
z siedzibą w Nowogardzie posia-
da zindywidualizowane umo-
wy podpisane z każdym odbior-
cą usług, który jest włączony do 
urządzeń wodociągowych. Umo-
wa określa prawa i obowiązki 
każdej ze stron. Zgodnie z art. 7 
ust. 2 Ustawa o zbiorowym za-
opatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków z dnia 7 
czerwca 2001 roku, osoby repre-
zentujące przedsiębiorstwo wodo-
ciągowo-kanalizacyjne, po oka-
zaniu legitymacji służbowej i pi-
semnego upoważnienia, mają 
prawo wstępu na teren nierucho-
mości lub do obiektu budowlane-
go należących do odbiorców usług 
w celu przeprowadzenia kontroli 
urządzenia pomiarowego, wodo-
mierza głównego lub wodomierzy 

zainstalowanych przy punktach 
czerpalnych i dokonania odczytu 
ich wskazań oraz dokonania ba-
dań i pomiarów. Wynika z tego, że 
odbiorca nie ma prawa odmówić 
kontroli, jeżeli pracownik jest do 
tego uprawniony przez przedsię-
biorstwo- twierdzi J. Sobieralski 
i zapewnia, że kontrole są prze-
prowadzane przez pracowników 
z doświadczeniem. 

- Kontroli dokonują pracow-
nicy z wieloletnim doświadcze-
niem i uprawnieni do tego rodza-
ju czynności. Obecność jest za-
wsze zaznaczana przez pracowni-
ków, przeprowadzana w obecno-
ści dorosłego domownika (nigdy 
podczas nieobecności osoby doro-
słej przebywającej w lokalu lub na 
terenie posesji). Podana jest infor-
macja o okoliczności kontroli, a 
jeżeli zostaną ujawnione niepra-
widłowości pracownicy sporzą-
dzają odpowiednią notatkę na 
miejscu lub umawiają się w sie-
dzibie przedsiębiorstwa na kon-

kretny termin w celu polubow-
nego załatwienia sprawy (przed 
skierowaniem sprawy do organów 
ścigania)- kończy J. Sobieralski. 

Na pytanie- czy PUWiS nie 
mógł uprzedzić odbiorców o 
tym, że takie kontrole będą prze-
prowadzane, przedstawiciel 
spółki odpowiada:

- Charakter tych kontroli wy-
maga, aby były one przeprowa-
dzane bez uprzedzenia. Chodzi 
bowiem o to, aby ujawnić nie-
uczciwych odbiorców, którzy w 
różny sposób fałszują wskazania 
wodomierza. Niestety w ostatnim 
czasie mieliśmy konkretne uza-
sadnione podejrzenia do stosowa-
nia takich praktyk. Dlatego podję-
liśmy decyzję o wysłaniu naszych 
kontrolerów w teren, nie tylko w 
gm. Nowogard, po raz pierwszy 
od kilku lat. To również działanie 
w interesie naszych klientów, któ-
rzy są uczciwi. Wszyscy bowiem 
korzystamy z usług przedsię-
biorstw wodociągowo-kanaliza-

cyjnych i wszyscy powinniśmy być 
rzetelnie, sprawiedliwie i prawi-
dłowo rozliczani. Przede wszyst-
kim ma to znaczący wpływ na 
poziom cen za usługi świadczo-
ne przez przedsiębiorstwo wodo-
ciągowo-kanalizacyjne. Dlatego 
bardzo prosimy o wyrozumiałość 
i umożliwienie przeprowadzania 
kontroli. Za wszelkie niedogodno-
ści z tym związane przepraszamy 
- mówi J. Sobieralski. 

Ujawnione nielegalne (bez-
umowne) korzystanie z usług 
przedsiębiorstwa wodociągowo-
-kanalizacyjnego może być w 
świetle przepisów potraktowa-
ne, jako przestępstwo. W jakich 
okolicznościach pobór wody jest 
nielegalny? Jest tak, gdy pobiera-
nie wody odbywa się z pominię-
ciem wodomierza lub celowo go 
uszkodzono, albo, gdy woda po-
bierana jest bez umowy z PU-
WiS. Oczywiście nie można też 
podawać nieprawdziwych da-
nych z wodomierza w przypadku 
rozliczania według normy. 

To samo dotyczy również nie-
legalnego odprowadzanie ście-
ków, do czego dochodzi kiedy: 
odprowadzanie ścieków odby-
wa się za wodomierzem dodat-
kowym – mierzącym wodę bez-
powrotnie zużytą lub jest bezu-
mowne. 

Mamy nadzieję, że rozwiali-
śmy wątpliwości naszych czy-
telników w tym temacie. Jak 
to mówią: przezorny zawsze 
ubezpieczony, dlatego spraw-
dzajmy dokładnie legityma-
cje kontrolerów, którzy odwie-
dzą nasze domy. Żądajmy tak-
że pokazania decyzji upoważ-
niającej do sprawdzenia nasze-
go wodomierza. 

Red. 

Sieć do licznika jest własnością operatora - dostawcy wody
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Nie dajcie się podpuścić

Niech każdy robi swoje
Ukazujące się w DN artykuły krytycznie oceniające pewne aspekty funkcjonowania nowo-
gardzkiego szpitala dotyczą w zasadzie, jak dotąd, tylko sposobów zarządzania tą gmin-
ną instytucją, sposobu, który naszym (i nie tylko) zdaniem jest groźny dla przyszłości tej 
niezwykle potrzebnej u nas lecznicy.  

A że dobrze z zarządzaniem 
szpitalem nie jest to teraz już, nie 
tylko ostrzeżenia i pytania DN, o 
tym świadczą, ale twarde liczby.  
Szpital skończył ubiegły rok stra-
tą księgową ponad 0,5 miliona a 
realnie być może ona dużo więk-
sza, niestety nikt poza radnymi P. 
Słomskim i M. Nieradką nie do-
magał się wyjaśnień odnośnie nie-
których zapisów liczbowych za-
prezentowanych przez dyrekcję 
szpitala, rachunku zysków i strat. 
Skumulowany dług wynosi ponad 
4 miliony, w tym około 2 miliony 
jest wymagalne, czyli że upłynę-
ły już terminy płatności. Dyrekcja 
tu także nie przestawiła, o ile po-
szczególne płatności składające się 
na tę kwotę są przeterminowane.

Są jednak też dobre strony
Tak jak jest oczywista potrze-

ba istnienia szpitala w Nowogar-
dzie, tak też jest oczywiste, że ca-
łościowy obraz tej lecznicy okre-
ślają nie tylko oceny dotyczące 
zarządzania placówką przez me-
negment i stworzone przez nie-
go swoiste, nacechowane nepo-
tyzmem i klikowością wewnętrz-
ne relacje personalne. Ogromne 
znacznie dla tego kompleksowe-

go wizerunku placówki, zwłasz-
cza odbierania przez pacjen-
tów jakości oferowanego tu le-
czenia, mają zachowania perso-
nelu. I choć w tym zakresie zda-
rzają się wpadki (w gazecie wie-
my o tym najlepiej) to general-
nie znacznie więcej i w znacz-
nie szerszym zakresie jest pozy-
tywów i trzeba przyznać, że od-
danie, poświęcenie i profesjona-
lizm cechuje zachowania więk-
szości lekarzy i pielęgniarek i in-
nych osób z personelu. Chętnie w 
DN publikujemy także te dobre 
przykłady szczególnie, gdy sami 

pacjenci przychodzą, aby wyrazić 
swoje podziękowania za opiekę 
nad sobą bądź nad najbliższymi.

Szybko, uprzejmie, 
profesjonalnie…

W środę, piszący te słowa miał 
okazję osobiście się przekonać, 
jak załatwiany jest pacjent zgła-
szający się na Izbę Przyjęć no-
wogardzkiego szpitala. I ta wi-
zyta to nie była żadna dzienni-
karska prowokacja, ale auten-
tyczna potrzeba.  Z powodu po-
tknięcia się i mocnego uderze-
nia doznałem urazu, który wyda-

Na izbie przyjęć dyżurują 24 godziny na dobę

Kamieniem w bark
Dziurę pozostałą po pracach wykonanych na środku jezdni 
ulicy 3 Maja, przy skrzyżowaniu z Bankową, załatano przy 
pomocy tłucznia.  Jak się okazuje jest to tutaj bardzo nie-
bezpieczne rozwiązanie.

Szedłem dzisiaj z żoną ulicą 3 
Maja – mówi przez telefon jeden 
z naszych Czytelników - gdy byli-
śmy w pobliżu Bankowej nagle po-
czułem uderzenie w bark. Po chwi-
li zorientowałem się, że zostałem 
rażony kamieniem z tłucznia, któ-
rym zasypano dziurę na środku 
jezdni. Kamienie te wylatują spod 
kół przejeżdżających samochodów.  
Proszę o tym poinformować, po-
nieważ taka sytuacja rodzi niebez-
pieczeństwo - kamyczek np. równie 
dobrze mógł mnie trafić w oko… 
Trudno się nie zgodzić z Czytelni-
kiem. Nie był to zresztą pierwszy 
sygnał, jaki otrzymaliśmy w spra-
wie „latających kamieni” z łaty w 
jezdni na 3 Maja. Poprzednie do-
tyczyły uderzeń kamyczków spod 
kół w inne samochody, czy to w 
karoserie, czy także w szybę. Jak 
się dowiadujemy tak długo trwa-
jąca prowizorka z załataniem 

dziury po pracach ziemnych jest 
spowodowana rychłą konieczno-
ścią przeprowadzenia kolejnego 
etapu prac i w związku z tym po-
nownego wykonania w tym miej-
scu wykopu. To tłumaczy okolicz-
ności, ale nie usprawiedliwia ta-
kiego sposobu utrzymywania cza-
sowego miejsca wykopu, które 
stwarza tak poważne zagrożenie 
dla mienia i zdrowia.

sm     

Przenieśli „elektrownię” 

Było źle, będzie nie lepiej
W czwartek dokonano demontażu słupa z „wiatraczkiem” obok Gardna. Całość instalacji 
przeniesiono na drogę prowadzącą do Ateneum.    

Po naszym tekście, we wtorko-
wym DN, już w czwartek doko-
nano demontażu słupa z lampą 
zasilaną z generatora napędza-
nego wiatraczkiem i doładowy-
wanego fotowoltaiką.  Wszyst-
ko to, bodajże w 2011 roku, zo-
stało zainstalowane przez gmi-
nę za 16 000 zł, w otoczonym 
drzewami i budynkami miejscu 
z tyłu biurowca Gardno. Wielo-
krotnie w DN podnosiliśmy ab-
surdalność tego wydatku (po-
niesionego z kasy gminy), któ-
ry nawet w optymalnych (zupeł-
nie teoretycznych) warunkach 
amortyzowałaby się około 50 lat. 
Natomiast w miejscu, w którym 
go postawiono to jeszcze „gorzej 
nie można trafić” - i wiatrak nie-
zwykle rzadko „się kręcił”, i pa-
nele na ogół były osłonięte przez 
drzewa, i budynki. Nie wiemy, 

czy to efekt naszych uwag, ale 
faktem jest, że w czwartek słup 
z lampą i elektrownią zdemon-
towano i przeniesiono go w inne 
miejsce. Niestety to nowe miej-
sce też dziwne. Instalację za-
montowano przy drodze wjaz-

dowej do Ateneum. A może 
trzeba było dłużej pomyśleć i 
przydałoby się to tam, gdzie tro-
chę ludzi jednak mieszka i brak 
im oświetlenia ulicznego”.  

sm

Instalacja stanęła w szczerym polu, gdzie nikt nie chodzi

Na środku jezdni łata z luźnego kruszywa

wał się na tyle rozległy i do koń-
ca nierozpoznany, że pojechałem 
po pomoc na Izbę Przyjęć. Było 
około godziny 14.00.  Panie ma-
jące dyżur natychmiast zebrały 
ode mnie wywiad, wypełniły nie-
zbędne dokumenty, które podpi-
sałem i dokonały wstępnego ba-
dania – wszystko trwało około 
5 minut. Po kolejnych 5 minu-
tach przyszedł lekarz i przepro-
wadził dokładne badanie trwa-
jące nieco ponad 10 minut. Po 
czym lekarz wypisał skierowa-
nie na RTG. Pracownia przyję-
ła mnie „z marszu” i badanie we-
wnątrz (3 zdjęcia) wraz z opi-
sem trwało około 15 minut.  Gdy 
wróciłem na Izbę do lekarza, ten 
już oglądał w komputerze moje 
RTG i poinformował minie o wy-
niku, robiąc jednocześnie wypis. 
To pożegnanie ze szpitalem trwa-
ło nieco ponad 5 minut. Razem 
od przybycia do wyjścia upłynę-
ło około 3 kwadranse – wszystko 
szybko, uprzejmie i profesjonal-
nie. Lekarz, który wówczas przyj-
mował to doktor Michał Branec-
ki. Nazwisk Pań z Izby i w RTG 
nie znam... Trudno też będąc już 
w szpitalu nie docenić poświęce-
nia personelu i znaczenia tej pla-
cówki dla poczucia bezpieczeń-
stwa zdrowotnego mieszkańców 
Nowogardu i gminy.  

Czy teraz już będzie 
słodko…?

Niestety nie, choć bardzo 
chcielibyśmy, aby tak było to jed-
nak dyrekcja szpitala nie daje 
nam odetchnąć od swoich pomy-

słów, których nie można nie sko-
mentować. Co chwilę ujawniane 
są także kolejne rewelacje. Ostat-
nia z tych wiadomości to ta, że 
banki nie dały szpitalowi kredy-
tu, który jak uspakajał dyrektor 
miał zapewnić uzyskanie płyn-
ności finansowej. W celu uzyska-
nia płynności finansowej – mówił 
Lembas na stronie miasta - pod-
jąłem decyzję o zaciągnięciu kre-
dytu, tak żeby działalność szpita-
la nie była zagrożona, a pacjenci 
mogli być spokojni o funkcjono-
wanie tej jednostki. No to, kto te-
raz da pieniądze, które zapewnią 
spokój pacjentom? Przykro nam, 
że musimy pisać „jak jest” w sy-
tuacji, gdy to „jest” oznacza złe 
wiadomości. Ale takie jest nasze, 
prasy i ustawowe i społeczne za-
danie – po to jesteśmy. Podobnie, 
jak zadaniem lekarza jest infor-
mowanie pacjenta o stanie jego 
zdrowia, również wtedy, gdy coś 
jest nie tak. To wypełnianie przez 
każdego swojej misji rzetelnie, 
i w prawdzie rodzi też prawdzi-
wą nadzieję a nie fałszywą ułudę.  
Dlatego niech każdy robi swoje, i 
lekarze, i dziennikarze, tego wy-
maga realne dobro wszystkich a 
takie dobro ma niewiele wspól-
nego z egoistycznym interesem 
niektórych. Gdy tylko o ten inte-
res będzie chodziło to się wkrót-
ce może okazać, że na długi nie 
będzie skąd wziąć – stracą wtedy 
wszyscy i nie będzie można już 
podpuszczać, że winien DN, bo 
się czepia – nie będzie czego się 
czepiać.

sm
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kontrowersyjna decyzja gminy w sprawie SP 4

Dyrektor z zarzutami zostaje na stanowisku 
Mimo prokuratorskich zarzutów i kary nagany burmistrz uznał, że Beata Kuligowska może nadal pełnić funkcję dyrekto-
ra Szkoły Podstawowej nr 4. Tym samym nie ogłosił na to stanowisko konkursu. Nie ujawnił także opinii prawnej, na pod-
stawie której rzekomo podjął taką decyzję.    

W tym roku kończy się kaden-
cja dyrektora SP 4, którym przed 
pięciu laty, w wyniku konkur-
su została Beata Kuligowska.  I 
choć w znowelizowanym prawie 
oświatowym generalnie zniesio-
no tryb bezkonkursowego po-
wierzenia stanowisk dyrektorów 
szkół, pozostawiono kilka wy-
jątków od tej reguły. Jednym z 
nich jest sytuacja, gdy powierze-
nie dotyczy szkół, które posiada-
ją oddziały gimnazjalne. A wła-
śnie taką szkołą jest SP 4, któ-
ra od 1 września 2017 wchłonę-
ła wygaszane Gimnazjum nr 3. 
Burmistrz mógł zatem skorzystać 
tutaj z przejściowych przepisów i 
mimo kończącej się kadencji dy-
rektora szkoły, nie ogłaszać kon-
kursu, tylko powierzyć to stano-
wisko wybranemu nauczycielowi, 
który spełnia jednak określone w 
prawie oświaty wymogi. Taką też 
decyzję podjął organ prowadzą-
cy, reprezentowany przez burmi-

strza Roberta Czaplę – przez ko-
lejne 10 miesięcy dyrektorem SP 
4, będzie nadal Beata Kuligow-
ska. To maksymalny okres, na 
jaki można bez konkursu powie-
rzyć dyrektorowanie szkołą, po 
tym czasie konkurs musi się od-
być. 

Sprawa ta nie budziłaby może 
żadnych wątpliwości natury 
prawnej, gdyby nie kilka faktów. 
Przypomnijmy, że na dyrektor SP 
4 od pół roku ciążą zarzuty pro-
kuratorskie- kobieta jest oskarżo-
na, o mobbing na kilkunastu pra-
cownikach placówki. Sprawa to-
czy się przed Sądem Rejonowym 
w Goleniowie - przesłuchano już 
pierwszych świadków. Oprócz 
tego dyrektor SP 4 została ukara-
na naganą z upomnieniem przez 
Komisję Dyscyplinarną ds. Na-
uczycieli przy Wojewodzie Za-
chodniopomorskim. Kara ta zo-
stała utrzymana przez Komisję 
Odwoławczą przy Ministrze Edu-

kacji, gdzie dyrektor Sp 4 złoży-
ła odwołanie. Nauczyciel, na któ-
rym taka kara została utrzymana 
nie może kierować żadną szko-
łą- mówią wprost przepisy. Co 
więcej, dyrektor SP 4 nie uzyska-
ła także pozytywnej opinii swojej 
pracy, o jaką wystąpiła do kurato-
rium oświaty, co jest również wy-
magane, aby pełnić funkcję dy-
rektora placówki oświatowej. To 
wszystko jednak, zdaniem orga-
nu prowadzącego reprezentowa-

nego przez burmistrza Nowo-
gardu, najwyraźniej nie ma żad-
nego znaczenia. Jak poinformo-
wano radych podczas minio-
nej sesji odbywającej się w środę, 
gmina  dysponuje własną opinią 
prawną, z której wynika, że Be-
ata Kuligowska może nadal peł-
nić funkcję dyrektora SP 4. I na 
podstawie tej opinii powierzono 
jej to stanowisko. Opinii tej oczy-
wiście nie udostępniono radnym, 
choć się tego domagali – mają ją 
otrzymać w ciągu 14 dni. Redak-
cja, również zwróciła się o prze-
słanie kopii tegoż dokumentu- 
jednak i nam do czasu zamknię-
cia bieżącego numeru DN urząd 
opinii nie ujawnił.  

Najważniejsze pytanie to, czy 
z treścią tego, na razie tajne-
go dokumentu, zgodzą się in-
stytucje nadzorcze tj. Wojewo-
da i Zachodniopomorski Kurator 
Oświaty. 

Red. 

Dyrektor "się trzyma" i w SP 4 nadal 
rządzi

Zaproszenie do kąpieli

Doskonała jakość wody!
Woda w naszym jeziorze posiada wręcz jakość doskonałą - pisał na początku tygodnia na stronie magistratu nowogardzki 
urzędnik podpierając to twierdzenie wynikami badań na zawartość E-coli i Enterokoków. 

 Swój podziw pod takim ko-
munikatem wyraziło natych-
miast kilkudziesięciu mieszkań-
ców, zapewne także zachwyco-
nych czystością wody w jeziorze. 
Na zakończenia peanów na cześć 
badań wody w jeziorze i burmi-
strza, czyli jedynego i niedoce-
nionego sprawcy tych cudów, po-
jawiło się serdeczne zaproszenie 
administratora naszego plażowi-
ska - Zachęcamy więc Państwa 
do korzystania z kąpieli w na-
szym jeziorze, szczególnie w cie-
płe dni.  W czwartek przed połu-
dniem było właśnie bardzo ciepło 

i parno. Postanowiliśmy skorzy-
stać z zaproszenia. Niestety na-
gle zachmurzyło się i zaczęło pa-
dać. Poczekaliśmy więc, jak prze-
stanie. Gdy przestało padać uda-
liśmy się w stronę plaży zgodnie 
z pierwotnym planem.  Po drodze 
natknęliśmy się jednak na obra-
zek, jak na zdjęciu. Oczywiście te 
widoczne na zdjęciu strumienie 
rozcieńczonych gówien płyną-
cych w stronę jeziora nic a nic nie 
znaczą dla doskonałej czystości 
wody w nowogardzkim akwenie. 
Tuż przed badaniami ogłoszony-
mi przez magistrat było przecież 

Nasz komentarz
Trudno przejść obojętnie 

obok decyzji, jaką burmistrz 
Nowogardu podjął w stosun-
ku do dyrektor SP 4. Trudno 
też zrozumieć, że sama dyrek-
tor tej szkoły nie poczuwała się, 
aby chociaż do czasu zakoń-
czenia procesu sądowego za-
wiesić swoją aktywność zawo-
dową. Nie mówiąc już o swo-
istym precedensie, kiedy na-
uczyciel mimo uprawomocnio-
nej już kary nagany, która z de-
finicji wyklucza pełnienie przez 
niego funkcji kierowniczych w 
placówkach oświatowych, zda-
niem gminy Nowogard takie 
funkcje może pełnić. Włodarz 
miasta już nie po raz pierw-
szy pokazuje, że funkcjonuje 
we własnej rzeczywistości, nie 
tylko tej w zakresie powszech-
nie przyjętych norm społecz-
nych, ale też obowiązującego w 
Polsce prawodawstwa. Tak zro-
bił choćby ostatnio, w sprawie 
ustawy dekomunizacyjnej. Za-
rządził z góry nielegalne kon-
sultacje w sprawie obelisku na 
Placu Wolności, o czym musiał 
mu uzmysłowić aż wojewoda 
zachodniopomorski, uchylając 
zarządzenia wydane w tej spra-
wie- słowem słusznie stwier-
dzając, że burmistrz Nowogar-
du działał nie mając ku temu 
prawnych podstaw, wbrew za-
pisom wspomnianej ustawy. 
Czy i tym razem dopiero inter-
wencja służb prawnych woje-
wody zakończy farsę, jaką nam 
zafundowano w przypadku dy-
rektora Sp 4? To już pokażą naj-
bliższe tygodnie. 

W czwartek ok. 13.00, rozpoczęła się kolejna sesja zasilania "czystego" jeziora

podobnie - lało się do jeziora za-
wartością kanalizy kilka godzin. 
I co? I nic- badania zrealizowa-
ne już po tym fakcie wyszły do-
skonałe. Zrezygnowaliśmy jed-
nak z planów kąpieli w czwartek, 
bynajmniej nie z powodu jakiej-
kolwiek obawy o czystość wody, 
ale tylko dlatego, że… znowu za-
częło padać. 

Sm

Absolutorium nie dostał, kredytu też nie
Uchwała o udzieleniu absolutorium burmistrzowi to był główny punkt środowej sesji Rady Miejskiej. Absolutorium po raz 
czwarty w tej kadencji burmistrz nie otrzymał. 

W środę, 20 czerwca br., od-
była się sesja Rady Miejskiej w 
Nowogardzie. Radni głosowali 
nad uchwałami, o których tre-
ści informowaliśmy we wtorek.  
Ostatecznie radni nie zgodzili 
się na zaciągnięcie pożyczki do 
kwoty 577 590 zł w Wojewódz-
kim Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 

w Szczecinie, na sfinansowanie 
zadania pn. „Przebudowa ka-
nalizacji deszczowej i sanitar-
nej terenu sportowo-rekreacyj-
nego pomiędzy ulicami War-
szawska-Zamkowa-Kowalska 
w Nowogardzie”.

Ale najważniejszą nieprzyję-
tą przez radnych uchwałą była 
ta o absolutorium dla burmi-

strza za rok 2017. Radni nie 
udzielili burmistrzowi abso-
lutorium argumentując to po-
dobnie jak w latach poprzed-
nich - burmistrz nie współpra-
cuje z Radą, jako organem sta-
nowiący samorządu gminnego 
i nagminnie nie wykonuje za-
łożonych w budżecie inwesty-
cji. Radni natomiast zagłoso-

wali za:
- zabezpieczeniem wkładu 

gminy na realizowane przez 
Powiat Goleniowski zadania 
pn. „Przebudowa ulicy Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego w 
Nowogardzie”

- przekazaniem do zaopinio-
wania organowi regulacyjne-
mu(Wody Polskie) projektu re-

gulaminu dostarczania wody i 
odprowadzania ścieków

- ustaleniem  maksymalnej 
liczby zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych prze-
znaczonych do spożycia poza 
miejscem sprzedaży, jak i w 
miejscu sprzedaży oraz zasad 
usytuowania miejsc sprzedaży 
na terenie naszej gminy

- zmianą miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzen-
nego obrębu 6 miasta Nowo-
gard (wniosek PRD).

red.
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Jadwiga Płatek-lipińska:lat 71 zmarła 19.06.2018 r. pogrzeb 

odbył się 21.06.2018r., na cmentarzu w Jenikowie
karl Peter Wiedenhofer:lat 65, zmarł 21.06.2018 r., pogrzeb 

odbędzie się 23.06.2018 r. o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowo-
gardzie  
Informacje przekazał:  Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

i MEMORIS Zakład Pogrzebowy Grzegorz Śmigiel

masz problem, lub byłeś świadkiem  
ważnego wydarzenia?

Skontaktuj się z naszą redakcją!
513 088 309, 91 392 21 65

ODDam 
kOTkI 
w dobre ręce
tel. 516 636 486

Ostatnie egzemplarze I wydania! 

"VII wieków 
Nowogardu" 
Przekrojowa historia miasta
autorstwa Jana kopycińskiego 
 Do nabycia w Redakcji 

Dziennika Nowogardzkiego - cena 50 zł

Dla Elżbiety nadszedł czas roz-
wiązania i urodziła syna. Gdy jej 
sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan 
okazał tak wielkie miłosierdzie 
nad nią, cieszyli się z nią razem. 
Ósmego dnia przyszli, aby obrze-
zać dziecię, i chcieli mu dać imię 
ojca jego, Zachariasza. Jednakże 
matka jego odpowiedziała: Nie, 
lecz ma otrzymać imię Jan. Od-
rzekli jej: Nie ma nikogo w twoim 
rodzie, kto by nosił to imię. Py-
tali więc znakami jego ojca, jak 
by go chciał nazwać. On zażą-
dał tabliczki i napisał: Jan będzie 
mu na imię. I wszyscy się dziwili. 
A natychmiast otworzyły się jego 
usta, język się rozwiązał i mó-
wił wielbiąc Boga. I padł strach 
na wszystkich ich sąsiadów. W 
całej górskiej krainie Judei roz-
powiadano o tym wszystkim, co 
się zdarzyło. A wszyscy, którzy o 
tym słyszeli, brali to sobie do ser-
ca i pytali: Kimże będzie to dzie-
cię? Bo istotnie ręka Pańska była 
z nim. Chłopiec zaś rósł i wzmac-
niał się duchem, a żył na pust-
kowiu aż do dnia ukazania się 
przed Izraelem. (Łk 1,57-66.80)

Dzisiejszy fragment Ewan-
gelii mówi nam o bardzo ra-
dosnym wydarzeniu. W mał-
żeństwie Elżbiety i Zachariasza 
przychodzi na świat tak bardzo 
upragnione dziecko. Nie mogli 
mieć potomstwa co było odczy-
tywane przez innych jako kara 

boska, hańba. Z resztą i dziś jest 
to tak spostrzegane. Elżbieta i 
Zachariasz nie mogli mieć po-
tomstwa, jednak nosili w sobie 
to pragnienie przedstawiając je 
Bogu. On wiedział co jest ich 
bolączką, brzemieniem, z któ-
rym musieli się zmagać. Jednak 
co warto zauważyć nigdy nie 
odeszli od Boga. Ile dziś mał-
żeństw, które boryka się z ta-
kim problemem odchodzi od 
wiary? Zamiast w Bogu szukać 
pokrzepienia, szukać odpowie-
dzi, zamiast Bogu powierzać to 
cierpienie, które dotknęło ich 
związek, to kombinują na wła-
sną rękę i w swoim sprycie, w 
swoich zdolnościach, pienią-
dzach szukają ratunku. Radość 
Elżbiety trzymającej w rękach 
upragnione dziecko zaczę-
ła promieniować na sąsiadów 
i krewnych. Tak jest z darami 
Bożymi. Dar, który otrzymuję, 
ma promieniować na innych, 
przemieniać ich. Żaden dar, ta-
lent, który otrzymuję z Bożej 
hojności, nie jest mi dany po to 
bym zatrzymywał go dla siebie. 
Każdy dar ma przemieniać całe 
otoczenie, wspólnotę. Waż-
ne jest to, aby w tych narodzi-
nach dostrzec cud, interwen-
cję Boga. Dostrzeżenie cudow-
ności tego wydarzenia owocu-
je kolejnym cudem, Zachariasz 
przemówił. Człowiek, któ-
ry otwiera się na Boże działa-
nie staje się człowiekiem obda-
rowanym, człowiekiem, w któ-
rego życiu zaczynają się dziać 
cuda. Co z mojego życia mógł-
bym nazwać takim cudem? Jak 
to wpłynęło na moje życie? Czy 
pomogło mi to jeszcze bardziej 
otworzyć się na Boga i Jego ła-
skę? Zachariasz, gdy tylko po-
wróciła mu mowa, zaczął wy-
chwalać Boga. Nie przeklinał, 

nie obwiniał całego świata wo-
kół za nieszczęście, które go do-
tknęło, ale wielbił Boga, który 
uczynił mu wielkie rzeczy. Imię 
Jan, znaczy tyle co Bóg jest ła-
skawy, Bóg czyni łaskę. Czyż 
to nie jest uobecnione w ży-
ciu Elżbiety i Zachariasza? Bóg 
czyni łaskę obdarowując ich 
upragnionym dzieckiem. Bóg 
czyni łaskę i przywraca Zacha-
riaszowi mowę. Bóg czyni ła-
skę i nadaje Janowi bardzo po-
ważne zadanie, posłannictwo, 
stać się prorokiem Najwyższe-
go. Nadanie imienia to zna-
czy: być kimś, ale najważniej-
sze jest to by być kimś szczegól-
nym w oczach Boga. Nasze cza-
sy za bardzo skupiają się na tym 
by być kimś szczególnym w 
oczach ludzkich. Jan nie skupia 
się na karierze wśród ludzi. Nie 
realizował swoich planów, swo-
ich pomysłów, lecz plany Boga. 
Całym życiem wskazywał na 
swojego kuzyna Jezusa Chry-
stusa. To Jan Chrzciciel powie 
w innym miejscu: potrzeba by 
On wzrastał, a ja się umniej-
szał. Całe swoje życie ukierun-
kował na wskazywanie w Jezu-
sie Chrystusie jedynego Zbawi-
ciela. Niech wspomnienie na-
rodzin Jana Chrzciciela uczy 
nas na nowo zawierzenia Bogu, 
oddawania wszystkiego: nasze-
go życia, naszych planów pod 
Boże działanie. Niech każdy z 
nas rozbudzi w sobie na nowo 
posłannictwo, że mamy sta-
wać się prorokami, tymi, któ-
rzy wskazują na Jezusa Chry-
stusa, współczesnemu światu, 
że w nim jest nasza radość, na-
sza nadzieja, nasze zbawienie. 

ks. Krystian Dylewski

Koncerty wokalnej 
muzyki klasycznej
W ramach Letnich Warsztatów Wokalno–Aktorskich, or-
ganizowanych już po raz drugi przez Katedrę Wokalistyki 
Akademii Sztuki w Szczecinie odbędą się dwa koncerty w 
naszych kościołach.

Wystąpią młodzi wokaliści, 
uczestnicy LAWA, którzy za-
prezentują publiczności swoje 
umiejętności wokalne i program 
przygotowany podczas warszta-
tów. Będzie można usłyszeć arie 
i pieśni różnych kompozytorów 
m.in.: Fryderyka Chopina, Sta-
nisława Moniuszki i Wolfganga 
Amadeusza Mozarta. W koncer-
cie wystąpią także profesorowie 
prowadzący warsztaty, a mia-
nowicie Ewa Filipowicz-Kosiń-
ska, Barbara Żarnowiecka, Jacek 
Ścibor oraz gość specjalny Mar-
cin Bronikowski, światowej sła-
wy polski baryton, który wystę-
pował m.in.: w Covent Garden 
w Londynie, w Teatro alla Scala 
w Mediolanie, Bayerische Staat-
soper w Monachium, Deutsche 

Oper w Berlinie. Uczestnikom i 
solistom towarzyszyć będą pia-
niści: Rafał Kowalczyk oraz Mi-
chał Landowski.

28 czerwca 2018 | czwartek | 
godz. 18.30 | kościół parafialny 
pw. WNMP w Nowogardzie

29 czerwca 2018 | piątek | 
godz. 18.00 | kościele filial-
nym pw. św. Apostołów Piotra i 
Pawła w Olchowie koło Nowo-
gardu

Na koncert wstęp wolny. 
Zapraszamy!

Holsebro Dania Requiem Mozart
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Kino na weekend

CeNY BIleTÓW
a. Normalny: 15 zł
b. Ulgowy: 13 zł- bilet ulgowy przysługuje osobom uczącym się do 25 roku 

życia, po okazaniu legitymacji szkolnej lub studenckiej,
c. Rodzinny: 13 zł - 2 dorosłych + 1 dziecko l 1 dorosły + 2 dzieci l 2 dorosłych + 

2 dzieci (Bilet Rodzinny obowiązuje wyłącznie na filmy familijne i bajki),
d. Zbiorowy: 11 zł - grupa zorganizowana pow. 15 osób 
l zakup biletów - przynajmniej 1 doba przed seansem. 
Uwaga!!! Godziny seansów filmowych mogą ulec zmianie.

Bella I SeBaSTIaN 3
22.06.2018, godz. 15:00
23.06.2018, godz. 15:00
24.06.2018, godz. 15:00

Familijny, Przygodowy, Francja, 
97 min., Od lat: B/O

POLSKI DUBBING
Odkąd Bella urodziła piękne i 

zdrowe szczenięta, Sebastian jest 
wniebowzięty. Psiaki o imionach 
Atos, Portos i Aramis rosną jak na 
drożdżach i kudłata rodzinka co 
dzień przynosi całej okolicy mnó-
stwo radości. Niestety to szczęście 
wkrótce zburzy pewien nieznajo-
my, który pojawi się w wiosce żąda-
jąc oddania Belli i jej dzieci. Twier-
dzi on, że jest jej prawowitym wła-
ścicielem i choć źle mu z oczu pa-
trzy, sąd musi przyznać mu rację. 
Sebastian jest załamany, ale nie 
zamierza się poddać. Pod osłoną 
nocy ucieka w góry w towarzystwie 
swych ukochanych psiaków. Ich 
tropem rusza tajemniczy nieznajo-
my, a co gorsza zbliża się załamanie 
pogody…

ZImNa WOJNa
22.06.2018, godz. 17:00
23.06.2018, godz. 17:00
24.06.2018, godz. 17:00

Dramat, Francja, Polska, Wielka 
Brytania, 84 min., Od lat: 13

Nowe dzieło Pawła Pawlikow-
skiego – laureata Oscara za film 
„Ida”. Światowa premiera obrazu 
odbyła się w trakcie 71. Festiwalu 

Filmowego w Cannes. Już pierw-
szy pokaz wzbudził euforię pu-
bliczności, przynosząc łzy wzru-
szenia Julianne Moore, gratulacje 
od Benicio del Toro i dwudziesto-
minutową owację na stojąco. Za-
owocował też wysypem bardzo 
pozytywnych recenzji, porównu-
jących polską produkcję do „La La 
Land”, „Casablanki” i hitów Marti-
na Scorsese. Ukoronowaniem suk-
cesów filmu na najważniejszej im-
prezie filmowej świata stała się na-
tomiast nagroda za najlepszą re-
żyserię dla Pawła Pawlikowskie-
go. „Zimna wojna” opowiada hi-
storię trudnej miłości dwojga lu-
dzi, którzy nie umieją żyć bez sie-
bie, ale równocześnie nie potrafią 
być razem. W ich role wcielają się 
Tomasz Kot i Joanna Kulig, którym 
na ekranie partnerują Agata Kule-
sza i Borys Szyc. Wydarzenia poka-
zane w „Zimnej wojnie” rozgrywa-
ją się w latach 50. i 60. XX wieku, w 
Polsce i budzącej się do życia Eu-
ropie, a w ich tle wybrzmiewa wy-
jątkowa ścieżka dźwiękowa, będą-
ca połączeniem polskiej muzyki 
ludowej z jazzem i piosenkami pa-
ryskich barów minionego wieku.

HaN SOlO: GWIeZDNe 
WOJNY - HISTOrIe

22.06.2018, godz. 19:00
23.06.2018, godz. 19:00
24.06.2018, godz. 19:00

Przygodowy, Sci-Fi, USA 2018, 
135 min., Od lat: 13

POLSKI DUBBING
Wejdź na pokład Sokoła Mille-

nium i wybierz się w podróż do 
odległej galaktyki w filmie Han 
Solo: Gwiezdne wojny - historie. 
Podczas serii śmiałych eskapad w 
ciemnych i niebezpiecznych za-
kątkach kryminalnego świata Han 
Solo poznaje swojego przyszłego 
drugiego pilota Chewbaccę i ha-
zardzistę Lando Calrissiana. To po-
dróż, która wyznaczy przyszłość 
jednego z najbardziej znanych bo-
haterów sagi Gwiezdne Wojny.

Nowogard nie aplikuje o takie „głupstwa”

Osina dostała pieniądze  
od Marszałka  
Pięć samorządów Ziemi Goleniowskiej otrzymało wsparcie Marszałka Województwa na 
remonty bazy sportowej na swoim terenie - komunikuje w tym tygodniu Urząd Marszał-
kowski.

 To Gminy: Goleniów, Osina, 
Stepnica i Przybiernów oraz 
Powiat Goleniowski. Umowy 
z pierwszymi trzema wymie-
nionymi beneficjentami zosta-
ły podpisane w czwartek, 21 
czerwca 2018 roku w Golenio-
wie. Do wszystkich pięciu sa-
morządów Ziemi Goleniowskiej 
trafi w 2018 roku prawie 100 tys. 
zł, z czego do Gmin: Goleniów, 
Osina i Stepnica blisko 60 tys. 
zł. Fundusze pokryją koszty re-
montów szatni i toalet na przy-
stani żeglarskiej, budowy piłko-
-chwytów i trybun na boisku, a 
także wymiany podłóg w salach 
gimnastycznych. Pierwsze umo-
wy podpisała:

1/ Gmina Goleniów - „Re-
mont sanitariatów i toalet na 
przystani w Lubczynie” - koszt 
całkowity: 40 tys. zł, wsparcie: 
20 tys. zł,

2/ Gmina Osina - „Wymia-
na nawierzchni na sali gimna-
stycznej w Szkole Podstawowej 
w Osinie wraz z malowaniem 
obiektu” - koszt całkowity: 85 
tys. zł, wsparcie: 20 tys. zł.

3/ Gmina Stepnica - „Budo-
wa piłkochwytów i trybun na 
stadionie sportowym w Stepni-
cy” – koszt całkowity: 36 tys. zł, 
wsparcie: 18 tys. zł.

Ponadto na liście wspartych 
inwestycji są także:

1/ Gmina Przybiernów – „Re-
mont podłogi sali gimnastycznej 
przy budynku Szkoły Podstawo-
wej w Czarnogłowach”- koszt 

całkowity: 54,5 tys. zł, wsparcie: 
20 tys. zł,

2/ Powiat Goleniowski - „Wy-
miana nawierzchni na sali gim-
nastycznej w Szkole Podstawo-
wej w Osinie wraz z malowa-
niem obiektu” - koszt całkowi-
ty: 85 tys. zł, wsparcie: 20 tys. zł.

W sumie pomoc Urzędu 
Marszałkowskiego otrzyma-
ło w bieżącym roku prawie 80 
zachodniopomorskich samo-
rządów. Na ten cel Marszałek 
Województwa przeznaczył 1 
350 000 zł. To o 200 tys. zł wię-
cej niż przed rokiem. Wielkość 
wsparcia wynosi od 4,5 do 20 
tys. zł. Remonty, moderniza-
cje i doposażenia obejmą m.in. 
hale sportowe, sale gimnastycz-
ne, stadiony, boiska piłkarskie, 
zaplecza sanitarno-socjalne, 
baseny czy obiekty lekkoatle-
tyczne. Każdy samorząd mógł 
ubiegać się o dofinansowanie 
jednego projektu, a przyznana 

dotacja musi być wykorzystana 
do końca bieżącego roku. Pro-
gram pomocy finansowej dla 
jednostek samorządu teryto-
rialnego na poprawę i moder-
nizację infrastruktury sporto-
wej”, to przedsięwzięcie reali-
zowane w latach 2002, 2005-
2008 oraz ponownie od 2014 
roku, po zakończeniu progra-
mu „Moje Boisko-Orlik 2012”. 
Wsparcie w ramach wszystkich 
poprzednich edycji Programu 
wyniosło prawie 5,5 mln zł. 
Umożliwiło ono realizację bli-
sko 400 różnych inwestycji po-
prawiających stan bazy spor-
towo-rekreacyjnej w regionie. 
Warto dodać, że Nowogard nie 
aplikował ani w tym roku, ani w 
poprzednim do tego wsparcia a 
na remont Orlika bulił z kasy 
gminnej. Tak trzymać!  Nie bę-
dziemy dziadować za parę gro-
szy.

sm

Wsparcie Marszałka jest przeznaczone na drobne remonty obiektów sportowych. 
Mógłby z tego skorzystać nowogardzki Orlik

Radny  

Marcin Nieradka  

zaprasza na spotkanie z  

Piotrem Semką  
dziennikarzem i publicystą  

24 czerwca 2018 r. (niedziela), Pizzeria Fantazja, ul. 15 Lutego 2, 
godzina 18.00  
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Dzięki nowym oknom SYNEGO Twój dom 
stanie się oazą ciepła, ciszy i bezpieczeństwa. 
W porównaniu z obecnym standardem okien, 
SYNEGO zapewnia do 50% lepszą izolację cieplną*. 
Dzięki temu znacznie zmniejszysz rachunki 
za ogrzewanie i poznasz nowy 
komfort mieszkania.

Nowe logo - nowy profil 
nowy komfort Twojego mieszkania

Zadzwoń lub przyjdź 
do siedziby naszej firmy 

a my przygotujemy 
dla Ciebie najlepszą ofertę.

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWAAPTEKA ASA 

Zapraszamy 
od pon. do pt. 

8.00 – 20.00
sob. 8.00 – 18.00 

niedz. 8.00 – 16.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

reklamareklama reklama

Powtarzamy grafikę termiczną miasta
W związku z artykułem o wycince ubiegłorocznej drzew przy Kościelnej i Wyszyńskiego zamieściliśmy grafikę pokazującą rozkład temperatur w mieście 
z drzewami i bez drzew. Ponieważ grafika ta ukazała się na stronie czarno- białej to nieczytelne okazały się  wskazania temperatury, dlatego powtarzamy 
te rysunki, tym razem w kolorze.

380C

660C

460C

500C 180C

200C
300C

250C
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Nagrody dla najlepszych uczniów szkół powiatowych 
W dniu 12 czerwca 2018 r., w Nowogardzkim Domu Kultury odbyło się spotkanie z laureatami konkursów, olimpiad i zawodów sportowych uczniów ze 
szkół oraz placówek prowadzonych przez Powiat Goleniowski. 

Uroczystość, której gospoda-
rzem był starosta Tomasz Kuli-
nicz, była doskonałą okazją do na-
grodzenia uczniów, którzy uzy-
skują osiągnięcia w olimpiadach, 
konkursach oraz zawodach spor-
towych.  To także czas podzięko-
wań tym, którzy są częścią tych 
sukcesów – nauczycielom, opie-
kunom oraz trenerom młodzieży. 

W Nowogardzie są cztery pla-
cówki oświatowe, dla których or-
ganem prowadzącym jest powiat 
goleniowski tj. I LO, ZSP, SOSW 
oraz filia Szkoły Muzycznej I Stop-
nia. Poniżej nazwiska uczniów 
ww. placówek oświatowych, któ-
rzy zostali nagrodzeni za osią-
gnięcia w roku szkolnym 2017/18: 

Zespół Szkół Ogólnokształcą-
cych Nr 1 w Nowogardzie (I LO):

Dominika Głąbecka, Weronika 
Tretiak, Wiktoria Gruda, Dawid 
Leszto, Wiktoria Domańska.

Zespół Szkół Ponadgimnazjal-
nych im. Stanisława Staszica w 
Nowogardzie:

Monika Staszak, Wioleta Szym-
czak, Emilian Zugaj, Adrian Ba-
nasiewicz, Nikodem Dobrowol-
ski, Filip Jarota, Artur Kolless, Ka-
rol Kolless, Mateusz Lasocki, Ma-
ciej Podbiegło, Damian Walasz-
czyk, Krzysztof Zając, Michał Za-
jąc, Gabriela Wdowczyk, Klaudia 
Wójcik, Agata Ptaszek, Aleksan-
dra Mrówczyńska, Weronika Mo-
ścińska, Karolina Kobus, Wiktoria 
Klusaczyk, Julia Tożewska, Adrian 
Banasiewicz, Filip Jarota, Alek-
sander Pakulski.

Ośrodek Szkolno-Wychowaw-
czy w Nowogardzie: 

Martyna Kuballek, Marika Sar-
nikowska, Aleksandra Refor-
mat, Agnieszka Gawlik, Roman 
Grzelak, Łukasz Kuświk, Krzysz-
tof Wyczkowski, Anna Kasprzyk, 
Dominik Rygielski, Daria Wójcik, 

Marek Bednarz, Stanisław Kwiet-
niewski, Kacper Majcher, Andże-
lika Czarpowska, Patryk Pieńko, 
Marika Sarnikowska, Aleksander 
Siemierz, Kacper Plata, Klaudia 
Gaweł, Marzena Gaweł, Weronika 
Huget, Monika Kośmider, Ewe-
lina Sufleta, Patrycja Błaszczyk, 
Błażej Lepka, Piotr Grzelak, Bar-
tłomiej Chojnacki, Tomasz Ma-
kowski, Tadeusz Kaliński, Kornel 
Bielski, Damian Witkowski, Da-
wid Michalczyk.

Szkoła Muzyczna I Stopnia w 
Goleniowie z filią w Nowogardzie:

Natalia Górnicka, Nina Mar-
cinkowska, Mateusz Szwed, Ne-
stor Szulc, Klaudia Rojszczak, Ali-
cja Janus, Anna Kierzynkowska, 
Maja Turek, Maja Cieplak, Julia 
Mackiewicz, Zuzanna Gulbino-
wicz, Martyna Synówka, Konrad 
Stasierski, Jędrzej Hankus, Niko-
dem Wrona, Bernard Bańka, Emi-
lia Węgierska, Milena Słomczew-
ska, Marlena Sygieda, Alicja Do-
mańska, Emilia Tomasikiewicz, 
Maja Tomasikiewicz, Hadi Yahfo-
uf, Maurycy Zając. 

opr. red. 

Nagrodzeni uczniowie Szkoły Muzycznej w Nowogardzie

Uczniowie z SOSW, którzy w minionym roku szkolnym osiągnęli najlepsze wyniki

Oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Burmistrza  
Gminy Nowogard
W dzisiejszym wydaniu DN, kontynuując prezentacje oświadczeń majątkowych za 2017 
rok, publikujemy zeznanie Burmistrza Gminy Nowogard.

Przypominamy, że radni oraz pracownicy samorządowi- kierowniczego szczebla, podlegają ustawo-
wemu obowiązkowi publikowania informacji o swoich dochodach oraz o posiadanym majątku.

Imię i 
nazwisko Oszczędności Nieruchomości Zarobki za rok 2017 Samochody Kredyty

 robert 
antoni 
Czapla

Oszczędności 
- 99 500 zł 
PLN, papiery 
wartościowe: 100 
akcji w PZU na 
kwotę 4 216 zł.

Mieszkanie o pow. 
47,17 m2 o wartości 
170 000 zł, mieszkanie 
o pow. 48,47 m2 o 
wartości 40 000zł 
własność-darowizna od 
matki, 
gospodarstwo rolne 
o pow. 2,28 ha o 
wartości 24 500zł, 
garaż murowany 18 m2 
o wart. 10 000 zł.

Dochód z gosp. 
Rolnego, dopłaty z 
ARIMR 2 033,69 zł.,  
Z tytułu zatrudnienia 
doch. 110 862,46 zł., 
z tytułu wynajmu 
mieszkania 12 000zł.

Citroen C5 
z 2011 roku 
wartość      
22 000zł.

Nie 
dotyczy

Opr. MR
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ekipa znanego programu telewizyjnego w Nowogardzie 

Złomowisko.pl u Justyny Sawickiej
Ekipa programu Złomowisko.pl, jaki emitowany jest na kanale Discovery Channel, rozpoczęła w czwartek nagrania w  Skupie Złomu J&M Justyna Sawic-
ka, znajdującym się przy ul. Dworcowej 2 w Nowogardzie. 

Złomowisko.pl to serial doku-
mentalny opowiadający o pery-
petiach ludzi, którzy zarabiają 
na skupowaniu złomu. Program 
emitowany jest w polskiej wersji 
kanału telewizyjnego Discove-
ry Channel i jest wzorowany na 
podobnych tego typu produk-
cjach jakie powstają w USA. Do 

bohaterów nowego sezonu pro-
gramu dołączy Justyna Sawicka 
z Nowogardu, znana szerszej pu-
bliczności z talentu wokalnego. 

- W tłumie ludzi, producenci 
programu Złomowisko.pl wypa-
trzyli moją osobę, która oprócz 
śpiewania zajmuje się prowadze-
niem skupu złomu i to  wydało 

się dla nich  na tyle ciekawe po-
łączenie, że zaproponowali mi 
udział w nagraniach- mówi nam 
Justyna Sawicka. 

Pierwsze odcinki z udziałem 
naszej lokalnej gwiazdy będzie 
można  zobaczyć we wrześniu. 

Już dziś serdecznie zapraszamy!
Przypomnijmy, że Justyna Sa-

wicka to finalistka programu te-
lewizyjnego „Must be the Mu-
sic. Tylko Muzyka”. Ma też za 
sobą współpracę ze znanym ak-
torem Jarosławem Jakimowi-

czem, z którym wystąpiła  w te-
ledysku do własnej piosenki pt. 
„Siła”.  Ostatnio Justyna nagrała 
także wakacyjny utwór wspólnie 
z Krzysztofem K.A.S.A. Kasow-
skim pt. „O co prosisz”. 

Red.

Z cyklu „Skarby myśli” 

Księga Mądrości Generałów
Aforystów i autorów złotych myśli mieliśmy wielu. Niektórzy się nawet specjalizowali w tej, szczególnej dziedzinie twórczości. Do grona niezapomnianych 
autorów takich złotych myśli należał np. Stanisław Ignacy Lec. Oto mała próbka jego geniuszu: Opowiadać dowcipy Panu Bogu, by nie domyślił się puen-
ty, oto zadanie ambitne.  Tyle przykład artystyczny. Ale mieliśmy też  i mamy autorów powiedzeń  zajmujących się zawodowo zupełnie czym innym aniże-
li literaturą. Dzisiaj zestawiamy dwie wypowiedzi mogące stanowić perełki w Księdze Mądrości Generałów. 

Warszawa - Gen Jaruzelski piętnuje 
wichrzycieli (mowa proklamacyjna 
stanu wojennego)

 Szeroko rozlewa się po kraju fala zuchwałych przestępstw, napadów i wła-
mań. Chaos i demoralizacja przybrały rozmiary klęski. Atmosfera niekończących 
się konfliktów, nieporozumień, nienawiści - sieje spustoszenie psychiczne, kaleczy 
tradycje tolerancji… Trzeba powiedzieć: dość!  Awanturnikom trzeba skrępować 
ręce..., 

Nowogard - Generał Goral piętnuje chu-
liganów (wywiad na stronie gminy No-
wogard)

To zapewne jakiś wybryk chuligański. Takie rzeczy nie powinny mieć miejsca. Historia 
ma swoje prawa. Ale ryba psuje się od głowy. To co wyprawia się z pomnikami w Polsce, 
to jest jeden skandal... Moim zdaniem wszystkie pomniki powinny stać jako świadectwo 
historii naszych ziem. 

No cóż tak jak  generały głoszą  „z rozkazami się nie dyskutuje”  tak  
ludzie inteligentni powiadają „z głupotą się nie polemizuje”.  

Oka kamer "wodzą"  za główną bohaterką programu Justyną Sawicką

Programy z tego cyklu realizowane są w szczególnej scenerii - scenerii złomowisk
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Zachodnia liga mTB – Cybinka

Startowali kolarze z Nowogardu
W niedzielę (17 czerwca), w miejscowości Cybinka została rozegrana kolejna seria Zachod-
niej Ligi MTB. Na starcie nie zabrakło Nowogardzkich kolarzy walczących w cyklu. Janusz 
Pietruszewski i Arkadiusz Pietruszewski wywalczyli medale w swoich kategoriach.  

W Cybince start odbywał się 
na dwóch dystansach: Mini (28 
km) oraz Mega (56 km). Naszą 
relację rozpoczniemy od tego 
krótszego dystansu. Dobrze spi-
sał się Janusz Pietruszewski, któ-
ry startował w kategorii M6A. 
Kolarz z Nowogardu na poko-
nanie 28 km potrzebował czasu 
01:19:06, wynik ten pozwolił mu 
zwyciężyć w swoim przedzia-
le wiekowym oraz wywalczyć 
41. miejsce w Open Mężczyzn. 
Drugim z naszych reprezentan-
tów był Jan Baran, który także 
walczył w kategorii M6A. Czas 
Jana Barana wyniósł  02:13:02, 
przez co kolarz z Nowogardu za-
jął 7. miejsce w swojej kategorii 

oraz 123. pozycję w Open. Na 
dystansie Mega sklasyfikowa-

ny został Arkadiusz Pietruszew-
ski. Kolarz LKK Nowogard wal-
czył w silnie obsadzonej katego-
rii wiekowej M4A. Dystans 56 
km pokonał z czasem 02:32:06, 
dzięki czemu wywalczył 3.miej-
sce w swojej kategorii oraz wy-
sokie 33. miejsce w całej stawce 
kolarzy na tym dystansie. Do-
dajmy, że w Cybince startował 
jeszcze jeden kolarz z Nowogar-
du, a był nim Marek Szymański. 
Niestety zawodnik LKK Nowo-
gard miał kraksę i musiał wyco-
fać się z wyścigu. 

KR
Arkadiusz Pietruszewski zajął 3. miejsce w silnie obsadzonej kategorii M4A

Janusz Pietruszewski na najwyższym stopniu podium w kategorii M6A. Trzeci od 
lewej - Jan Baran

Zawody wędkarskie spławikowe „Senior 65 plus”

Bogdan Kondratowicz zwycięzcą zawodów „Senior 65 plus” 
W ostatnim okresie słowo „plus” jest często używane przez polityków oraz przedstawicieli rządu w różnych sprawach i konfiguracjach. Również Zarząd 
naszego Koła w Konfiguracji „Senior 65 plus”, w dniu 17 czerwca br. zorganizował zawody spławikowe dla seniorów na jeziorze Nowogardzkim. 

Z taką propozycją o przepro-
wadzeniu zawodów w tej gru-
pie wiekowej na ostatnim Wal-
nym Zgromadzeniu Koła wy-
stąpił nasz kolega, pasjonat 
wędkarstwa, sponsor wielu na-
gród wędkarskich – Tadeusz 
Kozioł. Swój udział w zawo-
dach zgłosiło 9 zawodników, 
najbardziej wytrwałych wete-
ranów i doświadczonych mi-
łośników wędkarstwa. Niezbyt 
duża frekwencja w tych zawo-
dach, być może została spowo-
dowana faktem, że zawody w 
tym przedziale wiekowym zo-
stały zorganizowane przez Za-
rząd Koła po raz pierwszy. Li-
czymy, że w następnym roku 
po zdobytym doświadczeniu i 
szerszej informacji bezpośred-
niej przez wędkarzy, udział se-
niorów „65 plus” będzie bar-
dziej znaczący i liczebnie więk-
szy. Wędkarstwo jest sportem, 
rozrywką i rodzajem wypo-
czynku. Dlatego zachęcamy 
wędkarzy – seniorów do więk-
szej aktywności, kontaktu z 
przyrodą i liczniejszego udzia-
łu w tego typu imprezach. Za-
wody rozpoczęły się o godzi-
nie 7.00 i trwały do godziny 
10.00. Przed rozpoczęciem za-
wodów wędkarzy-seniorów 
powitał Prezes Koła Kazimierz 

Ziemba, a Sędzia Główny zwo-
dów Janusz Zamara omówił 
podstawowe zasady regulami-
nu zawodów. Pomimo zapo-
wiadanych przez synoptyków 
opadów deszczu, pogoda oka-
zała się bardziej łaskawa, było 
ciepło, wiał wschodni wiate-
rek, a zza chmur okresami wy-
glądało słoneczko. Branie ryb 
tego dnia było dobre, w więk-
szości była to drobnica, spora-
dycznie kilku wędkarzom tra-
fiły się niewielkie leszczyki. Po 
zważeniu ryb i zestawieniu wy-
ników zawodów, przez Komi-
sję Sędziowską, zwycięzcą oka-
zał się Bogdan Kondratowicz z 
wynikiem 4000 pkt. Na 2 miej-

scu sklasyfikowany został Jan 
Leśniewski, który uzyskał 3025 
pkt. Na 3 miejscu ulokował się 
Kazimierz Przybyłek zdobyw-
ca 1895 pkt. 4 miejsce: Michał 
Sołowiej, 5 miejsce Tadeusz 
Kozioł, 6 miejsce Tomasz Stan-

kiewicz, 7 miejsce Wiesław 
Lipka, 8 miejsce Józef Józefiak 
i 9 miejsce Andrzej Strzyżew-
ski. Zwycięzca zawodów otrzy-
mał pamiątkowy puchar i na-
grodę rzeczową, a zawodnicy, 
którzy zajęli miejsca od 2 do 6 

otrzymali nagrody rzeczowe. 
Wręczenia pucharu i upomin-
ków dokonał Prezes Koła Ka-
zimierz Ziemba, któremu to-
warzyszyli zastępca prezesa ds. 
sportowych Ładysław Lube-
radzki i Sędzia Główny zawo-
dów Janusz Zamara. Po wrę-
czeniu pucharu i upominków, 
zrobieniu wspólnego zdjęcia, 
jak zwykle wszyscy zawodni-
cy zostali poczęstowani pyszną 
kiełbaską z grilla, która sma-
kowała seniorom wyśmienicie. 
Na zakończenie Prezes Koła 
podziękował zawodnikom i 
obsłudze za udział w imprezie. 

Do zobaczenia w następnych 
zawodach. 

 Z wędkarskim pozdrowieniem, 
Tadeusz Siembida 

Sekretarz Koła MG PZW nr 36 w 
Nowogardzie

Zdjęcia : Mariusz Bedyński

Zawody Wędkarskie 65 PLUS,  które odbyły sie 17.06.2018 na naszym jeziorze

Zawód przyszłości

Dzieci uczą się 
programowania  
w praktyce
SuperKoderzy to ogólnopolski program edukacyjny Funda-
cji Orange, którego kluczowym elementem jest nauka pro-
gramowania. 

Adresowany jest do szkół 
podstawowych oraz uczniów w 
wieku 9–12 lat. W czasie trwa-
nia programu dzieci uczą się 
programowania, podstaw ro-
botyki i poznają świat nowych 
technologii nie tylko na in-
formatyce, ale również na lek-
cjach przyrody, historii, ję-
zyka polskiego czy muzyki.   
Szkoły uczestniczące w #Su-
perKoderach mają do wybo-
ru jedną z pięciu ścieżek te-
matycznych, z których każda 
zawiera materiały dydaktycz-

ne na dwanaście lekcji przygo-
towanych zgodnie z podstawą 
programową. Podczas spotkań 
przyszli #SuperKoderzy uczą 
się programowania w prakty-
ce i pogłębiają wiedzę z danego 
przedmiotu. Rozwijają też kre-
atywność, umiejętność logicz-
nego myślenia i pracy w zespo-
le. Być może w młodych pro-
gramistach rozbudzą się przy-
szłe zainteresowania zawodo-
we. Programista to przecież za-
wód przyszłości!   

Inf. własna 
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mistrzostwa Strefy Polski Zachodniej – V runda, Głogów

Tomasz Jamroży wiceliderem sezonu
W niedzielę (17 czerwca), na torze motocrossowym w Głogowie, rozegrana została V Runda Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej. Bardzo dobrze spisał 
się Tomasz Jamroży, który w dwóch wyścigach stawał na podium. Za sprawą wywalczonych punktów, zawodnik KM Cisy Nowogard awansował na 2. miej-
sce klasyfikacji sezonu. 

Na torze w Głogowie Tomasz 
Jamroży startujący w klasie MX 
Quad Open pokazał, że wraca 
do wielkiej formy. Po jego ostat-
nim starcie informowaliśmy, że 
wywalczył pierwsze w sezonie 
podium, w Głogowie pokazał, że 
to dopiero początek. Już podczas 
treningu kwalifikacyjnego nasz 
reprezentant udowodnił, że chce 
odegrać znaczącą rolę w V Run-
dzie Mistrzostw Strefy Polski 
Zachodniej. Zawodnik KM Cisy 
przejechał tylko trzy okrążenia i 
w swoim trzecim podejściu uzy-
skał najlepszy czas, który upla-
sował go na 4. miejscu. W wy-
ścigu pierwszym było jeszcze le-
piej. Tomasz Jamroży po 9 okrą-
żeniach ukończył bieg z czasem 
21:48,768 i wywalczył 40 punk-
tów za zajęcie trzeciego miejsca. 

Warto dodać, że do drugiej po-
zycji zawodnik KM Cisy stracił 
zaledwie setne sekundy. W dru-
gim wyścigu sytuacja się powtó-
rzyła. Czołowi zawodnicy poko-
nali 9 okrążeń, a Tomasz Jamro-
ży z wynikiem 22:05,515 wywal-
czył 3.miejsce. W sumie zawod-

nik KM Cisy uzbierał 80 punk-
tów i w klasyfikacji indywidual-
nej zawodów stanął na najniż-
szym stopniu podium. To jed-
nak nie koniec świetnych wia-
domości z Głogowa. Dobry start 
Tomasza Jamrożego sprawił, że 
nasz reprezentant awansował z 

4.miejsca, na 2. pozycję klasyfi-
kacji sezonu po V Rundach! Je-
śli zawodnik KM Cisy utrzyma 
swoją formę, w tym sezonie po-
nownie będzie świętował me-
dal Mistrzostw Strefy Polski Za-
chodniej. W Głogowie w kla-
sie MX Masters zaprezentował 

się również Mirosław Tomczyk. 
Podczas treningu kwalifikacyj-
nego zawodnik KM Cisy Nowo-
gard zajął 32.miejsce, wykręcając 
najlepszy czas podczas 2 okrąże-
nia. W wyścigu pierwszym Mi-
rosław Tomczyk przejechał 7 
okrążeń i z czasem 23:21,781 
wywalczył 31. miejsce. W dru-
gim biegu zawodnik KM Cisy 
także po 7 okrążeniach zajął 29. 
miejsce, z czasem 22:51,897. W 
sumie Mirosław Tomczyk uzbie-
rał 22 punkty i w klasyfikacji in-
dywidualnej zawodów zajął 31. 
pozycję. Jeśli chodzi o klasyfi-
kację sezonu po V Rundach, to 
Mirosław Tomczyk ma na kon-
cie 110 punktów i plasuje się na 
22. miejscu, pośród 61 sklasyfi-
kowanych zawodników. 

KR 
Startujący w klasie MX Quad Open Tomasz Jamroży awansował już na 2. miejsce klasyfikacji sezonu

„Gdy człowiek poznał ogień, odkrycie że przedmioty wykonane z gliny twardnieją i stają się trwalsze nie zabrało już dużo czasu.” 

Glina, woda, ogień i wyobraźnia 
Wystawa Ceramiki -Afrykańskie Iuspiracje, przygotowana przez dzieci, młodzież i dorosłych podczas warsztatów całorocznych w Pracowni Ceramiki Ar-
tystycznej „Dwojaczek” pod opieką artystyczną - plastyka Katarzyny Gnacińskiej-Olczyk. 

Wystawa była podsumowa-
niem działań, doświadczeń i wy-
pracowanych umiejętności mło-
dych artystów w wieku od 6 roku 
do 20 roku, a także osób doro-
słych z całego roku.

Przy licznej, jak na robo-
czy dzień, widowni uczestnicy 
warsztatów prezentowali swoje 
dzieła, których przewodnią in-
spiracją była afrykańska cera-
mika. Prace były jednak bardzo 
zróżnicowane, choćby z uwagi 
na fakt, że swoją sztukę prezen-
towało aż 50 uczestników warsz-
tatów. 

I, jak mówi sama Kasia, - „in-
spiracją do pracy całej grupy były 
afrykańskie źródła: -wzory i ma-
giczne znaki na glinianych do-
mach ludu Kassena w  Burkina 
Fasso, -niezwykła podróż podróż-
nika Polaka Kazimierza Nowaka 
w latach 1931r- 1936 r po Afry-
ce, którą przemierzył głównie ro-
werem, ale także na wielbłądzie, 
koniu, łodzią. Jego przygody, spo-
tkania z niezwykłymi ludźmi, 
szamanami, królami afrykański-
mi, dziką przyrodą, zwierzętami 
oraz afrykańską roślinnością. In-
spiracją dla tworzących była tak-
że analiza cech charakterystycz-
nych rzeźby, ceramiki tradycyj-

nej sztuki Afryki. Wystawie towa-
rzyszyła wystawa fotografii dzie-
ci, młodzieży i dorosłych podczas 
realizacji prac ceramicznych w 
pracowni. Prace z gliny powsta-
ją w długim procesie technolo-
gicznym, którego tajniki poznają 
uczestnicy zajęć podczas warsz-
tatów, Te ulotne chwile procesu 
twórczego zostały zapisane na fo-
tografiach. Podziękowania dla: 
Biblioteki Miejskiej-szczególnie 
dla Kasi Rafowskiej, pani Dyrek-
tor i pracowników za całokształt, 
dzieciom, które montowały wy-
stawę z instruktorem: Justynie, 
Adze, Filipowi, Maciejowi, Jaś-
kowi oraz Kasi Heland za pomoc 
oraz wszystkim Rodzicom za po-
moc w demontażu wystawy.” 

Zdjęcia można oglądać jeszcze 
przez najbliższy tydzień w Bi-
bliotece Miejskiej

Pracownia Kasi nie jest warsz-
tatem okazjonalnym, jak to zwy-
czajowo z warsztatem cerami-
ki bywa, ktoś przyjeżdża robi ty-
godniowe warsztaty, ewentual-
nie pokaz i wyjeżdża. Pracow-
nia przy ulicy Tragutta jest czyn-
na cały rok, a każde dziecko (i 
nie tylko) uczęszcza na zajęcia 
raz w tygodniu. Wystawa prac 
w bibliotece, to pokaz tylko czę-

ści prac wykonanych przez cały 
okres funkcjonowania pracow-
ni. Ich kształty zachwycają wy-
obraźnią, ale przede wszystkim 
różnorodnością kolorów szkli-
wa. Dobranych z wyczuciem i 
harmonią kompozycji.

 Pracownia Kasi, to nie tylko 
miejsce, gdzie tworzy się małe 
dzieła z gli-
n y , 

ale jest 
to także miejsce spotkań dzie-
ci, których praca ta zachęca, in-
spiruje i rozwija. Przychodzą 
tam także osoby dorosłe, z tych 
samych powodów, bo panuje 
tam duch twórczy, który udzie-
la się za sprawą jednej, drob-
nej osoby, Kasi Gnacińskiej Ol-
czyk, osoby niezwykle pracowi-
tej i twórczej, a przy tym skrom-
nej. Każdy, kto uczestniczy w 
nowogardzkiej kulturze wie też, 
że mało jest u nas takich miejsc, 
tym bardziej wydarzenie to za-

sługuje na uwagę dla wykonanej 
pracy. Ale przede wszystkim na 
szacunek za zaszczepienie mło-
dym ludziom „tego czegoś”, cze-
go nie uzyska się przecież przed 
telewizorem, komputerem, ani 
w szkole - twórczego spojrzenia 
na otaczającą nas rzeczywistość, 
która po kilku latach na pewno 

ujawni się 
w 

t y c h 
młodych także w innych działa-
niach. 

Kilka słów także o tworzy-
wie. O właściwościach gliny, iż 
po zarobieniu z wodą staje się 
plastyczna i można jej nadawać 
dowolny kształt, który po wy-
suszeniu zostaje zachowany, a 
po utrwaleniu w ogniu - wypa-
leniu - nabiera cech twardości i 
trwałości przekonał się człowiek 
prawdopodobnie przypadkowo. 
Niemniej poznanie tych nieby-
wałych właściwości gliny po-

zwoliło na celowe działania, w 
tym poszukiwanie coraz to no-
wych, bardziej wyszukanych, 
środków zdobniczych. 

Obecnie ceramika spełnia w 
naszym codziennym życiu rolę, 
jak najbardziej użytkową. Mimo 
postępu i wynalezieniu wielu 
tworzyw, najczęściej i z upodo-
baniem sięgamy, szczególnie w 
kuchni, po wyroby ceramicz-
ne. Po krótkim okresie fascyna-
cji metalem, plastikiem obecnie 
najbardziej preferowanym na-
czyniem (niemal każdym) jest 
naczynie ceramiczne. Cieka-
wostka; sztuka użytkowa nabra-
ła zdecydowanego tempa, moż-
na powiedzieć nawet produkcyj-
nego po wynalezieniu koła garn-
carskiego, a było to jakieś 2000 
lat p.n.e., gdzieś w Mezopotamii 
lub Egipcie. Tyle w kwestii użyt-
kowej, ale ceramika, to przecież 
całe wieki, czy nawet tysiąclecia 
historia sztuki, gdzie utrwalano 
nie tylko zapis naszych dziejów, 
ale także, obok rysunków na-
skalnych, stanowi najwcześniej-
szy przejaw niezwykłego upodo-
bania człowieka do tworzenia 
form niekoniecznie praktycz-
nych i użytecznych. 

Zygmunt Heland 
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reklama

Katarzyny Gnacińskiej-Olczyk

Autorzy prac ceramicznychNiektóre z prac na wystawie, w plenerze koło biblioteki
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Firma AGRO TRANS Spółka z o.o. 
z siedzibą w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów ciężarowych 
(prawo jazdy kategoria C+E)

tel. 91 39 27 322, kom. 502 671 607, 502 671 609

Wykręcanie urwanych 
świec żarowych

• naprawy • oleje CASTROL
• akumulatory Bosch, Varta

 bieżące
• serwis klimatyzacji
• przeglądy okresowe
• serwis opon
• diagnostyka komputerowa
• wymiana rozrządu

Ponad 10-letnie doświadczenie w pracy  
na stanowisku mechanik w serwisie TOYOTY

Sąpolnica 25 
72-200 Nowogard 

tel. 608 690 831

Zapewniamy atrakcyjne ceny

przeglądy okresowe w TOYOTACH i nie tylko

Usługi
remontowo-Budowlane

Ceny do negocjacji
784 612 587

reklama reklama reklama

r e k l a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

Firma  w Maszewie 

ZATRUDNI
 

Głównego Księgowego /
Główną Księgową

Tel. 603 129 069 

Miejsce pracy: Maszewo
WYMAGANIA:
• Prowadzenie ksiąg rachunkowych (handlowych) zgodnie 
   z przepisami rachunkowymi i podatkowymi
• Sporządzanie deklaracji podatkowych VAT, CIT oraz ZUS i GUS
• Sporządzanie uproszczonych i rocznych sprawozdań finansowych (Bilans, RZiS)
• Przygotowywanie sprawozdań finansowych i raportów na potrzeby zarządu 
   oraz instytucji zewnętrznych
• Reprezentację firmy przed organami kontroli 
   i instytucjami finansowymi (GUS, US, ZUS)
• Min. 2 letnie doświadczenie na stanowisku Głównego Księgowego
• Obsługa w zakresie kadr/płac
• Sumienność w wykonywaniu obowiązków
OFERUJEMY:
• atrakcyjne wynagrodzenie wypłacane w terminie
• zapewniamy stabilną pracę w miłym zespole
Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesyłanie aplikacji zawierających CV 
wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Informujemy, iż nadesłanych 
ofert nie zwracamy.  Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie 
z wybranymi kandydatami.

Do wynajęcia lokal  
przy Biedronce  

na ul. Boh Warszawy 
nad „Drutexem”. 
602 733 893

Poszukuje osób 
do pracy przy  

produkcji okien, 
Firma Joga. 

695 100 700 

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

Atrakcyjna praca 
dla opiekunek w Niemczech. 
Premie letnie. Nawet 1400 EUR + 200 EUR 

premii na rękę. 

Tel. 91 506 55 55

KUPIĘ DREWNO
tartaczne

świerk, sosna, brzoza, topola

tel. 697 174 369

Sprzedam 
działkę 23 ar
pod warsztat lub inną 

działalność gospodarczą. 
Tel. 695 100 700 

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

Wykonujemy tanio
Banery  
Laminowanie   
Wycinane naklejki 
Wydruki kolorowe

Kompleksowe usługi:  
      Introligatorskie 
          Poligra�czne  
Nowogard  •  ul. Boh. Warszawy 7A

 tel. 91 392 21 65,  91 577 2007

ZZPN reorganizuje rozgrywki

Pomorzanin zagra w A Klasie!
To nie jest żart – od przyszłego sezonu 2018/2019 Pomorzanin Nowogard występował bę-
dzie nie w okręgówce, a … w A Klasie. Na szczęście nie jest to spowodowane degradacją, a 
jedynie zmianami, jakie wprowadza Zachodniopomorski Związek piłki Nożnej. Zlikwido-
wana zostaje wojewódzka okręgówka, a w zamian utworzona zostanie C Klasa. 

Czy Pomorzanin Nowogard 
grał już w A Klasie? Jeśli tak, to 
chyba nikt już tego nie pamię-
ta. Teraz za sprawą Wydziału 
Gier i Ewidencji w Zachodnio-
pomorskim Związku Piłki Noż-
nej, podjęto decyzję o zmianie na-
zewnictwa rozgrywek mistrzow-
skich od sezonu 2018/2019. Wy-
nika to z Uchwały Zarządu ZZPN 
z dnia 15.12.2017 roku i dotyczy 
nie tylko Zachodniopomorskie-
go Związku Piłki Nożnej, ale i Ko-
szalińskiego Związku Piłki Noż-
nej. W oficjalnym komunikacie 
ZZPN czytamy: „1. Uchwała o do-
stosowaniu nazewnictwa klas roz-
grywkowych w ZZPN i KOZPN 
zgodnie z § 2 ust.3 lit. b uchwały nr 
IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku-
(z póżn. zm.) Zarządu PZPN o or-
ganizacji rozgrywek. W związku z 
powyższym system rozgrywek w se-
zonach 2018/2019 i 2019/2020 bę-
dzie przedstawiał się następująco: 
W sezonie 2018/2019 rozgrywki w 
ZZPN i KOZPN rozgrywane będą 

pod nazewnictwem: IV liga , Kla-
sa okręgowa (Szczecińska i Kosza-
lińska), A klasy (po 2 gr. w ZZPN i 
KOZPN), B klasy (6 gr. ZZPN, 4 gr. 
KOZPN), C Klasy( ilość grup wg. 
Zgłoszeń). W sezonie 2019/2020 
rozgrywki w ZZPN i KOZPN roz-
grywane będą w następujących 
szczeblach rozgrywkowych: IV liga, 
Klasa Okręgowa (Szczecin - 2 gru-
py, Koszalin - 2 Grupy), A Kla-
sa ZZPN - 6 grup, B klasa ZZPN 
- 5-6 grup, A i B klasa KOZPN do 

decyzji KOZPN”. Podsumowując, 
Związek likwiduje wojewódzką 
okręgówkę – czyli klasę, do której 
Pomorzanin starał się awansować. 
Tworzy dwie grupy A Klasy czy-
niąc z niej odpowiednik regional-
nej okręgówki, w której w minio-
nym sezonie walczyli nowogardz-
cy piłkarze. Zamiast B Klasy, po-
wstanie C Klasa. Choć zmienia-
ją się tylko nazwy, to jednak moż-
na wyczuć pewien nie smak. Roz-
grywki o nazwie A Klasa i B Klasa, 
to od lat były poziomy, w których 
gra dla takich zespołów, jak Po-
morzanin (z gminy liczącej ponad 
20 tys. mieszkańców) byłaby deli-
katnie mówiąc sięgnięciem dna... 
Na pewno zdanie: „mój zespół 
gra w okręgówce” brzmiało lepiej 
niż „mój zespół gra w A Klasie”... 
Z drugiej strony, co za tem mają 
powiedzieć kibice Sarmaty Dobra, 
która, jak się okazuje spadła do B 
Klasy, a która od lat była utożsa-
miana z „kartofliskami”...

KR 

ZZPN przyjął uchwałę Zarządu, za 
sprawą której zmieniono nazewnictwa 
klas rozgrywkowych. Tym samym Po-
morzanin w sezonie 2018-2019 wystę-
pować będzie w A Klasie
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ZaTrUDNIĘ 
STOlarZa

503 084 687

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

pn., wt. - 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

ENDOKRYNOLOGICZNY
Lek. med. Adriana Dubińska-Walczak

specjalista chorób wewnętrznych
- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

CHORÓB CUKRZYCY I NADCIŚNIENIA
Lek. Ewa Zdawska

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista diabetolog 

GABINETY MEDYCZNE

Upadłość konsumencka
Masz długi, których nie możesz spłacić, nie 
prowadzisz działalności, nie masz majątku. 

Pomogę zgłosić upadłość. 
Konsultacje darmowe
Tel. 669 681 080, 

www.szczecin-syndyk.pl 
restrukturyzacjakonsumenta@gmail.com 

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony Badania wody i ścieków - tel. 91 392 74 75

Wywóz nieczystości ciekłych - 91 392 36 77

Roboty inżynieryjno-budowlane oraz

warsztat naprawy pomp - 91 392 36 77

Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków - 91 392 07 11

Czyszczenie kanalizacji 
i odwadniania osadów ściekowych 

- 91 392 36 77
POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE - 994

                           Przedsiębiorstwo 
Usług Wodnych i Sanitarnych sp. z o.o.
ul. 3 Maja 14/2, 72-200 Nowogard

tel. 91 392 07 11, 91 392 07 17

Tel. 517 175 599

Pracuj z                       
jako Opiekunka Seniorów w Niemczech 

i zarób nawet 12 tysięcy w dwa miesiące. 
Bezpłatne kursy języka niemieckiego i gwarantowane zatrudnienie. 

 

WYMAGANIA:
- aktualne prawo jazdy kategorii C+E
- świadectwo kwali�kacji zawodowej
- aktualne orzeczenie psychologiczne
- cyfrowa karty kierowcy
 OFERUJEMY:
- atrakcyjne wynagrodzenie wypłacane w terminie
- nowoczesne auta marki DAF, MERCEDES, MAN.
- praca w systemie tygodniowym  
- ubezpieczenie grupowe

POSZUKUJE 
KIEROWCÓW  

KAT. C+E

TELEFON: +48 603 129 069,  785 900 833 
Jedności Narodowej 23A, 72-130 Maszewo

Firma  w Maszewie 

ZATRUDNI
 

Specjalista 
ds. logistyki / Spedytor / Logistyk

Tel. 603 129 069 

Opis stanowiska :
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna 
za kompleksową organizację pracy taboru transportowego.
Zakres obowiązków :
• planowanie i organizowanie transportu oraz prowadzenie 
  związanej z nim dokumentacji
• monitoring i nadzór nad realizowanymi zleceniami
• rozwój bazy klientów i przewoźników
Oczekiwania :
• wykształcenie kierunkowe, preferowane wyższe (atutem będzie 
  wykształcenie związane z transportem, logistyką etc.),
• doświadczenie w transporcie krajowym i/lub międzynarodowym,
• znajomość języka niemieckiego umożliwiająca swobodną komunikację, 
  będzie dodatkowym atutem,
• komunikatywność i zdolności interpersonalne,
• odporność na stres, odpowiedzialność za powierzone i wykonywane zadania,
• bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (szczególnie Excel),
• Prawo jazdy kat. B.
Oferujemy :
• pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się firmie,
• atrakcyjne wynagrodzenie,
Rodzaj pracy: Pełny etat
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OGŁO SZe NIa drob ne
NIerUCHOmOŚCI

•	 Sprzedam tanio działkę budowlaną w 
kościuszkach 1202 m2. Przy działce prąd, 
woda, kanalizacja, dojazd utwardzony w 
pobliżu jeziora. 575 345 659 

•	 Do wynajęcia lokal handlowy ok. 40m2 ul. 
Kościuszki 2g Nowogard. 693 850 197

•	 Sprzedam działki budowlane w pełni uzbro-
jone. Już z planem zagospodarowania prze-
strzennego. Oszczędzasz czas i pieniądze! 
693 850 197 Najlepsze ceny w Nowogar-
dzie, Osiedle Słoneczne. 

•	 Do wynajęcia pomieszczenie na biuro 28 
m2, Nowogard. Ul. 700 lecia 17b. Tel. 501 
549 818

•	 Sprzedam działki budowlane w karsku 
przy drodze. 691 664 658

•	 Do wynajęcia lokal pod działalność gospo-
darczą. 609 24 58 16 

•	 Sprzedam mieszkanie 3 pokoje 87m2, 12 
km od Nowogardu.Tel. 665 160 365

•	 Do wynajęcia warsztat samochodowy z wy-
posażeniem. Tel. 508 070 311

•	 Sprzedam działkę budowlaną w Nowogar-
dzie, 16 arów, cena 39000 zł do negocjacji, 
tel. 570 935 935

•	 Do wynajęcia kawalerka w Olchowie 500 
zł+prąd+kaucja. 884 000 435

•	 sprzedam pawilon handlowy, tel. 500 698 
558

•	 Sprzedam lub wynajmę sklep w Dąbrowie 
z możliwością przerobienia na mieszkanie. 
509 615 300, 502 649 104 

•	 Sprzedam garaż na 15 lutego. 605 281 226 

•	 Sprzedam działkę ogrodową przy ul. Zam-
kowej. Tel. 530 118 199

•	 Do wynajęcia mieszkanie w Szczecinie dla 
studentek dobra lokalizacja. Tel. 606 115 
410

•	 Poszukuje kawalerki do kupna. Tel. 795 820 
210 

•	 Sprzedam nowy dom z poddaszem użyt-
kowym, stan surowy otwarty. Pow. dział-
ki 1600m2. Woda +prąd na działce. Tel. 503 
661 094

•	 Do wynajęcia miejsca noclegowe dla pra-
cowników. Tel. 609 24 58 16 

•	 Sprzedam działkę ogrodową przy Armii Kra-
jowej, altanka do remontu. 665 541 960 

•	 Szukam garażu do wynajęcia na Bema lub 
okolice. 665 541 960 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupokojowe. 721 
145 910 

•	 Sprzedam lub wynajmę kawalerkę. 606 
115 410

•	 Do wynajęcia garaż, ul. 700lecia. 606 115 
410 

•	 Do wynajęcia pokój dla kobiety. 787 475 
514

•	 Sprzedam działkę ogrodową – domek, prąd, 
wc. 663 322 601 

•	 Do wynajęcia mieszkanie 85m2 w Karsku. 
609 24 58 16 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupokojowe, 
46m2, Nowogard 15 lutego, IV piętro. Cena: 
150 tys. Tel. 692 423 576

•	 Do wynajęcia lokal handlowy w centrum 
Nowogardu pow. ok. 80m2. Tel. 665 08 44 
88 

•	 Wynajme pokój 1 osobie. 798 382 886 

•	 Sprzedam dom w Nowogardzie 127m2 
+garaż+budynek gospodarczy+ogród po-
wierzchnia działki 1001m2. Tel. 504 946 190, 
507 831 353

•	  Do wynajęcia garaż przy ul. Zamkowej. Tel. 
888 676 231

•	  Wynajmę mieszkanie w Osinie 40m2 z ume-
blowaniem. Tel. 664 045 733, 668 199 476 

•	 Mieszkanie dwupokojowe do wynajęcia od 
01.08.2018r., centrum Nowogardu. Tel. 697 
420 201

•	  Sprzedam nowy dom z poddaszem użyt-
kowym, stan surowy otwarty. Pow. działki 
1600 m2. Woda + prąd na działce, w Błotnie. 
Tel. 503 661 094

•	  Nowogard, Asnyka działki pod zabudowę. 
501 307 666

•	 15 km od Stargardu działki pod zabudowę. 
660 206 833

•	 Kupię mieszkanie w Nowogardzie. 660 206 
833

mOTOrYZaCJa
•	 Ford Galaxy 96r. Automat Poj. 2.8 benzyna 

Uszkodzona skrzynia biegów Sprzedam za 
2 500 złotych Tel. Kon. 694 979 007

•	 Sprzedam Mercedes S classe W220, 1999 r,. 
przeb. 330.000 km, LPG, kolor grafit met., 
wersja Long, tel. 502 385 935

•	 Stare pojazdy kupię. 600 182 682 

•	 Sprzedam samochód Mitsubishi L 200 1999 
rok prod., cena do uzgodnienia. 665 544 518 

•	 Sprzedam samochód Ford Galaxy, 2001 
rocznik, disel, 7 osobowy, stan idealny. Cena 
do uzgodnienia. 696 034 836

•	 SkUP aut, motocykli, przyczep. Tel. 736 
777 245 

•	 Sprzedam Kia Clarus, 2001, 1,8 benzyna 
+ gaz (założony 2012 r., 80 litrów butla), 
181.000 km - serwisowany, srebrny met. se-
dan, nowa chłodnica klimatyzacji, webasto, 
el. szyby, centr. zamek, nowe klocki hamul-
cowe, rozrząd, cały układ wydechowy, inne. 
Cena 4750 zł, tel. 502 385 935

•	 Sprzedam Opel Vectra 2.0 disel rok produk-
cji 2003. Tel. 783 894 210 

rOlNICTWO
•	 koszenie, mulczowanie, belowanie – 

słoma. 608 01 3995

•	 Orka, talerzówka ciężka siew agrega-
tem. Tel. 608 01 39 95 

•	 Rzepak jary, zboża sprzedam. Tel. 502 853  
573 

•	 Grykę sprzedam i mieszalnik 1 tona. 603 
467 609 

•	 Sprzedam  20 kulek słomy suchej. 606 576 
417 

•	 SPrZeDaŻ JaJ kUrZYCH – WIeJSkIe. 
502 119 960

•	 Sprzedam ziemniaki jadalne i sadzeniaki, 
pszenice i pszenżyto zimowe. 91 39 18 307

•	 Sprzedam prosiaki. 781 900 122

•	  Sprzedam pompe spalinową wraz z węża-
mi, straszak na dziki i szpaki, dmuchawę do 
zboża. 781 785 748, 603 363 207 

•	 Sprzedam słomę. Tel.668 316 103 

•	 Sprzedam siano w kostkach. 782 036 086 

•	 Sprzedam – kombajn volvo s830, 3 m z 
sieczkarnią, siewnik stegstet 3m, przycze-
pe wywrotkę 4t. , 12 ha ziemi ornej. Tel. 608 
791 487 

•	 7 ha ziemi sprzedam, Żabówko. 663 565 
516 

•	 Sprzedam pompe spalinową wraz z węża-
mi, straszak na dziki i szpaki, dmuchawę do 
zboża. 781 785 748, 603 363 207

•	 Sprzedaż mieszanki zbożowej. Tel. 667 
97 64 17, 91 4 186 417

•	 Sprzedam pług dwuskibowy, obsypnik do 
kopców, rozrzutnik dwuosiowy stan ideal-
ny, wałek do krajzegi . Tel. 696 807 922 

•	 Sprzedam prosiaki, 10 sztuk. 508 211 596

•	 Sprzedam rozrzutnik obornika jednoosio-
wy stan bardzo dobry, krajzegę do ziem-
niaków i kamień polny na oczka. Tel. 606 
576 412 

 USŁUGI
•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWANÓW, WY-

KŁADZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ SAMO-
CHODOWEJ/ SKÓRZANEJ MATERIAŁOWEJ / 
POŚCIELI WEŁNIANEJ / LANOLINĄ/SPRZĄ-
TANIE: CZYSZCZENIE FUG.TEL.604 373 143 
, 794 229 083.

•	 Pranie dywanów i tapicerki sprzątanie 
również z użyciem pary, rOmTeX. 668 
151 516

•	 elektryk z uprawnieniami e+D. Tel. 607 
289 419 

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 715 839

•	 malowanie, montaż paneli podłogowych 
i inne drobne naprawy wykona “złota 
rączka”. 91 39 22 783, 784 79 22 70

•	 FIrma USŁUGOWa „Zielona”. Wynajem 
sal na konferencje, zebrania, szkolenia. 
91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią działalno-
ścią przyjmie zlecenie na budowę domów 
od podstaw, przekładek dachów, docieple-
nia, układanie kostki, różne rodzaje. Tel. 607 
137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy za go-
tówkę na raty laptopy tablety telefony. Sku-
pujemy laptopy telefony. Adres Nowogard 
700Lecia 15 I piętro nad apteką tel 91-577-
53-73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlopo-
we: Niemcy, Holandia, Austria, Anglia, Bel-
gia, Norwegia. Tel. 71 385 20 18, 601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróżnienie 
mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 343 638 

•	 AGENCJA REKLAMOWA VIZART, oprawianie 
prac w 2 minuty, bindowanie, wydruki, kse-
ro, laminowanie, Nowogard ul. 700 lecia 15 
(nad sklepem zielarskim)Tel. 605 522 340 

•	 Przepisywanie prac (licencjackich, magi-
sterskich i innych), dokumentów, CV, listów 
motywacyjnych, Szybko, solidnie. Agencja 
reklamowa Vizart  Nowogard ul. 700 lecia 15 
(nad sklepem zielarskim)Tel. 605 522 340.

•	 regulacja, naprawa, konserwacja okien i 
drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 668 
343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 988 735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, układanie kost-
ki granitowej, polbruku. 726 403 937

•	 Naprawa aGD Nowogard. 698 352 406

•	 Wypełniam dokumenty do ZUS na emery-
turę, rentę, kapitał początkowy. 507 872 391

•	 Usługi remontowo-budowlane wyko-
nam. 608 364 330 

•	 TRANSPORT. 600 182 682 

•	 DACHY, ALTANY, TARASY. TEL. 660 879 108 

•	 magistral usługi remontowo-wykończe-
niowe. Tel. 791 351 997 

•	 Prace elektryczne i remonty mieszkań. 
691 430 490

•	 Przyjmę psy na strzyżenie. 794 902 108

PraCa
•	 aktivmed24.pl Opiekunki Seniorów 

Niemcy. Premie wakacyjne, 530555015

•	 amBerCare24 Opiekunki do Niemiec, 
wymagany j. niemiecki komunikatywny, 
zarobki netto do 1500 euro/mies., wyjaz-
dy od zaraz, sprawdzone oferty, legalnie 
737 451 825, 737 886 919, 737 489 914

•	 Poszukuje osoby do pracy w biurze do ob-
sługi klienta. Wymagana: komunikatyw-
ność, umiejętność obsługi komputera. Ofe-
ruje atrakcyjne warunki wynagrodzenia. Tel. 
510 100 263 

•	 Nowogardzki Dom Kultury zatrudni akorde-
onistę. 605 576 908 

•	 Zatrudnię w Norwegii do zbioru malin, 697 
067 590 

•	 Przyjmę emeryta lub rencistę na 1/2 etatu 
do lekkich prac ślusarskich z umiejętnością 

spawania migomatem. Dogodne wynagro-
dzenie. 721 668 245 

•	 Zatrudnię murarzy. 697 067 590 

•	 Hotel restauracja Willa Zbyszko zatrud-
ni pracowników na stanowisko kucharz/
kucharka, barman/barmanka/kelnerka. 
Tel. 600 045 151 

•	 Zatrudnię pracownika na budowę. 785 931 
513 

•	 Przyjmę do pracy lub na staż w sklepie spo-
żywczo-przemysłowym. 887 15 12 74 

•	 Zatrudnię śluzarza-spawacza umowa o pra-
cę. 503 032 234 

•	 Opiekunkę do osoby starszej. 695 788 
100, 512 427 899

•	 Przyjmę do pracy pomocnik murarza. Tel. 
501 549 756

•	 Zatrudnię dekarzy, cieśli, murarzy, zbroja-
rzy. Możliwe zarobki do 18 zł/h netto. Tel. 
697 067 590, 600 400 363

•	 Zatrudnię dekarza – legalnie oraz po-
mocnika dekarza. 785 931 513

•	 Zatrudnię na stanowisko sprzedawcy, wy-
magana książeczka zdrowia. Tel. 665 08 44 
88 

•	 Zatrudnię technologa do zakładu obrób-
ki metalu. Wymagana znajomość rysun-
ku technicznego, oprogramowania CAD, 
zasady działania maszyn CNC.  Goleniów, 
tel.914189322

•	   Zakład produkcji zwierzęcej zatrudni bry-
gadzistę gm. Osina. 511 731 352 

•	 Pracownika na fermę drobiu przyjmę gm. 
Osina. 502 56 23 78 

•	 Zatrudnię pracownika na stacji paliw do ob-
sługi komputera. Tel. 693 52 12 11.

•	 Poszukuje wspólnika do prac brukarskich. 
Atrakcyjne wynagrodzenie. Tel. 798 872 972 

•	 Zaopiekuję się małym dzieckiem. 664 696 
177

INNe  
•	 Sprzedam drewno suche tanio. 691 848 

026

•	 Drewno, bukowe, dębowe, pocięte, po-
rąbane. Tel. 603 353 789 

•	 Sprzedam drewno opałowe. 667 788 
820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 kg. 790 
285 382

•	 Sprzedam dywan, kolor brązowy jednolity, 
wymiar 3,5*2,15 m, cena do uzgodnienia, 
tel. 605 522 340

•	 Przyjmę telewizor i radio. 782 400 001 

•	 Kupię zbiornik na wodę z wężownicą do 
podłączenia do kuchenki. Tel. 660 206 833

•	 Karp kroczek sprzedam. 91 39 182 97 

•	 Sprzedam krajzegę na paski klinowe tanio. 
Tel. 781 864 872  

•	 Szkółka w karsku poleca drzewa owco-
we w pojemnikach 3-4 letnie owocujące 
już od 20 zł/szt. oraz tuje szmaragd wys. 
70-80cm. po 10 zł za sztukę. Tel. 606 106 
142

•	 Przyjmę czystą ziemię z wykopów. 501 307 
666

•	 Sprzedam atlas do ćwiczeń DWS 4, mało 
używany, cena do uzgodnienia, tel. 605 
522 340

•	 Sprzedam narożnik. 783 484 836 

•	 Sprzedam stół + 6 krzeseł łóżko z matera-
cem, schody okrągłe. 606 276 773 

•	 SPrZeDam SPrZĘT OGÓlNOBUDOW-
laNY maŁO UŻYWaNY I NIeUŻYWaNY 
DO rOBÓT WYkOŃCZeNIOWYCH. 792 
77 06 30 PO 17STeJ

•	  Oddam łożeczko z materacykiem, 781 142 
773 

•	 Owczarek niemiecki 1 rok, duży, czujny z 
rodowodem oraz szczęnięta. 519 307 288

•	 Oddam malutkiego kundelka. 693 250 093

•	 Sprzedam pręt zbrojeniowy fi 10, 12 m dłu-
gi. 603 598 134 

•	 Sprzedam łóżko młodzieżowe z szuflada-
mi, półkami, z materacem - kolor szaro bia-
ły wymiary: dł. 223 cm*95 cm*110 cm, biur-
ko do kompletu, tel. 605 522 340

•	 Sprzedam odkurzacz piorący ZELMER 
WODNIK QUATTRO 616.6, elementy piorą-
ce nieużywane nowe, cena do uzgodnie-
nia, tel. 605 522 340

•	 Sprzedam wykładzinę - dywan, brązowy, 
wymiar 3,5*2,15 m, cena do uzgodnienia,

•	 tel. 605 522 340

•	 Sprzedam materac kokosowy na łóżko ze 
stelażu,  na wymiar 180*200*24cm, używa-
ny, tel. 605 522 340

•	 Sprzedam sofę skórzaną ciemny brąz (nie-
uszkodzoną), drewno lite, stan bdb, rozkła-
daną, tel. 605 522 340

•	 Sprzedam atlas do ćwiczeń, DWS, mało 
używany, czterostanowiskowy,  tel. 605 522 
340

•	 Oddam umywalkę z baterią. 517 064 505

•	 Owczarek niemiecki 1 rok, czujny z rodo-
wodem, oraz szczenięta owczarki. 519 307 
288 

•	 Przyjmę lodówke. 697 886 041 

•	 Sprzedam albę do komuni dla dziewczyn-
ki rozm. 128, pelerynka, rękawiczki, wianek, 
cena do uzgodnienia. 782 434 928 

•	 Ogrodzenie ogrodowe, metalowe ram-
ka z katownika w srodku zbrojene /wzor/ 
prentowe wymiar 2,0m x 1,0 m+ slupek ra-
zem szt 16 oraz furtka 90 x 90cm z zamkiem 
ogrodzenie cena za 1 kpl. 50 zl z powodu 
modernizacji ogrodzenia sprzedam - oka-
zja ! stan dobry tel. 691 686 772

•	 Piece gazowe c.o.vaillant z niemiec dwu-
funkcyjne wiszace po przegladzie ser-
wisowym do mieszkania,domu cena od 
1.200zl. sprzedam tel 691 686 772

•	 Podgrzewacze wody 130-160-190 li-
trowe stojące na gaz firmy villant mało 
używane z gwarancją cena od 1000 zł. 
Tel. 691 686 772

TEL. 517 508 374
Na sprzedaż 2 pokoje 

w centrum Nowogardu 164 000 zł

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:

kontakt: 785 601 002

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

INFOrmaTOr lOkalNY - NOWOGarDrOZkŁaD JaZDY PkP
Telefony alarmowe
Policja  - 997, 112
Komisariat Policji Nowogard - 91 57 92 316
Straż pożarna  - 998
Posterunek PSP Nowogard - 91 39 20 118
Pogotowie ratunkowe - 999
Stacja Pogotowia Ratunkowego 
w Nowogardzie - 91 43 26 103
Pogotowie gazowe  - 992
Pogotowie energetyczne - 991
Pogotowie wodn.-kanal. (PUWiS) 
 - 91 392 07 11; 994

Dyżur nocny
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna   
 - 91 39 78 430; 
 609 361 999; 
 665 283 928

Przychodnie - poradnie
Szpital - centrala - 91 392 13 56
Praxis - SZOZ - 91 392 07 87
Praxis - Centrum 
okulistyczno-optyczne - 91 39 27 272
POZ Przychodnia przyszpitalna  
 - 91 392 18 00; 
 91 392 18 06
Medyk - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - M. Drobińska - 91 392 59 43
NZOZ “Sanus” - 91 392 69 60
NZOZ “Pro-med” - 91 392 67 40
NZOZ “Leks” - 91 392 25 25
NZOZ “Baby-med”  - 91 392 60 13
Mardent - gabinety lekarskie  
 - 91 392 26 33
Revital - Ośrodek Rehabilitacji 
i Odnowy Biologicznej - 91 392 14 67; 
 609 456 577
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne 
 - 91 392 09 26
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
dzieci, młodzieży i ich rodzin 
 - 91 392 07 43
Warsztaty terapii zajęciowej - 91 392 52 82
Zakład domowej opieki długoterminowej - 
91 39 26 531; 
 509 142 650
Stomatologia
Praxis - Centrum stomatologiczne  
 - 91 392 69 99
Pracownia protetyki stomatologicznej - 
Danuta Drapikowska 91 392 68 70
Protetyka stomatologiczna 
- Elżbieta Wysocka 
i Kazimierz Trojanowski - 91 392 61 07
“Nowo-dental” B. Szulejko  
 - 91 392 14 67
“Dental - med”  - 91 392 20 98
 504 069 800
Lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz  
 - 91 392 50 03; 
 603 705 630
Lek. Stom. Andrzej Rynkiewicz
pogotowie stomatologiczne - 607 771 777
lek. Stom. D. Wałęga - Bąk - 604 441 609
lek. stom. A Mogilnicka - 506 606 955
lek. stom. E. Rosa - 532 512 703
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 601 736 804

Urzędy
Urząd Miejski  
 - 91 392 62 00
Biuro Obsługi Interesanta w UM  
 - 91 392 62 14
Biuro Rady w UM - 91 392 62 10

Urząd Stanu Cywilnego - 91 392 62 30
Wydział Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środow. 
 - 91 392 62 43
Wydział spraw społecznych i obywatelskich
Meldunki - 91 392 62 13
Dowody osobiste - 91 392 62 15
Zarządzanie kryzysowe - 91 392 62 34
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
Geodezji i Rolnictwa - 91 392 62 26
Wydział Rozwoju Lokalnego, 
Funduszu, Kultury i Sportu - 91 392 62 93
Wydział Inwestycji i Remontów  
 - 91 392 62 41
Biuro Podatków i Opłat - 91 392 62 17
Referat Edukacji - 91 392 54 64
Zarząd Budynków Komunalnych  
 - 91 392 62 67
Powiatowy Urząd Pracy f/Nowogard 
 - 91 392 13 76
 91 392 18 13
Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii - 91 392 11 18
w nagłych wypadkach - 609 740 647

Wydział komunikacji
Rejestracja pojazdów - 91 579 27 02
Prawo jazdy - 91 579 27 03
Fax - 91 392 18 52

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik - Dorota Maślana - 91 392 62 48
Świadczenia rodzinne
- A. Lalik  - 91 392 62 68
Dział usług opiekuńczych 
- B. Ziółkowska - 91 392 02 00

Poczta
ul. 3 Maja - 91 392 13 00
 91 392 11 83
ul. Warszawska - 91 392 08 34

Nadleśnictwo Nowogard - 91 392 06 40
Zakład karny Nowogard - 91 432 66 00

Gabinety weterynaryjne
Danuta Czerwińska
ul. J. Wybickiego 2 - 91 392 37 86
Animal-Vet
ul. Zielona - 666 135 133
Janusz Soroka
ul. L. Okulickiego 6  - 570 656 616
Zdzisław Truszyński
ul. T. Kościuszki 21 - 91 392 18 01
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 38 - 91 392 08 14
Szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1 - 91 392 6 2 70
Szkoła Podstawowa nr 2 - 91 392 6 2 74
Szkoła Podstawowa nr 3 - 91 392 6 2 91
Szkoła Podstawowa nr 4 - 91 392 3 0 28
SP w Długołęce - 91 391 04 92
SP w Orzechowie - 91 391 09 94
SP w Strzelewie - 91 391 02 24
SP w Żabowie - 91 391 06 94
SP w Błotnie - 91 391 01 90
SP w Wierzbięcinie - 91 291 07 95
I Liceum Ogólnokształcące - 91 392 02 13
Liceum Ogólnokształcące nr II - 91 392 51 07
ZSP im. Stanisława Staszica - 91 392 11 62
Prywatne Publiczne Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych; 
Niepubliczna Szkoła Policealna  
 - 91 392 66 91
Prywatne Liceum Ogólnokształcące
 Zaoczne Centrum Edukacji Zdroje  
 - 91 392 54 94

Prywatne Policealne Studium Zawodowe  
 - 91 392 21 81
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  
 - 91 392 01 08

Przedszkola i żłobki
Przedszkole nr 1
ul. Żeromskiego - 91 392 62 86
Przedszkole nr 3
ul. J. Poniatowskiego - 91 392 62 88
Przedszkole nr 4
ul. T. Kościuszki - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole
ul. Zielona - 91 392 66 91; 
 505 388 292
Artystyczne Przedszkole 
Kraina Fantazjiul. Gen. J. Bema - 660 797 838
“Promyczek” Specjalistyczny 
punkt przedszkolny, 
ul. Boh. Warszawy - 609 931 469
Niepubliczny Żłobek "Maluszkowo”
ul. ks. Racibora - 534 015 943
Niepubliczny “Malinowy Żłobek”
ul. Boh. Warszawy - 604 873 917

kultura
Miejska Biblioteka Publiczna  
Dyrektor - 91 392 62 60
Czyt. dla dorosłych - 91 392 62 61
Nowogardzki Dom Kultury  
Sekretariat - 91 392 62 83
Biuro kina/ dział imprez i promocji 
 - 91 392 57 79
Kasa - 91 392 62 62

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP - 91 392 63 70; 
 506 08 13 28
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego   
 - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej  
 - 91 392 15 92

Usługi pogrzebowe 
J. Furmańczyk, Zakład Pogrzebowy  
 - 91 392 17 67
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  
 - 692 354 065
MEMORIS Grzegorz Śmigiel - 693 230 190

apteki
Centrum Zdrowia
ul. 700-lecia - 91 576 21 39
Majowa
ul. 3 Maja - 91 307 07 08
Cefarm
ul. Plac Wolności - 91 392 02 03
Cardia
ul. 700 - lecia - 91 392 13 30
Niebieska
ul. 15 Lutego - 91 432 61 77
Asa
ul. Warszawska - 91 392 04 94
Niebieska 2
ul. Kościuszki - 91 579 08 30
Nowa Farmacja
ul. Bohaterów Warszawy - 91 573 04 37

Taksówki - 91 392 02 60

Pomoc drogowa
Grzegorz Irzymski - 91 392 24 02
 601 893 944
Andrzej Słomski - 665 770 442
Krzysztof Pietrzak - 601 938 293
R&J MIX - 608 731 620

Urząd Gminy
Wójt - 91 391 03 90
Kierownik USC, St. ds. obywatelskich
 i ewidencji ludności  - 508 499 549
St. ds. podatków i opłat  - 508 499 661
St. ds. zarządzania kryzysowego, obrony cy-
wilnej i ochrony środowiska  - 508 499 580
Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami  
 - 508 499 247
St. ds. obsługi organów Gminy, działalności 

gospodarczej, kultury i zdrowia  - 508 499 567
St. ds. funduszy zewnętrznych, promocji, 
turystyki i sportu  - 508 499 620
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik Anna Kaliczyńska - 508 499 534
Pracownicy socjalni - 508 499 561
 508 499 483
Asystent rodziny Patrycja Bielej - 508 499 621
Gminna Biblioteka Publiczna
Kierownik Krzysztof Górecki - 91 391 03 05

Szkoła Podstawowa im. B. Malinowskiego
Dyrektor Tatiana Olbert - 91 391 03 89
Sekretariat - 91 391 03 80
Przychodnie
NZOZ “Proximus” - 91 391 03 10
Punkt apteczny - 91 391 16 11
Poczta - 91 391 03 23
Parafia pw. NP NMP w Osinie - 91 391 03 86
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Odjazdy / Departures
Nowogard 10 VI – 1 IX 2018

Aktualizacja wg stanu na 1 VI 2018

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

0:38 II
1

IC - TLK
88195

ŁEBSKO
T  l  d

Goleniów 1:00, Szczecin Dąbie 1:22, Szczecin Główny 1:40 WW{
~ 24 VI-1 IX;

}WW 2:12 Szczecin Główny IC - TLK 56190 ŁEBSKO T  l  d  c  p   Kostrzyn 3:35, Zielona
Góra 5:01, Nowa Sól 5:24, Głogów 5:55, Ścinawa 6:40, Wołów 7:00, Brzeg Dolny 7:14

Wrocław Główny 7:52 ~ 24 VI-31 VII;

}WW 2:12 Szczecin Główny IC - TLK 56190 ŁEBSKO T  l  d  c  p   Kostrzyn 3:35, Zielona
Góra 5:01, Nowa Sól 5:24, Głogów 5:55, Ścinawa 6:33, Wołów 6:53, Brzeg Dolny 7:14

Wrocław Główny 7:52 ~ 1 VIII-1 IX;

3:36 II
1

IC - TLK
80194

ŁEBSKO
T  l  d

Płoty 3:58, Gryfice 4:14, Trzebiatów 4:39 Kołobrzeg 5:07 

~ 23 VI-1 IX;

5:02 II
1

PR - R
88641

j  a  b  y

Wyszomierz 5:07, Osina 5:11, Mosty 5:17, Goleniów 5:26, Kliniska 5:35, Szczecin Dąbie 5:45, Szczecin
Zdroje 5:48, Szczecin Port Centralny 5:56 Szczecin Główny 6:00 
~ 1-5 / 15 VIII;

6:37 II
1

PR - R
88643

j  a  b  y

Wyszomierz 6:42, Osina 6:46, Mosty 6:52, Goleniów 7:01, Kliniska 7:11, Szczecin Dąbie 7:21, Szczecin
Zdroje 7:24 Szczecin Główny 7:36 
~ 1-6 / 15 VIII;

7:48 I
3

PR - R
88645

j  a  b  y

Wyszomierz 7:53, Osina 7:57, Mosty 8:03, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:09, Goleniów 8:26, 
Kliniska 8:35, Szczecin Dąbie 8:45, Szczecin Zdroje 8:49, Szczecin Port Centralny 8:57

Szczecin Główny 9:02 

7:49 II
1

PR - R
88622

j  a  b  y

Żabowo 7:58, Płoty 8:08, Baszewice 8:15, Gryfice 8:22, Gąbin 8:32, Trzebiatów 8:37, Bieczyno 
Pomorskie 8:43, Karcino 8:47, Głowaczewo 8:51, Stary Borek 8:55, Kołobrzeg Stadion 9:01

Kołobrzeg 9:05 ~ 1-6 / 15 VIII;

8:35 II
1

IC - TLK
18171

POSEJDON
T  l  c  p

Goleniów 8:57, Szczecin Dąbie 9:29 Szczecin Główny 9:48 

~ 23 VI-1 IX;

9:23 II
1

PR - R
88624
REGA

j  a  b  y

Płoty 9:40, Gryfice 9:52, Trzebiatów 10:06, Kołobrzeg Stadion 10:22 Kołobrzeg 10:27 

~ 67 + 15 VIII;

10:28 II
1

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:33, Osina 10:37, Mosty 10:43, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:49, Goleniów 11:05, 
Kliniska 11:14, Szczecin Dąbie 11:24, Szczecin Zdroje 11:27, Szczecin Port Centralny 11:35

Szczecin Główny 11:40 

11:49 II
1

PR - R
88626

POMERANIA
j  a  b  y

Żabowo 11:58, Płoty 12:08, Baszewice 12:15, Gryfice 12:21, Gąbin 12:31, Trzebiatów 12:37, Bieczyno 
Pomorskie 12:43, Karcino 12:46, Kołobrzeg Stadion 12:58 Kołobrzeg 13:02 

13:46 II
1

PR - R
88628

j  a  b  y

Żabowo 13:55, Płoty 14:06, Baszewice 14:17, Gryfice 14:24, Gąbin 14:34, Trzebiatów 14:39, Bieczyno 
Pomorskie 14:45, Karcino 14:49, Głowaczewo 14:53, Stary Borek 14:57, Kołobrzeg Stadion 15:03

Kołobrzeg 15:07 ~ 1-5 / 15 VIII;

14:28 II
1

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 14:33, Osina 14:37, Mosty 14:43, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:49, Goleniów 15:06, 
Kliniska 15:15, Szczecin Dąbie 15:25, Szczecin Zdroje 15:28 Szczecin Główny 15:41 

15:56 II
1

PR - R
88630

j  a  b  y

Żabowo 16:05, Płoty 16:16, Baszewice 16:28, Gryfice 16:35, Gąbin 16:45, Trzebiatów 16:50, Bieczyno 
Pomorskie 16:56, Karcino 17:00, Głowaczewo 17:04, Stary Borek 17:08, Kołobrzeg Stadion 17:14

Kołobrzeg 17:18 

16:40 II
1

PR - R
88651
REGA

j  a  b  y

Wyszomierz 16:45, Osina 16:49, Mosty 16:55, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:01, Goleniów 17:18, 
Kliniska 17:28, Szczecin Dąbie 17:38, Szczecin Zdroje 17:41, Szczecin Port Centralny 17:49

Szczecin Główny 17:54 

17:58 II
1

PR - R
88632

j  a  b  y

Żabowo 18:07, Płoty 18:17, Baszewice 18:30, Gryfice 18:37, Gąbin 18:47, Trzebiatów 18:53, Bieczyno 
Pomorskie 18:59, Karcino 19:02, Głowaczewo 19:07, Stary Borek 19:10, Kołobrzeg Stadion 19:16

Kołobrzeg 19:21 
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godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

18:42 II
1

PR - R
88653

POMERANIA
j  a  b  y

Wyszomierz 18:47, Osina 18:51, Mosty 18:57, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:03, Goleniów 19:20, 
Kliniska 19:29, Szczecin Dąbie 19:39, Szczecin Zdroje 19:43, Szczecin Port Centralny 19:51

Szczecin Główny 19:54 

20:22 II
1

PR - R
88634

j  a  b  y

Żabowo 20:31, Płoty 20:40, Baszewice 20:47, Gryfice 20:53, Gąbin 21:03, Trzebiatów 21:09, Bieczyno 
Pomorskie 21:15, Karcino 21:19, Głowaczewo 21:24, Stary Borek 21:27, Kołobrzeg Stadion 21:34

Kołobrzeg 21:38 ~ 1-6 / 15 VIII;

20:43 II
1

IC - TLK
81170

POSEJDON
T  l  c  p

Płoty 21:05, Gryfice 21:20, Trzebiatów 21:39, Kołobrzeg 22:07 0   h   T   l   c   p, Ustronie 
Morskie 22:39, Koszalin 23:06, Sławno 23:32, Słupsk 23:50, Lębork 0:28, Wejherowo 0:52, 

Rumia 1:03, Gdynia Główna 1:16 WW{0   T   l   p, Sopot 2:17, Gdańsk Oliwa 2:22, Gdańsk
Wrzeszcz 2:26, Gdańsk Główny 2:32, Tczew 2:54, Malbork 3:08, Elbląg 3:27, Pasłęk 3:43, 
Morąg 4:05, Olsztyn Zachodni 4:40, Olsztyn Główny 4:44, Korsze 6:08, Kętrzyn 6:35, Giżycko 7:00, 
Wydminy 7:17, Stare Juchy 7:36, Ełk 8:03, Grajewo 8:29, Osowiec 8:47, Mońki 8:58

Białystok 9:39 ~ 22 VI-11 VIII; 14-31 VIII;

}WW 1:49 Gdynia Główna IC - TLK 51170 POSEJDON h  T  l  c  p   Sopot 1:57, Gdańsk 
Oliwa 2:02, Gdańsk Wrzeszcz 2:07, Gdańsk Główny 2:12, Tczew 2:35, Malbork 2:49, Iława 
Główna 3:31, Działdowo 4:07, Mława 4:19, Ciechanów 4:41, Nasielsk 5:05, Modlin 5:19, Nowy 
Dwór Mazowiecki 5:24, Legionowo 5:36, Warszawa Wschodnia 5:56, Warszawa 
Centralna 6:05, Warszawa Zachodnia 6:23, Żyrardów 6:48, Skierniewice 7:04, Koluszki 7:28, 
Łódź Widzew 7:43 Łódź Fabryczna 7:53 
~ 22-25 VI;

}WW 1:49 Gdynia Główna IC - TLK 51170 POSEJDON h  T  l  c  p   Sopot 1:57, Gdańsk 
Oliwa 2:02, Gdańsk Wrzeszcz 2:07, Gdańsk Główny 2:12, Tczew 2:35, Malbork 2:49, Iława 
Główna 3:31, Działdowo 4:07, Mława 4:23, Ciechanów 4:43, Nasielsk 5:07, Modlin 5:19, Nowy 
Dwór Mazowiecki 5:24, Legionowo 5:36, Warszawa Wschodnia 5:56, Warszawa 
Centralna 6:05, Warszawa Zachodnia 6:29, Żyrardów 6:58, Skierniewice 7:14, Koluszki 7:38, 
Łódź Widzew 7:52 Łódź Fabryczna 8:02 
~ 26 VI-11 VIII; 14-31 VIII;

20:43 II
1

IC - TLK
81170

POSEJDON
T  l  c  p

Płoty 21:05, Gryfice 21:20, Trzebiatów 21:39, Kołobrzeg 22:07 0   h   T   l   c   p, Ustronie 
Morskie 22:39, Koszalin 23:06, Sławno 23:32, Słupsk 23:50, Lębork 0:28, Wejherowo 0:52, 
Rumia 1:03, Gdynia Główna 1:14, Sopot 1:33, Gdańsk Oliwa 1:38, Gdańsk Wrzeszcz 1:43, Gdańsk 
Główny 1:49, Tczew 2:12, Malbork 2:27, Elbląg 2:47, Pasłęk 3:04, Morąg 3:28, Olsztyn 

Zachodni 4:04, Olsztyn Główny 4:09 WW{0   T   l   p, Korsze 6:08, Kętrzyn 6:35, 
Giżycko 7:00, Wydminy 7:17, Stare Juchy 7:36, Ełk 8:03, Grajewo 8:29, Osowiec 8:47, Mońki 8:58

Białystok 9:39 ~ 12-13 VIII;

}WW 4:35 Olsztyn Główny IC - TLK 51170 POSEJDON h  T  l  c  p   Iława Główna 5:24, 
Działdowo 6:00, Mława 6:12, Ciechanów 6:32, Nasielsk 6:56, Modlin 7:15, Nowy Dwór 
Mazowiecki 7:20, Legionowo 7:31, Warszawa Wschodnia 8:03, Warszawa Centralna 8:15, 
Warszawa Zachodnia 8:24, Żyrardów 8:52, Skierniewice 9:08, Koluszki 9:32, Łódź 
Widzew 9:46 Łódź Fabryczna 9:59 
~ 12-13 VIII;

20:43 II
1

IC - TLK
81170

POSEJDON
T  l  p

Płoty 21:05, Gryfice 21:20, Trzebiatów 21:39, Kołobrzeg 22:07 0   h   T   l   p, Ustronie Morskie 22:39, 
Koszalin 23:06, Sławno 23:32, Słupsk 23:50, Lębork 0:28, Wejherowo 0:52, Rumia 1:03, Gdynia 
Główna 1:14 0   T   l   p, Sopot 2:17, Gdańsk Oliwa 2:22, Gdańsk Wrzeszcz 2:26, Gdańsk 
Główny 2:32, Tczew 2:54, Malbork 3:08, Elbląg 3:27, Pasłęk 3:43, Morąg 4:05, Olsztyn 
Zachodni 4:40, Olsztyn Główny 4:44, Korsze 6:08, Kętrzyn 6:42, Giżycko 7:07, Wydminy 7:24, Stare 
Juchy 7:41, Ełk 8:03, Grajewo 8:29, Osowiec 8:47, Mońki 8:57 Białystok 9:29 
~ 1 IX;

21:56 II
1

PR - R
88636

j  a  b  y

Płoty 22:14, Gryfice 22:25, Trzebiatów 22:39, Kołobrzeg Stadion 22:56 Kołobrzeg 23:01 

~ 1-57;
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objaśnienia skrótów / abbreviations
IC - „PKP Intercity” Spółka Akcyjna

TLK - Twoje Linie Kolejowe
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
h - 1 klasa / First class seats

T - 2 klasa / Second class seats

j - tylko 2 klasa / 2nd class seats only

l - rezerwacja obowiązkowa  / seat 
resevations compulsory

d - wagon z miejscami do leżenia / couchette
car

c - wagon sypialny / sleeping car

a - wagon dostępny dla osób poruszających 
się na wózkach / wagon accessible to 
people moving on wheelchairs

b - wagon przystosowany do przewozu 
rowerów - liczba miejsc ograniczona / 
wagon adopted to the transport of 
bicycles – limited number of places

objaśnienia znaków / symbols
p - przewóz przesyłek konduktorskich / 

courier service
W - przełączanie wagonów do innego 

pociągu / wagons to be switched to 
another train

y - klimatyzacja / air conditioning

0 - zmiana usług na trasie pociągu / change 
services on the route

~ - terminy kursowania / days of operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.intercity.pl www.polregio.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased on each train, consistent with the 
terms specified by the carrier.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Carriers 
are responsible for commercial data of trains.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Infoline numbers to individual carriers:
IC - 22 391 97 57 (24h) dla abonentów sieci zagranicznych i
dla połączeń zagranicznych; 703 200 200 (24h) dla 
abonentów krajowych sieci, opłata 1,29 zł brutto/min. poł., 
realizator usługi: „PKP Intercity” S.A. / 22 391 97 57 (24h) 
for international calls and international network subscribers; 
703 200 200 (24h) for subscribers of domestic networks, 
charge of PLN 1.29 gross/min. of each call, service provider: 
„PKP Intercity" S.A.
PR - 703 20 20 20 (24h) opłata 1.29 zł/min. połączenia, 
realizator usługi: Progress Plus S.C.  / 703 20 20 20 (24h) 
charge of PLN 1.29 gross/min. of each call, service provider: 
Progress Plus S.C. 

www.portalpasazera.pl Strona 3 z 3
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Imię i nazwisko ....................................................................................... tel. ............................................................... 

ROZWIĄZANIE .................................................................................................................................................................
Kupon wraz z rozwiązaniem należy dostarczyć do redakcji. Spośród nadesłanych kuponów zostanie wyloso-

wana nagroda książka ufundowana przez Wydawnictwo

CHROŃ DANE OSOBOWE
Sprzedaż niszczarek od 189 zł

TYLKO u nas gwarancja 25 m-cy i naprawy pogwarancyjne

ul. 700-lecia 13 tel. 91 392 06 96

krZYŻÓWka z książką

Pionowo:
1. kram z mięsem
2. szkocki port przy ujściu rzek
Don i Dee
3. muzułmański miesiąc postu
4. wyspa w archipelagu Bahama
5. założyciel salezjanów
6. pradziadek kina
7. między siódmą a dziewiątą
8. zawiódł w Czarnobylu
9. miejsce dla suflera
10. składnik zalewy
11. kurtyzana Zoli
12. zawsze zielone drzewo
13. autonomiczna republika w Rosji
14. węglowodan znajdujący się w 
roślinach
15. japoński samobójca
16. miasto z „Łucznikiem”
17. mieczniki
18. Kasia w USA
19. tył konia
20. powieść rodu
21. obłąkany
22. wilec
23. niebezpieczna przy cegielni
24. paryskie lotnisko

25. utwór Litwosa
26. wyborowo strzela
27. resztki drzew w ziemi
28. w niej obrazek
29. maniera właściwa danemu arty-
ście
30. gatunek teściowej
31. Henrik, autor „Nory”
32. trichloroetylen
33. opuszczenie koszar przez wojsko
34. miasto w Algierii
35. najlepszy z marmurów
36. z Brnem i Ostrawą
37. fotochemik austriacki
38. prawy dopływ Nilu (Etiopia i Su-
dan)
39. wąż z „Księgi dżungli”
40. pospolita bylina o żółtych kwia-
tach
41. Troja inaczej
42. 11 w systemie binarnym
43. marka dżinsów
44. niemieckie imię
45. syn Posejdona
46. smar okrętowy

Poziomo:
47. parów, wądół
48. wybór, elekcja
49. miasto we Włoszech (Marche)
50. porcja surowca
51. gobelin słynnej Magdaleny
52. filmowy duński gangster
53. gatunek pawiana
54. przedmiot dyskusji
55. uroczysta msza
56. Thomas, ang. pisarz z XVI w.
57. Laszlo, poeta węgierski
58. stanowisko przekupki
59. kaszkiet
60. budrysówka
61. miasto w Hiszpanii (Walencja)
62. żegnaj po włosku
63. gdy się boisz, to go masz
64. rzeka w woj. siedleckim
65. marka włoskich skuterów
66. jeden z sędziów w Hadesie
67. dopływ Wołgi
68. mniejszy od tempry
69. dawniej o zakłopotaniu
70. Bergman, aktorka szwedzka
71. kolejka sklepowa
72. imię Asnyka - poety
73. rogowniki, rogacze; ozdoby 

szczytowe dachu chałupy
74. polowanie
75. na paliwo
76. miasto w Belgii
77. koniec w pacierzu
78. elekcja, oddawanie głosów
79. miasto w Japonii (Honsiu)
80. żona Mieszka I
81. ważna ruda tytanu
82. naśladowca
83. Mikołaj ... z Nagłowic
84. metropolia Turcji
85. ... węgla, to czad
86. państwo z Tiraną
87. rzeźbiarz, malarz i poeta francuski
88. auto z Korei
89. miasto w Iranie
90. gryzoń hodowany dla futra
91. angielska morga
92. ... Clapton
93. powód, przyczyna
94. łagodzi wstrząsy w czasie jazdy
95. potocznie o USA
96. ptak z rzędu wróblowatych

PODPOWIEDŹ: ABERDEEN, ADDIO, 
GENRE, KARARA, MENEN, URB

Natalia Sońska  
CaŁa PrZYJemNOŚĆ  
PO mOJeJ STrONIe

W cukierni „Słodka” już od pro-
gu pachnie wanilią i sernikiem. 
Jagoda piecze i ozdabia słodko-
ści, wkładając w to całe serce. Re-
gularnie do „Słodkiej” zagląda To-
masz – czy to zasługa pysznego 
sernika, czy zamkniętemu w sobie 
wdowcowi wpadła w oko autor-
ka jego wyjątkowej receptury? Ja-
goda zaczyna dostrzegać, że łączy 
ją z sympatycznym Tomkiem po-
dobne poczucie humoru, a tema-
tów do rozmów nigdy nie braku-
je. Czy dzięki pogawędkom przy 
ciastku kobieta przestanie myśleć 
o czekającym ją rozwodzie i otwo-
rzy się na nowe uczucie? Jak za-
ufać kolejnemu mężczyźnie, gdy 
jeszcze nie ostygły wspomnienia 
zdrad męża? 

W nowej serii Natalia Sońska 
kusi dobrze wypieczonymi histo-
riami i słodko-gorzkimi, ale z odro-
biną lukru, wyznaniami bohate-
rów. Spróbuj, a nie pożałujesz!

rozwiązanie krzyżówki dla 
dorosłych : Sumienia świata nie 
ma adresu

Halina Stefańska, Jolanta Ko-
zioł, Urszula Kaczmarek, Roman 
Kaczmarek, Szymon Rybarczyk, 
Agnieszka Skowrońska, Halina 
Galus, Pelagia Feliksiak, Genowe-
fa Maćkowska, Natalia Furmań-
czyk, Malwina Bryndza, Małgorza-
ta Krawczyk, Christiana Syfert, Te-
resa Nowak

Zwycięzca nagroda książko-
wa: Agnieszka Skowrońska

Zwycięzcy prenumerata: Pela-
gia Feliksiak, Christiana Syfert

GAZETY dla zwycięzców loso-
wania do odebrania w redakcji, 
ul. Boh. Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Marcel Budzich, Asia Karska, Ju-

lia Furmańczyk, Basia Kloch, Ola 
Patecka

Zwycięzca: Asia Karska
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Informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI  Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 
11:55; 12:40; 14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 
13:45(6x); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)

Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna  Tel. 607 310 591 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 
16.35 (7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

rOZkŁaD JaZDY BU SÓW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, 

rafał kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca
ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

rozkład jazdy komunikacji miejskiej
Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 7:05 8:05 11:10 12:15 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 7:06 8:06 11:11 12:16 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 7:08 8:08 11:13 12:18 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 7:09 8:10 11:14 12:19 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:11 8:12 11:16 12:21 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:12 8:14 11:17 12:22 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:13 8:15 11:18 12:23 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:15 8:17 11:20 12:25 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < < 8:18 < 12:27 < < 16:07 < <
10 Dworzec PKS < < < < < < < < < < <
11 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:16 8:19 11:21 12:29 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
12 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:17 8:20 11:22 12:30 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
13 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:18 8:21 11:23 12:31 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
14 ul. Ogrodowa < 6:20 < < 11:25 12:33 13:45 15:10 16:13 17:10 <
15 ul. Poniatowskiego < 6:21 < < 11:26 12:34 13:46 15:11 16:14 17:11 <
16 ul. Żeromskiego 5:42 6:22 7:20 8:23 11:27 12:35 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
17 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:23 7:21 8:24 11:28 12:36 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
18 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:24 7:22 8:25 11:29 12:37 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02
19 ul. Radosława 5:45 6:25 7:27 8:26 11:35 12:40 13:55 15:17 16:20 17:15 18:03

 OS. BEMA –  UL. KOŚCIUSZKI 36 -  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

z powrotem
POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 26 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:28 8:39 11:45 12:50 14:30 15:30 16:30 17:25 18:10
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:29 8:40 11:46 12:51 14:31 15:31 16:31 17:26 18:11
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:31 8:42 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:33 8:44 11:48 12:53 14:33 15:33 16:33 17:28 18:13
5 ul. Ogrodowa < 6:35 7:35 8:46 11:50 12:55 < 15:35 16:35 17:30 <
6 ul. Poniatowskiego < 6:36 7:36 8:47 11:51 12:56 < 15:36 16:36 17:31 <
7 ul. 700 Lecia 5:49 6:38 7:38 8:49 11:53 12:58 14:35 15:38 16:38 17:33 18:15
8 ul. 5-go Marca 5:51 6:40 7:40 8:51 11:55 13:00 14:37 15:40 16:40 17:35 18:17
9 ul. Kościuszki 36 5:53 6:42 7:42 8:53 11:57 13:02 14:39 15:42 16:42 17:37 18:19

10 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:43 7:43 8:54 11:58 13:03 14:40 15:43 16:43 17:38 18:20
11 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:44 7:44 8:55 11:59 13:04 14:41 15:44 16:44 17:39 18:21
12 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:45 7:45 8:56 12:00 13:05 14:42 15:45 16:45 17:40 18:22
13 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:46 7:46 8:57 12:01 13:06 14:43 15:46 16:46 17:41 18:23
14 ul. Bema 9 5:58 6:47 7:47 8:58 12:02 13:07 14:44 15:47 16:47 17:42 18:24
15 Osiedle Bema 5:59 6:48 7:48 8:59 12:03 13:11 14:45 15:48 16:48 17:43 18:25

OBJAŚNIENIA:

 UL. RADOSŁAWA –  UL. KOŚCIUSZKI 36 –   OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM
SZ 25

1
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

 DWORZEC PKS – OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM
SZ 25

1
E, F

1 Osiedle Bema 9:00
2 ul. Bema 1 9:01
3 ul. Armii Krajowej 17 9:03
4 ul. Kościuszki 36 9:04
5 ul. Wojska Polskiego 4 9:05
6 ul. Kościelna 9:06
7 Dworzec PKS 9:08

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

LP Dworce i przystanki

 OS. BEMA –  DWORZEC PKS

OS. Bema – Ul. kOŚCIUSZkI 36 - Ul. raDOSŁaWa

Ul. raDOSŁaWa – Ul. kOŚCIUSZkI 36 - OS. Bema

DWOrZeC PkS - OS. Bema OS. Bema - DWOrZeC PkS

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
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Firmy Usługowo – Handlowej adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

SZCZeCIN - ND 6:35(D), 7:30(E), 8:30(D,7), 9:00(7,R), 9:25(E), 10:05(D,7), 
10:35(E,7), 11:40(E), 12:10(D), 12:25(E,7), 13:20(7), 13:35(D), 13:50(E,7,R), 
14:35(D), 14:50(E,7), 15:15(D,7), 15:55(D), 16:15(6,7), 16:35(D), 17:40(D,7), 
18:05(E,7,R), 19:15(D), 19:40(E,7), 20:15(E,7)
ND - reSkO 6:30(S), 7:50(S), 10:10(7), 12:30(S), 14:30(S), 15:10(E), 19:15(E)
reSkO - ND 6:45(7,SZ), 7:10(S), 7:15(E,SZ), 8:30(S), 11:35(7,SZ), 13:00(S), 
15:05(S), 15:40(E,7,SZ)
GOlCZeWO - ND 7:10(S), 13:30(S), 14:45(S)
ND - GOlCZeWO 7:50(S), 14:15(S), 15:30(S)
ND - STarGarD 6:50(D), 10:15(D), 13:40(D)
STarGarD - ND 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
ND - DOBra - ŁOBeZ - PŁOTY - GrYFICe 6:00(D)
ND - SŁaJSINO - raDOWO - ŁOBeZ 6:35(D)
ŁOBeZ - DOBra - ND 15:00(D)
ŁOBeZ - SŁaJSINO - ND 15:35(D)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A - KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E - KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D  – KURSUJE W DNI ROBOCZE S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA  SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś w rodzinie. 

Grupa aa mieszko zaprasza w każdy 
wtorek o 9.00 i 16.00 pod ratuszem.
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FIRMA JOGA  •  ul. Górna 4  •  72-200 Nowogard  
 Tel./Fax 91 39 25 501  •  695 100 700  •  695 400 600

Wyposaż swój dom w OKNA PCV 
o najwyższym standarcie światowym, 

dzięki którym obniżysz koszty ogrzewania
z profilu 

ALPHALINE  
profil 6 komorowy w kl. A
z wkładem termicznym 
i uszczelką środkową 
gwarantującą doskonałą 
szczelność

Do produkcji okien 

nie stosujemy pro�lii

z recyklingu !!!

i wysokiej jakości
OKUCIA MACO

Ponad 22 lat doświadczenia w produkcji okien. ZAUFAJ specjalistom! 

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

r e k l a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

Kancelaria 
Radcy Prawnego  
r.pr. Agnieszka Warian  

 
ul. Wojska Polskiego 3  

I piętro  pok. 117   
Nowogard  

czynne pn-pt od 9 do 17 
 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  

po wcześniejszym umówieniu 
telefonicznym 

Kancelaria udziela 
 bezpłatnych porad prawnych 

PIASEK, PIASEK PRZESIEWANY, 
ŻWIR, CZARNOZIEM, POSPÓŁKĘ 

 ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 265 607
792 707 943
z dowozem do Klienta
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Uwaga najbliższe 
bezpłatne porady 
prawne w piątek

godz. 13.30-15.30
w redakcji ul. Boh. Warszawy 7A

(informujemy, że godziny dyżurów radcy 
prawnego mogą ulegać zmianom)

OgłOSzenIe

OgłOSzenIe

Śmigiel Ryszard

ŚR

KOMPLEKSOWE  USŁUGI
& ŚMIGIEL

Zakład Kamieniarski
- Nagrobki - Grobowce - Parapety - Schody

Kwiaciarnia
- Znicze - Kwiaty - Wiązanki - Wieńce

Tel. 601 595 069, 91 392 18 14
     e-mail: puhp.smigiel@wp.pl
   www.kamieniarstwo-smigiel.pl

Korzystając z naszych usług pogrzebowych zyskasz
-10%  RABATU  NA  USŁUGI  KAMIENIARSKIE

UL. CMENTARNA 3,  72-200 NOWOGARD

       Usługi Pogrzebowe 
        Grzegorz Śmigiel
- Trumny - Urny - Ekshumacje - Przewozy
         Obudowy - Krzyże - Tabliczki

Kontakt całodobowy: 693 230 190
      e-mail: memoris.zp@o2.pl
            www.memoris.eu

Ruszyła budowa 
na Bankowej

"Gdzie się bawić..."
 s. 2

Plantacja borówki 
w Siwkowicach 

k/Łosośnicy (gm. Resko) 

zatrudni 
zbieraczy

zapisy od 19.06.2018 r. 

Tel. 789 190 168

gardno nie czeka na gminę

Uwaga zmiany 
funkcjonowania 
KANCELARII 

RADOSŁAW GÓRSKI 
Dyżury w Nowogardzie 

odbywają się w kancelarii 
przy ul. 700 lecia 24/5 

w każdy wtorek i czwartek 
od 17.00 do 20.00, 

a w innych godzinach i terminach 
po telefonicznym uzgodnieniu. 

nowy nr tel. do biura w Nowogardzie: 
+48 91 578 49 01; +48 600 071 236

Od 3 lipca gabinet 
kosmetyczny (galeria 

Piękna) Lidia Duda 
przeniesiony 

na ul. Boh. Warszawy 
102B/2 k.Biedronki  

(nad Drutexem), 
elastyczny grafik pracy, 

tel. 534 991 778 
Gabinet podejmie współpracę 

ze stylistką paznokci

 s. 3

"Bestia" z Trzechla-   
15 lat więzienia

 s. 5
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Jak już informowaliśmy przez najbliższe dwa lata sprzątaniem admi-
nistrowanych przez gminę ulic i zimowym ich utrzymaniem, zajmować 
się będzie firma p. Furmańczyka.  Już można zauważyć nowe porząd-
ki, które wprowadził nowy sprzątający. Zniknęły białe worki, w których 
gromadzono śmieci nim zostały one wywiezione. To zaleganie trwało 
niekiedy wiele godzin, co estetyki miastu nie przystwarzało. Teraz śmie-
ci są zamiatane na kopczyki, po czym od razu są zabierane przez dosto-
sowany do tego pojazd.  Pozostaje mieć nadzieję, że i częstotliwość tego 
„zamiatania”: miasta i wywozu pozostałości, będzie wystarczająca.     

2018/06/11
godz.12:00
Beata B. zam. Nowogard po-

wiat goleniowski, zawiadomi-
ła o przywłaszczeniu telefonu 
komórkowego Huawei P9 Lite 
Mini o wartości 400 zł przez by-
łego partnera Kamila M. zam. 
Nowogard powiat goleniowski. 
Czynności wyjaśniające w spra-
wie prowadzi KP Nowogard.

2018/06/12
godz. 13:13
Kamil M. zam. Nowogard 

pwiat goleniowski, złożył za-
wiadomienie o przywłaszczeniu 
przez jego byłą partnerkę Beatę 
B. zam. Nowogard powiat gole-
niowski, kina domowego, telefo-
nu komórkowego, maszynki do 
włosów oraz bielizny. Wartość 
strat 1000 złotych. Postępowanie 
prowadzi KP Nowogard.

2018/06/17
godz.12:56
Kierujacy samochodem marki 

Ford Focus  Andrzej S. zam. O 
pow.goleniowski,  jadąc drogą W 
106 w stronę Nowogardu nie do-
stosował predkości do panują-
cych na drodze i zjechał na prze-
ciwległy pas ruchu, gdzie zderzył 
się z jadącym w stronę Maszewa 
pojazdem marki Citroen C4 kie-
rowanym przez Piotra Ł. zam. B. 
Pow. Goleniowski. Zatrzymano 
dowody rejestracyjne, sprawca 
ukarany mandatem karnym.

2018/06/18
godz. 20:12
Policjanci RRD KPP Gole-

niów podczas kontroli drogowej 
w Żabowie pojazdu ciężarowego 
m-ki Daimler ujawnili, że kieru-

jący Jorg G. lat 47 (zam. Niem-
cy) znajduje się w stanie po uży-
ciu alkoholu z wynikiem 0,15 
mg/l zawartości alkoholu w wy-
dychanym powietrzu. Zatrzy-
mano uprawnienia. Wdrożono 
tryb przyspieszony.

2018/06/20
godz. 12:02
Policjanci OPI KP Nowogard 

na podstawie nakazu wydanego 
przez SR Goleniów  zatrzymali

Beatę R. l. 39, Wiolettę R. l. 36 
i Marka R. l. 58 (wszyscy zam. J. 
Powiat goleniowski) w celu przy-
musowego doprowadzenia do 
SR Goleniów na rozprawę. Po-
stępowanie prowadzi KP Nowo-
gard.

2018/06/21
godz. 10:25
Patrol RRD WP i DR w trak-

cie kontoli drogowej w miejsco-
wosci Długołęka powiat gole-
niowski ujawnił, że kierujący ro-
werem Wojciech S. Lat 36, zam. 
Długołęka powiat goleniowski, 
znajduje się pod wpływem alko-
holu wynik 0,38 mg/l. Postępo-
wanie prowadzi KP Nowogard.

godz.11:04
Patrol RRD WP i RD KPP Go-

leniów podczas kontroli drogo-
wej w miejscowości Nowogard 
powiat goleniowski ujawnił, że 
kierujący rowerem Krzysztof B. 
Lat 61, zam. Nowogard powiat 
goleniowski) znajduje się w sta-
nie po użyciu alkoholu wynik 
0,18 mg/l. Postępowanie prowa-
dzi KP Nowogard.

2018/06/22
godz.17:50
Na wylocie z Nowogardu - 

niecały kilometr od stacji Orlen 
na odcinku 100 metrów, wylana 
substancja ropopochodna. Au-
tobus PKS stoi na drodze, stwa-
rza zagrożenie, bardzo sliska na-
wierzchnia.

godz. 22:46
Patrol dzielnicowych z poste-

runku Policji w Maszewie pod-
czas kontroli drogowej w So-
kolnikach rowerzysty ujawnił, 
że kierujący Krzysztof W. lat 40, 
zam. W. pow. goleniowski, znaj-
dował się w stanie nietrzeźwości 
(1,04mg/l). Postępowanie pro-
wadzi KPP Goleniów.

2018/06/24
godz. 11:36
Patrol OPI KP Nowogard pod-

czas kontroli drogowej pojazdu 
marki Daewoo Matiz ujawnił, że 
kierujący Marcin Z. l. 38, zam. 
Nowogard powiat goleniowski, 
znajduje się w stanie nietrzeźwo-
ści (0,34 mg/l) oraz nie posiada 
uprawnień do kierowania. Po-
stępowanie w sprawie prowadzi 
KP Nowogard.

godz.15:07
Na zwężeniu obwodnicy No-

wogardu, w stronę Szczeci-
na, w Olchowie droga S6,do-
szło do kolizji drogowej pomię-
dzy samochodami VW Trans-
porter, kierowanym przez Kac-
pra K. zam. Goleniów, a Nissa-
nem Qashqai  (Niemcy) kiero-
wanym przez Dietera E. Kieruja-
cy Nissanem na zwężeniu drogi 
nieprawidłowo zmieniał pas ru-
chu i uderzył w VW Transporter. 
Zatrzymano dowód rejestracyj-
ny od VW.

KPP Goleniów

W TYCH DnIACH ODeSzLI DO WIeCznOŚCI

Ewa Sklepowa:lat 67 zmarła 21.06.2018 r. pogrzeb odbył się 23.06.2018r., na cmentarzu w Nowogardzie
Janusz Ejryszew:lat 86, zmarł 20.06.2018 r., pogrzeb odbędzie się 29.06.2018 r. o godz. 14:00 na 

cmentarzu w Nowogardzie 
 Informacje przekazał: 

Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk
i MEMORIS Zakład Pogrzebowy Grzegorz Śmigiel

 

Sobótki z NDK
Już 29 czerwca przy placu Szarych Szeregów odbędzie się wydarzenie, podczas którego będziemy mo-
gli podziwiać występy zespołów z Czech, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Ukrainy oraz Polski. „SOBÓTKO-
WE cudaWIANKI” to święto folkloru: ludowe granie, jadło i napitki, skakańce, dmuchańce, konkurs na 
wianek, staropolskie gry, a także jarmark cudów. Wstęp wolny

Ustawiono w poniedziałek na ulicy 3 Maja znaki ostrzegawcze o ro-
botach drogowych, zwężeniu jezdni i ograniczeniu prędkości do 30 km 
na godzinę. Mimo, że znaki stały kilka godzin to żadnych prac nie za-
uważyliśmy. Czyżby budowniczy się rozmyślił, a i o znakach zapomniał? 
W tym wypadku kierowanie się powiedzeniem, że „od przybytku głowa 
nie boli” byłoby chyba niezbyt trafione.

Wiatrołom na trasie do Stargardu przed Korytowem szczęśliwie po-
leciał w stronę pola. Gdyby spadł na jezdnię mogłoby to być groźne dla 
jadących, tą coraz bardziej zatłoczoną trasą.   
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N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reKLAmA

gardno nie czekało i ruszyło z budową 

Będzie ładniej przy Bankowej...
Z opóźnieniem, ale ruszyła- mowa o przebudowie otoczenia bloków położonych przy ul. Bankowej 3 d i 3 e.  Spółdzielnia z inwestycją zwlekała licząc, że 
wcześniej zakończy się budowa łącznika ulic 700-lecia z Dworcową. 

Okazało się jednak, że czkać nie 
ma raczej już na co- bynajmniej w 
tym roku.  Po kwietniowej decyzji 
większości radnych,(poza radny-
mi klubu Partnerstwo i Rozwój- 
PiS i PSL) i ściągnięciu środków 
przeznaczonych na modernizację 
połączenia ulic 700-lecia z Dwor-
cową (za pieniądze te popro-
wadzony zostanie wodociąg do 
Ptaszkowa), jest mało prawdopo-
dobne, że zadanie to zostanie wy-
konane, tym bardziej że obiecy-
wane środki zewnętrzne tez oka-
zują się mrzonką. Toteż Spółdziel-
nia Mieszkaniowa „Gardno” przy-
stąpiła do realizacji zapowiadanej 
dawno inwestycji, nie mogąc już 
dłużej czekać. 

- W planach było, że nasza in-
westycja, jakby klamra, zamknie 
przebudowę łącznika, czyli zada-
nie, które miała wykonać gmina. 
Okazało się, że nasz etap z ostat-
niego stał się pierwszym – przy-
znaje prezes SM „Gardno” Jan 
Smolira. 

 Chodzi o to, że projekt, który 
opracował na zlecenie SM „Gard-
no” projektant jest spójny z plano-
waną przebudową wspomniane-
go łącznika. Dotyczy to głównie 
poziomów wjazdu na podwór-

ko przy blokach, jaki Spółdziel-
nia dostosowała do przyszłej na-
wierzchni nowej drogi gminnej. 

Planowali już od 3 lat 
Prezes Jan Smolira w rozmo-

wie z DN przyznaje, że Spółdziel-
nia już od 3 lat była gotowa do in-
westycji. Nie ukrywa, że to jed-
no z najmniej wizytowych miejsc 
dla Gardna. Dlatego już w ze-
szłym roku na jesieni przepro-
wadzono pierwszy etap inwe-
stycji-wyburzono pomieszcze-
nia starej kotłowni. W miniony 
piątek, 22 czerwca, znów na pla-
cu pod blokami pojawił się cięż-
ki sprzęt- tym razem ruszyły już 
na dobre prace ziemne, czyli przy-
gotowanie podłoża pod nową na-
wierzchnię polbrukową. - Oprócz 
miejsc postojowych powstanie tutaj 
także mały kącik zabaw dla dzie-
ci, a całość zwieńczymy nasadze-
niem roślinności. Termin zakoń-
czenia inwestycji to sierpień tego 
roku- zdradza szczegóły inwesty-
cji prezes SM „Gardno”, J. Smo-
lira, ale zaraz dodaje: - Przynaj-
mniej do czasu, kiedy gmina nie 
przebuduje łącznika z Dworco-
wą, gdzie też zaplanowano sporo 
miejsc postojowych, wjazd na nasz 
parking będzie zamykany szlaba-

nem a korzystać z niego będą mo-
gli tylko mieszkańcy bloków naszej 
spółdzielni. W ten sposób musimy 
zabezpieczyć ich interesy- dodaje 
prezes SM „Gardno”. Inwestycyjna 
ma być zakończona w sierpniu, a 
jej koszy to 200 tys. zł. 

Inni też tak zrobili 
Takie same rozwiązanie zasto-

sował już jakiś czas temu właści-
ciel sąsiedniego, prywatnego bu-
dynku, gdzie oprócz mieszkań 
znajdują się punkty handlowe 
m.in. drogeria. Wygodny wjazd z 
dwóch stron i nowa nawierzchnia 
powodowały, że chętnie parkowa-
li tam klienci punktów usługowo 
-handlowych, których w tej części 
miasta nie brakuje, blokując nie-
kiedy dojazd do znajdujących się 
przy posesji garaży- należących 
do mieszkańców tej nieruchomo-
ści. Nie pomagały znaki, w końcu 
trzeba było wjazd od jednej stro-
ny zamknąć. 

Gmina nie nadąża 
To kolejny dowód na to, jak 

ważna tu była realizacja zadania 
pn. przebudowa łącznika ulicy 
Dworcowej i 700-lecia i budowy 
tam parkingów, nie mówiąc już 
o zagospodarowaniu terenu przy 
umierającym targowisku, czy za 

budynkiem apteki i domu handlo-
wego „Fart” - znajdujących się na-
przeciwko bloków należących do 
SM „Gardno”, przy których ruszy-
ła opisywana wyżej budowa. Tam 
również jest doskonałe miejsce do 
stworzenia miejsc parkingowych, 
zwłaszcza, że znajdowałyby one 
się za budynkami. 

Gmina jak widać nie nadą-
ża za prywatnymi inwestorami, a 
co gorsza komplikuje przez to za-
równo życie mieszkańców jak i 
prowadzących, ale i planujących 
otworzyć w tej okolicy swoje dzia-
łalności gospodarcze. Nie jest bo-

wiem tajemnicą, że od zakończe-
nia przebudowy łącznika Dwor-
cowej z 700-lecia, co najmniej 
dwóch przedsiębiorców uzależ-
nia budowę budynków usługowo- 
mieszkalnych. A już najwyraźniej 
abstrakcją dla obecnych władz by-
łaby cicho oczekiwana wizja, aby 
i gotowy już łącznik- połączyć z 
posesjami znajdującymi się przy 
ul. Bankowej. Wtedy można było-
by mówić o prawdziwym koncep-
cyjnym zagospodarowaniu prze-
strzennym kwartału miasta. 

Red. 

Prace na zapleczu budynku przy ulicy Bankowej rozpoczęły się w piątek

zapadł wyrok w głośnej sprawie porwania dziewczynki 

15 lat dla „bestii” z Trzechla, 7 lat dla jego konkubiny 
15 lat więzienia dla Ryszarda D. z Trzechla i 7 lat za kratami dla jego konkubiny Elżbiety B.- to sentencja wyroku, jaki usłyszeli porywacze dziewczynki z 
Golczewa, w miniony piątek 22 czerwca przed Sądem Okręgowym w Szczecinie. Dodatkowo Ryszard D., czyli „Bestia” z Trzechla, jak przed laty nazwały 
go media, będzie musiał przejść terapię dla osób zaburzonych seksualnie, a po wyjściu z więzienia trafi do zakładu psychiatrycznego. 

Ryszard D. spędzi w więzieniu 
więcej lat niż Elżbieta B., bo to on, 
jak podkreśliła podczas ogłaszania 
wyroku sędzia, wciągnął dziew-
czynkę do samochodu.  Nie bez 
znaczenia było również to, że męż-
czyzna zrobił to zaledwie dwa mie-
siące po warunkowym zwolnieniu 
z zakładu karnego, gdzie odbywał 
karę 9 lat pozbawienia wolności za 
ciężkie pobicie córki swoich sąsia-
dów. Sędzia zwróciła uwagę, że w 
przypadku Ryszarda D. resocjali-

zacja nie przyniosła oczekiwanych 
efektów. Mężczyzna odbędzie karę 
w formie terapii dla osób z zabu-
rzeniami seksualnymi, a po od-
byciu kary nie powinien trafić do 
społeczeństwa, a do zakładu psy-
chiatrycznego- orzekł sąd. 

Mniejszy o ponad połowę wy-
rok usłyszała jego konkubina. Elż-
bieta B.. Kobieta spędzi 7 najbliż-
szych lat za kratami. Zdaniem 
sądu, choć sama oskarżona temu 
zaprzeczała, miała ona duży udział 

w porwaniu dziewczynki. To ona 
miała poić dziecko alkoholem. 
Elżbieta B. trafi do więzienia, cho-
ciaż zdaniem biegłych nie jest do 
końca sprawna intelektualnie. 

Przypomnijmy, że dziewczynka 
została uprowadzona dokładnie 
3 marca zeszłego roku, po godz. 
20:00, w Golczewie, przy ul. Ka-
mieńskiej. Moment porwania za-
rejestrowała jedna z kamer moni-
toringu zamontowana przy skle-
pie w okolicy. Z nagrań wynika, 
że 12-latkę wciągnięto na tylne 
siedzenie samochodu marki Da-
ewoo Tico. W akcję poszukiwaw-
czą zaangażowano 350 funkcjo-
nariuszy z kilku jednostek policji, 
w tym Komisariaty Policji w No-
wogardzie i Komendy Powiatowej 
Policji w Goleniowie. Na szczęście 
dziewczynkę odnaleźli trzy godzi-
ny później, w okolicach Trzechla, 
przypadkowi funkcjonariusze po-
licji, wracający do domu ze szko-
ły w Szczytnie. Policjanci wcze-

śniej próbowali zatrzymać samo-
chód, ale kierowca uciekł w jedną 
z leśnych dróg. Tam porzucił auto 
i zbiegł do lasu. 12-latka zosta-
ła odwieziona do szpitala w No-
wogardzie. Okazało się, że jej stan 
jest dobry, choć krążyły informa-
cje, że dziecko mogło być pojo-
ne alkoholem. Lekarze zaprzeczy-
li jednak, aby dziewczynka mia-
ła jakieś obrażenia ciała, czy też 
padła ofiarą przestępstwa seksu-
alnego, co też początkowo suge-
rowano w doniesieniach praso-
wych. Następnego dnia rano za-
trzymano podejrzanych w tej 
sprawie. Okazało się, że to Elżbie-
ta B. (pochodzącą spod Dobrej) 
i Ryszard D. z Trzechla , nazwa-
ny przed laty przez media „be-
stią z Trzechla”, po tym jak pobił 
do nieprzytomności córkę swoich 
sąsiadów- również małoletnią. 

Proces porywaczy 12-letniej 
Amelii ruszył w styczniu tego 
roku, przed Sądem Okręgowym 

w Szczecinie, o czym informo-
waliśmy. Od początku, ze wzglę-
du na dobro poszkodowanej ma-
łoletniej rozprawa odbywała się 
„za zamkniętymi drzwiami”. Nie 
ma na razie informacji, czy Pro-
kuratura, czy też obrońcy skaza-
nych będą się odwoływać od piąt-
kowego wyroku. 

Red.

Zdjęcie Archiwalne z pierwszej rozprawy. Stawili się oboje oskarżeni tj. Elżbieta B. 
i Ryszard D.. Fot. Robert Stachnik- Radio Szczecin
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Drugi przetarg na modernizację SP 2 

I tym razem za drogo?
Najpewniej i drugi przetarg na remont elewacji Szkoły Pod-
stawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowogardzie zosta-
nie unieważniony przez gminę. Po raz kolejny do przetargu 
stanął szczeciński wykonawca, ale i tym razem złożył ofertę 
przewyższającą możliwości finansowe gminy.  

Otwarcie ofert odbyło się w mi-
niony piątek, 22 czerwca. Tym ra-
zem szczecińska spółka budow-
lana KDI wyliczyła, że może pod-
jąć się modernizacji SP 2 za kwo-
tę 1 488 598,60 zł. To jeszcze więcej 
niż w pierwszym przetargu. Wów-
czas KDI złożyło ofertę na  1  337 
888,81 zł. Przypomnijmy, że gmi-
na na realizację zadania zamierza-
ła przeznaczyć 1 mln 247 tys. zł 
i to właśnie z tego powodu unie-
ważniono pierwszy przetarg. Skoro 
tym razem oferta firmy jest jeszcze 
wyższa, należy spodziewać się ta-
kiej samej decyzji ze strony zama-
wiającego. Gmina prawdopodob-
nie swoją decyzję ogłosi na dniach 
i zapewne spróbuje przetarg ogło-
sić raz jeszcze, licząc, że może za 
trzecim podejściem zgłosi się ofe-
rent, który złoży tańszą ofertę. W 
innym wypadku pozostanie gminie 
zwiększyć pulę środków, jakie za-
mierza wydać na realizację tej dłu-
go wyczekiwanej przez społeczność 
szkolną inwestycję- jeśli pozostanie 
przy planie wykonania zadania. 

Nie jest tajemnicą dla niko-
go, że budynek SP 2, jak i w dużej 
mierze jego otoczenie nie wygląda 
najlepiej. Budynek szkoły wyma-
ga termomodernizacji i wykona-
nia schludnej elewacji. W ramach 
remontu planowane jest również: 
likwidacja barier architektonicz-
nych poprzez dobudowę podjazdu 
dla osób niepełnosprawnych, wy-
konanie zewnętrznej izolacji ścian 

fundamentowych, remont scho-
dów zewnętrznych (do piwnicy 
oraz przy segmencie „D”), remont 
wszystkich naświetleń pomiesz-
czeń piwnicznych, a także częścio-
wą wymianę ogrodzenia. 

Jak już informowaliśmy, szkoła 
boryka się także z problemami lo-
kalowymi tj. posiada zbyt małą salę 
gimnastyczną. Nieśmiałe, na razie 
przed wyborcze obietnice budowy 
nowej sali- a właściwie hali, od cza-
su do czasu płyną z ust lokalnych 
działaczy samorządowych. Z tym, 
że każdy pamięta jak wiele lat obie-
cano szkole remont elewacji, także 
na razie niech, chociaż ta obietni-
ca zostanie dotrzymana jeszcze w 
tym roku. 

Warto dodać, że nie tylko prze-
targ na modernizację budynku SP 
2 pokazuje, że są problemy ze zna-
lezieniem wykonawców w gminie 
Nowogard. Wcześniej przez kilka 
miesięcy szukano firmy, która ze-
chce podjąć się sprzątania miasta. 
Spore kłopoty ma także burmistrz z 
przetargiem na budowę ścieżki wo-
kół jeziora, bo i tu kolejne przetar-
gi nie dają oczekiwanych rezulta-
tów.  Albo nikt się nie zgłasza, albo 
złożone oferty znacznie przewyż-
szają możliwości finansowe gminy. 
W tym przypadku czyli wykonania  
ścieżki, jak informowaliśmy, gmi-
nie grozi nawet utrata dotacji, jaką 
na inwestycje otrzymała od Mar-
szałka Województwa. 

Red. 

Urodziny stulatki

1. Gdyby ograniczyć ogląd 
rzeczywistości tylko do obser-
wowania obszaru naszej gmi-
ny i jej stołecznego miasta i gdy-
by śledzić przy tym tylko wszel-
kie poczynania lokalnej władzy 
publicznej to niemożliwe było-
by zorientowanie się, że od kil-
ku miesięcy trwa w cywilizowa-
nej Polsce rok jubileuszu stulecia 
odzyskania Niepodległości. Żad-
nym bowiem najmniejszym ge-
stem, żadnym przypomnieniem, 
a tym bardzie żadnymi działa-
niami i to nawet niewielkimi w 
treści i formie, miejscowy ma-
gistrat kierowany przez burmi-
strza nie daje znaku, że obchodzi 
w jakikolwiek sposób 100- le-
cie Niepodległej.  W przypadku 
władzy publicznej takie zacho-
wanie się jest nie tylko poważ-
nym zaniedbaniem obowiązku, 
ale jest nieetyczne i w tym sen-
sie tożsame z np. zapomnieniem 
przez rodzinę urodzin stulatki. 
W związku z powyższym trze-
ba mu przypisać wszelkie należ-
ne niegodziwości oceny.   

2. Tymczasem, jeśli tylko spoj-
rzymy poza granice tego tu lokal-
nego komuchowa to bez trudu 
dostrzeżemy, że wszędzie wokół 
z okazji 100- lecia Najjaśniejszej 
jest odświętnie, uczta urodzino-
wa trwa i trwać będzie do kul-
minacji, czyli 11 listopada.  Re-
alizowane są w związku z jubile-
uszem różne projekty, spotkania, 
sympozja, koncerty, biegi, wyda-
je się materiały okolicznościowe 
z filmami włącznie. Prezydent, 
Rząd, Prezydenci Miast, Burmi-

strzowie a nawet Wójtowie, co 
chwila odnoszą się do roczni-
cy i w słowach i w czynach. Pre-
mier zarządził wywieszenie, po-
cząwszy od maja do listopada, na 
obiektach publicznych flag naro-
dowych.  Samorządy już od po-
czątku roku przyjmowały lokal-
ne programy obchodów stulecia 
zawierające projekty cykli róż-
nych działań, mających na celu 
uczczenie rocznicy tego zupeł-
nie fundamentalnego dla życia i 
kultury narodu faktu – faktu od-
zyskania własnego suwerennego 
Państwa. Razem z nami świętują 
także cywilizowane narody, któ-
re nie zapominają, aby w ten czy 
inny sposób dać wyraz swojej 
sympatii i po prostu złożyć na-
leżne jubilatom życzenia.  Am-
basady niektórych krajów, jak 
np. Węgier, nagrały nawet oko-
licznościowe filmy o Polsce i z 
gratulacjami dla Polski.

3. Kreśląc obraz nowogardz-
kiej żałosnej i zawinionej nę-
dzy duchowej rządzących tu 
ich popierających - objawiają-
cej się stosunkiem do wspólne-
go dobra, jakim jest Ojczyzna i 
Państwo w roku 100- lecia od-
zyskania Niepodległości - mam 
na myśli w zasadzie to, co jest 
domeną lokalnej wykonawczej 
władzy samorządowej.  Nieste-
ty jest to domena bardzo rozle-
gła. Jak zwykle o tym, co w isto-
cie Polskę stanowi nie zapomina 
natomiast Kościół Katolicki. Po-
dobnie lokalne ekspozytury rzą-
dowe, w tym powiatowe.  Rów-
nież nie zapomina organ sta-
nowiący samorządu gminnego, 
czyli Rada Miejska - w związku 
ze stuleciem właśnie wpisała ona 
do budżetu środki na doprowa-
dzenie w tym roku do porząd-
ku otoczenia i samego pomni-
ka Niepodległości usytuowane-
go przy ulicy 3 Maja. Oczywi-
ście odpowiedzialny ustawowo 
za realizację budżetu burmistrz 
nawet palcem dotąd w tej spra-
wie nie kiwnął, więc można spo-

kojnie założyć, że zapis budżeto-
wy o wykonaniu godnej aranża-
cji pomnika Niepodległości po-
zostanie niewykonany.  

4. Dlaczego tak się dzieje?  Koł-
chozowa mentalność i poziom 
lokalnej władzy i jej popleczni-
ków - przynoszące dodatkowo 
wstyd naszej gminie mają jednak 
swoje, rozpoznane podglebie. 
Jest nim komusze wychowanie, 
co w istocie oznacza w innym 
rozumieniu brak wychowania, 
ukształtowanie na negacji na-
rodowości, jako takiej nienawi-
ści do Ojczyzny, jako wspólno-
ty o charakterze głównie naro-
dowym, wewnątrz, której wzra-
sta życie i działanie i rozwój wol-
nych ludzi zarówno, jako jedno-
stek, jak i jako bytu zbiorowego.  
Komunistyczny dogmat interna-
cjonalizmu oznaczał totalne za-
przeczenie odrębności narodo-
wych i tak to ujmowali wszyscy 
twórcy i ideologowie komuny od 
Marksa, Lenina, Róży Luksem-
burg, Trockiego i innych lewac-
kich dewiantów. Tak to zostało 
też wszczepione w komusze du-
sze (komuch też ma duszę na-
wet, jak w to nie wierzy) w latach 
totalnego wdrażania wytycznych 
w okresie PRL. 

5. I tak to zostało do dzi-
siaj w tych żyjących jeszcze ko-
muchach i ich dziedzicach ide-
owych- w konsekwencji oni nie 
świętują Niepodległości, świętu-
ją natomiast różne okazje Pod-
ległości, co w Nowogardzie wi-
doczne jest na co dzień podczas 
guseł odprawianych pod pomni-
kiem Sowieta... To nowogardz-
kie komusze towarzystwo ce-
mentuje więzią na śmierć i życie 
- obfite „koryto”. To oni i tylko 
oni, ich dzieci i wnuki, ich zna-
jomi i znajomi dzieci i wnuków 
okupują to bowiem od lat posa-
dy publiczne, mniej lub bardziej 
intratne stanowiska – aby się o 
tym przekonać wystarczy popa-
trzeć i pomyśleć.  

Marek Słomski  

może ma jednak honor i się przyzna

Kto kupił mieszkanie na Warszawskiej z komorniczej licytacji?
Mówi się, że prominentny nowogardzki działacz i urzędnik samorządowy kupił za niewielkie pieniądze mieszkanie na Warszawskiej, sprzedawane w po-
stępowaniu komorniczym.

 Ponoć informacje o tej „okazji” 
nabył tenże działacz w związku z 
pełnioną funkcją publiczną.  Nie-
stety nie mamy dostępu do szcze-
gółowej wiedzy w tym temacie, 
nawet nie możemy skutecznie żą-

dać odpowiedzi na pytanie praso-
we w tej sprawie, w trybie dostępu 
do informacji publicznej. Samo-
rządowiec bowiem też człowiek 
i prywatnie ma prawo być świ-
nią i na dodatek wówczas chro-

ni go RODO. . .  Dlaczego RODO 
nie chroni tych gryzionych przez 
świnie?  O to też nie możemy sku-
tecznie spytać, ponieważ w tym 
zakresie RODO chroni samo sie-
bie. Zresztą gryzionych przez świ-

nie nie tylko RODO nie chroni- 
nikt ich nie chroni, bo żyjemy w 
czasach finału Orwellowskiego 
Folwarku Zwierzęcego - przypo-
mnijmy streszczenie tego finału: 
Ludzie i świnie ucztują, a zaglą-

dające przez okna zwierzęta fol-
warczne z przerażeniem dostrze-
gają, że już nie można odróżnić, 
kto jest człowiekiem, a kto świnią. 

nnn
  

SP 2 od dawna wymaga remontu 



26-28.06.2018 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

5

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

„gdzie się bawić, gdzie się bawić…”

Przyjeżdża patrol i dalej to samo
Trawersowane słowo z refrenu znanej kiedyś piosenki, „W co się bawić”_ na „Gdzie się bawić” opisują w skrócie problem rodziców i dzieci zamieszkują-
cych obszar Warszawska -Kowalska.

W okolicznych blokach mieszka 
bardzo dużo dzieci. Jak wiadomo 
dzieciństwo to taki okres, w któ-
rym wiele czasu spędza się na za-
bawach na tzw. „dworze”. Problem 
w tym, że w wymienionym miej-
scu, ten „dwór „ jest bardzo dzie-
ciom nieprzyjazny – po prostu nie 
mają, gdzie się bezpiecznie bawić. 
Powoduje to, że np. urządzają so-
bie prowizoryczne boisko do gry 
np. na jezdni Kowalskiej. Jak wy-
nika z wielu sygnałów Czytelni-
ków, niektórzy mieszkańcy potę-
gują problem, ponieważ bawią-
ce się dzieci na dostępnych skraw-
kach ternu im… przeszkadzają.    

List Czytelników.
Na skrzynkę mailową DN, do-

tarł w sobotę następujący tekst: 
Od lat mieszkańcy - a raczej dzie-
cioroby, bo takim mianem są tutaj 
określani rodzice dzieci ulic War-
szawskiej i Kowalskiej, walczą o 
to, aby ich dzieciom został prze-
znaczony kawałek placu w obrę-
bie tych ulic. Niestety bezskutecz-
nie. Liczne petycje, rozmowy, jak 
i interwencje policji/ dzielnicowe-
go..., również nie skutkują.   Pro-
blem się pogłębia coraz bardziej, 
dzieci są obrzucane wulgaryzma-
mi a nawet szarpane,  rodzice rów-
nież są wyzywani od dziecioro-
bów, nierobów itp.- przyjeżdża pa-
trol, poucza, odjeżdża a problem 
wraca do punktu wyjścia. Zosta-
ły wywieszone kartki, które stra-

szą  karami... i dalej to samo. Za-
gospodarowany teren przez miesz-
kańców ul Warszawskiej, jest tere-
nem ogólnodostępnym- tak wyja-
śnia Burmistrz- jednak niektórzy 
mieszkańcy traktują go, jak by był 
ich zupełną własnością.  Prawo do 
posadzenia drzewek, o które posta-
rali się mieszkańcy nie daje jednak 
prawa do stworzenia miejsca nie-
dostępnego. Ostatnio ukazał się ar-
tykuł o dzikach... niestety stanowią 
one-, jeśli nawet są mniejsze, zło 
dla dzieci. Pytanie, co może się stać 
lub wręcz musi, by ktoś dostrzegł 
problem...??? Ogromny teren, któ-
ry jest pomiędzy ulicą Kowalska a 
Zamkową jest niezagospodarowa-
ny.  Stanowi jednak wspaniały spa-
cerniak i plac zabaw dla psów. Wie-
lokrotnie też w pobliskich zaroślach 
grupy ludzi spożywają alkohol. Do 
tego miejsca, pełnego psich odcho-
dów i ludzi stwarzających zagro-
żenie sprowadzane są nasze dzie-
ci. Wielokrotnie bawiącym się dzie-
ciom towarzyszą psy- biegające lu-
zem, niestety są to duże psy, któ-
rych dzieci się boją. ..  Prosimy, aby 
ktoś wreszcie podjął próbę zajęcia 
się problemem, lecz tym razem sku-
tecznie. 

Z poważaniem - Rodzice Dzieci
Co z tym zrobić?
List Czytelników dotyka, oprócz 

sprawy braku miejsca do zabawy, 
także kilka jeszcze problemów o 
charakterze dość uniwersalnym. 
Jednym z nich jest zanieczyszcza-
nie przez psy różnych miejsc pu-
blicznych.  Spacerujący z psami 
wykorzystują dla zabawy czwo-
ronogów prawie wszystkie obsza-
ry zielone w mieście.  Właścicieli 
i ich biegających samopas ( i czę-
sto też s…ch, gdzie popadnie) pu-
pili można spotkać nawet na plaży 
miejskiej. Niestety ze sprzątaniem 
tego, co pieski po sobie zostawiają 
to już jest gorzej.  Pełna więc wol-
ność połączona z pełną nieodpo-
wiedzialnością daje efekt w posta-
ci stałego zanieczyszczenia miejsc, 
na których mogłyby się pobawić 

dzieci.  Kolejny problem – to roz-
budowany ponad miarę egoizm 
połączony z brakiem wyobraź-
ni, skutkujący brakiem rozumie-
nia każdego, kto jest w innej sytu-
acji aniżeli my. W ten sposób star-
si potrzebujący, według własnej 
oceny ciszy, zupełnie nie rozumie-
ją dzieci, które naturalnie muszą 
się zabawić a więc i hałasować. I 
trzecie „uniwersum” - to stała bez-
radność organizatorów publicz-
nych przestrzeni (władz, wspól-
not, spółdzielni itp.) z radzeniem 
sobie z powyższymi problemami. 
Ale są w kraju przykłady, że moż-
na to rozwiązać.  Polecamy władzy 
te przykłady. 

sm

Ogromna przestrzeń na której dzieci nie mogą się bawić

O ten skwer wewnątrz osiedla trwa spór dzieci z dorosłymi

Trzeba z tym skończyć

 Podłóż nogę rowerzyście
Problem braku wydzielonych szlaków rowerowych wewnątrz miasta, to nie tylko kwestia 
bezpieczeństwa.  

Rowerzyści z pieszymi, pie-
si z rowerzystami – taka organi-
zacja ruchu znana z krajów azja-
tyckich w Europie jest anachroni-
zmem. Ale nie w Nowogardzie. U 
nas z powodu braku ścieżek rowe-
rowych wewnątrz miasta (poza ul. 
Boh. Warszawy) jest to zjawisko 
stałe i trwałe. Piesi są notorycznie 
straszeni przez rowerzystów prze-
mykających (często na pełnym 
gazie) po chodnikach.  Są takie 
trakty komunikacyjne, jak Dwor-
cowa, gdzie do pieszych i rowe-
rzystów dołączają jeszcze zmoto-
ryzowani w różnej formie – wte-
dy to robi się już prawdziwy Ban-
gladesz. Taka sytuacja wynika z 
braku jakiejkolwiek komplekso-
wej koncepcji rozwiązania pro-
blemów komunikacyjnych mia-
sta. Nie wykonuje się w tej spra-
wie nawet cząstkowych działań, 
również tam, gdzie rozdział ru-

chu można uregulować bezinwe-
stycyjnie tylko umieszczając od-
powiednie oznaczenia pionowe 
(trakt nad Murami), czy poziomie 
(odcinki Promenady).  Regulacje 
natomiast pasjami wprowadza się 

tam, gdzie z powodów przyrod-
niczych ingerencji człowieka po-
winno być jak najmniej np. w Sar-
nim Lesie (tzw. ścieżka rowerowa 
wokół jeziora).

sm  

Dla rowerów droga i z prawa i z lewej - piszy niech się o siebie martwi sam

Urzędowa instrukcja

Dzieci i ryby 
odbieramy Wam głos!
 Trwa musztrowanie wszystkich chętnych do prowadzenia 
dyskusji na miejskich stronach. Oto ostatni komunikat dla 
obywateli, co by się im w głowach nie poprzewracało.

Urząd Miejski w Nowogar-
dzie  zamieścił na stronie komuni-
kat skierowany do obywateli Gmi-
ny, czyli wspólnoty samorządowej, 
dla której obsługi UM jest ustawo-
wo powołany, i na którego utrzy-
manie właśnie owi obywatele łożą 
niemałe kwoty ze swoich podat-
ków. Oto treść komunikatu.:  zwra-
camy się do Państwa z uprzejmą 
prośbą, aby komentarze odnosiły 
się jedynie, co do informacji uję-
tych w treści artykułu tu publi-
kowanego. Komentarze odbiega-
jące od tej reguły, będziemy zmu-
szeni usuwać... Zrozumiała jest 
przez nas chęć wyrażania swych 
negatywnych emocji przez wie-
lu z Państwa, jednak to nie jest to 
miejsce... Gdzie jest to miejsce?... 

tego już obywatelom nie objawio-
no.  Pytamy więc my publicznie: to, 
gdzie w takim razie jest to miejsce?, 
może na ulicy i może zamiast słów 
muszą lecieć kamienie?  Usuwa-
nie takich treści jest bowiem toż-
same z usuwaniem obywateli zgła-
szających się do ratusza ze sprawa-
mi leżącymi w zakresie obowiąz-
ków magistratu.  Zamieszczamy 
ten komunikat także dlatego, po-
nieważ jego treść dowodzi niezbi-
cie, jak absurdalne jest traktowanie 
jakichkolwiek urzędowych publi-
katorów, jako medium równoważ-
nego dla podmiotów medialnych 
w takim ich rozumieniu, jakie wy-
nika z Prawa Prasowego i jakim to 
medium  jest np. DN.  

sm
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Pracuj z                       
jako Opiekunka Seniorów w Niemczech 

i zarób nawet 12 tysięcy w dwa miesiące. 
Bezpłatne kursy języka niemieckiego i gwarantowane zatrudnienie. 

Spotkanie ze 
znanym publicystą
Tuż przed rozpoczęciem fatalnego meczu Polaków z Ko-
lumbią zakończyło się w nowogardzkiej Pizzerii „Fantazja” 
znacznie ciekawsze spotkanie, spotkanie ze znanym war-
szawskim publicystą Piotrem Semką …

Jak na warunki nowogardzkie 
frekwencja na spotkaniu dopisa-
ła. Przybyło około 50 osób. Pro-
wadzący spotkanie oprócz gościa 
Piotra Semki przywitał na wstę-
pie m.in. Kurator Oświaty Mag-
dalenę Zarębską Kulesza i prze-
wodniczącego Rady Miejskiej 
Piotra Słomskiego. Na Sali moż-
na było dostrzec także byłą dyrek-
tor biblioteki panią Zofię Pilarz, 
prezesa Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Gardno” Jana Smolirę, czy 
Starszego Cechu Dariusza Szulej-
ko.  Gość z Warszawy Piotr Sem-
ka, odpowiadając na pytania pro-
wadzącego, przez ponad godzinę 
poruszył wiele tematów dotyczą-
cych aktualnej sytuacji politycz-
nej, głównie z obszaru tematyki 
krajowej i międzynarodowej. Było 
więc o niespotykanej zdaniem 
publicysty skali działań przeciw-

ko Polsce w związku z rządami 
PiS, podejmowanych przez kie-
rownictwo UE.  Gość mówił po-
chlebnie o sposobie prowadzenia 
polityki, zwłaszcza zagranicznej 
i obronnej przez aktualną ekipę. 
Oceniał też tzw. konflikt na linii 
Rząd PiS - Prezydent. Zdaniem 
Semki takiego konfliktu nie ma, 
są tylko pewne naturalne różnice 
zdań. Według publicysty obecnie 
nie ma dobrej prawicowej alterna-
tywy dla PiS. Semka skomentował 
też doniesienia o rzekomo poważ-
nym stanie zdrowia Prezesa Jaro-
sława Kaczyńskiego.  Z mojej wie-
dzy wynika -powiedział dzienni-
karz, - że prezes Kaczyński na-
bawił się w szpitalu sepsy, dlate-
go nie było możliwe przeprowa-
dzenie operacji kolana. Dopiero 
po wyeliminowaniu tej bakterii 
zostaną przeprowadzone wszyst-
kie niezbędne zabiegi i dokończo-
na rehabilitacja – prezes powinien 
powrócić do pełnego czynnego 
uczestnictwa w życiu politycznym 
pewnie około października – do-
kończył Semka. Na zakończenie 
padły jeszcze dwa, może trzy py-
tania z sali - jedno z nich dotyczy-
ło losów zdymisjonowanego mi-
nistra Macierewicza. Semka po-
wiedziała, że minister Maciere-
wicz zdaje sobie sprawę, dlaczego 
go odwołano, wymagało tego za-
kończenie rozbieżności i sporów z 
Pałacem Prezydenckim i w tej sy-
tuacji zachowuje się poprawnie.  

sm

Piotr Semka w pełnej okazałości w 
Fantazji

Ujęcie sali w pierwszym rzędzie od lewej Piotr Słomski przewodniczący RM 

OgłOSzenIA

ODDAm 
KOTKI 
w dobre ręce
tel. 516 636 486

zostały 
tylko dwa!

 Ponad 2 mln na renowacje zabytków dla… 
goleniowa

  U nas, jak zwykle… sucho 
W ubiegłym tygodniu Gmina Goleniów otrzymała ponad 2 mln od Marszałka na renowa-
cje zabytków, co daje razem w tym roku prawie 30 milionów w budżecie gminy z Funduszy 
Europejskich. Na tym tle nowogardzcy „pozyskiwacze” funduszy zewnętrznych wyglądają, 
jak ubodzy krewni i wobec liczb jest to delikatne sformułowanie. 

Gmina Goleniów otrzymała od 
Urzędu Marszałkowskiego po-
nad 2 mln zł z Programu Regio-
nalnego na renowacje zabytków - 
czytamy w oficjalnym komunika-
cie.  - Umowę dofinansowania in-
westycji podpisali w czwartek, 21 
czerwca 2018 roku w Goleniowie 
marszałek województwa Olgierd 
Geblewicz i burmistrz Robert 
Krupowicz. W ten sposób samo-
rząd w Goleniowie stoi na stra-
ży historii miasta i jego najcen-
niejszych zabytków. Eurofundu-
sze przeznaczone zostaną na pra-
ce izolacyjne murów obronnych, 
konserwację elewacji z cegły, czy 
krat okiennych obu baszt, a także 
roboty przy fundamentach i reno-
wacji epitafiów ruin kaplicy św. Je-
rzego. Realizację inwestycji zapla-
nowano do końca lipca 2018 roku. 
Warta jest ona prawie 2,8 mln zł, 
z czego 2,3 mln zł pochodzić bę-
dzie z dotacji UE Urzędu Marszał-
kowskiego. Mury obronne, Basz-
ta Prochowa (zwana Więzienną), 
czy Baszta Mennicza oraz ruiny 
kaplicy św. Jerzego należą do naj-
bardziej charakterystycznych za-
bytków Goleniowa. Ich powstanie 
datuje się na XIV i XV wiek. Dzię-
ki staraniom goleniowskich władz 
oraz pomocy samorządu woje-
wództwa, stopniowo odzyskują 
swój dawny blask. Inwestycja wpi-
suje się w założenia 4 Osi Priory-
tetowej RPO WZ 2014-2020 „Na-

turalne otoczenie człowieka”. Po-
czątkowo na liście wspartych pro-
jektów związanych z rozstrzygnię-
ciem konkursu w zakresie ochro-
ny dziedzictwa kulturowego na 
Pomorzu Zachodnim znalazło się 
20 zabytków, głównie sakralnych. 
Następnie, po pierwszym zwięk-
szeniu alokacji funduszy, lista po-
szerzyła się o 3 obiekty, a po mar-
cowej i kwietniowej decyzji Za-
rządu Województwa o 4 kolejne. 
W sumie na ratowanie 27 zachod-
niopomorskich perełek architek-
tonicznych Urząd Marszałkowski 
przeznaczył z Programu Regio-
nalnego prawie 48 mln zł. Środ-
ki przyznano 13 parafiom, 9 gmi-
nom i 1 stowarzyszeniu. Tyle ko-
munikat.

U nas też pełno… pustego sa-
mochwalstwa

Ubiegłotygodniowa dota-
cja zwiększa pule Funduszy Eu-
ropejskich w tegorocznym bu-
dżecie Goleniowa do kwoty pra-
wie 30 mln złotych.  Nowogardz-
cy „pozyskiwacze” środków ze-
wnętrznych na tym tle wyglądają, 
jak ubodzy krewni i to w dziura-
wych skarpetkach. Oczywiście lo-
kalna publika jest mamiona, jak 
ogromne kwoty rzekomo pozy-
skał ten czy tamten.  Propaganda 
przy tym sprzedaje, jako pozyska-
ne nawet te, na które ledwie zło-
żono wniosek. Moment odrzuce-
nia tego wniosku (niekiedy tak-

że z powodów nieudolnego przy-
gotowania) jest skrzętnie pomi-
jany.  Często też puszcza się tzw. 
bąki np. informując, że na pewno 
będą pieniądze zewnętrzne, np. 
na łącznik na Dworcowej podczas 
gdy wiadomo, że nie ma realnych 
szans na ich pozyskanie - ponie-
waż to okazuje się jednak po kil-
ku miesiącach, to w międzycza-
sie można zgrywać „tego co po-
zyskał(a)”, (w przypadku Dwor-
cowej dwukrotnie tak było).  Ale 
całe szczęście w tej sprawie za oce-
ny ogólne, które można subiek-
tywnie podważać nawet irracjo-
nalną argumentacją, służą jednak 
liczby, których to podważyć się 
nie da. No chyba, że ktoś jest zu-
pełnym analfabetą. A liczby mó-
wią, że w latach 2007 -2015 gmi-
na Nowogard pozyskała środków 
zewnętrznych, w przeliczeniu na 
mieszkańca w kwocie 3,26 zł „per 
capita”.   W tym czasie gmina Go-
leniów pozyskała ponad… 600 zł 
„per capita”.  Żenującego poziomu 
Nowogardu nie można porównać 
nawet do Osiny, gdzie w tychże la-
tach 2007-2015 pozyskano kwotę 
„per capita” zbliżoną do tej w Go-
leniowie.  Nie posiadamy liczbo-
wych danych porównawczych za 
lata 2015-2017, ale sądząc po tym, 
co wiadomo (choćby z tegorocz-
nych przydziałów) lepiej istotnie 
nie jest.   

 sm

Nowogardzkim murom też przydałaby się renowacja
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Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

OgłOSzenIA

Poszukuje osób do 
pracy przy produkcji 

okien, Firma Joga. 
695 100 700

 
  
 
 
 

 

    

    
Hjort Knudsen Polen Sp. z o.o. jest duńską �rmą, 

zatrudniającą  ponad 1000  pracowników, 
produkującą i eksportującą skórzane meble tapicerowane. 

 www.hkmeble.pl

 
 

        W związku z dynamicznym rozwojem �rma zatrudni  

 TAPICERA  (PRZYUCZENIE)
PRACOWNIK PRODUKCJI

STOLARZ 
OBSŁUGA KOMPUTERA

 
 

            Miejsce pracy: Nowogard  
Zapewniamy:   
•  stabilne warunki zatrudnienia 
•  wynagrodzenie proporcjonalne do osiąganych wyników  

 
 Osoby zainteresowane proszone  są o wysłanie CV na adres:  
         ul. Zamkowa 7b , 72-200 Nowogard 
          lub e-mail: dawid.bohn@hjortknudsen.pl  
           Kontakt telefoniczny : 663 949 485 

 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami
Prosimy o dopisanie następujacej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbednych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie 
z ustawa z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.)”.

TAPICer
PrACOWnIK PrODUKCJI- 

OBSłUgA KOmPUTerA
mAgAzYnIer

Nowoczesne Gospodarstwo Rolne 
w województwie zachodniopomorskim

Od kandydatki/kandydata oczekujemy:
- zaangażowania, 
- sumienności, 
- dokładności 
- pełnej dyspozycyjności w wymienionym okresie.
Oferujemy: 
- atrakcyjne wynagrodzenie, 
- przyjazną atmosferę pracy, 
- zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie, 
- zakwaterowanie na czas wykonywania zlecenia. 

Firma z branży rolnej Farma Redło Sp. z o.o. 

poszukuje na okres żniw (od 15.07 do 15.09) 
pracowników do obsługi biurowej 

magazynów zbożowych 
w naszych gospodarstwach w miejscowościach 

Konarzewo k. Nowogardu oraz Starzyce k. Chociwla. 

Prosimy o wysyłanie CV na adres mailowy biuro@farmaredlo.pl

Opis stanowiska:
• Efektywne zarządzanie Gospodarstwem Rolnym;
• Nadzór nad maszynami rolniczymi w zakresie ich 
  wydajnego wykorzystania oraz  terminowego 
  przeprowadzania przeglądów, konserwacji i napraw;
• Kierowanie zespołem  pracowników;
• Zarządzanie Gospodarstwem Rolnym zgodnie z obowiązującymi standardami;
• Osiągane i realizacja przydzielonych celów i zadań.
Wymagania: 
• Wykształcenie min. średnie rolnicze;
• Minimum dwuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku;
• Umiejętność motywowania zespołu do osiągania założonych celów;
• Umiejętność podejmowania skutecznych decyzji pod presją czasu;
• Elastyczność i otwartość na zmiany;
• Prawo jazdy kat. B
Oferujemy:
• Atrakcyjne wynagrodzenie;
• Stabilne warunki zatrudnienia;
• Możliwość rozwoju zawodowego w rozwijającej się firmie;
• Niezbędne narzędzia pracy;
• Dobrą atmosferę pracy;
• Możliwość zakwaterowania.

Nowoczesne Gospodarstwo Rolne 
w województwie zachodniopomorskim

poszukuje zmotywowanych i pełnych pasji osób na stanowisko:
KIEROWNIK GOSPODARSTWA ROLNEGO

Miejsce pracy: (2 lokalizacje) Redło koło Nowogardu  lub  Drzonowo koło Kołobrzegu

tel.: +48 665 458 942
e-mail: biuro@farmaredlo.pl

r e K L A m A
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

WYnAJem 
KOnTenerÓW, 
wywóz odpadów. 

TEL. 667 146 793 

gmina nie płaciła rachunków 

Enea odcięła prąd na części 
gminnego plażowiska
Przy warkocie prądnicy spalinowej oglądano w  ubiegłą środę mecz Polaków w strefie kibi-
ca, zorganizowanej w obiekcje klubu żeglarskiego Knaga.  W  tej części plażowiska zajmo-
wanego przez Knagę brak bowiem od kilku dni zasilania w energie elektryczną. 

Wszystko dlatego, że Enea od-
cięła dopływ energii do obiektów 
po prawej stronie plażowiska (pa-
trząc od wejścia), z powodu zale-
głości płatniczych.  Jak się dowie-
dzieliśmy odbiorcą, czyli stroną 
umowy z Eneą jest tutaj Gmina i 
to ona nie uregulowała kilku ra-
chunków należności, na rzecz do-
stawcy energii elektrycznej, czy-
li firmy dystrybucyjnej Enea. Py-
tany przez nas komandor Knagi 
stwierdził, że klub za zużytą przez 
siebie energię płaci regularnie do 
Gminy na podstawie not, jaki-
mi magistrat go obciążą.  Nieste-
ty to właśnie będąca bez winy w 
tej sprawie Knaga stała się głów-
nym pokrzywdzonym zalegania 

przez Gminę z płatnościami na 
rzecz Enei - nie mają prądu w cen-
trum sezonu żeglarskiego. Na do-
datek w tych dniach w związku z 
mistrzostwami świata w piłce noż-
nej zorganizowali w swoich obiek-
tach strefę kibica. Aby móc oglądać 
środowy mecz w naszej strefie kibi-
ca- mówi komandor- ściągnęliśmy 
spalinowy agregat prądotwór-
czy.   Inne obiekty objęte wyłą-
czeniem, czyli należące do gmi-
ny tzw. domki na plaży pozostają, 
jak wiadomo w stanie nieużywal-
ności, a być może i częściowej ru-
iny.  Brak więc oświetlenia i prądu 
w tych, aspirujących do miana ru-
der obiektach, może nawet niektó-
rych cieszyć. Mam tu na myśli to-

warzystwo menelskie mogące pod 
osłoną ciemności korzystać swo-
bodnie z tego zakątka. Dlaczego 
gmina nie płaci rachunków i kie-
dy zamierza wywiązywać się z tak 
oczywistych obowiązków? Tych 
pytań do gminy nawet nie kieru-
jemy, ponieważ  odpowiedzi z ma-
gistratu, jeśli nawet nadchodzą to 
zawsze po wielu dniach i gene-
ralnie są bezwartościowe treścio-
wo. Przyzwoita Gmina w przypad-
ku zaistnienia sytuacji, jak ta z od-
cięciem prądu na plaży to bez we-
zwania sama wydałaby komunikat 
wyjaśniający obywatelom sytuację 
i informujący kiedy się skończy 
niedogodność . 

sm

Część plażowiska z Knagą i domkami została pozbawiona preądu
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Poloneza czas zacząć

Pożegnanie w 
Niezapominajce
W dniu 21 czerwca, w naszym przedszkolu odbyła się uro-
czystość pożegnalna dzieci, które po wakacjach przekroczą 
próg szkoły. 

Na uroczystość przybyli ro-
dzice naszych przedszkolaków 
wraz z licznymi członkami 
swoich rodzin - babcie, dziad-
kowie, ciocie. Uroczystość roz-
poczęła się przedstawieniem 
bajki pt. Królewna Śnieżka i 
siedmiu krasnoludków”. Dzieci 
z grupy „Biedronek” doskonale 
odzwierciedliły przebieg bajki i 
spisały się na medal w roli ak-
torów, o czym świadczyły dłu-
gie brawa od publiczności. 

Druga część uroczystości 
rozpoczęła się od podniosłe-
go poloneza. Program był bar-
dzo różnorodny - były piosen-
ki, wierszyki i tańce. Wiersze i 
piosenki opowiadały o poże-
gnaniu, tęsknocie, ale i nowych 
zadaniach czekających przed 
przyszłymi uczniami. Na ko-
niec przyszedł czas na nagrody 
i podziękowania. Pani Dyrek-

tor Jolanta Bielska dziękowa-
ła dzieciom za piękne przed-
stawienie i życzyła sukcesów 
w szkole, natomiast rodzicom 
dziękowała za szczególne zaan-
gażowanie w pracę przedszko-
la. Rodzice także byli wdzięcz-
ni za opiekę i edukację swoich 
dzieci przez te 4 lata, które bar-
dzo szybko minęły.

Na zakończenie części ofi-
cjalnej odbył się słodki poczę-
stunek. Pożegnania zawsze są 
trudne, ale to pożegnanie za-
wiera w sobie obietnice przy-
gody, jaką jest przecież dora-
stanie. Dlatego ze wzrusze-
niem w sercach, ale i uśmie-
chem na ustach, życzymy Wam 
drogie sześciolatki – POWO-
DZENIA W SZKOLE! 
 Z łezką w oku żegna Was 

wychowawczyni i zawsze przyjaciel 
Marzena Wiśniewska
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zielone Przedszkole  

„Żegnamy   przedszkole” -  
pożegnanie starszaków
Dzień pożegnania „starszaków”  jest ogromnym wydarzeniem  w życiu każdego przedszko-
la.18.06-20.06-21.06.2018 r., dzieci z grup „Zielone Elfy”,  „Zielone Jabłuszka” i „Zielone  
Żabki” oficjalnie pożegnały  przedszkole.

Przedszkolaki  pod kierun-
kiem wychowawczyń  przygo-
towały bogaty program   arty-
styczny i mimo smutku,  że to 
już pożegnanie, zaprezentowały  
się wspaniale, recytując  wier-
sze, śpiewając piosenki  i tań-
cząc. Przedszkolaki w słowach  
wielu wierszy oraz piosenek  
podziękowały pracownikom  za 
trud włożony w ich rozwój  oraz 

wychowanie.  Przyjaźnie, które 
narodziły  się w przedszkolu, to 
cenny  skarb, który ze sobą za-
biorą. To, czego nauczyli się w 
przedszkolu,  to pierwszy ba-
gaż doświadczeń: pierwsze za-
bawy z  rówieśnikami, pierw-
sza książka,  pierwsza ocena ich 
pracy.  To niezatarte wspomnie-
nia  ich dzieciństwa, ważne-
….a może nawet najważniejsze.  

Oczywiście promocją do szkoły  
był dyplom ukończenia przed-
szkola  i pamiątkowa książka. 
Pan dyrektor i Panie wycho-
wawczynie gratulując i wręcza-
jąc  nagrody życzyły dzieciom  
powodzenia – by wykorzystały  
wiadomości i umiejętności zdo-
byte  w przedszkolu i wzbogaca-
ły  je w szkole.

Inf. własna

Młodzież z Heide  
w II LO

 Od 1 do 8 czerwca kolejny już 
raz uczniowie z II LO gościli swo-
ich rówieśników z zaprzyjaźnionej 
szkoły partnerskiej Gymnasium 
Heide – Ost w Niemczech. Pro-
gram spotkania był bardzo napię-
ty. Oprócz zwiedzania Nowogardu, 
Szczecina i Kołobrzegu uczniowie 
brali udział w podchodach w lesie, 
w spływie kajakowym Regą oraz 
w inscenizacji polskiego wesela. 
Uczestnikom bardzo podobała się 
nauka poloneza i wizyta w Publicz-
nym Przedszkolu nr 3, gdzie dzie-
ci z grupy Kaczuszki zatańczy-
ły m.in. krakowiaka oraz pokazały 
w formie zabawy, co robią na do-
datkowych zajęciach z języka nie-
mieckiego. Kolejnym ciekawym 
punktem programu wymiany był 

projekt historyczny „Skąd pocho-
dzą nasi przodkowie?”, który ko-
ordynował nauczyciel historii pan 
Dietrich Vorpahl. Uczniowie grali 
również w baloniadę, obserwowa-
li wybrane przez siebie zajęcia lek-
cyjne, grali w kręgle oraz rozwią-
zywali zagadki w escaperoomach. 
 Wspólnie spędzony tydzień był bar-
dzo intensywny. Nowe przyjaźnie, 
przełamywanie bariery językowej 
oraz likwidacja stereotypów to tyl-
ko nieliczne przykłady na to, że ta-
kie spotkania są bardzo potrzebne. 
 We wrześniu uczniowie z II LO po-
jadą na rewizytę do Heide. Mamy 
nadzieję, że   to spotkanie będzie 
równie udane jak to w Nowogardzie. 
 M.S. 

z A P r O S z e n I e
Zapraszam mieszkańców Nowogardu na turniej piłki noż-
nej, który zostanie rozegrany dnia 30 czerwca na Stadionie 
w Golczewie w kategorii oldbojów  60+. 50+ i 35+, który or-
ganizowany jest przez klub sportowy "BOSMAN" Nowo-
gard i Burmistrza Golczewa.

godz. 9,00 - Rozpoczęcie tur-
nieju Oldbojów

godz. 11,00 - Uroczyste otwar-
cie Mistrzostw

godz. 18,00 - Wręczenie medali 
i pucharów na scenie na stadionie 
w Golczewie

Szkoda, że kolejny raz rozgry-
wamy turnieje poza Nowogardem 
zamiast promować nasze mia-
sto poprzez tego rodzaju zawo-
dy, ale Burmistrz Nowogardu nie 
tylko nie jest zainteresowany taką 

współpracą i promocją Nowogar-
du, ale też nie udostępnia nam 
stadionu pokazując ,ze nie jest 
Burmistrzem wszystkich miesz-
kańców, może po najbliższych 
wyborach wybierzemy Włodarza 
Nowogardu, który będzie Burmi-
strzem wszystkich mieszkańców 
Nowogardu i będzie współpraco-
wał  ze wszystkimi bez wzgledu na 
poglądy polityczne  dla dobra na-
szego miasta

Andrzej Szafran
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Oszczędności Nieruchomości Zarobki za rok 2017 Samochody Kredyty

Michał 
Bociarski

5 000,00 zł Mieszkanie o pow. 
52,25 m2 o wartości 
151 000 zł

Dieta radnego – 10 800,00 zł, Praca w ARiMR – 43 462,55 zł Nie dotyczy Kredyt hipoteczny PKO S.A. - 116 
000 zł

Piotr
Słomski

23 600,00 zł Mieszkanie o pow. 
48,25m2 o wartości 200 
000 zł.

Ze stosunku pracy  w Dom Judy– 13 667,90 zł, UM w Nowo-
gardzie 18 359,44 zł.Wyższa Szkoła Humanistyczna 5 220,20zł, 
Red. I adm. Tyg. Kat. Niedziela 120,00zł, Dopłata z programu 
„Mieszkania dla Młodych 16 000 zł

Nie dotyczy Kredyt Hip. na zakup mieszkania 
142 758 zł

K r z y s z t o f 
Kolibski / wi-
ceburmistrz

8 000,00 zł Nie dotyczy Wynagrodzenie ze stosunku pracy w UM – 174 944,30 zł BMW X1 
z 2013roku o 
wartości        62 
000zł.

Kredyt hipoteczny Alior Bank – 111 
853,89 zł, Deutsche Bank kredyt go-
tówkowy na remont mieszkania 144 
877,06 zł.

Marcin 
Gerard 
Marchewka / 

skarbnik 
gminy

8 044,00 zł Dom o pow. 215 m2 
o wartości 380 000 
zł, mieszkanie o pow. 
41,55 m2 o wartości 
223 800 zł, grunty orne 
o pow. 1,0089 ha o war-
tości 26 000 zł, grunty 
orne o pow. 0,8126 ha 
o wartości 126 155,32 zł

Wynagrodzenie ze stosunku pracy w UM – 133 111,56 zł, 
umowy zlecenia – 1 075,65 zł, przychód z najmu 10 800 zł

Audi A2 rok 
prod. 2003 o 
wartości 11 000 
zł, Chevrolet 
Epica rok prod. 
2007 o wartości 
17 000 zł

Kredyt budowlano-hipoteczny w 
PEKAO SA – 22 433 zł, kredyt bu-
dowlano-hipoteczny w PEKAO SA – 
40 603,48 zł, pożyczka ING Bank Ślą-
ski SA – 29 652,51 zł, pożyczka PEKAO 
SA – 53 435,51 zł    

Agnieszka 
Biegańska-Sa-
wicka / sekre-
tarz gminy

130 000 zł, ak-
cje na kwotę 30 
000 zł

Dom o pow. 102 m2 
o wartości 150 000 zł, 
mieszkanie o pow. 66,95 
m2 o wartości 150 000 
zł, działka budowlana o 
pow. 473 m2 o wartości 
30 000 zł, działka bu-
dowlana o pow. 469 m2 
o wartości 30 000 zł

działka budowlana 
pod domem o pow.470 
m2 o wartości 30 000 zł

Wynagrodzenie ze stosunku pracy w UM – 109 826,69 zł,
dochód z akcji – 3 181,97 zł

Nie dotyczy Nie dotyczy

Tadeusz 
F i e j d a s z 

/ kierow-
nik Wydziału 
GKMiOŚ

12 000,00 zł Mieszkanie o pow. 47 
m2 o wartości 140 000 
zł, mieszkanie o pow. 
36,62 m2 o wartości 
90 000 zł, garaż o pow. 
26,60 m2 o wartości 20 
000 zł

Wynagrodzenie ze stosunku pracy w UM – 90 810,70 zł Nie dotyczy Nie dotyczy

Eliza Anna 
Kałmuk/

Ki e ro w ni k 
Biura Podat-
ków i Opłat

114 381,56 zł. Nie dotyczy Wynagrodzenie ze sto-
sunku pracy w UM – 61 
356,83 zł., umowa zlecenie         
1100 zł.

S a m o -
chód Re-
nault Modus 
rok 2008

Nie dotyczy

T e r e s a 
Anna Kru-
gła / kierownik 
Wydziału Fi-
nansowo-Bu-
dżetowego Biu-
ra Podatków i 
Opłat w Nowo-
gardzie

32 000,00 zł,   1 
400 USD

Dom o pow. 168m2 o wartości 270 000 zł, 
Mieszkanie o pow. 48 m2 o wartości 140 000 zł, 
spadek po ojcu 1/6 udziału, działka budowlana 
o pow. 741m2 o wart.     30 000 zł.|

Wynagrodzenie ze sto-
sunku pracy  –    48 844,53 
zł

T o y o -
ta Corolla z 
2003 roku

Nie dotyczy

Opr. MR

Oświadczenia majątkowe za 2017

Ile zarabiają radni i kierownicy z Nowogardu?
Publikację oświadczeń majątkowych, jakie co roku składają do publicznej wiadomości urzędnicy pionu kierowniczego, dyrektorzy szkół i instytucji pu-
blicznych, burmistrzowie, wójtowie oraz radni wszystkich szczebli samorządu. Dziś prezentujemy oświadczenia zastępcy burmistrza i kierowników w 
urzędzie miejskim oraz przewodniczącego rady  i radnebo M. Bociarskiego z naszej gminy oraz kierowników z Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.  
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II Supermaraton rowerowy Spectrumbike nowogard im. Pawła zugaja

Nowogardzianie nie zawiedli
W sobotę (23 czerwca), w Nowogardzie odbył się II Supermaraton Rowerowy Spectrumbike im. Pawła Zugaja. Kolarze walczyli na trzech dystansach, z bar-
dzo dobrej strony zaprezentowali się gospodarze, którzy plasowali się na podium. 

Rywalizacja rozegrała się na 
trzech dystansach: Towarzyski (38 
km), Mini (70 km), Mega (110 
km). Naszą relację rozpoczniemy 
od dystansu Mega. W kategorii 
rower szosowy startowało 60 ko-
larzy. Najszybszy był Franciszek 
Harbacewicz z Goleniowa, dru-
gie miejsce wywalczył Henryk Bę-
tlewski ze Słupska, a podium uzu-
pełnił Grzegorz Przybyłek – kolarz 
z Nowogardu reprezentujący Gry-
fice. Grzegorz Przybyłek starto-
wał w kategorii M3, w której zwy-
ciężył uzyskując czas 02:46:54,48. 
Na tym dystansie walczyła rów-
nież Małgorzata Kubicka, która 
z czasem 03:14:30,53 wywalczy-
ła 1. miejsce w kategorii K5 oraz 
3. miejsce w Open Kobiet. Na dy-

stansie Mega, ale w kategorii ro-
wer inny wystartowało 14 kolarzy, 
w tym trzech reprezentantów No-
wogardu. Tadeusz Burewicz uzy-
skał czas 03:19:19:55 i w kategorii 
wiekowej M5 zajął 1. miejsce, a w 
Open wywalczył 5. pozycję. Alek-
sy Wierzchoń uplasował się na 9. 
miejscu w Open oraz na 3. miej-
scu w kategorii M5, z kolei Grze-
gorz Fecak wywalczył 14. miejsce 
w Open oraz 5. miejsce w katego-
rii M4. W tym wyścigu najszyb-
szy był Mariusz Kurlapski ze Świ-
dwina. Na dystansie Mini w kate-
gorii rower szosowy nie miał sobie 
równych Łukasz Janic z Nowogar-
du, jeżdżący w barwach STC Star-
gard. Nasz reprezentant uzyskał 
czas 01:41:51,51, przy średniej 
prędkości 41,2 km/h. Łukasz Janic 
tym samym wywalczył dwa zło-
te medale – za wygranie w Open 
oraz w kategorii M2. Drugi naj-
lepszy czas uzyskała stargardzian-
ka Monika Szotowicz, a podium 
uzupełnił Tomasz Stankiewicz, 
również ze Stargardu. W kategorii 
M1 zwyciężył Robert Krause, któ-
ry w Open zajął 9. miejsce. Z ko-
lei na 10. pozycji uplasował się Ar-
tur Ledzion, który w swojej kate-
gorii M4 wywalczył 6. miejsce. Ja-
kub Krause cieszył się z 3. miejsca 
w kategorii M3 oraz z 13. miejsca 
w Open. Pośród pań podium w 
swojej kategorii wywalczyła Anna 

Urtnowska, która w K2 zajęła 1. 
miejsce, a w Open Kobiet 6. pozy-
cję. Pozostali kolarze z Nowogar-
du zajmowali następujące miej-
sca: Jacek Fecak (30. miejsce w 
Open oraz 3. miejsce w kat. M1), 
Zbigniew Szkołuda (37. miejsce w 
Open oraz 9. miejsce w kat. M5), 
Marek Ziółkowski (41. miejsce w 
Open oraz 12. miejsce w kat. M5), 
Janusz Pietruszewski (44. miej-
sce w Open oraz 3. miejsce w kat. 
M6), Radosław Ciechanowski (51. 
miejsce w Open oraz 4. miejsce w 
kat. M1), Paweł Krugły (60. miej-
sce w Open oraz 18. miejsce w kat. 
M4), Jakub Jaszcz (82. miejsce w 
Open oraz 7. miejsce w kat. M2), 
Marlena Mikołajczyk (13. miej-
sce w Open Kobiet oraz 3. miej-
sce w kat. K3). Z kolei na dystan-
sie Mini w kategorii rowery inne 
wystartowało 25 kolarzy. Najszyb-
szy był reprezentant Nowogardu 
Sławomir Lipiński, który uzyskał 
czas 01:54:18,92. Tym samym Sła-
womir Lipiński wywalczył złote 
medale za klasyfikację Open oraz 
w kategorii wiekowej M4. Na 6. 
miejscu uplasował się Paweł Do-
brzański, który w swojej kategorii 
M3 wywalczył 1. miejsce. Ładnie 
spisał się również Michał Urtnow-
ski, który wywalczył 8. miejsce w 
Open oraz 2. pozycję w kategorii 
M3. Pośród Kobiet Nowogard re-
prezentowały Iwona Pietruszew-

ska oraz Lucyna Limanowska. 
Iwona Pietruszewska wywalczyła 
4. miejsce w Open Kobiet oraz 1. 
miejsce w kategorii K6, z kolei Lu-
cyna Limanowska zajęła 6. miejsce 
w Open Kobiet oraz 4. pozycję w 
kategorii K4. Na koniec pozostaje 
najkrótszy dystans, czyli Towarzy-
ski. Najszybszy był szczecinianin 
Krzysztof Sawinski, drugie miej-
sce zajął także kolarz ze Szczecina 
Piotr Eljasik, a podium uzupełnił 
Paweł Balcerzak ze Słupca. Naj-
wyżej sklasyfikowanym kolarzem 

z Nowogardu był Janusz Sienkie-
wicz, który wywalczył 4. miejsce 
w Open oraz 1. miejsce w katego-
rii M5. Na tym dystansie wystar-
towali również: Sławomir Serafin, 
Krzysztof Dobrowolski, Krzysztof 
Pawlik, Roman Gwiazdowski, Mi-
rosław Morawski, Wiesław Pietru-
szewski, Dariusz Szulejko, Marek 
Stelmaszak, Patrycja Dobrzańska, 
Anna Furmańczyk, Sebastian Fur-
mańczyk. 

KR

Mistrzostwa Polski Szkółek 
Kolarskich
W dniach 23-24 czerwca, w Raszkowie (woj. wielkopolskie) odbyły się Mistrzostwa Polski 
Szkółek Kolarskich. Nowogard reprezentował Hubert Grygowski, który zanotował kolej-
ny świetny start i sięgnął po złoto. W Raszkowie doszło do groźnego wypadku – samochód 
wjechał w młodych kolarzy, na szczęście nikt nie zginął. 

Mistrzostwa Polski Szkółek 
Kolarskich organizowane były 
przez Wielkopolski Związek Ko-
larski.  W Raszkowie młodzi ko-
larze walczyli na trasie Prze-
bysławice – Rąbczyn. Hubert 
Grygowski w wyścigu ze star-
tu wspólnego startował na dy-
stansie 4 okrążeń liczących 8100 
metrów, w sumie do pokonania 
miał 32,4 km. Podopieczny Ry-
szarda Posackiego startował po-
śród uczniów Klasy VII. Hubert 
Grygowski ponownie udowod-
nił, że w tym sezonie nie ma so-
bie równych. Kolarz z Nowogar-
du pokonał trasę z wynikiem 
00:49:27 i został Mistrzem Polski 
wyprzedzając rywala do złotego 
medalu o 30 sekund. W tej ka-

tegorii sklasyfikowanych zostało 
29 kolarzy z całej Polski. Niestety 
sportowa rywalizacja nie była w 
Raszkowie na pierwszym planie. 
Podczas wyścigu doszło do bar-
dzo groźnego wypadku. Z nie-
znanych przyczyn na trasie wy-
ścigu znalazł się samochód oso-
bowy, który wjechał w peleton. 
Poszkodowanych zostało dwóch 
12-letnich kolarzy. W tym sa-
mym czasie na trasie przebywał 
Hubert Grygowski. Jak informo-
wał naszą redakcję trener Ry-
szard Posacki, Hubert zdublo-
wał peleton młodszych od siebie 
kolarzy i był daleko przed nimi, 
dzięki czemu nie był świadkiem 
tego zdarzenia. 

KR

Łukasz Janic był najszybszy na dystansie Mini

Grzegorz Przybyłek wywalczył 1. miej-
sce w swojej kategorii oraz 3. miejsce w 
Open na dystansie Mega

Hubert Grygowski w Raszkowie został 
Mistrzem Polski Szkółek Kolarskich. Podium Mistrzostw Polski Szkółek Kolarskich w kategorii klas VII



Nr 48 (2677)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

12

www.dzienniknowogardzki.pl

Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Kijana redakcja "WBreW": monika rasowska, Aleksandra Lisowska

Zakończenie nauki w klasach 
trzecich Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej w Nowogardzie 
21 czerwca 2018 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica odbył się 
uroczysty apel z okazji zakończenia nauki w klasach trzecich Zasadniczej Szkoły Zawodowej. 

W uroczystości pożegna-
nia klas trzecich wzięło udział 
grono pedagogiczne, rodziny 
absolwentów, uczniowie klas 
drugich oraz zaproszeni go-
ście. Apel profesjonalnie po-
prowadzili Monika Rasowska 
i Michał Ostrowski. Świadec-
twa ukończenia szkoły otrzy-
mały dzisiaj następujące klasy:

- klasa III E (wielozawodo-
wa) - wychowawca Pani Mał-
gorzata Pietruszewska

- klasa III M (mechanik po-
jazdów samochodowych) - 
wychowawca Pan Grzegorz 
Więzowski

- klasa III K (kucharz) - wy-
chowawca Pan Michał Daca 

Prawdziwą laurką dla na-
uczycieli był występ muzyczny 
w wykonaniu uczniów klasy 
III K               z Klaudią Dudą na 
czele, który został nagrodzo-
ny gromkimi brawami. Wie-
le uśmiechu wywołała rów-
nież prezentacja multimedial-
na, której bohaterami byli na-
uczyciele uczący tegorocznych 
absolwentów. 

Drodzy absolwenci, życzy-
my Wam wszystkiego dobrego 
w dorosłym już życiu. Życzy-
my Wam samych dobrych wy-
borów oraz spełnienia w życiu 
zawodowym i osobistym. Po-
wodzenia!

Klasa III M z wychowawcą Panem Grzegorzem Więzowskim

Klasa III K z wychowawcą Panem Michałem Dacą

-Klasa III E w wychowawcą Panią Małgorzatą Pietruszewską 

Uczniowie, którzy otrzymali świadectwo z wyróżnieniem 

Zakończenie roku 
szkolnego w ZSP 
Nowogard 
22 czerwca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stani-
sława Staszica odbyło się uroczyste zakończenie roku szkol-
nego 2017/2018.

W uroczystości zakończe-
nia roku szkolnego wzięli udział 
uczniowie, nauczyciele oraz za-
proszeni goście – członek Zarzą-
du Powiatu Pan Andrzej Siwy, in-
spektor referatu oświaty Urzędu 
Miejskiego w Nowogardzie Pani 
Barbara Sroka, proboszcz para-
fii pod wezwaniem świętego Ra-
fała Kalinowskiego ksiądz Kazi-
mierz Łukjaniuk oraz Przewod-
nicząca Rady Rodziców Pani 
Anna Rakowska. Apel poprowa-
dzili Monika Rasowska z klasy III 
TE oraz Michał Ostrowski z klasy 
III TI.  Po wysłuchaniu wystąpień 
dyrektora szkoły Pana Jarosła-
wa Chudyka oraz zaproszonych 
gości odbyło się wręczenie świa-
dectw i nagród uczniom, którzy 
otrzymali świadectwo z „czerwo-
nym paskiem”. Byli to następują-
cy uczniowie: 

Adrianna Grocholska z klasy 
III TL, która uzyskała średnią 
ocen 5,14 

Rafał Grzybowski z klasy III 
TL, który uzyskał średnią ocen 
4,86

Wiktoria Żbikowska, z kla-
sy II TL, która uzyskała średnią 
ocen 4,94

Sandra Kurzawa z klasy II TL, 
która uzyskała średnią ocen 4,88

Jakub Sikorski  z klasy II TL, 
który uzyskał średnią ocen 4,82

Michał Wąsik z klasy II TL, 
który uzyskał średnią ocen 4,81

Fabian Dobrowolski z klasy II 
TL, który uzyskał średnią ocen 
4,76 

Nikola Jasek z klasy II TL, któ-
ra uzyskała średnią ocen 4,76

Gabriela Lesner z klasy II E, 
która uzyskała średnią ocen 5,00

Joanna Błaszczyk z klasy II E, 
która uzyskała średnią ocen 4,8

Maja Machocka z klasy II E, 
która uzyskała średnią ocen 4,8  

Wyróżnienie – w postaci na-
gród książkowych ufundowanych 
przez Radę Rodziców – otrzyma-
li  również uczniowie, którzy uzy-
skali średnią ocen powyżej 4,5: 

Monika Samonek i Karolina 
Szymczak z klasy I TEHO 

Jakub Płaszczyk i Patryk Król z 
klasy I TLS 

Piotr Drobina z klasy II TIE 
Weronika Paszkiewicz z klasy 

II TOH
Magdalena Dukaczewska z kla-

sy II TL 
Monika Rasowska z klasy III 

TE
Mateusz Ciura z klasy III TL
Kornelia Florczak z klasy III 

TH 
Aleksandra Knor z klasy II E 
Drodzy uczniowie i nauczy-

ciele, życzymy Wam cudownych 
wakacji – w górach, nad morzem, 
w lesie, nad jeziorem, w kraju i 
poza krajem, z rodziną, z przy-
jaciółmi...Takich, jakie sobie wy-
marzyliście! Pamiętajcie, żeby 
dobrze się bawić i uważajcie na 
siebie. Widzimy się we wrześniu!

Uczestnicy uroczystego apelu 

Dyrektor ZSP Pan Jarosław Chudyk 
podczas przemówienia 

Występ artystyczny klasy III K :) 
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

rOzKłAD JAzDY PKP

ENDOKRYNOLOGICZNY
Lek. med. Adriana Dubińska-Walczak

specjalista chorób wewnętrznych
- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

CHORÓB CUKRZYCY I NADCIŚNIENIA
Lek. Ewa Zdawska

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista diabetolog 

GABINETY MEDYCZNE

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

pn., wt. - 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

 Atrakcyjna praca 
dla opiekunek w Niemczech. 
Premie letnie. Nawet 1500 EUR netto 

Tel. 91 506 55 55rozkład jazdy komunikacji miejskiej
Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 7:05 8:05 11:10 12:15 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 7:06 8:06 11:11 12:16 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 7:08 8:08 11:13 12:18 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 7:09 8:10 11:14 12:19 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:11 8:12 11:16 12:21 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:12 8:14 11:17 12:22 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:13 8:15 11:18 12:23 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:15 8:17 11:20 12:25 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < < 8:18 < 12:27 < < 16:07 < <
10 Dworzec PKS < < < < < < < < < < <
11 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:16 8:19 11:21 12:29 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
12 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:17 8:20 11:22 12:30 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
13 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:18 8:21 11:23 12:31 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
14 ul. Ogrodowa < 6:20 < < 11:25 12:33 13:45 15:10 16:13 17:10 <
15 ul. Poniatowskiego < 6:21 < < 11:26 12:34 13:46 15:11 16:14 17:11 <
16 ul. Żeromskiego 5:42 6:22 7:20 8:23 11:27 12:35 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
17 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:23 7:21 8:24 11:28 12:36 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
18 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:24 7:22 8:25 11:29 12:37 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02
19 ul. Radosława 5:45 6:25 7:27 8:26 11:35 12:40 13:55 15:17 16:20 17:15 18:03

 OS. BEMA –  UL. KOŚCIUSZKI 36 -  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

z powrotem
POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 26 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:28 8:39 11:45 12:50 14:30 15:30 16:30 17:25 18:10
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:29 8:40 11:46 12:51 14:31 15:31 16:31 17:26 18:11
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:31 8:42 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:33 8:44 11:48 12:53 14:33 15:33 16:33 17:28 18:13
5 ul. Ogrodowa < 6:35 7:35 8:46 11:50 12:55 < 15:35 16:35 17:30 <
6 ul. Poniatowskiego < 6:36 7:36 8:47 11:51 12:56 < 15:36 16:36 17:31 <
7 ul. 700 Lecia 5:49 6:38 7:38 8:49 11:53 12:58 14:35 15:38 16:38 17:33 18:15
8 ul. 5-go Marca 5:51 6:40 7:40 8:51 11:55 13:00 14:37 15:40 16:40 17:35 18:17
9 ul. Kościuszki 36 5:53 6:42 7:42 8:53 11:57 13:02 14:39 15:42 16:42 17:37 18:19
10 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:43 7:43 8:54 11:58 13:03 14:40 15:43 16:43 17:38 18:20
11 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:44 7:44 8:55 11:59 13:04 14:41 15:44 16:44 17:39 18:21
12 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:45 7:45 8:56 12:00 13:05 14:42 15:45 16:45 17:40 18:22
13 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:46 7:46 8:57 12:01 13:06 14:43 15:46 16:46 17:41 18:23
14 ul. Bema 9 5:58 6:47 7:47 8:58 12:02 13:07 14:44 15:47 16:47 17:42 18:24
15 Osiedle Bema 5:59 6:48 7:48 8:59 12:03 13:11 14:45 15:48 16:48 17:43 18:25

OBJAŚNIENIA:

 UL. RADOSŁAWA –  UL. KOŚCIUSZKI 36 –   OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM
SZ 25

1
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

 DWORZEC PKS – OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM
SZ 25

1
E, F

1 Osiedle Bema 9:00
2 ul. Bema 1 9:01
3 ul. Armii Krajowej 17 9:03
4 ul. Kościuszki 36 9:04
5 ul. Wojska Polskiego 4 9:05
6 ul. Kościelna 9:06
7 Dworzec PKS 9:08

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

LP Dworce i przystanki

 OS. BEMA –  DWORZEC PKS

OS. BemA – UL. KOŚCIUSzKI 36 - UL. rADOSłAWA

UL. rADOSłAWA – UL. KOŚCIUSzKI 36  - OS. BemA

DWOrzeC PKS - OS. BemA OS. BemA - DWOrzeC PKS

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 11 III – 9 VI 2018

Aktualizacja wg stanu na 13 IV 2018

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

5:01 II
1

PR - R
88641

j  a  b  y

Wyszomierz 5:06, Osina 5:10, Mosty 5:16, Goleniów 5:24, Kliniska 5:33, Szczecin Dąbie 5:43, Szczecin
Zdroje 5:47, Szczecin Port Centralny 5:55 Szczecin Główny 6:00 
~ 1-5 / 2 IV, 1 V, 3 V, 31 V;

6:39 II
1

PR - R
88643

j  a  b  y

Wyszomierz 6:45, Osina 6:49, Mosty 6:54, Goleniów 7:03, Kliniska 7:14, Szczecin Dąbie 7:24, Szczecin
Zdroje 7:27 Szczecin Główny 7:41 
~ 1-6 / 2 IV, 1 V, 3 V, 31 V;

7:47 I
3

PR - R
88645

j  a  b  y

Wyszomierz 7:52, Osina 7:56, Mosty 8:02, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:08, Goleniów 8:25, 
Kliniska 8:35, Szczecin Dąbie 8:45, Szczecin Zdroje 8:55 Szczecin Główny 9:06 
~ 11 III-6 V;

7:48 II
1

PR - R
88622

j  a  b  y

Żabowo 7:55, Płoty 8:05, Baszewice 8:12, Gryfice 8:18, Gąbin 8:29, Trzebiatów 8:34, Bieczyno 
Pomorskie 8:40, Karcino 8:44, Głowaczewo 8:48, Stary Borek 8:52, Kołobrzeg Stadion 8:58

Kołobrzeg 9:04 ~ 12 III-5 V 1-6 / 14 III, 20 III, 22 III, 2 IV, 1 V, 3 V;

7:49 II
1

PR - R
88622

j  a  b  y

Żabowo 7:56, Płoty 8:06, Baszewice 8:13, Gryfice 8:19, Gąbin 8:30, Trzebiatów 8:35, Bieczyno 
Pomorskie 8:41, Karcino 8:45, Głowaczewo 8:49, Stary Borek 8:53, Kołobrzeg Stadion 8:59

Kołobrzeg 9:04 ~ 14 III; 20 III; 22 III;

7:52 BUS PR - R
88622
g  j

Żabowo 8:03, Płoty 8:19 0   j   a   b   y, Baszewice 8:35, Gryfice 8:42, Gąbin 8:52, Trzebiatów 8:57, 
Bieczyno Pomorskie 9:07, Karcino 9:11, Głowaczewo 9:15, Stary Borek 9:19, Kołobrzeg Stadion 9:25

Kołobrzeg 9:30 ~ 7 V-9 VI 1-6 / 31 V;
g = na odcinku Nowogard - Płoty

8:18 II
1

PR - R
88645

j  a  b  y

Wyszomierz 8:23, Osina 8:27, Mosty 8:33, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:39, Goleniów 8:59, 
Kliniska 9:15, Szczecin Dąbie 9:25, Szczecin Zdroje 9:28 Szczecin Główny 9:40 
~ 7 V-9 VI;

9:23 II
1

PR - R
88624
REGA

j  a  b  y

Płoty 9:38, Gryfice 9:50, Trzebiatów 10:09, Kołobrzeg Stadion 10:26 Kołobrzeg 10:30 

~ 11 III-6 V 67 + 2 IV, 1 V, 3 V;

9:27 BUS PR - R
88624
REGA
g  j

Płoty 9:53 0   j   a   b   y, Gryfice 10:14, Trzebiatów 10:29, Kołobrzeg Stadion 10:46

Kołobrzeg 10:50 ~ 12 V-9 VI 67 + 31 V;
g = na odcinku Nowogard - Płoty

10:18 II
1

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:23, Osina 10:27, Mosty 10:33, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:39, Goleniów 10:56, 
Kliniska 11:05, Szczecin Dąbie 11:15, Szczecin Zdroje 11:18, Szczecin Port Centralny 11:26

Szczecin Główny 11:31 ~ 7 V-9 VI;

10:25 II
1

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:31, Osina 10:35, Mosty 10:40, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:47, Goleniów 11:04, 
Kliniska 11:21, Szczecin Dąbie 11:31, Szczecin Zdroje 11:34, Szczecin Port Centralny 11:42

Szczecin Główny 11:47 ~ 11 III-6 V / 14 III, 22 III, 26 III;

10:26 II
1

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:31, Osina 10:35, Mosty 10:41, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:47, Goleniów 11:05, 
Kliniska 11:22, Szczecin Dąbie 11:32, Szczecin Zdroje 11:35, Szczecin Port Centralny 11:43

Szczecin Główny 11:48 ~ 14 III; 22 III; 26 III;

11:49 II
1

PR - R
88626

POMERANIA
j  a  b  y

Żabowo 11:57, Płoty 12:06, Baszewice 12:13, Gryfice 12:19, Gąbin 12:29, Trzebiatów 12:35, Bieczyno 
Pomorskie 12:41, Karcino 12:44, Kołobrzeg Stadion 12:55 Kołobrzeg 13:00 
~ 11 III-6 V;

11:53 BUS PR - R
88626

POMERANIA
g  j

Żabowo 12:04, Płoty 12:20 0   j   a   b   y, Baszewice 12:35, Gryfice 12:42, Gąbin 12:52, 
Trzebiatów 12:58, Bieczyno Pomorskie 13:04, Karcino 13:07, Kołobrzeg Stadion 13:18

Kołobrzeg 13:23 ~ 7 V-9 VI;
g = na odcinku Nowogard - Płoty

13:47 II
1

PR - R
88628

j  a  b  y

Żabowo 13:55, Płoty 14:04, Baszewice 14:25, Gryfice 14:31, Gąbin 14:42, Trzebiatów 14:47, Bieczyno 
Pomorskie 14:53, Karcino 14:57, Głowaczewo 15:01, Stary Borek 15:05, Kołobrzeg Stadion 15:11

Kołobrzeg 15:15 ~ 12 III-4 V 1-5 / 2 IV, 1 V, 3 V;

13:51 BUS PR - R
88628
g  j

Żabowo 14:02, Płoty 14:18 0   j   a   b   y, Baszewice 14:35, Gryfice 14:42, Gąbin 14:52, 
Trzebiatów 14:57, Bieczyno Pomorskie 15:03, Karcino 15:07, Głowaczewo 15:11, Stary Borek 15:15, 
Kołobrzeg Stadion 15:21 Kołobrzeg 15:25 
~ 7 V-8 VI 1-5 / 31 V;
g = na odcinku Nowogard - Płoty
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godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

14:30 II
1

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 14:35, Osina 14:39, Mosty 14:45, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:51, Goleniów 15:08, 
Kliniska 15:21, Szczecin Dąbie 15:30, Szczecin Zdroje 15:34 Szczecin Główny 15:47 
~ 11 III-6 V / 1 IV;

15:08 II
1

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 15:13, Osina 15:17, Mosty 15:23, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:29, Goleniów 15:49, 
Kliniska 15:59, Szczecin Dąbie 16:09, Szczecin Zdroje 16:15 Szczecin Główny 16:27 
~ 7 V-9 VI;

16:04 II
1

PR - R
88630

j  a  b  y

Żabowo 16:11, Płoty 16:22, Baszewice 16:29, Gryfice 16:36, Gąbin 16:46, Trzebiatów 16:51, Bieczyno 
Pomorskie 16:57, Karcino 17:01, Głowaczewo 17:05, Stary Borek 17:09, Kołobrzeg Stadion 17:15

Kołobrzeg 17:19 ~ 11 III-6 V / 1 IV;

16:20 BUS PR - R
88630
g  j

Żabowo 16:31, Płoty 16:47 0   j   a   b   y, Baszewice 17:06, Gryfice 17:13, Gąbin 17:23, 
Trzebiatów 17:29, Bieczyno Pomorskie 17:42, Karcino 17:46, Głowaczewo 17:50, Stary Borek 17:54, 
Kołobrzeg Stadion 18:00 Kołobrzeg 18:04 
~ 7 V-9 VI;
g = na odcinku Nowogard - Płoty

16:42 II
1

PR - R
88651
REGA

j  a  b  y

Wyszomierz 16:48, Osina 16:52, Mosty 16:57, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:03, Goleniów 17:21, 
Kliniska 17:32, Szczecin Dąbie 17:41, Szczecin Zdroje 17:45, Szczecin Port Centralny 17:53

Szczecin Główny 17:57 ~ 11 III-6 V;

17:12 II
1

PR - R
88651
REGA

j  a  b  y

Wyszomierz 17:17, Osina 17:21, Mosty 17:27, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:33, Goleniów 17:50, 
Kliniska 17:59, Szczecin Dąbie 18:10, Szczecin Zdroje 18:19, Szczecin Port Centralny 18:28

Szczecin Główny 18:32 ~ 7 V-9 VI;

18:01 II
1

PR - R
88632

j  a  b  y

Żabowo 18:08, Płoty 18:18, Baszewice 18:30, Gryfice 18:37, Gąbin 18:47, Trzebiatów 18:52, Bieczyno 
Pomorskie 18:58, Karcino 19:02, Głowaczewo 19:06, Stary Borek 19:10, Kołobrzeg Stadion 19:16

Kołobrzeg 19:20 ~ 11 III-6 V;

18:35 BUS PR - R
88632
g  j

Żabowo 18:46, Płoty 19:02 0   j   a   b   y, Baszewice 19:18, Gryfice 19:25, Gąbin 19:35, 
Trzebiatów 19:40, Bieczyno Pomorskie 19:46, Karcino 19:50, Głowaczewo 19:54, Stary Borek 19:58, 
Kołobrzeg Stadion 20:04 Kołobrzeg 20:09 
~ 7 V-9 VI;
g = na odcinku Nowogard - Płoty

18:41 II
1

PR - R
88653

POMERANIA
j  a  b  y

Wyszomierz 18:46, Osina 18:50, Mosty 18:56, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:02, Goleniów 19:19, 
Kliniska 19:29, Szczecin Dąbie 19:38, Szczecin Zdroje 19:42, Szczecin Port Centralny 19:50

Szczecin Główny 19:54 ~ 11 III-6 V;

18:46 I
3

PR - R
88653

POMERANIA
j  a  b  y

Wyszomierz 18:51, Osina 18:55, Mosty 19:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:07, Goleniów 19:24, 
Kliniska 19:35, Szczecin Dąbie 19:45, Szczecin Zdroje 19:49 Szczecin Główny 20:01 
~ 7 V-9 VI;

20:20 BUS PR - R
88634
g  j

Żabowo 20:31, Płoty 20:47 0   j   a   b   y, Baszewice 21:13, Gryfice 21:20, Gąbin 21:30, 
Trzebiatów 21:36, Bieczyno Pomorskie 21:42, Karcino 21:45, Głowaczewo 21:50, Stary Borek 21:53, 
Kołobrzeg Stadion 21:59 Kołobrzeg 22:04 
~ 7 V-9 VI 1-6 / 31 V;
g = na odcinku Nowogard - Płoty

20:22 II
1

PR - R
88634

j  a  b  y

Żabowo 20:29, Płoty 20:39, Baszewice 20:46, Gryfice 20:53, Gąbin 21:03, Trzebiatów 21:09, Bieczyno 
Pomorskie 21:15, Karcino 21:19, Głowaczewo 21:23, Stary Borek 21:27, Kołobrzeg Stadion 21:33

Kołobrzeg 21:37 ~ 12 III-5 V 1-6 / 2 IV, 1 V, 3 V;

22:03 II
1

PR - R
88636

j  a  b  y

Płoty 22:18, Gryfice 22:30, Trzebiatów 22:45, Kołobrzeg Stadion 23:02 Kołobrzeg 23:07 

~ 11 III-6 V 1-57;

22:07 BUS PR - R
88636
g  j

Płoty 22:33 0   j   a   b   y, Gryfice 22:54, Trzebiatów 23:09, Kołobrzeg Stadion 23:26

Kołobrzeg 23:30 ~ 7 V-8 VI 1-57;
g = na odcinku Nowogard - Płoty
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objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
g - zastępcza komunikacja autobusowa / rail 

replacement bus service
j - tylko 2 klasa / 2nd class seats only

a - wagon dostępny dla osób poruszających 
się na wózkach / wagon accessible to 
people moving on wheelchairs

b - wagon przystosowany do przewozu 
rowerów - liczba miejsc ograniczona / 
wagon adopted to the transport of 
bicycles – limited number of places

= - przewóz rowerów niemożliwy / carriage of
bicycles is not available

objaśnienia znaków / symbols
y - klimatyzacja / air conditioning

0 - zmiana usług na trasie pociągu / change 
services on the route

~ - terminy kursowania / days of operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.polregio.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased on each train, consistent with the 
terms specified by the carrier.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Carriers 
are responsible for commercial data of trains.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Infoline numbers to individual carriers:
PR - 703 20 20 20 (24h) opłata 1.29 zł/min. połączenia, 
realizator usługi Progress Plus S.C.  / 703 20 20 20 (24h) 
charge of PLN 1.29 gross/min. of each call, service provider: 
Progress Plus S.C. 

www.portalpasazera.pl Strona 3 z 3

r e K L A m A
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789
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www.dzienniknowogardzki.pl

OgłO Sze nIA drob ne

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:

kontakt: 785 601 002

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy

nIerUCHOmOŚCI

•	 Sprzedam tanio działkę budowlaną w Ko-
ściuszkach 1202 m2. Przy działce prąd, woda, ka-
nalizacja, dojazd utwardzony w pobliżu jeziora. 
575 345 659 

•	 Do wynajęcia lokal handlowy ok. 40m2 ul. Ko-
ściuszki 2g Nowogard. 693 850 197

•	 Sprzedam działki budowlane w pełni uzbrojo-
ne. Już z planem zagospodarowania przestrzen-
nego. Oszczędzasz czas i pieniądze! 693 850 197 
Najlepsze ceny w Nowogardzie, Osiedle Słonecz-
ne. 

•	 Do wynajęcia pomieszczenie na biuro 28 m2, 
nowogard. Ul. 700 lecia 17b. Tel. 501 549 818

•	 Sprzedam działki budowlane w Karsku przy 
drodze. 691 664 658

•	 Do wynajęcia lokal pod działalność gospodarczą. 
609 24 58 16 

•	 Sprzedam mieszkanie 3 pokoje 87m2, 12 km od 
Nowogardu.Tel. 665 160 365

•	 Do wynajęcia warsztat samochodowy z wyposa-
żeniem. Tel. 508 070 311

•	 Sprzedam działkę budowlaną w Nowogardzie, 
16 arów, cena 39000 zł do negocjacji, tel. 570 
935 935

•	 Do wynajęcia kawalerka w Olchowie 500 zł+prą-
d+kaucja. 884 000 435

•	 sprzedam pawilon handlowy, tel. 500 698 558

•	 Sprzedam lub wynajmę sklep w Dąbrowie z moż-
liwością przerobienia na mieszkanie. 509 615 
300, 502 649 104 

•	 Sprzedam garaż na 15 lutego. 605 281 226 

•	 Sprzedam działkę ogrodową przy ul. Zamkowej. 
Tel. 530 118 199

•	 Do wynajęcia mieszkanie w Szczecinie dla stu-
dentek dobra lokalizacja. Tel. 606 115 410

•	 Poszukuje kawalerki do kupna. Tel. 795 820 210 

•	 Sprzedam nowy dom z poddaszem użytkowym, 
stan surowy otwarty. Pow. działki 1600m2. Woda 
+prąd na działce. Tel. 503 661 094

•	 Do wynajęcia miejsca noclegowe dla pracowni-
ków. Tel. 609 24 58 16 

•	 Sprzedam działkę ogrodową przy Armii Krajowej, 
altanka do remontu. 665 541 960 

•	 Szukam garażu do wynajęcia na Bema lub okoli-
ce. 665 541 960 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupokojowe. 721 145 
910 

•	 Sprzedam lub wynajmę kawalerkę. 606 115 
410

•	 Do wynajęcia garaż, ul. 700lecia. 606 115 410 

•	 Do wynajęcia pokój dla kobiety. 787 475 514

•	 Sprzedam działkę ogrodową – domek, prąd, wc. 

663 322 601 

•	 Do wynajęcia mieszkanie 85m2 w Karsku. 609 
24 58 16 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupokojowe, 46m2, No-
wogard 15 lutego, IV piętro. Cena: 150 tys. Tel. 
692 423 576

•	 Do wynajęcia lokal handlowy w centrum Nowo-
gardu pow. ok. 80m2. Tel. 665 08 44 88 

•	 Wynajme pokój 1 osobie. 798 382 886 

•	 Sprzedam dom w Nowogardzie 127m2 +gara-
ż+budynek gospodarczy+ogród powierzchnia 
działki 1001m2. Tel. 504 946 190, 507 831 353

•	  Do wynajęcia garaż przy ul. Zamkowej. Tel. 888 
676 231

•	  Wynajmę mieszkanie w Osinie 40m2 z umeblo-
waniem. Tel. 664 045 733, 668 199 476 

•	 Mieszkanie dwupokojowe do wynajęcia od 
01.08.2018r., centrum Nowogardu. Tel. 697 420 
201

•	  Sprzedam nowy dom z poddaszem użytkowym, 
stan surowy otwarty. Pow. działki 1600 m2. Woda 
+ prąd na działce, w Błotnie. Tel. 503 661 094

•	  Nowogard, Asnyka działki pod zabudowę. 501 
307 666

•	 15 km od Stargardu działki pod zabudowę. 660 
206 833

•	 Kupię mieszkanie w Nowogardzie. 660 206 833

•	 Szukam garażu do wynajęcia osiedle Roosvelta, 
Bema lub okolice. 665 541 960 

•	 Działki budowlane uzbrojone z warunkami zabu-

dowy sprzedam Kościuszki. 691 180 848 

mOTOrYzACJA

•	 Ford Galaxy 96r. Automat Poj. 2.8 benzyna Uszko-
dzona skrzynia biegów Sprzedam za 2 500 zło-
tych Tel. Kon. 694 979 007

•	 Sprzedam Mercedes S classe W220, 1999 r,. przeb. 
330.000 km, LPG, kolor grafit met., wersja Lon-
g,cena 12750 zł tel. 502 385 935

•	 Stare pojazdy kupię. 600 182 682 

•	 Sprzedam samochód Mitsubishi L 200 1999 rok 
prod., cena do uzgodnienia. 665 544 518 

•	 Sprzedam samochód Ford Galaxy, 2001 rocznik, 
disel, 7 osobowy, stan idealny. Cena do uzgodnie-
nia. 696 034 836

•	 SKUP aut, motocykli, przyczep. Tel. 736 777 
245 

•	 Sprzedam Kia Clarus, 2001, 1,8 benzyna + gaz 
(założony 2012 r., 80 litrów butla), 181.000 km - 
serwisowany, srebrny met. sedan, nowa chłodni-
ca klimatyzacji, webasto, el. szyby, centr. zamek, 
nowe klocki hamulcowe, rozrząd, cały układ wy-
dechowy, inne. Cena 3750 zł, tel. 502 385 935

•	 Sprzedam Opel Vectra 2.0 disel rok produkcji 

2003. Tel. 783 894 210 

rOLnICTWO

•	 Koszenie, mulczowanie, belowanie – słoma. 
608 01 3995

•	 Orka, talerzówka ciężka siew agregatem. Tel. 
608 01 39 95 

•	 Rzepak jary, zboża sprzedam. Tel. 502 853  573 

•	 Grykę sprzedam i mieszalnik 1 tona. 603 467 609 

•	 Sprzedam  20 kulek słomy suchej. 606 576 417 

•	 SPrzeDAŻ JAJ KUrzYCH – WIeJSKIe. 502 119 
960

•	 Sprzedam ziemniaki jadalne i sadzeniaki, pszeni-
ce i pszenżyto zimowe. 91 39 18 307

•	 Sprzedam prosiaki. 781 900 122

•	  Sprzedam pompe spalinową wraz z wężami, 
straszak na dziki i szpaki, dmuchawę do zboża. 
781 785 748, 603 363 207 

•	 Sprzedam słomę. Tel.668 316 103 

•	 Sprzedam siano w kostkach. 782 036 086 

•	 Sprzedam – kombajn volvo s830, 3 m z sieczkar-
nią, siewnik stegstet 3m, przyczepe wywrotkę 4t. 
, 12 ha ziemi ornej. Tel. 608 791 487 

•	 7 ha ziemi sprzedam, Żabówko. 663 565 516 

•	 Sprzedam pompe spalinową wraz z wężami, stra-
szak na dziki i szpaki, dmuchawę do zboża. 781 
785 748, 603 363 207

•	 Sprzedaż mieszanki zbożowej. Tel. 667 97 64 
17, 91 4 186 417

•	 Sprzedam pług dwuskibowy, obsypnik do kop-
ców, rozrzutnik dwuosiowy stan idealny, wałek 
do krajzegi . Tel. 696 807 922 

•	 Sprzedam prosiaki, 10 sztuk. 508 211 596

•	 Sprzedam rozrzutnik obornika jednoosiowy stan 
bardzo dobry, krajzegę do ziemniaków i kamień 
polny na oczka. Tel. 606 576 412 

•	 Sprzedam owies 5 ton, łubin 2 tony. 91 39 18 606  

 USłUgI

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWANÓW, WYKŁA-
DZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ SAMOCHODOWEJ/ 
SKÓRZANEJ MATERIAŁOWEJ / POŚCIELI WEŁ-
NIANEJ / LANOLINĄ/SPRZĄTANIE: CZYSZCZENIE 
FUG.TEL.604 373 143 , 794 229 083.

•	 Pranie dywanów i tapicerki sprzątanie rów-
nież z użyciem pary, rOmTeX. 668 151 516

•	 elektryk z uprawnieniami e+D. Tel. 607 289 
419 

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 715 839

•	 malowanie, montaż paneli podłogowych i 
inne drobne naprawy wykona “złota rączka”. 
91 39 22 783, 784 79 22 70

•	 FIrmA USłUgOWA „zielona”. Wynajem sal na 
konferencje, zebrania, szkolenia. 91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią działalnością 
przyjmie zlecenie na budowę domów od pod-
staw, przekładek dachów, docieplenia, układanie 
kostki, różne rodzaje. Tel. 607 137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy za gotówkę 
na raty laptopy tablety telefony. Skupujemy lap-
topy telefony. Adres Nowogard 700Lecia 15 I pię-
tro nad apteką tel 91-577-53-73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlopowe: 
Niemcy, Holandia, Austria, Anglia, Belgia, Norwe-
gia. Tel. 71 385 20 18, 601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróżnienie mieszkań, 
piwnic, gratów. Tel 668 343 638 

•	 AGENCJA REKLAMOWA VIZART, oprawianie prac 
w 2 minuty, bindowanie, wydruki, ksero, lamino-
wanie, Nowogard ul. 700 lecia 15 (nad sklepem 
zielarskim)Tel. 605 522 340 

•	 Przepisywanie prac (licencjackich, magisterskich 
i innych), dokumentów, CV, listów motywacyj-
nych, Szybko, solidnie. Agencja reklamowa Vizart  
Nowogard ul. 700 lecia 15 (nad sklepem zielar-
skim)Tel. 605 522 340.

•	 regulacja, naprawa, konserwacja okien i 
drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 668 343 
638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 988 735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, układanie kostki gra-
nitowej, polbruku. 726 403 937

•	 naprawa AgD nowogard. 698 352 406

•	 Wypełniam dokumenty do ZUS na emeryturę, 
rentę, kapitał początkowy. 507 872 391

•	 Usługi remontowo-budowlane wykonam. 608 
364 330 

•	 TRANSPORT. 600 182 682 

•	 DACHY, ALTANY, TARASY. TEL. 660 879 108 

•	 magistral usługi remontowo-wykończeniowe. 
Tel. 791 351 997 

•	 Prace elektryczne i remonty mieszkań. 691 
430 490

•	 Przyjmę psy na strzyżenie. 794 902 108

PrACA

•	 Aktivmed24.pl Opiekunki Seniorów niemcy. 
Premie wakacyjne, 530555015

•	 AmBerCAre24 Opiekunki do niemiec, wy-
magany j. niemiecki komunikatywny, zarobki 
netto do 1500 euro/mies., wyjazdy od zaraz, 
sprawdzone oferty, legalnie 737 451 825, 737 
886 919, 737 489 914

•	 Poszukuje osoby do pracy w biurze do obsługi 
klienta. Wymagana: komunikatywność, umiejęt-
ność obsługi komputera. Oferuje atrakcyjne wa-
runki wynagrodzenia. Tel. 510 100 263 

•	 Nowogardzki Dom Kultury zatrudni akordeoni-
stę. 605 576 908 

•	 Zatrudnię w Norwegii do zbioru malin, 697 067 
590 

•	 Przyjmę emeryta lub rencistę na 1/2 etatu do 
lekkich prac ślusarskich z umiejętnością spawa-
nia migomatem. Dogodne wynagrodzenie. 721 
668 245 

•	 Zatrudnię murarzy. 697 067 590 

•	 Hotel restauracja Willa zbyszko zatrudni pra-
cowników na stanowisko kucharz/kucharka, 
barman/barmanka/kelnerka. Tel. 600 045 151 

•	 Zatrudnię pracownika na budowę. 785 931 513 

•	 Przyjmę do pracy lub na staż w sklepie spożyw-
czo-przemysłowym. 887 15 12 74 

•	 Zatrudnię śluzarza-spawacza umowa o pracę. 
503 032 234 

•	 Opiekunkę do osoby starszej. 695 788 100, 
512 427 899

•	 Przyjmę do pracy pomocnik murarza. Tel. 501 
549 756

•	 Zatrudnię dekarzy, cieśli, murarzy, zbrojarzy. 
Możliwe zarobki do 18 zł/h netto. Tel. 697 067 
590, 600 400 363

•	 zatrudnię dekarza – legalnie oraz pomocnika 
dekarza. 785 931 513

•	 Zatrudnię na stanowisko sprzedawcy, wymagana 
książeczka zdrowia. Tel. 665 08 44 88 

•	 Zatrudnię technologa do zakładu obróbki meta-
lu. Wymagana znajomość rysunku technicznego, 
oprogramowania CAD, zasady działania maszyn 
CNC.  Goleniów, tel.914189322

•	   Zakład produkcji zwierzęcej zatrudni brygadzi-
stę gm. Osina. 511 731 352 

•	 Pracownika na fermę drobiu przyjmę gm. Osina. 
502 56 23 78 

•	 Zatrudnię pracownika na stacji paliw do obsługi 
komputera. Tel. 693 52 12 11.

•	 Poszukuje wspólnika do prac brukarskich. Atrak-

cyjne wynagrodzenie. Tel. 798 872 972 

•	 Zaopiekuję się małym dzieckiem. 664 696 177

•	 Zatrudnię kierowcę C+E do przewozu drobiu. 783 

678 674 

Inne  

•	 Sprzedam drewno suche tanio. 691 848 026

•	 Drewno, bukowe, dębowe, pocięte, porąbane. 
Tel. 603 353 789 

•	 Sprzedam drewno opałowe. 667 788 820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 kg. 790 285 382

•	 Sprzedam dywan, kolor brązowy jednolity, wy-
miar 3,5*2,15 m, cena do uzgodnienia, tel. 605 
522 340

•	 Kupię zbiornik na wodę z wężownicą do podłą-
czenia do kuchenki. Tel. 660 206 833

•	 Karp kroczek sprzedam. 91 39 182 97 

•	 Sprzedam krajzegę na paski klinowe tanio. Tel. 
781 864 872  

•	 Szkółka w Karsku poleca drzewa owcowe w 
pojemnikach 3-4 letnie owocujące już od 20 zł/
szt. oraz tuje szmaragd wys. 70-80cm. po 10 zł 
za sztukę. Tel. 606 106 142

•	 Sprzedam atlas do ćwiczeń DWS 4, mało używa-
ny, cena do uzgodnienia, tel. 605 522 340

•	 Sprzedam stół + 6 krzeseł łóżko z materacem, 
schody okrągłe. 606 276 773 

•	 SPrzeDAm SPrzĘT OgÓLnOBUDOWLA-
nY mAłO UŻYWAnY I nIeUŻYWAnY DO rO-
BÓT WYKOŃCzenIOWYCH. 792 77 06 30 PO 
17STeJ

•	  Oddam łożeczko z materacykiem, 781 142 773 

•	 Owczarek niemiecki 1 rok, duży, czujny z rodo-
wodem oraz szczęnięta. 519 307 288

•	 Oddam malutkiego kundelka. 693 250 093

•	 Sprzedam pręt zbrojeniowy fi 10, 12 m długi. 603 
598 134 

•	 Sprzedam łóżko młodzieżowe z szufladami, pół-
kami, z materacem - kolor szaro biały wymiary: 
dł. 223 cm*95 cm*110 cm, biurko do kompletu, 
tel. 605 522 340

•	 Sprzedam odkurzacz piorący ZELMER WODNIK 
QUATTRO 616.6, elementy piorące nieużywane 
nowe, cena do uzgodnienia, tel. 605 522 340

•	 Sprzedam wykładzinę - dywan, brązowy, wymiar 
3,5*2,15 m, cena do uzgodnienia,

•	 tel. 605 522 340

•	 Sprzedam materac kokosowy na łóżko ze stela-
żu,  na wymiar 180*200*24cm, używany, tel. 605 
522 340

•	 Sprzedam sofę skórzaną ciemny brąz (nieusz-
kodzoną), drewno lite, stan bdb, rozkładaną, tel. 
605 522 340

•	 Sprzedam atlas do ćwiczeń, DWS, mało używany, 
czterostanowiskowy,  tel. 605 522 340

•	 Oddam umywalkę z baterią. 517 064 505

•	 Owczarek niemiecki 1 rok, czujny z rodowodem, 
oraz szczenięta owczarki. 519 307 288 

•	 Przyjmę lodówke. 697 886 041 

•	 Sprzedam albę do komuni dla dziewczynki rozm. 
128, pelerynka, rękawiczki, wianek, cena do 
uzgodnienia. 782 434 928 

•	 Ogrodzenie ogrodowe, metalowe ramka z ka-
townika w srodku zbrojene /wzor/ prentowe wy-
miar 2,0m x 1,0 m+ slupek razem szt 16 oraz furt-
ka 90 x 90cm z zamkiem ogrodzenie cena za 1 
kpl. 50 zl z powodu modernizacji ogrodzenia 
sprzedam - okazja ! stan dobry tel. 691 686 772

•	 Piece gazowe c.o.vaillant z niemiec dwufunk-
cyjne wiszace po przegladzie serwisowym do 
mieszkania,domu cena od 1.200zl. sprzedam 
tel 691 686 772

•	 Podgrzewacze wody 130-160-190 litrowe sto-
jące na gaz fitmy villant mało używane z gwa-
rancją cena od 1000 zł. Tel. 691 686 772 

•	 Sprzedam dwa tapczany, fotele mniejsze i 
większe, w bardzo dobrym stanie. Tanio. 91 
39 20 113
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InFOrmATOr LOKALnY - nOWOgArD
Telefony alarmowe
Policja  - 997, 112
Komisariat Policji Nowogard - 91 57 92 316
Straż pożarna  - 998
Posterunek PSP Nowogard - 91 39 20 118
Pogotowie ratunkowe - 999
Stacja Pogotowia Ratunkowego 
w Nowogardzie - 91 43 26 103
Pogotowie gazowe  - 992
Pogotowie energetyczne - 991
Pogotowie wodn.-kanal. (PUWiS) 
 - 91 39 20 711; 994

Dyżur nocny
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna   
 - 91 39 78 430; 
 609 361 999; 
 665 283 928

Przychodnie - poradnie
Szpital - centrala - 91 39 21 356
Praxis - SZOZ - 91 39 20 787
Praxis - Centrum 
okulistyczno-optyczne - 91 39 27 272
POZ Przychodnia przyszpitalna  
 - 91 39 21 800; 
 91 39 21 806
Medyk - 91 39 22 921
PRAXIS 2 - M. Drobińska - 91 39 25 943
NZOZ “Sanus” - 91 39 26 960
NZOZ “Pro-med” - 91 39 26 740
NZOZ “Leks” - 91 39 25 525
NZOZ “Baby-med”  - 91 39 26 013
Mardent - gabinety lekarskie  
 - 91 39 22 633
Revital - Ośrodek Rehabilitacji 
i Odnowy Biologicznej - 91 39 21 467; 
 609 456 577
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne 
 - 91 39 20 926
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
dzieci, młodzieży i ich rodzin 
 - 91 39 20 743
Warsztaty terapii zajęciowej - 91 39 25 282
Zakład domowej opieki długoterminowej - 
91 39 26 531; 
 509 142 650
Stomatologia
Praxis - Centrum stomatologiczne  
 - 91 39 26 999
Pracownia protetyki stomatologicznej - 
Danuta Drapikowska 91 39 26 870
Protetyka stomatologiczna 
- Elżbieta Wysocka 
i Kazimierz Trojanowski - 91 39 26 107
“Nowo-dental” B. Szulejko  
 - 91 39 21 467
“Dental - med”  - 91 39 22 098; 
 504 069 800
Lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz  
 - 91 39 25 003; 
 603 705 630
Lek. Stom. Andrzej Rynkiewicz
pogotowie stomatologiczne - 607 771 777
lek. Stom. D. Wałęga - Bąk - 604 441 609
lek. stom. A Mogilnicka - 506 606 955
lek. stom. E. Rosa - 532 512 703
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 39 26 639
lek. stom. M. Andrzejewska - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 601 736 804

Urzędy
Urząd Miejski  
 - 91 39 26 200
Biuro Obsługi Interesanta w UM  
 - 91 39 26 214
Biuro Rady w UM - 91 39 26 210

Urząd Stanu Cywilnego - 91 39 26 230
Wydział Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środow. 
 - 91 39 26 243
Wydział spraw społecznych i obywatelskich
Meldunki - 91 39 26 213
Dowody osobiste - 91 39 26 215
Zarządzanie kryzysowe - 91 39 26 234
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
Geodezji i Rolnictwa - 91 39 26 226
Wydział Rozwoju Lokalnego, 
Funduszu, Kultury i Sportu - 91 39 26 293
Wydział Inwestycji i Remontów  
 - 91 39 26 241
Biuro Podatków i Opłat - 91 39 26 217
Referat Edukacji - 91 39 25 464
Zarząd Budynków Komunalnych  
 - 91 39 26 267
Powiatowy Urząd Pracy f/Nowogard 
 - 91 39 21 376;  
 91 39 21 813
Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii - 91 39 21 118
w nagłych wypadkach - 609 740 647

Wydział Komunikacji
Rejestracja pojazdów - 91 57 92 702
Prawo jazdy - 91 57 92 703
Fax - 91 39 21 852

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik - Dorota Maślana - 91 39 26 248
Świadczenia rodzinne
- A. Lalik  - 91 39 26 268
Dział usług opiekuńczych 
- B. Ziółkowska - 91 39 20 200

Poczta
ul. 3 Maja - 91 39 21 300; 
 91 39 21 183
ul. Warszawska - 91 39 20 834

nadleśnictwo nowogard - 91 39 20 640
zakład karny nowogard - 91 43 26 600

gabinety weterynaryjne
Danuta Czerwińska
ul. J. Wybickiego 2 - 91 39 23 786
Animal-Vet
ul. Zielona - 666 135 133
Janusz Soroka
ul. L. Okulickiego 6  - 570 656 616
Zdzisław Truszyński
ul. T. Kościuszki 21 - 91 39 21 801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 38 - 91 39 20 814
Szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1 - 91 39 26 270
Szkoła Podstawowa nr 2 - 91 39 26 274
Szkoła Podstawowa nr 3 - 91 39 26 291
Szkoła Podstawowa nr 4 - 91 39 23 028
SP w Długołęce - 91 39 10 492
SP w Orzechowie - 91 39 10 994
SP w Strzelewie - 91 39 10 224
SP w Żabowie - 91 39 10 694
SP w Błotnie - 91 39 10 190
SP w Wierzbięcinie - 91 29 10 795
I Liceum Ogólnokształcące - 91 39 20 213
Liceum Ogólnokształcące nr II - 91 39 25 107
ZSP im. Stanisława Staszica - 91 39 21 162
Prywatne Publiczne Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych; 
Niepubliczna Szkoła Policealna  
 - 91 39 26 691
Prywatne Liceum Ogólnokształcące
 Zaoczne Centrum Edukacji Zdroje  
 - 91 39 25 494

Prywatne Policealne Studium Zawodowe  
 - 91 39 22 181
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  
 - 91 39 20 108

Przedszkola i żłobki
Przedszkole nr 1
ul. Żeromskiego - 91 39 26 286
Przedszkole nr 3
ul. J. Poniatowskiego - 91 39 26 288
Przedszkole nr 4
ul. T. Kościuszki - 91 39 26 287
Zielone Przedszkole
ul. Zielona - 91 39 26 691; 
 505 388 292
Artystyczne Przedszkole 
Kraina Fantazjiul. Gen. J. Bema - 660 797 838
“Promyczek” Specjalistyczny 
punkt przedszkolny, 
ul. Boh. Warszawy - 609 931 469
Niepubliczny Żłobek "Maluszkowo”
ul. ks. Racibora - 534 015 943
Niepubliczny “Malinowy Żłobek”
ul. Boh. Warszawy - 604 873 917

Kultura
Miejska Biblioteka Publiczna  
Dyrektor - 91 39 26 260
Czyt. dla dorosłych - 91 39 26 261
Nowogardzki Dom Kultury  
Sekretariat - 91 39 26 283
Biuro kina/ dział imprez i promocji 
 - 91 39 25 779
Kasa - 91 39 26 262

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP - 91 39 26 370; 
 506 081 328
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego   
 - 91 39 21 004
Parafia pw. MB Fatimskiej  
 - 91 39 21 592

Usługi pogrzebowe 
J. Furmańczyk, Zakład Pogrzebowy  
 - 91 39 21 767
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  
 - 692 354 065
MEMORIS Grzegorz Śmigiel - 693 230 190

Apteki
Centrum Zdrowia
ul. 700-lecia - 91 57 62 139
Majowa
ul. 3 Maja - 91 30 70 708
Cefarm
ul. Plac Wolności - 91 39 20 203
Cardia
ul. 700 - lecia - 91 39 21 330
Niebieska
ul. 15 Lutego - 91 43 26 177
Asa
ul. Warszawska - 91 39 20 494
Niebieska 2
ul. Kościuszki - 91 57 90 830
Nowa Farmacja
ul. Bohaterów Warszawy - 91 57 30 437

Taksówki - 91 39 20 260

Pomoc drogowa
Grzegorz Irzymski - 91 39 22 402; 
 601 893 944
Andrzej Słomski - 665 770 442
Krzysztof Pietrzak - 601 938 293
R&J MIX - 608 731 620

Urząd gminy
Wójt - 91 39 10 390
Kierownik USC, St. ds. obywatelskich
 i ewidencji ludności  - 508 499 549
St. ds. podatków i opłat  - 508 499 661
St. ds. zarządzania kryzysowego, obrony cy-
wilnej i ochrony środowiska  - 508 499 580
Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami  
 - 508 499 247
St. ds. obsługi organów Gminy, działalności 

gospodarczej, kultury i zdrowia  - 508 499 567
St. ds. funduszy zewnętrznych, promocji, 
turystyki i sportu  - 508 499 620
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik Anna Kaliczyńska - 508 499 534
Pracownicy socjalni - 508 499 561
 508 499 483
Asystent rodziny Patrycja Bielej - 508 499 621
gminna Biblioteka Publiczna
Kierownik Krzysztof Górecki - 91 39 10 305

Szkoła Podstawowa im. B. Malinowskiego
Dyrektor Tatiana Olbert - 91 39 10 389
Sekretariat - 91 39 10 380
Przychodnie
NZOZ “Proximus” - 91 39 10 310
Punkt apteczny - 91 39 11 611
Poczta - 91 39 10 323
Parafia pw. NP NMP w Osinie - 91 39 10 386

InFOrmATOr LOKALnY - OSInA
regULArnA LInIA mI KrO BU SO WA SerOCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40

Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)

nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D

Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 

7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

PrzeWÓz OSÓB - rO mAn BIŃCzYK - Linia regularna 
 TeL. 607 310 591 

nowogard-goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-goleniów-nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
nowogard-Dobra now.-łobez 7.40
łobez-Dobra now.-nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

SZCZECIN- ND
6:35(D), 7:30(E), 8:30(D,7), 9:00(7,R), 9:25(E), 10:05(D,7), 10:35(E,7), 11:40(E), 12:10(D), 12:25(E,7), 13:20(7),
13:35(D), 13:50(E,7,R), 14:35(D), 14:50(E,7), 15:15(D,7), 15:55(D), 16:15(6,7), 16:35(D), 17:40(D,7), 18:05(E,7,R),
19:15(D), 19:40(E,7), 20:15(E,7)
ND- RESKO
6:30(S), 7:50(S), 10:10(7), 12:30(S), 14:30(S), 15:10(E), 19:15(E)
RESKO- ND
6:45(7,SZ), 7:10(S), 7:15(E,SZ), 8:30(S), 11:35(7,SZ), 13:00(S), 15:05(S), 15:40(E,7,SZ)
GOLCZEWO- ND
7:10(S), 13:30(S), 14:45(S)
ND- GOLCZEWO
7:50(S), 14:15(S), 15:30(S)
ND- STARGARD
6:50(D), 10:15(D), 13:40(D)
STARGARD- ND
9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
ND- DOBRA- ŁOBEZ- PŁOTY- GRYFICE
6:00(D)
ND- SŁAJSINO- RADOWO- ŁOBEZ
6:35(D)
ŁOBEZ- DOBRA- ND
15:00(D)
ŁOBEZ- SŁAJSINO- ND

15:35(D)nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55

A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

rOzKłAD JAzDY BU SÓW

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15
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• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

r e K L A m A
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

żyto, pszenżyto, jęczmień, 
owies, rzepak, łubin, gryka, groch, 

len, kukurydzę oraz słonecznik.

Sami odbieramy, szybka płatność, 
konkurencyjne ceny.

Wapno nawozowe granulowane
w najlepszej cenie na rynku. 

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B

e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl

Skup zbóż: 
91 43 57 720, 602 21 21 25

Transport: 662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

reKLAmA

Wykonujemy tanio
Banery  
Laminowanie   
Wycinane naklejki 
Wydruki kolorowe

Kompleksowe usługi:  
      Introligatorskie 
          Poligra�czne  
Nowogard  •  ul. Boh. Warszawy 7A

 tel. 91 392 21 65,  91 577 2007

Ostatnie egzemplarze I wydania! 

"VII wieków 
nowogardu" 
Przekrojowa historia miasta
autorstwa Jana Kopycińskiego 
 Do nabycia w Redakcji 

Dziennika Nowogardzkiego - cena 50 zł

Koncerty wokalnej 
muzyki klasycznej
W ramach Letnich Warsztatów Wokalno–Aktorskich, or-
ganizowanych już po raz drugi przez Katedrę Wokalistyki 
Akademii Sztuki w Szczecinie odbędą się dwa koncerty w 
naszych kościołach.

Wystąpią młodzi wokaliści, 
uczestnicy LAWA, którzy za-
prezentują publiczności swoje 
umiejętności wokalne i program 
przygotowany podczas warszta-
tów. Będzie można usłyszeć arie 
i pieśni różnych kompozytorów 
m.in.: Fryderyka Chopina, Sta-
nisława Moniuszki i Wolfganga 
Amadeusza Mozarta. W koncer-
cie wystąpią także profesorowie 
prowadzący warsztaty, a mia-
nowicie Ewa Filipowicz-Kosiń-
ska, Barbara Żarnowiecka, Jacek 
Ścibor oraz gość specjalny Mar-
cin Bronikowski, światowej sła-
wy polski baryton, który wystę-
pował m.in.: w Covent Garden 
w Londynie, w Teatro alla Scala 
w Mediolanie, Bayerische Staat-
soper w Monachium, Deutsche 

Oper w Berlinie. Uczestnikom i 
solistom towarzyszyć będą pia-
niści: Rafał Kowalczyk oraz Mi-
chał Landowski.

28 czerwca 2018 | czwartek | 
godz. 18.30 | kościół parafialny 
pw. WNMP w Nowogardzie

29 czerwca 2018 | piątek | 
godz. 18.00 | kościele filial-
nym pw. św. Apostołów Piotra i 
Pawła w Olchowie koło Nowo-
gardu

Na koncert wstęp wolny. 
Zapraszamy!

Holsebro Dania Requiem Mozart

Wakacyjny Turniej Piłki nożnej

Wystąpiło 89 dzieci
W niedzielę (24 czerwca), na stadionie Pomorzanina Nowogard o godzinie 10:00, rozpoczął 
się Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej dla piłkarzy z rocznika 2010. W imprezie zagrało w su-
mie 89 adeptów piłki nożnej z 8 drużyn. Za sprawą sponsorów na najmłodszych oraz ich ro-
dziców czekało mnóstwo atrakcji. 

Na stadionie Pomorzanina w 
niedzielę o godzinie 10:00, roz-
począł się Wakacyjny Turniej Pił-
ki Nożnej dla roczników 2010. Za-
grało 8 drużyn, które rywalizowa-
ły na dwóch boiskach, w 15 mi-
nutowych meczach. Pomorzanin 
Nowogard wystawił swoje dwa 
zespoły, dwie drużyny wystawiła 
także Pogoń Szczecin. Ponadto w 
turnieju zagrały drużyny: Ina Go-
leniów, Football Academy Gryfi-
ce, Akademia Młodego Piłkarza 
Nowogard, Mariogol Goleniów. 
W sumie wystąpiło 89 młodych 
piłkarzy. Organizatorem był klub 
Pomorzanin Nowogard, za prze-
prowadzenie zawodów odpowia-

dał Paweł Błaszczyk, który przy-
znaje, że tego dnia najważniejsza 
była dobra zabawa. – Umówili-
śmy się  z trenerami, że będzie to 
wakacyjny turniej piłki nożnej, w 
którym najważniejsza będzie do-
bra zabawa. Dlatego nie prowadzi-
liśmy klasyfikacji oraz wyników – 
mówi Paweł Błaszczyk. Na uczest-
ników turnieju czekało mnóstwo 
atrakcji. Na dzieci czekały dwa 
dmuchane zamki, z których mógł 
korzystać każdy, również te dzie-
ci, które nie grały w turnieju. Ro-
dzice upiekli ciasta, na wszystkich 
czekała kawa, herbata, owoce, a 
także ciepłe pączki przygotowane 
dla dzieci. Nie zabrakło kiełbaski z 

grilla. - Turniej wyszedł naprawdę 
świetnie. Rodzice dziękowali nam 
za to, że mogli przyjechać do No-
wogardu na taką fajną piłkarską 
imprezę dla najmłodszych – opo-
wiada Paweł Błaszczyk. Jak przy-
znaje trener juniorów to wszystko 
nie byłoby możliwe, gdyby nie po-
moc sponsorów, którymi byli: Se-
bastian Furmańczyk, Robert Du-
dziec, Netto oraz Piekarnia Karsk. 
Podziękowania należą się rów-
nież Sebastianowi Wątłemu oraz 
Krzysztofowi Szajłykowi za po-
moc przy organizacji turnieju. 

KR

W sumie w turnieju zagrało 89 dzieci z 8 drużyn



POLSKI 
WYDAWCA
Dom Judy sp. z o.o.

Dominikana, Kuba, Chiny, Indie
Wyspy Kanaryjskie, Cypr, Włochy, 

Grecja, Maroko, Bułgaria, Chorwacja 

Fatima 
23.06 - 8.07.2018

SINBAD - codziennie z Nowogardu
Bilety na przejazdy zagraniczne

Sukces inicjatywy Partnerstwa i Rozwoju

Reklama Reklama

Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:
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29 czerwca 2018 r. 
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nakład 3000 
Rok XXV ISSN 1897-2640 

Cena 2,00 zł 
(w tym 5% VAT)

Firma z branży rolnej  Sprzedaż 
nawozów

Kontakt: 600 374 274

1. ASL- 80 kg N i 90 kg S 
    (zamiennik RSM)
- cena 110 zł za tonę w Redle
- cena 130 zł za tonę z dowozem 
   do 30 km od Redła
- 1,38 zł za 1 kg azotu - najtańszy azot 
  na rynku !! (1 kg azotu z dowozem 1,63 zł)
2. AHSL-180 kg N i 60 kg S 
  (zamiennik RSM)
- cena 415 zł za tonę w Redle
- cena 435 zł za tonę z dowozem 
  do 30 km od Redła
3. Humus (zamiennik obornika):
- cena 45 zł z dostawą
- około 9 kg N, 7 kg P, 4 kg K
- ph-9 * Wszystkie podane ceny są cenami netto

4. Humus słomiany 
  (zamiennik obornika):
- cena 33 zł za tonę z dostawą
- około 6 kg N, 3 kg P, 7 kg K
- ph-9
5. Obornik bydlęcy:
-cena 45 zł z dostawą
6. NPK Garrest 
    (zamiennik gnojowicy):
- cena 30 zł z usługą rozlewania 
  do 10 km od Redła (możliwość 
   rozlewania w dalszych 
   lokalizacjach)
- około 6 kg N, 3 kg P, 3 Kg K

m
a

G
a
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tel. 91 392 14 67
kom. 695 264 677

Nowogard, ul. 3 Maja 46 • www.nowodental.pl

Uśmiechajcie się pięknie

Skaner cyfrowy 
wewnątrzustny

Protetyka bez mas wyciskowych

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

s. 3

Od 3 lipca 
gabinet kosmetyczny 

Galeria Piękna 
Lidia Duda 

przeniesiony 
na ul. Boh. Warszawy 

102B/2 k.Biedronki  
(nad Drutexem), 

elastyczny grafik pracy, 
tel. 534 991 778 

Gabinet podejmie współpracę 
ze stylistką paznokci

Plantacja borówki 
w Siwkowicach 

k/Łosośnicy (gm. Resko) 

zatrudni 
zbieraczy

zapisy od 19.06.2018 r. 

Tel. 789 190 168

s. 2

Uwaga zmiany 
funkcjonowania 
KANCELARII 

RADOSŁAW GÓRSKI 
Dyżury w Nowogardzie 

odbywają się w kancelarii 
przy ul. 700 lecia 24/5 

w każdy wtorek i czwartek 
od 17.00 do 20.00, 

a w innych godzinach i terminach 
po telefonicznym uzgodnieniu. 

nowy nr tel. do biura w Nowogardzie: 
+48 91 578 49 01; +48 600 071 236

s. 5

Reklama

Prokuratura wyjaśnia okoliczności śmierci mieszkańca karska 

Zbadają wątek 
lewego alkoholu

Na Bema stawiają 
kolejny maszt

Najlepsi 
Uczniowie 

(część  I)

Ulica Czarnieckiego

Zrobili sobie 
nielegalny 
parking
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W skrócie

Śmigiel Ryszard

ŚR

KOMPLEKSOWE  USŁUGI
& ŚMIGIEL

Zakład Kamieniarski
- Nagrobki - Grobowce - Parapety - Schody

Kwiaciarnia
- Znicze - Kwiaty - Wiązanki - Wieńce

Tel. 601 595 069, 91 392 18 14
     e-mail: puhp.smigiel@wp.pl
   www.kamieniarstwo-smigiel.pl

Korzystając z naszych usług pogrzebowych zyskasz
-10%  RABATU  NA  USŁUGI  KAMIENIARSKIE

UL. CMENTARNA 3,  72-200 NOWOGARD

       Usługi Pogrzebowe 
        Grzegorz Śmigiel
- Trumny - Urny - Ekshumacje - Przewozy
         Obudowy - Krzyże - Tabliczki

Kontakt całodobowy: 693 230 190
      e-mail: memoris.zp@o2.pl
            www.memoris.eu

Reklama

Droga na Sieciechowo i da-
lej Długołękę to trakt często 
wykorzystywany przez ro-
werzystów. Brak tu nie tyl-
ko ścieżki rowerowej, ale na-
wet pobocza (nie ma go na-
wet jeszcze w obrębie miej-
skiego terenu zabudowane-
go) stanowi tutaj realne nie-
bezpieczeństwo potrącenia 
poruszających się po jezdni 
cyklistów. Droga ta jest tutaj 
bardzo wąska i nie ma w ra-
zie niebezpieczeństwa, gdzie 
uciec. Jak jest wąsko i niebez-
piecznie widać to na scence 
uchwyconej zdjęciem, gdy 
rowerzystę wymijają pojazdy.

Lądowisko na Bema. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe opublikowało 
krajowy wykaz gminnych miejsc wyznaczonych, jako miejsca, na których 
będą lądować śmigłowce z ratownikami w razie zaistnienia takiej potrze-
by. Oczywiście nie zmienia to faktu, że śmigłowce te będą lądować, jak 
dotychczas także w przygodnym terenie najbliżej, jak się da miejsc, gdzie 
znajdują się poszkodowani wymagający pilnego transportu do szpitala. 
Nowogardzkie gminne miejsce wyznaczono na boisku na Bema. Najbliż-
sze inne lądowiska gminne, które znalazły się w wykazie, wyznaczono w 
Kościuszkach na boisku oraz w Dębicach, także na boisku. 

Trwa budowa Obwodu Utrzymania Drogi S-6. Obwód ten zlokalizo-
wany jest w obrębie terenu ograniczonym zjazdem z ekspresówki i dro-
gi oraz wiaduktem na Wojcieszyn. Powstaje tu m.in. budynek biurowo-
-socjalny, budynek garażowo-warsztatowy z myjnią, magazyn soli i mała 
stacja pogodowa.  Jest to pierwszy Obwód Utrzymania Drogi na S6, li-
cząc od Goleniowa. Kolejny powstanie w okolicach Kołobrzegu.  

Ulica Czarnieckiego

Zrobili sobie  
nielegalny parking
We wtorek, do naszej redakcji zwróciła się jedna z mieszkanek bloków ulicy Czarnieckie-
go w Nowogardzie. Jak wskazywała, przy bloku Czarnieckiego 1 należącym do Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Gardno” doszło do tego, że na terenie boiska piłkarskiego, tuż obok placu 
zabaw, kierowcy robią sobie „dziki” parking.

- Ja rozumiem, że jest potrzeba 
coraz większej ilość parkingów 
w mieście, ale to jest już przesa-
da. Od jakiegoś czasu kierowcy 
zostawiają swoje samochody na 
terenie wykorzystywanym przez 
dzieci na boisko piłkarskie. Nie 
dość, że dzieci nie mają już, gdzie 
grać w piłkę (zaczynają się prze-
cież wakacje), to kierujący pojaz-
dami chcący dostać się na par-
king, muszą przejechać się ka-
wałek chodnikiem wzdłuż blo-
ku na Czarnieckiego 1. Z tego, 
co mi wiadomo, to chodnik służy 
pieszym, a nie samochodom. In-
frastruktura na tym odcinku po 
prostu nie pozwala na to, aby w 
tym miejscu mogły poruszać się 
samochody. Sama kilkukrotnie 
byłam świadkiem, że dochodziło 

do groźnych zdarzeń. Nie mówię 
tylko o dzieciach, ale także o oso-
bach starszych, które mają pro-
blem z poruszaniem się. Jeden 
z kierowców prawie najechał na 
nogi jednej ze starszych miesz-

kanek. Jak dotąd nie było żad-
nej interwencji ze strony władz 
spółdzielni. Tak dalej nie powin-
no być i ta kwestia powinna być, 
jak najprędzej rozwiązana. Noto-
ryczne zgłaszanie sprawy na po-
licję nic w tym przypadku nie da, 
gdyż tę sprawę trzeba będzie na-
prawić systemowo. Naturalnym 
rozwiązaniem byłoby ustawie-
nie słupków, aby auta nie miały 
możliwości wjechać na teren bo-
iska. Takie rozwiązanie mogłyby 
wprowadzić władze spółdzielni, 
lecz jak widać wolą temat prze-
milczeć.  - Opowiada mieszkan-
ka, chcąca zachować anonimo-
wość.

Przemek Saja

Granty dla sołectw  

Orzesze i Osowo z gminy Nowogard, 
a także Osina i Węgorzyce   
Sołectwa Orzesze i Osowo z gminy Nowogard, a także Osina i Węgorzyce, otrzymały po 10 
tys. dofinansowania lokalnych projektów w ramach konkursu Granty Sołeckie.   

Wnioski w konkursie na Gran-
ty Sołeckie składają sołectwa na 
realizacje różnorakich przed-
sięwzięć służących wspólnocie 
wiejskiej.  W tym roku złożono 
559 wniosków, z czego dofinan-
sowanie otrzymało 180 projek-
tów.  Z naszego terenu dofinan-
sowania w kwocie, 10 tys. zło-
tych otrzymały wnioski sołectw 
Orzesze i Osowo (na siłownie 
plenerowe) oraz Osina (obiekt 
altany ogólnodostępnej) i Węgo-
rzyce ( wyposażenie świetlicy).

sm
Wizualizacja remontowanej przez gminę Osina świetlicy w Węgorzycach. Pienią-
dze z grantu sołeckiego pójdą na wyposażenie

Boisko wewnątrz osiedla nie wygląda najlepiej

W obrębie osiedla znajduje się też atrakcja przyrodnicza Nowogardu 1000-letnie cisy
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W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

Reklama Reklama

Reklama

11 kg, 33 kg 
z propan butanem, 

propanem 
a także do zasilania 
wózków widłowych.

Zapraszamy 
do stałej współpracy 

tel. 606 930 398
 www.gazak.pl 

Wymiana butli

WYNaJmĘ  
HalĘ 

+ ZAPLECZE 155m2 
Tel. 600 954 709 

letnia promocja
Ciekawe gratisy!

Reklama

Sprzedam  
pawie

tel. 785 150 401

WYNaJem 
kONTeNeRÓW, 
wywóz odpadów. 

TEL. 667 146 793 

Zatrudnię asystentkę 
stomatologiczną 

do gabinetu 
w Nowogardzie. 

Tel. 509 118 069 

Zgubiono okulary korekcyjne 
w czarnej oprawie w okolicach 15 lutego, 

Poniatowskiego. Dla znalazcy nagroda. 

Tel. 500 111 875 

Prokuratura wyjaśnia okoliczności śmierci mieszkańca karska 

Zbadają wątek lewego alkoholu 
Prokuratura zdecydowała się wszcząć śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci 26-letniego mieszkańca Karska. Początkowo nie widzia-
no podstaw do prowadzenia czynności procesowych, twierdząc, że mężczyzna zmarł z „przyczyn naturalnych”. Teraz mówi się nawet o możliwości wyko-
nania ekshumacji ciała zmarłego w celu przeprowadzenia sekcji zwłok. Śledczy zbadają również wątek nielegalnego alkoholu, którym mężczyzna, mógł 
być częstowany przed śmiercią. 

Przypomnijmy, że mężczy-
zna zmarł nagle, w dniu 2 maja 
br.. Tego dnia, co przyznała pu-
blicznie później jego rodzina, 
pomagał sołtysowi Karska zwo-
zić drzewo z lasu. Co działo się 
dalej? Nieoficjalnie, mężczy-
zna po zakończeniu pracy, zo-
stał odwieziony pod dom.  Na-
stępnie miał dwukrotnie udać 
się do wiejskiego sklepu (wła-
ściciel sklepu zaprzecza tej in-
formacji), kiedy wrócił usiadł na 
kamieniu, po chwili osuwając się 
na ziemię. Wtedy jeden z człon-
ków rodziny zaprowadził go do 
domu i „posadził na krześle”. Po 
jakimś czasie 26-latka znalezio-
no leżącego już na podłodze, nie 
dającego oznak życia. Na miej-
sce wezwano karetkę pogoto-
wia. Na pomoc było już jednak 
za późno- mężczyzna już nie żył. 
Tak nagła śmierć młodego czło-
wieka początkowo nie zaniepo-
koiła ani policji, ani prokuratu-
ry. Nie zlecono chociażby sek-
cji zwłok mężczyzny. -  Zgon na-
stąpił z przyczyn naturalnych, nie 
stwierdzono działania osób trze-
cich, wobec powyższego zarów-
no prokuratura, jak i policja nie 

prowadzą w tej sprawie czynno-
ści procesowych – informowała 
wówczas rzecznik policji st. asp. 
Julita Filipczuk, pytana o zda-
rzenie w Karsku. 

Dziś sytuacja jest już cał-
kiem inna. Okazuje się, że Pro-
kuratura Rejonowa w Gole-
niowie zdecydowała się jednak 
wszcząć śledztwo, które ma dać 
odpowiedź - co było bezpośred-
nią przyczyną śmierci młodego 
mężczyzny? 

- Prokuratura Rejonowa w Go-
leniowie nadzoruje postępowanie 
w związku ze śmiercią 26-letnie-
go Krzysztofa Z., z Karska, w kie-
runku nieumyślnego spowodowa-
nia śmierci tj. o przestępstwo z 
art. 155 Kodeksu Karnego. Postę-
powanie jest prowadzone w spra-
wie, a nie przeciwko komuś, stąd 
też jak na razie nikt nie ma po-
stawionych zarzutów- informu-
je Joanna Biranowska-Sochal-
ska, rzecznik prokuratury Okrę-

gowej w Szczecinie i nie wyklu-
cza, że konieczne będzie wyko-
nanie ekshumacji ciała zmarłego 
w celu wykonania sekcji zwłok. 
Chodzi o weryfikację informa-
cji, które pojawiły się zaraz po 
śmierci młodego mężczyzny, a 
z których wynikało, że mógł on 
wcześniej spożywać alkohol nie-
wiadomego pochodzenia. 

- W dalszej kolejności wery-
fikacji w ramach prowadzone-
go postępowania, podlega kwe-
stia alkoholu, jaki miał spoży-
wać mężczyzna przed śmiercią i 
źródła pochodzenia tego alkoho-
lu- potwierdza J. Biranowska – 
Sochalska i dodaje: - przedmio-
tem postępowania jest zbadanie 
ewentualnego szkodliwego wpły-
wu tego alkoholu na życie męż-
czyzny. Początkowo okoliczności 
nie wskazywały na przestępcze 
spowodowanie śmierci tego męż-
czyzny, więc prokuratur tej sek-

cji nie przeprowadzał. Zazna-
czam, że jeżeli w dalszym postę-
powaniu okazałoby się, że taka 
czynność winna być przeprowa-
dzona, to oczywiście prokurator 
dysponuje takimi możliwościami 
i może zdecydować o ekshumacji 
ciała zmarłego w celu przeprowa-
dzenia badań sekcyjnych - koń-
czy wypowiedź rzecznik proku-
ratury. 

Prokuratura nie informuje, ile 
czasu zajmie jej badanie wszyst-
kich dowodów i poszlak w tej 
sprawie, ani też, na kiedy pla-
nowane jest zakończenie śledz-
twa prowadzonego w sprawie 
tajemniczej śmierci 26-letniego 
mieszkańca Karska. Istotne jest 
jednak, że w ogóle zdecydowa-
no się sprawę wyjaśnić, wszak 
nie jest często spotykane, że tak 
młody człowiek umiera „z przy-
czyn naturalnych”. 

Red.

Ciało młodego mężczyzny znaleziono w jednym z domów położonych w centrum 
wsi.

Karsk na codzień spokojna wieś, już za obwodnicą. Wsi patronuje św. Barbara z 
miejscowego kościoła filialnego
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może by tak na wieś  
na wychowanie  

A w Kościuszkach 
wiedzą, co to 
Niepodległa
Jadąc przez położoną w prostej linii zaledwie około 4 km 
od Nowogardu - ale już na terenie gminy Osina - wieś 
Kościuszki, trudno nie zauważyć szczególnego i niespo-
tykanego, gdzie indziej wystroju miejscowości.  

Na budynkach prawie każ-
dego gospodarstwa wiszą fla-
gi. W niektórych uchwytach 
obok biało- czerwonej moż-
na też spotkać flagi kościel-
ne biało –niebieskie, czy pa-
pieskie biało żółte. Flagi wi-
szą od 3 maja tego roku i będą 
wisieć do 11 listopada - infor-
muje radny Osiny, mieszka-
niec Kościuszek, Rafał Wró-
bel – wszystko z okazji roku 
100- lecia odzyskania Nie-
podległości. To właśnie z ini-
cjatywy radnego, 2 lata temu 
na obiektach gospodarstw w 
Kościuszkach zamontowano 
uchwyty na flagi. -Sam spawa-
łem te uchwyty z materiałów 
złomowych - mówi R. Wró-
bel – mieszkańcy chętnie pod-
chwycili ten pomysł, aby za-
opatrzyć się we flagi i wie-
szać je w święta państwowe, 
czy kościelne.  Ponieważ kupi-
liśmy flagi „hurtowo” to udało 
się uzyskać bardzo dużą zniż-
kę, dodatkowo pomógł tutaj 
także proboszcz – kończy rad-

ny. W tym roku 100- lecia Nie-
podległej flagi wisieć będą w 
Kościuszkach kilka miesięcy. 
Gratulujemy pomysłu i wspól-
nego działania.  Efekt jest na-
prawdę budujący. Tymczasem 
w Nowogardzie, jak zwykle … 
już o tym pisaliśmy w DN, tak: 
-Gdyby ograniczyć ogląd rze-
czywistości tylko do obserwo-
wania obszaru naszej gminy 
i jej stołecznego miasta, i gdy-
by śledzić przy tym tylko wszel-
kie poczynania lokalnej władzy 
publicznej to niemożliwe było-
by zorientowanie się, że od kil-
ku miesięcy trwa w cywilizowa-
nej Polsce rok jubileuszu stule-
cia odzyskania Niepodległości. 
Żadnym bowiem najmniej-
szym gestem, żadnym przypo-
mnieniem, a tym bardziej żad-
nymi działaniami, i to nawet 
niewielkimi w treści i formie, 
miejscowy magistrat kierowany 
przez burmistrza nie daje zna-
ku, że obchodzi w jakikolwiek 
sposób 100- lecie Niepodległej. 

sm 

Kościuszki flagami wiszą...

Sukces nowogardzkiej inicjatywy 

Sejmik przyjął wniosek 
Partnerstwa i Rozwoju 
Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego przyjął wczoraj wniosek nowogardzkiego 
Stowarzyszenia Partnerstwo i Rozwój i wprowadził do statutu województwa prawo obywa-
telskiej inicjatywy uchwałodawczej. 

Prawo obywatelskiej inicjaty-
wy uchwałodawczej polega na 
umożliwieniu określonej licz-
bowo grupie wyborców wno-
szenia bezpośrednio projektów 
uchwał, które wówczas organ 
uchwałodawczy czyli właści-

wa Rada ma obowiązek głoso-
wać. Takie uprawnienia posia-
dają obywatele w zakresie wno-
szenia projektów ustaw sejmo-
wych (100 tys. podpisów) oraz 
zapisane są one w statutach wie-
lu gmin (na ogół kilkaset podpi-
sów – w gminie Nowogard 250). 
Nie było natomiast takich zapi-
sów w statutach Rad Semików. 
W 2015 roku szef nowogardz-
kiego Stowarzyszenia Partner-
stwo i Rozwój Paweł Słomski 
złożył do Sejmiku wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego 
poparty ponad tysiącem podpi-
sów obywateli wniosek o wpro-
wadzenie zmiany w statucie wo-
jewództwa dopuszczając ego 
do listy podmiotów uprawnio-
nych do składania projektów 
uchwal także określona liczbo-

wo grupę obywateli. Procedo-
wanie tego wniosku wewnątrz 
sejmiku trwało prawie trzy lata. 
WE tym okresie wnioskodaw-
ca Paweł Słomski kilkukrotnie 
uczestniczył w posiedzeniach 
ach komisji sejmikowych zaj-
mujących się tematem zmian w 
statucie . Ostateczne głosowa-
nie całej Rady Samorządu Wo-
jewództwa Zachodniopomor-
skiego miało miejsce w czwar-
tek- sejmik przyjął projekt no-
wogardzkiego stowarzyszenia 
i wprowadził zmiany w statu-
cie umożliwiające grupie 1000 
obywateli samodzielne wnosze-
nie projektów uchwał. Zmiany 
w statucie województwa zgod-
nie z procedurą zatwierdza jesz-
cze Premier. 

red.

Paweł Słomski - szef stowarzyszenia 
Partnerstwo i Rozwój. Inicjator zmiany 
statutu województwa 

Jak tworzy się alternatywny świat?

Dyrektora zwierzenia – część 2      
O spotkaniu sprzed kilku dni, na którym dyrektor szpitala K. Lembas opowiadał historie 
nie z tej ziemi już pisaliśmy. Ale jeden fragment zostawiliśmy na deser. A chodzi o plany dal-
szej ekspansji medycznej na województwo i przejęcie położnictwa w Kamieniu Pomorskim!  

W gminnej, pełnej ignoranc-
kiej emfazy relacji z tego spotka-
nia, które odbyło się w Trzech-
lu, a na którym bawił burmistrz 
wraz z dyr. Lembasem czytamy: 
- Było (na spotkaniu – dop. nasz) 
o przyczynach starania się o prze-
jęcie szpitala w Resku (o wyle-
czonych pacjentach interny, któ-
rzy nie mieli, dokąd wracać), ale 
i o tym, że szpital nowogardzki 
przejmuje oddział położniczy, 
który zostaje zamknięty w szpi-
talu w Kamieniu Pomorskim… 
- Czytając to wyznanie o prze-
jęciu Kamienia, ciarki przeszły 
nam po plecach. Już tzw. przeję-
cie Reska, (którego kulisy i szcze-
góły finansowego ryzyka przed-
stawialiśmy wielokrotnie) spo-
wodowało przyspieszenie wzro-
stu zadłużenia nowogardzkiej 
gminnej lecznicy. Przypomina-
my, że dług naszego szpitala na 
dzień 31 grudnia 2017, to ponad 
4 mln, w tym prawie 2 przetermi-
nowane. Tylko w 2017 roku, mi-
nimalna strata księgowa wynio-
sła ponad pół miliona złotych z 
tym, że nadal nie wiadomo, dla-

czego została ona tylko w takiej 
kwocie ujawniona a pierwotna 
strata zmniejszona w zapisie ra-
chunkowym o ponad 700 tys. zł 
rzekomych dochodów o niezna-
nym pochodzeniu? O tym, że sy-
tuacja finansowa szpitala jest zła 
świadczy też odmowa udzielenia 
kredytu - banki zapewne uznały, 
że podmiot z takim standingiem 
finansowym nie jest wypłacalny. 
A przecież ten kredyt to miał być 
pomysł ekonomisty Lembasa na 
najbliższą przyszłość lecznicy - 
W celu uzyskania płynności fi-
nansowej podjąłem decyzję o za-

ciągnięciu kredytu, tak żeby dzia-
łalność szpitala nie była zagrożo-
na, a pacjenci mogli być spokoj-
ni o funkcjonowanie tej jednost-
ki- mówił dyrektor jeszcze mie-
siąc temu.

  Kredytu nie ma, generalnie 
jest źle, a tu słyszymy o kolejnej 
nieodpowiedzialnej ekspansji 
wyraźnie niedowartościowanych 
zarządzających – Lembas z Cza-
plą będą brać Kamień!  Quo va-
dis Lembasie i… quo ne hospita-
li. A w końcu -kto za to wszystko 
będzie płacił?  

sm

Rozsądek zarządzających szpitalem wymaga pilnej interwencji
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Na Bema stanie kolejny maszt

Fundamenty już zalane 
Kolejny już maszt telefonii komórkowej stanie na osiedlu Bema, w odległości około 300 metrów od już tam od kilku lat istniejącego innego siewcy promie-
niowania elektromagnetycznego.  

Na prywatnej działce poło-
żonej na końcu alei kasztano-
wej biegnącej obok byłego biu-
rowca i byłego Kombinatu Rol-
nego wylano już fundamenty 
pod konstrukcje wieży telefonii 
komórkowej. Warto dodać, że 
działka ta należy do byłego dy-
rektora wspomnianego na po-
czątku byłego zakładu rolne-
go. Badając sprawę zwróciliśmy 
się z pytaniami do organu wy-
dającego zgodnie z prawem po-
zwolenia na budowę: W   dniu 
02.01.2018r. do tut. organu wy-
stąpił Pan Maciej Małecki, dzia-
łający w imieniu i z upoważnie-
nia inwestora tj. T-Mobile   Pol-
ska S.A. w Warszawie - odpisuje 
na zapytanie DN starostwo po-
wiatowe w Goleniowie - z wnio-
skiem w sprawie wydania po-
zwolenia na budowę stacji ba-
zowej telefonii komórkowej T-
-Mobile nr 44619/73514 wraz 
z instalacją elektryczną na tere-
nie działki nr 80/11, obręb geo-
dezyjny numer 2 miasta No-
wogard. Do wniosku dołączo-
no oświadczenia o posiadanym 
prawie do dysponowania nie-
ruchomością na cele budowlane 
oraz po 4 egz. projektu budowla-
nego - czytamy w piśmie. Dalej 
dowiadujemy się z tej informa-
cji starosty, że w związku z bra-
kami formalnymi w przedłożo-
nym wniosku, pełnomocnik in-
westora został dwukrotnie we-
zwany do uzupełnienia braku-
jących dokumentów. Po uzu-
pełnieniu braków w terminie, w 
dniu 15.02.2018 r. Starosta Go-
leniowski w dniu 02.03.2018r, 
wydał decyzję o pozwoleniu 
na budowę Nr 134/2018, któ-
ra stała się prawomocna dnia 
24.04.2018 r. Jak się również 
dowiadujemy z informacji sta-
rosty, przedłożony przez inwe-
stora projekt jest zgodny z decy-
zją nr 32/2016 o ustaleniu loka-
lizacji inwestycji celu publicz-
nego z dnia 07.12.2016 r. wyda-
ną przez Burmistrza Nowogar-
du, dla ww inwestycji. 

Wszystko zgodne z prawem, 
nikt nie protestował 

 Tak więc, jak w standardowej 
procedurze wydawania pozwo-
leń, na podstawie wcześniej-
szych warunków lokalizacyj-
nych wydanych przez burmi-
strza, (w tym wypadku jeszcze 
w grudniu 2016) starosta wy-

dał pozwolenie na budowę. Jak 
wynika z , tym razem ustnej, 
informacji uzyskanej od staro-
sty na zawiadomienie o wpły-
nięciu wniosku, obowiązkowo 
kierowane do właścicieli sąsia-
dujących działek, nie wpłynę-
ły żadne protesty. Nawet gdy-
by wpłynęły, mówi nam staro-
sta, nie mogły one mieć wpły-
wu na decyzję zezwalającą na 
budowę tutaj, bowiem rozstrzy-
ga zgodność wniosku i projektu 
z warunkami wydanymi przez 
burmistrza, a taką zgodność 
stwierdzono. Również pozosta-
li mieszkańcy osiedla Bema nie 
wyrażali publicznie żadnego za-
niepokojenia planowaną inwe-
stycją. Radnego, który otrzy-
mał swój mandat z okręgu na 
tym właśnie osiedlu pytamy, czy 
ktoś z mieszkańców się do nie-
go zwracał z tą sprawą? Nikt pu-
blicznie nie informowała o pla-
nowanej budowie- mówi nam 
radny Marcin Wolny – były ta-
kie osoby, których interesowa-
ło, co tam będzie budowane, ale 
na moje pytanie, czy mam, jako 
radny, podjąć jakąś interwencję, 
czy poprosić o wyjaśnienia, oso-
by te stwierdzały, że nie zgłasza-
ją takiej potrzeby. 

Sieją u nas gęsto i często
To już, według naszych obli-

czeń, jedenaste miejsce instala-
cji anten emitujących promie-
niowanie elektromagnetyczne 
usytuowanych w bezpośrednich 
granicach naszego miasta lub 
tuż obok nich. Niektóre ante-

ny, jak np. te na tzw. byłym ho-
telu, elewatorze, czy kominie po 
mleczarni „sieją” w bezpośred-
nim sąsiedztwie gęstej zabudo-
wy mieszkalnej. Także wśród 
budynków mieszkalnych usytu-
owany jest inny maszt na Bema 
– stojący tu już od kilku lat i sys-
tematycznie „rosnący w siłę ra-
żenia”, czyli obwieszany kolej-
nymi antenami nadawczymi.  
Jak z naszej relacji wynika, ko-
lejny maszt na Bema nie wzbu-
dza żadnego niepokoju? Skoro 
tak, to wolność Tomku w swo-
im domku- podając informacje 
o stawianym właśnie maszcie, 
DN spełnia tylko swój dzien-
nikarski obowiązek. W ramach 

tego obowiązku jeszcze garść 
informacji ogólnych…   

Warto wiedzieć… 
Elektro-smog stał się naszą 

codziennością tak, jak smog 
przemysłowy, czy samochodo-
wy jest codziennością wielkich 
miast, czy okolic zatłoczonych 
autostrad. Warto więc nieco 
o tym wiedzieć. Coraz więcej 
jest badań, które potwierdza-
ją, na czym precyzyjnie pole-
ga szkodliwość fal elektroma-
gnetycznych. Czytamy w jed-
nym z opracowań: „nasze na-
turalne biopola są niszczone 
przede wszystkim przez urzą-
dzenia wytwarzające pola w 

postaci fali elektromagnetycz-
nej. Człowiek zniekształcając 
warunki swojego środowiska 
zmienił jednocześnie własny 
profil elektronowy. Niebywa-
łe zanieczyszczenie chemiczne, 
akustyczne, a zwłaszcza  elek-
tromagnetyczne Ziemi, nie jest 
urojeniem. Jego skutki są dra-
matyczne. Odbieramy je przede 
wszystkim, jako wzrost ilości 
chorób cywilizacyjnych.  Co-
raz więcej badań wskazuje na 
udział pól magnetycznych o 
zwiększonym natężeniu w po-
wstawaniu schorzeń cywiliza-
cyjnych o niezrozumiałej przy-
czynie - gwałtowne zmiany na-
strojów, zmęczenie, apatia, sta-
ny depresyjne, stany agresji, eu-
forii, rozkojarzenie więzi psy-
chosomatycznej, zespół ner-
wicy mikrofalowej, powsta-
wanie nowotworów, przyspie-
szenie procesów starzenia or-
ganizmów, kryzys podstawo-
wych układów - nerwowego, 
krążenia (odkładanie się płytek 
miażdżycowych w ściankach 
naczyń u coraz młodszych lu-
dzi - także u dzieci), rozrodcze-
go (w tym bezpłodności), cho-
roby Alzheimera, różne rodzaje 
otępienia, zaburzenia snu…. To 
tyle informacji z naszej dzien-
nikarskiej strony. Każdy wy-
biera jakość swojego życia sam, 
zwłaszcza wybiera w momen-
cie, gdy wybiera tych co jako-
ścią tego życia potem zarządza-
ją. 

sm 

Fundamenty pod maszt, zabetonowane uchwyty i skrzynka zasilania energetycznego. Wszystko gotowe do ustawienia kon-
strukcji 

Na działce za tą bramą wkrótce stanie maszt. Widoczna pryzma ziemi z  wykopu



Nr 50 (2678)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

6

www.dzienniknowogardzki.pl

Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Roman knor: lat 67, zmarł 25.06.2018 r. Pogrzeb odbędzie się 
29.06.2018r. o godz.12.00 na cmentarzu w Nowogardzie
Henryk Woźniak: lat 73 zmarł 26.06.2018 r. pogrzeb odbędzie się 
29.06.2018 r. o godz. 15.30 na cmentarzu w Nowogardzie 

Informacje przekazał:  Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk
i MEMORIS Zakład Pogrzebowy Grzegorz Śmigiel

Gdy Jezus przeprawił się z po-
wrotem łodzią na drugi brzeg 
jeziora Genezaret, zebrał się 
wielki tłum wokół Niego, a On 
był jeszcze nad jeziorem. Wtedy 
przyszedł jeden z przełożonych 
synagogi, imieniem Jair. Gdy 
Go ujrzał, upadł Mu do nóg i 
prosił usilnie: «Moja córeczka 
dogorywa, przyjdź i połóż na 
nią ręce, aby ocalała i żyła». Po-
szedł więc z nim, a wielki tłum 
szedł za Nim i zewsząd na Nie-
go napierał. A pewna kobieta 
od dwunastu lat cierpiała na 
upływ krwi. Wiele wycierpia-
ła od różnych lekarzy i całe swe 
mienie wydała, a nic jej nie po-
mogło, lecz miała się jeszcze go-
rzej. Posłyszała o Jezusie, więc 
weszła z tyłu między tłum i do-
tknęła się Jego płaszcza. Mówiła 
bowiem: «Żebym choć dotknęła 
Jego płaszcza, a będę zdrowa». 
Zaraz też ustał jej krwotok i po-
czuła w swym ciele, że jest ule-
czona z dolegliwości. A Jezus 
natychmiast uświadomił sobie, 
że moc wyszła od Niego. Obró-
cił się w tłumie i zapytał: «Kto 
dotknął mojego płaszcza?» Od-
powiedzieli Mu uczniowie: 
«Widzisz, że tłum zewsząd Cię 
ściska, a pytasz: Kto Mnie do-
tknął». On jednak rozglądał się, 
by ujrzeć tę, która to uczyniła. 
Wtedy kobieta podeszła zalęk-
niona i drżąca, gdyż wiedziała, 
co się z nią stało, padła przed 
Nim i wyznała Mu całą praw-
dę. On zaś rzekł do niej: «Cór-
ko, twoja wiara cię ocaliła, idź 
w pokoju i bądź wolna od swej 
dolegliwości». Gdy On jeszcze 
mówił, przyszli ludzie od prze-
łożonego synagogi i donieśli: 

«Twoja córka umarła, czemu 
jeszcze trudzisz Nauczyciela?» 
Lecz Jezus, słysząc, co mówio-
no, rzekł do przełożonego syna-
gogi: «Nie bój się, wierz tylko!» 
I nie pozwolił nikomu iść z sobą 
z wyjątkiem Piotra, Jakuba i 
Jana, brata Jakubowego. Tak 
przyszli do domu przełożone-
go synagogi. Widząc zamiesza-
nie, płaczących i głośno zawo-
dzących, wszedł i rzekł do nich: 
«Czemu podnosicie wrzawę i 
płaczecie? Dziecko nie umar-
ło, tylko śpi». I wyśmiewali Go. 
Lecz On odsunął wszystkich, 
wziął z sobą tylko ojca i matkę 
dziecka oraz tych, którzy z Nim 
byli, i wszedł tam, gdzie dziec-
ko leżało. Ująwszy dziewczynkę 
za rękę, rzekł do niej: «Talitha 
kum», to znaczy: «Dziewczyn-
ko, mówię ci, wstań!» Dziew-
czynka natychmiast wstała i 
chodziła, miała bowiem dwa-
naście lat. I osłupieli wprost ze 
zdumienia. Przykazał im też z 
naciskiem, żeby nikt o tym się 
nie dowiedział, i polecił, aby jej 
dano jeść. (Mk 5, 21-43) 

Myślę, że kiedy czytamy 
fragmenty Ewangelii dotyczące 
uzdrowień dokonanych przez 
Jezusa to traktujemy je troszkę 
z przymrużeniem oka, że to, co 
działo się za czasów ziemskie-
go życia Jezusa nie może za-
dziać się dziś. Nie ma fizycz-
nego Jezusa, nie ma fizycznych 
uzdrowień. Czy aby na pewno? 
Popatrzmy najpierw na Ewan-
gelię. Mamy kobietę cierpią-
cą od lat na krwotok i dziew-
czynkę, która umarła. Kobie-
ta szukała pomocy niemalże 
wszędzie, jednak bez skutku. 
Straciła wszystkie swoje pie-
niądze. Straciła zapewne zdro-
wie, które już i tak było szwan-
kujące. Mogła naprawdę stra-
cić nadzieję, że jej życie może 
jeszcze wyglądać inaczej. Jej 
jedynym już pragnieniem jak 
widzimy jest dotknięcie choć 
płaszcza Jezusa. To jej pragnie-
nie przeszyła głęboka wiara. 

Kobieta ta uwierzyła, że Jezus 
Chrystus jest tym, który może 
ją uzdrowić. Wierzyła w Jego 
boską moc. Spotkanie z Jezu-
sem, dotknięcie się Jego płasz-
cza zaowocowało uzdrowie-
niem. Dziwić nas może fakt, 
że nie było żadnej wcześniej-
szej rozmowy. Kobieta ta nie 
wypowiedziała Jezusowi naj-
pierw swojego pragnienia. Nie 
powiedziała co ją boli, co jej 
doskwiera. Jej pragnienie było 
obecne w jej sercu, a mimo to 
dotknięcie się płaszcza Jezu-
sa przyniosło upragniony sku-
tek. Druga sytuacja. Przycho-
dzą słudzy przełożonego sy-
nagogi i oznajmiają mu: two-
ja córka umarła. Po ludzku pa-
trząc może się wydawać, że sy-
tuacja już jest przegrana, że nic 
już nie da się więcej zrobić. Je-
zus mówi do Jaira: nie bój się, 
wierz tylko! Najpierw powin-
niśmy pomyśleć o naszych 
przegranych sytuacjach. Kiedy 
to ja poczułem się przegrany, 
w sytuacji, że nic już więcej nie 
da się zrobić. Czy wtedy uda-
łem się do Jezusa? Czy opowie-
działem Mu o swoim proble-
mie? Czy szukałem u Niego ra-
tunku, pokrzepienia, pokoju? 
Jezus jest tym, który w dzisiej-
szym słowie uzdrawia, przy-
wraca nadzieję, który jest bli-
sko. Aby doświadczyć tego, co 
kobieta cierpiąca na krwotok, 
aby doświadczyć to, co Jair, po-
trzeba naszego przejawu wiary. 
Jezus, który spotkał na swojej 
drodze Jaira i kobietę cierpiącą 
na krwotok, dziś pragnie bym 
to ja doświadczył spotkania z 
Nim. Kiedy życie daje nam w 
kość, kiedy czujemy się zre-
zygnowani, że już nie dajemy 
po prostu rady, kiedy czujemy, 
że nadzieja już umarła, niech 
przychodzą nam na myśl sło-
wa Jezusa, które wypowiedział 
do przełożonego synagogi Ja-
ira, a teraz pragnie powiedzieć 
je do mnie i do Ciebie: nie bój 
się, wierz tylko! 

ks. Krystian Dylewski

Letnia Akademia 
Wokalno-Aktorska
Katedra Wokalistyki Akademii Sztuki w Szczecinie po raz 
kolejny zaprasza do udziału w Letniej Akademii Wokalno-
-Aktorskiej. 

LAWA to ogólnopolskie mi-
strzowskie kursy wokalne, kurs 
aktorski i ruchu scenicznego, 
a dla osób mniej zaawansowa-
nych - kurs klasycznej techni-
ki wokalnej.  Uczestnicy śpie-
wający, będą mieli możliwość 
zdobycia umiejętności nie-
zbędnych do występów sce-
nicznych, a osoby rozpoczy-
nające przygodę ze śpiewem - 
sprawdzenie możliwości swo-
jego głosu,  ukierunkowanie. 
Warsztaty będą odbywać się w 
terminie 25.06 - 30.06.2018 r. 
się w Zespole Dworsko - Par-
kowym w Kulicach.

Oferta edukacyjna skiero-
wana jest do młodych wokali-
stów: studentów i absolwentów 
wokalistyki,  z Polski i z zagra-
nicy – a także uczniów szkół 
muzycznych II stopnia, w wie-
ku od 14 lat, oraz wszystkich 
osób chcących sprawdzić i roz-
wijać swoje możliwości głoso-
we. Udział czynny w warszta-
tach jest odpłatny natomiast 
dla młodzieży z pobliskich 
okolic Nowogardu, interesują-
cej się  śpiewem klasycznym, 
istnieje możliwość nieodpłat-
nego uczestnictwa biernego w 
zajęciach.

Do poprowadzenia zajęć 
podczas LAWA, w tym roku 
zostali zaproszeni wspaniali 
śpiewacy będący jednocześnie 
pedagogami. Wśród nich gość 
specjalny Marcin Bronikow-

ski – baryton, światowej sławy 
śpiewak operowy, który wy-
stępował m.in. w Covent Gar-
den w Londynie, w Teatro alla 
Scala w Mediolanie, Bayeri-
sche Staatsoper w Monachium, 
Deutsche Oper w Berlinie, Pa-
lacio Euscalduna w Bilbao, 
New Israeli Opera w Tel Awi-
wie, Teatrze Wielkim w War-
szawie i na wielu innych sce-
nach. Brał udział w licznych fe-
stiwalach muzycznych na świe-
cie i jest laureatem wielu pre-
stiżowych nagród wokalnych. 
Oprócz niego zajęcia będą pro-
wadzić: Dyrektor LAWA  dr 
hab. Ewa Filipowicz-Kosińska, 
prof. AS (mezzosopran), dr 
hab. Jacek Ścibor, prof. UR (te-
nor), mgr Barbara Żarnowiec-
ka (sopran), mgr Rafał Kowal-
czyk oraz Michał Landowski: 
fortepian.

29 czerwca 2018 | piątek |
godz. 18.00 | kościele filial-

nym
pw. św. Apostołów Piotra i
Pawła w Olchowie koło No-

wogardu
Na koncert wstęp wolny.

Zapraszamy!
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Ostatnie egzemplarze I wydania! 

"VII wieków 
Nowogardu" 
Przekrojowa historia miasta
autorstwa Jana kopycińskiego 
 Do nabycia w Redakcji 

Dziennika Nowogardzkiego - cena 50 zł

Serdeczne podziękowania dla policji 
za odnalezienie rowerka, 

który został skradziony z klatki schodowej
     składa Martynka

Nasza Niepodległość
(W jubileuszowym roku 100-lecia Niepodległości) 

Zjawiłaś się nam nie tak wcale znienacka 
Choć z Nieba darem nagłym byłaś  
W których latami rosła miłość wariacka 
Ojczyzny wolnością przystrojonych uczyniłaś.

Obcym umęczeni i butem i knutem  
Śmierci wydani za katorżnym drutem  
Z lufą przy głowie złorzeczyć nie śmieli  
Czy o tym, że wrócisz już wtedy wiedzieli?

Wybujały chwasty w ogrodzie wolności 
Na pomnikach wdzięczności siada sobie cisza 
Ciągle pewność wiedzy  rozprasza ciemności 
A wspomnienia niezłomnych chowa czarna klisza.

Lecz Ty jesteś jak ta Pani i służyć Tobie trzeba 
Całować czule jak wszystko co nam spada z Nieba 
I myśl i walka i mowa i dbałość aby żadna temu nie winiła  
Byś Ojczyzny wolnością przystrojonych nas trwale czyniła.

Marek Słomski 23 06 2018 

DĄBROWa  NOWOGaRDZka

W ramach środków Euro-
pejskiego Funduszu Rolne-
go na Rzecz Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich w partnerstwie 
ze Stowarzyszeniem Szanse 
Bezdroży Gmin Powiatu Go-
leniowskiego realizuje działa-
nie aktywizacyjne pn. „Ruch to 
zdrowie – Chcę Być zdrowa“. 
W ramach działań prowadzo-
ne są zajęcia ruchowo sportowe 
FITNESS dla grupy mieszka-
nek Sołectwa Dąbrowa Nowo-
gardzka. Zajęcia prowadzone są 
przez instruktorkę Panią Han-
nę DUDA. Dziewczyny są za-
angażowane to widać!  Życzymy 
uczestniczkom wspaniałej syl-
wetki i kondycji po zakończe-
niu zajęć.

Prezes Stowarzyszenia
Zbigniew Florkowski

                                                              

Elegancja i szyk!!!

To  nie odpoczynek!!!

Z A P R O S Z E N I E
Zapraszam mieszkańców No-

wogardu na turniej piłki nożnej, 
który zostanie rozegrany dnia 30 
czerwca na Stadionie w Golcze-
wie w kategorii oldbojów  60+. 
50+ i 35+, który organizowany 
jest przez klub sportowy "BOS-
MAN" Nowogard i Burmistrza 
Golczewa.

godz. 9,00 - Rozpoczęcie tur-
nieju Oldbojów

godz. 11,00 - Uroczyste otwar-
cie Mistrzostw

godz. 18,00 - Wręczenie me-
dali i pucharów na scenie na sta-
dionie w Golczewie

Szkoda, że kolejny raz rozgry-
wamy turnieje poza Nowogar-

dem zamiast promować nasze 
miasto poprzez tego rodzaju za-
wody, ale Burmistrz Nowogar-
du nie tylko nie jest zaintereso-
wany taką współpracą i promo-
cją Nowogardu, ale też nie udo-
stępnia nam stadionu pokazując 
,ze nie jest Burmistrzem wszyst-
kich mieszkańców, może po naj-
bliższych wyborach wybierze-
my Włodarza Nowogardu, któ-
ry będzie Burmistrzem wszyst-
kich mieszkańców Nowogar-
du i będzie współpracował  ze 
wszystkimi bez wzgledu na po-
glądy polityczne  dla dobra na-
szego miasta

Andrzej Szafran

PODZIĘkOWaNIa
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Dzięki nowym oknom SYNEGO Twój dom 
stanie się oazą ciepła, ciszy i bezpieczeństwa. 
W porównaniu z obecnym standardem okien, 
SYNEGO zapewnia do 50% lepszą izolację cieplną*. 
Dzięki temu znacznie zmniejszysz rachunki 
za ogrzewanie i poznasz nowy 
komfort mieszkania.

Nowe logo - nowy profil 
nowy komfort Twojego mieszkania

Zadzwoń lub przyjdź 
do siedziby naszej firmy 

a my przygotujemy 
dla Ciebie najlepszą ofertę.

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWAAPTEKA ASA 

Zapraszamy 
od pon. do pt. 

8.00 – 20.00
sob. 8.00 – 18.00 

niedz. 8.00 – 16.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

Przyjmę  do pracy 
kierowcę z kat. C+e 
w transporcie krajowym 
(praca na miejscu - codziennie w domu)

Tel. 609 274 556

Wykonujemy tanio
Banery  
Laminowanie   
Wycinane naklejki 
Wydruki kolorowe

Kompleksowe usługi:  
      Introligatorskie 
          Poligra�czne  
Nowogard  •  ul. Boh. Warszawy 7A

 tel. 91 392 21 65,  91 577 2007

R e k l a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789
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NIk po kontroli w szkołach

Rodzice nie mogą wyręczać 
organów prowadzących
W ostatnim czasie na stronie Najwyższej Izby Kontroli pojawiła się wnioski po kontroli jaką ta instytucja przeprowadziła w 20 szkołach na tere-
nie kilku województw. Wynika z niej przede wszystkim, że wciąż słaba jest pozycja rad rodziców, a gromadzone przez nie pieniądze, nie zawsze są 
przeznaczane na działalność dydaktyczną i wychowawczą szkoły. 

Chociaż wspomniana kon-
trola nie została przeprowadzo-
na w żadnej z naszych szkół, 
warto zapoznać się z jej wnio-
skami, aby lepiej znać prawa i 
obowiązki, zarówno dyrekto-
rów szkół jak i rad rodziców. 
Te, o czym niekiedy informo-
wany jest również DN, nie za-
wsze są traktowane „poważnie”, 
a już powszechne jest, że środki 
przeznaczane z pieniędzy zbie-
ranych w ramach dobrowolnej 
„składki na radę rodziców” są 
wydawane nieprawidłowo. Są 
przypadki, że z pieniędzy tych 
dyrektorzy zakupują (oczywi-
ście wcześniej uzyskując zgodę 
rad rodziców) np. papier toale-
towy dla uczniów, czy narzędzia 
pracy dla nauczycieli np. lapto-
py, jak to miało miejsce przed 
kilkoma laty w jednej ze szkół 
podstawowych w Nowogardzie.  
Tymczasem NIK informuje, że 
nie jest to prawidłowe.  W po-
łowie skontrolowanych szkół, 
środki z funduszu rady rodzi-
ców zamiast na działalność dy-
daktyczno-wychowawczą prze-
znaczono również na remonty 
urządzeń i pomieszczeń szko-
ły oraz zakup wyposażenia. W 
ten sposób rady rodziców wy-
ręczały organ prowadzący szko-
łę (starostwo, gmina), do któ-

rego zadań należy wykonywa-
nie remontów obiektów szkol-
nych oraz wyposażenie szkoły w 
pomoce dydaktyczne. NIK za-
uważa, że zgodnie z przepisami 
ustawy o systemie oświaty, środ-
ki finansowe gromadzone przez 
radę rodziców mogły być prze-
znaczone wyłącznie na wspiera-
nie działalności statutowej szko-
ły. Można z nich dofinansować 
np. imprezy dla uczniów, zakup 

nagród, organizację konkursów, 
olimpiad i zawodów czy wyjaz-
dów na nie. 

Podczas kontroli zauważono 
też nieprawidłowości we współ-
pracy szkół z rodzicami przy re-
alizacji działalności wychowaw-
czej. Rady rodziców nie korzy-
stały w wystarczający sposób ze 
swoich kompetencji. W poło-
wie kontrolowanych szkół nie 
stworzono warunków do dzia-

łalności organizacji, których ce-
lem jest działalność wychowaw-
cza, np. organizacji harcerskich. 
W wyniku m.in. braku chęt-
nych lub kompetentnych osób 
do wzbogacenia form działal-
ności dydaktycznej, wychowaw-
czej i opiekuńczej, najczęściej w 
tych szkołach z niej rezygnowa-
no lub prowadzono w ograni-
czonym zakresie. Zdarzały się 
także przypadki ograniczania 

uprawnień rad rodziców (np. 
przy ustalaniu dodatkowych dni 
wolnych od zajęć dydaktyczno-
-wychowawczych) lub niewyko-
rzystywania możliwości  współ-
pracy z radą rodziców (np. w 
pracach zespołów powypadko-
wych). Niekiedy, wybór człon-
ków rad rodziców był dokony-
wany z naruszeniem przewi-
dzianych procedur prawnych (w 
dwóch szkołach nie dochowa-
no obowiązku tajności głosowa-
nia). W pięciu szkołach zwróco-
no uwagę na nieprawidłowości 
w postaci sprzecznych z ustawą 
o systemie oświaty zapisów w 
statutach szkół, oraz w jednej 
szkole - nieprzestrzeganie przez 
dyrekcję obowiązku zasięgania 
opinii rady rodziców w sprawie 
przeprowadzanych ocen dorob-
ku zawodowego nauczycieli.  

NIK apeluje do dyrektorów 
szkół, aby zapewnili realizację 
ustawowych kompetencji rady 
rodziców dotyczących opinii w 
sprawie planów finansowych i 
ustalania ocen dorobku zawo-
dowego nauczycieli, wyznacza-
nia dodatkowych dni wolnych 
od zajęć i uzgadniania warun-
ków działalności w szkole orga-
nizacji i stowarzyszeń.

Opr. red. 

Julia Owczarek – laureatką Ogólnopolskiego 
Konkursu Plastycznego !
Uczennica klasy I a Julia Owczarek zdobyła tytuł  laureata VIII Ogólnopolskiego Konkursu 
Plastycznego dla Dzieci ,,Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”.

W etapie wojewódzkim pra-
ca Julii zajęła II miejsce. Ósma 
edycja Konkursu, zorganizo-
wanego przez Kasę Rolnicze-
go Ubezpieczenia Społecznego 
we współpracy z Państwową In-
spekcją Pracy i pod honorowym 
patronatem Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, cieszyła się du-
żym zainteresowaniem – zgło-
szono 36 116 prac plastycznych 
z 2 987 szkół podstawowych. Te-
matem do zilustrowania było za-
pobieganie upadkom osób w go-
spodarstwach rolnych. Gratulu-

jąc Laureatce wyróżnienia ży-
czymy dalszych sukcesów w no-
wym roku szkolnym.

red.
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MARIA ŻYTKO 
Jest uczennicą klasy III a Szko-

ły Podstawowej nr 1 w Nowogar-
dzie. Wychowawcą klasy jest Elż-
bieta Grad. Maria  osiąga bardzo 
dobre wyniki w nauce i zacho-
waniu, aktywnie uczestniczy w 
życiu klasy i szkoły. Bierze udział 
w licznych konkursach i osiąga w 
nich sukcesy, miedzy innymi:

- I miejsce w gminnym konkur-
sie ,,RYBY POLSKICH WÓD”,

- I miejsce w ,,KONKURSIE RE-
CYTATORSKIM”,

- II miejsce w historycznym 
konkursie IPN ,,WOKÓŁ SYMBO-
LI NARODOWYCH”,

- II miejsce w gminnym kon-
kursie ,,PARKI NARODOWE”

- III miejsce w  gminnym kon-
kursie ,,WODA = ŻYCIE’’,

- III miejsce w gminnym kon-
kursie ,, CHCĘ, ABY NA MOIM 
NIEBIE BYŁO SŁOŃCE”,

- wyróżnienie w MIĘDZYSZ-
KOLNYM KONKURSIE RECYTA-
TORSKIM w NDK,

- wyróżnienie w MIĘDZYSZ-
KOLNYM KONKURSIE RECYTA-
TORSKIM ,,WYPŁYŃ NA GŁĘBIE”,

- wyróżnienie  gminnym kon-
kursie ,,CZY ZNASZ LAS?”

Uczennica  swoje zaintereso-
wania sztuką rozwija na zaję-
ciach z ceramiki i  grze na bęb-
nach.  Jest bardzo dobrą kole-
żanką, zawsze chętnie służy po-
mocą i mobilizuje innych do 
działania. Cechuje ją wrażliwość 
i inteligencja. 

MACIEJ PIETRZAK 
To uczeń klasy III a Szkoły 

Podstawowej nr 1 w Nowogar-
dzie. Wychowawcą jest Elżbie-
ta Grad. Uczeń osiąga bardzo 
dobre wyniki w nauce i wzoro-
we zachowanie, jest miły i sym-
patyczny, ma na swoim koncie 
sukcesy w zawodach sporto-
wych. Bierze również udział w 
konkursach przedmiotowych, 
takich jak:

- I miejsce w gminnym kon-
kursie ,,MINI MUNDIAL W PIŁ-
KĘ NOZNĄ’’,

- II miejsce w MIĘDZYSZKOL-
NYM TURNIEJU GIER KREATYW-
NYCH, PODWÓRKOWYCH I KO-
RYTARZOWYCH”,

- II miejsce w historycznym 
konkursie IPN ,,WOKÓŁ SYM-
BOLI NARODOWYCH”,

- II miejsce w gminnym kon-
kursie ,,PRZYRODA WOKŁÓ 
NAS”,

- III miejsce w ,,KONKURSIE 
RECYTATORSKIM”,

- wyróżnienie w gminnym 
konkursie ,,PRZYGODA Z EKO-
LUDKIEM”,

- III miejsce w konkursie ,,KO-
LĘD I PASTORAŁEK”.

Uczeń rozwija również swo-
je zainteresowania taneczne, 
uczęszczając do NDK na Ta-
niec Towarzyski i zdobywając 
w turniejach tanecznych czo-
łowe miejsca. Wyróżnia się wy-
soką kulturą osobistą, posiada 
duży autorytet wśród koleża-
nek i kolegów.

FRANCISZEK MICHALAK 
Jest uczniem klasy III a Szkoły 

Podstawowej nr 1 w Nowogar-
dzie. Wychowawcą jest Elżbieta 
Grad. Franciszek jest uczniem o 
bardzo wysokim poziomie kul-
tury osobistej, skromny i bar-
dzo uczynny. Jest wzorowym 
uczniem. Z pasją rozwija swoje 
zainteresowania  uczestnicząc 
w konkursach, takich jak:

- I miejsce w gminnym kon-
kursie ,,RYBY POLSKICH WÓD”,

- II miejsce w MIĘDZYSZKOL-
NYM TURNIEJU GIER KREATYW-
NYCH, PODWÓRKOWYCH I KO-
RYTARZOWYCH”,

- II miejsce w historycznym 
konkursie IPN ,,WOKÓŁ SYM-
BOLI NARODOWYCH”,

- III miejsce w gminnym kon-
kursie ,,DZIECI Z BULLERBYN”,

- III miejsce w międzysz-
kolnym konkursie ,,ŚWIĘTY 
UŚMIECHNIĘTY”.

Uczeń  z pasją rozwija swo-
je zainteresowania plastyczne 
uczęszczając na zajęcia z cera-
miki. Swoje zdolności i talenty 
popiera systematyczną pracą.  
Jest  bardzo kreatywny i kole-
żeński, na Niego zawsze mogą 
liczyć koledzy i nauczyciele.

OlIWIa SkWaRCZYńSka 
Uczęszcza do klasy III b Szko-

ły Podstawowej nr 1 w Nowo-
gardzie. Wychowawcą jest Ewa 
Opara.  Naukę w klasie pierw-
szej rozpoczęła jako sześciola-
tek.

Jest bardzo dobrą uczenni-
cą. W klasach I - III brała udział w 
różnych konkursach szkolnych, 
gminnych i okręgowych oraz 
ogólnopolskich i osiągała suk-
cesy.

W roku szkolnym 2017/2018 
zajęła  2 miejsce w Gminnym 
Konkursie „Przyroda wokół 
nas”,  wyróżnienie w Gminnym 
Konkursie Plastycznym z SKO 
„Moja wymarzona skarbonka” 
oraz 2 miejsce w Okręgowym 
Konkursie Historycznym „Wo-
kół symboli narodowych”.

                                          

HaNNa GRYGOWSka
Uczennica klasy IIId Szkoły 

Podstawowej Nr1 w Nowogar-
dzie, Wychowawcą jest Iwona 
Nazarczyk

Przejawia ponadprzeciętne 
zdolności w przyswajaniu wie-
dzy z zakresu wszystkich przed-
miotów szkolnych. Charak-
teryzuje ją duża sprawność 
i efektywność uczenia się. 
Samodzielnie opanowuje 
szerszy zakres materiału 
wykraczający poza ramy pro-
gramowe, sięga po dodat-
kowe wiadomości korzystając 
z różnych dostępnych źródeł. 
W dziedzinie zdobywania 
wiedzy chce być i jest bardzo 
dobra ze wszystkiego. Bierze 
czynny udział w życiu szkoły, 
uczęszcza na wiele zajęć poza-
lekcyjnych, włącza się w akcje 
charytatywne. W konkursach 
do których przystępuje, osiąga 
wysokie wyniki.

I miejsce w Gminnym Kon-
kursie Przyrodniczym “W zgo-
dzie z naturą”

III miejsce w Międzyszkol-
nym Konkursie Przyrodniczym 
“Czy znasz las?”

II miejsce w Okręgowym 
Konkursie Historycznym “Wo-
kół Symboli Narodowych»

Wyróżnienie w Międzyna-
rodowym Konkursie Matema-
tycznym KANGUR

HaDI YaHfOUf 
Uczeń klasy VII c Szkoły Pod-

stawowej nr 1 im. T. Kościuszki 
w Nowogardzie. W roku szkol-
nym 2017/2018 uzyskał śred-
nią ocen 5,31 - wychowawca 
Maria Pastusiak.

Hadi jest uczniem o ponad-
przeciętnych zdolnościach.. 
Zajmuje czołowe miejsca w 
konkursach przedmiotowych. 
W tym roku szkolnym uzyskał 
tytuł Finalisty Międzynarodo-
wego Konkursu Matematycz-
nego „Pangea”, bardzo dobry 
wynik w Ogólnopolskim Kon-
kursie „Alfik Matematyczny” 
oraz wyróżnienie w Między-
narodowym Konkursie Kangur 
Matematyczny. Został Laure-

atem Wojewódzkiego Konkur-
su Języka Angielskiego orga-
nizowanego przez Zachodnio-
pomorskiego Kuratora Oświaty 
oraz Laureatem Wojewódzkie-
go Konkursu Matematyczne-
go organizowanego przez Za-
chodniopomorskiego Kuratora 
Oświaty. Zajął III miejsce indy-
widualnie i I miejsce drużyno-
wo w Miejsko-Gminnym Kon-
kursie Matematycznym „Asy z 
VII klasy”. Hadi uczęszcza rów-
nież do Szkoły Muzycznej, kla-
sa gitary. Bierze udział w licz-
nych koncertach. Jest wielo-
krotnym laureatem konkur-
sów gitarowych na szczeblu 
ogólnopolskim i międzynaro-
dowym. W tym roku szkolnym 
otrzymał stypendium „Młody 
Talent Ziemi Nowogardzkiej”.

aNGelIka SIkORa 
Uczennica klasy VII c Szko-

ły Podstawowej nr 1 im. T. Ko-
ściuszki w Nowogardzie. W 
roku szkolnym 2017/2018 uzy-
skała średnią ocen 5,71 - wy-
chowawca Maria Pastusiak.

Angelika jest uczenni-
cą wszechstronnie uzdolnio-
ną. Odnosi sukcesy w licznych 
konkursach. W tym roku szkol-
nym uzyskała tytuł Laureatki 
Eliminacji Miejsko- Gminnych 
Małego Konkursu Recytator-
skiego i wyróżnienie w Elimina-
cjach Powiatowych. Otrzyma-
ła wyróżnienie w Ogólnopol-
skim Konkursie Biologicznym 
„Eko Planeta”. Zajęła I miejsce 
indywidualnie i I miejsce dru-
żynowo w Eliminacjach Powia-
towych XXXXI Ogólnopolskie-
go Turnieju Bezpieczeństwa w 
Ruchu Drogowym, I miejsce w 
Gminnym Konkursie Recyta-
torskim ” Wypłyń na głębię – 
poezja Jana Pawła II oraz o Ja-
nie Pawle II”. Została wyróżnio-
na w Gminnym Konkursie Pla-
stycznym „Ekologiczne zwie-
rzę” i w Gminnym Konkursie 
Fotograficznym „Przyroda w 
Obiektywie”. Angelika rozwija 

Coroczna prezentacja 

Najlepsi Uczniowie 2017 – 2018
Jak co roku prezentujemy sylwetki najlepszych uczniów naszych szkół  w roku 2016-2017.  W tym numerze zaprezentujemy uczniów Szkoły Podstawowej 
nr 1 .  Uczniowie do prezentacji zostali wybrani przez nauczycieli poszczególnych  szkół. 
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swój talent recytatorski na za-
jęciach szkolnego koła teatral-
nego, bierze udział we wszyst-
kich przedstawieniach. W bie-
żącym roku szkolnym otrzyma-
ła stypendium „Młody Talent 
Ziemi Nowogardzkiej”.

klaRa kRaSZeWSka 
Uczennica klasy VII c Szko-

ły Podstawowej nr 1 im. T. Ko-
ściuszki w Nowogardzie. W 
roku szkolnym 2017/2018 uzy-
skała średnią ocen 5,43 - wy-
chowawca Maria Pastusiak.

Klara jest uczennicą uzdol-
nioną, która ma rozległy zakres 
zainteresowań. W tym roku 

szkolnym zdobyła bardzo do-
bry wynik w Ogólnopolskim 
Konkursie Biologicznym „Eko-
-Planeta”, bardzo dobry wynik 
w Ogólnopolskim Konkursie 
Chemicznym „Alchemik”. Zajęła 
I miejsce w gminnym konkur-
sie wiedzy o Ziemi Nowogardz-
kiej, I miejsce w Gminnym Kon-
kursie Czytelniczym, I miejsce 
w Miejsko-Gminnym Konkur-
sie Ortograficznym „Mistrz Or-
tografii”, I miejsce indywidu-
alnie i drużynowo w Miejsko-
-Gminnym Konkursie Mate-
matycznym „Asy z VII klasy”, III 
miejsce w Regionalnym Kon-
kursie Piosenki Ludowej „Pięk-
na nasza Polska cała”. Wspólnie 
z koleżankami z zespołu Sing 
Stars wyśpiewała II miejsce w 
powiecie w XXIII Zachodniopo-
morskim Konkursie Kolęd i Pa-
storałek, III miejsce w  Regio-
nalnym Konkursie Pieśni Pa-
triotycznej „Polskie Drogi”, wy-
różnienie w Rejonowym Prze-
glądzie Solistów i Muzycznych 
Zespołów Estradowych. Kla-
ra swój talent wokalny rozwija 
również na zajęciach w Nowo-

gardzkim Domu Kultury. Jest 
laureatką wielu Festiwali i Prze-
glądów Piosenki.

WeRONIka BeRNaCka
Uczennica klasy VI „C” ze 

Szkoły Podstawowej nr 1 im. 
Tadeusza Kościuszki  w Nowo-
gardzie, uzyskała w roku szkol-
nym 2017/2018 średnią  5,0 – 
wychowawca Danuta Plichta.                                                                                                                

Tegoroczna Laureatka Kon-
kursu Języka Angielskiego or-
ganizowanego przez Zachod-
niopomorskiego Kuratora 
Oświaty. W Międzynarodowym 
Konkursie Big Challenge  zaję-

ła I Miejsce w swojej kategorii 
wiekowej. W Tym roku otrzy-
mała stypendium „ Młody Ta-
lent Ziemi Nowogardzkiej”. We-
ronika odznacza się dużą kul-
turą osobistą, jest koleżeńska, 
cieszy się dużą sympatią wśród 
koleżanek i kolegów. Rozwi-
ja swoje pasje i zainteresowa-
nia, doskonali znajomość języ-
ka angielskiego. Od dwóch lat 
uczy się profesjonalnej jazdy 
konnej.

BOleSłaW GRYGOWSkI
Uczeń klasy VI C Szkoły Pod-

stawowej nr 1 im. Tadeusza 
Kościuszki w Nowogardzie, 

osiągnął w roku szkolnym 
2017/2018 bardzo dobre wy-
niki w nauce, średnia jaką uzy-
skał to 5,82 – wychowawca Da-
nuta Plichta                                                                                        

Uczeń wszechstronnie uzdol-
niony, brał udział w różnych 
konkursach wiedzy, zarówno                                   
w przedmiotach ścisłych jak i 
humanistycznych w których 
osiągał wysokie noty. Z pasją 
rozwija swoje zainteresowania. 
Reprezentuje szkołę w licznych 
turniejach i zawodach sporto-
wych, na szczeblu powiatu, re-
jonu i województwa. Wyróżnia 
się nieprzeciętną obowiązko-
wością. Swoje zdolności  i ta-
lenty popiera systematyczną 
pracą.

Konkursy: Gminny konkurs 
matematyczny „ Asy z klasy” - III 
miejsce,Szkolny konkurs wie-
dzy „Mundial 2018” – I miejsce,

Osiągnięcia sportowe: Gmin-
ne – koszykówka, siatkówka – 
I miejsce, Gminne – piłka noż-
na – II miejsce, Powiatowe – 
koszykówka – III miejsce, Wo-
jewódzkie -  piłka ręczna – IV 
miejsce

Dzień Dziecka… 23 czerwca! 

Dzień Ocieplania Wizerunku
Od kilku miesięcy w związku z rokiem wyborczym da się zauważyć szereg objawów wyborczego szaleństwa jakie dotyka lokalnych polityków. Jednym z 
nich jest nachalne w istocie „ ocieplanie wizerunku” z wykorzystaniem najbardziej skutecznego „ocieplacza” czyli dzieci w tle. 

Fotografia z radosnymi dzieć-
mi to dominujący element 
lyoutu strony gminnej w ostat-
nich tygodniach. Gdy w trak-
cie kadencji mieliśmy serwowa-
ne tam zatrzęsienie wizerunków 
„burmistrza w akcji” to teraz 
gdzie się nie obejrzysz to: „bur-
mistrz w trakcie beztroskiej za-
bawy z dziećmi”. Celem umożli-
wienia dokonania tych sesji zdję-
ciowych organizowana jest nie-
spotykana dotąd ilość imprez dla 
dzieci, na które przybywa z ła-
kociami osobiście właśnie bur-
mistrz. Tym sposobem w ostat-
nią sobotę czyli 23 czerwca, na 
terenie gminy odbyły się trzy im-
prezy z okazji….. Dnia Dziec-
ka. Dzień Dziecka co prawda na 
świecie całym obchodzony jest 1 
czerwca ale przecie wiadomo, że 
nie o dzień dla dziecka tu chodzi 
tylko o dzień dla włodarza roz-
dającego dzieciom cukierki. Se-
sje dziecięce burmistrza urzą-
dzane są także z innych okazji, 
np. takich, w których burmistrz 
daje wyraz swojej troski o kształ-
towanie wrażliwości ekologicz-
nej dzieci sadząc razem z przed-
szkolakami kwiatki. Oczywi-
ście dzieci, jak można zobaczyć 
na zdjęciach z tego sadzenia, zu-

pełnie przypadkowo odświęt-
nie ubrane tak jak na apel, po-
jawiły się na sadzeniu także zu-
pełnie……. przypadkowo. –„  w 
między czasie spacerująca gru-
pa dzieci z przedszkola- czytamy 
w gminnym tekście - widząc nie-
codzienny obrazek chętnie się do-
łączyła do nasadzeń. Dzieci bar-
dzo aktywnie wzięły się do pracy i 
chętnie zasadziły kilka roślinek. – 
kończy entuzjastyczną relacje 
gminny skryba. Oczywiście pod-
sumowaniem dziecięcego wysił-

ku była fotka z ..burmistrzem. 
Życzymy wszystkim dzieciom 
udanych wakacji i…. mniej do-
rosłych gdy się same bawią . Jak 
pamiętam ze swojego dzieciń-
stwa (a każdy dzieckiem kiedyś 
był) najlepsza zabawa była wtedy 
( gra w piłkę, w berka, w chowa-
nego, w klasy itp) gdy dorosłych, 
a tym bardziej burmistrzów, przy 
tym nie było. Tylko, że wówczas 
nie o wygraną wyborczą ale o 
dobro dzieci chodziło.  

red.,
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 Witamy  
wśród nas...

Autorzy rubryki:
Charlotta Trokowicz-Sędłak 

oddziałowa oddziału poł.-ginek.
Janusz Roguski SPSR Nowogard

Liliana 
córka Angeliki Oślizło 
ur. 25-06-2018 z Maszewa

Lena 
córka Jadwigi Karwackiej 
ur. 15-06-2018 z Worowa

Kacper 
syn Izabeli Lange 
ur. 27-06-2018 z Jarchlina

Piotr 
syn Andżeliki Hubickiej 
ur. 28-06-2018 z Reska

Patrycja 
córka Eweliny Wąsik 
ur. 28-06-2018 z Nowogardu

Liliana 
córka Dominiki i Damian 
ur. 17-06-2018 z Nowogardu

Maria 
córka Lucyny Gralak 
ur. 21-06-2018 z Korytowa

Franek 
syn Dominiki Przydział 
ur. 27-06-2018 z Jarchlina

Jan 
syn Julity Reimer 
ur. 23-06-2018 ze Szczecina

międzynarodowe mistrzostwa 
koszalina w tenisie stołowym

Zawodnicy  
z Wierzbięcina  
na podium
W miniony weekend, w Koszalinie odbyły się Międzynaro-
dowe Mistrzostwa w tenisie stołowym. Nie zabrakło zawod-
ników z klubu Visonex LUKS Top Wierzbięcin. Nasi repre-
zentanci spisali się przyzwoicie, stając na podium. 

Zawodnicy Visonex Luks 
Top Wierzbiecina wzię-
li udział w Międzynarodo-
wych Mistrzostwach Koszali-
na. W konkurencji najmłod-
szej, na najniższym stopniu 
podium uplasował się Konrad 
Pyra. To kolejny świetny wy-
nik tego utalentowanego za-
wodnika. W Kategorii roczni-
ków 2000-2005, na uwagę za-
sługuje występ Mikołaja Olej-
nika, który tak jak jego klubo-
wy kolega wywalczył brązo-
wy krążek. Dobrze spisali się 
również bardziej doświadczeni 
podopieczni Józefa Korkosza. 
W kategorii Open 3. miejsce 
wywalczył Bartosz Jemiliano-

wicz. Tuż za nim, na 4. pozy-
cji uplasował się Sebastian Je-
milianowicz. Z kolei startujący 
w kategorii Junior Kacper Pyra 
uplasował się w przedziale 7-8. 
miejsca, a startujący w katego-
rii Open Mateusz Witkowski 
został sklasyfikowany w prze-
dziale 9-16. miejsca. Wyni-
ki młodych tenisistów stoło-
wych z klubu Visonex LUKS 
Top Wierzbięcin mogą napa-
wać optymizmem. Wierzymy, 
że za kilka lat to właśnie Ci za-
wodnicy kontynuować będę 
tradycje ligowe klubu z Wierz-
bięcina. 

KR

Zachodniopomorski Puchar mTB – Puszcza 
Bukowa

Startowali nowogardzianie
W niedzielę (24 czerwca), została rozegrana III edycja Zachodniopomorskiego Pucharu 
MTB. Tym razem kolarze ścigali się po szczecińskiej Puszczy Bukowej. Na trasie nie zabra-
kło zawodników z Nowogardu. Najlepiej spisali się Robert Krause oraz Janusz Pietruszew-
ski, którzy w swojej kategorii wywalczyli 1. miejsce. 

Rywalizacja w Puszczy Buko-
wej rozegrała się na dwóch dy-
stansach: Mini i Mega. Na tym 
dłuższym dystansie Mega wal-
czył Robert Krause, Jakub Krau-
se oraz Anna Urtnowska. Ro-
bert Krause rywalizujący w ka-
tegorii M0 uzyskał czas 02:35:33 
i uplasował się na 8. miejscu w 
Open oraz na 1. miejscu w ka-
tegorii M0. Z kolei Jakub Krause 
z czasem 02:40:06 wywalczył 14. 
miejsce w Open, a w swojej ka-
tegorii wiekowej M3 został skla-
syfikowany na 6. miejscu. Po-
śród pań startowała Anna Urt-
nowska. Kolarka z Nowogardu z 
czasem 03:49:50 zajęła 4. miejsce 
w Open Kobiet oraz 2. miejsce w 
swojej kategorii wiekowej K3. Na 
dystansie Mini dobrze zaprezen-
tował się Janusz Pietruszewski, 
który walczył w kategorii wieko-
wej M6. Kolarz LKK Nowogard 
z czasem 01:29:54 uplasował się 

na 68. miejscu w Open, a w ka-
tegorii M6 wywalczył 1. miej-
sce. W tej samej kategorii starto-
wał także Jan Baran, który z wy-
nikiem 01:43:02, zajął 5. miejsce 
w kategorii M6 oraz 109. miejsce 
w Open. Ostatnia IV edycja Za-

chodniopomorskiego Pucharu 
MTB odbędzie się 9 września w 
polickiej Puszczy Wkrzańskiej. 
Wówczas dowiemy się kto wy-
walczy podium w swojej katego-
rii w klasyfikacji generalnej.  

KR

Janusz Pietruszewski na najwyższym stopniu podium kategorii M6 w III edycji Za-
chodniopomorskiego Pucharu MTB
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Cyklo Strzepcz 2018

Zwycięstwo Łukasza Janica
W niedzielę (24 czerwca), w miejscowości Strzepcz na Kaszubach, został rozegrany wyścig 
kolarski „Cyklo Strzepcz 2018”. Na dystansie 48 km wystartował kolarz z Nowogardu Łu-
kasz Janic, który nie miał sobie równych i sięgnął po zwycięstwo. Warto dodać, że tegorocz-
na edycja wyścigu cieszyła się rekordową frekwencją. 

Jak informują organizatorzy, 
imprezy Energa Cyklo Cup za-
projektowane zostały w taki 
sposób, aby promować zawod-
ników uniwersalnych, dobrze 
czujących się w każdym tere-
nie. Trasa Cyklo Strzepcz mia-
ła tutaj imitować belgijskie kla-
syki, jak Liege-Bastogne-Lie-
ge. W tym roku wyścigi odby-
ły się przy rekordowej frekwen-
cji sięgającej 500 uczestników. 
Dobra kolarska pogoda i miej-
scami silny wiatr zbudowały at-
mosferę wydarzenia nad Jezio-
rem Strzepcz. Kluczową atrak-
cję stanowiła tutaj ponownie 
trasa bazująca na krótkiej, 16 
km pętli, na której niewiele jest 
płaskiego terenu, a do pokona-
nia 3 trudne, sztywne podjazdy. 
Na dystansie 48 km wystartował 
kolarz z Nowogardu Łukasz Ja-
nic, który reprezentuje barwy 
STC Stargard. Na tym dystan-
sie sklasyfikowanych zostało 323 
kolarzy. Łukasz Janic zaprezen-
tował się z bardzo dobrej stro-
ny, nie dając szans swoim rywa-
lom. Nowogardzianin walczący 

w kategorii M 0-29 pokonał 48 
km z czasem 01:15:54, uzyskując 
przy tym średnią prędkość 37,94 
km/h. Wynik ten pozwolił cie-
szyć się kolarzowi z Nowogardu 
z podwójnego tryumfu – w swo-
jej kategorii oraz w całej stawce 
Open na tym dystansie. Drugie 
miejsce wywalczył Tobiasz Kuli-
kowski z Gdyni, a z brązowego 
medalu cieszył się Patryk Korze-
niak z Torunia. Zwycięstwo ko-
larza z Nowogardu smakowało 
wyjątkowo, tym bardziej, że tego 
dnia obchodził swoje urodzi-
ny. - Na każdym okrążeniu były 
trzy ciężkie podjazdy - ostatni był 
kilkaset metrów przed metą. Fi-

nisz był sprinterski, długa pro-
sta do finiszu i dzięki przepiękne-
mu rozprowadzeniu przez Maćka 
Chmielewskiego z mojego zespo-
łu, wykończyłem finisz i na me-
cie zająłem 1. miejsce w całym 
wyścigu na ponad 320 zawodni-
ków. Dekoracja wyścigu była tak-
że wyjątkowa, ponieważ wszy-
scy zaczęli śpiewać sto lat. Dzię-
kuj za świetną prace na wyścigu 
w wykonaniu STC Stargard. Gra-
tuluje również kolegom z druży-
ny, bo także zajęli wysokie miej-
sca – relacjonuje swój start Łu-
kasz Janic. 

KR

Zmiany w Nowogardzkim klubie

Pomorzanin bez trenera
Jak poinformował naszą redakcję prezes Pomorzanina Nowogard Marcin Skórniewski, tre-
ner Zbigniew Gumienny nie będzie już pracował z piłkarzami nowogardzkiego klubu. Do-
brą wiadomością jest to, że wielu podstawowych piłkarzy wyraziło chęć gry dla Pomorza-
nina, do zespołu dołączy także były bramkarz SALOSU Szczecin – Jakub Zdeb, który ostat-
nio grał we Flocie Świnoujście. 

Trener Zbigniew Gumienny 
pracował z pierwszym zespołem 
Pomorzanina od 1 lipca 2016 
roku.

Bilans ligowy pod wodzą Zbi-
gniewa Gumiennego to 28 zwy-
cięstw, 9 remisów i 23 poraż-
ki. W tym czasie nowogardzia-
nie strzelili 119 i stracili 98 goli. 

Podczas blisko dwuletniej pracy, 
zabrakło najważniejszego – czy-
li awansu do wyższej klasy roz-
grywkowej. Mimo wszystko pre-
zes Pomorzanina pozytywnie 
ocenia pracę byłego już trenera. 
- Pod względem sportowym były 
to przyzwoite dwa sezony. Naj-
większym plusem na koncie by-
łego trenera jest umiejętne wpro-
wadzenie do dorosłej piłki kilku 
młodych zawodników, zwłasz-
cza bramkarza Kornela Pęka-
li. Panie trenerze pięknie dzię-
kujemy i życzymy powodzenia – 
mówi Marcin Skórniewski. Na tą 
chwilę nie jest jeszcze znane na-
zwisko nowego trenera, o zmia-
nie na ławce Pomorzanina infor-
mować będziemy na bieżąco. Na 
pewno dobrymi wiadomościami 
są te, że wielu piłkarzy podsta-

wowej jedenastki zadeklarowa-
ło już chęć dalszej gry dla zespo-
łu z Nowogardu. Wiadomo już, 
że Pomorzanin zostanie wzmoc-
niony bramkarzem Jakubem 
Zdebem. Wychowanek Pomo-
rzanina swoje umiejętności roz-
wijał w SALOS-ie Szczecin, gdy 
skończył się jego juniorski etap 
gry, przeniósł się do Floty Świ-
noujście, gdzie spędził jeden se-
zon. - Nasz utalentowany bram-
karz po rocznym pobycie we Flo-
cie Świnoujście postanowił wrócić 
do macierzystego klubu. W Po-
morzaninie Jakub będzie również 
szkolił swoich młodszych kolegów 
– informuje prezes Marcin Skór-
niewski. Wierzymy, że to nie je-
dyne wzmocnienie przed nad-
chodzącym sezonem A-Klasy. 

KR

Trener Zbigniew Gumienny pracował w 
Pomorzaninie od 1 lipca 2016 roku

„Środy na torze”

Nikola podzieliła 
Młodzików
W środę (20 czerwca), na szczecińskim torze kolarskim od-
była się druga seria cyklicznych zawodów „Środy na torze”. 
Tym razem w rywalizacji wzięła udział także Nikola Wie-
lowska, która zwyciężyła przed swoim kolegą z Chrabąszczy 
Nowogard – Hubertem Grygowskim. 

Naszą relację rozpoczniemy 
od najmłodszych reprezentan-
tów Nowogardu. W kategorii 
Szkółki Kolarskie zaprezento-
wała się Alicja Fecak. W tej kate-
gorii odbyły się dwa wyścigi. W 
wyścigu na 3 okrążenia ze startu 
wspólnego Alicja Fecak uzyska-
ła 13. czas. Natomiast w wyścigu 
na 400 metrów ze startu zatrzy-
manego podopieczna Ryszar-
da Posackiego uzyskała wynik 
44,14 i zajęła 15. miejsce. Ali-
cja Fecak startowała także w ka-
tegorii Żak. W wyścigu elimina-
cyjnym uzyskała 4 punkty i za-
kończyła start z siódmym cza-
sem. Z kolei w wyścigu scratch 
powtórzyła ten wynik – tym 
samym w II serii Alicja Fecak 
uzbierała w sumie 8 punktów. 
W kategorii Młodzik wystarto-
wała Nikola Wielowska, a także 
Hubert Grygowski. W wyścigu 
na 400 metrów ze startu zatrzy-
manego z czasem 31,59 najszyb-
sza była Nikola Wielowska, a tuż 
za nią z wynikiem 32,06 uplaso-
wał się Hubert Grygowski. W 
wyścigu eliminacyjnym najlep-
szy był kolarz z Baszty Golcze-
wo Jakub Fleks, 2. miejsce wy-
walczyła Nikola, a najniższy sto-
pień podium Hubert. W wyści-
gu scratch tym razem to Hubert 
Grygowski zwyciężył, przed Ja-
kubem Fleksem oraz Niko-
lą Wielowską. W sumie w II se-
rii zwyciężyła Nikola Wielow-

ska z liczbą 27 punktów. Tyle 
samo punktów wywalczył Hu-
bert Grygowski, który stanął na 
2. stopniu podium zawodów, a 
na 3. miejscu uplasował się zdo-
bywca 24 punktów Jakub Fleks z 
Baszty Golczewo. Chrabąszcze 
walczyli także w kategorii Junior 
Młodszy. W wyścigu scratch 
najlepiej spisał się Robert Krau-
se, który z czasem 12,88 wywal-
czył 6 punktów i zajął 5. miejsce. 
Jacek Fecak wywalczył 4 punk-
ty za zajęcie 7. miejsca, a Ka-
mil Majcher z liczbą 3 punktów 
uplasował się w tym wyścigu na 
8. pozycji. W wyścigu elimina-
cyjnym tym razem najlepszy po-
śród nowogardzian był Jacek Fe-
cak, który wywalczył 7 punktów 
i zajął 4. miejsce. W tym wyści-
gu Robert Krause zajął 6. pozy-
cję, a Kamil Majcher uplasował 
się tuż za nim na 7. miejscu. Na 
koniec pozostał wyścig punkto-
wy, w którym Robert Krause za-
jął 6. miejsce i dopisał do swoje-
go dorobku 5 punktów. Jacek Fe-
cak uplasował się na 9. miejscu, 
a Kamil Majcher nie wywalczył 
punktów zajmując 11. pozycję. 
W sumie po trzech wyścigach II 
serii Robert Krause wywalczył 
16 punktów i zajął 5. miejsce, Ja-
cek Fecak z liczbą 13 punktów 
uplasował się na 6. miejscu, a 
Kamil Majcher z 7 punktami za-
jął 9. pozycję. 

KR  

Nikola Wielowska wygrała w kategorii Młodzik, na drugim stopniu podium uplaso-
wał się Hubert Grygowski.jpeg

Łukasz Janic w dniu swoich urodzin nie miał sobie równych w wyścigu Cyklo 
Strzepcz 2018 na dystansie 48 km
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Firma AGRO TRANS Spółka z o.o. 
z siedzibą w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów ciężarowych 
(prawo jazdy kategoria C+E)

tel. 91 39 27 322, kom. 502 671 607, 502 671 609

Wykręcanie urwanych 
świec żarowych

• naprawy • oleje CASTROL
• akumulatory Bosch, Varta

 bieżące
• serwis klimatyzacji
• przeglądy okresowe
• serwis opon
• diagnostyka komputerowa
• wymiana rozrządu

Ponad 10-letnie doświadczenie w pracy  
na stanowisku mechanik w serwisie TOYOTY

Sąpolnica 25 
72-200 Nowogard 

tel. 608 690 831

Zapewniamy atrakcyjne ceny

przeglądy okresowe w TOYOTACH i nie tylko

Usługi
Remontowo-Budowlane

Ceny do negocjacji
784 612 587

Firma  w Maszewie 

ZATRUDNI
 

Głównego Księgowego /
Główną Księgową

Tel. 603 129 069 

Miejsce pracy: Maszewo
WYMAGANIA:
• Prowadzenie ksiąg rachunkowych (handlowych) zgodnie 
   z przepisami rachunkowymi i podatkowymi
• Sporządzanie deklaracji podatkowych VAT, CIT oraz ZUS i GUS
• Sporządzanie uproszczonych i rocznych sprawozdań finansowych (Bilans, RZiS)
• Przygotowywanie sprawozdań finansowych i raportów na potrzeby zarządu 
   oraz instytucji zewnętrznych
• Reprezentację firmy przed organami kontroli 
   i instytucjami finansowymi (GUS, US, ZUS)
• Min. 2 letnie doświadczenie na stanowisku Głównego Księgowego
• Obsługa w zakresie kadr/płac
• Sumienność w wykonywaniu obowiązków
OFERUJEMY:
• atrakcyjne wynagrodzenie wypłacane w terminie
• zapewniamy stabilną pracę w miłym zespole
Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesyłanie aplikacji zawierających CV 
wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Informujemy, iż nadesłanych 
ofert nie zwracamy.  Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie 
z wybranymi kandydatami.

Do wynajęcia lokal  
przy Biedronce  

na ul. Boh Warszawy 
nad „Drutexem”. 
602 733 893

Poszukuje osób 
do pracy przy  

produkcji okien, 
Firma Joga. 

695 100 700 

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

 Atrakcyjna praca 
dla opiekunek w Niemczech. 
Premie letnie. Nawet 1500 EUR netto 

Tel. 91 506 55 55

KUPIĘ DREWNO
tartaczne

świerk, sosna, brzoza, topola

tel. 697 174 369

Sprzedam 
działkę 23 ar
pod warsztat lub inną 

działalność gospodarczą. 
Tel. 695 100 700 

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

Dnia 23.06.2018 roku, odbyła  się impreza z okazji 
Dnia Dziecka. Było mnóstwo zabawy, radości i słodyczy. 

Rada Sołecka oraz Sołtys Sołectwa Wojcieszyn 
serdecznie dziękuje za wsparcie Panu Burmistrzowi 

Robertowi Czapli oraz strażakom z Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Osowie a także  za sponsorowanie tego 

przedsięwzięcia firmie Goodvalley Agro S.A. 
Dzięki bezinteresowności wielu osób, dzieci mogły poczuć, 
że ten dzień jest wyjątkowy i tylko dla nich. Zaangażowanie 
i wsparcie zasługuje na słowa uznania i szacunku a uśmiech 

dzieci jest najlepszym dowodem wdzięczności. 
Dziękujemy za życzliwość i otwarte serca.

Ośmio-
tygodniowe 

kotki 
w kolorach czarnym 

i szarym w prążki 
oddam w dobre 

ręce. 
Tel. 91 39 79 321 

Opis stanowiska:
• Efektywne zarządzanie Gospodarstwem Rolnym;
• Nadzór nad maszynami rolniczymi w zakresie ich 
  wydajnego wykorzystania oraz  terminowego 
  przeprowadzania przeglądów, konserwacji i napraw;
• Kierowanie zespołem  pracowników;
• Zarządzanie Gospodarstwem Rolnym zgodnie z obowiązującymi standardami;
• Osiągane i realizacja przydzielonych celów i zadań.
Wymagania: 
• Wykształcenie min. średnie rolnicze;
• Minimum dwuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku;
• Umiejętność motywowania zespołu do osiągania założonych celów;
• Umiejętność podejmowania skutecznych decyzji pod presją czasu;
• Elastyczność i otwartość na zmiany;
• Prawo jazdy kat. B
Oferujemy:
• Atrakcyjne wynagrodzenie;
• Stabilne warunki zatrudnienia;
• Możliwość rozwoju zawodowego w rozwijającej się firmie;
• Niezbędne narzędzia pracy;
• Dobrą atmosferę pracy;
• Możliwość zakwaterowania.

Nowoczesne Gospodarstwo Rolne 
w województwie zachodniopomorskim

poszukuje zmotywowanych i pełnych pasji osób na stanowisko:
KIEROWNIK GOSPODARSTWA ROLNEGO

Miejsce pracy: (2 lokalizacje) Redło koło Nowogardu  lub  Drzonowo koło Kołobrzegu

tel.: +48 665 458 942
e-mail: biuro@farmaredlo.pl

Nowoczesne Gospodarstwo Rolne 
w województwie zachodniopomorskim

Od kandydatki/kandydata oczekujemy:
- zaangażowania, 
- sumienności, 
- dokładności 
- pełnej dyspozycyjności w wymienionym okresie.
Oferujemy: 
- atrakcyjne wynagrodzenie, 
- przyjazną atmosferę pracy, 
- zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie, 
- zakwaterowanie na czas wykonywania zlecenia. 

Firma z branży rolnej Farma Redło Sp. z o.o. 

poszukuje na okres żniw (od 15.07 do 15.09) 
pracowników do obsługi biurowej 

magazynów zbożowych 
w naszych gospodarstwach w miejscowościach 

Konarzewo k. Nowogardu oraz Starzyce k. Chociwla. 

Prosimy o wysyłanie CV na adres mailowy biuro@farmaredlo.pl

 
  
 
 
 

 

    

    
Hjort Knudsen Polen Sp. z o.o. jest duńską �rmą, 

zatrudniającą  ponad 1000  pracowników, 
produkującą i eksportującą skórzane meble tapicerowane. 

 www.hkmeble.pl

 
 

        W związku z dynamicznym rozwojem �rma zatrudni  

 TAPICERA  (PRZYUCZENIE)
PRACOWNIK PRODUKCJI -

- OBSŁUGA KOMPUTERA
MAGAZYNIER

 
 

            Miejsce pracy: Nowogard  
Zapewniamy:   
•  stabilne warunki zatrudnienia 
•  wynagrodzenie proporcjonalne do osiąganych wyników  

 
 Osoby zainteresowane proszone  są o wysłanie CV na adres:  
         ul. Zamkowa 7b , 72-200 Nowogard 
          lub e-mail: dawid.bohn@hjortknudsen.pl  
           Kontakt telefoniczny : 663 949 485 

 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami
Prosimy o dopisanie następujacej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbednych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie 
z ustawa z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.)”.
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

ZaTRUDNIĘ 
STOlaRZa

503 084 687

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

pn., wt. - 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

ENDOKRYNOLOGICZNY
Lek. med. Adriana Dubińska-Walczak

specjalista chorób wewnętrznych
- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

CHORÓB CUKRZYCY I NADCIŚNIENIA
Lek. Ewa Zdawska

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista diabetolog 

GABINETY MEDYCZNE

Upadłość konsumencka
Masz długi, których nie możesz spłacić, nie 
prowadzisz działalności, nie masz majątku. 

Pomogę zgłosić upadłość. 
Konsultacje darmowe
Tel. 669 681 080, 

www.szczecin-syndyk.pl 
restrukturyzacjakonsumenta@gmail.com 

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony Badania wody i ścieków - tel. 91 392 74 75

Wywóz nieczystości ciekłych - 91 392 36 77

Roboty inżynieryjno-budowlane oraz

warsztat naprawy pomp - 91 392 36 77

Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków - 91 392 07 11

Czyszczenie kanalizacji 
i odwadniania osadów ściekowych 

- 91 392 36 77
POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE - 994

                           Przedsiębiorstwo 
Usług Wodnych i Sanitarnych sp. z o.o.
ul. 3 Maja 14/2, 72-200 Nowogard

tel. 91 392 07 11, 91 392 07 17

Tel. 517 175 599

Pracuj z                       
jako Opiekunka Seniorów w Niemczech 

i zarób nawet 12 tysięcy w dwa miesiące. 
Bezpłatne kursy języka niemieckiego i gwarantowane zatrudnienie. 

 

WYMAGANIA:
- aktualne prawo jazdy kategorii C+E
- świadectwo kwali�kacji zawodowej
- aktualne orzeczenie psychologiczne
- cyfrowa karty kierowcy
 OFERUJEMY:
- atrakcyjne wynagrodzenie wypłacane w terminie
- nowoczesne auta marki DAF, MERCEDES, MAN.
- praca w systemie tygodniowym  
- ubezpieczenie grupowe

POSZUKUJE 
KIEROWCÓW  

KAT. C+E

TELEFON: +48 603 129 069,  785 900 833 
Jedności Narodowej 23A, 72-130 Maszewo

Firma  w Maszewie 

ZATRUDNI
 

Specjalista 
ds. logistyki / Spedytor / Logistyk

Tel. 603 129 069 

Opis stanowiska :
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna 
za kompleksową organizację pracy taboru transportowego.
Zakres obowiązków :
• planowanie i organizowanie transportu oraz prowadzenie 
  związanej z nim dokumentacji
• monitoring i nadzór nad realizowanymi zleceniami
• rozwój bazy klientów i przewoźników
Oczekiwania :
• wykształcenie kierunkowe, preferowane wyższe (atutem będzie 
  wykształcenie związane z transportem, logistyką etc.),
• doświadczenie w transporcie krajowym i/lub międzynarodowym,
• znajomość języka niemieckiego umożliwiająca swobodną komunikację, 
  będzie dodatkowym atutem,
• komunikatywność i zdolności interpersonalne,
• odporność na stres, odpowiedzialność za powierzone i wykonywane zadania,
• bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (szczególnie Excel),
• Prawo jazdy kat. B.
Oferujemy :
• pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się firmie,
• atrakcyjne wynagrodzenie,
Rodzaj pracy: Pełny etat
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OGłO SZe NIa drob ne
NIeRUCHOmOŚCI

•	 Sprzedam tanio działkę budowlaną w ko-
ściuszkach 1202 m2. Przy działce prąd, woda, ka-
nalizacja, dojazd utwardzony w pobliżu jeziora. 
575 345 659 

•	 Do wynajęcia lokal handlowy ok. 40m2 ul. Ko-
ściuszki 2g Nowogard. 693 850 197

•	 Sprzedam działki budowlane w pełni uzbrojone. 
Już z planem zagospodarowania przestrzennego. 
Oszczędzasz czas i pieniądze! 693 850 197 Najlep-
sze ceny w Nowogardzie, Osiedle Słoneczne. 

•	 Do wynajęcia pomieszczenie na biuro 28 m2, 
Nowogard. Ul. 700 lecia 17b. Tel. 501 549 818

•	 Sprzedam działki budowlane w karsku przy 
drodze. 691 664 658

•	 Do wynajęcia lokal pod działalność gospodarczą. 
609 24 58 16 

•	 Sprzedam mieszkanie 3 pokoje 87m2, 12 km od 
Nowogardu.Tel. 665 160 365

•	 Do wynajęcia warsztat samochodowy z wyposa-
żeniem. Tel. 508 070 311

•	 Sprzedam działkę budowlaną w Nowogardzie, 16 
arów, cena 39000 zł do negocjacji, tel. 570 935 935

•	 Do wynajęcia kawalerka w Olchowie 500 zł+prą-
d+kaucja. 884 000 435

•	 sprzedam pawilon handlowy, tel. 500 698 558

•	 Sprzedam lub wynajmę sklep w Dąbrowie z moż-
liwością przerobienia na mieszkanie. 509 615 300, 
502 649 104 

•	 Sprzedam garaż na 15 lutego. 605 281 226 

•	 Sprzedam działkę ogrodową przy ul. Zamkowej. 
Tel. 530 118 199

•	 Do wynajęcia mieszkanie w Szczecinie dla studen-
tek dobra lokalizacja. Tel. 606 115 410

•	 Poszukuje kawalerki do kupna. Tel. 795 820 210 

•	 Sprzedam nowy dom z poddaszem użytkowym, 
stan surowy otwarty. Pow. działki 1600m2. Woda 
+prąd na działce. Tel. 503 661 094

•	 Do wynajęcia miejsca noclegowe dla pracowni-
ków. Tel. 609 24 58 16 

•	 Sprzedam działkę ogrodową przy Armii Krajowej, 
altanka do remontu. 665 541 960 

•	 Szukam garażu do wynajęcia na Bema lub okoli-
ce. 665 541 960 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupokojowe. 721 145 910 

•	 Sprzedam lub wynajmę kawalerkę. 606 115 
410

•	 Do wynajęcia garaż, ul. 700lecia. 606 115 410 

•	 Do wynajęcia pokój dla kobiety. 787 475 514

•	 Sprzedam działkę ogrodową – domek, prąd, wc. 
663 322 601 

•	 Do wynajęcia mieszkanie 85m2 w Karsku. 609 24 
58 16 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupokojowe, 46m2, No-
wogard 15 lutego, IV piętro. Cena: 150 tys. Tel. 692 
423 576

•	 Do wynajęcia lokal handlowy w centrum Nowo-
gardu pow. ok. 80m2. Tel. 665 08 44 88 

•	 Wynajme pokój 1 osobie. 798 382 886 

•	 Sprzedam dom w Nowogardzie 127m2 +gara-
ż+budynek gospodarczy+ogród powierzchnia 
działki 1001m2. Tel. 504 946 190, 507 831 353

•	  Do wynajęcia garaż przy ul. Zamkowej. Tel. 888 
676 231

•	  Wynajmę mieszkanie w Osinie 40m2 z umeblowa-
niem. Tel. 664 045 733, 668 199 476 

•	 Mieszkanie dwupokojowe do wynajęcia od 
01.08.2018r., centrum Nowogardu. Tel. 697 420 
201

•	  Sprzedam nowy dom z poddaszem użytkowym, 
stan surowy otwarty. Pow. działki 1600 m2. Woda 
+ prąd na działce, w Błotnie. Tel. 503 661 094

•	  Nowogard, Asnyka działki pod zabudowę. 501 
307 666

•	 15 km od Stargardu działki pod zabudowę. 660 
206 833

•	 Kupię mieszkanie w Nowogardzie. 660 206 833

•	 Szukam garażu do wynajęcia osiedle Roosvelta, 
Bema lub okolice. 665 541 960 Działki budowlane 
uzbrojone z warunkami zabudowy sprzedam Ko-
ściuszki. 691 180 848 

•	 Sprzedam mieszkanie 2 pokoje parter ul. Boh. 
Warszawy 35a, 67m2+ garaż. 509 911 029 

•	 Sprzedam mieszkanie trzypokojowe, parter 67m2. 
510 656 812 

•	 Zamienie mieszkanie 67m2 na dwa pokoje, parter 
lub I piętro. Tel. 91 39 73 664

•	 Do wynajęcia kawalerka, umeblowana. 668 289 
708

•	 Do wynajęcia kawalerka. 667 621 070 

•	 Borkowo Wielkie dom mieszkalny, dwa budynki 
gospodarcze, 90 ar, 65 tys. 501 307 666 

•	 Nowogard 7 km, działka pod zabudowę, wszystkie 
media, 1000 m, 27 tys. 502 103 432 

mOTORYZaCJa
•	 Ford Galaxy 96r. Automat Poj. 2.8 benzyna 

Uszkodzona skrzynia biegów Sprzedam za 2 500 
złotych Tel. Kon. 694 979 007

•	 Sprzedam Mercedes S classe W220, 1999 r,. 
przeb. 330.000 km, LPG, kolor grafit met., wersja 
Long,cena 12750 zł tel. 502 385 935

•	 Stare pojazdy kupię. 600 182 682 

•	 Sprzedam samochód Mitsubishi L 200 1999 rok 
prod., cena do uzgodnienia. 665 544 518 

•	 Sprzedam samochód Ford Galaxy, 2001 rocznik, 
disel, 7 osobowy, stan idealny. Cena do uzgod-
nienia. 696 034 836

•	 SkUP aut, motocykli, przyczep. Tel. 736 777 
245 

•	 Sprzedam Kia Clarus, 2001, 1,8 benzyna + gaz 
(założony 2012 r., 80 litrów butla), 181.000 km - 
serwisowany, srebrny met. sedan, nowa chłodni-
ca klimatyzacji, webasto, el. szyby, centr. zamek, 
nowe klocki hamulcowe, rozrząd, cały układ wy-
dechowy, inne. Cena 3750 zł, tel. 502 385 935

•	 Sprzedam Opel Vectra 2.0 disel rok produkcji 
2003. Tel. 783 894 210 

•	 Sprzedam Renault 19 . 733 687 472 

ROlNICTWO
•	 koszenie, mulczowanie, belowanie – słoma. 608 

01 3995

•	 Orka, talerzówka ciężka siew agregatem. Tel. 608 
01 39 95 

•	 SPRZeDam CZaRNĄ PORZeCZkĘ 503 676 983

•	 Rzepak jary, zboża sprzedam. Tel. 502 853  573 

•	 Grykę sprzedam i mieszalnik 1 tona. 603 467 609 

•	 Sprzedam  20 kulek słomy suchej. 606 576 417 

•	 SPRZeDaŻ JaJ kURZYCH – WIeJSkIe. 502 119 960

•	 Sprzedam ziemniaki jadalne i sadzeniaki, pszenice i 
pszenżyto zimowe. 91 39 18 307

•	 Sprzedam prosiaki. 781 900 122

•	  Sprzedam pompe spalinową wraz z wężami, stra-
szak na dziki i szpaki, dmuchawę do zboża. 781 785 
748, 603 363 207 

•	 Sprzedam słomę. Tel.668 316 103 

•	 Sprzedam siano w kostkach. 782 036 086 

•	 Sprzedam – kombajn volvo s830, 3 m z sieczkarnią, 
siewnik stegstet 3m, przyczepe wywrotkę 4t. , 12 ha 
ziemi ornej. Tel. 608 791 487 

•	 7 ha ziemi sprzedam, Żabówko. 663 565 516 

•	 Sprzedam pompe spalinową wraz z wężami, straszak 
na dziki i szpaki, dmuchawę do zboża. 781 785 748, 
603 363 207

•	 Sprzedaż mieszanki zbożowej. Tel. 667 97 64 17, 
91 4 186 417

•	 Sprzedam pług dwuskibowy, obsypnik do kopców, 
rozrzutnik dwuosiowy stan idealny, wałek do krajze-
gi . Tel. 696 807 922 

•	 Sprzedam prosiaki, 10 sztuk. 508 211 596

•	 Sprzedam rozrzutnik obornika jednoosiowy stan 
bardzo dobry, krajzegę do ziemniaków i kamień po-
lny na oczka. Tel. 606 576 412 

•	 Sprzedam owies 5 ton, łubin 2 tony. 91 39 18 606  

•	 Sprzedam 4,5 ha ziemi. 503 661 094

 USłUGI
•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWANÓW, WYKŁA-

DZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ SAMOCHODOWEJ/ 
SKÓRZANEJ MATERIAŁOWEJ / POŚCIELI WEŁ-
NIANEJ / LANOLINĄ/SPRZĄTANIE: CZYSZCZENIE 
FUG.TEL.604 373 143 , 794 229 083.

•	 Pranie dywanów i tapicerki sprzątanie rów-
nież z użyciem pary, ROmTeX. 668 151 516

•	 elektryk z uprawnieniami e+D. Tel. 607 289 
419 

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 715 839

•	 malowanie, montaż paneli podłogowych i 
inne drobne naprawy wykona “złota rączka”. 
91 39 22 783, 784 79 22 70

•	 fIRma USłUGOWa „Zielona”. Wynajem sal na 
konferencje, zebrania, szkolenia. 91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią działalnością 
przyjmie zlecenie na budowę domów od pod-
staw, przekładek dachów, docieplenia, układanie 
kostki, różne rodzaje. Tel. 607 137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy za gotówkę 
na raty laptopy tablety telefony. Skupujemy lap-
topy telefony. Adres Nowogard 700Lecia 15 I pię-
tro nad apteką tel 91-577-53-73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlopowe: 
Niemcy, Holandia, Austria, Anglia, Belgia, Norwe-
gia. Tel. 71 385 20 18, 601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróżnienie miesz-
kań, piwnic, gratów. Tel 668 343 638 

•	 AGENCJA REKLAMOWA VIZART, oprawianie prac 
w 2 minuty, bindowanie, wydruki, ksero, lamino-
wanie, Nowogard ul. 700 lecia 15 (nad sklepem 
zielarskim)Tel. 605 522 340 

•	 Przepisywanie prac (licencjackich, magisterskich 
i innych), dokumentów, CV, listów motywacyj-
nych, Szybko, solidnie. Agencja reklamowa Vizart  
Nowogard ul. 700 lecia 15 (nad sklepem zielar-
skim)Tel. 605 522 340.

•	 Regulacja, naprawa, konserwacja okien i 
drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 668 343 
638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 988 735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, układanie kostki gra-
nitowej, polbruku. 726 403 937

•	 Naprawa aGD Nowogard. 698 352 406

•	 Wypełniam dokumenty do ZUS na emeryturę, 
rentę, kapitał początkowy. 507 872 391

•	 Usługi remontowo-budowlane wykonam. 
608 364 330 

•	 TRANSPORT. 600 182 682 

•	 DACHY, ALTANY, TARASY. TEL. 660 879 108 

•	 magistral usługi remontowo-wykończenio-
we. Tel. 791 351 997 

•	 Prace elektryczne i remonty mieszkań. 691 
430 490

•	 Przyjmę psy na strzyżenie. Ukończyłam kurs 
groomerski. 794 902 108

•	 Usługi ogólnobudowlane docieplanie budyn-
ków, malowanie, szachlowanie, glazura, terako-
ta, hydraulika, regipsy i podłogi, adaptacja pod-
daszy. 600 626 268 

•	 kORePeTYCJe Z maTemaTYkI Dla lICealI-
STÓW I STUDeNTÓW.PROfeSJONalNe PRZY-
GOTOWaNIe DO eGZamINÓW POPRaWkO-
WYCH maTemaTYka WYŻSZa W PełNYm Za-
kReSIe – ZDaWalNOŚC 100 % kontakt: tel. 
600 924 128 email: iwonand1@wp.pl

PRaCa
•	 aktivmed24.pl Opiekunki Seniorów Niemcy. 

Premie wakacyjne, 530555015

•	 amBeRCaRe24 Opiekunki do Niemiec, wy-
magany j. niemiecki komunikatywny, zarobki 
netto do 1500 euro/mies., wyjazdy od zaraz, 
sprawdzone oferty, legalnie 737 451 825, 737 
886 919, 737 489 914

•	 Poszukuje osoby do pracy w biurze do obsługi 
klienta. Wymagana: komunikatywność, umiejęt-
ność obsługi komputera. Oferuje atrakcyjne wa-
runki wynagrodzenia. Tel. 510 100 263 

•	 Nowogardzki Dom Kultury zatrudni akordeoni-
stę. 605 576 908 

•	 Zatrudnię w Norwegii do zbioru malin, 697 067 
590 

•	 Przyjmę emeryta lub rencistę na 1/2 etatu do 
lekkich prac ślusarskich z umiejętnością spawa-
nia migomatem. Dogodne wynagrodzenie. 721 
668 245 

•	 Zatrudnię murarzy. 697 067 590 

•	 Hotel Restauracja Willa Zbyszko zatrudni pra-
cowników na stanowisko kucharz/kucharka, 
barman/barmanka/kelnerka. Tel. 600 045 151 

•	 Zatrudnię pracownika na budowę. 785 931 513 

•	 Przyjmę do pracy lub na staż w sklepie spożyw-
czo-przemysłowym. 887 15 12 74 

•	 Zatrudnię śluzarza-spawacza umowa o pracę. 
503 032 234 

•	 Opiekunkę do osoby starszej. 695 788 100, 
512 427 899

•	 Przyjmę do pracy pomocnik murarza. Tel. 501 
549 756

•	 Zatrudnię dekarzy, cieśli, murarzy, zbrojarzy. 
Możliwe zarobki do 18 zł/h netto. Tel. 697 067 
590, 600 400 363

•	 Zatrudnię dekarza – legalnie oraz pomocnika 
dekarza. 785 931 513

•	 Zatrudnię na stanowisko sprzedawcy, wymaga-
na książeczka zdrowia. Tel. 665 08 44 88 

•	 Zatrudnię technologa do zakładu obróbki meta-
lu. Wymagana znajomość rysunku techniczne-
go, oprogramowania CAD, zasady działania ma-
szyn CNC.  Goleniów, tel.914189322

•	  Zakład produkcji zwierzęcej zatrudni brygadzi-
stę gm. Osina. 511 731 352 

•	 Pracownika na fermę drobiu przyjmę gm. Osina. 
502 56 23 78 

•	 Zatrudnię pracownika na stacji paliw do obsługi 
komputera. Tel. 693 52 12 11.

•	 Poszukuje wspólnika do prac brukarskich. Atrak-
cyjne wynagrodzenie. Tel. 798 872 972 

•	 Zaopiekuję się małym dzieckiem. 664 696 177

•	 Zatrudnię kierowcę C+E do przewozu drobiu. 
783 678 674 

•	 Potrzebna opiekunka do osoby starszej z Alzhe-
imerem, Kościuszki. Na 8 godz. dziennie. 796 767 
980 

INNe  
•	 Sprzedam drewno suche tanio. 691 848 026

•	 Drewno, bukowe, dębowe, pocięte, porąba-
ne. Tel. 603 353 789 

•	 Sprzedam drewno opałowe. 667 788 820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 kg. 790 285 
382

•	 Sprzedam dywan, kolor brązowy jednolity, wy-
miar 3,5*2,15 m, cena do uzgodnienia, tel. 605 
522 340

•	 Kupię zbiornik na wodę z wężownicą do podłą-
czenia do kuchenki. Tel. 660 206 833

•	 Karp kroczek sprzedam. 91 39 182 97 

•	 Sprzedam krajzegę na paski klinowe tanio. Tel. 
781 864 872  

•	 Szkółka w karsku poleca drzewa owcowe w 
pojemnikach 3-4 letnie owocujące już od 20 zł/
szt. oraz tuje szmaragd wys. 70-80cm. po 10 zł 
za sztukę. Tel. 606 106 142

•	 Sprzedam atlas do ćwiczeń DWS 4, mało używa-
ny, cena do uzgodnienia, tel. 605 522 340

•	 Sprzedam stół + 6 krzeseł łóżko z materacem, 
schody okrągłe. 606 276 773 

•	 SPRZeDam SPRZĘT OGÓlNOBUDOWla-
NY małO UŻYWaNY I NIeUŻYWaNY DO RO-
BÓT WYkOńCZeNIOWYCH. 792 77 06 30 PO 
17STeJ

•	  Oddam łożeczko z materacykiem, 781 142 773 

•	 Owczarek niemiecki 1 rok, duży, czujny z rodo-
wodem oraz szczęnięta. 519 307 288

•	 Oddam malutkiego kundelka. 693 250 093

•	 Sprzedam pręt zbrojeniowy fi 10, 12 m długi. 603 
598 134 

•	 Sprzedam łóżko młodzieżowe z szufladami, pół-
kami, z materacem - kolor szaro biały wymiary: 
dł. 223 cm*95 cm*110 cm, biurko do kompletu, 
tel. 605 522 340

•	 Sprzedam odkurzacz piorący ZELMER WODNIK 
QUATTRO 616.6, elementy piorące nieużywane 
nowe, cena do uzgodnienia, tel. 605 522 340

•	 Sprzedam wykładzinę - dywan, brązowy, wymiar 
3,5*2,15 m, cena do uzgodnienia,

•	 tel. 605 522 340

•	 Sprzedam materac kokosowy na łóżko ze stela-
żu,  na wymiar 180*200*24cm, używany, tel. 605 
522 340

•	 Sprzedam sofę skórzaną ciemny brąz (nieusz-
kodzoną), drewno lite, stan bdb, rozkładaną, tel. 
605 522 340

•	 Sprzedam atlas do ćwiczeń, DWS, mało używany, 
czterostanowiskowy,  tel. 605 522 340

•	 Oddam umywalkę z baterią. 517 064 505

•	 Owczarki niemieckie 7 tygodniowe, szczenięta 
519 307 288 

•	 Przyjmę lodówke. 697 886 041 

•	 Sprzedam albę do komuni dla dziewczynki rozm. 
128, pelerynka, rękawiczki, wianek, cena do 
uzgodnienia. 782 434 928 

•	 Ogrodzenie ogrodowe, metalowe ramka z ka-
townika w srodku zbrojene /wzor/ prentowe wy-
miar 2,0m x 1,0 m+ slupek razem szt 16 oraz furt-
ka 90 x 90cm z zamkiem ogrodzenie cena za 1 
kpl. 50 zl z powodu modernizacji ogrodzenia 
sprzedam - okazja ! stan dobry tel. 691 686 772

•	 Piece gazowe c.o.vaillant z niemiec dwufunk-
cyjne wiszace po przegladzie serwisowym do 
mieszkania,domu cena od 1.200zl. sprzedam 
tel 691 686 772

•	 Podgrzewacze wody 130-160-190 litrowe sto-
jące na gaz fitmy villant mało używane z gwa-
rancją cena od 1000 zł. Tel. 691 686 772 

•	 Sprzedam dwa tapczany, fotele mniejsze i 
większe, w bardzo dobrym stanie. Tanio. 91 
39 20 113

•	 Przyjmę telewizor. 697 886 041 

•	 Sprzedam komplet stół + 6 krzeseł (nowocze-
sne), 2 komody, witrynę i szafę, 785 921 868

•	 Oddam umywalkę w bardzo dobrym stanie. 
517 064 505 

TEL. 517 508 374
Na sprzedaż 2 pokoje 

w centrum Nowogardu 164 000 zł

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:

kontakt: 785 601 002

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy
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INfORmaTOR lOkalNY - NOWOGaRDROZkłaD JaZDY PkP
Telefony alarmowe
Policja  - 997, 112
Komisariat Policji Nowogard - 91 57 92 316
Straż pożarna  - 998
Posterunek PSP Nowogard - 91 39 20 118
Pogotowie ratunkowe - 999
Stacja Pogotowia Ratunkowego 
w Nowogardzie - 91 43 26 103
Pogotowie gazowe  - 992
Pogotowie energetyczne - 991
Pogotowie wodn.-kanal. (PUWiS) 
 - 91 392 07 11; 994

Dyżur nocny
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna   
 - 91 39 78 430; 
 609 361 999; 
 665 283 928

Przychodnie - poradnie
Szpital - centrala - 91 392 13 56
Praxis - SZOZ - 91 392 07 87
Praxis - Centrum 
okulistyczno-optyczne - 91 39 27 272
POZ Przychodnia przyszpitalna  
 - 91 392 18 00; 
 91 392 18 06
Medyk - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - M. Drobińska - 91 392 59 43
NZOZ “Sanus” - 91 392 69 60
NZOZ “Pro-med” - 91 392 67 40
NZOZ “Leks” - 91 392 25 25
NZOZ “Baby-med”  - 91 392 60 13
Mardent - gabinety lekarskie  
 - 91 392 26 33
Revital - Ośrodek Rehabilitacji 
i Odnowy Biologicznej - 91 392 14 67; 
 609 456 577
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne 
 - 91 392 09 26
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
dzieci, młodzieży i ich rodzin 
 - 91 392 07 43
Warsztaty terapii zajęciowej - 91 392 52 82
Zakład domowej opieki długoterminowej - 
91 39 26 531; 
 509 142 650
Stomatologia
Praxis - Centrum stomatologiczne  
 - 91 392 69 99
Pracownia protetyki stomatologicznej - 
Danuta Drapikowska 91 392 68 70
Protetyka stomatologiczna 
- Elżbieta Wysocka 
i Kazimierz Trojanowski - 91 392 61 07
“Nowo-dental” B. Szulejko  
 - 91 392 14 67
“Dental - med”  - 91 392 20 98
 504 069 800
Lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz  
 - 91 392 50 03; 
 603 705 630
Lek. Stom. Andrzej Rynkiewicz
pogotowie stomatologiczne - 607 771 777
lek. Stom. D. Wałęga - Bąk - 604 441 609
lek. stom. A Mogilnicka - 506 606 955
lek. stom. E. Rosa - 532 512 703
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 601 736 804

Urzędy
Urząd Miejski  
 - 91 392 62 00
Biuro Obsługi Interesanta w UM  
 - 91 392 62 14
Biuro Rady w UM - 91 392 62 10

Urząd Stanu Cywilnego - 91 392 62 30
Wydział Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środow. 
 - 91 392 62 43
Wydział spraw społecznych i obywatelskich
Meldunki - 91 392 62 13
Dowody osobiste - 91 392 62 15
Zarządzanie kryzysowe - 91 392 62 34
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
Geodezji i Rolnictwa - 91 392 62 26
Wydział Rozwoju Lokalnego, 
Funduszu, Kultury i Sportu - 91 392 62 93
Wydział Inwestycji i Remontów  
 - 91 392 62 41
Biuro Podatków i Opłat - 91 392 62 17
Referat Edukacji - 91 392 54 64
Zarząd Budynków Komunalnych  
 - 91 392 62 67
Powiatowy Urząd Pracy f/Nowogard 
 - 91 392 13 76
 91 392 18 13
Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii - 91 392 11 18
w nagłych wypadkach - 609 740 647

Wydział komunikacji
Rejestracja pojazdów - 91 579 27 02
Prawo jazdy - 91 579 27 03
Fax - 91 392 18 52

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik - Dorota Maślana - 91 392 62 48
Świadczenia rodzinne
- A. Lalik  - 91 392 62 68
Dział usług opiekuńczych 
- B. Ziółkowska - 91 392 02 00

Poczta
ul. 3 Maja - 91 392 13 00
 91 392 11 83
ul. Warszawska - 91 392 08 34

Nadleśnictwo Nowogard - 91 392 06 40
Zakład karny Nowogard - 91 432 66 00

Gabinety weterynaryjne
Danuta Czerwińska
ul. J. Wybickiego 2 - 91 392 37 86
Animal-Vet
ul. Zielona - 666 135 133
Janusz Soroka
ul. L. Okulickiego 6  - 570 656 616
Zdzisław Truszyński
ul. T. Kościuszki 21 - 91 392 18 01
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 38 - 91 392 08 14
Szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1 - 91 392 6 2 70
Szkoła Podstawowa nr 2 - 91 392 6 2 74
Szkoła Podstawowa nr 3 - 91 392 6 2 91
Szkoła Podstawowa nr 4 - 91 392 3 0 28
SP w Długołęce - 91 391 04 92
SP w Orzechowie - 91 391 09 94
SP w Strzelewie - 91 391 02 24
SP w Żabowie - 91 391 06 94
SP w Błotnie - 91 391 01 90
SP w Wierzbięcinie - 91 291 07 95
I Liceum Ogólnokształcące - 91 392 02 13
Liceum Ogólnokształcące nr II - 91 392 51 07
ZSP im. Stanisława Staszica - 91 392 11 62
Prywatne Publiczne Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych; 
Niepubliczna Szkoła Policealna  
 - 91 392 66 91
Prywatne Liceum Ogólnokształcące
 Zaoczne Centrum Edukacji Zdroje  
 - 91 392 54 94

Prywatne Policealne Studium Zawodowe  
 - 91 392 21 81
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  
 - 91 392 01 08

Przedszkola i żłobki
Przedszkole nr 1
ul. Żeromskiego - 91 392 62 86
Przedszkole nr 3
ul. J. Poniatowskiego - 91 392 62 88
Przedszkole nr 4
ul. T. Kościuszki - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole
ul. Zielona - 91 392 66 91; 
 505 388 292
Artystyczne Przedszkole 
Kraina Fantazjiul. Gen. J. Bema - 660 797 838
“Promyczek” Specjalistyczny 
punkt przedszkolny, 
ul. Boh. Warszawy - 609 931 469
Niepubliczny Żłobek "Maluszkowo”
ul. ks. Racibora - 534 015 943
Niepubliczny “Malinowy Żłobek”
ul. Boh. Warszawy - 604 873 917

kultura
Miejska Biblioteka Publiczna  
Dyrektor - 91 392 62 60
Czyt. dla dorosłych - 91 392 62 61
Nowogardzki Dom Kultury  
Sekretariat - 91 392 62 83
Biuro kina/ dział imprez i promocji 
 - 91 392 57 79
Kasa - 91 392 62 62

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP - 91 392 63 70; 
 506 08 13 28
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego   
 - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej  
 - 91 392 15 92

Usługi pogrzebowe 
J. Furmańczyk, Zakład Pogrzebowy  
 - 91 392 17 67
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  
 - 692 354 065
MEMORIS Grzegorz Śmigiel - 693 230 190

apteki
Centrum Zdrowia
ul. 700-lecia - 91 576 21 39
Majowa
ul. 3 Maja - 91 307 07 08
Cefarm
ul. Plac Wolności - 91 392 02 03
Cardia
ul. 700 - lecia - 91 392 13 30
Niebieska
ul. 15 Lutego - 91 432 61 77
Asa
ul. Warszawska - 91 392 04 94
Niebieska 2
ul. Kościuszki - 91 579 08 30
Nowa Farmacja
ul. Bohaterów Warszawy - 91 573 04 37

Taksówki - 91 392 02 60

Pomoc drogowa
Grzegorz Irzymski - 91 392 24 02
 601 893 944
Andrzej Słomski - 665 770 442
Krzysztof Pietrzak - 601 938 293
R&J MIX - 608 731 620

Urząd Gminy
Wójt - 91 391 03 90
Kierownik USC, St. ds. obywatelskich
 i ewidencji ludności  - 508 499 549
St. ds. podatków i opłat  - 508 499 661
St. ds. zarządzania kryzysowego, obrony cy-
wilnej i ochrony środowiska  - 508 499 580
Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami  
 - 508 499 247
St. ds. obsługi organów Gminy, działalności 

gospodarczej, kultury i zdrowia  - 508 499 567
St. ds. funduszy zewnętrznych, promocji, 
turystyki i sportu  - 508 499 620
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik Anna Kaliczyńska - 508 499 534
Pracownicy socjalni - 508 499 561
 508 499 483
Asystent rodziny Patrycja Bielej - 508 499 621
Gminna Biblioteka Publiczna
Kierownik Krzysztof Górecki - 91 391 03 05

Szkoła Podstawowa im. B. Malinowskiego
Dyrektor Tatiana Olbert - 91 391 03 89
Sekretariat - 91 391 03 80
Przychodnie
NZOZ “Proximus” - 91 391 03 10
Punkt apteczny - 91 391 16 11
Poczta - 91 391 03 23
Parafia pw. NP NMP w Osinie - 91 391 03 86

INfORmaTOR lOkalNY - OSINa

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 10 VI – 1 IX 2018

Aktualizacja wg stanu na 1 VI 2018

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

0:38 II
1

IC - TLK
88195

ŁEBSKO
T  l  d

Goleniów 1:00, Szczecin Dąbie 1:22, Szczecin Główny 1:40 WW{
~ 24 VI-1 IX;

}WW 2:12 Szczecin Główny IC - TLK 56190 ŁEBSKO T  l  d  c  p   Kostrzyn 3:35, Zielona
Góra 5:01, Nowa Sól 5:24, Głogów 5:55, Ścinawa 6:40, Wołów 7:00, Brzeg Dolny 7:14

Wrocław Główny 7:52 ~ 24 VI-31 VII;

}WW 2:12 Szczecin Główny IC - TLK 56190 ŁEBSKO T  l  d  c  p   Kostrzyn 3:35, Zielona
Góra 5:01, Nowa Sól 5:24, Głogów 5:55, Ścinawa 6:33, Wołów 6:53, Brzeg Dolny 7:14

Wrocław Główny 7:52 ~ 1 VIII-1 IX;

3:36 II
1

IC - TLK
80194

ŁEBSKO
T  l  d

Płoty 3:58, Gryfice 4:14, Trzebiatów 4:39 Kołobrzeg 5:07 

~ 23 VI-1 IX;

5:02 II
1

PR - R
88641

j  a  b  y

Wyszomierz 5:07, Osina 5:11, Mosty 5:17, Goleniów 5:26, Kliniska 5:35, Szczecin Dąbie 5:45, Szczecin
Zdroje 5:48, Szczecin Port Centralny 5:56 Szczecin Główny 6:00 
~ 1-5 / 15 VIII;

6:37 II
1

PR - R
88643

j  a  b  y

Wyszomierz 6:42, Osina 6:46, Mosty 6:52, Goleniów 7:01, Kliniska 7:11, Szczecin Dąbie 7:21, Szczecin
Zdroje 7:24 Szczecin Główny 7:36 
~ 1-6 / 15 VIII;

7:48 I
3

PR - R
88645

j  a  b  y

Wyszomierz 7:53, Osina 7:57, Mosty 8:03, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:09, Goleniów 8:26, 
Kliniska 8:35, Szczecin Dąbie 8:45, Szczecin Zdroje 8:49, Szczecin Port Centralny 8:57

Szczecin Główny 9:02 

7:49 II
1

PR - R
88622

j  a  b  y

Żabowo 7:58, Płoty 8:08, Baszewice 8:15, Gryfice 8:22, Gąbin 8:32, Trzebiatów 8:37, Bieczyno 
Pomorskie 8:43, Karcino 8:47, Głowaczewo 8:51, Stary Borek 8:55, Kołobrzeg Stadion 9:01

Kołobrzeg 9:05 ~ 1-6 / 15 VIII;

8:35 II
1

IC - TLK
18171

POSEJDON
T  l  c  p

Goleniów 8:57, Szczecin Dąbie 9:29 Szczecin Główny 9:48 

~ 23 VI-1 IX;

9:23 II
1

PR - R
88624
REGA

j  a  b  y

Płoty 9:40, Gryfice 9:52, Trzebiatów 10:06, Kołobrzeg Stadion 10:22 Kołobrzeg 10:27 

~ 67 + 15 VIII;

10:28 II
1

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:33, Osina 10:37, Mosty 10:43, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:49, Goleniów 11:05, 
Kliniska 11:14, Szczecin Dąbie 11:24, Szczecin Zdroje 11:27, Szczecin Port Centralny 11:35

Szczecin Główny 11:40 

11:49 II
1

PR - R
88626

POMERANIA
j  a  b  y

Żabowo 11:58, Płoty 12:08, Baszewice 12:15, Gryfice 12:21, Gąbin 12:31, Trzebiatów 12:37, Bieczyno 
Pomorskie 12:43, Karcino 12:46, Kołobrzeg Stadion 12:58 Kołobrzeg 13:02 

13:46 II
1

PR - R
88628

j  a  b  y

Żabowo 13:55, Płoty 14:06, Baszewice 14:17, Gryfice 14:24, Gąbin 14:34, Trzebiatów 14:39, Bieczyno 
Pomorskie 14:45, Karcino 14:49, Głowaczewo 14:53, Stary Borek 14:57, Kołobrzeg Stadion 15:03

Kołobrzeg 15:07 ~ 1-5 / 15 VIII;

14:28 II
1

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 14:33, Osina 14:37, Mosty 14:43, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:49, Goleniów 15:06, 
Kliniska 15:15, Szczecin Dąbie 15:25, Szczecin Zdroje 15:28 Szczecin Główny 15:41 

15:56 II
1

PR - R
88630

j  a  b  y

Żabowo 16:05, Płoty 16:16, Baszewice 16:28, Gryfice 16:35, Gąbin 16:45, Trzebiatów 16:50, Bieczyno 
Pomorskie 16:56, Karcino 17:00, Głowaczewo 17:04, Stary Borek 17:08, Kołobrzeg Stadion 17:14

Kołobrzeg 17:18 

16:40 II
1

PR - R
88651
REGA

j  a  b  y

Wyszomierz 16:45, Osina 16:49, Mosty 16:55, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:01, Goleniów 17:18, 
Kliniska 17:28, Szczecin Dąbie 17:38, Szczecin Zdroje 17:41, Szczecin Port Centralny 17:49

Szczecin Główny 17:54 

17:58 II
1

PR - R
88632

j  a  b  y

Żabowo 18:07, Płoty 18:17, Baszewice 18:30, Gryfice 18:37, Gąbin 18:47, Trzebiatów 18:53, Bieczyno 
Pomorskie 18:59, Karcino 19:02, Głowaczewo 19:07, Stary Borek 19:10, Kołobrzeg Stadion 19:16

Kołobrzeg 19:21 
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godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

18:42 II
1

PR - R
88653

POMERANIA
j  a  b  y

Wyszomierz 18:47, Osina 18:51, Mosty 18:57, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:03, Goleniów 19:20, 
Kliniska 19:29, Szczecin Dąbie 19:39, Szczecin Zdroje 19:43, Szczecin Port Centralny 19:51

Szczecin Główny 19:54 

20:22 II
1

PR - R
88634

j  a  b  y

Żabowo 20:31, Płoty 20:40, Baszewice 20:47, Gryfice 20:53, Gąbin 21:03, Trzebiatów 21:09, Bieczyno 
Pomorskie 21:15, Karcino 21:19, Głowaczewo 21:24, Stary Borek 21:27, Kołobrzeg Stadion 21:34

Kołobrzeg 21:38 ~ 1-6 / 15 VIII;

20:43 II
1

IC - TLK
81170

POSEJDON
T  l  c  p

Płoty 21:05, Gryfice 21:20, Trzebiatów 21:39, Kołobrzeg 22:07 0   h   T   l   c   p, Ustronie 
Morskie 22:39, Koszalin 23:06, Sławno 23:32, Słupsk 23:50, Lębork 0:28, Wejherowo 0:52, 

Rumia 1:03, Gdynia Główna 1:16 WW{0   T   l   p, Sopot 2:17, Gdańsk Oliwa 2:22, Gdańsk
Wrzeszcz 2:26, Gdańsk Główny 2:32, Tczew 2:54, Malbork 3:08, Elbląg 3:27, Pasłęk 3:43, 
Morąg 4:05, Olsztyn Zachodni 4:40, Olsztyn Główny 4:44, Korsze 6:08, Kętrzyn 6:35, Giżycko 7:00, 
Wydminy 7:17, Stare Juchy 7:36, Ełk 8:03, Grajewo 8:29, Osowiec 8:47, Mońki 8:58

Białystok 9:39 ~ 22 VI-11 VIII; 14-31 VIII;

}WW 1:49 Gdynia Główna IC - TLK 51170 POSEJDON h  T  l  c  p   Sopot 1:57, Gdańsk 
Oliwa 2:02, Gdańsk Wrzeszcz 2:07, Gdańsk Główny 2:12, Tczew 2:35, Malbork 2:49, Iława 
Główna 3:31, Działdowo 4:07, Mława 4:19, Ciechanów 4:41, Nasielsk 5:05, Modlin 5:19, Nowy 
Dwór Mazowiecki 5:24, Legionowo 5:36, Warszawa Wschodnia 5:56, Warszawa 
Centralna 6:05, Warszawa Zachodnia 6:23, Żyrardów 6:48, Skierniewice 7:04, Koluszki 7:28, 
Łódź Widzew 7:43 Łódź Fabryczna 7:53 
~ 22-25 VI;

}WW 1:49 Gdynia Główna IC - TLK 51170 POSEJDON h  T  l  c  p   Sopot 1:57, Gdańsk 
Oliwa 2:02, Gdańsk Wrzeszcz 2:07, Gdańsk Główny 2:12, Tczew 2:35, Malbork 2:49, Iława 
Główna 3:31, Działdowo 4:07, Mława 4:23, Ciechanów 4:43, Nasielsk 5:07, Modlin 5:19, Nowy 
Dwór Mazowiecki 5:24, Legionowo 5:36, Warszawa Wschodnia 5:56, Warszawa 
Centralna 6:05, Warszawa Zachodnia 6:29, Żyrardów 6:58, Skierniewice 7:14, Koluszki 7:38, 
Łódź Widzew 7:52 Łódź Fabryczna 8:02 
~ 26 VI-11 VIII; 14-31 VIII;

20:43 II
1

IC - TLK
81170

POSEJDON
T  l  c  p

Płoty 21:05, Gryfice 21:20, Trzebiatów 21:39, Kołobrzeg 22:07 0   h   T   l   c   p, Ustronie 
Morskie 22:39, Koszalin 23:06, Sławno 23:32, Słupsk 23:50, Lębork 0:28, Wejherowo 0:52, 
Rumia 1:03, Gdynia Główna 1:14, Sopot 1:33, Gdańsk Oliwa 1:38, Gdańsk Wrzeszcz 1:43, Gdańsk 
Główny 1:49, Tczew 2:12, Malbork 2:27, Elbląg 2:47, Pasłęk 3:04, Morąg 3:28, Olsztyn 

Zachodni 4:04, Olsztyn Główny 4:09 WW{0   T   l   p, Korsze 6:08, Kętrzyn 6:35, 
Giżycko 7:00, Wydminy 7:17, Stare Juchy 7:36, Ełk 8:03, Grajewo 8:29, Osowiec 8:47, Mońki 8:58

Białystok 9:39 ~ 12-13 VIII;

}WW 4:35 Olsztyn Główny IC - TLK 51170 POSEJDON h  T  l  c  p   Iława Główna 5:24, 
Działdowo 6:00, Mława 6:12, Ciechanów 6:32, Nasielsk 6:56, Modlin 7:15, Nowy Dwór 
Mazowiecki 7:20, Legionowo 7:31, Warszawa Wschodnia 8:03, Warszawa Centralna 8:15, 
Warszawa Zachodnia 8:24, Żyrardów 8:52, Skierniewice 9:08, Koluszki 9:32, Łódź 
Widzew 9:46 Łódź Fabryczna 9:59 
~ 12-13 VIII;

20:43 II
1

IC - TLK
81170

POSEJDON
T  l  p

Płoty 21:05, Gryfice 21:20, Trzebiatów 21:39, Kołobrzeg 22:07 0   h   T   l   p, Ustronie Morskie 22:39, 
Koszalin 23:06, Sławno 23:32, Słupsk 23:50, Lębork 0:28, Wejherowo 0:52, Rumia 1:03, Gdynia 
Główna 1:14 0   T   l   p, Sopot 2:17, Gdańsk Oliwa 2:22, Gdańsk Wrzeszcz 2:26, Gdańsk 
Główny 2:32, Tczew 2:54, Malbork 3:08, Elbląg 3:27, Pasłęk 3:43, Morąg 4:05, Olsztyn 
Zachodni 4:40, Olsztyn Główny 4:44, Korsze 6:08, Kętrzyn 6:42, Giżycko 7:07, Wydminy 7:24, Stare 
Juchy 7:41, Ełk 8:03, Grajewo 8:29, Osowiec 8:47, Mońki 8:57 Białystok 9:29 
~ 1 IX;

21:56 II
1

PR - R
88636

j  a  b  y

Płoty 22:14, Gryfice 22:25, Trzebiatów 22:39, Kołobrzeg Stadion 22:56 Kołobrzeg 23:01 

~ 1-57;
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objaśnienia skrótów / abbreviations
IC - „PKP Intercity” Spółka Akcyjna

TLK - Twoje Linie Kolejowe
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
h - 1 klasa / First class seats

T - 2 klasa / Second class seats

j - tylko 2 klasa / 2nd class seats only

l - rezerwacja obowiązkowa  / seat 
resevations compulsory

d - wagon z miejscami do leżenia / couchette
car

c - wagon sypialny / sleeping car

a - wagon dostępny dla osób poruszających 
się na wózkach / wagon accessible to 
people moving on wheelchairs

b - wagon przystosowany do przewozu 
rowerów - liczba miejsc ograniczona / 
wagon adopted to the transport of 
bicycles – limited number of places

objaśnienia znaków / symbols
p - przewóz przesyłek konduktorskich / 

courier service
W - przełączanie wagonów do innego 

pociągu / wagons to be switched to 
another train

y - klimatyzacja / air conditioning

0 - zmiana usług na trasie pociągu / change 
services on the route

~ - terminy kursowania / days of operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.intercity.pl www.polregio.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased on each train, consistent with the 
terms specified by the carrier.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Carriers 
are responsible for commercial data of trains.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Infoline numbers to individual carriers:
IC - 22 391 97 57 (24h) dla abonentów sieci zagranicznych i
dla połączeń zagranicznych; 703 200 200 (24h) dla 
abonentów krajowych sieci, opłata 1,29 zł brutto/min. poł., 
realizator usługi: „PKP Intercity” S.A. / 22 391 97 57 (24h) 
for international calls and international network subscribers; 
703 200 200 (24h) for subscribers of domestic networks, 
charge of PLN 1.29 gross/min. of each call, service provider: 
„PKP Intercity" S.A.
PR - 703 20 20 20 (24h) opłata 1.29 zł/min. połączenia, 
realizator usługi: Progress Plus S.C.  / 703 20 20 20 (24h) 
charge of PLN 1.29 gross/min. of each call, service provider: 
Progress Plus S.C. 
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Po

n
 

Imię i nazwisko ....................................................................................... tel. ............................................................... 

ROZWIĄZANIE .................................................................................................................................................................
Kupon wraz z rozwiązaniem należy dostarczyć do redakcji. Spośród nadesłanych kuponów zostanie wyloso-

wana nagroda książka ufundowana przez Wydawnictwo

CHROŃ DANE OSOBOWE
Sprzedaż niszczarek od 189 zł

TYLKO u nas gwarancja 25 m-cy i naprawy pogwarancyjne

ul. 700-lecia 13 tel. 91 392 06 96

kRZYŻÓWka z książką

Pionowo:
1. bicz na krótkiej rękojeści
2. kaszak
3. przesadne kłanianie się
4. najwyższy szczyt Filipin
5. miasto w Turkmenii
6. bicz
7. pseudonim Adama Asnyka
8. wulkaniczny komin
9. mieszkaniec nadbałtyckiego kraju
10. tamte kobiety
11. gatunek wielbłąda
12. polski aparat fotograficzny
13. pochyłość skarpy
14. był wojewódzki
15. potrawa z mięsa
16. pańskie - tuczy konia
17. sfilmowana powieść E. Zoli
18. bezimienny utwór
19. sztuczny zbiornik wody
20. maszyna do wbijania pali
21. powsinoga
22. „Bema pamięci żałobny ...”
23. składnik powietrza
24. imię dziewicy orleańskiej
25. muzyka młodych
26. potocznie pracownik bezpieki
27. tworzywo na obudowy np. tele-
fonów
28. sierżant pogardliwie

29. miasto i port nad Dunajem w 
Bułgarii
30. woreczek na pieniądze
31. uwodzi w filmie
32. Magda z „Koła fortuny”
33. rzeźbiony medalion
34. cięcie w szermierce
35. izba niższa parlamentu w Irlandii
36. sos z pomidorów
37. tytuł arystokratyczny
38. miasto w Nigerii
39. spódnica malajska
40. krzątanina, bieganina
41. stan w Indiach
42. rzeka we Francji
43. oficer janczarski
44. bankructwo
45. pijackie lokum
46. obrońca przyrody
47. ... Rolska, piosenkarka
48. czerparka
49. niedźwiedź z kreskówek amery-
kańskich
50. pokaz w kinie
51. jesionowy człowiek Odyna
52. przedstawiciel ludu wsch. - 
germ.
53. dawna stolica Japonii
54. krater wulkanu po wybuchu
55. miasto i port w Peru

56. dawne państwo w Birmie
57. krewna nierozłączki
58. termin filozofii chińskiej

Poziomo:
59. holowniczy z tyłu auta
60. w starożytności: miasto Wolsków
61. Johnson, sprinter
62. Henry, aktor
63. nadrzewny gryzoń roślinożerny
64. imitacja
65. solistka zespołu baletowego
66. kilimek
67. miasto w Meksyku
68. do pisania na wodzie
69. filtrują krew
70. starogrecki amfiteatr
71. łódź Jazona
72. wyciskany z cytryny
73. esencja dowcipu
74. forma dzierżawy
75. tylna część statku
76. dawniej kino
77. rodzinna nestorka
78. żydowski talizman na framudze 
drzwi
79. poprzednik hipermarketu
80. imię Sari, śpiewaczki
81. siostra Herse, bogini rosy
82. goi rany

83. część seta w tenisie
84. Tadek z radiowej reklamy maka-
ronu lubelskiego
85. odczucie
86. syn
87. sprawca lub twórca
88. wódz Hunów, tworca potężnego 
państwa od Kaukazu po Ren
89. domowy pantofel bez tyłów
90. długa wędrówka z przygodami
91. żarówka o mocnym świetle
92. gwiazda filmowa Marylin ...
93. palma krzaczasta
94. solenizantka z 18 VIII
95. ziółko, ananas
96. rola Pazury
97. spod ciemnej gwiazdy
98. tam sporządzisz akt prawny
99. włoskie imię żeńskie
100. kończyna ze ścięgnem Achille-
sa
101. pasożytuje na bakteriach
102. rzeka w południowej Polsce

PODPOWIeDŹ: aReT, aTeROma, 
aTINa, PaNDROSOS, ReYNOSa, 
SaRONG.

agata Przybyłek 
Ja CHYBa ZWaRIUJĘ!

Miłość można znaleźć wszędzie, 
nawet… w szpitalu psychiatrycz-
nym!  Nina ma dwójkę dzieci i byłe-
go męża. Tak jak żywioł powietrza, 
jest silna i niezależna, jednak nie ze 
wszystkim zawsze daje sobie sama 
radę. Zresztą kto by dawał, gdy w 
pracy atakuje cię szalony pacjent, 
twój były jest wiecznym nastolat-
kiem, mamusia znajduje ci nowego 
męża na portalu randkowym, a ty w 
dodatku potrącasz autem nauczy-
cielkę swojego dziecka? Na szczę-
ście Nina może liczyć na wsparcie 
rodziny oraz przystojnego kolegi z 
pracy, psychiatry Jacka. Na nie-
szczęście obydwoje mają ten sam 
problem – nadopiekuńcze rodzi-
cielki. Podczas gdy mama Niny cie-
szy się, że córka wreszcie się zako-
chała, mama Jacka nie jest zachwy-
cona faktem, że syn z kimś się uma-
wia. Tylko jak tu sabotować związek 
swojej dorosłej pociechy?

„Ja chyba zwariuję!” to roman-
tyczna i zarazem pełna zwrotów ak-
cji opowieść o codzienności, która 
daje nam nadzieję na wszystko, co 
najlepsze.

Rozwiązanie krzyżówki dla do-
rosłych : I garderoba duszy ma swo-
je żurnale

Teresa Nowak, Małgorzata Kraw-
czyk, Halina Galus, Sławomir Skow-
roński, Natalia Furmańczyk, Małgo-
rzata Skowrońska, Zdzisława Cho-
cian, Natalia Skowrońska, Maria So-
wińska, Anna Rosa, Pelagia Felik-
siak, Stanisław Strzelczyk, Malwina 
Bryndza, Halina Stefańska, Urszu-
la Kaczmarek, Danuta Józefiak, Szy-
mon Rybarczyk, Jolanta Kozioł

Zwycięzca nagroda książkowa-
:Malwina Bryndza

Zwycięzcy prenumerata: Maria 
Sowińska, Halina Galis

GAZETY dla zwycięzców loso-
wania do odebrania w redakcji, ul. 
Boh. Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Julia Furmańczyk, Tymek Józe-

fiak, Ania Stępień, Mateusz Wierta-
lak, Madzia Kasprzak

Zwycięzca: Tymek Józefiak
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Informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

ReGUlaRNa lINIa mI kRO BU SO Wa SeROCkI  Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 
11:55; 12:40; 14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 
13:45(6x); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)

Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

PRZeWÓZ OSÓB - RO maN BIńCZYk - linia Regularna  Tel. 607 310 591 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 
16.35 (7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-łobez 7.40
łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

ROZkłaD JaZDY BU SÓW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, 

Rafał kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca
ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 
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Rozkład jazdy komunikacji miejskiej
Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 7:05 8:05 11:10 12:15 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 7:06 8:06 11:11 12:16 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 7:08 8:08 11:13 12:18 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 7:09 8:10 11:14 12:19 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:11 8:12 11:16 12:21 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:12 8:14 11:17 12:22 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:13 8:15 11:18 12:23 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:15 8:17 11:20 12:25 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < < 8:18 < 12:27 < < 16:07 < <
10 Dworzec PKS < < < < < < < < < < <
11 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:16 8:19 11:21 12:29 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
12 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:17 8:20 11:22 12:30 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
13 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:18 8:21 11:23 12:31 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
14 ul. Ogrodowa < 6:20 < < 11:25 12:33 13:45 15:10 16:13 17:10 <
15 ul. Poniatowskiego < 6:21 < < 11:26 12:34 13:46 15:11 16:14 17:11 <
16 ul. Żeromskiego 5:42 6:22 7:20 8:23 11:27 12:35 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
17 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:23 7:21 8:24 11:28 12:36 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
18 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:24 7:22 8:25 11:29 12:37 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02
19 ul. Radosława 5:45 6:25 7:27 8:26 11:35 12:40 13:55 15:17 16:20 17:15 18:03

 OS. BEMA –  UL. KOŚCIUSZKI 36 -  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

z powrotem
POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 26 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:28 8:39 11:45 12:50 14:30 15:30 16:30 17:25 18:10
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:29 8:40 11:46 12:51 14:31 15:31 16:31 17:26 18:11
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:31 8:42 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:33 8:44 11:48 12:53 14:33 15:33 16:33 17:28 18:13
5 ul. Ogrodowa < 6:35 7:35 8:46 11:50 12:55 < 15:35 16:35 17:30 <
6 ul. Poniatowskiego < 6:36 7:36 8:47 11:51 12:56 < 15:36 16:36 17:31 <
7 ul. 700 Lecia 5:49 6:38 7:38 8:49 11:53 12:58 14:35 15:38 16:38 17:33 18:15
8 ul. 5-go Marca 5:51 6:40 7:40 8:51 11:55 13:00 14:37 15:40 16:40 17:35 18:17
9 ul. Kościuszki 36 5:53 6:42 7:42 8:53 11:57 13:02 14:39 15:42 16:42 17:37 18:19

10 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:43 7:43 8:54 11:58 13:03 14:40 15:43 16:43 17:38 18:20
11 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:44 7:44 8:55 11:59 13:04 14:41 15:44 16:44 17:39 18:21
12 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:45 7:45 8:56 12:00 13:05 14:42 15:45 16:45 17:40 18:22
13 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:46 7:46 8:57 12:01 13:06 14:43 15:46 16:46 17:41 18:23
14 ul. Bema 9 5:58 6:47 7:47 8:58 12:02 13:07 14:44 15:47 16:47 17:42 18:24
15 Osiedle Bema 5:59 6:48 7:48 8:59 12:03 13:11 14:45 15:48 16:48 17:43 18:25

OBJAŚNIENIA:

 UL. RADOSŁAWA –  UL. KOŚCIUSZKI 36 –   OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM
SZ 25

1
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

 DWORZEC PKS – OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM
SZ 25

1
E, F

1 Osiedle Bema 9:00
2 ul. Bema 1 9:01
3 ul. Armii Krajowej 17 9:03
4 ul. Kościuszki 36 9:04
5 ul. Wojska Polskiego 4 9:05
6 ul. Kościelna 9:06
7 Dworzec PKS 9:08

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

LP Dworce i przystanki

 OS. BEMA –  DWORZEC PKS

OS. Bema – Ul. kOŚCIUSZkI 36 - Ul. RaDOSłaWa

Ul. RaDOSłaWa – Ul. kOŚCIUSZkI 36 - OS. Bema

DWORZeC PkS - OS. Bema OS. Bema - DWORZeC PkS

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
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firmy Usługowo – Handlowej adam fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

SZCZeCIN - ND 6:35(D), 7:30(E), 8:30(D,7), 9:00(7,R), 9:25(E), 10:05(D,7), 
10:35(E,7), 11:40(E), 12:10(D), 12:25(E,7), 13:20(7), 13:35(D), 13:50(E,7,R), 
14:35(D), 14:50(E,7), 15:15(D,7), 15:55(D), 16:15(6,7), 16:35(D), 17:40(D,7), 
18:05(E,7,R), 19:15(D), 19:40(E,7), 20:15(E,7)
ND - ReSkO 6:30(S), 7:50(S), 10:10(7), 12:30(S), 14:30(S), 15:10(E), 19:15(E)
ReSkO - ND 6:45(7,SZ), 7:10(S), 7:15(E,SZ), 8:30(S), 11:35(7,SZ), 13:00(S), 
15:05(S), 15:40(E,7,SZ)
GOlCZeWO - ND 7:10(S), 13:30(S), 14:45(S)
ND - GOlCZeWO 7:50(S), 14:15(S), 15:30(S)
ND - STaRGaRD 6:50(D), 10:15(D), 13:40(D)
STaRGaRD - ND 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
ND - DOBRa - łOBeZ - PłOTY - GRYfICe 6:00(D)
ND - SłaJSINO - RaDOWO - łOBeZ 6:35(D)
łOBeZ - DOBRa - ND 15:00(D)
łOBeZ - SłaJSINO - ND 15:35(D)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A - KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E - KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D  – KURSUJE W DNI ROBOCZE S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA  SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś w rodzinie. 

Grupa aa mieszko zaprasza w każdy 
wtorek o 9.00 i 16.00 pod Ratuszem.
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FIRMA JOGA  •  ul. Górna 4  •  72-200 Nowogard  
 Tel./Fax 91 39 25 501  •  695 100 700  •  695 400 600

Wyposaż swój dom w OKNA PCV 
o najwyższym standarcie światowym, 

dzięki którym obniżysz koszty ogrzewania
z profilu 

ALPHALINE  
profil 6 komorowy w kl. A
z wkładem termicznym 
i uszczelką środkową 
gwarantującą doskonałą 
szczelność

Do produkcji okien 

nie stosujemy pro�lii

z recyklingu !!!

i wysokiej jakości
OKUCIA MACO

Ponad 22 lat doświadczenia w produkcji okien. ZAUFAJ specjalistom! 

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

R e k l a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

Kancelaria 
Radcy Prawnego  
r.pr. Agnieszka Warian  

 
ul. Wojska Polskiego 3  

I piętro  pok. 117   
Nowogard  

czynne pn-pt od 9 do 17 
 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  

po wcześniejszym umówieniu 
telefonicznym 

Kancelaria udziela 
 bezpłatnych porad prawnych 

PIASEK, PIASEK PRZESIEWANY, 
ŻWIR, CZARNOZIEM, POSPÓŁKĘ 

 ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 265 607
792 707 943
z dowozem do Klienta
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Uwaga najbliższe 
bezpłatne porady 
prawne w piątek

godz. 13.30-15.30
w redakcji ul. Boh. Warszawy 7A

(informujemy, że godziny dyżurów radcy 
prawnego mogą ulegać zmianom)

OgłOSzenIe

Śmigiel Ryszard

ŚR

KOMPLEKSOWE  USŁUGI
& ŚMIGIEL

Zakład Kamieniarski
- Nagrobki - Grobowce - Parapety - Schody

Kwiaciarnia
- Znicze - Kwiaty - Wiązanki - Wieńce

Tel. 601 595 069, 91 392 18 14
     e-mail: puhp.smigiel@wp.pl
   www.kamieniarstwo-smigiel.pl

Korzystając z naszych usług pogrzebowych zyskasz
-10%  RABATU  NA  USŁUGI  KAMIENIARSKIE

UL. CMENTARNA 3,  72-200 NOWOGARD

       Usługi Pogrzebowe 
        Grzegorz Śmigiel
- Trumny - Urny - Ekshumacje - Przewozy
         Obudowy - Krzyże - Tabliczki

Kontakt całodobowy: 693 230 190
      e-mail: memoris.zp@o2.pl
            www.memoris.eu

Postawią 35 tys. 
paneli słonecznych

Najlepsi 
uczniowie

"O kulach" nie pojedziesz

Ruszyła budowa

gimnazjum 
nr 1 i 2

Uwaga zmiany 
funkcjonowania 
KANCELARII 

RADOSŁAW GÓRSKI 
Dyżury w Nowogardzie 

odbywają się w kancelarii 
przy ul. 700 lecia 24/5 

w każdy wtorek i czwartek 
od 17.00 do 20.00, 

a w innych godzinach i terminach 
po telefonicznym uzgodnieniu. 

nowy nr tel. do biura w Nowogardzie: 
+48 91 578 49 01; +48 600 071 236

 s. 3

A na maszcie 
zamiast flagi wisi...

 s. 5

nie ma ratowników



Nr 50 (2679)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

2

www.dzienniknowogardzki.pl

   Kronika policyjnaW skrócie

Atrakcje przyrodnicza nr 1. Na Osiedlu Bema oprócz niezbyt efek-
townych pozostałości po obiektach byłego KPGR-u mamy też wyjątko-
wo uroczą i pożyteczną schedę w postaci przyrodniczych atrakcji. Taką 
jest niewątpliwie aleja kasztanowa prowadzącą od głównej drogi obok 
byłego biurowca KPGR do bramy byłego zakładu rolnego.  

Budynek komunalny stoi już kilka lat, ale fetowanie budowniczego się 
nigdy nie kończy... Tablica nie pozwala o tym zapomnieć, któż to osobi-
ście w wielkim trudzie i poświeceniu itd. itp. …

Atrakcja przyrodnicza nr 2. Zagajnik brzozowy obok kościoła pw.  
Matki Boskiej Fatimskiej.  Nie udało się nam ustalić, kto i kiedy zasa-
dził tutaj dzisiaj już dorodne brzozy. Tak czy inaczej ten ktoś miał do-
bry pomysł- białe konary brzóz połączone z zielonym drobnym listo-
wiem tworzą niezapomniany koloryt tego miejsca. 

25/06/2018
godz. 08:41
Funkcjonariusz KPP Kamień 

Pomorski w czasie wolnym od 
służby ujął w Wierzbięcinie Ro-
mana H. lat 40 kierującego pojaz-
dem marki Renault znajdujące-
go się w stanie nietrzeźwości 2,00 
promile w organizmie. Postępo-
wanie prowadzi KP Nowogard.

godz. 12:00
Policjanci OPI  KP Nowogard  

ujawnili w Czermnicy pow. Gole-
niów Damiana P. lat 35 kierujące-
go rowerem znajdując się w stanie 
po użyciu alkoholu 2,00promila 
w organizmie. Postępowanie pro-
wadzi KP Nowogard.

godz. 20:21
Policjanci OPI  KP Nowogard  

ujawnili w Nowogardzie na Placu 
Wolności Marcina B. lat 35 zam.  
gm. Nowogard, kierującego po-
jazdem marki BMW znajdując się 
w stanie po użyciu środka działa-
jącego podobnie jak alkohol. Za-
trzymano prawo jazdy. Postępo-
wanie prowadzi KP Nowogard.

26/06/2018
godz. 18:42
Policjanci OPI  KP Nowogard  

ujawnili Patryka G. lat 34 zam. 
Nowogard poszukiwanego na 
podstawie nakazu zatrzymania 
wydanego przez Prokuraturę Re-
jonową w Goleniowie. Postępo-
wanie prowadzi KP Nowogard.

28/06/2018
godz. 14:25
Kierujący pojazdem marki Vo-

klvo Paweł G. zam Nowogard ul. 
Kościelna gmina Nowogard, ja-
dąc po niewłaściwej stronie jezd-
ni spowodował zderzenie z pra-
widłowo jadącym pojazdem mar-
ki Mitsubishi Colt, kierująca Gra-
żyna K. zam. gm. Nowogard. Kie-
rujący pojazdem Volvo ukarany 
mandatem karnym.

godz.  16:59
Kierujący w Nowogardzie po-

jazdem marki Citroen, Edward P. 
zam. Stargard nie zachował bez-
piecznej odległości przed po-
przedzającym go pojazdem mar-
ki VW Touran tablice niemieckie 
kierowca Andreas .A (zam. Niem-
cy). Kierujący pojadzem marki 
Citroen pouczony.

Szkoda, że na drogę nie starczyło determinacji. Dojazd z drugiej stro-
ny budynków tylko nieco lepszy oto tylko wtedy, gdy jest sucho.

To już trzeci w ciągu miesiąca

Kolejny wypadek na 
przejeździe kolejowym
Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym na drodze Potuliniec - Wyszogóra doszło do zde-
rzenia pociągu z osobową Hondą. Kierowca Hondy zbiegł z miejsca wypadku.  

W sobotę około godziny 21, dale-
kobieżny pociąg „Posejdon” kursu-
jący w okresie wakacyjnym na trasie 
ze Szczecina do Białegostoku prze-
jechał przez były przystanek PKP 
w Wyszogórze. Gdy chwilę potem 
znalazł się na wysokości drogi do 
Potulińca to na znajdującym się tu-
taj niestrzeżonym przejeździe kole-
jowym uderzył w samochód osobo-
wy ( Hondę), który utknął na tym 
przejeździe.  Kierowcy samocho-
du i ewentualni pasażerowie nie od-
naleziono na miejscu wypadku- być 
może opuścili oni pojazd jeszcze 
przed uderzeniem, albo nie dozna-
li obrażeń i uciekli już po wypad-
ku. W pociągu w trakcie zderzenia 
przebywało 69 osób. Nikt z tej gru-
py nie doznał uszczerbku na zdro-
wiu. 

Jak się nieoficjalnie dowiedzieli-
śmy to jeszcze w poniedziałek nie 
udało ustalić kto jechał Hondą. Zi-
dentyfikowano co prawda właści-

ciela pojazdu ale  zaprzeczył on 
swojemu uczestnictwu w zdarzeniu. 
Samochód podobno jest w trakcie 
sprzedaży i mogli się nim poruszać 
potencjalni nabywcy. Jak widać  na 
zdjęciu  obecnie nabyć ten pojazd 
zechcą co najwyżej złomiarze.     

Czerwiec okazuje się na zachod-
niopomorskiej kolei wyjątkowo 
nieszczęśliwym miesiącem. W cią-
gu tego okresu doszło do trzech po-

ważnych wypadków na niestrzeżo-
nych przejazdach kolejowych, pole-
gających na uderzeniu przez prze-
jeżdżający pociąg w pojazdy osobo-
we. Wypadki na przejazdach w Wy-
szomierzu i w okolicy Gryfina za-
kończyły się tragicznie – zginęli w 
nich kierowcy samochodów osobo-
wych, były też obrażenia wśród pa-
sażerów.

sm    

Z samochodu niewiele zostało foto superportal24.pl

Pociąg zatrzymał się około 200 metrów za przejazdem
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MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

ReKLAmA

Ubezpieczenie, kredyty, 
opłaty. ul Boh. Warszawy 
102 B (koło Biedronki) 

czynne pon.-pt 
15.30 – 19.00 sob. 9-13 
Tel. 660 543 782

 

Budowa już trwa 

Postawią 35 tysięcy paneli słonecznych 
Na działce położonej „pod lasem”, z tyłu za obiektami Orlika i budowanymi dalej domkami jednorodzinnymi, trwa budowa dużej farmy fotowoltaicznej. 
Ustawiono już pierwsze panele.

O tym, że planowana jest bu-
dowa tej farmy (a także innej 
w okolicy Wyszomierza) pi-
saliśmy w DN kilka miesięcy 
temu. W sprawie farmy w oko-
licy Wyszomierza, którą miał 
budować inny (polski) inwe-
stor prywatny (złożył wówczas 
do gminy wniosek o wydanie 
warunków) na razie cisza.   Na-
tomiast ruszyła i jest już obec-
nie w fazie daleko posuniętej 
realizacji, (co widać na zdję-
ciach) budowa farmy, o której 
kilka miesięcy temu pisaliśmy 
tak: Gmina już wcześniej wyda-
ła warunki zabudowy dla inne-
go inwestora – tym razem po-
chodzenia niemieckiego. W tym 
przypadku chodzi o działki zlo-
kalizowane za Orlikiem, pod la-
sem sięgającym drogi stargardz-
kiej. Zgodnie z wydaną decy-
zją przez UM, ma tam powstać 
dwa razy większa elektrownia 
pod względem powierzchni, niż 
ta w Wyszomierzu - łącznie sie-
dem ferm, każda wytwarzająca 

2 MW. Mimo posiadanej zgo-
dy ze strony nowogardzkiego 
urzędu na instalację paneli sło-
necznych inwestor nie przystą-
pił jeszcze do realizacji inwesty-
cji. Teraz już przystąpił i szybko 
działa.  Zgodnie z naszymi in-
formacjami te siedem obecnie 
stawianych ferm oznacza oko-
ło 35 tys. paneli rozlokowanych 
na około 15 ha. Tak więc „nie-
miec”, będzie wkrótce robił for-
sę nawet na „polskim słońcu”.  
My za to się poopalamy…

sm  

W szczerym polu ustawiono już konstrukcje i panele fotowoltaiczne

Mapa sytuacyjna lokalizacji farmy ( działka w konturze)

1 lipiec nastał – na plaży ratowników brak

A na maszcie zamiast białej flagi, wisi…    
Mimo szumnych zapowiedzi i zaproszeń z ratusza ani pierwszego lipca, ani drugiego na nowogardzkim plażowisku kąpać 
pod okiem ratowników się nie dało – po prostu ratowników nie było a na maszcie zamiast białej flagi wisiała jakaś szma-
ta bardzo przypominająca... figę. 

Na temat gotowości nowo-
gardzkiej plaży do rozpoczę-
cia 1 lipca sezonu (i tak w tej da-
cie wszak spóźnionego) nowo-
gardzki magistrat wyproduko-
wał obszerne elaboraty pełne za-
pewnień o solidnym przygotowa-
niu i kończące się zaproszeniem 
do kąpieli w krystalicznie czystej 
wodzie (ponoć tak wynikło z ba-
dań) począwszy od 1 lipca, pod 
okiem brygady (dwóch) ratow-

ników. Oto fragment wspomnia-
nego tekstu na stronie miasta za-
mieszczonego w połowie czerw-
ca: W Nowogardzie sezon plażo-
wy rozpocznie się z dniem 1 lip-
ca i będzie trwał do pierwsze-
go września.   W tym okresie, od 
godziny 10:00 do godziny 18:00 
nad bezpieczeństwem korzysta-
jących z plaży czuwać będzie 2 
ratowników, którzy wyposażeni 
będą w niezbędny sprzęt ratow-

niczy, tj. łódź, koła ratunkowe i 
inny sprzęt medyczny.  Oczywi-
ście zapewniano w tych entuzja-
stycznych raportach o szeregu in-
nych atrakcji z otwarciem punktu 
gastronomicznego i kibla na czele. 
Jak mogliśmy się naocznie prze-
konać 2 lipca, odwiedzając pla-
żowisko około godziny 14-tej, to 
z zapowiadanych, (przez najbar-
dziej zapracowanego kierownika, 
czyli kierownika ZBK) „atrakcji” 
aktualne zostało jedynie urucho-

mienie kibla. Był on nawet czy-
sty, ale to nic dziwnego sądząc po 
nikłej frekwencji na plażowisku 
i to mimo pięknej pogody i roz-
poczętych już wakacji. Tej zniko-
mej frekwencji też trudno się dzi-
wić, skoro zapowiadanych ratow-
ników brak - więc rodzice pew-
nie z tego powodu nie puszczą 
tu swoich pociech. Pomijamy już 
inny powód, czyli zdjęcia płyną-
cych do jeziora gówien po ostat-
nich opadach (niewielkich zresz-

Na maszcie ostrzegawczym brak białej flagi. Nic dziwnego - nie ma ratowników

Kąpiel na własną odpowiedzialność nie trylko w sektorze za zjeżdżalnią

tą).  Jak nam donoszą, są ponoć 
tacy rodzice w Nowogardzie, któ-
rym te gówna nie przeszkadzają i 
informują o tym publicznie doda-
jąc, że w ramach protestu przeciw 
ujawnianiu przez DN faktu erup-
cji gównianych, przestają go czy-
tać. No cóż tu komentować sko-
ro opary padły na … Tak czy siak, 
jak na razie na plażowisku zwisa z 
masztu, zamiast białej flagi, zwy-
kła brudna szmata przypominają-
ca figę. 

sm   
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Sygnały Czytelników 

Jeszcze na temat „Gdzie się bawić…” 
Dzień dobry. 
Piszę do państwa odnośnie ar-

tykułu z dnia 26-28.06.2018. 
„Gdzie się bawić, gdzie się ba-
wić...”  

Jestem mieszkańcem ulicy Ko-
walskiej i niejako ten artykuł do-
tyczy również mnie.   Nie jestem 
w stanie zrozumieć tych starszych 
osób, o co te cale zamieszanie.

Kiedyś na tym skwerku znajdo-
wał się plac zabaw, ale komuś to 
przeszkadzało. Wiadomo, że gdy 
dzieci się bawią jest hałas, możne 
być to trochę denerwujące.

Jednak rozumiem to, sam by-
łem kiedyś dzieckiem, mam dzie-
ci i mam nadzieję, że będę miał 
wnuki.   Nasuwa się tutaj stare 
przysłowie „zapomniał wół, jak 
cielęciem był”.

Lepiej żeby te dzieci siedziały 
w domu przed telewizorem lub 
komputerem? Chyba nie, więc 
lepiej walczyć o to, aby powsta-
ła tam piaskownica i możne ja-
kieś huśtawki.

Co do wzywania policji. Je-
żeli jest to teren ogólnie dostęp-
ny to patrol po przyjeździe powi-
nien, co najmniej pouczyć osobę 
zgłaszającą zajście lub ukarać za  
bezpodstawne zgłoszenie.

Co do terenu między Kowal-
ską a Zamkową. Jest tam bo-
isko lecz korzysta z   niego bar-
dzo mało dzieci. Kiedyś były pla-
ny, aby zagospodarować ten teren 
pod plac zabaw i boiska, lecz, jak 
zwykle przeszkodą są pieniądze. 
Po większym deszczu jest tam 
tyle wody, że można się tam po-

ruszać tylko w kaloszach, ogól-
nie jest to teren bardzo podmokły 
znajdował się tam kiedyś staw, 
który osuszono. Dlatego zagospo-
darowanie tego terenu wiąże się 
z bardzo dużym wydatkiem. Co 
do psów robiących kupy. Wiado-
mo pies nie jest winny, to tylko 
zwierzę. Każdy właściciel takiego 
czworonoga powinien po nim po-
sprzątać i nie byłoby tematu, jak 
jest wiadomo. 

PS.
Ci ludzie mieszkają przy głów-

nej ulicy, ten hałas im nie prze-
szkadza?

Jak ktoś chce mieć ciszę to niech 
się przeprowadzi  na wieś. 

      Z poważaniem
stały czytelnik

 

Między blokami na Warszawskiej jest ładnie tyle, że nie ma miejsca dla bawiących się dzieci

Czy jest tu przejście, czy nie? 

W Gminie  
zabrakło farby 
Przejścia dla pieszych w Nowogardzie są nie tylko źle 
oświetlone, ale w tym roku niewidoczne także w dzień- w 
wielu miejscach wymagają pilnego pomalowania. 

Wielokrotnie nasi Czytelni-
cy alarmowali w tym roku o tym, 
że przejścia dla pieszych w wielu 
miejscach są niewidoczne z powo-
du najzwyklejszego wytarcia farby 
oznaczającej białe pasy. W ślad za 
tym pisaliśmy o problemie w DN. 
Niestety, odpowiedzialni za bez-
pieczeństwo nie reagują. Czyżby 
czekano aż wydarzy się jakiś wy-
padek? A może zakłada się w ma-
gistracie, że wszyscy wiedzą, gdzie 
są przejścia dla pieszych przecież, 

na co dzień z nich korzystają od 
lat. W naszym magistracie, jak 
doświadczenie pokazuje, wszyst-
ko jest możliwe nawet odwróce-
nie kota ogonem, albo wymyśle-
nie największej bzdury.  Jedno 
jest pewne, brak widocznych pa-
sów stwarza poważne zagrożenie, 
szczególnie ze strony kierowców, 
którzy po raz pierwszy jadą ulica-
mi naszego miasta, a w sezonie tu-
rystycznym (i budowlanym- S6) 
jest ich tu bardzo wielu.           Red 

Pasy na przejściu przy ulicy Kościelnej są zupełnie niewidoczne

Ogorzele 

Zderzenie motocykla z osobówką
W minioną sobotę, na drodze krajowej 106 w pobliżu miejscowości Ogorzele doszło do 
zderzenia motocykla z samochodem osobowym.

Do zderzenia doszło w cza-
sie dnia. Warunki drogowe 
były dobre.  Podczas manew-
ru wyprzedzania motocykli-
sta wpadł w poślizg i wywrócił 
się, a po uderzeniu przez wy-
przedzany samochód wpadł 
do rowu. Obrażenia w wypad-
ku odniósł kierujący motorem 
i polegały one na urazie nóg. 
Rannego do szpitala zabrał 
wezwany na miejsce wypad-
ku śmigłowiec. Wypadek miał 
miejsce w pobliżu słynnego 
„uskoku poprzecznego”, czy-
li bardzo niebezpiecznego po-

fałdowania jezdni, z którym od 
laty nie mogą sobie skutecznie 
poradzić drogowcy. Obecnie 
obowiązuje tutaj ogranicze-

nie do 60 km /h, ale były takie 
okresy, gdy ustawiano tu znaki 
ograniczenia do 30 km/h.    red

 red

Rannego motocyklistę zabrał śmigłowiec foto" Stoją Nowogard"

nowogardzkie plenery

Z innej perspektywy
Nowogardzkie plenery mają swoją 20-letnią historię. W 
dniach 16.07–22.07.2018 odbędzie się XXI Plener Malarski 
pod tytułem „Z innej perspektywy”.

W ciągu 5 dni uczestnicy ple-
neru zamierzają przeprowadzić 
intensywny dialog artystyczny o 
pięknie Ziemi Nowogardzkiej. 
Takim miejscem urokliwym bę-
dzie okolica Kulic, wszystko po 
to, aby uwiecznić i zarejestrować 
miejsca niezwykłe i najbardziej 
cenne. Dworek Kulice to unikal-
na,  zabytkowa posiadłość poło-
żona w okolicy Nowogardu, zbu-
dowana w połowie XIX wieku 
przez rodzinę Bismarcków. Bi-
smarckowie stworzyli posiadłość 
w neoklasycystycznym stylu, oto-
czoną pięknym parkiem, z rozle-

głymi polami i lasami w tle. W ten 
sposób powstała budowla, która 
połączyła umiłowanie właścicie-
li do klasycznego piękna, harmo-
nijnej architektury oraz natury. 
Plener malarski w tym miejscu to 
znaczące wydarzenie artystyczne, 
które stwarza przestrzeń do wza-
jemnych inspiracji, wymiany do-
świadczeń między artystami, a 
powstałe obrazy będą stanowiły 
swoisty dokument, będą śladem 
w historii nowogardzkich plene-
rów.

Inf. własna
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O kulach nie pojedziesz…

Pan Dawid zostawiony sam sobie
Niepełnosprawni lekkiego życia nie mają – ten truizm jednakże nie usprawiedliwia zaniedbań władzy publicznej, które powodują, że ich życie zostaje 
„wzbogacone” o dodatkowe udręki.    

Pan Dawid jest osobą niepełno-
sprawną ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności (tzw. I gru-
pa inwalidzka). Nie porusza się o 
własnych siłach chodzi o kulach i 
jeździ wózkiem inwalidzkim. Ma 
29 lat i dotychczas nie pracował. 
Zamieszkuje wraz z 67 – letnim 
ojcem, który wymaga już opie-
ki.  Wioska, w której mieszka jest 
oddalona od Nowogardu o ponad 
10 km i nie kursuje tutaj żadna re-
gularna komunikacja ani publicz-
na, ani prywatna więc, gdy chce 
udać się do miasta, czy to do leka-
rza, czy z inną potrzebą musi sko-
rzystać z samochodu, którego sam 
nie posiada… - muszę ciągle pro-
sić znajomych, aby mnie podrzuci-
li – mówi nam p. Dawid – raz czy 
dwa nie byłby to problem, ale gdy 
zwracam się z prośbą stale to staje 
się to dla nich uciążliwe a dla mnie 
kłopotliwe. Chcę być aktywnym 
społecznie, chciałbym skorzystać z 
możliwości odbycia kursów zawo-
dowych-, co być może pozwoliłoby 
znaleźć pracę, często muszę odwie-
dzać lekarzy, chciałbym zrobić pra-
wo jazdy to wszystko powoduje, że 
muszę udawać się do miasta bar-
dzo często - informuje nasz roz-
mówca. Według p. Dawida gmina 

powinna się zastanowić nad uru-
chomieniem transportu na telefon 
dla osób, które nie mogą się sa-
modzielnie przemieszczać. Jak mi 
wiadomo, w wielu miastach taka 
usługa funkcjonuje np. w Szczeci-
nie, gdzie miejski transport umoż-
liwia niepełnosprawnym korzy-
stanie nawet z dowozu na impre-
zy rozrywkowe czy kulturalne. Pi-
sałem o swoich problemach do bur-
mistrza – nawet mi nie odpisał- 
kończy pan Dawid.  Warto dodać, 
że p Dawid utrzymuje się ze stałej 
renty socjalnej j w kwocie 750 zł. 
Przysługuje mu też niewielki za-
siłek pielęgnacyjny. Lokalny OPS 
dba o p. Dawida tylko w zakresie 
wypłaty tegoż należnego z ustawy 
zasiłku pielęgnacyjnego.       

Jak powinno być… 
Tak, jak mówił p. Dawid wiele 

gmin w Polsce organizuje trans-
port osób niepełnosprawnych.  
Teoretycznie w zakresie dotyczą-
cym dojazdu na rehabilitację taki 
transport się należy się osobom 
objętym opieką poradni specjali-
stycznej, także w ramach świad-
czeń zdrowotnych.- Transport sa-
nitarny jest realizowany w oparciu 
o art. 41 Ustawy z dnia 27 sierp-
nia 2004 o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środ-
ków publicznych - pisze w jednym 
z portali dr Michał Urban, radca 
prawny- zgodnie z pkt. 2 świadcze-
niobiorcy, na podstawie zlecenia le-
karza ubezpieczenia zdrowotnego 
lub felczera ubezpieczenia zdrowot-
nego, przysługuje bezpłatny prze-
jazd środkami transportu sanitar-
nego – w przypadku dysfunkcji na-
rządu ruchu uniemożliwiającej 
korzystanie ze środków transpor-
tu publicznego, w celu odbycia le-
czenia – do najbliższego podmio-
tu leczniczego udzielającego świad-
czeń we właściwym zakresie, i z po-
wrotem… Tyle przepis, gorzej z 
praktyką, poradnie specjalistycz-
ne, jak wynika z naszego wywiadu 
przeprowadzonego w nowogardz-
kich przychodniach niestety w ra-
mach kontraktów z NFZ nie otrzy-
mują, żadnych środków pozwala-
jącym im realizować to zapisane 
w ustawie uprawnienie świadcze-
niobiorcy. - Znacznie lepiej mają 
u nas więźniowie – gorzko żartu-
je jeden z naszych rozmówców, 
skazani - oni transport mają za-
pewniony na wszelkie zabiegi i me-
dyczne i rehabilitacyjne. W prakty-
ce więc systemowo zorganizowany 
transport indywidualnych niepeł-
nosprawnych w obszarze potrzeb 
związanych z dowozem na rehabi-
litację a tym bardziej z dowozem 
dla zrealizowania innych potrzeb 
jest możliwy tylko wtedy, gdy zor-
ganizują to gminy…

W niektórych gminach nawet 
za darmo… 

W Rudzie Śląskiej takie rozwią-
zanie bezpłatnego dowozu zaini-
cjowała   fundacja Aktywni My. 
Projekt „Dzwonię i jadę” zakładał 
bezpłatny transport dla osób po 60 
roku życia i niepełnosprawnych.

W ciągu czterech miesięcy pi-

lotażowego programu z takiego 
udogodnienia skorzystało ok. 2 
tys. seniorów. Po pilotażu finan-
sowanie programu zapewnia na-
dal ludzki samorząd. Ale nie tyl-
ko większe (bogatsze) samorzą-
dy są aktywne w tym zakresie. 
Bus, należący do Gminy a zaku-
piony za pieniądze PFRON, wozi 
niepełnosprawnych ze Skępego i 
gminy Skępe za darmo od 2008 
roku. -Trzy specjalistyczne samo-
chody zostały poświęcone i prze-
kazane trzem instytucjom, któ-
re opiekują się osobami niepełno-
sprawnymi. – informuje gmina 
Nowy Sącz- Auta trafiły do Domu 
Pomocy Społecznej przy ulicy Na-
wojowskiej, Specjalnego Ośrod-
ka Szkolno-Wychowawczego imie-
nia Marii Grzegorzewskiej oraz do 
Fundacji Pomocy Osobom z Auty-
zmem „Mada”. Zakup aut sfinan-
sował w części Państwowy Fun-
dusz Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych, a w części Urząd Mia-
sta Nowego Sącza… Tam urzęd-
nicy gminni rozumieją potrzeby 
niepełnosprawnych –  Chcąc pro-
wadzić skutecznie terapię osób nie-
pełnosprawnych, dodatkowo obar-
czonych wieloma chorobami, trud-
nościami, konieczne jest ich dowie-
zienie – mówił dyrektor Warszta-
tów Terapii Zajęciowych przy są-
deckiej Fundacji „Mada”. –  Do-
wozimy naszych podopiecznych na 
zajęcia terapeutyczne, rehabilita-
cyjne, edukacyjne, te, które pozwa-
lają funkcjonować w społeczności, 
co dla tych osób jest bardzo ważne. 
Wyjeżdżamy na zawody, wystawy, 
konkursy, tak więc ten bus jest nie-
ustannie wykorzystywany. 

To tylko nieliczne przykłady ak-
tywności Gmin w umożliwieniu 
niepełnosprawnym pełnej inte-
gracji i uczestnictwa poprzez li-

kwidację barier wynikających z 
utrudnień w dojazdach.

Jak jest u nas…  
  W zasadzie w większości przy-

padków problemów z dojazdem 
nie mają niepełnosprawni  uczest-
niczący w zajęciach Warsztatów 
Terapii Zajęciowej, Szkoły Spe-
cjalne, czy pensjonariusze DPS. 
Instytucje te zajmujące się nie-
pełnosprawnymi dysponują zwy-
kle własnymi samochodami, bądź 
zapewniają transport i to nie tyl-
ko na zajęcia prowadzone w ra-
mach swojej statutowej działalno-
ści. Natomiast indywidualni nie-
pełnosprawni tak, jak p. Dawid, 
są pozostawieni w tym proble-
mie i aspekcie samym sobie. Gmi-
na sobie transportem niepełno-
sprawnych głowy nie zawraca. Sa-
mochody jak kupuje to albo do-
kłada niemałe pieniądze do zaku-
pu sprzętu, za które ustawowo od-
powiedzialny jest budżet Państwa 
nie gminy (samochody dla Policji 
i Straży Państwowej), albo kupuje 
tabor wożący urzędników.  W tym 
celu realizacji „urzędniczych wy-
padów” przejęto nawet używane-
go busa transportowego z ZK, któ-
ry idealnie po pewnej modyfika-
cji mógłby się nadawać do trans-
portu niepełnosprawnych. Ale ta-
kie myślenie w magistracie, czy-
li myślenie o potrzebie obywate-
li będących w potrzebie to byłoby 
zupełne novum i trudno na nie li-
czyć przy obecnej ekipie. Spełnia-
jąc dziennikarski obowiązek, ape-
lujemy mimo to w imieniu pana 
Dawida i osób znajdujących się w 
podobnej do niego sytuacji – po-
chylcie się tam w magistracie nad 
problemem sygnalizowanym tym 
tekstem...  

sm

Bus podarowany przez ZK mógłby służyć dla dowozu niepełnosporawnych

Camper  
wpadł do rowu
Ok godziny 15.15, przy zjeździe z obwodnicy Wojcieszyna, 
kierująca Suzuki Swift, jadąca w kierunku Szczecina z niewy-
jaśnionych przyczyn zjechała na przeciwległy pas ruchu, po 
czym zatrzymała się na jezdni. Kierujący camperem obywa-
tel Niemiec zagrożony zderzeniem z Suzuki musiał zjechać 
na pobocze, po czym wpadł do rowu. Kierującą Suzuki od-
wieziono do szpitala w Nowogardzie, ale zwolniono po bada-
niach, została pouczona przez policję. W zdarzeniu nikt nie 
odniósł obrażeń. Na tym prostym odcinku drogi, miejscu jesz-
cze przed budową trasy S 6, dochodziło do tragicznych wypad-
ków. W ubiegłym roku zginęła tu jedna osoba a na początku 
tego poniosła śmierć pasażerka samochodu osobowego.

Red. 

... aby uniknąć zderzenia z samochodem osobowymCamper znalazł się w rowie...
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Pracuj z                       
jako Opiekunka Seniorów w Niemczech 

i zarób nawet 12 tysięcy w dwa miesiące. 
Bezpłatne kursy języka niemieckiego i gwarantowane zatrudnienie. 

OgłOSzenIA

nabrać chłopa na dobroć pana

Fundusz Sołecki: 
prawo czy czyjaś łacha?
Trwający od kilku lat gminny spektakl z Funduszem Sołeckim wymaga racjonalnego ko-
mentarza. Wszystko dlatego, ponieważ wielu jest przekonanych, że Fundusz Sołecki to daje 
p. Burmistrz, który z tego tytułu rzekomego darczyńcy ma również prawo wpływać na jego 
podział. Jak jest naprawdę?

Jeśli ktokolwiek daje
 to daje Rada

Fundusze Sołecki zostały wpro-
wadzone ustawą sejmową - Usta-
wa o funduszu sołeckim z 20 lu-
tego 2009 roku zmienioną na-
stępnie w 2014 roku. W myśl tej 
ustawy decyzję o wyodrębnienie 
w budżecie gminy funduszu so-
łeckiego podejmuje rada gminy 
specjalną uchwałą (uchwała taka 
musi być podjęta do 31 marca 
roku poprzedzającego rok, w któ-
rym fundusz sołecki ma zostać 
wyodrębniony w budżecie). Wy-
odrębnienie funduszu sołeckiego 
nie jest obligatoryjne - rada gmi-
ny może więc odrzucić wniosek 
w tej sprawie. Tak więc to rada 
gminy a nie burmistrz decyduje o 
tym czy fundusz sołecki jest wy-
odrębniony - w przypadku naszej 
gminy tak jest od wielu lat- Rada 
Miejska zgodnie z ustawą wyod-
rębniła w budżecie fundusz so-
lecki a burmistrz jedynie co może 
to zrealizować to postanowienie 
rady.

Czy burmistrz może ingerować 
w przeznaczenie Funduszu

Oto co dalej według znane-
go eksperta prawnego wynika z 

ustawy: jeśli Rada Gminy zdecy-
dowała się na utworzenie fundu-
szu sołeckiego, wówczas mieszkań-
cy sołectwa znajdującego się na te-
renie gminy mogą do 30 września 
roku poprzedzającego rok, w któ-
rym sołectwo chce otrzymać pie-
niądze, złożyć wniosek o środki z 
funduszu. Wniosek taki może zo-
stać uchwalony na specjalnie zwo-
łanym zebraniu wiejskim z inicja-
tywy sołtysa, rady sołeckiej lub co 
najmniej 15 pełnoletnich miesz-
kańców sołectwa. We wniosku na-
leży wskazać cel na jaki mają zo-
stać przeznaczone środki z fundu-
szu sołeckiego (realizacja takie-
go celu musi zostać uzasadniona) 
oraz koszt realizacji planowanego 
przedsięwzięcia. Informacje o ilo-
ści środków przeznaczonych dla 
sołectwa w ramach funduszu so-
łeckiego przekazywane są przez 
wójta (prezydenta lub burmistrza) 
sołtysom do 31 lipca każdego roku. 
Czyli burmistrz jedynie co może 
to może poinformować (a nawet 
ma obowiązek) sołtysa i radę so-
łecką o wysokości środków Fun-
duszu Sołeckiego, jakie Rada 
Miejska uchwaliła. Wysokość zaś 
środków przeznaczonych na dane 

sołectwo w ramach funduszu so-
łeckiego określa się według zapi-
sanego w artykule 3 ust. 1 Usta-
wy o funduszu sołeckim wzoru. 
Zgodnie z nim ilość środków za-
leżna jest od liczby mieszkańców 
sołectwa i tzw. kwoty bazowej - 
ustalonej przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego.

Czyli…
O tym, że Fundusz Sołecki jest 

to zadecydował parlament a o tym 
, że jest on wydzielony w konkret-
nej gminie, to decyduje rada tej 
gminy. Burmistrz te decyzje tylko 
wykonuje jeśli by ich nie wykonał 
to złamałby prawo. Ponadto jak 
już Rada fundusz przyzna to tylko 
sołectwo może decydować na co 
je przeznacza- burmistrz ma obo-
wiązek wypłacić forsę na te usta-
lone przez sołectwo cele. Tyle i aż 
tyle. Skąd więc te fałszywe przeko-
nanie, że to burmistrz daje ? A to 
już jest nie efekt działania prawa, 
ale efekt „polityki informacyjnej 
urzędu” która ma tyle wspólne-
go z rzetelnością co wół z karetą. 
Dlatego załączamy mały komen-
tarz w postaci żartu literackiego:

red

Fraszka o Funduszu Sołeckim
ekonomie i parobkach  
Wieś ni spokojna, ani wesoła

Sołtys z nadania w ruinie szkoła
 Byłe zalety, wsytkie pożytki

 to tylko takie są próżne zbytki
-

 W tym zaś zawarta nowa Istota
Komu się kłaniasz zza swego płota.

Jak nisko głowę swoją położysz
Komu swą godność w ofierze złożysz.

Jak bardzo skręcisz swym kręgosłupem
Aby na trwale pozostać słupem.

W tym bowiem stanie nierozumienia
Będziesz pasował do otoczenia

Co się na drobne już rozmieniło
A o potędze nawet nie śniło.

Zamiast zaś nosić głowę z radością
Nastawia komuś d...ę z lubością

       
 Komuś co niby coś Tobie daje

A w duchu myśli żeś niezły frajer
Co to nie kuma prostego faktu

Że forsa na wieś idzie z kontraktu.

Czyli umowy między stanami
Że chłop na równi jest dziś z panami

Dlatego w sejmie tak uchwalili
Byście godnością swą nie kupczyli.

Marek Słomski

Z Ostrzycy protestują…! 
Po tekście w DN, dotyczącym oflagowania barwami narodowymi wsi Kościuszki odezwali 
się mieszkańcy Ostrzycy….

Napisaliście, że tylko w Kościusz-
kach można zobaczyć taki obrazek, 
jak oflagowana wieś - mówi do tele-
fonu jeden z mieszkańców Ostrzy-
cy - a to nie jest prawda - doda-

je z pewnym przekąsem - u nas w 
Ostrzycy jest to samo… a na do-
wód przesyła telefonem zdjęcia. 
Publikujemy je z satysfakcją i chęt-
nie przyznajemy się do błędu. Bę-

dziemy bardzo zadowoleni, jeśli się 
okaże, że to nie wszystko i mylili-
śmy się także w stosunku do jesz-
cze innych miejscowości…

Red.        

W TYCH DnIACH ODeSzLI DO WIeCznOŚCI
Piotr Pachocki: lat 46, zmarł 8.06.2018r. pogrzeb odbył się 

2.07.2018r. na cmentarzu w Nowogardzie.
Bronisław Skowyra: lat 84 zmarł 29.06.2018 r. pogrzeb odbędzie 

się 3.07.2018 r. o godz. 15:00 na cmentarzu w Nowogardzie.
Irena Murawska: lat 90, zmarła 30.06.2018r. pogrzeb odbędzie 

się 3.07.2018r. o godz.12:00 na cmentarzu w Żabowie.
Mieczysław Tomczyk: lat 67 zmarł 1.07.2018 r. pogrzeb odbędzie 

się 4.07.2018 r. o godz. 13:00 na cmentarzu w Nowogardzie.
Informacje przekazał: 

Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk
i MEMORIS Zakład Pogrzebowy Grzegorz Śmigiel

masz problem, lub byłeś 
świadkiem ważnego 

wydarzenia?
Skontaktuj się z naszą 

redakcją!
513 088 309,  91 392 21 65
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Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

OgłOSzenIA

Poszukuje osób do 
pracy przy produkcji 

okien, Firma Joga. 
695 100 700

 
  
 
 
 

 

    

    
Hjort Knudsen Polen Sp. z o.o. jest duńską �rmą, 

zatrudniającą  ponad 1000  pracowników, 
produkującą i eksportującą skórzane meble tapicerowane. 

 www.hkmeble.pl

 
 

        W związku z dynamicznym rozwojem �rma zatrudni  

 TAPICERA  (PRZYUCZENIE)
PRACOWNIK PRODUKCJI -

- OBSŁUGA KOMPUTERA
MAGAZYNIER

 
 

            Miejsce pracy: Nowogard  
Zapewniamy:   
•  stabilne warunki zatrudnienia 
•  wynagrodzenie proporcjonalne do osiąganych wyników  

 
 Osoby zainteresowane proszone  są o wysłanie CV na adres:  
         ul. Zamkowa 7b , 72-200 Nowogard 
          lub e-mail: dawid.bohn@hjortknudsen.pl  
           Kontakt telefoniczny : 663 949 485 

 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami
Prosimy o dopisanie następujacej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbednych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie 
z ustawa z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.)”.

TAPICeR
PRACOWnIK PRODUKCJI- 

OBSłUgA KOmPUTeRA
mAgAzYnIeR

Nowoczesne Gospodarstwo Rolne 
w województwie zachodniopomorskim

Od kandydatki/kandydata oczekujemy:
- zaangażowania, 
- sumienności, 
- dokładności 
- pełnej dyspozycyjności w wymienionym okresie.
Oferujemy: 
- atrakcyjne wynagrodzenie, 
- przyjazną atmosferę pracy, 
- zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie, 
- zakwaterowanie na czas wykonywania zlecenia. 

Firma z branży rolnej Farma Redło Sp. z o.o. 

poszukuje na okres żniw (od 15.07 do 15.09) 
pracowników do obsługi biurowej 

magazynów zbożowych 
w naszych gospodarstwach w miejscowościach 

Konarzewo k. Nowogardu oraz Starzyce k. Chociwla. 

Prosimy o wysyłanie CV na adres mailowy biuro@farmaredlo.pl

Opis stanowiska:
• Efektywne zarządzanie Gospodarstwem Rolnym;
• Nadzór nad maszynami rolniczymi w zakresie ich 
  wydajnego wykorzystania oraz  terminowego 
  przeprowadzania przeglądów, konserwacji i napraw;
• Kierowanie zespołem  pracowników;
• Zarządzanie Gospodarstwem Rolnym zgodnie z obowiązującymi standardami;
• Osiągane i realizacja przydzielonych celów i zadań.
Wymagania: 
• Wykształcenie min. średnie rolnicze;
• Minimum dwuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku;
• Umiejętność motywowania zespołu do osiągania założonych celów;
• Umiejętność podejmowania skutecznych decyzji pod presją czasu;
• Elastyczność i otwartość na zmiany;
• Prawo jazdy kat. B
Oferujemy:
• Atrakcyjne wynagrodzenie;
• Stabilne warunki zatrudnienia;
• Możliwość rozwoju zawodowego w rozwijającej się firmie;
• Niezbędne narzędzia pracy;
• Dobrą atmosferę pracy;
• Możliwość zakwaterowania.

Nowoczesne Gospodarstwo Rolne 
w województwie zachodniopomorskim

poszukuje zmotywowanych i pełnych pasji osób na stanowisko:
KIEROWNIK GOSPODARSTWA ROLNEGO

Miejsce pracy: (2 lokalizacje) Redło koło Nowogardu  lub  Drzonowo koło Kołobrzegu

tel.: +48 665 458 942
e-mail: biuro@farmaredlo.pl

R e K L A m A
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

WYnAJem 
KOnTeneRÓW, 
wywóz odpadów. 

TEL. 667 146 793 

Czekają na oferty do 18 lipca

Kolejne konkursy na 
dyrektorów szkół
Burmistrz Nowogardu ogłosił kolejne konkursy na dyrektorów gminnych szkół. Do 18 lip-
ca przyjmowane są oferty od kandydatów chcących objąć kierowanie Szkołą Podstawową nr 
1 w Nowogardzie oraz Szkołą Podstawową w Żabowie. 

W obu tych szkołach koń-
czy się bowiem kadencja do-
tychczasowych dyrektorów tj. 
Alicji Starczewskiej (SP Żabo-
wo) i Sebastiana Szymańskie-
go (SP nr 1).W przypadku „Je-
dynki” burmistrz mógł sko-
rzystać z prawa do powierze-
nia pełnienia funkcji dyrektora 
na okres 10 miesięcy nie ogła-
szając konkursu. Szkoła ta bo-
wiem „przejęła” klasy po wy-
gaszanym Gimnazjum nr 1, 
a więc zgodnie z prawem, w 
tych przypadkach pozostawio-
no jeszcze taką możliwość. W 
szkołach bez oddziałów gim-
nazjalnych konkursy muszą się 
odbyć obligatoryjnie. Dlatego 
konkurs odbędzie się także w 
Szkole Podstawowej w Żabo-
wie. Tu należy się spodziewać 
zmiany dyrektora, bo obecnie 
kierująca szkołą A. Starczew-
ska zapowiadała już wcześniej, 
że nie zamierza dalej pełnić tej 
funkcji. Jak będzie w przypad-
ku SP 1? Nieoficjalnie wiado-
mo, że o stanowisko dyrekto-
ra tej szkoły może ubiegać się, 
co najmniej dwoje kandydatów 
tj. obecny dyrektor S. Szymań-
ski i Anna Łysiak- wicedyrek-

tor sprawująca nadzór nad od-
działami gimnazjalnymi w SP 
1 (przed połączeniem obu pla-
cówek w zespól szkół, pełniąca 
funkcję dyrektora Gimnazjum 
nr 1). 

Dopiero dwa konkursy 
Przypomnijmy, że do tej pory 

odbyły się dopiero dwa z sze-
ściu konkursów na dyrektorów 
gminnych placówek oświato-
wych. Mowa o Przedszkolu nr 
3, gdzie dyrektorem na kolej-
ną kadencję została Ewa Wró-
bel- jedyny kandydat na to sta-
nowisko, kierująca tą placówką 
od 2003 roku. W dniu 25 maja 
odbył się natomiast konkurs na 
stanowisko dyrektora Szkoły 
Podstawowej nr 2, po tym, jak 
dotychczas pełniąca tą funk-
cję Lidia Wiznerowicz-Gliwna 
zapowiedziała, że odchodzi na 
świadczenie emerytalne. Kon-
kurs został nierozstrzygnię-
ty, bo żaden z kandydatów nie 
uzyskał wymaganej większości 
głosów. Informowaliśmy już o 
tym w poprzednich wydaniach 
DN. Teraz burmistrz może po-
wierzyć stanowisko jednemu z 
kandydatów, ale po uzyskaniu 
pozytywnej opinii przez Kura-

torium Oświaty. Na razie nie 
ma informacji, czy taka decy-
zja została podjęta i zaakcepto-
wana przez organ nadzoru pe-
dagogicznego. 

W tym roku szkolnym koń-
czyła się również kadencja dy-
rektora SP 4. Tu burmistrz sko-
rzystał jednak z prawa do po-
wierzenia stanowiska na 10 
miesięcy z pominięciem pro-
cedury konkursowej. Szkoła ta, 
podobnie jak w SP 1, „wchło-
nęła” bowiem oddziały gimna-
zjalne po wprowadzeniu refor-
my oświaty. Dyrektorem zosta-
ła pełniąca te obowiązki przez 
ostatnie 5 lat Beata Kuligow-
ska. O tej nominacji i związa-
nych z nią kontrowersjach pi-
saliśmy niespełna dwa tygo-
dnie temu. 

Do końca wakacji powinien 
odbyć się jeszcze konkurs na 
dyrektora Szkoły Podstawowej 
w Wierzbięcinie. Tam też koń-
czy się kadencja wieloletniego 
już dyrektora Józefa Korkosza- 
zarazem radnego powiatowe-
go. Na stronach gminy na ra-
zie nie ogłoszono terminu kon-
kursu. 

Red. 
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ReKLAmA

Coroczna prezentacja 

Najlepsi Uczniowie 2017 – 2018
Jak co roku prezentujemy sylwetki najlepszych uczniów nowogardzkich szkół. Uczniowie do prezentacji  zostali wybrani przez nauczycieli z poszczególnych 
szkół. W szkołach też zostały przygotowane opisy dokonań uczniów. W poprzednim numerze przedstawiliśmy prezentację najlepszych uczniów SP nr 1. Dzi-
siaj prezentujemy uczniów z Gimnazjum nr 2 i 1.

Izabela Bojanowicz klasa III 
a – wychowawca 
Anna Sienkowska

Średnia ocen w roku szkol-
nym 2017/2018 wynosi: 5, 56

Laureatka XII Gimnazjalne-
go Konkursu Filozoficznego 
2015/2016

Laureatka XIII Gimnazjal-
nego Konkursu Filozoficzne-
go 2016/2017

Laureatka XIV Gimnazjal-
nego Konkursu Filozoficzne-

go 2017/2018
Finalistka Konkursu Polo-

nistycznego dla szkół gim-
nazjalnych zorganizowanego 
przez Za-chodniopomorskie-
go Kuratora Oświaty w roku 
szkolnym 2017/2018

I miejsce w międzyszkol-
nym konkursie „Mistrz gene-
tyki” 2017/2018 (

I miejsce (grupowo) w mię-
dzyszkolnym konkursie „W 
labiryncie wiedzy” 2015/2016

I miejsce (grupowo) w mię-
dzyszkolnym konkursie „W labi-
ryncie wiedzy” 2017/2018

I miejsce (grupowo) w międzysz-
kolnym konkursie „EKO-ALARM”

II miejsce (grupowo) w mię-
dzyszkolnym konkursie „Ekozaba-
wy językowe” 2017/2018

III miejsce (grupowo) w mię-
dzyszkolnym konkursie języ-
ka angielskiego „INTER-EKO” 
2017/2018

Malwina Oślizło klasa III 
c – wychowawca 

Agnieszka Kokoszka
Średnia ocen w roku 

szkolnym 2017/2018 
wynosi: 5,0

Finalistka Wojewódzkiego 
Konkursu Biologicznego zor-
ganizowanego przez Zachod-
niopo-morskiego Kuratora 
Oświaty 2016/2017

Finalistka Wojewódzkiego 

Konkursu Biologicznego zor-
ganizowanego przez Zachod-
niopomorskiego Kuratora 
Oświaty 2017/2018

Finalistka Wojewódzkie-
go Konkursu Matematyczne-
go zorganizowanego przez Za-
chodniopomorskiego Kuratora 
Oświaty 2017/2018

I miejsce w międzyszkolnym 
konkursie matematycznym Pi-
tagoras 2018

II miejsce w powiatowym  
konkursie wiedzy matematycz-
no -fizyczno -  informatycznej 
MATFIn 2016

I miejsce zsepołowo w mię-
dzyszkolnym konkursie "W la-
biryncie wiedzy" 2017/2018

I miejsce w międzyszkolnym 
konkursie "Mistrz anatomii" 
2016/2017

Sara Olkowska  klasa III a – 
wychowawca Anna Sienkowska

Średnia ocen w roku szkolnym 
2017/2018 wynosi: 5,67

Półfinalistka XIII Gimnazjal-
nego Konkursu Filozoficznego 
2016/2017

Półfinalistka XIV Gimnazjal-
nego Konkursu Filozoficznego 
2017/2018

III miejsce w miejsko – gmin-
nym konkursie wiedzy o Ziemi 
Nowogardzkiej 2016

najlepsi absolwenci gimnazjum nr 2 w nowogardzie



3-5.07.2018 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

9

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

żYCzenIA

Kochanej Babuni

Halince Zgieb
W dniu imienin, 

szczere i serdeczne życzenia długich lat życia,
przepełnionych zdrowiem i szczęściem,

pogody ducha, pomyślności
i ludzkiej życzliwości, dni pełnych słońca

i radości oraz wszystkiego,
co najpiękniejsze i najmilsze w życiu.

Życzą
Aga i Grześ
 z rodzicami

 Paweł Sikora - Uczeń Klasy 
Iiia, ,Wychowawca:katarzyna

Falkowska-Simińska, 
Średnia Ocen - 5.50, 

Młody Talent Ziemi Nowo-
gardzkiej 2018; ; Finalista Kon-
kursu Matematycznego ,,Pita-
goras”, Iii Miejsce W Xxii Edycji 
Konkursu Wiedzy O Ziemi No-
wogardzkiej ,,Nowogard - Prze-
szłość I Teraźniejszość”; Laureat 
Małego Konkursu Recytatorskie-
go Ndk Rok Szkolny 2017/2018; I 
Miejsce W I Nowogardzkim Kon-
kursie Reportażu Rok Szkolny 
2017/2018; I Miejsce W Elimina-
cjach Szkolnych Do Małego Kon-
kursu Recytatorskiego Ndk Rok 
Szkolny 2017/2018, I Miejsce W 
I Etapie Eliminacji Konkursu Ko 
Z Biologii Rok Szkolny 2017/208, 
I Miejsce W I Etapie Eliminacji 
Konkursu Ko Z Matematyki Rok 
Szkolny 2017/2018; Wyróżnienie 
Przeglądu Powiatowego Małego 
Konkursu Recytatorskiego Gdk 
Rok Szkolny 2017/2018, Ii Miej-
sce W Klasyfikacji Indywidualnej 
W Eliminacjach Powiatowych 40 
Ogólnopolskiego Turnieju Bez-
pieczeństwa W Ruchu Drogowym 
, I Miejsce W Klasyfikacji Druży-
nowej W Eliminacjach Powiato-
wych 40 Ogólnopolskiego Turnie-
ju Bezpieczeństwa W Ruchu Dro-
gowym

 Justyna Juszczyńska -Uczen-
nica Kasy Iiia Gimnazjum, Wy-

chowawca : Katarzyna 
Falkowska-Simińska, 

Średniaocen-5.50, 
Konkursy:ogólnopolskaolimpi

adagalileo2018;Wyróżnienie Mi-
nistra Spraw Wewnętrznych I Ad-
ministracji Na Spot Filmowy Do-

tyczący Zatruć Czadem; I Miejsce 
W Grze Ulicznej ,,Tropiciele Hi-
storii - Świadek Historii”, Udział 
W Konkursach Matematycznych 
I Fizycznych

Aleksandra Kulinicz - 
Uczennica Kasy Iiia Gimna-

zjum, Wychowawca : Katarzyna 
Falkowska- Simińska, 

Średnia Ocen - 5.44,
 Konkursy: I Miejsce W Konkur-

sie Ekologicznym ,,Eko Zabawy Ję-
zykowe, I Miejsce W Międzyszkol-
nym Turnieju Ekologicznym Zor-
ganizowanym Przez I Lo Nowo-
gard ,,Eko Planeta”,Wyróżnienie 
W Ogólnopolskim Konkursie Che-
micznym ,,Olimpus”, Wyróżnie-
nie Ministra Spraw Wewnętrznych 
I Administracji Na Spot Filmowy 
Dotyczący Zatruć Czadem, Udział 
W Konkursach Matematycznych I 
Chemicznych , Ii Miejsce W Szko-
le W Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Galileo 2018.

Jędrzej Pokorski - Uczeń Kla-
sy Iiia Gimnazjum, ,Wychowaw-

ca : Katarzyna Falkowska Si-
mińska, Średnia Ocen - 5.22, 
Konkursy: Złoty Dyplom W 

Ogólnopolskim Konkursie Che-
micznym ,,Alchemik’, Wyróżnie-

nie W Ogólnopolskim Konkursie
Chemicznym ,,Olimpus”Kon-

kursy Matematyczne, Ogólno-
polski Konkurs Fizyczny ,,Olim-
pus”, ,,Omnibus” Konkurs Mate-
matyczno- Fizyczny, I Miejsce W 
Międzyszkolnym Turnieju Ekolo-
gicznym Zorganizowanym Przez 
I Lo Nowogard ,,Eko Planeta”

 Aleksandra Kuśmirek - 
Uczennica Kasy Iiic Gimna-
zjum, Wychowawca : Iwona 

Gnat, Średnia Ocen - 5.0, 
Konkursy: Ii Miejsce W Szkol-

nym Konkursie Ortograficznym, I 
Miejsce W Grze Ulicznej ,,Tropi-
ciele Historii - Świadek Historii”

Klaudia Cesarska - Uczennica 
Kasy Iiic Gimnazjum, 

Wychowawca : Iwona Gnat, 
Średnia Ocen - 5.0, 

Konkursy: Srebrny Dyplom W 
Ogólnopolskim Konkursie Che-
micznym ,,Alchemik”, I Miejsce 
W Etapie Szkolnym Konkursu 
Polonistycznego Zorganizowane-
go Przez Zachodniopomorskie-
go Kuratora Oświaty, Osiągnię-
cie Wysokich Wyników W Kon-
kursach Chemicznych Na Szcze-
blu Ogólnopolskim

II miejsce w miejsko – gmin-
nym konkursie wiedzy o Ziemi 
Nowogardzkiej 2017

I miejsce w miejsko – gminnym 
konkursie wiedzy o Ziemi Nowo-
gardzkiej 2018

I miejsce (grupowo) w mię-
dzyszkolnym konkursie „W labi-
ryncie wiedzy” 2017/2018

I miejsce (grupowo) w mię-
dzyszkolnym konkursie „EKO-
-ALARM”

II miejsce (grupowo) w mię-
dzyszkolnym konkursie „Ekoza-
bawy językowe” 2017/2018

I miejsce w rejonowym etapie 
XXVI Ogólnopolskiej Olimpiady 
Zdrowego Stylu Życia,

II miejsce  w międzyszkol-
nym konkursie „Mistrz genetyki” 
2017/2018

Nikola Wielowska klasa III c 
– wychowawca 

Agnieszka Kokoszka
Średnia ocen w roku szkol-

nym 2017/2018 wynosi: 5,11
Puchar Polski na torze Prusz-

ków Sprint Olimpijski (2 miejsce), 
Sprint Indywidualny (1 miej-sce), 
Omnium Olimpijskie (1 miejsce), 
Keirin (1 miejsce)

Puchar Polski Darłowo (mię-
dzynarodowa obsada)

Start wspólny (1 miejsce), , jaz-
da indywidualna na czas (13 miej-
sce)

Wyścig Kolarski Ślężański 
Mnich (2 miejsce)

Międzynarodowe kryterium 
kolarskie Dzierżoniów (13 miej-
sce)

Międzynarodowe Mistrzostwa 
Młodziczek w Kolarstwie Szoso-
wym (2 miejsce)

Międzynarodowy wyścig etapo-
wy Grudziądz -Gruczno-Kijewo 
Króleweskie (25 miejsce, 5 miej-
sce, 2 miejsce)

Międzynarodowe kryterium 
kolarskie Dzierżoniów (6 miejsce 
(2 z Polek)).

Międzynarodowy wyścig kolar-
ski „Ślężański Mnich” (3 miejsce 
(1 z Polek)).

Międzynarodowe kryterium 
kolarskie Darłowo (4 miejsce (1 
z Polek)).Gandawa-Wevelgem-
-Boezinge (Belgia). Start wspól-
ny (12 miejsce) Międzynarodowy 
wyścig kolarski „Ślężański Mnich” 
(2 miejsce) Międzynarodowe kry-
terium kolarskie Darłowo (5 miej-
sce (3 z Polek)).

Wiktoria Hell klasa III d – 
wychowawca

 Aneta Borzeszkowska
Średnia ocen w roku 

szkolnym 2017/2018 wyno-
si: 5,0

Finalistka Wojewódzkie-
go Konkursu Języka Niemiec-
kiego zorganizowanego przez 
Zachod-niopomorskiego Ku-
ratora Oświaty 2017/2018

najlepsi absolwenci gimnazjum nr 1 w nowogardzie
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Imię i nazwisko Oszczędności Nieruchomości Zarobki za rok 2017 Samochody Kredyty
Kazimierz Lembas / SLD
(radny)

37 350 zł, 5 000 Euro, 
900 USD

Dom o pow. 75,23 m2 o 
wartości 250 000 zł, gospo-
darstwo rolne o pow. 10 ha/34 
ha (budynek mieszkalny i go-
spodarczy) o wartości 150 000 
zł, działka o pow. 412,5 m2 o 
wartości 20 000 zł

Działalność gospodarcza – 63 
374,02 zł, gospodarstwo rolne do-
chód – 40 000 zł, Celowy Związek 
Gmin R-XXI – 33 706,65 zł, eme-
rytura – 56 413,26 zł, dieta radnego 
(powiat) – 12 279,43 zł, Polski Zwią-
zek działkowców ROD Nowogard – 
160 zł, sprzedaż samochodu Toyota 
12 659 zł.

Nie dotyczy Nie dotyczy

Jerzy Jan Jabłoński 104 000zł. 257,80m2 o wartości 480 
000zł, działka pod domem 
523m2 o wartości 52 000zł.

Z tytułu zatrudnienia – 92 
421,64zł,dieta radnego powiatu 9 
989, 86zł.

Samochód Peugeot 2008 z 2018 
roku

Kredyt Hipo-
teczny na zakup 
domu w PKO BP 4 
316,22 CHF

Józef Korkosz / PSL
(radny)

ok. 5 000 zł Mieszkanie o pow. 100 m2 o 
wartości 140 000 zł

Umowa o pracę – 84 910,44 zł, die-
ta radnego Rady Powiatu – 13 366,38 
zł

LZS działalność wykonywana oso-
biście – 4 000 zł, Woj. Szkolny Zw. 
Sportowy (Program „Klub”) 5 600zł.

Chrysler Voyager rok prod. 
2002, Chrysler Crossfire rok  
prod. 2003

Kredyt na samo-
chód Bank BGŻ 
PARIBAS 12 700zł.

Tomasz Teodor Kulinicz 
/ PSL

(radny, starosta goleniow-
ski)

35 081zł, 572 Euro Mieszkanie o pow. 46 m2 o 
wartości 120 000 zł, działki o 
łącznej pow. 0,7717 ha o łącz-
nej wartości 80 000 zł

Starostwo Powiatowe – 159 091,38 
zł, najem mieszkania – 8 142 zł

Ford SMax rok prod. 2014 Nie dotyczy

Kazimierz Ziemba / PSL
(radny, przewodniczący 

Rady Powiatu)

Środki pieniężne zgro-
madzone-128 536,23 zł,

Fundusz Pieniężny – 
74 300 zł, Fundusz In-
westycyjny 20 221,09zł,

Mieszkanie o pow. 81,09 m2 
o wartości 162 180 zł, garaż 
o pow. 10,29 m2 o wartości 2 
459 zł, działka o pow. 0,0789 
ha o wartości 5 000 zł

Z tytułu zatrudnienia Wodociągi 
Zach. w Goleniowie 116 216,72 –  zł, 
dieta radnego – 25 979,15 zł

Polski Związek Wędkarski  Szcze-
cin, dieta – 1 032 zł

Suzuki Grand Vitara rok prod. 
2011O wartości 45 000zł.

Nie dotyczy

Marcin Fedeńczak / PO
(radny, wiceprzewodni-

czący Rady Powiatu)

35 000,00 zł Mieszkanie o pow. 85,93 m2 
o wartości 105 000 zł,

Działka o pow. 0,0276 ha o 
wartości 97 500 zł

Działalność gospodarcza dochód – 
1 062 629,91 zł,

dieta radnego – 13 337,84 zł

Mercedes Sprinter 515 CDI 2007r,
Mercedes Sprinter 515 CDI 2008r,
Autosan A1010T 2003r,
Renault FR 1 1992r,
Renault Iliade 1995r,
Mercedes Benz Vario 614 D 2002r,
Mercedes Sprinter 1998r,
Mercedes Sprinter 515 2009r,
Mercedes Sprinter 515 2009r,
Mercedes Sprinter 412 1998r,
Renault Tracer 1995r,
Bova 1999r,
Mercedes Sprinter 515 2007r,
Mercedes Sprinter 413 2005r,
Mercedes Benz Vario 614 D 2005r,
Koagel WBH 25 2003r,
Mercedes Sprinter 518 2009r,
Nissan Micra 2005r,
Hyundai i20 2013r,
Leasing:
Mercedes B 180 015r,
Mercedes Sprinter 518 2007r,
Renault Iliade 2000r,
Mercedes Benz GLE 350 2016r,
Mercedes Sprinter 515 2012r,

Getin Bank – 
145 197,56 zł,  Ge-
tin Bank – 32 500 
zł, BGŻ – 189 000 
zł

Reiffeisen Po-
lbank – 30 000 zł

PKO BP – 96 150 
zł

BGŻ – 100 000 zł
PKO BP – 121 

000 zł
PKO BP – 80 000 

zł
PKO BP – 100 

000 zł, BGŻ100 
000zł, Alior Bank 
100 000zł.

Andrzej Siwy
(członek Zarządu Powia-

tu)

Nie dotyczy Mieszkanie o pow. 46 m2 o 
wartości 110 000 zł,

Mieszkanie o pow. 79.9 m2 
o wartości 300 000 zł

 

Starostwo Powiatowe – 168 326,69 
zł,

 najem mieszkania – 15 752,63 zł,

Nie dotyczy Nie dotyczy

Bogusław Marian Gładź 
( Urząd Gminy w Osinie)

Środki pieniężne 73 
433,71zł, 1 349,41 Euro

Dom o powierzchni 103m2 
o wartości 150 000zł, miesz-
kanie o pow. 80,30m2 o war-
tości 130 000zł, gospodarstwo 
ogólnorolne o pow. 24 9602 ha 
0 wartości 170 000zł, działka 
siedliskowa z bud, gospodar-
czym o wartości 17 066,56zł, 
garaż o pow. 20m2 o wartości 
5 000zł,

 

Dochód ze stosunku pracy – 59 
343,36 zł,

 dochód z tytułu pełnienia obo-
wiązków społecznych 13 434,82zł,

Samochód osobowy Audi A6 z 
2004r, samochód osobowy Opel 
Astra z 2004r

Nie dotyczy

Opr. MR

Kolejne oświadczenia majątkowe za 2017rok

Sprawdzamy majątki radnych powiatu
Kontynuujemy publikację oświadczeń majątkowych, jakie do końca kwietnia tego roku mieli złożyć nasi samorządowcy, oraz niektórzy pracownicy wyższego szczebla 
zatrudnieni w urzędach publicznych.  W tabeli publikujemy zeznania, jakie złożyli radni powiatu wybrani z terenu naszej gminy. Oprócz tego zamieszczamy oświadcze-
nie Andrzeja Siwego, który choć nie jest radnym, to wchodzi w skład Zarządu Powiatu, a pochodzi z Nowogardu oraz Inspektora DS. Rolnictwa UG w Osinie.  
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zmarła Irena murawska

Doświadczone głodem dzieciństwo
W piątek, zmarła śp.  Irena Murawska, mieszkanka Żabowa jedna z ostatnich żyjących bez-
pośrednich świadków i ofiar syberyjskiej katorgi w czasie II Wojny Światowej.

Irena Murawska, Sybiraczka 
osadniczka na ziemiach zachod-
nich, od przyjazdu tu w 1945 roku 
mieszkanka Żabowa, zmarła w 
ubiegły piątek przeżywszy 90 lat. 
Pogrzeb zmarłej odbędzie się we 
wtorek o godzinie 12:00 w Żabowie. 
Kilka lat temu z Panią Ireną, prze-
prowadził rozmowę Piotr Słomski. 
Rozmowa ta ukazała się na łamach 
DN w ramach cyklu poświęcone-
go wspomnieniom Sybiraków – lu-
dzi, którzy doświadczyli deportacji 
na Syberię ze wschodnich terenów 
przedwojennej Polski, deportacji 
dokonanej przez ZSRR po zaborze 
przez Armię Czerwoną w 1939 r, 
wschodnich kresów Rzeczpospoli-
tej. Ten cykl artykułów- rozmów z 
Sybirakami, ukaże się wkrótce tak-
że w formie książkowej. W związ-
ku ze śmiercią śp. Ireny Murawskiej 
publikujemy obszerne fragmenty 
wspomnianego wywiadu.

„Za łóżko służyły deski, a za 
pościel i siedzisko trochę siana.”   

Irena Murawska, z domu Zim-
nowłocka, przyszła na świat w 
styczniu 1928 r. Wzrastała w osa-
dzie wojskowej Stasin, w gminie 
Werba na Wołyniu.  Tuż po wy-
buchu wojny jej ojciec – Andrzej, 
żołnierz Wojska Polskiego, opusz-
cza dom, aby uczestniczyć w Kam-
panii Wrześniowej – z rodziną zo-
baczy się ponownie dopiero w 1958 
roku. …

Rozłąka z ojcem… i ojcowizną
Wychowywałam się w rodzi-

nie wojskowej. Kiedy rozpoczęła się 
wojna miałam nieco ponad 12 lat. 
Ojciec, z racji, że był wojskowym, 
poszedł bić się za ojczyznę. Nie wi-
dzieliśmy się niemalże 20 lat. Wró-
cił dopiero pod koniec lat pięćdzie-
siątych. W czasie wojny dostał się 
do niewoli, do radzieckiego obozu 
jenieckiego. Stamtąd dzięki działa-
niom podjętym przez ówczesnego 
Naczelnego Wodza gen. Sikorskiego 
został wcielony do armii polskiej do-
wodzonej przez gen Andersa.

Tak pani Irena wspomina swo-
jego ojca, który walczył w szere-
gach Armii Polskiej na Wscho-
dzie, która powołana została do ży-
cia 12 września 1942 roku. Żołnie-
rze tej armii walczyli m.in. w Egip-
cie i Włoszech.  Rodzina Zimnow-
łockich dotknięta została pierwszą 
z czterech deportacji, jakimi obję-
to ludność z terenów okupowanej 
Polski. …

Wywózka przypominała ewaku-
ację z płonącego domu. Ludzie po-
śpiesznie zabierali najpotrzebniej-
sze rzeczy i w drogę.  Dzieci łado-
wano na wozy, starsi szli za tymi 
wozami. Tak doszliśmy do stacji we 

Włodzimierzu. – wspomina ze spo-
kojem pani Irena. Wagony, w któ-
rych do tej pory przewożono by-
dło, miały się stać na prawie trzy 
tygodnie mieszkaniem dla tysię-
cy polskich kresowiaków. We Wło-
dzimierzu załadowali nas do wa-
gonów. Były w nich piecyki i trochę 
drzewa na opał. W jednym wagonie 
było ok. 30 osób. Eh, tak nas właśnie 
załadowali, jak bydło. Raz dziennie, 
przychodzili i otwierali wrota wa-
gonu. Jak dziś słyszę szczęk zamka. 
I krzyczeli „cztery wiedra i dwóch 
czlawieków za supom”. Czasami – 
po tę zupę - chodził brat, czasami 
ktoś inny.  Przeładunek był w Ko-
stołusowie. Tam też spędziliśmy wy-
wózkę.

Zima od listopada do maja
Przez pięć lat miejsce zamiesz-

kania dla pani Ireny i jej rodziny 
stanowił obozowy barak. W każ-
dej z równo wydzielonych izb – 
bez względu na liczbę członków, 
umieszczana była jedna rodzina. ... 
Zamieszkaliśmy w baraku podzie-
lonym na sześć części. Jego ściany 
składały się z zaciosywanej sosny, 
nakładanej jedna na drugą. Utykane 
były pakułami i pomalowane wap-
nem. ... W każdej z izb w rogu znaj-
dowała się murowana kuchnia. I to 
było wszystko, nic więcej. - relacjo-
nuje pani Irena. Za łóżko służyły 
deski, a za pościel i siedzisko tro-
chę siana. Niektórzy mieli, zabra-
ne z kraju, pierzyny. W każdej z izb 
było okno, które musiało być za-
bijane na czas ostrej, syberyjskiej 
zimy.  Deportowani pracowali przy 
wycince drzew na tartaku. Zajmo-
waliśmy się ładowaniem drzewa na 

wagony na tartaku i przy wycince 
pracowaliśmy drzewa. Dziennie 12 
godzin, bo na tartaku było światło, 
zima trwała 9 miesięcy - od listopa-
da do maja.

Bolesne doświadczenia
Najbardziej tragicznym przeży-

ciem dla rodziny Zimnowłockich, 
które dopełniało czary goryczy 
na nieludzkiej ziemi, była śmierć 
najmłodszego brata Edzia. – Ma-
musia karmiła go piersią. Nie było 
skąd wziąć mleka. Na nieszczęście 
w pewnym momencie zapadła na 
czerwonkę. Edzio zaraził się ssając 
mleko z jej piersi. Mama miała sil-
ny organizm i przetrwała czerwon-
kę, ale dla mojego brata, niemowlę-
cia, okazała się śmiertelna.

Choroby i bolesne doświadcze-
nia nękały również bezpośred-
nio panią Irenę. Przez dwa lata 
strasznie puchłam w czerwcu – do 
tego stopnia, że ubrania nie mo-
głam włożyć. Leczyło mnie pew-
ne żydowskie małżeństwo, ale wy-
daje mi się, że oni to o medycynie 
nie mieli większego pojęcia nie po-
trafili stwierdzić, co mi dolegało. 
Powiedzieli tylko, żeby unikać spo-
żywania soli – tak ustalili między 
sobą. Pamiętam, że miałam wtedy 
tak drętwe usta, że mogłam zębami 
ugryźć nawet jakiś, twardy przed-
miot i nic nie bolało...

Nieludzka selekcja
W pewnym momencie w obozie 

deportowanych wybuchła epide-
mia tyfusu1. Choroba zabiła wte-
dy wielu ludzi, których wycieńczo-
ne ciężką pracą i niedożywieniem 
organizmy, nie zdołały obronić się 
przed jej atakiem. Rosjanie uznali, 
że warto ratować tylko tych ludzi, 
którzy byli zdolni do pracy.  - W 
pewnym momencie zapanował ty-
fus. W 42 albo 43 roku. Jednego za 
drugim wynosili za rzekę na cmen-
tarz. Nasz brat najstarszy też zacho-
rował. Ale on pracował, to przysła-
li konia z sankami i zawieźli go do 
szpitala. Brata zabrali a siostra mu-
siała w domu dojść do siebie.  Nie 
pracowała - to ich zdaniem mogła 
umierać - nie potrzebna jest. Leżała 
sześć tygodni i przeżyła, tylko głu-
cha jest po tym tyfusie. Brat rów-
nież przeżył. Po kilkutygodniowej 
hospitalizacji wrócił do obozu.

Towarzysz Głód
Deficyt żywności był niezwykle 

dokuczliwy. Głodowe racje żyw-
nościowe – 20 dkg chleba na osobę 
– zmuszały do rozpaczliwego po-
szukiwania jedzenia. Często de-
portowani byli zdani na życzliwość 
losu. Kilka epizodów pozostaje w 
pamięci pani Ireny. - Z mięsa wła-

 

ściwie nic nie można było dostać. 
Przypomniał mi się taki fakt. Była 
w pobliżu stajnia. Radzieccy ro-
botnicy z kołchozów mieli poprzy-
dzielane konie. Ściągali nimi drze-
wa na skład, skąd ładować można 
je było na wagony. Kiedyś w nocy 
jeden z tych koni zdechł. Gdy się o 
tym dowiedzieliśmy, wykorzystu-
jąc nieuwagę stróża, zakradliśmy 
się z nożami i obrobiliśmy tego ko-
nia do kości. Na drugi dzień grozi-
li nam, że nas za to powieszą. I ta-
kie to było życie. Dziś z perspekty-
wy czasu sama sobie tak myślę – 
Boże!, może mi się to tylko śniło. 
Kiedyś podejrzałam jak w stołówce, 
w której wydawano nam te skrom-
ne racje żywności, wyrzucano kłęby 
obieranej kapusty. Obcinali liście a 
te kłęby wrzucali do dużej beki, któ-
ra służyła za śmietnik. W nocy za-
kradłam się do stołówki i nabrałam 
tych kłębów do worka - ile się dało. 
Potem mama je gotowała i zjadali-
śmy z solą. Byliśmy tak wygłodnia-
li, że wprost zachwycaliśmy się ich 
smakiem.

Chciałam umrzeć
Nagromadzenie traumatycz-

nych przeżyć sprawiło, że w pew-
nym momencie młoda Irenka do-
znała załamania. Chciała odejść. 
Zaczęło się od momentu, w któ-
rym dostała pracę w domu kie-
rowniczki stołówki. Tak to opisuje 
pani Irena - Kierowniczka stołów-
ki zaproponowała mi, żebym bawi-
ła jej dzieci. Póki nie ukończę 14 lat. 
Nie chciałam iść, ale mama powie-
działa, „Dziecko! pójdź! Tam dadzą 
ci jeść. A ta kromeczka chleba wię-
cej zostanie w domu”. Powiedzia-
łam sobie – trudno, nie będę się ma-
mie sprzeciwiać. Rozpłakałam się i 
poszłam. Tam trzeba było, co dzień 
podłogi szorować. Ta kierownicz-
ka była taka rozkapryszona, a dzie-
ci rozpuszczone. Trudno było ta-
kie napięcie psychiczne wytrzymać 
w wieku niespełna kilkunastu lat. 
Wtedy doszłam do wniosku, że naj-
lepiej byłoby umrzeć. Zdjęłam obu-
wie i na mrozie wychodziłam boso 
wylewać wodę do śmietnika. Za-
uważył mnie szewc - Polak i powie-
dział o całej sprawie mojej mamie, 
która mnie stamtąd zabrała. Potem 
dostałam pracę w tartaku.

Ostatni etap –
… W szeregi armii wcielona 

została najstarsza siostra Sabina. 
Wraz z czerwonoarmistami do-
stała się do Warszawy, skąd wysta-
rała się w ministerstwie o powrót 
swojej rodziny z Syberii. I w ten 
sposób pani Irena z rodziną po-
wróciła do Polski. - Siostra wysła-
ła wniosek o tzw. zapotrzebowanie 
i w ten sposób ściągnęła nas do Pol-
ski. Przysłała tzw. „wyzew”, że je-
steśmy wzywani do kraju. Razem z 
nami otrzymało go również ok. 10 
innych rodzin z tego samego terenu. 
Do domu wracaliśmy również wa-
gonami bydlęcymi.

Mogliśmy nie dotrzeć
W trakcie drogi powrotnej zda-

rzył się pewien epizod, który mógł 
sprawić, że pani Irena z rodziną 
nigdy by do Polski nie dotarła. W 
drodze powrotnej chcieli nas wy-
rżnąć Ukraińcy. Czyhali głównie na 
osadników. Dotarliśmy do naszego 
przedwojennego powiatu - Włodzi-
mierza. Gdy tam zajechaliśmy było 
już szaro. Było nas tyle, co w jed-
nym wagonie ok. 30 osób. Tuż obok 
stacji stał nieduży budyneczek, któ-
ry był pusty. Ktoś nam zaoferował, 
że możemy w nim przenocować. 
Nie było młodych mężczyzn – tylko 
trzech, w podeszłym wieku. Chcie-
liśmy się przespać i przeczekać do 
wyrobienia paszportów. Całe szczę-
ście, że koszary rosyjskie były w 
pobliżu. W nocy wpadli Ukraiń-
cy, wywalili drzwi i chcieli nas po-
zabijać. Podniósł się krzyk, przy-
biegli żołnierze rosyjscy i rozpędzi-
li ich. Rano zaprowadzili nas do 
przedwojennej świetlicy harcerskiej. 
Straż stała z każdej strony. Zabra-
niali nam mówić po polsku. Czeka-
liśmy tak na paszporty. A później 
już za Bug. Dwa tygodnie spędzili-
śmy w Chełmie. Stamtąd przywieźli 
nas na Pomorze Zachodnie.

Już nie ta Polska
Kiedy pani Irena doszła w swej 

opowieści do momentu powrotu 
do Polski, z pogodną twarzą mó-
wiła o radości, wręcz euforii, jaką 
wszyscy odczuli, gdy zobaczyli oj-
czystą ziemię. Niestety stalinowska 
rzeczywistość szybko dała o sobie 
znać. Pierwsze lata w Polsce ina-
czej sobie wyobrażaliśmy. Od razu 
nie wolno nam było się przyzna-
wać do wywózki. Dawano nam do 
zrozumienia, że ciąży na nas jakaś 
wina. Trochę się czuliśmy jak nie-
chciani. Przeżyliśmy tu rozkułacza-
nie w 50 roku. Mieliśmy 50 h ziemi, 
10 krów i 4 konie. Gdy teść umarł, 
rozpętała się nagonka na tzw. kuła-
ków. W tamtej komunistycznej ak-
cji odebrano nam 8 krów. Zostawili 
tylko jednego konia. Zabrali też zie-
mię, a w zamian dali nam 8 h na 
piaskach.

Tak właśnie w wielkim skrócie, 
wygląda kilka tragicznych lat z hi-
storii życia pani Ireny Murawskiej, 
zamieszkałej obecnie w Żabowie. 
Jej życie stanowi wycinek polskiej 
martyrologii XX wieku. Warto 
znać losy ludzi, którzy po wojnie 
zasiedlili tę ziemię. To im głównie 
a nie partyjnym dyrektywom za-
wdzięczamy naszą teraźniejszość.

Piotr Słomski

Śp. Irena Murawska po osiedle-
niu się na ziemiach zachodnich w 
Żabowie wyszła za mąż. Wraz z 
mężem prowadziła niewielkie go-
spodarstwo rolne i wiele lat pra-
cowała także w miejscowej szkole. 
Urodziła trzynaścioro dzieci z tego 
4 braci i 5 sióstr żyje do dzisiaj.  
Niech Dobry Pan da Jej wieczną 
nagrodę za skromne i pracowite 
życie i za życzliwość do ludzi, któ-
rą się szczególnie odznaczała 

    . red

Na zdjęciu pani Irena Murawska. Ob-
raz, który pani Irena trzyma w rękach, 
został zabrany ze Stasina na Wołyniu 
w 1940 roku - w noc wywózki. Towa-
rzyszył rodzinie Zimnowłodzkich na  
Syberii
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młodzicy rywalizują w niemczech

Dobre wyniki Pomorzanina
Za sprawą współpracy klubów Pomorzanin Nowogard i Doberaner FC, młodzicy z Nowo-
gardu w minioną sobotę i niedzielę brali udział w turnieju piłkarskim organizowanym u 
naszych zachodnich sąsiadów.  

Nie po raz pierwszy odkąd kil-
ka lat temu Pomorzanin nawią-
zał współpracę z niemieckim klu-
bem, młodzi piłkarze z Nowo-
gardu mają możliwość rywalizo-
wania ze swoimi rówieśnikami z 
Niemiec. Młodzicy Pomorzani-
na podczas turnieju walczą w gru-
pie, w której w sumie znajduje się 

8 zespołów. Po pierwszych spo-
tkaniach piłkarze z Nowogardu 
pozostawili po sobie dobre wra-
żenie. - 

W ramach współpracy z naszy-
mi przyjaciółmi z Doberaner FC, 
jak co roku nasi młodzicy bio-
rą udział w dwudniowym turnie-
ju w Bad Doberan. Po pierwszym 

dniu zawodów nasi piłkarze mają 
3 zwycięstwa i dwa remisy – in-
formuje redakcję prezes Marcin 
Skórniewski. O tym, jak zakoń-
czył się udział piłkarzy z Nowo-
gardu w niemieckim turnieju po-
informujemy w kolejnych wyda-
niach DN.  

KR

międzywojewódzkie mistrzostwa 
młodziczek i młodzików

Hubert Grygowski 
mistrzem Makroregionu
W dniach 30 czerwca – 1 lipca, w miejscowości Żerków (woj. 
małopolskie), odbyły się Międzywojewódzkie Mistrzostwa 
Młodziczek i Młodzików. Nowogard reprezentowali Hubert 
Grygowski oraz Norbert Strojny. Po dwóch zwycięstwach 
mistrzem Makroregionu został Hubert Grygowski. 

Trener Ryszard Posacki na wy-
ścigi do małopolski zabrał swo-
ich dwóch Młodzików – Huber-
ta Grygowskiego i Norberta Stroj-
nego. Pierwszego dnia kolarze ry-
walizowali w jeździe indywidu-
alnej na czas, na dystansie 5 km. 
Najlepszy czas pośród Młodzików 
z całej Polski uzyskał kolarz LKKS 
Chrabąszczy Nowogard – Hubert 
Grygowski, który zakończył ry-
walizację z wynikiem 07:20. Z do-
brej strony zaprezentował się tak-
że Norbert Strojny, który swoje 
zmagania zakończył na 21. miej-
scu. Po południu obaj kolarze wy-
startowali na dystansie 10 km w 
jeździe na czas parami. Nowogar-
dzianie byli bliscy medalu, jednak 
w uzyskaniu takiego wyniku prze-
szkodził im … samochód, któ-
ry pojawił się na trasie wyścigu. 
Wskutek organizacyjnej wpad-

ki podopieczni Ryszarda Posac-
kiego stracili trochę czasu i osta-
tecznie uplasowali się na 4. miej-
scu. Z kolei w niedzielę rywali-
zacja odbyła się już w wyścigu ze 
startu wspólnego. Trasa była trud-
na, a 3 km od mety młodzi kola-
rze musieli jeszcze pokonać spo-
ry podjazd. Hubert Grygowski w 
tym miejscu zdecydował się na 
długi finisz i była to świetna decy-
zja, gdyż rywale nie byli już w sta-
nie dogonić kolarza z Nowogardu. 
W efekcie drugie zwycięstwo i po 
dwóch dniach tytuł Mistrza Ma-
kroregionu trafia w ręce Młodzika 
z Nowogardu – Huberta Grygow-
skiego. Jego klubowy kolega Nor-
bert Strojny, również osiągnął do-
bry wynik, plasując się w pierw-
szej dziesiątce, a dokładniej na 9. 
miejscu. 

KR 

Józef Andrzejewski nowym trenerem Pomorzanina

W połowie lipca wznawiają treningi
Jak poinformował naszą redakcję prezes Pomorzanina Nowogard Marcin Skórniewski, Jó-
zef Andrzejewski zastąpi Zbigniewa Gumiennego na ławce nowogardzkiej drużyny. Nowy 
trener do tej pory prowadził drużynę młodzików w Pomorzaninie. 

Józef Andrzejewski nie jest dobrze 
znany nowogardzkim kibicom, gdyż 
związany był z innymi klubami. Tre-
nował m.in. Wicher Brojce, wprowa-
dzając ten zespół do wojewódzkiej 
okręgówki. Przez wiele lat był, rów-
nież związany z Polonią Płoty. W mi-
nionym sezonie pracował już w Pomo-
rzaninie, szkoląc Młodzików. Przez 
ten czas Zarząd Klubu przyglądał 
się jego pracy, co miało duży wpływ 
na podjęcie decyzji o wyborze Józe-

fa Andrzejewskiego na nowego trene-
ra. - Przez ten czas, gdy Józef Andrze-
jewski pracował z młodymi piłkarzami 
dał poznać się z dobrej strony. Osiągnął 
fajne wyniki pracując w Brojcach. Wie-
rzymy, że w Nowogardzie także będzie 
walczył o awans – mówi prezes Mar-
cin Skórniewski. Nowy trener nie bę-
dzie miał jednak łatwego zadania. Od 
lat największą bolączką nowogardz-
kiego zespołu jest wąska kadra, głów-
nym zadaniem jest wzmocnienie ze-

społu, aby już nie dochodziło do sy-
tuacji, w których Pomorzanin wyjeż-
dża na mecz w jedynie 11-osobowym 
składzie. - Zdajemy sobie sprawę, że 
ostatnio były z tym duże problemy. Ko-
lejni zawodnicy deklarują chęć pozo-
stanie w zespole i gry w najbliższym se-
zonie, planujemy również pozyskać no-
wych zawodników, tak, aby ta kadra 
była naprawdę szeroka – mówi Mar-
cin Skórniewski. Przygotowania do 
nowego sezonu piłkarze Pomorzani-
na rozpoczną w połowie lipca. Znani 
są już również pierwsi sparingpartne-
rzy. Pomorzanin na pewno tradycyj-
nie zagra z Doberaner FC, zespołem 
z Niemiec, który odbędzie w Nowo-
gardzie obóz. Poza tym przewidziano 
dwóch czwartoligowych rywali – Klu-
czevię Stargard oraz Olimp Gościno. 
Nowogardzianie zagrają także sparing 
ze zdegradowanym w ostatnim sezo-
nie Sarmatą Dobra. O terminach po-
szczególnych gier kontrolnych infor-
mować będziemy na bieżąco. 

KR 

Józef Andrzejewski został trenerem pierwszego zespołu Pomorzanina Nowogard

Hubert Grygowski po dwóch zwycięstwach w Żerkowie został Mistrzem makrore-
gionu

Na zdjęciu Hubert Grygowski finiszujący w wyścigu ze startu wspólnego

Jak co roku Młodzicy z Nowogardu biorą udział w turnieju piłkarskim w niemieckiej miejscowości Bad Doberan
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

ROzKłAD JAzDY PKP

ENDOKRYNOLOGICZNY
Lek. med. Adriana Dubińska-Walczak

specjalista chorób wewnętrznych
- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

CHORÓB CUKRZYCY I NADCIŚNIENIA
Lek. Ewa Zdawska

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista diabetolog 

GABINETY MEDYCZNE

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

pn., wt. - 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

 Atrakcyjna praca 
dla opiekunek w Niemczech. 
Premie letnie. Nawet 1500 EUR netto 

Tel. 91 506 55 55Rozkład jazdy komunikacji miejskiej
Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 7:05 8:05 11:10 12:15 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 7:06 8:06 11:11 12:16 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 7:08 8:08 11:13 12:18 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 7:09 8:10 11:14 12:19 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:11 8:12 11:16 12:21 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:12 8:14 11:17 12:22 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:13 8:15 11:18 12:23 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:15 8:17 11:20 12:25 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < < 8:18 < 12:27 < < 16:07 < <
10 Dworzec PKS < < < < < < < < < < <
11 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:16 8:19 11:21 12:29 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
12 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:17 8:20 11:22 12:30 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
13 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:18 8:21 11:23 12:31 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
14 ul. Ogrodowa < 6:20 < < 11:25 12:33 13:45 15:10 16:13 17:10 <
15 ul. Poniatowskiego < 6:21 < < 11:26 12:34 13:46 15:11 16:14 17:11 <
16 ul. Żeromskiego 5:42 6:22 7:20 8:23 11:27 12:35 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
17 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:23 7:21 8:24 11:28 12:36 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
18 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:24 7:22 8:25 11:29 12:37 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02
19 ul. Radosława 5:45 6:25 7:27 8:26 11:35 12:40 13:55 15:17 16:20 17:15 18:03

 OS. BEMA –  UL. KOŚCIUSZKI 36 -  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

z powrotem
POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 26 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:28 8:39 11:45 12:50 14:30 15:30 16:30 17:25 18:10
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:29 8:40 11:46 12:51 14:31 15:31 16:31 17:26 18:11
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:31 8:42 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:33 8:44 11:48 12:53 14:33 15:33 16:33 17:28 18:13
5 ul. Ogrodowa < 6:35 7:35 8:46 11:50 12:55 < 15:35 16:35 17:30 <
6 ul. Poniatowskiego < 6:36 7:36 8:47 11:51 12:56 < 15:36 16:36 17:31 <
7 ul. 700 Lecia 5:49 6:38 7:38 8:49 11:53 12:58 14:35 15:38 16:38 17:33 18:15
8 ul. 5-go Marca 5:51 6:40 7:40 8:51 11:55 13:00 14:37 15:40 16:40 17:35 18:17
9 ul. Kościuszki 36 5:53 6:42 7:42 8:53 11:57 13:02 14:39 15:42 16:42 17:37 18:19
10 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:43 7:43 8:54 11:58 13:03 14:40 15:43 16:43 17:38 18:20
11 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:44 7:44 8:55 11:59 13:04 14:41 15:44 16:44 17:39 18:21
12 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:45 7:45 8:56 12:00 13:05 14:42 15:45 16:45 17:40 18:22
13 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:46 7:46 8:57 12:01 13:06 14:43 15:46 16:46 17:41 18:23
14 ul. Bema 9 5:58 6:47 7:47 8:58 12:02 13:07 14:44 15:47 16:47 17:42 18:24
15 Osiedle Bema 5:59 6:48 7:48 8:59 12:03 13:11 14:45 15:48 16:48 17:43 18:25

OBJAŚNIENIA:

 UL. RADOSŁAWA –  UL. KOŚCIUSZKI 36 –   OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM
SZ 25

1
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

 DWORZEC PKS – OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM
SZ 25

1
E, F

1 Osiedle Bema 9:00
2 ul. Bema 1 9:01
3 ul. Armii Krajowej 17 9:03
4 ul. Kościuszki 36 9:04
5 ul. Wojska Polskiego 4 9:05
6 ul. Kościelna 9:06
7 Dworzec PKS 9:08

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

LP Dworce i przystanki

 OS. BEMA –  DWORZEC PKS

OS. BemA – UL. KOŚCIUSzKI 36 - UL. RADOSłAWA

UL. RADOSłAWA – UL. KOŚCIUSzKI 36  - OS. BemA

DWORzeC PKS - OS. BemA OS. BemA - DWORzeC PKS

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 11 III – 9 VI 2018

Aktualizacja wg stanu na 13 IV 2018

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

5:01 II
1

PR - R
88641

j  a  b  y

Wyszomierz 5:06, Osina 5:10, Mosty 5:16, Goleniów 5:24, Kliniska 5:33, Szczecin Dąbie 5:43, Szczecin
Zdroje 5:47, Szczecin Port Centralny 5:55 Szczecin Główny 6:00 
~ 1-5 / 2 IV, 1 V, 3 V, 31 V;

6:39 II
1

PR - R
88643

j  a  b  y

Wyszomierz 6:45, Osina 6:49, Mosty 6:54, Goleniów 7:03, Kliniska 7:14, Szczecin Dąbie 7:24, Szczecin
Zdroje 7:27 Szczecin Główny 7:41 
~ 1-6 / 2 IV, 1 V, 3 V, 31 V;

7:47 I
3

PR - R
88645

j  a  b  y

Wyszomierz 7:52, Osina 7:56, Mosty 8:02, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:08, Goleniów 8:25, 
Kliniska 8:35, Szczecin Dąbie 8:45, Szczecin Zdroje 8:55 Szczecin Główny 9:06 
~ 11 III-6 V;

7:48 II
1

PR - R
88622

j  a  b  y

Żabowo 7:55, Płoty 8:05, Baszewice 8:12, Gryfice 8:18, Gąbin 8:29, Trzebiatów 8:34, Bieczyno 
Pomorskie 8:40, Karcino 8:44, Głowaczewo 8:48, Stary Borek 8:52, Kołobrzeg Stadion 8:58

Kołobrzeg 9:04 ~ 12 III-5 V 1-6 / 14 III, 20 III, 22 III, 2 IV, 1 V, 3 V;

7:49 II
1

PR - R
88622

j  a  b  y

Żabowo 7:56, Płoty 8:06, Baszewice 8:13, Gryfice 8:19, Gąbin 8:30, Trzebiatów 8:35, Bieczyno 
Pomorskie 8:41, Karcino 8:45, Głowaczewo 8:49, Stary Borek 8:53, Kołobrzeg Stadion 8:59

Kołobrzeg 9:04 ~ 14 III; 20 III; 22 III;

7:52 BUS PR - R
88622
g  j

Żabowo 8:03, Płoty 8:19 0   j   a   b   y, Baszewice 8:35, Gryfice 8:42, Gąbin 8:52, Trzebiatów 8:57, 
Bieczyno Pomorskie 9:07, Karcino 9:11, Głowaczewo 9:15, Stary Borek 9:19, Kołobrzeg Stadion 9:25

Kołobrzeg 9:30 ~ 7 V-9 VI 1-6 / 31 V;
g = na odcinku Nowogard - Płoty

8:18 II
1

PR - R
88645

j  a  b  y

Wyszomierz 8:23, Osina 8:27, Mosty 8:33, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:39, Goleniów 8:59, 
Kliniska 9:15, Szczecin Dąbie 9:25, Szczecin Zdroje 9:28 Szczecin Główny 9:40 
~ 7 V-9 VI;

9:23 II
1

PR - R
88624
REGA

j  a  b  y

Płoty 9:38, Gryfice 9:50, Trzebiatów 10:09, Kołobrzeg Stadion 10:26 Kołobrzeg 10:30 

~ 11 III-6 V 67 + 2 IV, 1 V, 3 V;

9:27 BUS PR - R
88624
REGA
g  j

Płoty 9:53 0   j   a   b   y, Gryfice 10:14, Trzebiatów 10:29, Kołobrzeg Stadion 10:46

Kołobrzeg 10:50 ~ 12 V-9 VI 67 + 31 V;
g = na odcinku Nowogard - Płoty

10:18 II
1

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:23, Osina 10:27, Mosty 10:33, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:39, Goleniów 10:56, 
Kliniska 11:05, Szczecin Dąbie 11:15, Szczecin Zdroje 11:18, Szczecin Port Centralny 11:26

Szczecin Główny 11:31 ~ 7 V-9 VI;

10:25 II
1

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:31, Osina 10:35, Mosty 10:40, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:47, Goleniów 11:04, 
Kliniska 11:21, Szczecin Dąbie 11:31, Szczecin Zdroje 11:34, Szczecin Port Centralny 11:42

Szczecin Główny 11:47 ~ 11 III-6 V / 14 III, 22 III, 26 III;

10:26 II
1

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:31, Osina 10:35, Mosty 10:41, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:47, Goleniów 11:05, 
Kliniska 11:22, Szczecin Dąbie 11:32, Szczecin Zdroje 11:35, Szczecin Port Centralny 11:43

Szczecin Główny 11:48 ~ 14 III; 22 III; 26 III;

11:49 II
1

PR - R
88626

POMERANIA
j  a  b  y

Żabowo 11:57, Płoty 12:06, Baszewice 12:13, Gryfice 12:19, Gąbin 12:29, Trzebiatów 12:35, Bieczyno 
Pomorskie 12:41, Karcino 12:44, Kołobrzeg Stadion 12:55 Kołobrzeg 13:00 
~ 11 III-6 V;

11:53 BUS PR - R
88626

POMERANIA
g  j

Żabowo 12:04, Płoty 12:20 0   j   a   b   y, Baszewice 12:35, Gryfice 12:42, Gąbin 12:52, 
Trzebiatów 12:58, Bieczyno Pomorskie 13:04, Karcino 13:07, Kołobrzeg Stadion 13:18

Kołobrzeg 13:23 ~ 7 V-9 VI;
g = na odcinku Nowogard - Płoty

13:47 II
1

PR - R
88628

j  a  b  y

Żabowo 13:55, Płoty 14:04, Baszewice 14:25, Gryfice 14:31, Gąbin 14:42, Trzebiatów 14:47, Bieczyno 
Pomorskie 14:53, Karcino 14:57, Głowaczewo 15:01, Stary Borek 15:05, Kołobrzeg Stadion 15:11

Kołobrzeg 15:15 ~ 12 III-4 V 1-5 / 2 IV, 1 V, 3 V;

13:51 BUS PR - R
88628
g  j

Żabowo 14:02, Płoty 14:18 0   j   a   b   y, Baszewice 14:35, Gryfice 14:42, Gąbin 14:52, 
Trzebiatów 14:57, Bieczyno Pomorskie 15:03, Karcino 15:07, Głowaczewo 15:11, Stary Borek 15:15, 
Kołobrzeg Stadion 15:21 Kołobrzeg 15:25 
~ 7 V-8 VI 1-5 / 31 V;
g = na odcinku Nowogard - Płoty
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godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

14:30 II
1

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 14:35, Osina 14:39, Mosty 14:45, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:51, Goleniów 15:08, 
Kliniska 15:21, Szczecin Dąbie 15:30, Szczecin Zdroje 15:34 Szczecin Główny 15:47 
~ 11 III-6 V / 1 IV;

15:08 II
1

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 15:13, Osina 15:17, Mosty 15:23, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:29, Goleniów 15:49, 
Kliniska 15:59, Szczecin Dąbie 16:09, Szczecin Zdroje 16:15 Szczecin Główny 16:27 
~ 7 V-9 VI;

16:04 II
1

PR - R
88630

j  a  b  y

Żabowo 16:11, Płoty 16:22, Baszewice 16:29, Gryfice 16:36, Gąbin 16:46, Trzebiatów 16:51, Bieczyno 
Pomorskie 16:57, Karcino 17:01, Głowaczewo 17:05, Stary Borek 17:09, Kołobrzeg Stadion 17:15

Kołobrzeg 17:19 ~ 11 III-6 V / 1 IV;

16:20 BUS PR - R
88630
g  j

Żabowo 16:31, Płoty 16:47 0   j   a   b   y, Baszewice 17:06, Gryfice 17:13, Gąbin 17:23, 
Trzebiatów 17:29, Bieczyno Pomorskie 17:42, Karcino 17:46, Głowaczewo 17:50, Stary Borek 17:54, 
Kołobrzeg Stadion 18:00 Kołobrzeg 18:04 
~ 7 V-9 VI;
g = na odcinku Nowogard - Płoty

16:42 II
1

PR - R
88651
REGA

j  a  b  y

Wyszomierz 16:48, Osina 16:52, Mosty 16:57, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:03, Goleniów 17:21, 
Kliniska 17:32, Szczecin Dąbie 17:41, Szczecin Zdroje 17:45, Szczecin Port Centralny 17:53

Szczecin Główny 17:57 ~ 11 III-6 V;

17:12 II
1

PR - R
88651
REGA

j  a  b  y

Wyszomierz 17:17, Osina 17:21, Mosty 17:27, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:33, Goleniów 17:50, 
Kliniska 17:59, Szczecin Dąbie 18:10, Szczecin Zdroje 18:19, Szczecin Port Centralny 18:28

Szczecin Główny 18:32 ~ 7 V-9 VI;

18:01 II
1

PR - R
88632

j  a  b  y

Żabowo 18:08, Płoty 18:18, Baszewice 18:30, Gryfice 18:37, Gąbin 18:47, Trzebiatów 18:52, Bieczyno 
Pomorskie 18:58, Karcino 19:02, Głowaczewo 19:06, Stary Borek 19:10, Kołobrzeg Stadion 19:16

Kołobrzeg 19:20 ~ 11 III-6 V;

18:35 BUS PR - R
88632
g  j

Żabowo 18:46, Płoty 19:02 0   j   a   b   y, Baszewice 19:18, Gryfice 19:25, Gąbin 19:35, 
Trzebiatów 19:40, Bieczyno Pomorskie 19:46, Karcino 19:50, Głowaczewo 19:54, Stary Borek 19:58, 
Kołobrzeg Stadion 20:04 Kołobrzeg 20:09 
~ 7 V-9 VI;
g = na odcinku Nowogard - Płoty

18:41 II
1

PR - R
88653

POMERANIA
j  a  b  y

Wyszomierz 18:46, Osina 18:50, Mosty 18:56, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:02, Goleniów 19:19, 
Kliniska 19:29, Szczecin Dąbie 19:38, Szczecin Zdroje 19:42, Szczecin Port Centralny 19:50

Szczecin Główny 19:54 ~ 11 III-6 V;

18:46 I
3

PR - R
88653

POMERANIA
j  a  b  y

Wyszomierz 18:51, Osina 18:55, Mosty 19:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:07, Goleniów 19:24, 
Kliniska 19:35, Szczecin Dąbie 19:45, Szczecin Zdroje 19:49 Szczecin Główny 20:01 
~ 7 V-9 VI;

20:20 BUS PR - R
88634
g  j

Żabowo 20:31, Płoty 20:47 0   j   a   b   y, Baszewice 21:13, Gryfice 21:20, Gąbin 21:30, 
Trzebiatów 21:36, Bieczyno Pomorskie 21:42, Karcino 21:45, Głowaczewo 21:50, Stary Borek 21:53, 
Kołobrzeg Stadion 21:59 Kołobrzeg 22:04 
~ 7 V-9 VI 1-6 / 31 V;
g = na odcinku Nowogard - Płoty

20:22 II
1

PR - R
88634

j  a  b  y

Żabowo 20:29, Płoty 20:39, Baszewice 20:46, Gryfice 20:53, Gąbin 21:03, Trzebiatów 21:09, Bieczyno 
Pomorskie 21:15, Karcino 21:19, Głowaczewo 21:23, Stary Borek 21:27, Kołobrzeg Stadion 21:33

Kołobrzeg 21:37 ~ 12 III-5 V 1-6 / 2 IV, 1 V, 3 V;

22:03 II
1

PR - R
88636

j  a  b  y

Płoty 22:18, Gryfice 22:30, Trzebiatów 22:45, Kołobrzeg Stadion 23:02 Kołobrzeg 23:07 

~ 11 III-6 V 1-57;

22:07 BUS PR - R
88636
g  j

Płoty 22:33 0   j   a   b   y, Gryfice 22:54, Trzebiatów 23:09, Kołobrzeg Stadion 23:26

Kołobrzeg 23:30 ~ 7 V-8 VI 1-57;
g = na odcinku Nowogard - Płoty
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objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
g - zastępcza komunikacja autobusowa / rail 

replacement bus service
j - tylko 2 klasa / 2nd class seats only

a - wagon dostępny dla osób poruszających 
się na wózkach / wagon accessible to 
people moving on wheelchairs

b - wagon przystosowany do przewozu 
rowerów - liczba miejsc ograniczona / 
wagon adopted to the transport of 
bicycles – limited number of places

= - przewóz rowerów niemożliwy / carriage of
bicycles is not available

objaśnienia znaków / symbols
y - klimatyzacja / air conditioning

0 - zmiana usług na trasie pociągu / change 
services on the route

~ - terminy kursowania / days of operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.polregio.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased on each train, consistent with the 
terms specified by the carrier.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Carriers 
are responsible for commercial data of trains.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Infoline numbers to individual carriers:
PR - 703 20 20 20 (24h) opłata 1.29 zł/min. połączenia, 
realizator usługi Progress Plus S.C.  / 703 20 20 20 (24h) 
charge of PLN 1.29 gross/min. of each call, service provider: 
Progress Plus S.C. 

www.portalpasazera.pl Strona 3 z 3
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OgłO Sze nIA drob ne

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:

kontakt: 785 601 002

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy

nIeRUCHOmOŚCI
•	 Sprzedam	tanio	działkę	budowlaną	

w	Kościuszkach	1202	m2.	Przy dział-
ce prąd, woda, kanalizacja, dojazd 
utwardzony w pobliżu jeziora. 575 
345 659 

•	 Do	 wynajęcia	 lokal	 handlowy	 ok.	
40m2	 ul.	Kościuszki	 2g	Nowogard.	
693	850	197

•	 Sprzedam	działki	budowlane	w	peł-
ni	uzbrojone.	Już	z	planem	zagospo-
darowania	 przestrzennego.	 Oszczę-
dzasz	czas	i	pieniądze!	693	850	197	
Najlepsze	ceny	w	Nowogardzie,	Osie-
dle	Słoneczne.	

•	 Do	wynajęcia	pomieszczenie	na	biu-
ro	 28	 m2,	 Nowogard.	 Ul.	 700	 lecia	
17b.	Tel.	501	549	818

•	 Sprzedam	 działki	 budowlane	 w	
Karsku	przy	drodze.	691	664	658

•	 Do	 wynajęcia	 lokal	 pod	 działalność	
gospodarczą.	609	24	58	16	Sprzedam	
mieszkanie	3	pokoje	87m2,	12	km	od	
Nowogardu.Tel.	665	160	365

•	 Do	wynajęcia	warsztat	samochodowy	
z	wyposażeniem.	Tel.	508	070	311

•	 Sprzedam	 działkę	 budowlaną	 w	 No-
wogardzie,	16	arów,	cena	39000	zł	do	
negocjacji,	tel.	570	935	935

•	 sprzedam	pawilon	handlowy,	tel.	500	
698	558

•	 Sprzedam	 lub	wynajmę	 sklep	w	Dą-
browie	z	możliwością	przerobienia	na	
mieszkanie.	509	615	300,	502	649	104	

•	 Sprzedam	 działkę	 ogrodową	 przy	 ul.	
Zamkowej.	Tel.	530	118	199

•	 Do	wynajęcia	miejsca	noclegowe	dla	
pracowników.	Tel.	609	24	58	16	

•	 Do	 wynajęcia	 mieszkanie	 85m2	 w	
Karsku.	609	24	58	16	

•	 	Wynajmę	mieszkanie	w	Osinie	40m2	
z	 umeblowaniem.	 Tel.	 664	 045	 733,	
668	199	476	

•	 Mieszkanie	 dwupokojowe	 do	 wyna-
jęcia	od	01.08.2018r.,	centrum	Nowo-
gardu.	Tel.	697	420	201

•	 	 Sprzedam	 nowy	 dom	 z	 poddaszem	
użytkowym,	 stan	 surowy	 otwarty.	
Pow.	działki	1600	m2.	Woda	+	prąd	na	
działce,	w	Błotnie.	Tel.	503	661	094

•	 Szukam	garażu	do	wynajęcia	 osiedle	
Roosvelta,	Bema	lub	okolice.	665	541	
960

•	 	 Działki	 budowlane	 uzbrojone	 z	wa-
runkami	 zabudowy	 sprzedam	 Ko-
ściuszki.	691	180	848	

•	 Sprzedam	mieszkanie	2	pokoje	parter	
ul.	Boh.	Warszawy	35a,	67m2+	garaż.	
509	911	029	

•	 Sprzedam	 mieszkanie	 trzypokojowe,	
parter	67m2.	510	656	812	

•	 Zamienie	 mieszkanie	 67m2	 na	 dwa	
pokoje,	parter	lub	I	piętro.	Tel.	91	39	
73	664

•	 Do	wynajęcia	kawalerka.	667	621	070	

•	 Borkowo	 Wielkie	 dom	 mieszkalny,	
dwa	 budynki	 gospodarcze,	 90	 ar,	 65	
tys.	501	307	666	

•	 Nowogard	7	km,	działka	pod	zabudo-
wę,	wszystkie	media,	1000	m,	27	tys.	
502	103	432	

•	 	Do	wynajęcia	nowy	 lokal	handlowy	
glazura,	natrysk	w	centrum	Nowogar-
du	 pow.	 ok.	 80m2,	 dodatkowe	 wej-
ście.	Tel.	665	08	44	88

•	 	Do	wynajęcia	pokój	dla	1	osoby.	798	

382	886	

MOTORYZACJA
•	 Ford	 Galaxy	 96r.	 Automat	 Poj.	 2.8	
benzyna	Uszkodzona	skrzynia	biegów	
Sprzedam	za	2	500	złotych	Tel.	Kon.	
694	979	007

•	 Sprzedam	Mercedes	 S	 classe	W220,	
1999	 r,.	 przeb.	 330.000	 km,	 LPG,	
kolor	 grafit	 met.,	 wersja	 Long,cena	
12750 zł	tel.	502	385	935

•	 Sprzedam	samochód	Mitsubishi	L	200	
1999	rok	prod.,	cena	do	uzgodnienia.	
665	544	518	

•	 SKUP	aut,	motocykli,	przyczep.	Tel.	
736	777	245	

•	 Sprzedam	Kia	Clarus,	2001,	1,8	ben-
zyna	 +	 gaz	 (założony	 2012	 r.,	 80	 li-
trów	butla),	181.000	km	-	serwisowa-
ny,	 srebrny	met.	 sedan,	 nowa	 chłod-
nica	klimatyzacji,	webasto,	el.	 szyby,	
centr.	 zamek,	 nowe	 klocki	 hamulco-
we,	 rozrząd,	 cały	 układ	 wydechowy,	
inne.	Cena	3750	zł,	tel.	502	385	935

•	 Sprzedam	 Opel	 Vectra	 2.0	 disel	 rok	

produkcji	2003.	Tel.	783	894	210	

ROLNICTWO
•	 Koszenie,	mulczowanie,	belowanie	–	
słoma.	608	01	3995

•	 Orka,	talerzówka	ciężka	siew	agre-
gatem.	Tel.	608	01	39	95 

•	 Rzepak	jary,	zboża	sprzedam.	Tel.	502	
853		573	

•	 Grykę	 sprzedam	 i	mieszalnik	1	 tona.	
603	467	609	

•	 Sprzedam		20	kulek	słomy	suchej.	606	
576	417	

•	 SPRZEDAŻ	 JAJ	 KURZYCH	 –	
WIEJSKIE.	502	119	960

•	 Sprzedam	 ziemniaki	 jadalne	 i	 sadze-
niaki,	 pszenice	 i	 pszenżyto	 zimowe.	
91	39	18	307

•	 Sprzedam	prosiaki.	781	900	122

•	 	 Sprzedam	 pompe	 spalinową	 wraz	
z	wężami,	 straszak	na	dziki	 i	 szpaki,	
dmuchawę	 do	 zboża.	 781	 785	 748,	
603	363	207	

•	 Sprzedam	siano	w	kostkach.	782	036	
086	

•	 Sprzedaż	 mieszanki	 zbożowej.	 Tel.	
667	97	64	17,	91	4	186	417

•	 Sprzedam	 pług	 dwuskibowy,	 obsyp-
nik	do	kopców,	rozrzutnik	dwuosiowy	
stan	 idealny,	wałek	do	krajzegi	 .	Tel.	
696	807	922	

•	 Sprzedam	rozrzutnik	obornika	 jedno-
osiowy	stan	bardzo	dobry,	krajzegę	do	
ziemniaków	i	kamień	polny	na	oczka.	
Tel.	606	576	412	

•	 Sprzedam	 owies	 5	 ton,	 łubin	 2	 tony.	
91	39	18	606		

•	 Sprzedam	4,5	ha	ziemi.	503	661	094

	USŁUGI
•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWANÓW, 

WYKŁADZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ 
SAMOCHODOWEJ/ SKÓRZANEJ MA-
TERIAŁOWEJ / POŚCIELI WEŁNIANEJ / 
LANOLINĄ/SPRZĄTANIE: CZYSZCZE-
NIE FUG.TEL.604 373 143 , 794 229 
083.

•	 Pranie	dywanów	i	tapicerki	sprząta-
nie	również	z	użyciem	pary,	ROM-
TEX.	668	151	516

•	 Elektryk	z	uprawnieniami	E+D.	Tel.	
607	289	419	

• Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

•	 Malowanie,	montaż	paneli	podłogo-
wych	 i	 inne	 drobne	 naprawy	wyko-
na	“złota	rączka”.	91	39	22	783,	784	
79	22	70

•	 FIRMA	 USŁUGOWA	 „Zielona”.	 Wy-
najem	 sal	 na	 konferencje,	 zebrania,	
szkolenia.	91	39	26	691

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Firma budowlana z wieloletnią dzia-
łalnością przyjmie zlecenie na budo-
wę domów od podstaw, przekładek 
dachów, docieplenia, układanie kost-
ki, różne rodzaje. Tel. 607 137 081; 

• Mycie okien. 731 792 825

• MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy 
za gotówkę na raty laptopy tablety te-
lefony. Skupujemy laptopy telefony. 
Adres Nowogard 700Lecia 15 I piętro 
nad apteką tel 91-577-53-73 lub 792-
228-896

• Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlo-
powe: Niemcy, Holandia, Austria, An-
glia, Belgia, Norwegia. Tel. 71 385 20 
18, 601 759 797 

• Transport, przeprowadzki, opróżnie-
nie mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 
343 638 

•	 AGENCJA	REKLAMOWA	VIZART,	
oprawianie	prac	w	2	minuty,	bindowa-
nie,	wydruki,	ksero,	laminowanie,	No-
wogard	ul.	700	lecia	15	(nad	sklepem	
zielarskim)Tel.	605	522	340	

•	 Przepisywanie	 prac	 (licencjackich,	
magisterskich	i	innych),	dokumentów,	
CV,	 listów	 motywacyjnych,	 Szybko,	
solidnie.	 Agencja	 reklamowa	 Vizart		
Nowogard	ul.	700	lecia	15	(nad	skle-
pem	zielarskim)Tel.	605	522	340.

•	 Regulacja,	 naprawa,	 konserwacja	
okien	i	drzwi.	695	181	070

• Wyburzamy, budujemy i remontuje-
my. 668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 988 
735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, układa-
nie kostki granitowej, polbruku. 726 
403 937

•	 naprawa AgD nowogard. 698 352 
406

•	 Wypełniam dokumenty do ZUS na 
emeryturę, rentę, kapitał początko-
wy. 507 872 391

•	 Usługi remontowo-budowlane 
wykonam. 608 364 330 

•	 magistral usługi remontowo-wy-
kończeniowe. Tel. 791 351 997 

•	 Prace elektryczne i remonty miesz-
kań. 691 430 490

•	 Przyjmę psy na strzyżenie. Ukoń-
czyłam kurs groomerski. 794 902 
108

•	 Usługi ogólnobudowlane dociepla-
nie budynków, malowanie, szachlo-
wanie, glazura, terakota, hydraulika, 
regipsy i podłogi, adaptacja podda-
szy. 600 626 268 

•	 KOREPETYCJE Z MATEMATYKI DLA 
LICEALISTÓW I STUDENTÓW.PROFE-
SJONALNE PRZYGOTOWANIE DO EG-
ZAMINÓW POPRAWKOWYCH MATE-
MATYKA WYŻSZA W PEŁNYM ZAKRE-
SIE – ZDAWALNOŚC 100 % kontakt: 
tel. 600 924 128 email: iwonand1@
wp.pl

•	 Videofilmowanie.	Tel.	508	723	233

PRACA
•	 Aktivmed24.pl	 Opiekunki	 Senio-
rów	 Niemcy.	 Premie	 wakacyjne,	
530555015

•	 AMBERCARE24	 Opiekunki	 do	
Niemiec,	 wymagany	 j.	 niemiecki	
komunikatywny,	 zarobki	 netto	 do	
1500	euro/mies.,	wyjazdy	od	zaraz,	
sprawdzone	oferty,	legalnie	737	451	
825,	737	886	919,	737	489	914

•	 Poszukuje osoby do pracy w biurze 
do obsługi klienta. Wymagana: ko-
munikatywność, umiejętność ob-
sługi komputera. Oferuje atrakcyj-
ne warunki wynagrodzenia. Tel. 510 
100 263 

•	 Nowogardzki Dom Kultury zatrudni 
akordeonistę. 605 576 908  

•	 Zatrudnię pracownika na budowę. 
785 931 513 

•	 Przyjmę do pracy pomocnik mura-
rza. Tel. 501 549 756

•	 Zatrudnię dekarzy, cieśli, murarzy, 
zbrojarzy. Możliwe zarobki do 18 zł/h 
netto. Tel. 697 067 590, 600 400 363

•	 zatrudnię dekarza – legalnie oraz 
pomocnika dekarza. 785 931 513

•	 Zatrudnię	 technologa	 do	 zakładu	 ob-
róbki	 metalu.	 Wymagana	 znajomość	
rysunku	 technicznego,	 oprogramo-
wania	CAD,	zasady	działania	maszyn	
CNC.		Goleniów,	tel.914189322

•  Zakład	 produkcji	 zwierzęcej	 zatrud-
ni	brygadzistę	gm.	Osina.	511	731	352	

•	 Pracownika	na	fermę	drobiu	przyjmę	
gm.	Osina.	502	56	23	78	

•	 Zatrudnię	pracownika	na	 stacji	paliw	
do	obsługi	komputera.	Tel.	693	52	12	
11.

•	 Zaopiekuję	się	małym	dzieckiem.	664	
696	177

•	 Zatrudnię	kierowcę	C+E	do	przewozu	
drobiu.	783	678	674	

•	 Potrzebna	 opiekunka	 do	 osoby	 star-

szej	z	Alzheimerem,	Kościuszki.	Na	8	

godz.	dziennie.	796	767	980	

•	 Murarza	od	zaraz.	606	449	702	

Inne  
• Sprzedam drewno suche tanio. 691 

848 026

•	 Drewno,	 bukowe,	 dębowe,	 pocięte,	
porąbane.	Tel.	603	353	789	

•	 Sprzedam drewno opałowe. 667 
788 820

•	 Do	wynajęcia	zagęszczarka	–	400	kg.	
790	285	382

•	 Sprzedam	dywan,	kolor	brązowy	jed-
nolity,	 wymiar	 3,5*2,15	 m,	 cena	 do	
uzgodnienia,	tel.	605	522	340

•	 Szkółka	 w	 Karsku	 poleca	 drzewa	
owcowe	 w	 pojemnikach	 3-4	 letnie	
owocujące	już	od	20	zł/szt.	oraz	tuje	
szmaragd	wys.	70-80cm.	po	10	zł	za	
sztukę.	Tel.	606	106	142

•	 Sprzedam	 atlas	 do	 ćwiczeń	 DWS	 4,	
mało	używany,	cena	do	uzgodnienia,	
tel.	605	522	340

•	 Sprzedam	 łóżko	młodzieżowe	 z	 szu-
fladami,	półkami,	z	materacem	-	kolor	
szaro	 biały	wymiary:	 dł.	 223	 cm*95	
cm*110	cm,	biurko	do	kompletu,	tel.	
605	522	340

•	 Sprzedam	 odkurzacz	 piorący	 ZE-
LMER	WODNIK	QUATTRO	616.6,	
elementy	 piorące	 nieużywane	 nowe,	
cena	do	uzgodnienia,	tel.	605	522	340

•	 Sprzedam	 wykładzinę	 -	 dywan,	 brą-
zowy,	 wymiar	 3,5*2,15	 m,	 cena	 do	
uzgodnienia,

•	 tel.	605	522	340

•	 Sprzedam	 materac	 kokosowy	
na	 łóżko	 ze	 stelażu,	 	 na	 wymiar	
180*200*24cm,	 używany,	 tel.	 605	
522	340

•	 Sprzedam	sofę	skórzaną	ciemny	brąz	
(nieuszkodzoną),	 drewno	 lite,	 stan	
bdb,	rozkładaną,	tel.	605	522	340

•	 Sprzedam	 atlas	 do	 ćwiczeń,	 DWS,	
mało	 używany,	 czterostanowiskowy,		
tel.	605	522	340

•	 Oddam	umywalkę	z	baterią.	517	064	
505

•	 Owczarki	 niemieckie	 7	 tygodniowe,	
szczenięta	519	307	288	

•	 Przyjmę	lodówke.	697	886	041	

•	 Ogrodzenie	 ogrodowe,	 metalowe	
ramka	z	katownika	w	srodku	zbroje-
ne	 /wzor/	 prentowe	 wymiar	 2,0m	 x	
1,0	m+	slupek	razem	szt	16	oraz	furt-
ka	90	x	90cm	z	zamkiem	ogrodzenie 
cena za 1 kpl. 50 zl z powodu moder-
nizacji ogrodzenia sprzedam - okazja ! 
stan dobry	tel.	691	686	772

•	 Piece	gazowe	c.o.vaillant	z	niemiec	
dwufunkcyjne	 wiszace	 po	 przegla-
dzie	serwisowym	do	mieszkania,do-
mu	 cena	 od	 1.200zl.	 sprzedam	 tel	
691	686	772

•	 Podgrzewacze	wody	130-160-190	li-
trowe	 stojące	 na	 gaz	 fitmy	 villant	
mało	używane	z	gwarancją	cena	od	
1000	zł.	Tel.	691	686	772	

•	 Przyjmę	telewizor.	697	886	041	

•	 Oddam	 umywalkę	 w	 bardzo	 do-
brym	stanie.	517	064	505	

•	 Sprzedam	wersalkę	w	idealnym	sta-
nie.	Bardzo	tanio.	91	39	20	113	

•	
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Dziennik nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: no wo gard, Osi na. 
Re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, 

Rafał Kowalczuk sport, Paweł Słomski
Ad res re dak cji: 72-200 no wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

InFORmATOR LOKALnY - nOWOgARD
Telefony alarmowe
Policja  - 997, 112
Komisariat Policji Nowogard - 91 57 92 316
Straż pożarna  - 998
Posterunek PSP Nowogard - 91 39 20 118
Pogotowie ratunkowe - 999
Stacja Pogotowia Ratunkowego 
w Nowogardzie - 91 43 26 103
Pogotowie gazowe  - 992
Pogotowie energetyczne - 991
Pogotowie wodn.-kanal. (PUWiS) 
 - 91 39 20 711; 994

Dyżur nocny
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna   
 - 91 39 78 430; 
 609 361 999; 
 665 283 928

Przychodnie - poradnie
Szpital - centrala - 91 39 21 356
Praxis - SZOZ - 91 39 20 787
Praxis - Centrum 
okulistyczno-optyczne - 91 39 27 272
POZ Przychodnia przyszpitalna  
 - 91 39 21 800; 
 91 39 21 806
Medyk - 91 39 22 921
PRAXIS 2 - M. Drobińska - 91 39 25 943
NZOZ “Sanus” - 91 39 26 960
NZOZ “Pro-med” - 91 39 26 740
NZOZ “Leks” - 91 39 25 525
NZOZ “Baby-med”  - 91 39 26 013
Mardent - gabinety lekarskie  
 - 91 39 22 633
Revital - Ośrodek Rehabilitacji 
i Odnowy Biologicznej - 91 39 21 467; 
 609 456 577
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne 
 - 91 39 20 926
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
dzieci, młodzieży i ich rodzin 
 - 91 39 20 743
Warsztaty terapii zajęciowej - 91 39 25 282
Zakład domowej opieki długoterminowej - 
91 39 26 531; 
 509 142 650
Stomatologia
Praxis - Centrum stomatologiczne  
 - 91 39 26 999
Pracownia protetyki stomatologicznej - 
Danuta Drapikowska 91 39 26 870
Protetyka stomatologiczna 
- Elżbieta Wysocka 
i Kazimierz Trojanowski - 91 39 26 107
“Nowo-dental” B. Szulejko  
 - 91 39 21 467
“Dental - med”  - 91 39 22 098; 
 504 069 800
Lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz  
 - 91 39 25 003; 
 603 705 630
Lek. Stom. Andrzej Rynkiewicz
pogotowie stomatologiczne - 607 771 777
lek. Stom. D. Wałęga - Bąk - 604 441 609
lek. stom. A Mogilnicka - 506 606 955
lek. stom. E. Rosa - 532 512 703
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 39 26 639
lek. stom. M. Andrzejewska - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 601 736 804

Urzędy
Urząd Miejski  
 - 91 39 26 200
Biuro Obsługi Interesanta w UM  
 - 91 39 26 214
Biuro Rady w UM - 91 39 26 210

Urząd Stanu Cywilnego - 91 39 26 230
Wydział Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środow. 
 - 91 39 26 243
Wydział spraw społecznych i obywatelskich
Meldunki - 91 39 26 213
Dowody osobiste - 91 39 26 215
Zarządzanie kryzysowe - 91 39 26 234
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
Geodezji i Rolnictwa - 91 39 26 226
Wydział Rozwoju Lokalnego, 
Funduszu, Kultury i Sportu - 91 39 26 293
Wydział Inwestycji i Remontów  
 - 91 39 26 241
Biuro Podatków i Opłat - 91 39 26 217
Referat Edukacji - 91 39 25 464
Zarząd Budynków Komunalnych  
 - 91 39 26 267
Powiatowy Urząd Pracy f/Nowogard 
 - 91 39 21 376;  
 91 39 21 813
Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii - 91 39 21 118
w nagłych wypadkach - 609 740 647

Wydział Komunikacji
Rejestracja pojazdów - 91 57 92 702
Prawo jazdy - 91 57 92 703
Fax - 91 39 21 852

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik - Dorota Maślana - 91 39 26 248
Świadczenia rodzinne
- A. Lalik  - 91 39 26 268
Dział usług opiekuńczych 
- B. Ziółkowska - 91 39 20 200

Poczta
ul. 3 Maja - 91 39 21 300; 
 91 39 21 183
ul. Warszawska - 91 39 20 834

nadleśnictwo nowogard - 91 39 20 640
zakład karny nowogard - 91 43 26 600

gabinety weterynaryjne
Danuta Czerwińska
ul. J. Wybickiego 2 - 91 39 23 786
Animal-Vet
ul. Zielona - 666 135 133
Janusz Soroka
ul. L. Okulickiego 6  - 570 656 616
Zdzisław Truszyński
ul. T. Kościuszki 21 - 91 39 21 801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 38 - 91 39 20 814
Szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1 - 91 39 26 270
Szkoła Podstawowa nr 2 - 91 39 26 274
Szkoła Podstawowa nr 3 - 91 39 26 291
Szkoła Podstawowa nr 4 - 91 39 23 028
SP w Długołęce - 91 39 10 492
SP w Orzechowie - 91 39 10 994
SP w Strzelewie - 91 39 10 224
SP w Żabowie - 91 39 10 694
SP w Błotnie - 91 39 10 190
SP w Wierzbięcinie - 91 29 10 795
I Liceum Ogólnokształcące - 91 39 20 213
Liceum Ogólnokształcące nr II - 91 39 25 107
ZSP im. Stanisława Staszica - 91 39 21 162
Prywatne Publiczne Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych; 
Niepubliczna Szkoła Policealna  
 - 91 39 26 691
Prywatne Liceum Ogólnokształcące
 Zaoczne Centrum Edukacji Zdroje  
 - 91 39 25 494

Prywatne Policealne Studium Zawodowe  
 - 91 39 22 181
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  
 - 91 39 20 108

Przedszkola i żłobki
Przedszkole nr 1
ul. Żeromskiego - 91 39 26 286
Przedszkole nr 3
ul. J. Poniatowskiego - 91 39 26 288
Przedszkole nr 4
ul. T. Kościuszki - 91 39 26 287
Zielone Przedszkole
ul. Zielona - 91 39 26 691; 
 505 388 292
Artystyczne Przedszkole 
Kraina Fantazjiul. Gen. J. Bema - 660 797 838
“Promyczek” Specjalistyczny 
punkt przedszkolny, 
ul. Boh. Warszawy - 609 931 469
Niepubliczny Żłobek "Maluszkowo”
ul. ks. Racibora - 534 015 943
Niepubliczny “Malinowy Żłobek”
ul. Boh. Warszawy - 604 873 917

Kultura
Miejska Biblioteka Publiczna  
Dyrektor - 91 39 26 260
Czyt. dla dorosłych - 91 39 26 261
Nowogardzki Dom Kultury  
Sekretariat - 91 39 26 283
Biuro kina/ dział imprez i promocji 
 - 91 39 25 779
Kasa - 91 39 26 262

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP - 91 39 26 370; 
 506 081 328
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego   
 - 91 39 21 004
Parafia pw. MB Fatimskiej  
 - 91 39 21 592

Usługi pogrzebowe 
J. Furmańczyk, Zakład Pogrzebowy  
 - 91 39 21 767
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  
 - 692 354 065
MEMORIS Grzegorz Śmigiel - 693 230 190

Apteki
Centrum Zdrowia
ul. 700-lecia - 91 57 62 139
Majowa
ul. 3 Maja - 91 30 70 708
Cefarm
ul. Plac Wolności - 91 39 20 203
Cardia
ul. 700 - lecia - 91 39 21 330
Niebieska
ul. 15 Lutego - 91 43 26 177
Asa
ul. Warszawska - 91 39 20 494
Niebieska 2
ul. Kościuszki - 91 57 90 830
Nowa Farmacja
ul. Bohaterów Warszawy - 91 57 30 437

Taksówki - 91 39 20 260

Pomoc drogowa
Grzegorz Irzymski - 91 39 22 402; 
 601 893 944
Andrzej Słomski - 665 770 442
Krzysztof Pietrzak - 601 938 293
R&J MIX - 608 731 620

Urząd gminy
Wójt - 91 39 10 390
Kierownik USC, St. ds. obywatelskich
 i ewidencji ludności  - 508 499 549
St. ds. podatków i opłat  - 508 499 661
St. ds. zarządzania kryzysowego, obrony cy-
wilnej i ochrony środowiska  - 508 499 580
Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami  
 - 508 499 247
St. ds. obsługi organów Gminy, działalności 

gospodarczej, kultury i zdrowia  - 508 499 567
St. ds. funduszy zewnętrznych, promocji, 
turystyki i sportu  - 508 499 620
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik Anna Kaliczyńska - 508 499 534
Pracownicy socjalni - 508 499 561
 508 499 483
Asystent rodziny Patrycja Bielej - 508 499 621
gminna Biblioteka Publiczna
Kierownik Krzysztof Górecki - 91 39 10 305

Szkoła Podstawowa im. B. Malinowskiego
Dyrektor Tatiana Olbert - 91 39 10 389
Sekretariat - 91 39 10 380
Przychodnie
NZOZ “Proximus” - 91 39 10 310
Punkt apteczny - 91 39 11 611
Poczta - 91 39 10 323
Parafia pw. NP NMP w Osinie - 91 39 10 386

InFORmATOR LOKALnY - OSInA
RegULARnA LInIA mI KRO BU SO WA SeROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40

Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)

nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D

Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 

7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

PRzeWÓz OSÓB - RO mAn BIŃCzYK - Linia Regularna 
 TeL. 607 310 591 

nowogard-goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-goleniów-nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
nowogard-Dobra now.-łobez 7.40
łobez-Dobra now.-nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

SZCZECIN- ND
6:35(D), 7:30(E), 8:30(D,7), 9:00(7,R), 9:25(E), 10:05(D,7), 10:35(E,7), 11:40(E), 12:10(D), 12:25(E,7), 13:20(7),
13:35(D), 13:50(E,7,R), 14:35(D), 14:50(E,7), 15:15(D,7), 15:55(D), 16:15(6,7), 16:35(D), 17:40(D,7), 18:05(E,7,R),
19:15(D), 19:40(E,7), 20:15(E,7)
ND- RESKO
6:30(S), 7:50(S), 10:10(7), 12:30(S), 14:30(S), 15:10(E), 19:15(E)
RESKO- ND
6:45(7,SZ), 7:10(S), 7:15(E,SZ), 8:30(S), 11:35(7,SZ), 13:00(S), 15:05(S), 15:40(E,7,SZ)
GOLCZEWO- ND
7:10(S), 13:30(S), 14:45(S)
ND- GOLCZEWO
7:50(S), 14:15(S), 15:30(S)
ND- STARGARD
6:50(D), 10:15(D), 13:40(D)
STARGARD- ND
9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
ND- DOBRA- ŁOBEZ- PŁOTY- GRYFICE
6:00(D)
ND- SŁAJSINO- RADOWO- ŁOBEZ
6:35(D)
ŁOBEZ- DOBRA- ND
15:00(D)
ŁOBEZ- SŁAJSINO- ND

15:35(D)nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55

A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROzKłAD JAzDY BU SÓW

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15
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• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

R e K L A m A
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

żyto, pszenżyto, jęczmień, 
owies, rzepak, łubin, gryka, groch, 

len, kukurydzę oraz słonecznik.

Sami odbieramy, szybka płatność, 
konkurencyjne ceny.

Wapno nawozowe granulowane
w najlepszej cenie na rynku. 

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B

e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl

Skup zbóż: 
91 43 57 720, 602 21 21 25

Transport: 662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

ReKLAmA

Wykonujemy tanio
Banery  
Laminowanie   
Wycinane naklejki 
Wydruki kolorowe

Kompleksowe usługi:  
      Introligatorskie 
          Poligra�czne  
Nowogard  •  ul. Boh. Warszawy 7A

 tel. 91 392 21 65,  91 577 2007

Ostatnie egzemplarze I wydania! 

"VII wieków 
nowogardu" 
Przekrojowa historia miasta
autorstwa Jana Kopycińskiego 
 Do nabycia w Redakcji 

Dziennika Nowogardzkiego - cena 50 zł

XVII międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego

Bartosz Jemilianowicz 
wygrywa w braterskim finale
W sobotę (30 czerwca), w Stargardzie odbył się XVII Międzynarodowy Turniej Tenisa 
Stołowego Miast Partnerskich. Do rywalizacji przystąpiła spora grupa zawodników klu-
bu Visonex LUKS Top Wierzbięcin. Ze świetnej strony zaprezentowali się bracia Bartosz i 
Sebastian Jemilianowicze, którzy dotarli do finału i pomiędzy sobą rozstrzygnęli, kto wy-
gra w tych zawodach. 

Sobotni dzień był bardzo 
pracowity dla zawodników 
Visonex LUKS Top Wierz-
bięcin. Drużyna prowadzona 
przez Józefa Korkosza wzię-
ła udział w XVII Międzynaro-
dowym Turnieju Tenisa Stoło-
wego Miast Partnerskich, któ-
ry odbywał się w Stargardzie. 
Z bardzo dobrej strony zapre-
zentowali się bracia Bartosz 
i Sebastian Jemilianowicze, 
którzy przez turniej przeszli 
jak burza i spotkali się ze sobą 
dopiero w finale. W decydują-
cej rozgrywce lepszy był star-
szy brat – Bartosz, który się-
gnął po złoty medal. Miłą nie-
spodziankę sprawił jeden z 
młodszych zawodników klu-
bu z Wierzbięcina - Mikołaj 
Olejnik, który zajął 4. miej-
sce. W turnieju kobiet Viso-
nex LUKS Top Wierzbięcin, 
również miał swoją przedsta-
wicielkę – Jowitę Nadobną. 
Po zaciętych i bardzo wyrów-
nanych grach, Jowita Nadob-
na ostatecznie stanęła na po-
dium zajmując 3. miejsce. Po-
nadto startowało jeszcze 6 te-
nisistów stołowych klubu Vi-
sonex LUKS Top Wierzbięcin. 
Kacper Pyra i Łukasz Owcza-
rek uplasowali się na pozy-
cjach w przedziale 5-8, Mate-
usz Witkowski został sklasy-
fikowany w przedziale 9-16, 
Antek Rachwał wywalczył po-

zycję w przedziale miejsc 17-
24, z kolei Kamil Amiliano-
wicz zajął 26. miejsce, a Kon-
rad Pyra 28. miejsce. To były 
ostatnie zawody w kończącym 
się sezonie, teraz podopiecz-

ni Józefa Korkosza mają chwi-
lę odpoczynku i zaczną już 
myśleć o przygotowaniach do 
rozgrywek ligowych na szcze-
blu II i III Ligi Mężczyzn. 

KR

Od lewej - Bartosz Jemilianowicz i Sebastian Jemilianowicz, którzy w Stargardzie 
spotkali się w finale turnieju

63. edycja finału 
Ogólnopolskiego

Jakub Kazuba 
wśród najlepszych 
recytatorów
Zakończenie roku szkolnego to także czas zakończe-
nia wszelkich działań artystycznych. Rok recytatorski 
2017/2018 zakończył się świętem słowa, które odbywa się 
corocznie w Ostrołęce, i w którym mogą wziąć udział tylko 
najlepsi i najbieglejsi w tej pięknej sztuce recytatorzy.

W dniach 13 – 16 czerwca w 
Ostrołęckim Centrum Kultu-
ry odbyła się już 63. edycja fina-
łu Ogólnopolskiego Konkursu 
Recytatorskiego. W zmaganiach 
brało udział ok. 60 recytatorów 
wyłonionych w drodze elimina-

cji spośród blisko czterech tysię-
cy osób startujących w pierw-
szym etapie. Wśród szczęśliwców, 
laureatów eliminacji wojewódz-
kich, znalazł się uczeń II LO – Ja-
kub Kazuba reprezentujący woje-
wództwo zachodniopomorskie w 
kategorii młodzieżowej. Prezenta-
cjom konkursowym towarzyszy-
ły warsztaty i wykłady prowadzo-
ne przez członków jury, wykła-
dowców Akademii Teatralnej w 
Warszawie, teatrologów, aktorów. 
Spotkanie z najlepszymi recytato-
rami w kraju, artystyczne wraże-
nia, cenne zajęcia, kurpiowski kli-
mat tańca i biesiady – to napraw-
dę prawdziwe artystyczne święto, 
a dla Jakuba wielkie wyróżnienie. 
Gratulujemy!

Inf. własna



POLSKI 
WYDAWCA
Dom Judy sp. z o.o.

Dominikana, Kuba, Chiny, Indie
Wyspy Kanaryjskie, Cypr, Włochy, 

Grecja, Maroko, Bułgaria, Chorwacja 

Fatima 
28 - 23.09.2018

SINBAD - codziennie z Nowogardu
Bilety na przejazdy zagraniczne

Najlepsi uczniowie - SP 2  •  Gdzie na wakacje

reklama

Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

Piątek 
6 lipca 2018 r. 
Nr 52 (2680)
nakład 3000 
Rok XXV ISSN 1897-2640 

Cena 2,00 zł 
(w tym 5% VAT)

Firma z branży rolnej  Sprzedaż 
nawozów

Kontakt: 600 374 274

1. ASL- 80 kg N i 90 kg S 
    (zamiennik RSM)
- cena 110 zł za tonę w Redle
- cena 130 zł za tonę z dowozem 
   do 30 km od Redła
- 1,38 zł za 1 kg azotu - najtańszy azot 
  na rynku !! (1 kg azotu z dowozem 1,63 zł)
2. AHSL-180 kg N i 60 kg S 
  (zamiennik RSM)
- cena 415 zł za tonę w Redle
- cena 435 zł za tonę z dowozem 
  do 30 km od Redła
3. Humus (zamiennik obornika):
- cena 45 zł z dostawą
- około 9 kg N, 7 kg P, 4 kg K
- ph-9 * Wszystkie podane ceny są cenami netto

4. Humus słomiany 
  (zamiennik obornika):
- cena 33 zł za tonę z dostawą
- około 6 kg N, 3 kg P, 7 kg K
- ph-9
5. Obornik bydlęcy:
-cena 45 zł z dostawą
6. NPK Garrest 
    (zamiennik gnojowicy):
- cena 30 zł z usługą rozlewania 
  do 10 km od Redła (możliwość 
   rozlewania w dalszych 
   lokalizacjach)
- około 6 kg N, 3 kg P, 3 Kg K

M
A

G
A

ZY
N

tel. 91 392 14 67
kom. 695 264 677

Nowogard, ul. 3 Maja 46 • www.nowodental.pl

Uśmiechajcie się pięknie

Kompleksowe leczenie stomatologiczne
Diagnostyka cyfrowa:

• pantomogram i RVG zębowe
• tomografia komputerowa 

s. 5

s. 4

Uwaga zmiany 
funkcjonowania 
KANCELARII 

RADOSŁAW GÓRSKI 
Dyżury w Nowogardzie 

odbywają się w kancelarii 
przy ul. 700 lecia 24/5 

w każdy wtorek i czwartek 
od 17.00 do 20.00, 

a w innych godzinach i terminach 
po telefonicznym uzgodnieniu. 

nowy nr tel. do biura w Nowogardzie: 
+48 91 578 49 01; +48 600 071 236

reklamareklama

na sklepy i gabinety
tel. 91 392 81 40 
tel. 721 525 705

STOISKO do wynajęcia
przy ul. 15 Lutego 9c r e k l a m a

karolinasb@domjudy.pl
Tel. 506 638 789

Hucznie wręczał klucze, teraz wyłamują zamki 

Eksmisja z klitki  
na Młynarskiej

Wyniki matur 2018

To będą  
suche żniwa

s. 3

Odszedł 
Stanisław 
Łuczak s. 7
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W skrócie

Śmigiel Ryszard

ŚR

KOMPLEKSOWE  USŁUGI
& ŚMIGIEL

Zakład Kamieniarski
- Nagrobki - Grobowce - Parapety - Schody

Kwiaciarnia
- Znicze - Kwiaty - Wiązanki - Wieńce

Tel. 601 595 069, 91 392 18 14
     e-mail: puhp.smigiel@wp.pl
   www.kamieniarstwo-smigiel.pl

Korzystając z naszych usług pogrzebowych zyskasz
-10%  RABATU  NA  USŁUGI  KAMIENIARSKIE

UL. CMENTARNA 3,  72-200 NOWOGARD

       Usługi Pogrzebowe 
        Grzegorz Śmigiel
- Trumny - Urny - Ekshumacje - Przewozy
         Obudowy - Krzyże - Tabliczki

Kontakt całodobowy: 693 230 190
      e-mail: memoris.zp@o2.pl
            www.memoris.eu

reklama

Sprzedam  
czarne porzeczki
tel. 503 676 983

Znaleziono  klucze  
w dniu  04-07-2018  

przy torach   
w okolicach  
ul. 700 lecia.

Niski poziom wody w jeziorze. Trwająca susza spowodowała klęskę 
w niektórych uprawach - ziarna są drobne, ponieważ zatrzymał się ich 
wzrost. Susza powoduje też obniżenie poziomu wód gruntowych i  po-
ziomu wód w akwenach. Możemy ten spadek zauważyć także w naszym 
jeziorze. Lustro wody w niektórych miejscach jest  już poniżej  dolnej 
krawędzi murku, jeszcze chwilę i zacznie się odsłaniać dno.

Zakaz  wprowadzania psów na  teren plażowiska wisi na  bramie  od 
dawna. Czy jest przestrzegany?  Ponadto, jeśli ktoś go nie przestrzega  
to, czy coś z tego wynika?  Jak wiemy zakaz nie jest przestrzegany, a tym 
co go łamią nic się złego nie dzieje. Po co więc takie martwe prawo?

Zajęcia, nie tylko dla amatorów żeglowania prowadzone przez Kna-
gę to prawdziwa frajda wakacyjna, gdy dzieci. Na zdjęciach – tak było w 
ostatnią niedzielę.

 Sprawdzony sposób na walkę z upałem 

Mogliby polewać ulice
Od wielu dni nie padało, a temperatury znów poszybowały w górę. Jeden z naszych czytel-
ników zwraca uwagę na to, że ulice miasta nie są polewane wodą- jak to bywało przed laty. 
Nie podlewa się też miejskich trawników i skwerów. 

W wielu miastach w taki spo-
sób próbuje się choć w minimal-
nym stopniu obniżyć temperatu-
rę rozgrzanego asfaltu. Polewa-
nie ma także jeszcze inną funk-
cję- sprawia, że mniej się kurzy 
i ogólnie robi się chłodniej. To 
ważne zwłaszcza dla osób star-
szych, dla których tak wysokie 
temperatury czasem są zabójcze. 

- Pamiętam, jak przed laty, 
w upalne dni polewano ulice 
miasta zimną wodą. To był do-
bry pomysł, bo robiło się chłod-
niej, a do tego mniej się kurzy-
ło. Nie mówiąc już o wysycha-
jących trawnikach i skwerach z 
kwiatami- tych a wiele nie ma, 
ale warto dbać chociaż o te nie-
liczne. Dlaczego teraz nie korzy-
sta się z tak prostej metody wal-
ki z upałami. Wszystkim nam 
przyniesie to ulgę. Tym bardziej, 
że nie trzeba „marnować” wody 
z kranów, tylko można ją na-

brać np. z jeziora  - proponuje  
pan Tadeusz, mieszkaniec No-
wogardu. 

Faktycznie, jeszcze przed kil-
koma laty, w ciepłe dni polewa-
no ulice zimną wodą. Od prak-
tyki tej jednak odstąpiono, w 
zasadzie nie wiadomo z jakiej 
przyczyny. Może sygnał nasze-
go czytelnika przypomni lo-

kalnej władzy, że czasem war-
to skorzystać ze starych, spraw-
dzonych metod. Tym bardziej, 
że skoro jeszcze nie dawno moż-
na było strażackim wężem uzu-
pełniać wodą z jeziora fontannę, 
to dlaczego nie można byłoby w 
ten sam sposób ochłodzić trochę 
miejskie ulice...

red.

W zabetonowanych miastach susza i skwar są szczególnie uciążliwe 

Lato z Muzami już od 16 lipca

Fantastyczny tydzień filmowy
Przyjdź, zobacz, kto tegorocznym laureatem Lauru Cisowego, a kto w tym roku odwiedzi 
miasto i jego mieszkańców.

Od 16 do 22 lipca w Nowogar-
dzie odbędzie się 22. Festiwal 
Filmu Muzyki Malarstwa „Lato 
z Muzami”. Joanna Kos-Krauze 
i Krzysztof Krauze to tegorocz-
ni laureaci honorowego Lauru 
Cisowego, który przyznawany 
jest od wielu lat polskim twór-
com za wybitne reżyserskie osią-
gnięcia. Do Nowogardu dotrą 

m.in. Jowita Budnik, Zbigniew 
Zamachowski, Wojciech So-
larz, Piotr Domalewski, Mar-
ta Prus, Piotr Jaxa. Odbędą się 
liczne filmowe seanse w kinie i w 
plenerze, będą koncerty, warsz-
taty, spotkania z twórcami, wy-
stępy artystyczne, plener malar-
ski i wiele innych atrakcji.

red.

reklama
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W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reklama

reklamareklama

reklama

11 kg, 33 kg 
z propan butanem, 

propanem 
a także do zasilania 
wózków widłowych.

Zapraszamy 
do stałej współpracy 

tel. 606 930 398
 www.gazak.pl 

Wymiana butli

WYNAJMĘ  
HALĘ 

+ ZAPLECZE 155m2 
Tel. 600 954 709 

Letnia promocja
Ciekawe gratisy!

reklama

Sprzedam  
pawie

tel. 785 150 401

WYNAJEM 
kONTeNerÓW, 
wywóz odpadów. 

TEL. 667 146 793 

Zatrudnię asystentkę 
stomatologiczną 

do gabinetu 
w Nowogardzie. 

Tel. 509 118 069 

Ubezpieczenie  
Kredyty  • Opłaty 
ul Boh. Warszawy 102 B 

(koło Biedronki) 
czynne pon.-pt 15.30 – 19.00 sob. 9-13 

Tel. 660 543 782

Wyniki matur 2018

II LO najlepsze w powiecie
W tym tygodniu opublikowano wyniki tegorocznych  egzaminów maturalnych. W II LO w Nowogardzie tradycyjnie bardzo dobrze  – wszyscy zdali.

I Liceum Ogólnokształcące im. ppor. Emilii Gierczak 
Do matury przystąpiły 34 osoby
Zdawalność w maju 2018 r. - 26 osób tj. 76,5%   
Nie mamy osób, które nie zdały matury.
8 osób przystępuje do egzaminu poprawkowego w sierpniu 2018 r.: 
tj. 6 osób matematyka, 2 osoby język angielski

Język polski pisemny zdawalność 100%
średni wynik procentowy  60,84%
matematyka pisemny zdawalność 82,35 %
średni wynik procentowy 45,72%
język angielski pisemny zdawalność 96,20% 
średni wynik procentowy 63,94%
język niemiecki zdawalność 100%
średni wynik procentowy  52,25%
z przedmiotów obowiązkowych ustnych:
język polski  zdawalność 100% 
średni wynik procentowy 68,9%
język angielski zdawalność 96%
średni wynik procentowy 52,83%
język niemiecki zdawalność 100%
średni wynik procentowy  64,6%

Podsumowanie 
Wśród podanych wyników nie ma jeszcze rezultatów egzami-

nów w trzeciej u nas publicznej  szkole maturalnej, czyli ZSP na 
Poniatowskiego.  Podamy je wkrótce. Tradycyjnie najlepsze wy-
niki LO nr 2  nie dziwią. Szkoła ta od lat jest nie tylko najlepsza 
w powiecie, ale także jedna z lepszych w województwie. Wszyst-
kim uczniom którzy zdali, gratulujemy niezależnie od wyniku,  
a tym którym się „noga powinęła”  życzymy udanej poprawki, 
bądź pomyślnego  kolejnego podejścia – tak czy siak załamywać 
się nie wolno.   

LO II
Województwo zachodniopomorskie w zestawieniach krajowych wypadło najgorzej. Powiat goleniow-

ski poza językiem niemieckim ma gorsze średnie z poszczególnych przedmiotów  aniżeli nasze słabe 
przecież województwo.  Na tym tle II LO w Nowogardzie to prawdziwa ekstraklasa – i średnie wysokie i 
zdawalność 100 procent. W tabelach przygotowanych w II LO  prezentujemy szczegóły.   
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Eksmisja z klitki na Młynarskiej

Hucznie wręczał klucze, teraz wyłamują zamki 
W minioną środę, brygady UM w towarzystwie komornika i Policji (razem 11 osób) przeprowadzały eksmisję matki z dwojgiem nieletnich dzieci miesz-
kających w 24- metrowym lokalu komunalnym przy ulicy Młynarskiej.

Pomieszczenie na poddaszu z 
aneksem kuchennym i sanitar-
nym, razem 24 m. kw. zamiesz-
kałe przez p. Magdę i jej dwo-
je dzieci, w tym chłopca w wie-
ku szkolnym z wadą serca i wy-
chodzącą dopiero z niemow-
lęctwa dziewczynkę, stało się w 
środę miejscem, z którego mia-
no zamiar przeprowadzić eks-
misję wymienionych wyżej osób 
do lokalu socjalnego w Maszko-
wie. Eksmisja wynikała z wnio-
sku właściciela mieszkania, czy-
li Gminy Nowogard, która uzy-
skała jej sądowny nakaz w roku 
2016. Powodem były zaległości 
w należnościach czynszowych 
ze strony najemcy lokalu, czyli 
p. Magdy.  Środowa eksmisja na 
skutek interwencji znajomego p. 
Magdy, mimo głośnych prote-
stów urzędniczej brygady z UM, 
została przez komornika odro-
czona na dwa tygodnie, celem 
umożliwienia zapoznania się z 
dokumentacją medyczną nielet-
niego syna p. Magdy, Mateusza.  
Zgodnie bowiem z przepisem, 
który przywołał podczas środo-
wych czynności komornik, eks-
misja może zastać wstrzymana 
jeśli jej przebieg mógłby stano-
wić istotne zagrożenie dla sta-
nu zdrowia osób podlegających 
eksmitowaniu.  Ta środowa trau-
ma p. Magdy (i jej dzieci) to nie 
jedyne życiowe przejścia, ja-
kie spotkały już mimo młodego 
wieku bohaterkę naszego repor-
tażu i interwencji zarazem.  

Nie miała dzieciństwa…
Tak można powiedzieć o mło-

dości p. Magdy. Trudno bowiem 
nazwać dzieciństwem, a tym bar-
dziej szczęśliwym, lata spędzone 
w Domu Dziecka. Tam bowiem, 
aż do uzyskania statusu praw-
nego dojrzałości przebywała p. 
Magda.  Dom Dziecka pozwa-

la, co prawda na egzystencjalne 
przeżycie porzuconym dzieciom 
ale, jak wiadomo z doświadcze-
nia, niezwykle rzadko wyposaża 
swoich podopiecznych w cokol-
wiek innego – zwłaszcza w to, co 
daje dojrzewanie w normalnej 
rodzinie. Oczywiście nie wypo-
saża też Dom Dziecka w istot-
ne wiano materialne. Ta swo-
ista, acz niezawiniona, dysfunk-
cja społeczna wynikająca z bra-
ku życia w środowisku rodzin-
nym i wielorakiej pomocy ro-
dziny powoduje u wychowan-
ków Domów Dziecka bardzo 
często poważne trudności w ich 
dalszym już samodzielnym ży-
ciu. Także obecne problemy p. 
Magdy, w tym nieradzenie so-
bie z realizacją obciążeń finan-
sowych mają swoje podłoże w 
jej przeszłości.  Kto jak kto, ale 
władza publiczna zobowiązana 
ustawowo do wspierania okre-
ślonych kategorii obywateli po-
winna mieć świadomość, że nie 
każdego można mierzyć jedna-
kową miarką - niektórym trze-
ba po prostu pomagać. Niestety 
w sprawie p. Magdy, jak wynika 
z jej relacji i pana, który pomógł 
jej w dniu eksmisji, takiej woli 
pomocy nie było – nawet wte-

dy, gdy lokatorka prosiła o roz-
łożenie zaległości na sensowne 
raty.  Skandalicznym można też 
nazwać nacechowane agresją za-
chowanie urzędników miejskich 
podczas samej eksmisji.  Zupeł-
nie inaczej zachowywali się w 
trakcie tych czynności komor-
nicy i policjanci, czyli profesjo-
nalnie, ale zarazem po ludzku ze 
zrozumieniem różnych aspek-
tów sprawy.  Ale jaki pan taki 
kram – dla naszego włodarza, 
p. Magda była potrzebna tylko, 
jako obiekt do sfotografowania 
podczas wręczania jej kluczy do 
mieszkania (raczej klitki). Mia-
ła wtedy być scenerią rzekomej 
wspaniałomyślności burmistrza 
… wróćmy zatem w czasie do 
tamtej sytuacji.

Aby każdy miał dach nad 
głową…

Jest rok 2011. Burmistrz Ro-
bert Czapla w dotychczas nie-
spotykany sposób, czyli z wiel-
ką propagandową pompą w oto-
czeniu wielu osób „wręcza klu-
cze do mieszkań”, czyli w isto-
cie dokonuje standardowej  w 
każdej gminie czynności zawar-
cia  umowy najmu lokali komu-
nalnych a nawet tylko socjalnych 
(patrz zdjęcia).  Notabene w wie-
lu przypadkach tych przydzia-
łów używanie określenia miesz-
kanie dla klitek na poddaszu jest 
poważnym uproszczeniem. Akt 
ten zwykle dokonywany przez 
urzędnika w biurze tutaj odby-
wa się na Sali głównej ratusza 
- jest filmowany i fotografowa-
ny przez opłaconych z gminnych 
pieniędzy „kronikarzy”(co cieka-
we zresztą wydających gazetę… 
w Płotach).  Powstaje z tego film 
do dzisiaj dostępny na youtube. 
(https://www.youtube.com/wat-
ch?v=xixdGY3PM08&feature=y-

outu.be).To na tym filmie widzi-
my wręczanie kluczy p. Magdzie 
i wypowiedź burmistrza o tym, 
jak to się właśnie bierze za pro-
blemy mieszkaniowe i wychodzi 
naprzeciw potrzebującym- idzie-
my w tym kierunku, aby każdy 
miał dach nad głową- mówi do 
kamery… Kierunek słuszny ale, 
jak kolejne lata pokazały, z „cho-
dzenia w kierunku” niewiele wy-
szło. W przypadku p. Magdy to 
burmistrz poszedł natomiast do 
Sądu i po to, aby ten wydał nakaz 
eksmisji i pozbawił ją tego „da-
chu nad głową” – literalnie bo-
wiem nakaz sądu dotyczy przy-
znania lokalu socjalnego tylko 
nieletniemu Mateuszowi (należ-
ny mu z mocy prawa) natomiast 
w przypadku p. Magdy to w wy-

roku czytamy brak takiego pra-
wa, co oznacza w efekcie, że gdy-
by doszło do eksmisji z Młynar-
skiej to p. Magda formalnie zo-
staje osobą bezdomną. Zatem co 
musiał naopowiadać urząd, aby 
sąd wydał takie postanowienie? 
Łatwo to sobie wyobrazić, a słu-
chając napastliwego tonu i urzęd-
ników obecnych na eksmisji nie 
ma żadnych wątpliwości, że dla 
nich p. Magda to tylko jakaś za-
wada.  Ale siła propagandy fil-
miku z „wręczenia kluczy” na-
dal działa… Jeszcze w 2014 roku 

umieszczono pod tym filmem 
taki wpis: 2014 r, Pan Burmistrz 
obecny Nowogardu jest bardzo 
dobrym człowiekiem, wreszcie się 
coś dzieje, wreszcie kolejny czło-
wiek myśli o innych nie tylko o so-
bie.  Ja również czekam za miesz-
kaniem myślę, że nie będzie to 
trwało latami   jak za czasów by-
łego Burmistrza, to że jesteśmy 
niepełnosprawni i biedni nie zna-
czy, że nie istniejemy a Pan Cza-
pla uświadamia Nam to na każ-
dym kroku. Rozmawia z ludźmi 
odpisuje na listy, jestem niepełno-
sprawna, ma się odbyć w marcu 
Rada mam nadzieję, że dadzą mi 
mieszkanie, gdyż jestem bezdom-
na a jeżdżę po szpitalach, mam 
chore serce i potrzebuję meldun-
ku. Oby tak dalej Panie Czaplo.

 Opiekuje się dziećmi   
Warto tu dodać, że p. Magda 

formalnie i faktycznie jest sta-
rającą się matką- nie jest pozba-
wiona w żadnym zakresie praw 
rodzicielskich. To ona, a nie oj-
cowie, ma prawnie pod opieką 
dwoje dzieci, w tym jak wspo-
mnieliśmy jedno poważnie cho-
re kardiologicznie (wrodzona i 
trwała wada serca), które w przy-
padku omdlenia potrzebuje na-
tychmiastowej pomocy medycz-
nej.  Eksmitowanie p. Magdy do 
Maszkowa w tej sytuacji jest nie-
humanitarne – oczywiste, że dla 

Od lewej A. Bielida, R. Czapla i p. Magda. Z tyłu chmara wynajętych fotografów

Wręczane w czasie fety w 2011 roku akty to umowy najmu mieszkania socjalnego

W niewielkim mieszkaniu ekipa egze-
kucyjna nie mogła się zmieścić. Kie-
rownik ZBK stoi w drzwiach wejścio-
wych z wyłamanym zamkiem

Samochód policji, przed nim pojazd komornika, w głębi z lewej strony furgon  
ZBK    - wszyscy zjechali na Młynarską 4, w środę przed południem
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Dramat w rolnictwie - 200 wniosków o oszacowanie strat

To będą suche żniwa 
Rolnicy już wiedzą, że na tegoroczne plony nie mają co liczyć. Susza praktycznie zdziesiątkowała uprawy. Do gminy wpłynęło już prawie 200 wniosków o 
oszacowanie strat na polach- to niespotykana wcześniej ilość. Powołana przez wojewodę komisja już pracuje na terenie naszej gminy i przyznaje: na po-
lach jest dramat. 

O tym, że rolnicy znajdą się w 
tym roku w trudnej sytuacji pi-
saliśmy już wcześniej. Problemy 
pojawiły się już zimą, z powodu 
braku pokrywy śnieżnej. Później 
było już tylko gorzej- sucha i nie-
spodziewanie bardzo ciepła wio-
sna sprawiła, że zboża z ledwo-
ścią mogły „odbić się od ziemi”. 
To co wyrosło nie spełnia dziś 
parametrów skupowych. Rośli-
ny są słabe, niskie, a ziarna wiel-
kości ryżu, mówi Andrzej Leja, 
szef powiatowej rady izb rolni-
czych, który jako członek komi-
sji powołanej przez wojewodę, 
od kilku dni szacuje straty na po-
lach, nie tylko w naszej gminie, 
ale na terenie całego powiatu. - 
Jest dramat. Niektórzy rolnicy nie 
kryją łez. Tam, gdzie wykształci-
ły się kłosy, ziarenka są małe jak 
ryż. W wielu przypadkach nie bę-
dzie co zbierać. Plony będą ślado-
we. Dla przykładu żyto daje tonę 
z hektara- mówi A. Leja.

Oprócz przedstawiciela samo-
rządu rolniczego, w skład ko-
misji szacującej straty w rolnic-
twie wchodzą też reprezentanci 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
i Gminy Nowogard. 

Susza jest gorsza do 
deszczu

Susza dotknęła praktycz-

nie wszystkie uprawy polowe, 
od żyta po rzepaki. -  Rzepak 
na pewno sypnie słabo. Podczas 
pierwszej próby koszenia, mu-
sieliśmy zamknąć sieczkarnię w 
kombajnie, bo wszystko z tyłu 
wylatuje, jak plewa – mówi Piotr 
Garguliński, rolnik spod Wierz-
bięcina. 

Dramatu dodaje fakt, że to już 
drugi rok z rzędu, kiedy rolni-
ków dopada klęska. W zeszłym 
roku gospodarze modlili się o 
słońce, bo przez całą wiosnę i 
połowę lata padały obfite desz-
cze. Mimo to, zdaniem rolni-
ków, susza jest gorsza od nad-
miaru wody. 

- Susza jest gorsza od deszczu, 
bo jak jest mokro, to zawsze jed-

nak coś zbierzesz, coś podsuszysz  
i sprzedasz. W tym roku w maju, 
brak deszczu, praktycznie odciął 
żywienie, kłosy wykształciło, ale 
ziarna są suche i puste - mówi P. 
Garguliński. 

A to będzie oznaczało, nie 
mniej nie więcej, że nawet jeśli 
rolnikom uda się coś dowieźć do 
skupu, to zarobią o wiele mniej 
niż zakładali.  Zebrane zboża nie 
będą bowiem spełniały parame-
trów. - Dla przykładu kontrakty 
przewidują, że rzepak  ma 40% 
oleju, poniżej tego poziomu będą 
potrącenia. To samo w jęczmie-
niu, gdzie liczy się gęstość. Ja już 
wiem, że raczej nie osiągnę oczeki-
wanych parametrów, a więc sporo 
stracę. Oczywiście wszystko zależy 

od nakładów pracy i areału, czym 
większe gospodarstwo tym straty 
będą dotkliwsze – dodaje rolnik. 

Wielu gospodarzom może zaj-
rzeć w oczy  widmo bankruc-
twa. Część z nich po ubiegłorocz-
nej klęsce urodzaju spowodowa-
nej zbyt długotrwałymi opada-
mi deszczu zmuszona było wziąć 
kredyty preferencyjne, które te-
raz trzeba spłacać. W tym roku 
już raczej na kolejne kredyty nie 
będzie ich stać, pozostanie tyl-
ko liczyć na pomoc od państwa. 
Jaka ona będzie? Tego nie wiado-
mo, zwłaszcza, że susza dotknę-
ła praktycznie wszystkie rejony 
kraju. 

W kłopocie też hodowcy 
Do tego pomocy mogą w nie-

długiej przyszłości potrzebować 
też hodowcy zwierząt, zwłasz-
cza bydła mlecznego, wypasane-
go na łąkach. Wysychające  pa-
stwiska zmuszają rolników do 
karmienia krów sianem, któ-
re powinno być gromadzone na 
zimę.  - Krowy na noc zostają w 
oborach, w dzień na pastwiskach 
chowają się do cienia, są apatycz-
ne, nie chcą jeść, bo trawa jest su-
cha. Skarmiam już bydło tego-
rocznym sianem, które powin-
no zostać w balotach na zimę. 
Tego jednak też nie ma za wie-

le, bo nie ma co kosić, łąki są su-
che- mówi Dariusz Olejnik, rol-
nik z Ostrzycy, który zajmuje się 
hodowlą krów i produkcją mle-
ka. Niestety problemy ze skar-
mianiem bydła i wysokie tem-
peratury powietrza, powodu-
ją, że spada wydajność mleczna 
krów.  - W moim przypadku kro-
wy dają już mniej o 20-30% mle-
ka. Wiem, że podobnie jest w in-
nych gospodarstwach w naszym 
rejonie. To jest dramat. Pozosta-
je się modlić o deszcz- dodaje rol-
nik z Ostrzycy. 

Niestety ci, co uprawiają pa-
stwiska nie mogą liczyć na wizy-
tę komisji do oszacowania strat- 
łąki uprawiane pod wypas nie są 
bowiem traktowane jako uprawa. 

Skoszą dużo wcześniej 
Susza będzie miała wpływ tak-

że na termin żniw- w tym roku, 
od niepamiętnych czasów, za-
czną się one dużo wcześniej niż 
powinny. Zwykle pierwsze kom-
bajny wyjeżdżały na pola w po-
łowie lipca. Rzepaki zaczynano 
kosić po 20. dniu tego miesiąca. 
W tym roku rolnicy rozpoczną 
koszenie już na dniach. Czeka-
ją tylko, aż odwiedzi ich komisja 
– straty trzeba oszacować przed 
skoszeniem zbóż. 

Red. 

Ośrodek Doradztwa Rolniczego Baszkowice posiada w Nowogardzie swój oddział, 
w budynku przy ul. Wojska Polskiego. Ale na suszę doradzanie niewiele pomoże

tak chorego dziecka miesz-
kanie w Nowogardzie w ko-

munalnym budynku, a w Masz-
kowie w socjalnym, robi zasad-
niczą różnicę właśnie ze wzglę-
dów zdrowotnych, ale także edu-
kacyjnych i środowiskowych.  
Eksmitowanie to jest nie tylko 
niehumanitarne, ale w tej sytu-
acji też zupełnie nieracjonalne 
z innych powodów.  Mieszka-
nie na Młynarskiej to klitka na 
poddaszu (normalnie w takich 
miejscach są strychy) o tragicz-
nym standardzie, więc nie po-
siada ono w żaden sposób wyż-
szego statusu, jak to socjalne w 
Maszkowie.  Przenoszenie loka-
tora z jednego socjalu do drugie-
go porównywalnego, także me-
trażem, jest zupełnie bez sensu 
i nie prowadzi w żaden sposób 
do załatwienia problemów ani 
zadłużonego lokatora, ani odzy-
skania przez właściciela komu-
nalnego należności.  Oczywiście 
problem powstał z przyczyny p. 
Magdy, wszak to ona nie regulu-

je należności ale, że z przyczyny 
to nie zawsze znaczy, że z winy, 
- jak pisaliśmy, są osoby potrze-
bujące wsparcia i powinny takie 
wsparcie otrzymywać- inaczej 
sobie w życiu nie poradzą.  Czy 
instytucje, organizacje powoła-
ne do udzielania takiego wspar-
cia zajmują się p. Magdą i jej cho-
rym dzieckiem? Sprawdzamy.

Nie dostaje nawet 500 plus
Zaczynamy od OPS. Jak się 

okazuje p. Magda nie jest objęta 
żadną formą wsparcia tej gmin-
nej instytucji, w zakresie usta-
wowych możliwości ośrodka. P. 
Magdzie odmówiono nawet wy-
płacania 500 + (OPS-y obsługu-
ją to zadanie na zlecenie rządu) 
na syna. Jak wynika z naszych 
ustaleń odmówiono jej, ponie-
waż nie posiada sądowego orze-
czenia o alimentach, mimo że 
ojciec Mateusza te alimenty re-
alnie wpłaca.  Pomoc w postaci 
okazjonalnego przekazania pa-
czek żywnościowych, czy rze-

czowych udzielał p. Magdzie 
natomiast nowogardzki Cari-
tas.  Żadne działające w Nowo-
gardzie stowarzyszenie zajmują-
ce się osobami niepełnospraw-
nymi nie zna sytuacji p. Magdy 
i jej syna. Reasumując: dochoda-
mi p. Magdy jest 500+ i alimenty 
na 2-letnią córkę, oraz alimen-
ty na chorego syna. Oczywiście 
w tej sytuacji, jako samotna mat-

ka dwojga dzieci nie ma żadnej 
możliwości podjęcia pracy. Tyle, 
co udało się nam ustalić w dro-
dze redakcyjnej interwencji. 

Niech ten obrazek będzie 
pamiętany 

Przypomnijmy: w środę, 11 
osób brało udział w akcji eks-
mitowania samotnej matki, z 
dwojgiem dzieci, zleconej przez 
Urząd Miejski w Nowogardzie. 

Eksmisja do Maszkowa nie do-
szła do skutku dzięki profesjo-
nalnej postawie komornika, któ-
ry mimo wyraźnego niezadowo-
lenia przedstawicieli właścicie-
la, czyli Gminy, zawiesił eksmi-
sję z powodu powzięcia na miej-
scu informacji o stanie zdrowia 
małoletniego syna p. Magdy. Ale 
tylko zawiesił...

sm

Komornik wstrzymał eksmisję p. Magdy z lokalu mieszkalnego, ale ekipa wynajęta  przez ZBK opróżniła strych, który nie zo-
stał ujęty w nakazie egzekucyjnym
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Vox Ecclesiae...

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Jan Rychlicki: lat 62, zmarł 2.07.2018r. pogrzeb odbył się 

5.07.2018r. na cmentarzu w Nowogardzie.
Stanisław Łuczak: lat 79 zmarł 2.07.2018 r. pogrzeb odbył się 

5.07.2018 r. na cmentarzu w Nowogardzie.
Józefa Kisiel: lat 89, zmarła 4.07.2018r. pogrzeb odbędzie się 

6.07.2018r. o godz.12:00 na cmentarzu w Nowogardzie.
Jan Gurazdowski: lat 82 zmarł 3.07.2018 r. pogrzeb odbę-

dzie się 7.07.2018 r., o godz. 14:00 Msza święta w Orzechowie, 
pochówek na cmentarzu w Sikorkach.

Teofila Mysiak: lat 91, zmarła 4.07.2018r. pogrzeb odbędzie 
się 7.07.2018r. o godz.12:00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Zbigniew Piotrowski: lat 54, zmarł 2.07.2018r. pogrzeb od-
będzie się 6.07.2018r. o godz.13:00 na cmentarzu w Nowogar-
dzie.

Informacje przekazał: Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk
i MEMORIS Zakład Pogrzebowy Grzegorz Śmigiel

Jezus przyszedł do swego 
rodzinnego miasta. A towa-
rzyszyli Mu Jego uczniowie. 
Gdy zaś nadszedł szabat, za-
czął nauczać w synagodze; a 
wielu, przysłuchując się, py-
tało ze zdziwieniem: «Skąd 
to u Niego? I co to za mą-
drość, która Mu jest dana? 
I takie cuda dzieją się przez 
Jego ręce! Czy nie jest to cie-
śla, syn Maryi, a brat Jaku-
ba, Józefa, Judy i Szymona? 
Czyż nie żyją tu u nas tak-
że Jego siostry?» I powąt-
piewali o Nim. A Jezus mó-
wił im: «Tylko w swojej oj-
czyźnie, wśród swoich krew-
nych i w swoim domu może 
być prorok tak lekceważony». 
I nie mógł tam zdziałać żad-
nego cudu, jedynie na kilku 
chorych położył ręce i uzdro-
wił ich. Dziwił się też ich nie-
dowiarstwu. Potem obcho-
dził okoliczne wsie i nauczał.  
(Mk 6, 1-6)

Wolą Ojca w niebie jest 
powrót wszystkich ludzi do 

Niego, wejście w relację mi-
łości. Zadaniem Syna Bo-
żego jest przyciągnięcie 
wszystkich do Ojca. Bóg Oj-
ciec posyła Go także do swo-
ich. Jezus w szabat wcho-
dzi do synagogi. Wchodzi 
i naucza. Widzi wokół sie-
bie wiele znajomych twarzy: 
krewnych, sąsiadów, kole-
gów z dzieciństwa i mło-
dzieńczych czasów. To im 
głosi Orędzie Nadziei, Do-
brą Nowinę. Dzisiejsze Sło-
wo ukazuje nam trzy posta-
wy, reakcje, z którymi mu-
siał zmierzyć się Jezus. Z 
tymi postawami zmierza-
my się i my, kiedy Bóg posy-
ła nas, abyśmy dla naszych 
bliskich, sąsiadów, znajo-
mych, byli Jego prorokami. 
Pierwszą postawą było zdzi-
wienie. Słuchaczy Jezusa coś 
zaskoczyło. To jak mówił, 
a raczej co mówił spowo-
dowało, że zaczęli widzieć 
więcej, zaczęli widzieć ina-
czej. Dzięki Jezusowi zmie-
niła się ich perspektywa pa-
trzenia na sprawy Boże, re-
lacje międzyludzkie, otacza-
jący ich świat. Kolejną reak-
cją słuchaczy było powąt-
piewanie. W ich sercach po-
jawił się lęk przed tym, by 
zmienić dotychczasowe ży-
cie. Zaczynają się usprawie-
dliwiać, szukać argumen-
tów, by zmniejszyć ważność 
jezusowych słów. Słowa Je-

zusa nie docierają do nich, 
bo nie wierzą, że Bóg może 
przemawiać przez kogoś, 
kogo dobrze znają: cieśla, 
syn Maryi. Ostatnią reakcją 
staje się ich niedowiarstwo. 
Widzimy, że nawet nie-
ograniczony Bóg ma grani-
ce działania, jeśli ludzie ser-
ca są na Niego zamknięte. 
Jak podaje Ewangelia: i nie 
mógł tam zdziałać żadne-
go cudu. Gdzie nie ma wia-
ry, nie ma cudów. Tak, jak 
Bóg Ojciec posłał swojego 
Syna do swoich, tak Bóg Oj-
ciec czyni to z każdym z nas. 
Posyła nas jako swoich pro-
roków do naszych bliskich, 
sąsiadów i znajomych. Kie-
dy dla innych mój głos był 
głosem ważnym, głosem 
potrzebnym? Jak zareago-
wałem, gdy doświadczyłem 
niezrozumienia, odrzuce-
nia? Widzimy, że Jezus nie 
zmusza nikogo i nie narzu-
ca się tym, którzy nie chcą 
Go słuchać. A ja? Jezus gło-
si prawdę, ale daje wolność 
wyboru. Czy jestem Bo-
żym prorokiem dla innych? 
Jak wypełniam swoje po-
słannictwo? Czy wynika to 
z mojej żywej relacji z Bo-
giem? Czy jestem dla innych 
autentycznym głosicielem 
prawd Bożych, a może tyl-
ko teoretykiem? Odwróć-
my również sytuację. Bóg 
posyła mi kogoś, kto jest w 
moim otoczeniu jako proro-
ka. Czy potrafię słuchać in-
nych z uwagą? Czy w tym co 
do mnie mówią dostrzegam 
ich troskę o moje zbawie-
nie? Jezus wśród tłumu nie-
dowiarków znalazł też tych, 
którzy Go potrzebowali. Je-
zus cały czas, mimo różnych 
przeciwności, idzie i szuka 
zagubionych. Bądźmy pro-
rokami Boga dla współcze-
snego świata niedowiarków.  

ks. Krystian Dylewski

Z  wielkim smutkiem zawiadamiamy, 
że   odeszła Nasza  Kochana  

śp. Teofila Mysiak
Pogrzeb odbędzie  się   w sobotę  07.07.2018    
o godz. 12.00 na cmentarzu  w Nowogardzie. 

Pogrążona  w  smutku Rodzina 

kto to wie?

Perły w historii
Nie brakuje na ziemiach zachodnich tych, którzy w ramach 
„kultywowania historii” zajmują się próżną w istocie próbą 
udowadniania, że istnieje jakaś ciągłość kulturowa wyrażo-
na materialnymi pozostałościami czasów niemieckiej i pol-
skiej historii tych ziem. Jest to błędny trop. 

Jeśliby doszukiwać się jakich-
kolwiek związków tożsamościo-
wych to mogą dotyczyć one tyl-
ko sfery wartości. Ale w tej spra-
wie wymienieni „poszukiwa-
cze” nie wykazują prawie żadnej 
aktywności i dlatego zupełnie 
nieznane są np. pewne świetlane 
postacie urodzone, czy działają-
ce na tych ziemiach w czasach 
niemieckiego tu panowania. 
Oto krótka informacja o jed-
nej z takich postaci sporządzona 
przez prof. Jacka Bartyzela.   

 
80 lat temu, 30 czerwca 

1934 roku, został zamordowa-
ny w KL Dachau, w wieku 51 
lat, Carl Albert  Fritz  Micha-
el  Gerlich, dziennikarz, publi-
cysta i historyk; urodzony i wy-
chowany w Szczecinie, w kal-
wińskiej rodzinie kupieckiej; 
studiował nauki przyrodni-
cze, a następnie historię, z któ-
rej się doktoryzował; od wybu-
chu I wojny światowej działał w 
organizacjach nacjonalistycz-
nych (m.in. w Lidze Panger-
mańskiej) i redagował czasopi-
sma tej orientacji; jako urzęd-
nik państwowy w Bawarii i 
działacz Ligi Antybolszewickiej 
oraz Zjednoczenia dla Zwalcza-
nia Bolszewizmu, musiał sal-
wować się ucieczką podczas re-
wolucji komunistycznej (Ba-
warska Republika Sowiecka); 
od 1920 roku był redaktorem 
naczelnym konserwatywno-na-
rodowego dziennika Münchner 

Neueste Nachrichten; poznaw-
szy już w 1923 roku A. Hitle-
ra, szybko zorientował się w ni-
hilistycznym charakterze ruchu 
narodowo-socjalistycznego i 
stał się jego nieubłaganym prze-
ciwnikiem („narodowy socja-
lizm jest plagą”), prowadząc an-
tyhitlerowską kampanię na ła-
mach wysoko nakładowego Der 
Gerade Weg; pod wpływem spo-
tkań z mistyczką i stygmatycz-
ką Teresą Neumann, (którą zra-
zu uważał za oszustkę) nawró-
cił się w 1931 roku na katoli-
cyzm i wziął ślub kościelny ze 
swoją (od 1920) żoną; pobity 
przez SS-manów i aresztowany 
w dniu przejęcia władzy przez 
Hitlera (9 III 1933); w „noc dłu-
gich noży” został przetranspor-
towany z monachijskiego aresz-
tu do Dachau i tam zastrzelony 
w celi przez SS-mana.

 prof. Jacek Bartyzel 

ZAWiADOMiENiE
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Wyrazy  szczerego  współczucia 
żonie Lucynie, synom oraz siostrom 

z powodu śmierci 

śp. Stanisława  Łuczaka 
składają 

koledzy i przyjaciele 
Numizmatycy i Kolekcjonerzy

KONDOLENCJE

Kącik kolekcjonera
Narodowy Bank Polski uczci w 

2018 r setną rocznicę odzyskania 
przez Polskę Niepodległości, emi-

sją wyjątkowych monet jubile-
uszowych oraz banknotów. Pierw-
szą z nich jest okolicznościowa 
moneta w standardzie obiegowym 
o nominale 5 zł, na której umiesz-
czono napis: „ 100-lecie Odzy-
skania przez Polskę Niepodległo-
ści”. Moneta ta będzie wyemito-
wana w symbolicznym nakładzie 
38 424 000 sztuk tak, aby trafiła do 
każdego Polaka.

Inf. własna

Śp. Stanisław Łuczak

U nas niczym  
w jakimś raju - poemacik   

W pewnej gminie tak się dzieje
Że się z nieba szczęście leje
Choć w tym niebie nie ma Boga
Tu nie grozi nędzy trwoga 

Tu wszak ten, co leczy rany      
-Jest on w całym świecie znany-
Wizerunek jego boski
Wnet rozwiewa życia troski.

Pan ten magik jest szalony
w złoto zmienia gó...n tony    
Bo u maga to normalka
I z padliny smaczna skwarka.

 Z cukierkami po wsiach biegnie
Któraś mama nie ulegnie
I w podzięce za „dobroci”
Głosem w urnie nie ozłoci?

Ma też takie on zwyczaje
Że w robocie nie ustaje
Więc się różne cuda dzieją
(Poza gminą się z nich śmieją).

A przy magu tłoczno- kasa gminna stale nęci 
Któż to wokół?  Ulubieni maga to są asystenci -
Tajemnicą jest poliszynela-, że bardzo Oni kochliwi
Nawet ci z nich wiekowi-, czyli tacy ledwie żywi.

 Z tej czułości wydarzyło się już wielkie żniwo
W lewym łożu wszak nie jedno się zrodziło
Na oseski, ten co daje, jest ceniony
I przez dzieci, przez kochanki, także żony.

 Mag te klucze właśnie w rękach własnych dzierży.
I w tej sprawie fuchy swojej nie zmitręży
Więc z publicznej domeny istotowo
Dobrze żyje w gminie owej nepotyczne komuchowo.   

 Lecz tym, czym się głównie, mag nasz, trudni
To robieniem z bliźnich durni.
Tylko w takim ludu jego ducha stanie
Nie zakwitnie myśl o jakieś władzy zmianie…

Także to, że mag w istocie jest miernotą
Jego dwór zaś głup- ciemnotą
Jego plany: pozór wielki -Jego czyny: liche gierki
Jego mowa pusta gadka (dla satyry niezła gratka).   

 Że w istocie to jest pchła
Co dopadnie nawet psa
I zalezie mu za skórę…
Taką pchła ma już kulturę  

Mądrzy z tej agory się wynieśli
Tylko w domach wznoszą pieśni
Na placu zaś została d...o - włazów zgraja  
Z których każdy się przed magiem, co dzień kaja 

Pozostali też naiwni w takim oto przekonaniu
Że za bierny udział w tym pochlebców żebraniu
Nie osadzą ich ni współcześni ni potomni.
I o krzywdzonych nikt się nigdy nie upomni.

Lecz historia opowiada nam zupełnie inne puenty
Nawet, że po latach cenę płacą jednak męty
Także Ci, co rozum sobie odebrać pozwolili
I tym samym, co szlachetne w sobie potracili.

Niech zostanie z tej powiastki taka rada
Od życia w strachu i głupocie lepsza śmierci szpada.  

Stanisław Marek

Koledzy kolekcjonerzy, spotkanie z okazji 25-lecia Koła w Nowogardzie - śp. St. Łuczak w środku

Odszedł zasłużony działacz 
numizmatyków Stanisław Łuczak
Zmarł znany popularyzator kolekcjonerstwa i jednocześnie współzałożyciel koła numi-
zmatycznego w Nowogardzie, Stanisław Łuczak (79 lat). 

Stanisław Łuczak urodził się 
w miejscowości Olszowa Wola 
niedaleko Łodzi. Po ukończeniu 
tamtejszej Szkoły Podstawowej 
swoje dalsze losy związał z pracą 
w budownictwie, gdzie uzyskał 
uprawnienia w kierunku cieśla 
budowlany. W latach 60-tych 
zamieszkał najpierw w Wyszo-
górze (gmina Płoty), gdzie zało-
żył rodzinę a następnie przepro-
wadził się wraz z nią do Nowo-
gardu. Swoją ścieżkę zawodową 
związał z nowogardzkimi przed-
siębiorstwami budowlanymi 

PBO oraz PB-ROL, gdzie praco-
wał w charakterze cieśli budow-
lanego, pełniąc tam też funkcję 
członka rady zakładowej. W cza-
sie swojej wieloletniej pracy bu-
dował ważne obiekty zarówno w 
naszym mieście takie jak NDK, 
biblioteka, szkoły oraz budynki 
mieszkalne, jak i w regionie.  Po 
zakończeniu pracy zawodowej 
od roku 2000 związał się z komi-
sem „Agatka”, gdzie odwiedzają-
cy mogli liczyć na jego serdecz-
ną pomoc. Wraz z małżonką Lu-
cyną dochowali się synów Stani-
sława i Andrzeja. 

W roku 1980 Stanisław Łuczak 
wraz z 19 osobową grupą założy-
li Nowogardzkie Koło Numizma-
tyczne, będąc jego aktywnym i 
wiernym członkiem. Przez tą bli-

sko 40 letnią działalność Stani-
sław Łuczak pełnił w nim róż-
ne funkcje w zarządzie. W roku 
2013 został uhonorowany za tą 
wieloletnią działalność Złotą Od-
znaką Towarzystwa Numizma-

tycznego, przyznawana przez za-
rząd główny PTN. Jak nam opo-
wiada Tadeusz Łukaszewicz: za-
interesowanie kolegi Stanisła-
wa numizmatyką i kolekcjoner-
stwem zaczęły się w latach 60-
tych, gdy podczas proc przy bu-
dowie pierwszych budynków w 
mieście natrafiono na monety i 
inne eksponaty, co zafascynowa-
ło Stanisława do zbieractwa i ko-
lekcjonerstwa i późniejszego za-
łożenia naszego koła. W czasie 
wieloletniej aktywności wprowa-
dził i zafascynował do koła wie-

lu nowych członków, a jednocze-
śnie udzielał bardzo ciekawych 
porad i rad na giełdach, wysta-
wach i odczytach dla osób zain-
teresowanych i postronnych. 

Red.
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Dzięki nowym oknom SYNEGO Twój dom 
stanie się oazą ciepła, ciszy i bezpieczeństwa. 
W porównaniu z obecnym standardem okien, 
SYNEGO zapewnia do 50% lepszą izolację cieplną*. 
Dzięki temu znacznie zmniejszysz rachunki 
za ogrzewanie i poznasz nowy 
komfort mieszkania.

Nowe logo - nowy profil 
nowy komfort Twojego mieszkania

Zadzwoń lub przyjdź 
do siedziby naszej firmy 

a my przygotujemy 
dla Ciebie najlepszą ofertę.

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWAAPTEKA ASA 

Zapraszamy 
od pon. do pt. 

8.00 – 20.00
sob. 8.00 – 18.00 

niedz. 8.00 – 16.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

Wykonujemy tanio
Banery  
Laminowanie   
Wycinane naklejki 
Wydruki kolorowe

Kompleksowe usługi:  
      Introligatorskie 
          Poligra�czne  
Nowogard  •  ul. Boh. Warszawy 7A

 tel. 91 392 21 65,  91 577 2007

na powiat:
goleniowski (Nowogard), gry�ński, kamieński, łobeski, policki, stargardzki

Chcesz dać ogłoszenie -  reklamę w gazecie

zadzwoń:  506 638 789,  91 392 21 65,  napisz: karolinasb@domjudy.pl
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Wakacje z biblioteką 
 Sezon wakacyjny w pełni  rozpoczęty, więc Miejska Biblioteka 
Publiczna w Nowogardzie, przygotowała dla dzieci szereg zajęć.

 Zachęcając tym samym do 
spędzenia wakacji w bibliotece . 

 Zajęcia rozpoczynają się 
09.07.2018, kończą 10.08.2018r.  
W godzinach od 10.00- 12.00 
Skierowane są dla dzieci w wie-
ku 6-12lat. Zajęcia odbywają-
ce się w bibliotece są bezpłatne 
więc ilość dzieci chcąca uczest-
niczyć jest ogromna. Jak pod-
kreśliła Pani Dyrektor Aneta 
Wysoszyńska, jest jej niezmier-
nie  przykro że nie może przyjąć 
wszystkich chętnych dzieci, po-
nieważ powierzchnia bibliote-

ki jest ograniczona a ilość dzie-
ci ogromna. Oto część atrak-
cji jakie przygotowała bibliote-
ka są to zajęcia plastyczne i li-
terackie,spotkania z ciekawymi 
ludźmi,gry i zabawy ruchowe na 
świeżym powietrzu, głośne czy-
tanie ale przede wszystkim do-
bra zabawę. Karty oraz zgody 
na udział w zajęciach  dla rodzi-
ców chcących zapisać swoje po-
ciechy,dostępne są w dziale dla 
dzieci i młodzieży. 

Szczegóły oferty na zamiesz-
czonych plakatach. AO 

Zajęcia żeglarskie  
JUNGA & KADET 2018

Klub Żeglarski „KNAGA” w 
Nowogardzie informuje, że or-
ganizuje bezpłatne zajęcia że-
glarskie JUNGA & KADET dla 
dzieci i młodzieży w wieku od 7 
do 12 lat. 

Zajęcia odbywać się będą  od 
02 sierpnia (czwartek) do 12 
sierpnia (niedziela) na tere-
nie  przystani klubowej na plaży 
miejskiej w Nowogardzie.       

Uwaga - ilość miejsc ograni-
czona.

Formularz zgłoszenia wraz z 
oświadczeniem rodziców oraz 
harmonogram zajęć do pobra-
nia u Bosmana Klubu (przystań 

klubowa)  lub na stronie inter-
netowej:

www. knaga.nowogard.eu
Wypełnione formularze moż-

na składać Bosmanowi codzien-
nie w godz. 14.00 – 18.00 do 
dnia 27 lipca (piątek). 

Zebranie organizacyjne rodzi-
ców  w dniu 01 sierpnia (środa) 
, godz. 17.00 (przystań klubo-
wa).

Tel. kontaktowe: 887-467-309, 
601-332-493.

Zajęcia są współfinansowa-
ne przez Gminę Nowogard w 
ramach zadania publicznego 
„Bezpiecznie na wodzie”

Dąbrowa

Zwiedzamy Warszawę
Stowarzyszenie Mieszkańców Dąbrowy „DĄB” w nawiązaniu do rocznicy odzyskania Nie-
podległości  zorganizowało wyjazd edukacyjny do Warszawy w dniach 29 czerwiec do 1 lipca. 

W ramach wyjazdu zwiedziliśmy Muzeum Po-
wstania Warszawskiego, Zamek Królewski, Cmen-
tarz na Starych Powązkach, Pałac w Wilanowie, 
Łazienki Królewskie, Pałac Kultury i Nauki, Cen-
trum Nauki Kopernik, Stare Miasto z pomnikiem 
Powstańca.  Wycieczka ta dała możliwość pozna-
nia historii Ludzi walczących w powstaniu war-
szawskim, dowiedzieliśmy się wiele ciekawych in-
formacji na temat naszej historii, władców rządzą-
cych naszym Krajem. Usłyszeliśmy wiele infor-
macji których nie było w książkach historii. Cały 
wyjazd przebiegał w miłej atmosferze, dopisywa-
ła nam jak zawsze pogoda i super humory wszyst-
kich uczestników. Wyjazd nasz dofinansowany był 
w części w ramach zadania publicznego pod na-
zwą „Historię pod rękę i w drogę” przez Urząd 
Miejski w Nowogardzie. W wycieczce uczestni-
czyło 49 osób, członkowie Naszego Stowarzysze-
nia i przyjaciele Naszego Stowarzyszenia. Za miłą 
obsługę oraz szczęśliwy przejazd składamy po-
dziękowanie Firmie przewozowej „ Usługi trans-
portowe Lilia Szurgot z Pęzina”. Mamy nadzieję 
że wyjazd spodobał się uczestnikom bo mamy już 
kolejny pomysł.  

Prezes Stowarzyszenia            
Florkowski Zbigniew

Muzeum Powstania Warszawskiego – najcenniejsza kolekcja muzeum, opaski powstańców

Kolejna wystawa w Muzeum Powstania

Plac zamkowy
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Coroczna prezentacja 

Najlepsi Uczniowie 2017 – 2018
Jak co roku prezentujemy sylwetki najlepszych uczniów naszych szkół  w roku 2016-2017.  W tym numerze zaprezentujemy uczniów Szkoły Podstawowej 
nr 2.  Uczniowie do prezentacji zostali wybrani przez nauczycieli poszczególnych  szkół. 

Szkoła podstawowa nr 2

WOJCiECH JESiONKA
Jest uczniem klasy Vb Szko-

ły Podstawowej nr2  w Nowogar-
dzie.

Od wielu lat osiąga dobre i bar-
dzo dobre wyniki w nauce.

Średnia ocen 4,73.
Jego pasją jest taniec towarzy-

ski, który pochłania mu bardzo 
dużo czasu, jednak Wojtek potra-
fi świetnie godzić naukę z pasją. 
Znajduje też czas na działalność 
charytatywną w Szkolnym Klubie 
Wolontariatu. W tańcu towarzy-
skim osiąga sukcesy w kraju jak i 
na arenie międzynarodowej.

Do  jego największych sukce-
sów należą:

III miejsce w IV Ogólnopolskim 
Turnieju Tańca Towarzyskiego Ha-
stonCup;

III miejsce Mistrzostw Polski Pół-
nocnej Grand Prix Polski w Tańcu 
sportowym;

I miejsce w XV Nowogardzkich 
Spotkaniach Tanecznych o Puchar 
Burmistrza Nowogardu

MAJA TOMASiKiEWiCZ
  Uczennica klasy VIa Szkoły Pod-

stawiwej nr 2 im. Marii Konopnic-
kiej w Nowogardzie. W roku szkol-
nym 2017/2018 uzyskała średnią 
ocen 5.09. Wychowawca Aleksan-
dra Dul.

Maja jest uczennicą uzdolnioną 
o wielu zamiłowaniach. Aktywnie 
i z zaangażowaniem uczestniczy w 
życiu klasy i szkoły. Pasji, której cał-
kowicie się poświęca jest muzyka 
a ściślej gra na gitarze. Maja odno-
si sukcesy konkursowe i artystycz-
ne na skalę ogólnopolską i mię-
dzynarodową. Występuje solo i w 
kwartecie Four Guitars – Trzęsac-
ki Kwartet Gitarowy, z którym wy-
stępowała na wielu konkursach i 
festiwalach gitarowych w Polsce 
i za granicą. Kwartet koncertował 
m.in. w Austrii na Międzynarodo-
wym Festiwalu im. Alirio Diaza w 
Rust, w Dworku Chopina w Dusz-
nikach Zdrój i z Orkiestrą Filhar-
monii Szczecińskiej. W konkursie 
Hity na Gitarze w kategorii Zespoły 
zdobywając wyróżnienie oraz Wy-
różnienie w kategorii Zespoły na X 
Wiosennym Konkursie Gitarowym. 
W tym roku szkolnym Maja  otrzy-
mała stypendium USKI oraz nagro-
dę Starosty Powiatu Goleniowskie-
go podczas gali NAJLEPSI Z NAJ-
LEPSZYCH. Uczennica ze swoim 

kwartetem brała udział w świato-
wej premierze kompozycji „Mira-
że japońskie” Cezarego Strokosza, 
gdzie Maja i jej partnerzy z zespołu 
wystąpili obok muzyków ze słyn-
nej Niibori Guitar z Japonii pod-
czas XXI Międzynarodowego Festi-
walu i Konkursu Muzyki Gitarowej 
Trzęsacz – Pobierowo 2018.

EMiLiA TOMASiKiEWiCZ
Jest uczennicą klasy gitary w 

Szkole Muzycznej I st. w Golenio-
wie (filia w Nowogardzie).  

Emilia odnosi sukcesy konkur-
sowe i artystyczne na skalę ogól-
nopolską i międzynarodową.  Jest 
jedyną w Polsce gitarzystką grają-
cą na guitarronie (odmiana gita-
rowego kontrabasu). Występuje 
solo, w duecie (Stuk-Puk) a także  
wraz z Four Guitars – Trzęsackim 
Kwartetem Gitarowym, który kon-
certował m.in. w Austrii oraz  z Or-
kiestrą Filharmonii Szczecińskiej.

Emilia brała udział w premiero-
wych wykonaniach kompozycji z 
udziałem wybitnych muzyków ze 
słynnej orkiestry gitarowej Niibo-
ri Guitar z Japonii.

Emilia odznacza się wybitny-
mi zdolnościami muzycznymi. 
Uczestniczy z sukcesami w kon-
kursach i festiwalach, czego przy-
kładem i dowodem są liczne wy-
różnienia i nagrody.

Najważniejsze nagrody zdobyte 
w roku szkolnym 2017/2018:

Wyróżnienie w kategorii zespoły 
na VI Ogólnopolskim Konkursie Gi-
tarowym HITY NA GITARZE

Wyróżnienie w kategorii zespo-
ły dla duetu Stuk-Puk na X Wiosen-
nym Konkursie Gitarowym

Wyróżnienie w kategorii zespo-
ły dla kwartetu Four Guitars (Emilia 
jako gitarzystka i guitarronistka) na 
X Wiosennym Konkursie Gitarowym

Wyróżnienie w kategorii DUETY 
na XXI Międzynarodowym Festiwa-
lu i Konkursie Trzęsacz – Pobierowo 
2018

NAGRODA SPECJALNA dla NAJ-
WIĘKSZEJ NADZIEI FESTIWALU  
ufundowana przez wójta gminy Re-
wal

NAGRODA SPECJALNA prze-
wodniczącej JURY – zaproszenie 
do udziału w koncercie z okazji 
90-lecia założenia Akademii Mu-
zycznej w Katowicach

 Emilia Tomasikiewicz stała się 
osobą godną naśladowania, wzo-
rem postaw dla swoich koleżanek 
i kolegów. Ostatnie dwa lata jej 
edukacji i aktywności artystycznej 
stanowi pasmo sukcesów, które 
udokumentowane są poprzez dy-
plomy i nagrody konkursowe oraz 
plakaty i programy koncertów, w 
których utalentowana gitarzyst-
ka uczestniczyła. Emilia za swoją  
działalność artystyczną otrzyma-
ła nagrodę z rąk Starosty Powiatu 
Goleniowskiego podczas gali NAJ-
LEPSI Z NAJLEPSZYCH.

POLA CZYżAK
uczennica klasy I a, wyróżnia się 

wzorowym zachowaniem i osiąga 
celujące wyniki w nauce. W roku 
szkolnym 2017/2018 reprezento-
wała klasę i szkołę w licznych kon-
kursach osiągając sukcesy.

Została laureatką ogólnopol-
skiej olimpiady Olimpusek z języ-
ka angielskiego w kategorii klas I

Zdobyła II miejsce w wojewódz-
kim konkursie plastycznym „Cu-
kierek odrzuć, hop –cukrzycy po-
wiedz stop”

Zdobyła III miejsce w wojewódz-
twie w XXXI edycji konkursu „Mój 
las”

3 miejsce Pola Czyżak z kl. I a w 
szkolnym konkursie plastycznym 
„Oszczędzam na…”,

LENA GRYGOWSKA  
- uczennica klasy I a, wyróż-

nia się wzorowym zachowaniem i 
osiąga celujące wyniki w nauce. W 
roku szkolnym 2017/2018 repre-
zentowała klasę i szkołę w licznych 
konkursach osiągając sukcesy.

I m w wojewódzkim konkursie 
prowadzonym w ramach kampa-
nii promocyjno – informacyjnej 
„Wokół stołu” w kat. dzieci i mło-
dzież w wieku 7-9 lat

Wyróżnienie w wojewódzkim 
konkursie plastycznym „Cukierek 
odrzuć, hop –cukrzycy powiedz 
stop”

I miejsce w powiatowym kon-
kursie artystycznym „Z babcią i z 
dziadkiem - razem przez świat”

Wyróżnienie w powiatowym w 
konkursie „Recyklingowe kartki i 
ozdoby świąteczne”

III miejsce w gminnym konkur-
sie „Budowle Nowogardu”

  I miejsce w międzyszkolnym 
konkursie plastycznym „Moja ulu-
biona letnia dyscyplina sportowa”

I m w gminnym konkursie pla-
stycznym „Rośliny zielone łąk i pól 
– kwiaty, trawy i zioła ”

Wyróżnienie w Gminnym Kon-
kursie Plastycznym „Majowe kwia-
ty”

III m w Międzyszkolnym Konkur-
sie Piosenki Anglojęzycznej „Let’s 
sing” w kategorii klas I

II m w gminie w konkursie pla-
stycznym „Podwodny świat” w ka-
tegorii klas I

III m w gminie w konkursie pla-
stycznym „Zwierzęta naszych pól i 
lasów” w kategorii klas I-III

  I miejsce w szkolnym konkur-
sie plastycznym „Malarska wizja 
utworów Marii Konopnickiej”

I miejsce w szkolnym konkursie 
recytatorskim utworów Marii Ko-
nopnickiej

 I miejsce w szkolnym konkursie 
plastycznym „Z czym kojarzy Ci się 
Wielka Brytania” w kategorii klas I

III miejsce w szkolnym konkursie 
plastycznym „”Miś - bohater ksią-
żek dla dzieci”

I miejsce w szkolnym konkursie 
plastycznym „Moje ulubione zwie-
rzątko” kategoria kl. I

 III miejsce w Małym Szkolnym 
Konkursie Recytatorskim

 Witamy  
wśród nas...

Autorzy rubryki:
Charlotta Trokowicz-Sędłak 

oddziałowa oddziału poł.-ginek.
Janusz Roguski SPSR Nowogard

Zuzanna 
córka Agaty i Łukasza 
ur. 4-07-2018 z Wyszomierza

Antonina c
órka Anny i Piotra Markiewicz 
ur. 4-07-2018 z Rekowa

Anielka 
córka Luizy i Macieja
 ur. 3-07-2018 z Węgorzy
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Pomorzanin pozyskał nowego piłkarza

Kacper Litwin na testach w Błękitnych
Nowogardzki klub pozyskał nowego wartościowego piłkarza. W Pomorzaninie występować będzie Sławomir Ryszczuk, który jest wychowankiem Bałtyku 
Koszalin. Z kolei możliwe, że Pomorzanin opuści Kacper Litwin, który stara się o angaż w II lidze, w zespole Błękitnych Stargard.  

O pozyskaniu nowego piłka-
rza naszą redakcję poinformo-
wał prezes Pomorzanina Marcin 
Skórniewski. - Sławomir Rysz-
czuk w sezonie 2018/2019 repre-
zentował będzie barwy Pomorza-
nina Nowogard. Nowy piłkarz od 
tego roku jest mieszkańcem No-
wogardu i zadeklarował chęć gry 
w naszym klubie. Serdecznie wi-
tamy i życzymy powodzenia – 
mówi Marcin Skórniewski. Sła-
womir Ryszczuk urodził się 10 
maja 1988 roku, najczęściej wy-
stępował na boku pomocy. Jest 
wychowankiem Bałtyku Kosza-
lin, który w minionym sezonie 
wygrał w IV lidze. Prezes Po-
morzanina podał także cieka-
wą informację dotyczącą wyróż-

niającego się w minionym sezo-
nie wychowanka Pomorzanina. 
Otóż Kacper Litwin przejdzie 
testy w II-ligowych Błękitnych 

Stargard. - Nasz wychowanek 
podjął wyzwanie i spróbuje prze-
konać do siebie nowego trenera 
drugoligowych Błękitnych Ada-

ma Topolskiego, który był świet-
nym piłkarzem w barwach war-
szawskiej Legii – mówi Marcin 
Skórniewski. Choć odejście Kac-
pra Litwina było by sporą stratą 

dla Pomorzanina, to jednak ży-
czymy młodemu piłkarzowi aby 
zdołał przekonać do siebie no-
wego trenera Błękitnych.  

KR

Wychowanek Bałtyka Koszalin - Sławomir Ryszczuk - reprezentować będzie barwy 
Pomorzanina Nowogard

Kacper Litwin spróbuje swoich sił na testach w Błękitnych Stargard

Turniej Golczewo 
Cup 2018
 Tradycyjnym elementem Dni Golczewa jest organizowany 
przez Andrzeja Szafrana i Burmistrza Golczewa Andrzeja 
Danieluka turniej piłkarski Golczewo Cup.

   Zawodnicy rozgrywali swoje 
mecze na stadionie w Golczewie. 
Rywalizowano w trzech katego-
riach: Oldboy 60+, Oldboy 50 + 
i Oldboy 35 +.

Klasyfikacja końcowa:
OLDBOJE 60 +
I miejsce – „POGOŃ"  SZCZE-

CIN
II miejsce – KOSZALIN
III miejsce – Berlin
Puchar FAIR-PLAY - NOWO-

GARD
Król Strzelców – Mirosław 

Wiśniewski Koszalin Najlep-
szy Bramkarz- Jerzy Falkowski 
Szczecin Najlepszy zawodnik-  - 
Jurgen Dauster Berlin OLDBO-
JE 50 + I miejsce – Świnoujście 
II miejsce – Primorsk Rosja III 
miejsce – NOWOGARD Puchar 
FAIR-PLAY PRIMORSK ROSJA 
Król Strzelców –  Jacek Nowac-
ki Nowogard Najlepszy Bram-
karz- Jacek Kuczmurdzki Świno-
ujście Najlepszy Zawodnik - Ser-
giej Zernoklejov Primorsk Rosja 
OLDBOJE 35 + I Miejsce - Przy-
biernów II Miejsce – Golczewo 
III Miejsce Primorsk Rosja Pu-
char FAIR-PLAY – Przybiernów 
Król strzelców - Damian Kiełba-
sa  - Golczewo Najlepszy bram-
karz - Ewgenij Buwaew Primorsk 
Rosja Najlepszy zawodnik - Mar-
cin Czapski - Przybiernów My 

występowaliśmy w kategorii 60+ 
i trochę sie przeliczyliśmy bo my-
śleliśmy, że jesteśmy tacy mocni, 
że jednym składem bez zmienni-
ków poradzimy sobie z przeciw-
nikami, ale bez zmienników było 
za ciężko, w tej kategorii z No-
wogardu wyróżnił się JANUSZ 
RZECHUŁA.

Natomiast w kategorii 50+ na-
leży wyróżnić całą drużynę z No-
wogardu, grali tak czego brako-
wało naszym zawodnikom na 
mundialu, agresywnie, szybko i 
cały czas atakowali, oprócz na-
szego króla strzelców Jacka No-
wackiego grali jeszcze Andrzej 
Seweryniak, Jacek Borowik, Zbi-
gniew Wójtowicz, Zbigniew 
Krystkiewicz, Piotrek Kaczocha, 
Andrzej Piątak, Zbigniew Pią-
tak. Bardzo licznie stawili się na 
imprezę w Golczewie mieszkań-
cu naszej gminy, którzy krytyko-
wali naszego burmistrza Nowo-
gardu za brak tej formy promo-
cji naszego miasta /nie udostęp-
nia nam stadionu/, natomiast 
twierdzili, ze najlepiej wycho-
dzi MU promocja własnej osoby, 
którą to uprawia od 8 lat za nasze 
pięniądze. Nasi zawodnicy zosta-
li zaproszeni w lipcu na turniej 
do Swinoujścia i we wrześniu do 
Szczecina.

Andrzej Szafran

Wakacje w Świetlicy 
W dniu, 04.07.2018r. odwiedziliśmy świetlicę przy parafii św. Rafała Kalinowskiego w No-
wogardzie. 

Rozpoczęły się tam albowiem 
wakacje, świetlica otwarta jest  
dla wszystkich dzieci od lat 6 
do wieku szkolnego chętnych 
uczestniczyć,  w zajęciach odby-
wających się na terenie świetlic . 
Dzieci pod opieką sympatycznej 
Pani Wiolety Krugły,  mogą spę-
dzać czas na zabawie ale nie tyl-
ko na dzieci czeka wiele atrak-
cji. Jak dowiedzieliśmy się pod-
czas rozmowy z Panią Wioletą, 
dzieci w zeszłym, tygodniu od-
wiedziły piekarnie Państwa Pę-
dziszczaków gdzie mogły samo-
dzielnie przyrządzić chleb, od-
wiedzili również Straż Pożarną, 
oraz wybrali się na wycieczkę 
do Zieleniewa. W planach mają 
jeszcze wycieczkę pociągiem do 
Kołobrzegu, wyjście na Komisa-
riat Policji, oraz spotkanie z kul-

turystą Krzysztofem Skryplon-
kiem. Ale to tylko część atrak-
cji. Dzieci bardzo chętnie biorą 
udział w zabawach plastycznych, 
grach po zabawię dzieci mają za-
pewnione wyżywienie w posta-

ci obiadu . Więcej informacji dla 
rodziców chętnych zapisać swo-
je pociechy udziela Pani koordy-
nator Wioleta Krugły.  

                                                                                                      AO 

Odcisk stopy

Zdjęcie z koordynatorem Panią Wioletą Krugłą
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Ewa Durska Honorowym Obywatelem Gminy Goleniów

Wyróżnienie dla olimpijki z Nowogard
W niedzielę (1 lipca), podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Goleniowie, lekkoatletce z Nowogardu – Ewie Durskiej został nadany tytuł Honorowego 
Obywatela Gminy Goleniów. Data sesji nie była przypadkowa, gdyż obrady odbyły się w rocznicę nadania Goleniowowi praw miejskich.   

Ewa Durska jest utytułowa-
ną niepełnosprawną lekkoatlet-
ką, specjalizującą się w pchnię-
ciu kulą. Ma w dorobku m.in. 
złote medale paraolimpijskie 
zdobyte w Sydney, w Londynie 
i w Rio de Janeiro. Ten ostat-
ni medal przeznaczyła na au-
kcję charytatywną, dochód zo-
stał przeznaczony na wsparcie 
leczenia młodej chorej golenio-
wianki. Mieszkanka Nowogar-
du od początku swojej sporto-
wej kariery trenuje w Golenio-
wie pod okiem Waldemara No-
wotnego. W dniu 750. roczni-
cy nadania Goleniowowi praw 
miejskich, Ewa Durska zosta-

ła nagrodzona za swoją posta-
wę na arenach sportowych oraz 
poza nimi, tytułem Honorowe-
go Obywatela Gminy Goleniów. 
Oprócz mieszkanki Nowogar-
du, taki tytuł otrzymał jesz-
cze Manfred Kendziora, który 
przez wiele lat był przewodni-
czącym Rady Miejskiej w Ber-
gen na Rugii i ma bardzo duże 
zasługi w rozwijaniu partner-
skiej współpracy Bergen z Go-
leniowem. Dodajmy, że nadanie 
Goleniowowi praw miejskich za 
sprawą aktu podpisanego przez 
księcia pomorskiego Barnima I 
w Dąbiu, miało miejsce dnia 1 
lipca 1268 roku. Warto wspo-

mnieć, że Ewa Durska wciąż ma 
szansę na kolejne duże wyróż-
nienie, tym razem przyznawane 
przez Pomorze Zachodnie. Za-
wodniczka z Nowogardu znaj-
duje się na liście wyjątkowych 
kobiet, na które można głoso-
wać w ramach plebiscytu Urzę-
du Marszałkowskiego na „Ko-
bietę Roku”. Głosowanie roz-
poczęło się 22 czerwca i potrwa 
do przyszłego piątku (13 lipca). 
Więcej informacji na temat tego 
jak i gdzie głosować w tym ple-
biscycie, można znaleźć na stro-
nie internetowej województwa 
zachodniopomorskiego. 

KR

10. Maraton Karkonoski 

Debiut Eweliny Paradowskiej na dystansie Ultra
W sobotę (30 czerwca), w Karkonoszach rozegrany został 10. Maraton Karkonoski. Nowogard reprezentowała Ewelina Paradowska, która po raz pierwszy 
pobiegła na dystansie Ultra – czyli wynoszącym 52 km. Biegaczka z Nowogardu pokonała wymagającą trasę w 8 godzin i 37 minut. 

W Karkonoszach organizowa-
ne były dwa biegi, maraton oraz 
półmaraton. Jak przyznaje Ewe-
lina Paradowska w rozmowie z 
DN, wstępnie planowała wystą-
pić w półmaratonie na dystan-
sie 20 km, jednak zdecydowa-
ła się podnieść sobie poprzeczkę 
i pobiec po raz pierwszy w ży-

ciu na dystansie 52 km. - Decy-
zja o wystartowaniu w 10. Mara-
tonie Karkonoskim na dystansie 
Ultra 52 km, zapadła w czwar-
tek, bo do tego dnia miałam biec 
półmaraton 20 km – mówi Ewe-
lina Paradowska.  Start odbył się 
w sobotę o godzinie 06:30. Tra-
sa biegu była niezwykle malow-

nicza i przebiegała dolną sta-
cją wyciągu na Szrenicę (Szklar-
ska Poręba), następnie narto-
stradą Puchatek – Schronisko 
pod Łabskim Szczytem, da-
lej nasza zawodniczka pobie-
gła przez Śnieżne Kotły – Prze-
łęcz Karkonoską (Odrodzenie), 
później znalazła się przy Śnież-
ce – Schronisko Strzecha Aka-
demicka. Kolejnymi miejscami 
była Polana - Słonecznik - Prze-
łęcz Karkonoska (Odrodzenie) 
– Śnieżne Kotły - Mokra Prze-
łęcz – Schronisko pod Łabskim 
Szczytem - dolna stacja wycią-
gu na Szrenicę (Szklarska Porę-
ba). Ewelina Paradowska przy-
znaje, że nie spotkał jej na trasie 
Ultramaratonu żaden poważ-
niejszy kryzys. - To był mój de-
biut na dystansie Ultra jak i na 
bieganiu po górach. Kryzysu nie 
było. Byłam bardzo zadowolona 
i szczęśliwa jak ujrzałam Śnieżkę 
mimo, że był bardzo silny wiatr, 
a temperatura odczuwalna wy-
nosiła -10 stopni C. Bieg pozo-
stawił w mojej pamięci bardzo 
pozytywne i bezcenne wraże-
nia. Trudno by było inaczej, kie-
dy biegniesz 8 godzin i 37 minut 
podziwiasz piękne widoki na ca-
łej 52 km trasie, wdychasz gór-
skie powietrze i nie czujesz presji 
czasu. No cóż, trasa bardzo wy-
magająca, ale to są góry, a nie 
asfalt – opowiada Ewelina Para-
dowska. Dokładny czas jaki zo-
stał zmierzony naszej reprezen-

tantce wyniósł 08:37:19, wynik 
ten pozwolił Ewelinie Paradow-
skiej zająć 26. miejsce w katego-
rii wiekowej K30 oraz 68. miej-
sce w klasyfikacji Open Kobiet. 
Z kolei w całej stawce Open, 
czyli mężczyzn i kobiet, Eweli-
na Paradowska zajęła 380. miej-
sce. Analizując czasy uzyska-
ne przez nowogardziankę na 7 
„check pointach” to po pierw-
szych 4,5 km Ewelina Paradow-
ska w swojej kategorii zajmowa-
ła 24. miejsce, po 13,5 km spa-
dła na 29. pozycję, natomiast 
trzeci pomiar po pokonaniu 22 

km wskazał awans o dwie po-
zycje. Od 35 km Ewelina Para-
dowska przyspieszyła i awan-
sowała w swojej kategorii z 29. 
miejsca na 26. miejsce. Dodaj-
my, że zawodniczka z Nowogar-
du na trasie Ultramaratonu bie-
gła ze średnią prędkością 6,03 
km/h. - Kolejne nowe doświad-
czenie za mną. Ale przygoda z 
bieganiem po górskich terenach 
właśnie się rozpoczęła i na pew-
no jeszcze wrócę biegać po gó-
rach – zapewnia Ewelina Para-
dowska. 

KR 
Ewelina Paradowska w Karkonoszach przebiegła 52 km w 8 godzin, 37 minut i 19 
sekund

Jak przyznaje nowogardzianka, podczas biegu nie odczuwała presji czasu i mogła 
podziwiać piękno gór
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Wspólne zdjęcie uczestników jubileuszowego koncertu, czyli uczniów Szkoły Lukas Band. Fot. Michał Kufta
reklama

Okrągły jubileuszu prywatnej szkoły muzyki 

Lukas Band ma już pięć lat 
W tym roku Szkoła Muzyki Rozrywkowej Lukas Band, Łukasza Włodka, obchodzi 5-lecie 
działalności. Z tej okazji w dniu 21 czerwca, w Nowogardzkim Domu Kultury odbył się ju-
bileuszowy koncert, w którym udział wzięli uczniowie szkoły oraz zaproszeni goście. 

Był to jednocześnie koncert 
kończący rok szkolny 2017/18 
w szkole Lukas Band. Widow-
nia mogła wysłuchać zarówno 
koncertów wykonywanych solo, 
w duecie, jak i zespole. Zdobyte 
dotychczas umiejętności instru-
mentalne i wokalne zaprezento-
wało łącznie 40 uczniów szko-

ły. Nie zabrakło także małej nie-
spodzianki- mini-koncertu ze-
społu „Push the Button”, któ-
ry tworzą nowogardzcy muzy-
cy-amatorzy, przyjaciele szkoły 
Lukas Band. 

-Postanowiłem otworzyć tę 
szkolę, bo muzyka to moja naj-
większa pasja, więc łączę co-

dzienną pracę z przyjemnością- 
mówi Łukasz Włodek, założy-
ciel i właściciel szkoły Muzyki 
Rozrywkowej Lukas Band. 

Szkoła Lukas Band cieszy się 
coraz większym zainteresowa-
niem wśród młodych adeptów 
muzyki. Jej właściciel przyzna-
je, że w najbliższym czasie pla-

Łukasz Włodek, właściciel Szkoły Mu-
zyki Rozrywkowej Lukas Band

nuje zatrudnienie kolejnych in-
struktorów. 

- Lista oczekujących na przy-
jęcie do naszej szkoły jest coraz 
dłuższa, dlatego planujemy za-
trudnić kolejnych instruktorów- 
mówi Ł. Włodek. 

Gratulujemy okrągłego jubi-
leuszu i życzymy szkole Lukas 
Band dalszego rozwoju! 

Red. 
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Firma AGRO TRANS Spółka z o.o. 
z siedzibą w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów ciężarowych 
(prawo jazdy kategoria C+E)

tel. 91 39 27 322, kom. 502 671 607, 502 671 609

Wykręcanie urwanych 
świec żarowych

• naprawy • oleje CASTROL
• akumulatory Bosch, Varta

 bieżące
• serwis klimatyzacji
• przeglądy okresowe
• serwis opon
• diagnostyka komputerowa
• wymiana rozrządu

Ponad 10-letnie doświadczenie w pracy  
na stanowisku mechanik w serwisie TOYOTY

Sąpolnica 25 
72-200 Nowogard 

tel. 608 690 831

Zapewniamy atrakcyjne ceny

przeglądy okresowe w TOYOTACH i nie tylko

Usługi
Remontowo-Budowlane

Ceny do negocjacji
784 612 587

reklama reklama reklama

Do wynajęcia lokal  
przy Biedronce  

na ul. Boh Warszawy 
nad „Drutexem”. 
602 733 893

Poszukuje osób 
do pracy przy  

produkcji okien, 
Firma Joga. 

695 100 700 

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

 Atrakcyjna praca 
dla opiekunek w Niemczech. 
Premie letnie. Nawet 1500 EUR netto 

Tel. 91 506 55 55

KUPIĘ DREWNO
tartaczne

świerk, sosna, brzoza, topola

tel. 697 174 369

Sprzedam 
działkę 23 ar
pod warsztat lub inną 

działalność gospodarczą. 
Tel. 695 100 700 

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

Ośmio-
tygodniowe 

kotki 
w kolorach czarnym 

i szarym w prążki 
oddam w dobre 

ręce. 
Tel. 91 39 79 321 

Opis stanowiska:
• Efektywne zarządzanie Gospodarstwem Rolnym;
• Nadzór nad maszynami rolniczymi w zakresie ich 
  wydajnego wykorzystania oraz  terminowego 
  przeprowadzania przeglądów, konserwacji i napraw;
• Kierowanie zespołem  pracowników;
• Zarządzanie Gospodarstwem Rolnym zgodnie z obowiązującymi standardami;
• Osiągane i realizacja przydzielonych celów i zadań.
Wymagania: 
• Wykształcenie min. średnie rolnicze;
• Minimum dwuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku;
• Umiejętność motywowania zespołu do osiągania założonych celów;
• Umiejętność podejmowania skutecznych decyzji pod presją czasu;
• Elastyczność i otwartość na zmiany;
• Prawo jazdy kat. B
Oferujemy:
• Atrakcyjne wynagrodzenie;
• Stabilne warunki zatrudnienia;
• Możliwość rozwoju zawodowego w rozwijającej się firmie;
• Niezbędne narzędzia pracy;
• Dobrą atmosferę pracy;
• Możliwość zakwaterowania.

Nowoczesne Gospodarstwo Rolne 
w województwie zachodniopomorskim

poszukuje zmotywowanych i pełnych pasji osób na stanowisko:
KIEROWNIK GOSPODARSTWA ROLNEGO

Miejsce pracy:  Redło koło Nowogardu  

tel.: +48 665 458 942
e-mail: biuro@farmaredlo.pl

Turniej Młodzików w Niemczech

Pomorzanin w połowie stawki
Jak informowaliśmy w minionym wydaniu DN, młodzi piłkarze Pomorzanina Nowogard w 
weekend rywalizowali w Bad Doberan, w turnieju piłkarskim Młodzików. Ostatecznie pił-
karze z Nowogardu wywalczyli 8. miejsce na 16 występujących drużyn. 

Z pewnością młodzi piłkarze z Nowogardu zyska-
li bardzo dużo z możliwości rywalizowania ze swoimi 
rówieśnikami z Niemiec. Pomorzanin nie wypadł źle, 
zajmując 8. miejsce na 16 drużyn. Biorąc pod uwagę 
na jakim poziomie jest szkolenie młodzieży w Polsce, 
a na jakim u naszych zachodnich sąsiadów, na pewno 
nie można wstydzić się wywalczonej pozycji. Przypo-
mnijmy, że turniej organizował współpracujący z Po-
morzaninem klub Doberaner FC. Zawodnicy tego ze-
społu niebawem jak co roku będą przebywać na krót-
kim obozie w Nowogardzie. Dodajmy, że młodymi pił-
karzami Pomorzanina opiekowali się Józef Andrzejew-
ski – obecnie trener pierwszej drużyny oraz Sebastian 
Labocha.  KR

Młodzi piłkarze Pomorzanina wywalczyli 8. miejsce pośród 16 
zespołów rywalizujących w Bad Doberan
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ZATRUDNiĘ 
STOLARZA

503 084 687

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

pn., wt. - 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

ENDOKRYNOLOGICZNY
Lek. med. Adriana Dubińska-Walczak

specjalista chorób wewnętrznych
- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

CHORÓB CUKRZYCY I NADCIŚNIENIA
Lek. Ewa Zdawska

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista diabetolog 

GABINETY MEDYCZNE

Upadłość konsumencka
Masz długi, których nie możesz spłacić, nie 
prowadzisz działalności, nie masz majątku. 

Pomogę zgłosić upadłość. 
Konsultacje darmowe
Tel. 669 681 080, 

www.szczecin-syndyk.pl 
restrukturyzacjakonsumenta@gmail.com 

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony Badania wody i ścieków - tel. 91 392 74 75

Wywóz nieczystości ciekłych - 91 392 36 77

Roboty inżynieryjno-budowlane oraz

warsztat naprawy pomp - 91 392 36 77

Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków - 91 392 07 11

Czyszczenie kanalizacji 
i odwadniania osadów ściekowych 

- 91 392 36 77
POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE - 994

                           Przedsiębiorstwo 
Usług Wodnych i Sanitarnych sp. z o.o.
ul. 3 Maja 14/2, 72-200 Nowogard

tel. 91 392 07 11, 91 392 07 17
Tel. 517 175 599

Pracuj z                       
jako Opiekunka Seniorów w Niemczech 

i zarób nawet 12 tysięcy w dwa miesiące. 
Bezpłatne kursy języka niemieckiego i gwarantowane zatrudnienie. 

Nowoczesne Gospodarstwo Rolne 
w województwie zachodniopomorskim

Od kandydatki/kandydata oczekujemy:
- zaangażowania, 
- sumienności, 
- dokładności 
- pełnej dyspozycyjności w wymienionym okresie.
Oferujemy: 
- atrakcyjne wynagrodzenie, 
- przyjazną atmosferę pracy, 
- zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie, 
- zakwaterowanie na czas wykonywania zlecenia. 

Firma z branży rolnej Farma Redło Sp. z o.o. 

poszukuje na okres żniw (od 15.07 do 15.09) 
pracowników do obsługi biurowej 

magazynów zbożowych 
w naszych gospodarstwach w miejscowościach 

Konarzewo k. Nowogardu oraz Starzyce k. Chociwla. 

Prosimy o wysyłanie CV na adres mailowy biuro@farmaredlo.pl

 
  
 
 
 

 

    

    
Hjort Knudsen Polen Sp. z o.o. jest duńską �rmą, 

zatrudniającą  ponad 1000  pracowników, 
produkującą i eksportującą skórzane meble tapicerowane. 

 www.hkmeble.pl

 
 

        W związku z dynamicznym rozwojem �rma zatrudni  

 TAPICERA  (PRZYUCZENIE)
PRACOWNIK PRODUKCJI -

- OBSŁUGA KOMPUTERA
MAGAZYNIER

 
 

            Miejsce pracy: Nowogard  
Zapewniamy:   
•  stabilne warunki zatrudnienia 
•  wynagrodzenie proporcjonalne do osiąganych wyników  

 
 Osoby zainteresowane proszone  są o wysłanie CV na adres:  
         ul. Zamkowa 7b , 72-200 Nowogard 
          lub e-mail: dawid.bohn@hjortknudsen.pl  
           Kontakt telefoniczny : 663 949 485 

 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami
Prosimy o dopisanie następujacej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbednych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie 
z ustawa z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.)”.
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OGŁO SZE NiA drob ne
NiERUCHOMOŚCi

•	 Sprzedam działkę budowlaną w 
Ostrzycy .Wielkość i cena do uzgod-
nienia.Tel.609480049

•	 Sprzedam mieszkanie 57,8m2 cen-
trum  Nowogardu.Tel.604346208.

•	 Kupię mieszkanie bezczynszowe No-
wogard.Tel.601724492.

•	 Wynajmę lokal  22m2 Pileckiego 
2a.Tel.695209162.

•	 Sprzedam działkę ogrodową z altanką 
40m2 piętrowa.Tel.721157443.

•	 Wynajmę dwupokojowe mieszka-
nie dla studenta Szczecin al.Piastów.
Tel.604124623.

•	 Sprzedam  garaż przy ul:Zamkowej.
Cena do negocjacji.Tel.606167600.

• Sprzedam dom w Nowogardzie 
127m2+garaż +budynek gospodar-
czy +działka o powierzchni  1001m2.
Tel.507831353,504946190.

• Sprzedam tanio działkę budow-
laną w Kościuszkach 1202 m2. Przy 
działce prąd, woda, kanalizacja, do-
jazd utwardzony w pobliżu jeziora. 
575 345 659 

•	 Do wynajęcia lokal handlowy ok. 
40m2 ul. Kościuszki 2g Nowogard. 
693 850 197

•	 Sprzedam działki budowlane w pełni 
uzbrojone. Już z planem zagospoda-
rowania przestrzennego. Oszczędzasz 
czas i pieniądze! 693 850 197 Najlep-
sze ceny w Nowogardzie, Osiedle Sło-
neczne. 

• Do wynajęcia pomieszczenie na 
biuro 28 m2, Nowogard. Ul. 700 le-
cia 17b. Tel. 501 549 818

• Sprzedam działki budowlane w 
Karsku przy drodze. 691 664 658

•	 Do wynajęcia lokal pod działalność 
gospodarczą. 609 24 58 16 

•	 Sprzedam mieszkanie 3 pokoje 87m2, 
12 km od Nowogardu.Tel. 665 160 365

•	 Do wynajęcia warsztat samochodowy 
z wyposażeniem. Tel. 508 070 311

•	 Sprzedam działkę budowlaną w No-
wogardzie, 16 arów, cena 39000 zł do 
negocjacji, tel. 570 935 935

•	 sprzedam pawilon handlowy, tel. 500 
698 558

•	 Sprzedam lub wynajmę sklep w Dą-
browie z możliwością przerobienia na 
mieszkanie. 509 615 300, 502 649 104 

•	 Sprzedam działkę ogrodową przy ul. 
Zamkowej. Tel. 530 118 199

•	 Do wynajęcia miejsca noclegowe dla 
pracowników. Tel. 609 24 58 16 

•	 Do wynajęcia mieszkanie 85m2 w 
Karsku. 609 24 58 16 

•	  Wynajmę mieszkanie w Osinie 40m2 
z umeblowaniem. Tel. 664 045 733, 
668 199 476 

•	 Mieszkanie dwupokojowe do wyna-
jęcia od 01.08.2018r., centrum Nowo-
gardu. Tel. 697 420 201

•	  Sprzedam nowy dom z poddaszem 
użytkowym, stan surowy otwarty. 
Pow. działki 1600 m2. Woda + prąd na 
działce, w Błotnie. Tel. 503 661 094

•	 Szukam garażu do wynajęcia osiedle 
Roosvelta, Bema lub okolice. 665 541 
960

•	  Działki budowlane uzbrojone z wa-
runkami zabudowy sprzedam Ko-
ściuszki. 691 180 848 

•	 Sprzedam mieszkanie 2 pokoje parter 
ul. Boh. Warszawy 35a, 67m2+ garaż. 
509 911 029 

•	 Sprzedam mieszkanie trzypokojowe, 
parter 67m2. 510 656 812 

•	 Zamienie mieszkanie 67m2 na dwa 
pokoje, parter lub I piętro. Tel. 91 39 
73 664

•	 Do wynajęcia kawalerka. 667 621 070 

•	 Borkowo Wielkie dom mieszkalny, 
dwa budynki gospodarcze, 90 ar, 65 
tys. 501 307 666 

•	 Nowogard 7 km, działka pod zabudo-
wę, wszystkie media, 1000 m, 27 tys. 
502 103 432 

•	  Do wynajęcia nowy lokal handlowy 
glazura, natrysk w centrum Nowogar-
du pow. ok. 80m2, dodatkowe wej-
ście. Tel. 665 08 44 88

•	  Do wynajęcia pokój dla 1 osoby. 798 
382 886 

MOTORYZACJA
•	 Sprzedam Seicento rok.1999,opłaco-

ny,zarejestrowany .Stan dobry cena 
1200zł.Tel.603541341.

• Ford Galaxy 96r. Automat Poj. 2.8 
benzyna Uszkodzona skrzynia bie-
gów Sprzedam za 2 500 złotych Tel. 
Kon. 694 979 007

•	 Sprzedam Mercedes S classe W220, 
1999 r,. przeb. 330.000 km, LPG, kolor 
grafit met., wersja Long,cena 12750 zł 
tel. 502 385 935

•	 Sprzedam samochód Mitsubishi L 200 
1999 rok prod., cena do uzgodnienia. 
665 544 518 

• SKUP aut, motocykli, przyczep. Tel. 
736 777 245 

•	 Sprzedam Kia Clarus, 2001, 1,8 ben-
zyna + gaz (założony 2012 r., 80 li-
trów butla), 181.000 km - serwisowa-
ny, srebrny met. sedan, nowa chłod-
nica klimatyzacji, webasto, el. szyby, 
centr. zamek, nowe klocki hamulco-
we, rozrząd, cały układ wydechowy, 
inne. Cena 3750 zł, tel. 502 385 935

•	 Sprzedam Opel Vectra 2.0 disel rok 
produkcji 2003. Tel. 783 894 210 

ROLNiCTWO
•	 Sprzedam rozrzutnik obornika jed-

noosiowy stan b.dobry. Koparkę do 
ziemniaków dwurzędową. Siewnik 
do wapna Piast .Kamień polny.Tel. 
606576417.

•	  Koszenie, mulczowanie, belowanie 
– słoma. 608 01 3995

• Orka, talerzówka ciężka siew agre-
gatem. Tel. 608 01 39 95 

•	 Rzepak jary, zboża sprzedam. Tel. 502 
853  573 

•	 Grykę sprzedam i mieszalnik 1 tona. 
603 467 609 

•	 Sprzedam  20 kulek słomy suchej. 606 
576 417 

• SPRZEDAż JAJ KURZYCH – WiEJ-
SKiE. 502 119 960

•	 Sprzedam ziemniaki jadalne i sadze-
niaki, pszenice i pszenżyto zimowe. 
91 39 18 307

•	 Sprzedam prosiaki. 781 900 122

•	  Sprzedam pompe spalinową wraz 
z wężami, straszak na dziki i szpaki, 

dmuchawę do zboża. 781 785 748, 
603 363 207 

•	 Sprzedam siano w kostkach. 782 036 
086 

• Sprzedaż mieszanki zbożowej. Tel. 
667 97 64 17, 91 4 186 417

•	 Sprzedam pług dwuskibowy, obsyp-
nik do kopców, rozrzutnik dwuosiowy 
stan idealny, wałek do krajzegi . Tel. 
696 807 922 

•	 Sprzedam rozrzutnik obornika jed-
noosiowy stan bardzo dobry, krajze-
gę do ziemniaków i kamień polny na 
oczka. Tel. 606 576 412 

•	 Sprzedam owies 5 ton, łubin 2 tony. 
91 39 18 606  

• Sprzedam 4,5 ha ziemi. 503 661 094

 USŁUGi
•	 SZPACHLARZ GŁADZI BEZPYŁOWEJ 

,PŁYTKARZ.WYKAŃCZANIE WNĘTRZ.
Tel.537275547.

•	 Korepetycje j.angielski.Tel.510575048.

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWANÓW, 
WYKŁADZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ 
SAMOCHODOWEJ/ SKÓRZANEJ MA-
TERIAŁOWEJ / POŚCIELI WEŁNIANEJ / 
LANOLINĄ/SPRZĄTANIE: CZYSZCZE-
NIE FUG.TEL.604 373 143 , 794 229 
083.

• Pranie dywanów i tapicerki sprzą-
tanie również z użyciem pary, ROM-
TeX. 668 151 516

• Elektryk z uprawnieniami E+D. Tel. 
607 289 419 

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

• Malowanie, montaż paneli podło-
gowych i inne drobne naprawy wy-
kona “złota rączka”. 91 39 22 783, 
784 79 22 70

• FiRMA USŁUGOWA „Zielona”. Wy-
najem sal na konferencje, zebrania, 
szkolenia. 91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią dzia-
łalnością przyjmie zlecenie na budo-
wę domów od podstaw, przekładek 
dachów, docieplenia, układanie kost-
ki, różne rodzaje. Tel. 607 137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy 
za gotówkę na raty laptopy tablety te-
lefony. Skupujemy laptopy telefony. 
Adres Nowogard 700Lecia 15 I piętro 
nad apteką tel 91-577-53-73 lub 792-
228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlo-
powe: Niemcy, Holandia, Austria, An-
glia, Belgia, Norwegia. Tel. 71 385 20 
18, 601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróżnie-
nie mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 
343 638 

•	 AGENCJA REKLAMOWA VIZART, opra-
wianie prac w 2 minuty, bindowanie, 
wydruki, ksero, laminowanie, Nowo-
gard ul. 700 lecia 15 (nad sklepem zie-
larskim)Tel. 605 522 340 

•	 Przepisywanie prac (licencjackich, 
magisterskich i innych), dokumentów, 
CV, listów motywacyjnych, Szybko, 
solidnie. Agencja reklamowa Vizart  
Nowogard ul. 700 lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim)Tel. 605 522 340.

• Regulacja, naprawa, konserwacja 
okien i drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontuje-
my. 668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 988 
735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, układa-
nie kostki granitowej, polbruku. 726 
403 937

• Naprawa AGD Nowogard. 698 352 
406

•	 Wypełniam dokumenty do ZUS na 
emeryturę, rentę, kapitał początkowy. 
507 872 391

• Usługi remontowo-budowlane wy-
konam. 608 364 330 

• Magistral usługi remontowo-wy-
kończeniowe. Tel. 791 351 997 

• Prace elektryczne i remonty miesz-
kań. 691 430 490

• Przyjmę psy na strzyżenie. Ukoń-
czyłam kurs groomerski. 794 902 108

•	 Usługi ogólnobudowlane dociepla-
nie budynków, malowanie, szachlo-
wanie, glazura, terakota, hydraulika, 
regipsy i podłogi, adaptacja podda-
szy. 600 626 268 

•	 KOREPETYCJE Z MATEMATYKI DLA LI-
CEALISTÓW I STUDENTÓW.PROFE-
SJONALNE PRZYGOTOWANIE DO EG-
ZAMINÓW POPRAWKOWYCH MATE-
MATYKA WYŻSZA W PEŁNYM ZAKRE-
SIE – ZDAWALNOŚC 100 % kontakt: 
tel. 600 924 128 email: iwonand1@
wp.pl

• Videofilmowanie. Tel. 508 723 233

PraCa
•	 Ferma Drobiu przyjmie pracownika fi-

zycznego gm.Osina.Tel.511731352.

•	 Zakład produkcji zwierzęcej przyjmie 
brygadzistę gm.Osina.Tel.502562378.

•	 Zatrudnię do sprzątania bloku miesz-
kalnego.Tel.696016786.

•	 FIRMA NIEMIECKA  W BERLINIE ZA-
TRUDNI KIEROWCÓW  SAMOCHO-
DÓW CIĘŻAROWYCH w systemie  
3/1 lub wekendy w domu.Zarobki 
2000 euro brutto  + dieta 480 euro.
Język niemiecki  nie wymagany.
Tel.663256560.

• Zatrudnię  mechanika samocho-
dowego do samochodów ciężaro-
wych .Atrakcyjne wynagrodzenie.
Tel.885555263.

•	 Zatrudnię do pracy w sklepie  spo-
żywczo-przemysłowym Nowogard.
Tel.509000617.

•	 Zlecę wykończenie  6 pokoi-malowa-
nie ,panele itp.Tel.660206833.

•	 Poszukuję  fachowca  do poło-
żenia 80 m2 gresu  na podłodze.
Tel.502103432.

•	 Murarz-zdun potrzebny  do postawie-
nia  komina ,ściany , śmietnika  itp.
Tel.660206833.

•	 Aktivmed24.pl Opiekunki Senio-
rów Niemcy. Premie wakacyjne, 
530555015

•	 AMBERCARE24 Opiekunki do Nie-
miec, wymagany j. niemiecki ko-

munikatywny, zarobki netto do 
1500 euro/mies., wyjazdy od zaraz, 
sprawdzone oferty, legalnie 737 
451 825, 737 886 919, 737 489 914

•	 Poszukuje osoby do pracy w biurze 
do obsługi klienta. Wymagana: ko-
munikatywność, umiejętność obsłu-
gi komputera. Oferuje atrakcyjne wa-
runki wynagrodzenia. Tel. 510 100 263 

•	 Nowogardzki Dom Kultury zatrudni 
akordeonistę. 605 576 908  

•	 Zatrudnię pracownika na budowę. 
785 931 513 

•	 Przyjmę do pracy pomocnik murarza. 
Tel. 501 549 756

•	 Zatrudnię dekarzy, cieśli, murarzy, 
zbrojarzy. Możliwe zarobki do 18 zł/h 
netto. Tel. 697 067 590, 600 400 363

• Zatrudnię dekarza – legalnie oraz 
pomocnika dekarza. 785 931 513

• Zatrudnię technologa do zakła-
du obróbki metalu. Wymagana 
znajomość rysunku techniczne-
go, oprogramowania CAD, zasady 
działania maszyn CNC.  Goleniów, 
tel.914189322

•	   Zakład produkcji zwierzęcej zatrud-
ni brygadzistę gm. Osina. 511 731 352 

•	 Pracownika na fermę drobiu przyjmę 
gm. Osina. 502 56 23 78 

•	 Zatrudnię pracownika na stacji paliw 
do obsługi komputera. Tel. 693 52 12 
11.

•	 Zaopiekuję się małym dzieckiem. 664 
696 177

•	 Zatrudnię kierowcę C+E do przewozu 
drobiu. 783 678 674 

•	 Potrzebna opiekunka do osoby star-
szej z Alzheimerem, Kościuszki. Na 8 
godz. dziennie. 796 767 980 

•	 Murarza od zaraz. 606 449 702 

iNNE 
•	 Sprzedam  zmywarkę Amica szer. 

45cm. cena 600 zł. Tel. 608356697, 
606563502.

•	 Sprzedam rower trójkołowy. Tel. 
662673629.

•  Sprzedam drewno suche tanio. 691 
848 026

• Drewno, bukowe, dębowe, pocię-
te, porąbane. Tel. 603 353 789 

• Sprzedam drewno opałowe. 667 
788 820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 kg. 
790 285 382

TEL. 517 508 374
Na sprzedaż 2 pokoje 

w centrum Nowogardu 164 000 zł

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:

kontakt: 785 601 002

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy
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iNFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD
Telefony alarmowe
Policja  - 997, 112
Komisariat Policji Nowogard - 91 57 92 316
Straż pożarna  - 998
Posterunek PSP Nowogard - 91 39 20 118
Pogotowie ratunkowe - 999
Stacja Pogotowia Ratunkowego 
w Nowogardzie - 91 43 26 103
Pogotowie gazowe  - 992
Pogotowie energetyczne - 991
Pogotowie wodn.-kanal. (PUWiS) 
 - 91 392 07 11; 994

Dyżur nocny
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna   
 - 91 39 78 430; 
 609 361 999; 
 665 283 928

Przychodnie - poradnie
Szpital - centrala - 91 392 13 56
Praxis - SZOZ - 91 392 07 87
Praxis - Centrum 
okulistyczno-optyczne - 91 39 27 272
POZ Przychodnia przyszpitalna  
 - 91 392 18 00; 
 91 392 18 06
Medyk - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - M. Drobińska - 91 392 59 43
NZOZ “Sanus” - 91 392 69 60
NZOZ “Pro-med” - 91 392 67 40
NZOZ “Leks” - 91 392 25 25
NZOZ “Baby-med”  - 91 392 60 13
Mardent - gabinety lekarskie  
 - 91 392 26 33
Revital - Ośrodek Rehabilitacji 
i Odnowy Biologicznej - 91 392 14 67; 
 609 456 577
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne 
 - 91 392 09 26
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
dzieci, młodzieży i ich rodzin 
 - 91 392 07 43
Warsztaty terapii zajęciowej - 91 392 52 82
Zakład domowej opieki długoterminowej - 
91 39 26 531; 
 509 142 650
Stomatologia
Praxis - Centrum stomatologiczne  
 - 91 392 69 99
Pracownia protetyki stomatologicznej - 
Danuta Drapikowska 91 392 68 70
Protetyka stomatologiczna 
- Elżbieta Wysocka 
i Kazimierz Trojanowski - 91 392 61 07
“Nowo-dental” B. Szulejko  
 - 91 392 14 67
“Dental - med”  - 91 392 20 98
 504 069 800
Lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz  
 - 91 392 50 03; 
 603 705 630
Lek. Stom. Andrzej Rynkiewicz
pogotowie stomatologiczne - 607 771 777
lek. Stom. D. Wałęga - Bąk - 604 441 609
lek. stom. A Mogilnicka - 506 606 955
lek. stom. E. Rosa - 532 512 703
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 601 736 804

Urzędy
Urząd Miejski  
 - 91 392 62 00
Biuro Obsługi Interesanta w UM  
 - 91 392 62 14
Biuro Rady w UM - 91 392 62 10

Urząd Stanu Cywilnego - 91 392 62 30
Wydział Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środow. 
 - 91 392 62 43
Wydział spraw społecznych i obywatelskich
Meldunki - 91 392 62 13
Dowody osobiste - 91 392 62 15
Zarządzanie kryzysowe - 91 392 62 34
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
Geodezji i Rolnictwa - 91 392 62 26
Wydział Rozwoju Lokalnego, 
Funduszu, Kultury i Sportu - 91 392 62 93
Wydział Inwestycji i Remontów  
 - 91 392 62 41
Biuro Podatków i Opłat - 91 392 62 17
Referat Edukacji - 91 392 54 64
Zarząd Budynków Komunalnych  
 - 91 392 62 67
Powiatowy Urząd Pracy f/Nowogard 
 - 91 392 13 76
 91 392 18 13
Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii - 91 392 11 18
w nagłych wypadkach - 609 740 647

Wydział Komunikacji
Rejestracja pojazdów - 91 579 27 02
Prawo jazdy - 91 579 27 03
Fax - 91 392 18 52

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik - Dorota Maślana - 91 392 62 48
Świadczenia rodzinne
- A. Lalik  - 91 392 62 68
Dział usług opiekuńczych 
- B. Ziółkowska - 91 392 02 00

Poczta
ul. 3 Maja - 91 392 13 00
 91 392 11 83
ul. Warszawska - 91 392 08 34

Nadleśnictwo Nowogard - 91 392 06 40
Zakład Karny Nowogard - 91 432 66 00

Gabinety weterynaryjne
Danuta Czerwińska
ul. J. Wybickiego 2 - 91 392 37 86
Animal-Vet
ul. Zielona - 666 135 133
Janusz Soroka
ul. L. Okulickiego 6  - 570 656 616
Zdzisław Truszyński
ul. T. Kościuszki 21 - 91 392 18 01
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 38 - 91 392 08 14
Szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1 - 91 392 6 2 70
Szkoła Podstawowa nr 2 - 91 392 6 2 74
Szkoła Podstawowa nr 3 - 91 392 6 2 91
Szkoła Podstawowa nr 4 - 91 392 3 0 28
SP w Długołęce - 91 391 04 92
SP w Orzechowie - 91 391 09 94
SP w Strzelewie - 91 391 02 24
SP w Żabowie - 91 391 06 94
SP w Błotnie - 91 391 01 90
SP w Wierzbięcinie - 91 291 07 95
I Liceum Ogólnokształcące - 91 392 02 13
Liceum Ogólnokształcące nr II - 91 392 51 07
ZSP im. Stanisława Staszica - 91 392 11 62
Prywatne Publiczne Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych; 
Niepubliczna Szkoła Policealna  
 - 91 392 66 91
Prywatne Liceum Ogólnokształcące
 Zaoczne Centrum Edukacji Zdroje  
 - 91 392 54 94

Prywatne Policealne Studium Zawodowe  
 - 91 392 21 81
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  
 - 91 392 01 08

Przedszkola i żłobki
Przedszkole nr 1
ul. Żeromskiego - 91 392 62 86
Przedszkole nr 3
ul. J. Poniatowskiego - 91 392 62 88
Przedszkole nr 4
ul. T. Kościuszki - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole
ul. Zielona - 91 392 66 91; 
 505 388 292
Artystyczne Przedszkole 
Kraina Fantazjiul. Gen. J. Bema - 660 797 838
“Promyczek” Specjalistyczny 
punkt przedszkolny, 
ul. Boh. Warszawy - 609 931 469
Niepubliczny Żłobek "Maluszkowo”
ul. ks. Racibora - 534 015 943
Niepubliczny “Malinowy Żłobek”
ul. Boh. Warszawy - 604 873 917

kultura
Miejska Biblioteka Publiczna  
Dyrektor - 91 392 62 60
Czyt. dla dorosłych - 91 392 62 61
Nowogardzki Dom Kultury  
Sekretariat - 91 392 62 83
Biuro kina/ dział imprez i promocji 
 - 91 392 57 79
Kasa - 91 392 62 62

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP - 91 392 63 70; 
 506 08 13 28
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego   
 - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej  
 - 91 392 15 92

Usługi pogrzebowe 
J. Furmańczyk, Zakład Pogrzebowy  
 - 91 392 17 67
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  
 - 692 354 065
MEMORIS Grzegorz Śmigiel - 693 230 190

Apteki
Centrum Zdrowia
ul. 700-lecia - 91 576 21 39
Majowa
ul. 3 Maja - 91 307 07 08
Cefarm
ul. Plac Wolności - 91 392 02 03
Cardia
ul. 700 - lecia - 91 392 13 30
Niebieska
ul. 15 Lutego - 91 432 61 77
Asa
ul. Warszawska - 91 392 04 94
Niebieska 2
ul. Kościuszki - 91 579 08 30
Nowa Farmacja
ul. Bohaterów Warszawy - 91 573 04 37

Taksówki - 91 392 02 60

Pomoc drogowa
Grzegorz Irzymski - 91 392 24 02
 601 893 944
Andrzej Słomski - 665 770 442
Krzysztof Pietrzak - 601 938 293
R&J MIX - 608 731 620

Urząd Gminy
Wójt - 91 391 03 90
Kierownik USC, St. ds. obywatelskich
 i ewidencji ludności  - 508 499 549
St. ds. podatków i opłat  - 508 499 661
St. ds. zarządzania kryzysowego, obrony cy-
wilnej i ochrony środowiska  - 508 499 580
Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami  
 - 508 499 247
St. ds. obsługi organów Gminy, działalności 

gospodarczej, kultury i zdrowia  - 508 499 567
St. ds. funduszy zewnętrznych, promocji, 
turystyki i sportu  - 508 499 620
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik Anna Kaliczyńska - 508 499 534
Pracownicy socjalni - 508 499 561
 508 499 483
Asystent rodziny Patrycja Bielej - 508 499 621
Gminna Biblioteka Publiczna
Kierownik Krzysztof Górecki - 91 391 03 05

Szkoła Podstawowa im. B. Malinowskiego
Dyrektor Tatiana Olbert - 91 391 03 89
Sekretariat - 91 391 03 80
Przychodnie
NZOZ “Proximus” - 91 391 03 10
Punkt apteczny - 91 391 16 11
Poczta - 91 391 03 23
Parafia pw. NP NMP w Osinie - 91 391 03 86

iNFORMATOR LOKALNY - OSiNA

•	 Sprzedam dywan, kolor brązowy 
jednolity, wymiar 3,5*2,15 m, cena 
do uzgodnienia, tel. 605 522 340

• Szkółka w Karsku poleca drzewa 
owcowe w pojemnikach 3-4 letnie 
owocujące już od 20 zł/szt. oraz tuje 
szmaragd wys. 70-80cm. po 10 zł za 
sztukę. Tel. 606 106 142

•	 Sprzedam atlas do ćwiczeń DWS 4, 
mało używany, cena do uzgodnie-
nia, tel. 605 522 340

•	 Sprzedam łóżko młodzieżowe z 
szufladami, półkami, z materacem 
- kolor szaro biały wymiary: dł. 223 
cm*95 cm*110 cm, biurko do kom-
pletu, tel. 605 522 340

•	 Sprzedam odkurzacz piorący ZE-
LMER WODNIK QUATTRO 616.6, ele-
menty piorące nieużywane nowe, 
cena do uzgodnienia, tel. 605 522 
340

•	 Sprzedam wykładzinę - dywan, brą-
zowy, wymiar 3,5*2,15 m, cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522 340

•	 Sprzedam materac kokosowy 
na łóżko ze stelażu,  na wymiar 
180*200*24cm, używany, tel. 605 
522 340

•	 Sprzedam sofę skórzaną ciemny 
brąz (nieuszkodzoną), drewno lite, 
stan bdb, rozkładaną, tel. 605 522 
340

•	 Sprzedam atlas do ćwiczeń, DWS, 
mało używany, czterostanowisko-
wy,  tel. 605 522 340

•	 Oddam umywalkę z baterią. 517 
064 505

•	 Owczarki niemieckie 7 tygodniowe, 
szczenięta 519 307 288 

•	 Przyjmę lodówke. 697 886 041 

•	 Ogrodzenie ogrodowe, metalowe 
ramka z katownika w srodku zbro-
jene /wzor/ prentowe wymiar 2,0m 
x 1,0 m+ slupek razem szt 16 oraz 
furtka 90 x 90cm z zamkiem ogro-
dzenie cena za 1 kpl. 50 zl z powo-
du modernizacji ogrodzenia sprze-
dam - okazja ! stan dobry tel. 691 
686 772

•	 Piece gazowe c.o.vaillant z nie-
miec dwufunkcyjne wisza-
ce po przegladzie serwisowym 
do mieszkania,domu cena od 
1.200zl. sprzedam tel 691 686 772

•	 Podgrzewacze wody 130-160-190 
litrowe stojące na gaz fitmy vil-
lant mało używane z gwarancją 
cena od 1000 zł. Tel. 691 686 772 

•	 Przyjmę telewizor. 697 886 041 

•	 Oddam umywalkę w bardzo do-
brym stanie. 517 064 505 

•	 Sprzedam wersalkę w idealnym 
stanie. Bardzo tanio. 91 39 20 113

REGULARNA LiNiA Mi KRO BU SO WA SEROCKi  Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 
11:55; 12:40; 14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 
13:45(6x); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)

Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BiŃCZYK - Linia Regularna  Tel. 607 310 591 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 
16.35 (7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW
Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak

Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055
SZCZECiN - ND 6:35(D), 7:30(E), 8:30(D,7), 9:00(7,R), 9:25(E), 10:05(D,7), 
10:35(E,7), 11:40(E), 12:10(D), 12:25(E,7), 13:20(7), 13:35(D), 13:50(E,7,R), 
14:35(D), 14:50(E,7), 15:15(D,7), 15:55(D), 16:15(6,7), 16:35(D), 17:40(D,7), 
18:05(E,7,R), 19:15(D), 19:40(E,7), 20:15(E,7)
ND - reSkO 6:30(S), 7:50(S), 10:10(7), 12:30(S), 14:30(S), 15:10(E), 19:15(E)
reSkO - ND 6:45(7,SZ), 7:10(S), 7:15(E,SZ), 8:30(S), 11:35(7,SZ), 13:00(S), 
15:05(S), 15:40(E,7,SZ)
GOLCZEWO - ND 7:10(S), 13:30(S), 14:45(S)
ND - GOLCZEWO 7:50(S), 14:15(S), 15:30(S)
ND - STARGARD 6:50(D), 10:15(D), 13:40(D)
STARGARD - ND 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
ND - DOBRA - ŁOBEZ - PŁOTY - GRYFiCE 6:00(D)
ND - SŁAJSiNO - RADOWO - ŁOBEZ 6:35(D)
ŁOBEZ - DOBRA - ND 15:00(D)
ŁOBEZ - SŁAJSiNO - ND 15:35(D)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A - KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E - KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D  – KURSUJE W DNI ROBOCZE S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA  SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW
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Imię i nazwisko ....................................................................................... tel. ............................................................... 

ROZWIĄZANIE .................................................................................................................................................................
Kupon wraz z rozwiązaniem należy dostarczyć do redakcji. Spośród nadesłanych kuponów zostanie wyloso-

wana nagroda książka ufundowana przez Wydawnictwo

CHROŃ DANE OSOBOWE
Sprzedaż niszczarek od 189 zł

TYLKO u nas gwarancja 25 m-cy i naprawy pogwarancyjne

ul. 700-lecia 13 tel. 91 392 06 96

KRZYżÓWKA z książką

Pionowo:
1. część mikroskopu w postaci tulei
2. naramiennik przy mundurze
3. wafel z masą miodową
4. ojczyzna Mandeli
5. średniowieczna pieśń kościelna
6. Midori ..., japońska łyżwiarka
7. część powieści
8. nędzny kawał mięsa
9. Edmund, angielski aktor
10. imię żeńskie 10.VII
11. wzmocniony brzeg żagla
12. świętuje 5.V.
13. elekcyjny król Polski
14. ślady kół w ziemi
15. miasto nad Sanem z fabryką au-
tobusów
16. miasto w Apulli (Włochy)
17. czuwa w górach
18. Frederrick, austr. pływak,mistrz 
olimp. (1900)
19. rysy na kaflu
20. Nikola, inżynier
21. układ baryczny
22. jazda saniami
23. zaleta moralna
24. zwolennik konkretyzmu
25. miejska ubikacja
26. obserwator
27. ostrze w sieczkarni
28. sprawa sądowa
29. męczy pijaka

30. był taki fotoaparat
31. państwo w państwie
32. gardzi szkołą i książkami
33. niedaleko Świecia
34. syn Judy
35. oddychamy nim
36. czas rozpłodu
37. rozpalenie ognia
38. Wiktor, architekt z tv
39. kofeina w herbacie
40. federalny urząd śledczy w USA 
(skrót)
41. lokaj
42. astronauta amer., odbył lot na 
Gemini 8
43. imię najsłynniejszego agenta
44. powieść Józefa Grajnerta
45. ramię
46. niewybredny pod adresem
47. Arvo (ur.1932), fin. Działacz ko-
munistyczny
48. szczyt Pirenejów
49. gibbon białoręki
50. produkt, dzieło
51. conradowski lord
52. składowa część twierdzy
53. „g” z bemolem
54. „Na” dla chemika
55. Thomas, ang. pisarz z XVI w.

Poziomo:
56. w tytule powieści I. Jurgielewi-

czowej
57. tropikalny owad
58. mieszkanko
59. zniżka ceny kupna
60. rwący w górach
61. ester celulozowy
62. ozdobny dziób jachtów
63. Humphrey, aktor znany z „Cassa-
blanki”
64. złożony z jądra i elektronów
65. ordynarna i gruboskórna niewia-
sta
66. Aleksandra - inaczej
67. powieść Kraszewskiego
68. sierść owiec
69. ubiór męski przypominający frak 
(XIX w.)
70. rodzaj sączka do tamowania krwi
71. nauka o pięknie
72. proces produkcji piwa
73. wódka z wiśni
74. domownik i pomocnik cześnika 
Raptusiewicza
75. powieść Zb. Brodzkiego
76. miasto w Siedmiogrodzie
77. obecny rajca
78. przemieszanie kart
79. największe miasto Kanady
80. saprofity
81. stolica Baszkirii
82. według dawnych wierzeń ludo-
wych duch, siła dobroczynna w ja-

kimś przedmiocie
83. członek SS
84. dróżka w parku
85. kruszenie
86. troszczenie się
87. indyjski reformator (1469-1538)
88. wykop pomocniczy
89. miasto w Ghanie
90. skończył na nim Azja
91. ssak z kolcami
92. tkanina jedwabna
93. rzeka w Wlk. Brytanii, dopływ 
Ouse
94. imię Lollobrigidy
95. lewy dopływ dolnej Wisły
96. dawne narty
97. drugi plan
98. rektor akademii u Brzechwy
99. używany do usypiania
100. zawsze procentuje, niektórych 
rujnuje
101. synek Adama i Ewy
102. państwo w Środkowej Afryce, 
ze stolicą w Kigali
103. skrócona dyktatura
104. zwiększenie np. podatku
105. droga pociągu

PODPOWIEDŹ: ANETO, CELIT, KIRSZ, 
KYD, NSAWAM, SCOTT

Magda Bloch 
A Adi powiedział…  

Jak przetrwać  
w podmiejskim buszu

Każda wielka przygoda ma swój 
mały początek – tak mały, jak pod-
miejska działka lub łąka za płotem 
domu. Do jej przeżycia nie potrzeba 
specjalistycznego sprzętu, grube-
go portfela czy dostępu do interne-
tu. Wystarczy odrobina chęci, cieka-
wość świata i wyobraźnia. A Adi po-
wiedział… to poradnik, który łączy 
w sobie proste, ale wciągające wy-
zwania z zakresu bushcraftu (czy-
li eksplorowania okolicznych krza-
ków, zarośli i terenów zielonych), 
ciekawe porady oparte na prakty-
ce oraz nieskomplikowane podej-
ście do otaczającej nas przyrody. 
Niektóre z wyzwań tu opisanych, ta-
kie jak rozpalanie ogniska, posługi-
wanie się ostrymi narzędziami, je-
dzenie dziko rosnących roślin czy 
wędrowanie i biwakowanie w nie-
znanym terenie, mogą wydawać się 
nieco ryzykowne, ale tylko wtedy, 
jeśli nie są robione zgodnie z regu-
łami. Lekka, nieco przekorna forma, 
ciekawe anegdotki i zadania spra-
wią, że ten poradnik stanie się ulu-
bionym towarzyszem wypraw.

Rozwiązanie krzyżówki dla do-
rosłych : Nie ma złego tytoniu tak 
jak nie ma brzydkich kobiet

Małgorzata Krawczyk, Agnieszka 
Skowrońska, Pelagia Feliksiak, Sta-
nisław Strzelczyk, Halina Stefańska, 
Urszula Kaczmarek, Szymon Rybar-
czyk, Zofia Lepka, Maria Kloch, Pa-
trycja Żóralska, Robert Kierzyk, Bu-
dzich Anita, Christana Syfert, Nata-
lia  Furmańczyk, Renata Wiertalak, 
Genowefa Maćkowska.

Zwycięzca nagroda książkowa: 
Budzich Anita. Zwycięzcy prenu-
merata: Agnieszka Skowrońska,  
Robert Kierzyk. 

GAZETY dla zwycięzców loso-
wania do odebrania w redakcji, ul. 
Boh. Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Julia Furmańczyk, Kacper Skow-

roński, Zosia Nowak, Kacper Danicki 
,Sebastian Stępień,Zosia Rolewska, 
Kacper  Poncak..

Zwycięzca: Zosia Nowak 
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Rozkład jazdy komunikacji miejskiej
Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 7:05 8:05 11:10 12:15 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 7:06 8:06 11:11 12:16 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 7:08 8:08 11:13 12:18 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 7:09 8:10 11:14 12:19 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:11 8:12 11:16 12:21 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:12 8:14 11:17 12:22 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:13 8:15 11:18 12:23 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:15 8:17 11:20 12:25 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < < 8:18 < 12:27 < < 16:07 < <
10 Dworzec PKS < < < < < < < < < < <
11 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:16 8:19 11:21 12:29 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
12 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:17 8:20 11:22 12:30 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
13 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:18 8:21 11:23 12:31 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
14 ul. Ogrodowa < 6:20 < < 11:25 12:33 13:45 15:10 16:13 17:10 <
15 ul. Poniatowskiego < 6:21 < < 11:26 12:34 13:46 15:11 16:14 17:11 <
16 ul. Żeromskiego 5:42 6:22 7:20 8:23 11:27 12:35 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
17 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:23 7:21 8:24 11:28 12:36 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
18 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:24 7:22 8:25 11:29 12:37 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02
19 ul. Radosława 5:45 6:25 7:27 8:26 11:35 12:40 13:55 15:17 16:20 17:15 18:03

 OS. BEMA –  UL. KOŚCIUSZKI 36 -  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

z powrotem
POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 26 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:28 8:39 11:45 12:50 14:30 15:30 16:30 17:25 18:10
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:29 8:40 11:46 12:51 14:31 15:31 16:31 17:26 18:11
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:31 8:42 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:33 8:44 11:48 12:53 14:33 15:33 16:33 17:28 18:13
5 ul. Ogrodowa < 6:35 7:35 8:46 11:50 12:55 < 15:35 16:35 17:30 <
6 ul. Poniatowskiego < 6:36 7:36 8:47 11:51 12:56 < 15:36 16:36 17:31 <
7 ul. 700 Lecia 5:49 6:38 7:38 8:49 11:53 12:58 14:35 15:38 16:38 17:33 18:15
8 ul. 5-go Marca 5:51 6:40 7:40 8:51 11:55 13:00 14:37 15:40 16:40 17:35 18:17
9 ul. Kościuszki 36 5:53 6:42 7:42 8:53 11:57 13:02 14:39 15:42 16:42 17:37 18:19

10 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:43 7:43 8:54 11:58 13:03 14:40 15:43 16:43 17:38 18:20
11 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:44 7:44 8:55 11:59 13:04 14:41 15:44 16:44 17:39 18:21
12 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:45 7:45 8:56 12:00 13:05 14:42 15:45 16:45 17:40 18:22
13 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:46 7:46 8:57 12:01 13:06 14:43 15:46 16:46 17:41 18:23
14 ul. Bema 9 5:58 6:47 7:47 8:58 12:02 13:07 14:44 15:47 16:47 17:42 18:24
15 Osiedle Bema 5:59 6:48 7:48 8:59 12:03 13:11 14:45 15:48 16:48 17:43 18:25

OBJAŚNIENIA:

 UL. RADOSŁAWA –  UL. KOŚCIUSZKI 36 –   OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM
SZ 25

1
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

 DWORZEC PKS – OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM
SZ 25

1
E, F

1 Osiedle Bema 9:00
2 ul. Bema 1 9:01
3 ul. Armii Krajowej 17 9:03
4 ul. Kościuszki 36 9:04
5 ul. Wojska Polskiego 4 9:05
6 ul. Kościelna 9:06
7 Dworzec PKS 9:08

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

LP Dworce i przystanki

 OS. BEMA –  DWORZEC PKS

OS. BEMA – UL. KOŚCiUSZKi 36 - UL. RADOSŁAWA

UL. RADOSŁAWA – UL. KOŚCiUSZKi 36 - OS. BEMA

DWORZEC PKS - OS. BEMA OS. BEMA - DWORZEC PKS

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś w rodzinie. 

Grupa AA Mieszko zaprasza w każdy 
wtorek o 9.00 i 16.00 pod Ratuszem.

ROZKŁAD JAZDY PKP

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 10 VI – 1 IX 2018

Aktualizacja wg stanu na 1 VI 2018

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

0:38 II
1

IC - TLK
88195

ŁEBSKO
T  l  d

Goleniów 1:00, Szczecin Dąbie 1:22, Szczecin Główny 1:40 WW{
~ 24 VI-1 IX;

}WW 2:12 Szczecin Główny IC - TLK 56190 ŁEBSKO T  l  d  c  p   Kostrzyn 3:35, Zielona
Góra 5:01, Nowa Sól 5:24, Głogów 5:55, Ścinawa 6:40, Wołów 7:00, Brzeg Dolny 7:14

Wrocław Główny 7:52 ~ 24 VI-31 VII;

}WW 2:12 Szczecin Główny IC - TLK 56190 ŁEBSKO T  l  d  c  p   Kostrzyn 3:35, Zielona
Góra 5:01, Nowa Sól 5:24, Głogów 5:55, Ścinawa 6:33, Wołów 6:53, Brzeg Dolny 7:14

Wrocław Główny 7:52 ~ 1 VIII-1 IX;

3:36 II
1

IC - TLK
80194

ŁEBSKO
T  l  d

Płoty 3:58, Gryfice 4:14, Trzebiatów 4:39 Kołobrzeg 5:07 

~ 23 VI-1 IX;

5:02 II
1

PR - R
88641

j  a  b  y

Wyszomierz 5:07, Osina 5:11, Mosty 5:17, Goleniów 5:26, Kliniska 5:35, Szczecin Dąbie 5:45, Szczecin
Zdroje 5:48, Szczecin Port Centralny 5:56 Szczecin Główny 6:00 
~ 1-5 / 15 VIII;

6:37 II
1

PR - R
88643

j  a  b  y

Wyszomierz 6:42, Osina 6:46, Mosty 6:52, Goleniów 7:01, Kliniska 7:11, Szczecin Dąbie 7:21, Szczecin
Zdroje 7:24 Szczecin Główny 7:36 
~ 1-6 / 15 VIII;

7:48 I
3

PR - R
88645

j  a  b  y

Wyszomierz 7:53, Osina 7:57, Mosty 8:03, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:09, Goleniów 8:26, 
Kliniska 8:35, Szczecin Dąbie 8:45, Szczecin Zdroje 8:49, Szczecin Port Centralny 8:57

Szczecin Główny 9:02 

7:49 II
1

PR - R
88622

j  a  b  y

Żabowo 7:58, Płoty 8:08, Baszewice 8:15, Gryfice 8:22, Gąbin 8:32, Trzebiatów 8:37, Bieczyno 
Pomorskie 8:43, Karcino 8:47, Głowaczewo 8:51, Stary Borek 8:55, Kołobrzeg Stadion 9:01

Kołobrzeg 9:05 ~ 1-6 / 15 VIII;

8:35 II
1

IC - TLK
18171

POSEJDON
T  l  c  p

Goleniów 8:57, Szczecin Dąbie 9:29 Szczecin Główny 9:48 

~ 23 VI-1 IX;

9:23 II
1

PR - R
88624
REGA

j  a  b  y

Płoty 9:40, Gryfice 9:52, Trzebiatów 10:06, Kołobrzeg Stadion 10:22 Kołobrzeg 10:27 

~ 67 + 15 VIII;

10:28 II
1

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:33, Osina 10:37, Mosty 10:43, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:49, Goleniów 11:05, 
Kliniska 11:14, Szczecin Dąbie 11:24, Szczecin Zdroje 11:27, Szczecin Port Centralny 11:35

Szczecin Główny 11:40 

11:49 II
1

PR - R
88626

POMERANIA
j  a  b  y

Żabowo 11:58, Płoty 12:08, Baszewice 12:15, Gryfice 12:21, Gąbin 12:31, Trzebiatów 12:37, Bieczyno 
Pomorskie 12:43, Karcino 12:46, Kołobrzeg Stadion 12:58 Kołobrzeg 13:02 

13:46 II
1

PR - R
88628

j  a  b  y

Żabowo 13:55, Płoty 14:06, Baszewice 14:17, Gryfice 14:24, Gąbin 14:34, Trzebiatów 14:39, Bieczyno 
Pomorskie 14:45, Karcino 14:49, Głowaczewo 14:53, Stary Borek 14:57, Kołobrzeg Stadion 15:03

Kołobrzeg 15:07 ~ 1-5 / 15 VIII;

14:28 II
1

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 14:33, Osina 14:37, Mosty 14:43, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:49, Goleniów 15:06, 
Kliniska 15:15, Szczecin Dąbie 15:25, Szczecin Zdroje 15:28 Szczecin Główny 15:41 

15:56 II
1

PR - R
88630

j  a  b  y

Żabowo 16:05, Płoty 16:16, Baszewice 16:28, Gryfice 16:35, Gąbin 16:45, Trzebiatów 16:50, Bieczyno 
Pomorskie 16:56, Karcino 17:00, Głowaczewo 17:04, Stary Borek 17:08, Kołobrzeg Stadion 17:14

Kołobrzeg 17:18 

16:40 II
1

PR - R
88651
REGA

j  a  b  y

Wyszomierz 16:45, Osina 16:49, Mosty 16:55, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:01, Goleniów 17:18, 
Kliniska 17:28, Szczecin Dąbie 17:38, Szczecin Zdroje 17:41, Szczecin Port Centralny 17:49

Szczecin Główny 17:54 

17:58 II
1

PR - R
88632

j  a  b  y

Żabowo 18:07, Płoty 18:17, Baszewice 18:30, Gryfice 18:37, Gąbin 18:47, Trzebiatów 18:53, Bieczyno 
Pomorskie 18:59, Karcino 19:02, Głowaczewo 19:07, Stary Borek 19:10, Kołobrzeg Stadion 19:16

Kołobrzeg 19:21 
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godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

18:42 II
1

PR - R
88653

POMERANIA
j  a  b  y

Wyszomierz 18:47, Osina 18:51, Mosty 18:57, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:03, Goleniów 19:20, 
Kliniska 19:29, Szczecin Dąbie 19:39, Szczecin Zdroje 19:43, Szczecin Port Centralny 19:51

Szczecin Główny 19:54 

20:22 II
1

PR - R
88634

j  a  b  y

Żabowo 20:31, Płoty 20:40, Baszewice 20:47, Gryfice 20:53, Gąbin 21:03, Trzebiatów 21:09, Bieczyno 
Pomorskie 21:15, Karcino 21:19, Głowaczewo 21:24, Stary Borek 21:27, Kołobrzeg Stadion 21:34

Kołobrzeg 21:38 ~ 1-6 / 15 VIII;

20:43 II
1

IC - TLK
81170

POSEJDON
T  l  c  p

Płoty 21:05, Gryfice 21:20, Trzebiatów 21:39, Kołobrzeg 22:07 0   h   T   l   c   p, Ustronie 
Morskie 22:39, Koszalin 23:06, Sławno 23:32, Słupsk 23:50, Lębork 0:28, Wejherowo 0:52, 

Rumia 1:03, Gdynia Główna 1:16 WW{0   T   l   p, Sopot 2:17, Gdańsk Oliwa 2:22, Gdańsk
Wrzeszcz 2:26, Gdańsk Główny 2:32, Tczew 2:54, Malbork 3:08, Elbląg 3:27, Pasłęk 3:43, 
Morąg 4:05, Olsztyn Zachodni 4:40, Olsztyn Główny 4:44, Korsze 6:08, Kętrzyn 6:35, Giżycko 7:00, 
Wydminy 7:17, Stare Juchy 7:36, Ełk 8:03, Grajewo 8:29, Osowiec 8:47, Mońki 8:58

Białystok 9:39 ~ 22 VI-11 VIII; 14-31 VIII;

}WW 1:49 Gdynia Główna IC - TLK 51170 POSEJDON h  T  l  c  p   Sopot 1:57, Gdańsk 
Oliwa 2:02, Gdańsk Wrzeszcz 2:07, Gdańsk Główny 2:12, Tczew 2:35, Malbork 2:49, Iława 
Główna 3:31, Działdowo 4:07, Mława 4:19, Ciechanów 4:41, Nasielsk 5:05, Modlin 5:19, Nowy 
Dwór Mazowiecki 5:24, Legionowo 5:36, Warszawa Wschodnia 5:56, Warszawa 
Centralna 6:05, Warszawa Zachodnia 6:23, Żyrardów 6:48, Skierniewice 7:04, Koluszki 7:28, 
Łódź Widzew 7:43 Łódź Fabryczna 7:53 
~ 22-25 VI;

}WW 1:49 Gdynia Główna IC - TLK 51170 POSEJDON h  T  l  c  p   Sopot 1:57, Gdańsk 
Oliwa 2:02, Gdańsk Wrzeszcz 2:07, Gdańsk Główny 2:12, Tczew 2:35, Malbork 2:49, Iława 
Główna 3:31, Działdowo 4:07, Mława 4:23, Ciechanów 4:43, Nasielsk 5:07, Modlin 5:19, Nowy 
Dwór Mazowiecki 5:24, Legionowo 5:36, Warszawa Wschodnia 5:56, Warszawa 
Centralna 6:05, Warszawa Zachodnia 6:29, Żyrardów 6:58, Skierniewice 7:14, Koluszki 7:38, 
Łódź Widzew 7:52 Łódź Fabryczna 8:02 
~ 26 VI-11 VIII; 14-31 VIII;

20:43 II
1

IC - TLK
81170

POSEJDON
T  l  c  p

Płoty 21:05, Gryfice 21:20, Trzebiatów 21:39, Kołobrzeg 22:07 0   h   T   l   c   p, Ustronie 
Morskie 22:39, Koszalin 23:06, Sławno 23:32, Słupsk 23:50, Lębork 0:28, Wejherowo 0:52, 
Rumia 1:03, Gdynia Główna 1:14, Sopot 1:33, Gdańsk Oliwa 1:38, Gdańsk Wrzeszcz 1:43, Gdańsk 
Główny 1:49, Tczew 2:12, Malbork 2:27, Elbląg 2:47, Pasłęk 3:04, Morąg 3:28, Olsztyn 

Zachodni 4:04, Olsztyn Główny 4:09 WW{0   T   l   p, Korsze 6:08, Kętrzyn 6:35, 
Giżycko 7:00, Wydminy 7:17, Stare Juchy 7:36, Ełk 8:03, Grajewo 8:29, Osowiec 8:47, Mońki 8:58

Białystok 9:39 ~ 12-13 VIII;

}WW 4:35 Olsztyn Główny IC - TLK 51170 POSEJDON h  T  l  c  p   Iława Główna 5:24, 
Działdowo 6:00, Mława 6:12, Ciechanów 6:32, Nasielsk 6:56, Modlin 7:15, Nowy Dwór 
Mazowiecki 7:20, Legionowo 7:31, Warszawa Wschodnia 8:03, Warszawa Centralna 8:15, 
Warszawa Zachodnia 8:24, Żyrardów 8:52, Skierniewice 9:08, Koluszki 9:32, Łódź 
Widzew 9:46 Łódź Fabryczna 9:59 
~ 12-13 VIII;

20:43 II
1

IC - TLK
81170

POSEJDON
T  l  p

Płoty 21:05, Gryfice 21:20, Trzebiatów 21:39, Kołobrzeg 22:07 0   h   T   l   p, Ustronie Morskie 22:39, 
Koszalin 23:06, Sławno 23:32, Słupsk 23:50, Lębork 0:28, Wejherowo 0:52, Rumia 1:03, Gdynia 
Główna 1:14 0   T   l   p, Sopot 2:17, Gdańsk Oliwa 2:22, Gdańsk Wrzeszcz 2:26, Gdańsk 
Główny 2:32, Tczew 2:54, Malbork 3:08, Elbląg 3:27, Pasłęk 3:43, Morąg 4:05, Olsztyn 
Zachodni 4:40, Olsztyn Główny 4:44, Korsze 6:08, Kętrzyn 6:42, Giżycko 7:07, Wydminy 7:24, Stare 
Juchy 7:41, Ełk 8:03, Grajewo 8:29, Osowiec 8:47, Mońki 8:57 Białystok 9:29 
~ 1 IX;

21:56 II
1

PR - R
88636

j  a  b  y

Płoty 22:14, Gryfice 22:25, Trzebiatów 22:39, Kołobrzeg Stadion 22:56 Kołobrzeg 23:01 

~ 1-57;
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objaśnienia skrótów / abbreviations
IC - „PKP Intercity” Spółka Akcyjna

TLK - Twoje Linie Kolejowe
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
h - 1 klasa / First class seats

T - 2 klasa / Second class seats

j - tylko 2 klasa / 2nd class seats only

l - rezerwacja obowiązkowa  / seat 
resevations compulsory

d - wagon z miejscami do leżenia / couchette
car

c - wagon sypialny / sleeping car

a - wagon dostępny dla osób poruszających 
się na wózkach / wagon accessible to 
people moving on wheelchairs

b - wagon przystosowany do przewozu 
rowerów - liczba miejsc ograniczona / 
wagon adopted to the transport of 
bicycles – limited number of places

objaśnienia znaków / symbols
p - przewóz przesyłek konduktorskich / 

courier service
W - przełączanie wagonów do innego 

pociągu / wagons to be switched to 
another train

y - klimatyzacja / air conditioning

0 - zmiana usług na trasie pociągu / change 
services on the route

~ - terminy kursowania / days of operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.intercity.pl www.polregio.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased on each train, consistent with the 
terms specified by the carrier.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Carriers 
are responsible for commercial data of trains.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Infoline numbers to individual carriers:
IC - 22 391 97 57 (24h) dla abonentów sieci zagranicznych i
dla połączeń zagranicznych; 703 200 200 (24h) dla 
abonentów krajowych sieci, opłata 1,29 zł brutto/min. poł., 
realizator usługi: „PKP Intercity” S.A. / 22 391 97 57 (24h) 
for international calls and international network subscribers; 
703 200 200 (24h) for subscribers of domestic networks, 
charge of PLN 1.29 gross/min. of each call, service provider: 
„PKP Intercity" S.A.
PR - 703 20 20 20 (24h) opłata 1.29 zł/min. połączenia, 
realizator usługi: Progress Plus S.C.  / 703 20 20 20 (24h) 
charge of PLN 1.29 gross/min. of each call, service provider: 
Progress Plus S.C. 
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FIRMA JOGA  •  ul. Górna 4  •  72-200 Nowogard  
 Tel./Fax 91 39 25 501  •  695 100 700  •  695 400 600

Wyposaż swój dom w OKNA PCV 
o najwyższym standarcie światowym, 

dzięki którym obniżysz koszty ogrzewania
z profilu 

ALPHALINE  
profil 6 komorowy w kl. A
z wkładem termicznym 
i uszczelką środkową 
gwarantującą doskonałą 
szczelność

Do produkcji okien 

nie stosujemy pro�lii

z recyklingu !!!

i wysokiej jakości
OKUCIA MACO

Ponad 22 lat doświadczenia w produkcji okien. ZAUFAJ specjalistom! 

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

r e k l a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

Kancelaria 
Radcy Prawnego  
r.pr. Agnieszka Warian  

 
ul. Wojska Polskiego 3  

I piętro  pok. 117   
Nowogard  

czynne pn-pt od 9 do 17 
 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  

po wcześniejszym umówieniu 
telefonicznym 

Kancelaria udziela 
 bezpłatnych porad prawnych 

PIASEK, PIASEK PRZESIEWANY, 
ŻWIR, CZARNOZIEM, POSPÓŁKĘ 

 ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 265 607
792 707 943
z dowozem do Klienta
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Uwaga najbliższe 
bezpłatne porady 
prawne w piątek

godz. 13.30-15.30
w redakcji ul. Boh. Warszawy 7A

(informujemy, że godziny dyżurów radcy 
prawnego mogą ulegać zmianom)

OgłOSzenIe

Śmigiel Ryszard

ŚR

KOMPLEKSOWE  USŁUGI
& ŚMIGIEL

Zakład Kamieniarski
- Nagrobki - Grobowce - Parapety - Schody

Kwiaciarnia
- Znicze - Kwiaty - Wiązanki - Wieńce

Tel. 601 595 069, 91 392 18 14
     e-mail: puhp.smigiel@wp.pl
   www.kamieniarstwo-smigiel.pl

Korzystając z naszych usług pogrzebowych zyskasz
-10%  RABATU  NA  USŁUGI  KAMIENIARSKIE

UL. CMENTARNA 3,  72-200 NOWOGARD

       Usługi Pogrzebowe 
        Grzegorz Śmigiel
- Trumny - Urny - Ekshumacje - Przewozy
         Obudowy - Krzyże - Tabliczki

Kontakt całodobowy: 693 230 190
      e-mail: memoris.zp@o2.pl
            www.memoris.eu

Groźna kolizja i ostrzeżenie

Najlepsi 
uczniowie

"Zobaczyć Neapol i umrzeć"

zmiana organizacji ruchu niezbędna

SP 
nr 3

Uwaga zmiany 
funkcjonowania 
KANCELARII 

RADOSŁAW GÓRSKI 
Dyżury w Nowogardzie 

odbywają się w kancelarii 
przy ul. 700 lecia 24/5 

w każdy wtorek i czwartek 
od 17.00 do 20.00, 

a w innych godzinach i terminach 
po telefonicznym uzgodnieniu. 

nowy nr tel. do biura w Nowogardzie: 
+48 91 578 49 01; +48 600 071 236

 s. 7

Sukces 
doktorantki

 s. 5

Patrycja Ciesielska
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Masz problem, lub byłeś świadkiem 
ważnego wydarzenia?

Skontaktuj się z naszą redakcją!
513 088 309,  91 392 21 65

W skrócie

- Koniec sezonu. Truskawki to specjał, które chyba każdy lubi.  Nieste-
ty sezon na te owoce trwa bardzo krótko- nawet niepełny miesiąc.  Usta-
wione w tym czasie punkty sprzedaży truskawek pochodzących z oko-
licznych plantacji już świecą pustkami.  Na zdjęciu niezdemontowany 
jeszcze punkt sprzedaży obok Netto.       

-Wiata w tzw. „szczerym polu” wykonana przez gminę obok wjazdu 
na tor motocrossowy stanowi ustronne miejsce spotkań na łonie natu-
ry. Jak się wydaje jest to jednak miejsce spotkań towarzyskich, głównie 
celem spożycia alkoholu. Tak wskazuje stan otoczenia wiaty, gdzie peł-
no pozostałości po napojach wyskokowych. Oczywiście sądząc po ilo-
ści tych śmieci nikt tego miejsca regularnie nie sprząta. Zapewne od-
bywa się to tylko w przededniu zawodów crossowych a te, jak wiado-
mo są 2-3 razy w roku.  W sumie zamiast czegoś pożytecznego mamy tu 
kolejne dzikie śmieciowisko. Coś z pomyślunkiem nie zagrało, gdy po-
dejmowano decyzję o wykonaniu za pieniądze gminne tej stałej infra-
struktury w tym właśnie miejscu.

-Stawek na osiedlu Radosław to miejsce, które mogłoby dla okolicz-
nych mieszkańców stanowić doskonały teren rekreacyjny. Niestety sam 
stawek oraz jego brzegi i otoczenie jest całkowicie zaniedbany. Skosze-
nie trawy, wyciągnięcie z wody pływających przy brzegu gałęzi i zanie-
czyszczeń czy naprawa ławki nie wymagają wielkich pieniędzy, wystar-
czy pomyśleć i zadbać.  Niestety u nas i z jednym i z drugim od dawna 
nie jest dobrze. Deficyt myślenia i dobrego działania owocuje zaniedba-
niem i brakiem wykorzystania potencjału.

   Kronika policyjna
2018/07/08
godz. 01:35
Policjanci RK KP Nowogard podczas kontroli drogowej w Nowogardzie, ul. Boh. Warszawy ujawnili, że 

Sebastian B. lat 45 (zam. Berlin – Niemcy) kierujący pojazdem m-ki Mercedes Vito znajduje się w stanie nie-
trzeźwości z wynikiem 0,45 mg/l zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. Postępowanie prowadzi 
KP Nowogard.

KPP Goleniów

Do trzech razy sztuka 

Bankomat wrócił na swoje miejsce 
Firma Euronet ponownie zainstalowała bankomat obok wejścia do sklepu InterMarche. 
Nie było go tam od 20 kwietnia, kiedy to poprzedni egzemplarz został zniszczony w wyni-
ku wysadzenia przez złodziei.

To właśnie 20 kwietnia, doszło 
do zuchwałej kradzieży z banko-
matu usytuowanego przy skle-
pie Inter Marche w Nowogardzie. 
Około godz. 3 nad ranem, spraw-
cy najpierw wysadzili bankomat, 
a następnie ukradli z niego część 
pieniędzy. Według naszych infor-

macji łupem złodziei padło wów-
czas ok. 35 tys. zł- 60 tys. zostało 
nieruszone. Wybuch był słysza-
ny wówczas w promieniu kilkuset 
metrów. Oto, co zanotował wów-
czas nasz dziennikarz: Jakoś przed 
godz. 3 wybudził mnie ze snu taki 
głuchy, potężny huk, otworzyłem 
okno, bo byłem pewien, że doszło 
gdzieś do wybuchu gazu w miesz-
kaniu. Nie widać było z okna jed-
nak ani dymu, ani żadnej łuny 
od ognia- opowiada mężczyzna, 
mieszkający przy ul. 3 Maja, nie-
daleko sklepu InterMarche.  Ban-
komat przy Inter Marche był w 
kwietniu celem złodziei po raz 
drugi - w październiku zeszłe-
go roku, ktoś próbował dostać się 
do jego wnętrza, ale bezskutecz-
nie. Maszyna została wówczas je-
dynie uszkodzona. Euronet, wła-
ściciel bankomatów, mimo takich 
doświadczeń nie daje za wygraną 
i zainstalował w ostatnich dniach, 

w tym samym miejscu przy wej-
ściu do InterMarche, kolejną ma-
szynę.  Miejmy nadzieję, że być 
może jest ona lepiej zabezpie-
czona. Sprawcy, bowiem obydwu 
wcześniejszych włamań nadal nie 
zostali wykryci.  

sm

Bankomat ponownie wrócił na swoje 
miejsce

A tak to wyglądało po wybuchu 20 
kwietnia 2018

    

 

Serdeczne Podziękowania 
Wszystkim którzy wzięli udział w pogrzebie

Śp.  Stanisława Łuczaka
 zwłaszcza 

Sąsiadom, Przyjaciołom, Znajomym, 
również 

Kołu Numizmatyków 
i Klubowi Kolekcjonera Nowogard.

Dziękujemy również  za opiekę 
w ostatnich godzinach życia śp. Stanisława  

personelowi nowogardzkiej służby Zdrowia

Syn 
z całą rodziną

U W A G A
W ubiegłym tygo-

dniu zgubiono apa-
rat słuchowy na lewe 
ucho, prawdopodob-
nie w sklepie POLO.

Znalazcę proszę o 
kontakt pod numer te-

lefonu 91 39 21 821.

W TYCH DnIACH ODeSzLI DO WIeCznOŚCI

Kazimierz Rosiak: lat 87, zmarł 5.07.2018r. pogrzeb odbył się 7.07.2018r. na cmentarzu w Nowogardzie.
Apoloniusz Krzywański: lat 85, zmarł 7.07.2018r. pogrzeb odbędzie się 10.07.2018r. o godz.12:00 na 

cmentarzu w Nowogardzie.
Informacje przekazał: 

Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk
iMEMORIS Zakład Pogrzebowy Grzegorz Śmigiel
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MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reKLAMA

Ubezpieczenie, kredyty, 
opłaty. ul Boh. Warszawy 
102 B (koło Biedronki) 

czynne pon.-pt 
15.30 – 19.00 sob. 9-13 
Tel. 660 543 782

zmiana organizacji ruchu niezbędna nie tylko k. netto?

Groźna kolizja i kolejne ostrzeżenie  
Do groźnie wyglądającej kolizji doszło w minioną niedzielę, 8 lipca, ok. godz. 15.00 przy skrzyżowaniu koło Netto. To już nie pierwszy raz, kiedy w okre-
sie wakacyjnym robi się w tym miejscu niebezpiecznie. Zresztą w Nowogardzie, o czym alarmujemy nie od dziś, wiele do życzenia pozostawia organizacja 
ruchu, także ta związana z bezpieczeństwem pieszych. Może czas to w końcu zmienić?

Jak informuje policja, kierują-
ca Mazdą (mieszkanka powiatu 
Pyrzyckiego) jadąc od ul. 700-le-
cia w kier. Boh. Warszawy, nie 
udzieliła pierwszeństwa przejaz-
du kierującej Oplem, mieszkan-
ce Nowogardu, w wyniku czego 
doszło do zderzenia. Obie panie 
były trzeźwe. Na szczęście też 
żadnej z nich nic się nie stało. 
Na miejscu nie była potrzeba in-
terwencja ratowników medycz-
nych. Sprawczyni kolizji, czy-
li kierująca Mazdą, została uka-
rana mandatem karnym w kwo-
cie 220 zł i 6 punktami karnymi- 
dodaje st. asp. Julita Filipczuk, 
rzecznik naszej policji. 

Kolizyjny sezon
Oby wraz z nadejściem sezo-

nu wakacyjnego znów nie nasili-
ły się kolizje na tym skrzyżowa-
niu. Chociaż groźne jest nie tyl-
ko latem.  Niegdyś były tu świa-
tła drogowe, ale te wyłączono, a 
potem zdemontowano - ponoć 
koszty ich utrzymania były zbyt 
duże dla właściciela skrzyżowa-
nia, czyli Zachodniopomorskie-
go Zarządu Dróg Wojewódz-
kich. Od tamtej pory w miejscu 
tym było już wiele groźnych zda-
rzeń. Tylko w tym roku już co 
najmniej kilka, z tym dwa któ-
re o mało nie zakończyły się sta-
ranowaniem pieszych idących 
chodnikiem. 

W miejsce świateł na skrzyżo-
waniu miała zostać wprowadzo-
na nowa organizacja ruchu po-
przez zmianę drogi z pierwszeń-
stwem, jaką jest ul. 3 Maja na 
drogę podporządkowaną wzglę-
dem biegnącej prosto ul. 700-le-
cia. Zarówno bowiem z kierun-
ku Placu Wolności, jak i prze-
jazdu kolejowego (od Stargardu) 
ruch jest znacznie większy niż 

ten ulicą 3 Maja- zwłaszcza w se-
zonie urlopowym. A to nawet 
w sposób statystyczny zwiększa 
ryzyko kolizji i wypadków- la-
tem po prostu wychodzi „szydło 
z worka”.  Niestety, mimo zapo-
wiedzi, również ze strony miej-
skich urzędników do dziś na 
skrzyżowaniu jeździ się „po sta-
remu”. 

Przydałoby się rondo, 
nawet dwa

Jak już jesteśmy przy skrzyżo-
waniu k. Netto to może dobra 
okazja, aby o bezpieczeństwie 
na naszych ulicach napisać kilka 
zdań więcej. Nie po raz pierwszy 
zresztą, ale jak to mówią „kro-
pla drąży skałę”.  Kierowcy co-
raz częściej mówią o potrzebie 
budowy kolejnego ronda, a na-
wet dwóch na głównej ulicy bie-
gnącej przez miasto, czyli wo-
jewódzkiej 106- od Poniatow-
skiego do skrzyżowania Armii 
Krajowej i Kościuszki. Chodzi 
o przebudowę skrzyżowań przy 
ul. 15 Lutego i Boh. Warszawy 
(koło pizzerii Fantazja) i dalej 
na wspomnianym wyżej skrzy-
żowaniu, na którym w niedzie-
lę doszło do kolizji, czyli koło 
Netto. Wybudowanie ronda Sy-
biraków (dawne skrzyżowanie 
ul. Ks. J. Poniatowskiego i Boh. 
Warszawy) sprawiło, że ruch ku-
muluje się w kierunku przejaz-
du kolejowego, a to znów spra-
wia, że kłopoty z włączeniem się 
do ruchu mają jadący od strony 
15 Lutego. Zwłaszcza, że na uli-
cy tej w ostatnich latach rozwi-
nął się handel i usługi, a do tego 
znajduje się spory market, dro-
geria i sklep z tekstyliami. Kor-
kują się też mniejsze ulice „wpa-
dające” w 700-lecia już za prze-
jazdem kolejowym, jak choćby 

Bankowa czy Rtm. W. Pileckiego 
– koło Netto. 

- Czas pomyśleć o budowie 
ronda przy skrzyżowaniu przed 
torami, a później także koło Net-
to -  mówi pytany przez nas jeden 
z kierowców, który niekiedy kil-
kanaście razy dziennie musi po-
konywać skrzyżowanie koło piz-
zerii Fantazja, z racji prowadzo-
nej przez sobie działalności, by 
dostać się na drugą stronę mia-
sta, czyli w okolice Placu Wolno-
ści. Przejściowym rozwiązaniem 
byłyby światła kierunkowe, które 
pozwoliłyby szybciej włączyć się 
do ruchu tym jadącym od strony 
Lidla- dodaje kierowca.

Zapraszamy do debaty 
Budowa kolejnych rond mo-

głaby rzeczywiście w znaczą-
cy sposób upłynnić ruch ulicą 
700-lecia, ale także ulice boczne, 
w stosunku do niej będące zgod-
nie z oznaczeniem – podporząd-

kowane, czyli bez pierwszeństwa 
przejazdu. Zresztą to nie jedyne 
miejsce, gdzie należałoby prze-
analizować zmianę organizacji 
ruchu, czy też instalację sygna-
lizacji świetlnej, choćby również 
ze względu na spory ruch pie-
szych. Kto z kierujących nie stał 
czasem kilkanaście minut chcąc 
wyjechać z ul. Sądowej w lewo, 
czyli w kierunku Ratusza? Nie 
mówiąc już o trudnościach, z ja-
kimi borykać się trzeba opusz-
czając Plac Wolności. 

O wielu tych miejscach pisali-
śmy już wiele razy. Może docze-
kamy się bowiem, aby w koń-
cu powstała kompleksowa kon-
cepcja zmiany organizacji ru-
chu na najbardziej tłocznych 
ulicach i skrzyżowaniach, sko-
ro z roku na rok zdaje się przy-
bywa zmotoryzowanych i posia-
danych przez nich pojazdów. A 
może to zbyt wielkie oczekiwa-

nia, skoro w Nowogardzie nie 
sposób doprosić się nawet po-
ziomego oznakowania dla pie-
szych, o czym również ostatnio 
pisaliśmy. To już jednak pytanie, 
czy uczestnicy ruchu, podatnicy, 
zbyt mało w tej kwestii oczekują 
od lokalnej władzy, czy też wła-
dza nie wymaga od siebie. Nie-
zależnie od tego, w jaki sposób 
każdy z czytelników odpowie so-
bie na to pytanie, zapraszamy do 
debaty na temat bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym w naszym 
mieście, ale i na terenach wiej-
skich- chętnie będziemy publi-
kowali Państwa spostrzeżenia w 
tej sprawie. 

Red. 

Skrzyżowanie przy Netto to miejsce częstych kolizji

Kolizje nie zawsze, jak ta kończą się tylko uszkodzeniem pojazdów. Często są też ranni bądź nawet zdarzają się ofiary śmiertelne
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Imię i na-
zwisko

Oszczędności Nieruchomości Zarobki za 
rok 2017

S a m o -
chody

Kredyty

Robert
Antoni 
Czapla

Oszczędności - 99 
500zł PLN, papiery 
wartościowe: 100 ak-
cji w PZU na kwotę 4 
216 zł.

Mieszkanie o 
pow. 47,17 m2 o 
wartości 170 000 
zł, mieszkanie o 
pow. 48,47 m2 o 
wartości 40 000zł 
własność-darowi-
zna od matki, go-
spodarstwo rolne 
o pow. 2,28 ha o 
wartości 24 500zł, 
garaż murowany 
18 m2 o wart. 10 
000 zł.

D o c h ó d 
z gosp. Rol-
nego, dopła-
ty z ARIMR 2 
033,69 zł., Z 
tytułu zatrud-
nienia doch. 
110 862,46 zł., 
z tytułu wynaj-
mu mieszka-
nia 12 000zł.

Citroen 
C5 z 2011 
roku war-
tość      22 
000zł.

Nie dotyczy

Krzysztof 
Kolibski /
w icebur-

mistrz

8 000,00 zł Nie dotyczy Wy n a g r o -
dzenie ze sto-
sunku pracy 
w UM – 174 
944,30 zł

B M W 
X1 z 
2013roku 
o wartości        
62 000zł.

Kredyt hi-
p o t e c z n y 
Alior Bank – 
111 853,89 zł, 
Deutsche Bank 
kredyt gotów-
kowy na re-
mont mieszka-
nia 144 877,06 
zł.

Opr. MR

Porównujemy oświadczenia

Dlaczego gmina płaci Kolibskiemu tak duże pieniądze?
W kilku ostatnich numerach publikowaliśmy oświadczenia majątkowe osób publicznych zobowiązanych ustawowo do ich corocznego składania.  Niektóre 
informacje, jakie niosą za sobą publikowane w oświadczeniach dane, budzą duże zdumienie.

Coroczne oświadczenia ma-
jątkowe zobowiązani są składać 
radni, burmistrzowie, kierow-
nicy w UM, kierownicy jedno-
stek podległych gminie, w tym 
dyrektorzy szkół. Oświadcze-
nia podlegają obowiązkowej pu-
blikacji na gminnym BIP.  Ze-
stawienia oświadczeń, jakie za-
mieszczaliśmy w ostatnim cza-
sie w DN, dotyczą danych za rok 
2017. Analiza publikowanych te-
raz danych prowadzi do konsta-
tacji kilku zdumiewających fak-
tów. Najbardziej zagadkowy jest 
wyjątkowo wysoki poziom do-
chodów nowogardzkiego wice-
burmistrza Krzysztofa Kolib-
skiego. Interesują nas oczywi-
ście tylko te dochody, które wy-
nikają z inkasowania pieniędzy 
publicznych, czyli wynagrodzeń 
wypłacanych przez Gminę, nie 
zajmujemy się np. odchodami 
z najmu mieszkań prywatnych. 
Otóż dochody z tytułu pracy na 
rzecz gminy K.  Kolibskiego  wy-

niosły w 2017 roku,  174  944, 
30 złotych, co oznacza średnio 
miesięcznie kwotę około 14 579 
złotych.  Jest to istotnie więcej 
aniżeli wynoszą oficjalne docho-
dy z tego samego źródła, czyli 
świadczenia pracy na rzecz gmi-
ny burmistrza Nowogardu. Ten 
w ciągu roku zarobił ze wspo-
mnianego tytułu kwotę równą 
110  862,46 złotych, co w ska-
li miesiąca daje kwotę 9  238,54 
złotych. Proponujemy, aby wi-
ceburmistrz okazał się człowie-
kiem honorowym i część wyna-
grodzenia oddał burmistrzowi – 
wszak to jemu zawdzięcza swoją 
posadę i na pewno nie jest w sta-
nie mu dorównać pracowitością, 
pomysłowością i ogólnie ge-
niuszem. Gdyby więc wicebur-
mistrz coś kapnął burmistrzo-
wi ze swojego wyższego uposa-
żenia byłoby niewątpliwie spra-
wiedliwie. A może tak czyni tyl-
ko skromnie ten fakt skrywa?  

sm

znaleźli się „szybcy” wykonawcy ścieżki 

„Zobaczyć Neapol i umrzeć” 
Jak wieść gminna niesie znaleźli się podobno wreszcie wykonawcy ścieżki rowerowej wokół jeziora, którzy podejmą się wykonać to zadanie w terminie 
narzuconym przez donatora Funduszy Europejskich. W kręgach bezkręgowców wywołała ta wiadomość zachwyt zupełny i niekontrolowany już żadną 
refleksją. 

W normalnej rzeczywistości 
ścieżki rowerowe homosapiens-y, 
(czyli ludzie świadomi) to sobie bu-
dują zwykle (a także w pierwszej ko-
lejności) w miastach i wzdłuż dróg 
wyjazdowych łączących najbliż-

sze miejscowości.  Wygląda to wte-
dy tak, jak na załączonym zdjęciu 
z pewnego miasta w Danii (można 
to samo zobaczyć także np. w po-
bliskim, Goleniowie choćby wzdłuż 
ulicy Szkolnej).  Buduje się takie, au-

tonomiczne względem istniejących 
traktów, ścieżki nie tylko z powo-
du konieczności komunikacyjnych, 
w tym zachowania porządku w ru-
chu drogowym, ale głównie z po-
wodu bezpieczeństwa rowerzystów 
i pieszych poruszających się miej-
skimi i podmiejskimi traktami ko-
munikacyjnymi.  W rzeczywisto-
ści alternatywnej, natomiast ścież-
ki rowerowe (i to koniecznie utwar-
dzone sztucznie w stylu autostrado-
wym) buduje się w pierwszej kolej-
ności (i na ogół ostatniej) po lasach 
i terenach chronionych…. I wyglą-
da to wtedy tak, jak za pewien czas 
zobaczymy w naszym Sarnim Lesie.  
Ten typ procesu budowlanego będą-
cy efektem odwróconej jaźni znany 
jest jeszcze z PRL i przejawia się w 
unikatowych rozwiązaniach, na któ-
re nie wpadłby żaden umysł. Nie ro-
dzą się one bowiem w drodze inte-
lektualnej, tyko jako skutek oświece-
nia, inaczej iluminacji.  I tak np. gdy 
na całym świecie zabudowa wiejska 
jest niska, jednosiedliskowa i wkom-
ponowana w otoczenie, ponadto w 
swojej formie kulturowo uzasadnio-
na (patrz zdjęcie) to za PRL zabudo-
wa wiejska wygląda tak jak na prze-

kładowym innym zdjęciu… z naszej 
Długołęki. Tych produktów ilumi-
nacji nie da się opisać- jak w przy-
padku tradycyjnej architektury wiej-
skiej- żadnymi przymiotnikami. Nie 
da się też opisać słowami tego, co już 
budują w nowogardzkim nadjezior-

nym lesie- ponoć znaleźli się wresz-
cie Szybcy (oby nie Wściekli) wyko-
nawcy tej inwestycji.  Nie da się tego 
cuda, które powstaje, opisać słowa-
mi – to trzeba zobaczyć i …umrzeć. 

sm

Miejska ścieszka rowerowa

Wieś "miejska"- pozostałaś po PRL-u

Wieś wiejska - zabudowa w normalnym świecie
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zAgInĄł PIeS!
PIES NIE POWRÓCIŁ DO DOMU! Mimo in-

tensywnych przeszukiwań okolicy. Każdy kto 
posiada informację i wie, gdzie znajduje się 
piesek, proszony jest o kontakt pod nr  tel. 
661042870. Zaginięcie miało miejsce w dniu 
27 czerwca, około godziny 9 rano. Miejsco-
wość Redło (gmina Osina, powiat goleniow-
ski, województwo zachodniopomorskie). Pies 
ma wszczepiony czip oraz tatuaż. Umaszczenie psa tricolor. Cechy cha-
rakterystyczne to wypadający język, ponieważ pies ma wadę zgryzu. 
W chwili zaginięcia nie miał na sobie szelek ani medalika z numerem 
szczepienia na wściekliznę oraz numerem weterynarii. 

W UM jak zwykle, czyli byle jak

Gdzie to przejście …?
Zostało ogłoszone IV postępowanie na opracowanie dokumentacji przejścia dla pieszych 
przy czereśniowym sadzie..., czytamy na stronie miasta. 

Do ogłoszenia dołączono map-
kę wskazującą lokalizację przej-
ścia. Patrząc na tę graficzną ilu-
strację usytuowania przedmiotu 
przetargu trudno się dziwić, że to 
już czwarty przetarg na teoretycz-
nie proste zadanie, czyli wykona-
nie dokumentacji przejścia piesze-
go.  Być może potencjalni oferenci 
zniechęcają się na wstępie bezsku-
tecznie szukając obiektu po lewej 
stronie Boh. Warszawy (patrząc 
od miasta) na wysokości, którego 
rzekomo to przejście miałoby się 
znajdować. Dlatego bezskutecz-

nie, ponieważ obiektu tego od kil-
ku miesięcy już tu nie ma. Mapa 
dołączona do przetargu organi-
zowanego przez poważny urząd, 
czyli UM jest mocno nieaktual-
na. Oprócz wskazywania obiek-
tu, którego nie ma, nie uwzględ-
nia ona dwóch obiektów, które są 
i które stanowią także odniesienie 
do lokalizacji przejścia. Chodzi 
o dwa nowe pawilony handlowe. 
Właściwe rozmieszczenie obiek-
tów pokazujemy na drugiej, przez 
nas szkicowo sporządzonej map-
ce. Konsekwencją zmian realnych 

w zabudowie tej okolicy jest tak-
że to, że nazywanie planowanego 
przejścia „przy  czereśniowym sa-
dzie” jest mylące- powinno go się 
nazywać przy pawilonie Szlachet-
ki (teraz Media Ekspres).  Ale, jak 
zwykle w tym urzędzie, czyli UM 
Nowogard nie chodzi o precyzję 
chodzi przecież tu o propagandę a 
ta z definicji ma zakłamywać rze-
czywistość, dlatego pewnie i w tej 
drobnej sprawie - nie ma sprawy!  

sm        

Taki nieaktualny plan został załączony do informacji o przetargu na dokumentację przejścia

A tak w rzeczywistości wygląda obecnie układ przestrzenny w pobliżu projektowanego przejścia

Aktualne zdjęcie miejsca, gdzie ma powstać przejście

najdroższy kran europy budzi 
rozbieżne… wyceny 

Do przetargu 
zgłosiły się cztery 
firmy 
Otwarto oferty zgłoszone do przetargu na budowę wodo-
ciągu z Dąbrowy Nowogardzkiej do Grabina, przez Bochlin 
i Ptaszkowo. Oferty złożyło czterech wykonawców, tylko 
dwie z nich zaproponowały cenę, która mieści się w budże-
cie, jaki gmina zaplanowała na to zadanie. 

Przetarg odbył się 28 czerw-
ca. Zanim otwarto oferty ko-
misja przetargowa poinfor-
mowała, że gmina zamierza 
przeznaczyć na budowę wodo-
ciągu nie więcej niż 2 mln 018 
tys. zł. W tej kwocie zmieściły 
się dwie oferty: PUH Grund-
-Max Krzysztof Dobrowolski 
Nowogard – kwota 2 017 200 
zł oraz Przedsiębiorstwo Wie-
lobranżowe Agnieszka Mala-
nowska z Trzebieszewa- kwo-
ta 1 635 900 zł. Pozostałe dwie 
firmy złożyły oferty znacz-
nie wyższe tj. 3 688,769,99 zł- 
firma Mazur z Łozienicy i 2 
306,005,76 zł- ZUBWiT MĘ-
TLOWIE z Reska.  Ponieważ 
głównym kryterium oceny 
ofert była cena (60% oceny) 
to komisja przetargowa poin-
formowała, że proponuje za-
wrzeć burmistrzowi umową z 
firmą z Trzebieszewa. 

PUWiS nie startował 
W przetargu nie wystarto-

wało nowogardzkie Przedsię-
biorstwo Usług Wodnych i Sa-
nitarnych. Jak tłumaczy nam 
członek zarządu PUWiS, Ja-
kub Sobieralski, z wykona-
nego kosztorysu wynikało, że 
nie jest możliwe zrealizowanie 
budowy wodociągu, miesz-
cząc się w zaplanowanym 
przez gminę budżecie. Tym 
bardziej, poniżej tej kwoty. - 
Z naszych obliczeń wynika, 
że budowa wodociąg na tym 

odcinku, wraz z niezbędny-
mi urządzeniami i infrastruk-
turą techniczną wymaga za-
angażowania środków znacz-
nie wyższych niż te, które za-
rezerwowała na ten cel gmi-
na. Uznaliśmy więc, że nie bę-
dziemy się angażować w ten 
projekt- mówi nam J. Sobie-
ralski, pytany o to, dlaczego 
PUWiS nie przystąpił do jed-
nego z największych w ostat-
nich latach przetargu na roz-
budowę sieci wod.-kan, jaki 
ogłosiła gmina.

Jak do tego doszło?
Przypomnijmy, że środki na 

budowę wodociągu skierowa-
ła dwa miesiące temu na wio-
sek burmistrza większością 
głosów Rada Miejska. Środ-
ki na ten cel zdjęto z zapisa-
nej wcześniej w budżecie in-
westycji, czyli z wykonania 
tzw. łącznika ul. Dworcowej 
z 700- lecia. Realizacja inwe-
stycji w Ptaszkowie w dalszej 
perspektywie pozwolić ma na 
przyłączenie się do sieci wod-
nej kilkunastu mieszkańcom 
okolicznych miejscowości. 
Mieszkańcy ci obecnie czer-
pią wodą ze studni- poza jed-
ną mieszkanką m. Ptaszkowo, 
która nie ma dostępu do wody 
pitnej, z uwagi na nieczynną 
studnię- kobiecie woda do-
wożona jest na koszt gminy w 
kontenerach. 

red. 
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Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

OgłOSzenIA

Czy ktoś tu wreszcie posprząta! 
Taki widok wita przyjezdnych, którzy wysiądą z pociągu na stacji PKP w Nowogardzie i znajdą się na ulicy Dworcowej. Tak jest od wielu lat, i co rok go-
rzej. Nie komentujemy, bo nikt głupi nie jest żeby nie widzieć, że utrzymywanie tak uczęszczanego miejsca w ścisłym centrum w takim stanie to jakaś po-
ważna aberracja.  Czyja? A to już nie napiszemy żeby nie było, że się czepiamy a Nowogard …”przecież pięknieje za tego burmistrza”.  No cóż bywa, że nie-
którym w oczach się mieni i pod wpływem emocji złotem im wszystko, co się świeci - nawet brudy i śmieci.  

sm   

 

Taki widok otwiera się przed wysiadającymi na nowogardzkim dworcu PKP. Kiedyś  mówiono,że brak tu "dziada i baby"

Prawie 300 tys. w pół roku

Port Lotniczy Szczecin-Goleniów notuje kolejne rekordy
W okresie styczeń – czerwiec 2018 roku, Port Lotniczy Szczecin-Goleniów obsłużył 282 708 pasażerów, notując blisko 10 % wzrost do analogicznego okresu 2017 roku.

Na tak dobry wynik wpływ 
miało kilka czynników:

1. Od 27 maja, Polskie Linie 
Lotnicze LOT, w niektóre dni 

tygodnia zwiększyły częstotli-
wość połączenia do Warszawy 
z 3 do 4 dziennie, dając możli-
wość korzystania z jeszcze więk-

szej możliwości przesiadek w 
Warszawie oraz umożliwiając 
odbycie jednodniowej podróży 
do większości najważniejszych 

miast europejskich.
2. Od marca 2018 roku, linia 

Ryanair, 2 x tygodniowo operuje 
na trasie do Edynburga.

3. Od 14 maja, dzięki linii lot-
niczej Wizz Air, w każdy ponie-
działek i piątek możemy pole-
cieć do Sztokholmu. Połącze-
nie to, cieszy się dużym zain-
teresowaniem wśród obywa-
teli szwedzkich, pozwalając na 
kilkudniowy lub weekendowy 
„wypad” do Szczecina.

4. W pełni wystartował sezon 
czarterowy. W tym roku, oprócz 
Grecji i Albanii, z Portu Lotni-
czego Szczecin-Goleniów, z biu-
rem podróży Wezyr Holidays 
oraz Itaka możemy polecieć do 
Antalyi, spędzając urlop na tu-
reckiej Riwierze.

Te wszystkie dane, pozwalają 
przypuszczać, że w 2018 roku, z 
Portu Lotniczego Szczecin-Go-
leniów im. NSZZ Solidarność 

po raz pierwszy w historii sko-
rzysta ponad 600000 pasażerów, 
osiągając wynik na poziomie 
630-650000 pasażerów.

Z Portu Lotniczego Szczecin-
-Goleniów możemy polecieć do:

PLL LOT – Warszawa
Norwegian – Oslo Gardemo-

en
Ryanair – Londyn Stansted, 

Dublin, Liverpool, Warszawa, 
Edynburg

Wizz Air – Oslo Torp, Stavan-
ger, Bergen, Sztokholm Skavsta.

Informacja
Elwira Postrożna - rzecznik Portu 

Lotniczego

Po opuszczeniu samolotu przez pasażerów pierwszego lotu ze Sztokholmu na pokład weszli podróżni udający się w pierwszy 
lot do stolicy Szwecji- czas lotu 1h, czyli tyle, co do Warszawy- To relacja z pierwszego rejsu do Sztokholmu dwa miesiące temu
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OgłOSzenIA

Tel. 517 175 599

Pracuj z                       
jako Opiekunka Seniorów w Niemczech 

i zarób nawet 12 tysięcy w dwa miesiące. 
Bezpłatne kursy języka niemieckiego i gwarantowane zatrudnienie. 

 
  
 
 
 

 

    

    
Hjort Knudsen Polen Sp. z o.o. jest duńską �rmą, 

zatrudniającą  ponad 1000  pracowników, 
produkującą i eksportującą skórzane meble tapicerowane. 

 www.hkmeble.pl

 
 

        W związku z dynamicznym rozwojem �rma zatrudni  

 TAPICERA  (PRZYUCZENIE)
PRACOWNIK PRODUKCJI -

- OBSŁUGA KOMPUTERA
MAGAZYNIER

 
 

            Miejsce pracy: Nowogard  
Zapewniamy:   
•  stabilne warunki zatrudnienia 
•  wynagrodzenie proporcjonalne do osiąganych wyników  

 
 Osoby zainteresowane proszone  są o wysłanie CV na adres:  
         ul. Zamkowa 7b , 72-200 Nowogard 
          lub e-mail: dawid.bohn@hjortknudsen.pl  
           Kontakt telefoniczny : 663 949 485 

 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami
Prosimy o dopisanie następujacej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbednych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie 
z ustawa z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.)”.

TAPICer
PrACOWnIK PrODUKCJI- 

OBSłUgA KOMPUTerA
MAgAzYnIer

Patrycja głębicka z domu Ciesielska  
w new england Journal of Medicine

Osiągniecia naukowe 
absolwentki LO nr 1 
Była absolwentka LO nr 1, obecnie doktorantka Patrycja Gębicka z domu Ciesielska upu-
blikowała w prestiżowym piśmie naukowym New England Journal of Medicine artykuł o wyni-
kach pionierskich badań, które wraz z zespołem wykonała na Uniwersytecie w Greifswaldzie. 

Chciałbym zaproponować arty-
kuł na temat zdolnej   mieszkan-
ki Nowogardu- pisze Czytelnik -. 
Nasza koleżanka Patrycja Gębic-
ka z domu Ciesielska jest absol-
wentką liceum nr 1 i obecnie jest 
doktorantką w klinice w niemiec-
kim mieście Greifswald. Kilka dni 
temu na łamach dziennika me-
dycznego New England Journal 
of Medicine pojawił się artykuł 
przedstawiający badania, które 
nasza koleżanka prowadzi razem 
z lekarzami z Niemiec. Tej trzy-
osobowej grupie udało się opra-
cować nowy sposób oznaczania 
przeciwciał u osób z nowotworem 
krwi, leczonych nowoczesną tera-
pią przeciwciałami… Warto do-
dać, że dziennik New England Jo-
urnal of Medicine jest najbardziej 
renomowanym dziennikiem me-
dycznym na całym świecie. – koń-
czy nasz korespondent. Gratulu-
jemy i prezentujemy zdjęcie arty-
kułu z pisma naukowego oraz fo-
tografię zespołu w skład, którego 

wchodzi doktorantka pochodzą-
ca z Nowogardu, absolwentka LO 
nr 1,- szkołę tę ukończyła w 2005 

roku, jej wychowawcą był p. Ro-
bert Sadkowski.  Mieszkała wtedy 
przy ulicy Zamkowej. 

sm 

Patrycja Gębicka z domu Ciesielska pierwsza z prawej

Z przymróżeniem oka...
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Strzelewo

Loteria fantowa  
i zabawa przy muzyce 
W sobotę, w Strzelenie odbył się festyn zorganizowany przez radę sołecką. Którego jednym 
z głównych atrakcji była loteria fantowa, gdzie główną wygraną festynu był rower. 

Loteria cieszyła się sporym za-
interesowaniem mieszkańców so-
łectwa, jak i przyjezdnych. Pod-
czas imprezy można było ku-
pić napoje, słodycze i skosztować 
przygotowane na tę okazję przez 
radę sołecką szaszłyki i kiełbasy 
z grilla. Po rozlosowaniu szczęśli-
wą zwyciężczynią nagrody głów-

nej loterii, czyli rowera okazała się 
Marlena Małek. Po tej części roz-

poczęła się zabawa z udziałem, DJ.
Red.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr 
Słomski wraz z organizatorką festynu 
Jolantą Bednarek sołtysem Strzelewa

Festyn budził spore zainteresowanie na pierwszym planie rower - główna nagro-
da loterii

Nowo-Glas to jest to!
Nowogardzka firma Nowo-Glas już wyposarza pomieszcze-
nia w nowym swoim obiekcie na ulicy Górnej. Konkurencja 
sprowadzona przez burmistrza do strefy ekonomicznej na-
szym nie straszna.

Tak wygląda obiekt od strony wjazdu z ulicy Górnej 

A tak od strony  Motocrosu
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Pomagamy tam gdzie pomóc trzeba

W. Rafiński jedzie 
z misją do Afryki 
Pan Wojciech Rafiński, nowogardzianin obecne student 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, zwraca się z 
apelem w związku z misją pomocową, z jaką młodzi ludzie 
udają się wkrótce na Madagaskar. Publikujemy treść tego 
apelu.     

Nazywam się Wojciech Rafiń-
ski, aktualnie jestem studentem 
Technologii Żywności i Żywie-
nia Człowieka na Uniwersytecie 
Przyrodniczym w Poznaniu. Jed-
nak wychowałem się i mieszka-
łem w Nowogardzie, gdzie cho-
dziłem do „jedynki” a potem do 
ZSP. Często bywam w tym mie-
ście, ponieważ mieszkają i pra-
cują tam moi rodzice i znajomi - 
tata jest szewcem a mama pracu-
je w biurze w PP Gardia.   Załą-
czam artykuł na temat misji cha-
rytatywnej - Misja Madagaskar, 
w której wraz z innymi studenta-

mi będę miał przyjemność wziąć 
udział w październiku tego roku. 
Jest to misja o charakterze ży-
wieniowym. Naszym celem bę-
dzie zmniejszenie niedożywie-
nia malgaskich dzieci, wsparcie 
edukacyjne lokalnej służby zdro-
wia oraz pomoc doraźna w for-
mie suplementów, diet półprze-
mysłowych oraz żywności spe-
cjalnego przeznaczenia medycz-
nego. Artykuł w „Dzienniku” 
pozwoli nam na rozpromowanie 
akcji lokalnie…

Inf. własna

fot. Daniel Kasprowicz

Wojciech Rafiński

 
 
 

Poznań, 24.06.2018 r. 
 

 
Pochłonięci codziennymi obowiązkami, żyjąc w Europie często zapominamy o tym, że 
współczesny świat nie jest jednorodny. Nie zdajemy sobie sprawy, jak głęboka jest 
przepaść, która za linią Brandta wygląda dla nas niewyobrażalnie. Na południe  od niej leży 
Madagaskar, w którym 80% populacji żyje za 1 dolara dziennie. Na Czerwonej Wyspie, 
która nam kojarzy się z lemurami, prawie jedno z dwójki rodzeństwa cierpi na chroniczne 
niedożywienie, wiele ma anemię, a wskaźnik umieralności niemowląt jest jednym z 
najwyższych na świecie. Gdy matka nie ma pokarmu, dziecko jest karmione 
rozcieńczonym skondensowanym mlekiem, lub rozgotowaną kukurydzą. Nasze codzienne 
problemy, z jakimi się zmagamy można nazwać przy tym błahostką.  
 
Nie mogąc pozostawać obojętnym na krzywdę ludzką narodził się pomysł projektu "Misja 
Madagaskar". To misja żywieniowo-medyczna zrzeszająca wszystkich tych, którzy chcą pomóc 
Malgaszom i sprawić by świat stał się trochę lepszym miejscem. W akcji biorą udział studenci 
wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, dietetycy  
i specjaliści od produkcji i przetwarzania żywności.  
 
Wyjazd jest objęty patronatami: fundacji Dzieci Madagaskaru, Rektora Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu. Misja ma na celu pomóc miejscowej ludności w walce  
z niedożywieniem, brakiem wiedzy i opieki medycznej. Uczestnicy zmierzają z wyprawą, której 
celem jest pomoc niedożywionym oraz potrzebującym podstawowej opieki medycznej 
Malgaszom. W planach jest ocena stanu odżywienia dzieci i pomoc najbardziej potrzebującym. 
Studenci wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu UPP chcą przekazać tubylcom wiedzę, którą 
posiadają organizując dla nich warsztaty żywieniowe, ucząc jak przygotowywać posiłki z 
dostępnych surowców.  
 
Niestety chęć niesienia bezinteresownej pomocy wiąże się z problemami przede wszystkim 
natury finansowej, których nie sposób uniknąć, wybierając się na odległy Madagaskar. Składają 
się na nie: opłaty administracyjne, koszty przelotów, życia na wyspie, niezbędne szczepienia, 
ubezpieczenia i najważniejsze - wyposażenia medycznego oraz żywności dla Malgaszów. 
  
Dlatego każdy może stać się częścią „Misji Madagaskar” wspierając finansowo uczestników 
wyprawy. Nawet najmniejszy gest stanowić będzie nie lada wsparcie i dodatkową motywację do 
niesienia pomocy ludziom, którzy jej potrzebują.  Darowizny można wpłacać na nr konta 14 1140 
2004 0000 3702 7688 5492 z dopiskiem „Madagaskar”. 
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W Wojcieszynie na 
festynie do białego 
rana...
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Harmonogram pokazów 22. Lata z Muzami
PONIEDZIAŁEK, 16 LIPCA 2018
KINO DLA DZIECI  | Kino Orzeł
10:00 PRZEGLĄD FILMOWYCH 

PRZEBOJÓW DLA MŁODYCH 
WIDZÓW

Na seans zaprasza 
Liga Superbohaterów
NAJLEPSZE FILMY 
SEZONU | Kino Orzeł
13:00 FILMOWY 
SEANS SPECJALNY
15:30 NIEMIŁOŚĆ (Rosja/Fran-

cja/Niemcy/Belgia 2017, 127 minut)
REŻYSERIA: Andriej Zwiagincew 

OBSADA: Aleksiej Rozin, Marjana Spi-
wak, Matwiej Nowikow.

18:30 TRZY BILLBOARDY ZA EB-
BING, MISSOURI (USA/Wielka Bry-
tania 2017, 121 minuty)

REŻYSERIA: Martin McDonagh 
OBSADA: Frances McDormand, Wo-
ody Harrelson, Sam Rockwell

KINO W PLENERZE | Plac Wolno-
ści

22:00 SKRZYDLATE ŚWINIE (Pol-
ska 2010, 99 minut)

REŻYSERIA: Anna Kazejak OBSA-
DA: Paweł Małaszyński, Olga Bołądź, 
Cezary Pazura

WTOREK, 17 LIPCA 2018
KINO DLA DZIECI | Kino Orzeł
10:00 PRZEGLĄD FILMOWYCH 

PRZEBOJÓW DLA MŁODYCH WI-
DZÓW

Na seans zaprasza Liga Superboha-
terów

NAJLEPSZE FILMY SEZONU | 
Kino Orzeł

13:00 BORG/MCENROE. MIĘDZY 
ODWAGĄ A ZALEŃSTWEM(Szwe-
cja/Dania/Finlandia 2017, 100 minut)

REŻYSERIA: Janus Metz OBSADA: 
Sverrir Gudnason, Shia LaBeouf, Stel-
lan Skarsgard

Wimbledon 1980.
15:30 TWARZE, PLAŻE (Francja 

2017, 89 minut) PREMIERA W RE-
GIONIE I POKAZ PRZEDPREMIE-
ROWY!

REŻYSERIA: Agnes Varda, JR
18:30 WIEŻA. JASNY DZIEŃ. 

(Polska 2017, 106 minut)
REŻYSERIA: Jagoda Szelc OBSADA: 

Anna Krotoska, Małgorzata Szczer-
bowska, Anna Zubrzycki. PO SEANSIE 
SPOTKANIE: „DOKĄD ZMIERZA 
POLSKIE KINO?”

KINO W PLENERZE | Plac Wolno-
ści

22:00 NA GRANICY (Polska 2016, 
98 minut)

REŻYSERIA: Wojciech Kasperski 
OBSADA: Marcin Dorociński, Andrzej 
Chyra, Andrzej Grabowski.

ŚRODA, 18 LIPCA 2018
KINO DLA DZIECI  | Kino Orzeł
10:00 PRZEGLĄD FILMOWYCH 

PRZEBOJÓW DLA MŁODYCH WI-
DZÓW

Na seans zaprasza Liga Superboha-
terów

KONKURS | Kino Orzeł
13:00 KONKURS FILMOWA MŁO-

DA POLSKA. BLOK 1 (83 minuty)
„Na drodze”, reż. Bartosz Nowacki, 

Alistan Productions, 2017, 24 min
„Wonder Girls”, reż. Anastazja Dą-

browska, Wydział Radia i Telewizji UŚ, 
2018, 21 min

„Wakacje”, reż. Filip Bojarski, Szkoła 
Filmowa w Łodzi, 2018, 16 min

„Dziku”, reż. Kamila Chojnacka, Wy-
dział Radia i Telewizji UŚ, 2018, 22 min

KONKURS | Kino Orzeł
15:30 KONKURS FILMOWA MŁODA 

POLSKA. BLOK 2 (103 minut)
„Drżenia”, reż. Dawid Bodzak, Szkoła 

Filmowa w Łodzi, 2018, 21 min
„Atlas”, reż. Maciej Kawalski, Studio 

Munka-SFP, 2018, 28 min
„Heimat”, reż. Emi Buchwald, Szkoła 

Filmowa w Łodzi, 2017, 24 min
„Users”, reż. Jakub Piątek, Studio 

Munka-SFP, 2018, 30 min
NAJLEPSZE FILMY SEZONU | 

Kino Orzeł
18:30 OVER THE LIMI (Polska, 

Niemcy, Finlandia 2017, 74 minuty) 
POKAZ PRZEDPREMIEROWY

REŻYSERIA: Marta Prus
PO SEANSIE SPOTKANIE Z REŻY-

SER FILMU MARTĄ PRUS
KINO W PLENERZE | Plac Wolno-

ści
22:00 JEZIORAK (Polska 2014, 94 

minut)
REŻYSERIA: Michał Otłowski OB-

SADA: Jowita Budnik, Sebastian Fabi-
jański, Mariusz Bonaszewski.

Seans filmu SZCZĘŚCIE z udziałem 
Jowity Budnik

REŻYSERIA: Maciej Buchwald OB-
SADA: Jowita Budnik, Roman Gancar-
czyk, Przemysław Sadowski.

CZWARTEK, 19 LIPCA 2018
KINO DLA DZIECI  | Kino Orzeł
10:00 PRZEGLĄD FILMOWYCH 

PRZEBOJÓW DLA MŁODYCH WI-
DZÓW

Na seans zaprasza Liga Superboha-
terów

KONKURS | Kino Orzeł
13:00 KONKURS FILMOWA MŁO-

DA POLSKA. BLOK 3 (70 minut)
„Córka”, reż. Mara Tamkovich, War-

szawska Szkoła Filmowa, 2018, 25 min
„Odbicie”, reż. Emilia Zielonka, Stu-

dio Munka-SFP, 2018, 30 min
„Kobieta budzi się rano”, reż. Olga 

Chajdas, Wild Mouse Production, 
2017, 15 min

KONKURS | Kino Orzeł
15:30 KONKURS FILMOWA MŁO-

DA POLSKA. BLOK 4 (80 minut)
„Sweet Home Czyżewo”, reż. Jakub 

Radej, Wydział Radia i Telewizji UŚ, 
2017, 28 min

„Relax”, reż. Agnieszka Elbanowska, 
Studio Munka-SFP, 2018, 26 min

„1410”, reż Damian Kocur, Gigant 
Films, 2018, 26 min

NAJLEPSZE FILMY SEZONU | 
Kino Orzeł

18:30 Z MIASTA ŁODZI (Polska 

1969, 17 minut)
REŻYSERIA: Krzysztof Kieślowski
ZWIERZĘTA (Szwajcaria/Pol-

ska/Austria 2017, 94 minuty) POKAZ 
PRZEDPREMIEROWY

REŻYSERIA: Greg Zgliński OBSA-
DA: Birgit Minichmayr, Philipp Hoch-
mair, Mona Petri

PO SEANSIE SPOTKANIE Z AU-
TOREM ZDJĘĆ DO FILMÓW PIO-
TREM JAXĄ

KINO W PLENERZE | Plac Wolno-
ści

22:00 KOCHANIE, CHYBA CIĘ 
ZABIŁEM (Polska 2014, 90 minut)

REŻYSERIA: Jakub Nieścierow OB-
SADA: Zbigniew Zamachowski, Mar-
cin Korcz, Arkadiusz Jakubik

PIĄTEK, 20 LIPCA 2018
10:00 PRZEGLĄD FILMOWYCH 

PRZEBOJÓW DLA MŁODYCH WI-
DZÓW

Po seansie zapraszamy na AKTYW-
NE WARSZTATY Z LIGĄ SUPERBO-
HATERÓW  Plac Wolności

12:00 WARSZTATY FOTOGRA-
FICZNE „Jeden dzień z życia festiwa-
lu”

Warsztaty sztuki fotograficznej pod 
kierunkiem Piotra Jaxy.

NAJLEPSZE FILMY SEZONU | 
Kino Orzeł

FILM LAUREATÓW LAURU CI-
SOWEGO 2018

13:00 PAPUSZA (Polska 2013, 134 
minut)

REŻYSERIA: Joanna Kos-Krau-
ze, Krzysztof Krauze OBSADA: Jowi-
ta Budnik, Zbigniew Waleryś, Antoni 
Pawlicki.

PO SEANSIE SPOTKANIE Z RE-
ŻYSER JOANNĄ KOS-KRAUZE I AK-
TORKĄ JOWITĄ BUDNIK.

18:00 UROCZYSTE OTWARCIE 
FESTIWALU | Kino Orzeł

Wręczenie HONOROWEGO LAU-
RU CISOWEGO za reżyserskie osią-
gnięcia dla JOANNY KOS-KRAUZE I 
KRZYSZTOFA KRAUZE

Monodram SUPERMENKA z udzia-
łem Jowity Budnik

20:00 INAUGURACJA FESTIWA-
LU | Scena przy NDK

Koncert zespołu MACIEJ MIECZ-
NIKOWSKI & LESZCZE

Seans filmu z udziałem Zbigniewa 
Zamachowskiego: WIELKA MAJÓW-
KA (Polska 1981, 86 minut)

REŻYSERIA: Krzysztof Rogulski 
OBSADA: Jan Piechociński, Zbigniew 
Zamachowski.

SOBOTA, 21 LIPCA 2018
KINO DLA DZIECI | Kino Orzeł
9:30 PRZEGLĄD FILMOWYCH 

PRZEBOJÓW DLA MŁODYCH WI-
DZÓW

Po seansie zapraszamy na AKTYW-

NE WARSZTATY Z LIGĄ SUPERBO-
HATERÓW | Plac Wolności

11:00 WARSZTATY FOTOGRA-
FICZNE „Jeden dzień z życia festiwalu”

Warsztaty sztuki fotograficznej pod 
kierunkiem Piotra Jaxy.

SPOTKANIE Z FILMEM| Kino 
Orzeł

12:00 OKNA, OKNA (Polska 2018, 
62 minut) POKAZ PRZEDPREMIE-
ROWY!

REŻYSERIA: Wojciech Solarz OB-
SADA: Wojciech Solarz, Robert Jaro-
ciński, Anna Smołowik.

PO SEANSIE ROZMOWA Z REŻY-
SEREM I ODTWÓRCĄ GŁÓWNEJ 
ROLI WOJTKIEM SOLARZEM.

SPOTKANIE Z FILMEM| Kino 
Orzeł

FILM LAUREATÓW LAURU CISO-
WEGO 2018

Seans poprzedzi odsłonięcie specjal-
nej tablicy upamiętniającej przyznanie 
nagrody.

14:30 PTAKI ŚPIEWAJĄ W KIGA-
LI (Polska 2017, 113 minuty)

REŻYSERIA: Joanna Kos-Krau-
ze, Krzysztof Krauze OBSADA: Jowita 
Budnik, Eliane Umuhire.

PO SEANSIE ODBĘDZIE SIĘ 
SPOTKANIE Z ODTWÓRCZYNIĄ 
GŁÓWNEJ ROLI JOWITĄ BUDNIK

17:00 Koncert TRIO LUIGI PA-
GANO | Scena przy NDK

SPOTKANIE Z FILMEM| Kino 
Orzeł

18:00 ATAK PANIKI (Polska 2017, 
99 minut)

REŻYSERIA: Paweł Maślona OB-
SADA: Dorota Segda, Artur Żmijew-
ski, Aleksandra Pisula

PO SEANSIE PLANOWANE JEST 
SPOTKANIE Z TWÓRCAMI FILMU

WERNISAŻ WYSTAW UCZEST-
NIKÓW 21. PLENERU MALARSKIE-
GO I WARSZTATÓW ARTYSTYCZ-
NYCH ARTERIA | Foyer Nowogardz-
kiego Domu Kultury

21:00 Koncert ETNA KONTRA-
BANDE | Scena przy NDK

22:15 Widowisko plenerowe KO-
ROWÓD TAŃCA | Plac Wolności

Seans filmu z udziałem Zbignie-
wa Zamachowskiego: ZMRUŻ OCZY 
(Polska 2003, 86 minut) | Scena przy 
NDK

REŻYSERIA: Andrzej Jakimowski 
OBSADA: Zbigniew Zamachowski, 
Andrzej Chyra, Olga Prószyńska.

NIEDZIELA, 22 LIPCA 2018
KINO DLA DZIECI  | Kino Orzeł
9:30 PRZEGLĄD FILMOWYCH 

PRZEBOJÓW DLA MŁODYCH WI-
DZÓW

Po seansie zapraszamy na AKTYW-
NE WARSZTATY Z LIGĄ SUPERBO-
HATERÓW | Plac Wolności

NAJLEPSZE FILMY SEZONU | 
Kino Orzeł

12:00 CICHA NOC (Polska 2017, 
100 minut)

REŻYSERIA: Piotr Domalewski 
OBSADA: Dawid Ogrodnik, Tomasz 
Ziętek, Jowita Budnik.

PO SEANSIE ODBĘDZIE SIĘ SPO-
TKANIE Z REŻYSEREM FILMU 
PIOTREM DOMALEWSKIM

SPOTKANIE Z GWIAZDĄ | Kino 
Orzeł

15:30 ZBIGNIEW ZAMACHOW-
SKI: ARTYSTA PRAWDZIWY

Otwarte specjalne spotkanie z wy-
bitną osobowością artystyczną, akto-
rem kinowym i telewizyjnym, utalen-
towanym muzycznie artystą wszech-
stronnym. Ze Zbigniewem Zama-
chowskim porozmawiamy o jego ak-
torskiej i muzycznej karierze, o życiu 
w blasku fleszy, marzeniach i planach 
na przyszłość.

17:00 WIDOWISKO PLENERO-
WE uczestników warsztatów arty-
stycznych ARTeria | Scena przy NDK.

18:00 UROCZYSTE ZAKOŃCZE-
NIE FESTIWALU | Kino Orzeł

Recital ZBIGNIEWA ZAMA-
CHOWSKIEGO „Nie tylko o miłości”

W koncercie znajdują się utwory 
autorskie Zbigniewa Zamachowskie-
go oraz oryginalne interpretacje pio-
senek znanych twórców: Jerzego Wa-
sowskiego, Jeremiego Przybory, Woj-
ciecha Młynarskiego, Włodzimierza 
Korcza, Jaromira Nohavicy, Krzesimi-
ra Dębskiego, Jerzego Satanowskiego, 
Edwarda Stachury, Piotra Bukartyka i 
wielu innych.

Podsumowanie warsztatów fotogra-
ficznych „Jeden dzień z życia festiwa-
lu”

Filmowa Kronika Festiwalowa od 
Ligi Superbohaterów

Finał konkursu Filmowa Młoda 
Polska

20:00 OFICJALNE ZAKOŃCZE-
NIE FESTIWALU | Scena przy NDK

Występ kabaretu CIACH | Scena 
przy NDK

Ciach to jeden z filarów Zielonogór-
skiego Zagłębia Kabaretowego. Kaba-
ret młody duchem i bogaty doświad-
czeniem. Młodość, objawia się w sta-
łej twórczej aktywności, która mniej 
więcej raz na rok owocuje premie-
rowym programem. Ciach łączy do-
bry poziom literacki z humorystycz-
nym przeglądem obyczajów i przywar 
Polaków. Ponadto w spektakle wplata 
elementy improwizacji, dzięki czemu 
każdy kolejny występ jest inny i niepo-
wtarzalny. Wszystko pokazuje w kli-
macie humoru sytuacyjnego lub ab-
surdalnego.

Inf. NDK
Opr MR
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reKLAMA

Pola Bosiacka
Pola Bosiacka uczennica kla-

sy Va, średnia ocen 5,5. Laureat-
ka wielu konkursów m.in. laureat-
ka eliminacji powiatowych Małe-
go Konkursu Recytatorskiego, po-
wiatowego międzyszkolnego kon-
kursu techniczno – plastycznego 
„Aby zdrowym być jesienią jedz 
owoce i warzywa...”, 

I msc w międzyszkolnym gmin-
nym konkursie na album „Rośliny 
i zwierzęta lasu”, 

II mse w gminnym konkursie 
j. angielskiego kat. klas IV – VII 
„The symbols of London”, 

II msc w szkolnym konkursie 
literowania w języku angielskim„ 
Spelling Bee” , II msc w szkolnym 
konkursie plastycznym „Nowo-
gard moje miasto”, II msc w szkol-
nym  Konkursie Kolęd  i Pastora-
łek. Pola wspólnie z grupą teatral-
ną FONEM uzyskała tytuł laure-
ata w Wojewódzkich Prezenta-
cjach Amatorskich Zespołów Te-
atralnych w Świdwinie. Uczenni-
ca oprócz wielu tytułów laureata 
chętnie angażuje się w życie szko-
ły i klasy pomagając w pracy Sa-
morządu Szkolnego.

TOMASZ GRYGOWSKI -  
uczeń kl. IV B   

 W roku szkolnym  2017/2018 
uzyskał średnią ocen - 6,0

Tomek jest uczniem wszech-
stronnie uzdolnionym, bierze ak-
tywny udział w różnego rodzaju 
zajęciach takich jak: koło szacho-
we, język angielski, ceramika, koło 
sportowe. Jego praca oraz talent za-

owocowały wieloma sukcesami ta-
kimi jak:

I miejsce w powiatowym kon-
kursie matematyczno - przyrodni-
czym „ Mądra główka” w Golenio-
wie;

II miejsce drużynowo i IV indy-
widualnie w powiatowym konkur-
sie matematyczno - przyrodniczym 
„ Czwóreczka” w Goleniowie

I miejsce w szkole i 17 w kraju w 
ogólnopolskim konkursie o Janie 
Pawle II „Olimpusek”;

Wyróżnienie w Kangurze Mate-
matycznym 2018;

Laureat II miejsca w gminnym 
konkursie matematyczno - przy-
rodniczym                       „ Trzy ży-
wioły” organizowanym przez SP 
Wierzbięcin;

III miejsce w  gminnym konkur-
sie polonistycznym „Dobro zawsze 
wraca”, organizowanym przez  SP 
nr 2 w Nowogardzie;

I miejsce i tytuł Matematycznego  
Mistrza kl. 4 - matematyczne Asy z 
IV klasy;

III miejsce w gminnym konkur-
sie Asy z 4 klasy, organizowanym 
przez SP nr 1 w Nowogardzie;

IV miejsce w gminnym konkur-
sie szachowym organizowanym 
przez Urząd Miasta i Gminy No-
wogard pod patronatem burmi-
strza Roberta Czapli;

III miejsce w szkolnym konkur-
sie szachowym;

Szymon Heiser- klasa 7b
Laureat przedmiotowego 

konkursu matematycznego or-
ganizowanego przez Kurato-
rium Oświaty

Wynik bardzo dobry w Mię-
dzynarodowym Konkursie 
Kangur Matematyczny

II miejsce indywidualnie i 
III miejsce drużynowo w po-
wiatowym konkursie matema-
tycznym „ Czwóreczka”

III miejsce drużynowo w 
miejsko-gminnym konkursie „ 
Wiedza leśna”

Julia Kaczmarek  klasa VII 
średnia ocen 5.4 zachowanie 

wyróżniające.
osiągniecia wojewódzkie :  „Kto 

jest EKO ten zajdzie daleko” III 
miejsce

„Prezent dla przyrody” III miej-
sce

osiągniecia miejsko-gmin-
ne: wyróżnienie w „  I Nowo-
gardzki  Konkursie Reportażu” 
„Nowogard Przyszłość i Teraź-
niejszość” III miejsce, „Żywio-
ły Ziemi-Powietrze” II miejsce, 
„Mistrz Ortografii Ziemi Nowo-
gardzkiej 2018” II miejsce

BORYS KOKOSZKA Klasa 3b
Osiągnięcia: Powiatowy kon-

kurs języka angielskiego – „prima-
ry school tournament” – i miejsce

Powiatowy konkurs poetycki 
– „z babcia i dziadkiem - razem 
przez świat”    - laureat

Miejsko-gminny konkurs przy-
rodniczy – „czy znasz las” – i miej-
sce

Miejsko-gminny konkurs przy-
rodniczy – „chcę, aby na moim 
niebie swieciło słońce” – i miejsce

Miejsko-gminny konkurs przy-
rodniczy – „przygoda z ekolud-
kiem” – ii miejsce

Miejsko-gminny konkurs pla-
styczny – „moja ulubiona letnia 
dyscyplina olimpijska” – i miejsce

Miejsko-gminny konkurs pla-
styczny – „podwodny świat” –wy-
różnienie

„Szkolny konkurs ortograficz-
ny” – iii miejsce

„Konkurs matematyczny 
uczniów klas III” – II miejsce

Coroczna prezentacja- SP nr 3 

Najlepsi Uczniowie 2017 – 2018
W tym numerze zaprezentujemy uczniów SP nr 3. Listę uczniów sporządzili wychowawcy szkoły

Agata Marczuk- 
uczennica klasy 6a

Osiągnięcia:
Średnia ocen: 5,3
Wojewódzki konkurs pla-

styczny ,,Pocztówka z wakacji”- 
II miejsce

Powiatowe eliminacje ,, Małego 
konkursu recytatorskiego”- laureat 
Wojewódzki etap ,,Małego konkur-
su recytatorskiego” - wyróżnienie

Poszukuje osób do 
pracy przy produkcji 

okien, Firma Joga. 
695 100 700

Nowoczesne Gospodarstwo Rolne 
w województwie zachodniopomorskim

Od kandydatki/kandydata oczekujemy:
- zaangażowania, 
- sumienności, 
- dokładności 
- pełnej dyspozycyjności w wymienionym okresie.
Oferujemy: 
- atrakcyjne wynagrodzenie, 
- przyjazną atmosferę pracy, 
- zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie, 
- zakwaterowanie na czas wykonywania zlecenia. 

Firma z branży rolnej Farma Redło Sp. z o.o. 

poszukuje na okres żniw (od 15.07 do 15.09) 
pracowników do obsługi biurowej 

magazynów zbożowych 
w naszych gospodarstwach w miejscowościach 

Konarzewo k. Nowogardu oraz Starzyce k. Chociwla. 

Prosimy o wysyłanie CV na adres mailowy biuro@farmaredlo.pl

WYnAJeM 
KOnTenerÓW, 
wywóz odpadów. 

TEL. 667 146 793 

Opis stanowiska:
• Efektywne zarządzanie Gospodarstwem Rolnym;
• Nadzór nad maszynami rolniczymi w zakresie ich 
  wydajnego wykorzystania oraz  terminowego 
  przeprowadzania przeglądów, konserwacji i napraw;
• Kierowanie zespołem  pracowników;
• Zarządzanie Gospodarstwem Rolnym zgodnie z obowiązującymi standardami;
• Osiągane i realizacja przydzielonych celów i zadań.
Wymagania: 
• Wykształcenie min. średnie rolnicze;
• Minimum dwuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku;
• Umiejętność motywowania zespołu do osiągania założonych celów;
• Umiejętność podejmowania skutecznych decyzji pod presją czasu;
• Elastyczność i otwartość na zmiany;
• Prawo jazdy kat. B
Oferujemy:
• Atrakcyjne wynagrodzenie;
• Stabilne warunki zatrudnienia;
• Możliwość rozwoju zawodowego w rozwijającej się firmie;
• Niezbędne narzędzia pracy;
• Dobrą atmosferę pracy;
• Możliwość zakwaterowania.

Nowoczesne Gospodarstwo Rolne 
w województwie zachodniopomorskim

poszukuje zmotywowanych i pełnych pasji osób na stanowisko:
KIEROWNIK GOSPODARSTWA ROLNEGO

Miejsce pracy:  Redło koło Nowogardu  

tel.: +48 665 458 942
e-mail: biuro@farmaredlo.pl
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zzPn opublikował terminarz

Wiemy z kim zagra Pomorzanin
Na oficjalnej stronie Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej został już opublikowany terminarz rundy jesiennej sezonu 2018/2019. Do ligi, w któ-
rej występuje Pomorzanin dołączyło pięć nowych zespołów – trzy beniaminki i dwóch spadkowiczów. Wszystkie mecze z tymi drużynami nowogardzia-
nie rozegrają jesienią u siebie. 

Znany jest już terminarz sezonu 
2018/2019 w północnej grupie A-
-Klasy, gdzie po reorganizacji roz-
grywek występować będzie Po-
morzanin. Cały terminarz opubli-
kujemy w kolejnym wydaniu DN, 
teraz skupimy się na pięciu zespo-
łach, które dołączyły do grupy Po-
morzanina. Przypomnijmy, że po 
sezonie 2017/2018 awans do wyż-
szej klasy rozgrywkowej wywal-
czyły Iskierka Szczecin i Światowid 
63 Łobez, natomiast do B-Klasy 
spadły zespoły Promienia Mosty, 
Sarmaty Dobra oraz Odrzanki Ra-
dziszewo. W miejsce drużyn,któ-
re awansowały do północnej gru-
py A-Klasy dołączą dwa zdegra-
dowane zespoły – Arkonia Szcze-

cin i Wybrzeże Rewalskie Rewal. 
Zarówno Wybrzeże, jak i Arko-
nia uzbierały po 34 punkty w mi-
nionym sezonie i zabrakło im do-
słownie 1 punktu do Mierzynian-
ki Mierzyn, która się utrzyma-
ła na 12. miejscu oraz 2 punktów 
do Dębu Dębno zajmującego 11. 
miejsce. Pomorzanin zagra z Ar-
konią Szczecin u siebie w 12. ko-
lejce, natomiast z Wybrzeżem Re-
walskim Rewal w ramach 14. ko-
lejki, także u siebie. Jeśli chodzi o 
beniaminków, to w minionym se-
zonie najlepiej spisał się OKS Cen-
ter MD Goleniów.  Zespół ten wal-
czył o awans w grupie 3 szczeciń-
skiej A-Klasy, gdzie występowa-
ło 14 drużyn. Goleniowianie w 

26 spotkaniach nie zaznali poraż-
ki, wywalczyli 70 punktów wygry-
wając 22 mecze oraz remisując w 
czterech pojedynkach, mając przy 
tym świetny bilans bramkowy – 
102 strzelone i 21 straconych goli. 
Fala Międzyzdroje występowała 
w grupie 1 szczecińskiej A-Klasy, 
gdzie walczyło 13 drużyn. Piłka-
rze znad morza zdobyli 63 punk-
ty, wygrali 21 spotkań i zanotowa-
li 3 porażki, przy bilansie bramko-
wym 106 strzelonych i 21 straco-
nych goli. Z kolei Dąb Dębice wal-
czył w 2 grupie szczecińskiej A-
-Klasy, gdzie rywalizowało 13 dru-
żyn. Dąb rzutem na taśmę wywal-
czył pozycję lidera pokonując w 
przedostatniej kolejce Dąbrovię 

Stara Dąbrowa. Dzięki temu pił-
karze z Dębic wywalczyli awans 
wyprzedzając rywali ze Starej Dą-
browy o 1 punkt. W sumie Dąb 
zgromadził 57 punktów, wygrał 
18 spotkań, w 3 meczach remiso-
wał oraz zanotował 3 porażki, przy 
bilansie bramkowym 86 strzelo-
nych oraz 30 straconych goli. Je-
śli chodzi o spotkania Pomorzani-
na z tymi drużynami, to w 5. ko-
lejce do Nowogardu przyjedzie ze-
spół z Goleniowa. W 8. kolejce Po-
morzanina zagra w Nowogardzie z 
Dębem Dębice, natomiast mecz z 
Falą Międzyzdroje rozegrany zo-
stanie w ramach 10. kolejki – także 
na boisku w Nowogardzie. 

KR

IV Supermaraton „Szlakiem Don Kichota”

Małgorzata Kubicka 
na medal
W sobotę (7 lipca), w miejscowości Nietążkowo (woj. wiel-
kopolskie), odbył się IV Supermaraton „Szlakiem Don Ki-
chota”. Nowogard reprezentowała Małgorzata Kubicka, 
startująca na najdłuższym dystansie – Giga (228 km). No-
wogardzianka jak zwykle nie zawiodła, wygrywając w swojej 
kategorii oraz zajmując 2. miejsce w Open Kobiet. 

Kolarze walczący w supermaratonie 
w miejscowości Nietążkowo nie mieli 
łatwego zadania, gdyż jazdę utrudniał 
silny wiatr. Na najdłuższym z możli-
wych dystansów – Giga, który wyno-
sił 228 km, startowała Małgorzata Ku-
bicka, reprezentująca barwy NTS JF 
Duet. Kolarka z Nowogardu walczy-
ła w kategorii K5S. Wyścig ukończy-
ła z czasem 07:34:56, osiągając śred-
nią prędkość wyścigu 30,86 km/h. 
Wynik ten pozwolił Małgorzacie Ku-
bickiej zwyciężyć w swoim przedzia-
le wiekowym oraz wywalczyć 2. miej-
sce w Open Kobiet. Warto dodać, że 

na tym dystansie licząc mężczyzn i 
kobiety, startowało w sumie 32 kola-
rzy, a zawodniczka z Nowogardu zaję-
ła w tym zestawieniu 18. miejsce, zo-
stawiając w tyle wielu panów. - Trasa 
nie była zbyt trudna,ale organizator na 
trasie zafundował nam trochę góreczek 
żebyśmy się za bardzo nie nudzili. Do 
tego  towarzyszył nam bardzo uciążli-
wy wiatr, który wiał z każdego możli-
wego kierunku – opowiada Małgorza-
ta Kubicka. Gratulujemy naszej repre-
zentantce świetnego startu oraz życzy-
my kolejnych medali. 

KR

H. Grygowski zdeklasował rywali
W środę (27 czerwca), na szczecińskim torze kolarskim, została rozegrana IV seria cyklicz-
nych zawodów „Środy na torze”, będąca jednocześnie wielkim finałem zmagań młodych ko-
larzy. Hubert Grygowski będący przed finałem liderem cyklu w kategorii Młodzik, zdekla-
sował rywali wygrywając w każdym z przeprowadzonych wyścigów. 

Podczas finałowej czwartej serii w 
kategorii Młodzik Nowogard repre-
zentował tylko Hubert Grygowski. 
Na początek kolarze walczyli w wy-
ścigu na 200 metrów ze startu lot-
nego. Podopieczny Ryszarda Posac-
kiego nie miał sobie równych i z cza-
sem 13,13 zgarnął pełną pulę, czy-
li 10 punktów. Wyścig eliminacyjny 
to kolejny świetny start Huberta, któ-
ry po raz drugi tego dnia wygrywa. 
Przysłowiową kropkę nad „i” Hubert 
Grygowski postawił podczas wyścigu 
scratch, w którym wywalczył swoje 
trzecie zwycięstwo w IV serii i w su-
mie uzbierał komplet 60 punktów (w 
finale punkty mnożone są razy dwa-
).W klasyfikacji generalnej po IV se-
riach kolarz z Nowogardu dosłownie 
zmiażdżył pozostałych Młodzików z 
naszego regionu. Hubert Grygowski 
wywalczył 146 punktów i wyprzedził 
o 54 punkty Tadeusza Praxmajera z 
GK Piast Szczecin, który zajął 2. miej-
sce oraz o 55 punktów Jakuba Kolne-
go z BoGo Szczecin, który stanął na 
najniższym stopniu podium klasy-
fikacji generalnej. Gratulujemy Hu-
bertowi swojej postawy podczas za-
wodów na szczecińskim torze kolar-
skim. Dodajmy, że Norbert Strojny, 
który w kategorii Młodzik brał udział 
tylko w 2 seriach, uzbierał w sumie 
42 punkty i został sklasyfikowany na 
9. miejscu. W kategorii Junior Młod-
szy podczas IV serii startowało trzech 
kolarzy z Nowogardu. W tym prze-
dziale wiekowym przeprowadzono 
trzy takie same wyścigi co u Młodzi-
ków. Najlepiej spisał się Robert Krau-

se, który zgromadził w IV serii 38 
punktów i zajął 4. miejsce. Jacek Fe-
cak z liczbą 26 punktów uplasował 
się na 6. miejscu, natomiast Rado-
sław Ciechanowski wystartował tyl-
ko w wyścigu na 200 metrów ze star-
tu lotnego, gdzie wywalczył 7. miej-
sce, które dało mu w sumie 8 punk-
tów i 11. pozycję w klasyfikacji IV se-
rii, na 17 sklasyfikowanych zawodni-
ków. W klasyfikacji całego cyklu Ro-
bert Krause wywalczył 80 punktów i 
zajął 4. miejsce, Jacek Fecak z liczbą 
66 punktów zajął 6. miejsce, Kamil 
Majcher z 18 punktami został sklasy-
fikowany na 12. pozycji, a tuż za nim 
znalazł się Radosław Ciechanowski, 

który uzbierał 16 punktów. W kate-
gorii Szkółka Kolarska oraz Żak star-
towała Alicja Fecak. Podczas IV se-
rii Alicja Fecak wywalczyła 10 punk-
tów po starcie wspólnym na 2 okrą-
żenia oraz wyścigu scratch w katego-
rii szkółek Kolarskich. Z kolei pośród 
Żaków kolarka z Nowogardu wywal-
czyła 20 punktów za wyścig scratch 
oraz wyścig eliminacyjny. W klasyfi-
kacji generalnej Alicja Fecak z liczbą 
10 punktów zajęła 14. miejsce w ka-
tegorii Szkółki Kolarskie, natomiast 
w kategorii Żak wywalczyła 48 punk-
tów i zajęła 8. miejsce. 

KR

Małgorzata Kubicka pokonała 228 km szlakiem Don Kichota i zajęła 2. miejsce pośród pań

Hubert Grygowski w IV seriach zawodów na szczecińskim torze kolarskim zdekla-
sował rywali w kategorii Młodzik i zwyciężył w całym cyklu
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

rOzKłAD JAzDY PKP

ENDOKRYNOLOGICZNY
Lek. med. Adriana Dubińska-Walczak

specjalista chorób wewnętrznych
- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

CHORÓB CUKRZYCY I NADCIŚNIENIA
Lek. Ewa Zdawska

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista diabetolog 

GABINETY MEDYCZNE

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

pn., wt. - 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

 Atrakcyjna praca 
dla opiekunek w Niemczech. 
Premie letnie. Nawet 1500 EUR netto 

Tel. 91 506 55 55rozkład jazdy komunikacji miejskiej
Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 7:05 8:05 11:10 12:15 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 7:06 8:06 11:11 12:16 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 7:08 8:08 11:13 12:18 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 7:09 8:10 11:14 12:19 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:11 8:12 11:16 12:21 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:12 8:14 11:17 12:22 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:13 8:15 11:18 12:23 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:15 8:17 11:20 12:25 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < < 8:18 < 12:27 < < 16:07 < <
10 Dworzec PKS < < < < < < < < < < <
11 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:16 8:19 11:21 12:29 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
12 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:17 8:20 11:22 12:30 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
13 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:18 8:21 11:23 12:31 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
14 ul. Ogrodowa < 6:20 < < 11:25 12:33 13:45 15:10 16:13 17:10 <
15 ul. Poniatowskiego < 6:21 < < 11:26 12:34 13:46 15:11 16:14 17:11 <
16 ul. Żeromskiego 5:42 6:22 7:20 8:23 11:27 12:35 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
17 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:23 7:21 8:24 11:28 12:36 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
18 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:24 7:22 8:25 11:29 12:37 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02
19 ul. Radosława 5:45 6:25 7:27 8:26 11:35 12:40 13:55 15:17 16:20 17:15 18:03

 OS. BEMA –  UL. KOŚCIUSZKI 36 -  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

z powrotem
POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 26 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:28 8:39 11:45 12:50 14:30 15:30 16:30 17:25 18:10
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:29 8:40 11:46 12:51 14:31 15:31 16:31 17:26 18:11
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:31 8:42 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:33 8:44 11:48 12:53 14:33 15:33 16:33 17:28 18:13
5 ul. Ogrodowa < 6:35 7:35 8:46 11:50 12:55 < 15:35 16:35 17:30 <
6 ul. Poniatowskiego < 6:36 7:36 8:47 11:51 12:56 < 15:36 16:36 17:31 <
7 ul. 700 Lecia 5:49 6:38 7:38 8:49 11:53 12:58 14:35 15:38 16:38 17:33 18:15
8 ul. 5-go Marca 5:51 6:40 7:40 8:51 11:55 13:00 14:37 15:40 16:40 17:35 18:17
9 ul. Kościuszki 36 5:53 6:42 7:42 8:53 11:57 13:02 14:39 15:42 16:42 17:37 18:19
10 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:43 7:43 8:54 11:58 13:03 14:40 15:43 16:43 17:38 18:20
11 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:44 7:44 8:55 11:59 13:04 14:41 15:44 16:44 17:39 18:21
12 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:45 7:45 8:56 12:00 13:05 14:42 15:45 16:45 17:40 18:22
13 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:46 7:46 8:57 12:01 13:06 14:43 15:46 16:46 17:41 18:23
14 ul. Bema 9 5:58 6:47 7:47 8:58 12:02 13:07 14:44 15:47 16:47 17:42 18:24
15 Osiedle Bema 5:59 6:48 7:48 8:59 12:03 13:11 14:45 15:48 16:48 17:43 18:25

OBJAŚNIENIA:

 UL. RADOSŁAWA –  UL. KOŚCIUSZKI 36 –   OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM
SZ 25

1
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

 DWORZEC PKS – OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM
SZ 25

1
E, F

1 Osiedle Bema 9:00
2 ul. Bema 1 9:01
3 ul. Armii Krajowej 17 9:03
4 ul. Kościuszki 36 9:04
5 ul. Wojska Polskiego 4 9:05
6 ul. Kościelna 9:06
7 Dworzec PKS 9:08

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

LP Dworce i przystanki

 OS. BEMA –  DWORZEC PKS

OS. BeMA – UL. KOŚCIUSzKI 36 - UL. rADOSłAWA

UL. rADOSłAWA – UL. KOŚCIUSzKI 36  - OS. BeMA

DWOrzeC PKS - OS. BeMA OS. BeMA - DWOrzeC PKS

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 11 III – 9 VI 2018

Aktualizacja wg stanu na 13 IV 2018

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

5:01 II
1

PR - R
88641

j  a  b  y

Wyszomierz 5:06, Osina 5:10, Mosty 5:16, Goleniów 5:24, Kliniska 5:33, Szczecin Dąbie 5:43, Szczecin
Zdroje 5:47, Szczecin Port Centralny 5:55 Szczecin Główny 6:00 
~ 1-5 / 2 IV, 1 V, 3 V, 31 V;

6:39 II
1

PR - R
88643

j  a  b  y

Wyszomierz 6:45, Osina 6:49, Mosty 6:54, Goleniów 7:03, Kliniska 7:14, Szczecin Dąbie 7:24, Szczecin
Zdroje 7:27 Szczecin Główny 7:41 
~ 1-6 / 2 IV, 1 V, 3 V, 31 V;

7:47 I
3

PR - R
88645

j  a  b  y

Wyszomierz 7:52, Osina 7:56, Mosty 8:02, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:08, Goleniów 8:25, 
Kliniska 8:35, Szczecin Dąbie 8:45, Szczecin Zdroje 8:55 Szczecin Główny 9:06 
~ 11 III-6 V;

7:48 II
1

PR - R
88622

j  a  b  y

Żabowo 7:55, Płoty 8:05, Baszewice 8:12, Gryfice 8:18, Gąbin 8:29, Trzebiatów 8:34, Bieczyno 
Pomorskie 8:40, Karcino 8:44, Głowaczewo 8:48, Stary Borek 8:52, Kołobrzeg Stadion 8:58

Kołobrzeg 9:04 ~ 12 III-5 V 1-6 / 14 III, 20 III, 22 III, 2 IV, 1 V, 3 V;

7:49 II
1

PR - R
88622

j  a  b  y

Żabowo 7:56, Płoty 8:06, Baszewice 8:13, Gryfice 8:19, Gąbin 8:30, Trzebiatów 8:35, Bieczyno 
Pomorskie 8:41, Karcino 8:45, Głowaczewo 8:49, Stary Borek 8:53, Kołobrzeg Stadion 8:59

Kołobrzeg 9:04 ~ 14 III; 20 III; 22 III;

7:52 BUS PR - R
88622
g  j

Żabowo 8:03, Płoty 8:19 0   j   a   b   y, Baszewice 8:35, Gryfice 8:42, Gąbin 8:52, Trzebiatów 8:57, 
Bieczyno Pomorskie 9:07, Karcino 9:11, Głowaczewo 9:15, Stary Borek 9:19, Kołobrzeg Stadion 9:25

Kołobrzeg 9:30 ~ 7 V-9 VI 1-6 / 31 V;
g = na odcinku Nowogard - Płoty

8:18 II
1

PR - R
88645

j  a  b  y

Wyszomierz 8:23, Osina 8:27, Mosty 8:33, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:39, Goleniów 8:59, 
Kliniska 9:15, Szczecin Dąbie 9:25, Szczecin Zdroje 9:28 Szczecin Główny 9:40 
~ 7 V-9 VI;

9:23 II
1

PR - R
88624
REGA

j  a  b  y

Płoty 9:38, Gryfice 9:50, Trzebiatów 10:09, Kołobrzeg Stadion 10:26 Kołobrzeg 10:30 

~ 11 III-6 V 67 + 2 IV, 1 V, 3 V;

9:27 BUS PR - R
88624
REGA
g  j

Płoty 9:53 0   j   a   b   y, Gryfice 10:14, Trzebiatów 10:29, Kołobrzeg Stadion 10:46

Kołobrzeg 10:50 ~ 12 V-9 VI 67 + 31 V;
g = na odcinku Nowogard - Płoty

10:18 II
1

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:23, Osina 10:27, Mosty 10:33, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:39, Goleniów 10:56, 
Kliniska 11:05, Szczecin Dąbie 11:15, Szczecin Zdroje 11:18, Szczecin Port Centralny 11:26

Szczecin Główny 11:31 ~ 7 V-9 VI;

10:25 II
1

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:31, Osina 10:35, Mosty 10:40, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:47, Goleniów 11:04, 
Kliniska 11:21, Szczecin Dąbie 11:31, Szczecin Zdroje 11:34, Szczecin Port Centralny 11:42

Szczecin Główny 11:47 ~ 11 III-6 V / 14 III, 22 III, 26 III;

10:26 II
1

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:31, Osina 10:35, Mosty 10:41, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:47, Goleniów 11:05, 
Kliniska 11:22, Szczecin Dąbie 11:32, Szczecin Zdroje 11:35, Szczecin Port Centralny 11:43

Szczecin Główny 11:48 ~ 14 III; 22 III; 26 III;

11:49 II
1

PR - R
88626

POMERANIA
j  a  b  y

Żabowo 11:57, Płoty 12:06, Baszewice 12:13, Gryfice 12:19, Gąbin 12:29, Trzebiatów 12:35, Bieczyno 
Pomorskie 12:41, Karcino 12:44, Kołobrzeg Stadion 12:55 Kołobrzeg 13:00 
~ 11 III-6 V;

11:53 BUS PR - R
88626

POMERANIA
g  j

Żabowo 12:04, Płoty 12:20 0   j   a   b   y, Baszewice 12:35, Gryfice 12:42, Gąbin 12:52, 
Trzebiatów 12:58, Bieczyno Pomorskie 13:04, Karcino 13:07, Kołobrzeg Stadion 13:18

Kołobrzeg 13:23 ~ 7 V-9 VI;
g = na odcinku Nowogard - Płoty

13:47 II
1

PR - R
88628

j  a  b  y

Żabowo 13:55, Płoty 14:04, Baszewice 14:25, Gryfice 14:31, Gąbin 14:42, Trzebiatów 14:47, Bieczyno 
Pomorskie 14:53, Karcino 14:57, Głowaczewo 15:01, Stary Borek 15:05, Kołobrzeg Stadion 15:11

Kołobrzeg 15:15 ~ 12 III-4 V 1-5 / 2 IV, 1 V, 3 V;

13:51 BUS PR - R
88628
g  j

Żabowo 14:02, Płoty 14:18 0   j   a   b   y, Baszewice 14:35, Gryfice 14:42, Gąbin 14:52, 
Trzebiatów 14:57, Bieczyno Pomorskie 15:03, Karcino 15:07, Głowaczewo 15:11, Stary Borek 15:15, 
Kołobrzeg Stadion 15:21 Kołobrzeg 15:25 
~ 7 V-8 VI 1-5 / 31 V;
g = na odcinku Nowogard - Płoty
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godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

14:30 II
1

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 14:35, Osina 14:39, Mosty 14:45, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:51, Goleniów 15:08, 
Kliniska 15:21, Szczecin Dąbie 15:30, Szczecin Zdroje 15:34 Szczecin Główny 15:47 
~ 11 III-6 V / 1 IV;

15:08 II
1

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 15:13, Osina 15:17, Mosty 15:23, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:29, Goleniów 15:49, 
Kliniska 15:59, Szczecin Dąbie 16:09, Szczecin Zdroje 16:15 Szczecin Główny 16:27 
~ 7 V-9 VI;

16:04 II
1

PR - R
88630

j  a  b  y

Żabowo 16:11, Płoty 16:22, Baszewice 16:29, Gryfice 16:36, Gąbin 16:46, Trzebiatów 16:51, Bieczyno 
Pomorskie 16:57, Karcino 17:01, Głowaczewo 17:05, Stary Borek 17:09, Kołobrzeg Stadion 17:15

Kołobrzeg 17:19 ~ 11 III-6 V / 1 IV;

16:20 BUS PR - R
88630
g  j

Żabowo 16:31, Płoty 16:47 0   j   a   b   y, Baszewice 17:06, Gryfice 17:13, Gąbin 17:23, 
Trzebiatów 17:29, Bieczyno Pomorskie 17:42, Karcino 17:46, Głowaczewo 17:50, Stary Borek 17:54, 
Kołobrzeg Stadion 18:00 Kołobrzeg 18:04 
~ 7 V-9 VI;
g = na odcinku Nowogard - Płoty

16:42 II
1

PR - R
88651
REGA

j  a  b  y

Wyszomierz 16:48, Osina 16:52, Mosty 16:57, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:03, Goleniów 17:21, 
Kliniska 17:32, Szczecin Dąbie 17:41, Szczecin Zdroje 17:45, Szczecin Port Centralny 17:53

Szczecin Główny 17:57 ~ 11 III-6 V;

17:12 II
1

PR - R
88651
REGA

j  a  b  y

Wyszomierz 17:17, Osina 17:21, Mosty 17:27, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:33, Goleniów 17:50, 
Kliniska 17:59, Szczecin Dąbie 18:10, Szczecin Zdroje 18:19, Szczecin Port Centralny 18:28

Szczecin Główny 18:32 ~ 7 V-9 VI;

18:01 II
1

PR - R
88632

j  a  b  y

Żabowo 18:08, Płoty 18:18, Baszewice 18:30, Gryfice 18:37, Gąbin 18:47, Trzebiatów 18:52, Bieczyno 
Pomorskie 18:58, Karcino 19:02, Głowaczewo 19:06, Stary Borek 19:10, Kołobrzeg Stadion 19:16

Kołobrzeg 19:20 ~ 11 III-6 V;

18:35 BUS PR - R
88632
g  j

Żabowo 18:46, Płoty 19:02 0   j   a   b   y, Baszewice 19:18, Gryfice 19:25, Gąbin 19:35, 
Trzebiatów 19:40, Bieczyno Pomorskie 19:46, Karcino 19:50, Głowaczewo 19:54, Stary Borek 19:58, 
Kołobrzeg Stadion 20:04 Kołobrzeg 20:09 
~ 7 V-9 VI;
g = na odcinku Nowogard - Płoty

18:41 II
1

PR - R
88653

POMERANIA
j  a  b  y

Wyszomierz 18:46, Osina 18:50, Mosty 18:56, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:02, Goleniów 19:19, 
Kliniska 19:29, Szczecin Dąbie 19:38, Szczecin Zdroje 19:42, Szczecin Port Centralny 19:50

Szczecin Główny 19:54 ~ 11 III-6 V;

18:46 I
3

PR - R
88653

POMERANIA
j  a  b  y

Wyszomierz 18:51, Osina 18:55, Mosty 19:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:07, Goleniów 19:24, 
Kliniska 19:35, Szczecin Dąbie 19:45, Szczecin Zdroje 19:49 Szczecin Główny 20:01 
~ 7 V-9 VI;

20:20 BUS PR - R
88634
g  j

Żabowo 20:31, Płoty 20:47 0   j   a   b   y, Baszewice 21:13, Gryfice 21:20, Gąbin 21:30, 
Trzebiatów 21:36, Bieczyno Pomorskie 21:42, Karcino 21:45, Głowaczewo 21:50, Stary Borek 21:53, 
Kołobrzeg Stadion 21:59 Kołobrzeg 22:04 
~ 7 V-9 VI 1-6 / 31 V;
g = na odcinku Nowogard - Płoty

20:22 II
1

PR - R
88634

j  a  b  y

Żabowo 20:29, Płoty 20:39, Baszewice 20:46, Gryfice 20:53, Gąbin 21:03, Trzebiatów 21:09, Bieczyno 
Pomorskie 21:15, Karcino 21:19, Głowaczewo 21:23, Stary Borek 21:27, Kołobrzeg Stadion 21:33

Kołobrzeg 21:37 ~ 12 III-5 V 1-6 / 2 IV, 1 V, 3 V;

22:03 II
1

PR - R
88636

j  a  b  y

Płoty 22:18, Gryfice 22:30, Trzebiatów 22:45, Kołobrzeg Stadion 23:02 Kołobrzeg 23:07 

~ 11 III-6 V 1-57;

22:07 BUS PR - R
88636
g  j

Płoty 22:33 0   j   a   b   y, Gryfice 22:54, Trzebiatów 23:09, Kołobrzeg Stadion 23:26

Kołobrzeg 23:30 ~ 7 V-8 VI 1-57;
g = na odcinku Nowogard - Płoty
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objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
g - zastępcza komunikacja autobusowa / rail 

replacement bus service
j - tylko 2 klasa / 2nd class seats only

a - wagon dostępny dla osób poruszających 
się na wózkach / wagon accessible to 
people moving on wheelchairs

b - wagon przystosowany do przewozu 
rowerów - liczba miejsc ograniczona / 
wagon adopted to the transport of 
bicycles – limited number of places

= - przewóz rowerów niemożliwy / carriage of
bicycles is not available

objaśnienia znaków / symbols
y - klimatyzacja / air conditioning

0 - zmiana usług na trasie pociągu / change 
services on the route

~ - terminy kursowania / days of operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.polregio.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased on each train, consistent with the 
terms specified by the carrier.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Carriers 
are responsible for commercial data of trains.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Infoline numbers to individual carriers:
PR - 703 20 20 20 (24h) opłata 1.29 zł/min. połączenia, 
realizator usługi Progress Plus S.C.  / 703 20 20 20 (24h) 
charge of PLN 1.29 gross/min. of each call, service provider: 
Progress Plus S.C. 
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OgłO Sze nIA drob ne

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:

kontakt: 785 601 002

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy

NIERUCHOMOŚCI

•	 Do  wynajęcia  mieszkanie   dwu pokojowe  w Nowo-
gardzie .Tel.785337330, 785337121.

•	 KUPIĘ – mieszkanie 2 pokojowe ,parter lub I piętro 
bez pośredników .Tel.668452615.

•	 Sprzedam działkę budowlaną w Ostrzycy .Wielkość i 
cena do uzgodnienia.Tel.609480049

•	 Sprzedam mieszkanie 57,8m2 centrum  Nowogar-
du.Tel.604346208.

•	 Kupię mieszkanie bezczynszowe Nowogard.
Tel.601724492.

•	 Wynajmę lokal  22m2 Pileckiego 2a.Tel.695209162.1

•	 Sprzedam działkę ogrodową z altanką 40m2 piętro-
wa.Tel.721157443.

•	 Wynajmę dwupokojowe mieszkanie dla studenta 
Szczecin al.Piastów.Tel.604124623.

•	 Sprzedam  garaż przy ul:Zamkowej.Cena do negocja-
cji.Tel.606167600.

•	 Sprzedam dom w Nowogardzie 127m2+garaż 
+budynek gospodarczy +działka o powierzchni  
1001m2.Tel.507831353,504946190.

•	 Sprzedam tanio działkę budowlaną w Kościuszkach 
1202 m2. Przy działce prąd, woda, kanalizacja, 
dojazd utwardzony w pobliżu jeziora. 575 345 659 

•	 Do wynajęcia lokal handlowy ok. 40m2 ul. Kościusz-
ki 2g Nowogard. 693 850 197

•	 Sprzedam działki budowlane w pełni uzbrojone. Już 
z planem zagospodarowania przestrzennego. Oszczę-
dzasz czas i pieniądze! 693 850 197 Najlepsze ceny w 
Nowogardzie, Osiedle Słoneczne. 

•	 Do wynajęcia pomieszczenie na biuro 28 m2, No-
wogard. Ul. 700 lecia 17b. Tel. 501 549 818

•	 Sprzedam działki budowlane w Karsku przy dro-
dze. 691 664 658

•	 Do wynajęcia lokal pod działalność gospodarczą. 609 
24 58 16 

•	 Sprzedam mieszkanie 3 pokoje 87m2, 12 km od No-
wogardu.Tel. 665 160 365

•	 Do wynajęcia warsztat samochodowy z wyposaże-
niem. Tel. 508 070 311

•	 Sprzedam działkę budowlaną w Nowogardzie, 16 
arów, cena 39000 zł do negocjacji, tel. 570 935 935

•	 sprzedam pawilon handlowy, tel. 500 698 558

•	 Sprzedam lub wynajmę sklep w Dąbrowie z możli-
wością przerobienia na mieszkanie. 509 615 300, 502 
649 104 

•	 Sprzedam działkę ogrodową przy ul. Zamkowej. Tel. 
530 118 199

•	 Do wynajęcia miejsca noclegowe dla pracowników. 
Tel. 609 24 58 16 

•	 Do wynajęcia mieszkanie 85m2 w Karsku. 609 24 
58 16 

•	  Wynajmę mieszkanie w Osinie 40m2 z umeblowa-
niem. Tel. 664 045 733, 668 199 476 

•	 Mieszkanie dwupokojowe do wynajęcia od 
01.08.2018r., centrum Nowogardu. Tel. 697 420 201

•	  Sprzedam nowy dom z poddaszem użytkowym, 
stan surowy otwarty. Pow. działki 1600 m2. Woda + 
prąd na działce, w Błotnie. Tel. 503 661 094

•	 Szukam garażu do wynajęcia osiedle Roosvelta, 
Bema lub okolice. 665 541 960

•	  Działki budowlane uzbrojone z warunkami zabudo-
wy sprzedam Kościuszki. 691 180 848 

•	 Sprzedam mieszkanie 2 pokoje parter ul. Boh. War-
szawy 35a, 67m2+ garaż. 509 911 029 

•	 Sprzedam mieszkanie trzypokojowe, parter 67m2. 
510 656 812 

•	 Zamienie mieszkanie 67m2 na dwa pokoje, parter 
lub I piętro. Tel. 91 39 73 664

•	 Do wynajęcia kawalerka. 667 621 070 

•	 Borkowo Wielkie dom mieszkalny, dwa budynki go-
spodarcze, 90 ar, 65 tys. 501 307 666 

•	 Nowogard 7 km, działka pod zabudowę, wszystkie 
media, 1000 m, 27 tys. 502 103 432 

•	  Do wynajęcia nowy lokal handlowy glazura, natrysk 
w centrum Nowogardu pow. ok. 80m2, dodatkowe 
wejście. Tel. 665 08 44 88

•	  Do wynajęcia pokój dla 1 osoby. 798 382 886 

MOTOrYzACJA

•	 Sprzedam Seicento rok.1999,opłacony,zarejestrowany 

.Stan dobry cena 1200zł.Tel.603541341.

•	 Ford Galaxy 96r. Automat Poj. 2.8 benzyna Uszkod-
zona skrzynia biegów Sprzedam za 2 500 złotych 
Tel. Kon. 694 979 007

•	 Sprzedam Mercedes S classe W220, 1999 r,. przeb. 
330.000 km, LPG, kolor grafit met., wersja Long,ce-
na 12750 zł tel. 502 385 935

•	 Sprzedam samochód Mitsubishi L 200 1999 rok prod., 
cena do uzgodnienia. 665 544 518 

•	 SKUP aut, motocykli, przyczep. Tel. 736 777 245 

•	 Sprzedam Kia Clarus, 2001, 1,8 benzyna + gaz (zało-
żony 2012 r., 80 litrów butla), 181.000 km - serwiso-
wany, srebrny met. sedan, nowa chłodnica klimaty-
zacji, webasto, el. szyby, centr. zamek, nowe klocki ha-
mulcowe, rozrząd, cały układ wydechowy, inne. Cena 
3750 zł, tel. 502 385 935

•	 Sprzedam Opel Vectra 2.0 disel rok produkcji 2003. 

Tel. 783 894 210 

ROLNICTWO

•	 Sprzedam rozrzutnik obornika jednoosiowy stan 
b.dobry.Koparkę do ziemniaków dwurzędową.Siew-
nik do wapna Piast .Kamień polny.Tel.606576417.

•	  Koszenie, mulczowanie, belowanie – słoma. 608 
01 3995

•	 Orka, talerzówka ciężka siew agregatem. Tel. 608 
01 39 95 

•	 Rzepak jary, zboża sprzedam. Tel. 502 853  573 

•	 Grykę sprzedam i mieszalnik 1 tona. 603 467 609 

•	 Sprzedam  20 kulek słomy suchej. 606 576 417 

•	 SPRZEDAŻ JAJ KURZYCH – WIEJSKIE. 502 119 
960

•	 Sprzedam ziemniaki jadalne i sadzeniaki, pszenice i 
pszenżyto zimowe. 91 39 18 307

•	 Sprzedam prosiaki. 781 900 122

•	  Sprzedam pompe spalinową wraz z wężami, straszak 
na dziki i szpaki, dmuchawę do zboża. 781 785 748, 
603 363 207 

•	 Sprzedam siano w kostkach. 782 036 086 

•	 Sprzedaż mieszanki zbożowej. Tel. 667 97 64 17, 91 
4 186 417

•	 Sprzedam pług dwuskibowy, obsypnik do kopców, 
rozrzutnik dwuosiowy stan idealny, wałek do krajze-
gi . Tel. 696 807 922 

•	 Sprzedam rozrzutnik obornika jednoosiowy stan 
bardzo dobry, krajzegę do ziemniaków i kamień polny 
na oczka. Tel. 606 576 412 

•	 Sprzedam owies 5 ton, łubin 2 tony. 91 39 18 606  

•	 Sprzedam 4,5 ha ziemi. 503 661 094

 USŁUGI

•	 SZPACHLARZ GŁADZI BEZPYŁOWEJ ,PŁYT-
KARZ.WYKAŃCZANIE WNĘTRZ.Tel.537275547.

•	 Korepetycje j.angielski.Tel.510575048.

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWANÓW, WYKŁA-
DZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ SAMOCHODO-
WEJ/ SKÓRZANEJ MATERIAŁOWEJ / POŚCIELI 
WEŁNIANEJ / LANOLINĄ/SPRZĄTANIE: CZYSZ-
CZENIE FUG.TEL.604 373 143 , 794 229 083.

•	 Pranie dywanów i tapicerki sprzątanie również z 
użyciem pary, ROMTEX. 668 151 516

•	 Elektryk z uprawnieniami E+D. Tel. 607 289 419 

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 715 839

•	 Malowanie, montaż paneli podłogowych i inne 
drobne naprawy wykona “złota rączka”. 91 39 22 
783, 784 79 22 70

•	 FIRMA USŁUGOWA „Zielona”. Wynajem sal na 
konferencje, zebrania, szkolenia. 91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią działalnością przyj-
mie zlecenie na budowę domów od podstaw, 
przekładek dachów, docieplenia, układanie kostki, 
różne rodzaje. Tel. 607 137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy za gotówkę na 
raty laptopy tablety telefony. Skupujemy laptopy tele-
fony. Adres Nowogard 700Lecia 15 I piętro nad apteką 
tel 91-577-53-73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlopowe: Niemcy, 
Holandia, Austria, Anglia, Belgia, Norwegia. Tel. 71 
385 20 18, 601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróżnienie mieszkań, pi-
wnic, gratów. Tel 668 343 638 

•	 AGENCJA REKLAMOWA VIZART, oprawianie prac 
w 2 minuty, bindowanie, wydruki, ksero, laminowa-
nie, Nowogard ul. 700 lecia 15 (nad sklepem zielar-
skim)Tel. 605 522 340 

•	 Przepisywanie prac (licencjackich, magisterskich i in-
nych), dokumentów, CV, listów motywacyjnych, Szyb-
ko, solidnie. Agencja reklamowa Vizart  Nowogard 
ul. 700 lecia 15 (nad sklepem zielarskim)Tel. 605 
522 340.

•	 Regulacja, naprawa, konserwacja okien i drzwi. 
695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 988 735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, układanie kostki granito-
wej, polbruku. 726 403 937

•	 Naprawa AGD Nowogard. 698 352 406

•	 Wypełniam dokumenty do ZUS na emeryturę, rentę, 
kapitał początkowy. 507 872 391

•	 Usługi remontowo-budowlane wykonam. 608 364 
330 

•	 Magistral usługi remontowo-wykończeniowe. Tel. 
791 351 997 

•	 Prace elektryczne i remonty mieszkań. 691 430 490

•	 Przyjmę psy na strzyżenie. Ukończyłam kurs gro-
omerski. 794 902 108

•	 Usługi ogólnobudowlane docieplanie budynków, ma-
lowanie, szachlowanie, glazura, terakota, hydrauli-
ka, regipsy i podłogi, adaptacja poddaszy. 600 626 268 

•	 KOREPETYCJE Z MATEMATYKI DLA LICE-
ALISTÓW I STUDENTÓW.PROFESJONALNE 
PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINÓW PO-
PRAWKOWYCH MATEMATYKA WYŻSZA W 
PEŁNYM ZAKRESIE – ZDAWALNOŚC 100 % kon-
takt: tel. 600 924 128 email: iwonand1@wp.pl

•	 Videofilmowanie. Tel. 508 723 233

PRACA

•	 ZATRUDNIĘ- do dociepleń  elewacji.Atrakcyjne 

zarobki.Tel.782860130.

•	 PRACA w Hamburgu .Płytki,malowanie 

,docieplanie.Z zakwaterowaniem.

Tel.00491725669042.

•	   Ferma Drobiu przyjmie pracownika fizycznego 

gm.Osina.Tel.511731352.

•	 Zakład produkcji zwierzęcej przyjmie brygadzistę 

gm.Osina.Tel.502562378.

•	 Zatrudnię do sprzątania bloku mieszkalnego.

Tel.696016786.

•	 FIRMA NIEMIECKA  W BERLINIE ZATRUDNI KI-

EROWCÓW  SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH w 

systemie  3/1 lub wekendy w domu.Zarobki 2000 euro 

brutto  + dieta 480 euro.Język niemiecki  nie wymag-

any.Tel.663256560.

•	 Zatrudnię  mechanika samochodowego do samo-

chodów ciężarowych .Atrakcyjne wynagrodzenie.

Tel.885555263.

•	 Zatrudnię do pracy w sklepie  spożywczo-

przemysłowym Nowogard.Tel.509000617.

•	

•	 Zlecę wykończenie  6 pokoi-malowanie ,panele itp.

Tel.660206833.

•	 Poszukuję  fachowca  do położenia 80 m2 gresu  na 

podłodze.Tel.502103432.

•	 Murarz-zdun potrzebny  do postawienia  komina 

,ściany , śmietnika  itp.Tel.660206833.

•	 Aktivmed24.pl Opiekunki Seniorów Niemcy. Pre-
mie wakacyjne, 530555015

•	 AMBERCARE24 Opiekunki do Niemiec, wymagany 
j. niemiecki komunikatywny, zarobki netto do 1500 
euro/mies., wyjazdy od zaraz, sprawdzone oferty, 
legalnie 737 451 825, 737 886 919, 737 489 914

•	 Poszukuje osoby do pracy w biurze do obsługi klien-
ta. Wymagana: komunikatywność, umiejętność ob-
sługi komputera. Oferuje atrakcyjne warunki wyna-
grodzenia. Tel. 510 100 263 

•	 Nowogardzki Dom Kultury zatrudni akordeonistę. 
605 576 908  

•	 Zatrudnię pracownika na budowę. 785 931 513 

•	 Przyjmę do pracy pomocnik murarza. Tel. 501 549 
756

•	 Zatrudnię dekarzy, cieśli, murarzy, zbrojarzy. Możliwe 
zarobki do 18 zł/h netto. Tel. 697 067 590, 600 400 363

•	 Zatrudnię dekarza – legalnie oraz pomocnika de-
karza. 785 931 513

•	 Zatrudnię technologa do zakładu obróbki metalu. 
Wymagana znajomość rysunku technicznego, opro-
gramowania CAD, zasady działania maszyn CNC.  
Goleniów, tel.914189322

•	   Zakład produkcji zwierzęcej zatrudni brygadzistę 
gm. Osina. 511 731 352 

•	 Pracownika na fermę drobiu przyjmę gm. Osina. 
502 56 23 78 

•	 Zatrudnię pracownika na stacji paliw do obsługi 
komputera. Tel. 693 52 12 11.

•	 Zaopiekuję się małym dzieckiem. 664 696 177

•	 Zatrudnię kierowcę C+E do przewozu drobiu. 783 
678 674 

•	 Potrzebna opiekunka do osoby starszej z Alzheime-

rem, Kościuszki. Na 8 godz. dziennie. 796 767 980 

•	 Murarza od zaraz. 606 449 702 

Inne

•	 SPRZEDAM- rusztowanie  elewacyjne  200m2.

Tel.501549756.

•	 SZUKAM przyjaciółki na żonę.Wiek 60-65 lat.

Tel.888301936.

•	   Sprzedam  zmywarkę Amica szer.45cm. cena 600 

zł.Tel.608356697,606563502.

•	 Sprzedam rower trójkołowy .Tel.662673629.

•	  Sprzedam drewno suche tanio. 691 848 026

•	 Drewno, bukowe, dębowe, pocięte, porąbane. Tel. 
603 353 789 

•	 Sprzedam drewno opałowe. 667 788 820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 kg. 790 285 382

•	 Sprzedam dywan, kolor brązowy jednolity, wymiar 
3,5*2,15 m, cena do uzgodnienia, tel. 605 522 340

•	 Szkółka w Karsku poleca drzewa owcowe w po-
jemnikach 3-4 letnie owocujące już od 20 zł/szt. oraz 
tuje szmaragd wys. 70-80cm. po 10 zł za sztukę. Tel. 
606 106 142

•	 Sprzedam atlas do ćwiczeń DWS 4, mało używany, 
cena do uzgodnienia, tel. 605 522 340

•	 Sprzedam łóżko młodzieżowe z szufladami, pół-
kami, z materacem - kolor szaro biały wymiary: dł. 
223 cm*95 cm*110 cm, biurko do kompletu, tel. 605 
522 340

•	 Sprzedam odkurzacz piorący ZELMER WODNIK 
QUATTRO 616.6, elementy piorące nieużywane 
nowe, cena do uzgodnienia, tel. 605 522 340

•	 Sprzedam wykładzinę - dywan, brązowy, wymiar 
3,5*2,15 m, cena do uzgodnienia,

•	 tel. 605 522 340

•	 Sprzedam materac kokosowy na łóżko ze stelażu,  
na wymiar 180*200*24cm, używany, tel. 605 522 340

•	 Sprzedam sofę skórzaną ciemny brąz (nieuszkodzo-
ną), drewno lite, stan bdb, rozkładaną, tel. 605 522 
340

•	 Sprzedam atlas do ćwiczeń, DWS, mało używany, 
czterostanowiskowy,  tel. 605 522 340

•	 Oddam umywalkę z baterią. 517 064 505

•	 Owczarki niemieckie 7 tygodniowe, szczenięta 519 
307 288 

•	 Przyjmę lodówke. 697 886 041 

•	 Ogrodzenie ogrodowe, metalowe ramka z katow-
nika w srodku zbrojene /wzor/ prentowe wymiar 
2,0m x 1,0 m+ slupek razem szt 16 oraz furtka 90 x 
90cm z zamkiem ogrodzenie cena za 1 kpl. 50 zl z 
powodu modernizacji ogrodzenia sprzedam - okazja 
! stan dobry tel. 691 686 772

•	 Piece gazowe c.o.vaillant z niemiec dwufunk-
cyjne wiszace po przegladzie serwisowym do 
mieszkania,domu cena od 1.200zl. sprzedam tel 
691 686 772

•	 Podgrzewacze wody 130-160-190 litrowe stojące 
na gaz fitmy villant mało używane z gwarancją 
cena od 1000 zł. Tel. 691 686 772 

•	 Przyjmę telewizor. 697 886 041 

•	 Oddam umywalkę w bardzo dobrym stanie. 517 
064 505 

•	 Sprzedam wersalkę w idealnym stanie. Bardzo ta-
nio. 91 39 20 113

•	
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Dziennik nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: no wo gard, Osi na. 
re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 

rafał Kowalczuk sport, Paweł Słomski
Ad res re dak cji: 72-200 no wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

InFOrMATOr LOKALnY - nOWOgArD
Telefony alarmowe
Policja  - 997, 112
Komisariat Policji Nowogard - 91 57 92 316
Straż pożarna  - 998
Posterunek PSP Nowogard - 91 39 20 118
Pogotowie ratunkowe - 999
Stacja Pogotowia Ratunkowego 
w Nowogardzie - 91 43 26 103
Pogotowie gazowe  - 992
Pogotowie energetyczne - 991
Pogotowie wodn.-kanal. (PUWiS) 
 - 91 39 20 711; 994

Dyżur nocny
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna   
 - 91 39 78 430; 
 609 361 999; 
 665 283 928

Przychodnie - poradnie
Szpital - centrala - 91 39 21 356
Praxis - SZOZ - 91 39 20 787
Praxis - Centrum 
okulistyczno-optyczne - 91 39 27 272
POZ Przychodnia przyszpitalna  
 - 91 39 21 800; 
 91 39 21 806
Medyk - 91 39 22 921
PRAXIS 2 - M. Drobińska - 91 39 25 943
NZOZ “Sanus” - 91 39 26 960
NZOZ “Pro-med” - 91 39 26 740
NZOZ “Leks” - 91 39 25 525
NZOZ “Baby-med”  - 91 39 26 013
Mardent - gabinety lekarskie  
 - 91 39 22 633
Revital - Ośrodek Rehabilitacji 
i Odnowy Biologicznej - 91 39 21 467; 
 609 456 577
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne 
 - 91 39 20 926
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
dzieci, młodzieży i ich rodzin 
 - 91 39 20 743
Warsztaty terapii zajęciowej - 91 39 25 282
Zakład domowej opieki długoterminowej - 
91 39 26 531; 
 509 142 650
Stomatologia
Praxis - Centrum stomatologiczne  
 - 91 39 26 999
Pracownia protetyki stomatologicznej - 
Danuta Drapikowska 91 39 26 870
Protetyka stomatologiczna 
- Elżbieta Wysocka 
i Kazimierz Trojanowski - 91 39 26 107
“Nowo-dental” B. Szulejko - 695 264 677 
 - 91 392 14 67
“Dental - med”  - 91 39 22 098; 
 504 069 800
Lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz  
 - 91 39 25 003; 
 603 705 630
Lek. Stom. Andrzej Rynkiewicz
pogotowie stomatologiczne - 607 771 777
lek. Stom. D. Wałęga - Bąk - 604 441 609
lek. stom. A Mogilnicka - 506 606 955
lek. stom. E. Rosa - 532 512 703
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 39 26 639
lek. stom. M. Andrzejewska - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 601 736 804

Urzędy
Urząd Miejski  
 - 91 39 26 200
Biuro Obsługi Interesanta w UM  
 - 91 39 26 214
Biuro Rady w UM - 91 39 26 210

Urząd Stanu Cywilnego - 91 39 26 230
Wydział Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środow. 
 - 91 39 26 243
Wydział spraw społecznych i obywatelskich
Meldunki - 91 39 26 213
Dowody osobiste - 91 39 26 215
Zarządzanie kryzysowe - 91 39 26 234
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
Geodezji i Rolnictwa - 91 39 26 226
Wydział Rozwoju Lokalnego, 
Funduszu, Kultury i Sportu - 91 39 26 293
Wydział Inwestycji i Remontów  
 - 91 39 26 241
Biuro Podatków i Opłat - 91 39 26 217
Referat Edukacji - 91 39 25 464
Zarząd Budynków Komunalnych  
 - 91 39 26 267
Powiatowy Urząd Pracy f/Nowogard 
 - 91 39 21 376;  
 91 39 21 813
Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii - 91 39 21 118
w nagłych wypadkach - 609 740 647

Wydział Komunikacji
Rejestracja pojazdów - 91 57 92 702
Prawo jazdy - 91 57 92 703
Fax - 91 39 21 852

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik - Dorota Maślana - 91 39 26 248
Świadczenia rodzinne
- A. Lalik  - 91 39 26 268
Dział usług opiekuńczych 
- B. Ziółkowska - 91 39 20 200

Poczta
ul. 3 Maja - 91 39 21 300; 
 91 39 21 183
ul. Warszawska - 91 39 20 834

nadleśnictwo nowogard - 91 39 20 640
zakład karny nowogard - 91 43 26 600

gabinety weterynaryjne
Danuta Czerwińska
ul. J. Wybickiego 2 - 91 39 23 786
Animal-Vet
ul. Zielona - 666 135 133
Janusz Soroka
ul. L. Okulickiego 6  - 570 656 616
Zdzisław Truszyński
ul. T. Kościuszki 21 - 91 39 21 801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 38 - 91 39 20 814
Szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1 - 91 39 26 270
Szkoła Podstawowa nr 2 - 91 39 26 274
Szkoła Podstawowa nr 3 - 91 39 26 291
Szkoła Podstawowa nr 4 - 91 39 23 028
SP w Długołęce - 91 39 10 492
SP w Orzechowie - 91 39 10 994
SP w Strzelewie - 91 39 10 224
SP w Żabowie - 91 39 10 694
SP w Błotnie - 91 39 10 190
SP w Wierzbięcinie - 91 29 10 795
I Liceum Ogólnokształcące - 91 39 20 213
Liceum Ogólnokształcące nr II - 91 39 25 107
ZSP im. Stanisława Staszica - 91 39 21 162
Prywatne Publiczne Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych; 
Niepubliczna Szkoła Policealna  
 - 91 39 26 691
Prywatne Liceum Ogólnokształcące
 Zaoczne Centrum Edukacji Zdroje  
 - 91 39 25 494

Prywatne Policealne Studium Zawodowe  
 - 91 39 22 181
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  
 - 91 39 20 108

Przedszkola i żłobki
Przedszkole nr 1
ul. Żeromskiego - 91 39 26 286
Przedszkole nr 3
ul. J. Poniatowskiego - 91 39 26 288
Przedszkole nr 4
ul. T. Kościuszki - 91 39 26 287
Zielone Przedszkole
ul. Zielona - 91 39 26 691; 
 505 388 292
Artystyczne Przedszkole 
Kraina Fantazjiul. Gen. J. Bema - 660 797 838
“Promyczek” Specjalistyczny 
punkt przedszkolny, 
ul. Boh. Warszawy - 609 931 469
Niepubliczny Żłobek "Maluszkowo”
ul. ks. Racibora - 534 015 943
Niepubliczny “Malinowy Żłobek”
ul. Boh. Warszawy - 604 873 917

Kultura
Miejska Biblioteka Publiczna  
Dyrektor - 91 39 26 260
Czyt. dla dorosłych - 91 39 26 261
Nowogardzki Dom Kultury  
Sekretariat - 91 39 26 283
Biuro kina/ dział imprez i promocji 
 - 91 39 25 779
Kasa - 91 39 26 262

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP - 91 39 26 370; 
 506 081 328
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego   
 - 91 39 21 004
Parafia pw. MB Fatimskiej  
 - 91 39 21 592

Usługi pogrzebowe 
J. Furmańczyk, Zakład Pogrzebowy  
 - 91 39 21 767
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  
 - 692 354 065
MEMORIS Grzegorz Śmigiel - 693 230 190

Apteki
Centrum Zdrowia
ul. 700-lecia - 91 57 62 139
Majowa
ul. 3 Maja - 91 30 70 708
Cefarm
ul. Plac Wolności - 91 39 20 203
Cardia
ul. 700 - lecia - 91 39 21 330
Niebieska
ul. 15 Lutego - 91 43 26 177
Asa
ul. Warszawska - 91 39 20 494
Niebieska 2
ul. Kościuszki - 91 57 90 830
Nowa Farmacja
ul. Bohaterów Warszawy - 91 57 30 437

Taksówki - 91 39 20 260

Pomoc drogowa
Grzegorz Irzymski - 91 39 22 402; 
 601 893 944
Andrzej Słomski - 665 770 442
Krzysztof Pietrzak - 601 938 293
R&J MIX - 608 731 620

Urząd gminy
Wójt - 91 39 10 390
Kierownik USC, St. ds. obywatelskich
 i ewidencji ludności  - 508 499 549
St. ds. podatków i opłat  - 508 499 661
St. ds. zarządzania kryzysowego, obrony cy-
wilnej i ochrony środowiska  - 508 499 580
Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami  
 - 508 499 247
St. ds. obsługi organów Gminy, działalności 

gospodarczej, kultury i zdrowia  - 508 499 567
St. ds. funduszy zewnętrznych, promocji, 
turystyki i sportu  - 508 499 620
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik Anna Kaliczyńska - 508 499 534
Pracownicy socjalni - 508 499 561
 508 499 483
Asystent rodziny Patrycja Bielej - 508 499 621
gminna Biblioteka Publiczna
Kierownik Krzysztof Górecki - 91 39 10 305

Szkoła Podstawowa im. B. Malinowskiego
Dyrektor Tatiana Olbert - 91 39 10 389
Sekretariat - 91 39 10 380
Przychodnie
NZOZ “Proximus” - 91 39 10 310
Punkt apteczny - 91 39 11 611
Poczta - 91 39 10 323
Parafia pw. NP NMP w Osinie - 91 39 10 386

InFOrMATOr LOKALnY - OSInA
regULArnA LInIA MI KrO BU SO WA SerOCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40

Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)

nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D

Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 

7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

PrzeWÓz OSÓB - rO MAn BIŃCzYK - Linia regularna 
 TeL. 607 310 591 

nowogard-goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-goleniów-nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
nowogard-Dobra now.-łobez 7.40
łobez-Dobra now.-nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

SZCZECIN- ND
6:35(D), 7:30(E), 8:30(D,7), 9:00(7,R), 9:25(E), 10:05(D,7), 10:35(E,7), 11:40(E), 12:10(D), 12:25(E,7), 13:20(7),
13:35(D), 13:50(E,7,R), 14:35(D), 14:50(E,7), 15:15(D,7), 15:55(D), 16:15(6,7), 16:35(D), 17:40(D,7), 18:05(E,7,R),
19:15(D), 19:40(E,7), 20:15(E,7)
ND- RESKO
6:30(S), 7:50(S), 10:10(7), 12:30(S), 14:30(S), 15:10(E), 19:15(E)
RESKO- ND
6:45(7,SZ), 7:10(S), 7:15(E,SZ), 8:30(S), 11:35(7,SZ), 13:00(S), 15:05(S), 15:40(E,7,SZ)
GOLCZEWO- ND
7:10(S), 13:30(S), 14:45(S)
ND- GOLCZEWO
7:50(S), 14:15(S), 15:30(S)
ND- STARGARD
6:50(D), 10:15(D), 13:40(D)
STARGARD- ND
9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
ND- DOBRA- ŁOBEZ- PŁOTY- GRYFICE
6:00(D)
ND- SŁAJSINO- RADOWO- ŁOBEZ
6:35(D)
ŁOBEZ- DOBRA- ND
15:00(D)
ŁOBEZ- SŁAJSINO- ND

15:35(D)nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55

A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

rOzKłAD JAzDY BU SÓW

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15
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• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

r e K L A M A
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

żyto, pszenżyto, jęczmień, 
owies, rzepak, łubin, gryka, groch, 

len, kukurydzę oraz słonecznik.

Sami odbieramy, szybka płatność, 
konkurencyjne ceny.

Wapno nawozowe granulowane
w najlepszej cenie na rynku. 

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B

e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl

Skup zbóż: 
91 43 57 720, 602 21 21 25

Transport: 662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

reKLAMA

Wykonujemy tanio
Banery  
Laminowanie   
Wycinane naklejki 
Wydruki kolorowe

Kompleksowe usługi:  
      Introligatorskie 
          Poligra�czne  
Nowogard  •  ul. Boh. Warszawy 7A

 tel. 91 392 21 65,  91 577 2007

Ostatnie egzemplarze I wydania! 

"VII wieków 
nowogardu" 
Przekrojowa historia miasta
autorstwa Jana Kopycińskiego 
 Do nabycia w Redakcji 

Dziennika Nowogardzkiego - cena 50 zł

Jak bezpiecznie spędzić wakacje?

Na rowerze w kasku, w 
samochodzie w zapiętych pasach!
W dniu 09.07.2018r., dzieci ze świetlicy przy parafii pw. św. Rafała Kalinowskiego w Nowo-
gardzie uczestniczyły w quizie pn. „O bezpieczeństwie podczas wakacji”, zorganizowanym 
przez Komendę Policji w Nowogardzie.

Dzieci podczas pobytu na Ko-
mendzie poznały m.in. zasady 
korzystania z numerów alarmo-
wych, o bezpieczeństwie spędza-
nia wakacji nad wodą, jak rów-

nież o tym, co oznaczają kolory 
flag wywieszane przez ratowni-
ków na plaży. Dowiedziały się, co 
zrobić w sytuacji, gdy zgubimy się 
w obcym dla nas miejscu, jak re-

agować na zaczepki nieznajomych 
proponujących słodycze lub wyj-
ście z nami na lody. Dowiedziały 
się o bezpieczeństwie podróżowa-
nia rowerem i samochodem, na co 

musimy zwróci szczególną uwagę 
podczas podróży w samochodzie, 
czyli, że zawsze należy mieć zapię-
te pasy podczas jazdy w samocho-
dzie. A w czasie wycieczek rowe-
rowych powinniśmy pamiętać o 
kasku, ochraniaczach, i o tym, że 
kiedy już zapada zmrok, czy po-
siadamy odblaski, które mogą ura-
tować nam życie. Podczas poga-
danki z panią Anią, prowadzącą 
quiz, dowiedzieliśmy się też pew-
nej ciekawostki m.in., że nawet 

mając telefon bez karty sim, może-
my dodzwonić się pod numer 112, 
który jest takim samym numerem 
alarmowym na całym świecie, 
więc możemy na ten numer dzwo-
nić wszędzie, gdy tylko zajdzie 
taka potrzeba. Dzieci z  policjan-
tem zwiedziły radiowóz, naocz-
nie zobaczyły alkomat i kajdanki. 
Radość dzieci z tego spotkania na 
Komisariacie była ogromna, za co 
serdecznie wszystkim dziękują. 

Red.

Uczestictwo dzieci w quizie, ale ciekawe rzeczy mówi ta Pani

Dzieci po drugiej stronie tego lepszego świata

Każdy chciał sam sprawdzić, jak to jest dmuchać w alkomat

Dobrze byłoby się przejechać tym radiowozem



POLSKI 
WYDAWCA
Dom Judy sp. z o.o.

Dominikana, Kuba, Chiny, Indie
Wyspy Kanaryjskie, Cypr, Włochy, 

Grecja, Maroko, Bułgaria, Chorwacja 

Fatima 
08 - 23.09.2018

SINBAD - codziennie z Nowogardu
Bilety na przejazdy zagraniczne

Najlepsi uczniowie - SP Błotno, Strzelwo i Orzechowo

reklama

Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

Piątek 
13 lipca 2018 r. 
Nr 54 (2682)
nakład 3000 
Rok XXV ISSN 1897-2640 

Cena 2,00 zł 
(w tym 5% VAT)

Firma z branży rolnej  Sprzedaż 
nawozów

Kontakt: 600 374 274

1. ASL- 80 kg N i 90 kg S 
    (zamiennik RSM)
- cena 110 zł za tonę w Redle
- cena 130 zł za tonę z dowozem 
   do 30 km od Redła
- 1,38 zł za 1 kg azotu - najtańszy azot 
  na rynku !! (1 kg azotu z dowozem 1,63 zł)
2. AHSL-180 kg N i 60 kg S 
  (zamiennik RSM)
- cena 415 zł za tonę w Redle
- cena 435 zł za tonę z dowozem 
  do 30 km od Redła
3. Humus (zamiennik obornika):
- cena 45 zł z dostawą
- około 9 kg N, 7 kg P, 4 kg K
- ph-9 * Wszystkie podane ceny są cenami netto

4. Humus słomiany 
  (zamiennik obornika):
- cena 33 zł za tonę z dostawą
- około 6 kg N, 3 kg P, 7 kg K
- ph-9
5. Obornik bydlęcy:
-cena 45 zł z dostawą
6. NPK Garrest 
    (zamiennik gnojowicy):
- cena 30 zł z usługą rozlewania 
  do 10 km od Redła (możliwość 
   rozlewania w dalszych 
   lokalizacjach)
- około 6 kg N, 3 kg P, 3 Kg K

m
a

G
a

ZY
N

tel. 91 392 14 67
kom. 695 264 677

Nowogard, ul. 3 Maja 46 • www.nowodental.pl

Uśmiechajcie się pięknie

Leczenie stomatologiczne bez lęku:
• Sedacja wziewna podtlenkiem azotu 
   dla dorosłych i dla dzieci
• Komputerowe znieczulenia

Uwaga zmiany 
funkcjonowania 
KANCELARII 

RADOSŁAW GÓRSKI 
Dyżury w Nowogardzie 

odbywają się w kancelarii 
przy ul. 700 lecia 24/5 

w każdy wtorek i czwartek 
od 17.00 do 20.00, 

a w innych godzinach i terminach 
po telefonicznym uzgodnieniu. 

nowy nr tel. do biura w Nowogardzie: 
+48 91 578 49 01; +48 600 071 236

reklamareklama

s. 10

na sklepy i gabinety
tel. 91 392 81 40 
tel. 721 525 705

STOISKO do wynajęcia
przy ul. 15 Lutego 9c

r e k l a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

s. 3

So³tys Maszkowa
Krzysztof Bernach

W³aœciciel Visonex GR
Zbigniew Pi¹tak

godz. 10:00

 

28 lipca 2018 r.

SO£ECTWO 
MASZKOWO

 
PI£KI NO¯NEJ

o IV puchar VISONEX-u
Z OKAZJI DNIA DZIECKA W MASZKOWIE

TURNIEJ 

Ze wzglêdów organizacyjnych prosimy o zg³oszenie
 reprezentacji so³ectwa do dnia 25 lipca 2018 r.

Zespo³y od 6 do 12 zawodników.
  Wiek uczestników od 7 do 15 lat.

 Zawodnicy musz¹ posiadaæ ze sob¹ legitymacjê szkoln¹.

Informacje: 667 977 799

SUPER ZABAWA I WSPANIA£E NAGRODY!

Serdecznie zapraszamy dzieci z okolicznych so³ectw
do udzia³u w turnieju pi³ki no¿nej,
a po rozgrywkach na poczêstunek,

gry i zabawy sportowe.

Szczegó³y regulaminu na stronie internetowej: 
https://www.facebook.com/Visonex/

 

 

POGOÑ SZCZECIN
FOOTBALL SCHOOLS

POGOÑ SZCZECIN
FOOTBALL SCHOOLS

 NA TERENIE
CA£EGO WOJ. 

TRENUJEMY
ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Ile wody zużywamy w upalne dni? 

Musieli odwiercić  
nową studnię 

Dodatkowe 0,5 mln  
z kasy gminy na 
ścieżkę! 

„Musisz się  
Polaczku 
wykrwawić!”

s. 4



Nr 54 (2682)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

2

www.dzienniknowogardzki.pl

W skrócie  Kronika policyjna

Śmigiel Ryszard

ŚR

KOMPLEKSOWE  USŁUGI
& ŚMIGIEL

Zakład Kamieniarski
- Nagrobki - Grobowce - Parapety - Schody

Kwiaciarnia
- Znicze - Kwiaty - Wiązanki - Wieńce

Tel. 601 595 069, 91 392 18 14
     e-mail: puhp.smigiel@wp.pl
   www.kamieniarstwo-smigiel.pl

Korzystając z naszych usług pogrzebowych zyskasz
-10%  RABATU  NA  USŁUGI  KAMIENIARSKIE

UL. CMENTARNA 3,  72-200 NOWOGARD

       Usługi Pogrzebowe 
        Grzegorz Śmigiel
- Trumny - Urny - Ekshumacje - Przewozy
         Obudowy - Krzyże - Tabliczki

Kontakt całodobowy: 693 230 190
      e-mail: memoris.zp@o2.pl
            www.memoris.eu

reklama

Wreszcie koniec problemów 
z papierem
Jak zapewne zauważyli nasi Czytelnicy w kilkunastu ostatnich tygodniach papier używany 
do druku DN był bardzo różnego „sortu”. 

Wszystko dlatego, że w je-
dynej obecnie w Polsce fabry-
ce papieru gazetowego Interna-
tional Papier w Kwidzyniu wy-
darzył się wiosną pożar w wy-
niku, którego została poważnie 
uszkodzona maszyna papierni-
cza. Po tym wydarzeniu na ryn-
ku papieru gazetowego powstał 
ogromny niedobór i drukar-
nie uzależnione z dostawami od 
Kwidzynia tak, jak drukarnia ga-
zetowa w Nowogardzie, musiały 
sobie radzić „jak się dało” z wy-
korzystaniem tego, co na rynku 
można było dostać. A to ozna-
czało w konsekwencji kupowa-
nie i drukowanie gazet na pa-
pierach nieprzeznaczonych do 
celu druku gazetowego i często 
o znacznie wyższej gramaturze. 
Dlatego mieliśmy np. wydania 
DN „sztywne” i „grube” druko-
wane na papierze o gramaturze 

nawet 90 gr (normalna gazetów-
ka to 45 gr). Oczywiście sytuacja 
taka znacznie podrożyła kosz-
ty druku (mniej stron z tej sa-
mej ilości kilogramów papieru).  
Całe szczęście mamy kryzys za 
sobą- Kwidzyń maszynę napra-

wił i po trzech miesiącach prze-
rwy wznowił dostawy. Do dru-
karni zjechało, więc 5 ton nor-
malnej gazetówki. To starczy na 
około 3 tygodnie. Dalej dostawy 
będą już jednak płynne. 

sm 

Jedno zdjęcie tyle historii. Ładny kosz, betonowy, ale pełen śmieci już 
od miesiąca, to chyba dlatego, że tu „kończy się” Nowogard. Dziura już 
niemal rok czasu - szukają studzienki gazowej. Byli gazownicy, urzędni-
cy, robotnicy zastanawiając się i „debatując”, gdzie ją przykryto. Odwie-
dzano tę dziurę  już chyba z 5 razy  (załączam pomoc). Może dziurę zała-
tają i śmietnik opróżnią.

2018/07/02 godz. 15:13
Kierująca samochodem mar-

ki Suzuki Swift, Urszula M. l. 62, 
zam. Szczecin  jadąc w stronę 
Szczecina z nieustalonych przy-
czyn zjechała na przeciwległy 
pas ruchu i zatrzymała się. Ja-
dący z naprzeciwka samochód 
Ford Camper (niemieckie tabli-
ce) kierowany przez Luis P. zo-
stał zmuszony w celu uniknię-
cia zderzenia do zjechania do 
rowu. Nikomu nic się nie stało, 
kierujaca Suzuki została zabra-
na na obserwacje do Szpitala 
w Nowogardzie, po badaniach 
zwolniona i pouczona.

2018/07/03 godz. 11:16
Policjanci OPI KP Nowogard 

podczas kontroli drogowej 
ujawnili, że kierujący rowerem 
Henryk B. lat 64, zamieszkały 
Nowogard, powiat goleniowski 
znajduje się w stanie nietrzeź-
wości z wynikiem 0,98 mg/l za-
wartości alkoholu w wydycha-
nym powietrzu.

godz. 11:16
Policjanci OPI KP Nowogard 

ujawnili kierującego rowerem 
Henryka B. lat 64 zamieszkałe-
go Nowogard, znajdującego się 
w stanie nietrzeźwości (2 pro-
mile w organizmie). Postępo-
wanie prowadzi KP Nowogard.

godz. 21:00
W Nowogardzie, ul. Dwor-

cowa, dokonano kradzieży 
dwóch tablic rejestracyjnych z 
pojazdu marki Ford Fiesta  na 
szkodę teresy K. zam. pow. Go-
leniowski. Postępowanie pro-
wadzi KP Nowogard.

2018/07/05 godz. 20:27
Nowogard, Patrol OPI KP No-

wogard w trakcie patrolu ujaw-
nił kierującego Mercedesem 
Macieja A. Lat 21 zam. Gmina 
Nowogard, kierującego pod 
wpływem środków odurzają-
cych. 

KPP Goleniów

Co pewien czas otrzymujemy od Czytelników zdjęcia uszkodzonych 
pokryw włazów do studzienek, czy to kanalizacyjnych, czy telekomuni-
kacyjnych. Takie uszkodzenia, jak widoczne na zdjęciu obok Netto mogą 
być groźne zarówno dla ludzi, w tym szczególnie dzieci, pieszego, jak i 
dla drobnych zwierząt.  Nogę w tej dziurze łatwo przez nieuwagę skrę-
cić.  Uwaga na nogi 

Od dłuższego czasu mieszkańcy skarżą się 
na tzw., wysypisko czereśni. 

Nieopodal ronda Sybiraków koło krzyża, ro-
sną drzewa czereśni. W ostatnim czasie zaob-
serwowaliśmy, że brak jest tu jakiegokolwiek 
zainteresowania ze strony sprzątającej firmy. 
Owoce leżą na trawie, chodniku, rozdeptywa-
ne przez przechodniów. 

Chodnik jest w fatalnym stanie, nawierzch-
nia jest lepiąca i nieestetyczna. Co stwarza re-
alne zagrożenie na stłuczenia, czy złamania dla 
przechodniów a przede wszystkim dzieci. Czas 
wziąć się do pracy. 

Red.
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W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reklama

reklamareklama

reklama

11 kg, 33 kg 
z propan butanem, 

propanem 
a także do zasilania 
wózków widłowych.

Zapraszamy 
do stałej współpracy 

tel. 606 930 398
 www.gazak.pl 

Wymiana butli

WYNaJmĘ  
HalĘ 

+ ZAPLECZE 155m2 
Tel. 600 954 709 

letnia promocja
Ciekawe gratisy!

reklama

Sprzedam  
pawie

tel. 785 150 401

WYNaJem 
kONTeNerÓW, 
wywóz odpadów. 

TEL. 667 146 793 

Zatrudnię asystentkę 
stomatologiczną 

do gabinetu 
w Nowogardzie. 

Tel. 509 118 069 

Ubezpieczenie  
Kredyty  • Opłaty 
ul Boh. Warszawy 102 B 

(koło Biedronki) 
czynne pon.-pt 15.30 – 19.00 sob. 9-13 

Tel. 660 543 782

Ile wody zużywamy w upalne dni? 

Musieli odwiercić  nową studnię w Warnkowie 
Aby nie zabrakło nam wody, PUWiS już w marcu zlecił odwiert kolejnej studni głębinowej- powstała ona na terenie Warnkowa. W ten sposób spółka za-
bezpieczała się przed ewentualnością wystąpienia upałów, kiedy to zużywamy o wiele więcej wody niż zwykle. Jak pokazały ostatnie tygodnie, taka zapo-
biegliwość się opłaciła. 

Od kiedy doskwierają nam 
upały,  główne wodomierze wa-
riują. W maju odnotowało roz-
biór wody na rekordowym po-
ziomie - 2701 m3 w ciągu doby- 
dane PUWiS.  Nie wiele mniej 
wody zużyliśmy w czerwcu, bo 
2869 m3/d.  A to o prawie 400 
m3 więcej niż miesięczna dobo-
wa średnia z zeszłym roku, kiedy 
słonecznych i ciepłych dni było 
jak na lekarstwo. Upały sprzyjają 
więc zwiększeniu poboru wody, 
co jest zrozumiałe. 

- W okresie upałów obserwu-
jemy zwiększone rozbiory wody 
spowodowane głównie przez pod-
lewanie ogrodów działkowych, 
a także terenów zielonych. Naj-

większe rozbiory wody w okre-
sie upałów odnotowywane były w 
godzinach 17 – 23- przyznaje Ja-
kub Sobieralski z Przedsiębior-
stwa Usług Wodnych i Sanitar-
nych w Nowogardzie. 

Taka sytuacja ma wpływ na 
poziom zasobów wodnych, z ja-
kich czerpana jest woda, któ-
ra trafia rurami do naszych do-
mów.  Dlatego, aby nie doprowa-
dzić do zbyt dużego spadku po-
ziomu wód głębinowych, spółka 
PUWiS już w marcu wywierciła 
kolejną studnię na terenie gmi-
ny.   

- W przypadku długotrwałej 
suszy może dojść do obniżenia 
się zwierciadeł wody, a tym sa-

mym zmniejszenia jej zasobów 
w eksploatowanych studniach. 
Aby temu zapobiec i zwiększyć 
bezpieczeństwo ciągłości dostaw 
wody Spółka zleciła odwiert no-
wej studni głębinowej na Warn-
kowie (3bis), która została wy-
konana w miesiącu marcu 2018 
roku- informuje J. Sobieralski z 
PUWiS. 

Nowogardzka spółka wodna w 
planach ma również odwiert no-
wej studni 5bis na Stacji Uzdat-
niania Wody  Nowogard (Woj-
ska Polskiego), celem zapewnie-
nia większego zapasu wody su-
rowej. O brak wody, póki co,  nie 
ma  powodu się martwić. 

Red. 

W upalne tegoroczne dni odnotowano rekordowe zużycia wody pompowanej przez 
widoczną na zdjęciach aparaturę

Stacja poboru wody przy ul. Wojska Polskiego

Problem widzą wszyscy oprócz 
administratorów dróg 

O tym, że pasy w Nowogardzie 
na przejściach dla pieszych „zni-
kają w oczach pisaliśmy już kilka 
razy. W tym roku administrato-
rzy dróg postanowili widocznie 
zaoszczędzać na farbie. My pi-
szemy, Czytelnicy nadsyłają ko-
lejne zdjęcia (ostanie z nich pu-
blikujemy obok) a pasy marnieją 
z dnia na dzień, co oznacza, bez-
pieczeństwo istotnie maleje. Być 
może Policja powinna nałożyć 
porządny mandat na tych, którzy 
powinni je pomalować a tego nie 
czynią. Podstawa dla udzielenia 
mandatu jest oczywista – stwa-
rzanie zagrożenia dla zdrowia i 
życia w ruchu drogowym! sm Czytelnicy nadsyłają kolejne zdjęcia słabo widocznych pasów na przejściach dla 

pieszych
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Zk Nowogard zyskał na reorganizacji SW

Przybyło ponad  
30 funkcjonariuszy 
Ponad 30 funkcjonariuszy przeszło do pracy w nowogardzkim Zakładzie Karnym po likwi-
dacji aresztów śledczych w Kamieniu Pomorskim, ale także Świnoujściu i Choszcznie. 

Jak informowaliśmy kilka 
miesięcy temu Ministerstwo 
Sprawiedliwości i Centralny Za-
rząd Służby Więziennej przy-
gotowało ustawę modernizują-
cą więziennictwo. Największe 
zmiany zostały przeprowadzo-
ne w strukturze zakładów kar-
nych i podległych im aresztom 
śledczym. Chodziło o racjona-
lizację kosztów utrzymania ma-
łych i wyeksploatowanych jed-
nostek- słowem uznano, że część 
z nich musi przestać istnieć. W 
przypadku Okręgowego Inspek-
toratu SW w Szczecinie likwida-
cji uległy trzy jednostki peniten-
cjarne: Areszt Śledczy w Świno-
ujściu, Areszt Śledczy w Kamie-
niu Pomorski (Buniewice) oraz 
Areszt Śledczy w Choszcznie. 

A to oznaczało nie tylko prze-
niesienie osadzonych do jedno-
stek, których zmiany ustawowe 
ominęły, ale także zapewnienie 
dalszego zatrudnienia funkcjo-
nariuszom likwidowanych jed-
nostek, którzy wyrazili gotowość 
do pełnienia służby. Spora część 
z nich kontynuuje pracę w ZK w 
Nowogardzie.  

- W przypadku naszego Za-

kładu Karnego zatrudnienie 
znalazło 30 osób, które wcze-
śniej pracowały w AŚ w Kamie-
niu Pomorskiego, z czego ok. 20 
to są funkcjonariusze ochrony, 
a pozostali pionu administracji. 
Pojedyncze osoby przeszły do 
nas do pracy także z Choszcza 
i Świnoujścia, jest w tej grupie 
także jeden pracownik cywilny- 
informuje rzecznik prasowy Za-
kładu Karnego w Nowogardzie, 
por. Przemysław Sońtka. 

Tym samym kadra ZK w No-
wogardzie sięgnęła już liczy 353 
funkcjonariuszy SW plus 19 pra-
cowników cywilnych. To daje 
nowogardzkiemu „więzieniu” 

pierwsze miejsce wśród praco-
dawców pod względem liczby 
zatrudnionych na terenie naszej 
gminy. 

Jak poinformował nas por. P. 
Sońtka, przejęcie części osadzo-
nych z AŚ w Buniewicach pod 
Kamieniem Pomorskim, nie 
oznaczała konieczności rozbu-
dowy naszego ZK. 

Po reorganizacji struktu-
ry jednostek penitencjarnych w 
okręgu szczecińskim SW poza 
Nowogardem Areszty Śledcze 
pozostawiono w Szczecinie, Go-
leniowie, Stargardzie Szczeciń-
skim i Międzyrzeczu. 

Red. 

Znów kradną na cmentarzu 
Jedna z naszych czytelniczek powiadomiła nas o tym, że już po raz kolejny został okradzio-
ny pielęgnowany przez nią grób bliskiej osoby. Policja potwierdza to zdarzenie. 

Na razie to pierwszy, zgłoszony na policję przy-
padek kradzieży z nagrobka zniczy i kwiatów. 

- W 2018r przyjęliśmy jedno zawiadomienie o 
kradzieży znicza na cmentarzu i zniszczeniu kwia-
tów, po przeprowadzeniu czynności wyjaśniających 
odstąpiono od skierowania wniosku o ukaranie do 
sądu z powodu nie wykrycia sprawcy - informuje 
st. asp. Julita Filipczuk. 

Okazuje się jednak, że policja otrzymuje więcej 
sygnałów o podobnych zdarzeniach, aczkolwiek 
nie wszystkie są zgłaszane przez osoby czujące się 
poszkodowane. - W miniony weekend otrzymali-
śmy również sygnał o kradzieży, jednak w tej spra-
wie pokrzywdzona nie złożyła jeszcze zawiadomie-
nia o popełnionym na jej szkodę wykroczeniu- do-
daje rzecznik naszej policji. 

Okradanie nagrobków to proceder, który po-
wtarza się, co jakiś czas. Niestety, jak dotąd nigdy 
nie udało się ustalić sprawców. 

- Być może rozwiązaniem byłaby instalacja mo-

nitoringu, przynajmniej przy bramach wejścio-
wych na teren miejskiej nekropolii oraz przy kapli-
cy- zastanawia się nasza czytelniczka, której grób 
w ostatnim czasie upodobali sobie złodzieje.

Sebastian Furmańczyk z firmy administrującej 
cmentarzem w Nowogardzie, przyznaje, że pro-
blem z kradzieżami był i jest. Jego zdaniem jednak 
sprawy nie rozwiąże instalacja monitoringu. - Kra-
dzieże są cały czas. Głównie giną kwiaty, a raczej są 
przekładane z grobu na grób. Prawdziwą plagą są 
jednak wkłady do zniczy. Monitoring tu niczego nie 
rozwiąże, no chyba, że kamery byłyby zainstalowa-
ne praktycznie na każdej kwaterze, a to są niewy-
obrażalne koszty – mówi S. Furmańczyk. 

Pozostaje zatem tylko zaapelować do sumie-
nia osób, które okradają nagrobki, by zastanowi-
ły się nad swoim zachowaniem. Cmentarz to miej-
sce wiecznego spoczynku zmarłych- należy im się 
szacunek i spokój. 

Red. 

Sygnały Czytelników @  

aberracja... ?  

Dołożymy z kasy 
gminy dodatkowe 
0,5 mln na ścieżkę!   
Burmistrz Nowogardu wystąpił w ubiegłym tygodniu z wnio-
skiem o zwołanie sesji nadzwyczajnej, ponieważ okazało się, 
że trzeba więcej wyłożyć z kasy gminy na latawicę, czyli cyklo-
stradę wokół jeziora. I to więcej o ponad 0,5 miliona złotych!  

 Czytamy, co gminny bajkopi-
sarz nakreślił w ubiegłym tygo-
dniu na stronie miejskiej: -za-
proponowane łączne koszty przez 
obu wykonawców, (w 3 przetar-
gu – dop. nasz) na realizację ścież-
ki dookoła jeziora, przewyższa-
ją zabezpieczone środki w budże-
cie gminy na ten cel. Dlatego też 
burmistrz Robert Czapla wystąpił 
o zwołanie sesji w trybie nadzwy-
czajnym, aby zabezpieczyć bra-
kującą kwotę. Na realizację tych-
że odcinków wystarczy dodatko-
wa kwota 512 tys. zł.  Czyli - wy-
starczy dołożyć tylko pół miliona, 
– co tam dla nas marne pół ban-
ki!  Przewodniczący Rady, które-
go taki wniosek zgodnie z ustawą 
obliguje do zwołania sesji w cią-
gu 7 dni, po konsultacji z kluba-
mi radnych, zwołuje sesję na śro-
dę 11 lipca, godzina 9.00.  Po tej 
decyzji Przewodniczącego czyta-
my na stronie gminnej taki oto 
tekst - Czyżby Przewodniczący 
próbował wykorzystać swoje sta-
nowisko służbowe, aby uniemożli-
wić udziału burmistrza i jego za-
stępcy w rozprawie sądowej? (ter-
min rozprawy, w której to pozy-
wa burmistrz zbiegł się z termi-
nem sesji, którą wnioskował ten-
że sam burmistrz- dop. nasz). Czy 
też Przewodniczący chce unie-
możliwić przez Gminę realizację 
inwestycji… koniec cytatu. O co 
tu chodzi? Co się roi w tej głowie?  
No cóż - tylko aberracją spowo-
dowaną nieróbstwem da się wy-
tłumaczyć takie majaczenie.

Sesja szybko sprawnie i 
wcale niezabawnie 

Sam projekt uchwały przed-

stawiony na środowej sesji jest 
tak napisany, aby zakamuflować 
w nim istotną nową okoliczność 
w temacie – otóż taką, że lata-
wica, czyli cyklostrada wokół 
jeziora będzie budżet gminy 
kosztować nie 300 tys., ale po-
nad 800 tys. złotych.  Oczywi-
ście do tego dodatkowo te 2,8 
mln złotych z marszałkowskich 
Funduszy Europejskich. Co do 
tej kwoty od marszałka to war-
to tutaj zacytować pewien żart 
słowny (dla inteligentnych) – 
tak jak dzieci myślą, że pieniądze 
daje bankomat tak niektórzy my-
ślą, że Fundusze Europejskie daje 
Unia. 

 radni zatwierdzili 
Koniec kadencji to zawsze 

czas, w którym króluje popu-
lizm, oto taki w najwyższym sta-
dium rozwoju, co oznacza cał-
kowity wtedy uwiąd myślenia 
gospodarskiego i zamiany tegoż 
na strach przed odrzuceniem.  A 
ponieważ strach jest złym do-
radcą, to czyny pod jego wpły-
wem postanawiane i realizo-
wane nie zasługują na ogół na 
wdzięczną pamięć.  Radni jed-
nogłośnie zatwierdzili w środę 
nowy wydatek. Tak więc z kasy 
gminy na latawnice wybulimy 
razem ponad 800 tys. złotych.  
W sytuacji budżetu naszej gmi-
ny można wobec tego orzec, że 
pożeranie własnego ogona trwa 
w najlepsze, ale boleć będzie to 
tylko podatnika.  Środek znie-
czulający w tym wypadku nazy-
wa się propaganda sukcesu me-
galomaństwa. 

sm

Nowogardzki ZK to najstarszy zakład pracy w mieście. Istnieje od 1946 roku

Nieobecność burmistrza na sesjach Rady to stałe zjawisko wynikające z jego decy-
zji. W środę wymyślono, aby winą za nieobecność włodarza obarczyć... przewod-
niczącego Rady. 
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Pierwszy głos w dyskusji nt. zmiany organizacji ruchu

Parkują stwarzając 
niebezpieczeństwo 
Jeden z nowogardzkich kierowców skarży się na zaparkowane wzdłuż ulicy Wojska Polskie-
go samochody. Zdaniem mężczyzny utrudniają one przejazd ulicą, a co najgorsze stwarzają 
niebezpieczne sytuacje. Może warto wprowadzić w tym miejscu zakaz parkowania? 

Chodzi przede wszystkim o 
odcinek ulicy pomiędzy skrzy-
żowaniem przy Komisaria-
cie Policji a łukiem ulicy, któ-
ry znajduje się kilkaset metrów 
dalej, jadąc w kierunku stadio-
nu, tj. w okolicy wjazdu na nowe 
osiedle SM Cisy, a także ulicę 
Monte Casino. 

- Jadąc ul. Wojska Polskiego od 
strony miasta w kierunku stadio-
nu często trzeba się zatrzymać, 
aby przepuścić samochód jadący 
z naprzeciwka, bo przy lewej kra-
wędzi jezdni stoją zaparkowane 
samochody. Problem w tym, że 
kierowcy parkują te auta także 
przed i na łuku jezdni, a to spra-
wia, że często dochodzi do niebez-
piecznych sytuacji- mówi nam 
jeden z kierowców, który często 
korzysta z ul. Wojska Polskiego. 
Zdaniem mężczyzny, na tym od-
cinku jezdni powinno postawić 
się znak zakazu zatrzymywania 
się i postoju.- Parkowanie w tym 
miejscu jest nieuzasadnione, każ-
dy, kto tam mieszka, ma osobny 
wjazd i własne podwórko. Na no-
wym osiedlu są natomiast par-
kingi. Moim zdaniem właściciel 

drogi wspólnie z policją powinni 
zadbać o bezpieczeństwo na tej 
ulicy i ustawić tam znak zakazu-
jący postoju i zatrzymywania się- 
dodaje nasz rozmówca. 

Ulica Wojska Polskiego, na 
co wydaje się słusznie wskazuje 
nasz czytelnik, to kolejna w na-
szym mieście, gdzie należy roz-
ważyć zmianę organizacji ruchu. 
O tym, jak wiele w tym temacie 
jest do zrobienia, pisaliśmy w ze-
szłym wydaniu. Dziękujemy na-
szemu czytelnikowi za zgłosze-

nie i czekamy na kolejne w tej 
sprawie- kropla drąży skałę- być 
może odpowiedzialne za bezpie-
czeństwo na drogach instytu-
cje wezmą sobie spostrzeżenia 
mieszkańców do „serca”. Wów-
czas może doczekamy się od 
władz opracowania komplekso-
wej koncepcji poprawy bezpie-
czeństwa na naszych ulicach i 
chodnikach, poprzez wprowa-
dzenie niekiedy prostych roz-
wiązań. 

Red. 

Nowogardzcy policjanci też protestują 

Oflagowali komisariat i radiowozy 
Nie mogą strajkować, ale protestować już tak. Dlatego oflagowali komisariat i radiowozy a zamiast mandatów, tam gdzie to możliwe –wręczają pouczenia, 
uszczuplając w ten sposób wpływy do budżetu państwa. Do ogólnopolskiej akcji protestacyjnej włączyli się także policjanci z nowogardzkiego komisaria-
tu. Funkcjonariusze domagają się m. in. podwyżek płac o 650 zł. 

Protest ogłosił Niezależny 
Samorządny Związek Zawodo-
wy Policjantów, do którego w 
naszym powiecie należy 48 za-
trudnionych spośród wszyst-
kich funkcjonariuszy z terenu 
KPP Goleniów, w tym KP No-
wogard (ok. 1/3 czynnych poli-
cjantów w powiecie).  

- Zgodnie z harmonogra-
mem akcji protestacyjnej, któ-
rą uchwalił Zarząd Główny na-
szych związków, oflagowane są 
jednostki policji i radiowozy, a 
policjanci, tam gdzie to możli-
we, zamiast mandatów wręcza-
ją upomnienia. Zakończenie 
protestu jest uzależnione od re-
akcji rządu na nasze postulaty- 

mówi nam Radosław Podolak, 
przewodniczący Zarządu Te-
renowego NSZZ Policjantów 

w Goleniowie, pracujący na co 
dzień, jako funkcjonariusz go-
leniowskiej komendy. 

Jakie to postulaty? Policjan-
ci domagają się zapewnienia 
w tegorocznym budżecie pań-
stwa podwyżek w kwocie 650 
zł, przywrócenia poprzed-
niego systemu emerytalnego, 
płatnych nadgodzin i 30-dnio-
wego okresu ochronnego po 
zwolnieniu lekarskim (płatne 
100%, a nie 80%), oraz odmro-
żenia waloryzacji płac. 

W razie niespełnienia postu-
latów, mundurowi zapowia-
dają od 1 sierpnia zaostrze-
nie protestu w formę „strajku 
włoskiego” tj. skrupulatnego, 

drobiazgowego wykonywania 
wszystkich czynności służbo-
wych. Jak wynika z ostatnich 
informacji, do protestu poli-
cjantów dołączyć mają od naj-
bliższego poniedziałku (16 lip-
ca) kolejne służby m. in.: Straż 
Pożarna i Służba Więzienna.  

Policja, podobnie jak pozostałe 
służby mundurowe, nie może 
strajkować „w ostrej formie”, 
czyli np. zaprzestać świadcze-
nia pracy- tak wynika z ustawy 
o rozwiązywaniu sporów zbio-
rowych. 

MS

Najważniejsze to 
„mieć pomysła”
Upał w letni czas trudno wytrzymać, zwłaszcza na rozgrza-
nych miejskich traktach. Ale i na to są różne sposoby. Oto 
prezentacja 2 takich projektów: 

W Łukowie to „mają pomysły”
Wzorem lat ubiegłych na te-

renie miasta pojawiły się kurty-
ny wodne- czytamy w lokalnym 
medium – tworzą one specyficz-
ną mgiełkę i w ten sposób insta-
lacje schładzają przechodniów, 
którzy mogą liczyć na chwilę 
orzeźwienia w gorący, słoneczny 

dzień.  Kurtyny - podobnie jak 
w latach ubiegłych - postawio-
ne zostały na Placu Solidarności 
i Wolności i przed budynkiem 
Łukowskiego Ośrodka Kultu-
ry. Jak udało się nam zauważyć, 
z atrakcji tej chętnie korzystają 
zwłaszcza najmłodsi łukowianie.

Nowogardzka komenda oflagowano w 
związku z protestem NSZZ Policjantów

Miejsce, które zgłasza nasz Czytelnik. Samochody po prawej stronie parkują

W Nowogardzie też „główka pracuje” 
Wzorem lat ubiegłych na te-

renie miasta pojawiły się śro-
dę fontanny wodne. Tworzą-
ce specyficzną mgiełkę, insta-
lacje schładzają przechodniów, 
którzy mogą liczyć na chwilę 
orzeźwienia w gorący, słoneczny 
dzień oraz zaciągnąć się zapa-
chem, po którym wszelkie troski 
codzienne wydadzą się nam bła-
hostką.  Kurtyny z fontann - po-

dobnie jak w latach ubiegłych – 
zlokalizowane zostały przy ulicy 
Zielonej, między budynkiem re-
stauracji Okrąglak i biurowcem 
Gardna a także przy placu przed 
Przystanią, tuż koło lodziar-
ni i niżej placu zabaw dla dzie-
ci. Jak udało się nam zauważyć, z 
atrakcji tej niestety nikt nie chce 
korzystać.

 

Nowogard, środa 11.07.2018, godz. 7.00
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
michał Pawlina: lat 85, zmarł 11.07.2018r. pogrzeb odbędzie 

się 14.07.2018r. o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogardzie.
Czesław Dierzbicki: lat 54, zmarł 11.07.2018r. pogrzeb od-

będzie się 11.07.2018r. o godz.12:00 na cmentarzu w Nowogar-
dzie.

Informacje przekazał: Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk
i MEMORIS Zakład Pogrzebowy Grzegorz Śmigiel

Ostatnie egzemplarze  
I wydania! 

"VII wieków 
Nowogardu" 
Przekrojowa historia miasta
autorstwa Jana kopycińskiego 
 Do nabycia w Redakcji 
Dziennika Nowogardzkiego - 
cena 50 zł

Jezus przywołał do siebie 
Dwunastu i zaczął rozsyłać 
ich po dwóch. Dał im też wła-
dzę nad duchami nieczystymi. 
I przykazał im, żeby nic z sobą 
nie brali na drogę prócz laski: 
ani chleba, ani torby, ani pienię-
dzy w trzosie. „Ale idźcie obu-
ci w sandały i nie wdziewajcie 
dwóch sukien”. I mówił do nich: 
„Gdy do jakiego domu wejdzie-
cie, zostańcie tam, aż stamtąd 
wyjdziecie. Jeśli w jakim miejscu 
was nie przyjmą i nie będą was 
słuchać, wychodząc stamtąd 
strząśnijcie proch z nóg waszych 
na świadectwo dla nich”. Oni 
więc wyszli i wzywali do nawró-
cenia. Wyrzucali też wiele złych 
duchów oraz wielu chorych na-
maszczali olejem i uzdrawiali. 
(Mk 6,7-13)

Jezus w dzisiejszym Słowie 
zachęca swoich uczniów, aby 
przeżyli coś, czego nigdy wcze-
śniej nie odważyli się zrobić. 
Jezus chce, aby sprawdzili w 
praktyce to wszystko o czym 
im mówił. Jezus, niczym wy-
kładowca akademicki prze-
chodzi z części wykładowej na 
część ćwiczeniową. Jezus chce, 
aby Jego uczniowie wyruszy-
li w nieznane. Warto zastano-
wić się dzisiaj nad tym, kie-
dy to ja zostałem zaproszony 
przez Jezusa do sprawdzenia w 
praktyce Jego nauki. Jak wte-
dy poradziłem sobie z tym za-

daniem. Może odnosiło się to 
do miłości nieprzyjaciół i nad-
stawienia drugiego policzka? 
Może komuś trudnemu mia-
łem okazać miłosierdzie? Do 
czego w ostatnim czasie zapra-
szał mnie Jezus? On chce, aby 
Jego uczniowie nieustannie ru-
szali w nieznane, abyśmy nie 
pozostali na części teoretycz-
nej. Nie chodzi oto byśmy zna-
li nauczanie Jezusa, ale abyśmy 
nim po prostu żyli. Jednym ze 
sposobów pójścia w nieznane 
jest piesze pielgrzymowanie. 
Może dla Ciebie Bóg także ma 
zaproszenie, abyś wyruszył w 
drogę? Widzimy w dzisiejszej 
Ewangelii, że Jezus posyła po 
dwóch, przez co pokazuje nam 
wartość wspólnoty. Kto jest ta-
kim moim towarzyszem dro-
gi? Z kim idę przez życie pa-
trząc w tym samym kierunku? 
Kogo mogę nazwać towarzy-
szem duchowym? Kogoś, kto 
pomaga mi w wędrówce wiary, 
w pielgrzymowaniu przez życie 
do domu Ojca? Jezus posyła po 
dwóch. Przez to chce im poka-
zać, że nie tyle w specjalistycz-
nym sprzęcie czy pieniądzach 
mają pokładać nadzieję, ale w 
swoim towarzyszu. Mogą oni 
się wzajemnie inspirować do 
działania. W trudnych chwi-
lach będą się nawzajem moty-
wować, w drodze będą dysku-
tować o Bożych sprawach- dwa 
serca patrzące w tym samym 
kierunku, w stronę Bożego ser-
ca. Jezus mówi swoim uczniom 
o realiach misji: o sukcesach i 
porażkach, których to mogą 
doświadczyć będąc w drodze, 
a więc Jezus chce by byli świa-
domi, by żyli w prawdzie. Je-
zus posyła po dwóch w różne 
strony, do różnych miast i wsi. 
Wszędzie słychać głos aposto-
łów. To jest nasze zadanie we 

współczesnym świecie, któ-
ry coraz bardziej staje się an-
tyjezusowy. Mamy głosić Orę-
dzie Nadziei, Dobrą Nowinę o 
wielkiej miłości Boga do każ-
dego człowieka. Wielu po pro-
stu o tym już zapomniało i w to 
nie wierzy. Jezus daje uczniom 
władzę nad duchami nieczy-
stymi. Mocą Jezusa mogę po-
konać demony. To dzieje się 
na pieszej pielgrzymce. W dro-
dze jesteśmy uwalniani od na-
szych ograniczeń, pewne rze-
czy w nas pękają, rany stają się 
uzdrowione, demony codzien-
ności pokonane. Jezus chce by 
apostołowie nic nie brali ze 
sobą, a więc pragnie ich wolno-
ści od rzeczy materialnych. Je-
zus zaprasza każdego z nas do 
wychodzenia ze swojego świat-
ka. Do zostawiania tego co po-
chłania mi czas, czyni, że czuję 
się pozornie bezpieczny, speł-
niony, co daje mi przyjemność. 
Jezus chce bym wyruszył z Nim 
w nieznane. Wszędzie było sły-
chać głos apostołów. Bóg pra-
gnie przez nas docierać do in-
nych. Mamy nieść innym do-
broć, naszą obecność, dar słu-
chania. Bóg daje nam czas, a 
jak my go wykorzystamy zale-
ży już tylko od nas. 

ks. Krystian Dylewski

Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że dnia 12-07-2018 r.  

w wieku 82 lat odszedł 

Bazyli Artemiuk 
Pogrzeb odbędzie się 14-07-2018 r. /sobota/ 

na Cmentarzu w Strzelewie. 
Wystawienie o godz. 11.00. Ceremonia pogrzebowa 11.30. 

Pogrążona w smutku Rodzina

ZaWIaDOmIeNIe

lato z muzami już od 16 lipca

Ciekawy tydzień 
filmowy
Przyjdź, zobacz, kto tegorocznym laureatem Lauru Cisowe-
go, a kto w tym roku odwiedzi miasto i jego mieszkańców.

Od 16 do 22 lipca w Nowogar-
dzie odbędzie się 22. Festiwal 
Filmu Muzyki Malarstwa „Lato 
z Muzami”. Joanna Kos-Krauze 
i Krzysztof Krauze to tegorocz-
ni laureaci honorowego Lauru 
Cisowego, który przyznawany 
jest od wielu lat polskim twór-
com za wybitne reżyserskie osią-
gnięcia. Do Nowogardu dotrą 

m.in. Jowita Budnik, Zbigniew 
Zamachowski, Wojciech So-
larz, Piotr Domalewski, Mar-
ta Prus, Piotr Jaxa. Odbędą się 
liczne filmowe seanse w kinie i w 
plenerze, będą koncerty, warsz-
taty, spotkania z twórcami, wy-
stępy artystyczne, plener malar-
ski i wiele innych atrakcji.

red.
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Oświadczenie 
Piotra Słomskiego - 
Przewodniczącego 
Rady Miejskiej 
W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi mojej decy-
zji w sprawie ubiegania się o urząd burmistrza Nowogar-
du w najbliższych wyborach samorządowych uprzejmie 
informuję, że decyzję tę ogłoszę publicznie w czasie prze-
widzianym w Kodeksie Wyborczym, a określonym także w 
ostatnim komunikacie PKW. Oto istotne fragmenty tego 
komunikatu: 

Państwowa Komisja Wyborcza przy-
pomina, że zgodnie z Kodeksem wybor-
czym kampania wyborcza rozpoczyna 
się w dniu   zarządzenia wyborów. Oso-
ba kandydująca  w wyborach może nato-
miast rozpocząć swoją kampanię od dnia 
przyjęcia przez organ wyborczy zawiado-
mienia o utworzeniu komitetu wyborcze-
go. Państwowa Komisja Wyborcza stwier-
dzała już wielokrotnie i przypomina po 

raz kolejny, że podejmowanie w okresie poprzedzającym zarządze-
nie wyborów działań promujących przyszłych kandydatów jest nie-
zgodne z zasadami prowadzenia kampanii wyborczej.  Działania 
takie naruszają zasadę równości kandydatów i komitetów wy-
borczych, są sprzeczne z zasadami dobrze pojmowanej kultury 
politycznej i są powszechnie odbierane,  jako obejście prawa nie 
tylko przez osoby promujące się w ten sposób,  ale także przez or-
ganizacje, z którymi osoby te są formalnie związane. Państwo-
wa Komisja Wyborcza zwraca również uwagę, że przedwczesne 
rozpoczęcie kampanii wyborczej może zostać uznane za narusze-
nie zasad finansowania kampanii, a w konsekwencji doprowa-
dzić do odrzucenia sprawozdania finansowego komitetu wybor-
czego  oraz odpowiedzialności karnej. 

Niewątpliwie publiczne ogłoszenie kandydatury jest elemen-
tem kampanii wyborczej, o której mówi komunikat PKW i mimo, 
że wiele osób nie przestrzega powyższych zaleceń, (co można ła-
two zauważyć) osobiście nie mam zamiaru łamać cytowanej wy-
żej wykładni. Wybory to nie wyścigi na „śmierć i życie” to czas, w 
którym wyborcy w spokoju powinni poznać osoby kandydujące.  
Przestrzeganie więc zasad także wyborczych jest istotnym mier-
nikiem, czy osoba kandydująca posiada kompetencje do pełnienia 
służby publicznej już po ewentualnym wyborze.   

Z poważaniem 
Piotr Słomski                                                               

Szanownej Pani   

Henryce Gaszewskiej
z okazji Imienin  
Życzenia Łask Bożych,  

w tym Zdrowia, Pogody Ducha  
i Wielu Radości 

składają  
znajomi z ulicy Pocztowej  

Wołyń

Miejsce upamiętnienia ofiar 
Wołyńskiej rzezi w Nowogardzie
11 lipca obchodziliśmy święto państwowe, czyli ustanowiony 22 lipca 2016 roku, uchwałą 
sejmową, „Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich na-
cjonalistów na obywatelach II RP”.

  11 lipca to rocznica tzw. krwa-
wej niedzieli”.  Właśnie tego dnia 
w 1943 roku Ukraińcy zaatako-
wali jednocześnie 99 polskich 
wsi na Wołyniu okrutnie mor-
dując ich mieszkańców Polaków, 
będących zwykle ich sąsiadami. 
11  lipca 1943 nastąpiła szcze-
gólna kulminacja okrucieństwa, 
ale ukraińskie mordy zorgani-
zowane na Polakach na kresach  
trwały już od lutego 1943 roku 
i zakończyły się dopiero na po-
czątku 1945 roku. Ogólną licz-
bę Polaków, ofiar ukraińskich 
mordów przeprowadzanych or-
ganizacyjnie przez UPA  sza-
cuje się na około 150 tys. osób. 
W Nowogardzie o upamiętnie-
nie ofiar rzezi wołyńskiej zadbał 
ksiądz kanonik Kazimierz Łu-
kjaniuk.  Matka ks. Kazimierza 
ledwo uszła z życiem z ukraiń-
skiego ataku ale niektórzy z jego 
bliskich zostali okrutnie zamor-
dowani. Obok prezentujemy 
zdjęcia miejsc pamięci wykona-
nych z inicjatywy ks. Kazimierza 
- wszystkie znajdują się przy i w 
kościele pw. św. Rafała Kalinow-
skiego.

ms
Napis na tablicy umieszczonej wewnątrz kościoła wyjaśnia wszystko

Patrząc na tę tablicę pamiątkową uświadamiamy sobie ogrom męczeństwa polskich kapłanów z Kresów

Kamień Pamięci usytuowany na placu kościelnym w parafii pw. św. Rafała Kalinow-
skiego

arTerIa - SPOTkaNIe OrGaNIZaCYJNe
16 lipca 2018 r., w poniedziałek o godz.09:00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowogardzie 

(forum ZSO, ul. Bohaterów Warszawy 78) odbędzie się spotkanie, podczas którego uczestnicy poznają 
instruktorów oraz organizatorów Warsztatów Artystycznych „ARTeria”. Po krótkim spotkaniu organi-
zacyjnym – starujemy z intensywną pracą i zabawą!

ŻYCZeNIa
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Dzięki nowym oknom SYNEGO Twój dom 
stanie się oazą ciepła, ciszy i bezpieczeństwa. 
W porównaniu z obecnym standardem okien, 
SYNEGO zapewnia do 50% lepszą izolację cieplną*. 
Dzięki temu znacznie zmniejszysz rachunki 
za ogrzewanie i poznasz nowy 
komfort mieszkania.

Nowe logo - nowy profil 
nowy komfort Twojego mieszkania

Zadzwoń lub przyjdź 
do siedziby naszej firmy 

a my przygotujemy 
dla Ciebie najlepszą ofertę.

MODNA PRACA? 

TAK! 
Dołącz do naszego zespołu Pracowników Obsługi Zwrotów Odzieży 
w Centrum Dystrybucyjnym w Łozienicy. 

Bo praca przy ciuchach  
to sama przyjemność! 
Skontaktuj się z nami i poznaj nową ofertę zatrudnienia! 

Wyślij swoje CV na adres: 
rekrutacja@fiege.pl 
lub zadzwoń 601 710 134 

OFERUJEMY TOBIE:

UMOWĘ 
O PRACĘ

BONY I PACZKI
NA ŚWIĘTA

PRYWATNĄ 
OPIEKĘ 

MEDYCZNĄ

KONKURSY IMPREZY 
INTEGRACYJNE

MOŻLIWOŚCI 
AWANSU

NAUKĘ JĘZYKA 
ANGIELSKIEGO

DARMOWY 
TRANSPORT

1 2 3 4 5 6 7 8

Odwiedź naszą stronę lub Facebooka

www.facebook.com/GrupaFIEGEPolska/www.fiege.pl
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SP Błotno

elizabeth Szabuńko, uczenni-
ca klasy III. Osiągnęła wyróżniają-
ce wyniki w nauce. Reprezento-
wała szkołę na wielu konkursach. 
M. in. I m. w konkursie przyrod-
niczym „Przyroda wokół nas”, I m. 
„Przygoda z Ekoludkiem”,  I m. w 
konkursie czytelniczym „Wiersze 
Tuwima i Brzechwy”, II m. w kon-
kursie „Czy znasz las?”, I m. w kon-
kursie „Jesień nie musi być szara”, 
I m. w konkursie „Wokół symbo-
li narodowych”, II m. w konkursie 

poetyckim „Mój mały świat’, II m. w 
konkursie „Ryby polskich wód”

Jakub Herc, uczeń klasy VI, 
średnia ocen 5,3

I m. w międzyszkolnym kon-
kursie „Fotomatematyka”, wyróż-
nienie w konkursie  czytelniczym 
„Hobbit”, „Parki Narodowe”, „Kon-
kurs Wiedzy Leśnej”, III m. w kon-
kursie „Matematyka w przyrodzie”.

SP Orzechowo

klaudia Tomaszewska – uczen-
nica klasy VII Szkoły Podstawowej 
w Orzechowie, średnia ocen 4,78; 
Wychowawca Małgorzata Siewior.

Klaudia aktywnie uczestniczy w 
życiu szkoły, udziela się w uroczy-
stościach szkolnych oraz apelach. 
Czynnie angażuje się w redagowa-
nie gazetki szkolnej. Brała udział w 
konkursach szkolnych i pozaszkol-
nych.  W ciągu całego roku szkol-
nego wykazywała się wzorową 
postawą, rzetelnie pełniła obo-
wiązki ucznia.

Do osiągnięć Klaudii należą: II 
miejsce drużynowo w Elimina-
cjach Powiatowych XLI Ogólno-
polskiego Turnieju Bezpieczeń-
stwa w Ruchu Drogowym, III miej-
sce drużynowo w miejsko-gmin-

nym konkursie – „Mały mistrz 
kuchni”, wyróżnienie w mię-
dzyszkolnym konkursie fotogra-
ficznym- „Przyroda wokół mnie”, 
I miejsce w szkolnym konkursie 
czytelniczym – „Mistrz głośnego 
czytania”. Brała również udział w: 
konkursie zatytułowanym Mistrz 
ortografii Ziemi Nowogardzkiej, 
gminnym konkursie historycz-
nym „Nowogard. Przeszłość – te-
raźniejszość”, konkursie „Wiedzy 
Leśnej” szkół podstawowych or-
ganizowanym przez Nadleśnic-
two Nowogard.

martyna Gurazdowska - 
uczennica klasy III Szkoły Podsta-

wowej w Orzechowie. Wychowaw-
ca Andrzej Pluta. 

Martyna w roku szkolnym 
2017/2018 ukończyła I etap edu-
kacyjny z wysokimi wynikami  w 
nauce oraz osiągnięciami w kon-
kursach o różnorodnej tematyce. 
Jest uczennicą wyróżniającą się 
niezwykle twórczą postawą, dzię-
ki której rozwija i wzbogaca swój 
warsztat pracy. Zainteresowanie 
nauką oraz zamiłowanie do przed-
miotów artystycznych odzwiercie-
dlało jej zaangażowanie w aktyw-
nym uczestnictwie i życiu szkoły. 

W bieżącym roku Martyna zaję-
ła I miejsce w konkursie na recy-
klingowe kartki i ozdoby świątecz-
ne, organizowany przez Celowy 
Związek Gmin R- XXI, III miejsce w 
konkursie na stroik bożonarodze-
niowy, wyróżnienie w VIII ogólno-
polskim konkursie „Bezpiecznie na 
wsi mamy, upadkom zapobiega-
my”, organizowanym przez KRUS, 
wyróżnienie w wojewódzkim kon-
kursie „Cukierek odrzuć hop, cu-
krzycy powiedz stop”, wyróżnienie 
w wojewódzkim konkursie „Drze-
wo w literaturze i sztuce”, I miej-
sce w  gminnym  konkursie literac-
kim „Dobro zawsze wraca”, wyróż-
nienie w gminnym konkursie lite-
rackim „Mój mały świat”, III miej-

sce w miejsko - gminnym konkur-
sie czytelniczym „W świecie lektur 
– dzieci z Bullerbyn”, III miejsce w 
międzyszkolnym konkursie „Moja 
ulubiona letnia dyscyplina olim-
pijska”, wyróżnienie w miejsko - 
gminnym konkursie plastycznym  
„Podwodny świat”, III miejsce dru-
żynowo w gminnym  konkursie 
przyrodniczym „ W zgodzie z natu-
rą”, I miejsce w szkolnym konkur-
sie ortograficznym, III miejsce w 
gminnym  konkursie matematycz-
nym dla klas III, III miejsce w szkol-
nym konkursie kolęd i pastorałek.

marcel Płusa- uczeń klasy IV 
Szkoły Podstawowej w Orzecho-
wie, średnia ocen 4,91. Wycho-

wawca Angelina Gurazdowska.
Marcel jest uczniem, który posia-

da szeroką wiedzę z zakresu wielu 
przedmiotów. Interesuje się histo-
rią, przyrodą, sportem, przedmio-
tami artystycznymi, należy do mi-
łośników książek i fotografii. Jest 
przewodniczącym Samorządu 
Uczniowskiego, aktywnie uczest-
niczy we wszystkich apelach i uro-
czystościach szkolnych. Jego kul-
tura osobista jest na bardzo wyso-
kim poziomie. W ciągu roku szkol-
nego 2017/2018 godnie reprezen-
tował szkołę  w wielu konkursach. 

Do osiągnięć Marcela należą: II 
miejsce w wojewódzkim konkur-
sie plastyczno – literackim „Drze-
wo w literaturze i sztuce”, II miej-
sce w fotograficznym konkursie 
międzyszkolnym „Przyroda wo-
kół mnie”, I miejsce w fotograficz-
nym  konkursie „Drzewa i kwiaty 
w naszym regionie”, III miejsce w 
fotograficznym konkursie „Jesień 
w obiektywie”, III miejsce w mię-
dzyszkolnym konkursie przyrod-
niczym „Zwierzęta i rośliny lasu”, 
II miejsce w szkolnym konkursie 
recytatorskim „Wiosno, ach to ty”. 
Brał udział w rozgrywkach piłki 
nożnej „Mini Mundial 2018”.

SP Strzelewo

magdalena Weronika Skow-
rońska

Uczennica klasy VI Szkoły Pod-
stawowej w Strzelewie. W roku 
szkolnym 2017/2018 uzyskała 
średnią ocen 4,90.  Magdalena jest 
uczennicą wszechstronnie uzdol-
nioną. Brała udział w konkursach 
na różnych szczeblach: udział w 
konkursie „Recyklingowe kartki i 
ozdoby świąteczne” – org. CZGR-
-XX Nowogard, udział w Woje-
wódzkim konkursie literackim o 
Laur Nocy Poetów „1918-2018 – 
WOLNOŚĆ – NIEPODLEGŁOŚĆ – 
OJCZYZNA, wyróżnienie w gmin-
nym konkursie literackim „Dobro 
zawsze wraca”, udział w międzyna-
rodowym konkursie matematycz-
nym „Kangur”, III miejsce w kon-
kursie „Foto – matematyka” org. SP 
Żabowo, udział w konkursie foto-
graficznym „Przyroda wokół nas” 
org. SP Orzechowo II miejsce w 
miejsko – gminnym konkursie fo-
tograficznym „Przyroda w obiekty-
wie” org. SP nr 1 w Nowogardzie, 
I miejsce w Mistrzostwach Gmi-
ny w Drużynowym Tenisie Stoło-
wym dziewcząt, II miejsce w Mi-

strzostwach Powiatu w Drużyno-
wym tenisie Stołowym dziewcząt, 
III miejsce w Mistrzostwach Gmi-
ny w Unihokeju dziewcząt, II miej-
sce w Mistrzostwach Gminy w Pił-
ce Siatkowej dziewcząt.

Wychowawca: Justyna Barczak

kinga lewandowska
Uczennica klasy VI Szkoły Podsta-

wowej w Strzelewie. W roku szkol-
nym 2017/2018 uzyskała średnią 
4,72. Kinga jest uczennicą wszech-
stronnie uzdolnioną. Brała udział  
w konkursach na różnych szcze-
blach: udział w konkursie „Recyklin-
gowe kartki i ozdoby świąteczne” – 
org. CZGR-XX Nowogard, udział w 
Wojewódzkim konkursie literackim  
o Laur Nocy Poetów „1918-
2018 – WOLNOŚĆ – NIE-
PODLEGŁOŚĆ - OJCZYZNA,  
w międzynarodowym konkursie 
matematycznym „Kangur”, IV miej-
sce w konkursie „Wiedza Leśna” org. 
Nadleśnictwo Nowogard III miej-
sce w Mistrzostwach Gminy w Uni-
hokeju dziewcząt, II miejsce w Mi-
strzostwach Gminy w Piłce Siatko-
wej dziewcząt.

Wychowawca Justyna Barczak

matylda kusa
 – uczennica klasy IV Szkoły Pod-

stawowej w Strzelewie. W roku 
szkolnym 2017/2018 uzyskała 
średnią ocen 5,0 i wzorowe zacho-
wanie.

Brała aktywny udział w kon-
kursach szkolnych i międzyszkol-
nych. Zaangażowana w życie kla-
sy i szkoły. Zajęła III miejsce w 
Gminnym Konkursie Wiedzy „W 
świecie lektur – Mikołajek”. Brała 
udział w Ogólnopolskim Konkur-
sie Plastycznym „Bezpiecznie na 
wsi mamy- upadkom zapobiega-
my”, w Międzynarodowym Kon-
kursie Matematycznym „Kangur”, 
Gminnym Konkursie Plastycznym 
„Nowogard – przeszłość i teraź-
niejszość”, „Recyklingowe kartki 
i ozdoby świąteczne”, Gminnym 
Konkursie Literackim „Dobro za-
wsze wraca”, Gminnym Konkursie 
Literackim „Moja opowieść wigi-
lijna”.

Swoją postawą i zaangażowa-
niem godnie reprezentuje szkołę.

Wychowawca: Ewa Rapa

Coroczna prezentacja 

Najlepsi Uczniowie 
2017 – 2018
Jak co roku prezentujemy sylwetki najlepszych uczniów 
naszych szkół w roku 2017-2018. W tym numerze 
zaprezentujemy uczniów ze Szkół Podstawowych w Błotnie, 
Strzelewie i Orzechowie. Uczniowie do prezentacji zostali 
wybrani przez nauczycieli poszczególnych  szkół. 
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W roku 75. rocznicy rzezi wołyńskiej (11 lipca – rocznica krwawej niedzieli) prezentujmy ponownie wywiad, jaki z 
p. mieczysławem kuziorą, mieszkańcem kościuszek, przeprowadził Piotr Słomski (obecnie przewodniczący rady 
miejskiej). Wywiad po raz pierwszy ukazał się w DN w  2013 roku. Wywiad publikujmy w oryginalnej jego formie i 
treści, więc z zachowaniem tamtych odniesień co do czasu. 

„Musisz się Polaczku wykrwawić!”
W tym roku obchodzimy siedemdziesiątą rocznicę rzezi wołyńskiej, ludobójstwa dokonanego na Polakach przez powstańczą armię OUN-UPA przy 
współudziale ludności ukraińskiej. Zbrodnia trwała od lutego 1943 do lutego 1944 roku i pochłonęła ok. 200 tys. istnień ludzkich. Naocznym świad-
kiem tych wydarzeń był pan Mieczysław Kuziora, dzisiaj mieszkaniec Kościuszek, w tamtym czasie miał 6 lat. 

Mieczysław Kuziora pocho-
dzi z miejscowości Łukowiec 
Wiśniowski w województwie 
stanisławowskim. - Urodziłem 
się 24 września 1938 roku. By-
łem najmłodszy z dziesięciorga 
rodzeństwa. Nasza wioska była 
bardzo duża, miała aż 900 nu-
merów i 7 sklepów, była właści-
wie miasteczkiem. Do Lwowa 
trzeba było jechać 75 km. a do 
Stanisławowa 72. Mieliśmy 7 ki-
lometrów do rzeki Dniestr, któ-
ry trzeba było przemierzać pro-
mem. Latem na niebie było wi-
dać ośnieżone szczyty gór. A jak 
zima była ciężka to wilki pod-
chodziły i wkradały się do za-
gród. – zaczyna swoją opowieść 
pan Mieczysław. 

W tym miejscu warto wspo-
mnieć historię rodziców pana 
Mieczysława. Ojciec Józef po-
chodził ze Stalowej Woli w woj. 
rzeszowskim, natomiast mama 
Helena mieszkała od urodzenia 
w miejscowości Douha na kre-
sach wschodnich. Tak się zło-
żyło, że obydwoje w 1913 roku 
wyemigrowali do USA i roz-
poczęli pracę w Clifton-Passa-
ic; Helena pracowała w hustecz-
karni, a Józef w różnych fabry-
kach. Tam pewnego dnia się po-
znali i postanowili się pobrać. 
Już jako małżeństwo z dwoj-
giem dzieci powrócili do Pol-
ski w 1921 roku. W oddalonym 
o ok. 20 k. od rodzinnej Do-
uhy pani Heleny, miejscowo-
ści Łukowiec Wiśniowski, za-
kupili 18 mórg gruntu, na któ-
rym powstał dom i gospodar-
stwo. Tak więc życie państwa 
Kuziora przebiegało spokoj-
nie przez niemal całe dwudzie-
stolecie międzywojenne, w II 
Rzeczypospolitej. – Rok przed 
moim urodzeniem do USA wyje-
chał jeden ze starszych braci Jan, 
gdyż nie chciał iść do wojska, tak 
więc ojciec postanowił mu po-
móc. Sprzedał krowę i kilka świń 
i zakupił mu bilet do Ameryki.- 
opowiada pan Mieczysław. – A 
poza tym, życie przebiegało ra-
czej w spokoju. Wokół panowała 
atmosfera przyjaźni, mam tu na 
myśli stosunki między Polakami 
i Ukraińcami. – dodaje.

Wojenna nawałnica
Przyszedł w końcu pamięt-

ny rok 1939, który przyniósł ze 
sobą tragedię II wojny świato-
wej. Rodzina Kuziorów, tak jak 
inni Polacy znalazła się w po-
trzasku okupantów. Najpierw 
wkroczyli Niemcy, następnie 
Sowieci. 

Konsekwencją paktu Ribben-
trop - Mołotow było zajęcie 17 
września 1939 wschodnich ru-
bieży Rzeczpospolitej przez So-
wietów, a także podpisanie 28 
września 1939 roku pomię-
dzy Niemcami i ZSRR paktu o 
przyjaźni i granicach. Na jego 
mocy Wołyń został włączony 
do ZSRR. W przeciągu miesią-
ca Sowieci przeprowadzili sfin-
gowane wybory do lokalnego 
Zgromadzenia Ludowego; za-
bieg ten miał dostarczyć legi-
tymizacji rządom sowieckich 
okupantów na terenach pol-
skich zajętych przez ZSRR. 27 
października ogłoszona zosta-
ła oficjalnie aneksja Wołynia do 
Związku Radzieckiego. Sytuacja 
uległa zmianie dwa lata póź-
niej, 22 czerwca 1941 roku, kie-
dy Niemcy zaatakowały ZSRR, 
a Wołyń został włączony do Ko-
misariatu Rzeszy Ukraina. Na 
terenach zajętych Niemcy za-
częli eksterminować ludność 
żydowską. Ukraińcy tworzy-
li oddziały tzw. Policji pomoc-
niczej, która pomagała Niem-
com w wyszukiwaniu, trans-
portowaniu oraz egzekucjach 

Żydów. Zdaje się, że to właśnie 
od hitlerowców Ukraińcy na-
uczyli się taktyki dokonywania 
masowych mordów. Jednakże 
naziści zaczęli w międzyczasie 
prowadzić bezwzględną polity-
kę także wobec ludności ukra-

ińskiej, poprzez rabunki i mor-
dy. Ta sytuacja doprowadziła do 
prężnego organizowania się an-
tyniemieckiej partyzantki na 
Wołyniu, czyli Ukraińskiej Po-
wstańczej Armii (UPA) i od-
działów wojskowych w postaci 
Organizacji Ukraińskich Nacjo-
nalistów (OUN) oraz pomniej-
szych oddziałów jak np. OUN 
B – rewolucjoniści, banderow-
cy. Wielu Ukraińców zdezer-
terowało również z szeregów 
wyżej wymienionej policji po-
mocniczej współpracującej z 
Niemcami. 1 marca oddzia-
ły UPA-OUN przystąpiły do 

tzw. Powstania zbrojnego prze-
ciw Niemcom, których Ukraiń-
cy uznali za tzw. wroga przej-
ściowego, gdyż głównym wro-
giem był ZSRR, który miał do-
piero nadejść. Na początku jed-
nak trzeba było pozbyć się lud-
ności polskiej, która mogłaby 
stanowić element sporny przy 
określaniu przyszłego państwa 
ukraińskiego, jakie banderow-
cy chcieli stworzyć. Uznali, że 
Polacy, oraz inne grupy etnicz-
ne (Rosjanie, Żydzi, Ormianie) 
mogłyby im w tym przeszko-
dzić. Postanowili więc dokonać 
eksterminacji, czyli unicestwie-
nia Polaków zamieszkałych w 
Małopolsce Wschodniej i Wo-
łyniu, a więc na terenach, które 
mogły ze względu na zróżnico-
wane etniczne stać się spornymi 
przy ustalaniu granic po wojnie. 
Powyższe wydarzenia dały po-
czątek okrutnej zbrodni, jaka 
została dokonana na Polakach 
i o której szczegółach opowiada 
nam Mieczysław Kuziora. 

mała enklawa
Jeszcze przed rozpoczęciem 

działań mających na celu unice-
stwienie Polaków na Wołyniu i 
Małopolsce wschodniej, sytu-
acja stawała się coraz bardziej 
napięta. Miecz Demoklesa miał 
wkrótce spaść na głowy Pola-
ków. - Niektórzy Ukraińcy byli w 
stosunku do nas bardzo uprzej-
mi. Ostrzegali np. mojego wuj-
ka, brata mamy – Walenty, wy-
prowadzaj się! Ty jesteś takim 
dobrym Polakiem, nasi Ukraiń-
cy będą was palić i mordować. 
Wujek, nie namyślając się wie-
le, przeprowadził się praktycz-
nie z całym inwentarzem do nas. 
Miał m.in. dwa konie i trzy kro-
wy. – wyjaśnia pan Mieczysław. 
Wieś Łukowiec Wiśniowski, do 
której uciekł przed prześlado-
waniami ze strony UPA wujek 
pana Mieczysława, ze względu 
na swą liczebność i fakt, że za-
trzymywali się tam i broń prze-
chowywali Akowcy, była właści-
wie niedostępna dla band UPA, 
dla których atak na tę miejsco-
wość wiązałby się ze zbyt dużym 
ryzykiem. Stąd Łukowiec po-
woli stawał się enklawą dla wie-

lu rodzin, które zdecydowały się 
i zdążyły uciec z najbardziej za-
grożonych miejsc. – Nasz pro-
boszcz, ksiądz Galik, jeździł po 
wsi na koniu, uzbrojony; był ko-
mendantem; młode chłopaki czę-
sto chwytały u nas za broń w ra-
zie potrzeby. W Łukowcu robi-
ło się coraz ciaśniej od uciekinie-
rów, ale co ludzie mieli robić? Na-
prawdę to i tak ci, którym udało 
się do nas uciec, należeli do nie-
licznych, banderowcy byli dobrze 
zorganizowanymi zbrodniarza-
mi, przed którymi ucieczka nie 
była łatwa, a dla wielu okazała 
się już wręcz niemożliwa. – wy-
jaśnia pan Mieczysław.

każda pora dobra
W trakcie rzezi wołyńskiej 

porwania w biały dzień i zabi-
janie w lesie były na porządku 
dziennym. Mówi pan Mieczy-
sław – Pamiętam, że na wiosnę 
1943 z nastawni, która zamyka-
ła drogę przed przejazdem pocią-
gu, został uprowadzony i zamor-
dowany mężczyzna o nazwisku 
Lepionka. Ciało najprawdopo-
dobniej zostało spalone. W oko-
licy znajdował się również młyn, 
do którego gospodarze udawali 
się po mąkę. Z opowiadań ojca 
wiem, że tego dnia, w południe, 
pojechało tam siedmiu gospoda-
rzy. Ukraińcy z końmi i wozem 
już tam na nich czekali. Prze-
mocą zaciągnęli wszystkich na 
wóz i zabrali nie wiadomo do-
kąd. Słuch o nich zaginął. Rów-
nież w dzień Ukraińcy potrafi-
li np. wejść do kościoła i podczas 
mszy św. otworzyć ogień do mo-

Dwudziestoletni Mieczysław Kuziora

Po prawej stronie stoi pani Helena, mama 
Mieczysława. (Clifton-Passaic, USA, 1916 r.)

Mieczysław Kuziora 
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dlących się ludzi. Wieczorem na-
tomiast bardzo często widziano 
łuny okolicznych wsi, które były 
palone przez UPA. – opowiada. 

Z rozłupanymi głowami
Najbardziej w pamięci pana 

Mieczysława zapadł widok kil-
kunastu zmasakrowanych i po-
wieszonych przez Ukraińców 
młodych mężczyzn. - Było ich 
chyba jedenastu. Pojechali z Łu-
kowca na sąsiednie wsie, aby 
wziąć z obór trochę słomy dla 
inwentarza. Kiedy przejeżdża-
li przez las nad jeziorem, nagle 
otoczyli ich Ukraińcy z siekiera-
mi. Powiązali ich i zaczęli rąbać 
im głowy na pół, tak jakby wbi-
jali tasak w arbuza. Półżywych 
i skręconych w agonalnych kon-
wulsjach powiesili na drzewach i 
odjechali. Zabici bestialsko męż-
czyźni zostali odnalezieni po kil-
ku godzinach. Chłopi przywieźli 
na wozach ciała do wsi. Złożono 
ich w zbitych pośpiesznie trum-
nach, które następnie ułożo-
no przy kostnicy obok kościoła.  
Poszedłem z mamą zobaczyć, 
jak ich chowali. Z każdej trum-
ny płynęły strugi krwi, tworząc 
na spadzie terenu szkarłatne je-
ziorko. Ksiądz Galik był bardzo 
przejęty ich śmiercią. Przeraże-
nie odczuwało się na każdym 
kroku. Do dziś mam przed ocza-
mi ten obraz.– wspomina pan 
Mieczysław.

Spaleni żywcem
Do jednego z dramatycznych 

wydarzeń doszło w miejscowo-
ści Douha, skąd, jak wiemy, po-
chodziła mama pana Mieczy-
sława. Prawdopodobnie miesz-
kało w niej sześć polskich ro-
dzin. - Był tam kościół i pleba-
nia. Ksiądz otrzymał od kogoś 
wiadomość, że banda UPA jest 
już blisko. Postanowił więc sta-
wić im opór wraz z grupą 41 
mieszkańców na plebanii. Była 
ona murowana. Proboszcz ka-
zał obić okiennice i drzwi wej-
ściowe blachą. Po krótkim czasie 
w budynku zebrali się już wszy-
scy mieszkańcy - dzieci, kobiety, 
młodzi mężczyźni i dziewczęta, 
a także starsi; wraz z księdzem 
42 osoby. Ukraińcy najpierw 
podpalili wieś, następnie otoczyli 
plebanię. Rozpoczęli ostrzał, Po-
lacy uzbrojeni w karabiny zaczę-
li się bronić. Kule świszczały zło-
wrogo nad głowami zamknię-
tych na plebani i wystraszonych 
śmiertelnie kobiet i dzieci. Nato-
miast młodzi mężczyźni ryzyku-
jąc utratę życia, odpierali ataki 
przez lekko uchylone i obite bla-
chą okna. Ta wymiana ognia nie 
trwała długo. Kilku pachołków 
ukraińskich z całym impetem 
podbiegło do budynku, jak naj-

bliżej się dało, oblewając ściany 
i uzbrojone blachą drzwi ben-
zyną. Budynek w ciągu kilku se-
kund stanął w płomieniach, tem-
peratura wewnątrz zaczęła ro-
snąć, a dym dusić broniących się 
jeszcze Polaków. Kiedy żar zro-
bił się nie do zniesienia, Polacy 
instynktownie otworzyli drzwi i 
okna chcąc uciec z płonącego bu-
dynku, na zewnątrz Ukraińcy 
mieli z nich już bardzo łatwy cel. 
Strzelali jak do kaczek. Kto nie 
zginął od strzału, spłonął żyw-
cem. Na prawdziwy cud zakra-

wa fakt, że jedna osoba przeży-
ła ten atak. To był pewien mło-
dy mężczyzna; wyskoczył z okna 
i zawiesił się na kolanku od ryn-
ny; nie dawał znaku życiu. – Po-
dech! – krzyknął do komendan-
ta jeden z Ukraińców. Myśląc, 
że to trup, zostawili go w spoko-
ju i odeszli. – opowiada z przeję-
ciem pan Mieczysław.

Nabite na płot i 
poprzebijane widłami

Chyba do najbardziej wstrzą-
sających opisów należą wymyśl-
ne sposoby zadawania śmier-
ci przez Ukraińców dzieciom. - 
Mama opowiadała mi, że doszło 
do takiego wydarzenia w Do-
usze. Dzieci bawiły się w piasku. 
Nagle Ukrainiec podszedł do 
nich, chwycił jedno z dzieci i na-
dział na ostrym końcu sztachety 
płotu. Dziecko zaczęło krzyczeć 
w niebo głosy i zanosić się z bólu 
a ten banderowiec stał i z dia-
boliczną satysfakcją się przyglą-
dał. Coś strasznego. Podbiegła 
do niego jakaś Ukrainka i zaczę-
ła zaklinać – Co ty robisz temu 
maluszkowi? Po niedługim cza-
sie dziecko zmarło. Jeszcze inni 
Upowcy przebijali dzieci widła-
mi. Nabijali je na nie jak snopek. 
Taka sytuacja miała miejsce trzy 
kilometry od Łukowca w Nowo-
sielcach. Ok. 16 maluchów poszło 
kąpać się nad stawkiem. Mia-
ły po pięć, może sześć lat. Ukra-
ińcy zaczaili się na nie jak wil-

ki. Wyczekali moment, gdy dzie-
ci znalazły się na polanie. Powy-
chodzili ze zboża i ruszyli na nie. 
Gdy tylko znaleźli się przy wyją-
cej z przerażenia grupce, zaczę-
li kłuć bez opamiętania. Krew 
bryzgała im po twarzach. Kie-
dy przywieziono do wsi te zakłu-
te na śmierć niebożęta, rozległ się 
lament. Nawet nie było czasu ich 
dłużej opłakać, trzeba było szyb-
ko pochować. Terror sięgał zeni-
tu. – snuje budzącą przerażenie 
historię pan Mieczysław. – Wie-
rzy mi pan? – pyta. 

Zbiorowy gwałt
Podczas rzezi banderowcy nie 

znali żadnych granic, o czym 
można się przekonać choćby z 
dotychczasowych opisów. Re-
alizowali po prostu wszystko, 
co rodziło się w odmętach ich 
mrocznych dusz. - We wsi Rów-
ne, niedaleko Dołhy Ukraiń-
cy złapali pewnego dnia dziew-
czynę. Była ładna. A ich było z 

piętnastu. Gwałcili ją długo i po 
kolei. Po czym półżywej podcię-
li gardło, żeby się wykrwawiła. – 
opowiada pan Mieczysław, ty-
kając coraz intensywniej bole-
snych zakamarków pamięci.

Wrzucanie do studni
Do praktyk uśmiercania na-

leżało również wrzucanie ludzi 
żywcem do studni. Tak działo 
się np. w miejscowości Podha-
le, oddalonej o ok. 7 km. od Łu-
kowca, w którym zamieszkiwa-
ła rodzina Kuziorów. – W tej wsi 
była posesja, z której wyprowa-
dził się pewien Ukrainiec. Dołą-
czył do swoich banderowców, bo 
miał obawy przed akcjami od-
wetowymi Polaków. Na podwó-
rzu jego domu stała studnia; 
banderowcy zaczajali się w tym 
miejscu i ktokolwiek przejeż-
dżał, to go zaraz łapali i wrzuca-

li do jej wnętrza. Zabijając w ten 
sposób co najmniej kilkadzie-
siąt osób. Zapełniali studnię do 
pewnego poziomu, a następnie 
wrzucali na ciała kamienie, żeby 
je zakryć. Przeważnie po jakimś 
czasie ktoś odwalał te kamienie 
dokonując makabrycznego od-
krycia rozkładających się ciał. – 
opowiada pan Mieczysław.

Ucinali piersi
Jedna z bardziej wymyśl-

nych tortur polegała na złapa-
niu dziewczyny, ucięciu jej pier-
si sierpem i pozostawieniu ży-
wej na miejscu w takim stanie. - 
Było tak we wsi Podhale. Pewna 
dziewczyna poszła nazbierać ja-
gód do lasu; tam ją złapali ban-
derowcy, skrępowali i zadając 
niewyobrażalny ból, ucięli pier-
si, po czym natychmiast ucie-
kli. Chwiejąc się na nogach jakoś 
przyszła do domu. Biedna, pła-
kała i krzyczała - mamo, mamo 
już po moim życiu! Po kilkuna-

stu godzinach umarła. – mówi 
Mieczysław Kuziora. 

Żadnych granic...
...nie znało okrucieństwo 

Ukraińców. Przybijanie ludzi 
do drzwi, wrót lub bram należa-
ło również do repertuaru tortur 
zadawanych Polakom. - Przy-
bijali dzieci do drzwi czy bramy 
długimi kowalskimi gwoździa-
mi. Gdy to robili, to zwykle krzy-
czeli - Polaczku mówisz się żyw-
cem wykrwawić! Raz w okoli-
cach Dołhy uśmiercili w ten spo-
sób 18-letniego chłopaka. Potra-
fili też przeciąć brzuch i wyrwać 
żywcem wnętrzności. – mówi 
pan Mieczysław. W artykule na 
łamach polskatimes.pl wymie-
nia się aż 362 metody tortur jak 
np. wyrzynanie na czole orła, 
obrzynanie warg, rozcinanie 
kobietom ciężarnym brzucha 

i wyciąganie płodu oraz wrzu-
canie na to miejsce do środ-
ka szkła, rozcinanie brzucha 
i wlewanie do wnętrza wrząt-
ku. To tylko niektóre tortury. 
Jak widać, sadyzm Ukraińców 
był niewyobrażalny. Banderow-
cy prześcigali się w wymyślno-
ści tortur.

Ultimatum
Wśród Polaków i Ukraińców 

dość często zdarzały się mie-
szane małżeństwa, co w trakcie 
rzezi często powodowało takie 
sytuacje - Ukraińca, który był 
żonaty z Polką, Upowcy, groma-
dząc się całą bandą na jego po-
dwórzu, stawiali przed wyborem 
- albo zabije żonę i dzieci, albo 
sam zostanie zabity wraz z ro-
dziną. Niepojęte, jaki to był pisk, 
jęk i krzyki, kiedy ojciec własnej 
żonie i dzieciom śmierć zada-
wał. A wielu było takich, którzy 
zamordowali. – opowiada pan 
Mieczysław.

Do dziś nie mogę pojąć 
dlaczego

W 1945 r. kiedy działania wo-
jenne zakończyły się, rodzina 
Kuziorów opuściła na zawsze 
Wołyń i osiedliła się na Pomorzu 
Zachodnim. - Po wojnie rodzice 
otrzymali akt nadania ziemi na 
Pomorzu, z kresów trzeba było 
uchodzić, bo tam już Związek Ra-
dziecki w najlepsze się urządzał. 
Za komuny o zbrodni wołyńskiej 
podobnie jak o Katyniu nikt nic 
nie mówił. Ludzie się bali. Do dziś 
wielu, którzy ocaleli, prześladuje 
pamięć o tamtych wydarzeniach, 
ale mówić trzeba zawsze, ku prze-
strodze dla potomnych, zwłaszcza 
przez fakt, że na Ukrainie zbrod-
niarze z UPA nadal są czczeni jak 
bohaterzy, a to nie byli bohaterzy, 
tylko okrutni mordercy. – kończy 
swą opowieść pan Mieczysław.

Piotr Słomski

Zdjęcie wykonane w Łukowcu – drugi z prawej w dolnym rzędzie to ojciec pana Mieczysława, Józef Kuziora.

Po prawej pan Józef Kuziora, z lewej zaś 
jego kolega Jan Cacaj, który również po-
wrócił w okresie międzywojennym na Kresy 
wschodnie. W czasie II Wojny Światowej zo-
stał deportowany na Syberię, gdzie zginął.
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XXVIII Ogólnopolski Wyścig kolarski 
– kobyla Góra, ludwików, Droszew

Hubert Grygowski  
nie do pokonania
W dniach 6-8 lipca, w miejscowościach Kobyla Góra, Ludwików i Droszew, w wo-
jewództwie wielkopolskim rozegrany został trzy-etapowy XXVIII Ogólnopolski 
Wyścig Kolarski. W kategorii Młodzik wciąż nie do pokonania pozostaje Hubert 
Grygowski, który swoje starty zakończył jako lider wyścigu. 

Pierwszy etap został rozegrany w miejsco-
wości Kobyla Góra, na dystansie 37,8 km. Hu-
bert Grygowski zakończył swój start z czasem 
01:12:15, osiągniętym przy średniej prędko-
ści 30,962 km/h. Świetny finisz pozwolił ko-
larzowi z Nowogardu zwyciężyć i przywdziać 
żółtą koszulkę lidera. Podium uzupełnili Ma-
teusz Olejnik z KTK Kalisz oraz Bartosz Go-
lec z MLUKS Victoria Jarocin. Drugi etap 
miał miejsce w miejscowości Ludwików, a 
jego dystans wynosił 30 km. Hubert Grygow-
ski ponownie nie miał sobie równych i z cza-
sem 00:52:59 sięgnął po swoje drugie zwycię-
stwo. W tym wyścigu Hubert uzyskał średnia 
prędkość 33,938 km/h. Na drugim miejscu 

uplasował się Bartosz Golec z MLUKS Victo-
ria Jarocin, a podium uzupełnił Marek Kapela 
z GKK Opty-Mazowsze. Trzeci etap rozgry-
wany w miejscowości Droszew liczył 28 km. 
Hubert Grygowski po raz trzeci był najszyb-
szy, tym razem z wynikiem 00:50:33 i średnią 
prędkością 33,234 km/h. W sumie po trzech 
etapach XXVIII Ogólnopolskiego Wyścigu 
Hubert Grygowski sięgnął po zwycięstwo z 
łącznym czasem 02:56:17. Kolarz z Nowogar-
du wypracował sobie 16 sekund przewagi nad 
drugim w klasyfikacji generalnej Bartoszem 
Golcem z MLUKS Victoria Jarocin oraz prze-
wagę 24 sekund nad zdobywcą brązowego 
medalu Kamilem Dolakiem z KTK Kalisz. KR

Hubert Grygowski wygrał wszystkie trzy etapy i zwyciężył w XXVIII Ogólnopolskim Wyścigu Ko-
larskim w wielkopolsce

Trzy Wieże XC

Startowali nowogardzianie
W miniony weekend na torze motocrossowym w Rosówku startowali kolarze, bio-
rący udział w cyklu wyścigów Trzy Wieże XC. Nie zabrakło reprezentantów No-
wogardu, którzy sprawdzili się na tej wymagającej trasie. 

W Rosówku najlepszy czas uzyskał Arka-
diusz Pietruszewksi, który walczył w kate-
gorii wiekowej M4. Wynik 01:04:38 uplaso-
wał kolarza z Nowogardu na 20. miejscu w 
Open Mężczyzn oraz na 6. miejscu w katego-
rii M4. Drugi pod względem czasu spośród 
reprezentantów Nowogardu był Janusz Pie-
truszewski, który walczył w przedziale wie-
kowym M6. Janusz Pietruszewski z czasem 
01:12:53 zajął 37. miejsce w Open Mężczyzn 
oraz 1. miejsce w kategorii wiekowej M6. W 
tym samym przedziale wiekowym na trasie 

w Rosówki zaprezentował się także Jan Ba-
ran. Wynik 01:12:21 (przy mniejszej liczbie 
okrążeń) sklasyfikował kolarza z Nowogar-
du na 48. pozycji w Open Mężczyzn oraz na 
3. miejscu w kategorii M6. Pośród pań No-
wogard reprezentowała Anna Urtnowska. 
Kolarka z Nowogardu walczyła w katego-
rii wiekowej K3, wyścig ukończyła z czasem 
01:07:23 i wywalczyła tym samym 4. miejsce 
w Open Kobiet oraz 2. pozycję w przedziale 
wiekowym K3.  KR

Puchar Polski Juniorek młodszych

Trzy razy Nikola
W miniony weekend, na torze kolarskim w Szczecinie odbył się Pu-
char Polski Juniorek Młodszych. Z bardzo dobrej strony zaprezento-
wała się Nikola Wielowska, która wygrała w trzech konkurencjach. 

Nikola Wielowska choć lepiej czu-
je się w kolarstwie szosowym, to jed-
nak na torze także potrafi deklasować 
rywalki. Tym razem na szczecińskim 
torze kolarskim nowogardzianka  nie 
miała sobie równych w Pucharze Pol-
ski Juniorek Młodszych. Zawody te 
były świetną przeprawą i udaną elimi-
nacją przed Ogólnopolską Olimpia-
dą Młodzieży w kolarstwie torowym, 

która odbędzie się w Pruszkowie pod 
koniec lipca. W Szczecinie Nikola 
Wielowska zwyciężyła w trzech kon-
kurencjach, odpowiednio w sprin-
cie, omnium oraz w keirin. Wierzy-
my, że to dobry prognostyk przed fi-
nałem ogólnopolskich imprez w ko-
larstwie tortowym, który odbędzie się 
w Pruszkowie. KR 

Ogólnopolska Olimpiada młodzieży

W Koziegłowach  
4 naszych kolarzy
Już w najbliższy weekend, młodzi kolarze z Nowogardu wystartują w 
najważniejszej imprezie roku. W miejscowości Koziegłowy (woj. ślą-
skie) odbędzie się Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w kolarstwie 
szosowym. Nowogard reprezentować będzie 4 kolarzy. 

Przypomnijmy, że aby zakwalifiko-
wać się na tą imprezę, młodzi kolarze 
od początku sezonu zbierali punkty w 
ogólnopolskich wyścigach. W katego-
rii Juniorka Młodsza o medale powal-
czy Nikola Wielowska, która jakiś czas 
temu miała okazje wystartować w Ko-
ziegłowach – była to dla niej świetna 
możliwość do zapoznania się z trasą. 
W kategorii Junior Młodszy do Ogól-
nopolskiej Olimpiady Młodzieży za-
kwalifikowało się dwóch podopiecz-
nych Ryszarda Posackiego z klubu 
LKKS Chrabąszcze Nowogard – Jacek 
Fecak i Robert Krause. Ryszard Posac-
ki do województwa śląskiego zabierze 
jeszcze jednego swojego kolarza z ka-
tegorii Junior Młodszy – Kamila Maj-
chra, który znalazł się na liście rezer-
wowej. Tuż przed samymi zawodami 

Kamil Majcher dowie się od organiza-
torów czy „wskoczy” w miejsce które-
goś z ewentualnych nieobecnych ko-
larzy. Jeśli tak nie będzie, to o medale 
powalczy trzech reprezentantów No-
wogardu. Najpierw odbędzie się jazda 
indywidualna na czas, następnie wy-
ścig ze startu wspólnego. Największe 
szansę na medal z pewnością ma Ni-
kola Wielowska w wyścigu ze startu 
wspólnego. Jak będzie z jazdą indywi-
dualną na czas tego nikt nie wie, Ni-
kola sama wspomina, że nie jest ty-
pem „czasowca” - kto wie, być może o 
medal w czasówce oraz w wyścigu ze 
startu wspólnego pokuszą się również 
podopieczni Ryszarda Posackiego? O 
wynikach Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży poinformujemy na bieżą-
co. KR

Anna Urtnowska w Rosówku wywalczyła 2. miejsce w 
kategorii K3

Janusz Pietruszewski zwyciężył, a Jan Baran zajął 3. 
miejsce w kategorii wiekowej M6
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muzealnicy zidentyfikowali kolejne alterfakty 

Co dokładnie znaleziono na terenie nowogardzkiego Zamku
Kilkanaście tygodni temu informowaliśmy o odkryciu w trakcie prac budowlanych, materialnych pozostałości po dawnych mieszkańcach nowogardz-
kiego zamku usytuowanego na terenie dzisiejszego zakładu karnego. Od tego czasu badający znalezione alterfakty zidentyfikowali większość z nich. 

 Pierwotnie na tym terenie stał 
zamek rodziny Everstein - wła-
scicieli ziemskich m.in. okolic 
Nowogardu. W XIX wieku po-
zostałości tego zamku zostały 
przerobione na więzienie.  Za-
kład Karny funkcjonuje tu do 
dziś. Jak informowaliśmy kilka-
naście tygodni temu,  na terenie 
więzienia prowadzone były pra-
ce  ziemne  związane z wymianą 
instalacji wodnokanalizacyjnej. 
W jednym z wykopów odkry-
to fragment kamiennego cegla-
nego muru zamkowego. Zawia-
domiony konserwator przysłał 
na miejsce archeologów. Od-
kopując fragment muru natra-
fili na tunel, który prowadzi do 
wewnętrznej fosy. To właśnie na 
tej części znaleziono najwięcej 
zabytkowych przedmiotów.  W 
następnej kolejności znalezio-
ne przedmioty poddano oczysz-
czeniu i badaniu. O tym, co 
ustalono dotychczas rozmawia-
my z dyrektorem kamieńskie-
go muzeum regionalnego arche-
ologiem  Grzegorzem  Kurka.-  
Przedmioty znalezione na tere-
nie nowogardzkiego ZK stanowią 
prawdziwą skarbnicę wiedzy – 
mówi dyrektor Kurka- znaleźli-
śmy m.in. Szklanicę do wina, po-
kal do piwa, można takie pokale 
zobaczyć np. na obrazach Rem-
brandta, van Rija, obraz z jego 
żoną, gdzie on wznosi taki pokal 

do góry- nam udało się znaleźć 
dokładnie taki sam. Dodatko-
wo trzy figury z renesansu : dwo-
rzanin, błazen i rycerz. Praw-
dopodobnie jest to pierwsze tego 
typu odkrycie na terenie kraju…  
Ostatnim sensacyjnym odkry-
ciem stał się sygnet rodowy Geo-
rga Caspera von Eversteina. Zo-
stał on przypisany do konkret-
nej osoby, ponieważ  po oczysz-
czeniu uwidoczniła się tarcza 
herbowa z lwem oraz inicjałami 
Hrabiego Eversteina. Sygnet ten 
służył, także do pieczętowania 
dokumentów.  Archeolodzy zna-
leźli również szklane naczynie, 
z długą szyjką tzw, alembik la-
boratoryjny naczynie do desty-
lacji alkoholi, notabene  swoim 
wyglądem przypominającą lam-
pę Aladyna.  Zdumiewające jest 
to,  że mimo  upływu lat i  naci-
skowi gruzowiska, tak delikatne 
szkło zachowało w całości swój 
kształt oraz zostało wykopane 
nieuszkodzone.  Skarby z nowo-
gardzkiego ZK aczkolwiek bada-
ne przez  dyrektora Muzeum Hi-
storii Ziemi Kamieńskiej, czy-
li p. G. Kurka nie trafiły jednak-
że to jego placówki, ale do Mu-
zeum w Stargardzie. Tam zosta-
ną opracowane opisy do tych za-
bytków i zostanie przygotowana  
wystawa tematyczna. Taka wy-
stawa będzie  zaprezentowana 
na pewno w Stargardzie, Kamie-

niu Pomorskim oraz planuje się 
także jej wystawienie w  Nowo-
gardzie. Podczas rozmowy Pan 
Grzegorz Kurka wspomniał,  że 
zależałoby na tym, aby tak cen-
ne znaleziska zobaczyli właśnie  
mieszkańcy Nowogardu, nie tyl-
ko za pośrednictwem prasy, ale 

na żywo, gdyż są to bardzo cen-
ne przedmioty, niektóre niespo-
tykane nigdzie więcej w kraju. 
To jest kawałek historii Nowo-
gardu, więc warto to tu pokazać. 
-Jednak do tej pory nikt do mnie z 
władz miasta się nie zgłaszał i nie 
wiem, czy oni są w ogóle zainte-
resowani taką wystawą – powie-
dział archeolog Grzegorz Kurka. 
Z prezentacją wystawy w Nowo-
gardzie może być  także problem 
techniczny, gdyż nie ma odpo-
wiedniego miejsca, gdzie można 
byłoby zaprezentować takie zna-
leziska. 

 Być może jest to już ostat-
nie tego typu odkrycie na tere-

nie Zakładu Karnego w Nowo-
gardzie. Do prac archeologicz-
nych dochodzi na zgłoszenie. 
Jak zaznacza Grzegorz Kurka, 
zamek został prawie doszczęt-
nie zniszczony do fundamentów 
już w XVII-XVIII wieku w trak-
cie przebudowy. Materiał wyko-
rzystano do kolejnych budow-
li na jego terenie. Mamy jed-
nak nadzieję, że władze gmi-
ny zainteresują się tak fenome-
nalnym, odkryciem w ostatnim 
czasie, jakie mają miejsce, i po-
zwolą mieszkańcom Nowogardu 
naocznie zobaczyć skarby Ziemi 
Nowogardzkiej. 

AO 
Trzy renesansowe figury dworzanin błazen i rycerz . Datowanie XVI wiek

Szklanica do wina. Datowanie XVI-XVII 
wiek

Sygnet hrabiego von Eversteina - stan przed konserwacją. Datowanie XVI-XVII wiek

Naczynie tzw. fletowate do picia piwa. 
Takie samo jest na obrazie Rembrand-
ta z żoną Saskiją

Fragmenty kielicha małżeńskiego z herbem rodu von Everstein i małżonki hrabie-
go. Datowanie XVI -XVII wiek

Fragment zegara słonecznego z datą 
1573 rok

Alembik
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Firma AGRO TRANS Spółka z o.o. 
z siedzibą w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów ciężarowych 
(prawo jazdy kategoria C+E)

tel. 91 39 27 322, kom. 502 671 607, 502 671 609

Wykręcanie urwanych 
świec żarowych

• naprawy • oleje CASTROL
• akumulatory Bosch, Varta

 bieżące
• serwis klimatyzacji
• przeglądy okresowe
• serwis opon
• diagnostyka komputerowa
• wymiana rozrządu

Ponad 10-letnie doświadczenie w pracy  
na stanowisku mechanik w serwisie TOYOTY

Sąpolnica 25 
72-200 Nowogard 

tel. 608 690 831

Zapewniamy atrakcyjne ceny

przeglądy okresowe w TOYOTACH i nie tylko

reklamareklama

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

 Atrakcyjna praca 
dla opiekunek w Niemczech. 
Premie letnie. Nawet 1500 EUR netto 

Tel. 91 506 55 55

KUPIĘ DREWNO
tartaczne

świerk, sosna, brzoza, topola

tel. 697 174 369

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

Opis stanowiska:
• Efektywne zarządzanie Gospodarstwem Rolnym;
• Nadzór nad maszynami rolniczymi w zakresie ich 
  wydajnego wykorzystania oraz  terminowego 
  przeprowadzania przeglądów, konserwacji i napraw;
• Kierowanie zespołem  pracowników;
• Zarządzanie Gospodarstwem Rolnym zgodnie z obowiązującymi standardami;
• Osiągane i realizacja przydzielonych celów i zadań.
Wymagania: 
• Wykształcenie min. średnie rolnicze;
• Minimum dwuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku;
• Umiejętność motywowania zespołu do osiągania założonych celów;
• Umiejętność podejmowania skutecznych decyzji pod presją czasu;
• Elastyczność i otwartość na zmiany;
• Prawo jazdy kat. B
Oferujemy:
• Atrakcyjne wynagrodzenie;
• Stabilne warunki zatrudnienia;
• Możliwość rozwoju zawodowego w rozwijającej się firmie;
• Niezbędne narzędzia pracy;
• Dobrą atmosferę pracy;
• Możliwość zakwaterowania.

Nowoczesne Gospodarstwo Rolne 
w województwie zachodniopomorskim

poszukuje zmotywowanych i pełnych pasji osób na stanowisko:
KIEROWNIK GOSPODARSTWA ROLNEGO

Miejsce pracy:  Redło koło Nowogardu  

tel.: +48 665 458 942
e-mail: biuro@farmaredlo.pl

10 maraton karkonoski 

E. Kujawa i M. Dawidowski 
biegali w górach
Niedawno publikowaliśmy artykuł, w którym opisywaliśmy wyniki Eweliny Paradowskiej, 
która debiutowała w Karkonoszach w biegu na dystansie Ultra. W tych samych zawodach 
brał udział Michał Dawidowski, natomiast w półmaratonie pobiegła Ewelina Kujawa. Po-
niżej opisujemy wyniki zawodników z Nowogardu. 

W 10 Ultra Maratonie Karko-
noskim wystartował Michał Da-
widowski. Przypomnijmy, że dy-
stans Ultra wynosi 52 km. Ma-
ratończyk z Nowogardu starto-
wał w kategorii wiekowej M40. 
Przebiegnięcie w górach 52 km 
zajęło mu 08:21:53. Czas ten po-
zwolił Michałowi Dawidowskie-
mu cieszyć się ze 123. miejsca w 
kategorii M40, a także z 291. po-
zycji w Open Mężczyzn. Z kolei 
Ewelina Kujawa pobiegła w 10 
Półmaratonie Karkonoski. Dy-
stans wynosił 21 km. Zawod-
niczka z Nowogardu startowa-
ła w przedziale wiekowym K40. 
Ewelina Kujawa pokonała 21 km 
z czasem 02:36:22 i wywalczyła 
21. miejsce w swoim przedzia-
le wiekowym, a także 64. miej-
sce w Open Kobiet. Warto do-
dać, że Ewelina Kujawa utrzy-
mywała świetne tempo, na każ-
dym z 4 puntów pomiaru cza-
su notowała coraz wyższą śred-
nią prędkość biegu. Na metę za-
wodniczka z Nowogardu wbie-
gła przy średniej prędkości 8,06 
km/h. KR

Michał Dawidowski w Ultra Maratonie Karkonoskim wywalczył 291. miejsce w 
Open Mężczyzn

Ewelina Kujawa zajęła 64. miejsce w Open Kobiet podczas Półmaratonu Karkono-
skiego

Wykonujemy tanio
Banery  
Laminowanie   
Wycinane naklejki 
Wydruki kolorowe

Kompleksowe usługi:  
      Introligatorskie 
          Poligra�czne  
Nowogard  •  ul. Boh. Warszawy 7A

 tel. 91 392 21 65,  91 577 2007
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ZaTrUDNIĘ 
STOlarZa

503 084 687

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

pn., wt. - 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

ENDOKRYNOLOGICZNY
Lek. med. Adriana Dubińska-Walczak

specjalista chorób wewnętrznych
- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

CHORÓB CUKRZYCY I NADCIŚNIENIA
Lek. Ewa Zdawska

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista diabetolog 

GABINETY MEDYCZNE

Upadłość konsumencka
Masz długi, których nie możesz spłacić, nie 
prowadzisz działalności, nie masz majątku. 

Pomogę zgłosić upadłość. 
Konsultacje darmowe
Tel. 669 681 080, 

www.szczecin-syndyk.pl 
restrukturyzacjakonsumenta@gmail.com 

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony Badania wody i ścieków - tel. 91 392 74 75

Wywóz nieczystości ciekłych - 91 392 36 77

Roboty inżynieryjno-budowlane oraz

warsztat naprawy pomp - 91 392 36 77

Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków - 91 392 07 11

Czyszczenie kanalizacji 
i odwadniania osadów ściekowych 

- 91 392 36 77
POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE - 994

                           Przedsiębiorstwo 
Usług Wodnych i Sanitarnych sp. z o.o.
ul. 3 Maja 14/2, 72-200 Nowogard

tel. 91 392 07 11, 91 392 07 17
Tel. 517 175 599

Pracuj z                       
jako Opiekunka Seniorów w Niemczech 

i zarób nawet 12 tysięcy w dwa miesiące. 
Bezpłatne kursy języka niemieckiego i gwarantowane zatrudnienie. 

Usługi
remontowo-Budowlane

Ceny do negocjacji
784 612 587

Do wynajęcia lokal  
przy Biedronce  

na ul. Boh Warszawy 
nad „Drutexem”. 
602 733 893

Poszukuje osób 
do pracy przy  

produkcji okien, 
Firma Joga. 

695 100 700 

Sprzedam 
działkę 23 ar
pod warsztat lub inną 

działalność gospodarczą. 
Tel. 695 100 700 

Ośmio-
tygodniowe 

kotki 
w kolorach czarnym 

i szarym w prążki 
oddam w dobre 

ręce. 
Tel. 91 39 79 321 

 
  
 
 
 

 

    

    
Hjort Knudsen Polen Sp. z o.o. jest duńską �rmą, 

zatrudniającą  ponad 1000  pracowników, 
produkującą i eksportującą skórzane meble tapicerowane. 

 www.hkmeble.pl

 
 

        W związku z dynamicznym rozwojem �rma zatrudni  

 TAPICERA  (PRZYUCZENIE)
PRACOWNIK PRODUKCJI -

- OBSŁUGA KOMPUTERA
MAGAZYNIER

 
 

            Miejsce pracy: Nowogard  
Zapewniamy:   
•  stabilne warunki zatrudnienia 
•  wynagrodzenie proporcjonalne do osiąganych wyników  

 
 Osoby zainteresowane proszone  są o wysłanie CV na adres:  
         ul. Zamkowa 7b , 72-200 Nowogard 
          lub e-mail: dawid.bohn@hjortknudsen.pl  
           Kontakt telefoniczny : 663 949 485 

 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami
Prosimy o dopisanie następujacej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbednych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie 
z ustawa z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.)”.
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OGŁO SZe NIa drob ne
NIerUCHOmOŚCI

•	 Działkę 4500 m.kw., obręb Kulice ( za pło-
tem dawnego POM-u) sprzedam. Tel. 
510727667

•	 SPRZEDAM - mieszkanie 2 pokojowe 53,45 
m2 po kapitalnym remoncie. Cena 229 tys. 
do negocjacji. Tel. 530450720. 

•	 KUPIĘ - mieszkanie bezczynszowe. Tel. 
601724492. 

•	 SPRZEDAM - garaż 18m2 Zamkowa muro-
wany. Tel. 691821130. 

•	 BORKOWO WIELKIE - dom mieszkalny, dwa 
budynki gospodarcze  90 ar. 65 tys. Tel. 
501307666

•	 Nowogard - 7km. Asnyka. Działka pod za-
budowę wszystkie media,1000m, 27tys. 
501307666. 

•	 Do  wynajęcia  mieszkanie  dwupokojowe  w 
Nowogardzie. Tel. 785337330, 785337121. 

•	 KUPIĘ – mieszkanie 2 pokojowe ,parter lub 
I piętro bez pośredników. Tel. 668452615. 

•	 Sprzedam działkę budowlaną w Ostrzy-
cy. Wielkość i cena do uzgodnienia. Tel. 
609480049

•	 Sprzedam mieszkanie 57,8m2 centrum  No-
wogardu. Tel. 604346208. 

•	 Kupię mieszkanie bezczynszowe Nowo-
gard. Tel. 601724492. 

•	 Wynajmę lokal  22m2 Pileckiego 2a. Tel. 
695209162.

•	 Sprzedam działkę ogrodową z altanką 
40m2 piętrowa. Tel. 721157443. 

•	 Wynajmę dwupokojowe mieszkanie dla stu-
denta Szczecin al. Piastów. Tel. 604124623. 

•	 Sprzedam  garaż przy ul. Zamkowej. Cena 
do negocjacji. Tel. 606167600. 

• Sprzedam dom w Nowogardzie 
127m2+garaż +budynek gospodarczy 
+działka o powierzchni  1001m2. Tel. 
507831353,504946190. 

• Sprzedam tanio działkę budowlaną w 
kościuszkach 1202 m2.  Przy działce prąd, 
woda, kanalizacja, dojazd utwardzony w 
pobliżu jeziora.  575 345 659 

•	 Do wynajęcia lokal handlowy ok.  40m2 ul.  
Kościuszki 2g Nowogard.  693 850 197

•	 Sprzedam działki budowlane w pełni uzbro-
jone.  Już z planem zagospodarowania 
przestrzennego.  Oszczędzasz czas i pienią-
dze! 693 850 197 Najlepsze ceny w Nowo-
gardzie, Osiedle Słoneczne.  

• Do wynajęcia pomieszczenie na biuro 28 
m2, Nowogard.  Ul.  700 lecia 17b.  Tel.  
501 549 818

• Sprzedam działki budowlane w karsku 
przy drodze.  691 664 658

•	 Do wynajęcia lokal pod działalność gospo-
darczą.  609 24 58 16 

•	 Sprzedam mieszkanie 3 pokoje 87m2, 12 
km od Nowogardu. Tel.  665 160 365

•	 Do wynajęcia warsztat samochodowy z wy-
posażeniem.  Tel.  508 070 311

•	 Sprzedam działkę budowlaną w Nowogar-
dzie, 16 arów, cena 39000 zł do negocjacji, 
tel.  570 935 935

•	 Sprzedam pawilon handlowy, tel.  500 698 
558

•	 Sprzedam lub wynajmę sklep w Dąbrowie 
z możliwością przerobienia na mieszkanie.  
509 615 300, 502 649 104 

•	 Sprzedam działkę ogrodową przy ul.  Zam-
kowej.  Tel.  530 118 199

•	 Do wynajęcia miejsca noclegowe dla pra-
cowników.  Tel.  609 24 58 16 

•	 Do wynajęcia mieszkanie 85m2 w Karsku.  
609 24 58 16 

•	  Wynajmę mieszkanie w Osinie 40m2 z ume-
blowaniem.  Tel.  664 045 733, 668 199 476 

•	 Mieszkanie dwupokojowe do wynajęcia od 
01. 08. 2018r. , centrum Nowogardu.  Tel.  
697 420 201

•	  Sprzedam nowy dom z poddaszem użyt-
kowym, stan surowy otwarty.  Pow.  dział-
ki 1600 m2.  Woda + prąd na działce, w Błot-
nie.  Tel.  503 661 094

•	 Szukam garażu do wynajęcia osiedle Ro-
osvelta, Bema lub okolice.  665 541 960

•	  Działki budowlane uzbrojone z warunka-
mi zabudowy sprzedam Kościuszki.  691 
180 848 

•	 Sprzedam mieszkanie 2 pokoje parter ul.  
Boh.  Warszawy 35a, 67m2+ garaż.  509 911 
029 

•	 Sprzedam mieszkanie trzypokojowe, parter 
67m2.  510 656 812 

•	 Zamienie mieszkanie 67m2 na dwa pokoje, 
parter lub I piętro.  Tel.  91 39 73 664

•	 Do wynajęcia kawalerka.  667 621 070 

•	 Borkowo Wielkie dom mieszkalny, dwa bu-
dynki gospodarcze, 90 ar, 65 tys.  501 307 
666 

•	 Nowogard 7 km, działka pod zabudowę, 
wszystkie media, 1000 m, 27 tys.  502 103 
432 

•	  Do wynajęcia nowy lokal handlowy glazu-
ra, natrysk w centrum Nowogardu pow.  ok.  
80m2, dodatkowe wejście.  Tel.  665 08 44 88

•	  Do wynajęcia pokój dla 1 osoby.  798 
382 886 

mOTOrYZaCJa
•	 Sprzedam Seicento rok. 1999,opłacony,za-

rejestrowany . Stan dobry cena 1200zł. Tel. 
603541341. 

• Ford Galaxy 96r.  automat Poj.  2. 8 
benzyna Uszkodzona skrzynia biegów 
Sprzedam za 2 500 złotych Tel.  kon.  
694 979 007

•	 Sprzedam Mercedes S classe W220, 1999 r,.  
przeb.  330. 000 km, LPG, kolor grafit met. , 
wersja Long,cena 12750 zł tel.  502 385 935

•	 Sprzedam samochód Mitsubishi L 200 
1999 rok prod. , cena do uzgodnienia.  665 
544 518 

• SkUP aut, motocykli, przyczep.  Tel.  736 
777 245 

•	 Sprzedam Kia Clarus, 2001, 1,8 benzyna + 
gaz (założony 2012 r. , 80 litrów butla), 181. 
000 km - serwisowany, srebrny met.  se-
dan, nowa chłodnica klimatyzacji, weba-
sto, el.  szyby, centr.  zamek, nowe klocki 
hamulcowe, rozrząd, cały układ wydecho-
wy, inne.  Cena 3750 zł, tel.  502 385 935

•	 Sprzedam Opel Vectra 2. 0 disel rok pro-
dukcji 2003.  Tel.  783 894 210 

rOlNICTWO
•	 Sprzedam  kaczki,gęsi młode – oskubane. 

Tel. 782429405. 

• SPrZeDaŻ - ŚWIeŻYCH JaJ kUrZYCH. 
Tel:512482344. 

•  Sprzedam rozrzutnik obornika jednoosio-
wy stan b. dobry. Koparkę do ziemniaków 
dwurzędową. Siewnik do wapna Piast . Ka-
mień polny. Tel. 606576417. 

•	  koszenie, mulczowanie, belowanie – 
słoma.  608 01 3995

• Orka, talerzówka ciężka siew agrega-
tem.  Tel.  608 01 39 95 

•	 Rzepak jary, zboża sprzedam.  Tel.  502 853  
573 

•	 Grykę sprzedam i mieszalnik 1 tona.  603 
467 609 

•	 Sprzedam  20 kulek słomy suchej.  606 576 
417 

• SPrZeDaŻ JaJ kUrZYCH – WIeJSkIe.  
502 119 960

•	 Sprzedam ziemniaki jadalne i sadzeniaki, 
pszenice i pszenżyto zimowe.  91 39 18 307

•	 Sprzedam prosiaki.  781 900 122

•	  Sprzedam pompe spalinową wraz z węża-
mi, straszak na dziki i szpaki, dmuchawę do 
zboża.  781 785 748, 603 363 207 

•	 Sprzedam siano w kostkach.  782 036 086 

• Sprzedaż mieszanki zbożowej.  Tel.  667 
97 64 17, 91 4 186 417

•	 Sprzedam pług dwuskibowy, obsypnik do 
kopców, rozrzutnik dwuosiowy stan ideal-
ny, wałek do krajzegi .  Tel.  696 807 922 

•	 Sprzedam rozrzutnik obornika jednoosio-
wy stan bardzo dobry, krajzegę do ziem-
niaków i kamień polny na oczka.  Tel.  606 
576 412 

•	 Sprzedam owies 5 ton, łubin 2 tony.  91 39 
18 606  

• Sprzedam 4,5 ha ziemi.  503 661 094

 USŁUGI
•	 TRANSPORT - 600182682. 

•	 MALOWANIE – szpachlowanie ,panele. Tel. 
788566432. 

•	 SZPACHLARZ GŁADZI BEZPYŁOWEJ 
,PŁYTKARZ. WYKAŃCZANIE WNĘTRZ. Tel. 
537275547. 

•	 Korepetycje j. angielski. Tel. 510575048. 

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWANÓW, WY-
KŁADZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ SAMO-
CHODOWEJ/ SKÓRZANEJ MATERIAŁO-
WEJ / POŚCIELI WEŁNIANEJ / LANOLINĄ/
SPRZĄTANIE: CZYSZCZENIE FUG. TEL. 604 
373 143 , 794 229 083. 

• Pranie dywanów i tapicerki sprzątanie 
również z użyciem pary, rOmTeX.  668 
151 516

• elektryk z uprawnieniami e+D.  Tel.  607 
289 419 

•	 Remont na każdą kieszeń.  Tel. 609 715 839

• malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
“złota rączka”.  91 39 22 783, 784 79 22 
70

• FIrma USŁUGOWa „Zielona”.  Wynajem 
sal na konferencje, zebrania, szkolenia.  
91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki.  888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią działalno-
ścią przyjmie zlecenie na budowę domów 
od podstaw, przekładek dachów, docie-
plenia, układanie kostki, różne rodzaje.  Tel.  
607 137 081; 

•	 Mycie okien.  731 792 825

•	 MS BIOSS.  Sprzedajemy Naprawiamy za 
gotówkę na raty laptopy tablety telefony.  
Skupujemy laptopy telefony.  Adres Nowo-
gard 700Lecia 15 I piętro nad apteką tel 91-
577-53-73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlopo-
we: Niemcy, Holandia, Austria, Anglia, Bel-
gia, Norwegia.  Tel.  71 385 20 18, 601 759 
797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróżnienie 
mieszkań, piwnic, gratów.  Tel 668 343 638 

•	 AGENCJA REKLAMOWA VIZART, oprawia-
nie prac w 2 minuty, bindowanie, wydru-
ki, ksero, laminowanie, Nowogard ul.  700 
lecia 15 (nad sklepem zielarskim)Tel.  605 
522 340 

•	 Przepisywanie prac (licencjackich, magi-
sterskich i innych), dokumentów, CV, li-
stów motywacyjnych, Szybko, solidnie.  
Agencja reklamowa Vizart  Nowogard ul.  
700 lecia 15 (nad sklepem zielarskim)Tel.  
605 522 340. 

• regulacja, naprawa, konserwacja okien 
i drzwi.  695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontujemy.  
668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie.  721 988 735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, układanie 
kostki granitowej, polbruku.  726 403 937

• Naprawa aGD Nowogard.  698 352 406

•	 Wypełniam dokumenty do ZUS na emery-
turę, rentę, kapitał początkowy.  507 872 
391

• Usługi remontowo-budowlane wyko-
nam.  608 364 330 

• magistral usługi remontowo-wykoń-
czeniowe.  Tel.  791 351 997 

• Prace elektryczne i remonty mieszkań.  
691 430 490

• Przyjmę psy na strzyżenie.  Ukończyłam 
kurs groomerski.  794 902 108

•	 Usługi ogólnobudowlane docieplanie bu-
dynków, malowanie, szachlowanie, glazu-
ra, terakota, hydraulika, regipsy i podłogi, 
adaptacja poddaszy.  600 626 268 

• kOrePeTYCJe Z maTemaTYkI Dla lI-
CealISTÓW I STUDeNTÓW. PrOFeSJO-
NalNe PrZYGOTOWaNIe DO eGZamI-
NÓW POPraWkOWYCH maTemaTYka 
WYŻSZa W PeŁNYm ZakreSIe – ZDa-
WalNOŚC 100 % kontakt: tel.  600 924 
128 email: iwonand1@wp. pl

• Videofilmowanie.  Tel.  508 723 233

PraCa
•	 Zatrudnię pracowników budowlanych.  

Tel.  695-264-594

•	 ZATRUDNIĘ- odpowiedzialną, sympatycz-
ną i dyspozycyjną panią do opieki nad 
dwójką chłopców  1,5 i 9 lat.  Godz.  pracy 
różne także w nocy.  Praca u mnie w domu 
ul.  Mickiewicza.  Tel.  519820036. 

•	 ZATRUDNIĘ- elektryków, pomocników- 
elektryków. Tel 606824461. 

•	 ZAKŁAD  HODOWLANY przyjmie pracow-
nika fizycznego gm. Osina. Tel. 511731352. 

•	 DACHY, WIATY, TARASY. TEL. 660879108. 

•	 ZATRUDNIĘ - do dociepleń  elewacji.  
Atrakcyjne zarobki. Tel. 782860130. 

•	 PRACA w Hamburgu. Płytki,malowanie 
,docieplanie. Z zakwaterowaniem. Tel. 
00491725669042. 

•	 Ferma Drobiu przyjmie pracownika fizycz-
nego gm. Osina. Tel. 511731352. 

•	 Zakład produkcji zwierzęcej przyjmie bry-
gadzistę gm. Osina. Tel. 502562378. 

•	 Zatrudnię do sprzątania bloku mieszkal-
nego. Tel. 696016786. 

•	 FIRMA NIEMIECKA  W BERLINIE ZATRUD-
NI KIEROWCÓW  SAMOCHODÓW CIĘŻA-
ROWYCH w systemie  3/1 lub weekendy w 
domu. Zarobki 2000 euro brutto  + dieta 
480 euro. Język niemiecki  nie wymagany. 
Tel. 663256560. 

• Zatrudnię  mechanika samochodowego 
do samochodów ciężarowych . atrak-
cyjne wynagrodzenie. Tel. 885555263. 

•	 Zatrudnię do pracy w sklepie  spożyw-
czo-przemysłowym Nowogard. Tel. 
509000617. 

•	 Zlecę wykończenie  6 pokoi-malowanie, 
panele itp. Tel. 660206833. 

•	 Poszukuję  fachowca  do położenia 80 m2 
gresu  na podłodze. Tel. 502103432. 

•	 Murarz-zdun potrzebny  do postawie-
nia  komina, ściany, śmietnika  itp. Tel. 
660206833. 

•	 aktivmed24. pl Opiekunki Seniorów 
Niemcy.  Premie wakacyjne, 530555015

•	 amBerCare24 Opiekunki do Niemiec, 
wymagany j.  niemiecki komunikatywny, 
zarobki netto do 1500 euro/mies. , wyjaz-
dy od zaraz, sprawdzone oferty, legalnie 
737 451 825, 737 886 919, 737 489 914

•	 Poszukuje osoby do pracy w biurze do ob-
sługi klienta.  Wymagana: komunikatyw-
ność, umiejętność obsługi komputera.  
Oferuje atrakcyjne warunki wynagrodze-
nia.  Tel.  510 100 263 

•	 Nowogardzki Dom Kultury zatrudni akor-
deonistę.  605 576 908  

•	 Zatrudnię pracownika na budowę.  785 
931 513 

•	 Przyjmę do pracy pomocnik murarza.  Tel.  
501 549 756

•	 Zatrudnię dekarzy, cieśli, murarzy, zbroja-
rzy.  Możliwe zarobki do 18 zł/h netto.  Tel.  
697 067 590, 600 400 363

• Zatrudnię dekarza – legalnie oraz po-
mocnika dekarza.  785 931 513

• Zatrudnię technologa do zakładu ob-
róbki metalu.  Wymagana znajomość 
rysunku technicznego, oprogramowa-
nia CaD, zasady działania maszyn CNC.   
Goleniów, tel. 914189322

•	  Zakład produkcji zwierzęcej zatrudni bry-
gadzistę gm.  Osina.  511 731 352 

•	 Pracownika na fermę drobiu przyjmę gm.  
Osina.  502 56 23 78 

•	 Zatrudnię pracownika na stacji paliw do 
obsługi komputera.  Tel.  693 52 12 11. 

•	 Zaopiekuję się małym dzieckiem.  664 696 
177

•	 Zatrudnię kierowcę C+E do przewozu dro-
biu.  783 678 674 

•	 Potrzebna opiekunka do osoby starszej 
z Alzheimerem, Kościuszki.  Na 8 godz.  
dziennie.  796 767 980 

•	 Murarza od zaraz.  606 449 702 

INNe
•	 SPRZEDAM- pręt zbrojeniowy fi-10 , 12 m 

długi. Tel. 603598134. 

•	 SPRZEDAM- rusztowanie  elewacyjne  
200m2. Tel. 501549756. 

•	 SZUKAM przyjaciółki na żonę. Wiek 60-65 
lat. Tel. 888301936. 

•	   Sprzedam  zmywarkę Amica szer. 45cm.  
cena 600 zł. Tel. 608356697,606563502. 

•	 Sprzedam rower trójkołowy . Tel. 
662673629. 

•  Sprzedam drewno suche tanio.  691 848 
026

TEL. 517 508 374
Na sprzedaż 2 pokoje 

w centrum Nowogardu 164 000 zł

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:

kontakt: 785 601 002

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

INFOrmaTOr lOkalNY - NOWOGarD
Telefony alarmowe
Policja  - 997, 112
Komisariat Policji Nowogard - 91 57 92 316
Straż pożarna  - 998
Posterunek PSP Nowogard - 91 39 20 118
Pogotowie ratunkowe - 999
Stacja Pogotowia Ratunkowego 
w Nowogardzie - 91 43 26 103
Pogotowie gazowe  - 992
Pogotowie energetyczne - 991
Pogotowie wodn.-kanal. (PUWiS) 
 - 91 392 07 11; 994

Dyżur nocny
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna   
 - 91 39 78 430; 
 609 361 999; 
 665 283 928

Przychodnie - poradnie
Szpital - centrala - 91 392 13 56
Praxis - SZOZ - 91 392 07 87
Praxis - Centrum 
okulistyczno-optyczne - 91 39 27 272
POZ Przychodnia przyszpitalna  
 - 91 392 18 00; 
 91 392 18 06
Medyk - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - M. Drobińska - 91 392 59 43
NZOZ “Sanus” - 91 392 69 60
NZOZ “Pro-med” - 91 392 67 40
NZOZ “Leks” - 91 392 25 25
NZOZ “Baby-med”  - 91 392 60 13
Mardent - gabinety lekarskie  
 - 91 392 26 33
Revital - Ośrodek Rehabilitacji 
i Odnowy Biologicznej - 91 392 14 67; 
 609 456 577
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne 
 - 91 392 09 26
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
dzieci, młodzieży i ich rodzin 
 - 91 392 07 43
Warsztaty terapii zajęciowej - 91 392 52 82
Zakład domowej opieki długoterminowej - 
91 39 26 531; 
 509 142 650
Stomatologia
Praxis - Centrum stomatologiczne  
 - 91 392 69 99
Pracownia protetyki stomatologicznej - 
Danuta Drapikowska 91 392 68 70
Protetyka stomatologiczna 
- Elżbieta Wysocka 
i Kazimierz Trojanowski - 91 392 61 07
“Nowo-dental” B. Szulejko - 695 264 677 
 - 91 392 14 67
“Dental - med”  - 91 392 20 98
 504 069 800
Lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz  
 - 91 392 50 03; 
 603 705 630
Lek. Stom. Andrzej Rynkiewicz
pogotowie stomatologiczne - 607 771 777
lek. Stom. D. Wałęga - Bąk - 604 441 609
lek. stom. A Mogilnicka - 506 606 955
lek. stom. E. Rosa - 532 512 703
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 601 736 804

Urzędy
Urząd Miejski  
 - 91 392 62 00
Biuro Obsługi Interesanta w UM  
 - 91 392 62 14
Biuro Rady w UM - 91 392 62 10

Urząd Stanu Cywilnego - 91 392 62 30
Wydział Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środow. 
 - 91 392 62 43
Wydział spraw społecznych i obywatelskich
Meldunki - 91 392 62 13
Dowody osobiste - 91 392 62 15
Zarządzanie kryzysowe - 91 392 62 34
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
Geodezji i Rolnictwa - 91 392 62 26
Wydział Rozwoju Lokalnego, 
Funduszu, Kultury i Sportu - 91 392 62 93
Wydział Inwestycji i Remontów  
 - 91 392 62 41
Biuro Podatków i Opłat - 91 392 62 17
Referat Edukacji - 91 392 54 64
Zarząd Budynków Komunalnych  
 - 91 392 62 67
Powiatowy Urząd Pracy f/Nowogard 
 - 91 392 13 76
 91 392 18 13
Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii - 91 392 11 18
w nagłych wypadkach - 609 740 647

Wydział komunikacji
Rejestracja pojazdów - 91 579 27 02
Prawo jazdy - 91 579 27 03
Fax - 91 392 18 52

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik - Dorota Maślana - 91 392 62 48
Świadczenia rodzinne
- A. Lalik  - 91 392 62 68
Dział usług opiekuńczych 
- B. Ziółkowska - 91 392 02 00

Poczta
ul. 3 Maja - 91 392 13 00
 91 392 11 83
ul. Warszawska - 91 392 08 34

Nadleśnictwo Nowogard - 91 392 06 40
Zakład karny Nowogard - 91 432 66 00

Gabinety weterynaryjne
Danuta Czerwińska
ul. J. Wybickiego 2 - 91 392 37 86
Animal-Vet
ul. Zielona - 666 135 133
Janusz Soroka
ul. L. Okulickiego 6  - 570 656 616
Zdzisław Truszyński
ul. T. Kościuszki 21 - 91 392 18 01
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 38 - 91 392 08 14
Szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1 - 91 392 6 2 70
Szkoła Podstawowa nr 2 - 91 392 6 2 74
Szkoła Podstawowa nr 3 - 91 392 6 2 91
Szkoła Podstawowa nr 4 - 91 392 3 0 28
SP w Długołęce - 91 391 04 92
SP w Orzechowie - 91 391 09 94
SP w Strzelewie - 91 391 02 24
SP w Żabowie - 91 391 06 94
SP w Błotnie - 91 391 01 90
SP w Wierzbięcinie - 91 291 07 95
I Liceum Ogólnokształcące - 91 392 02 13
Liceum Ogólnokształcące nr II - 91 392 51 07
ZSP im. Stanisława Staszica - 91 392 11 62
Prywatne Publiczne Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych; 
Niepubliczna Szkoła Policealna  
 - 91 392 66 91
Prywatne Liceum Ogólnokształcące
 Zaoczne Centrum Edukacji Zdroje  
 - 91 392 54 94

Prywatne Policealne Studium Zawodowe  
 - 91 392 21 81
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  
 - 91 392 01 08

Przedszkola i żłobki
Przedszkole nr 1
ul. Żeromskiego - 91 392 62 86
Przedszkole nr 3
ul. J. Poniatowskiego - 91 392 62 88
Przedszkole nr 4
ul. T. Kościuszki - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole
ul. Zielona - 91 392 66 91; 
 505 388 292
Artystyczne Przedszkole 
Kraina Fantazjiul. Gen. J. Bema - 660 797 838
“Promyczek” Specjalistyczny 
punkt przedszkolny, 
ul. Boh. Warszawy - 609 931 469
Niepubliczny Żłobek "Maluszkowo”
ul. ks. Racibora - 534 015 943
Niepubliczny “Malinowy Żłobek”
ul. Boh. Warszawy - 604 873 917

kultura
Miejska Biblioteka Publiczna  
Dyrektor - 91 392 62 60
Czyt. dla dorosłych - 91 392 62 61
Nowogardzki Dom Kultury  
Sekretariat - 91 392 62 83
Biuro kina/ dział imprez i promocji 
 - 91 392 57 79
Kasa - 91 392 62 62

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP - 91 392 63 70; 
 506 08 13 28
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego   
 - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej  
 - 91 392 15 92

Usługi pogrzebowe 
J. Furmańczyk, Zakład Pogrzebowy  
 - 91 392 17 67
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  
 - 692 354 065
MEMORIS Grzegorz Śmigiel - 693 230 190

apteki
Centrum Zdrowia
ul. 700-lecia - 91 576 21 39
Majowa
ul. 3 Maja - 91 307 07 08
Cefarm
ul. Plac Wolności - 91 392 02 03
Cardia
ul. 700 - lecia - 91 392 13 30
Niebieska
ul. 15 Lutego - 91 432 61 77
Asa
ul. Warszawska - 91 392 04 94
Niebieska 2
ul. Kościuszki - 91 579 08 30
Nowa Farmacja
ul. Bohaterów Warszawy - 91 573 04 37

Taksówki - 91 392 02 60

Pomoc drogowa
Grzegorz Irzymski - 91 392 24 02
 601 893 944
Andrzej Słomski - 665 770 442
Krzysztof Pietrzak - 601 938 293
R&J MIX - 608 731 620

Urząd Gminy
Wójt - 91 391 03 90
Kierownik USC, St. ds. obywatelskich
 i ewidencji ludności  - 508 499 549
St. ds. podatków i opłat  - 508 499 661
St. ds. zarządzania kryzysowego, obrony cy-
wilnej i ochrony środowiska  - 508 499 580
Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami  
 - 508 499 247
St. ds. obsługi organów Gminy, działalności 

gospodarczej, kultury i zdrowia  - 508 499 567
St. ds. funduszy zewnętrznych, promocji, 
turystyki i sportu  - 508 499 620
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik Anna Kaliczyńska - 508 499 534
Pracownicy socjalni - 508 499 561
 508 499 483
Asystent rodziny Patrycja Bielej - 508 499 621
Gminna Biblioteka Publiczna
Kierownik Krzysztof Górecki - 91 391 03 05

Szkoła Podstawowa im. B. Malinowskiego
Dyrektor Tatiana Olbert - 91 391 03 89
Sekretariat - 91 391 03 80
Przychodnie
NZOZ “Proximus” - 91 391 03 10
Punkt apteczny - 91 391 16 11
Poczta - 91 391 03 23
Parafia pw. NP NMP w Osinie - 91 391 03 86

INFOrmaTOr lOkalNY - OSINa

• Drewno, bukowe, dębowe, pocięte, po-
rąbane.  Tel.  603 353 789 

• Sprzedam drewno opałowe.  667 788 
820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 kg.  790 
285 382

•	 Sprzedam dywan, kolor brązowy jednolity, 
wymiar 3,5*2,15 m, cena do uzgodnienia, 
tel.  605 522 340

• Szkółka w karsku poleca drzewa owo-
cowe w pojemnikach 3-4 letnie owocują-
ce już od 20 zł/szt.  oraz tuje szmaragd 
wys.  70-80cm.  po 10 zł za sztukę.  Tel.  606 
106 142

•	 Sprzedam atlas do ćwiczeń DWS 4, mało 
używany, cena do uzgodnienia, tel.  605 
522 340

•	 Sprzedam łóżko młodzieżowe z szufla-
dami, półkami, z materacem - kolor szaro 
biały wymiary: dł.  223 cm*95 cm*110 cm, 
biurko do kompletu, tel.  605 522 340

•	 Sprzedam odkurzacz piorący ZELMER 
WODNIK QUATTRO 616. 6, elementy pio-
rące nieużywane nowe, cena do uzgod-
nienia, tel.  605 522 340

•	 Sprzedam materac kokosowy na łóżko ze 
stelażu,  na wymiar 180*200*24cm, uży-
wany, tel.  605 522 340

•	 Sprzedam sofę skórzaną ciemny brąz (nie-
uszkodzoną), drewno lite, stan bdb, rozkła-
daną, tel.  605 522 340

•	 Oddam umywalkę z baterią.  517 064 505

•	 Owczarki niemieckie 7 tygodniowe, szcze-
nięta 519 307 288 

•	 Przyjmę lodówke.  697 886 041 

•	 Ogrodzenie ogrodowe, metalowe ram-
ka z kątownika w środku zbrojone /wzór/ 
prentowe wymiar 2,0m x 1,0 m+ słupek ra-
zem szt 16 oraz furtka 90 x 90cm z zam-
kiem ogrodzenie cena za 1 kpl.  50 zl z po-
wodu modernizacji ogrodzenia sprzedam 
- okazja ! stan dobry tel.  691 686 772

•	 Piece gazowe c. o. vaillant z Niemiec 
dwufunkcyjne wiszące po przeglądzie 
serwisowym do mieszkania,domu cena 
od 1. 200zl.  sprzedam tel 691 686 772

•	 Podgrzewacze wody 130-160-190 li-
trowe stojące na gaz firmy villant mało 
używane z gwarancją cena od 1000 zł.  
Tel.  691 686 772 

•	 Przyjmę telewizor.  697 886 041 

•	 Oddam umywalkę w bardzo dobrym 
stanie.  517 064 505 

•	 Sprzedam wersalkę w idealnym stanie.  
Bardzo tanio.  91 39 20 113

•	 Sprzedam meble kuchenne, kolor beżo-
wo-brązowe, szyby ardeco, stan bdb, tel.  
605 522 340 

•	 Sprzedam rozkładaną kanapę jednooso-
bową, ciemny brąz, szer.  120 cm, tel.  605 
522 340 

•	 Sprzedam ławeczkę do ćwiczeń typu PRI-
MUS, wielofunkcyjna, tel.  605 522 340 

•	 Sprzedam Mazdę Premacy, kolor granato-
wy met.  , klimatyzacja, rok.  2001, diesel 2. 
0, zadbana, tel.  605 522 340

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI  Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 
11:55; 12:40; 14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 
13:45(6x); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna  Tel. 607 310 591 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 
16.35 (7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

rOZkŁaD JaZDY BU SÓW
Firma Usługowo- Handlowa adam Fedeńczak

Tel 91 39 26 925, 502 026 999
ND- SZCZeCIN 5:15(D), 5:55(E), 6:40(7), 6:55(D), 7:25(7), 7:50(D), 8:00(E), 8:20(7), 
8:35(D), 9:10(E,7), 10:05(E), 10:35(E,7), 11:31(D),11:40(7), 12:10(E), 12:20(7), 
12:55(D,7), 13:10(D), 13:20(E,7), 14:05(D), 14:20(E,7), 15:40(D), 16:05(7), 16:20(E,7), 
16:50(D), 17:50(E,7), 18:20(E,7)
SZCZeCIN- ND 6:35(D), 7:30(E), 8:30(D,7), 9:00(7,R), 9:25(E), 10:05(D,7), 10:35(E,7), 
11:40(E), 12:10(D), 12:25(E,7), 13:20(7), 13:35(D), 13:50(E,7,R), 14:35(D), 14:50(E,7), 
15:15(D,7), 15:55(D), 16:15(6,7), 16:35(D), 17:40(D,7), 18:05(E,7,R), 19:15(D), 
19:40(E,7), 20:15(E,7)
ND- reSkO 6:30(S), 7:50(S), 10:10(7), 12:30(S), 14:30(S), 15:10(E), 19:15(E)
reSkO- ND 6:45(7,SZ), 7:10(S), 7:15(E,SZ), 8:30(S), 11:35(7,SZ), 13:00(S), 15:05(S), 
15:40(E,7,SZ)
GOlCZeWO- ND 7:10(S), 13:30(S), 14:45(S)
ND- GOlCZeWO 7:50(S), 14:15(S), 15:30(S)
ND- STarGarD 6:50(D), 10:15(D), 13:40(D)
STarGarD- ND 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
ND- DOBra- ŁOBeZ- PŁOTY- GrYFICe 6:00(D)
ND- SŁaJSINO- raDOWO- ŁOBeZ 6:35(D)
ŁOBeZ- DOBra- ND 15:00(D)
ŁOBeZ- SŁaJSINO- ND 15:35(D)
D - kursuje od pon. do pt. Oprócz świąt     E - kursuje od pon. Do soboty oprócz świąt 
S - kursuje w dni nauki szkolnej                         R- kurs do Reska     
SZ - kurs do Szczecina 6- kursuje w soboty       7- kursuje w niedziele
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Imię i nazwisko ....................................................................................... tel. ............................................................... 

ROZWIĄZANIE .................................................................................................................................................................
Kupon wraz z rozwiązaniem należy dostarczyć do redakcji. Spośród nadesłanych kuponów zostanie wyloso-

wana nagroda książka ufundowana przez Wydawnictwo

CHROŃ DANE OSOBOWE
Sprzedaż niszczarek od 189 zł

TYLKO u nas gwarancja 25 m-cy i naprawy pogwarancyjne

ul. 700-lecia 13 tel. 91 392 06 96

krZYŻÓWka z książką

Pionowo:
1. krawędź żagla
2. twórca bajki greckiej
3. miasto w Togo
4. sadło zajęcze
5. człowiek z pasją
6. 2 + 2 = 4
7. waluta Łotwy
8. obecnie Sur w Libanie
9. sąsiad Szweda
10. szwajcarska rzeka
11. rzeka w Szwecji, uchodzi do Za-
toki Botnickiej
12. brak przesady
13. brat Mojżesza
14. intryga, spisek
15. jednostka pracy
16. polskie kąpielsko
17. mechanizm w tylnym kole rowe-
ru
18. wyspy koło Irlandii
19. nizina
20. Walter, astrofizyk amerykański
21. wyrżnął stado baranów w „Ilia-
dzie”
22. azjatycki przysiółek
23. błazen na arenie

24. Krzysztof, prowadził program 
„Czar par”
25. spożywanie płynów
26. ryje pod ziemią
27. francuski pionier lotnictwa
28. odgłos owada w locie
29. syn Posejdona
30. Harold, komik filmowy
31. nasza od narodzin Chrystusa
32. John Emerich, 1834-1902, histo-
ryk angielski
33. miasto na północny-wschód
od Swierdłowska
34. 1919 r.; prezydent Szwajcarii
35. zoo na niebie
36. włoska szeroka ulica, aleja
37. filmowa Marusia
38. sprawdzał czujność wart
39. grzyb jadalny
40. zwierzchnik w pracy
41. nazwisko dowódcy „Rudego”
42. niski głos kobiecy
43. badanie serca
44. Indianie z Kanady
45. ... „King” Cole

Poziomo:
46. na muchy
47. ostrzeżenie ze strony układu po-
karmowego
48. ojciec Jakuba i Ezawa
49. skaza moralna
50. wieszczka Apollina w Delfach
51. jedzie w peletonie
52. nitowacz
53. Albanka ze stolicy
54. żądza podpalania
55. zastępuje człowieka
56. zawody sportowe ku czyjejś czci
57. cech górniczy
58. „Lemoniadowy ...”, film
59. świtezianka nad stawem
60. grupa wysp wulkanicznych na 
Oceanie Spokojnym, w archipelagu 
Kardiny
61. zwrot staropolski
62. numer identyfikacji podatnika
63. kryty pomost statku, pokład
64. stolica Afganistanu
65. dowód niewinności podejrzane-
go
66. kaczka morska
67. domena szatana

68. chrząszcz, larwa żeruje w gniaz-
dach pszczelich
69. szwedzki drobniak
70. zrzutka panny młodej
71. kozacka, zaporoska
72. okres godowy ryb
73. węzeł z włosów
74. graniczyła z RFN
75. marka ciągnika
76. gatunek fr. wina
77. biała niewolnica w haremie
78. poziomy drążek gimnastyczny
79. Robert de ..., gwiazdor amery-
kański
80. książka z tłumaczeniem snów
81. roztwór koloidowy
82. baśniowy dobry duszek domo-
wy
83. miasto w Federacji Rosyjskiej, na 
Uralu, ośrodek eksploatacji boga-
tych złóż azbestu
84. wachlarz japoński
85. biały polny kwiatek

PODPOWIEDŹ: ASBIEST, EDREDON, 
KORSO, OERE, RONT, SKROM

robert małecki  
koszmary zasną ostatnie
Mroźny luty 2017 roku. Podczas 

śnieżnej zawieruchy Marek Bener 
rozpoczyna poszukiwania ofiary 
mobbingu i chorującego na de-
presję Jana Stemperskiego. Męż-
czyzna zapewne targnął się na ży-
cie, dlatego dziennikarz zamierza 
szybko odnaleźć jego zwłoki i roz-
broić własną, wciąż tykającą bom-
bę problemów. Parę miesięcy 
wcześniej dostał zdjęcie, które 
zrujnowało go psychicznie, a teraz 
trzyma w rękach kolejne. Owład-
nięty strachem i sparaliżowany 
niemocą powinien stanąć do wal-
ki, której stawką będzie prawda o 
losie jego zaginionej żony. Ale Be-
ner sam już nie wie, czy – w obli-
czu nowych faktów – woli poznać 
tę prawdę, czy śnić wciąż na nowo 
te same koszmary…

rozwiązanie krzyżówki dla 
dorosłych : Nawet  flądra  nie  
jest  bezstronna.

Małgorzata Krawczyk, Sławo-
mir Skowroński,Pelagia Felik-
siak, Stanisław Strzelczyk, Hali-
na Stefańska, Urszula Kaczma-
rek, Szymon Rybarczyk,  Maria 
Kloch,  Christana Syfert, Nata-
lia  Furmańczyk, Krystyna Bed-
narek, Aneta Tamborska, Hen-
ryk Rosa  , Danuta Skowron, Ha-
lina Galus,  Dorota Rosa,Renata 
Wiertalak.

Zwycięzca nagroda książ-
kowa:Henryk rosa Zwycięzcy 
prenumerata: aneta  Tambor-
ska,  maria kloch. 

GAZETY dla zwycięzców lo-
sowania do odebrania w re-
dakcji, ul. Boh. Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Julia Furmańczyk,Ania Stępie-

ń,Kasia Wiertalak,Marcel Budzi-
ch,Ala Kasprzak,Ania Rosa,Ga-
briela  Balbuz,Ola  Patecka.

Zwycięzca: Gabriela  Balbuz. 
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Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 

re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, 
rafał kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca

ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 
 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

rozkład jazdy komunikacji miejskiej
Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 7:05 8:05 11:10 12:15 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 7:06 8:06 11:11 12:16 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 7:08 8:08 11:13 12:18 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 7:09 8:10 11:14 12:19 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:11 8:12 11:16 12:21 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:12 8:14 11:17 12:22 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:13 8:15 11:18 12:23 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:15 8:17 11:20 12:25 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < < 8:18 < 12:27 < < 16:07 < <
10 Dworzec PKS < < < < < < < < < < <
11 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:16 8:19 11:21 12:29 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
12 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:17 8:20 11:22 12:30 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
13 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:18 8:21 11:23 12:31 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
14 ul. Ogrodowa < 6:20 < < 11:25 12:33 13:45 15:10 16:13 17:10 <
15 ul. Poniatowskiego < 6:21 < < 11:26 12:34 13:46 15:11 16:14 17:11 <
16 ul. Żeromskiego 5:42 6:22 7:20 8:23 11:27 12:35 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
17 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:23 7:21 8:24 11:28 12:36 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
18 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:24 7:22 8:25 11:29 12:37 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02
19 ul. Radosława 5:45 6:25 7:27 8:26 11:35 12:40 13:55 15:17 16:20 17:15 18:03

 OS. BEMA –  UL. KOŚCIUSZKI 36 -  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

z powrotem
POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 26 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:28 8:39 11:45 12:50 14:30 15:30 16:30 17:25 18:10
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:29 8:40 11:46 12:51 14:31 15:31 16:31 17:26 18:11
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:31 8:42 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:33 8:44 11:48 12:53 14:33 15:33 16:33 17:28 18:13
5 ul. Ogrodowa < 6:35 7:35 8:46 11:50 12:55 < 15:35 16:35 17:30 <
6 ul. Poniatowskiego < 6:36 7:36 8:47 11:51 12:56 < 15:36 16:36 17:31 <
7 ul. 700 Lecia 5:49 6:38 7:38 8:49 11:53 12:58 14:35 15:38 16:38 17:33 18:15
8 ul. 5-go Marca 5:51 6:40 7:40 8:51 11:55 13:00 14:37 15:40 16:40 17:35 18:17
9 ul. Kościuszki 36 5:53 6:42 7:42 8:53 11:57 13:02 14:39 15:42 16:42 17:37 18:19

10 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:43 7:43 8:54 11:58 13:03 14:40 15:43 16:43 17:38 18:20
11 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:44 7:44 8:55 11:59 13:04 14:41 15:44 16:44 17:39 18:21
12 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:45 7:45 8:56 12:00 13:05 14:42 15:45 16:45 17:40 18:22
13 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:46 7:46 8:57 12:01 13:06 14:43 15:46 16:46 17:41 18:23
14 ul. Bema 9 5:58 6:47 7:47 8:58 12:02 13:07 14:44 15:47 16:47 17:42 18:24
15 Osiedle Bema 5:59 6:48 7:48 8:59 12:03 13:11 14:45 15:48 16:48 17:43 18:25

OBJAŚNIENIA:

 UL. RADOSŁAWA –  UL. KOŚCIUSZKI 36 –   OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM
SZ 25

1
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

 DWORZEC PKS – OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM
SZ 25

1
E, F

1 Osiedle Bema 9:00
2 ul. Bema 1 9:01
3 ul. Armii Krajowej 17 9:03
4 ul. Kościuszki 36 9:04
5 ul. Wojska Polskiego 4 9:05
6 ul. Kościelna 9:06
7 Dworzec PKS 9:08

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

LP Dworce i przystanki

 OS. BEMA –  DWORZEC PKS

OS. Bema – Ul. kOŚCIUSZkI 36 - Ul. raDOSŁaWa

Ul. raDOSŁaWa – Ul. kOŚCIUSZkI 36 - OS. Bema

DWOrZeC PkS - OS. Bema OS. Bema - DWOrZeC PkS

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś w rodzinie. 

Grupa aa mieszko zaprasza w każdy 
wtorek o 9.00 i 16.00 pod ratuszem.

rOZkŁaD JaZDY PkP

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 10 VI – 1 IX 2018

Aktualizacja wg stanu na 1 VI 2018

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

0:38 II
1

IC - TLK
88195

ŁEBSKO
T  l  d

Goleniów 1:00, Szczecin Dąbie 1:22, Szczecin Główny 1:40 WW{
~ 24 VI-1 IX;

}WW 2:12 Szczecin Główny IC - TLK 56190 ŁEBSKO T  l  d  c  p   Kostrzyn 3:35, Zielona
Góra 5:01, Nowa Sól 5:24, Głogów 5:55, Ścinawa 6:40, Wołów 7:00, Brzeg Dolny 7:14

Wrocław Główny 7:52 ~ 24 VI-31 VII;

}WW 2:12 Szczecin Główny IC - TLK 56190 ŁEBSKO T  l  d  c  p   Kostrzyn 3:35, Zielona
Góra 5:01, Nowa Sól 5:24, Głogów 5:55, Ścinawa 6:33, Wołów 6:53, Brzeg Dolny 7:14

Wrocław Główny 7:52 ~ 1 VIII-1 IX;

3:36 II
1

IC - TLK
80194

ŁEBSKO
T  l  d

Płoty 3:58, Gryfice 4:14, Trzebiatów 4:39 Kołobrzeg 5:07 

~ 23 VI-1 IX;

5:02 II
1

PR - R
88641

j  a  b  y

Wyszomierz 5:07, Osina 5:11, Mosty 5:17, Goleniów 5:26, Kliniska 5:35, Szczecin Dąbie 5:45, Szczecin
Zdroje 5:48, Szczecin Port Centralny 5:56 Szczecin Główny 6:00 
~ 1-5 / 15 VIII;

6:37 II
1

PR - R
88643

j  a  b  y

Wyszomierz 6:42, Osina 6:46, Mosty 6:52, Goleniów 7:01, Kliniska 7:11, Szczecin Dąbie 7:21, Szczecin
Zdroje 7:24 Szczecin Główny 7:36 
~ 1-6 / 15 VIII;

7:48 I
3

PR - R
88645

j  a  b  y

Wyszomierz 7:53, Osina 7:57, Mosty 8:03, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:09, Goleniów 8:26, 
Kliniska 8:35, Szczecin Dąbie 8:45, Szczecin Zdroje 8:49, Szczecin Port Centralny 8:57

Szczecin Główny 9:02 

7:49 II
1

PR - R
88622

j  a  b  y

Żabowo 7:58, Płoty 8:08, Baszewice 8:15, Gryfice 8:22, Gąbin 8:32, Trzebiatów 8:37, Bieczyno 
Pomorskie 8:43, Karcino 8:47, Głowaczewo 8:51, Stary Borek 8:55, Kołobrzeg Stadion 9:01

Kołobrzeg 9:05 ~ 1-6 / 15 VIII;

8:35 II
1

IC - TLK
18171

POSEJDON
T  l  c  p

Goleniów 8:57, Szczecin Dąbie 9:29 Szczecin Główny 9:48 

~ 23 VI-1 IX;

9:23 II
1

PR - R
88624
REGA

j  a  b  y

Płoty 9:40, Gryfice 9:52, Trzebiatów 10:06, Kołobrzeg Stadion 10:22 Kołobrzeg 10:27 

~ 67 + 15 VIII;

10:28 II
1

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:33, Osina 10:37, Mosty 10:43, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:49, Goleniów 11:05, 
Kliniska 11:14, Szczecin Dąbie 11:24, Szczecin Zdroje 11:27, Szczecin Port Centralny 11:35

Szczecin Główny 11:40 

11:49 II
1

PR - R
88626

POMERANIA
j  a  b  y

Żabowo 11:58, Płoty 12:08, Baszewice 12:15, Gryfice 12:21, Gąbin 12:31, Trzebiatów 12:37, Bieczyno 
Pomorskie 12:43, Karcino 12:46, Kołobrzeg Stadion 12:58 Kołobrzeg 13:02 

13:46 II
1

PR - R
88628

j  a  b  y

Żabowo 13:55, Płoty 14:06, Baszewice 14:17, Gryfice 14:24, Gąbin 14:34, Trzebiatów 14:39, Bieczyno 
Pomorskie 14:45, Karcino 14:49, Głowaczewo 14:53, Stary Borek 14:57, Kołobrzeg Stadion 15:03

Kołobrzeg 15:07 ~ 1-5 / 15 VIII;

14:28 II
1

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 14:33, Osina 14:37, Mosty 14:43, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:49, Goleniów 15:06, 
Kliniska 15:15, Szczecin Dąbie 15:25, Szczecin Zdroje 15:28 Szczecin Główny 15:41 

15:56 II
1

PR - R
88630

j  a  b  y

Żabowo 16:05, Płoty 16:16, Baszewice 16:28, Gryfice 16:35, Gąbin 16:45, Trzebiatów 16:50, Bieczyno 
Pomorskie 16:56, Karcino 17:00, Głowaczewo 17:04, Stary Borek 17:08, Kołobrzeg Stadion 17:14

Kołobrzeg 17:18 

16:40 II
1

PR - R
88651
REGA

j  a  b  y

Wyszomierz 16:45, Osina 16:49, Mosty 16:55, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:01, Goleniów 17:18, 
Kliniska 17:28, Szczecin Dąbie 17:38, Szczecin Zdroje 17:41, Szczecin Port Centralny 17:49

Szczecin Główny 17:54 

17:58 II
1

PR - R
88632

j  a  b  y

Żabowo 18:07, Płoty 18:17, Baszewice 18:30, Gryfice 18:37, Gąbin 18:47, Trzebiatów 18:53, Bieczyno 
Pomorskie 18:59, Karcino 19:02, Głowaczewo 19:07, Stary Borek 19:10, Kołobrzeg Stadion 19:16

Kołobrzeg 19:21 
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godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

18:42 II
1

PR - R
88653

POMERANIA
j  a  b  y

Wyszomierz 18:47, Osina 18:51, Mosty 18:57, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:03, Goleniów 19:20, 
Kliniska 19:29, Szczecin Dąbie 19:39, Szczecin Zdroje 19:43, Szczecin Port Centralny 19:51

Szczecin Główny 19:54 

20:22 II
1

PR - R
88634

j  a  b  y

Żabowo 20:31, Płoty 20:40, Baszewice 20:47, Gryfice 20:53, Gąbin 21:03, Trzebiatów 21:09, Bieczyno 
Pomorskie 21:15, Karcino 21:19, Głowaczewo 21:24, Stary Borek 21:27, Kołobrzeg Stadion 21:34

Kołobrzeg 21:38 ~ 1-6 / 15 VIII;

20:43 II
1

IC - TLK
81170

POSEJDON
T  l  c  p

Płoty 21:05, Gryfice 21:20, Trzebiatów 21:39, Kołobrzeg 22:07 0   h   T   l   c   p, Ustronie 
Morskie 22:39, Koszalin 23:06, Sławno 23:32, Słupsk 23:50, Lębork 0:28, Wejherowo 0:52, 

Rumia 1:03, Gdynia Główna 1:16 WW{0   T   l   p, Sopot 2:17, Gdańsk Oliwa 2:22, Gdańsk
Wrzeszcz 2:26, Gdańsk Główny 2:32, Tczew 2:54, Malbork 3:08, Elbląg 3:27, Pasłęk 3:43, 
Morąg 4:05, Olsztyn Zachodni 4:40, Olsztyn Główny 4:44, Korsze 6:08, Kętrzyn 6:35, Giżycko 7:00, 
Wydminy 7:17, Stare Juchy 7:36, Ełk 8:03, Grajewo 8:29, Osowiec 8:47, Mońki 8:58

Białystok 9:39 ~ 22 VI-11 VIII; 14-31 VIII;

}WW 1:49 Gdynia Główna IC - TLK 51170 POSEJDON h  T  l  c  p   Sopot 1:57, Gdańsk 
Oliwa 2:02, Gdańsk Wrzeszcz 2:07, Gdańsk Główny 2:12, Tczew 2:35, Malbork 2:49, Iława 
Główna 3:31, Działdowo 4:07, Mława 4:19, Ciechanów 4:41, Nasielsk 5:05, Modlin 5:19, Nowy 
Dwór Mazowiecki 5:24, Legionowo 5:36, Warszawa Wschodnia 5:56, Warszawa 
Centralna 6:05, Warszawa Zachodnia 6:23, Żyrardów 6:48, Skierniewice 7:04, Koluszki 7:28, 
Łódź Widzew 7:43 Łódź Fabryczna 7:53 
~ 22-25 VI;

}WW 1:49 Gdynia Główna IC - TLK 51170 POSEJDON h  T  l  c  p   Sopot 1:57, Gdańsk 
Oliwa 2:02, Gdańsk Wrzeszcz 2:07, Gdańsk Główny 2:12, Tczew 2:35, Malbork 2:49, Iława 
Główna 3:31, Działdowo 4:07, Mława 4:23, Ciechanów 4:43, Nasielsk 5:07, Modlin 5:19, Nowy 
Dwór Mazowiecki 5:24, Legionowo 5:36, Warszawa Wschodnia 5:56, Warszawa 
Centralna 6:05, Warszawa Zachodnia 6:29, Żyrardów 6:58, Skierniewice 7:14, Koluszki 7:38, 
Łódź Widzew 7:52 Łódź Fabryczna 8:02 
~ 26 VI-11 VIII; 14-31 VIII;

20:43 II
1

IC - TLK
81170

POSEJDON
T  l  c  p

Płoty 21:05, Gryfice 21:20, Trzebiatów 21:39, Kołobrzeg 22:07 0   h   T   l   c   p, Ustronie 
Morskie 22:39, Koszalin 23:06, Sławno 23:32, Słupsk 23:50, Lębork 0:28, Wejherowo 0:52, 
Rumia 1:03, Gdynia Główna 1:14, Sopot 1:33, Gdańsk Oliwa 1:38, Gdańsk Wrzeszcz 1:43, Gdańsk 
Główny 1:49, Tczew 2:12, Malbork 2:27, Elbląg 2:47, Pasłęk 3:04, Morąg 3:28, Olsztyn 

Zachodni 4:04, Olsztyn Główny 4:09 WW{0   T   l   p, Korsze 6:08, Kętrzyn 6:35, 
Giżycko 7:00, Wydminy 7:17, Stare Juchy 7:36, Ełk 8:03, Grajewo 8:29, Osowiec 8:47, Mońki 8:58

Białystok 9:39 ~ 12-13 VIII;

}WW 4:35 Olsztyn Główny IC - TLK 51170 POSEJDON h  T  l  c  p   Iława Główna 5:24, 
Działdowo 6:00, Mława 6:12, Ciechanów 6:32, Nasielsk 6:56, Modlin 7:15, Nowy Dwór 
Mazowiecki 7:20, Legionowo 7:31, Warszawa Wschodnia 8:03, Warszawa Centralna 8:15, 
Warszawa Zachodnia 8:24, Żyrardów 8:52, Skierniewice 9:08, Koluszki 9:32, Łódź 
Widzew 9:46 Łódź Fabryczna 9:59 
~ 12-13 VIII;

20:43 II
1

IC - TLK
81170

POSEJDON
T  l  p

Płoty 21:05, Gryfice 21:20, Trzebiatów 21:39, Kołobrzeg 22:07 0   h   T   l   p, Ustronie Morskie 22:39, 
Koszalin 23:06, Sławno 23:32, Słupsk 23:50, Lębork 0:28, Wejherowo 0:52, Rumia 1:03, Gdynia 
Główna 1:14 0   T   l   p, Sopot 2:17, Gdańsk Oliwa 2:22, Gdańsk Wrzeszcz 2:26, Gdańsk 
Główny 2:32, Tczew 2:54, Malbork 3:08, Elbląg 3:27, Pasłęk 3:43, Morąg 4:05, Olsztyn 
Zachodni 4:40, Olsztyn Główny 4:44, Korsze 6:08, Kętrzyn 6:42, Giżycko 7:07, Wydminy 7:24, Stare 
Juchy 7:41, Ełk 8:03, Grajewo 8:29, Osowiec 8:47, Mońki 8:57 Białystok 9:29 
~ 1 IX;

21:56 II
1

PR - R
88636

j  a  b  y

Płoty 22:14, Gryfice 22:25, Trzebiatów 22:39, Kołobrzeg Stadion 22:56 Kołobrzeg 23:01 

~ 1-57;
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objaśnienia skrótów / abbreviations
IC - „PKP Intercity” Spółka Akcyjna

TLK - Twoje Linie Kolejowe
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
h - 1 klasa / First class seats

T - 2 klasa / Second class seats

j - tylko 2 klasa / 2nd class seats only

l - rezerwacja obowiązkowa  / seat 
resevations compulsory

d - wagon z miejscami do leżenia / couchette
car

c - wagon sypialny / sleeping car

a - wagon dostępny dla osób poruszających 
się na wózkach / wagon accessible to 
people moving on wheelchairs

b - wagon przystosowany do przewozu 
rowerów - liczba miejsc ograniczona / 
wagon adopted to the transport of 
bicycles – limited number of places

objaśnienia znaków / symbols
p - przewóz przesyłek konduktorskich / 

courier service
W - przełączanie wagonów do innego 

pociągu / wagons to be switched to 
another train

y - klimatyzacja / air conditioning

0 - zmiana usług na trasie pociągu / change 
services on the route

~ - terminy kursowania / days of operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.intercity.pl www.polregio.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased on each train, consistent with the 
terms specified by the carrier.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Carriers 
are responsible for commercial data of trains.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Infoline numbers to individual carriers:
IC - 22 391 97 57 (24h) dla abonentów sieci zagranicznych i
dla połączeń zagranicznych; 703 200 200 (24h) dla 
abonentów krajowych sieci, opłata 1,29 zł brutto/min. poł., 
realizator usługi: „PKP Intercity” S.A. / 22 391 97 57 (24h) 
for international calls and international network subscribers; 
703 200 200 (24h) for subscribers of domestic networks, 
charge of PLN 1.29 gross/min. of each call, service provider: 
„PKP Intercity" S.A.
PR - 703 20 20 20 (24h) opłata 1.29 zł/min. połączenia, 
realizator usługi: Progress Plus S.C.  / 703 20 20 20 (24h) 
charge of PLN 1.29 gross/min. of each call, service provider: 
Progress Plus S.C. 

www.portalpasazera.pl Strona 3 z 3
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FIRMA JOGA  •  ul. Górna 4  •  72-200 Nowogard  
 Tel./Fax 91 39 25 501  •  695 100 700  •  695 400 600

Wyposaż swój dom w OKNA PCV 
o najwyższym standarcie światowym, 

dzięki którym obniżysz koszty ogrzewania
z profilu 

ALPHALINE  
profil 6 komorowy w kl. A
z wkładem termicznym 
i uszczelką środkową 
gwarantującą doskonałą 
szczelność

Do produkcji okien 

nie stosujemy pro�lii

z recyklingu !!!

i wysokiej jakości
OKUCIA MACO

Ponad 22 lat doświadczenia w produkcji okien. ZAUFAJ specjalistom! 

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

Kancelaria 
Radcy Prawnego  
r.pr. Agnieszka Warian  

 
ul. Wojska Polskiego 3  

I piętro  pok. 117   
Nowogard  

czynne pn-pt od 9 do 17 
 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  

po wcześniejszym umówieniu 
telefonicznym 

Kancelaria udziela 
 bezpłatnych porad prawnych 

PIASEK, PIASEK PRZESIEWANY, 
ŻWIR, CZARNOZIEM, POSPÓŁKĘ 

 ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 265 607
792 707 943
z dowozem do Klienta

 

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
8.00 – 20.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 8.00 – 16.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM



Wtorek 
17 lipca 2018 r 
Nr 55 (2683)
nakład 3000 
Rok XXVI    ISSN 1897-2640 

 Cena 1,50 zł
POLSKI WYDAWCA

R E K L A M A
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

Uwaga najbliższe 
bezpłatne porady 
prawne w piątek

godz. 13.30-15.30
w redakcji ul. Boh. Warszawy 7A

(informujemy, że godziny dyżurów radcy 
prawnego mogą ulegać zmianom)

OgłOSzEnIE

Śmigiel Ryszard

ŚR

KOMPLEKSOWE  USŁUGI
& ŚMIGIEL

Zakład Kamieniarski
- Nagrobki - Grobowce - Parapety - Schody

Kwiaciarnia
- Znicze - Kwiaty - Wiązanki - Wieńce

Tel. 601 595 069, 91 392 18 14
     e-mail: puhp.smigiel@wp.pl
   www.kamieniarstwo-smigiel.pl

Korzystając z naszych usług pogrzebowych zyskasz
-10%  RABATU  NA  USŁUGI  KAMIENIARSKIE

UL. CMENTARNA 3,  72-200 NOWOGARD

       Usługi Pogrzebowe 
        Grzegorz Śmigiel
- Trumny - Urny - Ekshumacje - Przewozy
         Obudowy - Krzyże - Tabliczki

Kontakt całodobowy: 693 230 190
      e-mail: memoris.zp@o2.pl
            www.memoris.eu

Najlepsi 
uczniowie

LO 1 
i zSO 2

Uwaga zmiany 
funkcjonowania 
KANCELARII 

RADOSŁAW GÓRSKI 
Dyżury w Nowogardzie 

odbywają się w kancelarii 
przy ul. 700 lecia 24/5 

w każdy wtorek i czwartek 
od 17.00 do 20.00, 

a w innych godzinach i terminach 
po telefonicznym uzgodnieniu. 

nowy nr tel. do biura w Nowogardzie: 
+48 91 578 49 01; +48 600 071 236

So³tys Maszkowa
Krzysztof Bernach

W³aœciciel Visonex GR
Zbigniew Pi¹tak

godz. 10:00

 

28 lipca 2018 r.

SO£ECTWO 
MASZKOWO

 
PI£KI NO¯NEJ

o IV puchar VISONEX-u
Z OKAZJI DNIA DZIECKA W MASZKOWIE

TURNIEJ 

Ze wzglêdów organizacyjnych prosimy o zg³oszenie
 reprezentacji so³ectwa do dnia 25 lipca 2018 r.

Zespo³y od 6 do 12 zawodników.
  Wiek uczestników od 7 do 15 lat.

 Zawodnicy musz¹ posiadaæ ze sob¹ legitymacjê szkoln¹.

Informacje: 667 977 799

SUPER ZABAWA I WSPANIA£E NAGRODY!

Serdecznie zapraszamy dzieci z okolicznych so³ectw
do udzia³u w turnieju pi³ki no¿nej,
a po rozgrywkach na poczêstunek,

gry i zabawy sportowe.

Szczegó³y regulaminu na stronie internetowej: 
https://www.facebook.com/Visonex/

 

 

POGOÑ SZCZECIN
FOOTBALL SCHOOLS

POGOÑ SZCZECIN
FOOTBALL SCHOOLS

 NA TERENIE
CA£EGO WOJ. 

TRENUJEMY
ZACHODNIOPOMORSKIEGO

na sklepy i gabinety
tel. 91 392 81 40 
tel. 721 525 705

STOISKO do wynajęcia
przy ul. 15 Lutego 9c

Jedna osoba zginęła

Kandydat na prezydenta 
uczestnikiem wypadku 
pod nowogardem

Gdzie jest ta 
linia?

Wzrasta dynamika 
spadku liczby ludności  
w naszej gminie
OgłOSzEnIE
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W skrócie    Kronika policyjna
2018/04/24
godz. 11:12
Michał B. zam. Nowogard zgło-

sił o oszustwie przy zakupie felg 
aluminiowych do samochodu 
Alfa Romeo za kwotę 250 zł, na 
portalu internetowym OLX.

2018/07/09
godz. 17:05
Patrol RRD KPP Goleniów 

podczas kontroli drogowej w Ol-
chowie ujawnił, iż kierujący mo-
torowerem marki Yamasaki, An-
drzej P. lat 53, zam.Nowogard, 
powiat goleniowski, znajduje się 
w stanie nietrzeźwości (2,2 pro-
mile w organizmie). Postępowa-
nie prowadzi KP Nowogard.

godz. 20:58
Policjanci PP Maszewo zatrzy-

mali na trasie Osina-Redło, Zbi-
gniewa K. lat 52, zam. K. powiat 
goleniowski za kierowanie rowe-
rem na aktywnym zakazie prowa-
dzenia rowerów wydanego przez 
SR Goleniów, a który był w stanie 
nietrzeźwości(1,8 promila w or-
ganizmie).Postępowanie prowa-

dzi KPP Goleniów.
2018/07/13
godz. 07:25
Patrol RRD KPP Goleniów 

podczas kontroli drogowej na tra-
sie Sieciechowo-Kulice ujawnił, 
iz kierujący samochodem mar-
ki Toyota Corolla, Jacek W. lat 48 
(zam.O.powiat goleniowski) znaj-
duje się w stanie nietrzeźwości 
(0,49 mg/l). Postępowanie prowa-
dzi KP Nowogard.

godz. 09:30
N/n sprawca dokonał przywłsz-

czenia telefonu marki Sony Xpe-
ria L1. Straty wwysokości 600 zł, 
na szkodę Ewy G. zam.Nowogard 
powiat goleniowski. Postępowa-
nie prowadzi KP Nowogard.

godz. 23:00
W dn. 13/14.07.2018r. nn. 

sprawca dokonał uszkodzenia 
szyby przedniej i tylnej w samo-
chodzie marki Audi, znajdującym 
się na parkingu przy ul. L. Wa-
ryńskiego w Nowogardzie. War-
tość strat 1450 zł na szkodę Paw-
ła D. zam. Nowogard powiat gole-

niowski). Postępowanie prowadzi 
KP Nowogard.

2018/07/14
godz. 08:28
Policjanci OPI KP Nowogard 

zatrzymali Szymona K. l. 22, zam. 
Jarchlino powiat goleniowski, po-
szukiwanego na podstawie naka-
zu wydanego przez SR Goleniów 
w celu odbycia kary pozbawienia

wolności. Postępowanie prowa-
dzi KP Nowogard.

2018/07/15
godz. 10:34
Policjanci RRD KPP Goleniów 

podczas kontroli drogowej ujaw-
nili, że Michał Ł. lat 29, zam. No-
wogard powiat goleniowski, kie-
rujący motorowerem, na ul. Gen 
Bema w Nowogardzie, m-ki Han-
glone znajduje się w stanie nie-
trzeźwości z wynikiem 0,35 mg/l 
zawartości alkoholu w wydycha-
nym powietrzu. Postępowanie 
prowadzi KP Nowogard.

KPP Goleniów

Aleja nad jeziorem to intensywnie uczęszczane miejsce spacero-
we. Na wysokości dużego parkingu i placu manewrowego na Zielonej, 
znajduje się murek z drewnianymi siedziskami. Niestety siadający tu 
najczęściej zostawiają po sobie takie pozostałości, jak widać na zdjęciu. 
Kosze są tuż obok. Na ogół krytykujemy władze miasta za brak porząd-
ku na terenach publicznych.  Ale w tym wypadku, gdy zwykłej kultury 
nie dostaje to żadna władza nie pomoże.

W okresie wakacyjnym uruchomiono dodatkowe pociągi podążają-
ce z południa w kierunku morza. Również przez Nowogard, w tym cza-
sie przejeżdżają i zatrzymują się wakacyjne „pośpieszne”. Na zdjęciu 
taki właśnie skład podążający po 20- tej w kierunku Kołobrzegu i da-
lej aż do … Białegostoku. Składy w stronę przeciwną zatrzymują się w 
Nowogardzie po północy.

Wieczorem nad jeziorem. Sprzęt pływający w niedzielę po 20-stej 
już zacumowany.  Wieczory nad jeziorem urokliwe… żeby jeszcze 
mniej śmierdziało, ale niestety zawsze coś „zaleci” albo z kanalizy, 
albo z Poldanoru, albo nie wiadomo skąd.  

 
   

Czy będzie to muzeum?

Jesienią otwarcie 
Izby Pamięci i Tradycji
Zgodnie z uchwałą  Rady Miejskiej, jesienią tego roku, w pomieszczeniach Biblioteki plano-
wane jest otwarcie Izby Pamięci  i Tradycji Ziemi Nowogardzkiej. 

Jeszcze w 2016 roku nowo-
gardzka rada miejska podjęła in-
tencyjną uchwałę  o utworzeniu w 
pomieszczeniach biblioteki Izby 
Pamięci i Tradycji Ziemi Nowo-
gardzkiej. Niestety brak środków 
finansowych nie pozwolił dotych-
czas zrealizować tej uchwały. Do-
piero w ostatnim czasie podję-
to pierwsze działania adaptacyjne 
pomieszczeń pod przyszłą Izbę, i 
zgodnie z oficjalnym komunikatem 
dyrektor biblioteki, jesienią plano-
wane jest otwarcie nowogardzkiej 
Izby Pamięci, która  być może sta-
nie się zalążkiem lokalnego mu-
zeum... Jedną z osób, która zabiega-
ła o decyzję Rady, a aktualnie czyn-
nie uczestniczy w przygotowaniach 
do uruchomienia Izby Pamięci, jest 
znany nowogardzki społecznik i  
kronikarz  Franciszek Karolewski. 
Rozmawiamy z p. Franciszkiem o 
przeszłości i planach naszego lo-
kalnego  muzealnictwa- niewielu z 
nas ma świadomość i wiedzę o tym, 
iż w Nowogardzie w dawnych latach 
istniało Muzeum- mówi pan Fran-
ciszek- było to jeszcze w czasach 
niemieckiego Nowogardu. Było ono 
usytuowane na pograniczu ulic dzi-
siejszej Bankowej a 3 Maja. Otwo-

rzył to muzeum na początku ubie-
głego wieku pewien nauczyciel szko-
ły średniej. Muzeum posiadało wiele 
eksponatów. Ale jak wiadomo pod-
czas wojny nasze miasto zostało w 
znacznym stopniu zrujnowane, w 
tym również samo  muzeum. Wie-
le eksponatów zostało rozszabrowa-
ne, wiele z nich doszczętnie znisz-
czone…

Pan Karolewski przez 30 lat, 
ubiegał się o ponowne powstanie 
muzeum. Prowadził wiele kon-
sultacji społecznych, zebrał bli-
sko 600 podpisów. Przez dłuższe 
lata rozmawiał z władzami gmi-
ny, Burmistrzem Nowogardu, któ-
ry informował, iż nie ma zgroma-

dzonych środków na ten cel. Po-
mysł powstania był przedstawia-
ny na sesjach Rady Miejskiej, rada 
była przychylna oczekiwaniom, 
aby powstało takie miejsce w na-
szym mieście, i ostatecznie podję-
ła wspomnianą wcześniej  uchwa-
łę intencyjną.  Działania realiza-
cyjne Izby podjęte w ostatnim cza-
sie zmierzają  do tego, aby otwo-
rzyć ją w 100 rocznicę  odzyskania 
Niepodległości. Jak na razie nie ma 
jeszcze ostatecznej jasności, co do 
formalnego statusu nowogardzkiej 
Izby Pamięci. Być może  w przy-
szłości uda się tej placówce uzyskać 
formalne  miano lokalnego  mu-
zeum. - Co do przyszłej ekspozycji – 
mówi pan Franciszek - to mamy się 
czym pochwalić, co jakiś czas na te-
renie Zakładu Karnego miały miej-
sce wykopaliska cennych skarbów 
Ziemi Nowogardzkiej, mamy wiele 
zdjęć, jesteśmy w posiadaniu wielu 
informacji na temat Nowogardu. Z 
informacji, jakie udzielił nam Pan 
Franciszek Karolewski, adaptowa-
ne są pomieszczenia piwniczne bi-
blioteki i tam trwają już prace re-
montowo modernizacyjne. 

AO, sm

Franciszek Karolewski
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MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

REKLAMA

Ubezpieczenie, kredyty, 
opłaty. ul Boh. Warszawy 
102 B (koło Biedronki) 

czynne pon.-pt 
15.30 – 19.00 sob. 9-13 
Tel. 660 543 782

Rekordowa dynamika spadku liczby ludności nowogardu

Taki dobry Pan, a taki pusty kram 
W pierwszym półroczu tego roku dynamika spadku ludności miasta Nowogard była najwyższa od 8 lat. Tak poważny spadek liczby ludności, notabene nie-
notowany w sąsiednich gminach, to także bardzo zła wiadomość dla i tak ubogiego nowogardzkiego budżetu. Mniej ludzi stale zameldowanych oznacza 
bowiem także mniejszą ilość podatników.  

Systematyczny spadek licz-
by mieszkańców gminy No-
wogard, to zjawisko występu-
jące od dawna. Jak to wygląda 
przez lata w liczbach, wynika 
ze statystyk ewidencji ludności 
nowogardzkiego Urzędu Miej-
skiego. 

Liczba mieszkańców gminy 
Nowogard:

Na 31. 12. 2011 – 24 358 
osób

Na 31. 12. 2012 – 24 260 
osób – spadek o 98 osób

Na 31. 12. 2013 – 24 172 
osób- spadek o 88 osób

Na 31. 12.  2014 –  24  067 
osób- spadek o 105 osób

Na 31. 12. 2015 -   23 840  
osób - spadek o 227 osób

Na 31.12 2016-  23 724 osób 
- spadek o 116 osób

Na 31. 12. 2017-  23  659 – 
spadek o 65 osób

Na 30. 06. 2018 - 23  555 – 
spadek o 104 osoby 

W tym liczba mieszkańców 
miasta Nowogard:

Na 31.12. 2011 – 16 518 osób
Na 31.12. 2012 – 16 442 oso-

by – spadek o 76 osób
Na 31. 12. 2013 – 16 320 

osób- spadek o 122 osoby
 Na 31. 12. 2014 – 16 192 

osób- spadek o 128 osób
 Na 31. 12. 2015 – 16 035 

osób- spadek o 157 osób
 Na 31. 12. 2016 -  15 922 

osób- spadek o 113 osób
Na 31.12.2017- 15850- spa-

dek o 72 osoby
Na 30.06.2018- 15763 spa-

dek o 87 osób
 Spadek liczby ludności w 

gminie i w mieście Nowogard 

w latach 2011 do czerwca 2018 
dodatkowo obrazujemy na za-
łączonych grafach. W cią-
gu prawie 8 lat prawie tysiąc 
osób mniej, to już jest klęska 
demograficzna! Warto zauwa-
żyć ponadto, że za spadek licz-
by ludności w całości odpo-
wiadają procesy migracyjne, a 
nie te wynikające z ujemnego 
przyrostu naturalnego. Dzieci, 
bowiem rodzi się u nas rocznie 
mniej więcej tyle, ile osób w 
tym czasie umiera (około 250). 
Systematyczny spadek liczby 
ludności wynika więc z uciecz-
ki migracyjnej, której konse-
kwencją jest wyjazd na sta-
łe z terenu gminy… Oczywi-
ście powyższe liczby nie poka-
zują pełnego rozmiaru migra-
cyjnego ruchu ludnościowego, 
związanego głównie z poprawą 
perspektyw życiowych gdzie 
indziej. Nie ma w tych da-
nychnp. liczby osób, które acz-
kolwiek nie wymeldowały się z 
naszej gminy, to faktycznie tu-
taj nie mieszkają i już być może 
nigdy nie zamieszkają, np. ta-
kich, które czasowo pracują za 
granicą (niekiedy to czasowo 
oznacza wiele lat), a pozosta-
ją zameldowane w Nowogar-
dzie. Nie ma też tych, którzy tu 
mieszkają tylko „teoretycznie”, 
ponieważ dojeżdżają relatyw-
nie daleko do pracy, a Nowo-
gard widzą rano o 6 i wieczo-
rem o 18/19. 

Ale z Powiatu, Goleniowa
 i Osiny nie wieją… 

Nowogardzką ucieczkę 
mieszkańców nie da się wytłu-
maczyć, np. tzw. ogólnym tren-
dem, przynajmniej tym odno-

towywanym w najbliższej oko-
licy, czyli ogólnie w powiecie, 
jak i w sąsiednich gminach. 
Tam, bowiem ten trend jest 
odwrotny od nowogardzkiego 
- liczba mieszkańców rośnie, 
bądź jest stabilna. 

 W sąsiedniej z nami gmi-
nie Osina, zmienność liczby 
mieszkańców przedstawiała się 
następująco: na koniec 2012 – 
2 906 osób, a na 30 czerwca 
2018 roku 2 909, czyli niedu-
żo, ale jednak 3 osoby więcej a 
setki mniej.

  Prawdziwy boom ludno-
ściowy odnotowuje za to gmi-
na Goleniów. Na koniec 2017 
roku zamieszkiwało tu 34 207 
osób, w tym, w mieście Go-
leniowie 21 469 osób.  Licz-

ba mieszkańców w gminie Go-
leniów od lat stale rośnie i od 
2004 roku zwiększyła się o po-
nad 2 tys.! 

Nasz komentarz
Spadek liczby mieszkańców, 

to jeden z głównych i oczywi-
stych objawów regresu rozwo-
jowego gminy, i to regresu na 
wielu płaszczyznach. To tak-
że bardzo niedobra wiado-
mość dla i tak miernego bu-
dżetu inwestycyjnego naszej 
gminy (w Goleniowie na in-
westycje w tym roku 80 mln u 
nas 10 razy mniej!).  Zmniej-
szająca się liczba ludności to 
zmniejszająca się także liczba 
podatników. A dochody bu-
dżetu właśnie od liczby po-
datników indywidualnych 
oraz od kwoty podatku od 
nieruchomości zależą najbar-
dziej.  Ludzie wieją stąd dlate-
go, że skumulowane negatyw-
ne zjawiska, z różnych obsza-
rów lokalnego życia, stanowią 
podstawę indywidualnych de-
cyzji o wyjeździe stąd. Mimo 
to odpowiedzialni za organi-
zację przestrzeni publicznej i 
za wszechstronną ofertę roz-
wojową, czyli władze Nowo-
gardu, powyższymi statysty-
kami się nie przejmują.  Na-
dal uprawiają swoisty fiction 
polityk osładzany propagan-
dową papką w stylu najgor-
szych wzorów z historii. Jed-
no jest pewne, pewnej kate-
gorii ludności, to tu na pewno 
nigdy nie zabraknie.  Komu-
chy bowiem stąd nie wyjadą 

…, a gdzieżby mieli lepiej, kto 
temu niedouczonemu towa-
rzystwu dałby gdzieś pracę? A 
tutaj nie tylko pracę mają, ale 
dobrą pracę, czyli stanowiska 
wszelkie piastują i nikt ich o 
wykształcenie i kompetencje 
nie pyta. Nie pyta o to także 
nikt obdarowując synekurami 
ich dzieci i wnuków, ich zna-
jomych, znajomych ich dzie-
ci i wnuków, i wszelkich in-
nych pociotków. Dla pozosta-
łych pozostają odpady lub wy-
jazd, i to niezależnie, jak do-
brze są wykwalifikowani i, ja-
kimi zaletami zawodowymi 
dysponują.

sm         
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zAgInĄł PIES!
PIES NIE POWRÓCIŁ DO DOMU! Mimo in-

tensywnych przeszukiwań okolicy. Każdy kto 
posiada informację i wie, gdzie znajduje się 
piesek, proszony jest o kontakt pod nr  tel. 
661042870. Zaginięcie miało miejsce w dniu 
27 czerwca, około godziny 9 rano. Miejsco-
wość Redło (gmina Osina, powiat goleniow-
ski, województwo zachodniopomorskie). Pies 
ma wszczepiony czip oraz tatuaż. Umaszczenie psa tricolor. Cechy cha-
rakterystyczne to wypadający język, ponieważ pies ma wadę zgryzu. 
W chwili zaginięcia nie miał na sobie szelek ani medalika z numerem 
szczepienia na wściekliznę oraz numerem weterynarii. 

Tel. 517 175 599

Pracuj z                       
jako Opiekunka Seniorów w Niemczech 

i zarób nawet 12 tysięcy w dwa miesiące. 
Bezpłatne kursy języka niemieckiego i gwarantowane zatrudnienie. 

Szpary, że nogi 
wpadają po kolana...  

Proszę się  przyjrzeć w jak fatalnym stanie jest  plac zabaw koło Neptuna. 
Uwidaczniam to na zdjęciach. Wiele uwag można sformułować także w sto-
sunku do nawierzchni placu zabaw przy szkole nr 1 a także co do stanu tech-
nicznego skateparku, plac zabaw przy szkole SP 1 i LO 1 ma wiele wad. Szcze-
gólnie nawierzchnia. Wszystko się rusza i szpary aż nogi wpadają dziecku do 
kolan. A skatepark to chyba wymaga jakiejś konserwacji, przynajmniej raz w 
roku. Blachy wystają, że przy dobrych wiatrach można rękę pokaleczyć. 

Pozdrawiam Stały Czytelnik 

Sygnały Czytelników

na plakacie było a się nie odbyło 

Miał być szał zostało 
rozgoryczenie 
 Wielki plakat informował o tym, że lipiec będzie pełen atrakcyjnych imprez o charakterze 
rekreacyjno - sportowym, których organizatorem zgodnie z podpisem miał być burmistrz 
Nowogardu. Jednak chętni, przybyli na te zapowiadane publicznie atrakcje w ostatnią so-
botę i niedzielę, musieli pobawić się sami. Imprezy nie tylko, że się nie odbyły, ale na doda-
tek organizator ani nie wyjaśnił dlaczego, ani nie przeprosił…

Organizator cyklu lip-
cowych imprez rekreacyj-
no- sportowych na nowo-
gardzkich miejskich obiek-
tach propagował ich pro-
gram i terminarz na specjal-
nie opracowanym plakacie. 
Według tej rozpiski, każdy 
weekend lipca miał być pe-
łen atrakcyjnych zawodów 
rekreacyjno- sportowych, 
które miały się odbywać na 
miejskich obiektach, głów-
nie przy Pl. Szarych Szere-
gów i na miejskiej plaży. Na 
załączonym zdjęciu wspo-
mniany plakat.  W miniony 
weekend, według tego har-
monogramu, miały być ro-
zegrane zawody na skatepar-
ku – BMX, Hulajnoga, De-
ska. Zapisy do zawodów na 
miejscu, czyli obok skatepar-
ku, przed zawodami.  Nie-
stety na licznie przybyłych 
(zwłaszcza w niedzielę około 
40 osób) chętnych do rywa-
lizacji, nikt nie czekał. Orga-
nizator nie tylko się nie poja-
wił, ale nawet nie wysłał ni-
kogo, choćby z jakimiś wyja-
śnieniami, nie wspominając 
już o przeprosinach. Jak nas 
poinformowano, na zawo-
dy, które się nie odbyły, przy-
byli chętni nawet z poza No-
wogardu. Trudno było się nie 
zgodzić z komentarzami ro-
dziców przybyłych z dzieć-

mi, że stracili swój czas i spe-
cjalnie przyjechali na zawody 
z dziećmi, a tu taki cyrk, nie 
ładnie nas potraktowali, czu-
jemy się oszukani, wzruszali 
ramionami na zaistniałą sy-

tuację. Jak się coś promuje to 
trzeba dotrzymywać słowa a 
nie robić poklask pod publi-
kę, a tak naprawdę zrobiło się 
z nas osłów. 

Opr. AO, sm

Oto plakat  informacyjny imprezy jaki przygotował urząd 

Zabawa na Skateparku najpewniejsza przy samoorganizacji

Te ostre zadziory z twardego drzewa mogą również uczynić krzywdę

O wystające uszkodzone pale łatwo się skaleczyć szczególnie małych dzieciom
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Jedna osoba nie żyje, jedna ciężko ranna 

Kandydat na prezydenta uczestnikiem tragicznego 
wypadku pod Nowogardem
W piątek, po południu, około godz. 16.30, tuż za obwodnicą Nowogardu w stronę Żabowa, doszło do zderzenia trzech samochodów. W wyniku tego zde-
rzenia śmierć poniósł kierowca jednego z nich, kierowca drugiego pojazdu został ciężko ranny. Kierujący trzecim samochodem, kandydat na prezydenta 
Koszalina, nie odniósł obrażeń.

W piątkowe popołudnie, na S-6 
tuż za obwodnicą w kierunku Ża-
bowa na wysokości byłego par-
kingu przydrożnego (teraz trwa 
tam budowa drogi ekspresowej), 
doszło do zderzenia trzech samo-
chodów. Samochód marki Saab 
jadący w stronę Nowogardu, z 
nieznanych przyczyn zmienił pas 
ruchu i uderzył w prawidłowo ja-
dącego z naprzeciwka Volkswa-
gena. Kierowca trzeciego pojazdu 
jadący od strony Szczecina, gwał-
townie hamował, ale wpadł jed-
nak z już mniejszą siłą na zdru-
zgotane w wyniku pierwotnego 
zderzenia pojazdy. Kierowcy Sa-
ab-a, mimo podjętej reanimacji 
przez szybko przybyłe zastępy ra-
townicze, nie udało się uratować. 
Ciężko ranny kierowca Volks-
wagena został odtransportowa-
ny śmigłowcem LPR do szpita-
la. Na miejsce wypadku zadys-
ponowano dwa śmigłowce. Kie-
rowcą trzeciego pojazdu uczest-
niczącego w zdarzeniu, który wy-
szedł z niego bez obrażeń, oka-
zał się Andrzej Jakubowski, kan-
dydat na prezydenta Koszalina z 
ramienia PiS w nadchodzących 

wyborach samorządowych. Oto, 
co napisał o tym tragicznym wy-
padku: Jedna osoba nie żyje, mło-
dy człowiek w ciężkim stanie od-
leciał helikopterem do szpita-
la, a ja dziękuję Bogu, że wysze-
dłem z wypadku cały. Samochód 
to głupstwo wobec życia i trage-
dii, która może nas spotkać. Pro-
szę jedźcie ostrożnie, w waszych 
domach czekają wasi bliscy - na-
pisał Andrzej Jakubowski. Jak się 
dowiedzieliśmy, ofiara śmiertel-
na wypadku to Andrzej G. zna-
ny prawnik z Gryfic. Z usług jego 
kancelarii korzystali także nowo-
gardzianie. Prawie w tym samym 
miejscu, na początku roku, mia-
ło miejsce inne tragiczne w skut-
kach zderzenie, które wyglądało 
prawie identycznie jak to piątko-
we - też samochód osobowy zje-
chał nagle na przeciwległy pas 
jezdni i zderzył się z inną oso-
bówką nadjeżdżającą z naprze-
ciwka. Wówczas zginęła pasa-
żerka samochodu, który zmienił 
pas ruchu. Jeszcze inny podobny 
w przebiegu i także z jedną ofiara 
śmiertelną wypadek wydarzył się 
na tym odcinku drogi tuż przed 

rozpoczęciem budowy S-6. Wte-
dy po zderzeniu z ciężarówka zgi-
nął kierowca samochodu osobo-
wego. Całe szczęście ten feralny 

odcinek drogi, który pochłonął 
już tyle ofiar, wkrótce stanie się 
tylko jedną z jezdni dwujezdnio-
wej drogi ekspresowej – zderze-

nie więc samochodów jadących 
z naprzeciwka będzie w praktyce 
już niemożliwe.

sm

foto fb Andrzej Jakubowski

Wakacyjnie…drzewoterapia

Do serca przytul …drzewo
Czujesz się źle, brakuje Ci energii, masz wrażenie, że Twój organizm pracuje na zwolnionych 
obrotach? Przytul się do drzewa. Ich leczniczy wpływ na organizm ludzki potwierdzają bada-
nia naukowe. Przebywanie w obecności drzew i krzewów pobudza organizm do samoleczenia.

Brzmi nieprawdopodobnie? A 
jednak, substancje zawarte w li-
ściach, kwiatach i korze wielu 
drzew mają właściwości bakterio-
bójcze, przeciwbólowe i przeciw-
zapalne. Soki i olejki poprawiają 
samopoczucie i dodają sił. Co wię-
cej, drzewa jonizują ujemnie nor-
mując tym samym ciśnienie krwi, 
przyspieszając metabolizm i od-

prężając układ nerwowy. Niedo-
bór jonów ujemnych grozi zwłasz-
cza mieszkańcom dużych miast i 
osobom pracującym w zamknię-
tych pomieszczeniach bez roślin. 
Wywołują go m.in. praca kompu-
terów, telewizorów, spaliny i dym 
papierosowy. Lecznicze działanie 
drzew ma swoją naukową nazwę 
– sylwoterapia, inaczej drzewote-

rapia. Metoda ta wykorzystywa-
na jest także do rewalidacji dzieci 
upośledzonych  umysłowo. Obej-
mowanie drzewa sprzyja szybsze-
mu przyswajaniu sobie wiedzy, 
lepszemu zapamiętywaniu, popra-
wia nastrój i dodaje energii. Naj-
lepiej działającym na człowieka 
drzewem jest brzoza, a także lipa 
oraz sosna. Jeśli chcesz się oso-
biście przekonać o pozytywnym 
działaniu drzewoterapii wybierz 
się na spacer po lesie. Spróbuj ob-
jąć drzewo i opleść je nogami. Do-
tykanie, głaskanie i przytulanie się 
do niego ułatwi powrót do rów-
nowagi z naturą, a pierwsze efek-
ty powinno się odczuć już w cią-
gu kilku minut. W Nowogardzie 
mamy wiele miejsc gdzie drzewa  
do przytulenia  znajdują się pod 
ręką. Na  zdjęciach takie wlaśnie 
miejsce na osiedlu Bema.  

sm

Kiedyś było tu 
jezioro i były ryby 
Pamiętam jak w latach 60-tych ojciec z kolegami łowił  ryby na 
siatkę  brodząc tutaj  w wysokich po biodra  gumowcach  - pisze 
nasz Czytelnik nadsyłając zdjęcie byłego teraz osuszonego 
rozlewiska wokół ZK  

Widok  na byłe rozlewisko i miasto od strony "Smoczaka"

Na ulicy Bema brzóz do przytulania się nie brakuje
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Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

OgłOSzEnIA

 
  
 
 
 

 

    

    
Hjort Knudsen Polen Sp. z o.o. jest duńską �rmą, 

zatrudniającą  ponad 1000  pracowników, 
produkującą i eksportującą skórzane meble tapicerowane. 

 www.hkmeble.pl

 
 

        W związku z dynamicznym rozwojem �rma zatrudni  

 TAPICERA  (PRZYUCZENIE)
PRACOWNIK PRODUKCJI -

- OBSŁUGA KOMPUTERA
MAGAZYNIER

 
 

            Miejsce pracy: Nowogard  
Zapewniamy:   
•  stabilne warunki zatrudnienia 
•  wynagrodzenie proporcjonalne do osiąganych wyników  

 
 Osoby zainteresowane proszone  są o wysłanie CV na adres:  
         ul. Zamkowa 7b , 72-200 Nowogard 
          lub e-mail: dawid.bohn@hjortknudsen.pl  
           Kontakt telefoniczny : 663 949 485 

 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami
Prosimy o dopisanie następujacej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbednych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie 
z ustawa z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.)”.

TAPICER
PRACOWnIK PRODUKCJI- 

OBSłUgA KOMPUTERA
MAgAzYnIER

R E K L A M A
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

Ogłupić człowieka

1. Dawny ethos mediów pole-
gający w swym zasadniczym nur-
cie na szukaniu prawdy, i daw-
na postawa dziennikarska cechu-
jąca się dążeniem do intelektu-
alnej uczciwości stają się na na-
szych oczach śpiewem przeszło-
ści. Co prawda kompletne podpo-
rządkowanie mediów i dziennika-
rzy interesom grupy rządzącej nie 
jest wymysłem ostatniego czasu - 
jak wiadomo swoistą perfekcję w 
takim zgnojeniu sfery medialnej 
osiągnął hitleryzm i rządy komu-
nistyczne już w ubiegłym wieku, 
ale były to wtedy sytuacje wynika-
jące z totalitarnego, narzuconego 
siłą i bezwzględnością, fizycznego 
i etycznego zniewolenia.

2. Dzisiaj rozrasta się coraz bar-
dziej ten sam efekt wyrażający się 
w żenującym dla intelektu serwi-
lizmie nie tylko w wyniku używa-
nia pałki, czy innych metod pry-
mitywnego nacisku, ale głównie, 
jako efekt samo-upadku etyczne-
go środowiska. Oczywiście mo-
tywem tej swoistej dezercji i in-
telektualnej i moralnej z poste-
runku prawdy i dobra są takie czy 
inne korzyści, na które pozbawie-
ni resztek przyzwoitości redak-
torzy i wydawcy, liczą. Nie zmie-
nia to faktu, że przekaz tworzo-
ny przez tak skundlone „redak-
cje” i rozprzestrzeniany następnie 
w przestrzeni publicznej ma tylko 
jeden cel i ostatecznie także czę-
sto efekt – ogłupienie odbiorców i 
sterowanie wówczas ich zachowa-
niami tak, jak steruje się bezmyśl-
ną maszyną.

3. To, co wyżej syntetycznie opi-
sałem było ostatnio przedmio-
tem międzynarodowej konferen-
cji zorganizowanej przez Stowa-
rzyszenie Dziennikarzy Polskich.  
Jak się okazuje problem jest po-
wszechny i dotyczy dzisiaj me-
diów na każdym poziomie ich za-
sięgu, zarówno mediów o global-
nym czy krajowym oddziaływa-
niu, jak i mediów regionalnych 
(wojewódzkich) a także lokalnych 
(powiatowych i gminnych). Na 
tym ostatnim poziomie występu-
je dodatkowe zjawisko - absurdal-
ne samo w sobie - czyli aktywność 
medialna władzy samorządowej 
wyrażająca się nie tylko „kupo-
waniem” mediów formalnie pry-

watnych celem eliminacji nieza-
leżnej kontroli i krytyki medial-
nej, ale także poprzez „bycie” or-
ganów władzy wydawcą.

 5. Nie trzeba tłumaczyć niko-
mu myślącemu, że odgrywanie 
przez urząd publiczny roli przy-
pisanej i prawnie i zwyczajo-
wo niezależnym od władz me-
diom jest poważnym i groźnym 
nadużyciem władzy polegającym 
na zinstytucjonalizowaniu pro-
pagandy i unicestwieniu realnej 
krytyki i kontroli społecznej. Sku-
tek merytoryczny jest podobny 
do tego, jakby znachor został or-
dynatorem szpitala. Ponadto każ-
da władza pozbawiona kontroli 
społecznej wcześniej, czy później 
dopuszcza się mniejszych bądź 
większych wypaczeń, – gdzie jak 
gdzie, ale w Polsce mamy w tym 
względzie doświadczenie histo-
ryczne dające zupełną pewność 
występowania tej zależności.

6. Jak to działa obserwujemy w 
ostatnich latach w naszym najbliż-
szym gminnym otoczeniu. Mamy 
bowiem u nas bardzo intensywną 
eskalację propagandowego ogłu-
piania obywateli przez władzę sa-
morządową, która zresztą na to 
ogłupianie wydaje wyłącznie for-
sę tychże obywateli.  Forsa ta idzie 
m.in. na wspomaganie wydaw-
nictw formalnie prywatnych, ale 
faktycznie podporządkowanych 
potrzebom obecnego włodarza. 
Wspomagany jest w ten sposób i 
lokalny portal a zwłaszcza gaze-
ta, która jako przedsięwzięcie ko-
mercyjne nie była w stanie utrzy-
mać się na rynku, w związku w 
tym władza wspomaga ją dodat-
kowo (poza lokowaniem reklam 
i ogłoszeń) zatrudniając (oczy-
wiście za wynagrodzeniem) od 
stycznia tego roku reprezentantkę 
tej gazety w...  Urzędzie Miejskim 
do redagowania także biuletynu 
gminnego. Tenże biuletyn gmin-
ny (do tego strona i produkcja 
okresowo filmików) to kolejny - 
tym razem już z UM, jako formal-
nym wydawcą- sposób na „uwod-
nianie” mózgów obywateli.  W tej 
sytuacji DN jest jedynym lokal-
nym medium informacyjnym, in-
formatorem odpowiadającym de-
finicyjnemu kryterium prasy z jej 
funkcją kontrolną wobec instytu-
cji publicznych. 

7.  Dziennik Nowogardzki od 
26 już lat sprawuje swoją misję 
społeczną polegającą - zgodnie 
z zapisami ustawy Prawo Praso-
we, i zwyczajem wypracowanym 
w wolnych społeczeństwach- na 
wykonywaniu w stosunku do lo-
kalnej władzy wspomnianej wcze-
śniej funkcji kontrolnej. Przez te 

lata zmagając się z różnymi trud-
nościami (gazety lokalne to eko-
nomicznie nie jest łatwy interes) 
pozostajemy wierni misji prasy, 
wytrwale starając się publiczne-
mu dyskursowi nie tylko dostar-
czyć niezbędnej prawdy faktogra-
ficznej, ale także zabiegając o ko-
nieczną uczciwość intelektualną 
tego dyskursu.  I będziemy to 
czynić nadal, póki nam Opatrz-
ność pozwoli mimo, że lokalny 
burmistrz korzystając ze środków 
podatników (w tym naszych) we 
wszelkie możliwe sposoby próbu-
je uniemożliwić DN realizację mi-
sji niezależnej prasy.

8. A czyni to np. poprzez: szka-
luje DN, używając kłamliwej ar-
gumentacji, publicznie i syste-
matycznie przy okazji różnych 
spotkań z mieszkańcami Gmi-
ny, utrudnia wypełnianie działal-
ności prasowej poprzez stwarza-
nie sztucznych barier w dostępie 
do informacji publicznej, zakłada 
DN, przy użyciu kancelarii praw-
nej obsługującej i opłacanej przez 
UM, niezliczoną ilość spraw sądo-
wych.  Miałyby one sparaliżować 
działanie DN, wikłając dzienni-
karzy i wydawcę czasowo poprzez 
konieczność ciągłego stawiania 
się w sądzie, a także wykończyć 
wydawnictwo finansowo (ma-
łej firmy nie stać na prawników 
– niestety dla skutecznej obro-
ny najczęściej niezbędnych przed 
sądem). Także kłamie publicznie 
oskarżając dorosłych i niezależ-
nych zawodowo członków rodzi-
ny reprezentanta wydawcy DN, 
jako rzekomo uczestniczących w 
działaniach prasowych tego tytu-
łu- wszystko po to, aby dyskre-
dytować to medium, (czyli DN), 
które ujawnia zarówno absur-
dy jego działań i opłakane skutki 
jego nieudolności jako włodarza, 
jak i podejrzane powiązania i róż-
norakie przesłanki ewidentnego 
nadużywania władzy.

9. Starsi zapewne pamięta-
ją jeszcze takie lata, gdy jedynym 
dostępnym dla obywateli źródłem 
informacji była Trybuna Ludu i 
jej klony. Czym to owocowało, dla 
jakości życia publicznego w tym 
życia obywateli? … tego nie trze-
ba nikomu przypominać.  Dzi-
siaj burmistrz Nowogardu czyni 
wszystko (wykorzystując do tego 
środki publiczne), aby jedynym 
źródłem lokalnej informacji była 
gminna „trybuna ludu” i jej klo-
ny (wcześniej już wymienione).  
Hm – marzenie to jest ściętej gło-
wy, ale koszty tej aberracji już dzi-
siaj opłacasz Ty podatniku.  

Marek Słomski          

nASz FELIETOn Kącik kolekcjonera

Awers:
z prawej strony stylizowany re-

wers tymfa: pod koroną czteropolo-
wa tarcza z herbami Królestwa Pol-
skiego i Litwy oraz w dolnej części 
z napisem: XXX GRO / ·POL· i po-
środku godłem Wazów, Snopkiem; 
po bokach tarczy litery: A – T, wo-
kół tarczy, w otoku, widoczny czę-
ściowo napis: MONET:NOV:AR-
G:REG:POL·1663. U dołu z lewej 
strony, na wyodrębnionej płaszczyź-
nie w kształcie koła, wizerunek orła 
ustalony dla godła Rzeczypospolitej 
Polskiej, w otoku napis: RZECZPO-
SPOLITA POLSKA i, po oddzielają-
cej perełce, oznaczenie roku emisji: 
2018; poniżej orła napis: 20 ZŁ oraz 
pod orłem, po prawej stronie, znak 
mennicy: m / w. W tle z lewej stro-
ny fragment kościoła kamedułów w 
Wigrach.

z lewej strony stylizowany awers 
szeląga z wizerunkiem popiersia 
Jana Kazimierza w wieńcu lauro-

wym, zwróconego w prawą stro-
nę; półkolem – z lewej strony napis: 
IOAN·, z  prawej strony napis: CA-

S·REX i w dolnej części napis: T·L·B. 
Z prawej strony u dołu, częściowo 
przysłonięty wizerunkiem szelą-
ga, fragment stylizowanego awersu 
tymfa z monogramem: ICR pod ko-
roną, wokół monogramu w dwóch 
okręgach częściowo widoczne na-
pisy: DAT:PRETIVM:SERVATA-
:SALVS / POTIORQ3· METALLO 
EST·. Wzdłuż krawędzi monety, od 
lewej strony ku górze, półkolem na-
pis: BORATYNKA, TYMF JANA 
KAZIMIERZA.
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Gdzie jest ta linia ?

Dział wodny biegnie przez środek  naszego miasta
Wiedza o tym,  że przez  środek naszego miasta przebiega ważny dział wodny nie jest wiedzą powszechną. Ale temat jest na tyle interesujący że warto po-
znać szczegóły.

Dział wodny to umowna linia 
rozgraniczająca sąsiednie zlew-
nie rzek  lub dorzecza. Dla wód 
powierzchniowych wyznacza się 
go na podstawie analizy ukształ-
towania terenu, zwłaszcza  prze-
biegu poziomic (linie łączące 
miejsca o tej samej wysokości 
npm.).  Główne działy wodne w 
Polsce  oddzielają dorzecza Wi-
sły i Odry  (z Zalewem Szczeciń-
skim) oraz rzek, które płyną bez-
pośrednio do Morza Bałtyckie-
go (Rzeki Przymorza).  Ponad-
to fragmentaryczne obszary na-
szego kraju należą do dorzeczy 
Niemna, Łaby, Dniestru, Duna-
ju patrz mapa nr 1. Dział  wodny  
I kategorii tzn.  rozdzielający do-
rzecza Odry z Zalewem Szcze-
cińskim i  Rzek Przymorza bie-
gnie właśnie przez nasze miasto.

Z jednej strony do Sąpolny 
z drugiej do  Wołczenicy
Ten główny dział  wodny prze-

biegający przez nasze miasto po 
jednej stronie obejmuje   ob-
szary  zawierające  jezioro no-
wogardzkie jako lokalną zlew-
nie z jego odpływem do Dobrzy-
cy, dalej Wołczenicy czyli rze-
ki należącej do dorzecza  Odry 
ponieważ wpadającej przed Ka-
mieniem  do Dziwnej  a ta to  je-
den z odpływów  Odry.    Drugą 
stronę  tego działu  stanowi  je-
ziorko wokół ZK z jego odpły-
wem czyli kanałem łączącym 
Oczyszczalnie z Sąpolna (w lesie 
za Wojcieszynem).  Sąpolna zaś 
w okolicach Płot wpada do  Regi 
a ta rzeka należy do tzw.  Rzek 
Przymorza czyli  rzek wpadają-
cych bezpośrednio do Bałtyku .  
Powtórzmy wiec-  przez Nowo-

gard biegnie linia działu wodne-
go pomiędzy dorzeczem Odry z 
Zalewem Szczecińskim a dorze-
czem  Rzek Przymorza. Tę linię 
działu przebiegającą przez No-
wogard można wykreślić  w te-
renie w ten sposób, że  jest to li-
nia która dzieli miasto na  obsza-
ry  w którym wody powierzch-
niowe spływają w kierunku je-
ziora nowogardzkiego od tych z 
których wody te spływają  w kie-
runki  bagien wokół  ZK.  Orien-
tacyjna linia  działu wodnego (I 
kategorii krajowej ) przebiegają-
cego  przez Nowogard pokazuje 
załączona mapa nr 2.

Istniały przepływy.
Wszystkie dostępne opraco-

wania  nt.  średniowiecznej  hi-
storii  naszego grodu wspomi-
nają o tym,  że oba  jeziora czyli 
to duże nowogardzkie i to wokół  
ZK nazywane Grodzkim  były  
połączone fosami obronnymi.  
Całe więc miasto  wewnątrz mu-
rów obronnych było otoczone 
wodą.  Przebieg wspomnianych 
fos łączących pokazuje kolejna 
mapka nr 3.  Połączenie obu je-
zior powodowało,  że dział  wod-
ny miała w tych miejscach „nie-
szczelność”  – woda mogły się 
przemieszczać  bezpośrednio 
tymi fosami z jednego  obszaru 
działu do drugiego.  Oczywiście 
ruch ten był zapewne niewiel-
ki ponieważ oba zbiorniki  były 
posadowione  na zbliżonej wy-
sokości npm.  

Praktyczne konsekwencje 
linii działu wodnego

Dział wodny aczkolwiek jest li-
nią  teoretyczną to jednak wska-

zuje na  realne uwarunkowa-
nia mające bardzo istotne skutki 
praktyczne. Po pierwsze po prze-
biegu linii tego działu wiado-
mo gdzie  z poszczególnych re-
jonów miasta będą spływać opa-
dowe wody powierzchniowe czy 
w kierunki jeziora czy w kierun-
ku bagien przy  ZK i dalej obok 
oczyszczalni do Sąpolny. Ma to 
oczywiste znaczenie dla projek-
tantów  kanalizacji deszczowej.  
Ponadto przebieg tej linii   niesie 
też  ważna informację  dla pro-
jektantów  sieci  kanalizacji sani-
tarnej.  W tej to kanalizacji rów-
nież wykorzystuje się  ruch  cie-

czy wywołany grawitacją.  Jed-
nak  w związku z takim przebie-
giem  działu wodnego  jak poka-
zaliśmy  to wiadomo,  że spływ 
grawitacyjny ścieków  z terenów 
oddalonych od linii działu a le-
żących  w dorzeczu  Odry (czy-
li po stronie jeziora)  będzie  czę-
sto niemożliwy . Wszystko dlate-
go, że  nowogardzka Oczyszczal-
nia do której zdążają ścieki leży 
po drugiej stronie linii działu 
wodnego czyli w dorzeczu Regi. 
Jeśli przewyższenie działu jest 
niewielkie to można oczywiście  
zdyskontować ten fakt głęboko-
ścią położenia rur  kanalizacyj-

nych ale  na wielu obszarach, 
tych  po stronie dorzecza Odry 
(zwłaszcza tych dalszych od li-
nii działu)  konieczne jest me-
chaniczne przepompowywanie 
ścieków za pomocą pomp.  W ta-
kiej sytuacji znajduje się np.  te-
ren Karska i okolicy gdzie  wyko-
nywana obecnie siec kanalizacyj-
na  (tam działki  burmistrza) Po-
łożenie po drugiej stronie działu 
wodnego w stosunku do Oczysz-
czalni i duże przewyższenie linii 
działu w stosunku do położenia 
npm. miejscowości Karsk powo-
duje konieczność.

ms

Mapka nr 2 . Orientacyjna linia działu wodnego przebiegająca przez Nowogard

Mapka nr 1 Dorzecza w Polsce 1,2 - dorzecze Odry i zlewnia Zalewu Szczecińskie-
go, 3 - dorzecze Wisły,  4 - dorzecza rzek pomorza, 5 - zlewnia Zalewu Wiślanego, 
6 - dorzecze Niemna, 7 - dorzecze Dniestru, 8 - dorzecze Dunaju, 9 - dorzecze Łaby. 
Linie szare - granice województw.

Mapka nr 3. Stary Nowogard wg Rzeszowskiego. 1. Kanal fosa łącząca jeziora wzdłuż dzisiejszej Stolarskiej. 2 Kanał łączący 
przebiegający obok dzisiejszego Netto
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REKLAMA

Po raz kolejny organizatorzy „Lata z Muzami” zapraszają na otwarte pokazy plenerowe, 
które są integralną częścią festiwalu. Od poniedziałku do czwartku, codziennie o 22:00, 
zaprezentujemy polskie filmy na Placu Wolności. W piątek i sobotę kino plenerowe prze-
niesie się na scenę obok Nowogardzkiego Domu Kultury, a seanse będą częściami wieczor-
nego wydarzenia. Wśród proponowanych filmów znajdą się w tym roku popularne pol-
skie produkcje: komedie, dramaty i thriller. Gwiazdami większości z nich będą Zbigniew 
Zamachowski i Jowita Budnik, goście tegorocznego „Lata z Muzami”. harmonogram po-
kazów patrz strona 10

Ruszyły pokazy plenerowe

W tym roku plenerowy ekran kinowy został ustawiony na Placu Wolności

Masz problem, lub byłeś 
świadkiem ważnego 

wydarzenia?
Skontaktuj się z naszą 

redakcją!
513 088 309,  91 392 21 65
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Coroczna prezentacja- LO  nr 1 zSO 2

Najlepsi Uczniowie 2017 – 2018
W tym numerze zaprezentujemy uczniów SP nr 3. Listę uczniów sporządzili wychowawcy szkoły

Uczniowie I LO w nowogardzie 

Anita Łuczkowiak
III B 

Robert Sadkowski
- Wyróżnienie w Ogólnopolskim 

Konkursie Chemicznym „ALCHE-
MIK”.

- Wyróżnienie w Ogólnopolskim 
Konkursie Ekologicznym Eko- Pla-
neta w konkursie wiedzy i w kon-
kursie na album tematyczny "Ptaki 
naszych łąk , pól i lasów", 

- Stypendystka Prezesa Rady 
Ministrów w roku szkolnym 
2016/2017, 

- Stypendystka Rady Powia-
tu w Goleniowie w roku szkolnym 
2016/2017 oraz 2017/2018, 

-Laureatka Nagrody Starosty Go-
leniowskiego.

Wiktoria Gruda 
II C 

Monika 
Werner-Tomasikiewicz 

4,1 i wzorowe zachowanie
- I miejsce w kategorii Kumite In-

dywidualne Juniorki, II miejsce w 
kategorii Kumite Drużynowe Junior-
ki oraz III miejsce w kategorii Kumi-
te Indywidualne Seniorki - Grand 
Prix Arawaza Cup w Sopocie, 

- II miejsce w kategorii Kumite In-
dywidualne Seniorki oraz III miej-
sce w kategorii Kumite Indywidual-
ne Juniorki - IX POMERANIA CUP 
Międzynarodowy Puchar Pomorza 
w Karate WKF w Rumii. 

- laureatka grudniowej edycji kon-
kursu w Finale Powiatowego Turnie-
ju Chłopskiej Szkoły Biznesu o Pu-
char Starosty Goleniowskiego, 

- IV miejsce w III Ogólnopolskich 
Mistrzostwach Klas Mundurowych 
na Poligonie Drawskim, 

- Stypendystka Ogólnopolskiego 
Programu Stypendialnego Uniwer-
syteckiej Szkoły Kształcenia Indywi-
dualnego, 

- Laureatka Nagrody Starosty Go-
leniowskiego.

Przemysław Łuczkowiak
II B 

Jolanta Burewicz
5,3 i wzorowe zachowanie 

- Wyróżnienie w Ogólnopolskim 
Konkursie Chemicznym „ALCHE-
MIK”.

- W roku szkolnym 2017/2018 
stypendysta Rady Powiatu w Gole-
niowie 

Weronika Tretiak 
I A 

Natalia Szurgot
5,25 i wzorowe zachowanie

- Laureatka projektu konkurso-
wego w ramach XXIV sesji Sejmu 
Dzieci i Młodzieży, 

- wolontariuszka Szkolnego Koła 
Caritas 

Aleksandra Pietrzykowska 
Średnia ocen - 5,3

II m. w Wojewódzkim Konkur-
sie Podstaw Przedsiębiorczości re-
alizowanym w ramach projektu 
„Przedsiębiorczy uczeń – pracują-
cy absolwent” (2015/2016

III m. w Wojewódzkim Konkur-
sie Kompetencji Interpersonalnej 

Historycznoliterackiego „Hen-
ryk Sienkiewicz w 170. rocznicę 
urodzin i 100. rocznicę śmierci.  
(2016/2017) 

Finalistka etapu okręgowe-
go XLVII Olimpiady Literatury 
i Języka Polskiego (2016/2017) 

Wyróżnienie w wojewódzkim 
konkursie Mój Język Ojczysty, 
czyli najważniejsze jest słowo 
(2015/2016) 

Udział w XXI Ogólnopolskim 
Przeglądzie Twórczości Literac-
kiej Dzieci i Młodzieży „KA-
CZE PIÓRO” (2015/2016) 

Udział w XX Ogólnopolskim 
Konkursie Dziecięcej i Młodzie-
żowej Twórczości Literackiej 
„LIPA 2016” (2016/2017) 

opiekun I. Koladyńska
Finalistka etapu centralnego 

XX Ogólnopolskiego Konkur-
su Wiedzy Biblijnej (2015/2016)

Opiekun ks. K. Dylewski  
Udział w Ogólnopolskim Pół-

finale konkursu „Pokaż Nam Ję-
zyk” (2016/2017) 

Opiekun B. Becela
Stypendystka Prezesa Rady 

Ministrów (2016/2017)
Stypendium Burmistrza No-

wogardu „Młody Talent Ziemi 
Nowogardzkiej” (2017)

Antonina Misiewicz 
Średnia ocen - 5,1

Finalistka Wojewódzkie-
go Konkursu Wiedzy Ekono-
micznej organizowanego przez 
ZUT Wydział Ekonomiczny 
(2016/2017) 

II m. w etapie wojewódzkim 
Wojewódzkiego Konkursu Pod-
staw Przedsiębiorczości reali-
zowanego w ramach projektu 
„Przedsiębiorczy uczeń – pra-
cujący absolwent” (2015/2016) 

III m. w Wojewódzkim Kon-
kursie Kompetencji Interper-
sonalnej realizowanym w ra-
mach projektu „Przedsiębiorczy 
uczeń – pracujący absolwent” 
(2015/2016) 

Wyróżnienie w etapie wo-
jewódzkim Konkursu Wiedzy 
Ekonomicznej organizowane-
go przez Wydział Ekonomiczny 
ZUT i Polskie Towarzystwo Eko-
nomiczne (2015/2016) 

Opiekun- J. Grygowska
Wyróżnienie w X Wojewódz-

kim Konkursie Dziennikarskim 
„Bliżej niż myślisz” (2016/2017)

Wyróżnienia w Wojewódzkim 
Konkursie „Mój Język Ojczysty, 
czyli najtrudniejsze jest słowo”, 
organizowanym przez Uniwersy-
tet Szczeciński (2016/2017) 

Udział w XVI Ogólnopolskim 
Konkursie na Pracę z Literatury 

dla Uczniów Szkół Ponadgimna-
zjalnych, organizowanym przez 
Pałac Młodzieży w Katowicach 
(2015/2016) 

Opiekun I. Koladyńska  
Udział w etapie wojewódzkim 

XXIV Ogólnopolskiej Olimpiady 
Promocji Zdrowego Stylu Życia 
PCK (2015/2016) 

Opiekun E. Baran
 

Wiktoria Pawłowska
Średnia ocen - 4,0

II miejsce w Regionalnym 
Konkursie Pieśni Patriotycznej 
Polskie Drogi (Nowogard, 2017),

Laureatka I miejsca w elimina-
cjach wojewódzkich 63. Ogólno-
polskiego Konkursu Recytator-
skiego (Szczecin, 2018),

Wyróżnienie w Ogólnopol-
skich Spotkaniach ze Sztuką Sło-
wa WIARA – NADZIEJA – MI-
ŁOŚĆ, (Szczecin, 2018), 

Opiekun I. Koladyńska
Wyróżnienie w Konkursie Te-

atralnym Zachodniopomorskie-
go Kuratora Oświaty pn. Bądź 
wierny idź, czyli majówka z Her-
bertem (Szczecin, 2018)

Opiekun I. Koladyńska , E. 
Wierzbicka

Wyróżnienie w Powiatowym 
Konkursie Artystyczne Czyta-
nie Prozy i Poezji Obcojęzycznej 
(Goleniów, 2018)

Opiekun K. Durska 
II miejsce w konkursie Nasto-

letnie samobójstwa – konkurs 
na spot prewencyjny. (Szczecin, 
2018).

Jakub Kazuba

Średnia ocen - 3,6
Laureat I miejsca w elimina-

cjach wojewódzkich 63. Ogólno-
polskiego Konkursu Recytator-
skiego (Szczecin, 2018),

Zakwalifikowanie się do fina-
łu centralnego 63. Ogólnopol-
skiego Konkursu Recytatorskie-
go (Ostrołęka, 2018),

Wyróżnienie w Konkursie Te-
atralnym Zachodniopomorskie-
go Kuratora Oświaty pn. Bądź 
wierny idź, czyli majówka z Her-
bertem (Szczecin, 2018)

Opiekun I. Koladyńska

realizowanym w ramach projektu 
„Przedsiębiorczy uczeń – pracują-
cy absolwent” (2015/2016)

Finalistka Wojewódzkiego Kon-
kursu Wiedzy Ekonomicznej or-
ganizowanego przez ZUT Wydział 
Ekonomiczny (2016/2017) 

Opiekun J.Grygowska
III nagroda w XVII Ogólnopol-

skim Konkursie na Pracę z Lite-
ratury organizowanym przez Pa-
łac Młodzieży w Katowicach 
(2016/2017) 

Wyróżnienie w Wojewódzkim 
Konkursie „Mój Język Ojczysty, 
czyli najważniejsze jest słowo” or-
ganizowanym przez Uniwersytet 
Szczeciński (2015/2016) 

Wyróżnienie w etapie rejono-
wym 61. Ogólnopolskiego Konkur-
su Recytatorskiego (2015/2016)

Wyróżnienie w Wojewódzkim 
Konkursie „Mój Język Ojczysty, 
czyli najtrudniejsze jest słowo”, or-
ganizowanym przez Uniwersytet 
Szczeciński (2016/2017)

Udział w XVI Ogólnopolskim 
Konkursie na Pracę z Literatu-
ry dla Uczniów Szkół Ponadgim-
nazjalnych, organizowanym przez 
Pałac Młodzieży w Katowicach 
(2015/2016) 

Udział w VI Ogólnopolskim 
Konkursie Literackim „Płynąć pod 
prąd” organizowanym przez Sto-
warzyszenie Ojczyzny Polszczyzny 
(2015/2016) 

Udział w XII edycji Regional-
nego Konkursu Recytatorskiego 
„Szczeciński Parnas” (2017) 

Udział w XI Zachodniopomor-
skim Konkursie Recytatorskim o 
„Złotą Lirę” Kornela Ujejskiego 
(2016/2017) 

Udział w XVII Ogólnopol-
skim Przeglądzie Twórczości Zbi-
gniewa Herberta „Herbertiada” 
(2016/2017) 

Opiekun I. Koladyńska 

Julia Drobińska 
Średnia ocen -  4,76

 Laureatka II miejsca w eta-
pie centralnym XVI Ogólnopol-
skiego Konkursu na Pracę z Li-
teratury dla Uczniów Szkół Po-
nadgimnazjalnych, organizo-
wanym przez Pałac Młodzieży 
w Katowicach (2015/2016) 

Laureatka etapu okręgowe-
go i finalistka etapu centralne-
go Ogólnopolskiego Konkursu 

Uczniowie 
zSO 2 w 

nowogardzie 
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Harmonogram pokazów 22. Lata z Muzami
PONIEDZIAŁEK, 16 LIPCA 2018
KINO DLA DZIECI  | Kino Orzeł
10:00 PRZEGLĄD FILMOWYCH 

PRZEBOJÓW DLA MŁODYCH 
WIDZÓW

Na seans zaprasza 
Liga Superbohaterów
NAJLEPSZE FILMY 
SEZONU | Kino Orzeł
13:00 FILMOWY 
SEANS SPECJALNY
15:30 NIEMIŁOŚĆ (Rosja/Fran-

cja/Niemcy/Belgia 2017, 127 minut)
REŻYSERIA: Andriej Zwiagincew 

OBSADA: Aleksiej Rozin, Marjana Spi-
wak, Matwiej Nowikow.

18:30 TRZY BILLBOARDY ZA EB-
BING, MISSOURI (USA/Wielka Bry-
tania 2017, 121 minuty)

REŻYSERIA: Martin McDonagh 
OBSADA: Frances McDormand, Wo-
ody Harrelson, Sam Rockwell

KINO W PLENERZE | Plac Wolno-
ści

22:00 SKRZYDLATE ŚWINIE (Pol-
ska 2010, 99 minut)

REŻYSERIA: Anna Kazejak OBSA-
DA: Paweł Małaszyński, Olga Bołądź, 
Cezary Pazura

WTOREK, 17 LIPCA 2018
KINO DLA DZIECI | Kino Orzeł
10:00 PRZEGLĄD FILMOWYCH 

PRZEBOJÓW DLA MŁODYCH WI-
DZÓW

Na seans zaprasza Liga Superboha-
terów

NAJLEPSZE FILMY SEZONU | 
Kino Orzeł

13:00 BORG/MCENROE. MIĘDZY 
ODWAGĄ A ZALEŃSTWEM(Szwe-
cja/Dania/Finlandia 2017, 100 minut)

REŻYSERIA: Janus Metz OBSADA: 
Sverrir Gudnason, Shia LaBeouf, Stel-
lan Skarsgard

Wimbledon 1980.
15:30 TWARZE, PLAŻE (Francja 

2017, 89 minut) PREMIERA W RE-
GIONIE I POKAZ PRZEDPREMIE-
ROWY!

REŻYSERIA: Agnes Varda, JR
18:30 WIEŻA. JASNY DZIEŃ. 

(Polska 2017, 106 minut)
REŻYSERIA: Jagoda Szelc OBSADA: 

Anna Krotoska, Małgorzata Szczer-
bowska, Anna Zubrzycki. PO SEANSIE 
SPOTKANIE: „DOKĄD ZMIERZA 
POLSKIE KINO?”

KINO W PLENERZE | Plac Wolno-
ści

22:00 NA GRANICY (Polska 2016, 
98 minut)

REŻYSERIA: Wojciech Kasperski 
OBSADA: Marcin Dorociński, Andrzej 
Chyra, Andrzej Grabowski.

ŚRODA, 18 LIPCA 2018
KINO DLA DZIECI  | Kino Orzeł
10:00 PRZEGLĄD FILMOWYCH 

PRZEBOJÓW DLA MŁODYCH WI-
DZÓW

Na seans zaprasza Liga Superboha-
terów

KONKURS | Kino Orzeł
13:00 KONKURS FILMOWA MŁO-

DA POLSKA. BLOK 1 (83 minuty)
„Na drodze”, reż. Bartosz Nowacki, 

Alistan Productions, 2017, 24 min
„Wonder Girls”, reż. Anastazja Dą-

browska, Wydział Radia i Telewizji UŚ, 
2018, 21 min

„Wakacje”, reż. Filip Bojarski, Szkoła 
Filmowa w Łodzi, 2018, 16 min

„Dziku”, reż. Kamila Chojnacka, Wy-
dział Radia i Telewizji UŚ, 2018, 22 min

KONKURS | Kino Orzeł
15:30 KONKURS FILMOWA MŁODA 

POLSKA. BLOK 2 (103 minut)
„Drżenia”, reż. Dawid Bodzak, Szkoła 

Filmowa w Łodzi, 2018, 21 min
„Atlas”, reż. Maciej Kawalski, Studio 

Munka-SFP, 2018, 28 min
„Heimat”, reż. Emi Buchwald, Szkoła 

Filmowa w Łodzi, 2017, 24 min
„Users”, reż. Jakub Piątek, Studio 

Munka-SFP, 2018, 30 min
NAJLEPSZE FILMY SEZONU | 

Kino Orzeł
18:30 OVER THE LIMI (Polska, 

Niemcy, Finlandia 2017, 74 minuty) 
POKAZ PRZEDPREMIEROWY

REŻYSERIA: Marta Prus
PO SEANSIE SPOTKANIE Z REŻY-

SER FILMU MARTĄ PRUS
KINO W PLENERZE | Plac Wolno-

ści
22:00 JEZIORAK (Polska 2014, 94 

minut)
REŻYSERIA: Michał Otłowski OB-

SADA: Jowita Budnik, Sebastian Fabi-
jański, Mariusz Bonaszewski.

Seans filmu SZCZĘŚCIE z udziałem 
Jowity Budnik

REŻYSERIA: Maciej Buchwald OB-
SADA: Jowita Budnik, Roman Gancar-
czyk, Przemysław Sadowski.

CZWARTEK, 19 LIPCA 2018
KINO DLA DZIECI  | Kino Orzeł
10:00 PRZEGLĄD FILMOWYCH 

PRZEBOJÓW DLA MŁODYCH WI-
DZÓW

Na seans zaprasza Liga Superboha-
terów

KONKURS | Kino Orzeł
13:00 KONKURS FILMOWA MŁO-

DA POLSKA. BLOK 3 (70 minut)
„Córka”, reż. Mara Tamkovich, War-

szawska Szkoła Filmowa, 2018, 25 min
„Odbicie”, reż. Emilia Zielonka, Stu-

dio Munka-SFP, 2018, 30 min
„Kobieta budzi się rano”, reż. Olga 

Chajdas, Wild Mouse Production, 
2017, 15 min

KONKURS | Kino Orzeł
15:30 KONKURS FILMOWA MŁO-

DA POLSKA. BLOK 4 (80 minut)
„Sweet Home Czyżewo”, reż. Jakub 

Radej, Wydział Radia i Telewizji UŚ, 
2017, 28 min

„Relax”, reż. Agnieszka Elbanowska, 
Studio Munka-SFP, 2018, 26 min

„1410”, reż Damian Kocur, Gigant 
Films, 2018, 26 min

NAJLEPSZE FILMY SEZONU | 
Kino Orzeł

18:30 Z MIASTA ŁODZI (Polska 

1969, 17 minut)
REŻYSERIA: Krzysztof Kieślowski
ZWIERZĘTA (Szwajcaria/Pol-

ska/Austria 2017, 94 minuty) POKAZ 
PRZEDPREMIEROWY

REŻYSERIA: Greg Zgliński OBSA-
DA: Birgit Minichmayr, Philipp Hoch-
mair, Mona Petri

PO SEANSIE SPOTKANIE Z AU-
TOREM ZDJĘĆ DO FILMÓW PIO-
TREM JAXĄ

KINO W PLENERZE | Plac Wolno-
ści

22:00 KOCHANIE, CHYBA CIĘ 
ZABIŁEM (Polska 2014, 90 minut)

REŻYSERIA: Jakub Nieścierow OB-
SADA: Zbigniew Zamachowski, Mar-
cin Korcz, Arkadiusz Jakubik

PIĄTEK, 20 LIPCA 2018
10:00 PRZEGLĄD FILMOWYCH 

PRZEBOJÓW DLA MŁODYCH WI-
DZÓW

Po seansie zapraszamy na AKTYW-
NE WARSZTATY Z LIGĄ SUPERBO-
HATERÓW  Plac Wolności

12:00 WARSZTATY FOTOGRA-
FICZNE „Jeden dzień z życia festiwa-
lu”

Warsztaty sztuki fotograficznej pod 
kierunkiem Piotra Jaxy.

NAJLEPSZE FILMY SEZONU | 
Kino Orzeł

FILM LAUREATÓW LAURU CI-
SOWEGO 2018

13:00 PAPUSZA (Polska 2013, 134 
minut)

REŻYSERIA: Joanna Kos-Krau-
ze, Krzysztof Krauze OBSADA: Jowi-
ta Budnik, Zbigniew Waleryś, Antoni 
Pawlicki.

PO SEANSIE SPOTKANIE Z RE-
ŻYSER JOANNĄ KOS-KRAUZE I AK-
TORKĄ JOWITĄ BUDNIK.

18:00 UROCZYSTE OTWARCIE 
FESTIWALU | Kino Orzeł

Wręczenie HONOROWEGO LAU-
RU CISOWEGO za reżyserskie osią-
gnięcia dla JOANNY KOS-KRAUZE I 
KRZYSZTOFA KRAUZE

Monodram SUPERMENKA z udzia-
łem Jowity Budnik

20:00 INAUGURACJA FESTIWA-
LU | Scena przy NDK

Koncert zespołu MACIEJ MIECZ-
NIKOWSKI & LESZCZE

Seans filmu z udziałem Zbigniewa 
Zamachowskiego: WIELKA MAJÓW-
KA (Polska 1981, 86 minut)

REŻYSERIA: Krzysztof Rogulski 
OBSADA: Jan Piechociński, Zbigniew 
Zamachowski.

SOBOTA, 21 LIPCA 2018
KINO DLA DZIECI | Kino Orzeł
9:30 PRZEGLĄD FILMOWYCH 

PRZEBOJÓW DLA MŁODYCH WI-
DZÓW

Po seansie zapraszamy na AKTYW-

NE WARSZTATY Z LIGĄ SUPERBO-
HATERÓW | Plac Wolności

11:00 WARSZTATY FOTOGRA-
FICZNE „Jeden dzień z życia festiwalu”

Warsztaty sztuki fotograficznej pod 
kierunkiem Piotra Jaxy.

SPOTKANIE Z FILMEM| Kino 
Orzeł

12:00 OKNA, OKNA (Polska 2018, 
62 minut) POKAZ PRZEDPREMIE-
ROWY!

REŻYSERIA: Wojciech Solarz OB-
SADA: Wojciech Solarz, Robert Jaro-
ciński, Anna Smołowik.

PO SEANSIE ROZMOWA Z REŻY-
SEREM I ODTWÓRCĄ GŁÓWNEJ 
ROLI WOJTKIEM SOLARZEM.

SPOTKANIE Z FILMEM| Kino 
Orzeł

FILM LAUREATÓW LAURU CISO-
WEGO 2018

Seans poprzedzi odsłonięcie specjal-
nej tablicy upamiętniającej przyznanie 
nagrody.

14:30 PTAKI ŚPIEWAJĄ W KIGA-
LI (Polska 2017, 113 minuty)

REŻYSERIA: Joanna Kos-Krau-
ze, Krzysztof Krauze OBSADA: Jowita 
Budnik, Eliane Umuhire.

PO SEANSIE ODBĘDZIE SIĘ 
SPOTKANIE Z ODTWÓRCZYNIĄ 
GŁÓWNEJ ROLI JOWITĄ BUDNIK

17:00 Koncert TRIO LUIGI PA-
GANO | Scena przy NDK

SPOTKANIE Z FILMEM| Kino 
Orzeł

18:00 ATAK PANIKI (Polska 2017, 
99 minut)

REŻYSERIA: Paweł Maślona OB-
SADA: Dorota Segda, Artur Żmijew-
ski, Aleksandra Pisula

PO SEANSIE PLANOWANE JEST 
SPOTKANIE Z TWÓRCAMI FILMU

WERNISAŻ WYSTAW UCZEST-
NIKÓW 21. PLENERU MALARSKIE-
GO I WARSZTATÓW ARTYSTYCZ-
NYCH ARTERIA | Foyer Nowogardz-
kiego Domu Kultury

21:00 Koncert ETNA KONTRA-
BANDE | Scena przy NDK

22:15 Widowisko plenerowe KO-
ROWÓD TAŃCA | Plac Wolności

Seans filmu z udziałem Zbignie-
wa Zamachowskiego: ZMRUŻ OCZY 
(Polska 2003, 86 minut) | Scena przy 
NDK

REŻYSERIA: Andrzej Jakimowski 
OBSADA: Zbigniew Zamachowski, 
Andrzej Chyra, Olga Prószyńska.

NIEDZIELA, 22 LIPCA 2018
KINO DLA DZIECI  | Kino Orzeł
9:30 PRZEGLĄD FILMOWYCH 

PRZEBOJÓW DLA MŁODYCH WI-
DZÓW

Po seansie zapraszamy na AKTYW-
NE WARSZTATY Z LIGĄ SUPERBO-
HATERÓW | Plac Wolności

NAJLEPSZE FILMY SEZONU | 
Kino Orzeł

12:00 CICHA NOC (Polska 2017, 
100 minut)

REŻYSERIA: Piotr Domalewski 
OBSADA: Dawid Ogrodnik, Tomasz 
Ziętek, Jowita Budnik.

PO SEANSIE ODBĘDZIE SIĘ SPO-
TKANIE Z REŻYSEREM FILMU 
PIOTREM DOMALEWSKIM

SPOTKANIE Z GWIAZDĄ | Kino 
Orzeł

15:30 ZBIGNIEW ZAMACHOW-
SKI: ARTYSTA PRAWDZIWY

Otwarte specjalne spotkanie z wy-
bitną osobowością artystyczną, akto-
rem kinowym i telewizyjnym, utalen-
towanym muzycznie artystą wszech-
stronnym. Ze Zbigniewem Zama-
chowskim porozmawiamy o jego ak-
torskiej i muzycznej karierze, o życiu 
w blasku fleszy, marzeniach i planach 
na przyszłość.

17:00 WIDOWISKO PLENERO-
WE uczestników warsztatów arty-
stycznych ARTeria | Scena przy NDK.

18:00 UROCZYSTE ZAKOŃCZE-
NIE FESTIWALU | Kino Orzeł

Recital ZBIGNIEWA ZAMA-
CHOWSKIEGO „Nie tylko o miłości”

W koncercie znajdują się utwory 
autorskie Zbigniewa Zamachowskie-
go oraz oryginalne interpretacje pio-
senek znanych twórców: Jerzego Wa-
sowskiego, Jeremiego Przybory, Woj-
ciecha Młynarskiego, Włodzimierza 
Korcza, Jaromira Nohavicy, Krzesimi-
ra Dębskiego, Jerzego Satanowskiego, 
Edwarda Stachury, Piotra Bukartyka i 
wielu innych.

Podsumowanie warsztatów fotogra-
ficznych „Jeden dzień z życia festiwa-
lu”

Filmowa Kronika Festiwalowa od 
Ligi Superbohaterów

Finał konkursu Filmowa Młoda 
Polska

20:00 OFICJALNE ZAKOŃCZE-
NIE FESTIWALU | Scena przy NDK

Występ kabaretu CIACH | Scena 
przy NDK

Ciach to jeden z filarów Zielonogór-
skiego Zagłębia Kabaretowego. Kaba-
ret młody duchem i bogaty doświad-
czeniem. Młodość, objawia się w sta-
łej twórczej aktywności, która mniej 
więcej raz na rok owocuje premie-
rowym programem. Ciach łączy do-
bry poziom literacki z humorystycz-
nym przeglądem obyczajów i przywar 
Polaków. Ponadto w spektakle wplata 
elementy improwizacji, dzięki czemu 
każdy kolejny występ jest inny i niepo-
wtarzalny. Wszystko pokazuje w kli-
macie humoru sytuacyjnego lub ab-
surdalnego.

Inf. NDK
Opr MR
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REKLAMA

Opis stanowiska:
• Efektywne zarządzanie Gospodarstwem Rolnym;
• Nadzór nad maszynami rolniczymi w zakresie ich 
  wydajnego wykorzystania oraz  terminowego 
  przeprowadzania przeglądów, konserwacji i napraw;
• Kierowanie zespołem  pracowników;
• Zarządzanie Gospodarstwem Rolnym zgodnie z obowiązującymi standardami;
• Osiągane i realizacja przydzielonych celów i zadań.
Wymagania: 
• Wykształcenie min. średnie rolnicze;
• Minimum dwuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku;
• Umiejętność motywowania zespołu do osiągania założonych celów;
• Umiejętność podejmowania skutecznych decyzji pod presją czasu;
• Elastyczność i otwartość na zmiany;
• Prawo jazdy kat. B
Oferujemy:
• Atrakcyjne wynagrodzenie;
• Stabilne warunki zatrudnienia;
• Możliwość rozwoju zawodowego w rozwijającej się firmie;
• Niezbędne narzędzia pracy;
• Dobrą atmosferę pracy;
• Możliwość zakwaterowania.

Nowoczesne Gospodarstwo Rolne 
w województwie zachodniopomorskim

poszukuje zmotywowanych i pełnych pasji osób na stanowisko:
KIEROWNIK GOSPODARSTWA ROLNEGO

Miejsce pracy:  Redło koło Nowogardu  

tel.: +48 665 458 942
e-mail: biuro@farmaredlo.pl

Turniej Oldbojów w Płotach

Zwycięstwo Pomorzanina
W sobotę (30 czerwca), na stadionie Polonii Płoty odbył się turniej oldbojów „Ku Pamię-
ci Tadeusza Kowalczyka i Stefana Medyńskiego”. W kategorii drużyn oldbojów powyżej 50 
roku życia, wystąpili piłkarze z Nowogardu, którzy zajęli 1. miejsce. 

Był to już III Turniej Oldbo-
jów im. Stefana Medyńskiego w 
kategorii 50+. Oprócz piłkarzy 
Pomorzanina w tej kategorii za-
prezentowały się jeszcze zespo-
ły Polonii Płoty oraz Sokoła Sta-
ra Dąbrowa. Oldboje z Nowo-
gardu zaprezentowali się z bar-
dzo dobrej strony i zajęli pierw-
sze miejsce. Na 2. miejscu upla-
sowali się gospodarze Polonia 

Płoty, a 3. pozycja przypadła pił-
karzom ze Starej Dąbrowy. Orga-
nizatorzy przygotowali także na-
grody indywidualne. Najlepszym 
zawodnikiem turnieju został Jan 
Nabrzewski z drużyny LKS Polo-
nia Płoty, a najlepszym strzelcem 
turnieju był Bogdan Sobolew-
ski występujący w Pomorzani-
nie Nowogard. Dodajmy, że od-
był się także XVII Turniej Old-

bojów im. Tadeusza Kowalczy-
ka 35+. W tej kategorii zwycięży-
li oldboje MKS-u Sparty Gryfi-
ce, przed GKS-em Bizonem Cer-
kwica oraz gospodarzami z Polo-
nii Płoty. Najlepszym zawodni-
kiem był Dariusz Mentel z LKS 
Radowia Radowo Małe, a królem 
strzelców został Mariusz Rem-
plewicz ze Sparty Gryfice. 

KR

Pomorzanin wznawia treningi

Rafał Listkiewicz żegna się z drużyną
Piłkarze Pomorzanina Nowogard rozpoczynają przygotowania do sezonu 2018/2019. Niestety, jak poinformował prezes Marcin Skórniewski, zespół opu-
ścił Rafał Listkiewicz, który ze względów osobistych poszuka klubu znajdującego się bliżej miejsca, w którym mieszka. 

Jako pierwsi w drużynie Pomo-
rzanina przygotowania do nowe-
go sezonu rozpoczęli bramkarze. 
Jednak od wczoraj swoje trenin-
gi wznawiają wszyscy zawodni-
cy Pomorzanina. Wracając do te-
matu bramkarzy, klub zasilił ko-
lejny golkiper, jest nim Łukasz 
Rapa. Piłkarz ten urodził się 31 
lipca 1987 roku. Wcześniej wy-
stępował m.in. w młodzieżowych 
zespołach Iny Goleniów. Kolej-
nym wzmocnieniem jest ofen-

sywny pomocnik Szymon Maka-
rewicz. Nowy piłkarz Pomorza-
nina urodził się 7 października 
1996 roku. Przez dwa ostatnie se-
zony grał w Wichrze Brojce. War-
to dodać, że decyzją sztabu szko-
leniowego juniorzy starsi (roczni-
ki 2000 i 2001) do 29 lipca trenu-
ją razem z pierwszym zespołem. 
Niestety złą wiadomością jest to, 
że z zespołem z Nowogardu że-
gna się Rafał Listkiewicz. Napast-
nik, który przez ostatnie dwa se-
zony dał się poznać kibicom z jak 
najlepszej strony. Był najlepszym 
strzelcem Pomorzanina, niejed-
nokrotnie strzelając piękne gole 
m.in. po bezpośrednich strzałach 
z rzutów wolnych. Jak poinformo-
wał naszą redakcję Marcin Skór-
niewski, Rafał Listkiewicz podjął 
taką decyzję ze względu na spra-
wy osobiste. Napastnik poszu-
ka nowego klubu, który zlokali-
zowany będzie bliżej jego miej-
sca zamieszkania. Pozostaje nam 
podziękować Rafałowi za grę dla 
Pomorzanina i życzyć mu sukce-
sów w swoim nowym klubie. Jakiś 

czas temu wspominaliśmy o spa-
ringach Pomorzanina. Znamy już 
daty tych gier kontrolnych. Pierw-
szy sparing piłkarze z Nowogar-
du rozegrają już w najbliższy pią-
tek (20 lipca). Mecz zostanie roze-
grany na stadionie w Niechorzu, a 
rywalami będą piłkarze Wybrze-
ża Rewalskiego Rewal – z który-
mi Pomorzanin występować bę-
dzie w nowym sezonie. Kolej-
ny sparing zaplanowano na wto-

rek (24 lipca), wówczas na sta-
dionie w Nowogardzie Pomorza-
nin zagra z Sarmatą Dobra. Tak-
że przed własną publicznością no-
wogardzianie zaprezentują się 28 
lipca (sobota) oraz 31 lipca (wto-
rek), podejmując odpowiednio 
gości z Niemiec Doberaner FC, a 
następnie Olimp Gościno. W so-

botę 4 sierpnia, Pomorzanin zagra 
w Stargardzie z tamtejszą Klucze-
vią, a ostatni sparing zaplanowano 
na 11 sierpnia (sobota). Mecz zo-
stanie rozegrany w Nowogardzie, 
a rywalami będą piłkarze jednej z 
dwóch drużyn – Pomorzanin Sła-
woborze lub Orzeł Prusinowo.   

KR

Szymon Makarewicz występuje w pomocy, a w ostatnim sezonie bronił barw Wichra 
Brojce

Łukasz Rapa od przyszłego sezonu wy-
stępować bedzie w Pomorzaninie

Rafał Listkiewicz odchodzi z Pomorza-
nina Nowogard. Najlepszy strzelec Po-
morzanina szuka nowego klubu

Oldboje Pomorzanina Nowogard zajęli 1. miejsce na turnieju w Płotach
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Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych 
Sp. z o.o. w nowogardzie 

poszukuje pracownika na stanowisko: 
MECHAnIK MASzYn l URzĄDzEŃ 

OCzYSzCzALnI ŚCIEKÓW
Miejsce wykonywanej pracy:
Zakład Usług Wodnych w Nowogardzie - oczyszczalnia ście-

ków ul. Zamkowa 9 w Nowogardzie oraz obsługa przepompow-
ni ścieków zlokalizowanych na terenie miasta Nowogard.

Wymagane kwalifikacje zawodowe:
- wykształcenie średnie, zawodowe
- uprawnienia elektroenergetyczne typu SEP 
  do obsługi i eksploatacji grupa l i II
- prawo jazdy kat. „B”
Kandydatom oferujemy:
-zatrudnienie na umowę o pracę
- możliwość rozwoju zawodowego

WOBEC KAnDYDATÓW nIE STAWIAMY WYMAgAŃ  
CO DO STAŻU PRACY

Oferty kandydaci składają do dnia 27.07.2018 roku do godz. 
14:00 na adres: Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych 
Spółka z o.o. w Nowogardzie, ul. 3 Maja 14/2, 72-200 Nowogard 
lub email: sekretariat@puwis.pl

Na ofercie prosimy załączyć klauzulę o następującej treści „Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do re-
alizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r., o 
Ochronie Danych Osobowych , Dz. U. 2018 poz. 1000”.

Nie odsyłamy niewykorzystanych ofert.

Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych 
Sp. z o.o. w nowogardzie 

poszukuje pracownika na stanowisko: 
MOnTER KOnSERWATOR 

URzĄDzEŃ 
WODnO-KAnALIzACYJnYCH

Miejsce wykonywanej pracy:
Zakład Usług Wodny w Nowogardzie - Rejon Eksploatacji Nowogard

Opis stanowiska pracy:
- eksploatacja i konserwacja stacji pomp, urządzeń hydroforowych,
- właściwa eksploatacja i utrzymanie w ciągłej sprawności urządzeń 
i obiektów wod-kan,
- usuwanie awarii urządzeń i systemów wodociągowych.

Wymagane kwalifikacje zawodowe:
- wykształcenie zawodowe
- uprawnienia elektroenergetyczne typu SEP 
   do obsługi i eksploatacji grupa l i II
- prawo jazdy kat.”B”
- książeczka do celów sanitarno- epidemiologicznych

Kandydatom oferujemy:
- zatrudnienie na umowę o pracę
- możliwość rozwoju zawodowego

WOBEC KAnDYDATÓW nIE STAWIAMY WYMAgAŃ  
CO DO STAŻU PRACY

Oferty kandydaci składają do dnia 27.07.2018 roku do godz. 
14:00 na adres: Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych 
Spółka z o.o. w Nowogardzie, ul. 3 Maja 14/2, 72-200 Nowogard 
lub email: sekretariat@puwis.pl

Na ofercie prosimy załączyć klauzulę o następującej treści „Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do re-
alizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r., o 
Ochronie Danych Osobowych , Dz. U. 2018 poz. 1000”.

Nie odsyłamy niewykorzystanych ofert.

Poszukuje osób do 
pracy przy produkcji 

okien, Firma Joga. 
695 100 700

WYnAJEM 
KOnTEnERÓW, 
wywóz odpadów. 

TEL. 667 146 793 

II Turniej Piłki Siatkowej Plażowej  
o Puchar Wójta gminy Osina

Zwycięstwo Daga Team
W sobotę (7 lipca), na boisku do siatkówki plażowej został rozegrany II Turniej Piłki Siat-
kowej Plażowej o Puchar Wójta Gminy Osina. Do rywalizacji przystąpiło 11 zespołów. Zwy-
ciężyła drużyna Daga Team. 

W drugim turnieju siatków-
ki plażowej wystąpiło aż 11 
dwuosobowych zespołów. Do 
rywalizacji przystąpiły nastę-
pujące drużyny: Bolek i Lo-
lek, Bruklin Osina, Piekarnia, 
Plankton Osina, Emilka i Le-
cek, Przybłędy, Żubrówka 
Team, Daga Team, Nie Wiem, 
Gwiazda Osina, Siano Team. 
Rozegrano w sumie 8 spo-
tkań, po których wyłoniono 
trzy najlepsze drużyny, które 
zagrały ze sobą o mistrzostwo.  
Do finału awansowały zespo-
ły Daga Team, Przybłędy oraz 
Emilka i Lecek. W pierwszym 
spotkaniu Daga Team ograła 
Przybłędy 2:1. W drugim po-
jedynku Przybłędy przy wyni-
ku 2:1 wygrały z Emilką i Lec-
kiem. W decydującym spotka-
niu Daga Team wygrała 2:1 w 
meczu z zespołem Emilka i Le-
cek, dzięki czemu z samymi 
zwycięstwami na koncie ze-
spół Daga Team zwyciężył w 
II Turnieju Piłki Siatkowej Pla-
żowej o Puchar Wójta Gmi-
ny Osina. Na drugim miejscu 
uplasowały się Przybłędy, a po-
dium uzupełnił zespół Emilka 
i Lecek. Wyniki poszczegól-
nych spotkań oraz klasyfikację 
końcową publikujemy przy ar-
tykule. Nagrody uczestnikom 
zmagań wręczał wójt Krzysz-
tof Szwedo. Dodajmy, że nad 
sprawnym przebiegiem turnie-
ju czuwał sędzia zawodów To-
masz Gajda. 

KR

Drużyna Daga Team zwyciężyła w turnieju siatkowki plażowej. Drugie miejsce wywalczył zespół Przybłędy, a 3. pozycję zajęła 
drużyna Emilka i Lecek

W sumie rozegrano 11 spotkań, a do rywalizacji przystąpiło 11 drużyn

II Turniej Piłki Siatkowej Plażowej o Puchar Wójta Gminy Osina
Wyniki:
Gwiazda Osina – Daga Team  0:2
Nie Wiem – Bolek i Lolek  2:0
Plankton osina – Przybłędy  0:2
Bruklin Osina – Piekarnia  2:0
Emilka i Lecek – Żubrówka Team  2:0
Siano Team – Daga Team  0:2
Nie Wiem – Przybłędy   1:2
Bruklin Osina – Emilka i Lecek  0:2
Finał:
Daga Team – Przybłędy   2:1
Przybłędy – Emilka i Lecek  2:1
Emilka i Lecek – Daga Team  1:2

Klasyfikacja Końcowa:
1. Daga Team
2. Przybłędy
3. Emilka i Lecek
4. Nie Wiem
5. Siano Team
6. Bruklin Osina
7. Gwiazda Osina
8. Piekarnia
9. Plankton Osina
10. Bolek i Lolek
11. Żubrówka Team



17-19.07.2018 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

13

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

ROzKłAD JAzDY PKP

ENDOKRYNOLOGICZNY
Lek. med. Adriana Dubińska-Walczak

specjalista chorób wewnętrznych
- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

CHORÓB CUKRZYCY I NADCIŚNIENIA
Lek. Ewa Zdawska

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista diabetolog 

GABINETY MEDYCZNE

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

pn., wt. - 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

 Atrakcyjna praca 
dla opiekunek w Niemczech. 
Premie letnie. Nawet 1500 EUR netto 

Tel. 91 506 55 55Rozkład jazdy komunikacji miejskiej
Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 7:05 8:05 11:10 12:15 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 7:06 8:06 11:11 12:16 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 7:08 8:08 11:13 12:18 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 7:09 8:10 11:14 12:19 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:11 8:12 11:16 12:21 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:12 8:14 11:17 12:22 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:13 8:15 11:18 12:23 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:15 8:17 11:20 12:25 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < < 8:18 < 12:27 < < 16:07 < <
10 Dworzec PKS < < < < < < < < < < <
11 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:16 8:19 11:21 12:29 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
12 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:17 8:20 11:22 12:30 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
13 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:18 8:21 11:23 12:31 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
14 ul. Ogrodowa < 6:20 < < 11:25 12:33 13:45 15:10 16:13 17:10 <
15 ul. Poniatowskiego < 6:21 < < 11:26 12:34 13:46 15:11 16:14 17:11 <
16 ul. Żeromskiego 5:42 6:22 7:20 8:23 11:27 12:35 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
17 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:23 7:21 8:24 11:28 12:36 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
18 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:24 7:22 8:25 11:29 12:37 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02
19 ul. Radosława 5:45 6:25 7:27 8:26 11:35 12:40 13:55 15:17 16:20 17:15 18:03

 OS. BEMA –  UL. KOŚCIUSZKI 36 -  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

z powrotem
POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 26 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:28 8:39 11:45 12:50 14:30 15:30 16:30 17:25 18:10
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:29 8:40 11:46 12:51 14:31 15:31 16:31 17:26 18:11
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:31 8:42 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:33 8:44 11:48 12:53 14:33 15:33 16:33 17:28 18:13
5 ul. Ogrodowa < 6:35 7:35 8:46 11:50 12:55 < 15:35 16:35 17:30 <
6 ul. Poniatowskiego < 6:36 7:36 8:47 11:51 12:56 < 15:36 16:36 17:31 <
7 ul. 700 Lecia 5:49 6:38 7:38 8:49 11:53 12:58 14:35 15:38 16:38 17:33 18:15
8 ul. 5-go Marca 5:51 6:40 7:40 8:51 11:55 13:00 14:37 15:40 16:40 17:35 18:17
9 ul. Kościuszki 36 5:53 6:42 7:42 8:53 11:57 13:02 14:39 15:42 16:42 17:37 18:19
10 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:43 7:43 8:54 11:58 13:03 14:40 15:43 16:43 17:38 18:20
11 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:44 7:44 8:55 11:59 13:04 14:41 15:44 16:44 17:39 18:21
12 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:45 7:45 8:56 12:00 13:05 14:42 15:45 16:45 17:40 18:22
13 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:46 7:46 8:57 12:01 13:06 14:43 15:46 16:46 17:41 18:23
14 ul. Bema 9 5:58 6:47 7:47 8:58 12:02 13:07 14:44 15:47 16:47 17:42 18:24
15 Osiedle Bema 5:59 6:48 7:48 8:59 12:03 13:11 14:45 15:48 16:48 17:43 18:25

OBJAŚNIENIA:

 UL. RADOSŁAWA –  UL. KOŚCIUSZKI 36 –   OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM
SZ 25

1
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

 DWORZEC PKS – OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM
SZ 25

1
E, F

1 Osiedle Bema 9:00
2 ul. Bema 1 9:01
3 ul. Armii Krajowej 17 9:03
4 ul. Kościuszki 36 9:04
5 ul. Wojska Polskiego 4 9:05
6 ul. Kościelna 9:06
7 Dworzec PKS 9:08

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

LP Dworce i przystanki

 OS. BEMA –  DWORZEC PKS

OS. BEMA – UL. KOŚCIUSzKI 36 - UL. RADOSłAWA

UL. RADOSłAWA – UL. KOŚCIUSzKI 36  - OS. BEMA

DWORzEC PKS - OS. BEMA OS. BEMA - DWORzEC PKS

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 11 III – 9 VI 2018

Aktualizacja wg stanu na 13 IV 2018

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

5:01 II
1

PR - R
88641

j  a  b  y

Wyszomierz 5:06, Osina 5:10, Mosty 5:16, Goleniów 5:24, Kliniska 5:33, Szczecin Dąbie 5:43, Szczecin
Zdroje 5:47, Szczecin Port Centralny 5:55 Szczecin Główny 6:00 
~ 1-5 / 2 IV, 1 V, 3 V, 31 V;

6:39 II
1

PR - R
88643

j  a  b  y

Wyszomierz 6:45, Osina 6:49, Mosty 6:54, Goleniów 7:03, Kliniska 7:14, Szczecin Dąbie 7:24, Szczecin
Zdroje 7:27 Szczecin Główny 7:41 
~ 1-6 / 2 IV, 1 V, 3 V, 31 V;

7:47 I
3

PR - R
88645

j  a  b  y

Wyszomierz 7:52, Osina 7:56, Mosty 8:02, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:08, Goleniów 8:25, 
Kliniska 8:35, Szczecin Dąbie 8:45, Szczecin Zdroje 8:55 Szczecin Główny 9:06 
~ 11 III-6 V;

7:48 II
1

PR - R
88622

j  a  b  y

Żabowo 7:55, Płoty 8:05, Baszewice 8:12, Gryfice 8:18, Gąbin 8:29, Trzebiatów 8:34, Bieczyno 
Pomorskie 8:40, Karcino 8:44, Głowaczewo 8:48, Stary Borek 8:52, Kołobrzeg Stadion 8:58

Kołobrzeg 9:04 ~ 12 III-5 V 1-6 / 14 III, 20 III, 22 III, 2 IV, 1 V, 3 V;

7:49 II
1

PR - R
88622

j  a  b  y

Żabowo 7:56, Płoty 8:06, Baszewice 8:13, Gryfice 8:19, Gąbin 8:30, Trzebiatów 8:35, Bieczyno 
Pomorskie 8:41, Karcino 8:45, Głowaczewo 8:49, Stary Borek 8:53, Kołobrzeg Stadion 8:59

Kołobrzeg 9:04 ~ 14 III; 20 III; 22 III;

7:52 BUS PR - R
88622
g  j

Żabowo 8:03, Płoty 8:19 0   j   a   b   y, Baszewice 8:35, Gryfice 8:42, Gąbin 8:52, Trzebiatów 8:57, 
Bieczyno Pomorskie 9:07, Karcino 9:11, Głowaczewo 9:15, Stary Borek 9:19, Kołobrzeg Stadion 9:25

Kołobrzeg 9:30 ~ 7 V-9 VI 1-6 / 31 V;
g = na odcinku Nowogard - Płoty

8:18 II
1

PR - R
88645

j  a  b  y

Wyszomierz 8:23, Osina 8:27, Mosty 8:33, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:39, Goleniów 8:59, 
Kliniska 9:15, Szczecin Dąbie 9:25, Szczecin Zdroje 9:28 Szczecin Główny 9:40 
~ 7 V-9 VI;

9:23 II
1

PR - R
88624
REGA

j  a  b  y

Płoty 9:38, Gryfice 9:50, Trzebiatów 10:09, Kołobrzeg Stadion 10:26 Kołobrzeg 10:30 

~ 11 III-6 V 67 + 2 IV, 1 V, 3 V;

9:27 BUS PR - R
88624
REGA
g  j

Płoty 9:53 0   j   a   b   y, Gryfice 10:14, Trzebiatów 10:29, Kołobrzeg Stadion 10:46

Kołobrzeg 10:50 ~ 12 V-9 VI 67 + 31 V;
g = na odcinku Nowogard - Płoty

10:18 II
1

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:23, Osina 10:27, Mosty 10:33, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:39, Goleniów 10:56, 
Kliniska 11:05, Szczecin Dąbie 11:15, Szczecin Zdroje 11:18, Szczecin Port Centralny 11:26

Szczecin Główny 11:31 ~ 7 V-9 VI;

10:25 II
1

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:31, Osina 10:35, Mosty 10:40, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:47, Goleniów 11:04, 
Kliniska 11:21, Szczecin Dąbie 11:31, Szczecin Zdroje 11:34, Szczecin Port Centralny 11:42

Szczecin Główny 11:47 ~ 11 III-6 V / 14 III, 22 III, 26 III;

10:26 II
1

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:31, Osina 10:35, Mosty 10:41, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:47, Goleniów 11:05, 
Kliniska 11:22, Szczecin Dąbie 11:32, Szczecin Zdroje 11:35, Szczecin Port Centralny 11:43

Szczecin Główny 11:48 ~ 14 III; 22 III; 26 III;

11:49 II
1

PR - R
88626

POMERANIA
j  a  b  y

Żabowo 11:57, Płoty 12:06, Baszewice 12:13, Gryfice 12:19, Gąbin 12:29, Trzebiatów 12:35, Bieczyno 
Pomorskie 12:41, Karcino 12:44, Kołobrzeg Stadion 12:55 Kołobrzeg 13:00 
~ 11 III-6 V;

11:53 BUS PR - R
88626

POMERANIA
g  j

Żabowo 12:04, Płoty 12:20 0   j   a   b   y, Baszewice 12:35, Gryfice 12:42, Gąbin 12:52, 
Trzebiatów 12:58, Bieczyno Pomorskie 13:04, Karcino 13:07, Kołobrzeg Stadion 13:18

Kołobrzeg 13:23 ~ 7 V-9 VI;
g = na odcinku Nowogard - Płoty

13:47 II
1

PR - R
88628

j  a  b  y

Żabowo 13:55, Płoty 14:04, Baszewice 14:25, Gryfice 14:31, Gąbin 14:42, Trzebiatów 14:47, Bieczyno 
Pomorskie 14:53, Karcino 14:57, Głowaczewo 15:01, Stary Borek 15:05, Kołobrzeg Stadion 15:11

Kołobrzeg 15:15 ~ 12 III-4 V 1-5 / 2 IV, 1 V, 3 V;

13:51 BUS PR - R
88628
g  j

Żabowo 14:02, Płoty 14:18 0   j   a   b   y, Baszewice 14:35, Gryfice 14:42, Gąbin 14:52, 
Trzebiatów 14:57, Bieczyno Pomorskie 15:03, Karcino 15:07, Głowaczewo 15:11, Stary Borek 15:15, 
Kołobrzeg Stadion 15:21 Kołobrzeg 15:25 
~ 7 V-8 VI 1-5 / 31 V;
g = na odcinku Nowogard - Płoty
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godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

14:30 II
1

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 14:35, Osina 14:39, Mosty 14:45, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:51, Goleniów 15:08, 
Kliniska 15:21, Szczecin Dąbie 15:30, Szczecin Zdroje 15:34 Szczecin Główny 15:47 
~ 11 III-6 V / 1 IV;

15:08 II
1

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 15:13, Osina 15:17, Mosty 15:23, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:29, Goleniów 15:49, 
Kliniska 15:59, Szczecin Dąbie 16:09, Szczecin Zdroje 16:15 Szczecin Główny 16:27 
~ 7 V-9 VI;

16:04 II
1

PR - R
88630

j  a  b  y

Żabowo 16:11, Płoty 16:22, Baszewice 16:29, Gryfice 16:36, Gąbin 16:46, Trzebiatów 16:51, Bieczyno 
Pomorskie 16:57, Karcino 17:01, Głowaczewo 17:05, Stary Borek 17:09, Kołobrzeg Stadion 17:15

Kołobrzeg 17:19 ~ 11 III-6 V / 1 IV;

16:20 BUS PR - R
88630
g  j

Żabowo 16:31, Płoty 16:47 0   j   a   b   y, Baszewice 17:06, Gryfice 17:13, Gąbin 17:23, 
Trzebiatów 17:29, Bieczyno Pomorskie 17:42, Karcino 17:46, Głowaczewo 17:50, Stary Borek 17:54, 
Kołobrzeg Stadion 18:00 Kołobrzeg 18:04 
~ 7 V-9 VI;
g = na odcinku Nowogard - Płoty

16:42 II
1

PR - R
88651
REGA

j  a  b  y

Wyszomierz 16:48, Osina 16:52, Mosty 16:57, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:03, Goleniów 17:21, 
Kliniska 17:32, Szczecin Dąbie 17:41, Szczecin Zdroje 17:45, Szczecin Port Centralny 17:53

Szczecin Główny 17:57 ~ 11 III-6 V;

17:12 II
1

PR - R
88651
REGA

j  a  b  y

Wyszomierz 17:17, Osina 17:21, Mosty 17:27, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:33, Goleniów 17:50, 
Kliniska 17:59, Szczecin Dąbie 18:10, Szczecin Zdroje 18:19, Szczecin Port Centralny 18:28

Szczecin Główny 18:32 ~ 7 V-9 VI;

18:01 II
1

PR - R
88632

j  a  b  y

Żabowo 18:08, Płoty 18:18, Baszewice 18:30, Gryfice 18:37, Gąbin 18:47, Trzebiatów 18:52, Bieczyno 
Pomorskie 18:58, Karcino 19:02, Głowaczewo 19:06, Stary Borek 19:10, Kołobrzeg Stadion 19:16

Kołobrzeg 19:20 ~ 11 III-6 V;

18:35 BUS PR - R
88632
g  j

Żabowo 18:46, Płoty 19:02 0   j   a   b   y, Baszewice 19:18, Gryfice 19:25, Gąbin 19:35, 
Trzebiatów 19:40, Bieczyno Pomorskie 19:46, Karcino 19:50, Głowaczewo 19:54, Stary Borek 19:58, 
Kołobrzeg Stadion 20:04 Kołobrzeg 20:09 
~ 7 V-9 VI;
g = na odcinku Nowogard - Płoty

18:41 II
1

PR - R
88653

POMERANIA
j  a  b  y

Wyszomierz 18:46, Osina 18:50, Mosty 18:56, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:02, Goleniów 19:19, 
Kliniska 19:29, Szczecin Dąbie 19:38, Szczecin Zdroje 19:42, Szczecin Port Centralny 19:50

Szczecin Główny 19:54 ~ 11 III-6 V;

18:46 I
3

PR - R
88653

POMERANIA
j  a  b  y

Wyszomierz 18:51, Osina 18:55, Mosty 19:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:07, Goleniów 19:24, 
Kliniska 19:35, Szczecin Dąbie 19:45, Szczecin Zdroje 19:49 Szczecin Główny 20:01 
~ 7 V-9 VI;

20:20 BUS PR - R
88634
g  j

Żabowo 20:31, Płoty 20:47 0   j   a   b   y, Baszewice 21:13, Gryfice 21:20, Gąbin 21:30, 
Trzebiatów 21:36, Bieczyno Pomorskie 21:42, Karcino 21:45, Głowaczewo 21:50, Stary Borek 21:53, 
Kołobrzeg Stadion 21:59 Kołobrzeg 22:04 
~ 7 V-9 VI 1-6 / 31 V;
g = na odcinku Nowogard - Płoty

20:22 II
1

PR - R
88634

j  a  b  y

Żabowo 20:29, Płoty 20:39, Baszewice 20:46, Gryfice 20:53, Gąbin 21:03, Trzebiatów 21:09, Bieczyno 
Pomorskie 21:15, Karcino 21:19, Głowaczewo 21:23, Stary Borek 21:27, Kołobrzeg Stadion 21:33

Kołobrzeg 21:37 ~ 12 III-5 V 1-6 / 2 IV, 1 V, 3 V;

22:03 II
1

PR - R
88636

j  a  b  y

Płoty 22:18, Gryfice 22:30, Trzebiatów 22:45, Kołobrzeg Stadion 23:02 Kołobrzeg 23:07 

~ 11 III-6 V 1-57;

22:07 BUS PR - R
88636
g  j

Płoty 22:33 0   j   a   b   y, Gryfice 22:54, Trzebiatów 23:09, Kołobrzeg Stadion 23:26

Kołobrzeg 23:30 ~ 7 V-8 VI 1-57;
g = na odcinku Nowogard - Płoty
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objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
g - zastępcza komunikacja autobusowa / rail 

replacement bus service
j - tylko 2 klasa / 2nd class seats only

a - wagon dostępny dla osób poruszających 
się na wózkach / wagon accessible to 
people moving on wheelchairs

b - wagon przystosowany do przewozu 
rowerów - liczba miejsc ograniczona / 
wagon adopted to the transport of 
bicycles – limited number of places

= - przewóz rowerów niemożliwy / carriage of
bicycles is not available

objaśnienia znaków / symbols
y - klimatyzacja / air conditioning

0 - zmiana usług na trasie pociągu / change 
services on the route

~ - terminy kursowania / days of operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.polregio.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased on each train, consistent with the 
terms specified by the carrier.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Carriers 
are responsible for commercial data of trains.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Infoline numbers to individual carriers:
PR - 703 20 20 20 (24h) opłata 1.29 zł/min. połączenia, 
realizator usługi Progress Plus S.C.  / 703 20 20 20 (24h) 
charge of PLN 1.29 gross/min. of each call, service provider: 
Progress Plus S.C. 
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www.dzienniknowogardzki.pl

OgłO SzE nIA drob ne

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:

kontakt: 785 601 002

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy

nIERUCHOMOŚCI

•	 SPRZEDAM- mieszkanie 2 pokojowe 53,45m2 po 
kapitalnym ramoncie .Cena 229 tyś.do negocjacji.
Tel.530450720.

•	 KUPIĘ-mieszkanie bezczynszowe.Tel.601724492.

•	 SPRZEDAM-garaż 18m2 Zamkowa murowany.
Tel.691821130.

•	 BORKOWO WIELKIE-dom mieszkalny ,dwa bu-
dynki gospodarcze  90 ar.65 tyś.Tel.501307666

•	 Nowogard-7km.Asnyka.Działka pod zabudowę 
wszystkie media,1000m,27tyś.501307666.

•	 Do  wynajęcia  mieszkanie  dwupokojowe  w No-
wogardzie .Tel.785337330,785337121.

•	 KUPIĘ – mieszkanie 2 pokojowe ,parter lub I pię-
tro bez pośredników .Tel.668452615.

•	 Sprzedam działkę budowlaną w Ostrzycy .Wiel-
kość i cena do uzgodnienia.Tel.609480049

•	 Sprzedam mieszkanie 57,8m2 centrum  Nowo-
gardu.Tel.604346208.

•	 Kupię mieszkanie bezczynszowe Nowogard.
Tel.601724492.

•	 Wynajmę lokal  22m2 Pileckiego 
2a.Tel.695209162.1

•	 Sprzedam działkę ogrodową z altanką 40m2 pię-
trowa.Tel.721157443.

•	 Wynajmę dwupokojowe mieszkanie dla studenta 
Szczecin al.Piastów.Tel.604124623.

•	 Sprzedam  garaż przy ul:Zamkowej.Cena do ne-
gocjacji.Tel.606167600.

•	 Sprzedam dom w Nowogardzie 127m2+garaż 
+budynek gospodarczy +działka o powierzchni  
1001m2.Tel.507831353,504946190.

•	 Sprzedam tanio działkę budowlaną w Kościusz-
kach 1202 m2. Przy działce prąd, woda, kanali-
zacja, dojazd utwardzony w pobliżu jeziora. 575 
345 659 

•	 Do wynajęcia lokal handlowy ok. 40m2 ul. Ko-
ściuszki 2g Nowogard. 693 850 197

•	 Sprzedam działki budowlane w pełni uzbrojone. 
Już z planem zagospodarowania przestrzennego. 
Oszczędzasz czas i pieniądze! 693 850 197 Najlep-
sze ceny w Nowogardzie, Osiedle Słoneczne. 

•	 Do wynajęcia pomieszczenie na biuro 28 m2, 
Nowogard. Ul. 700 lecia 17b. Tel. 501 549 818

•	 Sprzedam działki budowlane w Karsku przy 
drodze. 691 664 658

•	 Do wynajęcia lokal pod działalność gospodarczą. 
609 24 58 16 

•	 Sprzedam mieszkanie 3 pokoje 87m2, 12 km od 
Nowogardu.Tel. 665 160 365

•	 Do wynajęcia warsztat samochodowy z wyposaże-
niem. Tel. 508 070 311

•	 Sprzedam działkę budowlaną w Nowogardzie, 16 
arów, cena 39000 zł do negocjacji, tel. 570 935 935

•	 sprzedam pawilon handlowy, tel. 500 698 558

•	 Sprzedam lub wynajmę sklep w Dąbrowie z moż-
liwością przerobienia na mieszkanie. 509 615 300, 
502 649 104 

•	 Sprzedam działkę ogrodową przy ul. Zamkowej. 
Tel. 530 118 199

•	 Do wynajęcia miejsca noclegowe dla pracowni-
ków. Tel. 609 24 58 16 

•	 Do wynajęcia mieszkanie 85m2 w Karsku. 609 
24 58 16 

•	  Wynajmę mieszkanie w Osinie 40m2 z umeblo-
waniem. Tel. 664 045 733, 668 199 476 

•	 Mieszkanie dwupokojowe do wynajęcia od 
01.08.2018r., centrum Nowogardu. Tel. 697 420 
201

•	  Sprzedam nowy dom z poddaszem użytkowym, 
stan surowy otwarty. Pow. działki 1600 m2. Woda 
+ prąd na działce, w Błotnie. Tel. 503 661 094

•	 Szukam garażu do wynajęcia osiedle Roosvelta, 
Bema lub okolice. 665 541 960

•	  Działki budowlane uzbrojone z warunkami zabu-
dowy sprzedam Kościuszki. 691 180 848 

•	 Sprzedam mieszkanie 2 pokoje parter ul. Boh. 
Warszawy 35a, 67m2+ garaż. 509 911 029 

•	 Sprzedam mieszkanie trzypokojowe, parter 
67m2. 510 656 812 

•	 Zamienie mieszkanie 67m2 na dwa pokoje, par-
ter lub I piętro. Tel. 91 39 73 664

•	 Do wynajęcia kawalerka. 667 621 070 

•	 Borkowo Wielkie dom mieszkalny, dwa budynki 
gospodarcze, 90 ar, 65 tys. 501 307 666 

•	 Nowogard 7 km, działka pod zabudowę, wszyst-
kie media, 1000 m, 27 tys. 502 103 432 

•	  Do wynajęcia nowy lokal handlowy glazura, na-
trysk w centrum Nowogardu pow. ok. 80m2, do-
datkowe wejście. Tel. 665 08 44 88

•	  Do wynajęcia pokój dla 1 osoby. 798 382 886 

MOTORYzACJA

•	 Sprzedam Seicento rok.1999,opłacony,zarejestro-

wany .Stan dobry cena 1200zł.Tel.603541341.

•	 Ford Galaxy 96r. Automat Poj. 2.8 benzyna 
Uszkodzona skrzynia biegów Sprzedam za 2 
500 złotych Tel. Kon. 694 979 007

•	 Sprzedam Mercedes S classe W220, 1999 r,. przeb. 
330.000 km, LPG, kolor grafit met., wersja Lon-
g,cena 12750 zł tel. 502 385 935

•	 Sprzedam samochód Mitsubishi L 200 1999 rok 
prod., cena do uzgodnienia. 665 544 518 

•	 SKUP aut, motocykli, przyczep. Tel. 736 777 245 

•	 Sprzedam Kia Clarus, 2001, 1,8 benzyna + gaz 
(założony 2012 r., 80 litrów butla), 181.000 km - 
serwisowany, srebrny met. sedan, nowa chłodni-
ca klimatyzacji, webasto, el. szyby, centr. zamek, 
nowe klocki hamulcowe, rozrząd, cały układ wy-
dechowy, inne. Cena 3750 zł, tel. 502 385 935

•	 Sprzedam Opel Vectra 2.0 disel rok produkcji 

2003. Tel. 783 894 210 

ROLnICTWO

•	 Sprzedam  kaczki,gęsi młode – oskubane.
Tel.782429405.

•	 SPRZEDAŻ-ŚWIERZYCH JAJ KURZYCH 
.TEL:512482344.

•	 Sprzedam rozrzutnik obornika jednoosiowy 
stan b.dobry.Koparkę do ziemniaków dwurzę-
dową.Siewnik do wapna Piast .Kamień polny.
Tel.606576417.

•	  Koszenie, mulczowanie, belowanie – słoma. 
608 01 3995

•	 Orka, talerzówka ciężka siew agregatem. Tel. 
608 01 39 95 

•	 Rzepak jary, zboża sprzedam. Tel. 502 853  573 

•	 Grykę sprzedam i mieszalnik 1 tona. 603 467 609 

•	 Sprzedam  20 kulek słomy suchej. 606 576 417 

•	 SPRZEDAŻ JAJ KURZYCH – WIEJSKIE. 502 
119 960

•	 Sprzedam ziemniaki jadalne i sadzeniaki, pszeni-
ce i pszenżyto zimowe. 91 39 18 307

•	  Sprzedam pompe spalinową wraz z wężami, stra-
szak na dziki i szpaki, dmuchawę do zboża. 781 
785 748, 603 363 207 

•	 Sprzedam siano w kostkach. 782 036 086 

•	 Sprzedaż mieszanki zbożowej. Tel. 667 97 64 17, 
91 4 186 417

•	 Sprzedam pług dwuskibowy, obsypnik do kopców, 
rozrzutnik dwuosiowy stan idealny, wałek do kraj-
zegi . Tel. 696 807 922 

•	 Sprzedam rozrzutnik obornika jednoosiowy stan 
bardzo dobry, krajzegę do ziemniaków i kamień 
polny na oczka. Tel. 606 576 412 

•	 Sprzedam owies 5 ton, łubin 2 tony. 91 39 18 606  

•	 Sprzedam 4,5 ha ziemi. 503 661 094

•	 Oddam siano za skoszenie okolice Osiny, 5,5 h. 
696 741 163 

•	 Sprzedam truskawski na przetwory. Atrakcyjne 
ceny. 606 708 180 

•	 Łubin słodki 1,5 tony sprzedam. 91 39 18 606 

 USłUgI

•	 TRANSPORT-600182682.

•	 MALOWANIE – szpachlowanie ,panele.
Tel.788566432.

•	 SZPACHLARZ GŁADZI BEZPYŁOWEJ 
,PŁYTKARZ.WYKAŃCZANIE WNĘTRZ.
Tel.537275547.

•	 Korepetycje j.angielski.Tel.510575048.

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWANÓW, WY-
KŁADZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ SAMO-
CHODOWEJ/ SKÓRZANEJ MATERIAŁOWEJ / 
POŚCIELI WEŁNIANEJ / LANOLINĄ/SPRZĄ-
TANIE: CZYSZCZENIE FUG.TEL.604 373 143 , 
794 229 083.

•	 Pranie dywanów i tapicerki sprzątanie również 
z użyciem pary, ROMTEX. 668 151 516

•	 Elektryk z uprawnieniami E+D. Tel. 607 289 419 

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 715 839

•	 Malowanie, montaż paneli podłogowych i inne 
drobne naprawy wykona “złota rączka”. 91 39 
22 783, 784 79 22 70

•	 FIRMA USŁUGOWA „Zielona”. Wynajem sal 
na konferencje, zebrania, szkolenia. 91 39 26 
691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią działalnością 
przyjmie zlecenie na budowę domów od podstaw, 
przekładek dachów, docieplenia, układanie kostki, 
różne rodzaje. Tel. 607 137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy za gotówkę 
na raty laptopy tablety telefony. Skupujemy laptopy 
telefony. Adres Nowogard 700Lecia 15 I piętro nad 
apteką tel 91-577-53-73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlopowe: 
Niemcy, Holandia, Austria, Anglia, Belgia, Nor-
wegia. Tel. 71 385 20 18, 601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróżnienie mieszkań, 
piwnic, gratów. Tel 668 343 638 

•	 AGENCJA REKLAMOWA VIZART, oprawianie 
prac w 2 minuty, bindowanie, wydruki, ksero, la-
minowanie, Nowogard ul. 700 lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim)Tel. 605 522 340 

•	 Przepisywanie prac (licencjackich, magisterskich i 
innych), dokumentów, CV, listów motywacyjnych, 
Szybko, solidnie. Agencja reklamowa Vizart  No-
wogard ul. 700 lecia 15 (nad sklepem zielarskim)
Tel. 605 522 340.

•	 Regulacja, naprawa, konserwacja okien i 
drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 668 343 
638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 988 735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, układanie kostki gra-
nitowej, polbruku. 726 403 937

•	 Naprawa AGD Nowogard. 698 352 406

•	 Wypełniam dokumenty do ZUS na emeryturę, 
rentę, kapitał początkowy. 507 872 391

•	 Usługi remontowo-budowlane wykonam. 608 
364 330 

•	 Magistral usługi remontowo-wykończeniowe. 
Tel. 791 351 997 

•	 Prace elektryczne i remonty mieszkań. 691 430 
490

•	 Przyjmę psy na strzyżenie. Ukończyłam kurs 
groomerski. 794 902 108

•	 Usługi ogólnobudowlane docieplanie budynków, 
malowanie, szachlowanie, glazura, terakota, hy-
draulika, regipsy i podłogi, adaptacja poddaszy. 
600 626 268 

•	 KOREPETYCJE Z MATEMATYKI DLA LICE-
ALISTÓW I STUDENTÓW.PROFESJONALNE 
PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINÓW PO-
PRAWKOWYCH MATEMATYKA WYŻSZA W 
PEŁNYM ZAKRESIE – ZDAWALNOŚC 100 % kon-
takt: tel. 600 924 128 email: iwonand1@wp.pl

•	 Videofilmowanie. Tel. 508 723 233

PRACA

•	 ZATRUDNIĘ- odpowiedzialną, sympatyczną i dys-

pozycyjną panią do opieki nad dwójką chłopców  

1,5 i 9 lat.Godz.pracy różne także w nocy.Praca u 

mnie w domu ul:Mickiewicza.Tel.519820036.

•	 ZATRUDNIĘ- elektryków, pomocników- elektry-

ków.Tel 606824461.

•	 ZAKŁAD  HODOWLANY przyjmie pracowni-

ka fizycznego gm.Osina.Tel.511731352.

•	 DACHY, WIATY, TARASY.TEL.660879108.

•	 ZATRUDNIĘ- do dociepleń  elewacji.Atrakcyjne 

zarobki.Tel.782860130.

•	 PRACA w Hamburgu .Płytki,malowanie ,docie-

planie.Z zakwaterowaniem.Tel.00491725669042.

•	  Ferma Drobiu przyjmie pracownika fizycznego 

gm.Osina.Tel.511731352.

•	 Zakład produkcji zwierzęcej przyjmie brygadzistę 

gm.Osina.Tel.502562378.

•	 Zatrudnię do sprzątania bloku mieszkalnego.

Tel.696016786.

•	 FIRMA NIEMIECKA  W BERLINIE ZATRUD-

NI KIEROWCÓW  SAMOCHODÓW CIĘŻARO-

WYCH w systemie  3/1 lub wekendy w domu.Za-

robki 2000 euro brutto  + dieta 480 euro.Język nie-

miecki  nie wymagany.Tel.663256560.

•	 Zatrudnię  mechanika samochodowego do samo-

chodów ciężarowych .Atrakcyjne wynagrodze-

nie.Tel.885555263.

•	 Zatrudnię do pracy w sklepie  spożywczo-przemy-

słowym Nowogard.Tel.509000617.

•	 Zlecę wykończenie  6 pokoi-malowanie ,panele itp.

Tel.660206833.

•	 Poszukuję  fachowca  do położenia 80 m2 gresu  na 

podłodze.Tel.502103432.

•	 Murarz-zdun potrzebny  do postawienia  komina 

,ściany , śmietnika  itp.Tel.660206833.

•	 Aktivmed24.pl Opiekunki Seniorów Niemcy. Pre-
mie wakacyjne, 530555015

•	 AMBERCARE24 Opiekunki do Niemiec, wyma-
gany j. niemiecki komunikatywny, zarobki net-
to do 1500 euro/mies., wyjazdy od zaraz, spraw-
dzone oferty, legalnie 737 451 825, 737 886 919, 
737 489 914

•	 Poszukuje osoby do pracy w biurze do obsługi 
klienta. Wymagana: komunikatywność, umiejęt-
ność obsługi komputera. Oferuje atrakcyjne wa-
runki wynagrodzenia. Tel. 510 100 263 

•	 Nowogardzki Dom Kultury zatrudni akordeoni-
stę. 605 576 908  

•	 Zatrudnię pracownika na budowę. 785 931 513 

•	 Przyjmę do pracy pomocnik murarza. Tel. 501 
549 756

•	 Zatrudnię dekarzy, cieśli, murarzy, zbrojarzy. Moż-
liwe zarobki do 18 zł/h netto. Tel. 697 067 590, 600 
400 363

•	 Zatrudnię dekarza – legalnie oraz pomocnika 
dekarza. 785 931 513

•	 Zatrudnię technologa do zakładu obróbki me-
talu. Wymagana znajomość rysunku technicz-
nego, oprogramowania CAD, zasady działania 
maszyn CNC.  Goleniów, tel.914189322

•	  Zakład produkcji zwierzęcej zatrudni brygadzistę 
gm. Osina. 511 731 352 

•	 Pracownika na fermę drobiu przyjmę gm. Osi-
na. 502 56 23 78 

•	 Zatrudnię pracownika na stacji paliw do obsługi 
komputera. Tel. 693 52 12 11.

•	 Zaopiekuję się małym dzieckiem. 664 696 177

•	 Zatrudnię kierowcę C+E do przewozu drobiu. 783 
678 674 

•	 Potrzebna opiekunka do osoby starszej z Alzhe-

imerem, Kościuszki. Na 8 godz. dziennie. 796 

767 980 

•	 Murarza od zaraz. 606 449 702 

•	 Zatrudnię pracownika na stanowisko dozorca, 
z orzeczeniem o niepełnosprawności, pełen etat 
Dodatkowych informacji udzielimy telefonicznie.
Tel. 913925275 w. 24

InnE

•	 SPRZEDAM- pręt zbrojeniowy fi-10 , 12 m dłu-

gi.Tel.603598134.

•	 SPRZEDAM- rusztowanie  elewacyjne  200m2.

Tel.501549756.

•	 SZUKAM przyjaciółki na żonę.Wiek 60-65 lat.

Tel.888301936.

•	   Sprzedam  zmywarkę Amica szer.45cm. cena 600 

zł.Tel.608356697,606563502.

•	 Sprzedam rower trójkołowy .Tel.662673629.

•	  Sprzedam drewno suche tanio. 691 848 026

•	 Drewno, bukowe, dębowe, pocięte, porąbane. 
Tel. 603 353 789 

•	 Sprzedam drewno opałowe. 667 788 820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 kg. 790 285 382
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

InFORMATOR LOKALnY - nOWOgARD
Telefony alarmowe
Policja  - 997, 112
Komisariat Policji Nowogard - 91 57 92 316
Straż pożarna  - 998
Posterunek PSP Nowogard - 91 39 20 118
Pogotowie ratunkowe - 999
Stacja Pogotowia Ratunkowego 
w Nowogardzie - 91 43 26 103
Pogotowie gazowe  - 992
Pogotowie energetyczne - 991
Pogotowie wodn.-kanal. (PUWiS) 
 - 91 39 20 711; 994

Dyżur nocny
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna   
 - 91 39 78 430; 
 609 361 999; 
 665 283 928

Przychodnie - poradnie
Szpital - centrala - 91 39 21 356
Praxis - SZOZ - 91 39 20 787
Praxis - Centrum 
okulistyczno-optyczne - 91 39 27 272
POZ Przychodnia przyszpitalna  
 - 91 39 21 800; 
 91 39 21 806
Medyk - 91 39 22 921
PRAXIS 2 - M. Drobińska - 91 39 25 943
NZOZ “Sanus” - 91 39 26 960
NZOZ “Pro-med” - 91 39 26 740
NZOZ “Leks” - 91 39 25 525
NZOZ “Baby-med”  - 91 39 26 013
Mardent - gabinety lekarskie  
 - 91 39 22 633
Revital - Ośrodek Rehabilitacji 
i Odnowy Biologicznej - 91 39 21 467; 
 609 456 577
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne 
 - 91 39 20 926
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
dzieci, młodzieży i ich rodzin 
 - 91 39 20 743
Warsztaty terapii zajęciowej - 91 39 25 282
Zakład domowej opieki długoterminowej - 
91 39 26 531; 
 509 142 650
Stomatologia
Praxis - Centrum stomatologiczne  
 - 91 39 26 999
Pracownia protetyki stomatologicznej - 
Danuta Drapikowska 91 39 26 870
Protetyka stomatologiczna 
- Elżbieta Wysocka 
i Kazimierz Trojanowski - 91 39 26 107
“Nowo-dental” B. Szulejko - 695 264 677 
 - 91 392 14 67
“Dental - med”  - 91 39 22 098; 
 504 069 800
Lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz  
 - 91 39 25 003; 
 603 705 630
Lek. Stom. Andrzej Rynkiewicz
pogotowie stomatologiczne - 607 771 777
lek. Stom. D. Wałęga - Bąk - 604 441 609
lek. stom. A Mogilnicka - 506 606 955
lek. stom. E. Rosa - 532 512 703
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 39 26 639
lek. stom. M. Andrzejewska - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 601 736 804

Urzędy
Urząd Miejski  
 - 91 39 26 200
Biuro Obsługi Interesanta w UM  
 - 91 39 26 214
Biuro Rady w UM - 91 39 26 210

Urząd Stanu Cywilnego - 91 39 26 230
Wydział Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środow. 
 - 91 39 26 243
Wydział spraw społecznych i obywatelskich
Meldunki - 91 39 26 213
Dowody osobiste - 91 39 26 215
Zarządzanie kryzysowe - 91 39 26 234
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
Geodezji i Rolnictwa - 91 39 26 226
Wydział Rozwoju Lokalnego, 
Funduszu, Kultury i Sportu - 91 39 26 293
Wydział Inwestycji i Remontów  
 - 91 39 26 241
Biuro Podatków i Opłat - 91 39 26 217
Referat Edukacji - 91 39 25 464
Zarząd Budynków Komunalnych  
 - 91 39 26 267
Powiatowy Urząd Pracy f/Nowogard 
 - 91 39 21 376;  
 91 39 21 813
Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii - 91 39 21 118
w nagłych wypadkach - 609 740 647

Wydział Komunikacji
Rejestracja pojazdów - 91 57 92 702
Prawo jazdy - 91 57 92 703
Fax - 91 39 21 852

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik - Dorota Maślana - 91 39 26 248
Świadczenia rodzinne
- A. Lalik  - 91 39 26 268
Dział usług opiekuńczych 
- B. Ziółkowska - 91 39 20 200

Poczta
ul. 3 Maja - 91 39 21 300; 
 91 39 21 183
ul. Warszawska - 91 39 20 834

nadleśnictwo nowogard - 91 39 20 640
zakład karny nowogard - 91 43 26 600

gabinety weterynaryjne
Danuta Czerwińska
ul. J. Wybickiego 2 - 91 39 23 786
Animal-Vet
ul. Zielona - 666 135 133
Janusz Soroka
ul. L. Okulickiego 6  - 570 656 616
Zdzisław Truszyński
ul. T. Kościuszki 21 - 91 39 21 801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 38 - 91 39 20 814
Szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1 - 91 39 26 270
Szkoła Podstawowa nr 2 - 91 39 26 274
Szkoła Podstawowa nr 3 - 91 39 26 291
Szkoła Podstawowa nr 4 - 91 39 23 028
SP w Długołęce - 91 39 10 492
SP w Orzechowie - 91 39 10 994
SP w Strzelewie - 91 39 10 224
SP w Żabowie - 91 39 10 694
SP w Błotnie - 91 39 10 190
SP w Wierzbięcinie - 91 29 10 795
I Liceum Ogólnokształcące - 91 39 20 213
Liceum Ogólnokształcące nr II - 91 39 25 107
ZSP im. Stanisława Staszica - 91 39 21 162
Prywatne Publiczne Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych; 
Niepubliczna Szkoła Policealna  
 - 91 39 26 691
Prywatne Liceum Ogólnokształcące
 Zaoczne Centrum Edukacji Zdroje  
 - 91 39 25 494

Prywatne Policealne Studium Zawodowe  
 - 91 39 22 181
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  
 - 91 39 20 108

Przedszkola i żłobki
Przedszkole nr 1
ul. Żeromskiego - 91 39 26 286
Przedszkole nr 3
ul. J. Poniatowskiego - 91 39 26 288
Przedszkole nr 4
ul. T. Kościuszki - 91 39 26 287
Zielone Przedszkole
ul. Zielona - 91 39 26 691; 
 505 388 292
Artystyczne Przedszkole 
Kraina Fantazjiul. Gen. J. Bema - 660 797 838
“Promyczek” Specjalistyczny 
punkt przedszkolny, 
ul. Boh. Warszawy - 609 931 469
Niepubliczny Żłobek "Maluszkowo”
ul. ks. Racibora - 534 015 943
Niepubliczny “Malinowy Żłobek”
ul. Boh. Warszawy - 604 873 917

Kultura
Miejska Biblioteka Publiczna  
Dyrektor - 91 39 26 260
Czyt. dla dorosłych - 91 39 26 261
Nowogardzki Dom Kultury  
Sekretariat - 91 39 26 283
Biuro kina/ dział imprez i promocji 
 - 91 39 25 779
Kasa - 91 39 26 262

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP - 91 39 26 370; 
 506 081 328
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego   
 - 91 39 21 004
Parafia pw. MB Fatimskiej  
 - 91 39 21 592

Usługi pogrzebowe 
J. Furmańczyk, Zakład Pogrzebowy  
 - 91 39 21 767
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  
 - 692 354 065
MEMORIS Grzegorz Śmigiel - 693 230 190

Apteki
Centrum Zdrowia
ul. 700-lecia - 91 57 62 139
Majowa
ul. 3 Maja - 91 30 70 708
Cefarm
ul. Plac Wolności - 91 39 20 203
Cardia
ul. 700 - lecia - 91 39 21 330
Niebieska
ul. 15 Lutego - 91 43 26 177
Asa
ul. Warszawska - 91 39 20 494
Niebieska 2
ul. Kościuszki - 91 57 90 830
Nowa Farmacja
ul. Bohaterów Warszawy - 91 57 30 437

Taksówki - 91 39 20 260

Pomoc drogowa
Grzegorz Irzymski - 91 39 22 402; 
 601 893 944
Andrzej Słomski - 665 770 442
Krzysztof Pietrzak - 601 938 293
R&J MIX - 608 731 620

Urząd gminy
Wójt - 91 39 10 390
Kierownik USC, St. ds. obywatelskich
 i ewidencji ludności  - 508 499 549
St. ds. podatków i opłat  - 508 499 661
St. ds. zarządzania kryzysowego, obrony cy-
wilnej i ochrony środowiska  - 508 499 580
Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami  
 - 508 499 247
St. ds. obsługi organów Gminy, działalności 

gospodarczej, kultury i zdrowia  - 508 499 567
St. ds. funduszy zewnętrznych, promocji, 
turystyki i sportu  - 508 499 620
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik Anna Kaliczyńska - 508 499 534
Pracownicy socjalni - 508 499 561
 508 499 483
Asystent rodziny Patrycja Bielej - 508 499 621
gminna Biblioteka Publiczna
Kierownik Krzysztof Górecki - 91 39 10 305

Szkoła Podstawowa im. B. Malinowskiego
Dyrektor Tatiana Olbert - 91 39 10 389
Sekretariat - 91 39 10 380
Przychodnie
NZOZ “Proximus” - 91 39 10 310
Punkt apteczny - 91 39 11 611
Poczta - 91 39 10 323
Parafia pw. NP NMP w Osinie - 91 39 10 386

InFORMATOR LOKALnY - OSInA

•	 Szkółka w Karsku poleca drzewa owcowe w po-
jemnikach 3-4 letnie owocujące już od 20 zł/szt. 
oraz tuje szmaragd wys. 70-80cm. po 10 zł za 
sztukę. Tel. 606 106 142

•	 Sprzedam łóżko młodzieżowe z szufladami, półka-
mi, z materacem - kolor szaro biały wymiary: dł. 
223 cm*95 cm*110 cm, biurko do kompletu, tel. 
605 522 340

•	 Sprzedam odkurzacz piorący ZELMER WODNIK 
QUATTRO 616.6, elementy piorące nieużywane 
nowe, cena do uzgodnienia, tel. 605 522 340

•	 Sprzedam materac kokosowy na łóżko ze stela-
żu,  na wymiar 180*200*24cm, używany, tel. 605 
522 340

•	 Owczarki niemieckie 7 tygodniowe, szczenięta 519 
307 288 

•	 Przyjmę lodówke. 697 886 041 

•	 Ogrodzenie ogrodowe, metalowe ramka z ka-
townika w srodku zbrojene /wzor/ prentowe wy-
miar 2,0m x 1,0 m+ slupek razem szt 16 oraz furt-
ka 90 x 90cm z zamkiem ogrodzenie cena za 
1 kpl. 50 zl z powodu modernizacji ogrodze-
nia sprzedam - okazja ! stan dobry tel. 691 
686 772

•	 Piece gazowe c.o.vaillant z niemiec dwu-
funkcyjne wiszace po przegladzie serwiso-
wym do mieszkania,domu cena od 1.200zl. 
sprzedam tel 691 686 772

•	 Podgrzewacze wody 130-160-190 litrowe 
stojące na gaz fitmy villant mało używane 
z gwarancją cena od 1000 zł. Tel. 691 686 772 

•	 Przyjmę telewizor. 697 886 041 

•	 Oddam umywalkę w bardzo dobrym sta-
nie. 517 064 505 

•	 Sprzedam wersalkę w idealnym stanie. Bar-
dzo tanio. 91 39 20 113

•	 Sprzedam meble kuchenne, kolor beżowo-
-brązowe, szyby ardeco, stan bdb, tel. 605 
522 340 

•	 Sprzedam rozkładaną kanapę jednoosobową, 
ciemny brąz, szer. 120 cm, tel. 605 522 340 

•	 Sprzedam ławeczkę do ćwiczeń typu PRI-
MUS, wielofunkcyjna, tel. 605 522 340 

•	 Sprzedam Mazdę Premacy, kolor granatowy 
met. , klimatyzacja, rok. 2001, diesel 2.0, za-
dbana, tel. 605 522 340

•	 Butlę na tlen medyczny 10 l z reduktorem, 
osprzęt na wózku 3 kołowym, przewód 10m, 
tlenowy cena 600 zł. Tel. 796 655 412 

•	 Koncentrator tlenu Devilibis 525,  do leczenia 
astmy , POCHP,  rozedmy płuc z przewodem 
15m, maska, kaniula itp. Stan bdb, cena 800 
zł. Tel. 796 655 412 

•	 Oddam biurko pod komputer. 609 09 35 25 

•	 Oddam kotki w dobre ręce. 607 545 533 

Dziennik nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: no wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 

Rafał Kowalczuk sport, Paweł Słomski
Ad res re dak cji: 72-200 no wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

REgULARnA LInIA MI KRO BU SO WA SEROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40

Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)

nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D

Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 

7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

PRzEWÓz OSÓB - RO MAn BIŃCzYK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

nowogard-goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-goleniów-nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
nowogard-Dobra now.-łobez 7.40
łobez-Dobra now.-nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

SZCZECIN- ND
6:35(D), 7:30(E), 8:30(D,7), 9:00(7,R), 9:25(E), 10:05(D,7), 10:35(E,7), 11:40(E), 12:10(D), 12:25(E,7), 13:20(7),
13:35(D), 13:50(E,7,R), 14:35(D), 14:50(E,7), 15:15(D,7), 15:55(D), 16:15(6,7), 16:35(D), 17:40(D,7), 18:05(E,7,R),
19:15(D), 19:40(E,7), 20:15(E,7)
ND- RESKO
6:30(S), 7:50(S), 10:10(7), 12:30(S), 14:30(S), 15:10(E), 19:15(E)
RESKO- ND
6:45(7,SZ), 7:10(S), 7:15(E,SZ), 8:30(S), 11:35(7,SZ), 13:00(S), 15:05(S), 15:40(E,7,SZ)
GOLCZEWO- ND
7:10(S), 13:30(S), 14:45(S)
ND- GOLCZEWO
7:50(S), 14:15(S), 15:30(S)
ND- STARGARD
6:50(D), 10:15(D), 13:40(D)
STARGARD- ND
9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
ND- DOBRA- ŁOBEZ- PŁOTY- GRYFICE
6:00(D)
ND- SŁAJSINO- RADOWO- ŁOBEZ
6:35(D)
ŁOBEZ- DOBRA- ND
15:00(D)
ŁOBEZ- SŁAJSINO- ND

15:35(D)nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55

A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROzKłAD JAzDY BU SÓW

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15
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tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

R E K L A M A
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

żyto, pszenżyto, jęczmień, 
owies, rzepak, łubin, gryka, groch, 

len, kukurydzę oraz słonecznik.

Sami odbieramy, szybka płatność, 
konkurencyjne ceny.

Wapno nawozowe granulowane
w najlepszej cenie na rynku. 

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B

e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl

Skup zbóż: 
91 43 57 720, 602 21 21 25

Transport: 662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

Wykonujemy tanio
Banery  
Laminowanie   
Wycinane naklejki 
Wydruki kolorowe

Kompleksowe usługi:  
      Introligatorskie 
          Poligra�czne  
Nowogard  •  ul. Boh. Warszawy 7A

 tel. 91 392 21 65,  91 577 2007

Ostatnie egzemplarze I wydania! 

"VII wieków 
nowogardu" 
Przekrojowa historia miasta
autorstwa Jana Kopycińskiego 
 Do nabycia w Redakcji 

Dziennika Nowogardzkiego - cena 50 zł
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 Cena 1,50 zł
POLSKI WYDAWCA

R E K L A M A
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

Uwaga najbliższe 
bezpłatne porady 
prawne w piątek

godz. 13.30-15.30
w redakcji ul. Boh. Warszawy 7A

(informujemy, że godziny dyżurów radcy 
prawnego mogą ulegać zmianom)

OgłOSzEnIE

Śmigiel Ryszard

ŚR

KOMPLEKSOWE  USŁUGI
& ŚMIGIEL

Zakład Kamieniarski
- Nagrobki - Grobowce - Parapety - Schody

Kwiaciarnia
- Znicze - Kwiaty - Wiązanki - Wieńce

Tel. 601 595 069, 91 392 18 14
     e-mail: puhp.smigiel@wp.pl
   www.kamieniarstwo-smigiel.pl

Korzystając z naszych usług pogrzebowych zyskasz
-10%  RABATU  NA  USŁUGI  KAMIENIARSKIE

UL. CMENTARNA 3,  72-200 NOWOGARD

       Usługi Pogrzebowe 
        Grzegorz Śmigiel
- Trumny - Urny - Ekshumacje - Przewozy
         Obudowy - Krzyże - Tabliczki

Kontakt całodobowy: 693 230 190
      e-mail: memoris.zp@o2.pl
            www.memoris.eu

Fotorelacja 
i ocena

XXII Lato z 
Muzami

Uwaga zmiany 
funkcjonowania 
KANCELARII 

RADOSŁAW GÓRSKI 
Dyżury w Nowogardzie 

odbywają się w kancelarii 
przy ul. 700 lecia 24/5 

w każdy wtorek i czwartek 
od 17.00 do 20.00, 

a w innych godzinach i terminach 
po telefonicznym uzgodnieniu. 

nowy nr tel. do biura w Nowogardzie: 
+48 91 578 49 01; +48 600 071 236

So³tys Maszkowa
Krzysztof Bernach

W³aœciciel Visonex GR
Zbigniew Pi¹tak

godz. 10:00

 

28 lipca 2018 r.

SO£ECTWO 
MASZKOWO

 
PI£KI NO¯NEJ

o IV puchar VISONEX-u
Z OKAZJI DNIA DZIECKA W MASZKOWIE

TURNIEJ 

Ze wzglêdów organizacyjnych prosimy o zg³oszenie
 reprezentacji so³ectwa do dnia 25 lipca 2018 r.

Zespo³y od 6 do 12 zawodników.
  Wiek uczestników od 7 do 15 lat.

 Zawodnicy musz¹ posiadaæ ze sob¹ legitymacjê szkoln¹.

Informacje: 667 977 799

SUPER ZABAWA I WSPANIA£E NAGRODY!

Serdecznie zapraszamy dzieci z okolicznych so³ectw
do udzia³u w turnieju pi³ki no¿nej,
a po rozgrywkach na poczêstunek,

gry i zabawy sportowe.

Szczegó³y regulaminu na stronie internetowej: 
https://www.facebook.com/Visonex/

 

 

POGOÑ SZCZECIN
FOOTBALL SCHOOLS

POGOÑ SZCZECIN
FOOTBALL SCHOOLS

 NA TERENIE
CA£EGO WOJ. 

TRENUJEMY
ZACHODNIOPOMORSKIEGO

na sklepy i gabinety
tel. 91 392 81 40 
tel. 721 525 705

STOISKO do wynajęcia
przy ul. 15 Lutego 9c

Jezioro w pełnym "rozkwicie"

zakaz kąpieli  
z powodu sinic!

Stoimy na 
słupach solnych

A. Czernikiewicz 
zwolniony z urzędu 
miejskiego
OgłOSzEnIE

 s. 5

Podziemne zbiorniki gazu?
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W skrócie    Kronika policyjna
2018/07/15
godz. 10:34
Policjanci RRD KPP Goleniów 

podczas kontroli drogowej ujaw-
nili, że Michał Ł. lat 29, zam. No-
wogard, powiat goleniowski, kie-
rujący motorowerem m-ki Han-
glone  znajduje się w stanie nie-
trzeźwości z wynikiem 0,35 mg/l 
zawartości alkoholu w wydycha-
nym powietrzu. Postępowanie 
prowadzi KP Nowogard.

2018/07/16
godz.11:41
Adam B. lat 29, zam.Nowogard, 

powiat goleniowski, poszukiwany 
celem doprowadzenia do ZK No-
wogard na podstawie nakazu wy-
danego przez SR Goleniów. Za-
trzymany przez patrol OPI KP 
Nowogard. Postępowanie prowa-
dzi KP Nowogard.

godz. 19:10
Policjanci OPI KP Nowogard 

zatrzymali Wiolettę R. lat 36 

(zam. J. - obszar wiejski, powiat 
goleniowski) poszukiwaną przez 
Sąd Rejonowy w Goleniowie na 
podstawie nakazu doprowadze-
nia celem odbycia kary aresztu w 
wymiarze 15 dni. Doprowadzona 
do PDOZ KPP Goleniów. Postę-
powanie prowadzi KP Nowogard.

2018/07/18
godz. 20:00
Tomasz S., zam. Nowogard, po-

wiat goleniowski, powiadomił o 
kradzieży jednej sztuki tablicy re-
jestracyjnej o wyróżniku S... z po-
jazdu Renault Laguna stojącego 
na niestrzeżonym i niemonito-
rowanym parkingu osiedlowym. 
Postępowanie prowadzi KP No-
wogard.

2018/07/20
godz. 09:30
Leszek K. lat 62 (zam.G.powiat 

goleniowski) poszukiwany celem 
doprowadzenia do ZK Nowo-
gard na podstawie nakazu wyda-

nego przez SR Goleniów. Zatrzy-
many przez patrol OPI KP Nowo-
gard. Postępowanie prowadzi KP 
Nowogard.

godz. 18:15
Przemysław K. zam. K. gm No-

wogard zawiadomił o kradzie-
ży 2 szt. tablic rejestracyjnych o 
wyróżniku ZGL ... z samochodu 
osobowego m-ki Seat Ibiza, któ-
ry stał zaparkowany na parkingu 
przy ulicy Kościelnej w Nowogar-
dzie. Postępowanie prowadzi KP 
Nowogard.

2018/07/22
godz.10:35
Marta P. zam. Nowogard zawia-

domiła, że z zaparkowanego na  
parkingu osiedlowym samocho-
du osobowego m-ki Deawoo Ma-
tiz nn. sprawca dokonał kradzie-
ży dwóch sztuk tablic rejestracyj-
nych o wyróżniku ZS. Postępowa-
nie prowadzi KP Nowogard.

KPP Goleniów

Tragiczny początek żniw 

Zginął porażony prądem 
Tragicznie rozpoczęły się tegoroczne żniwa. Na jednym z gospodarstw w Przypólsku (gm. 
Osina), w wyniku porażenia prądem zginął 55-letni mężczyzna. Drugi mężczyzna został 
poważnie ranny. Obydwaj pracowali przy rozładunku zboża. 

Do tragicznego zdarzenia 
doszło w minioną niedzie-
lę, 22 lipca, ok. godz. 11.00. 
Z naszych informacji wyni-
ka, że mężczyźni pracowa-
li przy załadunku koszone-
go tego dnia zboża do silosów. 
W pewnym momencie zaha-
czyli o linię wysokiego napię-
cia przesuwając przenośnik 
ślimakowy, za pomocą które-
go napełniali zbiorniki ziar-
nem znajdującym się na przy-
czepach. W skutek tego, śmier-
telnie porażony prądem został 
55-letni mężczyzna- mieszka-
niec Burowa (gm. Goleniów). 
Drugi, w wieku ok. 30 lat, zo-
stał poważnie ranny. Mężczy-
znę przetransportowano heli-

kopterem Lotniczego Pogoto-
wia Ratunkowego do szpitala 
w Gryficach. Nie ma informa-
cji o jego stanie zdrowia. Nie-
oficjalnie wiadomo, że to syn 
właściciela gospodarstwa, na 
terenie którego doszło do tra-
gicznego wypadku- notabene 
jednego z największych rolni-
ków w gminie Osina. 

- To bardzo przykra wiado-
mość, tym bardziej, że to wy-
darzyło się na terenie zasłużo-
nego rolnika, jednego z naj-
większych gospodarzy na na-
szym terenie, byłego radnego 
naszej gminy- mówi Krzysztof 
Szwedo, wójt gminy Osina. 

Tragedia wstrząsnęła lo-
kalną społecznością, zwłasz-

cza mieszkańcami niewielkie-
go Przypólska. Wszystkie oko-
liczności zdarzenia bada pod 
nadzorem prokuratury nowo-
gardzka policja. 

To drugi tak tragiczny wy-
padek przy pracy w rolnic-
twie, do jakiego doszło w tym 
roku na naszym terenie. Przy-
pomnijmy, że w styczniu tego 
roku na fermie bydła w Wierz-
bięcinie zginął mężczyzna po-
chodzący z Wielkopolski. 
32-latek spadł z łychy ładowa-
cza uderzając głową o podło-
że. W tej sprawie, również to-
czyło się prokuratorskie śledz-
two. Jego wyniki nie są jeszcze 
znane. 

Red. 

Przypólsko spokojna wieś na trasie Osina-Mosty, była w niedzielę świadkiem śmiertelnego porażenia

A na rynku, jak zwykle, czyli coraz mniej rynku. W 
kontekście zapowiedzi rządu o ułatwieniu sprzedaży 
bezpośredniej rolnikom upadek nowogardzkiego ba-
zaru nie jest dobrą wiadomością.

W TYCH DnIACH ODESzLI DO WIECznOŚCI
Irena Dziedziela: lat 70, zmarła 21.07.2018r. pogrzeb odbędzie się 

24.07.2018r. o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogardzie.
Halina Podgórska: lat 61, zmarła 21.07.2018r. pogrzeb odbędzie się 

24.07.2018r. o godz. 12:00 na cmentarzu w Nowogardzie
Informacje przekazał: 

Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

MORIS Zakład Pogrzebowy Grzegorz Śmigiel

 

Dzisiaj kolejna 
nadzwyczajna sesja 
Rady Miejskiej na 
wniosek burmistrza
Wakacje w pełni a radni po raz kolejny są zwoływani na se-
sję nadzywaczajną ogłaszaną na wniosek burmistrza, który 
jest na urlopie, oto program dzsiejszej sesji:
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OgłOSzEnIE

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

REKLAMA

Ubezpieczenie, kredyty, 
opłaty. ul Boh. Warszawy 
102 B (koło Biedronki) 

czynne pon.-pt 
15.30 – 19.00 sob. 9-13 
Tel. 660 543 782

Zatrudnimy brygadzistę, 
 ferma drobiu- Redło. Zapewniamy 2-pokojowe 

mieszkanie i dobre warunki płacowe. 
Informacja 

tel. 506428241, 609003026, 913910315

Wytwórnia pasz All-Poll Nowogard ul. Nadtorowa 14 B 

Tel. 601 854 000 
zatrudni pracowników produkcji. Mile widziana 

wiedza z zakresu elektryki lub mechaniki

nowogardzkie jezioro w pełnym „rozkwicie”

Zakaz kąpieli z powodu sinic 
W niedzielę, na zakończenie Festiwalu „Lato z Muzami”, przed południem, na Nowogardzkim jeziorze wizytówce miasta pojawiły się szlamowate zakwity 
połączone ze zwykłymi śmieciami. W poniedziałek okazało się, że to sinice w związku z tym wywieszono na plaży czerwoną flagę, co oznacza zakaz kąpieli.  

Jak twierdzą od zawsze urzęd-
nicy miejscy nasze jezioro speł-
nia wszystkie kryteria, woda jest 
czysta idealnie, a na plaży można 
się kąpać bez żadnych przeszkód 
związanych z jakością wody zu-
pełnie bezpiecznie.  - Z wyniku 
badań mikrobiologicznych wody 
w Jeziorze Nowogardzkim wyni-
ka, że można się w nim bezpiecz-
nie kąpać. Woda w naszym jezio-
rze posiada wręcz jakość dosko-
nałą wg norm polskich- pisał 18 
czerwca najbardziej zapracowa-
ny gminny kierownik, czyli kie-
rownik ZBK. W związku z po-
wyższym inny miejski bajkopi-
sarz zachęcał: - zachęcamy więc 
Państwa do korzystania z kąpieli 
w naszym jeziorze, szczególnie w 
ciepłe dni….Takiej ocenie i takim 
zachętom nie przeszkadzało to, 
że już kilkakrotnie w tym roku, 
również w tymże czerwcu, do je-
ziora spływały hektolitry wybi-
jających z kanalizacji sanitarnej 
ścieków komunalnych.  

Tymczasem…
Ścieki z kanalizy jak do jeziora 

wpłyną to jakoś się po nim roz-
płyną tak, że ich gołym okiem 
po pewnym czasie nie widać. Nic 
dziwnego, wszak jezioro ma spo-
rą i powierzchnię i objętość. Ale, 
że nic nie ginie w przyrodzie to i 
to zasilanie jakoś się w różny spo-
sób w końcu objawi. W niedzie-
lę artyści, zwłaszcza przyjezdni 

krążący między Przystanią a Do-
mem Kultury, z zaciekawieniem 
przyglądali się zielono białej po-
mieszanej ze śmieciami mazi po-
krywającej przymurkową po-
wierzchnię jeziora. Czy to jakaś 
katastrofa ekologiczna?-  pytał 
jeden z nich. Okazało się wkrótce 
, że to sinice zmieszane ze śmie-
ciami (również tymi nierozpusz-
czalnymi z kanalizy). Normal-
nie  śmieci te rozproszone są w 
wodzie, ale gdy ta z powodu wła-
śnie sinic zgęstnieje to te śmieci 
wynurzają się na jej powierzch-
nię. Sinice błyskawicznie spowo-
dowały, że woda w jeziorze stała 
się gęsta i zielonkawa a kąpiel w 
niej niebezpieczna, dlatego w po-
niedziałek na plaży wywieszono 
czerwoną flagę, co oznacza zakaz 
wchodzenia do wody.

Dlaczego sinice są groźne
Sinice (inaczej cyjanobakte-

rie) są bardzo specyficznymi or-
ganizmami, które mogą żyć wła-
ściwie w każdych warunkach 
(np. na skałach w glebie, w go-
rących źródłach), jednak najczę-
ściej spotykane są w wodzie mor-
skiej. Dzieje się tak z powodu kil-
ku czynników, w tym i wysokiej 
temperatury, i zanieczyszczeń, 
które spływają do wód. Chociaż 
niektórzy z nas potocznie nazy-
wają je glonami, tak naprawdę 
są to bakterie. Gdy dochodzi do 
zakwitu sinic, mogą one jednak 

przypominać glony, przez co nie 
wydają się szczególnie niebez-
pieczne. Dlaczego więc specja-
liści ostrzegają, by nie wchodzić 
do wody w czasie zakwitu sinic? 
Niektóre sinice mogą produko-
wać silne toksyny, które są bar-
dzo szkodliwe dla zdrowia. To 
właśnie z tego powodu obowią-
zuje zakaz wchodzenia do wody. 
Mogą pojawić się podrażnie-
nia skóry w wyniku kontaktu z 

wodą, a także nieprzyjemne ob-
jawy zatrucia pokarmowego, je-
śli pływaliśmy w wodzie i przez 
przypadek połknęliśmy ją. Nie-
bezpieczny jest także kontakt z 
powietrzem, które unosi się w 
obrębie kąpieliska.

Wywalają pieniądze nie na to 
co rozum nakazuje

Utrzymanie w czystości wód 
nowogardzkiego jeziora wyma-
ga w pierwszej kolejności roz-
wiązanie okresowej erupcji stu-
dzienek kanalizacyjnych i wyle-
wania do jeziora hektolitrów gó-
wien. Tymczasem lokalne wła-
dze nawet nie  potrafią właści-
wie zlokalizować problemu, aby 
w ślad za tym znaleźć odpowied-
nie rozwiązanie problemu. Wy-
dają jednocześnie forsę nie tyl-
ko na nieskuteczne projekty, ale 
także na żałośnie śmieszne, jak 
choćby ta fontanna na środku 
jeziora, która rzekomo miała-
by napowietrzać jego wody. Oto 
jakie to rewelacje w tym tema-
cie w 2015 roku głosiła gmin-
na propaganda: w drugiej poło-
wie sierpnia –  czytaliśmy  wtedy  
na stronie miasta- zostało uru-
chomione urządzenie napowie-
trzające wodę w jeziorze. Urzą-
dzenie to przypomina swoim wy-
glądem fontannę a jego działanie 

polega na wydobywaniu wody 
z głębszych warstw jeziora i po-
przez wyrzut w górę na wysokość 
do 14 metrów jej napowietrzenie. 
Proces ten ma za zadanie miesza-
nie wody, jak również wytrące-
nie z niej szkodliwych związków. 
Urządzenie zostało wydzierża-
wione... przez Gminę Nowogard 
od Zakładu Elektrotechnicznego 
będącego własnością Pana Hen-
ryka Wiąza, który jest jego pro-
jektantem i wykonawcą. Dla 
uzupełnienia: koszty  dzierżawy  
i koszty energii tego cuda byłe-
go męża obecnej radnej z SLD to 
ponad 5000 zł miesięcznie. Cóż 
więc tu komentować.

red 

Sinice na jeziorze widoczne były już od niedzieli. Zauważyli to nawet festiwalowi goście

Od poniedziałku na plaży wywieszono czerwoną flagę oznaczającą zakaz wchodzenia do wody
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zAgInĄł PIES!
PIES NIE POWRÓCIŁ DO DOMU! Mimo in-

tensywnych przeszukiwań okolicy. Każdy kto 
posiada informację i wie, gdzie znajduje się 
piesek, proszony jest o kontakt pod nr  tel. 
661042870. Zaginięcie miało miejsce w dniu 
27 czerwca, około godziny 9 rano. Miejsco-
wość Redło (gmina Osina, powiat goleniow-
ski, województwo zachodniopomorskie). Pies 
ma wszczepiony czip oraz tatuaż. Umaszczenie psa tricolor. Cechy cha-
rakterystyczne to wypadający język, ponieważ pies ma wadę zgryzu. 
W chwili zaginięcia nie miał na sobie szelek ani medalika z numerem 
szczepienia na wściekliznę oraz numerem weterynarii. 

Tel. 517 175 599

Pracuj z                       
jako Opiekunka Seniorów w Niemczech 

i zarób nawet 12 tysięcy w dwa miesiące. 
Bezpłatne kursy języka niemieckiego i gwarantowane zatrudnienie. 

M. Michalak z Wojcieszyna z pomocą  sąsiadowi zza morza  

Entuzjastyczne powitanie polskich strażaków w Szwecji 
5 strażaków i jeden wóz bojowy z naszej jednostki powiatowej PSP w ramach dużej misji pomocowej dotarło w niedzielę do Szwecji.  Niezbędna okazała 
się bowiem międzynarodowa pomoc w gaszeniu pożarów, które wybuchły w Szwecji, jako skutek fali upałów, które nawiedziły ten kraj. Przyjazd aż 44 wo-
zów bojowych z Polski wzbudził entuzjazm Szwedów.   

Jeden z członków goleniowskiej ekipy 

Szwedzi witają polskich strażaków ,na zdjęciu wóz z Łobza

Migotanie przedsionków

Proszę się dowiadywać  
w październiku
W poniedziałek do redakcji zgłosił się roztrzęsiony pan Zenon lat 67 i opowiedział nam 
swoją przygodę z lokalną służbą zdrowia, finansowaną przez państwowego ubezpieczycie-
la NFZ.

Pan Zenon w piątek zgłosił się 
do lekarza rodzinnego. Ten po 
badaniach stwierdził: migotanie i 
trzepotanie przedsionków i skiero-
wał pacjenta do konsultacji spe-
cjalistycznej do kardiologa. W 
poniedziałek, pan Zenon z rana 
poczuł się źle. Nim, więc udał 
się do rejestracji kardiologicznej 
zgłosił się na Izbę Przyjęć nowo-
gardzkiego szpitala. Tu przeba-
dano go standardowo i odesłano 
także do kardiologa ze stwierdze-
niem - spisane z dokumentu wy-

pełnionego na Izbie: Wskazana 
konsultacja kardiologiczna. Obec-
nie nie wymaga leczenia szpitalne-
go.  Z dwoma skierowaniami pan 
Zenon idzie na I piętro szpitala - 
tam znajdują się gabinety przy-
chodni specjalistycznej, w tym re-
jestracja do kardiologa w ramach 
NFZ . Po odstaniu swego w kolej-
ce do rejestracji p. Zenon dowia-
duje się w końcu, że nie ma co li-
czyć na przyjęcie w sensownym 
czasie, a nawet z powodu braku 
lekarzy nie może otrzymać żadnej 

deklaracji terminu tegoż przyję-
cia- proszę się dowiadywać w paź-
dzierniku- skwitowano w rejestra-
cji odsyłając pacjenta nawet nie z 
kwitkiem, ale na pewno z niepew-
nością, co do stanu swego zdro-
wia i istnienia bądź nie w związku 
z tym realnego zagrożenia. Ponie-
waż p. Zenon nie chce kusić losu 
i czekać, że może nic się nie sta-
nie, w związku z tym wysupłuje 
ostatnie pieniądze z nędznej ren-
ty (dobre renty to u nas ma tylko 
nomenklatura pokomusza) i idzie 
jeszcze tego samego dnia prywat-
nie do przychodni obok szpitala, 
która nazywa się Medyk. Tam zo-
staje przyjęty „od ręki”. Po bada-
niach wstępnych pan Zenon do-
staje leki i zostaje umówiony na 
środę na założenie Holtera. Wizy-
ta kosztuje go 200 zł, w środę za-
płaci kolejne 100….. Pan Zenon 
w związku z całą tą historią pyta: 
to, po co tyle lat opłacałem skład-
ki zdrowotne?  My też pytamy…
chętnych do odpowiedzi nie wi-
dać.  

sm

Szwecja poprosiła o wsparcie w 
ramach Europejskiego Mechani-
zmu Ochrony Ludności. Od kil-
ku dni Skandynawia walczy z falą 
upałów, które w Szwecji powodu-
ją potężne pożary.  W nocy z so-
boty na niedzielę ze Świnoujścia 
wyruszyło promem ponad 160 
polskich strażaków w 44 wozach 
strażackich, by pomóc w walce 
z żywiołem. Od momentu przy-
bycia Polaków szwedzkie media 
zdominowane są przez relacje z 

konwoju naszych strażaków. Tyl-
ko bowiem Polska odpowiedziała 
taką siłą na prośbę rządu Szwecji 
do pomocy. Litwini wysłali 1 he-
likopter, Włosi 2 śmigłowce spe-
cjalistyczne, Niemcy 3 helikopte-
ry przeciwpożarowe. W misji po-
mocowej zorganizowanej przez 
Polski rząd uczestniczą straża-
cy z dwóch województw zachod-
niopomorskiego i wielkopolskie-
go.  W ramach tej akcji do Szwe-
cji wyruszyli także strażacy z na-

szego powiatu-  z naszej jednost-
ki do wykonania zadania wyje-
chało  trzech  strażaków- mówi 
DN komendant Powiatowy  Stra-
ży Pożarnej  Arkadiusz Skrzyp-

czak- wyruszyli oni tzw. wężo-wo-
zem czyli pojazdem wyposażo-
nym w duszą ilość  węzy strażac-
kich. Zabrali też z sobą wysoko wy-
dajną pompę wodną. W tej naszej   
ekipie   jest tez jeden strażak, który 
jako ratownik będzie służył całej 
polskiej misji. Potwierdzam że do 
Szwecji pojechał  min, Marek Mi-
chalak pracownik naszej komendy 
a mieszkaniec Wojcieszyna – koń-
czy komendant  A. Skrzypczak.     
Nie tylko w szwedzkich mediach 
głośno jest o przyjeździe Polaków. 
W wielu miejscowościach na uli-
ce wychodzą ludzie, aby zobaczyć 
przejazd strażackich wozów, i po-
zdrowić polskich strażaków.  Po-
jawia się wiele zdjęć i filmów z ich 
przejazdu. Polacy do miejsca ak-
cji w środkowej Szwecji mają do 
pokonania ponad 1000 km, w tym 
kraju.  Polska brygada jest tak zor-
ganizowana, że jest samowystar-

czalna pod każdym względem i to 
nie tylko w zakresie komplemen-
tarności możliwości wykonania 
czynności gaśniczych, ale także w 
zakresie samoobsługi medyczno- 
ratowniczej, czy zaopatrzenia w 
żywność. Strażacy wyposażeni są 
w pakiety żywnościowe w posta-
ci skondensowanych porcji odpo-
wiednio zbilansowanej diety go-
towej do spożycia bez konieczno-
ści przygotowywania.  Wszystko 
jest tak zorganizowane, aby eki-
py strażackie mogły bez pomo-
cy z zewnątrz przebywać w ternie 
wiele dni.  A tak pewnie będzie w 
Szwecji, gdzie rozlegle pożary tra-
wią głównie lasy. Trzeba było też 
już ewakuować mieszkańców wie-
lu zabudowań znajdujących się w 
bezpośrednim sąsiedztwie obsza-
rów objętych pożogą.

sm

OgłOSzEnIA
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KOnDOLEnCJE

Wszystkim, 
którzy 

uczestniczyli w 
ostatniej drodze 

Śp. Leszka 
Berga

 serdeczne 
podziękowania 

Kolejny urzędnik wyrzucony zza biurka 

Adam Czernikiewicz zwolniony z pracy!
Tym razem z pracą w Urzędzie Miejskim pożegnał się kierownik Wydziału Inwestycji i Remontów (IR) Adam Czernikiewicz. Urzędnik o tym, że ma pa-
kować natychmiast rzeczy z biurka dowiedział się wczoraj od zastępcy burmistrza Krzysztofa Kolibskiego. Tego samego dnia musiał opuścić ratusz. To już 
kolejna osoba zwolniona z UM w takim trybie. 

O sprawie poinformowała 
nas osoba blisko związana z 
UM w Nowogardzie.

- Adama Czernikiewicza 
dziś zwolnił- taka informacja 
wpłynęła do redakcji wczo-
raj tj. poniedziałek (23.07) 
przed południem. 

Sam zwolniony z pracy 
urzędnik nie chciał na ra-
zie komentować sprawy, 
ale potwierdził nam, że zo-
stał zwolniony z pracy i to 
w trybie natychmiastowym. 
-  Potwierdzam, że zostałem 
zwolniony dzisiaj z urzędu 
bez świadczenia pracy. Wy-
powiedzenie wręczył mi wi-
ceburmistrz Krzysztof Ko-
libski. Na razie nie chcę tego 
komentować. Muszę ochło-

nąć - mówi nam A. Czerni-
kiewicz. 

Taki tryb zwolnienia za-
stosowano już w przypad-
ku kilku innych urzędników.  
Przypomnijmy choćby tylko 
kilka nazwisk: Terasa Skib-
ska, kierownik Ośrodka Po-
mocy Społecznej, Agnieszka 
Biegańska -Sawicka, sekreta-
rza gminy Nowogard, Dag-
mara Piasecka – kadrowa i 
Magdalena Pędzik- kierow-
nik Zespołu Ekonomiczno- 
Administracyjnego Szkół. 
Niektórzy z nich zdecydowa-
li się wystąpić na drogę są-
dową nie zgadzając się na ta-
kie potraktowanie. Tak zro-
biły D. Piasecka i M. Pędzik.  
W przypadku p. M. Pędzik 

sprawa już się zakończyła. 
Sąd uznał, że gmina nie mia-
ła prawa zwalniać kierow-
niczki ZEAS-u w taki spo-
sób i nakazał wypłacić jej za-
dośćuczynienie. Sprawa by-
łej kadrowej UM jest w po-
czątkowej fazie.  

Czy na podobny krok zde-
cyduje się A.Czernikiewicz? 
Wszystko możliwie, zwłasz-
cza, że jak dowiedziała się 
redakcja DN urzędnik miał 
zostać zwolniony po tym, jak 
odmówił podpisania doku-
mentów przetargowych ma-
jących budzić poważne wąt-
pliwości prawne. Pytany 
przez nas o te okoliczności 
były już kierownik Wydzia-
łu IR nie chciał na ten temat 

się wypowiedzieć oficjalnie. 
Sprawa ta bynajmniej już na 
podstawie tych informacji 
wygląda bardzo poważnie. 

Zwolniony z urzędu wczo-
raj Adam Czernikiewicz pra-
cował w miejskim ratuszu 
około 15 lat. 

Warto dodać, że poza A. 
Czernikiewiczem, wszyscy 
dotychczas urzędnicy o tym, 
że muszą odejść z urzędu do-
wiedzieli się osobiście od wi-
ceburmistrza K. Kolibskie-
go.   Żaden z nich nie usły-
szał tego od swojego prze-
łożonego, czyli burmistrza 
Nowogardu Roberta Czapli- 
kierownika gminy. 

Red.
Adam Czernikiewicz

Brak zgody na obniżenie pensji włodarzom

Wojewoda: "To naruszenie dyscypliny finansów publicznych"
Wicewojewoda Zachodniopomorski Marek Subocz wystosował list do samorządów, które nie obniżyły pensji swoim włodarzom. Napisał w nim, że nie-
stosowanie się do rozporządzenia Rady Ministrów jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.

15 maja Rada Ministrów 
przyjęła rozporządzenie w 
sprawie wynagradzania pra-
cowników samorządowych 
przedłożone przez ministra 
rodziny, pracy i polityki spo-
łecznej. Centrum Informacyj-
ne Rządu poinformowało, że 
przyjęte rozwiązanie nawiązu-
je do uchwalonej przez Sejm 
10 maja 2018 r. nowelizacji 
ustawy o wykonywaniu man-
datu posła i senatora, przewi-
dującej obniżenie o 20 procent 
uposażenia parlamentarzy-
stów. Ustawa ta była odpowie-
dzią na powszechne oczekiwa-
nia społeczne związane z peł-

nieniem funkcji publicznych. 
- Wykonywanie funkcji zarzą-
dzających w samorządach, tak 
jak w przypadku posłów i se-
natorów, oznacza pełnienie 
służby na rzecz społeczeństwa. 
Dlatego podlega ono społecz-
nej ocenie i powinno spełniać 
standardy wymagane w życiu 
publicznym- napisało w ko-
munikacie CIR.

Wicewojewoda Zachod-
niopomorski Marek Subocz 
w liście skierowanym do Rad 
Gmin, Miast, Powiatów i Sej-
miku Województwa przypo-
mniał, że rozporządzenie, któ-
re weszło w życie 19 maja mia-
ło spowodować, iż od 1 lip-
ca zmniejszeniu ulegnie mak-
symalne wynagrodzenie za-
sadnicze oraz maksymal-
ny poziom dodatku funkcyj-
nego pracowników samorzą-
dowych. Decyzję o zmniej-
szeniu wynagrodzeń w for-
mie uchwał miały podjąć rady 
jednostek samorządowych. 

- Wejście w życie przepisów 
rozporządzenia z 15 maja, w 
przypadku, gdy dotychczaso-
we wynagrodzenie osób peł-

niących funkcje samorządowe 
jest z nim niezgodne, zaktu-
alizowało po stronie organów 
stanowiących jednostek samo-
rządu terytorialnego prawny 
obowiązek dostosowania wy-
sokości wynagrodzeń do obo-
wiązujących przepisów pra-
wa- napisał. Obniżenie wyna-
grodzeń spotkało się jednak ze 
sprzeciwem radnych w wielu 
samorządach, również w na-
szym powiecie. Uchwały te zo-
stały negatywnie zaopiniowa-
ne przez niektore Rady. Co za 
tym idzie, wciąż obowiązywać 
będą tam wcześniejsze uchwa-
ły ustalające wysokość wyna-
grodzeń włodarzy poszczegól-
nych samorządów. Wicewoje-
woda Marek Subocz napisał w 
liście, że zaniechanie obowiąz-
ku dostosowania wynagro-
dzeń do rozporządzenia po-
woduje w konsekwencji sytu-
ację, w której akt wykonawczy, 
czyli uchwała, jest sprzeczny z 
unormowaniami aktu wyższe-
go rzędu, czyli rozporządze-
nia Rady Ministrów, które za-
wiera przepisy powszechnie 
wiążące. - Tego rodzaju oko-

liczność rodzi również odpo-
wiedzialność z tytułu ewentu-
alnego naruszenia dyscypliny 
finansów publicznych w try-
bie i na zasadach określonych 
w ustawie o odpowiedzialno-
ści za naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych- dodał 
Marek Subocz.

W tekście przywoływanej 
przez Wojewodę Zachodnio-
pomorskiego ustawy jest za-
pisane, że karą za naruszenie 
dyscypliny finansów publicz-
nych może być upomnienie, 
nagana, kara pieniężna lub za-
kaz pełnienia funkcji związa-
nych z dysponowaniem środ-
kami publicznymi. Kara pie-
niężna może mieć wysokość 
od jednokrotności do trzy-
dziestokrotności miesięczne-
go wynagrodzenia osoby od-
powiedzialnej za naruszenie 
dyscypliny finansów publicz-
nych. Karę zakazu pełnienia 
funkcji związanych z dyspo-
nowaniem środkami publicz-
nymi można otrzymać na 
okres od roku do 5 lat. Woje-
woda Marek Subocz bada pod-
jęte przez samorządy uchwa-

ły pod kątem ich zgodności z 
prawem. Jeśli uchwała okaże 
się niezgodna z prawem może 
zostać uchylona w części lub w 
całości. W najbliższym czasie 
okaże się również, czy woje-
woda podejmie środki związa-
ne z ukaraniem samorządow-
ców za naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych.przy-
pomnijmyu źe w Nowgardzie   
decyzja rządowapowinna spo-
wodowac obnizeniepensjiwi-
ceburmistrz KolibskiegoJa-
kjest faktycznie napiszemy w 
kolejnych numerach. 

Michał Padiasek
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Hjort Knudsen Polen Sp. z o.o. jest duńską �rmą, 

zatrudniającą  ponad 1000  pracowników, 
produkującą i eksportującą skórzane meble tapicerowane. 

 www.hkmeble.pl

 
 

        W związku z dynamicznym rozwojem �rma zatrudni  

 TAPICERA  (PRZYUCZENIE)
PRACOWNIK PRODUKCJI -

- OBSŁUGA KOMPUTERA
MAGAZYNIER

 
 

            Miejsce pracy: Nowogard  
Zapewniamy:   
•  stabilne warunki zatrudnienia 
•  wynagrodzenie proporcjonalne do osiąganych wyników  

 
 Osoby zainteresowane proszone  są o wysłanie CV na adres:  
         ul. Zamkowa 7b , 72-200 Nowogard 
          lub e-mail: dawid.bohn@hjortknudsen.pl  
           Kontakt telefoniczny : 663 949 485 

 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami
Prosimy o dopisanie następujacej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbednych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie 
z ustawa z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.)”.

TAPICER
PRACOWnIK PRODUKCJI- 

OBSłUgA KOMPUTERA
MAgAzYnIER

R E K L A M A
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789
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Festiwal artystycznych 
 wrażeń i … żenady

1. Nowogardzkie Lato z Mu-
zami dobiegło końca.  Zarów-
no główne nurty tematyczne 
festiwalowej prezentacji, jak i 
wydarzenia towarzyszące do-
starczyły widzom i obserwa-
torom wielu wrażeń wynika-
jących z obcowania z różny-
mi dziedzinami prawdziwej, 
uprawianej na wysokim po-
ziomie sztuki.  I chociaż z tym 
urozmaiceniem dziedzin by-
wało już wcześniej bardziej bo-
gato, to jednak nie ma powo-
du narzekać: oferta artystycz-
na była wystarczająco intere-
sująca. Dziennik Nowogardzki 
zapowiadał i relacjonował ob-
szernie w zasadzie wszystkie 
najważniejsze wydarzenia te-
gorocznego Lata z Muzami i 
w kolejnych wydaniach jesz-
cze wrócimy do festiwalowej 
tematyki, zwłaszcza z powo-
du prezentacji wywiadów z 
artystami przeprowadzonych 
przez nas w trakcie trwania 
tego wydarzenia. Będzie więc 
jeszcze w DN rozmowa z reży-
ser Joanną Kos- Krauze, reży-
serem i aktorem Wojciechem 
Solarzem a zwłaszcza ze zna-
komitym aktorem Zbignie-
wem Zamachowskim.  Ale tak 
jak artyści zewnętrzni dostar-
czyli widzom i obserwatorom 
wielu wrażeń wynikających z 
obcowania z prawdziwą sztu-
ką, którą do nas przywieźli, to 
tak niektórzy lokalni „artyści”, 
czyli organizatorzy (ale nie tyl-
ko), dostarczyli w trakcie fe-
stiwalu wiele wstydu i żenady, 
czyli wrażeń, które ze sztuką 
mają tyle wspólnego, co przy-
jemność pobytu w zakładzie 
karnym z wypoczynkiem w 
sanatorium.

2. Ogólny bałagan organiza-

cyjny to zastrzeżenie pierw-
sze i najmniejszego jeszcze 
kalibru, choć np. otwiera-
nie sali kinowej dopiero tuż 
przed rozpoczęciem seansów 
dla dzieci mogło być nawet 
groźne. Pokazy te cieszyły 
się dużą popularnością i wi-
dzowie, w tym często starsze 
osoby przychodzące z dzieć-
mi jako opiekunowie, musie-
li tłoczyć się w dusznym holu 
z powodu zwykłego nietra-

fionego zarządzenia organiza-
torów. 

3.  Czytaliśmy na oficjal-
nych materiałach festiwalo-
wych: Partnerami (nie spon-
sorami, ich lista to odrębna 
pozycja) festiwalu są: Ośro-
dek Konferencyjno-Edukacyj-
ny Uniwersytetu Szczecińskie-
go w Kulicach, Celowy Związek 
Gmin RXXI, Klub Tańca Spor-
towego Flesz,  Bank Pekao SA, 
Górna Izba – Kościół Ewange-
lickich Chrześcijan Zbór w No-
wogardzie. Jeśli można zro-
zumieć, jako partnerów wy-
darzenia artystycznego takie 
podmioty jak Ośrodek w Ku-
licach i Klub Tańca to już gór-
ny czy dolny zbór jest tu zu-
pełnym nieporozumieniem i 
pachnie… uprawianiem in-
doktrynacji religijno -kultu-
rowej o sekciarskim zabarwie-
niu, która z kulturą ma tyle, co 
wół z karetą.   

4.   Czytaliśmy na oficjalnych 
materiałach- Organizatorami 
festiwalu są: Burmistrz Nowo-
gardu Robert Czapla oraz No-
wogardzki Dom Kultury.  Pro-
blem w tym, że burmistrza No-
wogardu nikt na festiwalu nie 
zobaczył i to nie bynajmniej 
z powodu obłożnej choro-
by, ale … urlopu. Najważniej-
sza lokalna impreza kultural-
na roku, na której goszczą zna-
ni artyści a reprezentant głów-
nego gospodarza jedzie sobie 
na urlop! Na oficjalnym za-
kończeniu nie było już zupeł-
nie nikogo z ratusza (na roz-
poczęciu był niejaki Kolibski).  
Honor gminy, rozmawiając z 
gośćmi (również w ich języ-
kach) ratował tylko przewod-
niczący Rady Piotr Słomski, 
który zresztą dla dobra spra-

wy i uniknięcia choć częścio-
wo kompromitacji gminy, czy-
nił to tylko z własnej inicjaty-
wy. Organizator bowiem doło-
żył wszelkich starań, aby prze-
wodniczącego Rady, jak się 
tylko da pominąć w trakcie tej 
gminnej imprezy.

5. Nagroda Grand Prix w 
konkursie Filmowej Młodej 
Polski w kwocie 2500 złotych, 
to jakaś kuriozalna degradacja 
przyznawanego w trakcie fe-
stiwalu tytułu.  Kilka tygodni 
temu, np. na kolejnym „prze-
ciąganiu liny” między zaprzy-
jaźnionymi z burmistrzem 
chłopami, zwanym spartakia-
dą sołectw, zwycięzca otrzy-
mał od burmistrza 5 tys. zło-
tych a razem za pierwsze miej-
sce i nagrody za kolejne miej-
sca, wydano wówczas ponad 
20 tys. złotych… z kasy gmin-
nej oczywiście.

6.  Dodatkowo w trakcie fe-
stiwalu było też mnóstwo 
przekłamań, co do jego historii 
a zwłaszcza pomijaniu wkła-
du niektórych osób i to na-
wet tych, którym festiwal za-
wdzięcza swoje istnienie. Ale o 
tym innym razem. Innym ra-
zem też o tzw. patronach me-
dialnych, czyli „umarłej klasie” 
na rynku medialnym wskrze-
szanej na użytek propagan-
dy lokalnej władzy wykonaw-
czej.   Zakończenie jak przy-
stało na serię żenady kończy 
się także podobnie, czyli fina-
łowym okrzykiem zachwytu 
nad twórczą obecnością nawet 
nieobecnego burmistrza, czyli 
serwilistycznym aktem w wy-
konaniu dyrektor NDK- czyta-
my na stronie miasta:  Wielkie 
podziękowanie dla burmistrza 
Nowogardu… i za aktywną po-
moc przy organizacji festiwalu, 
za wsparcie zarówno finansowe 
jak i duchowe, a przede wszyst-
kim za wsparcie kultury i No-
wogardzkiego Domu Kultury 
przez cały rok  – powiedziała 
dyrektor do zgromadzonych, 
w tym artystów. Ci ostatni zu-
pełnie na to nieprzygotowa-
ni byli- jak bym wiedział, że tu 
się hołdy składa władzy to bym 
laudacje też przygotował- żar-
tował jeden z nich.  

Marek Słomski

Spacerkiem po wiekach
Cóż się zmieniło choć wieki odeszły

A rzeczy są inne a czas stał się przeszły
I władcy zasiedli w fotelach pospólstwa
I szyk podeptany inwazją niechlujstwa.

Wybrani wyprani z ostatek skrupułów
Ogólnie ogólni bez żadnych szczegółów. 

Podobni do siebie, jak znak w kserokopii
Codziennie lud topią w kolejnej utopii.

Poddani- poddani do głębin nicości
Z lubością deptają te resztki godności
Użytek, spożytek, bezcena skomlenia.
I prawem się stają idiotów życzenia.

Zmieniają niezmiennie, dóbr szałem wiedzeni
Niemodne cudeńko na tony kamieni 

Rzucają w kąt izdeb pobożne życzenia
Jak ćmy zabiegają o szybkie spełnienia.

Cóż więc tak z wiekami się tutaj zmieniło
By biednej mej duszy ciut lepiej się żyło? 

Wytrzeszczam swe gały-już bardziej nie mogę 
Niczego nie widzę... trzeba stąd dać nogę.

Odjechać modlitwą w takie Pańskie światy
Pogadać z Azorem, wąchać czule kwiaty.

Po górach połazić, pokrzyczeć na hali
Świętym się naprzykrzać, by o klimat dbali.

Ponucić melodię, co serc nam nie smuci
Pobudzić zdżumionych, których nikt nie cuci

I zasiąść w te pędy do uczty, jak w Niebie
Gdzie żadnej nowości tylko Jezus w Chlebie.

20.07.2018. Marek Słomski
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Stoimy na słupach solnych

Podziemne zbiorniki gazu – nowy potencjał 
gospodarczy Nowogardu
Przechowywanie gazu i ropy naftowej w podziemnych naturalnych zbiornikach to metoda znana od dawna. Okazuje się, że Nowogard leży na tzw. słupach 
solnych, a istniejące w nich kawerny mogą służyć, jako lokalizacje podziemnych zbiorników gazów i paliw.  

Udowodnił te okoliczności geo-
log dr Andrzej Piotrowski w bar-
dzo interesującym wykładzie wy-
głoszonym podczas jednej z kon-
ferencji naukowych, jaka odby-
ła się pewien czas temu w ośrod-
ku w Kulicach.  Wykorzystywanie 
podziemnych zbiorników w prze-
strzeniach skalnych do przecho-
wywania gazów, czy ropy nafto-
wej to znana od dawna technolo-
gia. W Europie taką metodę ma-
gazynowania stosuje kilka krajów. 
Największą pojemnością dyspo-
nują takie zbiorniki w Niemczech 
i na Ukrainie. Polska do tej pory 
korzysta w niewielkim stopniu z 
potencjału naturalnych możliwo-
ści, jakie występuje na jej terenie 
w zakresie miejsc nadających się 
na podziemne naturalne zbiorni-
ki, gazu, ropy i materiałów ropo-
pochodnych.

Jak powstają
 podziemne zbiorniki

Jak wynika z wykładu, któ-
ry geolog dr Piotrowski wygło-
sił w Kulicach podziemne zbior-
niki tworzą się zarówno w wy-
niku działań człowieka, jak i na-
turalnie. Te związane z czynni-
kiem ludzkim to wyrobiska po-
wstałe po zakończeniu wydoby-
cia gazów, soli bądź węgla. Natu-
ralne to tzw. Kawerny, czyli puste 
przestrzenie w skałach, powsta-
łe w wyniku naturalnych proce-
sów ługowania, czyli wymywania 
materiału skalnego. Na takie wy-
mywanie szczególnie podatne są 
sole.  Skupiska skalne soli to dia-
piry, zwane także słupami solny-
mi, a dlatego słupami, że ta geo-
logiczna   struktura tektoniczna 
przybiera kształt słupa lub grzy-
ba. Powstaje ona wskutek przebi-

cia się ku górze — przez młodsze, 
sztywniejsze skały nadkładu — 
skał starszych, bardziej plast., ma-
jących mniejszą gęstość. Właśnie 
Nowogard i okolice położony jest 
na takich słupach solnych – twier-
dzi dr Piotrowski przedstawiając, 
jako ilustrację tej rzeczywistości 
schemat przekroju budowy geolo-
gicznej, który prezentujemy rów-
nież w tym materiale, jako sche-
mat nr 1.

Ta specyfika to 
szansa rozwojowa

Według naukowca owa lokal-
na tektonika stanowi element do-
datkowego potencjału gospo-
darczego regionu. Magazynowa-
nie w takich naturalnych zbior-
nikach, które mogłoby powstać 
na naszym terenie (schemat nr 
2) ma wiele zalet w stosunku do 
standardowego przechowywa-
nia gazu ropy naftowej i produk-
tów naftowych.  Kawerny nie zaj-
mują miejsca na powierzchni, za-
jęta powierzchnia stanowi jedynie 
5 do 10% powierzchni, jaka była-
by potrzebna do identycznej obję-
tości składowania w zbiornikach 
naziemnych; teren na powierzch-
ni, pod którą znajduje się kawer-
na, może być wykorzystany do 
celów rolniczych. Objętość ma-
gazynowa składowana pod zie-
mią jest praktycznie niedostępna, 
stąd występuje bardzo małe nara-
żenie np. na skutki klęsk żywioło-
wych także zagrożenie pożarowe i 
wybuchowe nie występuje lub jest 
bardzo ograniczone, temperatu-
ra wewnątrz kawerny jest stała, 
co eliminuje tzw. procesy oddy-
chania zbiorników i straty najlżej-
szych frakcji przez odparowanie, 
kawerny są włączone w system lo-

gistyczny rurociągów gazowych, 
naftowych, terminali i rafinerii, co 
zapewnia ekonomiczny transport.  
I ta ostatnia zaleta może szczegól-
nie w najbliższych latach stanowić 
o praktycznej szansie aktualizacji 
nowogardzkiego potencjału pod-
ziemnego a jest to związane z in-
westycją budowy gazociągu na 
gaz norweski.

Bedą budować Bałtyk Pipe 
W tych dniach media poda-

ły informację o dofinasowaniu 
wstępnych prac dokumentacyj-
nych związanych z budowa Bałtik 
Pipe – gazociągu umożliwiające-

go bezpośredni przesył do Polski 
norweskiego gazu. W Polsce, jak 
widać na załączonej mapie, gazo-
ciąg ten prowadzony po dnie mo-
rza dochodzi do brzegu Bałtyku w 
okolicy Niechorza a potem dalej, 
aby łączyć się z krajowym dystry-
bucyjnym systemem gazowym w 
Płotach i kolejno zasilać ten sys-
tem rurą, która już biegnie przez 
naszą gminę.  I to jest ta szansa 
wykorzystania potencjału lokal-
nej tektoniki, o której specyfice 
w postaci kawern na słupach sol-
nych, opowiadał doktor Piotrow-
ski w Kulicach. Nowogardzkie ka-

werny mogłyby stanowić bowiem 
zbiorniki dla tego norweskiego 
gazu, mające zarówno znaczenie 
technologiczne w procesie przesy-
łu (miejsce wejścia do krajowego 
systemu), jak i mogące służyć jako 
rezerwuar sezonowy i strategicz-
ny tego gazu. Czy tak się stanie? 
Pewnie zależy to od bardzo wielu 
czynników, ale niewątpliwie mo-
głoby się tak stać, ponieważ są do 
tego wszelkie niezbędne uwarun-
kowania i te geologiczne i te go-
spodarcze.  

sm

Tektonika Nowogardu i okolic

Słupy solne i występujące w nich tawerny to ukryta pod ziemią wyjątkowa szansa Nowogardu

Nowogard leży na trasie bezpośredniego przedłużenia projektowanego Baltic Pipe
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REKLAMA

KONTAKT:
adres:     72-200 Nowogard, ul. Górna 4a
telefon:  kom.783 570 056,695 264 594

PIB „PRO-BUD” s.c. informuje, że prowadzi

SPRZEDAŻ MIESZKAŃ
w nowo powstającym osiedlu mieszkaniowym

pn. „STARA WINIARNIA”
przy ul. T. Kościuszki 17 w Nowogardzie.

Więcej na stronie www.probud-nowogard.pl

Dzieci biorące udział w warsztatach
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XXII Lato z Muzami - fotorelacja

Na rozpoczęcie festiwalu Lato z Muzami zawitali również przewodniczący Rady 
Miasta Heide Franz Helmut Pohlmann wraz z małżonką Juttą. Na zdjęciu tuż po 
rozmowie z  przewodniczącym Rady Miejskiej w Nowogardzie Piotrem Słomskim 

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej reżyser Joanny Kos Krause od lewej: dyrektor 
NDK Aneta Drążewska, przewodniczący RM Nowogard Piotr Słomski, Krzysztof 
Spór dyrektor artystyczny festiwalu i aktorka Jowita Budnik-  która w imieniu reży-
ser J. Kos-Krause odsłoniła tablicę Uczestnicy pleneru malarskiego w Nowogardzie 

Prace wykonane przez malarzy budziły podziw odwiedzajacych wystawę w holu NDK

Joanna Kos-Krause odebrała nagrodę 
honorową tegorocznej edycji Lata z 
Muzami

Przez cały tydzień wyświetlano filmy w plenerze
Lugi Pagano w Nowogardzie

Zwycięscy festiwalu podczas Lata z Muzami, w konkursie Filmowa Młoda Polska

Zbigniew Zamachowski w czasie spotkania- prowadzi 
Joanna Serdiuków- z nowogardzką publicznością chęt-
nie odpowiadał na pytania

Sporym zainteresowaniem, zwłaszcza 
wśród najmłodszych, cieszyły się wy-
stępy grupy  Superbohaterów

Rozpoczęcie festiwalu Krzysztof Spór 
dyr. artystyczny i Aneta Drążewska 
dyr. NDK

Publiczność w oczekiwaniu na seans

Uczestnicy warsztatów Arteria foto Ania Giniewska

Dobiegło końca XXII Lato z 
Muzami. W tym roku Nowo-
gard odwiedziło kilku zna-
komitych artystów m.in. re-
żyser Joanna Kos- Krau-
se, aktorzy: Zbigniew Za-
machowski, Jowita Budnik, 
Wojciech Solarz a także pro-
wadzący warszaty fotogra-
ficzne, fotograf Piotr Jaxa. 
Na scenie plenerowej wystą-
pili między innymi: zespół 
Leszcze, Lugi Pagano czy ka-
baret Ciach. 

Zdjęcia NDK, Martyna Kawa

Spotkanie z Piotrem Jaxa
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Lato z Muzami dobiegło końca – przedstawiamy 
jego podsumowanie 

„1410” Laureatem Grand Prix 
22 lipca 2018r., w trakcie uroczystej gali, ogłoszono Laureatów piątej już odsłony corocz-
nego Konkursu Filmowa Młoda Polska, towarzyszącego Festiwalowi Filmu Muzyki Malar-
stwa „Lato z Muzami” w Nowogardzie. Grand Prix i 2500 PLN otrzymał film „1410” Da-
miana Kocura, a wyróżnienie – „Atlas” Macieja Kawalskiego. Przez siedem dni na festiwalu 
zaprezentowano ponad 50 filmów, odbyły się liczne koncerty, występy artystyczne, warszta-
ty oraz plener malarski. Do Nowogardu przybyli m.in. Joanna Kos-Krauze, Jowita Budnik, 
Piotr Jaxa, Wojciech Solarz, Marta Prus i Zbigniew Zamachowski. 

Oto Jury Konkursu Filmowa 
Młoda Polska, w skład którego 
weszli: aktorka teatralna i filmowa 
Jowita Budnik, autor zdjęć filmo-
wych i fotograf Piotr Jaxa, aktor i 
reżyser Wojciech Solarz, a także 
dziennikarka i animatorka kultu-
ry Monika Marach, które obejrza-
ło 14 filmów krótkometrażowych 
z całej Polski. Projekcje 5. Kon-
kursu Filmowa Młoda Polska cie-
szyły się dość dużą frekwencją. Ju-
rorzy oceniając filmy postawili na 
indywidualizm i charakter. Zwy-
cięskie filmy oferują widzom hu-
mor, ale jednocześnie prowokują 
do refleksji nad rzeczami najważ-
niejszymi. 

W uzasadnieniu Grand Prix 
(jest to również nagroda pienięż-
na w wysokości 2500 PLN) dla fil-
mu „1410” w reżyserii Damiana 
Kocura, Jury podkreśliło: „ory-
ginalny filmowy język, dosko-
nałe operowanie metaforą, od-
wagę w wyborze tematu i umie-
jętność opowiadania bez pato-
su o rzeczach najważniejszych”. 
„1410” opowiada o dzielnym ry-
cerzu i jego giermku, którzy od-
powiadają na wezwanie króla 
Władysława Jagiełły i wyrusza-
ją, by dołączyć do wojsk uczestni-
czących w jednej z największych 
bitew średniowiecznej Europy – 
pod Grunwaldem. Damian Ko-
cur jest nie tylko reżyserem i sce-
narzystą, ale również operatorem. 
Na festiwalach dał się już zauwa-
żyć swoimi wcześniejszymi filma-
mi krótkometrażowymi, m.in.: 
„Lekcją”, „To, czego chcę”, „Po-
wrotem” i „Nic nowego pod słoń-
cem” (znanego widzom festiwalu 
Lato z Muzami z 4. Konkursu Fil-

mowa Młoda Polska). „1410” zo-
stał wyprodukowany przez firmę 
Gigant Films, która zajmowała się 
realizacją jednego z największych 
hitów polskich kin w ostatnich la-
tach – „Planetą Singli”, a we wrze-
śniu wprowadza do kin komedię 
„Juliusz” Alka Pietrzaka, uczest-
nika ubiegłorocznej edycji Kon-
kursu Filmowa Młoda Polska („Ja 
i mój tata”). 

Wyróżnienie powędrowało na-
tomiast do Macieja Kawalskie-
go za film „Atlas” za: „zbudowa-
nie wyjątkowego i kompletnego 
świata filmowego, w którym na 
szczególne wyróżnienie zasłu-
guje spójność formy i treści oraz 
dramaturgiczna konstrukcja” 
(uzasadnienie Jury). Do nieco 
szalonego szpitala psychiatrycz-
nego (zdjęcia powstały w opac-
twie cystersów w Lubiążu) przy-
jęty zostaje tajemniczy pacjent – 
nie odzywa się do nikogo i cały-
mi dniami stoi z rękami w górze. 
Poza pseudonimem  „Atlas” nie 
wiadomo o nim nic, a takie zagad-
ki są zawsze najbardziej intrygują-

ce. W głównej roli wystąpił To-
masz Kot. Ordynatora placówki 
gra Marian Opania, muzykę na-
pisał Łukasz Targosz („Diagnoza”, 
seria „Pitbull”, „Pakt”, „Wataha”), a 
zdjęcia zrealizował Paweł Dyllus 
(„Jestem mordercą”). Maciej Ka-
walski z wykształcenia jest nie tyl-
ko reżyserem, ale i lekarzem. Jego 
pierwszy scenariusz „The Cle-
aring” dostał się do amerykań-
skiego programu Sundance Scre-
enwriters Lab Semi-Finals. Obec-
nie przygotowuje scenariusz swo-
jego pełnometrażowego debiu-
tu. Film „Atlas” wyprodukowany 
został przez Studio Munka – Sto-
warzyszenie Filmowców Polskich, 
które ma w swoim dorobku m.in. 
takie tytuły, jak „Cicha Noc” Pio-
tra Domalewskiego, „Królewicz 
Olch” Kuby Czekaja czy „Dzień 
Kobiet” Marii Sadowskiej, a tak-
że kilkaset filmów krótkometra-
żowych – fabularnych, dokumen-
talnych i animowanych.  

Wśród filmowych wydarzeń 22. 
„Lata z Muzami” były specjalne i 
przedpremierowe pokazy takich 
przedsięwzięć, jak m.in.: „Over 
the Limit”, „Twarze, plaże”, „Zwie-
rzęta”, „Okna, Okna”. Wielkim za-
interesowaniem widzów cieszyły 
się pokazy plenerowe, ale przede 
wszystkim seanse w kinie Orzeł, 
którym towarzyszyły spotkania z 
gośćmi. Nagrodę honorową do-
ceniającą dotychczasowy doro-
bek reżyserski odebrała Joanna 
Kos-Krauze, która przyjęła ją tak-
że w imieniu swojego nieżyjącego 
męża Krzysztofa Krauze. Widzo-
wie festiwalu spotkali się z reży-
serką po seansie filmu „Papusza”, 
natomiast z Jowitą Budnik po po-
kazie filmu „Ptaki śpiewają w Ki-
gali”. Festiwal otworzył mono-
dram Jowity Budnik zatytułowa-
ny „Supermenka”, aktorka wzięła 
też udział w emocjonującym spo-
tkaniu z osadzonymi w Zakładzie 
Karnym w Nowogardzie. Finało-
wym wydarzeniem festiwalu był 
recital Zbigniewa Zamachowskie-
go, którego filmowe dokonania 
oglądano na festiwalu przez kilka 
wcześniejszych dni (m.in. „Wiel-
ką majówkę” i „Zmruż oczy”). 
Piotr Jaxa natomiast poprowadził 
warsztaty fotograficzne.   

Red.                                                 

Wywiad z gościem Festiwalu „Lato z Muzami” 

Jowita Budnik: 
Nagrody są miłe, ale 
niewiele zmieniają  
w moim życiu 
Znana choćby z  trudnej roli Papuszy, aktorka Jowita Budnik 
była w ubiegłym tygodniu gościem festiwalu "Lato z Muzami". 
Festiwal ten to jedna, obok festiwalu filmowego w Ińsku,  z let-
nich ciekawych propozycji kulturalnych w naszym regionie.  

DN: Jak rozpoczęła się pani przy-
goda z aktorstwem. Zadebiutowa-
ła Pani w serialu w Labiryncie, czy 
aktorstwo było Pani marzeniem. 

Jowita Budnik: Nie, nie ma-
rzyłam w zasadzie nigdy o ak-
torstwie, chociaż zaczęłam już 
grać, jako 11-letnia dziewczyn-
ka, wtedy też nie zastanawiałam 
się w ogóle nad aktorstwem, i  
nad tym, co chciałabym robić w 
życiu.  

Jak trafiła Pani do filmu Jo-
anny Kos – Krauze i Krzyszto-
fa Krauze „Papusza”, gdzie za-
grała pani główną rolę Broni-
sławy Wajs, Papusza. 

- hm… z Joanną i Krzyszto-
fem znamy się od wielu lat, za-
grałam  w 7 filmach ich reżyse-
rii. Krzysztof przyszedł i zapro-
ponował mi zagranie Papuszy, 
początkowo odmówiłam, cho-
ciaż było to wyzwanie. Ponie-
waż odbyło się wiele castingów 
kobiet do roli Papuszy, to nikt z 
przybyłych nie odpowiadał re-
żyserom do tej roli. Więc po na-
myśle i namowach zgodziłam 
się i zagrałam …

Potrafi Pani rozmawiać po 
Romsku? 

- Muszę powiedzieć, że tak, 
potrafię rozmawiać po Romsku 
i to nawet nieźle.

Otrzymała Pani w Gdyni na-
grodę najlepszej aktorki, za 
rolę w filmie Plac Zbawiciela, 
czy coś zmieniło się w Pani ży-
ciu w związku z tą nagrodą od 
tamtego czasu?

- Tytuł najlepszej aktorki i ta 
nagroda na festiwalu w Gdyni, 
to bardzo duże uznanie dla mo-

jej osoby, niezmiernie mi było 
miło i ucieszyłam się z tego po-
wodu, ale myślę, że nic takie-
go się nie zmieniło w moim ży-
ciu… w związku z tym.

Gra Pani w serialu „M jak 
Miłość” rolę Teresy Zarzyc-
kiej, mamę Franka, jako za-
borcza, chcąca kontrolować 
syna w wielu aspektach jego 
życia, ale i w wyborze partner-
ki życiowej. Czy w życiu pry-
watnym jest pani też taką de-
spotką? 

- Nie, absolutnie, nie jestem 
taką osobą. Mam małe dzieci, 
które bardzo kocham i którym 
na bardzo wiele pozwalam. 

Czy po raz pierwszy gości 
Pani w naszym mieście, w No-
wogardzie. 

- Tak, po raz pierwszy jestem 
w Nowogardzie, i muszę przy-
znać, że jest to bardzo urokliwe 
i niesamowicie gościnne mia-
sto.

Jak odebrała Pani zaprosze-
nie na Festiwal „Lato z Muza-
mi” w Nowogardzie? 

- Pan Krzysztof Spór, Dyrek-
tor Artystyczny Festiwalu „Lato 
z Muzami” zaprosił mnie na ten 
Festiwal. Przyjęłam zaproszenie 
z chęcią i z ogromnym też za-
ciekawieniem zobaczenia tego 
Festiwalu i miasta, więc przyje-
chałam tutaj, i jestem. 

Czy spotka się może Pani z 
osadzonymi tutejszego Zakła-
du Karnego, jeśli tak to, czy 
ma już Pani zarys tego spotka-
nia a mianowicie, o czym bę-
dzie chciała Pani z nimi roz-
mawiać, o życiu może?

 - Tak spotkam się z osadzo-
nymi w tutejszym Zakładzie 
Karnym, co do rozmowy z nimi 
to myślę, że zależy, jakie pyta-
nia będą mi zadawać, co będą 
chcieli wiedzieć, usłyszeć ode 
mnie... 

Dziękuję Pani bardzo za po-
święcony mi czas i udzielenie 
wywiadu dla DN. 

- Ja dziękuje również i życzę 
wszystkim mieszkańcom i gaze-
cie DN wszystkiego najlepszego.   

Owczarek Aleksandra

Damian Kocur i Paweł B.  foto Małgorzata Dobrowolska

Publicznosć 22 FFMM Lato z Muzami. 
foto NDK

Pani Jowita Budnik



24-26.07.2018 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

11

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Poszukuje osób do 
pracy przy produkcji 

okien, Firma Joga. 
695 100 700

WYnAJEM 
KOnTEnERÓW, 
wywóz odpadów. 

TEL. 667 146 793 

2x3 Challenge 2018 – Choszczno

J. Zugaj i Ł. Janic na podium cyklu
W sobotę (21 lipca), odbył się trzeci etap, kończący cały Cykl Wyścigów Szosowych w 
Choszcznie „2x3 Challenge 2018”. Po trzech etapach na podium cyklu stanęło dwóch ko-
larzy z Nowogardu – Jan Zugaj wywalczył srebrny medal, a do Łukasza Janica trafił brązo-
wy krążek.  

Trzeci i zarazem ostatni etap za-
wodów 2x3 Challenge 2018 roz-
grywanych w Choszcznie, zakoń-
czył się bez podium zawodników 
z Nowogardu w klasyfikacji Open. 
Najlepiej spisał się Jan Zugaj, który 
uzyskał wynik 02:32:19 i w Open 
został sklasyfikowany na 5. miej-
scu, przez co wywalczył do klasy-
fikacji zawodów 75 punktów. Jan 
Zugaj w swojej kategorii wieko-

wej M4 uplasował się na 2. miej-
scu. Z kolei Łukasz Janic poko-
nał trasę trzeciego etapu z czasem 
02:33:15 i wywalczył 60 punktów 
za zajęcie 10. miejsca w Open. W 
kategorii wiekowej M2 Łukasz Ja-
nic uplasował się na 2. miejscu. To 
jednak wystarczyło, aby kolarze z 
Nowogardu stanęli na tym naj-
ważniejszym podium, czyli kla-
syfikacji generalnej po trzech eta-

pach. Jan Zugaj z liczbą 234 punk-
tów wywalczył srebrny medal, na-
tomiast Łukasz Janic, który zgro-
madził 232 punkty mógł cieszyć 
się z 3. miejsca. Dodajmy, że zwy-
cięzcą 2x3 Challenge 2018 został 
Piotr Lis reprezentujący Bike Ser-
wis Scott Team, zdobywając w su-
mie 256 punktów. 

KR   

Podium w klasyfikacji generalnej 2x3 Challenge 2018, na drugim stopniu Jan Zugaj, a na trzecim miejscu Łukasz Janic

Pomorzanin rozgromiony 
w Rewalu

W sparingu zagrali 
juniorzy...
W piątek (20 lipca), o godzinie 19:00 na stadionie w Rewalu, 
piłkarze Pomorzanina Nowogard rozgrywali swój pierwszy 
mecz kontrolny. Rywalami byli gospodarze Wybrzeże Re-
walskie. Miejscowi nie dali szans nowogardzianom wygry-
wając aż 10:3. Warto dodać, że zespół Pomorzanina złożony 
był niemal z samych juniorów...

Trener Józef Andrzejewski do 
Rewala zabrał 14 piłkarzy – 4 se-
niorów i 10 juniorów. Pytanie, po 
co organizować taki sparing, w 
którym zagrali zawodnicy dru-
żyny juniorów? W efekcie Wy-
brzeże Rewalskie Rewal, które po 
spadku rywalizować będzie z Po-
morzaninem w A Klasie, urządził 
sobie ostre strzelanie. Pomorza-
nin przegrał 10:3, a wynik, jak to 
się mówi, poszedł w świat. Bram-
ki dla gości strzelali Adrian Zając, 
Sławomir Ryszczuk (tegoroczne 
wzmocnienie) oraz jeden z testo-
wanych piłkarzy, który ma 19 lat. 
Już dziś (wtorek, 24 lipca), o go-
dzinie 18:30 na stadionie w No-
wogardzie, piłkarze Pomorzani-
na zagrają z Sarmatą Dobra. Po-
zostaje pytanie, czy tym razem se-
niorzy Pomorzanina będą w sta-

nie skompletować skład? O wyni-
ku meczu z Sarmatą poinformuje-
my w kolejnym wydaniu DN. 

KR

W środę św Krzysztofa - patrona kierowców

W parafiach poświecą samochody
W najbliższa środę sw. Krzysztofa.w nowogardzkich  parafiach będzie okazja po Mszach wieczornych poświecić swoje pojazdy     

Święty Krzysztof, patron kie-
rowców i podróżujących jest jed-
nym z tych świętych, o których 
niewiele wiemy, większość infor-
macji czerpiemy z podań i legend. 
Z pewnością był on jednak posta-
cią historyczną.

Wiadomo, że pochodził z Azji 
Mniejszej, prawdopodobnie z 
prowincji rzymskiej Licji – dzi-
siejsza Turcja – gdzie poniósł 
śmierć męczeńską za panowania 
cesarza Decjusza, około 250 roku. 
Jedna z legend głosi, że przez wie-
le lat służył pogańskim możnym 
tego świata, a nawet szatanowi. 
Kiedy jednak zetknął się z nauką 
Chrystusa, przyjął chrzest.

Pokutując za swój grzeszny ży-
wot, postanowił osiedlić się nad 
Jordanem i przenosić przez rzekę 

pielgrzymów, idących ze wscho-
du do Ziemi Świętej. I tu zaczy-
na się najpiękniejsza część legen-
dy o św. Krzysztofie. W trakcie 
jedne z przepraw, niosąc na ple-
cach dziecko, na środku Jorda-
nu poczuł ogromny ciężar prze-
kraczający jego siły. Bliski utopie-
nia usłyszał głos: Jam jest Jezus, 
twój Zbawiciel. Dźwigając Mnie, 
dźwigasz cały świat. Stąd też imię 
świętego – Christoforos – niosący 
Chrystusa. 

Jako swojego patrona czcili 
Świętego Krzysztofa przewoźni-
cy, tragarze, flisacy i pielgrzymi. 
Współcześnie jest czczony jako 
patron kierowców, a jego wize-
runek zdobi wiele pojazdów me-
chanicznych, które błogosławi 
się w dniu 25 lipca, bądź 31 maja 

(Nawiedzenie Najświętszej Maryi 
Panny) lub 29 września (św. Rafa-
ła), lub 2 października (Świętych 
Aniołów Stróżów), albo w innym 
odpowiednim dniu.

Akcja św. Krzysztof 2012 "Nie-
siemy Chrystusa na drogach 
świata"

W dniach 22-29 lipca, już po 
raz trzynasty obchodzimy Ogól-
nopolski Tydzień św. Krzysztofa - 
Akcja św. Krzysztof 2012 „Niesie-
my Chrystusa na drogach świata”. 
Jej inicjatorem jest MIVA Polska, 
która działa przy Komisji Episko-
patu Polski ds. Misji. Podaruj je-
den grosz za jeden kilometr bez-
piecznej jazdy na środki trans-
portu dla misjonarzy jako Twoje 
podziękowanie za bezpieczne po-
dróże !

„Za wstawiennictwem św. 
Krzysztofa - patrona kierowców i 
podróżujących oraz bł. Jana Paw-
ła II- Pielgrzyma świata i Misjo-
narza wszystkich ludów i naro-
dów, modlimy się o bezpieczne 
podróże i opiekę Bożą dla wszyst-
kich kierujących pojazdami i po-
ruszających się po naszych dro-
gach. Kierujemy do wszystkich 
gorący apel o odpowiedzialne 
korzystanie z pojazdów mecha-
nicznych, o bezpieczną, trzeźwą 
i roztropną jazdę. Kierujemy do 
wszystkich gorący apel o odpo-
wiedzialne korzystanie z pojaz-
dów mechanicznych, o bezpiecz-
ną, trzeźwą i roztropną jazdę” - 
napisał ks. Jerzy Kraśnicki dyrek-
tor MIVA Polska.
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Opis stanowiska:
• Efektywne zarządzanie Gospodarstwem Rolnym;
• Nadzór nad maszynami rolniczymi w zakresie ich 
  wydajnego wykorzystania oraz  terminowego 
  przeprowadzania przeglądów, konserwacji i napraw;
• Kierowanie zespołem  pracowników;
• Zarządzanie Gospodarstwem Rolnym zgodnie z obowiązującymi standardami;
• Osiągane i realizacja przydzielonych celów i zadań.
Wymagania: 
• Wykształcenie min. średnie rolnicze;
• Minimum dwuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku;
• Umiejętność motywowania zespołu do osiągania założonych celów;
• Umiejętność podejmowania skutecznych decyzji pod presją czasu;
• Elastyczność i otwartość na zmiany;
• Prawo jazdy kat. B
Oferujemy:
• Atrakcyjne wynagrodzenie;
• Stabilne warunki zatrudnienia;
• Możliwość rozwoju zawodowego w rozwijającej się firmie;
• Niezbędne narzędzia pracy;
• Dobrą atmosferę pracy;
• Możliwość zakwaterowania.

Nowoczesne Gospodarstwo Rolne 
w województwie zachodniopomorskim

poszukuje zmotywowanych i pełnych pasji osób na stanowisko:
KIEROWNIK GOSPODARSTWA ROLNEGO

Miejsce pracy:  Redło koło Nowogardu  

tel.: +48 665 458 942
e-mail: biuro@farmaredlo.pl

zawody Drużyn Pożarniczych gminy Osina

Zabawa i pożyteczna lekcja
W sobotę (14 lipca), na stadionie w Osinie odbyły się zawody drużyn pożarniczych Gminy Osina oraz warsztaty pierwszej pomocy i pokazy ratownictwa 
technicznego. Pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w Ramach Programu Społecznik.

W zawodach tzw. „Bojów-
ce” udział wzięły dziecięce, mło-
dzieżowe oraz seniorskie druży-
ny OSP z Osiny, Redła i Węgo-
rzy. OSP Węgorza reprezentowa-
ła również drużyna kobiet, któ-
ra jak się okazało na zakończenie 
zawodów uzyskała najlepszy czas 
ze wszystkich drużyn. W pierw-

szej części zawodów, rywalizo-
wały drużyny najmłodszych za-
wodników OSP, jako pierwsi wy-
startowali zawodnicy z Redła, na-
stępnie Osiny i Węgorzy, o dzi-
wo wszystkie drużyny uzyskały 
taki sam czas. Podobna sytuacja 
miała miejsce w zawodach dru-
żyn młodzieżowych. Kulminacją 
zawodów był pojedynek drużyny 
kobiecej OSP Węgorza, z druży-
ną Prezesów OSP z Gminy Osina. 
W tej rywalizacji kobiety okazały 
się zdecydowanie szybsze i z naj-
lepszym czasem ukończyły kon-
kurencję. Po zakończeniu zawo-
dów, Wójt Gminy Osina Krzysztof 
Szwedo, który był również funda-
torem dodatkowych atrakcji, Pre-
zes Gminny OSP Zygmunt An-
drzejewski oraz Przewodniczą-

cy Rady Andrzej Łuczak wręczy-
li wszystkim zawodnikom meda-
le i pamiątkowe puchary. Po za-
kończeniu zawodów rozpoczę-
ła się część warsztatowo poka-
zowa. Jako pierwsi pokaz ratow-
nictwa technicznego – pokaz ga-
szenia pojazdu zaprezentowa-
ła OSP Osina, która krok po kro-

ku, instruowała jak należy zacho-
wywać się w chwili zapalenia po-
jazdu. Przy okazji tych warszta-

tów można było również samo-
dzielnie spróbować ugasić pożar 
za pomocą gaśnicy samochodo-
wej, to doświadczenie wywołało 
wiele emocji, ponieważ pokazało, 
jak niewiele może zdziałać 1 kilo-
gramowa gaśnica, którą wszyscy 
wożą w samochodzie. Po zakoń-
czeniu części gaśniczej rozpoczę-
ły się warsztaty i pokazy ratownic-
twa technicznego, które zaprezen-
towali strażacy OSP Węgorza, wy-
cinając kierowcę uwięzionego w 
pojeździe, pokaz był przeprowa-
dzony bardzo skrupulatnie tak, 
aby każdy mógł zobaczyć krok 
po kroku, co się dzieje. Dla wie-
lu osób ogromnym zaskoczeniem 
była strona psychologiczna tego 
pokazu, jak należy podejść i roz-
mawiać z poszkodowanym w po-
jeździe podczas takiego wypadku. 
W akcję ratowania włączyły się 
również służby medyczne, które 
po zakończeniu prac strażaków 
przeprowadziły warsztaty z udzie-
lania pierwszej pomocy. Uczest-
nicy warsztatów oraz publiczność 
mogła w pełni próbować jak dzia-
ła sprzęt medyczny oraz pożarni-
czy, nie zabrakło również atrak-
cji dla najmłodszych. Na zakoń-
czenie odbył się pokaz samolotu 
pożarniczego Dromader. Warsz-
taty pierwszej pomocy i pokazy 
ratownictwa technicznego moż-
na uznać za doskonałą lekcję dla 
wszystkich uczestników, ponie-
waż na własne oczy można było 
się przekonać, jak łatwo jest spo-
wodować niebezpieczeństwo, jak 
również, jak sobie radzić w takich 
sytuacjach. Jednostki OSP Gminy 
Osina stanęły na wysokości zada-
nia, a dla wszystkich po zakoń-
czeniu zawodów odbyła się zaba-
wa do rana. Dodajmy, że zawody 
pożarnicze nie były w ostatnim 
miesiącu jedynym efektem spo-
łecznej działalności mieszkańców 
gminy Osina. Na placu zabaw w 

Osinie zamontowano nowe huś-
tawki i zorganizowano festyn ro-
dzinny w ramach projektu „Bez-
pieczna Zabawa To Podstawa” 
z programu „Społecznik 2018” 
pod patronatem Marszałka Wo-
jewództwa Zachodniopomor-
skiego. W sobotnie popołudnie 
(14 lipca), kilkadziesiąt osób ba-
wiło się wspólnie na placu zabaw. 
Projekt realizowano przy udzia-

le Rady Sołeckiej Osiny, miesz-
kańców, członków Stowarzysze-
nia SKOs. Były konkursy i zaba-
wy dla dzieci i całych rodzin, po-
pcorn i słodziutkie, cieplutkie go-
fry oraz wata cukrowa. Wszyst-
kim uczestnikom i realizatorom 
projektu władze gminy pragną 
serdecznie podziękować. 

Oprac: KR
Info: UG Osina

Uczestnicy warsztatów oraz publiczność mogli w pełni próbować jak działa sprzęt 
medyczny oraz pożarniczy.

Służby medyczne przeprowadziły warsztaty z udzielania pierwszej pomocy.

Uczestnicy zawodów zostali nagrodzeni pucharami oraz medalami.

Na placu zabaw w Osinie zamontowano nowe huśtawki i zorganizowano festyn 
rodzinny
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

ENDOKRYNOLOGICZNY
Lek. med. Adriana Dubińska-Walczak

specjalista chorób wewnętrznych
- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

CHORÓB CUKRZYCY I NADCIŚNIENIA
Lek. Ewa Zdawska

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista diabetolog 

GABINETY MEDYCZNE

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

pn., wt. - 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

 Atrakcyjna praca 
dla opiekunek w Niemczech. 
Premie letnie. Nawet 1500 EUR netto 

Tel. 91 506 55 55Rozkład jazdy komunikacji miejskiej
Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 7:05 8:05 11:10 12:15 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 7:06 8:06 11:11 12:16 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 7:08 8:08 11:13 12:18 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 7:09 8:10 11:14 12:19 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:11 8:12 11:16 12:21 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:12 8:14 11:17 12:22 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:13 8:15 11:18 12:23 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:15 8:17 11:20 12:25 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < < 8:18 < 12:27 < < 16:07 < <
10 Dworzec PKS < < < < < < < < < < <
11 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:16 8:19 11:21 12:29 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
12 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:17 8:20 11:22 12:30 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
13 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:18 8:21 11:23 12:31 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
14 ul. Ogrodowa < 6:20 < < 11:25 12:33 13:45 15:10 16:13 17:10 <
15 ul. Poniatowskiego < 6:21 < < 11:26 12:34 13:46 15:11 16:14 17:11 <
16 ul. Żeromskiego 5:42 6:22 7:20 8:23 11:27 12:35 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
17 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:23 7:21 8:24 11:28 12:36 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
18 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:24 7:22 8:25 11:29 12:37 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02
19 ul. Radosława 5:45 6:25 7:27 8:26 11:35 12:40 13:55 15:17 16:20 17:15 18:03

 OS. BEMA –  UL. KOŚCIUSZKI 36 -  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

z powrotem
POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 26 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:28 8:39 11:45 12:50 14:30 15:30 16:30 17:25 18:10
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:29 8:40 11:46 12:51 14:31 15:31 16:31 17:26 18:11
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:31 8:42 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:33 8:44 11:48 12:53 14:33 15:33 16:33 17:28 18:13
5 ul. Ogrodowa < 6:35 7:35 8:46 11:50 12:55 < 15:35 16:35 17:30 <
6 ul. Poniatowskiego < 6:36 7:36 8:47 11:51 12:56 < 15:36 16:36 17:31 <
7 ul. 700 Lecia 5:49 6:38 7:38 8:49 11:53 12:58 14:35 15:38 16:38 17:33 18:15
8 ul. 5-go Marca 5:51 6:40 7:40 8:51 11:55 13:00 14:37 15:40 16:40 17:35 18:17
9 ul. Kościuszki 36 5:53 6:42 7:42 8:53 11:57 13:02 14:39 15:42 16:42 17:37 18:19
10 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:43 7:43 8:54 11:58 13:03 14:40 15:43 16:43 17:38 18:20
11 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:44 7:44 8:55 11:59 13:04 14:41 15:44 16:44 17:39 18:21
12 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:45 7:45 8:56 12:00 13:05 14:42 15:45 16:45 17:40 18:22
13 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:46 7:46 8:57 12:01 13:06 14:43 15:46 16:46 17:41 18:23
14 ul. Bema 9 5:58 6:47 7:47 8:58 12:02 13:07 14:44 15:47 16:47 17:42 18:24
15 Osiedle Bema 5:59 6:48 7:48 8:59 12:03 13:11 14:45 15:48 16:48 17:43 18:25

OBJAŚNIENIA:

 UL. RADOSŁAWA –  UL. KOŚCIUSZKI 36 –   OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM
SZ 25

1
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

 DWORZEC PKS – OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM
SZ 25

1
E, F

1 Osiedle Bema 9:00
2 ul. Bema 1 9:01
3 ul. Armii Krajowej 17 9:03
4 ul. Kościuszki 36 9:04
5 ul. Wojska Polskiego 4 9:05
6 ul. Kościelna 9:06
7 Dworzec PKS 9:08

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

LP Dworce i przystanki

 OS. BEMA –  DWORZEC PKS

OS. BEMA – UL. KOŚCIUSzKI 36 - UL. RADOSłAWA

UL. RADOSłAWA – UL. KOŚCIUSzKI 36  - OS. BEMA

DWORzEC PKS - OS. BEMA OS. BEMA - DWORzEC PKS

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

R E K L A M A
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

ROzKłAD JAzDY PKP

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 10 VI – 1 IX 2018

Aktualizacja wg stanu na 1 VI 2018

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

0:38 II
1

IC - TLK
88195

ŁEBSKO
T  l  d

Goleniów 1:00, Szczecin Dąbie 1:22, Szczecin Główny 1:40 WW{
~ 24 VI-1 IX;

}WW 2:12 Szczecin Główny IC - TLK 56190 ŁEBSKO T  l  d  c  p   Kostrzyn 3:35, Zielona
Góra 5:01, Nowa Sól 5:24, Głogów 5:55, Ścinawa 6:40, Wołów 7:00, Brzeg Dolny 7:14

Wrocław Główny 7:52 ~ 24 VI-31 VII;

}WW 2:12 Szczecin Główny IC - TLK 56190 ŁEBSKO T  l  d  c  p   Kostrzyn 3:35, Zielona
Góra 5:01, Nowa Sól 5:24, Głogów 5:55, Ścinawa 6:33, Wołów 6:53, Brzeg Dolny 7:14

Wrocław Główny 7:52 ~ 1 VIII-1 IX;

3:36 II
1

IC - TLK
80194

ŁEBSKO
T  l  d

Płoty 3:58, Gryfice 4:14, Trzebiatów 4:39 Kołobrzeg 5:07 

~ 23 VI-1 IX;

5:02 II
1

PR - R
88641

j  a  b  y

Wyszomierz 5:07, Osina 5:11, Mosty 5:17, Goleniów 5:26, Kliniska 5:35, Szczecin Dąbie 5:45, Szczecin
Zdroje 5:48, Szczecin Port Centralny 5:56 Szczecin Główny 6:00 
~ 1-5 / 15 VIII;

6:37 II
1

PR - R
88643

j  a  b  y

Wyszomierz 6:42, Osina 6:46, Mosty 6:52, Goleniów 7:01, Kliniska 7:11, Szczecin Dąbie 7:21, Szczecin
Zdroje 7:24 Szczecin Główny 7:36 
~ 1-6 / 15 VIII;

7:48 I
3

PR - R
88645

j  a  b  y

Wyszomierz 7:53, Osina 7:57, Mosty 8:03, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:09, Goleniów 8:26, 
Kliniska 8:35, Szczecin Dąbie 8:45, Szczecin Zdroje 8:49, Szczecin Port Centralny 8:57

Szczecin Główny 9:02 

7:49 II
1

PR - R
88622

j  a  b  y

Żabowo 7:58, Płoty 8:08, Baszewice 8:15, Gryfice 8:22, Gąbin 8:32, Trzebiatów 8:37, Bieczyno 
Pomorskie 8:43, Karcino 8:47, Głowaczewo 8:51, Stary Borek 8:55, Kołobrzeg Stadion 9:01

Kołobrzeg 9:05 ~ 1-6 / 15 VIII;

8:35 II
1

IC - TLK
18171

POSEJDON
T  l  c  p

Goleniów 8:57, Szczecin Dąbie 9:29 Szczecin Główny 9:48 

~ 23 VI-1 IX;

9:23 II
1

PR - R
88624
REGA

j  a  b  y

Płoty 9:40, Gryfice 9:52, Trzebiatów 10:06, Kołobrzeg Stadion 10:22 Kołobrzeg 10:27 

~ 67 + 15 VIII;

10:28 II
1

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:33, Osina 10:37, Mosty 10:43, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:49, Goleniów 11:05, 
Kliniska 11:14, Szczecin Dąbie 11:24, Szczecin Zdroje 11:27, Szczecin Port Centralny 11:35

Szczecin Główny 11:40 

11:49 II
1

PR - R
88626

POMERANIA
j  a  b  y

Żabowo 11:58, Płoty 12:08, Baszewice 12:15, Gryfice 12:21, Gąbin 12:31, Trzebiatów 12:37, Bieczyno 
Pomorskie 12:43, Karcino 12:46, Kołobrzeg Stadion 12:58 Kołobrzeg 13:02 

13:46 II
1

PR - R
88628

j  a  b  y

Żabowo 13:55, Płoty 14:06, Baszewice 14:17, Gryfice 14:24, Gąbin 14:34, Trzebiatów 14:39, Bieczyno 
Pomorskie 14:45, Karcino 14:49, Głowaczewo 14:53, Stary Borek 14:57, Kołobrzeg Stadion 15:03

Kołobrzeg 15:07 ~ 1-5 / 15 VIII;

14:28 II
1

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 14:33, Osina 14:37, Mosty 14:43, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:49, Goleniów 15:06, 
Kliniska 15:15, Szczecin Dąbie 15:25, Szczecin Zdroje 15:28 Szczecin Główny 15:41 

15:56 II
1

PR - R
88630

j  a  b  y

Żabowo 16:05, Płoty 16:16, Baszewice 16:28, Gryfice 16:35, Gąbin 16:45, Trzebiatów 16:50, Bieczyno 
Pomorskie 16:56, Karcino 17:00, Głowaczewo 17:04, Stary Borek 17:08, Kołobrzeg Stadion 17:14

Kołobrzeg 17:18 

16:40 II
1

PR - R
88651
REGA

j  a  b  y

Wyszomierz 16:45, Osina 16:49, Mosty 16:55, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:01, Goleniów 17:18, 
Kliniska 17:28, Szczecin Dąbie 17:38, Szczecin Zdroje 17:41, Szczecin Port Centralny 17:49

Szczecin Główny 17:54 

17:58 II
1

PR - R
88632

j  a  b  y

Żabowo 18:07, Płoty 18:17, Baszewice 18:30, Gryfice 18:37, Gąbin 18:47, Trzebiatów 18:53, Bieczyno 
Pomorskie 18:59, Karcino 19:02, Głowaczewo 19:07, Stary Borek 19:10, Kołobrzeg Stadion 19:16

Kołobrzeg 19:21 
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Aktualizacja wg stanu na 1 VI 2018

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

18:42 II
1

PR - R
88653

POMERANIA
j  a  b  y

Wyszomierz 18:47, Osina 18:51, Mosty 18:57, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:03, Goleniów 19:20, 
Kliniska 19:29, Szczecin Dąbie 19:39, Szczecin Zdroje 19:43, Szczecin Port Centralny 19:51

Szczecin Główny 19:54 

20:22 II
1

PR - R
88634

j  a  b  y

Żabowo 20:31, Płoty 20:40, Baszewice 20:47, Gryfice 20:53, Gąbin 21:03, Trzebiatów 21:09, Bieczyno 
Pomorskie 21:15, Karcino 21:19, Głowaczewo 21:24, Stary Borek 21:27, Kołobrzeg Stadion 21:34

Kołobrzeg 21:38 ~ 1-6 / 15 VIII;

20:43 II
1

IC - TLK
81170

POSEJDON
T  l  c  p

Płoty 21:05, Gryfice 21:20, Trzebiatów 21:39, Kołobrzeg 22:07 0   h   T   l   c   p, Ustronie 
Morskie 22:39, Koszalin 23:06, Sławno 23:32, Słupsk 23:50, Lębork 0:28, Wejherowo 0:52, 

Rumia 1:03, Gdynia Główna 1:16 WW{0   T   l   p, Sopot 2:17, Gdańsk Oliwa 2:22, Gdańsk
Wrzeszcz 2:26, Gdańsk Główny 2:32, Tczew 2:54, Malbork 3:08, Elbląg 3:27, Pasłęk 3:43, 
Morąg 4:05, Olsztyn Zachodni 4:40, Olsztyn Główny 4:44, Korsze 6:08, Kętrzyn 6:35, Giżycko 7:00, 
Wydminy 7:17, Stare Juchy 7:36, Ełk 8:03, Grajewo 8:29, Osowiec 8:47, Mońki 8:58

Białystok 9:39 ~ 22 VI-11 VIII; 14-31 VIII;

}WW 1:49 Gdynia Główna IC - TLK 51170 POSEJDON h  T  l  c  p   Sopot 1:57, Gdańsk 
Oliwa 2:02, Gdańsk Wrzeszcz 2:07, Gdańsk Główny 2:12, Tczew 2:35, Malbork 2:49, Iława 
Główna 3:31, Działdowo 4:07, Mława 4:19, Ciechanów 4:41, Nasielsk 5:05, Modlin 5:19, Nowy 
Dwór Mazowiecki 5:24, Legionowo 5:36, Warszawa Wschodnia 5:56, Warszawa 
Centralna 6:05, Warszawa Zachodnia 6:23, Żyrardów 6:48, Skierniewice 7:04, Koluszki 7:28, 
Łódź Widzew 7:43 Łódź Fabryczna 7:53 
~ 22-25 VI;

}WW 1:49 Gdynia Główna IC - TLK 51170 POSEJDON h  T  l  c  p   Sopot 1:57, Gdańsk 
Oliwa 2:02, Gdańsk Wrzeszcz 2:07, Gdańsk Główny 2:12, Tczew 2:35, Malbork 2:49, Iława 
Główna 3:31, Działdowo 4:07, Mława 4:23, Ciechanów 4:43, Nasielsk 5:07, Modlin 5:19, Nowy 
Dwór Mazowiecki 5:24, Legionowo 5:36, Warszawa Wschodnia 5:56, Warszawa 
Centralna 6:05, Warszawa Zachodnia 6:29, Żyrardów 6:58, Skierniewice 7:14, Koluszki 7:38, 
Łódź Widzew 7:52 Łódź Fabryczna 8:02 
~ 26 VI-11 VIII; 14-31 VIII;

20:43 II
1

IC - TLK
81170

POSEJDON
T  l  c  p

Płoty 21:05, Gryfice 21:20, Trzebiatów 21:39, Kołobrzeg 22:07 0   h   T   l   c   p, Ustronie 
Morskie 22:39, Koszalin 23:06, Sławno 23:32, Słupsk 23:50, Lębork 0:28, Wejherowo 0:52, 
Rumia 1:03, Gdynia Główna 1:14, Sopot 1:33, Gdańsk Oliwa 1:38, Gdańsk Wrzeszcz 1:43, Gdańsk 
Główny 1:49, Tczew 2:12, Malbork 2:27, Elbląg 2:47, Pasłęk 3:04, Morąg 3:28, Olsztyn 

Zachodni 4:04, Olsztyn Główny 4:09 WW{0   T   l   p, Korsze 6:08, Kętrzyn 6:35, 
Giżycko 7:00, Wydminy 7:17, Stare Juchy 7:36, Ełk 8:03, Grajewo 8:29, Osowiec 8:47, Mońki 8:58

Białystok 9:39 ~ 12-13 VIII;

}WW 4:35 Olsztyn Główny IC - TLK 51170 POSEJDON h  T  l  c  p   Iława Główna 5:24, 
Działdowo 6:00, Mława 6:12, Ciechanów 6:32, Nasielsk 6:56, Modlin 7:15, Nowy Dwór 
Mazowiecki 7:20, Legionowo 7:31, Warszawa Wschodnia 8:03, Warszawa Centralna 8:15, 
Warszawa Zachodnia 8:24, Żyrardów 8:52, Skierniewice 9:08, Koluszki 9:32, Łódź 
Widzew 9:46 Łódź Fabryczna 9:59 
~ 12-13 VIII;

20:43 II
1

IC - TLK
81170

POSEJDON
T  l  p

Płoty 21:05, Gryfice 21:20, Trzebiatów 21:39, Kołobrzeg 22:07 0   h   T   l   p, Ustronie Morskie 22:39, 
Koszalin 23:06, Sławno 23:32, Słupsk 23:50, Lębork 0:28, Wejherowo 0:52, Rumia 1:03, Gdynia 
Główna 1:14 0   T   l   p, Sopot 2:17, Gdańsk Oliwa 2:22, Gdańsk Wrzeszcz 2:26, Gdańsk 
Główny 2:32, Tczew 2:54, Malbork 3:08, Elbląg 3:27, Pasłęk 3:43, Morąg 4:05, Olsztyn 
Zachodni 4:40, Olsztyn Główny 4:44, Korsze 6:08, Kętrzyn 6:42, Giżycko 7:07, Wydminy 7:24, Stare 
Juchy 7:41, Ełk 8:03, Grajewo 8:29, Osowiec 8:47, Mońki 8:57 Białystok 9:29 
~ 1 IX;

21:56 II
1

PR - R
88636

j  a  b  y

Płoty 22:14, Gryfice 22:25, Trzebiatów 22:39, Kołobrzeg Stadion 22:56 Kołobrzeg 23:01 

~ 1-57;

Strona 2 z 3

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 10 VI – 1 IX 2018

Aktualizacja wg stanu na 1 VI 2018

objaśnienia skrótów / abbreviations
IC - „PKP Intercity” Spółka Akcyjna

TLK - Twoje Linie Kolejowe
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
h - 1 klasa / First class seats

T - 2 klasa / Second class seats

j - tylko 2 klasa / 2nd class seats only

l - rezerwacja obowiązkowa  / seat 
resevations compulsory

d - wagon z miejscami do leżenia / couchette
car

c - wagon sypialny / sleeping car

a - wagon dostępny dla osób poruszających 
się na wózkach / wagon accessible to 
people moving on wheelchairs

b - wagon przystosowany do przewozu 
rowerów - liczba miejsc ograniczona / 
wagon adopted to the transport of 
bicycles – limited number of places

objaśnienia znaków / symbols
p - przewóz przesyłek konduktorskich / 

courier service
W - przełączanie wagonów do innego 

pociągu / wagons to be switched to 
another train

y - klimatyzacja / air conditioning

0 - zmiana usług na trasie pociągu / change 
services on the route

~ - terminy kursowania / days of operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.intercity.pl www.polregio.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased on each train, consistent with the 
terms specified by the carrier.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Carriers 
are responsible for commercial data of trains.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Infoline numbers to individual carriers:
IC - 22 391 97 57 (24h) dla abonentów sieci zagranicznych i
dla połączeń zagranicznych; 703 200 200 (24h) dla 
abonentów krajowych sieci, opłata 1,29 zł brutto/min. poł., 
realizator usługi: „PKP Intercity” S.A. / 22 391 97 57 (24h) 
for international calls and international network subscribers; 
703 200 200 (24h) for subscribers of domestic networks, 
charge of PLN 1.29 gross/min. of each call, service provider: 
„PKP Intercity" S.A.
PR - 703 20 20 20 (24h) opłata 1.29 zł/min. połączenia, 
realizator usługi: Progress Plus S.C.  / 703 20 20 20 (24h) 
charge of PLN 1.29 gross/min. of each call, service provider: 
Progress Plus S.C. 
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www.dzienniknowogardzki.pl

OgłO SzE nIA drob ne

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:

kontakt: 785 601 002

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy

nIERUCHOMOŚCI
•	 SPRZEDAM- mieszkanie 2 pokojo-

we 53,45m2 po kapitalnym ramon-
cie .Cena 229 tyś.do negocjacji.
Tel.530450720.

•	 SPRZEDAM-garaż 18m2 Zamkowa 
murowany.Tel.691821130.

•	 KUPIĘ – mieszkanie 2 pokojowe ,par-
ter lub I piętro bez pośredników 
.Tel.668452615.

•	 Sprzedam działkę budowlaną w 
Ostrzycy .Wielkość i cena do uzgod-
nienia.Tel.609480049

•	 Sprzedam działkę ogrodową z altan-
ką 40m2 piętrowa.Tel.721157443.

•	 Wynajmę dwupokojowe mieszka-
nie dla studenta Szczecin al.Piastów.
Tel.604124623.

•	 Sprzedam dom w nowo-
gardzie 127m2+garaż +bu-
dynek gospodarczy +dział-
ka o powierzchni  1001m2.
Tel.507831353,504946190.

•	 Sprzedam	 tanio	 działkę	 budowlaną	
w	Kościuszkach	1202	m2.	Przy działce 
prąd, woda, kanalizacja, dojazd utwar-
dzony w pobliżu jeziora. 575 345 659 

•	 Do	 wynajęcia	 lokal	 handlowy	 ok.	
40m2	 ul.	 Kościuszki	 2g	 Nowogard.	
693	850	197

•	 Sprzedam	 działki	 budowlane	w	 pełni	
uzbrojone.	 Już	 z	 planem	 zagospoda-
rowania	 przestrzennego.	Oszczędzasz	
czas	i	pieniądze!	693	850	197	Najlep-
sze	ceny	w	Nowogardzie,	Osiedle	Sło-
neczne.	

•	 Do	wynajęcia	pomieszczenie	na	biuro	
28	m2,	Nowogard.	Ul.	700	lecia	17b.	
Tel.	501	549	818

•	 Sprzedam	 działki	 budowlane	 w	
Karsku	przy	drodze.	691	664	658

•	 Do	 wynajęcia	 lokal	 pod	 działalność	
gospodarczą.	609	24	58	16	

•	 Sprzedam	mieszkanie	3	pokoje	87m2,	
12	 km	 od	 Nowogardu.Tel.	 665	 160	
365

•	 Do	wynajęcia	warsztat	samochodowy	
z	wyposażeniem.	Tel.	508	070	311

•	 Sprzedam	 działkę	 budowlaną	 w	 No-
wogardzie,	16	arów,	cena	39000	zł	do	
negocjacji,	tel.	570	935	935

•	 sprzedam	pawilon	handlowy,	 tel.	 500	
698	558

•	 Sprzedam	 lub	 wynajmę	 sklep	 w	 Dą-
browie	z	możliwością	przerobienia	na	
mieszkanie.	509	615	300,	502	649	104	

•	 Sprzedam	 działkę	 ogrodową	 przy	 ul.	
Zamkowej.	Tel.	530	118	199

•	 Szukam	 garażu	 do	 wynajęcia	 osiedle	
Roosvelta,	Bema	lub	okolice.	665	541	
960

•	 Sprzedam	mieszkanie	2	pokoje	parter	
ul.	Boh.	Warszawy	35a,	67m2+	garaż.	
509	911	029	

•	 Sprzedam	 mieszkanie	 trzypokojowe,	
parter	67m2.	510	656	812	

•	 	Do	wynajęcia	 nowy	 lokal	 handlowy	
glazura,	natrysk	w	centrum	Nowogar-
du	pow.	ok.	80m2,	dodatkowe	wejście.	
Tel.	665	08	44	88

•	 Mieszkanie	 trzypokojowe	 w	 pełni	
umeblowane	 wynajmę,	 tel.	 609	 701	
737

•	 Działki	budowlane	uzbrojone	z	wa-
runkami	 zabudowy	 40	 zł/1m	 Ko-
ściuszki.	691	180	848	

•	 Sprzedam	mieszkanie	50m2	centrum,	
bezczynszowe,	własne	wejście,	po	ka-
pitalnym	remoncie.	Tel.	504	595	424	

•	 Sprzedam	mieszkanie	2	pokoje,	54m2	
II	piętro.	691	728	484	

•	 Do	wynajęcia	mieszkanie	dwupokojo-
we.	887	766	526,	663	748	208

•	 Wynajmę	mieszkanie	2	pokoje	w	cen-
trum	Nowogardu.	Tel.	512	070	551

•	 Do	 wynajęcia	 kawalerka	 w	 centrum	

Nowogardu.	 Nr	 tel:	 512-131-443	 (po	

godz.	16)

MOTORYZACJA
•	 Ford galaxy 96r. Automat Poj. 2.8 

benzyna Uszkodzona skrzynia bie-
gów Sprzedam za 2 500 złotych Tel. 
Kon. 694 979 007

•	 Sprzedam	samochód	Mitsubishi	L	200	
1999	 rok	prod.,	cena	do	uzgodnienia.	
665	544	518	

•	 Sprzedam	Mazdę	Premacy,	kolor	gra-
natowy	met.	,	klimatyzacja,	rok.	2001,	
diesel	2.0,	zadbana,	tel.	605	522	340

•	 Kupię	motor	WSK.	Tel.	605	516	508	

•	 Mercedes	 CLK	 97	 r	 197	 km.	 Sprze-
dam	tanio	Tel.	726	883	845

ROLnICTWO
• Sprzedam  kaczki,gęsi młode – osku-

bane.Tel.782429405.
•	 SPRZEDAŻ-ŚWIEŻYCH	 JAJ	 KURZYCH	

.TEL:512482344.
•	 	Koszenie,	 mulczowanie,	 belowanie	
–	słoma.	608	01	3995

•	 Orka,	 talerzówka	ciężka	 siew	agre-
gatem.	Tel.	608	01	39	95 

•	 Rzepak	jary,	zboża	sprzedam.	Tel.	502	
853		573	

•	 Grykę	 sprzedam	 i	mieszalnik	 1	 tona.	
603	467	609	

•	 SPRZEDAŻ	 JAJ	 KURZYCH	 –	
WIEJSKIE.	502	119	960

•	 Sprzedam	 ziemniaki	 jadalne	 i	 sadze-
niaki,	 pszenice	 i	 pszenżyto	 zimowe.	
91	39	18	307

•	 	 Sprzedam	 pompe	 spalinową	 wraz	
z	wężami,	 straszak	 na	 dziki	 i	 szpaki,	
dmuchawę	do	zboża.	781	785	748,	603	
363	207	

•	 Sprzedam	siano	w	kostkach.	782	036	
086	

•	 Sprzedaż	 mieszanki	 zbożowej.	 Tel.	
667	97	64	17,	91	4	186	417

•	 Sprzedam	4,5	ha	ziemi.	503	661	094

•	 Oddam	 siano	 za	 skoszenie	 okolice	
Osiny,	5,5	h.	696	741	163	

•	 Sprzedam	truskawski	na	przetwory.	
Atrakcyjne	ceny.	606	708	180	

•	 Łubin	słodki	1,5	tony	sprzedam.	91	39	
18	606

•	 	 Sprzedam	 siewnik	 do	 zboża	 Pozna-
niak,	cena	800	zł.	Tel.	696	807	922	

•	 Ogórek	sprzedam	Strzelewo.	Tel.	502	
853	573	

•	 Siewnik	 Fiona	 lub	 Nordsten	 kupię.	
603	467	609	

•	 Sprzedam	 rozrzutnik	 obornika	 jedno-
osiowy	 stan	bardzo	dobry	 ,	 siewnik	 i	
kamień	polny	na	oczka.	606	576	417	

•	 Sprzedam	kaczki	 i	 gęsi	 skubane.	 796	
759	414

•	 	 Sprzedam	 ziemię	 rolną	 24,7	 ha,	 Ża-
bówko.	783	678	684

•	 	 Sprzedam	 ziemię	 rolną	 7,90	 ha	 Ża-
bówko.	665	785	725	

	USŁUGI
•	 TRANSPORT-600182682.
•	 DACHY, WIATY, TARASY.

TEL.660879108.

•	 MALOWANIE – szpachlowanie ,pane-
le.Tel.788566432.

•	 SZPACHLARZ GŁADZI BEZPYŁOWEJ 
,PŁYTKARZ.WYKAŃCZANIE WNĘTRZ.
Tel.537275547.

•	 Korepetycje j.angielski.
Tel.510575048.

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWANÓW, 
WYKŁADZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ 
SAMOCHODOWEJ/ SKÓRZANEJ MA-
TERIAŁOWEJ / POŚCIELI WEŁNIANEJ 
/ LANOLINĄ/SPRZĄTANIE: CZYSZCZE-
NIE FUG.TEL.604 373 143 , 794 229 
083.

•	 Pranie	dywanów	i	tapicerki	sprząta-
nie	 również	z	użyciem	pary,	ROM-
TEX.	668	151	516

•	 Elektryk	z	uprawnieniami	E+D.	Tel.	
607	289	419	

• Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

•	 Malowanie,	montaż	 paneli	 podłogo-
wych	 i	 inne	 drobne	 naprawy	 wyko-
na	“złota	 rączka”.	91	39	22	783,	784	
79	22	70

•	 FIRMA	 USŁUGOWA	 „Zielona”.	 Wy-
najem	 sal	 na	 konferencje,	 zebrania,	
szkolenia.	91	39	26	691

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606
• Firma budowlana z wieloletnią dzia-

łalnością przyjmie zlecenie na budowę 
domów od podstaw, przekładek da-
chów, docieplenia, układanie kostki, 
różne rodzaje. Tel. 607 137 081; 

• Mycie okien. 731 792 825
• MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy 

za gotówkę na raty laptopy tablety te-
lefony. Skupujemy laptopy telefony. 
Adres Nowogard 700Lecia 15 I piętro 
nad apteką tel 91-577-53-73 lub 792-
228-896

• Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlo-
powe: Niemcy, Holandia, Austria, An-
glia, Belgia, Norwegia. Tel. 71 385 20 
18, 601 759 797 

• Transport, przeprowadzki, opróżnie-
nie mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 
343 638 

•	 AGENCJA	REKLAMOWA	VIZART,	
oprawianie	prac	w	2	minuty,	bindowa-
nie,	wydruki,	ksero,	laminowanie,	No-
wogard	ul.	700	lecia	15	(nad	sklepem	
zielarskim)Tel.	605	522	340	

•	 Przepisywanie	 prac	 (licencjackich,	
magisterskich	i	innych),	dokumentów,	
CV,	 listów	 motywacyjnych,	 Szybko,	
solidnie.	 Agencja	 reklamowa	 Vizart		
Nowogard	ul.	700	lecia	15	(nad	skle-
pem	zielarskim)Tel.	605	522	340.

•	 Regulacja,	 naprawa,	 konserwacja	
okien	i	drzwi.	695	181	070

• Wyburzamy, budujemy i remontuje-
my. 668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 988 
735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, układa-
nie kostki granitowej, polbruku. 726 
403 937

•	 naprawa AgD nowogard. 698 352 
406

•	 Wypełniam dokumenty do ZUS na 
emeryturę, rentę, kapitał początko-
wy. 507 872 391

•	 Usługi remontowo-budowlane wy-
konam. 608 364 330 

•	 Prace elektryczne i remonty miesz-
kań. 691 430 490

•	 Przyjmę psy na strzyżenie. Ukoń-
czyłam kurs groomerski. 794 902 
108

•	 Usługi ogólnobudowlane dociepla-
nie budynków, malowanie, szachlo-
wanie, glazura, terakota, hydraulika, 
regipsy i podłogi, adaptacja podda-
szy. 600 626 268 

•	 KOREPETYCJE Z MATEMATYKI DLA LI-
CEALISTÓW I STUDENTÓW.PROFE-
SJONALNE PRZYGOTOWANIE DO EG-
ZAMINÓW POPRAWKOWYCH MATE-
MATYKA WYŻSZA W PEŁNYM ZAKRE-
SIE – ZDAWALNOŚC 100 % kontakt: 
tel. 600 924 128 email: iwonand1@
wp.pl

•	 Videofilmowanie.	Tel.	508	723	233

PRACA

• ZATRUDNIĘ- odpowiedzialną, sympa-
tyczną i dyspozycyjną panią do opie-
ki nad dwójką chłopców  1,5 i 9 lat.
Godz.pracy różne także w nocy. Pra-
ca u mnie w domu ul. Mickiewicza.
Tel.519820036

• ZATRUDNIĘ- elektryków, pomocni-
ków- elektryków.Tel 606824461.

• ZAKŁAD  HODOWLANY przyjmie 
pracownika fizycznego gm.Osina.
Tel.511731352.

• ZATRUDNIĘ- do dociepleń  elewacji.
Atrakcyjne zarobki.Tel.782860130.

•	 Zatrudnię	 	 mechanika	 samocho-
dowego	 do	 samochodów	 ciężaro-
wych	 .Atrakcyjne	 wynagrodzenie.
Tel.885555263.

• Zatrudnię do pracy w sklepie  spo-
żywczo-przemysłowym Nowogard.
Tel.509000617.

•	 Aktivmed24.pl	 Opiekunki	 Senio-
rów	 Niemcy.	 Premie	 wakacyjne,	
530555015

•	 AMBERCARE24	 Opiekunki	 do	
Niemiec,	 wymagany	 j.	 niemiecki	
komunikatywny,	 zarobki	 netto	 do	
1500	 euro/mies.,	wyjazdy	 od	 zaraz,	
sprawdzone	oferty,	legalnie	737	451	
825,	737	886	919,	737	489	914

•	 Poszukuje	osoby	do	pracy	w	biurze	do	
obsługi	 klienta.	 Wymagana:	 komuni-
katywność,	umiejętność	obsługi	kom-
putera.	 Oferuje	 atrakcyjne	 warunki	
wynagrodzenia.	Tel.	510	100	263	

•	 Zatrudnię	pracownika	na	 stacji	 paliw	
do	obsługi	komputera.	Tel.	693	52	12	
11.

•	 Zaopiekuję	się	małym	dzieckiem.	664	
696	177

•	 Murarza	od	zaraz.	606	449	702	
•	 Zatrudnię	 pracownika	 na	
stanowisko	 doZorca,	 Z	
orZecZeniem	 o	 niepełno-
sprawności,	 pełen	 etat	
dodatkowych	 informacji	
udZielimy	 telefonicZnie.
tel.	913925275	w.	24

•	 Zatrudnię	 pracowników	 budowla-
nych.	Tel.	695-264-594

•	 Zatrudnię	stolarza	z	doświadczeniem.	
503	084	687	

•	 Poszukuje	opiekunki	do	osoby	star-
szej.	695	788	100,	512	427	899	

•	 Poszukuje	 opiekunki	 do	 2	 letniego	

dziecka	w	czasie	od	11-12.08	(całodo-

bowo)	505	065	537	

InnE

• SPRZEDAM- pręt zbrojeniowy fi-10 , 
12 m długi.Tel.603598134.

• SPRZEDAM- rusztowanie  elewacyjne  
200m2.Tel.501549756.

•  	 Sprzedam  zmywar-

kę Amica szer.45cm. cena 600 

zł.Tel.608356697,606563502.

•	 	 Sprzedam drewno suche tanio. 691 

848 026
•	 Drewno,	 bukowe,	 dębowe,	 pocięte,	

porąbane.	Tel.	603	353	789	
•	 Sprzedam drewno opałowe. 667 

788 820

•	 Do	wynajęcia	zagęszczarka	–	400	kg.	
790	285	382

•	 Szkółka	 w	 Karsku	 poleca	 drzewa	
owcowe	 w	 pojemnikach	 3-4	 letnie	
owocujące	 już	od	20	zł/szt.	oraz	tuje	
szmaragd	wys.	70-80cm.	po	10	zł	za	
sztukę.	Tel.	606	106	142

•	 Sprzedam	 łóżko	młodzieżowe	 z	 szu-
fladami,	półkami,	z	materacem	-	kolor	
szaro	 biały	 wymiary:	 dł.	 223	 cm*95	
cm*110	cm,	biurko	do	kompletu,	 tel.	
605	522	340

•	 Sprzedam	 odkurzacz	 piorący	 ZE-
LMER	WODNIK	QUATTRO	 616.6,	
elementy	 piorące	 nieużywane	 nowe,	
cena	do	uzgodnienia,	tel.	605	522	340
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InFORMATOR LOKALnY - nOWOgARD
Telefony alarmowe
Policja  - 997, 112
Komisariat Policji Nowogard - 91 57 92 316
Straż pożarna  - 998
Posterunek PSP Nowogard - 91 39 20 118
Pogotowie ratunkowe - 999
Stacja Pogotowia Ratunkowego 
w Nowogardzie - 91 43 26 103
Pogotowie gazowe  - 992
Pogotowie energetyczne - 991
Pogotowie wodn.-kanal. (PUWiS) 
 - 91 39 20 711; 994

Dyżur nocny
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna   
 - 91 39 78 430; 
 609 361 999; 
 665 283 928

Przychodnie - poradnie
Szpital - centrala - 91 39 21 356
Praxis - SZOZ - 91 39 20 787
Praxis - Centrum 
okulistyczno-optyczne - 91 39 27 272
POZ Przychodnia przyszpitalna  
 - 91 39 21 800; 
 91 39 21 806
Medyk - 91 39 22 921
PRAXIS 2 - M. Drobińska - 91 39 25 943
NZOZ “Sanus” - 91 39 26 960
NZOZ “Pro-med” - 91 39 26 740
NZOZ “Leks” - 91 39 25 525
NZOZ “Baby-med”  - 91 39 26 013
Mardent - gabinety lekarskie  
 - 91 39 22 633
Revital - Ośrodek Rehabilitacji 
i Odnowy Biologicznej - 91 39 21 467; 
 609 456 577
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne 
 - 91 39 20 926
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
dzieci, młodzieży i ich rodzin 
 - 91 39 20 743
Warsztaty terapii zajęciowej - 91 39 25 282
Zakład domowej opieki długoterminowej - 
91 39 26 531; 
 509 142 650
Stomatologia
Praxis - Centrum stomatologiczne  
 - 91 39 26 999
Pracownia protetyki stomatologicznej - 
Danuta Drapikowska 91 39 26 870
Protetyka stomatologiczna 
- Elżbieta Wysocka 
i Kazimierz Trojanowski - 91 39 26 107
“Nowo-dental” B. Szulejko - 695 264 677 
 - 91 392 14 67
“Dental - med”  - 91 39 22 098; 
 504 069 800
Lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz  
 - 91 39 25 003; 
 603 705 630
Lek. Stom. Andrzej Rynkiewicz
pogotowie stomatologiczne - 607 771 777
lek. Stom. D. Wałęga - Bąk - 604 441 609
lek. stom. A Mogilnicka - 506 606 955
lek. stom. E. Rosa - 532 512 703
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 39 26 639
lek. stom. M. Andrzejewska - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 601 736 804

Urzędy
Urząd Miejski  
 - 91 39 26 200
Biuro Obsługi Interesanta w UM  
 - 91 39 26 214
Biuro Rady w UM - 91 39 26 210

Urząd Stanu Cywilnego - 91 39 26 230
Wydział Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środow. 
 - 91 39 26 243
Wydział spraw społecznych i obywatelskich
Meldunki - 91 39 26 213
Dowody osobiste - 91 39 26 215
Zarządzanie kryzysowe - 91 39 26 234
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
Geodezji i Rolnictwa - 91 39 26 226
Wydział Rozwoju Lokalnego, 
Funduszu, Kultury i Sportu - 91 39 26 293
Wydział Inwestycji i Remontów  
 - 91 39 26 241
Biuro Podatków i Opłat - 91 39 26 217
Referat Edukacji - 91 39 25 464
Zarząd Budynków Komunalnych  
 - 91 39 26 267
Powiatowy Urząd Pracy f/Nowogard 
 - 91 39 21 376;  
 91 39 21 813
Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii - 91 39 21 118
w nagłych wypadkach - 609 740 647

Wydział Komunikacji
Rejestracja pojazdów - 91 57 92 702
Prawo jazdy - 91 57 92 703
Fax - 91 39 21 852

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik - Dorota Maślana - 91 39 26 248
Świadczenia rodzinne
- A. Lalik  - 91 39 26 268
Dział usług opiekuńczych 
- B. Ziółkowska - 91 39 20 200

Poczta
ul. 3 Maja - 91 39 21 300; 
 91 39 21 183
ul. Warszawska - 91 39 20 834

nadleśnictwo nowogard - 91 39 20 640
zakład karny nowogard - 91 43 26 600

gabinety weterynaryjne
Danuta Czerwińska
ul. J. Wybickiego 2 - 91 39 23 786
Animal-Vet
ul. Zielona - 666 135 133
Janusz Soroka
ul. L. Okulickiego 6  - 570 656 616
Zdzisław Truszyński
ul. T. Kościuszki 21 - 91 39 21 801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 38 - 91 39 20 814
Szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1 - 91 39 26 270
Szkoła Podstawowa nr 2 - 91 39 26 274
Szkoła Podstawowa nr 3 - 91 39 26 291
Szkoła Podstawowa nr 4 - 91 39 23 028
SP w Długołęce - 91 39 10 492
SP w Orzechowie - 91 39 10 994
SP w Strzelewie - 91 39 10 224
SP w Żabowie - 91 39 10 694
SP w Błotnie - 91 39 10 190
SP w Wierzbięcinie - 91 29 10 795
I Liceum Ogólnokształcące - 91 39 20 213
Liceum Ogólnokształcące nr II - 91 39 25 107
ZSP im. Stanisława Staszica - 91 39 21 162
Prywatne Publiczne Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych; 
Niepubliczna Szkoła Policealna  
 - 91 39 26 691
Prywatne Liceum Ogólnokształcące
 Zaoczne Centrum Edukacji Zdroje  
 - 91 39 25 494

Prywatne Policealne Studium Zawodowe  
 - 91 39 22 181
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  
 - 91 39 20 108

Przedszkola i żłobki
Przedszkole nr 1
ul. Żeromskiego - 91 39 26 286
Przedszkole nr 3
ul. J. Poniatowskiego - 91 39 26 288
Przedszkole nr 4
ul. T. Kościuszki - 91 39 26 287
Zielone Przedszkole
ul. Zielona - 91 39 26 691; 
 505 388 292
Artystyczne Przedszkole 
Kraina Fantazjiul. Gen. J. Bema - 660 797 838
“Promyczek” Specjalistyczny 
punkt przedszkolny, 
ul. Boh. Warszawy - 609 931 469
Niepubliczny Żłobek "Maluszkowo”
ul. ks. Racibora - 534 015 943
Niepubliczny “Malinowy Żłobek”
ul. Boh. Warszawy - 604 873 917

Kultura
Miejska Biblioteka Publiczna  
Dyrektor - 91 39 26 260
Czyt. dla dorosłych - 91 39 26 261
Nowogardzki Dom Kultury  
Sekretariat - 91 39 26 283
Biuro kina/ dział imprez i promocji 
 - 91 39 25 779
Kasa - 91 39 26 262

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP - 91 39 26 370; 
 506 081 328
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego   
 - 91 39 21 004
Parafia pw. MB Fatimskiej  
 - 91 39 21 592

Usługi pogrzebowe 
J. Furmańczyk, Zakład Pogrzebowy  
 - 91 39 21 767
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  
 - 692 354 065
MEMORIS Grzegorz Śmigiel - 693 230 190

Apteki
Centrum Zdrowia
ul. 700-lecia - 91 57 62 139
Majowa
ul. 3 Maja - 91 30 70 708
Cefarm
ul. Plac Wolności - 91 39 20 203
Cardia
ul. 700 - lecia - 91 39 21 330
Niebieska
ul. 15 Lutego - 91 43 26 177
Asa
ul. Warszawska - 91 39 20 494
Niebieska 2
ul. Kościuszki - 91 57 90 830
Nowa Farmacja
ul. Bohaterów Warszawy - 91 57 30 437

Taksówki - 91 39 20 260

Pomoc drogowa
Grzegorz Irzymski - 91 39 22 402; 
 601 893 944
Andrzej Słomski - 665 770 442
Krzysztof Pietrzak - 601 938 293
R&J MIX - 608 731 620

Urząd gminy
Wójt - 91 39 10 390
Kierownik USC, St. ds. obywatelskich
 i ewidencji ludności  - 508 499 549
St. ds. podatków i opłat  - 508 499 661
St. ds. zarządzania kryzysowego, obrony cy-
wilnej i ochrony środowiska  - 508 499 580
Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami  
 - 508 499 247
St. ds. obsługi organów Gminy, działalności 

gospodarczej, kultury i zdrowia  - 508 499 567
St. ds. funduszy zewnętrznych, promocji, 
turystyki i sportu  - 508 499 620
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik Anna Kaliczyńska - 508 499 534
Pracownicy socjalni - 508 499 561
 508 499 483
Asystent rodziny Patrycja Bielej - 508 499 621
gminna Biblioteka Publiczna
Kierownik Krzysztof Górecki - 91 39 10 305

Szkoła Podstawowa im. B. Malinowskiego
Dyrektor Tatiana Olbert - 91 39 10 389
Sekretariat - 91 39 10 380
Przychodnie
NZOZ “Proximus” - 91 39 10 310
Punkt apteczny - 91 39 11 611
Poczta - 91 39 10 323
Parafia pw. NP NMP w Osinie - 91 39 10 386

InFORMATOR LOKALnY - OSInA

Dziennik nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: no wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 

Rafał Kowalczuk sport, Paweł Słomski
Ad res re dak cji: 72-200 no wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

REgULARnA LInIA MI KRO BU SO WA SEROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40

Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)

nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D

Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 

7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

PRzEWÓz OSÓB - RO MAn BIŃCzYK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

nowogard-goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-goleniów-nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
nowogard-Dobra now.-łobez 7.40
łobez-Dobra now.-nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

SZCZECIN- ND
6:35(D), 7:30(E), 8:30(D,7), 9:00(7,R), 9:25(E), 10:05(D,7), 10:35(E,7), 11:40(E), 12:10(D), 12:25(E,7), 13:20(7),
13:35(D), 13:50(E,7,R), 14:35(D), 14:50(E,7), 15:15(D,7), 15:55(D), 16:15(6,7), 16:35(D), 17:40(D,7), 18:05(E,7,R),
19:15(D), 19:40(E,7), 20:15(E,7)
ND- RESKO
6:30(S), 7:50(S), 10:10(7), 12:30(S), 14:30(S), 15:10(E), 19:15(E)
RESKO- ND
6:45(7,SZ), 7:10(S), 7:15(E,SZ), 8:30(S), 11:35(7,SZ), 13:00(S), 15:05(S), 15:40(E,7,SZ)
GOLCZEWO- ND
7:10(S), 13:30(S), 14:45(S)
ND- GOLCZEWO
7:50(S), 14:15(S), 15:30(S)
ND- STARGARD
6:50(D), 10:15(D), 13:40(D)
STARGARD- ND
9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
ND- DOBRA- ŁOBEZ- PŁOTY- GRYFICE
6:00(D)
ND- SŁAJSINO- RADOWO- ŁOBEZ
6:35(D)
ŁOBEZ- DOBRA- ND
15:00(D)
ŁOBEZ- SŁAJSINO- ND

15:35(D)nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55

A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROzKłAD JAzDY BU SÓW

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

•	 Sprzedam	materac	kokosowy	na	łóżko	
ze	stelażu,		na	wymiar	180*200*24cm,	
używany,	tel.	605	522	340

•	 Owczarki	 niemieckie	 7	 tygodniowe,	
szczenięta	519	307	288	

•	 Przyjmę	lodówke.	697	886	041	

•	 Ogrodzenie	 ogrodowe,	 metalowe	
ramka	 z	 katownika	w	 srodku	 zbroje-
ne	 /wzor/	 prentowe	 wymiar	 2,0m	 x	
1,0	m+	slupek	razem	szt	16	oraz	furt-
ka	90	x	90cm	z	zamkiem	ogrodzenie 
cena za 1 kpl. 50 zl z powodu moder-
nizacji ogrodzenia sprzedam - okazja ! 
stan dobry	tel.	691	686	772

•	 Piece	 gazowe	 c.o.vaillant	 z	 niemiec	
dwufunkcyjne	 wiszace	 po	 przegla-
dzie	serwisowym	do	mieszkania,do-
mu	 cena	 od	 1.200zl.	 sprzedam	 tel	
691	686	772

•	 Podgrzewacze	wody	130-160-190	li-
trowe	 stojące	 na	 gaz	 fitmy	 villant	
mało	używane	z	gwarancją	cena	od	
1000	zł.	Tel.	691	686	772	

•	 Przyjmę	telewizor.	697	886	041	

• Sprzedam ławeczkę do ćwiczeń typu 
PRIMUS, wielofunkcyjna, tel. 605 
522 340 

• Butlę na tlen medyczny 10 l z reduk-
torem, osprzęt na wózku 3 kołowym, 

przewód 10m, tlenowy cena 600 zł. 
Tel. 796 655 412 

• Koncentrator tlenu Devilibis 525,  do 
leczenia astmy , POCHP,  rozedmy płuc 
z przewodem 15m, maska, kaniula itp. 
Stan bdb, cena 800 zł. Tel. 796 655 412 

• Oddam biurko pod komputer. 609 09 
35 25 

• Oddam kotki w dobre ręce. 607 545 
533 

•	 Zagubiono	 kluczyk	 uczciwego	 zna-
lazcę	proszę	o	zwrot	za	nagrodę.	669	
823	464

•	 Sprzedam	3	tapczany	jednoosobowe	–	
tanio.	725	240	253,	697	311	327

•	 	 Sprzedam	 teownik	 hutniczy	 30x30	
szkło	ogrodnicze,	60/120.Tel.	788	685	
194	

•	 Sprzedam	 szafkę	 kuchenną	 brązo-
wo-biała,	 z	 płytą	 indukcyjną	 -	 2	 sta-
nowiska,	 z	 możliwością	 dostawie-
nia	 drugiej	 płyty	 indukcyjnej	 lub	 ga-
zowej,	 z	 blatem,	 tel.	 605	 522	 340	
Sprzedam	 TV	 plazmowy	 42	 cale	
LG,	 srebrno	czarny,	 tel.	605	522	340	
		

•	
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tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

R E K L A M A
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

żyto, pszenżyto, jęczmień, 
owies, rzepak, łubin, gryka, groch, 

len, kukurydzę oraz słonecznik.

Sami odbieramy, szybka płatność, 
konkurencyjne ceny.

Wapno nawozowe granulowane
w najlepszej cenie na rynku. 

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B

e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl

Skup zbóż: 
91 43 57 720, 602 21 21 25

Transport: 662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160

REKLAMA

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

Wykonujemy tanio
Banery  
Laminowanie   
Wycinane naklejki 
Wydruki kolorowe

Kompleksowe usługi:  
      Introligatorskie 
          Poligra�czne  
Nowogard  •  ul. Boh. Warszawy 7A

 tel. 91 392 21 65,  91 577 2007

Ostatnie egzemplarze I wydania! 

"VII wieków 
nowogardu" 
Przekrojowa historia miasta
autorstwa Jana Kopycińskiego 
 Do nabycia w Redakcji 

Dziennika Nowogardzkiego - cena 50 zł

Warsztaty wędkarskie

Mimo złej pogody dzieci były 
bardzo zadowolone z warsztatów
Warsztaty wędkarskie zorganizowano w dniu, 12.07.2018r, dla dzieci i młodzieży w 
gminie Osina i wsi Krzywice. W warsztatach wzięło udział 19 osób w tym, 8 dziew-
czynek i 11 chłopców. 

 Ze względu na padający deszcz 
warsztaty odbyły się w wiejskim 

Klubie w Krzywicach. Warsztaty 
obejmowały część teoretyczną, 

Z zakresu ochrony środowiska, 
zagospodarowania i czystości wód 
oraz wokół nich 

Część praktyczną- omawianie 
sprzętu wędkarskiego łowienie ryb 
na Krzywickim stawie

Pogoda jednak nie dopisała, jak i 
ryby też nie brały. Mimo złej pogo-
dy dzieci były bardzo zadowolone z 
warsztatów wędkarskich i prosiły o 
kontynuowanie ich.

Na zakończenie spotkania 

dzieci poczęstowano pieczony-
mi kiełbaskami, słodyczami i na-
pojami. W warsztaty wędkarskie 
była zaangażowana pani Anna 
Zehner prowadząca klub wiej-
ski w Krzywicach. Prowadzą-
cym i odpowiedzialnym za prze-
bieg warsztatów wędkarskich był 
Bogdan Kondratowicz- instruk-
tor wędkarstwa dla młodzieży 
należących do koła PZW nr 36 w 
Nowogardzie. 

    Z wędkarskimi pozdrowieniami 
      Bogdan Kondratowicz 



POLSKI 
WYDAWCA
Dom Judy sp. z o.o.

Dominikana, Kuba, Chiny, Indie
Wyspy Kanaryjskie, Cypr, Włochy, 

Grecja, Maroko, Bułgaria, Chorwacja 

Fatima 
08 - 23.09.2018

SINBAD - codziennie z Nowogardu
Bilety na przejazdy zagraniczne

W obronie dobrego imienia Gminy - relacja z sądu

reklama

Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

Piątek 
20 lipca 2018 r. 
Nr 56 (2684)
nakład 3000 
Rok XXV ISSN 1897-2640 

Cena 2,00 zł 
(w tym 5% VAT)

Firma z branży rolnej  Sprzedaż 
nawozów

Kontakt: 600 374 274

1. ASL- 80 kg N i 90 kg S 
    (zamiennik RSM)
- cena 110 zł za tonę w Redle
- cena 130 zł za tonę z dowozem 
   do 30 km od Redła
- 1,38 zł za 1 kg azotu - najtańszy azot 
  na rynku !! (1 kg azotu z dowozem 1,63 zł)
2. AHSL-180 kg N i 60 kg S 
  (zamiennik RSM)
- cena 415 zł za tonę w Redle
- cena 435 zł za tonę z dowozem 
  do 30 km od Redła
3. Humus (zamiennik obornika):
- cena 45 zł z dostawą
- około 9 kg N, 7 kg P, 4 kg K
- ph-9 * Wszystkie podane ceny są cenami netto

4. Humus słomiany 
  (zamiennik obornika):
- cena 33 zł za tonę z dostawą
- około 6 kg N, 3 kg P, 7 kg K
- ph-9
5. Obornik bydlęcy:
-cena 45 zł z dostawą
6. NPK Garrest 
    (zamiennik gnojowicy):
- cena 30 zł z usługą rozlewania 
  do 10 km od Redła (możliwość 
   rozlewania w dalszych 
   lokalizacjach)
- około 6 kg N, 3 kg P, 3 Kg K

m
a

G
a

ZY
N

tel. 91 392 14 67
kom. 695 264 677

Nowogard, ul. 3 Maja 46 • www.nowodental.pl

Uśmiechajcie się pięknie

Ortodoncja dla dorosłych i dla dzieci.
Aparaty ortodontyczne 

ruchome i stałe.

s. 5

s. 10

Uwaga zmiany 
funkcjonowania 
KANCELARII 

RADOSŁAW GÓRSKI 
Dyżury w Nowogardzie 

odbywają się w kancelarii 
przy ul. 700 lecia 24/5 

w każdy wtorek i czwartek 
od 17.00 do 20.00, 

a w innych godzinach i terminach 
po telefonicznym uzgodnieniu. 

nowy nr tel. do biura w Nowogardzie: 
+48 91 578 49 01; +48 600 071 236

reklama

na sklepy i gabinety
tel. 91 392 81 40 
tel. 721 525 705

STOISKO do wynajęcia
przy ul. 15 Lutego 9c

s. 3

So³tys Maszkowa
Krzysztof Bernach

W³aœciciel Visonex GR
Zbigniew Pi¹tak

godz. 10:00

 

28 lipca 2018 r.

SO£ECTWO 
MASZKOWO

 
PI£KI NO¯NEJ

o IV puchar VISONEX-u
Z OKAZJI DNIA DZIECKA W MASZKOWIE

TURNIEJ 

Ze wzglêdów organizacyjnych prosimy o zg³oszenie
 reprezentacji so³ectwa do dnia 25 lipca 2018 r.

Zespo³y od 6 do 12 zawodników.
  Wiek uczestników od 7 do 15 lat.

 Zawodnicy musz¹ posiadaæ ze sob¹ legitymacjê szkoln¹.

Informacje: 667 977 799

SUPER ZABAWA I WSPANIA£E NAGRODY!

Serdecznie zapraszamy dzieci z okolicznych so³ectw
do udzia³u w turnieju pi³ki no¿nej,
a po rozgrywkach na poczêstunek,

gry i zabawy sportowe.

Szczegó³y regulaminu na stronie internetowej: 
https://www.facebook.com/Visonex/

 

 

POGOÑ SZCZECIN
FOOTBALL SCHOOLS

POGOÑ SZCZECIN
FOOTBALL SCHOOLS

 NA TERENIE
CA£EGO WOJ. 

TRENUJEMY
ZACHODNIOPOMORSKIEGO

GABINET
STOMATOLOGICZNY

PRZENIESIONY
na 

ul. 15 Lutego 3A
NOWOGARD

Ewa Rosa 
Lekarz Dentysta

tel. 532 512 703
Kompleksowe 

leczenie
stomatologiczne

Gabinet czynny 
pn-pt 10.00 - 18.00

kolejne podtrucie pszczół

Zaginęło 70% pracownic

Sąsiad postawił 
jej płot tuż pod 
oknem sypialni

Nikt nie 
rozumie 
artysty…
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W skrócie

Śmigiel Ryszard

ŚR

KOMPLEKSOWE  USŁUGI
& ŚMIGIEL

Zakład Kamieniarski
- Nagrobki - Grobowce - Parapety - Schody

Kwiaciarnia
- Znicze - Kwiaty - Wiązanki - Wieńce

Tel. 601 595 069, 91 392 18 14
     e-mail: puhp.smigiel@wp.pl
   www.kamieniarstwo-smigiel.pl

Korzystając z naszych usług pogrzebowych zyskasz
-10%  RABATU  NA  USŁUGI  KAMIENIARSKIE

UL. CMENTARNA 3,  72-200 NOWOGARD

       Usługi Pogrzebowe 
        Grzegorz Śmigiel
- Trumny - Urny - Ekshumacje - Przewozy
         Obudowy - Krzyże - Tabliczki

Kontakt całodobowy: 693 230 190
      e-mail: memoris.zp@o2.pl
            www.memoris.eu

reklama

Widok krów na łąkach to coraz rzadziej spotykany obrazek naszej wsi. 
Ale są jeszcze miejscowości w naszej gminie, w których funkcjonują bar-
dzo poważni hodowcy bydła. Na zdjęciach jedno ze stad popasających 
się w okolicy Brzozowa i Żabowa.

Kilkanaście lat temu miała to być lokalna inwestycja stulecia. Ponad 
80 mln złotych kosztowała nowa tłocznia oleju rzepakowego i zespól 
zbiorników wykonany na terenie byłych zakładów przemysłu ziemnia-
czanego tzw. krochmalni usytuowanej przy ulicy 3 Maja. Tłocznia osta-
tecznie poza technologicznym okresem rozruchowym nie podjęła sta-
łej produkcji i stoi do dzisiaj, a zbiorniki okresowo są wynajmowane róż-
nym firmom do przechowywania skupowanych od okolicznych rolni-
ków zbóż. Na ogół wykorzystuje się tylko część objętości magazyno-
wej. Zbiorniki natomiast stanowią trwały już element nowogardzkiego 
krajobrazu – niestety niezbyt wkomponowany w estetykę tego obsza-
ru miasta.

Tym kanałem, roz-
poczynającym się przy 
końcu Zamkowej, ścieki 
po oczyszczeniu opusz-
czają nowogardzką 
oczyszczalnię i płyną w 
kierunku Sąpolny, która 
wpada do Regi a ta swo-
je ujście ma w Morzu 
Bałtyckim, które jest ele-
mentem wód wszech-
światowych.  Panta rei… 
wszystko się kręci…

Parkowanie na kowalskiej 

Sami sobie robią takie 
utrudnienia 
O takim parkowaniu na jezdni na Kowalskiej, które utrudnia wyjazd z istniejącego tu od-
rębnego parkingu, pisaliśmy już w DN po sygnale naszych Czytelników.  Niestety sytuacja 
nie ulega zmianie.

 Na ulicy Kowalskiej wzdłuż 
bloku od strony Warszawskiej 
jest parking, na którym samo-
chody stają prostopadle do jezd-
ni Kowalskiej. Jeśli także wzdłuż 
Kowalskiej parkują samochody 
ustawione równolegle do chod-
nika to wyjazd tych stających na 
wyodrębnionym parkingu sta-
je się albo niemożliwy, albo bar-
dzo utrudniony. Wolny pas jezd-
ni do obrócenia samochodu o 
90 stopni jest bowiem zbyt wą-
ski. O problemie informowali-
śmy już w DN w związku z sy-
gnałami naszych Czytelników. 
Niestety mimo istniejących tu-
taj znaków zakazujących stałe-
go parkowania wzdłuż chodni-
ka zakaz nie jest przestrzegany, 
w związku z tym problem kie-
rowców parkujących na właści-
wym parkingu nie ma rozwią-
zania. Informują o tym po raz 
kolejny Czytelnicy – artykuł w 
DN niewiele dał – pisze w tym 
tygodniu jeden z nich- Chociaż 

przez jakiś krótki czas busy stąd 
zniknęły, to jednak są „uparte” 
i wróciły… I na dowód Czytel-
nik przesyła zdjęcie, które pu-
blikujmy. Trudno się oprzeć re-
fleksji, że w tej sytuacji to-„ kie-
rowcy kierowcom zgotowali ten 
los”. Gdzie, jak gdzie bowiem, 
ale w tej okolicy miejsc parkin-

gowych jest bardzo dużo i mamy 
tu na myśli zwłaszcza parking za 
sąsiednim blokiem na Warszaw-
skiej. Nie ma więc konieczności 
korzystania z jezdni celem par-
kowania pojazdu. Ale dla tych, 
co to czynią jest pewnie tak po 
prostu wygodniej…   

sm

Zdjęcie parkujących na Kowalskiej pojazdów nadesłane w środę przez Czytelnika

Zakup za ponad pół miliona 

Dostaną nowy ambulans
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie kontynuuje tegoroczną moder-
nizację floty karetek. Do przekazanych w lutym br. ośmiu ambulansów dołączy kolejnych 
dziesięć. Będą one ratować ludzkie życie m.in. w Nowogardzie. To właśnie u nas 1 sierpnia, 
odbędzie się uroczyste przekazanie nowej karetki dla nowogardzkiej filii SPR.

Nowe ambulanse to karetki 
marki Mercedes-Benz Sprin-
ter 319 CDI. Na wyposażeniu 
każdej z nich jest wysokiej kla-
sy sprzęt medyczny, np.: de-
fibrylator z możliwością tele-
transmisji zapisu EKG, urzą-
dzenie, respirator, reduktor, 
pompa infuzyjna, nosze pod-
bierające, deska ortopedycz-
na, krzesełko transportowe, 
program lokalizacji ambulan-
su. Koszt pojedynczego auta to 
ponad 560 tys. zł.  Wojewódz-
ka Stacja Pogotowia Ratunko-
wego modernizuje medycz-
ny tabor każdego roku. W su-
mie w latach 2010-2018 Sta-
cja przeznaczyła na wymia-
nę swojej floty blisko 65 mln 
zł. Wzbogaciła się o 120 no-
woczesnych aut. Rocznie wy-
konują one 200 tys. wyjazdów 
ratujących życie, przejeżdża-

jąc nawet 5 mln km. Uroczy-
stość przekazania nowej karet-
ki, która będzie służyć nowo-
gardzkim zespołom ratowni-
czym, odbędzie w dniu 1 sierp-
nia w Nowogardzie. Udział w 

przekazaniu ambulansu zapo-
wiedział m.in.. marszałek wo-
jewództwa, któremu to organi-
zacyjnie podlega WSPR, a wiec  
i filia  nowogardzka.

red.    

Tego typu ambulans trafi 1 sierpnia do Nowogardu
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W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reklama

reklamareklama

reklama

11 kg, 33 kg 
z propan butanem, 

propanem 
a także do zasilania 
wózków widłowych.

Zapraszamy 
do stałej współpracy 

tel. 606 930 398
 www.gazak.pl 

Wymiana butli

WYNaJmĘ  
HalĘ 

+ ZAPLECZE 155m2 
Tel. 600 954 709 

letnia promocja
Ciekawe gratisy!

reklama

Sprzedam  
pawie

tel. 785 150 401

WYNaJem 
kONTeNerÓW, 
wywóz odpadów. 

TEL. 667 146 793 

Zatrudnię asystentkę 
stomatologiczną 

do gabinetu 
w Nowogardzie. 

Tel. 509 118 069 

Ubezpieczenie  
Kredyty  • Opłaty 
ul Boh. Warszawy 102 B 

(koło Biedronki) 
czynne pon.-pt 15.30 – 19.00 sob. 9-13 

Tel. 660 543 782

Zaginęło 70 procent pracownic

Kolejne podtrucie pszczół
W okolicach Boguszyc obok plantacji gryki, jeden z lokalnych pszczelarzy ustawił przewoźną pa-
siekę.  Po kilku dniach stwierdził brak zupełnie aktywności rodzin pszczelich znajdujących się  
w ulach usytuowanych na przyczepie. Wiele wskazuje na to, że pszczoły zostały mocno podtrute.  

Pan Tomek mieszka w Glicku, 
tam posiada pasiekę, ale w trakcie 
sezonu kilkanaście rodzin pszcze-
lich wywozi w różne miejsca znaj-
dujące się w pobliżu plantacji ro-
ślin lubianych przez pszczoły. Kil-
ka dni temu, taką przewoźną pa-
siekę ustawił obok kilkuhektaro-
wej plantacji gryki w okolicach 
Buguszyc. Gryka obecnie jest w 
okresie kwitnienie (patrz zdjęcie) 
i pszczoły mają zwykle na takich 
roślinach prawdziwy raj pokar-
mowy. Niestety po kilku dniach 
p. Tomek odwiedzając pasiekę 
stwierdził zupełny brak aktywno-
ści pszczelich roi, a nawet część 
pszczół musiał zebrać, jako pa-
dle. -Podejrzewając jakiś rodzaj 
zatrucia pszczół we wtorek powia-
domiłem o tym fakcie odpowied-
nie urzędy i służby - mówi DN p. 
Tomek - zaalarmowałem Gminę 
Nowogard, Wojewódzką Inspekcję 
Ochrony Roślin, oddział Goleniów 
oraz nowogardzkie koło Związku 
Pszczelarzy. 

Wizja lokalna 
 Zarówno związek, jak i inspek-

cja zareagowały natychmiast i 
wkrótce jeszcze tego samego dnia 
ich przedstawiciele dokonali wi-
zji lokalnej w miejscu, w którym 
ustawione były ule. Natomiast 
Gmina Nowogard ograniczyła się 

do przyjęcia zgłoszenia- pani, któ-
ra przyjęła moje zgłoszenie – mówi 
pan Tomek – poinformowała mnie, 
że otrzymam odpowiedź i, że po-
trwa to około dwóch tygodni. Od-
niosłem wrażenie, że gmina nie po-
siada procedur szybkiej reakcji na 
takie zdarzenia a przynajmniej 
Pani, z którą rozmawiałem ich nie 
znała. Wracając do wizji lokalnej 
na miejscu ustawienia przewoźnej 
pasieki to przeprowadzili te czyn-
ność przewodniczący nowogardz-
kiego koła związku pszczelarzy p. 
Eugeniusz Tworek oraz szef od-
działu goleniowskiego wojewódz-
kiej IOR Piotr Buriak. Po dokład-
nym zbadaniu lotności pszcze-
lej w okolicy pasieki i poszczegól-
nych uli stwierdzili oni, że pszczo-
ły wykazują rzeczywiście znacznie 
obniżoną aktywność. -  Na 15 ro-
dzin 8 jest bardzo słabych – mówi 
P. Buriak – pozostałe są nieco moc-

niejsze, ale i tak mało aktywne. Pan 
E. Tworek dodaje – To, co udało 
się nam zaobserwować świadczy o 
tym, że pszczoły musiały zostać po-
ważnie podtrute.  Prawie zupełnie 
nie wytwarzają pokarmu. Widać to 
od razu po otwarciu uli. Normal-
nie ramka  powinna być cała czar-
ne od pszczół a tutaj obserwujemy 
tylko pojedyncze sztuki i to głównie 
te młode. Najgorsze jest to, że moim 
zdaniem około 70 procent pszczół 
lotnych produkcyjnych zaginęła - 
nie ma ich w ulach, prawdopodob-
nie, albo padły w terenie, albo stra-
ciły z jakichś powodów, tak bywa w 
podtruciu, orientację.  

Dlaczego pszczoły zaginęły?
Stwierdzenie stanu faktyczne-

go zdarzenia na pasiece p. Tomka, 
czyli braku ponad połowy stanu i 
złej kondycji pozostałych pszczół 
poprzedza kolejne działania, któ-
rych celem jest znalezienie przy-
czyn. Nie jest to łatwe, ale inspek-
torzy IOR standardowo podej-
mują zawsze taką próbę. Również 
w tym wypadku po wizji lokal-
nej przeprowadza się dalsze roze-
znanie zwłaszcza ustalenie, czy w 
promieniu około 3 km od pasie-

ki były przeprowadzane opryski.  
- Na ogół – mówi kierownik od-
działu goleniowskiego IOR P. Bu-
riak – powodem zatrucia pszczół 
jest ich kontakt ze związkami, któ-
re im szkodzą. Często są to związki 
wchodzące w skład oprysków prze-
prowadzanych przez rolników na 
plantacjach. Potwierdza to prze-
wodniczący E. Tworek – niewła-
ściwe stosowanie środków ochrony 
roślin i innych oprysków jest pod-
stawową przyczyną notowanych 
przez nas problemów zdrowotnych 
pszczół. Rolnicy niestety często nie 
stosują się do reżimów nakazanych 
prawnie przy opryskach. Nie wolno 
np. przeprowadzać oprysków przy 
użyciu środków szkodliwych dla 
pszczół w okresie kwitnienia roślin. 
Często dokonuje się oprysków w 
porze dziennej, gdy pszczoły znaj-
dują się na roślinach w poszukiwa-
niu nektaru, bądź wody. Opryski 
w tych miejscach i w takich oko-
licznościach dozwolone są dopie-

ro po godz. 22. Niestety przestrze-
ganie tych zasad pozostawia wie-
le do życzenia – kończy E. Tworek. 

Co dalej?
Na moment złożenia do druku 

tego tekstu nie było jeszcze żad-
nych informacji o rezultatach dzia-
łań inspekcji IOR. Ale ustalenie 
przyczyn zatrucia pszczół to zwy-
kle w takich wypadkach kwestia, 
co najmniej kilkunastu dni a bywa, 
że i dłużej. Zdarza się, że sprawcy 
nie zostaną ustaleni. Niezależnie 
od przebiegu dochodzenia w tej 
konkretnej sprawie podtrucie wie-
lu roi pszczelich jest faktem. Dlate-
go apelujemy do tych, którzy swo-
im działaniem mogli to spowodo-
wać, aby uruchomili wyobraźnię – 
bez pszczół, również nie będzie do-
brych plonów a nawet może tych 
plonów nie być w ogóle – te zależ-
ność biologiczne i prawo przyrody 
chyba wszyscy znamy.

sm

Ule (15 rodzin pszczelich)  ustawiono obok plantacji gryki, na zdjęciu także P. Bu-
riak i E. Tworek

Od lewej: E.Tworek, pracownica IOR, pszczelarz T.Luter i P.Buriak

Wewnątrz ula powinno być czarno od pszczół, a są pojedyncze sztuki



Nr 56 (2684)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

4

www.dzienniknowogardzki.pl

relacja z sali sądowej

W obronie dobrego imienia Gminy
W środę, 11 lipca, w Sądzie Okręgowym w Szczecinie rozpoczął się szczególny proces,- proces w obronie dobrego imienia Gminy Nowogard uosobionej 
tutaj w świetlanej postaci burmistrza Gminy przeciw gwałcicielom gminnej czci, czyli dwojgu szeregowym obywatelom Gminy.  

Burmistrz Robert Czapla – 
czytamy zapowiedź tego histo-
rycznego wydarzenia na stro-
nie gminy- wraz ze swym zastęp-
cą Krzysztofem Kolibskim będą 
o godz. 8.30 w Sądzie, gdzie roz-
pocznie się sprawa w obronie do-
brego imienia Gminy Nowogard, 
przeciwko pozwanym Marcino-
wi Simińskiemu (red. naczelny) 
i Markowi Słomskiemu (prezes 
Wydawnictwa Dom Judy.  Bur-
mistrz i wiceburmistrz mie-
li tam podobno reprezentować 
pokrzywdzoną Gminę. Jak było 
w rzeczywistości? O tym dowia-
dujemy się już na sali sądowej w 
Szczecinie.  

Akt I -wejście 
Godzina 8.45, na salę wchodzą 

obrońcy dobrego imienia Gmi-
ny Nowogard, czyli znani i po-
ważani nowogardzianie. Przy-
byli oni do sądu oczywiście na 
koszt gminy, czyli nowogardz-
kiego podatnika - ale tak powin-
no być, wszak bronią dobrego 
imienia gminy, więc im się na-
leży zwrot kosztów i zapłata do-
datkowo. Oto poszczególni „bo-
jownicy” dobrego imienia gmi-
ny ujęci w, krótkich istotnych tu, 
charakterystykach: 

1.  Prawniczka ze szczecińskiej 
kancelarii opłacanej przez Gmi-
nę, na oko lat około 30, z gminą 
Nowogard ma tyle wspólnego, że 
inkasuje z niej poprzez szczeciń-
ską kancelarię prawną swoje ho-
noraria.   

2.  Wiceburmistrz K. Kolib-
ski, lat 45 (roczny dochód z kasy 
gminy ok 170 tys. zł) urodzony 
w Goleniowie, początek pracy- 8 
lat w Gryficach- potem prywat-
na działalność i od 2012 urzęd-
nik na gminnym żołdzie.

3.  Kierownik Szponar -gene-
ralnie porządny człowiek, nowo-
gardzianin, niestety totalnie za-
straszony, jako świadek po stro-
nie obrońców godności gminy, 
wkrótce będzie recytował, acz z 
trudem, wyuczone formułki że-
nująco zerkając, czy mocodawca 
zadowolony jest.

 4.  Wchodzi na końcu prze-
praszam…. ostentacyjnie wkra-
cza, z hałaśliwym stukotem twar-
dych podeszw, główny obroń-
ca dobrego imienia Gminy, bur-
mistrz Robert Czapla (roczny 
dochód z kasy gminy ok 110 tys. 
złotych). W wieku 22 lat skaza-
ny za hodowlę konopi (narkoty-
ków), wstępuje do SLD (nie my-

lić z LSD) w związku w tym do-
staje kierownicze fuchy urzęd-
nicze w czasie, gdy starostą jest 
SLD-dowski lokalny tuz Jabłoń-
ski Jerzy. Potem już mamcia par-
tia czołowemu działaczowi i rad-
nemu zrobić krzywdy nie dała- 
kariera trwa. Aktualnie to też 
właściciel 2, 5 ha gruntu, dzielo-
nych w tym czasie na działki bu-
dowlane w Karsku, gdzie wkrót-
ce zostanie doprowadzone peł-
ne uzbrojenie(kanalizacja) sfi-
nansowane z gminnych akty-
wów.  Cała czwórka zasiada w ła-
wach sądowych, gotowa rozpra-
wić się z gwałcicielem gminnego 
dobrego imienia. Sąd także już 
na miejscu, także od wejścia bar-
dzo bojowo i protokolantka rów-
nież jest.

Jest też gwałciciel…
Wchodzi też gwałciciel godno-

ści Gminy, czyli pozwany w pro-
cesie, który przyjechał tutaj oczy-
wiście na koszt własny...   Wcho-
dzi sam - na prawnika małej fir-
my wydawniczej, którą repre-
zentuje, nie stać- honorarium 
przy takiej sprawie 5 tys. to mi-
nimum... Gwałciciel, czyli Ma-
rek Słomski lat 62. Z gminy ni-

gdy nie pobierał żadnych gratyfi-
kacji (oprócz zupełnie symbolicz-
nej wówczas diety radnego w la-
tach 91 / 93). Natomiast tylko z 
tytułu podatku od nieruchomości 
budynku, w którym wydaje się i 
drukuje DN i który sam wybudo-
wał, do kasy Gminy wpłacił dotąd 
ponad 200 tys. złotych. Pomijamy 
z braku tutaj miejsca inne podat-
ki i korzyści w tym odpisy z ty-
tułu wynagrodzeń pracowników, 
itp., znacznie większe od wyżej 
wymienionej kwoty podatkowe, 
wpłacone oczywiście też do kasy 
Państwa. Gwałciciel urodzony 
w Nowogardzie, dziadkowie od 
strony matki repatrianci po sy-
beryjskiej gehennie, osadnicy na 
tej ziemi budujący tutaj normalną 
egzystencję praktycznie od zera. 
Jego Dziadek rolnik, przez lata 
obciążony jak i inni tzw. obowiąz-
kowymi dostawami, nie doczekał 
czasów prosperity rolnictwa za 
Gierka. Żeby otrzymać emery-
turę, (którą ostatecznie pobiera-
ła tylko około roku, gdy schoro-
wany zmarł w 1971 r) musiał od-
dać nieodpłatnie gospodarstwo 
na tzw. Skarb Państwa.  Ojciec 
gwałciciela czci i godności gmi-
ny całe życie zawodowe przepra-
cował, jako funkcjonariusz w no-
wogardzkim ZK, a przed przyjaz-
dem na ziemie zachodnie, w cza-
sie wojny jako dziecko z rodzi-
ną na robotach przymusowych 
w Rzeszy (dostatków z tego ty-
tułu nie doczekał). Sam gwałci-
ciel od początku w Solidarności, 
za komuny wiele lat bez możli-
wości pracy w wyuczonym zawo-
dzie, z powodu działalności opo-
zycyjnej.  Mimo to, że w tym cza-
sie odpowiadał już za 3 dzieci, ni-
gdy nie korzystał z żadnej pomo-
cy społecznej. Radny pierwszej 
kadencji RM i pierwszej kaden-
cji samorządu województwa, tam 
szef klubu AWS. Jako Dyrektor 
oddziału PFRON w Szczecinie 
zainicjował i sfinansował powsta-
nie Warsztatu Terapii Zajęciowej 
przy ulicy Boh. Warszawy, gdzie 
do dzisiaj kilkanaście osób nie-
pełnosprawnych może uprawiać 
dostępne im formy nauki i aktyw-
ności finansowane z publicznego 
budżetu poza gminnego. Drugie-
go gwałciciela nie ma na rozpra-
wie z powodów zdrowotnych…

kolibski robił za tłumy…
 Już w trakcie rozprawy oka-

zuje się, że obrońca godności 
Gminy, K. Kolibski przyjechał 

sobie tutaj zupełnie prywatnie 
– nie występuje przed sądem w 
roli reprezentanta Gminy, jak 
to wcześniej informował gmin-
ny bajkopisarz.  Przyjechał tu-
taj nie tylko na koszt Gminy, ale 
i w godzinach pracy, także w go-
dzinach, gdy właśnie odbywa-
ła się zwołana na wniosek, ni-
kogo innego tylko burmistrza 
Czapli, sesja RM, przyjechał, aby 
posiedzieć sobie na sali rozpraw, 
jako zupełnie bierny procesowo 
….widz. W podobnym charak-
terze udał się na sprawę dzień 
wcześniej do Goleniowa (tam 
pozwanym był burmistrz i baj-
kopisarz).  Uzasadnieniem jego 
obecności mogłaby być więc tyl-
ko konieczność zmieniania ko-
muś pampersów- czego jednak 
nie stwierdziliśmy… Nie miej-
sce tu wchodzić też w szczegó-
ły oskarżeń obrońców godno-
ści Gminy sformułowanych wo-
bec gwałciciela jej dobrego imie-
nia – można tylko skwitować 
je stwierdzeniem, że chodzi-
ło o to, że tym rzekomym gwał-
tem był artykuł w DN, w którym 
ujawniono, że gmina w kanali-
zację sanitarną (nie deszczową) 
nie inwestowała zupełnie w la-
tach, gdy zajmowała się „rugami 
chłopów”, czyli próbą wywalenia 
PWUiS i w jego miejsce wpro-
wadzenia niemieckiego opera-
tora na administrowanie nowo-
gardzką siecią wod. kan.. Na co 
jako dowód piszący tekst w DN 
przestawia najzwyklejsze zesta-
wienia wykonanych w tym cza-
sie inwestycji (inwestował tyl-
ko PWUiS).  Po drugie, rzeko-
mym gwałtem na dobrym imie-
niu gminy było stwierdzenie za-
warte w artykule, że takie dzia-
łanie gminy jest przykładem (jak 
powszechnie wiadomo nie jedy-
nym) niszczenia lokalnej firmy 
zatrudniającej ponad setkę osób 
i płacącej tutaj podatki.  Wyrok 
w sprawie 25 lipca.  Sądząc jed-
nak po czasach, w jakich przy-
szło nam żyć, w których nie tyl-
ko odwaga, ale i mądrość sta-
niała- i to poniżej ceny odpadu- 
Barabasz może szykować się do 
wyjścia na wolność… tłum już 
czeka, aby go przywitać wiwa-
tami… I tak zamiast vox popu-
li,  vox dei mamy  vox populi, vox 
homicida,  i wtedy to na miej-
scach publicznych  zamiast  sza-
cownych zasiadają błazny.  

Redaktor Dyżurny  

Grunt to inwencja 

Niestrudzenie „rozdziela”,   
a tymczasem …
Ujawniający się podczas prawie każdych opadów brak drożności nowogardzkiego syste-
mu kanalizacji sanitarnej to zjawisko, które już dla większości nowogardzian na tyle spo-
wszechniało (przez swoją cykliczność i długotrwałość), że przestali na nie zwracać uwagę.  

Człowiek ma wyjątkowe  zdol-
ności dostosowawcze i do każ-
dego smrodu może się przyzwy-
czaić.  Ale od czasu do czasu do 
dotychczasowych miejsc erup-
cji  dochodzą kolejne. Tak było z 
informacją o wylewaniu się stu-
dzienek na Bema w pobliżu blo-
ków nr 27 i 29.  We wtorek nasz 
Czytelnik odkrył  kolejną nowo-
gardzką „fontannę”. Tym razem 
ujawniła się ona przy ulicy Po-
niatowskiego, nieopodal krzyża. 
A burmistrz,  mami od lat opi-
nię publiczną, jak to on zwal-
czył problem kanalizacji sanitar-
nej w mieście poprzez tzw. roz-
dzielanie kanalizacji deszczo-
wej od sanitarnej, a ta ostania, 
jak widać ,niewiele sobie robi z 
tej propagandy i wylewa w kolej-

nych miejscach.  DN też od lat, 
kierując się opiniami specjali-

stów,  apeluje do burmistrza, aby 
w tej sprawie „nie szedł  tą dro-
gą” (czyli  drogą tzw. rozdziału),   
ponieważ problem leży w zupeł-
nie  innym  miejscu. Póki jed-
nak burmistrz będzie wiedział 
lepiej od specjalistów co robić 
w tym temacie,  dopóty miesz-
kańcy będą g…a wąchać - i to 
już nie tylko, jak się okazuje, na 
Zielonej nieopodal Przystani do 
SM Gardno, ale i w innych miej-
scach naszego miasta.       

AO 
PS. Już po napisaniu tego tek-

stu w czwartek zadzwonił ko-
lejny Czytelnik z informacją ze 
studzienka koło ronda w śro-
dę również wylała tym razem 
znacznie obficie, aniżeli widać 
to na zdjęciu   Z tej studzienki, koło ronda Sybiraków, 

w tym tygodniu wylało dwukrotnie
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Wolność Tomku w swoim domku?

Sąsiad postawił jej płot tuż pod oknem sypialni 
Konflikt sąsiedzki skąd inąd nie jest wyjątkowym wydarzeniem. Ale ten, który trwa od dłuższego czasu w Węgorzy przybiera zupełnie niespoty-
kane kształty. 

Wszystko zaczęło się od ko-
nieczności wycinki starego drze-
wa, które trzeba było usunąć, 
ponieważ zagrażało bezpie-
czeństwu- mówi DN p. Milena, 
mieszkanka Węgorzy - Drzewo 
znajdowało się na mojej działce, 
ale z latami przerosło częściowo 
na działkę sąsiada. Po uzyska-
niu wszelkich niezbędnych zgód, 
w tym zgody członka rodziny są-
siada, zleciłam usunięcie chore-
go drzewa. I tutaj się zaczęło, są-
siad zdecydowanie zaprotesto-
wał w momencie, gdy główna ko-

rona drzewa była już ścięta…. 
W konsekwencji tego protestu 
prace związane z wycinką zosta-
ły zatrzymane, a ze strony sąsia-
da p. Mileny nastąpiła eskalacja 
działań mających, według niej, 
stanowić rodzaj odwetu, któ-
rego powodu poza pretekstem 
związanym z drzewem nie zna.- 
Przedtem stosunki moje i rodzi-

ny, z którą mieszkam, z sąsiadem 
a zwłaszcza z jego rodziną były 
poprawne, nie wiem co się stało- 
mówi p. Milena.- Sama wycin-
ka feralnego drzewa nie tłumaczy 
takich zachowań w stosunku do 
mnie, jakie muszę obecnie znosić 
ze strony sąsiada.

Nęka mnie na różne 
sposoby 

Pani Milena jest samotną 
matką, wychowującą kilkulet-
nią córkę. W domu w Węgo-
rzach mieszka także jej mat-

ka.  -W związku z otwartą wro-
gością, jaką sąsiad w stosunku 
do mnie prezentuje nie możemy 
się zupełnie porozumieć w żad-
nej sprawie  - mówi pani Milena-  
sąsiad  dopuścił się rękoczynów, 
uderzył mnie w twarz, sprawa 
ta jest aktualnie w postępowaniu 
policyjnym, zdarzają się odzyw-

ki w stosunku do mojego dziec-
ka, poprzez wynajętego adwoka-
ta wzywa do zapłaty horrendal-
nych i nieadekwatnych do szkody 
kwot z tytułu odszkodowania za 
uszkodzenie płotu w trakcie wy-
cinki drzewa.  Pani Milena twier-
dzi, że zadeklarowała naprawę 
płotu, ale to nie satysfakcjonuje 
jej sąsiada. Na dowód przedsta-
wia wystosowane przez kancela-
rię adwokacką wezwanie do za-
płaty tytułem tego zdarzenia tj. 
kwoty ponad 3500 złotych oraz 
drugie wezwanie do zapłaty za 

rzekome – jak twierdzi p. Mile-
na – naruszanie przez nią dóbr 
osobistych sąsiada, kwoty 10 000 
zł. Sąsiad postanowił też posta-
wić oryginalny płot …

Zamurował jej okno do 
sypialni

Ściana domu p. Mileny prze-
biega równolegle wzdłuż grani-

cy działki i granicy z sąsiadem 
w bardzo niewielkiej półmetro-
wej odległości.  W trakcie jednej 
z faz eskalacji konfliktu sąsiad p. 
Mileny postanowił wybudować 
na granicy bardzo oryginalny w 
tej sytuacji płot. Jest on wznie-
siony wzdłuż granicy na wyso-
kość, która prawie całkowicie 
zasłania okno p. Mileny, znaj-
dujące się w jej sypialni. Usytu-
owanie płotu względem ściany i 
okna pokazujemy na zdjęciach. 
Pani Milena zgłosiła zastrzeże-
nia do tej budowli do Powiato-
wego Inspektoratu Nadzoru Bu-
dowlanego. Według informacji 
z tej instytucji, w najbliższych 
dniach odbędzie się wizja lokal-
na na miejscu zgłoszenia.

Jestem już zmęczona tą 
sytuacją

Pani Milena bardzo przeży-
wa konflikt z sąsiadem. - Jestem 
już zmęczona tą sytuacją, na do-
datek sąsiad zamontował u siebie 
kamery, które są zwrócone ewi-
dentnie na moje obejście. Czuję 
się zaszczuta i inwigilowana, tak-
że prywatnie- skarży się p. Mile-
na. Według niej trudno się spo-
dziewać skądkolwiek racjonal-
nej pomocy w rozwiązaniu kon-
fliktu - nikt się nie chce w taką 
sprawę angażować nawet insty-
tucje samorządowe, każdy chyba 
uważa, że to zupełnie moja, pry-
watna sprawa - kończy p. Mile-
na.

sm

Na pierwszym planie dom Pani Mileny, z tyłu pień drzewa, dalej dom sąsiada

Płot zmienia się z ażurowej siatki na betonowe płyty na wysokości ściany Pani Mileny

Widok przez okno z pokoju Pani Mileny. Betonowy płot zupełnie zasłania światło dzienne

Widok na płot zasłaniający okna od strony posesji sąsiada
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
leszek Berg: lat 85, zmarł 18.07.2018r. pogrzeb odbędzie się 

20.07.2018r. o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogardzie.
Informacje przekazał: Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

i MEMORIS Zakład Pogrzebowy Grzegorz Śmigiel

Ostatnie egzemplarze I wydania! 

"VII wieków 

Apostołowie zebrali się u Jezu-
sa i opowiedzieli Mu wszystko, 
co zdziałali i czego nauczali. A 
On rzekł do nich: „Pójdźcie wy 
sami osobno na pustkowie i wy-
pocznijcie nieco”. Tak wielu bo-
wiem przychodziło i odchodzi-
ło, że nawet na posiłek nie mieli 
czasu. Odpłynęli więc łodzią na 
pustkowie, osobno. Lecz widzia-
no ich odpływających. Wielu za-
uważyło to i zbiegli się tam pie-
szo ze wszystkich miast, a nawet 
ich wyprzedzili. Gdy Jezus wy-
siadł, ujrzał wielki tłum. Zlito-
wał się nad nimi, byli bowiem 
jak owce nie mające pasterza. I 
zaczął ich nauczać o wielu spra-
wach. (Mk 6, 30-34)

Patrzymy dziś na apostołów, 
którzy wracają z misji ewange-
lizacyjnej. Święty Marek napi-
sał, że apostołowie opowiedzie-
li Jezusowi dosłownie wszyst-
ko. Ileż musiało być w nich 
emocji, ekscytacji, może na-
wet i nerwów z powodu pora-
żek. To wszystko zaczęli opo-
wiadać swojemu Mistrzowi. Je-
zus dostrzegł ich trud, poświę-
cenie i zachęca ich, aby wypo-
częli. W dzisiejszym fragmen-
cie Ewangelii Jezus pokazu-
je nam czym jest mądry odpo-
czynek. To nie marnotrawienie 
czasu, to nie błogie lenistwo, to 
nie bezczynność. Odpoczynek 
ma służyć nabraniu sił do ko-
lejnych zadań, by się nie wypa-

lić. Ilu ludzi przeżywa dziś kry-
zys, odczuwa wypalenie zawo-
dowe? Ale czy mądrze odpo-
czywali? Praca w życiu czło-
wieka nie może stać się celem 
samym w sobie. Nie po to ży-
jemy, aby pracować. Znamy 
przysłowie: myślę, więc jestem. 
Ktoś może powiedzieć: pracu-
ję, więc jestem. To nie jest cel 
życia ludzkiego. Jezus zauwa-
ża, że apostołowie w tym wirze 
zajęć nie mieli czasu nawet na 
posiłek, a więc nie zaspokajali 
podstawowej ludzkiej potrzeby. 
Mało to razy widzimy, a nawet 
sami tak robimy, jedzenie przy-
słowiowej kanapki w biegu? 
Jakże i dziś wielu nie ma cza-
su, aby spokojnie zjeść posiłek. 
Oczywiście czymś chwalebnym 
jest, jeśli odchodzimy od stołu, 
aby usłużyć komuś w potrzebie, 
ale też nie dajmy się zwariować. 
Zatracając siebie nigdy nie bę-
dziemy w stanie dobrze służyć 
bliźnim. Apostołowie, widząc 
potrzebujących rezygnują z sie-
bie, by przyjść im z pomocą. 
Nieustannie musimy się uczyć, 
by widzieć drugiego i jego po-
trzeby, a nie skupiać się na wła-
snym komforcie. Kluczem do 
mądrego odpoczynku są słowa 
Jezusa: pójdźcie wy sami osob-
no na pustkowie i wypocznij-
cie nieco. Do misji głoszenia 
Orędzia Nadziei, Dobrej Nowi-
ny, Jezus posyłał po dwóch, ale 
do odpoczynku zachęca ich, by 
weszli w samotność. Mądrym 
odpoczynkiem jest, aby pobyć 
samemu, aby sam na sam z Bo-
giem dać się na nowo stwarzać. 
To znaczy nasze słowo rekre-
acja- powtórne stwarzanie. Po-
być samemu: ze swoimi myśla-
mi, w odosobnieniu, w zupeł-
nej ciszy. Jezus mówi, że to jest 
odpoczynkiem. A w jaki spo-
sób ja się regeneruję? Czy jest 
to podobne do odpoczynku 

według Jezusa Chrystusa? Czy 
czasem nie wolę siedzieć przed 
telewizorem bądź komputerem 
i jestem jeszcze bardziej zmę-
czony, niewyspany? W życiu 
człowieka musi być zachowa-
na wewnętrzna harmonia. Mu-
simy ją cały czas, każdego dnia 
odbudowywać, pielęgnować. 
Jezus potrafił godzić w sobie 
czas pracy i odpoczynku, wie-
lokrotnie nam pokazuje, że po 
głoszeniu Dobrej Nowiny idzie 
na miejsce odosobnienia. Jezus 
godził w sobie czas samotnej 
modlitwy i czas bycia dla in-
nych. Uczmy się od Jezusa mą-
drego odpoczynku. Odpoczy-
wajmy wraz z Jezusem, On jest 
tym przy którym możemy na-
bierać sił do naszej pracy. 

To już ostatnie rozważa-
nie, które piszę dla „Dzienni-
ka Nowogardzkiego”. Dziękuję 
wszystkim czytelnikom, ufając, 
że to Słowo Boże pracuje w Wa-
szych sercach i przynosi owo-
ce w waszym życiu osobistym, 
rodzinnym, zawodowym. Dla 
mnie czas by w myśl słów Je-
zusa: odpocząć nieco i zmienić 
parafię- do Szczecina- aby tam 
nieść dalej Jezusa. Czytelniku, 
zostań z Bogiem! 

ks. Krystian Dylewski

Bóg zapłać!
Dzisiejsze słowo na niedzielę jest ostatnim słowem autorstwa księdza 

Krystiana Dylewskiego.

Ks. Krystian odchodzi bowiem w sierpniu z nowogardzkiej parafii pw. 
Św. Rafała Kalinowskiego do nowych zadań duszpasterskich w Szczecinie. 
Żegnamy księdza Krystiana z głęboką wdzięcznością, że przez te 3 lata bę-
dąc w Nowogardzie, ubogacał nas swoim słowem publikowanym w tym 
miejscu (także w innych tytułach naszego wydawnictwa).  Miejmy na-
dzieję, że żarliwe i przekonywujące w swojej bezpretensjonalności świa-
dectwo chrześcijańskiej postawy, jakie ksiądz składał, również tekstami u 
nas drukowanymi, wyda błogosławione owoce w duszach Wiernych i tak-
że naszych Czytelników. Bóg Zapłać! 

 Wydawca i Redakcja Dziennika Nowogardzkiego 

Nowogardu" 
Przekrojowa historia 
miasta
autorstwa Jana 
kopycińskiego 
 Do nabycia w Redakcji 
Dziennika Nowogardzkiego 
- cena 50 zł
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Dziękujemy i zapraszamy za rok
W ubiegły piątek prezentowaliśmy fotorelację z festynu, który odbył się w Wojcieszynie. 
Organizatorzy imprezy nadesłali nam  tekst związany z tym cyklicznym już wydarzeniem. 
Oto jego treść:   

Już po raz dziewiąty odbył się 
w Wojcieszynie Festyn, z które-
go dochód przeznaczony jest na 
budowę kościoła pw. Św. Jana 
Pawła II. Za pośrednictwem 
Dziennika Nowogardzkiego 
mieszkańcy wioski, Rada budo-
wy kościoła z ks. Proboszczem 
Grzegorzem Legutko na cze-
le, serdecznie dziękują wszyst-
kim sponsorom i ofiarodawcom 
za wsparcie i pomoc, mając na 
względzie hasło przewodnie, aby 
rozpoczęta "idea" trwała i docze-
kała się ukończenia. Dziękuje-
my też tym, którzy swoją obec-
nością zaszczycili wspólne bie-
siadowanie, a także i tym, któ-
rzy nabyli pamiątki w postaci 
"zakładek do książek" oraz tzw. 
"Cegiełek Pamięci". Należy do-
dać, że festyn nosił nazwę "Oca-
lić od zapomnienia", przez ten 
tytuł chcieliśmy jeszcze bardziej 
nawiązać do Tablicy pamiątko-
wej, która umieszczona jest w 
nowo wybudowanym kościele, a 

która jest postawiona na cześć I-
-wszych Osadników naszej wsi. 
Do tej okoliczności pracowi-
cie przygotowały się także dzie-
ci wykonujące w rytmach róż-
nych piosenek przedstawienie 
mówiące o życiu ich rodzin. Jak 
zwykle, za każdym razem pod-
czas naszych Festynów i imprez 
towarzyszy nam piękna pogo-

da, różnorakie stoiska gastro-
nomiczne, przesmaczne wypie-
ki ciast oraz przemiła atmosfera, 
którą ubogaciły dobrą zabawą 
zespoły muzyczne i przybyli go-
ście. „Cegiełki pamięci” oraz za-
kładki przedstawiające budowę 
kościoła można jeszcze nabyć. 

Kontakt pod nr telefonu 91 
39 22  548. Jednocześnie infor-

Zakładki, które były sprzedawane na festynie na budowę świątyni

mujemy, że istnieje możliwość 
stałego wsparcia poprzez zło-
żenie  dyspozycji comiesięcz-
nej wpłaty (nie istotne jakiej 
kwoty) na nr konta: BGŻ BNP 
Paribas S.A.  O/ Nowogard.  

25 2030 0045 1110 0000 0426 
7170

A my – organizatorzy, mówi-
my już dzisiaj do miłego zoba-
czenia za rok.

Organizatorzy

Społecznik 2018 – w Osinie

Nowe huśtawki na placu zabaw
W sobotnie popołudnie, 14 lipca 2018 roku, kilkadziesiąt osób bawiło się wspólnie na pla-
cu zabaw w Osinie, na którym zorganizowano festyn rodzinny.  

Na placu zabaw w Osinie za-
montowano nowe huśtawki i 
zorganizowano festyn rodzinny 
w ramach projektu „Bezpieczna 
Zabawa To Podstawa” z progra-
mu „Społecznik 2018” pod pa-
tronatem Marszałka Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego.  
W sobotnie popołudnie, 14 lip-
ca 2018 roku, kilkadziesiąt osób 
bawiło się wspólnie na tym wła-
śnie placu zabaw.  Projekt został 
zrealizowany przy udziale Rady 
sołeckiej Osiny, mieszkańców, 
członków Stowarzyszenia SKOs 
z Osiny. Były konkursy i zaba-

wy dla dzieci i dla całych rodzin, 
poza tym popcorn, słodziutkie 
i cieplutkie gofry oraz wata cu-
krowa. Wszystkim uczestnikom 

i realizatorom projektu serdecz-
nie dziękujemy.

Krzysztof Górecki

Harmonogram pokazów na 
weekend - lato z muzami

PIĄTek, 20 lIPCa 2018
10:00 PRZEGLĄD FILMOWYCH PRZE-

BOJÓW DLA MŁODYCH WIDZÓW
NAJLEPSZE FILMY SEZONU | Kino 

Orzeł
FILM LAUREATÓW LAURU CISOWE-

GO 2018
13:00 PAPUSZA (Polska 2013, 134 mi-

nut)
PO SEANSIE SPOTKANIE Z REŻYSER 

JOANNĄ KOS-KRAUZE I AKTORKĄ JO-
WITĄ BUDNIK.

18:00 UROCZYSTE OTWARCIE FESTI-
WALU | Kino Orzeł

20:00 INAUGURACJA FESTIWALU | 
Scena przy NDK

Koncert zespołu MACIEJ MIECZNI-
KOWSKI & LESZCZE

Seans filmu z udziałem Zbigniewa 
Zamachowskiego: WIELKA MAJÓWKA 
(Polska 1981, 86 minut)

SOBOTa, 21 lIPCa 2018
9:30 PRZEGLĄD FILMOWYCH PRZE-

BOJÓW DLA MŁODYCH WIDZÓW
12:00 OKNA, OKNA (Polska 2018, 62 

minut) POKAZ PRZEDPREMIEROWY!
PO SEANSIE ROZMOWA Z REŻY-

SEREM I ODTWÓRCĄ GŁÓWNEJ ROLI 
WOJTKIEM SOLARZEM.

SPOTKANIE Z FILMEM| Kino Orzeł
FILM LAUREATÓW LAURU CISOWE-

GO 2018
Seans poprzedzi odsłonięcie specjal-

nej tablicy upamiętniającej przyznanie 
nagrody.

14:30 PTAKI ŚPIEWAJĄ W KIGALI (Pol-
ska 2017, 113 minuty)

PO SEANSIE ODBĘDZIE SIĘ SPOTKA-
NIE Z ODTWÓRCZYNIĄ GŁÓWNEJ ROLI 
JOWITĄ BUDNIK

17:00 Koncert TRIO LUIGI PAGANO | 
Scena przy NDK

SPOTKANIE Z FILMEM| Kino Orzeł
18:00 ATAK PANIKI (Polska 2017, 99 

minut)
PO SEANSIE PLANOWANE JEST SPO-

TKANIE Z TWÓRCAMI FILMU
WERNISAŻ WYSTAW UCZESTNIKÓW 

21. PLENERU MALARSKIEGO I WARSZ-
TATÓW ARTYSTYCZNYCH ARTERIA | 
Foyer Nowogardzkiego Domu Kultury

21:00 Koncert ETNA KONTRABANDE 
| Scena przy NDK

22:15 Widowisko plenerowe KORO-
WÓD TAŃCA | Plac Wolności

Seans filmu z udziałem Zbigniewa 
Zamachowskiego: ZMRUŻ OCZY (Pol-
ska 2003, 86 minut) | Scena przy NDK

NIeDZIela, 22 lIPCa 2018
9:30 PRZEGLĄD FILMOWYCH PRZE-

BOJÓW DLA MŁODYCH WIDZÓW
NAJLEPSZE FILMY SEZONU | Kino 

Orzeł
12:00 CICHA NOC (Polska 2017, 100 

minut)
PO SEANSIE ODBĘDZIE SIĘ SPOTKA-

NIE Z REŻYSEREM FILMU PIOTREM DO-
MALEWSKIM

SPOTKANIE Z GWIAZDĄ | Kino Orzeł
15:30 ZBIGNIEW ZAMACHOWSKI: 

ARTYSTA PRAWDZIWY
17:00 WIDOWISKO PLENEROWE 

uczestników warsztatów artystycznych 
ARTeria | Scena przy NDK.

18:00 UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE FE-
STIWALU | Kino Orzeł

Recital ZBIGNIEWA ZAMACHOW-
SKIEGO „Nie tylko o miłości”

20:00 OFICJALNE ZAKOŃCZENIE FE-
STIWALU | Scena przy NDK

Występ kabaretu CIACH | Scena przy 
NDK

Inf. NDK
Opr MR
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Dzięki nowym oknom SYNEGO Twój dom 
stanie się oazą ciepła, ciszy i bezpieczeństwa. 
W porównaniu z obecnym standardem okien, 
SYNEGO zapewnia do 50% lepszą izolację cieplną*. 
Dzięki temu znacznie zmniejszysz rachunki 
za ogrzewanie i poznasz nowy 
komfort mieszkania.

Nowe logo - nowy profil 
nowy komfort Twojego mieszkania

Zadzwoń lub przyjdź 
do siedziby naszej firmy 

a my przygotujemy 
dla Ciebie najlepszą ofertę.

MODNA PRACA? 

TAK! 
Dołącz do naszego zespołu Pracowników Obsługi Zwrotów Odzieży 
w Centrum Dystrybucyjnym w Łozienicy. 

Bo praca przy ciuchach  
to sama przyjemność! 
Skontaktuj się z nami i poznaj nową ofertę zatrudnienia! 

Wyślij swoje CV na adres: 
rekrutacja@fiege.pl 
lub zadzwoń 601 710 134 

OFERUJEMY TOBIE:

UMOWĘ 
O PRACĘ

BONY I PACZKI
NA ŚWIĘTA

PRYWATNĄ 
OPIEKĘ 

MEDYCZNĄ

KONKURSY IMPREZY 
INTEGRACYJNE

MOŻLIWOŚCI 
AWANSU

NAUKĘ JĘZYKA 
ANGIELSKIEGO

DARMOWY 
TRANSPORT

1 2 3 4 5 6 7 8

Odwiedź naszą stronę lub Facebooka

www.facebook.com/GrupaFIEGEPolska/www.fiege.pl
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konkurs Filmowa młoda Polska

Kto zostanie laureatem tegorocznego konkursu? 
W dniu 18.07.2018r. Uczestniczyliśmy w pierwszej projekcji filmów krótkometrażowych w Nowogardzkim Domu Kultury. 

Koordynatorką tegorocznego 
Konkursu „Filmowa Młoda Pol-
ska” jest Dagmara Romanow-
ska, która podczas jego rozpo-
częcia przywitała również Juro-
rów, a są to m.in.:, Jowita Bud-
nik aktorka telewizyjna i filmo-
wa (odtwórczyni roli Pani Za-
rzyckiej w serialu „M, jak mi-
łość”), Piotr Jaxa autor  filmo-
wy i fotograficzny, Wojciech So-
larz aktor teatralny i filmowy, 
oraz Monika Marach, jak i przy-
byłą publiczność. Pani Dagmara 
przypomniała, iż jest to już pią-
ta edycja Polskich fabularnych 

filmów krótkometrażowych, w 
tym roku o nagrodę Grand Prix 
i 2500zł powalczy 14 nowych 
polskich produkcji. Przypo-
mniała również, że ubiegłorocz-
nym laureatem konkursu został 
Piotr Domalewski. Laureat Zło-
tych Lwów na festiwalu w Gdy-
ni, oraz pięciu indywidualnych 

Polskich nagród za film „Cicha 
Noc”.    

W pierwszej projekcji kon-
kursowej zobaczyliśmy m.in., 
„Na drodze”, gdzie główną 
rolę żeńską odegrała Magdale-
na Boczarska, a także „Wonder 
Girls”, w odtwórczynię roli Ni-
kol wcieliła się Anna Karczmar-

czyk,(możemy również oglą-
dać aktorkę w serialu Na dobre i 
na złe). Rozbawienie wśród pu-
bliczności wywołały filmy, takie 
jak „Wakacje” oraz „Dziku”. Po 
każdym wyświetleniu filmu Jury 
musiało podejmować pewne 
decyzje oceny obejrzanych pro-
dukcji poprzez m.in. sporządza-

ne notatki dotyczące poszcze-
gólnych filmów. 

Laureata tegorocznego kon-
kursu poznamy na zakończe-
niu 22. Festiwalu Filmu-Muzy-
ki-Malarstwa „Lato z Muzami”, 
tj. 22 lipca.  

ao 

Piotr Jaxa

Jury konkursu

Przed rozpoczęciem seansów

lato z muzami – seanse dla dzieci

Piękne filmy wyjątkowa frekwencja i wielki bałagan
W trakcie tegorocznego Lata z Muzami, codziennie o godzinie 10:00, odbywają się seanse dla dzieci. Pokazywane są piękne filmy, dopisuje frekwencja, nie-
stety wszystko poważnie psuje organizacyjny bałagan, jaki towarzyszy temu fragmentowi nowogardzkiego festiwalu.

Seanse dla dzieci stanowią wy-
odrębniony, trwający kilka dni 
cykl realizowany w ramach te-
gorocznego Lata z Muzami – no-
wogardzkiego, letniego festiwa-
lu sztuki. Ponieważ mamy wa-
kacje, to frekwencja na seansach 
w gmachu NDK, na których po-
kazywane są filmy dla dzieci, jest 
bardzo duża.  Dzieci i ich opie-
kunowie wypełniają salę kino-
wą po brzegi i niektórzy są zmu-
szeni siadać na stopniach scho-
dów i w przejściach. Organiza-
torzy mimo to zabrali z Sali ki-
nowej i dodatkowe krzesła, i ław-
ki, które mogłyby służyć za sie-
dziska tym, dla których zabra-
kło miejsca na fotelach. Ponadto 
nikt nie pomyślał, że skoro fre-
kwencja jest taka duża (filmy są 
rzeczywiście ciekawe i piękne) to 
może zorganizować dodatkowy 
seans - czasowo wobec innych 
punktów harmonogramu festi-
walowego jest to zupełnie moż-
liwe. Ale najgorszy bałagan i nie-
dogodność rodzi się z powodu 
dziwnej praktyki organizatorów, 
którzy otwierają salę kinową do-
piero tuż przed rozpoczęciem se-

ansu filmowego. Przy tak dużej 
frekwencji powoduje to zupeł-
nie niepotrzebny, a nawet groźny 
tłok w holu oraz swoisty horror 
wywołany przez pędzące dzieci i 
ich opiekunów, którzy po otwar-
ciu drzwi do sali kinowej szybko 
jeden przez drugiego chcą zająć 
jak najlepsze miejsca, czy zna-
leźć się choćby na miejscach w 
fotelach. Publiczność zamiast 
systematycznie i spokojnie na-
pełniać salę w miarę przybywa-
nia (niektóre babcie z wnukami 
czy opiekunowie przychodzą już 
ok. 40 minut przed seansem) to 
tłoczą się w holu, gdzie jest cia-

sno i na dodatek bardzo duszno. 
W trakcie „ataku” po otwarciu 
drzwi doszło nawet w środę do 

upadku jednej ze starszych pań. 
Niektóre bardziej wrażliwe dzie-
ci boją się takiego rozgardiaszu 
jaki powstaje, gdy zgromadze-
ni ruszają z impetem do środka 
po otwarciu sali kinowej.  Warto 
byłoby, aby organizatorzy prze-
analizowali to, co się dzieje i ela-
stycznie reagowali wprowadzając 
niezbędne racjonalne regulacje i 
zmiany, a nie trzymali się sztyw-
no niezbyt rozsądnych wstęp-
nych założeń.  

Red., fot. ndk

 lato z muzami - relacje i opinie

Przed projekcją filmu dla dzieci widownia już wypełniona po przysłowiowe brzegi

Widzowie, którzy poszukują miejsca siedzącego
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VII Świdwiński maraton Szosowy

Startowali kolarze z Nowogardu
W sobotę (14 lipca), odbył się VII Świdwiński Maraton Szosowy. Na starcie nie zabrakło sporej grupy kolarzy z Nowogardu, którzy zajmowali miejsca na 
podium w swoich kategoriach. Najlepiej spisała się Małgorzata Kubicka, która wygrała w swoim przedziale wiekowym oraz w Open Kobiet na najdłuż-
szym z dystansów. 

W Świdwinie kolarze rywa-
lizowali na trzech dystansach: 
Giga – 204 km, Mega – 148 km i 
Mini – 94 km. Kolarze z Nowo-
gardu walczyli na każdym z tych 
dystansów, a naszą relację roz-
poczniemy od tego najdłuższe-
go. W kategorii K5s wystarto-
wała Małgorzata Kubicka. Nasza 
reprezentantka  pokonała 204 
km z czasem 07:32:12,262, uzy-
skując przy tym średnią pręd-
kość 26,93 km/h. Wynik ten po-
zwolił cieszyć się kolarce z No-
wogardu podwójnym zwycię-
stwem – w kategorii oraz Open 
Kobiet. - Trasa była dość wyma-
gająca. Na 204 km przewyższe-
nia sięgały prawie 1700 metrów, 
do tego, jak zwykle towarzyszył 
nam mocno wiejący wiatr, który 
w tym sezonie jakoś nie odpusz-
cza – opowiada o swoim starcie 
Małgorzata Kubicka. Nowogar-
dzianka nie była naszą jedyną re-

prezentantką na tym dystansie. 
W kategorii M5i z dobrej strony 
zaprezentował się Tadeusz Bure-
wicz. Kolarz z Nowogardu uzy-
skał wynik 07:35:22,407, przy 

średniej prędkości 26,75 km/h 
i zwyciężył w swoim przedziale 
wiekowym, natomiast w Open 
zajął 18. miejsce. Na dystansie 
148 km walczył Aleksy Wierz-

choń, startujący w kategorii wie-
kowej M5s. Kolarz z Nowogar-
du na pokonanie dystansu Mega 
potrzebował czasu 04:52:30,457. 
Podczas jazdy uzyskał śred-
nia prędkość wyścigu na pozio-
mie 30,36 km/h. Aleksy Wierz-
choń zwyciężył w swojej katego-
rii wiekowej, natomiast w Open 
zajął wysokie 14. miejsce. Pozo-
stali kolarze z Nowogardu wal-
czyli już na najkrótszym dystan-
sie Mini. Najlepiej wypadł Sła-
womir Lipiński startujący w ka-
tegorii M4i. Kolarz z Nowo-
gardu dystans 94 km pokonał 
z wynikiem 02:30:31,496, uzy-
skując średnią prędkość 37,47 
km/h. Sławomir Lipiński zwy-
ciężył w swojej kategorii, ale to 
nie jedyny medal wywalczony 
w Świdwinie, gdyż w klasyfika-
cji Open stanął na najniższym 
stopniu podium. Drugi czas po-
śród nowogardzian na dystan-

sie Mini uzyskał Paweł Krugły, 
startujący w kategorii M4s. Wy-
nik 02:55:07,682 sklasyfikował 
reprezentanta Nowogardu na 
6. miejscu w kategorii oraz na 
18. pozycji w Open. W katego-
rii M3i zaprezentował się Paweł 
Dobrzański. Kolarz z Nowogar-
du uzyskał wynik 03:15:52,607 
i wywalczył 3. miejsce w swo-
im przedziale wiekowym oraz 
35. pozycję w Open. Z kolei na 
2. miejscu w kategorii M2s swój 
start ukończył Jakub Jaszcz, któ-
ry 94 km pokonał z czasem 
03:31:41,702. Jakub Jaszcz w ka-
tegorii Open został sklasyfiko-
wany na 46. miejscu. W Świdwi-
nie wystartowało jeszcze dwóch 
kolarzy z Nowogardu -  Marle-
na Mikołajczyk oraz Artur Le-
dzion. Nasi reprezentanci nie 
zostali jednak sklasyfikowani w 
oficjalnym zestawieniu, gdyż nie 
ukończyli swoich startów. KRMałgorzata Kubicka w VII Świdwińskim Maratonie Szosowym wywalczyła zwycię-

stwo w swojej kategorii oraz w Open Kobiet

Pop- art. w Osowie? 

Nikt nie rozumie artysty….
Powstała jak  nasz informują z inspiracji sołtys Osowa dekoracja  zainstalowana na miejscowych drze-

wach nie wzbudziła entuzjazmu  mieszkańców tej  wsi. Takie to jakieś pegeerowskie bezguście - mówi nam 
jeden  z lokalnych krytyków dzieła sołtysowej. No cóż z gustami się nie dyskutuje ale trzeba przyznać, 
że osowska kompozycja z praktycznym przeslaniem (doniczka na kwiaty) wygłada niczym rasowy pop 
– art. i czołowy przedstawiciel   tego kierunku znany skandalista  A. Warhol  pewnie pochyliłby się nad 
dziełem  ze zrozumieniem     

Stare jeansy przytwierdzone do drzew służą za kwietniki. Z daleka wygląda to jednak jakby ktoś stał pod drzewem z potrze-
bą... Wielu mieszkańcom Osowa się to nie podoba

Lato z Muzami trwa
 W dniu 16 lipca, rozpoczął się w naszym mieście 22. Fe-
stiwal „Lato z Muzami”, który niestety, ale powoli dobiega 
już do końca (22.07 niedziela). Kto nie uczestniczył w jego 
atrakcjach ma jeszcze ostatnią okazję.  

Na mieszkańców tegorocznych 
propozycji Lata z Muzami czeka-
ło wiele atrakcji. Jedną z nich jest 
przegląd filmowych przebojów 
dla najmłodszych widzów, któ-
rzy tłumnie oblegają salę kino-
wą na projekcjach swoich ulubio-
nych bohaterów. Codziennie rano 
mogą oni więc oglądać swoje ulu-
bione bajki i radować się do woli. 
Seanse te cieszą się wielką popu-
larnością, i ogrom dzieci uczestni-
czących w projekcjach zaskoczył 
chyba nie tylko organizatorów. 

Każdy dzień dostarcza chętnym 
uczestniczenia w wydarzeniach 
festiwalowych wielu emocjonu-
jących wrażeń. Filmowa Młoda 
Polska, w IV blokach przedsta-
wiła krótkometrażowe projekcje. 
Jak się okazuje chętnych i tutaj nie 
brakuje. Oprócz filmów, zorgani-
zowano również plener malarski 
czy warsztaty artystyczne Arteria.

Ostatnie dni festiwalu w dal-
szym ciągu zachęcają do przyby-
cia do NDK i uczestniczenia w 
jego wydarzeniach i atrakcjach. 
Kto jeszcze nie mógł uczestniczyć 
w tegorocznym festiwalu jeszcze 
może zdążyć by dla siebie wybrać 
swojego ulubionego bohatera, po-

stać czy spektakl.  W piątek odbę-
dzie się uroczyste otwarcie festi-
walu oraz wręczenie Honorowe-
go Lauru Cisowego za reżyserskie 
osiągnięcia dla Joanny Kos-Krau-
ze i Krzysztofa Krauze, tego same-
go dnia uczestnicy bawić się będą 
z zespołem Macieja Miecznikow-
skiego & Leszcze. Ostatnie dni fe-
stiwalowego lata upłyną, również 
z udziałem znanych artystów oraz 
aktorów. 

 W sobotę natomiast odbędą się 
m.in. warsztaty fotograficzne pod 
kierunkiem Piotra Jaxy oraz po-
kaz przedpremierowy w reżyserii 
Wojciecha Solarza. 

A ostatni dzień Lata z Muza-
mi upłynie w atmosferze Zbignie-
wa Zamachowskiego i widowiska 
plenerowego uczestników warsz-
tatów artystycznych. Oficjalne za-
kończenie Festiwalu będzie miało 
miejsce o godz. 22.00, które tym 
samym zakończy występ kabare-
tu Ciach. 

Czy przyszły rok będzie tak 
samo cieszył się atrakcyjnością i 
popularnością wśród uczestni-
ków? Tego już dowiemy się za rok.

AO 
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Ogólnopolska Olimpiada młodzieży w kolarstwie szosowym 

Nikola Wielowska podwójną Wicemistrzynią Polski
W miniony weekend, w miejscowości Koziegłowy (woj. śląskie) odbyła się Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w kolarstwie szosowym. W tej najważniej-
szej imprezie roku dla młodych kolarzy wystartowała Nikola Wielowska. Kolarka z Nowogardu sprawiła sobie oraz bliskim wielką niespodziankę i wywal-
czyła Wicemistrzostwo Polski w jeździe indywidualnej na czas. Kolejnego dnia, Nikola dorzuciła jeszcze jeden srebrny krążek w wyścigu ze startu wspól-
nego.  

To była niespodzianka
Ogólnopolska Olimpiada 

Młodzieży w jeździe indywidu-
alnej na czas odbyła się w sobotę 
14 lipca, w miejscowości Kozie-
głowy. Juniorka Młodsza Nikola 
Wielowska, która jeździ w bar-
wach klubu LUKS JF Duet Go-
leniów miała okazję niemal mie-
siąc temu sprawdzić się na tej 
trasie, podczas jednego z wyści-
gów. Wówczas Nikola zajęła po-
zycję poza pierwszą „piątką” za-
wodniczek. Nasza reprezentant-
ka, jak sama przyznaje nigdy nie 
czuła się dobrym „czasowcem”, 
toteż przed Ogólnopolską Olim-
piadą Młodzieży nastawiała się 
głównie na wywalczenie medalu 
w wyścigu ze startu wspólnego. 
Prawdziwego sportowca poznaje 
się jednak po jego ambitnej po-
stawie, skoro nowogardzianka 
wystartowała już w „czasówce”, 
to postanowiła walczyć o naj-
wyższe cele. Nikola Wielowska 
opowiedziała redakcji DN, jak 
przebiegał jej start w jeździe in-
dywidualnej na czas. - 

Trasa była bardzo trudna, pro-
wadziła po „hopkach”. Tu w oko-
licach Częstochowy bardzo trud-
no znaleźć płaskie tereny. Na tra-
sie bardzo pomagał mi doping ro-
dziców i trenera, który podawał 
mi aktualną sytuację oraz kole-
żanek i kolegów. Ostatni kilometr 
był dla mnie bardzo ciężki mimo 
to dostałam ogromnego kopa 
energii, doping mnie niósł. Dro-
ga wznosiła się do góry i miałam 
już „mroczki” przed oczami. Kie-
dy wjechałam na metę padłam, 
nie wiedziałam że jestem lider-
ką, ktoś pomógł mi wstać, musia-
łam znów wsiąść na rower, aby 
rozjechać nogi i zaczęło się ocze-
kiwanie. Na trasie pozostały jesz-
cze trzy zawodniczki, więc wie-
działam, że jeśli pojadą lepiej, to 
będę na 4. miejscu. Na szczęście 
udało się utrzymać podium i cza-
sówkę skończyłam jako Wicemi-
strzyni Polski. Bardzo wszystkich 
zaskoczyłam, nie dowierzałam 
– relacjonuje swój start Niko-
la Wielowska. Kolarka z Nowo-
gardu nie dowierzała, ale jej wy-
nik uzyskany w jeździe indywi-
dualnej na czas 00:15:08,13, po-
zwolił jej cieszyć się z tytułu Wi-
cemistrzyni Polski. Mistrzynią 
Polski została Tamara Szalińska 

z klubu UKS Ratusz Maszewo, 
natomiast brąz wywalczyła Olga 
Wankiewicz z klubu UKS Co-
pernicus-SMS Toruń. Po swo-
im sukcesie Nikola przyzna-

ła, że bardzo chciała wywalczyć 
ten medal. - Myślałam razem z 
moim trenerem, że podium w jeź-
dzie indywidualnej na czas nie 
jest w moim zasięgu. Sama w głę-
bi duszy marzyłam o tym, żeby 
właśnie w tej konkurencji udało 
mi się zdobyć tytuł, ale wiedzia-
łam, że będzie ciężko. Zawzięłam 
się i od startu pojechałam bar-
dzo mocno, na maksimum mo-
ich możliwości. Na trasie zmaga-
łam się z wiatrem i własną gło-
wą, która z jednej strony bardzo 
chciała tego medalu, a z drugiej 
odmawiała mi posłuszeństwa, bo 
było tak ciężko – opowiada Ni-
kola Wielowska.

Zabrakło kilkuset metrów...
Wyścig ze startu wspólnego 

odbył się w miejscowości Piń-
czyce, w niedzielę (15 lipca). 
Dystans wyścigu wynosił 62,8 
km, na który składały się 4 okrą-
żenia. Do tego wyścigu Niko-
la uskrzydlona srebrem w jeź-
dzie indywidualnej na czas przy-
stępowała z myślą o tytule Mi-
strzyni Polski. Niestety na fini-
szu szybsza okazała się kolarka 
z klubu KKS Gostyń – Zuzan-
na Olejniczak, która wyszarpa-
ła od Nikoli Wielowskiej tytuł 
Mistrzyni Polski. Nikola z cza-
sem 02:02:54 wywalczyła po raz 
drugi tytuł Wicemistrzyni Pol-
ski. Podium uzupełniła Maja 

Wróblewska jeżdżąca w klubie 
UKS Ratusz Maszewo. Nikola 
po swoim starcie przyznała, że 
wszystko co w tym wyścigu było 
najważniejsze, rozegrało się tuż 

przed finiszem. Kolarka z No-
wogardu ma do siebie mały żal, 
za to, że źle przewidziała wyda-
rzenia na trasie wyścigu. - Start 
wspólny, również prowadził po 
bardzo technicznej trasie, wą-
skich drogach, które miały dużo 
zakrętów, ciężkie podjazdy oraz 
finisz pod górę. Nie była to trasa, 
która mi odpowiadała. Od startu 
rywalki narzuciły wysokie tem-
po, było wiele ataków, ale kontro-
lowałam je. Zależało mi na fini-
szu z grupy, dlatego nie mogłam 
pozwolić na odjazd zawodniczek, 
które dobrze radziły sobie w tym 
terenie. Z każdym kilometrem 
robiła się coraz mniejsza grup-
ka, trasa była bardzo selektywna, 

do tego temperatura, która nie 
była aż tak wysoka, ale utrud-
niała rywalizację. Doszło do fi-
niszu z grupy. Wiedziałam, że je-
stem dobrze przygotowana tylko 
muszę umiejętnie schować się na 
finisz, bo był czołowo pod wiatr. 
Niestety za cel obrałam sobie za-
wodniczkę, która ku mojemu za-
skoczeniu nie zaczęła finiszo-
wać tak mocno, jak na poprzed-
nich wyścigach. Zawisłyśmy na 
300 metrze do mety, a w tym cza-
sie z drugiej strony ruszyła moc-
no inna zawodniczka, pojecha-
łam za nią, ale to już nie wystar-
czyło... Jeśli meta byłaby trosz-
kę dalej, być może zostałabym 

Mistrzynią Polski, ponieważ je-
chałam już z większą prędkością 
– relacjonuje swój start Niko-
la Wielowska. Ambitna zawod-
niczka z Nowogardu zapowia-
da, że nie jest to jej ostatnie sło-
wo. Choć w kolarstwie torowym 
nie czuje się tak mocna jak na 
szosie, to zapewnia, że powalczy 
o tytuł Mistrzyni Polski w naj-
bliższych zawodach. - Po wyści-
gu ze startu wspólnego pozostał 
niedosyt, nie był to mój wyma-
rzony finisz, ale takie jest kolar-
stwo. O koszulkę Mistrzyni Pol-
ski powalczę w dniach 30 lipiec 
-2 sierpnia, na torze w Pruszko-
wie, gdzie odbędzie się torowa 
Ogólnopolska Olimpiada Mło-
dzieży – zapewnia Nikola Wie-
lowska. Dodajmy, że w wyścigu 
ze startu wspólnego wystarto-
wali także podopieczni Ryszarda 
Posackiego z klubu LKKS Chra-
bąszcze Nowogard. Niestety wy-
ścig ukończył tylko jeden z na-
szych kolarzy. Pośród Juniorów 
Młodszych na dystansie 94,2 km 
walczył Robert Krause. Kolarz z 
Nowogardu z czasem 02:41:48 
uplasował się na 69. miejscu. Z 
kolei Jacek Fecak i Kamil Maj-
cher znaleźli się w licznej grupie 
46 kolarzy, którzy nie ukończy-
li wyścigu i nie zostali sklasyfi-
kowani. 

KR 

Kolarka z Nowogardu została podwójną Wicemistrzynią Polski w kolarstwie szo-
sowym

Nikola Wielowska wraz ze swoim trenerem

Srebrny medal w jeździe indywidualnej na czas zdobyty przez Nikolę Wielowską 
można uznać za miłą niespodziankę
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 Witamy  
wśród nas...

Autorzy rubryki:
Charlotta Trokowicz-Sędłak 

oddziałowa oddziału poł.-ginek.
Janusz Roguski SPSR Nowogard

Piotruś 
syn Małgorzaty i Jacka Szymuś 
ur. 15-07-2018 z Nowogardu

Miłosz 
syn Aleksandry i Arkadiusza 
ur. 19-07-2018 z Nowogardu

Oliwier 
syn Emili i Piotra 
ur. 19-07-2018 ze Strzelewa

Ela 
córka Katarzyny i Tomasza 
ur. 16-07-2018 z Nowogardu

Marcel 
syn Korneli i Łukasza Figurskich 
ur. 16-07-2018 z Orzesza

Bartosz 
syn Anny i Piotra Kochanowicz 
ur. 12-07-2018 z Nowogardu

Antoni 
syn Natalii Owsińskiej 
ur. 9-07-2018 z Bienic

Terminarz rundy jesiennej w a klasie

Inauguracja w Nowogardzie  
z Orłem Łożnica
Jak pisaliśmy wcześniej, Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej opublikował już termi-
narz rozgrywek grupy północnej szczecińskiej A Klasy, w której w sezonie 2018/2019 wystę-
pować będzie Pomorzanin. Piłkarze z Nowogardu swój pierwszy mecz rozegrają 18 sierp-
nia na własnym boisku, a ich rywalami będzie zespół Orła Łożnica. 

Przypomnijmy, że po zakoń-
czeniu sezonu 2017/2018, Za-
chodniopomorski Związek Pił-
ki Nożnej przeprowadził reor-
ganizację rozgrywek. Regional-
na okręgówka, w której wystę-
pował Pomorzanin została prze-
kształcona w A Klasę, zamiast 
tego jednego szczebla powstała 
C Klasa, jako najniższa z moż-
liwych lig. Nowy terminarz nie 
przedstawia dokładnych ter-
minów, a jedynie poszczególne 
weekendy, w których dane ze-
społy rozgrywać będą kolejne 
serie gier. Co za tym idzie nie-
znane są również godziny spo-
tkań, jedno jest jednak pewne 
– Pomorzanin wszystkie swo-
je mecze na stadionie w Nowo-
gardzie rozegra w sobotę. Liga 
wystartuje w dniu 18 sierpnia. 
Pomorzanin zainauguruje roz-
grywki przed własną publiczno-
ścią, a przy ul. Wojska Polskie-
go gościć będą piłkarze z Łoż-
nicy. Co  ciekawe w minionym 
sezonie także w pierwszym spo-
tkaniu rozgrywek Pomorzanin 
walczył z Orłem. Na stadionie w 
Łożnicy nowogardzianie prze-
grali wówczas 1:0, jednak w re-
wanżu w ramach 16. kolejki pił-
karze Pomorzanina rozgromi-
li już Orła Łożnicę 5:1. Przypo-
mnijmy, że Orzeł uchronił się 
przed spadkiem zajmując ostat-
nie premiowane pozostaniem w 
lidze miejsce. Patrząc na wyni-
ki obydwu drużyn w minionym 
sezonie, Orzeł może być do-
brym rywalem na inaugurację. 
Następnie w 2. kolejce zawod-

nicy Pomorzanina wybiorą się 
nad morze, aby zagrać z tamtej-
szym Jantarem Dziwnów. Trze-
cia kolejka to spotkanie u siebie 
z Masovią Maszewo, a następny 
mecz to wyjazd do Przecławia. 
W 5. kolejce zapowiada się cie-
kawe spotkanie, do Nowogardu 
przyjedzie beniaminek z Gole-
niowa, który w drodze do awan-
su nie zaznał porażki. Na prze-
łomie września i październi-
ka nowogardzianie rozegrają 7. 

i 8. kolejkę, grając dwukrotnie 
na własnym boisku. Runda je-
sienna potrwa długo, bo ostat-
nie spotkanie zostanie rozegrane 
w weekend 24/25 listopada. W 
swoim ostatnim meczu Pomo-
rzanin zagra na boisku w Pło-
tach z tamtejszą Polonią. Przy 
artykule publikujemy terminarz 
meczów Pomorzanina w run-
dzie jesiennej A Klasy.  KR

A Klasa Szczecin gr. Północ 2018/2019
Runda jesienna
1. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Orzeł Łożnica  (18/19.08.)
2. kolejka:
Jantar Dziwnów – Pomorzanin Nowogard  (25/26.08.)
3. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Masovia Maszewo (01/02.09.)
4. kolejka:
KP Przecław – Pomorzanin Nowogard  (08/09.09.)
5. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – OKS Center MD Goleniów (15/16.09.)
6. kolejka:
Błękitni Trzygłów – Pomorzanin Nowogard  (22/23.09.)
7. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Ehrle Espadon Dobra Szcz. (29/30.09.)
8. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Dąb Dębice  (06/07.10.)
9. kolejka:
Wicher Brojce – Pomorzanin Nowogard  (13/14.10.)
10. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Fala Międzyzdroje (20/21.10.)
11. kolejka:
Mewa Resko – Pomorzanin Nowogard  (27/28.10.)
12. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Arkonia Szczecin  (03/04.11.)
13. kolejka:
Sparta Gryfice – Pomorzanin Nowogard  (10/11.11.)
14. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Wybrzeże Rewalskie Rewal (17/18.11.)
15. kolejka:
Polonia Płoty – Pomorzanin Nowogard  (24/25.11.)

Na przygotowania do sezonu pozostało już niewiele czasu. Pomorzanin swój pierwszy mecz zagra 18 sierpnia, podejmując na 
własnym boisku Orzeł Łożnica
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KONTAKT:
adres:     72-200 Nowogard, ul. Górna 4a
telefon:  kom.783 570 056,695 264 594

PIB „PRO-BUD” s.c. informuje, że prowadzi

SPRZEDAŻ MIESZKAŃ
w nowo powstającym osiedlu mieszkaniowym

pn. „STARA WINIARNIA”
przy ul. T. Kościuszki 17 w Nowogardzie.

Więcej na stronie www.probud-nowogard.pl

reklama

reklama

malarze w kulicach 

Z innej perspektywy
Plenery malarskie są corocznie integralną częścią nowo-
gardzkiego festiwalu Lato  z  Muzami. Tegoroczny XXI ple-
ner odbywa się w dworku kulickim i jego temat to „Z innej 
perspektywy”.

W plenerze bierze udział 
osiem artystek z różnych miast 
Polski. Kuratorką tegoroczne-
go pleneru malarskiego jest pani 
Janina Kołodzińska malująca 
na jedwabiu i szkle, i jego pozo-
stałe uczestniczki, a są to: Kata-
rzyna Raczkowska- Pochodzi z 
Koszalina, nauczyciel, animator 
kultury. Agata Pełchaty- Pocho-
dzi ze Szczecina, absolwentka 
Liceum Plastycznego oraz Wyż-
szej Szkoły Sztuki Użytkowej 
w Szczecinie. Marianna Rusz-
czyńska- Z wykształcenia arty-
sta plastyk,  Wydział Sztuk Pięk-
nych w Toruniu. Ewa Urbań-
ska – Pochodzi z Łodzi, upra-
wia techniki malarskie – olej, 
akryl, pastel, i rysunek. Irena 
Wyrzykowska- Pochodzi z Je-
sionowa koło Olsztyna. Jej ma-
larstwo tematycznie jest różne: 
martwa natura, kwiaty, pejzarze, 
abstrakcja. Małgorzata Buca – 

Absolwentka Państwowego Li-
ceum Sztuk Plastycznych w Ko-
szalinie, Dominika Odrowąż-. 
Studia w Wyższej Szkole Sztu-
ki Użytkowej.  Odwiedziliśmy 
artystki w kulickim dworku bę-
dącym miejscem ich pracy ple-
nerowej w czwartek wieczorem. 
Tegoroczny temat pleneru „ Z in-
nej perspektywy” - mówi nam 
kurator pleneru pani Janina Ko-
łodzińska- wyraża założenie ar-
tystyczne, aby pokazać tę piękną 
ziemię także z innego miejsca w 
sensie geograficznym a więc nie 
spojrzenie na miasto od środka, 
ale spojrzenie z Kulic, też spoj-
rzenie z dystansu emocjonalne-
go i artystycznego.  Po dwie pra-
ce każdej z artystek znajdą się 
na wystawie poplenerowej, któ-
ra będzie eksponowana w holu 
NDK do końca roku. 

sm

Uczestniczki pleneru ze swoimi pracami, w tle kościół w Kulicach

Kuratorka pleneru J. Kołodzińska ze swoimi pracami malowanymi na jedwabiu, na 
tle wejście do Dworku w Klicach

Autorka z pejzażem malowanym na płótnieAkwarela - kościół w Kulicach obok autorka obrazu
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Firma AGRO TRANS Spółka z o.o. 
z siedzibą w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów ciężarowych 
(prawo jazdy kategoria C+E)

tel. 91 39 27 322, kom. 502 671 607, 502 671 609

• naprawy • oleje CASTROL
• akumulatory Bosch, Varta

 bieżące
• serwis klimatyzacji
• przeglądy okresowe
• serwis opon
• diagnostyka komputerowa
• wymiana rozrządu

Ponad 10-letnie doświadczenie w pracy  
na stanowisku mechanik w serwisie TOYOTY

Sąpolnica 25 
72-200 Nowogard 

tel. 608 690 831

Zapewniamy atrakcyjne ceny

przeglądy okresowe w TOYOTACH i nie tylko

Poszukuje osób 
do pracy przy  

produkcji okien, 
Firma Joga. 

695 100 700 

 Atrakcyjna praca 
dla opiekunek w Niemczech. 
Premie letnie. Nawet 1500 EUR netto 

Tel. 91 506 55 55

Sprzedam 
działkę 23 ar
pod warsztat lub inną 

działalność gospodarczą. 
Tel. 695 100 700 

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
Opis stanowiska:
• Efektywne zarządzanie Gospodarstwem Rolnym;
• Nadzór nad maszynami rolniczymi w zakresie ich 
  wydajnego wykorzystania oraz  terminowego 
  przeprowadzania przeglądów, konserwacji i napraw;
• Kierowanie zespołem  pracowników;
• Zarządzanie Gospodarstwem Rolnym zgodnie z obowiązującymi standardami;
• Osiągane i realizacja przydzielonych celów i zadań.
Wymagania: 
• Wykształcenie min. średnie rolnicze;
• Minimum dwuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku;
• Umiejętność motywowania zespołu do osiągania założonych celów;
• Umiejętność podejmowania skutecznych decyzji pod presją czasu;
• Elastyczność i otwartość na zmiany;
• Prawo jazdy kat. B
Oferujemy:
• Atrakcyjne wynagrodzenie;
• Stabilne warunki zatrudnienia;
• Możliwość rozwoju zawodowego w rozwijającej się firmie;
• Niezbędne narzędzia pracy;
• Dobrą atmosferę pracy;
• Możliwość zakwaterowania.

Nowoczesne Gospodarstwo Rolne 
w województwie zachodniopomorskim

poszukuje zmotywowanych i pełnych pasji osób na stanowisko:
KIEROWNIK GOSPODARSTWA ROLNEGO

Miejsce pracy:  Redło koło Nowogardu  

tel.: +48 665 458 942
e-mail: biuro@farmaredlo.pl

 

WYMAGANIA:
- aktualne prawo jazdy kategorii C+E
- świadectwo kwali�kacji zawodowej
- aktualne orzeczenie psychologiczne
- cyfrowa karty kierowcy
 OFERUJEMY:
- atrakcyjne wynagrodzenie wypłacane w terminie
- nowoczesne auta marki DAF, MERCEDES, MAN.
- praca w systemie tygodniowym  
- ubezpieczenie grupowe

POSZUKUJE 
KIEROWCÓW  

KAT. C+E

TELEFON: +48 603 129 069,  785 900 833 
Jedności Narodowej 23A, 72-130 Maszewo

r e k l a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789
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ZaTrUDNIĘ 
STOlarZa

503 084 687

Wykręcanie urwanych 
świec żarowych

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

pn., wt. - 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

ENDOKRYNOLOGICZNY
Lek. med. Adriana Dubińska-Walczak

specjalista chorób wewnętrznych
- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

CHORÓB CUKRZYCY I NADCIŚNIENIA
Lek. Ewa Zdawska

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista diabetolog 

GABINETY MEDYCZNE

Upadłość konsumencka
Masz długi, których nie możesz spłacić, nie 
prowadzisz działalności, nie masz majątku. 

Pomogę zgłosić upadłość. 
Konsultacje darmowe
Tel. 669 681 080, 

www.szczecin-syndyk.pl 
restrukturyzacjakonsumenta@gmail.com 

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony Badania wody i ścieków - tel. 91 392 74 75

Wywóz nieczystości ciekłych - 91 392 36 77

Roboty inżynieryjno-budowlane oraz

warsztat naprawy pomp - 91 392 36 77

Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków - 91 392 07 11

Czyszczenie kanalizacji 
i odwadniania osadów ściekowych 

- 91 392 36 77
POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE - 994

                           Przedsiębiorstwo 
Usług Wodnych i Sanitarnych sp. z o.o.
ul. 3 Maja 14/2, 72-200 Nowogard

tel. 91 392 07 11, 91 392 07 17
Tel. 517 175 599

Pracuj z                       
jako Opiekunka Seniorów w Niemczech 

i zarób nawet 12 tysięcy w dwa miesiące. 
Bezpłatne kursy języka niemieckiego i gwarantowane zatrudnienie. 

Usługi
remontowo-Budowlane

Ceny do negocjacji
784 612 587

Do wynajęcia lokal  
przy Biedronce  

na ul. Boh Warszawy 
nad „Drutexem”. 
602 733 893tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

KUPIĘ DREWNO
tartaczne

świerk, sosna, brzoza, topola

tel. 697 174 369

 
  
 
 
 

 

    

    
Hjort Knudsen Polen Sp. z o.o. jest duńską �rmą, 

zatrudniającą  ponad 1000  pracowników, 
produkującą i eksportującą skórzane meble tapicerowane. 

 www.hkmeble.pl

 
 

        W związku z dynamicznym rozwojem �rma zatrudni  

 TAPICERA  (PRZYUCZENIE)
PRACOWNIK PRODUKCJI -

- OBSŁUGA KOMPUTERA
MAGAZYNIER

 
 

            Miejsce pracy: Nowogard  
Zapewniamy:   
•  stabilne warunki zatrudnienia 
•  wynagrodzenie proporcjonalne do osiąganych wyników  

 
 Osoby zainteresowane proszone  są o wysłanie CV na adres:  
         ul. Zamkowa 7b , 72-200 Nowogard 
          lub e-mail: dawid.bohn@hjortknudsen.pl  
           Kontakt telefoniczny : 663 949 485 

 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami
Prosimy o dopisanie następujacej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbednych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie 
z ustawa z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.)”.
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OGŁO SZe NIa drob ne
NIerUCHOmOŚCI

•	 SPRZEDAM- mieszkanie 2 poko-
jowe 53,45m2 po kapitalnym ra-
moncie .Cena 229 tyś.do negocja-
cji.Tel.530450720.

•	 SPRZEDAM-garaż 18m2 Zamko-
wa murowany.Tel.691821130.

•	 KUPIĘ – mieszkanie 2 pokojowe 
,parter lub I piętro bez pośredni-
ków .Tel.668452615.

•	 Sprzedam działkę budowlaną 
w Ostrzycy .Wielkość i cena do 
uzgodnienia.Tel.609480049

•	 Sprzedam działkę ogrodo-
wą z altanką 40m2 piętrowa.
Tel.721157443.

•	 Wynajmę dwupokojowe mieszka-
nie dla studenta Szczecin al.Pia-
stów.Tel.604124623.

• Sprzedam dom w Nowo-
gardzie 127m2+garaż +bu-
dynek gospodarczy +dział-
ka o powierzchni  1001m2.
Tel.507831353,504946190.

• Sprzedam tanio działkę budow-
laną w kościuszkach 1202 m2. 

Przy działce prąd, woda, kanaliza-
cja, dojazd utwardzony w pobliżu 
jeziora. 575 345 659 

•	 Do wynajęcia lokal handlowy ok. 
40m2 ul. Kościuszki 2g Nowogard. 
693 850 197

•	 Sprzedam działki budowlane w 
pełni uzbrojone. Już z planem za-
gospodarowania przestrzennego. 
Oszczędzasz czas i pieniądze! 693 
850 197 Najlepsze ceny w Nowo-
gardzie, Osiedle Słoneczne. 

• Do wynajęcia pomieszczenie na 
biuro 28 m2, Nowogard. Ul. 700 
lecia 17b. Tel. 501 549 818

• Sprzedam działki budowlane 
w karsku przy drodze. 691 664 
658

•	 Do wynajęcia lokal pod działal-
ność gospodarczą. 609 24 58 16 

•	 Sprzedam mieszkanie 3 pokoje 
87m2, 12 km od Nowogardu.Tel. 
665 160 365

•	 Do wynajęcia warsztat samocho-
dowy z wyposażeniem. Tel. 508 
070 311

•	 Sprzedam działkę budowlaną 
w Nowogardzie, 16 arów, cena 
39000 zł do negocjacji, tel. 570 
935 935

•	 sprzedam pawilon handlowy, tel. 
500 698 558

•	 Sprzedam lub wynajmę sklep w 
Dąbrowie z możliwością przero-
bienia na mieszkanie. 509 615 
300, 502 649 104 

•	 Sprzedam działkę ogrodową przy 
ul. Zamkowej. Tel. 530 118 199

•	 Szukam garażu do wynajęcia osie-
dle Roosvelta, Bema lub okolice. 
665 541 960

•	 Sprzedam mieszkanie 2 poko-
je parter ul. Boh. Warszawy 35a, 
67m2+ garaż. 509 911 029 

•	 Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we, parter 67m2. 510 656 812 

•	  Do wynajęcia nowy lokal handlo-
wy glazura, natrysk w centrum 
Nowogardu pow. ok. 80m2, do-
datkowe wejście. Tel. 665 08 44 88

•	 Mieszkanie trzypokojowe w peł-
ni umeblowane wynajmę, tel. 609 
701 737

• Działki budowlane uzbrojone z 
warunkami zabudowy 40 zł/1m 
kościuszki. 691 180 848 

•	 Sprzedam mieszkanie 50m2 cen-
trum, bezczynszowe, własne wej-
ście, po kapitalnym remoncie. Tel. 
504 595 424 

•	 Sprzedam mieszkanie 2 pokoje, 
54m2 II piętro. 691 728 484 

mOTOrYZaCJa

• Ford Galaxy 96r. automat Poj. 
2.8 benzyna Uszkodzona skrzy-
nia biegów Sprzedam za 2 500 
złotych Tel. kon. 694 979 007

•	 Sprzedam samochód Mitsubi-
shi L 200 1999 rok prod., cena do 
uzgodnienia. 665 544 518 

•	 Sprzedam Mazdę Premacy, ko-
lor granatowy met. , klimatyzacja, 
rok. 2001, diesel 2.0, zadbana, tel. 
605 522 340

•	 Kupię motor WSK. Tel. 605 516 508 

•	 Mercedes CLK 97 r 197 km. Sprze-
dam tanio Tel. 726 883 845

rOlNICTWO

•	 Sprzedam  kaczki,gęsi młode – 
oskubane.Tel.782429405.

• SPrZeDaŻ-ŚWIeŻYCH JaJ kU-
rZYCH .Tel:512482344.

•	  koszenie, mulczowanie, belo-
wanie – słoma. 608 01 3995

• Orka, talerzówka ciężka siew 
agregatem. Tel. 608 01 39 95 

•	 Rzepak jary, zboża sprzedam. Tel. 
502 853  573 

•	 Grykę sprzedam i mieszalnik 1 
tona. 603 467 609 

• SPrZeDaŻ JaJ kUrZYCH – 
WIeJSkIe. 502 119 960

•	 Sprzedam ziemniaki jadalne i sa-
dzeniaki, pszenice i pszenżyto zi-
mowe. 91 39 18 307

•	  Sprzedam pompe spalinową 
wraz z wężami, straszak na dziki i 
szpaki, dmuchawę do zboża. 781 
785 748, 603 363 207 

•	 Sprzedam siano w kostkach. 782 
036 086 

• Sprzedaż mieszanki zbożowej. 
Tel. 667 97 64 17, 91 4 186 417

• Sprzedam 4,5 ha ziemi. 503 661 
094

•	 Oddam siano za skoszenie okolice 
Osiny, 5,5 h. 696 741 163 

• Sprzedam truskawski na prze-
twory. atrakcyjne ceny. 606 708 
180 

•	 Łubin słodki 1,5 tony sprzedam. 
91 39 18 606

•	  Sprzedam siewnik do zboża Po-
znaniak, cena 800 zł. Tel. 696 807 
922 

•	 Ogórek sprzedam Strzelewo. Tel. 
502 853 573 

•	 Siewnik Fiona lub Nordsten kupię. 
603 467 609 

 USŁUGI

•	 TRANSPORT-600182682.

•	 DACHY, WIATY, TARASY.
TEL.660879108.

•	 MALOWANIE – szpachlowanie ,pa-
nele.Tel.788566432.

•	 SZPACHLARZ GŁADZI BEZPYŁO-
WEJ ,PŁYTKARZ.WYKAŃCZANIE 
WNĘTRZ.Tel.537275547.

•	 Korepetycje j.angielski.
Tel.510575048.

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWA-
NÓW, WYKŁADZIN, TAPICERKI ME-
BLOWEJ SAMOCHODOWEJ/ SKÓ-
RZANEJ MATERIAŁOWEJ / PO-
ŚCIELI WEŁNIANEJ / LANOLINĄ/
SPRZĄTANIE: CZYSZCZENIE FUG.
TEL.604 373 143 , 794 229 083.

• Pranie dywanów i tapicerki 
sprzątanie również z użyciem 
pary, rOmTeX. 668 151 516

• elektryk z uprawnieniami e+D. 
Tel. 607 289 419 

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

• malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne napra-
wy wykona “złota rączka”. 91 39 
22 783, 784 79 22 70

• FIrma USŁUGOWa „Zielona”. 
Wynajem sal na konferencje, ze-
brania, szkolenia. 91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 
606

•	 Firma budowlana z wieloletnią 
działalnością przyjmie zlecenie 
na budowę domów od podstaw, 
przekładek dachów, docieplenia, 
układanie kostki, różne rodzaje. 
Tel. 607 137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Napra-
wiamy za gotówkę na raty lapto-
py tablety telefony. Skupujemy 
laptopy telefony. Adres Nowogard 
700Lecia 15 I piętro nad apteką tel 
91-577-53-73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, 
urlopowe: Niemcy, Holandia, Au-
stria, Anglia, Belgia, Norwegia. Tel. 
71 385 20 18, 601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróż-
nienie mieszkań, piwnic, gratów. 
Tel 668 343 638 

•	 AGENCJA REKLAMOWA VIZART, 
oprawianie prac w 2 minuty, bin-
dowanie, wydruki, ksero, lamino-
wanie, Nowogard ul. 700 lecia 15 
(nad sklepem zielarskim)Tel. 605 
522 340 

•	 Przepisywanie prac (licencjac-
kich, magisterskich i innych), do-
kumentów, CV, listów motywacyj-
nych, Szybko, solidnie. Agencja re-
klamowa Vizart  Nowogard ul. 700 
lecia 15 (nad sklepem zielarskim)
Tel. 605 522 340.

• regulacja, naprawa, konserwa-
cja okien i drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remon-
tujemy. 668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 
988 735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, ukła-
danie kostki granitowej, polbru-
ku. 726 403 937

• Naprawa aGD Nowogard. 698 
352 406

•	 Wypełniam dokumenty do ZUS 
na emeryturę, rentę, kapitał po-
czątkowy. 507 872 391

• Usługi remontowo-budowlane 
wykonam. 608 364 330 

• Prace elektryczne i remonty 
mieszkań. 691 430 490

• Przyjmę psy na strzyżenie. 
Ukończyłam kurs groomerski. 
794 902 108

•	 Usługi ogólnobudowlane docie-
planie budynków, malowanie, 
szachlowanie, glazura, terakota, 
hydraulika, regipsy i podłogi, ada-
ptacja poddaszy. 600 626 268 

•	 KOREPETYCJE Z MATEMATYKI 
DLA LICEALISTÓW I STUDENTÓW.
PROFESJONALNE PRZYGOTOWA-
NIE DO EGZAMINÓW POPRAW-
KOWYCH MATEMATYKA WYŻSZA 
W PEŁNYM ZAKRESIE – ZDAWAL-
NOŚC 100 % kontakt: tel. 600 924 
128 email: iwonand1@wp.pl

• Videofilmowanie. Tel. 508 723 
233

PraCa

•	 ZATRUDNIĘ- odpowiedzial-
ną, sympatyczną i dyspozycyj-
ną panią do opieki nad dwójką 
chłopców  1,5 i 9 lat.Godz.pra-
cy różne także w nocy. Praca u 
mnie w domu ul. Mickiewicza.
Tel.519820036

•	 ZATRUDNIĘ- elektryków, pomoc-
ników- elektryków.Tel 606824461.

•	 ZAKŁAD  HODOWLANY przyjmie 
pracownika fizycznego gm.Osina.
Tel.511731352.

•	 ZATRUDNIĘ- do dociepleń  ele-
wacji.Atrakcyjne zarobki.
Tel.782860130.

• Zatrudnię  mechanika samo-
chodowego do samochodów 
ciężarowych .atrakcyjne wyna-
grodzenie.Tel.885555263.

•	 Zatrudnię do pracy w sklepie  
spożywczo-przemysłowym No-
wogard.Tel.509000617.

•	 aktivmed24.pl Opiekunki Se-
niorów Niemcy. Premie waka-
cyjne, 530555015

•	 amBerCare24 Opiekunki do 
Niemiec, wymagany j. niemiec-
ki komunikatywny, zarobki net-
to do 1500 euro/mies., wyjaz-
dy od zaraz, sprawdzone oferty, 
legalnie 737 451 825, 737 886 
919, 737 489 914

•	 Poszukuje osoby do pracy w biu-
rze do obsługi klienta. Wymaga-
na: komunikatywność, umiejęt-
ność obsługi komputera. Oferuje 
atrakcyjne warunki wynagrodze-
nia. Tel. 510 100 263 

•	 Zatrudnię pracownika na stacji 
paliw do obsługi komputera. Tel. 
693 52 12 11.

•	 Zaopiekuję się małym dzieckiem. 
664 696 177

•	 Murarza od zaraz. 606 449 702 

•	 Zatrudnię pracownika na stanowi-
sko dozorca, z orzeczeniem o nie-
pełnosprawności, pełen etat Do-
datkowych informacji udzielimy 
telefonicznie.Tel. 913925275 w. 24

• Zatrudnię pracowników bu-
dowlanych. Tel. 695-264-594

•	 Zatrudnię stolarza z doświadcze-
niem. 503 084 687 

INNe

•	 SPRZEDAM- pręt zbrojeniowy fi-
10 , 12 m długi.Tel.603598134.

•	 SPRZEDAM- rusztowanie  elewa-
cyjne  200m2.Tel.501549756.

•	   Sprzedam  zmywarkę Ami-
ca szer.45cm. cena 600 
zł.Tel.608356697,606563502.

•  Sprzedam drewno suche tanio. 
691 848 026

• Drewno, bukowe, dębowe, po-
cięte, porąbane. Tel. 603 353 
789 

• Sprzedam drewno opałowe. 
667 788 820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 
kg. 790 285 382

• Szkółka w karsku poleca drze-
wa owcowe w pojemnikach 3-4 
letnie owocujące już od 20 zł/
szt. oraz tuje szmaragd wys. 70-
80cm. po 10 zł za sztukę. Tel. 606 
106 142

TEL. 517 508 374
Na sprzedaż 2 pokoje 

w centrum Nowogardu 164 000 zł

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:

kontakt: 785 601 002

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy
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INFOrmaTOr lOkalNY - NOWOGarD
Telefony alarmowe
Policja  - 997, 112
Komisariat Policji Nowogard - 91 57 92 316
Straż pożarna  - 998
Posterunek PSP Nowogard - 91 39 20 118
Pogotowie ratunkowe - 999
Stacja Pogotowia Ratunkowego 
w Nowogardzie - 91 43 26 103
Pogotowie gazowe  - 992
Pogotowie energetyczne - 991
Pogotowie wodn.-kanal. (PUWiS) 
 - 91 392 07 11; 994

Dyżur nocny
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna   
 - 91 39 78 430; 
 609 361 999; 
 665 283 928

Przychodnie - poradnie
Szpital - centrala - 91 392 13 56
Praxis - SZOZ - 91 392 07 87
Praxis - Centrum 
okulistyczno-optyczne - 91 39 27 272
POZ Przychodnia przyszpitalna  
 - 91 392 18 00; 
 91 392 18 06
Medyk - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - M. Drobińska - 91 392 59 43
NZOZ “Sanus” - 91 392 69 60
NZOZ “Pro-med” - 91 392 67 40
NZOZ “Leks” - 91 392 25 25
NZOZ “Baby-med”  - 91 392 60 13
Mardent - gabinety lekarskie  
 - 91 392 26 33
Revital - Ośrodek Rehabilitacji 
i Odnowy Biologicznej - 91 392 14 67; 
 609 456 577
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne 
 - 91 392 09 26
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
dzieci, młodzieży i ich rodzin 
 - 91 392 07 43
Warsztaty terapii zajęciowej - 91 392 52 82
Zakład domowej opieki długoterminowej - 
91 39 26 531; 
 509 142 650
Stomatologia
Praxis - Centrum stomatologiczne  
 - 91 392 69 99
Pracownia protetyki stomatologicznej - 
Danuta Drapikowska 91 392 68 70
Protetyka stomatologiczna 
- Elżbieta Wysocka 
i Kazimierz Trojanowski - 91 392 61 07
“Nowo-dental” B. Szulejko - 695 264 677 
 - 91 392 14 67
“Dental - med”  - 91 392 20 98
 504 069 800
Lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz  
 - 91 392 50 03; 
 603 705 630
Lek. Stom. Andrzej Rynkiewicz
pogotowie stomatologiczne - 607 771 777
lek. Stom. D. Wałęga - Bąk - 604 441 609
lek. stom. A Mogilnicka - 506 606 955
lek. stom. E. Rosa - 532 512 703
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 601 736 804

Urzędy
Urząd Miejski  
 - 91 392 62 00
Biuro Obsługi Interesanta w UM  
 - 91 392 62 14
Biuro Rady w UM - 91 392 62 10

Urząd Stanu Cywilnego - 91 392 62 30
Wydział Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środow. 
 - 91 392 62 43
Wydział spraw społecznych i obywatelskich
Meldunki - 91 392 62 13
Dowody osobiste - 91 392 62 15
Zarządzanie kryzysowe - 91 392 62 34
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
Geodezji i Rolnictwa - 91 392 62 26
Wydział Rozwoju Lokalnego, 
Funduszu, Kultury i Sportu - 91 392 62 93
Wydział Inwestycji i Remontów  
 - 91 392 62 41
Biuro Podatków i Opłat - 91 392 62 17
Referat Edukacji - 91 392 54 64
Zarząd Budynków Komunalnych  
 - 91 392 62 67
Powiatowy Urząd Pracy f/Nowogard 
 - 91 392 13 76
 91 392 18 13
Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii - 91 392 11 18
w nagłych wypadkach - 609 740 647

Wydział komunikacji
Rejestracja pojazdów - 91 579 27 02
Prawo jazdy - 91 579 27 03
Fax - 91 392 18 52

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik - Dorota Maślana - 91 392 62 48
Świadczenia rodzinne
- A. Lalik  - 91 392 62 68
Dział usług opiekuńczych 
- B. Ziółkowska - 91 392 02 00

Poczta
ul. 3 Maja - 91 392 13 00
 91 392 11 83
ul. Warszawska - 91 392 08 34

Nadleśnictwo Nowogard - 91 392 06 40
Zakład karny Nowogard - 91 432 66 00

Gabinety weterynaryjne
Danuta Czerwińska
ul. J. Wybickiego 2 - 91 392 37 86
Animal-Vet
ul. Zielona - 666 135 133
Janusz Soroka
ul. L. Okulickiego 6  - 570 656 616
Zdzisław Truszyński
ul. T. Kościuszki 21 - 91 392 18 01
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 38 - 91 392 08 14
Szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1 - 91 392 6 2 70
Szkoła Podstawowa nr 2 - 91 392 6 2 74
Szkoła Podstawowa nr 3 - 91 392 6 2 91
Szkoła Podstawowa nr 4 - 91 392 3 0 28
SP w Długołęce - 91 391 04 92
SP w Orzechowie - 91 391 09 94
SP w Strzelewie - 91 391 02 24
SP w Żabowie - 91 391 06 94
SP w Błotnie - 91 391 01 90
SP w Wierzbięcinie - 91 291 07 95
I Liceum Ogólnokształcące - 91 392 02 13
Liceum Ogólnokształcące nr II - 91 392 51 07
ZSP im. Stanisława Staszica - 91 392 11 62
Prywatne Publiczne Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych; 
Niepubliczna Szkoła Policealna  
 - 91 392 66 91
Prywatne Liceum Ogólnokształcące
 Zaoczne Centrum Edukacji Zdroje  
 - 91 392 54 94

Prywatne Policealne Studium Zawodowe  
 - 91 392 21 81
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  
 - 91 392 01 08

Przedszkola i żłobki
Przedszkole nr 1
ul. Żeromskiego - 91 392 62 86
Przedszkole nr 3
ul. J. Poniatowskiego - 91 392 62 88
Przedszkole nr 4
ul. T. Kościuszki - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole
ul. Zielona - 91 392 66 91; 
 505 388 292
Artystyczne Przedszkole 
Kraina Fantazjiul. Gen. J. Bema - 660 797 838
“Promyczek” Specjalistyczny 
punkt przedszkolny, 
ul. Boh. Warszawy - 609 931 469
Niepubliczny Żłobek "Maluszkowo”
ul. ks. Racibora - 534 015 943
Niepubliczny “Malinowy Żłobek”
ul. Boh. Warszawy - 604 873 917

kultura
Miejska Biblioteka Publiczna  
Dyrektor - 91 392 62 60
Czyt. dla dorosłych - 91 392 62 61
Nowogardzki Dom Kultury  
Sekretariat - 91 392 62 83
Biuro kina/ dział imprez i promocji 
 - 91 392 57 79
Kasa - 91 392 62 62

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP - 91 392 63 70; 
 506 08 13 28
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego   
 - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej  
 - 91 392 15 92

Usługi pogrzebowe 
J. Furmańczyk, Zakład Pogrzebowy  
 - 91 392 17 67
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  
 - 692 354 065
MEMORIS Grzegorz Śmigiel - 693 230 190

apteki
Centrum Zdrowia
ul. 700-lecia - 91 576 21 39
Majowa
ul. 3 Maja - 91 307 07 08
Cefarm
ul. Plac Wolności - 91 392 02 03
Cardia
ul. 700 - lecia - 91 392 13 30
Niebieska
ul. 15 Lutego - 91 432 61 77
Asa
ul. Warszawska - 91 392 04 94
Niebieska 2
ul. Kościuszki - 91 579 08 30
Nowa Farmacja
ul. Bohaterów Warszawy - 91 573 04 37

Taksówki - 91 392 02 60

Pomoc drogowa
Grzegorz Irzymski - 91 392 24 02
 601 893 944
Andrzej Słomski - 665 770 442
Krzysztof Pietrzak - 601 938 293
R&J MIX - 608 731 620

Urząd Gminy
Wójt - 91 391 03 90
Kierownik USC, St. ds. obywatelskich
 i ewidencji ludności  - 508 499 549
St. ds. podatków i opłat  - 508 499 661
St. ds. zarządzania kryzysowego, obrony cy-
wilnej i ochrony środowiska  - 508 499 580
Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami  
 - 508 499 247
St. ds. obsługi organów Gminy, działalności 

gospodarczej, kultury i zdrowia  - 508 499 567
St. ds. funduszy zewnętrznych, promocji, 
turystyki i sportu  - 508 499 620
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik Anna Kaliczyńska - 508 499 534
Pracownicy socjalni - 508 499 561
 508 499 483
Asystent rodziny Patrycja Bielej - 508 499 621
Gminna Biblioteka Publiczna
Kierownik Krzysztof Górecki - 91 391 03 05

Szkoła Podstawowa im. B. Malinowskiego
Dyrektor Tatiana Olbert - 91 391 03 89
Sekretariat - 91 391 03 80
Przychodnie
NZOZ “Proximus” - 91 391 03 10
Punkt apteczny - 91 391 16 11
Poczta - 91 391 03 23
Parafia pw. NP NMP w Osinie - 91 391 03 86

INFOrmaTOr lOkalNY - OSINa

•	 Sprzedam łóżko młodzieżowe z 
szufladami, półkami, z matera-
cem - kolor szaro biały wymiary: 
dł. 223 cm*95 cm*110 cm, biurko 
do kompletu, tel. 605 522 340

•	 Sprzedam odkurzacz piorący ZE-
LMER WODNIK QUATTRO 616.6, 
elementy piorące nieużywane 
nowe, cena do uzgodnienia, tel. 
605 522 340

•	 Sprzedam materac kokosowy 
na łóżko ze stelażu,  na wymiar 
180*200*24cm, używany, tel. 605 
522 340

•	 Owczarki niemieckie 7 tygodnio-
we, szczenięta 519 307 288 

•	 Przyjmę lodówke. 697 886 041 

•	 Ogrodzenie ogrodowe, meta-
lowe ramka z katownika w srod-
ku zbrojene /wzor/ prentowe wy-
miar 2,0m x 1,0 m+ slupek ra-
zem szt 16 oraz furtka 90 x 90cm 
z zamkiem ogrodzenie cena za 1 
kpl. 50 zl z powodu modernizacji 
ogrodzenia sprzedam - okazja ! 
stan dobry tel. 691 686 772

•	 Piece gazowe c.o.vaillant z nie-
miec dwufunkcyjne wiszace 
po przegladzie serwisowym 
do mieszkania,domu cena od 
1.200zl. sprzedam tel 691 686 
772

•	 Podgrzewacze wody 130-160-
190 litrowe stojące na gaz fit-
my villant mało używane z gwa-
rancją cena od 1000 zł. Tel. 691 
686 772 

•	 Przyjmę telewizor. 697 886 041 

•	 Sprzedam meble kuchenne, kolor 
beżowo-brązowe, szyby ardeco, 
stan bdb, tel. 605 522 340 

•	 Sprzedam ławeczkę do ćwiczeń 
typu PRIMUS, wielofunkcyjna, tel. 
605 522 340 

•	 Butlę na tlen medyczny 10 l z re-
duktorem, osprzęt na wózku 3 ko-
łowym, przewód 10m, tlenowy 
cena 600 zł. Tel. 796 655 412 

•	 Koncentrator tlenu Devilibis 525,  
do leczenia astmy , POCHP,  roze-
dmy płuc z przewodem 15m, ma-
ska, kaniula itp. Stan bdb, cena 
800 zł. Tel. 796 655 412 

•	 Oddam biurko pod komputer. 
609 09 35 25 

•	 Oddam kotki w dobre ręce. 607 
545 533 

•	 Zagubiono kluczyk uczciwego 
znalazcę proszę o zwrot za nagro-
dę. 669 823 464

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI  Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 
11:55; 12:40; 14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 
13:45(6x); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna  Tel. 607 310 591 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 
16.35 (7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

rOZkŁaD JaZDY BU SÓW
Firma Usługowo- Handlowa adam Fedeńczak

Tel 91 39 26 925, 502 026 999
ND- SZCZeCIN 5:15(D), 5:55(E), 6:40(7), 6:55(D), 7:25(7), 7:50(D), 8:00(E), 8:20(7), 
8:35(D), 9:10(E,7), 10:05(E), 10:35(E,7), 11:31(D),11:40(7), 12:10(E), 12:20(7), 
12:55(D,7), 13:10(D), 13:20(E,7), 14:05(D), 14:20(E,7), 15:40(D), 16:05(7), 16:20(E,7), 
16:50(D), 17:50(E,7), 18:20(E,7)
SZCZeCIN- ND 6:35(D), 7:30(E), 8:30(D,7), 9:00(7,R), 9:25(E), 10:05(D,7), 10:35(E,7), 
11:40(E), 12:10(D), 12:25(E,7), 13:20(7), 13:35(D), 13:50(E,7,R), 14:35(D), 14:50(E,7), 
15:15(D,7), 15:55(D), 16:15(6,7), 16:35(D), 17:40(D,7), 18:05(E,7,R), 19:15(D), 
19:40(E,7), 20:15(E,7)
ND- reSkO 6:30(S), 7:50(S), 10:10(7), 12:30(S), 14:30(S), 15:10(E), 19:15(E)
reSkO- ND 6:45(7,SZ), 7:10(S), 7:15(E,SZ), 8:30(S), 11:35(7,SZ), 13:00(S), 15:05(S), 
15:40(E,7,SZ)
GOlCZeWO- ND 7:10(S), 13:30(S), 14:45(S)
ND- GOlCZeWO 7:50(S), 14:15(S), 15:30(S)
ND- STarGarD 6:50(D), 10:15(D), 13:40(D)
STarGarD- ND 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
ND- DOBra- ŁOBeZ- PŁOTY- GrYFICe 6:00(D)
ND- SŁaJSINO- raDOWO- ŁOBeZ 6:35(D)
ŁOBeZ- DOBra- ND 15:00(D)
ŁOBeZ- SŁaJSINO- ND 15:35(D)
D - kursuje od pon. do pt. Oprócz świąt     E - kursuje od pon. Do soboty oprócz świąt 
S - kursuje w dni nauki szkolnej                         R- kurs do Reska     
SZ - kurs do Szczecina 6- kursuje w soboty       7- kursuje w niedziele
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Imię i nazwisko ....................................................................................... tel. ............................................................... 

ROZWIĄZANIE .................................................................................................................................................................
Kupon wraz z rozwiązaniem należy dostarczyć do redakcji. Spośród nadesłanych kuponów zostanie wyloso-

wana nagroda książka ufundowana przez Wydawnictwo

krZYŻÓWka

Pionowo: 
1. niepełnosprawny, inwalida 
2. mała Aleksandra 
3. UB w ZSRR 
4. miasto w Czechach 
5. wyznawca religii z Tybetu 
6. ... Trojanowska 
7. Ineko, pisarka jap. 
8. trójgraniec 
9. gimnastyka J. Fondy 
10. koń w ciapki 
11. japoński wachlarz 
12. płonie na hali 
13. ciasna izdebka 
14. miasto włoskie 
15. ptak z lasów Nowej Kaledonii 
16. Feliks, słynny trener bokserów 
17. pracuje przy krośnie 
18. krój, wzorzec 
19. szczyt w Tatrach Zachodnich 
20. roślina zielna z rodziny werbeno-
watych 
21. fałszywe brzmienie 
22. miasto w Szwajcarii nad rz.Aare, 
stolica Argowii 
23. świętuje 31.05. 
24. część taśmy filmowej 
25. urząd attache 
26. starożytne miasto w Turcji 
27. port we Francji 

28. sarmacka śmierć 
29. rządy ucisku 
30. oszacowanie, otaksowanie 
31. kuzynki pszczół 
32. miasto w Nigerii 
33. galijski bóg-drwal 
34. łódź półwyścigowa, jedynka 
35. miasto w stanie Georgia 
36. chryja, draka 
37. klub Lubańskiego 
38. tamte kobiety 
39. ... Nicholson 
40. jeden z przywódców rewolucji 
francuskiej 
41. mały chłopiec 
42. składnik zalewy 
43. kulszowa to ischias 
44. miasto na Uralu 
45. ... Dymna 
46. ozdobny krzew 
47. ... Cembrzyńska, aktorka 
48. miasto w Ugandzie 
49. mniejszy od tempry 
50. szwajcarski dopływ Renu 
51. waluta Unii Europejskiej 
52. miasto w Egipcie 
53. chodzi do tyłu 
54. ... Sumac, piosenkarka 
55. słucki lub rycerski 

Poziomo: 
56. wysoki na głowie 
57. rowerzysta 
58. zarośla na bagnach 
59. najprostsze rośliny plechowe 
60. szpital wojskowy podczas wojny 
61. największa z ropuch, kururu 
62. czytal 
63. dawna gra w karty 
64. dyletant, zwolennik 
65. ... Hayworth 
66. silna karta 
67. czeski samochód 
68. klamra łącząca pięciolinie 
69. miasto we Francji w Alpach 
70. lokum Matołka 
71. rodzaj studni 
72. płaz bezogonowy z rodziny ropuszek 
73. zaleta moralna 
74. szermiercza kontra 
75. miasto w Peru 
76. kończy grę w szachy 
77. z grzmotami 
78. rumuńskie auto terenowe 
79. iluzjon obecnie 
80. izraelski wywiad 
81. miejsce urodzin Mahometa 
82. popularny wybielacz 
83. Albert, niemiecki lekarz (1855-1916) 
84. krótka wiadomość tekstowa 

85. królowa kwiatów 
86. podstawowa forma dżezu 
87. miasto nad Rodanem (Francja) 
88. unikat 
89. azjatycka małpiatka 
90. mityczny cesarz Chin 
91. efekt braku zajęcia 
92. rozstrzyga w sprawach admini-
stracyjnych 
93. ocieplała nogę starego wiarusa 
94. piękno 
95. pierwiastek z triady platynow-
ców ciężkich 
96. drapieżny kot 
97. polski zespół rockowy 
98. miasto na Żuławach 
99. krzyżówka wielbłądów 
100. Seyhan 
101. pracuje w kopalni 
102. coś bardzo smacznego 
103. mistrzostwo 
104. zespół świątyń dżinijskich 
105. instrument muzyczny 
106. pokryta strupem 
107. brat Mojżesza 
108. „Obywatel ...” Wellesa 
109. język obowiązujący w Jemenie

PODPOWIEDŹ: AARAU, AKSIS, ARUA, 
SMS, STAMM, YENICE
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Pół godziny  
w towarzystwie Karoliny

Dla naszych najmłodszych

K
U

PO
N

  5

Krzyżówka panoramiczna

Dziś 3 zadania. Hasło, które powstanie z trzecich 
liter odgadniętych rysunków i rozwiązana cała krzy-
żówka. Do wygrania bon o wartości 30 zł do zre-
alizowania w sklepie . 

Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wy-
słać lub przynieść pokolorowane prace do redakcji 
Dziennika. 

Tonery i tusze  do drukarek wszelkiego typu
Zakupione u nas odkupimy po zużyciu,  
więc dbaj o swoją kieszeń i środowisko

poleca
czynne 8-18 • tel. 91 39 206 96

Rozwiązanie krzyżówki z dnia 11 I  
„Karnawałowe bale”
Jan Burzyński, Anna Molka, Krystyna Zawidzka, Ewa Sawicka, 

Anna Husarz, Agnieszka Skowrońska, Zofia Jóźwiak, Maria Hła-
dun, Edyta Zwolińska, Maria Sowińska, Bronisława Buczek, Ma-
rianna Machocka, Zdzisława Chocjan, Grażyna Siedlecka, Woj-
ciech Słomski, Maria Dymek, Danuta Skowron, Jadwiga Maknia, 
Alicja Wypych, Maria Gortat, Christiana Syfert, Stanisława Po-
korska, Barbara Bartosik, Wiesław Borowik, Halina Szwal, Jani-
na Grudzińska

Zwycięzcy: Zdzisława Chocjan, Wojciech Słomski, Edyta Zwo-
lińska

Dla najmłodszych nr 3 
Mateusz Konior, Oliwia Feliksiak, Kinga Feliksiak, Julia Fur-

mańczyk, Bartek Feliksiak, Kacper Skowroński, Magdalena 
Skowrońska

Zwycięzca:  Kinga Feliksiak - zapraszamy po odbiór bonu do 
redakcji.

Wykonujemy tanio
Banery  
Laminowanie   
Wycinane naklejki 
Wydruki kolorowe

Kompleksowe usługi:  
      Introligatorskie 
          Poligra�czne  
Nowogard  •  ul. Boh. Warszawy 7A

 tel. 91 392 21 65,  91 577 2007

B
A
N
E
R
Yoraz inne

WYDRUKI
WIELKOFORMATOWE

e-mail: gra�k@domjudy.pl

NA
JT
AN
IE
J

z projektem 

z dostarczeniem

tel. 91 577 2007

rozwiązanie krzyżówki dla 
dorosłych : Wszyscy bogowie byli 
nieśmiertelni

Natalia Furmańczyk, Urszula 
Kaczmarek, Oliwia Feliksiak, Hali-
na Stefańska, Sławomir Skowroń-
ski, Halina Galus, Danuta Skow-
ron, Małgorzata Krawczyk, Chri-
stiana Syfert, Stanisław Strzelczyk, 
Maria Sowińska, Pelagia Feliksiak, 
Renata Wiertalak, Maria Machoc-
ka, Zdzisława Chocian, Szymon 
Rybarczyk

Zwycięzca nagroda książko-
wa: Małgorzata Krawczyk

Zwycięzcy prenumerata: Sta-
nisław Strzelczyk, Halina Stefań-
ska

GAZETY dla zwycięzców loso-
wania do odebrania w redakcji, 
ul. Boh. Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Madzia Skowrońska, Kasia Wier-

talak, Michasia Miśkiewicz, Kacper 
Danicki, Julia Furmańczyk, Igor 
Zawadzki, Basia Kloch

Zwycięzca:Kasia Wiertalak
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rozkład jazdy komunikacji miejskiej
Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 7:05 8:05 11:10 12:15 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 7:06 8:06 11:11 12:16 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 7:08 8:08 11:13 12:18 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 7:09 8:10 11:14 12:19 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:11 8:12 11:16 12:21 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:12 8:14 11:17 12:22 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:13 8:15 11:18 12:23 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:15 8:17 11:20 12:25 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < < 8:18 < 12:27 < < 16:07 < <
10 Dworzec PKS < < < < < < < < < < <
11 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:16 8:19 11:21 12:29 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
12 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:17 8:20 11:22 12:30 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
13 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:18 8:21 11:23 12:31 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
14 ul. Ogrodowa < 6:20 < < 11:25 12:33 13:45 15:10 16:13 17:10 <
15 ul. Poniatowskiego < 6:21 < < 11:26 12:34 13:46 15:11 16:14 17:11 <
16 ul. Żeromskiego 5:42 6:22 7:20 8:23 11:27 12:35 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
17 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:23 7:21 8:24 11:28 12:36 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
18 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:24 7:22 8:25 11:29 12:37 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02
19 ul. Radosława 5:45 6:25 7:27 8:26 11:35 12:40 13:55 15:17 16:20 17:15 18:03

 OS. BEMA –  UL. KOŚCIUSZKI 36 -  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

z powrotem
POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 26 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:28 8:39 11:45 12:50 14:30 15:30 16:30 17:25 18:10
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:29 8:40 11:46 12:51 14:31 15:31 16:31 17:26 18:11
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:31 8:42 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:33 8:44 11:48 12:53 14:33 15:33 16:33 17:28 18:13
5 ul. Ogrodowa < 6:35 7:35 8:46 11:50 12:55 < 15:35 16:35 17:30 <
6 ul. Poniatowskiego < 6:36 7:36 8:47 11:51 12:56 < 15:36 16:36 17:31 <
7 ul. 700 Lecia 5:49 6:38 7:38 8:49 11:53 12:58 14:35 15:38 16:38 17:33 18:15
8 ul. 5-go Marca 5:51 6:40 7:40 8:51 11:55 13:00 14:37 15:40 16:40 17:35 18:17
9 ul. Kościuszki 36 5:53 6:42 7:42 8:53 11:57 13:02 14:39 15:42 16:42 17:37 18:19

10 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:43 7:43 8:54 11:58 13:03 14:40 15:43 16:43 17:38 18:20
11 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:44 7:44 8:55 11:59 13:04 14:41 15:44 16:44 17:39 18:21
12 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:45 7:45 8:56 12:00 13:05 14:42 15:45 16:45 17:40 18:22
13 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:46 7:46 8:57 12:01 13:06 14:43 15:46 16:46 17:41 18:23
14 ul. Bema 9 5:58 6:47 7:47 8:58 12:02 13:07 14:44 15:47 16:47 17:42 18:24
15 Osiedle Bema 5:59 6:48 7:48 8:59 12:03 13:11 14:45 15:48 16:48 17:43 18:25

OBJAŚNIENIA:

 UL. RADOSŁAWA –  UL. KOŚCIUSZKI 36 –   OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM
SZ 25

1
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

 DWORZEC PKS – OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM
SZ 25

1
E, F

1 Osiedle Bema 9:00
2 ul. Bema 1 9:01
3 ul. Armii Krajowej 17 9:03
4 ul. Kościuszki 36 9:04
5 ul. Wojska Polskiego 4 9:05
6 ul. Kościelna 9:06
7 Dworzec PKS 9:08

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

LP Dworce i przystanki

 OS. BEMA –  DWORZEC PKS

OS. Bema – Ul. kOŚCIUSZkI 36 - Ul. raDOSŁaWa

Ul. raDOSŁaWa – Ul. kOŚCIUSZkI 36 - OS. Bema

DWOrZeC PkS - OS. Bema OS. Bema - DWOrZeC PkS

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś w rodzinie. 

Grupa aa mieszko zaprasza w każdy 
wtorek o 9.00 i 16.00 pod ratuszem.

rOZkŁaD JaZDY PkP

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 10 VI – 1 IX 2018

Aktualizacja wg stanu na 1 VI 2018

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

0:38 II
1

IC - TLK
88195

ŁEBSKO
T  l  d

Goleniów 1:00, Szczecin Dąbie 1:22, Szczecin Główny 1:40 WW{
~ 24 VI-1 IX;

}WW 2:12 Szczecin Główny IC - TLK 56190 ŁEBSKO T  l  d  c  p   Kostrzyn 3:35, Zielona
Góra 5:01, Nowa Sól 5:24, Głogów 5:55, Ścinawa 6:40, Wołów 7:00, Brzeg Dolny 7:14

Wrocław Główny 7:52 ~ 24 VI-31 VII;

}WW 2:12 Szczecin Główny IC - TLK 56190 ŁEBSKO T  l  d  c  p   Kostrzyn 3:35, Zielona
Góra 5:01, Nowa Sól 5:24, Głogów 5:55, Ścinawa 6:33, Wołów 6:53, Brzeg Dolny 7:14

Wrocław Główny 7:52 ~ 1 VIII-1 IX;

3:36 II
1

IC - TLK
80194

ŁEBSKO
T  l  d

Płoty 3:58, Gryfice 4:14, Trzebiatów 4:39 Kołobrzeg 5:07 

~ 23 VI-1 IX;

5:02 II
1

PR - R
88641

j  a  b  y

Wyszomierz 5:07, Osina 5:11, Mosty 5:17, Goleniów 5:26, Kliniska 5:35, Szczecin Dąbie 5:45, Szczecin
Zdroje 5:48, Szczecin Port Centralny 5:56 Szczecin Główny 6:00 
~ 1-5 / 15 VIII;

6:37 II
1

PR - R
88643

j  a  b  y

Wyszomierz 6:42, Osina 6:46, Mosty 6:52, Goleniów 7:01, Kliniska 7:11, Szczecin Dąbie 7:21, Szczecin
Zdroje 7:24 Szczecin Główny 7:36 
~ 1-6 / 15 VIII;

7:48 I
3

PR - R
88645

j  a  b  y

Wyszomierz 7:53, Osina 7:57, Mosty 8:03, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:09, Goleniów 8:26, 
Kliniska 8:35, Szczecin Dąbie 8:45, Szczecin Zdroje 8:49, Szczecin Port Centralny 8:57

Szczecin Główny 9:02 

7:49 II
1

PR - R
88622

j  a  b  y

Żabowo 7:58, Płoty 8:08, Baszewice 8:15, Gryfice 8:22, Gąbin 8:32, Trzebiatów 8:37, Bieczyno 
Pomorskie 8:43, Karcino 8:47, Głowaczewo 8:51, Stary Borek 8:55, Kołobrzeg Stadion 9:01

Kołobrzeg 9:05 ~ 1-6 / 15 VIII;

8:35 II
1

IC - TLK
18171

POSEJDON
T  l  c  p

Goleniów 8:57, Szczecin Dąbie 9:29 Szczecin Główny 9:48 

~ 23 VI-1 IX;

9:23 II
1

PR - R
88624
REGA

j  a  b  y

Płoty 9:40, Gryfice 9:52, Trzebiatów 10:06, Kołobrzeg Stadion 10:22 Kołobrzeg 10:27 

~ 67 + 15 VIII;

10:28 II
1

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:33, Osina 10:37, Mosty 10:43, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:49, Goleniów 11:05, 
Kliniska 11:14, Szczecin Dąbie 11:24, Szczecin Zdroje 11:27, Szczecin Port Centralny 11:35

Szczecin Główny 11:40 

11:49 II
1

PR - R
88626

POMERANIA
j  a  b  y

Żabowo 11:58, Płoty 12:08, Baszewice 12:15, Gryfice 12:21, Gąbin 12:31, Trzebiatów 12:37, Bieczyno 
Pomorskie 12:43, Karcino 12:46, Kołobrzeg Stadion 12:58 Kołobrzeg 13:02 

13:46 II
1

PR - R
88628

j  a  b  y

Żabowo 13:55, Płoty 14:06, Baszewice 14:17, Gryfice 14:24, Gąbin 14:34, Trzebiatów 14:39, Bieczyno 
Pomorskie 14:45, Karcino 14:49, Głowaczewo 14:53, Stary Borek 14:57, Kołobrzeg Stadion 15:03

Kołobrzeg 15:07 ~ 1-5 / 15 VIII;

14:28 II
1

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 14:33, Osina 14:37, Mosty 14:43, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:49, Goleniów 15:06, 
Kliniska 15:15, Szczecin Dąbie 15:25, Szczecin Zdroje 15:28 Szczecin Główny 15:41 

15:56 II
1

PR - R
88630

j  a  b  y

Żabowo 16:05, Płoty 16:16, Baszewice 16:28, Gryfice 16:35, Gąbin 16:45, Trzebiatów 16:50, Bieczyno 
Pomorskie 16:56, Karcino 17:00, Głowaczewo 17:04, Stary Borek 17:08, Kołobrzeg Stadion 17:14

Kołobrzeg 17:18 

16:40 II
1

PR - R
88651
REGA

j  a  b  y

Wyszomierz 16:45, Osina 16:49, Mosty 16:55, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:01, Goleniów 17:18, 
Kliniska 17:28, Szczecin Dąbie 17:38, Szczecin Zdroje 17:41, Szczecin Port Centralny 17:49

Szczecin Główny 17:54 

17:58 II
1

PR - R
88632

j  a  b  y

Żabowo 18:07, Płoty 18:17, Baszewice 18:30, Gryfice 18:37, Gąbin 18:47, Trzebiatów 18:53, Bieczyno 
Pomorskie 18:59, Karcino 19:02, Głowaczewo 19:07, Stary Borek 19:10, Kołobrzeg Stadion 19:16

Kołobrzeg 19:21 
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godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

18:42 II
1

PR - R
88653

POMERANIA
j  a  b  y

Wyszomierz 18:47, Osina 18:51, Mosty 18:57, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:03, Goleniów 19:20, 
Kliniska 19:29, Szczecin Dąbie 19:39, Szczecin Zdroje 19:43, Szczecin Port Centralny 19:51

Szczecin Główny 19:54 

20:22 II
1

PR - R
88634

j  a  b  y

Żabowo 20:31, Płoty 20:40, Baszewice 20:47, Gryfice 20:53, Gąbin 21:03, Trzebiatów 21:09, Bieczyno 
Pomorskie 21:15, Karcino 21:19, Głowaczewo 21:24, Stary Borek 21:27, Kołobrzeg Stadion 21:34

Kołobrzeg 21:38 ~ 1-6 / 15 VIII;

20:43 II
1

IC - TLK
81170

POSEJDON
T  l  c  p

Płoty 21:05, Gryfice 21:20, Trzebiatów 21:39, Kołobrzeg 22:07 0   h   T   l   c   p, Ustronie 
Morskie 22:39, Koszalin 23:06, Sławno 23:32, Słupsk 23:50, Lębork 0:28, Wejherowo 0:52, 

Rumia 1:03, Gdynia Główna 1:16 WW{0   T   l   p, Sopot 2:17, Gdańsk Oliwa 2:22, Gdańsk
Wrzeszcz 2:26, Gdańsk Główny 2:32, Tczew 2:54, Malbork 3:08, Elbląg 3:27, Pasłęk 3:43, 
Morąg 4:05, Olsztyn Zachodni 4:40, Olsztyn Główny 4:44, Korsze 6:08, Kętrzyn 6:35, Giżycko 7:00, 
Wydminy 7:17, Stare Juchy 7:36, Ełk 8:03, Grajewo 8:29, Osowiec 8:47, Mońki 8:58

Białystok 9:39 ~ 22 VI-11 VIII; 14-31 VIII;

}WW 1:49 Gdynia Główna IC - TLK 51170 POSEJDON h  T  l  c  p   Sopot 1:57, Gdańsk 
Oliwa 2:02, Gdańsk Wrzeszcz 2:07, Gdańsk Główny 2:12, Tczew 2:35, Malbork 2:49, Iława 
Główna 3:31, Działdowo 4:07, Mława 4:19, Ciechanów 4:41, Nasielsk 5:05, Modlin 5:19, Nowy 
Dwór Mazowiecki 5:24, Legionowo 5:36, Warszawa Wschodnia 5:56, Warszawa 
Centralna 6:05, Warszawa Zachodnia 6:23, Żyrardów 6:48, Skierniewice 7:04, Koluszki 7:28, 
Łódź Widzew 7:43 Łódź Fabryczna 7:53 
~ 22-25 VI;

}WW 1:49 Gdynia Główna IC - TLK 51170 POSEJDON h  T  l  c  p   Sopot 1:57, Gdańsk 
Oliwa 2:02, Gdańsk Wrzeszcz 2:07, Gdańsk Główny 2:12, Tczew 2:35, Malbork 2:49, Iława 
Główna 3:31, Działdowo 4:07, Mława 4:23, Ciechanów 4:43, Nasielsk 5:07, Modlin 5:19, Nowy 
Dwór Mazowiecki 5:24, Legionowo 5:36, Warszawa Wschodnia 5:56, Warszawa 
Centralna 6:05, Warszawa Zachodnia 6:29, Żyrardów 6:58, Skierniewice 7:14, Koluszki 7:38, 
Łódź Widzew 7:52 Łódź Fabryczna 8:02 
~ 26 VI-11 VIII; 14-31 VIII;

20:43 II
1

IC - TLK
81170

POSEJDON
T  l  c  p

Płoty 21:05, Gryfice 21:20, Trzebiatów 21:39, Kołobrzeg 22:07 0   h   T   l   c   p, Ustronie 
Morskie 22:39, Koszalin 23:06, Sławno 23:32, Słupsk 23:50, Lębork 0:28, Wejherowo 0:52, 
Rumia 1:03, Gdynia Główna 1:14, Sopot 1:33, Gdańsk Oliwa 1:38, Gdańsk Wrzeszcz 1:43, Gdańsk 
Główny 1:49, Tczew 2:12, Malbork 2:27, Elbląg 2:47, Pasłęk 3:04, Morąg 3:28, Olsztyn 

Zachodni 4:04, Olsztyn Główny 4:09 WW{0   T   l   p, Korsze 6:08, Kętrzyn 6:35, 
Giżycko 7:00, Wydminy 7:17, Stare Juchy 7:36, Ełk 8:03, Grajewo 8:29, Osowiec 8:47, Mońki 8:58

Białystok 9:39 ~ 12-13 VIII;

}WW 4:35 Olsztyn Główny IC - TLK 51170 POSEJDON h  T  l  c  p   Iława Główna 5:24, 
Działdowo 6:00, Mława 6:12, Ciechanów 6:32, Nasielsk 6:56, Modlin 7:15, Nowy Dwór 
Mazowiecki 7:20, Legionowo 7:31, Warszawa Wschodnia 8:03, Warszawa Centralna 8:15, 
Warszawa Zachodnia 8:24, Żyrardów 8:52, Skierniewice 9:08, Koluszki 9:32, Łódź 
Widzew 9:46 Łódź Fabryczna 9:59 
~ 12-13 VIII;

20:43 II
1

IC - TLK
81170

POSEJDON
T  l  p

Płoty 21:05, Gryfice 21:20, Trzebiatów 21:39, Kołobrzeg 22:07 0   h   T   l   p, Ustronie Morskie 22:39, 
Koszalin 23:06, Sławno 23:32, Słupsk 23:50, Lębork 0:28, Wejherowo 0:52, Rumia 1:03, Gdynia 
Główna 1:14 0   T   l   p, Sopot 2:17, Gdańsk Oliwa 2:22, Gdańsk Wrzeszcz 2:26, Gdańsk 
Główny 2:32, Tczew 2:54, Malbork 3:08, Elbląg 3:27, Pasłęk 3:43, Morąg 4:05, Olsztyn 
Zachodni 4:40, Olsztyn Główny 4:44, Korsze 6:08, Kętrzyn 6:42, Giżycko 7:07, Wydminy 7:24, Stare 
Juchy 7:41, Ełk 8:03, Grajewo 8:29, Osowiec 8:47, Mońki 8:57 Białystok 9:29 
~ 1 IX;

21:56 II
1

PR - R
88636

j  a  b  y

Płoty 22:14, Gryfice 22:25, Trzebiatów 22:39, Kołobrzeg Stadion 22:56 Kołobrzeg 23:01 

~ 1-57;
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objaśnienia skrótów / abbreviations
IC - „PKP Intercity” Spółka Akcyjna

TLK - Twoje Linie Kolejowe
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
h - 1 klasa / First class seats

T - 2 klasa / Second class seats

j - tylko 2 klasa / 2nd class seats only

l - rezerwacja obowiązkowa  / seat 
resevations compulsory

d - wagon z miejscami do leżenia / couchette
car

c - wagon sypialny / sleeping car

a - wagon dostępny dla osób poruszających 
się na wózkach / wagon accessible to 
people moving on wheelchairs

b - wagon przystosowany do przewozu 
rowerów - liczba miejsc ograniczona / 
wagon adopted to the transport of 
bicycles – limited number of places

objaśnienia znaków / symbols
p - przewóz przesyłek konduktorskich / 

courier service
W - przełączanie wagonów do innego 

pociągu / wagons to be switched to 
another train

y - klimatyzacja / air conditioning

0 - zmiana usług na trasie pociągu / change 
services on the route

~ - terminy kursowania / days of operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.intercity.pl www.polregio.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased on each train, consistent with the 
terms specified by the carrier.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Carriers 
are responsible for commercial data of trains.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Infoline numbers to individual carriers:
IC - 22 391 97 57 (24h) dla abonentów sieci zagranicznych i
dla połączeń zagranicznych; 703 200 200 (24h) dla 
abonentów krajowych sieci, opłata 1,29 zł brutto/min. poł., 
realizator usługi: „PKP Intercity” S.A. / 22 391 97 57 (24h) 
for international calls and international network subscribers; 
703 200 200 (24h) for subscribers of domestic networks, 
charge of PLN 1.29 gross/min. of each call, service provider: 
„PKP Intercity" S.A.
PR - 703 20 20 20 (24h) opłata 1.29 zł/min. połączenia, 
realizator usługi: Progress Plus S.C.  / 703 20 20 20 (24h) 
charge of PLN 1.29 gross/min. of each call, service provider: 
Progress Plus S.C. 
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Nr 56 (2684)DZIENNIK
NOWOGARDZKI
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www.dzienniknowogardzki.pl

FIRMA JOGA  •  ul. Górna 4  •  72-200 Nowogard  
 Tel./Fax 91 39 25 501  •  695 100 700  •  695 400 600

Wyposaż swój dom w OKNA PCV 
o najwyższym standarcie światowym, 

dzięki którym obniżysz koszty ogrzewania
z profilu 

ALPHALINE  
profil 6 komorowy w kl. A
z wkładem termicznym 
i uszczelką środkową 
gwarantującą doskonałą 
szczelność

Do produkcji okien 

nie stosujemy pro�lii

z recyklingu !!!

i wysokiej jakości
OKUCIA MACO

Ponad 22 lat doświadczenia w produkcji okien. ZAUFAJ specjalistom! 

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

Kancelaria 
Radcy Prawnego  
r.pr. Agnieszka Warian  

 
ul. Wojska Polskiego 3  

I piętro  pok. 117   
Nowogard  

czynne pn-pt od 9 do 17 
 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  

po wcześniejszym umówieniu 
telefonicznym 

Kancelaria udziela 
 bezpłatnych porad prawnych 

PIASEK, PIASEK PRZESIEWANY, 
ŻWIR, CZARNOZIEM, POSPÓŁKĘ 

 ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 265 607
792 707 943
z dowozem do Klienta

 

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
8.00 – 20.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 8.00 – 16.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM



POLSKI 
WYDAWCA
Dom Judy sp. z o.o.

Dominikana, Kuba, Chiny, Indie
Wyspy Kanaryjskie, Cypr, Włochy, 

Grecja, Maroko, Bułgaria, Chorwacja 

Fatima 
08 - 23.09.2018

SINBAD - codziennie z Nowogardu
Bilety na przejazdy zagraniczne

Szukanie „frajerów” do podpisywania • Niestety śmierdzi…

Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

Piątek 
27 lipca 2018 r. 
Nr 58 (2686)
nakład 3000 
Rok XXV ISSN 1897-2640 

Cena 2,00 zł 
(w tym 5% VAT)

Firma z branży rolnej  Sprzedaż 
nawozów

Kontakt: 600 374 274

1. ASL- 80 kg N i 90 kg S 
    (zamiennik RSM)
- cena 110 zł za tonę w Redle
- cena 130 zł za tonę z dowozem 
   do 30 km od Redła
- 1,38 zł za 1 kg azotu - najtańszy azot 
  na rynku !! (1 kg azotu z dowozem 1,63 zł)
2. AHSL-180 kg N i 60 kg S 
  (zamiennik RSM)
- cena 415 zł za tonę w Redle
- cena 435 zł za tonę z dowozem 
  do 30 km od Redła
3. Humus (zamiennik obornika):
- cena 45 zł z dostawą
- około 9 kg N, 7 kg P, 4 kg K
- ph-9 * Wszystkie podane ceny są cenami netto

4. Humus słomiany 
  (zamiennik obornika):
- cena 33 zł za tonę z dostawą
- około 6 kg N, 3 kg P, 7 kg K
- ph-9
5. Obornik bydlęcy:
-cena 45 zł z dostawą
6. NPK Garrest 
    (zamiennik gnojowicy):
- cena 30 zł z usługą rozlewania 
  do 10 km od Redła (możliwość 
   rozlewania w dalszych 
   lokalizacjach)
- około 6 kg N, 3 kg P, 3 Kg K
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tel. 91 392 14 67
kom. 695 264 677

Nowogard, ul. 3 Maja 46 • www.nowodental.pl

Uśmiechajcie się pięknie

Precyzyjna stomatologia
zachowawcza

s. 9

Uwaga zmiany 
funkcjonowania 
KANCELARII 

RADOSŁAW GÓRSKI 
Dyżury w Nowogardzie 

odbywają się w kancelarii 
przy ul. 700 lecia 24/5 

w każdy wtorek i czwartek 
od 17.00 do 20.00, 

a w innych godzinach i terminach 
po telefonicznym uzgodnieniu. 

nowy nr tel. do biura w Nowogardzie: 
+48 91 578 49 01; +48 600 071 236

reklAMA

na sklepy i gabinety
tel. 91 392 81 40 
tel. 721 525 705

STOISKO do wynajęcia
przy ul. 15 Lutego 9c

s. 2

So³tys Maszkowa
Krzysztof Bernach

W³aœciciel Visonex GR
Zbigniew Pi¹tak

godz. 10:00

 

28 lipca 2018 r.

SO£ECTWO 
MASZKOWO

 
PI£KI NO¯NEJ

o IV puchar VISONEX-u
Z OKAZJI DNIA DZIECKA W MASZKOWIE

TURNIEJ 

Ze wzglêdów organizacyjnych prosimy o zg³oszenie
 reprezentacji so³ectwa do dnia 25 lipca 2018 r.

Zespo³y od 6 do 12 zawodników.
  Wiek uczestników od 7 do 15 lat.

 Zawodnicy musz¹ posiadaæ ze sob¹ legitymacjê szkoln¹.

Informacje: 667 977 799

SUPER ZABAWA I WSPANIA£E NAGRODY!

Serdecznie zapraszamy dzieci z okolicznych so³ectw
do udzia³u w turnieju pi³ki no¿nej,
a po rozgrywkach na poczêstunek,

gry i zabawy sportowe.

Szczegó³y regulaminu na stronie internetowej: 
https://www.facebook.com/Visonex/

 

 

POGOÑ SZCZECIN
FOOTBALL SCHOOLS

POGOÑ SZCZECIN
FOOTBALL SCHOOLS

 NA TERENIE
CA£EGO WOJ. 

TRENUJEMY
ZACHODNIOPOMORSKIEGO

s. 4

GABINET
STOMATOLOGICZNY

PRZENIESIONY
na 

ul. 15 Lutego 3A
NOWOGARD

Ewa Rosa 
Lekarz Dentysta

tel. 532 512 703
Kompleksowe 

leczenie
stomatologiczne

Gabinet czynny 
pn-pt 10.00 - 18.00

Z okazji Rubinowych Godów 
z głębi serca dziękuje Ci

Halinko 
za wszystkie dni wspólnie przeżyte, 

dziękuję za Twoją dobroć miłość  
i wyrozumiałość oraz życzę dużo zdrowia 

Mąż Heniek

ŻYCZeNiA

Dlaczego się zapaliło  
i dlaczego aż tyle się spaliło?

Próbował 
zabić swojego 
brata?

Zniszczyli mu sprzęt 
wędkarski i nawet  
nie przeprosili
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W skrócie

Śmigiel Ryszard

ŚR

KOMPLEKSOWE  USŁUGI
& ŚMIGIEL

Zakład Kamieniarski
- Nagrobki - Grobowce - Parapety - Schody

Kwiaciarnia
- Znicze - Kwiaty - Wiązanki - Wieńce

Tel. 601 595 069, 91 392 18 14
     e-mail: puhp.smigiel@wp.pl
   www.kamieniarstwo-smigiel.pl

Korzystając z naszych usług pogrzebowych zyskasz
-10%  RABATU  NA  USŁUGI  KAMIENIARSKIE

UL. CMENTARNA 3,  72-200 NOWOGARD

       Usługi Pogrzebowe 
        Grzegorz Śmigiel
- Trumny - Urny - Ekshumacje - Przewozy
         Obudowy - Krzyże - Tabliczki

Kontakt całodobowy: 693 230 190
      e-mail: memoris.zp@o2.pl
            www.memoris.eu

reklAMA

Przy  ul. Boh. Warszawy rozpoczęła się budowa nowej siedziby, w tym 
hali produkcyjnej nowogardzkiej Firmy okniarskiej ARNO. Budowa nie 
jest widoczna z głównej ulicy, ponieważ usytuowana jest z tyłu za no-
wymi pawilonami handlowymi, w których znajduje się nowy sklep Me-
dia Expert.

Wreszcie skosili. Jedna z naszych Czytelniczek zadzwoniła w środę z 
informacją, że pobocze torowiska przy przejeździe niestrzeżonym w cią-
gu ulicy rot. W. Pileckiego jest mocno zarośnięte wysoką trawą i chwa-
stami. Kierowcy, którzy muszą się tutaj obowiązkowo zatrzymać na zna-
ku STOP, szczególnie gdy jadą od strony miasta, praktycznie zupełnie są 
pozbawieni widoczności ewentualnie nadjeżdżającego pociągu. Gdy w 
czwartek pojechaliśmy zrobić zdjęcia na tym przejeździe okazało się, że 
trawa i zarośla zostały już... skoszone i to właśnie w dniu, w którym otrzy-
maliśmy telefon Czytelniczki. No cóż lepiej później niż wcale, choć naj-
lepiej to nie dopuszczać do groźnego ograniczenia widoczności i kosić 
trawę zawczasu...

Wczoraj około godziny 15-tej, brzeg jeziora vis a vis parkingu koło 
Przystani. Tymczasem administrator plaży uznał, że... kąpać się już moż-
na i flagę czerwoną zastąpił od wtorku białą.

Policja chwali się (słusznie)

Eskortowali pojazd  
z nieprzytomnym dzieckiem
Policjanci z Komisariatu w Nowogardzie uczestniczyli w niecodziennej interwencji. Eskor-
towali pojazd,w którym znajdowało się nieprzytomne 4-miesięczne dziecko. 

O pomoc funkcjonariuszy z 
Nowogardu poprosił ojciec nie-
mowlaka. Policjanci bez chwili 
zawahania, używając sygnałów 
świetlnych i dźwiękowych, za-
pewnili bezpieczny pilotaż po-
jazdu do szpitala.

W miejscowości Krasnołęka, 
do policyjnego radiowozu pod-
biegł zaniepokojony mężczyzna 
wyjaśniając, że musi jak najszyb-
ciej dostać się do szpitala w No-
wogardzie. Z relacji wynikało, że 
jego 4-miesięczny syn jest nie-
przytomny i potrzebuje natych-
miastowej pomocy medycznej.

Sierż.sztab. Andrzej Gaczkow-
ski oraz st.sierż. Piotr Zarośliń-
ski wiedzieli, że liczyła się każ-
da minuta. Przekazali informa-
cję oficerowi dyżurnemu i bły-
skawicznie podjęli decyzję o pi-

lotażu samochodu do szpita-
la. Mundurowi włączyli sygna-
ły świetlne i dźwiękowe w radio-
wozie i eskortowali samochód z 
niemowlakiem. Po przyjeździe 

na miejsce, chłopiec został prze-
kazany personelowi medyczne-
mu, który udzielił  mu specjali-
stycznej pomocy.

st.asp. Julita Filipczuk 

Policjanciz z KP Nowogard uczestniczący w eskorcie

rodzinna tragedia w Grabinie 

Próbował zabić swojego brata? 
Dramatyczny przebieg miała awantura rodzinna, jaka wywiązała się pomiędzy dwoma 
braćmi z Grabina. Młodszy z nich dwa razy dźgnął nożem starszego poważnie go raniąc. 
Napastnik  trafił do aresztu. Prokurator postawił mu zarzut usiłowania zabójstwa. Po-
szkodowany przez niego brat przebywa w jednym ze szczecińskich szpitali, gdzie wraca 
do zdrowia. 

Do zdarzenia doszło w mi-
niony poniedziałek, 23 lipca, w 
jednym z domów w Grabinie. 
Po pomoc zadzwonił prawdo-
podobnie ktoś z domowników. 
Było to ok. godz. 21.30.  Pogoto-
wie ratunkowe otrzymało zgło-
szenie o rannych mężczyźnie, 
który miał być ugodzony nożem. 
Po dojeździe na miejsce ratow-
nicy zastali krwawiącego męż-
czyznę przed posesją. Był przy-
tomny i początkowo miał nawet 
odmawiać pomocy. Ostatecznie 
ratownikom medycznym udało 
się namówić mężczyznę, by ten 
pozwolił sobie pomóc. Okaza-
ło się, że  38-latek miał dwie głę-
bokie rany kłute- jedna w klatce 
piersiowej, a  drugą w pachwi-
nie. W stanie zagrożenia życia 
karetką pogotowia został prze-
transportowany do szpitala w 
Szczecin Zdunowie. 

Mężczyznę, który zaatako-
wał swojego brata nożem poli-
cja zatrzymała w pobliżu miej-
sca zdarzenia.  Na miejsce we-
zwano też prokuratora.  

- Na wniosek Prokuratory Re-
jonowej w Goleniowie, która 
nadzoruje tę sprawę, Sąd przy-
chylił się do zastosowania wo-
bec mężczyzny środka zapobie-
gawczego w postaci tymczaso-
wego aresztu, na okres 3 mie-

sięcy. Prokurator postawił męż-
czyźnie zarzut usiłowania za-
bójstwa. Grozi za to nawet kara 
dożywotniego pozbawienia 
wolności- informuje nas rzecz-
nik prokuratury Joanna Bira-
nowska-Sochalska. 

Prokuratora nie informuje, 
czy zatrzymany przyznaje się 
do winy, powołując się na do-
bro śledztwa. - Na tym etapie 
nie mogę mówić jakiego rodza-
ju wyjaśnienia złożył podejrza-
ny, czy się przyznał do zarzu-
canego czynu, czy też nie. Nie 
pozwala na to dobro śledztwa- 
mówi prok. J. Biranowska-So-
chalska. 

Nieoficjalnie wiadomo, 
że obaj mężczyźni w trakcie 
awantury mieli być pod wpły-
wem alkoholu. Stąd decyzja 
sądu o zastosowaniu wobec 
oskarżonego aresztu zapadła 
dopiero wczoraj tj. czwartek. 
Mężczyzna musiał bowiem 
wytrzeźwieć, aby mógł stanąć 
na wokandzie. 

red.

Morderstwo brata wydarzyło się już 
na początku historii ludzkości. Kain 
syn Adama i Ewy zabił swojego brata 
Abla
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W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reklAMA

reklAMA

reklAMA

reklAMA

11 kg, 33 kg 
z propan butanem, 

propanem 
a także do zasilania 
wózków widłowych.

Zapraszamy 
do stałej współpracy 

tel. 606 930 398
 www.gazak.pl 

Wymiana butli

WYNAJMĘ  
HAlĘ 

+ ZAPLECZE 155m2 
Tel. 600 954 709 

letnia promocja
Ciekawe gratisy!

Sprzedam  
pawie

tel. 785 150 401

WYNAJeM 
kONTeNerÓW, 
wywóz odpadów. 

TEL. 667 146 793 

Ubezpieczenie  
Kredyty  • Opłaty 
ul Boh. Warszawy 102 B 

(koło Biedronki) 
czynne pon.-pt 15.30 – 19.00 sob. 9-13 

Tel. 660 543 782

Znaleziono 
klucze 
Przy wyjściu z ogrodów 
działkowych od strony 
Poniatowskiego.
Do odbioru w redakcji DN

Zwolniony z UM kierownik obciąża swoich byłych przełożonych 

Szukanie „frajerów” do podpisywania
Zwolniony, w miniony poniedziałek z pracy kierownik Wydziału Inwestycji i Remontów w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, Adam Czernikiewicz twier-
dzi, że miał być namawiany przez swoich przełożonych do poświadczenia nieprawdy w toczącym się przetargu na budowę ścieżki wokół jeziora. Kiedy 
urzędnik odmówił wykonania takiego polecenia, został wyrzucony z pracy. Były kierownik postanowił upublicznić wszystkie okoliczności jego zwolnie-
nia, zarzucając swoim przełożonym poważne przewinienia. Zdaje się, że na tym sprawa się nie zakończy.  

Adam Czernikiewicz przy-
szedł na sesję RM, jaka odbyła 
się w miniony wtorek, 24 lipca.  
Posiedzenie było jednak zwoła-
ne na wniosek burmistrza i ten 
nie chciał się zgodzić, aby posze-
rzyć punkt obrad, który umożli-
wiłby urzędnikowi na wypowie-
dzenie się. Wobec takiej sytuacji 
na wniosek kilku radnych, Prze-
wodniczący RM Piotr Słomski 
zwołał kolejną sesję, która roz-
poczęła się po zakończeniu po-
siedzenia zwołanego na wniosek 
burmistrza. Wówczas przekaza-
no głos zwolnionemu w ponie-
działek z pracy urzędnikowi. Nie 
krył, że zdecydował się ujawnić 
okoliczności wręczenia mu wy-
powiedzenia, po tym jak na ofi-
cjalnej stronie miasta oskarżo-
no go o opieszałość i nie wywią-
zywanie się z obowiązków, co 
ma być przyczyną opóźnienia 
na nierozstrzygnięty przetarg na 
kolejny etap budowy ścieżki. 

- Informacje, które przeczyta-
łem są nieprawdziwe i dla mnie 
krzywdzące. Są to sytuacje przed-
stawione wyłącznie na potrze-
by szukania pretekstu do mojego 
zwolnienia – rozpoczął urzędnik. 
Dalej zdradził, jak w cieniu ratu-
szowych gabinetów, próbowano 

namawiać go do złamania prze-
pisów o zamówieniach publicz-
nych, próbując za wszelką cenę 
doprowadzić do końca budowę 
ścieżki. 

- Po sesji w dniu 11 lipca, na 
której uchwaliliście państwo rad-
ni dodatkowe środki w kwo-
cie 500 tys. zł na budowę ścież-
ki, niezwłocznie przystąpiliśmy 
do przygotowania dokumentów, 
by postępowanie przetargowe za-
kończyć. W dniu 18 lipca gotowe 
były umowy dla wykonawców. 
W związku z tym, że inwesty-
cje podzielono na etapy i na czę-
ści 1, 2,3,5,6,7 złożono już ofer-
ty, a na każdą z nich zarezerwo-
wano osobne środki (łącznie w 
kwocie 2 mln 200 tys. zł), to na-
dal brakowało 800 tys. zł, aby ten 
przetarg rozstrzygnąć. Wówczas 
zwróciłem się do skarbnika, aby 
potwierdził, czy mamy w budże-
cie zabezpieczone w całości środ-
ki na to zadanie- to standardowa 
procedura. Najpierw usłyszałem, 
że czekamy na umowę z mar-
szałkiem, gwarantującą refun-
dację kosztów inwestycji, a póź-
niej usłyszałem od skarbnika, że 
na wniosku komisji przetargowej 
o zatwierdzeniu wyboru wyko-
nawcy powinien dopisać uwagę, 

że komisja wnioskuje o przenie-
sienie brakującej kwoty z części 
4, na którą przetarg został unie-
ważniony. Uznałem, że nie mogę 
tego zrobić, z dwóch powodów. Po 
pierwsze komisja nie wnioskowa-
ła nigdy o to, a więc byłaby to nie-
prawda. Po drugie zadaniem ko-
misji przetargowej nie jest wska-
zywanie źródeł finansowania za-
dania. Kilka razy mnie nama-
wiano, aby napisał taki wniosek. 
Kiedy ponownie odmówiłem, to 
w końcu usłyszałem: albo to do-
piszę, czyli w mojej ocenie po-
świadczę nieprawdę, albo dosta-
nę wypowiedzenie, które już le-
żało na stole, z którym miałem 
się zapoznać i dokonać jakby ja-
kiegoś wyboru- mówił A. Czer-
nikiewicz. 

Jego zdaniem takie działanie 
miało w przyszłości zwolnić od 
odpowiedzialności za fiasko ca-
łej inwestycji.  - Jeśli ktoś chce ry-
zykować, ma do tego prerogaty-
wy, to proszę bardzo- ja nie za-
mierzam tego robić, ryzykować. 
W mojej ocenie to złamanie pra-
wa o zamówieniach publicznych. 
Przypuszczam, że chodziło o to, 
aby później wskazać, że to komi-
sja wskazała wadliwy dokument, 
pokazując skąd wziąć środki. Dzi-
siaj jestem tutaj dlatego, aby przy-
pomnieć panu skarbnikowi i wi-
ceburmistrzowi, że jest realne za-
grożenie sfinansowania tej inwe-
stycji i nie będą za to odpowiadać 
członkowie komisji, którym jak 
się domyślam kazano podpisać 

jednak podyktowane dokumenty 
– przestrzegał urzędnik 

Przy okazji urzędnik ujawnił 
też, jak wygląda codzienna pra-
ca, w UM Nowogard. 

-W dniu 4 lipca, o godz. 13.00 
otrzymuję od zastępcy Kolibskie-
go telefon z poleceniem: proszę 
jeszcze tego samego dnia przygo-
tować przetarg na etap 5 ścieżki i 
ogłosić go następnego dnia rano. 
O 19.00 proszę mi przynieść do-
kumentny do podpisu do ratu-
sza. Zrobiłem to, a drzwi do ratu-
sza otwierał mi stróż. Inaczej by-
łoby, że jest za wolne tempo pra-
cy, opieszałość. A dzisiaj takie po-
dziękowanie za 15 lat pracy. Nie 
ukrywam, że jest mi przykro- 
mówi A. Czernikiewicz. 

Na koniec podziękował też 
radnym za współpracę, przyzna-
jąc, że w ostatniej kadencji pra-
cują w wyjątkowo trudnych wa-
runkach. 

- Nie było takich radnych, nie 
słuchajcie tych krytycznych opi-
nii, jestem pod dużym wrażeniem 
tej rady, zawsze mogłem liczyć tu-
taj na merytoryczne dyskusje, od-
robiliście lekcje, uczyliście się wie-
lu rzeczy, spraw bardzo zawiłych 
urzędowo, które niekiedy spra-
wiają trudności pracownikom ra-
tusza- powiedział były już kie-
rownik z Działu Inwestycji UM.  

Burmistrz, który jednoosobo-
wo jest pracodawcą dla pracow-
ników UM, jak dotąd nie od-
niósł się do ujawnionych przez 
zwolnionego urzędnika infor-

macji i zarzutów. Co do fina-
sowania tzw. ścieżki to bardzo 
istotna informacja, jaka przy tej 
okazji została upubliczniona to 
ta, że mimo zapewnień, jakoby 
gmina zapłacić za nią miała tyl-
ko ok. 300 tys. złotych wkładu 
własnego to po dołożeniu nie-
dawno ponad 500 tys. nadal bra-
kuje 800 tys. A to oznacza, że aby 
skonsumować marszałkowskie 
2,8 mln, to będziemy musieli do-
łożyć 1,6 mln - oczywiście jeżeli 
zdążą to wszystko zrobić do za-
witego terminu zakończenia in-
westycji. W czasie, gdy były już 
pracownik ratusza występował 
przed Radą, Robert Czapla wraz 
ze swoim zastępcą zajęci byli... 
uroczystym oddaniem do użyt-
ku kilku kajaków zakupionych 
przez gminę. 

Niewykluczone, że o możli-
wości popełniania przestępstwa 
zostanie jednak powiadomio-
na prokuratura- złożenie takie-
go zawiadomienia rozważa część 
radnych. Mamy tutaj bowiem 
do czynienia z możliwym na-
kłanianiem przez przełożonych 
poświadczenia nieprawdy przez 
pracownika, a także złamaniem 
przepisów o zamówieniach pu-
blicznych. 

Red. 
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Groźny pożar i wielkie straty 

Dlaczego się zapaliło i dlaczego aż tyle się spaliło? 
We wtorek, tuż przed godziną 9.00, nad Nowogardem pojawiły się widoczne z daleka  potężne kłęby dymu. Zapalił się dach nad Stacją Diagnostyki Pojaz-
dów przy ulicy Boh Warszawy.  Ostatecznie  w  wyniku pożaru spłonęła również przyległa do stacji hurtownia. Akcja ratownicza i ujawniane w jej trakcie 
okoliczności wzbudziły wiele komentarzy obserwujących to tragiczne zdarzenie.     

 Pożar dachu nad stacją kontroli 
pojazdów wybuchł kilka minut po 
ósmej rano.  Jak wynika z dotych-
czas dostępnych informacji  za-
prószenie nastąpiło w trakcie wy-
konywanych na dachu prac wy-
miany pokrycia, czyli papy. Oto 
relacja naocznego świadka obser-
wującego przebieg zdarzenia pra-
wie od początku: …z minuty na 
minutę  wiało  coraz większą gro-
zą. Ogień szybko zaczął trawić już 
nie tylko dach, ale cały budynek, z 
okien wydobywały się kłęby czar-
nego dymu i ognia. Strzelały becz-
ki z olejem, płonęły opony, z okien 
sypało się szkło, na posesji widać 
było już spalonego busa. Strażacy 
początkowo mieli problem z wodą,  
ponieważ pobliskie hydranty nie 
działały. Strażacy musieli jeździć 
przez całą akcję nad stawek do Ra-
dosławia, gdzie pompowali wodę 
do zbiorników. Po pewnym czasie, 
gdy strażacy zaczęli akcję gaśniczą 
z użyciem wody to dym z budynku 
stacji zaczynał robić się mniejszy 
i koloru brązowego. Wszyscy my-
śleli, że ogień został ugaszony. Jed-
nak tuż przed godziną 10.00 ogień, 
prawdopodobnie pod pokryciem 

dachowym, rozprzestrzenił się na 
drugi, sąsiadujący budynek Po-
mtor, gdzie znajduje się  hurtow-
nia i sprzedaż części i maszyn rol-
niczych. Widok był  coraz bardziej 
przerażający-  ogień wkrótce tra-
wił już wszystko,  spod  dachu wy-
dobywały się kłęby dymu, począt-
kowo biało-brązowego później już 
czarnego, strażacy na wysięgniku 
piłą mechaniczną wykonywali na-
cięcie w dachu, przez który dym 
zaczął się wydobywać, z budyn-
ku pracownicy wynosili przedmio-
ty, których ogień jeszcze nie zajął... 

Notatki reportera 
Obecny na miejscu zdarzenia 

nasz reporter notował wypowie-
dzi obserwujących:    

- chyba już nie ma szans, żeby to 
uratować, bo to zaraz się zawali- 
widziałem, że pracownicy, jak za-
uważyli dym i ogień sami zaczęli 
gasić wodą z wiadrami ale już póź-
niej uciekli, bo ogień był już za wy-
soki- biedny Fedak i Piwowarski 
cały ich dorobek płonie, jak oni to 
odbudują, tyle lat na to pracowali, 
a tu taka tragedia… 

Do późnych godzin trwało do-
gaszanie i zabezpieczanie terenu. 
Ostatecznie spłonął cały budynek, 
w którym poza stacją diagno-

styczną znajdował się sklep części 
i maszyn rolniczych. Straty będą 
ogromne, jak wiadomo sama sta-
cja była wyposażona w nowocze-
sne sprzęty do diagnostyki i prze-
glądów samochodowych. Podob-
nie budynek Pomtor I - były tam 
części i sprzęt. 

Pytania, których nie można 
nie zadać

Na pytanie: dlaczego się za-
paliło?- znamy, jak na razie, nie-
oficjalną odpowiedź: ogień zo-
stał zaprószony w wyniku prac 
na dachu stacji diagnostycznej. 
Ale znacznie bardziej w tej sytu-
acji, istotniejsza jest odpowiedź 

na inne pytanie: dlaczego aż tyle 
się spaliło a konkretnie, dlaczego 
zajął się i ostatecznie spalił i bu-
dynek hurtowni mimo, że stra-
żacy byli już relatywnie długo na 
miejscu zdarzenia? Pytanie takiej 
właśnie treści stawia wielu bez-
pośrednich obserwatorów wtor-
kowych pożarów i akcji gaśniczej. 
Odpowiedź na to pytanie wyma-
ga przeanalizowania wielu wąt-
ków, które znalazły się w zesta-
wie pytańa  wysłanym przez DN 
w środę do Komendanta Powia-
towego PSP w Goleniowie. Pyta-

nia te wraz z odpowiedzią, któ-
ra wpłynęła w czwartek, publi-
kujemy obok tekstu zasadnicze-
go.  Skierowaliśmy nasze  pyta-
nia do Goleniowa, ponieważ nie 
było sensu pytać o to straży w 
Nowogardzie. Jak wiadomo bo-
wiem, lokalna jednostka PSP już 
od dawna została zdegradowa-
na (proces jej ruiny zaczął się od 
momentu, gdy Nowogard nie zo-
stał powiatem) do pozycji „remi-
zy OSP”. Dzisiaj dyżurują tu zale-
dwie 4 osoby, czyli w istocie ob-
sada wozu bojowego bez istot-
nej decyzyjności. Nawet drabina, 
która jest formalnie  na stanie no-
wogardzkiej jednostki, fizycznie 
znajduje się w Goleniowie. Taka 
„demolka” potencjału lokalne-

go PSP to efekt wieloletnich dzia-
łań byłego szefa PSP w Golenio-
wie, Tunkiewicza zabierającego 
przez lata z nowogardzkiej jed-
nostki dom Goleniowa , co się 
tylko dało.  Działo się to oczywi-
ście z przyzwoleniem pochodzą-
cych z Nowogardu działaczy po-
wiatowych, w tym zwłaszcza tych 
mających duże możliwości w po-
wiecie, czyli  ówczesnego starosty 
Jabłońskiego, wicestarosty Bieli-
dy czy radnego (także obecnie) 
Lembasa. 

Już trwa umywanie rąk
Ponieważ wtorkowy pożar i ak-

cja gaśnicza ujawniły szereg, deli-
katnie to określając, niedociągnięć 
i zaniedbań, to już odpowiedzial-
ni ustawowo w różnych zakresach 
za ochronę p.poż. rozpoczęli akcję 
„umywania rąk” aby wyprzedzić 
ewentualne zarzuty.  Jak zwykle 
w tym propagandowym obstrza-
le „to nie my” celuje nasza gmi-
na. Oto fragment tekstu na stro-
nie miasta: Hydranty były spraw-
ne a za ich sprawność nie odpowia-
da Gmina Nowogard, a Przedsię-
biorstwo Usług Wodnych i Sanitar-
nych w Nowogardzie. Tyle propa-
gandy, a co do realiów to po pierw-
sze: sprawność hydrantów w trak-

cie pożaru mierzy się praktyczną 
możliwością ich wydajnego wyko-
rzystania, szybko i w pobliżu miej-
sca pożaru. Jak było? – to nie tyl-
ko widzieli na własne oczy świad-
kowie akcji, ale potwierdził to 
obok niezbicie w swoich odpowie-
dziach komendant PSP. Po drugie: 
w ustawie o bezpieczeństwie po-
żarowym, jako odpowiedzialny za 
infrastrukturę p.poż nie jest  wy-
mieniany operator sieci tylko gmi-
na. Czytamy w tej ustawie w punk-
cie określającym obowiązki gminy 
m.in.:

• współpraca z komendantem 
powiatowym (miejskim) Państwo-
wej Straży Pożarnej w zakresie re-
alizacji zadań krajowego systemu 
ratownictwa gaśniczego,

• zaopatrzenie obszaru gminy 
w wodę do celów gaśniczych,

• realizacja zadań w zakresie za-
pewnienia ochrony przeciwpoża-
rowej i innych miejscowych zagro-
żeń terenu, gminnych obiektów i 
urządzeń użyteczności publicznej,

• zapewnienie odpowiednich 
środków w budżecie gminy, w czę-
ści dotyczącej ochrony przeciwpo-
żarowej, 

Oczywiście w Nowogardzie go-
spodarz gminy za nic nie odpo-
wiada, nawet za stan magistratu, 
którego jest kierownikiem (tu od-
powiada stróż- znana sprawa z wy-
wieszaniem flag w święta państwo-
we). Jakakolwiek odpowiedzial-
ność przekracza chyba jego real-
ne kwalifikacje, dlatego przekazał 
np trwale kompetencje zastępcy 
(o tym wkrótce). Gospodarz Gmi-
ny u nas odpowiada tylko wyłącz-
nie za swój image i ciupagę. Tym-
czasem ludziom spłonął dorobek 
życia.  

red.

Po wszystkim z obu obiektów pozostały tylko ściany

Budynek stacji zajął się bardzo szybko

Tego busa nie dało się  uratować

Słup dymu był widoczny z daleka
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komendant PSP odpowiada na pytania w sprawie pożaru 

Pyt. O której (godzina minu-
ta) straż otrzymała wezwanie? O 
której pierwsze zespoły pojawi-
ły się na miejscu pożaru? O któ-
rej przystąpiono do akcji polega-
jącej na istotnym użyciu wody do 
gaszenia miejsc pożaru?

Odp. Zgłoszenie do Stanowiska 
Kierowania Komendanta Powia-
towego wpłynęło 24.07.2018 r. o 
godzinie 8:34.

Pierwszy zastęp przybył na 
miejsce zdarzenia o godzinie 8:38.

W momencie przybycia na 
miejsce przystąpiono do gaszenia 
pożaru z użyciem wody jako środ-
ka gaśniczego.

Skąd była czerpana woda uży-
wana podczas akcji - miejsce lo-
kalizacji użytych hydrantów? Czy 
były hydranty w pobliżu poża-
ru, z których nie można było ko-
rzystać? Jeśli tak, to jakie powo-
dy uniemożliwiały wykorzystanie 
tych źródeł wody do akcji? Jakim 
dokumentem wskazującym roz-
mieszczenie hydrantów dyspono-
wali strażacy podczas akcji?

Woda do celów przeciwpożaro-
wych dostarczana była z hydran-
tu przy ul. Ks. Racibora I, znajdu-
jącego się w odległości 325 m od 
miejsca pożaru, oraz poprzez do-
wożenie pojazdami pożarniczy-
mi ze zbiornika naturalnego znaj-
dującego się przy ul. Bohaterów 
Warszawy –  przy osiedlu Rado-
sław w odległości ok. 800 m. Ko-
lejny hydrant znajdował się przy 
ul. Bohaterów Warszawy w od-
ległości ponad 300 m. Jest to hy-
drant podziemny, którego ozna-
kowanie nie było widoczne ze 
względu na roślinność zasłania-
jącą tabliczkę, co utrudniło jego 
zlokalizowanie.

Z uwagi na znaczną odległość 
hydrantów od miejsca pożaru nie 
zapewniały one odpowiedniej ilo-
ści wody do celów p.poż. Zbiornik 
sztuczny p.poż. znajdujący się w 
bezpośrednim sąsiedztwie miej-
sca pożaru nie nadawał się do wy-
korzystania do celów gaśniczych 
(za niski stan wody oraz gęsta ro-
ślinność). W trakcie prowadzo-
nych działań w celu usprawnienia 

systemu dowożenia wody zbudo-
wano bufor wodny przy pomocy 
zbiornika przenośnego o pojem-
ności 13 tys. litrów wody, który 
ustawiono bezpośrednio przy pa-
lącym się budynku. 

Stanowisko Kierowania Ko-
mendanta Powiatowego przy KP 
PSP w Goleniowie w celu spraw-
dzenia usytuowania hydrantów 
wykorzystuje program „Mapa 
ST” oraz „Czadzik”.

Rozmieszczenie hydrantów do 
celów przeciwpożarowych regulu-
je rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia 
w wodę oraz dróg pożarowych. 
Rozdział 4 tego rozporządzenia 
tj. „wymagania przeciwpożarowe 
dla sieci wodociągowych” określa: 
„Hydranty zewnętrzne umieszcza 
się wzdłuż dróg i ulic oraz przy 
ich skrzyżowaniach, przy zacho-
waniu odległości:

1) między hydrantami — do 
150 m;

2) od zewnętrznej krawędzi 

jezdni drogi lub ulicy — do 15 m;
3) najbliższego hydrantu od 

chronionego obiektu budowlane-
go — do 75 m;

4) innych niż wymienione w 
pkt. 3 hydrantów wymaganych do 
ochrony obiektu budowlanego- 
do 150 m;

5) od ściany chronionego bu-
dynku — co najmniej 5m”.

O której zatankowano wodą 
pierwszy pojazd korzystający z 
zasobów stawku na Radosławiu? 
Czy miejsce to jest ujęte w planach 
bezpieczeństwa p.poż., jako miej-
sce czerpania wody do celów ga-
śniczych? Jeśli tak, to dlaczego nie 
wykonano dotychczas tutaj odpo-
wiedniego podjazdu umożliwia-
jącego szybkie tankowanie wodą 
pojazdu gaśniczego? Czy straża-
cy regularnie ćwiczą pobór wody 
z przygodnych miejsc czerpania, 
i kiedy ostatnio odbyły się takie 
ćwiczenia zastępów biorących 
udział w nowogardzkiej akcji?

O godz. 9:20 rozpoczęto korzy-
stanie ze zbiornika wody - jezior-
ka przy Osiedlu Radosław. Miej-
sce to, jako zbiornik wody do ce-
lów p.poż. jest znane strażakom i 
ujęte na mapach dostępnych PSP 
w Goleniowie i Nowogardzie. Do-
stęp do zbiornika jest wystarczają-
cy i umożliwiał sprawne zassanie 
wody z tego zbiornika. Tankowa-
nie wody ze zbiornika zewnętrz-
nego odbywa się poprzez zassa-
nie wody przy użyciu pompy po-
żarniczej oraz linii ssawnej i smo-
ka ssawnego. W procesie szkolenia 
strażacy systematycznie kształ-
cą się w obsłudze pomp pożarni-
czych oraz prawidłowym sprawia-
niu linii wężowych, w tym ssaw-
nych. Zajęcia z tego zagadnienia 
są ujęte w miesięcznych planach 
doskonalenia zawodowego. 

Wymagania odnośnie zaopa-
trzenia w wodę do celów przeciw-
pożarowych szczegółowo regulu-
je rozporządzenie Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia 
w wodę oraz dróg pożarowych. 
Wykonanie tych zapisów nie jest 
obowiązkiem straży pożarnych.

Jakie były przyczyny przenie-
sienia się pożaru na dach hur-
towni mimo, że strażacy (co wi-
dać na zdjęciach) właśnie z tego 
dachu prowadzili przedtem ak-
cję gaszenia głównego źródła 
pożarowego, czyli dachu sta-
cji diagnostyki samochodowej? 

O której (mniej więcej) strażacy 
musieli opuścić dach hurtowni?

Budynki stacji kontroli pojaz-
dów oraz hurtowni motoryzacyj-
nej były oddzielone od siebie ścia-
ną murowaną do wysokości ok. 
3 m powyżej ściany, pod dachem 
znajdowała się wolna przestrzeń, 
przez którą swobodnie przemiesz-
czały się gorące gazy pożarowe i 
produkty spalania (dym). Z uwa-
gi na duże nagromadzenie mate-
riałów eksploatacyjnych oraz kon-
strukcji budynku stacji (dach bu-
dynku o konstrukcji drewnianej, 
deskowany, pokryty papą i blachą) 
pożar rozprzestrzeniał się bardzo 
intensywnie w kierunku sklepu z 
częściami do maszyn. Z uwagi na 
grożące niebezpieczeństwo, moż-
liwość zawalenia się dachu KDR 
nakazał ewakuację ratowników z 
dachu około godz. 10:15.

Czy pan komendant otrzymał od 
strażaków i kierujących akcją ja-
kieś uwagi w zakresie przygotowa-
nia infrastruktury p.poż. w okoli-
cach wystąpienia pożaru, i jakie to 
były uwagi?

Główna uwaga to brak dosta-
tecznego zaopatrzenia wodnego 
w bezpośredniej bliskości miejsca 
pożaru.

Jak pan ocenia przebieg akcji, 
jej profesjonalizm i skuteczność?

Przebieg akcji odbywał się 
zgodnie z obowiązującymi zasa-
dami prowadzenia działań ratow-
niczo-gaśniczych, z wykorzysta-
niem sił i środków będącymi w 
dyspozycji.

Działania były utrudnione 
ze względu na niewystarcza-
jące zaopatrzenie wodne – tj. 
znaczną odległość hydrantów 
od miejsca pożaru, nieczyn-
ny zbiornik p.poż. Z uwagi na 
to występowały przerwy w do-
starczaniu wody na miejsce ak-
cji, co uniemożliwiało szybkie i 
skuteczne ograniczenie rozwo-
ju pożaru.

wysłanych w środę  
do Komendanta Powiatowego PSP 

w Goleniowie

Scena nr 1 - dach POMTOR I jeszcze nie naruszony choć spod okapów zaczyna wydobywać się dym

Scena nr 2 - Na dachu POMTORU I znajduje się czterech strażaków, którzy prowadzą akcję gaszenia budynku stacji

Scena nr 3 - kilka minut po 10.00 strażacy musieli ewakuować się z dachu POMTOR I - hurtownia też płonęła

1 2 3 4

st. bryg. mgr inż. Arkadiusz Skrzypczak
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
leszek Berg: lat 69, zmarł 18.07.2018r. pogrzeb odbył się 

20.07.2018r. na cmentarzu w Nowogardzie.
krystyna Porosińska: lat 63, zmarła 25.07.2018r. pogrzeb 

odbędzie się 27.07.2018r. o godz. 12:00 na cmentarzu w Nowo-
gardzie

ludwika Chałupniczak: lat 92, zmarła 25.07.2018r. pogrzeb 
odbędzie się 28.07.2018r. o godz. 12:00 na cmentarzu w Nowo-
gardzie

Informacje przekazał: Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk
i MEMORIS Zakład Pogrzebowy Grzegorz Śmigiel

Wszystkim, którzy uczestniczyli 
w ostatniej drodze

Śp. Leszka Berga 
serdeczne podziękowania 

składa 
Żona Urszula z Rodziną

Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących  
II Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum nr 2 

Panu Leszkowi Beceli 
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 

Taty 
składają pracownicy szkoły

kONdOleNCJe

Jezus udał się na drugi brzeg Jeziora Galilejskiego, czyli Tyberiadzkiego. Szedł za Nim wielki tłum, bo oglądano znaki, 
jakie czynił dla tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżało się świę-
to żydowskie, Pascha. Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do Niego, rzekł do Filipa: 
«Gdzie kupimy chleba, aby oni się najedli?» A mówił to, wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co ma czynić. 
Odpowiedział Mu Filip: «Za dwieście denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać». 
Jeden z Jego uczniów, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do Niego: «Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów 
jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu?» Jezus zaś rzekł: «Każcie ludziom usiąść». A w miejscu tym 
było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy. Jezus więc wziął chleby i odmó-
wiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym; podobnie uczynił i z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, 
rzekł do uczniów: «Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło». Zebrali więc i ułomkami z pięciu chlebów jęcz-
miennych, pozostałymi po spożywających, napełnili dwanaście koszów. A kiedy ludzie spostrzegli, jaki znak uczynił 
Jezus, mówili: «Ten prawdziwie jest prorokiem, który ma przyjść na świat». Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i 
porwać Go, aby Go obwołać królem, sam usunął się znów na górę. Ewangelia (J 6, 1-15)

Boże okruszki
Ale wymyślił… Dlaczego 

mamy zbierać te ułomki? Prze-
cież to tyle potrwa… Czemu 
inni nam nie pomogą? Gdy-
by każdy posprzątał po sobie, 
szybko uwinęlibyśmy się z 
tym…

Być może takie myśli krążyły 
po głowach Apostołów, gdy Je-
zus kazał im pozbierać resztki 
po cudownym rozmnożeniu 
chlebów i ryb. Pomyśl, ile oni 
musieli mieć pracy?! Trzeba 
było przeczesać jakąś pola-
nę, na której było wiele trawy. 
Wiesz, że chleb bardzo łatwo 
się kruszy na maleńkie kawał-
ki. Ciężko je czasem podnieść 
z podłogi, a co dopiero wyszu-
kać między źdźbłami trawy. 
Wyobrażam sobie teraz Apo-
stołów, którzy na czworakach 
szukają okruszyn chleba. Nie 
wiem, czy kiedyś patrzyłeś na 
tę Ewangelię w ten sposób?

Tak sobie myślę, że Jezus 
przez to wydarzenie chciał na-
uczyć swoich przyjaciół bardzo 
ważnej rzeczy. Mianowicie tro-
ski o to, co – po ludzku patrząc 
– już jest niepotrzebne. No bo 
co zrobić z tymi pozostałościa-
mi? Czy nie lepiej byłoby je zo-
stawić dla ptaków?

Jakże łatwo, gdy osiągniemy 
sukces, wpaść w samozachwyt.  
„Ja to jestem! Wszyscy powinni 
mnie szanować, widząc czego 
dokonałem i z kim się zada-
ję. Jestem KIMŚ!” Apostoło-
wie, będąc blisko Jezusa, mieli 
udział w Jego sukcesach. Lu-
dzie kojarzyli ich z osobą cudo-
twórcy z Nazaretu. Z każdym 
cudem, przy którym uczniowie 

towarzyszyli Jezusowi, rosła ich 
ranga. Mogli wtedy poczuć się 
ważnymi. Po nakarmieniu 5000 
mężczyzn (św. Jan nie mówi ile 
było kobiet i dzieci) ich samo-
ocena na pewno wzrosła. I to 
dobrze, bo potrzeba było, żeby 
i oni widzieli cuda Jezusa, bo 
przez to ich wiara umacniała 
się. Ale Jezus chciał im pokazać 
także to, że nie można skupić 
się tylko na tym, co wielkie i 
spektakularne. Trzeba umieć 
zobaczyć także okruszynki, 
które leżą pod nogami.

Przed chwilą stali dumni z 
Jezusa (może i z siebie), a teraz 
zbierają ledwo widoczne okru-
chy chleba.

Kiedyś to właśnie oni sta-
ną się filarami Kościoła. Będą 
ważni. Będą podejmować naj-
istotniejsze decyzje. W oczach 
ludzi będą KIMŚ. Sądzę, że to 
zbieranie okruszyn było jed-
nym z etapów uczenia Aposto-
łów pokory. Będąc kimś waż-
nym, można skupić się tylko 
na swojej wielkości. Ale nie tak 
ma funkcjonować wspólnota 
uczniów Jezusa, czyli Kościół. 

W Kościele każdy ma swoje 
miejsce. I ten wielki, ale także 
ten mały, jak okruszek. A może 
ten mały jest największy?

Na pewno masz takie chwile 
w życiu, kiedy czujesz się nie-
potrzebny, zostawiony, pomi-
nięty przez ludzi i przez Boga. 
Ta Ewangelia pokazuje mi, 
że dla Jezusa ważne są także 
okruszki i On troszczy się o nie. 
Mógł powiedzieć uczniom żeby 
poszli odpocząć, ale kazał im 
zbierać kawałki chleba. Jakby 
chciał dać im nowe przeznacze-
nie. Jakie? Nie wiemy. Ciekawe 
co stało się z tymi dwunastoma 
koszami?

Dzisiaj dla mnie najważniej-
sze jest to przesłanie: Aposto-
łowie, nigdy nie zostawiajcie 
tego, co małe i – wydawać by 
się mogło – już niepotrzebne. 
To ma wyróżniać Was spośród 
innych, czyli troska o najmniej-
szych.

Kościół, którego jesteś czę-
ścią przez chrzest, to zbieranina 
okruchów, które są dla Boga 
ważne. Bo czymże jesteś Ty 
albo jestem ja na tle całej ludz-
kości? Maleństwem, jak okruch 
chleba. Ale to nie zmienia 
faktu, że nie było, nie ma i nie 
będzie na świecie człowieka, na 
którym nie zależałoby Bogu, 
który nie nadawałby się do Jego 
Kościoła. Nawet ten najmniej-
szy jak okruszek jest Mu po-
trzebny i zauważony.

Popatrz tak dzisiaj na siebie, 
jak na okruszek, który Bóg 
chce mieć przy sobie.

Redakcja
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Wyjątkowy rok dla zachodniopomorskich zabytków

Marszałek przyznał dotacje  
na renowacje
48 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego, 7,5 mln zł z Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich, a teraz 1,4 mln zł z budżetu województwa – tyle w 2018 roku zaplano-
wał Urząd Marszałkowski na ratowanie zabytków Pomorza Zachodniego. W poniedziałek i 
wtorek, 9 oraz 10 lipca 2018 roku wicemarszałek Jarosław Rzepa podpisał w terenie kolejne 
umowy z beneficjentami. Przekazane środki to fundusze własne samorządu województwa.

Po środki na prace konserwa-
torskie, restauratorskie lub ro-
boty budowlane przy zabytkach 
sięgają gminy, parafie, muzea, 
ośrodki kultury, stowarzysze-
nia, izby rzemieślnicze, gospo-
darstwa rolne, spółki oraz oso-
by prywatne. Z funduszy budże-
tu województwa można było się 
ubiegać maksymalnie o 40 tys. 
zł. Wicemarszałek Jarosław Rze-
pa podpisał umowy m.in. w: Ka-
mieniu Pomorskim, Trzebiato-
wie, Chociwlu, Maszewie czy 
Nowogardzie.

- To szczególny i wyjątkowy rok 
dla zachodniopomorskich zabyt-
ków. Całe wsparcie pozwoli wy-
pięknieć wielu zachodniopomor-
skim perełkom architektonicz-
nym. Zdajemy sobie sprawę ze 
skali potrzeb, dlatego renowację 
historycznych obiektów w regionie 
prowadzimy regularnie od wie-
lu lat  - zaznaczył wicemarszałek 
województwa Jarosław Rzepa.

Złożenie podpisów tylko na 
tych 10 umowach oznacza, że 
do beneficjentów trafiło 220 tys. 
zł. I tak np. Parafia Rzymskoka-
tolicka pw. św. Ottona w Kamie-
niu Pomorskim otrzyma 40 tys. 
zł. na remont dachu oraz nawy 
głównej kościoła katedralnego, 
Parafia Rzymskokatolicka pw. 
św. Tomasza Apostoła w Węgo-
rzynie 30 tys. zł na remont ko-

ścioła filialnego w Chwarstnie, a 
Parafia Rzymskokatolickiej pw. 
Wniebowzięcia NMP w Nowo-
gardzie 25 tys. zł na konserwacje 
elewacji świątyni.

Parafowanie pakietu kolej-
nych umów zaplanowano na 
środę, 11 lipca 2018 roku. Będą 
to np. beneficjenci z powiatu py-
rzyckiego czy gryfińskiego.

red.

Dotacje otrzymała też parafia pw. WNMP w Nowogardzie

Nowogard 20.07.2018 r. 
Pan Burmistrz Nowogardu

List otwarty
 Sprawowanie urzędu na stanowisku burmi-

strza to rola służebna dla wyborców w wyniku 
wolnych – bezpośrednich wyborów demokra-
tycznych. 

Zadaniem burmistrza jest łączenie społeczeń-
stwa. Budynek – Ratusz to serce państwowo-
ści w gminie, na którym zawsze przez 366 dni – 
cały rok powinna powiewać biało-czerwona fla-
ga, nasza narodowa.

W naszej historii zawsze prawdziwi patrioci – 
Polacy za biało-czerwoną oddawali życie.

Pan naszą narodową biało-czerwoną flagę 
schował? Boi się Pan, czy wstydzi? To wstyd i 
hańba.

Panie burmistrzu pora na refleksję i nie-
zwłoczne godne, honorowe wywieszenie naszej 
narodowej pięknej biało-czerwonej flagi w ser-
cu państwowości Nowogardu na RATUSZU.

Mieszkańców naszej gminy proszę o poparcie, 
ocenę, mojego spostrzeżenia i punktu widzenia.

Henryk Zakrzewski, Żabowo

Do wiadomości:
-Przewodniczący RM
-Dziennik Nowogardzki

Warsztaty pierwszej pomocy i pokazy ratownictwa
W dniu 14 lipca 2018 roku, na stadionie w Osinie odbyły się zawody drużyn pożarniczych Gminy Osina oraz warsztaty pierwszej pomocy i pokazy ratow-
nictwa technicznego. Pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w Ramach Programu Społecznik.

W zawodach tzw. „Bojów-
ce” udział wzięły dziecięce, mło-
dzieżowe oraz seniorskie druży-
ny OSP z Osiny, Redła i Węgo-
rzy. OSP Węgorza reprezentowa-
ła również drużyna kobiet, któ-
ra jak się okazało na zakończenie 
zawodów uzyskała najlepszy czas 
ze wszystkich drużyn.

W pierwszej części zawodów, 
rywalizowały drużyny najmłod-
szych zawodników OSP, jako 
pierwsi wystartowali zawodnicy 
z Redła, następnie Osiny i Węgo-
rzy, o dziwo wszystkie drużyny 
uzyskały taki sam czas. Podob-
na sytuacja miała miejsce w za-
wodach drużyn młodzieżowych. 
Kulminacją zawodów był po-
jedynek drużyny kobiecej OSP 
Węgorza, z drużyną Prezesów 
OSP z Gminy Osina. W tej rywa-
lizacji kobiety okazały się zdecy-
dowanie szybsze i z najlepszym 
czasem ukończyły konkurencję.

Po zakończeniu zawodów, 
Wójt Gminy Krzysztof Szwe-

do, który był również fundato-
rem dodatkowych atrakcji, Pre-
zes Gminny OSP Zygmunt An-
drzejewski oraz Przewodniczą-
cy Rady Andrzej Łuczak wręczy-
li wszystkim zawodnikom meda-
le i pamiątkowe puchary.

Po zakończeniu zawodów roz-
poczęła się część warsztatowo 
pokazowa. Jako pierwsi pokaz 
ratownictwa technicznego – po-
kaz gaszenia pojazdu zaprezen-
towała OSP Osina, która krok po 
kroku, instruowała jak należy za-

chowywać się w chwili zapalenia 
pojazdu. Przy okazji tych warsz-
tatów można było również sa-
modzielni spróbować ugasić po-
żar za pomocą gaśnicy samocho-
dowej, to doświadczenie wywo-
łało wiele emocji, ponieważ po-
kazało, jak niewiele może zdzia-
łać 1 kilogramowa gaśnica, któ-
rą wszyscy wożą w samochodzie.

Po zakończeniu części gaśni-
czej rozpoczęły się warsztaty i 
pokazy ratownictwa techniczne-
go, które zaprezentowali straża-

cy OSP Węgorza, wycinając kie-
rowcę uwięzionego w pojeździe, 
pokaz był przeprowadzony bar-
dzo skrupulatnie tak, aby każdy 
mógł zobaczyć krok po kroku, co 
się dzieje. Dla wielu osób ogrom-
nym zaskoczeniem była strona 
psychologiczna tego pokazu, jak 
należy podejść i rozmawiać z po-
szkodowanym w pojeździe pod-
czas takiego wypadku.

W akcję ratowania włączy-
ły się również służby medyczne, 

które po zakończeniu prac stra-
żaków przeprowadziły warszta-
ty z udzielania pierwszej pomo-
cy. Uczestnicy warsztatów oraz 
publiczność mogła w pełni pró-
bować, jak działa sprzęt medycz-
ny oraz pożarniczy, nie zabrakło 
również atrakcji dla najmłod-
szych. Na zakończenie odbył się 
pokaz samolotu pożarniczego 
Dromader.

Warsztaty pierwszej pomocy 
i pokazy ratownictwa technicz-
nego można uznać za doskona-
łą lekcję dla wszystkich uczest-
ników, ponieważ na własne oczy 
można było się przekonać jak ła-
two jest sprowadzić niebezpie-
czeństwo jak również jak sobie 
radzić w takich sytuacjach.

Jednostki OSP Gminy Osina 
stanęły na wysokości zadania, a 
dla wszystkich po zakończeniu 
zawodów odbyła się zabawa do 
rana.

Inf. własna
opr. red.

Na koniec K. Szwedo wręczył zasłużone 
nagrody i medale 

Tutaj na poważnie - nauka udzielania pierwszej pomocy
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Dzięki nowym oknom SYNEGO Twój dom 
stanie się oazą ciepła, ciszy i bezpieczeństwa. 
W porównaniu z obecnym standardem okien, 
SYNEGO zapewnia do 50% lepszą izolację cieplną*. 
Dzięki temu znacznie zmniejszysz rachunki 
za ogrzewanie i poznasz nowy 
komfort mieszkania.

Nowe logo - nowy profil 
nowy komfort Twojego mieszkania

Zadzwoń lub przyjdź 
do siedziby naszej firmy 

a my przygotujemy 
dla Ciebie najlepszą ofertę.

MODNA PRACA? 

TAK! 
Dołącz do naszego zespołu Pracowników Obsługi Zwrotów Odzieży 
w Centrum Dystrybucyjnym w Łozienicy. 

Bo praca przy ciuchach  
to sama przyjemność! 
Skontaktuj się z nami i poznaj nową ofertę zatrudnienia! 

Wyślij swoje CV na adres: 
rekrutacja@fiege.pl 
lub zadzwoń 601 710 134 

OFERUJEMY TOBIE:

UMOWĘ 
O PRACĘ

BONY I PACZKI
NA ŚWIĘTA

PRYWATNĄ 
OPIEKĘ 

MEDYCZNĄ

KONKURSY IMPREZY 
INTEGRACYJNE

MOŻLIWOŚCI 
AWANSU

NAUKĘ JĘZYKA 
ANGIELSKIEGO

DARMOWY 
TRANSPORT

1 2 3 4 5 6 7 8

Odwiedź naszą stronę lub Facebooka

www.facebook.com/GrupaFIEGEPolska/www.fiege.pl
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Szybcy i Wściekli …, ale nie tylko

Zniszczyli mu sprzęt wędkarski i nawet nie przeprosili
Brzeg naszego jeziora od strony Olchowa to ulubione, przez lokalnych wędkarzy, fragmenty nowogardzkiego akwenu.  Panująca tu dzikość natury stano-
wi doskonałą ostoję dla zwierząt, miejsce lęgowe ptaków i żerowiska ryb.  Niestety wydaje się, że znaleźli się tacy, którzy postanowili ten obszar naznaczyć 
znamieniem nieokiełzanej niczym „cywilizacji”.

Pan Stanisław razem ze swoim 
kolegą kilka dni temu wędkowa-
li, jak zwykle czynią to od lat, sie-
dząc na kładce, która usytuowa-
na jest po „drugiej stronie jezio-
ra”, czyli przy brzegu akwenu cią-
gnącego się wzdłuż początkowe-
go fragmentu obwodnicy zaczy-
nającej się w Olchowie. - To miej-
sce to naturalna ostoja – mówi 
nam pan Stanisław - w tak dzi-
kim miejscu można spotkać wy-
jątkowe okazy np. jeszcze w ubie-
głym roku widziałem tu prawdzi-
wą kurkę wodną - to niezwykle 
rzadki gatunek ptaka. Miejsce to 
posiada także znakomite walory 
dla uprawiania wędkarstwa. Tego 
dnia rozłożyliśmy na naszym po-
moście sprzęt, zarzuciliśmy da-
leko wędki i czekaliśmy, jak to u 
wędkarzy jest w zwyczaju – rela-
cjonuje pan Stanisław. Po pew-
nym czasie usłyszeli najpierw ha-
łaśliwy odgłos silników, charak-
terystyczny dla sprzętu motoro-
wego a następnie ujrzeli zbliża-
jących się jeźdźców dosiadają-
cych „wodne rumaki” napędzane 
mocnymi silnikami spalinowy-
mi.-  Na początku nie przypusz-
czaliśmy, że zbliża się do miejsca, 
w którym wędkowaliśmy – mówi 
p. Stanisław.  Ustalone bowiem 
było już wcześniej z zarządzają-
cym nowogardzką mini-mari-
ną, że pływający na sprzęcie mo-
torowym dojeżdżają maksymal-
nie na wysokość linii wysokie-
go napięcia i stąd wracają z po-
wrotem.  Niestety panowie, któ-
rzy pływali tego dnia najwyraź-
niej nie mieli zamiaru przestrze-
gać tych uzgodnień.  Gdy to do 
nas dotarło, to jeszcze w ostat-
nim momencie próbowaliśmy 
ich zawrócić machając gwałtow-
nie rękoma dając im znak, aby 
nie podpływali tak blisko miej-
sca, gdzie się znajdowaliśmy.  Nic 
to nie dało, z rykiem silników za-
kręcili gwałtownie tuż przed po-
mostem i w efekcie mojemu ko-
ledze zniszczyli zupełnie sprzęt 
wędkarski, który został porwa-
ny i pociągnięty przez ich pojazd.  
Oczywiście zupełnie nie zareago-
wali na szkodę, którą wyrządzili. 
Nie zareagowali też później, gdy 
zadzwoniłem do zarządzające-
go mariną, gdzie cumują te po-
jazdy i skąd wypływają na jezio-
ro.  Podałem też z imienia i na-
zwiska osoby, które pływały i do-
konały zniszczenia sprzętu moje-

mu koledze.  Znam ich z widze-
nia.  Warto wiedzieć przy oka-
zji, że w tym miejscu rośnie także 
coraz rzadziej spotykana roślina, 
grzybień znany jako lilia wodna. 
Przejazd motorówek po takiej 
powierzchni wodnej zarośnię-
tej lilią wywołuje taki skutek, jak 
przejazd kosiarki po łące – lilie 
zostają na drodze tego przejazdu 
ścięte- kończy ze smutkiem swo-
ją opowieść p. Stanisław. W jego 
głosie nie ma gniewu, to bardzo 
kulturalny starszy pan-, ale jest 
dużo żalu i zadziwienia, że moż-
na tak lekko czynić złe rzeczy i 
nie poczuwać się ani do naprawy 
szkody, ani nawet do przeprosin.  

Też tego nie rozumiem…
Też tego nie rozumiem – mówi 

p. Sławomir Skubij z „Knagi”, 
którego pytamy o ocenę zdarze-
nia z wędkarzami- wszystkim, 
którzy korzystają z naszego po-

mostu i cumują tutaj swoje łód-
ki motorowe, czy skutery przypo-
minam żeby nie zapuszczali się 
w tamte dzikie, naturalne rejony 
na końcu jeziora.  Niestety nie na 
każdego mam wpływ, poza tym są 
tacy, którzy przywożą swoje łód-
ki na przyczepkach i nie korzysta-
ją z naszego pomostu. Wygląda 
więc na to, że jazda po wędkach 
i liliach wodnych podoba się tyl-
ko autorowi tego pomysłu – po-
zostaje mieć nadzieję, że się jed-
nak zreflektuje.

Nie tylko od strony wody
Niszczenie nadbrzeżnych dzi-

kich obszarów znajdujących się 
nad naszym jeziorem nie idzie 
tylko od strony wody, jak czynią 
to „Szybcy i Wściekli” poruszają-
cy się sprzętem motorowodnym 
po tym akwenie – notabene dla 
takich celów niezbyt obiektywnie 
dogodnym.  Już dwa lata temu 
Czytelnicy donosili a DN pisał o 
dewastacji przyrodniczej tych ob-
szarów, poprzez wycinki zarośli i 
czyszczenie poprzez „gołocenie” 
terenu pod budowę tu cyklostra-
dy zwanej pieszczotliwie „ścież-
ką wokół jeziora”. Pisaliśmy o tym 
w ramach pukania do zdrowego 
rozsądku, zarówno urzędowych 
pomysłodawców, rujnujących 
dla stanu nadjeziornej bioceno-
zy, projektów i działań jak i tych, 
którzy bezrefleksyjnie te projek-
ty popierali.  Zamieściliśmy wte-
dy- również w ramach pukania 
do zdrowego rozsądku obszerne- 
oparte na opracowaniach autor-
stwa przyrodników- analizy uka-
zujące walory biologiczne i kli-
matyczne, w tym różnorodność 
gatunkową flory i fauny Sarnie-
go Lasu i samego jeziora. Nieste-
ty pukanie to okazało się bezsku-
teczne – nie rozstrzygamy, czy z 
powodu braków naszej argumen-
tacji, czy z powodu nieistnienia 
u niektórych desygnatu naszego 
pukania, czyli zdrowego rozsąd-
ku. W efekcie niszczenie od stro-
ny lądu nadjeziornej dzikiej ostoi 
trwa w najlepsze zaś niszczenie 
od strony wody dopiero się zaczy-
na, a sądząc po wzroście zamoż-
ności i co za tym idzie potrze-
by publicznego dowartościowa-
nia się amatorów wodnych moto-
rów, może ono przybrać rozmia-
ry znacznie bardziej katastrofal-
ne, jak te opisane w losie wędek 
kolegi p. Stanisława. Oby nie.

sm

Na końcu jeziora od strony Olchowa i fauna i flora miały dotąd idealne warunki, wędkarze też. Zdjęcie kładki pana Stanisława

Łabędziom obecność ludzi nie przeszkadza, ale wiele gatunków ptaków woli ostoje 
takie jak znajdujemy po drugiej stronie jeziora

Jazda po jeziorze sprzętem motorowym może się odbywać w części akwenu położnej w obszarze zabudowy miejskiej. Po co 
więc jeździć dalej
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rozmowa z Wojciechem Solarzem

Sztuka to też mierzenie się ze sobą
Jednym z gości tegorocznego Lata z Muzami był Wojciech Solarz, aktor młodego pokolenia, znany szerokiej publiczności m.in. z udziału w takich fil-
mach, jak „U Pana Boga w ogródku”, „Wałęsa. Człowiek z nadziei”, czy „80 milionów”. Tym razem Wojciech Solarz przybył do Nowogardu z własnym fil-
mem „Okna, okna”.

To nie pierwszy pana udział 
w naszym festiwalu. Jak wraże-
nia po tych kilku dniach poby-
tu w Nowogardzie?

Jestem tu już po raz trzeci. 
Bardzo lubię ten festiwal. Na-
prawdę rzadko się zdarza, żeby 
tak wiele różnych sztuk znala-
zło się na jednej imprezie kultu-
ralnej – malarstwo, muzyka. Po-
nadto są także warsztaty, kon-
kurs Młoda Polska, zaproszone 
gwiazdy filmu. Spore zaintere-
sowanie festiwalem świadczy o 
tym, że jest on robiony dla ludzi. 

Dobrze. Porozmawiajmy te-
raz o filmie „Okna, okna”. Jest 
to pana debiut reżyserski w 
średnim metrażu, bo przed 
10 laty, zrealizował pan krót-
kometrażową „Tajemnicę Al-
berta”. Skąd się jednak wziął u 
pana pomysł, żeby stanąć też 
po drugiej stronie kamery?

Właśnie od „Tajemnicy Al-
berta” zaczęła się w jakimś sen-
sie realizacja pragnienia, aby 
ukazywać również na ekranie 
własne historie, próbować prze-
kładać je na opowieść filmową. 
Jest to też zadanie sobie kon-
kretnego wysiłku, tzn. napisa-
nia scenariusza a później wy-
reżyserowania filmu. To było 
zwłaszcza trudne na początku, 
czyli przy kręceniu „Tajemni-
cy Alberta”. Przychodziła taka 
myśl, czy to w ogóle ma sens. 
I trzeba przyznać, że z czasem 
okazało się, że jak najbardziej 
ma sens, bo jest to swoista pró-
ba zmierzenia się z samym sobą 
i po prostu budowania i poka-
zywania widzom tych opowie-
ści. 

Chcę panu pogratulować 
odwagi, bo film „Okna, okna”, 
który pan wyreżyserował ob-
fituje w wiele symboli i prze-
nośni, które pozostawiają wi-
dzowi dość szerokie pole in-
terpretacyjne a jednocześnie, 
jak daje pan do zrozumienia, 
jest to film o panu samym

Uczę się latami, żeby potra-
fić konkretnie opowiadać hi-
storie, a z drugiej strony żeby 
nie gubić tego świata, który lu-
bię, czyli abstrakcji, absurdu, 
by połączyć realizm z tęsknotą 
za odejściem od codzienności. 
Zastanawiam się więc jak zde-
rzać na ekranie te światy, czy-
li tęsknot, które przychodzą do 
głowy z próbą ich logicznego 
złożenia w opowiadanej histo-
rii. Film „Okna, okna” jest po-
żegnaniem świata pewnej mi-
łości ukazanym w sposób abs-
trakcyjny. Czasami coś musi 

„umrzeć” aby „narodziło się” 
coś nowego. I zdaje się, że wła-
śnie to chciałem w filmie po-
wiedzieć. 

Na razie odbywają się poka-
zy filmu na festiwalach, a czy 
za jakiś czas „Okna, okna” 
zostaną wyemitowane np. w 
TVP Kultura?

Jest taka możliwość, ponie-
waż jesteśmy w trakcie roz-
mów z telewizją. Film został 
skolaudowany, czyli przyjęty 
w gronie telewizyjnym i dofi-
nansowano nam postproduk-
cję. Nie podpisaliśmy jeszcze 
umów, ale jest szansa, że film 
zostanie za jakiś czas pokazany 
także w telewizji. 

Tak się jakoś złożyło w tym 
roku, że motyw okna przewi-
ja się w różnych przedsięwzię-
ciach, w których bierze pan 
udział. Tym razem chciałbym 
nawiązać do spektaklu tele-

wizyjnego „Okno na tamtą 
stronę”. Jak pan podszedł do 
odegrania postaci poety Wła-
dysław Szlengla, który działał 
w tragicznych czasach II woj-
ny światowej i na zasadzie ja-
kiegoś trudno wyobrażalnego 
kontrastu tworzył życie kul-
turalne w getcie…

To było dla mnie olbrzymie 
wyzwanie oraz wielki zaszczyt. 
To jest dokładnie to, co pan 
mówi; to znaczy, żeby w dzi-
siejszych czasach próbować 
robić coś swojego, by mierzyć 
się z każdym dniem, rozwiązy-
wać problemy, a co dopiero w 
tamtych czasach. Na szczęście 
znajdował się ktoś, czyli Wła-
dysław Szlengel, który czuł po-
trzebę pomocy ludziom w od-
reagowaniu tego straszliwe-
go świata, którego nie jesteśmy 
w stanie sobie wyobrazić, czy-
li getta warszawskiego. Zresz-
tą Szlengel pisał, że np. przed 
chwilą grał dla Wojtka, Hani 
i Tomka, którzy dzisiaj zginę-
li. Szlengel prowadził Żywy 
Dziennik, w którym wierszy-
ki czy różne parodie stanowi-
ły kronikę getta, która miała na 
celu dać chociaż jakąś namiast-
kę normalności w czasach nie-
ludzkich. I to jest ta potrze-
ba bycia dla innych, zmienia-
nia rzeczywistości na ile się da, 
zresztą w każdym czasie. Nato-
miast to też nas uświadamia, że 
zawsze stoją przez nami jakieś 
wyzwania, trudności, które na-
leży pokonywać, a czasami wa-
runki, w jakich musimy tego 
dokonać bywają ekstremalne, 
nieludzkie.  

Zmieńmy teraz nieco kli-
mat. Występuje pan w ostat-
nim czasie również w „La la 
Poland”, czyli współczesnej 
odcinkowej komedii absur-
du, gdzie możemy zobaczyć 
np. nieasertywną panią Iren-
kę czy rodzinę wampirów lub 
grono nauczycielskie

Dokładnie. Tworzy ten se-
rial wspaniała ekipa Kabare-
tu Na koniec świata i Wawrzy-
niec Kostrzewski, nasz reży-
ser, który z kolei wziął na sie-
bie nieprawdopodobną odpo-
wiedzialność, dźwignął nie-
samowity ciężar tych naszych 
różnych występów, a następ-
nie dokonał próby przeniesie-
nia na ekran odniesień spo-
łecznych, rodzinnych, pokazu-
jąc w satyryczny sposób różne 
problemy, z którymi człowiek 
musi się mierzyć. Jest to pró-
ba ukazania na zasadzie absur-
du naszej codziennej rzeczywi-
stości

W jakich produkcjach w 
najbliższym czasie będziemy 
mogli pana zobaczyć?

Przygotowujemy drugi se-
zon La la Poland, być może już 
od września będzie w telewizji. 
Ponadto pod koniec września 
mają się rozpocząć zdjęcia do 
nowego spektaklu w Teatrze 
Telewizji, nie chciałbym jed-
nak zdradzać na razie szczegó-
łów. 

Dziękuję za rozmowę
Również dziękuję i pozdra-

wiam wszystkich czytelników 
Dziennika Nowogardzkiego

Rozmawiał Piotr Słomski

Wojciech Solarz
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Sprostowanie
W piątkowym wydaniu DN 

opisywaliśmy wyniki naszych 
kolarzy uzyskane podczas VII 
Świdwińskiego Maratonu Ro-
werowego, który odbywał się 14 
lipca. Z wyników, które otrzy-
maliśmy wynikało, że Marlena 
Mikołajczyk i Artur Ledzion nie 
ukończyli wyścigu, gdyż nie zo-
stali sklasyfikowani. Wyniki te 
jednak zostały zweryfikowane, 
dlatego naszym reprezentantom 
należy się sprostowanie infor-

macji zawartych w naszym arty-
kule. Marlena Mikołajczyk star-
towała na dystansie Mini w ka-
tegorii K3. Wywalczyła 1. miej-
sce w swoim przedziale wie-
kowym, a także 11. miejsce w 
Open Kobiet. Z kolei Artur Le-
dzion walczył w kategorii wie-
kowej M4. Kolarz z Nowogar-
du wywalczył 2. miejsce w swo-
im przedziale wiekowym oraz 5. 
miejsce w Open Mężczyzn na 
dystansie Mini. KR

W sobotę sparing z doberaner FC

Wezmą rewanż?
W najbliższą sobotę (28 lipca), o godzinie 15:00, na stadionie w Nowogardzie podopieczni 
Józefa Andrzejewskiego będą rozgrywali kolejny mecz sparingowy. Tym razem rywal bę-
dzie zdecydowanie bardziej wymagający, niż wtorkowi rywale z Dobrej. Pomorzanin, jak co 
roku, zmierzy się z gośćmi z Niemiec.  

Odkąd Pomorzanin Nowo-
gard nawiązał współpracę z klu-
bem z miasta Bad Doberan, czy-
li Doberaner FC, obydwie druży-
ny wspierają się jak tylko mogą. 
Zimą młodzi piłkarze oraz se-
niorzy Pomorzanina biorą udział 
w halowych turniejach piłki noż-

nej, z kolei latem goście z Nie-
miec przyjeżdżają do Nowogar-
du na krótki obóz. Nie inaczej 
jest w tym roku. Zawodnicy Do-
beraner FC swój obóz w Nowo-
gardzie zakończą meczem spa-
ringowym z Pomorzaninem, 
który odbędzie się w najbliższą 

sobotę,  o godzinie 15:00. Przy-
pomnijmy, że przed rokiem nasi 
zachodni sąsiedzi ograli nowo-
gardzian 4:3. Wierzymy, że pod-
opieczni Józefa Andrzejewskiego 
choć w niemal całkowicie zmie-
nionej drużynie, to jednak we-
zmą rewanż za tamten mecz. KR

Marlena Mikołajczyk odbiera nagrodę za 1. miejsce w kategorii K3Przed rokiem piłkarze Doberaner FC wygrali w Nowogardzie 4-3

Węgorzyce 

Niestety śmierdzi…  
W środę do naszej redakcji zgłosił się zdenerwowany mieszkaniec Węgorzyc z problemem, 
z jakim zmagają się mieszkańcy tej wsi położonej między Osiną a Redłem. 

Problem polega na smrodzie 
jaki  panuje, gdy na okoliczne 
pola wylewana jest gnojowica. 
Przywiozą i się niczym nie inte-
resują – mówi Pan Witold-  nie 
mamy  pretensji o to, że te śmier-
dzące pozostałości   rozlewa czy 
rozrzuca się po polach, i nieważ-
ne czy  to firma Szweda, Niem-
ca, Norwega czy inna, tylko o to, 
że przywiozą i zostawią, i leży to 
tydzień, zaczyna robić się z tego 

smród owady latają, fruwają pió-
ra jakby z jakiejś fermy indyków 
a później robi się z tego przysło-
wiowe bajoro, którego już nikt 
nie usuwa. Na dowód pan Wi-
told zostawia nam zdjęcia, na 
których widać właśnie to bajoro. 

My na to patrzymy, dzieci, to 
się tak mocno czuje, że aż dusi, 
smród nie do wytrzymania- kon-
tynuuje nasz rozmówca.- Soł-
tys na pewno zna problem, rad-

ny też, ale wszyscy udają, że pro-
blemu nie ma, albo nie chcą tego 
zauważyć. Nie chcemy takich sy-
tuacji -  niech ktoś to sprzątnie, 
a najlepiej, jak już ktoś przywozi 
to od razu niech coś z tym zro-
bi. Domagamy się aby traktować 
nas z szacunkiem, i apeluję  do 
lokalnych firm, aby tak nie ro-
bić.- kończy.  Przyłączamy się do 
apelu pana Witolda.

Red. 

Na wstępie pragnę pogratu-
lować wspaniałego artykułu au-
torstwa Pana Marka Słomskiego, 
który dotyczył «niewypału» przy 
realizacji tegorocznej edycji Lata 
z Muzami. Tekst, który przeczy-
tałem idealnie opisuje rzeczywi-
sty przebieg imprez. Za to, jako 
czytelnik oraz mieszkaniec No-
wogardu - dziękuję :)  

W nawiązaniu do powyższe-
go chcę  naświetlić kolejny pro-
blem chodzi moim zdaniem o 
bardzo  nieprzyzwoite zachowa-
nie ochroniarzy. Czyżby  Dyrek-
cja Domu Kultury czuła się  za-
grożona, i tego powodu  wynaję-
ła za publiczne pieniądze (pew-
nie niemałe, które można wyko-
rzystać wartościowo dla miesz-
kańców) profesjonalną ochro-

nę? Zachowywała się ts ochrona 
, w trakcie festiwalu arogancko 
oraz niegrzecznie wobec miesz-
kańców naszego miasta. Sko-
ro nowogardzka «celebrytka» 
tak źle się czuje w naszym mie-
ście, to może są jakieś powody... 
a może po prostu zapomniała, że 
została powołana po to, aby słu-
żyć mieszkańcom naszej Gminy, 
a nie odwrotnie. Sprzecznie ze 
swoim powołaniem, moim zda-
niem dyrekcja NDK prezentu-
je «AntyKulturę».  Proszę o wni-
kliwe zbadanie sprawy oraz jak 
to zazwyczaj Pan Marek zrobi 
może z tego arcyciekawy felie-
ton.

 Z poważaniem,
wierny Czytelnik DN

Sygnały Czytelników @  

Widzów było sporo, ale wszyscy pokojowo nastawieni, więc pytanie: po co ochrona 
nie jest niezasadne
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Kibice podczas sparingu z Sarmatą mogli obejrzeć na boisku sporą grupę nowych piłkarzy Pomorzanina

Zachodnia liga MTB – krzeszyce

Arkadiusz Pietruszewski na podium
W niedzielę (22 lipca), w miejscowości Krzeszyce została rozegrana kolejna runda Zachod-
niej Ligi MTB. Tym razem Nowogard reprezentowało dwóch kolarzy: Arkadiusz Pietru-
szewski i Jan Baran. Lepiej spisał się Arkadiusz Pietruszewski, który wywalczył podium w 
swojej kategorii. 

W Krzeszycach kolarze ry-
walizowali na dwóch dystan-

sach: Mega (54 km) złożonym 
z dwóch okrążeń oraz Mini (27 

km), na który składało się jed-
no okrążenie. Pogoda nie roz-
pieszczała zawodników, było su-
cho, upalnie oraz dużo piachu 
na trasie. Ponadto trasa wyści-
gu odcinkami była kamienista, 
co generowało dużo defektów 
sprzętu. Mimo wszystko trze-
ba przyznać, że impreza zosta-
ła świetnie zorganizowana. Na 
dystansie 54 km rywalizował 
Arkadiusz Pietruszewski, któ-
ry startował w kategorii wieko-
wej M4A. Kolarz reprezentują-
cy LKK Nowogard pokonał dy-
stans Mega z czasem 02:21:06, Z numerem 667 Jan Baran na trasie  wyścigu dystansu 27 km.jpg Arkadiusz Pietruszewski wywalczył 3. miejsce w swojej kategorii na dystansie 54 km

Nowi piłkarze zagrali główne role

Pomorzanin pokonuje Sarmatę
We wtorek (24 lipca), o godzinie 18:30 piłkarze Pomorzanina Nowogard po raz pierwszy 
w letnim okresie przygotowawczym zagrali sparing na własnym boisku. Rywalami byli za-
wodnicy Sarmaty Dobra. Podopieczni Józefa Andrzejewskiego wygrali 6:3, a główne role 
odgrywali nowo pozyskani zawodnicy. 

Pomorzanin Nowogard – Sarmata Dobra 6:3 (3:1)
Gole: Paweł Królik (10’), Szymon Makarewicz (17’), Bartosz Rokita 

(43’, 50’), Adrian Zając (48’), Sławomir Ryszczuk (53’)
Skład: Jakub Zdeb – Marcin Skórniewski, Ihor Mykhailov, Fernando 

Batista, Paweł Królik – Sławomir Ryszczuk, Mateusz Toruński, Artem 
Gumeniuk, Bartosz Rokita – Szymon Makarewicz, Szymon Klepuszew-
ski; rezerwowi: Jakub Tandecki, Michał Fedak, Piotr Sowiński, Adrian 

Zając, Błażej Maciejewski, Bartłomiej Wlaźlak, Jakub Jarecki, Piotr Podgórski. 
Trener Józef Andrzejewski w 

końcu doczekał się solidnej ka-
dry, do tego aby rozegrać mecz 
sparingowy. W pojedynku z Sar-
matą Dobra zagrało w sumie 19 
piłkarzy Pomorzanina. Choć ry-
wale to zespół zdegradowany 
do B Klasy, to jednak pierwsze 
60 minut tego spotkania może 
cieszyć. Z dobrej strony zapre-
zentowali się przede wszystkim 
nowi piłkarze w Nowogardzie. 

Pierwsza bramka padła w 10. 
minucie. Rzut rożny wykony-
wał Artem Gumeniuk, a bram-
karza gości strzałem głową po-
konał Paweł Królik. Dodajmy, że 
występujący w pomocy Artem 
Gumeniuk, tak samo jak obroń-
ca Ihor Mykhajlov to zawodni-
cy pochodzący z Ukrainy, którzy 
na co dzień mieszkają w Nowo-
gardzie. W 13. minucie Sarma-
ta wykonywał rzut wolny z oko-

ło 30 metrów i zdobył kuriozal-
nego gola. Był to rzut wolny po-
średni, a nie bezpośredni. Pomi-
mo tego zawodnik gości oddał 
bezpośredni strzał na bramkę 
Pomorzanina. Jakub Zdeb nie-
potrzebnie próbował interwe-
niować i dotknął piłkę, zanim 
ta wpadła do bramki. W efek-
cie sędzia miał prawo uznać gola 
i zrobiło się 1:1. Chwilę później 
Pomorzanin odpowiedział. Tym 

razem w pole karne dogrywał 
Fernando Batista, a po strzale z 
12 metrów Szymona Makarewi-
cza golkiper gości musiał skapi-
tulować. Warto wspomnieć, że 
Szymon Makarewicz to 22-letni 
piłkarz, który przez dwa ostat-
nie sezony grał w drużynie Wi-
chra Brojce. Tuż przed prze-
rwą, w 43. minucie gospodarze 
podwyższyli. Tym razem głów-
ne skrzypce zagrali nowi piłka-
rze Pomorzanina. W pole karne 
dogrywał Sławomir Ryszczuk, a 
bramkę zdobył Bartosz Rokita. 
Dodajmy, że Bartosz Rokita po-
chodzi z małopolski, a od nie-
dawna mieszka w Nowogardzie. 
Nowy piłkarz Pomorzanina 
urodził się w 1988 roku. Z ko-
lei Sławomir Ryszczuk jest wy-
chowankiem Bałtyku Koszalin 
i także urodził się w 1988 roku. 
Po zmianie stron podopiecz-
ni Józefa Andrzejewskiego wy-
prowadzili jeszcze trzy szybkie 
ciosy. Najpierw w 48. minucie 
po podaniu Artema Gumeniu-
ka bramkę strzałem z 10 metrów 
zdobył Adrian Zając, który nie-

co wcześniej pojawił się na bo-
isku. W 50. minucie rzut wolny 
z około 20 metrów – na wprost 
od bramki – wykonywał Bartosz 
Rokita. Nowy pomocnik nowo-
gardzian zdecydował się na bez-
pośredni strzał i zdobył swojego 
drugiego gola. W 53. minucie na 
6:1 podwyższył Sławomir Rysz-
czuk, który zdecydował się na 
uderzenie zza pola karnego. Po 
tej bramce na boisku zameldo-
wała się grupa młodych piłkarzy 
Pomorzanina, wraz z bramka-
rzem Jakubem Tandeckim. Sar-
mata zdołał zdobyć jeszcze dwa 
gole w samej końcówce. Naj-
pierw w 85. minucie w sytuacji 
sam na sam gola strzelił zawod-
nik gości, natomiast w 87. mi-
nucie po strzale z około 15 me-
trów goście ustalili wynik me-
czu na 6:3 dla Pomorzanina. Był 
to ważny sparing dla Pomorza-
nina, choćby dlatego, że nowo-
gardzkiej publiczności mogli 
pokazać się nowi piłkarze, któ-
rzy w najbliższym sezonie mają 
stanowić o sile zespołu. KR

dzięki czemu wywalczył 3. miej-
sce w swojej kategorii oraz wy-
sokie 19. miejsce w Open. Do-
dajmy, że na tym dystansie skla-
syfikowanych zostało 66 kola-
rzy. Z kolei na dystansie Mini 
walczył Jan Baran, który starto-
wał w kategorii wiekowej M6A. 
Kolarz z Nowogardu dystans 27 
km pokonał z czasem 02:02:48 
i wywalczył 5. miejsce w swo-

im przedziale wiekowym oraz 
135. miejsce w Open Mężczyzn. 
Na tym dystansie walczyło w su-
mie 157 sklasyfikowanych kola-
rzy. W najbliższy weekend zde-
cydowanie większa grupa kola-
rzy z Nowogardu walczyć będzie 
w Stargardzie, podczas XIII edy-
cji wyścigu MTB dookoła jezio-
ra Miedwie. KR
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KONSERWATOR / MECHANIK
Lokalizacja: Łozienica k/Goleniowa

Do Twoich zadań będzie należało:
• Zapewnienie pełnej sprawności technicznej urządzeń technologicznych
• Nadzór nad pracą parku maszynowego
• Drobne prace konserwacyjne
• Analiza awaryjności sprzętu oraz rodzajów uszkodzeń
Nasze wymagania:
• Wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne 
• Umiejętności komunikacyjne, nastawienie na współpracę
Oferujemy:
• Umowę o pracę na pełen etat w systemie II zmianowym od poniedziałku do piątku
• Atrakcyjne warunki finansowe uzależnione od doświadczenia zawodowego 
   + premie uznaniowe
• Szkolenie wdrażające
• Pracę w międzynarodowej firmie z nowoczesnym parkiem maszynowym 
   o ugruntowanej pozycji na rynku
• Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych
• Zapewniamy i współfinansujemy dojazd do i z pracy na trasach:
   Gry�ce/Płoty/Resko/Nowogard/Jarchlino/Osowo/Wierzbięcin/Ostrzyca/Kulice/Chociwel/Darż/Maszewo/
   Pogrzymie/Mosty/ Tarnowo/Tarnówko/Podańsko/Stepnica/Kąty/Krępsko/Goleniów
• Dostęp do prywatnej opieki medycznej i ubezpieczenia grupowego

Prosimy o przesyłanie cv na adres: rekrutacja.goleniow@pl.rhenus.com
Na zgłoszenia czekamy do 31.08.2017r.

Czy zaplanowałeś już logistykę swojej kariery? Z nami to proste! Rhenus Logistics S.A. należy do 
czołówki operatorów logistycznych w Polsce. Nasza rozbudowana sieć magazynów, jak i wykwa-
lifikowana kadra, pozwoliły nam na zdobycie wysokiej pozycji na rynku. Od ponad 20 lat gwaran-
tujemy kompleksowe zarządzanie łańcuchem dostaw i bogactwo innowacyjnych rozwiązań 
zarówno w obszarze logistyki kontraktowej, jak i dystrybucji, transportu krajowego i międzynaro-
dowego, a także świadcząc specjalizowane usługi typu Value Added Services i Home Delivery.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych 
przez Rhenus Logistics S.A. z siedzibą w Warszawa 02-595, Puławska 99 dla potrzeb niezbędnych do 
przeprowadzenia procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).

KONTAKT:
adres:     72-200 Nowogard, ul. Górna 4a
telefon:  kom.783 570 056,695 264 594

PIB „PRO-BUD” s.c. informuje, że prowadzi

SPRZEDAŻ MIESZKAŃ
w nowo powstającym osiedlu mieszkaniowym

pn. „STARA WINIARNIA”
przy ul. T. Kościuszki 17 w Nowogardzie.

Więcej na stronie www.probud-nowogard.pl

Dla Kochanych Rodziców i Dziadków 

Haliny i Henryka 
Wojnowskich 

bukiet najserdeczniejszych życzeń 
nie przemijającej miłości  
i doczekania w szczęściu  

następnych jubileuszy 
życzy Natalia, Tomek, Piotr 

Wykonujemy tanio
Banery  •  Laminowanie   
Wycinane naklejki  •  Wydruki kolorowe

Nowogard  •  ul. Boh. Warszawy 7A
 tel. 91 392 21 65,  91 577 2007

Kompleksowe usługi:  
Introligatorskie i  Poligraficzne  

reklAMAŻYCZeNiA

Tak wygląda czysta woda - zdjęcia wykonane wczoraj

Jezioro Szmaragdowe - Szczecin Zdroje Jezioro Nowogardzkie
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reklAMA reklAMA

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

r e k l A M A
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

Firma AGRO TRANS Spółka z o.o. 
z siedzibą w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów ciężarowych 
(prawo jazdy kategoria C+E)

tel. 91 39 27 322, kom. 502 671 607, 502 671 609

• naprawy • oleje CASTROL
• akumulatory Bosch, Varta

 bieżące
• serwis klimatyzacji
• przeglądy okresowe
• serwis opon
• diagnostyka komputerowa
• wymiana rozrządu

Ponad 10-letnie doświadczenie w pracy  
na stanowisku mechanik w serwisie TOYOTY

Sąpolnica 25 
72-200 Nowogard 

tel. 608 690 831

Zapewniamy atrakcyjne ceny

przeglądy okresowe w TOYOTACH i nie tylko

Poszukuje osób 
do pracy przy  

produkcji okien, 
Firma Joga. 

695 100 700 

 Atrakcyjna praca 
dla opiekunek w Niemczech. 
Premie letnie. Nawet 1500 EUR netto 

Tel. 91 506 55 55

Sprzedam 
działkę 23 ar
pod warsztat lub inną 

działalność gospodarczą. 
Tel. 695 100 700 

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

Opis stanowiska:
• Efektywne zarządzanie Gospodarstwem Rolnym;
• Nadzór nad maszynami rolniczymi w zakresie ich 
  wydajnego wykorzystania oraz  terminowego 
  przeprowadzania przeglądów, konserwacji i napraw;
• Kierowanie zespołem  pracowników;
• Zarządzanie Gospodarstwem Rolnym zgodnie z obowiązującymi standardami;
• Osiągane i realizacja przydzielonych celów i zadań.
Wymagania: 
• Wykształcenie min. średnie rolnicze;
• Minimum dwuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku;
• Umiejętność motywowania zespołu do osiągania założonych celów;
• Umiejętność podejmowania skutecznych decyzji pod presją czasu;
• Elastyczność i otwartość na zmiany;
• Prawo jazdy kat. B
Oferujemy:
• Atrakcyjne wynagrodzenie;
• Stabilne warunki zatrudnienia;
• Możliwość rozwoju zawodowego w rozwijającej się firmie;
• Niezbędne narzędzia pracy;
• Dobrą atmosferę pracy;
• Możliwość zakwaterowania.

Nowoczesne Gospodarstwo Rolne 
w województwie zachodniopomorskim

poszukuje zmotywowanych i pełnych pasji osób na stanowisko:
KIEROWNIK GOSPODARSTWA ROLNEGO

Miejsce pracy:  Redło koło Nowogardu  

tel.: +48 665 458 942
e-mail: biuro@farmaredlo.pl

 

WYMAGANIA:
- aktualne prawo jazdy kategorii C+E
- świadectwo kwali�kacji zawodowej
- aktualne orzeczenie psychologiczne
- cyfrowa karty kierowcy
 OFERUJEMY:
- atrakcyjne wynagrodzenie wypłacane w terminie
- nowoczesne auta marki DAF, MERCEDES, MAN.
- praca w systemie tygodniowym  
- ubezpieczenie grupowe

POSZUKUJE 
KIEROWCÓW  

KAT. C+E

TELEFON: +48 603 129 069,  785 900 833 
Jedności Narodowej 23A, 72-130 Maszewo

   Daria  Orpel
pn-pt. 8-18 

sob. 8-14
tel. 538 867 154

ul. Boh. Warszawy 100  • Nowogard

Fryzjer  Męski

Nowe twarze w Pomorzaninie

Piłkarze z Ukrainy
Po raz pierwszy w barwach Pomorzanina wystąpili w sparingu z Sarmatą Dobra. Prezes Po-
morzanina Marcin Skórniewski oficjalnie potwierdził, że po raz pierwszy w historii nowo-
gardzkiego klubu, występować w nim będą piłkarze rodem z Ukrainy – Ihor Mykhailov i 
Artem Gumeniuk. 

Ihor Mykhailov urodził się 26 
kwietnia 1990 roku. Najczęściej 
występuje na prawej obronie 
lub pomocy. Z kolei jego rodak 
Artem Gumeniuk urodził się 7 
marca 1992 roku. Jest rozgry-
wającym, ale jak zaznacza pre-
zes Pomorzanina potrafi zagrać 
praktycznie na każdej pozycji. 
Wszechstronny piłkarz z bar-
dzo dobrej strony zaprezentował 
się w sparingu z Sarmatą Dobra, 
w którym zaliczył dwie asysty. 
Wierzymy, że piłkarze z Ukrainy 
będą znaczącym wzmocnieniem 
nowogardzkiego klubu oraz ży-
czymy im, jak najwięcej uda-
nych występów. 

KR
Piłkarze z Ukrainy Ihor Mykhailov i Artem Gumeniuk zostali nowymi zawodnika-
mi Pomorzanina

na powiat:
goleniowski (Nowogard), gry�ński, kamieński, łobeski, policki, stargardzki

Chcesz dać ogłoszenie -  reklamę w gazecie

zadzwoń:  506 638 789,  91 392 21 65,  napisz: karolinasb@domjudy.pl
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ZATrUdNiĘ 
STOlArZA

503 084 687

Wykręcanie urwanych 
świec żarowych

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

pn., wt. - 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

ENDOKRYNOLOGICZNY
Lek. med. Adriana Dubińska-Walczak

specjalista chorób wewnętrznych
- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

CHORÓB CUKRZYCY I NADCIŚNIENIA
Lek. Ewa Zdawska

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista diabetolog 

GABINETY MEDYCZNE

Upadłość konsumencka
Masz długi, których nie możesz spłacić, nie 
prowadzisz działalności, nie masz majątku. 

Pomogę zgłosić upadłość. 
Konsultacje darmowe
Tel. 669 681 080, 

www.szczecin-syndyk.pl 
restrukturyzacjakonsumenta@gmail.com 

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony Badania wody i ścieków - tel. 91 392 74 75

Wywóz nieczystości ciekłych - 91 392 36 77

Roboty inżynieryjno-budowlane oraz

warsztat naprawy pomp - 91 392 36 77

Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków - 91 392 07 11

Czyszczenie kanalizacji 
i odwadniania osadów ściekowych 

- 91 392 36 77
POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE - 994

                           Przedsiębiorstwo 
Usług Wodnych i Sanitarnych sp. z o.o.
ul. 3 Maja 14/2, 72-200 Nowogard

tel. 91 392 07 11, 91 392 07 17

Tel. 517 175 599

Pracuj z                       
jako Opiekunka Seniorów w Niemczech 

i zarób nawet 12 tysięcy w dwa miesiące. 
Bezpłatne kursy języka niemieckiego i gwarantowane zatrudnienie. 

Usługi
remontowo-Budowlane

Ceny do negocjacji
784 612 587

KUPIĘ DREWNO
tartaczne

świerk, sosna, brzoza, topola

tel. 697 174 369

 
  
 
 
 

 

    

    
Hjort Knudsen Polen Sp. z o.o. jest duńską �rmą, 

zatrudniającą  ponad 1000  pracowników, 
produkującą i eksportującą skórzane meble tapicerowane. 

 www.hkmeble.pl

 
 

        W związku z dynamicznym rozwojem �rma zatrudni  

 TAPICERA  (PRZYUCZENIE)
PRACOWNIK PRODUKCJI -

- OBSŁUGA KOMPUTERA
MAGAZYNIER

 
 

            Miejsce pracy: Nowogard  
Zapewniamy:   
•  stabilne warunki zatrudnienia 
•  wynagrodzenie proporcjonalne do osiąganych wyników  

 
 Osoby zainteresowane proszone  są o wysłanie CV na adres:  
         ul. Zamkowa 7b , 72-200 Nowogard 
          lub e-mail: dawid.bohn@hjortknudsen.pl  
           Kontakt telefoniczny : 663 949 485 

 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami
Prosimy o dopisanie następujacej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbednych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie 
z ustawa z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.)”.

Wytwórnia pasz All-Poll Nowogard ul. Nadtorowa 14 B 

zatrudni pracowników produkcji 
Mile widziana wiedza z zakresu elektryki lub mechaniki

Tel. 601 854 000
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OGŁO SZe NiA drob ne
NierUCHOMOŚCi

•	 SPRZEDAM- mieszkanie 2 poko-
jowe 53,45m2 po kapitalnym ra-
moncie .Cena 229 tyś.do negocja-
cji.Tel.530450720.

•	 Sprzedam działkę budowlaną w 
Ostrzycy .Wielkość i cena do uzgod-
nienia.Tel.609480049

•	 Sprzedam działkę ogrodo-
wą z altanką 40m2 piętrowa.
Tel.721157443.

•	 Wynajmę dwupokojowe mieszka-
nie dla studenta Szczecin al.Pia-
stów.Tel.604124623.

• Sprzedam dom w Nowo-
gardzie 127m2+garaż +bu-
dynek gospodarczy +dział-
ka o powierzchni  1001m2.
Tel.507831353,504946190.

• Sprzedam tanio działkę budow-
laną w kościuszkach 1202 m2. 

Przy działce prąd, woda, kanaliza-
cja, dojazd utwardzony w pobliżu 
jeziora. 575 345 659 

•	 Do wynajęcia lokal handlowy ok. 
40m2 ul. Kościuszki 2g Nowogard. 
693 850 197

•	 Sprzedam działki budowlane w 
pełni uzbrojone. Już z planem za-
gospodarowania przestrzennego. 
Oszczędzasz czas i pieniądze! 693 
850 197 Najlepsze ceny w Nowo-
gardzie, Osiedle Słoneczne. 

• do wynajęcia pomieszczenie na 
biuro 28 m2, Nowogard. Ul. 700 
lecia 17b. Tel. 501 549 818

• Sprzedam działki budowlane w 
karsku przy drodze. 691 664 658

•	 Do wynajęcia lokal pod działalność 
gospodarczą. 609 24 58 16 

•	 Sprzedam mieszkanie 3 pokoje 
87m2, 12 km od Nowogardu.Tel. 
665 160 365

•	 Do wynajęcia warsztat samocho-
dowy z wyposażeniem. Tel. 508 070 
311

•	 Sprzedam działkę budowlaną w 
Nowogardzie, 16 arów, cena 39000 
zł do negocjacji, tel. 570 935 935

•	 sprzedam pawilon handlowy, tel. 
500 698 558

•	 Sprzedam lub wynajmę sklep w Dą-
browie z możliwością przerobienia 
na mieszkanie. 509 615 300, 502 
649 104 

•	 Sprzedam działkę ogrodową przy 
ul. Zamkowej. Tel. 530 118 199

•	 Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we, parter 67m2. 510 656 812 

•	  Do wynajęcia nowy lokal handlo-
wy glazura, natrysk w centrum No-
wogardu pow. ok. 80m2, dodatko-
we wejście. Tel. 665 08 44 88

•	 Mieszkanie trzypokojowe w peł-
ni umeblowane wynajmę, tel. 609 
701 737

• działki budowlane uzbrojone z 
warunkami zabudowy 40 zł/1m 
kościuszki. 691 180 848 

•	 Sprzedam mieszkanie 2 pokoje, 
54m2 II piętro. 691 728 484 

•	 Do wynajęcia mieszkanie dwupo-
kojowe. 887 766 526, 663 748 208

•	 Wynajmę mieszkanie 2 pokoje w 
centrum Nowogardu. Tel. 512 070 
551

•	 Samodzielne mieszkanie do wyna-
jęcia Karsk, 609 245 816 

• Wynajmę pomieszczenie przy ul. 
700 lecia na garaż lub magazyn. 
501 549 818

•	 Do wynajęcia kawalerka obywate-
lowi polskiemu. 665 316 149

•	 Sprzedam działkę 4500 m2 obok 
Kulic 510 727 667 

•	 Miejsca noclegowe do wynajęcia. 
609 245 816 

MOTOrYZACJA
• Ford Galaxy 96r. Automat Poj. 2.8 

benzyna Uszkodzona skrzynia 
biegów Sprzedam za 2 500 zło-
tych Tel. kon. 694 979 007

•	 Sprzedam samochód Mitsubishi L 
200 1999 rok prod., cena do uzgod-
nienia. 665 544 518 

•	 Sprzedam Mazdę Premacy, kolor 
granatowy met. , klimatyzacja, rok. 
2001, diesel 2.0, zadbana, tel. 605 
522 340

•	 Kupię motor WSK. Tel. 605 516 508 

•	 Mercedes CLK 97 r 197 km. Sprze-
dam tanio Tel. 726 883 845

rOlNiCTWO
•	 Sprzedam  kaczki,gęsi młode – 

oskubane.Tel.782429405.

•	  koszenie, mulczowanie, belowa-
nie – słoma. 608 01 3995

• Orka, talerzówka ciężka siew 
agregatem. Tel. 608 01 39 95 

•	 Rzepak jary, zboża sprzedam. Tel. 
502 853  573 

•	 Grykę sprzedam i mieszalnik 1 tona. 
603 467 609 

• SPrZedAŻ JAJ kUrZYCH – WieJ-
Skie. 502 119 960

•	  Sprzedam pompe spalinową wraz 
z wężami, straszak na dziki i szpaki, 
dmuchawę do zboża. 781 785 748, 
603 363 207 

•	 Sprzedam siano w kostkach. 782 
036 086 

• Sprzedaż mieszanki zbożowej. 
Tel. 667 97 64 17, 91 4 186 417

• Sprzedam 4,5 ha ziemi. 503 661 
094

•	 Oddam siano za skoszenie okolice 
Osiny, 5,5 h. 696 741 163 

• Sprzedam truskawski na prze-
twory. Atrakcyjne ceny. 606 708 
180 

•	 Łubin słodki 1,5 tony sprzedam. 91 
39 18 606

•	  Sprzedam siewnik do zboża Pozna-
niak, cena 800 zł. Tel. 696 807 922 

•	 Ogórek sprzedam Strzelewo. Tel. 
502 853 573 

•	 Siewnik Fiona lub Nordsten kupię. 
603 467 609 

•	 Sprzedam kaczki i gęsi skubane. 
796 759 414

•	  Sprzedam ziemię rolną 24,7 ha, Ża-
bówko. 783 678 684

•	  Sprzedam ziemię rolną 7,90 ha Ża-
bówko. 665 785 725 

•	 Sprzedam presę kostka polska 224 
sprawna. Tel. 782 429 405 

 USŁUGi
•	 TRANSPORT-600182682.

•	 DACHY, WIATY, TARASY.
TEL.660879108.

•	 MALOWANIE – szpachlowanie ,pa-
nele.Tel.788566432.

•	 SZPACHLARZ GŁADZI BEZPYŁO-
WEJ ,PŁYTKARZ.WYKAŃCZANIE 
WNĘTRZ.Tel.537275547.

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWA-
NÓW, WYKŁADZIN, TAPICERKI ME-
BLOWEJ SAMOCHODOWEJ/ SKÓ-
RZANEJ MATERIAŁOWEJ / POŚCIELI 
WEŁNIANEJ / LANOLINĄ/SPRZĄTA-
NIE: CZYSZCZENIE FUG.TEL.604 373 
143 , 794 229 083.

• Pranie dywanów i tapicerki 
sprzątanie również z użyciem 
pary, rOMTeX. 668 151 516

• elektryk z uprawnieniami e+d. 
Tel. 607 289 419 

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

• Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne naprawy 
wykona “złota rączka”. 91 39 22 
783, 784 79 22 70

• FirMA USŁUGOWA „Zielona”. Wy-
najem sal na konferencje, zebra-
nia, szkolenia. 91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią 
działalnością przyjmie zlecenie na 
budowę domów od podstaw, prze-
kładek dachów, docieplenia, ukła-
danie kostki, różne rodzaje. Tel. 607 
137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawia-
my za gotówkę na raty laptopy ta-
blety telefony. Skupujemy laptopy 
telefony. Adres Nowogard 700Lecia 
15 I piętro nad apteką tel 91-577-
53-73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, 
urlopowe: Niemcy, Holandia, Au-
stria, Anglia, Belgia, Norwegia. Tel. 
71 385 20 18, 601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróż-
nienie mieszkań, piwnic, gratów. Tel 
668 343 638 

•	 AGENCJA REKLAMOWA VIZART, 
oprawianie prac w 2 minuty, bin-
dowanie, wydruki, ksero, lamino-
wanie, Nowogard ul. 700 lecia 15 
(nad sklepem zielarskim)Tel. 605 
522 340 

•	 Przepisywanie prac (licencjackich, 
magisterskich i innych), dokumen-
tów, CV, listów motywacyjnych, 
Szybko, solidnie. Agencja reklamo-
wa Vizart  Nowogard ul. 700 lecia 
15 (nad sklepem zielarskim)Tel. 605 
522 340.

• regulacja, naprawa, konserwa-
cja okien i drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontu-
jemy. 668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 
988 735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, ukła-
danie kostki granitowej, polbruku. 
726 403 937

• Naprawa AGd Nowogard. 698 
352 406

•	 Wypełniam dokumenty do ZUS na 
emeryturę, rentę, kapitał początko-
wy. 507 872 391

• Usługi remontowo-budowlane 
wykonam. 608 364 330 

• Prace elektryczne i remonty 
mieszkań. 691 430 490

• Przyjmę psy na strzyżenie. Ukoń-
czyłam kurs groomerski. 794 902 
108

•	 Usługi ogólnobudowlane docie-
planie budynków, malowanie, sza-
chlowanie, glazura, terakota, hy-
draulika, regipsy i podłogi, adapta-
cja poddaszy. 600 626 268 

•	 KOREPETYCJE Z MATEMATYKI 
DLA LICEALISTÓW I STUDENTÓW.
PROFESJONALNE PRZYGOTOWA-
NIE DO EGZAMINÓW POPRAW-
KOWYCH MATEMATYKA WYŻSZA 
W PEŁNYM ZAKRESIE – ZDAWAL-
NOŚC 100 % kontakt: tel. 600 924 
128 email: iwonand1@wp.pl

• Videofilmowanie. Tel. 508 723 
233

PrACA
•	 ZATRUDNIĘ- elektryków, pomocni-

ków- elektryków.Tel 606824461.

•	 ZATRUDNIĘ- do dociepleń  elewacji.
Atrakcyjne zarobki.Tel.782860130.

•	 Zatrudnię do pracy w sklepie  spo-
żywczo-przemysłowym Nowogard.
Tel.509000617.

•	 Aktivmed24.pl Opiekunki Senio-
rów Niemcy. Premie wakacyjne, 
530555015

•	 AMBerCAre24 Opiekunki do 
Niemiec, wymagany j. niemiec-
ki komunikatywny, zarobki net-
to do 1500 euro/mies., wyjazdy 
od zaraz, sprawdzone oferty, le-
galnie 737 451 825, 737 886 919, 
737 489 914

•	 Poszukuje osoby do pracy w biurze 
do obsługi klienta. Wymagana: ko-
munikatywność, umiejętność ob-
sługi komputera. Oferuje atrakcyj-
ne warunki wynagrodzenia. Tel. 
510 100 263 

•	 Zatrudnię pracownika na stacji pa-
liw do obsługi komputera. Tel. 693 
52 12 11.

•	 Zaopiekuję się małym dzieckiem. 
664 696 177

•	 Zatrudnię pracownika na stanowi-
sko dozorca, z orzeczeniem o nie-

pełnosprawności, pełen etat Do-
datkowych informacji udzielimy te-
lefonicznie.Tel. 913925275 w. 24

• Zatrudnię pracowników budow-
lanych. Tel. 695-264-594

•	 Zatrudnię stolarza z doświadcze-
niem. 503 084 687 

• Poszukuje opiekunki do osoby 
starszej. 695 788 100, 512 427 
899 

•	 Poszukuje opiekunki do 2 letniego 
dziecka w czasie od 11-12.08 (cało-
dobowo) 505 065 537 

•	 Poszukuje opiekunki do osoby star-
szej chorującej na Alzheimera. Pra-
ca od 9.00-19.00 od pon. do sobo-
ty w miejscowości Kościuszki. 796 
767 980 

•	 Kierowca (kat. C+E) zlecenie od 5.08 
– 17.08.2018 lub na stałe. Tel. 783 
678 674

•	  Firma Bruk-lin zatrudni brukarza 
lub pomocnika. Tel. 607 083 893

•	 Firma geodezyjna zatrudni geo-
detę i asystenta geodety. Mile 
widziane wykształcenie geodezyj-
ne lub pokrewne. Znajomość pro-
gramów geodezyjnych oraz pra-
wo jazdy. Niezbędne informacje 
pod nr 609250383.

iNNe
•	 SPRZEDAM- pręt zbrojeniowy fi-

10 , 12 m długi.Tel.603598134

•  Sprzedam drewno suche tanio. 
691 848 026

• drewno, bukowe, dębowe, po-
cięte, porąbane. Tel. 603 353 
789 

• Sprzedam drewno opałowe. 
667 788 820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 
kg. 790 285 382

• Szkółka w karsku poleca drze-
wa owcowe w pojemnikach 3-4 
letnie owocujące już od 20 zł/
szt. oraz tuje szmaragd wys. 70-
80cm. po 10 zł za sztukę. Tel. 606 
106 142

•	 Sprzedam łóżko młodzieżowe z 
szufladami, półkami, z materacem 
- kolor szaro biały wymiary: dł. 
223 cm*95 cm*110 cm, biurko do 
kompletu, tel. 605 522 340

•	 Sprzedam odkurzacz piorący ZE-
LMER WODNIK QUATTRO 616.6, 
elementy piorące nieużywane 
nowe, cena do uzgodnienia, tel. 
605 522 340

TEL. 517 508 374
Na sprzedaż 2 pokoje 

w centrum Nowogardu 159 000 zł

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:

kontakt: 785 601 002

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy

Zatrudnimy brygadzistę,   
ferma drobiu - Redło 

Zapewniamy: 2-pokojowe mieszkanie i dobre warunki płacowe. 
Informacja tel. 506 428 241, 609 003 026, 913 910 315
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iNFOrMATOr lOkAlNY - NOWOGArd
Telefony alarmowe
Policja  - 997, 112
Komisariat Policji Nowogard - 91 57 92 316
Straż pożarna  - 998
Posterunek PSP Nowogard - 91 39 20 118
Pogotowie ratunkowe - 999
Stacja Pogotowia Ratunkowego 
w Nowogardzie - 91 43 26 103
Pogotowie gazowe  - 992
Pogotowie energetyczne - 991
Pogotowie wodn.-kanal. (PUWiS) 
 - 91 392 07 11; 994

dyżur nocny
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna   
 - 91 39 78 430; 
 609 361 999; 
 665 283 928

Przychodnie - poradnie
Szpital - centrala - 91 392 13 56
Praxis - SZOZ - 91 392 07 87
Praxis - Centrum 
okulistyczno-optyczne - 91 39 27 272
POZ Przychodnia przyszpitalna  
 - 91 392 18 00; 
 91 392 18 06
Medyk - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - M. Drobińska - 91 392 59 43
NZOZ “Sanus” - 91 392 69 60
NZOZ “Pro-med” - 91 392 67 40
NZOZ “Leks” - 91 392 25 25
NZOZ “Baby-med”  - 91 392 60 13
Mardent - gabinety lekarskie  
 - 91 392 26 33
Revital - Ośrodek Rehabilitacji 
i Odnowy Biologicznej - 91 392 14 67; 
 609 456 577
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne 
 - 91 392 09 26
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
dzieci, młodzieży i ich rodzin 
 - 91 392 07 43
Warsztaty terapii zajęciowej - 91 392 52 82
Zakład domowej opieki długoterminowej - 
91 39 26 531; 
 509 142 650
Stomatologia
Praxis - Centrum stomatologiczne  
 - 91 392 69 99
Pracownia protetyki stomatologicznej - 
Danuta Drapikowska 91 392 68 70
Protetyka stomatologiczna 
- Elżbieta Wysocka 
i Kazimierz Trojanowski - 91 392 61 07
“Nowo-dental” B. Szulejko - 695 264 677 
 - 91 392 14 67
“Dental - med”  - 91 392 20 98
 504 069 800
Lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz  
 - 91 392 50 03; 
 603 705 630
Lek. Stom. Andrzej Rynkiewicz
pogotowie stomatologiczne - 607 771 777
lek. Stom. D. Wałęga - Bąk - 604 441 609
lek. stom. A Mogilnicka - 506 606 955
lek. stom. E. Rosa - 532 512 703
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 601 736 804

Urzędy
Urząd Miejski  
 - 91 392 62 00
Biuro Obsługi Interesanta w UM  
 - 91 392 62 14
Biuro Rady w UM - 91 392 62 10

Urząd Stanu Cywilnego - 91 392 62 30
Wydział Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środow. 
 - 91 392 62 43
Wydział spraw społecznych i obywatelskich
Meldunki - 91 392 62 13
Dowody osobiste - 91 392 62 15
Zarządzanie kryzysowe - 91 392 62 34
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
Geodezji i Rolnictwa - 91 392 62 26
Wydział Rozwoju Lokalnego, 
Funduszu, Kultury i Sportu - 91 392 62 93
Wydział Inwestycji i Remontów  
 - 91 392 62 41
Biuro Podatków i Opłat - 91 392 62 17
Referat Edukacji - 91 392 54 64
Zarząd Budynków Komunalnych  
 - 91 392 62 67
Powiatowy Urząd Pracy f/Nowogard 
 - 91 392 13 76
 91 392 18 13
Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii - 91 392 11 18
w nagłych wypadkach - 609 740 647

Wydział komunikacji
Rejestracja pojazdów - 91 579 27 02
Prawo jazdy - 91 579 27 03
Fax - 91 392 18 52

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik - Dorota Maślana - 91 392 62 48
Świadczenia rodzinne
- A. Lalik  - 91 392 62 68
Dział usług opiekuńczych 
- B. Ziółkowska - 91 392 02 00

Poczta
ul. 3 Maja - 91 392 13 00
 91 392 11 83
ul. Warszawska - 91 392 08 34

Nadleśnictwo Nowogard - 91 392 06 40
Zakład karny Nowogard - 91 432 66 00

Gabinety weterynaryjne
Danuta Czerwińska
ul. J. Wybickiego 2 - 91 392 37 86
Animal-Vet
ul. Zielona - 666 135 133
Janusz Soroka
ul. L. Okulickiego 6  - 570 656 616
Zdzisław Truszyński
ul. T. Kościuszki 21 - 91 392 18 01
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 38 - 91 392 08 14
Szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1 - 91 392 6 2 70
Szkoła Podstawowa nr 2 - 91 392 6 2 74
Szkoła Podstawowa nr 3 - 91 392 6 2 91
Szkoła Podstawowa nr 4 - 91 392 3 0 28
SP w Długołęce - 91 391 04 92
SP w Orzechowie - 91 391 09 94
SP w Strzelewie - 91 391 02 24
SP w Żabowie - 91 391 06 94
SP w Błotnie - 91 391 01 90
SP w Wierzbięcinie - 91 291 07 95
I Liceum Ogólnokształcące - 91 392 02 13
Liceum Ogólnokształcące nr II - 91 392 51 07
ZSP im. Stanisława Staszica - 91 392 11 62
Prywatne Publiczne Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych; 
Niepubliczna Szkoła Policealna  
 - 91 392 66 91
Prywatne Liceum Ogólnokształcące
 Zaoczne Centrum Edukacji Zdroje  
 - 91 392 54 94

Prywatne Policealne Studium Zawodowe  
 - 91 392 21 81
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  
 - 91 392 01 08

Przedszkola i żłobki
Przedszkole nr 1
ul. Żeromskiego - 91 392 62 86
Przedszkole nr 3
ul. J. Poniatowskiego - 91 392 62 88
Przedszkole nr 4
ul. T. Kościuszki - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole
ul. Zielona - 91 392 66 91; 
 505 388 292
Artystyczne Przedszkole 
Kraina Fantazjiul. Gen. J. Bema - 660 797 838
“Promyczek” Specjalistyczny 
punkt przedszkolny, 
ul. Boh. Warszawy - 609 931 469
Niepubliczny Żłobek "Maluszkowo”
ul. ks. Racibora - 534 015 943
Niepubliczny “Malinowy Żłobek”
ul. Boh. Warszawy - 604 873 917

kultura
Miejska Biblioteka Publiczna  
Dyrektor - 91 392 62 60
Czyt. dla dorosłych - 91 392 62 61
Nowogardzki Dom Kultury  
Sekretariat - 91 392 62 83
Biuro kina/ dział imprez i promocji 
 - 91 392 57 79
Kasa - 91 392 62 62

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP - 91 392 63 70; 
 506 08 13 28
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego   
 - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej  
 - 91 392 15 92

Usługi pogrzebowe 
J. Furmańczyk, Zakład Pogrzebowy  
 - 91 392 17 67
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  
 - 692 354 065
MEMORIS Grzegorz Śmigiel - 693 230 190

Apteki
Centrum Zdrowia
ul. 700-lecia - 91 576 21 39
Majowa
ul. 3 Maja - 91 307 07 08
Cefarm
ul. Plac Wolności - 91 392 02 03
Cardia
ul. 700 - lecia - 91 392 13 30
Niebieska
ul. 15 Lutego - 91 432 61 77
Asa
ul. Warszawska - 91 392 04 94
Niebieska 2
ul. Kościuszki - 91 579 08 30
Nowa Farmacja
ul. Bohaterów Warszawy - 91 573 04 37

Taksówki - 91 392 02 60

Pomoc drogowa
Grzegorz Irzymski - 91 392 24 02
 601 893 944
Andrzej Słomski - 665 770 442
Krzysztof Pietrzak - 601 938 293
R&J MIX - 608 731 620

Urząd Gminy
Wójt - 91 391 03 90
Kierownik USC, St. ds. obywatelskich
 i ewidencji ludności  - 508 499 549
St. ds. podatków i opłat  - 508 499 661
St. ds. zarządzania kryzysowego, obrony cy-
wilnej i ochrony środowiska  - 508 499 580
Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami  
 - 508 499 247
St. ds. obsługi organów Gminy, działalności 

gospodarczej, kultury i zdrowia  - 508 499 567
St. ds. funduszy zewnętrznych, promocji, 
turystyki i sportu  - 508 499 620
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik Anna Kaliczyńska - 508 499 534
Pracownicy socjalni - 508 499 561
 508 499 483
Asystent rodziny Patrycja Bielej - 508 499 621
Gminna Biblioteka Publiczna
Kierownik Krzysztof Górecki - 91 391 03 05

Szkoła Podstawowa im. B. Malinowskiego
Dyrektor Tatiana Olbert - 91 391 03 89
Sekretariat - 91 391 03 80
Przychodnie
NZOZ “Proximus” - 91 391 03 10
Punkt apteczny - 91 391 16 11
Poczta - 91 391 03 23
Parafia pw. NP NMP w Osinie - 91 391 03 86

iNFOrMATOr lOkAlNY - OSiNA

•	 Sprzedam materac kokosowy 
na łóżko ze stelażu,  na wymiar 
180*200*24cm, używany, tel. 
605 522 340

•	 Przyjmę lodówke. 697 886 041 

•	 Ogrodzenie ogrodowe, meta-
lowe ramka z katownika w srod-
ku zbrojene /wzor/ prentowe 
wymiar 2,0m x 1,0 m+ slupek ra-
zem szt 16 oraz furtka 90 x 90cm 
z zamkiem ogrodzenie cena za 1 
kpl. 50 zl z powodu moderniza-
cji ogrodzenia sprzedam - oka-
zja ! stan dobry tel. 691 686 772

•	 Piece gazowe c.o.vaillant z 
niemiec dwufunkcyjne wi-
szace po przegladzie serwi-
sowym do mieszkania,domu 
cena od 1.200zl. sprzedam tel 
691 686 772

•	 Podgrzewacze wody 130-160-
190 litrowe stojące na gaz fit-
my villant mało używane z 
gwarancją cena od 1000 zł. 
Tel. 691 686 772 

•	 Przyjmę telewizor. 697 886 
041 

•	 Sprzedam ławeczkę do ćwiczeń 
typu PRIMUS, wielofunkcyjna, 
tel. 605 522 340 

•	 Butlę na tlen medyczny 10 l z re-
duktorem, osprzęt na wózku 3 
kołowym, przewód 10m, tleno-
wy cena 600 zł. Tel. 796 655 412 

•	 Koncentrator tlenu Devilibis 
525,  do leczenia astmy , PO-
CHP,  rozedmy płuc z przewo-
dem 15m, maska, kaniula itp. 
Stan bdb, cena 800 zł. Tel. 796 
655 412 

•	 Oddam biurko pod komputer. 
609 09 35 25 

•	 Oddam kotki w dobre ręce. 607 
545 533 

•	 Zagubiono kluczyk uczciwego 
znalazcę proszę o zwrot za na-
grodę. 669 823 464

•	 Sprzedam 3 tapczany jednooso-
bowe – tanio. 725 240 253, 697 
311 327

•	  Sprzedam teownik hutniczy 
30x30 szkło ogrodnicze, 60/120.
Tel. 788 685 194 

•	 Sprzedam szafkę kuchenną 
brązowo-biała, z płytą induk-
cyjną - 2 stanowiska, z moż-
liwością dostawienia drugiej 
płyty indukcyjnej lub gazo-
wej, z blatem, tel. 605 522 340 
Sprzedam TV plazmowy 42 cale 
LG, srebrno czarny, tel. 605 522 
340

•	 Owczarek niemiecki suczka dłu-
gowłosa 3 miesiące po rodzi-
cach z rodowodem. Tel. 519 307 
288

reGUlArNA liNiA Mi krO BU SO WA SerOCki  Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 
11:55; 12:40; 14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 
13:45(6x); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

PrZeWÓZ OSÓB - rO MAN BiŃCZYk - linia regularna  Tel. 607 310 591 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 
16.35 (7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

rOZkŁAd JAZdY BU SÓW
Firma Usługowo- Handlowa Adam Fedeńczak

Tel 91 39 26 925, 502 026 999
Nd- SZCZeCiN 5:15(D), 5:55(E), 6:40(7), 6:55(D), 7:25(7), 7:50(D), 8:00(E), 8:20(7), 
8:35(D), 9:10(E,7), 10:05(E), 10:35(E,7), 11:31(D),11:40(7), 12:10(E), 12:20(7), 
12:55(D,7), 13:10(D), 13:20(E,7), 14:05(D), 14:20(E,7), 15:40(D), 16:05(7), 16:20(E,7), 
16:50(D), 17:50(E,7), 18:20(E,7)
SZCZeCiN- Nd 6:35(D), 7:30(E), 8:30(D,7), 9:00(7,R), 9:25(E), 10:05(D,7), 10:35(E,7), 
11:40(E), 12:10(D), 12:25(E,7), 13:20(7), 13:35(D), 13:50(E,7,R), 14:35(D), 14:50(E,7), 
15:15(D,7), 15:55(D), 16:15(6,7), 16:35(D), 17:40(D,7), 18:05(E,7,R), 19:15(D), 
19:40(E,7), 20:15(E,7)
Nd- reSkO 6:30(S), 7:50(S), 10:10(7), 12:30(S), 14:30(S), 15:10(E), 19:15(E)
reSkO- Nd 6:45(7,SZ), 7:10(S), 7:15(E,SZ), 8:30(S), 11:35(7,SZ), 13:00(S), 15:05(S), 
15:40(E,7,SZ)
GOlCZeWO- Nd 7:10(S), 13:30(S), 14:45(S)
Nd- GOlCZeWO 7:50(S), 14:15(S), 15:30(S)
Nd- STArGArd 6:50(D), 10:15(D), 13:40(D)
STArGArd- Nd 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
Nd- dOBrA- ŁOBeZ- PŁOTY- GrYFiCe 6:00(D)
Nd- SŁAJSiNO- rAdOWO- ŁOBeZ 6:35(D)
ŁOBeZ- dOBrA- Nd 15:00(D)
ŁOBeZ- SŁAJSiNO- Nd 15:35(D)
D - kursuje od pon. do pt. Oprócz świąt     E - kursuje od pon. Do soboty oprócz świąt 
S - kursuje w dni nauki szkolnej                         R- kurs do Reska     
SZ - kurs do Szczecina 6- kursuje w soboty       7- kursuje w niedziele
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krZYŻÓWkA

KU
Po

n
 

Imię i nazwisko ....................................................................................... tel. ............................................................... 

ROZWIĄZANIE .................................................................................................................................................................
Kupon wraz z rozwiązaniem należy dostarczyć do redakcji. Spośród nadesłanych kuponów zostanie wyloso-

wana nagroda książka ufundowana przez Wydawnictwo
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Pół godziny  
w towarzystwie Karoliny

Dla naszych najmłodszych

K
U

PO
N

  5

Krzyżówka panoramiczna

Dziś 3 zadania. Hasło, które powstanie z trzecich 
liter odgadniętych rysunków i rozwiązana cała krzy-
żówka. Do wygrania bon o wartości 30 zł do zre-
alizowania w sklepie . 

Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wy-
słać lub przynieść pokolorowane prace do redakcji 
Dziennika. 

Tonery i tusze  do drukarek wszelkiego typu
Zakupione u nas odkupimy po zużyciu,  
więc dbaj o swoją kieszeń i środowisko

poleca
czynne 8-18 • tel. 91 39 206 96

Rozwiązanie krzyżówki z dnia 11 I  
„Karnawałowe bale”
Jan Burzyński, Anna Molka, Krystyna Zawidzka, Ewa Sawicka, 

Anna Husarz, Agnieszka Skowrońska, Zofia Jóźwiak, Maria Hła-
dun, Edyta Zwolińska, Maria Sowińska, Bronisława Buczek, Ma-
rianna Machocka, Zdzisława Chocjan, Grażyna Siedlecka, Woj-
ciech Słomski, Maria Dymek, Danuta Skowron, Jadwiga Maknia, 
Alicja Wypych, Maria Gortat, Christiana Syfert, Stanisława Po-
korska, Barbara Bartosik, Wiesław Borowik, Halina Szwal, Jani-
na Grudzińska

Zwycięzcy: Zdzisława Chocjan, Wojciech Słomski, Edyta Zwo-
lińska

Dla najmłodszych nr 3 
Mateusz Konior, Oliwia Feliksiak, Kinga Feliksiak, Julia Fur-

mańczyk, Bartek Feliksiak, Kacper Skowroński, Magdalena 
Skowrońska

Zwycięzca:  Kinga Feliksiak - zapraszamy po odbiór bonu do 
redakcji.

Wykonujemy tanio
Banery  
Laminowanie   
Wycinane naklejki 
Wydruki kolorowe

Kompleksowe usługi:  
      Introligatorskie 
          Poligra�czne  
Nowogard  •  ul. Boh. Warszawy 7A

 tel. 91 392 21 65,  91 577 2007

B
A
N
E
R
Yoraz inne

WYDRUKI
WIELKOFORMATOWE

e-mail: gra�k@domjudy.pl

NA
JT
AN
IE
J

z projektem 

z dostarczeniem

tel. 91 577 2007

Pionowo:
1. przyjaźń, dobre stosunki
2. więzy
3. ptak z Australii
4. matka Heliosa
5. miasto nad Eufratem (Irak)
6. wieś nad Liwcem
7. znany wybielacz
8. przemieszanie kart
9. czarna opiekunka Nel
10. Novak lub Basinger
11. paryski ulicznik
12. na nie rozmowa
13. sir ... Guiness
14. miasto w śr. Grecji
15. ziemny lub błotny
16. matka Perseusza
17. wielorybnik
18. Richard, badacz witamin, enzy-
mów i karotenów
19. grupa komediantów
20. spanie w hotelu
21. środek owadobójczy
22. pisał bajki
23. arkan
24. popularne rozpuszczalniki
25. ryba, podobna do flądry, u wy-
brzeży zach. Europy, w Morzu Bałtyc-
kim
26. młody Indiana Jones
27. stopień wtajemniczenia w judo

28. jon ujemny
29. figura szachowa
30. cęgosz
31. żądza
32. wraz z doktorem Watsonem
33. domena Pazury
34. Cembrzyńska, aktorka
35. Jan ...-Błoński, reżyser filmowy
36. ludy Ghany
37. dopływ Rodanu
38. dalszy krewny
39. kolor biskupi
40. najmniejszy z kondorów
41. patronat
42. stopień oficerski w wojsku
43. samolot myśliwski z okresu I woj-
ny światowej
44. mityczny cesarz Chin
45. kapitan jachtu „OPTY”
46. keton o zapachu fiołków
47. kwadratowa moneta XVI-wieczna
48. pływają na rosole
49. na czele drużyny Gajdara
50. jedn. stężenia roztworów
51. Grzegorz z ekipy Górskiego
52. narzeczony Barbie
53. „... we krwi” u Kurosawy
54. Rob ... szkocki Janosik
55. tu założysz konto
56. sąsiad Malaja
Poziomo:

57. rewolwer bębenkowy
58. miasto w pobliżu Baku
59. Szarif, pisarz tatarski (1884-1942)
60. żaluzja, roleta
61. miasto w USA w stanie Oklahoma
62. pracuje przy wyrębie
63. holowniczy z tyłu auta
64. tkanina o gofrowanej powierzchni
65. zbiór świętych pism religii zara-
tusztriańskiej
66. dyrektor spółki
67. łosoś pacyficzny, sima
68. miasto w Nigerii
69. zakaża otoczenie
70. np. „Pani domu”
71. symulant
72. do mycia włosów
73. pochodna kwasu octowego
74. pies myśliwski o zwisających 
uszach
75. zamieszanie
76. dawna gra karciana
77. głos kury
78. leśne powtarzanie dźwięków
79. zabiedzony szczeniaczek
80. tkanka przewodząca roślin
81. tląca się głownia
82. mała Urszula
83. błędny nad bagnami
84. z hydro masażem w łazience
85. w niej ciało zmarłego

86. regionalnie mrok, ciemność
87. opera Verdiego
88. fochy, grymasy
89. szwedzki drobniak
90. krewny po matce
91. miasto w Birmie
92. ... siwo, zimny prąd na Pacyfiku
93. miasto w Rosji
94. miasto w Grecji
95. niedopalony papieros
96. strona monety z orłem
97. (1781-1895), wenezuelski pisarz, 
założyciel uniwersytetu w Santiago
98. sztuczny kamień
99. lód na rzece
100. kannnejski bóg suszy
101. ... Europejska
102. bóg Memfis
103. amerykański tygodnik
104. wiek, era
105. grube, mocne płótno
106. idziesz do nie z receptą
107. miasto portowe w Walencji
108. takt, miarowość
109. termin filozofii chińskiej
110. miasto w Nigerii
111. krzyżówka dromadera z Baktria-
nem

PODPOWIEDŹ: APASZ, FUMY, LIW, 
OERE, SILIKAT, URUBU.

rozwiązanie krzyżówki dla 
dorosłych : Nad czas stracony nic 
bardziej nie boli

Genowefa Maćkowska, Pela-
gia Feliksiak, Halina Galus, Natalia 
Furmańczyk, Cecylia Furmańczyk, 
Justyna Matusiak, Maria Sowiń-
ska, Agnieszka Skowrońska, Szy-
mon Rybarczyk, Małgorzata Kraw-
czyk, Liliana Poncak, Zofia Lach, 
Urszula Kaczmarek, Roman Kacz-
marek, Danuta Skowron, Christia-
na Syfert, Jolanta Kozioł

Zwycięzcy prenumerata: Lilia-
na Poncak, Roman Kaczmarek

GAZETY dla zwycięzców loso-
wania do odebrania w redakcji, 
ul. Boh. Warszawy 7

dla naszych najmłodszych 
Marcel Budzich, Julia Furmań-

czyk, Bartek Feliksiak, Madzia 
Skowrońska, Kacper Poncak

Zwycięzca:Julia Furmańczyk
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rozkład jazdy komunikacji miejskiej
Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 7:05 8:05 11:10 12:15 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 7:06 8:06 11:11 12:16 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 7:08 8:08 11:13 12:18 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 7:09 8:10 11:14 12:19 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:11 8:12 11:16 12:21 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:12 8:14 11:17 12:22 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:13 8:15 11:18 12:23 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:15 8:17 11:20 12:25 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < < 8:18 < 12:27 < < 16:07 < <
10 Dworzec PKS < < < < < < < < < < <
11 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:16 8:19 11:21 12:29 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
12 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:17 8:20 11:22 12:30 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
13 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:18 8:21 11:23 12:31 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
14 ul. Ogrodowa < 6:20 < < 11:25 12:33 13:45 15:10 16:13 17:10 <
15 ul. Poniatowskiego < 6:21 < < 11:26 12:34 13:46 15:11 16:14 17:11 <
16 ul. Żeromskiego 5:42 6:22 7:20 8:23 11:27 12:35 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
17 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:23 7:21 8:24 11:28 12:36 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
18 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:24 7:22 8:25 11:29 12:37 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02
19 ul. Radosława 5:45 6:25 7:27 8:26 11:35 12:40 13:55 15:17 16:20 17:15 18:03

 OS. BEMA –  UL. KOŚCIUSZKI 36 -  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

z powrotem
POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 26 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:28 8:39 11:45 12:50 14:30 15:30 16:30 17:25 18:10
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:29 8:40 11:46 12:51 14:31 15:31 16:31 17:26 18:11
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:31 8:42 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:33 8:44 11:48 12:53 14:33 15:33 16:33 17:28 18:13
5 ul. Ogrodowa < 6:35 7:35 8:46 11:50 12:55 < 15:35 16:35 17:30 <
6 ul. Poniatowskiego < 6:36 7:36 8:47 11:51 12:56 < 15:36 16:36 17:31 <
7 ul. 700 Lecia 5:49 6:38 7:38 8:49 11:53 12:58 14:35 15:38 16:38 17:33 18:15
8 ul. 5-go Marca 5:51 6:40 7:40 8:51 11:55 13:00 14:37 15:40 16:40 17:35 18:17
9 ul. Kościuszki 36 5:53 6:42 7:42 8:53 11:57 13:02 14:39 15:42 16:42 17:37 18:19

10 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:43 7:43 8:54 11:58 13:03 14:40 15:43 16:43 17:38 18:20
11 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:44 7:44 8:55 11:59 13:04 14:41 15:44 16:44 17:39 18:21
12 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:45 7:45 8:56 12:00 13:05 14:42 15:45 16:45 17:40 18:22
13 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:46 7:46 8:57 12:01 13:06 14:43 15:46 16:46 17:41 18:23
14 ul. Bema 9 5:58 6:47 7:47 8:58 12:02 13:07 14:44 15:47 16:47 17:42 18:24
15 Osiedle Bema 5:59 6:48 7:48 8:59 12:03 13:11 14:45 15:48 16:48 17:43 18:25

OBJAŚNIENIA:

 UL. RADOSŁAWA –  UL. KOŚCIUSZKI 36 –   OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM
SZ 25

1
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

 DWORZEC PKS – OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM
SZ 25

1
E, F

1 Osiedle Bema 9:00
2 ul. Bema 1 9:01
3 ul. Armii Krajowej 17 9:03
4 ul. Kościuszki 36 9:04
5 ul. Wojska Polskiego 4 9:05
6 ul. Kościelna 9:06
7 Dworzec PKS 9:08

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

LP Dworce i przystanki

 OS. BEMA –  DWORZEC PKS

OS. BeMA – Ul. kOŚCiUSZki 36 - Ul. rAdOSŁAWA

Ul. rAdOSŁAWA – Ul. kOŚCiUSZki 36 - OS. BeMA

dWOrZeC PkS - OS. BeMA OS. BeMA - dWOrZeC PkS

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś w rodzinie. 

Grupa AA Mieszko zaprasza w każdy 
wtorek o 9.00 i 16.00 pod ratuszem.

rOZkŁAd JAZdY PkP
^

Odjazdy / Departures
Nowogard 10 VI – 1 IX 2018

Aktualizacja wg stanu na 1 VI 2018

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

0:38 II
1

IC - TLK
88195

ŁEBSKO
T  l  d

Goleniów 1:00, Szczecin Dąbie 1:22, Szczecin Główny 1:40 WW{
~ 24 VI-1 IX;

}WW 2:12 Szczecin Główny IC - TLK 56190 ŁEBSKO T  l  d  c  p   Kostrzyn 3:35, Zielona
Góra 5:01, Nowa Sól 5:24, Głogów 5:55, Ścinawa 6:40, Wołów 7:00, Brzeg Dolny 7:14

Wrocław Główny 7:52 ~ 24 VI-31 VII;

}WW 2:12 Szczecin Główny IC - TLK 56190 ŁEBSKO T  l  d  c  p   Kostrzyn 3:35, Zielona
Góra 5:01, Nowa Sól 5:24, Głogów 5:55, Ścinawa 6:33, Wołów 6:53, Brzeg Dolny 7:14

Wrocław Główny 7:52 ~ 1 VIII-1 IX;

3:36 II
1

IC - TLK
80194

ŁEBSKO
T  l  d

Płoty 3:58, Gryfice 4:14, Trzebiatów 4:39 Kołobrzeg 5:07 

~ 23 VI-1 IX;

5:02 II
1

PR - R
88641

j  a  b  y

Wyszomierz 5:07, Osina 5:11, Mosty 5:17, Goleniów 5:26, Kliniska 5:35, Szczecin Dąbie 5:45, Szczecin
Zdroje 5:48, Szczecin Port Centralny 5:56 Szczecin Główny 6:00 
~ 1-5 / 15 VIII;

6:37 II
1

PR - R
88643

j  a  b  y

Wyszomierz 6:42, Osina 6:46, Mosty 6:52, Goleniów 7:01, Kliniska 7:11, Szczecin Dąbie 7:21, Szczecin
Zdroje 7:24 Szczecin Główny 7:36 
~ 1-6 / 15 VIII;

7:48 I
3

PR - R
88645

j  a  b  y

Wyszomierz 7:53, Osina 7:57, Mosty 8:03, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:09, Goleniów 8:26, 
Kliniska 8:35, Szczecin Dąbie 8:45, Szczecin Zdroje 8:49, Szczecin Port Centralny 8:57

Szczecin Główny 9:02 

7:49 II
1

PR - R
88622

j  a  b  y

Żabowo 7:58, Płoty 8:08, Baszewice 8:15, Gryfice 8:22, Gąbin 8:32, Trzebiatów 8:37, Bieczyno 
Pomorskie 8:43, Karcino 8:47, Głowaczewo 8:51, Stary Borek 8:55, Kołobrzeg Stadion 9:01

Kołobrzeg 9:05 ~ 1-6 / 15 VIII;

8:35 II
1

IC - TLK
18171

POSEJDON
T  l  c  p

Goleniów 8:57, Szczecin Dąbie 9:29 Szczecin Główny 9:48 

~ 23 VI-1 IX;

9:23 II
1

PR - R
88624
REGA

j  a  b  y

Płoty 9:40, Gryfice 9:52, Trzebiatów 10:06, Kołobrzeg Stadion 10:22 Kołobrzeg 10:27 

~ 67 + 15 VIII;

10:28 II
1

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:33, Osina 10:37, Mosty 10:43, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:49, Goleniów 11:05, 
Kliniska 11:14, Szczecin Dąbie 11:24, Szczecin Zdroje 11:27, Szczecin Port Centralny 11:35

Szczecin Główny 11:40 

11:49 II
1

PR - R
88626

POMERANIA
j  a  b  y

Żabowo 11:58, Płoty 12:08, Baszewice 12:15, Gryfice 12:21, Gąbin 12:31, Trzebiatów 12:37, Bieczyno 
Pomorskie 12:43, Karcino 12:46, Kołobrzeg Stadion 12:58 Kołobrzeg 13:02 

13:46 II
1

PR - R
88628

j  a  b  y

Żabowo 13:55, Płoty 14:06, Baszewice 14:17, Gryfice 14:24, Gąbin 14:34, Trzebiatów 14:39, Bieczyno 
Pomorskie 14:45, Karcino 14:49, Głowaczewo 14:53, Stary Borek 14:57, Kołobrzeg Stadion 15:03

Kołobrzeg 15:07 ~ 1-5 / 15 VIII;

14:28 II
1

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 14:33, Osina 14:37, Mosty 14:43, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:49, Goleniów 15:06, 
Kliniska 15:15, Szczecin Dąbie 15:25, Szczecin Zdroje 15:28 Szczecin Główny 15:41 

15:56 II
1

PR - R
88630

j  a  b  y

Żabowo 16:05, Płoty 16:16, Baszewice 16:28, Gryfice 16:35, Gąbin 16:45, Trzebiatów 16:50, Bieczyno 
Pomorskie 16:56, Karcino 17:00, Głowaczewo 17:04, Stary Borek 17:08, Kołobrzeg Stadion 17:14

Kołobrzeg 17:18 

16:40 II
1

PR - R
88651
REGA

j  a  b  y

Wyszomierz 16:45, Osina 16:49, Mosty 16:55, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:01, Goleniów 17:18, 
Kliniska 17:28, Szczecin Dąbie 17:38, Szczecin Zdroje 17:41, Szczecin Port Centralny 17:49

Szczecin Główny 17:54 

17:58 II
1

PR - R
88632

j  a  b  y

Żabowo 18:07, Płoty 18:17, Baszewice 18:30, Gryfice 18:37, Gąbin 18:47, Trzebiatów 18:53, Bieczyno 
Pomorskie 18:59, Karcino 19:02, Głowaczewo 19:07, Stary Borek 19:10, Kołobrzeg Stadion 19:16

Kołobrzeg 19:21 
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godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

18:42 II
1

PR - R
88653

POMERANIA
j  a  b  y

Wyszomierz 18:47, Osina 18:51, Mosty 18:57, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:03, Goleniów 19:20, 
Kliniska 19:29, Szczecin Dąbie 19:39, Szczecin Zdroje 19:43, Szczecin Port Centralny 19:51

Szczecin Główny 19:54 

20:22 II
1

PR - R
88634

j  a  b  y

Żabowo 20:31, Płoty 20:40, Baszewice 20:47, Gryfice 20:53, Gąbin 21:03, Trzebiatów 21:09, Bieczyno 
Pomorskie 21:15, Karcino 21:19, Głowaczewo 21:24, Stary Borek 21:27, Kołobrzeg Stadion 21:34

Kołobrzeg 21:38 ~ 1-6 / 15 VIII;

20:43 II
1

IC - TLK
81170

POSEJDON
T  l  c  p

Płoty 21:05, Gryfice 21:20, Trzebiatów 21:39, Kołobrzeg 22:07 0   h   T   l   c   p, Ustronie 
Morskie 22:39, Koszalin 23:06, Sławno 23:32, Słupsk 23:50, Lębork 0:28, Wejherowo 0:52, 

Rumia 1:03, Gdynia Główna 1:16 WW{0   T   l   p, Sopot 2:17, Gdańsk Oliwa 2:22, Gdańsk
Wrzeszcz 2:26, Gdańsk Główny 2:32, Tczew 2:54, Malbork 3:08, Elbląg 3:27, Pasłęk 3:43, 
Morąg 4:05, Olsztyn Zachodni 4:40, Olsztyn Główny 4:44, Korsze 6:08, Kętrzyn 6:35, Giżycko 7:00, 
Wydminy 7:17, Stare Juchy 7:36, Ełk 8:03, Grajewo 8:29, Osowiec 8:47, Mońki 8:58

Białystok 9:39 ~ 22 VI-11 VIII; 14-31 VIII;

}WW 1:49 Gdynia Główna IC - TLK 51170 POSEJDON h  T  l  c  p   Sopot 1:57, Gdańsk 
Oliwa 2:02, Gdańsk Wrzeszcz 2:07, Gdańsk Główny 2:12, Tczew 2:35, Malbork 2:49, Iława 
Główna 3:31, Działdowo 4:07, Mława 4:19, Ciechanów 4:41, Nasielsk 5:05, Modlin 5:19, Nowy 
Dwór Mazowiecki 5:24, Legionowo 5:36, Warszawa Wschodnia 5:56, Warszawa 
Centralna 6:05, Warszawa Zachodnia 6:23, Żyrardów 6:48, Skierniewice 7:04, Koluszki 7:28, 
Łódź Widzew 7:43 Łódź Fabryczna 7:53 
~ 22-25 VI;

}WW 1:49 Gdynia Główna IC - TLK 51170 POSEJDON h  T  l  c  p   Sopot 1:57, Gdańsk 
Oliwa 2:02, Gdańsk Wrzeszcz 2:07, Gdańsk Główny 2:12, Tczew 2:35, Malbork 2:49, Iława 
Główna 3:31, Działdowo 4:07, Mława 4:23, Ciechanów 4:43, Nasielsk 5:07, Modlin 5:19, Nowy 
Dwór Mazowiecki 5:24, Legionowo 5:36, Warszawa Wschodnia 5:56, Warszawa 
Centralna 6:05, Warszawa Zachodnia 6:29, Żyrardów 6:58, Skierniewice 7:14, Koluszki 7:38, 
Łódź Widzew 7:52 Łódź Fabryczna 8:02 
~ 26 VI-11 VIII; 14-31 VIII;

20:43 II
1

IC - TLK
81170

POSEJDON
T  l  c  p

Płoty 21:05, Gryfice 21:20, Trzebiatów 21:39, Kołobrzeg 22:07 0   h   T   l   c   p, Ustronie 
Morskie 22:39, Koszalin 23:06, Sławno 23:32, Słupsk 23:50, Lębork 0:28, Wejherowo 0:52, 
Rumia 1:03, Gdynia Główna 1:14, Sopot 1:33, Gdańsk Oliwa 1:38, Gdańsk Wrzeszcz 1:43, Gdańsk 
Główny 1:49, Tczew 2:12, Malbork 2:27, Elbląg 2:47, Pasłęk 3:04, Morąg 3:28, Olsztyn 

Zachodni 4:04, Olsztyn Główny 4:09 WW{0   T   l   p, Korsze 6:08, Kętrzyn 6:35, 
Giżycko 7:00, Wydminy 7:17, Stare Juchy 7:36, Ełk 8:03, Grajewo 8:29, Osowiec 8:47, Mońki 8:58

Białystok 9:39 ~ 12-13 VIII;

}WW 4:35 Olsztyn Główny IC - TLK 51170 POSEJDON h  T  l  c  p   Iława Główna 5:24, 
Działdowo 6:00, Mława 6:12, Ciechanów 6:32, Nasielsk 6:56, Modlin 7:15, Nowy Dwór 
Mazowiecki 7:20, Legionowo 7:31, Warszawa Wschodnia 8:03, Warszawa Centralna 8:15, 
Warszawa Zachodnia 8:24, Żyrardów 8:52, Skierniewice 9:08, Koluszki 9:32, Łódź 
Widzew 9:46 Łódź Fabryczna 9:59 
~ 12-13 VIII;

20:43 II
1

IC - TLK
81170

POSEJDON
T  l  p

Płoty 21:05, Gryfice 21:20, Trzebiatów 21:39, Kołobrzeg 22:07 0   h   T   l   p, Ustronie Morskie 22:39, 
Koszalin 23:06, Sławno 23:32, Słupsk 23:50, Lębork 0:28, Wejherowo 0:52, Rumia 1:03, Gdynia 
Główna 1:14 0   T   l   p, Sopot 2:17, Gdańsk Oliwa 2:22, Gdańsk Wrzeszcz 2:26, Gdańsk 
Główny 2:32, Tczew 2:54, Malbork 3:08, Elbląg 3:27, Pasłęk 3:43, Morąg 4:05, Olsztyn 
Zachodni 4:40, Olsztyn Główny 4:44, Korsze 6:08, Kętrzyn 6:42, Giżycko 7:07, Wydminy 7:24, Stare 
Juchy 7:41, Ełk 8:03, Grajewo 8:29, Osowiec 8:47, Mońki 8:57 Białystok 9:29 
~ 1 IX;

21:56 II
1

PR - R
88636

j  a  b  y

Płoty 22:14, Gryfice 22:25, Trzebiatów 22:39, Kołobrzeg Stadion 22:56 Kołobrzeg 23:01 

~ 1-57;

Strona 2 z 3

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 10 VI – 1 IX 2018

Aktualizacja wg stanu na 1 VI 2018

objaśnienia skrótów / abbreviations
IC - „PKP Intercity” Spółka Akcyjna

TLK - Twoje Linie Kolejowe
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
h - 1 klasa / First class seats

T - 2 klasa / Second class seats

j - tylko 2 klasa / 2nd class seats only

l - rezerwacja obowiązkowa  / seat 
resevations compulsory

d - wagon z miejscami do leżenia / couchette
car

c - wagon sypialny / sleeping car

a - wagon dostępny dla osób poruszających 
się na wózkach / wagon accessible to 
people moving on wheelchairs

b - wagon przystosowany do przewozu 
rowerów - liczba miejsc ograniczona / 
wagon adopted to the transport of 
bicycles – limited number of places

objaśnienia znaków / symbols
p - przewóz przesyłek konduktorskich / 

courier service
W - przełączanie wagonów do innego 

pociągu / wagons to be switched to 
another train

y - klimatyzacja / air conditioning

0 - zmiana usług na trasie pociągu / change 
services on the route

~ - terminy kursowania / days of operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.intercity.pl www.polregio.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased on each train, consistent with the 
terms specified by the carrier.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Carriers 
are responsible for commercial data of trains.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Infoline numbers to individual carriers:
IC - 22 391 97 57 (24h) dla abonentów sieci zagranicznych i
dla połączeń zagranicznych; 703 200 200 (24h) dla 
abonentów krajowych sieci, opłata 1,29 zł brutto/min. poł., 
realizator usługi: „PKP Intercity” S.A. / 22 391 97 57 (24h) 
for international calls and international network subscribers; 
703 200 200 (24h) for subscribers of domestic networks, 
charge of PLN 1.29 gross/min. of each call, service provider: 
„PKP Intercity" S.A.
PR - 703 20 20 20 (24h) opłata 1.29 zł/min. połączenia, 
realizator usługi: Progress Plus S.C.  / 703 20 20 20 (24h) 
charge of PLN 1.29 gross/min. of each call, service provider: 
Progress Plus S.C. 
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FIRMA JOGA  •  ul. Górna 4  •  72-200 Nowogard  
 Tel./Fax 91 39 25 501  •  695 100 700  •  695 400 600

Wyposaż swój dom w OKNA PCV 
o najwyższym standarcie światowym, 

dzięki którym obniżysz koszty ogrzewania
z profilu 

ALPHALINE  
profil 6 komorowy w kl. A
z wkładem termicznym 
i uszczelką środkową 
gwarantującą doskonałą 
szczelność

Do produkcji okien 

nie stosujemy pro�lii

z recyklingu !!!

i wysokiej jakości
OKUCIA MACO

Ponad 22 lat doświadczenia w produkcji okien. ZAUFAJ specjalistom! 

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

Kancelaria 
Radcy Prawnego  
r.pr. Agnieszka Warian  

 
ul. Wojska Polskiego 3  

I piętro  pok. 117   
Nowogard  

czynne pn-pt od 9 do 17 
 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  

po wcześniejszym umówieniu 
telefonicznym 

Kancelaria udziela 
 bezpłatnych porad prawnych 

PIASEK, PIASEK PRZESIEWANY, 
ŻWIR, CZARNOZIEM, POSPÓŁKĘ 

 ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 265 607
792 707 943
z dowozem do Klienta

 

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
8.00 – 20.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 8.00 – 16.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM
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POLSKI WYDAWCA

Uwaga najbliższe 
bezpłatne porady 
prawne w piątek

zostały odwołane

OgłOSzenIe

Śmigiel Ryszard

ŚR

KOMPLEKSOWE  USŁUGI
& ŚMIGIEL

Zakład Kamieniarski
- Nagrobki - Grobowce - Parapety - Schody

Kwiaciarnia
- Znicze - Kwiaty - Wiązanki - Wieńce

Tel. 601 595 069, 91 392 18 14
     e-mail: puhp.smigiel@wp.pl
   www.kamieniarstwo-smigiel.pl

Korzystając z naszych usług pogrzebowych zyskasz
-10%  RABATU  NA  USŁUGI  KAMIENIARSKIE

UL. CMENTARNA 3,  72-200 NOWOGARD

       Usługi Pogrzebowe 
        Grzegorz Śmigiel
- Trumny - Urny - Ekshumacje - Przewozy
         Obudowy - Krzyże - Tabliczki

Kontakt całodobowy: 693 230 190
      e-mail: memoris.zp@o2.pl
            www.memoris.eu

Uwaga zmiany 
funkcjonowania 
KANCELARII 

RADOSŁAW GÓRSKI 
Dyżury w Nowogardzie 

odbywają się w kancelarii 
przy ul. 700 lecia 24/5 

w każdy wtorek i czwartek 
od 17.00 do 20.00, 

a w innych godzinach i terminach 
po telefonicznym uzgodnieniu. 

nowy nr tel. do biura w Nowogardzie: 
+48 91 578 49 01; +48 600 071 236

na sklepy i gabinety
tel. 91 392 81 40 
tel. 721 525 705

STOISKO do wynajęcia
przy ul. 15 Lutego 9c

To nic złego  
to "wykwity" U nas 100 % 

odpłatności
SP-2: Powołał komisję  
z naruszeniem 
przepisów prawa

OgłOSzenIe

Opieka nad seniorami w domu

Egzamin praktyczny w Szczecinie lub w Barlinku
F-1 to najszybsza formuła do prawa jazdy

Kursy prawa jazdy kat. A, A2, B oraz B automat
Możliwość zdawania egzaminu państwowego naszym pojazdem szkoleniowym

Nowogard, ul. 700 Lecia 14  •  Tel. 723 583 311  •  www.naukajazdyf1.szczecin.pl

1 sierpnia 
godzina W.
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W skrócie

   Kronika policyjna

W poniedziałek do naszej redakcji zgłosiła się zdenerwowana pani 
Anna, która zaalarmowała nas o pewnym zjawisku. Otóż wczoraj przecho-
dząc nad jeziorem, zauważyła wystającą z nadbrzeża w stronę jeziora rurę, 
od razu pomyślała, że właśnie w ten sposób ktoś odprowadza ścieki domo-
we do jeziora.  Po udaniu się na miejsce naszego redaktora okazało się, iż 
pani Anna wskazała nam niewiadomego pochodzenia rurę, którą spływają 
ścieki do jeziora. - … Widzicie właśnie z tej rury dziwie pachnie fetorem, 
takim śmierdzącym, wokół brudno i ptactwo chodzi po tym. Co to jest za 
rura? Co nam wpływa nią do jeziora??? 

W TYCH DnIACH ODeSzLI DO WIeCznOŚCI
Wacław Jędras: lat 82, zmarł 26.07.2018r. pogrzeb odbył się 

28.07.2018r. na cmentarzu w Nowogardzie.
Czesław Wąsik: lat 62, zmarł 27.07.2018r. pogrzeb odbędzie się 

31.07.2018r. o godz. 12:00 na cmentarzu w Nowogardzie
 Jadwiga Kujawa: lat 85, zmarła 29.07.2018r. pogrzeb odbędzie się 

1.08.2018r. o godz. 11:00 Msza św. w kościele w Dobrej, pochówek po 
Mszy św. na cmentarzu w Dobrej.

Informacje przekazał: 
Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

MORIS Zakład Pogrzebowy Grzegorz Śmigiel

 

 2018/07/27
godz.12:34
Kierujący pojazdem marki 

Opel Astra na niemieckich nu-
merach rejestracyjnych, w trakcie 
manewru cofania w Nowogardzie 
uderzył w pojazd marki Audi kie-
rowany przez Piotra B. Sprawcę 
zdarzenia pouczono, sporządzo-
no dokumentację. Postępowanie 
prowadzi KP Nowogard.

godz. 17:13
Na drodze krajowej numer 6 

między Nowogardem a Glewica-
mi w kierunku Nowogardu  kie-
rujący pojazdem marki WV Cra-
fter  kierowanym przez Adriana 
M. lat 23 ( zam. pow. Wałbrzyski) 
nie zachował bezpiecznej odległo-
śći przed poprzedzającym go po-
jazdem marki Skoda kierowanym 
przez Artura B. lat 34 ( zam. pow.
goleniowski) w wyniku czego zje-
chał on na pobocze i uderzył w 
drzewo. Kierowca pojazdu Sko-
da przetransportowany przez po-
gotowie do szpitala w Goleniowie. 

Kierowcy VW Craftera zatrzyma-
no prawo jazdy. Obaj kierowcy 
trzeźwi. Postępowanie prowadzi 
KPP Goleniów.

2018/07/28
godz.13:37
Na drodze krajowej numer 6 w 

kierunku Szczecina na wysokości 
miejscowości Krzywice. Samo-
chód ciężarowy (TIR) zjechał na 
pobocze, po czym przewrócił  się 
na bok. Sporządzono na miejscu 
dokumentację. Kierowca trzeźwy.
Postępowanie prowadzi KPP Go-
leniów.

 2018/07/29
godz. 00:58
Ostatni zjazd w stronę Słupska, 

na obwodnicy Nowogardu, po-
jazd marki Fiat kierowany przez 
Jakuba C. zjechał do rowu, wraz z 
nim pasażerka. Nie była potrzeb-
na pomoc medyczna. Na miejscu 
uczestniczyła Straż Pożarna. Kie-
rowca trzeźwy. Postępowanie pro-
wadzi KP Nowogard.

KPP Goleniów

elegia na śmierć
 Kamila Baczyńskiego - Poety
Przyszły dni sierpniowe nabrzmiałe kłosami 

I przyszły rozkazy otwierane ze łzami  
I przyszła nadzieja, co tak wszystko zmienia.

Gdy dość już niewoli, pogardy, poniżenia,

I wzrośli poeci, jak zboże na łanie  
Dojrzeli tak szybko, jak gruszki na sianie 
Ruszyli na sygnał spisując myśl w biegu  
Ruszyli jak Dawni, by stanąć w szeregu...

Ty niecny -zamilcz. W dniu tym niech mówi pamięć  
Wy zaś -słuchajcie. Nie tak, jak ta zwykła gawiedź 
Bo tu jest Nieba przedsionek, tu jest Świętych Obcowanie 
Tu Duch Wolności na zawsze po Powstaniu tym zostanie

Anioł Wielki w bieli przeszedł tędy, zanim zaś kroczył 
Człowiek co, jak kwiaty rosą, krwią niewinną broczył  

I armie tych, którym nie było podłe życie ważniejsze  
Aniżeli ta śmierć przyczajona nie przypadkiem w tym Mieście

Wśród kamienic dla życia i ulic dla spotkań budowanych latami 
Na ławeczkach słuchających miłości, wyznawanych ze łzami 
W ciszy świątyń oczekujących, w tajemnych krużgankach 
Na barykadach szalonych i na zwykłych przystankach

Wszędzie ta śmierć, wyraźna jak topór a nie mglista jak alegoria  
Ta śmierć zabrała poetę, ale... dla głupich byłaby ta historia… 
Bo gdy ten Anioł Wielki się tu wówczas zjawił 
To znak nieśmiertelności na duszy poety i wierszach jego postawił

I przyszły też Anioły kolejne wcale nie mniejsze  
Znaki uczyniły i potwierdziły, co jest mało ważne a co najważniejsze.  
Więc zamilcz nierozumny a biegły w podłym o tym czasie pisaniu...  
Tylko pamięć wdzięczna niech dziś opowiada te historie o Powstaniu

O jego dzieciach, o poetach co odeszli jak żołnierze,  
O dziewczynach z AK, i o tamtych ludzi wierze  
O miłości co wybacza, bo innej nie ma przecie 
I o śmierci co się zdarzyła aż tylu w życia kwiecie

I o tym, że Oni byli wierni i że się stali nieśmiertelni...

Zaś wiersz co „żyłką słoneczną na ścianie” 
Znalazł już w duszach ciche zakochanie 

„Kantyczki deszczu”, też „wyblakłe nutki”  
Poniosły w Niebo wypieszczone smutki

Będą tu poeci niewidzialni tkwili 
Będą o czynach wielkich młodzi śnili  
Będzie legenda jak dzwon niosła wieści,  
Że choć zginęli to życie przynieśli.

Marek Słomski 2017 lipiec

1 sierpnia godzina 17:00

Zawyją syreny
Działając na podstawie § 10 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 roku, 
w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości 
organów o tych sprawach (Dz. U. Z 2013, poz. 96), w dniu 1 sierpnia br., o godzinie 17: 00 prze-
prowadzony zostanie trening uruchomienia syren alarmowych na terenie miasta Nowogard, 
sygnał ciągły w okresie jednej minuty.

Celem treningu jest jednoczesne upamiętnienie 74 rocznicy wybuchu 
Powstania Warszawskiego.

BURMISTRZ NOWOGARDU
Robert CZAPLA

Szef Obrony Cywilnej Gminy Nowogard
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MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reKLAmA

Ubezpieczenie, kredyty, 
opłaty. ul Boh. Warszawy 
102 B (koło Biedronki) 

czynne pon.-pt 
15.30 – 19.00 sob. 9-13 
Tel. 660 543 782

Wytwórnia pasz All-Poll Nowogard ul. Nadtorowa 14 B 

Tel. 601 854 000 
zatrudni pracowników produkcji. Mile widziana 

wiedza z zakresu elektryki lub mechaniki

Konkurs na dyrektora SP 2 zostanie powtórzony? 

Wojewoda: burmistrz powołał komisję 
z naruszeniem przepisów prawa 
Zarządzenie Burmistrza Nowogardu, na podstawie którego powołano komisję konkursową, mającą wyłonić nowego dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2, 
zostało wydane z naruszeniem przepisów prawa. Tak stwierdził Wojewoda Zachodniopomorski uchylając ten akt prawny.  To oznacza, że konkursu na dy-
rektora szkoły będzie trzeba raczej powtórzyć. 

Jak już informowaliśmy, kon-
kurs odbył się 25 maja i do dziś 
nie został rozstrzygnięty. Postępo-
wanie od samego początku budzi-
ło sporo emocji. Chodziło głów-
nie o tryb wyboru składu komisji 
konkursowej. Jak się okazało do 
prac w tejże komisji burmistrz nie 
dopuścił przedstawiciela Związku 
Zawodowego Pracowników nie 
będących Nauczycielami, chociaż 
Związek ten od początku się tego 
domagał. W rozstrzygnięciu wo-
jewoda przyznaje, że w przyszło-
ści gmina winna dopuszczać do 
udziału w wyborze dyrektorów 
szkół, czy przedszkoli, przedsta-
wicieli wszystkich związków za-
wodowych. 

„Wskazać należy, że dla legal-
ności powoływanych w przyszło-
ści komisji konkursowych w celu 
przeprowadzania konkursu na 
kandydata na stanowisko dyrek-
tora szkoły, w ich składzie powin-
ni zasiadać wszyscy przedstawi-
ciele związków zawodowych – po 
spełnieniu wszystkich wymogów 
formalnych- także przedstawicie-
le Ogólnopolskiego Związku Za-
wodowego pracowników Oświa-
ty nie będących Nauczycielami”- 
czytamy w uzasadnieniu decyzji, 
jaką wydał Wojewoda Zachod-
niopomorski. 

Jednak to nie ta okoliczność 
była decydująca dla Wojewody. 
Okazuje się, że powołanie przez 
R. Czaplę do komisji konkurso-
wej, mającej wyłonić dyrektora 
SP 2, zastępcy burmistrza Krzysz-
tofa Kolibskiego, jest sprzeczne z 
prawem oświatowym. Wojewoda, 
powołując się na przepisy prawa, 
stwierdza jednoznacznie- w ko-
misji mają zasiadać przedstawi-
ciele organu, a nie osoby pełniące 
tę funkcję. 

„Po analizie przedmiotowego 
aktu (zarządzenia burmistrza – 
dop. red.) organ nadzoru stwier-
dził, że narusza on przepis art. 63 
ust. 14 ust 1. ustawy Prawo Oświa-
towe w związku z artykułem 28 g 

ustawy o samorządzie gminnym. 
W skład komisji konkursowej, 
jako jej przewodniczący powo-
łany został bowiem Pan Krzysz-
tof Kolibski pełniący jednocze-
śnie funkcję zastępcy burmistrza 
Nowogardu. Analiza przepisów 
ustawy Prawo Oświatowe prowa-
dzi do wniosku, iż osoby pełnią-
ce funkcję organu prowadzącego 
szkołę, jak również pełniąca funk-
cję zastępcy tego organu nie mogą 
być członkami komisji powoła-
nej celem przeprowadzania kon-
kursu na dyrektora szkoły” – czy-
tamy w najważniejszym akapicie 
uzasadnienia decyzji uchwalają-
cej zarządzenie burmistrza Nowo-
gardu. Dalej Wojewoda pisze, że 
taki sam pogląd ugruntowany zo-
stał w orzeczeniach sądów admi-
nistracyjnych. „Ustawodawca re-
gulując skład przedmiotowej ko-
misji postanowił wyraźnie, że w 
jej skład wejdą przedstawiciele or-
ganu prowadzącego szkołę, a nie 
osoba piastująca funkcję tego or-
ganu. Sądy administracyjne wy-
raźnie podkreślają, że określenie 
przedstawiciel organu nie jest toż-
same z określeniem piastun orga-
nu lub organ”- informuje Burmi-
strza Nowogardu, Wojewoda Za-
chodniopomorski. 

Tym samym zarządzenie bur-

mistrza Nowogardu w świetle 
przepisów zostało unieważnione. 
To oznacza, że żadnych skutków 
prawnych nie ma też posiedze-
nie komisji konkursowej, w dniu 
25 maja, w czasie którego odbył 
się konkurs na kandydata na sta-
nowisko SP 2. Przypomnijmy, że 
do dziś konkurs ten nie został roz-
strzygnięty. Żadna z kandydatek 
nie uzyskała bowiem wymaga-
nej większości głosów, dwie z nich 
(panie: Ewa Żylak i Wioletta Jac-
kowska) uzyskały taki sam wynik. 
Wszystko wskazuje na to, że teraz 
konkurs zostanie ogłoszony po-
nownie, po decyzji wydanej przez 
wojewodę. 

Pod lupą wojewody 
jeszcze SP 4 

Przypomnijmy, że to nie jedyna 
sprawa dotycząca nowogardzkiej 
oświaty, której przygląda się wo-
jewoda zachodniopomorski. W 
toku jest postępowanie nadzor-
cze dotyczące innego zarządze-
nia burmistrza- tym razem po-
wierzającego na 10 miesięcy sta-
nowisko dyrektora SP 4 pani Be-
acie Kuligowskiej. W tym przy-
padku zastrzeżenie budzi choćby 
fakt, że p. B. Kuligowska została 
ukarana naganą przez Komisję 
Dyscyplinarną ds. nauczycieli, 
którą podtrzymało Ministerstwo 

Edukacji, po tym jak nauczycie-
le oskarżyli dyrektor o mobbing i 
łamanie ich praw pracowniczych. 
A to jest przeszkodą do pełnienia 
funkcji kierowniczych w placów-
kach oświatowych. Nieoficjalnie 
dowiedzieliśmy się, że wojewoda 
ma zająć stanowisko w tej spra-
wie stanowisko w drugiej poło-
wie sierpnia. 

To nie pierwszy prawny bubel 
To nie jedyne w ostatnim cza-

sie druzgocące dla Burmistrza 
Nowogardu Roberta Czapli roz-
strzygnięcie, jakie wydał Woje-
woda Zachodniopomorski. Kil-
ka miesięcy temu organ nadzo-
ru uchylił zarządzenie wydane 
przez włodarza naszego miasta 
o konsultacjach społecznych w 
sprawie obelisku przy Placu Wol-
ności, jaki na mocy ustawy deko-
munizacyjnej został przeznaczo-
ny do wyburzenia (również sto-
sowną Uchwałą Rady miejskiej). 
Wojewoda przypomniał, że ww. 
ustawa nie przewiduje przepro-
wadzania konsultacji w tej spra-
wie, a więc wydane przez R. Cza-
plę – burmistrza Nowogardu za-
rządzenie nie miało podstawy 
prawnej. 

Red.

Czy będzie musiała poczekać na nowe 
rozstrzygnięcie p. Ewa Żylak, której 
burmistrz miał zamiar powierzyć sta-
nowisko dyrektor SP 2 po tym, jak w 
konkursie była równowaga w głosach

5 mln złotych na ścieżkę... w lesie

Dzisiaj kolejna nadzwyczajna sesja  
Rady Miejskiej 
Wszystko wskazuje na to, że budowa ścieżki dookoła jeziora to studnia bez dna. Burmistrz Robert Czapla, po raz kolejny 
chce dodatkowych pieniędzy na ten cel. Tym razem oczekuje, że radni dołożą do inwestycji prawie 1 mln 200 tys. złotych i 
w tym celu zawnioskował o kolejną, już 4 w czasie wakacji, sesję RM  

Dopiero co radni kilka tygodni 
temu dołożyli, do mającej kosztować 
niecałe 3 mln ścieżki, pół miliona. Te-
raz burmistrz chce dodatkowo 1 mln 
200 tys. zł, aby rozstrzygnąć przetarg 
na jeden z kolejnych etapów inwe-
stycji (4 z 7).  To oznacza, że budowa 
ścieżki może finalnie kosztować ok. 
5 mln zł-, z czego ok. 50% ma zwró-
cić Marszałek Województwa (tu jed-
nak pewne warunki- choćby zakoń-
czenie budowy ścieżki do końca paź-
dziernika). 

 Radni mają dziś (wtorek, 31 lipca) 
zdecydować, czy dalej finansować po-
mysł burmistrza. 

„(...) na jutrzejszej, nadzwyczaj-

nej sesji RM radni zajmą się projek-
tami uchwał, przygotowanych przez 
burmistrza Roberta Czaplę, dotyczą-
cych: przeznaczenia kwoty 1 198 442, 
37 zł na zwiększenie wkładu własne-
go Gminy Nowogard, jako kwoty nie-
zbędnej w celu rozstrzygnięcia prze-
targu na część 4 budowy ścieżki i pod-
pisania umowy z wykonawcą”- czyta-

my na stronie gminy, która buduje na-
pięcie przed jutrzejszym posiedze-
niem, jak przed pójściem do kina…, 
niestety wygląda na to, że wyświetla-
ją tam horror z prawdziwym trupem, 
a będzie nim miejski budżet. 

Sesja zwołana na tę okoliczność za-
czyna się o godz. 11.00. Podczas ob-
rad radni zajmą się także wnioskiem 

o zwiększenie budżetu na remont SP 
2 w Nowogardzie. Po dwóch przetar-
gach okazuje się, że żaden z wykonaw-
ców nie chce wykonać inwestycji w 
ramach zaplanowanej kwoty. Braku-
je ok. 200 tys. złotych. Dzisiaj się też 
okaże skąd burmistrz proponuje za-
brać wspomniane wyżej dokładki. 

Red. 

Tel. 517 175 599

Pracuj z                       
jako Opiekunka Seniorów w Niemczech 

i zarób nawet 12 tysięcy w dwa miesiące. 
Bezpłatne kursy języka niemieckiego i gwarantowane zatrudnienie. 
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Przyjechała po latach z 
Ameryki, by spotkać się ze 
swoimi uczniami
Pani Antonina Majewska, nauczycielka ze Szkoły Podstawowej w Żabowie, która obecnie 
mieszka w Stanach Zjednoczonych w okolicach Nowego Jorku, przyjechała po 50 latach, by 
spotkać się ze swoimi byłymi uczniami z miejscowej szkoły.

 Pani Antonina Majewska 
uczyła w Szkole Podstawowej 
w Żabowie, gdzie była wycho-
wawczynią między innymi Pa-
nów Edwarda i Zenona Gib-
kich, mieszkańców miejscowo-
ści Żabówko. Pracę w szkole za-
kończyła w 1968 roku, by na-
stępnie przeprowadzić się do 
Pyrzyc, a z kolei na początku 
lat 70 – wyjechać za ocean. Pani 
Antonina wraz z braćmi Edwar-
dem i Zenonem Gibki, obecni 
na prezentowanym zdjęciu, po-
zdrawia wszystkich tych, któ-
rzy są również na tym zdjęciu, 
a które zrobione zostało absol-
wentom SP w Żabowie rocznik 
1968 i ich nauczycielom.

Red.
Tel 661-633-977- tel do kontaktu

Pan Edward pierwszy w drugim rzędzie od lewej, a pan Zenon pierwszy w trzecim rzędzie od lewej, Pani Antonina Majewska 
druga w pierwszym rzędzie od góry

Zdjęcie Pani Antoniny Majewskiej z braćmi bliźniakami od lewej pan Zenon a od 
prawej  Edward Gibki

nasza sonda

. Zakończył się festiwal „Lato z Muzami”, zapytali-
śmy więc mieszkańców Nowogardu, czy uczestni-
czyli w imprezach festiwalowych, oraz co przypa-
dło im najbardziej do gustu.

Pani Wioleta – oczywiście, 
jak najbardziej uczestniczy-
liśmy w „Lecie z Muzami”, 
głównie były to seanse dla 
dzieci, które sprawiły frajdę 
naszym dzieciom. Niektó-
re bajki wzruszały inne roz-
śmieszały , mam nadzieję, że 
w przyszłym roku będzie tak 
samo dużo bajek dla dzieci, 
jak w tym. 

Pan Grzegorz – Tak, byli-
śmy z córką na seansach baj-
kowych, które były bardzo 
fajnym przebojem dla naj-
młodszych, ale później ja-
koś nie mieliśmy okazji brać 
udziału w dalszym harmono-
gramie wydarzeń , trochę wy-
jeżdżaliśmy,  a po za tym nie 
bardzo interesuję się filmem 
polskim czy wystawami.

Wiktor- tak byłem na baj-
kach , Gru Dru Minionki to 
ta bajka najbardziej mi się 
spodobała, było super fajnie, 
że można było oglądać takie 
bajki, bardzo lubię chodzić 
do kina.

Hania – Pewnie, byłam na 
bajkach w kinie i było su-
per, bardzo mi się spodoba-
ły bajki na których byłam, 
przynajmniej się nie nudzi-
łam i mogłam uczestniczyć 
w Festiwalu i oglądać bajki. 

Opr. AO

Konkursy na dyrektorów szkół

Dzisiaj SP-1 i  Żabowo,  
wkrótce Wierzbięcin
Wczoraj na BIP UM Nowogard pojawił się komunikat o ogłoszeniu konkursu na dyrek-
tora SP Wierzbięcin. Kadencja obecnego dyrektora szkoły, Józefa Korkosza, kończy się 31 
sierpnia. Nie mamy potwierdzenia informacji, czy będzie się on ubiegał o kolejną. Tak  czy 
inaczej konkurs w tym wypadku musi  się odbyć. Wcześniej już informowaliśmy o rozpi-
saniu konkursów na dyrektorów Szkół w Żabowie i SP -1. Właśnie dzisiaj, we wtorek, od-
bywa się posiedzenie komisji konkursowej i przesłuchanie kandydatów na te stanowiska. 
Więcej w wydaniu piątkowym. Red.     

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

r e K L A m A
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789
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Serdeczne podziękowania dla policjan-
tów sier.sztab. Andrzeja Gaczkowskiego

 i st.sierż. Piotra Zaroślińskiego
 za okazaną pomoc w trakcie przewozu 

dziecka do szpitala składają 
wdzięczni 

Rodzice Jasia

To nic złego to wykwity

Co to było, co było?
Nowogardzka plaża za czasów niemieckich a także za PRL w okresie letnim była pełna amatorów plażowania, kąpieli, kajakowania itp. Niestety w ostatnich 
latach głównie za sprawą jakości wody i systematycznych wlewów do akwenu z kanalizacji, nowogardzianie coraz częściej dla celów kąpieli wybierają inne 
miejsca. Administrator zamiast zabrać się do roboty i realnie rozwiązać problem udaje, że jest inaczej jak jest.   

Począwszy od około 20 lipca na 
naszym jeziorze mieliśmy do czy-
nienia z pojawieniem się sinic, któ-
re to zjawisko każdy mógł zaobser-
wować przez kilka dni.  O fakcie 
tym informowaliśmy tydzień temu 
we wtorkowym wydaniu.  Urząd 
Miejski w Nowogardzie odpowie-
dzialny za stan wód naszego jezio-
ra nie mogąc zaprzeczyć widocz-
nemu dla każdego gołym okiem 
zjawisku najwyraźniej postanowił 
pomieszać w głowach ludu w inny 
sposób czyli udając, że to co każdy 
widzi to zupełnie co innego niż to 
co każdy myśli, że widzi że sinice 
to nie sinice.  Oczywiście wstępem 
do objawienia prawdy o tym, co to 
lepkiego i zielonego pływało kilka 
dni po jeziorze jest gminny tekst 
pt. „Dziennik zastrasza mieszkań-
ców” - a jakże by inaczej „zastra-
szamy” już 26 lat. W tym to tek-
ście piszący wylewa swoje frustra-
cje w stylu i objawach podobnych 
do znanych wylewów studzienek 
kanalizacyjnych nad jeziorem. Ce-
lem takiego obstrzału jest obrzu-
cenie błotem DN, aby ogłupiony 
Czytelnik był gotowy na przyję-
cie „prawdy” w temacie jeziornych 
osobliwości.    

To nic złego to „wykwity”
A do wyjawienia tej prawdy wy-

znaczono najbardziej pracowi-
tego gminnego kierownika, czy-
li kierownika ZBK, który oświad-
cza: Proszę pamiętać, że nasze je-
zioro jest naturalnym zbiornikiem 
wodnym, z żyjącymi w nim orga-
nizmami. Nieuniknione jest, to że 
zachodzą w nim procesy biologicz-
ne takie jak wykwity glonów, któ-
re niestety mieliśmy okazję obser-
wować. Nie stanowią jednak za-
grożenia dla zdrowia osób kąpią-
cych się… Koniec cytatu. Skonfun-
dowani własną niewiedzą w tema-
cie istoty zjawiska zielonej zupy na 
jeziorze, czym prędzej szukamy 
definicji owych, według kierowi-
ka ZBK, wykwitów glonów wrzu-
cając to hasło do wyszukiwarki. A 
tam czytamy, że wykwity glonów 
to generalnie naloty na ścianach i 
wszelkiej ceramice. Pisze też w od-
nośniku: Wyszukiwania podobne 
do: wykwity glonów, 

-  usuwanie glonów z elewacji
- środek do usuwania zielonego 

nalotu z elewacji
- przyczyny zielonego nalotu na 

elewacji
- zabezpieczenie elewacji przed 

glonami
- środek do czyszczenia elewa-

cji forum
- zielony nalot na betonie

- zielony nalot na ścianie ze-
wnętrznej

- czym usunąć zielony nalot z 
płotu

Dlaczego ani słowa o wykwitach 
na wodach jeziornych...?

A może to są … 
zakwity glonów.

Skonfundowani nie tylko swo-
ją niewiedzą, którą obnażył kie-
rownik ZBK, ale na dodatek wła-
snym ciulostwem (nie możemy 
wszak znaleźć podanego jak „kawa 
na ławę” określenia wykwity) nie-
śmiało zakładamy:  a może kierow-
nik pisząc wykwity miał na myśli 
bardzo podobne słowo czyli   za-
kwity? Wrzucamy więc hasło- za-
kwity glonów i ... jest, jest, jest!  
Oto co oznacza Zakwit glonów, 
jako odpowiedź za  5 pkt w teście 
gimnazjalnym -  masowe pojawie-
nie się glonów w wodzie powodujące 
zmianę zabarwienia wody ... -kie-
rownikowi niewątpliwie więc cho-
dziło nie o wykwity glonów, ale o 
zakwity – no cóż każdy pomylić się 
może. Niestety dalszy ciąg określe-
nia z programu gimnazjum, doty-
czący zakwitu wykazuje, że kierow-
nik myli się nie tylko, co do nazwa-
nia zjawiska, (czyli zamiast zakwit 
to wykwit), ale także, co do jego 
istoty powodów i skutków.  … te 
glony bowiem to właśnie m.in. …. 
sinice!  Czytamy w tekście gimna-
zjalnym: glony powodujące zmianę 
zabarwienia wody na zielono, nie-
bieskozielono to sinice, na brunat-
no to okrzemki lub czerwonawo to 
bruzdnice. W przypadku płytkich 
zbiorników (jeziora, stawy, zatoki 
morskie) mogą okresowo doprowa-
dzać do braku tlenu w niższych par-
tiach wód (tzw. przyducha) powo-
dując m.in. ścięcie ryb. Niektóre ga-
tunki lub szczepy wydzielają toksy-
ny z grupy hemotoksyn czy neuro-
toksyn (powodujące paraliż mięśni, 
również oddechowych). Przyczyną 
zakwitów jest nadmierne użyźnie-
nie wód (eutrofizacja), będące efek-
tem dużej ilości azotu w wodzie ze 
ścieków, czy spływającego z inten-
sywnie nawożonych pól…

Sinice to glony...
Ta definicja, wymagalna na po-

ziomie gimnazjum, jasno precyzu-
je  więc,  że te rzekomo według kie-
rownika,  niegroźne glony, który-
mi  zakwita nowogardzkie jezioro 
od czasu do czasu, to sinice bo si-
nice obok bruzdnic  i okrzemków 
są właśnie  glonami.  A ponieważ 
przysłowiowy każdy głupi widział, 
że jezioro w tych dniach zabarwi-
ło się na zielono to mieliśmy tutaj, 
bez dwóch zdań, sinice.  Tak więc 

dla sprawnych intelektualnie, ma-
nipulacja słownictwem i faktami 
przeprowadzana przez kierownika 
jest oczywista. Obliczona jest ona 
wyraźnie na ignorancję obywate-
li – Ci jednak dzisiaj są wyeduko-
wani… no może z pewnymi wy-
jątkami …. pisze bowiem ktoś na 
urzędowej stronie tak; Skąd więc 
Dziennik powziął taką pewność, że 
w nowogardzkim jeziorze pojawiły 
się sinice? Pewnie zbadali to węcho-
wo i wizualnie. Bo inaczej nie da 
się skomentować tych bzdurnych, 
na niczym nieopartych, informacji 
… pod tym podpis - red. Któż to 
jest ten red.? My po namyśle od-
czytujemy to jako skrót od wyra-
zu redukcja.  Inna możliwa kono-
tacja czyli redakcja, redaktor odpa-
da-  bowiem redaktor, czy redakcja 
może  być  tylko w wydawnictwie 
nie w urzędzie.   A jeśli to red. na-
leży rozumieć  jako  redukcja to 
wszystko by się zgadzało wszak re-
dukcja oznacza  zanik, ogranicze-
nie, zmniejszenie, zubożenie itp. 
etc… no cóż bywa. 

Dzika plaża i tyle
Warto przy okazji dodać, że no-

wogardzkie plażowisko nie jest ob-
jęte żadnym formalnym nadzorem  
Sanepid.  Tenże ma bowiem usta-
wowe obowiązki kontrolne w za-
kresie stanu wód tylko w stosunku 
do miejsc, które widnieją w prowa-
dzonym przez właśnie Sanepid re-
jestrach. Takie rejestry są dwa:  1.  
rejestr kąpielisk i  2. rejestr miejsc 
czasowo dopuszczonych do kąpie-
li.  Plażowiska nowogardzkiego nie 
ma ani w jednym ani w drugim re-
jestrze.  Nie ma, ponieważ bur-
mistrz nie skompletował  wniosku, 
który musi poprzedzać  takie wpi-

sy  i który należało złożyć  w przy-
padku 1. do końca grudnia 2017 w 
przypadku 2. do maja 2018.  Ale 
jednak plażowisko działa, nawet 
ratownicy są – powie ktoś? Tak, ale 
działa jako „dzikie”, tak jak moż-
na realnie przecież, ale właśnie „na 
dziko” prowadzić np. działalność 
gospodarczą. Jak wiadomo póki 
nic się nie stanie to się działa „na 
dziko”, jakby nigdy nic i jest fajnie, 
bo podatków płacić nie trzeba a się 
zarabia (patrz niektóre portale tzw. 
info. -również te „nasze”).   W ta-
kiej sytuacji formalnej, jak jest na-
sze plażowisko, Sanepid przepro-
wadza badania tylko na wniosek 
prowadzącego takiego „dzikusa” 
(i śmierdziucha na dodatek). Być 
może ktoś powie: najważniejsze, że 
plaża jest i są ratownicy niezależ-
nie, czy w tym, czy innym rejestrze 
Sanepidu ona widnieje. Można i 
tak, ale tylko konieczność speł-
nienia obligatoryjnego, sprawdza-
nych zewnętrznie   wymogów sta-
wianych przed kąpieliskami wpi-
sanymi do rejestru, jest w stanie w 
dłuższym dystansie czasowym od-
budować zaufanie nowogardzian 

do tego miejsca, jako miejsca ką-
pieli.  A jedno i drugie (czyli status 
kąpieliska i zaufanie) się nie stanie 
póki systematycznie jezioro będzie 
zasilane ściekami kanalizacyjnymi.

Minęło, ale może wrócić
W minionym weekendzie zabar-

wienie zielone wody mocno ustą-
piło co oznacza, że sinice w swo-
jej większości opadły na dno. Ale 
to nie świadczy o tym, że są zbęd-
ne informacje podane w tym tek-
ście będące jak zaznaczyliśmy do-
stępną powszechnie wiedzą wyma-
galną na poziomie gimnazjalnym. 
Prawdopodobnie bowiem sytuacja 
się powtórzy w przyszłości - warto 
więc zaszczepić się tą gimnazjalną 
wiedzą na kolejny atak urzędowej 
bakterii, czyli fałszu rozmnażające-
go się także przy każdej okazji za-
kwitu sinic i mocno odpornego u 
nosicieli na antybiotyki, czyli każ-
dą wiedzę.

sm 

PS: Patrz na zdjęcie kolorowe na 
stronie 9 - zrobione w poniedzia-
łek pokazuje, że sinice nie wszędzie 
ustąpiły.

Nowogardzka plaża przed wojną rok 1938
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Dlaczego w Goleniowie mają 
tak duży budżet inwestycyjny?

1. Nie jest tajemnicą, że dzię-
ki skuteczności goleniowskich 
włodarzy wielkość budżetu in-
westycyjnego tamtej gminy 
przekracza wielokrotnie od lat 
wielkość kwot na inwestycje, 
które wypracowuje (załatwia, 
pozyskuje itd.) nasz lokalny 
włodarz, rzekomo wyjątkowy 
pracuś, czyli burmistrz Nowo-
gardu. W momencie zatwier-
dzania budżetów na rok 2018 
ta różnica to 8 milionów na in-
westycje u nas i ponad 80 mi-
lionów w Goleniowie. W czym 
tkwią przyczyny takiej rozpię-
tości? Nie wynika ona wszak z 
istotnej różnicy wielkości obu 
gmin – w formalnym poten-
cjale są to bowiem gminy z 
niewielką tylko przewagą Go-
leniowa. 

2.  Otóż, dystans ten wynika 
głównie z tego, że przez lata w 
Goleniowie prowadzono kon-
sekwentną politykę budowa-
nia gminnego potencjału źró-
deł podatkowych (głównie po-
datek od nieruchomości i od-
pis z podatku dochodowego), 
co dawało w efekcie wzrost 
dochodów budżetu.  Politykę 
tę prowadzili w praktyce tam-
tejsi włodarze, ale to goleniow-
scy wyborcy wybierali takich a 
nie innych rządzących, i to go-
leniowscy wyborcy nie dawali 
przyzwolenia na marnowanie 
grosza publicznego na wydat-
ki, które w świetle kryterium 
gospodarskiej oceny można 
nazwać, albo zupełnymi fana-
beriami, albo, co najmniej wy-
datkami nietrafionymi, nieli-
czącymi się z racjonalną hie-
rarchią potrzeb.  

3. Ten brak przyzwolenia 
na marnowanie grosza widać 
było w Goleniowie i wtedy, 
gdy jeszcze cienko przędli, ale 
i widać także dzisiaj, gdy moż-
na powiedzieć, że im się pra-
wie przelewa. Dowodem tego 
jest afera, która wybuchła w 
Goleniowie z powodu tego, że 
samorząd przeznaczył pienią-
dze na budowę kortów teniso-

wych i nie wytłumaczył miesz-
kańcom, dlaczego. Oto frag-
menty felietonu, który ukazał 
się w tym temacie w Gazecie 
Goleniowskiej.

4. No proszę, jak bez rozgło-
su postępuje proces zmierza-
jący do wybudowania krytych 
kortów tenisowych na tere-
nie OSiR w Goleniowie.- pisze 
L. Ozimek wydawca GG- tak 
jak bez rozgłosu i elementar-
nej argumentacji radni prze-
głosowali wydatkowanie kil-
kuset tysięcy na tę luksusową 
inwestycję, za którą oficjalnie 
nikt nie stoi i nikt się do niej 
nie chce przyznać. Burmistrz 
mówi, że to radni, a radni - 
głowa w piasek. Ten luksus to 
oczywiście sprawa względna, 
bo same w sobie kryte korty są 
ok. Pod warunkiem, że inne, 
bardziej pilne potrzeby miesz-
kańców gminy, są już zaspo-
kojone. Tymczasem ceny uzy-
skiwane teraz w przetargach 
przekraczają znacznie budże-
towe plany gminy i z czegoś 
trzeba rezygnować na rzecz 
czegoś ważniejszego. Do tych 
priorytetowych widocznie na-
leżą kryte korty. Przed jesien-
nymi wyborami warto poznać 
nazwiska radnych, głosujących 
za tą powszechnie oczekiwa-
ną inwestycją. Chyba, że au-
torzy pomysłu zechcą się jed-
nak sami ujawnić i wytłuma-
czyć, dlaczego podatnicy mają 
finansować korty, a nie, co in-
nego?. Tyle cytat, z GG.

5. Teraz już wiemy, dlaczego 
w Goleniowie mają tak dużo 
więcej od nas forsy na inwe-
stycje komunalne, czyli te, z 

których korzystają mieszkań-
cy? Tam się społeczeństwo 
pyta, władzy dlaczego  wyda-
wany jest grosz publiczny na 
to czy tamto, i czy nie ma pil-
niejszych wydatków? Dlatego 
tam  jest afera z powodu wy-
datków o charakterze luksuso-
wych (i to tylko w kwocie kil-
kuset tysięcy), mimo, że być 
może ich to właśnie na luk-
sus stać. Kto się u nas poza DN 
publicznie pyta, po co? -  gdy 
wywala się pieniądze na bzdu-
ry typu np. aerator, który poza 
ohydnym wyglądem nie speł-
nia żadnej funkcji. Na fon-
tanny na środku jeziora, które 
chłodzą chyba tylko ryby, na 
siłownie, z których nikt nie ko-
rzysta (Sąpolnica) czy wreszcie 
na demolującą ostoję fauny i 
flory, ścieżkę wokół jeziora w 
sytuacji, gdy trzeba wybudo-
wać najpierw ścieżki wewnątrz 
miasta i wzdłuż traktów wy-
jazdowych z miasta do najbliż-
szych miejscowości- tego wy-
maga i bezpieczeństwo i funk-
cjonalność systemu komuni-
kacyjnego.  Można wiele stron 
zapisać o wydatkach i pomy-
słach włodarza, które nie mają 
nic wspólnego z jakąkolwiek 
racjonalną hierarchią potrzeb i 
prawie nic nie da się jednocze-
śnie napisać o realizacji kon-
cepcji inwestycyjnej gminy, 
która ma wzmacniać potencjał 
generujący wzrost przycho-
dów budżetowych.

6. Na koniec, jako ilustra-
cję, niestety realizowanych u 
nas „priorytetów”, zamieszcza-
my cytat z wypowiedzi burmi-
strza podczas uroczystego (jak 
zwykle) podpisania zwykłych 
umów wykonawczych:

Budowa ścieżki dookoła je-
ziora jest jedną z najważniej-
szych inwestycji w naszej gmi-
nie. Jest to zadanie długo ocze-
kiwane przez mieszkańców. …  
- jest to, zatem inwestycja prio-
rytetowa dla Nowogardu - po-
wiedział burmistrz.  

Marek Słomski

Jeszcze raz sprawa eksmisji 
pani magdaleny

Na środku stoi koza, 
ale nie ta od woza… 
Wracamy do opisywanej przez DN kilkanaście dni temu spra-
wy eksmisji pani Magdaleny z lokalu socjalnego przy ulicy 
Młynarskiej, do lokalu zwanego socjalnym w Maszkowie.

Przypomnijmy, pani Magda-
lena mieszka w urządzonym na 
poddaszu lokalu przy Młynar-
skiej, który składa się  z pokoju i 
aneksu kuchennego oraz toale-
ty. Lokal ma status lokalu socjal-
nego. Lokal zamieszkuje razem z 
panią Magdaleną jej kilkunasto-
letni syn i dwuletnia córka. Jesz-
cze przed narodzinami córki sąd 
na wniosek gminy wydał posta-
nowienie nakazujące p. Magdale-
nie opuszczenie lokalu, w związ-
ku z zaległościami czynszu, przy-
znając jednocześnie prawo do lo-
kalu socjalnego tylko … małolet-
niemu synowi. Pani Magdalena 
formalnie więc została osobą bez-
domną. Mimo że w międzycza-
sie p. Magdalena urodziła drugie 
dziecko, córkę i złożyła w gminie 
deklarację spłaty zaległości (po-
moc obiecał ojciec syna) to gmi-
na wniosła o dokonanie eksmisji 
do lokalu socjalnego w Maszko-
wie. Eksmisji dokonywał kilkana-
ście dni temu komornik w towa-
rzystwie kilku osób z ZBK (w tym 
kierownika) i dwóch policjantów. 
Komornik jednak eksmisję czaso-
wo zawiesił z powodu pozyska-
nia wstępnych informacji o stanie 
zdrowia eksmitowanego małolet-
niego, który cierpi na trwałe scho-
rzenie kardiologiczne. Zawiesze-
nie miało być do czasu wyjaśnie-
nia do końca wspomnianych kwe-
stii zdrowotnych. 

Co dalej?
Jeszcze w trakcie czynności, ko-

mornik zobowiązał panią Mag-
dalenę, będącą prawną opiekun-
ką swojego małoletniego syna, 
aby dokonała wizji proponowa-

nego jej synowi lokalu socjalne-
go w Maszkowie. Pani Magdale-
na udała się tam w ustalonym z 
„komunalką” terminie.  - Nie ak-
ceptuję tego lokalu, jako ewentual-
nego lokum dla mojego syna – po-
wiedziała p. Magdalena DN po 
odbytej wizji w Maszkowie- po-
mieszczenia są zawilgocone, su-
fit z zaciekami, wykładzina len-
teks porwana. Ogrzewanie to zwy-
kła „koza” stojąca na środku poko-
ju, który na dodatek nie posiada 
wentylacji chyba, że za taką uznać 
nieszczelne okna. Podnosiłam już 
także wcześniej, że syn z powodów 
zdrowotnych i edukacyjnych nie 
może mieszkać z daleka od szpita-
la i szkoły- kończy p Magdalena.

Pomaga prawnik i nie tylko
Sprawą pani Magdaleny, po na-

szym tekście, zajęła się prawnik 
pani A. Warian, która mówi DN 
- został złożony do sądu wniosek 
o przyznanie prawa do lokalu so-
cjalnego także p. Magdalenie oraz 
jej córce. Ponadto mam nadzie-
ję, że komornik skorzysta ze swo-
ich uprawnień i zawiesi eksmi-
sję do czasu rozstrzygnięcia wspo-
mnianego wniosku. Jak nas poin-
formowano w piątek, termin roz-
prawy w tej sprawie wyznaczono 
na 8 października. Ukazanym w 
naszym tekście losem p. Magdale-
ny przejęło się wiele osób jedna z 
nich, pani Agnieszka  zorganizo-
wała nawet pokaźną ilość darów 
w postaci wózka  ubrań itp., które 
przekazała pani Magdalenie. Naj-
bardziej cieszyły się z tego dzieci- 
zwłaszcza mała dziewczynka. 

sm         

Pozew o ustalenie prawa do lokalu zastępczego
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Pomoc seniorom w miejscu zamieszkania w pytaniach i odpowiedziach

U nas 100 procent odpłatności 
Jednym z zadań OPS jest opieka i pomoc osobom starszym i schorowanym udzielana w miejscu zamieszkania. Ponieważ zapotrzebowanie na tego rodzaju 
usługi  rośnie zadaliśmy kilka pytań. Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej, którym od roku kieruje pani  Dorota Maślana. 

DN.  Czy OPS oferuje usługi 
opiekuńcze dla seniorów w miej-
scu zamieszkania?

 OPS.  Dział Usług Opiekuń-
czych w Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Nowogardzie świad-
czy pomoc w formie usług opie-
kuńczych w miejscu zamieszka-
nia chorego na podstawie decyzji 
administracyjnej wydanej przez 
Kierownika OPS w Nowogardzie 
w oparciu o przeprowadzony wy-
wiad środowiskowy przez pracow-
nika socjalnego.

Wymiar godzinowy oraz odpłat-
ność ustalana jest indywidualnie 
dla każdej osoby, przy uwzględ-
nieniu takich czynników jak: sy-
tuacja zdrowotna, dochodowa, ro-
dzinna, mieszkaniowa.

Ten rodzaj pomocy ma za za-
danie umożliwienie ludziom star-
szym przebywanie w swoim śro-
dowisku domowym i funkcjono-
wanie w nim przy wsparciu opie-
kunki domowej.

Zgodnie z art. 50 ustawy o po-
mocy społecznej (Dz. U. z 2017r. 
poz. 1769 z późn. zm.) „osobie sa-
motnej, która z powodu wieku, 
choroby lub innych przyczyn wy-
maga pomocy innych osób, jest 
jej pozbawiona, przysługuje po-
moc w formie usług opiekuńczych 
lub specjalistycznych usług opie-
kuńczych. Usługi opiekuńcze lub 

specjalistyczne usługi opiekuńcze 
mogą być przyznane również oso-
bie, która wymaga pomocy innych 
osób, a rodzina, a także wspól-
nie niezamieszkujący małżonek, 
wstępni, zstępni nie mogą takiej 
pomocy zapewnić”. 

Ile osób korzysta aktualnie z 
tych usług?

  Usługi opiekuńcze od stycznia 
2018r. zostały przyznane decyzją 
administracyjną 39 osobom.

Jakie są potrzeby w tym zakre-
sie na terenie naszej gminy, jak są 
rozpoznawane?

Według prognoz demograficz-
nych na całym świecie utrzymu-
je się tendencja do zwiększania 
się ilości ludzi starszych w społe-
czeństwie. Tak też dzieje się i w na-
szej gminie. Pogarszające się z wie-
kiem u osób starszych możliwości 
do samodzielnego funkcjonowa-
nia z powodu chorób i niepełno-
sprawności rodzi potrzebę wspar-
cia i opieki ze strony innych osób 
lub członków rodziny. Obserwuje 
się tendencję do zanikania rodzin 
wielopokoleniowych i samotne-
go zamieszkiwania osób starszych. 
Rodziny znajdujące się w trudnej 
sytuacji finansowej i niemogące 
sprostać licznym obowiązkom nie 
zawsze są w stanie zapewnić opie-
kę niepełnosprawnym, chorym 
rodzicom lub dziadkom. Dlatego 

pomoc społeczna jest ukierunko-
wana na wspomaganie osób star-
szych w ich dotychczasowym śro-
dowisku oraz ułatwieniu rodzinie 
w sprawowaniu opieki nad najbliż-
szymi.

Czy i jak informuje się senio-
rów  o możliwości skorzystania z 
tych usług?

Informacje na temat zasad i 
możliwości świadczenia usług 
opiekuńczych seniorom i osobom 
chorym udziela: pracownik socjal-
ny, kierownik Ośrodka lub kierow-
nik działu - osobiście lub telefo-
nicznie (nr tel. podany również w 
DN).  Ponadto informacje umiesz-
czone są na stronie internetowej 
OPS w Nowogardzie. 

Usługi opiekuńcze przyznawane 
są na wniosek osoby zainteresowa-
nej lub po zgłoszeniu przez inną 
osobę, lekarza rodzinnego, szpita-
la czy pielęgniarki środowiskowej.

Czy usługi są odpłatne ile wy-
nosi stawka godzinowa i jakie 
czynności wykonuje w ramach 
usługi opiekun?

 Odpłatność za usługi opiekuń-
cze uzależniona jest od dochodów 
osoby lub rodziny.

Koszt 1 godziny usługi wynosi 
17.00zł (100% odpłatności) zgod-
nie z Uchwałą Nr LVI/382/2018 z 
dnia 28 marca 2018r. Rady Miej-
skiej w Nowogardzie (Dz. U.z 
2018r. poz. 3182). Zakres usług 
opiekuńczych obejmuje:

pomoc w zaspokajaniu codzien-
nych potrzeb życiowych (dostar-
czenie produktów żywnościo-
wych, pomoc w przygotowaniu 
posiłków, pomoc przy karmieniu, 
palenie w piecu, utrzymanie czy-
stości w mieszkaniu danej osoby - 
sprzątanie, pranie ubrań, pościeli), 
załatwianie spraw urzędowych, re-
gulowanie opłat.

opiekę higieniczną (toaleta oso-
bista - pomoc przy myciu, kąpie-
li, zapobieganie powstawaniu od-
leżyn, pomoc przy usprawnianiu 

osoby), zaleconą przez lekarza pie-
lęgnację (podawanie zaleconych 
leków, realizacja recept, umawia-
nie wizyt domowych), zapewnie-
nie kontaktów z otoczeniem (w 
miarę możliwości) – organizowa-
nie czasu wolnego, podtrzymywa-
nie i rozwijanie zainteresowań.

 Kto jest zatrudniany w cha-
rakterze opiekuna w miejscu za-
mieszkania seniora i jakie powi-
nien spełniać wymagania formal-
ne. W jakiej formie zatrudnia się 
opiekunów i jakie jest przeciętne 
ich wynagrodzenie ?

Osoby zajmujące stanowisko 
starszy opiekun posiadają wy-
kształcenie średnie lub przygoto-
wanie zawodowe – opiekun me-
dyczny, natomiast osoby na sta-
nowisku opiekun, posiadają wy-
kształcenie podstawowe, zawodo-
we oraz długoletni staż pracy, kur-
sy PCK. 

Opiekunki zatrudnione są na 
umowę o pracę. Zatrudnione opie-
kunki, świadczą usługi opiekuńcze 
osobom chorym w miejscu ich za-
mieszkania (w godzinach i dniach 
pracy Ośrodka) w wymiarze go-
dzinowym ustalonym w decyzji 
administracyjnej.

Czy OPS uczestniczy w  ewen-
tualnej aplikacji naszej gminy do 
programu 75+ i w jakim charak-
terze?

Burmistrz Nowogardu, Robert 

Czapla, w dniu 28 maja 2018r. 
podpisał umowę z Wojewodą Za-
chodniopomorskim w sprawie do-
finansowania środkami pochodzą-
cymi z budżetu państwa, realizacji 
zadań wynikających z Programu 
„Opieka 75+” w roku 2018.

Zatem Gmina otrzymała dota-
cję celową w wysokości 8.493,84zł 
na realizację zadania w ramach 
Programu „Opieka 75+” na okres 
od dnia 05 marca do 31 grudnia 
2018r.

W ramach programu Gmina 
udziela wsparcie osobom samot-
nym w wieku 75 lat i więcej speł-
niającym warunki udzielenia po-
mocy wskazane w ustawie o po-
mocy społecznej.

Środki finansowe z progra-
mu mogą być przeznaczone na: - 
zwiększenie liczby godzin usług 
opiekuńczych lub specjalistycz-
nych usług opiekuńczych, dla 
osób, które już korzystają z tych 
usług (lub korzystały z nich w 
ostatnim roku), - dofinansowa-
nie usług opiekuńczych lub spe-
cjalistycznych usług opiekuńczych 
dla osób, które dotychczas ich nie 
otrzymywały.

Dziękujemy OPS za nadesła-
ne odpowiedzi.  Do ich szczegó-
łowej analizy w kontekście po-
trzeb polityki społecznej wróci-
my wkrótce. 

                                                                                                     Red.

Piękne okazy 
borowików

Z takimi dorodnymi okazami 
samych prawdziwków pan Stani-
sław Wiśniewski pojawił się w re-
dakcji DN w ostatni piątek. Grzy-
by można znaleźć tylko w obniże-
niach terenu i zacienionych miej-
scach tam, gdzie ściółka ziemi 
zachowała wilgoć. Gratulujemy 
panu Stanisławowi efektów grzy-
bobrania.  



Nr 59 (2687)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

8

www.dzienniknowogardzki.pl

reKLAmA

masz problem, lub byłeś 
świadkiem ważnego 

wydarzenia?
Skontaktuj się z naszą 

redakcją!
513 088 309,  91 392 21 65

Jest też o nas

Wywiad z kardynałem 
Raymondem Leo Burke

W ostatnim aktualnym wydaniu krajowego tygodnika katolickiego Niedziela, ukazał się na stronach ogól-
nokrajowych (są też strony tylko diecezjalne) wywiad z amerykańskim kardynałem Raymond Leo Burke, 
który w czerwcu odwiedził Polskę. Rozmowę z tym znanym na świecie purpuratem przeprowadził i tłuma-
czenia dokonał Piotr Słomski.  Rozmowa odbywała się częściowo w języku włoskim a częściowo angielskim. 
Piotr Słomski, jak wiadomo jest przewodniczącym nowogardzkiej Rady Miejskiej. Zachęcamy do nabycia 
tego numeru Niedzieli tym bardziej, że w pytaniach do księdza kardynała znalazły się też akcenty lokalne, w 
tym sprawa budowy kościoła w Wojcieszynie. Tygodnik można nabyć w parafiach. Podajemy tę wiadomość, 
ponieważ dobrze ona świadczy o naszej społeczności a zapomniano o tym choćby wspomnieć w niedziel-
nych ogłoszeniach parafialnych- rozumiemy upał szkodzi wszystkim.  

Red. 
 

Piotr Słomski rozmawia z kardynałem Raymondem Leo Burke w Szczecinie
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KONTAKT:
adres:     72-200 Nowogard, ul. Górna 4a
telefon:  kom.783 570 056,695 264 594

PIB „PRO-BUD” s.c. informuje, że prowadzi

SPRZEDAŻ MIESZKAŃ
w nowo powstającym osiedlu mieszkaniowym

pn. „STARA WINIARNIA”
przy ul. T. Kościuszki 17 w Nowogardzie.

Więcej na stronie www.probud-nowogard.pl

Grzegorz Waszczuk od wielu lat szkoli 
przyszłych kandydatów na kierowców  

Jako pasjonat motocykli ze szczególnym upodobaniem kształci także przyszłych motocyklistów. W Nowogardzie filia Ośrodka Szkolenia Kierowców F-1 otwarta została w 
momencie gdy zamykano działającą już na tym terenie szkołę jazdy DRAGON i to w miejscu jej poprzedniej siedziby swoje biuro i salę wykładową miało F-1. Przez wzgląd 
jednak że warunki lokalowe które odbiegały trochę od normalnych standardów siedziba F-1 została przeniesiona i od stycznia bieżącego roku mieści się przy ul. 700 Lecia 14. 
Trzeba także wspomnieć że F-1 jako jeden z OSK od wielu już lat stwarza możliwość zrobienia prawa jazdy na samochodach z automatyczną skrzynią biegów. To furtka dla 
osób, które przeraża wizja manualnej skrzyni biegów i jej obsługi w czasie jazdy. To także szansa większej samodzielności dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Tego typu 
uprawnienia wybierane są też coraz częściej po prostu ze zwykłej wygody.

Nazwa może nasuwać pewne 
skojarzenia, ale chyba nie zajmu-
jecie się szkoleniem kierowców 
rajdowych?

- Nie. Nazwa ośrodka pozosta-
ła po osobach, które go zakładały, 
natomiast po roku działalności 
zrezygnowały. Dlaczego? Otóż za-
bieganie o klienta, praca z ludźmi, 
z instruktorami, problemy natury 
technicznej,… nie jest to łatwa pra-
ca.

Dla Pana to nie była nowość.
- Od pięciu lat pracowałem już 

jako instruktor nauki jazdy. Skoro 
nadarzyła się okazja, postanowiłem 
w ten rynek wejść już na swoje. Po 
pierwotnych właścicielach został 
oklejony samochód z logo, strona 
internetowa itd. Stwierdziłem, że 
w sumie nie ma aż takiej potrzeby, 
żeby ze wszystkim startować od 
zera. Uznałem że prościej będzie 
przejąć już prosperującą firmę i ją 
rozwinąć. Dlatego też jak zamy-
kała się szkoła jazdy DRAGON w 
Nowogardzie postanowiłem wyko-
rzystać ich infrastrukturę i przejąć 
właśnie ich rynek szkoleń. To samo 
uczyniłem w Gryfinie tam zamyka-
ła się szkoła jazdy  TARCZON i to 
właśnie po nich przejęliśmy tamtej-
szy rynek.

W tej branży istotniejszym jest 
opinia uczestników kursów, czy 
raczej skuteczność, zdawalność?

- Jak jest skuteczność, to są dobre 
opinie. Robienie czegoś na odwal 
mści się.  O wizerunek firmy trze-
ba dbać. Przede wszystkim należy 
samemu się rozwijać podążać za 
wszelkimi zmianami i trendami na 
rynku.

Jakie zmiany i trendy ma Pan 
na myśli?

- Otóż w tej branży dzieje się 
bardzo wiele. Od pięciu już lat 
kiedy to weszła w życie Ustawa o 
kierujących wiele się zmieniło i 
zmienia nadal. Przede wszystkim 
od tego czasu żeby rozpocząć kurs 
prawa jazdy to pierwszą rzeczą 

którą musimy zrobić to uzyskać 
profil kandydata na kierowcę któ-
ry wyrabiamy w starostwie. Część 
teoretyczna w formie wykładów w 
ośrodku stacjonarnym jest już nie 
obowiązkowa. Zmiany dotyczą nie 
tylko zmieniających się przepisów 
ale także floty którą wykorzystuje 
WORD w Szczecinie i ich filia w 
Barlinku do przeprowadzania egza-
minów. I to jest największym utra-
pieniem właścicieli OSK ponieważ 
wiąże się to z ciągłą wymianą po-
jazdów. Otóż obecnie w Szczecinie 
w WORD wykorzystuje się w tym 
celu samochody Toyota Yaris, w 
Barlinku natomiast jest Fiat Punto. 
I przez ten wzgląd takie samochody 
posiadamy w naszej flocie. Szkoli-
my także na samochodach Hyun-
dai I20  które według opinii więk-
szości osób które mają okazję się 
nimi przejechać są przyjemniejsze 
i łatwiejsze w prowadzeniu i jeżeli 
któryś z naszych kursantów decy-
duje się na szkolnie właśnie na ta-
kim samochodzie to udostępniamy 
nasz pojazd  na egzamin państwo-
wy. Plusem tego rozwiązania jest to 
że szkolenie i egzamin odbywa się 
na aucie które doskonale znamy. 

Na waszej stronie jest informacja 
że szkolicie też na samochodach z 
automatyczną skrzynią biegów.

- To jedna z naszych ofert, któ-
ra wyróżnia nas na rynku. Jazda 
samochodem z automatyczną 
skrzynią biegów jest bardzo dużym 
ułatwieniem.  Czasami zdarzało się 
że widząc że któryś z naszych kur-
santów ma bardzo duże problemy 
koordynacyjne nie radzi sobie z 
autem z manualną skrzynią bie-
gów proponowałem aby spróbował 
się przejechać się dwie godziny 
automatem i wielokrotnie po ta-
kich jazdach decyzja kursant była 
jedna: „robię prawko na automat”. 
Oczywiście ma to ten minus że z 
takimi uprawnieniami możemy 
prowadzić tylko i wyłącznie auta 
z automatyczną skrzynią biegów. 

Lecz trzeba coś  wybrać. Bo sko-
ro nie dajemy rady i ciężko nam 
przychodzi prowadzenie pojazdu 
z manualną skrzynią to właśnie 
takie prawko na automat jest roz-
wiązaniem problemu. Z drugiej 
strony świat i technologia dąży w 
kierunku ułatwiania wszystkiego w 
samochodach pojawia się napraw-
dę bardzo wiele systemów które 
wspomagają kierowcę w czasie 
jazdy, wyręczają go lub nawet w 
niektórych sytuacjach przejmują 
kontrolę.Jednym z takich systemów 
jest ABS, czyli Anti-Lock Braking 
System, który zapobiega blokowa-
niu się kół podczas hamowania. 
Do tego szereg innych systemów 
jak np. ESP, czyli Electronic Stabi-
lity Program. System ten pozwala 
przywrócić pojazdowi stabilność i 
reaguje w momencie, gdy tor jazdy 
odbiega od pożądanego, czyli ta-
kiego, na jaki wskazywały prędko-
ści obrotowe kół, przeciążenia czy 
kąt skrętu kierownicy. Podobnym 
do ABS i często zintegrowanym z 
nim systemem jest ASR, inaczej 
Acceleration Slip Regulation, czyli 
system kontroli trakcji. Zapobiega 
on przed poślizgiem kół podczas 
ruszania, przyspieszania na zakrę-
cie oraz pokonywania wzniesienia, 
wyhamowując buksujące koło przy 
wykryciu nieprawidłowości pod-
czas napędu poszczególnych kół. 
Wszystkie te funkcjonalności oczy-

wiście ułatwiają jazdę kierowcy i 
powodują, że staje się ona mniej 
absorbująca i przyjemniejsza, jed-
nak musimy pamiętać o tym, że 
każdy pojazd, który nie jest w pełni 
autonomiczny wymaga świado-
mości kierowcy i jego rozsądnych 
działań za kierownicą. Dlatego nie 
możemy zrzucać odpowiedzialno-
ści za naszą jazdę na samochód i 
nadal musimy prowadzić uważnie i 
z rozwagą.

Będąc już właścicielem, dalej 
pracuje pan jako instruktor?

- Zgadza się. W okresie letnim 
zajmuję się szczególnie przyszłymi 
motocyklistami – czyli szkolę w 
kategoriach A i A2. Sam też jeżdżę 
motocyklem. Uważam, że posiada-
my jedne z lepszych warunków do 
szkolenia motocyklistów.

To znaczy?
- Mamy podpisaną umowę z 

PZMotem w Szczecinie i szkolenia 
prowadzimy na torze gokartowym 
przy al. Wojska Polskiego w Szcze-
cinie – na ponad kilometrowej pę-
tli. Zanim ktoś wyjedzie na ulice, 
ma okazję zdobyć realne umiejęt-
ności w bezpiecznych i komforto-
wych warunkach. 

Na czym to polega w praktyce?
- Nie musimy jeździć w koło po 

placu. Mamy cały tor gokartowy do 
swojej dyspozycji, na którym moż-
na pojechać z większą prędkością, 
poćwiczyć pokonywanie zakrę-

tów, zatrzymywanie motocykla z 
tej prędkości i wiele, wiele innych 
umiejętności. Czasami sam wsia-
dam na drugi motocykl i razem z 
kursantem ćwiczymy wybrane za-
dania na zasadzie mojego pokazu. 

Na jakich motocyklach się szko-
licie?

- No właśnie. W miejscu egza-
minów, w szczecińskim WORDzie  
do dyspozycji jest obecnie Yamaha 
MT 07. To siedemsetka, duży mo-
tocykl. Siłą rzeczy uprawnienia są 
trudniejsze do zdobycia, a zadania 
egzaminacyjne nie są łatwe. I na 
takich samych motocyklach jak w 
WORD Szczecin prowadzimy szko-
lenie. 

Weryfikacja umiejętności jest 
większa niż kiedyś?

- Zdecydowanie. Kiedyś zdawało 
się na 250-kach, a samych zadań 
było nieporównywalnie mniej. 
Obecnie z racji samych gabarytów 
i masy motocykla stało się to trud-
niejsze, zwłaszcza dla pań. 

A jak teraz wyglądają zajęcia 
teoretyczne?

- Możliwości mamy teraz kilka. 
Tradycyjne wykłady, po 30 godzin 
– zarówno w przypadku motocy-
kli, jak i kat. B na samochód. W 
tym 4 godziny zajęć z ratowni-
kiem medycznym. Drugą opcją 
jest możliwość robienia e-kursu 
teoretycznego przez internet. Jest 
jeszcze trzecia furtka, w której naj-
pierw udajemy się bezpośrednio na 
egzamin teoretyczny do WORDu i 
po jego zdaniu wracamy do szkoły 
jazdy na zajęcia praktyczne. 

Ponoć obecnie wydawane pra-
wa jazdy mają datę ważności?

- Kiedyś faktycznie uprawnienia 
nadawane były bezterminowo. Te-
raz, już na etapie badań lekarskich i 
w przypadku niższych kategorii (A, 
A2, B) maksymalnie dostaniemy 
uprawnienia na 15 lat. W przypad-
ku kat. C i D na 5 lat, plus okresowe 
szkolenia, badania itd.

Zdjęcie do tekstu ze strony 5 - widać wyraźnie, że Sinice nie wszędzie ustąpiły- zdjęcie zrobione w poniedziałek 30.07
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refleksje mirosława Berezowskiego

„Czerwona śmierć, czyli narodziny PRL”*  
-w 74-tą rocznicę Manifestu 22 Lipca
 Dekomunizacja wynikająca z realizacji Ustawy Sejmu RP (również z zapisów Konstytucji RP o zakazie propagowania faszyzmu i komunizmu), wywoła-
ła spór między jej zwolennikami a jej przeciwnikami ale tak w istocie odnowiła głębokie różnice ideologiczne jakie pojawiły się już w pierwszych dniach 
Polski Ludowej. Wówczas to, po jednej stronie stanęło podziemie niepodległościowe z bardzo szerokim poparciem polskiego społeczeństwa, dążące do 
utworzenia Polski demokratycznej, opartej na wartościach chrześcijańskich ale przede wszystkim, niepodległej. Po drugiej stronie byli zwolennicy mark-
sizmu-leninizmu przyniesionego przez Sowietów, którzy za cenę sprawowania władzy, poparli podległość Krajowi Rad. Ponieważ Marksizm także obec-
nie ma swoich wyznawców i nie tak dawno był propagowany przez prof. US J. Kochana na głośnej konferencji „naukowej” w Pobierowie, to warto przy-
pomnieć co to za ideologia. Marksizm to w zasadzie „instrukcja” dla aktywistów partyjnych, mówiąca jak podburzyć tzw proletariat i wykorzystać go do 
przejęcia władzy i majątku od tzw burżuazji. Czyli jak wcisnąć prostemu ludowi „kit” o tzw sprawiedliwości społecznej. Kit, bo wszędzie na świecie tam, 
gdzie do władzy doszła „czerwona szlachta” najbardziej w konsekwencji ucierpieli zwykli robotnicy, doświadczając największej zbrodni w historii ludz-
kości. Do walki z religią chrześcijańską wymyślono materializm dialektyczny, jako podstawę filozoficzną marksizmu, czyli nową „religię” bez Boga, bo 
ponieważ nie da się zrobić rewolucji komunistycznej w zgodzie z przykazaniem -nie kradnij i nie zabijaj.  

 Obecny spór właśnie sprowa-
dza się do różnej oceny postaw 
tych, co wybrali gorliwą służbę 
dla  Sowietów  poprzez wstąpienie 
do PPR-PZPR, UB, czy ORMO 
a tymi, którzy wybrali zbrojny 
opór i zostali „Żołnierzami Wy-
klętymi”, czyli kogo uznamy za 
kombatanta-bohatera a kogo za 
bandytę. Przy czym po stronie 
„utrwalaczy władzy ludowej” był 
to wybór dobrowolny, natomiast 
dla podziemia antykomunistycz-
nego była to konieczność rato-

wania życia. Np Franciszek Przy-
siężniak ps Ojciec Jan (dowódca 
jednego z największych oddzia-
łów NOW-AK w Lasach Janow-
skich, do którego w czasie oku-
pacji niemieckiej należał śp płk 
Andrzej Kiszka) walkę z komu-
nistami podjął po zamordowaniu 
Mu żony w marcu 1945 r, przez 
PUBP w Nisku (z rozkazu Stani-
sława Supruniuka odznaczonego 
w 1999 r, Krzyżem Komandor-
skim Orderu Odrodzenia Polski 
przez Aleksandra Kwaśniewskie-

go!). Po tzw wyzwoleniu Przy-
siężniak nie ujawnił się. UB-cy 
poszukując Go, aresztowali jego 
żonę, będącą w siódmym miesią-
cu ciąży. Po skatowaniu na poste-
runku przywieźli Ją do Kuryłów-
ki i po wypuszczeniu z samocho-
du zastrzelili serią z automatu. 
Dopiero wtedy „Ojciec Jan” po-
nownie organizuje oddział, któ-
ry stoczył jedną z największych, 
zwycięskich bitew polskiego pod-
ziemia z NKWD pod Kuryłów-
ką 7-8 maja 1945 r (sic! dzień za-
kończenie wojny). Józef Zadzier-
ski ps „Wołyniak” w lipcu 1944 r 
przeprowadza przez San oddzia-
ły Armii Czerwonej, umożliwia-
jąc tym samym zajęcie Leżajska 
bez walki i zniszczeń. Za te zasłu-
gi zostaje komendantem MO w 
Leżajsku. Jednak, po dwóch mie-
siącach aresztuje Go NKWD za 
to, że był znanym partyzantem za 
okupacji niemieckiej. W listopa-
dzie 1944 r ucieka z transportu na 
Sybir, wydłubując deskę w wago-
nie. W styczniu 1945 r ponownie 
organizuje swój oddział i staje się 
legendą Podkarpacia, nazwany 
„Królem Zasania”. Andrzej Kisz-
ka „Dąb” po tzw wyzwoleniu zo-
staje milicjantem w Hucie Krze-
szowskiej ale w listopadzie 1944 
r zbiega z posterunku, bo zostaje 
ostrzeżony o przyjeździe NKWD 
a On jest pierwszy na liście pro-
skrypcyjnej do wywózki na Sybir, 
sporządzonej przez aktywistów 
PPR. Wiąże się z oddziałem „Wo-
łyniaka”, gdzie jest już wielu jego 
kolegów z partyzantki i zostaje 

jednym z najdłużej walczących 
Żołnierzy Wyklętych w Polsce.

 Wydawałoby się, że dzisiaj, gdy 
znamy już tyle faktów o „przyja-
cielskim sojuszu” z bolszewika-
mi, nikomu nie przyjdzie do gło-
wy propagować go. Tym bardziej 
zdumiewa fakt umieszczenia na 
oficjalnej stronie Urzędu Mia-
sta, wywiadu z wysokim oficerem 
wojska, który chwali tą „przy-
jaźń”. Ów emerytowany oficer w 
tym wywiadzie szczyci się odby-
tym gruntownym szkoleniu w ra-
mach tego sojuszu w ZSRR i za-
chwyca się pięknie spędzonym 
czasem w Moskwie i to w okresie, 
gdy w Polsce, Jaruzelski wysyła 
czołgi na własny Naród, by bro-
niły socjalizmu. Wyraża w nim 
również żal z powodu wypędze-
nia ruskich i krytykę obecności 
wojsk amerykańskich w Polsce.

 Takie prywatne wyznanie a ra-
czej manifest polityczny nada-
je się do kabaretu pt „Ale jaja” a 
w żadnym razie na internetową 
stronę Urzędu Miasta, bo to de-
precjonuje powagę tej jednostki 
administracji publicznej. Do cze-
go jeszcze posuną się zdespero-
wani obrońcy Pomnika Przyjaź-
ni, czy w Stulecie Niepodległości 
poproszą o wsparcie „przyjaciół” 
z Moskwy?  

 Na szczęście większość tej 
„radosnej sowieckiej twórczo-
ści” usunięto już z terenu Polski, 
w tym z Goleniowa, Stargardu, 
Szczecina, to zniknie i również z 
Nowogardu.

 PS. Krótka historia Pomnika 

„Bohaterom Czerwonego Sztan-
daru” w Dąbrowie Górniczej (tzw 
czerwonego zagłębia) na Pl Wol-
ności przy Pałacu Kultury. Po-
mnik został odsłonięty 8 listopa-
da 1970 r z okazji Wielkiej Rewo-
lucji Październikowej czyli naj-
ważniejszego święta komunistów. 
Na początku lat 90-tych przed 
wyburzeniem uratowała go ko-
munistyczna część mieszkańców 
Dąbrowy  dyżurując pod nim 
dzień i noc. W 1995 r umieszczo-
no na nim tablicę mówiącą o po-
święceniu go Wolności i Jimiemu 
Hendrixowi ! W 2002 r właśnie w 
Dąbrowie G. została reaktywowa-
na Komunistyczna Partia Polski, 
która wprost głosi marksizm-le-
ninizm. 1 Maja 2006 r ponownie 
umieszczono na nim tablicę Bo-
haterom Czerwonego Sztanda-
ru, także już co roku władze mia-
sta i KPP, tam świętują „Prazdnik 
Pierwoje Maja” i rocznicę wybu-
chu Wielkiej Rewolucji Paździer-
nikowej.

 * „Czerwona śmierć czyli na-
rodziny PRL-u” tytuł książki 
Skarimbira Sochy ps „Jaskółka”, 
uczestnika  podziemia niepod-
ległościowego na Podkarpaciu z 
przedmową Leszka Żebrowskie-
go. Zawiera dużo relacji bezpo-
średnich świadków tych wyda-
rzeń, w tym obszerną relację śp 
płk Andrzeja Kiszki. Godna po-
lecenia pozycja wyd. dla zaintere-
sowanych tą tematyką.

Mirosław Berezowski

Flagi zawisną do końca roku

Jest reakcja na list otwarty 
W piątek publikowaliśmy list otwarty, jaki do burmistrza Nowogardu skierował pan Henryk Zakrzewski, mieszkaniec Żabowa. Z satysfakcją odnotowuje-
my, że jest oficjalna reakcja na postulaty pana Henryka/ zasłużonego obywatela naszej społeczności gminnej. Oto odpowiedź, jaką otrzymał On z UM:  - 
„W odpowiedzi na Pana pismo informuję, że flaga narodowa Polski w sąsiedztwie flag: Unii Europejskiej i Nowogardu wywieszona została na stałe na Placu 
Wolności w Nowogardzie (w sąsiedztwie Ratusza) oraz na Placu Szarych Szeregów. Dodatkowo z okazji świąt państwowych wywieszane są flagi państwowe 
na budynku Ratusza. Dla uczczenia 74 rocznicy Powstania Warszawskiego – 1 sierpnia br. – wywieszone zostaną dodatkowo flagi na frontowej ścianie Ra-
tusza w Nowogardzie. Flagi pozostaną na ścianie Ratusza Miejskiego co najmniej do końca roku. Z wyrazami szacunku Burmistrz Robert Czapla”. 

Od  lewej Stanisław Pietrzykowski i Mirosław Berezowski
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remis po ładnym meczu z Doberaner FC

Kolejny Brazylijczyk w Pomorzaninie?
W sobotę (28 lipca), o godzinie 16:00, na stadionie w Nowogardzie odbył się mecz sparingowy pomiędzy Pomorzaninem a niemieckim zespołem Dobera-
ner FC. Pojedynek rozegrany na dystansie 120 minut zakończył się remisem 3:3. Jedną z bramek dla Pomorzanina zdobył Brazylijczyk Anderson, który jest 
przymierzany do nowogardzkiego zespołu.

Pomorzanin Nowogard – Doberaner FC 3:3 (0:0, 2:1, 1:1, 0:1)
Gole: Sławomir Ryszczuk (32’), Paweł Królik (53’), Anderson (80’)
Skład: Jakub Zdeb – Marcin Skórniewski, Ihor Mykhailov, Piotr Sowiński, Paweł Królik – Bartosz Rokita, Artem Gumeniuk, Michał Jutkiewicz, Adrian Zając – 

Sławomir Ryszczuk, Mateusz Toruński; rezerwowi: Łukasz Rapa, Jakub Tandecki, Dominik Wawrzyniak, Michał Fedak, Błażej Maciejewski, Jakub Jarecki, Kac-
per Kozioł, Anderson. 

Drużyna z Niemiec przywio-
zła do Nowogardu kadrę zło-
żoną z 28 piłkarzy, z kolei Po-
morzanin w sobotnim sparin-
gu wystąpił w liczbie 19 piłka-
rzy. W związku z upalną po-
godą oraz ze względu na licz-
ne grono zawodników, trene-
rzy doszli do wniosku, że mecz 
odbędzie się na dystansie 120 
minut – w sumie cztery kwarty 
po 30 minut. Pierwsze 30 mi-
nut nie przyniosło bramek, pił-
karze przełamali się dopiero w 
drugiej odsłonie spotkania. Już 
na samym początku, bo w 32. 
minucie ładną akcję oskrzy-
dlającą przeprowadził Artem 
Gumeniuk. Piłkarz pocho-
dzący z Ukrainy dośrodkował 
w pole karne, a jego dokład-
ne podanie na gola – po strza-
le z około 15 metrów – zamie-
nił Sławomir Ryszczuk. Warto 
wspomnieć, że Artem Gume-
niuk kilka dni wcześniej zali-
czył 2 asysty w sparingu z Sar-
matą. Kolejne podanie skutku-
jące bramką z pewnością do-
brze świadczy o grze tego po-
mocnika. W 53. minucie Po-
morzanin prowadził już 2:0. 
Tym razem w roli asysten-

ta wystąpił Dominik Wawrzy-
niak, który pojawił się w tej 
odsłonie meczu na boisku. Do-
minik Wawrzyniak dograł w 
pole karne do Pawła Królika, 
który strzałem z okolic „jede-
nastki” podwyższył wynik me-
czu. Tuż przed drugą przerwą, 
w 58. minucie rywale strzeli-
li gola kontaktowego. Piłkarz z 
Niemiec pokonał Jakuba Zde-
ba strzałem z około 7 metrów. 
Była to ostatnia akcja, w której 
brał udział Jakub Zdeb, które-
go w trzeciej kwarcie zmienił 
Łukasz Rapa, z kolei w ostat-
niej odsłonie meczu bronił już 
Jakub Tandecki. W trzecim 
starciu piłkarze obydwu dru-
żyn strzelili po jednym golu. 
Najpierw nasi zachodni sąsie-
dzi w 70. minucie doprowa-
dzili do remisu 2:2, po strza-
le z okolic linii pola karnego. 
W 80. minucie z nowogardzki-
mi kibicami przywitał się ko-
lejny nowy piłkarzy – Ander-
son. Brazylijczyk po ładnej ak-
cji uderzył na bramkę rywali z 
10 metrów i wyprowadził Po-
morzanin na prowadzenie 3:2. 
Póki co nie znamy piłkarskie-
go życiorysu piłkarza pocho-

dzącego z Brazylii. Dlatego też 
operujemy jedynie jego przy-
domkiem „Anderson”. Wia-
domo, że Anderson mieszka w 
naszym województwie i przy-
jaźni się z innym Brazylijczy-
kiem z Pomorzanina Fernan-
do Batistą. Nowogardzki klub 
od prawie dwóch sezonów ne-
gocjował z Andersonem jego 
możliwość gry dla Pomorza-

nina, jednak bez skutku. Te-
mat brazylijskiego piłkarza po-
nownie powrócił, ale tym ra-
zem Anderson strzelił już gola 
w sparingu i jest duża szansa, 
że zasili klub z Nowogardu. W 
ostatniej odsłonie meczu go-
ście doprowadzili do remisu, 
po tym jak w 95. minucie Ja-
kub Tandecki przegrał pojedy-
nek sam na sam z niemieckim 

zawodnikiem. Był to na pew-
no pożyteczny sparing, a chwi-
lami mecz mógł się podobać. 
W najbliższy wtorek nowogar-
dzianie mają rozegrać kolej-
ny mecz kontrolny, jednak już 
nie na boisku w Nowogardzie. 
O wyniku kolejnego spotkania 
poinformujemy na bieżąco. 

KR

Goście z Niemiec tym razem w Nowogardzie zremisowali 3-3

Uhonorowani 
zostali pięknymi 
pucharami
W sobotę, 28 lipca, Klub Żeglarski „KNAGA”  zorganizo-
wał na jeziorze Nowogardzkim kolejne regaty żeglarskie. 
Rozegrano dwa wyścigi: w klasie „OPTYMIST” (dla dzie-
ci i młodzieży) oraz w klasie „OPEN”, w której wystartowa-
li wszyscy chętni na dowolnych żaglówkach.    

Wyniki regat klasy „OPTY-
MIST”

1. Nikola Żabecka, 2. Igor Ki-
nasz, 3. Maja Radecka, 4.Marcel 
Sroczyński, 5.Ola Dziekanowska,

6. Julka Dziekanowska, 7. Mar-
ta Laskowska

Wyniki regat klasy „OPEN”
1.Marek Szczepankowski (jacht 

kl. OK  Dinghy), 2. Dawid i Adam 
Werner (jacht kl. „505”), 3. Bro-
nisław Pleszak (oldtimer „Pirat”) 

4. Szymon Kinasz (jacht kl. Kata-
maran), 5. Maciej Dziekanowski 
(jacht kl. „470”).

Wszyscy młodzi żeglarze star-
tujący w klasie „Optymist” uho-
norowani zostali pięknymi pu-
charami (różnej wielkości w za-
leżności od zajętego miejsca). W 
klasie „OPEN” puchary wręczono 
zdobywcom  trzech pierwszych 
miejsc.  
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695 100 700
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KOnTenerÓW, 
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Terminarz rozgrywek juniorów

Rozpoczną z SALOS-em
Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej opublikował terminarz rozgrywek I Klasy Ju-
niorów Starszych, w której w sezonie 2018/2019 występować będą młodzi piłkarze Pomo-
rzanina. Inaugurację zaplanowano na weekend 25/26 sierpnia, w swoim pierwszym meczu 
Pomorzanin zagra w Szczecinie z drugim zespołem SALOS-u.  

W ubiegłym sezonie pod-
opieczni Pawła Błaszczyka wy-
stępowali w grupie złożonej z 7 
drużyn. Awans wywalczyli pił-
karze Energetyka Gryfino, ligę 
opuścili Biali Sądów, a w sezonie 
2018/2019 do grupy Pomorzani-
na dołączyły trzy nowe zespoły i 
I Klasa Juniorów Starszych liczyć 
będzie 8 zespołów. Nowe drużyny 
to SALOS II Szczecin, Hanza Go-
leniów oraz Stowarzyszenie CSR 
w Barlinku. Z racji, iż w lidze jest 
tylko 8 drużyn, w rundzie jesien-
nej zostaną rozegrane również re-

wanże. W sumie w całym sezo-
nie poszczególne zespoły rozegra-
ją ze sobą po cztery spotkania, tak 
jak to było w minionym sezonie. 
Tak jak w przypadku wstępne-
go terminarzu seniorów, dokład-
ne terminy spotkań nie są jeszcze 
znane, wiadomo jednak, w któ-
re weekendy odbędą się poszcze-
gólne mecze. Pewnym jest, że tak 
jak w poprzednich latach juniorzy 
z Nowogardu na własnym boisku 
będą grać w niedzielę - chyba, że 
nastąpią jakieś wyjątkowe zmia-
ny. Tak więc inaugurację nowo-

gardzianie będą mieli w weekend 
25/26 sierpnia, wówczas zagrają 
w Szczecinie z drugim zespołem 
SALOS-u. Następnie podopiecz-
nych Pawła Błaszczyka czekać bę-
dzie kolejny wyjazd, tym razem 
do Łobza, na mecz z tamtejszym 
Światowidem. Pierwszy mecz u 
siebie Pomorzanin zagra w week-
end 01/02 września, wówczas do 
Nowogardu przyjedzie Kluczevia 
Stargard. Następnie przed pod-
opiecznymi Pawła Błaszczyka 
wyjazd do Dolic, mecz u siebie z 
Mewą Resko i kolejny wyjazd tym 
razem do Goleniowa. W 7. kolejce 
Pomorzanin zagra przed własną 
publicznością w weekend 29/30 
września z drużyną z Barlinka. Po 
tym spotkaniu zakończy się po-
łowa gier rundy jesiennej. W su-
mie nowogardzianie zagrają trzy 
mecze z rzędu u siebie. Po druży-
nie CSR Barlinek, do Nowogardu 
przyjadą piłkarze SALOS-u, a na-
stępnie Światowida Łobez, w ra-
mach 8. i 9. kolejki. Ostatni mecz 

A1 Junior – I Klasa Junior Starszy
Runda jesienna
1. kolejka:
SALOS II Szczecin – Pomorzanin Nowogard  (25/26.08.)
2. kolejka:
Światowid 63 Łobez – Pomorzanin Nowogard  (29/30.08.)
3. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Kluczevia Stargard  (01/02.09.)
4. kolejka:
Unia Dolice – Pomorzanin Nowogard   (08/09.09.)
5. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Mewa Resko   (15/16.09.)
6. kolejka:
Hanza Goleniów – Pomorzanin Nowogard  (22/23.09.)
7. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Stowarzyszenie CSR w Barlinku (29/30.09.)
8. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – SALOS II Szczecin  (06/07.10.)
9. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Światowid 63 Łobez  (13/14.10.)
10. kolejka:
Kluczevia Stargard – Pomorzanin Nowogard  (20/21.10.)
11. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Unia Dolice   (27/28.10.)
12. kolejka:
Mewa Resko – Pomorzanin Nowogard   (03/04.11.)
13. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Hanza Goleniów  (10/11.11.)
14. kolejka:
Stowarzyszenie CRS w Barlinku – Pomorzanin Nowogard (17/18.11.)

przed przerwą zimową piłkarze 
z Nowogardu zagrają w weekend 
17/18 listopada, wówczas rywali-
zować będą w Barlinku, w ramach 

14. kolejki. Cały terminarz rundy 
jesiennej w I Klasie Juniorów Star-
szych publikujemy przy artykule. 

KR

reKLAmA

Opis stanowiska:
• Efektywne zarządzanie Gospodarstwem Rolnym;
• Nadzór nad maszynami rolniczymi w zakresie ich 
  wydajnego wykorzystania oraz  terminowego 
  przeprowadzania przeglądów, konserwacji i napraw;
• Kierowanie zespołem  pracowników;
• Zarządzanie Gospodarstwem Rolnym zgodnie z obowiązującymi standardami;
• Osiągane i realizacja przydzielonych celów i zadań.
Wymagania: 
• Wykształcenie min. średnie rolnicze;
• Minimum dwuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku;
• Umiejętność motywowania zespołu do osiągania założonych celów;
• Umiejętność podejmowania skutecznych decyzji pod presją czasu;
• Elastyczność i otwartość na zmiany;
• Prawo jazdy kat. B
Oferujemy:
• Atrakcyjne wynagrodzenie;
• Stabilne warunki zatrudnienia;
• Możliwość rozwoju zawodowego w rozwijającej się firmie;
• Niezbędne narzędzia pracy;
• Dobrą atmosferę pracy;
• Możliwość zakwaterowania.

Nowoczesne Gospodarstwo Rolne 
w województwie zachodniopomorskim

poszukuje zmotywowanych i pełnych pasji osób na stanowisko:
KIEROWNIK GOSPODARSTWA ROLNEGO

Miejsce pracy:  Redło koło Nowogardu  

tel.: +48 665 458 942
e-mail: biuro@farmaredlo.pl

r e K L A m A
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

ENDOKRYNOLOGICZNY
Lek. med. Adriana Dubińska-Walczak

specjalista chorób wewnętrznych
- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

CHORÓB CUKRZYCY I NADCIŚNIENIA
Lek. Ewa Zdawska

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista diabetolog 

GABINETY MEDYCZNE

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

pn., wt. - 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

 Atrakcyjna praca 
dla opiekunek w Niemczech. 
Premie letnie. Nawet 1500 EUR netto 

Tel. 91 506 55 55rozkład jazdy komunikacji miejskiej
Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 7:05 8:05 11:10 12:15 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 7:06 8:06 11:11 12:16 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 7:08 8:08 11:13 12:18 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 7:09 8:10 11:14 12:19 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:11 8:12 11:16 12:21 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:12 8:14 11:17 12:22 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:13 8:15 11:18 12:23 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:15 8:17 11:20 12:25 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < < 8:18 < 12:27 < < 16:07 < <
10 Dworzec PKS < < < < < < < < < < <
11 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:16 8:19 11:21 12:29 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
12 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:17 8:20 11:22 12:30 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
13 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:18 8:21 11:23 12:31 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
14 ul. Ogrodowa < 6:20 < < 11:25 12:33 13:45 15:10 16:13 17:10 <
15 ul. Poniatowskiego < 6:21 < < 11:26 12:34 13:46 15:11 16:14 17:11 <
16 ul. Żeromskiego 5:42 6:22 7:20 8:23 11:27 12:35 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
17 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:23 7:21 8:24 11:28 12:36 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
18 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:24 7:22 8:25 11:29 12:37 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02
19 ul. Radosława 5:45 6:25 7:27 8:26 11:35 12:40 13:55 15:17 16:20 17:15 18:03

 OS. BEMA –  UL. KOŚCIUSZKI 36 -  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

z powrotem
POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 26 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:28 8:39 11:45 12:50 14:30 15:30 16:30 17:25 18:10
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:29 8:40 11:46 12:51 14:31 15:31 16:31 17:26 18:11
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:31 8:42 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:33 8:44 11:48 12:53 14:33 15:33 16:33 17:28 18:13
5 ul. Ogrodowa < 6:35 7:35 8:46 11:50 12:55 < 15:35 16:35 17:30 <
6 ul. Poniatowskiego < 6:36 7:36 8:47 11:51 12:56 < 15:36 16:36 17:31 <
7 ul. 700 Lecia 5:49 6:38 7:38 8:49 11:53 12:58 14:35 15:38 16:38 17:33 18:15
8 ul. 5-go Marca 5:51 6:40 7:40 8:51 11:55 13:00 14:37 15:40 16:40 17:35 18:17
9 ul. Kościuszki 36 5:53 6:42 7:42 8:53 11:57 13:02 14:39 15:42 16:42 17:37 18:19
10 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:43 7:43 8:54 11:58 13:03 14:40 15:43 16:43 17:38 18:20
11 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:44 7:44 8:55 11:59 13:04 14:41 15:44 16:44 17:39 18:21
12 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:45 7:45 8:56 12:00 13:05 14:42 15:45 16:45 17:40 18:22
13 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:46 7:46 8:57 12:01 13:06 14:43 15:46 16:46 17:41 18:23
14 ul. Bema 9 5:58 6:47 7:47 8:58 12:02 13:07 14:44 15:47 16:47 17:42 18:24
15 Osiedle Bema 5:59 6:48 7:48 8:59 12:03 13:11 14:45 15:48 16:48 17:43 18:25

OBJAŚNIENIA:

 UL. RADOSŁAWA –  UL. KOŚCIUSZKI 36 –   OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM
SZ 25

1
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

 DWORZEC PKS – OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM
SZ 25

1
E, F

1 Osiedle Bema 9:00
2 ul. Bema 1 9:01
3 ul. Armii Krajowej 17 9:03
4 ul. Kościuszki 36 9:04
5 ul. Wojska Polskiego 4 9:05
6 ul. Kościelna 9:06
7 Dworzec PKS 9:08

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

LP Dworce i przystanki

 OS. BEMA –  DWORZEC PKS

OS. BemA – UL. KOŚCIUSzKI 36 - UL. rADOSłAWA

UL. rADOSłAWA – UL. KOŚCIUSzKI 36  - OS. BemA

DWOrzeC PKS - OS. BemA OS. BemA - DWOrzeC PKS

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

r e K L A m A
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789
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^
Odjazdy / Departures
Nowogard 10 VI – 1 IX 2018

Aktualizacja wg stanu na 1 VI 2018

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

0:38 II
1

IC - TLK
88195

ŁEBSKO
T  l  d

Goleniów 1:00, Szczecin Dąbie 1:22, Szczecin Główny 1:40 WW{
~ 24 VI-1 IX;

}WW 2:12 Szczecin Główny IC - TLK 56190 ŁEBSKO T  l  d  c  p   Kostrzyn 3:35, Zielona
Góra 5:01, Nowa Sól 5:24, Głogów 5:55, Ścinawa 6:40, Wołów 7:00, Brzeg Dolny 7:14

Wrocław Główny 7:52 ~ 24 VI-31 VII;

}WW 2:12 Szczecin Główny IC - TLK 56190 ŁEBSKO T  l  d  c  p   Kostrzyn 3:35, Zielona
Góra 5:01, Nowa Sól 5:24, Głogów 5:55, Ścinawa 6:33, Wołów 6:53, Brzeg Dolny 7:14

Wrocław Główny 7:52 ~ 1 VIII-1 IX;

3:36 II
1

IC - TLK
80194

ŁEBSKO
T  l  d

Płoty 3:58, Gryfice 4:14, Trzebiatów 4:39 Kołobrzeg 5:07 

~ 23 VI-1 IX;

5:02 II
1

PR - R
88641

j  a  b  y

Wyszomierz 5:07, Osina 5:11, Mosty 5:17, Goleniów 5:26, Kliniska 5:35, Szczecin Dąbie 5:45, Szczecin
Zdroje 5:48, Szczecin Port Centralny 5:56 Szczecin Główny 6:00 
~ 1-5 / 15 VIII;

6:37 II
1

PR - R
88643

j  a  b  y

Wyszomierz 6:42, Osina 6:46, Mosty 6:52, Goleniów 7:01, Kliniska 7:11, Szczecin Dąbie 7:21, Szczecin
Zdroje 7:24 Szczecin Główny 7:36 
~ 1-6 / 15 VIII;

7:48 I
3

PR - R
88645

j  a  b  y

Wyszomierz 7:53, Osina 7:57, Mosty 8:03, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:09, Goleniów 8:26, 
Kliniska 8:35, Szczecin Dąbie 8:45, Szczecin Zdroje 8:49, Szczecin Port Centralny 8:57

Szczecin Główny 9:02 

7:49 II
1

PR - R
88622

j  a  b  y

Żabowo 7:58, Płoty 8:08, Baszewice 8:15, Gryfice 8:22, Gąbin 8:32, Trzebiatów 8:37, Bieczyno 
Pomorskie 8:43, Karcino 8:47, Głowaczewo 8:51, Stary Borek 8:55, Kołobrzeg Stadion 9:01

Kołobrzeg 9:05 ~ 1-6 / 15 VIII;

8:35 II
1

IC - TLK
18171

POSEJDON
T  l  c  p

Goleniów 8:57, Szczecin Dąbie 9:29 Szczecin Główny 9:48 

~ 23 VI-1 IX;

9:23 II
1

PR - R
88624
REGA

j  a  b  y

Płoty 9:40, Gryfice 9:52, Trzebiatów 10:06, Kołobrzeg Stadion 10:22 Kołobrzeg 10:27 

~ 67 + 15 VIII;

10:28 II
1

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:33, Osina 10:37, Mosty 10:43, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:49, Goleniów 11:05, 
Kliniska 11:14, Szczecin Dąbie 11:24, Szczecin Zdroje 11:27, Szczecin Port Centralny 11:35

Szczecin Główny 11:40 

11:49 II
1

PR - R
88626

POMERANIA
j  a  b  y

Żabowo 11:58, Płoty 12:08, Baszewice 12:15, Gryfice 12:21, Gąbin 12:31, Trzebiatów 12:37, Bieczyno 
Pomorskie 12:43, Karcino 12:46, Kołobrzeg Stadion 12:58 Kołobrzeg 13:02 

13:46 II
1

PR - R
88628

j  a  b  y

Żabowo 13:55, Płoty 14:06, Baszewice 14:17, Gryfice 14:24, Gąbin 14:34, Trzebiatów 14:39, Bieczyno 
Pomorskie 14:45, Karcino 14:49, Głowaczewo 14:53, Stary Borek 14:57, Kołobrzeg Stadion 15:03

Kołobrzeg 15:07 ~ 1-5 / 15 VIII;

14:28 II
1

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 14:33, Osina 14:37, Mosty 14:43, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:49, Goleniów 15:06, 
Kliniska 15:15, Szczecin Dąbie 15:25, Szczecin Zdroje 15:28 Szczecin Główny 15:41 

15:56 II
1

PR - R
88630

j  a  b  y

Żabowo 16:05, Płoty 16:16, Baszewice 16:28, Gryfice 16:35, Gąbin 16:45, Trzebiatów 16:50, Bieczyno 
Pomorskie 16:56, Karcino 17:00, Głowaczewo 17:04, Stary Borek 17:08, Kołobrzeg Stadion 17:14

Kołobrzeg 17:18 

16:40 II
1

PR - R
88651
REGA

j  a  b  y

Wyszomierz 16:45, Osina 16:49, Mosty 16:55, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:01, Goleniów 17:18, 
Kliniska 17:28, Szczecin Dąbie 17:38, Szczecin Zdroje 17:41, Szczecin Port Centralny 17:49

Szczecin Główny 17:54 

17:58 II
1

PR - R
88632

j  a  b  y

Żabowo 18:07, Płoty 18:17, Baszewice 18:30, Gryfice 18:37, Gąbin 18:47, Trzebiatów 18:53, Bieczyno 
Pomorskie 18:59, Karcino 19:02, Głowaczewo 19:07, Stary Borek 19:10, Kołobrzeg Stadion 19:16

Kołobrzeg 19:21 
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godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

18:42 II
1

PR - R
88653

POMERANIA
j  a  b  y

Wyszomierz 18:47, Osina 18:51, Mosty 18:57, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:03, Goleniów 19:20, 
Kliniska 19:29, Szczecin Dąbie 19:39, Szczecin Zdroje 19:43, Szczecin Port Centralny 19:51

Szczecin Główny 19:54 

20:22 II
1

PR - R
88634

j  a  b  y

Żabowo 20:31, Płoty 20:40, Baszewice 20:47, Gryfice 20:53, Gąbin 21:03, Trzebiatów 21:09, Bieczyno 
Pomorskie 21:15, Karcino 21:19, Głowaczewo 21:24, Stary Borek 21:27, Kołobrzeg Stadion 21:34

Kołobrzeg 21:38 ~ 1-6 / 15 VIII;

20:43 II
1

IC - TLK
81170

POSEJDON
T  l  c  p

Płoty 21:05, Gryfice 21:20, Trzebiatów 21:39, Kołobrzeg 22:07 0   h   T   l   c   p, Ustronie 
Morskie 22:39, Koszalin 23:06, Sławno 23:32, Słupsk 23:50, Lębork 0:28, Wejherowo 0:52, 

Rumia 1:03, Gdynia Główna 1:16 WW{0   T   l   p, Sopot 2:17, Gdańsk Oliwa 2:22, Gdańsk
Wrzeszcz 2:26, Gdańsk Główny 2:32, Tczew 2:54, Malbork 3:08, Elbląg 3:27, Pasłęk 3:43, 
Morąg 4:05, Olsztyn Zachodni 4:40, Olsztyn Główny 4:44, Korsze 6:08, Kętrzyn 6:35, Giżycko 7:00, 
Wydminy 7:17, Stare Juchy 7:36, Ełk 8:03, Grajewo 8:29, Osowiec 8:47, Mońki 8:58

Białystok 9:39 ~ 22 VI-11 VIII; 14-31 VIII;

}WW 1:49 Gdynia Główna IC - TLK 51170 POSEJDON h  T  l  c  p   Sopot 1:57, Gdańsk 
Oliwa 2:02, Gdańsk Wrzeszcz 2:07, Gdańsk Główny 2:12, Tczew 2:35, Malbork 2:49, Iława 
Główna 3:31, Działdowo 4:07, Mława 4:19, Ciechanów 4:41, Nasielsk 5:05, Modlin 5:19, Nowy 
Dwór Mazowiecki 5:24, Legionowo 5:36, Warszawa Wschodnia 5:56, Warszawa 
Centralna 6:05, Warszawa Zachodnia 6:23, Żyrardów 6:48, Skierniewice 7:04, Koluszki 7:28, 
Łódź Widzew 7:43 Łódź Fabryczna 7:53 
~ 22-25 VI;

}WW 1:49 Gdynia Główna IC - TLK 51170 POSEJDON h  T  l  c  p   Sopot 1:57, Gdańsk 
Oliwa 2:02, Gdańsk Wrzeszcz 2:07, Gdańsk Główny 2:12, Tczew 2:35, Malbork 2:49, Iława 
Główna 3:31, Działdowo 4:07, Mława 4:23, Ciechanów 4:43, Nasielsk 5:07, Modlin 5:19, Nowy 
Dwór Mazowiecki 5:24, Legionowo 5:36, Warszawa Wschodnia 5:56, Warszawa 
Centralna 6:05, Warszawa Zachodnia 6:29, Żyrardów 6:58, Skierniewice 7:14, Koluszki 7:38, 
Łódź Widzew 7:52 Łódź Fabryczna 8:02 
~ 26 VI-11 VIII; 14-31 VIII;

20:43 II
1

IC - TLK
81170

POSEJDON
T  l  c  p

Płoty 21:05, Gryfice 21:20, Trzebiatów 21:39, Kołobrzeg 22:07 0   h   T   l   c   p, Ustronie 
Morskie 22:39, Koszalin 23:06, Sławno 23:32, Słupsk 23:50, Lębork 0:28, Wejherowo 0:52, 
Rumia 1:03, Gdynia Główna 1:14, Sopot 1:33, Gdańsk Oliwa 1:38, Gdańsk Wrzeszcz 1:43, Gdańsk 
Główny 1:49, Tczew 2:12, Malbork 2:27, Elbląg 2:47, Pasłęk 3:04, Morąg 3:28, Olsztyn 

Zachodni 4:04, Olsztyn Główny 4:09 WW{0   T   l   p, Korsze 6:08, Kętrzyn 6:35, 
Giżycko 7:00, Wydminy 7:17, Stare Juchy 7:36, Ełk 8:03, Grajewo 8:29, Osowiec 8:47, Mońki 8:58

Białystok 9:39 ~ 12-13 VIII;

}WW 4:35 Olsztyn Główny IC - TLK 51170 POSEJDON h  T  l  c  p   Iława Główna 5:24, 
Działdowo 6:00, Mława 6:12, Ciechanów 6:32, Nasielsk 6:56, Modlin 7:15, Nowy Dwór 
Mazowiecki 7:20, Legionowo 7:31, Warszawa Wschodnia 8:03, Warszawa Centralna 8:15, 
Warszawa Zachodnia 8:24, Żyrardów 8:52, Skierniewice 9:08, Koluszki 9:32, Łódź 
Widzew 9:46 Łódź Fabryczna 9:59 
~ 12-13 VIII;

20:43 II
1

IC - TLK
81170

POSEJDON
T  l  p

Płoty 21:05, Gryfice 21:20, Trzebiatów 21:39, Kołobrzeg 22:07 0   h   T   l   p, Ustronie Morskie 22:39, 
Koszalin 23:06, Sławno 23:32, Słupsk 23:50, Lębork 0:28, Wejherowo 0:52, Rumia 1:03, Gdynia 
Główna 1:14 0   T   l   p, Sopot 2:17, Gdańsk Oliwa 2:22, Gdańsk Wrzeszcz 2:26, Gdańsk 
Główny 2:32, Tczew 2:54, Malbork 3:08, Elbląg 3:27, Pasłęk 3:43, Morąg 4:05, Olsztyn 
Zachodni 4:40, Olsztyn Główny 4:44, Korsze 6:08, Kętrzyn 6:42, Giżycko 7:07, Wydminy 7:24, Stare 
Juchy 7:41, Ełk 8:03, Grajewo 8:29, Osowiec 8:47, Mońki 8:57 Białystok 9:29 
~ 1 IX;

21:56 II
1

PR - R
88636

j  a  b  y

Płoty 22:14, Gryfice 22:25, Trzebiatów 22:39, Kołobrzeg Stadion 22:56 Kołobrzeg 23:01 

~ 1-57;
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objaśnienia skrótów / abbreviations
IC - „PKP Intercity” Spółka Akcyjna

TLK - Twoje Linie Kolejowe
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
h - 1 klasa / First class seats

T - 2 klasa / Second class seats

j - tylko 2 klasa / 2nd class seats only

l - rezerwacja obowiązkowa  / seat 
resevations compulsory

d - wagon z miejscami do leżenia / couchette
car

c - wagon sypialny / sleeping car

a - wagon dostępny dla osób poruszających 
się na wózkach / wagon accessible to 
people moving on wheelchairs

b - wagon przystosowany do przewozu 
rowerów - liczba miejsc ograniczona / 
wagon adopted to the transport of 
bicycles – limited number of places

objaśnienia znaków / symbols
p - przewóz przesyłek konduktorskich / 

courier service
W - przełączanie wagonów do innego 

pociągu / wagons to be switched to 
another train

y - klimatyzacja / air conditioning

0 - zmiana usług na trasie pociągu / change 
services on the route

~ - terminy kursowania / days of operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.intercity.pl www.polregio.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased on each train, consistent with the 
terms specified by the carrier.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Carriers 
are responsible for commercial data of trains.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Infoline numbers to individual carriers:
IC - 22 391 97 57 (24h) dla abonentów sieci zagranicznych i
dla połączeń zagranicznych; 703 200 200 (24h) dla 
abonentów krajowych sieci, opłata 1,29 zł brutto/min. poł., 
realizator usługi: „PKP Intercity” S.A. / 22 391 97 57 (24h) 
for international calls and international network subscribers; 
703 200 200 (24h) for subscribers of domestic networks, 
charge of PLN 1.29 gross/min. of each call, service provider: 
„PKP Intercity" S.A.
PR - 703 20 20 20 (24h) opłata 1.29 zł/min. połączenia, 
realizator usługi: Progress Plus S.C.  / 703 20 20 20 (24h) 
charge of PLN 1.29 gross/min. of each call, service provider: 
Progress Plus S.C. 
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OgłO Sze nIA drob ne

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:

kontakt: 785 601 002

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy

Zatrudnimy brygadzistę, 
 ferma drobiu- Redło. Zapewniamy 2-pokojowe 

mieszkanie i dobre warunki płacowe. 
Informacja 

tel. 506428241, 609003026, 913910315

nIerUCHOmOŚCI
•	 SPRZEDAM- mieszkanie 2 pokojowe 

53,45m2 po kapitalnym ramoncie .Cena 
229 tyś.do negocjacji.Tel.530450720.

•	 Sprzedam działkę budowlaną w Ostrzy-
cy .Wielkość i cena do uzgodnienia.
Tel.609480049

•	 Sprzedam działkę ogrodową z altanką 
40m2 piętrowa.Tel.721157443.

•	 Wynajmę dwupokojowe mieszka-
nie dla studenta Szczecin al.Piastów.
Tel.604124623.

•	 Sprzedam dom w nowogardzie 
127m2+garaż +budynek gospodar-
czy +działka o powierzchni  1001m2.
Tel.507831353,504946190.

•	 Sprzedam	 tanio	 działkę	 budowlaną	 w	
Kościuszkach	1202	m2.	Przy działce prąd, 
woda, kanalizacja, dojazd utwardzony w 
pobliżu jeziora. 575 345 659 

• Do wynajęcia lokal handlowy ok. 40m2 
ul. Kościuszki 2g Nowogard. 693 850 
197

• Sprzedam działki budowlane w pełni 
uzbrojone. Już z planem zagospodarowa-
nia przestrzennego. Oszczędzasz czas i 
pieniądze! 693 850 197 Najlepsze ceny w 
Nowogardzie, Osiedle Słoneczne. 

•	 Do	 wynajęcia	 pomieszczenie	 na	 biuro	
28	m2,	Nowogard.	Ul.	700	lecia	17b.	Tel.	
501	549	818

•	 Sprzedam	 działki	 budowlane	 w	 Kar-
sku	przy	drodze.	691	664	658

• Do wynajęcia lokal pod działalność go-
spodarczą. 609 24 58 16 

• Sprzedam mieszkanie 3 pokoje 87m2, 12 
km od Nowogardu.Tel. 665 160 365

• Do wynajęcia warsztat samochodowy z 
wyposażeniem. Tel. 508 070 311

• Sprzedam działkę budowlaną w Nowo-
gardzie, 16 arów, cena 39000 zł do nego-
cjacji, tel. 570 935 935

• sprzedam pawilon handlowy, tel. 500 698 
558

• Sprzedam lub wynajmę sklep w Dą-
browie z możliwością przerobienia na 
mieszkanie. 509 615 300, 502 649 104 

• Sprzedam działkę ogrodową przy ul. 
Zamkowej. Tel. 530 118 199

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe, par-
ter 67m2. 510 656 812 

•  Do wynajęcia nowy lokal handlowy 
glazura, natrysk w centrum Nowogardu 
pow. ok. 80m2, dodatkowe wejście. Tel. 
665 08 44 88

• Mieszkanie trzypokojowe w pełni ume-
blowane wynajmę, tel. 609 701 737

•	 Działki	budowlane	uzbrojone	z	warun-
kami	 zabudowy	 40	 zł/1m	 Kościuszki.	
691	180	848	

• Sprzedam mieszkanie 2 pokoje, 54m2 II 
piętro. 691 728 484 

• Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe. 
887 766 526, 663 748 208

• Wynajmę mieszkanie 2 pokoje w cen-
trum Nowogardu. Tel. 512 070 551

• Samodzielne mieszkanie do wynajęcia 
Karsk, 609 245 816 

•	 Wynajmę	 pomieszczenie	 przy	 ul.	 700	
lecia	 na	 garaż	 lub	 magazyn.	 501	 549	
818

• Do wynajęcia kawalerka obywatelowi 
polskiemu. 665 316 149

• Sprzedam działkę 4500 m2 obręb  Kulice 
(za płotem dawnego POMu w Nowogar-
dzie) 510 727 667 

• Miejsca noclegowe do wynajęcia. 609 

245 816	

• Sprzedaż lub wynajem mieszkania na IV 
piętrze ul. Światowida, 2 pokoje. 601 500 
090

•  Kupię parter domu w Nowogardzie bez  

pośredników. Kontakt 600 617 474

MOTORYZACJA
•	 Ford galaxy 96r. Automat Poj. 2.8 

benzyna Uszkodzona skrzynia bie-
gów Sprzedam za 2 500 złotych Tel. 
Kon. 694 979 007

• Sprzedam samochód Mitsubishi L 200 
1999 rok prod., cena do uzgodnienia. 665 
544 518 

• Sprzedam Mazdę Premacy, kolor grana-
towy met. , klimatyzacja, rok. 2001, die-
sel 2.0, zadbana, tel. 605 522 340

• Kupię motor WSK. Tel. 605 516 508 

• Mercedes CLK 97 r 197 km. Sprzedam 

tanio Tel. 726 883 845

rOLnICTWO
• Sprzedam  kaczki,gęsi młode – oskubane.

Tel.782429405.

•  Koszenie,	 mulczowanie,	 belowanie	 –	
słoma.	608	01	3995

•	 Orka,	 talerzówka	 ciężka	 siew	 agrega-
tem.	Tel.	608	01	39	95 

• Rzepak jary, zboża sprzedam. Tel. 502 
853  573 

• Grykę sprzedam i mieszalnik 1 tona. 603 
467 609 

•	 SPRZEDAŻ	JAJ	KURZYCH	–	WIEJ-
SKIE.	502	119	960

•  Sprzedam pompe spalinową wraz z wę-
żami, straszak na dziki i szpaki, dmucha-
wę do zboża. 781 785 748, 603 363 207 

• Sprzedam siano w kostkach. 782 036 086 

•	 Sprzedaż	mieszanki	zbożowej.	Tel.	667	
97	64	17,	91	4	186	417

•	 Sprzedam	4,5	ha	ziemi.	503	661	094

• Oddam siano za skoszenie okolice Osiny, 
5,5 h. 696 741 163 

•	 Sprzedam	 truskawski	 na	 przetwory.	
Atrakcyjne	ceny.	606	708	180	

• Łubin słodki 1,5 tony sprzedam. 91 39 
18 606

•  Sprzedam siewnik do zboża Poznaniak, 
cena 800 zł. Tel. 696 807 922 

• Ogórek sprzedam Strzelewo. Tel. 502 
853 573 

• Siewnik Fiona lub Nordsten kupię. 603 
467 609 

• Sprzedam kaczki i gęsi skubane. 796 759 
414

•  Sprzedam ziemię rolną 24,7 ha, Żabów-
ko. 783 678 684

•  Sprzedam ziemię rolną 7,90 ha Żabów-
ko. 665 785 725 

• Sprzedam presę kostka polska 224 spraw-
na. Tel. 782 429 405

•  Sprzedam facalię. 793 006 469

•  Pług pięcioskibowy podorywki do cią-
gnika 360 Tel. 781 785 748, 607 145 535

•  Gorczycę sprzedam. 795 916 988

	USŁUGI
• TRANSPORT-600182682.

•	 DACHY, WIATY, TARASY.TEL.660879108.

•	 MALOWANIE – szpachlowanie ,panele.
Tel.788566432.

•	 SZPACHLARZ GŁADZI BEZPYŁOWEJ 
,PŁYTKARZ.WYKAŃCZANIE WNĘTRZ.
Tel.537275547.

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWANÓW, 
WYKŁADZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ SA-
MOCHODOWEJ/ SKÓRZANEJ MATERIA-
ŁOWEJ / POŚCIELI WEŁNIANEJ / LANO-
LINĄ/SPRZĄTANIE: CZYSZCZENIE FUG.
TEL.604 373 143 , 794 229 083.

•	 Pranie	dywanów	i	tapicerki	sprzątanie	
również	 z	 użyciem	 pary,	 ROMTEX.	
668	151	516

•	 Elektryk	 z	 uprawnieniami	 E+D.	 Tel.	
607	289	419	

• Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

•	 Malowanie,	 montaż	 paneli	 podłogo-
wych	 i	 inne	 drobne	 naprawy	 wykona	
“złota	rączka”.	91	39	22	783,	784	79	22	
70

•	 FIRMA	USŁUGOWA	„Zielona”.	Wynajem	
sal	na	konferencje,	 zebrania,	 szkolenia.	
91	39	26	691

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Firma budowlana z wieloletnią działal-
nością przyjmie zlecenie na budowę do-
mów od podstaw, przekładek dachów, 
docieplenia, układanie kostki, różne ro-
dzaje. Tel. 607 137 081; 

• Mycie okien. 731 792 825

• MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy za 
gotówkę na raty laptopy tablety telefony. 
Skupujemy laptopy telefony. Adres No-
wogard 700Lecia 15 I piętro nad apteką 
tel 91-577-53-73 lub 792-228-896

• Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlopo-
we: Niemcy, Holandia, Austria, Anglia, 
Belgia, Norwegia. Tel. 71 385 20 18, 601 
759 797 

• Transport, przeprowadzki, opróżnienie 
mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 343 
638 

• AGENCJA REKLAMOWA VIZART, 
oprawianie prac w 2 minuty, bindowanie, 
wydruki, ksero, laminowanie, Nowogard 
ul. 700 lecia 15 (nad sklepem zielarskim)
Tel. 605 522 340 

• Przepisywanie prac (licencjackich, magi-
sterskich i innych), dokumentów, CV, li-
stów motywacyjnych, Szybko, solidnie. 
Agencja reklamowa Vizart  Nowogard ul. 
700 lecia 15 (nad sklepem zielarskim)Tel. 
605 522 340.

•	 Regulacja,	 naprawa,	 konserwacja	
okien	i	drzwi.	695	181	070

• Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 
668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 988 
735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, układanie 
kostki granitowej, polbruku. 726 403 
937

•	 naprawa AgD nowogard. 698 352 
406

•	 Wypełniam dokumenty do ZUS na eme-
ryturę, rentę, kapitał początkowy. 507 
872 391

•	 Usługi remontowo-budowlane wyko-
nam. 608 364 330 

•	 Prace elektryczne i remonty miesz-
kań. 691 430 490

•	 Przyjmę psy na strzyżenie. Ukończy-
łam kurs groomerski. 794 902 108

•	 Usługi ogólnobudowlane docieplanie 
budynków, malowanie, szachlowanie, 
glazura, terakota, hydraulika, regipsy i 
podłogi, adaptacja poddaszy. 600 626 
268 

•	 KOREPETYCJE Z MATEMATYKI DLA LICE-
ALISTÓW I STUDENTÓW.PROFESJONAL-
NE PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINÓW 
POPRAWKOWYCH MATEMATYKA WYŻ-
SZA W PEŁNYM ZAKRESIE – ZDAWAL-
NOŚC 100 % kontakt: tel. 600 924 128 
email: iwonand1@wp.pl

•	 Videofilmowanie.	Tel.	508	723	233

PrACA

• ZATRUDNIĘ- elektryków, pomocników- 
elektryków.Tel 606824461.

• ZATRUDNIĘ- do dociepleń  elewacji.
Atrakcyjne zarobki.Tel.782860130.

• Zatrudnię do pracy w sklepie  spo-
żywczo-przemysłowym Nowogard.
Tel.509000617.

• Aktivmed24.pl	 Opiekunki	 Seniorów	
Niemcy.	Premie	wakacyjne,	530555015

• AMBERCARE24	 Opiekunki	 do	 Nie-
miec,	wymagany	j.	niemiecki	komuni-
katywny,	 zarobki	 netto	 do	 1500	 euro/
mies.,	 wyjazdy	 od	 zaraz,	 sprawdzone	
oferty,	 legalnie	 737	 451	 825,	 737	 886	
919,	737	489	914

• Zatrudnię pracownika na stacji paliw do 
obsługi komputera. Tel. 693 52 12 11.

• Zaopiekuję się małym dzieckiem. 664 
696 177

•	 Zatrudnię	 pracownika	 na	
stanowisko	doZorca,	Z	orZe-
cZeniem	 o	 niepełnospraw-
ności,	 pełen	 etat	 dodatko-
wych	 informacji	 udZielimy	
telefonicZnie.tel.	 913925275	
w.	24

•	 Zatrudnię	pracowników	budowlanych.	
Tel.	695-264-594

• Zatrudnię stolarza z doświadczeniem. 
503 084 687 

•	 Poszukuje	opiekunki	do	osoby	starszej.	
695	788	100,	512	427	899	

• Poszukuje opiekunki do 2 letniego dziec-
ka w czasie od 11-12.08 (całodobowo) 
505 065 537 

• Poszukuje opiekunki do osoby starszej 
chorującej na Alzheimera. Praca od 9.00-
19.00 od pon. do soboty w miejscowości 
Kościuszki. 796 767 980 

• Kierowca (kat. C+E) zlecenie od 5.08 – 
17.08.2018 lub na stałe. Tel. 783 678 674

•  Firma Bruk-lin zatrudni brukarza lub po-
mocnika. Tel. 607 083 893

• Firma geodezyjna zatrudni geodetę	 i	
asystenta	 geodety. Mile widziane wy-
kształcenie geodezyjne lub pokrewne.
Znajomość programów geodezyjnych 
oraz prawo jazdy. Niezbędne informacje 
pod nr 609250383.

• Praca w Hamburgu płytki, tapety, docie-
plenia, malowanie, szpachlowanie. Tel. 
00491725669042

• Zatrudnię kierowcę C+E do przewozu 
drewna. Praca od pon. - pt. Praca od za-
raz. Tel. 608 356 697, 721 665 667 

• Zatrudnię dekarzy, cieśli, murarzy, zbro-

jarzy. Możliwe zarobki do 18 zł/h netto. 

Tel. 697 067 590, 600 400 363 

Inne

• SPRZEDAM- pręt zbrojeniowy fi-10 , 12 

m długi.Tel.603598134

•	 	Sprzedam drewno suche tanio. 691 848 

026

•	 Drewno,	bukowe,	dębowe,	pocięte,	po-
rąbane.	Tel.	603	353	789 

•	 Sprzedam drewno opałowe. 667 788 
820

• Do wynajęcia zagęszczarka – 400 kg. 
790 285 382

•	 Szkółka	 w	 Karsku poleca drzewa	
owcowe	w pojemnikach 3-4 letnie owo-
cujące już od 20 zł/szt. oraz tuje	szma-
ragd	wys. 70-80cm. po 10 zł za sztukę. 
Tel. 606 106 142

• Sprzedam łóżko młodzieżowe z szufla-
dami, półkami, z materacem - kolor sza-
ro biały wymiary: dł. 223 cm*95 cm*110 
cm, biurko do kompletu, tel. 605 522 340

• Sprzedam odkurzacz piorący ZELMER 
WODNIK QUATTRO 616.6, elemen-
ty piorące nieużywane nowe, cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522 340
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

InFOrmATOr LOKALnY - nOWOgArD
Telefony alarmowe
Policja  - 997, 112
Komisariat Policji Nowogard - 91 57 92 316
Straż pożarna  - 998
Posterunek PSP Nowogard - 91 39 20 118
Pogotowie ratunkowe - 999
Stacja Pogotowia Ratunkowego 
w Nowogardzie - 91 43 26 103
Pogotowie gazowe  - 992
Pogotowie energetyczne - 991
Pogotowie wodn.-kanal. (PUWiS) 
 - 91 39 20 711; 994

Dyżur nocny
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna   
 - 91 39 78 430; 
 609 361 999; 
 665 283 928

Przychodnie - poradnie
Szpital - centrala - 91 39 21 356
Praxis - SZOZ - 91 39 20 787
Praxis - Centrum 
okulistyczno-optyczne - 91 39 27 272
POZ Przychodnia przyszpitalna  
 - 91 39 21 800; 
 91 39 21 806
Medyk - 91 39 22 921
PRAXIS 2 - M. Drobińska - 91 39 25 943
NZOZ “Sanus” - 91 39 26 960
NZOZ “Pro-med” - 91 39 26 740
NZOZ “Leks” - 91 39 25 525
NZOZ “Baby-med”  - 91 39 26 013
Mardent - gabinety lekarskie  
 - 91 39 22 633
Revital - Ośrodek Rehabilitacji 
i Odnowy Biologicznej - 91 39 21 467; 
 609 456 577
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne 
 - 91 39 20 926
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
dzieci, młodzieży i ich rodzin 
 - 91 39 20 743
Warsztaty terapii zajęciowej - 91 39 25 282
Zakład domowej opieki długoterminowej - 
91 39 26 531; 
 509 142 650
Stomatologia
Praxis - Centrum stomatologiczne  
 - 91 39 26 999
Pracownia protetyki stomatologicznej - 
Danuta Drapikowska 91 39 26 870
Protetyka stomatologiczna 
- Elżbieta Wysocka 
i Kazimierz Trojanowski - 91 39 26 107
“Nowo-dental” B. Szulejko - 695 264 677 
 - 91 392 14 67
“Dental - med”  - 91 39 22 098; 
 504 069 800
Lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz  
 - 91 39 25 003; 
 603 705 630
Lek. Stom. Andrzej Rynkiewicz
pogotowie stomatologiczne - 607 771 777
lek. Stom. D. Wałęga - Bąk - 604 441 609
lek. stom. A Mogilnicka - 506 606 955
lek. stom. E. Rosa - 532 512 703
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 39 26 639
lek. stom. M. Andrzejewska - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 601 736 804

Urzędy
Urząd Miejski  
 - 91 39 26 200
Biuro Obsługi Interesanta w UM  
 - 91 39 26 214
Biuro Rady w UM - 91 39 26 210

Urząd Stanu Cywilnego - 91 39 26 230
Wydział Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środow. 
 - 91 39 26 243
Wydział spraw społecznych i obywatelskich
Meldunki - 91 39 26 213
Dowody osobiste - 91 39 26 215
Zarządzanie kryzysowe - 91 39 26 234
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
Geodezji i Rolnictwa - 91 39 26 226
Wydział Rozwoju Lokalnego, 
Funduszu, Kultury i Sportu - 91 39 26 293
Wydział Inwestycji i Remontów  
 - 91 39 26 241
Biuro Podatków i Opłat - 91 39 26 217
Referat Edukacji - 91 39 25 464
Zarząd Budynków Komunalnych  
 - 91 39 26 267
Powiatowy Urząd Pracy f/Nowogard 
 - 91 39 21 376;  
 91 39 21 813
Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii - 91 39 21 118
w nagłych wypadkach - 609 740 647

Wydział Komunikacji
Rejestracja pojazdów - 91 57 92 702
Prawo jazdy - 91 57 92 703
Fax - 91 39 21 852

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik - Dorota Maślana - 91 39 26 248
Świadczenia rodzinne
- A. Lalik  - 91 39 26 268
Dział usług opiekuńczych 
- B. Ziółkowska - 91 39 20 200

Poczta
ul. 3 Maja - 91 39 21 300; 
 91 39 21 183
ul. Warszawska - 91 39 20 834

nadleśnictwo nowogard - 91 39 20 640
zakład karny nowogard - 91 43 26 600

gabinety weterynaryjne
Danuta Czerwińska
ul. J. Wybickiego 2 - 91 39 23 786
Animal-Vet
ul. Zielona - 666 135 133
Janusz Soroka
ul. L. Okulickiego 6  - 570 656 616
Zdzisław Truszyński
ul. T. Kościuszki 21 - 91 39 21 801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 38 - 91 39 20 814
Szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1 - 91 39 26 270
Szkoła Podstawowa nr 2 - 91 39 26 274
Szkoła Podstawowa nr 3 - 91 39 26 291
Szkoła Podstawowa nr 4 - 91 39 23 028
SP w Długołęce - 91 39 10 492
SP w Orzechowie - 91 39 10 994
SP w Strzelewie - 91 39 10 224
SP w Żabowie - 91 39 10 694
SP w Błotnie - 91 39 10 190
SP w Wierzbięcinie - 91 29 10 795
I Liceum Ogólnokształcące - 91 39 20 213
Liceum Ogólnokształcące nr II - 91 39 25 107
ZSP im. Stanisława Staszica - 91 39 21 162
Prywatne Publiczne Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych; 
Niepubliczna Szkoła Policealna  
 - 91 39 26 691
Prywatne Liceum Ogólnokształcące
 Zaoczne Centrum Edukacji Zdroje  
 - 91 39 25 494

Prywatne Policealne Studium Zawodowe  
 - 91 39 22 181
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  
 - 91 39 20 108

Przedszkola i żłobki
Przedszkole nr 1
ul. Żeromskiego - 91 39 26 286
Przedszkole nr 3
ul. J. Poniatowskiego - 91 39 26 288
Przedszkole nr 4
ul. T. Kościuszki - 91 39 26 287
Zielone Przedszkole
ul. Zielona - 91 39 26 691; 
 505 388 292
Artystyczne Przedszkole 
Kraina Fantazjiul. Gen. J. Bema - 660 797 838
“Promyczek” Specjalistyczny 
punkt przedszkolny, 
ul. Boh. Warszawy - 609 931 469
Niepubliczny Żłobek "Maluszkowo”
ul. ks. Racibora - 534 015 943
Niepubliczny “Malinowy Żłobek”
ul. Boh. Warszawy - 604 873 917

Kultura
Miejska Biblioteka Publiczna  
Dyrektor - 91 39 26 260
Czyt. dla dorosłych - 91 39 26 261
Nowogardzki Dom Kultury  
Sekretariat - 91 39 26 283
Biuro kina/ dział imprez i promocji 
 - 91 39 25 779
Kasa - 91 39 26 262

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP - 91 39 26 370; 
 506 081 328
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego   
 - 91 39 21 004
Parafia pw. MB Fatimskiej  
 - 91 39 21 592

Usługi pogrzebowe 
J. Furmańczyk, Zakład Pogrzebowy  
 - 91 39 21 767
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  
 - 692 354 065
MEMORIS Grzegorz Śmigiel - 693 230 190

Apteki
Centrum Zdrowia
ul. 700-lecia - 91 57 62 139
Majowa
ul. 3 Maja - 91 30 70 708
Cefarm
ul. Plac Wolności - 91 39 20 203
Cardia
ul. 700 - lecia - 91 39 21 330
Niebieska
ul. 15 Lutego - 91 43 26 177
Asa
ul. Warszawska - 91 39 20 494
Niebieska 2
ul. Kościuszki - 91 57 90 830
Nowa Farmacja
ul. Bohaterów Warszawy - 91 57 30 437

Taksówki - 91 39 20 260

Pomoc drogowa
Grzegorz Irzymski - 91 39 22 402; 
 601 893 944
Andrzej Słomski - 665 770 442
Krzysztof Pietrzak - 601 938 293
R&J MIX - 608 731 620

Urząd gminy
Wójt - 91 39 10 390
Kierownik USC, St. ds. obywatelskich
 i ewidencji ludności  - 508 499 549
St. ds. podatków i opłat  - 508 499 661
St. ds. zarządzania kryzysowego, obrony cy-
wilnej i ochrony środowiska  - 508 499 580
Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami  
 - 508 499 247
St. ds. obsługi organów Gminy, działalności 

gospodarczej, kultury i zdrowia  - 508 499 567
St. ds. funduszy zewnętrznych, promocji, 
turystyki i sportu  - 508 499 620
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik Anna Kaliczyńska - 508 499 534
Pracownicy socjalni - 508 499 561
 508 499 483
Asystent rodziny Patrycja Bielej - 508 499 621
gminna Biblioteka Publiczna
Kierownik Krzysztof Górecki - 91 39 10 305

Szkoła Podstawowa im. B. Malinowskiego
Dyrektor Tatiana Olbert - 91 39 10 389
Sekretariat - 91 39 10 380
Przychodnie
NZOZ “Proximus” - 91 39 10 310
Punkt apteczny - 91 39 11 611
Poczta - 91 39 10 323
Parafia pw. NP NMP w Osinie - 91 39 10 386

InFOrmATOr LOKALnY - OSInA

Dziennik nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: no wo gard, Osi na. 
re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, 

rafał Kowalczuk sport, Paweł Słomski
Ad res re dak cji: 72-200 no wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

regULArnA LInIA mI KrO BU SO WA SerOCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40

Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)

nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D

Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 

7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

PrzeWÓz OSÓB - rO mAn BIŃCzYK - Linia regularna 
 TeL. 607 310 591 

nowogard-goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-goleniów-nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
nowogard-Dobra now.-łobez 7.40
łobez-Dobra now.-nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

SZCZECIN- ND
6:35(D), 7:30(E), 8:30(D,7), 9:00(7,R), 9:25(E), 10:05(D,7), 10:35(E,7), 11:40(E), 12:10(D), 12:25(E,7), 13:20(7),
13:35(D), 13:50(E,7,R), 14:35(D), 14:50(E,7), 15:15(D,7), 15:55(D), 16:15(6,7), 16:35(D), 17:40(D,7), 18:05(E,7,R),
19:15(D), 19:40(E,7), 20:15(E,7)
ND- RESKO
6:30(S), 7:50(S), 10:10(7), 12:30(S), 14:30(S), 15:10(E), 19:15(E)
RESKO- ND
6:45(7,SZ), 7:10(S), 7:15(E,SZ), 8:30(S), 11:35(7,SZ), 13:00(S), 15:05(S), 15:40(E,7,SZ)
GOLCZEWO- ND
7:10(S), 13:30(S), 14:45(S)
ND- GOLCZEWO
7:50(S), 14:15(S), 15:30(S)
ND- STARGARD
6:50(D), 10:15(D), 13:40(D)
STARGARD- ND
9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
ND- DOBRA- ŁOBEZ- PŁOTY- GRYFICE
6:00(D)
ND- SŁAJSINO- RADOWO- ŁOBEZ
6:35(D)
ŁOBEZ- DOBRA- ND
15:00(D)
ŁOBEZ- SŁAJSINO- ND

15:35(D)nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55

A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

rOzKłAD JAzDY BU SÓW

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

• Sprzedam materac kokosowy na łóżko ze 
stelażu,  na wymiar 180*200*24cm, uży-
wany, tel. 605 522 340

• Przyjmę lodówke. 697 886 041 

• Ogrodzenie	 ogrodowe,	metalowe ram-
ka z katownika w srodku zbrojene /wzor/ 
prentowe wymiar 2,0m x 1,0 m+ slu-
pek razem szt 16 oraz furtka 90 x 90cm 
z zamkiem ogrodzenie cena za 1 kpl. 50 
zl z powodu modernizacji ogrodzenia 
sprzedam - okazja ! stan dobry	 tel.	 691	
686	772

• Piece	 gazowe	 c.o.vaillant	 z	 niemiec	
dwufunkcyjne	wiszace	 po	 przegladzie	
serwisowym	do	mieszkania,domu	cena	
od	1.200zl.	sprzedam	tel	691	686	772

• Podgrzewacze	wody	130-160-190	litro-
we	 stojące	 na	 gaz	 fitmy	 villant	 mało	
używane	z	gwarancją	cena	od	1000	zł.	
Tel.	691	686	772	

• Przyjmę	telewizor.	697	886	041	

• Sprzedam ławeczkę do ćwiczeń typu PRI-
MUS, wielofunkcyjna, tel. 605 522 340 

• Butlę na tlen medyczny 10 l z redukto-
rem, osprzęt na wózku 3 kołowym, prze-
wód 10m, tlenowy cena 600 zł. Tel. 796 
655 412 

• Koncentrator tlenu Devilibis 525,  do le-
czenia astmy , POCHP,  rozedmy płuc z 
przewodem 15m, maska, kaniula itp. 
Stan bdb, cena 800 zł. Tel. 796 655 412 

• Oddam biurko pod komputer. 609 09 35 
25 

• Oddam kotki w dobre ręce. 607 545 533 

• Zagubiono kluczyk uczciwego znalazcę 
proszę o zwrot za nagrodę. 669 823 464

• Sprzedam 3 tapczany jednoosobowe – ta-
nio. 725 240 253, 697 311 327

•  Sprzedam teownik hutniczy 30x30 szkło 
ogrodnicze, 60/120.Tel. 788 685 194 

• Sprzedam szafkę kuchenną brązo-
wo-biała, z płytą indukcyjną - 2 sta-
nowiska, z możliwością dostawie-
nia drugiej płyty indukcyjnej lub ga-
zowej, z blatem, tel. 605 522 340 
Sprzedam TV plazmowy 42 cale LG, 
srebrno czarny, tel. 605 522 340

• Owczarek niemiecki suczka dłu-
gowłosa 3 miesiące po rodzicach 
z rodowodem. Tel. 519 307 288 
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tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

r e K L A m A
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

żyto, pszenżyto, jęczmień, 
owies, rzepak, łubin, gryka, groch, 

len, kukurydzę oraz słonecznik.

Sami odbieramy, szybka płatność, 
konkurencyjne ceny.

Wapno nawozowe granulowane
w najlepszej cenie na rynku. 

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B

e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl

Skup zbóż: 
91 43 57 720, 602 21 21 25

Transport: 662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160

reKLAmA

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

Wykonujemy tanio
Banery  
Laminowanie   
Wycinane naklejki 
Wydruki kolorowe

Kompleksowe usługi:  
      Introligatorskie 
          Poligra�czne  
Nowogard  •  ul. Boh. Warszawy 7A

 tel. 91 392 21 65,  91 577 2007

Ostatnie egzemplarze I wydania! 

"VII wieków 
nowogardu" 
Przekrojowa historia miasta
autorstwa Jana Kopycińskiego 
 Do nabycia w Redakcji 

Dziennika Nowogardzkiego - cena 50 zł

XV Supermaraton Szosowy Klasyk Kłodzki

M. Kubicka znów na podium
W sobotę (28 lipca), w miejscowości Zieleniec odbyła się XV edycja Supermaratonu Szoso-
wego Klasyk Kłodzki. Nowogard na najdłuższym dystansie 160 km reprezentowała Małgo-
rzata Kubicka. Nasza reprezentantka była najlepsza w swojej kategorii, a pośród pań w ze-
stawieniu Open wywalczyła 3. miejsce. 

Organizatorami XV Su-
permaratonu Szosowego 
Klasyk Kłodzki był Klub 
Kolarski Ziemi Kłodzkiej. 
Rywalizacja odbywała się 
w miejscowości Zieleniec/
Duszniki Zdrój, na terenie 
powiatu kłodzkiego. Na 
kolarzy czekały w sumie 
cztery dystanse. Najdłuż-
szy Giga, liczący 160 km, 
Mega – 110 km, Mini – 67 
km oraz dystans Rodzin-
ny – 40 km. Nowogard re-
prezentowała Małgorza-
ta Kubicka, która walczyła 
w kategorii wiekowej K5S. 
Kolarka z Nowogardu po-
konała 160 km z czasem 
07:49:05,882, przy śred-
niej prędkości 21,36 km/h. 
Wynik ten pozwolił Mał-
gorzacie Kubickiej zwycię-
żyć w swojej kategorii wie-
kowej, natomiast w klasy-
fikacji Open Kobiet wy-
walczyć brązowy krążek. 
Szybsze były tylko zawod-
niczki z Dąbrowy Górni-
czej oraz Wrocławia. - Jak 
zwykle organizatorzy sta-
nęli na wysokości zadania i 
impreza była świetnie przy-
gotowana. Na dystansie 
160 km przewyższenia wy-
nosiły 3100 metrów. Trzy-
krotnie pokonując podjazd 
pod Gniewoszowem do-
słownie „umierałam”, ale 
to nie ważne, napis „meta” 
wszystko mi zrekompen-

sował – relacjonuje swój 
start Małgorzata Kubicka. 
Gratulujemy naszej repre-
zentantce kolejnego uda-

nego startu i życzymy na-
stępnych sukcesów na ko-
larskich trasach. 

KR

Małgorzata Kubicka w XV edycji wyścigu Klasyk Kłodzki zajęła 1. miejsce w swojej 
kategorii oraz 3. miejsce w Open Kobiet na dystansie 160 km
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SINBAD - codziennie z Nowogardu
Bilety na przejazdy zagraniczne

UWAGA: Kupiłeś nioskę w Maszewie - zgłoś do weterynarii

reklama

Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy
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tel. 91 392 14 67
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Nowogard, ul. 3 Maja 46 • www.nowodental.pl

Uśmiechajcie się pięknie

reklama

reklama

s. 3

GABINET
STOMATOLOGICZNY

PRZENIESIONY
na 

ul. 15 Lutego 3A
NOWOGARD

Ewa Rosa 
Lekarz Dentysta

tel. 532 512 703
Kompleksowe 

leczenie
stomatologiczne

Gabinet czynny 
pn-pt 10.00 - 18.00

Egzamin praktyczny w Szczecinie lub w Barlinku
F-1 to najszybsza formuła do prawa jazdy

Kursy prawa jazdy kat. A, A2, B oraz B automat
Możliwość zdawania egzaminu państwowego naszym pojazdem szkoleniowym

Nowogard, ul. 700 Lecia 14  •  Tel. 723 583 311  •  www.naukajazdyf1.szczecin.pl

KURS OPERATORA

HAGA Agnieszka Pawlik • 72-200 Nowogard  •  ul. Boh. Warszawy 5
tel. 795 742 291  •  609 947 940 •  e-mail: szkolenia@ehaga.pl

Data rozpczęcia 
kursu

11 sierpień 2018

SZKOLENIA
DLA CIECIE

•  KOPARKO-ŁADOWARKI
•  KOPRARKI
•  ŁADOWARKI

Wojewoda uchyla kolejne zarządzenie 
burmistrza Nowogardu Jak sołtys wpuścił 

znajomych w ,,maliny” 
w Norwegii

Szukają dzierżawcy 
na koniec sezonu

Nie miał prawa powierzyć 
stanowiska dyrektora! 

s. 7
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W skrócie

Śmigiel Ryszard

ŚR

KOMPLEKSOWE  USŁUGI
& ŚMIGIEL

Zakład Kamieniarski
- Nagrobki - Grobowce - Parapety - Schody

Kwiaciarnia
- Znicze - Kwiaty - Wiązanki - Wieńce

Tel. 601 595 069, 91 392 18 14
     e-mail: puhp.smigiel@wp.pl
   www.kamieniarstwo-smigiel.pl

Korzystając z naszych usług pogrzebowych zyskasz
-10%  RABATU  NA  USŁUGI  KAMIENIARSKIE

UL. CMENTARNA 3,  72-200 NOWOGARD

       Usługi Pogrzebowe 
        Grzegorz Śmigiel
- Trumny - Urny - Ekshumacje - Przewozy
         Obudowy - Krzyże - Tabliczki

Kontakt całodobowy: 693 230 190
      e-mail: memoris.zp@o2.pl
            www.memoris.eu

reklama

Nietypowe graffiti tworzy się na budynku przy ul Wojska Polskiego, 
vis a vis tzw Agatki. Wykonuje je młody mężczyzna, wielu przechodniów 
spogląda ze zdumieniem, czy graffiti tworzy się bez zezwolenia czy też 
na zamówienie właściciela. Na razie graffiti to zarys tworzącej się sztuki. 

Co to jest? Od dłuższego czasu napływają do naszej redakcji zdjęcia 
wykonywane przez mieszkańców naszej gminy. Którzy utwierdzają się 
w przekonaniu, że gmina ma spore braki w zakupie farb. Czy my jako 
mieszkańcy sami mamy malować?! Dopytują. Zdjęcie to przedstawia 
zjazd w kierunku Straży Pożarnej, aż do piekarni Saturn, brak jest ozna-
kowania na tej drodze, samowola jeździć jak się chce, chodzić jak się 
chce. Taka sama sytuacja występuje na bankowej wzdłuż całej ulicy, brak 
również oznakowania. 

Znak co prawda stoi i wskazuje, że coś się dzieje, ale stoi prawie na po-
boczu a dziura, która jak się domyślamy ma sygnalizować, znajduje się pra-
wie na środku jezdni. Trzeba byłoby znak przestawić, ale najlepiej to na-
prawić tę stosunkowo dużą dziurę, w którą wpaść może nawet koło od sa-
mochodu osobowego.  

Uwaga na salmonellę!

Kupiłeś kurę-nioskę w Maszewie - 
zgłoś to do weterynarii 
Chociaż dużego zagrożenia dla ludzi nie ma, Inspekcja Weterynarii w Nowogardzie opubli-
kowała ogłoszenie, w którym prosi, aby wszyscy którzy zakupili ostatnio kury nioski z fer-
my w Maszewie zgłosili ten fakt. Zwierzęta mogą być zarażone bakteriami salmonelli. 

Chodzi o kury nioski zaku-
pione na fermie należącej do 
znanej w regonie fermy Domi-
nant – informuje Państwowa 
Inspekcja Weterynarii w Nowo-
gardzie. 

„Powiatowy Lekarz Weteryna-
rii mając na względzie potrzebę 
zapobieżenia możliwemu roz-
przestrzenianiu się choroby za-
kaźnej zwierząt – salmonellozy 
drobiu, zwraca się o pilne pod-
jęcie kontaktu z wymienionym 
organem przez wszystkie oso-
by bądź podmioty, które naby-
ły kury nioski w Gospodarstwie 
Rolnym Dominant w Maszewie” 
– brzmi ogłoszenie. 

Lekarz Weterynarii uspaka-
ja, że żadnego zagrożenia dla lu-
dzi nie ma- inspekcja chce jedy-
nie oszacować, jak wiele żywe-
go drobiu mogło trafić na no-
wogardzki rynek bezpośrednio 
z Maszewa. 

- Chcemy oszacować ilość zwie-
rząt, które mogły stamtąd do nas 
trafić, aby ocenić potencjalne za-
grożenie. Stąd też nasz apel. Na-

tomiast nie musimy się obawiać 
spożywania kur zakupionych z tej 
fermy jak i jaj, które znoszą, bo 
jak wiadomo bakterie salmonelli 
giną podczas obróbki cieplnej już 
w temperaturze 60 stopni – infor-
muje Zdzisław Czerwiński, Po-
wiatowy Lekarz Weterynarii. 

Z. Czerwiński zaprzeczył jed-
nocześnie, aby zagrożeniem dla 
konsumentów miałyby być też 
jaja konsumpcyjne sprzedawane 
przez fermę Dominant. Te bo-
wiem, jak informuje Powiatowy 

Lekarz Weterynarii, są tam je-
dynie pakowane, ale przywożo-
ne od zewnętrznego producenta. 

Osoby, które w ostatnim cza-
sie zakupiły kury nioski z fer-
my w Maszewie proszone są o 
kontakt z Inspekcją Weteryna-
rii bezpośrednio w siedzibie 
instytucji przy Placu Wolno-
ści 9 (budynek byłego hotelu), 
bądź telefonując pod numer: 
913921118. 

red. 

Urząd miejski nadesłał
W związku z tekstem pt. „Kolejny urzędnik wyrzucony zza biurka. Adam Czernikiewicz 
zwolniony z pracy!” który ukazał się w DN z dnia 24-26.07.2018 Urząd Miejski w Nowogar-
dzie nadesłał następujący tekst: 

„Nieprawdą jest, że wymienieni w artykule 
byli pracownicy Urzędu Miasta w Nowogar-
dzie zostali zwolnieni w takim samym trybie 

jak kierownik Wydziału Inwestycji i Remon-
tów Adam Czernikiewicz”.
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W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reklama

reklamareklama reklama

11 kg, 33 kg 
z propan butanem, 

propanem 
a także do zasilania 
wózków widłowych.

Zapraszamy 
do stałej współpracy 

tel. 606 930 398
 www.gazak.pl 

Wymiana butli

WYNaJmĘ  
HalĘ 

+ ZAPLECZE 155m2 
Tel. 600 954 709 

letnia promocja
Ciekawe gratisy!

Sprzedam  
pawie

tel. 785 150 401

WYNaJem 
kONTeNerÓW, 
wywóz odpadów. 

TEL. 667 146 793 

Znaleziono 
klucze 
Przy wyjściu z ogrodów 
działkowych od strony 
Poniatowskiego.
Do odbioru w redakcji DN

Wojewoda uchyla kolejne zarządzenie burmistrza Nowogardu

Nie miał prawa powierzyć stanowiska dyrektora! 
Stało się to, co było do przewidzenia - Wojewoda Zachodniopomorski uchylił zarządzenie wydane przez Burmistrza Nowogardu powierzające na 10 mie-
sięcy stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4, Beacie Kuligowskiej. We wtorek informowaliśmy o innej decyzji wojewody dotyczącej nowogardz-
kiej oświaty, czyli unieważnieniu  konkursu na dyrektora SP 2. 

 Wojewoda podjął decyzję 
dokładnie wczoraj tj. 2 sierp-
nia. Wynika z niej wprost, że 
Beata Kuligowska nie speł-
nia wymogów, aby dalej peł-
nić funkcję dyrektora SP 4, o 
czym Burmistrz Nowogardu 
doskonale wiedział. Mimo to, 
12 czerwca postanowił wydać 
zarządzenie powołując Beatę 
Kuligowską do pełnienia obo-
wiązków dyrektora przez naj-
bliższe 10 miesięcy, nie orga-
nizując na to stanowisko kon-
kursu. Nie przeszkadzało bur-
mistrzowi nawet to, że na ko-
biecie ciążą zarzuty proku-
ratorskie dotyczące łamania 
praw pracowniczych. 

„Pani Beata Kuligowska zo-
stała prawomocnie ukarana 
karą dyscyplinarną, o której 
mowa w art. 76 ust. 1 Ustawy 
Karta Nauczyciela, a tym sa-
mym nie może zajmować sta-
nowiska dyrektora publicz-
nego przedszkola, publicznej 
szkoły podstawowej i publicz-
nej szkoły ponadpodstawowej” 
– czytamy w uzasadnieniu do 
rozstrzygnięcia nadzorczego 
wojewody, w którym stwier-
dza się nieważność zarządze-
nia burmistrza Nowogardu. 

Chodzi o karę przyznaną 
przez Komisję Dyscyplinarną 
dla Nauczycieli przy Wojewo-
dzie Zachodniopomorskim, 
jaką Beata Kuligowska otrzy-
mała 4 lipca zeszłego roku. 
Zdaniem Komisji dopuściła się 
ona naruszenia godności za-
wodu nauczyciela. Dyrektor 
SP 4 odwoływała się od tej de-
cyzji do Ministra Edukacji, ale 
to podtrzymało tylko orzecze-
nie komisji dyscyplinarnej ze 
Szczecina w mocy. 

„Reasumując - pisze do Bur-
mistrza Nowogardu Wojewo-
da Zachodniopomorski- stwier-
dzić należy, że zarządzenie nr 
455/2018 Burmistrza Nowogar-
du z dnia 12 czerwca w sprawie 
przedłużenia powierzenia sta-
nowiska dyrektora Szkoły Pod-
stawowej nr 4 im. Jana Pawła II 
w Nowogardzie nie odpowiada 
wymaganiom stawianym przez 
wskazane w niniejszym roz-
strzygnięciu przepisy prawa tej 
kategorii aktom, a tym samym 

stwierdzenie jego nieważności 
jest koniecznie i uzasadnione”- 
koniec cytatu. 

Gminie przysługuje odwo-
łanie od decyzji Wojewody do 
Sądu Administracyjnego- wy-
daje się jednak, że byłoby to 
tylko przedłużanie „agonii” w 
tym temacie i narażenia miasta 
na dodatkowe, zbędne kosz-
ty postępowania sądowego. 
Transparentne byłoby ogłosić 
po prostu konkurs na dyrekto-
ra SP 4 lub ostatecznie powie-
rzyć tę funkcję osobie, która 
może pełnić ją bez przeszkód. 

Przypomnijmy tylko, że to 
już kolejny przypadek, kiedy 
organ nadzoru, czyli Wojewo-
da, uchyla bubel prawny, jaki 
wydaje Burmistrz Nowogar-
du. Pisaliśmy w zeszłym nu-
merze o uchyleniu zarządzenia 
w sprawie powołania Komi-
sji Konkursowej mającej wyło-
nić dyrektora SP 2, a także za-
rządzenie o przeprowadzeniu 
konsultacji w sprawie wybu-
rzenia obelisku poświęconemu 
Polsko-Radzieckiej przyjaźni 
przy Placu Wolności. 

Red. 

W tym roku szkolnym musi odbyć się konkurs na dyrektora SP 4

Beata Kuligowska
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konkursy w oświacie... 

Nowi dyrektorzy w dwóch szkołach 
W miniony wtorek, 31 lipca, odbyły się konkursy na dyrektorów dwóch gminnych szkół tj. Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowogardzie i Szkoły Podstawo-
wej w Żabowie. W obu konkursach wystartowało po jednym kandydacie.  Tymczasem pojawiły się nowe okoliczności dotyczące wyboru dyrektora Szko-
ły Podstawowej nr 2. Sprawie przygląda się już Wojewoda Zachodniopomorski. Zbada, czy Burmistrz miał prawo powierzyć to stanowisko bez ogłasza-
nia ponownego konkursu. 

We wtorek, pierwszy odbył 
się konkurs na dyrektora SP 1, 
bo już o godz. 9.00. Do konkur-
su zgłosiła się jedynie Anna Ły-
siak- wieloletnia dyrektor wyga-
szanego Gimnazjum nr 1, obec-
nie wchodzącego w skład Szko-
ły Podstawowej nr 1. Jak dowie-
działa się nieoficjalnie redakcja 
DN, kandydatka zdobyła głosów 
13 z 15 członków komisji kon-
kursowej. Tym samym powinna 
od 1 września zająć stanowisko, 
które przez ostatnie 10 lat pełnił 
Sebastian Szymański. 

O godz. 12.00 rozpoczął się 
natomiast konkursu na kandy-
data na stanowisko dyrektora 
Szkoły Podstawowej w Żabowie. 
I tutaj swoją kandydaturę zgło-
siła, również tylko jedna oso-
ba- Karolina Jaklińska-Czyżak, 
nauczyciel w Zespole Szkół Po-
nadgimnazjalnych (popularnie 
zwanym „Rolniczakiem”). Kan-
dydatka uzyskała poparcie ca-
łej komisji konkursowej- wynika 
z naszych nieoficjalnych infor-
macji. Biorąc pod uwagę wynik 
głosowania, K. Jaklińska-Czyżak 
zastąpi na stanowisku dyrektora 
SP w Żabowie Alicję Starczew-
ską, która podobnie jak dyrek-
tor SP 1 nie ubiegała się o kolej-
ną kadencję. 

Przed nami jeszcze jeden, 

ostatni już konkurs, jaki musiał 
zostać ogłoszony jeszcze przed 
końcem wakacji. Chodzi o Szko-
łę Podstawową w Wierzbięcinie, 
której dyrektorem od kilku ka-
dencji jest Józef Korkosz. Ofer-
ty od potencjalnych kandydatów 
na to stanowisko są przyjmowa-
ne do 13 sierpnia przez UM w 
Nowogardzie. Konkurs zapewne 
odbędzie się kilka dni później. 

Tymczasem w SP 2...
Jak informowaliśmy w po-

przednim wydaniu, Wojewo-
da Zachodniopomorski, uchy-
lił zarządzenie Burmistrza No-
wogardu powołujące skład Ko-
misji Konkursowej, która miała 
wyłonić dyrektora SP 2. Przede 
wszystkim, zdaniem organu 
nadzorczego, nie powinien w 
niej zasiadać wiceburmistrz No-
wogardu Krzysztof Kolibski. 
Konkurs na to stanowisko od-
był się 25 maja, o czym też pisa-
liśmy, i nie został rozstrzygnięty- 
żaden z kandydatów nie uzyskał 
wymaganej większości głosów. 
Wydawało się, że uchylenie ww. 
zarządzenia powinno skutkować 
ogłoszeniem nowego konkur-
su.   Tymczasem okazuje się, że 
jeszcze przed decyzją wojewo-
dy, wiceburmistrz Nowogardu, 
Krzysztof Kolibski, z upoważ-

nienia R. Czapli, wydał zarzą-
dzenie powierzające stanowisko 
dyrektora SP 2 na okres 10 mie-
sięcy Ewie Żylak- jednej z kan-
dydatek startujących w konkur-
sie. Zrobił tak, chociaż wiedział, 
że lada dzień Wojewoda wyda 
decyzję, która może mieć po-
ważne znaczenie dla procedury 
wyłonienia dyrektora tejże szko-
ły. Teraz nadzór zbada, czy Bur-
mistrz miał prawo podjąć decy-
zję o powierzeniu. 

- Zarządzenie Nr 464/2018 
Burmistrza Nowogardu z dnia 
12 lipca 2018 r. w sprawie powie-
rzenia pełnienia obowiązków dy-
rektora Szkoły Podstawowej Nr 
2 im. Marii Konopnickiej w No-
wogardzie jest przedmiotem ak-
tualnie prowadzonego postępo-
wania nadzorczego- potwierdza 
Agnieszka Muchla – Łagosz z 
biura prasowego Wojewody Za-
chodniopomorskiego. 

Natomiast w opinii Zachod-

niopomorskiego Kuratorium 
Oświaty burmistrz powinien 
ogłosić w tym wypadku ponow-
ny konkurs. 

- W opinii Kuratorium Oświa-
ty, Burmistrz Nowogardu powi-
nien niezwłocznie ogłosić kon-
kurs na stanowisko dyrektora SP 
nr 2 w Nowogardzie- odpowiada 
nam Daniel Wróbel z Wydziału 
Promocji i Informacji Zachod-
niopomorskiego Kuratorium 
Oświaty, po tym jak zapytaliśmy 
o sytuację z wyborem dyrekto-
ra SP 2. 

Ostateczna decyzja należy jed-
nak w tej sprawie do Wojewo-
dy Zachodniopomorskiego, któ-
ry ma wydać decyzję najpóź-
niej 17 sierpnia. Kto zostanie dy-
rektorem SP 2, jest zatem na-
dal otwartą kwestią. Tym bar-
dziej dziwią napływające do nas 
informacje o tym, że w szko-
le już dokonuje się faktyczne-
go przekazywania obowiązków 
(w tym dokumentacji) osobie, 
której burmistrz powierzył sta-
nowisko. To niepokojące rów-
nież dlatego, że zgodnie z zarzą-
dzeniem Burmistrza Nowogar-
du (o ile nie zostanie ono uchy-
lone przez wojewodę) powierze-
nie tych obowiązków nastąpi do-
piero z dniem 31 sierpnia.  

Red. 

Były już dyrektor SP nr 1 Sebastian Szymański oraz aktualna Zachodniopomorska 
Kurator Oświaty Magdalena Zarębska-Kulesza

Na razie tylko dla mieszkańców 

Będzie parking
Trwa budowa parkingu między blokami przy ulicy Bankowej. Inwestorem przedsięwzięcia jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gardno”. 

Jak już informowaliśmy, w 
momencie, gdy ruszały prace 
ziemne, rozpoczęła się budowa 
parkingów na zapleczu budynku 
mieszkalnego położonego przy 
ulicy Zamkowej. Samodzielnym 
inwestorem jest Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „Gardno”, dlate-
go nowy parking będzie dostęp-
ny „przez szlaban”, czyli tylko dla 
lokatorów spółdzielczego bloku.  
W przyszłości może być ogól-
nodostępny, jeśli Gmina wykona 
tu zapowiadany remont łącznika 
Dworcowa – 700 lecia. Po wyko-
naniu parkingu poprawią się nie 
tylko walory funkcjonalne tego 
terenu, ale także jego estetyka. 
Ten drugi aspekt jest tu szczegól-

nie ważny dlatego, że jest to miej-
sce widoczne z okien przejeżdża-
jących pociągów i w ten sposób 
jest wizytówką miasta.  Niestety 
ta przestrzeń to tylko mniejsza 
część przyległości do wspomnia-
nego wyżej łącznika Dworcowej 
z 700-lecia. Wiosną tego roku po 
raz trzeci zdjęto z budżetu oko-
ło 1,5 mln przeznaczonego na 
wykonanie tej strategicznej, dla 
funkcjonalności ścisłego cen-
trum miasta, inwestycji. Pienią-
dze te przeznaczono tym razem- 
na wniosek jednej z radnych- na 
najdroższy kran współczesnej 
Europy. W poprzednim roku 
zdjęto też tę pozycją budżetową 
i przeznaczono na inne cele, po-

nieważ przez cały rok nie zrobio-
no niezbędnych czynności, aby 
wykonać inwestycje i na koniec 

roku było już zbyt mało czasu. 
Jednocześnie i w tym i w tamtym 
roku padały na Radzie mitomań-

skie obietnice, że rzekomo będą 
na łącznik Fundusze zewnętrz-
ne. Oczywiście nie było żadnych 
realnych podstaw do takich za-
łożeń.  W ten sposób aktualnie 
pozostaje, jako zupełnie bezpro-
duktywny teren, który mógłby 
przynosić gminie duże docho-
dy. Prywatni inwestorzy muszą 
bowiem czekać aż gmina zro-
bi swoją część czyli drogę, chod-
nik, parkingi i kolektor sieciowy. 
Oczywiście na dodatek całość 
tego traktu dzisiaj jest komuni-
kacyjnie niebezpieczna, wyglą-
da fatalnie i po prostu wstyd. 
Ale żeby wstyd odczuwać trze-
ba mieć …  

sm

Parking został tak przez Spółdzielnię zaprojektowany, że miał być skomunikowa-
ny z łącznikiem ul. Dworcowej.
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mafia truskawkowa

Jak sołtys wpuścił znajomych w ,,maliny” w Norwegii
 Wyjazdy zarobkowe na Zachód na zbiory warzyw i owoców, to popularny w naszym regionie sposób sezonowego zarobkowania. Niestety bywają też takie 
wyjazdy, które kończą się nie tylko brakiem zarobków, ale także niosą za sobą wymierne straty finansowe i moralne. Oto opowieść pana Krzysztofa, który 
relacjonuje, co go spotkało po skorzystaniu z oferty pracy przy zbiorach malin w Norwegii. 

Około 1,5 m-ca temu -opo-
wiada DN pan Krzysztof, męż-
czyzna w średnim wieku - w 
prasie ukazało się ogłoszenie o 
treści: Poszukuję ludzi do zbio-
ru malin w Norwegi. Zadzwo-
niłem i umówiłem się na roz-
mowę.  Szybko pojawił się mło-
dy chłopak z aparacikiem na zę-
bach w pięknej BMW-cy, przed-
stawił się, jako Zenek K. (potem 
okazało sie, że to sołtys jednej z 
okolicznych miejscowości -dop. 
red.)i powiedział: przez jeden 
miesiąc do półtora zarobisz 10 
tys. zł PLN, czyli ok 20 tys. ko-
ron, praca legalna, spanie i wa-
runki socjalne dobre, pracodaw-
cy to moi przyjaciele, cudowni 
ludzie ...   Odpowiedziałem mu, 
że będę miał kłopot z dojazdem 
i kupnem na miejscu żywności.  
,,Nie ma sprawy założę za Ciebie 
oddasz, jak wrócisz...  zapewnił 
mnie.  Zrobił zdjęcie dowodu i 
za 2 dni wyjazd. Gdy wyjeżdża-
liśmy byłem spokojny bowiem 
jechała z nami nieco starsza ode 
mnie pani Anna, która znała ję-
zyk, młode dziewczyny bratani-
ca Zenka, Iwona i jej koleżanka 
Marika.  Brat Zenka zawiózł nas 
osobiście na lotnisko.  Po przy-
locie do Bergen okazało się, że 
z przesiadkami (3x) pojedziemy 
do Sandane. Gdyby nie p. Anna 
bulił bym za autobus 100% (ona 
kupiła bilety dla rencistów za 
50%). Po całym dniu podróży 
zostaliśmy odebrani przez pra-
codawcę Piera i jego teścia Ja-
nusa. Przywitano nas własnej 
roboty sokiem. Rozdzielono 
kempingi i poszliśmy spać, bo 
rano do pracy. Na miejscu oka-
zało się, że maliny jeszcze nie 
dojrzały a truskawki są właśnie 
w sezonie. Pracowałem jak wół 
obrabiając trzy grządki i jesz-
cze nosząc drewniane uchwyty 
p. Ani, bo kobietka nie wyrabia-
ła.  Po tygodniu dojechali Czesi 
jedna dziewczyna i dwóch chło-
paków, a za następne 4 dni sied-
miu Słoweńców. Wtedy wyda-
rzył się wypadek, p. Anna spa-
dła z górskiego roweru, który 
był bez sprawnych hamulców 
i którym musiała dojechać 3,5 
km na pole, pod górę.  W trak-
cie tego wypadku ja w nią wje-
chałem, lecz mi nic nie było 
poza stłuczeniem. Pani Anna 
dotarła na pole, ale ból kolana 
i biodra uniemożliwił jej pra-

cę. Poszła więc z powrotem do 
kampingu utykając (3,5 km), 
żeby się umyć i do przychodni 
(kolejne 3,5 km). Tam na legi-
tymację unijną przyjął ją mło-
dy lekarz duński, Eryk.  Wypi-
sał jej receptę (z litości) więc za 
dwa środki przeciwbólowe za-
płaciła 30 koron a nie 120.  Eryk 
stwierdził, że w kolanie jest 
woda a biodro musi zobaczyć 
ortopeda.  Po wyjściu od leka-
rza p. Anna dzwoniła do Mo-
niki,(ponoć żony Piera) któ-
ra nas oficjalnie zatrudniła. To 
ona wystawiała nam kontrakt 
na podstawie, którego była wy-
stawiona ważna na 4 lata karta 
podatkowa. Nie odbierała tele-
fonu. Więc biedna p. Anna mu-
siała znów kuśtykać (3,5 km) 
do kempingu, ponieważ przy-
chodnia nie dysponowała tzw. 
karetką. Wtedy pani Anna po 
tych przygodach kategorycznie 
stwierdziła, że wraca.  Poza sta-
nem zdrowia p. Anny posiada-
na własna kasa się kończyła, je-
dzenie też.  Gdy o tym posta-
nowieniu się dowiedziała Mo-
nika powiedziała do niej ,,Daję 
Ci ostatnią szansę, bo zostawiasz 
truskawki... „. Pani Anna wróci-
ła ze łzami w oczach i nie wiem, 
czy z żalu, czy ze złości. Wtedy 
się wkur…  i powiedziałem po 
polsku, że chcę na jedzenie, pi-
cie i papierosy. Pier się wystra-
szył i dostałem 250 kr, co star-
czyło na chleb, margarynę, 4 jaj-
ka i ½ kg mąki – były więc nale-
śniki. Wieczorem Pier przysłał 

teścia Janusa, próbując mnie 
uspokoić, ale ja powiedzia-
łem: finito lecę z p. Anną. Tra-
fił mnie szlak, uniosłem się ho-
norem, bo wiem jak pracowa-
łem a jak pracowali inni. Rano 
wg planu mieliśmy iść do pra-
cy na minimum 10-14 godzin a 
na kolację mieliśmy jeść maka-
ron ze szpinakiem.  Pani Anna 
poszła poprosić o zaliczkę na 
jedzenie - sklep był czynny do 
23. Pier dał jej ½ zamrożonego 
chleba i powiedział, że w domu 
nie ma nic innego.  Kazali nam 
napisać docelowy port lotniczy 
i zabukowali samolot, oczywi-
ście wszystko płatne z naszych 
pieniędzy. Na dodatek pomy-
lił się im Goleniów z Gdań-
skiem, więc lecieliśmy ostatecz-
nie z Bergen do Kopenhagi, a z 
Kopenhagi do Gdańska, potem 
z Wrzeszcza Pendolino – kre-
dytowy do Kołobrzegu i z Ko-
łobrzegu Intercity – kredyto-

wy.  Nie mieliśmy kasy p. Anna 
zachowała jakieś zaskórniaki 
na jedzenie i picie, ale dodat-
kowo rozwaliły się jej adidasy 
więc trzeba było kupić najtań-
sze sandały za 350 krn, ale po-
wiedziałem, że na boso kobieta 
nie wróci, i nie pozwoliłbym na 
to. Po powrocie zadzwonił do 
mnie Zenek strasząc mnie Są-
dem o ile będę o tym opowia-
dał, ponieważ on ma zeznania 
Piera, że podobno nic nie ro-
biłem tylko piłem.  Pani Anna 
w Norwegii przed odlotem od-
wiedziła wiejski posterunek po-
licji pokazała kartę podatkową i 
zgłosiła, że nam nie wypłacono 
wszystkich pieniędzy. Zadzwo-
niła też do Polskiej ambasady, 
teraz czekamy na to by ktoś za-
jął się tą, moim zdaniem ,,ma-
fią truskawkową «, która urzą-
dziła nam podróż do Norwe-
gii w zasadzie na nasz koszt, w 
trakcie pobytu musieliśmy ha-

rować 12 dni w ostatecznym 
rozrachunku za darmo, ponie-
waż trzeba było dołożyć do tego 
wyjazdu.  W dodatku musieli-
śmy płacić z własnych pienię-
dzy za podróż i wracać okręż-
na trasą. Pani Anna musi leczyć 
też kontuzję, tam odniesioną z 
powodu braku hamulców przy 
rowerze, a i ja i ona także musi-
my leczyć zszargane nerwy. To 
jest taki krótki bilans „wypro-
wadzenia nas w maliny» przez 
lokalnego sołtysa.

Tyle opowieści pana Krzysz-
tofa. Z powodów oczywistych 
imiona osób występujących w 
tym tekście zostały zmienio-
ne, p. Anna i p. Krzysztof pod-
jęli kolejne kroki celem wyeg-
zekwowania swojej należności 
za pracę w Norwegii. O rezul-
tatach tych zabiegów poinfor-
mujemy państwa. 

red.

W ostatnich latach sezonowi pracownicy chętnie korzystają z transportu lotniczego. Z widocznego na zdjęciu lotniska w Goleniowie odlecieli też na maliny do Norwegii 
bohaterowie naszego artykułu

Sygnały Czytelników. 
We wtorek ,zatelefonowała do naszej redakcji 

wzburzona kobieta, opisując nam sytuację, której 
osobiście doznała. Oto jej relacja: Wybrałam się do 
Wydziału Komunikacji, znajdujący się przy Placu 
Wolności. Otóż wzięłam wolne z pracy, aby w jed-
nym dniu załatwić sprawę w wydziale. A tu szok, 
wczoraj, czyli w poniedziałek miałam być przyjęta, 
ale mnie nie przyjęto chociaż miałam ustaloną wi-
zytę.  Jak w ogóle traktuje się tam ludzi, jak w przy-
chodni? Mam brać specjalnie wolne za każdym ra-

zem, byłam dziś a nie wiem czy jutro się dostanę, to 
co się dzieje to jakiś chory system. Jak tak w ogóle 
można potraktować człowieka. Skandal! 

Imię i nazwisko do wiadomości redakcji 

Od redakcji 
Mamy nadzieję, że kierownictwo Wydziału Ko-

munikacji skontaktuje się z naszą Czytelniczką, 
wyjaśni powody nieprzyjęcia jej w poniedziałek 
(mimo jej zapisu  oraz przeprosi. Normalnie chy-
ba taka właśnie powinna być reakcja urzędu na za-
istniałą sytuację.    

Sygnały Czytelników @  
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

Pragnąc pomóc innym, powinniśmy postępować jak ktoś, kto przechodzi przez bród. Przechodzimy więc 
wtedy, gdy znajdziemy dobre przejście, albo też gdy widzimy, że będzie z tego jakaś korzyść. Gdy bród jest 
zmącony, gdy ktoś miałby się zgorszyć naszymi słowami, powstrzymujemy się czekając na porę i chwilę od-
powiednią do mówienia. Synu mój, chcę, żebyś był uśmiechnięty i radosny w Panu. Zakonnik nie ma bo-
wiem żadnej przyczyny do smutku, a wiele do radości. Ażebyś zawsze mógł być pogodny i radosny, bądź za-
wsze pokorny i posłuszny. Ten robi najwięcej, kto robi dobrze jedną rzecz.

Ku większej chwale Boga 
W minionym tygodniu kościół katolicki wspominał świętego Ignacego Loyolę. Duchow-
nego, teologa, prezbitera i założyciela zakonu jezuitów. Jego dewizą życiową było łacińskie 
hasło: Ku większej chwale Boga i właśnie tak prowadził swoje życie, chociaż na początku 
nie żył pobożnie. Lubił dworskie, wystawne życie i fascynował się wojną. W trakcie jednej 
z nich doznał uszczerbku na zdrowiu i musiał przechodzić długą rehabilitację. To właśnie 
wtedy dzięki lekturze „Vita Christi” Ludolfa z Saksonii zaczął się nawracać.

Przy braku umiaru nie moż-
na służyć Bogu długo i wytrwa-
le. Koń przemęczony w pierw-
szych dniach podróży zwykle jej 
nie kończy; co więcej, zazwyczaj 
staje się koniecznym, by inni zaję-
li się jego leczeniem...

Książka, którą Ignacy dostał 
w trakcie rekonwalescencji była 
dziełem kartuzjańskiego mnicha, 
który dokonał w niej syntezy opo-
wieści biblijnej i tekstów ojców 
kościoła. „Vita Christi” została na-
pisana w taki sposób, że czytelnik 
czuje się jakby był obserwatorem 
wydarzeń z Nowego Testamentu. 
W podobny sposób Loyola napi-
sał potem swoje „Ćwiczenia du-
chowe”. Można powiedzieć, że to 
dzieło było jego inspiracją.

To, co się osiąga ze zbytnim po-
śpiechem zazwyczaj nie jest trwa-
łe, bo jak mówi Pismo św.: Ma-
jątek prędko nabyty, umniejszy 
się. I nie tylko, jest także przyczy-
ną upadku, a upadek tym niebez-
pieczniejszy, im większa jest wy-
sokość; spadający bowiem zatrzy-
muje się dopiero na samym koń-
cu drabiny...”

Z autobiografii Ignacego dowia-
dujemy się, że nawiedziła go  Ma-
ryja z dzieciątkiem i to wydarze-
nie jeszcze bardziej pchnęło go w 
stronę Boga. Napełniła go słody-
czą i obrzydzeniem do grzechów. 
Zmienił swoje życie i Udał się do 
Ziemi Świętej, by nawracać. W 
1522 roku udał się do benedyk-
tyńskiego klasztoru i tam modlił 
się. Potem udał się do pobliskiej 
jaskini, by modlić się, kontem-
plować i żyć w ascezie. To właśnie 
wtedy powstały notatki, które po-
tem zamienią się w „Ćwiczenia 
duchowe”. Niedługo potem wraca 

do Hiszpanii, a potem jedzie do 
Paryża. Studiuje. 

Jeśli roztropny umiar wydaje się 
wam rzadkim ptakiem, starajcie 
się przynajmniej zastąpić go po-
słuszeństwem, którego rada bę-
dzie pewna i bezpieczna. By za-
chować środek między skrajno-
ściami: oziębłością i nieroztrop-
ną gorliwością, omawiajcie wasze 
sprawy z przełożonymi.

W 1534 roku zawiązało się To-
warzystwo Jezusowe, które było 
zaczątkiem zakonu jezuitów. W 
sierpniu tego roku na paryskim 
wzgórzu Ignacy Loyola razem z 
Piotrem Fabrem z Sabaudii, Fran-
ciszkiem Ksawerym z Nawarry, 
Szymonem Rodriguesem z Portu-
galii i Jakubem Laínezem, Alfon-
sem Salmeronem oraz Mikołajem 
Bobadillą z Kastylii złożyli śluby 
ubóstwa i czystości. 

W 1548 roku wydano pierwsze 
„Ćwiczenia duchowe”, które opie-
rają się na zespole ćwiczeń reko-
lekcyjnych i na głębokim rachun-
ku sumienia, a także głębokich 
rozmyślaniach. Do dziś zachowa-
ło się 9 egzemplarzy pierwszego 
wydania. Przełożone na wszystkie 
języki świata zawiera rady i wska-
zówki dla prowadzącego rekolek-
cje oraz dla uczestnika. Pierwszą 
i podstawową ich zasadą jest ta, 
że: Człowiek po to jest stworzo-
ny, aby Boga, Pana naszego, chwa-

lił, czcił i jemu służył, a przez to 
zbawił duszę swoją. Inne zaś rze-
czy na obliczu ziemi są stworzone 
dla człowieka i aby mu pomaga-
ły do osiągnięcia celu, dla którego 
jest on stworzony. Z tego wynika, 
że człowiek ma korzystać z nich w 
całej tej mierze, w jakiej mu one 
pomagają do jego celu, a znów w 
całej tej mierze winien się od nich 
uwalniać, w jakiej mu są przeszko-
dą do tegoż celu. I dlatego trzeba 
nam stać się ludźmi obojętnymi 
w stosunku do wszystkich rzeczy 
stworzonych, w tym wszystkim, 
co podlega wolności naszej wol-
nej woli, a nie jest jej zakazane, tak 
byśmy z naszej strony nie pragnę-
li więcej zdrowia niż choroby, bo-
gactwa niż ubóstwa, zaszczytów 
niż wzgardy, życia długiego niż 
krótkiego, i podobnie we wszyst-
kich innych rzeczach. Trzeba pra-
gnąć i wybierać jedynie to, co nam 
więcej pomaga do celu, dla które-
go jesteśmy stworzeni.

Rekolekcje Loyoli stały się bar-
dzo popularne w kościele rzym-
skokatolickim. Są podstawą w za-
konie jezuitów, ale nie tylko – po-
lecane są też w innych zgroma-
dzeniach i zakonach, a także oso-
bom świeckim.

modlitwa, którą napisał 
Ignacy loyola:

Zabierz, Panie, i przyjmij całą 
wolność moją, pamięć moją i ro-
zum, i wolę mą całą, cokolwiek 
mam i posiadam. Ty mi to wszyst-
ko dałeś – Tobie to, Panie oddaję. 
Twoje jest wszystko. Rozporządzaj 
tym w pełni wedle swojej woli. Daj 
mi jedynie miłość Twą i łaskę, al-
bowiem to mi wystarcza. Amen

Redakcja

Do zastanowienia... 
1. Książki są przeznaczone do użytku.
2. Każdemu czytelnikowi - odpowiednia książka.
3. Każdej książce - odpowiedni czytelnik.
4. Oszczędzaj czas czytelnika.
5. Biblioteka jest rozwijającym się organizmem.

S.R. Ranganathan.: 
The five laws of library  science. Madras 1931.
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Koparka na pierwszym planie na budowie fabryki okien. Ta w głębi usypuje kruszywo do budowy S6

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Józef Zaremba: lat 83, zmarł 31.07.2018r. pogrzeb odbył się 

2.08.2018r. na cmentarzu w Nowogardzie.
Henryk Szczepkowski: lat 71, zmarł 31.07.2018r. pogrzeb 

odbędzie się 3.08.2018r. o godz. 11:00 na cmentarzu w Nowo-
gardzie

marek Ostrowski: lat 55, zmarł 20.07.2018r. pogrzeb odbę-
dzie się 4.08.2018r. o godz. 11:00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Zofia Pokorska: lat 83, zmarła 1.08.2018r. pogrzeb odbędzie 
się 3.08.2018r. o godz. 16:00 na cmentarzu w Nowogardzie.

kazimierz Gajewski: lat 66, zmarł 2.08.2018r. pogrzeb odbę-
dzie się 4.08.2018r. o godz. 15:00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Informacje przekazał: Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk
i MEMORIS Zakład Pogrzebowy Grzegorz Śmigiel

Gmina ogłosiła przetarg na domki na plaży 

Szukają dzierżawcy na koniec sezonu 
Na oficjalnej stronie UM Nowogard opublikowano ogłoszenie o przetargu na dzierżawę ośrodka rekreacyjnego przy plaży miejskiej, czyli domków wcza-
sowych. Nowy dzierżawca miałby opiekować się ośrodkiem przez 10 lat. Pytanie, czy ktoś chętny będzie chciał się tym zająć, zwłaszcza teraz, gdy ośrodek 
jest już w opłakanym stanie. Tym bardziej, że gmina oczekuje, aby to właśnie nowy dzierżawca przywrócił mu świetność, oczywiście za swoje pieniądze. 

Na ośrodku już od zeszłego 
roku nic się nie dzieje. To efekt 
sporu, jaki gmina prowadziła z 
ostatnim dzierżawcą domków.  
Zdaniem gminy dzierżawca nie 
wywiązał się z umowy, zwłasz-
cza w obszarze remontów, któ-
re miał wykonać na ośrod-
ku. Przedsiębiorca od począt-
ku nie zgadzał się z takim sta-
nowiskiem urzędu, twierdząc, 
że zrobił to, co do niego nale-
żało. Sam też, jak twierdził, mu-
siał się upominać o pieniądze 
za prace, które wykraczały poza 
umowę z gminą np. naprawa 
ogrodzenia, czy remont jedne-
go z domków po małym poża-
rze, który tam wybuchł. Gmina 
wypowiedziała w końcu umo-
wę dzierżawy, stwierdzając, że 
nie widzi dalszej współpracy z 
najemcą ośrodka. Sprawa trafi-
ła do sądu. Ostatecznie ośrodek 
odebrano dzierżawcy i ten nie 
odzyskał zainwestowanych pie-
niędzy, nie mówiąc już o kosz-
tach sądowego sporu, które te-
raz musi pokryć. 

W czasie, gdy trwał ten spór, 
domki niszczały, a niedozoro-
wane przez gminę, stały się do-
brym miejscem do schadzek 
miejscowych bezdomnych i mi-
łośników libacji. Wiele do ży-
czenia pozostawia również te-
ren wokół domków- chwa-
sty, trawa po pas i bałagan. Te-
raz gmina szuka chętnego, któ-
ry nie tylko znów podejmie się 
prowadzenia ośrodka na kolej-
ne 10 lat, ale zadeklaruje, że do-
prowadzi cały obiekt do porząd-
ku. Według ogłoszenia, dzier-
żawca ma już w pierwszym roku 
od podpisania umowy wykonać 
następujące prace: usunięcie 
pozostałości po urządzeniach 

grzewczych (kominkach) wraz 
z odtworzeniem ubytków ścien-
nych, wymiana glazury i terako-
ty, odgrzybienie ścian i sufitów, 
dwukrotne malowanie ścian i 
sufitów, cyklinowanie i lakiero-
wanie schodów wewnętrznych, 
wymiana paneli podłogowych, 
wstawienie szyby w oknie i wy-
miana drzwi wewnętrznych- 
słowem, taniej może byłoby wy-
budować domki od podstaw. 
Gmina jednak liczy, że ktoś się 
zdecyduje, nie tylko ponieść tak 
duże koszty, ale później prowa-
dzić ośrodek i płacić dodatkowo 
czynsz dzierżawny. 

Cena wywoławcza miesięcz-

nej stawki czynszu za dzierżawę 
nieruchomości wynosi 500,00 zł 
netto. Niemniej 60% kryterium 
oceny będzie stanowiła cena, 
jaką przyszły dzierżawca za-
mierza wydać na modernizację 
ośrodka i jego zagospodarowa-
nie. Termin składania ofert na 
dzierżawę ośrodka wyznaczo-
no na dzień 28 sierpnia. Tego 
dnia oferty zostaną też podane 
do publicznej wiadomości- o ile 
będzie, co ogłaszać. Wszak ko-

niec sierpnia, to koniec letniego 
sezonu, a do tego najpierw trze-
ba domki wyremontować, aby 
zaprosić do nich turystów. Tak 
więc na pierwsze obroty będzie 
można liczyć najprędzej za rok, 
i to przy dobrych wiatrach. Nie-
mniej może znajdzie się ktoś, 
kogo będzie na to stać i podej-
mie współpracę z gminą, jak po-
kazuje historia ośrodka – współ-
pracę dość ryzykowną. Wszak w 
ostatniej dekadzie domki mia-
ły już niejednego dzierżawcę i 
jeszcze żaden z nich interesu na 
tym raczej nie zrobił, a raczej 
każdy sporo dołożył. 

Red. 

A to już weranda, na której jeszcze przed dwoma laty wypoczywali wieczorami tu-
ryści. Fot. Archiwum.

Tak przed rokiem wyglądało wnętrze jednego z domków na plaży

Mimo upałów praca wre
Z okien redakcji w te upalne dni podziwiamy pracowników, którzy mimo skwaru ciężko pracują na 

budowach.  Pomagają w tej pracy okazałe maszyny budowlane. Jedna z koparek trafiła aż „na szczyty” 
czyli nowopowstałą,  okolicznościową, nowogardzką „górę”  na ulicy a  jakże…. Górnej.   Niestety żywot 
tej „góry” jest ściśle określony i związany z czasem trwania budowy S-6- stanowi ona bowiem zwałowi-
sko kruszywa zwożonego koleją składowanego i wykorzystywanego potem na budowie tej drogi ekspre-
sowej  . 
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Dzięki nowym oknom SYNEGO Twój dom 
stanie się oazą ciepła, ciszy i bezpieczeństwa. 
W porównaniu z obecnym standardem okien, 
SYNEGO zapewnia do 50% lepszą izolację cieplną*. 
Dzięki temu znacznie zmniejszysz rachunki 
za ogrzewanie i poznasz nowy 
komfort mieszkania.

Nowe logo - nowy profil 
nowy komfort Twojego mieszkania

Zadzwoń lub przyjdź 
do siedziby naszej firmy 

a my przygotujemy 
dla Ciebie najlepszą ofertę.

MODNA PRACA? 

TAK! 
Dołącz do naszego zespołu Pracowników Obsługi Zwrotów Odzieży 
w Centrum Dystrybucyjnym w Łozienicy. 

Bo praca przy ciuchach  
to sama przyjemność! 
Skontaktuj się z nami i poznaj nową ofertę zatrudnienia! 

Wyślij swoje CV na adres: 
rekrutacja@fiege.pl 
lub zadzwoń 601 710 134 

OFERUJEMY TOBIE:

UMOWĘ 
O PRACĘ

BONY I PACZKI
NA ŚWIĘTA

PRYWATNĄ 
OPIEKĘ 

MEDYCZNĄ

KONKURSY IMPREZY 
INTEGRACYJNE

MOŻLIWOŚCI 
AWANSU

NAUKĘ JĘZYKA 
ANGIELSKIEGO

DARMOWY 
TRANSPORT

1 2 3 4 5 6 7 8

Odwiedź naszą stronę lub Facebooka

www.facebook.com/GrupaFIEGEPolska/www.fiege.pl
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rozmowa z Joanną kos-krauze

„Sztuka nie polega na tym, żeby robić coś z tezą”
Gwiazdą tegorocznego „Lata z Muzami” była Joanna Kos-Krauze. Wraz ze swoim mężem Krzysztofem Krauze (zm. w 2014 roku) stworzyła ważne i cenio-
ne filmy, jak „Mój Nikifor”, „Papusza” czy „Plac Zbawiciela”. Publiczność festiwalu w Nowogardzie mogła zobaczyć m.in. „Ptaki śpiewają w Kigali”, film 
opowiadający o ludobójstwie w Rwandzie. 

Widzę, że w trakcie spotkań z 
panią na festiwalu jest spore za-
interesowanie widzów. Są pyta-
nia i dyskusje

Dokładnie. Widzę, że ten festi-
wal się rozwija. Macie fantastycz-
nych dyrektorów, bo pani Aneta 
jest osobą bardzo życzliwą, rzutką 
a prawdziwym fenomenem jest 
Krzysiek Spór. On ma napraw-
dę dobry program i pomysł na 
ten festiwal, wszyscy go uwielbia-
ją. Myślę, że jest on w stanie ścią-
gnąć na ten festiwal każdą osobę i 
ta osoba przyjedzie. Festiwal jest 
dobrze zorganizowany i napraw-
dę wam gratuluję. Jest widownia, 
ludzie przychodzą, oglądają, py-
tają. Jest również taka przestrzeń, 
którą rozumiem, tzn. nawet je-
śli ludzie nie pytają, to chcą opo-
wiedzieć swoje historie. My też je-
steśmy od tego, żeby tutaj przyje-
chać i tego wysłuchać. To znaczy, 
że my jako twórcy się nie mylimy, 
jeśli nasze filmy tak rezonują, że 
ludzie czują potrzebę zwierzenia, 
podzielenia się tym, co stanowi 
jakąś analogię do ich życia. 

Oglądając filmy, które stwo-
rzyła pani wraz z mężem, gdzieś 
podświadomie przewijają się 
obrazy z „Kina moralnego nie-
pokoju”. Dlaczego właśnie taka 
perspektywa patrzenia na losy 
ludzi?

Może aż tak tego nie analizo-
waliśmy, ale właśnie w ten sposób 
widzimy świat. Wydaje mi się, że 
jeśli, jako twórca, ma się na ży-
cie, to trzeba robić filmy w obro-
nie lub po stronie kogoś, kto jest 
słabszy. Naprawdę uważam, że 
dostałam w życiu, w jakimś sen-
sie, więcej niż inni. Miałam dobre 
dzieciństwo, otrzymałam, mó-
wiąc może nieco górnolotnie, ja-
kieś wykształcenie od tego kra-
ju, spotkałam na swojej drodze 
wybitnych artystów, od których 
uczyłam się kina, którzy mnie 
ukształtowali, uformowali mój 
sposób myślenia, przywarcia do 
świata. Ponadto zwiedziłam sporą 
część świata, miałam takie szczę-
ście w życiu - oczywiście z moje-
go punktu widzenia, bo może dla 
wielu osób byłoby to nie do przej-
ścia - że mieszkałam w Rwan-
dzie i spędziłam ileś lat na ekshu-
macjach. Do tego też trzeba mieć 
określoną konstrukcję psychicz-
ną, to nie jest miejsce dla każde-
go. Traktuję to jako bardzo waż-
ne doświadczenie w moim ży-
ciu, tzn. takie, które dało mi siłę, 
a nie mnie traumatyzowało. Mia-
łam możliwość zobaczenia siebie, 

ludzi, sztuki, w szerokiej perspek-
tywie i w związku z tym uważam, 
że mam pewne obowiązki i muszę 
je wykonać.

Dobrze, porozmawiajmy teraz 
o fascynującej postaci, jaką była 
ukazana przez was Papusza. W 
jednym z wywiadów pani mąż 
nazwał ją wręcz romską Anty-
goną, oczywiście w takim sensie, 
że była to osoba, która dokona-
ła poetyckiego zapisu romskiej 
kultury. Dzisiaj możemy korzy-
stać z owoców jej pracy, która 
była wynikiem jej decyzji prze-
cież w niełatwych czasach i uwa-
runkowaniach społecznych…

… tylko czy ona podejmowała 
decyzję? Trochę jak Antygona, to 
znaczy, że jest się w sytuacji tra-
gicznej i co by się nie zrobiło bę-
dzie źle. Trudno powiedzieć tak 
naprawdę, co było jej wyborem, 
a jakich wyborów dokonali za nią 
inni. Gdyby Ficowski nie zachwy-
cił się nią, jej poezją, jej talentem i 
nie namówił jej, żeby pisała, to nie 
wiadomo, czy jej twórczość zna-
lazła by jakiś wyraz. Teraz więc 
trudno powiedzieć, czy był to jej 
wybór, czy Ficowskiego. Ale nie 
było już dla niej odwrotu, bo to, 
co stworzyła poszło na jakiś kon-
kretny grunt. Tak więc później, 
ona już świadomie i konsekwent-
nie wykonała pewne rzeczy a na-
stępnie, co zresztą zawsze mnie 
poruszało w tej historii, docho-
dzi tu też jeden z największych 
aktów odwagi i wolności ale tak-
że akt bardzo dramatyczny, kiedy 
twórca sam sobie wydaje polece-
nie, że więcej nie będzie tworzył. 
Myślę, że w każdym pokoleniu są 
tacy twórcy.

Pamiętam też słowa pani 
męża podsumowujące osobo-
wość Papuszy, gdy stwierdził, że 
nie jest łatwo być osobą mądrą. 

A co panią osobiście w Papuszy 
zafascynowało najbardziej?

Zawsze robiło to na mnie wiel-
kie wrażenie, jak Papusza nauczy-
ła się pisać i czytać, co zresztą po-
zostaje tajemnicą, żyjąc w spo-
łeczności nomadycznej. Oczy-
wiście to nie jest tak, że Romo-
wie nie chcieli kształcić dzieci, ale 
niemożność dostępu do edukacji 
była związana ze stylem ich życia. 
Bo żeby mieć do niej dostęp, trze-
ba prowadzić osiadły tryb życia. 
Jeśli się podróżuje, siłą rzeczy nie 
ma tej możliwości. Kultura, w ja-
kiej wzrastała Papusza była kultu-
rą przekazu ustnego – opowieści, 
muzyki. Nikt tak naprawdę nie 
wiedział skąd wziął się ten twór-
czy fenomen Papuszy. 

Ale oprócz opowiedzianej hi-
storii, uważam, że siłą tego fil-
mu są też zdjęcia, w których rolę 
gra nie tylko szczegół, ale rów-
nież ciekawie skadrowane prze-
strzenie…

Nie ma obrazu Romów bez po-
kazania ich w pewnej przestrze-
ni. Tam nie ma żadnego przypad-
kowego kadru. Każde ustawie-
nie kamery jest naszym wspól-
nym wyborem z operatorami. Jest 
to film historyczny. Tam też się 
nie dało specjalnie improwizo-
wać. Bo jeśli postawiło się kame-
rę np. pół metra dalej, to już na-
stępowało zakłócenie scenografii, 
wszystko musiało być wiernym 
odtworzeniem epoki. Jest to pew-
na epickość, elegia o świecie, któ-
rego już nie ma. Wędrujące tabo-
ry Romów to coś, co zniknęło już 
z europejskiego krajobrazu. Sami 
się tego pozbawiliśmy zmusza-
jąc ich do prowadzenia osiadłe-
go trybu życia. Ich energią było 
właśnie przemieszczanie się. Ale 
inaczej chciała historia, politycy. 
Ich tragizm też trzeba więc poka-

zać przez pryzmat tego, że zosta-
li zmuszeni do trybu życia, który 
zaburzył ich tożsamość. 

Pozostając jeszcze przy tema-
cie kobiety i jej roli oraz proble-
mów, z jakimi się boryka, to film 
„Plac Zbawiciela” jest dla mnie 
jakąś analogią do „Kobiety sa-
motnej” Agnieszki Holland. Ja-
kie było przesłanie tego filmu?

Nie będziemy rozmawiać o 
żadnych przesłaniach. Nigdy nie 
myślę o żadnym filmie w katego-
riach przesłań. Sztuka nie pole-
ga na tym, żeby robić coś z tezą. 
Mam nadzieję, że żaden z naszych 
filmów nie był interwencją spo-
łeczną. Staraliśmy się uniwersali-
zować nasz przekaz. Poskładali-
śmy tę historię z różnych „odpry-
sków” życia. Nie uważaliśmy, że w 
ukazanej przez nas w „Placu Zba-
wiciela” rodzinie, stało się coś wy-
jątkowego. Myślę, że siła tego fil-
mu polega na tym, że każda ro-
dzina może się w niej rozpoznać, 
bo przecież nie jest to żadna ro-
dzina, która jest patologiczna, w 
takim rozumieniu, że jest bezro-
bocie z pokolenia na pokolenie, 
alkoholizm, czy przemoc seksual-
na. Tam po prostu czegoś brakuje.

I faktycznie, przyznam, że nie 
jest to film z tezą. Niemniej po-
kazał w interesujący sposób po-
nury mechanizm toksyczności 
relacji międzyludzkich, jakie 
mogą się rozwinąć…

Dopowiem - relacji rodzinnych. 
Zawsze powtarzam, to nie rodzi-
na jest święta, co nam się próbu-
je narzucić - święta jest miłość. Je-
żeli będziemy stawiali rodzinę po-
nadto – to, co to ma oznaczać? 
Czy nie utrzymanie rodziny jako 
komórki bez uczucia, bez miłości, 
bez empatii? Gdzie jest rodzina, 
jeśli krzywdzisz drugiego człowie-
ka każdego dnia, na różne sposo-
by, nie tylko molestowaniem czy 
biciem, ale również ciszą, arogan-
cją, niedocenieniem potrzeb, bra-
kiem empatii. Przez polskie ro-
dziny przebiega jakiś front wojen-
ny. Mamy do czynienia z demon-
tażem. Dzisiaj rodzina naprawdę 
jest w sytuacji tragicznej. 

I jest coraz więcej rozwodów
I właśnie o tym mówimy. Co 

też być może jest rozwiązaniem. 
Bo kiedyś nie można było się roz-
wieźć. Za komuny wszystko było 
trudniejsze także z przyczyn eko-
nomicznych. Ludzie musieli żyć 
latami w M3, każdy miał swo-
ją półkę w lodówce, a nie rozma-
wiał ze współmałżonkiem przez 
20 lat. Nie zdając sobie też sprawy 

jak bardzo jest to toksyczne, gdy 
dzieci są wychowywane w takiej 
atmosferze. Przecież rodzice nie 
muszą się bić, ale energia napię-
cia i braku akceptacji jest czymś w 
czym wyrastają następne pokole-
nia, kompletnie zaburzone.

Pozostając jeszcze w kontek-
ście relacji między ludźmi, w 
jednym z wywiadów powiedzia-
ła pani, że nie odczuwa pani 
lęku przed drugim człowiekiem

Tak. Czasami nawet żartuję, że 
widocznie nie posiadam jakiegoś 
genu strachu przed ludźmi. No 
może trochę obawiam się kom-
pleksiarzy. Uważam, że komplek-
siarzy trzeba bardzo szanować, bo 
wszystkie wojny, nieszczęścia bio-
rą się z kompleksów. Nie mówię 
negatywnie o kompleksirzach, 
bo te kompleksy też biorą się z 
tego, ze ci ludzie czegoś w życiu 
nie dostali, czegoś się boją. Dla-
tego uważam, że trzeba ostroż-
nie rozbrajać ego kompleksiarzy, 
ogarniać ich, rozmawiać z nimi. 
Jestem zwolennikiem rozmów 
z każdym. Przeżyłam kilka lat w 
RPA, gdzie mogłam zobaczyć, jak 
straszne są konsekwencje Apar-
theidu, nienawiści. Przeżyłam też 
jakiś czas w Rwandzie i zobaczy-
łam, jaka jest cena braku rozmo-
wy i dialogu. Widziałam na wła-
sne oczy skutki ludobójstwa. Dla-
tego uważam, że dopóki jest moż-
liwość rozmowy i negocjacji, to 
należy iść właśnie w kierunku po-
rozumienia. Ponieważ na koń-
cu, po drugiej stronie zawsze jest 
- aż człowiek i tylko człowiek. Bo 
czym się od siebie różnimy? Dzie-
lą nas tylko jakieś niedobre słowa, 
lęki, wyobrażenia. Tak więc nie 
boję się ludzi. 

Na koniec zmieńmy trochę te-
mat. Co stanowi w pani życiu al-
ternatywę dla kina?

Ludzie, przyjaciele, przyroda. Z 
upływem lat, wolę też coraz czę-
ściej być sama. Ktoś mnie zapy-
tał – co robisz, że jesteś taka sil-
na i niezależna? Płacę za to strasz-
ną cenę, jaką jest samotność, ale 
jest ona świadomym wyborem. I 
z wiekiem w ogóle coraz więcej 
tej samotności potrzeba. Bardzo 
ważna w moim życiu jest również 
przyroda, sporo zawdzięczam tu-
taj Afryce, bo jest tam jeszcze 
dużo miejsc, gdzie jest niezabu-
rzona przestrzeń – czyli 360 stop-
ni bez cywilizacji. 

Bardzo dziękuję za rozmowę
Również dziękuję i pozdra-

wiam wszystkich Czytelników
Piotr Słomski

Piotr Słomski w rozmowie z Joanną Kos-Krauze
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Płacimy najwięcej  
kwotowo i najwięcej 
efektywnie 
procentowo  

Pokazujemy jak realnie kwo-
towo  wygląda  obciążenie po-
datkowe obywateli z tytułu po-
datku dochodowego w różnych 
krajach przy założeniu osiągania 
przychodu rocznego w kwocie 
45876 zł. Wyjaśnienie - w Polsce 
od 2017 roku oficjalnie obowią-
zuje kwota wolna od podatku w 
wysokości nie 3091 zł, jak jest 
w tabeli, ale 6600 zł.  Pomijamy 
jednak ten fakt ponieważ  kon-
strukcja tej podwyższonej kwo-
ty jest czysto „polityczna” dlate-

go skutkuje ona realnym obni-
żeniem  podatku tylko dla tych, 
którzy rocznie i nie zarobili wię-
cej jak  6600 oraz w niewielkiej 
już kwocie obniżeniem podat-
ku dla tych, którzy zarobili mię-
dzy 6600 zł  a 11 000 zł  rocznie 
(czyli niecałe 1000 zł miesięcz-
nie). Dla wszystkich pozosta-
łych czyli takich, którzy  zarobi-
li w roku powyżej 11000 złotych  
kwota wolna od podatku wyno-
si dokładnie tyle jak przed 2017 
rokiem i jak widać w tabeli. 

aby sprawniej ratować życie 

W czwartek dostali nowy ambulans  
Jak już informowaliśmy dwa tygodnie temu do filii nowogardzkiej Pogotowia Ratunkowego i kilku innych na terenie województwa zakupiono nowe am-
bulanse. Przekazanie ambulansu naszym ratownikom odbyło się 1 sierpnia, o godzinie 10.00, na terenie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w 
Szczecinie filia w Nowogardzie. 

Na uroczystości byli obec-
ni: Dyrektor Wojewódzkiej Sta-
cji Pogotowia Ratunkowego, 
Roman Pałka, który przeka-
zał nowy ambulans zakupiony 
przez Wojewódzką Stację Pogo-
towia Ratunkowego w Szczeci-

nie, Anna Mieczkowska Czło-
nek Zarządu Województwa Za-
chodniopomorskiego, reprezen-
tująca organ prowadzący WSPR,  
Kazimierz Lembas, dyrektor 
szpitala oraz Burmistrz Nowo-
gardu. Przybyli także  Krzysz-
tof Targoński Komendant Po-
wiatowej Policji w Goleniowie, 
Dorota Zając Komendant Policji 
w Nowogardzie, ratownicy me-
dyczni oraz pracownicy Stacji 
Pogotowia Ratunkowego. 

Dyrektor Roman Pałka przy-
witał zgromadzonych i pokrótce 
opowiedział iż Wojewódzka Sta-
cja Pogotowia Ratunkowego w 
Szczecinie, modernizuje się każ-
dego roku, wzbogacając się m.in. 

w nowoczesne auta. Koszt zaku-
pionego do Nowogardu merce-
desa to ok 560 tysięcy złotych. 
Po krótkim wystąpieniu w.w.  
głos zabrała, Pani Anna Miecz-
kowska członek zarządu Woje-
wództwa Zachodniopomorskie-

go, która swoje słowa skierowa-
ła do ratowników medycznych, 
obecnych na uroczystości, wy-
rażając ogromne uznanie dla ich 
pracy. Na co dzień przybywają 
oni na każde wezwanie poszko-
dowanych i potrzebujących.  Jak 
powiedział nam jeden z tych ra-
towników -… możemy więcej, 
jak pielęgniarka, mniej, jak le-
karz, taka jest nasza praca, ratu-
jemy życie, jesteśmy jako pierwsi, 
wiemy co robić, możemy też po-
dawać już niektóre leki, jest ich 
obecnie ok. 48. 

Pan Wiesław Kurlapski, kie-
rowca-ratownik, zaznajomił DN 
z aktualna sytuację, w zakre-
sie taboru, w nowogardzkiej filii 

PR  - nasz  stan ilościowy się teraz 
zwiększy-  będziemy mieli trzy 
karetki, jedną nową i dwie, któ-
re już mamy. Karetka nowa za-
stąpi jedna z używanych a ta bę-
dzie w zapasie w razie awarii.  Z 
Panem Wiesławem Kurlapskim 

oraz Panem Łukaszem Samkiem 
ratownikiem medycznym, uda-
liśmy się na wspólne obejrzenie 
nowej karetki. Oprowadzili nas, 
po wszystkich stojących na pla-
cu ambulansach i opowiedzie-
li w jakie sprzęty wyposażone 
są karetki.  Nowa karetka wypo-
sażona jest w bardzo nowocze-
sny sprzęt m.in., jest tam pom-
pa infuzyjna, sprzęt do automa-
tycznego uciskania klatki pier-

siowej w trakcie resuscytacji, re-
spirator, defibrylator, który ma 
możliwość przekazywania zapi-
su EKG do szpitala, gdzie lekarz 
po obejrzeniu wyników może 
postawić diagnozę nim pacjent 
trafi na oddział szpitalny. Jest to 

taki mały szpital na czterech kół-
kach, powiedział jeden z ratow-
ników medycznych, bez którego 
Pogotowia ratunkowe nie mo-
głyby nieść szybkiej pomocy jej 
potrzebującym. 

OA                                                   

Nowy ambulans

Wyposażenie nowej karetki

Załoga Pogotowia obecna na uroczystości
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Miejski kompostownik
Droga wylotowa na Długołekę to bardzo niebezpieczny odcinek ulicy 15 lutego. Jest tu wąsko nie ma chodnika ani tym bardziej ścieżki dla rowerów, na 
poboczu rosną  blisko jezdni drzewa  i na dodatek nawierzchnia tej „szosy“ jest bardzo zniszczona. Jakby niebezpieczeństw nie było dość to jeszcze spo-
tykamy tu inne nieprzyjemne osobliwości. 

Otóż pobocze tej  ulicy wzdłuż 
prawej strony patrząc od Nowo-
gardu prawie na całej długości  
na wysokości ogrodów działko-
wych  służy  za wysypisko wszel-

kich możliwych śmieci odpa-
dów -generalnie wszystkiego co 
zbędne. Wiele wskazuje na to,  
że wysypisko owe  zostało  tak 
fajnie urządzone przez - przy-

najmniej niektórych- właścicie-
li działek rozciągających się na 
długim odcinku po lewej pa-
trząc od Nowogardu  stronie uli-
cy 15 lutego. Wrażenie bałaganu 

po stronie prawej  potęguje kon-
tekst generalnie ładu po stronie 
lewej tej ulicy. Prawdopodobnie 
wyrzucający zanieczyszczenia 
uznali ze bariera w postaci szo-

sy powoduje ze oni pod nosem 
to mają  czysto. Na dodatek w tej 
wyjątkowo zaśmieconej okoli-
cy stacjonuje czyli ma swoja sie-
dzibę nowogardzkie przedsię-
biorstwo ZUK zajmujące się jak 
wiemy wywozem śmieci z tere-
nu miasta.  

Załączone zdjęcia tylko w nie-
wielkim stopniu oddają  kli-
mat tego miejsca i jego uro-
ki w postaci butelek zużytych 
opon  zwalisk chwastów wszel-
kiego rodzaju śmieciowego do-
bra w tym nawet stert nadpu-
stych jabłek. Dziwić może takie 
postępowanie ze strony działko-
wiczów ponieważ istotna część 
tych wyrzucanych tu obiektów 
i masy powinna trafiający na 
ogrodowe kompostowniki i słu-
żyć następnie użyźnianiu ziemi. 

No cóż zapewne nie każdy 
działkowicz to działkowicz, nie-
który to tylko altaniarze, który 
w swoim ogrodzeniu musi mieć 
czysto a to co po za nim to nie 
jego zmartwienie.

Zdjęcia wykonywane w róż-
nych porach roku. 

red.
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 Witamy  
wśród nas...

Autorzy rubryki:
Charlotta Trokowicz-Sędłak 

oddziałowa oddziału poł.-ginek.
Janusz Roguski SPSR Nowogard

Dziś zagrają z kluczevią Stargard

Sparing z IV-ligowcem
Dziś, tj. w piątek (3 sierpnia), piłkarze Pomorza-
nina Nowogard rozegrają swój kolejny mecz spa-
ringowy. Tym razem na podopiecznych Józefa An-
drzejewskiego czeka jak do tej pory najsilniejszy 
przeciwnik – czwartoligowa Kluczevia Stargard. 

Odkąd Polski Cukier zajął się 
finansowaniem Kluczevii Star-
gard, zespół ten szybko awanso-
wał do IV ligi, gdzie na dobre się 
zadomowił. W poprzednim se-
zonie zawodnicy ze Stargardu 
zakończyli rozgrywki na 7. miej-
scu, pośród 18 zespołów. Klu-
czevia to na pewno wymagający 
rywal i dopiero w piątek zarów-
no trener Pomorzanina, sami 

piłkarze, jak i kibice będą mo-
gli się przekonać, na co tak na-
prawdę stać nowy zespół Pomo-
rzanina? Mecz zaplanowano na 
godzinę 18:30-19:00, na stadio-
nie Kluczevii. Pozostaje wierzyć, 
że trener Józef Andrzejewski bę-
dzie miał do dyspozycji wszyst-
kich swoich piłkarzy, a zespół z 
Nowogardu pozostawi po sobie 
dobre wrażenie. KR  

Kolejnym rywalem Pomorzanina w okresie przygotowawczym będzie IV-ligowa 
Kluczevia Stargard

Zwycięstwo w sparingu ze Sławoborzem

Gole Ryszczuka i Fernando
We wtorek (31 lipca), o godzinie 18:50 rozpoczął się kolejny mecz sparingowy drużyny Po-
morzanina Nowogard. Mecz odbył się na boisku w Sławoborzu, a rywalami byli piłkarze 
tamtejszego Pomorzanina. Do przerwy podopieczni Józefa Andrzejewskiego przegrywali 
1:0, ale w drugiej połowie za sprawą goli Sławomira Ryszczuka i Fernando Batisty przechy-
lili szalę zwycięstwa na swoją stronę. 

Pomorzanin Sławoborze – Pomorzanin Nowogard  1:2 (1:0)
Gole: Sławomir Ryszczuk (63’), Fernando Batista (79’)
Skład: Jakub Zdeb – Marcin Skórniewski, Ihor Mykhailov, Piotr Sowiński, 

Paweł Królik – Artem Gumeniuk, Adrian Zając, Szymon Makarewicz, Fer-
nando Batista – Sławomir Ryszczuk, Kacper Kozioł; rezerwowi: Piotr Pod-
górski, Tobiasz Kucharczyk.

Piłkarze z Nowogardu wygrali we wtorek z Pomorzaninem Sławoborze

Tym razem trener Józef An-
drzejewski do dyspozycji miał 
jedynie 13 piłkarzy. Wszystko za 
sprawą terminu, mecz rozgry-
wany we wtorek utrudnił więk-
szości zawodnikom dotarcie po 
zakończeniu pracy. Rywale, dru-
żyna Pomorzanina Sławoborze 
występuje w tej samej klasie roz-
grywkowej co klub z Nowogar-
du, jednak w strefie koszaliń-
skiej. Mecz odbywał się na dy-
stansie dwóch połów po 40 mi-
nut. Co warto zauważyć, po raz 
drugi z rzędu w tym samym ze-
stawieniu zagrała obrona nowo-
gardzkiej drużyny. Niestety już 

w 8. minucie po indywidualnym 
błędzie jednego z nowogardz-
kich defensorów, piłkarz gospo-
darzy zdobył bramkę po strzale 
z 10 metrów.  W pierwszej po-
łowie wynik już nie uległ zmia-
nie, a zawodnicy Pomorzanina 
w drugiej połowie wykazali się 
większą skutecznością. W 63. 
minucie nowy nabytek Pomo-
rzanina – Sławomir Ryszczuk - 
ponownie udowodnił, że jego 
przyjście jest solidnym wzmoc-
nieniem zespołu. Po długim po-
daniu w pole karne obrońcy go-
spodarzy wybili piłkę w okoli-
ce „jedenastki”. Sławomir Rysz-

czuk bez zastanowienia uderzył 
pół-przewrotką i zaskoczył tym 
strzałem golkipera ze Sławobo-
rza. Gdy wydawało się, że spo-
tkanie zakończy się remisem, sę-
dzia podyktował dla gości rzut 
wolny z około 18 metrów od 
bramki. Futbolówkę ustawił so-
bie Fernando Batista i bardzo 
ładnym strzałem skierował pił-
kę do siatki. Kolejne sparingowe 
zwycięstwo może cieszyć, tym 
bardziej, że tym razem piłkarze 
z Nowogardu rywalizowali z ze-
społem prezentującym podobny 
poziom. KR

r e k l a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

ZaWIaDOmIeNIe
ZARZĄD ROD im. “Juliusza Słowackiego” 

w Nowogardzie organizuje  

spotkanie z działkowcami  
Ogrodu nr 3 ul. Zamkowa 

w sprawie budowy rurociągu wodnego. 
Spotkanie odbędzie się w świetlicy przy ul. 3 Maja 28e   
w dniu 18 sierpnia 2018 r. tj. w sobotę o godz. 11.00. 

Zarząd ROD

PIASEK, PIASEK PRZESIEWANY, 
ŻWIR, CZARNOZIEM, POSPÓŁKĘ 

 ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 265 607
792 707 943
z dowozem do Klienta

 

Olaf 
syn Elżbiety Ariel z Mieszewa 
ur. 31.07.2018

Michał 
syn Anity i Dawida Wszelak 
z Nowogardu ur. 31-07-2018

Anastazja 
córka Małgorzaty i Roberta  
Nowogardu ur. 2-08-2018
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KONSERWATOR / MECHANIK
Lokalizacja: Łozienica k/Goleniowa

Do Twoich zadań będzie należało:
• Zapewnienie pełnej sprawności technicznej urządzeń technologicznych
• Nadzór nad pracą parku maszynowego
• Drobne prace konserwacyjne
• Analiza awaryjności sprzętu oraz rodzajów uszkodzeń
Nasze wymagania:
• Wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne 
• Umiejętności komunikacyjne, nastawienie na współpracę
Oferujemy:
• Umowę o pracę na pełen etat w systemie II zmianowym od poniedziałku do piątku
• Atrakcyjne warunki finansowe uzależnione od doświadczenia zawodowego 
   + premie uznaniowe
• Szkolenie wdrażające
• Pracę w międzynarodowej firmie z nowoczesnym parkiem maszynowym 
   o ugruntowanej pozycji na rynku
• Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych
• Zapewniamy i współfinansujemy dojazd do i z pracy na trasach:
   Gry�ce/Płoty/Resko/Nowogard/Jarchlino/Osowo/Wierzbięcin/Ostrzyca/Kulice/Chociwel/Darż/Maszewo/
   Pogrzymie/Mosty/ Tarnowo/Tarnówko/Podańsko/Stepnica/Kąty/Krępsko/Goleniów
• Dostęp do prywatnej opieki medycznej i ubezpieczenia grupowego

Prosimy o przesyłanie cv na adres: rekrutacja.goleniow@pl.rhenus.com
Na zgłoszenia czekamy do 31.08.2017r.

Czy zaplanowałeś już logistykę swojej kariery? Z nami to proste! Rhenus Logistics S.A. należy do 
czołówki operatorów logistycznych w Polsce. Nasza rozbudowana sieć magazynów, jak i wykwa-
lifikowana kadra, pozwoliły nam na zdobycie wysokiej pozycji na rynku. Od ponad 20 lat gwaran-
tujemy kompleksowe zarządzanie łańcuchem dostaw i bogactwo innowacyjnych rozwiązań 
zarówno w obszarze logistyki kontraktowej, jak i dystrybucji, transportu krajowego i międzynaro-
dowego, a także świadcząc specjalizowane usługi typu Value Added Services i Home Delivery.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych 
przez Rhenus Logistics S.A. z siedzibą w Warszawa 02-595, Puławska 99 dla potrzeb niezbędnych do 
przeprowadzenia procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).

KONTAKT:
adres:     72-200 Nowogard, ul. Górna 4a
telefon:  kom.783 570 056,695 264 594

PIB „PRO-BUD” s.c. informuje, że prowadzi

SPRZEDAŻ MIESZKAŃ
w nowo powstającym osiedlu mieszkaniowym

pn. „STARA WINIARNIA”
przy ul. T. Kościuszki 17 w Nowogardzie.

Więcej na stronie www.probud-nowogard.pl

reklama

Spójrzmy na to z innej strony 

Nowogard  
z okien elewatora 
Nowogardzki elewator został  wybudowany jeszcze w czasach 
niemieckich. To solidna betonowa konstrukcja wypełniona od 
zewnątrz czerwoną wypalaną cegłą służy do dzisiaj swojemu 
podstawowemu celowi czyli przechowaniu zbóż. Co prawda in-
tensywność użytkowania ostatnio spadła i pojawiła się widocz-
ne uszkodzenia dachu, które nie są naprawiane. Pozostaje mieć 
nadzieję, że to tylko chwilowe zaniedbania – obiekt jest rzeczy-
wiście wyróżniającym się elementem architektonicznym lokalnej 
miejskiej zabudowy.

Stahl-Mont Sp. z o.o. Sp.k.
zatrudni spawaczy MAG i TIG

Praca w Niemczech 
przy granicy (długoterminowa).

CV na e-mail: biuro@stahlmont.eu
Tel.: 607 515 155

reklama reklama

Stacja PKP tylko częściowo wygląda dobrze, ale rudery w dolnej części zdjęcia wi-
dać tylko z góry

Na były hotel pasuje do swego otoczenia, jak kapeć do garnituru

Chaotyczny colage urbanistyczny - style z różnych czasów, różne funkcje, nie zawsze szczęśliwe lokalizacje
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tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

• naprawy • oleje CASTROL
• akumulatory Bosch, Varta

 bieżące
• serwis klimatyzacji
• przeglądy okresowe
• serwis opon
• diagnostyka komputerowa
• wymiana rozrządu

Ponad 10-letnie doświadczenie w pracy  
na stanowisku mechanik w serwisie TOYOTY

Sąpolnica 25 
72-200 Nowogard 

tel. 608 690 831

Zapewniamy atrakcyjne ceny

przeglądy okresowe w TOYOTACH i nie tylko

Poszukuje osób 
do pracy przy  

produkcji okien, 
Firma Joga. 

695 100 700 

 Atrakcyjna praca 
dla opiekunek w Niemczech. 
Premie letnie. Nawet 1500 EUR netto 

Tel. 91 506 55 55

Sprzedam 
działkę 23 ar
pod warsztat lub inną 

działalność gospodarczą. 
Tel. 695 100 700 

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

   Daria  Orpel
pn-pt. 8-18 

sob. 8-14
tel. 536 867 154

ul. Boh. Warszawy 100  • Nowogard

Fryzjer  Męski

XIII maraton mTB Dookoła Jeziora miedwie

Startowało 10 kolarzy  
z Nowogardu
W sobotę (28 lipca) odbyła się XIII edycja Maratonu MTB Dookoła Jeziora Miedwie. Trady-
cyjnie w Stargardzie dopisała frekwencja, wystartowało aż 767 kolarzy, a pośród nich 10 re-
prezentantów Nowogardu. Najlepszy czas pośród naszych kolarzy uzyskał Sławomir Lipiński.  

XIII Maraton MTB Dookoła 
Jeziora Miedwie odbył się w mi-
nioną sobotę. Rywalizacja roz-
poczęła się o godzinie 10:00. Ko-
larze startowali z promenady 
przy Amfiteatrze nad Jeziorem 
Miedwie. W sumie wystartowa-
ło aż 767 kolarzy, a pośród nich 
10 reprezentantów Nowogar-
du. Kolarze walczyli na dystan-
sie 54,5 km. Obsada poszczegól-
nych kategorii była tak silna, że 
na podium w swoim przedzia-
le wiekowym uplasowała się je-
dynie Anna Urtnowska. Kolar-
ka z Nowogardu pokonała trasę 
maratonu z czasem 02:15:57,15, 
uzyskując średnią prędkość 25,6 

km/h. Pozwoliło jej to zająć 15. 
miejsce w Open Kobiet, pośród 
134 startujących pań oraz wy-
walczyć 3. miejsce w kategorii 
wiekowej K2. Drugą przedsta-
wicielką płci pięknej była Mar-
lena Mikołajczyk, który z cza-
sem 02:39:30,59 uplasowała się 
na 52. miejscu w Open Kobiet 
oraz na 23. miejscu w katego-
rii K3. Najlepszy czas w Stargar-
dzie uzyskał Sławomir Lipiński, 
który startował w kategorii wie-
kowej M4. Kolarz z Nowogar-
du pokonał 54,5 km z czasem 
01:42:40,61, przy średniej pręd-
kości 33,9 km/h. Sławomir Li-
piński uplasował się na 29. miej-
scu w Open oraz na 11. pozy-
cji w M4. Z kolei Arkadiusz Pie-
truszewski startował w kategorii 
M4. Pokonał dystans wyścigu z 
czasem 01:45:26,99 przy średniej 
prędkości 33,0 km/h. Reprezen-
tant Nowogardu wywalczył 46. 
miejsce w Open oraz 15. pozycję 
w kategorii M4. Na 64. miejscu 
w Open uplasował się Łukasz Ja-

nic, który z czasem 01:49:15,58, 
wywalczył 11. miejsce w kate-
gorii M2. Tuż za nim, bo na 65. 
miejscu w Open ukończył swój 
start Grzegorz Przybyłek. Jego 
wynik 01:49:33,95 pozwolił mu 
wywalczyć 28. miejsce w kat. 
M3. Warto dodać, że w Stargar-
dzie prowadzone były również 
osobne klasyfikacje, m.in. doty-
czące kolarzy na co dzień pracu-
jących w zakładzie karnym. W 
tej klasyfikacji podium zostało 

zdominowane właśnie przez ko-
larzy z Nowogardu, odpowied-
nio Sławomira Lipińskiego, Ar-
kadiusza Pietruszewskiego oraz 
Grzegorza Przybyłka. Z czasem 
poniżej dwóch godzin swój start 
ukończył jeszcze jeden nowo-
gardzianin Tadeusz Burewicz. 
Nasz reprezentant walczył w 
kategorii wiekowej M5 i poko-
nał trasę maratonu z wynikiem 
01:56:28,93, tym samym zajmu-
jąc 125. miejsce w Open oraz 15. 
pozycję w kategorii M5. Z cza-
sem 02:02:28,48 Aleksy Wierz-
choń został sklasyfikowany na 

20. miejscu w kategorii M5 oraz 
na 173. pozycji w Open. Na 279. 
miejscu w Open swój start za-
kończył Jakub Jaszcz, który uzy-
skał wynik 02:13:18,03, przez co 
w swojej kategorii M2 wywal-
czył 28. miejsce. Najstarszym re-
prezentantem Nowogardu był 
Jan Baran, który walczył w kate-
gorii wiekowej M6. Kolarz z No-
wogardu z czasem 02:49:40,23, 
zajął 537. miejsce w open oraz 
40. miejsce w kategorii M6. KR

Marlena Mikołajczyk była jedna z dwóch pań reprezentujących Nowogard

Na podium trzech najlepszych kolarzy z Nowogardu, od lewej - Arkadiusz Pietru-
szewski, Sławomir Lipiński oraz Łukasz Janic

Na zdjęciu Jan Baran po swoim starcie w Maratonie

r e k l a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789
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ZaTrUDNIĘ 
STOlarZa

503 084 687

Wykręcanie urwanych 
świec żarowych

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

pn., wt. - 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

ENDOKRYNOLOGICZNY
Lek. med. Adriana Dubińska-Walczak

specjalista chorób wewnętrznych
- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

CHORÓB CUKRZYCY I NADCIŚNIENIA
Lek. Ewa Zdawska

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista diabetolog 

GABINETY MEDYCZNE

Upadłość konsumencka
Masz długi, których nie możesz spłacić, nie 
prowadzisz działalności, nie masz majątku. 

Pomogę zgłosić upadłość. 
Konsultacje darmowe
Tel. 669 681 080, 

www.szczecin-syndyk.pl 
restrukturyzacjakonsumenta@gmail.com 

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony Badania wody i ścieków - tel. 91 392 74 75

Wywóz nieczystości ciekłych - 91 392 36 77

Roboty inżynieryjno-budowlane oraz

warsztat naprawy pomp - 91 392 36 77

Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków - 91 392 07 11

Czyszczenie kanalizacji 
i odwadniania osadów ściekowych 

- 91 392 36 77
POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE - 994

                           Przedsiębiorstwo 
Usług Wodnych i Sanitarnych sp. z o.o.
ul. 3 Maja 14/2, 72-200 Nowogard

tel. 91 392 07 11, 91 392 07 17

Tel. 517 175 599

Pracuj z                       
jako Opiekunka Seniorów w Niemczech 

i zarób nawet 12 tysięcy w dwa miesiące. 
Nauk języka niemieckiego i gwarancja legalnej pracy. 

Usługi
remontowo-Budowlane

Ceny do negocjacji
784 612 587

KUPIĘ DREWNO
tartaczne

świerk, sosna, brzoza, topola

tel. 697 174 369

Firma AGRO TRANS Spółka z o.o. 
z siedzibą w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów ciężarowych 
(prawo jazdy kategoria C+E)

tel. 91 39 27 322, kom. 502 671 607, 502 671 609

 

WYMAGANIA:
- aktualne prawo jazdy kategorii C+E
- świadectwo kwali�kacji zawodowej
- aktualne orzeczenie psychologiczne
- cyfrowa karty kierowcy
 OFERUJEMY:
- atrakcyjne wynagrodzenie wypłacane w terminie
- nowoczesne auta marki DAF, MERCEDES, MAN.
- praca w systemie tygodniowym  
- ubezpieczenie grupowe

POSZUKUJE 
KIEROWCÓW  

KAT. C+E

TELEFON: +48 603 129 069,  785 900 833 
Jedności Narodowej 23A, 72-130 Maszewo

Wytwórnia pasz All-Poll Nowogard ul. Nadtorowa 14 B 

zatrudni pracowników produkcji 
Mile widziana wiedza z zakresu elektryki lub mechaniki

Tel. 601 854 000
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OGŁO SZe NIa drob ne
NIerUCHOmOŚCI

•	 SPRZEDAM- mieszkanie 2 pokojo-
we 53,45m2 po kapitalnym ramon-
cie .Cena 229 tyś.do negocjacji.
Tel.530450720.

•	 Sprzedam działkę budowlaną w 
Ostrzycy .Wielkość i cena do uzgod-
nienia.Tel.609480049

•	 Sprzedam działkę ogrodową z altanką 
40m2 piętrowa.Tel.721157443.

•	 Wynajmę dwupokojowe mieszka-
nie dla studenta Szczecin al.Piastów.
Tel.604124623.

•	 Sprzedam dom w Nowogardzie 
127m2+garaż +budynek gospodar-
czy +działka o powierzchni  1001m2.
Tel.507831353,504946190.

•	 Sprzedam tanio działkę budow-
laną w kościuszkach 1202 m2. Przy 
działce prąd, woda, kanalizacja, do-
jazd utwardzony w pobliżu jeziora. 
575 345 659 

•	 Do wynajęcia lokal handlowy ok. 
40m2 ul. Kościuszki 2g Nowogard. 
693 850 197

•	 Sprzedam działki budowlane w pełni 
uzbrojone. Już z planem zagospoda-
rowania przestrzennego. Oszczędzasz 
czas i pieniądze! 693 850 197 Najlep-
sze ceny w Nowogardzie, Osiedle Sło-
neczne. 

•	 Do wynajęcia pomieszczenie na 
biuro 28 m2, Nowogard. Ul. 700 le-
cia 17b. Tel. 501 549 818

•	 Sprzedam działki budowlane w 
karsku przy drodze. 691 664 658

•	 Do wynajęcia lokal pod działalność 
gospodarczą. 609 24 58 16 

•	 Sprzedam mieszkanie 3 pokoje 87m2, 
12 km od Nowogardu.Tel. 665 160 365

•	 Do wynajęcia warsztat samochodowy 
z wyposażeniem. Tel. 508 070 311

•	 Sprzedam działkę budowlaną w No-
wogardzie, 16 arów, cena 39000 zł do 
negocjacji, tel. 570 935 935

•	 sprzedam pawilon handlowy, tel. 500 
698 558

•	 Sprzedam lub wynajmę sklep w Dą-
browie z możliwością przerobienia na 
mieszkanie. 509 615 300, 502 649 104 

•	 Sprzedam działkę ogrodową przy ul. 
Zamkowej. Tel. 530 118 199

•	 Sprzedam mieszkanie trzypokojowe, 
parter 67m2. 510 656 812 

•	  Do wynajęcia nowy lokal handlowy 
glazura, natrysk w centrum Nowogar-
du pow. ok. 80m2, dodatkowe wej-
ście. Tel. 665 08 44 88

•	 Mieszkanie trzypokojowe w pełni 
umeblowane wynajmę, tel. 609 701 
737

•	 Działki budowlane uzbrojone z wa-
runkami zabudowy 40 zł/1m ko-
ściuszki. 691 180 848 

•	 Sprzedam mieszkanie 2 pokoje, 54m2 
II piętro. 691 728 484 

•	 Do wynajęcia mieszkanie dwupokojo-
we. 887 766 526, 663 748 208

•	 Wynajmę mieszkanie 2 pokoje w cen-
trum Nowogardu. Tel. 512 070 551

•	 Samodzielne mieszkanie do wynaję-
cia Karsk, 609 245 816 

•	 Wynajmę pomieszczenie przy ul. 
700 lecia na garaż lub magazyn. 
501 549 818

•	 Do wynajęcia kawalerka obywatelowi 
polskiemu. 665 316 149

•	 Sprzedam działkę 4500 m2 obręb  Ku-
lice (za płotem dawnego POMu w No-
wogardzie) 510 727 667 

•	 Miejsca noclegowe do wynajęcia. 609 
245 816 

•	 Sprzedaż lub wynajem mieszkania na 
IV piętrze ul. Światowida, 2 pokoje. 
601 500 090

•	  Kupię parter domu w Nowogardzie 
bez  pośredników. Kontakt 600 617 
474

•	 Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 
53,45 m2 po kapitalnym remoncie. 
Cena 219 tys. do negocjacji. Tel. 530 
450 720

•	  Do wynajęcia lokal 25 m2 ul. Pileckie-
go. 695 209 162 

•	 Sprzedam dom na wsi, na koloni z la-
sem, stawem i ziemią (lub bez). 695 
780 299

•	 Sprzedam działkę po zbiorach we 
wrześniu lub pażdzierniku. Ogrody 
działkowe nr.2 , działka nr 3. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 532 589 787 lub 788 

mOTOrYZaCJa
•	 Ford Galaxy 96r. automat Poj. 2.8 

benzyna Uszkodzona skrzynia bie-
gów Sprzedam za 2 500 złotych Tel. 
kon. 694 979 007

•	 Sprzedam samochód Mitsubishi L 200 
1999 rok prod., cena do uzgodnienia. 
665 544 518 

•	 Sprzedam Mazdę Premacy, kolor gra-
natowy met. , klimatyzacja, rok. 2001, 
diesel 2.0, zadbana, tel. 605 522 340

•	 Kupię motor WSK. Tel. 605 516 508 

•	 Mercedes CLK 97 r 197 km. Sprzedam 
tanio Tel. 726 883 845

rOlNICTWO
•	 Sprzedam  kaczki,gęsi młode – osku-

bane.Tel.782429405.

•	  koszenie, mulczowanie, belowanie 
– słoma. 608 01 3995

•	 Orka, talerzówka ciężka siew agre-
gatem. Tel. 608 01 39 95 

•	 Rzepak jary, zboża sprzedam. Tel. 502 
853  573 

•	 Grykę sprzedam i mieszalnik 1 tona. 
603 467 609 

•	 SPrZeDaŻ JaJ kUrZYCH – WIeJ-
SkIe. 502 119 960

•	  Sprzedam pompe spalinową wraz 
z wężami, straszak na dziki i szpaki, 
dmuchawę do zboża. 781 785 748, 
603 363 207 

•	 Sprzedam siano w kostkach. 782 036 
086 

•	 Sprzedaż mieszanki zbożowej. Tel. 
667 97 64 17, 91 4 186 417

•	 Sprzedam 4,5 ha ziemi. 503 661 094

•	 Oddam siano za skoszenie okolice 
Osiny, 5,5 h. 696 741 163 

•	 Sprzedam truskawski na przetwo-
ry. atrakcyjne ceny. 606 708 180 

•	 Łubin słodki 1,5 tony sprzedam. 91 39 
18 606

•	  Sprzedam siewnik do zboża Pozna-
niak, cena 800 zł. Tel. 696 807 922 

•	 Ogórek sprzedam Strzelewo. Tel. 502 
853 573 

•	 Siewnik Fiona lub Nordsten kupię. 603 
467 609 

•	 Sprzedam kaczki i gęsi skubane. 796 
759 414

•	  Sprzedam ziemię rolną 24,7 ha, Ża-
bówko. 783 678 684

•	  Sprzedam ziemię rolną 7,90 ha Ża-
bówko. 665 785 725 

•	 Sprzedam presę kostka polska 224 
sprawna. Tel. 782 429 405

•	  Sprzedam facalię. 793 006 469

•	  Pług pięcioskibowy podorywki do 
ciągnika 360 Tel. 781 785 748, 607 145 
535

•	  Gorczycę sprzedam. 795 916 988

•	 Sprzedam siewnik Poznaniak. 605 468 
190 

•	 Przyjmę ziemię. 605 468 190

•	 Kupię 0,5 ha ziemi rolnej w Olchowie 
przy drodze asfaltowej. Tel. 692 493 
584 

 USŁUGI
•	 TRANSPORT-600182682.

•	 DACHY, WIATY, TARASY.
TEL.660879108.

•	 MALOWANIE – szpachlowanie ,pane-
le.Tel.788566432.

•	 SZPACHLARZ GŁADZI BEZPYŁOWEJ 
,PŁYTKARZ.WYKAŃCZANIE WNĘTRZ.
Tel.537275547.

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWANÓW, 
WYKŁADZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ 
SAMOCHODOWEJ/ SKÓRZANEJ MA-
TERIAŁOWEJ / POŚCIELI WEŁNIANEJ / 
LANOLINĄ/SPRZĄTANIE: CZYSZCZE-
NIE FUG.TEL.604 373 143 , 794 229 
083.

•	 Pranie dywanów i tapicerki sprzą-
tanie również z użyciem pary, rOm-
TeX. 668 151 516

•	 elektryk z uprawnieniami e+D. Tel. 
607 289 419 

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

•	 malowanie, montaż paneli podło-
gowych i inne drobne naprawy wy-
kona “złota rączka”. 91 39 22 783, 
784 79 22 70

•	 FIrma USŁUGOWa „Zielona”. Wy-
najem sal na konferencje, zebrania, 
szkolenia. 91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią dzia-
łalnością przyjmie zlecenie na budo-
wę domów od podstaw, przekładek 
dachów, docieplenia, układanie kost-
ki, różne rodzaje. Tel. 607 137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy 
za gotówkę na raty laptopy tablety te-
lefony. Skupujemy laptopy telefony. 
Adres Nowogard 700Lecia 15 I piętro 
nad apteką tel 91-577-53-73 lub 792-
228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlo-
powe: Niemcy, Holandia, Austria, An-
glia, Belgia, Norwegia. Tel. 71 385 20 
18, 601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróżnie-
nie mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 
343 638 

•	 AGENCJA REKLAMOWA VIZART, opra-
wianie prac w 2 minuty, bindowanie, 
wydruki, ksero, laminowanie, Nowo-
gard ul. 700 lecia 15 (nad sklepem zie-
larskim)Tel. 605 522 340 

•	 Przepisywanie prac (licencjackich, 
magisterskich i innych), dokumen-
tów, CV, listów motywacyjnych, Szyb-
ko, solidnie. Agencja reklamowa Vi-
zart  Nowogard ul. 700 lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim)Tel. 605 522 340.

•	 regulacja, naprawa, konserwacja 
okien i drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontuje-
my. 668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 988 
735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, układa-
nie kostki granitowej, polbruku. 726 
403 937

•	 Naprawa aGD Nowogard. 698 352 
406

•	 Wypełniam dokumenty do ZUS na 
emeryturę, rentę, kapitał początkowy. 
507 872 391

•	 Usługi remontowo-budowlane wy-
konam. 608 364 330 

•	 Prace elektryczne i remonty miesz-
kań. 691 430 490

•	 Przyjmę psy na strzyżenie. Ukoń-
czyłam kurs groomerski. 794 902 108

•	 Usługi ogólnobudowlane dociepla-
nie budynków, malowanie, szachlo-
wanie, glazura, terakota, hydraulika, 
regipsy i podłogi, adaptacja podda-
szy. 600 626 268 

•	 KOREPETYCJE Z MATEMATYKI DLA LI-
CEALISTÓW I STUDENTÓW.PROFESJO-
NALNE PRZYGOTOWANIE DO EGZA-
MINÓW POPRAWKOWYCH MATEMA-
TYKA WYŻSZA W PEŁNYM ZAKRESIE – 
ZDAWALNOŚC 100 % kontakt: tel. 600 
924 128 email: iwonand1@wp.pl

•	 Videofilmowanie. Tel. 508 723 233

PraCa
•	 ZATRUDNIĘ- elektryków, pomocni-

ków- elektryków.Tel 606824461.

•	 ZATRUDNIĘ- do dociepleń  elewacji.
Atrakcyjne zarobki.Tel.782860130.

•	 Zatrudnię do pracy w sklepie  spo-
żywczo-przemysłowym Nowogard.
Tel.509000617.

•	 aktivmed24.pl Opiekunki Senio-
rów Niemcy. Premie wakacyjne, 
530555015

•	 amBerCare24 Opiekunki do Nie-
miec, wymagany j. niemiecki ko-
munikatywny, zarobki netto do 
1500 euro/mies., wyjazdy od zaraz, 
sprawdzone oferty, legalnie 737 
451 825, 737 886 919, 737 489 914

•	 Zatrudnię pracownika na stacji paliw 
do obsługi komputera. Tel. 693 52 12 
11.

•	 Zaopiekuję się małym dzieckiem. 664 
696 177

•	 Zatrudnię pracownika na stanowisko 
dozorca, z orzeczeniem o niepełno-
sprawności, pełen etat Dodatkowych 
informacji udzielimy telefonicznie.Tel. 
913925275 w. 24

•	 Zatrudnię pracowników budowla-
nych. Tel. 695-264-594

•	 Zatrudnię stolarza z doświadczeniem. 
503 084 687 

•	 Poszukuje opiekunki do osoby star-
szej. 695 788 100, 512 427 899 

•	 Poszukuje opiekunki do 2 letniego 
dziecka w czasie od 11-12.08 (całodo-
bowo) 505 065 537 

•	 Poszukuje opiekunki do osoby star-
szej chorującej na Alzheimera. Praca 
od 9.00-19.00 od pon. do soboty w 
miejscowości Kościuszki. 796 767 980 

•	 Kierowca (kat. C+E) zlecenie od 5.08 
– 17.08.2018 lub na stałe. Tel. 783 678 
674

•	  Firma Bruk-lin zatrudni brukarza lub 
pomocnika. Tel. 607 083 893

•	 Firma geodezyjna zatrudni geode-
tę i asystenta geodety. Mile widzia-
ne wykształcenie geodezyjne lub po-
krewne.Znajomość programów geo-
dezyjnych oraz prawo jazdy. Niezbęd-
ne informacje pod nr 609250383.

•	 Praca w Hamburgu płytki, tapety, do-
cieplenia, malowanie, szpachlowanie. 
Tel. 00491725669042

•	 Zatrudnię kierowcę C+E do przewo-
zu drewna. Praca od pon. - pt. Praca 
od zaraz. Tel. 608 356 697, 721 665 667 

•	 Zatrudnię dekarzy, cieśli, murarzy, 
zbrojarzy. Możliwe zarobki do 18 zł/h 
netto. Tel. 697 067 590, 600 400 363 

•	 Przyjmę do pracy ekspedientkę do 
sklepu Lewiatan Boh. Warszawy. 502 
239 619 

INNe
•	 SPRZEDAM- pręt zbrojeniowy fi-10 , 

12 m długi.Tel.603598134

•	  Sprzedam drewno suche tanio. 691 
848 026

•	 Drewno, bukowe, dębowe, pocięte, 
porąbane. Tel. 603 353 789 

•	 Sprzedam drewno opałowe. 667 
788 820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 kg. 
790 285 382

•	 Szkółka w karsku poleca drzewa 
owcowe w pojemnikach 3-4 letnie 
owocujące już od 20 zł/szt. oraz tuje 
szmaragd wys. 70-80cm. po 10 zł za 
sztukę. Tel. 606 106 142

•	 Sprzedam łóżko młodzieżowe z szu-
fladami, półkami, z materacem - ko-
lor szaro biały wymiary: dł. 223 cm*95 

TEL. 517 508 374
Na sprzedaż 2 pokoje 

w centrum Nowogardu 159 000 zł

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:

kontakt: 785 601 002

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy

Zatrudnimy brygadzistę,   
ferma drobiu - Redło 

Zapewniamy: 2-pokojowe mieszkanie i dobre warunki płacowe. 
Informacja tel. 506 428 241, 609 003 026, 913 910 315
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INFOrmaTOr lOkalNY - NOWOGarD
Telefony alarmowe
Policja  - 997, 112
Komisariat Policji Nowogard - 91 57 92 316
Straż pożarna  - 998
Posterunek PSP Nowogard - 91 39 20 118
Pogotowie ratunkowe - 999
Stacja Pogotowia Ratunkowego 
w Nowogardzie - 91 43 26 103
Pogotowie gazowe  - 992
Pogotowie energetyczne - 991
Pogotowie wodn.-kanal. (PUWiS) 
 - 91 392 07 11; 994

Dyżur nocny
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna   
 - 91 39 78 430; 
 609 361 999; 
 665 283 928

Przychodnie - poradnie
Szpital - centrala - 91 392 13 56
Praxis - SZOZ - 91 392 07 87
Praxis - Centrum 
okulistyczno-optyczne - 91 39 27 272
POZ Przychodnia przyszpitalna  
 - 91 392 18 00; 
 91 392 18 06
Medyk - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - M. Drobińska - 91 392 59 43
NZOZ “Sanus” - 91 392 69 60
NZOZ “Pro-med” - 91 392 67 40
NZOZ “Leks” - 91 392 25 25
NZOZ “Baby-med”  - 91 392 60 13
Mardent - gabinety lekarskie  
 - 91 392 26 33
Revital - Ośrodek Rehabilitacji 
i Odnowy Biologicznej - 91 392 14 67; 
 609 456 577
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne 
 - 91 392 09 26
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
dzieci, młodzieży i ich rodzin 
 - 91 392 07 43
Warsztaty terapii zajęciowej - 91 392 52 82
Zakład domowej opieki długoterminowej - 
91 39 26 531; 
 509 142 650
Stomatologia
Praxis - Centrum stomatologiczne  
 - 91 392 69 99
Pracownia protetyki stomatologicznej - 
Danuta Drapikowska 91 392 68 70
Protetyka stomatologiczna 
- Elżbieta Wysocka 
i Kazimierz Trojanowski - 91 392 61 07
“Nowo-dental” B. Szulejko - 695 264 677 
 - 91 392 14 67
“Dental - med”  - 91 392 20 98
 504 069 800
Lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz  
 - 91 392 50 03; 
 603 705 630
Lek. Stom. Andrzej Rynkiewicz
pogotowie stomatologiczne - 607 771 777
lek. Stom. D. Wałęga - Bąk - 604 441 609
lek. stom. A Mogilnicka - 506 606 955
lek. stom. E. Rosa - 532 512 703
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 601 736 804

Urzędy
Urząd Miejski  
 - 91 392 62 00
Biuro Obsługi Interesanta w UM  
 - 91 392 62 14
Biuro Rady w UM - 91 392 62 10

Urząd Stanu Cywilnego - 91 392 62 30
Wydział Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środow. 
 - 91 392 62 43
Wydział spraw społecznych i obywatelskich
Meldunki - 91 392 62 13
Dowody osobiste - 91 392 62 15
Zarządzanie kryzysowe - 91 392 62 34
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
Geodezji i Rolnictwa - 91 392 62 26
Wydział Rozwoju Lokalnego, 
Funduszu, Kultury i Sportu - 91 392 62 93
Wydział Inwestycji i Remontów  
 - 91 392 62 41
Biuro Podatków i Opłat - 91 392 62 17
Referat Edukacji - 91 392 54 64
Zarząd Budynków Komunalnych  
 - 91 392 62 67
Powiatowy Urząd Pracy f/Nowogard 
 - 91 392 13 76
 91 392 18 13
Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii - 91 392 11 18
w nagłych wypadkach - 609 740 647

Wydział komunikacji
Rejestracja pojazdów - 91 579 27 02
Prawo jazdy - 91 579 27 03
Fax - 91 392 18 52

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik - Dorota Maślana - 91 392 62 48
Świadczenia rodzinne
- A. Lalik  - 91 392 62 68
Dział usług opiekuńczych 
- B. Ziółkowska - 91 392 02 00

Poczta
ul. 3 Maja - 91 392 13 00
 91 392 11 83
ul. Warszawska - 91 392 08 34

Nadleśnictwo Nowogard - 91 392 06 40
Zakład karny Nowogard - 91 432 66 00

Gabinety weterynaryjne
Danuta Czerwińska
ul. J. Wybickiego 2 - 91 392 37 86
Animal-Vet
ul. Zielona - 666 135 133
Janusz Soroka
ul. L. Okulickiego 6  - 570 656 616
Zdzisław Truszyński
ul. T. Kościuszki 21 - 91 392 18 01
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 38 - 91 392 08 14
Szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1 - 91 392 6 2 70
Szkoła Podstawowa nr 2 - 91 392 6 2 74
Szkoła Podstawowa nr 3 - 91 392 6 2 91
Szkoła Podstawowa nr 4 - 91 392 3 0 28
SP w Długołęce - 91 391 04 92
SP w Orzechowie - 91 391 09 94
SP w Strzelewie - 91 391 02 24
SP w Żabowie - 91 391 06 94
SP w Błotnie - 91 391 01 90
SP w Wierzbięcinie - 91 291 07 95
I Liceum Ogólnokształcące - 91 392 02 13
Liceum Ogólnokształcące nr II - 91 392 51 07
ZSP im. Stanisława Staszica - 91 392 11 62
Prywatne Publiczne Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych; 
Niepubliczna Szkoła Policealna  
 - 91 392 66 91
Prywatne Liceum Ogólnokształcące
 Zaoczne Centrum Edukacji Zdroje  
 - 91 392 54 94

Prywatne Policealne Studium Zawodowe  
 - 91 392 21 81
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  
 - 91 392 01 08

Przedszkola i żłobki
Przedszkole nr 1
ul. Żeromskiego - 91 392 62 86
Przedszkole nr 3
ul. J. Poniatowskiego - 91 392 62 88
Przedszkole nr 4
ul. T. Kościuszki - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole
ul. Zielona - 91 392 66 91; 
 505 388 292
Artystyczne Przedszkole 
Kraina Fantazjiul. Gen. J. Bema - 660 797 838
“Promyczek” Specjalistyczny 
punkt przedszkolny, 
ul. Boh. Warszawy - 609 931 469
Niepubliczny Żłobek "Maluszkowo”
ul. ks. Racibora - 534 015 943
Niepubliczny “Malinowy Żłobek”
ul. Boh. Warszawy - 604 873 917

kultura
Miejska Biblioteka Publiczna  
Dyrektor - 91 392 62 60
Czyt. dla dorosłych - 91 392 62 61
Nowogardzki Dom Kultury  
Sekretariat - 91 392 62 83
Biuro kina/ dział imprez i promocji 
 - 91 392 57 79
Kasa - 91 392 62 62

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP - 91 392 63 70; 
 506 08 13 28
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego   
 - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej  
 - 91 392 15 92

Usługi pogrzebowe 
J. Furmańczyk, Zakład Pogrzebowy  
 - 91 392 17 67
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  
 - 692 354 065
MEMORIS Grzegorz Śmigiel - 693 230 190

apteki
Centrum Zdrowia
ul. 700-lecia - 91 576 21 39
Majowa
ul. 3 Maja - 91 307 07 08
Cefarm
ul. Plac Wolności - 91 392 02 03
Cardia
ul. 700 - lecia - 91 392 13 30
Niebieska
ul. 15 Lutego - 91 432 61 77
Asa
ul. Warszawska - 91 392 04 94
Niebieska 2
ul. Kościuszki - 91 579 08 30
Nowa Farmacja
ul. Bohaterów Warszawy - 91 573 04 37

Taksówki - 91 392 02 60

Pomoc drogowa
Grzegorz Irzymski - 91 392 24 02
 601 893 944
Andrzej Słomski - 665 770 442
Krzysztof Pietrzak - 601 938 293
R&J MIX - 608 731 620

Urząd Gminy
Wójt - 91 391 03 90
Kierownik USC, St. ds. obywatelskich
 i ewidencji ludności  - 508 499 549
St. ds. podatków i opłat  - 508 499 661
St. ds. zarządzania kryzysowego, obrony cy-
wilnej i ochrony środowiska  - 508 499 580
Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami  
 - 508 499 247
St. ds. obsługi organów Gminy, działalności 

gospodarczej, kultury i zdrowia  - 508 499 567
St. ds. funduszy zewnętrznych, promocji, 
turystyki i sportu  - 508 499 620
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik Anna Kaliczyńska - 508 499 534
Pracownicy socjalni - 508 499 561
 508 499 483
Asystent rodziny Patrycja Bielej - 508 499 621
Gminna Biblioteka Publiczna
Kierownik Krzysztof Górecki - 91 391 03 05

Szkoła Podstawowa im. B. Malinowskiego
Dyrektor Tatiana Olbert - 91 391 03 89
Sekretariat - 91 391 03 80
Przychodnie
NZOZ “Proximus” - 91 391 03 10
Punkt apteczny - 91 391 16 11
Poczta - 91 391 03 23
Parafia pw. NP NMP w Osinie - 91 391 03 86

INFOrmaTOr lOkalNY - OSINa

cm*110 cm, biurko do kompletu, tel. 
605 522 340

•	 Sprzedam odkurzacz piorący ZELMER 
WODNIK QUATTRO 616.6, elementy 
piorące nieużywane nowe, cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522 340

•	 Sprzedam materac kokosowy na łóżko 
ze stelażu,  na wymiar 180*200*24cm, 
używany, tel. 605 522 340

•	 Przyjmę lodówke. 697 886 041 

•	 Ogrodzenie ogrodowe, metalowe 
ramka z katownika w srodku zbroje-
ne /wzor/ prentowe wymiar 2,0m x 
1,0 m+ slupek razem szt 16 oraz furt-
ka 90 x 90cm z zamkiem ogrodzenie 
cena za 1 kpl. 50 zl z powodu moder-
nizacji ogrodzenia sprzedam - okazja 
! stan dobry tel. 691 686 772

•	 Piece gazowe c.o.vaillant z niemiec 
dwufunkcyjne wiszace po przegla-
dzie serwisowym do mieszkania-
,domu cena od 1.200zl. sprzedam 
tel 691 686 772

•	 Podgrzewacze wody 130-160-190 
litrowe stojące na gaz fitmy villant 
mało używane z gwarancją cena od 
1000 zł. Tel. 691 686 772 

•	 Przyjmę telewizor. 697 886 041 

•	 Sprzedam ławeczkę do ćwiczeń typu 
PRIMUS, wielofunkcyjna, tel. 605 
522 340 

•	 Butlę na tlen medyczny 10 l z reduk-
torem, osprzęt na wózku 3 kołowym, 
przewód 10m, tlenowy cena 600 zł. 
Tel. 796 655 412 

•	 Koncentrator tlenu Devilibis 525,  do 
leczenia astmy , POCHP,  rozedmy 
płuc z przewodem 15m, maska, ka-
niula itp. Stan bdb, cena 800 zł. Tel. 
796 655 412 

•	 Oddam biurko pod komputer. 609 09 
35 25 

•	 Oddam kotki w dobre ręce. 607 545 
533 

•	 Zagubiono kluczyk uczciwego zna-
lazcę proszę o zwrot za nagrodę. 669 
823 464

•	 Sprzedam 3 tapczany jednoosobowe 
– tanio. 725 240 253, 697 311 327

•	  Sprzedam teownik hutniczy 30x30 
szkło ogrodnicze, 60/120.Tel. 788 685 
194 

•	 Sprzedam szafkę kuchenną brązo-
wo-biała, z płytą indukcyjną - 2 sta-
nowiska, z możliwością dostawie-
nia drugiej płyty indukcyjnej lub ga-
zowej, z blatem, tel. 605 522 340 
Sprzedam TV plazmowy 42 cale LG, 
srebrno czarny, tel. 605 522 340

•	 Owczarek niemiecki suczka dłu-
gowłosa 3 miesiące po rodzicach 
z rodowodem. Tel. 519 307 288 
Sprzedam rower wyścigowy marka 
Bianchi 602. Tel. 697 612 843 

•	 Wyposażenie do sklepu odzieżowe-
go 29m2: regał, ława prawa strona, 
panel środkowy, przymierzalnia z lu-
strem, lada biała. Cena 2500 zł. Tel. 
791 678 413 

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI  Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 
11:55; 12:40; 14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 
13:45(6x); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna  Tel. 607 310 591 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 
16.35 (7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

rOZkŁaD JaZDY BU SÓW
Firma Usługowo- Handlowa adam Fedeńczak

Tel 91 39 26 925, 502 026 999
ND- SZCZeCIN 5:15(D), 5:55(E), 6:40(7), 6:55(D), 7:25(7), 7:50(D), 8:00(E), 8:20(7), 
8:35(D), 9:10(E,7), 10:05(E), 10:35(E,7), 11:31(D),11:40(7), 12:10(E), 12:20(7), 
12:55(D,7), 13:10(D), 13:20(E,7), 14:05(D), 14:20(E,7), 15:40(D), 16:05(7), 16:20(E,7), 
16:50(D), 17:50(E,7), 18:20(E,7)
SZCZeCIN- ND 6:35(D), 7:30(E), 8:30(D,7), 9:00(7,R), 9:25(E), 10:05(D,7), 10:35(E,7), 
11:40(E), 12:10(D), 12:25(E,7), 13:20(7), 13:35(D), 13:50(E,7,R), 14:35(D), 14:50(E,7), 
15:15(D,7), 15:55(D), 16:15(6,7), 16:35(D), 17:40(D,7), 18:05(E,7,R), 19:15(D), 
19:40(E,7), 20:15(E,7)
ND- reSkO 6:30(S), 7:50(S), 10:10(7), 12:30(S), 14:30(S), 15:10(E), 19:15(E)
reSkO- ND 6:45(7,SZ), 7:10(S), 7:15(E,SZ), 8:30(S), 11:35(7,SZ), 13:00(S), 15:05(S), 
15:40(E,7,SZ)
GOlCZeWO- ND 7:10(S), 13:30(S), 14:45(S)
ND- GOlCZeWO 7:50(S), 14:15(S), 15:30(S)
ND- STarGarD 6:50(D), 10:15(D), 13:40(D)
STarGarD- ND 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
ND- DOBra- ŁOBeZ- PŁOTY- GrYFICe 6:00(D)
ND- SŁaJSINO- raDOWO- ŁOBeZ 6:35(D)
ŁOBeZ- DOBra- ND 15:00(D)
ŁOBeZ- SŁaJSINO- ND 15:35(D)
D - kursuje od pon. do pt. Oprócz świąt     E - kursuje od pon. Do soboty oprócz świąt 
S - kursuje w dni nauki szkolnej                         R- kurs do Reska     
SZ - kurs do Szczecina 6- kursuje w soboty       7- kursuje w niedziele
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Imię i nazwisko ....................................................................................... tel. ............................................................... 

ROZWIĄZANIE .................................................................................................................................................................
Kupon wraz z rozwiązaniem należy dostarczyć do redakcji. Spośród nadesłanych kuponów zostanie wyloso-

wana nagroda książka ufundowana przez Wydawnictwo
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Pół godziny  
w towarzystwie Karoliny

Dla naszych najmłodszych

K
U

PO
N

  5

Krzyżówka panoramiczna

Dziś 3 zadania. Hasło, które powstanie z trzecich 
liter odgadniętych rysunków i rozwiązana cała krzy-
żówka. Do wygrania bon o wartości 30 zł do zre-
alizowania w sklepie . 

Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wy-
słać lub przynieść pokolorowane prace do redakcji 
Dziennika. 

Tonery i tusze  do drukarek wszelkiego typu
Zakupione u nas odkupimy po zużyciu,  
więc dbaj o swoją kieszeń i środowisko

poleca
czynne 8-18 • tel. 91 39 206 96

Rozwiązanie krzyżówki z dnia 11 I  
„Karnawałowe bale”
Jan Burzyński, Anna Molka, Krystyna Zawidzka, Ewa Sawicka, 

Anna Husarz, Agnieszka Skowrońska, Zofia Jóźwiak, Maria Hła-
dun, Edyta Zwolińska, Maria Sowińska, Bronisława Buczek, Ma-
rianna Machocka, Zdzisława Chocjan, Grażyna Siedlecka, Woj-
ciech Słomski, Maria Dymek, Danuta Skowron, Jadwiga Maknia, 
Alicja Wypych, Maria Gortat, Christiana Syfert, Stanisława Po-
korska, Barbara Bartosik, Wiesław Borowik, Halina Szwal, Jani-
na Grudzińska

Zwycięzcy: Zdzisława Chocjan, Wojciech Słomski, Edyta Zwo-
lińska

Dla najmłodszych nr 3 
Mateusz Konior, Oliwia Feliksiak, Kinga Feliksiak, Julia Fur-

mańczyk, Bartek Feliksiak, Kacper Skowroński, Magdalena 
Skowrońska

Zwycięzca:  Kinga Feliksiak - zapraszamy po odbiór bonu do 
redakcji.

B
A
N
E
R
Yoraz inne

WYDRUKI
WIELKOFORMATOWE

e-mail: gra�k@domjudy.pl

NA
JT
AN
IE
J

z projektem 

z dostarczeniem

tel. 91 577 2007

Pionowo: 
1. korsarz, pirat 
2. „tak” naszych południowych 
braci 
3. prawdziwa krytyki się nie boi 
4. typ zamka 
5. główny zapaśnik w korridzie 
6. szwedzka rzeka 
7. japoński wachlarz 
8. główna rzeka Birmy 
9. wiatr nad jez. Garda (Włochy) 
10. jezioro w Turcji 
11. markiz z komedii Moliera „Mi-
zantrop” 
12. życizna 
13. stolica Indonezji 
14. lampart 
15. mieszkaniec Syberii 
16. rajd na tyły wroga 
17. pistolet maszynowy 
18. namiot ze skór jelenich 
19. władca dżinnów 
20. ... Paul Belmondo 
21. hamowany tamponem 
22. utwór sceniczny 
23. budowniczy labiryntu 
24. Paul, piosenkarz 
25. kilka kompanii 
26. miasto włoskie 

27. imię Młynarskiej 
28. piwnica statku 
29. trzęsienie, dygotanie 
30. troszczenie się 
31. jednostka pracy 
32. angielska waluta 
33. dopływ Rodanu 
34. tłuszcz 
35. utopia 
36. lina holownicza 
37. najwyższy szczyt Krety 
38. słynny z prawości król Eginy 
39. kozia nie do golenia 
40. sucha dolina pustynna 
41. miejsce pracy farmaceuty 
42. gorąca cząstka 
43. element genu złożonego 
44. dzielnica Londynu 
45. jednostka masy w Anglii 
46. materiał na rajstopy 
47. łgarstwo dawniej 
48. tam członkowie karawany uzu-
pełniają zapasy wody 
49. ptak z rodziny kaczkowatych 
50. roślina do majenia; tatarak 
51. angielski grosz 
52. narzędzie do młócki 
53. laureat konkursu im. Fr. Chopi-
na 

Poziomo: 
54. rządzić się będzie w urzędzie 
55. guz 
56. małe miasto w płd. części daw-
nego woj. zielonogórskiego 
57. państwo w Środkowej Afryce, 
ze stolicą w Kigali 
58. Romantowska 
59. okręg w starożytnym Egipcie 
60. odtwórczyni roli Marusi 
61. ang. miasto nad Kan. La Manche 
62. przeszukiwanie mieszkania 
63. miasto w Iraku 
64. angielskie konfitury 
65. japońska kobieta nurek 
66. mleczarz z musicalu 
67. grupa ludów afrykańskich 
68. ojczyzna Mandeli 
69. np. Polka 
70. środek owadobójczy 
71. daw. niewolnik 
72. piłka poza boiskiem 
73. pudełko u pasa Japończyka 
74. miasto w Wielkiej Brytanii 
75. schowanie pod ubraniem 
76. wada, usterka 
77. ptak z rodziny bocianowatych 
78. okręt do ochrony konwojów 
79. toczydło, osełka 

80. część spektaklu teatralnego 
81. matka Learcha 
82. stolica Jordanii 
83. dopływ Jeniseju 
84. indyjski bóg ognia 
85. totalitarny system organizacji 
państwa 
86. sposób robienia na drutach 
87. miasto w Zairze, port nad rze-
ką Kongo 
88. postrzeleniec 
89. nad kolanami 
90. jedzie na sygnale 
91. notatki 
92. dyscyplina ekonomii 
93. domyślna treść utworu 
94. mielizna na rzece 
95. w zębie żmii 
96. okazanie szacunku 
97. Rob ... szkocki Janosik 
98. porwał hajduczka 
99. Edgar Allan ... 
100. „... - Xerox” 
101. związek rodowy w Szkocji 
102. krater wypełniony wodą 
103. Patrick, amer. lekkoatleta, 
mistrz olimp. w rzucie młotem 
104. potrafi szlochać z byle powodu

PODPOWIEDŹ: AKAST, DLAWI-
GAD, ERG, POOLE, ROY, TORERO

rozwiązanie krzyżówki 
dla dorosłych: Kochaj i rób co 
chcesz 

Pelagia Feliksiak, Halina Ga-
lus, Szymon Rybarczyk, Malwina 
Bryndza, Danuta Skowron, Ge-
nowefa Maćkowska, Małgorzata 
Krawczyk, Christiana Syfert, Ha-
lina Stefańska, Urszula Kaczma-
rek, Agnieszka Skowrońska, Ja-
dwiga Patecka, Cecylia Furmań-
czyk

Zwycięzcy prenumerata: Pe-
lagia Feliksiak, Urszula Kaczma-
rek

GAZETY dla zwycięzców lo-
sowania do odebrania w re-
dakcji, ul. Boh. Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Lilka Feliksiak, Madzia Skow-

rońska, Bartek Feliksiak, Martyn-
ka Polakowska, Kacper Danicki

Zwycięzca: Kacper Danicki
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re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, 

rafał kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca
ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 
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rozkład jazdy komunikacji miejskiej
Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 7:05 8:05 11:10 12:15 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 7:06 8:06 11:11 12:16 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 7:08 8:08 11:13 12:18 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 7:09 8:10 11:14 12:19 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:11 8:12 11:16 12:21 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:12 8:14 11:17 12:22 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:13 8:15 11:18 12:23 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:15 8:17 11:20 12:25 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < < 8:18 < 12:27 < < 16:07 < <
10 Dworzec PKS < < < < < < < < < < <
11 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:16 8:19 11:21 12:29 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
12 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:17 8:20 11:22 12:30 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
13 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:18 8:21 11:23 12:31 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
14 ul. Ogrodowa < 6:20 < < 11:25 12:33 13:45 15:10 16:13 17:10 <
15 ul. Poniatowskiego < 6:21 < < 11:26 12:34 13:46 15:11 16:14 17:11 <
16 ul. Żeromskiego 5:42 6:22 7:20 8:23 11:27 12:35 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
17 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:23 7:21 8:24 11:28 12:36 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
18 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:24 7:22 8:25 11:29 12:37 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02
19 ul. Radosława 5:45 6:25 7:27 8:26 11:35 12:40 13:55 15:17 16:20 17:15 18:03

 OS. BEMA –  UL. KOŚCIUSZKI 36 -  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

z powrotem
POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 26 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:28 8:39 11:45 12:50 14:30 15:30 16:30 17:25 18:10
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:29 8:40 11:46 12:51 14:31 15:31 16:31 17:26 18:11
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:31 8:42 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:33 8:44 11:48 12:53 14:33 15:33 16:33 17:28 18:13
5 ul. Ogrodowa < 6:35 7:35 8:46 11:50 12:55 < 15:35 16:35 17:30 <
6 ul. Poniatowskiego < 6:36 7:36 8:47 11:51 12:56 < 15:36 16:36 17:31 <
7 ul. 700 Lecia 5:49 6:38 7:38 8:49 11:53 12:58 14:35 15:38 16:38 17:33 18:15
8 ul. 5-go Marca 5:51 6:40 7:40 8:51 11:55 13:00 14:37 15:40 16:40 17:35 18:17
9 ul. Kościuszki 36 5:53 6:42 7:42 8:53 11:57 13:02 14:39 15:42 16:42 17:37 18:19

10 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:43 7:43 8:54 11:58 13:03 14:40 15:43 16:43 17:38 18:20
11 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:44 7:44 8:55 11:59 13:04 14:41 15:44 16:44 17:39 18:21
12 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:45 7:45 8:56 12:00 13:05 14:42 15:45 16:45 17:40 18:22
13 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:46 7:46 8:57 12:01 13:06 14:43 15:46 16:46 17:41 18:23
14 ul. Bema 9 5:58 6:47 7:47 8:58 12:02 13:07 14:44 15:47 16:47 17:42 18:24
15 Osiedle Bema 5:59 6:48 7:48 8:59 12:03 13:11 14:45 15:48 16:48 17:43 18:25

OBJAŚNIENIA:

 UL. RADOSŁAWA –  UL. KOŚCIUSZKI 36 –   OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM
SZ 25

1
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

 DWORZEC PKS – OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM
SZ 25

1
E, F

1 Osiedle Bema 9:00
2 ul. Bema 1 9:01
3 ul. Armii Krajowej 17 9:03
4 ul. Kościuszki 36 9:04
5 ul. Wojska Polskiego 4 9:05
6 ul. Kościelna 9:06
7 Dworzec PKS 9:08

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

LP Dworce i przystanki

 OS. BEMA –  DWORZEC PKS

OS. Bema – Ul. kOŚCIUSZkI 36 - Ul. raDOSŁaWa

Ul. raDOSŁaWa – Ul. kOŚCIUSZkI 36 - OS. Bema

DWOrZeC PkS - OS. Bema OS. Bema - DWOrZeC PkS

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś w rodzinie. 

Grupa aa mieszko zaprasza w każdy 
wtorek o 9.00 i 16.00 pod ratuszem.

rOZkŁaD JaZDY PkP
^

Odjazdy / Departures
Nowogard 10 VI – 1 IX 2018

Aktualizacja wg stanu na 1 VI 2018

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

0:38 II
1

IC - TLK
88195

ŁEBSKO
T  l  d

Goleniów 1:00, Szczecin Dąbie 1:22, Szczecin Główny 1:40 WW{
~ 24 VI-1 IX;

}WW 2:12 Szczecin Główny IC - TLK 56190 ŁEBSKO T  l  d  c  p   Kostrzyn 3:35, Zielona
Góra 5:01, Nowa Sól 5:24, Głogów 5:55, Ścinawa 6:40, Wołów 7:00, Brzeg Dolny 7:14

Wrocław Główny 7:52 ~ 24 VI-31 VII;

}WW 2:12 Szczecin Główny IC - TLK 56190 ŁEBSKO T  l  d  c  p   Kostrzyn 3:35, Zielona
Góra 5:01, Nowa Sól 5:24, Głogów 5:55, Ścinawa 6:33, Wołów 6:53, Brzeg Dolny 7:14

Wrocław Główny 7:52 ~ 1 VIII-1 IX;

3:36 II
1

IC - TLK
80194

ŁEBSKO
T  l  d

Płoty 3:58, Gryfice 4:14, Trzebiatów 4:39 Kołobrzeg 5:07 

~ 23 VI-1 IX;

5:02 II
1

PR - R
88641

j  a  b  y

Wyszomierz 5:07, Osina 5:11, Mosty 5:17, Goleniów 5:26, Kliniska 5:35, Szczecin Dąbie 5:45, Szczecin
Zdroje 5:48, Szczecin Port Centralny 5:56 Szczecin Główny 6:00 
~ 1-5 / 15 VIII;

6:37 II
1

PR - R
88643

j  a  b  y

Wyszomierz 6:42, Osina 6:46, Mosty 6:52, Goleniów 7:01, Kliniska 7:11, Szczecin Dąbie 7:21, Szczecin
Zdroje 7:24 Szczecin Główny 7:36 
~ 1-6 / 15 VIII;

7:48 I
3

PR - R
88645

j  a  b  y

Wyszomierz 7:53, Osina 7:57, Mosty 8:03, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:09, Goleniów 8:26, 
Kliniska 8:35, Szczecin Dąbie 8:45, Szczecin Zdroje 8:49, Szczecin Port Centralny 8:57

Szczecin Główny 9:02 

7:49 II
1

PR - R
88622

j  a  b  y

Żabowo 7:58, Płoty 8:08, Baszewice 8:15, Gryfice 8:22, Gąbin 8:32, Trzebiatów 8:37, Bieczyno 
Pomorskie 8:43, Karcino 8:47, Głowaczewo 8:51, Stary Borek 8:55, Kołobrzeg Stadion 9:01

Kołobrzeg 9:05 ~ 1-6 / 15 VIII;

8:35 II
1

IC - TLK
18171

POSEJDON
T  l  c  p

Goleniów 8:57, Szczecin Dąbie 9:29 Szczecin Główny 9:48 

~ 23 VI-1 IX;

9:23 II
1

PR - R
88624
REGA

j  a  b  y

Płoty 9:40, Gryfice 9:52, Trzebiatów 10:06, Kołobrzeg Stadion 10:22 Kołobrzeg 10:27 

~ 67 + 15 VIII;

10:28 II
1

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:33, Osina 10:37, Mosty 10:43, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:49, Goleniów 11:05, 
Kliniska 11:14, Szczecin Dąbie 11:24, Szczecin Zdroje 11:27, Szczecin Port Centralny 11:35

Szczecin Główny 11:40 

11:49 II
1

PR - R
88626

POMERANIA
j  a  b  y

Żabowo 11:58, Płoty 12:08, Baszewice 12:15, Gryfice 12:21, Gąbin 12:31, Trzebiatów 12:37, Bieczyno 
Pomorskie 12:43, Karcino 12:46, Kołobrzeg Stadion 12:58 Kołobrzeg 13:02 

13:46 II
1

PR - R
88628

j  a  b  y

Żabowo 13:55, Płoty 14:06, Baszewice 14:17, Gryfice 14:24, Gąbin 14:34, Trzebiatów 14:39, Bieczyno 
Pomorskie 14:45, Karcino 14:49, Głowaczewo 14:53, Stary Borek 14:57, Kołobrzeg Stadion 15:03

Kołobrzeg 15:07 ~ 1-5 / 15 VIII;

14:28 II
1

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 14:33, Osina 14:37, Mosty 14:43, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:49, Goleniów 15:06, 
Kliniska 15:15, Szczecin Dąbie 15:25, Szczecin Zdroje 15:28 Szczecin Główny 15:41 

15:56 II
1

PR - R
88630

j  a  b  y

Żabowo 16:05, Płoty 16:16, Baszewice 16:28, Gryfice 16:35, Gąbin 16:45, Trzebiatów 16:50, Bieczyno 
Pomorskie 16:56, Karcino 17:00, Głowaczewo 17:04, Stary Borek 17:08, Kołobrzeg Stadion 17:14

Kołobrzeg 17:18 

16:40 II
1

PR - R
88651
REGA

j  a  b  y

Wyszomierz 16:45, Osina 16:49, Mosty 16:55, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:01, Goleniów 17:18, 
Kliniska 17:28, Szczecin Dąbie 17:38, Szczecin Zdroje 17:41, Szczecin Port Centralny 17:49

Szczecin Główny 17:54 

17:58 II
1

PR - R
88632

j  a  b  y

Żabowo 18:07, Płoty 18:17, Baszewice 18:30, Gryfice 18:37, Gąbin 18:47, Trzebiatów 18:53, Bieczyno 
Pomorskie 18:59, Karcino 19:02, Głowaczewo 19:07, Stary Borek 19:10, Kołobrzeg Stadion 19:16

Kołobrzeg 19:21 
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Odjazdy / Departures
Nowogard 10 VI – 1 IX 2018

Aktualizacja wg stanu na 1 VI 2018

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

18:42 II
1

PR - R
88653

POMERANIA
j  a  b  y

Wyszomierz 18:47, Osina 18:51, Mosty 18:57, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:03, Goleniów 19:20, 
Kliniska 19:29, Szczecin Dąbie 19:39, Szczecin Zdroje 19:43, Szczecin Port Centralny 19:51

Szczecin Główny 19:54 

20:22 II
1

PR - R
88634

j  a  b  y

Żabowo 20:31, Płoty 20:40, Baszewice 20:47, Gryfice 20:53, Gąbin 21:03, Trzebiatów 21:09, Bieczyno 
Pomorskie 21:15, Karcino 21:19, Głowaczewo 21:24, Stary Borek 21:27, Kołobrzeg Stadion 21:34

Kołobrzeg 21:38 ~ 1-6 / 15 VIII;

20:43 II
1

IC - TLK
81170

POSEJDON
T  l  c  p

Płoty 21:05, Gryfice 21:20, Trzebiatów 21:39, Kołobrzeg 22:07 0   h   T   l   c   p, Ustronie 
Morskie 22:39, Koszalin 23:06, Sławno 23:32, Słupsk 23:50, Lębork 0:28, Wejherowo 0:52, 

Rumia 1:03, Gdynia Główna 1:16 WW{0   T   l   p, Sopot 2:17, Gdańsk Oliwa 2:22, Gdańsk
Wrzeszcz 2:26, Gdańsk Główny 2:32, Tczew 2:54, Malbork 3:08, Elbląg 3:27, Pasłęk 3:43, 
Morąg 4:05, Olsztyn Zachodni 4:40, Olsztyn Główny 4:44, Korsze 6:08, Kętrzyn 6:35, Giżycko 7:00, 
Wydminy 7:17, Stare Juchy 7:36, Ełk 8:03, Grajewo 8:29, Osowiec 8:47, Mońki 8:58

Białystok 9:39 ~ 22 VI-11 VIII; 14-31 VIII;

}WW 1:49 Gdynia Główna IC - TLK 51170 POSEJDON h  T  l  c  p   Sopot 1:57, Gdańsk 
Oliwa 2:02, Gdańsk Wrzeszcz 2:07, Gdańsk Główny 2:12, Tczew 2:35, Malbork 2:49, Iława 
Główna 3:31, Działdowo 4:07, Mława 4:19, Ciechanów 4:41, Nasielsk 5:05, Modlin 5:19, Nowy 
Dwór Mazowiecki 5:24, Legionowo 5:36, Warszawa Wschodnia 5:56, Warszawa 
Centralna 6:05, Warszawa Zachodnia 6:23, Żyrardów 6:48, Skierniewice 7:04, Koluszki 7:28, 
Łódź Widzew 7:43 Łódź Fabryczna 7:53 
~ 22-25 VI;

}WW 1:49 Gdynia Główna IC - TLK 51170 POSEJDON h  T  l  c  p   Sopot 1:57, Gdańsk 
Oliwa 2:02, Gdańsk Wrzeszcz 2:07, Gdańsk Główny 2:12, Tczew 2:35, Malbork 2:49, Iława 
Główna 3:31, Działdowo 4:07, Mława 4:23, Ciechanów 4:43, Nasielsk 5:07, Modlin 5:19, Nowy 
Dwór Mazowiecki 5:24, Legionowo 5:36, Warszawa Wschodnia 5:56, Warszawa 
Centralna 6:05, Warszawa Zachodnia 6:29, Żyrardów 6:58, Skierniewice 7:14, Koluszki 7:38, 
Łódź Widzew 7:52 Łódź Fabryczna 8:02 
~ 26 VI-11 VIII; 14-31 VIII;

20:43 II
1

IC - TLK
81170

POSEJDON
T  l  c  p

Płoty 21:05, Gryfice 21:20, Trzebiatów 21:39, Kołobrzeg 22:07 0   h   T   l   c   p, Ustronie 
Morskie 22:39, Koszalin 23:06, Sławno 23:32, Słupsk 23:50, Lębork 0:28, Wejherowo 0:52, 
Rumia 1:03, Gdynia Główna 1:14, Sopot 1:33, Gdańsk Oliwa 1:38, Gdańsk Wrzeszcz 1:43, Gdańsk 
Główny 1:49, Tczew 2:12, Malbork 2:27, Elbląg 2:47, Pasłęk 3:04, Morąg 3:28, Olsztyn 

Zachodni 4:04, Olsztyn Główny 4:09 WW{0   T   l   p, Korsze 6:08, Kętrzyn 6:35, 
Giżycko 7:00, Wydminy 7:17, Stare Juchy 7:36, Ełk 8:03, Grajewo 8:29, Osowiec 8:47, Mońki 8:58

Białystok 9:39 ~ 12-13 VIII;

}WW 4:35 Olsztyn Główny IC - TLK 51170 POSEJDON h  T  l  c  p   Iława Główna 5:24, 
Działdowo 6:00, Mława 6:12, Ciechanów 6:32, Nasielsk 6:56, Modlin 7:15, Nowy Dwór 
Mazowiecki 7:20, Legionowo 7:31, Warszawa Wschodnia 8:03, Warszawa Centralna 8:15, 
Warszawa Zachodnia 8:24, Żyrardów 8:52, Skierniewice 9:08, Koluszki 9:32, Łódź 
Widzew 9:46 Łódź Fabryczna 9:59 
~ 12-13 VIII;

20:43 II
1

IC - TLK
81170

POSEJDON
T  l  p

Płoty 21:05, Gryfice 21:20, Trzebiatów 21:39, Kołobrzeg 22:07 0   h   T   l   p, Ustronie Morskie 22:39, 
Koszalin 23:06, Sławno 23:32, Słupsk 23:50, Lębork 0:28, Wejherowo 0:52, Rumia 1:03, Gdynia 
Główna 1:14 0   T   l   p, Sopot 2:17, Gdańsk Oliwa 2:22, Gdańsk Wrzeszcz 2:26, Gdańsk 
Główny 2:32, Tczew 2:54, Malbork 3:08, Elbląg 3:27, Pasłęk 3:43, Morąg 4:05, Olsztyn 
Zachodni 4:40, Olsztyn Główny 4:44, Korsze 6:08, Kętrzyn 6:42, Giżycko 7:07, Wydminy 7:24, Stare 
Juchy 7:41, Ełk 8:03, Grajewo 8:29, Osowiec 8:47, Mońki 8:57 Białystok 9:29 
~ 1 IX;

21:56 II
1

PR - R
88636

j  a  b  y

Płoty 22:14, Gryfice 22:25, Trzebiatów 22:39, Kołobrzeg Stadion 22:56 Kołobrzeg 23:01 

~ 1-57;
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Nowogard 10 VI – 1 IX 2018

Aktualizacja wg stanu na 1 VI 2018

objaśnienia skrótów / abbreviations
IC - „PKP Intercity” Spółka Akcyjna

TLK - Twoje Linie Kolejowe
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
h - 1 klasa / First class seats

T - 2 klasa / Second class seats

j - tylko 2 klasa / 2nd class seats only

l - rezerwacja obowiązkowa  / seat 
resevations compulsory

d - wagon z miejscami do leżenia / couchette
car

c - wagon sypialny / sleeping car

a - wagon dostępny dla osób poruszających 
się na wózkach / wagon accessible to 
people moving on wheelchairs

b - wagon przystosowany do przewozu 
rowerów - liczba miejsc ograniczona / 
wagon adopted to the transport of 
bicycles – limited number of places

objaśnienia znaków / symbols
p - przewóz przesyłek konduktorskich / 

courier service
W - przełączanie wagonów do innego 

pociągu / wagons to be switched to 
another train

y - klimatyzacja / air conditioning

0 - zmiana usług na trasie pociągu / change 
services on the route

~ - terminy kursowania / days of operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.intercity.pl www.polregio.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased on each train, consistent with the 
terms specified by the carrier.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Carriers 
are responsible for commercial data of trains.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Infoline numbers to individual carriers:
IC - 22 391 97 57 (24h) dla abonentów sieci zagranicznych i
dla połączeń zagranicznych; 703 200 200 (24h) dla 
abonentów krajowych sieci, opłata 1,29 zł brutto/min. poł., 
realizator usługi: „PKP Intercity” S.A. / 22 391 97 57 (24h) 
for international calls and international network subscribers; 
703 200 200 (24h) for subscribers of domestic networks, 
charge of PLN 1.29 gross/min. of each call, service provider: 
„PKP Intercity" S.A.
PR - 703 20 20 20 (24h) opłata 1.29 zł/min. połączenia, 
realizator usługi: Progress Plus S.C.  / 703 20 20 20 (24h) 
charge of PLN 1.29 gross/min. of each call, service provider: 
Progress Plus S.C. 
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Nr 60 (2688)DZIENNIK
NOWOGARDZKI
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www.dzienniknowogardzki.pl

FIRMA JOGA  •  ul. Górna 4  •  72-200 Nowogard  
 Tel./Fax 91 39 25 501  •  695 100 700  •  695 400 600

Wyposaż swój dom w OKNA PCV 
o najwyższym standarcie światowym, 

dzięki którym obniżysz koszty ogrzewania
z profilu 

ALPHALINE  
profil 6 komorowy w kl. A
z wkładem termicznym 
i uszczelką środkową 
gwarantującą doskonałą 
szczelność

Do produkcji okien 

nie stosujemy pro�lii

z recyklingu !!!

i wysokiej jakości
OKUCIA MACO

Ponad 22 lat doświadczenia w produkcji okien. ZAUFAJ specjalistom! 

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

Kancelaria 
Radcy Prawnego  
r.pr. Agnieszka Warian  

 
ul. Wojska Polskiego 3  

I piętro  pok. 117   
Nowogard  

czynne pn-pt od 9 do 17 
 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  

po wcześniejszym umówieniu 
telefonicznym 

Kancelaria udziela 
 bezpłatnych porad prawnych 

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
8.00 – 20.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 8.00 – 16.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

ORAZ INNE ART. DZIECIÊCE

Wykonujemy tanio
Banery  
Laminowanie   
Wycinane naklejki 
Wydruki kolorowe

Kompleksowe usługi:  
      Introligatorskie 
          Poligra�czne  
Nowogard  •  ul. Boh. Warszawy 7A

 tel. 91 392 21 65,  91 577 2007
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POLSKI WYDAWCA

R E K L A M A
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

Śmigiel Ryszard

ŚR

KOMPLEKSOWE  USŁUGI
& ŚMIGIEL

Zakład Kamieniarski
- Nagrobki - Grobowce - Parapety - Schody

Kwiaciarnia
- Znicze - Kwiaty - Wiązanki - Wieńce

Tel. 601 595 069, 91 392 18 14
     e-mail: puhp.smigiel@wp.pl
   www.kamieniarstwo-smigiel.pl

Korzystając z naszych usług pogrzebowych zyskasz
-10%  RABATU  NA  USŁUGI  KAMIENIARSKIE

UL. CMENTARNA 3,  72-200 NOWOGARD

       Usługi Pogrzebowe 
        Grzegorz Śmigiel
- Trumny - Urny - Ekshumacje - Przewozy
         Obudowy - Krzyże - Tabliczki

Kontakt całodobowy: 693 230 190
      e-mail: memoris.zp@o2.pl
            www.memoris.eu

Uwaga zmiany 
funkcjonowania 
KANCELARII 

RADOSŁAW GÓRSKI 
Dyżury w Nowogardzie 

odbywają się w kancelarii 
przy ul. 700 lecia 24/5 

w każdy wtorek i czwartek 
od 17.00 do 20.00, 

a w innych godzinach i terminach 
po telefonicznym uzgodnieniu. 

nowy nr tel. do biura w Nowogardzie: 
+48 91 578 49 01; +48 600 071 236

"Stara Winiarnia" 
- nowa przyszłość

Dziki zostaną 
odstrzelone! 

OgłOSzEnIE

Egzamin praktyczny w Szczecinie lub w Barlinku
F-1 to najszybsza formuła do prawa jazdy

Kursy prawa jazdy kat. A, A2, B oraz B automat
Możliwość zdawania egzaminu państwowego naszym pojazdem szkoleniowym

Nowogard, ul. 700 Lecia 14  •  Tel. 723 583 311  •  www.naukajazdyf1.szczecin.pl

Uwaga najbliższe 
bezpłatne porady 
prawne w piątek

godz. 13.30-15.30
w redakcji ul. Boh. Warszawy 7A

(informujemy, że godziny dyżurów radcy 
prawnego mogą ulegać zmianom)

Nikola Wielowska 
Mistrzynią Polski

 s. 3  s. 4

 s. 12
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W skrócie    Kronika policyjna

W budynku byłego hotelu należącego do starostwa jeden z wynajmu-
jących tu pomieszczenia podmiotów wywiesił flagę, która samotnie po-
wiewa na wietrze. Zdjęcie nadesłał jeden z naszych Czytelników.    

W TYCH DnIACH ODESzLI DO WIECznOŚCI
Stanisław Adamczuk: lat 65, zmarł 2.08.2018r. pogrzeb odbył się 6.08.2018r. na cmentarzu w Nowogardzie.
Edmund Iwan: lat 77, zmarł 4.08.2018r. pogrzeb odbędzie się 7.08.2018r. o godz. 13:00 Msza św. w Koście-

le pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie, pochówek po Mszy św. na cmentarzu w Nowogardzie.
 Zygmunt Sadowski: lat 69, zmarł 5.08.2018r. pogrzeb odbędzie się 8.08.2018r. o godz. 16:00 na cmenta-

rzu w Nowogardzie.Informacje przekazał: 
Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

MORIS Zakład Pogrzebowy Grzegorz Śmigiel

 

Wiele ulic w mieście pełni jednocześnie funkcje parkingu. Gdy to nie tamuje 
ruchu pojazdów, to wszystko w porządku. Niestety w większości wygląda to tak, 
jak na ulicy Zamkowej. Patrząc od strony miasta prawa strona jezdni jest na ogół 
zajęta, po ostatni blok, przez parkujące pojazdy. Pozostawiona szerokość jezd-
ni nie pozwala na swobodne minięciu się dwóch pojazdów, dlatego dochodzi tu 
stale do wyczekiwania jadących od strony miasta na przejazd tych nadjeżdżają-
cych z naprzeciwka.      

Ten kosz ustawiony wzdłuż alejki nad jeziorem cieszy się od daw-
na niezwykłą popularnością. Kiedy tu nie przechodzimy prawie za-
wsze wygląda tak, jak na tym zdjęciu zrobionym w sobotę. Widok ten 
zapewne nie wywołuje pozytywnych wrażeń u licznych, w tym miej-
scu, niedzielnych i nie tylko spacerowiczów. A może wystarczyłoby tu 
ustawić kosz o znacznie większej pojemności skoro nie ma możliwości 
częstszego opróżniania tego, który aktualnie stoi?  

2018/07/29
godz. 20:30
Z zaparkowanego nad jezio-

rem w m. Olchowo pojazdu marki 
Honda Civic dokonano kradzie-
ży dwóch tablic rejestracyjnych o 
wyróżniku Z... na szkodę Piotra 
D. l. 45, zam. Nowogard powiat 
goleniowski. Czyności wyjaśnia-
jące w sprawie prowadzi KP No-
wogard.

 2018/08/01
godz. 08:50
Patrol RRD KPP Goleniów pod-

czas kontroli drogowej ujawnił, 
iż kierujący samochodem marki 
VW Golf, Piotr L. Lat 41, zam.Dą-
browa Now. powiat goleniowski, 
znajduje się w stanie po użyciu al-
koholu (0,33 promila alkoholu w 
organizmie). Zatrzymano prawo 
jazdy. Postępowanie prowadzi KP 
Nowogard.

godz. 11:57
Patrol RRD KPP Goleniów 

podczas kontroli drogowej ujaw-
nił, iż kierujący samochodem 
marki Fiat Punto, Dariusz. K.  lat 
40 zam. Nowogard gmina Nowo-
gard, znajduje się w stanie nie-
trzeźwości (1,4 promila alkoholu 
w organizmie). Zatrzymano pra-
wo jazdy. Postępowanie prowadzi 
KP Nowogard

godz. 14:05
DK 6 za zjazdem na Nowogard, 

kierunek Szczecin w trakcie czyn-

ności służbowych, Piotr M. kieru-
jąc pojazdem marki  Kia zjechał 
na pobocze i uszkodził bok po-
jazdu. Postępowanie prowadzi KP 
Nowogard.

2018/08/02
godz. 14:03
Droga Krajowa numer 3, No-

wogard, 86 km kolizja pomię-
dzy dwoma pojazdami marki VW 
kierowca Krzysztof. K. lat 52, zam. 
Kamienna Góra, oraz pojazd mar-
ki Renault kierowca Cezary G. lat 
23, zam. Szczecin.Obaj kierujący 
trzeźwi. Postępowanie prowadzi 
KPP Goleniów.

godz. 18:55
W trakcie kontroli drogowej w 

miejscowości Karsk policjanci RD 
KPP Goleniów ujawnili kierujące-
go pojazdem marki Audi, Domi-
nika P. zam. Nowogard pow. go-
leniowski, nie posiada uprawnień 
do kierowania pojazdami mecha-
nicznymi, pojazd został odholo-
wany na parking strzeżony. Postę-
powanie prowadzi KP Nowogard.

2018/08/03
godz. 16:40
W miejscowości Żabowo gm. 

Nowogard, kierowca pojazdu 
marki Peugeot, Anna H. lat 25 
zam. Cedry, nie zachowała bez-
piecznej odległości przed pojaz-
dem poprzedząjącym marki Opel 
kierowanym przez Aleksandra O.  
Lat 42, zam. Szczecin. Kierowca 

Peugeot pouczony. Postępowanie 
prowadzi KP Nowogard.

godz. 17:50
Kierujący pojazdem osobowym 

m-ki Ford Focus, Marek K. zam 
. Nowogard, w trakcie manew-
ru cofania  z impetem uderzył w 
lampę stojącą przy ul. Bohaterów 
Warszawy w Nowogardzie, koło 
sklepu pana Kowalczyka, powo-
dując jej uszkodzenie. Sprawca 
pouczony. Postępowanie pprowa-
dzi KP Nowogard.

2018/08/04
godz. 10:50
Marcin K. zam. Nowogard gm. 

Nowogard, powiadomił o kra-
dzieży niezabezpieczonego rowe-
ru sportowo - turystycznego m-ki 
Amant kolor czarno - niebieski z 
terenu posesji. Postępowanie pro-
wadzi KP Nowogard.

2018/08/05
godz. 22:13
Kierujący pojazdem marki Ford 

Fiesta Michał M. lat 27, zam. No-
wogard, utracił panowanie nad 
pojazdem w wyniku czego ude-
rzył w zaparkowane pojazdy przy 
ul. Gen. Bema na wysokości bu-
dynku 33( Audi A6, Mitsubishi 
Carisma, VW Golf, Ford Mon-
deo) kierujący trzeźwy – ukaran-
ny mandatem karnym w wyso-
kości 500 złotych. Postępowanie 
prowadzi KP Nowogard.

KPP Goleniów

Sygnały Czytelników 

Barszcz w pełnym rozkwicie
Czytałem gdzieś, że gmina zle-

ciła wykonanie oprysków, któ-
re miały powstrzymać wegetację 
barszczu Sosnowskiego, tymcza-
sem jadąc w kierunku Długołę-
ki, można podziwiać te rośliny w 
pełnym rozkwicie. Zdaje się też, 
że roślin jest jeszcze więcej niż w 
zeszłym roku i rozsiewają się na 
dalsze obszary. Te opryski chyba 
na nic się zdały, ale gmina pie-
niądze wydała. 

(stały czytelnik)
Od redakcji
 Regularnie od 3 lat w kolej-

nych artykułach informujemy 
cytując fachowców- prakty-
ków, jakie błędy gmina Nowo-
gard popełnia w walce z Barsz-

czem Sosnowskiego. Wykazał 
te błędy urzędnik z sąsiedniej 
gminy Osina, która dzięki tam 
stosowanym zabiegom prak-
tycznie prawie wyeliminowała 
tę groźną roślinę ze swojego te-
renu. Regularnie od 3 lat gmi-
na Nowogard nie słucha niko-
go i robi dalej to samo, czyli 
niewłaściwie i w nieodpowied-
nim czasie dokonuje opry-
sków i generalnie stosuje nie-
skuteczną metodę walki.  Efekt 
i dowód na tę nieskuteczność 
przypomniał nasz Czytelnik – 
Barszcz pod Długołęką ma się 
doskonale. 

red
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OgłOSzEnIE 

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

Wytwórnia pasz All-Poll Nowogard ul. Nadtorowa 14 B 

Tel. 601 854 000 
zatrudni pracowników produkcji. Mile widziana 

wiedza z zakresu elektryki lub mechaniki

Tel. 517 175 599

Pracuj z                       
jako Opiekunka Seniorów w Niemczech 

i zarób nawet 12 tysięcy w dwa miesiące. 
Nauk języka niemieckiego i gwarancja legalnej pracy. 

Dwa bloki wyszły już z ziemi

"Stara Winiarnia" - 
nowa przyszłość  
Powstają kolejne, atrakcyjne położone i dobrze wykonane, 
budynki mieszkalne budowane przez nowogardzkiego de-
welopera firmę Pro-Bud. Tym razem jest to całe osiedle (do-
celowo 6 budynków) nazwane od miejsca lokalizacji osie-
dlem „Starą Winiarnią”. 

Firma Pro-But to znany nowo-
gardzki deweloper założona i kie-
rowana przez Janusza Sienkiewi-
cza i Jacka Cyboronia. Ostatnią 
realizacją firmy był blok miesz-

kalno- usługowy przy ulicy rot. 
W. Pileckiego vis a vis początku 
ul. 5-go Marca. W ubiegłym roku 
firma nabyła nowy teren inwesty-
cyjny, czyli około 1,8 ha działki 
przy końcu ulicy Kościuszki, na 
której znajdowały się pozostało-
ści obiektów byłej Winiarni. Po 
rozebraniu tych budynków przy-
stąpiono do realizacji osiedla do-
mów wielorodzinnych (docelo-
wo 6 budynków) tworzących ra-
zem osiedle nazwane przez wyko-
nawców osiedlem „Stara Winiar-
nia”.  Odwiedziliśmy plac budowy 
. W tej chwili prowadzimy prace 
na dwóch budynkach – informu-
je nas-  J Sienkiewicz- zaczyna-
my przygotowywać się do wyko-
pów pod trzeci. Wszystko póki co  
idzie zgodnie z naszymi zamie-
rzeniami.  Jedyna bolączką jest 
brak rak do praccy  rynku  ale to 
ostatnio nie tylko nasz problem- 
kończy nasz rozmówca.   

Red.        

Tak będzie wyglądał każdy budynek na nowo powstającym osiedlu ,,Stara Winiarnia"

Na dwóch blokach murowane są już pierwsze kondygnacje

Tablica inforumuje co się tu dzieje i kto 
buduje

W piątek pracowali do 12.30

Stróż kazał nam przyjść w poniedziałek 
Przedsiębiorcy, którzy w piątek około 13 pojawili się w nowogardzkim Urzędzie Miejskim, aby złożyć dokumenty w biurze obsługi klienta, musieli odejść 
z kwitkiem.  Stróż uchylający drzwi kazał im przyjść w poniedziałek. 

Wszystko dlatego, że w piątek 
UM został zamknięty o godzi-
nie 12.30. Jak informowała kart-
ka, wywieszona w kącie drzwi 
wejściowych, urząd zamknię-
to z powodu „wysokiej tempe-
ratury”. Wygląda na to, że wy-
soka temperatura szkodzi tylko 
urzędnikom gminnym, pracują-
cym zresztą w na ogół klimatyzo-
wanych pomieszczeniach. Nie do-
tarła do nas bowiem informacja, 
aby z powodu wysokiej tempera-
tury jakakolwiek inna instytucja, 
czy tym bardziej firma skróciła 
sobie czas działania. Zastanawia-
jące jest, że nad losem właśnie tyl-
ko urzędników, w tych dniach let-
niego skwaru, użalano się już od 
pewnego czasu w niektórych me-
diach.  Zapewne więc pod wpły-
wem „krytyki prasowej” kierow-
nik urzędu, czyli burmistrz posta-
nowił jak opisano. Ale jak już tak 
postanowił to mógł się nieco za-
stanowić. Gdyby tak uczynił, czy-
li wytężył intelekt, doszedłby do 

niezbyt odkrywczego wniosku, 
że skwar znacznie bardziej aniże-
li jego urzędnikom dokucza klien-
tom urzędu.  Dokucza szczególnie 
w momencie, gdy zasuwają nie-
kiedy pieszo w tym upale, aby w 
godzinach ustawowej pracy urzę-
du złożyć jakieś podanie, czy inne 
pismo, aby zapłacić w kasie jakiś 
podatek, czy odebrać dowód oso-
bisty. A jeśli tak, to nawet jeśliby 
skrócić całej rzeszy urzędników 
prace z „powodu wysokiej tem-
peratury” to należało pozosta-
wić dwóch, trzech z nich, aby in-
teresanci mogli złożyć coś w biu-
rze podawczym, czy zapłacić na-
leżność w kasie. A tak nie dość, że 
stracili czas trudząc się zbędnie 
w upale, to jeszcze będą musieli 
eskapadę powtórzyć w poniedzia-
łek- proszę się pospieszyć upał za-
czyna się od 10, więc może w po-
niedziałek zamknięcie podwoi, 
nastąpi znacznie wcześniej.    

Red. 

PS
W poniedziałek poinformo-

wano nas, że w urzędzie podob-
no nie ma klimatyzacji. To pyta-
my się dlaczego? Trzeba było zro-
bić klimatyzację a nie fundować 
sobie np. drogie telewizory na ko-
rytarzach emitujące do znudzenia 
facjatę włodarza?  Albo fundo-
wać sobie wyjątkowo kosztowne 
oświetlenie korytarzy, studio na-
graniowe, żałosne gadżety itp. Na drzwiach urzędu mała kartka informuje interesantów, że zamknięte od 12:30



Nr 61 (2689)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

4

www.dzienniknowogardzki.pl

Jest reakcja władz na problem 
mieszkańców 

Dziki zostaną 
odłowione  
i uśmiercone 
Na wniosek Gminy Nowogard, Powiat Goleniowski wydał 
zgodę na odłowienie i uśmiercenie 25 sztuk dzików, które 
od kilku miesięcy grasują w okolicach ulic: Armii Krajowej, 
Wiejskiej i Warszawskiej. 

Przypomnijmy, że o proble-
mie dzików w tych rejonach 
miasta alarmowali sami miesz-
kańcy. Dziki niszczyły ogrody 
uprawne przy ul. Armii Kra-
jowej. Były też widywane na 
osiedlu przy ul. Warszawskiej. 
Tam biegały pomiędzy samo-
chodami tworząc zagrożenie 
dla siebie samych i napotka-
nych mieszkańców. Pisaliśmy 
o tym w kwietniu, i ponownie 
w maju. 

Początkowo urzędnicy nie 
bardzo wiedzieli, jak pozbyć 
się problematycznych gości w 
centrum miasta. Gmina zrzu-
cała odpowiedzialność na po-
wiat, a powiat tłumaczył, że 
może podjąć interwencję tyl-
ko na wniosek gminy. Ręce 
rozkładali też myśliwi, dlatego, 
że odstrzał czy odłów zwierząt 
poza obszarem łowieckim jest 
zabroniony.  

Dopiero po interwencji DN 
sprawa ruszyła z miejsca. Naj-
pierw próbowano dziki od-
straszyć- na koszt gminy roz-
łożono substancję mającą od-
straszyć zwierzęta. Zakupiła ją 
gmina, a rozłożył jeden z my-

śliwych. Niestety, jak mówi-
li mieszkańcy dziki nie bar-
dzo się tym przejęły i dalej od-
wiedzały ich ogrody. W końcu 
podjęto decyzję, która ma osta-
tecznie problem rozwiązać. 

Starostwo Powiatowe w Go-
leniowie, po tym jak gmina 
skompletowała i złożyła odpo-
wiedni wniosek, wydało decy-
zję o odłowieniu 25 sztuk dzi-
ków. Niestety w dalszej ko-
lejności zwierzęta zostaną 
uśmiercone, a ich zwłoki zu-
tylizowane. Nie ma bowiem 
możliwości, aby wypuścić je na 
wolność- jest duże prawdopo-
dobieństwo, że przyzwyczajo-
ne do obecności człowieka i ła-
twości zdobywania pokarmu, 
znów zbliżą się do ludzkich 
osad. Poza tym w lasach dzi-
ków jest i tak za dużo, stąd też 
zaczynają one szukać pokarmu 
w miastach. 

Zgodnie z decyzją starostwa 
gmina ma czas do końca maja 
przyszłego roku, aby odłowić 
dziki. Gmina ma także pokryć 
wszelkie koszty z tym związa-
ne. 

Red.

U nas zawsze „inaczej”

Chodnik, który mógłby być 
także ścieżką rowerową…
Posuwa się szybko budowa chodnika do Warnkowa. Ale cieszyć się mogą tylko piesi - rowe-
rzyści nadal muszą uważać i to znacznie bardziej jak dotychczas. 

 Trwa budowa chodnika do 
Warnkowa. Większość tego traktu 
pieszego już położono.  Aktualnie 

wykonywany jest odcinek w pobli-
żu ciągłej miejskiej zabudowy vis a 
vis byłej winiarni.  Budowę współfi-
nansują gmina i zarząd dróg woje-
wódzkich. Już na etapie planistycz-

nym wielu nawoływało, aby pro-
jektować i wykonać tutaj nie sam 
chodnik pieszy, ale trakt pieszo- 

rowerowy. Tak się dzisiaj budu-
je wszędzie i możemy to zobaczyć 
nie tylko w przysłowiowej Danii 
(gdzie trakt rowerowy obok jezdni 
jest prawie obowiązkowy), ale tak-

że u naszych sąsiadów w Golenio-
wie czy Stargardzie. Na terenie i te-
renie przyległym obu tych miejsco-
wości wybudowano w ostatnich la-
tach po kilkadziesiąt ( w Stargar-
dzie nawet ponad 100) kilome-
trów ścieżek rowerowych zarówno 
wewnątrz miasta, jak i zwłaszcza 
wzdłuż dróg wyjazdowych- ścieżki 
prowadzą wówczas do najbliższych 
miejscowości, osiedli i wiosek. Tak 
się buduje wszędzie, ponieważ ta-
kie jest aktualnie zapotrzebowanie 
społeczne i takie wymogi bezpie-
czeństwa w związku ze wzrostem 
wykorzystania rowerów zarówno 
do celów komunikacyjnych, jak i 
rekreacyjnych. Także jest to sposób 
optymalny ekonomicznie.  Ale w 
naszej gminie, jak zwykle musi być 

inaczej. I nie jest to bynajmniej ob-
jaw godnej pochwały oryginalno-
ści, ale raczej karygodnej bezmyśl-
ności. Nie trzeba bowiem wiel-
kiej przenikliwości aby zauważyć, 
że budowanie jednocześnie trak-
tu pieszego i rowerowego zwłasz-
cza wzdłuż dróg do najbliższych 
wiosek jest jedynie rozsądnym po-
sunięciem i to zarówno ze wzglę-
dów funkcjonalnych, jak i bezpie-
czeństwa.  Ale problem z uchwyce-
niem czegoś bardziej finezyjnego, 
jak budowa cepa (i młota) to pro-
blem „wrodzony” lokalnego mena-
gementu dysponującego z woli wy-
borców miejscowym, publicznym 
groszem, co tym gorzej oczywiste 
dla tego grosza. 

sm
   

Zdjęcie umieszone w DN w kwietniu tego roku było podpisane tak: Dzik grasuje, 
bezkarnie niszcząc ogrody i uprawy mieszkanców ul. Armii Krajowej- jest szansa, że 
zwierzę jednak opuści ten teren

Chodnik już gotowy niestety rowerzyści nadal muszą jeździć główną jezdnią- chodnik jest tylko dla pieszych

Podczas prac przy chodniku obowiązuje ruch wahadłowy

A tak jest w Goleniowie w centrum miastai pojazdy i rowery i piesi mają swoje pasy ruchu
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Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

R E K L A M A
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

zbliża się kampania wyborcza 

Ruszyły remonty z kopyta
Koniec kadencji i kampania wyborcza do samorządu to czas szczególny- czas pełen niespodzianek można więc zaryzykować twierdzenie, że to czas radosny 
pełen nowej nadziei!

Nadzieja ta rodzi się zarów-
no w umęczonym przez do-
tychczas rządzących elektora-
cie, jak i w pretendentach do 
wzięcia na swoje barki cięża-
ru pro publico na kolejne lata 
- tym razem po zmianie ordy-
nacji w samorządach to będzie 
aż 5 lat. Pretendenci oczywi-
ście jawią się w okresie elekcyj-
nym, jako nieskazitelni w mo-
tywach, czyli tylko i wyłącznie 
zatroskani o los współobywa-
teli. I tak głoszą zarówno pre-
tendenci, jak i aktualnie rzą-

dzący. Z tego powodu obywa-
telom nieco lżej się robi na-
wet, jeśli realizuje się to „lżej” w 
praktyce tylko w postaci ocze-
kiwań „będzie lepiej”. Tak czy 
inaczej o nadzieję w tym cza-
sie wśród elektoratu w związ-
ku z perspektywą zmian, jakie 
niosą wybory, znacznie łatwiej. 
Ale czas przedwyborczy to tak-
że czas niespodzianek- nagle 
załatwia się w krótkim okresie 
i bez zbędnych ceregieli wie-
le dokuczliwych dla społeczno-
ści bolączek, których nie uda-

wało się usunąć niekiedy lata-
mi np. remontuje się ulice czy 
chodniki, łata dziury, usuwa 
zagrożenia. I te niespodzian-
ki stanowią tak naprawdę na 
ogół jedynie, co realnie dobre-
go z roku wyborczego wynika- 
wyjąwszy nieliczne sytuacje, 
gdy społeczności trafi się rze-
czywiście i jeszcze zostanie wy-
brany naprawdę odpowiedzial-
ny włodarz. Ale na takie szczę-
ście trzeba sobie zasłużyć….  
Wracając do „niespodzianek” 
przedwyborczych związanych 
z czasem teraźniejszym i No-

wogardem to właśnie zaczął się 
ich wysyp. Mamy więc w tych 
dniach remont Rzeszowskiego, 
gdzie dziura na dziurze dotąd 
stała od lat, mamy rozpisanie 
przetargu na remont Nadtoro-
wej, o której naprawę dotych-
czas nie można było się dopro-
sić. I to pewnie dopiero począ-
tek tych przedwyborczych nie-
spodzianek.  Należy sobie tylko 
życzyć oby te inwestycje były 
trafione tzn., aby wykonywa-
no to, co najpilniejsze. O tym 
zaś, że może być inaczej, czy-

li tak jak na ogół w trakcie ka-
dencji, świadczy zrealizowany 
także w tym tygodniu remont 
parkingu na Wojska Polskie-
go, w tzw. ślepej części tej ulicy.  
Niewątpliwie są pilniejsze od-
cinki miejskich ulic do wyko-
nania, z tego na dodatek bied-
nego budżetu gminnego ani-
żeli ten parking - tutaj wystar-
czyłoby póki co połatać dziury 
wszak to tylko parking i dojaz-
dowa do niego droga.  

Red.
 

Halo redakcja!

Kto się zajmie tym bezdomnym?

Jestem mieszkańcem bloków 
nieopodal ul. 3 Maja , koło byłe-
go kiosku totolotek  i mamy spo-
ry problem , z jednym z bezdom-
nych. Jest to młody dość mężczy-
zna, który śpi na klatkach, nie raz 
na trawce a jego smród czuć cały 
czas, nie można wyjść, bo on jest, 
wstaje o 8 rano, idzie gdzieś, póź-
niej znów wraca. I tak od paru 
miesięcy.  Sytuacja się zaognia, 
my zgłaszaliśmy ten fakt na poli-
cję, ale oni twierdzą,  że nic nie 
mogą zrobić w tej sprawie, rów-
nocześnie sprawę przedstawili-

śmy paniom z Ośrodka Pomo-
cy Społecznej, które powiedzia-
ły, że one nic z takimi bezdomny-
mi nie mogą zarobić, są procedu-
ry, paragrafy, bezradnie rozkłada-
ją ręce. 

A ja się pytam jako mieszka-
niec tego miasta, czy człowieka z 
tego paragrafu nie widać, odcią-
gają przecież od wszystkich na 
różne podatki, wiecznie trzeba 
za coś płacić,… a tu kiedy mamy  
problem odsyłają z przysłowio-
wym  kwitkiem i gdzie tu jest 
sprawiedliwość , czy Burmistrz 

nie może w tej sprawie gdzieś za-
interweniować do odpowiednich 
instytucji, przecież im dłużej je-
steśmy obojętni tym bardziej bę-
dzie problem narastał, nie można 
od wszystkiego umywać rąk, mó-
wiąc, że my nic nie możemy, my-
ślę, że na pewno jakieś rozwiąza-
nie jest tylko trzeba chcieć je zna-
leźć.

Mieszkaniec Nowogardu
Od redakcji
Problem sygnalizowany przez 

Czytelnika wskazuje najwyraź-
niej,  że osoba której bytowa-
nie stało się tak dokuczliwe dla 
mieszkańców wskazanych blo-
ków to osoba bezdomna. Dlate-
go też dziwić może „umywanie 
rak” w temacie przez  gminę.  Bo-
wiem do zadań własnych gminy 
- zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o 
samorządzie gminnym - należą 
m.in. sprawy pomocy społecznej. 
Szczegółowe regulacje w zakresie 
pomocy społecznej, w tym doty-
czące udzielania wsparcia bez-
domnym, zawarto w ustawie o 
pomocy społecznej (dalej u.p.s.).

W art. 17 ust. 1 u.p.s. przewi-
dziano, że do zadań własnych 
gminy o charakterze obowiązko-

wym należy m.in.:
- udzielanie schronienia, zapew-

nienie posiłku oraz niezbędnego 
ubrania osobom tego pozbawio-
nym,

- przyznawanie i wypłacanie za-
siłków celowych na pokrycie wy-
datków na świadczenia zdrowotne 
osobom bezdomnym, a także

- sprawienie pogrzebu, w tym 
osobom bezdomnym.

Osoba lub rodzina ma prawo do 
schronienia, posiłku i niezbędne-
go ubrania, jeżeli jest tego pozba-
wiona (art. 48 u.p.s., w brzmie-
niu obowiązującym od 5 wrze-
śnia 2016 r.). W wyroku WSA w 
Gliwicach z 25 listopada 2010 r. 
(sygn. IV SA/Gl 484/10, Legalis nr 
312064) zwrócono jednak uwagę, 
że niezbędną potrzebą bytową jest 
schronienie, którego osoba wnio-
skująca, znajdująca się w trud-
nej sytuacji materialnej i życio-
wej, jest pozbawiona.  Zgodnie z 

definicją zawartą w art. 6 pkt. 8 
u.p.s. przez osobę bezdomną rozu-
mie się:  osobę niezamieszkującą 
w lokalu mieszkalnym w rozumie-
niu przepisów o ochronie praw lo-
katorów i mieszkaniowym zasobie 
gminy i niezameldowaną na pobyt 
stały, w rozumieniu przepisów o 
ewidencji ludności, a także osobę 
niezamieszkującą w lokalu miesz-
kalnym i zameldowaną na pobyt 
stały w lokalu, w którym nie ma 
możliwości zamieszkania.

  Bezdomność to trudny stan . 
Wiemy też, że często osoba bez-
domna nie chce współpracować- 
nie chce dać sobie pomóc, ale to 
wszystko to nie zmienia faktu, że 
ustawowo  odpowiedzialną insty-
tucją za te osoby, także w wypad-
ku opisanym przez Czytelnika,  
jest  gmina działająca z pomocą 
gminnego OPS.

Red.

Parking na Wojska Polskiego zrobiony a główna ulica pełna wyboin

Mieszkańcy tych bloków mają problem z bezdomnym

Nakładka z jednej strony już gotowa

Prace na Rzeszowskiego
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nASz FELIETOn

Wyrzucili Cię - wlazłeś oknem- 
masz kwalifikacje!  

1.Tym razem proponuję fe-
lieton, którego treść jest w za-
sadzie przedrukiem pewnej 
ważnej moim zdaniem wypo-
wiedzi.  O co chodzi?  Ostat-
nio tak się zrobiło z dzienni-
karstwem w PRL-bis, jak od 
dawna jest tu z medycyną.  Jak 
bowiem wiadomo było, już za 
czasów dziadów naszych, każ-
dy Polak to lekarz. Teraz oka-
zuje się, że redaktorów też 
mamy zatrzęsienie. W na-
szej gminie- w swojej zawodo-
wej pierwszej odsłonie- to na-
wet urzędnik gminny nie jawi 
się jako, zobowiązany usta-
wą, załatwiacz spraw obywate-
li, ale jako pełen zapału redak-
tor zatrudniony nie w urzę-
dzie, ale w redakcji (patrz pod-
pisy pod tekstami na stronie 
miejskiej). Stał się ów biedny 
urzędnik takim bojowym re-
daktorem, ponieważ wrodzo-
ne w kołysce dziennikarskie 
sumienie nie pozwala mu pa-
trzeć spokojnie, jak DN (czy-
li jedyne lokalne medium od-
powiadające definicji nieza-
leżnej prasy- notabene zależ-
na to nie prasa to propaganda) 
szkaluje lokalnego burmistrza.  
Chwyta więc za pióro (klawia-
turę) i pisze, pisze, pisze...  Aby 
to władzo-posłuszne redak-
torstwo się rozwijało, to na-
wet warsztaty dziennikarskie u 
nas się organizuje, na których 
to „się uczy” dziennikarstwa.  
Niestety z faktu, że każdy Po-
lak to lekarz wynika tyle samo 
dla procesu poważnego lecze-
nie ile wynika dla profesjonal-
nego uprawiania dziennikar-
stwa z głoszenia przez mito-
manów tego, że mają się za re-
daktorów lub, że dziennikar-
stwa uczyć mogą.  Nieco przy-

długi wstęp był konieczny, aby 
wskazać uzasadnienie publi-
kacji w lokalnej prasie, jaką 
jest DN ponad lokalnego tek-
stu, który Państwu niżej pro-
ponuję - tekstu autorstwa zna-
nego dziennikarza wielolet-
niego red. naczelnego Super 
Expressu Sławomira Jastrzę-
bowskiego.  Oto więc treść tej 
zasygnalizowanej już na po-
czątku felietonu wypowiedzi:

2. Byłem redaktorem na-
czelnym wielkiego tabloidu 
(Super Ekspresu) i nigdy, ni-
gdy przenigdy nie przeczyta-
łem żadnego CV kandydata do 
pracy na dziennikarza. Po co? 
Jak taki koleś, czy kolesiówa 
piszą swoje CV, to przecież do 
pisania artykułów nie mogą się 
nadać. ... Taki student, albo nie 
daj Boże absolwent, miał szan-
sę na spotkanie z redaktorem 
naczelnym, jedynie jak ktoś 
go polecił, albo coś ekstra wy-
myślił. I jak już usiadł na mo-
jej skórzanej kanapie w moim 
pokoju redaktora naczelnego, 
to ja po paru jego, po dzienni-
karstwie zdaniach, wiedziałem 
co on mi powie. …. Ci studen-
ci mieli w sobie tę naturalną 
wyższość wynikającą z tego, że 
przez lata chodzili na niby eli-
tarne studia dziennikarskie, za 
które płacili najczęściej duże 
pieniądze, żeby nabzdyczone 
profesorstwo mogło im wkła-
dać do tych ich biednych łepe-
tyn, jacy są ważni. I tak się do-
pieszczali przez te lata wzajem-
nie. Oni, ci studenci, dopiesz-
czali te profesorskie pierdo-
ły uczące ich dziennikarstwa. 
Zaznaczyć należy, że te pierdo-
ły profesorskie, nie mają przy 
tym zielonego pojęcia o dzien-
nikarstwie, bo niby skąd, ale za 
to wszystko wiedzą. Więc pier-
doły profesorskie są dopiesz-
czane przez pierdoły studenc-
kie, a w zamian pierdoły profe-
sorskie dopieszczają tych bied-
nych studentów wbijając im w 
mózgi, że są wyjątkowi. Nie są. 
Nie jesteście. Nie jesteście wy-
jątkowi i pora sobie z tego zdać 
sprawę. Jesteście cięci z me-
tra. Wszyscy tacy sami. Wszy-
scy absolwenci dziennikarstwa 
szukający u mnie w tabloidzie 

roboty, mówili mi, że chcieli-
by pisać recenzje książek, wy-
darzeń kulturalnych, albo oce-
niać premiery teatralne. Rozu-
miecie to Państwo? Premiery 
teatralne. Kiedy pytałem takie-
go po dziennikarstwie, czy do 
reporterki się nadaje, że wy-
rzucają cię przez drzwi po ja-
kimś dramatycznie głośnym 
wydarzeniu, a ty musisz przez 
okno wejść, z uśmiechem zdo-
być informacje i zdjęcia, to 
jednak nie. Nie nadaje się taki, 
bo studiował elitarne dzien-
nikarstwo i jest stworzony 
do wyższych rzeczy. Tyle tyl-
ko, że dla takich absolwentów 
nie stworzyli jeszcze mediów. 
Na was świat nie czeka wca-
le, żeby was podziwiać, świat 
ma was gdzieś. Dopiero musi-
cie mu udowodnić, że potrafi-
cie coś dla siebie w tym świe-
cie wyrąbać. Moja więc, pły-
nąca z doświadczenia wielo-
letniego uwaga ogólna, zasy-
gnalizowana tutaj jest taka, że 
do dziennikarstwa to skrzyw-
dzeni przez wydziały dzien-
nikarstwa absolwenci zupeł-
nie się nie nadają, całkowicie, 
absolutnie nie. A po ukończe-
niu tych studiów, na D których 
pieszczeni byli za własne pie-
niądze, przeżywają tak okrut-
ne zderzenie z losem, że nawet 
ich depresje zamiast kwitnąć 
żałują, że przyszły na świat. 
Niestety. 

Sławomir Jastrzębowski 
były wieloletni redaktor naczelny 
„Super Expressu”, obecnie prezes 

agencji public relations  R4S.
3.    Dedykujemy ten tekst 

pragnącym uprawiać zawód 
dziennikarski.  Dedykujemy 
jako praktycy wydający od 26 
lat prasę ( czyli DN), w któ-
rej codziennie trzeba upra-
wiać prozaiczną, zwykłą re-
porterkę i pokazywać prawdę 
(a to jedyne „wyższe” przesła-
nie tego zawodu) wbrew urzę-
dowemu zapotrzebowaniu na 
lizusostwo i serwilizm. To ta-
kie nasze po-warsztatowe re-
fleksje nieprzewidziane za-
pewne w programie „warszta-
tów dziennikarskich” z profe-
sorami w tle. 

Marek Słomski

Program Dobry Start 
w naszej gminie

Już ponad 1000 
wniosków
Program Dobry Start, zwany też 300 plus, to rządowy pro-
gram dofinansowania w kwocie 300 zł wyprawek szkolnych 
dla uczniów, wspomagający rodziców i opiekunów na po-
czątku roku szkolnego a więc w czasie szczególnie wysokich 
wydatków na edukację dzieci i młodzieży. 

„Wyprawka 300 plus, dobry 
start” otrzyma każde dziecko, 
które uczy się w szkole, a nie 
ukończyło 18. roku życia. 300 
plus jest dla każdego ucznia 
szkoły podstawowej i ponad-
podstawowej- informuje rząd w 
swoich materiałach - Dochody 
przy staraniu się o świadczenie 
300 plus nie są brane pod uwa-
gę, świadczenie dobry start bę-
dzie wypłacane na wniosek: ro-
dzica, opiekuna prawnego, opie-
kuna faktycznego dziecka (przez 
opiekuna faktycznego rozumie 
się osobę faktycznie opiekującą 
się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z 
wnioskiem do sądu opiekuńcze-
go o przysposobienie dziecka), ro-
dziny zastępczej, osoby prowadzą-
cej rodzinny domy dziecka, dy-
rektora placówki opiekuńczo-wy-
chowawczej, dyrektora regional-
nej placówki opiekuńczo-terapeu-
tycznej, osobie uczącej się (czy-
li pełnoletniej osobie uczącej się, 
niepozostającej na utrzymaniu ro-
dziców w związku z ich śmiercią 
lub w związku z ustaleniem wyro-
kiem sądowym lub ugodą sądową 
prawa do alimentów z ich strony).  
Podstawą do wypłacenia wy-
prawki 300 plus będzie wypeł-
nienie prawidłowo wniosku i 
złożenie go w terminie, we wła-

ściwym dla miejsca zamieszka-
nia gminnym OPS. Pytamy kie-
rownika naszego OPS p. Doro-
tę Maślana o aktualne zawanso-
wanie realizacji programu 300 
plus w naszej gminie, tak jak ma 
to miejsce w przypadku 500 plus.  
Pyt. Ile wniosków dotychczas 
wpłynęło i ile zostało złożonych 
drogą elektroniczną?

Odp. Program Dobry start jest 
programem wchodzącym w ży-
cie   od 01.07.2018r. Dotychczas 
do tut. OPS wpłynęło 1 000 wnio-
sków, w tym 736 drogą elektro-
niczną. 

Czy dokonano już wypłat?
 Ustalenie prawa do tego świad-

czenia oraz wypłata przysługują-
cego świadczenia następuje w ter-
minie 2 miesięcy, licząc od dnia 
złożenia wniosku wraz z doku-
mentami. W przypadku wnio-
sków o ustalenie prawa do świad-
czenia Dobry start w lipcu lub w 
sierpniu wypłata świadczenia na-
stąpi nie później niż do dnia 30 
września. 

O innych aspektach związanych 
z początkiem roku, w naszej roz-
mowie o podręcznikach z wła-
ścicielką lokalnej księgarni, którą 
publikujemy również w tym wy-
daniu.

sm 

Dorota Maślana kierownik OPS Nowogard
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Rozmowa z panią Dorotą Bondarowicz

Idziemy do księgarni 
Już wkrótce zabrzmi pierwszy dzwonek w szkołach, a co za tym idzie wielkie powitanie no-
wego roku szkolnego. W związku z tym przeprowadziliśmy rozmowę z panią Dorotą Bon-
darowicz, właścicielką  jednej z księgarń pn. ,,Małgorzata”,  przy ul 700-lecia, która odpo-
wiedziała nam na kilka pytań związanych z zakupem podręczników na nowy rok szkolny. 

DN: Czy zaobserwowała Pani 
już wzrost zainteresowania zaku-
pem podręczników na nowy rok 
szkolny 2018/2019?

DB: Z przykrością muszę stwier-
dzić, że mamy bardzo duży spa-
dek zakupu podręczników w na-
szej księgarni. Rzadko szkoły, czy 
też przedszkola zaopatrują się u 
nas w podręczniki, zeszyty, czy pa-
kiety na nowy rok szkolny, nawet 
te językowe. Bardziej szkoły śred-
nie, technika przychodzą z wyka-
zem książek i wówczas  zamawia-
my je. Mieliśmy ostatnio Panią, 
która zakupiła u mnie podręczniki 
dla syna, który zaczyna edukację w 
Poznaniu. Ale to są bardzo rzadkie 
przypadki. 

Czy darmowe podręczniki w 
szkołach przyznawane przez rząd 
dla dzieci, mają wpływ na zakup 
podręczników w księgarniach?

Ogromny, ponieważ szkołom 
podręczniki dostarczają już same 
wydawnictwa, program rządowy, 
darmowe podręczniki dla szkół, 
zmienił zupełnie funkcjonowanie 
księgarń, nie ma osób które przy-
chodzą z wykazem zakupu pod-
ręczników, tak jak było to kiedyś, 

czy np. organizowane były kier-
masze w szkołach, gdzie ucznio-
wie mogli się wymienić lub zaku-
pić potrzebny podręcznik, to już 
zanika. W technikach jest np. tak, 
że książka użytkowana jest 2 lata, 
a osoba która zaczyna edukację w 
pierwszej klasie nie odkupuje od 
ucznia ze starszej klasy używanej 
książki, musi kupić nowy podręcz-
nik. Wówczas wydawnictwa przy-
syłają do szkoły ceny książek i księ-
garnie są omijane. Rząd przygoto-
wał taką reformę nie biorąc pod 
uwagę, co będzie dalej w tym te-
macie. 

Czy przedszkola, zamawiają 
pakiety, czy też podręczniki lub 
zeszyty do ćwiczeń w księgar-
niach?

Nie, przedszkola mają, że tak po-
wiem, swoje wydawnictwo, pakie-
ty dla dzieci są zamawiane zbioro-
wo, rzadko zdarza się, że rodzice 
przychodzą i kupują u nas pakiet 
dla dziecka. My w księgarni odczu-
wamy braki z tego powodu, cho-
ciaż ceny zakupu podręczników u 
nas niewiele różnią się od ceny w 
wydawnictwach. Tak samo jest z 
podręcznikami do religii, dlacze-
go zostało przyjęte, co mnie oso-
biście bardzo bulwersuje, że kate-
chetki zaopatrują przedszkola czy 
szkoły w podręczniki do naucza-
nia religii, nie odprowadzając po-
datków od zakupionych podręcz-
ników. Cena za podręcznik do re-
ligii jest taka sama w księgarni, jak 
w wydawnictwie, a my mimo tego 
musimy odprowadzać od tego to-
waru podatek.

Czy obecnie wzrosły ceny pod-
ręczników? 

Myślę, co da się zauważyć, że co 

roku ceny podręczników idą do 
góry. Nawet osoby, które kupują 
książki dla siebie do czytania, en-
cyklopedie czy pomoce naukowe 
widzą, że co jakiś czas te ceny są 
coraz wyższe. Dzieje się tak noto-
rycznie, jak chyba z każdym asor-
tymentem w naszym kraju. A i 
dyskonty sklepowe zalewają rynek 
różnymi wydawnictwami, nie mó-
wiąc już o stronach internetowych, 
gdzie internet w dzisiejszych czas 
jest na pewno nieodzowny, ale też 
publikuje przeróżne wydawnictwa. 

Zauważyłam, że w Pani księ-
garni oprócz podręczników znaj-
dują się artykuły biurowe, kolo-
rowanki, różne pomoce eduka-
cyjne, zestawy śniadaniowe, ple-
caki i inne różne gadżety. 

Ratujemy się jak możemy, po-
nieważ jesteśmy bardzo pokrzyw-
dzeni przez dyskonty sklepowe, 
które również mają art. biuro-
we, podam przykład ceny kredek 
Bambino w jednym z dyskontów, 
gdzie cena u nas i u nich bardzo 
znacznie się różni, oczywiście na 
ich korzyść. Szanowni klienci, ale 
spójrzmy na gramaturę i na wy-
trzymałość tej kredki w dyskon-
cie, która po mocniejszym doci-
śnięciu łamie się, to samo jest z 
zeszytami, są o wiele cieńsze. U 
nas mają Państwo wszystko z bar-
dzo dobrych polskich firm, ponie-
waż nasze polskie produkty mają 
100% skład i wytrzymałość.

Bardzo dziękuje za rozmowę. 
Ja również dziękuję za zaintere-

sowanie i zapraszam  serdecznie 
ponownie. 

Rozmawiała 
AO

Pani Dorota Bondarowicz 

gdzie jest Policja?

Zakłócają ciszę  
i porządek 

Jestem mieszkańcem bloków 
przy ulicy 15 Lutego. Przedsta-
wiam  problem z jakim my miesz-
kańcy tej ulicy musimy  żyć. Otóż 
chodzi o jadące rano w stronę 
Długołęki ciężarówki,  a i wieczo-
rem i w ciągu dnia, jak i  podczas 
trwania ciszy nocnej też nie jest 
inaczej. Droga ta jest zrujnowa-
na, wystają studzienki, ciężarówki 
puste nie omijają ich i najeżdżają 
na studzienki, wtedy jest taki ru-
mot, że wszystko w domu się trzę-
sie,-  komentuje mężczyzna. Dru-
ga sytuacja, jak z kolei są przecią-
żone, nie zmniejszają też prędko-
ści, nie zwracając uwagi na innych 
uczestników drogi. Niech ktoś w 
końcu weźmie się za to, bo już tak 
dłużej nie może być, człowiek nie 
może normalnie funkcjonować 
i żyć w swoim domu. Należałoby 
albo wykonać  tu remont tej dro-
gi,  albo ograniczyć prędkość, roz-
wiązań jest wiele tylko trzeba chę-
ci, a w naszej gminie chęci brak. 
Dlaczego nikt nie interesuje się tą 
sytuacją, chociaż wielokrotnie ją 
w Gminie zgłaszaliśmy, może te-
raz kiedy Redakcja napisze o tym, 
bo nigdy nie jest obojętna na ludz-

kie problemy i przedstawia je na-
tychmiast, coś w końcu się  zmieni 
i w tym temacie.

        Stały Czytelnik
Od redakcji 
Systematycznie opisujemy 

uciążliwości związane ze wzmożo-
nym, zwłaszcza z powodu budo-
wy S-6 ruchem ciężarówek po na-
szym mieście. Dodatkowo  kieru-
jący tymi pojazdami zdają się za-
chowywać, jak na placu budowy 
i nie zwracają uwagi  na obowią-
zujące w miejskiej przestrzeni pu-
blicznej przepisy a także zasady. 
Mieszkańcy ul. 15 Lutego infor-
mowali nas np. o chmurach pyłu 
wzniecanych przez ciężarówki wo-
żące kruszywo rozładowywane na 
pobliskiej rampie kolejowej- a wy-
starczyłoby-pisał nasz Czytelnik- 
polewać te materiały sypkie wodą 
i już by było znacznie lepiej...  W 
opisanym w tej interwencji wy-
padku należy zaapelować do Poli-
cji, aby szczególnie zwróciła uwa-
gę na problem łamania  przepi-
sów, w tym ograniczenia prędko-
ści w terenie zabudowanym, przez 
prowadzących te hałaśliwe drogo-
we „smoki”.            

Tak wczoraj wyglądały kosze ustawione przy działkach na 15 Lutego prawie na 
przeciw wjazdu do ZUK- firmy zajmującej się wywozem śmieci

Pod samym nosem 
ZUK-u

Księgarnia Małgorzata 

Ulica 15 Lutego wyjazd w kierunku Długołęki 
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karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

KURS OPERATORA

HAGA Agnieszka Pawlik • 72-200 Nowogard  •  ul. Boh. Warszawy 5
tel. 795 742 291  •  609 947 940 •  e-mail: szkolenia@ehaga.pl

Data rozpczęcia 
kursu

11 sierpień 2018

SZKOLENIA
DLA CIEBIE

•  KOPARKO-ŁADOWARKI
•  KOPARKI
•  ŁADOWARKI

Gotowanie na ekranie 

Warsztaty Kulinarne E-Kuchnia
W dniach 01.08 – 03.08.2018r w pracowni Miejskiej Biblioteki Publicznej odbywały się 
warsztaty Orange pt. E-Kuchnia. 

Warsztaty kulinarne E-Kuchnia 
skierowane były do dzieci, mło-
dzieży oraz seniorów,  które miały 
na celu wspólne przygotowywa-
nie a następnie sfotografowanie 
kulinarnych słodkości. Spotkania 
te miały na celu także integrację 
międzypokoleniową, zwiększe-
nie aktywności oraz uczestnictwa 
w życiu społecznym. Jednak w 
warsztatach kulinarnych E-Kuch-
nia, odbywających się w bibliote-

ce, uczestniczyły  głównie dzieci. 
Dzieci z wielką radością uczestni-
czyły w tych warsztatach kulinar-
nych, gdzie mogły samodzielnie 
kroić, przygotowywać i wspólnie 
zajadać się tym, co same przyrzą-
dziły. Dzieci przygotowały mię-
dzy innymi, lemoniadę, owocowe 
szaszłyki, które następnie uwiecz-
niały na fotografii. Przepisy, któ-
rych same były niejednokrotnie 
pomysłodawcami umieszczały na 

blogu założonym przez siebie. 
Inicjatorem projektu była Fun-

dacja 5Medium,Lubelska organi-
zacja pozarządowa zajmująca się 
edukacją, skoncentrowana głów-
nie na upowszechnianiu mediów 
w procesie edukacyjnym . Oraz 
fundacja Orange, która na tere-
nie Miejskiej Biblioteki Publicznej 
otworzyła swoją pracownię Oran-
ge. 

AO

Między nami wizjonerami...
Między nami wizjonerami...

Grupa uczestników wraz z opiekunkami warsztatów

OgłOSzEnIA
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KONTAKT:
adres:     72-200 Nowogard, ul. Górna 4a
telefon:  kom.783 570 056,695 264 594

PIB „PRO-BUD” s.c. informuje, że prowadzi

SPRZEDAŻ MIESZKAŃ
w nowo powstającym osiedlu mieszkaniowym

pn. „STARA WINIARNIA”
przy ul. T. Kościuszki 17 w Nowogardzie.

Więcej na stronie www.probud-nowogard.pl

XXIV Festiwal Słowian i Wikingów Wolin 2018

Pod władzą jarla Jomsborga
W dniach od 3 do 5 sierpnia (piątek-sobota-niedziela) w Wolinie trwał międzynarodowy festiwal Słowian i Wikingów. Także mieszkańcy naszego miasta 
i powiatu, chcący poczuć klimat wczesnego średniowiecza, przybyli na Wolińską Kępę (potocznie Ostrów), gdzie znajduje się Centrum Wikingów i Sło-
wian, stanowiące zbudowany na wyspie skansen.

Jak każdego roku miłośnicy 
wczesnego średniowiecza, lubujący 
się w klimatach czasów wikińskich 
wypraw handlowo-łupieżczych czy 
początków państwa polskiego, mo-
gli w ciągu minionego weekendu 
przybyć do Wolina, gdzie trwał fe-
stiwal Słowian i Wikingów.

Festiwal to nie tylko moż-
liwość oglądania rekonstruk-
cji fragmentu średniowiecznego 
świata, ale również sposobność do 
poszerzenia swojej wiedzy na ten 
temat. I w tym roku, oprócz takich 
atrakcji jak pokazy rzemiosła, 
obyczajów czy bitwy wikingów, 
nie zabrakło też naukowych 
prelekcji. Dla przykładu dr 
Paweł Szczepanik miał wykład 
na temat miniaturowych figurek 
wielotwarzowych z terenów 
basenu Morza Bałtyckiego, Natalia 
Zacharek opowiadała o ogniu i 
wodzie w obrzędowości dawnych 
Słowian, zaś dr Elżbieta Żukow-
ska mówiła o Popkulturze słowiań-
skiej. 

Tradycyjnie były też zabawy i 
konkursy dla najmłodszych i nie 
tylko, dla przykładu zorganizo-
wano konkurs na najdostojniej-
szą brodę wikińską oraz warkocz 

kobiecy. Konkurs miał charakter 
otwarty, mogli wziąć w nim udział 
zarówno uczestnicy jak i turyści. 
Oceniane były nie tylko długość, 
kolor ale również uczesanie i inne 
ozdoby brody i warkocza kobiece-
go. Jury złożone było z turystów 
zwiedzających festiwal.

Można było również obejrzeć 

obrzęd postrzyżyn, czy wczesno-
średniowieczne gry i zabawy w wy-
konaniu szwedzkiego zespołu Bir-
ka Boys. Uczestnicy festiwalu sta-
wali się też „świadkami” obrzędu 
zaślubin skandynawskich oraz sło-
wiańskiej swaćby, czyli staropol-
skiej formy ślubu. 

Piotr Słomski

W tym roku w inscenizacji bitwy Słowian i Wikingów wzięło udział ok. 400 wojów

Uczestnicy festiwalu mogli posłuchać wczesnośredniowiecznej muzyki

W skansenie na wyspie Wolińska Kępa była okazja przyjrzeć się powstawaniu wy-
robów średniowiecznego rzemiosła

Z A P R O S Z E N I E DO DĄBROWY
DĄBROWA NOWOGARDZKA ZAPRASZA WSZYSTKICH, KTÓRZY CHCĄ UCZCIĆ 
100 LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ.

W celu uczczenia obchodów 100 Lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę, Rada Sołecka w Dą-
browie Nowogardzkiej organizuje w dniu 11 sierpnia 2018 roku, w Dąbrowie – boisko, „BIEG 100 OSÓB 
NA 1918 m”. Rozpoczęcie imprezy o godz. 15.00. Nie liczy się czas biegu, zajęte miejsce. Najważniejszy 
jest udział w biegu w celu upamiętnienia tak ważnego wydarzenia.  Oprócz biegu będą też imprezy towa-
rzyszące, jak konkursy dla dzieci, ognisko z kiełbasą. Serdecznie zapraszamy do biegu. Mamy wykonane 
pamiątkowe numery startowe, które będzie można wziąć na pamiatkę. Zapraszamy do Dąbrowy.
       Sołtys i Rada Sołecka

Dąbrowa Nowogardzka słynie z ciekawych inicjatyw
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Święto Policji

Nasi także awansowali 
Z okazji Święta Policji odbyła się uroczysta zbiórka policjantów zatrudnionych na terenie 
naszego powiatu. Jednym z elementów tego spotkania było wręczenie awansów na wyższe 
stopnie policyjne.  Wśród awansowanych są także policjanci z nowogardzkiego komisaria-
tu Policji.     

W  czwartek,  02  sierp-
nia,  w  sali  widowiskowej  Gole-
niowskiego Domu Kultury odby-
ła się uroczysta gala z okazji ob-
chodów  Święta  Policji- pisze 
w swoim komunikacie rzecz-
nik goleniowskiej Policji aspi-
rant sztabowa Julita Filipczuk- 
w uroczystej zbiórce  uczestni-
czył  Komendant  Wojewódz-
ki  Policji  w  Szczecinie  nad-
insp. Jacek  Cegieła,   przed-
stawiciele  władz  samorządo-
wych,   służb  mundurowych, 
prokuratury,   sądu  oraz  pod-
miotów  wspierających  działal-
ność Policji. 

Na początku uroczystości Ko-
mendant  Powiatowy  Poli-
cji  w  Goleniowie  insp. Krzysz-
tof  Targoński  serdecznie  przy-
witał zaproszonych gości,  mia-
nowanych policjantów  i  ich ro-
dziny.  Komendant  w  swo-
im  wystąpieniu  podzięko-
wał również  za  dobrą  współ-
pracę  władzom  samorządo-
wym,   służbom  i  instytucjom, 
a  także  pogratulował  funk-
cjonariuszom  awansów  i  ży-
czył  dalszych  sukcesów w  ży-
ciu zawodowym,   jak  i prywat-
nym. Głównym  punktem  uro-
czystości  było  wręczenie  po-
licjantom  aktów mianowa-
nia  na  wyższe  stopnie  policyj-
ne,  a  także  okolicznościowych 
wyróżnień  pracownikom  Po-
licji. Komendant  Wojewódz-
ki  Policji  w  Szczecinie  podpi-
sał 31 nominacji na wyższe stop-
nie  policyjne  funkcjonariu-
szom naszej jednostki.

Imiennymi ryngrafa-
mi,  za sumienność,  zaangażo-
wanie  i  szczególny  wkład pra-
cy wyróżnieni zostali przez Ko-
mendanta Wojewódzkiego Poli-
cjiv pracownicy Policji  - Kami-
la  Kosińska  oraz  Jarosław  Ma-

łecki. Przewodniczący  Nieza-
leżnych  Samorządnych  Związ-
ków Zawodowych Policji woj. za-
chodniopomorskiego  pan  Ma-
rian  Boguszyński  za  wzoro-
wą  współpracę ze  związka-
mi  zawodowymi  wyróżnił  Ko-

mendanta  Powiatowego  Poli-
cji w Goleniowie insp. Krzyszto-
fa Targońskiego.

Po wręczeniu nominacji i na-
gród,   głos  zabrał  Komen-
dant Wojewódzki Policji w Szcze-
cinie  nadinsp.  Jacek  Cegie-
ła,   który  pogratulował wszyst-
kim  awansowanym,   podzię-
kował  za  dotychczasową  pra-
cę  i  życzył dalszych  sukce-
sów.  Nie  zabrakło  również  cie-
płych  słów  i  podziękowań    za 
współpracę  od  przedstawi-
cieli  samorządów  i  zaproszo-
nych gości.

Po  części  ceremonialnej, Po-

wiatowe  Obchody  Święta  Po-
licji  uświetnił występ  muzycz-
ny st. sierż. Piotra Zaroślińskie-
go z zespołem.

  
asp.sztab. Julita Filipczuk 

Nominacje na wyższe stopnie (nowogardzcy policjanci pogrubieni)
Na stopień aspiranta sztabowego awansowani zostali:
1. Julita Filipczuk
2. Marcin Jóźwik
3. Mariusz Karasiak
4. Krzysztof Limanowski
5. Błażej Olszewski
6. Zbigniew Roszyk
7. Wojciech Spiżak
8. Kamil Stokłos

Stopień aspiranta otrzymali:
1. Piotr Denisiewicz
2. Roman Kielec
3. Arkadiusz Kowalczuk
4. Krzysztof Welcz
5. Tomasz Zając
6. Piotr Aulich

Na młodszego aspiranta awansowali:
1. Agnieszka Dobrowolska
2. Paweł Knioła
3. Błażej Kubicki
4. Monika Pietrzak
5. Tomasz Włodek

Stopień sierżanta sztabowego otrzymali:
1. Karol Kiziuk
2. Szymon Madej
3. Adam Zygmański

Na stopień starszego sierżanta mianowani zostali:
1. Natalia Brzezińska-Dolatowska
2. Agata Capiga
3. Krzysztof Fałek
4. Krzysztof Jachimowski
5. Marcela Kominek
6. Kamil Paleta
7. Patryk Wróbel
8. Grzegorz Wróblewski

Stopień sierżanta otrzymał:
1. Patryk Kamiński

Rozkazem  Personalnym  Komendanta  Powiatowego  Policji  w  Golenio-
wie stopień starszego posterunkowego otrzymali:

1. Marek Kijowski
2. Kamil Paczos
3. Jan Podyma

Wśród awansowanych znalazł się także młodszy aspirat Błażej Kubicki

Na zakończenie wspólne zdjęcie policjantów i przybyłych gości

Awanse wręcza komendat wojewódzki
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Czwartoligowiec za mocny dla Pomorzanina

Dziś grają z Olimpem
W piątek (3 sierpnia), piłkarze Pomorzanina Nowogard walczyli w Stargardzie z tamtejszą IV-ligową Kluczevią Stargard. Choć momentami gra Pomorza-
nina nie wyglądała najgorzej, to jednak rywale nie mieli problemu, aby wygrać w tym sparingu 4:0. Już dziś, tj. we wtorek (7 sierpnia) Pomorzanin zagra 
kolejny sparing. Tym razem na własnym boisku podejmować będzie Olimp Gościno. 

Kluczevia Stargard – Pomorzanin Nowogard 4:0 (1:0)
Skład: Jakub Zdeb – Marcin Skórniewski, Ihor Mykhailov, Fernando Batista, Paweł Królik –  Artem Gumeniuk, Bartosz Rokita, Sławomir Ryszczuk, Dominik Wawrzyniak, Michał Jut-

kiewicz– Szymon Makarewicz rezerwowi: Mateusz Toruński, Michał Teodorczyk. 

Mecz z Kluczevią Stargard był 
bardzo dobrym testem dla pod-
opiecznych Józefa Andrzejew-

skiego. Bez wątpienia był to naj-
silniejszy rywal w tym okresie 
przygotowawczym. Szkoda tyl-

ko, że do Stargardu pojechało je-
dynie 13 piłkarzy Pomorzanina... 
Nowogardzianie mogli objąć pro-
wadzenie w 18. minucie, jednak 
strzał z około 15 metrów Sławo-
mira Ryszczuka poszybował nad 
poprzeczką. W 31. minucie go-
spodarze wykonywali rzut roż-
ny. Stały fragment został roze-
grany krótko, a po dośrodkowa-
niu z około 5 metrów strzałem 
głową piłkarz miejscowych zdo-
był pierwszego gola. W 33. minu-
cie w polu karnym znalazł się Szy-
mon Makarewicz, który uderzył 
z około 10 metrów, ale piłka mi-
nęła bramkę gospodarzy. W dru-
giej połowie do 68. minuty wiało 
nudą. Wówczas sędzia dopatrzył 
się faulu w polu karnym i wskazał 
na wapno. Rywala nieprzepisowo 
powstrzymywał Michał Teodor-
czyk. Strzał był na tyle skuteczny, 
że Kluczevia podwyższyła na 2:0. 
Szybko starał się odpowiedzieć 

Piłkarze Pomorzanina przegrali w Stargardzie z Kluczevią 4-0

Artem Gumeniuk, który uderzył 
zza pola karnego, jednak futbo-
lówka przeleciała nad poprzeczką. 
W 77. minucie było już 3:0. Tym 
razem Kluczevia miała rzut wol-
ny z lewej strony boiska, a idealne 
dośrodkowanie na bramkę strza-
łem głową zamienił jeden z piłka-
rzy ze Stargardu. W 82. minucie 
Jakub Zdeb był bezradny wobec 
strzału z około 20 metrów i zrobi-
ło się 4:0. W 85. minucie Szymon 
Makarewicz zmarnował najlepszą 
okazję do strzelenia gola. Napast-
nik Pomorzanina znalazł się w sy-
tuacji sam na sam, jednak strzelił 
wprost w bramkarza. Makarewicz 
dobijał jeszcze ten strzał, ale rów-
nież nieskutecznie. W 90. minucie 
sędzia podyktował rzut karny dla 
gospodarzy, po tym jak Mateusz 
Toruński zagrał ręką w polu kar-
nym. Tym razem Jakub Zdeb wy-
czuł intencje strzelca i obronił „je-
denastkę”. Tym samym spotkanie 

zakończyło się zwycięstwem Klu-
czevii 4:0. Teraz przed piłkarzami 
Pomorzanina kolejny sparing. We 
wtorek (7 sierpnia), o godzinie 
18:00, Pomorzanin na własnym 
boisku zagra z zespołem Olimpu 
Gościno. O wyniku poinformuje-
my w kolejnym wydaniu DN. 

KR
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Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży – kolarstwo torowe

Nikola Wielowska mistrzynią Polski!
Nie udało się na szosie, więc sukces przyszedł na torze. Nikola Wielowska podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w kolarstwie torowym, wywalczy-
ła w sumie trzy złote medale i została potrójną mistrzynią Polski. Na torze w Pruszkowie walczyli również „Chrabąszcze” z Nowogardu, jednak zakończy-
li rywalizację bez medali. 

Nikola Wielowska ubolewa-
ła, że na szosie w Ogólnopol-
skiej Olimpiadzie Młodzieży wy-
walczyła dwa tytuły wicemistrzy-
ni Polski (w jeździe indywidual-
nej na czas oraz ze startu wspól-
nego), gdyż bardzo chciała zostać 
mistrzynią. Wówczas w rozmo-
wie z DN, zapowiedziała, że o ty-
tuł powalczy na torze w Pruszko-
wie. Jak zapowiedziała, tak zrobi-
ła i to trzykrotnie! Warto zazna-
czyć, że kolarka z Nowogardu od 
zawsze powtarzała, że na szosie 
czuje się lepiej niż na torze, po-
mimo tego w Pruszkowie stanęła 
na wysokości zadania. Finały Mi-
strzostw Polski w ramach Ogól-
nopolskiej Olimpiady Młodzie-
ży odbyły się na torze kolarskim 
w Pruszkowie w dniach 30 lipca 
– 2 sierpnia. Nikola Wielowska w 
kategorii Juniorka Młodsza naj-
pierw rywalizowała w konkuren-
cjach Sprint i Omnium. Na zwy-

cięstwo składały się punkty, które 
zostały przez zawodniczki zbiera-
ne w Szczecinie lub we Wrocławiu 
i w finale w Pruszkowie. Nikola 
wywalczyła prawo startu w fina-
le po zwycięstwie w Omnium na 
torze w Szczecinie. W Pruszkowie 
było tak samo, kolarka z Nowo-
gardu była najlepsza w tej konku-
rencji i została mistrzynią Polski 
w Omnium. Na 2. miejscu upla-
sowała się Zuzanna Olejniczak z 
Kolarskiego Klubu Sportowego 
Gostyń, a brąz wywalczyła Olga 
Wankiewicz z UKS Copernicus-
-SMS Toruń. Trzeci złoty medal 
to sukces w Sprincie. Tym razem 
Nikola Wielowska wyprzedziła na 
podium Natalię Wężyk z KS Spo-
łem Ulisse Central Łódź oraz Zo-
fię Picz z UKS Mróz Jedynka Kór-
nik. - Środa była dniem, w którym 
startowałam Omnium i Sprincie. 
W obu konkurencjach po zaciętej 
walce zdobyłam tytuły mistrzyni 

Polski. Aby zdobyć ten tytuł mu-
siałam ścigać się cały dzień, scho-
dziłam z Omnium i zaraz musia-
łam wejść na bieg sprinterski, by-
łam bardzo zmęczona. Sędziowie 
nie chcieli dać mi przerwy. Ogól-
nie bardzo nie ładnie wobec mnie 
się zachowywali... To była kolej-
na motywacja aby pokazać im, 
że mimo, iż nie chcą dać mi chwi-
li odsapnąć jadę i zwyciężam. Inne 
zawodniczki były świeże, goto-
we do walki, ich mięśnie nie „do-
stały” tak mocno „w kość”. Ja wal-
czyłam sama ze sobą. Miałam je-
den moment kiedy wygrałam wy-
ścig eliminacyjny w omnium i ze-
szłam z toru, wówczas od razu za-
wołano mnie na półfinał sprin-
tu. Miałam łzy w oczach ze zmę-
czenia, ciężki oddech, błagałam o 
chwilę przerwy, ale bezskutecznie. 
Stanęłam na starcie. Trener kazał 
mi jak najdłużej przedłużać sprint, 
abym mogła nabrać sił, udało się - 
wygrałam każdy bieg i prawie każ-
dy wyścig omnium, co dało mi aż 
dwa tytuły jednego dnia. Z tego co 
wiem jeszcze nikt nigdy tego nie 
dokonał, że jednego dnia zdobył 
dwa tytuły w omnium i sprincie - 
opowiada Nikola Wielowska. Ko-
lejnego dnia nasza kolarka starto-
wała w konkurencji Keirin. Niko-
la wygrała w Szczecinie zdobywa-
jąc 100 punktów, a w Pruszkowie 
nie miała sobie równych zdoby-
wając kolejne 100 punktów. Tym 
samym Nikola Wielowska star-
tująca w barwach LUKS JF Duet 
Goleniów została Mistrzynią Pol-
ski w Keirin, wyprzedzając na po-
dium Zofię Picz z UKS Mróz Je-
dynka Kórnik oraz Natalię Nie-
ruchalską z klubu MLUKS Szpe-
rek Burghardt Antonin. To jednak 
nie koniec popisów kolarki z No-
wogardu. Kolejny sukces to start 
w konkurencji Omnium. Jakby 
tego było mało, do domu Niko-
la przywiezie także srebrny me-

dal w sprincie drużynowym. - Nie 
mogłam spać ze zmęczenia, zasnę-
łam późną nocą, a w czwartek też 
się ścigałam. Był to ostatni dzień 
zawodów. Odbywał się Keirin. W 
nim również zdobyłam koszulkę 
choć do końca myślałam, że będzie 
to niemożliwe, ponieważ odczuwa-
łam skutki środy, która była jak do-
tąd moim najtrudniejszym dniem 
w życiu – mówi Nikola Wielow-
ska. Dodajmy, że w Pruszkowie, 
w kategorii Junior Młodszy star-
towali także podopieczni Ry-
szarda Posackiego. W konkuren-
cji Keirin Jacek Fecak wywalczył 
w sumie 108 punktów i zajął 10. 
miejsce, natomiast Robert Krau-
se z liczbą 88 punktów uplasował 
się na 17. pozycji. W konkurencji 

Omnium wystartował tylko Jacek 
Fecak, ale klasyfikowany był jedy-
nie na liście rezerwowej, poza 24 
zawodnikami startującymi w fi-
nale. Na liście rezerwowej Jacek 
Fecak zajął 1. miejsce z liczbą 64 
punktów, czyli w ogólnopolskiej 
stawce można powiedzieć, że za-
jął 25. miejsce. Z kolei w Sprincie 
Nowogard reprezentowało 3 kola-
rzy, którzy uplasowali się tuż obok 
siebie. Kamil Majcher z liczbą 60 
punktów zajął 14. miejsce, Jacek 
Fecak z liczbą 58 punktów upla-
sował się na 15. miejscu, a Robert 
Krause, który wywalczył 54 punk-
ty zajął 16. miejsce. 

KR

Nikola Wielowska w sumie wywalczyła trzy złote medale i srebro w drużynieNikola Wielowska w towarzystwie swoich najbliższych - mamy, taty oraz brata

Opis stanowiska:
• Efektywne zarządzanie Gospodarstwem Rolnym;
• Nadzór nad maszynami rolniczymi w zakresie ich 
  wydajnego wykorzystania oraz  terminowego 
  przeprowadzania przeglądów, konserwacji i napraw;
• Kierowanie zespołem  pracowników;
• Zarządzanie Gospodarstwem Rolnym zgodnie z obowiązującymi standardami;
• Osiągane i realizacja przydzielonych celów i zadań.
Wymagania: 
• Wykształcenie min. średnie rolnicze;
• Minimum dwuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku;
• Umiejętność motywowania zespołu do osiągania założonych celów;
• Umiejętność podejmowania skutecznych decyzji pod presją czasu;
• Elastyczność i otwartość na zmiany;
• Prawo jazdy kat. B
Oferujemy:
• Atrakcyjne wynagrodzenie;
• Stabilne warunki zatrudnienia;
• Możliwość rozwoju zawodowego w rozwijającej się firmie;
• Niezbędne narzędzia pracy;
• Dobrą atmosferę pracy;
• Możliwość zakwaterowania.

Nowoczesne Gospodarstwo Rolne 
w województwie zachodniopomorskim

poszukuje zmotywowanych i pełnych pasji osób na stanowisko:
KIEROWNIK GOSPODARSTWA ROLNEGO

Miejsce pracy:  Redło koło Nowogardu  

tel.: +48 665 458 942
e-mail: biuro@farmaredlo.pl

Poszukuje osób do 
pracy przy produkcji 

okien, Firma Joga. 
695 100 700

WYnAJEM 
KOnTEnERÓW, 
wywóz odpadów. 

TEL. 667 146 793 
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

ENDOKRYNOLOGICZNY
Lek. med. Adriana Dubińska-Walczak

specjalista chorób wewnętrznych
- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

CHORÓB CUKRZYCY I NADCIŚNIENIA
Lek. Ewa Zdawska

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista diabetolog 

GABINETY MEDYCZNE

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

pn., wt. - 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

 Atrakcyjna praca 
dla opiekunek w Niemczech. 
Premie letnie. Nawet 1500 EUR netto 

Tel. 91 506 55 55Rozkład jazdy komunikacji miejskiej
Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 7:05 8:05 11:10 12:15 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 7:06 8:06 11:11 12:16 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 7:08 8:08 11:13 12:18 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 7:09 8:10 11:14 12:19 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:11 8:12 11:16 12:21 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:12 8:14 11:17 12:22 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:13 8:15 11:18 12:23 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:15 8:17 11:20 12:25 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < < 8:18 < 12:27 < < 16:07 < <
10 Dworzec PKS < < < < < < < < < < <
11 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:16 8:19 11:21 12:29 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
12 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:17 8:20 11:22 12:30 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
13 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:18 8:21 11:23 12:31 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
14 ul. Ogrodowa < 6:20 < < 11:25 12:33 13:45 15:10 16:13 17:10 <
15 ul. Poniatowskiego < 6:21 < < 11:26 12:34 13:46 15:11 16:14 17:11 <
16 ul. Żeromskiego 5:42 6:22 7:20 8:23 11:27 12:35 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
17 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:23 7:21 8:24 11:28 12:36 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
18 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:24 7:22 8:25 11:29 12:37 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02
19 ul. Radosława 5:45 6:25 7:27 8:26 11:35 12:40 13:55 15:17 16:20 17:15 18:03

 OS. BEMA –  UL. KOŚCIUSZKI 36 -  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

z powrotem
POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 26 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:28 8:39 11:45 12:50 14:30 15:30 16:30 17:25 18:10
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:29 8:40 11:46 12:51 14:31 15:31 16:31 17:26 18:11
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:31 8:42 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:33 8:44 11:48 12:53 14:33 15:33 16:33 17:28 18:13
5 ul. Ogrodowa < 6:35 7:35 8:46 11:50 12:55 < 15:35 16:35 17:30 <
6 ul. Poniatowskiego < 6:36 7:36 8:47 11:51 12:56 < 15:36 16:36 17:31 <
7 ul. 700 Lecia 5:49 6:38 7:38 8:49 11:53 12:58 14:35 15:38 16:38 17:33 18:15
8 ul. 5-go Marca 5:51 6:40 7:40 8:51 11:55 13:00 14:37 15:40 16:40 17:35 18:17
9 ul. Kościuszki 36 5:53 6:42 7:42 8:53 11:57 13:02 14:39 15:42 16:42 17:37 18:19
10 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:43 7:43 8:54 11:58 13:03 14:40 15:43 16:43 17:38 18:20
11 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:44 7:44 8:55 11:59 13:04 14:41 15:44 16:44 17:39 18:21
12 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:45 7:45 8:56 12:00 13:05 14:42 15:45 16:45 17:40 18:22
13 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:46 7:46 8:57 12:01 13:06 14:43 15:46 16:46 17:41 18:23
14 ul. Bema 9 5:58 6:47 7:47 8:58 12:02 13:07 14:44 15:47 16:47 17:42 18:24
15 Osiedle Bema 5:59 6:48 7:48 8:59 12:03 13:11 14:45 15:48 16:48 17:43 18:25

OBJAŚNIENIA:

 UL. RADOSŁAWA –  UL. KOŚCIUSZKI 36 –   OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM
SZ 25

1
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

 DWORZEC PKS – OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM
SZ 25

1
E, F

1 Osiedle Bema 9:00
2 ul. Bema 1 9:01
3 ul. Armii Krajowej 17 9:03
4 ul. Kościuszki 36 9:04
5 ul. Wojska Polskiego 4 9:05
6 ul. Kościelna 9:06
7 Dworzec PKS 9:08

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

LP Dworce i przystanki

 OS. BEMA –  DWORZEC PKS

OS. BEMA – UL. KOŚCIUSzKI 36 - UL. RADOSłAWA

UL. RADOSłAWA – UL. KOŚCIUSzKI 36  - OS. BEMA

DWORzEC PKS - OS. BEMA OS. BEMA - DWORzEC PKS

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

R E K L A M A
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

ROzKłAD JAzDY PKP

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 10 VI – 1 IX 2018

Aktualizacja wg stanu na 1 VI 2018

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

0:38 II
1

IC - TLK
88195

ŁEBSKO
T  l  d

Goleniów 1:00, Szczecin Dąbie 1:22, Szczecin Główny 1:40 WW{
~ 24 VI-1 IX;

}WW 2:12 Szczecin Główny IC - TLK 56190 ŁEBSKO T  l  d  c  p   Kostrzyn 3:35, Zielona
Góra 5:01, Nowa Sól 5:24, Głogów 5:55, Ścinawa 6:40, Wołów 7:00, Brzeg Dolny 7:14

Wrocław Główny 7:52 ~ 24 VI-31 VII;

}WW 2:12 Szczecin Główny IC - TLK 56190 ŁEBSKO T  l  d  c  p   Kostrzyn 3:35, Zielona
Góra 5:01, Nowa Sól 5:24, Głogów 5:55, Ścinawa 6:33, Wołów 6:53, Brzeg Dolny 7:14

Wrocław Główny 7:52 ~ 1 VIII-1 IX;

3:36 II
1

IC - TLK
80194

ŁEBSKO
T  l  d

Płoty 3:58, Gryfice 4:14, Trzebiatów 4:39 Kołobrzeg 5:07 

~ 23 VI-1 IX;

5:02 II
1

PR - R
88641

j  a  b  y

Wyszomierz 5:07, Osina 5:11, Mosty 5:17, Goleniów 5:26, Kliniska 5:35, Szczecin Dąbie 5:45, Szczecin
Zdroje 5:48, Szczecin Port Centralny 5:56 Szczecin Główny 6:00 
~ 1-5 / 15 VIII;

6:37 II
1

PR - R
88643

j  a  b  y

Wyszomierz 6:42, Osina 6:46, Mosty 6:52, Goleniów 7:01, Kliniska 7:11, Szczecin Dąbie 7:21, Szczecin
Zdroje 7:24 Szczecin Główny 7:36 
~ 1-6 / 15 VIII;

7:48 I
3

PR - R
88645

j  a  b  y

Wyszomierz 7:53, Osina 7:57, Mosty 8:03, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:09, Goleniów 8:26, 
Kliniska 8:35, Szczecin Dąbie 8:45, Szczecin Zdroje 8:49, Szczecin Port Centralny 8:57

Szczecin Główny 9:02 

7:49 II
1

PR - R
88622

j  a  b  y

Żabowo 7:58, Płoty 8:08, Baszewice 8:15, Gryfice 8:22, Gąbin 8:32, Trzebiatów 8:37, Bieczyno 
Pomorskie 8:43, Karcino 8:47, Głowaczewo 8:51, Stary Borek 8:55, Kołobrzeg Stadion 9:01

Kołobrzeg 9:05 ~ 1-6 / 15 VIII;

8:35 II
1

IC - TLK
18171

POSEJDON
T  l  c  p

Goleniów 8:57, Szczecin Dąbie 9:29 Szczecin Główny 9:48 

~ 23 VI-1 IX;

9:23 II
1

PR - R
88624
REGA

j  a  b  y

Płoty 9:40, Gryfice 9:52, Trzebiatów 10:06, Kołobrzeg Stadion 10:22 Kołobrzeg 10:27 

~ 67 + 15 VIII;

10:28 II
1

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:33, Osina 10:37, Mosty 10:43, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:49, Goleniów 11:05, 
Kliniska 11:14, Szczecin Dąbie 11:24, Szczecin Zdroje 11:27, Szczecin Port Centralny 11:35

Szczecin Główny 11:40 

11:49 II
1

PR - R
88626

POMERANIA
j  a  b  y

Żabowo 11:58, Płoty 12:08, Baszewice 12:15, Gryfice 12:21, Gąbin 12:31, Trzebiatów 12:37, Bieczyno 
Pomorskie 12:43, Karcino 12:46, Kołobrzeg Stadion 12:58 Kołobrzeg 13:02 

13:46 II
1

PR - R
88628

j  a  b  y

Żabowo 13:55, Płoty 14:06, Baszewice 14:17, Gryfice 14:24, Gąbin 14:34, Trzebiatów 14:39, Bieczyno 
Pomorskie 14:45, Karcino 14:49, Głowaczewo 14:53, Stary Borek 14:57, Kołobrzeg Stadion 15:03

Kołobrzeg 15:07 ~ 1-5 / 15 VIII;

14:28 II
1

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 14:33, Osina 14:37, Mosty 14:43, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:49, Goleniów 15:06, 
Kliniska 15:15, Szczecin Dąbie 15:25, Szczecin Zdroje 15:28 Szczecin Główny 15:41 

15:56 II
1

PR - R
88630

j  a  b  y

Żabowo 16:05, Płoty 16:16, Baszewice 16:28, Gryfice 16:35, Gąbin 16:45, Trzebiatów 16:50, Bieczyno 
Pomorskie 16:56, Karcino 17:00, Głowaczewo 17:04, Stary Borek 17:08, Kołobrzeg Stadion 17:14

Kołobrzeg 17:18 

16:40 II
1

PR - R
88651
REGA

j  a  b  y

Wyszomierz 16:45, Osina 16:49, Mosty 16:55, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:01, Goleniów 17:18, 
Kliniska 17:28, Szczecin Dąbie 17:38, Szczecin Zdroje 17:41, Szczecin Port Centralny 17:49

Szczecin Główny 17:54 

17:58 II
1

PR - R
88632

j  a  b  y

Żabowo 18:07, Płoty 18:17, Baszewice 18:30, Gryfice 18:37, Gąbin 18:47, Trzebiatów 18:53, Bieczyno 
Pomorskie 18:59, Karcino 19:02, Głowaczewo 19:07, Stary Borek 19:10, Kołobrzeg Stadion 19:16

Kołobrzeg 19:21 
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godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

18:42 II
1

PR - R
88653

POMERANIA
j  a  b  y

Wyszomierz 18:47, Osina 18:51, Mosty 18:57, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:03, Goleniów 19:20, 
Kliniska 19:29, Szczecin Dąbie 19:39, Szczecin Zdroje 19:43, Szczecin Port Centralny 19:51

Szczecin Główny 19:54 

20:22 II
1

PR - R
88634

j  a  b  y

Żabowo 20:31, Płoty 20:40, Baszewice 20:47, Gryfice 20:53, Gąbin 21:03, Trzebiatów 21:09, Bieczyno 
Pomorskie 21:15, Karcino 21:19, Głowaczewo 21:24, Stary Borek 21:27, Kołobrzeg Stadion 21:34

Kołobrzeg 21:38 ~ 1-6 / 15 VIII;

20:43 II
1

IC - TLK
81170

POSEJDON
T  l  c  p

Płoty 21:05, Gryfice 21:20, Trzebiatów 21:39, Kołobrzeg 22:07 0   h   T   l   c   p, Ustronie 
Morskie 22:39, Koszalin 23:06, Sławno 23:32, Słupsk 23:50, Lębork 0:28, Wejherowo 0:52, 

Rumia 1:03, Gdynia Główna 1:16 WW{0   T   l   p, Sopot 2:17, Gdańsk Oliwa 2:22, Gdańsk
Wrzeszcz 2:26, Gdańsk Główny 2:32, Tczew 2:54, Malbork 3:08, Elbląg 3:27, Pasłęk 3:43, 
Morąg 4:05, Olsztyn Zachodni 4:40, Olsztyn Główny 4:44, Korsze 6:08, Kętrzyn 6:35, Giżycko 7:00, 
Wydminy 7:17, Stare Juchy 7:36, Ełk 8:03, Grajewo 8:29, Osowiec 8:47, Mońki 8:58

Białystok 9:39 ~ 22 VI-11 VIII; 14-31 VIII;

}WW 1:49 Gdynia Główna IC - TLK 51170 POSEJDON h  T  l  c  p   Sopot 1:57, Gdańsk 
Oliwa 2:02, Gdańsk Wrzeszcz 2:07, Gdańsk Główny 2:12, Tczew 2:35, Malbork 2:49, Iława 
Główna 3:31, Działdowo 4:07, Mława 4:19, Ciechanów 4:41, Nasielsk 5:05, Modlin 5:19, Nowy 
Dwór Mazowiecki 5:24, Legionowo 5:36, Warszawa Wschodnia 5:56, Warszawa 
Centralna 6:05, Warszawa Zachodnia 6:23, Żyrardów 6:48, Skierniewice 7:04, Koluszki 7:28, 
Łódź Widzew 7:43 Łódź Fabryczna 7:53 
~ 22-25 VI;

}WW 1:49 Gdynia Główna IC - TLK 51170 POSEJDON h  T  l  c  p   Sopot 1:57, Gdańsk 
Oliwa 2:02, Gdańsk Wrzeszcz 2:07, Gdańsk Główny 2:12, Tczew 2:35, Malbork 2:49, Iława 
Główna 3:31, Działdowo 4:07, Mława 4:23, Ciechanów 4:43, Nasielsk 5:07, Modlin 5:19, Nowy 
Dwór Mazowiecki 5:24, Legionowo 5:36, Warszawa Wschodnia 5:56, Warszawa 
Centralna 6:05, Warszawa Zachodnia 6:29, Żyrardów 6:58, Skierniewice 7:14, Koluszki 7:38, 
Łódź Widzew 7:52 Łódź Fabryczna 8:02 
~ 26 VI-11 VIII; 14-31 VIII;

20:43 II
1

IC - TLK
81170

POSEJDON
T  l  c  p

Płoty 21:05, Gryfice 21:20, Trzebiatów 21:39, Kołobrzeg 22:07 0   h   T   l   c   p, Ustronie 
Morskie 22:39, Koszalin 23:06, Sławno 23:32, Słupsk 23:50, Lębork 0:28, Wejherowo 0:52, 
Rumia 1:03, Gdynia Główna 1:14, Sopot 1:33, Gdańsk Oliwa 1:38, Gdańsk Wrzeszcz 1:43, Gdańsk 
Główny 1:49, Tczew 2:12, Malbork 2:27, Elbląg 2:47, Pasłęk 3:04, Morąg 3:28, Olsztyn 

Zachodni 4:04, Olsztyn Główny 4:09 WW{0   T   l   p, Korsze 6:08, Kętrzyn 6:35, 
Giżycko 7:00, Wydminy 7:17, Stare Juchy 7:36, Ełk 8:03, Grajewo 8:29, Osowiec 8:47, Mońki 8:58

Białystok 9:39 ~ 12-13 VIII;

}WW 4:35 Olsztyn Główny IC - TLK 51170 POSEJDON h  T  l  c  p   Iława Główna 5:24, 
Działdowo 6:00, Mława 6:12, Ciechanów 6:32, Nasielsk 6:56, Modlin 7:15, Nowy Dwór 
Mazowiecki 7:20, Legionowo 7:31, Warszawa Wschodnia 8:03, Warszawa Centralna 8:15, 
Warszawa Zachodnia 8:24, Żyrardów 8:52, Skierniewice 9:08, Koluszki 9:32, Łódź 
Widzew 9:46 Łódź Fabryczna 9:59 
~ 12-13 VIII;

20:43 II
1

IC - TLK
81170

POSEJDON
T  l  p

Płoty 21:05, Gryfice 21:20, Trzebiatów 21:39, Kołobrzeg 22:07 0   h   T   l   p, Ustronie Morskie 22:39, 
Koszalin 23:06, Sławno 23:32, Słupsk 23:50, Lębork 0:28, Wejherowo 0:52, Rumia 1:03, Gdynia 
Główna 1:14 0   T   l   p, Sopot 2:17, Gdańsk Oliwa 2:22, Gdańsk Wrzeszcz 2:26, Gdańsk 
Główny 2:32, Tczew 2:54, Malbork 3:08, Elbląg 3:27, Pasłęk 3:43, Morąg 4:05, Olsztyn 
Zachodni 4:40, Olsztyn Główny 4:44, Korsze 6:08, Kętrzyn 6:42, Giżycko 7:07, Wydminy 7:24, Stare 
Juchy 7:41, Ełk 8:03, Grajewo 8:29, Osowiec 8:47, Mońki 8:57 Białystok 9:29 
~ 1 IX;

21:56 II
1

PR - R
88636

j  a  b  y

Płoty 22:14, Gryfice 22:25, Trzebiatów 22:39, Kołobrzeg Stadion 22:56 Kołobrzeg 23:01 

~ 1-57;
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objaśnienia skrótów / abbreviations
IC - „PKP Intercity” Spółka Akcyjna

TLK - Twoje Linie Kolejowe
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
h - 1 klasa / First class seats

T - 2 klasa / Second class seats

j - tylko 2 klasa / 2nd class seats only

l - rezerwacja obowiązkowa  / seat 
resevations compulsory

d - wagon z miejscami do leżenia / couchette
car

c - wagon sypialny / sleeping car

a - wagon dostępny dla osób poruszających 
się na wózkach / wagon accessible to 
people moving on wheelchairs

b - wagon przystosowany do przewozu 
rowerów - liczba miejsc ograniczona / 
wagon adopted to the transport of 
bicycles – limited number of places

objaśnienia znaków / symbols
p - przewóz przesyłek konduktorskich / 

courier service
W - przełączanie wagonów do innego 

pociągu / wagons to be switched to 
another train

y - klimatyzacja / air conditioning

0 - zmiana usług na trasie pociągu / change 
services on the route

~ - terminy kursowania / days of operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.intercity.pl www.polregio.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased on each train, consistent with the 
terms specified by the carrier.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Carriers 
are responsible for commercial data of trains.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Infoline numbers to individual carriers:
IC - 22 391 97 57 (24h) dla abonentów sieci zagranicznych i
dla połączeń zagranicznych; 703 200 200 (24h) dla 
abonentów krajowych sieci, opłata 1,29 zł brutto/min. poł., 
realizator usługi: „PKP Intercity” S.A. / 22 391 97 57 (24h) 
for international calls and international network subscribers; 
703 200 200 (24h) for subscribers of domestic networks, 
charge of PLN 1.29 gross/min. of each call, service provider: 
„PKP Intercity" S.A.
PR - 703 20 20 20 (24h) opłata 1.29 zł/min. połączenia, 
realizator usługi: Progress Plus S.C.  / 703 20 20 20 (24h) 
charge of PLN 1.29 gross/min. of each call, service provider: 
Progress Plus S.C. 
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OgłO SzE nIA drob ne

Firma z branży rolnej  

 
zatrudni – kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki teleskopowej 
  i doświadczenie w rolnictwie.
Oferujemy:

kontakt: 785 601 002

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy

nIERUCHOMOŚCI

•	 SPRZEDAM- mieszkanie 2 poko-
jowe 53,45m2 po kapitalnym ra-
moncie .Cena 229 tyś.do negocja-
cji.Tel.530450720.

•	 Sprzedam działkę budowlaną w 
Ostrzycy .Wielkość i cena do uzgod-
nienia.Tel.609480049

•	 Sprzedam działkę ogrodo-
wą z altanką 40m2 piętrowa.
Tel.721157443.

•	 Wynajmę dwupokojowe mieszka-
nie dla studenta Szczecin al.Pia-
stów.Tel.604124623.

•	 Sprzedam dom w nowo-
gardzie 127m2+garaż +bu-
dynek gospodarczy +dział-
ka o powierzchni  1001m2.
Tel.507831353,504946190.

•	 Sprzedam	tanio	działkę	budowlaną	
w	Kościuszkach	1202	m2.	Przy dział-
ce prąd, woda, kanalizacja, dojazd 
utwardzony w pobliżu jeziora. 575 
345 659 

•	 Do	 wynajęcia	 lokal	 handlowy	 ok.	
40m2	ul.	Kościuszki	2g	Nowogard.	
693	850	197

•	 Sprzedam	działki	budowlane	w	peł-
ni	uzbrojone.	Już	z	planem	zagospo-
darowania	 przestrzennego.	 Oszczę-
dzasz	czas	i	pieniądze!	693	850	197	
Najlepsze	 ceny	 w	 Nowogardzie,	
Osiedle	Słoneczne.	

•	 Do	 wynajęcia	 pomieszczenie	 na	
biuro	28	m2,	Nowogard.	Ul.	700	le-
cia	17b.	Tel.	501	549	818

•	 Sprzedam	 działki	 budowlane	 w	
Karsku	przy	drodze.	691	664	658

•	 Do	wynajęcia	lokal	pod	działalność	
gospodarczą.	609	24	58	16	

•	 Sprzedam	 mieszkanie	 3	 pokoje	
87m2,	 12	 km	 od	 Nowogardu.Tel.	
665	160	365

•	 Do	wynajęcia	warsztat	 samochodo-
wy	 z	 wyposażeniem.	 Tel.	 508	 070	
311

•	 Sprzedam	działkę	budowlaną	w	No-
wogardzie,	 16	 arów,	 cena	 39000	 zł	
do	negocjacji,	tel.	570	935	935

•	 sprzedam	 pawilon	 handlowy,	 tel.	
500	698	558

•	 Sprzedam	lub	wynajmę	sklep	w	Dą-
browie	 z	 możliwością	 przerobienia	
na	 mieszkanie.	 509	 615	 300,	 502	
649	104	

•	 Sprzedam	działkę	ogrodową	przy	ul.	
Zamkowej.	Tel.	530	118	199

•	 	 Do	 wynajęcia	 nowy	 lokal	 handlo-
wy	glazura,	natrysk	w	centrum	No-
wogardu	pow.	ok.	80m2,	dodatkowe	
wejście.	Tel.	665	08	44	88

•	 Samodzielne	mieszkanie	do	wynaję-
cia	Karsk,	609	245	816	

•	 Wynajmę	 pomieszczenie	 przy	 ul.	
700	 lecia	 na	 garaż	 lub	 magazyn.	
501	549	818

•	 Sprzedam	 działkę	 4500	 m2	 obręb		
Kulice	 (za	 płotem	 dawnego	 POMu	
w	Nowogardzie)	510	727	667	

•	 Miejsca	 noclegowe	 do	 wynajęcia.	

609	245	816	

•	 Sprzedaż	 lub	 wynajem	 mieszkania	
na	IV	piętrze	ul.	Światowida,	2	po-
koje.	601	500	090

•	 	Kupię	parter	domu	w	Nowogardzie	
bez		pośredników.	Kontakt	600	617	
474

•	 Sprzedam	 mieszkanie	 2	 pokojowe	
53,45	m2	 po	 kapitalnym	 remoncie.	
Cena	219	tys.	do	negocjacji.	Tel.	530	
450	720

•	 	Do	wynajęcia	lokal	25	m2	ul.	Pilec-
kiego.	695	209	162	

•	 Sprzedam	dom	na	wsi,	 na	 koloni	 z	
lasem,	 stawem	 i	 ziemią	 (lub	 bez).	
695	780	299

•	 Sprzedam	 działkę	 po	 zbiorach	 we	

wrześniu	 lub	 pażdzierniku.	 Ogrody	

działkowe	nr.2	 ,	 działka	nr	3.	Cena	

do	 uzgodnienia.	 Tel.	 532	 589	 787	

lub	788	

MOTORYZACJA

•	 Ford galaxy 96r. Automat Poj. 2.8 
benzyna Uszkodzona skrzynia 
biegów Sprzedam za 2 500 zło-
tych Tel. Kon. 694 979 007

•	 Sprzedam	 samochód	 Mitsubishi	 L	
200	1999	rok	prod.,	cena	do	uzgod-
nienia.	665	544	518	

•	 Sprzedam	 Mazdę	 Premacy,	 kolor	
granatowy	met.	 ,	 klimatyzacja,	 rok.	
2001,	 diesel	 2.0,	 zadbana,	 tel.	 605	
522	340

•	 Kupię	motor	WSK.	Tel.	605	516	508	

ROLnICTWO

• Sprzedam  kaczki,gęsi młode – osku-
bane.Tel.782429405.

•	 	Koszenie,	 mulczowanie,	 belowa-
nie	–	słoma.	608	01	3995

•	 Orka,	 talerzówka	 ciężka	 siew	
agregatem.	Tel.	608	01	39	95 

•	 Rzepak	 jary,	 zboża	 sprzedam.	 Tel.	
502	853		573	

•	 Grykę	sprzedam	i	mieszalnik	1	tona.	
603	467	609	

•	 SPRZEDAŻ	 JAJ	 KURZYCH	 –	
WIEJSKIE.	502	119	960

•	 	Sprzedam	pompe	spalinową	wraz	z	
wężami,	 straszak	 na	 dziki	 i	 szpaki,	
dmuchawę	 do	 zboża.	 781	 785	 748,	
603	363	207	

•	 Sprzedam	siano	w	kostkach.	782	036	
086	

•	 Sprzedaż	mieszanki	zbożowej.	Tel.	
667	97	64	17,	91	4	186	417

•	 Oddam	 siano	 za	 skoszenie	 okolice	
Osiny,	5,5	h.	696	741	163	

•	 Sprzedam	truskawski	na	przetwo-
ry.	Atrakcyjne	ceny.	606	708	180	

•	 Łubin	słodki	1,5	tony	sprzedam.	91	
39	18	606

•	 Ogórek	 i	 cukinie	 sprzedam	Strzele-
wo.	Tel.	502	853	573	

•	 Sprzedam	kaczki	i	gęsi	skubane.	796	
759	414

•	 Sprzedam	 presę	 kostka	 polska	 224	
sprawna.	Tel.	782	429	405

•	 	Sprzedam	facalię.	793	006	469

•	 Sprzedam	 siewnik	 Poznaniak.	 605	
468	190	

•	 Przyjmę	ziemię.	605	468	190

•	 Kupię	 0,5	 ha	 ziemi	 rolnej	w	Olcho-
wie	przy	drodze	asfaltowej.	Tel.	 692	
493	584	

•	 Maliny	 sprzedam	 Strzelewo	 możli-
wość	samozbioru.	Tel.	502	853	573	

•	 Sprzedam	małą	jałówkę	mleczną.	518	
488	714

•	 Sprzedam	 rozrzutnik	 obornika	 jed-
noosiowy	stan	bardzo	dobry	i	rozsie-
wacz	wapna	606	576	417

•	 Sprzedam	ziemię	orną	o	pow.	8	ha	w	

miejscowości	Bagna.	Cena	28900	zł	/	

ha	.	Tel.	606	830	893	

	USŁUGI

•	 TRANSPORT-600182682.

•	 DACHY, WIATY, TARASY.
TEL.660879108.

•	 MALOWANIE – szpachlowanie ,pane-
le.Tel.788566432.

•	 SZPACHLARZ GŁADZI BEZPYŁOWEJ 
,PŁYTKARZ.WYKAŃCZANIE WNĘTRZ.
Tel.537275547.

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWANÓW, 
WYKŁADZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ 
SAMOCHODOWEJ/ SKÓRZANEJ MA-
TERIAŁOWEJ / POŚCIELI WEŁNIANEJ 
/ LANOLINĄ/SPRZĄTANIE: CZYSZ-
CZENIE FUG.TEL.604 373 143 , 794 
229 083.

•	 Pranie	dywanów	 i	 tapicerki	 sprzą-
tanie	 również	 z	 użyciem	 pary,	
ROMTEX.	668	151	516

•	 Elektryk	 z	 uprawnieniami	 E+D.	
Tel.	607	289	419	

• Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

•	 Malowanie,	montaż	paneli	podłogo-
wych	 i	 inne	drobne	naprawy	wyko-
na	“złota	rączka”.	91	39	22	783,	784	
79	22	70

•	 FIRMA	 USŁUGOWA	 „Zielona”.	 Wy-
najem	 sal	 na	 konferencje,	 zebrania,	
szkolenia.	91	39	26	691

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Firma budowlana z wieloletnią dzia-
łalnością przyjmie zlecenie na budo-
wę domów od podstaw, przekładek 
dachów, docieplenia, układanie kost-
ki, różne rodzaje. Tel. 607 137 081; 

• Mycie okien. 731 792 825

• MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy 
za gotówkę na raty laptopy tablety te-
lefony. Skupujemy laptopy telefony. 
Adres Nowogard 700Lecia 15 I piętro 
nad apteką tel 91-577-53-73 lub 792-
228-896

• Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlo-
powe: Niemcy, Holandia, Austria, An-
glia, Belgia, Norwegia. Tel. 71 385 20 
18, 601 759 797 

• Transport, przeprowadzki, opróżnie-
nie mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 
343 638 

•	 AGENCJA	REKLAMOWA	VIZART,	
oprawianie	 prac	 w	 2	 minuty,	 bindo-
wanie,	wydruki,	ksero,	 laminowanie,	
Nowogard	ul.	700	lecia	15	(nad	skle-
pem	zielarskim)Tel.	605	522	340	

•	 Przepisywanie	 prac	 (licencjackich,	
magisterskich	i	innych),	dokumentów,	
CV,	 listów	 motywacyjnych,	 Szybko,	
solidnie.	 Agencja	 reklamowa	 Vizart		
Nowogard	ul.	700	lecia	15	(nad	skle-
pem	zielarskim)Tel.	605	522	340.

•	 Regulacja,	 naprawa,	 konserwacja	
okien	i	drzwi.	695	181	070

• Wyburzamy, budujemy i remontuje-
my. 668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 
988 735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, układa-
nie kostki granitowej, polbruku. 726 
403 937

•	 Naprawa	AGD	Nowogard.	698	352	
406

•	 Wypełniam	 dokumenty	 do	 ZUS	 na	
emeryturę,	rentę,	kapitał	początkowy.	
507	872	391

•	 Usługi	 remontowo-budowlane	 wy-
konam.	608	364	330	

•	 Prace	elektryczne	i	remonty	miesz-
kań.	691	430	490

•	 Przyjmę	 psy	 na	 strzyżenie.	 Ukoń-
czyłam	kurs	groomerski.	794	902	108

•	 Usługi	ogólnobudowlane	docieplanie	
budynków,	 malowanie,	 szachlowa-
nie,	glazura,	 terakota,	hydraulika,	re-
gipsy	 i	 podłogi,	 adaptacja	 poddaszy.	
600	626	268	

PRACA

• ZATRUDNIĘ- elektryków, pomocni-
ków- elektryków.Tel 606824461.

• ZATRUDNIĘ- do dociepleń  elewacji.
Atrakcyjne zarobki.Tel.782860130.

• Zatrudnię do pracy w sklepie  spo-
żywczo-przemysłowym Nowogard.
Tel.509000617.

•	 Aktivmed24.pl	 Opiekunki	 Senio-
rów	 Niemcy.	 Premie	 wakacyjne,	
530555015

•	 AMBERCARE24	 Opiekunki	 do	
Niemiec,	 wymagany	 j.	 niemiecki	
komunikatywny,	 zarobki	 netto	 do	
1500	euro/mies.,	wyjazdy	od	zaraz,	
sprawdzone	oferty,	legalnie	737	451	
825,	737	886	919,	737	489	914

•	 Zatrudnię	pracownika	na	stacji	paliw	
do	obsługi	komputera.	Tel.	693	52	12	
11.

•	 Zaopiekuję	się	małym	dzieckiem.	664	
696	177

•	 Zatrudnię	pracownika	na	
stanowisko	 doZorca,	 Z	
orZecZeniem	 o	 niepełno-
sprawności,	 pełen	 etat	
dodatkowych	 informacji	
udZielimy	 telefonicZnie.
tel.	913925275	w.	24

•	 Zatrudnię	 pracowników	 budowla-
nych.	Tel.	695-264-594

•	 Zatrudnię	stolarza	z	doświadczeniem.	
503	084	687	

•	 Poszukuje	 opiekunki	 do	 2	 letniego	
dziecka	w	 czasie	 od	 11-12.08	 (cało-
dobowo)	505	065	537	

•	 Firma	geodezyjna	zatrudni	geodetę	 i	
asystenta	geodety.	Mile widziane wy-
kształcenie geodezyjne lub pokrew-
ne.Znajomość programów geodezyj-
nych oraz prawo jazdy. Niezbędne in-
formacje pod nr 609250383.

•	 Praca	w	Hamburgu	płytki,	tapety,	do-
cieplenia,	malowanie,	szpachlowanie.	
Tel.	00491725669042

•	 Zatrudnię	kierowcę	C+E	do	przewozu	
drewna.	Praca	od	pon.	-	pt.	Praca	od	
zaraz.	Tel.	608	356	697,	721	665	667	

•	 Zatrudnię	 dekarzy,	 cieśli,	 murarzy,	
zbrojarzy.	Możliwe	zarobki	do	18	zł/h	
netto.	Tel.	697	067	590,	600	400	363	

•	 Przyjmę	 do	 pracy	 ekspedientkę	 do	
sklepu	Lewiatan	Boh.	Warszawy.	502	
239	619	

•	 Zatrudnię	 pracownika	 –	 usługi	 re-
montowo-wykończeniowe.	 697	 329	
453	

•	 Zlecę	prace	murarskie.	Tel.	695-264-
594.	

InnE

• SPRZEDAM- pręt zbrojeniowy fi-10 , 

12 m długi.Tel.603598134

•	 	Sprzedam drewno suche tanio. 691 

848 026

•	 Drewno,	 bukowe,	 dębowe,	 pocięte,	
porąbane.	Tel.	603	353	789	
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InFORMATOR LOKALnY - nOWOgARD
Telefony alarmowe
Policja  - 997, 112
Komisariat Policji Nowogard - 91 57 92 316
Straż pożarna  - 998
Posterunek PSP Nowogard - 91 39 20 118
Pogotowie ratunkowe - 999
Stacja Pogotowia Ratunkowego 
w Nowogardzie - 91 43 26 103
Pogotowie gazowe  - 992
Pogotowie energetyczne - 991
Pogotowie wodn.-kanal. (PUWiS) 
 - 91 39 20 711; 994

Dyżur nocny
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna   
 - 91 39 78 430; 
 609 361 999; 
 665 283 928

Przychodnie - poradnie
Szpital - centrala - 91 39 21 356
Praxis - SZOZ - 91 39 20 787
Praxis - Centrum 
okulistyczno-optyczne - 91 39 27 272
POZ Przychodnia przyszpitalna  
 - 91 39 21 800; 
 91 39 21 806
Medyk - 91 39 22 921
PRAXIS 2 - M. Drobińska - 91 39 25 943
NZOZ “Sanus” - 91 39 26 960
NZOZ “Pro-med” - 91 39 26 740
NZOZ “Leks” - 91 39 25 525
NZOZ “Baby-med”  - 91 39 26 013
Mardent - gabinety lekarskie  
 - 91 39 22 633
Revital - Ośrodek Rehabilitacji 
i Odnowy Biologicznej - 91 39 21 467; 
 609 456 577
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne 
 - 91 39 20 926
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
dzieci, młodzieży i ich rodzin 
 - 91 39 20 743
Warsztaty terapii zajęciowej - 91 39 25 282
Zakład domowej opieki długoterminowej - 
91 39 26 531; 
 509 142 650
Stomatologia
Praxis - Centrum stomatologiczne  
 - 91 39 26 999
Pracownia protetyki stomatologicznej - 
Danuta Drapikowska 91 39 26 870
Protetyka stomatologiczna 
- Elżbieta Wysocka 
i Kazimierz Trojanowski - 91 39 26 107
“Nowo-dental” B. Szulejko - 695 264 677 
 - 91 392 14 67
“Dental - med”  - 91 39 22 098; 
 504 069 800
Lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz  
 - 91 39 25 003; 
 603 705 630
Lek. Stom. Andrzej Rynkiewicz
pogotowie stomatologiczne - 607 771 777
lek. Stom. D. Wałęga - Bąk - 604 441 609
lek. stom. A Mogilnicka - 506 606 955
lek. stom. E. Rosa - 532 512 703
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 39 26 639
lek. stom. M. Andrzejewska - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 601 736 804

Urzędy
Urząd Miejski  
 - 91 39 26 200
Biuro Obsługi Interesanta w UM  
 - 91 39 26 214
Biuro Rady w UM - 91 39 26 210

Urząd Stanu Cywilnego - 91 39 26 230
Wydział Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środow. 
 - 91 39 26 243
Wydział spraw społecznych i obywatelskich
Meldunki - 91 39 26 213
Dowody osobiste - 91 39 26 215
Zarządzanie kryzysowe - 91 39 26 234
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
Geodezji i Rolnictwa - 91 39 26 226
Wydział Rozwoju Lokalnego, 
Funduszu, Kultury i Sportu - 91 39 26 293
Wydział Inwestycji i Remontów  
 - 91 39 26 241
Biuro Podatków i Opłat - 91 39 26 217
Referat Edukacji - 91 39 25 464
Zarząd Budynków Komunalnych  
 - 91 39 26 267
Powiatowy Urząd Pracy f/Nowogard 
 - 91 39 21 376;  
 91 39 21 813
Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii - 91 39 21 118
w nagłych wypadkach - 609 740 647

Wydział Komunikacji
Rejestracja pojazdów - 91 57 92 702
Prawo jazdy - 91 57 92 703
Fax - 91 39 21 852

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik - Dorota Maślana - 91 39 26 248
Świadczenia rodzinne
- A. Lalik  - 91 39 26 268
Dział usług opiekuńczych 
- B. Ziółkowska - 91 39 20 200

Poczta
ul. 3 Maja - 91 39 21 300; 
 91 39 21 183
ul. Warszawska - 91 39 20 834

nadleśnictwo nowogard - 91 39 20 640
zakład karny nowogard - 91 43 26 600

gabinety weterynaryjne
Danuta Czerwińska
ul. J. Wybickiego 2 - 91 39 23 786
Animal-Vet
ul. Zielona - 666 135 133
Janusz Soroka
ul. L. Okulickiego 6  - 570 656 616
Zdzisław Truszyński
ul. T. Kościuszki 21 - 91 39 21 801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 38 - 91 39 20 814
Szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1 - 91 39 26 270
Szkoła Podstawowa nr 2 - 91 39 26 274
Szkoła Podstawowa nr 3 - 91 39 26 291
Szkoła Podstawowa nr 4 - 91 39 23 028
SP w Długołęce - 91 39 10 492
SP w Orzechowie - 91 39 10 994
SP w Strzelewie - 91 39 10 224
SP w Żabowie - 91 39 10 694
SP w Błotnie - 91 39 10 190
SP w Wierzbięcinie - 91 29 10 795
I Liceum Ogólnokształcące - 91 39 20 213
Liceum Ogólnokształcące nr II - 91 39 25 107
ZSP im. Stanisława Staszica - 91 39 21 162
Prywatne Publiczne Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych; 
Niepubliczna Szkoła Policealna  
 - 91 39 26 691
Prywatne Liceum Ogólnokształcące
 Zaoczne Centrum Edukacji Zdroje  
 - 91 39 25 494

Prywatne Policealne Studium Zawodowe  
 - 91 39 22 181
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  
 - 91 39 20 108

Przedszkola i żłobki
Przedszkole nr 1
ul. Żeromskiego - 91 39 26 286
Przedszkole nr 3
ul. J. Poniatowskiego - 91 39 26 288
Przedszkole nr 4
ul. T. Kościuszki - 91 39 26 287
Zielone Przedszkole
ul. Zielona - 91 39 26 691; 
 505 388 292
Artystyczne Przedszkole 
Kraina Fantazjiul. Gen. J. Bema - 660 797 838
“Promyczek” Specjalistyczny 
punkt przedszkolny, 
ul. Boh. Warszawy - 609 931 469
Niepubliczny Żłobek "Maluszkowo”
ul. ks. Racibora - 534 015 943
Niepubliczny “Malinowy Żłobek”
ul. Boh. Warszawy - 604 873 917

Kultura
Miejska Biblioteka Publiczna  
Dyrektor - 91 39 26 260
Czyt. dla dorosłych - 91 39 26 261
Nowogardzki Dom Kultury  
Sekretariat - 91 39 26 283
Biuro kina/ dział imprez i promocji 
 - 91 39 25 779
Kasa - 91 39 26 262

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP - 91 39 26 370; 
 506 081 328
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego   
 - 91 39 21 004
Parafia pw. MB Fatimskiej  
 - 91 39 21 592

Usługi pogrzebowe 
J. Furmańczyk, Zakład Pogrzebowy  
 - 91 39 21 767
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  
 - 692 354 065
MEMORIS Grzegorz Śmigiel - 693 230 190

Apteki
Centrum Zdrowia
ul. 700-lecia - 91 57 62 139
Majowa
ul. 3 Maja - 91 30 70 708
Cefarm
ul. Plac Wolności - 91 39 20 203
Cardia
ul. 700 - lecia - 91 39 21 330
Niebieska
ul. 15 Lutego - 91 43 26 177
Asa
ul. Warszawska - 91 39 20 494
Niebieska 2
ul. Kościuszki - 91 57 90 830
Nowa Farmacja
ul. Bohaterów Warszawy - 91 57 30 437

Taksówki - 91 39 20 260

Pomoc drogowa
Grzegorz Irzymski - 91 39 22 402; 
 601 893 944
Andrzej Słomski - 665 770 442
Krzysztof Pietrzak - 601 938 293
R&J MIX - 608 731 620

Urząd gminy
Wójt - 91 39 10 390
Kierownik USC, St. ds. obywatelskich
 i ewidencji ludności  - 508 499 549
St. ds. podatków i opłat  - 508 499 661
St. ds. zarządzania kryzysowego, obrony cy-
wilnej i ochrony środowiska  - 508 499 580
Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami  
 - 508 499 247
St. ds. obsługi organów Gminy, działalności 

gospodarczej, kultury i zdrowia  - 508 499 567
St. ds. funduszy zewnętrznych, promocji, 
turystyki i sportu  - 508 499 620
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik Anna Kaliczyńska - 508 499 534
Pracownicy socjalni - 508 499 561
 508 499 483
Asystent rodziny Patrycja Bielej - 508 499 621
gminna Biblioteka Publiczna
Kierownik Krzysztof Górecki - 91 39 10 305

Szkoła Podstawowa im. B. Malinowskiego
Dyrektor Tatiana Olbert - 91 39 10 389
Sekretariat - 91 39 10 380
Przychodnie
NZOZ “Proximus” - 91 39 10 310
Punkt apteczny - 91 39 11 611
Poczta - 91 39 10 323
Parafia pw. NP NMP w Osinie - 91 39 10 386

InFORMATOR LOKALnY - OSInA

Dziennik nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: no wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 

Rafał Kowalczuk sport, Paweł Słomski
Ad res re dak cji: 72-200 no wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

REgULARnA LInIA MI KRO BU SO WA SEROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40

Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)

nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D

Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 

7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

PRzEWÓz OSÓB - RO MAn BIŃCzYK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

nowogard-goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-goleniów-nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
nowogard-Dobra now.-łobez 7.40
łobez-Dobra now.-nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

SZCZECIN- ND
6:35(D), 7:30(E), 8:30(D,7), 9:00(7,R), 9:25(E), 10:05(D,7), 10:35(E,7), 11:40(E), 12:10(D), 12:25(E,7), 13:20(7),
13:35(D), 13:50(E,7,R), 14:35(D), 14:50(E,7), 15:15(D,7), 15:55(D), 16:15(6,7), 16:35(D), 17:40(D,7), 18:05(E,7,R),
19:15(D), 19:40(E,7), 20:15(E,7)
ND- RESKO
6:30(S), 7:50(S), 10:10(7), 12:30(S), 14:30(S), 15:10(E), 19:15(E)
RESKO- ND
6:45(7,SZ), 7:10(S), 7:15(E,SZ), 8:30(S), 11:35(7,SZ), 13:00(S), 15:05(S), 15:40(E,7,SZ)
GOLCZEWO- ND
7:10(S), 13:30(S), 14:45(S)
ND- GOLCZEWO
7:50(S), 14:15(S), 15:30(S)
ND- STARGARD
6:50(D), 10:15(D), 13:40(D)
STARGARD- ND
9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
ND- DOBRA- ŁOBEZ- PŁOTY- GRYFICE
6:00(D)
ND- SŁAJSINO- RADOWO- ŁOBEZ
6:35(D)
ŁOBEZ- DOBRA- ND
15:00(D)
ŁOBEZ- SŁAJSINO- ND

15:35(D)nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55

A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROzKłAD JAzDY BU SÓW

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

•	 Sprzedam drewno opałowe. 667 
788 820

•	 Do	wynajęcia	zagęszczarka	–	400	kg.	
790	285	382

•	 Szkółka	 w	 Karsku	 poleca	 drzewa	
owcowe	 w	 pojemnikach	 3-4	 letnie	
owocujące	już	od	20	zł/szt.	oraz	tuje	
szmaragd	wys.	70-80cm.	po	10	zł	za	
sztukę.	Tel.	606	106	142

•	 Sprzedam	łóżko	młodzieżowe	z	szu-
fladami,	półkami,	z	materacem	-	kolor	
szaro	biały	wymiary:	 dł.	 223	 cm*95	
cm*110	cm,	biurko	do	kompletu,	tel.	
605	522	340

•	 Sprzedam	 odkurzacz	 piorący	 ZE-
LMER	WODNIK	QUATTRO	616.6,	
elementy	 piorące	 nieużywane	 nowe,	
cena	do	uzgodnienia,	tel.	605	522	340

•	 Sprzedam	 materac	 kokosowy	
na	 łóżko	 ze	 stelażu,	 	 na	 wymiar	
180*200*24cm,	 używany,	 tel.	 605	
522	340

•	 Przyjmę	lodówke.	697	886	041	

•	 Ogrodzenie	 ogrodowe,	 metalowe	
ramka	z	katownika	w	srodku	zbroje-
ne	 /wzor/	 prentowe	 wymiar	 2,0m	 x	
1,0	m+	slupek	razem	szt	16	oraz	furt-
ka	90	x	90cm	z	zamkiem	ogrodzenie 
cena za 1 kpl. 50 zl z powodu moder-

nizacji ogrodzenia sprzedam - okazja ! 
stan dobry	tel.	691	686	772

•	 Piece	gazowe	c.o.vaillant	z	niemiec	
dwufunkcyjne	wiszace	 po	 przegla-
dzie	serwisowym	do	mieszkania,do-
mu	 cena	 od	 1.200zl.	 sprzedam	 tel	
691	686	772

•	 Podgrzewacze	wody	130-160-190	li-
trowe	 stojące	 na	 gaz	 fitmy	 villant	
mało	używane	z	gwarancją	cena	od	
1000	zł.	Tel.	691	686	772	

• Sprzedam ławeczkę do ćwiczeń typu 
PRIMUS, wielofunkcyjna, tel. 605 
522 340 

• Oddam biurko pod komputer. 609 09 
35 25 

•	 Sprzedam	 szafkę	 kuchenną	 brązo-
wo-biała,	z	płytą	 indukcyjną	 -	2	 sta-
nowiska,	 z	 możliwością	 dostawie-
nia	drugiej	płyty	indukcyjnej	lub	ga-
zowej,	 z	 blatem,	 tel.	 605	 522	 340	
Sprzedam	 TV	 plazmowy	 42	 cale	
LG,	srebrno	czarny,	tel.	605	522	340	
Sprzedam	 rower	wyścigowy	marka	
Bianchi	602.	Tel.	697	612	843	

•	 Przyjmę	lodówkę.	697	886	041	

•	 				
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tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

żyto, pszenżyto, jęczmień, 
owies, rzepak, łubin, gryka, groch, 

len, kukurydzę oraz słonecznik.

Sami odbieramy, szybka płatność, 
konkurencyjne ceny.

Wapno nawozowe granulowane
w najlepszej cenie na rynku. 

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B

e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl

Skup zbóż: 
91 43 57 720, 602 21 21 25

Transport: 662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160

REKLAMA

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

Ostatnie egzemplarze I wydania! 

"VII wieków 
nowogardu" 
Przekrojowa historia miasta
autorstwa Jana Kopycińskiego 
 Do nabycia w Redakcji 

Dziennika Nowogardzkiego - cena 50 zł

Mini Tour de Pologne

Hubert Grygowski  
wygrywa dwa etapy
Trwa największy wyścig kolarski w Polsce – Tour de Pologne. Tradycyjnie zmaganiom naj-
lepszych kolarzy na świecie towarzyszy rywalizacja młodych sportowców. Pośród nich star-
tuje dwóch podopiecznych Ryszarda Posackiego z klubu LKKS Chrabąszcze Nowogard – 
Hubert Grygowski i Norbert Strojny. Nasi kolarze spisują się świetnie, a Hubert wygrał dwa 
pierwsze etapy i jest na najlepszej drodze do tryumfu w całej imprezie. 

W tym roku zmieniły się nie-
co zasady przeprowadzenia Mini 
Tour de Pologne. Przed rokiem 
zwycięzcy poszczególnych etapów, 
a także kolarze z czołówki starto-
wali w wyścigu finałowym. W tym 
roku, zwycięży najlepiej punktu-
jący kolarz po starcie we wszyst-
kich pięciu etapach. Na początek, 
w ramach I etapu młodzi kolarze 
walczyli w Krakowie, w sobotę (4 
sierpnia). Młodzicy ścigali się na 
dystansie 20 km. W Krakowie wy-
startowało w sumie 108 młodych 
kolarzy z całej Polski, a pośród 
nich Hubert Grygowski i Norbert 
Strojny reprezentujący klub LKKS 
Chrabąszcze Nowogard. Po bar-
dzo dobrej jeździe i efektownym 
finiszu zwycięzcą I etapu został 
nowogardzianin Hubert Grygow-
ski, który 20 km pokonał z czasem 
00:31:16, przy średniej prędko-
ści 38,4 km/h. Na drugim miejscu 
uplasował się Mateusz Przymu-

siński z UKS Mróz Jedynka Kór-
nik, a podium uzupełnił Michał 
Waloszek z Grupy Kolarskiej Gli-
wice. Bardzo ładnie zaprezento-
wał się również drugi podopiecz-
ny Ryszarda Posackiego – Norbert 
Strojny. Nasz reprezentant uzyskał 
czas 00:31:17 i wpadł na metę na 
10. pozycji. W niedzielę (5 sierp-
nia), młodzi kolarze walczyli już 
w Katowicach, w ramach II etapu 
Mini Tour de Pologne. Tym razem 
rywalizacja odbyła się na dystansie 
10 km. Ponownie najszybszym ko-
larzem był mieszkaniec Nowogar-
du Hubert Grygowski. Tym razem 
podopieczny Ryszarda Posackie-
go uzyskał czas 00:09:14 przy śred-
niej prędkości 64,98 km/h. Hu-
bert pokonał na finiszu Marka Ka-
pelę z GKK-Opty Mazowsze, któ-
ry wywalczył srebro oraz Mateusza 
Przymusińskiego z UKS Mróz Je-
dynka Kórnik, który zajął 3. miej-
sce. Z kolei Norbert Strojny z cza-

sem 00:09:19 wywalczył 24. miej-
sce i wciąż ma szansę na wyso-
ką pozycję w klasyfikacji general-
nej całego Mini Tour de Pologne. 
Dodajmy, że w Katowicach wystar-
towało w sumie 99 młodych kola-
rzy z całej Polski. Wczoraj, tj. w 
poniedziałek (6 sierpnia), nasi re-
prezentanci walczyli w ramach III 
etapu w Zabrzu. Niestety do mo-
mentu złożenia tego wydania DN 
nie poznaliśmy oficjalnych wyni-
ków. Dziś, tj. we wtorek (7 sierp-
nia), podopieczni Ryszarda Posac-
kiego ścigać się będą w Szczyrku, 
a ostatni V etap zostanie rozegra-
ny w środę (8 sierpnia) w Bielsko-
-Białej. O tym, jak zakończy się ry-
walizacja po V etapach Mini Tour 
de Pologne poinformujemy w piąt-
kowym wydaniu. Wierzymy, że bę-
dziemy mieli sporo powodów do 
radości. 

KR



POLSKI 
WYDAWCA
Dom Judy sp. z o.o.

Dominikana, Kuba, Chiny, Indie
Wyspy Kanaryjskie, Cypr, Włochy, 

Grecja, Maroko, Bułgaria, Chorwacja 

Fatima 
08 - 23.09.2018

SINBAD - codziennie z Nowogardu
Bilety na przejazdy zagraniczne

Radni zawiadomili prokuraturę  
Hubert Grygowski wygrał wszystkie etapy!

Reklama

Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy
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tel. 91 392 14 67
kom. 695 264 677

Nowogard, ul. 3 Maja 46 • www.nowodental.pl

Uśmiechajcie się pięknie

Stomatologia dziecięca bez bólu

s. 9

s. 5

Reklama

GABINET
STOMATOLOGICZNY

PRZENIESIONY
na 

ul. 15 Lutego 3A
NOWOGARD

Ewa Rosa 
Lekarz Dentysta

tel. 532 512 703
Kompleksowe 

leczenie
stomatologiczne

Gabinet czynny 
pn-pt 10.00 - 18.00

Egzamin praktyczny w Szczecinie lub w Barlinku
F-1 to najszybsza formuła do prawa jazdy

Kursy prawa jazdy kat. A, A2, B oraz B automat
Możliwość zdawania egzaminu państwowego naszym pojazdem szkoleniowym

Nowogard, ul. 700 Lecia 14  •  Tel. 723 583 311  •  www.naukajazdyf1.szczecin.pl

KURS OPERATORA

HAGA Agnieszka Pawlik • 72-200 Nowogard  •  ul. Boh. Warszawy 5
tel. 795 742 291  •  609 947 940 •  e-mail: szkolenia@ehaga.pl

Data rozpczęcia 
kursu

11 sierpień 2018

SZKOLENIA
DLA CIEBIE

•  KOPARKO-ŁADOWARKI
•  KOPARKI
•  ŁADOWARKI

festiwal  garaze
31/08/2018

TEATR    LETNI    W    SZCZECINIE
START: 17:00

DARIA
Z    a    w    i    a    l    o    w

T       w       o       r       z       y       w       o
fisz     emade

WWW.FESTIWALGARAZE.COM fb.com/festiwalgaraze

CHORZY

BILETY/30 ZL

Budują gazociąg  
-  będą pieniądze  
dla Gminy i nie tylko

kasjerka 
jak  
u Barei
Epidemia ASF powodem 
utylizacji dzików

s. 3
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Złożyli ofertę, jako jedyni 

ZUK nadal będzie  
wywoził śmieci
Wytwarzane na terenie gminy Nowogard śmieci nadal będzie odbierał i wywoził na wysy-
pisko w Słajsinie, Zakład Usług Komunalnych (ZUK). Rozstrzygnięto przetarg na to zada-
nie, ogłoszony przez gminę. 

Oferta złożona przez 
ZUK opiewała na kwotę 
4.194.214,33 zł. Była to jedyna 
propozycja cenowa, jaka zo-
stała złożona w ramach ogło-
szonego w połowie maja prze-
targu. Tym samym to z ZUK-
-iem gmina podpisała umo-
wę na odbiór odpadów komu-
nalnych z nieruchomości za-
mieszkałych i niezamieszka-
łych (szkoły, urzędy itd.) na te-
renie Gminy Nowogard. Umo-
wa ta obowiązuje dokładnie 
od 1 lipca a wygaśnie z dniem 
30 czerwca 2020 roku. 

Zgromadzone przez ZUK 
odpady są wywożone do Słaj-
sina, gdzie znajduje się Regio-
nalny Zakład Gospodarki Od-
padami prowadzony przez Ce-
lowy Związek Gmina RXXI, 
do którego między innymi na-
leży nasza gmina.  

ZUK to firma, która w ze-
szłym roku obchodziła 25-le-
cie swojego istnienia. 

Dziś zatrudnia przeszło 30 
osób i prowadzi działalność 
nie tylko na terenie gm. 

Nowogard.  Jej siedziba 

znajduje się przy ul. 15-Lute-
go 14c. 

Red. 

W skrócie

Śmigiel Ryszard

ŚR

KOMPLEKSOWE  USŁUGI
& ŚMIGIEL

Zakład Kamieniarski
- Nagrobki - Grobowce - Parapety - Schody

Kwiaciarnia
- Znicze - Kwiaty - Wiązanki - Wieńce

Tel. 601 595 069, 91 392 18 14
     e-mail: puhp.smigiel@wp.pl
   www.kamieniarstwo-smigiel.pl

Korzystając z naszych usług pogrzebowych zyskasz
-10%  RABATU  NA  USŁUGI  KAMIENIARSKIE

UL. CMENTARNA 3,  72-200 NOWOGARD

       Usługi Pogrzebowe 
        Grzegorz Śmigiel
- Trumny - Urny - Ekshumacje - Przewozy
         Obudowy - Krzyże - Tabliczki

Kontakt całodobowy: 693 230 190
      e-mail: memoris.zp@o2.pl
            www.memoris.eu

Reklama

Okulary znalezione 
na drodze między 
Nowogardem a 
Świerczewem. 
Do odbioru w redakcji

Cóż nawet i buty zawisły na linie, wolą lewitować niż stąpać  po naszej 
gminie. Zdjęcie nadesłała jedna z naszych stałych czytelniczek. 

Jacyś "znawcy" Konsty-
tucji odwiedzili Nowo-
gard i pozostawili dowód 
tego na pomniku Niepod-
ległości.  Można się domy-
śleć kto umieścił ten na-
pis w tym miejscu skoro  
nie umieścił go na obeli-
ski na placu Wolności  glo-
ryfikującym system i ludzi 
którzy Polaków pozbawi-
li wolności  również w ten 
sposób, że narzucili Pol-
sce stalinowską Konsty-
tucję, do której już w cza-
sach ostatek PRL, wpisali 
jeszcze przyjaźń ze Związ-
kiem Radzieckim. Precz z 
komuną !

Cóż to za nowość, zachodzi w głowę Pan Wiesław, który przysłał nam 
zdjęcie progów zwalniających usytuowanych przy Palcu Szarych Szere-
gów, jeden przy świetlicy „Promyk”, drugi przy końcu boiska dolnego. 
Idąc z psem na spacer zauważyłem progi zwalniające, nigdy takich cu-
dów tu nie było, a teraz wybory się zbliżają i na hurra będzie się działo!!!

kierownik ujawnił kulisy

Radni zawiadomili prokuraturę 
W związku z informacjami, jakie przekazał publicznie zwolniony dyscyplinarnie z pracy 
były już kierownik Wydziału Inwestycji i Remontów w UM p. Adam Czernikiewicz, radni 
postanowili zawiadomić prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa.

Przypomnijmy, że zwolniony 
urzędnik, podczas sesji w dniu 
24 lipca przedstawił jak prze-
biegały jego ostatnie godziny w 
UM. Poinformował, że miał być 
nakłaniany przez swoich prze-
łożonych do sfałszowania do-
kumentów dotyczących prze-
targu na budowę ścieżki rowe-
rowej wokół jeziora. Kiedy od-
mówił, wręczono mu wypowie-
dzenie w trybie natychmiasto-
wym. Słowem- urzędnik miał 
być szantażem zmuszany do po-
świadczenia nieprawdy. O spra-
wie pisaliśmy 27 lipca, publiku-
jąc obszerne fragmenty wystą-
pienia A. Czernikiewicza. 

Wobec informacji, które ujaw-
nił były już kierownik Wydziału 
IiR, Radni postanowili zawiado-
mić prokuraturę o możliwości 
popełnienia przestępstwa, mają-
cego polegać na podżeganiu do 
sfałszowania dokumentu urzę-
dowego. 

„Dlatego też, jako Radni Rady 
Miejskiej, w trosce o przejrzy-
stość i transparentność urzę-
du, a także traktowanie wielo-
letniego pracownika uważamy, 
że sprawę należy dogłębnie zba-
dać”- czytamy we fragmencie 
zawiadomienia, jakie wpłynę-
ło do Prokuratury Rejonowej w 
Goleniowie. 

Radni piszą też, że domaga-
ją się objęcia nadzorem nad 
prowadzonym postępowaniem 
przez Prokuraturę Okręgową w 
Szczecinie. 

To nie jedyna sprawa 
Przypomnijmy, że to nie je-

dyna sprawa dotycząca działań 
podejmowanych przez kierow-
nictwo UM Nowogardu, jaka 
jest w zainteresowaniu orga-
nów ścigania. Jak już informo-
waliśmy prokuratura (na proś-
bę CBA) wyjaśnia, czy nie do-
szło do popełnienia czynów ka-
ranych w czasie dość „intensyw-
nej” współpracy gminy z jed-
ną z firm budowlanych. Chodzi 
o zlecanie robotów i remontów 

na ok. 3 mln złotych, w okre-
sie 2011-2014, świadomie po-
mijając procedurę przetargową 
m.in. poprzez dzielenie inwesty-
cji na etapy. W tej sprawie radni 
za zasadną uznali już skargę na 
burmistrza Nowogardu, złożoną 
przez dwoje obywateli. Śledztwo 
trwa. Przesłuchiwani są świad-
kowie. Tymczasem Komisja Re-
wizyjna domaga się też ujaw-
niania zadań zlecanych tej sa-
mej firmie od połowy 2014 roku 
do teraz. O to samo wnioskowa-
ła nasza redakcja, ale odmówio-
no nam udostępnienia tych in-
formacji. Można się tylko domy-
ślać dlaczego...

Red.

Kulisy przetargu na wykonanie cyklostrady wokół  jeziora stały się powodem wnio-
sku radnych do prokuratury
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W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

Reklama

ReklamaReklama Reklama

11 kg, 33 kg 
z propan butanem, 

propanem 
a także do zasilania 
wózków widłowych.

Zapraszamy 
do stałej współpracy 

tel. 606 930 398
 www.gazak.pl 

Wymiana butli

WYNaJmĘ  
HalĘ 

+ ZAPLECZE 155m2 
Tel. 600 954 709 

letnia promocja
Ciekawe gratisy!

Sprzedam  
pawie

tel. 785 150 401

WYNaJem 
kONTeNeRÓW, 
wywóz odpadów. 

TEL. 667 146 793 

Czytelnicy pytają po naszym tekście

Dlaczego trzeba będzie zabić dziki? 
Dlaczego dziki, które trzeba odłowić z terenu miasta mają być uśmiercone, a ich mięso zutylizowane? Z takim pytaniem zwrócili się do nas czytelnicy za-
interesowani losem zwierząt. Chodzi o te sztuki, które w ostatnich miesiącach grasowały w okolicach ulic: Armii Krajowej i Warszawskiej, a na których 
odłów, o czym informowaliśmy we wtorek, starostwo wydało zezwolenie. 

Jak poinformowaliśmy w po-
przednim wydaniu DN, na 
wniosek gminy, Starostwo Po-
wiatowe w Goleniowie wy-
dało decyzję zezwalającą na 
odłów zwierząt a następnie ich 
uśmiercenie i zutylizowanie. I 
właśnie te dwie ostatnie czyn-
ności zainteresowały naszych 
czytelników. Pisząc do redakcji 
pytali, dlaczego zwierzęta trze-
ba zabić, a jeśli już to, czy po-
zyskane w ten sposób mięso z 
dzika nie może trafić do kon-
sumpcji, zamiast do utylizacji? 

- Z zainteresowaniem prze-
czytałem artykuł na temat „dzi-
kiego problemu”, który Państwo 
zamieściliście w swojej gazecie. 
Wszystko byłoby w porządku, 
gdyby nie informacja o utyliza-
cji zabitych zwierząt. Czy jeste-
śmy tak bogaci, by zutylizować 
kilkanaście, a może kilkadzie-
siąt ton mięsa uchodzącego za 
rarytas, którego trudno w na-
szych sklepach szukać? A może 
za unijne pieniądze staliśmy się 
tak bogatym państwem, że nam 
się już w d….ch od dobrobytu 
przewraca? Czy tego mięsa nie 
można przebadać pod wzglę-
dem przydatności do spożycia 
i przeznaczyć do handlu? Jeżeli 
nie to, po co nam takie placów-

ki jak inspektorat weterynarii i 
SANEPID? Niszczenie żywności 
z punktu widzenia społeczeń-
stwa kraju, który nie należy do 
najbogatszych jest, co najmniej 
karygodne – pisze do nas jeden 
z czytelników.

-Rozumiem, że zwierzęta na-
leży odłowić, ale dlaczego mają 
zginąć? Czy nie ma miejsca w 
lasach, żeby można było je z 
powrotem tam przetransporto-
wać? To bulwersujące i nieludz-
kie- pisze do nas kolejny czytel-
nik. 

Okazuje się, że utylizacja 
zwierząt, po ich odłowieniu, 
jest nieodwracalna. To efekt 
wprowadzonych na początku 
tego roku specjalnych przepi-
sów w związku z wystąpieniem 
w naszym kraju ASF (Afry-
kańskim Pomorem Świń), czy-
li wirusowej choroby rozno-
szonej przez dzikie świnie, ale 
też dziesiątkującej hodowlane 
sztuki, produkowane przez rol-
ników- poinformowała nas Ka-
tarzyna Król Korpalska, dyrek-
tor Wydziału Ochrony Środo-
wiska, Rolnictwa i Leśnictwa w 
Starostwie Powiatowym w Go-
leniowie. 

- Po wprowadzeniu specusta-
wy dotyczącej ASF, nie ma już 
możliwości przemieszczenia 
dzików, czy też umieszczania 
ich w specjalnych ośrodkach. 
Dotyczy to całego kraju. Nasza 
decyzja nie mogła więc wcho-
dzić w kolizję z obowiązujący-
mi przepisami- dodaje K. Król-

-Korpalska i podkreśla, że wy-
dana przez starostwo decyzja 
dotycząca odłowu dzików w 
Nowogardzie została skonsul-
towana m. in. z Polskim Związ-
kiem Łowieckim. 

Zresztą decyzja ta mogła zo-
stać wydana tylko dlatego, że 
dziki pojawiały się na terenie 
miejskim, gdzie znajdują się 
obiekty użyteczności publicz-
nej- za takie uznano m.in. bo-
isko przy ul. Warszawskiej. 
Tam widziano zwierzęta jesz-
cze na początku maja, miały 
one też swobodnie biegać po-
między zaparkowanymi pod 
blokami samochodami, nie 
bojąc się spotkania z ludźmi.  
Ich głównym miejscem poby-
tu były jednak okolice ul. Ar-
mii Krajowej, od strony ogro-
dów działkowych, również 
tych przylegających do znajdu-
jących się tam posesji. W tym 
obszarze miasta zwierzęta do-
konały najwięcej szkód, nisz-
cząc nie tylko uprawy, ale też 
ogrodzenia posesji. To właśnie 
mieszkańcy tej ulicy najbar-
dziej naciskali na władze mia-
sta, aby te problem z dzikami 
rozwiązały. Najpierw dziki pró-
bowano odstraszyć za pomocą 
specjalnych środków zapacho-
wych, ale i to nic nie dało. W 
końcu gmina zwróciła się do 
starostwa o wydanie decyzji, 
na podstawie której zwierzęta 
będzie można z miasta usunąć. 

Jak informowaliśmy w ze-
szłym wydaniu, gmina ma 

czas na odłowienie i zutylizo-
wanie zwierząt do końca maja 
przyszłego roku. Dziki jakby 
się o tym dowiedziały- miesz-
kańcy pytani przez nas, czy w 
ostatnim czasie widują jeszcze 
zwierzęta w pobliżu swoich do-
mostw, odpowiadają, że po dzi-

kach na razie nie ma ani śla-
du. Niewykluczone jednak, że 
zwierzęta wrócą tu znów wio-
sną, kiedy zwabi ich zapach 
rosnących na przydomowych 
ogródkach warzyw. Tym bar-
dziej, że już znają ścieżki, któ-
rymi przemierzyły drogę ze 
swojego naturalnego środowi-
ska- lasu. Jeśli tu wrócą skąd 
przyszły, ich los będzie mar-
ny. No chyba, że do tego cza-
su zmienią się przepisy i dziki 
znów będzie można przenieść 
gdzieś z dala od ludzkich zabu-
dowań. 

Red. 

Pan Krzysztof zakłada na kij butelkę wypełnioną trocinami nasączonymi środ-
kiem mającym odstraszyć dziki grasujące przy ul. Armii Krajowej. fot. archiwum
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Skandaliczna lekkomyślność - zmurszałe drzewo spadło na posesję

Takiego huku jeszcze nie słyszałam …
W sobotę, na podwórze posesji przy ulicy Wojska Polskiego poleciało zmurszałe drzewo znajdujące się za płotem tej posesji w parku przy stadionowym. O 
zagrożeniu, jakie to drzewo stwarza zwłaszcza dla bawiących się tutaj dzieci, pisaliśmy miesiąc temu po interwencji mieszkańców budynku.   

Pisaliśmy, w DN 8 sierpnia: 
„Mieszkańcy posesji komunal-
nej przy ulicy Wojska Polskie-
go (obok skrętu na stadion), 
czują się zagrożeni zmursza-
łym u korzeni drzewem, któ-
re grozi upadkiem na ich budy-
nek. Mimo, że sprawę zgłasza-
no już miesiąc temu, dotychczas 
brak reakcji odpowiedzialnych 
za usunięcie zagrożenia”.  Jeden 
z mieszkańców, pan Artur po-
wiedział wtedy DN: 

- To jest zagrożenie dla życia 
ludzi. W wyniku większego po-
dmuchu wiatru, to drzewo może 
się przewrócić. Pół biedy, jeśli po-
leci na teren parku, ale jeśli prze-
wróci się na naszą posesję? Na na-
szym podwórku bawią się dzieci. 
Trzeba mieć trochę wyobraźni i 
pomyśleć jeszcze przed tragedią – 
Pan Artur był tym bardziej zbul-
wersowany brakiem reakcji od-
powiedzialnych, że o zagrożeniu 
poinformował ich miesiąc wcze-
śniej - Czy im się wydaje, że to 
drzewo samo się stąd jakoś ulot-
ni? Potrzebna jest pilna interwen-
cja, a my czekamy już miesiąc – 
podsumował. 

Drzewo runęło w sobotę po 
południu. 

W sobotę, mijał właśnie kolej-
ny miesiąc (razem dwa miesiące) 
od interwencji podjętej przez p. 
Artura. Około 17 po południu, 
mieszkańcy posesji usłyszeli po-
tworny huk, drzewo, jak przewi-
dywał p. Artur, runęło spadając 
głównym pniem i konarami na 
płot i posesję – nie wiedziałam, 
co się dzieje – mówi DN miesz-
kanka budynku – takiego trza-
sku jeszcze w życiu nie słysza-
łam. Jeszcze dzisiaj (rozmawia-
my, w niedzielę) nie mogę dojść 
do siebie. Całe szczęście, że dzie-
ci w tym momencie nie było na 
podwórzu. Sam Pan widzi, jak 

by się to mogło skończyć - pod-
sumowuje nasza rozmówczy-
ni.  Na zdjęciu widać, że powalo-
ne drzewo całkowicie zniszczyło 
trzy przęsła betonowego płotu i 
na odległości około 15 metrów 
od płotu padło na teren posesji. 
W związku z takim zdarzeniem 
została podjęta przez służby in-
terwencja -Straż Pożarna pocię-
ła fragmenty drzewa znajdują-
ce się po stronie posesji, a Poli-
cja sporządziła okolicznościowy 
protokół. ….

Wnioski 
Mamy nadzieję, że Poli-

cja nie ograniczy się w tej sytu-
acji do tego okolicznościowego 
protokołu a zostanie przez nią 
wszczęte postępowanie w kie-
runku ustalenia i ukarania od-
powiedzialnego za narażanie na 
niebezpieczeństwo, poprzez za-
niedbanie obowiązków, mienia i 
życia mieszkańców posesji przy 
ul. Wojska Polskiego i osób po-
stronnych… (koniec cytatu z ar-
tykułu z dnia 5 września 2017.)

Od redakcji:
Podsumujmy fakty w tej spra-

wie- miała ona swój dalszy głów-
nie sądowy ciąg, który się roze-
grał już po  po emisji przytoczo-
nego wyżej artykułu: 

 1.  Alarm o zagrożeniu pod-
noszony przez mieszkańca w 
2017 r pozostawał bezskuteczny 
przez dwa miesiące.

  2. Drzewo ostatecznie runę-
ło sobie na podwórze, gdzie na 
ogół bawią się dzieci, tylko zbieg 
okoliczności sprawił, że ich tam 
nie było w momencie, gdy drze-
wo padło niszcząc przy tym be-
tonowy płot. 

3.  Całą sprawę i jej okoliczno-
ści opisał DN dwukrotnie, czy-
li miesiąc przed upadkiem i po 
upadku drzewa.  

4.  Winnych dopuszczenia do 
zagrożenia nie ma do dzisiaj. 

5.  Wyrok wydany w  Imieniu 
Rzeczypospolitej Polskiej otrzy-
muje... DN, który o sprawie na-
pisał! Otrzymuje  dlatego, że (tu 
cytat uzasadnienia): Sąd podzie-
la dominujący w poglądach dok-
tryny,  jak i w orzecznictwie  po-
gląd, że sprostowanie,  którego 
strona powodowa (czyli Gmina)  
domagała  się w oparciu o prze-
pisy  ustawy - Prawo prasowe jest 
środkiem prezentacji  własnego,  
subiektywnego  stanowiska  za-
interesowanego,   co  do roztrzą-
sanych  na łamach prasy faktów, 
a nie narzędziem przywracania 
informacji prasowej prawdziwe-
go charakteru - co oznacza, że w 
sprostowaniu nie chodzi o praw-
dę tylko o: „prezentację  własne-
go,  subiektywnego  stanowiska”  
czyli tutaj stanowiska Gminy. 

  6.  Gmina w związku z po-

wyższym oświadcza, że DN kła-
mie (co chwilę oświadcza), po-
nieważ sąd wydal wyrok j/w., 
więc DN jest „skazańcem”.

  7.  Kolejne drzewa mogą spo-
kojnie padać na podwórka pełne 
bawiących się dzieci – DN o tym 
nie będzie pisał, więc nie będzie 
sprawy i  zagrożenia - dzieciom  
nic się nie stanie, a w ogóle każ-
de zmurszałe drzewo wtedy wy-
paruje sobie w niebo. 

8.  DN nie będzie pisał nie tyl-
ko o takich zdarzeniach i nie-
bezpieczeństwach, ale także nie 
będzie się upominał o nie wy-
cinanie zdrowych drzew w cen-
trum miasta (w tym celu ozna-
czonych czerwoną farbą) - niech 
je tną w cholerę!  

9.   DN nie będzie tego więcej 
robił, ponieważ nie będziemy się 
kopać z koniem, (czyli z urzę-
dami, sądami i z policją, co nie 
znalazła wówczas winnego itp.). 

10. Nie narazimy się więcej 
na płacenie prawie 2000 zł, któ-
re DN ma zapłacić gminie z ty-
tułu kosztów zastępstwa proce-
sowego. 

11.  Nie będziemy się więcej 
też narażać na nazywanie nas 
kłamcami przez zdurniałych 
urzędasów ośmielonych, takimi 
jak przytoczone wyrokami,  przy 
jednoczesnym milczeniu, tych o 
których bezpieczeństwo się upo-
minamy- niech Wam zdrowe 
drzewa tną jak im się podoba i 
jednocześnie niech nie usuwają 
tych stanowiących zagrożenie- 
Niech Wam lecą   one na głowy.  

12. Jak DN nie będzie pisał to 
nastanie szczęśliwość powszech-
na - wszak zło się dzieje tylko 
dlatego, że DN pisze, że się dzie-
je- a tak naprawdę przecież  nic 
złego się nie dzieje- jest tu raj! 
Zadowoleni?! 

red

Sprostowanie do artykułu „Takiego huku jeszcze nie słyszałem”.
 Nieprawdą jest, że Gmina Nowogard jest właścicielem terenu parku przy stadionie, a więc odpowie-

dzialnym za usunięcie zmurszałego drzewa. Z danych posiadanych przez Urząd Miejski w Nowogar-
dzie wynika, że drzewo rosło na terenie działki będącej własnością Skarbu Państwa. W dniu 14 sierp-
nia 2017 roku Starosta Goleniowski wydał decyzję administracyjną o przekazaniu w zarząd nierucho-
mości Nadleśnictwu Nowogard, na której rosło przewrócone drzewo. Nieprawdą jest, że Gmina No-
wogard wyżej wymienionym tematem nie zajęła się.  W dniu 13 lipca 2017 roku Burmistrz Nowogar-
du wystosował pismo w sprawie pękniętego drzewa do Nadleśnictwa Nowogard informując, także o 
tym Starostę Goleniowskiego. Na ponowny wniosek Gminy Nowogard Nadleśnictwo Nowogard pi-
smem z dnia 29 sierpnia 2017 roku poinformowało Burmistrza Nowogardu, że wycinki drzewa doko-
na w dniu 5 września 2017 roku w godzinach od 8: 00 do 15:00. Wycinka drzewa nie doszła do skutku 
z powodu jego samoistnego przewrócenia się w dniu 2 września 2017 roku. Nieprawdą jest, że wszyst-
kie drzewa oznaczone czerwoną farbą rosnące w ciągu drogi numer l 06 będą wycięte.

wiceburmistrz Krzysztof Kolibski

 Powtórzenie artykułu z dnia 5 września  2017 roku 

Na tym zdjęciu widać pozostałości, które spadło na podwórko posesji komunalnej przy ul. Woj. Polskiego. O tym jak to było 
groźne świadczy całkowite zniszczenie jednego przęsła betonowego płotu

SPROSTOWaNIe
Do zderzenia samochodu osobowego  z motocyklem w 

dniu 30 czerwca  2018 r. na drodze wojewódzkiej 106  po-
między  miejscowościami Karski  Ogorzele nie doszło  na 
skutek tego, że podczas manewru wyprzedzania motocy-
klista wpadł  w poślizg i wywrócił się, a po uderzeniu przez 
wyprzedzany samochód wpadł  do rowu. W rzeczywisto-
ści, kierująca samochodem marki Citroen Beriingo jadą-
ca za motocyklem z dużą  prędkością wjechała w tył  mo-
tocykla, powodując wypadek i poważne  obrażenia ciała  
motocyklisty.”

Krzysztof Kaliciuk 
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Kasjerka jak u Barei 

W ostatnim czasie podróżu-
jąc z dzieckiem, spotkałam się 
z niemiłą dla mnie sytuacją wy-
stępującą na stacji PKP w Nowo-
gardzie. Wybierając się z dziec-
kiem do Szczecina, już parę razy 
to przemilczałam, ze strony Pani 
obsługującej okienko kasy bile-
towej, zwracanie chyba tylko w 
moją stronę uwagi. Ale postano-

wiłam teraz przedstawić tę sytu-
ację w DN. Otóż podchodząc do 
okienka poprosiłam o 2 bilety 
normalne dla mnie i siostry oraz  
dla dziecka lat 5, uczęszczające-
go do przedszkola, Pani w ka-
sie spoglądając na mnie i dziec-
ko zażądała okazania legityma-
cji, odpowiedziałam więc Pani iż 
nie posiadam takiego dokumen-

tu, ponieważ dziecko uczęsz-
cza do przedszkola a przedszko-
la nie wyrabiają legitymacji, na 
to pani, to jakieś zaświadczenie 
o wieku dziecka, odpowiedzia-
łam po raz kolejny, że nie posia-
dam. Nigdy stacja w Szczecinie 

czy Kołobrzegu nawet i w Pol-
sce  nie zażądała ode mnie ta-
kiego dokumentu, poświadcza-
jącego ile dziecko ma lat, suma 
summarum nie chciałam dalej 
brnąć w dyskusję  z panią przy 
moim dziecku i innych podróż-
nych czekających z niecierpli-
wością na swoją kolejkę, więc 
zakupiłam cały bilet dla dziecka. 
Sytuacja żenująca, że takie rze-
czy mają jeszcze miejsce, rozu-
miem jakby moje dziecko cho-
dziło do szkoły i miało legity-
mację,  i chciałabym skorzystać 
z ulgi na dziecko, wtedy okazała-
bym dokument. 

Od redakcji.
Choć odpowiedź wydała się 

oczywista jednak poprosiliśmy 
rzecznika PKP o informacje, 
czy pani w kasie ma prawo żą-
dać kategorycznie okazania le-
gitymacji podczas zakupu biletu 

ulgowego. Oto odpowiedź, któ-
rej udzielił sam naczelnik Działu 
Handlowego PKP Przewozy Re-
gionalne:

Dzień dobry. W kasie bileto-
wej sprzedawane są bilety na 
życzenie podróżnego. Kasjer 
nie weryfikuje, czy osoba, któ-
ra kupuje bilet posiada upraw-
nienia do ulgowych przejaz-
dów. Dopiero w pociągu, pod-
czas kontroli biletów należy 
okazać dokumenty potwierdza-
jące uprawnienia do danej ulgi.

  Z poważaniem. 
Norbert Wełyczko

naczelnik Działu Handlowego
Oddział Zachodniopomorski  

z siedzibą w Szczecinie

Wszystko jasne. Oby tyl-
ko Pani w kasie jeszcze to prze-
strzegała i nie narażała na stra-
ty finansowe i moralne klientów 
PKP. 

Sygnały Czytelników @  

modernizacja SP 2 
- radni dołożyli pieniędzy

Teraz już tylko  
do roboty 
Dzięki decyzji Rady Miejskiej o zwiększeniu puli środków, 
gmina mogła pozytywnie rozstrzygnąć drugi przetarg na re-
mont elewacji Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konop-
nickiej w Nowogardzie. 

Przypomnijmy, że gmina w 
budżecie miała na ten cel zare-
zerwowane 1 mln 247 tys. zł. Już 
w pierwszym przetargu, do któ-
rego stanęła jako jedyna szcze-
cińska spółka KDI, okazało się 
to trochę za mało. Firma obli-
czyła, że może wyremontować 
szkołę, ale za 1 mln 337 tys. zł. 
Przetarg unieważniono, bo ofer-
ta ta przekraczała możliwości fi-
nansowe gminy i ogłoszono dru-
gi. I do niego stanęła po raz ko-
lejny tylko KDI, tym razem pod-
nosząc jednak swoją ofertę o po-
nad 100 tys. zł. 

Inwestycja w SP 2 stanęła pod 
poważnym znakiem zapytania- 
czasu na jej realizację jeszcze 
w tym roku pozostało już nie-
wiele. Z drugiej strony ogłasza-
nie kolejnego, trzeciego przetar-
gu, nie dawało żadnej szansy na 
to, że zgłosi się do niego firma z 
ofertą mieszczącą się w puli, jaką 
gmina zarezerwowała na realiza-

cję inwestycji. Burmistrz zwró-
cił się więc do radnych o zwięk-
szenie tej kwoty, tak aby można 
było rozstrzygnąć drugi przetarg 
pozytywnie i podpisać umowę 
ze spółką KDI na wykonanie re-
montu w SP 2. Radni przychylili 
się do tego wniosku, a więc nale-
ży się spodziewać, że lada dzień 
w szkole rozpoczną się zaplano-
wane prace. 

W ramach inwestycji szko-
ła zyska przede wszystkim nową 
elewację, zaizolowane zostaną 
także fundamenty, przez które 
wody opadowe wlewały się do 
piwnic. Oprócz tego planuje się 
również: likwidację barier archi-
tektonicznych poprzez dobudo-
wę podjazdu dla osób niepełno-
sprawnych,  remont wszystkich 
pomieszczeń piwnicznych, a 
także częściową wymianę ogro-
dzenia. 

Red.

Demagogia może tak na każdy temat 

Właściciel drogi publicznej?  
W Polsce drogi różnią się nie tylko stanem nawierzchni i kategorią, ale także ustawowym 
podporządkowaniem tzw. właścicielowi. Mamy więc drogi krajowe główne, autostrady i 
ekspresów ki, drogi wojewódzkie, drogi powiatowe, drogi gminne i drogi osiedlowe.  

Nazwy te określają jednocze-
śnie tzw. właścicieli dróg, czy-
li odpowiedzialnych także za ich 
stan i bieżące utrzymanie. Nieste-
ty system ten ma wiele wad. Pod-
stawową z nich jest rozczłonko-
wanie dróg w miastach, czyli tam 
gdzie wchodzą one w skład jed-
nolitego funkcjonalnie systemu 
komunikacyjnego na wielu, nie-
kiedy aż 5-ciu, administratorów. 
Kolejnym, to nieproporcjonal-
ne rozdzielenie środków publicz-
nych na poszczególne rodzaje za-
rządców dróg- owocuje to skraj-
nie rożnymi nakładami środków 
publicznych na poszczególne ro-
dzaje dróg. Najbardziej na takim 
systemie finansowania wycho-
dzą drogi powiatowe, dlatego też 
ich stan jest relatywnie najgorszy. 
Aby zaradzić jednej i drugiej z 
wymienionych wyżej wad syste-
mowych powiaty na ogół zawie-
rają z gminami porozumienia na 
administrowanie przez te ostat-
nie drogami formalnie powiato-
wymi, ale leżącymi w granicach 
poszczególnych miast siedzib 
gmin. Takie porozumienia zosta-
ły zawarte również w naszym po-
wiecie. Konkretna Gmina admi-

nistruje wszystkimi drogami po-
wiatowymi znajdującymi się w 
granicach miast- siedzib gmin a 
powiat przekazuje według algo-
rytmu wszystkie środki, jakie na 
utrzymanie tych dróg ma usta-
wowo przyznane (powiaty nie 
mają dochodów własnych). Roz-
dział tych środków na rok 2018 
wygląda następująco: na utrzy-
manie dróg powiatowych w gra-
nicach miasta w tym roku Rada 
Powiatu Goleniowskiego ma 
239 774 zł, z czego: Nowogard 
- 112 000 zł, Goleniów - 90 981 

zł (mniej, bo Goleniów chętnie 
przejmuje od powiatu ulice cał-
kowicie nie tylko w administro-
wanie i wtedy nie otrzymuje na 
nie środków z powiatu), Masze-
wo - 36 793 zł. 

Chyba to wystarczy, aby zro-
zumieć ile jest demagogii w sta-
łym faszerowaniu nowogardz-
kiej publiki informacjami o po-
święceniu gminy (czytaj bur-
mistrz) w remontowaniu dróg 
w mieście, które „należą” do po-
wiatu. 

Red.

W tych dniach gmina, ze środków własnych, wyremontowała wreszcie ul. Rzeszow-
skiego. O remont tej formalnie powiatowej drogi (w zarządzie gminy) zabiegał od 
dawna przewodniczący Rady Piotr Słomski 
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Józef Łokaj: lat 81, zmarł 8.08.2018r. pogrzeb odbędzie się 

10.08.2018r. o godz. 12:00 na cmentarzu w Nowogardzie.
Zofia mazur: lat 87, zmarła 9.08.2018r. pogrzeb odbędzie się 

11.08.2018r. o godz. 10:00 na cmentarzu w Nowogardzie.
 Informacje przekazał: Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

i MEMORIS Zakład Pogrzebowy Grzegorz Śmigiel

na Wschodzie w całym swoim 
państwie 15 sierpnia osobne 
święto dla uczczenia tej tajemni-
cy. To oznacza, że święto to mu-
siało lokalnie istnieć już wcze-
śniej, przynajmniej w V w. W 
Rzymie istnieje to święto z całą 
pewnością w wieku VII. Wiemy 
bowiem, że papież św. Sergiusz I 
(687-701) ustanawia na tę uro-
czystość procesję. Papież Leon 
IV (+ 855) dodał do tego świę-
ta wigilię i oktawę. Z pism św. 
Grzegorza z Tours (+ 594) do-
wiadujemy się, że w Galii istnia-
ło to święto już w VI w. Obcho-
dzono je jednak nie 15 sierpnia, 
ale 18 stycznia. W mszale na to 
święto, używanym wówczas w 
Galii, czytamy, że jest to „jedyna 

tajemnica, jaka się stała dla ludzi 
- Wniebowzięcie Najświętszej 
Maryi Panny”. W prefacji zaś są 
słowa:

W polskiej (i nie tylko) trady-
cji dzisiejsze święto zwane jest 
również świętem Matki Bożej 
Zielnej. Na pamiątkę podania 
głoszącego, że Apostołowie za-
miast ciała Maryi znaleźli kwia-
ty, poświęca się kwiaty, zioła i 
kłosy zbóż. Lud wierzy, że zioła 
poświęcone w tym dniu za po-
średnictwem Maryi otrzymują 
moc leczniczą i chronią od cho-
rób i zarazy. Rolnicy tego dnia 
dziękują Bogu za plony ziemi i 
ziarno, które zebrali z pól.

redakcja

Żydzi szemrali przeciwko Jezusowi, dlatego że powiedział: «Ja jestem chlebem, który z nieba zstąpił». I mó-
wili: «Czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę my znamy? Jakżeż może On teraz mówić: Z nie-
ba zstąpiłem». Jezus rzekł im w odpowiedzi: «Nie szemrajcie między sobą! Nikt nie może przyjść do Mnie, 
jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u 
Proroków: „Oni wszyscy będą uczniami Boga”. Każdy, kto od Ojca usłyszał i przyjął naukę, przyjdzie do 
Mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie Ten, który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, 
zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne. Ja jestem chlebem życia. Ojcowie wasi 
jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje: Kto go je, nie umrze. Ja jestem chle-
bem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, 
jest moje Ciało, wydane za życie świata». (J 6, 41-51)

Wniebowzięcie Najświętszej 
Maryi Panny - 15 sierpnia

Kościół katolicki święci 15 
sierpnia uroczystość Wniebo-
wzięcia Maryi. Istniejąca już w I 
wieku chrześcijaństwa tradycja 
mówi, że Maryja została wzię-
ta do nieba z duszą i ciałem. W 
Kościele wschodnim to święto 
jest obchodzone od Soboru Efe-
skiego w roku 431, w Kościele 
zachodnim od VII wieku. Papież 
Pius XII podniósł przekonanie o 
wniebowzięciu Maryi do rangi 
dogmatu. Wyraził go następują-
co:

Ogłaszamy, wyjaśniamy i 
określamy jako dogmat przez 
Boga objawiony, że Niepokala-
na Bogarodzica zawsze Dzie-
wica Maryja po zakończeniu 
biegu ziemskiego życia została 
z ciałem i duszą wzięta do nie-
bieskiej chwały.

To zdanie to ostateczne zakoń-
czenie trwających przez stulecia 
dyskusji na temat wartości ludz-
kiego ciała. Bo zawsze występo-
wały w chrześcijańskiej tradycji 
– ale i niemal wszędzie poza nią, 
co trzeba koniecznie podkreślić 
– tendencje do traktowania ciała 
jako zwykłej siedziby ducha, co 
oznacza jego (ciała) instrumen-
talizację i pośrednio lekcewa-
żenie. Nazywano je więzieniem 
duszy i porównywano do jucz-
nego zwierzęcia niosącego duszę 
na swym grzbiecie. Dla niektó-
rych teologów przykra była myśl 
o tym, że Syn Boży był poddany 
procesom cielesnym jak każdy 
zwyczajny człowiek. I w swoich 
teoriach starali się ten przykry 
fakt omijać szerokim łukiem.

Stosunek do ciała to zawsze 

trudny temat zarówno w chrze-
ścijaństwie, jak i poza nim, czego 
dowodzi nasz dzisiejszy kult cia-
ła, o czym była mowa powyżej. 
Każda epoka od nowa stawia so-
bie pytanie, jak teoretycznie po-
godzić i praktycznie przeżywać 
jednocześnie wysokie cenienie 
tego, co duchowe, i tego, co cie-
lesne, jak te dwa wymiary czło-
wieczeństwa ze sobą pojednać, 
tak by się wzajemnie wspierały, a 
nie szkodziły sobie.

Święto wzięcia Maryi do nieba 
z duszą i ciałem to wielkie we-
zwanie do krytycznego przemy-
ślenia sobie naszego podejścia 
do ciała – przemyślenia, które 
może być owocne nie tylko dla 
katolików. Bowiem zarówno 
współczesne wybryki kultu ciała, 
jak i lękliwe podejście do ciała i 
seksualności, które cechowało 
myśl chrześcijańską przez stule-
cia, nie oddają sprawiedliwości 
wysokiej wartości ludzkiego 
ciała w tym rozumieniu, jak ją 
formułuje przytoczony dogmat z 
konstytucji apostolskiej Munifi-
centissimus Deus, ale zresztą też 
i inne dogmaty maryjne począw-
szy od dogmatu o Maryi jako 
Bogarodzicy, sformułowanego 
na Soborze Efeskim. Natomiast 
w religijności ludowej może-
my znaleźć wiele faktów, które 
wskazują na głębokie rozumie-
nie tego trudnego i drażliwego 
tematu – rozumienie może tyl-
ko instynktowne, co jednak nie 
zmniejsza jego wartości. Poboż-
ność maryjna chrześcijańskiego 
ludu nie jest tu czynnikiem przy-
padkowym, ubocznym – nie, 

to właśnie Maryja uczy nas, jak 
widzieć i przeżywać w twórczy 
sposób naszą cielesność.

W niektórych rejonach krajów 
niemieckojęzycznych w poboż-
ności ludowej przyjęło się na-
zywanie święta Wniebowzięcia 
Maryi „wielkim dniem kobiet”. 
To pokazuje, że dowartościo-
wanie ciała nie jest możliwe bez 
dowartościowania kobiety – tej, 
która wydaje na świat ludzkie 
ciało i później troszczy się o za-
spokajanie jego potrzeb, zarazem 
kształtując ducha dziecka. Gdzie 
indziej (między innymi u nas) 
jest zwyczaj błogosławienia ziół 
i kwiatów; jest to pokłon przed 
tym wszystkim, co matka ziemia 
daje nam dla zdrowia ciała, a po-
średnio dla pomyślności ducha. 
Zaś w krajach śródziemnomor-
skich dni w okolicach 15 sierp-
nia są wielkim świętem radości 
życia i odpoczynku – zarówno 
cielesnego, jak i duchowego. 
Dziś może świadomość tego 
już zanika, ale w chrześcijań-
skiej tradycji przeżywano te dni 
(choćby tylko instynktownie) 
jako dziękczynienie Stwórcy, 
którzy w darze życia związał ze 
sobą tak wspaniale ciało i duszę.

Jeśli udaje nam się przeżyć 
godność naszego ciała i jego 
jedność z duszą, to nie sądźmy, 
że to tylko szczęśliwy, lecz prze-
mijający przypadek – nie, to od-
zwierciedlenie tego, co Pan Bóg 
zamierzył, stwarzając człowieka. 
I tego, o czym mówi tak mocno 
święto Wniebowzięcia Maryi.

Już w VI wieku cesarz Maury-
cy (582-602) polecił obchodzić 

W dniu 9 sierpnia 2018 r.,
opatrzona sakramentami świętymi  zakończyła 

swoją ziemską wędrówkę 

śp. Zofia Fedeńczak 
z domu Telmanowska

Przeżyła lat 85  
Pogrzeb odbędzie się w dniu 11.08.2018 r.  

Mszy św. w kościele pw. MB Różańcowej w Żabowie o godz. 11.00

Pokój Jej Duszy! 
Pogrążona w smutku Rodzina  
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Zdjęcie wykonane w Rogaszycach k. Kępna. Z Nowogardu idzie 12 osób, pod opieką ks. Krystiana Dy-
lewskiego, na zdjęciu cała nasza grupa. 

Tegoroczna 34. Szczecińska Piesza Pielgrzymka jest wyjątkowo trudna, ze względu na wysokie tempera-
tury. Ciągle jest powyżej 30 stopni. 13 sierpnia rano planujemy dotrzeć do celu - mówi prosto z trasy, któ-
rą pątnicy idą na Jasną Górę, ks. Krystian Dylewski, wicedyrektor pielgrzymki i opiekun nowogardz-
kiej grupy. 

Mały krok w byciu żeglarzem 
Klub Knaga zorganizował bezpłatne kursy żeglarskie Junger&Kadet dla dzieci i młodzie-
ży od 7-12 lat. Zajęcia odbywają się na terenie przystani klubu  „Knaga” w Nowogardzie od 
02.08.-12.08.2018r.

W pierwszym dniu zostało 
przeprowadzone szkolenie, z ra-
townikiem medycznym Panem 
Wiesławem Kurlapskim, uczest-
nicy zapoznali się z bezpieczeń-
stwem nad jeziorem, oraz pierw-
szej pomocy. Bardzo przydat-
ne przeszkolenie dla wszystkich 
przyszłych żeglarzy. W kolejnych 
dniach zajęć teoria, czyli  budowa 
jachtu, teoria żeglarstwa itp., po 
części teoretycznej zajęcia prak-
tyczne, które dzieci przełożyły 
teorię na praktykę podczas zajęć 

nad jeziorem, zajęcia te kształtu-
ją u dzieci zręczność i wytrzyma-
łość. Dzieci bardzo chętnie brały 
lekcje pod okiem wykwalifikowa-
nych instruktorów. Od najmłod-
szych lat zaszczepiamy wśród 
dzieci i młodzieży miłość do 
wody i żeglarstwa. Na zakończe-
nie, które odbędzie się 12sierpnia 
(niedziela), dzieci uczestniczące 
w zajęciach zostaną uhonorowa-
ne dyplomami oraz nagrodami. 

Inf. własna

Szczecińska piesza pielgrzymka na Jasną Górę

Pielgrzymi w drodze

ODPUST 
PARAFIALNY
Serdecznie zapraszamy wszystkich parafian oraz gości na 
coroczny odpust parafialny z okazji uroczystości Wniebo-
wzięcie NMP w dniach 14-15. 08. 2018 r.

Porządek uroczystości:
14.08.2018r. 
O godz. 19:00 uroczysta Msza św. z wigilii WNMP - Mszy prze-

wodniczy ks. Krzysztof  Kopala - proboszcz z Żabowa. Zapraszamy 
na tę M4szę św. poczty sztandarowe. 

Po Mszy św. biesiada i wspólny śpiew pieśni patriotycznych.
15.08.2018r. 
Msze św. o godz. 8:00 , 10:00, 12:00, 15:00 i 19:00. Na Mszy św. o 

godz. 10:00 występ orkiestry dętej z Płot, po Mszy o 12:00 procesja z 
Najświętszym Sakramentem. 

Tradycyjnie na Mszy św. o godz. 15:00 obrzęd namaszczenia cho-
rych.

 Od 8:00 rano do godz. 14:30 trwał będzie festyn  
na placu przy kościele. 

Zapraszamy na domowe  wypieki, chleb pieczony tradycyjną me-
todą, zabawę fantową i inne atrakcje. Dochód z festynu przeznaczo-
ny jest na pokrycie kosztów związanych z remontem ściany kościo-
ła.  W tym dniu po każdej Mszy św. święcimy bukiety ziół i kwiatów 
- bukiety można będzie nabyć przed Mszą św. 

Masz - przy takiej temperaturze - wśród drzew jest nawet znośny
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Dzięki nowym oknom SYNEGO Twój dom 
stanie się oazą ciepła, ciszy i bezpieczeństwa. 
W porównaniu z obecnym standardem okien, 
SYNEGO zapewnia do 50% lepszą izolację cieplną*. 
Dzięki temu znacznie zmniejszysz rachunki 
za ogrzewanie i poznasz nowy 
komfort mieszkania.

Nowe logo - nowy profil 
nowy komfort Twojego mieszkania

Zadzwoń lub przyjdź 
do siedziby naszej firmy 

a my przygotujemy 
dla Ciebie najlepszą ofertę.

MODNA PRACA? 

TAK! 
Dołącz do naszego zespołu Pracowników Obsługi Zwrotów Odzieży 
w Centrum Dystrybucyjnym w Łozienicy. 

Bo praca przy ciuchach  
to sama przyjemność! 
Skontaktuj się z nami i poznaj nową ofertę zatrudnienia! 

Wyślij swoje CV na adres: 
rekrutacja@fiege.pl 
lub zadzwoń 601 710 134 

OFERUJEMY TOBIE:

UMOWĘ 
O PRACĘ

BONY I PACZKI
NA ŚWIĘTA

PRYWATNĄ 
OPIEKĘ 

MEDYCZNĄ

KONKURSY IMPREZY 
INTEGRACYJNE

MOŻLIWOŚCI 
AWANSU

NAUKĘ JĘZYKA 
ANGIELSKIEGO

DARMOWY 
TRANSPORT

1 2 3 4 5 6 7 8

Odwiedź naszą stronę lub Facebooka

www.facebook.com/GrupaFIEGEPolska/www.fiege.pl
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Budują gazociąg -  będą pieniądze dla Gminy i nie tylko

Powstaje infrastruktura do wykorzystania 
naszych kawern?
Na terenie Gminy Nowogard budowany będzie wkrótce na długości około 30 km gazociąg wysokiego ciśnienia, będący częścią magistrali gazowej Szcze-
cin- Gdańsk.  Aczkolwiek jest to inwestycja krajowa, to jednak zarobią na niej zarówno właściciele działek wykorzystanych do położenia rury gazowej, jak 
i Gmina Nowogard i Osina. Te ostatnie z tytułu należnego corocznie podatku od nieruchomości, jaką stanowi budowany gazociąg. Ale, czy to wszystkie 
potencjalne korzyści?  

 Już od dawna wiadomo, że 
„szczęśliwe” położenie geogra-
ficzne może przynieść wielo-
rakie korzyści społeczności za-
mieszkującej takie uprzywile-
jowane obszary.  Dla gmin No-
wogard i Osina takim owocu-
jącym korzyściami faktem jest 
usytuowanie obu gmin na tra-
sie Szczecin- Gdańsk.  Oznacza 
to w praktyce nie tylko prze-
bieg tędy tras drogowych (S-6), 
ale także możliwość przebiegu 
innych magistrali krajowych, 
sieci łączących wymienione 
obydwa duże miasta.  Inwesty-
cją w taką sieć, która wkrótce 
się rozpocznie i która będzie 
realizowana na terenie gminy 
Nowogard i gm. Osina (także 
gm. Goleniów i gm. Płoty) jest 
budowa odcinka  Goleniów – 
Płoty magistrali gazowej Szcze-
cin-Gdańsk.  Inwestycja stano-
wi V etap gazociągu DN700 re-
lacji Szczecin-Gdańsk, którego 
cztery wcześniejsze odcinki zo-
stały oddane do eksploatacji w 
2015 roku.- czytamy w infor-
macji gazowego operatora kra-
jowego sieci firmy Gaz-system.

Zarobią Gminy i właściciele 
działek…

Przebieg gazociągu Gole-
niów Płoty pokazujemy na za-
łączonej mapce. Podstawowe 
jego parametry są określane 
następująco:  
•	 gazociąg wysokiego ciśnie-

nia
•	 średnica: 700 mm
•	 ciśnienie robocze: 8,4 MPa
•	 materiał: stal L485ME
•	 długość: ok. 42 km
Planowany termin zakończe-

nia budowy inwestycji i prze-
kazania do eksploatacji, to II 
kwartał 2020.

Ważną korzyścią dla społecz-
ności lokalnej będzie corocznie 
odprowadzany do kas gmin-
nych przez GAZ-SYSTEM S.A. 
podatek od nieruchomości w 
wysokości 2% wartości odcin-
ka gazociągu zlokalizowane-
go na terenie danej gminy. Aby 
oszacować możliwe z tego ty-
tułu wpływy podatkowe gmin 
Nowogard i Osina zadaliśmy 
pytanie rzecznikowi Gaz- Sys-

temu: jaka jest wartość odcin-
ka gazociągu Goleniów - Pło-
ty przyjmowana jako podsta-
wa   do obliczenia 2% podatku 
od nieruchomości? Z odpowie-
dzi która otrzymaliśmy  wyni-
ka, że może to być nawet do 1.5  
mln rocznie  dla gminy Nowo-
gard i około 05 mln dla gm. 
Osina.  Korzyści materialne 
odniosą też właściciele dzia-
łek wykorzystanych pod prze-
bieg gazociągu i infrastruktu-
ry towarzyszącej. Zasady od-
szkodowań wynikających ze 
specustawy zostaną omówione 
przez przedstawicieli inwestora 
na spotkaniu, które rozpocznie 
się 28 sierpnia, o godzinie 12, w 
Sali obrad Rady Miejskiej. Ale 
poza tymi określonymi w cza-
sie korzyściami są jeszcze inne  
potencjalne i być może tylko 
hipotetyczne… 

 Czy powstaje 
infrastruktura  

do wykorzystania 
nowogardzkich kawern? 
Miesiąc temu pisaliśmy w 

DN  o wykładzie, który geolog 
z Uniwersytetu Szczecińskie-
go  dr. A. Piotrowski wygłosił 
pewien czas temu w Kulicach.  
Z przeprowadzonych przez na-
ukowców badań budowy geo-
logicznej wynika, że Nowogard 
leży na tzw. słupach solnych, 
czego efektem jest istnienie tu 
kawern, czyli pustych prze-
strzeni w skałach, powstałych 
w wyniku naturalnych proce-
sów ługowania, czyli wymywa-
nia materiału skalnego. Takie 
puste przestrzenie mogą być (i 
w wielu krajach są) wykorzy-
stywane, jako naturalne zbior-
niki paliw i gazu.  W tym sa-
mym tekście w DN spekulowa-
liśmy również na temat moż-
liwych dla nas, konsekwencji 
budowy gazociągu Bałtic Pipe: 
w tych dniach media poda-
ły informację o dofinasowaniu 
wstępnych prac dokumentacyj-
nych związanych z budową Bał-
tik Pipe – gazociągu umożliwia-
jącego bezpośredni przesył do 
Polski norweskiego gazu.- czy-
tamy w tamtym artykule DN 
- W Polsce, gazociąg ten pro-

wadzony po dnie morza docho-
dzi do brzegu Bałtyku w okoli-
cy Niechorza a potem dalej na 
południe, aby łączyć się z krajo-
wym dystrybucyjnym systemem 
gazowym w Płotach. … I to jest 
ta szansa wykorzystania poten-
cjału lokalnej tektoniki, o któ-
rej specyfice w postaci kawern 
na słupach solnych, opowiadał 
doktor Piotrowski w Kulicach. 
Nowogardzkie kawerny mogły-
by stanowić bowiem zbiorniki 
dla tego norweskiego gazu, ma-
jące zarówno znaczenie tech-
nologiczne w procesie przesy-
łu (miejsce wejścia do krajowe-
go systemu), jak i mogące słu-
żyć jako rezerwuar sezonowy i 
strategiczny tego gazu…- pisa-
liśmy w naszym tekście.  Roz-

poczynająca się inwestycja ga-
zociągu - Goleniów Ploty, czy-
ni zarysowaną przez nas per-
spektywę coraz bardziej realną, 
przynajmniej technicznie - po-
wstaje bowiem  na terenie na-
szej gminy infrastruktura, któ-
rą może płynąć  gaz z Baltic 
Pipe…  O tym, że jest to moż-
liwe nie tylko technicznie, ale 
także w strategicznych decy-
zjach niech świadczą, oficjalne 
podawane przez  Gaz-System,  
cele jakim ma służyć  gazociąg 
Goleniów -Płoty. 

Oto one: 
To jeden z kluczowych pro-

jektów - czytamy w informacji 
Gaz -Systemu- realizowanych 
w celu wzmocnienia krajowego 
bezpieczeństwa energetycznego, 

a jego realizacja umożliwi:
operatywne przesyłanie gazu 

pomiędzy Szczecinem a Gdań-
skiem

stworzenie elementu magi-
strali gazowej łączącej rynki 
państw europejskich w regio-
nie Morza Bałtyckiego

dywersyfikację dostaw gazu 
do polskiego systemu przesy-
łowego

uatrakcyjnienie terenów pod 
nowe inwestycje

Więc to co mogło wydawać 
się jeszcze miesiąc temu tylko 
teoretyczną hipotezą staje co-
raz bardziej możliwą do usku-
tecznienia w praktyce koncep-
cją. 

sm

Przebieg trasy gazociągu wysokiego ciśnienia Goleniów-Płoty
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Rozmowa z Je kardynałem Raymondem leo Burke

Jesteście szczęśliwym narodem, bo macie wiarę w sercach
W ostatnim czasie w Szczecinie gościł kard. Raymond Leo Burke, który był prelegentem podczas konferencji „Małżeństwo i rodzina. Źródła kryzysu i dro-
gi wyjścia“. Ten amerykański duchowny, pochodzący ze stanu Wisconsin, był m.in. Arcybiskupem St. Louis (2004-2008), Prefektem Najwyższego Trybu-
nału Sygnatury Apostolskiej w Rzymie (2008-2014). W roku 2013 uczestniczył w konklawe, które wybrało papieża Franciszka. Obecnie ks. kardynał jest 
Patronem Suwerennego Zakonu Maltańskiego.

Jak wyglądała droga księdza 
kardynała do kapłaństwa. Kto 
w tamtym czasie miał na księ-
dza w tym względzie najwięk-
szy wpływ?

Wszystko zaczęło się w domu 
rodzinnym. Moi rodzice byli do-
brymi katolikami. Jestem naj-
młodszy z sześciorga dzieci. Ro-
dzice z wielką uwagą nauczali 
nas wiary, przywiązania do spo-
wiedzi świętej, niedzielnej Mszy 
św. Następnie na moją duchową 
formację wpłynęło życie para-
fialne ze wspaniałym księdzem 
Owenem Mitchellem, który bar-
dzo mnie inspirował; pocho-
dził z Irlandii, ale był księdzem 
w USA. Oprócz wiary moich ro-
dziców, wspomnianego księdza, 
ważną rolę w tym odegrały sio-
stry zakonne w szkole; były to 
siostry benedyktynki. To wszyst-
ko bardzo mnie inspirowało. Po-
czułem zachwyt kapłaństwem 
już w bardzo wczesnym wieku, 
po tym jak przyjąłem pierwszą 
Komunię Świętą i kiedy zaczą-
łem służyć do Mszy św. w wie-
ku 10 lat.

Święcenia kapłańskie przyjął 
ksiądz w roku 1975 z rąk same-
go Pawła VI w Rzymie. Czym 
było dla Eminencji przyjęcie 
święceń w takich, można po-
wiedzieć, wyjątkowych oko-
licznościach?

Przede wszystkim otrzymanie 
święceń kapłańskich od następ-
cy św. Piotra, Błogosławionego 
Pawła VI, traktuję jako szczegól-
ny dar od Boga. I postrzegam to 
też zawsze jako szczególne we-
zwanie, aby pozostać bardzo bli-
sko Stolicy św. Piotra i bronić 
papieskiego magisterium. To z 
pewnością było zawsze istotną 
częścią mojego duchowego i ka-
płańskiego życia.

Ok. 30 lat temu Jan Paweł II 
mianował księdza pierwszym 
amerykańskim obrońcą wę-
zła małżeńskiego Najwyższego 
Trybunału Sygnatury Apostol-
skiej. Jakie, według Eminencji, 
będą skutki obserwowanych 
obecnie prób redefiniowania 
małżeństwa i odrywania go od 
jego pierwotnego powołania?

To po prostu będzie oznacza-
ło zniszczenie małżeństwa. To 
będzie małżeństwo według ja-
kiegoś zamysłu ludzkiego, a nie 
dar od Boga, dany ludziom od 

samego stworzenia świata. To z 
pewnością zniszczy też rodzi-
nę a w konsekwencji społeczeń-
stwo. I dlatego zaangażowałem 
się silnie w tych ostatnich la-
tach w obronę prawdy o małżeń-
stwie, ponieważ jest ono zasad-
nicze nie tylko dla dobra jedno-
stek i Kościoła, ale również całe-
go społeczeństwa.

Ksiądz kardynał jest zna-
ny ze swojego zaangażowania 
na rzecz podtrzymywania li-
turgicznej tradycji Kościoła. 
Jaka, według Eminencji, jest 
rola wspomnianej tradycji we 
współczesnym Kościele?

Święta liturgia jest najwięk-
szym i najdoskonalszym wyra-
zem naszego życia w Kościele 
i w Chrystusie. Dlatego też ma 
ona piękno i podniosłość, któ-
re są bardzo wyjątkowe w całym 
chrześcijańskim życiu. Święty 
Jan Paweł II u schyłku swojego 
pontyfikatu bardzo energicznie 
poświęcił się przywróceniu god-
ności Świętej Liturgii jako Dzia-
łania Bożego, czyli nie jakie-
goś rodzaju działania ludzkie-
go, lecz rzeczywistości, w której 
sam Chrystus schodzi na ołta-
rze naszych kościołów, aby uczy-
nić się sakramentalnie obecnym, 
tak jak uczynił ofiarę na Kalwa-
rii. Tak więc dla Kościoła litur-
gia jest w centrum Nowej Ewan-
gelizacji, ale także nowej energii 
i siły Kościoła w naszym czasie.

Gdy wspomniał ksiądz kar-

dynał o Nowej Ewangelizacji, 
przyszła mi na myśl postać ar-
cybiskupa Fultona Sheena, któ-
ry był pionierem teleewangeli-
zacji, porywając kilkadziesiąt 
lat temu rzesze telewidzów w 
USA. Jakie według Eminencji, 
powinna obrać kierunki Nowa 
Ewangelizacja w naszyh cza-
sach?

Wzrastałem pod wpływem 
Sługi Bożego arcybiskupa Fulto-
na Sheena, który wychodził od 
podstaw filozoficznych prawd 
wiary, aby później odsłaniać ich 
sedno a także pokłady ich du-
chowego bogactwa i oczywiście 
Świętej Liturgii, jako żywotne-
go wyrazu tych prawd. On był 
wspaniały w telewizji. I tak na-
prawdę telewizja była wynale-
ziona w czasach jego duszpa-
sterskiej działalności. Prawdą 
jest też, że był to jeden z najpo-
pularniejszych wówczas progra-
mów w USA; i jest to tym bar-
dziej godne uwagi, że przecież 
Stany Zjednoczone nie są kato-
lickim krajem. Ale każdy z wi-
dzów był bardzo pociągnięty 
jego sposobem prezentacji wia-
ry. W naszych czasach, wszyst-
ko co oznacza Nową Ewangeli-
zację to z jednej strony koniecz-
ność kontynuacji używania tych 
klasycznych już środków komu-
nikowania wiary, uczenia kate-
chezy dzieci, itp.; bardzo ważna 
jest również niedzielna harmo-
nia obcowania ze Słowem Bo-

żym: mam tu na myśli uważne 
słuchanie głoszonego kazania. 
Istotna nie przestaje być też re-
ligijna edukacja ludzi dorosłych. 
Ale używanie nowych mediów, 
tzw. mediów społecznościo-
wych, aby starać się komuniko-
wać ludziom prawdy wiary, jest 
również istotne, pozwalając na 
docieranie Dobrej Nowiny do 
coraz większych rzesz osób, kto-
re oczekują na orędzie ewange-
licznej nadziei.

Patrząc na statystyki Polska 
wciąż jest krajem katolickim. 
Dam nawet taki przykład. Od 
kilku lat niewielka społeczność 
wiejska w naszym regionie bu-
duje własną świątynię. Patrząc 
na Europę, gdzie nawet w wiel-
kich miastach burzone są ko-
ścioły, urasta to do rangi sym-
bolu. Co w związku z tym po-
winien zrobić polski naród i 
polski Kościół by nie stracić tej 
czujności i nerwu katolickiej 
wiary?

Jesteście w Polsce napraw-
dę szczęśliwi, że wasz kraj jest 
wciąż jeszcze wierzący i że od-
znacza się również praktyką ży-
cia religijnego. Widzę to zwłasz-
cza z własnego doświadcze-
nia zarówno w USA jak i Euro-
pie Zachodniej. Co jednak po-
winniście zrobić, to z pewno-
ścią nigdy nie podchodzić do 
wiary jako rzeczywistości, któ-
ra jest zapewniona. Zawsze pa-
trzcie na wiarę jako drogocenny 

dar od Boga, który należy prze-
kazać następnym pokoleniom. 
Pamiętajcie o przywiązywaniu 
szczególnej wagi do katechezy 
wśród dzieci i młodych ludzi, 
a także nauczania wiary pod-
czas niedzielnych kazań w trak-
cie Mszy świętej. Trzeba być tak-
że uważnym na wpływy sekula-
ryzacji, które są wokół was, po-
nieważ jesteście częścią Unii Eu-
ropejskiej, która jest ateistycz-
ną rzeczywistością, starającą się 
wprowadzać praktyki przeciwne 
prawu bożemu i samemu Bogu. 
Polska będzie musiała się oprzeć 
tej polityce skierowanej przeciw 
rodzinie i życiu, która dominu-
je w Unii Europejskiej. I możecie 
to zrobić, ale będzie to wymaga-
ło szczególnej uwagi. I znajdą się 
ludzie, którzy w waszym społe-
czeństwie będą mówić, że trze-
ba stać się bardziej „na czasie”, 
że Polska jest staromodna, musi 
się otworzyć na nowe idee, ale 
nie powinniście zwracać w ogó-
le uwagi na ten rodzaj retoryki. 
Niech wszystko będzie osądzane 
według prawdy. I jeśli tak zrobi-
cie, to zobaczycie, że wasza wia-
ra jest najważniejszym darem, 
jaki Bóg wam dał i w ten sposób 
zostanie ona zachowana i będzie 
miała swoje odzwierciedlenie w 
życiu polskiego społeczeństwa.

Został ksiądz kardynał kon-
sekrowany na biskupa przez 
Jana Pawła II i znał go ksiądz 
osobiście. Jaką rolę, według 
Eminencji, może pełnić oso-
ba Polskiego Papieża dla naj-
młodszego pokolenia 18 czy 
20-latków, które zna Jana Paw-
ła II już tylko z filmów i opra-
cowań historycznych?

Sądzę, że w kontekście oso-
by Jana Pawła II musimy spra-
wić, by młodym ludziom stały 
się znane Jego pisma, jak np. en-
cyklika Evangelium Vitae, czy-
li Ewangelia Życia o wartości ży-
cia ludzkiego; Veritatis Splendor, 
czyli przedstawienie nauki mo-
ralnej Kościoła, Familiaris Con-
sortio, dotycząca rodziny, Pa-
stores dabo vobis, na temat ka-
płaństwa, itd. Sądzę, że musi-
my wprowadzić młodych ludzi 
do tego nauczania Jana Pawła II, 
jako do pewnej drogi na obec-
ne czasy. I dodam jeszcze w tym 
względzie inną istotną rzecz; 
większość młodych księży na-

Piotr Słomski w rozmowie z ks. kard. Raymondem Leo Burke
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W sobotę (4 sierpnia), w Osinie na boisku do siatkówki plażowej rozegrany został III Turniej 
Piłki Siatkowej Plażowej o Puchar Wójta Gminy Osina. Tym razem do zmagań przystąpiło 12 
drużyn. Rozegrano w sumie 12 spotkań, a na koniec najlepsza okazała się dwójka z zespołu 
Sturek, który na podium wyprzedził siatkarskie duety z zespołów Przybłędy oraz Daga Team.  

Był to III Turniej Piłki Siat-
kowej Plażowej o Puchar Wój-
ta Gminy Osina. W pierw-
szym wzięło udział 6 zespołów, 
w drugim 11, a w trzecim re-
kordowa liczba 12 zespołów. 
W sobotę walczyły dwuosobo-
we drużyny o nazwach: Drew-
pol Team, Gang Olsena, Gar-
bus Team, Wojcieszyn, Emilka 
i Łecek, Przybłędy, Żubrówka 
Team, Daga Team, Sturek, Czar-
ni Nowogard, Ogień w Oko-
pie, Stare i Młode Wilki. Tur-
niej został rozegrany w syste-
mie pucharowym, po rozloso-
waniu par pierwszej rundy, zwy-
cięzcy przechodzili do półfina-
łu. Trzy najlepsze zespoły za-
grały pomiędzy sobą o tytuł mi-
strzowski. Na początku uczest-
ników turnieju przywitała bu-
rza z piorunami. Podczas pierw-
szego meczu padał deszcz, który 
mocno utrudniał grę. Zawodni-
cy nie rezygnowali jednak i gra-

li do końca. W połowie drogiego 
spotkania wyszło słońce i zosta-
ło na niebie już do samego koń-
ca zmagań. W półfinale Daga 
Team ograła Wojcieszyn 2:0, z 
kolei Sturek pokonał Czarnych 
Nowogard 2:0, a Przybłędy tak-
że bez straty seta ograły Drew-
pol Team. W fazie finałowej naj-
lepsi okazali się siatkarze druży-
ny Sturek, którzy stoczyli zacię-
ty bój z ekipą Daga Team. Stu-
rek wygrał 2:1, a w decydującym 
spotkaniu ograł bez straty seta 
Przybłędy. W meczu, który roz-
strzygnął to kto zajmie 2. miej-
sce, Przybłędy pokonały Daga 
Team 2:0. Warto dodać, że dru-
żyny z powiatu goleniowskiego 
coraz chętniej przyjeżdżają do 
Osiny na siatkarskie zmagania. 
Otwarcia turnieju dokonał prze-
wodniczący LZS Gminy Osina 
– sędzia turnieju Tomasz Gaj-
da. Uroczyste zakończenie od-
było się w obecności wójta gmi-

ny Osina Krzysztofa Szwedo, 
który wręczył puchary najlep-
szej trójce i podziękował wszyst-
kim drużynom za sportową ry-
walizację i wysoką frekwencję. - 
O miano najlepszej dwójki wal-
czyło aż 24 zawodników. Były też 
dwie pary mieszane. Na uwagę 
zasługuje zespół Daga Team, któ-
ry wygrał dwa poprzednie turnie-
je. Dziś zdobył 3. miejsce. Przy-
błędy po raz kolejny zajmują 2. 
miejsce. Generalnie cały turniej 
pomimo burzy cieszył się dużym 
zainteresowaniem siatkarzy, któ-
rzy w oczekiwaniu na X edycję 
Osińskiej Ligi Piłki Siatkowej tym 
razem walczą na piasku. To faj-
ne bo po kliku latach zawitali do 
nas starzy znajomi z Wierzbięci-
na - zespół Stare i Młode Wilki 
– podsumowuje sobotnie zma-
gania siatkarzy przewodniczący 
LZS Gminy Osina Tomasz Gaj-
da. Przy artykule publikujemy 
komplet wyników oraz klasyfi-
kację końcową. KR 

Klasyfikacja końcowa:
1. Sturek
2. Przybłędy
3. Daga Team
4. Wojcieszyn
5. Czarni Nowogard
6. Drewpol Team
7. Emilka i Łecek
8. Stare i Młode Wilki
9. Ogień w Okopie
10. Żubrówka Team
11. Garbus Team
12. Gang Olsena Wójt gminy Osina w towarzystwie siatkarzy  walczących w III Turnieju Siatkówki 

Plażowej

Pośród 12 zespołów zaprezentowały się także dwie pary mieszane

Podczas turnieju nie zabrakło efektownych ataków oraz bloków

III Turniej Piłki Siatkowej Plażowej o Puchar Wójta Gminy Osina
Wyniki:
Daga Team – Żubrówka Team  2:0
Gang Olsena – Wojcieszyn  0:2
Czarni Nowogard – Emilka i Łecek  2:1
Garbus Team – Sturek   0:2
Stare i Młode Wilki – Drewpol Team 0:2
Ogień w Okopie – Przybłędy  0:2
Półfinał:
Daga Team – Wojcieszyn   2:0
Czarni Nowogard – Sturek  0:2
Drewpol Team – Przybłędy  0:2
Finał:
Sturek – Daga Team   2:1
Daga Team – Przybłędy   0:2
Przybłędy – Sturek   0:2

III Turniej Piłki Siatkowej Plażowej o Puchar Wójta Gminy Osina

„Sturek” nie do pokonania 

zywa się kapłanami z pokolenia 
Jana Pawła II, są oni pod wpły-
wem jego długiego pontyfikatu. 
Uważam, że to właśnie oni po-
winni być nośnikami naucza-
nia Papieża-Polaka. Zdaje się w 
niektórych miejscach zauważać 
opinię, że papież Jan Paweł II re-
prezentował pewną epokę a te-
raz jesteśmy w nowej i że musi-
my iść w innym kierunku. A to 
jest nieprawda, ponieważ Jana 
Paweł II był zakorzeniony w cią-
głości uniwersalnego nauczania 
Kościoła, adresując je także do 
naszych czasów.

Jakie odczucia towarzyszy-
ły Eminencji, gdy przed pię-
cioma laty w Kaplicy Sykstyń-
skiej wraz z innymi kardyna-
łami wybierał ksiądz kolejnego 
następcę św. Piotra?

Dla mnie było to doświadcze-

nie ogromnej odpowiedzialno-
ści. Modliłem się o światło Du-
cha Świętego; o to, kogo Duch 
Święty chciał, aby został paste-
rzem Kościoła Powszechnego. 
Ponadto biorąc pod uwagę trud-
ną sytuację, w jakiej znajduje się 
Kościół i świat, wydawało mi się 
bardzo ważne aby kardynałowie 
wybrali najlepszego możliwego 
nauczyciela i pasterza.

Jakie są obecnie największe 
wyzwania, jakie stoją przed 
współczesnym Kościołem?

Uważam, że największym wy-
zwaniem jest atak na małżeń-
stwo i rodzinę. Kościół jest prak-
tycznie jedyną instytucją, która 
konsekwentnie przez wieki bro-
ni prawdy o małżeństwie i rodzi-
nie. I zasadnicze jest to, że w ża-
den sposób Kościół nie osłabił 
ani swojego nauczania ani świa-

dectwa w naszych czasach.
30 czerwca obchodził ksiądz 

kardynał swoje 70 urodziny, ale 
będzie to również już 43 rok 
kapłańskiego życia. Czego mo-
żemy z tej okazji Eminencji ży-
czyć?

Abym był wierny do końca. 
Nie wiem, ile jeszcze czasu Bóg 
mi wyznaczy. On jest dla mnie 
w tym względzie bardzo hojny. 
Chciałbym też, abyście modlili 
się, bym pozostał wiernym i od-
ważnym pasterzem owczarni.

Kończąc chciałbym zapytać 
ile razy miał ksiądz kardynał 
okazję odwiedzić nasz kraj?

To moja czwarta wizyta w Pol-
sce. Po raz pierwszy przybyłem 
tutaj w 2003 roku. Prowadzi-
łem wtedy pielgrzymkę z diece-
zji La Crosse (diecezja rzymsko-
katolicka, która swym zasięgiem 

obejmuje zachodnią część stanu 
Wisconsin). Odwiedziliśmy róż-
ne święte miejsca w Polsce. Po 
jakimś czasie przyjechałem po-
nownie, aby zaprezentować tłu-
maczenie książki, którą napisa-
łem o Świętej Eucharystii “Mi-
łość Boża stała się Ciałem”, było 
to w 2016 r.; następnie przyje-
chałem po raz trzeci w zeszłym 
roku; odwiedziłem Licheń, póź-
niej byłem w Kaliszu na Dniu 
Świętości Życia Kapłańskiego. 
W tym roku brałem m.in. udział 
w Święcie Bożego Ciała we Wło-
cławku.

Niemniej wydaje się, że był 
ksiądz kardynał po raz pierw-
szy w naszym zachodniopo-
morskim regionie

Tak, to prawda. Muszę przy-
znać, że to bardzo piękny re-
gion. Jest to również obszar Pol-

ski inny pod względem histo-
rycznym, ponieważ przed woj-
ną były tutaj Niemcy i prote-
stantyzm. A teraz jest to region 
katolicki i polski. Oczywiście 
nie jestem tutaj tak długo, aby 
mieć jakieś pogłębione przemy-
ślenia, ale wizyta w tym miejscu 
bardzo mi się podoba; zwłasz-
cza seminarium, które stano-
wi budzącą wrażenie struktu-
rę architektoniczną. I jest ono 
wreszcie wyrazem katolicyzmu 
ludu Bożego na Pomorzu. Bar-
dzo też podziwiam arcybisku-
pa Andrzeja Dzięgę. Znam jego 
osobę i jego nauczanie od kil-
ku lat.

Bardzo dziękuję za rozmowę
Również dziękuję i z serca 

Wszystkim błogosławię
Piotr Słomski
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mini Tour de Pologne 2018

Hubert Grygowski wygrał wszystkie etapy!
W środę (8 sierpnia), w Bielsko-Białej zakończył się pięcioetapowy wyścig Mini Tour de Pologne, w którym walczyli kolarze LKKS Chrabąszczy Nowogard 
– Hubert Grygowski i Norbert Strojny. Bezkonkurencyjny okazał się Hubert Grygowski, który wygrał wszystkie pięć etapów i został zwycięzcą Mini Tour 
de Pologne 2018! Bardzo ładnie zaprezentował się również Norbert Strojny, który na koniec cyklu wywalczył wysokie 13. miejsce. Dodajmy, że nowogar-
dzianie walczyli w stawce 139 kolarzy z całej Polski. 

Przypomnijmy, że zwycięzcą 
Mini Tour de Pologne zostanie 
ten zawodnik, który uzbiera naj-
więcej punktów za start w 5 eta-
pach. Za pierwsze miejsce prze-
widziano 75 punktów, za dru-
gie 70 punktów, a za trzecie 65 
punktów, kolarze na pozosta-
łych pozycjach także otrzymują 
punkty od 60 do 1. Pierwszy etap 
Mini Tour de Pologne miał miej-
sce w sobotę (4 sierpnia) w Kra-
kowie. Zwyciężył kolarz LKKS 
Chrabąszcze Nowogard Hubert 
Grygowski, a jego klubowy ko-
lega Norbert Strojny był na 10. 
miejscu. Następnie w niedzielę 
(5 sierpnia) młodzi kolarze star-
towali w Katowicach. Ponownie 
najszybszy był Hubert Grygow-
ski, a Norbert Strojny tym ra-
zem uplasował się na 24. miej-
scu. W poniedziałek (6 sierp-
nia) kolarze w ramach III etapu 
walczyli już w Zabrzu, na trasie 
wynoszącej dystans 18 km. Ko-
lejny fantastyczny start zanoto-
wał Hubert Grygowski, który 
był wówczas na najlepszej dro-
dze do tryumfu w całym cyklu. 
Kolarz z Nowogardu wygrał po 
raz trzeci, tym razem uzyskując 
czas 00:28:08 przy średniej pręd-
kości 38,39 km/h. Podopiecz-

ny Ryszarda Posackiego wyprze-
dził na podium Michała Walosz-
ka z Grupy Kolarskiej Gliwice 
oraz Marka Kapelę z GKK Opty-
-Mazowsze. Drugi z naszych re-
prezentantów – Norbert Strojny 
uzyskał wynik 00:28:19 i wpadł 
na metę na 46. miejscu. W tym 
wyścigu w sumie wystartowało 
101 młodych kolarzy. Po trzech 
etapach niekwestionowanym li-
derem był Hubert Grygowski, z 
maksymalną liczbą 225 punk-
tów. Nad drugim miejscem no-
wogardzianin miał przewagę 37 
punktów, zatem wciąż nie mógł 

być pewny zwycięstwa w Mini 
Tour de Pologne. Z kolei Nor-
bert Strojny po trzech etapach 
uzbierał 76 oczek i zajmując 20. 
miejsce, tracił już 83 punkty do 
podium. We wtorek (7 sierpnia) 
przyszedł czas na górski etap w 
Szczyrku. Trasa wyścigu może 
nie była zbyt długa, bo wynosiła 
jedynie 1,9 km, ale była bardzo 
stroma i trzeba było się wykazać 
dużą „mocą” w nogach aby wy-
walczyć podium. Najlepszy ko-
larz tegorocznego Mini Tour de 
Pologne – Hubert Grygowski 
– stanął na wysokości zadania. 

Nowogardzianin zdominował 
IV etap i wygrał po raz czwarty 
z rzędu. Podopieczny Ryszarda 
Posackiego przy średniej pręd-
kości 21,3 km/h, pokonał gór-
ską trasę z czasem 00:05:38 i do-
pisał do swojego konta kolejne 
75 punktów. Jeśli chodzi o rywa-
li to na podium znaleźli się „sta-
rzy znajomi” z poprzednich eta-
pów, tym razem drugi był Ma-
rek Kapela, a na najniższym 
stopniu podium stanął Michał 

Waloszek. Trener nowogardz-
kiego zespołu miał również po-
wody do radości ze względu na 
start Norberta Strojnego. Drugi 
z naszych reprezentantów uzy-
skał czas 00:06:05 i wywalczył 
bardzo dobre 11. miejsce, gwa-
rantujące 41 punktów do swo-
jego dorobku w całej imprezie. 
W Szczyrku w sumie wystarto-
wało 96 kolarzy. Po IV etapach 
Hubert Grygowski z liczbą 300 
punktów na koncie, miał już 47 
punktów przewagi nad Micha-
łem Waloszkiem z Grupy Ko-
larskiej Gliwice oraz 71 pun-
tów przewagi nad Markiem Ka-
pelą z GKK Opty-Mazowsze. W 
ostatnim piątym etapie musiała-
by się przytrafić jakaś katastrofa, 
żeby Hubert Grygowski nie uzy-
skał zasłużonego zwycięstwa w 
Mini Tour de Pologne. Dodaj-
my, że Norbert Strojny po do-
brym starcie w Szczyrku, z liczbą 
117 punktów awansował na 18. 
miejsce klasyfikacji generalnej. 
Przed decydującym wyścigiem 
do pierwszej dziesiątki cyklu 
Norbert Strojny tracił jedynie 15 
punktów. W środę (8 sierpnia) w 
ramach V etapu kolarzy przywi-

tała Bielsko-Biała. Dystans tego 
etapu wynosił 13,8 km. Wielkich 
rzeczy dokonał Hubert Grygow-
ski, który wygrał za piątym ra-
zem! Kolarz z Nowogardu poko-
nał trasę z wynikiem 00:22:21 i 
po pasjonującym finiszu o set-
ne sekundy wyprzedził na me-
cie Marka Kapelę z GKK Opty-
-Mazowsze. Trzecie miejsce wy-
walczył Franciszek Kaczorow-
ski z Copernicus Toruń. Hubert 
Grygowski w ostatnim etapie 

uzyskał średnia prędkość 37,58 
km/h. Norbert Strojny walczył 
na całego o jak największą liczbę 
punktów, aby awansować w kla-
syfikacji generalnej. Ostatecznie 
podopieczny Ryszarda Posackie-
go wywalczył 14. miejsce, uzy-
skując czas 00:22:33. W Bielsko-
-Białej wystartowało 91 kolarzy. 
Klasyfikacja generalna po V eta-
pach prezentuje się następująco: 
mistrzem Mini Tour de Pologne 
2018 został Hubert Grygowski, 
który zgromadził maksymal-
ną liczbę 575 punktów. Drugie 
miejsce wywalczył Michał Walo-
szek z Grupy Kolarskiej Gliwice, 
z liczbą 309 punktów, a na naj-
niższym stopniu podium stanął 
Marek Kapela z GKK Opty-Ma-
zowsze z 299 punktami. Norbert 
Strojny w V etapie wywalczył 
38 punktów i pozwoliło mu to 
awansować w klasyfikacji całego 
wyścigu na wysokie 13. miejsce. 
Dodajmy, że w sumie w Mini 
Tour de Pologne sklasyfikowano 
139 młodych kolarzy z całej Pol-
ski. Gratulujemy wielkiego suk-
cesu nowogardzkim kolarzom 
oraz ich trenerowi Ryszardowi 
Posackiemu. KR 

Hubert Grygowski na mecie etapu w Bielsko-Białej, gdzie wygrał po raz piąty i w 
wielkim stylu zwyciężył w Mini Tour de Pologne

Hubert Grygowski na mecie IV etapu Mini Tour de Pologne w Szczyrku

Zachodnia liga mTB – Santok

Startowali nowogardzianie
W sobotę (4 lipca), w miejscowości Santok został rozegrany kolejny wyścig z cyklu imprez 
Zachodniej Ligi MTB. Tym razem Nowogard reprezentowało dwóch kolarzy. Podium wy-
walczył startujący na dystansie Mini Janusz Pietruszewski, który wygrał w swojej kategorii. 

Podczas Zachodniej Ligi MTB 
w Santoku kolarze walczyli na 
dwóch dystansach: Mega (54 
km) oraz Mini (27 km). Na dłuż-
szym dystansie w barwach LKK 
Nowogard zaprezentował się Ar-
kadiusz Pietruszewski. Kolarz 
z Nowogardu startował w kate-
gorii wiekowej M4A. Arkadiusz 
Pietruszewski pokonał 54 km 
z czasem 02:16:43, co pozwoli-
ło mu zająć 4. miejsce w swoim 
przedziale wiekowym oraz 32. 
pozycję w Open. Dodajmy, że na 
tym dystansie ścigało się w sumie 
81 kolarzy. Z kolei na dystansie 
Mini wystartowało 119 zawod-
ników. Pośród nich nie zabrakło 
reprezentanta Nowogardu – Ja-

nusza Pietruszewskiego. Kolarz 
LKK Nowogard walczył w prze-
dziale wiekowym M6A. Dystans 
27 km Janusz Pietruszewski po-
konał z czasem 01:10:35. Wy-
nik ten zagwarantował naszemu 

reprezentantowi zwycięstwo w 
swojej kategorii wiekowej, a tak-
że 41. miejsce w Open. Gratulu-
jemy startów kolarzom z Nowo-
gardu oraz życzymy kolejnych 
udanych wyścigów. KR  

Janusz Pietruszewski na 1. miejscu w kategorii wiekowej M6A
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KONTAKT:
adres:     72-200 Nowogard, ul. Górna 4a
telefon:  kom.783 570 056,695 264 594

PIB „PRO-BUD” s.c. informuje, że prowadzi

SPRZEDAŻ MIESZKAŃ
w nowo powstającym osiedlu mieszkaniowym

pn. „STARA WINIARNIA”
przy ul. T. Kościuszki 17 w Nowogardzie.

Więcej na stronie www.probud-nowogard.pl

Stahl-Mont Sp. z o.o. Sp.k.
zatrudni spawaczy MAG i TIG

Praca w Niemczech 
przy granicy (długoterminowa).

CV na e-mail: biuro@stahlmont.eu
Tel.: 607 515 155
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WYDRUKI
WIELKOFORMATOWE

e-mail: gra�k@domjudy.pl
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z projektem 

z dostarczeniem

tel. 91 577 2007

Osiemdziesiąt lat - wiek imponujący
Szacunek u ludzi wzbudzający

Bogactwo wiedzy i doświadczenia 
godne z pewnością pozazdroszczenia.

Z okazji Urodzin 
chcemy życzyć Ci spokoju, 

żadnych powodów do niepokoju. 
Dużo zdrowia, samych radości 
i ogromu od wszystkich miłości 

Kochanemu Jubilatowi

Janowi Zmitrowicz
życzy Rodzina 
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Usługi
Remontowo-Budowlane

Ceny do negocjacji
784 612 587

KUPIĘ DREWNO
tartaczne

świerk, sosna, brzoza, topola

tel. 697 174 369

• naprawy • oleje CASTROL
• akumulatory Bosch, Varta

 bieżące
• serwis klimatyzacji
• przeglądy okresowe
• serwis opon
• diagnostyka komputerowa
• wymiana rozrządu

Ponad 10-letnie doświadczenie w pracy  
na stanowisku mechanik w serwisie TOYOTY

Sąpolnica 25 
72-200 Nowogard 

tel. 608 690 831

Zapewniamy atrakcyjne ceny

przeglądy okresowe w TOYOTACH i nie tylko

   Daria  Orpel
pn-pt. 8-18 

sob. 8-14
tel. 536 867 154

ul. Boh. Warszawy 100  • Nowogard

Fryzjer  Męski

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

Poszukuje osób 
do pracy przy  

produkcji okien, 
Firma Joga. 

695 100 700 

 Atrakcyjna praca 
dla opiekunek w Niemczech. 
Premie letnie. Nawet 1500 EUR netto 

Tel. 91 506 55 55

Sprzedam 
działkę 23 ar
pod warsztat lub inną 

działalność gospodarczą. 
Tel. 695 100 700 

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

R e k l a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

PIASEK, PIASEK PRZESIEWANY, 
ŻWIR, CZARNOZIEM, POSPÓŁKĘ 

 ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 265 607
792 707 943
z dowozem do Klienta

 

Firma z branży rolnej  

 
zatrudni – kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki teleskopowej 
  i doświadczenie w rolnictwie.
Oferujemy:

kontakt: 785 601 002

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy

Oferuję:
- umowę o pracę
- zatrudnienie w �rmie o ugruntowanej pozycji na rynku
- atrakcyjne wynagrodzenie, niezależne od wysokości 
   frachtów i przebiegu
- praca zgodna z obowiązujacymi normami czasu pracy
- nowoczesny i zadbany tabor, pojazd przypisany do kierowcy
- zjazdy autem na bazę

Zatrudnię kierowcę z prawem jazdy kat. C+E 
w przewozach międzynarodowych.

MIK-TRANS Goleniów
tel. 609 557 355 • kontakt@miktrans.com.pl

Spółdzielnia mieszkaniowa „Gardno” w Nowogardzie

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych 
„Budowa miejsc postojowych  

przy ulicy Bohaterów Warszawy 105 w Nowogardzie.”

Termin składania ofert upływa 24 sierpnia 2018 r. o godz. 12.00
Specyfikację warunków zamówienia można otrzymać za odpłatnością 20 zł  

w administracji SM Gardno przy ul. Osiedlowej 6,  tel. 91 3910010.

Wyjaśnień związanych z przetargiem udziela Elżbieta Gierach, tel. 91 3910014.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz unieważnienia przetargu bez po-

dania przyczyny.

Wykonujemy tanio
Banery  
Laminowanie   
Wycinane naklejki 
Wydruki kolorowe

Kompleksowe usługi:  
      Introligatorskie 
          Poligra�czne  
Nowogard  •  ul. Boh. Warszawy 7A

 tel. 91 392 21 65,  91 577 2007
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ZaTRUDNIĘ 
STOlaRZa

503 084 687

Wykręcanie urwanych 
świec żarowych

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

pn., wt. - 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

ENDOKRYNOLOGICZNY
Lek. med. Adriana Dubińska-Walczak

specjalista chorób wewnętrznych
- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

CHORÓB CUKRZYCY I NADCIŚNIENIA
Lek. Ewa Zdawska

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista diabetolog 

GABINETY MEDYCZNE

Upadłość konsumencka
Masz długi, których nie możesz spłacić, nie 
prowadzisz działalności, nie masz majątku. 

Pomogę zgłosić upadłość. 
Konsultacje darmowe
Tel. 669 681 080, 

www.szczecin-syndyk.pl 
restrukturyzacjakonsumenta@gmail.com 

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony Badania wody i ścieków - tel. 91 392 74 75

Wywóz nieczystości ciekłych - 91 392 36 77

Roboty inżynieryjno-budowlane oraz

warsztat naprawy pomp - 91 392 36 77

Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków - 91 392 07 11

Czyszczenie kanalizacji 
i odwadniania osadów ściekowych 

- 91 392 36 77
POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE - 994

                           Przedsiębiorstwo 
Usług Wodnych i Sanitarnych sp. z o.o.
ul. 3 Maja 14/2, 72-200 Nowogard

tel. 91 392 07 11, 91 392 07 17

Tel. 517 175 599

Pracuj z                       
jako Opiekunka Seniorów w Niemczech 

i zarób nawet 12 tysięcy w dwa miesiące. 
Nauk języka niemieckiego i gwarancja legalnej pracy. 

Firma AGRO TRANS Spółka z o.o. 
z siedzibą w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów ciężarowych 
(prawo jazdy kategoria C+E)

tel. 91 39 27 322, kom. 502 671 607, 502 671 609

 

WYMAGANIA:
- aktualne prawo jazdy kategorii C+E
- świadectwo kwali�kacji zawodowej
- aktualne orzeczenie psychologiczne
- cyfrowa karty kierowcy
 OFERUJEMY:
- atrakcyjne wynagrodzenie wypłacane w terminie
- nowoczesne auta marki DAF, MERCEDES, MAN.
- praca w systemie tygodniowym  
- ubezpieczenie grupowe

POSZUKUJE 
KIEROWCÓW  

KAT. C+E

TELEFON: +48 603 129 069,  785 900 833 
Jedności Narodowej 23A, 72-130 Maszewo

Wytwórnia pasz All-Poll Nowogard ul. Nadtorowa 14 B 

zatrudni pracowników produkcji 
Mile widziana wiedza z zakresu elektryki lub mechaniki

Tel. 601 854 000

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś w rodzinie. 

Grupa aa mieszko zaprasza w każdy 
wtorek o 9.00 i 16.00 pod Ratuszem.
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•	 SPRZEDAM- mieszkanie 2 pokojo-
we 53,45m2 po kapitalnym ramon-
cie .Cena 229 tyś.do negocjacji.
Tel.530450720.

•	 Sprzedam działkę budowlaną w 
Ostrzycy .Wielkość i cena do uzgod-
nienia.Tel.609480049

•	 Sprzedam działkę ogrodową z altan-
ką 40m2 piętrowa.Tel.721157443.

•	 Wynajmę dwupokojowe mieszka-
nie dla studenta Szczecin al.Piastów.
Tel.604124623.

•	 Sprzedam dom w Nowo-
gardzie 127m2+garaż +bu-
dynek gospodarczy +dział-
ka o powierzchni  1001m2.
Tel.507831353,504946190.

•	 Sprzedam tanio działkę budow-
laną w kościuszkach 1202 m2. Przy 
działce prąd, woda, kanalizacja, do-
jazd utwardzony w pobliżu jeziora. 
575 345 659 

•	 Do wynajęcia lokal handlowy ok. 
40m2 ul. Kościuszki 2g Nowogard. 
693 850 197

•	 Sprzedam działki budowlane w 
pełni uzbrojone. Już z planem za-
gospodarowania przestrzennego. 
Oszczędzasz czas i pieniądze! 693 
850 197 Najlepsze ceny w Nowo-
gardzie, Osiedle Słoneczne. 

•	 Do wynajęcia pomieszczenie na 
biuro 28 m2, Nowogard. Ul. 700 
lecia 17b. Tel. 501 549 818

•	 Sprzedam działki budowlane w 
karsku przy drodze. 691 664 658

•	 Do wynajęcia lokal pod działalność 
gospodarczą. 609 24 58 16 

•	 Sprzedam mieszkanie 3 pokoje 
87m2, 12 km od Nowogardu.Tel. 
665 160 365

•	 Do wynajęcia warsztat samocho-
dowy z wyposażeniem. Tel. 508 070 
311

•	 Sprzedam działkę budowlaną w No-
wogardzie, 16 arów, cena 39000 zł 
do negocjacji, tel. 570 935 935

•	 sprzedam pawilon handlowy, tel. 
500 698 558

•	 Sprzedam lub wynajmę sklep w Dą-
browie z możliwością przerobie-
nia na mieszkanie. 509 615 300, 502 
649 104 

•	 Sprzedam działkę ogrodową przy 
ul. Zamkowej. Tel. 530 118 199

•	  Do wynajęcia nowy lokal handlo-
wy glazura, natrysk w centrum No-
wogardu pow. ok. 80m2, dodatko-
we wejście. Tel. 665 08 44 88

•	 Samodzielne mieszkanie do wyna-
jęcia Karsk, 609 245 816 

•	 Wynajmę pomieszczenie przy ul. 
700 lecia na garaż lub magazyn. 
501 549 818

•	 Sprzedam działkę 4500 m2 obręb  
Kulice (za płotem dawnego POMu 
w Nowogardzie) 510 727 667 

•	 Miejsca noclegowe do wynajęcia. 
609 245 816 

•	 Sprzedaż lub wynajem mieszkania 
na IV piętrze ul. Światowida, 2 poko-
je. 601 500 090

•	  Kupię parter domu w Nowogardzie 
bez  pośredników. Kontakt 600 617 
474

•	 Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 
53,45 m2 po kapitalnym remoncie. 
Cena 219 tys. do negocjacji. Tel. 530 
450 720

•	  Do wynajęcia lokal 25 m2 ul. Pilec-
kiego. 695 209 162 

•	 Sprzedam dom na wsi, na koloni z 
lasem, stawem i ziemią (lub bez). 
695 780 299

•	 Sprzedam działkę po zbiorach we 
wrześniu lub pażdzierniku. Ogrody 
działkowe nr.2 , działka nr 3. Cena 
do uzgodnienia. Tel. 532 589 787 
lub 788 

•	 Nowogard Asnyka działki pod zabu-
dowę 501 307 666

•	 Borkowo Wielkie dom mieszkalny, 
dwa budynki gospodarcze, 90 ar, 65 
tys. 501 307 666 

•	 11 km Nowogard działka we wsi 
pod zabudowę 27000. Tel. 660 206 
833

•	 Sprzedam garaż Poniatowskiego 
24. tel. 692 486 051 

•	 Kupię garaż. Tel. 661 751 286 

•	 Pilnie poszukuje mieszkania do wy-
najęcia, może być na wsi. Tel. 535 00 
88 77 po 17stej 

mOTORYZaCJa
•	 Ford Galaxy 96r. automat Poj. 2.8 

benzyna Uszkodzona skrzynia 
biegów Sprzedam za 2 500 zło-
tych Tel. kon. 694 979 007

•	 Sprzedam samochód Mitsubishi L 
200 1999 rok prod., cena do uzgod-
nienia. 665 544 518 

•	 Sprzedam Mazdę Premacy, kolor 
granatowy met. , klimatyzacja, rok. 
2001, diesel 2.0, zadbana, tel. 605 
522 340

•	 Kupię motor WSK. Tel. 605 516 508 

•	 Sprzedam Renault Master 9 osób + 
skrzynia rok 2002 cena 3500. Tel 504 
595 424 

•	 Sprzedam Chryster Grand Voyager 
rok 2002 disel, cena 4900. Tel. 504 
595 424 

ROlNICTWO
•	 Sprzedam  kaczki,gęsi młode – 

oskubane.Tel.782429405.

•	  koszenie, mulczowanie, belowa-
nie – słoma. 608 01 3995

•	 Orka, talerzówka ciężka siew 
agregatem. Tel. 608 01 39 95 

•	 Rzepak jary, zboża sprzedam. Tel. 
502 853  573 

•	 Grykę sprzedam i mieszalnik 1 tona. 
603 467 609 

•	 SPRZeDaŻ JaJ kURZYCH – WIeJ-
SkIe. 502 119 960

•	  Sprzedam pompe spalinową wraz 
z wężami, straszak na dziki i szpaki, 
dmuchawę do zboża. 781 785 748, 
603 363 207 

•	 Sprzedam siano w kostkach. 782 
036 086 

•	 Sprzedaż mieszanki zbożowej. 
Tel. 667 97 64 17, 91 4 186 417

•	 Oddam siano za skoszenie okolice 
Osiny, 5,5 h. 696 741 163 

•	 Sprzedam truskawski na prze-
twory. atrakcyjne ceny. 606 708 
180 

•	 Łubin słodki 1,5 tony sprzedam. 91 
39 18 606

•	 Ogórek i cukinie sprzedam Strzele-
wo. Tel. 502 853 573 

•	 Sprzedam kaczki i gęsi skubane. 796 
759 414

•	 Sprzedam presę kostka polska 224 
sprawna. Tel. 782 429 405

•	  Sprzedam facalię. 793 006 469

•	 Sprzedam siewnik Poznaniak. 605 
468 190 

•	 Przyjmę ziemię. 605 468 190

•	 Kupię 0,5 ha ziemi rolnej w Olcho-
wie przy drodze asfaltowej. Tel. 692 
493 584 

•	 Maliny sprzedam Strzelewo możli-
wość samozbioru. Tel. 502 853 573 

•	 Sprzedam małą jałówkę mleczną. 
518 488 714

•	 Sprzedam rozrzutnik obornika jed-
noosiowy stan bardzo dobry i roz-
siewacz wapna 606 576 417

•	 Sprzedam ziemię orną o pow. 8 ha 
w miejscowości Bagna. Cena 28900 
zł / ha . Tel. 606 830 893 

•	 Rozrzutnik dwuosiowy stan bardzo 
dobry, siewnik Poznaniak. Te;. 696 
807 922 

 USŁUGI
•	 TRANSPORT-600182682.

•	 DACHY, WIATY, TARASY.
TEL.660879108.

•	 MALOWANIE – szpachlowanie ,pa-
nele.Tel.788566432.

•	 SZPACHLARZ GŁADZI BEZPYŁO-
WEJ ,PŁYTKARZ.WYKAŃCZANIE 
WNĘTRZ.Tel.537275547.

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWA-
NÓW, WYKŁADZIN, TAPICERKI ME-
BLOWEJ SAMOCHODOWEJ/ SKÓ-
RZANEJ MATERIAŁOWEJ / POŚCIELI 
WEŁNIANEJ / LANOLINĄ/SPRZĄTA-
NIE: CZYSZCZENIE FUG.TEL.604 373 
143 , 794 229 083.

•	 Pranie dywanów i tapicerki sprzą-
tanie również z użyciem pary, 
ROmTeX. 668 151 516

•	 elektryk z uprawnieniami e+D. 
Tel. 607 289 419 

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

•	 malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne naprawy 
wykona “złota rączka”. 91 39 22 
783, 784 79 22 70

•	 FIRma USŁUGOWa „Zielona”. Wy-
najem sal na konferencje, zebra-
nia, szkolenia. 91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią dzia-
łalnością przyjmie zlecenie na bu-
dowę domów od podstaw, prze-

kładek dachów, docieplenia, ukła-
danie kostki, różne rodzaje. Tel. 607 
137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawia-
my za gotówkę na raty laptopy ta-
blety telefony. Skupujemy laptopy 
telefony. Adres Nowogard 700Lecia 
15 I piętro nad apteką tel 91-577-53-
73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, 
urlopowe: Niemcy, Holandia, Au-
stria, Anglia, Belgia, Norwegia. Tel. 
71 385 20 18, 601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróż-
nienie mieszkań, piwnic, gratów. Tel 
668 343 638 

•	 AGENCJA REKLAMOWA VIZART, 
oprawianie prac w 2 minuty, bindo-
wanie, wydruki, ksero, laminowanie, 
Nowogard ul. 700 lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim)Tel. 605 522 340 

•	 Przepisywanie prac (licencjackich, 
magisterskich i innych), dokumen-
tów, CV, listów motywacyjnych, 
Szybko, solidnie. Agencja reklamo-
wa Vizart  Nowogard ul. 700 lecia 
15 (nad sklepem zielarskim)Tel. 605 
522 340.

•	 Regulacja, naprawa, konserwacja 
okien i drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontu-
jemy. 668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 
988 735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, układa-
nie kostki granitowej, polbruku. 726 
403 937

•	 Naprawa aGD Nowogard. 698 
352 406

•	 Wypełniam dokumenty do ZUS na 
emeryturę, rentę, kapitał początko-
wy. 507 872 391

•	 Usługi remontowo-budowlane 
wykonam. 608 364 330 

•	 Prace elektryczne i remonty 
mieszkań. 691 430 490

•	 Przyjmę psy na strzyżenie. Ukoń-
czyłam kurs groomerski. 794 902 
108

•	 Usługi ogólnobudowlane dociepla-
nie budynków, malowanie, szachlo-
wanie, glazura, terakota, hydraulika, 
regipsy i podłogi, adaptacja podda-
szy. 600 626 268 

PRaCa
•	 ZATRUDNIĘ- elektryków, pomocni-

ków- elektryków.Tel 606824461.

•	 ZATRUDNIĘ- do dociepleń  elewacji.
Atrakcyjne zarobki.Tel.782860130.

•	 Zatrudnię do pracy w sklepie  spo-
żywczo-przemysłowym Nowogard.
Tel.509000617.

•	 aktivmed24.pl Opiekunki Senio-
rów Niemcy. Premie wakacyjne, 
530555015

•	 amBeRCaRe24 Opiekunki do 
Niemiec, wymagany j. niemiec-
ki komunikatywny, zarobki net-
to do 1500 euro/mies., wyjazdy 
od zaraz, sprawdzone oferty, le-
galnie 737 451 825, 737 886 919, 
737 489 914

•	 Zatrudnię pracownika na stacji pa-
liw do obsługi komputera. Tel. 693 
52 12 11.

•	 Zaopiekuję się małym dzieckiem. 
664 696 177

•	 Zatrudnię pracownika na stanowi-
sko dozorca, z orzeczeniem o nie-
pełnosprawności, pełen etat Dodat-
kowych informacji udzielimy telefo-
nicznie.Tel. 913925275 w. 24

•	 Zatrudnię pracowników budow-
lanych. Tel. 695-264-594

•	 Zatrudnię stolarza z doświadcze-
niem. 503 084 687 

•	 Poszukuje opiekunki do 2 letniego 
dziecka w czasie od 11-12.08 (cało-
dobowo) 505 065 537 

•	 Firma geodezyjna zatrudni geode-
tę i asystenta geodety. Mile wi-
dziane wykształcenie geodezyjne 
lub pokrewne.Znajomość progra-
mów geodezyjnych oraz prawo jaz-
dy. Niezbędne informacje pod nr 
609250383.

•	 Praca w Hamburgu płytki, tapety, 
docieplenia, malowanie, szpachlo-
wanie. Tel. 00491725669042

•	 Zatrudnię kierowcę C+E do przewo-
zu drewna. Praca od pon. - pt. Pra-
ca od zaraz. Tel. 608 356 697, 721 
665 667 

•	 Zatrudnię dekarzy, cieśli, murarzy, 
zbrojarzy. Możliwe zarobki do 18 
zł/h netto. Tel. 697 067 590, 600 400 
363 

•	 Przyjmę do pracy ekspedientkę do 
sklepu Lewiatan Boh. Warszawy. 
502 239 619 

•	 Zatrudnię pracownika – usługi re-
montowo-wykończeniowe. 697 329 
453 

•	 Zlecę prace murarskie. Tel. 695-264-
594. 

•	 Praca w Szwecji/ okolice Gote-
borg. Szukam stolarzy/budow-
lańców. Wszelkie informacje pod 
nr tel. +46762185566 

•	 Poszukujemy firmy do wykonania 
dwóch pionów gazowych wraz  z 
przyłączem do mieszkań. 603 435 
467 

•	 Zatrudnię pracowników przy pro-
dukcji i montażu oken PCV i alU. 
Tel 663 600 601 

•	 Zatrudnie do pracy w lesie zrywka-
rza na MTZ. Umowa o pracę. Obco-
krajowcy mile widziani. 665 544 518 

•	 Szukam pracy emerytka, sprzątanie 
biur i gabnetów. 608 658 184

INNe
•	 SPRZEDAM- pręt zbrojeniowy fi-10 , 

12 m długi.Tel.603598134

•	  Sprzedam drewno suche tanio. 691 
848 026

TEL. 517 508 374
Na sprzedaż 2 pokoje 

w centrum Nowogardu 159 000 zł

Zatrudnimy brygadzistę,   
ferma drobiu - Redło 

Zapewniamy: 2-pokojowe mieszkanie i dobre warunki płacowe. 
Informacja tel. 506 428 241, 609 003 026, 913 910 315
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INFORmaTOR lOkalNY - NOWOGaRD
Telefony alarmowe
Policja  - 997, 112
Komisariat Policji Nowogard - 91 57 92 316
Straż pożarna  - 998
Posterunek PSP Nowogard - 91 39 20 118
Pogotowie ratunkowe - 999
Stacja Pogotowia Ratunkowego 
w Nowogardzie - 91 43 26 103
Pogotowie gazowe  - 992
Pogotowie energetyczne - 991
Pogotowie wodn.-kanal. (PUWiS) 
 - 91 392 07 11; 994

Dyżur nocny
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna   
 - 91 39 78 430; 
 609 361 999; 
 665 283 928

Przychodnie - poradnie
Szpital - centrala - 91 392 13 56
Praxis - SZOZ - 91 392 07 87
Praxis - Centrum 
okulistyczno-optyczne - 91 39 27 272
POZ Przychodnia przyszpitalna  
 - 91 392 18 00; 
 91 392 18 06
Medyk - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - M. Drobińska - 91 392 59 43
NZOZ “Sanus” - 91 392 69 60
NZOZ “Pro-med” - 91 392 67 40
NZOZ “Leks” - 91 392 25 25
NZOZ “Baby-med”  - 91 392 60 13
Mardent - gabinety lekarskie  
 - 91 392 26 33
Revital - Ośrodek Rehabilitacji 
i Odnowy Biologicznej - 91 392 14 67; 
 609 456 577
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne 
 - 91 392 09 26
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
dzieci, młodzieży i ich rodzin 
 - 91 392 07 43
Warsztaty terapii zajęciowej - 91 392 52 82
Zakład domowej opieki długoterminowej - 
91 39 26 531; 
 509 142 650
Stomatologia
Praxis - Centrum stomatologiczne  
 - 91 392 69 99
Pracownia protetyki stomatologicznej - 
Danuta Drapikowska 91 392 68 70
Protetyka stomatologiczna 
- Elżbieta Wysocka 
i Kazimierz Trojanowski - 91 392 61 07
“Nowo-dental” B. Szulejko - 695 264 677 
 - 91 392 14 67
“Dental - med”  - 91 392 20 98
 504 069 800
Lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz  
 - 91 392 50 03; 
 603 705 630
Lek. Stom. Andrzej Rynkiewicz
pogotowie stomatologiczne - 607 771 777
lek. Stom. D. Wałęga - Bąk - 604 441 609
lek. stom. A Mogilnicka - 506 606 955
lek. stom. E. Rosa - 532 512 703
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 601 736 804

Urzędy
Urząd Miejski  
 - 91 392 62 00
Biuro Obsługi Interesanta w UM  
 - 91 392 62 14
Biuro Rady w UM - 91 392 62 10

Urząd Stanu Cywilnego - 91 392 62 30
Wydział Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środow. 
 - 91 392 62 43
Wydział spraw społecznych i obywatelskich
Meldunki - 91 392 62 13
Dowody osobiste - 91 392 62 15
Zarządzanie kryzysowe - 91 392 62 34
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
Geodezji i Rolnictwa - 91 392 62 26
Wydział Rozwoju Lokalnego, 
Funduszu, Kultury i Sportu - 91 392 62 93
Wydział Inwestycji i Remontów  
 - 91 392 62 41
Biuro Podatków i Opłat - 91 392 62 17
Referat Edukacji - 91 392 54 64
Zarząd Budynków Komunalnych  
 - 91 392 62 67
Powiatowy Urząd Pracy f/Nowogard 
 - 91 392 13 76
 91 392 18 13
Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii - 91 392 11 18
w nagłych wypadkach - 609 740 647

Wydział komunikacji
Rejestracja pojazdów - 91 579 27 02
Prawo jazdy - 91 579 27 03
Fax - 91 392 18 52

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik - Dorota Maślana - 91 392 62 48
Świadczenia rodzinne
- A. Lalik  - 91 392 62 68
Dział usług opiekuńczych 
- B. Ziółkowska - 91 392 02 00

Poczta
ul. 3 Maja - 91 392 13 00
 91 392 11 83
ul. Warszawska - 91 392 08 34

Nadleśnictwo Nowogard - 91 392 06 40
Zakład karny Nowogard - 91 432 66 00

Gabinety weterynaryjne
Danuta Czerwińska
ul. J. Wybickiego 2 - 91 392 37 86
Animal-Vet
ul. Zielona - 666 135 133
Janusz Soroka
ul. L. Okulickiego 6  - 570 656 616
Zdzisław Truszyński
ul. T. Kościuszki 21 - 91 392 18 01
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 38 - 91 392 08 14
Szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1 - 91 392 6 2 70
Szkoła Podstawowa nr 2 - 91 392 6 2 74
Szkoła Podstawowa nr 3 - 91 392 6 2 91
Szkoła Podstawowa nr 4 - 91 392 3 0 28
SP w Długołęce - 91 391 04 92
SP w Orzechowie - 91 391 09 94
SP w Strzelewie - 91 391 02 24
SP w Żabowie - 91 391 06 94
SP w Błotnie - 91 391 01 90
SP w Wierzbięcinie - 91 291 07 95
I Liceum Ogólnokształcące - 91 392 02 13
Liceum Ogólnokształcące nr II - 91 392 51 07
ZSP im. Stanisława Staszica - 91 392 11 62
Prywatne Publiczne Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych; 
Niepubliczna Szkoła Policealna  
 - 91 392 66 91
Prywatne Liceum Ogólnokształcące
 Zaoczne Centrum Edukacji Zdroje  
 - 91 392 54 94

Prywatne Policealne Studium Zawodowe  
 - 91 392 21 81
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  
 - 91 392 01 08

Przedszkola i żłobki
Przedszkole nr 1
ul. Żeromskiego - 91 392 62 86
Przedszkole nr 3
ul. J. Poniatowskiego - 91 392 62 88
Przedszkole nr 4
ul. T. Kościuszki - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole
ul. Zielona - 91 392 66 91; 
 505 388 292
Artystyczne Przedszkole 
Kraina Fantazjiul. Gen. J. Bema - 660 797 838
“Promyczek” Specjalistyczny 
punkt przedszkolny, 
ul. Boh. Warszawy - 609 931 469
Niepubliczny Żłobek "Maluszkowo”
ul. ks. Racibora - 534 015 943
Niepubliczny “Malinowy Żłobek”
ul. Boh. Warszawy - 604 873 917

kultura
Miejska Biblioteka Publiczna  
Dyrektor - 91 392 62 60
Czyt. dla dorosłych - 91 392 62 61
Nowogardzki Dom Kultury  
Sekretariat - 91 392 62 83
Biuro kina/ dział imprez i promocji 
 - 91 392 57 79
Kasa - 91 392 62 62

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP - 91 392 63 70; 
 506 08 13 28
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego   
 - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej  
 - 91 392 15 92

Usługi pogrzebowe 
J. Furmańczyk, Zakład Pogrzebowy  
 - 91 392 17 67
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  
 - 692 354 065
MEMORIS Grzegorz Śmigiel - 693 230 190

apteki
Centrum Zdrowia
ul. 700-lecia - 91 576 21 39
Majowa
ul. 3 Maja - 91 307 07 08
Cefarm
ul. Plac Wolności - 91 392 02 03
Cardia
ul. 700 - lecia - 91 392 13 30
Niebieska
ul. 15 Lutego - 91 432 61 77
Asa
ul. Warszawska - 91 392 04 94
Niebieska 2
ul. Kościuszki - 91 579 08 30
Nowa Farmacja
ul. Bohaterów Warszawy - 91 573 04 37

Taksówki - 91 392 02 60

Pomoc drogowa
Grzegorz Irzymski - 91 392 24 02
 601 893 944
Andrzej Słomski - 665 770 442
Krzysztof Pietrzak - 601 938 293
R&J MIX - 608 731 620

Urząd Gminy
Wójt - 91 391 03 90
Kierownik USC, St. ds. obywatelskich
 i ewidencji ludności  - 508 499 549
St. ds. podatków i opłat  - 508 499 661
St. ds. zarządzania kryzysowego, obrony cy-
wilnej i ochrony środowiska  - 508 499 580
Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami  
 - 508 499 247
St. ds. obsługi organów Gminy, działalności 

gospodarczej, kultury i zdrowia  - 508 499 567
St. ds. funduszy zewnętrznych, promocji, 
turystyki i sportu  - 508 499 620
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik Anna Kaliczyńska - 508 499 534
Pracownicy socjalni - 508 499 561
 508 499 483
Asystent rodziny Patrycja Bielej - 508 499 621
Gminna Biblioteka Publiczna
Kierownik Krzysztof Górecki - 91 391 03 05

Szkoła Podstawowa im. B. Malinowskiego
Dyrektor Tatiana Olbert - 91 391 03 89
Sekretariat - 91 391 03 80
Przychodnie
NZOZ “Proximus” - 91 391 03 10
Punkt apteczny - 91 391 16 11
Poczta - 91 391 03 23
Parafia pw. NP NMP w Osinie - 91 391 03 86

INFORmaTOR lOkalNY - OSINa

•	 Drewno, bukowe, dębowe, po-
cięte, porąbane. Tel. 603 353 
789 

•	 Sprzedam drewno opałowe. 
667 788 820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 
kg. 790 285 382

•	 Szkółka w karsku poleca drze-
wa owcowe w pojemnikach 3-4 
letnie owocujące już od 20 zł/
szt. oraz tuje szmaragd wys. 70-
80cm. po 10 zł za sztukę. Tel. 606 
106 142

•	 Sprzedam łóżko młodzieżowe z 
szufladami, półkami, z matera-
cem - kolor szaro biały wymiary: 
dł. 223 cm*95 cm*110 cm, biurko 
do kompletu, tel. 605 522 340

•	 Sprzedam odkurzacz piorący ZE-
LMER WODNIK QUATTRO 616.6, 
elementy piorące nieużywane 
nowe, cena do uzgodnienia, tel. 
605 522 340

•	 Sprzedam materac kokosowy 
na łóżko ze stelażu,  na wymiar 
180*200*24cm, używany, tel. 605 
522 340

•	 Przyjmę lodówke. 697 886 041 

•	 Ogrodzenie ogrodowe, metalo-
we ramka z katownika w srodku 
zbrojene /wzor/ prentowe wymiar 
2,0m x 1,0 m+ slupek razem szt 16 
oraz furtka 90 x 90cm z zamkiem 
ogrodzenie cena za 1 kpl. 50 zl z 

powodu modernizacji ogrodzenia 
sprzedam - okazja ! stan dobry tel. 
691 686 772

•	 Piece gazowe c.o.vaillant z nie-
miec dwufunkcyjne wiszace 
po przegladzie serwisowym 
do mieszkania,domu cena od 
1.200zl. sprzedam tel 691 686 
772

•	 Podgrzewacze wody 130-160-
190 litrowe stojące na gaz fit-
my villant mało używane z gwa-
rancją cena od 1000 zł. Tel. 691 
686 772 

•	 Sprzedam ławeczkę do ćwiczeń 
typu PRIMUS, wielofunkcyjna, tel. 
605 522 340 

•	 Oddam biurko pod komputer. 609 
09 35 25 

•	 Sprzedam szafkę kuchenną brązo-
wo-biała, z płytą indukcyjną - 2 sta-
nowiska, z możliwością dostawie-
nia drugiej płyty indukcyjnej lub 
gazowej, z blatem, tel. 605 522 340 
Sprzedam TV plazmowy 42 cale 
LG, srebrno czarny, tel. 605 522 
340 

•	 Przyjmę lodówkę. 697 886 041 

•	 Sprzedam rower wyścigowy 
marka Bianchi 602. Tel. 697 612 
843 

•	 Owczarek niemiecki 3 miesiące 
długowłosa suczka. 519 307 288.

ReGUlaRNa lINIa mI kRO BU SO Wa SeROCkI  Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 
11:55; 12:40; 14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 
13:45(6x); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

PRZeWÓZ OSÓB - RO maN BIŃCZYk - linia Regularna  Tel. 607 310 591 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 
16.35 (7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

ROZkŁaD JaZDY BU SÓW
Firma Usługowo- Handlowa adam Fedeńczak

Tel 91 39 26 925, 502 026 999
ND- SZCZeCIN 5:15(D), 5:55(E), 6:40(7), 6:55(D), 7:25(7), 7:50(D), 8:00(E), 8:20(7), 
8:35(D), 9:10(E,7), 10:05(E), 10:35(E,7), 11:31(D),11:40(7), 12:10(E), 12:20(7), 
12:55(D,7), 13:10(D), 13:20(E,7), 14:05(D), 14:20(E,7), 15:40(D), 16:05(7), 16:20(E,7), 
16:50(D), 17:50(E,7), 18:20(E,7)
SZCZeCIN- ND 6:35(D), 7:30(E), 8:30(D,7), 9:00(7,R), 9:25(E), 10:05(D,7), 10:35(E,7), 
11:40(E), 12:10(D), 12:25(E,7), 13:20(7), 13:35(D), 13:50(E,7,R), 14:35(D), 14:50(E,7), 
15:15(D,7), 15:55(D), 16:15(6,7), 16:35(D), 17:40(D,7), 18:05(E,7,R), 19:15(D), 
19:40(E,7), 20:15(E,7)
ND- ReSkO 6:30(S), 7:50(S), 10:10(7), 12:30(S), 14:30(S), 15:10(E), 19:15(E)
ReSkO- ND 6:45(7,SZ), 7:10(S), 7:15(E,SZ), 8:30(S), 11:35(7,SZ), 13:00(S), 15:05(S), 
15:40(E,7,SZ)
GOlCZeWO- ND 7:10(S), 13:30(S), 14:45(S)
ND- GOlCZeWO 7:50(S), 14:15(S), 15:30(S)
ND- STaRGaRD 6:50(D), 10:15(D), 13:40(D)
STaRGaRD- ND 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
ND- DOBRa- ŁOBeZ- PŁOTY- GRYFICe 6:00(D)
ND- SŁaJSINO- RaDOWO- ŁOBeZ 6:35(D)
ŁOBeZ- DOBRa- ND 15:00(D)
ŁOBeZ- SŁaJSINO- ND 15:35(D)
D - kursuje od pon. do pt. Oprócz świąt     E - kursuje od pon. Do soboty oprócz świąt 
S - kursuje w dni nauki szkolnej                         R- kurs do Reska     
SZ - kurs do Szczecina 6- kursuje w soboty       7- kursuje w niedziele
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Imię i nazwisko ....................................................................................... tel. ............................................................... 

ROZWIĄZANIE .................................................................................................................................................................
Kupon wraz z rozwiązaniem należy dostarczyć do redakcji. Spośród nadesłanych kuponów zostanie wyloso-

wana nagroda książka ufundowana przez Wydawnictwo
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Pół godziny  
w towarzystwie Karoliny

Dla naszych najmłodszych
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U
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Krzyżówka panoramiczna

Dziś 3 zadania. Hasło, które powstanie z trzecich 
liter odgadniętych rysunków i rozwiązana cała krzy-
żówka. Do wygrania bon o wartości 30 zł do zre-
alizowania w sklepie . 

Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wy-
słać lub przynieść pokolorowane prace do redakcji 
Dziennika. 

Tonery i tusze  do drukarek wszelkiego typu
Zakupione u nas odkupimy po zużyciu,  
więc dbaj o swoją kieszeń i środowisko

poleca
czynne 8-18 • tel. 91 39 206 96

Rozwiązanie krzyżówki z dnia 11 I  
„Karnawałowe bale”
Jan Burzyński, Anna Molka, Krystyna Zawidzka, Ewa Sawicka, 

Anna Husarz, Agnieszka Skowrońska, Zofia Jóźwiak, Maria Hła-
dun, Edyta Zwolińska, Maria Sowińska, Bronisława Buczek, Ma-
rianna Machocka, Zdzisława Chocjan, Grażyna Siedlecka, Woj-
ciech Słomski, Maria Dymek, Danuta Skowron, Jadwiga Maknia, 
Alicja Wypych, Maria Gortat, Christiana Syfert, Stanisława Po-
korska, Barbara Bartosik, Wiesław Borowik, Halina Szwal, Jani-
na Grudzińska

Zwycięzcy: Zdzisława Chocjan, Wojciech Słomski, Edyta Zwo-
lińska

Dla najmłodszych nr 3 
Mateusz Konior, Oliwia Feliksiak, Kinga Feliksiak, Julia Fur-

mańczyk, Bartek Feliksiak, Kacper Skowroński, Magdalena 
Skowrońska

Zwycięzca:  Kinga Feliksiak - zapraszamy po odbiór bonu do 
redakcji.

Pionowo:
1. wilec przeczyszczający
2. okrągły budynek teatralny
3. Pola - aktorka
4. niewiadoma
5. biblijne określenie nędznika
6. była niegdyś stolicą Persji
7. wywoływany przez HIV
8. obronny lub przeciwpowodziowy
9. miasto na Filipinach
10. matoł, tuman
11. miasto w Turcji
12. na wschód od PRL-u
13. imię żony Johna Lennona
14. szkocka wspólnota rodowa
15. miasto z wyrocznią Apollina
16. częstochowskie w kiepskim utworze
17. większe od sokołów
18. damski strój
19. pokrywa żelastwo
20. tytułowa rola J. Nowickiego
21. do wożenia cegieł
22. element uprzęży końskiej
23. roślinny motyw dekoracyjny
24. ojczyzna Mandeli
25. lód na rzece
26. płyta dla stolarza
27. Mackiewicz ...
28. czułek
29. matka Apollina
30. brat Mojżesza
31. nie istnieje bez jelenia
32. gra twarzą

33. zespół Agnieszki Chylińskiej
34. z czasem się zabliźni
35. pejzaż lub akt
36. czyści plamy
37. prawe ramię delty Renu
38. ojciec chrzestny dla rodziców 
dziecka
39. żartowniś
40. dopływ Renu
41. niemiecka partia faszystowska
42. wąż R. Kiplinga
43. włoski pisarz i dziennikarz (1871-
1946), „Kariera mojego syna”
44. grupa ludów afrykańskich w Gha-
nie
45. imię Rusowicz
46. komputer z klasą
47. odbyli w 1908r. pierwszy lot z pa-
sażerem
48. środek owadobójczy
49. człowiek bezwartościowy, łobuziak
50. łagodzi wstrząsy pojazdu
51. trąd
52. sto lat
53. klamra spinająca mury
54. cierpienie, tortura
55. najwyższe karty
56. lew po łacinie
57. bywa sina
58. cyrk lodowcowy
59. depresja
60. Aleksandra - zdrobniale
61. pukiel

Poziomo:
62. atom z ładunkiem
63. kwiat jak kwadratowy smakołyk
64. oznaczenie płatności na żądanie
65. film Barbary Sass
66. zwolenniczka doktryny
67. przodek owcy domowej
68. strażacki bosak
69. waluta Peru
70. arkusz introligatorski
71. komedia H. Bardijewskiego
72. powstanie na rozbitym kolanie
73. ciastko z kremem
74. tętnica
75. prezydent USA w latach
1797-1801
76. przyrząd do grzania cieczy
77. lód na gałęziach
78. pozostaje po ścięciu drzewa
79. małe małpki
80. prawnik zatrudniony w zakładzie
81. kwasy w komórce
82. marka papierosów
83. Janos (1817-82), najwybitniejszy 
poeta węgierski XIX w.
84. tkanina jedwabna
85. prymitywne ludowe skrzypce
86. brat mleczny króla Artura
87. gładka lub wzorzysta na sukienkę
88. indyjski poeta mistyk
89. pralka automatyczna potocznie
90. Leona Gomolickiego
91. australijska wyspa

92. duchowny mahometański, przeło-
żony meczetu
93. ... Ono
94. Robert B. ..., zsyntetyzował chlorofil
95. miasto w Iranie
96. rodzaj żagla
97. ... As Sadat, polityk egipski
98. przywódca drużyny Wikingów
99. duża, niezgrabna dziewczyna
100. rzeka w Norwegii i Finlandii
101. pistolet maszynowy
102. miasto w Huang Ho
103. wyspa duńska
104. wśród drobiu
105. zaganianie stada
106. punkt określający ruch słońca 
względem wybranej grupy gwiazd
107. duży nos, nochal
108. drążek do ćwiczeń gimnastycz-
nych
109. groźny delfin
110. wierzchnia osłona
111. miasto i port w Peru
112. ogród pełen fauny
113. poszukiwali go rycerze króla Ar-
tura
114. dawny uczeń

PODPOWIEDŹ: ARANY, CAMEL, CINAN, 
ILAGAN, JALAPA, LEPRA

B
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Yoraz inne

WYDRUKI
WIELKOFORMATOWE

e-mail: gra�k@domjudy.pl
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z projektem 

z dostarczeniem

tel. 91 577 2007

Rozwiązanie krzyżówki dla 
dorosłych : Praca jest mniej nud-
na niż zabawa

Marlena Goluch, Michał Fur-
mańczyk, Halina Stefańska, Urszu-
la Kaczmarek, Agnieszka Skow-
rońska, Genowefa Maćkowska, 
Natalia Furmańczyk, Zdzisława 
Chocian, Jadwiga Patecka, Szy-
mon Rybarczyk, Małgorzata Kraw-
czyk, Danuta Skowron, Zofia Lep-
ka, Christiana Syfert, Halina Galus, 
Anita Budzich, Robert Kierzyk

Zwycięzcy prenumerata: Ani-
ta Budzich, Jadwiga Patecka 

GAZETY dla zwycięzców loso-
wania do odebrania w redakcji, 
ul. Boh. Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Madzia Skowrońska, Sebastian 

Stępień, Lilka Feliksiak, Bartek Fe-
liksiak, Ala Kasprzak 

Zwycięzca: Ala Kasprzak 
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Rozkład jazdy komunikacji miejskiej
Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 7:05 8:05 11:10 12:15 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 7:06 8:06 11:11 12:16 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 7:08 8:08 11:13 12:18 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 7:09 8:10 11:14 12:19 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:11 8:12 11:16 12:21 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:12 8:14 11:17 12:22 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:13 8:15 11:18 12:23 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:15 8:17 11:20 12:25 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < < 8:18 < 12:27 < < 16:07 < <
10 Dworzec PKS < < < < < < < < < < <
11 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:16 8:19 11:21 12:29 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
12 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:17 8:20 11:22 12:30 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
13 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:18 8:21 11:23 12:31 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
14 ul. Ogrodowa < 6:20 < < 11:25 12:33 13:45 15:10 16:13 17:10 <
15 ul. Poniatowskiego < 6:21 < < 11:26 12:34 13:46 15:11 16:14 17:11 <
16 ul. Żeromskiego 5:42 6:22 7:20 8:23 11:27 12:35 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
17 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:23 7:21 8:24 11:28 12:36 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
18 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:24 7:22 8:25 11:29 12:37 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02
19 ul. Radosława 5:45 6:25 7:27 8:26 11:35 12:40 13:55 15:17 16:20 17:15 18:03

 OS. BEMA –  UL. KOŚCIUSZKI 36 -  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

z powrotem
POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 26 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:28 8:39 11:45 12:50 14:30 15:30 16:30 17:25 18:10
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:29 8:40 11:46 12:51 14:31 15:31 16:31 17:26 18:11
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:31 8:42 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:33 8:44 11:48 12:53 14:33 15:33 16:33 17:28 18:13
5 ul. Ogrodowa < 6:35 7:35 8:46 11:50 12:55 < 15:35 16:35 17:30 <
6 ul. Poniatowskiego < 6:36 7:36 8:47 11:51 12:56 < 15:36 16:36 17:31 <
7 ul. 700 Lecia 5:49 6:38 7:38 8:49 11:53 12:58 14:35 15:38 16:38 17:33 18:15
8 ul. 5-go Marca 5:51 6:40 7:40 8:51 11:55 13:00 14:37 15:40 16:40 17:35 18:17
9 ul. Kościuszki 36 5:53 6:42 7:42 8:53 11:57 13:02 14:39 15:42 16:42 17:37 18:19

10 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:43 7:43 8:54 11:58 13:03 14:40 15:43 16:43 17:38 18:20
11 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:44 7:44 8:55 11:59 13:04 14:41 15:44 16:44 17:39 18:21
12 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:45 7:45 8:56 12:00 13:05 14:42 15:45 16:45 17:40 18:22
13 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:46 7:46 8:57 12:01 13:06 14:43 15:46 16:46 17:41 18:23
14 ul. Bema 9 5:58 6:47 7:47 8:58 12:02 13:07 14:44 15:47 16:47 17:42 18:24
15 Osiedle Bema 5:59 6:48 7:48 8:59 12:03 13:11 14:45 15:48 16:48 17:43 18:25

OBJAŚNIENIA:

 UL. RADOSŁAWA –  UL. KOŚCIUSZKI 36 –   OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM
SZ 25

1
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

 DWORZEC PKS – OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM
SZ 25

1
E, F

1 Osiedle Bema 9:00
2 ul. Bema 1 9:01
3 ul. Armii Krajowej 17 9:03
4 ul. Kościuszki 36 9:04
5 ul. Wojska Polskiego 4 9:05
6 ul. Kościelna 9:06
7 Dworzec PKS 9:08

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

LP Dworce i przystanki

 OS. BEMA –  DWORZEC PKS

OS. Bema – Ul. kOŚCIUSZkI 36 - Ul. RaDOSŁaWa

Ul. RaDOSŁaWa – Ul. kOŚCIUSZkI 36 - OS. Bema

DWORZeC PkS - OS. Bema OS. Bema - DWORZeC PkS

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
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Odjazdy / Departures
Nowogard 10 VI – 1 IX 2018

Aktualizacja wg stanu na 1 VI 2018

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

0:38 II
1

IC - TLK
88195

ŁEBSKO
T  l  d

Goleniów 1:00, Szczecin Dąbie 1:22, Szczecin Główny 1:40 WW{
~ 24 VI-1 IX;

}WW 2:12 Szczecin Główny IC - TLK 56190 ŁEBSKO T  l  d  c  p   Kostrzyn 3:35, Zielona
Góra 5:01, Nowa Sól 5:24, Głogów 5:55, Ścinawa 6:40, Wołów 7:00, Brzeg Dolny 7:14

Wrocław Główny 7:52 ~ 24 VI-31 VII;

}WW 2:12 Szczecin Główny IC - TLK 56190 ŁEBSKO T  l  d  c  p   Kostrzyn 3:35, Zielona
Góra 5:01, Nowa Sól 5:24, Głogów 5:55, Ścinawa 6:33, Wołów 6:53, Brzeg Dolny 7:14

Wrocław Główny 7:52 ~ 1 VIII-1 IX;

3:36 II
1

IC - TLK
80194

ŁEBSKO
T  l  d

Płoty 3:58, Gryfice 4:14, Trzebiatów 4:39 Kołobrzeg 5:07 

~ 23 VI-1 IX;

5:02 II
1

PR - R
88641

j  a  b  y

Wyszomierz 5:07, Osina 5:11, Mosty 5:17, Goleniów 5:26, Kliniska 5:35, Szczecin Dąbie 5:45, Szczecin
Zdroje 5:48, Szczecin Port Centralny 5:56 Szczecin Główny 6:00 
~ 1-5 / 15 VIII;

6:37 II
1

PR - R
88643

j  a  b  y

Wyszomierz 6:42, Osina 6:46, Mosty 6:52, Goleniów 7:01, Kliniska 7:11, Szczecin Dąbie 7:21, Szczecin
Zdroje 7:24 Szczecin Główny 7:36 
~ 1-6 / 15 VIII;

7:48 I
3

PR - R
88645

j  a  b  y

Wyszomierz 7:53, Osina 7:57, Mosty 8:03, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:09, Goleniów 8:26, 
Kliniska 8:35, Szczecin Dąbie 8:45, Szczecin Zdroje 8:49, Szczecin Port Centralny 8:57

Szczecin Główny 9:02 

7:49 II
1

PR - R
88622

j  a  b  y

Żabowo 7:58, Płoty 8:08, Baszewice 8:15, Gryfice 8:22, Gąbin 8:32, Trzebiatów 8:37, Bieczyno 
Pomorskie 8:43, Karcino 8:47, Głowaczewo 8:51, Stary Borek 8:55, Kołobrzeg Stadion 9:01

Kołobrzeg 9:05 ~ 1-6 / 15 VIII;

8:35 II
1

IC - TLK
18171

POSEJDON
T  l  c  p

Goleniów 8:57, Szczecin Dąbie 9:29 Szczecin Główny 9:48 

~ 23 VI-1 IX;

9:23 II
1

PR - R
88624
REGA

j  a  b  y

Płoty 9:40, Gryfice 9:52, Trzebiatów 10:06, Kołobrzeg Stadion 10:22 Kołobrzeg 10:27 

~ 67 + 15 VIII;

10:28 II
1

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:33, Osina 10:37, Mosty 10:43, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:49, Goleniów 11:05, 
Kliniska 11:14, Szczecin Dąbie 11:24, Szczecin Zdroje 11:27, Szczecin Port Centralny 11:35

Szczecin Główny 11:40 

11:49 II
1

PR - R
88626

POMERANIA
j  a  b  y

Żabowo 11:58, Płoty 12:08, Baszewice 12:15, Gryfice 12:21, Gąbin 12:31, Trzebiatów 12:37, Bieczyno 
Pomorskie 12:43, Karcino 12:46, Kołobrzeg Stadion 12:58 Kołobrzeg 13:02 

13:46 II
1

PR - R
88628

j  a  b  y

Żabowo 13:55, Płoty 14:06, Baszewice 14:17, Gryfice 14:24, Gąbin 14:34, Trzebiatów 14:39, Bieczyno 
Pomorskie 14:45, Karcino 14:49, Głowaczewo 14:53, Stary Borek 14:57, Kołobrzeg Stadion 15:03

Kołobrzeg 15:07 ~ 1-5 / 15 VIII;

14:28 II
1

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 14:33, Osina 14:37, Mosty 14:43, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:49, Goleniów 15:06, 
Kliniska 15:15, Szczecin Dąbie 15:25, Szczecin Zdroje 15:28 Szczecin Główny 15:41 

15:56 II
1

PR - R
88630

j  a  b  y

Żabowo 16:05, Płoty 16:16, Baszewice 16:28, Gryfice 16:35, Gąbin 16:45, Trzebiatów 16:50, Bieczyno 
Pomorskie 16:56, Karcino 17:00, Głowaczewo 17:04, Stary Borek 17:08, Kołobrzeg Stadion 17:14

Kołobrzeg 17:18 

16:40 II
1

PR - R
88651
REGA

j  a  b  y

Wyszomierz 16:45, Osina 16:49, Mosty 16:55, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:01, Goleniów 17:18, 
Kliniska 17:28, Szczecin Dąbie 17:38, Szczecin Zdroje 17:41, Szczecin Port Centralny 17:49

Szczecin Główny 17:54 

17:58 II
1

PR - R
88632

j  a  b  y

Żabowo 18:07, Płoty 18:17, Baszewice 18:30, Gryfice 18:37, Gąbin 18:47, Trzebiatów 18:53, Bieczyno 
Pomorskie 18:59, Karcino 19:02, Głowaczewo 19:07, Stary Borek 19:10, Kołobrzeg Stadion 19:16

Kołobrzeg 19:21 
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Aktualizacja wg stanu na 1 VI 2018

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

18:42 II
1

PR - R
88653

POMERANIA
j  a  b  y

Wyszomierz 18:47, Osina 18:51, Mosty 18:57, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:03, Goleniów 19:20, 
Kliniska 19:29, Szczecin Dąbie 19:39, Szczecin Zdroje 19:43, Szczecin Port Centralny 19:51

Szczecin Główny 19:54 

20:22 II
1

PR - R
88634

j  a  b  y

Żabowo 20:31, Płoty 20:40, Baszewice 20:47, Gryfice 20:53, Gąbin 21:03, Trzebiatów 21:09, Bieczyno 
Pomorskie 21:15, Karcino 21:19, Głowaczewo 21:24, Stary Borek 21:27, Kołobrzeg Stadion 21:34

Kołobrzeg 21:38 ~ 1-6 / 15 VIII;

20:43 II
1

IC - TLK
81170

POSEJDON
T  l  c  p

Płoty 21:05, Gryfice 21:20, Trzebiatów 21:39, Kołobrzeg 22:07 0   h   T   l   c   p, Ustronie 
Morskie 22:39, Koszalin 23:06, Sławno 23:32, Słupsk 23:50, Lębork 0:28, Wejherowo 0:52, 

Rumia 1:03, Gdynia Główna 1:16 WW{0   T   l   p, Sopot 2:17, Gdańsk Oliwa 2:22, Gdańsk
Wrzeszcz 2:26, Gdańsk Główny 2:32, Tczew 2:54, Malbork 3:08, Elbląg 3:27, Pasłęk 3:43, 
Morąg 4:05, Olsztyn Zachodni 4:40, Olsztyn Główny 4:44, Korsze 6:08, Kętrzyn 6:35, Giżycko 7:00, 
Wydminy 7:17, Stare Juchy 7:36, Ełk 8:03, Grajewo 8:29, Osowiec 8:47, Mońki 8:58

Białystok 9:39 ~ 22 VI-11 VIII; 14-31 VIII;

}WW 1:49 Gdynia Główna IC - TLK 51170 POSEJDON h  T  l  c  p   Sopot 1:57, Gdańsk 
Oliwa 2:02, Gdańsk Wrzeszcz 2:07, Gdańsk Główny 2:12, Tczew 2:35, Malbork 2:49, Iława 
Główna 3:31, Działdowo 4:07, Mława 4:19, Ciechanów 4:41, Nasielsk 5:05, Modlin 5:19, Nowy 
Dwór Mazowiecki 5:24, Legionowo 5:36, Warszawa Wschodnia 5:56, Warszawa 
Centralna 6:05, Warszawa Zachodnia 6:23, Żyrardów 6:48, Skierniewice 7:04, Koluszki 7:28, 
Łódź Widzew 7:43 Łódź Fabryczna 7:53 
~ 22-25 VI;

}WW 1:49 Gdynia Główna IC - TLK 51170 POSEJDON h  T  l  c  p   Sopot 1:57, Gdańsk 
Oliwa 2:02, Gdańsk Wrzeszcz 2:07, Gdańsk Główny 2:12, Tczew 2:35, Malbork 2:49, Iława 
Główna 3:31, Działdowo 4:07, Mława 4:23, Ciechanów 4:43, Nasielsk 5:07, Modlin 5:19, Nowy 
Dwór Mazowiecki 5:24, Legionowo 5:36, Warszawa Wschodnia 5:56, Warszawa 
Centralna 6:05, Warszawa Zachodnia 6:29, Żyrardów 6:58, Skierniewice 7:14, Koluszki 7:38, 
Łódź Widzew 7:52 Łódź Fabryczna 8:02 
~ 26 VI-11 VIII; 14-31 VIII;

20:43 II
1

IC - TLK
81170

POSEJDON
T  l  c  p

Płoty 21:05, Gryfice 21:20, Trzebiatów 21:39, Kołobrzeg 22:07 0   h   T   l   c   p, Ustronie 
Morskie 22:39, Koszalin 23:06, Sławno 23:32, Słupsk 23:50, Lębork 0:28, Wejherowo 0:52, 
Rumia 1:03, Gdynia Główna 1:14, Sopot 1:33, Gdańsk Oliwa 1:38, Gdańsk Wrzeszcz 1:43, Gdańsk 
Główny 1:49, Tczew 2:12, Malbork 2:27, Elbląg 2:47, Pasłęk 3:04, Morąg 3:28, Olsztyn 

Zachodni 4:04, Olsztyn Główny 4:09 WW{0   T   l   p, Korsze 6:08, Kętrzyn 6:35, 
Giżycko 7:00, Wydminy 7:17, Stare Juchy 7:36, Ełk 8:03, Grajewo 8:29, Osowiec 8:47, Mońki 8:58

Białystok 9:39 ~ 12-13 VIII;

}WW 4:35 Olsztyn Główny IC - TLK 51170 POSEJDON h  T  l  c  p   Iława Główna 5:24, 
Działdowo 6:00, Mława 6:12, Ciechanów 6:32, Nasielsk 6:56, Modlin 7:15, Nowy Dwór 
Mazowiecki 7:20, Legionowo 7:31, Warszawa Wschodnia 8:03, Warszawa Centralna 8:15, 
Warszawa Zachodnia 8:24, Żyrardów 8:52, Skierniewice 9:08, Koluszki 9:32, Łódź 
Widzew 9:46 Łódź Fabryczna 9:59 
~ 12-13 VIII;

20:43 II
1

IC - TLK
81170

POSEJDON
T  l  p

Płoty 21:05, Gryfice 21:20, Trzebiatów 21:39, Kołobrzeg 22:07 0   h   T   l   p, Ustronie Morskie 22:39, 
Koszalin 23:06, Sławno 23:32, Słupsk 23:50, Lębork 0:28, Wejherowo 0:52, Rumia 1:03, Gdynia 
Główna 1:14 0   T   l   p, Sopot 2:17, Gdańsk Oliwa 2:22, Gdańsk Wrzeszcz 2:26, Gdańsk 
Główny 2:32, Tczew 2:54, Malbork 3:08, Elbląg 3:27, Pasłęk 3:43, Morąg 4:05, Olsztyn 
Zachodni 4:40, Olsztyn Główny 4:44, Korsze 6:08, Kętrzyn 6:42, Giżycko 7:07, Wydminy 7:24, Stare 
Juchy 7:41, Ełk 8:03, Grajewo 8:29, Osowiec 8:47, Mońki 8:57 Białystok 9:29 
~ 1 IX;

21:56 II
1

PR - R
88636

j  a  b  y

Płoty 22:14, Gryfice 22:25, Trzebiatów 22:39, Kołobrzeg Stadion 22:56 Kołobrzeg 23:01 

~ 1-57;
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objaśnienia skrótów / abbreviations
IC - „PKP Intercity” Spółka Akcyjna

TLK - Twoje Linie Kolejowe
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
h - 1 klasa / First class seats

T - 2 klasa / Second class seats

j - tylko 2 klasa / 2nd class seats only

l - rezerwacja obowiązkowa  / seat 
resevations compulsory

d - wagon z miejscami do leżenia / couchette
car

c - wagon sypialny / sleeping car

a - wagon dostępny dla osób poruszających 
się na wózkach / wagon accessible to 
people moving on wheelchairs

b - wagon przystosowany do przewozu 
rowerów - liczba miejsc ograniczona / 
wagon adopted to the transport of 
bicycles – limited number of places

objaśnienia znaków / symbols
p - przewóz przesyłek konduktorskich / 

courier service
W - przełączanie wagonów do innego 

pociągu / wagons to be switched to 
another train

y - klimatyzacja / air conditioning

0 - zmiana usług na trasie pociągu / change 
services on the route

~ - terminy kursowania / days of operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.intercity.pl www.polregio.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased on each train, consistent with the 
terms specified by the carrier.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Carriers 
are responsible for commercial data of trains.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Infoline numbers to individual carriers:
IC - 22 391 97 57 (24h) dla abonentów sieci zagranicznych i
dla połączeń zagranicznych; 703 200 200 (24h) dla 
abonentów krajowych sieci, opłata 1,29 zł brutto/min. poł., 
realizator usługi: „PKP Intercity” S.A. / 22 391 97 57 (24h) 
for international calls and international network subscribers; 
703 200 200 (24h) for subscribers of domestic networks, 
charge of PLN 1.29 gross/min. of each call, service provider: 
„PKP Intercity" S.A.
PR - 703 20 20 20 (24h) opłata 1.29 zł/min. połączenia, 
realizator usługi: Progress Plus S.C.  / 703 20 20 20 (24h) 
charge of PLN 1.29 gross/min. of each call, service provider: 
Progress Plus S.C. 
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FIRMA JOGA  •  ul. Górna 4  •  72-200 Nowogard  
 Tel./Fax 91 39 25 501  •  695 100 700  •  695 400 600

Wyposaż swój dom w OKNA PCV 
o najwyższym standarcie światowym, 

dzięki którym obniżysz koszty ogrzewania
z profilu 

ALPHALINE  
profil 6 komorowy w kl. A
z wkładem termicznym 
i uszczelką środkową 
gwarantującą doskonałą 
szczelność

Do produkcji okien 

nie stosujemy pro�lii

z recyklingu !!!

i wysokiej jakości
OKUCIA MACO

Ponad 22 lat doświadczenia w produkcji okien. ZAUFAJ specjalistom! 

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

Kancelaria 
Radcy Prawnego  
r.pr. Agnieszka Warian  

 
ul. Wojska Polskiego 3  

I piętro  pok. 117   
Nowogard  

czynne pn-pt od 9 do 17 
 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  

po wcześniejszym umówieniu 
telefonicznym 

Kancelaria udziela 
 bezpłatnych porad prawnych 

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
8.00 – 20.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 8.00 – 16.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

ORAZ INNE ART. DZIECIÊCE

Wykonujemy tanio
Banery  
Laminowanie   
Wycinane naklejki 
Wydruki kolorowe

Kompleksowe usługi:  
      Introligatorskie 
          Poligra�czne  
Nowogard  •  ul. Boh. Warszawy 7A

 tel. 91 392 21 65,  91 577 2007
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POLSKI WYDAWCA

R E K L A M A
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

Śmigiel Ryszard

ŚR

KOMPLEKSOWE  USŁUGI
& ŚMIGIEL

Zakład Kamieniarski
- Nagrobki - Grobowce - Parapety - Schody

Kwiaciarnia
- Znicze - Kwiaty - Wiązanki - Wieńce

Tel. 601 595 069, 91 392 18 14
     e-mail: puhp.smigiel@wp.pl
   www.kamieniarstwo-smigiel.pl

Korzystając z naszych usług pogrzebowych zyskasz
-10%  RABATU  NA  USŁUGI  KAMIENIARSKIE

UL. CMENTARNA 3,  72-200 NOWOGARD

       Usługi Pogrzebowe 
        Grzegorz Śmigiel
- Trumny - Urny - Ekshumacje - Przewozy
         Obudowy - Krzyże - Tabliczki

Kontakt całodobowy: 693 230 190
      e-mail: memoris.zp@o2.pl
            www.memoris.eu

Uwaga zmiany 
funkcjonowania 
KANCELARII 

RADOSŁAW GÓRSKI 
Dyżury w Nowogardzie 

odbywają się w kancelarii 
przy ul. 700 lecia 24/5 

w każdy wtorek i czwartek 
od 17.00 do 20.00, 

a w innych godzinach i terminach 
po telefonicznym uzgodnieniu. 

nowy nr tel. do biura w Nowogardzie: 
+48 91 578 49 01; +48 600 071 236

Rozszarpał psa  
na oczach ludzi!

Działacze SLD 
przepraszają! s. 9 

OgłOSzEnIE

Egzamin praktyczny w Szczecinie lub w Barlinku
F-1 to najszybsza formuła do prawa jazdy

Kursy prawa jazdy kat. A, A2, B oraz B automat
Możliwość zdawania egzaminu państwowego naszym pojazdem szkoleniowym

Nowogard, ul. 700 Lecia 14  •  Tel. 723 583 311  •  www.naukajazdyf1.szczecin.pl

Uwaga najbliższe 
bezpłatne porady 
prawne w piątek

godz. 13.30-15.30
w redakcji ul. Boh. Warszawy 7A

(informujemy, że godziny dyżurów radcy 
prawnego mogą ulegać zmianom)

Wniebowzięcie 
NMP - odpust 

 s. 3

 s. 12

MASZ PROBLEM ?                                                                 
- Prowadzisz działalność gospodarczą

- Potrzebujesz pomocy w sprawie podatków
- Nie radzisz sobie z JPK

                                                           PRZYJDŹ DO NAS!!!
Usługi księgowo-podatkowe s.cywilna

Halina Galus i Marta Dapkiewicz-Pawlik
Nowogard ul. Plac Wolności 9

Posiadamy doświadczenie w zakresie podatków 
poparte wieloletnią pracą w Urzędzie Skarbowym

Prowadzimy kompletną obsługę ksiąg przychodów i rozchodów, 
ewidencji ryczałtu, VAT i ZUS.



Nr 63 (2691)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

2

www.dzienniknowogardzki.pl

Wytwórnia pasz All-Poll Nowogard ul. Nadtorowa 14 B 

Tel. 601 854 000 
zatrudni pracowników produkcji. Mile widziana 

wiedza z zakresu elektryki lub mechaniki

Tel. 517 175 599

Pracuj z                       
jako Opiekunka Seniorów w Niemczech 

i zarób nawet 12 tysięcy w dwa miesiące. 
Nauk języka niemieckiego i gwarancja legalnej pracy. 

4

kontakt.7dnigryfi na@gmail.com
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Wniebowzięta, Pani Zielna
Serca niosą pachnące ziołami
Niemodni  kościelni  kroczący parami
Ona wiernością strojona  a obok On
Z darami, wotami pod  Matki idą tron.

Gdy sierpniem już kłosy zbożowe  nabrzmiałe
Gdy kwieciem już trawy  łąkowe przejrzałe
Królowa nam  schodzi ku ziemi  aż z  Nieba ..
Czegoż Wam dzieci od Matki   dziś trzeba?

Usłysz  o  Pani -  rzekł na to On
Wołanie co  niesie świątyni  tej  dzwon
Usłysz też   słabości naszej  ciche  łkanie
Utkane w nuty pieśni  i  organów wygranie.  

Wspomnij  o Matko – błaga zaś  Ona
Jak  pod  krzyżem stałaś cierpieniem znużona.
Gdy na  mocy Słowa co  zbawienie nam dało  
Twe matczyne serce też i  naszym się stało.  

Przyjdzie  tu - Jam Wam jest dana
Ja  Zielna,  Niedzielna,  Niepokalana.
Przyjdzie i Tacy  w żywej cnoty krasie.
I  Ci  opamiętani nawet po niewczasie.

Patrzcie na cuda,  które  się zdarzyły
Gdy dni sierpniowe łunami się tliły
Gdy   Tamci  z bolszewii na Wisłą ujrzeli
 Coś czego nawet niewierni by  nie tknęli.  

Jak Owi mali przyjdźcie tu  z ufnością
Niech  wszystko   zakwitnie  też  Waszą wdzięcznością
Wszak  w krwi i ranach Syna już to dokonano
Co  Wam przez  proroków  na wstępie  obiecano.  

Klęknęli  na  słowa te  i Ona  i On
Bo choć Panny Maryi w samym Niebie  jest tron
To poddani  na ziemskim padole  zostali
Wniebowzięta więc  z nimi a  nie w  jakiejś oddali.

Zagrały organy i pieśń się zerwała
-Wiernych przybyła  tu gromada niemała -
Na czele zaś  chóru i  Ona i On.
By Glorii na zagłuszać   zamilkł nawet dzwon.

Marek Słomski   12 sierpień 2018       

Na pewno włączono 
wszystkie syreny
Do redakcji naszej zadzwonił czytelnik z zapytaniem 
- Dlaczego w dniu 1 sierpnia br., o godz. 17.00 w Gry-
fi nie nie włączono syren na cześć upamiętnienia Po-
wstańców Warszawskich? 

Otóż informujemy, że wszyst-
kie syreny były włączone, a 
dodatkowo do hołdu pamięci 
dołączyły się z głosowymi sy-
gnałami stojące przed Komen-
dą Powiatową PSP samochody 
bojowe oraz karetki Pogotowia 
Ratunkowego.  

Na terenie Gryfi na działa pięć 
syren alarmowych zainstalowa-
nych na budynkach - Urzędu 
Miasta i Gminy, Cechu Rze-
miosł, Szkoły Podstawowej nr 
1, Wieży ciśnień przy ul. 1 Maja 
oraz na Ujęciu wody Tywa. Po-
nadto cztery systemy alarmo-
wania dźwiękiem zainstalowane 
są na terenie Elektrowni Dolna 
Odra. Wszystkie są sprzężone i 
włączane automatycznie przez 
Wydział Zarządzania Kryzyso-
wego w UMiG. 

Dodatkowo informujemy, że 
ciągły modulowany dźwięk sy-
ren trwający 1 minutę oznacza 
alarm z powietrza, a przerywa-
ny modulowany dźwięk trwa-
jący do 3 minut oznacza alarm 
o skażeniu. Sygnał odwołujący 
wyżej podane ostrzeżenia jest 
sygnałem ciągłym trwającym 3 
minuty. 

Przed każdymi ćwiczebnymi 
– okolicznościowymi włącze-
niami syren alarmowych miesz-
kańcy powiadamiani są wcze-
śniej za pośrednictwem prasy i 
innych dostępnych mediów.       

A. Szczepaniak

Opolska zazdrości 
sąsiadom
Mieszkańcy domów przy ulicy Opolskiej w Gryfi nie nie 
mogą się doczekać wykonania prac zapowiadanych w 
ramach programu rewitalizacji miejskiej zieleni.

Program fi nansowany w więk-
szości ze środków unijnych, jest 
realizowany obecnie w parku 
miejskim (nowe dróżki), oraz 
na Górce Miłości. Na ulicy 
Opolskiej, która od ułożenia 
kawałka drogi z płyt, nie może 
się doczekać nawet na naprawę 
fragmentu chodnika – nic się 
nie dzieje. A jest ona w planie 
robót! Owszem, dwa miesiące 
temu pojawiła się ekipa z kopar-
ką, która wykonała podstawowe 
prace ziemne. Niestety, znikła 
i nic się nie dzieje. Z nowego 
ukształtowania terenu można 
się jedynie domyślać, że ma tu 
powstać duży plac rekreacyjny, 
a od strony ul. Kołłątaja będą 
nawet tarasy! Tymczasem na 
sąsiednich ulicach praca wre. 
Ci z Opolskiej zaczęli już nawet 
zazdrościć tym z Mazowieckiej, 
gdzie powstaje szeroka jezd-
nia i chodnik z płytek betono-
wych. - A u nas ciągle nic! Tam 
można, a u nas nie?! To po co w 
ogóle zaczynali? - narzeka jedna 
z mieszkanek Opolskiej. Także 
spotkana poniedziałek mama z 

dzieckiem w wózku wygląda-
ła na pogodzoną z budowlaną 
„niemożliwością” gminy, pcha-
jąc wózek po dziurach, gdzie od 
dawna powinien być chodnik.  

Naczelnik wydziału inwe-
stycji UM – Mariusz Andru-
sewicz wyjaśnia, że obecnie 
wykonawcy skontrowali swe 
prace w parku, który jest 
punktem węzłowym w mie-
ście. Potem przejdą do innych 
zadań, a inwestycja ma być 
zakończona w terminie listo-
padowym. 

rk

nasza sonda

Zapytaliśmy mieszkańców naszej gminy. Jakie najczęściej 
wybierają produkty, polskie czy zagraniczne ? Czym zazwy-
czaj się kierują przy wyborze produktu? 

Pani Maria- Oczywiście wy-
bieram polską żywność, wędli-
ny natomiast kupuję w sklepach 
mięsnych. Ubrania, również ku-
puję polskie, nie chodzę do dys-
kontów, gdzie mają zagraniczne 
ubrania, tylko zawsze sugeruję 
się wyrobem polskiego. Wolę za-
płacić więcej, ale mieć pewność, 
że to jest polskie, by wspierać 
polską gospodarkę. 

Pani Elżbieta- Zazwyczaj che-
mię kupuję w Rossmannie, jest 
po prostu tańsza i lepsza, produk-
ty mięsne raczej w masarniach, 
sporadycznie w Biedronce, co do 
słodyczy wspieram nasze Nowo-
gardzkie sklepiki. Pieczywo, rów-
nież wybieram nasze z piekarni 
Saturn, tam mi najbardziej sma-
kuje ciasto i wszelkie wypieki. Nie 
mam podziału na polskie czy za-
graniczne produkty. 

Pani Krystyna- Polska żyw-
ność, soki, a mięso kupuję u 
rzeźnika, bo mam pewność, że 
mam polskie, wolę więcej zapła-
cić i zjeść polski wyrób. Co do in-
nych to zakupy robię w Polo wy-
daje mi się, że to jest polski sklep. 
Lidl to na pewno niemiecki, sta-
ram się więc wspierać polską go-
spodarkę.

Pani Bogumiła- Nie kupuję 
produktów chemicznych polskich 
typu płyn do płukania czy pro-
szek do prania, bo są gorszej jako-
ści. Produkty spożywcze staram się 
kupować u naszych, polskich pro-
ducentów, a wybrane przeze mnie 
słodycze kupuję z reguły tylko nie-
mieckie, ponieważ dla mnie nie-
mieckie słodycze są najlepsze, cho-
ciaż chałwę kupuję w sklepach tu-
reckich, za granicą. 

AO
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NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

W TYCH DnIACH ODESzLI DO WIECznOŚCI
 Zofia Fedeńczak: lat 85, zmarła 9.08.2018r. pogrzeb odbył się
 11.08.2018r. na cmentarzu w Żabowie.
 Roman Michalski: lat 62, zmarł 10.08.2018r. pogrzeb odbył się 
 13.08.2018r. na cmentarzu w Nowogardzie.
 Antoni Berezowski: lat 89, zmarł 10.08.2018r. pogrzeb odbył się
 13.08.2018r. na cmentarzu w Nowogardzie.
 Mirosław Laskowski: lat 61, zmarł 9.08.2018r. pogrzeb odbył się
 13.08.2018r. na cmentarzu w Nowogardzie.
 Władysław Sierociński: lat 81, zmarł 10.08.2018r. pogrzeb odbędzie 
 się 14.08.2018r. o godz. 12:00 na cmentarzu w Nowogardzie.
 Józefa Walusińska: lat 81, zmarła 10.08.2018r. pogrzeb odbędzie się 
 14.08.2018r. o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogardzie.
 Maria Chmyłko: lat 87, zmarła 12.08.2018r. pogrzeb odbędzie się
 16.08.2018r. o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogardzie.
Marianna Kalinowska: lat 88, zmarła 12.08.2018r. pogrzeb odbędzie
 się 16.08.2018r. o godz. 11:00 na cmentarzu w Osinie.

Informacje przekazał: 
Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

MEMORIS Zakład Pogrzebowy Grzegorz 

Czy policja mogła temu zapobiec? 

Rozszarpał psa na oczach ludzi
Prawdziwy dramat rozegrał się na oczach przypadkowych przechodniów, w zeszłym tygodniu w środę (8 sierpnia), przy ul. Boh. Warszawy.  Maltańczyk, o 
imieniu Bufik, którego na smyczy prowadziła starsza kobieta, został rozszarpany przez innego czworonoga. Na nic zdały się próby ratowania pieska. Spra-
wa została zgłoszona na policję. Tymczasem właściciele zagryzionego pupila apelują do innych osób, których zwierzęta miały być również w przeszłości 
uśmiercone bądź zranione przez agresywne zwierzę o kontakt. Zgłosiło się już kilka osób. 

Do tego przykrego zdarze-
nia doszło ok. godz. 20.00, przy 
sklepie spożywczym „Banan”- 
naprzeciwko osiedla „Czere-
śniowy Sad”. Pani Marianna z 
trudem opowiada o tym,  co 
się tam stało. 

- Szłam z psem przypiętym 
na smycz,  od strony Biedron-
ki. Tam przy sklepie spożyw-
czym jest taki murek. W ostat-
niej chwili zauważyłam, że przy 
drzwiach wejściowych do sklepu 
leży ten pies.   W tym momen-
cie ten pies złapał w pysk Bufi-
ka i zacisnął szczęki.  Ten bied-
ny wył na całą ulicę. Zbiegli się 
ludzie. Zaczęli polewać tego psa 
wodą, żeby otworzył pysk i pu-
ścił naszego pieska,  ale nie re-
agował. Widziałam tylko, że 
Bufikowi leci już  krew z pyska 
i  słabnie, nie broni się.  Dopiero 
wtedy ten pies wypuścił go z py-
ska.  Podszedł wówczas do nas 
pan Rafał, który wziął dziecię-
cy kocyk i owinął nim naszego 
pieska, a potem pojechał ze mną 
do weterynarza. Niestety Bufi-
ka  nie udało się uratować. Do 
dziś nie mogę się otrząsnąć po 
tym wszystkim-opowiada pani 
Marianna, która za pośrednic-
twem DN dziękuje za okaza-
ną pomoc- Są dzięki Bogu do-
brzy ludzie na tym świecie. Bar-
dzo dziękuję panu Rafałowi za 
bezinteresowną pomoc!- doda-
je kobieta. 

Zagryziony pies należał do 
rodziny syna kobiety- pana 
Dominika Wulkiewicza. Był 
pupilem jego 8-letniej córki. 

Dziecko również bardzo prze-
żyło wiadomość o śmierci swo-
jego ukochanego zwierzaka. 
Pan Dominik postanowił spra-
wę zgłosić na policję i nagło-
śnić przez media i portal spo-
łecznościowy (Facebook). Dłu-
go nie trzeba było czekać, aż 
zgłoszą się ludzie, którzy twier-
dzą, że ten sam pies miał nie 
tylko atakować inne zwierzęta, 
ale też ludzi. 

- Pies z właścicielem miesz-
ka przy ul Boh. Warszawy i czę-
sto wieczorem jest wypuszcza-
ny sam bez kagańca, bez wła-
ściciela i biega sam za blokiem 
przy targowisku i w tamtych re-
jonach. Pies, jest maści brązo-
wej, trochę przypomina rasę 
Amstaff, ale jest bardziej smu-
kłej budowy. Wiem już od osób, 
które się ze mną skontaktowały, 
że ten pies ma swoim koncie kil-
ka zwierząt. Atakował też ludzi, 
a co gorsza nawet  dzieci jadą-
ce na rowerach. Pies też często 
w nocy jest wypuszczany i bie-
ga po okolicy. Znamy persona-
lia jego właściciela. Okazuje się, 
że policja o wszystkim wie, ale 
jak do tej pory karała mężczy-
znę jedynie mandatami. Nie ro-
zumiem jednak dlaczego do tej 
pory zwierze nie zostało ode-
brane temu panu, skoro nie po-
trafi odpowiednio nad nim za-
panować. Właściciel psa jest 
dorosłą osobą, ale najwidocz-
niej niepoważną. Wiedząc jak 
jego pies jest agresywny nie pod-
jął żadnych kroków, aby ochro-
nić inne zwierzęta i ludzi. Pies 

był bez smyczy a kaganiec leżał 
z boku, na ziemi.  Nie chce my-
śleć co mogłoby się stać, gdyby 
zamiast mojej Mamy, osoby do-
rosłej, z pieskiem byłaby moja 8 
-letnia Córka. Wtedy mogło to 
się  skończyć tragicznie. Czy do 
tego ma dojść, aby odpowiednie 
służby wyciągnęły konsekwen-
cje wobec właściciela, bo wiem 
że inni poszkodowani składa-
li już skargi na policję-  dodaje  
pan Dominik. 

Wczoraj wysłaliśmy pytania 
do rzecznika naszej policji, ale 
do zamknięcia bieżącego nu-
meru odpowiedzi nie uzyska-
liśmy. Liczymy, że policja od-
niesie się do nich bez zbędnej 
zwłoki, ale też jednocześnie 
wyjaśni całą sprawę. Pan Do-
minik nie czekając na działania 
policji, prowadzi małe śledz-
two na własną rękę.  Powia-

domił też o wszystkim zarów-
no Towarzystwo Opieki Nad 
Zwierzętami jak i Powiatowe-
go Lekarza Weterynarii. Wy-
słał też pismo do Burmistrza 
Nowogardu, w związku z nie-
przestrzeganiem przez właści-
ciela agresywnego psa lokal-
nych przepisów określających 
to w jaki sposób należy postę-
pować ze zwierzętami domo-
wymi na terenie miasta. 

 - Tak jak już wspominałem 
sprawa jest zgłoszona do orga-
nów ścigania i mam nadzieję,  
że tym razem zajmą się poważ-
nie tą sprawą, bo ja zamierzam 
doprowadzić ją do końca. Zwra-
cam się z apelem  do wszystkich 
poszkodowanych przez właści-
ciela tego psa. Osoby te mogą 
się przyczynić do zapewnienia 
bezpieczeństwa naszym zwie-
rzętom, ale i też nam i naszym 

dzieciom, bo nie wiadomo kiedy 
pies znów pozostanie bez kon-
troli i zaatakuje. Proszę o kon-
takt w wiadomości prywatnej 
na Facebooku lub pod nr 883 
983 357- apeluje pan Dominik. 

Do sprawy wrócimy jak tylko 
policja odpowie na nasze pyta-
nia- w tym to zasadnicze- czy 
prawdą jest, że do dzielnicowe-
go wpływały zgłoszenia o agre-
sywnym psie, który miał ata-
kować zwierzęta i ludzi, a je-
śli tak- to dlaczego pies nadal 
znajduje się w rękach właści-
ciela, który najwyraźniej nie 
potrafi nad nim zapanować. 
Tak było choćby w minioną 
środę, przy ul. Boh. Warszawy, 
rozszarpując niemal w pół bez-
bronnego Maltańczyka, przyja-
ciela domu pana Dominika. 

red

Sprzedaż smacznych  pomidorów 
różne gatunki, Przybiernów. 

515 540 224

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

R E K L A M A
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

W okolicach tego bloku przy  Bohaterów Warszawy doszło do opisywanego w artykule incydentu
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Pan Henryk Zakrzewski z Żabowa, zwrócił uwagę na brak oflagowania 
ratusza w rocznicę świąt narodowych i zaapelował do burmistrza, by za-
wisły one w rocznice ważne dla ojczyzny. Urząd zastosował się do apelu 
mieszkańca gminy i flagi 1 sierpnia, czyli w rocznicę Powstania Warszaw-
skiego zawisły. 

Taki widok napotkać można w poniedziałkowe południe, spaceru-
jąc sobie koło jeziora. Pryzma trawy, z butelkami upiększa Nowogar-
dzie jezioro. 

 Na siłowni przy ulicy Waryńskiego odbyły się w ostatnią niedzie-
lę konsultacje sprawnościowo-ruchowe, które poprowadził Krzysztof 
Skryplonek, Mistrz Europy w Kulturystyce. Na konsultacje przybyli 
głównie członkowie Uniwersytetu III Wieku, Polskiego Związku Eme-
rytów, Rencistów i Inwalidów oraz z nowogardzkiego Koła Diabety-
ków.  

2018/08/08
godzina:23:35
Miejsce zdarzenia:
woj.Zachodniopomorskie, pow. 

Goleniów, DK6
Charakter zdarzenia:
kierujący pojazdem marki Fiat 

Ducato Jakub. S, lat 25, zam. Le-
gionowo jadąc DK6 w  kierunku 
Szczecina przy miejscowości Ki-
korze zgłosił najechanie na zwie-
rzynę. Pouczono kierowcę.

2018/08/09
godzina:13:35
Miejsce zdarzenia:
woj.Zachodniopomorskie, pow. 

Goleniów, gmina Nowogard
:Charakter zdarzenia:
policjancji OPI KP Nowogard 

zatrzymali Adrian S. lat 18, zam. 
powiat goleniowski za dokona-
nie kradzieży telefonu marki Hu-
wawei P Smart na szkodę Marle-
ny Sz. Postępowanie prowadzi KP 
Nowogard.

godzina:14:15
Miejsce zdarzenia:
woj.Zachodniopomorskie, pow. 

Goleniów, gm. Nowogard – Kikorze.
Charakter zdarzenia:
Kierująca pojazdem marki 

Ford, Agnieszka C. lat 46, zam. 
pow. gryfiński podczas wyprze-
dzania koparki kierowanej przez 
Ariela K. lat 35, zam. pow. gry-
ficki nie zachowała bezpiecznej 
odległości od pojazdu, który wy-
przedzała w wyniku czego doszło 
do zderzenia bocznego wymie-
nionych pojazdów. A następnie 
kierująca uderzyła w pojazd mar-
ki Audi kierowany przez Grzego-
rza B. lat  41, zam. pow. goleniow-
ski. Kierująca pojazdem marki 
Ford ukarana mandatem karnym 
w wysokości 220 złotych.

2018/08/10
godzina: 11:40
Miejsce zdarzenia:
woj.Zachodniopomorskie, pow. 

Goleniów, Nowogard, Brzozowo
Charakter zdarzenia:
kierujący pojazdem marki 

Opel, kierowany przez Serhii C. 
lat 40, obywatel Ukrainy,  niepra-
widłowo wymijał, w wyniku cze-
go uderzył w pojazd marki  Re-
nault kierowany przez Dawida 
D. lat 31, zam. pow. poznański. 
Obaj kierujący trzeźwi. Kierują-
cego pojazdem, marki Opel uka-
rano manadtem karnym w wyso-
kości 300.

2018/08/10
godzina: 11:53
Miejsce zdarzenia:
woj.Zachodniopomorskie, pow. 

Goleniów, Olchowo 86
Charakter zdarzenia:
kierujący pojazdem marki Re-

nault, Fluence kierowca Kamil S. 
lat 32, zam. pow. koszaliński nie 
zachował należytej ostrożności do 
warunków panujących na drodze 
w wyniku czego nieprawidłowo 
zmienił pas ruchu w wyniku cze-
go uderzył w bok pojazdu marki 
Citroen Berlingo kierowany przez 
a M. lat 34, zam. Buk. Obaj kie-
rowcy trzeźwi. Sprawcę kolizji 
kierującego Renault pouczono.

godzina: 11:27
Miejsce zdarzenia:
woj.Zachodniopomorskie, pow. 

Goleniów,  S3 (88,2 km) w kie-
runku Gdańska.

Charakter zdarzenia:
Kierujący pojazdem marki 

Mitsubishi Adam. D lat 58, zam. 
Niemcy, nie zachował bezpiecznej 
odległośći przed poprzedzającym 
go pojazdem marki Kia Ceed kie-
rowanym przez Gerharda P. Lat 

77, zam. Niemcy (w pojeździe 3 
pasażeró), w wyniku czego doszło 
do zderzenia ww pojazdów. Lucas 
C. lat 3 zabrany do szpitala. Obaj 
kierujący trzeźwi. Postępowanie 
prowadzi KPP Goleniów.

godzina: 12:16
Miejsce zdarzenia:
woj.Zachodniopomorskie, pow. 

Goleniów, Kikorze
Charakter zdarzenia:
kierujący pojazdem marki Mer-

cedes kierow. Vladiscan. H, lat 56, 
zam. Czechy nie zachował należy-
tej odległości przed poprzedzają-
cym go pojazdem, w wyniku cze-
go uderzył w pojazd poprzedzają-
cy marki Opel, kierow. Joanna L. 
lat 33, zam. Niemcy. Kierowca po-
jazdu marki Mercedes pouczony.

godzina: 16:05
Miejsce zdarzenia:
woj.Zachodniopomorskie, pow. 

Goleniów,  Nowogard, Brzozowo
Charakter zdarzenia:
Kierujący pojazdem marki Hy-

undai, kier. Joanna E. lat 42, zam. 
Lubawka, nie zachowała należy-
tej odległości przed poprzedza-
jacym ją pojazdem marki Maz-
da, kier. Magdalena S. lat 44, zam. 
Mierzyn w wyniku czego uderzy-
ła w ww pojazd. Kierująca pojaz-
dem Hyundai ukarana mandatem 
karnym 220 złotych.

godzina: 17:37
Miejsce zdarzenia:
woj.Zachodniopomorskie, pow. 

Goleniów DW 59 km/3 hm
Charakter zdarzenia:
Beata S. lat 43 pow. Goleniow-

ski zgłosiła uszkodzenie przez ga-
łąź z dzrzewa przy drodze, szyby 
czołowej w pojeździe  marki Mer-
cedes. Sporządzono dokumenta-
cję  KPP Goleniów.

KKP Goleniów

4 osoby ranne pod nowogardem 

Zderzyły się dwa samochody 
10 sierpnia, godz. 16.15, miał miejsce groźny wypadek na drodze Nowogard - Kulice. Ran-
ne zostały 4 osoby, przetransportowano je do szpitali.    

Na drodze Nowogard – Kuli-
ce 2km za miastem, kierujący po-
jazdem marki Opel Vectra Jakub 
P. lat 18, zam. pow. łobeski, jadą-
cy od strony Nowogardu w stro-
nę Wierzbięcina utracił panowa-
nie nad pojazdem w wyniku cze-
go uderzył w pojazd jadący z na-
przeciwka od strony Wierzbięci-
na marki Toyota, kierowany przez 
Dorotę K. lat 47, zam. pow. łobe-
ski, w wyniku zderzenia oba po-
jazdy wpadły do rowu. Obaj kie-
rowcy byli trzeźwi. W pojeździe 
marki Opel było oprócz kierowcy 
było dwoje nieletnich pasażerów 
(14 i 15 lat). W Toyocie podró-

żowała wyłącznie kobieta.. Wszy-
scy uczestnicy wypadku w liczbie 
4 osób przetransportowani zosta-
li do szpitala z tym, że 14 -letnią 
pasażerkę Opla ranną w głowę za-
brało Lotnicze Pogotowie Ratun-

kowe do szpitala w Szczecinie.   
Oba pojazdy zabezpieczone, i za-
holowane na parking. Postępowa-
nie prowadzi KP Nowogard. Ob-
jęte jest ono nadzorem Prokura-
tury Rejonowej w Goleniowie.

Samochody po zderzeniu wpadły do rowu



14-16.08.2018 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

5

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

PODzIęKOWAnIE

    

 

Podziękowanie 
W dniu 11.08.2018 roku odbył się 

w Żabowie pogrzeb   

Śp.  Zo�i Fedeńczak
 Rodzina zmarłej 

składa serdeczne podziękowania 
wszystkim uczestnikom uroczystości w tym:
 księdzu proboszczowi Krzysztofowi Kopala

za przewodniczenie liturgii i wygłoszone kazanie
przyjaciołom i znajomym 

z Żabowa, Żabówka, Brzozowa,  Nowogardu,
pracownikom �rmy  pogrzebowej 

Sebastiana  Furmańczyk i także wszystkim, 
którzy opiekowali się zmarłą 

podczas choroby. 

Bóg Zapłać

Kolejne potrącenie rowerzystki na drodze 
wyjazdowej w kierunku Długołęki

Ile trzeba ofiar, aby pójść  
po rozum do głowy?  
Dwukrotnie w ciągu miesiąca pisaliśmy o tym, że droga wylotowa z Nowogardu na Dłu-
gołękę jest bardzo niebezpieczna. Kolejne potracenie rowerzystki, które wydarzyło się 11 
sierpnia potwierdza, że czas na poważne zmiany w zakresie polityki bezpieczeństwa na no-
wogardzkich ulicach i drogach.  

Do potracenia doszło na wy-
jeździe w kierunku Sieciecho-
wa w sobotę około godziny 
8.25. Na wysokości drugiego 
wejścia na działki przy ul. 15 
Lutego w Nowogardzie, kieru-
jąca pojazdem marki Ford Fo-
cus lat 36, zam. gm. Nowogard 
podczas manewru wyprzedza-
nia uderzyła w skręcającą w 
lewo rowerzystkę Irenę F. lat 
73, zam. w Nowogardzie. Ro-
werzystka przetransportowa-
na do szpitala. Kierująca po-
jazdem Ford trzeźwa. Zatrzy-

mano jej prawo jazdy i dowód 
rejestracyjny od pojazdu. Po-
stępowanie prowadzi KP No-
wogard. Objęte jest ono nad-
zorem Prokuratury Rejonowej 
w Goleniowie. W poniedzia-
łek po południu rowerzystka 
nadal przebywała na OIOM 
w Gryficach Jej stan ocenia-
no, jako ciężki. Kilka dni wcze-
śniej pisaliśmy w DN, jak bar-
dzo niebezpieczna jest ta wą-
ska zarośnięta drzewami droga 
w kierunku Długołęki, po któ-
rej z braku ścieżki rowerowej 

(a nawet pobocza) poruszają 
się rowerzyści. Niestety te ape-
le, oczywiste w zdrowo rozsąd-
kowym myśleniu, aby budo-
wać na drogach wyjazdowych 
ścieżki rowerowe pozostają 
zupełnie bez echa. Z budżetu 
skreślono w tym roku zarów-
no ścieżkę rowerową w kierun-
ku Długołęki, jak i w kierunku 
Kulic. W zamian buduje się za 
prawie 5 mln złotych „głupotę 
dekady”, czyli zupełnie zbęd-
ną ścieżkę wokół jeziora (zbęd-
ną, ponieważ w istocie ona tam 
istnieje w wystarczającym dla 
jazdy i chodzenia czy biegania 
stanie).  A jak już coś się budu-
je w zakresie poprawy bezpie-
czeństwa na ulicach i drogach 
wylotowych z miasta, to robi 
się to źle. Patrz wykonywany 
chodnik do Warunkowa - nie 
tylko źle zaprojektowany (pro-
jektowała Gmina), jako chod-
nik, ale przede wszystkim nie-
projektowany i niewykonywa-
ny, jako trakt pieszo rowerowy 
tylko, jako ciąg pieszy.

Red.      
  

Opanowały domowy basen

Pszczoły trzeba poić?
Wszyscy wiedzą, że pszczoły potrzebują nektaru z kwiatów i w tym celu wytrwale pracują całe dnie. Ale, że pszczoły poszukują też wody to już wiedzą na 
ogół tylko znawcy. Jedna z naszych Czytelniczek przypomniała o tej potrzebie.  

Witam- pisze p. Karolina -  
mam pytanie, czy można  napi-
sać   w Dzienniku Nowogardz-

kim apel do pszczelarzy o da-
wanie pszczołom wody w ta-
kie gorące dni jak teraz mamy, 

bo nie wszyscy to robią, ponie-
waż pszczoły szukają wody gdzie 
się da nawet i z basenu, cho-
ciaż woda jest chlorowana to im 
to nie przeszkadza. Nie wiem, 
czy powinnam pisać z nazwi-
ska, ale p. (tu nazwisko pewne-
go pszczelarza) tego nie robi a z 
tego, co słyszałam jest w związ-
ku pszczelarskim i powinien 
wiedzieć, że pszczoły potrzebują 
wody. Jego ule są blisko naszego 
domu i pszczoły szukają wody u 
nas, dzieci mają basen a nie do 
końca mogą z niego korzystać, 
bo pszczoły też z niego korzysta-
ją. Tyle list Czytelniczki. Nazwi-
ska, które podała p. Karolina nie 
publikujemy, ponieważ mimo 
bliskości pasieki wymienionego 
przez nią pszczelarza nie da się 

stwierdzić, ze 100-stu procento-
wą pewnością, że pszczoły ko-
rzystające z basenu p. Karoliny to 
pszczoły tegoż pszczelarza. Tak 
czy siak problem zasygnalizowa-
ny przez p. Karolinę jest rzeczy-
wiście wartym upublicznienia. 
Pszczoły, jak i inne owady po-
trzebują do życia także wody. Jak 
możemy wyczytać w fachowych 
pismach branżowych, wodę 
pszczoły używają nie tylko do 
bezpośredniego spożycia. Pod-
czas silnych upałów i suszy woda 
przynoszona do ula bywa wyko-
rzystywana do obniżenia tempe-
ratury i  zwiększania wilgotno-
ści powietrza. W takich wypad-
kach woda jest składana w  po-
staci małych kropelek do pu-
stych plastrów, przeważnie w są-

siedztwie czerwiu. Jeśli naturalny 
pokarm pszczół – miód i pierz-
ga – zawierają małą ilość skład-
ników mineralnych, pszczoły 
poszukują ich w wodzie. Korzy-
stają wtedy chętnie z  wody za-
nieczyszczonej. Dlatego czytamy 
w zaleceniach dla pszczelarzy:, 
jeśli w  pobliżu pasieki nie ma 
naturalnego źródła czystej wody, 
należy urządzić sztuczne źródło 
wody. …. Pszczelarze, zamiast 
więc „podsyłać” pszczoły do ba-
senu p. Karoliny, winni sami 
urządzić wodopój dla pszczół.  A 
jest to proste, wystarczy mała sa-
dzawka z kamieniami i roślina-
mi tak, aby pszczoły miały gdzie 
przysiąść podczas „popijawy”.

Opr. Red. 

Pszczoły uczyniły sobie wodopój na domowym basenie

Jest ich tu tyle, co w ulu

Feralny wyjazd ulicą 15 lutego w kierunku Długołęki
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Tajemnicza rura 

Odkryte źródło
Zostało zlokalizowane źródło niezbyt krystalicznego pły-
nu zasilającego nasze jezioro, tajemnicza rura widoczna na 
brzegu na wysokości końca murku obok Przystani.

Według naszego Czytelnika 
rura, którą stale spływa w okoli-
cy parkingu Przystani do jezio-
ra śmierdząca zawartość łączy się 
ze studzienką, którą udało mu się 
odkryć. Studzienka ta aczkolwiek 
nieco przysłonięta ziemią, stano-
wi zapewne element systemu ka-
nalizacji ściekowej. Nie wiadomo 

natomiast, jakie ścieki (skąd) do-
pływają do tej studzienki. Pozo-
staje mieć nadzieję, że tym razem 
ktoś z odpowiedzialnych za stan 
lokalnej sieci zareaguje i przynaj-
mniej zbada sytuację. Jeśli tak się 
nie stanie rurą nadal będzie pły-
nąć do jeziora to, co płynie.  

Red.   Ludzie ścieżką chodzą

Pyli i śmierdzi
Fragmenty tzw. ścieżki wokół jeziora są już wykonywane. Jak się objawia w niektórych miej-
scach to „cudo?” – o tym w tekście nadesłanym do redakcji przez Czytelniczkę. 

Spacerując drogą, przy jeziorze 
(okolice harcówki )- pisze Czytel-
niczka-  zaobserwowałam, że nie 
nadaje się ona do użytkowania w 
dni bezdeszczowe. Cała pokryta 
jest szarym pyłem, który może być 
niebezpieczny dla zdrowia. Idąc 
drogą nie czuje się zapachu lasu 
tylko chemikalia i pył pod noga-
mi (trzeba iść wolno), a jak prze-
jedzie rowerzysta to tylko wznieca 
tumany kurzu, których przy okazji 
człowiek się nawdycha. Na razie to 
tylko krótki odcinek od domu przy 
jeziorze bobrówki do dzikiej pla-
ży na harcówce, ale co będzie, jak 
zrobią tak dookoła jeziora, to tyl-
ko strata pieniędzy. ,,Mądrala” z ra-
tusza już nawiózł betonowych ko-
stek na łąkę przy DPS – Smużyny, 
będzie pewnie coś tam znowu be-
tonował. 

                                                 Stała 
czytelniczka 

P.S  Pozostaje tylko wzywać ,,Siłę 
Wyższą, aby powstrzymać tego… 
(tu słowo za które mogliby ścigać 
naszą Czytelniczkę więc je pomi-
jamy). 

Od redakcji. 
DN w ostatnim czasie pisał już 

prawie wszystko na temat głupoty 
dekady, czyli sztucznie utwardza-
nej ścieżki rowerowej za prawie 5 
mln złotych, biegnącej głównie te-
renem leśnym w tym Sarnim La-
sem, czyli chronionym Zespołem 
Krajobrazowo-Przyrodniczym. 
Ale jak się okazuje nie pisaliśmy 
wszystkiego – wiele rzeczy objawia 
się bowiem w tzw. praniu, czyli po 
wykonaniu i w trakcie eksploata-
cji.  Materiał, który śmierdzi i pyli, 
a o którym pisze nasza Czytelnicz-
ka, to prawdopodobnie tzw. Han-
seGrand. To właśnie tą tajemniczą 
i szalenie profesjonalnie brzmią-
cą nazwą gminna propaganda „wa-
liła po oczach”. DN w odpowiedzi 
na krytyczne uwagi, które w cało-
kształcie projektu „ścieżka”  for-
mułowaliśmy.  Hanse Grand funk-
cjonowała niczym  magiczne za-
klęcie pod wpływem którego za-
milknąć powinien każdy zdro-
wy rozum. - Ścieżka wokół jeziora 
przebiegać będzie, również przez 
tereny leśne,- pisali na stronie mia-

sta w maju tego roku -  gdzie ma 
zostać zastosowana nawierzchnia 
ekologiczna, przepuszczalna, czyli 
tzw. hansegrand, czyli miękka na-
wierzchnia mineralno– żywiczna, 
która przepuszcza wodę…

Niestety jest bardzo  prawdopo-
dobne, że nasza Czytelniczka nie 
odkryła jeszcze wszystkich „zalet” 
hansegrandu, czyli na razie tych w 
postaci jego śmierdzenia, czy pyle-
nia. Oto co udało nam się wyczytać 
na temat zachowania tego materia-
łu podczas roztopów. Otóż zasto-
sowano ten materiał także w par-
ku w Szczawnicy, gdzie w trakcie 
właśnie  roztopów zamienił  się on 
z powierzchnię z….  mazi-  patrz 
zdjęcie. - Sam pomysł nawierzch-
ni HanseGrand jest według nas 
nietrafiony- tłumaczył burmistrz 
Szczawnicy- nie jest ona abso-
lutnie nawierzchnią, która odpo-
wiada warunkom Parku Dolnego, 
gdzie jest dużo wilgoci… W na-
szych nadjeziornych obszarach na 
terenie parku Sarniego tejże wilgo-
ci także nie brakuje…

    red

Ludzie listy piszą i wspominają  

Niestety, ale … jest brudno
Oto fragmenty listu, który dotarł w tych dniach do redakcji.   

„Na pewno wielu z Was mili 
mieszkańcy jeszcze pamięta, jak 
o godz. 5 tej rano słychać już było 
na głównej ulicy szuranie szuflą. 
Otóż to śp. państwo Salamonowie 
uprzątali nasze ulice.  A na pewno 
też pamiętacie, jak za panowania 
śp .P Kuczyńskiego, jak przy wjeź-
dzie na Dworzec witała nas data 
dnia z pięknie ułożonych codzien-
nie podlewanych kwiatów. I na 
pewno wielu z nas zapamięta, jak 
dziś jest to miasto piękne. Tylko, 
że zarazem miasto brudne. Ostat-
nio przetarg wygrał p. Furmań-
czyk, ale najważniejsza ulica wlo-
towa ze Szczecina i Europy, wizy-
tówka każdego miasta, a parkin-
gi brudne od tygodni.  Wstyd… 
Może wezmą pracownicy szczot-
ki w garść i do pracy. … Dzisiaj 
idąc ulicą 3 Maja od strony Netto 
krawężniki czyste - bo samochód 
wyczyścił. Ale przed OPS chwasty 
niedługo przerosną napis instytu-
cji, dalej na 3 Maja jest już tylko 
gorzej, co widać na zdjęciach, któ-
re przesyłam.

(Zdjęcie robiono tylko na ul. 3 
Maja, obok dawnego PSS-u) 

nadesłane do redakcjiu
Parking przy ulicy 3 Maja, jak zwykle zaśmiecony

Do tego miejsca dochodzi tajemnicza rura

A tak wygląda ona z bliska foto Z. Kozieł

I oto studzienka z której według czytelnika zaczyna się nasza rura
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KOnDOLEnCjE

Sygnały  Czytelników 

Głazy i słupki niezgody 
Zatelefonował do naszej redak-

cji Pan, który opisuje dość kon-
trowersyjną sytuację na os Bema. 
Otóż w bloku 37 mieszka star-
sza schorowana kobieta bez nóg 
oraz niedowidząca- opowiada 
przez telefon mężczyzna – która 
z ogromną trudnością się poru-
sza, a tu, ktoś zrobił sobie prywa-
tę. Nie dość, że burmistrz wkopał 
słupki biało-czerwone, to jeszcze 

ktoś inny ustawił kamienne gła-
zy, gdzie mogłaby tamtędy przeje-
chać karetka! Co to ma być - im-
prowizacja płotka z kamieni, czy 
umyślna złośliwość. Kto wpadł na 
taki pomysł utrudniając dojazd 
nawet karetki do schorowanej ko-
biety, a co jeśli uszkodzi się ambu-
lans, bo najedzie na te kamienie? 
Kto zapłaci za naprawę?  Nasza 
Społeczna Radna, która jest bez-

radna do zaistniałej sytuacji nie 
odnosi się, po prostu umywa ręce, 
a powinna zgłosić do burmistrza 
zaistniały problem, albo kazać 
usunąć takie dziwactwa, jak wy-
mienione powyżej. Nie wiemy co 
robić, może niech przyjedzie bur-
mistrz, jak sam zobaczy to naka-
że to usunąć. 

Stały Czytelnik DN 

Sygnały mieszkańców

Tu rzeczywiście mają być rabatki a na nich kwiatki 
Szybka reakcja spółdzielni Gardno, po sygnale naszego Czytelnika, dotyczącego cuchnącej zawartości byłego basenu p. poż. na Czarnieckiego.  

Do naszej redakcji zatelefo-
nował Pan, który przedstawił się 
jako przedstawiciel mieszkańców 
bloku przy ulicy Czarnieckiego. 
Już podczas rozmowy nie krył 
swojego oburzenia. Szanowna 
Redakcjo -  mówił nasz rozmów-
ca -  od urodzenia mieszkam w 
bloku, i jeszcze nigdy nie widzia-

łem takich sytuacji, jak ta. Otóż 
na ulicy Czarnieckiego, dawno 
temu wybudowany został basen 
retencyjny, kamienny, solidny i 
dość głęboki.  W naszej wspólno-
cie odpowiedzialnym za czystość 
i porządek jest pan Zbigniew Go-
lacik.  Zatrudniał więc on do po-
rządku sprzątaczki, które dba-
ły o czystość klatek schodowych, 
jak również i o ogródki z kwiat-
kami przed blokiem. Ostatnio za-
uważyliśmy, że tych sprzątaczek 
już nie ma, okazało się, że poucie-
kały z pracy, a teraz niektóre obo-
wiązki przejął sam pan Zb. Go-
lacik, albo nasze panie sąsiadki. 
Proszę sobie wyobrazić, że skosił 
on przed blokami trawę i wrzu-
cił ją do tego basenu retencyjne-
go i zostawił. Gdy zapytaliśmy się, 
co Ty robisz, przecież przy takich 
upałach zrobi się z tego kiszonka. 
Kapustę chcesz dla nas zrobić, czy 
co?  Na to pan Golacik z szyder-
czym uśmiechem odpowiedział, 
kwiatki tu właśnie będę sobie sa-

dził! … Zatelefonowaliśmy więc 
do naszej wspólnoty w Gardnie, i 
opowiedzieliśmy całą tę sytuację. 
Pani w biurze dopowiedziała jed-
nak nam, że pan Zb. Golacik ma 
na to przyzwolenie, jemu wolno 
niemal wszystko. Ale my miesz-
kańcy tego bloku nie dajemy mu 
przyzwolenia na takie rzeczy, jak 
to możliwe, żeby w basenie reten-
cyjnym kwietnik sobie robić, wy-
rzucać tam trawę, przykryć pia-
skiem i sadzić kwiatki… do tego 
Czytelnik podesłał jako ilustrację 
zrobione przez siebie zdjęcia, któ-
re obok zamieszczamy.  

Zaraz tego samego dnia skon-
taktowalśmy sie z prezesem spół-
dzielni Gardno do której należy 
przedmiotowy budynek i teren. 
Jak się okazało, rzeczywiście po-
stanowiono (zgodnie z prawem) 
przeznaczyć  wspomniany ba-
sen na urządzenie w nim klombu 
kwiatowego. Wszytsko celem po-
prawienia estetyki a także w pew-
nym stopniu bezpieczęństwa te-

renu obok bloku. Odpady zielo-
ne zgodnie z naszymi zaleceniami 
– mówi prezes- miały być od razu 
przysypane piaskiem i ziemią tak, 
aby nie zdążyły sfermentować i 
wydzielać przykrych zapachów. 
Natychmiast dokonam ispekcji 
tego miejsca- zakończył prezes. 

W poniedziałek otrzymaliśmy in-
formację, że kompostownik zasy-
pano już piaskeim a do końca ty-
godnia będzie nawieziona ziemia. 
Na tak wykonanym podkładzie 
posadzone zostaną rośliny kwia-
towe. 

red

Trawa, wysuszone liście i piach- zdjęcie nadesłał czytelnik

Porządek i czystość Zbigniew Golacik

„Państwu  
Mirosławowi i Alicji  Berezowskim 
wyrazy współczucia i słowa otuchy 

z powodu śmierci 
Ojca i Teścia 

składają 
wolontariusze Parafialnego 

Zespołu Caritas przy parafii pw. 
Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie".

ODPUST PARAFIALnY
Serdecznie zapraszamy wszystkich parafian oraz gości na corocz-

ny odpust parafialny z okazji uroczystości Wniebowzięcie NMP w 
dniach 14-15. 08. 2018 r.

Porządek uroczystości:
14.08.2018r. 
O godz. 19:00 uroczysta Msza św. z wigilii WNMP - Mszy prze-

wodniczy ks. Krzysztof  Kopala - proboszcz z Żabowa. Zapraszamy 
na tę M4szę św. poczty sztandarowe. 

Po Mszy św. biesiada i wspólny śpiew pieśni patriotycznych.
15.08.2018r. 
Msze św. o godz. 8:00 , 10:00, 12:00, 15:00 i 19:00. Na Mszy św. o 

godz. 10:00 występ orkiestry dętej z Płot, po Mszy o 12:00 procesja 
z Najświętszym Sakramentem. 

Tradycyjnie na Mszy św. o godz. 15:00 obrzęd namaszczenia cho-
rych.

 Od 8:00 rano do godz. 14:30 trwał będzie festyn  
na placu przy kościele. 

Zapraszamy na domowe  wypieki, chleb pieczony tradycyjną me-
todą, zabawę fantową i inne atrakcje. Dochód z festynu przezna-
czony jest na pokrycie kosztów związanych z remontem ściany ko-
ścioła.  W tym dniu po każdej Mszy św. święcimy bukiety ziół i 
kwiatów - bukiety można będzie nabyć przed Mszą św. 

Widoczne kamienie bulwersują niektórych mieszkańców osiedla Bema
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OgłOSzEnIA

żYCzEnIA

KONTAKT:
adres:     72-200 Nowogard, ul. Górna 4a
telefon:  kom.783 570 056,695 264 594

PIB „PRO-BUD” s.c. informuje, że prowadzi

SPRZEDAŻ MIESZKAŃ
w nowo powstającym osiedlu mieszkaniowym

pn. „STARA WINIARNIA”
przy ul. T. Kościuszki 17 w Nowogardzie.

Więcej na stronie www.probud-nowogard.pl

KURS OPERATORA

HAGA Agnieszka Pawlik • 72-200 Nowogard  •  ul. Boh. Warszawy 5
tel. 795 742 291  •  609 947 940 •  e-mail: szkolenia@ehaga.pl

Data rozpczęcia 
kursu

11 sierpień 2018

SZKOLENIA
DLA CIEBIE

•  KOPARKO-ŁADOWARKI
•  KOPARKI
•  ŁADOWARKI

Dorocie i Tomaszowi 
Kozieł
z okazji 

12-tej rocznicy zawarcia 
związku małżeńskiego

Serdeczne życzenia 
na dalsze lata pożycia 

w szczęściu i miłości
składają dziadkowie Jadwiga i Tadeusz

„100 OSÓB na 1918 METRÓW”

Dopisała fantastyczna pogoda 
oraz dobre chumory
Sołectwo Dąbrowa Nowogardzka w dniu 11sierpnia (sobota)  2018 roku, świętowało 100 
Lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę. 

W ramach obchodów głów-
nym punktem imprezy był bieg 
„100 osób na 1918m”. Do obcho-
dów wioska była udekorowana 
flagami, białoczerownymi wstąż-
kami i kwiatami. W biegu brało 
udział 100 osób: dzieci, młodzież 
oraz dorośli. Przed  startem wszy-
sycy wysłuchalismy „ROTĘ”. Nie 
liczył się czas ani zajęte miejsce, 
ponieważ najważniejszy był 
udział w biegu. W czasie impre-
zy dopisała nam fantastyczna po-
goda oraz dobre chumory. Dzieci 
super bawiły się na zjeżdżalniach. 
Było ciasto, kiełbaski i grochów-
ka. Mamy nadzieję, że impre-
za podobała się i będzie też przy-
czynkiem do zapamiętania histo-
ryczego wydażenia przez mło-
de pokolenie. Dziękujemy przede 
wszystkim mieszkańcom za 
udział w biegu, fantastyczne za-
angażowanie oraz upieczenie cia-
sta. Jak każda impreza tak i ta nie 
odbyłaby się bez pomocy ludzi 
dobrej woli. Za wsparcie dziekuj-
my Firmom: FR PROTECTION 
Nowogard, Celowemu Związkowi 
Gmin R-XXI, Dziennikowi No-
wogardzkiemu, GOODVALLEY 
z Przechlewa, Piekarni ASPROD, 
Piekarni Karsk, PUWiS Nowo-
gard. Dziękujemy również Sta-
roście, panu Tomaszowi Kuli-

nicz za wsparcie w postaci wyko-
szenia poboczy przy boisku i ca-
łej przy drodze do Karska. Mamy 
nadzieję, że uczczenie obchodów 
organizowane w ramach 100 im-
prez na 100 lecie ogłoszone przez 

gminę Nowogard  mieszkańcy wsi 
będą wspominać pozytywnie. Na-
stępny jubileusz już za 100 lat.

Sołtys Dąbrowy 
Zbigniew Florkowski                                                           

Młody człowiek ukończył dzieło, na ścianie vis a vis Agatki, mandale ozdobiły blok, wielu mieszkańców gło-
wiło się co to będzie, kto to sponsoruje. Okazało się, że to mandale wykonane przez młodego artystę, zachwy-
cają przechodniów.

Mandale na Piłsudskiego
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Sąd wydał wyrok

Działacze SLD przepraszają Pawła Słomskiego 
Przed wyborami parlamentarnymi w 2015 roku w biuletynie lokalnego SLD pojawił się paszkwil    zniechęcający do głosowania  
i zawierający oszczerstwa wobec  Pawła Słomskiego  startującego wówczas do sejmu z listy Kukiz 15. Dopiero po 3 latach mamy 
finał tej sprawy. 

 Wydany w październiku 
2015 biuletyn lokalnego  SLD  
zawierał oprócz oszczerstw na 
temat Pawła Słomskiego   po-
nadto  teksty promujące  kan-
dydata do Sejmu z listy SLD 
Kazimierza Lembasa.  Biuletyn 
wydano w  3000 egzemplarzy 
i kolportowano nieodpłatnie 
wykładając go także  w bardzo 
wielu miejscach publicznych w 
tym w  Szpitalu,  Domu Kul-
tury,  a także wkładano go do 
skrzynek pocztowych czy roz-
wożono  po wsiach. Ponadto 
zamieszczono  go  na  stronie  
internetowej  i podlinkowano  
na Facebooku co  spowodo-
wało, że dostęp do niego miała 
nieograniczona liczba osób. 

  Oszczerstwa wobec Pawła 
Słomskiego  mające na celu po-
niżenie go w oczach wyborców, 
kolportowane tak  masowo na   
terenie gminy,  niewątpliwie za-
szkodziły jego dobremu imie-
niu. Ponieważ  biuletyn wyda-
no tuż przed  ciszą wyborczą, 
w praktyce niemożliwa była 
reakcja w trybie wyborczym 
na te kalumnie. Dopiero po 
wyborach pełnomocnik Pawła 
Słomskiego skierował  wniosek 
do prokuratury. Na podstawie 
jej ustaleń został  kolejno zło-
żony  pozew  do Sądu. Kilka ty-
godni temu  uprawomocnił się 
wydany  w tej sprawie wyrok w 
stosunku do osób ustalonych 
w postępowaniu procesowym 
jako odpowiedzialnych za pu-
blikowanie  oszczerstw w sto-
sunku  do Pawła Słomskiego. 
Ukarani, znani nowogardzcy 
działacze SLD,   zostali zobo-
wiązani między innymi do  
publikacji treści przeprosin  na 
łamach tegoż biuletynu SLD.  
Przeprosiny te  zostały opubli-
kowane ostatnio  w wydaniu 
biuletynu  sygnowanym jako 
lipcowe. Niestety trudno na nie 
trafić w publicznej dystrybucji.  
Gdy w biuletynie SLD  publiko-
wano 3 lata temu  oszczerstwa 
wobec Pawła Słomskiego  moż-
na było go otrzymać bez pro-
blemu  na terenie całej  gminy 
- jak wspomnieliśmy wykła-
dano go w wielu miejscach 
publicznych.  Gdy w tymże 
biuletynie  SLD w wykonaniu 
wyroku sądu opublikowano 
przeprosiny  za zamieszczana 
tam wcześniej  oszczerstwa 

to,  mimo  deklarowanego w 
stopce takiego samego nakładu  
(3000 szt.),  nie udało  nam się 
natrafić na egzemplarze tegoż 
lipcowego wydania  biulety-
nu.  Nie znaleźliśmy żadnego 
egzemplarza wyłożonego  w 
odwiedzonych przez nas miej-
scach publicznych poprzednio  
masowo wykorzystywanych  do 
kolportowania oszczerstw.  Być  

może numer biuletynu SLD, w 
którym czołowi działacze lokal-
ni tej partii  muszą przeprosić 
Pawła Słomskiego  za kolporto-
wanie oszczerstw na jego temat  
rozszedł się jak „ciepłe bułecz-
ki” tak, że nikt  nawet nie za-
uważył kiedy zniknął on  z pół-
ek, lad, parapetów, ławek w po-
czekalniach itp…   Publikujemy 
zatem  skan stron  tych prze-
prosin z jedynego  egzemplarza 
biuletynu SLD,  który pokrzyw-
dzonemu Pawłowi Słomskiemu 
jako zobowiązana dostarczyła 
jedna z osób skazanych.   Da-

jemy  w ten sposób  szansę 
pozbycia się  fałszywych prze-
konań tym wszystkim, którzy 3 
lata temu uwierzyły w oszczer-
stwa zamieszczone w biuletynie 
SLD (czytając je z wypiekami 
na twarzy) i które nie miały do-
tąd  szansy    ich weryfikacji   w 
związku z tym, że nie wiadomo 
do kogo i  gdzie   dotarły prze-
prosiny.  A przecież znajomość 
prawdy to zapewne jedyne pra-
gnienie czytelników biuletynu 
SLD.  Zapraszamy więc  do lek-
tury tekstów opublikowanych  
przeprosin  poniżej.   

Warto dodać, że w trakcie 
postępowania procesowego 
przesłuchany był również, jako 
jeden z szefów SLD czyli for-
malnego wydawcy biuletynu,   
burmistrz Nowogardu Robert 
Czapla. Przed sądem zaprze-
czył jakoby miał cokolwiek 
wspólnego z dopuszczeniem 
do publikacji w biuletynie SLD 
treści szkalujących Pawła Słom-
skiego.  Skoro wiceprzewodni-
czący SLD w regionie a  także   
realnie odpowiadający za reali-
zacje programu SLD w naszej 
gminie,  nie wie co się pisze w 

biuletynie sygnowanym jako   
biuletyn SLD  to chyba w tym 
SLD panuje totalny bałagan i 
rządzą tam chyba - jak to jest  
w znanym powiedzeniu-  my-
szy. Skoro zaś taka „mysia” jest 
jakość zarządzania wewnątrz 
SLD to co to SLD wraz ze swo-
im szefem Robertem Czaplą 
chce zaoferować mieszkańcom 
w zakresie zarządzania, znacz-
nie bardziej skomplikowaną 
aniżeli partia strukturą,  czyli 
gminą?  Zdolnym do refleksji 
więcej danych nie potrzeba.    

red.
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jak szybko płynie czas

To było już ostatnie 
spotkanie podczas 
tegorocznych wakacji
W piątek (10 sierpnia), o godz. 10:00 odbyły się już ostat-
nie zajęcia, pn. „Wakacyjne z biblioteką 2018”.  W tym roku 
Miejska Biblioteka Publiczna w Nowogardzie, podczas wa-
kacji przyciągała swoim programem i miłą atmosferą całe 
rzesze dzieci. 

Miłą atmosferę i ciekawy pro-
gram zajęć przygotowały Panie 
z Działu dla Dzieci i Młodzieży 
z Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Nowogardzie. Jednak, jak 
mówi powiedzenie, „wszyst-
ko co dobre szybko się kończy”, 
tak też jest i z zajęciami, które 
podczas tegorocznych wakacji 
odbywały się w bibliotece, za-
kończyły się one właśnie w pią-
tek 10 sierpnia, o godz. 10:00. 
Podczas tegorocznych waka-
cji, dzieci w bibliotece malo-
wały, czytały, rysowały, goto-
wały, bawiły się w różne zaba-
wy, uczestniczyły w ciekawych 

konkurencjach i zabawach, jed-
nym słowem było miło i we-
soło. W piątek, na podsumo-
waniu i zakończeniu zarazem 
wszystkich tych harców i za-
baw, dzieci spotkały się po raz 
ostatni, by spędzić wspólnie z 
Paniami prowadzącymi tego-
roczne wakacyjne zajęcia, a w 
nagrodę otrzymały piękne dy-
plomy z podziękowaniami za 
udział w zajęciach w bibliote-
ce. DN życzy wszystkim dzie-
ciom udanych dalszych waka-
cji, dużo słońca i uśmiechów na 
buziach.

Red.

Czy to tylko megalomania

Lubi wielkie  litery 

Papiery  firmowe rzecz po-
wszechna w każdej firmie czy in-
stytucji. Ale papiery firmowe sto-
sowane w Urzędzie  Miejskim w 
Nowogardzie mają swoją specyfi-
kę. Można powiedzieć,  że papie-
ry firmowe UM  w Nowogardzie 
„krzycza” kto jest tu najważniej-
szy. Pierwszy objaw  tego krzyku 
to stosowanie dużych liter w na-
zwie BURMISTRZ NOWOGAR-
DU ROBERT CZAPLA Duze li-
tery w pismie oznaczają bowiem 

krzyk. Kolejnym a zarazem nie-
spotykanym  gdzie indziej obja-
wem wyjatkowości  którą nale-
ży wykrzyczeć rto stosowanie w 
przytoczonym tytule i nazwisku 
„władzy”,  nie tylko dużych w sen-
sie ortograficznym  liter  ale sto-
sowanie liter wielkich w sensie 
graficznym. Razem daje to pro-
porcje które  burzą wszelkie zna-
ne dotychczas kanony zdrowego 
rozsądku i przyzwoitości nie mó-
wiąc o czymś tak prozaicznym jak 

umiar i skromność. Tajk przy oka-
zji to wpadł nam  w rece tekst o 
rozpoznawaniu chorób po piśmie 
Oto fragment : objawem pewnej 
choroby(nazwy nie podamy żeby 
nas do sadu nie podali w znanym 
już zapale ) i jest również  używa-
nie  dziwacznych słów oraz specy-
ficznej ortografii – nadużywanie 
znaków interpunkcyjnych oraz  
dużych liter  

red

Tak wygląda pismo firmowe nowogardzkiego magistratu

Jedne z zajęć podczas wakacji w bibliotece- cykl gotowania

„Bezpiecznie na wodzie”

Zakończenie zajęć żeglarskich 
JUNGA & KADET  2018
W niedzielę, 12 sierpnia, zakończyły się zajęcia żeglarskie JUNGA & KADET dla dzieci 
i młodzieży prowadzone przez Klub Żeglarski „KNAGA” w Nowogardzie.  Zajęcia były 
współfinansowane przez Gminę Nowogard w ramach zadania publicznego „Bezpiecznie 
na wodzie”. 

Przez kolejnych 10 dni (od 02 
sierpnia) 25 dziewcząt i chłopców 
w wieku od 8 do 12 lat poznawało 
teoretyczne, jak i praktyczne pod-
stawy żeglarstwa. Dzieci zapozna-
ły się również z zasadami bezpiecz-
nego zachowania się na wodzie oraz 
podstawami udzielania pierwszej 
pomocy przed medycznej. Szko-
lenie prowadził Wojciech Palusz-
kiewicz, trener żeglarstwa II klasy 
z Centrum Żeglarskiego działające-
go przy Pałacu Młodzieży w Szcze-
cinie, przy organizacyjnej pomocy 
członków klubu „KNAGA” oraz ro-
dziców.

Dzieci pływając „Optymistami” 
po jeziorze Nowogardzkim uczyły 
się nie tyko sztuki żeglowania przy 
zmiennej pogodzie i różnych kie-

runkach i sile wiatru, ale także jak 
należy się zachować w wypadku 
„wywrotki”, jak podnieść łódkę, jak 
do niej bezpiecznie wejść oraz jak 
bezpiecznie dobić do pomostu nie 
robiąc sobie ani łódce krzywdy.

Zwieńczeniem całego cyklu szko-
leniowego były rozegrane w nie-
dzielę regaty, które miały poka-
zać, w jakim stopniu dzieci przy-
swoiły podstawy trudnej sztuki że-
glowania. Mimo pięknej, słonecz-
nej pogody warunki do żeglowania 
były bardzo trudne z uwagi na bar-
dzo silny, porywisty wiatr wiejący w 
zmiennych kierunkach.

Rozegrano w sumie 4 biegi (trzy 
półfinały oraz finał). Regaty wykaza-
ły, że dzieci dobrze wykorzystały czas 
szkolenia i jedne w większym stopniu, 
inne w troszeczkę mniejszym przy-

swoiły sobie umiejętność żeglowa-
nia w trudnych warunkach „wiatro-
wych”. Na wyróżnienie zasłużyło pod 
tym względem dwoje najmłodszych 
uczestników szkolenia Hania Kulak 
i Nataniel Wachowiak, którzy awan-
sowali do biegu finałowego i mimo 
że zajęli w nim ex aequo 6 miejsce, to 
wykazali się dużą odwagą, ambicją i 
wolą walki za co Zarząd Klubu uho-
norował je specjalnymi nagrodami. 

Wyniki regat:  
1.Aleksandra Dziekanowska,  

2.Natalia Pokora,  3.Oskar Szcza-
wiński, 4.Marcel Soroczyński,  5.Ju-
lia Dziekanowska, 6.(ex aequo) Han-
na Kulak i Nataniel Wachowiak.

Wszyscy uczestnicy otrzymali dy-
plomy ukończenia szkolenia oraz pa-
miątkowe medale. Dzieci, które zaję-
ły trzy pierwsze miejsca w regatach 
zostały uhonorowane pięknymi pu-
charami ufundowanymi przez CA-
RITAS przy parafii pw. Wniebowzię-
cia NMP, które wręczyli zwycięzcom 
ks. Proboszcz Grzegorz Legutko wraz 
z członkami CARITAS-u. 

Resztę sobotniego popołudnia 
dzieci spędziły przy wspólnym grillo-
waniu wraz z rodzicami i opiekuna-
mi, którzy w tym roku bardzo licz-
nie przybyli kibicować swoim po-
ciechom.

Inf. własna 

Od lewej Oskar Szczawiński, Aleksandra Dziekanowska i Natalia Pokora
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www.dzienniknowogardzki.pl

Poszukuje osób do 
pracy przy produkcji 

okien, Firma Joga. 
695 100 700

WYnAjEM 
KOnTEnERÓW, 
wywóz odpadów. 

TEL. 667 146 793 

Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych 
Sp. z o.o. w Nowogardzie 

poszukuje pracownika na stanowisko: 

OPERATOR ZMIANOWY  
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Miejsce wykonywanej pracy:
Zakład Usług Wodnych w Nowogardzie - oczyszczalnia ście-

ków ul. Zamkowa 9 w Nowogardzie 
Wymagane kwalifikacje zawodowe:
- wykształcenie średnie, zawodowe
- uprawnienia elektroenergetyczne typu SEP 
  do obsługi i eksploatacji grupa l i II
Kandydatom oferujemy:
- zatrudnienie na umowę o pracę
- możliwość rozwoju zawodowego

WOBEC KANDYDATÓW NIE STAWIAMY WYMAGAŃ  
CO DO STAŻU PRACY

Oferty kandydaci składają do dnia 30.08.2018 roku do godz. 
14:00 na adres: Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych 
Spółka z o.o. w Nowogardzie, ul. 3 Maja 14/2, 72-200 Nowogard 
lub email: sekretariat@puwis.pl

Na ofercie prosimy załączyć klauzulę o następującej treści „Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do re-
alizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r., o 
Ochronie Danych Osobowych , Dz. U. 2018 poz. 1000”.

Nie odsyłamy niewykorzystanych ofert.

Porażka z Olimpem i wygrana z Koroną

Ostatnie sparingi Pomorzanina
We wtorek (7 sierpnia), o godzinie 18:30, na stadionie w Nowogardzie rozpoczął się kolejny mecz sparingowy Pomorzanina. Rywalami byli piłkarze z IV 
Ligi – Olimp Gościno. Nowogardzianie tak jak w meczu z Kluczevią stracili cztery gole, tym razem odpowiedzieli jednak jednym trafieniem. Z kolei w 
piątek (10 sierpnia), o godzinie 18:30, nowogardzianie grali z koroną Stuchowo. Tym razem podopieczni Józefa Andrzejewskiego wygrali. Były to ostat-
nie sparingi przed inauguracją ligi. 

Pomorzanin Nowogard – Olimp Gościno  1:4 (0:1)
Gol: Kacper Litwin (76’)
Skład: Jakub Zdeb – Marcin Skórniewski, Ihor Mykhailov, Fernando Batista, Paweł Królik –  Artem Gumeniuk, Bartosz Rokita, Mateusz Toruński, Adrian Zając – Sławomir Ryszczuk, 

Kacper Litwin; rezerwowi: Michał Teodorczyk, Gracjan Wnuczyński, Mateusz Michnic.

Pomorzanin Nowogard – Korona Stuchowo 4:3 (4:1)
Gole: Kacper Litwin (2’, 27’), Sławomir Ryszczuk (23’), Ihor Mykhailov (40’)
Skład: Jakub Zdeb – Marcin Skórniewski, Ihor Mykhailov, Fernando Batista, Paweł Królik –  Artem Gumeniuk, Mateusz Toruński, Adrian Zając, Kacper Litwin – Sławomir Ryszczuk, 

Kacper Kozioł; rezerwowi: Jakub Zdeb, Dominik Wawrzyniak, Mateusz Michnic, Tobiasz Kucharczyk, Jakub Żóralski.

Wynik 
nie odzwierciedla gry...

Wtorkowy mecz, był to 
przedostatni sparing Pomo-
rzanina, przed startem roz-
grywek A Klasy. Po raz drugi 
z rzędu nowogardzianie wal-
czyli z czwartoligowym zespo-
łem, tym razem rywalami byli 
piłkarze Olimpu Gościno. Tre-
ner Józef Andrzejewski znów 
nie mógł skorzystać z „długiej” 
ławki rezerwowych. Jak tłuma-
czy kierownik drużyny Fran-
ciszek Toruński, wielu piłka-
rzy, którzy będą występować w 
Pomorzaninie w tym terminie 
pracowali, lub nie mogli się zja-
wić ze względu na sprawy oso-
biste. Pojawił się natomiast ko-
lejny nowy piłkarz – Mateusz 
Michnic, który niedawno był 
obrońcą Polonii Płoty. Póki co 
nie wiadomo, czy na stałe zasili 
Pomorzanin. Pewnym jest już, 
że w Pomorzaninie grać bę-
dzie Kacper Litwin, który pró-
bował swoich sił w Błękitnych 
Stargard, a także Gracjan Wnu-
czyński, który zaczynał ten spa-
ring na ławce. Pierwsze groźne 
sytuacje stworzyli sobie gospo-
darze. Najpierw w 10. minu-
cie Kacper Litwin uderzył gło-
wą z około 8 metrów, ale piłka 
poszybowała ponad poprzecz-
ką. Także nad bramką poszy-
bował strzał z około 30 me-
trów, w wykonaniu Ihora My-
khailova. W 32. minucie go-
ście objęli prowadzenie. Bram-
ka padła po kontrataku, jeden 
z zawodników Olimpu dograł 
do kolegi z lewej strony bo-
iska, a ten znalazł się w sytu-
acji sam na sam i pokonał Ja-
kuba Zdeba. W drugiej poło-
wie goście ponownie zagro-
zili bramce nowogardzian. W 
52. minucie futbolówka trafi-
ła w słupek, po strzale za oko-
ło 15 metrów, w wykonaniu za-
wodnika przyjezdnych. W 67. 
minucie było już 0:2. Po szyb-

kiej akcji czwartoligowców, za-
wodnik gości uderzył po ziemi 
z okolic „jedenastki”. W 76. mi-
nucie odpowiedział Pomorza-
nin. Ładnie spod opieki obroń-
ców uwolnił się Kacper Litwin, 
który mając przed sobą tyl-
ko bramkarza rywali pewnym 
strzałem zdobył bramkę kon-
taktową. Końcówka tego spa-
ringu miała bardzo dynamicz-
ny przebieg. Najpierw w 87. 
minucie Paweł Królik uderzył 
z okolic „szesnastki”, ale pił-
ka przeleciała tuż obok słupka. 
Dwie minuty później Kacper 
Litwin mógł doprowadzić do 
wyrównania. Napastnik Pomo-
rzanina znalazł się w dogodnej 
sytuacji w polu karnym, jednak 
strzelał na bramkę gości swoją 
słabszą prawą nogą i trafił jedy-
nie w boczną siatkę. W pierw-
szej minucie doliczonego cza-
su gry fatalny błąd we własnym 
polu karnym popełnił Michał 
Teodorczyk, a piłkarz z Gości-
na pokonał Jakuba Zdeba strze-
lając z 5 metrów. W 93. minucie 
ostatnie dośrodkowanie gości i 
celny strzał głową ustalił wynik 
meczu na 1:4. Z przebiegu ca-
łego spotkania trzeba przyznać, 
że to zbyt wysoki wymiar kary. 

Nowogardzianie momentami 
prezentowali się przyzwoicie na 
tle rywala z IV ligi. 

Wygrana na koniec
 przygotowań

W miniony piątek piłka-
rze Pomorzanina zagrali z Ko-
roną Stuchowo, która w po-
przednim sezonie spadła z re-
gionalnej okręgówki i wystę-
pować będzie w B Klasie. No-
wogardzianie zdecydowanie le-
piej grali w piłkę, co widać było 
po pierwszej połowie spotka-
nia. Już w 2. minucie gola na 
1:0 strzelił Kacper Litwin, któ-
ry będąc w polu karnym precy-
zyjnie uderzył tuż przy słupku. 
W 15. minucie Sławomir Rysz-
czuk próbował zaskoczyć gol-
kipera gości strzałem z ostre-
go kąta, ale piłka przeleciała 
obok słupka. W 18 minucie Ar-
tem Gumeniuk zdecydował się 
na mocny strzał z około 25 me-
trów, ale trafił w środek bram-
ki. W 23. minucie Pomorzanin 
strzelił kolejnego gola. Artem 
Gumeniuk dograł futbolówkę 
w pole karne, gdzie strzałem z 
10 metrów Sławomir Ryszczuk 
zdobył gola dla nowogardzian. 
Chwilę później, bo w 27. minu-
cie było już 3:0. Po raz drugi do 
bramki rywali trafił Kacper Li-
twin, który tym razem skorzy-
stał z dośrodkowania Sławomi-
ra Ryszczuka z prawej strony 
i strzałem z okolic „jedenast-
ki” skierował piłkę do siatki. 
W 30. minucie Kacper Litwin 
mógł skompletować klasyczne-
go hattricka, ale jego uderzenie 
z okolic linii pola karnego po-
szybowało nad poprzeczką. W 
32. minucie Paweł Królik sfau-
lował rywala w polu karnym i 
sędzia wskazał na „wapno”. Pił-
karz ze Stuchowa uderzył sku-
tecznie i Korona zdobyła swo-
ją pierwszą bramkę. W 34. mi-
nucie Fernando Batista ładnie 
uderzył z rzutu wolnego z oko-
ło 22 metrów, ale jeszcze ład-

Kacper Litwin po przygodzie z Błękit-
nymi Stargard wrócił do Pomorzanina i 
strzelił  gola z Olimpem, a kilka dni po-
źniej dwie bramki z Koroną

niej obronił ten strzał bram-
karz rywali, wybijając piłkę na 
rzut rożny. W 40. minucie Po-
morzanin prowadził już 4:1. W 
roli głównej wystąpili piłkarze 
rodem z Ukrainy. Z rzutu roż-
nego dośrodkowywał Artem 
Gumeniuk, a ładnym strza-
łem głową z około 8 metrów 
popisał się Ihor Mykhailov. Po 
zmianie stron trener Józef An-
drzejewski przeprowadził kilka 
zmian. Wpłynęło to na grę ze-
społu z Nowogardu, który na 
przestrzeni kilku minut stracił 
dwa gole. Najpierw w 58. mi-
nucie  po błędzie w obronie pił-

karz Korony przelobował Jaku-
ba Tandeckiego, który w dru-
giej części pojawił się między 
słupkami Pomorzanina. Z kolei 
w 63. minucie Jakub Tandecki 
skapitulował po strzale w śro-
dek bramki z około 12 metrów. 
Do ostatniego gwizdka sędzie-
go wynik już nie uległ zmianie 
i Pomorzanin zwycięstwem 4:3 
zakończył swój okres przygoto-
wawczy. W najbliższy weekend 
czas na pierwszy ligowy mecz. 
O tym kiedy zostanie rozegra-
ny poinformujemy w kolejny 
wydaniu DN. 

KR
OgłOSzEnIA
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

ENDOKRYNOLOGICZNY
Lek. med. Adriana Dubińska-Walczak

specjalista chorób wewnętrznych
- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

CHORÓB CUKRZYCY I NADCIŚNIENIA
Lek. Ewa Zdawska

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista diabetolog 

GABINETY MEDYCZNE

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

pn., wt. - 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

 Atrakcyjna praca 
dla opiekunek w Niemczech. 
Premie letnie. Nawet 1500 EUR netto 

Tel. 91 506 55 55Rozkład jazdy komunikacji miejskiej
Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 7:05 8:05 11:10 12:15 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 7:06 8:06 11:11 12:16 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 7:08 8:08 11:13 12:18 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 7:09 8:10 11:14 12:19 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:11 8:12 11:16 12:21 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:12 8:14 11:17 12:22 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:13 8:15 11:18 12:23 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:15 8:17 11:20 12:25 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < < 8:18 < 12:27 < < 16:07 < <
10 Dworzec PKS < < < < < < < < < < <
11 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:16 8:19 11:21 12:29 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
12 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:17 8:20 11:22 12:30 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
13 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:18 8:21 11:23 12:31 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
14 ul. Ogrodowa < 6:20 < < 11:25 12:33 13:45 15:10 16:13 17:10 <
15 ul. Poniatowskiego < 6:21 < < 11:26 12:34 13:46 15:11 16:14 17:11 <
16 ul. Żeromskiego 5:42 6:22 7:20 8:23 11:27 12:35 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
17 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:23 7:21 8:24 11:28 12:36 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
18 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:24 7:22 8:25 11:29 12:37 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02
19 ul. Radosława 5:45 6:25 7:27 8:26 11:35 12:40 13:55 15:17 16:20 17:15 18:03

 OS. BEMA –  UL. KOŚCIUSZKI 36 -  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

z powrotem
POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 26 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:28 8:39 11:45 12:50 14:30 15:30 16:30 17:25 18:10
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:29 8:40 11:46 12:51 14:31 15:31 16:31 17:26 18:11
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:31 8:42 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:33 8:44 11:48 12:53 14:33 15:33 16:33 17:28 18:13
5 ul. Ogrodowa < 6:35 7:35 8:46 11:50 12:55 < 15:35 16:35 17:30 <
6 ul. Poniatowskiego < 6:36 7:36 8:47 11:51 12:56 < 15:36 16:36 17:31 <
7 ul. 700 Lecia 5:49 6:38 7:38 8:49 11:53 12:58 14:35 15:38 16:38 17:33 18:15
8 ul. 5-go Marca 5:51 6:40 7:40 8:51 11:55 13:00 14:37 15:40 16:40 17:35 18:17
9 ul. Kościuszki 36 5:53 6:42 7:42 8:53 11:57 13:02 14:39 15:42 16:42 17:37 18:19
10 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:43 7:43 8:54 11:58 13:03 14:40 15:43 16:43 17:38 18:20
11 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:44 7:44 8:55 11:59 13:04 14:41 15:44 16:44 17:39 18:21
12 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:45 7:45 8:56 12:00 13:05 14:42 15:45 16:45 17:40 18:22
13 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:46 7:46 8:57 12:01 13:06 14:43 15:46 16:46 17:41 18:23
14 ul. Bema 9 5:58 6:47 7:47 8:58 12:02 13:07 14:44 15:47 16:47 17:42 18:24
15 Osiedle Bema 5:59 6:48 7:48 8:59 12:03 13:11 14:45 15:48 16:48 17:43 18:25

OBJAŚNIENIA:

 UL. RADOSŁAWA –  UL. KOŚCIUSZKI 36 –   OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM
SZ 25

1
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

 DWORZEC PKS – OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM
SZ 25

1
E, F

1 Osiedle Bema 9:00
2 ul. Bema 1 9:01
3 ul. Armii Krajowej 17 9:03
4 ul. Kościuszki 36 9:04
5 ul. Wojska Polskiego 4 9:05
6 ul. Kościelna 9:06
7 Dworzec PKS 9:08

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

LP Dworce i przystanki

 OS. BEMA –  DWORZEC PKS

OS. BEMA – UL. KOŚCIUSzKI 36 - UL. RADOSłAWA

UL. RADOSłAWA – UL. KOŚCIUSzKI 36  - OS. BEMA

DWORzEC PKS - OS. BEMA OS. BEMA - DWORzEC PKS

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

R E K L A M A
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

ROzKłAD jAzDY PKP

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 10 VI – 1 IX 2018

Aktualizacja wg stanu na 1 VI 2018

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

0:38 II
1

IC - TLK
88195

ŁEBSKO
T  l  d

Goleniów 1:00, Szczecin Dąbie 1:22, Szczecin Główny 1:40 WW{
~ 24 VI-1 IX;

}WW 2:12 Szczecin Główny IC - TLK 56190 ŁEBSKO T  l  d  c  p   Kostrzyn 3:35, Zielona
Góra 5:01, Nowa Sól 5:24, Głogów 5:55, Ścinawa 6:40, Wołów 7:00, Brzeg Dolny 7:14

Wrocław Główny 7:52 ~ 24 VI-31 VII;

}WW 2:12 Szczecin Główny IC - TLK 56190 ŁEBSKO T  l  d  c  p   Kostrzyn 3:35, Zielona
Góra 5:01, Nowa Sól 5:24, Głogów 5:55, Ścinawa 6:33, Wołów 6:53, Brzeg Dolny 7:14

Wrocław Główny 7:52 ~ 1 VIII-1 IX;

3:36 II
1

IC - TLK
80194

ŁEBSKO
T  l  d

Płoty 3:58, Gryfice 4:14, Trzebiatów 4:39 Kołobrzeg 5:07 

~ 23 VI-1 IX;

5:02 II
1

PR - R
88641

j  a  b  y

Wyszomierz 5:07, Osina 5:11, Mosty 5:17, Goleniów 5:26, Kliniska 5:35, Szczecin Dąbie 5:45, Szczecin
Zdroje 5:48, Szczecin Port Centralny 5:56 Szczecin Główny 6:00 
~ 1-5 / 15 VIII;

6:37 II
1

PR - R
88643

j  a  b  y

Wyszomierz 6:42, Osina 6:46, Mosty 6:52, Goleniów 7:01, Kliniska 7:11, Szczecin Dąbie 7:21, Szczecin
Zdroje 7:24 Szczecin Główny 7:36 
~ 1-6 / 15 VIII;

7:48 I
3

PR - R
88645

j  a  b  y

Wyszomierz 7:53, Osina 7:57, Mosty 8:03, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:09, Goleniów 8:26, 
Kliniska 8:35, Szczecin Dąbie 8:45, Szczecin Zdroje 8:49, Szczecin Port Centralny 8:57

Szczecin Główny 9:02 

7:49 II
1

PR - R
88622

j  a  b  y

Żabowo 7:58, Płoty 8:08, Baszewice 8:15, Gryfice 8:22, Gąbin 8:32, Trzebiatów 8:37, Bieczyno 
Pomorskie 8:43, Karcino 8:47, Głowaczewo 8:51, Stary Borek 8:55, Kołobrzeg Stadion 9:01

Kołobrzeg 9:05 ~ 1-6 / 15 VIII;

8:35 II
1

IC - TLK
18171

POSEJDON
T  l  c  p

Goleniów 8:57, Szczecin Dąbie 9:29 Szczecin Główny 9:48 

~ 23 VI-1 IX;

9:23 II
1

PR - R
88624
REGA

j  a  b  y

Płoty 9:40, Gryfice 9:52, Trzebiatów 10:06, Kołobrzeg Stadion 10:22 Kołobrzeg 10:27 

~ 67 + 15 VIII;

10:28 II
1

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:33, Osina 10:37, Mosty 10:43, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:49, Goleniów 11:05, 
Kliniska 11:14, Szczecin Dąbie 11:24, Szczecin Zdroje 11:27, Szczecin Port Centralny 11:35

Szczecin Główny 11:40 

11:49 II
1

PR - R
88626

POMERANIA
j  a  b  y

Żabowo 11:58, Płoty 12:08, Baszewice 12:15, Gryfice 12:21, Gąbin 12:31, Trzebiatów 12:37, Bieczyno 
Pomorskie 12:43, Karcino 12:46, Kołobrzeg Stadion 12:58 Kołobrzeg 13:02 

13:46 II
1

PR - R
88628

j  a  b  y

Żabowo 13:55, Płoty 14:06, Baszewice 14:17, Gryfice 14:24, Gąbin 14:34, Trzebiatów 14:39, Bieczyno 
Pomorskie 14:45, Karcino 14:49, Głowaczewo 14:53, Stary Borek 14:57, Kołobrzeg Stadion 15:03

Kołobrzeg 15:07 ~ 1-5 / 15 VIII;

14:28 II
1

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 14:33, Osina 14:37, Mosty 14:43, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:49, Goleniów 15:06, 
Kliniska 15:15, Szczecin Dąbie 15:25, Szczecin Zdroje 15:28 Szczecin Główny 15:41 

15:56 II
1

PR - R
88630

j  a  b  y

Żabowo 16:05, Płoty 16:16, Baszewice 16:28, Gryfice 16:35, Gąbin 16:45, Trzebiatów 16:50, Bieczyno 
Pomorskie 16:56, Karcino 17:00, Głowaczewo 17:04, Stary Borek 17:08, Kołobrzeg Stadion 17:14

Kołobrzeg 17:18 

16:40 II
1

PR - R
88651
REGA

j  a  b  y

Wyszomierz 16:45, Osina 16:49, Mosty 16:55, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:01, Goleniów 17:18, 
Kliniska 17:28, Szczecin Dąbie 17:38, Szczecin Zdroje 17:41, Szczecin Port Centralny 17:49

Szczecin Główny 17:54 

17:58 II
1

PR - R
88632

j  a  b  y

Żabowo 18:07, Płoty 18:17, Baszewice 18:30, Gryfice 18:37, Gąbin 18:47, Trzebiatów 18:53, Bieczyno 
Pomorskie 18:59, Karcino 19:02, Głowaczewo 19:07, Stary Borek 19:10, Kołobrzeg Stadion 19:16

Kołobrzeg 19:21 
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godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

18:42 II
1

PR - R
88653

POMERANIA
j  a  b  y

Wyszomierz 18:47, Osina 18:51, Mosty 18:57, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:03, Goleniów 19:20, 
Kliniska 19:29, Szczecin Dąbie 19:39, Szczecin Zdroje 19:43, Szczecin Port Centralny 19:51

Szczecin Główny 19:54 

20:22 II
1

PR - R
88634

j  a  b  y

Żabowo 20:31, Płoty 20:40, Baszewice 20:47, Gryfice 20:53, Gąbin 21:03, Trzebiatów 21:09, Bieczyno 
Pomorskie 21:15, Karcino 21:19, Głowaczewo 21:24, Stary Borek 21:27, Kołobrzeg Stadion 21:34

Kołobrzeg 21:38 ~ 1-6 / 15 VIII;

20:43 II
1

IC - TLK
81170

POSEJDON
T  l  c  p

Płoty 21:05, Gryfice 21:20, Trzebiatów 21:39, Kołobrzeg 22:07 0   h   T   l   c   p, Ustronie 
Morskie 22:39, Koszalin 23:06, Sławno 23:32, Słupsk 23:50, Lębork 0:28, Wejherowo 0:52, 

Rumia 1:03, Gdynia Główna 1:16 WW{0   T   l   p, Sopot 2:17, Gdańsk Oliwa 2:22, Gdańsk
Wrzeszcz 2:26, Gdańsk Główny 2:32, Tczew 2:54, Malbork 3:08, Elbląg 3:27, Pasłęk 3:43, 
Morąg 4:05, Olsztyn Zachodni 4:40, Olsztyn Główny 4:44, Korsze 6:08, Kętrzyn 6:35, Giżycko 7:00, 
Wydminy 7:17, Stare Juchy 7:36, Ełk 8:03, Grajewo 8:29, Osowiec 8:47, Mońki 8:58

Białystok 9:39 ~ 22 VI-11 VIII; 14-31 VIII;

}WW 1:49 Gdynia Główna IC - TLK 51170 POSEJDON h  T  l  c  p   Sopot 1:57, Gdańsk 
Oliwa 2:02, Gdańsk Wrzeszcz 2:07, Gdańsk Główny 2:12, Tczew 2:35, Malbork 2:49, Iława 
Główna 3:31, Działdowo 4:07, Mława 4:19, Ciechanów 4:41, Nasielsk 5:05, Modlin 5:19, Nowy 
Dwór Mazowiecki 5:24, Legionowo 5:36, Warszawa Wschodnia 5:56, Warszawa 
Centralna 6:05, Warszawa Zachodnia 6:23, Żyrardów 6:48, Skierniewice 7:04, Koluszki 7:28, 
Łódź Widzew 7:43 Łódź Fabryczna 7:53 
~ 22-25 VI;

}WW 1:49 Gdynia Główna IC - TLK 51170 POSEJDON h  T  l  c  p   Sopot 1:57, Gdańsk 
Oliwa 2:02, Gdańsk Wrzeszcz 2:07, Gdańsk Główny 2:12, Tczew 2:35, Malbork 2:49, Iława 
Główna 3:31, Działdowo 4:07, Mława 4:23, Ciechanów 4:43, Nasielsk 5:07, Modlin 5:19, Nowy 
Dwór Mazowiecki 5:24, Legionowo 5:36, Warszawa Wschodnia 5:56, Warszawa 
Centralna 6:05, Warszawa Zachodnia 6:29, Żyrardów 6:58, Skierniewice 7:14, Koluszki 7:38, 
Łódź Widzew 7:52 Łódź Fabryczna 8:02 
~ 26 VI-11 VIII; 14-31 VIII;

20:43 II
1

IC - TLK
81170

POSEJDON
T  l  c  p

Płoty 21:05, Gryfice 21:20, Trzebiatów 21:39, Kołobrzeg 22:07 0   h   T   l   c   p, Ustronie 
Morskie 22:39, Koszalin 23:06, Sławno 23:32, Słupsk 23:50, Lębork 0:28, Wejherowo 0:52, 
Rumia 1:03, Gdynia Główna 1:14, Sopot 1:33, Gdańsk Oliwa 1:38, Gdańsk Wrzeszcz 1:43, Gdańsk 
Główny 1:49, Tczew 2:12, Malbork 2:27, Elbląg 2:47, Pasłęk 3:04, Morąg 3:28, Olsztyn 

Zachodni 4:04, Olsztyn Główny 4:09 WW{0   T   l   p, Korsze 6:08, Kętrzyn 6:35, 
Giżycko 7:00, Wydminy 7:17, Stare Juchy 7:36, Ełk 8:03, Grajewo 8:29, Osowiec 8:47, Mońki 8:58

Białystok 9:39 ~ 12-13 VIII;

}WW 4:35 Olsztyn Główny IC - TLK 51170 POSEJDON h  T  l  c  p   Iława Główna 5:24, 
Działdowo 6:00, Mława 6:12, Ciechanów 6:32, Nasielsk 6:56, Modlin 7:15, Nowy Dwór 
Mazowiecki 7:20, Legionowo 7:31, Warszawa Wschodnia 8:03, Warszawa Centralna 8:15, 
Warszawa Zachodnia 8:24, Żyrardów 8:52, Skierniewice 9:08, Koluszki 9:32, Łódź 
Widzew 9:46 Łódź Fabryczna 9:59 
~ 12-13 VIII;

20:43 II
1

IC - TLK
81170

POSEJDON
T  l  p

Płoty 21:05, Gryfice 21:20, Trzebiatów 21:39, Kołobrzeg 22:07 0   h   T   l   p, Ustronie Morskie 22:39, 
Koszalin 23:06, Sławno 23:32, Słupsk 23:50, Lębork 0:28, Wejherowo 0:52, Rumia 1:03, Gdynia 
Główna 1:14 0   T   l   p, Sopot 2:17, Gdańsk Oliwa 2:22, Gdańsk Wrzeszcz 2:26, Gdańsk 
Główny 2:32, Tczew 2:54, Malbork 3:08, Elbląg 3:27, Pasłęk 3:43, Morąg 4:05, Olsztyn 
Zachodni 4:40, Olsztyn Główny 4:44, Korsze 6:08, Kętrzyn 6:42, Giżycko 7:07, Wydminy 7:24, Stare 
Juchy 7:41, Ełk 8:03, Grajewo 8:29, Osowiec 8:47, Mońki 8:57 Białystok 9:29 
~ 1 IX;

21:56 II
1

PR - R
88636

j  a  b  y

Płoty 22:14, Gryfice 22:25, Trzebiatów 22:39, Kołobrzeg Stadion 22:56 Kołobrzeg 23:01 

~ 1-57;
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objaśnienia skrótów / abbreviations
IC - „PKP Intercity” Spółka Akcyjna

TLK - Twoje Linie Kolejowe
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
h - 1 klasa / First class seats

T - 2 klasa / Second class seats

j - tylko 2 klasa / 2nd class seats only

l - rezerwacja obowiązkowa  / seat 
resevations compulsory

d - wagon z miejscami do leżenia / couchette
car

c - wagon sypialny / sleeping car

a - wagon dostępny dla osób poruszających 
się na wózkach / wagon accessible to 
people moving on wheelchairs

b - wagon przystosowany do przewozu 
rowerów - liczba miejsc ograniczona / 
wagon adopted to the transport of 
bicycles – limited number of places

objaśnienia znaków / symbols
p - przewóz przesyłek konduktorskich / 

courier service
W - przełączanie wagonów do innego 

pociągu / wagons to be switched to 
another train

y - klimatyzacja / air conditioning

0 - zmiana usług na trasie pociągu / change 
services on the route

~ - terminy kursowania / days of operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.intercity.pl www.polregio.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased on each train, consistent with the 
terms specified by the carrier.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Carriers 
are responsible for commercial data of trains.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Infoline numbers to individual carriers:
IC - 22 391 97 57 (24h) dla abonentów sieci zagranicznych i
dla połączeń zagranicznych; 703 200 200 (24h) dla 
abonentów krajowych sieci, opłata 1,29 zł brutto/min. poł., 
realizator usługi: „PKP Intercity” S.A. / 22 391 97 57 (24h) 
for international calls and international network subscribers; 
703 200 200 (24h) for subscribers of domestic networks, 
charge of PLN 1.29 gross/min. of each call, service provider: 
„PKP Intercity" S.A.
PR - 703 20 20 20 (24h) opłata 1.29 zł/min. połączenia, 
realizator usługi: Progress Plus S.C.  / 703 20 20 20 (24h) 
charge of PLN 1.29 gross/min. of each call, service provider: 
Progress Plus S.C. 
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OgłO SzE nIA drob ne

Firma z branży rolnej  

 
zatrudni – kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki teleskopowej 
  i doświadczenie w rolnictwie.
Oferujemy:

kontakt: 785 601 002

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy

nIERUCHOMOŚCI

•	 Sprzedam działkę budowlaną w Ostrzy-
cy .Wielkość i cena do uzgodnienia.
Tel.609480049

•	 Sprzedam działkę ogrodową z altanką 
40m2 piętrowa.Tel.721157443.

•	 Wynajmę dwupokojowe mieszka-
nie dla studenta Szczecin al.Piastów.
Tel.604124623.

•	 Sprzedam dom w nowogardzie 
127m2+garaż +budynek gospodar-
czy +działka o powierzchni  1001m2.
Tel.507831353,504946190.

•	 Sprzedam	 tanio	 działkę	 budowlaną	w	 Ko-
ściuszkach	1202	m2.	Przy działce prąd, woda, 
kanalizacja, dojazd utwardzony w pobliżu je-
ziora. 575 345 659 

•	 Do	wynajęcia	 lokal	handlowy	ok.	40m2	ul.	
Kościuszki	2g	Nowogard.	693	850	197

•	 Sprzedam	działki	budowlane	w	pełni	uzbro-
jone.	Już	z	planem	zagospodarowania	prze-
strzennego.	 Oszczędzasz	 czas	 i	 pieniądze!	
693	 850	 197	 Najlepsze	 ceny	 w	 Nowogar-
dzie,	Osiedle	Słoneczne.	

•	 Do	 wynajęcia	 pomieszczenie	 na	 biuro	 28	
m2,	Nowogard.	Ul.	700	 lecia	17b.	Tel.	501	
549	818

•	 Sprzedam	 działki	 budowlane	 w	 Karsku	
przy	drodze.	691	664	658

•	 Do	wynajęcia	 lokal	 pod	działalność	 gospo-
darczą.	609	24	58	16	

•	 Sprzedam	mieszkanie	3	pokoje	87m2,	12	km	
od	Nowogardu.Tel.	665	160	365

•	 Do	wynajęcia	warsztat	samochodowy	z	wy-
posażeniem.	Tel.	508	070	311

•	 Sprzedam	 działkę	 budowlaną	 w	 Nowogar-
dzie,	16	arów,	cena	39000	zł	do	negocjacji,	
tel.	570	935	935

•	 sprzedam	 pawilon	 handlowy,	 tel.	 500	 698	
558

•	 Sprzedam	 lub	 wynajmę	 sklep	 w	 Dąbrowie	
z	 możliwością	 przerobienia	 na	 mieszkanie.	
509	615	300,	502	649	104	

•	 Sprzedam	działkę	ogrodową	przy	ul.	Zamko-
wej.	Tel.	530	118	199

•	 	Do	wynajęcia	nowy	lokal	handlowy	glazu-
ra,	natrysk	w	centrum	Nowogardu	pow.	ok.	
80m2,	dodatkowe	wejście.	Tel.	665	08	44	88

•	 Samodzielne	 mieszkanie	 do	 wynajęcia	
Karsk,	609	245	816	

•	 Wynajmę	pomieszczenie	przy	ul.	700	lecia	
na	garaż	lub	magazyn.	501	549	818

•	 Sprzedam	 działkę	 4500	 m2	 obręb	 	 Kulice	
(za	płotem	dawnego	POMu	w	Nowogardzie)	
510	727	667	

•	 Miejsca	 noclegowe	 do	 wynajęcia.	 609	 245	

816	

•	 Sprzedaż	lub	wynajem	mieszkania	na	IV	pię-
trze	ul.	Światowida,	2	pokoje.	601	500	090

•	 	Kupię	parter	domu	w	Nowogardzie	bez		po-
średników.	Kontakt	600	617	474

•	 Sprzedam	mieszkanie	2	pokojowe	53,45	m2	
po	 kapitalnym	 remoncie.	 Cena	 219	 tys.	 do	
negocjacji.	Tel.	530	450	720

•	 	 Do	wynajęcia	 lokal	 25	m2	 ul.	 Pileckiego.	
695	209	162	

•	 Sprzedam	 dom	 na	 wsi,	 na	 koloni	 z	 lasem,	
stawem	i	ziemią	(lub	bez).	695	780	299

•	 Sprzedam	działkę	po	zbiorach	we	wrześniu	
lub	 pażdzierniku.	 Ogrody	 działkowe	 nr.2	 ,	
działka	nr	3.	Cena	do	uzgodnienia.	Tel.	532	
589	787	lub	788	

•	 Nowogard	 Asnyka	 działki	 pod	 zabudowę	
501	307	666

•	 Borkowo	Wielkie	dom	mieszkalny,	dwa	bu-
dynki	 gospodarcze,	 90	 ar,	 65	 tys.	 501	 307	
666	

•	 11	km	Nowogard	działka	we	wsi	pod	zabu-
dowę	27000.	Tel.	660	206	833

•	 Sprzedam	garaż	Poniatowskiego	24.	tel.	692	
486	051	

•	 Kupię	garaż.	Tel.	661	751	286	

•	 Pilnie	 poszukuje	 mieszkania	 do	 wynajęcia,	
może	być	na	wsi.	Tel.	535	00	88	77	po	17stej	

•	 Do	wynajęcia	kawalerka.	Tel	605	640	526	

MOTORYZACJA

•	 Ford galaxy 96r. Automat Poj. 2.8 benzy-
na Uszkodzona skrzynia biegów Sprze-
dam za 2 500 złotych Tel. Kon. 694 979 
007

•	 Sprzedam	samochód	Mitsubishi	L	200	1999	
rok	prod.,	cena	do	uzgodnienia.	665	544	518	

•	 Sprzedam	Mazdę	Premacy,	kolor	granatowy	
met.	,	klimatyzacja,	rok.	2001,	diesel	2.0,	za-
dbana,	tel.	605	522	340

•	 Kupię	motor	WSK.	Tel.	605	516	508	

•	 Sprzedam	Renault	Master	9	osób	+	skrzynia	
rok	2002	cena	3500.	Tel	504	595	424	

•	 Sprzedam	Chryster	Grand	Voyager	rok	2002	

disel,	cena	4900.	Tel.	504	595	424	

ROLnICTWO

• Sprzedam  kaczki,gęsi młode – oskubane.
Tel.782429405.

•	 	Koszenie,	mulczowanie,	belowanie	–	sło-
ma.	608	01	3995

•	 Orka,	 talerzówka	ciężka	siew	agregatem.	
Tel.	608	01	39	95 

•	 Rzepak	 jary,	 zboża	 sprzedam.	Tel.	 502	853		
573	

•	 Grykę	 sprzedam	 i	 mieszalnik	 1	 tona.	 603	
467	609	

•	 SPRZEDAŻ	 JAJ	 KURZYCH	 –	 WIEJ-
SKIE.	502	119	960

•	 	Sprzedam	pompe	spalinową	wraz	z	wężami,	
straszak	na	dziki	i	szpaki,	dmuchawę	do	zbo-
ża.	781	785	748,	603	363	207	

•	 Sprzedam	siano	w	kostkach.	782	036	086	

•	 Sprzedaż	mieszanki	zbożowej.	Tel.	667	97	
64	17,	91	4	186	417

•	 Oddam	siano	za	skoszenie	okolice	Osiny,	5,5	
h.	696	741	163	

•	 Sprzedam	 truskawski	 na	 przetwory.	
Atrakcyjne	ceny.	606	708	180	

•	 Łubin	 słodki	 1,5	 tony	 sprzedam.	 91	 39	 18	
606

•	 Ogórek	 i	 cukinie	 sprzedam	 Strzelewo.	 Tel.	
502	853	573	

•	 Sprzedam	 kaczki	 i	 gęsi	 skubane.	 796	 759	
414

•	 Sprzedam	presę	kostka	polska	224	sprawna.	
Tel.	782	429	405

•	 	Sprzedam	facalię.	793	006	469

•	 Sprzedam	siewnik	Poznaniak.	605	468	190	

•	 Przyjmę	ziemię.	605	468	190

•	 Kupię	0,5	ha	ziemi	rolnej	w	Olchowie	przy	
drodze	asfaltowej.	Tel.	692	493	584	

•	 Maliny	 sprzedam	 Strzelewo	możliwość	 sa-
mozbioru.	Tel.	502	853	573	

•	 Sprzedam	 małą	 jałówkę	 mleczną.	 518	 488	
714

•	 Sprzedam	 rozrzutnik	obornika	 jednoosiowy	
stan	 bardzo	 dobry	 i	 rozsiewacz	wapna	 606	
576	417

•	 Sprzedam	ziemię	orną	o	pow.	8	ha	w	miej-
scowości	Bagna.	 Cena	 28900	 zł	 /	 ha	 .	Tel.	
606	830	893	

•	 Rozrzutnik	 dwuosiowy	 stan	 bardzo	 dobry,	
siewnik	Poznaniak.	Te;.	696	807	922	

•	 Siano	w	zamian	za	koszenie	Trzechel	2	ha.	
Tel.	502	853	573	

•	 Sprzedam	jałówkę	mięsną.	500	835	336	

	USŁUGI

•	 TRANSPORT-600182682.

•	 DACHY, WIATY, TARASY.TEL.660879108.

•	 MALOWANIE – szpachlowanie ,panele.
Tel.788566432.

•	 SZPACHLARZ GŁADZI BEZPYŁOWEJ 
,PŁYTKARZ.WYKAŃCZANIE WNĘTRZ.
Tel.537275547.

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWANÓW, WY-
KŁADZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ SAMO-
CHODOWEJ/ SKÓRZANEJ MATERIAŁOWEJ 
/ POŚCIELI WEŁNIANEJ / LANOLINĄ/SPRZĄ-
TANIE: CZYSZCZENIE FUG.TEL.604 373 143 
, 794 229 083.

•	 Pranie	 dywanów	 i	 tapicerki	 sprzątanie	
również	 z	 użyciem	 pary,	 ROMTEX.	 668	
151	516

•	 Elektryk	 z	 uprawnieniami	E+D.	Tel.	 607	
289	419	

• Remont na każdą kieszeń. Tel.609 715 839

•	 Malowanie,	montaż	 paneli	 podłogowych	 i	
inne	drobne	naprawy	wykona	 “złota	 rącz-
ka”.	91	39	22	783,	784	79	22	70

•	 FIRMA	USŁUGOWA	„Zielona”.	Wynajem	sal	
na	 konferencje,	 zebrania,	 szkolenia.	 91	 39	
26	691

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Firma budowlana z wieloletnią działalno-
ścią przyjmie zlecenie na budowę domów 
od podstaw, przekładek dachów, docieple-
nia, układanie kostki, różne rodzaje. Tel. 607 
137 081; 

• Mycie okien. 731 792 825

• MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy za go-
tówkę na raty laptopy tablety telefony. Sku-
pujemy laptopy telefony. Adres Nowogard 
700Lecia 15 I piętro nad apteką tel 91-577-
53-73 lub 792-228-896

• Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlopowe: 
Niemcy, Holandia, Austria, Anglia, Belgia, 
Norwegia. Tel. 71 385 20 18, 601 759 797 

• Transport, przeprowadzki, opróżnienie 
mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 343 638 

•	 AGENCJA	REKLAMOWA	VIZART,	opra-
wianie	prac	w	2	minuty,	bindowanie,	wydru-
ki,	ksero,	laminowanie,	Nowogard	ul.	700	le-
cia	15	(nad	sklepem	zielarskim)Tel.	605	522	
340	

•	 Przepisywanie	prac	(licencjackich,	magister-
skich	i	innych),	dokumentów,	CV,	listów	mo-
tywacyjnych,	Szybko,	 solidnie.	Agencja	 re-
klamowa	Vizart		Nowogard	ul.	700	lecia	15	
(nad	sklepem	zielarskim)Tel.	605	522	340.

•	 Regulacja,	naprawa,	konserwacja	okien	i	
drzwi.	695	181	070

• Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 668 
343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 988 735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, układanie kost-
ki granitowej, polbruku. 726 403 937

•	 Naprawa	AGD	Nowogard.	698	352	406

•	 Wypełniam	dokumenty	do	ZUS	na	emerytu-
rę,	rentę,	kapitał	początkowy.	507	872	391

•	 Usługi	 remontowo-budowlane	 wykonam.	
608	364	330	

•	 Prace	 elektryczne	 i	 remonty	 mieszkań.	
691	430	490

•	 Przyjmę	 psy	 na	 strzyżenie.	 Ukończyłam	
kurs	groomerski.	794	902	108

•	 Usługi	ogólnobudowlane	docieplanie	budyn-
ków,	malowanie,	 szachlowanie,	glazura,	 te-
rakota,	hydraulika,	regipsy	i	podłogi,	adapta-
cja	poddaszy.	600	626	268	

PRACA

• ZATRUDNIĘ- elektryków, pomocników- elek-
tryków.Tel 606824461.

• ZATRUDNIĘ- do dociepleń  elewacji.Atrakcyj-
ne zarobki.Tel.782860130.

• Zatrudnię do pracy w sklepie  spożywczo-
-przemysłowym Nowogard.Tel.509000617.

•	 Aktivmed24.pl	 Opiekunki	 Seniorów	
Niemcy.	Premie	wakacyjne,	530555015

•	 AMBERCARE24	Opiekunki	do	Niemiec,	
wymagany	 j.	 niemiecki	 komunikatywny,	
zarobki	netto	do	1500	euro/mies.,	wyjazdy	
od	zaraz,	sprawdzone	oferty,	legalnie	737	
451	825,	737	886	919,	737	489	914

•	 Zatrudnię	pracownika	na	stacji	paliw	do	ob-
sługi	komputera.	Tel.	693	52	12	11.

•	 Zaopiekuję	 się	 małym	 dzieckiem.	 664	 696	
177

•	 Zatrudnię	pracownika	na	sta-
nowisko	 doZorca,	 Z	 orZecZe-
niem	 o	 niepełnosprawności,	
pełen	 etat	 dodatkowych	 in-
formacji	 udZielimy	 telefo-
nicZnie.tel.	913925275	w.	24

•	 Zatrudnię	 pracowników	 budowlanych.	
Tel.	695-264-594

•	 Zatrudnię	 stolarza	 z	 doświadczeniem.	 503	
084	687	

•	 Poszukuje	 opiekunki	 do	 2	 letniego	 dziec-
ka	w	czasie	od	11-12.08	 (całodobowo)	505	
065	537	

•	 Firma	 geodezyjna	 zatrudni	 geodetę	 i	 asy-
stenta	 geodety.	 Mile widziane wykształce-
nie geodezyjne lub pokrewne.Znajomość 
programów geodezyjnych oraz prawo jazdy. 
Niezbędne informacje pod nr 609250383.

•	 Praca	 w	 Hamburgu	 płytki,	 tapety,	 docie-
plenia,	 malowanie,	 szpachlowanie.	 Tel.	
00491725669042

•	 Zatrudnię	kierowcę	C+E	do	przewozu	drew-
na.	Praca	od	pon.	 -	pt.	Praca	od	zaraz.	Tel.	
608	356	697,	721	665	667	

•	 Zatrudnię	dekarzy,	cieśli,	murarzy,	zbrojarzy.	
Możliwe	zarobki	do	18	zł/h	netto.	Tel.	 697	
067	590,	600	400	363	

•	 Przyjmę	 do	 pracy	 ekspedientkę	 do	 sklepu	
Lewiatan	Boh.	Warszawy.	502	239	619	

•	 Zatrudnię	pracownika	–	usługi	 remontowo-
-wykończeniowe.	697	329	453	

•	 Zlecę	prace	murarskie.	Tel.	695-264-594.	

•	 Praca	w	 Szwecji/	 okolice	Goteborg.	 Szu-
kam	 stolarzy/budowlańców.	Wszelkie	 in-
formacje	pod	nr	tel.	+46762185566	

•	 Poszukujemy	 firmy	 do	 wykonania	 dwóch	
pionów	 gazowych	 wraz	 	 z	 przyłączem	 do	
mieszkań.	603	435	467	

•	 Zatrudnię	pracowników	przy	produkcji	i	
montażu	oken	PCV	i	ALU.	Tel	663	600	601	

•	 Zatrudnie	 do	 pracy	 w	 lesie	 zrywkarza	 na	
MTZ.	Umowa	o	pracę.	Obcokrajowcy	mile	
widziani.	665	544	518	

•	 Szukam	 pracy	 emerytka,	 sprzątanie	 biur	 i	
gabnetów.	608	658	184

•	 Praca	w	Hamburgu	malowanie,	szpachlo-
wanie,	 glazura,	 terakota	 itp.,	 zakwatero-
wanie.	Tel.	00491725669042	

•	 Praca	 dla	 płytkarza	w	Niemczech	 na	 umo-

wę.	Wymagane	doświadczenie		i	prawo	jaz-

dy	kat.	B.Tel.	539	523	531	

InnE

• SPRZEDAM- pręt zbrojeniowy fi-10 , 12 m 

długi.Tel.603598134
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InFORMATOR LOKALnY - nOWOgARD
Telefony alarmowe
Policja  - 997, 112
Komisariat Policji Nowogard - 91 57 92 316
Straż pożarna  - 998
Posterunek PSP Nowogard - 91 39 20 118
Pogotowie ratunkowe - 999
Stacja Pogotowia Ratunkowego 
w Nowogardzie - 91 43 26 103
Pogotowie gazowe  - 992
Pogotowie energetyczne - 991
Pogotowie wodn.-kanal. (PUWiS) 
 - 91 39 20 711; 994

Dyżur nocny
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna   
 - 91 39 78 430; 
 609 361 999; 
 665 283 928

Przychodnie - poradnie
Szpital - centrala - 91 39 21 356
Praxis - SZOZ - 91 39 20 787
Praxis - Centrum 
okulistyczno-optyczne - 91 39 27 272
POZ Przychodnia przyszpitalna  
 - 91 39 21 800; 
 91 39 21 806
Medyk - 91 39 22 921
PRAXIS 2 - M. Drobińska - 91 39 25 943
NZOZ “Sanus” - 91 39 26 960
NZOZ “Pro-med” - 91 39 26 740
NZOZ “Leks” - 91 39 25 525
NZOZ “Baby-med”  - 91 39 26 013
Mardent - gabinety lekarskie  
 - 91 39 22 633
Revital - Ośrodek Rehabilitacji 
i Odnowy Biologicznej - 91 39 21 467; 
 609 456 577
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne 
 - 91 39 20 926
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
dzieci, młodzieży i ich rodzin 
 - 91 39 20 743
Warsztaty terapii zajęciowej - 91 39 25 282
Zakład domowej opieki długoterminowej - 
91 39 26 531; 
 509 142 650
Stomatologia
Praxis - Centrum stomatologiczne  
 - 91 39 26 999
Pracownia protetyki stomatologicznej - 
Danuta Drapikowska 91 39 26 870
Protetyka stomatologiczna 
- Elżbieta Wysocka 
i Kazimierz Trojanowski - 91 39 26 107
“Nowo-dental” B. Szulejko - 695 264 677 
 - 91 392 14 67
“Dental - med”  - 91 39 22 098; 
 504 069 800
Lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz  
 - 91 39 25 003; 
 603 705 630
Lek. Stom. Andrzej Rynkiewicz
pogotowie stomatologiczne - 607 771 777
lek. Stom. D. Wałęga - Bąk - 604 441 609
lek. stom. A Mogilnicka - 506 606 955
lek. stom. E. Rosa - 532 512 703
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 39 26 639
lek. stom. M. Andrzejewska - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 601 736 804

Urzędy
Urząd Miejski  
 - 91 39 26 200
Biuro Obsługi Interesanta w UM  
 - 91 39 26 214
Biuro Rady w UM - 91 39 26 210

Urząd Stanu Cywilnego - 91 39 26 230
Wydział Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środow. 
 - 91 39 26 243
Wydział spraw społecznych i obywatelskich
Meldunki - 91 39 26 213
Dowody osobiste - 91 39 26 215
Zarządzanie kryzysowe - 91 39 26 234
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
Geodezji i Rolnictwa - 91 39 26 226
Wydział Rozwoju Lokalnego, 
Funduszu, Kultury i Sportu - 91 39 26 293
Wydział Inwestycji i Remontów  
 - 91 39 26 241
Biuro Podatków i Opłat - 91 39 26 217
Referat Edukacji - 91 39 25 464
Zarząd Budynków Komunalnych  
 - 91 39 26 267
Powiatowy Urząd Pracy f/Nowogard 
 - 91 39 21 376;  
 91 39 21 813
Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii - 91 39 21 118
w nagłych wypadkach - 609 740 647

Wydział Komunikacji
Rejestracja pojazdów - 91 57 92 702
Prawo jazdy - 91 57 92 703
Fax - 91 39 21 852

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik - Dorota Maślana - 91 39 26 248
Świadczenia rodzinne
- A. Lalik  - 91 39 26 268
Dział usług opiekuńczych 
- B. Ziółkowska - 91 39 20 200

Poczta
ul. 3 Maja - 91 39 21 300; 
 91 39 21 183
ul. Warszawska - 91 39 20 834

nadleśnictwo nowogard - 91 39 20 640
zakład karny nowogard - 91 43 26 600

gabinety weterynaryjne
Danuta Czerwińska
ul. J. Wybickiego 2 - 91 39 23 786
Animal-Vet
ul. Zielona - 666 135 133
Janusz Soroka
ul. L. Okulickiego 6  - 570 656 616
Zdzisław Truszyński
ul. T. Kościuszki 21 - 91 39 21 801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 38 - 91 39 20 814
Szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1 - 91 39 26 270
Szkoła Podstawowa nr 2 - 91 39 26 274
Szkoła Podstawowa nr 3 - 91 39 26 291
Szkoła Podstawowa nr 4 - 91 39 23 028
SP w Długołęce - 91 39 10 492
SP w Orzechowie - 91 39 10 994
SP w Strzelewie - 91 39 10 224
SP w Żabowie - 91 39 10 694
SP w Błotnie - 91 39 10 190
SP w Wierzbięcinie - 91 29 10 795
I Liceum Ogólnokształcące - 91 39 20 213
Liceum Ogólnokształcące nr II - 91 39 25 107
ZSP im. Stanisława Staszica - 91 39 21 162
Prywatne Publiczne Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych; 
Niepubliczna Szkoła Policealna  
 - 91 39 26 691
Prywatne Liceum Ogólnokształcące
 Zaoczne Centrum Edukacji Zdroje  
 - 91 39 25 494

Prywatne Policealne Studium Zawodowe  
 - 91 39 22 181
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  
 - 91 39 20 108

Przedszkola i żłobki
Przedszkole nr 1
ul. Żeromskiego - 91 39 26 286
Przedszkole nr 3
ul. J. Poniatowskiego - 91 39 26 288
Przedszkole nr 4
ul. T. Kościuszki - 91 39 26 287
Zielone Przedszkole
ul. Zielona - 91 39 26 691; 
 505 388 292
Artystyczne Przedszkole 
Kraina Fantazjiul. Gen. J. Bema - 660 797 838
“Promyczek” Specjalistyczny 
punkt przedszkolny, 
ul. Boh. Warszawy - 609 931 469
Niepubliczny Żłobek "Maluszkowo”
ul. ks. Racibora - 534 015 943
Niepubliczny “Malinowy Żłobek”
ul. Boh. Warszawy - 604 873 917

Kultura
Miejska Biblioteka Publiczna  
Dyrektor - 91 39 26 260
Czyt. dla dorosłych - 91 39 26 261
Nowogardzki Dom Kultury  
Sekretariat - 91 39 26 283
Biuro kina/ dział imprez i promocji 
 - 91 39 25 779
Kasa - 91 39 26 262

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP - 91 39 26 370; 
 506 081 328
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego   
 - 91 39 21 004
Parafia pw. MB Fatimskiej  
 - 91 39 21 592

Usługi pogrzebowe 
J. Furmańczyk, Zakład Pogrzebowy  
 - 91 39 21 767
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  
 - 692 354 065
MEMORIS Grzegorz Śmigiel - 693 230 190

Apteki
Centrum Zdrowia
ul. 700-lecia - 91 57 62 139
Majowa
ul. 3 Maja - 91 30 70 708
Cefarm
ul. Plac Wolności - 91 39 20 203
Cardia
ul. 700 - lecia - 91 39 21 330
Niebieska
ul. 15 Lutego - 91 43 26 177
Asa
ul. Warszawska - 91 39 20 494
Niebieska 2
ul. Kościuszki - 91 57 90 830
Nowa Farmacja
ul. Bohaterów Warszawy - 91 57 30 437

Taksówki - 91 39 20 260

Pomoc drogowa
Grzegorz Irzymski - 91 39 22 402; 
 601 893 944
Andrzej Słomski - 665 770 442
Krzysztof Pietrzak - 601 938 293
R&J MIX - 608 731 620

Urząd gminy
Wójt - 91 39 10 390
Kierownik USC, St. ds. obywatelskich
 i ewidencji ludności  - 508 499 549
St. ds. podatków i opłat  - 508 499 661
St. ds. zarządzania kryzysowego, obrony cy-
wilnej i ochrony środowiska  - 508 499 580
Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami  
 - 508 499 247
St. ds. obsługi organów Gminy, działalności 

gospodarczej, kultury i zdrowia  - 508 499 567
St. ds. funduszy zewnętrznych, promocji, 
turystyki i sportu  - 508 499 620
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik Anna Kaliczyńska - 508 499 534
Pracownicy socjalni - 508 499 561
 508 499 483
Asystent rodziny Patrycja Bielej - 508 499 621
gminna Biblioteka Publiczna
Kierownik Krzysztof Górecki - 91 39 10 305

Szkoła Podstawowa im. B. Malinowskiego
Dyrektor Tatiana Olbert - 91 39 10 389
Sekretariat - 91 39 10 380
Przychodnie
NZOZ “Proximus” - 91 39 10 310
Punkt apteczny - 91 39 11 611
Poczta - 91 39 10 323
Parafia pw. NP NMP w Osinie - 91 39 10 386

InFORMATOR LOKALnY - OSInA

Dziennik nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: no wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 

Rafał Kowalczuk sport, Paweł Słomski
Ad res re dak cji: 72-200 no wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

REgULARnA LInIA MI KRO BU SO WA SEROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40

Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)

nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D

Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 

7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

PRzEWÓz OSÓB - RO MAn BIŃCzYK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

nowogard-goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-goleniów-nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
nowogard-Dobra now.-łobez 7.40
łobez-Dobra now.-nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

SZCZECIN- ND
6:35(D), 7:30(E), 8:30(D,7), 9:00(7,R), 9:25(E), 10:05(D,7), 10:35(E,7), 11:40(E), 12:10(D), 12:25(E,7), 13:20(7),
13:35(D), 13:50(E,7,R), 14:35(D), 14:50(E,7), 15:15(D,7), 15:55(D), 16:15(6,7), 16:35(D), 17:40(D,7), 18:05(E,7,R),
19:15(D), 19:40(E,7), 20:15(E,7)
ND- RESKO
6:30(S), 7:50(S), 10:10(7), 12:30(S), 14:30(S), 15:10(E), 19:15(E)
RESKO- ND
6:45(7,SZ), 7:10(S), 7:15(E,SZ), 8:30(S), 11:35(7,SZ), 13:00(S), 15:05(S), 15:40(E,7,SZ)
GOLCZEWO- ND
7:10(S), 13:30(S), 14:45(S)
ND- GOLCZEWO
7:50(S), 14:15(S), 15:30(S)
ND- STARGARD
6:50(D), 10:15(D), 13:40(D)
STARGARD- ND
9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
ND- DOBRA- ŁOBEZ- PŁOTY- GRYFICE
6:00(D)
ND- SŁAJSINO- RADOWO- ŁOBEZ
6:35(D)
ŁOBEZ- DOBRA- ND
15:00(D)
ŁOBEZ- SŁAJSINO- ND

15:35(D)nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55

A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROzKłAD jAzDY BU SÓW

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

•	 	Sprzedam drewno suche tanio. 691 848 026

•	 Drewno,	 bukowe,	 dębowe,	 pocięte,	 porą-
bane.	Tel.	603	353	789	

•	 Sprzedam drewno opałowe. 667 788 
820

•	 Do	wynajęcia	 zagęszczarka	 –	 400	 kg.	 790	
285	382

•	 Szkółka	 w	 Karsku	 poleca	 drzewa	 owco-
we	w	pojemnikach	3-4	letnie	owocujące	już	
od	20	zł/szt.	 oraz	 tuje	 szmaragd	wys.	70-
80cm.	po	10	zł	za	sztukę.	Tel.	606	106	142

•	 Sprzedam	łóżko	młodzieżowe	z	szufladami,	
półkami,	 z	 materacem	 -	 kolor	 szaro	 biały	
wymiary:	dł.	223	cm*95	cm*110	cm,	biur-
ko	do	kompletu,	tel.	605	522	340

•	 Sprzedam	 odkurzacz	 piorący	 ZELMER	
WODNIK	QUATTRO	616.6,	elementy	pio-
rące	 nieużywane	 nowe,	 cena	 do	 uzgodnie-
nia,	tel.	605	522	340

•	 Sprzedam	 materac	 kokosowy	 na	 łóżko	 ze	
stelażu,		na	wymiar	180*200*24cm,	używa-
ny,	tel.	605	522	340

•	 Przyjmę	lodówke.	697	886	041	

•	 Ogrodzenie	ogrodowe,	metalowe	 ramka	z	
katownika	w	srodku	zbrojene	/wzor/	prento-
we	wymiar	2,0m	x	1,0	m+	slupek	razem	szt	
16	oraz	furtka	90	x	90cm	z	zamkiem	ogro-
dzenie cena za 1 kpl. 50 zl z powodu moder-

nizacji ogrodzenia sprzedam - okazja ! stan 
dobry	tel.	691	686	772

•	 Piece	gazowe	c.o.vaillant	z	niemiec	dwu-
funkcyjne	 wiszace	 po	 przegladzie	 ser-
wisowym	 do	 mieszkania,domu	 cena	 od	
1.200zl.	sprzedam	tel	691	686	772

•	 Podgrzewacze	wody	 130-160-190	 litrowe	
stojące	na	gaz	fitmy	villant	mało	używa-
ne	z	gwarancją	cena	od	1000	zł.	Tel.	691	
686	772	

• Sprzedam ławeczkę do ćwiczeń typu PRI-
MUS, wielofunkcyjna, tel. 605 522 340 

• Oddam biurko pod komputer. 609 09 35 25 

•	 Sprzedam	 szafkę	 kuchenną	 brązowo-biała,	
z	płytą	indukcyjną	-	2	stanowiska,	z	możli-
wością	dostawienia	drugiej	płyty	 indukcyj-
nej	lub	gazowej,	z	blatem,	tel.	605	522	340	
Sprzedam	TV	plazmowy	42	cale	LG,	srebr-
no	czarny,	tel.	605	522	340	

•	 Przyjmę	lodówkę.	697	886	041	

•	 Sprzedam	rower	wyścigowy	marka	Bian-
chi	602.	Tel.	697	612	843	

•	 Owczarek	niemiecki	3	miesiące	długowłosa	
suczka.	519	307	288

•	 ODDAM	 SZCZENIAKI	 W	 DOBRE	

RĘCE.	607	137	081
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tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

żyto, pszenżyto, jęczmień, 
owies, rzepak, łubin, gryka, groch, 

len, kukurydzę oraz słonecznik.

Sami odbieramy, szybka płatność, 
konkurencyjne ceny.

Wapno nawozowe granulowane
w najlepszej cenie na rynku. 

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B

e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl

Skup zbóż: 
91 43 57 720, 602 21 21 25

Transport: 662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160

REKLAMA

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

Ostatnie egzemplarze I wydania! 

"VII wieków 
nowogardu" 
Przekrojowa historia miasta
autorstwa jana Kopycińskiego 
 Do nabycia w Redakcji 

Dziennika Nowogardzkiego - cena 50 zł

juniorzy zremisowali z seniorami jastrzębia

Grają bez trenera
Juniorzy Pomorzanina Nowogard mają za sobą sparing z seniorskim zespołem Jastrzębia 
Łosośnica. Młodzi piłkarze z Nowogardu zaprezentowali się przyzwoicie remisując 2:2. Jak 
udało nam się ustalić, Paweł Błaszczyk nie jest już trenerem juniorów, obecnie zespół pro-
wadzi prezes Marcin Skórniewski. 

Pomorzanin Nowogard – Jastrząb Łosośnica 2:2 (1:2)
Gole: Przemysław Rogojsza (34’), Paweł Zając (50’)
Skład: Jakub Tandecki – Tobiasz Kucharski, Mateusz Wojtyniak, Paweł Zając 

– Adrian Zając, Mateusz Toruński, Jakub Jarecki, Gracjan Leyk, Mateusz Lasoc-
ki – Radosław Masalski; rezerwowi: Jakub Saja, Szymon Kaczor, Marcel Wlaź-
lak, Przemysław Rogojsza, Piotr Saja, Jakub Żóralski. 

Drużyna Jastrzębia Ło-
sośnica występuje w B Kla-
sie. W minionym sezonie – 
wówczas A Klasy – piłkarze 
z Łosośnicy zagwarantowa-
li sobie utrzymanie, zajmu-
jąc 9. miejsce (w grupie 13 
drużyn) z liczbą 26 punk-
tów. Mecz z seniorami był 
na pewno wartościowym 
sparingiem dla młodych pił-
karzy Pomorzanina. Szko-
da tylko, że juniorzy pozo-
stali bez trenera. Jak udało 
nam się ustalić, Paweł Błasz-
czyk nie jest już trenerem ju-
niorów, a zespół ten tymcza-
sowo prowadzi prezes Mar-
cin Skórniewski. Młodzi pił-
karze z Nowogardu źle roz-
poczęli swój pojedynek z Ja-

strzębiem. Już w 5. minu-
cie rywale objęli prowadze-
nie, po strzale z około 12 
metrów. W 33. minucie do-
szło do zamieszania w polu 
karnym Pomorzanina, a naj-
sprytniejszy okazał się za-
wodnik z Łosośnicy, który 
strzałem z najbliższej odle-
głości nie dał szans na obro-
nę Jakubowi Tandeckiemu. 
Zaledwie minutę później 
nowogardzianie strzelili gola 
kontaktowego. W dogodnej 
sytuacji w polu karnym zna-
lazł się Przemysław Rogoj-
sza i precyzyjnym strzałem 
z około 10 metrów pokonał 
golkipera rywali. W 50. mi-
nucie Pomorzanin dopro-
wadził do wyrównania. Tym 

razem w roli głównej wystą-
pił Paweł Zając, który ład-
nym strzałem z 16 metrów 
trafił tuż przy słupku. Po-
morzanin mógł zwyciężyć 
w tym meczu, jednak zabra-
kło nieco szczęścia. W 85. 
minucie Adrian Zając ude-
rzał górną piłkę w kierunku 
pustej bramki, jednak trafił 
w futbolówkę tak pechowo, 
że ta wysokim kozłem prze-
szła nad poprzeczką. Mimo 
wszystko wynik nie wyglą-
da najgorzej, pozostaje wie-
rzyć, że zespół juniorów po-
mimo braku trenera odpo-
wiednio przygotuje się do 
nadchodzących rozgrywek 
ligowych. 

KR

Juniorzy Pomorzanina Nowogard pozostali bez trenera. W sparingu z seniorami Jastrzębia Łosośnica zremisowali 2-2



Piotr Słomski: 
Wystartuję w wyborach 
na burmistrza Nowogardu

POLSKI 
WYDAWCA
Dom Judy sp. z o.o.

Dominikana, Kuba, Chiny, Indie
Wyspy Kanaryjskie, Cypr, Włochy, 

Grecja, Maroko, Bułgaria, Chorwacja 

Fatima 
08 - 23.09.2018

SINBAD - codziennie z Nowogardu
Bilety na przejazdy zagraniczne

Burzą betonową kotłownię • Zmarł Jan Fedeńczak

reklama

Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy
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tel. 91 392 14 67
kom. 695 264 677

Nowogard, ul. 3 Maja 46 • www.nowodental.pl

Uśmiechajcie się pięknie

Przeszczepy dziąseł

reklama

s. 2

GABINET
STOMATOLOGICZNY

PRZENIESIONY
na 

ul. 15 Lutego 3A
NOWOGARD

Ewa Rosa 
Lekarz Dentysta

tel. 532 512 703
Kompleksowe 

leczenie
stomatologiczne

Gabinet czynny 
pn-pt 10.00 - 18.00

Egzamin praktyczny w Szczecinie lub w Barlinku
F-1 to najszybsza formuła do prawa jazdy

Kursy prawa jazdy kat. A, A2, B oraz B automat
Możliwość zdawania egzaminu państwowego naszym pojazdem szkoleniowym

Nowogard, ul. 700 Lecia 14  •  Tel. 723 583 311  •  www.naukajazdyf1.szczecin.pl

KURS OPERATORA

HAGA Agnieszka Pawlik • 72-200 Nowogard  •  ul. Boh. Warszawy 5
tel. 795 742 291  •  609 947 940 •  e-mail: szkolenia@ehaga.pl

Data rozpczęcia 
kursu

11 sierpień 2018

SZKOLENIA
DLA CIEBIE

•  KOPARKO-ŁADOWARKI
•  KOPARKI
•  ŁADOWARKI

MASZ PROBLEM ?                                                                 
- Prowadzisz działalność gospodarczą

- Potrzebujesz pomocy w sprawie podatków
- Nie radzisz sobie z JPK

                                                           PRZYJDŹ DO NAS!!!
Usługi księgowo-podatkowe s.cywilna

Halina Galus i Marta Dapkiewicz-Pawlik
Nowogard ul. Plac Wolności 9

Posiadamy doświadczenie w zakresie podatków 
poparte wieloletnią pracą w Urzędzie Skarbowym

Prowadzimy kompletną obsługę ksiąg przychodów i rozchodów, 
ewidencji ryczałtu, VAT i ZUS.

W tym samym miejscu 
śmierć poniósł mój teść 

Karaluchy na klatce 
i potworny smród

Pies został odebrany 
właścicielowi 

s. 4

Czekają na 
kolejny pożar?

s. 3

s. 5

s. 5
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W skrócie

Śmigiel Ryszard

ŚR

KOMPLEKSOWE  USŁUGI
& ŚMIGIEL

Zakład Kamieniarski
- Nagrobki - Grobowce - Parapety - Schody

Kwiaciarnia
- Znicze - Kwiaty - Wiązanki - Wieńce

Tel. 601 595 069, 91 392 18 14
     e-mail: puhp.smigiel@wp.pl
   www.kamieniarstwo-smigiel.pl

Korzystając z naszych usług pogrzebowych zyskasz
-10%  RABATU  NA  USŁUGI  KAMIENIARSKIE

UL. CMENTARNA 3,  72-200 NOWOGARD

       Usługi Pogrzebowe 
        Grzegorz Śmigiel
- Trumny - Urny - Ekshumacje - Przewozy
         Obudowy - Krzyże - Tabliczki

Kontakt całodobowy: 693 230 190
      e-mail: memoris.zp@o2.pl
            www.memoris.eu

reklama

masz problem, lub byłeś 
świadkiem  

ważnego wydarzenia?
Skontaktuj się  

z naszą redakcją!
513 088 309,  

91 392 21 65

Okulary znalezione 
na drodze między 
Nowogardem a 
Świerczewem. 
Do odbioru w redakcji

Do redakcji zgłosiła się starsza kobieta, która zwróciła uwagę na lam-
pę znajdującą się przy ul. 15 Lutego, tuż koło sklepu spożywczego, daw. 
„U Gieni”, teraz „Jagódka”, naprzeciwko elewatora zbożowego. Okazuje 
się, że chociaż lampa zamontowana na słupach jest sprawna i świeci, 
to przysłaniające ją drzewa sprawiają, że na chodniku i tak jest ciemno.- 
Czy nie można przyciąć koron tych drzew, tak aby lampa spełniała swoją 
funkcję? – pyta nasza Czytelnika. Mam nadzieję, że po sygnale naszej 
Czytelniczki gmina zadba, aby lampa nie świeciła na darmo, tylko zgod-
nie z przeznaczeniem- na chodnik. AO

Mieszkańcy wspólnot mieszkaniowych, jak widać, na własną rękę 
próbują chronić rosnące pod oknami ich domów trawniki- zwłaszcza 
tam, gdzie nawet nie pomagają słupki drogowe. Ustawiają dodatkowe 
bariery z opon i kamieni, aby kierowcy nie parkowali tam swoich samo-
chodów. To zdjęcie akurat wykonaliśmy przy ul. 5 Marca, przy jednym z 
bloków. Jak widać zapora jest skuteczna, trawa zaczęła odbijać. Samo-
chody ustawiają się poza ogrodzonym obszarem. 

Piotr Słomski - Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie

Oświadczenie

Piotr Słomski: wystartuję  
w wyborach na burmistrza Nowogardu

Informowałem już Państwa, że 
po ogłoszeniu terminu wyborów 
samorządowych przez Premiera 
Rządu RP, upublicznię swoją de-
cyzję w sprawie ubiegania się o 
urząd burmistrza. Nadszedł ten 
moment, kalendarz wyborczy 
ruszył, dlatego informuję, że wy-
startuję w wyborach na stanowi-
sko burmistrza Nowogardu.  W 
najbliższym czasie zaprezen-
tuję mój program wyborczy a 
wcześniej rozliczenie z kadencji 
radnego i dwóch lat na funkcji 
przewodniczącego Rady Miej-
skiej. Nasza Gmina potrzebuje 
zupełnie innej jakości zarządza-
nia aniżeli to jest tu uprawiane 
od 8 lat. Trzeba skończyć z poli-
tyką gospodarowania środkami 
publicznymi nie poprzedzonej 
diagnozą rzeczywistych potrzeb. 
Należy też opracować i syste-
matycznie wdrażać komplekso-
we rozwiązania, zwłaszcza w za-
kresie systemu komunikacyjne-
go miasta oraz jego infrastruk-
tury technicznej. Na to wszytko 
potrzebne są środki, a to impli-
kuje konieczność pracy nad po-
większeniem ilościowym i kwo-
towym źródeł gminnych docho-
dów. Wreszcie należy skończyć z 
nieodpowiedzialną polityką ka-
drową, z którą mamy do czynie-
nia przez ostatnie dwie kaden-
cje.  

Piotr Słomski

Piotr Słomski urodził się 
29.04.1984 w Nowogardzie.  
Po ukończeniu LO nr 1, odbył 
studia licencjackie z dzienni-
karstwa na WKSM w Toruniu, 
a następnie zdobył tytuł ma-
gistra politologii na Uniwersy-
tecie im. Marii Curii Skłodow-
skiej w Lublinie. Kolejno odbył 
studia na Wyższej Szkole Języ-
ków Obcych w Poznaniu. Aktu-
alnie jest doktorantem na US w 

Szczecinie. Pisze w prasie lokal-
nej oraz publikuje w Tygodniku 
Katolickim Niedziela.  Jest tak-
że lektorem języka angielskie-
go w Wyższej Szkole Humani-
stycznej w Szczecinie. W koń-
czącej się kadencji samorządo-
wej był radnym gminnym oraz 
od grudnia 2016 roku prze-
wodniczącym Rady Miejskiej w 
Nowogardzie.

Uwaga Wędkarze  
Koła PZW „Tęczak” 

Z okazji jubileuszu 20 lecia działalności 
Koła PZW Tęczak w Nowogardzie Zarząd, aby 
uczcić tę zacną uroczystość podjął uchwałę o 
organizacji „Balu Wędkarza”. 

Zabawa odbędzie się dnia 15 września  
2018 r., o godz. 16.00, w sali balowej kolegi 
Zygmunta Heland - prezesa Koła. Zapisy, ko-
niecznie z osobą  towarzyszącą, a jak nie to 

solo, do 7 września w sklepie wędkarskim „Tę-
czak” przy ul. Waryńskiego. 

Dojazd autobusem, wynajętym przez Koło, 
o godz. 15.30 z ul. 5 Marca w Nowogardzie, 
powrót także autobusem ok. północy. Wpiso-
we 35 zł od osoby, oprócz grilla, dobrej  muzy-
ki i zabawy gwóźdź programu - pieczony dzik. 

Zapraszamy 
Zarząd Koła PZW „Tęczak” 
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W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reklama

reklamareklama reklama

11 kg, 33 kg 
z propan butanem, 

propanem 
a także do zasilania 
wózków widłowych.

Zapraszamy 
do stałej współpracy 

tel. 606 930 398
 www.gazak.pl 

Wymiana butli

WYNaJmĘ  
HalĘ 

+ ZAPLECZE 155m2 
Tel. 600 954 709 

letnia promocja
Ciekawe gratisy!

Sprzedam  
pawie

tel. 785 150 401

WYNaJem 
kONTeNerÓW, 
wywóz odpadów. 

TEL. 667 146 793 

Dramatyczny apel po wypadku przy ul. 15 lutego 

W tym samym miejscu śmierć poniósł mój teść 
Kilka lat temu w tym samym miejscu, śmierć poniósł mój teść, jemu życia i tak to nie zwróci, ale może mój sygnał pomoże i coś się ruszy- pisze do nas czytel-
nik, po tym jak poinformowaliśmy o poważnym wypadku, w którym ucierpiała starsza kobieta. 

Przypomnijmy to zdarzenie, 
na podstawie notatki przekaza-
nej przez policję: 

„W dniu 11 sierpnia br., oko-
ło godz. 08:26 na drodze No-
wogard - Długołęka kierują-
ca pojazdem marki Ford Focus, 
Agnieszka K. lat 36, zam. gmina 
Nowogard, jadąc od strony No-
wogardu w kierunku Długołę-
ki w trakcie wyprzedzania rowe-
rzystki Ireny F. Lat 73, zam. gmi-
na Nowogard, w wyniku czego 
doszło do potrącenia rowerzyst-
ki. Kobieta z poważnymi obraże-
niami trafiła do gryfickiego szpi-
tala. Rowerzystka przetranspor-
towana do szpitala. Kierująca 
pojazdem Ford nie posiadała pa-
sażerów. Obie uczestniczki zda-
rzenia drogowego trzeźwe. Kie-
rującej pojazdem Ford zatrzy-
mano prawo jazdy. Postępowa-
nie prowadzone w kierunki art. 
177 kk. Postępowanie prowa-
dzi KP Nowogard. Z uwagi na 
kwalifikację prawną  postępowa-
nie objęte nadzorem prokurato-
ra, wszelkie informacje szczegó-
łów, w tym stan zdrowia i rodzaj 
obrażeń uczestników zdarzenia 
należy kierować do Rzecznika 
Prokuratury”- informowała nas 
wówczas rzecznik naszej policji. 

Po wypadku, do naszej redak-
cji zatelefonował czytelnik, któ-

ry chciałby podzielić się swo-
im odczuciem związanym z tym 
dramatycznym zdarzeniem dro-
gowym. Okazuje się, w tym sa-
mym miejscu, kilka lat wcze-
śniej, śmierć na miejscu poniósł 
teść mężczyzny.

Szanowna redakcjo! Chciał-
bym się odnieść do artykułu o 
potrąconej kobiecie przy 15-Lu-
tego. Otóż kilka lat temu, w tym 
samym miejscu, śmierć poniósł 
mój teść. Jemu życia i tak to nie 
zwróci, ale może mój sygnał po-
może i coś się ruszy.  Obszar 
ten powinien być obszarem za-
budowanym, po prawej i po le-
wej stronie są domy więc powin-
ny być postawione znaki ograni-
czające prędkość, ponieważ kie-
rowcy zachowują się nierozważ-
nie, jadą nawet po 120km\h,  aż 
podskakują na dziurawym asfal-
cie. Gmina powinna dbać o ta-
kie istotne rzeczy, aby uczestni-
cy ruchu, w tym piesi oraz rowe-
rzyści mogli czuć się bezpiecz-
nie,  a nie że każdy mieszkaniec 
musi pokazywać palcem co jest 
do zrobienia i  gdzie trzeba coś 
poprawić. To w końcu Burmistrz 
jest od tego, aby nadzorować ta-
kie sprawy. Druga moja suge-
stia to, dlaczego tam w ogóle nie 
ma chodnika, ani wytyczonego 
miejsca dla pieszych i rowerzy-
stów.  Jak ci ludzie mają się po-
ruszać? Zauważyłem, że w stro-
nę Warunkowa od Nowogardu 
buduje się chodnik, po ustawia-
ne są jakieś żółte barierki, wyma-
lowane pobocza farbą… no luk-
sus. A w mieście, szkoda pisać…

Gdyby wykonał budżet 
O braku odpowiedniej in-

frastruktury przy ul. 15 Lute-
go, pisaliśmy wielokrotnie. Prze-
strzegaliśmy, że brak chodni-
ka, czy ciągu-pieszo rowerowe-
go począwszy od skrzyżowania 
z ul. Mickiewicza (okolica głów-
nej bramy do ogrodów działko-
wych) może prędzej czy później 
doprowadzić do tragedii. Nieste-
ty tak się stało, jak wiemy teraz 
nie tylko w sobotę 11 sierpnia, 
ale już przed laty, o czym infor-
muje nas nasz czytelnik. Warto w 
tym miejscu jednak przytoczyć 
jeden ważny fakty. Otóż przy ul. 
15 Lutego znajdują się ogrody 
działkowe. Szczególnie w okre-
sie od wczesnej wiosny do póź-
nej jesieni oznacza to wzmożony 
ruch nie tylko samochodowy, ale 
pieszo-rowerowy. Po drugie, w 
tej części miasta od kilku lat trwa 
intensywny rozwój budownic-
twa jednorodzinnego - mowa tu 
o znajdującej się niedaleko feral-

nego miejsca, w którym potrąco-
no rowerzystkę, ulicy Asnyka, a 
dalej Sieciechowa. To razem kil-
kadziesiąt domów. Niestety ani 
do działek, ani do tych domów, 
jak wiadomo, nie prowadzi na-
wet jeden metr bieżący bezpiecz-
nego miejsca, po którym mogli 
poruszać się piesi i rowerzyści. 
Pomijając już fakt, że dodatko-
we zagrożenie stwarza sam stan 
nawierzchni ulicy. Mieszkań-
cy radzą sobie jak mogą, po le-
wej stronie idąc z kierunku mia-
sta, za rosnącymi przy krawędzi 
jezdni lipami, wydeptali nawet 
ścieżkę. Korzystają z niej także 
działkowcy, zwłaszcza po zmro-
ku. Co prawda w zeszłym roku 
zamontowano tu kilka lamp 
ulicznych, co chociaż spowo-
dowało, że bynajmniej do dru-
giej bramy prowadzącej na dział-
ki zrobiło się jasno, ale chodzić 
i jeździć rowerem nadal trzeba 
albo po jezdni, albo właśnie dzi-
ką ścieżką. W tym miejscu warto 

przypomnieć, że Rada Miejska, 
wpisała w budżet zadanie pole-
gające na przygotowaniu doku-
mentacji pod budowę ścieżki ro-
werowej mającej skomunikować 
Nowogard z Sieciechowem i da-
lej z wsią Długołęka, a więc i po 
drodze z ul.  Asnyka oraz auto-
matycznie ogrodami działkowy-
mi. Władza wykonawcza, na cze-
le z burmistrzem Nowogardu, te-
matem jednak zupełnie nie była 
zainteresowana- budżetu w tym 
zakresie nie wykonano i raczej w 
tym roku to już nie nastąpi. Bur-
mistrz za to,  w swoich wypowie-
dziach publicznych podkreśla, że 
dla niego priorytetem jest budo-
wa ścieżki wokół jeziora. To to 
zadanie, jak wiadomo powszech-
nie, jest wykonywane z pełną de-
terminacją, przy zaangażowa-
niu potężnych środków i całe-
go urzędniczego aparatu. Oce-
nę tego, czy wobec sytuacji pa-
nującej przy ul. 15 Lutego, wło-
darz miasta w odpowiedni spo-
sób zhierarchizował prioryte-
ty inwestycje, pozostawiamy już 
Państwu. Pozostaje mieć nadzie-
ję, że w nowej kadencji samorzą-
du, ta część miasta zostanie ucy-
wilizowana pod względem infra-
struktury drogowej. 

Red. 

W tym miejscu w minioną sobotę doszło do potrącenia rowerzystki
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Burzą betonową kotłownię
Spółdzielnia „Gardno” dokonuje w tych dniach wyburzenia pozostałości dawnej kotłowni 
węglowej  przy ulicy Czarnieckiego.

Prace wykonywane są w ra-
mach modernizacji istniejącej 
tutaj kotłowni gazowej.

-Kotłownia gazowa nie wyma-
ga tak dużej kubatury pomiesz-
czeń, jaka była  niezbędna dla 
funkcjonującej tu wcześniej ko-
tłowni węglowej- mówi DN pre-
zes Spółdzielni Gardno Jan Smo-
lira - dlatego przy okazji moder-

nizacji wyburzamy część wykona-
nego z betonu obiektu kotłowni.

Prezes planuje na razie teren 
odzyskany w wyniku wyburze-
nia zagospodarować, jako teren 
zielony. Spółdzielnia „Gardno” 
systematycznie, według wielo-
letniego planu, zagospodarowuje 
kolejne fragmenty otoczenia na-
leżących do niej bloków. W ten 

sposób oprócz nasadzeń raba-
tów,  terenów zielonych powsta-
ją place zabaw, parkingi, drogi 
dojazdowe. Spółdzielnia „Gard-
no” to największa nowogardzka 
spółdzielnia mieszkaniowa- w  
53 administrowanych przez nią 
budynkach mieszka ok. 5 tysię-
cy lokatorów.

sm Za całość prac rozbiórkowych prowadzonych przy ul. Czarnieckiego odpowiada 
firma StiwBud Stefana Wyszomirskiego z Nowogardu

Problemowy lokator przy warszawskiej 

Karaluchy na klatce i potworny smród
Do naszej redakcji zatelefonował Pan Dariusz, mieszkaniec bloków przy ul Warszawskiej. Opowiedział o problemie z sąsiadem, a raczej jego stylem życia. 
Uciążliwy mieszkaniec to Ryszard, mężczyzna mający problem z alkoholem, zakłóca ład porządek i ciszę nocną. 

Mamy z nim ogromny pro-
blem – opowiada pan Dariusz- 
odkąd zamieszkał w naszym 
bloku, nie utrzymuje porząd-
ku, w jego domu śmierdzi, na 
klatce to samo. W domu za-
gnieździły się karaluchy, ja-
kieś pluskwy, teraz przedosta-
ły się na klatkę. Ryszard zrobił 
się bardzo agresywny i niebez-
pieczny dla otoczenia, strach 
wyjść, aby człowiekowi nie na-
ubliżał, oddaje mocz na klatce. 

Teraz w te upały człowiek nie 
może drzwi nawet otworzyć, 
bo smród niesamowity. Podję-
te zostały próby, aby tym uciąż-
liwym lokatorem ktoś się zajął. 
Dzwoniliśmy do naszej wspól-
noty, iż mamy taki problem z 
nim. No niestety, jak to często 
bywa,  twierdzą, że oni z nim 
nic nie mogą zrobić. Próbo-
waliśmy szukać pomocy w Sa-

nepidzie. No niestety tu rów-
nież zakończyło się tak, jak się 
można domyślić- nasz sąsiad 
nie wpuścił nikogo do domu, 
udał, że go w nim nie ma. Sa-
nepid odpuścił, bo przecież siłą 
nie wejdzie. Postanowiłem za-
dzwonić do gminy, ale ci ode-
słali mnie do Ośrodka Pomo-
cy Społecznej. Tam też usłysza-
łem, że nie mogą nam pomóc. 

Odsyłanie od Wicka do Wac-
ka. Postanowiłem zatelefono-
wać do Waszej redakcji, aby-
ście nam z tym lokatorom po-
mogli,  bo już wszystkie możli-
wości wyczerpaliśmy. Zastana-
wialiśmy się nawet, czy nie za-
dzwonić do pani Jaworowicz, 
ale może Wasza redakcja coś 
nam pomoże i ruszy to w koń-
cu z miejsca. Bardzo bylibyśmy 
wdzięczni. 

Od redakcji: 
To już nie pierwszy sygnał 

mieszkańców jednego z bloków 
przy ul. Warszawskiej, którzy 
skarżą się na swojego sąsiada. 
Mężczyzna, który najwyraźniej 
nie radzi sobie z problemem al-
koholowym, wydaje się, że po-
trzebuje pomocy ze strony od-
powiednich instytucji. Wystar-
czy podejść pod okna miesz-
kania, w którym przebywa, aby 
zrozumieć, że raczej ma rów-
nież spore problemy natury eg-
zystencjalnej i być może war-
to zainteresować się jego sy-
tuacją, zanim będzie za póź-
no. Mieszkańcy swoje zrobili- o 
problemie zawiadomili. My na 
ich prośbę apelujemy zatem do 
władz gminy, ale także służb so-
cjalnych, aby przyjrzały się tej 
sprawie. Chętnie poinformuje-
my, jakie przyniesie to skutki. 

AO
Uciążliwy lokator mieszka w tym bloku, w jednym z mieszkań na parterze. Lokal 
można rozpoznać bez trudu, wystarczy podejść pod okna

Urząd robi nabór

Wykształcenie średnie, mile widziane wyższe
Wszędzie tam, gdzie od ludzi wymaga się tylko ślepego posłuszeństwa z czasem zanika u nich umiejętność samodzielnego krytycznego myślenia, w efek-
cie czego społeczność kretynieje. Tak było za komuny, ze wszystkimi grupami, które się poddały bądź pozostawały w zależności od ośrodka decyzyjnego, 
zwłaszcza silnie sposłuszniałe były wówczas rożne służby mundurowych.  Ich funkcjonariusze poddani młotkowaniu ideologicznemu prezentowali po-
ziom intelektualny, który z czasem stał się przedmiotem powszechnie powtarzanych dowcipów.  

Policjant był w nim synoni-
mem kretyna niezdolnego do 
żadnej intelektualnie motywo-
wanej reakcji.  Sadząc po lek-
turze tekstów produkowanych 
przez urzędniczy garnitur no-
wogardzkiego magistratu, to 
społeczność ta zbliża się już do 
niedoścignionych wzorów roz-
woju intelektualnego komusze-
go aparatu wykonawczego.  No, 

jak się ma takiego szefa to my-
śleć nie wypada.   A oto ostatni 
„produkt”. 

Burmistrz Nowogardu zapra-
sza do składania ofert na stano-
wisko pomoc administracyjna 
w Wydziale Kancelarii Urzędu 
Miejskiego w Nowogardzie.

Poszukujemy pełnomocnika 
ds. osób niepełnosprawnych.

Zakres wykonywanych zadań 

na ww. stanowisku:
- Udzielanie informacji o pra-

wach i uprawnieniach osób nie-
pełnosprawnych

- Współpraca z organizacja-
mi pozarządowymi i fundacjami 
działającymi na rzecz osób nie-
pełnosprawnych.

- Pomoc przy kompletowa-
niu dokumentów i wypełnianiu 
wniosków

- Udzielanie informacji o 
możliwości uzyskania dofinan-
sowania ze środków PFRON

Oczekiwania wobec kandyda-
tów:

- wykształcenie średnie mile 
widziane wyższe

- umiejętność stosowania 
przepisów prawa

- komunikatywność
- wysoka kultura osobista

Jak osoba z wykształceniem 
średnim może realnie pomóc 
osobom niepełnosprawnym w 
skomplikowanych prawnie pro-
cedurach? No chyba, że nie o re-
alną pomoc chodzi, tylko o za-
trudnienie konkretnej osoby, 
której nie udało się zrobić nawet 
licencjatu?  

sm
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Czekają na kolejny pożar?

Jak się zajmują ujawnionymi nieprawidłowościami
Minęło kilka tygodni od pożaru Stacji Diagnostycznej na terenie byłego POM-u, a w temacie wniosków w zakresie bezpieczeństwa p.-poż. na tere-
nie miasta i gminy panuje znamienna cisza.

Pożar, i to się działo w trakcie 
akcji ratowniczej, obserwowało 
wielu mieszkańców naocznie. To 
oni dzielili się swoimi spostrzeże-
niami:  Strażacy początkowo mieli 
problem z wodą, ponieważ pobli-
skie hydranty nie działały. Straża-
cy musieli jeździć przez całą akcję 
nad stawek do Radosławia, gdzie 
pompowali wodę do zbiorników. 
...- mówił DN jeden z nich. Te pro-
blemy z dostępem do hydrantów 
potwierdził także w swoim wy-
wiadzie dla DN komendant po-
wiatowy Straży Państwowej Ar-
kadiusz Skrzypczak- kierujący 
wówczas akcją gaśniczą - woda 
do celów przeciwpożarowych do-
starczana była z hydrantu przy 
ul. Ks. Racibora, - mówił nam ko-
mendant -  znajdującego się w od-
ległości 325 m od miejsca pożaru, 
oraz poprzez dowożenie pojazda-
mi pożarniczymi ze zbiornika na-
turalnego znajdującego się przy ul. 
Bohaterów Warszawy – przy osie-
dlu Radosław w odległości ok. 800 
m. Kolejny hydrant znajdował się 
przy ul. Bohaterów Warszawy, w 
odległości ponad 300 m. Jest to hy-
drant podziemny, którego oznako-
wanie nie było widoczne ze wzglę-
du na roślinność zasłaniającą ta-
bliczkę, co utrudniło jego zloka-
lizowanie. Komendant poinfor-
mował też DN, jak kwestię roz-
lokowania hydrantów regulują 
przepisy: „Hydranty zewnętrzne 
umieszcza się wzdłuż dróg i ulic 
oraz przy ich skrzyżowaniach, 
przy zachowaniu odległości:

1) między hydrantami — do 
150 m;

2) od zewnętrznej krawędzi 
jezdni drogi lub ulicy — do 15 m;

3) najbliższego hydrantu od 
chronionego obiektu budowla-
nego — do 75 m;

4) innych niż wymienione w 
pkt. 3 hydrantów wymaganych 
do ochrony obiektu budowlane-
go- do 150 m;

Tyle przepisy. Nie trzeba być 
biegłym w matematyce, aby do-
strzec różnice między 150 me-
trów, jak wynika z przepisów a 
ponad 300 (być może między hy-
drantami nawet więcej), bo z ta-
kimi realnie odległościami od 
hydrantów musieli sobie radzić 
strażacy. Tymczasem gmina No-
wogard odpowiedzialna ustawo-
wo za stan infrastruktury p. poż. 
na terenie miasta oświadczy-
ła, że wszystko było w porządku: 
Hydranty były sprawne a za ich 
sprawność nie odpowiada Gmi-
na Nowogard, a Przedsiębiorstwo 
Usług Wodnych i Sanitarnych w 
Nowogardzie - pisano na stro-
nie miasta już na drugi dzień po 
pożarze. Jak się ma ta rzekoma 
sprawność hydrantów do tego, co 
pisał kierujący akcją i co widzieli 
naoczni świadkowie pożaru?

Obarczanie odpowiedzialno-
ścią PUWiS jest żenujące - to tak 
jakby kominiarz a nie właściciel 
budynku odpowiadał za stan ko-
mina. Ale gminna propaganda 
faktami i realiami u nas się zu-
pełnie nie przejmuje – my to wie-

my od dawna niestety są tacy, co 
dają się nabierać

Zadaliśmy pytanie czekamy 
na odpowiedź

Mimo, że pożar i akcja gaśni-
cza ujawniły nieprawidłowości 
w zakresie dostępności do wody 
p.poż., w tym rozmieszczenia i 
sprawności hydrantów, to w spra-
wie zaległa cisza . Czyżby Gmi-
na uważała, że wspomniane wy-
żej propagandowe oświadczenie 
wszystko załatwia? Ponieważ 
skutki nieodpowiedzialności w 
zakresie p.poż. mogą być kata-
strofalne (i w wypadku pożaru 
Stacji Diagnostycznej były) DN 
nie pozostawi tematu. Zadaliśmy 
więc gminie następujące pytania:

Czy przeprowadzono analizę 
sytuacji, jaka miała miejsce pod-
czas pożaru w zakresie dostępno-
ści hydrantów i ich sprawności?

Czy zasięgnięto przy tym opi-
nii Komendanta Powiatowego 
Straży Państwowej? Czy podjęto 
kroki zaradcze, aby rozmieszcze-
nie hydrantów odpowiadało wy-
mogom rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji z dnia 24 lipca 2009 r. w 
sprawie przeciwpożarowego za-
opatrzenia w wodę oraz dróg po-
żarowych?

Czy zlecono dokonanie prze-
glądu, hydrantów i dostępności 
miejsc zaopatrzenia w wodę w 
celach p.poż. na terenie gminy?

Nasze pytania zawierają jed-

nocześnie katalog działań, któ-
re jako oczywiste, powinny być 
podjęte po każdym takim poża-
rze, jaki miał miejsce w Nowo-
gardzie i gdzie spłonęła Stacja 
Diagnostyczna, ale także Hur-
townia, a ludzie stracili dorobek 
życia. - Działania były utrudnio-
ne - oceniał akcję w podsumowa-
niu dla DN Komendant Skrzyp-
czak - ze względu na niewystar-
czające zaopatrzenie wodne – tj. 
znaczną odległość hydrantów od 
miejsca pożaru, nieczynny zbior-
nik p.poż. Z uwagi na to wystę-
powały przerwy w dostarczaniu 
wody na miejsce akcji, co unie-
możliwiało szybkie i skuteczne 
ograniczenie rozwoju pożaru.

sm

Zgliszcza spalonych zakładów usługowych, w tym stacji kontroli pojazdów na terenie byłego POM. Do pożaru doszło 24 lipca. 
Fot. FreeDron

Wracamy do sprawy zagryzionego maltańczyka

Pies został odebrany właścicielowi 
Policja zawnioskowała o odłowienie psa, który w zeszłym tygodniu zagryzł innego czworonoga rasy Maltańczyk. Zwierzę wczoraj trafiło do schroniska. W 
sprawie prowadzone jest również dochodzenie, które może zakończyć się nawet przed sądem. 

Maltańczyk, o imieniu Bufik, 
którego na smyczy prowadziła 
starsza kobieta, został rozszar-
pany przez innego psa, dokład-
nie koło sklepu „Banan”, przy 
ul. Boh. Warszawy. Pisaliśmy o 
tym w poprzednim wydaniu. 
Do zdarzenia doszło na oczach 
przechodniów. Jak wtedy rów-
nież poinformowaliśmy sprawa 
została zgłoszona na policję. Ta 
wszczęła dochodzenie. 

- Aktualnie funkcjonariusz 
prowadzący przedmiotową spra-
wę prowadzi czynności (usta-
lanie świadków, przesłuchania 
świadków) mające na celu usta-
lenie szczegółów, okoliczności 

i faktów zdarzenia.   Aktualnie 
trwają czynności mające na celu 
ustalenie, czy w przeszłości po-
dobne zdarzenia z udziałem tego 

samego pas sprawcy miały miej-
sce. Zgodnie z kodeksem wykro-
czeń art. 77 KW, który brzmi; 
„Kto nie zachowuje zwykłych 

lub nakazanych środków ostroż-
ności przy trzymaniu zwierzę-
cia, podlega karze grzywny do 
250 złotych albo karze nagany”. 
Nadmieniam, że w przypadku 
zebrania odpowiedniego mate-
riału dowodowego sprawa zo-
stanie skierowana do Sądu Re-
jonowego w Goleniowie- infor-
muje nas sierż. sztab. Anna Dy-
gas. 

Oprócz tego policja wydała 
decyzję nakazującą gminie ode-
brania psa od właściciela, na 
czas prowadzonego dochodze-
nia. Zwierzę wczoraj (czwartek, 
16.08) trafiło do schroniska. 

- Pies został czasowo odebrany 

na wniosek policji, do czasu za-
kończenia postępowania- infor-
muje nas p. Karina Mazur, któ-
ra na zlecenie gminy Nowogard 
zajmuje się odławianiem zwie-
rząt domowych. 

Właściciel zagryzionego przed 
tygodniem Maltańczyka, pan 
Dominik Wulkiewicz, nadal 
apeluje do innych osób, których 
zwierzęta miały być również w 
przeszłości uśmiercone, bądź 
zranione przez agresywne zwie-
rzę, o kontakt poprzez Facebo-
oka lub tel. 883 983  357. Kilka 
osób już się zgłosiło. 

Red. 
Mniej więcej tak wygląda pies, który przed tygodniem przy ul. Boh. Warszawy za-
gryzł prowadzonego na smyczy rasowca
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Zbigniew Walczak: lat 61, zmarł 13.08.2018r. pogrzeb odbył 

się 16.08.2018r. na cmentarzu w Nowogardzie.
 Zofia kołodziej: lat 84, zmarła 14.08.2018r. pogrzeb odbę-

dzie się 17.08.2018r. o godz. 11:00 na cmentarzu w Nowogar-
dzie.

Stanisław Pędziszczak: lat 92, zmarł 13.08.2018r. pogrzeb 
odbył się 16.08.2018r. na cmentarzu w Nowogardzie.

 Jan Głąbecki: lat 84, zmarł 15.08.2018r. pogrzeb odbędzie 
się 18.08.2018r. o godz. 13:00 na cmentarzu w Nowogardzie..

 Informacje przekazał: Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk
i MEMORIS Zakład Pogrzebowy Grzegorz Śmigiel

Jezus powiedział do tłumów: Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa 
ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata. Sprzecza-
li się więc między sobą Żydzi mówiąc: Jak On może nam dać [swoje] ciało do spożycia? Rzekł do 
nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Czło-
wieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i 
pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdzi-
wym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją 
pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto 
Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił – nie jest on taki jak ten, 
który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki (J 6, 51-58).

CHLEB ŻYCIA
Skąd przychodzi życie do czło-

wieka? Którędy? Jaką drogą? 
Grozi nam, że nie rozpoznając 
prawdziwego źródła życia, na-
tkniemy się na podróbki i na-
miastki życia. I że one nam wy-
starczą. Żeby odkryć źródło ży-
cia, trzeba najpierw zobaczyć 
źródło śmierci. Przed grzechem 
pierworodnym człowiek znał 
tylko jedno źródło życia a była 
nim wola Boża. Człowiek czuł 
się we wszystkim zabezpieczony, 
nie potrzebował i nie szukał ni-
czego więcej.

To wystarczyło. Inne scenariu-
sze nie wchodziły w grę, nie było 
nawet takiej sugestii. Relacja była 
prosta i szczera, niczym nie zmą-
cona. Człowiek niczego nie uda-
wał i nie pozorował. Jako stwo-
rzenie zwracał się do Stwórcy ca-
łym sobą. Ale moment kusze-
nia zmienił wszystko – miłość 
Stwórcy została zakwestionowa-
na a nawet postawiona w stan 
oskarżenia: „Ale wie Bóg, że gdy 
spożyjecie owoc z tego drzewa, 
otworzą się wam oczy i tak jak 
Bóg będziecie znali dobro i zło”- 
(Rdz 3,5). Wedle interpreta-
cji demona Bóg był zazdrosny o 
możliwy „awans” człowieka. Jak-
by bał się jego sukcesu. Możliwa 
wielkość człowieka miała prze-
razić Stwórcę. Bóg miał się po-
czuć zagrożony. Co za bałamut-
ne kłamstwo! Post factum wie-
my, że to nie Bóg poniósł kon-
sekwencje lecz świat stworzeń. 
Grzech pierworodny stał się ro-
dzajem autodestrukcji. Człowiek 
zrezygnował z pewnego źró-
dła na rzecz niepewnych obiet-
nic. Najbardziej dotkliwą kon-
sekwencją okazał się głód naszej 
natury, która pamięta na czym 
polega istota jej życia ale nie-

moc w którą popadła nie pozwa-
la tego osiągnąć. Ten głód to ro-
dzaj szczeliny przez którą zaglą-
da do nas Wszechmocny przy-
pominając o swojej miłości. W 
wymiarze doczesnym najpraw-
dziwszym źródłem życia jest Ko-
ściół, w którym Zmartwychwsta-
ły uobecnia się w Słowie i w zna-
kach sakramentalnych. Jeśli na-
prawdę chcemy nosić w sobie 
zapach, smak i moc prawdziwe-
go życia musimy przyjmować sa-
kramenty! Duch Święty obec-
ny i działający w sakramentach 
udziela się poprzez wiarę. In-
nej mocy po prostu nie ma. In-
nej Bóg nie przewidział. Albo 
skorzystamy z tej, która jest, albo 
skażemy siebie na własne ograni-
czenia i słabości. Albo wejdzie-
my w życiodajne przymierze z 
Bogiem albo zostaniemy sami ze 
sobą i dokuczliwym głodem na-
szego serca. Mamy wybór i wła-
ściwie - nie mamy wyboru.

Niektórzy próbując usprawie-
dliwić swoją notoryczną nie-
obecność na niedzielnej Eucha-
rystii mówią, że modlą się w 
domu. Prawdopodobnie nie mo-
dlą się w ogóle, albo sporadycz-
nie. Ale jeśli nawet, to czy war-
tość osobistych modlitw może 
się równać z wielkością jakiego-
kolwiek sakramentu, zwłaszcza 
Eucharystii? Czy w ogóle moż-
na i czy wolno porównywać te 
wielkości, zwłaszcza, że modli-
twa jest przede wszystkim ak-
tem wiary człowieka, sakramen-
ty zaś są aktem miłości Boga. 
Wiary i miłości nie można trak-
tować zamiennie. Jedno nie sta-
nowi ekwiwalentu drugiego. Je-
zus Chrystus z jednej strony chce 
by każdy wszedł do „swej izdeb-
ki” (por. Mt 6,6 ) czyli trwał w 

osobistym, intymnym dialogu z 
Ojcem, który jest niezastąpiony. 
Z drugiej zaś chce, by wiarę prze-
żywać i wyrażać wspólnie z in-
nymi – „Gdzie są dwaj lub trzej 
zebrani w imię moje, tam jestem 
wśród nich” – (Mt 18.20). Indy-
widualistyczne rozumienie wia-
ry kłóci się nie tylko z pojęciem 
wspólnoty ale także świadczy o 
niezrozumieniu natury ludzkiej. 
Człowiek jest istotą stworzoną 
do budowania relacji i pozosta-
wania w dialogu.  Eucharystia 
ma wartość nieskończoną, jeśli 
się w Nią wierzy! Jest wypełnie-
niem się woli Boga wyrażonej w 
proroctwach i obietnicach -  „Tak 
bowiem Bóg umiłował świat, że 
Syna swego Jednorodzonego dał, 
aby każdy kto w Niego wierzy nie 
zginął, ale miał życie wieczne – 
(J 3,16) 

Eucharystia  ma wartość Naj-
świętszego Ciała i Krwi, gdyż 
Chrystus jest obecny w Euchary-
stii realnie, 

- ma wartość Ofiary Baranka 
paschalnego, który gładzi grze-
chy całego świata,

- ma wartość Słowa Bożego 
(„Panie do kogo pójdziemy? Ty 
masz słowa życia wiecznego - J 6, 
68), ma wartość wstawiennictwa 
Kościoła świętych i zbawionych, 
którzy uczestniczą w liturgii Ko-
ścioła pielgrzymującego,

- ma wartość wstawiennictwa 
Kościoła powszechnego, z któ-
rym, celebrująca wspólnota po-
zostaje w jedności,

-ma wartość modlitw wszyst-
kich obecnych na liturgii. Po-
równywanie wielkości znaczeń 
osobistej modlitwy i Eucharystii 
jest jak porównywanie szpilki do 
kosmosu.

redakcja

,,Są ludzie, którzy odchodząc,  
na zawsze pozostawiają ślad  
w naszych sercach…”

Zmarł  
Jan Fedeńczak
14 sierpnia 2018 r., zmarł kolejny członek rodziny Fedeń-
czaków – Jan Fedeńczak, przez długie lata związany z Ża-
bowem.

Urodził się 09 czerwca 1946 
r. w Barwinku. Do Żabowa 
przybył wraz z rodzicami, któ-
rzy osiedlili się w Żabowie i za-
mieszkali w jednym z ładniej-
szych budynków tej miejsco-
wości, w którym mieściła się 
zlewnia mleka. 

Jan Fedeńczak w Żabowie 
ukończył Szkołę Podstawo-
wą, a następnie kontynuował 
naukę w Liceum Pedagogicz-
nym w Kamieniu Pomorskim. 
Był uzdolniony pod wieloma 
względami i podjął dalszą na-
ukę w Akademii Rolniczej w 
Szczecinie. Ukończył ją, jako 
wzorowy student.  Po studiach 
podjął pracę, jako nauczyciel w 
Technikum Rolniczym w Pło-
tach. Wkrótce potem poślubił 
Joannę Kwiatkowską i szczę-
śliwa rodzina miała trzech sy-
nów: Dymitra, Wojciecha i 
Grzegorza. W latach 70-tych 
prowadził własną działalność 
gospodarczą.

W roku 1980 przeniósł się 
do Krakowa, gdyż był miło-
śnikiem gór. Często wyjeżdżał 
do Stanów Zjednoczonych, 
gdzie zamieszkali jego rodzi-
ce i siostra Teresa. Mimo od-
ległości przyjeżdżał do Żabo-
wa, uczestniczył w uroczysto-
ściach rodzinnych i intereso-
wał się życiem tej miejscowo-
ści i jej mieszkańcami.

Zapamiętamy go, jako czło-
wieka niezwykle pogodnego, 
pełnego humoru i osobistego 

uroku. Walczył z ciężką cho-
robą siedem lat i nawet w naj-
bardziej krytycznych etapach 
choroby zachował pogodę du-
cha i starał się być wsparciem 
dla najbliższych, obdarzając 
ich uśmiechem i nadzieją, że 
będzie lepiej… Cenił więzi ro-
dzinne i dla rodziny jego odej-
ście jest dotkliwą stratą, ale w 
naszych sercach żyć będzie za-
wsze!

Śp. Jan Fedeńczak zosta-
nie pochowany w Krakowie- 
Wróblowicach. Data uroczy-
stości pogrzebowych do za-
mknięcia bieżącego wydania 
gazety nie była jeszcze znana. 
Wszelkie osoby chcące wziąć 
udział w ostatniej drodze śp. 
Jana, proszone są o kontakt 
z przedstawicielem rodziny 
zmarłego, dzwoniąc pod nr tel.  
509 528 688. 

Red. 
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Dla pierwszych 5 osób, które napiszą SMS o treści FESTI-
WAL GARAŻE pod numer 506 638 789 - BILET GRATIS

festiwal  garaze
31/08/2018

TEATR    LETNI    W    SZCZECINIE
START: 17:00

DARIA
Z    a    w    i    a    l    o    w

T       w       o       r       z       y       w       o
fisz     emade

WWW.FESTIWALGARAZE.COM fb.com/festiwalgaraze

CHORZY

BILETY/30 ZL

kiedyś sprawował u nas posługę,  
teraz potrzebuje pomocy

Krew pilnie potrzebna
Ks. Paweł Obręczarek ze Stu-

chowa (Powiat Kamieński), któ-
ry przed laty sprawował też po-
sługę w nowogardzkiej parafii 
pw. św. Rafała Kalinowskiego,  
jest po ciężkiej operacji i  potrze-
buje podania krwi grupy AB Rh 
(-) minus. Bliscy i znajomi ks. 
Pawła proszą o pomoc i modli-
twę w jego intencji.

Ksiądz Paweł Obręczarek to 
kapłan naszej Archidiecezji, 
przeszedł operację kardiochi-
rurgiczną w Szpitalu Klinicz-
nym Szczecin-Pomorzany. Nie-

stety powstały komplikacje po-
operacyjne i potrzebna jest krew 

grupy AB RH(-) lub innych grup 
minusowych A RH- ; B RH- ; O 
RH-.

Krew najlepiej oddać w Stacji 
Krwiodawstwa przy ul. Wojska 
Polskiego 80/82 w Szczecinie, 
ze wskazaniem „Dla ks. Pawła 
Obręczarka, który jest w szpita-
lu na Pomorzanach w Szczecinie 
(SPSK2).”. 

Bliscy i znajomi proszą rów-
nież o modlitwę w intencji ks. 
Pawła.

Red.

KONKURS • KONKURS • KONKURS • KONKURS

W obiektywie 

15 sierpnia 2018 - Odpust w parafii pw. Wniebowzięcia NMP
zdjęcia Tadeusz Kozioł
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Dzięki nowym oknom SYNEGO Twój dom 
stanie się oazą ciepła, ciszy i bezpieczeństwa. 
W porównaniu z obecnym standardem okien, 
SYNEGO zapewnia do 50% lepszą izolację cieplną*. 
Dzięki temu znacznie zmniejszysz rachunki 
za ogrzewanie i poznasz nowy 
komfort mieszkania.

Nowe logo - nowy profil 
nowy komfort Twojego mieszkania

Zadzwoń lub przyjdź 
do siedziby naszej firmy 

a my przygotujemy 
dla Ciebie najlepszą ofertę.

MODNA PRACA? 

TAK! 
Dołącz do naszego zespołu Pracowników Obsługi Zwrotów Odzieży 
w Centrum Dystrybucyjnym w Łozienicy. 

Bo praca przy ciuchach  
to sama przyjemność! 
Skontaktuj się z nami i poznaj nową ofertę zatrudnienia! 

Wyślij swoje CV na adres: 
rekrutacja@fiege.pl 
lub zadzwoń 601 710 134 

OFERUJEMY TOBIE:

UMOWĘ 
O PRACĘ

BONY I PACZKI
NA ŚWIĘTA

PRYWATNĄ 
OPIEKĘ 

MEDYCZNĄ

KONKURSY IMPREZY 
INTEGRACYJNE

MOŻLIWOŚCI 
AWANSU

NAUKĘ JĘZYKA 
ANGIELSKIEGO

DARMOWY 
TRANSPORT

1 2 3 4 5 6 7 8

Odwiedź naszą stronę lub Facebooka

www.facebook.com/GrupaFIEGEPolska/www.fiege.pl
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„Sukces” wydzierają sobie z rąk

Nowogard na czele rankingu
Od dawna wiadomo o tym, że gmina Nowogard dołuje w różnego rodzaju zestawieniach porównawczych sporządzonych wg uznanych kryteriów ilustru-
jących wskaźniki rozwojowe. Ale znalazł się ranking, w którym jesteśmy wyraźnie na czele.  Co to za zestawienie?

Co pewien czas publikuje-
my różne rankingi ilustrują-
ce miejsce naszej gminy w sto-
sunku do innych porównywal-
nych gmin w kraju sporządza-
ne według różnych kryteriów 
będących uznanymi mierni-
kami stopnia rozwoju gmin-
nego gospodarstwa. Nowogard 
na ogół w tych zestawieniach 
zajmuje ostatnie miejsca, czy-
li gdzieś w okolicach powyżej 
500 na 580 gmin tego typu w 
kraju - gmin miejskich z mia-
stami niebędącymi siedzibami 
powiatów.  Tak było np. w ran-
kingu porównawczy wskaźni-
ka ilości środków na inwesty-
cji w infrastrukturę technicz-
ną, czy wielkości pozyskiwa-
nych środków zewnętrznych 
na inwestycje. Ale, aby mieć 
świadomość miernej skutecz-
ności gospodarzenia lokalnym 
gminnym gospodarstwem nie 
trzeba przytaczać rankingów- 
wystarczy już znajomość kwot 
przeznaczanych w budżecie 
na inwestycje – rocznie u nas 
to jest około 8 mln, gdy choć-
by w takim Goleniowie jest to 
10 razy więcej. Czegoś bied-
ny? Boś … mówi znane przy-
słowie. Trawersując je:, dlacze-
go gmina biedna, bo władza...       

Najpierw swoja koszula, 
potem sąsiada 

Zdanie wprowadzenia. Jak 
wiadomo władza samorządo-
wa to nie jedyna władza w Pol-
sce odpowiedzialna za stan sfe-
ry publicznej. Jest także władza 
rządowa i podległe jej insty-
tucje użyteczności publicznej.  
Pomiędzy władzami rządową 
i samorządową (nie wchodząc 
tu w niuanse związane z różni-
cami między gminami powia-
tami i województwami) istnie-
je podział kompetencji i zadań, 
i co za tym idzie każda z nich 
posiada oznaczone ustawowo 
źródła finansowe na realizo-
wanie swoich odrębnych od-
powiedzialności. Ze środków 
rządowych są nimi finansowa-
ne Policja i Straż Państwowa.  
Ponieważ zarówno Policja, jak 
i Straż wykonują zadania na 
rzecz społeczności lokalnej to 
stało się dość często praktyko-

wanym zwyczajem, że komen-
danci tych jednostek udają się 
do samorządów na swoim te-
renie działania z prośbą o róż-
ne formy wsparcia, mimo że 
zgodnie z ustrojową regulacją 
ich działanie powinien w cało-
ści zabezpieczać budżet rządo-
wy. Jak to chodzenie po proś-
bie stało się nagminnym zwy-
czajem, tak też samorządy bar-
dzo często reagują pozytyw-
nie i „dają”. A to dają na pali-
wo, a to dają na dodatkowe pa-
trole, a to na sprzęt.  Jeśli dają 
samorządy bogate, czy choćby 
średnio zamożne to pół biedy 
– oczywiście, gdy dają z właści-
wym sprawie umiarem, czyli 
nie kosztem nie wykonania za-
dań, za, które ustawowo dany 
samorząd odpowiada.  Było-
by np. niedopuszczalne racjo-
nalnie kupować samochód dla 
Policji – (przypomnijmy za-
bezpieczenie taboru dla Poli-
cji należy do obowiązków Pań-
stwa a nie gminy) - a jedno-
cześnie nie kupować pojazdu 
do transportu niepełnospraw-
nych, którego zabezpieczenie 
należy do obowiązków gminy 
a nie państwa, - nikt za gminę 
tego nie wykona.  Jednak, gdy 

robią to samo, czyli dają gminy 
biedne, jak nasza, i jeszce robią 
to bez żadnego umiaru to sta-
wiamy pytanie, czy to tylko jest 
głupota, czy już szaleństwo?    

W ciągu roku kupili trzy 
(plus 1) samochody

W ciągu ostatniego roku no-
wogardzki samorząd finanso-
wał gro kosztów zakupu trzech 
(słownie trzech) samochodów 
dla Policji i jednego dla Stra-
ży Państwowej.  Pieniądze na 
ten trzeci samochód dla Poli-
cji - ponad 80 tysięcy złotych 
- przyznano kilkanaście dni 
temu.  Takie gospodarowanie 
groszem publicznym stawia 
gminę Nowogard na czele ran-
kingu wydatków w kupowa-
niu samochodów dla instytucji 
rządowych! Jednocześnie gmi-
na Nowogard np. nie zapewnia 
niepełnosprawnym dowozu 
celem skorzystania przez nich 
we właściwej porze z usług le-
karskich, rehabilitacyjnych, 
edukacyjnych, czy choćby kul-
turalnych.   

Zero refleksji
Ale nie tylko nieodpowie-

dzialne wydatkowanie pienię-

dzy publicznych budzi sprze-
ciw w wypadku wymienionych 
darowizn. Przerażać może tak-
że zupełny brak refleksji wnio-
skodawców i decydentów ta-
kiego rządzenia się pieniędzmi 
podatników.   W Goleniowie 
w ostatnich tygodniach wybu-
chła afera, ponieważ przezna-
czono pieniądze budżetowe 
(zmiana w budżecie) na, zda-
niem wielu, luksusowy wyda-
tek, czyli kryty kort. Ale, kto 
bogatemu zabroni - jeśli się ma 
80 mln na inwestycje... Mimo 
to jest afera, ponieważ stawia-
ne jest pytane, czy nie było pil-
niejszych potrzeb? Tymcza-
sem u nas nie tylko, że wydano 
ostatnie grosze na samocho-
dy dla rządowych instytucji, 
to jeszcze panuje powszech-
ne podniecenie i infantylna ra-
dość z tego powodu. 

Gdy w Goleniowe trwa pu-
bliczna dyskusja w przedmio-
cie słuszności wydatkowania 
pieniędzy na kort, to u nas w 
przedmiocie wyasygnowa-
nia 80 tys. zł, kilkanaście dni 
temu na furę dla Policji trwa 
nie dyskusja o słuszności wy-
datku, ale publiczna walka o 
laur rzekomej zasługi. Radna, 

która wnioskowała o przezna-
czeniu tej kwoty na samochód 
walczy z burmistrzem, który 
kwotę technicznie przekazu-
je. Oboje przedstawiają dowo-
dy w postaci nagrań i zdjęć. Pi-
sze się przy tym o przypisywa-
niu sobie zasług itd. Ręce opa-
dają… Takie zero refleksji nad 
podejmowanymi krokami czy-
ni budżet naszej Gminy bied-
nym podwójnie – biednym z 
powodu braku w nim środków 
na skutek wieloletniego kiep-
skiego gospodarzenia Gminą 
przez burmistrza (marne roz-
wijanie źródeł dochodów bu-
dżetowych) i biednym, ponie-
waż bezmyślnie w istocie eks-
ploatowanym… Przy takim 
podejściu zasłużonych w tym 
eksploatowaniu w kolejnych 
latach, nie ma żadnych wido-
ków na choćby połowę kwoty 
na inwestycje, które są w Go-
leniowie. No chyba, że wy-
borcy w październiku nie da-
dzą szans na dalsze uprawianie 
w Nowogardzie tragicznej w 
skutkach, zwłaszcza dla budże-
tu, „zabawy we władze” oso-
bom, które nie mają do tego 
niezbędnych kwalifikacji.

sm

Te dwa widoczne na zdjęciu samochody policyjne, zostały zakupione dzięki ofiarności gminy Nowogard, pod koniec zeszłego roku. Fot. Arch.
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VISONeX lUkS TOP WIerZBIĘCIN uczcił 100-lecie Niepodległości Polski

Grali 100 godzin w tenisa stołowego 
Z okazji Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski zawodnicy klubu sportowego VISONEX LUKS TOP WIERZBIĘCIN wraz z zaproszonymi gośćmi zor-
ganizowali akcję, pod nazwą: „100 godzin nieprzerwanego grania w tenisa stołowego na Stulecie Niepodległości Polski”. To oryginalne wydarzenie spor-
towe odbyło się w Szkole Podstawowej w Wierzbięcinie, w dniach od 08.08.2018r. godz. 20:00 do 12.08.2018r. godz. 00:00.

Każdy z uczestników grał dla 
jednej z dwóch drużyn – białej i 
czerwonej - kolor flagi (decydo-
wało o tym losowanie), i pełnił 
od kilku do kilkunastu dyżurów 
podczas akcji.

W tym czasie rozegrano 824 
sety. Drużyna biała zdobyła 440 
setów (7960 punktów), a druży-
na czerwona 384 sety (7687 punk-
tów). Łączna liczba zdobytych 
punktów wynosi 15 647.

W akcji wzięli udział młodzi 
adepci tenisa stołowego wraz z 
opiekunami:

Zawodnicy klubu VISONEX 
LUKS TOP WIERZBIĘCIN wraz 
z trenerem

Konrad Pyra
Kacper Pyra
Mikołaj Olejnik
Antoni Rachwał
Hubert Wajda

Dawid Wajda
Bartosz Jemilianowicz
Sebastian Jemilianowicz
Józef Korkosz – trener
Zawodnicy klubu „MUKS BO-

CIAN” SŁOŃSK
Klaudia Koryzna
Roksana Koryzna
Magdalena Szychowska
Weronika Skorupska
Oskar Czarnogrecki
Mateusz Kowalski
Bartosz Dybka
Maciej Poznański
Adam Maniewski
Henryk Grabowski – trener
UKS-T VICTORIA CHOJNA
Karol Kłonowski
Michał Olejnik
SL SALOS SZCZECIN
RAFAŁ SZARYCKI
GRZEGORZ MOLIŃSKI

info. własna Uczestnicy akcji

Przeczytaliśmy i padliśmy
 Według jednego z  tabloidów,  Małgorzata Rozenek-Majdan, za zamieszczenie jednego wpisu z oznaczeniem produktu na 
Instagramie otrzymuje 80 000 złotych, a kilka lat temu mogła liczyć ponoć tylko na 20 000 złotych za podobny wpis. „Per-
fekcyjna Pani Domu” jest trzecia na liście polskich celebrytów, którzy najwięcej zarabiają na publikowaniu sponsorowa-
nych treści w sieci. 

Na pierwszym miejscu ze-
stawienia znalazł się Kuba 
Wojewódzki, który za publi-
kację otrzymuje 400 000 zło-
tych, a na drugim miejscu 
Edyta Górniak, która otrzy-
muje za wpis 200 000 złotych. 

Na profilu Małgorzaty Roze-
nek-Majdan znajdziemy wie-
le wpisów reklamowych, po-
czynając od lakierów do pa-
znokci, ubrań, a na kosiar-
kach kończąc... 

Jeśli takie wielkie pieniądze 

płaci się za takie rzeczy, to nic 
dziwnego, że większość ludzi 
musi z...ć za marne grosze. 

Ale tak naprawdę to spra-
wiedliwe, ponieważ właśnie 
to ci z.....y tworzą publikę dla 
wymienionych wyżej autory-

tetów i napędzają swoim zain-
teresowaniem (lajkami) war-
tość reklamową wpisów Ro-
zek-Majdan na temat... kosia-
rek. 

Red. 

Guma jednak nie taka wytrzymała

Przejazd znów do poprawki
Już raz był naprawiany, najwyraźniej trzeba będzie to zrobić ponownie - mowa o gumowym podkładzie, jakim wypełniono przestrzenie między torowi-
skiem na przejeździe kolejowym przy ul. 700-lecia.

Remont przejazdu na zle-
cenie PKP wykonano w 2014 
roku. Zakończono go w paź-
dzierniku, a kosztował prawie 
2 mln złotych. Zapewniano, 
że wykorzystana do komforto-
wego pokonywania przejazdu, 
gumowa nawierzchnia drogo-
wa typu „STRAIL”, jest trwała 
i wytrzymała. Ale już po nie-
spełna trzech latach remont 
wymagał naprawy.  

Jeden z gumowych fragmen-
tów, stanowiących wypełnienie 
między torami, podniósł się 
tworząc niebezpieczny próg. 

Po naszej interwencji felerny 
element wymieniono na nowo. 
Niestety długo nie wytrzymał. 
Od kilku tygodni gumowa pły-
ta, łącząca się z asfaltową kra-
wędzią drogi, znów podnosi 
się i strzępi. 

Wszystko wskazuje na to, 
że po raz kolejny będzie trze-
ba ten fragment wymienić. 
Jest to wytrzymała i trwa-
ła nawierzchnia wykonana z 
płyt gumowych, umożliwiają-
ca komfortowe pokonywanie 
przejazdu.

Red.
Jak widać na zdjęciu, gumowa płyta znów jest uszkodzona
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kto będzie walczył o ligowe punkty?

Znamy kadrę Pomorzanina
Rewolucja – tym słowem można określić to co nastąpiło w drużynie pierwszego zespołu Pomorzanina, po zakończeniu sezonu 2017/2018. W kadrze no-
wogardzkiej drużyny na najbliższe rozgrywki zgłoszonych zostało 22 piłkarzy, ale tylko kilka nazwisk to „stara gwardia” z minionego sezonu. 

Nie czas aby rozmyślać co się 
stało, że większość piłkarzy gra-
jących w zespole Zbigniewa 
Gumiennego nie chciała bro-

nić barw Pomorzanina. Zawod-
nicy z Nowogardu wybrali grę 
dla innych drużyn (nie wszyscy 
będą występować w wyższych li-

gach), a klub musiał zbudować 
nowy zespół. W efekcie w sezo-
nie 2018/2019 zagrają Ci, którym 
wciąż zależało na Pomorzani-

nie, wychowankowie oraz spora 
grupa nowych zawodników, któ-
rzy od pewnego czasu mieszka-
ją w Nowogardzie. Wbrew plot-
kom, które od dawna były rozsie-
wane pośród kibiców Pomorza-
nin ma skład, który powinien za-
gwarantować to, że w tym sezo-
nie nie będziemy oglądać „kome-
dii” z walkowerami. 

Publikujemy alfabetycz-
ny spis nazwisk piłkarzy Po-
morzanina zgłoszonych 
do rozgrywek w sezonie 
2018/2019: Fernando Batista 
(27.05.1979), Michał Fedak 
(05.11.1998), Artem Gume-
niuk (07.03.1992), Jakub Ja-
recki (19.05.2001), Michał Jut-
kiewicz (28.02.2001), Szymon 

Klepuszewski (04.04.1999), 
Kacper Kozioł (04.10.1999), 
Paweł Królik (24.10.1996), 
Kacper Litwin (12.02.1999), 
Szymon Makarewicz 
(07.10.1996), Radosław Ma-
salski (28.08.1999), Ihor My-
khailov (26.04.1990), Bartosz 
Rokita (13.08.1988), Sławo-
mir Ryszczuk (10.05.1988), 
Marcin Skórniewski 
(31.10.1978), Jakub Tandec-
ki (26.09.2002), Michał Teo-
dorczyk (27.02.1999), Mate-
usz Toruński (09.02.2000), 
Dominik Wawrzyniak 
(25.04.1994), Gracjan Wnu-
czyński (31.05.1990), Adrian 
Zając (22.12.2000), Jakub 
Zdeb (07.04.1997). KR

Na zdjęciu skład Pomorzanina, który wystąpił w sparingu z Sarmatą Dobra

Inauguracja rozgrywek a klasy

Boisko wszystko 
zweryfikuje
W najbliższą sobotę (18 sierpnia), o godzinie 18:00, piłka-
rze Pomorzanina Nowogard przed własną publicznością za-
inaugurują rozgrywki grupy północnej szczecińskiej A Kla-
sy w sezonie 2018/2019. Pierwszym rywalem będzie Orzeł 
Łożnica. Niebawem przekonamy się na co tak naprawdę 
stać zespół prowadzony przez Józefa Andrzejewskiego. 

Po letniej przerwie piłkarze 
występujący w regionalnych 
rozgrywkach wracają na bo-
isko. Pomorzanin swój pierw-
szy mecz rozegra przed własną 
publicznością. Rywalami będzie 
Orzeł Łożnica. Co ciekawe, tak-
że w minionym sezonie nowo-
gardzianie inaugurowali roz-
grywki z tym przeciwnikiem, 
jednak przed rokiem wyjecha-
li do Łożnicy. Wówczas Orzeł 
wygrał 1:0. Z kolei na począt-
ku rundy wiosennej, nowogar-
dzianie pokonali u siebie Orzeł 
5:1. Na powtórkę tego wyniku 
z pewnością liczą wszyscy kibi-
ce. Przypomnijmy, że w minio-
nym sezonie Orzeł Łożnica wy-

walczył tylko 28 punktów i za-
jął 13. miejsce – ostatnie pozwa-
lające pozostać na tym szczeblu 
rozgrywek. W letniej przerwie 
dużo się mówiło o seniorach Po-
morzanina – nie zawsze pozy-
tywnie. Spora grupa zawodni-
ków opuściła klub, a teraz zespół 
ten tworzą zupełnie nowi piłka-
rze wspierani przez juniorów. 
Boisko zweryfikuje na ile wypa-
li ten projekt zarządu klubu. Za-
praszamy wszystkich kibiców na 
stadion w Nowogardzie w naj-
bliższą sobotę, o godzinie 18:00. 
Przy artykule publikujemy kom-
plet gier zaplanowanych na 1. 
kolejkę. KR

A Klasa Szczecin gr. północ 2018/2019
1. kolejka:
Fala Międzyzdroje – Sparta Gryfice  (18.08; 13:00)
Mewa Resko – Arkonia Szczecin   (18.08; 14:00)
KP Przecław – Ehrle Dobra Szczecińska  (18.08; 16:00)
Dąb Dębice – Polonia Płoty   (18.08; 17:00)
Błękitni Trzygłów – Jantar Dziwnów  (18.08; 17:00)
Wicher Brojce – Wybrzeże Rewalskie Rewal  (18.08; 18:00)
Pomorzanin Nowogard – Orzeł Łożnica  (18.08; 18:00)
Center MD Goleniów – Masovia Maszewo  (18.08; 19:30)
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Zachodnia liga mTB – Bledzew

Janusz Pietruszewski  
liderem cyklu
W niedzielę (12 sierpnia), w miejscowości Bledzew (woj. lubuskie), odbył się wyścig kolar-
ski w ramach Zachodniej Ligi MTB. Nowogard reprezentował Janusz Pietruszewski na dy-
stansie Mini oraz w jeździe parami Grzegorz i Alicja Fecak. 

To był już 9 wyścig w ramach 
cyklu Zachodniej Ligi MTB. W 
miejscowości Bledzew indywi-
dualnie zaprezentował się tyl-
ko jeden kolarz z Nowogardu – 
Janusz Pietruszewski. Nasz re-
prezentant walczył na dystansie 
Mini, wynoszącym 27 km. Ko-
larz z Nowogardu walczył w ka-
tegorii wiekowej M6A. Uzyskał 
czas 01:20:16 i zwyciężył w swo-
jej kategorii wiekowej, a na 164 
startujących kolarzy wywalczył 
50. miejsce w Open. Po dziewię-
ciu edycjach Janusz Pietruszew-
ski zgromadził 2491 punktów w 
klasyfikacji generalnej i jest li-
derem w kategorii M6A. W Ble-
dzewie startowała także nowo-
gardzka para – Grzegorz i Alicja 
Fecak. Nowogardzianie walczyli 
na dystansie 12 km, uzyskali czas 

00:49:29 i wywalczyli 9. miejsce. 
Dodajmy, że licząc wszystkie ka-
tegorie oraz dystanse, w Bledze-
wie startowało w sumie 317 za-
wodników. Następna edycja Za-

chodniej Ligi MTB odbędzie się 
w miejscowości Bogdaniec w 
województwie lubuskim, w nie-
dzielę (19 sierpnia).KR

maraton Szosowy kargula i Pawlaka

Zwycięstwo  
Małgorzaty Kubickiej
W niedzielę (12 sierpnia), o godzinie 10:00, w gminie Lubomierz rozpoczął się Maraton 
Szosowy Kargula i Pawlaka. W wyścigu wystartowała Małgorzata Kubicka, która zwycięży-
ła w swojej kategorii, a w Open pośród pań wywalczyła 2. miejsce.  

Maraton Szosowy Kargula i 
Pawlaka w Lubomierzu, zalicza-
ny jest do Pucharu Polski w Su-
permaratonach. Po ubiegłorocz-
nym debiucie we Lwówku Ślą-
skim, w tym roku organizatorzy 
maratonu zaprosili kolarzy do 
Lubomierza, gdzie wyścig został 
rozegrany w ostatni dzień Fe-
stiwalu Filmów Komediowych. 
Do walki na dwóch dystansach 
przystąpiło ponad 100 kolarzy, 
a pośród nich reprezentantka 
Nowogardu Małgorzata Kubic-
ka. Kolarka z Nowogardu star-
towała na dystansie Giga, wyno-
szącym 163 km. Lubomierz po-
łożony jest w górskich terenach 
województwa dolnośląskiego, 
dlatego trasa była niezwykle wy-
magająca. - W tym dniu zarów-
no głowa, jak i nogi pracować nie 
chciały, ale dzielnie walczyłam 
z górskimi „procentami”. Licz-
nik wskazywał przewyższenia w 
granicach 10,12,15,16 % - opo-
wiada Małgorzata Kubicka. Ko-

larka z Nowogardu dzielnie po-
walczyła o jak najlepszy rezul-
tat. Pokonała 163 km z czasem 
07:21:08,194, osiągając średnią 
prędkość 22,03 km/h. Dzięki 
temu nasza reprezentantka pew-
nie wygrała w kategorii K5S, a w 
zestawieniu Open Kobiet na dy-
stansie Giga wywalczyła 2. miej-
sce. - Piękna trasa i cudowne wi-

doki dolnego śląska zrekompen-
sowały trud tej jazdy. Po wyści-
gu mówiłam, że już tam nie wró-
cę, ale po czasie już mi przeszło – 
mówi Małgorzata Kubicka. Gra-
tulujemy reprezentantce Nowo-
gardu kolejnego świetnego star-
tu oraz życzymy następnych wy-
zwań. KR

Chrabąszcze znów  
w głównych rolach

Nie ma mocnych  
na Huberta!
W dniach 11-12 sierpnia, kolarze klubu LKKS Chrabąszcze 
Nowogard, zaraz po swoich startach na Mini Tour de Polo-
gne wystartowali w dwóch międzynarodowych wyścigach. 
Tym razem do Młodzików dołączyła również grupa Junio-
rów Młodszych prowadzonych przez Ryszarda Posackiego. 
Swój rekord śrubuje Hubert Grygowski, który ponownie 
starty kończył na 1. miejscu. W ostatnich miesiącach jesz-
cze nikt z nim nie wygrał!

W sobotę (11 sierpnia), w 
miejscowości Gruczno odbył 
się wyścig kolarski „IX Między-
narodowe Kryterium Uliczne – 
Nagroda Gruczna”. W kategorii 
Młodzik wystartowali Hubert 
Grygowski oraz Norbert Stroj-
ny, czyli zawodnicy, którzy kil-
kadziesiąt godzin wcześniej wal-
czyli w Mini Tour de Pologne. 
Hubert Grygowski był bezkon-
kurencyjny i wywalczył 1. miej-
sce, pokonując 11 km z czasem 
00:19:58, przy średniej pręd-
kości 33,36 km/h. Hubert w 10 
okrążeniach zgromadził w kry-
terium Ulicznym 25 punktów, 
nokautując stawkę, gdyż pozo-
stali kolarze na podium zgroma-
dzili po 7 punktów. Również wy-
soko został sklasyfikowany Nor-
bert Strojny, który zgromadził 3 
punkty i zajął 5. miejsce. W ka-
tegorii Junior Młodszy najlepiej 
wypadł Jacek Fecak, który upla-
sował się na 16. miejscu. Robert 
Krause wywalczył 21. miejsce, a 
Radosław Ciechanowski ukoń-
czył swój start na 47. pozycji. 
Następnego dnia kolarze z No-
wogardu walczyli już w Kijewie 
Królewskim, podczas między-
narodowego wyścigu kolarskie-
go „XIII Memoriał Wojciecha 
Paducha o Puchar Wójta Gmi-
ny Kijewo Królewskie”. Młodzi-
cy ścigali się na dystansie 21,2 
km. Na długo przed startem Hu-

bert Grygowski musiał borykać 
się z małymi problemami. Otóż 
w Grucznie, młody kolarz z No-
wogardu został użądlony przez 
pszczołę w powiekę. Napuch-
nięte oko z pewnością nie uła-
twiało mu startu, jednak trener 
Ryszard Posacki znalazł taktykę 
na ten wyścig. - Hubert obawiał 
się czy da radę na równi walczyć 
z rywalami. Powiedziałem mu, 
że schowa się za Norbertem, któ-
ry go poprowadzi. Norbert miał 
być jego drugim okiem – żartuje 
trener Ryszard Posacki. Jak się 
jednak okazało młodzi kolarze 
bardzo dobrze ze sobą współ-
pracowali. Norbert Strojny za-
pracował na to, aby jego klubo-
wy kolega mógł odnieść swo-
je kolejne zwycięstwo. Hubert 
Grygowski pokonał trasę wyści-
gu z czasem 00:35:29 przy śred-
niej prędkości 35,85 i ponow-
nie mógł wznieść ręce ku gó-
rze w geście zwycięstwa. Z kolei 
Norbert Strojny ponownie upla-
sował się na bardzo dobrym 5. 
miejscu. Jeśli chodzi o Juniorów 
Starszych, to w Kijewie Królew-
skim startowali razem z Juniora-
mi. Robert Krause uplasował się 
poza podium, choć przyjechał 
na metę w pierwszej grupie. Z 
kolei Jacek Fecak nie zabrał się z 
ucieczką i wpadł na metę razem 
z drugą grupą.  KR

Małgorzata Kubicka w Lubomierzu wygrała w swojej kategorii wiekowej, a w Open 
zajęła 2. miejsce

Janusz Pietruszewski zwyciężył w Bledzewie i pozostaje liderem klasyfikacji gene-
ralnej kategorii M6A po 9 wyścigach

Hubert Grygowski zwyciężył w Grucznie i Kijewie Królewskim, natomiast Norbert 
Strojny dwukrotnie zajął 5. miejsce
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reklama

Jak zieleń chroni  
nas przed upałami 

i zalewaniem miast?

Minął rok od akcji ratowania drzew
Mija właśnie rok od akcji  ratowania drzew  w centrum miasta, przeznaczonych do wycinki na wniosek burmistrza Nowogardu. Zainicjowana przez Paw-
ła Słomskiego, szefa lokalnego Stowarzyszenia Partnerstwo i Rozwój, akcja protestacyjna przeprowadzona w  formie zbierania podpisów pod listem do 
władz miasta okazała się skuteczna.

Dzięki tej akcji odstąpiono od pomysłu 
wycięcia dziesiątków drzew rosnących 
wzdłuż przebiegającej przez miasto tra-
sy 106. Po pomyśle zostały tylko widocz-
ne do dzisiaj oznaczenia czerwoną farbą. 

Warto przy tej okazji przypomnieć jesz-
cze pewne aspekty pożytków, jakie czer-
piemy z drzewostanu – o tym w przedsta-
wionych grafikach.

Red.
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reklamareklama

• naprawy • oleje CASTROL
• akumulatory Bosch, Varta

 bieżące
• serwis klimatyzacji
• przeglądy okresowe
• serwis opon
• diagnostyka komputerowa
• wymiana rozrządu

Ponad 10-letnie doświadczenie w pracy  
na stanowisku mechanik w serwisie TOYOTY

Sąpolnica 25 
72-200 Nowogard 

tel. 608 690 831

Zapewniamy atrakcyjne ceny

przeglądy okresowe w TOYOTACH i nie tylko

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

Poszukuje osób 
do pracy przy  

produkcji okien, 
Firma Joga. 

695 100 700 

 Atrakcyjna praca 
dla opiekunek w Niemczech. 
Premie letnie. Nawet 1500 EUR netto 

Tel. 91 506 55 55

Sprzedam 
działkę 23 ar
pod warsztat lub inną 

działalność gospodarczą. 
Tel. 695 100 700 

r e k l a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

PIASEK, PIASEK PRZESIEWANY, 
ŻWIR, CZARNOZIEM, POSPÓŁKĘ 

 ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 265 607
792 707 943
z dowozem do Klienta

 

Firma z branży rolnej  

 
zatrudni – kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki teleskopowej 
  i doświadczenie w rolnictwie.
Oferujemy:

kontakt: 785 601 002

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy

Oferuję:
- umowę o pracę
- zatrudnienie w �rmie o ugruntowanej pozycji na rynku
- atrakcyjne wynagrodzenie, niezależne od wysokości 
   frachtów i przebiegu
- praca zgodna z obowiązujacymi normami czasu pracy
- nowoczesny i zadbany tabor, pojazd przypisany do kierowcy
- zjazdy autem na bazę

Zatrudnię kierowcę z prawem jazdy kat. C+E 
w przewozach międzynarodowych.

MIK-TRANS Goleniów
tel. 609 557 355 • kontakt@miktrans.com.pl

Firma Koschem Sp. J. w związku z rozwojem struktur sprzedaży na terenie Polski oraz Niemiec 

Więcej o nas: www.koschem.pl  zgłoszenia na biuro@koschem.pl

Do zadań osoby zatrudnionej na powyższym stanowisku należeć będzie: 
- sprzedaż oraz promowanie produktów �rmy na powierzonym terenie w obrębie Polski i Niemiec
(Zachodniopomorskie, Pomorskie, Lubuskie) i (Brandenburg, Mecklenburg – Vorpommern).
Od kandydatów oczekujemy: 
- wykształcenia średniego, 
- zaangażowania i samodzielności w działaniu, 
- prawa jazdy kat. B i gotowości do mobilnego charakteru pracy.
Oferujemy: 
- pracę w doświadczonym zespole i w �rmie o ugruntowanej pozycji, 
- szkolenia wdrażające do pracy oraz narzędzia niezbędne do jej wykonywania.

poszukuje osób na stanowisko Przedstawiciela Handlowego 
do sprzedaży akcesoriów samochodowych.

Wykonujemy „od ręki” i tanio
Banery  •  Laminowanie   •  Wycinane naklejki  •  Wydruki kolorowe
Kompleksowe usługi:  Poligraficzne   i   Introligatorskie 
Nowogard  •  ul. Boh. Warszawy 7A  •  tel. 91 392 21 65,  91 577 2007

na powiat:
goleniowski (Nowogard), gry�ński, kamieński, łobeski, policki, stargardzki

Chcesz dać ogłoszenie -  reklamę w gazecie

zadzwoń:  506 638 789,  91 392 21 65,  napisz: karolinasb@domjudy.pl
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Wykręcanie urwanych 
świec żarowych

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

pn., wt. - 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

ENDOKRYNOLOGICZNY
Lek. med. Adriana Dubińska-Walczak

specjalista chorób wewnętrznych
- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

CHORÓB CUKRZYCY I NADCIŚNIENIA
Lek. Ewa Zdawska

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista diabetolog 

GABINETY MEDYCZNE

Upadłość konsumencka
Masz długi, których nie możesz spłacić, nie 
prowadzisz działalności, nie masz majątku. 

Pomogę zgłosić upadłość. 
Konsultacje darmowe
Tel. 669 681 080, 

www.szczecin-syndyk.pl 
restrukturyzacjakonsumenta@gmail.com 

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony Badania wody i ścieków - tel. 91 392 74 75

Wywóz nieczystości ciekłych - 91 392 36 77

Roboty inżynieryjno-budowlane oraz

warsztat naprawy pomp - 91 392 36 77

Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków - 91 392 07 11

Czyszczenie kanalizacji 
i odwadniania osadów ściekowych 

- 91 392 36 77
POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE - 994

                           Przedsiębiorstwo 
Usług Wodnych i Sanitarnych sp. z o.o.
ul. 3 Maja 14/2, 72-200 Nowogard

tel. 91 392 07 11, 91 392 07 17

Tel. 517 175 599

Pracuj z                       
jako Opiekunka Seniorów w Niemczech 

i zarób nawet 12 tysięcy w dwa miesiące. 
Nauk języka niemieckiego i gwarancja legalnej pracy. 

Usługi
remontowo-Budowlane

Ceny do negocjacji
784 612 587

KUPIĘ DREWNO
tartaczne

świerk, sosna, brzoza, topola

tel. 697 174 369

Firma AGRO TRANS Spółka z o.o. 
z siedzibą w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów ciężarowych 
(prawo jazdy kategoria C+E)

tel. 91 39 27 322, kom. 502 671 607, 502 671 609

 

WYMAGANIA:
- aktualne prawo jazdy kategorii C+E
- świadectwo kwali�kacji zawodowej
- aktualne orzeczenie psychologiczne
- cyfrowa karty kierowcy
 OFERUJEMY:
- atrakcyjne wynagrodzenie wypłacane w terminie
- nowoczesne auta marki DAF, MERCEDES, MAN.
- praca w systemie tygodniowym  
- ubezpieczenie grupowe

POSZUKUJE 
KIEROWCÓW  

KAT. C+E

TELEFON: +48 603 129 069,  785 900 833 
Jedności Narodowej 23A, 72-130 Maszewo

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś w rodzinie. 

Grupa aa mieszko zaprasza w każdy 
wtorek o 9.00 i 16.00 pod ratuszem.

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
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OGŁO SZe NIa drob ne
NIerUCHOmOŚCI

•	 Sprzedam działkę budowlaną w 
Ostrzycy .Wielkość i cena do uzgod-
nienia.Tel.609480049

•	 Sprzedam działkę ogrodową z altan-
ką 40m2 piętrowa.Tel.721157443.

•	 Wynajmę dwupokojowe mieszka-
nie dla studenta Szczecin al.Piastów.
Tel.604124623.

• Sprzedam dom w Nowo-
gardzie 127m2+garaż +bu-
dynek gospodarczy +dział-
ka o powierzchni  1001m2.
Tel.507831353,504946190.

• Sprzedam tanio działkę budowla-
ną w kościuszkach 1202 m2. Przy 
działce prąd, woda, kanalizacja, do-
jazd utwardzony w pobliżu jeziora. 
575 345 659 

•	 Do wynajęcia lokal handlowy ok. 
40m2 ul. Kościuszki 2g Nowogard. 
693 850 197

•	 Sprzedam działki budowlane w peł-
ni uzbrojone. Już z planem zagospo-
darowania przestrzennego. Oszczę-
dzasz czas i pieniądze! 693 850 197 
Najlepsze ceny w Nowogardzie, 
Osiedle Słoneczne. 

• Do wynajęcia pomieszczenie na 
biuro 28 m2, Nowogard. Ul. 700 le-
cia 17b. Tel. 501 549 818

• Sprzedam działki budowlane w 
karsku przy drodze. 691 664 658

•	 Do wynajęcia lokal pod działalność 
gospodarczą. 609 24 58 16 

•	 Sprzedam mieszkanie 3 pokoje 
87m2, 12 km od Nowogardu.Tel. 665 
160 365

•	 Do wynajęcia warsztat samochodo-
wy z wyposażeniem. Tel. 508 070 311

•	 Sprzedam działkę budowlaną w No-
wogardzie, 16 arów, cena 39000 zł 
do negocjacji, tel. 570 935 935

•	 sprzedam pawilon handlowy, tel. 
500 698 558

•	 Sprzedam lub wynajmę sklep w Dą-
browie z możliwością przerobienia 
na mieszkanie. 509 615 300, 502 649 
104 

•	 Sprzedam działkę ogrodową przy ul. 
Zamkowej. Tel. 530 118 199

•	  Do wynajęcia nowy lokal handlo-
wy glazura, natrysk w centrum No-
wogardu pow. ok. 80m2, dodatkowe 
wejście. Tel. 665 08 44 88

•	 Samodzielne mieszkanie do wynaję-
cia Karsk, 609 245 816 

• Wynajmę pomieszczenie przy ul. 
700 lecia na garaż lub magazyn. 
501 549 818

•	 Sprzedam działkę 4500 m2 obręb  
Kulice (za płotem dawnego POMu w 
Nowogardzie) 510 727 667 

•	 Miejsca noclegowe do wynajęcia. 
609 245 816 

•	 Sprzedaż lub wynajem mieszkania 
na IV piętrze ul. Światowida, 2 poko-
je. 601 500 090

•	  Kupię parter domu w Nowogardzie 
bez  pośredników. Kontakt 600 617 
474

•	 Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 
53,45 m2 po kapitalnym remoncie. 
Cena 219 tys. do negocjacji. Tel. 530 
450 720

•	  Do wynajęcia lokal 25 m2 ul. Pilec-
kiego. 695 209 162 

•	 Sprzedam dom na wsi, na koloni z la-
sem, stawem i ziemią (lub bez). 695 
780 299

•	 Sprzedam działkę po zbiorach we 
wrześniu lub pażdzierniku. Ogrody 
działkowe nr.2 , działka nr 3. Cena 
do uzgodnienia. Tel. 532 589 787 lub 
788 

•	 Nowogard Asnyka działki pod zabu-
dowę 501 307 666

•	 Borkowo Wielkie dom mieszkalny, 
dwa budynki gospodarcze, 90 ar, 65 
tys. 501 307 666 

•	 11 km Nowogard działka we wsi pod 
zabudowę 27000. Tel. 660 206 833

•	 Sprzedam garaż Poniatowskiego 24. 
tel. 692 486 051 

•	 Kupię garaż. Tel. 661 751 286 

•	 Pilnie poszukuje mieszkania do wy-
najęcia, może być na wsi. Tel. 535 00 
88 77 po 17stej 

•	 Do wynajęcia kawalerka. Tel 605 
640 526 

• Do wynajęcia dwupokojowe cen-
trum Szczecina (100 m od Placu Sza-
rych Szeregów) dla dwóch, trzech 
studentów. Mile widziane pary. Tel. 
604 124 623 

•	 Do wynajęcia garaż ul. 700 lecia. Tel. 
606 115 410

mOTOrYZaCJa
• Ford Galaxy 96r. automat Poj. 2.8 

benzyna Uszkodzona skrzynia 
biegów Sprzedam za 2 500 złotych 
Tel. kon. 694 979 007

•	 Sprzedam samochód Mitsubishi L 
200 1999 rok prod., cena do uzgod-
nienia. 665 544 518 

•	 Sprzedam Mazdę Premacy, kolor 
granatowy met. , klimatyzacja, rok. 
2001, diesel 2.0, zadbana, tel. 605 
522 340

•	 Kupię motor WSK. Tel. 605 516 508 

•	 Sprzedam Renault Master 9 osób + 
skrzynia rok 2002 cena 3500. Tel 504 
595 424 

•	 Sprzedam Chryster Grand Voyager 
rok 2002 disel, cena 4900. Tel. 504 
595 424 

rOlNICTWO
•	 Sprzedam  kaczki,gęsi młode – osku-

bane.Tel.782429405.

•	  koszenie, mulczowanie, belowa-
nie – słoma. 608 01 3995

• Orka, talerzówka ciężka siew agre-
gatem. Tel. 608 01 39 95 

•	 Rzepak jary, zboża sprzedam. Tel. 
502 853  573 

•	 Grykę sprzedam i mieszalnik 1 tona. 
603 467 609 

• SPrZeDaŻ JaJ kUrZYCH – WIeJ-
SkIe. 502 119 960

•	  Sprzedam pompe spalinową wraz 
z wężami, straszak na dziki i szpaki, 
dmuchawę do zboża. 781 785 748, 
603 363 207 

•	 Sprzedam siano w kostkach. 782 036 
086 

• Sprzedaż mieszanki zbożowej. Tel. 
667 97 64 17, 91 4 186 417

•	 Oddam siano za skoszenie okolice 
Osiny, 5,5 h. 696 741 163 

• Sprzedam truskawski na przetwo-
ry. atrakcyjne ceny. 606 708 180 

•	 Łubin słodki 1,5 tony sprzedam. 91 
39 18 606

•	 Ogórek i cukinie sprzedam Strzele-
wo. Tel. 502 853 573 

•	 Sprzedam kaczki i gęsi skubane. 796 
759 414

•	 Sprzedam presę kostka polska 224 
sprawna. Tel. 782 429 405

•	  Sprzedam facalię. 793 006 469

•	 Sprzedam siewnik Poznaniak. 605 
468 190 

•	 Przyjmę ziemię. 605 468 190

•	 Kupię 0,5 ha ziemi rolnej w Olcho-
wie przy drodze asfaltowej. Tel. 692 
493 584 

•	 Maliny sprzedam Strzelewo możli-
wość samozbioru. Tel. 502 853 573 

•	 Sprzedam małą jałówkę mleczną. 
518 488 714

•	 Sprzedam rozrzutnik obornika jed-
noosiowy stan bardzo dobry i rozsie-
wacz wapna 606 576 417

•	 Sprzedam ziemię orną o pow. 8 ha w 
miejscowości Bagna. Cena 28900 zł / 
ha . Tel. 606 830 893 

•	 Rozrzutnik dwuosiowy stan bardzo 
dobry, siewnik Poznaniak. Te;. 696 
807 922 

•	 Siano w zamian za koszenie Trzechel 
2 ha. Tel. 502 853 573 

•	 Sprzedam jałówkę mięsną. 500 
835 336 

•	 Wyprzedaż kur 1,5 rocznych Gospo-
darstwo Rolno-Drobiarskie Żabowo 
13. Tel. 9139 106 66, 510 127 838

 USŁUGI
•	 TRANSPORT-600182682.

•	 DACHY, WIATY, TARASY.
TEL.660879108.

•	 MALOWANIE – szpachlowanie ,pane-
le.Tel.788566432.

•	 SZPACHLARZ GŁADZI BEZPYŁOWEJ 
,PŁYTKARZ.WYKAŃCZANIE WNĘTRZ.
Tel.537275547.

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWANÓW, 
WYKŁADZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ 
SAMOCHODOWEJ/ SKÓRZANEJ MA-
TERIAŁOWEJ / POŚCIELI WEŁNIANEJ 
/ LANOLINĄ/SPRZĄTANIE: CZYSZ-
CZENIE FUG.TEL.604 373 143 , 794 
229 083.

• Pranie dywanów i tapicerki sprzą-
tanie również z użyciem pary, 
rOmTeX. 668 151 516

• elektryk z uprawnieniami e+D. Tel. 
607 289 419 

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

• malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne naprawy 
wykona “złota rączka”. 91 39 22 
783, 784 79 22 70

• FIrma USŁUGOWa „Zielona”. Wy-
najem sal na konferencje, zebra-
nia, szkolenia. 91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią dzia-
łalnością przyjmie zlecenie na bu-

dowę domów od podstaw, przekła-
dek dachów, docieplenia, układa-
nie kostki, różne rodzaje. Tel. 607 137 
081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawia-
my za gotówkę na raty laptopy ta-
blety telefony. Skupujemy laptopy 
telefony. Adres Nowogard 700Lecia 
15 I piętro nad apteką tel 91-577-53-
73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, 
urlopowe: Niemcy, Holandia, Au-
stria, Anglia, Belgia, Norwegia. Tel. 
71 385 20 18, 601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróżnie-
nie mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 
343 638 

•	 AGENCJA REKLAMOWA VIZART, 
oprawianie prac w 2 minuty, bindo-
wanie, wydruki, ksero, laminowanie, 
Nowogard ul. 700 lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim)Tel. 605 522 340 

•	 Przepisywanie prac (licencjackich, 
magisterskich i innych), dokumen-
tów, CV, listów motywacyjnych, 
Szybko, solidnie. Agencja reklamo-
wa Vizart  Nowogard ul. 700 lecia 15 
(nad sklepem zielarskim)Tel. 605 522 
340.

• regulacja, naprawa, konserwacja 
okien i drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontuje-
my. 668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 
988 735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, układa-
nie kostki granitowej, polbruku. 726 
403 937

• Naprawa aGD Nowogard. 698 352 
406

•	 Wypełniam dokumenty do ZUS na 
emeryturę, rentę, kapitał początko-
wy. 507 872 391

• Usługi remontowo-budowlane 
wykonam. 608 364 330 

• Prace elektryczne i remonty 
mieszkań. 691 430 490

• Przyjmę psy na strzyżenie. Ukoń-
czyłam kurs groomerski. 794 902 
108

•	 Usługi ogólnobudowlane dociepla-
nie budynków, malowanie, szachlo-
wanie, glazura, terakota, hydraulika, 
regipsy i podłogi, adaptacja podda-
szy. 600 626 268 

PraCa
•	 ZATRUDNIĘ- elektryków, pomocni-

ków- elektryków.Tel 606824461.

•	 ZATRUDNIĘ- do dociepleń  elewacji.
Atrakcyjne zarobki.Tel.782860130.

•	 Zatrudnię do pracy w sklepie  spo-
żywczo-przemysłowym Nowogard.
Tel.509000617.

•	 aktivmed24.pl Opiekunki Senio-
rów Niemcy. Premie wakacyjne, 
530555015

•	 amBerCare24 Opiekunki do Nie-
miec, wymagany j. niemiecki ko-
munikatywny, zarobki netto do 
1500 euro/mies., wyjazdy od za-
raz, sprawdzone oferty, legalnie 
737 451 825, 737 886 919, 737 489 
914

•	 Zatrudnię pracownika na stacji pa-
liw do obsługi komputera. Tel. 693 
52 12 11.

•	 Zaopiekuję się małym dzieckiem. 
664 696 177

•	 Zatrudnię pracownika na stanowi-
sko dozorca, z orzeczeniem o nie-
pełnosprawności, pełen etat Dodat-
kowych informacji udzielimy telefo-
nicznie.Tel. 913925275 w. 24

• Zatrudnię pracowników budowla-
nych. Tel. 695-264-594

•	 Zatrudnię stolarza z doświadcze-
niem. 503 084 687 

•	 Poszukuje opiekunki do 2 letniego 
dziecka w czasie od 11-12.08 (cało-
dobowo) 505 065 537 

•	 Firma geodezyjna zatrudni geode-
tę i asystenta geodety. Mile wi-
dziane wykształcenie geodezyjne 
lub pokrewne.Znajomość progra-
mów geodezyjnych oraz prawo jaz-
dy. Niezbędne informacje pod nr 
609250383.

•	 Praca w Hamburgu płytki, tapety, 
docieplenia, malowanie, szpachlo-
wanie. Tel. 00491725669042

•	 Zatrudnię kierowcę C+E do przewo-
zu drewna. Praca od pon. - pt. Praca 
od zaraz. Tel. 608 356 697, 721 665 
667 

•	 Zatrudnię dekarzy, cieśli, murarzy, 
zbrojarzy. Możliwe zarobki do 18 zł/h 
netto. Tel. 697 067 590, 600 400 363 

•	 Przyjmę do pracy ekspedientkę do 
sklepu Lewiatan Boh. Warszawy. 502 
239 619 

•	 Zatrudnię pracownika – usługi re-
montowo-wykończeniowe. 697 329 
453 

•	 Zlecę prace murarskie. Tel. 695-264-
594. 

•	 Praca w Szwecji/ okolice Gote-
borg. Szukam stolarzy/budowlań-
ców. Wszelkie informacje pod nr 
tel. +46762185566 

•	 Poszukujemy firmy do wykonania 
dwóch pionów gazowych wraz  z 
przyłączem do mieszkań. 603 435 
467 

• Zatrudnię pracowników przy pro-
dukcji i montażu oken PCV i alU. 
Tel 663 600 601 

•	 Zatrudnie do pracy w lesie zrywka-
rza na MTZ. Umowa o pracę. Obco-
krajowcy mile widziani. 665 544 518 

•	 Szukam pracy emerytka, sprzątanie 
biur i gabnetów. 608 658 184

• Praca w Hamburgu malowa-
nie, szpachlowanie, glazura, te-
rakota itp., zakwaterowanie. Tel. 
00491725669042 

•	 Praca dla płytkarza w Niemczech na 
umowę. Wymagane doświadczenie  
i prawo jazdy kat. B.Tel. 539 523 531 

•	 Poszukujemy szwaczki z doświad-
czeniem w ciężkim szyciu. Korzystne 
warunki zatrudnienia. Praca w No-
wogardzie. 609 313 000

TEL. 517 508 374
Na sprzedaż 2 pokoje 

w centrum Nowogardu 159 000 zł

Zatrudnimy brygadzistę oraz pracownika  
ferma drobiu - Redło 

Zapewniamy: 2-pokojowe mieszkanie i dobre warunki płacowe. 
Informacja tel. 506 428 241, 609 003 026, 913 910 315
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INFOrmaTOr lOkalNY - NOWOGarD
Telefony alarmowe
Policja  - 997, 112
Komisariat Policji Nowogard - 91 57 92 316
Straż pożarna  - 998
Posterunek PSP Nowogard - 91 39 20 118
Pogotowie ratunkowe - 999
Stacja Pogotowia Ratunkowego 
w Nowogardzie - 91 43 26 103
Pogotowie gazowe  - 992
Pogotowie energetyczne - 991
Pogotowie wodn.-kanal. (PUWiS) 
 - 91 392 07 11; 994

Dyżur nocny
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna   
 - 91 39 78 430; 
 609 361 999; 
 665 283 928

Przychodnie - poradnie
Szpital - centrala - 91 392 13 56
Praxis - SZOZ - 91 392 07 87
Praxis - Centrum 
okulistyczno-optyczne - 91 39 27 272
POZ Przychodnia przyszpitalna  
 - 91 392 18 00; 
 91 392 18 06
Medyk - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - M. Drobińska - 91 392 59 43
NZOZ “Sanus” - 91 392 69 60
NZOZ “Pro-med” - 91 392 67 40
NZOZ “Leks” - 91 392 25 25
NZOZ “Baby-med”  - 91 392 60 13
Mardent - gabinety lekarskie  
 - 91 392 26 33
Revital - Ośrodek Rehabilitacji 
i Odnowy Biologicznej - 91 392 14 67; 
 609 456 577
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne 
 - 91 392 09 26
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
dzieci, młodzieży i ich rodzin 
 - 91 392 07 43
Warsztaty terapii zajęciowej - 91 392 52 82
Zakład domowej opieki długoterminowej - 
91 39 26 531; 
 509 142 650
Stomatologia
Praxis - Centrum stomatologiczne  
 - 91 392 69 99
Pracownia protetyki stomatologicznej - 
Danuta Drapikowska 91 392 68 70
Protetyka stomatologiczna 
- Elżbieta Wysocka 
i Kazimierz Trojanowski - 91 392 61 07
“Nowo-dental” B. Szulejko - 695 264 677 
 - 91 392 14 67
“Dental - med”  - 91 392 20 98
 504 069 800
Lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz  
 - 91 392 50 03; 
 603 705 630
Lek. Stom. Andrzej Rynkiewicz
pogotowie stomatologiczne - 607 771 777
lek. Stom. D. Wałęga - Bąk - 604 441 609
lek. stom. A Mogilnicka - 506 606 955
lek. stom. E. Rosa - 532 512 703
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 601 736 804

Urzędy
Urząd Miejski  
 - 91 392 62 00
Biuro Obsługi Interesanta w UM  
 - 91 392 62 14
Biuro Rady w UM - 91 392 62 10

Urząd Stanu Cywilnego - 91 392 62 30
Wydział Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środow. 
 - 91 392 62 43
Wydział spraw społecznych i obywatelskich
Meldunki - 91 392 62 13
Dowody osobiste - 91 392 62 15
Zarządzanie kryzysowe - 91 392 62 34
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
Geodezji i Rolnictwa - 91 392 62 26
Wydział Rozwoju Lokalnego, 
Funduszu, Kultury i Sportu - 91 392 62 93
Wydział Inwestycji i Remontów  
 - 91 392 62 41
Biuro Podatków i Opłat - 91 392 62 17
Referat Edukacji - 91 392 54 64
Zarząd Budynków Komunalnych  
 - 91 392 62 67
Powiatowy Urząd Pracy f/Nowogard 
 - 91 392 13 76
 91 392 18 13
Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii - 91 392 11 18
w nagłych wypadkach - 609 740 647

Wydział komunikacji
Rejestracja pojazdów - 91 579 27 02
Prawo jazdy - 91 579 27 03
Fax - 91 392 18 52

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik - Dorota Maślana - 91 392 62 48
Świadczenia rodzinne
- A. Lalik  - 91 392 62 68
Dział usług opiekuńczych 
- B. Ziółkowska - 91 392 02 00

Poczta
ul. 3 Maja - 91 392 13 00
 91 392 11 83
ul. Warszawska - 91 392 08 34

Nadleśnictwo Nowogard - 91 392 06 40
Zakład karny Nowogard - 91 432 66 00

Gabinety weterynaryjne
Danuta Czerwińska
ul. J. Wybickiego 2 - 91 392 37 86
Animal-Vet
ul. Zielona - 666 135 133
Janusz Soroka
ul. L. Okulickiego 6  - 570 656 616
Zdzisław Truszyński
ul. T. Kościuszki 21 - 91 392 18 01
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 38 - 91 392 08 14
Szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1 - 91 392 6 2 70
Szkoła Podstawowa nr 2 - 91 392 6 2 74
Szkoła Podstawowa nr 3 - 91 392 6 2 91
Szkoła Podstawowa nr 4 - 91 392 3 0 28
SP w Długołęce - 91 391 04 92
SP w Orzechowie - 91 391 09 94
SP w Strzelewie - 91 391 02 24
SP w Żabowie - 91 391 06 94
SP w Błotnie - 91 391 01 90
SP w Wierzbięcinie - 91 291 07 95
I Liceum Ogólnokształcące - 91 392 02 13
Liceum Ogólnokształcące nr II - 91 392 51 07
ZSP im. Stanisława Staszica - 91 392 11 62
Prywatne Publiczne Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych; 
Niepubliczna Szkoła Policealna  
 - 91 392 66 91
Prywatne Liceum Ogólnokształcące
 Zaoczne Centrum Edukacji Zdroje  
 - 91 392 54 94

Prywatne Policealne Studium Zawodowe  
 - 91 392 21 81
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  
 - 91 392 01 08

Przedszkola i żłobki
Przedszkole nr 1
ul. Żeromskiego - 91 392 62 86
Przedszkole nr 3
ul. J. Poniatowskiego - 91 392 62 88
Przedszkole nr 4
ul. T. Kościuszki - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole
ul. Zielona - 91 392 66 91; 
 505 388 292
Artystyczne Przedszkole 
Kraina Fantazjiul. Gen. J. Bema - 660 797 838
“Promyczek” Specjalistyczny 
punkt przedszkolny, 
ul. Boh. Warszawy - 609 931 469
Niepubliczny Żłobek "Maluszkowo”
ul. ks. Racibora - 534 015 943
Niepubliczny “Malinowy Żłobek”
ul. Boh. Warszawy - 604 873 917

kultura
Miejska Biblioteka Publiczna  
Dyrektor - 91 392 62 60
Czyt. dla dorosłych - 91 392 62 61
Nowogardzki Dom Kultury  
Sekretariat - 91 392 62 83
Biuro kina/ dział imprez i promocji 
 - 91 392 57 79
Kasa - 91 392 62 62

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP - 91 392 63 70; 
 506 08 13 28
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego   
 - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej  
 - 91 392 15 92

Usługi pogrzebowe 
J. Furmańczyk, Zakład Pogrzebowy  
 - 91 392 17 67
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  
 - 692 354 065
MEMORIS Grzegorz Śmigiel - 693 230 190

apteki
Centrum Zdrowia
ul. 700-lecia - 91 576 21 39
Majowa
ul. 3 Maja - 91 307 07 08
Cefarm
ul. Plac Wolności - 91 392 02 03
Cardia
ul. 700 - lecia - 91 392 13 30
Niebieska
ul. 15 Lutego - 91 432 61 77
Asa
ul. Warszawska - 91 392 04 94
Niebieska 2
ul. Kościuszki - 91 579 08 30
Nowa Farmacja
ul. Bohaterów Warszawy - 91 573 04 37

Taksówki - 91 392 02 60

Pomoc drogowa
Grzegorz Irzymski - 91 392 24 02
 601 893 944
Andrzej Słomski - 665 770 442
Krzysztof Pietrzak - 601 938 293
R&J MIX - 608 731 620

Urząd Gminy
Wójt - 91 391 03 90
Kierownik USC, St. ds. obywatelskich
 i ewidencji ludności  - 508 499 549
St. ds. podatków i opłat  - 508 499 661
St. ds. zarządzania kryzysowego, obrony cy-
wilnej i ochrony środowiska  - 508 499 580
Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami  
 - 508 499 247
St. ds. obsługi organów Gminy, działalności 

gospodarczej, kultury i zdrowia  - 508 499 567
St. ds. funduszy zewnętrznych, promocji, 
turystyki i sportu  - 508 499 620
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik Anna Kaliczyńska - 508 499 534
Pracownicy socjalni - 508 499 561
 508 499 483
Asystent rodziny Patrycja Bielej - 508 499 621
Gminna Biblioteka Publiczna
Kierownik Krzysztof Górecki - 91 391 03 05

Szkoła Podstawowa im. B. Malinowskiego
Dyrektor Tatiana Olbert - 91 391 03 89
Sekretariat - 91 391 03 80
Przychodnie
NZOZ “Proximus” - 91 391 03 10
Punkt apteczny - 91 391 16 11
Poczta - 91 391 03 23
Parafia pw. NP NMP w Osinie - 91 391 03 86

INFOrmaTOr lOkalNY - OSINa

INNe
•	 SPRZEDAM- pręt zbrojeniowy fi-10 , 

12 m długi.Tel.603598134

•  Sprzedam drewno suche tanio. 691 
848 026

• Drewno, bukowe, dębowe, pocię-
te, porąbane. Tel. 603 353 789 

• Sprzedam drewno opałowe. 667 
788 820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 kg. 
790 285 382

• Szkółka w karsku poleca drzewa 
owcowe w pojemnikach 3-4 letnie 
owocujące już od 20 zł/szt. oraz tuje 
szmaragd wys. 70-80cm. po 10 zł za 
sztukę. Tel. 606 106 142

•	 Sprzedam łóżko młodzieżowe z szu-
fladami, półkami, z materacem - 
kolor szaro biały wymiary: dł. 223 
cm*95 cm*110 cm, biurko do kom-
pletu, tel. 605 522 340

•	 Sprzedam odkurzacz piorący ZE-
LMER WODNIK QUATTRO 616.6, ele-
menty piorące nieużywane nowe, 
cena do uzgodnienia, tel. 605 522 
340

•	 Sprzedam materac kokosowy 
na łóżko ze stelażu,  na wymiar 
180*200*24cm, używany, tel. 605 
522 340

•	 Przyjmę lodówke. 697 886 041 

•	 Ogrodzenie ogrodowe, metalowe 
ramka z katownika w srodku zbroje-
ne /wzor/ prentowe wymiar 2,0m x 

1,0 m+ slupek razem szt 16 oraz furt-
ka 90 x 90cm z zamkiem ogrodzenie 
cena za 1 kpl. 50 zl z powodu moder-
nizacji ogrodzenia sprzedam - oka-
zja ! stan dobry tel. 691 686 772

•	 Piece gazowe c.o.vaillant z nie-
miec dwufunkcyjne wisza-
ce po przegladzie serwisowym 
do mieszkania,domu cena od 
1.200zl. sprzedam tel 691 686 772

•	 Podgrzewacze wody 130-160-190 
litrowe stojące na gaz fitmy villant 
mało używane z gwarancją cena 
od 1000 zł. Tel. 691 686 772 

•	 Sprzedam ławeczkę do ćwiczeń 
typu PRIMUS, wielofunkcyjna, tel. 
605 522 340 

•	 Oddam biurko pod komputer. 609 
09 35 25 

•	 Sprzedam szafkę kuchenną brązo-
wo-biała, z płytą indukcyjną - 2 sta-
nowiska, z możliwością dostawie-
nia drugiej płyty indukcyjnej lub 
gazowej, z blatem, tel. 605 522 340 
Sprzedam TV plazmowy 42 cale LG, 
srebrno czarny, tel. 605 522 340 

•	 Przyjmę lodówkę. 697 886 041 

• Sprzedam rower wyścigowy mar-
ka Bianchi 602. Tel. 697 612 843 

•	 Owczarek niemiecki 3 miesiące dłu-
gowłosa suczka. 519 307 288

• ODDam SZCZeNIakI W DOBre 
rĘCe. 607 137 081

•	

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI  Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 
11:55; 12:40; 14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 
13:45(6x); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna  Tel. 607 310 591 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 
16.35 (7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

rOZkŁaD JaZDY BU SÓW
Firma Usługowo- Handlowa adam Fedeńczak

Tel 91 39 26 925, 502 026 999
ND- SZCZeCIN 5:15(D), 5:55(E), 6:40(7), 6:55(D), 7:25(7), 7:50(D), 8:00(E), 8:20(7), 
8:35(D), 9:10(E,7), 10:05(E), 10:35(E,7), 11:31(D),11:40(7), 12:10(E), 12:20(7), 
12:55(D,7), 13:10(D), 13:20(E,7), 14:05(D), 14:20(E,7), 15:40(D), 16:05(7), 16:20(E,7), 
16:50(D), 17:50(E,7), 18:20(E,7)
SZCZeCIN- ND 6:35(D), 7:30(E), 8:30(D,7), 9:00(7,R), 9:25(E), 10:05(D,7), 10:35(E,7), 
11:40(E), 12:10(D), 12:25(E,7), 13:20(7), 13:35(D), 13:50(E,7,R), 14:35(D), 14:50(E,7), 
15:15(D,7), 15:55(D), 16:15(6,7), 16:35(D), 17:40(D,7), 18:05(E,7,R), 19:15(D), 
19:40(E,7), 20:15(E,7)
ND- reSkO 6:30(S), 7:50(S), 10:10(7), 12:30(S), 14:30(S), 15:10(E), 19:15(E)
reSkO- ND 6:45(7,SZ), 7:10(S), 7:15(E,SZ), 8:30(S), 11:35(7,SZ), 13:00(S), 15:05(S), 
15:40(E,7,SZ)
GOlCZeWO- ND 7:10(S), 13:30(S), 14:45(S)
ND- GOlCZeWO 7:50(S), 14:15(S), 15:30(S)
ND- STarGarD 6:50(D), 10:15(D), 13:40(D)
STarGarD- ND 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
ND- DOBra- ŁOBeZ- PŁOTY- GrYFICe 6:00(D)
ND- SŁaJSINO- raDOWO- ŁOBeZ 6:35(D)
ŁOBeZ- DOBra- ND 15:00(D)
ŁOBeZ- SŁaJSINO- ND 15:35(D)
D - kursuje od pon. do pt. Oprócz świąt     E - kursuje od pon. Do soboty oprócz świąt 
S - kursuje w dni nauki szkolnej                         R- kurs do Reska     
SZ - kurs do Szczecina 6- kursuje w soboty       7- kursuje w niedziele
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Imię i nazwisko ....................................................................................... tel. ............................................................... 

ROZWIĄZANIE .................................................................................................................................................................
Kupon wraz z rozwiązaniem należy dostarczyć do redakcji. Spośród nadesłanych kuponów zostanie wyloso-

wana nagroda książka ufundowana przez Wydawnictwo

zaprasza
pn-pt 8-18, sob 10-14

Największy wybór artykułów szkolnych
Najwyższej jakości polskich producentów

Pionowo: 
1. miasto i port w Nowej Gwinei 
2. trawa odrastająca po skoszeniu 
3. wódz Wikingów 
4. solenizantka z 3 I 
5. UB w ZSRR 
6. papuga z długim, kolorowym 
ogonem 
7. miasto we Włoszech 
8. ma komnaty 
9. pierzasta chmurka 
10. Tomasz, filareta 
11. dźwięk „A” obniżony o dwa pół-
tony 
12. żaba olbrzymia 
13. przedmiot służący do zabawy 
14. przeciwieństwo dobra 
15. jaja pstrąga 
16. waluta Łotwy 
17. część utworu dramatycznego 
18. prawy dopływ Baryczy 
19. niedochowanie wierności 
20. Adam, ang. wokalista, aktor 
21. pistolet samopowtarzalny 
22. mimowolne skurcze mięśni 
23. pozostałość 
24. narzędzie chirurgiczne, trójgra-
niec 
25. tropikalny kraj na wyspach 
26. Noego lub przymierza 
27. dawniej ogrodzenie warowne 

28. napisał „Imię Róży” 
29. np. budzik 
30. tytułowy bohater R. Kiplinga 
31. razem z Adamem 
32. ptak z rodziny sokołowatych 
33. włóczęga 
34. wyspy koło Sycylii 
35. utwór liryczny w smutnym na-
stroju 
36. „lewe” zarobki 
37. marsza weselnego też zagra 
38. straż przednia 
39. Akademicki Związek Sportowy 
40. niewiadoma w matematyce 
41. ... Garfunkel, piosenkarz 
42. Karl E.(zm.1876), biolog ros. 
43. francuski koń roboczy 
44. świecąca ryba akwariowa 
45. Waterloo Hannibala 
46. marka aparatów fotograficznych 
47. jezioro w północnej Finlandii 
48. sir Dawid, angielski karykaturzy-
sta 
49. rządził dawną Rosją 
50. Marcelo, słynny tenisista chilijski 
51. stop miedzi z cynkiem 
52. słynny uwodziciel z Sewilli 
53. zwiastun deszczu 
54. miasto nad Honsiu 
55. walczył z Moby Dickiem 
56. Trojanowska dla przyjaciół 

57. „tak” naszych południowych bra-
ci 

Poziomo: 
58. podpisana przez kolaboranta 
59. ojciec bajki greckiej 
60. puchar, kielich 
61. ciężarówka z Rosji 
62. olejek różany 
63. „Pan ...”, utwór Orzeszkowej 
64. najstarsza epoka jury 
65. wódka 
66. dowodził Wikingami 
67. producent jogurtów 
68. kwasy w komórce 
69. miasto w Rumunii 
70. XVIII-wieczna moneta 
71. otwór w baku 
72. najważniejszy składnik powie-
trza 
73. numer ciężarowy włókna 
74. akcent metryczny w wierszu ilo-
czasowym 
75. papieska korona 
76. część stodoły, sąsiek 
77. student uczący się w domu 
78. rodzaj gonitwy 
79. Sebastian ..., brytyjski lekkoatleta 
80. podlega władzy księcia 
81. porozumienie, kompromis 
82. towarzysz Heraklesa 

83. ludzkie ciało 
84. Witalij, radziecki alpinista 
85. słynny z prawości król Eginy 
86. łzawiący lub ziemny 
87. miasto w Turcji 
88. głupstwo 
89. dawna ręczna broń palna 
90. staroż. miasto w płn. Afryce, sto-
lica Cyrenajki 
91. folii z folią 
92. ozdobny ze świecami 
93. imię Lind, śpiewaczki szwedzkiej 
94. grecka nimfa źródła 
95. matka Learcha 
96. cienka w talii 
97. zniewaga 
98. dom żon sułtana 
99. miasto w Birmie 
100. dygresja, uwaga 
101. obóz katolickiej młodzieży 
102. pasożyt gniazd trzmieli 
103. kwas dezoksyrybonukleinowy 
104. duński grosz 
105. żargon 
106. szal lub wąż 
107. zwód, uskok

PODPOWIEDŹ: BAER, COE, EBOLI, IN-
IAURIA, JARL, LIAS

B
A
N
E
R
Yoraz inne

WYDRUKI
WIELKOFORMATOWE

e-mail: gra�k@domjudy.pl

NA
JT
AN
IE
J

z projektem 

z dostarczeniem

tel. 91 577 2007

Do wynajęcia  
lokal

handlowo-usługowy
w Nowogardzie  

ul. Pileckiego 
(daw, Dąbrowszczaków) 

pow. 54 m2,  
nowe budownictwo

Tel. 604 269 104

rozwiązanie krzyżówki dla 
dorosłych : Rdza niszczy żelazo a 
kłamstwo duszę 

Cecylia Furmańczyk, Agniesz-
ka Skowrońska, Natalia Furmań-
czyk, Halina Stefańska, Danuta 
Kowalczyk, Zdzisława Chocian, 
Genowefa Maćkowska, Stanisław 
Kowalczyk, Halina Galus, Henryk 
Poncak, Robert Kierzyk, Tomasz 
Żóralski, Danuta Skowron, Maria 
Sowińska, Pelagia Feliksiak, An-
gelika Konior, Anna Kotynia, Szy-
mon Rybarczyk, Christiana Syfert, 
Grażyna Gibka, Zofia Lepka

Zwycięzcy prenumerata: Hali-
na Galus, Grażyna Gibka 

GAZETY dla zwycięzców loso-
wania do odebrania w redakcji, 
ul. Boh. Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Madzia Skowrońska, Wojtek Pa-

tecki, Basia Kloch, Bartek Feliksiak, 
Marcel Budzich 

Zwycięzca: Basia Kloch 
Madzia Zwycięzca: Ala Ka-

sprzak 
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, 

rafał kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca
ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

rozkład jazdy komunikacji miejskiej
Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 7:05 8:05 11:10 12:15 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 7:06 8:06 11:11 12:16 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 7:08 8:08 11:13 12:18 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 7:09 8:10 11:14 12:19 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:11 8:12 11:16 12:21 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:12 8:14 11:17 12:22 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:13 8:15 11:18 12:23 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:15 8:17 11:20 12:25 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < < 8:18 < 12:27 < < 16:07 < <
10 Dworzec PKS < < < < < < < < < < <
11 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:16 8:19 11:21 12:29 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
12 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:17 8:20 11:22 12:30 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
13 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:18 8:21 11:23 12:31 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
14 ul. Ogrodowa < 6:20 < < 11:25 12:33 13:45 15:10 16:13 17:10 <
15 ul. Poniatowskiego < 6:21 < < 11:26 12:34 13:46 15:11 16:14 17:11 <
16 ul. Żeromskiego 5:42 6:22 7:20 8:23 11:27 12:35 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
17 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:23 7:21 8:24 11:28 12:36 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
18 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:24 7:22 8:25 11:29 12:37 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02
19 ul. Radosława 5:45 6:25 7:27 8:26 11:35 12:40 13:55 15:17 16:20 17:15 18:03

 OS. BEMA –  UL. KOŚCIUSZKI 36 -  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

z powrotem
POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 26 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:28 8:39 11:45 12:50 14:30 15:30 16:30 17:25 18:10
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:29 8:40 11:46 12:51 14:31 15:31 16:31 17:26 18:11
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:31 8:42 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:33 8:44 11:48 12:53 14:33 15:33 16:33 17:28 18:13
5 ul. Ogrodowa < 6:35 7:35 8:46 11:50 12:55 < 15:35 16:35 17:30 <
6 ul. Poniatowskiego < 6:36 7:36 8:47 11:51 12:56 < 15:36 16:36 17:31 <
7 ul. 700 Lecia 5:49 6:38 7:38 8:49 11:53 12:58 14:35 15:38 16:38 17:33 18:15
8 ul. 5-go Marca 5:51 6:40 7:40 8:51 11:55 13:00 14:37 15:40 16:40 17:35 18:17
9 ul. Kościuszki 36 5:53 6:42 7:42 8:53 11:57 13:02 14:39 15:42 16:42 17:37 18:19

10 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:43 7:43 8:54 11:58 13:03 14:40 15:43 16:43 17:38 18:20
11 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:44 7:44 8:55 11:59 13:04 14:41 15:44 16:44 17:39 18:21
12 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:45 7:45 8:56 12:00 13:05 14:42 15:45 16:45 17:40 18:22
13 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:46 7:46 8:57 12:01 13:06 14:43 15:46 16:46 17:41 18:23
14 ul. Bema 9 5:58 6:47 7:47 8:58 12:02 13:07 14:44 15:47 16:47 17:42 18:24
15 Osiedle Bema 5:59 6:48 7:48 8:59 12:03 13:11 14:45 15:48 16:48 17:43 18:25

OBJAŚNIENIA:

 UL. RADOSŁAWA –  UL. KOŚCIUSZKI 36 –   OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM
SZ 25

1
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

 DWORZEC PKS – OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM
SZ 25

1
E, F

1 Osiedle Bema 9:00
2 ul. Bema 1 9:01
3 ul. Armii Krajowej 17 9:03
4 ul. Kościuszki 36 9:04
5 ul. Wojska Polskiego 4 9:05
6 ul. Kościelna 9:06
7 Dworzec PKS 9:08

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

LP Dworce i przystanki

 OS. BEMA –  DWORZEC PKS

OS. Bema – Ul. kOŚCIUSZkI 36 - Ul. raDOSŁaWa

Ul. raDOSŁaWa – Ul. kOŚCIUSZkI 36 - OS. Bema

DWOrZeC PkS - OS. Bema OS. Bema - DWOrZeC PkS

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
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Odjazdy / Departures
Nowogard 10 VI – 1 IX 2018

Aktualizacja wg stanu na 1 VI 2018

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

0:38 II
1

IC - TLK
88195

ŁEBSKO
T  l  d

Goleniów 1:00, Szczecin Dąbie 1:22, Szczecin Główny 1:40 WW{
~ 24 VI-1 IX;

}WW 2:12 Szczecin Główny IC - TLK 56190 ŁEBSKO T  l  d  c  p   Kostrzyn 3:35, Zielona
Góra 5:01, Nowa Sól 5:24, Głogów 5:55, Ścinawa 6:40, Wołów 7:00, Brzeg Dolny 7:14

Wrocław Główny 7:52 ~ 24 VI-31 VII;

}WW 2:12 Szczecin Główny IC - TLK 56190 ŁEBSKO T  l  d  c  p   Kostrzyn 3:35, Zielona
Góra 5:01, Nowa Sól 5:24, Głogów 5:55, Ścinawa 6:33, Wołów 6:53, Brzeg Dolny 7:14

Wrocław Główny 7:52 ~ 1 VIII-1 IX;

3:36 II
1

IC - TLK
80194

ŁEBSKO
T  l  d

Płoty 3:58, Gryfice 4:14, Trzebiatów 4:39 Kołobrzeg 5:07 

~ 23 VI-1 IX;

5:02 II
1

PR - R
88641

j  a  b  y

Wyszomierz 5:07, Osina 5:11, Mosty 5:17, Goleniów 5:26, Kliniska 5:35, Szczecin Dąbie 5:45, Szczecin
Zdroje 5:48, Szczecin Port Centralny 5:56 Szczecin Główny 6:00 
~ 1-5 / 15 VIII;

6:37 II
1

PR - R
88643

j  a  b  y

Wyszomierz 6:42, Osina 6:46, Mosty 6:52, Goleniów 7:01, Kliniska 7:11, Szczecin Dąbie 7:21, Szczecin
Zdroje 7:24 Szczecin Główny 7:36 
~ 1-6 / 15 VIII;

7:48 I
3

PR - R
88645

j  a  b  y

Wyszomierz 7:53, Osina 7:57, Mosty 8:03, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:09, Goleniów 8:26, 
Kliniska 8:35, Szczecin Dąbie 8:45, Szczecin Zdroje 8:49, Szczecin Port Centralny 8:57

Szczecin Główny 9:02 

7:49 II
1

PR - R
88622

j  a  b  y

Żabowo 7:58, Płoty 8:08, Baszewice 8:15, Gryfice 8:22, Gąbin 8:32, Trzebiatów 8:37, Bieczyno 
Pomorskie 8:43, Karcino 8:47, Głowaczewo 8:51, Stary Borek 8:55, Kołobrzeg Stadion 9:01

Kołobrzeg 9:05 ~ 1-6 / 15 VIII;

8:35 II
1

IC - TLK
18171

POSEJDON
T  l  c  p

Goleniów 8:57, Szczecin Dąbie 9:29 Szczecin Główny 9:48 

~ 23 VI-1 IX;

9:23 II
1

PR - R
88624
REGA

j  a  b  y

Płoty 9:40, Gryfice 9:52, Trzebiatów 10:06, Kołobrzeg Stadion 10:22 Kołobrzeg 10:27 

~ 67 + 15 VIII;

10:28 II
1

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:33, Osina 10:37, Mosty 10:43, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:49, Goleniów 11:05, 
Kliniska 11:14, Szczecin Dąbie 11:24, Szczecin Zdroje 11:27, Szczecin Port Centralny 11:35

Szczecin Główny 11:40 

11:49 II
1

PR - R
88626

POMERANIA
j  a  b  y

Żabowo 11:58, Płoty 12:08, Baszewice 12:15, Gryfice 12:21, Gąbin 12:31, Trzebiatów 12:37, Bieczyno 
Pomorskie 12:43, Karcino 12:46, Kołobrzeg Stadion 12:58 Kołobrzeg 13:02 

13:46 II
1

PR - R
88628

j  a  b  y

Żabowo 13:55, Płoty 14:06, Baszewice 14:17, Gryfice 14:24, Gąbin 14:34, Trzebiatów 14:39, Bieczyno 
Pomorskie 14:45, Karcino 14:49, Głowaczewo 14:53, Stary Borek 14:57, Kołobrzeg Stadion 15:03

Kołobrzeg 15:07 ~ 1-5 / 15 VIII;

14:28 II
1

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 14:33, Osina 14:37, Mosty 14:43, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:49, Goleniów 15:06, 
Kliniska 15:15, Szczecin Dąbie 15:25, Szczecin Zdroje 15:28 Szczecin Główny 15:41 

15:56 II
1

PR - R
88630

j  a  b  y

Żabowo 16:05, Płoty 16:16, Baszewice 16:28, Gryfice 16:35, Gąbin 16:45, Trzebiatów 16:50, Bieczyno 
Pomorskie 16:56, Karcino 17:00, Głowaczewo 17:04, Stary Borek 17:08, Kołobrzeg Stadion 17:14

Kołobrzeg 17:18 

16:40 II
1

PR - R
88651
REGA

j  a  b  y

Wyszomierz 16:45, Osina 16:49, Mosty 16:55, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:01, Goleniów 17:18, 
Kliniska 17:28, Szczecin Dąbie 17:38, Szczecin Zdroje 17:41, Szczecin Port Centralny 17:49

Szczecin Główny 17:54 

17:58 II
1

PR - R
88632

j  a  b  y

Żabowo 18:07, Płoty 18:17, Baszewice 18:30, Gryfice 18:37, Gąbin 18:47, Trzebiatów 18:53, Bieczyno 
Pomorskie 18:59, Karcino 19:02, Głowaczewo 19:07, Stary Borek 19:10, Kołobrzeg Stadion 19:16

Kołobrzeg 19:21 
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Odjazdy / Departures
Nowogard 10 VI – 1 IX 2018

Aktualizacja wg stanu na 1 VI 2018

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

18:42 II
1

PR - R
88653

POMERANIA
j  a  b  y

Wyszomierz 18:47, Osina 18:51, Mosty 18:57, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:03, Goleniów 19:20, 
Kliniska 19:29, Szczecin Dąbie 19:39, Szczecin Zdroje 19:43, Szczecin Port Centralny 19:51

Szczecin Główny 19:54 

20:22 II
1

PR - R
88634

j  a  b  y

Żabowo 20:31, Płoty 20:40, Baszewice 20:47, Gryfice 20:53, Gąbin 21:03, Trzebiatów 21:09, Bieczyno 
Pomorskie 21:15, Karcino 21:19, Głowaczewo 21:24, Stary Borek 21:27, Kołobrzeg Stadion 21:34

Kołobrzeg 21:38 ~ 1-6 / 15 VIII;

20:43 II
1

IC - TLK
81170

POSEJDON
T  l  c  p

Płoty 21:05, Gryfice 21:20, Trzebiatów 21:39, Kołobrzeg 22:07 0   h   T   l   c   p, Ustronie 
Morskie 22:39, Koszalin 23:06, Sławno 23:32, Słupsk 23:50, Lębork 0:28, Wejherowo 0:52, 

Rumia 1:03, Gdynia Główna 1:16 WW{0   T   l   p, Sopot 2:17, Gdańsk Oliwa 2:22, Gdańsk
Wrzeszcz 2:26, Gdańsk Główny 2:32, Tczew 2:54, Malbork 3:08, Elbląg 3:27, Pasłęk 3:43, 
Morąg 4:05, Olsztyn Zachodni 4:40, Olsztyn Główny 4:44, Korsze 6:08, Kętrzyn 6:35, Giżycko 7:00, 
Wydminy 7:17, Stare Juchy 7:36, Ełk 8:03, Grajewo 8:29, Osowiec 8:47, Mońki 8:58

Białystok 9:39 ~ 22 VI-11 VIII; 14-31 VIII;

}WW 1:49 Gdynia Główna IC - TLK 51170 POSEJDON h  T  l  c  p   Sopot 1:57, Gdańsk 
Oliwa 2:02, Gdańsk Wrzeszcz 2:07, Gdańsk Główny 2:12, Tczew 2:35, Malbork 2:49, Iława 
Główna 3:31, Działdowo 4:07, Mława 4:19, Ciechanów 4:41, Nasielsk 5:05, Modlin 5:19, Nowy 
Dwór Mazowiecki 5:24, Legionowo 5:36, Warszawa Wschodnia 5:56, Warszawa 
Centralna 6:05, Warszawa Zachodnia 6:23, Żyrardów 6:48, Skierniewice 7:04, Koluszki 7:28, 
Łódź Widzew 7:43 Łódź Fabryczna 7:53 
~ 22-25 VI;

}WW 1:49 Gdynia Główna IC - TLK 51170 POSEJDON h  T  l  c  p   Sopot 1:57, Gdańsk 
Oliwa 2:02, Gdańsk Wrzeszcz 2:07, Gdańsk Główny 2:12, Tczew 2:35, Malbork 2:49, Iława 
Główna 3:31, Działdowo 4:07, Mława 4:23, Ciechanów 4:43, Nasielsk 5:07, Modlin 5:19, Nowy 
Dwór Mazowiecki 5:24, Legionowo 5:36, Warszawa Wschodnia 5:56, Warszawa 
Centralna 6:05, Warszawa Zachodnia 6:29, Żyrardów 6:58, Skierniewice 7:14, Koluszki 7:38, 
Łódź Widzew 7:52 Łódź Fabryczna 8:02 
~ 26 VI-11 VIII; 14-31 VIII;

20:43 II
1

IC - TLK
81170

POSEJDON
T  l  c  p

Płoty 21:05, Gryfice 21:20, Trzebiatów 21:39, Kołobrzeg 22:07 0   h   T   l   c   p, Ustronie 
Morskie 22:39, Koszalin 23:06, Sławno 23:32, Słupsk 23:50, Lębork 0:28, Wejherowo 0:52, 
Rumia 1:03, Gdynia Główna 1:14, Sopot 1:33, Gdańsk Oliwa 1:38, Gdańsk Wrzeszcz 1:43, Gdańsk 
Główny 1:49, Tczew 2:12, Malbork 2:27, Elbląg 2:47, Pasłęk 3:04, Morąg 3:28, Olsztyn 

Zachodni 4:04, Olsztyn Główny 4:09 WW{0   T   l   p, Korsze 6:08, Kętrzyn 6:35, 
Giżycko 7:00, Wydminy 7:17, Stare Juchy 7:36, Ełk 8:03, Grajewo 8:29, Osowiec 8:47, Mońki 8:58

Białystok 9:39 ~ 12-13 VIII;

}WW 4:35 Olsztyn Główny IC - TLK 51170 POSEJDON h  T  l  c  p   Iława Główna 5:24, 
Działdowo 6:00, Mława 6:12, Ciechanów 6:32, Nasielsk 6:56, Modlin 7:15, Nowy Dwór 
Mazowiecki 7:20, Legionowo 7:31, Warszawa Wschodnia 8:03, Warszawa Centralna 8:15, 
Warszawa Zachodnia 8:24, Żyrardów 8:52, Skierniewice 9:08, Koluszki 9:32, Łódź 
Widzew 9:46 Łódź Fabryczna 9:59 
~ 12-13 VIII;

20:43 II
1

IC - TLK
81170

POSEJDON
T  l  p

Płoty 21:05, Gryfice 21:20, Trzebiatów 21:39, Kołobrzeg 22:07 0   h   T   l   p, Ustronie Morskie 22:39, 
Koszalin 23:06, Sławno 23:32, Słupsk 23:50, Lębork 0:28, Wejherowo 0:52, Rumia 1:03, Gdynia 
Główna 1:14 0   T   l   p, Sopot 2:17, Gdańsk Oliwa 2:22, Gdańsk Wrzeszcz 2:26, Gdańsk 
Główny 2:32, Tczew 2:54, Malbork 3:08, Elbląg 3:27, Pasłęk 3:43, Morąg 4:05, Olsztyn 
Zachodni 4:40, Olsztyn Główny 4:44, Korsze 6:08, Kętrzyn 6:42, Giżycko 7:07, Wydminy 7:24, Stare 
Juchy 7:41, Ełk 8:03, Grajewo 8:29, Osowiec 8:47, Mońki 8:57 Białystok 9:29 
~ 1 IX;

21:56 II
1

PR - R
88636

j  a  b  y

Płoty 22:14, Gryfice 22:25, Trzebiatów 22:39, Kołobrzeg Stadion 22:56 Kołobrzeg 23:01 

~ 1-57;
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^
Odjazdy / Departures
Nowogard 10 VI – 1 IX 2018

Aktualizacja wg stanu na 1 VI 2018

objaśnienia skrótów / abbreviations
IC - „PKP Intercity” Spółka Akcyjna

TLK - Twoje Linie Kolejowe
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
h - 1 klasa / First class seats

T - 2 klasa / Second class seats

j - tylko 2 klasa / 2nd class seats only

l - rezerwacja obowiązkowa  / seat 
resevations compulsory

d - wagon z miejscami do leżenia / couchette
car

c - wagon sypialny / sleeping car

a - wagon dostępny dla osób poruszających 
się na wózkach / wagon accessible to 
people moving on wheelchairs

b - wagon przystosowany do przewozu 
rowerów - liczba miejsc ograniczona / 
wagon adopted to the transport of 
bicycles – limited number of places

objaśnienia znaków / symbols
p - przewóz przesyłek konduktorskich / 

courier service
W - przełączanie wagonów do innego 

pociągu / wagons to be switched to 
another train

y - klimatyzacja / air conditioning

0 - zmiana usług na trasie pociągu / change 
services on the route

~ - terminy kursowania / days of operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.intercity.pl www.polregio.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased on each train, consistent with the 
terms specified by the carrier.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Carriers 
are responsible for commercial data of trains.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Infoline numbers to individual carriers:
IC - 22 391 97 57 (24h) dla abonentów sieci zagranicznych i
dla połączeń zagranicznych; 703 200 200 (24h) dla 
abonentów krajowych sieci, opłata 1,29 zł brutto/min. poł., 
realizator usługi: „PKP Intercity” S.A. / 22 391 97 57 (24h) 
for international calls and international network subscribers; 
703 200 200 (24h) for subscribers of domestic networks, 
charge of PLN 1.29 gross/min. of each call, service provider: 
„PKP Intercity" S.A.
PR - 703 20 20 20 (24h) opłata 1.29 zł/min. połączenia, 
realizator usługi: Progress Plus S.C.  / 703 20 20 20 (24h) 
charge of PLN 1.29 gross/min. of each call, service provider: 
Progress Plus S.C. 

www.portalpasazera.pl Strona 3 z 3
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FIRMA JOGA  •  ul. Górna 4  •  72-200 Nowogard  
 Tel./Fax 91 39 25 501  •  695 100 700  •  695 400 600

Wyposaż swój dom w OKNA PCV 
o najwyższym standarcie światowym, 

dzięki którym obniżysz koszty ogrzewania
z profilu 

ALPHALINE  
profil 6 komorowy w kl. A
z wkładem termicznym 
i uszczelką środkową 
gwarantującą doskonałą 
szczelność

Do produkcji okien 

nie stosujemy pro�lii

z recyklingu !!!

i wysokiej jakości
OKUCIA MACO

Ponad 22 lat doświadczenia w produkcji okien. ZAUFAJ specjalistom! 

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

Kancelaria 
Radcy Prawnego  
r.pr. Agnieszka Warian  

 
ul. Wojska Polskiego 3  

I piętro  pok. 117   
Nowogard  

czynne pn-pt od 9 do 17 
 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  

po wcześniejszym umówieniu 
telefonicznym 

Kancelaria udziela 
 bezpłatnych porad prawnych 

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
8.00 – 20.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 8.00 – 16.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

ORAZ INNE ART. DZIECIÊCE

Wykonujemy tanio
Banery  
Laminowanie   
Wycinane naklejki 
Wydruki kolorowe

Kompleksowe usługi:  
      Introligatorskie 
          Poligra�czne  
Nowogard  •  ul. Boh. Warszawy 7A

 tel. 91 392 21 65,  91 577 2007

KONTAKT:
adres:     72-200 Nowogard, ul. Górna 4a
telefon:  kom.783 570 056,695 264 594

PIB „PRO-BUD” s.c. informuje, że prowadzi

SPRZEDAŻ MIESZKAŃ
w nowo powstającym osiedlu mieszkaniowym

pn. „STARA WINIARNIA”
przy ul. T. Kościuszki 17 w Nowogardzie.

Więcej na stronie www.probud-nowogard.pl

Stahl-Mont Sp. z o.o. Sp.k.
zatrudni spawaczy MAG i TIG

Praca w Niemczech 
przy granicy (długoterminowa).

CV na e-mail: biuro@stahlmont.eu
Tel.: 607 515 155

Zapraszamy do nowo otwartego sklepu  
przy ulicy Blacharskiej 1a "mINI OUTleT" 

Oferujemy markową odzież, bieliznę  
i obuwie w atrakcyjnych cenach.  

Godziny otwarcia pon.-pt. 10.00-18.00 sob. 10.00-14.00
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POLSKI WYDAWCA

Śmigiel Ryszard

ŚR

KOMPLEKSOWE  USŁUGI
& ŚMIGIEL

Zakład Kamieniarski
- Nagrobki - Grobowce - Parapety - Schody

Kwiaciarnia
- Znicze - Kwiaty - Wiązanki - Wieńce

Tel. 601 595 069, 91 392 18 14
     e-mail: puhp.smigiel@wp.pl
   www.kamieniarstwo-smigiel.pl

Korzystając z naszych usług pogrzebowych zyskasz
-10%  RABATU  NA  USŁUGI  KAMIENIARSKIE

UL. CMENTARNA 3,  72-200 NOWOGARD

       Usługi Pogrzebowe 
        Grzegorz Śmigiel
- Trumny - Urny - Ekshumacje - Przewozy
         Obudowy - Krzyże - Tabliczki

Kontakt całodobowy: 693 230 190
      e-mail: memoris.zp@o2.pl
            www.memoris.eu

Uwaga zmiany 
funkcjonowania 
KANCELARII 

RADOSŁAW GÓRSKI 
Dyżury w Nowogardzie 

odbywają się w kancelarii 
przy ul. 700 lecia 24/5 

w każdy wtorek i czwartek 
od 17.00 do 20.00, 

a w innych godzinach i terminach 
po telefonicznym uzgodnieniu. 

nowy nr tel. do biura w Nowogardzie: 
+48 91 578 49 01; +48 600 071 236

Egzamin praktyczny w Szczecinie lub w Barlinku
F-1 to najszybsza formuła do prawa jazdy

Kursy prawa jazdy kat. A, A2, B oraz B automat
Możliwość zdawania egzaminu państwowego naszym pojazdem szkoleniowym

Nowogard, ul. 700 Lecia 14  •  Tel. 723 583 311  •  www.naukajazdyf1.szczecin.pl

Uwaga najbliższe 
bezpłatne porady 
prawne w piątek

godz. 13.30-15.30
w redakcji ul. Boh. Warszawy 7A

(informujemy, że godziny dyżurów radcy 
prawnego mogą ulegać zmianom)

Dominikana, Kuba, Chiny, Indie
Wyspy Kanaryjskie, Cypr, Włochy, 

Grecja, Maroko, Bułgaria, Chorwacja 

Pielgrzymka do Fatimy
08 - 23.09.2018

SINBAD - codziennie z Nowogardu
Bilety na przejazdy zagraniczne

reKLAmA

reKLAmA

Cisy umierają stojąc 
 s. 3

Ranking 
zamożności
gmin

 s. 5

Obiecują 
naprawić 
uskok za rok

 s. 4

Z szersze-
niami 
radź 

sobie sam

reKLAmA

Ponownie na szarym końcu
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Nasza sonda

W tym tygodniu, w ramach naszej cotygodniowej sondy 
ulicznej, zapytaliśmy mieszkańców naszej gminy: czy jeste-
śmy życzliwi i uprzejmi wobec innych ludzi? 

Pani Jadwiga- Uważam, że nie 
jesteśmy życzliwi i uprzejmi wo-
bec innych. Jeżeli komuś lepiej się 
powodzi, bo pracuje ciężko na to, 
aby zapewnić sobie lepsze życie, 
to  drugi człowiek potrafi utopić 
go w przysłowiowej „łyżce wody”. 

Pani Lucyna- Powiem szcze-
rze, że ja staram się być uprzejma 
i życzliwa wobec ludzi. Po innych 
osobach też widzę, że starają się 
być bardziej życzliwi, gdy ktoś po-
trzebuje pomocy nie przechodzi-
my obojętnie. 

Pani Kazia- Bardzo jesteśmy 
życzliwi, gdy widzimy jak star-
sza osoba np. w markecie nie na-
dąży pakować zakupów to ludz-
ki odruch jest od razu pomóc ta-
kiej osobie. Czy np. przejść przez 
pasy, jeżeli widzimy, że osoba ta 
potrzebuje pomocy, to pomaga-
my. Myślę, że Polacy stali  są bar-
dziej uprzejmi teraz a niż byli kie-
dyś. 

Pani Basia- Staram się być 
uprzejma i życzliwa, uważam, że 
lepiej się wtedy wszystkim żyje. 
Ale kiedy obserwuję młodych lu-
dzi, którzy nie potrafią wykazać 
odrobiny uprzejmości, to robi mi 
się smutno. Powinniśmy okazy-
wać sobie więcej życzliwości. 

Pani Janina z synem Mateuszem- Staramy się być uprzejmi i przy-
jaźni dla naszych sąsiadów, jak i innych ludzi. Gdy widzimy, że ktoś 
potrzebuje pomocy, staramy się w miarę naszych możliwości pomóc 
takiemu człowiekowi. Nigdy nie wiadomo, czy kiedyś to my nie bę-
dziemy potrzebować pomocy. Dlatego uważamy, że powinniśmy na 
co dzień okazywać sobie uprzejmość i życzliwość. Mamy nadzieję, że 
wszyscy w naszej gminie są życzliwi. 

AO

2018/08/13 
godzina: 00:02
Miejsce zdarzenia: woj.Zachod-

niopomorskie, pow. Goleniów, gmi-
na Nowogard, ul. Wyszyńskiego.

Charakter zdarzenia:
Patrol OPI KP Nowogard ujawnił 

kierującego pojazdem marki VW 
Passat  Adama W. lat 39 zam. gmina 
Nowogard, kierujący znajdował się 
w stanie nietrzeźwości ( 0,54 promi-
la alkoholu w organizmie). Posia-
dał również aktywny zakaz prowa-
dzenia pojazdów mechanicznych. 
Postępowanie prowadzi KP Nowo-
gard.

2018/08/14 
godzina: 08:31
Miejsce zdarzenia:
woj.Zachodniopomorskie, pow. 

Goleniów, gmina Nowogard
Charakter zdarzenia:
Patrol OPI KP Nowogard zatrzy-

mał poszukiwanego na podstawie 
Nakazu Doprowadzenia do Zakła-
du Karnego wydanego przez Sąd 
Rejonowy w Goleniowie,  Daniela 
B. lat. 32 (zam. Nowogard, powiat 
goleniowski), celem odbycia kary 
zastępczej sześciu dni. Postępowa-
nie prowadzi KP Nowogard. Postę-
powanie prowadzi KP Nowogard.

godzina: 09:45
Miejsce zdarzenia:
woj.Zachodniopomorskie, pow. 

Goleniów, Osina - Kikorze
Charakter zdarzenia:
Kierujący pojazdem marki VW 

Polo, kierowca – Stanisław K. lat 
45, zam. Widna Góra, nie zacho-
wał bezpiecznej odległości przed 
poprzedzającym go pojazdem mar-
ki Mazda 6, kierowca – Kamila M. 
lat 37, zam. pow. Goleniowski,  w 
wyniku czego kierujący pojazdem 
marki VW Polo uderzył w tył pojaz-
du marki Mazda. Oboje kierujący 
trzeźwi. Kierującego VW Polo po-
uczono. Dokumentacja w KP No-
wogard.

godzina: 13:57
Miejsce zdarzenia:

woj.Zachodniopomorskie, pow. 
Goleniów, gmina Nowogard, ul. 
Zamkowa

Charakter zdarzenia:
Kierująca pojazdem marki Rover, 

Paulina P. lat 25, zam. Złocieniec nie 
ustąpiła pierwszeństwa przejazdu 
pojazdowi, w wyniku czego uderzy-
ła w pojazd marki Skoda, kierowca 
Adam. K lat 47, zam. Szczecin. Kie-
rującą pojazdem marki Rover po-
uczono. Oboje kierujący trzeźwi. 
Dokumnetacja w KP Nowogard.

godzina: 22:55
Miejsce zdarzenia:
woj.Zachodniopomorskie, pow. 

Goleniów, Gmina:Nowogard
Charakter zdarzenia:
Patrol OPI KP Nowogard pod-

czas kontroli drogowej ujawnił, iż 
kierujący motorowerem, Mateusz 
P. lat 28 (zam.powiat goleniowski) 
znajduje się w stanie nietrzeźwo-
ści  (0,8 promila alkoholu w organi-
zmie). Postępowanie prowadzi KP 
Nowogard.

2018/08/15 
godzina: 01:34
Miejsce zdarzenia:
woj.Zachodniopomorskie, pow. 

Goleniów, Gmina:Nowogard, Ol-
chowo

Charakter zdarzenia:
Policjanci RRD KPP Goleniów 

zatrzymali Sylwestra B. lat 24 (zam. 
powiat goleniowski) za kierowa-
nie rowerem w stanie nietrzeźwo-
ści (1,7 promila alkoholu w organi-
zmie). Postępowanie prowadzi KP 
Nowogard.

2018/08/16 
godzina: 22:07
Miejsce zdarzenia:
woj.Zachodniopomorskie, pow. 

Goleniów, Nowogard, Jenikowo
Charakter zdarzenia:
Policjanci RD KPP Goleniów 

ujawnili Ireneusza F. lat 54 (zam. 
powiat goleniowski), który kierował 
rowerem po drodze publicznej bę-
dąc w stanie nietrzeźwości 2,8 pro-
mila alkoholu w organizmie. Postę-

powanie prowadzi KPP Goleniów.
2018/08/17 
godzina: 11:19
Miejsce zdarzenia:
woj.Zachodniopomorskie, pow. 

Goleniów, Nowogard, Karsk
Charakter zdarzenia:
Patrol RRD KPP Goleniów pod-

czas kontroli drogowej ujawnił, iż 
kierujący samochodem marki Seat 
Cordoba, Paweł W. lat 50 (zam.po-
wiat goleniowski) znajduje się w 
stanie nietrzeźwości 2,1 promila la-
koholu w organizmie. Postępowanie 
prowadzi KP Nowogard.

godzina: 21:24
Miejsce zdarzenia:
woj.Zachodniopomorskie, pow. Go-

leniów, Nowogard, ul. Gen. J. Bema
Charakter zdarzenia:
Kierujący pojazdem marki Po-

rsche Cyenne, Grzegorz D. zgło-
sił kolizję z rowerzystą. Na miej-
scu ustalono, że w pojazd marki Po-
rsche  uderzył przejeżdżający rowe-
rzytsa Zdzisław O. lat 64, zam. Gmi-
na Nowogard. Kierujący pojazdem 
trzeźwy, rowerzysta 1,7 promila al-
koholu w organizmie. Postępowanie 
prowadzi KP Nowogard.

2018/08/18 
godzina: 17:10
Miejsce zdarzenia:
woj.Zachodniopomorskie, pow. 

Goleniów,ul. Woj. Polskiego
Charakter zdarzenia:
Kierujący pojazdem marki Suzu-

ki Ignis, Przemysław G. lat 44, zam. 
Poznań, nie zachował bezpiecznej 
odległości przed poprzedzającym 
pojazdem w którego tył uderzył po-
jazd marki Citroen, kierowca Mar-
lena S. Lat 37 zam. gm. Nowogard, 
a ten pojazd siłą uderzenia uderzył 
w pojazd marki Renault kierowa-
ny przez Zdzisława W. lat 56 zam. 
Szczecin.  Kierowca pojazdu mar-
ki Renault przetransportowany do 
Szpitala  w Zdunowie. Kierujący 
wymienionym pojazdami trzeźwi. 
Postępowanie prowadzi KPP Gole-
niów.

KPP Goleniów

Uwaga Wędkarze Koła PZW 
„Tęczak” 

Z okazji jubileuszu 20 lecia działalności Koła PZW Tęczak w Nowogardzie Zarząd, aby 
uczcić tą zacną uroczystość podjął uchwałę o organizacji „Balu Wędkarza”. Zabawa odbę-
dzie się dnia 15 września 2018 r. o godz. 16.00 w sali balowej kolegi Zygmunta Heland - pre-
zesa Koła. Zapisy, koniecznie z osobą  towarzyszącą, a jak nie to solo, do 7 września w skle-
pie wędkarskim „Tęczak” przy ul. Waryńskiego. Dojazd autobusem, wynajętym przez Koło, 
o godz. 15.30 z ul. 5 Marca w Nowogardzie, powrót także autobusem ok. północy. Wpisowe 
35 zł od osoby, oprócz grilla, dobrej  muzyki i zabawy gwóźdź programu - pieczony dzik. 

Zapraszamy 
Zarząd Koła PZW „Tęczak” 

   Kronika policyjna
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NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

Wytwórnia pasz All-Poll Nowogard ul. Nadtorowa 14 B 

Tel. 601 854 000 
zatrudni pracowników produkcji. Mile widziana 

wiedza z zakresu elektryki lub mechaniki

Tel. 517 175 599

Pracuj z                       
jako Opiekunka Seniorów w Niemczech 

i zarób nawet 12 tysięcy w dwa miesiące. 
Nauk języka niemieckiego i gwarancja legalnej pracy. 

Sprzedaż smacznych  pomidorów 
różne gatunki, Przybiernów. 

515 540 224

reKLAmA

reKLAmA

Choroba niszczy wiekowe drzewa 

Cisy umierają stojąc 
O tym, że pogarsza się stan wiekowych Cisów rosnących przy ul. Luboszan, informowali-
śmy już w zeszłym roku. Niestety drzewa nadal nie wyglądają najlepiej, na co znów zwróciła 
nam uwagę jedna z mieszkanek, która obserwuje ten wyjątkowy pomnik przyrody z okien 
swojego mieszkania. 

- Mieszkam tu od ponad 40-lat 
i co spoglądam przez ono, widzę, 
że Cisy marnieją. W tym roku już 
widać wiszące, suche gałęzie po-
zbawione igieł. Nie wiem, czy ktoś 
z rządzących w gminie widzi, jak 
ten Cis usycha. Mamy przecież 
wydział ochrony środowiska, nikt 
tu nie przyjedzie i nie zainteresu-
je się ich stanem. Doprowadzimy 
do tego że na przyszły rok Cis ze-
schnie do tego stopnia, że będzie 
nie do odratowania a przecież 
symbolizuje żywy pomnik przy-
rody, dzieci nie raz z wychowaw-
cami przychodzili tu, jak w szko-
le działał LOP. Spekulujemy tylko 
z sąsiadami co może mu dolegać, 
ponieważ nie jesteśmy znawca-
mi, może wdały się jakieś robaki 
czy grzyby  i w żaden sposób nie 
może sobie poradzić. Kiedyś daw-
niej pamiętam koło SP1, na Kasz-
tanach rosnących przy boisku, jak 
zaczęły one usychać i liście sta-
wały się zmurszałe zakładali folię 
może zawierała jakieś środki owa-
dobójcze, że kasztany ładnie za-
częły odnawiać swoją strukturę – 
mówi nam kobieta, zatroskana o 
los 700-letnich drzew. 

O złej kondycji drzew pisaliśmy 
już w zeszłym roku. Wówczas w 

gminie informowano nas, że choć 
stare drzewa nie mają statutu „po-
mnika przyrody”, są ze wzglę-
du na swoją wartość przyrodni-
czą tak traktowane przez gminę, 
i znajdują się pod stałym nadzo-
rem.

Gminie znana jest także przy-
czyna pogarszającej się kondy-
cji pięknych roślin- informował 
nas wówczas Artur Bajerski z wy-
działu Ochrony Środowiska w 
UM Nowogard. Wyjaśnił nam, że 
drzewa od pewnego czasu są ata-
kowane przez chorobę o nazwie 
żołciak siarkowy, który powo-
duje brunatną zgniliznę drzew - 
stąd też w wielu miejscach są sła-
be i obsychają. Ten grzyb, w przy-
padku Cisów atakuje tkanki twar-
de, zdrewniałe - czyli korę i pnie. 
Urzędnik zapewnił nas jednak, że 
Cisy nie są pozostawione same so-
bie. Gmina na bieżąco monituje 
ich stan, a przed kilkoma laty zle-
ciła nawet ekspertyzę dendrolo-
giczną, która właśnie potwierdzi-
ła występowanie na drzewach wy-
mienionej wyżej choroby. Zgod-
nie z wydanymi wówczas zale-
ceniami grunt pod Cisami został 
wymieniony, wybudowano też 
wokół nich system napowietrza-

jąco-nawadniający, poprzez któ-
ry, zwłaszcza w upalne dni, drze-
wa są nawadnianie. W miejscach, 
gdzie choroba atakuje pnie drzew, 
głównie u podstawy, wykona-
no również korowanie. To mia-
ło spowodować, że w miejscu po-
wstałych blizn, drzewa miały wy-
puszczać świeże pędy. W ten spo-
sób drzewa powinny same pora-
dzić sobie z chorobą. Właśnie ta-
kie zabiegi miały spowodować, że 
Cisy robią się bardziej rozłożyste 
u podstaw, kosztem słabszych ko-
ron na szczycie. Nie mają bowiem 
już tyle „energii”, aby cenne skład-
niki równomiernie rozprowadzić 
na wszystkie kondygnacje, szcze-
gólnie te starsze. Ten proces jest 
żmudny i będzie trwał latami, ale 
jak nas zapewniał w zeszłym roku 
pan Bajerski, jest jedyną drogą do 
poprawy kondycji drzew, choć na 
ich całkowite uzdrowienie nie ma 
już szans. 

Niemniej i tym razem zwró-
cimy się do gminy o ponowny, 
szczegółowy raport na temat sta-
nu wiekowych Cisów i dotychczas 
wykonanych zabiegów agrotech-
nicznych. 

AO

Z roku na rok pogarsza się kondycja cisów, przybywa suchych konarów

Warto wiedzieć 

Z szerszeniami w 
domu radź sobie sam 
Straż Pożarna przyjedzie zlikwidować gniazdo szerszeni, 
czy os, ale tylko w przypadku, gdy owady zadomowią się w 
obiektach, gdzie znajdują się duże grupy dzieci np. w szko-
łach. Jeśli owady zbudują gniazdo w pobliżu naszego domu, 
pozostaje na pomoc sprowadzić profesjonalne firmy pry-
watne- najczęściej znających się na rzeczy pszczelarzy. 

Wynika to z zatwierdzonymi 
przez Komendanta Głównego Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Warsza-
wie w dniu 10 Lipca 2009 r, „Zasa-
dami postępowania podczas inter-
wencji prowadzonych w związku 
ze zgłoszeniem wystąpienia zagro-
żeń od rojów lub gniazd owadów 
błonkoskrzydłych”. Powyższe „Za-
sady…” ujednolicają postępowanie 
straży pożarnej podczas przyjmo-
wania zgłoszeń o zagrożeniu oraz 
podejmowania interwencji związa-
nych z niebezpiecznymi owadami 
(osy, szerszenie, pszczoły) w obiek-
tach, w których przebywają gru-
py dzieci oraz osoby o ograniczo-
nej zdolności do poruszania się tj. 
żłobkach, przedszkolach, szkołach, 
internatach, obiektach kolonij-
nych, szpitalach, ośrodkach zdro-
wia, przychodniach lekarskich itp.

W pozostałych obiektach obo-
wiązek zapewnienia bezpiecznego 
użytkowania obiektu w tym zakre-

sie spoczywa na właścicielu lub za-
rządcy obiektu (w myśl art. 61 pkt 
2 ustawy Prawo budowlane). Sto-
sowanie odesłania do ustawy Pra-
wo budowlane jest tym bardziej za-
sadne, że zdarzenia związane z wy-
stąpieniem owadów błonkoskrzy-
dłych nie są zazwyczaj zdarzenia-
mi nagłymi i odpowiednio prowa-
dzona administracja obiektu sku-
tecznie uniemożliwiłaby zagnież-
dżenie się w nim owadów.

Wobec powyższego Straż Pożar-
na nie prowadzi działań ratowni-

czych w obiektach innych niż wy-
mienione na wstępie - czytamy w 
komunikacie, który ostatnio poja-
wił się na stronie PSP w Golenio-
wie. Ewentualne działania straża-
ków mogą się ograniczyć do prze-
prowadzenia ewakuacji osób znaj-
dujących się w zagrożonym terenie 
otwartym lub pomieszczeniach, 
oraz wydzielenia i oznakowania 
strefy zagrożenia. Usunięcie gniaz-
da lub roju owadów, należy do za-
dań właściciela lub zarządcy.

Jednocześnie Straż Pożarna ape-
luje, że nie należy próbować sa-
modzielnie usuwać roju lub gniaz-
da (dotyczy również właścicie-
li i zarządców). Nie należy zbli-
żać się do gniazda lub roju na od-
ległość mniejszą niż 20m w terenie 
otwartym oraz należy opuścić po-
mieszczenia, w których znajdują 
się owady. Nie należy drażnić owa-
dów poprzez rzucanie w nie róż-
nymi przedmiotami, spryskiwania 

wodą lub środkami owadobójczy-
mi. Należy ostrzec osoby zbliżające 
się do miejsca bytowania owadów 
o ich obecności.

Lista firm, które zajmują się usu-
waniem gniazd, nie zawsze mile 
widzianych przez nas owadów, 
znajduje się na stronie interneto-
wej Komendy Powiatowej PSP w 
Goleniowie. W naszej gminie taki-
mi usługami zajmują się niektórzy 
pszczelarze- warto u nich w pierw-
szej kolejności szukać pomocy. 

Opr. red. 

Akcja usuwania gniazda szerszeni przeprowadzona w minioną sobotę przez OSP
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Proszę jeździć wolniej-teren zabudowany 

Oryginalna akcja mieszkańca Dąbrowy 
Pan Krzysztof, mieszkaniec Dąbrowy Nowogardzkiej, postanowił w dość oryginalny sposób zaapelować do kierowców wjeżdżających na teren miejscowo-
ści o zdjęcie nogi z gazu. 

Mężczyzna zaparkował przy 
drodze busa, umieszczając na 
przedniej i tylnej szybie auta 
kartonowy transparent z napi-
sem: „Proszę jeździć wolniej - te-
ren zabudowany”. W ten sposób, 
pan Krzysztof, który mieszka tuż 
na wjeździe do Dąbrowy, chciał 
zwrócić uwagę nierozważnym 
kierowcom, aby jeździli nie tyl-
ko przepisowo, ale z wyobraźnią. 

Sołtysa wsi Dąbrowa, Zbi-
gniewa Florkowskiego, nie dzi-
wi taka akcja mieszkańca. Przy-
znaje, że sam wielokrotnie oso-
biście zwracał uwagę, aby kie-
rowcy wjeżdżający do Dąbrowy 

zwolnili. 
- Są to głównie młodzi ludzie, 

którzy lubią prędkość – mówi 
nam sołtys Z. Florkowski. - Wie-
lu z nich niejednokrotnie pro-
siłem, aby jednak zdjęli nogę z 
gazu. Pan Krzysztof mieszka na 
samym początku wsi, jego dzieci 
już na tyle podrosły, że często sa-
modzielnie wychodzą w kierun-
ki wsi, żeby bawić się z innymi 
dziećmi. Jego apel jest zrozumiały 
- boi się ich zdrowie i życie. 

Z. Florkowski zapowiada, że w 
najbliższym czasie złoży do Sta-
rostwa Powiatowego w Golenio-
wie wniosek o ustawienie przed 

wjazdem do wsi odpowiednich 
znaków ograniczających pręd-
kość. – Wcześniej udało nam się 

wywalczyć przesunięcie tablicy 
z nazwą miejscowości za grani-
cę pierwszego domu, ale jak wi-

dać i to nie do końca przemawia 
do niektórych kierowców. Trze-
ba więc moim zdaniem dostawić 
kolejne znaki, tym razem ograni-
czające prędkość - dodaje sołtys. 

Sprawa nieprzestrzegania za-
sad w bezpieczeństwie ruchu 
drogowego ma być też jednym z 
tematów najbliższego spotkania 
wiejskiego, jakie w Dąbrowie za-
planowano na 31 sierpnia. 

Zanim wieś się naradzi, a soł-
tys napisze do starostwa wniosek 
i my w ślad za panem Krzyszto-
fem apelujemy o ostrożność na 
drodze wjazdowej do Dąbrowy. 

Red. 

Obiecują naprawić uskok za rok 

Bezsilność mieszkańców kontra władza 
Wracamy do sprawy uskoku, jaki tworzy się na drodze między Karskiem a Ogorzelami. W zeszłym roku miejsce to przeszło pobieżny remont, ale i to nie 
rozwiązało problemu. 

Walka mieszkańców o grun-
towny remont drogi na tym od-
cinku trwa od lat. W tym czasie 
doszło tu już do wielu poważnych 
zdarzeń. Po jednym z nich uskok 
nieco zniwelowano, a przed nim 
ustawiono znaki ostrzegawcze i te 
nakazujące ograniczyć prędkość 
jazdy do 30 km/h. To jednak tylko 
rozwiązanie tymczasowe. Trudno, 
aby kierowcy mieli być z takiego 
obrotu sprawy zadowoleni. 

- Do tej pory remonty były wy-
konywane na tzw. sztukę, tj. pole-
piono tylko skrawki dziur i na tym 
się kończyło. Droga ta jest bardzo 
często uczęszczaną przez Tiry, a 
jeszcze częściej przez samochody 
osobowe m.in. te jadące nad mo-
rze- mówi nam jeden z mieszkań-
ców, który często przemierza dro-
gą, zmuszony przejeżdżać przez 
feralny uskok. 

- Władza od lat ręce umywa, 
zajmując się wciąż innymi rzecza-
mi, którymi może łatwiej się po-
chwalić. Czy nikt nie widzi pro-
blemu, czy nie chce widzieć, bo 
tak wygodnie. Jak dojedzie do tra-
gedii to wtedy zaczną robić? My-
śleliśmy, że Burmistrz ujmie się i 
wystąpi żeby postawić barierki i 
naprawić docelowo nawierzchnię. 
Zapraszamy Burmistrza na prze-
jażdżkę i przekonanie się, jak na-
prawdę wygląda tu droga- mówią 
mieszkańcy Ogorzeli. 

Warto w tym miejscu dodać, że 
droga, na której tworzy się uskok, 
jest własnością Zachodniopomor-
skiego Zarządu Dróg Wojewódz-
kich z Siedzibą w Koszalinie, ale 

podlega bezpośrednio pod regio-
nalny oddział w Stargardzie. Kie-
rujemy więc do tej instytucji pyta-
nie o ewentualny termin remontu 
odcinka drogi, na który uskarża-
ją się od wielu lat mieszkańcy. Oto 
treść odpowiedzi, jaką otrzymuje-
my, podpisana przez kierownika 
RDDW w Stargardzie, pana Woj-
ciecha Józwa, na nasze pismo: 

Powstający uskok spowodowa-
ny jest warunkami geologicznymi, 
w związku ze specyfikacją podło-
ża, została opracowana dokumen-
tacja techniczna na przebudo-
wę odcinka, z uwagi na potrzebę 
znacznych środków, która opiewa 
na kwotę 2,5mln złotych, zadanie 
to zostało ujęte na przyszły rok. 
W ramach dostępnych środków, 
doraźnie naprawiamy stan drogi. 
Droga znajduje się pod stałą ob-
serwacją, Rejonu Dróg.

Deklaracja p. Kierownika doty-
cząca terminu remontu drogi jest 
pocieszająca. Miejmy tylko na-
dzieję, że do tego czasu nie sta-
nie się tam żadna tragedia. Warto 
może, aby zanim ruszą prace, za-
bezpieczono dodatkowo to miej-
sce, choćby poprzez montaż od-
blaskowych znaków poziomych. 
Mieszkańcy też twierdzą, że bez-
pieczeństwo zwiększyły barierki 
ochronne po obu stronach jezd-
ni. Te podpowiedzi pozostawiamy 
już pod rozwagę właściciela drogi, 
ale i naszych lokalnych władz- to 
one bowiem przed mieszkańcami 
odpowiadają bezpośrednio.  

Opr. red. i AO

                                                                           

Odcinek na którym utworzyło się tąpnięcie w asfalcie od lat stwarza poważne zagrożenie dla użytkowników drogi

Znaki stoją, ale to nie znaczy, że na drodze jest bezpieczniej- będzie tak kiedy jezdnia zostanie wyrównana
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Gminy powiatu 
goleniowskiego
Kwoty przychodów 
budżetu za 2017 r. 

w przeliczeniu 
na 1 mieszkańca

(ujęte w rankingu). 
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Ale mamy gospodarza!

Ostatni w województwie i końcówka krajowa
W tych dniach opublikowany został kolejny (już 14) krajowy raport „zamożności” ukazujący porównawczo dochody poszczególnych samorządów w kra-
ju w 2017 roku, wyrażone w kwocie ich przychodów budżetowych w przeliczeniu na mieszkańca.  Nowogard na 590 gmin w swojej kategorii (gminy miej-
skie nie powiatowe) zajął 577 miejsce!  Miejsce będące zarazem najgorszym w naszym województwie. 

Liczbowy element warto-
ściujący miejsce samorządu 
(gminy) w przywołanym ran-
kingu, czyli kwota dochodów 
budżetowych w przeliczeniu 
na mieszkańca, jest wyrazem 
zamożności danego samorzą-
du np. gminy, ale w istocie ob-
razuje skuteczność gospoda-
rowania lokalnych władz.  I 
tak - wysoko w omawianych 
zestawieniach są takie samo-
rządy, których włodarze po-
trafią umiejętnie zadbać o 
źródła przychodów budżeto-
wych. I odwrotnie, na samym 
dnie zestawienia spoczywają 
ci, którzy nieumiejętnie inwe-
stują, marnują grosz publicz-
ny na konsumpcję, nie gene-
rującą przyszłych przychodów 
a tylko powiększającą kosz-
ty (np. rozdają forsę na „na-
grody burmistrza”).   Auto-
rami raportu są: Paweł Swia-
niewicz, który jest profesorem 
nauk ekonomicznych, kie-
rownikiem Zakładu Rozwoju 
i Polityki Lokalnej na Wydzia-
le Geografii i  Studiów Regio-
nalnych Uniwersytetu War-
szawskiego oraz dr. Julita Łu-
komska, która jest adiunktem 
w tym samym Zakładzie

Metoda 
Zastosowana metoda obli-

czania wskaźnika użytego w   
rankingu jest identyczna jak 
rok temu- pisze autor rapor-
tu prof. Swianiewicz- Pomi-
nięte zostały wpływy z dotacji 
celowych. Zwłaszcza w  okre-
sie intensywnego korzystania 
z funduszy unijnych, takie do-
tacje mają chwilowy, ale bar-
dzo silny wpływ na wielkość 
dochodów. Wydaje się więc, 

że uwzględnienie tylko do-
chodów własnych i  otrzymy-
wanych subwencji oddaje cel 
rankingu. Skorygowane w ten 
sposób dochody podzieliliśmy 
przez liczbę ludności każdej 
jednostki samorządowej- koń-
czy profesor. Warto tu przypo-
mnieć, że w przypadku gmin 
na wspomniane przez pro-
fesora tzw. dochody własne, 
składają się głównie udziały w 
podatkach PIT i CIT oraz do-
chody z podatków w całości 
zasilających kasę gminy, czyli 
głównie podatek od nierucho-
mości, środków transportu, 
leśny czy rolny.  To wskazuje, 
że czynnikami, które stymulu-
ją wzrost przychodów, kształ-
tujących rankingowy wskaź-
nik, są: wzrost ilości podatni-
ków indywidualnych, czyli re-
alnie stałych ilości mieszkań-
ców (PIT), wzrost liczby, po-
tencjału i efektywności pod-
miotów gospodarczych (CIT) 
- podmioty te muszą mieć sie-
dzibę na terenie danej gminy. 
Co warto dodać- siedziba nie 
jest tożsama z miejscem pro-
wadzenia działalności np. Bie-
dronki czy Lidl nowogardzki 
mają siedzibę w zupełnie in-
nym miejscu i tam idą odpisy 
z podatku CIT, czyli podatku 
naliczonego także z tego do-
chodu wypracowanego przez 
placówki handlowe działa-
jące na terenie Nowogardu. 
Także rozwój wszelkich form 
budownictwa, co decyduje o 
wzroście podatku od nieru-
chomości. Oczywiście to tylko 
te najważniejsze czynniki. 

 Wyniki rankingu 
Interesują nas z powodów 

oczywistych głównie dane 
dotyczące gminy Nowogard 
oraz gminy Osina a także in-
nych gmin naszego powiatu. 
Gmina Nowogard legitymuje 
się, w przyjętym w metodolo-
gii rankingu (omówione wy-
żej) dochodem w przeliczeniu 
na mieszkańca w kwocie 2287 
złotych, co daje 577 pozycję 
na 590 gmin w kraju, klasyfi-
kowanych w tej samej katego-
rii (gminy miejskie z miasta-
mi niebędącymi siedzibą po-
wiatu)! Gmina Osina legity-
muje wyższym dochodem per 
capita i wynosi on 2518 zło-
tych, co jednak daje jej tak-
że dalekie miejsce wśród 1555 
gmin wiejskich w kraju.  Obie 
gminy mają najgorsze wskaź-
niki w stosunku do pozosta-
łych gmin w naszym powie-
cie – pokazujemy to na załą-
czonym grafie. Jednakże kwo-
towy wynik gminy Nowogard 
jest nie tylko jednym z naj-
niższych w kraju, ale zarazem 
najgorszym wynikiem w na-
szym województwie i to w ka-
tegorii „open”, czyli w porów-
naniu do wszystkich gmin, 
również wiejskich. 

Podsumowanie 
Czy można przejść do po-

rządku dziennego nad opi-
sanym wyżej stanem rzeczy, 
czyli żałosnym poziomem do-
chodów budżetowych gminy 
Nowogard stanowiącym naj-
gorszy wynik wśród wszyst-
kich 114 gmin w całym woje-
wództwie zachodniopomor-
skim i jeden z najgorszych w 
kraju?  Oczywiście, że można. 
Tak jak można po raz kolej-

ny wybrać najgorszego gospo-
darza, jaki Nowogard w swo-
jej historii doświadczył.  To 
funkcją właśnie jakości gospo-
darowania jest bowiem wiel-
kość dochodów budżetowych 
w przeliczeniu na mieszkań-
ca.  Zamiast prowadzić polity-
kę wydatkową w taki sposób, 
aby stymulować przyszłościo-
wy wzrost przychodów, moż-
na też trwonić grosz publicz-
ny na wydatki konsumpcyjne, 
generujące tylko wzrost kosz-
tów, na rzeczy zupełnie niepo-
trzebne bądź dalsze w hierar-
chii potrzeb, na zwykłe roz-
dawnictwo, na „fanty” służące 
tyko „kupowaniu” głosów. 

Można.  I niewielu w na-
szej gminie zwróci na to uwa-
gę, ponieważ u nas o wiedzy 
na temat tego, Jak jest decydu-
je nie to, Jak jest realnie tyl-
ko to, co się mówi, że Jest. A 
lokalny układ trzymający wła-
dzę mówi: Jest cudownie.  Na-
tomiast realnie jest tak, że 

wszystko co wpływa na wzrost 
dochodów budżetowych, czy-
li miejsce w omawianym ran-
kingu i miejsce w rozwoju, w 
naszej gminie jest w głębokim 
regresie: systematycznie spada 
liczba mieszkańców (wpływ 
na podatek PIT), żałosny jest 
poziom inwestycji infrastruk-
turalnych, co skutkuje pozio-
mem rozwoju budownictwa 
wszelkiego (podatek od nieru-
chomości), nie stwarza się wa-
runków dla lokalnych tutaj re-
jestrowanych z siedzibą firm, 
co powoduje negatywne skut-
ki w CIT i podatkach np. od 
środków transportu.  To co pi-
szemy to podstawowe zasa-
dy odpowiedzialnego gospo-
darowania, kto tych zasad nie 
zna lub je lekceważy ląduje na 
końcu tabeli rozwoju- dosłow-
nie na końcu w powiecie i  w 
województwie, i  prawie na 
końcu w kraju.  

sm



Nr 65 (2693)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

6

www.dzienniknowogardzki.pl

myśli Uczesane, czyli rozterki Wyborców  

Redakcjo pomóż!
Ruszył kalendarz wyborczy.  Do 19 października, będzie trwała kampania wyborcza przed I turą wyborów samorządowych. Do redakcji już wpływa sze-
reg zapytań dotyczących i samych wyborów, i rożnych okoliczności z wyborami związanych. Na część tych pytań będziemy odpowiadać w ramach tej ru-
bryki zatytułowanej Rozterki Wyborców.  Odpowiedzi będzie udzielał nasz ekspert, doświadczony samorządowiec, radny pierwszej kadencji samorządu 
gminnego, a także radny pierwszej kadencji samorządu wojewódzkiego, gdzie szefował największemu wówczas klubowi sejmikowemu. Konwencja tej ru-
bryki jest nietypowa – chcieliśmy uniknąć nudnej sztampy, dlatego wiele będzie tutaj środków stylistycznych w tym metafor, metonimii, anafor a nawet 
alegorii. Dosłowne rozumienie spowoduje niezrozumienie.     

Szanowna Redakcjo - pisze Pani 
Halinka - dwukrotnie głosowałam 
na kandydatów Wspólnego Nowo-
gardu. Teraz też zamierzałam od-
dać na nich głos – działając pod 
taką bezinteresowną nazwą wszak 
na pewno nikt nie myśli o sobie tyl-
ko o mieszkańcach.  Niestety znajo-
my, który śledzi na bieżąco, co się w 
Radzie Miejskiej dzieje powiedzia-
ła mi, że nie ma już klubu Wspólne-
go Nowogardu, do którego należało 
na początku kadencji najwięcej rad-
nych, czyli 6 osób!  Znajomy dodał, 
że klub Wspólny Nowogard w radzie 
miejskiej już nie istnieje, ponieważ 
po kolei znikali z jego pokładu ko-
lejni radni tak, że na końcu jak zwiał 
też kapitan, to fregata zatonęła. Od-
piszcie mi, co mam teraz zrobić, tak 
im wierzyłam … Redakcjo Pomóż!    

Halina Uschła (imię nazwisko 
zmienione)

Odpowiedź eksperta.  Pani Ha-
lino.  Po sprawdzeniu potwierdza-
my - klubu Wspólnego Nowogar-

du nie ma od kilku miesięcy.  Proces 
destrukcji zaczął się już na począt-
ku kadencji, gdy pokład flagowca 
Wspólny Nowogard opuścił pierw-
szy majtek. Potem do podstawio-
nej przez SLD łodzi wpław odpłynę-
ła żeńska członkini załogi, a wkrót-
ce zniknął kolejny matros. Osta-
teczna ucieczka z pokładu kapita-
na z resztką załogi dopełniła dzie-
ła zniszczenia – pozbawiony sterni-
ka flagowiec rozbił się o skały na kil-
ka miesięcy przed dotarciem do por-
tu docelowego, czyli końca kaden-
cji. Mimo szczerych chęci nie mo-
żemy Pani pomóc.  Łączymy się za-
tem z Panią w bólu po tej niepowe-
towanej stracie -wiele wskazuje na 
to, że zadziałała tutaj pewna Syre-
na z wyspy Kirke, która swoim po-
nętnym śpiewem zwiodła żeglarzy – 
wiemy z mitologii, jaki może być za-
tem ich los... współczujemy p.  Ha-
linko.              

Do Redakcji! 

Napiszę bez ogródek.  Uważam, że 
wybieranie jakichś Rad Gminnych 
jest zupełnie bez sensu.  Udowodnił 
to nasz burmistrz. Po pierwsze Rada 
do niczego nie jest mu potrzeb-
na, wszystko robi sam – i to widać 
na każdym kroku, na każdym zdję-
ciu, na każdej stronie miejskiej, przy 
każdej imprezie, przecięciu, oddaniu 
itd.. Jest tych dowodów tyle, że cięża-
rówkę by zapełnił.  Po drugie, Rada 
jak już coś robi to tylko tyle, że prze-
szkadza burmistrzowi działać. Bur-
mistrz stale o tym pisze, mówi gdzie 
się tylko da, każe mówić podwład-
nym, a jak nie mówią to darmozja-
dów nie trzyma, słowem inaczej jak 
mówi na pewno nie jest ….  Po co 
dawać zatem jakiekolwiek kompe-
tencje psujom, czyli radnym i tra-
cić na każdego z nich 7 stówek mie-
sięcznie i jeszcze marnować forsę na 
wybieranie tych nierobów. Pogonić 
dziadów, ich diety dać burmistrzo-
wi niech bez szkodników rządzi, jak 

to u Jurka do końca świata i jeden 
dzień dłużej. Dopiero byłoby u nas 
się działo … ja pie...lę.  Pisze do Was 
choć wiem, że nie wydrukujecie, bo 
Was też trzeba pogonić – general-
nie tego szmatławca, tej gazeciny nie 
biorę do ręki, jej nazwy nie wymie-
niam, ale pisze żeby nie było, że my 
mieszkańcy dajemy się wam nabrać i 
nie wiemy, że pod tym burmistrzem 
jest tu raj...         

Fred Anabolik (imię nazwisko 
zmienione)

 Odpowiedź naszego eksperta: 
Panie Fredku!  Pańskie uwagi doty-
czące ordynacji wyborczej są bardzo 
ciekawe… Zgadzamy się z Panem, że 
Rada w jej obecnych kompetencjach 
ustawowych jest zupełnie zbędnym 
tworem.  I rzeczywiście udowod-
nił to najlepiej w trakcie tej kaden-
cji burmistrz.  Zasadniczo nie wyko-
nywał on uchwał Rady, w tym doty-
czących inwestycji, nie uwzględniał 
jej wniosków, sugerowanych kierun-
ków rozwiązywania konfliktów per-

sonalnych (w tym w oświacie), nie 
słuchał krytycznych opinii i nie re-
agował na podzielane przez Radę 
skargi obywateli na swoje działanie, 
nie współpracował z Radą, za co ani 
razu nie dostał absolutorium ha ha 
ha.… I co. I nic. Nic się nie działo, 
nikt nie reagował, nawet nikt burmi-
strza nie opie...ł, (bo nikt nie może), 
nic nie musiało się zmieniać i nic się 
nie zmieniało. Po co więc ten cały 
cyrk w postaci debat, wniosków, 
uchwał, interpelacji, zapytań rad-
nych, skoro to nie zmienia działań 
samorządu jako całości na zewnątrz 
ani o jotę? Po co utrzymywać zatem 
Radę, która ma prawie fikcyjne kom-
petencje mimo, że w ustawie nagry-
zmolone na ten temat wiele stron?  
Zlikwidować to ciało - niech rządzi 
jeden i tyle. Jak umrze król krzyk-
nie się niech żyje król i już.  Oczywi-
ście nie możemy się zgodzić z Pań-
ską krytyką gazety.  Pozdrawiamy.

sm

Ostrzyca może odetchnąć?

Ferma z przeszkodami
Na poważną przeszkodę formalną natknął się inwestor, który planował wybudować pod Ostrzycą ogromną fermę brojlerów. Chodzi o klasyfikację grun-
tów, na których miała stanąć m.in. spora stacja elektryczna, w przyszłości mająca zasilać zakład rolny.

Ponieważ na działkach, gdzie 
miała powstać linia energetyczna 
wraz z niezbędną infrastrukturą, 
nie było planu zagospodarowania 
przestrzennego, a grunty te mają 
status rolnych- konieczne było, 
aby inwestor (firma Drobimex) 
złożył wniosek o ustalenie loka-
lizacji inwestycji jako cel publicz-
ny do Urzędu Miejskiego w No-
wogardzie. Magistrat, aby wnio-
sek rozpatrzeć pozytywnie, mu-
siał go uprzednio uzgodnić ze sta-

rostwem powiatowym. Starostwo 
zwróciło uwagę, że jedna z  dzia-
łek, przez które miała przebiegać 
linia zasilająca przyszłą fermę, nie 
spełnia wymogów formalnych – 
w tym przypadku miała za dużą 
powierzchnię. Starostwo musiało 
zatem negatywnie ustosunkować 
się do wniosku UM. W ślad za 
tym, burmistrz Nowogardu wy-
dał decyzję odmawiając ustale-
nia lokalizacji inwestycji celu pu-
blicznego.

Budowa fermy drobiu w 
Ostrzycy stanęła zatem pod wiel-
kim znakiem zapytania. Miesz-
kańcy wsi raczej z tego powodu 
nie będą zmartwieniu. Już kilka 
miesięcy temu, podczas wiejskie-
go spotkania, negatywnie odnie-
śli się do planowanej w ich bezpo-
średnim sąsiedztwie inwestycji. 
Obawiali się nie tyle samej pro-
dukcji drobiu, ale związanych z 

nią innych okoliczności, jak choć-
by wzmożony transport ciężkich 
samochodów dowożących paszę 
dla ptaków.

Firma Drobimex już w roku 
2013 uzyskała w gminie Nowo-
gard decyzję o warunkach za-
budowy dla inwestycji polegają-
cej na budowie fermy drobiu, dla 
maksymalnie 6 tys. sztuk zwierząt 
wraz z niezbędną infrastruktu-

rą, w obrębie Ostrzycy. Zgodnie z 
tym dokumentem powstać mają 4 
pawilony produkcyjne (kurniki), 
kilka silosów paszowych, zbior-
niki na odchody i cała infrastruk-
tura techniczna oraz drogowa. 
Wcześniej firma planowała też 
budowę fermy w Dąbrowie, ale 
tam spotkała się od razu ze sprze-
ciwem mieszkańców.

Red.

13 maja br., mieszkańcy Ostrzycy głosują w sprawie wyrażenia zgody na budowę na ich terenie fermy kur

Za tymi pastwiskami, na polu w pobliżu gospodarstwa agrotyrystycznego, ma po-
wstać ogromny zakład produkujący brojlery. Fot. Arch
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Przycinają drzewa(mocno) na Bema

Jednym zasłaniają światło, innym szkoda zielonych konarów  
Wszelkie prace związane z drzewostanem rosnącym na terenie miasta budzą zawsze  żywe reakcje mieszkańców. Tym razem poinformowano nas o przy-
cince drzew przydrożnych rosnących wzdłuż ulicy Bema. Zdaniem naszego informatora drzewa tnie się zbyt „obficie”   

W poniedziałek do naszej 
redakcji zatelefonowała ko-
bieta, z informacją, że ktoś, jej 
zdaniem, zbyt mocno przyci-
na  drzewa przy głównej dro-
dze przy ul. Gen. Bema. Pod-
czas naszej wizyty  na miej-
scu okazało się, że zgodę na 
przycinkę  gałęzi wydał  bur-
mistrz. Jak wynikało  z  roz-
mowy z pracownikiem wy-
konującym prace, wniosek o 
dokonanie przycinki złożony 
został do gminy przez miesz-
kańców osiedla Bema -  koro-
ny drzew miały zbyt przesła-
niać  dopływ światła dzien-
nego  do okolicznych budyn-
ków.  W efekcie zakończe-
nia procedury w dniu dzisiej-
szym tj. poniedziałek, pra-
cownicy przystąpili do przy-
cinki drzew… tyle nasze 
wstępne ustalenia.

Czy wykonywać przycinki  
można zawsze i wszędzie i w 
każdy sposób ?  

 Przycinki drzew za obo-
wiązywania poprzedniej 
ustawy o ochronie przyrody 
były bardzo szczegółowo re-
gulowane. Obecnie poświę-
cony temu paragraf  82 znik-
nął  z ustawy pozostały tylko 
ogólne zasady trybu wyraża-
nia zgody na przycinkę. Jed-
nak  reguł sztuki agrotech-
nicznej nikt nie może znieść. 
Oto kilka z nich dotyczące 
zasad przycinania drzew we-
dług dendrolog Ewy Trzcion-

ki i zamieszczone w  „Biulety-
nie Ekologicznym”: 

• Należy zastosować zasa-
dę minimalizacji cięcia w za-
leżności od celu i efektu. Jed-
norazowo nie powinno się 
usuwać więcej niż 15-20 % 
masy asymilacyjnej drze-
wa (tylko niektóre gatunki 
znoszą cięcia koron do 50%) 
• W trakcie wykonywa-
nego zabiegu należy dą-
żyć do zachowania typowe-
go dla danego drzewa po-
kroju np. kulistego, pira-
midalnego, stożkowego. 
• Podczas wykonywania cięć 
redukcyjnych i technicz-
nych należy dążyć do przy-
wrócenia symetryczności ko-
rony, a tym samym do po-
prawienia statyki drzewa. 
• Należy unikać cięcia gru-
bych gałęzi i konarów. Rana 
powstała po cięciu jest miej-
scem nieuchronnej in-
fekcji grzybowej. W wy-
niku zranienia powsta-
je wysokie zapotrzebowa-
nie energetyczne wywoła-
ne mechanizmami ochron-
nymi i regeneracyjnymi. 
• Cięcia konarów i gałęzi na-
leży wykonać na tzw. „ob-
rączkę”, ponieważ jest ono 
fizjologicznie mniej szko-
dliwe niż „cięcie na pła-
sko”. Konsekwencją prawi-
dłowego cięcia jest powsta-
nie zamkniętego pierścienia 
tkanki przyrannej (kalusa). 

• Wykonanie cięcia w sposób 
nieprawidłowy pozostawia-
jący tzw. „tylec” lub „stołek” 
jest niezwykle szkodliwy dla 
drzewa.

• Cięcia gałęzi lub konaru 
nie wykonuje się w miejscach 
przypadkowych, lecz tam 
gdzie powyżej rany znajdu-
je się żywa gałąź przewidzia-
na do pozostawienia, by pro-
dukowała asymilaty potrzeb-
ne do zabliźnienia rany, tzw. 
gałąź zabliźniająca.  

Oglądając zdjęcia  z prze-
prowadzonego cięcia na 
Bema trudno oprzeć się wra-
żeniu, że popełniono tutaj 
niektóre błędy z poniższe-
go katalogu błędów popeł-
nianych podczas  wykona-
nia cięć w koronach drzew: 
• Niedopuszczalne są cię-
cia pozostawiające odar-
cia, wyłamania, progi, za-
wiasy, skaleczenia kalusa 
• Pozostawianie tylca (czopu) 
wystającego ponad obrączkę 
• Usuwanie zbyt grubych 
części korony – niestosowa-
nie zasady: kilka małych cięć 
zamiast jednego, grubego 
• Usuwanie jednorazowo wię-
cej niż20% masy asymilacyj-
nej drzewa(masy żywych ga-
łęzi). Przy drzewach zanie-
dbanych zabieg można prze-
prowadzić rozkładając cięcia 
z odstępstwem co najmniej 
dwu letnim

• Wykonywanie cięć w 
niewłaściwych miejscach 
bez pozostawienia żywego 
pędu – gałęzi zabliźniającej 
• Wykonywanie cięć pod nie-
odpowiednim kątem, „cię-
cia na płasko” pozostawianie 
tzw. „stołka”. Są to cięcia na-
ruszające strukturę pozosta-
jącego drewna, osłabiające 
miejsca cięcia lub powodują-
ce zbyt długie gojenie się ran 
• Cięcia niekorzystnie naru-
szające statykę konara, wywo-
łujące nie występujące wcze-
śniej obciążenia, co prowa-
dzi do skręcania (efekt korby) 
• Tworzenie form sztucznych 
z gatunków drzew o intensyw-
nym wzroście, trudno goją-
cych rany lub form płaczących 
• Nieprawidłowo wykonane 
cięcia powodują nadmierne 
rozwój tzw. wilków, które są 
niebezpieczne i szkodliwe dla 
drzewa (przyklejone do pnia). 
Żeby ciąć  trzeba wiedzieć   
Poza wymienionymi zasada-
mi techniki cięcia są jeszcze 
pewne uwarunkowania. Nie-
które  drzewa generalnie źle 
znoszą cięcia w tym okresie, 
czyli cięcia  żywych gałęzi. A 
są to: kasztanowce, robinie, 
iglicznie, wiązy, klony z wy-
jątkiem jesionolistnego, buki, 
brzozy, orzechy, skrzydłorze-
chy, wszystkie iglaste z wyjąt-
kiem modrzewi i cisów. Cię-
cie tych gatunków należy wy-

konywać w minimalnym za-
kresie, a w przypadkach uza-
sadnionych, kiedy to trzeba 
usunąć większą ilość żywych 
gałęzi zabieg ten należy za-
planować w czasie i wykony-
wać stopniowo przez kilka lat 
w kilku nawrotach.  Ponadto 
w tym okresie roku, w jakim 
jesteśmy, należy przypomnieć 
jeszcze inną zasadę: cięcia ko-
ron drzew i krzewów nie na-
leży wykonywać w okresie lę-
gowym ptaków, jeżeli w koro-
nach drzew i krzewów znaj-
dują się gniazda ptasie. Zgod-
nie z ustawą o ochronie przy-
rody okresem ochronnym 
ptaków jest czas pomiędzy 1 
marca, a 15 października. W 
tym czasie obowiązuje bez-
względny zakaz niszczenia 
gniazd, ostoi i siedlisk, jaj 
oraz form młodocianych pta-
ków. Za zniszczenie miejsc lę-
gowych ptaków i lęgów pta-
sich dokonujący lub zlecają-
cy prace, w wyniku których 
naruszone zostaną powyższe 
nakazy powinien być pocią-
gnięty  do odpowiedzialno-
ści karnej. Nie mamy moż-
liwości  stwierdzenia, czy na 
drzewach ciętych na Bema 
znajdowały się gniazda pta-
sie – ale okoliczni mieszkań-
cy pewnie to wiedzą a przy-
najmniej niektórzy wiedzą. 

Opr. Red. i AO

Przycięto łącznie 9 sztuk klonów rosnących wzdłuż ul. Gen. Bema- przy pierwszych blokach, jakie powstały przed laty na osiedlu
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OgłOSZeNIA

KONTAKT:
adres:     72-200 Nowogard, ul. Górna 4a
telefon:  kom.783 570 056,695 264 594

PIB „PRO-BUD” s.c. informuje, że prowadzi

SPRZEDAŻ MIESZKAŃ
w nowo powstającym osiedlu mieszkaniowym

pn. „STARA WINIARNIA”
przy ul. T. Kościuszki 17 w Nowogardzie.

Więcej na stronie www.probud-nowogard.pl

Osina 

Ulepszamy nasze otoczenie
Kolejny projekt realizowany 

w ramach programu „Społecz-
nik 2018” w Osinie został zakoń-
czony. Tym razem wyłożyliśmy 
kostką brukową plac przy stadio-
nie w Osinie. Grupa osób z Rady 
Sołeckiej, Stowarzyszenia SKOs 
oraz mieszkańców Osiny wyko-
nali szereg prac poprawiających 
wygląd i funkcjonalność miej-

sca spotkań, imprez sportowych  
i rekreacyjnych dla lokalnej spo-
łeczności. Zakończenie projek-
tu stało się okazją do świętowania 
wspólnie z mieszkańcami tego fak-
tu. 15 sierpnia 2018 roku spotkali-
śmy się na stadionie, śpiewaliśmy 
pieśni i piosenki patriotyczne, pie-
kliśmy kiełbaski. Na akordeonie 
przygrywał pan Jurek Salwa. Miło, 

w dobrych humorach spędziliśmy 
popołudnie. Plac został wykonany, 
teraz czas na zadaszenie, które bę-
dzie wykonane w nieodległej przy-
szłości. Wszystkim zaangażowa-
nym w pracach nad realizacją pro-
jektu oraz uczestnikom spotkania 
bardzo dziękujemy.

Krzysztof Górecki

Kolejny rekord w Porcie 
Lotniczym 

Ponad 60 tys.  
w jeden miesiąc
W lipcu 2018 roku, z Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów 
skorzystało 61 687 pasażerów, pokonując po raz pierwszy w 
historii barierę 60 000 pasażerów obsłużonych podczas jed-
nego miesiąca kalendarzowego.

Ten historyczny wynik poka-
zuje, że nasz regionalny port lot-
niczy z roku na rok cieszy się co-
raz większym powodzeniem nie 
tylko wśród mieszkańców Po-
morza Zachodniego, ale również 
wśród turystów coraz chętniej 
odwiedzających Szczecin oraz 
doceniających uroki Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego.

Ten trend, obserwujemy głów-
nie na kierunkach skandynaw-
skich, na których to około 35-40 
% pasażerów stanowią turyści. 
Szczególnie widzimy to na nowo 
otwartym, dzięki linii lotniczej 
Wizz Air połączeniu do Sztok-
holmu - na tym kierunku, tu-
ryści niejednokrotnie stanowią 
połowę wszystkich pasażerów. 

Dodatkowo, coraz prężniej 
rozwijający się hub PLL LOT 
w Warszawie, pozwala naszym 
mieszkańcom korzystać z do-
godnych przesiadek i dzięki 4 
połączeniom dziennie do War-
szawy, mieć w zasięgu ponad 
150 lotnisk w Europie i na świe-
cie. Z naszych obserwacji wy-

nika, że coraz chętniej wyko-
rzystywany jest wczesnoporan-
ny rejs do Warszawy, za sprawą 
którego, szybko przesiadając się 
w Warszawie, do prawie wszyst-
kich najważniejszych miast eu-
ropejskich możemy dotrzeć do 
godziny 09.30 – 10.00, mając 
możliwość powrotu do Szczeci-
na w tym samym dniu. 

Te wszystkie dane, pozwalają 
przypuszczać, że w 2018 roku, z 
Portu Lotniczego Szczecin-Go-
leniów im. NSZZ Solidarność po 
raz pierwszy w historii skorzysta 
ponad 600 000 pasażerów, osią-
gając wynik na poziomie 630-
650 000 pasażerów.

Z Portu Lotniczego Szczecin-
-Goleniów możemy polecieć do:

PLL LOT – Warszawa
Norwegian  – Oslo Garde-

moen
Ryanair  – Londyn Stansted, 

Dublin, Liverpool, Warszawa, 
Edynburg

Wizz Air – Oslo Torp, Stavan-
ger, Bergen, Sztokholm Skavsta  

   Elwira Postrożna- rzecznik portu 
Szczecin -Goleniów
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Zakończyło się 45. Ińskie Lato Filmowe

Złote Rybki dla Jagody Szelc i Agnes Vardy
W sobotę o godz. 18 miała miejsce ceremonia zamknięcia 45. Ińskiego Lata Filmowego, jednego z najstarszych i najbardziej prestiżowych tego typu festi-
wali w naszym kraju. Tradycyjnie na zakończenie przyznano nagrody festiwalu czyli Złote Rybki.

24-osobowa kapituła festiwa-
lu przyznała nagrody Złotych Ry-
bek. W kategorii Najlepszy Film 
Polski statuetka wędruje do Ja-
gody Szelc za film „Wieża. Jasny 
dzień”. Film jest dramatem psy-
chologicznym. Córka Muli i Mi-
chała niedługo ma przystąpić do 
pierwszej komunii. Do życia ro-
dziny niespodziewanie powraca 
Kaja - biologiczna matka dziew-
czynki. Film miał swoją polską 
premierę w marcu ubiegłego roku, 
a światową we wrześniu 2017. 

Natomiast w kategorii Najlep-
szy Film Zagraniczny triumfują 
w Ińsku „Twarze, plaże”, francuski 
film dokumentalny w reż. Agnes 
Vardy, tytuł oryginalny „Visages, 
villages” czyli twarze- wioski. Jak 
czytamy w opisie filmu na filmweb 
- Agnès Varda, francuska fotograf 
i reżyser filmowa, przedstawiciel-
ka francuskiej Nowej Fali, laure-
atka honorowego Oscara za cało-
kształt twórczości oraz honorowe-
go Cezara, oraz  znany francuski 
fotograf, uliczny artysta, graficiarz 
ukrywający się pod inicjałami JR. 
Ona ma prawie 90 lat, on 33. Ona 
pracowała z Jean-Lukiem Godar-
dem, on tworzy gigantyczne mu-
rale w  różnych miejscach na  ca-
łym świecie. Poznali się w  2015 
roku i od razu postanowili nakrę-
cić film we Francji, z dala od wiel-
kich miast. Udali się w podróż sta-

rą, przerobioną na  gigantyczny 
jeżdżący aparat fotograficzny fur-
gonetką, w środku której znajdo-
wała się fotobudka, a także sprzęt 
pozwalający wywołać zrobione 
zdjęcia i  wydrukować je w  wiel-
kim formacie. W  ten sposób po-
wstał dokumentalny film drogi - 
portret zanikających powoli fran-
cuskich peryferii, z dala od miej-
skiego zgiełku…

Dla tych więc, którzy jeszcze nie 
mieli okazji obejrzeć wspomnia-
nych filmów, można powiedzieć, 
że nagroda Złotej Rybki może być 
do tego również dobrą rekomen-
dacją i zachętą. 

Także w tym roku w Ińsku nie 
zabrakło ważnych twórców kina, 
wnikliwej krytyki i analizy dzieł 
filmowych, a przede wszystkim 
zainteresowanej artystycznym 
przekazem widowni. 

A tradycyjnie już uroczyste-
go zamknięcia festiwalu dokonali 
– Adam Bortnik, prezes Zarządu 
Ińskiego Lata Filmowego, Jacek 
Liwak, burmistrz Ińska i Przemek 
Lewandowski, dyrektor festiwalu. 

Do zobaczenia za rok!
(ps)

Foto Małgorzata Bortnik

W piątek spotkała się z widzami festiwalu reżyser Kinga Dębska, która na festiwal 
przyjechała ze swoim filmem ''Plan B''. Spotkanie prowadził Krzysztof Spór

 Złote Rybki Ińskiego Lata Filmowego trafiły do Jagody Szelc i Agnes Vardy (Francja)

Ekipa Ińskiego Lata Filmowego

 Adam Bortnik, Jacek Liwak i Przemek Lewandowski oficjalnie zamykają 45. Ińskie 
Lato Filmowe. Do zobaczenia za rok!

 Po spotkaniu był czas na autografy i rozmowy z reżyser K. Dębską  Artystyczny zgiełk pod Kinem Morena panował przez 9 dni

 Widownia w Kinie Morena również w tym roku dopisała
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Pomorzanin wygrywa na inaugurację 

Dwa karne dają zwycięstwo
W sobotę (18 sierpnia), o godzinie 18:00, na stadionie w Nowogardzie rozpoczął się mecz 
1. kolejki A Klasy w sezonie 2018/2019. Rywalami Pomorzanina byli piłkarze Orła Łożni-
ca. Podopieczni Józefa Andrzejewskiego zainkasowali 3 punkty po zwycięstwie 2:1. Oby-
dwa gole padły po rzutach karnych, które skutecznie wykonali Artem Gumeniuk oraz Fer-
nando Batista. 

Pomorzanin Nowogard – Orzeł Łożnica 2:1 (0:0)
Gole: Artem Gumeniuk (54’ rzut karny), Fernando Batista (86’ rzut karny)
Skład: Jakub Zdeb – Marcin Skórniewski (c), Fernando Batista, Piotr Sowiński 

(Jakub Jarecki), Paweł Królik – Mateusz Michnicz (Jakub Mościński), Mateusz To-
ruński, Adrian Zając, Dominik Wawrzyniak (Filip Olejnik), Artem Gumeniuk – 
Sławomir Ryszczuk. 

W drużynie gości wystąpi-
ło dwóch piłkarzy, którzy do nie-
dawna byli związani z Pomorza-
ninem Nowogard. Mowa o Da-
mianie Kosiorze oraz najlepszym 
strzelcu z minionego sezonu Rafa-
le Listkiewiczu. W pierwszej poło-
wie obydwa zespoły prezentowały 
słabą grę. Na murawie wiało nudą, 
a z czasem Orzeł Łożnica zaczął 
przejmować inicjatywę. To goście 
oddali pierwszy strzał na bram-
kę, jednak zarówno ta próba, jak i 
następne uderzenie zza szesnastki 
były niecelne. Piłkarze przyjezd-
nych po kolejnej swojej akcji byli 
już zdecydowanie bliżej gola, ale 
mocne uderzenie zatrzymało się 
na poprzeczce. Dopiero po 30 mi-
nutach gry nowogardzianie oddali 
strzał na bramkę rywali. Uderzał z 
pierwszej piłki z około 18 metrów 
Artem Gumeniuk, ale futbolów-
ka minęła bramkę rywali. W dru-
giej połowie oglądaliśmy już nie-

co odmieniony zespół Pomorza-
nina, podopieczni Józefa Andrze-
jewskiego więcej walczyli i co naj-
ważniejsze, zaczęli sobie stwa-
rzać sytuacje. Bez wątpienia naj-
lepszym piłkarzem na boisku był 
Artem Gumeniuk, który co chwi-
lę był faulowany przez rywali, któ-
rzy nie potrafili sobie z nim po-
radzić. W 50. minucie strzał tego 
zawodnika trafił w słupek, ale już 
kilka minut później piłkarz rodem 
z Ukrainy znalazł się w dogodnej 
sytuacji w polu karnym i wywal-
czył „jedenastkę”. Sam poszkodo-
wany podszedł do piłki i precy-
zyjnym strzałem dał prowadze-
nie swojej drużynie. Futbolówka 
po jego uderzeniu po ziemi, otar-
ła się jeszcze od słupka. Po tym 
golu zrobiło się ciekawe widowi-
sko, nowogardzianie zaczęli groź-
niej atakować, a następnie na te 
akcje odpowiadali goście. W 69. 
minucie Rafał Listkiewicz wyko-

nywał rzut rożny z prawej strony 
boiska. Były piłkarz Pomorzanina 
dośrodkował lewą nogą, dokręca-
jąc piłkę do bramki. Futbolówkę 
przepuścił Piotr Sowiński, a ta w 
dużym gąszczu otarła się jeszcze 
o nogę jednego z piłkarzy i prze-
kroczyła linię bramkową. Oficjal-
nie gol został zaliczony Rafałowi 
Listkiewiczowi, ale bez rykoszetu, 
piłka nie wpadłaby do bramki. Po-
morzanin ponownie musiał wal-
czyć o trzy punkty, ładnie w tym 
okresie prezentował się Sławo-
mir Ryszczuk. W 84. minucie wy-
chowanek Bałtyku Koszalin wy-
grał pojedynek jeden na jeden tuż 
przy polu karnym z prawej stro-
ny boiska. Interweniujący obroń-
ca podciął Sławomira Ryszczu-
ka, a sędzia odgwizdał rzut karny. 
Piłkarze gości długo protestowali 
uważając, że faul był na linii pola 
karnego. Swoją drogą mogli mieć 
rację, jednak sędzia nie zmienił 

A Klasa Szczecin gr. północ 2018/2019
1. kolejka:
Fala Międzyzdroje – Sparta Gryfice  3:2
Mewa Resko – Arkonia Szczecin   5:0
KP Przecław – Ehrle Dobra Szczecińska  3:1
Dąb Dębice – Polonia Płoty   3:1
Błękitni Trzygłów – Jantar Dziwnów  4:4
Wicher Brojce – Wybrzeże Rewalskie Rewal 2:2
Pomorzanin Nowogard – Orzeł łożnica 2:1
Center MD Goleniów – Masovia Maszewo  4:1

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 mewa resko 1 3 5 0 1 0 0
2 OKS Center MD Goleniów 1 3 4 1 1 0 0
3 Dąb Dębice 1 3 3 1 1 0 0
4 KP Przecław 1 3 3 1 1 0 0
5 Fala Międzyzdroje 1 3 3 2 1 0 0
6 Pomorzanin Nowogard 1 3 2 1 1 0 0
7 Jantar Dziwnów 1 1 4 4 0 1 0
8 Wybrzeże Rewalskie Rewal 1 1 2 2 0 1 0
9 Błękitni Trzygłów 1 1 4 4 0 1 0
10 Wicher Brojce 1 1 2 2 0 1 0
11 Sparta Gryfice 1 0 2 3 0 0 1
12 Orzeł Łożnica 1 0 1 2 0 0 1
13 Polonia Płoty 1 0 1 3 0 0 1
14 Ehrle Dobra Szczecińska 1 0 1 3 0 0 1
15 Masovia Maszewo 1 0 1 4 0 0 1
16 Arkonia Szczecin 1 0 0 5 0 0 1

Pomorzanin wygrał po dwóch rzutach karnych. Na zdjęciu Fernando szykujący się do strzału

Radość piłkarzy Pomorzanina po pierwszym golu. Z prawej Artem Gumeniuk, któ-
ry w ładnym stylu przywitał się z miejscowymi kibicami

swojej decyzji a do jedenastki tym 
razem podszedł Fernando Batista. 
Brazylijczyk z polskim obywatel-
stwem uderzył pewnie pod po-
przeczkę i dał nowogardzianom 
zwycięstwo 2:1, gdyż do ostatnie-
go gwizdka arbitra wynik już nie 
uległ zmianie. Cieszy zwycięstwo, 
choć widać było szczególnie w 
pierwszej połowie, że przed piłka-

rzami z Nowogardu jeszcze spo-
ro pracy. Przy artykule publiku-
jemy komplet wyników oraz ak-
tualną tabelę. Na uwagę zasługuje 
rozstrzygnięcie w Dębicach, gdzie 
Dąb nieoczekiwanie ograł Polonię 
Płoty, a także wysokie zwycięstwo 
Mewy Resko nad Arkonią Szcze-
cin.  KR

BANERY
WYDRUKI na folii One Way Vision, naklejki te

l. 
91

 5
77

 2
00

7
gr

a�
k@

do
m

ju
dy

.p
lNAJTANIEJ w okolicy



21-23.08.2018 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

11

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

mistrzostwa młodzików w kolarstwie torowym

Kolejny sukces  
Huberta Grygowskiego
W sobotę (18 sierpnia), na szczecińskim torze kolarskim odbyły się Międzywojewódzkie 
Mistrzostwa Młodzików w kolarstwie torowym, potocznie nazywane Mistrzostwami Ma-
kroregionu. W zawodach wystartowali Norbert Strojny oraz Hubert Grygowski z LKKS 
Chrabąszczy Nowogard. Obaj kolarze zajmowali punktowane pozycje, do tego Hubert Gry-
gowski wywalczył złoty medal w wyścigu punktowym. 

Mistrzostwa Makroregionu or-
ganizowane były przez Zachodnio-
pomorski Związek Kolarski oraz 
Kujawsko-Pomorski Związek Ko-
larski. Startowali kolarze z woje-
wództwa pomorskiego, kujawsko-
-pomorskiego oraz zachodniopo-
morskiego. Nowogard reprezen-
towało dwóch Młodzików prowa-
dzonych przez Ryszarda Posac-
kiego – Norbert Strojny i Hubert 
Grygowski. Jedną z rozgrywanych 
na szczecińskim torze kolarskim 
konkurencji był wyścig punktowy. 
Kolarze pokonali 10 km, na któ-
re składało się 25 okrążeń. Pierw-
szy na mecie był Hubert Grygow-
ski, który zdeklasował rywali gro-
madząc 28 punktów. Srebrny me-
dalista Paweł Walenciak z ALKS 
Stal Ocetix Iglotex Grudziądz zgro-
madził 11 punktów, a Tomasz Ka-
sprzyk z UKS Copernicus Toruń, 
który zajął 3. miejsce uzbierał 10 
oczek. Jeden punkt wywalczył Nor-
bert Strojny, który w tym wyści-
gu zajął 7. miejsce. W wyścigu na 
250 metrów ze startu zatrzymanego 
wystartował tylko Norbert Strojny. 
Kolarz z Nowogardu uzyskał czas 
00:22,153 uzyskując średnią pręd-
kość 40,63 km/h. Norbert Strojny 
ze stratą 2,12 sekund do zwycięz-
cy zajął 13. miejsce. Hubert Gry-

gowski zaprezentował się z kolei w 
sprincie. W eliminacjach nowogar-
dzianin wywalczył 5 czas, a 16 naj-
lepszych wyników uzyskało prawo 
startu w kolejnej fazie. W 1/8 finału 
Hubert Grygowski pokonał Ada-
ma Pawłowskiego z Grudziądza i 

awansował do ćwierćfinału, gdzie 
zmierzył się z Marcinem Marci-
niakiem z Torunia. Rywal wygrał 
z podopiecznym Ryszarda Posac-
kiego o setne sekundy i ostatecznie 
Hubert Grygowski zakończył zma-
gania w sprincie na 6. miejscu.  KR

Hubert Grygowski został Mistrzem Makroregionu na szczecińskim torze kolarskim 
w wyścigu punktowym

V rowerowy maraton mTB Dookoła Jeziora Nowogardzkiego

Przed nami kolarskie święto!
Już w najbliższą sobotę (25 sierpnia), w Nowogardzie odbędzie się kolarskie święto. Wszystko za sprawą V edycji Rowerowego Maratonu MTB Dookoła Je-
ziora Nowogardzkiego, będącego zarazem Memoriałem Artura Komisarka. W wyścigach będzie mógł wziąć udział każdy, przygotowano mnóstwo katego-
rii wiekowych. Wystartują nie tylko dorośli, ale również dzieci oraz całe rodziny.   

Do wczoraj, tj. do poniedziałku 
(20 sierpnia), kolarze mogli zgła-
szać swój udział w wyścigu za po-
średnictwem strony internetowej. 
Do momentu zamknięcia tego nr 
DN, widniało 213 nazwisk uczest-
ników maratonu. To jednak nie 
jedyna możliwość zapisania się na 
wyścig. Można tego dokonać tak-
że w biurze zawodów, które mieści 
się w budynku świetlicy „Promyk” 
przy ul. Plac Szarych Szeregów 6. 
Biuro będzie czynne w piątek, od 
godziny 18:00 do 21:00, natomiast 
w dniu wyścigu w godzinach 7:00-
10:00 dla kategorii mężczyzn, a 
dla kobiet do godziny 11:00. Po-

zostałe kategorie, czyli Cech, Tu-
rysta, Rodziny oraz Junior (dzie-
ci), mogą odbierać pakiety i zgła-
szać się do godziny 12:00. Opłata 
w biurze zawodów za pakiet star-
towy wynosi 90 zł (przy elektro-
nicznych zapisach wynosiła 70 zł), 
rejestracji i wpłaty można doko-
nać na miejscu. Kategoria Junior 
od 10 do 16 lat i wyścigi dla dzie-
ci są zwolnione z opłaty startowej. 
To dlatego, że nie biorą udziału w 
konkursie z nagrodami, nie otrzy-
mują pakietów startowych oraz 
nie są objęte posiłkiem regenera-
cyjnym po wyścigu. Pakiet starto-
wy obejmuje m.in. numer starto-
wy oraz chip, skarpety kolarskie 
(dla pierwszych 500 kolarzy, któ-
rzy odbiorą pakiet), woda po me-
cie maratonu, gorący obiad po za-
kończeniu maratonu, medal pa-
miątkowy, a także udział w kon-
kursie z nagrodami. Jeśli chodzi 
o nagrody główne, to w katego-
rii Open przewidziane są nagro-

dy pieniężne – mężczyźni: 1. miej-
sce – 1000 zł, 2. miejsce – 700 zł, 3. 
miejsce – 500 zł; - kobiety: 1. miej-
sce – 500 zł, 2. miejsce – 300 zł, 
3. miejsce – 200 zł. Konkurs z na-
grodami odbędzie się po dekora-
cji zwycięzców. Informacja o na-
grodach zostanie podana w dniu 
startu maratonu, organizatorzy 
zapewniają, że będą to atrakcyj-
ne nagrody. Wszystkie katego-
rie męskie wystartują od godzi-
ny 10:30, z kolei kategorie kobie-
ce oraz juniorzy i dzieci około go-
dziny 12:30.  Pozostałe katego-
rie wystartują o godzinie 13:30. 
Ogłoszenie oficjalnych wyników 

planowane jest na godzinę 14:30, 
wówczas rozpocznie się także de-
koracja najlepszych zawodników. 
Losowanie nagród przewidzia-
no na godzinę 15:30. Organizato-
rzy w szczególności zachęcają do 
udziału w maratonie całe rodziny, 
dzieci i mieszkańców Nowogardu. 
W tym celu zostały nawet utwo-
rzone kategorie specjalne. Wy-
brany zostanie najlepszy kolarz z 
Nowogardu, zarówno w katego-
rii mężczyzn jak i kobiet. Ponad-
to prowadzona będzie klasyfikacja 
Służby Więziennej, gdyż funkcjo-
nariusze powalczą o Puchar Dy-
rektora Zakładu Karnego w No-
wogardzie. Jedno jest pewne, jak 
co roku nie zabraknie emocji oraz 
dobrej zabawy, a do naszego mia-
sta zjadą się kolarze z całego wo-
jewództwa, a nawet z całej Polski. 
Zachęcamy wszystkich mieszkań-
ców Nowogardu do udziału w tym 
wydarzeniu.  KR

Już w najbliższą sobotę za sprawą Memoriału Artura Komisarka czeka nas kolar-
skie święto.jpg

Organizatorzy wyścigu zachęcają do udziału w kategorii zmagań rodzinnych.jpg



Nr 65 (2693)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

12

www.dzienniknowogardzki.pl

Poszukuje osób do 
pracy przy produkcji 

okien, Firma Joga. 
695 100 700

WYNAJem 
KONTeNerÓW, 
wywóz odpadów. 

TEL. 667 146 793 

Pomóżmy marcie 
w chorobie!!!

www.pomagam.pl/marta-zoltowska

Prowadzę zbiórkę na leczenie 
choroby nowotworowej dla mo-
jej  koleżanki Marty Suskiej-Żół-
towskiej.

Marta wspaniała  kobieta, ko-
chająca żona i mama przecud-
nych dziewczynek Julii 9 lat i 
Zosi 5 latek.

To kobieta ciepła, życzliwa, 
wesoła, uśmiechnięta zawsze 
myśląca pozytywnie. 

W grudniu 2017 roku podczas 
kontrolnego badania palpacyj-
nego wykryto u Niej guz w pier-
si,

W styczniu 2018 roku po dal-
szych badaniach okazało się , że 
jest to wieloogniskowy obu-
stronny nowotwór złośliwy pier-
si III stopnia z przerzutem do 
węzłów chłonnych jamy pacho-
wej.

W tym momencie Marcie za-
walił się świat.

Do tej pory to Ona opiekowa-
ła się bliskimi, a teraz sama po-
trzebuje pomocy.

Życie stało się kruche jak por-
celana.

Postanowiła jednak sobie, że 
zwycięży w walce z rakiem, bo 
przecież ma jeszcze tyle rzeczy 
do zrobienia...

Ma kochającego męża, cu-
downe Córeczki,.... rodzinę i 
przyjaciół.! 

Po diagnozie rozpoczęła le-
czenie kliniczne w ZCO w Szcze-
cinie, oraz leczenie komplemen-
tarne czyli wlewy witaminowe 
w prywatnej klinice IMC (INTE-

GRSTIVE MEDICAR CENTER) we 
Wrocławiu.

Leczenie komplementarne 
czyli tzw. wlewy witaminowe 
mają za zadanie wsparcie orga-
nizmu w leczeniu choroby no-
wotworowej.

Polega ono na wlewach do-
żylnych dużej dawki witaminy C 
i szeregu witamin niezbędnych 
do prawidłowego funkcjonowa-
nia organizmu i jego regenera-
cji.

Miesięczne koszty leczenia we 
Wrocławiu to około 16 tysięcy 
złotych. 

Leczenie jest złożone, długo-
trwałe i wyczerpujące.

W Szczecinie czekają ja na-
świetlenia w ramach radiotera-
pii i długotrwała rehabilitacja.

Koszt leczenia we Wrocławiu 
na 3 miesiące to około 50 tysię-
cy złotych.!

Niestety zasoby całej rodziny 
skończyły się.

Dlatego Was ....moich przyja-
ciół, znajomych i nieznajomych 
bardzo proszę o pomoc!  Wierzę 
w siłę ludzi!  Wierzę, że się uda!

Bardzo proszę wpłać dowolną 
kwotę i udostępnij.

Dzisiaj Marta potrzebuje po-
mocy, jutro ktoś inny może jej 
potrzebować! 

Dobro zawsze wraca... Z PO-
DWOJONĄ SIŁA.

Dorota

Marta wyraża zgodę na zbiór-
kę prowadzona na jej leczeni

r e K L A m A
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

ENDOKRYNOLOGICZNY
Lek. med. Adriana Dubińska-Walczak

specjalista chorób wewnętrznych
- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

CHORÓB CUKRZYCY I NADCIŚNIENIA
Lek. Ewa Zdawska

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista diabetolog 

GABINETY MEDYCZNE

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

pn., wt. - 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

 Atrakcyjna praca 
dla opiekunek w Niemczech. 
Premie letnie. Nawet 1500 EUR netto 

Tel. 91 506 55 55rozkład jazdy komunikacji miejskiej
Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 7:05 8:05 11:10 12:15 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 7:06 8:06 11:11 12:16 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 7:08 8:08 11:13 12:18 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 7:09 8:10 11:14 12:19 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:11 8:12 11:16 12:21 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:12 8:14 11:17 12:22 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:13 8:15 11:18 12:23 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:15 8:17 11:20 12:25 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < < 8:18 < 12:27 < < 16:07 < <
10 Dworzec PKS < < < < < < < < < < <
11 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:16 8:19 11:21 12:29 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
12 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:17 8:20 11:22 12:30 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
13 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:18 8:21 11:23 12:31 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
14 ul. Ogrodowa < 6:20 < < 11:25 12:33 13:45 15:10 16:13 17:10 <
15 ul. Poniatowskiego < 6:21 < < 11:26 12:34 13:46 15:11 16:14 17:11 <
16 ul. Żeromskiego 5:42 6:22 7:20 8:23 11:27 12:35 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
17 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:23 7:21 8:24 11:28 12:36 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
18 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:24 7:22 8:25 11:29 12:37 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02
19 ul. Radosława 5:45 6:25 7:27 8:26 11:35 12:40 13:55 15:17 16:20 17:15 18:03

 OS. BEMA –  UL. KOŚCIUSZKI 36 -  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

z powrotem
POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 26 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:28 8:39 11:45 12:50 14:30 15:30 16:30 17:25 18:10
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:29 8:40 11:46 12:51 14:31 15:31 16:31 17:26 18:11
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:31 8:42 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:33 8:44 11:48 12:53 14:33 15:33 16:33 17:28 18:13
5 ul. Ogrodowa < 6:35 7:35 8:46 11:50 12:55 < 15:35 16:35 17:30 <
6 ul. Poniatowskiego < 6:36 7:36 8:47 11:51 12:56 < 15:36 16:36 17:31 <
7 ul. 700 Lecia 5:49 6:38 7:38 8:49 11:53 12:58 14:35 15:38 16:38 17:33 18:15
8 ul. 5-go Marca 5:51 6:40 7:40 8:51 11:55 13:00 14:37 15:40 16:40 17:35 18:17
9 ul. Kościuszki 36 5:53 6:42 7:42 8:53 11:57 13:02 14:39 15:42 16:42 17:37 18:19
10 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:43 7:43 8:54 11:58 13:03 14:40 15:43 16:43 17:38 18:20
11 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:44 7:44 8:55 11:59 13:04 14:41 15:44 16:44 17:39 18:21
12 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:45 7:45 8:56 12:00 13:05 14:42 15:45 16:45 17:40 18:22
13 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:46 7:46 8:57 12:01 13:06 14:43 15:46 16:46 17:41 18:23
14 ul. Bema 9 5:58 6:47 7:47 8:58 12:02 13:07 14:44 15:47 16:47 17:42 18:24
15 Osiedle Bema 5:59 6:48 7:48 8:59 12:03 13:11 14:45 15:48 16:48 17:43 18:25

OBJAŚNIENIA:

 UL. RADOSŁAWA –  UL. KOŚCIUSZKI 36 –   OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM
SZ 25

1
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

 DWORZEC PKS – OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM
SZ 25

1
E, F

1 Osiedle Bema 9:00
2 ul. Bema 1 9:01
3 ul. Armii Krajowej 17 9:03
4 ul. Kościuszki 36 9:04
5 ul. Wojska Polskiego 4 9:05
6 ul. Kościelna 9:06
7 Dworzec PKS 9:08

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

LP Dworce i przystanki

 OS. BEMA –  DWORZEC PKS

OS. BemA – UL. KOŚCIUSZKI 36 - UL. rADOSłAWA

UL. rADOSłAWA – UL. KOŚCIUSZKI 36  - OS. BemA

DWOrZeC PKS - OS. BemA OS. BemA - DWOrZeC PKS

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

r e K L A m A
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789
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Odjazdy / Departures
Nowogard 10 VI – 1 IX 2018

Aktualizacja wg stanu na 1 VI 2018

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

0:38 II
1

IC - TLK
88195

ŁEBSKO
T  l  d

Goleniów 1:00, Szczecin Dąbie 1:22, Szczecin Główny 1:40 WW{
~ 24 VI-1 IX;

}WW 2:12 Szczecin Główny IC - TLK 56190 ŁEBSKO T  l  d  c  p   Kostrzyn 3:35, Zielona
Góra 5:01, Nowa Sól 5:24, Głogów 5:55, Ścinawa 6:40, Wołów 7:00, Brzeg Dolny 7:14

Wrocław Główny 7:52 ~ 24 VI-31 VII;

}WW 2:12 Szczecin Główny IC - TLK 56190 ŁEBSKO T  l  d  c  p   Kostrzyn 3:35, Zielona
Góra 5:01, Nowa Sól 5:24, Głogów 5:55, Ścinawa 6:33, Wołów 6:53, Brzeg Dolny 7:14

Wrocław Główny 7:52 ~ 1 VIII-1 IX;

3:36 II
1

IC - TLK
80194

ŁEBSKO
T  l  d

Płoty 3:58, Gryfice 4:14, Trzebiatów 4:39 Kołobrzeg 5:07 

~ 23 VI-1 IX;

5:02 II
1

PR - R
88641

j  a  b  y

Wyszomierz 5:07, Osina 5:11, Mosty 5:17, Goleniów 5:26, Kliniska 5:35, Szczecin Dąbie 5:45, Szczecin
Zdroje 5:48, Szczecin Port Centralny 5:56 Szczecin Główny 6:00 
~ 1-5 / 15 VIII;

6:37 II
1

PR - R
88643

j  a  b  y

Wyszomierz 6:42, Osina 6:46, Mosty 6:52, Goleniów 7:01, Kliniska 7:11, Szczecin Dąbie 7:21, Szczecin
Zdroje 7:24 Szczecin Główny 7:36 
~ 1-6 / 15 VIII;

7:48 I
3

PR - R
88645

j  a  b  y

Wyszomierz 7:53, Osina 7:57, Mosty 8:03, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:09, Goleniów 8:26, 
Kliniska 8:35, Szczecin Dąbie 8:45, Szczecin Zdroje 8:49, Szczecin Port Centralny 8:57

Szczecin Główny 9:02 

7:49 II
1

PR - R
88622

j  a  b  y

Żabowo 7:58, Płoty 8:08, Baszewice 8:15, Gryfice 8:22, Gąbin 8:32, Trzebiatów 8:37, Bieczyno 
Pomorskie 8:43, Karcino 8:47, Głowaczewo 8:51, Stary Borek 8:55, Kołobrzeg Stadion 9:01

Kołobrzeg 9:05 ~ 1-6 / 15 VIII;

8:35 II
1

IC - TLK
18171

POSEJDON
T  l  c  p

Goleniów 8:57, Szczecin Dąbie 9:29 Szczecin Główny 9:48 

~ 23 VI-1 IX;

9:23 II
1

PR - R
88624
REGA

j  a  b  y

Płoty 9:40, Gryfice 9:52, Trzebiatów 10:06, Kołobrzeg Stadion 10:22 Kołobrzeg 10:27 

~ 67 + 15 VIII;

10:28 II
1

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:33, Osina 10:37, Mosty 10:43, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:49, Goleniów 11:05, 
Kliniska 11:14, Szczecin Dąbie 11:24, Szczecin Zdroje 11:27, Szczecin Port Centralny 11:35

Szczecin Główny 11:40 

11:49 II
1

PR - R
88626

POMERANIA
j  a  b  y

Żabowo 11:58, Płoty 12:08, Baszewice 12:15, Gryfice 12:21, Gąbin 12:31, Trzebiatów 12:37, Bieczyno 
Pomorskie 12:43, Karcino 12:46, Kołobrzeg Stadion 12:58 Kołobrzeg 13:02 

13:46 II
1

PR - R
88628

j  a  b  y

Żabowo 13:55, Płoty 14:06, Baszewice 14:17, Gryfice 14:24, Gąbin 14:34, Trzebiatów 14:39, Bieczyno 
Pomorskie 14:45, Karcino 14:49, Głowaczewo 14:53, Stary Borek 14:57, Kołobrzeg Stadion 15:03

Kołobrzeg 15:07 ~ 1-5 / 15 VIII;

14:28 II
1

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 14:33, Osina 14:37, Mosty 14:43, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:49, Goleniów 15:06, 
Kliniska 15:15, Szczecin Dąbie 15:25, Szczecin Zdroje 15:28 Szczecin Główny 15:41 

15:56 II
1

PR - R
88630

j  a  b  y

Żabowo 16:05, Płoty 16:16, Baszewice 16:28, Gryfice 16:35, Gąbin 16:45, Trzebiatów 16:50, Bieczyno 
Pomorskie 16:56, Karcino 17:00, Głowaczewo 17:04, Stary Borek 17:08, Kołobrzeg Stadion 17:14

Kołobrzeg 17:18 

16:40 II
1

PR - R
88651
REGA

j  a  b  y

Wyszomierz 16:45, Osina 16:49, Mosty 16:55, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:01, Goleniów 17:18, 
Kliniska 17:28, Szczecin Dąbie 17:38, Szczecin Zdroje 17:41, Szczecin Port Centralny 17:49

Szczecin Główny 17:54 

17:58 II
1

PR - R
88632

j  a  b  y

Żabowo 18:07, Płoty 18:17, Baszewice 18:30, Gryfice 18:37, Gąbin 18:47, Trzebiatów 18:53, Bieczyno 
Pomorskie 18:59, Karcino 19:02, Głowaczewo 19:07, Stary Borek 19:10, Kołobrzeg Stadion 19:16

Kołobrzeg 19:21 
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^
Odjazdy / Departures
Nowogard 10 VI – 1 IX 2018

Aktualizacja wg stanu na 1 VI 2018

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

18:42 II
1

PR - R
88653

POMERANIA
j  a  b  y

Wyszomierz 18:47, Osina 18:51, Mosty 18:57, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:03, Goleniów 19:20, 
Kliniska 19:29, Szczecin Dąbie 19:39, Szczecin Zdroje 19:43, Szczecin Port Centralny 19:51

Szczecin Główny 19:54 

20:22 II
1

PR - R
88634

j  a  b  y

Żabowo 20:31, Płoty 20:40, Baszewice 20:47, Gryfice 20:53, Gąbin 21:03, Trzebiatów 21:09, Bieczyno 
Pomorskie 21:15, Karcino 21:19, Głowaczewo 21:24, Stary Borek 21:27, Kołobrzeg Stadion 21:34

Kołobrzeg 21:38 ~ 1-6 / 15 VIII;

20:43 II
1

IC - TLK
81170

POSEJDON
T  l  c  p

Płoty 21:05, Gryfice 21:20, Trzebiatów 21:39, Kołobrzeg 22:07 0   h   T   l   c   p, Ustronie 
Morskie 22:39, Koszalin 23:06, Sławno 23:32, Słupsk 23:50, Lębork 0:28, Wejherowo 0:52, 

Rumia 1:03, Gdynia Główna 1:16 WW{0   T   l   p, Sopot 2:17, Gdańsk Oliwa 2:22, Gdańsk
Wrzeszcz 2:26, Gdańsk Główny 2:32, Tczew 2:54, Malbork 3:08, Elbląg 3:27, Pasłęk 3:43, 
Morąg 4:05, Olsztyn Zachodni 4:40, Olsztyn Główny 4:44, Korsze 6:08, Kętrzyn 6:35, Giżycko 7:00, 
Wydminy 7:17, Stare Juchy 7:36, Ełk 8:03, Grajewo 8:29, Osowiec 8:47, Mońki 8:58

Białystok 9:39 ~ 22 VI-11 VIII; 14-31 VIII;

}WW 1:49 Gdynia Główna IC - TLK 51170 POSEJDON h  T  l  c  p   Sopot 1:57, Gdańsk 
Oliwa 2:02, Gdańsk Wrzeszcz 2:07, Gdańsk Główny 2:12, Tczew 2:35, Malbork 2:49, Iława 
Główna 3:31, Działdowo 4:07, Mława 4:19, Ciechanów 4:41, Nasielsk 5:05, Modlin 5:19, Nowy 
Dwór Mazowiecki 5:24, Legionowo 5:36, Warszawa Wschodnia 5:56, Warszawa 
Centralna 6:05, Warszawa Zachodnia 6:23, Żyrardów 6:48, Skierniewice 7:04, Koluszki 7:28, 
Łódź Widzew 7:43 Łódź Fabryczna 7:53 
~ 22-25 VI;

}WW 1:49 Gdynia Główna IC - TLK 51170 POSEJDON h  T  l  c  p   Sopot 1:57, Gdańsk 
Oliwa 2:02, Gdańsk Wrzeszcz 2:07, Gdańsk Główny 2:12, Tczew 2:35, Malbork 2:49, Iława 
Główna 3:31, Działdowo 4:07, Mława 4:23, Ciechanów 4:43, Nasielsk 5:07, Modlin 5:19, Nowy 
Dwór Mazowiecki 5:24, Legionowo 5:36, Warszawa Wschodnia 5:56, Warszawa 
Centralna 6:05, Warszawa Zachodnia 6:29, Żyrardów 6:58, Skierniewice 7:14, Koluszki 7:38, 
Łódź Widzew 7:52 Łódź Fabryczna 8:02 
~ 26 VI-11 VIII; 14-31 VIII;

20:43 II
1

IC - TLK
81170

POSEJDON
T  l  c  p

Płoty 21:05, Gryfice 21:20, Trzebiatów 21:39, Kołobrzeg 22:07 0   h   T   l   c   p, Ustronie 
Morskie 22:39, Koszalin 23:06, Sławno 23:32, Słupsk 23:50, Lębork 0:28, Wejherowo 0:52, 
Rumia 1:03, Gdynia Główna 1:14, Sopot 1:33, Gdańsk Oliwa 1:38, Gdańsk Wrzeszcz 1:43, Gdańsk 
Główny 1:49, Tczew 2:12, Malbork 2:27, Elbląg 2:47, Pasłęk 3:04, Morąg 3:28, Olsztyn 

Zachodni 4:04, Olsztyn Główny 4:09 WW{0   T   l   p, Korsze 6:08, Kętrzyn 6:35, 
Giżycko 7:00, Wydminy 7:17, Stare Juchy 7:36, Ełk 8:03, Grajewo 8:29, Osowiec 8:47, Mońki 8:58

Białystok 9:39 ~ 12-13 VIII;

}WW 4:35 Olsztyn Główny IC - TLK 51170 POSEJDON h  T  l  c  p   Iława Główna 5:24, 
Działdowo 6:00, Mława 6:12, Ciechanów 6:32, Nasielsk 6:56, Modlin 7:15, Nowy Dwór 
Mazowiecki 7:20, Legionowo 7:31, Warszawa Wschodnia 8:03, Warszawa Centralna 8:15, 
Warszawa Zachodnia 8:24, Żyrardów 8:52, Skierniewice 9:08, Koluszki 9:32, Łódź 
Widzew 9:46 Łódź Fabryczna 9:59 
~ 12-13 VIII;

20:43 II
1

IC - TLK
81170

POSEJDON
T  l  p

Płoty 21:05, Gryfice 21:20, Trzebiatów 21:39, Kołobrzeg 22:07 0   h   T   l   p, Ustronie Morskie 22:39, 
Koszalin 23:06, Sławno 23:32, Słupsk 23:50, Lębork 0:28, Wejherowo 0:52, Rumia 1:03, Gdynia 
Główna 1:14 0   T   l   p, Sopot 2:17, Gdańsk Oliwa 2:22, Gdańsk Wrzeszcz 2:26, Gdańsk 
Główny 2:32, Tczew 2:54, Malbork 3:08, Elbląg 3:27, Pasłęk 3:43, Morąg 4:05, Olsztyn 
Zachodni 4:40, Olsztyn Główny 4:44, Korsze 6:08, Kętrzyn 6:42, Giżycko 7:07, Wydminy 7:24, Stare 
Juchy 7:41, Ełk 8:03, Grajewo 8:29, Osowiec 8:47, Mońki 8:57 Białystok 9:29 
~ 1 IX;

21:56 II
1

PR - R
88636

j  a  b  y

Płoty 22:14, Gryfice 22:25, Trzebiatów 22:39, Kołobrzeg Stadion 22:56 Kołobrzeg 23:01 

~ 1-57;
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^
Odjazdy / Departures
Nowogard 10 VI – 1 IX 2018

Aktualizacja wg stanu na 1 VI 2018

objaśnienia skrótów / abbreviations
IC - „PKP Intercity” Spółka Akcyjna

TLK - Twoje Linie Kolejowe
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
h - 1 klasa / First class seats

T - 2 klasa / Second class seats

j - tylko 2 klasa / 2nd class seats only

l - rezerwacja obowiązkowa  / seat 
resevations compulsory

d - wagon z miejscami do leżenia / couchette
car

c - wagon sypialny / sleeping car

a - wagon dostępny dla osób poruszających 
się na wózkach / wagon accessible to 
people moving on wheelchairs

b - wagon przystosowany do przewozu 
rowerów - liczba miejsc ograniczona / 
wagon adopted to the transport of 
bicycles – limited number of places

objaśnienia znaków / symbols
p - przewóz przesyłek konduktorskich / 

courier service
W - przełączanie wagonów do innego 

pociągu / wagons to be switched to 
another train

y - klimatyzacja / air conditioning

0 - zmiana usług na trasie pociągu / change 
services on the route

~ - terminy kursowania / days of operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.intercity.pl www.polregio.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased on each train, consistent with the 
terms specified by the carrier.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Carriers 
are responsible for commercial data of trains.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Infoline numbers to individual carriers:
IC - 22 391 97 57 (24h) dla abonentów sieci zagranicznych i
dla połączeń zagranicznych; 703 200 200 (24h) dla 
abonentów krajowych sieci, opłata 1,29 zł brutto/min. poł., 
realizator usługi: „PKP Intercity” S.A. / 22 391 97 57 (24h) 
for international calls and international network subscribers; 
703 200 200 (24h) for subscribers of domestic networks, 
charge of PLN 1.29 gross/min. of each call, service provider: 
„PKP Intercity" S.A.
PR - 703 20 20 20 (24h) opłata 1.29 zł/min. połączenia, 
realizator usługi: Progress Plus S.C.  / 703 20 20 20 (24h) 
charge of PLN 1.29 gross/min. of each call, service provider: 
Progress Plus S.C. 
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www.dzienniknowogardzki.pl

OgłO SZe NIA drob ne

Firma z branży rolnej  

 
zatrudni – kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki teleskopowej 
  i doświadczenie w rolnictwie.
Oferujemy:

kontakt: 785 601 002

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy

NIerUCHOmOŚCI
•	 Sprzedam działkę budowlaną w 

Ostrzycy .Wielkość i cena do uzgod-
nienia.Tel.609480049

•	 Sprzedam działkę ogrodową z altanką 
40m2 piętrowa.Tel.721157443.

•	 Wynajmę dwupokojowe mieszka-
nie dla studenta Szczecin al.Piastów.
Tel.604124623.

•	 Sprzedam dom w Nowogardzie 
127m2+garaż +budynek gospodar-
czy +działka o powierzchni  1001m2.
Tel.507831353,504946190.

•	 Sprzedam tanio działkę budowlaną 
w Kościuszkach 1202 m2. Przy działce 
prąd, woda, kanalizacja, dojazd utwar-
dzony w pobliżu jeziora. 575 345 659 

•	 Do wynajęcia lokal handlowy ok. 
40m2 ul. Kościuszki 2g Nowogard. 
693 850 197

•	 Sprzedam działki budowlane w pełni 
uzbrojone. Już z planem zagospoda-
rowania przestrzennego. Oszczędzasz 
czas i pieniądze! 693 850 197 Najlep-
sze ceny w Nowogardzie, Osiedle Sło-
neczne. 

•	 Do wynajęcia pomieszczenie na 
biuro 28 m2, Nowogard. Ul. 700 le-
cia 17b. Tel. 501 549 818

•	 Sprzedam działki budowlane w 
Karsku przy drodze. 691 664 658

•	 Do wynajęcia lokal pod działalność 
gospodarczą. 609 24 58 16 

•	 Sprzedam mieszkanie 3 pokoje 87m2, 
12 km od Nowogardu.Tel. 665 160 365

•	 Do wynajęcia warsztat samochodowy 
z wyposażeniem. Tel. 508 070 311

•	 Sprzedam działkę budowlaną w No-
wogardzie, 16 arów, cena 39000 zł do 
negocjacji, tel. 570 935 935

•	 sprzedam pawilon handlowy, tel. 500 
698 558

•	 Sprzedam lub wynajmę sklep w Dą-
browie z możliwością przerobienia na 
mieszkanie. 509 615 300, 502 649 104 

•	 Sprzedam działkę ogrodową przy ul. 
Zamkowej. Tel. 530 118 199

•	  Do wynajęcia nowy lokal handlowy 
glazura, natrysk w centrum Nowogar-
du pow. ok. 80m2, dodatkowe wej-
ście. Tel. 665 08 44 88

•	 Samodzielne mieszkanie do wynaję-
cia Karsk, 609 245 816 

•	 Wynajmę pomieszczenie przy ul. 
700 lecia na garaż lub magazyn. 
501 549 818

•	 Sprzedam działkę 4500 m2 obręb  Ku-
lice (za płotem dawnego POMu w No-
wogardzie) 510 727 667 

•	 Miejsca noclegowe do wynajęcia. 609 
245 816 

•	 Sprzedaż lub wynajem mieszkania na 
IV piętrze ul. Światowida, 2 pokoje. 
601 500 090

•	  Kupię parter domu w Nowogardzie 
bez  pośredników. Kontakt 600 617 
474

•	 Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 
53,45 m2 po kapitalnym remoncie. 
Cena 219 tys. do negocjacji. Tel. 530 
450 720

•	  Do wynajęcia lokal 25 m2 ul. Pileckie-
go. 695 209 162 

•	 Sprzedam dom na wsi, na koloni z la-
sem, stawem i ziemią (lub bez). 695 
780 299

•	 Sprzedam działkę po zbiorach we 
wrześniu lub pażdzierniku. Ogrody 
działkowe nr.2 , działka nr 3. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 532 589 787 lub 788 

•	 Nowogard Asnyka działki pod zabu-
dowę 501 307 666

•	 Borkowo Wielkie dom mieszkalny, 
dwa budynki gospodarcze, 90 ar, 65 
tys. 501 307 666 

•	 11 km Nowogard działka we wsi pod 
zabudowę 27000. Tel. 660 206 833

•	 Sprzedam garaż Poniatowskiego 24. 
tel. 692 486 051 

•	 Kupię garaż. Tel. 661 751 286 

•	 Pilnie poszukuje mieszkania do wyna-
jęcia, może być na wsi. Tel. 535 00 88 
77 po 17stej 

•	 Do wynajęcia kawalerka. Tel 605 
640 526 

•	 Do wynajęcia dwupokojowe cen-
trum Szczecina (100 m od Placu Sza-
rych Szeregów) dla dwóch, trzech 
studentów. Mile widziane pary. Tel. 
604 124 623 

•	 Do wynajęcia garaż ul. 700 lecia. Tel. 
606 115 410

mOTOrYZACJA
•	 Ford galaxy 96r. Automat Poj. 2.8 

benzyna Uszkodzona skrzynia bie-
gów Sprzedam za 2 500 złotych Tel. 
Kon. 694 979 007

•	 Sprzedam samochód Mitsubishi L 200 
1999 rok prod., cena do uzgodnienia. 
665 544 518 

•	 Sprzedam Mazdę Premacy, kolor gra-
natowy met. , klimatyzacja, rok. 2001, 
diesel 2.0, zadbana, tel. 605 522 340

•	 Kupię motor WSK. Tel. 605 516 508 

•	 Sprzedam Renault Master 9 osób + 
skrzynia rok 2002 cena 3500. Tel 504 
595 424 

•	 Sprzedam Chryster Grand Voyager rok 
2002 disel, cena 4900. Tel. 504 595 424 

rOLNICTWO
•	 Sprzedam  kaczki,gęsi młode – osku-

bane.Tel.782429405.

•	  Koszenie, mulczowanie, belowanie 
– słoma. 608 01 3995

•	 Orka, talerzówka ciężka siew agre-
gatem. Tel. 608 01 39 95 

•	 Rzepak jary, zboża sprzedam. Tel. 502 
853  573 

•	 Grykę sprzedam i mieszalnik 1 tona. 
603 467 609 

•	 SPrZeDAŻ JAJ KUrZYCH – WIeJ-
SKIe. 502 119 960

•	  Sprzedam pompe spalinową wraz 
z wężami, straszak na dziki i szpaki, 
dmuchawę do zboża. 781 785 748, 
603 363 207 

•	 Sprzedam siano w kostkach. 782 036 
086 

•	 Sprzedaż mieszanki zbożowej. Tel. 
667 97 64 17, 91 4 186 417

•	 Oddam siano za skoszenie okolice 
Osiny, 5,5 h. 696 741 163 

•	 Sprzedam truskawski na przetwo-
ry. Atrakcyjne ceny. 606 708 180 

•	 Łubin słodki 1,5 tony sprzedam. 91 39 
18 606

•	 Ogórek i cukinie sprzedam Strzelewo. 
Tel. 502 853 573 

•	 Sprzedam kaczki i gęsi skubane. 796 
759 414

•	 Sprzedam presę kostka polska 224 
sprawna. Tel. 782 429 405

•	  Sprzedam facalię. 793 006 469

•	 Sprzedam siewnik Poznaniak. 605 468 
190 

•	 Przyjmę ziemię. 605 468 190

•	 Kupię 0,5 ha ziemi rolnej w Olchowie 
przy drodze asfaltowej. Tel. 692 493 
584 

•	 Maliny sprzedam Strzelewo możli-
wość samozbioru. Tel. 502 853 573 

•	 Sprzedam małą jałówkę mleczną. 518 
488 714

•	 Sprzedam rozrzutnik obornika jed-
noosiowy stan bardzo dobry i rozsie-
wacz wapna 606 576 417

•	 Sprzedam ziemię orną o pow. 8 ha w 
miejscowości Bagna. Cena 28900 zł / 
ha . Tel. 606 830 893 

•	 Rozrzutnik dwuosiowy stan bardzo 
dobry, siewnik Poznaniak. Te;. 696 807 
922 

•	 Siano w zamian za koszenie Trzechel 2 
ha. Tel. 502 853 573 

•	 Sprzedam jałówkę mięsną. 500 
835 336 

•	 Wyprzedaż kur 1,5 rocznych Gospo-
darstwo Rolno-Drobiarskie Żabowo 
13. Tel. 9139 106 66, 510 127 838

 USłUgI
•	 TRANSPORT-600182682.

•	 DACHY, WIATY, TARASY.
TEL.660879108.

•	 MALOWANIE – szpachlowanie ,pane-
le.Tel.788566432.

•	 SZPACHLARZ GŁADZI BEZPYŁOWEJ 
,PŁYTKARZ.WYKAŃCZANIE WNĘTRZ.
Tel.537275547.

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWANÓW, 
WYKŁADZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ 
SAMOCHODOWEJ/ SKÓRZANEJ MA-
TERIAŁOWEJ / POŚCIELI WEŁNIANEJ 
/ LANOLINĄ/SPRZĄTANIE: CZYSZCZE-
NIE FUG.TEL.604 373 143 , 794 229 
083.

•	 Pranie dywanów i tapicerki sprzą-
tanie również z użyciem pary, rOm-
TeX. 668 151 516

•	 elektryk z uprawnieniami e+D. Tel. 
607 289 419 

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

•	 malowanie, montaż paneli podło-
gowych i inne drobne naprawy wy-
kona “złota rączka”. 91 39 22 783, 
784 79 22 70

•	 FIrmA USłUgOWA „Zielona”. Wy-
najem sal na konferencje, zebrania, 
szkolenia. 91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią dzia-
łalnością przyjmie zlecenie na budo-
wę domów od podstaw, przekładek 
dachów, docieplenia, układanie kost-
ki, różne rodzaje. Tel. 607 137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy 
za gotówkę na raty laptopy tablety te-
lefony. Skupujemy laptopy telefony. 
Adres Nowogard 700Lecia 15 I piętro 
nad apteką tel 91-577-53-73 lub 792-
228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlo-
powe: Niemcy, Holandia, Austria, An-
glia, Belgia, Norwegia. Tel. 71 385 20 
18, 601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróżnie-
nie mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 
343 638 

•	 AGENCJA REKLAMOWA VIZART, opra-
wianie prac w 2 minuty, bindowanie, 
wydruki, ksero, laminowanie, Nowo-
gard ul. 700 lecia 15 (nad sklepem zie-
larskim)Tel. 605 522 340 

•	 Przepisywanie prac (licencjackich, 
magisterskich i innych), dokumen-
tów, CV, listów motywacyjnych, Szyb-
ko, solidnie. Agencja reklamowa Vizart  
Nowogard ul. 700 lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim)Tel. 605 522 340.

•	 regulacja, naprawa, konserwacja 
okien i drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontuje-
my. 668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 988 
735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, układa-
nie kostki granitowej, polbruku. 726 
403 937

•	 Naprawa AgD Nowogard. 698 352 
406

•	 Wypełniam dokumenty do ZUS na 
emeryturę, rentę, kapitał początkowy. 
507 872 391

•	 Usługi remontowo-budowlane wy-
konam. 608 364 330 

•	 Prace elektryczne i remonty miesz-
kań. 691 430 490

•	 Przyjmę psy na strzyżenie. Ukończy-
łam kurs groomerski. 794 902 108

•	 Usługi ogólnobudowlane docieplanie 
budynków, malowanie, szachlowa-
nie, glazura, terakota, hydraulika, re-
gipsy i podłogi, adaptacja poddaszy. 
600 626 268 

PrACA
•	 ZATRUDNIĘ- elektryków, pomocni-

ków- elektryków.Tel 606824461.

•	 ZATRUDNIĘ- do dociepleń  elewacji.
Atrakcyjne zarobki.Tel.782860130.

•	 Zatrudnię do pracy w sklepie  spo-
żywczo-przemysłowym Nowogard.
Tel.509000617.

•	 Aktivmed24.pl Opiekunki Senio-
rów Niemcy. Premie wakacyjne, 
530555015

•	 AmBerCAre24 Opiekunki do Nie-
miec, wymagany j. niemiecki ko-
munikatywny, zarobki netto do 
1500 euro/mies., wyjazdy od za-
raz, sprawdzone oferty, legalnie 
737 451 825, 737 886 919, 737 489 
914

•	 Zatrudnię pracownika na stacji pa-
liw do obsługi komputera. Tel. 693 
52 12 11.

•	 Zaopiekuję się małym dzieckiem. 
664 696 177

•	 Zatrudnię pracownika na stanowi-
sko dozorca, z orzeczeniem o nie-
pełnosprawności, pełen etat Dodat-
kowych informacji udzielimy telefo-
nicznie.Tel. 913925275 w. 24

•	 Zatrudnię pracowników budowla-
nych. Tel. 695-264-594

•	 Zatrudnię stolarza z doświadcze-
niem. 503 084 687 

•	 Poszukuje opiekunki do 2 letniego 
dziecka w czasie od 11-12.08 (cało-
dobowo) 505 065 537 

•	 Firma geodezyjna zatrudni geode-
tę i asystenta geodety. Mile wi-
dziane wykształcenie geodezyjne 
lub pokrewne.Znajomość progra-
mów geodezyjnych oraz prawo jaz-
dy. Niezbędne informacje pod nr 
609250383.

•	 Praca w Hamburgu płytki, tapety, do-
cieplenia, malowanie, szpachlowa-
nie. Tel. 00491725669042

•	 Zatrudnię kierowcę C+E do przewo-
zu drewna. Praca od pon. - pt. Praca 
od zaraz. Tel. 608 356 697, 721 665 
667 

•	 Zatrudnię dekarzy, cieśli, murarzy, 
zbrojarzy. Możliwe zarobki do 18 zł/h 
netto. Tel. 697 067 590, 600 400 363 

•	 Przyjmę do pracy ekspedientkę do 
sklepu Lewiatan Boh. Warszawy. 502 
239 619 

•	 Zatrudnię pracownika – usługi re-
montowo-wykończeniowe. 697 329 
453 

•	 Zlecę prace murarskie. Tel. 695-264-
594. 

•	 Praca w Szwecji/ okolice gote-
borg. Szukam stolarzy/budowlań-
ców. Wszelkie informacje pod nr 
tel. +46762185566 

•	 Poszukujemy firmy do wykonania 
dwóch pionów gazowych wraz  z 
przyłączem do mieszkań. 603 435 
467 

•	 Zatrudnię pracowników przy pro-
dukcji i montażu oken PCV i ALU. 
Tel 663 600 601 

•	 Zatrudnie do pracy w lesie zrywka-
rza na MTZ. Umowa o pracę. Obco-
krajowcy mile widziani. 665 544 518 

•	 Szukam pracy emerytka, sprzątanie 
biur i gabnetów. 608 658 184

•	 Praca w Hamburgu malowa-
nie, szpachlowanie, glazura, te-
rakota itp., zakwaterowanie. Tel. 
00491725669042 

•	 Praca dla płytkarza w Niemczech na 
umowę. Wymagane doświadczenie  
i prawo jazdy kat. B.Tel. 539 523 531 

•	 Poszukujemy szwaczki z doświad-
czeniem w ciężkim szyciu. Korzystne 
warunki zatrudnienia. Praca w No-
wogardzie. 609 313 000
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

INFOrmATOr LOKALNY - NOWOgArD
Telefony alarmowe
Policja  - 997, 112
Komisariat Policji Nowogard - 91 57 92 316
Straż pożarna  - 998
Posterunek PSP Nowogard - 91 39 20 118
Pogotowie ratunkowe - 999
Stacja Pogotowia Ratunkowego 
w Nowogardzie - 91 43 26 103
Pogotowie gazowe  - 992
Pogotowie energetyczne - 991
Pogotowie wodn.-kanal. (PUWiS) 
 - 91 39 20 711; 994

Dyżur nocny
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna   
 - 91 39 78 430; 
 609 361 999; 
 665 283 928

Przychodnie - poradnie
Szpital - centrala - 91 39 21 356
Praxis - SZOZ - 91 39 20 787
Praxis - Centrum 
okulistyczno-optyczne - 91 39 27 272
POZ Przychodnia przyszpitalna  
 - 91 39 21 800; 
 91 39 21 806
Medyk - 91 39 22 921
PRAXIS 2 - M. Drobińska - 91 39 25 943
NZOZ “Sanus” - 91 39 26 960
NZOZ “Pro-med” - 91 39 26 740
NZOZ “Leks” - 91 39 25 525
NZOZ “Baby-med”  - 91 39 26 013
Mardent - gabinety lekarskie  
 - 91 39 22 633
Revital - Ośrodek Rehabilitacji 
i Odnowy Biologicznej - 91 39 21 467; 
 609 456 577
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne 
 - 91 39 20 926
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
dzieci, młodzieży i ich rodzin 
 - 91 39 20 743
Warsztaty terapii zajęciowej - 91 39 25 282
Zakład domowej opieki długoterminowej - 
91 39 26 531; 
 509 142 650
Stomatologia
Praxis - Centrum stomatologiczne  
 - 91 39 26 999
Pracownia protetyki stomatologicznej - 
Danuta Drapikowska 91 39 26 870
Protetyka stomatologiczna 
- Elżbieta Wysocka 
i Kazimierz Trojanowski - 91 39 26 107
“Nowo-dental” B. Szulejko - 695 264 677 
 - 91 392 14 67
“Dental - med”  - 91 39 22 098; 
Lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz  
 - 91 39 25 003; 
 603 705 630
Lek. Stom. Andrzej Rynkiewicz
pogotowie stomatologiczne - 607 771 777
lek. Stom. D. Wałęga - Bąk - 604 441 609
lek. stom. A Mogilnicka - 506 606 955
lek. stom. E. Rosa - 532 512 703
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 39 26 639
lek. stom. M. Andrzejewska - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 601 736 804

Urzędy
Urząd Miejski  
 - 91 39 26 200
Biuro Obsługi Interesanta w UM  
 - 91 39 26 214
Biuro Rady w UM - 91 39 26 210
Urząd Stanu Cywilnego - 91 39 26 230

Wydział Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środow. 
 - 91 39 26 243
Wydział spraw społecznych i obywatelskich
Meldunki - 91 39 26 213
Dowody osobiste - 91 39 26 215
Zarządzanie kryzysowe - 91 39 26 234
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
Geodezji i Rolnictwa - 91 39 26 226
Wydział Rozwoju Lokalnego, 
Funduszu, Kultury i Sportu - 91 39 26 293
Wydział Inwestycji i Remontów  
 - 91 39 26 241
Biuro Podatków i Opłat - 91 39 26 217
Referat Edukacji - 91 39 25 464
Zarząd Budynków Komunalnych  
 - 91 39 26 267
Powiatowy Urząd Pracy f/Nowogard 
 - 91 39 21 376;  
 91 39 21 813
Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii - 91 39 21 118
w nagłych wypadkach - 609 740 647

Wydział Komunikacji
Rejestracja pojazdów - 91 57 92 702
Prawo jazdy - 91 57 92 703
Fax - 91 39 21 852

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik - Dorota Maślana - 91 39 26 248
Świadczenia rodzinne
- A. Lalik  - 91 39 26 268
Dział usług opiekuńczych 
- B. Ziółkowska - 91 39 20 200

Poczta
ul. 3 Maja - 91 39 21 300; 
 91 39 21 183
ul. Warszawska - 91 39 20 834

Nadleśnictwo Nowogard - 91 39 20 640
Zakład karny Nowogard - 91 43 26 600

gabinety weterynaryjne
Danuta Czerwińska
ul. J. Wybickiego 2 - 91 39 23 786
Animal-Vet
ul. Zielona - 666 135 133
Janusz Soroka
ul. L. Okulickiego 6  - 570 656 616
Zdzisław Truszyński
ul. T. Kościuszki 21 - 91 39 21 801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 38 - 91 39 20 814
Szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1 - 91 39 26 270
Szkoła Podstawowa nr 2 - 91 39 26 274
Szkoła Podstawowa nr 3 - 91 39 26 291
Szkoła Podstawowa nr 4 - 91 39 23 028
SP w Długołęce - 91 39 10 492
SP w Orzechowie - 91 39 10 994
SP w Strzelewie - 91 39 10 224
SP w Żabowie - 91 39 10 694
SP w Błotnie - 91 39 10 190
SP w Wierzbięcinie - 91 29 10 795
I Liceum Ogólnokształcące - 91 39 20 213
Liceum Ogólnokształcące nr II - 91 39 25 107
ZSP im. Stanisława Staszica - 91 39 21 162
Prywatne Publiczne Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych; 
Niepubliczna Szkoła Policealna  
 - 91 39 26 691
Prywatne Liceum Ogólnokształcące
 Zaoczne Centrum Edukacji Zdroje  
 - 91 39 25 494
Prywatne Policealne Studium Zawodowe  

 - 91 39 22 181
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  
 - 91 39 20 108

Przedszkola i żłobki
Przedszkole nr 1
ul. Żeromskiego - 91 39 26 286
Przedszkole nr 3
ul. J. Poniatowskiego - 91 39 26 288
Przedszkole nr 4
ul. T. Kościuszki - 91 39 26 287
Zielone Przedszkole
ul. Zielona - 91 39 26 691; 
 505 388 292
Artystyczne Przedszkole 
Kraina Fantazjiul. Gen. J. Bema - 660 797 838
“Promyczek” Specjalistyczny 
punkt przedszkolny, 
ul. Boh. Warszawy - 609 931 469
Niepubliczny Żłobek "Maluszkowo”
ul. ks. Racibora - 534 015 943
Niepubliczny “Malinowy Żłobek”
ul. Boh. Warszawy - 604 873 917

Kultura
Miejska Biblioteka Publiczna  
Dyrektor - 91 39 26 260
Czyt. dla dorosłych - 91 39 26 261
Nowogardzki Dom Kultury  
Sekretariat - 91 39 26 283
Biuro kina/ dział imprez i promocji 
 - 91 39 25 779
Kasa - 91 39 26 262

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP - 91 39 26 370; 
 506 081 328
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego   
 - 91 39 21 004
Parafia pw. MB Fatimskiej  
 - 91 39 21 592

Usługi pogrzebowe 
J. Furmańczyk, Zakład Pogrzebowy  
 - 91 39 21 767
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  
 - 692 354 065
MEMORIS Grzegorz Śmigiel - 693 230 190

Apteki
Centrum Zdrowia
ul. 700-lecia - 91 57 62 139
Majowa
ul. 3 Maja - 91 30 70 708
Cefarm
ul. Plac Wolności - 91 39 20 203
Cardia
ul. 700 - lecia - 91 39 21 330
Niebieska
ul. 15 Lutego - 91 43 26 177
Asa
ul. Warszawska - 91 39 20 494
Niebieska 2
ul. Kościuszki - 91 57 90 830
Nowa Farmacja
ul. Bohaterów Warszawy - 91 57 30 437

Taksówki - 91 39 20 260

Pomoc drogowa
Grzegorz Irzymski - 91 39 22 402; 
 601 893 944
Andrzej Słomski - 665 770 442
Krzysztof Pietrzak - 601 938 293
R&J MIX - 608 731 620

Urząd gminy
Wójt - 91 39 10 390
Kierownik USC, St. ds. obywatelskich
 i ewidencji ludności  - 508 499 549
St. ds. podatków i opłat  - 508 499 661
St. ds. zarządzania kryzysowego, obrony cy-
wilnej i ochrony środowiska  - 508 499 580
Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami  
 - 508 499 247
St. ds. obsługi organów Gminy, działalności 

gospodarczej, kultury i zdrowia  - 508 499 567
St. ds. funduszy zewnętrznych, promocji, 
turystyki i sportu  - 508 499 620
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik Anna Kaliczyńska - 508 499 534
Pracownicy socjalni - 508 499 561
 508 499 483
Asystent rodziny Patrycja Bielej - 508 499 621
gminna Biblioteka Publiczna
Kierownik Krzysztof Górecki - 91 39 10 305

Szkoła Podstawowa im. B. Malinowskiego
Dyrektor Tatiana Olbert - 91 39 10 389
Sekretariat - 91 39 10 380
Przychodnie
NZOZ “Proximus” - 91 39 10 310
Punkt apteczny - 91 39 11 611
Poczta - 91 39 10 323
Parafia pw. NP NMP w Osinie - 91 39 10 386

INFOrmATOr LOKALNY - OSINA

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, 

rafał Kowalczuk sport, Paweł Słomski
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

regULArNA LINIA mI KrO BU SO WA SerOCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40

Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)

Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D

Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 

7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

PrZeWÓZ OSÓB - rO mAN BIŃCZYK - Linia regularna 
 TeL. 607 310 591 

Nowogard-goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-łobez 7.40
łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

SZCZECIN- ND
6:35(D), 7:30(E), 8:30(D,7), 9:00(7,R), 9:25(E), 10:05(D,7), 10:35(E,7), 11:40(E), 12:10(D), 12:25(E,7), 13:20(7),
13:35(D), 13:50(E,7,R), 14:35(D), 14:50(E,7), 15:15(D,7), 15:55(D), 16:15(6,7), 16:35(D), 17:40(D,7), 18:05(E,7,R),
19:15(D), 19:40(E,7), 20:15(E,7)
ND- RESKO
6:30(S), 7:50(S), 10:10(7), 12:30(S), 14:30(S), 15:10(E), 19:15(E)
RESKO- ND
6:45(7,SZ), 7:10(S), 7:15(E,SZ), 8:30(S), 11:35(7,SZ), 13:00(S), 15:05(S), 15:40(E,7,SZ)
GOLCZEWO- ND
7:10(S), 13:30(S), 14:45(S)
ND- GOLCZEWO
7:50(S), 14:15(S), 15:30(S)
ND- STARGARD
6:50(D), 10:15(D), 13:40(D)
STARGARD- ND
9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
ND- DOBRA- ŁOBEZ- PŁOTY- GRYFICE
6:00(D)
ND- SŁAJSINO- RADOWO- ŁOBEZ
6:35(D)
ŁOBEZ- DOBRA- ND
15:00(D)
ŁOBEZ- SŁAJSINO- ND

15:35(D)Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55

A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

rOZKłAD JAZDY BU SÓW

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

INNe
•	 SPRZEDAM- pręt zbrojeniowy fi-10 , 

12 m długi.Tel.603598134

•	  Sprzedam drewno suche tanio. 691 
848 026

•	 Drewno, bukowe, dębowe, pocięte, 
porąbane. Tel. 603 353 789 

•	 Sprzedam drewno opałowe. 667 
788 820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 kg. 
790 285 382

•	 Szkółka w Karsku poleca drzewa 
owcowe w pojemnikach 3-4 letnie 
owocujące już od 20 zł/szt. oraz tuje 
szmaragd wys. 70-80cm. po 10 zł za 
sztukę. Tel. 606 106 142

•	 Sprzedam łóżko młodzieżowe z szu-
fladami, półkami, z materacem - ko-
lor szaro biały wymiary: dł. 223 cm*95 
cm*110 cm, biurko do kompletu, tel. 
605 522 340

•	 Sprzedam odkurzacz piorący ZELMER 
WODNIK QUATTRO 616.6, elementy 
piorące nieużywane nowe, cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522 340

•	 Sprzedam materac kokosowy na łóżko 
ze stelażu,  na wymiar 180*200*24cm, 
używany, tel. 605 522 340

•	 Przyjmę lodówke. 697 886 041 

•	 Ogrodzenie ogrodowe, metalowe 
ramka z katownika w srodku zbroje-
ne /wzor/ prentowe wymiar 2,0m x 
1,0 m+ slupek razem szt 16 oraz furt-
ka 90 x 90cm z zamkiem ogrodzenie 

cena za 1 kpl. 50 zl z powodu moder-
nizacji ogrodzenia sprzedam - okazja 
! stan dobry tel. 691 686 772

•	 Piece gazowe c.o.vaillant z niemiec 
dwufunkcyjne wiszace po przegla-
dzie serwisowym do mieszkania-
,domu cena od 1.200zl. sprzedam 
tel 691 686 772

•	 Podgrzewacze wody 130-160-190 
litrowe stojące na gaz fitmy villant 
mało używane z gwarancją cena od 
1000 zł. Tel. 691 686 772 

•	 Sprzedam ławeczkę do ćwiczeń typu 
PRIMUS, wielofunkcyjna, tel. 605 
522 340 

•	 Oddam biurko pod komputer. 609 09 
35 25 

•	 Sprzedam szafkę kuchenną brązo-
wo-biała, z płytą indukcyjną - 2 sta-
nowiska, z możliwością dostawie-
nia drugiej płyty indukcyjnej lub ga-
zowej, z blatem, tel. 605 522 340 
Sprzedam TV plazmowy 42 cale LG, 
srebrno czarny, tel. 605 522 340 

•	 Przyjmę lodówkę. 697 886 041 

•	 Sprzedam rower wyścigowy marka 
Bianchi 602. Tel. 697 612 843 

•	 Owczarek niemiecki 3 miesiące dłu-
gowłosa suczka. 519 307 288

•	 ODDAm SZCZeNIAKI W DOBre 
rĘCe. 607 137 081

•	
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tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

żyto, pszenżyto, jęczmień, 
owies, rzepak, łubin, gryka, groch, 

len, kukurydzę oraz słonecznik.

Sami odbieramy, szybka płatność, 
konkurencyjne ceny.

Wapno nawozowe granulowane
w najlepszej cenie na rynku. 

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B

e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl

Skup zbóż: 
91 43 57 720, 602 21 21 25

Transport: 662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160

reKLAmA

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

Ostatnie egzemplarze I wydania! 

"VII wieków 
Nowogardu" 
Przekrojowa historia miasta
autorstwa Jana Kopycińskiego 
 Do nabycia w Redakcji 

Dziennika Nowogardzkiego - cena 50 zł

BANERY
WYDRUKI na folii One Way Vision, naklejki te

l. 
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lNAJTANIEJ w okolicy

na powiat:
goleniowski (Nowogard), gry�ński, kamieński, łobeski, policki, stargardzki

Chcesz dać ogłoszenie -  reklamę w gazecie

zadzwoń:  506 638 789,  91 392 21 65,  napisz: karolinasb@domjudy.pl



POLSKI 
WYDAWCA
Dom Judy sp. z o.o.

Dominikana, Kuba, Chiny, Indie
Wyspy Kanaryjskie, Cypr, Włochy, 

Grecja, Maroko, Bułgaria, Chorwacja 

Pielgrzymka do Fatimy
08 - 23.09.2018

SINBAD - codziennie z Nowogardu
Bilety na przejazdy zagraniczne

Najpierw malują a potem kują • Czy to tak wolno?

reklama

Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:
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tel. 91 392 14 67
kom. 695 264 677

Nowogard, ul. 3 Maja 46 • www.nowodental.pl

Kompleksowe leczenie stomatologiczne
z wykorzystaniem nowoczesnych 

metod leczniczych i urządzeń diagnostycznych:
•
• protetyka za pomocą 
   skanera wewnątrzustnego
•
•
 mikroskop stomatologiczny

• znieczulenia komputerowe
• ozonoterapia
• aparaty ortodontyczne stałe
• implanty zębowe

gaz rozweselajacy - sedacja 

s. 5

reklama

GABINET
STOMATOLOGICZNY

PRZENIESIONY
na 

ul. 15 Lutego 3A
NOWOGARD

Ewa Rosa 
Lekarz Dentysta

tel. 532 512 703
Kompleksowe 

leczenie
stomatologiczne

Gabinet czynny 
pn-pt 10.00 - 18.00

Egzamin praktyczny w Szczecinie lub w Barlinku
F-1 to najszybsza formuła do prawa jazdy

Kursy prawa jazdy kat. A, A2, B oraz B automat
Możliwość zdawania egzaminu państwowego naszym pojazdem szkoleniowym

Nowogard, ul. 700 Lecia 14  •  Tel. 723 583 311  •  www.naukajazdyf1.szczecin.pl

MASZ PROBLEM ?                                                                 
- Prowadzisz działalność gospodarczą

- Potrzebujesz pomocy w sprawie podatków
- Nie radzisz sobie z JPK

                                                           PRZYJDŹ DO NAS!!!
Usługi księgowo-podatkowe s.cywilna

Halina Galus i Marta Dapkiewicz-Pawlik
Nowogard ul. Plac Wolności 9

Posiadamy doświadczenie w zakresie podatków 
poparte wieloletnią pracą w Urzędzie Skarbowym

Prowadzimy kompletną obsługę ksiąg przychodów i rozchodów, 
ewidencji ryczałtu, VAT i ZUS.

s. 3

ul. Warszawska 9 • tel. 91 563 97 23

tel. 887 130 300

W związku z dużą ilością 
zamówień na meble pod wymiar

do montażu mebli 
i pracy w sklepie meblowym 

szafy • garderoby • kuchnie • meble łazienkowe

POSZUKUJĘ OSOBY

Tak wygląda wzorowa kondycja finansowa 
naszego szpitala?

1 mln kredytu, na spłatę 
bieżących długów

Śnięte węgorze 
obok fontanny

Józef Korkosz 
nadal dyrektorem

SP 2 - o remoncie 
co ruszyć miał...

s. 9
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W skrócie

Chodnik - jezdnia - chodnik - jezdnia 

Mogliby wykosić…
Czytelnicy alarmują, że nikt nie dba o chodniki i pobocza na drodze wylotowej w kierun-
ku Miętna.

Od osiedla Bema w stro-
nę Miętna prowadzi kawałe-

czek chodnika, którym można 
się przemieścić na drugą stronę 

wiaduktu.  Co ciekawe chodnik 
ten nie łączy się z tym znajdują-
cym się już na obszarze osiedla 
wzdłuż ulicy Bema i dalej do Ar-
mii Krajowej. Idący więc tędy w 
kierunku Miętna najpierw po-
ruszają się chodnikiem, potem 
jezdnią, następnie przez wiadukt 
ponownie chodnikiem, po czym 
znowu jezdnia. Mogliby chociaż 
zadbać o ten kawałek ścieżki dla 
pieszych - telefonuje mieszkan-
ka Miętna - nie tylko pobocza 
nie wykoszone, ale także krzaki 
zarastają już prawie cały chod-
nik.

Red.  

Od momentu, jak woda w jeziorze się oczyściła, po tegorocznym ata-
ku sinic, możemy zobaczyć przy „murku” koło fontanny w miarę dokład-
nie, co zawiera dno naszego akwenu. Jest tam wiele różnych „skarbów” 
od zwykłych butelek po ramę rowerową, czy widoczną na zdjęciu tajem-
niczą beczkę.

Pod rosnącymi dzi-
ko drzewkami owoco-
wymi, też trzeba sprzą-
tać. Szczególnie w okre-
sie, gdy owocują  i doj-
rzałe owoce spadają. 
Nikt tego nie sprząta 
– alarmuje Czytelnicz-
ka – w efekcie powsta-
je pożywka dla os i szer-
szeni, a także owoce są 
rozgniatane przez prze-
chodniów, co nie wy-
gląda estetycznie.  

Czy jest związek? Na jeziorze coraz częściej możemy zauważyć szusu-
jących po wodzie właścicieli skuterów wodnych. Czy jest jakiś związek 
pomiędzy widocznym na górnym zdjęciu pojazdem a tłustymi plama-
mi widocznymi na powierzchni jeziora, uwidocznionymi na zdjęciu dol-
nym? Oba zdjęcia zrobiono w tym samym czasie. 

PUWiS przeprasza za utrudnienia 

Wymieniają deszczówkę 
W tych dniach nowogardzkie Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych prowadzi 
prace konserwatorskie na sieci deszczowej przy ul. 3 Maja i Waryńskiego. 

W zakresie prac jest częściowa 
wymiana instalacji- w tym stu-
dzienek, którymi spływają wody 
opadowe. Jak to bywa w przy-
padku takich robót, powodują 
one także utrudnienia w ruchu 
i dyskomfort dla mieszkańców. 
Pani Ewa zwróciła uwagę, że PU-
WiS nie zapowiedział rozpoczę-
cia prac, co zaskoczyło tych, któ-
rzy chcieli wyjechać samochoda-
mi. Za naszym pośrednictwem 
firma przeprasza za te utrudnie-
nia, ale zapewnia, że każdemu 
ustąpi przejazdu w razie potrze-
by. Na szczęście prace mają być 
zakończone dziś, tj. piątek, więc 
znikną również towarzyszące im 
niedogodności.  Red. 

Taki widok zaskoczył wczoraj jedną z mieszkanek ul. Waryńskiego, bo wykonaw-
ca nie zapowiedział robót. Na szczęście problem szybko rozwiązano i udrożniono 
przejazd

Będzie więcej miejsca do parkowania
Większy parking będzie do dyspozycji mieszkańców bloków administrowanych przez Spółdzielnię 
Mieszkaniową „Cisy”, przy ul. 3 Maja 31.  Trwa rozbudowa istniejących tam miejsc postojowych.

Chodzi dokładnie o blo-
ki znajdujące się naprzeciw-
ko byłej „Krochmalni”, połą-
czone charakterystycznym pół-
kolistym łącznikiem mieszkal-
nym. Przy budynkach jest sporo 
miejsc parkingowych od strony 
klatek schodowych, czyli wjazdu 
na osiedle. Samochodów jednak 
przybywa, zarząd spółdzielni na 
wnioski mieszkańców postano-
wił poszerzyć parking znajdują-
cy się od strony podwórka, gdzie 
znajdują się także garaże.

- Brakowało miejsca, a miesz-

kańcy musieli parkować na traw-
nikach. Podjęliśmy wspólnie de-
cyzję, że poszerzymy parking. Po-
wstanie tu 17 nowych miejsc po-

stojowych. Inwestycja jest finan-
sowana z funduszu remontowego-  
informują nas w SM „Cisy”. MS

Budowa parkingu ma zakończyć się we wrześniu.
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W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reklama

reklama reklama

11 kg, 33 kg 
z propan butanem, 

propanem 
a także do zasilania 
wózków widłowych.

Zapraszamy 
do stałej współpracy 

tel. 606 930 398
 www.gazak.pl 

Wymiana butli

WYNaJmĘ  
HalĘ 

+ ZAPLECZE 155m2 
Tel. 600 954 709 

Śmigiel Ryszard

ŚR

KOMPLEKSOWE  USŁUGI
& ŚMIGIEL

Zakład Kamieniarski
- Nagrobki - Grobowce - Parapety - Schody

Kwiaciarnia
- Znicze - Kwiaty - Wiązanki - Wieńce

Tel. 601 595 069, 91 392 18 14
     e-mail: puhp.smigiel@wp.pl
   www.kamieniarstwo-smigiel.pl

Korzystając z naszych usług pogrzebowych zyskasz
-10%  RABATU  NA  USŁUGI  KAMIENIARSKIE

UL. CMENTARNA 3,  72-200 NOWOGARD

       Usługi Pogrzebowe 
        Grzegorz Śmigiel
- Trumny - Urny - Ekshumacje - Przewozy
         Obudowy - Krzyże - Tabliczki

Kontakt całodobowy: 693 230 190
      e-mail: memoris.zp@o2.pl
            www.memoris.eu

reklama

letnia promocja
Ciekawe gratisy!

Sprzedam  
pawie

tel. 785 150 401

Zatrudnię  
kierowcę 

autobusu szkolnego 
tel. 509 528 688

USŁUGI FrYZJerSkIe (męskie)

w domu Klienta
tel. 536 867 154

WYNaJem 
kONTeNerÓW, 
wywóz odpadów. 

TEL. 667 146 793 

SPRZEDAM
lokal gastronomiczny 

z domem mieszkalnym 
w centrum Maszewa 

Tel. 603 530 278 

kolejna przyducha w jeziorze

Śnięte węgorze obok fontanny
W czwartek, przy murku w okolicach fontanny i Przystani, pojawiły się śnięte ryby. Widok był smutny, ponieważ 
ofiarami przyduchy były dorodne węgorze.

O tym, że w wodzie no-
wogardzkiego jeziora pły-
wają śnięte ryby zawiadomi-
ła nas Czytelniczka. Gdy uda-
liśmy się na miejsce to okaza-
ło o się, że w obrębie między 
końcem murku koło Przysta-
ni a pierwszą alejką za fontan-
ną pływało 6 dorodnych wę-
gorzy – wszystkie już zdechłe. 
Poza nimi zauważyliśmy tyl-
ko jednego żywego, który po-
suwał się po dnie kilka me-
trów od brzegu. To już kolej-
ny raz, gdy śnięte ryby pojawi-
ły się w jeziorze. W tym roku 
zjawisko odnotowaliśmy dotąd 
już dwa razy. Prawdopodob-
ną przyczyną śmierci ryb jest 
zbyt mała ilość tlenu w wodzie.  
Ilość   tlenu   w wodzie zależ-
na jest od czynników atmosfe-
rycznych, w tym od ciśnienia i 
temperatury. Im wyższa tem-
peratura, tym mniejsza zawar-
tość tlenu w wodzie. Zapotrze-
bowanie na tlen może być róż-
norakie w zależności od licz-

by i gatunków ryb przebywa-
jących w danym  zbiorniku. 
Niewłaściwa  aeracja (krążenie 
wody), liczba i rodzaj ryb oraz 
liczba roślin w zbiorniku spo-
wodowana atrofizacją (nad-
miernym rozrostem) mogą 
być przyczyną występowania 
przyduchy, czyli śnięcia ryb z 
powodu braku tlenu.  –Węgo-
rze, jako ryby przydenne są wy-
jątkowo wrażliwe na zmniej-
szenie zawartości tlenu – mów 
DN Zygmunt Heland, prezes 
ZW Tęczak.  Mamy nadzie-
ję, że służby ochrony przyro-
dy dokonają analizy i przeba-
dają zdechłe ryby pod kątem 
stwierdzenia, czy rzeczywi-
ście przyczyną ich śnięcia była 
przyducha. Padłe ryby zrobi-
ły duże wrażenie na osobach 
przebywających w okolicy fon-
tanny. - Nie da się na to spokoj-
nie patrzeć – mówi DN jeden 
starszy Pan odpoczywający na 
murku.  

sm     
Łyski nie przejmują się zdechłą rybą

Łabędź smutno spogląda na śniętego węgorza

Zdechły węgorz nr 5

Zdechły węgorz nr 4

Zdechły węgorz nr 3
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myślenie za burtą 

Najpierw malują a potem kują 
Cel propagandowy, jako zasadniczy determinuje każde działanie obecnej nowogardzkiej 
władzy, co naznacza to działanie dodatkowo niezwykłą dawką absurdu.  

W okresie ostatnich kilku lat 
przyzwyczailiśmy się już do or-
wellowskiego „piękna” lokalne-
go folwarku i jego absurdalnych 
w świecie racjonalnym zwy-
czajów. Zatem nie ruszają nas 
np. codzienne prawie „uroczy-
stości” podpisywania umów na 
„sprzątanie pokoju”, czyli na zu-
pełnie zwykłe zlecenia.  Ale od 
czasu do czasu da się zauwa-
żyć objawy twórczej inwencji w 
tych „ omłotach plew”, skutku-
jące nowymi racjonalizatorski-
mi rozwiązaniami.  Czytamy w 
tych dniach na stronie miejskiej: 
Trwają prace przy Izbie Pamię-
ci i Tradycji Ziemi Nowogardz-
kiej w Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej. Dotychczas wymienio-
no okna i pomalowano pomiesz-
czenia (120 m2) (wyczernienie 
nasze).  W czwartek burmistrz 
Robert Czapla podpisał umowę 
na realizację (kolejnego) zadania 
… na potrzeby utworzenia Izby 
Pamięci i Tradycji Ziemi Nowo-
gardzkiej – wykonanie posadzki z 
płytek gresowych”. Inwestycję wy-

kona firma usługowa Piotr Zaro-
śliński za kwotę 28.782 zł … 

Dlaczego najpierw malowano 
pomieszczenia a potem wyko-
nuje się posadzki? Zachodzi po-
dejrzenie, że po wykonaniu po-
sadzki trzeba ponownie poma-
lować pomieszczenia- będzie 
więc kolejna okazja do uroczy-
stego podpisania umowy, co wy-
jaśnia chyba najbardziej tę kolej-
ność.  Z naszych informacji wy-
nika, że niekoniecznie może to 

być koniec malowań.  Jeśli bo-
wiem po tym drugim malowa-
niu wykona się w pomieszcze-
niach Izby Pamięci niezbęd-
ną tu wentylację (którą zgodnie 
ze sztuką znaną budowlańcom 
należało wykonać jako pierw-
szą czynność), będziemy mie-
li oprócz podpisania umowy na 
tę wentylację, kolejne  podpisa-
nie umowy na ostateczne malo-
wanie.

sm  

 Czy to tak wolno ?
 Szanowna Redakcjo !
Mieszkam w bloku przy Pl. 

Wolności, i od jakiegoś czasu za-
obserwowałem, że na placu tym 
zaczyna robić się komis samocho-
dowy. Pod samym nosem urzędu 
publicznego, przyjdzie sobie ktoś 
z marszu postawi samochód na 
parkingu z kartką SPRZEDAM , 
uniemożliwiając tym samym ko-
rzystanie z miejsca postojowego 
osobom chcącym załatwić spra-
wę w urzędzie, lub zwyczajnie 
udać się na zakupy do pobliskiego 
marketu. Dziwi mnie fakt, że wła-
dze nie reagują na taki monopol. 

Pogoniło się kioskarzy z placu, bo 
była twórcza inwencja, że będzie 
remont  Placu Wolności, co do 
tej pory się nic nie dzieje, później 
bezkarnie wjeżdżali samochoda-
mi na sam środek placu, dopiero 
po interwencjach i ustawieniu ba-
rierki zaprzestało się tak dziać. To 
teraz z kolei pojawia się następny 
problem. Czy jest takie przyzwo-
lenie od władz miasta, że można 
postawić tutaj na cały dzień sa-
mochód nie ponosząc za to żad-
nej odpowiedzialności. Można 
wykupić miejsce postojowe? 

Czytelnik

Sygnały Czytelników @  

kolejny konkurs rozstrzygnięty… czy ostatni? 

Józef Korkosz zostaje dyrektorem SP w Wierzbięcinie
Józef Korkosz zostaje na stanowisku dyrektora Szkoły Podstawowej w Wierzbięcinie. W minioną środę odbył się konkurs na to stanowisko. Była to już 
ostatnia placówka oświatowa, w której należało przeprowadzić konkurs. Wciąż jednak nie wiadomo, jak zakończy się procedura powołania dyrektorów w 
dwóch placówkach oświatowych tj. w SP 4 i SP 2. 

Józef Korkosz był jedynym 
kandydatem na stanowisko dy-
rektora SP w Wierzbięcinie. Z 
naszych informacji wynika, że 
poparła go cała komisja konkur-
sowa. Tym samym, J. Korkosz, 
1 września rozpocznie kolejną, 
szóstą już kadencję na tym sta-
nowisku. 

- Chciałbym kontynuować, to 
co robiłem dotychczas, czyli da-
lej udoskonalać bazę dydaktycz-
ną naszej szkoły o nowe rozwią-
zania, które uatrakcyjnią ofertę 
edukacyjną naszej szkoły. Mam 

tu na myśli nowoczesne formy 
pracy z dziećmi, jak choćby neu-
rodydatyka. Dzisiejszy świat sta-
wia przed nami nowe wyzwania. 
Szkoła musi im sprostać, a to wy-
maga ciągłego doskonalenia - po-
wiedział nam Józef Korkosz. 

Zanim oficjalnie nowy-sta-
ry dyrektor przejmie dalsze kie-
rowanie szkołą, burmistrz musi 
wydać jeszcze zarządzenie o po-
wierzeniu stanowiska. To jed-
nak w tej sytuacji jedynie for-
malność. 

Ostatni konkurs… czy na 
pewno?

Przypomnijmy, że pod wzglę-
dem ilości konkursów na dyrek-
torów placówek oświatowych 
minione miesiące były wyjątko-
we. Kończyły się bowiem kaden-
cje łącznie aż sześciu placówek 
oświatowych tj.: SP 1, SP 2, SP 
4, SP Żabowo, Przedszkole nr 3 
i właśnie w SP w Wierzbięcinie, 
gdzie konkurs przeprowadzono 
jako ostatni. Nie wszędzie jed-

nak odbyło się to tak „sprawnie”.  
W przypadku SP 2 konkursu 

nie rozstrzygnięto, a burmistrz 
zdecydował się na powierzenie 
pełnienia funkcji dyrektora cza-
sowo (maksymalnie na okres 10 
miesięcy) Ewie Żylak. Stało się 
tak, choć Wojewoda uchylił za-
rządzenie burmistrza powołu-
jące komisję konkursową, któ-
ra w dniu 25 maja miała wyłonić 
kandydata na dyrektora tej szko-
ły. W opinii prawników wojewo-
dy skład komisji został wyłonio-
ny niezgodnie z prawem, a do 
tego nie dopuszczono do udzia-
ły w jej pracach przedstawicie-
li Związków Zawodowych Pra-
cowników Niepedagogicznych. 
Mimo tego burmistrz nowego 
konkursu nie ogłosił, choć po-
winien-  wynika z wypowiedzi 
rzecznika prasowego Wojewody 
Zachodniopomorskiego. 

- Ustawodawca nie nakłada na 
organy prowadzące szkołę obo-
wiązku przeprowadzenia kon-

kursu w ściśle określonym termi-
nie, niemniej powierzenie pełnie-
nia obowiązków dyrektora szko-
ły nie zwalnia z obowiązku jego 
przeprowadzenia. Organ prowa-
dzący szkołę powinien raz jeszcze 
powołać komisję konkursową, a 
dalej przeprowadzić na nowo 
konkurs w celu wyłonienia kan-
dydata na stanowisko dyrektora 
szkoły - informuje nas Agnieszka 
Muchla -Łagosz, Rzecznik woje-
wody zachodniopomorskiego. 

Natomiast jak już informowa-
liśmy, w SP 4 konkurs nie odbył 
się wcale, a stanowisko to po-
wierzono dotychczasowej dy-
rektor – Beacie Kuligowskiej, 
na maksymalny okres 10 mie-
sięcy. W tym przypadku jednak 
Wojewoda Zachodniopomor-
ski uchylił decyzję burmistrza, 
bo osoba ta nie spełnia wymo-
gów formalnych, aby być dyrek-
torem. Na B. Kuligowskiej ciąży 
bowiem kara dyscyplinarna na-
łożona przez Komisję Dyscypli-

narną ds. nauczycieli przy Wo-
jewodzie Zachodniopomorskim 
i utrzymana przez Komisję Od-
woławczą przy Ministrze Edu-
kacji. Przeciw dyrektor trwa tak-
że postępowanie karne, po tym 
jak usłyszała prokuratorskie za-
rzuty o mobbing, do których się 
nie przyznaje. Nieoficjalnie wia-
domo też, że od przyznanej kary 
dyscyplinarnej pełniąca tymcza-
sowo obowiązki szkoły dyrektor 
SP 4 odwołała się do Sądu Ape-
lacyjnego. Odwołanie, ale w tym 
przypadku do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego, zapo-
wiadała złożyć gmina, która nie 
zgadza się z rozstrzygnięciem 
Wojewody Zachodniopomor-
skiego. Jak informował publicz-
nie sekretarz gminy Nowogard, 
Ryszard Bulowski, prawnicy w 
ratuszu uważają, że burmistrz 
miał prawo powierzyć pełnienie 
funkcji dyrektora SP 4 Beacie 
Kuligowskiej. 

MS

Józef Korkosz

Podpisanie umowy na wykonanie posadzki. Na dostarczenie długopisów do pod-
pisania umowy, umowę podpisano uroczyście wcześniej
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Tak wygląda wzorowa kondycja finansowa naszego szpitala?

1 mln kredytu, na spłatę bieżących długów
Nowogardzki szpital zaciągnął kredyt w wysokości 1 miliona złotych, na spłatę wymagalnych zobowiązań z zeszłego roku. To m.in. faktury za zakup le-
ków, czy opatrunków.  Licząc od 2019 roku szpital ma pięć lat na spłatę zobowiązania, czyli 200 tys. zł rocznie. Wynika to z umowy podpisanej z bankiem. 
Skąd dyrektor placówki ma zamiar wziąć te pieniądze? Okazuje się, że liczy na pomoc Ministra Zdrowia.

Dyrektor Kazimierz Lembas 
już na majowej sesji RM za-
powiadał, że szpital zamknął 
zeszły rok na minusie. W ka-
sie zabrakło 1,5 mln złotych, z 
czego okrągły milion to zobo-
wiązania wynikające z bieżą-
cych kosztów placówki, np. za-
kupów leków, czy opatrunków.

- Od kilku lat zamykaliśmy 
bilans ze stratą w wysokości od-
pisu amortyzacyjnego, czyli ok. 
500-600 tys. zł,  a więc dopusz-
czalnym progiem ustawowym. 
W zeszłym roku pojawiły się 
jednak nieprzewidziane kosz-
ty, na które w dużym stopniu 
wpłynął wzrost płac pracowni-
ków medycznych i płacy mini-
malnej oraz konieczność usu-
nięcia kilku napraw niezbęd-
nego do leczenia pacjentów 
sprzętu medycznego- wyjaśnia 
w rozmowie z DN, Kazimierz 
Lembas, dyrektor szpitala.

Dlatego w lipcu szpital za-
prosił banki do składania ofert 
długoterminowej pożyczki w 
kwocie 1 mln złotych na po-
krycie długu. Jak informu-
je nas K. Lembas, najkorzyst-
niejszą ofertę złożył bank PE-
KAO SA.

- Bank PEKAO SA, udzielił 
nam kredytu odnawialnego na 
rachunku z 2% prowizją i po-
dobnym rocznym oprocento-
waniem. Zgodnie z umową kre-
dyt zaczniemy spłacać od przy-
szłego roku i możemy to robić w 
dowolnych kwotach przez 5 lat. 
Oprocentowanie oczywiście już 
jest naliczane- to niewiele po-
nad 1 tysiąc złotych. Zabezpie-
czenia kredytu udzielił NFZ- 
zdradza szczegóły umowy za-
wartej z bankiem dyrektor pla-
cówki.

W praktyce oznacza to, że je-
śli szpital nie spłaci zobowią-
zania, NFZ pomniejszy o kwo-
tę kredytu i odsetek należności 
wypłacane szpitalowi z umo-
wy, z której finansowane jest 
leczenie pacjentów. Co jed-
nak, jeśli i w przyszłym roku 
okaże się, że szpital ma podob-
ne problemy finansowe - czy 
znów będzie trzeba brać kre-
dyty? Lembas takiego scena-
riusza nie zakłada. Uważa, że 
jeszcze w tym roku Minister-
stwo Zdrowia podniesie finan-
sowanie dla szpitali, bo te są w 

coraz trudniejszej sytuacji po 
wprowadzeniu tzw. sieci szpi-
tali i nowego sposobu płacenia 
za wykonane usługi medyczne 
(zryczałtowania kontraktów).  

- Moim zdaniem w najbliż-
szym czasie, i takie płyną sy-
gnały z Ministerstwa Zdro-
wia, dojdzie do zmiany wyce-
ny usług medycznych. To odpo-
wiedź na coraz gorszą sytuację 
szpitali w całej Polsce, o czym 
głośno słychać, będącą konse-
kwencją wprowadzenia ryczał-
towego finansowania szpitali. 
Gdybyśmy na dzisiaj, otrzyma-
li ryczałt o 100 tys. miesięcznie 
większy, to daje 1 mln 200 tys. 
zł rocznie, mamy zabezpieczo-
ne finansowanie szpitala. Za-
kładając milionową stratę, to 
200 zostaje na spłatę kredytu- 
mówi Lembas, choć sam da-
lej dodaje, że nie ma pewności, 
czy strata finansowania szpita-
la nie będzie się pogłębiać, bo 
nie ma pewności, czy w przy-
szłości nie wzrosną koszty 
energii czy płac. 

Pytanie więc, na ile wizję dy-
rektora należy traktować, jak 
poważny montaż finansowy, a 
na ile życzeniowy? - To scena-

riusz optymistyczny, ale real-
ny- odpowiada nam K. Lem-
bas i dodaje: - Przychody szpi-
tala muszą wzrosnąć, co naj-
mniej o 10%. Nie ma innej dro-
gi, bo inaczej w całej Polsce za-
czną być zamykane oddziały, 
albo pieniądze będą musiały 
dokładać samorządy, co zresz-
tą między wierszami się słyszy. 
Zniknęło bowiem pojęcie nad-
limitów w służbie zdrowia, a 
przekazywane przez NFZ pie-
niądze nie rekompensują wzro-
stu kosztów działania placówek 
medycznych, choćby tych zwią-
zanych z koniecznością podnie-
sienia płac, na które nie dosta-
liśmy dodatkowych pieniędzy- 
kończy Lembas.

Warto tu dodać, że „poręcz-
nie” kredytu, jaki zaciągnął no-
wogardzki szpital, przez NFZ, 
uwolniło z tego obowiąz-
ku gminę Nowogard. W in-
nym przypadku, aby podpi-
sać umowę na udzielenie po-
życzki, zgodę musiałaby wy-
razić wcześniej Rada Miejska, 
przyjmując stosowną uchwałę. 
Tej jednak o zdanie nikt nie za-
pytał.

MS

Nasz komentarz:
Kwota 100 tys. zł, o jakiej 

wspomina dyrektor, a jaka po-
zwoli na spłatę kredytu, to na ra-
zie wskazywanie źródła finan-
sowania w kategorii „życzenio-
wej”- bez żadnego pokrycia. Fak-
ty są zatem takie: rzekomo wzo-
rowa kondycja finansowa nowo-
gardzkiego szpitala, jak to przed-
stawił nawet w ostatniej wypo-
wiedzi dla TVP Szczecin, bur-
mistrz Nowogardu Robert Cza-
pla, „wzorowa” nie jest, żeby nie 
napisać gorzej.  Gdyby było ina-
czej, nie byłoby tematu pożycz-
ki, na spłatę wierzycieli. Łatanie 

dziury kredytem, to tak napraw-
dę przecież dalsze się zadłużanie. 
A liczenie na dodatkowe pienią-
dze z „Warszawy”, to na razie jed-
nak wróżenie „z fusów”. Oby nie 
przyszło znów sięgać do kasy 
gminy.

I marnym tu pocieszeniem 
jest, że podobne problemy ma 
większość szpitali, bo to też na 
razie informacja dość uogólnio-
na, oby nie powiedzieć uprosz-
czona, bo szpital szpitalowi prze-
cież nie równy. Po drugie: w No-
wogardzie musimy się martwić 
o nasz szpital, bo to na niego za-
ciągnięto ponad 20 mln obliga-
cji, które każdy z nas spłaca, już 
nie mówiąc, że kilka razy wycią-
gnięto rękę po pieniądze z bu-
dżetu miasta, gdy w kasie szpita-
la brakowało pieniędzy lub trze-
ba było dołożyć do zakupu no-
wego sprzętu. Właśnie dlatego, 
z tego jak jest zarządzany nasz 
szpital, należy rozliczać w pierw-
szej kolejności panów: Kazimie-
rza Lembasa- dyrektora tejże 
placówki i Roberta Czaplę- bur-
mistrza Nowogardu, kierownika 
gminy- czyli organu prowadzą-
cego dla szpitala. Dopiero póź-
niej można za problemy z kasą 
winić jakiegoś Ministra Zdrowia. 
Może to ocena chłodna, ale tak 
to w życiu jest, że każdy za coś 
odpowiada. Zwłaszcza, gdy o za-
ciągnięciu kredytu obaj panowie 
zdecydowali sami tj. nie pytając 
nawet o zgodę Rady Miejskiej, 
która na równi z organem wyko-
nawczym (burmistrzem) stano-
wi dla szpitala organ założyciel-
ski, którym jest Gmina Nowo-
gard.  Obie te władze na tę Gmi-
nę się bowiem składają- u nas, 
jak widać, często tylko w teorii.  

Red.

Wszystkim, którzy pamiętali 

o 90 UROdZiNaCh 
mojej  Mamy  

heleny Kruszyńskiej 
serdeczne podziękowania 

składa Córka 

POdZIĘkOWaNIa

Bank dał, ale bankowi przyjdzie oddać i to z odsetkami
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także 
Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: „Nie mają już wina”. 
Jezus Jej odpowiedział: „Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Jeszcze nie nadeszła moja go-
dzina”. Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. Stało zaś 
tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła 
pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus: „Napełnijcie stągwie wodą”. I napełnili je aż po 
brzegi. Potem do nich powiedział: „Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu”. Ci zaś za-
nieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, i nie wiedział, skąd ono po-
chodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: 
„Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś do-
bre wino aż do tej pory”. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją 
chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. (J 2, 1-11)

Miejsce Maryi w dziele 
odkupienia

dla zrozumienia roli maryi  
w dziele zbawienia

Rozważając Janowy opis wy-
darzeń w Kanie Galilejskiej 
trzeba sobie uświadomić, że 
autor pisze swoją Ewangelię 
parę dziesiątków lat po tym, co 
opisuje. Toteż w jego opisie każ-
dy, drobny nawet szczegół, ma 
wielkie znaczenie. Jest bowiem 
widziany i właściwie rozumia-
ny przez autora w perspektywie 
późniejszych zdarzeń. O tym, że 
głębsze zrozumienie wydarzeń 
ewangelicznych istotnie miało 
miejsce w późniejszym czasie, 
świadczy stwierdzenie o pew-
nym powiedzeniu Pana Jezusa, 
że dopiero po Jego zmartwych-
wstaniu przypomnieli sobie 
uczniowie, że to powiedział.

Wina nie mają!
Skoro nie jesteśmy w stanie 

dzisiaj jednoznacznie zrozumieć 
tego powiedzenia, trzeba zwró-
cić uwagę na to, jak Maryja je 
zrozumiała. Jaka jest jej reakcja 
na słowa Syna? Po słowach Co 
mnie i tobie? Jezus dodał zda-
nie brzmiące w jakiś uroczysty 
sposób: Niewiasto, jeszcze nie 
nadeszła moja godzina! Mary-
ja zatem natychmiast mówi do 
sług: Zróbcie wszystko, cokol-
wiek wam powie. Słowa Maryi 
skierowane do sług świadczą 
o tym, że Maryja nie odebrała 
słów Syna jako odmowę, ani 
tym bardziej za jakiś rodzaj 
nagany za jej wstawiennictwo. 
Rozumie z nich w oczywisty 
sposób, że Jezus chce coś uczy-

nić. Coś ważnego, coś, co — jak 
się okazuje — miało przenieść 
jej troskę do innego wymiaru, 
miało jej wskazać, jakie praw-
dziwe znaczenie będzie miało 
jej słowo: wina nie mają!, wtedy 
mianowicie gdy przyjdzie godzi-
na jej Syna. Zlecając sługom wy-
konanie polecenia Jezusa, sama 
czeka na jakąś wskazówkę dla 
siebie. Przecież Jezus wskazał, 
że jej troska o wino ucztowania 
weselnego, winna być odłożona, 
do jakiejś Jego godziny. Wtedy 
to, w tej godzinie Jezusa, winna 
Maryja mówić wina nie mają!

Wołacz: Niewiasto!
Na zupełnie szczególny cha-

rakter wypowiedzi Jezusa wska-
zuje zwrócenie się do Maryi 
wyrazem: Niewiasto! Tłumacz 
sięgnął do starej polszczyzny, 
aby oddać wyraz, który po grec-
ku oznacza po prostu kobietę, 
a również żonę. Wyraz ten jest 
często używany przez Ewan-
gelistów Mateusza, Marka i 
Łukasza. W Ewangelii św. Jana 
pojawia się niewiele razy. Waż-
ne znaczenie ma prześledzenie 
w jakich wypadkach Pan Jezus 
zwracał się do kobiet używając 
formy wołacza: Kobieto!, czy — 
jak chce tłumacz — Niewiasto! 
To rzuca światło na treść roz-
mowy w Kanie Galilejskiej.

Jak widać, we wszystkich wy-
padkach, w których Jezus w ta-
kiej formie zwraca się do kobiet, 
wołacz stoi na początku zdania 
i oznacza, że Chrystus ma do 
przekazania danej osobie coś 

ważnego: mówi o swojej zbaw-
czej miłości albo objawia naj-
głębsze tajemnice, jak podczas 
rozmowy z Samarytanką czy 
z Maryją stojącą obok krzyża. 
Nie inaczej jest i w Kanie Gali-
lejskiej. Z wołaczem: Niewiasto! 
łączy się zdanie o zasadniczej 
wprost doniosłości: Jeszcze nie 
nadeszła godzina moja. Analiza 
pozostałych tego rodzaju wy-
powiedzi Pana Jezusa prowadzi 
do wniosku, że ów wołacz: Nie-
wiasto! należy do zdania: Jeszcze 
nie nadeszła godzina moja, a nie 
do pytania Cóż mnie i tobie? 2 i 
wskazuje, że Chrystus chce Ma-
ryi powiedzieć coś bardzo waż-
nego. Z kontekstu wynika, że 
Chrystus pragnie, by jej słowa: 
Wina nie mają! zostały niejako 
odłożone do chwili, którą Jezus 
określa mianem swojej godziny, 
oraz, by się odnosiły do innej 
rzeczywistości, do innego wina, 
co Jezus wskaże swoim dalszym 
działaniem.

Godzina moja
Prześledźmy zatem, co w 

ustach Chrystusa oznacza okre-
ślenie moja godzina. W Kanie, 
na początku działalności Pana 
Jezusa, nie jest to jeszcze jasne. 
Stanie się jednak coraz bardziej 
zrozumiałe w miarę naucza-
nia Zbawiciela. W danej chwili 
jest to wyrażenie prorockie. 
To wyrażenie, notuje tylko 
św. Jan. Wyraz grecki godzina 
(wra) bardzo często używany w 
Ewangeliach, tłumaczony jest 
również jako czas, jako chwi-

la albo nawet pora. Raz tylko 
św. Łukasz wkłada w usta Pana 
Jezusa ten wyraz godzina w 
połączeniu z zaimkiem dzier-
żawczym. Oto w Ogrójcu mówi 
Jezus do tłumu, który przyszedł 
z Judaszem, aby pojmać Na-
uczyciela: To jest wasza godzina 
i panowanie ciemności. U św. 
Jana w podobnym znaczeniu 
mówi Pan Jezus o przyszłych 
prześladowcach apostołów: 
Nadchodzi godzina, w której 
każdy, kto was zabije, będzie są-
dził, że oddaje cześć Bogu. Będą 
tak czy nić, bo nie poznali ani 
Ojca, ani Mnie. Ale powiedzia-
łem wam o tych rzeczach, aby-
ście, gdy nadejdzie ich godzina, 
pamiętali o nich, że ja wam to 
powiedziałem. Również o ko-
biecie rodzącej mówi Jezus, że 
przyszła jej godzina. Poza sceną 
w Kanie Galilejskiej, o godzinie 
Jezusa jest mowa w następują-
cych słowach: Zamierzali więc 
Go pojmać, jednakże nikt nie 
podniósł na Niego ręki, ponie-
waż godzina jego jeszcze nie 
nadeszła. Nikt go nie pojmał, 
gdyż godzina jego jeszcze nie 
nadeszła. Było to przed Świę-
tem Paschy, Jezus wiedząc, że 
nadeszła Jego godzina przejścia 
z tego świata do Ojca... O tej 
godzinie przejścia z tego świata 
do Ojca mówi Chrystus: Teraz 
dusza moja doznała lęku i cóż 
mam powiedzieć? Ojcze, wy-
baw Mnie od tej godziny? Nie, 
właśnie dlatego przyszedłem na 
tę godzinę. Ojcze, wsław Twoje 
imię. Nadeszła godzina, aby zo-
stał uwielbiony Syn Człowieczy.

Symbolika wina
Wino w Kanie Galilejskiej jest 

więc winem oczyszczenia.
Warto w tym miejscu przypo-

mnieć biblijną symbolikę wina. 
Księgi mądrościowe przestrze-
gają przed nadużywaniem wina. 
Trudno w tym wypadku mówić 
o symbolice. Natomiast spoty-
kamy się w tekstach natchnio-
nych z winem jako symbolem 
cierpienia i kary należnej za 
grzechy. Często w tych wypad-
kach jest mowa o kielichu W 
tym rozumieniu Pan Jezus zapy-
tuje Jana i Jakuba: Czy możecie 
pić kielich, który ja mam pić?  

Nie o tę symbolikę chodzi w 
Kanie Galilejskiej. Wino jako 
napój uczty świątecznej, jako 
napój, który rozwesela serce 
ludzkie, jest biblijnym sym-
bolem radosnej uczty czasów 
mesjańskich, uczty, którą sam 
Pan, Zbawca, przygotuje dla 
wybranych. Oto jak psalmista 
opisuje tę ucztę z obfitością po-
siłku i wina: Jahwe jest moim 
pasterzem: nie brak mi niczego; 
pozwala mi leżeć na zielonych 
pastwiskach. Prowadzi mnie 
nad wody, gdzie mogę odpo-
cząć: Orzeźwia moją duszę... 

Stół dla mnie zastawiasz wobec 
mych przeciwników; namasz-
czasz mi głowę olejkiem; mój 
kielich jest przeobfity... Jahwe 
Zastępów przygotuje dla wszyst-
kich ludów na tej górze ucztę z 
tłustego mięsa, ucztę z wybor-
nych win, z najpożywniejszego 
mięsa, z najwyborniejszych 
win... Raz na zawsze zniszczy 
śmierć. Wtedy Jahwe Pan otrze 
łzy z każdego oblicza. Przyjdą i 
będą wykrzykiwać radośnie na 
wyżynie Syjonu i rozradują się 
błogosławieństwem Jahwe: zbo-
żem, winem, oliwą, owcami i 
wołami... Zamienię bowiem ich 
smutek w radość...

miejsce maryi w dziele 
odkupienia

Słowa Jezusa i znak, który im 
towarzyszy, rzucają więc światło 
na zadania Maryi i jej miejsce 
w Bożych zamysłach. Według 
słów Chrystusa Maryja ma wo-
łać: Wina nie mają! wtedy, gdy 
nadejdzie Jego godzina, a więc 
wtedy, gdy będzie wisiał na 
krzyżu. Była już mowa o tym, 
co jej słowa w tej chwili mają 
oznaczać. To wołanie Maryi 
rozbrzmiewa bezgłośnie, gdy 
stoi ona  obok krzyża. Żydzi 
wołali z szyderstwem: Zejdź z 
krzyża i wybaw samego siebie!  
Jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź 
z krzyża!  Nic podobnego nie 
wychodzi z ust Maryi. Stoi ona  
obok krzyża w pełni świadoma 
tego, co się dzieje. Słyszy słowa: 
Niewiasto! Oto syn Twój!  Ten 
sam głos Syna mówił w Kanie: 
Niewiasto! Jeszcze nie nadeszła 
godzina moja! Teraz właśnie jest 
ta godzina! Teraz właśnie, na 
jej słowo: Wina nie mają! czyli: 
nie mają łaski! nie mają w sobie 
życia! — zostaje rozlana krew Jej 
Syna, krew Baranka, w której, 
jakby we winie oczyszczenia, 
płuczą swe szaty i wybielają wie-
rzący w Niego 5. O tej oczysz-
czającej mocy Krwi Pana Jezu-
sa mówią liczne teksty Listów 
Apostolskich 6.

Wydarzenie w Kanie Gali-
lejskiej i słowa Chrystusa tam 
wypowiedziane, objawiają nam 
prawdę, że Opatrzność Boża, 
która złożyła w ręce Maryi w 
Kanie wyzwolenie wszech-
mocnego działania Chrystusa 
i uczynienie przez Niego po-
czątku znaków, w jej ręce zło-
żyła także sprowadzenie łaski 
Odkupienia w godzinie Jezusa. 
Do tego wniosku prowadzi nas 
dokonana analiza, która upo-
ważnia nas do stwierdzenia, że 
udział Maryi w dziele Odkupie-
nia jest w całej pełni czynny i 
dlatego mamy prawo czcić Ma-
ryję jako Współodkupicielkę i 
pośredniczkę wszelkich łask.

redakcja
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Partnerstwo i rozwój rozpoczyna kampanię wyborczą

Zarejestrowali Komitet Wyborczy
W poniedziałek nowogardzkie Stowarzyszenie Partnerstwo i Rozwój dokonało rejestracji Komitetu Wyborczego Wyborców. Stowarzyszenie wystawi listy 
obywatelskie do wyborów radnych, z których wystartuje także kandydat na burmistrza Nowogardu Piotr Słomski. 

Stowarzyszenie Partnerstwo i 
Rozwój założył w 2011 roku, Pa-
weł Słomski. Pierwotnym celem 
stowarzyszenia było zainicjowa-
nie i przeprowadzenie procedu-
ry zmiany nazwy powiatu na po-
wiat goleniowsko-nowogardz-
ki.  Poparcie dla tego pomysłu 
wyraziło wówczas ponad 5 tys. 
mieszkańców naszej gminy. Nie-
stety z powodu negatywnych 
opinii władz powiatu nie udało 
się doprowadzić do, akceptującej 
zmianę, decyzji ministerialnej.  
Stowarzyszenie w kolejnych la-
tach zebrało też setki podpisów 
pod wnioskami o wprowadze-
nie uchwałodawczej inicjatywy 
obywatelskiej na poziomie sa-
morządu powiatowego w Gole-
niowie oraz w Sejmiku Zachod-
niopomorskim. Obie zmiany zo-
stały ostatecznie zaakceptowane 
- Rada Powiatu Goleniowskie-
go podjęła stosowną uchwałę a 

sejmik Zachodniopomorski do-
konał zmiany w statucie woje-
wództwa, zatwierdzonej kolejno 
przez premiera Rządu. W ostat-
nich wyborach samorządowych 
w 2014 roku Stowarzyszenie 
wprowadziło do Rady Miejskiej 
w Nowogardzie 3 radnych, któ-

rzy razem z PiS utworzyli czte-
roosobowy klub radnych PiS- 
PiR.  Członek tego klubu Piotr 
Słomski pełni od grudnia 2016 
roku, funkcję przewodniczące-
go Rady Miejskiej i składa na fo-
rum rady szereg istotnych dla 
spraw gminy wniosków i projek-

tów. Znaną akcją Stowarzyszenia 
Partnerstwo i Rozwój było też 
zebranie w sierpniu 2017 roku, 
ponad 600 podpisów pod prote-
stem przeciw wycince drzew ro-
snących w mieście wzdłuż trasy 
106.  Drzewa zostały ostatecznie 
uratowane. W nadchodzących 
wyborach Stowarzyszenie Part-
nerstwo i Rozwój wystawi listy 
do Rady Gminy oraz kandydata 
na burmistrza, Piotra Słomskie-
go, ale przygotowuje się także do 
wzięcia udziału w wyborach do 
Rady Powiatu: chcemy wprowa-
dzić radnych do powiatu, rów-
nież dlatego, aby kontynuować 
naszą inicjatywę zmiany nazwy 
powiatu na powiat goleniowsko-
-nowogardzki - mówi szef Sto-
warzyszenia Paweł Słomski - 
mimo bowiem deklaracji skła-
danych przed wyborami w 2014 
roku przez osoby, które ostatecz-
nie zostały wybrane do Rady Po-

wiatu– głównie z SLD- nikt nie 
podjął w trakcie kadencji tego 
ważnego dla naszej gminy te-
matu. Zainicjowanie procedury 
zmiany nazwy powiatu z pozycji 
Rady Powiatu znacznie upraw-
dopodabnia uzyskanie ostatecz-
nie pomyślnej decyzji. Przypo-
mnijmy, że przy pierwszym po-
dejściu do wprowadzenia zmia-
ny, z konieczności rozpoczęto 
od uchwały Rady Miejskiej a nie 
uchwały Rady Powiatu.    

Red.

Nowogard 22. 08. 2018 r.

                               Pan Burmistrz Nowogardu 
                                   Robert Czapla  

List otwarty II 
Jest takie miejsce, jest taki pomnik w naszym Nowogar-

dzie. To miejsce to róg- zbieg ulic 3-go Maja i Gazowej. 
Ten pomnik to prosta-skromna bryła z pięknym orłem i 
dwoma armatami stojącymi obok. Pomnik uchwałą Rady 
Miejskiej nazwany został Pomnikiem Niepodległości. Na 
nim widnieje tablica z wypisanymi słowami ,,Bohaterom 
poległym w walce o wolność prastarej ziemi słowiańskiej 
1945r. Rodacy.” Treść i słowa proste wolne od ingerencji 
zewnętrznej i polityki trafnie przemawiające do społecz-
ności. W trakcie sprawowanej przez Pana funkcji Burmi-
strza przez 8 lat lekceważący- upokarzający stosunek do-
prowadził do znacznej dewastacji tego pomnika. Tak dalej 
być nie może , dość propagandy koniec i basta!

Panie Burmistrzu proszę i wzywam jako zwykły obywa-
tel, aby zebrał Pan naszych nowogardzkich architektów, 
projektantów, czynniki społeczne, zasłużonych dla spo-
łeczności, przeprowadził debatę i  powołał społeczny ko-
mitet do rewitalizacji pomnika. 

Panie Burmistrzu dla pamięci, historii nas obejmują-
cych i przyszłych pokoleń zróbmy coś dobrego na 100-le-
cie odzyskania niepodległości przez Polskę. Proszę o za-
planowanie w budżecie gminy środków na zaprojektowa-
nie i wykonanie odnowy pomnika i tego miejsca w 2019 r.

Polskę mamy jedną ! 
Zakrzewski Henryk 

Żabowo 

Do wiadomości 
Przewodniczący RM Pan Piotr Słomski  
Dziennik Nowogardzki

Już w niedzielę 

Regaty o Puchar dN 
W najbliższą niedzielę, 26 sierpnia, o godz. 12.00 odbędą się Regaty o Puchar 
dziennika Nowogardzkiego, na terenie przystani Klubu Żeglarskiego „KNa-
Ga”. Regaty zostaną rozegrane w jednej kategorii-Optymist. Zapraszamy 
wszystkich miłośników i sympatyków żeglarstwa, a przede wszystkim dzieci 
do udziału w niedzielnych zawodach. 

Organizatorzy: 
Redakcja DN i KŻ KNAGA

Ps. Organizatorzy zastrzegają, że regaty mogą się nie odbyć w razie wystąpienia niesprzyjających wa-
runków pogodowych. 

Paweł Słomski składa zebrane podpisy w sekretariacie burmistrza Nowogardu
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Tel. 506 638 789

Dzięki nowym oknom SYNEGO Twój dom 
stanie się oazą ciepła, ciszy i bezpieczeństwa. 
W porównaniu z obecnym standardem okien, 
SYNEGO zapewnia do 50% lepszą izolację cieplną*. 
Dzięki temu znacznie zmniejszysz rachunki 
za ogrzewanie i poznasz nowy 
komfort mieszkania.

Nowe logo - nowy profil 
nowy komfort Twojego mieszkania

Zadzwoń lub przyjdź 
do siedziby naszej firmy 

a my przygotujemy 
dla Ciebie najlepszą ofertę.

ASTYSTENT/KA ds. ADMINISTRACJI
Lokalizacja: Łozienica k/Goleniowa

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
• zapewnienie prawidłowości i terminowości obsługi pracowników w zakresie 
   administracji personalnej oraz innych spraw administracyjnych Oddziału

Nasze wymagania:
• wykształcenie wyższe lub średnie
• bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności MS Excel
• samodzielność w planowaniu i organizacji pracy własnej w zakresie powierzonych 
  obowiązków, dokładność
• umiejętności komunikacyjne, nastawienie na współpracę
• dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy administracyjnej oraz znajomość 
  języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację

Oferujemy:
• umowę o pracę na pełen etat, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
• szkolenie wdrażające
• pracę w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
• możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Prosimy o przesyłanie cv na adres: 
rekrutacja.goleniow@pl.rhenus.com

Czekamy na zgłoszenia do 10.09.2018r.

Czy  zaplanowałeś  już  logistykę  swojej  kariery?  Z  nami  to proste! Rhenus Logistics S.A.  należy do czołówki operatorów logistycznych w Polsce. 
Nasza  rozbudowana  sieć  magazynów,  jak i wykwali�kowana  kadra,  pozwoliły nam  na zdobycie wysokiej  pozycji  na  rynku.  Od ponad 20 lat 
gwarantujemy kompleksowe zarządzanie  łańcuchem dostaw i bogactwo innowacyjnych r ozwiązań zarówno  w obszarze logistyki kontraktowej, 
jak i dystrybucji, transportu krajowego i międzynarodowego, a także świadcząc specjalizowane usługi typu Value Added Services i Home Delivery.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez  Rhenus Logistics S.A.  z siedzibą w Warszawa 02-595, 
Puławska 99 dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).

KURS na

tel. 795 742 291  •  609 947 940 •  e-mail: szkolenia@ehaga.pl

SZKOLENIA
DLA CIEBIE

montera rusztowań 
budowlanych

PROMOCJA
komplet 
odzieży

BRIXTON CLASIC 
bluza + spodnie 

Data rozpczęcia 
kursu

1 września 2018

ul. Boh. Warszawy 5
         Nowogard

W dniu urodzin ślemy życzenia, 
miłości w każdej sekundzie, 
szczęścia w każdej minucie, 
przyjaźni w każdej godzinie, 

zdrowia przez całe życie
i niech Ci się zawsze wiedzie znakomicie!

Z okazji 60 urodzin 
andrzejowi Olejniczak 

życzą 
Żona, Dzieci, Wnuki i Prawnuk 
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Jeszcze dzień, jeszcze chwila…

O remoncie co ruszyć miał
Miał ruszyć lada dzień, ale okazało się, że nie ruszy, bynajmniej w tym roku - mowa o remoncie budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowogardzie. Naj-
pierw burmistrz zapowiedział, że rozpoczęcie robót to już tylko kwestia dni. W środę na stronie UM pojawił się jednak zupełnie inny komunikat. W tym 
roku szkoła na modernizację raczej już liczyć nie może.

Przypomnijmy, że inwesty-
cja ta została wpisana do tego-
rocznego budżetu z inicjatywy 
radnych. Długo jednak w spra-
wie nic się nie działo. Dopie-
ro niedawno gmina rozpoczęła 
poszukiwanie wykonawcy, któ-
ry podjąłby się wykonania za-
dania. Po pierwszym przetargu 
okazało się, że zgłosił się tylko 
jeden wykonawca, ale zapropo-
nował większą kwotę niż prze-
widziano w budżecie. Przetarg 
unieważniono, w nadziei, że za 
drugim podejściem zgłosi się 
tańsza firma. Tak się nie stało- 
do drugiego przetargu stanęła 
ta sama firma i zaproponowała 
jeszcze wyższą kwotę. Tym ra-
zem burmistrz zdecydował się 
złożyć wniosek do Rady Miej-
skiej o zwiększenie puli środ-
ków na to zadanie, co pozwo-
liłoby podpisać z wykonawcą 
umowę. Radni do wniosku bur-
mistrza się przychylili i zamiast 
zabezpieczonych pierwotnie na 
remont SP 2, 1 mln 260 było już 
do dyspozycji gminy o 234 tys. 
zł więcej.

Niedługo później na oficjal-
nej stronie miasta ukazała się 

informacja, okraszona tytułem 
„Lada dzień ruszy remont w SP 
2”. - Nie od dzisiaj wiadomo, że z 
naszej strony jest pełna determi-
nacja, aby wykonać remont tej 
szkoły oraz pozostałych na tere-
nie gminy Nowogard- cytowano 
burmistrza Nowogardu. Sprawa 
się jednak rypła-  cytując klasy-
ka. Radość nie trwała długo, a 
poziom determinacji najwyraź-
niej zmalał. W minioną środę 
na tej samej stronie ukazał się 

komunikat odwołujący zapo-
wiadany wcześniej remont. Oto 
jego kluczowe dwa fragmenty:

1.” (…)Gmina Nowogard 
przeznaczyła na sfinansowa-
nie zamówienia środki w wy-
sokości 1.247.000,00 zł. W bu-
dżecie Gminy Nowogard, dział 
801, rozdział 80101, paragraf 
6050 zabezpieczone są środki w 
wysokości 1.260.000 zł. Złożo-
na oferta przewyższa posiada-
ne środki o 228.598,60 zł. Rada 

Miejska w dniu 31.07.2018 r. 
zwiększyła środki do wysoko-
ści najkorzystniejszej oferty – 
uchwała Rady Miejskiej w No-
wogardzie Nr LXVI/427/18, z 
dnia 31 lipca 2018 r. Niestety, 
z uwagi na fakt, iż wykonaw-
ca mógł rozpocząć prace naj-
wcześniej z końcem sierpnia 
br.  większość prac wykonywa-
na byłaby w okresie jesienno – 
zimowym, podjął decyzję o od-
stąpieniu od odpisania umowy.

2 „(…) Wobec odstąpie-
nia wykonawcy od podpisa-

nia umowy w najbliższym cza-
sie, po unieważnieniu aktualne-
go przetargu, zostanie ogłoszo-
ne kolejne postępowanie prze-
targowe.

Wszystko wskazuje zatem na 
to, że społeczność SP 2, przy-
najmniej na kilka ładnych mie-
sięcy, znów musi uzbroić się w 
cierpliwość. W sumie to nic no-
wego- szkoła ma obiecany re-
mont już od lat. Najpierw o jego 
wykonanie domagali się radni z 
opozycji jeszcze za poprzedniej 
kadencji, ale ich wnioski były 
ignorowane i nie wpisywano 
tego zadania do budżetu. Kie-
dy w tej kadencji w końcu uda-
ło się to zrobić, a radni mający 

większość zadanie to do budże-
tu wpisali, gmina ma problem, 
żeby wydatek zrealizować, a 
więc przywrócić należny blask 
szkole, która niestety jak wiado-
mo wyglądem zewnętrznym nie 
przyciąga.

Pytanie tylko, po co było się 
chwalić, kiedy nawet nie podpi-
sano z wykonawcą umowy- no 
chyba, że to taka taktyka- za-
miast robić – obiecać- wszak 
rozpoczęła się wyborcza kam-
pania.

MS

Takich widoków nie trzeba długo szukać- budynek SP 2 w zasadzie wygląda tak sa-
mo z każdej strony

A to już fragment budynku od strony boiska - wejście na salę gimnastyczną

Szkoła Podstawowa Nr 2 - widok od strony boiska szkolnego

A miało być tak pięknie... fragment publikacji z 16 sierpnia br.
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Puchar Polski ZZPN

Pomorzanin  
zagra z Kołbaczem
Wydział Gier i Ewidencji Zachodniopomorskiego Związku 
Piłki Nożnej, poinformował o wynikach losowania ii i iii 
Rundy Pucharu Polski ZZPN. Zespół Pomorzanina Nowo-
gard w ramach ii Rundy zagra na boisku drużyny z B Kla-
sy – Zootechnika Kołbacz. W przypadku zwycięstwa, w ra-
mach iii Rundy Pomorzanin zmierzy się ze zwycięzcą me-
czu Zryw Kołbaskowo – Ehrle dobra Szczecińska. 

Przypomnijmy, że w regional-
nym szczeblu rozgrywek o Pu-
char Polski, w I Rundzie rywa-
lizowali piłkarze drużyn z naj-
niższych lig, w tym przypad-
ku była to C Klasa oraz B Kla-
sa. Pomorzanin Nowogard jako 
zespół z A Klasy dołączył do za-
bawy w II Rundzie. Los skoja-
rzył zespół z Nowogardu z wy-
stępującym w B Klasie Zootech-
nikiem Kołbacz. Rywale do tej 
pory jeszcze nie zainaugurowali 
rozgrywek ligowych, ale mają za 
sobą pojedynek I Rundy Pucha-
ru Polski ZZPN z występujący-
mi w C Klasie piłkarzami Korala 
Mostkowo. Zootechnik wygrał 
ten wyjazdowy mecz 3:5 i dlate-

go spotka się z Pomorzaninem. 
W sumie w ramach II Rundy 
rozegranych zostanie 39 spo-
tkań. Wszystkie mecze odbędą 
się w środę (5 września), o go-
dzinie 17:30. Rozlosowano także 
pary III Rundy. Zwycięzca me-
czu Zootechnik – Pomorzanin 
rywalizować będzie ze zwycięz-
cą spotkania Zryw Kołbasko-
wo – Ehrle Dobra Szczecińska. 
Zryw występuje w B Klasie, a 
Ehrle to drużyna rywalizująca z 
Pomorzaninem w tej samej gru-
pie A Klasy. W ramach III Run-
dy rozegranych zostanie 19 spo-
tkań, odbędą się one w środę (19 
września), o godzinie 17:00. KR

Zachodnia liga mTB – Bogdaniec

Startowali nowogardzianie
W niedzielę (19 sierpnia), w województwie lubuskim, w miejscowości Bogdaniec odbyła się 
X edycja Zachodniej ligi MTB. Nowogard reprezentowało czterech kolarzy, którzy ponow-
nie spisali się na medal. 

W Bogdańcu indywidual-
nie startowali Arkadiusz Pietru-
szewski i Janusz Pietruszewski. 
Z kolei w wyścigu par wystarto-
wali Grzegorz i Alicja Fecak. Na 
dłuższym dystansie Mega wyno-
szącym 54 km rywalizował Ar-
kadiusz Pietruszewski. Kolarz 
z Nowogardu startował w kate-
gorii wiekowej M5A. Arkadiusz 
Pietruszewski pokonał 54 km z 
czasem 02:09:01 i wywalczył 11. 
miejsce w swojej kategorii wie-
kowej oraz 53. pozycję w Open. 
Kolejne wywalczone punkty w 
całym cyklu Zachodniej Ligi 
MTB plasują Arkadiusza Pietru-
szewskiego na 6. miejscu w kate-
gorii M4A, z liczbą 3503 oczek, 
z kolei w Open na 16. pozycji. 
Z kolei na dystansie Mini wy-
noszącym 27 km walczył Janusz 
Pietruszewski. Zawodnik LKK 
Nowogard startował w katego-
rii wiekowej M6A. Reprezen-
tant Nowogardu pokonał 27 km 
z czasem 01:08:46 i zwyciężył w 

swoim przedziale wiekowym, a 
w Open zajął 45. miejsce, na 151 
startujących zawodników. Ja-
nusz Pietruszewski umocnił się 
na pozycji lidera swojej katego-
rii wiekowej po X edycjach całe-
go cyklu Zachodniej Ligi MTB. 
Obecnie ma na swoim koncie 
2898 punktów, co pozwala mu 
również plasować się na 16. po-
zycji w Open. W miejscowości 

Bogdaniec wystartowała jeszcze 
rodzinna para Grzegorz i Alicja 
Fecak. Nowogardzianie ścigali 
się na dystansie 12 km i z czasem 
00:27:01 przekroczyli linię mety 
na 5. miejscu. Kolejny wyścig z 
cyklu Zachodniej Ligi MTB od-
będzie się w Łupowie, w woje-
wództwie lubuskim, w dniu 16 
września. KR

Arkadiusz Pietruszewski w miejscowo-
ści Bogdaniec wywalczył 11. miejsce w 
swojej kategorii

Janusz Pietruszewski na najwyższym 
stopniu podium kategorii M6A

Na 100-lecie Niepodległości 

Lekcja historii w ZK 
dyrektor Zakładu Karnego w Nowogardzie, z okazji 100 lecia Niepodległości zorganizował dla osadzonych w tutejszej jednostce spotkanie z pracowni-
kiem iPN w Szczecinie, panem Grzegorzem Czapskim. 

 Celem wykładu było przed-
stawienie historii walk o powrót 
Polski na mapę Europy oraz 
udziału w tym procesie postaci 
Marszałka Józefa Klemensa Pił-
sudskiego - od konfederacji bar-

skiej, po odzyskanie przez Pol-
skę niepodległości w 1918r. Wy-
kład, który prowadził p. Grze-
gorz Czapski ze szczecińskiego 
oddziału Instytutu Pamięci Na-
rodowej, prezentowany był za 

pomocą pokazu multimedial-
nego, a uzupełniany wypowie-
dziami prelegenta. To pozwoli-
ło w atrakcyjny i ciekawy spo-
sób opowiedzieć i pokazać, jak 
kształtowały się pola bitew, w 
których walczono o wolną Pol-
skę. 

Na koniec prelekcji, pan Grze-

gorz odpowiadał na pytania za-
dawane przez osadzonych. 

Warto dodać, że to nie jedy-
ne działania związane z obcho-
dzonym w tym roku 100-leciem 
Niepodległości. Osoby osadzo-
ne w naszym ZK uczestniczą  w 
konkursie pt. Polska-moja Oj-
czyzna, którego celem jest napi-

sanie krótkiej historii /bajki dla 
dzieci, ukazującej tradycję pol-
skich bohaterów narodowych. 
W ten sposób mają spróbować  
zaszczepić wśród najmłodszych 
miłość do ojczyzny, szacunek, 
oraz poczucie dumy z bycia Po-
lakiem. 

AO

Zdjęcia skazanym można robić tylko z tyłu

Prowadzący zajęcia Grzegorz Czapski. W tle marszałek Józef
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Już w sobotę uczcimy pamięć artura komisarka

Nowogardzianie powalczą o puchar
W sobotę (25 sierpnia), mieszkańcy Nowogardu będą świadkami wspaniałej kolarskiej rywalizacji, w ramach V Rowerowego Maratonu MTB dookoła Je-
ziora Nowogardzkiego, który jest jednocześnie Memoriałem artura Komisarka. W związku z tym porozmawialiśmy z organizatorem Maratonu Łukaszem 
Janicem, który zdradził m.in. jakie będą nagrody główne podczas loterii.  

Przypomnijmy, że wszystkie 
kategorie męskie wystartują od 
godziny 10:30, z kolei katego-
rie kobiece oraz juniorzy i dzie-
ci około godziny 12:30.  Pozo-
stałe kategorie wystartują o go-
dzinie 13:30. Ogłoszenie oficjal-
nych wyników planowane jest 
na godzinę 14:30, wówczas roz-
pocznie się także dekoracja naj-
lepszych zawodników. Losowa-
nie nagród przewidziano na go-
dzinę 15:30. Ci, którzy nie zdą-
żyli zapisać się drogą elektro-
niczną, mogą dołączyć do staw-
ki rywalizujących kolarzy zgła-
szając się w biurze wyścigu, któ-
re mieści się w budynku świetli-
cy „Promyk” przy Plac Szarych 
Szeregów 6. Biuro będzie czyn-
ne w piątek, od godziny 18:00 do 
21:00, natomiast w dniu wyści-
gu w godzinach 7:00-10:00 dla 
kategorii mężczyzn, a dla kobiet 
do godziny 11:00. Pozostałe ka-
tegorie, czyli Cech, Turysta, Ro-
dziny oraz Junior (dzieci), mogą 
odbierać pakiety i zgłaszać się 
do godziny 12:00. Opłata w biu-
rze zawodów za pakiet startowy 
wynosi 90 zł. Rejestracji i wpłaty 
można dokonać na miejscu. Ka-
tegoria Junior od 10 do 16 lat i 
wyścigi dla dzieci są zwolnione 
z opłaty startowej. O to dlacze-
go warto wziąć udział w nowo-
gardzkim wyścigu zapytaliśmy 
organizatora Maratonu Łukasza 
Janica. W naszej krótkiej rozmo-
wie Łukasz Janic zdradził rów-
nież, jakie nagrody główne będą 
losowane podczas loterii, a tak-

że wspomniał o Arturze Komi-
sarku, którego imię uczczą kola-
rze podczas Maratonu. 

dziennik Nowogardzki: To 
już piąta edycja Maratonu. Po-
bijemy rekord frekwencji? 

Łukasz Janic: Tak jest, to już 
5 edycja i sam zastanawiam się 
kiedy to zleciało, bo pamiętam 
jak niedawno organizowaliśmy 1 
Maraton. Frekwencja na naszym 
maratonie ustabilizowała się do 
około 500 osób. Rekord frekwen-
cji był na 3 edycji, gdzie udział 
wzięło ponad 600 osób. Mara-
ton podzielony jest na różne klasy 
i tak naprawdę każdy może wy-
startować. Zaawansowani rowe-
rzyści mają do pokonania 40 km, 
czyli 4 okrążenia dookoła jezio-
ra. Dla tych, którzy tylko czasa-
mi jeżdżą na rowerze przygoto-
waliśmy 1 okrążenie. Cieszymy 
się, że coraz więcej mieszkańców 
z miasta bierze udział w wyścigu, 
a przypominam, że dla najlepsze-
go mieszkańca Nowogardu ufun-
dowany jest puchar, który wręczy 
burmistrz. Bardzo dużym zainte-
resowaniem cieszy się wyścig ro-
dzinny, w którym startują rodzi-
ce ze swoimi dziećmi. A także wy-
ścig junior dla dzieci w wieku 10-
16 lat na jedno okrążenie. 

Jakie atrakcje przygotowano 
nie tylko dla kolarzy, ale głów-
nie dla kibiców - mieszkańców 
Nowogardu - którzy w sobotę 
będą z wami? 

Nowością w tym roku będzie 
wyścig dla dzieciaczków na ro-
werkach biegowych, na odcinku 

około 300 metrów. Zauważyli-
śmy, że jest to ostatnio bardzo po-
pularne. Dla mieszkańców mia-
sta będzie możliwość kibicowa-
nia i oglądania sportowych zma-
gań uczestników na trasie wokół 
jeziora. Bardzo wiele osób kibi-
cuje swoim rodzinom, które bio-
rą udział w zawodach. Pojawią 
się też dmuchane zamki, rodzi-
ce z dziećmi będą mogli mile spę-
dzić czas. W tym roku także wy-
stawiają się u nas samochody 
„Mini”, więc będzie można zo-
baczyć i dowiedzieć się więcej o 
ofercie. 

Nie możemy zapomnieć o 
świetnym nowogardzkim kola-
rzu - arturze Komisarku - któ-
remu dedykujecie organizowa-
ne Maratony. Przyjaźniliście 
się i razem trenowaliście. Przy-
pomnij, jakim był człowiekiem 
oraz sportowcem.

Tak, Artur był moim bardzo 
dobrym kolegą i wybitnym spor-
towcem, który ścigał się głównie 
na szosie, należał również do ka-
dry narodowej. Z Arturem ści-
galiśmy się razem i przyjaźnili-
śmy oraz wspólnie chodziliśmy 
do Szkoły Mistrzostwa Sportowe-
go w kolarstwie w Świdnicy. Nie-
stety choroba, o której się dowie-
dział, pokrzyżowała mu plany na 
kolarską karierę. Pięć lat temu 
wraz z grupą jego przyjaciół za-
początkowaliśmy ten Maraton ku 
pamięci Artura, a od 3 lat jestem 
głównym organizatorem wraz z 
klubem kolarskim LKK Nowo-
gard. 

Możesz zdradzić, jakie będą 
nagrody podczas loterii? 

Tradycją naszego Marato-
nu jest to, że na koniec prze-
prowadzamy konkurs, w któ-
rym każdy uczestnik ma szan-
se wygrać nagrodę, niezależnie 
od tego, które zajął miejsce. Je-
dynym warunkiem jest popraw-
na odpowiedź na pytanie, które 
uczestnik wypełnia podczas re-
jestracji. W tym roku z okazji V 
Maratonu będzie do wylosowa-
nia 5 rowerów oraz różne na-
grody ufundowane przez spon-
sorów. 

Na koniec powiedz, dlaczego 

warto w sobotę wziąć udział w 
tej imprezie?

Zachęcam wszystkich do spró-
bowania swoich sił i wzięcia 
udziału w Maratonie, jazda na 
rowerze jest wspaniałym rodza-
jem aktywnego wypoczynku i 
uwalnia wiele endorfin, jedno-
cześnie bierzemy udział w spor-
towej rywalizacji i integrujemy 
się z innymi. Każdy uczestnik po 
przejechaniu linii mety otrzymu-
je pamiątkowy medal. Chciał-
bym jeszcze prosić mieszkańców 
o uwagę i zachowanie bezpie-
czeństwa w sobotę na trasie ma-
ratonu. KR

W sobotę podczas  Maratonu kolarze swoim startem po raz piąty uczczą pamieć 
Artura Komisarka

rozgrywki ligowe

Seniorzy nad morze, juniorzy nie zagrają
W najbliższy weekend rozegrane zostaną kolejne spotkania ligowe w regionalnych rozgrywkach piłkarskich. Zawodnicy Pomorzanina Nowogard w ra-
mach 2. kolejki wybiorą się do dziwnowa, na mecz z tamtejszym Jantarem. W ten weekend inaugurację sezonu mieli mieć juniorzy z Nowogardu, jednak 
na prośbę gospodarzy – SaLOSU ii Szczecin, mecz został przełożony.  

Po udanej inauguracji pod-
opieczni Józefa Andrzejew-
skiego tym razem wybiorą się 
nad morze, aby powalczyć o 
punkty z Jantarem Dziwnów. 
Rywale w swoim pierwszym 
meczu po hokejowym wyniku 
4:4, przywieźli jeden punkt z 
Trzygłowa. Drużyna z Dziwno-
wa w ubiegłym sezonie bardzo 
dobrze rozpoczęła swoje roz-
grywki i przez długi czas pla-
sowała się w czołówce. Osta-
tecznie Jantar zakończył se-

zon na 9. miejscu. W rozgryw-
kach 2017/2018 Pomorzanin 
w Dziwnowie zremisował 2:2, 
natomiast w rundzie wiosen-
nej przed własną publicznością 
pokonał Jantar 2:1, jak pokazu-
ją ubiegłoroczne wyniki spo-
tkania tych zespołów były za-
cięte, ale nowogardzianie byli 
w stanie w obydwu przypad-
kach wywalczyć punkty. Te-
raz jednak do Dziwnowa poje-
dzie zupełnie odmieniony ze-
spół Pomorzanina i nie ma co 

wyrokować przed pierwszym 
gwizdkiem arbitra. Spotkanie 
to zostanie rozegrane w sobotę 
(25 sierpnia), o godzinie 16:00. 

W ten weekend swój pierwszy 
ligowy mecz mieli rozegrać ju-
niorzy Pomorzanina. Spotka-
nie miało zostać rozegrane w 

Szczecinie. Jak się jednak oka-
zało, drużyna rezerw SALOS-
-u Szczecin poprosiła o zmianę 
terminu tego meczu. W związ-
ku z tym przed młodymi piłka-
rzami Pomorzanina i ich obec-
nym (tymczasowym?) trene-
rem Marcinem Skórniewskim, 
dodatkowy tydzień na przygo-
towanie do sezonu. Przy arty-
kule publikujemy komplet gier 
2. kolejki w A Klasie.  KR

A Klasa Szczecin gr. Północ 2018/2019
2. kolejka:
Orzeł Łożnica – Dąb Dębice   (25.08; 11:00)
Ehrle Dobra Szczecińska – Arkonia Szczecin  (25.08; 11:00)
Wybrzeże Rewalskie Rewal – Fala Międzyzdroje (25.08; 14:00)
Masovia Maszewo – Błękitni Trzygłów  (25.08; 16:00)
Jantar Dziwnów – Pomorzanin Nowogard  (25.08; 16:00)
Polonia Płoty – Wicher Brojce   (25.08; 17:00)
Sparta Gryfice – Mewa Resko   (25.08; 17:00)
KP Przecław – Center MD Goleniów  (26.08; 14:00)
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 Witamy  
wśród nas...

Autorzy rubryki:
Charlotta Trokowicz-Sędłak 

oddziałowa oddziału poł.-ginek.
Janusz Roguski SPSR Nowogard

Pomóżmy Marcie 
w chorobie!!!

www.pomagam.pl/marta-zoltowska

Prowadzę zbiórkę na leczenie 
choroby nowotworowej dla mo-
jej koleżanki Marty Suskiej-Żół -
towskiej.

Marta wspaniała  kobieta, ko-
chająca żona i mama przecud-
nych dziewczynek Julii 9 lat i 
Zosi 5 latek.

To kobieta ciepła, życzliwa, 
wesoła, uśmiechnięta zawsze 
myśląca pozytywnie. 

W grudniu 2017 roku podczas 
kontrolnego badania palpacyj-
nego wykryto u Niej guz w pier-
si,

W styczniu 2018 roku po dal-
szych badaniach okazało się , że 
jest to wieloogniskowy obu-
stronny nowotwór złośliwy pier-
si III stopnia z przerzutem do 
węzłów chłonnych jamy pacho-
wej.

W tym momencie Marcie za-
walił się świat.

Do tej pory to Ona opiekowa-
ła się bliskimi, a teraz sama po-
trzebuje pomocy.

Życie stało się kruche jak por-
celana.

Postanowiła jednak sobie, że 
zwycięży w walce z rakiem, bo 
przecież ma jeszcze tyle rzeczy 
do zrobienia...

Ma kochającego męża, cu-
downe Córeczki,.... rodzinę i 
przyjaciół.! 

Po diagnozie rozpoczęła le-
czenie kliniczne w ZCO w Szcze-
cinie, oraz leczenie komplemen-
tarne czyli wlewy witaminowe 
w prywatnej klinice IMC (INTE-

GRSTIVE MEDICAR CENTER) we 
Wrocławiu.

Leczenie komplementarne 
czyli tzw. wlewy witaminowe 
mają za zadanie wsparcie orga-
nizmu w leczeniu choroby no-
wotworowej.

Polega ono na wlewach do-
żylnych dużej dawki witaminy C 
i szeregu witamin niezbędnych 
do prawidłowego funkcjonowa-
nia organizmu i jego regenera-
cji.

Miesięczne koszty leczenia we 
Wrocławiu to około 16 tysięcy 
złotych. 

Leczenie jest złożone, długo-
trwałe i wyczerpujące.

W Szczecinie czekają ja na-
świetlenia w ramach radiotera-
pii i długotrwała rehabilitacja.

Koszt leczenia we Wrocławiu 
na 3 miesiące to około 50 tysię-
cy złotych.!

Niestety zasoby całej rodziny 
skończyły się.

Dlatego Was... moich przyja -
ciół, znajomych i nieznajomych 
bardzo proszę o pomoc!  Wierzę 
w siłę ludzi!  Wierzę, że się uda!

Bardzo proszę wpłać dowolną 
kwotę i udostępnij.

Dzisiaj Marta potrzebuje po-
mocy, jutro ktoś inny może jej 
potrzebować! 

Dobro zawsze wraca... 
Z PODWOJONĄ SIŁĄ.

Dorota

Marta wyraża zgodę na zbiór-
kę prowadzoną na jej leczenie.

Paralekkoatletyczne mistrzostwa europy w Berlinie

Srebrna Ewa durska
Po zakończeniu Mistrzostw Europy w lekkiej atletyce, przyszedł czas na Paralekkoatletyczne 
Mistrzostwa Europy, które również odbyły się w Berlinie. Podczas tego wydarzenia nie zabrakło 
niekwestionowanej mistrzyni w pchnięciu kulą – Ewy durskiej. Nowogardzianka tym razem 
„pozwoliła” ze sobą wygrać i wywalczyła srebrny medal, który doda kolorytu jej złotej kolekcji. 

Ewa Durska w finałowym 
starciu Mistrzostw Europy w 
pchnięciu kulą pań wystartowa-
ła we wtorek (21 sierpnia). Ku-
lomiotka z Nowogardu w swojej 
pierwszej próbie posłała kulę na 
odległość 12,63 m. Wystarczy-
ło to na 2. miejsce, gdyż 26 cm 
dalej pchnęła Brytyjka Sabrina 
Fortune. Ewa Durska w tych za-
wodach miała problem z prze-
kroczeniem 13 metrów, a prze-
cież należy do niej rekord świa-
ta 14,10 metrów, ustanowiony 
w 2016 roku we włoskiej miej-
scowości Grossetto. Druga pró-
ba to wynik 11,79 m, a trzecia 
12,69 m. W tym samym czasie, 

w trzeciej próbie Brytyjka poko-
nała barierę 13 metrów, posyła-
jąc kulę na odległość 13,18 m. 
W swoim czwartym podejściu 
Ewa Durska spaliła próbę, ale w 

piątym rzucie nawiązała walkę 
z rywalką, pchając na odległość 
12,93 m. Był to tego dnia najlep-
szy rzut Ewy Durskiej, która w 6. 
próbie uzyskała wynik 12,51 m. 
Z kolei Sabrina Fortune w przy-
pływie radości, w swoim ostat-
nim rzucie poprawiła się uzy-
skując wynik 13,30 m. Tym sa-
mym po wieloletniej hegemonii, 
Ewa Durska „pozwoliła” Brytyj-
ce cieszyć się ze złotego medalu. 
Brąz wywalczyła Ukrainka Ana-
stasiia Mysnyk. W konkursie 
startowały jeszcze dwie zawod-
niczki z Grecji oraz kulomiotki 
z Turcji i Islandii.  KR   

Ewa Durska podczas Mistrzostw Europy 
w Berlinie wywalczyła srebrny medal

Artur 
syn Gabrieli Dynek 
ur. 19-08-2018 z Karsibora

Adaś 
syn Anny i Piotra  Buriak 
ur. 19-08-2018 z Kikorzy
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• naprawy • oleje CASTROL
• akumulatory Bosch, Varta

 bieżące
• serwis klimatyzacji
• przeglądy okresowe
• serwis opon
• diagnostyka komputerowa
• wymiana rozrządu

Ponad 10-letnie doświadczenie w pracy  
na stanowisku mechanik w serwisie TOYOTY

Sąpolnica 25 
72-200 Nowogard 

tel. 608 690 831

Zapewniamy atrakcyjne ceny

przeglądy okresowe w TOYOTACH i nie tylko

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

Poszukuje osób 
do pracy przy  

produkcji okien, 
Firma Joga. 

695 100 700 

 Atrakcyjna praca 
dla opiekunek w Niemczech. 
Premie letnie. Nawet 1500 EUR netto 

Tel. 91 506 55 55

Firma z branży rolnej  

 
zatrudni – kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki teleskopowej 
  i doświadczenie w rolnictwie.
Oferujemy:

kontakt: 785 601 002

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy

Oferuję:
- umowę o pracę
- zatrudnienie w �rmie o ugruntowanej pozycji na rynku
- atrakcyjne wynagrodzenie, niezależne od wysokości 
   frachtów i przebiegu
- praca zgodna z obowiązujacymi normami czasu pracy
- nowoczesny i zadbany tabor, pojazd przypisany do kierowcy
- zjazdy autem na bazę

Zatrudnię kierowcę z prawem jazdy kat. C+E 
w przewozach międzynarodowych.

MIK-TRANS Goleniów
tel. 609 557 355 • kontakt@miktrans.com.pl

AUTONAPRAWA
Naprawy bieżące,  

lakiernictwo, woskowanie,  

ul. Woj. Polskiego 13 
 662 091 018 

Upadłość konsumencka
Masz długi, których nie możesz spłacić, nie 
prowadzisz działalności, nie masz majątku. 

Pomogę zgłosić upadłość. 
Konsultacje darmowe
Tel. 669 681 080, 

www.szczecin-syndyk.pl 
restrukturyzacjakonsumenta@gmail.com 

Sprzedam 
działkę 23 ar
pod warsztat lub inną 

działalność gospodarczą. 
Tel. 695 100 700 

Dyrektor Szkoły Podstawowej 
im. Bronisława Malinowskiego w Osinie 

zatrudni na zastępstwo 
w pełnym wymiarze czasu pracy 
nauczyciela języka angielskiego. 

Wymagane pełne kwalifikacje. 
Tel. 91 39 10 380 
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Wykręcanie urwanych 
świec żarowych

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

pn., wt. - 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

ENDOKRYNOLOGICZNY
Lek. med. Adriana Dubińska-Walczak

specjalista chorób wewnętrznych
- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

CHORÓB CUKRZYCY I NADCIŚNIENIA
Lek. Ewa Zdawska

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista diabetolog 

GABINETY MEDYCZNE

GABINET DERMATOLOGICZNY
Dr. n. med. Violetta Ratajczak-Stefańska

specjalista dermatolog-wenerolog
- konsultacje dermatologiczne
- ocena znamion
- drobne zabiegi

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

Badania wody i ścieków - tel. 91 392 74 75

Wywóz nieczystości ciekłych - 91 392 36 77

Roboty inżynieryjno-budowlane oraz

warsztat naprawy pomp - 91 392 36 77

Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków - 91 392 07 11

Czyszczenie kanalizacji 
i odwadniania osadów ściekowych 

- 91 392 36 77
POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE - 994

                           Przedsiębiorstwo 
Usług Wodnych i Sanitarnych sp. z o.o.
ul. 3 Maja 14/2, 72-200 Nowogard

tel. 91 392 07 11, 91 392 07 17

Tel. 517 175 599

Pracuj z                       
jako Opiekunka Seniorów w Niemczech 

i zarób nawet 12 tysięcy w dwa miesiące. 
Nauk języka niemieckiego i gwarancja legalnej pracy. 

Usługi
remontowo-Budowlane

Ceny do negocjacji
784 612 587

KUPIĘ DREWNO
tartaczne

świerk, sosna, brzoza, topola

tel. 697 174 369

Firma AGRO TRANS Spółka z o.o. 
z siedzibą w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów ciężarowych 
(prawo jazdy kategoria C+E)

tel. 91 39 27 322, kom. 502 671 607, 502 671 609

 

WYMAGANIA:
- aktualne prawo jazdy kategorii C+E
- świadectwo kwali�kacji zawodowej
- aktualne orzeczenie psychologiczne
- cyfrowa karty kierowcy
 OFERUJEMY:
- atrakcyjne wynagrodzenie wypłacane w terminie
- nowoczesne auta marki DAF, MERCEDES, MAN.
- praca w systemie tygodniowym  
- ubezpieczenie grupowe

POSZUKUJE 
KIEROWCÓW  

KAT. C+E

TELEFON: +48 603 129 069,  785 900 833 
Jedności Narodowej 23A, 72-130 Maszewo

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś w rodzinie. 

Grupa aa mieszko zaprasza w każdy 
wtorek o 9.00 i 16.00 pod ratuszem.

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
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•	 Sprzedam tanio działkę budow-
laną w kościuszkach 1202 m2. Przy 
działce prąd, woda, kanalizacja, do-
jazd utwardzony w pobliżu jeziora. 
575 345 659 

•	 Do wynajęcia lokal handlowy ok. 
40m2 ul. Kościuszki 2g Nowogard. 
693 850 197

•	 Sprzedam działki budowlane w 
pełni uzbrojone. Już z planem za-
gospodarowania przestrzennego. 
Oszczędzasz czas i pieniądze! 693 
850 197 Najlepsze ceny w Nowo-
gardzie, Osiedle Słoneczne. 

•	 do wynajęcia pomieszczenie na 
biuro 28 m2, Nowogard. Ul. 700 
lecia 17b. Tel. 501 549 818

•	 Sprzedam działki budowlane w 
karsku przy drodze. 691 664 658

•	 Do wynajęcia lokal pod działalność 
gospodarczą. 609 24 58 16 

•	 Sprzedam mieszkanie 3 pokoje 
87m2, 12 km od Nowogardu.Tel. 
665 160 365

•	 Do wynajęcia warsztat samocho-
dowy z wyposażeniem. Tel. 508 070 
311

•	 Sprzedam działkę budowlaną w No-
wogardzie, 16 arów, cena 39000 zł 
do negocjacji, tel. 570 935 935

•	 sprzedam pawilon handlowy, tel. 
500 698 558

•	 Sprzedam lub wynajmę sklep w Dą-
browie z możliwością przerobie-
nia na mieszkanie. 509 615 300, 502 
649 104 

•	 Sprzedam działkę ogrodową przy 
ul. Zamkowej. Tel. 530 118 199

•	  Do wynajęcia nowy lokal handlo-
wy glazura, natrysk w centrum No-
wogardu pow. ok. 80m2, dodatko-
we wejście. Tel. 665 08 44 88

•	 Samodzielne mieszkanie do wyna-
jęcia Karsk, 609 245 816 

•	 Wynajmę pomieszczenie przy ul. 
700 lecia na garaż lub magazyn. 
501 549 818

•	 Sprzedam działkę 4500 m2 obręb  
Kulice (za płotem dawnego POMu 
w Nowogardzie) 510 727 667 

•	 Miejsca noclegowe do wynajęcia. 
609 245 816 

•	 Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 
53,45 m2 po kapitalnym remoncie. 
Cena 219 tys. do negocjacji. Tel. 530 
450 720

•	  Do wynajęcia lokal 25 m2 ul. Pilec-
kiego. 695 209 162 

•	 Sprzedam działkę po zbiorach we 
wrześniu lub pażdzierniku. Ogrody 
działkowe nr.2 , działka nr 3. Cena 
do uzgodnienia. Tel. 532 589 787 
lub 788 

•	 Do wynajęcia kawalerka. Tel 605 
640 526 

•	 do wynajęcia dwupokojowe cen-
trum Szczecina (100 m od Placu Sza-
rych Szeregów) dla dwóch, trzech 
studentów. Mile widziane pary. Tel. 
604 124 623 

•	 Do wynajęcia garaż ul. 700 lecia. Tel. 
606 115 410

•	 Do wynajęcia kawalerka. 667 621 
070

•	 Sprzedam lub wynajmę 3 pokoje ul. 
Bankowa 75m2 na 2 pokoje 788 557 
033

•	  Sprzedam działkę ogrodową z alta-
ną 3 Maja. 508 993 318

•	  Mieszkanie do wynajęcia trzypo-
kojowe ul. Warszawska. Tel. 784 632 
857

•	 Kupię mieszkanie bezczynszowe. 
601 724 492 

mOTOrYZaCJa
•	 Ford Galaxy 96r. automat Poj. 2.8 

benzyna Uszkodzona skrzynia 
biegów Sprzedam za 2 500 zło-
tych Tel. kon. 694 979 007

•	 Sprzedam samochód Mitsubishi L 
200 1999 rok prod., cena do uzgod-
nienia. 665 544 518 

•	 Sprzedam Mazdę Premacy, kolor 
granatowy met. , klimatyzacja, rok. 
2001, diesel 2.0, zadbana, tel. 605 
522 340

•	 Kupię motor WSK. Tel. 605 516 508 

rOlNICTWO
•	 Sprzedam  kaczki,gęsi młode – 

oskubane.Tel.782429405.

•	  koszenie, mulczowanie, belowa-
nie – słoma. 608 01 3995

•	 Orka, talerzówka ciężka siew 
agregatem. Tel. 608 01 39 95 

•	 Rzepak jary, zboża sprzedam. Tel. 
502 853  573 

•	 Grykę sprzedam i mieszalnik 1 tona. 
603 467 609 

•	 SPrZedaŻ JaJ kUrZYCH – WIeJ-
SkIe. 502 119 960

•	  Sprzedam pompe spalinową wraz 
z wężami, straszak na dziki i szpaki, 
dmuchawę do zboża. 781 785 748, 
603 363 207 

•	 Sprzedam siano w kostkach. 782 
036 086 

•	 Sprzedaż mieszanki zbożowej. 
Tel. 667 97 64 17, 91 4 186 417

•	 Sprzedam truskawski na prze-
twory. atrakcyjne ceny. 606 708 
180 

•	 Łubin słodki 1,5 tony sprzedam. 91 
39 18 606

•	 Sprzedam kaczki i gęsi skubane. 796 
759 414

•	 Sprzedam siewnik Poznaniak. 605 
468 190 

•	 Przyjmę ziemię. 605 468 190

•	 Sprzedam rozrzutnik obornika jed-
noosiowy stan bardzo dobry i roz-
siewacz wapna 606 576 417

•	 Sprzedam ziemię orną o pow. 8 ha 
w miejscowości Bagna. Cena 28900 
zł / ha . Tel. 606 830 893 

•	 Siano w zamian za koszenie Trzech-
el 2 ha. Tel. 502 853 573 

•	 Wyprzedaż kur 1,5 rocznych Go-
spodarstwo rolno-drobiarskie 
Żabowo 13. Tel. 9139 106 66, 
510 127 838

•	 Sprzedam siano okolice Osiny. 696 
741 163 

•	 Oddam w dzierżawę ziemię orną 
okolice Osiny. 696 741 163 

•	 Sprzedam Piasta do wapna, kamień 
polny na oczko wodne. 606 576 417

•	 SPrZedam kUrY NIOSkI „le-
GHOrN” likwidacja hodowli. Tel. 
512 492 344

•	 Sprzedam nową przyczepę jed-
noosiową + wywrotkę, siewnik do 
zboża Poznaniak stan bardzo dobry. 
696 807 922

•	  Sprzedam tuczniki. 606 576 417

 USŁUGI
•	 TRANSPORT - 600182682.

•	 DACHY, WIATY, TARASY.
TEL.660879108.

•	 MALOWANIE – szpachlowanie ,pa-
nele.Tel.788566432.

•	 SZPACHLARZ GŁADZI BEZPYŁO-
WEJ ,PŁYTKARZ.WYKAŃCZANIE 
WNĘTRZ.Tel.537275547.

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWA-
NÓW, WYKŁADZIN, TAPICERKI ME-
BLOWEJ SAMOCHODOWEJ/ SKÓ-
RZANEJ MATERIAŁOWEJ / POŚCIELI 
WEŁNIANEJ / LANOLINĄ/SPRZĄTA-
NIE: CZYSZCZENIE FUG.TEL.604 373 
143 , 794 229 083.

•	 Pranie dywanów i tapicerki sprzą-
tanie również z użyciem pary, 
rOmTeX. 668 151 516

•	 elektryk z uprawnieniami e+d. 
Tel. 607 289 419 

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

•	 malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne naprawy 
wykona “złota rączka”. 91 39 22 
783, 784 79 22 70

•	 FIrma USŁUGOWa „Zielona”. Wy-
najem sal na konferencje, zebra-
nia, szkolenia. 91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią dzia-
łalnością przyjmie zlecenie na bu-
dowę domów od podstaw, prze-
kładek dachów, docieplenia, ukła-
danie kostki, różne rodzaje. Tel. 607 
137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawia-
my za gotówkę na raty laptopy ta-
blety telefony. Skupujemy laptopy 
telefony. Adres Nowogard 700Lecia 
15 I piętro nad apteką tel 91-577-53-
73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, 
urlopowe: Niemcy, Holandia, Au-
stria, Anglia, Belgia, Norwegia. Tel. 
71 385 20 18, 601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróż-
nienie mieszkań, piwnic, gratów. Tel 
668 343 638 

•	 AGENCJA REKLAMOWA VIZART, 
oprawianie prac w 2 minuty, bindo-
wanie, wydruki, ksero, laminowanie, 
Nowogard ul. 700 lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim)Tel. 605 522 340 

•	 Przepisywanie prac (licencjackich, 
magisterskich i innych), dokumen-
tów, CV, listów motywacyjnych, Szyb-
ko, solidnie. Agencja reklamowa Vi-
zart  Nowogard ul. 700 lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim)Tel. 605 522 340.

•	 regulacja, naprawa, konserwacja 
okien i drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontu-
jemy. 668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 
988 735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, układa-
nie kostki granitowej, polbruku. 726 
403 937

•	 Naprawa aGd Nowogard. 698 
352 406

•	 Wypełniam dokumenty do ZUS na 
emeryturę, rentę, kapitał początko-
wy. 507 872 391

•	 Usługi remontowo-budowlane 
wykonam. 608 364 330 

•	 Prace elektryczne i remonty 
mieszkań. 691 430 490

•	 Przyjmę psy na strzyżenie. Ukoń-
czyłam kurs groomerski. 794 902 
108

•	 Usługi ogólnobudowlane dociepla-
nie budynków, malowanie, szachlo-
wanie, glazura, terakota, hydraulika, 
regipsy i podłogi, adaptacja podda-
szy. 600 626 268 

•	 Usługi remontowo-budowlane, 
ocieplenia budynków. 669 591 
896 

PraCa
•	 ZATRUDNIĘ- elektryków, pomocni-

ków- elektryków.Tel 606824461.

•	 ZATRUDNIĘ- do dociepleń  elewacji.
Atrakcyjne zarobki.Tel.782860130.

•	 Zatrudnię do pracy w sklepie  spo-
żywczo-przemysłowym Nowogard.
Tel.509000617.

•	 aktivmed24.pl Opiekunki Senio-
rów Niemcy. Premie wakacyjne, 
530555015

•	 amBerCare24 Opiekunki do 
Niemiec, wymagany j. niemiec-
ki komunikatywny, zarobki net-

to do 1500 euro/mies., wyjazdy 
od zaraz, sprawdzone oferty, le-
galnie 737 451 825, 737 886 919, 
737 489 914

•	 Zatrudnię pracownika na stacji pa-
liw do obsługi komputera. Tel. 693 
52 12 11.

•	 Zaopiekuję się małym dzieckiem. 
664 696 177

•	 Zatrudnię pracowników budow-
lanych. Tel. 695-264-594

•	 Zatrudnię stolarza z doświadcze-
niem. 503 084 687 

•	 Firma geodezyjna zatrudni geode-
tę i asystenta geodety. Mile wi-
dziane wykształcenie geodezyjne 
lub pokrewne.Znajomość progra-
mów geodezyjnych oraz prawo jaz-
dy. Niezbędne informacje pod nr 
609250383.

•	 Praca w Hamburgu płytki, tapety, 
docieplenia, malowanie, szpachlo-
wanie. Tel. 00491725669042

•	 Zatrudnię dekarzy, cieśli, murarzy, 
zbrojarzy. Możliwe zarobki do 18 
zł/h netto. Tel. 697 067 590, 600 400 
363 

•	 Przyjmę do pracy ekspedientkę do 
sklepu Lewiatan Boh. Warszawy. 
502 239 619 

•	 Zlecę prace murarskie. Tel. 695-264-
594. 

•	 Praca w Szwecji/ okolice Gote-
borg. Szukam stolarzy/budow-
lańców. Wszelkie informacje pod 
nr tel. +46762185566 

•	 Zatrudnię pracowników przy pro-
dukcji i montażu oken PCV i alU. 
Tel 663 600 601 

•	 Praca w Hamburgu malowanie, 
szpachlowanie, glazura, tera-
kota itp., zakwaterowanie. Tel. 
00491725669042 

•	 Praca dla płytkarza w Niemczech na 
umowę. Wymagane doświadczenie  
i prawo jazdy kat. B.Tel. 539 523 531 

•	 Poszukujemy szwaczki z doświad-
czeniem w ciężkim szyciu. Korzyst-
ne warunki zatrudnienia. Praca w 
Nowogardzie. 609 313 000

•	 Zatrudnie pracownika usługi re-
montowo-wykończeniowe. Tel. 697 
329  453

INNe
•	 SPRZEDAM- pręt zbrojeniowy fi-10 , 

12 m długi.Tel.603598134

•	  Sprzedam drewno suche tanio. 691 
848 026

•	 drewno, bukowe, dębowe, pocię-
te, porąbane. Tel. 603 353 789 

TEL. 517 508 374
Na sprzedaż 2 pokoje 

w centrum Nowogardu 159 000 zł

Zatrudnimy brygadzistę oraz pracownika  
ferma drobiu - Redło 

Zapewniamy: 2-pokojowe mieszkanie i dobre warunki płacowe. 
Informacja tel. 506 428 241, 609 003 026, 913 910 315
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INFOrmaTOr lOkalNY - NOWOGard
Telefony alarmowe
Policja  - 997, 112
Komisariat Policji Nowogard - 91 57 92 316
Straż pożarna  - 998
Posterunek PSP Nowogard - 91 39 20 118
Pogotowie ratunkowe - 999
Stacja Pogotowia Ratunkowego 
w Nowogardzie - 91 43 26 103
Pogotowie gazowe  - 992
Pogotowie energetyczne - 991
Pogotowie wodn.-kanal. (PUWiS) 
 - 91 392 07 11; 994

dyżur nocny
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna   
 - 91 39 78 430; 
 609 361 999; 
 665 283 928

Przychodnie - poradnie
Szpital - centrala - 91 392 13 56
Praxis - SZOZ - 91 392 07 87
Praxis - Centrum 
okulistyczno-optyczne - 91 39 27 272
POZ Przychodnia przyszpitalna  
 - 91 392 18 00; 
 91 392 18 06
Medyk - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - M. Drobińska - 91 392 59 43
NZOZ “Sanus” - 91 392 69 60
NZOZ “Pro-med” - 91 392 67 40
NZOZ “Leks” - 91 392 25 25
NZOZ “Baby-med”  - 91 392 60 13
Mardent - gabinety lekarskie  
 - 91 392 26 33
Revital - Ośrodek Rehabilitacji 
i Odnowy Biologicznej - 91 392 14 67; 
 609 456 577
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne 
 - 91 392 09 26
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
dzieci, młodzieży i ich rodzin 
 - 91 392 07 43
Warsztaty terapii zajęciowej - 91 392 52 82
Zakład domowej opieki długoterminowej - 
91 39 26 531; 
 509 142 650
Stomatologia
Praxis - Centrum stomatologiczne  
 - 91 392 69 99
Pracownia protetyki stomatologicznej - 
Danuta Drapikowska 91 392 68 70
Protetyka stomatologiczna 
- Elżbieta Wysocka 
i Kazimierz Trojanowski - 91 392 61 07
“Nowo-dental” B. Szulejko - 695 264 677 
 - 91 392 14 67
“Dental - med”  - 91 392 20 98
Lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz  
 - 91 392 50 03; 
 603 705 630
Lek. Stom. Andrzej Rynkiewicz
pogotowie stomatologiczne - 607 771 777
lek. Stom. D. Wałęga - Bąk - 604 441 609
lek. stom. A Mogilnicka - 506 606 955
lek. stom. E. Rosa - 532 512 703
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 601 736 804

Urzędy
Urząd Miejski  
 - 91 392 62 00
Biuro Obsługi Interesanta w UM  
 - 91 392 62 14
Biuro Rady w UM - 91 392 62 10
Urząd Stanu Cywilnego - 91 392 62 30

Wydział Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środow. 
 - 91 392 62 43
Wydział spraw społecznych i obywatelskich
Meldunki - 91 392 62 13
Dowody osobiste - 91 392 62 15
Zarządzanie kryzysowe - 91 392 62 34
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
Geodezji i Rolnictwa - 91 392 62 26
Wydział Rozwoju Lokalnego, 
Funduszu, Kultury i Sportu - 91 392 62 93
Wydział Inwestycji i Remontów  
 - 91 392 62 41
Biuro Podatków i Opłat - 91 392 62 17
Referat Edukacji - 91 392 54 64
Zarząd Budynków Komunalnych  
 - 91 392 62 67
Powiatowy Urząd Pracy f/Nowogard 
 - 91 392 13 76
 91 392 18 13
Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii - 91 392 11 18
w nagłych wypadkach - 609 740 647

Wydział komunikacji
Rejestracja pojazdów - 91 579 27 02
Prawo jazdy - 91 579 27 03
Fax - 91 392 18 52

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik - Dorota Maślana - 91 392 62 48
Świadczenia rodzinne
- A. Lalik  - 91 392 62 68
Dział usług opiekuńczych 
- B. Ziółkowska - 91 392 02 00

Poczta
ul. 3 Maja - 91 392 13 00
 91 392 11 83
ul. Warszawska - 91 392 08 34

Nadleśnictwo Nowogard - 91 392 06 40
Zakład karny Nowogard - 91 432 66 00

Gabinety weterynaryjne
Danuta Czerwińska
ul. J. Wybickiego 2 - 91 392 37 86
Animal-Vet
ul. Zielona - 666 135 133
Janusz Soroka
ul. L. Okulickiego 6  - 570 656 616
Zdzisław Truszyński
ul. T. Kościuszki 21 - 91 392 18 01
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 38 - 91 392 08 14
Szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1 - 91 392 6 2 70
Szkoła Podstawowa nr 2 - 91 392 6 2 74
Szkoła Podstawowa nr 3 - 91 392 6 2 91
Szkoła Podstawowa nr 4 - 91 392 3 0 28
SP w Długołęce - 91 391 04 92
SP w Orzechowie - 91 391 09 94
SP w Strzelewie - 91 391 02 24
SP w Żabowie - 91 391 06 94
SP w Błotnie - 91 391 01 90
SP w Wierzbięcinie - 91 291 07 95
I Liceum Ogólnokształcące - 91 392 02 13
Liceum Ogólnokształcące nr II - 91 392 51 07
ZSP im. Stanisława Staszica - 91 392 11 62
Prywatne Publiczne Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych; 
Niepubliczna Szkoła Policealna  
 - 91 392 66 91
Prywatne Liceum Ogólnokształcące
 Zaoczne Centrum Edukacji Zdroje  
 - 91 392 54 94

Prywatne Policealne Studium Zawodowe  
 - 91 392 21 81
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  
 - 91 392 01 08

Przedszkola i żłobki
Przedszkole nr 1
ul. Żeromskiego - 91 392 62 86
Przedszkole nr 3
ul. J. Poniatowskiego - 91 392 62 88
Przedszkole nr 4
ul. T. Kościuszki - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole
ul. Zielona - 91 392 66 91; 
 505 388 292
Artystyczne Przedszkole 
Kraina Fantazjiul. Gen. J. Bema - 660 797 838
“Promyczek” Specjalistyczny 
punkt przedszkolny, 
ul. Boh. Warszawy - 609 931 469
Niepubliczny Żłobek "Maluszkowo”
ul. ks. Racibora - 534 015 943
Niepubliczny “Malinowy Żłobek”
ul. Boh. Warszawy - 604 873 917

kultura
Miejska Biblioteka Publiczna  
Dyrektor - 91 392 62 60
Czyt. dla dorosłych - 91 392 62 61
Nowogardzki Dom Kultury  
Sekretariat - 91 392 62 83
Biuro kina/ dział imprez i promocji 
 - 91 392 57 79
Kasa - 91 392 62 62

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP - 91 392 63 70; 
 506 08 13 28
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego   
 - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej  
 - 91 392 15 92

Usługi pogrzebowe 
J. Furmańczyk, Zakład Pogrzebowy  
 - 91 392 17 67
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  
 - 692 354 065
MEMORIS Grzegorz Śmigiel - 693 230 190

apteki
Centrum Zdrowia
ul. 700-lecia - 91 576 21 39
Majowa
ul. 3 Maja - 91 307 07 08
Cefarm
ul. Plac Wolności - 91 392 02 03
Cardia
ul. 700 - lecia - 91 392 13 30
Niebieska
ul. 15 Lutego - 91 432 61 77
Asa
ul. Warszawska - 91 392 04 94
Niebieska 2
ul. Kościuszki - 91 579 08 30
Nowa Farmacja
ul. Bohaterów Warszawy - 91 573 04 37

Taksówki - 91 392 02 60

Pomoc drogowa
Grzegorz Irzymski - 91 392 24 02
 601 893 944
Andrzej Słomski - 665 770 442
Krzysztof Pietrzak - 601 938 293
R&J MIX - 608 731 620

Urząd Gminy
Wójt - 91 391 03 90
Kierownik USC, St. ds. obywatelskich
 i ewidencji ludności  - 508 499 549
St. ds. podatków i opłat  - 508 499 661
St. ds. zarządzania kryzysowego, obrony cy-
wilnej i ochrony środowiska  - 508 499 580
Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami  
 - 508 499 247
St. ds. obsługi organów Gminy, działalności 

gospodarczej, kultury i zdrowia  - 508 499 567
St. ds. funduszy zewnętrznych, promocji, 
turystyki i sportu  - 508 499 620
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik Anna Kaliczyńska - 508 499 534
Pracownicy socjalni - 508 499 561
 508 499 483
Asystent rodziny Patrycja Bielej - 508 499 621
Gminna Biblioteka Publiczna
Kierownik Krzysztof Górecki - 91 391 03 05

Szkoła Podstawowa im. B. Malinowskiego
Dyrektor Tatiana Olbert - 91 391 03 89
Sekretariat - 91 391 03 80
Przychodnie
NZOZ “Proximus” - 91 391 03 10
Punkt apteczny - 91 391 16 11
Poczta - 91 391 03 23
Parafia pw. NP NMP w Osinie - 91 391 03 86

INFOrmaTOr lOkalNY - OSINa

•	 Sprzedam drewno opałowe. 667 
788 820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 
kg. 790 285 382

•	 Szkółka w karsku poleca drzewa 
owcowe w pojemnikach 3-4 let-
nie owocujące już od 20 zł/szt. oraz 
tuje szmaragd wys. 70-80cm. po 
10 zł za sztukę. Tel. 606 106 142

•	 Sprzedam łóżko młodzieżowe z 
szufladami, półkami, z materacem 
- kolor szaro biały wymiary: dł. 223 
cm*95 cm*110 cm, biurko do kom-
pletu, tel. 605 522 340

•	 Sprzedam odkurzacz piorący ZE-
LMER WODNIK QUATTRO 616.6, ele-
menty piorące nieużywane nowe, 
cena do uzgodnienia, tel. 605 522 
340

•	 Sprzedam materac kokosowy 
na łóżko ze stelażu,  na wymiar 
180*200*24cm, używany, tel. 605 
522 340

•	 Przyjmę lodówke. 697 886 041 

•	 Ogrodzenie ogrodowe, meta-
lowe ramka z katownika w srod-
ku zbrojene /wzor/ prentowe wy-
miar 2,0m x 1,0 m+ slupek razem 
szt 16 oraz furtka 90 x 90cm z zam-
kiem ogrodzenie cena za 1 kpl. 50 zl 
z powodu modernizacji ogrodzenia 

sprzedam - okazja ! stan dobry tel. 
691 686 772

•	 Piece gazowe c.o.vaillant z nie-
miec dwufunkcyjne wisza-
ce po przegladzie serwisowym 
do mieszkania,domu cena od 
1.200zl. sprzedam tel 691 686 772

•	 Podgrzewacze wody 130-160-
190 litrowe stojące na gaz fitmy 
villant mało używane z gwaran-
cją cena od 1000 zł. Tel. 691 686 
772 

•	 Sprzedam ławeczkę do ćwiczeń 
typu PRIMUS, wielofunkcyjna, tel. 
605 522 340 

•	 Oddam biurko pod komputer. 609 
09 35 25 

•	 Sprzedam szafkę kuchenną brązo-
wo-biała, z płytą indukcyjną - 2 sta-
nowiska, z możliwością dostawie-
nia drugiej płyty indukcyjnej lub 
gazowej, z blatem, tel. 605 522 340 
Sprzedam TV plazmowy 42 cale LG, 
srebrno czarny, tel. 605 522 340 

•	 Przyjmę lodówkę. 697 886 041 

•	 Oddam SZCZeNIakI W dOBre 
rĘCe. 607 137 081

•	 Sprzedam łóżko rehabilitacyjne dla 
osoby starszej leżącej. 723 898 418 

•	 Sprzedam rower trzykołowy nowy. 
605 548 164 

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI  Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 
11:55; 12:40; 14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 
13:45(6x); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna  Tel. 607 310 591 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 
16.35 (7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

rOZkŁad JaZdY BU SÓW
Firma Usługowo- Handlowa adam Fedeńczak

Tel 91 39 26 925, 502 026 999
Nd- SZCZeCIN 5:15(D), 5:55(E), 6:40(7), 6:55(D), 7:25(7), 7:50(D), 8:00(E), 8:20(7), 
8:35(D), 9:10(E,7), 10:05(E), 10:35(E,7), 11:31(D),11:40(7), 12:10(E), 12:20(7), 
12:55(D,7), 13:10(D), 13:20(E,7), 14:05(D), 14:20(E,7), 15:40(D), 16:05(7), 16:20(E,7), 
16:50(D), 17:50(E,7), 18:20(E,7)
SZCZeCIN- Nd 6:35(D), 7:30(E), 8:30(D,7), 9:00(7,R), 9:25(E), 10:05(D,7), 10:35(E,7), 
11:40(E), 12:10(D), 12:25(E,7), 13:20(7), 13:35(D), 13:50(E,7,R), 14:35(D), 14:50(E,7), 
15:15(D,7), 15:55(D), 16:15(6,7), 16:35(D), 17:40(D,7), 18:05(E,7,R), 19:15(D), 
19:40(E,7), 20:15(E,7)
Nd- reSkO 6:30(S), 7:50(S), 10:10(7), 12:30(S), 14:30(S), 15:10(E), 19:15(E)
reSkO- Nd 6:45(7,SZ), 7:10(S), 7:15(E,SZ), 8:30(S), 11:35(7,SZ), 13:00(S), 15:05(S), 
15:40(E,7,SZ)
GOlCZeWO- Nd 7:10(S), 13:30(S), 14:45(S)
Nd- GOlCZeWO 7:50(S), 14:15(S), 15:30(S)
Nd- STarGard 6:50(D), 10:15(D), 13:40(D)
STarGard- Nd 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
Nd- dOBra- ŁOBeZ- PŁOTY- GrYFICe 6:00(D)
Nd- SŁaJSINO- radOWO- ŁOBeZ 6:35(D)
ŁOBeZ- dOBra- Nd 15:00(D)
ŁOBeZ- SŁaJSINO- Nd 15:35(D)
D - kursuje od pon. do pt. Oprócz świąt     E - kursuje od pon. Do soboty oprócz świąt 
S - kursuje w dni nauki szkolnej                         R- kurs do Reska     
SZ - kurs do Szczecina 6- kursuje w soboty       7- kursuje w niedziele
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krZYŻÓWka

KU
PO

N
 

Imię i nazwisko ....................................................................................... tel. ............................................................... 

ROZWIĄZANIE .................................................................................................................................................................
Kupon wraz z rozwiązaniem należy dostarczyć do redakcji. Spośród nadesłanych kuponów zostanie wyloso-

wana nagroda książka ufundowana przez Wydawnictwo

zaprasza
pn-pt 8-18, sob 10-14

Największy wybór artykułów szkolnych
Najwyższej jakości polskich producentów

B
A
N
E
R
Yoraz inne

WYDRUKI
WIELKOFORMATOWE

e-mail: gra�k@domjudy.pl

NA
JT
AN
IE
J

z projektem 

z dostarczeniem

tel. 91 577 2007

do wynajęcia  
lokal

handlowo-usługowy
w Nowogardzie  

ul. Pileckiego 
(daw, Dąbrowszczaków) 

pow. 54 m2,  
nowe budownictwo

Tel. 604 269 104

Pionowo: 
1. żartobliwie o spodniach 
2. kanton w Szwajcarii 
3. sól i ester kwasu ftalowego 
4. wieczorek taneczny 
5. litera przed omikronem 
6. dźwięk wyższy o pół tonu od „a” 
7. dawny turecki namiestnik w Al-
gierii 
8. szable dzika 
9. domki pszczół 
10. powieść Leopolda Tyrmanda 
11. rogaty ssak z Tybetu 
12. obecny rajca 
13. podeszwy 
14. Stanisław, narciarz, w-mistrz 
świata (1938), kurier tatrzański 
15. uduszony przez węże morskie 
16. kąpielisko na Helu 
17. „odrzucenie” piłki 
18. miasto w Słowenii, w Alpach Ju-
lijskich 
19. Marek, piłkarz Legii Warszawa 
20. pasożyt gniazd trzmieli 

21. wysoki kwiat z przydomowego 
ogródka 
22. ptak z rodziny bocianowatych 
(Ameryka, Afryka) 
23. równa 100 senom 
24. oktawa + sekunda 
25. starożytne liczydło 
26. imię Rusha, piłkarza 
27. Wilhelm I ..., król Anglii 
28. odporny chemicznie wanado-
wiec 
29. ramazan 
30. staje się w nie do walki 
31. jedno z imion Lindego 
32. drzewo piaszczystych gleb 
33. miejskie skupiska drzew 
34. reality show Polsatu 
35. zrogowacenie na języku ptac-
twa domowego 
36. w grocie 
37. „Zbrodnia i ...” 
38. Midori ..., japońska łyżwiarka 
39. wielbłądzia krzyżówka 
40. ksiądz prawosławny 

Poziomo: 
41. tapicerski taboret kryty skórą 
42. nachylenie warstw skalnych 
43. pejcz 
44. dawna moneta srebrna 
45. w zębie żmii 
46. narzędzie herbowe 
47. port nad Oką 
48. posłannictwo 
49. szczury workowate 
50. niejedna w szkole 
51. poręka na wekslu 
52. waluta Unii Europejskiej 
53. cechuje rzeczy nieznane 
54. lancet chirurga 
55. góry na granicy Niemiec i Czech 
56. krawędź żagla 
57. krzyk 
58. w parze z Cyrylem 
59. skóra na cholewy 
60. kierunek filozoficzno-religijny w 
Chinach 
61. osłona błotnika samochodowego 
62. Hood, banita 
63. węgierski piast 

64. odplamiacz z reklamy 
65. syn Judy 
66. miasto nad Eufratem (Irak) 
67. ktoś z karetki 
68. czerwieni się w zbożu 
69. tworzywo na obudowy np. tele-
fonów 
70. Eugenio, włoski reżyser, teoretyk 
teatru 
71. miasto w Chinach 
72. ... Sumac, piosenkarka 
73. rzeka północnych Włoch 
74. złota moneta arabska bita od 
końca VII do XIII w. 
75. zakup 
76. staropolskie wspak 
77. bułgarski olejek różany 
78. wolny koniec rei 
79. rysy na kaflu 
80. żona Tyndareosa 
81. kryjówka lisa 
82. mały kapitał

PODPOWIEDŹ: AIS, BARBA, DLAWI-
GAD, NAKO, RIAZAŃ, ŻRONKA

rozwiązanie krzyżówki dla 
dorosłych: Tłumaczenie jest za-
kamuflowanym błędem 

Halina Stefańska, Natalia Fur-
mańczyk, Genowefa Maćkow-
ska, Cecylia Furmańczyk, Danu-
ta Kowalczyk, Agnieszka Skow-
rońska, Urszula Kaczmarek, Zdzi-
sława Chocian, Angelika Konior, 
Christiana Syfert, Danuta Skow-
ron, Małgorzata Krawczyk, Robert 
Kierzyk, Zofia Lepka, Szymon Ry-
barczyk

Zwycięzcy prenumerata: Ro-
bert Kierzyk, Genowefa Maćkow-
ska 

GAZETY dla zwycięzców loso-
wania do odebrania w redakcji, 
ul. Boh. Warszawy 7

dla naszych najmłodszych 
Kacper Skowroński, Ania Stę-

pień, Madzia Skowrońska, Bar-
tek Feliksiak, Asia Karska, Kaja Ku-
stosz, Marysia Rączka

Zwycięzca: Asia Karska



24-27.08.2018 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

19

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, 

rafał kowalczuk sport, Jarek dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca
ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

rozkład jazdy komunikacji miejskiej
Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 7:05 8:05 11:10 12:15 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 7:06 8:06 11:11 12:16 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 7:08 8:08 11:13 12:18 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 7:09 8:10 11:14 12:19 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:11 8:12 11:16 12:21 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:12 8:14 11:17 12:22 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:13 8:15 11:18 12:23 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:15 8:17 11:20 12:25 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < < 8:18 < 12:27 < < 16:07 < <
10 Dworzec PKS < < < < < < < < < < <
11 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:16 8:19 11:21 12:29 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
12 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:17 8:20 11:22 12:30 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
13 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:18 8:21 11:23 12:31 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
14 ul. Ogrodowa < 6:20 < < 11:25 12:33 13:45 15:10 16:13 17:10 <
15 ul. Poniatowskiego < 6:21 < < 11:26 12:34 13:46 15:11 16:14 17:11 <
16 ul. Żeromskiego 5:42 6:22 7:20 8:23 11:27 12:35 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
17 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:23 7:21 8:24 11:28 12:36 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
18 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:24 7:22 8:25 11:29 12:37 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02
19 ul. Radosława 5:45 6:25 7:27 8:26 11:35 12:40 13:55 15:17 16:20 17:15 18:03

 OS. BEMA –  UL. KOŚCIUSZKI 36 -  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

z powrotem
POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 26 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:28 8:39 11:45 12:50 14:30 15:30 16:30 17:25 18:10
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:29 8:40 11:46 12:51 14:31 15:31 16:31 17:26 18:11
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:31 8:42 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:33 8:44 11:48 12:53 14:33 15:33 16:33 17:28 18:13
5 ul. Ogrodowa < 6:35 7:35 8:46 11:50 12:55 < 15:35 16:35 17:30 <
6 ul. Poniatowskiego < 6:36 7:36 8:47 11:51 12:56 < 15:36 16:36 17:31 <
7 ul. 700 Lecia 5:49 6:38 7:38 8:49 11:53 12:58 14:35 15:38 16:38 17:33 18:15
8 ul. 5-go Marca 5:51 6:40 7:40 8:51 11:55 13:00 14:37 15:40 16:40 17:35 18:17
9 ul. Kościuszki 36 5:53 6:42 7:42 8:53 11:57 13:02 14:39 15:42 16:42 17:37 18:19

10 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:43 7:43 8:54 11:58 13:03 14:40 15:43 16:43 17:38 18:20
11 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:44 7:44 8:55 11:59 13:04 14:41 15:44 16:44 17:39 18:21
12 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:45 7:45 8:56 12:00 13:05 14:42 15:45 16:45 17:40 18:22
13 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:46 7:46 8:57 12:01 13:06 14:43 15:46 16:46 17:41 18:23
14 ul. Bema 9 5:58 6:47 7:47 8:58 12:02 13:07 14:44 15:47 16:47 17:42 18:24
15 Osiedle Bema 5:59 6:48 7:48 8:59 12:03 13:11 14:45 15:48 16:48 17:43 18:25

OBJAŚNIENIA:

 UL. RADOSŁAWA –  UL. KOŚCIUSZKI 36 –   OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM
SZ 25

1
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

 DWORZEC PKS – OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM
SZ 25

1
E, F

1 Osiedle Bema 9:00
2 ul. Bema 1 9:01
3 ul. Armii Krajowej 17 9:03
4 ul. Kościuszki 36 9:04
5 ul. Wojska Polskiego 4 9:05
6 ul. Kościelna 9:06
7 Dworzec PKS 9:08

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

LP Dworce i przystanki

 OS. BEMA –  DWORZEC PKS

OS. Bema – Ul. kOŚCIUSZkI 36 - Ul. radOSŁaWa

Ul. radOSŁaWa – Ul. kOŚCIUSZkI 36 - OS. Bema

dWOrZeC PkS - OS. Bema OS. Bema - dWOrZeC PkS

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
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Odjazdy / Departures
Nowogard 10 VI – 1 IX 2018

Aktualizacja wg stanu na 1 VI 2018

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

0:38 II
1

IC - TLK
88195

ŁEBSKO
T  l  d

Goleniów 1:00, Szczecin Dąbie 1:22, Szczecin Główny 1:40 WW{
~ 24 VI-1 IX;

}WW 2:12 Szczecin Główny IC - TLK 56190 ŁEBSKO T  l  d  c  p   Kostrzyn 3:35, Zielona
Góra 5:01, Nowa Sól 5:24, Głogów 5:55, Ścinawa 6:40, Wołów 7:00, Brzeg Dolny 7:14

Wrocław Główny 7:52 ~ 24 VI-31 VII;

}WW 2:12 Szczecin Główny IC - TLK 56190 ŁEBSKO T  l  d  c  p   Kostrzyn 3:35, Zielona
Góra 5:01, Nowa Sól 5:24, Głogów 5:55, Ścinawa 6:33, Wołów 6:53, Brzeg Dolny 7:14

Wrocław Główny 7:52 ~ 1 VIII-1 IX;

3:36 II
1

IC - TLK
80194

ŁEBSKO
T  l  d

Płoty 3:58, Gryfice 4:14, Trzebiatów 4:39 Kołobrzeg 5:07 

~ 23 VI-1 IX;

5:02 II
1

PR - R
88641

j  a  b  y

Wyszomierz 5:07, Osina 5:11, Mosty 5:17, Goleniów 5:26, Kliniska 5:35, Szczecin Dąbie 5:45, Szczecin
Zdroje 5:48, Szczecin Port Centralny 5:56 Szczecin Główny 6:00 
~ 1-5 / 15 VIII;

6:37 II
1

PR - R
88643

j  a  b  y

Wyszomierz 6:42, Osina 6:46, Mosty 6:52, Goleniów 7:01, Kliniska 7:11, Szczecin Dąbie 7:21, Szczecin
Zdroje 7:24 Szczecin Główny 7:36 
~ 1-6 / 15 VIII;

7:48 I
3

PR - R
88645

j  a  b  y

Wyszomierz 7:53, Osina 7:57, Mosty 8:03, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:09, Goleniów 8:26, 
Kliniska 8:35, Szczecin Dąbie 8:45, Szczecin Zdroje 8:49, Szczecin Port Centralny 8:57

Szczecin Główny 9:02 

7:49 II
1

PR - R
88622

j  a  b  y

Żabowo 7:58, Płoty 8:08, Baszewice 8:15, Gryfice 8:22, Gąbin 8:32, Trzebiatów 8:37, Bieczyno 
Pomorskie 8:43, Karcino 8:47, Głowaczewo 8:51, Stary Borek 8:55, Kołobrzeg Stadion 9:01

Kołobrzeg 9:05 ~ 1-6 / 15 VIII;

8:35 II
1

IC - TLK
18171

POSEJDON
T  l  c  p

Goleniów 8:57, Szczecin Dąbie 9:29 Szczecin Główny 9:48 

~ 23 VI-1 IX;

9:23 II
1

PR - R
88624
REGA

j  a  b  y

Płoty 9:40, Gryfice 9:52, Trzebiatów 10:06, Kołobrzeg Stadion 10:22 Kołobrzeg 10:27 

~ 67 + 15 VIII;

10:28 II
1

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:33, Osina 10:37, Mosty 10:43, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:49, Goleniów 11:05, 
Kliniska 11:14, Szczecin Dąbie 11:24, Szczecin Zdroje 11:27, Szczecin Port Centralny 11:35

Szczecin Główny 11:40 

11:49 II
1

PR - R
88626

POMERANIA
j  a  b  y

Żabowo 11:58, Płoty 12:08, Baszewice 12:15, Gryfice 12:21, Gąbin 12:31, Trzebiatów 12:37, Bieczyno 
Pomorskie 12:43, Karcino 12:46, Kołobrzeg Stadion 12:58 Kołobrzeg 13:02 

13:46 II
1

PR - R
88628

j  a  b  y

Żabowo 13:55, Płoty 14:06, Baszewice 14:17, Gryfice 14:24, Gąbin 14:34, Trzebiatów 14:39, Bieczyno 
Pomorskie 14:45, Karcino 14:49, Głowaczewo 14:53, Stary Borek 14:57, Kołobrzeg Stadion 15:03

Kołobrzeg 15:07 ~ 1-5 / 15 VIII;

14:28 II
1

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 14:33, Osina 14:37, Mosty 14:43, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:49, Goleniów 15:06, 
Kliniska 15:15, Szczecin Dąbie 15:25, Szczecin Zdroje 15:28 Szczecin Główny 15:41 

15:56 II
1

PR - R
88630

j  a  b  y

Żabowo 16:05, Płoty 16:16, Baszewice 16:28, Gryfice 16:35, Gąbin 16:45, Trzebiatów 16:50, Bieczyno 
Pomorskie 16:56, Karcino 17:00, Głowaczewo 17:04, Stary Borek 17:08, Kołobrzeg Stadion 17:14

Kołobrzeg 17:18 

16:40 II
1

PR - R
88651
REGA

j  a  b  y

Wyszomierz 16:45, Osina 16:49, Mosty 16:55, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:01, Goleniów 17:18, 
Kliniska 17:28, Szczecin Dąbie 17:38, Szczecin Zdroje 17:41, Szczecin Port Centralny 17:49

Szczecin Główny 17:54 

17:58 II
1

PR - R
88632

j  a  b  y

Żabowo 18:07, Płoty 18:17, Baszewice 18:30, Gryfice 18:37, Gąbin 18:47, Trzebiatów 18:53, Bieczyno 
Pomorskie 18:59, Karcino 19:02, Głowaczewo 19:07, Stary Borek 19:10, Kołobrzeg Stadion 19:16

Kołobrzeg 19:21 
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Odjazdy / Departures
Nowogard 10 VI – 1 IX 2018

Aktualizacja wg stanu na 1 VI 2018

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

18:42 II
1

PR - R
88653

POMERANIA
j  a  b  y

Wyszomierz 18:47, Osina 18:51, Mosty 18:57, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:03, Goleniów 19:20, 
Kliniska 19:29, Szczecin Dąbie 19:39, Szczecin Zdroje 19:43, Szczecin Port Centralny 19:51

Szczecin Główny 19:54 

20:22 II
1

PR - R
88634

j  a  b  y

Żabowo 20:31, Płoty 20:40, Baszewice 20:47, Gryfice 20:53, Gąbin 21:03, Trzebiatów 21:09, Bieczyno 
Pomorskie 21:15, Karcino 21:19, Głowaczewo 21:24, Stary Borek 21:27, Kołobrzeg Stadion 21:34

Kołobrzeg 21:38 ~ 1-6 / 15 VIII;

20:43 II
1

IC - TLK
81170

POSEJDON
T  l  c  p

Płoty 21:05, Gryfice 21:20, Trzebiatów 21:39, Kołobrzeg 22:07 0   h   T   l   c   p, Ustronie 
Morskie 22:39, Koszalin 23:06, Sławno 23:32, Słupsk 23:50, Lębork 0:28, Wejherowo 0:52, 

Rumia 1:03, Gdynia Główna 1:16 WW{0   T   l   p, Sopot 2:17, Gdańsk Oliwa 2:22, Gdańsk
Wrzeszcz 2:26, Gdańsk Główny 2:32, Tczew 2:54, Malbork 3:08, Elbląg 3:27, Pasłęk 3:43, 
Morąg 4:05, Olsztyn Zachodni 4:40, Olsztyn Główny 4:44, Korsze 6:08, Kętrzyn 6:35, Giżycko 7:00, 
Wydminy 7:17, Stare Juchy 7:36, Ełk 8:03, Grajewo 8:29, Osowiec 8:47, Mońki 8:58

Białystok 9:39 ~ 22 VI-11 VIII; 14-31 VIII;

}WW 1:49 Gdynia Główna IC - TLK 51170 POSEJDON h  T  l  c  p   Sopot 1:57, Gdańsk 
Oliwa 2:02, Gdańsk Wrzeszcz 2:07, Gdańsk Główny 2:12, Tczew 2:35, Malbork 2:49, Iława 
Główna 3:31, Działdowo 4:07, Mława 4:19, Ciechanów 4:41, Nasielsk 5:05, Modlin 5:19, Nowy 
Dwór Mazowiecki 5:24, Legionowo 5:36, Warszawa Wschodnia 5:56, Warszawa 
Centralna 6:05, Warszawa Zachodnia 6:23, Żyrardów 6:48, Skierniewice 7:04, Koluszki 7:28, 
Łódź Widzew 7:43 Łódź Fabryczna 7:53 
~ 22-25 VI;

}WW 1:49 Gdynia Główna IC - TLK 51170 POSEJDON h  T  l  c  p   Sopot 1:57, Gdańsk 
Oliwa 2:02, Gdańsk Wrzeszcz 2:07, Gdańsk Główny 2:12, Tczew 2:35, Malbork 2:49, Iława 
Główna 3:31, Działdowo 4:07, Mława 4:23, Ciechanów 4:43, Nasielsk 5:07, Modlin 5:19, Nowy 
Dwór Mazowiecki 5:24, Legionowo 5:36, Warszawa Wschodnia 5:56, Warszawa 
Centralna 6:05, Warszawa Zachodnia 6:29, Żyrardów 6:58, Skierniewice 7:14, Koluszki 7:38, 
Łódź Widzew 7:52 Łódź Fabryczna 8:02 
~ 26 VI-11 VIII; 14-31 VIII;

20:43 II
1

IC - TLK
81170

POSEJDON
T  l  c  p

Płoty 21:05, Gryfice 21:20, Trzebiatów 21:39, Kołobrzeg 22:07 0   h   T   l   c   p, Ustronie 
Morskie 22:39, Koszalin 23:06, Sławno 23:32, Słupsk 23:50, Lębork 0:28, Wejherowo 0:52, 
Rumia 1:03, Gdynia Główna 1:14, Sopot 1:33, Gdańsk Oliwa 1:38, Gdańsk Wrzeszcz 1:43, Gdańsk 
Główny 1:49, Tczew 2:12, Malbork 2:27, Elbląg 2:47, Pasłęk 3:04, Morąg 3:28, Olsztyn 

Zachodni 4:04, Olsztyn Główny 4:09 WW{0   T   l   p, Korsze 6:08, Kętrzyn 6:35, 
Giżycko 7:00, Wydminy 7:17, Stare Juchy 7:36, Ełk 8:03, Grajewo 8:29, Osowiec 8:47, Mońki 8:58

Białystok 9:39 ~ 12-13 VIII;

}WW 4:35 Olsztyn Główny IC - TLK 51170 POSEJDON h  T  l  c  p   Iława Główna 5:24, 
Działdowo 6:00, Mława 6:12, Ciechanów 6:32, Nasielsk 6:56, Modlin 7:15, Nowy Dwór 
Mazowiecki 7:20, Legionowo 7:31, Warszawa Wschodnia 8:03, Warszawa Centralna 8:15, 
Warszawa Zachodnia 8:24, Żyrardów 8:52, Skierniewice 9:08, Koluszki 9:32, Łódź 
Widzew 9:46 Łódź Fabryczna 9:59 
~ 12-13 VIII;

20:43 II
1

IC - TLK
81170

POSEJDON
T  l  p

Płoty 21:05, Gryfice 21:20, Trzebiatów 21:39, Kołobrzeg 22:07 0   h   T   l   p, Ustronie Morskie 22:39, 
Koszalin 23:06, Sławno 23:32, Słupsk 23:50, Lębork 0:28, Wejherowo 0:52, Rumia 1:03, Gdynia 
Główna 1:14 0   T   l   p, Sopot 2:17, Gdańsk Oliwa 2:22, Gdańsk Wrzeszcz 2:26, Gdańsk 
Główny 2:32, Tczew 2:54, Malbork 3:08, Elbląg 3:27, Pasłęk 3:43, Morąg 4:05, Olsztyn 
Zachodni 4:40, Olsztyn Główny 4:44, Korsze 6:08, Kętrzyn 6:42, Giżycko 7:07, Wydminy 7:24, Stare 
Juchy 7:41, Ełk 8:03, Grajewo 8:29, Osowiec 8:47, Mońki 8:57 Białystok 9:29 
~ 1 IX;

21:56 II
1

PR - R
88636

j  a  b  y

Płoty 22:14, Gryfice 22:25, Trzebiatów 22:39, Kołobrzeg Stadion 22:56 Kołobrzeg 23:01 

~ 1-57;
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Odjazdy / Departures
Nowogard 10 VI – 1 IX 2018

Aktualizacja wg stanu na 1 VI 2018

objaśnienia skrótów / abbreviations
IC - „PKP Intercity” Spółka Akcyjna

TLK - Twoje Linie Kolejowe
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
h - 1 klasa / First class seats

T - 2 klasa / Second class seats

j - tylko 2 klasa / 2nd class seats only

l - rezerwacja obowiązkowa  / seat 
resevations compulsory

d - wagon z miejscami do leżenia / couchette
car

c - wagon sypialny / sleeping car

a - wagon dostępny dla osób poruszających 
się na wózkach / wagon accessible to 
people moving on wheelchairs

b - wagon przystosowany do przewozu 
rowerów - liczba miejsc ograniczona / 
wagon adopted to the transport of 
bicycles – limited number of places

objaśnienia znaków / symbols
p - przewóz przesyłek konduktorskich / 

courier service
W - przełączanie wagonów do innego 

pociągu / wagons to be switched to 
another train

y - klimatyzacja / air conditioning

0 - zmiana usług na trasie pociągu / change 
services on the route

~ - terminy kursowania / days of operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.intercity.pl www.polregio.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased on each train, consistent with the 
terms specified by the carrier.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Carriers 
are responsible for commercial data of trains.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Infoline numbers to individual carriers:
IC - 22 391 97 57 (24h) dla abonentów sieci zagranicznych i
dla połączeń zagranicznych; 703 200 200 (24h) dla 
abonentów krajowych sieci, opłata 1,29 zł brutto/min. poł., 
realizator usługi: „PKP Intercity” S.A. / 22 391 97 57 (24h) 
for international calls and international network subscribers; 
703 200 200 (24h) for subscribers of domestic networks, 
charge of PLN 1.29 gross/min. of each call, service provider: 
„PKP Intercity" S.A.
PR - 703 20 20 20 (24h) opłata 1.29 zł/min. połączenia, 
realizator usługi: Progress Plus S.C.  / 703 20 20 20 (24h) 
charge of PLN 1.29 gross/min. of each call, service provider: 
Progress Plus S.C. 
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www.dzienniknowogardzki.pl

FIRMA JOGA  •  ul. Górna 4  •  72-200 Nowogard  
 Tel./Fax 91 39 25 501  •  695 100 700  •  695 400 600

Wyposaż swój dom w OKNA PCV 
o najwyższym standarcie światowym, 

dzięki którym obniżysz koszty ogrzewania
z profilu 

ALPHALINE  
profil 6 komorowy w kl. A
z wkładem termicznym 
i uszczelką środkową 
gwarantującą doskonałą 
szczelność

Do produkcji okien 

nie stosujemy pro�lii

z recyklingu !!!

i wysokiej jakości
OKUCIA MACO

Ponad 22 lat doświadczenia w produkcji okien. ZAUFAJ specjalistom! 

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

Kancelaria 
Radcy Prawnego  
r.pr. Agnieszka Warian  

 
ul. Wojska Polskiego 3  

I piętro  pok. 117   
Nowogard  

czynne pn-pt od 9 do 17 
 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  

po wcześniejszym umówieniu 
telefonicznym 

Kancelaria udziela 
 bezpłatnych porad prawnych 

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
8.00 – 20.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 8.00 – 16.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

Wykonujemy tanio
Banery  
Laminowanie   
Wycinane naklejki 
Wydruki kolorowe

Kompleksowe usługi:  
      Introligatorskie 
          Poligra�czne  
Nowogard  •  ul. Boh. Warszawy 7A

 tel. 91 392 21 65,  91 577 2007

KONTAKT:
adres:     72-200 Nowogard, ul. Górna 4a
telefon:  kom.783 570 056,695 264 594

PIB „PRO-BUD” s.c. informuje, że prowadzi

SPRZEDAŻ MIESZKAŃ
w nowo powstającym osiedlu mieszkaniowym

pn. „STARA WINIARNIA”
przy ul. T. Kościuszki 17 w Nowogardzie.

Więcej na stronie www.probud-nowogard.pl

Stahl-Mont Sp. z o.o. Sp.k.
zatrudni spawaczy MAG i TIG

Praca w Niemczech 
przy granicy (długoterminowa).

CV na e-mail: biuro@stahlmont.eu
Tel.: 607 515 155

PIASEK, PIASEK PRZESIEWANY, 
ŻWIR, CZARNOZIEM, POSPÓŁKĘ 

 ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 265 607
792 707 943
z dowozem do Klienta

 

r e k l a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789
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POLSKI WYDAWCA

Śmigiel Ryszard

ŚR

KOMPLEKSOWE  USŁUGI
& ŚMIGIEL

Zakład Kamieniarski
- Nagrobki - Grobowce - Parapety - Schody

Kwiaciarnia
- Znicze - Kwiaty - Wiązanki - Wieńce

Tel. 601 595 069, 91 392 18 14
     e-mail: puhp.smigiel@wp.pl
   www.kamieniarstwo-smigiel.pl

Korzystając z naszych usług pogrzebowych zyskasz
-10%  RABATU  NA  USŁUGI  KAMIENIARSKIE

UL. CMENTARNA 3,  72-200 NOWOGARD

       Usługi Pogrzebowe 
        Grzegorz Śmigiel
- Trumny - Urny - Ekshumacje - Przewozy
         Obudowy - Krzyże - Tabliczki

Kontakt całodobowy: 693 230 190
      e-mail: memoris.zp@o2.pl
            www.memoris.eu

Uwaga zmiany 
funkcjonowania 
KANCELARII 

RADOSŁAW GÓRSKI 
Dyżury w Nowogardzie 

odbywają się w kancelarii 
przy ul. 700 lecia 24/5 

w każdy wtorek i czwartek 
od 17.00 do 20.00, 

a w innych godzinach i terminach 
po telefonicznym uzgodnieniu. 

nowy nr tel. do biura w Nowogardzie: 
+48 91 578 49 01; +48 600 071 236

Egzamin praktyczny w Szczecinie lub w Barlinku
F-1 to najszybsza formuła do prawa jazdy

Kursy prawa jazdy kat. A, A2, B oraz B automat
Możliwość zdawania egzaminu państwowego naszym pojazdem szkoleniowym

Nowogard, ul. 700 Lecia 14  •  Tel. 723 583 311  •  www.naukajazdyf1.szczecin.pl

Uwaga najbliższe 
bezpłatne porady 
prawne w piątek

godz. 13.30-15.30
w redakcji ul. Boh. Warszawy 7A

(informujemy, że godziny dyżurów radcy 
prawnego mogą ulegać zmianom)

reKLAmA

reKLAmA

Kto zakłócił 
spokój 
zmarłym

 s. 3

Zatrzymany-
na gorącym 
uczynku

 s. 3

Ładne, 
ale groźne  s. 8

Przykryć 
samorząd 
polityką

reKLAmA

Trafił na policjanta

Trzeba nie mieć 
wstydu  s. 7
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   W TYCH DNIACH ODeSZLI DO WIeCZNOŚCI 
Franciszek Krata: lat 91,  zmarł 24.08.2018 pogrzeb odbył się
 27.08.2018 na cmentarzu w  Nowogardzie  
Erwin Wyczkowski: lat 67, zmarł 23.08.2018 pogrzeb odbył się
 27.08.2018.  na cmentarzu w Nowogardzie 
Monika Zauska: lat 35, zmarła 24.08.2018 pogrzeb odbył się
 25.08.2018  na cmentarzu w Nowogardzie 
Seniuk Justyna: lat 92, zmarła 24.08.2018 pogrzeb odbędzie się
 28.08.2018  na cmentarzu w Nowogardzie. 

Informacje przekazali: 
Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

i MEMORIS Zakład Pogrzebowy Grzegorz Śmigiel

Tak wygląda lampa znajdują-
ca się koło murów. Kto przy tym 
majstrował, zdjęta kopuła lampy, 
a w niej znajdujące się  kable i za-
łączniki. Stwarzająca zagrożenie 
dla ciekawskich przechodniów,  w 
tym dzieci. Kto zajmie się szybką 
naprawą by nie kusić losu? Czy-
telnik alarmuje, że lampa w takim 
stanie stoi już tydzień i nikt nie re-
aguje. 

Czyżby to nowoczesny design 
sprawiający, że lampa podświe-
tla drzewo, a nie spełnia funkcji 
oświetlenia drogi i chodnika? Za-
pytuje mieszkający w bloku sta-
ły czytelnik, może i w tym miej-
scu władze przytną trochę gałęzie 
aby, widoczność oświetlenia po-
prawiła bezpieczeństwo. 

  Uwaga dziura ! Jedna z mieszkanek przy ulicy Wiejskiej zasygna-
lizowała niebezpieczną dziurę na trawniku, nieopodal bloku. Skąd ta 
dziura a w zasadzie rura. Idąc z psem o mało nie skręciłam sobie kost-
ki kiedy wpadła mi do dziury. Jak takie miny mogą być pozostawio-
ne bez żadnego zabezpieczenia. Stwarzać realne zagrożenie na złama-
nia czy otarcia. Mam nadzieję że zarządca zareaguję i będzie odpowied-
nio zabezpieczona. 

 2018.08. 22 (środa)
Godz. 12:47
Patrol OPI KP Nowogard za-

trzymał poszukiwanego Naka-
zem Doprowadzenia do ZK No-
wogard celem odbycia kary za-
stępczej wydanego przez SR Go-
leniów Adrian W. lat 19. Postepo-
wanie prowadzi KP

Godz. 13:14
Osina. Policjanci RRD KPP Go-

leniów podczas kontroli drogowej 
ujawnili, że kierujący samocho-
dem osobowym m-ki VW Emil 
D. lat 29 ma orzeczony przez SR 
Goleniów zakaz prowadzenia po-
jazdów mechanicznych w ruchu 
lądowym do dnia 06.12.2020r. 
Postepowanie prowadzi KP No-
wogard

Godz. 17:10
w Czermincy kierujący moto-

rowerem marki Kingroad, Sta-
nisław W. lat 59 zam. gm. No-
wogard, z nieznanych przyczyn 
utracił panowanie nad motoro-
werem w wyniku czego przewró-
cił się. W trakcie obsługi zdarze-
nia funkcjonariusze policji ustali-

li, że Stanisław. W znajduję w sta-
nie nietrzeźwości. Kierującego 
przetransportowano do SZpitala z 
obrażeniami ciała. Postępowanie 
prowadzi KP Nowogard. 

2018.08.23 (czwartek)
Godz. 20:20
Do KP Nowogard stawili sie 

Anna i Dominik W. którzy poin-
formowali, że przywieźli do szpi-
tala Pawła P., który jadąc rowerem 
po parkingu sklepu "Lidl" został 
potracony przez samochód z piz-
zerii "Fantazja" Fiat 600. Kierują-
cego Fiatem ukarano mandatem 
karnym.

2018/08/24  (piątek)
Godz. 16:08
Droga krajowa nr 6,  przy miej-

scowości Krzywice, kierująca po-
jazdem marki Renault Scenic kier. 
Irena J. lat 50 zam. gmina Nowo-
gard, jadąca od strony Goleniowa, 
nie zachowała bezpiecznej odle-
głości przed poprzedzającym ją 
pojazdem  w wyniku czego ude-
rzyła w tył pojazdu Seat Ibiza kier. 
Daniel S. lat 38 zam. pow. gryfic-
ki ( dwie pasażerki córka lat 13 i 

żona lat 38). Następnie pojazd 
marki Seat siłą uderzenia przez 
pojazd Renault uderzył w poprze-
dzający pojazd marki Opel kier. 
Albert M. lat 38 Kędzierzyn Koź-
li. Kierujący pojazdem Seat oraz 
jego pasażerki  przetransportowa-
ni do szpitala z obrażeniami cia-
ła, kierująca pojazdem marki Re-
nault również przetransportowa-
na do szpitala. Wszyscy uczestni-
cy zdarzenia trzeźwi. Irenie J. za-
trzymano prawo jazdy. Postępo-
wanie prowadzi KP Nowogard.

2018/08/25 (sobota)
Godz. 20:01
Policjanci OPI KP Nowo-

gard, na drodze w kierunku osie-
dla Bema ujawnili pojazd mar-
ki BMW, który wypadł z drogi i 
uderzył w drzewo. Patrol zastał 
na miejscu Bartosza W. zam. gmi-
na Nowogard, który kierował po-
jazdem . Z nieznanych przyczyn 
kierujący pojazdem BMW utracił 
panowanie nad pojazdem. Kieru-
jącego pouczono.

Inf. KPP Goleniów 

Uwaga Wędkarze Koła PZW „Tęczak” 
Z okazji jubileuszu 20 lecia działalności Koła PZW Tęczak w Nowogardzie Zarząd, aby uczcić tą zacną 

uroczystość podjął uchwałę o organizacji „Balu Wędkarza”. Zabawa odbędzie się dnia 15 września 2018 
r. o godz. 16.00 w sali balowej kolegi Zygmunta Heland - prezesa Koła. Zapisy, koniecznie z osobą  towa-
rzyszącą, a jak nie to solo, do 7 września w sklepie wędkarskim „Tęczak” przy ul. Waryńskiego. Dojazd 
autobusem, wynajętym przez Koło, o godz. 15.30 z ul. 5 Marca w Nowogardzie, powrót także autobusem 
ok. północy. Wpisowe 35 zł od osoby, oprócz grilla, dobrej  muzyki i zabawy gwóźdź programu - pieczo-
ny dzik. 

Zapraszamy 
Zarząd Koła PZW „Tęczak” 

Nietypowe zdarzenie na parkingu 

Na ręcznym tylko na trzeźwo?
W piątek, około godziny 13.30, na parkingu marketu Biedronka, doszło do nietypowego 
zdarzania z udziałem nietrzeźwego mężczyzny. 

Kierujący pojazdem marki Fiat 
Cinquecento zaparkował po-
jazd pod lodziarnią, pozostawia-
jąc w nim nietrzeźwego pasażera. 
Z nieustalonych przyczyn pasażer 
przesiadł się na miejsce kierow-
cy, opuścił ręczny w wyniku cze-
go samochód zjechał z parkingu. 
Zaalarmowana policja przyjecha-
ła od razu na miejsce, zabierając 
nietrzeźwego pasażera na komen-
dę. Nikomu z uczestników nic się 
nie stało. Nie został także uszko-
dzony żaden pojazd. 

Zagadką pozostało dlaczego 
nietrzeźwemu pasażerowi przy-
szło do głowy opuszczać ręczny 
hamulec pod nieobecność kie-
rowcy. Niektórzy żartowali, że 
może mężczyzna na ręcznym lubi 
parkować tylko…na trzeźwo. 

AO
Widoczny po lewej Fiat zjechał do tyłu, po tym jak nietrzeźwy pasażer opuścił ha-
mulec ręczny
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NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reKLAmA

reKLAmA

Obywatelskie ujęcie  
przy Waryńskiego 

Zatrzymał złodzieja 
na gorącym uczynku
Do obywatelskiego ujęcia doszło w minioną sobotę (25.08), 
w jednym z bloków przy ul. Waryńskiego. Jeden z mieszkań-
ców, zatrzymał złodzieja na gorącym uczynku, gdy ten wła-
mywał się do jego piwnicy. 

O tym, że coś działo się przy ul. 
Waryńskiego poinformował nas 
jeden z mieszkańców osiedla. 

- Nie wiem co się dzieje, widzę z 
okna karetkę, a policjanci blokują 
wejście do klatki schodowej. Wo-
kół jest sporo gapiów- informuje 
nas mężczyzna, przesyłając jed-
nocześnie zdjęcia z miejsca wy-
darzeń.  

Policja nie ujawnia zbyt wie-
lu szczegółów na temat akcji przy 
Waryńskiego. Informuje jedynie, 
że doszło do obywatelskiego za-
trzymania.  

- Mogę jedynie potwierdzić, 
że doszło tam do obywatelskiego 
ujęcia. Jeden z mieszkańców wy-
kazał się sporą odwagą i zatrzymał 
na gorącym uczynku mężczyznę, 
który włamywał się do piwnic. W 
tej chwili trwa gromadzenie mate-
riału dowodowego, a sprawę nad-
zoruje Prokuratura Rejonowa w 
Goleniowie - informuje nas sierż. 
sztab. Anna Dygas z policji. 

W czasie szamotaniny z włamy-
waczem mężczyzna doznał urazu 
barku. Dlatego na miejsce wezwa-
no karetkę pogotowia. Na szczę-
ście uraz nie był poważny- infor-
mują nas służby medyczne. 

Złodziej trafił do policyjnego 
aresztu. Przyjdzie mu przed są-
dem odpowiedzieć za włamanie. 
Wczoraj nie udało nam się ustalić, 

czy prokurator już postawił męż-
czyźnie zarzut i czy jest to osoba 
znana organom ścigania z podob-
nych występków. Wówczas waga 
zarzutów może się zmienić. 

 Jak dowiedziała się na razie 
nieoficjalnie redakcja DN męż-
czyzna, który obezwładnił zło-
dzieja to zawodowy policjant, na 
co dzień służący w Komendzie 
Powiatowej Policji w Goleniowie.  
W dzień, w którym zatrzymał zło-
dzieja nie pełnił służby. 

MS

Do zdarzenia doszło w kamienicy przy ul. Waryńskiego, tu na zdjęciu z miejsca zda-
rzenia z rannym mężczyzną odjeżdża karetka pogotowia

Wandalizm na cmentarzu w Boguszycach

Kto zakłócił spokój zmarłych? 
Nieznani sprawcy dokonali zbeszczeszczania nagrobków znajdujących się na cmentarzu w 
Boguszycach. Musieli do tego użyć nie lada siły, bo nie oszczędzili nawet betonowych krzy-
ży. Obraz po wizycie wandali  jest smutny. Ale nie tylko dlatego. 

O tym, że ktoś zniszczył na-
grobki poinformowała nas sołtys 
Boguszyc Krystyna Maciejewska.  

- Dowiedziałam się od jednego 
z sąsiadów, że ktoś porozbijał na-
grobki na cmentarzu. Gdy przyje-
chałam na miejsce zobaczyłam te 
połamane krzyże, również te be-
tonowe, figurki, a skrzynka z tego 
nagrobku leżała zamiast na grobie 
to obok- pokazuje na miejscu soł-
tys wsi i dodaje: cmentarz jest sta-
ry, ale ludzie tu przychodzą, dba-
ją o te kilka grobów. Chyba nie tak 
należy traktować miejsce wieczne-
go spoczynku. Zmarłych należy się 
szacunek…

Chodzi o groby na starym, po-
niemieckim cmentarzu, znajdują-
cym się za wsią, przy leśnej dro-
dze prowadzącej do Wyszogó-
ry (drugi stary cmentarz znaj-
duje się k. kościoła, w centrum 
wsi).  Cmentarz jest niegrzebal-
ny mniej więcej od końca lat 50-
tych. Bynajmniej wskazują na to 
daty ostatnich pochówków. Kilka 
nagrobków jest wciąż pielęgnowa-
nych. Spoczywają tutaj mieszkań-
cy Boguszyc. Niegdyś chowano tu 
dawnych mieszkańców wsi, bę-
dącej wówczas w granicach Nie-
miec, ale świadczą o tym tylko po-
rozrzucane, pokryte mchem ele-
menty nagrobków.  Jest też grób 
„nieznanego żołnierza”. Najstarsi 
mieszkańcy wsi twierdzą, że po-
chowano tu jakiegoś wojaka.

Sołtys Boguszyc nie sądzi, aby 
nagrobki i krzyże zniszczył ktoś z 
mieszkańców wsi.  - Tutaj nie ma 
takiej młodzieży, która by to zrobi-
ła. Więcej jest małych dzieci. My-
ślę, że musiał to być ktoś przyjezd-
ny, kto po prostu chciał porozra-
biać. Nie rozumie, jak można w 
taki sposób się zachowywać- mówi 
oburzona zdarzeniem sołtys wsi, 
K. Maciejewska. Jak mówi sprawy 
na policję nie zgłosi. Nie wierzy 
bowiem, że uda się ustalić i uka-
rać sprawców. 

Dlaczego gmina o to nie dba? 
Chuligański wybryk, do jakie-

go doszło w Boguszycach, a który 
zasługuje na potępienie- to jedno. 
Inną sprawą jest w jakim stanie 
znajduje się stary cmentarz w Bo-
guszycach. Miejsce jest zarośnięte 
chaszczami, a dookoła jest mnó-
stwo śmieci. Nie mówiąc już o 
prozaicznym braku tablicy infor-
mującej, że to w ogóle cmentarz, 
miejsce wiecznego spoczynku. 

Cmentarze, również te niegrze-
balne znajdują się po opieką gmi-
ny i ta powinna o nie dbać. Jak to 
wygląda w Boguszycach, można 
obejrzeć na zdjęciach obok. Po-
dobnie wyglądają zresztą cmen-
tarze w innych miejscowościach, 
o czym do czasu mamy raczej 
ponury obowiązek informować. 
Swojego czasu było tak również w 
Świerczewie. Tam jednak miesz-
kańcy we własnym zakresie upo-
rządkowali stare, opuszczone już 
groby, postawili też krzyż i tabli-
cę informującą. W zeszłym roku 
również mieszkańcy Wojcieszyna 
podjęli wysiłek, aby wykosić sta-
ry poniemiecki cmentarz, korzy-
stając z okazji prowadzonych tam 

prac polegających na odkopaniu 
ewangelickiego nagrobku, które 
prowadziło stowarzyszenie histo-
ryczne z Goleniowa. 

Choć przykłady te zasługu-
je na pochwałę, nie od aktywno-
ści i zamożności danej wsi powin-
no zależeć to w jaki sposób usza-
nowane zostaną podobne miejsca 
w innych zakątkach naszej gmi-
ny. Zwłaszcza, że miejsca te znaj-
dują się w różnym stanie, co wy-
magałoby użycia specjalistyczne-
go sprzętu, choćby do przycin-
ki drzew, czy ustawienia zawalo-
nych nagrobków. Warto więc, aby 
lokalne władze dokonały inwen-
taryzacji starych cmentarzy, ozna-
czyły je i doprowadziły, na ile się 
da, do należytego wyglądu- apelu-
jemy zresztą o to nie po raz pierw-
szy. Może tym razem w ratuszu 
kogoś to ruszy…

Z 26 cmentarzy znajdujących 
się na wsiach, 16 jest niegrzebal-
nych (dane UM Nowogard). Na 
większości z nich zaprzestano po-
chówków zaraz po wojnie, w nie-
licznych przypadkach na przeło-
mie lat 50-tych i 60 -tych. 

Marcin Simiński

Sołtys Boguszyc Krystyna Maciejewska zbiera połamane fragmenty krzyża ze 
zniszczonego nagrobka

Na cmentarzu w Boguszycach zachowało się kilka grobów, o które do dziś dbają 
bliscy pochowanych tam przed wieloma laty zmarłych

Na przeszkodzie wandalom nie stanęły 
nawet betonowe krzyże

AUTONAPRAWA
Naprawy bieżące,  

lakiernictwo, piaskowanie,  

ul. Woj. Polskiego 13 
 662 091 018 
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Pracuj z                       
jako Opiekunka Seniorów w Niemczech 

i zarób nawet 12 tysięcy w dwa miesiące. 
Nauk języka niemieckiego i gwarancja legalnej pracy. 

Nasza sonda

W ostatnim czasie, dzięki nowelizacji ustawy o przeciwdzia-
łaniu narkomanii tzw. dopalacze zrównano z narkotyka-
mi. W praktyce oznacza to, że za ich posiadanie grożą takie 
same konsekwencje jak w przypadku innych środków odu-
rzających. Zapytaliśmy mieszkańców naszej gminy co sądzą 
o nowej ustawie? 

Pani Irena- Bardzo dobra decy-
zja,  już dawno powinna  być wpro-
wadzona  taka ustawa. Przecież tak 
nie mogło być, że dopalacze były 
dostępne dla każdego. Media ile 
razy pokazywały co się dzieje z 
człowiekiem po zażyciu dopala-
czy, aż ,,włos się jeżył''. A taki sklep 
działał legalnie i policja nie mogła 
nic z tym robić. 

Pani Teresa- Jak najbardziej 
popieram decyzję nowej usta-
wy. Jak tak mogło być do tej pory,  
że w prawie była luka, a dopala-
cze nie były traktowane jak nar-
kotyk i były dostępne dla wszyst-
kich.  Słyszałam, że kara za posia-
danie to 3 lata, a za handel 12 lat. 
Może taka kara będzie przeszko-
dą. Przecież te dopalacze zabijają 
młodych ludzi. 

 
Pan Andrzej – Popieram taką 

zmianę. Może  młodzi ludzie za-
czną myśleć, i zastanawiać się czy 
warto marnować sobie życie. Le-
czyć się później na oddziałach za-
mkniętych, odsiadywać wyroki, a 
w najgorszym wypadku ponieść 
śmierć. 

Pani Lidia - Jestem za.  Ustawa 
powinna dawno obowiązywać, te-
raz świadomy człowiek zastano-
wi się nad konsekwencjami. Dużo 
mówiło się w telewizji na temat 
dopalaczy jakie to ma skutki, że 
człowiek staję się agresywny i nie 
wie co się z nim dzieje. 

Mieszkanka -  Myślę że to do-
bry krok, jestem za tym aby ka-
rać przewinienia. Dopalacze 
będą traktowane na równi jak 
narkotyki. A to zamknie rynek 
dla potencjalnych sprzedawców. 
W telewizji pokazywali działa-
jące na terenie Polski sklepiki z 
dopalaczami. I prawo w tej sytu-
acji było bezradne. 

AO

Kolizja przy Straży Pożarnej 

Wymusiła pierwszeństwo
Do groźnie wyglądającej kolizji doszło w miniony piątek (24.08), ok. godz. 13.00, na skrzy-
żowaniu ulic: kard. St. Wyszyńskiego i Stolarskiej.

Jak informuje policja, kierująca 
pojazdem marki Seat Altea,  wy-
jeżdżając z ulicy Stolarskiej (od 
strony jeziora), nie ustąpiła pierw-
szeństwa przejazdu znajdującej 
się na ul. Wyszyńskiego,  kierują-
cej pojazdem Toyota Rav. 

- Obie kierujące były  trzeźwe. 
Za sprawcę zdarzenie uznano kie-
rującą Seatem, którą pouczono za 
popełnione wykroczenie drogowe- 
informuje nas sierż. szt. Anna Dy-
gas, rzecznik naszej policji. 

Przez kilkadziesiąt minut ruch 
na skrzyżowaniu był utrudniony. 

MS
Fot. nadesłane przez przechodniów

Uszkodzone w wyniku kolizji samochody

Na skrzyżowaniu przez kilkadziesiąt minut panowały utrudnienia w ruchu

Kwiatki, krzaczki i rabatki ?

Kiedy będą nasadzenia 
Jak już informowaliśmy w jednym z poprzednim wydań DN miejsce po byłym basenie re-
tencyjnym znajdującym się,  przy ul. Czarnieckiego zostanie przykryty warstwą ziemi i na 
takim podkładzie zostaną posadzone rośliny. 

Tak się jednak nie dzieje a 
obietnica jak dotychczas zo-
staje niezrealizowana- infor-
muje nasz stały Czytelnik , 
który jako mieszkaniec po-
bliskiego bloku śledzi postęp 
prac. Od wydania dziennika 
z dnia 14.08.2018r. w którym 
opisana była cała sytuacja nic 
się nie zmieniło, jak był na-
wieziony piach,  pod którym 
znajduję się skoszona trawa  
tak od tego momentu żadnych 
prac- pisze Czytelnik – prezes  
obiecał , że rabatki powstaną 
na dniach ale na razie z obiet-
nic nici . Więc zwracam się za 
pośrednictwem waszej gaze-
ty do Pana prezesa czy rośli-
ny zostaną posadzone jeszcze 
w tym roku?

AO

Widok z oddali rzekomych rabatek

Zaniedbany basen retencyjny
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Jeszcze o śniętych węgorzach

Ziemba - to nie przyducha  
to nicienie…
Kilka osób podzieliło się swoimi uwagami po naszym piątkowym tekście dotyczącym śnię-
tych węgorzy  w nowogardzkim  jeziorze. Według nich przyczyną śmierci ryb nie była przy-
ducha…

W piątkowym wydaniu DN pi-
saliśmy o śniętych węgorzach  
unoszących się w czwartek na wo-
dach jeziora przy murku  w oko-
licach fontanny.  - Prawdopodob-
ną przyczyną śmierci ryb – pisali-
śmy w tekście - jest zbyt mała ilość 
tlenu w wodzie.  Ilość  tlenu  w wo-
dzie zależna jest od czynników at-
mosferycznych, w tym od  ciśnie-
nia i temperatury. Im wyższa tem-
peratura, tym mniejsza zawar-
tość tlenu w wodzie.  Jednak na-
sze przypuszczenia co do przyczy-
ny śmierci węgorzy czyli przydu-
chy  kwestionują  niektórzy Czy-
telnicy, z którymi rozmawialiśmy 
już po ukazaniu się tekstu. - Moim 
zdaniem – mówi pan przedstawia-
jący się jako wędkarz- węgorze pa-
dły w wyniku niewłaściwego odło-
wu.  Jest tajemnicą poliszynela,  że 
w okolicach działek  od czasu do 
czasu uruchamiany jest  agregat 
elektryczny- mówi nasz rozmów-
ca.  Zupełnie innego zdania jest 
szef   jednego z  dwóch nowo-
gardzkich  związków wędkarskich  
Kazimierz Ziemba. -Takie śnię-
cia zdarzały się już w poprzednich 
latach – mówi  K. Ziemba- jako 
związek zleciliśmy wówczas prze-
prowadzenie badań padłych węgo-
rzy. Przeprowadzone testy labora-
toryjne wykazały obecność w cie-
le ryb jednego z rodzaju nicieni,  
który doprowadza  do uszkodzeń  
układu  pokarmowego i ostatecz-
nie śmierci. Tymi nicieniami wę-
gorze zarażają się jeszcze w okresie  

narybkowym ale do jego rozwoju 
i ujawnienia się w postaci choro-
by dochodzi gdy węgorz jest już do-
rosłym osobnikiem – kończy pre-
zes wędkarzy. Jeszcze inna osoba, 
z którą rozmawialiśmy, też węd-
karz,  uważa  że to jednak przydu-
cha spowodowała śmierć węgorzy. 
– Badania zawartości tlenu w wo-
dzie nowogardzkiego jeziora, któ-
re były przeprowadzone przy innej 
okazji,  wykazały bardzo małą za-
wartość tlenu w głębszych  strefach 
przydennych. Myślę,  że nastąpiło 
okresowo  krytyczne obniżenie  
tej zawartości, a węgorz żyje wła-
śnie przy  dnie- kończy nasz roz-
mówca. 

 Na temat ostatniego śnięcia 

węgorzy nie wypowiada się jak 
zwykle nowogardzki ratusz. No-
wogardzki ratusz często  realne 
problemy załatwia milczeniem – 
w ten sposób problemu nie ma.  
Problem śnięcia ryb jest więc za-
łatwiony przez ratusz milczeniem, 
a problem  ilości  tlenu w wodzie 
rozwiązuje  rzekomo tzw.  aerator 
czyli straszydło, które pływa od 
lat na środku jeziora (kosztowało 
około 300 tys.)  i które co  każdy 
widzi, nic nie pompuje (skrzydła 
prawie się nie poruszają).  A na-
wet gdyby te skrzydła wirowały  z 
dużą częstotliwością to i tak  sku-
teczność tej metody jest nikła i na 
pewno  niewarta jej kosztów.     

sm

Jeden z kilku śniętych węgorzych nie budzi specjalnego zainteresowania wodnego ptactwa

... Żal na to patrzeć- mówił jeden z napotkanych przez DN przechodniów

Pomaga przetrwać bezpańskim 

Lubię pomagać 
Młoda mieszkanka Nowogardu – Pola- od dłuższego czasu 
dba, aby spacerującym, często bezpańskim zwierzętom nie 
brakowało wody i jedzenia. Dziewczynka może być przykła-
dem dla innych dzieci, ale i dorosłych. 

Pola przychodzi bardzo często 
na ulicę 15 Lutego i Żeromskiego, 
gdzie dostarcza karmę i wodę po-
trzebującym, często porzuconym 
bądź zagubionym psom. Napeł-
nia nimi poidła ustawionione tu-
taj przez jednego z naszych czytel-
ników. 

- Czuję się odpowiedzialna lubię 
pomagać , gdy widzę że tej pomo-
cy oczekują zwierzęta, które same 
nie mogą sobie poradzić w co-
dziennym życiu. Dlatego spraw-

dzam czy mają wodę, czy nie dzie-
je się im krzywda – mówi nam 
Pola, kiedy spotykamy ją podczas 
napełniania pojemników na wodę 
i karmę. 

Mieszkańcy bardzo dzięku-
ją dziewczynce, za okazane ser-
ce zwierzętom i  bardzo ją chwalą, 
że mimo tak młodego wieku może 
być wzorem do naśladowania. My 
do tych podziękowań i pochwał 
się przyłączamy. 

AO

Pola dba, aby zwierzęta nie czuły głodu i pragnienia- jak mówi czuje się za nie od-
powiedzialna

Tak wyglądają po paru latach drzewa na  których gniazdują czaple …. cz nas taki los czeka ? 

I wklejamy zdjęcie  cisów nowogardzkich ihhihihi 

Natura uczy...
Tak wyglądają po latach drzewa, na których gniazdują czaple. 

Gdy czaple gniazda zakładają drzewa się jeszcze nieźle mają...

Tak wyglądają po paru latach drzewa na  których gniazdują czaple …. cz nas taki los czeka ? 

I wklejamy zdjęcie  cisów nowogardzkich ihhihihi 

...ale po latach same z nich kikuty zostają
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Chcą ten kociokwik 
przenieść na samorząd

1. Już kilka dni temu ruszył ka-
lendarz wyborczy do wyborów 
samorządowych. Wczoraj minął 
termin na zarejestrowanie komi-
tetów wyborczych, ujawniane są 
codziennie kolejne kandydatury 
na włodarzy gmin czy na radnych 
. Tymczasem obserwując, czytając, 
słuchając ogólnopolskiej debaty 
prowadzonej w mediach zarówno 
publicznych jak i prywatnych ma 
się wrażenie swoistego déjà vu - 
głównym tematem rozpoczętej 
już kampanii samorządowej nie są 
problemy lokalne z ich odmienno-

-
jemne okładanie się aktualnie tych 
rządzących na poziomie krajowym 
z opozycja wobec tych aktualnie 
rządzących czyli gorszący dyskurs 
publiczny, którego większość Pola-
ków ma zdecydowanie dosyć.

2. W teju sytuacji wydaje się 
oczywiste postawienie pytania- co 
ma wspólnego wyborcza kampa-
nia samorządowa, problemy gmin, 
powiatów a nawet województw z 
codziennym mordobiciem upra-
wianym od kilku lat między PiS-
-em a tzw. totalną opozycja, mor-
dobiciem pokazywanym „pasja-
mi” w mediach „niezależnych” je-
dynie od przeciwnej strony sporu 
? Otóż na ogół nic nie ma albo ma 
bardzo niewiele. Nie tylko nie ma 
tu związku tematycznego ale jest 
też tak, że w wielu miejscach oso-
by rządzące w gminach odpowia-
dające lepiej lub gorzej za sukces 
rozwojowy i komfort życia miesz-
kańców niewiele mają wspólnego 
z miłościwie nam panującymi w 
kraju bądź z tymi niemiłościwie 
rządzących krytykującymi. Dla-
czego więc obserwujemy teraz, 
gdy rozpoczęła się kampania sa-
morządowa, dominujący przekaz 
medialny, z którego miałoby wy-
nikać jakoby funkcje prezydentów, 
burmistrzów wójtów a nawet rad-
nych miałyby być przez wyborców 
rozdane między przedstawicieli 
głównych nurtów politycznych w 
kraju?

3. Sprawa jest dość prosta -cho-
dzi o zawłaszczenie przez głównie 
partie nie tylko władzy na po-
ziomie krajowym - co wszak już 
mamy - ale także władzy na pozio-
mie samorządowym. W tym celu 
pomija się zupełnie w medialnej 
publicystyce odmienność sceny 
samorządowej od krajowej – tutaj 
„na dole” grają zupełnie inny akto-

rzy i inne zespoły. Wybory samo-
rządowe, zwłaszcza na poziomie 
gmin, nie są wyborami politycz-
nymi a problemy tu istotne nic nie 
mają wspólnego ani z treścią ani z 
formą, nadawanej codziennie na 
wszelkich falach, gorszącej okła-
danki krajowego PiS z krajowym 
PO z asystą do tego 3-5 innych 
partii. To ten krajowy establisment 
polityczny próbuje odwrócić za 
wszelką cenę „kota ogonem” i 
wciska np. elektoratowi sondaże 
odnoszące się do wyborów parla-
mentarnych jako miarodajnie czy 
przewidujące wynik w wyborach 
samorządowych. 

4. Udział w tej zaplanowanej 

z pełnym zaangażowaniem media 
krajowe w istocie zależne albo od 
rządu (publiczne) albo z drugiej 
strony co najmniej sympatyzujące 
z opozycją. A Ty wyborca masz 

spisku partyjniaków i ich szcze-
kaczy i wybierać w wyborach sa-
morządowych nie optymalne dla 
lokalnego interesu opcje ale wy-
bierać między „rządem a opozy-
cją”, czyli głosować na ten narzu-
cony schemat. I w tej „wspólnej” 
sprawie to pomiędzy okładającymi 
się na co dzień stronami panuje 
zupełna zgoda – jedni i drudzy 
chcieli by aby Polska również na 
poziomie samorządowym należała 
wyłącznie do nich i ich aktywu a 
ma to umożliwić wciągniecie wy-
borców nawet w czasie wyborów 
samorządowych w niezwykle eks-
cytujący i twórczy spór o wyższo-
ści PiS z przystawkami nad PO z 
sojusznikami i odwrotnie.

5. Nie dajmy się więc omamić. 
Wybierajmy ludzi, którym nie gro-

strony wymogi posłuszeństwa wo-
bec partii, z której startują a z dru-
giej strony lojalności wobec ocze-
kiwań i realnych potrzeb społecz-
ności, które w przypadku wyboru, 
będą reprezentować. Ordynacja 
wyborcza wymaga aby startować 
na jakieś liście, wiele będzie w tych 
wyborach list partyjnych. Ale ob-
serwujmy czego konkretna partia 
wymaga od wybranych z jej list 
radnych czy włodarzy - patrzmy 
aby się nie stało tak, że wybrane-
go przez nas burmistrza czy wójta 
to będzie „miała” najpierw jakaś 
partia, która go wystawiła a nie 
lokalne społeczeństwo. To co się 
już dzieje w obszarze dyskursu pu-
blicznego w wykonaniu głównych 
aktorów polskiej sceny politycznej 
czyni to i zagrożenie bardzo real-
nym - politycy najwyraźniej swój 
„kociokwik” chcą przenieść na 
samorząd.

Marek Słomski

IX Festyn Komandosa w Dziwnowie

Nowogardzianie wyróżnieni
Nawet zła pogoda nie była w stanie pokrzyżować szyków organizatorom IX edycji Festynu 
Komandosa. Po raz kolejny członkowie Stowarzyszenia 1 Batalionu Szturmowego w Dziw-
nowie spisali się na medal. Już w piątek, pierwszego dnia festyn odwiedziły tłumy i tak było 
do niedzieli. W wydarzeniu uczestniczyła spora liczba mieszkańców naszej gminy. Dodat-
kowo kilku z nich otrzymało wyróżnienia.

Organizatorem wydarzenia 
było Stowarzyszenie Byłych Żoł-
nierzy 1. Batalionu Szturmowe-
go w Dziwnowie. Całość odby-
ła się na terenie zmodernizowa-
nego parku Reymonta, oddane-
go do użytku raptem przed kilko-
ma miesiącami. Festyn Koman-
dosa jest wydarzeniem, które na-
wiązuje do historii stacjonujące-
go w Dziwnowie 1. Batalionu 
Szturmowego, przybliża od-
działy specjalne Wojska Polskiego 
oraz wojsk sojuszniczych.

Wszystko zaczęło się już w pią-
tek, 24 sierpnia. Tego dnia roze-
grano zawody w rzucie nożem 
i toporkiem o puchar śp. mjr J. 
Roczniaka. Jak się też okazało w 
niedzielę, już w piątek park Rey-
monta odwiedziła rekordowa licz-
ba osób. W czasie festynu nie mo-
gło zabraknąć historycznych in-

scenizacji, wystaw, dioram oraz 
innych atrakcji. W programie 
znalazła się też giełda militariów, 
występy szkockiej orkiestry dętej 
oraz pokazy sprawności żołnierzy 
jednostek specjalnych.

Tradycyjnie w Dziwnowie swo-
je stanowiska wystawiły jednost-
ki wojsk specjalnych: AGAT, 
GROM, Jednostkę Komandosów, 
jednostkę wojskową NIL. Tak-
że przez szczecińską 12 Brygadę 
Zmechanizowaną oraz Muzeum 
Wojska Polskiego w Kołobrzegu.

Oficjalne uroczystości IX edy-
cji Festynu Komandosa odbyły 

się w sobotę, 25 sierpnia, już o 9 
rano. W uroczystym apelu przed 
pomnikiem Komandosa zgroma-
dzili się byli komandosi, wojsko-
wi, władze miejskie Dziwnowa, a 
także zaproszeni z tej okazji go-
ście, mieszkańcy miasta i turyści.

W trakcie uroczystości w dziw-
nowskim parku Reymonta uczest-
niczyło aż pięciu generałów Woj-
ska Polskiego: gen bryg. Wojciech 
Marchwica - dowódca Kompo-
nentu Wojsk Specjalnych, gen 
bryg. Piotr Trytek - dowódca 12 
Brygady Zmechanizowanej, gen 
dyw. Jan Kempara - prezes Związ-
ku Spadochroniarzy Polskich, gen 
bryg. Jerzy Gut oraz gen dyw. Ro-
man Polko.

Z miłym gestem spotkała się 
grupa nowogardzian. Pamiąt-
kowe wyróżnienia dla członków  
wręczane były dzień wcześniej, w 

piątek o godz. 18 podczas zebra-
nia Stowarzyszenia Byłych Żoł-
nierzy 1. Batalionu Szturmowe-
go w Dziwnowie. Na liście wyróż-
nionych znaleźli się: Zbigniew Ży-
wicki, Wiesław Domaradzki, Ed-
mund Kwiecień oraz Tadeusz Łu-
kaszewicz.

Podczas festynu pomocna oka-
zała się 14-osobowa grupa harce-
rzy z Bierunia pod Krakowem. To 
dzięki nim z powodzeniem funk-
cjonowało m.in. biuro festynu. Z 
bardzo dobrej strony zaprezento-
wała się GRH Południe (grupa re-
konstrukcji historycznej) z War-

szawy, która wygrała konkurs na 
najlepszą dioramę. 

W trakcie wydarzenia nie mo-
gło zabraknąć elementów związa-
nych z okrągłą rocznicą odzyska-
nia przez Polskę Niepodległości. 
Furorę zrobiła grupy rekonstruk-
cyjna Nałęcz z Trzebiatowa. W so-
botę przedstawiono inscenizację 
historyczną pt. „Józef Piłsudski i 
jego legioniści”.

Dla wielu uczestników kulmi-
nacyjnym wydarzeniem były trzy 
rzuty skoków spadochronowych 
wykonane przez specjalsów, któ-
rzy w ostatnim tygodniu solidnie 
trenowali swoje umiejętności w 
pobliżu Dziwnowa. Skoki wyko-
nywali dowódcy Jednostek Wojsk 
Specjalnych ze śmigłowca Mi-8. 

Skoki do cieśniny Dziwna ob-
serwowała rzesza turystów i to 
pomimo brzydkiej pogody, gdyż 
już po godz. 17 z nieba zaczął pa-
dać deszcz. 

- W tym roku po raz kolejny fe-
styn odwiedziła masa ludzi. Pra-
gnę wszystkim swoim kolegom, za-
proszonym gościom oraz turystom 
podziękować za udział w naszym 
wydarzeniu, tym bardziej, że w po-
dobnym czasie nad morzem odby-
wały się inne konkurencyjne im-
prezy – powiedział prezes Zarzą-
du Stowarzyszenia Byłych Żołnie-
rzy 1. Batalionu Szturmowego Ry-
szard Horniak.

Za swoją działalność odznaczo-

ny został też sam szef Stowarzy-
szenia. W trakcie sobotniego ape-
lu otrzymał szereg pamiątkowych 
odznaczeń, które złożyli dowódca 
jednostki AGAT płk. dr inż. Sła-
womir Drumowicz, prezes Zarzą-
du Głównego Polskiego Związku 
Spadochroniarzy gen. dywizji Jan 
Kempera, dowódca ppłk Michał 
Strzelecki z JWK Komandosów  z 
Lublińca oraz płk. Andrzej Żdan 
ze Stowarzyszenia 62. kompanii 
Comando  specjalnej jednostki 
wojskowej z Bolesławca. 

psa

Poczet sztandarowy w całości z Nowogardu. Od lewej Edmund Kwiecień, chor. Zbi-
gniew Żywicki oraz Wiesław Domaradzki

Pamiątkowe fotografia przed siedzibą jednostki wojskowej sztabu 4101 w Dziwnowie
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Dyrektor Szkoły Podstawowej 
im. Bronisława Malinowskiego w Osinie 

zatrudni na zastępstwo 
w pełnym wymiarze czasu pracy 
nauczyciela języka angielskiego. 

Wymagane pełne kwalifikacje. 
Tel. 91 39 10 380 

W 100-lecie  Niepodległości

Trzeba nie mieć wstydu!
W roku 100-lecia Niepodległości nowogardzki pomnik który nazywa się oficjalnie pomni-
kiem Niepodległości przedstawia obraz nędzy i rozpaczy czym stanowi powód do wstydu 
dla każdego przyzwoitego mieszkańca tego miasta!. 

W tym roku w listopadzie  ob-
chodzimy 100-lecie Niepodle-
głości. Cala Polska od wielu mie-
sięcy  w różnej formie obchodzi 
bądź przygotowuje się do kulmi-
nacji obchodów  setnej roczni-
cy Niepodległości Polski  jaka od-
będzie się w listopadzie.  Tymcza-
sem w Nowogardzie jedyne miej-
sce  z nazwy i przeslania związane 
z naszą niepodległości  czyli po-
mnik Niepodległości przy ulicy 
3 Maja przedstawia obraz nędzy i 
rozpaczy. Od wieli lat władze miej-
skie nie wydały  ani grosza na ja-
kiekolwiek odnowienie tego pmni-
ka choćby w postaci pomalowania 
cokołu. Wszystko  się tutaj sypie 
od tynku po zmurszałe kołki drew-
nianego płotku . Normą za burmi-
strza  Czapli jest także brak  sprzą-
tania tego  miejsca w przededniu 
uroczystości w rocznice świat pań-
stwowych. Jednocześnie gdy miej-
sce pamięci o narodowych boha-
terach i wydarzeniach stanowią-
cych o istocie polskości   jest zu-
pełnie zaniedbane kilkakrotnie 
odświeżano obelisk poświęcony 
pamięci naszych ciemiężców. Bo 
naszym ciemiężcą, wrogiem Pol-
ski  była armia, która prawie 100 
lat  temu w 1920 roku  próbowa-
ła militarnie pozbawić nasz dopie-
ro co  odzyskanej Niepodległości, 
czyli Armia Czerwona. To ta ar-
mia także wspólnie i w porozumie-
niu w Armią Rzeszy Niemieckiej 
dokonała  rozbioru Polski w 1939 
roku po czym przez prawie  dwa 
lata  uczestniczyła w okupowaniu  
ziem polskich i eksterminacji pol-
skiej ludności z mordem katyń-
skim jako symbolem dokonywa-

nego prze Sowietów ludobójstwa. 
To Sowieci  wreszcie odpowiadają  
za powojenne dziesięciolecia po-
zbawienia Polski suwerenności i za 

mordy na patriotach antykomu-
nistycznego podziemia  w latach 
1944-1989. Jak można nazwać  
odpowiedzialne  za sprawy pu-
bliczne władze które zamiast wła-
snych bohaterów czczą okupan-
tów? Jak można nazwać człowie-
ka i piastującego  funkcje włoda-
rza  tego miasta który zaniedbała 
zupełnie miejsce pamięci narodo-

wej a angażuje środki publiczne w 
renowacje miejsca hańby narodo-
wej?  Warto przypomnieć        Rada 
Miejska w Nowogardzie ustanowi-
ła na mocy uchwały  w 2012 roku 
pomnik przy ulicy 3 Maja pomni-
kiem Niepodległości . Także Rada 
Miejska w Nowogardzie w tego-
rocznym budżecie  zadysponowa-
ła kwotę 30 tys. złotych na  odświe-
żenie  pomnika Niepodległości i 
uporządkowanie jego otoczenia. 
Burmistrz także tej  uchwały  nie 
realizuje!  Czy ty obywatelu chcesz 
żyć w kraju  którego władza  szanu-
je narodowe świętości czy w kraju, 
którego władza  szanuje zdrajców 
i ciemiężców Ojczyzny a jej boha-
terów  pozostawia w zapomnieniu? 
. Odpowiedź sobie na to pytanie i 
zadecyduj 21 października. Tym-
czasem obraz jaki przedstawia  po-
mnik Niepodległości w Nowogar-
dzie stanowi powód do wstydu dla 
każdego porządnego mieszkań-
ca naszej gminy zwłaszcza w roku 
100-lecia Niepodległości.  

red

Na cokole pomnika widoczne są zacieki i przebarwienia dawno nieodświeżanego tynku

Tablica jest w żenująco kiepskim stanie

...a tego to już nawet komentować nie trzeba..

Lepiej późno niż wcale 

Przycinają drzewa 
na 700-lecia 
Na ulicy 700-lecia dokonywana jest przycinka sanitarna i 
formująca drzew.

W tych dniach po przycince na 
Bema dokonywana jest kolejna 
tym razem na 700-lecia.  W ubie-
głym roku drzewa przy ulicy 70 
lecia miały paść  ofiarą „genial-
nego” projektu zakładającego wy-
cięcie kilkudziesięciu drzew ro-
snących na terenie miasta wzdłuż 
trasy 106. Dzięki akcji społecznej 
zainicjowanej przez Pawła Słom-
skiego udało się zapobiec tej de-
wastacji. Autorzy pomysłu wycię-
cia drzew motywowali to wów-
czas ich rzekomymi chorobami 
oraz innymi  zagrożeniem, któ-
re ponoć powodują  np. mogą się 
przewrócić w tracie wichury. Od-
powiedzialni  za stan zieleni miej-
skiej jednocześnie  nic nie wspo-

minali o tym,  że drzewa te od lat 
nie były właściwie pielęgnowa-
ne między innymi nie formowa-
no koron oraz nie wykonywano 
przycinek sanitarnych. Co praw-
da najlepszy czas na formowanie 
koron drzewa te mają już za sobą 
ale dokonywane teraz  przycin-
ki można skwitować – lepiej póź-
no niż wcale. Oby tylko te zabie-
gi realizowano zgodnie z zasada-
mi profesjonalnego przycinania 
drzew (zasady te wymieniliśmy 
tydzień temu przy okazji artyku-
łu o przycince na Bema). Nieste-
ty w przypadku lokalnych zarząd-
ców nie jest to  oczywiste – patrz 
tekst  z nadtytułem „Daj małpie 
brzytwę”  

Przycięte drzewa przy ulicy 700 lecia

To drzewo również przycięto. Interesujące jest czy to cięcię miało charakter sanitar-
ny, czy też chodziło, żeby coś odsłonić?
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OgłOSZeNIA

KONTAKT:
adres:     72-200 Nowogard, ul. Górna 4a
telefon:  kom.783 570 056,695 264 594

PIB „PRO-BUD” s.c. informuje, że prowadzi

SPRZEDAŻ MIESZKAŃ
w nowo powstającym osiedlu mieszkaniowym

pn. „STARA WINIARNIA”
przy ul. T. Kościuszki 17 w Nowogardzie.

Więcej na stronie www.probud-nowogard.pl

PRACOWNIK OGÓLNOBUDOWLANY
MIEJSCE WYKONYWANEJ PRACY: Nowogard i okolice
OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY: 
- umiejętności pracy w zespole
- uczciwości i odpowiedzialności, zaangażowania
OFERUJEMY: 
- wysokie wynagrodzenie
- stabilność zatrudnienia w oparciu  o umowę o pracę

Kandydatów prosimy o przesłanie CV na adres
biurokdi@wp.pl lub kontakt pod nr Tel. 660 200 396

FIRMA KDI Sp. z o.o w związku z intensywnym rozwojem 
poszukujemy pracowników na stanowisko:

PRACOWNIK BIUROWY (obsługa sekretariatu)
MIEJSCE WYKONYWANEJ PRACY: Nowogard 
OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY: 
- wykształcenie min. średnie
- znajomość obsługi komputera (pakiet MS O�ce), obsługi sprzętu biurowego
- zdolność organizacji pracy własnej, zaangażowania
- wysokiej kultury osobistej, uczciwości i odpowiedzialności
OFERUJEMY: 
- wysokie wynagrodzenie; stabilność zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę  

Kandydatów prosimy o przesłanie CV na adres
biurokdi@wp.pl lub kontakt pod nr Tel. 660 200 396

FIRMA KDI Sp. z o.o w związku z intensywnym rozwojem 
poszukujemy pracowników na stanowisko:

Daj małpie brzytwę 

Przycinali drzewa nad jeziorem…
Jeden z naszych Czytelników dostarczył zdjęcie efektownie wyglądających grzybów wyrosłych na pniach przyciętych drzew w obrębie terenu w Sarnim Le-
sie „prześwietlanego”, w związku z „cywilizowaniem dziczy”, czyli budową ścieżki rowerowej wokół jeziora. 

Pisaliśmy już, po licznych sy-
gnałach Czytelników, że w ramach 
prac przygotowawczych do reali-
zacji „głupoty dekady” czyli  ścież-
ki  rowerowej wokół  jeziora no-
wogardzkiego, dokonuje się real-
nej dewastacji obszarów stanowią-
cych dzikie enklawy i ostoje uni-
kalnych gatunków fauny. Jednym 

z tych działań dewastacyjnych jest 
wykonywana tutaj przycinka i wy-
cinka drzew. Wczoraj do redakcji 
zgłosił się Czytelnik, który wyko-
nał zdjęcia tego co wyrosło na tych 
przyciętych drzewach. Bardzo ład-
nie to wygląda- mówi nasz roz-
mówca zupełnie nie świadom, że 
powierzchowne walory estetyczne 

w tym wypadku (jak zresztą w wie-
lu innych) kryją poważne zagroże-
nie dla dalszej wegetacji drzew . To 
co bowiem wyrosło na przyciętych 
konarach drzew i co tak efektow-
nie wygląda to groźny grzyb zwa-
ny żółciakiem siarkowym. Oto 
co czytamy na temat tego grzyba 
w Encyklopedii: Żółciak siarko-
wy  (Laetiporus sulphureus  (Bull.) 
Murrill) . Groźny  grzyb  chorobo-
twórczy. Atakuje głównie drzewa 
liściaste, i to zarówno okazy osła-
bione, jak i te w pełni zdrowe. Naj-
częściej owocniki powstają na jesz-
cze żywym drzewie. Powoduje in-
tensywną brunatna zgniliznę drze-
wa, najpierw w  twardzieli, później 
w bielu  i często powstanie w drew-
nie dziupli. Opanowane przez nie-
go drzewo ginie w ciągu kilku lat… 

   Niewłaściwa przycinka. 
 Przycinanie i wycinanie ostat-

nio drzew w Sarnim Lesie stano-
wi niewątpliwie  dewastacje tutej-
szych ostoi przy czym jednocze-
śnie nic się nie robi z drzewami 
rzeczywiście chorymi rosnącymi 
na terenie całego obszaru Sarniego 
Lasu. Na domiar złego zdjęcia do-
starczone przez Czytelnika wska-
zują wyraźnie, że przycinka zosta-
ła wykonano nieprofesjonalnie co 
spowodowało wyrośniecie grzy-
ba przesądzającego marny przy-
szły los zajętych nim  drzew. Przy-
pomnijmy jedna z podstawowych 
podręcznikowych zasad dokony-
wania przycinki drzew:

• Należy unikać cięcia grubych 
gałęzi i konarów. Rana powstała po 
cięciu jest miejscem nieuchronnej 
infekcji grzybowej. W wyniku zra-

nienia powstaje wysokie zapotrze-
bowanie energetyczne wywołane 
mechanizmami ochronnymi i re-
generacyjnymi…

Tyle zasady.  Ale zasady są dla 
profesjonalistów dla propagan-
dzistów jest dziadostwo. Wyraź-
nie widać na zdjęciach, że dokona-

no nie zalecanego cięcia grubych 
gałęzi i konarów czego – jak pisze 
w zasadach jest nieuchronna in-
fekcja grzybowa… Niestety przy-
słowiowa „małpa z brzytwą” jest 
groźna- będą zawsze jakieś ofiary. 

ms

Żółciaki  wyrosły na przyciętych konarach drzew

... grzyb ma bardzo efoktowny wygląd, ale jest śmniertelnie groźny dla życia drzewa
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V regaty o Puchar Dziennika Nowogardzkiego (2018)

Zwyciężył Igor Kinasz 
W niedzielę, 26 sierpnia na jeziorze nowogardzkim rozegrano kolejne, bo już V Regaty o 
puchar Dziennika Nowogardzkiego. W regatach klasy „Optymist” wystartowało 9 młodych 
żeglarzy z Klubu Żeglarskiego „KNAGA”. Zawody wygrał Igor Kinasz. 

Mimo pięknej, słonecznej 
pogody warunki do żeglowania 
były bardzo trudne z uwagi na 
bardzo silny, porywisty wiatr 
wiejący w zmiennych kierun-
kach. Regaty wykazały jednak, 
że nasi młodzi żeglarze posiedli 
już duże umiejętności żeglar-
skie a wszyscy uczestnicy zaim-
ponowali dużą ambicją i wolą 
walki. 

Wyniki regat:
1. Igor Kinasz,  2. Niko-

la Żabecka,  3. Maja Radecka,  
4. Julia Dziekanowska, 5. Mar-
cel Soroczyński,  6. Marta La-
skowska,  7. Adam Werner,  8. 
(ex aequo) Ola Dziekanowska  
i  Kasia Nagły. Zwycięzcy re-
gat (3 pierwsze miejsca) otrzy-

mali puchary, które wręczył 
Piotr Słomski, Przewodniczą-
cy Rady Miejskiej w obecności 
Pawła Słomskiego, przedstawi-
ciela wydawcy DN. Wszystkim 
uczestnikom regat wręczono 
również dyplomy uczestnictwa 

przygotowane specjalnie na tę 
okazję przez DN. Nagrodę spe-
cjalną ufundowaną przez KŻ 
Knaga otrzymała najmłodsza 
uczestniczka regat Julia Dzie-
kanowska.

Marian Szpilkowski/KŻ Knaga
zdjęcia: A. Owczarek,  P. Radecki

Żeglarze w trakcie rywalizacji

Igor Kinasz odbiera puchar za zajęcie  pierwszego miejsca z rąk przewodniczącego 
Rady Miejskiej  Piotra Słomskiego

Puchar za  drugie miejscie dla Nikoli Żabeckiej

Trzecie miejsce w zawodach o puchar Dziennika Nowogardzkiego zajęła Maja Ra-
decka

Opiekun czuwa

W dolnym rzędzie od lewej: Julia Dziekanowska, Igor Kinasz, Nikola Żabecka (z tyłu za Nikolą - Kasia Nagły), Ola Dziekanowska, Maja Radecka, Marcel Soroczyński, Marta Laskowska, Adam Werner zaś w górnym od 
lewej : Sławomir Skubij, Piotr Słomski- Przewodniczący Rady  Miejskiej Nowogard, Zbigniew Kolibski, Marian Szpilkowski, Paweł Słomski i Jan Smolira
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Warto znać 

Kalendarz wyborczy do wyborów 
samorządowych 2018 
Premier kilka dni temu podał termin wyborów samorządowych. W tym roku odbędą się one 21 października. Druga tura wyborów 
na prezydentów miast, burmistrzów i wójtów ma się odbyć 2 tygodnie później. Poniżej przedstawiamy podany przez PKW  kalendarz 
wyborczy czyli harmonogram poszczególnych czynności, ważnych  nie tylko dla  komitetów wyborczych  i kandydatów ale także dla 
wyborców.

do dnia 27 sierpnia 2018 r.

podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich 
granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej 
siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw 
i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

do dnia 27 sierpnia 2018 r. zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o 
utworzeniu komitetu wyborczego

do dnia 6 września 2018 r. zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych

do dnia 11 września 2018 r. powołanie przez komisarzy wyborczych terytorialnych komisji wyborczych

do dnia 17 września 2018 r. utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i 
aresztach śledczych oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów

do dnia 17 września 2018 r. do godz. 24:00
zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego 
okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. 
Warszawy

do dnia 21 września 2018 r.

podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i 
granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o 
lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania 
korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika

do dnia 21 września 2018 r. zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

do dnia 26 września 2018 r.
przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów dla list tych komitetów 
wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów co najmniej w połowie okręgów w wyborach do 
wszystkich sejmików województw

do dnia 26 września 2018 r. do godz. 24:00 zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

do dnia 28 września 2018 r.
przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim, 
numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w 
wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą

do dnia 1 października 2018 r.

przyznanie przez komisarza wyborczego numerów dla list tych komitetów wyborczych, które 
zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do rady powiatu i nie został im przyznany 
numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o 
charakterze ogólnowojewódzkim

do dnia 1 października 2018 r. powołanie przez komisarza wyborczego obwodowych komisji wyborczych

do dnia 1 października 2018 r. sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy

do dnia 8 października 2018 r.

rozplakatowanie obwieszczeń:
a) terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych,
b) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych kandydatach na wójtów, burmistrzów i 
prezydentów miast,

do dnia 8 października 2018 r. zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy 
pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Brailleʼa

od dnia 8 października 2018 r.
do dnia 19 października 2018 r. do godz. 24:00

nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych audycji 
wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze

do dnia 12 października 2018 r. składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

do dnia 16 października 2018 r. składanie przez wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie 
głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania

w dniu 19 października 2018 r. o godz. 24:00 zakończenie kampanii wyborczej

w dniu 20 października 2018 r. przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców

w dniu 21 października 2018 r. godz. 7:00–21:00 głosowanie
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V Maraton MTB Dookoła Jeziora Nowogardzkiego – Memoriał Ar-
tura Komisarka

Opem Mężczyzn (40 km)
1. Arkadiusz Petka (Lębork) – 01:12:42
2. Mariusz Gil (Strzelce Krajeńskie) – 01:12:45
3. Rafał Chmiel (Strzelce Krajeńskie) – 01:12:46
...
7. Sławomir Lipiński (Nowogard) – 01:13:00
...
10. Robert Krause (Nowogard) – 01:13:05
...
13. Jakub Krause (Nowogard) – 01:15:42
14. Łukasz Janic (Nowogard) – 01:15:44
...
18. Grzegorz Przybyłek (Gryfice) – 01:16:32
...
42. Janusz Pietruszewski (Nowogard) – 01:20:56
...
45. Artur Ledzion (Nowogard) – 01:21:36

Open Kobiet (20 km)
1. Iwona Rychlewska (Kołobrzeg) – 00:40:12
2. Milena Bogucka (Police) – 00:40:28
3. Monika Szotowicz (Stargard) – 00:42:28
...
7. Anna Urtnowska (Nowogard) – 00:46:04
...
14. Marlena Mikołajczyk (Nowogard) – 00:50:50
...
28. Lucyna Limanowska (Nowogard) – 00:58:25
...
37. Iwona Pietruszewska (Nowogard) – 01:05:01

Junior Młodszy (20 km)
1. Robert Krause (Nowogard) – 00:40:17
2. Jakub Drwęcki (Kołobrzeg) – 00:40:18
3. Kamil Więcek (Stargard) – 00:40:20

Junior do 14 lat (10 km)
1. Hubert Grygowski (Nowogard) – 00:26:20
2. Norbert Strojny (Nowogard) – 00:26:20
3. Miłosz Chmielewski (Kołobrzeg) – 00:26:36

1. Alicja Fecak (Nowogard) – 00:25:29
2. Aleksandra Grudzińska (Golczewo) – 00:25:32
3. Nicola Pszczoła (Kołobrzeg) – 00:25:35

Turysta (10 km)
1. Marek Wiatr (Nowogard) – 00:22:03
2. Zbigniew Dawidowicz (Stargard) – 00:24:54
3. Tomasz Burewicz (Nowogard) – 00:25:47

CECH (10 km)
1. Krzysztof Dobrowolski (Nowogard) – 00:20:47
2. Paweł Dobrzański (Nowogard) – 00:22:17
3. Janusz Sienkiewicz (Nowogard) – 00:23:02

Rodziny (10 km)
1. Jarosbike – 00:23:06
2. Jarosław Świątczak (Nowogard) – 00:23:51 
3. Byle(do)Jechać 2 – 00:24:21

memoriał Artura Komisarka

Wielkie ściganie w Nowogardzie
Ponad 300 kolarzy rywalizowało w sobotę (25 sierpnia) w Nowogardzie w ramach V Ma-
ratonu MTB Dookoła Jeziora Nowogardzkiego, będącego Maratonem Artura Komisarka. 
Bardzo dobrze wypadli nowogardzianie. Wśród naszych mieszkańców najszybszy pośród 
panów był Sławomir Lipiński, a pośród pań najwyżej sklasyfikowana została Anna Urt-
nowska. W młodszych kategoriach najlepsi byli podopieczni Ryszarda Posackiego z klubu 
LKKS Chrabąszcze Nowogard. 

Mężczyźni w Nowogardzie ści-
gali się na najdłuższym dystan-
sie 40 km. Zwyciężył mieszka-
niec Lęborka – Arkadiusz Petka, 
który walczył w kategorii wieko-
wej 0-30. Zwycięzca uzyskał czas 
01:12:45 i po emocjonującym fi-
niszu wyprzedził na mecie Mariu-
sza Gila i Rafała Chmiela – obaj 
Strzelce Krajeńskie. Jeśli chodzi o 
kolarzy z Nowogardu, to na tym 
dystansie najszybszy był Sławo-
mir Lipiński, który walczył w ka-
tegorii wiekowej 41-50. Sławomir 
Lipiński pokonał 40 km z czasem 
01:13:00, uzyskując średnią pręd-
kość wyścigu 32,88 km/h. Kolarz 
z Nowogardu wywalczył wyso-
kie 7. miejsce w Open Mężczyzn, 
a także 2. miejsce w swoim prze-
dziale wiekowym. Co za tym idzie, 
Sławomir Lipiński otrzymał pu-
char dla najlepszego kolarza z No-
wogardu. Na 10. miejscu w Open 
swój start ukończył Robert Krau-
se. Podopieczny Ryszarda Posac-
kiego pokonał trasę wyścigu z cza-

sem 01:13:05, dzięki czemu w ka-
tegorii wiekowej 0-30 wywalczył 
brązowy medal. Dodajmy, że Ro-
bert Krause walczył także w kate-
gorii Junior Młodszy na dystansie 
20 km. Nasz reprezentant pośród 
rówieśników był najszybszy, uzy-
skując czas 00:40:17 i wyprzedza-
jąc na mecie kolarzy z Kołobrze-
gu i Stargardu. Z kolei na 13. miej-
scu w Open uplasował się Jakub 
Krause, który z wynikiem 01:15:42 
wywalczył 7. miejsce w kategorii 
31-40. Tuż obok, bo na 14. miej-
scu swój start ukończył Łukasz Ja-
nic. Organizator V Maratonu star-
tował w kategorii wiekowej 0-30, 
gdzie z czasem 01:15:44, wywal-
czył 4. miejsce. W pierwszej dwu-
dziestce Open Mężczyzn sklasy-
fikowany został jeszcze Grzegorz 
Przybyłek, który choć reprezento-
wał Gryfice, to jednak urodził się i 
wychował w Nowogardzie, dlatego 
można go traktować jako nasze-
go reprezentanta. Grzegorz Przy-
byłek w kategorii wiekowej 31-40 

wywalczył 9. miejsce. Wyścig dla 
kobiet został rozegrany na dystan-
sie 20 km. Najszybsza była Iwo-
na Rychlewska z Kołobrzegu, któ-
ra uzyskując czas 00:40:12, wy-
przedziła na podium Milenę Bo-
gucką z Polic oraz Monikę Szoto-
wicz ze Stargardu. Puchar najlep-
szej kolarki z Nowogardu wywal-
czyła Anna Urtnowska, która zaję-
ła 7. miejsce pośród pań, uzysku-
jąc czas 00:46:04. Wynik ten po-
zwolił Annie Urtnowskiej cieszyć 
się z 3. miejsca w kategorii wie-
kowej 16-30. Na 14. miejscu po-
śród pań swoją rywalizacje zakoń-
czyła Marlena Mikołajczyk, któ-
ry uzyskała czas 00:50:50. Marle-
na Mikołajczyk walczyła w katego-
rii wiekowej 31-40 i zajęła w tym 
przedziale 5. miejsce. Z kolei w 
kategorii wiekowej 41-50 rywali-
zowała Lucyna Limanowska, któ-
ra zajęła 8. miejsce w swoim prze-
dziale wiekowym oraz 28. miej-
sce w Open. W kategorii wieko-
wej 61+ rywalizowała Iwona Pie-
truszewska, która zajęła 2. miejsce 
w swoim przedziale wiekowym 
oraz 37. pozycję w Open. W kate-
gorii Junior, gdzie startowali mło-
dzi kolarze, poza zasięgiem byli 
podopieczni Ryszarda Posackie-
go. Zwyciężył Hubert Grygowski, 
tuż przed swoim klubowym kole-
gą Norbertem Strojnym. Podium 
uzupełnił Miłosz Chmielewski z 
Kołobrzegu. Pośród dziewcząt na 
najwyższym stopniu podium sta-
nęła także nowogardzianka – Ali-
cja Fecak. Młoda kolarka wyprze-
dziła na mecie zawodniczki z Gol-
czewa i Kołobrzegu. Dodajmy, że 
Juniorzy walczyli na dystansie 10 
km. Na tym samym dystansie ro-
zegrano także walkę w kategoriach 
CECH, Turysta i wyścig rodzinny. 
Wyniki poszczególnych kategorii 
publikujemy przy artykule. 

KR

Alicja Fecak na najwyższym stopniu podium w wyścigu Junio

Hubert Grygowski i Norbert Strojny na dwóch pierwszych miejscach wyścigu Junior W Nowogardzie wystartowała spora grupa młodych kolarzy
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Poszukuje osób do 
pracy przy produkcji 

okien, Firma Joga. 
695 100 700

WYNAJem 
KONTeNerÓW, 
wywóz odpadów. 

TEL. 667 146 793 

Pomóżmy marcie 
w chorobie!!!

www.pomagam.pl/marta-zoltowska

Prowadzę zbiórkę na leczenie 
choroby nowotworowej dla mo-
jej  koleżanki Marty Suskiej-Żół-
towskiej.

Marta wspaniała  kobieta, ko-
chająca żona i mama przecud-
nych dziewczynek Julii 9 lat i 
Zosi 5 latek.

To kobieta ciepła, życzliwa, 
wesoła, uśmiechnięta zawsze 
myśląca pozytywnie. 

W grudniu 2017 roku podczas 
kontrolnego badania palpacyj-
nego wykryto u Niej guz w pier-
si,

W styczniu 2018 roku po dal-
szych badaniach okazało się , że 
jest to wieloogniskowy obu-
stronny nowotwór złośliwy pier-
si III stopnia z przerzutem do 
węzłów chłonnych jamy pacho-
wej.

W tym momencie Marcie za-
walił się świat.

Do tej pory to Ona opiekowa-
ła się bliskimi, a teraz sama po-
trzebuje pomocy.

Życie stało się kruche jak por-
celana.

Postanowiła jednak sobie, że 
zwycięży w walce z rakiem, bo 
przecież ma jeszcze tyle rzeczy 
do zrobienia...

Ma kochającego męża, cu-
downe Córeczki,.... rodzinę i 
przyjaciół.! 

Po diagnozie rozpoczęła le-
czenie kliniczne w ZCO w Szcze-
cinie, oraz leczenie komplemen-
tarne czyli wlewy witaminowe 
w prywatnej klinice IMC (INTE-

GRSTIVE MEDICAR CENTER) we 
Wrocławiu.

Leczenie komplementarne 
czyli tzw. wlewy witaminowe 
mają za zadanie wsparcie orga-
nizmu w leczeniu choroby no-
wotworowej.

Polega ono na wlewach do-
żylnych dużej dawki witaminy C 
i szeregu witamin niezbędnych 
do prawidłowego funkcjonowa-
nia organizmu i jego regenera-
cji.

Miesięczne koszty leczenia we 
Wrocławiu to około 16 tysięcy 
złotych. 

Leczenie jest złożone, długo-
trwałe i wyczerpujące.

W Szczecinie czekają ja na-
świetlenia w ramach radiotera-
pii i długotrwała rehabilitacja.

Koszt leczenia we Wrocławiu 
na 3 miesiące to około 50 tysię-
cy złotych.!

Niestety zasoby całej rodziny 
skończyły się.

Dlatego Was ....moich przyja-
ciół, znajomych i nieznajomych 
bardzo proszę o pomoc!  Wierzę 
w siłę ludzi!  Wierzę, że się uda!

Bardzo proszę wpłać dowolną 
kwotę i udostępnij.

Dzisiaj Marta potrzebuje po-
mocy, jutro ktoś inny może jej 
potrzebować! 

Dobro zawsze wraca... Z PO-
DWOJONĄ SIŁA.

Dorota

Marta wyraża zgodę na zbiór-
kę prowadzona na jej leczeni

r e K L A m A
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

Pomorzanin przywozi punkty z Dziwnowa

Remis po ładnym meczu
W sobotę (25 sierpnia), o godzinie 16:00, na stadionie w Dziwnowie rozpoczął się mecz po-
między Jantarem i Pomorzaninem Nowogard. Podopieczni Józefa Andrzejewskiego wywal-
czyli remis, dopisując do swojego dorobku jeden punkt. Zawodnicy Pomorzanina stwarzali 
sobie więcej sytuacji niż rywale i zabrakło szczęścia do tego, aby wygrać nad morzem. 

Jantar Dziwnów – Pomorzanin Nowogard 1:1 (1:0)
Gol: Bartłomiej Rokita (71’)
Skład: Jakub Zdeb – Marcin Skórniewski (c), Fernando Batista, Bartosz Rokita, Paweł 

Królik – Dominik Wawrzyniak (Kacper Kozioł), Kacper Litwin (Jakub Jarecki), Adrian Za-
jąc (Mateusz Michnicz), Artem Gumeniuk – Sławomir Ryszczuk, Mateusz Toruński. 

A Klasa Szczecin gr. Północ 2018/2019
2. kolejka:
Orzeł Łożnica – Dąb Dębice   2:2
Ehrle Dobra Szczecińska – Arkonia Szczecin 5:2
Wybrzeże Rewalskie Rewal – Fala Międzyzdroje 3:0
Masovia Maszewo – Błękitni Trzygłów  1:2
Jantar Dziwnów – Pomorzanin Nowogard  1:1
Polonia Płoty – Wicher Brojce   4:3
Sparta Gryfice – Mewa Resko   2:3
KP Przecław – Center MD Goleniów  3:1

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Mewa Resko 2 6 8 2 2 0 0
2 KP Przecław 2 6 6 2 2 0 0
3 Wybrzeże Rewalskie Rewal 2 4 5 2 1 1 0
4 Dąb Dębice 2 4 5 3 1 1 0
5 Błękitni Trzygłów 2 4 6 5 1 1 0
6 Pomorzanin Nowogard 2 4 3 2 1 1 0
7 Ehrle Dobra Szczecińska 2 3 6 5 1 0 1
8 OKS Center MD Goleniów 2 3 5 4 1 0 1
9 Polonia Płoty 2 3 5 6 1 0 1
10 Fala Międzyzdroje 2 3 3 5 1 0 1
11 Jantar Dziwnów 2 2 5 5 0 2 0
12 Wicher Brojce 2 1 5 6 0 1 1
13 Orzeł Łożnica 2 1 3 4 0 1 1
14 Sparta Gryfice 2 0 4 6 0 0 2
15 Masovia Maszewo 2 0 2 6 0 0 2
16 Arkonia Szczecin 2 0 2 10 0 0 2

Bartosz Rokita zrehabilitował się za błąd 
z 1 połowy i strzelił gola na wagę remisu

Piłkarze Pomorzanina No-
wogard bardzo dobrze czuli się 
na boisku rywali. Już od pierw-
szych minut podopieczni Józefa 
Andrzejewskiego przeprowadzi-
li szturm na bramkę Jantaru, a w 
głównej roli wystąpił Kacper Li-
twin. W 3. minucie pomocnik Po-
morzanina uderzył z pola karne-
go, a golkiper gospodarzy prze-
niósł futbolówkę nad poprzeczką. 
W 7. minucie Kacper Litwin po-
nownie strzelał, tym razem z na-
rożnika pola karnego, a piłka mi-
nęła słupek. W 18. minucie Kac-
per Litwin spróbował po raz trze-
ci i wówczas był najbliżej szczę-
ścia. Wychowanek Pomorzani-
na uderzył z okolic szesnastki, a 
futbolówka trafiła w poprzeczkę. 
W 20 minucie piłkarze z Dziw-

nowa objęli prowadzenie, strzela-
jąc tzw. bramkę z niczego. Po jed-
nym z dośrodkowań w pole kar-
ne, Bartosz Rokita popełnił błąd 
główkując piłkę przed pole kar-
ne. Do futbolówki dopadł zawod-

nik miejscowych i w sytuacji sam 
na sam pokonał Jakuba Zdeba. W 
33. minucie ponownie z pola kar-
nego strzelał Kacper Litwin, ale i 
tym razem bramkarz wybił pił-
kę na rzut rożny. W 40. minu-
cie piłka po raz drugi trafia w po-
przeczkę, tym razem z około 18 
metrów na wprost bramki strze-
lał Artem Gumeniuk. Po zmia-
nie stron przez pierwszych 10 mi-
nut nowogardzianie nie stwarzali 
zagrożenia. Sygnał do odrabiania 
strat dał Artem Gumeniuk, który 
w 54. minucie strzelał z rzutu wol-
nego, jednak jego uderzenie obro-

nił golkiper z Dziwnowa. W 67. 
minucie powinno być 1:1. Z około 
15 metrów, z lewej trony pola kar-
nego uderzał Kacper Kozioł, który 
w 55. minucie pojawił się na bo-
isku. Bramkarz gospodarzy odbił 
ten strzał, a piłka trafiła pod nogi 
Mateusza Toruńskiego, który miał 
przed sobą pustą bramkę. Nieste-
ty dobitka Matusza Toruńskie-
go została wybita z linii bramko-
wej przez ofiarnie interweniujące-
go obrońcę. W 71. minucie nowo-
gardzianie w końcu dopięli swe-
go. Artem Gumeniuk idealnie do-
środkował w pole karne, a precy-
zyjnym strzałem głową z około 7 
metrów popisał się winowajca z 
pierwszej połowy – Bartosz Ro-
kita. Obrońca Pomorzanina zre-
habilitował się w najlepszy możli-
wy sposób. Po tym golu tempo gry 
spadło i obydwa zespoły sprawia-
ły wrażenie z zadowolonych z po-
działu punktu. Na pewno dla ze-
społu Józefa Andrzejewskiego na-
leżą się brawa za ten punkt, gdyż 
Dziwnów to nie jest łatwy teren, 
a nowogardzianie od 20. minuty 
musieli gonić wynik. Przy artyku-
le publikujemy komplet wyników 
oraz aktualną tabelę. 

KR

Pomorzanin po dwóch spotkaniach ma na swoim koncie 4 punkty



28-30.08.2018 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

13

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

ENDOKRYNOLOGICZNY
Lek. med. Adriana Dubińska-Walczak

specjalista chorób wewnętrznych
- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

CHORÓB CUKRZYCY I NADCIŚNIENIA
Lek. Ewa Zdawska

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista diabetolog 

GABINETY MEDYCZNE

GABINET DERMATOLOGICZNY
Dr. n. med. Violetta Ratajczak-Stefańska

specjalista dermatolog-wenerolog
- konsultacje dermatologiczne
- ocena znamion
- drobne zabiegi

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

pn., wt. - 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

 Atrakcyjna praca 
dla opiekunek w Niemczech. 
Premie letnie. Nawet 1500 EUR netto 

Tel. 91 506 55 55rozkład jazdy komunikacji miejskiej
Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 7:05 8:05 11:10 12:15 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 7:06 8:06 11:11 12:16 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 7:08 8:08 11:13 12:18 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 7:09 8:10 11:14 12:19 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:11 8:12 11:16 12:21 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:12 8:14 11:17 12:22 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:13 8:15 11:18 12:23 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:15 8:17 11:20 12:25 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < < 8:18 < 12:27 < < 16:07 < <
10 Dworzec PKS < < < < < < < < < < <
11 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:16 8:19 11:21 12:29 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
12 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:17 8:20 11:22 12:30 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
13 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:18 8:21 11:23 12:31 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
14 ul. Ogrodowa < 6:20 < < 11:25 12:33 13:45 15:10 16:13 17:10 <
15 ul. Poniatowskiego < 6:21 < < 11:26 12:34 13:46 15:11 16:14 17:11 <
16 ul. Żeromskiego 5:42 6:22 7:20 8:23 11:27 12:35 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
17 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:23 7:21 8:24 11:28 12:36 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
18 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:24 7:22 8:25 11:29 12:37 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02
19 ul. Radosława 5:45 6:25 7:27 8:26 11:35 12:40 13:55 15:17 16:20 17:15 18:03

 OS. BEMA –  UL. KOŚCIUSZKI 36 -  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

z powrotem
POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 26 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:28 8:39 11:45 12:50 14:30 15:30 16:30 17:25 18:10
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:29 8:40 11:46 12:51 14:31 15:31 16:31 17:26 18:11
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:31 8:42 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:33 8:44 11:48 12:53 14:33 15:33 16:33 17:28 18:13
5 ul. Ogrodowa < 6:35 7:35 8:46 11:50 12:55 < 15:35 16:35 17:30 <
6 ul. Poniatowskiego < 6:36 7:36 8:47 11:51 12:56 < 15:36 16:36 17:31 <
7 ul. 700 Lecia 5:49 6:38 7:38 8:49 11:53 12:58 14:35 15:38 16:38 17:33 18:15
8 ul. 5-go Marca 5:51 6:40 7:40 8:51 11:55 13:00 14:37 15:40 16:40 17:35 18:17
9 ul. Kościuszki 36 5:53 6:42 7:42 8:53 11:57 13:02 14:39 15:42 16:42 17:37 18:19
10 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:43 7:43 8:54 11:58 13:03 14:40 15:43 16:43 17:38 18:20
11 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:44 7:44 8:55 11:59 13:04 14:41 15:44 16:44 17:39 18:21
12 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:45 7:45 8:56 12:00 13:05 14:42 15:45 16:45 17:40 18:22
13 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:46 7:46 8:57 12:01 13:06 14:43 15:46 16:46 17:41 18:23
14 ul. Bema 9 5:58 6:47 7:47 8:58 12:02 13:07 14:44 15:47 16:47 17:42 18:24
15 Osiedle Bema 5:59 6:48 7:48 8:59 12:03 13:11 14:45 15:48 16:48 17:43 18:25

OBJAŚNIENIA:

 UL. RADOSŁAWA –  UL. KOŚCIUSZKI 36 –   OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM
SZ 25

1
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

 DWORZEC PKS – OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM
SZ 25

1
E, F

1 Osiedle Bema 9:00
2 ul. Bema 1 9:01
3 ul. Armii Krajowej 17 9:03
4 ul. Kościuszki 36 9:04
5 ul. Wojska Polskiego 4 9:05
6 ul. Kościelna 9:06
7 Dworzec PKS 9:08

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

LP Dworce i przystanki

 OS. BEMA –  DWORZEC PKS

OS. BemA – UL. KOŚCIUSZKI 36 - UL. rADOSłAWA

UL. rADOSłAWA – UL. KOŚCIUSZKI 36  - OS. BemA

DWOrZeC PKS - OS. BemA OS. BemA - DWOrZeC PKS

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

rOZKłAD JAZDY PKP

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 10 VI – 1 IX 2018

Aktualizacja wg stanu na 1 VI 2018

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

0:38 II
1

IC - TLK
88195

ŁEBSKO
T  l  d

Goleniów 1:00, Szczecin Dąbie 1:22, Szczecin Główny 1:40 WW{
~ 24 VI-1 IX;

}WW 2:12 Szczecin Główny IC - TLK 56190 ŁEBSKO T  l  d  c  p   Kostrzyn 3:35, Zielona
Góra 5:01, Nowa Sól 5:24, Głogów 5:55, Ścinawa 6:40, Wołów 7:00, Brzeg Dolny 7:14

Wrocław Główny 7:52 ~ 24 VI-31 VII;

}WW 2:12 Szczecin Główny IC - TLK 56190 ŁEBSKO T  l  d  c  p   Kostrzyn 3:35, Zielona
Góra 5:01, Nowa Sól 5:24, Głogów 5:55, Ścinawa 6:33, Wołów 6:53, Brzeg Dolny 7:14

Wrocław Główny 7:52 ~ 1 VIII-1 IX;

3:36 II
1

IC - TLK
80194

ŁEBSKO
T  l  d

Płoty 3:58, Gryfice 4:14, Trzebiatów 4:39 Kołobrzeg 5:07 

~ 23 VI-1 IX;

5:02 II
1

PR - R
88641

j  a  b  y

Wyszomierz 5:07, Osina 5:11, Mosty 5:17, Goleniów 5:26, Kliniska 5:35, Szczecin Dąbie 5:45, Szczecin
Zdroje 5:48, Szczecin Port Centralny 5:56 Szczecin Główny 6:00 
~ 1-5 / 15 VIII;

6:37 II
1

PR - R
88643

j  a  b  y

Wyszomierz 6:42, Osina 6:46, Mosty 6:52, Goleniów 7:01, Kliniska 7:11, Szczecin Dąbie 7:21, Szczecin
Zdroje 7:24 Szczecin Główny 7:36 
~ 1-6 / 15 VIII;

7:48 I
3

PR - R
88645

j  a  b  y

Wyszomierz 7:53, Osina 7:57, Mosty 8:03, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:09, Goleniów 8:26, 
Kliniska 8:35, Szczecin Dąbie 8:45, Szczecin Zdroje 8:49, Szczecin Port Centralny 8:57

Szczecin Główny 9:02 

7:49 II
1

PR - R
88622

j  a  b  y

Żabowo 7:58, Płoty 8:08, Baszewice 8:15, Gryfice 8:22, Gąbin 8:32, Trzebiatów 8:37, Bieczyno 
Pomorskie 8:43, Karcino 8:47, Głowaczewo 8:51, Stary Borek 8:55, Kołobrzeg Stadion 9:01

Kołobrzeg 9:05 ~ 1-6 / 15 VIII;

8:35 II
1

IC - TLK
18171

POSEJDON
T  l  c  p

Goleniów 8:57, Szczecin Dąbie 9:29 Szczecin Główny 9:48 

~ 23 VI-1 IX;

9:23 II
1

PR - R
88624
REGA

j  a  b  y

Płoty 9:40, Gryfice 9:52, Trzebiatów 10:06, Kołobrzeg Stadion 10:22 Kołobrzeg 10:27 

~ 67 + 15 VIII;

10:28 II
1

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:33, Osina 10:37, Mosty 10:43, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:49, Goleniów 11:05, 
Kliniska 11:14, Szczecin Dąbie 11:24, Szczecin Zdroje 11:27, Szczecin Port Centralny 11:35

Szczecin Główny 11:40 

11:49 II
1

PR - R
88626

POMERANIA
j  a  b  y

Żabowo 11:58, Płoty 12:08, Baszewice 12:15, Gryfice 12:21, Gąbin 12:31, Trzebiatów 12:37, Bieczyno 
Pomorskie 12:43, Karcino 12:46, Kołobrzeg Stadion 12:58 Kołobrzeg 13:02 

13:46 II
1

PR - R
88628

j  a  b  y

Żabowo 13:55, Płoty 14:06, Baszewice 14:17, Gryfice 14:24, Gąbin 14:34, Trzebiatów 14:39, Bieczyno 
Pomorskie 14:45, Karcino 14:49, Głowaczewo 14:53, Stary Borek 14:57, Kołobrzeg Stadion 15:03

Kołobrzeg 15:07 ~ 1-5 / 15 VIII;

14:28 II
1

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 14:33, Osina 14:37, Mosty 14:43, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:49, Goleniów 15:06, 
Kliniska 15:15, Szczecin Dąbie 15:25, Szczecin Zdroje 15:28 Szczecin Główny 15:41 

15:56 II
1

PR - R
88630

j  a  b  y

Żabowo 16:05, Płoty 16:16, Baszewice 16:28, Gryfice 16:35, Gąbin 16:45, Trzebiatów 16:50, Bieczyno 
Pomorskie 16:56, Karcino 17:00, Głowaczewo 17:04, Stary Borek 17:08, Kołobrzeg Stadion 17:14

Kołobrzeg 17:18 

16:40 II
1

PR - R
88651
REGA

j  a  b  y

Wyszomierz 16:45, Osina 16:49, Mosty 16:55, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:01, Goleniów 17:18, 
Kliniska 17:28, Szczecin Dąbie 17:38, Szczecin Zdroje 17:41, Szczecin Port Centralny 17:49

Szczecin Główny 17:54 

17:58 II
1

PR - R
88632

j  a  b  y

Żabowo 18:07, Płoty 18:17, Baszewice 18:30, Gryfice 18:37, Gąbin 18:47, Trzebiatów 18:53, Bieczyno 
Pomorskie 18:59, Karcino 19:02, Głowaczewo 19:07, Stary Borek 19:10, Kołobrzeg Stadion 19:16

Kołobrzeg 19:21 
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Odjazdy / Departures
Nowogard 10 VI – 1 IX 2018

Aktualizacja wg stanu na 1 VI 2018

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

18:42 II
1

PR - R
88653

POMERANIA
j  a  b  y

Wyszomierz 18:47, Osina 18:51, Mosty 18:57, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:03, Goleniów 19:20, 
Kliniska 19:29, Szczecin Dąbie 19:39, Szczecin Zdroje 19:43, Szczecin Port Centralny 19:51

Szczecin Główny 19:54 

20:22 II
1

PR - R
88634

j  a  b  y

Żabowo 20:31, Płoty 20:40, Baszewice 20:47, Gryfice 20:53, Gąbin 21:03, Trzebiatów 21:09, Bieczyno 
Pomorskie 21:15, Karcino 21:19, Głowaczewo 21:24, Stary Borek 21:27, Kołobrzeg Stadion 21:34

Kołobrzeg 21:38 ~ 1-6 / 15 VIII;

20:43 II
1

IC - TLK
81170

POSEJDON
T  l  c  p

Płoty 21:05, Gryfice 21:20, Trzebiatów 21:39, Kołobrzeg 22:07 0   h   T   l   c   p, Ustronie 
Morskie 22:39, Koszalin 23:06, Sławno 23:32, Słupsk 23:50, Lębork 0:28, Wejherowo 0:52, 

Rumia 1:03, Gdynia Główna 1:16 WW{0   T   l   p, Sopot 2:17, Gdańsk Oliwa 2:22, Gdańsk
Wrzeszcz 2:26, Gdańsk Główny 2:32, Tczew 2:54, Malbork 3:08, Elbląg 3:27, Pasłęk 3:43, 
Morąg 4:05, Olsztyn Zachodni 4:40, Olsztyn Główny 4:44, Korsze 6:08, Kętrzyn 6:35, Giżycko 7:00, 
Wydminy 7:17, Stare Juchy 7:36, Ełk 8:03, Grajewo 8:29, Osowiec 8:47, Mońki 8:58

Białystok 9:39 ~ 22 VI-11 VIII; 14-31 VIII;

}WW 1:49 Gdynia Główna IC - TLK 51170 POSEJDON h  T  l  c  p   Sopot 1:57, Gdańsk 
Oliwa 2:02, Gdańsk Wrzeszcz 2:07, Gdańsk Główny 2:12, Tczew 2:35, Malbork 2:49, Iława 
Główna 3:31, Działdowo 4:07, Mława 4:19, Ciechanów 4:41, Nasielsk 5:05, Modlin 5:19, Nowy 
Dwór Mazowiecki 5:24, Legionowo 5:36, Warszawa Wschodnia 5:56, Warszawa 
Centralna 6:05, Warszawa Zachodnia 6:23, Żyrardów 6:48, Skierniewice 7:04, Koluszki 7:28, 
Łódź Widzew 7:43 Łódź Fabryczna 7:53 
~ 22-25 VI;

}WW 1:49 Gdynia Główna IC - TLK 51170 POSEJDON h  T  l  c  p   Sopot 1:57, Gdańsk 
Oliwa 2:02, Gdańsk Wrzeszcz 2:07, Gdańsk Główny 2:12, Tczew 2:35, Malbork 2:49, Iława 
Główna 3:31, Działdowo 4:07, Mława 4:23, Ciechanów 4:43, Nasielsk 5:07, Modlin 5:19, Nowy 
Dwór Mazowiecki 5:24, Legionowo 5:36, Warszawa Wschodnia 5:56, Warszawa 
Centralna 6:05, Warszawa Zachodnia 6:29, Żyrardów 6:58, Skierniewice 7:14, Koluszki 7:38, 
Łódź Widzew 7:52 Łódź Fabryczna 8:02 
~ 26 VI-11 VIII; 14-31 VIII;

20:43 II
1

IC - TLK
81170

POSEJDON
T  l  c  p

Płoty 21:05, Gryfice 21:20, Trzebiatów 21:39, Kołobrzeg 22:07 0   h   T   l   c   p, Ustronie 
Morskie 22:39, Koszalin 23:06, Sławno 23:32, Słupsk 23:50, Lębork 0:28, Wejherowo 0:52, 
Rumia 1:03, Gdynia Główna 1:14, Sopot 1:33, Gdańsk Oliwa 1:38, Gdańsk Wrzeszcz 1:43, Gdańsk 
Główny 1:49, Tczew 2:12, Malbork 2:27, Elbląg 2:47, Pasłęk 3:04, Morąg 3:28, Olsztyn 

Zachodni 4:04, Olsztyn Główny 4:09 WW{0   T   l   p, Korsze 6:08, Kętrzyn 6:35, 
Giżycko 7:00, Wydminy 7:17, Stare Juchy 7:36, Ełk 8:03, Grajewo 8:29, Osowiec 8:47, Mońki 8:58

Białystok 9:39 ~ 12-13 VIII;

}WW 4:35 Olsztyn Główny IC - TLK 51170 POSEJDON h  T  l  c  p   Iława Główna 5:24, 
Działdowo 6:00, Mława 6:12, Ciechanów 6:32, Nasielsk 6:56, Modlin 7:15, Nowy Dwór 
Mazowiecki 7:20, Legionowo 7:31, Warszawa Wschodnia 8:03, Warszawa Centralna 8:15, 
Warszawa Zachodnia 8:24, Żyrardów 8:52, Skierniewice 9:08, Koluszki 9:32, Łódź 
Widzew 9:46 Łódź Fabryczna 9:59 
~ 12-13 VIII;

20:43 II
1

IC - TLK
81170

POSEJDON
T  l  p

Płoty 21:05, Gryfice 21:20, Trzebiatów 21:39, Kołobrzeg 22:07 0   h   T   l   p, Ustronie Morskie 22:39, 
Koszalin 23:06, Sławno 23:32, Słupsk 23:50, Lębork 0:28, Wejherowo 0:52, Rumia 1:03, Gdynia 
Główna 1:14 0   T   l   p, Sopot 2:17, Gdańsk Oliwa 2:22, Gdańsk Wrzeszcz 2:26, Gdańsk 
Główny 2:32, Tczew 2:54, Malbork 3:08, Elbląg 3:27, Pasłęk 3:43, Morąg 4:05, Olsztyn 
Zachodni 4:40, Olsztyn Główny 4:44, Korsze 6:08, Kętrzyn 6:42, Giżycko 7:07, Wydminy 7:24, Stare 
Juchy 7:41, Ełk 8:03, Grajewo 8:29, Osowiec 8:47, Mońki 8:57 Białystok 9:29 
~ 1 IX;

21:56 II
1

PR - R
88636

j  a  b  y

Płoty 22:14, Gryfice 22:25, Trzebiatów 22:39, Kołobrzeg Stadion 22:56 Kołobrzeg 23:01 

~ 1-57;
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objaśnienia skrótów / abbreviations
IC - „PKP Intercity” Spółka Akcyjna

TLK - Twoje Linie Kolejowe
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
h - 1 klasa / First class seats

T - 2 klasa / Second class seats

j - tylko 2 klasa / 2nd class seats only

l - rezerwacja obowiązkowa  / seat 
resevations compulsory

d - wagon z miejscami do leżenia / couchette
car

c - wagon sypialny / sleeping car

a - wagon dostępny dla osób poruszających 
się na wózkach / wagon accessible to 
people moving on wheelchairs

b - wagon przystosowany do przewozu 
rowerów - liczba miejsc ograniczona / 
wagon adopted to the transport of 
bicycles – limited number of places

objaśnienia znaków / symbols
p - przewóz przesyłek konduktorskich / 

courier service
W - przełączanie wagonów do innego 

pociągu / wagons to be switched to 
another train

y - klimatyzacja / air conditioning

0 - zmiana usług na trasie pociągu / change 
services on the route

~ - terminy kursowania / days of operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.intercity.pl www.polregio.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased on each train, consistent with the 
terms specified by the carrier.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Carriers 
are responsible for commercial data of trains.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Infoline numbers to individual carriers:
IC - 22 391 97 57 (24h) dla abonentów sieci zagranicznych i
dla połączeń zagranicznych; 703 200 200 (24h) dla 
abonentów krajowych sieci, opłata 1,29 zł brutto/min. poł., 
realizator usługi: „PKP Intercity” S.A. / 22 391 97 57 (24h) 
for international calls and international network subscribers; 
703 200 200 (24h) for subscribers of domestic networks, 
charge of PLN 1.29 gross/min. of each call, service provider: 
„PKP Intercity" S.A.
PR - 703 20 20 20 (24h) opłata 1.29 zł/min. połączenia, 
realizator usługi: Progress Plus S.C.  / 703 20 20 20 (24h) 
charge of PLN 1.29 gross/min. of each call, service provider: 
Progress Plus S.C. 
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OgłO SZe NIA drob ne

Firma z branży rolnej  

 
zatrudni – kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki teleskopowej 
  i doświadczenie w rolnictwie.
Oferujemy:

kontakt: 785 601 002

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy

NIERUCHOMOŚCI
•	 Sprzedam tanio działkę budowlaną 

w Kościuszkach 1202 m2. Przy działce 
prąd, woda, kanalizacja, dojazd utwar-
dzony w pobliżu jeziora. 575 345 659 

• Do wynajęcia lokal handlowy ok. 
40m2 ul. Kościuszki 2g Nowogard. 693 
850 197

• Sprzedam działki budowlane w pełni 
uzbrojone. Już z planem zagospoda-
rowania przestrzennego. Oszczędzasz 
czas i pieniądze! 693 850 197 Najlep-
sze ceny w Nowogardzie, Osiedle Sło-
neczne. 

•	 Do wynajęcia pomieszczenie na biu-
ro 28 m2, Nowogard. Ul. 700 lecia 
17b. Tel. 501 549 818

•	 Sprzedam działki budowlane w Kar-
sku przy drodze. 691 664 658

• Do wynajęcia lokal pod działalność go-
spodarczą. 609 24 58 16 

• Sprzedam mieszkanie 3 pokoje 87m2, 
12 km od Nowogardu.Tel. 665 160 365

• Do wynajęcia warsztat samochodowy z 
wyposażeniem. Tel. 508 070 311

• Sprzedam działkę budowlaną w Nowo-
gardzie, 16 arów, cena 39000 zł do ne-
gocjacji, tel. 570 935 935

• sprzedam pawilon handlowy, tel. 500 
698 558

• Sprzedam lub wynajmę sklep w Dą-
browie z możliwością przerobienia na 
mieszkanie. 509 615 300, 502 649 104 

• Sprzedam działkę ogrodową przy ul. 
Zamkowej. Tel. 530 118 199

•  Do wynajęcia nowy lokal handlowy 
glazura, natrysk w centrum Nowogar-
du pow. ok. 80m2, dodatkowe wejście. 
Tel. 665 08 44 88

• Samodzielne mieszkanie do wynajęcia 
Karsk, 609 245 816 

•	 Wynajmę pomieszczenie przy ul. 700 
lecia na garaż lub magazyn. 501 549 
818

• Sprzedam działkę 4500 m2 obręb  Ku-
lice (za płotem dawnego POMu w No-
wogardzie) 510 727 667 

• Miejsca noclegowe do wynajęcia. 609 

245 816 

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 
53,45 m2 po kapitalnym remoncie. 
Cena 219 tys. do negocjacji. Tel. 530 
450 720

•  Do wynajęcia lokal 25 m2 ul. Pileckie-
go. 695 209 162 

• Sprzedam działkę po zbiorach we 
wrześniu lub pażdzierniku. Ogrody 
działkowe nr.2 , działka nr 3. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 532 589 787 lub 788 

• Do wynajęcia kawalerka. Tel 605 
640 526 

•	 Do wynajęcia dwupokojowe cen-
trum Szczecina (100 m od Placu Sza-
rych Szeregów) dla dwóch, trzech stu-
dentów. Mile widziane pary. Tel. 
604 124 623 

• Do wynajęcia garaż ul. 700 lecia. Tel. 
606 115 410

• Do wynajęcia kawalerka. 667 621 070

•	 Sprzedam 3 pokoje ul. Bankowa 
75m2 lub zamienię na 2 pokoje 788 
557 033

•  Sprzedam działkę ogrodową z altaną 3 
Maja. 508 993 318

•  Mieszkanie do wynajęcia trzypokojo-
we ul. Warszawska. Tel. 784 632 857

• Kupię mieszkanie bezczynszowe. 601 
724 492 

• Do wynajęcia mieszkanie 85 m. Tel. 
609 245 816 

• Do wynajęcia mieszkanie+garaż. 666 

253 146

mOTOrYZACJA
•	 Ford Galaxy 96r. Automat Poj. 2.8 

benzyna Uszkodzona skrzynia bie-
gów Sprzedam za 2 500 złotych Tel. 
Kon. 694 979 007

• Sprzedam samochód Mitsubishi L 200 
1999 rok prod., cena do uzgodnienia. 
665 544 518 

• Sprzedam Mazdę Premacy, kolor gra-
natowy met. , klimatyzacja, rok. 2001, 
diesel 2.0, zadbana, tel. 605 522 340

• Kupię motor WSK. Tel. 605 516 508 

• Sprzedam felgi stalowe „16” do Nissa-
na. Tel. 888 676 231

rOLNICTWO
• Sprzedam  kaczki,gęsi młode – osku-

bane.Tel.782429405.
•  Koszenie, mulczowanie, belowanie 

– słoma. 608 01 3995
•	 Orka, talerzówka ciężka siew agrega-

tem. Tel. 608 01 39 95 
• Rzepak jary, zboża sprzedam. Tel. 502 

853  573 
• Grykę sprzedam i mieszalnik 1 tona. 

603 467 609 
•	 SPRZEDAŻ JAJ KURZYCH – WIEJ-

SKIE. 502 119 960
•  Sprzedam pompe spalinową wraz 

z wężami, straszak na dziki i szpaki, 
dmuchawę do zboża. 781 785 748, 603 
363 207 

• Sprzedam siano w kostkach. 782 036 
086 

•	 Sprzedaż mieszanki zbożowej. Tel. 
667 97 64 17, 91 4 186 417

•	 Sprzedam truskawski na przetwory. 
Atrakcyjne ceny. 606 708 180 

• Łubin słodki 1,5 tony sprzedam. 91 39 
18 606

• Sprzedam kaczki i gęsi skubane. 796 
759 414

• Sprzedam siewnik Poznaniak. 605 468 
190 

• Przyjmę ziemię. 605 468 190
• Sprzedam rozrzutnik obornika jedno-

osiowy stan bardzo dobry i rozsiewacz 
wapna 606 576 417

• Sprzedam ziemię orną o pow. 8 ha w 
miejscowości Bagna. Cena 28900 zł / 
ha . Tel. 606 830 893 

• Siano w zamian za koszenie Trzechel 2 
ha. Tel. 502 853 573 

•	 Wyprzedaż kur 1,5 rocznych Gospo-
darstwo Rolno-Drobiarskie Żabowo 
13. Tel. 9139 106 66, 510 127 838

• Sprzedam siano okolice Osiny. 696 741 
163 

• Oddam w dzierżawę ziemię orną okoli-
ce Osiny. 696 741 163 

• Sprzedam Piasta do wapna, kamień 
polny na oczko wodne. 606 576 417

•	 SPRZEDAM KURY NIOSKI „LE-
GHORN” likwidacja hodowli. Tel. 
512 482 344

• Sprzedam nową przyczepę jednoosio-
wą + wywrotkę, siewnik do zboża Po-
znaniak stan bardzo dobry. 696 807 922

•  Sprzedam tuczniki. 606 576 417

 USłUgI
• TRANSPORT-600182682.
• DACHY, WIATY, TARASY.

TEL.660879108.
• MALOWANIE – szpachlowanie ,pane-

le.Tel.788566432.
• SZPACHLARZ GŁADZI BEZPYŁO-

WEJ ,PŁYTKARZ.WYKAŃCZANIE 
WNĘTRZ.Tel.537275547.

• PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWA-
NÓW, WYKŁADZIN, TAPICER-
KI MEBLOWEJ SAMOCHODOWEJ/ 
SKÓRZANEJ MATERIAŁOWEJ / PO-
ŚCIELI WEŁNIANEJ / LANOLINĄ/
SPRZĄTANIE: CZYSZCZENIE FUG.
TEL.604 373 143 , 794 229 083.

•	 Pranie dywanów i tapicerki sprząta-
nie również z użyciem pary, ROM-
TEX. 668 151 516

•	 Elektryk z uprawnieniami E+D. Tel. 
607 289 419 

• Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

•	 Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wyko-
na “złota rączka”. 91 39 22 783, 784 
79 22 70

•	 FIRMA USŁUGOWA „Zielona”. Wy-
najem sal na konferencje, zebrania, 
szkolenia. 91 39 26 691

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606
• Firma budowlana z wieloletnią dzia-

łalnością przyjmie zlecenie na budo-
wę domów od podstaw, przekładek da-
chów, docieplenia, układanie kostki, 
różne rodzaje. Tel. 607 137 081; 

• Mycie okien. 731 792 825
• MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy 

za gotówkę na raty laptopy tablety tele-
fony. Skupujemy laptopy telefony. Adres 
Nowogard 700Lecia 15 I piętro nad ap-
teką tel 91-577-53-73 lub 792-228-896

• Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlo-
powe: Niemcy, Holandia, Austria, An-
glia, Belgia, Norwegia. Tel. 71 385 20 
18, 601 759 797 

• Transport, przeprowadzki, opróżnie-
nie mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 
343 638 

• AGENCJA REKLAMOWA VIZART, 
oprawianie prac w 2 minuty, bindowa-
nie, wydruki, ksero, laminowanie, No-
wogard ul. 700 lecia 15 (nad sklepem 
zielarskim)Tel. 605 522 340 

• Przepisywanie prac (licencjackich, ma-
gisterskich i innych), dokumentów, CV, 
listów motywacyjnych, Szybko, solid-
nie. Agencja reklamowa Vizart  No-
wogard ul. 700 lecia 15 (nad sklepem 
zielarskim)Tel. 605 522 340.

•	 Regulacja, naprawa, konserwacja 
okien i drzwi. 695 181 070

• Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 
668 343 638

• Glazurnik fachowo i solidnie. 721 988 
735 

• Budowa domów, ogrodzeń, układanie 
kostki granitowej, polbruku. 726 403 
937

•	 Naprawa AGD Nowogard. 698 352 
406

• Wypełniam dokumenty do ZUS na 
emeryturę, rentę, kapitał początkowy. 
507 872 391

•	 Usługi remontowo-budowlane wyko-
nam. 608 364 330 

•	 Prace elektryczne i remonty miesz-
kań. 691 430 490

•	 Przyjmę psy na strzyżenie. Ukończy-
łam kurs groomerski. 794 902 108

• Usługi ogólnobudowlane docieplanie 
budynków, malowanie, szachlowanie, 
glazura, terakota, hydraulika, regip-
sy i podłogi, adaptacja poddaszy. 600 
626 268 

•	 Usługi remontowo-budowlane, ocie-

plenia budynków. 669 591 896 

PrACA
• Aktivmed24.pl Opiekunki Senio-

rów Niemcy. Premie wakacyjne, 
530555015

• AMBERCARE24 Opiekunki do Nie-
miec, wymagany j. niemiecki komuni-
katywny, zarobki netto do 1500 euro/
mies., wyjazdy od zaraz, sprawdzone 
oferty, legalnie 737 451 825, 737 886 
919, 737 489 914

•	 Zatrudnię pracowników budowla-
nych. Tel. 695-264-594

• Zatrudnię stolarza z doświadczeniem. 
503 084 687 

• Firma geodezyjna zatrudni geodetę i 
asystenta geodety. Mile widziane wy-
kształcenie geodezyjne lub pokrewne.
Znajomość programów geodezyjnych 
oraz prawo jazdy. Niezbędne informa-
cje pod nr 609250383.

• Praca w Hamburgu płytki, tapety, do-
cieplenia, malowanie, szpachlowanie. 
Tel. 00491725669042

• Zatrudnię dekarzy, cieśli, murarzy, 
zbrojarzy. Możliwe zarobki do 18 zł/h 
netto. Tel. 697 067 590, 600 400 363 

• Przyjmę do pracy ekspedientkę do skle-
pu Lewiatan Boh. Warszawy. 502 239 
619 

• Zlecę prace murarskie. Tel. 695-264-
594. 

• Praca w Szwecji/ okolice Gote-
borg. Szukam stolarzy/budowlań-
ców. Wszelkie informacje pod nr tel. 
+46762185566 

•	 Zatrudnię pracowników przy produk-
cji i montażu oken PCV i ALU. Tel 
663 600 601 

•	 Praca w Hamburgu malowanie, szpa-
chlowanie, glazura, terakota itp., za-
kwaterowanie. Tel. 00491725669042 

• Praca dla płytkarza w Niemczech na 
umowę. Wymagane doświadczenie  i 
prawo jazdy kat. B.Tel. 539 523 531 

• Poszukujemy szwaczki z doświadcze-
niem w ciężkim szyciu. Korzystne wa-
runki zatrudnienia. Praca w Nowogar-
dzie. 609 313 000

• Zatrudnie pracownika usługi remon-
towo-wykończeniowe. Tel. 697 329  453

• Zakład Rolny zatrudni pracownika tra-
krorzystę możliwość zakwaterowania, 
dobre warunki płacowe, gm. Osina. 
511 731 352 

• Zatrudnię na 1/2 etatu do sklepu Le-

wiatan, Bohaterów Warszawy.Tel. 502 

239 619

INNe

• SPRZEDAM- pręt zbrojeniowy fi-10 , 

12 m długi.Tel.603598134

•	  Sprzedam drewno suche tanio. 691 

848 026
•	 Drewno, bukowe, dębowe, pocięte, 

porąbane. Tel. 603 353 789 
•	 Sprzedam drewno opałowe. 667 788 

820

• Do wynajęcia zagęszczarka – 400 kg. 
790 285 382

•	 Szkółka w Karsku poleca drzewa 
owcowe w pojemnikach 3-4 letnie 
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INFOrmATOr LOKALNY - NOWOgArD
Telefony alarmowe
Policja  - 997, 112
Komisariat Policji Nowogard - 91 57 92 316
Straż pożarna  - 998
Posterunek PSP Nowogard - 91 39 20 118
Pogotowie ratunkowe - 999
Stacja Pogotowia Ratunkowego 
w Nowogardzie - 91 43 26 103
Pogotowie gazowe  - 992
Pogotowie energetyczne - 991
Pogotowie wodn.-kanal. (PUWiS) 
 - 91 39 20 711; 994

Dyżur nocny
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna   
 - 91 39 78 430; 
 609 361 999; 
 665 283 928

Przychodnie - poradnie
Szpital - centrala - 91 39 21 356
Praxis - SZOZ - 91 39 20 787
Praxis - Centrum 
okulistyczno-optyczne - 91 39 27 272
POZ Przychodnia przyszpitalna  
 - 91 39 21 800; 
 91 39 21 806
Medyk - 91 39 22 921
PRAXIS 2 - M. Drobińska - 91 39 25 943
NZOZ “Sanus” - 91 39 26 960
NZOZ “Pro-med” - 91 39 26 740
NZOZ “Leks” - 91 39 25 525
NZOZ “Baby-med”  - 91 39 26 013
Mardent - gabinety lekarskie  
 - 91 39 22 633
Revital - Ośrodek Rehabilitacji 
i Odnowy Biologicznej - 91 39 21 467; 
 609 456 577
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne 
 - 91 39 20 926
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
dzieci, młodzieży i ich rodzin 
 - 91 39 20 743
Warsztaty terapii zajęciowej - 91 39 25 282
Zakład domowej opieki długoterminowej - 
91 39 26 531; 
 509 142 650
Stomatologia
Praxis - Centrum stomatologiczne  
 - 91 39 26 999
Pracownia protetyki stomatologicznej - 
Danuta Drapikowska 91 39 26 870
Protetyka stomatologiczna 
- Elżbieta Wysocka 
i Kazimierz Trojanowski - 91 39 26 107
“Nowo-dental” B. Szulejko - 695 264 677 
 - 91 392 14 67
“Dental - med”  - 91 39 22 098; 
Lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz  
 - 91 39 25 003; 
 603 705 630
Lek. Stom. Andrzej Rynkiewicz
pogotowie stomatologiczne - 607 771 777
lek. Stom. D. Wałęga - Bąk - 604 441 609
lek. stom. A Mogilnicka - 506 606 955
lek. stom. E. Rosa - 532 512 703
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 39 26 639
lek. stom. M. Andrzejewska - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 601 736 804

Urzędy
Urząd Miejski  
 - 91 39 26 200
Biuro Obsługi Interesanta w UM  
 - 91 39 26 214
Biuro Rady w UM - 91 39 26 210
Urząd Stanu Cywilnego - 91 39 26 230

Wydział Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środow. 
 - 91 39 26 243
Wydział spraw społecznych i obywatelskich
Meldunki - 91 39 26 213
Dowody osobiste - 91 39 26 215
Zarządzanie kryzysowe - 91 39 26 234
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
Geodezji i Rolnictwa - 91 39 26 226
Wydział Rozwoju Lokalnego, 
Funduszu, Kultury i Sportu - 91 39 26 293
Wydział Inwestycji i Remontów  
 - 91 39 26 241
Biuro Podatków i Opłat - 91 39 26 217
Referat Edukacji - 91 39 25 464
Zarząd Budynków Komunalnych  
 - 91 39 26 267
Powiatowy Urząd Pracy f/Nowogard 
 - 91 39 21 376;  
 91 39 21 813
Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii - 91 39 21 118
w nagłych wypadkach - 609 740 647

Wydział Komunikacji
Rejestracja pojazdów - 91 57 92 702
Prawo jazdy - 91 57 92 703
Fax - 91 39 21 852

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik - Dorota Maślana - 91 39 26 248
Świadczenia rodzinne
- A. Lalik  - 91 39 26 268
Dział usług opiekuńczych 
- B. Ziółkowska - 91 39 20 200

Poczta
ul. 3 Maja - 91 39 21 300; 
 91 39 21 183
ul. Warszawska - 91 39 20 834

Nadleśnictwo Nowogard - 91 39 20 640
Zakład karny Nowogard - 91 43 26 600

gabinety weterynaryjne
Danuta Czerwińska
ul. J. Wybickiego 2 - 91 39 23 786
Animal-Vet
ul. Zielona - 666 135 133
Janusz Soroka
ul. L. Okulickiego 6  - 570 656 616
Zdzisław Truszyński
ul. T. Kościuszki 21 - 91 39 21 801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 38 - 91 39 20 814
Szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1 - 91 39 26 270
Szkoła Podstawowa nr 2 - 91 39 26 274
Szkoła Podstawowa nr 3 - 91 39 26 291
Szkoła Podstawowa nr 4 - 91 39 23 028
SP w Długołęce - 91 39 10 492
SP w Orzechowie - 91 39 10 994
SP w Strzelewie - 91 39 10 224
SP w Żabowie - 91 39 10 694
SP w Błotnie - 91 39 10 190
SP w Wierzbięcinie - 91 29 10 795
I Liceum Ogólnokształcące - 91 39 20 213
Liceum Ogólnokształcące nr II - 91 39 25 107
ZSP im. Stanisława Staszica - 91 39 21 162
Prywatne Publiczne Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych; 
Niepubliczna Szkoła Policealna  
 - 91 39 26 691
Prywatne Liceum Ogólnokształcące
 Zaoczne Centrum Edukacji Zdroje  
 - 91 39 25 494
Prywatne Policealne Studium Zawodowe  

 - 91 39 22 181
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  
 - 91 39 20 108

Przedszkola i żłobki
Przedszkole nr 1
ul. Żeromskiego - 91 39 26 286
Przedszkole nr 3
ul. J. Poniatowskiego - 91 39 26 288
Przedszkole nr 4
ul. T. Kościuszki - 91 39 26 287
Zielone Przedszkole
ul. Zielona - 91 39 26 691; 
 505 388 292
Artystyczne Przedszkole 
Kraina Fantazjiul. Gen. J. Bema - 660 797 838
“Promyczek” Specjalistyczny 
punkt przedszkolny, 
ul. Boh. Warszawy - 609 931 469
Niepubliczny Żłobek "Maluszkowo”
ul. ks. Racibora - 534 015 943
Niepubliczny “Malinowy Żłobek”
ul. Boh. Warszawy - 604 873 917

Kultura
Miejska Biblioteka Publiczna  
Dyrektor - 91 39 26 260
Czyt. dla dorosłych - 91 39 26 261
Nowogardzki Dom Kultury  
Sekretariat - 91 39 26 283
Biuro kina/ dział imprez i promocji 
 - 91 39 25 779
Kasa - 91 39 26 262

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP - 91 39 26 370; 
 506 081 328
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego   
 - 91 39 21 004
Parafia pw. MB Fatimskiej  
 - 91 39 21 592

Usługi pogrzebowe 
J. Furmańczyk, Zakład Pogrzebowy  
 - 91 39 21 767
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  
 - 692 354 065
MEMORIS Grzegorz Śmigiel - 693 230 190

Apteki
Centrum Zdrowia
ul. 700-lecia - 91 57 62 139
Majowa
ul. 3 Maja - 91 30 70 708
Cefarm
ul. Plac Wolności - 91 39 20 203
Cardia
ul. 700 - lecia - 91 39 21 330
Niebieska
ul. 15 Lutego - 91 43 26 177
Asa
ul. Warszawska - 91 39 20 494
Niebieska 2
ul. Kościuszki - 91 57 90 830
Nowa Farmacja
ul. Bohaterów Warszawy - 91 57 30 437

Taksówki - 91 39 20 260

Pomoc drogowa
Grzegorz Irzymski - 91 39 22 402; 
 601 893 944
Andrzej Słomski - 665 770 442
Krzysztof Pietrzak - 601 938 293
R&J MIX - 608 731 620

Urząd gminy
Wójt - 91 39 10 390
Kierownik USC, St. ds. obywatelskich
 i ewidencji ludności  - 508 499 549
St. ds. podatków i opłat  - 508 499 661
St. ds. zarządzania kryzysowego, obrony cy-
wilnej i ochrony środowiska  - 508 499 580
Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami  
 - 508 499 247
St. ds. obsługi organów Gminy, działalności 

gospodarczej, kultury i zdrowia  - 508 499 567
St. ds. funduszy zewnętrznych, promocji, 
turystyki i sportu  - 508 499 620
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik Anna Kaliczyńska - 508 499 534
Pracownicy socjalni - 508 499 561
 508 499 483
Asystent rodziny Patrycja Bielej - 508 499 621
gminna Biblioteka Publiczna
Kierownik Krzysztof Górecki - 91 39 10 305

Szkoła Podstawowa im. B. Malinowskiego
Dyrektor Tatiana Olbert - 91 39 10 389
Sekretariat - 91 39 10 380
Przychodnie
NZOZ “Proximus” - 91 39 10 310
Punkt apteczny - 91 39 11 611
Poczta - 91 39 10 323
Parafia pw. NP NMP w Osinie - 91 39 10 386

INFOrmATOr LOKALNY - OSINA

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, 

rafał Kowalczuk sport, Paweł Słomski
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

regULArNA LINIA mI KrO BU SO WA SerOCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40

Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)

Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D

Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 

7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

PrZeWÓZ OSÓB - rO mAN BIŃCZYK - Linia regularna 
 TeL. 607 310 591 

Nowogard-goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-łobez 7.40
łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

SZCZECIN- ND
6:35(D), 7:30(E), 8:30(D,7), 9:00(7,R), 9:25(E), 10:05(D,7), 10:35(E,7), 11:40(E), 12:10(D), 12:25(E,7), 13:20(7),
13:35(D), 13:50(E,7,R), 14:35(D), 14:50(E,7), 15:15(D,7), 15:55(D), 16:15(6,7), 16:35(D), 17:40(D,7), 18:05(E,7,R),
19:15(D), 19:40(E,7), 20:15(E,7)
ND- RESKO
6:30(S), 7:50(S), 10:10(7), 12:30(S), 14:30(S), 15:10(E), 19:15(E)
RESKO- ND
6:45(7,SZ), 7:10(S), 7:15(E,SZ), 8:30(S), 11:35(7,SZ), 13:00(S), 15:05(S), 15:40(E,7,SZ)
GOLCZEWO- ND
7:10(S), 13:30(S), 14:45(S)
ND- GOLCZEWO
7:50(S), 14:15(S), 15:30(S)
ND- STARGARD
6:50(D), 10:15(D), 13:40(D)
STARGARD- ND
9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
ND- DOBRA- ŁOBEZ- PŁOTY- GRYFICE
6:00(D)
ND- SŁAJSINO- RADOWO- ŁOBEZ
6:35(D)
ŁOBEZ- DOBRA- ND
15:00(D)
ŁOBEZ- SŁAJSINO- ND

15:35(D)Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55

A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

rOZKłAD JAZDY BU SÓW

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

owocujące już od 20 zł/szt. oraz tuje 
szmaragd wys. 70-80cm. po 10 zł za 
sztukę. Tel. 606 106 142

• Sprzedam łóżko młodzieżowe z szu-
fladami, półkami, z materacem - ko-
lor szaro biały wymiary: dł. 223 cm*95 
cm*110 cm, biurko do kompletu, tel. 
605 522 340

• Sprzedam odkurzacz piorący ZELMER 
WODNIK QUATTRO 616.6, elemen-
ty piorące nieużywane nowe, cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522 340

• Sprzedam materac kokosowy na łóżko 
ze stelażu,  na wymiar 180*200*24cm, 
używany, tel. 605 522 340

• Przyjmę lodówke. 697 886 041 

• Ogrodzenie ogrodowe, metalowe 
ramka z katownika w srodku zbroje-
ne /wzor/ prentowe wymiar 2,0m x 
1,0 m+ slupek razem szt 16 oraz furt-
ka 90 x 90cm z zamkiem ogrodzenie 
cena za 1 kpl. 50 zl z powodu moder-
nizacji ogrodzenia sprzedam - okazja ! 
stan dobry tel. 691 686 772

• Piece gazowe c.o.vaillant z niemiec 
dwufunkcyjne wiszace po przegla-
dzie serwisowym do mieszkania,do-
mu cena od 1.200zl. sprzedam tel 691 
686 772

• Podgrzewacze wody 130-160-190 li-
trowe stojące na gaz fitmy villant 
mało używane z gwarancją cena od 
1000 zł. Tel. 691 686 772 

• Sprzedam ławeczkę do ćwiczeń typu 
PRIMUS, wielofunkcyjna, tel. 605 
522 340 

• Oddam biurko pod komputer. 609 09 
35 25 

• Sprzedam szafkę kuchenną brązo-
wo-biała, z płytą indukcyjną - 2 sta-
nowiska, z możliwością dostawie-
nia drugiej płyty indukcyjnej lub ga-
zowej, z blatem, tel. 605 522 340 
Sprzedam TV plazmowy 42 cale LG, 
srebrno czarny, tel. 605 522 340 

• Przyjmę lodówkę. 697 886 041 

•	 ODDAM SZCZENIAKI W DOBRE 
RĘCE. 607 137 081

• Sprzedam łóżko rehabilitacyjne dla 
osoby starszej leżącej. 723 898 418 

• Sprzdam rower trzykołowy nowy. 
605 548 164 

• Sprzedam koncentator tlenu. 605 
640 526 

• Oddam kamienie za datno transport 
własny. 502 649 104, 509 615 300 
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tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

żyto, pszenżyto, jęczmień, 
owies, rzepak, łubin, gryka, groch, 

len, kukurydzę oraz słonecznik.

Sami odbieramy, szybka płatność, 
konkurencyjne ceny.

Wapno nawozowe granulowane
w najlepszej cenie na rynku. 

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B

e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl

Skup zbóż: 
91 43 57 720, 602 21 21 25

Transport: 662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160

reKLAmA

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

Ostatnie egzemplarze I wydania! 

"VII wieków 
Nowogardu" 
Przekrojowa historia miasta
autorstwa Jana Kopycińskiego 
 Do nabycia w Redakcji 

Dziennika Nowogardzkiego - cena 50 zł

BANERY
WYDRUKI na folii One Way Vision, naklejki te
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lNAJTANIEJ w okolicy

na powiat:
goleniowski (Nowogard), gry�ński, kamieński, łobeski, policki, stargardzki

Chcesz dać ogłoszenie -  reklamę w gazecie

zadzwoń:  506 638 789,  91 392 21 65,  napisz: karolinasb@domjudy.pl



POLSKI 
WYDAWCA
Dom Judy sp. z o.o.

Dominikana, Kuba, Chiny, Indie
Wyspy Kanaryjskie, Cypr, Włochy, 

Grecja, Maroko, Bułgaria, Chorwacja 

Pielgrzymka do Fatimy
08 - 23.09.2018

SINBAD - codziennie z Nowogardu
Bilety na przejazdy zagraniczne

Rozmowa ze Zbigniewem Zamachowskim

reklama

Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

Piątek 
31 sierpnia 2018 r. 
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nakład 3000 
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tel. 91 392 14 67
kom. 695 264 677

Nowogard, ul. 3 Maja 46 • www.nowodental.pl

sedacja gazem rozweselającym
stomatologia mikroskopowa

Kompleksowe leczenie dentystyczne
oferują w Klinice Nowo-Dental 

lekarze specjaliści:
stomatolog dziecięcy, periodontolog, chirurg,

stomatolodzy ogólni, implantolog
ortodoncja, implanty
nowoczesna protetyka

Uśmiechajcie się pięknie

reklama

Egzamin praktyczny w Szczecinie lub w Barlinku
F-1 to najszybsza formuła do prawa jazdy

Kursy prawa jazdy kat. A, A2, B oraz B automat
Możliwość zdawania egzaminu państwowego naszym pojazdem szkoleniowym

Nowogard, ul. 700 Lecia 14  •  Tel. 723 583 311  •  www.naukajazdyf1.szczecin.pl

MASZ PROBLEM ?                                                                 
- Prowadzisz działalność gospodarczą

- Potrzebujesz pomocy w sprawie podatków
- Nie radzisz sobie z JPK

                                                           PRZYJDŹ DO NAS!!!
Usługi księgowo-podatkowe s.cywilna

Halina Galus i Marta Dapkiewicz-Pawlik
Nowogard ul. Plac Wolności 9

Posiadamy doświadczenie w zakresie podatków 
poparte wieloletnią pracą w Urzędzie Skarbowym

Prowadzimy kompletną obsługę ksiąg przychodów i rozchodów, 
ewidencji ryczałtu, VAT i ZUS.

ul. Warszawska 9 • tel. 91 563 97 23

tel. 887 130 300

W związku z dużą ilością 
zamówień na meble pod wymiar

do montażu mebli 
i pracy w sklepie meblowym 

szafy • garderoby • kuchnie • meble łazienkowe

POSZUKUJĘ OSOBY

Dzisiaj 4 strony więcej 

- cena bez zmian!

Piotr Słomski

Kandydat na burmistrza
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Zamiast chleba – igrzyska z gwiazdami 

Ponad 150 tys. zł - 
najdroższe dożynki 
w historii?

s. 4

s. 5

1 września 1939 rok
w Nowogardzie

W rocznicę 
Sierpnia `80 
- kto dzisiaj 
pamięta o 
Solidarności? 

s. 11

Nawet na śmieciach też trzeba się znać

Gabaryty wożą 
co pół roku
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W skrócie

Śmigiel Ryszard

ŚR

KOMPLEKSOWE  USŁUGI
& ŚMIGIEL

Zakład Kamieniarski
- Nagrobki - Grobowce - Parapety - Schody

Kwiaciarnia
- Znicze - Kwiaty - Wiązanki - Wieńce

Tel. 601 595 069, 91 392 18 14
     e-mail: puhp.smigiel@wp.pl
   www.kamieniarstwo-smigiel.pl

Korzystając z naszych usług pogrzebowych zyskasz
-10%  RABATU  NA  USŁUGI  KAMIENIARSKIE

UL. CMENTARNA 3,  72-200 NOWOGARD

       Usługi Pogrzebowe 
        Grzegorz Śmigiel
- Trumny - Urny - Ekshumacje - Przewozy
         Obudowy - Krzyże - Tabliczki

Kontakt całodobowy: 693 230 190
      e-mail: memoris.zp@o2.pl
            www.memoris.eu

reklama

Kto ma kosić skrawek trawnika, który powstał przy okazji budowy 
chodnika przy ul. Żeromskiego- pyta publicznie właścicielka posesji 
przylegającej bezpośrednio do tego miejsca? Jak widać na zdjęciu miej-
sce to porasta nie tylko trwa, ale też chwasty.  W imieniu czytelniczki ta-
kie samo pytanie zadaliśmy gminnych urzędnikom, bo takich miejsc na 
terenie miasta jest mnóstwo - na odpowiedź czekamy. 

Zaniepokojona czytelniczka za-
alarmowała nas, o niebezpiecz-
nym miejscu k. Lidla. Chodzi o 
ubytek w betonowej studzien-
ce. W dziurze z łatwością może 
utknąć noga albo wpaść jakieś 
niewielkie zwierzę. Apelujemy do 
właściciela terenu o należyte za-
bezpieczenie tego miejsca. 

Jeszcze przed rokiem 
chciano ściąć wszystkie 
drzewa rosnące wzdłuż 
drogi 106, bo miały zagra-
żać bezpieczeństwu w ru-
chu drogowym. Tymcza-
sem do dziś nie ścięto wy-
schniętej na wiór akacji, 
która to zagrożenie rze-
czywiście stwarza, w od-
różnieniu od zdrowych 
drzew mających iść pod 
piły.  Dlaczego nie ścięto 
tego drzewa, choćby przy 
okazji przycinki wszyst-
kich drzew rosnących 
wzdłuż tej drogi, o czym 
informowaliśmy w po-
przednim wydaniu? 

Uwaga! 
Znaleziono 
klucze 

Widoczne na zdjęciach dwa 
pęki kluczy znaleziono przy ul 
Wojska Polskiego, w pobliżu 
sklepu papierniczego. 

Klucze są do odebrania w re-
dakcji Dziennika Nowogardz-
kiego, przy ul. Boh. Warszawy 
7 a. 

Na Bankowej na przystanku 
ławka stoi…

Na ulicy Bankowej usytuowany jest przystanek 
autobusu miejskiego. Od dawna postulowano wy-
konanie tu siedliska dla pasażerów wraz z zada-
szeniem małą wiatą. Dopiero kilka dni temu wy-
łożono kostką kilka metrów kwadratowych miej-
sca ,w którym oczekują pasażerowie oraz posta-
wiono ławkę. Niestety nie wykonano żadnego za-
daszenia nad tym siedziskiem. Przeszkodą był po-
noć brak miejsca z powodu rosnącego obok po-
kaźnego drzewa. Jak się szybko okazało, drzewo to 
kryje jeszcze inna niespodziankę, brzemienną w 
skutkach i dla ławeczki i dla pasażerów. A są nim 
ptaki, które bardzo lubią kryć się w obfitych kona-
rach. Ptaki jak wiadomo specjalnie się nie przej-
mują, gdzie załatwiają własne potrzeby fizjolo-
giczne, wiec na ławeczkę s…ą ile wlezie. W efek-
cie mimo wysiłku celem wyposażenia tego przy-
stanku dla pasażerów nic się nie zmieniło – na-
dał oczekują w warunkach taka jak dotychczas 
ponieważ na zabrudzonej ławeczce usiąść się nie 
da. Apelujemy zatem do administratora miejskich 
przystanków miejskich, aby jednak dostosowane 
do tego miejsca zadaszenie zostało tu jednak za-

montowane. ms    

Sygnały czytelników 

Kto naprawi tę drogę? 
Poniżej krótki list, jakie w tym tygo-
dniu otrzymaliśmy do jednego z na-
szych czytelników, w związku z po-
gorszeniem się w ostatnim czasie sta-
nu nawierzchni jednej z dróg wiej-
skich.  

Witam, chciałam bym opisać drogę 
znajdującą się pomiędzy Miętnem a Dą-
brową Nowogardzką. Sytuacja pewnie 
jak z wielu innych. Przyszły żniwa i wie-
lu rolników zaczęło pracować na polach. 
Duże gabaryty ciągników i innych sprzę-
tów sprawiły, że stan tej nawierzchni dro-
gi się pogorszył. Nie było żadnych dziur. 
Po skończonych zbiorach zostały ogrom-
ne dziury, przez które można zepsuć sa-
mochód. Jadąc tym odcinkiem trzeba na 
prawdę wolno zwalniać aby nie urwać so-
bie koła. Na zdjęciach jednak nie widać 
tak dobrze szkód co w rzeczywistości. Tyl-
ko kto naprawi szkodę?



„Twój biznes pod banderą sukcesu”
Twoja firma wyróżnia się wizją i innowacyjnym myśleniem? 
Prowadzenie biznesu na Pomorzu Zachodnim przyniosło Ci sukces? 
Konkurs „Twój biznes pod banderą sukcesu” to klucz do prestiżowego grona 
 najbardziej inspirujących przedsiębiorstw w regionie.

1
7.08 – 9.09

Przyjmowanie zgłoszeń
Konkurs skierowany jest do mikro, małych i średnich przed-
siębiorców z Pomorza Zachodniego. Aby zgłosić swoją firmę 
do konkursu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy 
dostępny na stronie www.biznes.wzp.pl
Odpowiedzi zawarte w formularzu posłużą do wytypowania 
30 najbardziej inspirujących przedsiębiorców w regionie i zapro-
szenia ich do udziału w dalszej części konkursu.
Udział w konkursie jest bezpłatny!

3
10.09 – 22.10

Wybór laureatów
Na podstawie zgłoszeń wytypujemy 30 przedsiębiorstw 
w każdej z 3 kategorii – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. 
Ocenione zostaną w szczególności następujące aspekty:
n jaki był Twój pomysł na biznes i jaka idea za nim stała?
n czym firma wyróżnia się na tle konkurencji?
n czy potrafi podejmować i skutecznie radzić sobie 

z wyzwaniami?

7.08 – 9.09   Nominacje
Nominacje to szansa dla mieszkańców, by wskazać wy-
jątkowe firmy, które zasługują na wyróżnienie. Odezwie-
my się do nominowanych firm ze specjalnym zaprosze-
niem do konkursu. 
Formularz nominacji jest dostępny 
na www.biznes.wzp.pl 

2

23.10 – 27.11  
Prezentacja laureatów 
Z 30 laureatami zakwalifikowanymi do drugiego 
etapu konkursu nakręcimy spoty reklamowe, 
które będą emitowane w internecie podczas 
głosowania. Chcemy w ten sposób pokazać inspirujące 
firmy z regionu oraz zachęcić innych do czerpania 
z doświadczeń naszych laureatów.

4

6.11 – 27.11
Głosowanie użytkowników

Głosowanie to kluczowy element konkursu, w którym użyt-
kownicy wezmą udział w zabawie „Giełda Biznesu”.
Uczestnicy głosowania otrzymają pulę wirtualnej waluty, którą 
będą mogli zainwestować w akcje wybranych laureatów. Wynik 
firmy w głosowaniu będzie symbolizowany przez wartość akcji 
laureata w grze. Wartość akcji będzie budowana przez zaanga-
żowanie uczestników głosujących na wybranego laureata.

5

6.11 – 27.11  
Głosowanie Kapituły 
Niezależnie od uczestników „Giełdy Biznesu”, swoich 
faworytów wybiorą złonkowie Kapituły Konkursu, czy-
li osoby, które dzielą z przedsiębiorcami doświadcze-
nie budowania i prowadzenia prosperującej firmy na 
Pomorzu Zachodnim. Łącznie Kapituła wybierze 
3 zwycięzców – po jednym w każdej kategorii (mikro, 
małe i średnie przedsiębiorstwo).

6

11 grudnia 2018  
Gala

„Twój biznes pod banderą sukcesu” 
Okazją do podsumowania konkursu będzie uroczysta Gala. 
Wyłonimy zwycięzców, nagrodzimy laureatów oraz głosujących.

7

KONKURS KROK PO KROKU

6 zwycięzców konkursu otrzyma bon o wartości 
10 000 zł. Bon można przeznaczyć na: szkolenia, 
konsultacje biznesowe, warsztaty, studia podyplo-
mowe, wejściówki na krajowe i międzynarodowe 
imprezy branżowe. Każdy sam wybierze nagro-
dę dopasowaną do swoich potrzeb!
Dodatkowo będą mieli okazję zaistnieć w me-
diach – opowiedzieć o swoich firmach w kam-
panii reklamowej emitowanej nawet po oficjal-
nym zakończeniu konkursu.
Każdy zwycięzca zostanie uhonorowany prestiżową 
statuetką „Bandera Sukcesu”.

24 laureatów konkursu otrzyma bony o wartości 
600 zł.
Bon można przeznaczyć na: szkolenia, warsztaty, 
udział w imprezach branżowych lub inne usługi, 
które mogą w korzystny sposób wpłynąć na rozwój 
i poszerzenie kompetencji pracowników.
Dodatkowo laureaci będą mieli okazję opowie-
dzieć o swoich firmach w kampanii reklamowej.

20 osób, które zajmie najwyższe miejsca w gło-
sowaniu, otrzyma nagrody w postaci tabletów 
Apple iPad.

1 osoba, która najlepiej uargumentuje, dlaczego 
zgłaszany przez nią przedsiębiorca powinien znaleźć 
się w konkursie, otrzyma nagrodę w postaci tabletu 
Apple iPad.            n

NAGRODY

     Dla zwycięzców

     Dla laureatów

Dla głosujących

     Dla nominujących

Laura Hołowacz Prezeska Zarządu i współza-
łożycielka CSL Internationale Spedition Sp. z o.o., 
regionalnego lidera branży TSL.
Sławomir Czumak Członek Zarządu firmy Backer 
OBR Sp. z o.o. – światowej klasy producenta elek-
trycznych elementów grzejnych, rezystorów i paneli 
sterujących do pomp ciepła.
Zbigniew Nagay Prezes Zarządu i współzałoży-
ciel firmy Radex Sp. j., specjalizującej się w zarządza-
niu higieną w zakładach przemysłu spożywczego.

KAPITUŁA
KONKURSU

ZOBACZ WIĘCEJ NA     www.biznes.wzp.pl

Jesteś przedsiębiorcą z Pomorza Zachodniego? Weź udział w wyjątkowym konkursie!

onkurs dla przedsiębiorców, w którym 
liczy się wizja i pomysł na biznes. Unikal-
na giełda lokalnych przedsiębiorców. 

Interaktywna gra, w której mieszkańcy 
głosują na swoich faworytów. W ten inno-
wacyjny sposób Pomorze Zachodnie pro-
muje nasz region.

Właśnie wystartowała kampania wizerun-
kowa „Pomorze Zachodnie. Biznes w do-
brym położeniu”. Głównym celem pro-
jektu jest promocja regionu jako miejsca 
o wyjątkowych walorach – innowacyjne-

go, wspierającego nowe technologie, nie-
zwykle atrakcyjnego dla przedsiębiorców 
i inwestorów. Najważniejszą inicjatywą re-
alizowaną w ramach kampanii jest konkurs 
„Twój biznes pod banderą sukcesu”. Skie-
rowany jest do właścicieli mikro, małych 
i średnich przedsiębiorstw. 
Zwycięzcy otrzymają bony o warto-
ści 10 000 zł.  Dodatkowo będą mieli oka-
zję zaistnieć w mediach – opowiedzieć 
o swoich firmach w kampanii reklamowej 
emitowanej nawet po oficjalnym zakończe-
niu konkursu.

K
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W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397

reklama

reklama
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USŁUGI FrYZJerSkIe (męskie)

w domu Klienta
tel. 536 867 154

WYNaJem 
kONTeNerÓW, 
wywóz odpadów. 

TEL. 667 146 793 

Zamiast chleba – igrzyska z gwiazdami 

Ponad 150 tys. zł - najdroższe 
dożynki w historii?
To będą prawdopodobnie najdroższe dożynki gminne w historii naszego miasta.  Jak wynika z naszych wyliczeń koszty te-
gorocznego święta plonów, które odbędzie się 8 września, mogą wynieść ok.  160 tys. zł. To dość zaskakujące, zwłaszcza, 
że Rada Miejska na organizację dożynek w budżecie przeznaczyła trzykrotnie mniej. Skąd miasto weźmie resztę? Na razie 
urzędnicy unikają odpowiedzi. Mamy za to „wesoły autobus” z wizerunkiem burmistrza miasta, który jeździ po ulicach 
miasta i zaprasza do udziału w imprezie. I wszystko to na kilka tygodni przed wyborami samorządowymi. Tylko pytanie 
czy o rolnikach ktoś pomyślał, bo ci po suszy zamiast koncertów woleliby zapewne otrzymać pomoc od gminy. 

Jak czytamy w programie, pod-
czas tegorocznych dożynek czeka 
nas prawdziwy pokaz gwiazd. Na 
scenie wystąpi m.in. słynna Ur-
szula, ale także Mesajah- artysta 
reggae, słuchany przez młodsze 
pokolenie. Do tego kilka zespo-
łów uprawiających nurt o nazwie 
disco-polo, oraz cygański zespół, 
który ma „zaczarować publicz-
ność”. Nie zabraknie też dyskote-
ki do rana obsługiwanej przez Dj. 
Wszystko to oczywiście będzie 
słono kosztowało. Jak wylicza dla 
nas osoba mająca doświadczenie 
w organizacji imprez masowych, 
tylko na same honoraria i scenę 
miasto wyda ponad 100 tys. zł. 

- Scena, na której mają wystą-
pić tej klasy artyści,  to koszt ok. 
40-50 tys. zł, w zależności czy wli-
czono w to ochronę i garderoby, a 
także osobne zasilanie, co może 
podrożyć ten koszt (już wiemy, 
że scena będzie zasilana z agre-
gatu, stąd też jej koszt może się-
gnąć łącznie nawet ok. 60 tys. zł- 
dop. red.). Jeśli chodzi o honora-
ria gwiazd, to tylko za same wy-
stępy dwóch głównych gwiazd, 
czyli Urszuli i Mesajah, trzeba za-
płacić między 40 a nawet 50 tys. 
zł. Pozostałe zespoły wezmą przy-
najmniej po kilka tysięcy -  mówi 
nam nasz informator. 

To nie wszystkie koszty…
Honoraria dla artystów i scena 

to przecież nie wszystkie koszty. 
Trzeba przygotować plac, na któ-
rym odbędą się dożynki, włącznie 
z zabezpieczeniem energii elek-
trycznej i bieżącej wody.  Gmi-

na musiała zapewnić także miej-
sca noclegowe dla artystów i go-
ści, którzy wystąpią podczas do-
żynek- jak wynika z naszych in-
formacji, mówi się tu o wynajęciu 
nawet dwóch miejscowych hote-
li. Do tego dochodzą koszty zwią-
zane  choćby z cateringiem, któ-
rym władze miasta będą chcia-
ły nakarmić zaproszonych gości. 
Nie mówiąc już o kosztach oso-
bowych, jak choćby nadgodzi-
nach pracy osób zapewniających 
obsługę techniczną imprezy. 

Kolejną kwestią jest promo-
cja wydarzenia, jaką w ostat-
nich dniach można było zaob-
serwować na ulicach miasta. 
Mieszane uczucia wśród miesz-
kańców wywołał oklejony infor-
macją o dożynkach miejski au-
tobus. Zwłaszcza, że na pierw-
szym planie, znalazły się na nim 
oprócz muzycznych gwiazd- wi-
zerunki lokalnych samorządow-
ców, na czele z burmistrzem Ro-

bertem Czaplą. - Czy to kam-
pania kosztem gminy - pyta je-
den z naszych czytelników, któ-
ry często korzysta z przejazdów 
komunikacją miejską.  – Kto tu 
jest gwiazdą dożynek, Urszula, 
czy Robert Czapla?- pyta nas ko-
lejny czytelnik. Od przewoźnika 
wiemy, że autobus na swój koszt 
okleiła gmina. Urząd ma również 
zapłacić za ściągnięcie folii z na-
drukiem. Właściciel autobusu na 
tym nie zarobi nic, bo zgodnie z 
umową gmina może powierzch-
nię na autobusie wykorzystywać 
do celów informacyjnych. Nie-
mniej koszt wydrukowania fo-
lii i jej założenia oraz ściągnię-
cia łącznie może sięgnąć kilka ty-
sięcy złotych- wylicza nam wła-
ściciel jednej z agencji reklamo-
wych. Zwróciliśmy się jednak do 
gminy o przekazanie kopii zle-
cenia- do zamknięcia bieżącego 
numeru gazety odpowiedzi nie 
otrzymaliśmy. 

Skąd wziął na to pieniądze? 
Zliczając to wszystko, łącznie 

dożynki mogą kosztować nawet 
ponad 160 tys. zł.   Skąd na to 
wszystko gmina weźmie pienią-
dze, kiedy w tegorocznym budże-
cie Rada Miejska zabezpieczyła 
na organizację głównego święta 
plonów dokładnie 50 tys. zł? W 
środę zwróciliśmy się pisemnie 
do gminy, aby nie tylko przed-
stawiła nam rzeczowe zestawie-
nie kosztów organizacji dożynek, 
ale też wskazała konkretne źró-
dło w budżecie, z jakiego impre-
za zostanie sfinansowana. Nie-
stety nasze pytania na razie zo-
stają bez odpowiedzi ze strony 
gminy, mamy je otrzymać rzeko-
mo za kilka dni- bo ponoć jesz-
cze nie wszystkie koszty są zna-
ne (to dopiero ciekawe!).  Posta-
nowiliśmy więc wczoraj (czwar-
tek) zatelefonować do skarbnika 
gminy Marcina Marchewki. Byli-
śmy przekonani, że osoba stoją-

Chyba jeszcze nigdy miejski autobus nie był obiektem tak wielu komentarzy

ca na straży miejskiego budżetu 
bez trudu wskaże nam źródła fi-
nansowania dożynek. Ku nasze-
mu zaskoczeniu M. Marchew-
ka stwierdził, że nikt go w ra-
tuszu nie informował o tym, że 
impreza może kosztować więcej 
niż zaplanowano uchwalając bu-
dżet. Skarbnik dodał jednak, że 
w ostatnim czasie przebywał na 
urlopie i nie uczestniczył w roz-
mowach dotyczących organiza-
cji imprezy. Podkreślił też, że or-
ganizacją dożynek nie zajmu-
je się jego wydział- finansowy- 
a inna komórka w UM- chodzi 
zapewne o Wydział Gospodar-
ki Nieruchomościami, Geodezji 
i Rolnictwa. 

a wszystko to kiedy rolnik  
w potrzasku

Jak wiadomo w tym roku brak 
deszczu spowodował, że rolnicy 
w całej Polsce, jak i u nas ponie-
śli ogromne straty. Z pól nie było 
praktycznie co zbierać. Tylko w 
naszej gminie wpłynęło ok. 300 
wniosków o oszacowanie strat 
powstałych w uprawach w związ-
ku z suszą. Rolnicy czekają teraz 
na pomoc od państwa, ale nic nie 
stoi na przeszkodzie, aby udzie-
liła im jej również gmina. Każ-
dy burmistrz ma w rękach narzę-
dzia podatkowe, którymi może 
ulżyć gospodarzom. Mowa tu o 
zwolnieniach z podatku rolnego, 
czy rozłożeniu płatności na raty. 
Czekamy aż gmina udzieli nam 
informacji o tym, czy w ogóle 
stosuje tę formę pomocy dla rol-
ników i czy ci o takie wsparcie się 
do gospodarza gminy zwracają. 
Wiemy, od jednego z rolników 
prowadzących dość spore gospo-
darstwo pod Nowogardem, że 
zdecydował się na taki krok  w 
zeszłym roku, kiedy jego upra-
wy ucierpiały znacznie z powodu 
długotrwałych opadów deszczu. 
Gospodarzowi burmistrz pomo-
cy jednak odmówił. 

W tym roku sytuacja w rol-
nictwie raczej nie daje powodów 
do hucznego świętowania- trze-
ba się raczej zastanowić jak rato-
wać nieliczne gospodarstwa, bo 
te stoją w obliczu utraty rentow-
ności. Pytanie więc: czy w obli-
czu kolejnej klęski urodzaju ba-
wić się do rana przy dobrej mu-
zyce, wydając na to krocie, czy 
może jednak skromnie pochylić 
się nad losem rolników i zamiast 
pieniądze na „igrzyska” wydać je 
na „chleb”? 

Marcin  Simiński1
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Nawet na śmieciach też trzeba się znać

To nie tylko temat wyborczy  
Zaleganie odpadów gabarytowych na śmietnikach między blokami to stały problem zgłaszany często przez naszych Czytelników.  Niektórzy sadzą, że za za-
leganie tych odpadów odpowiedzialni są ich wytwórcy. Nic bardzie błędnego.  W świetle obowiązującej aktualnie ustawy śmieciowej jest zupełnie inaczej.

Od momentu wprowadzenia 
kilka lat temu opłaty śmiecio-
wej, to Gminy stały się właści-
cielami odpadów stałych i to one 
są odpowiedzialne za ich usu-
nięcie oraz dowóz na wysypisko. 
W zamian za to uzyskały nato-
miast prawo poboru od wytwór-
ców odpadów, czy to wytwórców 
indywidualnych czy zbiorowych 
stałej opłaty mającej charakter 
podatku. A ponieważ to Gmi-
ny stały się ą odpowiedzialne za 
usuwanie odpadów to zniknę-
ły z  obrotu obowiązujące wcze-
śniej umowy między właścicie-
lami nieruchomości, a firmami 
komunalnymi.  W miejsce tych 
kontraktów umownych, mamy 
oświadczenie właściciela nie-
ruchomości, które jest w isto-
cie deklaracją podatkową, na 
której podstawie naliczana jest 
wspomniana opłata śmiecio-
wa- obliczana zgodnie ze staw-
kami uchwalonymi przez Radę 
Gminy.  Umowę ogólna z firmą 
wywozowa zawiera natomiast   
gmina i taka umowa powin-
na zawierać i określać wszystkie 
elementy niezbędne do tego, aby 
odpady były sprawnie i w miarę 
szybko usuwane z miejsc do któ-
rych dostarcza je wytwórca od-
padów, czyli z kubłów przydo-
mowych czy przy firmowych i   
zbiorczych miejsc   śmietnisko-
wych  organizowanych na uży-
tek budynków wielorodzinnych.

Problem  
z gabarytami

Jeśli z opróżnianiem kubłów z 
odpadami luźnymi generalnie, 
od czasu obowiązywania usta-
wy śmieciowej, nie ma proble-
mu to tzw.  gabaryty często dłu-
go zalegają szczególnie obok 
międzyblokowych śmietników.   
Gabaryty, tak jak zwykle luźne 
odpady, także podlegają tej sa-
mej zasadzie wynikającej z usta-
wy śmieciowej – są „własnością” 
gminy i ona jest odpowiedzialna 
za ich usuwanie.  Wytwórca tych 
odpadów za to właśnie płaci po-
datek śmieciowy aby po dostar-
czeniu tych odpadów do wymie-
nionych wcześniej miejsc skła-
du zostały one stamtąd usunię-
te przez poborcę podatku śmie-
ciowego czyli gminę.    Nowo-
gardzki harmonogram wywo-
zu gabarytów według lokalne-
go grafiku stanowiącego element 
umowy między gminą a firmą 

zatrudniana przez nią do wywo-
zu, zakłada, że gabaryty wywo-
żone są ...dwa razy do roku i tuż 
przed tymi terminami powinny 
być wystawiane.  Nie trzeba by-
strego by stwierdzić, że taka czę-
stotliwość wywozu gabarytów 
jest stanowczo zbyt mała.  Tym 
bardziej, że wzorem wielu miast 
nie ma u nas zorganizowane-
go pobliskiego miejsca tymcza-
sowego składu znajdującego się 
w obszarze miasta (np. w pobli-
żu siedziby ZUK na 15 lutego), 
gdzie w każdym momencie wy-
twórca odpadu gabarytowego 
mógłby dowieść go we własnym 
zakresie- choć w świetle ustawy i 
tak nie byłoby to jego obowiąz-
kiem, a co najwyżej uprzejmo-
ścią.  Natomiast informowanie 
mieszkańców, że można dowo-
zić gabary do oddalonego o 15 
km Słajsina jest już   zwykłą kpi-
ną z podatnika. Nie tylko kpi-
ną, ale łamaniem prawa poprzez 
obciążanie podatnika kosztem 
czynności, za które zapłacił uisz-
czając opłatę śmieciową

Podsumowanie
W świetle powyższego wnio-

ski są oczywiste – to, że miesz-
kańcy umieszczają gabaryty, w 
miejscach z których mogą być 
one zabrane przez firmę dzia-
łającą na zlecenie gminy (patrz 
zdjęcie) jest zupełnie prawidło-
we i zupełnie usprawiedliwio-
ne. Jeśli te gabaryty zalegają w 
tych miejscach zbyt długo szpe-
cąc i stanowiąc wielorakie za-
grożenie także sanitarne to jest 
to wina i odpowiedzialność gmi-
ny – zgodnie z ustawą te odpady 
są w tych miejscach są własno-
ścią właśnie gminy. Problemem 
gminy, a nie podatnika jest takie 
ustawienie zasad i grafików wy-
wozu, aby zjawisko długiego za-
legania gabarytów nie występo-
wało.  Wiele gmin sobie z tym 
problemem poradziło - warto 
brać z nich przykład.  Ustawo-
dawca, kilka lat temu zmienił w 
ustawie śmieciowej zasady zdej-
mując z wytwórcy odpadów w 
zamian za obciążenie podatkiem 
obowiązek ich wywozu poprzez 
zawarcie indywidualnej umo-
wy z firma wywozową. Ustawo-
dawca uczynił to także, dlatego   
aby zlikwidować tym samym czy 
istotnie ograniczyć zjawisko dzi-
kich wysypisk. Jeśli jednak gmi-
na nie wywiązuje się należycie z 

nałożonego na nią ustawą obo-
wiązku usuwania śmieci, a na-
wet wbrew prawu, sugeruje, aby 
to właściciele nieruchomości na 
własny koszt wywozili gabaryty 
na odlegle śmietniska   to taka 
gmina odpowiada za to, że w 
praktyce nadal niektórzy wyno-
szą te odpady, gdzie podpadnie- 

a co mają zrobić trzymać pół 
roku w przedpokoju rozwalony 
tapczan, bo taki jest grafik gmin-
ny wywozu? Oczywiście nie bra-
kuje w tej sytuacji obskurantów i 
podlizuchów władzy, którzy go-
towi byliby zwalać winę za zale-
ganie odpadów na współobywa-
teli, pokrzykując, że są oni bru-

dasami, że powinni się wstydzić, 
że władza po nikim sprzątać nie 
będzie itp.  Taka postawa świad-
czy nie tylko o defekcie etycz-
nym, ale głównie o defekcie in-
telektualnym -i na śmieciach też 
trzeba się znać i ustawę śmiecio-
wą rozumieć.

ms

Taki widok to częsty obrazek przy osiedlowych śmietnikach - tu na zdjęciu akurat ul. Kowalska

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reklamareklama

11 kg, 33 kg 
z propan butanem, 

propanem 
a także do zasilania 
wózków widłowych.

Zapraszamy 
do stałej współpracy 

tel. 606 930 398
 www.gazak.pl 

Wymiana butli

WYNaJmĘ  
HalĘ 

+ ZAPLECZE 155m2 
Tel. 600 954 709 

letnia promocja
Ciekawe gratisy!

Sprzedam  
pawie

tel. 785 150 401

Zatrudnię  
kierowcę 

autobusu szkolnego 
tel. 509 528 688
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Piotr Słomski

Kandydat na burmistrza
Nasza Gmina potrzebuje zupełnie innej jakości zarządzania aniżeli to co 

obserwujemy w tym zakresie w ostatnich  latach. Trzeba skończyć z po-
lityką gospodarowania środkami publicznymi nie poprzedzonej diagno-
zą rzeczywistych potrzeb. Należy też opracować i systematycznie wdrażać 
kompleksowe rozwiązania zwłaszcza w zakresie systemu komunikacyjne-
go miasta oraz jego infrastruktury technicznej. Na to wszystko potrzebne 
są środki a to implikuje konieczność pracy nad powiększeniem ilościowym 
i kwotowym źródeł gminnych dochodów. Wreszcie należy skończyć z nie-
odpowiedzialną polityką kadrową, z którą mamy do czynienia przez ostat-
nie dwie kadencje. Mieszkańcy  Nowogardu zasługują na  nowy istotnie 
lepszy  komfort życia również poprzez zapewnienie dostępu do usług pu-
blicznych oferowanych już od dawna w sąsiednich miastach.  O szczegó-
łach wkrówtce.  

Piotr Słomski  

Życiorys                                                                                                         
Piotr Słomski urodził się 29.04.1984 w Nowogardzie. Po ukończeniu 

LO nr 1, odbył studia licencjackie z dziennikarstwa na WKSM w To-
runiu, a następnie zdobył tytuł magistra politologii na Uniwersyte-
cie im. Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Kolejno odbył studia na 
Wyższej Szkole Języków Obcych w Poznaniu. Aktualnie jest doktoran-
tem na US w Szczecinie. Pisze w prasie lokalnej oraz publikuje w Ty-
godniku Katolickim Niedziela.  Jest także lektorem języka angielskie-
go w Wyższej Szkole Humanistycznej w Szczecinie. W kończącej się ka-
dencji samorządowej był radnym gminnym oraz od grudnia 2016 roku 
przewodniczącym Rady Miejskiej w Nowogardzie.
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Burze, wichury i włamania – jak się 
zabezpieczyć, by spokojnie ruszyć na urlop?
W połowie sierpnia przez Polskę przetoczyły się silne nawałnice, które pozostawiły po sobie liczne zalania i zniszczenia budynków –  w 
całym kraju strażacy interweniowali aż 750 razy. Meteorolodzy zapowiadają, że to jednak nie koniec pogodowych anomalii. Dla Pola-
ków, którzy planują swój wyjazd na koniec lata, jest to niepokojące. Co zrobić, żeby spokojnie wyjechać na urlop? 

Nasz niepokój jest całkowicie uzasadnio-
ny – mówi Katarzyna Olczak agent Warty 
w Nowogardzie. - W ubiegłym roku policja 
stwierdziła prawie 70 tys. kradzieży z wła-
maniem. Do wielu z nich dochodzi, gdy je-
steśmy poza domem – najczęściej na urlo-
pie. Nie można również zapominać o skut-
kach coraz częściej występujących anoma-
lii pogodowych. Zaskakują nas zarówno 
upały, jak i gwałtowne burze. Gdy zosta-
wiamy dom bez opieki, najlepszym zabez-

pieczeniem jest dobra polisa mieszkanio-
wa. 

Nie daj się letnim żywiołom
W okresie wakacyjnym zgłaszanych 

jest do Warty dwa razy więcej szkód spo-
wodowanych anomaliami pogodowymi 
niż w pozostałej części roku. Najczęst-
szym skutkiem uderzenia pioruna – aż 
90% zgłoszeń - są tzw. szkody przepięcio-
we. W ich efekcie możemy stracić sprzęty 
elektryczne czy elektroniczne, które w 
czasie burzy były podłączone do sieci. 
Aby wystąpiła taka szkoda piorun nie 

-
czy, że uderzy w okolicy. Oznacza to duże 
wydatki, a nie każde ubezpieczenie 
mieszkaniowe daje ochronę na wypadek 
takich szkód - często jest to opcja dodat-
kowo płatna. W ubezpieczeniach miesz-
kaniowych Warty ochrona na wypadek 
przepięć zawarta jest w jego podstawo-
wym zakresie. Oferta jest szeroka i po-
zwala ubezpieczyć praktycznie wszystko 
- nie tylko sprzęt elektroniczny, meble, 
kosztowności, dzieła sztuki, pozostawio-
ne na tarasie meble ogrodowe i narzę-

dzia (np. kosiarki) ale też drzewka w 
ogródku i to, co chowamy w garażu.

Katarzyna Olczak

 Zapewnij sobie  
pomoc specjalisty

Bardzo przydatną opcją jest możliwość 
korzystania z usług assistance. Dzięki niej, 
np. w przypadku zalania mieszkania, 
Warta zorganizuje i opłaci interwencję 
hydraulika, który naprawi np. pęknięty 
zawór, a jeśli szalejąca wichura zerwie 
rynnę, zorganizuje usługę dekarza, który 
ją zabezpieczy. Nie trzeba będzie wracać 
z wakacyjnego wyjazdu. Wystarczy zosta-

wić zaufanej osobie klucze i pełnomoc-
nictwo do podejmowania decyzji w spra-
wach związanych z nieruchomością. Taka 
polisa działa przez cały rok, a nie tylko 
podczas wakacji. 

Skorzystaj  
z ubezpieczenia na medal

Ubezpieczenie Warty zapewnia rów-
nież przyjazny proces likwidacji szkód. 
Doceniają to klienci. W tym roku po raz 
kolejny ubezpieczenia mieszkaniowe 
Warty zostały nagrodzone w rankingu 
konsumenckim godłem Dobry Produkt 
– Wybór Konsumentów 2018. 

Przekonaj się i skorzystaj z wakacyjnej 
oferty promocyjnej.

Chcesz dowiedzieć się więcej? 
Zapraszamy do biura  

w Nowogardzie,  
ul. Bohaterów Warszawy 5/D

Napisz: kamarstudio@wp.pl

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

 Witamy wśród nas...
Autorzy rubryki:

Charlotta Trokowicz-Sędłak 
oddziałowa oddziału poł.-ginek.

Janusz Roguski SPSR Nowogard B
A
N
E
R
Yoraz inne

WYDRUKI
WIELKOFORMATOWE

e-mail: gra�k@domjudy.pl
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z projektem 

z dostarczeniem

tel. 91 577 2007

Oliwia 
córka Agaty i Sylwestra 
ur. 27-08-2018 z Wojcieszyna

Ksawery 
syn Adrianny i Patryka 
ur. 27-08-2018 z Kościuszki

Wojciech 
syn Marty i Tomasza Dolega 
ur. 26-08-2018 z Sąpolnicy

Kuba 
syn Elżbiety i Adama Parobiec 
ur. 27-08-2018 z Osowa

Maciej 
syn Moniki Motyl 
ur. 23-08-2018 z Nowogardu

Antoś 
syn Agnieszki i Patryka 
ur. 26-08-2018 z Wierzbięcina

Marcel 
syn Dominiki Kuźnik 
ur. 23-08-2018 z Łobza

Córka 
Martyny Tarnowskiej 
ur. 27-08-2018 z Łobza
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Z Życia Kościoła

Za tydzień w naszym kościele rozpoczną się przygotowania do koronacji ob-
razu z gryfińskiego kościoła „Matki Boskiej z Kałusza”. Koronacja będzie miała 
miejsce w 2020 roku. W Gryfinie nadano mu tytuł „hołd stanów polskich skła-
dany Matce Boskiej Królowej Polski”. W Kałuszu używa się nazwy „Matka Boska 
wszystkich narodów”. Próby interpretacji dzieła podjął się ksiądz Jan Zalewski, 
który był nim zafascynowany.

Autorem obrazu Matki Bożej z Ka-
łusza jest Stanisław Batowski Kaczor. 
Autor urodził się we Lwowie w 1866 
roku, tamże zmarł w 1946. Intereso-
wał się malarstwem, m.in. konserwo-
wał obraz Matki Boskiej Łaskawej w 
Lwowie. Zajmował się też malarstwem 
ściennym i projektował witraże w kate-
drze łacińskiej we Lwowie. Wpływ na 
niego miało malarstwo Jana Matejki 
(„Matka Boska z dzieciątkiem, św. Le-
onardem i św. Joanną”). Interpretator 
zauważa w obrazie nawiązania do dzie-
ła „Matki Boskiej Kodeńskiej”, a także 
„Sądu Ostatecznego” Hansa Memlinga 
czy „Betlejem Polskiego” Lucjana Ry-
dla.

„Matka Boska z Kałusza” powsta-
ła dla kościoła p.w. św. Walentego w 
Kałuszu (dzisiaj to teren Ukrainy), a 
poświęcono ją tam 3 maja 1932 roku. 
W 1945 roku obraz przyjechał do 
Gryfina.

Obraz jest podzielony na pół. Po jego 
lewej stronie jest Dzieciątko Jezus, du-

chowny, husarz oraz widnieje tarcza. 
Z prawej strony jest Maryja z koroną, 
rolnik i górnik. Gdy spojrzymy na ob-
raz od góry do dołu, to zorientujemy 
się, że też jest podzielony. W części 
górnej królują Dzieciątko i Maryja, a 
w dolnej cztery pozostałe wymienio-
ne osoby. Podsumowując, na środku 
obrazu jest Maryja – jest główną osią, 
reszta osób tworzy ćwiartki obrazu: 
Dzieciątko, duchowny i husarz, a także 
rolnik i górnik. Obraz oddaje dwie sfe-
ry – ziemską i niebiańską. Na obrazie 
uwidacznia się obecność Trójcy  Świę-
tej poprzez aureole za głową Maryi i za 
Dzieciątkiem, a także poprzez modlą-
cych się, którzy poprzez ten akt tworzą 
niewidoczny krąg obecności Ducha 
Świętego. Matka Boska na tym obrazie 
łączy niebo z ziemią, jest pośredni-
kiem. Jej wzrok patrzy w przyszłość ku 
kolejnym pokoleniom. Jej smutek jest 
wyraźny. Matka Boska jest zatroskana. 
*Obraz zaprasza do wejścia w inny wy-
miar – nową przestrzeń – inną rzeczy-
wistość.

Maryja domaga się od nas, abyśmy Jej wzywali i modlili się do Niej we 
wszelkich wypadkach. Nie żeby zebrać miała naszych hołdów i dowo-
dów czci, co i tak nie mogłoby wyrównać Jej zasług lecz aby widziała, 
ze przez to pomnaża się w nas ufność i nabożeństwo ku Niej i aby wte-
dy łatwiej mogła ratować nas i pocieszać.  św. Alfons Liguori
Totus tuus ego sum, et omnia mea tua sunt – Jestem cały Twój i 
wszystko moje do Ciebie należy, o Jezu, przez Maryję, Twoją Najświęt-
szą Matkę. św. Ludwik Grignion de Montfort
Taka jest wola Boga, który chciał, abyśmy wszystko mieli przez Ma-
ryję. Jeśli zatem posiadamy jakąś nadzieję, jakąś łaskę, jakiś dar zba-
wienny, wiedzmy, że Jej to zawdzięczamy. św. Bernard

Matka 
Boska  
z Kałusza

Maryja jest środkiem pewnym, drogą 
prostą i niepokalaną, by dojść do Chry-
stusa i znaleźć Go niezawodnie, dlatego 
święte dusze, które mają szczególną za-
błysnąć świętością, muszą znaleźć Jezu-
sa przez Maryję. Kto znajdzie Maryję, 
znajdzie Życie, to znaczy Jezusa Chry-
stusa, który jest Drogą, Prawdą i Ży-
ciem. Nie można jednak znaleźć Maryi, 
nie szukając Jej; nie można Jej szukać, 
nie znając Jej, gdyż nikt nie szuka, ani 
nie pragnie, czego nie zna. Konieczne 
jest więc rzeczą, by Maryję znano wię-
cej niż kiedykolwiek, ażeby Trójca Prze-
najświętsza jak najwięcej była znana i 
wielbiona.  

św. Ludwik Grignion de Montfort

*Na obrazie można odnaleźć bez-
pośrednie nawiązanie do słów Apo-
kalipsy św. Jana Apostoła: „Świątynia 
Boga w niebie się otwarła, i Arka Jego 
Przymierza ukazała się w Jego Świą-
tyni. Potem wielki znak się ukazał na 
niebie: Niewiasta obleczona w słońce 
i księżyc pod jej stopami, a na jej gło-
wie wieniec z gwiazd dwunastu”. (Ap 
11,19)

Na obrazie „Matka Boska z Kałusza” 
przenikają się dwie materie: boska i 
ziemska, a łącznikiem pomiędzy nie-
bem a ziemią jest Maryja jako nasze 
wybawienie – wysłanniczka i posłan-
niczka Boga, umocniona Duchem 
Świętym, matka Zbawiciela Jezusa 
Chrystusa.

Bóg widząc, że jesteśmy niegodni 
otrzymywać łaski bezpośrednio z Jego 
rąk, przekazuje je Maryi, byśmy przez 
Nią otrzymywali wszystko, cokolwiek 
dać nam zechce. 

św. Bernard

Rzeczywistość naszą zwykłą ludzką 
przenika Boska – nadprzyrodzona. 
Ludzie różnych stanów składają Matce 
Bożej hołd jako tej, której zawierzył i 
którą umiłował Bóg. Matka Boska całą 
sobą wielbi Boga i poddaje się jego 
woli, ale jej zatroskana twarz zdradza 
niepokój o nas ludzi. Czy kochamy ją 
dostatecznie?

Nie obawiaj się, że pokochasz Ją zbyt 
mocno. Nigdy nie będziesz kochać Jej 
dosyć.  

św. Teresa z Lisieux

Nie masz w świecie, tak tak ciężkiego 
grzesznika i tak pogrążonego w niepra-
wości, żeby się im brzydziła Maryja i 
odepchnęła go od Siebie. O, niech tylko 
zawezwie Jej ratunku, a miłosierna ta 
Matka dowiedzie mu, ze może, że po-
trafi i że chce pojednać go ze Swoim naj-
droższym Synem. 

Ludwik Blozjusz

Redakcja
Źródła:
*http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/

Presentations0/obraz_NMP.pdf
Foto: pixabay.com.pl
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 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Stefan Grudzień : lat 67, zmarł 26.08.2018 msza święta od-

była się  w Dobrej, pochowanie cmentarz w Nowogardzie.
Grygorcewicz mirosław :lat 47, zmarł 24.08.2018 pogrzeb 

odbędzie się 01.09.2018r. O godz 13:00 na cmentarzu w Nowo-
gardzie 

Helena Wesołowska : lat 88, zmarła 28.08.2018 pogrzeb od-
będzie się 31.08.2018r. O godz 13:00 na cmentarzu w Nowo-
gardzie 

krystyna Wippinger lat : 87,zmarła 29.08.2018pogrzeb obę-
dzie się 31.08.2018r. O godz 15:00 na cmentarzu w Nowogar-
dzie.

 Informacje przekazał: Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk
i MEMORIS Zakład Pogrzebowy Grzegorz Śmigiel

Zohydzić Kościół  
- strategia ciemności
Który to już raz  przeżywamy kolejne nasilenie ataków na Kościół Chrystusowy?  O tym,  
a także o zmianie strategii  tego ataku i konieczności wewnętrznej naprawy przeczytamy  
w felietonie autorstwa Jacka Bartyzela- znanego publicysty  profesora nauk społecznych, 
wykładowcy UMK w Toruniu. Oto tekst.   

-Widać wyraźnie, że strategia szatana w walce 
z Kościołem polega dzisiaj na skoncentrowaniu 
ataku na Jego (Kościoła) delegitymizacji moral-
nej, całkowitym zohydzeniu go w oczach ludzi i 
przedstawieniu go wręcz jako organizacji zbrod-
niczej, kierowanej żądzą władzy, chciwością i wy-
stępkami obyczajowymi.

- Nie jest to oczywiście jakaś nowość: we 
wszystkich rewolucjach (a każda rewolucja jest 
dziełem szatana, zaś rewolucjoniści tylko jego 
narzędziami) występował wątek „organizacji 
przestępczej, tuczącej się na krzywdzie ludu”. 
Jest jednak pewna różnica w stosunku do mi-
nionych epok. Niegdyś wrogowie Kościoła i re-
ligii w ogóle uważali za konieczne podejmowa-
nie jakiegoś sporu o pryncypia, refutacji świato-
poglądu religijnego, próby dowodzenia nieistnie-
nia Boga, życia pozagrobowego, świata niemate-
rialnego; wzniecali lub podsycali już istniejące 
herezje, spory dogmatyczne, próbowali organi-
zować schizmy i tworzyć alternatywne „kościo-
ły”; metafizyce i teologii musieli przeciwstawiać 
jakąś antymetafizykę i „nową teologię”. Innymi 
słowy, walka toczyła się jednak na płaszczyźnie 
transcendentalnej, a nie całkowicie przyziemnej 
i wręcz trywialnej.

- Dziś jest to właściwie zupełnie zbędne i sy-
nom ciemności nawet nie chce się podejmować 
jakiegoś wysiłku intelektualnego, aby przeprowa-
dzić krytykę religii jako takiej, mającą przynaj-
mniej pozory rzeczowości i spójności. Jeśli już 
ktoś odczuwa jeszcze potrzebę umocnienia się w 
ateizmie, wystarczy mu bełkot Dawkinsa. Prima 
facie daje się to wytłumaczyć rozległością szerzą-
cej się jak pożar sekularyzacji. W świecie, w któ-
rym liczą się już tylko dobra ziemskie: pieniądz, 
władza, kariera i hedonizm, również i Kościół 
jest postrzegany wyłącznie przez pryzmat tych 
rzeczy, tym bardziej, że i do samych szczytów 
hierarchii te brudy faktycznie Go zanieczyszcza-
ją (nawet jeżeli są wyolbrzymiane i generalizowa-
ne). 

-Ale przy uważniejszym spojrzeniu można w 
tym dostrzec również symptomy - może nawet 
więcej niż symptomy - wyczerpywania się eonu 

chrześcijańskiego, jego zmierzchu po dwóch ty-
siącleciach istnienia. Świadomy chrześcijanin 
musi sobie zadawać z trwogą pytanie czy Kate-
chon już ustąpił z Kościoła, zostawiając pole dla 
Niegodziwca, a to przecież oznacza, że nastały 
czasy ostateczne. Czy tak jest, nie wiemy, ale nie-
podobna nie zauważyć, że winni temu wyczerpy-
waniu się są ci, którzy stanowią Kościół naucza-
jący, mający umacniać braci w wierze, a nie kie-
rować ich uwagę na rzeczy ziemskie, więc prze-
mijające. Tymczasem sekularyzacja dotknęła 
sam prezbiteriat. Iluż księży (pomijam tu małe 
wysepki tradycjonalistycznych bractw i instytu-
tów) mówi wiernym podczas kazań i rekolek-
cji o rzeczach ostatecznych, o końcu wszystkich 
rzeczy, o sądzie szczegółowym i Sądzie Ostatecz-
nym, o karach piekielnych i nagrodach niebiań-
skich, o świecie duchowym w ogóle, o aniołach, 
o tym, czym jest wizja uszczęśliwiająca zbawio-
nych, o tajemnicy Trójcy Świętej?

- Używając terminologii Erica Voegelina moż-
na powiedzieć, że w samym nauczaniu kościel-
nym doszło dziś do swego rodzaju immanenty-
zacji eschatonu - wprawdzie nie w sensie kre-
owania jakiejś utopii społecznej, ale w znaczeniu 
ogólnego skoncentrowania na immanencji, na 
kwestiach życia doczesnego, nawet jeżeli są one 
(relatywnie) ważne, a jednocześnie nieprzypo-
minania o tym, że chrześcijanin zasadniczo jest 
jedynie przechodniem w tym świecie, pielgrzy-
mującym ku życiu wiecznemu, ku ojczyźnie nie-
biańskiej (jeśli na nią zasłuży). Zaś eschatologia 
i apokaliptyka są praktycznie nieobecne w co-
dziennym nauczaniu.

- Powiedziałbym też, że nasi duszpasterze za-
pomnieli o wzbudzaniu i ćwiczeniu naprzód w 
sobie, a potem w laikach, tej ważnej władzy du-
szy, jaką jest wyobraźnia. Chrześcijanie w Ko-
ściele starożytnym i średniowiecznym, a na-
wet jeszcze w dobie kontrreformacji, napraw-
dę chcieli wiedzieć i być nauczani o świecie nad-
przyrodzonym, a nie tylko o tym jak żyć tu, na 
ziemi (które to życie ziemskie zresztą, powtórz-
my to raz jeszcze, miało być wstępem i przygo-
towaniem do tego wiecznego). Pseudo-Dionizy 
pisał o imionach Bożych i o hierarchiach aniel-
skich, św. Augustyn o tym, jakie będą nasze ciała 
po zmartwychwstaniu, Dante o tym, jakie są krę-
gi piekielne, czyśćcowe i rajskie, zarówno dlate-
go, że to ich interesowało przede wszystkim, jak 
i dlatego, że interesowało to czytających i słucha-
jących ich chrześcijan. Wiemy, że te przerażają-
ce wydarzenia, które nastąpią po ustąpieniu Ka-
techona i w czasie przejściowego panowania An-
tychrysta, a przed Paruzją, są nieuniknione, bo 
wpisane w Boży plan soteriologiczny, ale tylko 
mistrzowie duchowości, kapłani-mistycy, a nie 
„działacze społeczni” czy tym bardziej „kapła-
ni-biznesmeni”, mogą nas do tego przygotować i 
sprawić, że ta część Kościoła, która przetrwa go-
dzinę próby, będzie możliwie najliczniejsza.

Jacek Bartyzel

O której i gdzie?

W poniedziałek 
rozpoczęcie roku 
W tym roku, uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 
2018/2019 w placówkach oświatowych odbędzie się nie 1 
ale 3 września, czyli w poniedziałek. Sprawdziliśmy, o któ-
rej w poszczególnych szkołach na terenie naszej gminy od-
będą się uroczyste apele. 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1  godz. 9.00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2- godz. 10.00 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3-godz. 9.00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4-godz. 10.00 
SZKOŁA PODSTAWOWA DŁUGOŁĘKA godz. 9.00
SZKOŁA POSTAWOWA ORZECHOWO godz. 8.00
SZKOŁA PODSTAWOWA STRZELEWO godz. 8.00
SZKOŁA PODSTAWOWA ŻABOWO - godz.  8.00 Msza święta 

w kościele. Rozpoczęcie  apelu w szkole godz. 9.00
SZKOŁA PODSTAWOWA BŁOTNO godz. 9.00
SZKOŁA PODSTAWOWA WIERZBIĘCIN godz. 9.00
I LO – godz. 10.00
II LO- godz. 10.15
ZSP- godz. 9.00

Zakończenie wakacji 
w KNADZE

K Ż „KNAGA” w Nowogardzie zaprasza sympatyków Klubu na 
zakończenie     żeglarskich wakacji 2018 połączone z regatami kla-
sy „Optymist” i „Open” o puchar Bosmana Klubu Zbigniewa Kolib-
skiego. 

Niedziela, 02 września, godz. 12 ºº,  przystań klubowa.
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r e k l a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

Dzięki nowym oknom SYNEGO Twój dom 
stanie się oazą ciepła, ciszy i bezpieczeństwa. 
W porównaniu z obecnym standardem okien, 
SYNEGO zapewnia do 50% lepszą izolację cieplną*. 
Dzięki temu znacznie zmniejszysz rachunki 
za ogrzewanie i poznasz nowy 
komfort mieszkania.

Nowe logo - nowy profil 
nowy komfort Twojego mieszkania

Zadzwoń lub przyjdź 
do siedziby naszej firmy 

a my przygotujemy 
dla Ciebie najlepszą ofertę.

ASTYSTENT/KA ds. ADMINISTRACJI
Lokalizacja: Łozienica k/Goleniowa

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
• zapewnienie prawidłowości i terminowości obsługi pracowników w zakresie 
   administracji personalnej oraz innych spraw administracyjnych Oddziału

Nasze wymagania:
• wykształcenie wyższe lub średnie
• bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności MS Excel
• samodzielność w planowaniu i organizacji pracy własnej w zakresie powierzonych 
  obowiązków, dokładność
• umiejętności komunikacyjne, nastawienie na współpracę
• dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy administracyjnej oraz znajomość 
  języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację

Oferujemy:
• umowę o pracę na pełen etat, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
• szkolenie wdrażające
• pracę w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
• możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Prosimy o przesyłanie cv na adres: 
rekrutacja.goleniow@pl.rhenus.com

Czekamy na zgłoszenia do 10.09.2018r.

Czy  zaplanowałeś  już  logistykę  swojej  kariery?  Z  nami  to proste! Rhenus Logistics S.A.  należy do czołówki operatorów logistycznych w Polsce. 
Nasza  rozbudowana  sieć  magazynów,  jak i wykwali�kowana  kadra,  pozwoliły nam  na zdobycie wysokiej  pozycji  na  rynku.  Od ponad 20 lat 
gwarantujemy kompleksowe zarządzanie  łańcuchem dostaw i bogactwo innowacyjnych r ozwiązań zarówno  w obszarze logistyki kontraktowej, 
jak i dystrybucji, transportu krajowego i międzynarodowego, a także świadcząc specjalizowane usługi typu Value Added Services i Home Delivery.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez  Rhenus Logistics S.A.  z siedzibą w Warszawa 02-595, 
Puławska 99 dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).

KURS na

tel. 795 742 291  •  609 947 940 •  e-mail: szkolenia@ehaga.pl

SZKOLENIA
DLA CIEBIE

montera rusztowań 
budowlanych

PROMOCJA
komplet 
odzieży

BRIXTON CLASIC 
bluza + spodnie 

Data rozpczęcia 
kursu

1 września 2018

ul. Boh. Warszawy 5
         Nowogard

Wykonujemy tanio
Banery  •  Laminowanie   
Wycinane naklejki  •  Wydruki kolorowe

Nowogard  •  ul. Boh. Warszawy 7A
 tel. 91 392 21 65,  91 577 2007

Kompleksowe usługi:  
Introligatorskie i  Poligraficzne  
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W rocznicę Sierpnia `80 
- kto dzisiaj pamięta o Solidarności?

Solidarność obok ponty-
fikatu Jana Pawła II to do-
świadczenie życia mojego 
pokolenia- dzisiaj jest ta So-
lidarność mocno już w tle, a 
nawet zupełnie zapomniana. 
Tak jak w tle i zapomniane 
jest nauczanie JP II, którym 
jeszcze nie tak dawno żył cały 
Naród, cała Polska. Ale nic 
to- powiedziałby zapewne ja-
kiś domorosły filozof , wszak 
tego co przeżyliśmy, nikt nam 
nie zabierze, a nowe czasy 
dają naturalnie nowe impul-
sy - oby były one równie szla-
chetne i bezinteresowne jak 
te, które dane było przeżyć 
(przynajmniej przez pewien 
okres) nam, czyli tym powo-
li schodzącym ze sceny życia. 
Ale są też w ciągu roku ta-
kie dni kiedy wszystko to co 
już jest przeszłością na chwile 
ożywa . To dni rocznicowe, a 
właśnie 30-31 sierpnia, to ko-
lejna rocznica powstania So-
lidarności.

W pierwszym okresie lat 
80-81 moje zaangażowanie 
w Solidarność, było na po-
ziomie tych 10 mln, które na-
gle, niespodziewanie nawet 
dla siebie w niej się znalazł.
Dopiero później, gdzieś oko-
ło 1985 roku, gdy spotkałem 
się ze szczecińskim działa-
czem Solidarności Mieczysła-
wem Ustasiakiem (później-
szym senatorem OKP) zaczą-
łem angażować się coraz bar-
dziej w działalność, jeszcze 
podziemną, Solidarności. In-
nym obszarem relacji z opo-
zycją, były także w tym okre-
sie, moje kontakty zawarte 
podczas studiów na KUL w 
Lublinie. Ale to znajomość z 
M. Ustasiakiem zaowocowała 
w konsekwencji moim zbliże-

niem się do ścisłych kręgów 
kierowniczych podziemnej 
szczecińskiej solidarności, w 
tym regularnym uczestnic-
twem w spotkaniach na Pocz-
towej czyli, w realnej bazie 
Solidarności na plebani przy 
kościele Jezuitów. 

I potem to już poszło… 
najpierw członkostwo w Za-
rządzie Regionu odrodzone-
go związku potem w Prezy-
diów wreszcie w Komisji Kra-
jowej NSZZ „S”. Także wie-
le lat pracy lat w charakterze 
zastępcy przewodniczącego 
związku, którym był śp. był 
Longin Komołowski, później 
minister i wicepremier Rzą-
du RP. W międzyczasie, także 
w ramach tzw. „brania spraw 
w swoje ręce”, funkcja radne-
go gminnego I kadencji, a po-
tem radnego wojewódzkiego 
także I kadencji i szefa klubu 
AWS w Sejmiku. 

Dzisiaj przypada kolej-
na rocznica zrywu sierpnio-
wego 1980. Szczecin, zosta-
nie w historii powszechnej, 
jako miejsce, nie tylko gdzie 
się tyle zaczęło w 1980 roku, 
ale także miejsce gdzie się na 
nowo zaczęło w 1988 roku. 
Także w sierpniu, a dokład-
nie 17 sierpnia 1988 roku, w 
szczecińskim porcie wybuchł 
zorganizowany przez podzie-
mie strajk, do którego przy-
łączyły się zajezdnie tramwa-
jowe i autobusowe. Portow-
cy podjęli decyzję o czynnej 
obronie zakładu – pisze kro-
nikarz tych wydarzeń- uzbro-
ili się i zbudowali barykady ze 
sztaplarek. Niemożność zdła-
wienia szczecińskiego pro-
testu zadecydowała, że wła-
dze zgodziły się na negocja-
cje. 31 sierpnia 1988 r. straj-
kujący szczecinianie dostali 
oświadczenia Lecha Wałęsy, 
informujące o jego spotka-
niu z generałem Czesławem 
Kiszczakiem w sprawie roz-
mów Okrągłego Stołu. Strajk 
szczeciński, który zakoń-
czył się 3 września, bez pod-
pisania jakiegokolwiek poro-
zumienia, był najdłuższym 
strajkiem okupacyjnym w hi-
storii PRL.

Ten strajk obserwowałem 
już z bliska. Na naradach na 
Pocztowej, gdzie wówczas 
jeździłem, decydowano o 
jego szczegółach. Już po za-
kończeniu strajku 12 wrze-
śnia Międzyzakładowy Ko-
mitet Strajkowy przekształca 
się w Międzyzakładowy Ko-
mitet Organizacyjny NSZZ 
„Solidarność” Pomorza Za-
chodniego. Przewodniczą-
cym MKO zostaje Edward 
Radziewicz, wiceprzewodni-
czącym Józef Ignor, sekreta-
rzem Andrzej Milczanowski, 
a rzecznikiem prasowym Je-
rzy Zimowski. Siedzibą MKO 
nadal były pomieszczenia 
przy kościele jezuitów, przy 
ul. Pocztowej.

To o te zdarzenia histo-
rii powszechnej, czyli strajki 
szczecińskie sierpień- wrze-
sień 1988, dane było mi się 
otrzeć, dotknąć, także do-
świadczyć, nie tylko jako ob-
serwator, ale jako ich uczest-
nik. Zapowiedziano ostatnio 
wystawę z materiałów IPN na 
temat tych wydarzeń z roku 
1988, która zostanie ustawio-
na w kościele WNMP w No-
wogardzie. Oby ta wystawa 
pozwoliła wszystkim zrozu-
mieć jak niemożliwą zdawa-
łoby się drogę przebyliśmy w 
jednym pokoleniu Polaków. 
Przebyliśmy dzięki Opatrzno-
ści, Papieżowi Janowi Pawło-
wi II i dzięki wierności rzesz 
Polaków- wierności i umi-
łowaniu Ojczyzny i wolno-
ści. Oby ta wystawa, w prze-
ciwieństwie do jej nieuczciwej 
zapowiedzi, służyła poznaniu 
i szlachectwu ducha, a nie 
szukaniu próżnej niezasłużo-
nej chwalby i osiągnięciu ja-
kiś osobistych wyborczych 
korzyści. Posługiwanie się nie 
swoimi zasługami zawsze jed-
no ma imię…. Sierpniowa 
rocznica powstania Solidar-
ności, to rocznica zwycięstwa 
nad komunistycznym świa-
tem fałszu kłamstwa i znie-
wolenia człowieka. Takie rze-
czywistości łatwo mogą po-
wrócić jeśli i pozwolimy sobie 
na kompromisy etyczne.   

 Marek Słomski

Nasz felieton
Przetarg na domki na plaży

Chętnych nie było 
Tego można było się spodziewać- do przetargu na dzierża-
wę domków przy plaży miejskiej nikt nie stanął. Trudno się 
jednak temu dziwić, zwłaszcza wczytując się w umowę, jaką 
z gminą musiałby podpisać nowy dzierżawca ośrodka. Po-
jawia się pytanie- czy komuś nie zależy na tym, aby ośrodek 
jak najdłużej stał pusty i niszczał. 

Jak już informowaliśmy prze-
targ ogłoszono pod koniec lipca. 
W miniony wtorek 28 sierpnia, o 
godz. 9.15 zaplanowano otwar-
cie złożonych ofert. Nie było jed-
nak czego otwierać- do przetar-
gu nie stanął żaden potencjalny 
dzierżawca ośrodka rekreacyjne-
go. Trudno się temu dziwić. I nie 
chodzi już o sam termin przetar-
gu- koniec sezonu letniego. Jak 
już pisaliśmy kilka tygodni temu, 
gmina postawiła niezwykle wy-
górowane warunki jakie musiał-
by spełnić nowy najemca, nisz-
czejących już praktycznie drugi 
sezon domków. Według ogłosze-
nia jakie zamieszczono na stronie 
BIP gminy, dzierżawca ośrodka 
miałby już w pierwszym roku od 
podpisania umowy wykonać na-
stępujące prace: usunięcie pozo-
stałości po urządzeniach grzew-
czych (kominkach) wraz z od-
tworzeniem ubytków ściennych, 
wymiana glazury i terakoty, od-
grzybienie ścian i sufitów, dwu-
krotne malowanie ścian i sufi-
tów, cyklinowanie i lakierowanie 
schodów wewnętrznych, wymia-
na paneli podłogowych, wsta-
wienie szyby w oknie i wymia-
na drzwi wewnętrznych- słowem 
wykonać nie tylko remont, ale 
gruntowną modernizację obiek-
tu. Gmina liczyła,  że ktoś się 
zdecyduje, nie tylko ponieść tak 
duże koszty, ale później prowa-
dzić ośrodek i płacić dodatkowo 
czynsz dzierżawny przez co naj-
mniej 10 lat. Nie mówiąc także o 
pozostałych kosztach związanych 
z prowadzeniem działalności, jak 
choćby konieczność płacenia po-
datku od nieruchomości, w kwo-
cie sięgającej kilkanaście tysięcy 
rocznie. 

No chyba, że to działanie świa-
dome- komuś zależy, aby ośro-
dek stał pusty i popadał w ruinę, 
żeby doprowadzić do obniżenia 

wartości nieruchomości, a po-
tem oddać mienie za przysłowio-
wą „złotówkę”. Byłoby to jednak 
działanie na granicy prawa, a na 
takie w gminie chyba nikt się nie 
zdecyduje? 

Przypomnijmy, że na ośrod-
ku już od zeszłego roku nic się 
nie dzieje, po tym jak miasto wy-
powiedziało umowę z ostatnim 
dzierżawcą. Poszło o zapisy umo-
wy dotyczące właśnie remon-
tów, jakich zdaniem urzędni-
ków dzierżawca nie wykonał tak 
jak należy. Przedsiębiorca od po-
czątku nie zgadzał się z takim sta-
nowiskiem urzędu, twierdząc, że 
wywiązał się z umowy. Sam też, 
jak twierdził, musiał się upomi-
nać o pieniądze za prace, które 
wykraczały poza umowę z gmi-
ną np. naprawa ogrodzenia, czy 
remont jednego z domków po 
małym pożarze. Gmina jednak 
wypowiedziała w końcu umo-
wę dzierżawy z lokalnym przed-
siębiorcą. Ten jednak długo nie 
chciał zdać ośrodka, żądając aby 
miasto z nim rozliczyło się z wy-
konanych już prac remontowych, 
także tych dodatkowych. Sprawa 
trafiła do sądu. Ostatecznie ośro-
dek odebrano dzierżawcy. Przed-
siębiorca po dziś dzień nie odzy-
skał włożonych w ośrodek pie-
niędzy, dodatkowo został obcią-
żony kosztami postępowania.  

Od tego czasu ośrodek popada 
w ruinę, a domki stały się miej-
scem schadzek dla osób bezdom-
nych i nadużywających alkoholu. 
Przywrócenie obiektu do stanu 
używalności będzie kosztować 
sporo wysiłku i pieniędzy. Na ra-
zie ośrodek straszy, choć położo-
ny jest w pięknej okolicy. A jesz-
cze przed dwoma laty w dom-
kach mieszkali turyści, niektórzy 
z nich od lat odwiedzali nasze je-
zioro by tu spędzić urlop. 

MS

Tabliczka zakazująca wstępu najwyraźniej szybko nie zostanie stąd zdjęta- na 
dzierżawę ośrodka przy plaży miejskiej nie ma chętnych
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rozmowa ze Zbigniewem Zamachowskim

O Kieślowskim, Łomnickim i grze na organach…
Jednym z gości tegorocznego Lata z Muzami był Zbigniew Zamachowski, znany pokoleniom widzów ze swoich kreacji aktorskich w filmach m.in. Kie-
ślowskiego, Bajona czy Hoffmana. 

Zdaje się, że jest pan po raz 
pierwszy na nowogardzkim fe-
stiwalu Lato z Muzami. Jakie są 
pańskie wrażenia tego miejsca?

Dokładnie, przyjechałem tu-
taj po raz pierwszy i muszę przy-
znać, że jestem naprawdę pod 
sporym wrażeniem tego miejsca 
i tej imprezy. Dyrektor festiwa-
lu Krzysztof Spór, który jest bar-
dzo energicznym człowiekiem, 
wie co zrobić, aby taki lokalny 
festiwal miał sens i moc i tak się 
dzieje. Cieszę, że przyjechałem 
tutaj z recitalem i poznałem tylu 
ciekawych ludzi. 

W ubiegłym roku był u nas 
Andrzej Seweryn, z którym 
grał pan w filmie „Prymas”. W 
tym filmie wcielił się pan w rolę 
ks. Stanisława Skorodeckiego, 
który z kolei był proboszczem 
szczecińskiej katedry. To taki 
ciekawy zbieg okoliczności. Jak 
patrzy pan na udział w tym fil-
mie po latach?

Ksiądz Stanisław Skorodecki 
był kimś w rodzaju konsultanta 
tego filmu. Pracując nad filmem 
poznaliśmy go wraz z Andrze-
jem Sewerynem. Ks. Stanisław 
był nieocenionym źródłem wie-
dzy dotyczącej tamtych czasów, 
z czego zresztą korzystała także 
Teresa Kotlarczyk, reżyser tego 
filmu. Nie ma nic cenniejszego 
dla aktora niż kontakt z kimś, 
kto zna temat z pierwszej ręki. 
Poza tym, rzeczywiście był to z 
kilku powodów szczególny film, 
po pierwsze ze względu na oso-
bę księdza prymasa, a także dla 
mnie osobiście, bo był to jeden 
z takich filmów, do których trze-
ba było się solidnie przygotować 
nie tylko aktorsko, ale również 
fizycznie. Pamiętam, że do tej 
roli musiałem schudnąć. Uda-
ło mi się wtedy zgubić 13 kilo-
gramów w ciągu trzech tygodni, 
ale również dodatkowym zada-
niem były łacina i włoski. W kil-
ku fragmentach tego filmu te ję-
zyki zostały użyte. Nie mówiąc 
już o tym, że film był kręcony 
w przepięknym miejscu na Dol-
nym Śląsku, w Lubiążu. To zda-
je się jedna z większych kubatur 
klasztornych, która „odgrywała” 
więzienie w Rawiczu. Wspaniale 
wspominam też pracę z Andrze-
jem Sewerynem. On jest praw-
dziwym zawodowcem, kimś kto 
mobilizuje a nie demobilizuje. 
Nie wypada nie próbować do-
trzymywać mu kroku. 

Zanim zapytam pana o inne 

filmy, to muszę przyznać, iż 
trudno pana skojarzyć z jakąś 
jedną rolą, jak to jest w przy-
padku niektórych aktorów, ko-
jarzonych wciąż z odgrywany-
mi przez siebie postaciami

Myślę, że szczęśliwie udało mi 
się uniknąć takiego stempla, co 
poczytuję sobie za sukces. I na-
prawdę nie mamy tak naprawdę 
na to wpływu, bo im lepiej zagra-
my jakąś rolę, np. w serialu, tym 
– paradoksalnie - gorzej. Dla 
przykładu pan Stanisław Mikul-
ski, wspaniały aktor, już zawsze 
w naszej świadomości będzie 
Klosem. Januszowi Gajosowi, 
po wielkich trudach, udało się 
„uwolnić” od Janka Kosa. Póź-
niej wskoczył w rolę Tureckiego 
w Kabarecie Olgi Lipińskiej. An-
drzej Kopiczyński do końca ży-
cia był czterdziestolatkiem a pan 
Roman Kłosowski mimo że za-
grał wiele wspaniałych ról w te-
atrze, pamiętam m.in. Szwejka 
w jego wykonaniu w Teatrze Po-
wszechnym, zawsze już pozosta-
nie Maliniakiem. Tak więc cie-
szę się, że mnie takie skojarzenie 
z jedną rolą nie spotkało. 

Pozostając jeszcze przy ro-
lach. Była taka, która stanowi-
ła dla pana największe wyzwa-
nie czy raczej podchodzi pan 
do każdej z tego samego pozio-
mu? 

Dokładnie to, co powiedział 
pan na końcu. Mniej więcej z 
tego samego poziomu podcho-
dzę do każdej roli, ponieważ nie 
da się inaczej, jeśli chce się wy-
konywać ten zawód uczciwie. 
To, że się zrobiło sto dwadzieścia 
filmów, wcale nie znaczy, że sto 
dwudziesty pierwszy przyjdzie z 
łatwością. Wręcz odwrotnie. To 

francuskie powiedzenie Nobles-
se oblige, czyli szlachectwo zobo-
wiązuje, jest w pewnym sensie 
obciążeniem, bo wiem, że przy-
stępując do kolejnego zadania 
aktorskiego nie mogę pozwo-
lić sobie na to, żeby dać plamę. 
Uczłowieczanie roli, dawanie 
życia postaci, za każdym razem 
odbywa się jakby od zera. Nie 
ma na to recepty. W zależności 
jaki jest reżyser, czego wymaga i 
jaki jest materiał literacki, tak też 
trzeba podchodzić do odgrywa-
nej roli. Pamiętam, że dla przy-
kładu szczególnego przygotowa-
nia wymagał ode mnie Wołody-
jowski w „Ogniem i mieczem”. 
Przyznam, że nie bardzo wie-
działem, jak podejść do tej roli, 
zwłaszcza, że grał ją przede mną 
Tadeusz Łomnicki. Czuję się 
zresztą trochę usprawiedliwiony, 
bo on zagrał genialnie w „Panu 
Wołodyjowskim” i „Potopie” a 
w „Ogniem i Mieczem” Woło-
dyjowski jest naprawdę postacią 
drugoplanową. Niemniej nabra-
łem do tej roli dystansu bo by-
łem świadomy, że i tak nie prze-
ścignę Tadeusza Łomnickiego

A jak pan zapamiętał Łom-
nickiego osobiście?

Miałem okazję z nim praco-
wać w Ferdydurke Skolimow-
skiego. Kiedy trafiłem do Teatru 
Studio, był on tam zatrudnio-
ny. Więc znaliśmy się prywat-
nie. Nawet dostąpiłem zaszczy-
tu przejścia z nim na ty, cze-
go nigdy nie „skonsumowałem”, 
bo się go zwyczajnie bałem. On 
był po prostu nieprawdopodob-
ny. Kiedyś na planie powiedział 
„Mów mi Tadeusz”, jednak do 
końca jego życia w rozmowach z 
nim używałem form bezosobo-

wych, tak więc nie mówiłem pa-
nie Tadeuszu, ani Tadeuszu, tyl-
ko „a może byśmy”, itp. 

Należy pan do grona akto-
rów, którzy mieli okazję praco-
wać z wybitnym twórcą Krzysz-
tofem Kieślowskim. Jaki był 
Kieślowski w relacji aktor – re-
żyser i czy pamięta pan jakieś 
słowa, które skierował on do 
pana na planie filmowym?

Miałem okazję pracować z 
Kieślowskim dwukrotnie. W 
„Dekalogu” wraz z Jerzym Stuh-
rem odgrywaliśmy dwie głów-
ne role, natomiast w „Trzech Ko-
lorach. Białym” byłem już w ja-
kimś sensie „lokomotywą” tego 
filmu. Nie pamiętam, żeby nastą-
piły jakieś spektakularne zdarze-
nia w relacji reżyser – aktor. Pa-
miętam natomiast i powtarzam 
to wszędzie, że dla mnie same-
go praca z Kieślowskim była nie-
zwykłym doświadczeniem. Już 
po moim udziale w „Dekalogu”, 
Krzysztof wysłał mi scenariusz 
do wspomnianego filmu „Biały” 
stanowiącego drugą część trylo-
gii Trzy kolory, oznajmiając, że 
powierza mi główną rolę, Karo-
la. Czekałem więc, kiedy Krzysz-
tof przeprowadzi ze mną ja-
kieś próby czy wstępne rozmo-
wy o roli. Ku mojemu zaskocze-
niu to w ogóle nie miało miej-
sca. On wyleciał już do Paryża, 
gdzie kończył nagrywać pierw-
szą część czyli „Niebieski”, i tam 
w Pałacu Sprawiedliwości sceny 
z tych dwóch filmów, tzn. „Nie-
bieskiego” i „Białego”, nakładały 
się na siebie; miała miejsce sce-
na z Juliette Binoche do „Niebie-
skiego” a ja z Julie Delpy zaczy-
naliśmy naszą opowieść w „Bia-
łym”. W pewnym momencie Kie-

ślowski wziął mnie na bok i po-
wiedział coś, co mnie zdumiało, 
a z drugiej strony dało mi waż-
ną wskazówkę: „Pamiętaj o fil-
mach Charliego Chaplina. Ten 
film, który robimy to nie jest ja-
kiś wielki dramat.” I to prawda, 
bo Chaplin potrafił w genialny 
sposób połączyć tragedię z ko-
medią. Oczywiście nie chodzi-
ło, żeby naśladować Chaplina, 
ale o uzyskanie takiej aury. Dba-
łem o to, żeby ten chaplinowski 
duch unosił się w powietrzu. W 
czasie zdjęć do tego filmu kręci-
liśmy dla przykładu scenę, w któ-
rej mój bohater szedł dość żwa-
wo po ulicach Paryża, później 
okazało się, że musieliśmy jesz-
cze kilka ujęć do tej sceny do-
kręcić, a byliśmy już w Warsza-
wie i ciąg dalszy tej paryskiej 
przebieżki nakręcaliśmy w Pol-
sce. Po jakimś czasie Krzysztof 
wyszedł z montażowni i powie-
dział do mnie mniej więcej tak: 
„Wiesz, wyszło wspaniale, bo 
twój rytm kroków miesiąc temu 
w Paryżu był dokładnie taki sam 
jak kilka dni temu w Warszawie”. 
Do dziś poczytuję sobie to jako 
prawdziwy komplement. A poza 
tym Kieślowski miał niesamowi-
te poczucie humoru, czego przy-
kładem jest scena z filmu „Bia-
ły”, w której mój bohater usiłu-
je wyciągnąć pieniądze z ban-
komatu. W trakcie jej nagrywa-
nia nie zastanowiwszy się dłu-
go, wcisnąłem dowolne cyfry na 
ekranie bankomatu. Po nagraniu 
tego ujęcia, Krzysztof podszedł 
do mnie i powiedział, że wci-
snąłem nie te cyfry, które były 
w scenariuszu. Odpowiedziałem 
mu wtedy, że jakie to ma znacze-
nie. On zaś odparł, że dla niego 
ma, ponieważ cyfry w scenariu-
szu to pin do jego karty kredy-
towej. Nauczyłem się więc tego 
pinu i nagraliśmy to ujęcie jesz-
cze raz. W ten sposób cały świat 
dowiedział się, jaki był pin karty 
Krzysztofa.

Innym ważnym polskim 
twórcą, u którego miał pan 
okazję grać był Wojciech Mar-
czewski. W jego słynnym fil-
mie Ucieczka z kina „Wolność” 
aktorzy na ekranie nagle za-
czynają się buntować przeciw 
komunistycznej cenzurze. Jak 
pan sądzi, wobec czego w na-
szych czasach aktor mógłby 
postawić znak sprzeciwu? 

Myślę, że jest to bardzo 
indywidualna kwestia. Nie 

Piotr Słomski w rozmowie ze Zbigniewem Zamachowskim
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chciałbym tego generalizo-
wać. Każdy aktor najpierw 

jest osobnym człowiekiem, a 
dopiero później artystą. Jeżeli 
o mnie chodzi, to z pewnością 
chciałbym się ustrzec doraźno-
ści, np. zamieszania w polity-
kę. Oczywiście każdy z nas ma 
swoje poglądy i w coś lub kogoś 
wierzy lub nie wierzy, natomiast 
dopóki udaje się nam być arty-
stami – piosenkarzami, aktora-
mi, malarzami itp., i nasze za-
angażowanie w politykę nie jest 
nadmierne, dopóty jest dobrze. 
Nie chcę więc uczestniczyć w 
bieżącym dyskursie, opowiadać 
się po jakiejś stronie i chodzić z 
transparentem skandując różne 
hasła. Polityka jest nas drugim 
biegunie sztuki. 

W filmie „Sauna” Filipa Ba-
jona, którego akcja toczy się w 
czasie wydarzeń stanowiących 
koniec istnienia bloku socja-
listycznego, wcielił się pan w 
rolę Fina Jussiego. Jak pan pa-
trzy z dzisiejszej perspektywy 
na tę satyrę ukazującą gorącą 

dyskusję ówczesnych obywa-
teli państw Europy środkowo-
-wschodniej?

Przede wszystkim podchodzi-
liśmy do tego z poczuciem hu-
moru. Pracowała w tamtym cza-
sie naprawdę fantastyczna eki-
pa filmowa. Film był nakręca-
ny na hali zdjęciowej w Wytwór-
ni Filmów Dokumentalnych w 
Warszawie, gdzie wybudowano 
tę saunę, co zresztą też sprzyja-
ło całemu przedsięwzięciu po-
nieważ przyjeżdżaliśmy w jed-
no miejsce a sceny były robione 
w sposób teatralny ze względu 
na jedność czasu i właśnie miej-
sca akcji. Filip Bajon, który jest 
wspaniałym reżyserem, świetnie 
nas poobsadzał w rolach a na-
stępnie doskonale nas prowadził 
już na planie. To był też szcze-
gólny moment ponieważ wtedy 
po raz pierwszy mogliśmy od-
nosić się do rzeczywistości za-
równo tej przeszłej jak i zastanej 
w sposób otwarty. Nie trzeba już 
było kamuflować pewnych waż-
nych treści, ani szukać jakichś 

wytrychów i myśleć o tym, czy 
cenzor to puści. A jednocześnie 
te wszystkie nawyki i subtelno-
ści, do których zmuszała nas sy-
tuacja z czasów komunizmu, są 
w tym filmie zawarte. 

Do Nowogardu przyjechał 
pan z recitalem. Można śmia-
ło stwierdzić fakt, że nie tyl-
ko aktorstwo, ale również mu-
zyka i piosenka stanowią istot-
ną część pańskiej artystycznej 
profesji. Niemniej, zdaje się, 
że niewiele osób wie, że swego 
czasu, przez dwa i pół roku był 
pan organistą. Zdarza się panu 
jeszcze zagrać na organach pod-
czas jakiejś uroczystości?

Faktem jest, że kilka lat temu 
miałem okazję zagrać, nie pa-
miętam tylko dokładne gdzie i 
dla kogo. Niemniej przydały mi 
się moje zaprzeszłe umiejętności 
organisty. Wiele lat temu, jeszcze 
jako uczeń szkoły muzycznej, 
podjąłem pracę ponieważ od-
szedł organista z Urzędu Stanu 
Cywilnego. I przez te dwa i pół 
roku grałem na organach. A po-

inta tego jest teraz taka, że kie-
dy likwidowano USC w budyn-
ku, w którym ów urząd się znaj-
dował i przenoszono go w inne 
miejsce, to okazało się, że tam-
te elektryczne organy, na któ-
rych kiedyś grałem są już zbęd-
ne. Niemniej pani kierownik 
USC bardzo mądrze pomyślała 
i zadzwoniła do muzeum, które 
znajduje się w miejscu, gdzie się 
urodziłem i mieszkałem do 12 
roku życia. To był taki pofabry-
kancki pałacyk w Brzezinach. 
A więc te organy trafiły do tego 
muzeum, są obecnie w bardzo 
dobrym stanie. Czasami, gdy je-
stem w swoich rodzinnych stro-
nach i mam chwilę, to wchodzę 
do pomieszczenia gdzie się znaj-
dują te organy i gram, przypo-
minając sobie różne utwory. 

Wspomniał pan o swoich ro-
dzinnych Brzezinach w woje-
wództwie łódzkim. Jak często 
obecnie zdarza się panu je od-
wiedzać?

Przede wszystkim w Brzezi-
nach nadal mieszka moja mama, 

tak więc mam do kogo wracać. 
Bywam tam przynajmniej dwa 
razy w roku, ponieważ od 9 lat 
na przełomie sierpnia i wrze-
śnia organizuję tzw. „Koncer-
ty u Zbyszka na podwórku”. I to 
wszystko rzeczywiście dzieje się 
na moim dawnym podwórku, 
którego przestrzeń zorganizo-
wał kustosz muzeum pan Paweł 
Zybała. Na te koncerty, ściągam 
czołowych polskich artystów jak 
Grzegorz Turnau, Magda Umer, 
Ryszard Rynkowski, Natalia Ku-
kulska i wielu innych. Od trzech 
lat przyjeżdżają również spekta-
kle teatralne. Graliśmy np. „In-
trygę” z Teatru Kamienica czy 
„Klub Hipochondryków” wy-
stawiany od 17 lat w Teatrze Sy-
rena, a także „Wojaka Szwejka”. 
Tym razem, jako specjalny gość, 
przybędzie do nas m.in. pani 
Krystyna Janda.

Dziękuję za rozmowę
Również dziękuję i pozdra-

wiam serdecznie wszystkich 
czytelników

Piotr Słomski

Gmina ociąga się z wypłatą „300 plus” 

Dlaczego u nas płacą później?
Kogo nie spytam, nikt nie dostał jeszcze pieniędzy, sama czekam już zaraz drugi miesiąc, a 
wiem, że w innych gminach ludzie już dostali pieniądze- mówi nam jedna z mieszkanek No-
wogardu, która już na początku lipca złożyła wniosek do OPS w Nowogardzie o wypłatę pie-
niędzy w ramach rządowego programu „Dobry Start”, ale jak dotąd nie otrzymała świadcze-
nia. Sprawdziliśmy- rzeczywiście w wielu gminach, przynajmniej ościennych w zasadzie już 
zrealizowano wszystkie wypłaty „300 plus”. W Nowogardzie dopiero rozpoczęła się wypłata 
świadczeń. Dlaczego tak późno?

Przypomnijmy. Program Do-
bry Start, zwany też 300 plus, to 
rządowy program dofinansowa-
nia w kwocie 300 zł wyprawek 
szkolnych dla uczniów, wspoma-
gający rodziców i opiekunów na 
początku roku szkolnego, a więc 
w czasie szczególnie wysokich 
wydatków na edukację dzieci i 
młodzieży. Takie wsparcie może 
otrzymać każde dziecko uczą-
ce się w szkole, do 18. roku życia. 
Aby otrzymać pieniądze należało 
tylko złożyć prosty do wypełnia-
nia wniosek- można to było robić 
elektronicznie, ale też bezpośred-
nio w gminach, w których do ob-
sługi programu zwykle wytypo-
wano miejscowe ośrodki pomo-
cy społecznej. Tak też było w No-
wogardzie. 

W Płotach, Golczewie, 
Goleniowie…

Zgodnie z założeniem progra-
my rodzice mieli otrzymać pie-
niądze przed "pierwszym dzwon-
kiem". Dlatego wiele samorządów 
od razu przystąpiła do realizacji 
wypłat. Sprawdziliśmy to, dzwo-
niąc do ościennych gminnych. I 
tak dla przykładu w Osinie wpły-

nęło dokładnie 226 wniosków o 
przyznanie 300 plus, z czego wy-
płaty rozpoczęto realizować od 
lipca i w zasadzie wszystkie już 
zrealizowano. Podobnie w Pło-
tach, gdzie wpłynęło 642 wnio-
ski- jak nas poinformowano w 
tamtejszym OPS świadczenia wy-
płacano od lipca i są one realizo-
wane na bieżąco. W Golczewie 
przyjęto 419 wniosków i wypła-
tę „300 plus”. Płatności realizo-
wano w trzech transzach tj. 1,23 i 
28 sierpnia, także wszyscy wnio-
skujący już otrzymali pienią-
dze. Z wypłatami uporał się tak-
że już Goleniów 1600 wniosków 
– ostatnie płatności wyszły z OPS 
w miniony wtorek, 28 sierpnia. 

U nas dopiero ruszyli 
A jak jest u nas? Kiedy na po-

czątku sierpnia zapytaliśmy kie-
rownik naszego OPS, Dorotę Ma-
ślaną o dynamikę przyjmowania 
wniosków o wypłatę „300 plus”, 
wówczas poinformowano nas, że 
przyjęto już tysiąc wniosków. Od 
tamtej pory wpłynęło już łącznie 
1820. A ile świadczeń wypłacono?

- Wypłacono 886 świadczeń, 
zrealizowano 698 wniosków, 

płatność zrealizowano w miesią-
cu sierpniu 2018 r. – informuje 
nas Danuta Sankowska z OPS w 
Nowogardzie. 

Dlaczego w Nowogardzie wy-
płata świadczeń ruszyła dopie-
ro teraz, a nie jeszcze w lipcu, tak 
jak w innych gminach? Wygląda 
na to, że Gmina Nowogard póź-
niej niż inne samorządy zgłosi-
ła zapotrzebowanie na wypłatę 

świadczeń.  
- Wszystkie samorządy (w 

oparciu o swoje szacunki) skła-
dają zapotrzebowanie na bie-
żący miesiąc do 15-go każdego 
miesiąca – i zgodnie z tym zapo-
trzebowaniem pieniądze są wy-
płacane przez wojewodę w trze-
ciej dekadzie miesiące.  W opar-
ciu o to zgłoszone zapotrzebo-
wania 27 czerwca 2018 r. woje-
woda zachodniopomorski prze-
kazał Nowogardowi 35.000 zł na 
koszty obsługi tego zadania, a 23 

sierpnia 2018 r. 310.000 zł na wy-
płaty świadczenia i koszty obsłu-
gi. W lipcu przekazania środków 
nie było, ponieważ Nowogard nie 
składał zapotrzebowania - infor-
muje nas Agnieszka Muchla Ła-
gosz, Rzecznik wojewody za-
chodniopomorskiego. 

W praktyce oznacza to, że w 
Nowogardzie ok. 60% wniosku-
jących nie dostanie pieniędzy na 

zakup wyprawki jeszcze przed 
rozpoczęciem roku szkolnego. 
Co prawda zgodnie z rozporzą-
dzeniem Rady Ministrów, wypła-
ty te samorządy mają czas reali-
zować do końca września, to jed-
nak gminy robiły wszystko, aby 
to zrobić wcześniej- wszak cho-
dziło przecież o to, aby przekazać 
pieniądze na start, a więc przed 
„pierwszym dzwonkiem”, a nie 
później. Zwłaszcza, że większość 
rodziców złożyło wnioski o wy-
płatę świadczenia jeszcze w lip-
cu.  

komuś na tym zależało? 
Gmina Nowogard oszacowa-

ła, że na realizacje programu 
Dobry Start będą potrzebować 
1.085.000 zł. Pierwsza przekaza-
na przez wojewodę transza sta-
nowi więc z tego ok. 1/3. Kolejne 
zapotrzebowanie na przekaza-
nie środków nasza gmina będzie 
mogła złożyć do 15 września. 
Pieniądze otrzyma więc najwcze-
śniej po 20 dniu tego miesiąca.  
Realizacja wniosków złożonych 
latem, przeciągnie się więc do je-
sieni. Nie jest to bez znaczenia, 
bo jak wiadomo 21 października 
są wybory samorządowe. Czyżby 
komuś zależało, aby pieniądze z 
rządowego programu trafiały do 
mieszkańców miasta właśnie w 
okolicy tej daty? W wielu gmi-
nach najwyraźniej tego wrażenia 
chciano uniknąć, przede wszyst-
kim starając się jak najszybciej 
przekazać mieszkańcom rządo-
we pieniądze. Jak jest u nas, to 
już wiemy.

 Marcin Simiński 

W nowogardzkim OPS później niż w innych gminach rozpoczęto wypłatę świadcze-
nia 300 plus, na korytarzu opieki tłumów zatem nie widać
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W rocznice wybuchu II Wojny Światowej 

Nowogardzki epizod światowego konfliktu
1 września - rocznica wybuchy II Wojny Światowej nadal stanowi i bolesne wspomnienie, ale także przypomnienie o bezcenności daru pokoju. Zniszcze-
nie, jakie niesie z sobą współcześnie wojna, ma wymiar wszechstronny – masowo  giną ludzie i to nie tylko żołnierze, następuje powszechna demoraliza-
cja, zupełnie nieobliczalne stają się zniszczenia materialne,  generalnie umiera cywilizacja. Pokolenia muszą potem odbudowywać to, co w wojennym sza-
le uległo unicestwieniu. Pełna odbudowa zresztą nie jest na ogół możliwa. Tak się stało z Nowogardem, którego całe centrum w ciągu zaledwie dwóch dni 
3-5 marca 1945 uległo całkowitemu zniszczeniu - jego odbudowa nigdy nie stała się faktem – nie było na to środków, możliwości społecznych, w tym  woli 
politycznej. Rozmiar straty   możemy ocenić oglądając zdjęcia miasta sprzed  marcowego sowieckiego   bombardowania i masowego podpalania. W rocz-
nice wybuchu II  Wojny  Światowej,  publikujemy fragment książki niemieckiego historyka W. Tielke, opisujący walki o Nowogard.  Książka przedstawia 
zweryfikowane historycznie  fakty,  na których podstawie możemy ocenić  wojskową sytuację wokół Nowogardu, skale niemieckiego oporu, stosunek sił-
walczących  i w tym kontekście sens dokonania  operacji  wojskowej,  która zrujnowała większość substancji materialnej Nowogardu. Porządkujące śród-
tytuły i nazwy Polskie miejscowości nadane przez redakcję  DN.

Sytuacja ogólna 
W pierwszych dniach marca 

1945 jednostki 10. SS – Dywi-
zji Pancernej „Frundsberg” stop-
niowo przybywały w rejon Pla-
te (Płoty)   – Wangerin (Węgo-
rzyno). W międzyczasie rosyj-
ski klin bojowy rozszerzał się z 
ogromną szybkością z rejonu 
Tempelburg (Czaplinek) w kie-
runku M. Bałtyckiego i na boki. 
Planowany kontratak 10. SS – 
Dywizji Pancernej w celu po-
nownego ustanowienia łączno-
ści pomiędzy 3 Panzearmią i 2 
Armią stał się bezcelowy. Front 
na Wschodnim Pomorzu został 
rozszczepiony pośrodku, Sowie-
ci planowali zniszczenie obu nie-
mieckich armii w dwóch wiel-
kich kotłach. Wobec tej perspek-
tywy jednostki 10. SS – Dywizji 
Pancernej  „Frundsberg” znowu 
wróciły z frontu zachodniego na 
Pomorze.   Ulegając ciągłej presji 
nieprzyjaciela te jednostki 3 Pan-
zerarmi, które zachowały war-
tość bojową przesunęły się z po-
wrotem w kierunku Odry. ….3 
marca obrona III SS-Pz. Korps 
przebiegała wzdłuż linii Stargard 
– Freienwalde(Chociwel).  Gu-
derian, który za przykładem Hi-
tlera wciąż wierzył w możliwość 
zamknięcia luki na linii frontu, 
bezzasadnie i ostro skrytykował 
wycofanie się  III  SS-Pz. Korps, 
ale dowódcy frontowi widzieli to 
w innym świetle.  O sytuacji na 
lewym skrzydle 3 Panzerarmee: 
„Największe zagrożenie poja-
wiło się więc już począwszy od 
drugiego dnia dla obu German 
Korps na lewym skrzydle 3 Pan-
zerarmee. X.SS-AK and Korps-
gruppe von Tettau były już ata-
kowane z trzech stron i istniało 
ciągłe niebezpieczeństwo całko-
witego odcięcia od głównych sił 
armii i okrążenia. Generaloberst 
Raus udzielił więc pozwolenia  na 
wycofanie obu Korps w kierunku 
zachodnim. Jednak, według jego 
świadectwa, zostało to surowo 
zakazane przez Himmlera i także 
przez Guderiana. Konsekwencje, 
których się obawiano, wystąpiły 

wkrótce.” A konsekwencją było 
bezmyślne zniszczenie dwóch 
German Armeekorps. 

Działania na początku  
marca 1948 w okolicach Plot  

i Nowogardu
2 marca pierwsze oddziały 10 

SS – Panzerdivision znów zna-
lazły się na Pomorzu, w sytuacji 
całkowitego zamieszania. Zgod-
nie z intencjami Hitlera, Dywizja 
miała dotrzeć aż w rejon Koslin 
(Koszalin) i tam, po pospiesz-
nym zajęciu pozycji, zaatakować 
zachodnie skrzydło Soviet II Gu-
ards Tank Corps, który przebijał 
się do Bałtyku. Gwałtowne po-
gorszenie sytuacji 3 Panzerar-
mee zmusiło 2 marca dowódz-
two armii do wyznaczenia 10 SS 
– Panzerdivision nowego zadania 
– miała się rozdzielić, skierować 
na Massow (Maszewo) Nowo-
gard i Plathe (Płoty). W  ten spo-
sób wspomóc na swoim otwar-
tym płn. skrzydle mocno na-
ciskaną III  SS-Pz. Korps.  Roz-
kaz Hitlera dla 10 SS – Panzerdi-
vision wyprzedziły wydarzenia 
na froncie. Murawski pisze o tej 
sprawie: ‘Generaloberst Raus na-
pomknął, że całkowicie niereal-
ne byłoby przedarcie się przez te-
ren o głębokości ponad 150km, 
w którym były już trzy nieprzyja-
cielskie armie czołgów i kilka ar-
mii piechoty, przy pomocy jed-
nej Panzerdivision (‘Frunsberg’) 
i ustanowienie kontaktu z Armią 
(2), która sama była mocno na-
ciskana przez wroga i przedzie-
rała się z powrotem w kierunku 
wschodnim.’

Generaloberst Raus plano-
wał, że 10. SS Panzerdivision 
Frunsberg’ odzyska linię Regnitz 
(Regi), utrzyma ją aż do wycofa-
nia X. SS-Armeekorps (Krabbe) 
i Korpsgruppe von Tettau, a po-
tem wycofa się do Odry.  SS-Pz. 
AA 10 ruszyła ponownie na Po-
morze Wschodnie głównymi si-
łami jako pierwsza grupa trans-
portowa 2 marca 1945, żołnie-
rzy wysadzono z pociągu na sta-
cjach Nowogard i Plathe (Płoty).  
Rozkaz dla oddziału  Sturmban-

nfuhrera Brinkmanna brzmiał 
następująco: ‘Ruszyć na Plathe-
,(Płoty)  bronić miasta i przepro-
wadzić rozpoznanie w kierunku 
płn, wsch i pd – wsch!’

3 marca przygotowano obro-
nę Plathe (Płot). Tego samego 
dnia pierwsze jednostki SS-Pz.
Gr.Rgt.22 przybyły do Nowogar-
du i zajęły pozycje obronne na 
skraju miasta. Patrole SS-Pz. AA 
10 zgodnie z rozkazem ruszyły 
naprzód z Plathe (Płot)  do Re-
genwalde (Resko) Wkrótce po-
wróciły z niepokojącymi donie-
sieniami: ‘Z płn.-wsch. i wschodu 
silne oddziały pancerne nieprzy-
jaciela przemieszczają się w kie-
runku Plathe (Płot). Planowane 
odbicie linii Regnitz (Regi), było 
w tej sytuacji daremne.

Z Nowogardu przez Daber 
(Dobra)  do Wangerin*Węgo-
rzyna  i Laber(Łobza) patrole do-
nosiły o kolejnych ruchach czoł-
gów, pozostając w okolicy z wła-
snej inicjatywy aby stale raporto-
wać liczby i trasy marszu:

‘10.30: 35 czołgów nieprzyja-
ciela w marszu z Wangerin (Wę-
gorzyno), kierują się w stronę 
Daber 

‘13.00: silne oddziały pancer-
ne nieprzyjaciela maszerują z La-
bes (Łobza) w stronę Regenwal-
de.(Resko)

‘14.00: 20 czołgów nieprzyja-
ciela w Gross Radow (Radowo 
Wielkie)

‘15.00: 40 czołgów nieprzyja-
ciela na pd. wschód od Regen-
walde (Resko)

‘17.00: bardzo silne oddzia-
ły pancerne nieprzyjaciela na 
wschód od Daber (Dobrej)

W rejonie Regenwalde(Reska) 
i Daber (Dobrej) siły pancer-
ne nieprzyjaciela gromadziły się, 
aby utworzyć nowe Schwerpunk-
ten, których oczywistym celem 
były Nowogard i Płoty.

W międzyczasie przybyły do-
datkowe transporty 10. SS Pan-
zerdivision ‘Frundsberg’. Regi-
menty były porozdzielane na 
skutek powolnego transportu, a 
ich oddziały natychmiast po roz-
ładowaniu zajęły pozycje obron-
ne. Regiment 22, który niedaw-
no opuścił Pomorze, właśnie po-
nownie tam przybył.

Rankiem 4 marca SS-Pz. AA 
10, która zajmowała Plathe (Pło-
ty) po raz pierwszy zetknęła się z 
nieprzyjacielem. O 6.00 dostrze-
żono pierwszy oddział czołówki 
wojsk sowieckich, o 9.30 zbliżył 
się on do Plot z płn.-wsch., przed 
19.00 nastąpił ciężki atak pan-
cerny wzdłuż szosy Regenwal-
de (Resko) – Plathe (Płoty)  Auf-
klärungs Abteilung Brinkmanna 

wytrzymał uderzenie. Czas miał 
pokazać, na jak długo.  

Początek obrony Nowogardu   
W podobny sposób Nowogard 

został osaczony w godzinach po-
rannych. Trzy kompanie SS-Pz.
Gr.Rgt.22 (nie można już usta-
lić, które dokładnie były zaan-
gażowane) broniły wschodnie-
go skraju miasta z wielką deter-
minacją, ale Sowieci przedosta-
li się do Nowogardu i wyminę-
li broniące go kompanie. Pluton 
zwiadowczy Oberschaurfuhre-
ra Stocka z 2/SS-Pz.  AA 10 to-
czył walki w różnych miejscach i 
przekazywał istotne raporty zbli-
żającym się transportom kole-
jowym. 4 marca około południa 
Nowogard był w znacznej części 
opanowany przez Rosjan. Nad-
jeżdżający pociąg transportowy 
SS-Pz.Gr.Rgt.22 został ostrzelany 
przez rosyjskie czołgi, które do-
tarły do szosy Massow (Masze-
wo) – Nowogard na zachód od 
Nowogardu. Kolejarze uciekli i 
pociąg stanął. Żołnierze Frunds-
berga usłyszeli ostrzał prowadzo-
ny z wagonów kolejowych i po-
spieszyli z pomocą. Pewien Obe-
rschaurfuhrer zdołał urucho-
mić pociąg i doprowadzić go do 
miejsca, gdzie warunki tereno-
we były sprzyjające. Bele słomy, 
deski i ściany boczne wagonów 

Parada wojskowa w Nowogardzie z okazji napaści Niemiec na Polskę 1 września 1939 r.
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zastąpić musiały brakujące ram-
py kolejowe. Pluton opuścił po-
ciąg na otwartym odcinku to-
rów, wyładowano też kolejny plu-
ton uzbrojony w Panzers. Młodzi 
czołgiści kierujący Panzers doko-
nali niezwykłego wyczynu, spro-
wadzając swoje pojazdy na zie-
mię wprost z wagonów kolejo-
wych. Panzergrenadiers wyłado-
wali ciężki sprzęt bojowy i pojaz-
dy, po czym natychmiast przeszli 
do kontrataku.

Dramat cywilów i potyczki 
czołgistów

 Underscharfuhrer Ziemlitz, 
który otrzymał przydział specjal-
ny do sztabu SS-Pz.Gr.Rgt.22 pi-
sze:

‘Udało nam się odeprzeć wro-
ga, który prawie całkowicie opa-
nował Nowogard. Miasto jest na-
dal pełne uchodźców, rozgrywa-
ją się wprost niewyobrażalne sce-
ny, wielu z nas płacze z bezrad-
nej wściekłości, co daje nam siłę, 
pomimo całego naszego wyczer-
pania, aby wyprzeć Rosjan po-
nownie z Nowogardu. Wiel-
kim osiągnięciem było uwolnie-
nie wszystkich uchodźców znaj-
dujących się w mieście i umożli-
wienie im ucieczki. Między inny-
mi uwalniamy 200 dzieci, które 
przebywają w jednym domu. Jed-
nak presja ze strony Rosjan sta-
je się jeszcze silniejsza, a nas jest 
coraz mniej na skutek odniesio-
nych strat. Zerwana jest komuni-
kacja z obszarem, który znajdu-
je się przed nami. Wieczorem 4 
marca otrzymuję polecenie, wraz 
z Oberjunker i Oberscharfuhrer, 
aby jechać do przodu i szukać 
batalionu, od którego nie mamy 
wiadomości przez całe godzi-
ny (uwaga: ma to prawdopodob-
nie związek z trzema Kompania-
mi). Ja prowadzę WV. Oberjun-
ker siedzi przy drzwiach, goto-
wy do skoku. Pożary rozświetla-
ją całe miasto. Od czasu do cza-
su odzywa się rosyjska artyleria. 
Z lewej strony koło naszej ulicy 
połyskuje niewielka rzeczka, wła-
ściwie kanał miejski, a kiedy uli-
ca zakręca na lewo, w ogniu po-
żarów widzimy jeden z naszych 
czołgów, który stoi z włączonym 
silnikiem. Oberjunker wykrzy-
kuje pytanie o batalion, które-
go szukamy.  Commander czoł-
gu wymachuje rękami i wska-
zuje kierunek, w którym jedzie-
my. Jedziemy dalej. Nic więcej się 
nie dzieje. Od czasu do czasu za-
trzymujemy się i wytężamy uszy. 
Nic. Dalej. Po lewej mamy cały 
czas zbocze opadające w stro-
nę wody. Potem widzimy czołg  
stojący w cieniu budynku – je-
den z naszych? Czy rosyjski? Nie 
mamy lornetki. Zaprzestajemy 
snucia domysłów i dochodzimy 

do wniosku, że to musi być jeden 
z naszych. Oberjunker i Schar-
fuhrer wysiadają i idą w kierun-
ku czolgu. Wtedy czołg nagle za-
czyna strzelać i obaj padają po-
śród serii maszynowego ognia. 
Nie czekając, aż mój  WV zosta-
nie trafione, wyskakuję pochylo-
ny i biegnę (pod osłoną zbocza 
nad wodą) do naszego własnego 
czołgu. Ten wystrzeliwuje tym-
czasem amunicję, która mu po-
została i niszczy rosyjski czołg. 
Teraz uświadamiam sobie tra-
giczny błąd. Commander za po-
mocą gestów próbował przeka-
zać Oberjunkrowi, że przed nim 
nic już nie ma. W pobliżu rosyj-
skiego czołgu widać jakieś poru-
szenie. Czekam jeszcze chwilę na 
moich towarzyszy, mając nadzie-
ję na cud. Ale przecież widzia-
łem, jak wbiegli prosto pod ogień 
broni pokładowej i upadli. Potem 
wracam na stanowisko dowodze-
nia, które znajduje się w bocznej 
uliczce niedaleko głównej ulicy, 
w kierunku Gollnow (Goleniów)  
i składam raport.” 

Inne szczegóły „obrony”
Również prywatny dziennik 

Untersturmfuhrera Wenke z 1./
SS-Pz.Nachr.Abt.10. pokazuje, 
jak bardzo pokawałkowana była 
dywizja ‘Frundsberg” i że mu-
siała rzucać świeżo przybyłe jed-
nostki do walki natychmiast, w 
warunkach braku komunikacji. 
4 marca 1945 Wenke pisze: 6.00 
przybycie do Szczecina. Rozładu-
nek. Jazda Pkw w stronę Plathe-
(Plot) i Nowogard. Łączność te-
legraficzna w urzędzie poczto-
wym. Centrala telefoniczna dy-
wizji urządzona w Basenthin.
(Bodzęcin) Dywizyjne stanowi-

sko dowodzenia 10. SS Panzerdi-
vision ‘Frundsberg’ była również, 
według dziennika, w Basenthi-
n,(Bodzęcin) 10 na płn. zachód 
od Gollnow (Goleniów).

W nocy z 4 na 5 marca III 
(germ.) SS-Pz. Korps został wy-
cofany do linii płn skraj  Massow.
(Maszewo).   5 marca toczyły się 
wzdłuż tej linii zaciekłe walki, po 
których nastąpiło dalsze cofnię-
cie się niemieckiego frontu w kie-
runku zachodnim.    W związku 
z tym SS-Pz.Gr.Rgt.22 i oddzia-
ły SS-Pz.Gr.Rgt.10 zrezygnowały 
również z utrzymania Nowogar-
du. Regiment 21, który właśnie 
przybył w okolice Gollnow(Go-
leniowa) został skierowany na 
płn do III (germ.) SS-Pz. Korps, 
Począwszy od godzin południo-
wych Batalion skutecznie bronił 
wioski Neuendorf przed wielo-
krotnymi atakami nieprzyjaciela.

Walki wokół Nowogardu 
Wzdłuż szosy Nowogard – 

Gollnow(Goleniow) przeważają-
ce siły wroga zmusiły Regiment 
22 do cofnięcia się z powrotem 
do Gollnow. II Abtailung SS-Pz.
Gr.Rgt.10 miał za zadanie po-
wstrzymać nadciągające rosyj-
skie brygady czołgowe. Rotten-
fuhrer Pietzka, kierowca czołgu 
w 6 / SS-Pz.Gr.Rgt.10 przedsta-
wia następujący raport: 

‘5 marca otrzymujemy rozkaz, 
aby zabezpieczyć Reichsstrasse 
2 koło Wollchow(Olchowo)  w 
kierunku Gollnow(Goleniow). 
Zajmujemy pozycję w lasach li-
ściastych, które rosną na skra-
ju szosy, maskujemy nasze czoł-
gi  i kierujemy lufy w stronę szo-
sy prowadzącej do Nowogardu. 
Przed południem pojawia się ja-
kiś Untersturmfuhrer i przed-

stawia się jako nowy dowódca 
plutonu. Zgodnie z jego rozka-
zem opuszczamy nasze pozycje 
i jedziemy powoli, wraz z inny-
mi czołgami  należącymi do plu-
tonu w ścisłym szyku w kierun-
ku Nowogardu. Docieramy do 
otwartego, raczej pagórkowate-
go terenu i w odległości ok. 4 km 
rozpoznajemy rosyjskie czołgi, 
na które natychmiast kierujemy 
lufy naszych dział. Komman-
dant wyznacza kanonierowi cel i 
po chwili pierwszy pocisk prze-
ciwpancerny wyskakuje z nasze-
go działa. Jako kierowca nie wi-
dzę żadnego z celów i dowia-
duję się o wyniku bitwy tylko z 
rozmów moich towarzyszy. Na-
gle kilka T-34 wyłania się przed 
nami z zagłębienia z ziemi, któ-
rego wcześniej nie zauważy-
liśmy. Natychmiast otwierają 
ogień w naszą stronę i otrzymu-
jemy ciężkie bezpośrednie tra-
fienie w wieżyczkę. Panzerkom-
mandant, ładowniczy i radiote-
legrafista giną na miejscu. Ja je-
stem ranny w przedramię i przy 
pomocy kanoniera, mojego to-
warzysza Kehrera, wydostaję się 
z płonącego czołgu. Biegniemy 
z powrotem. T-34 strzela do nas 
z broni pokładowej jak do zaję-
cy. Docieramy do lasu w pobliżu 
wioski Hindenburg (Kościusz-
ki), gdzie trwa ciężki ostrzał ro-
syjskiej artylerii. Biegniemy da-
lej i docieramy do lasu koło wio-
ski Kicker (Kikorze), gdzie na-
potykamy Panzergrenadiers z 
22 Regimentu, którzy opatru-
ją moją ranę. Potem docho-
dzimy do czołgu  z naszej wła-
snej Kompanii, który zabezpie-
cza Kicker (Kikorze).  Pomoc-
ne ręce pomagają mi dostać się 

do środka, gdzie mogę siedzieć z 
tyłu za telegrafistą dopóki się nie 
wycofamy. Kierowcą tego czołgu 
jest Rottenfuhrer Veit. Wracamy 
później do Kompani w pobli-
że Gollnow,(Goleniowa) gdzie 
dostaję się do głównego punktu 
opatrunkowego.’ 

5 marca sztab 10. SS – Panzer-
division „Frundsberg” przenie-
siono z Basenthin (Bodzęcin)  
do Rorchen,(Rurka) gdzie bez-
zwłocznie urządzono nową cen-
tralę telefoniczną dywizji. Wysu-
nięte stanowisko dowodzenia dy-
wizji pozostało w Gollnow.(Go-
leniów )

Podczas gdy jednostki 10. SS 
– Panzerdivision „Frundsberg”, 
które już przybyły i otrzymały 
zadania, wycofywały się na za-
chód w jakim – takim porząd-
ku, nocą z 4 na 5 marca w Pla-
the(Płotach) SS-Pz. AA 10 prze-
konał się, że szosa w stronę No-
wogardu jest zablokowana przez 
siły rosyjskie. Sturmbannfuhrer 
Brinkmann postanowił ruszyć 
w kierunku Greifenberg,(Gry-
fic) żeby nawiązać kontakt z wy-
cofującymi się siłami Korps von 
Tettau. W ten sposób zaczęła 
się odyseja SS-Pz. AA 10, który 
bronił swojej integralności ma-
szerując poprzez linie natarcia 
nieprzyjaciela. Pod rozważnym 
dowództwem swego dowódcy 
Sturmbannfuhrera Brinkman-
na przedzierał się wśród walki 
i ostatecznie w Stepenitz(Step-
nica) dostał się do niewielkiego 
niemieckiego przyczółka mosto-
wego, który oddziały marynar-
ki wojennej utrzymywały, aby 
przyjmować maruderów.

W. Tielke 

Tak wyglądała zabudowa centrum Nowogardu, tuż przed zniszczeniem w wyniku obstrzału, podpaleń i wysadzeń w dniach 3-5 marca 1945 r.
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X mistrzostwa Polski w kolarstwie Szosowym Niepełnosprawnych

Michał Urtnowski na piątkę!
W miniony weekend rozegrane zostały X Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Szosowym Niepełnosprawnych. Nowogard reprezentował Michał Urtnowski, 
który ponownie udowodnił, że jego forma idzie w górę. Zawodnik z Nowogardu zajął dwukrotnie 5. miejsce. 

W miniony weekend odby-
ła się X edycja Mistrzostw Pol-
ski w Kolarstwie Szosowym Nie-
pełnosprawnych. Wyścigi były 
rozgrywane w miejscowościach 
Wieprz – Nidek – Rzyki. W so-
botę rozegrano start wspólny 
skrócony do 48 km. Trasę skró-
cono z powodu deszczu. Michał 
Urtnowski zaprezentował się z 

bardzo dobrej strony i w ogól-
nopolskiej stawce wywalczył 5. 
miejsce.  Reprezentant Nowo-
gardu jeżdżący w barwach gru-
py Start Szczecin uzyskał czas 
01:39:06. Z kolei w niedzielę od-
była się jazda indywidualna na 
czas, przeprowadzona w miej-
scowości Rzyki. Dystans wy-
nosił 5 km, trasa składała się z 

jazdy pod górkę do półmetka 
oraz zjazdu. Całej rywalizacji w 
„czasówce” towarzyszyły moc-
ne opady deszczu. Warto zazna-
czyć, że przy zjeździe prędkości 

dochodziły nawet do 65 km/h. 
Michał Urtnowski w jeździe in-
dywidualnej na czas uzyskał wy-
nik 11:57,72 i wywalczył po raz 
drugi 5. miejsce Mistrzostw Pol-

ski. Gratulujemy Michałowi 
udanych startów oraz życzymy, 
aby w dalszym ciągu poprawiał 
swoje rezultaty w takim tempie 
jak do tej pory. KR

rozgrywki ligowe

Z Masovią o 3 punkty
W najbliższą sobotę (1 września), o godzinie 18:00 na stadionie w Nowogardzie piłkarze 
Pomorzanina podejmować będą Masovię Maszewo. Rywale fatalnie rozpoczęli tegoroczne 
rozgrywki ligowe. Biorąc pod uwagę wyniki obydwu zespołów, z gośćmi z Maszewa pod-
opieczni Józefa Andrzejewskiego muszą powalczyć o 3 punkty.  

Pomorzanin nie ma za do-
brego bilansu z Masovią. Od 

dwóch lat zespól z Nowogar-
du nie potrafi wygrać z piłka-

rzami z Maszewa. Najpierw w 
sezonie 2016/2017 nowogar-

Michał Urtnowski dwukrotnie zajął 5. miejsce podczas Mistrzostw Polski w Kolarstwie Szosowym Niepełnosprawnych

Zawodnik z Nowogardu regularnie poprawia swoje wyniki. Wierzymy, że przy oka-
zji kolejnych Mistrzostw Polski powalczy o podium

Miejmy nadzieję, że piłkarze Pomorzanina w meczu z Masovią bedą mieli powody do radości

A Klasa Szczecin gr. Północ 2018/2019
3. kolejka:
Fala Międzyzdroje – Polonia Płoty   (01.09; 15:00)
Orzeł Łożnica – Wicher Brojce   (01.09; 16:00)
Mewa Resko – Wybrzeże Rewalskie Rewal  (01.09; 16:00)
Sparta Gryfice – Arkonia Szczecin   (01.09; 17:00)
Błękitni Trzygłów – KP Przecław   (01.09; 17:00)
Dąb Dębice – Jantar Dziwnów   (01.09; 17:00)
Pomorzanin Nowogard – Masovia Maszewo (01.09; 18:00)
Center MD Goleniów – Ehrle Dobra Szczecińska (01.09; 19:00)

dzianie przegrali w Maszewie 
4:0, następnie u siebie jedynie 
zremisowali 1:1. W minionym 
sezonie Pomorzanin najpierw 
zremisował u siebie 1:1, a na-
stępnie podzielił się punktami 
także w Maszewie przy wyni-
ku 3:3. Najwyższa zatem pora 
żeby ograć Masovię, tym bar-
dziej, że rywale nie prezentują 
się najlepiej. W pierwszej ko-
lejce sobotni rywale Pomorza-

nina przegrali w Goleniowie z 
tamtejszym OKS-em 4:1, na-
stępnie w meczu u siebie ule-
gli Błękitnym Trzygłów 1:2. Po 
dwóch kolejkach Masovia po-
zostaje zatem jedną z trzech 
drużyn, które jeszcze nie wy-
walczyły punktów. Nowogar-
dzianie z kolei przystąpią do 
tego meczu w zupełnie innych 
humorach. Zwycięstwo z Or-
łem Łożnica i remis w Dziw-
nowie z Jantarem może napa-
wać optymizmem przed me-
czem z Masovią. Jak jednak 
będzie, to już zweryfikuje bo-
isku. Mecz zaplanowano na 
sobotę (1 września) o godzinie 
18:00. przy artykule publikuje-
my komplet gier w ramach 3. 
kolejki. KR 
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Pomóżmy Marcie 
w chorobie!!!

www.pomagam.pl/marta-zoltowska

Prowadzę zbiórkę na leczenie 
choroby nowotworowej dla mo-
jej koleżanki Marty Suskiej-Żół -
towskiej.

Marta wspaniała  kobieta, ko-
chająca żona i mama przecud-
nych dziewczynek Julii 9 lat i 
Zosi 5 latek.

To kobieta ciepła, życzliwa, 
wesoła, uśmiechnięta zawsze 
myśląca pozytywnie. 

W grudniu 2017 roku podczas 
kontrolnego badania palpacyj-
nego wykryto u Niej guz w pier-
si,

W styczniu 2018 roku po dal-
szych badaniach okazało się , że 
jest to wieloogniskowy obu-
stronny nowotwór złośliwy pier-
si III stopnia z przerzutem do 
węzłów chłonnych jamy pacho-
wej.

W tym momencie Marcie za-
walił się świat.

Do tej pory to Ona opiekowa-
ła się bliskimi, a teraz sama po-
trzebuje pomocy.

Życie stało się kruche jak por-
celana.

Postanowiła jednak sobie, że 
zwycięży w walce z rakiem, bo 
przecież ma jeszcze tyle rzeczy 
do zrobienia...

Ma kochającego męża, cu-
downe Córeczki,.... rodzinę i 
przyjaciół.! 

Po diagnozie rozpoczęła le-
czenie kliniczne w ZCO w Szcze-
cinie, oraz leczenie komplemen-
tarne czyli wlewy witaminowe 
w prywatnej klinice IMC (INTE-

GRSTIVE MEDICAR CENTER) we 
Wrocławiu.

Leczenie komplementarne 
czyli tzw. wlewy witaminowe 
mają za zadanie wsparcie orga-
nizmu w leczeniu choroby no-
wotworowej.

Polega ono na wlewach do-
żylnych dużej dawki witaminy C 
i szeregu witamin niezbędnych 
do prawidłowego funkcjonowa-
nia organizmu i jego regenera-
cji.

Miesięczne koszty leczenia we 
Wrocławiu to około 16 tysięcy 
złotych. 

Leczenie jest złożone, długo-
trwałe i wyczerpujące.

W Szczecinie czekają ja na-
świetlenia w ramach radiotera-
pii i długotrwała rehabilitacja.

Koszt leczenia we Wrocławiu 
na 3 miesiące to około 50 tysię-
cy złotych.!

Niestety zasoby całej rodziny 
skończyły się.

Dlatego Was... moich przyja -
ciół, znajomych i nieznajomych 
bardzo proszę o pomoc!  Wierzę 
w siłę ludzi!  Wierzę, że się uda!

Bardzo proszę wpłać dowolną 
kwotę i udostępnij.

Dzisiaj Marta potrzebuje po-
mocy, jutro ktoś inny może jej 
potrzebować! 

Dobro zawsze wraca... 
Z PODWOJONĄ SIŁĄ.

Dorota

Marta wyraża zgodę na zbiór-
kę prowadzoną na jej leczenie.

Poszukuje osób 
do pracy przy  

produkcji okien, 
Firma Joga. 

695 100 700 

 Atrakcyjna praca 
dla opiekunek w Niemczech. 
Premie letnie. Nawet 1500 EUR netto 

Tel. 91 506 55 55

Upadłość konsumencka
Masz długi, których nie możesz spłacić, nie 
prowadzisz działalności, nie masz majątku. 

Pomogę zgłosić upadłość. 
Konsultacje darmowe
Tel. 669 681 080, 

www.szczecin-syndyk.pl 
restrukturyzacjakonsumenta@gmail.com 

PRACOWNIK OGÓLNOBUDOWLANY
MIEJSCE WYKONYWANEJ PRACY: Nowogard i okolice
OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY: 
- umiejętności pracy w zespole
- uczciwości i odpowiedzialności, zaangażowania
OFERUJEMY: 
- wysokie wynagrodzenie
- stabilność zatrudnienia w oparciu  o umowę o pracę

Kandydatów prosimy o przesłanie CV na adres
biurokdi@wp.pl lub kontakt pod nr Tel. 660 200 396

FIRMA KDI Sp. z o.o w związku z intensywnym rozwojem 
poszukujemy pracowników na stanowisko:

PRACOWNIK BIUROWY (obsługa sekretariatu)
MIEJSCE WYKONYWANEJ PRACY: Nowogard 
OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY: 
- wykształcenie min. średnie
- znajomość obsługi komputera (pakiet MS O�ce), obsługi sprzętu biurowego
- zdolność organizacji pracy własnej, zaangażowania
- wysokiej kultury osobistej, uczciwości i odpowiedzialności
OFERUJEMY: 
- wysokie wynagrodzenie; stabilność zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę  

Kandydatów prosimy o przesłanie CV na adres
biurokdi@wp.pl lub kontakt pod nr Tel. 660 200 396

FIRMA KDI Sp. z o.o w związku z intensywnym rozwojem 
poszukujemy pracowników na stanowisko:

r e k l a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

mistrzostwa Strefy Polski Zachodniej  
– VI runda, Oborniki

Jamroży tuż za podium, Litwin 
w „dziesiątce”
W niedzielę (26 sierpnia), w Obornikach odbyła się VI runda Mistrzostw Strefy Polski Za-
chodniej oraz III runda Mistrzostw Polski MX Quad Open. Na 4. miejscu swoją rywaliza-
cję zakończył Tomasz Jamroży, z kolei Tomasz Litwin został sklasyfikowany na 8. pozycji. 

Naszą relację rozpoczniemy 
od III rundy Mistrzostw Polski 
w klasie MX Quad Open, w któ-
rej startuje Tomasz Jamroży. W 
treningu kwalifikacyjnym To-
masz Jamroży podczas 6 okrąże-

nia wykręcił najlepszy czas, któ-
ry uplasował go na 6. miejscu. 
W wyścigu pierwszym zawod-
nik KM Cisy Nowogard pokonał 
13 okrążeń z czasem 24:58,109. 
Niespełna 10 sekund zabrakło 
Tomaszowi Jamrożemu do tego 
aby w tym biegu wywalczyć 3. 
miejsce, ostatecznie nasz re-
prezentant zakończył swój start 
na 4. pozycji. W wyścigu dru-
gim zawodnicy pokonali tylko 
7 okrążeń. Tym razem Tomasz 
Jamroży z czasem 14:08,500 wy-
walczył 6. miejsce. W sumie za-
wodnik KM Cisy zgromadził 

52 punkty i w klasyfikacji in-
dywidualnej zawodów zajął 4. 
miejsce. Po trzech rundach Mi-
strzostw Polski Tomasz Jamroży 
ma na swoim koncie 154 punkty 
i plasuje się na 4. pozycji, strata 

do podium jest jednak niewiel-
ka, bo wynosi zaledwie 3 punkty. 
Jeśli chodzi o klasyfikacje sezo-
nu w Mistrzostwach Strefy Pol-
ski Zachodniej to Tomasz Jam-
roży do tej pory zgromadził 426 
punktów i plasuje się na 3. miej-
scu, ze stratą 25 punktów do 
drugiego miejsca. Z bardzo do-
brej strony na torze w Oborni-
kach zaprezentował się również 
Tomasz Litwin, startujący w kla-
sie MX1C. Zawodnik KM Cisy 
Nowogard już podczas trenin-
gu kwalifikacyjnego uplasował 
się w pierwszej dziesiątce, uzy-

skując najlepszy czas podczas 5 
okrążenia, wywalczył 7. pozy-
cję. W wyścigu pierwszym To-
masz Litwin pokonał 11 okrą-
żeń z czasem 21:59,281 i zajął 9. 
miejsce, tracąc do podium nie-
spełna minutę.  W wyścigu dru-
gim zawodnicy pokonali 8 okrą-
żeń, a Tomasz Litwin z wyni-
kiem 06:07,056 poprawił się o 
jedną pozycję, zajmując 8. miej-
sce. W klasyfikacji indywidu-
alnej zawodów Tomasz Litwin 
zgromadził 65 punktów i wy-
walczył 8. miejsce. Jeśli chodzi 
o klasyfikację całego sezonu po 
VI rundach, to Tomasz Litwin 
ma na swoim koncie 301 punk-
tów i plasuje się na 11. miejscu. 
W Obornikach startował także 
w klasie MX Masters Mirosław 
Tomczyk. Zawodnik KM Cisy 
Nowogard wykręcił 20. czas 
podczas treningu kwalifikacyj-
nego. Jeśli chodzi o wyścig, to w 
pierwszym biegu zajął 19. miej-
sce, natomiast w drugim biegu 
sklasyfikowany został na 18. po-
zycji. W sumie Mirosław Tom-
czyk wywalczył 45 punktów i w 
klasyfikacji indywidualnej za-
wodów zajął 19. miejsce. W kla-
syfikacji sezonu Mirosław Tom-
czyk z liczbą 155 punktów zaj-
muje 19. miejsce.  KR

Podczas VI Rundy Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w Obornikach wystartowało 
3 zawodników KM Cisy Nowogard
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• naprawy • oleje CASTROL
• akumulatory Bosch, Varta

 bieżące
• serwis klimatyzacji
• przeglądy okresowe
• serwis opon
• diagnostyka komputerowa
• wymiana rozrządu

Ponad 10-letnie doświadczenie w pracy  
na stanowisku mechanik w serwisie TOYOTY

Sąpolnica 25 
72-200 Nowogard 

tel. 608 690 831

Zapewniamy atrakcyjne ceny

przeglądy okresowe w TOYOTACH i nie tylko

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

Firma z branży rolnej  

 
zatrudni – kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki teleskopowej 
  i doświadczenie w rolnictwie.
Oferujemy:

kontakt: 785 601 002

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy

Oferuję:
- umowę o pracę
- zatrudnienie w �rmie o ugruntowanej pozycji na rynku
- atrakcyjne wynagrodzenie, niezależne od wysokości 
   frachtów i przebiegu
- praca zgodna z obowiązujacymi normami czasu pracy
- nowoczesny i zadbany tabor, pojazd przypisany do kierowcy
- zjazdy autem na bazę

Zatrudnię kierowcę z prawem jazdy kat. C+E 
w przewozach międzynarodowych.

MIK-TRANS Goleniów
tel. 609 557 355 • kontakt@miktrans.com.pl

AUTONAPRAWA
Naprawy bieżące,  

lakiernictwo, woskowanie,  

ul. Woj. Polskiego 13 
 662 091 018 

Sprzedam 
działkę 23 ar
pod warsztat lub inną 

działalność gospodarczą. 
Tel. 695 100 700 

Dyrektor Szkoły Podstawowej 
im. Bronisława Malinowskiego w Osinie 

zatrudni na zastępstwo 
w pełnym wymiarze czasu pracy 
nauczyciela języka angielskiego. 

Wymagane pełne kwalifikacje. 
Tel. 91 39 10 380 

rozkład jazdy komunikacji miejskiej
Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 7:05 8:05 11:10 12:15 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 7:06 8:06 11:11 12:16 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 7:08 8:08 11:13 12:18 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 7:09 8:10 11:14 12:19 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:11 8:12 11:16 12:21 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:12 8:14 11:17 12:22 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:13 8:15 11:18 12:23 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:15 8:17 11:20 12:25 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < < 8:18 < 12:27 < < 16:07 < <

10 Dworzec PKS < < < < < < < < < < <
11 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:16 8:19 11:21 12:29 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
12 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:17 8:20 11:22 12:30 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
13 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:18 8:21 11:23 12:31 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
14 ul. Ogrodowa < 6:20 < < 11:25 12:33 13:45 15:10 16:13 17:10 <
15 ul. Poniatowskiego < 6:21 < < 11:26 12:34 13:46 15:11 16:14 17:11 <
16 ul. Żeromskiego 5:42 6:22 7:20 8:23 11:27 12:35 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
17 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:23 7:21 8:24 11:28 12:36 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
18 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:24 7:22 8:25 11:29 12:37 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02
19 ul. Radosława 5:45 6:25 7:27 8:26 11:35 12:40 13:55 15:17 16:20 17:15 18:03

 OS. BEMA –  UL. KOŚCIUSZKI 36 -  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

z powrotem
POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 26 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25 SZ 25

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:28 8:39 11:45 12:50 14:30 15:30 16:30 17:25 18:10
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:29 8:40 11:46 12:51 14:31 15:31 16:31 17:26 18:11
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:31 8:42 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:33 8:44 11:48 12:53 14:33 15:33 16:33 17:28 18:13
5 ul. Ogrodowa < 6:35 7:35 8:46 11:50 12:55 < 15:35 16:35 17:30 <
6 ul. Poniatowskiego < 6:36 7:36 8:47 11:51 12:56 < 15:36 16:36 17:31 <
7 ul. 700 Lecia 5:49 6:38 7:38 8:49 11:53 12:58 14:35 15:38 16:38 17:33 18:15
8 ul. 5-go Marca 5:51 6:40 7:40 8:51 11:55 13:00 14:37 15:40 16:40 17:35 18:17
9 ul. Kościuszki 36 5:53 6:42 7:42 8:53 11:57 13:02 14:39 15:42 16:42 17:37 18:19
10 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:43 7:43 8:54 11:58 13:03 14:40 15:43 16:43 17:38 18:20
11 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:44 7:44 8:55 11:59 13:04 14:41 15:44 16:44 17:39 18:21
12 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:45 7:45 8:56 12:00 13:05 14:42 15:45 16:45 17:40 18:22
13 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:46 7:46 8:57 12:01 13:06 14:43 15:46 16:46 17:41 18:23
14 ul. Bema 9 5:58 6:47 7:47 8:58 12:02 13:07 14:44 15:47 16:47 17:42 18:24
15 Osiedle Bema 5:59 6:48 7:48 8:59 12:03 13:11 14:45 15:48 16:48 17:43 18:25

OBJAŚNIENIA:

 UL. RADOSŁAWA –  UL. KOŚCIUSZKI 36 –   OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM
SZ 25

1
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01
10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

 DWORZEC PKS – OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

Linia zwykła bez rezerwacji miejsc
Linia nr

TAM
SZ 25

1
E, F

1 Osiedle Bema 9:00
2 ul. Bema 1 9:01
3 ul. Armii Krajowej 17 9:03
4 ul. Kościuszki 36 9:04
5 ul. Wojska Polskiego 4 9:05
6 ul. Kościelna 9:06
7 Dworzec PKS 9:08

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

LP Dworce i przystanki

 OS. BEMA –  DWORZEC PKS

OS. Bema – Ul. kOŚCIUSZkI 36 - Ul. raDOSŁaWa

Ul. raDOSŁaWa – Ul. kOŚCIUSZkI 36 - OS. Bema

DWOrZeC PkS - OS. Bema OS. Bema - DWOrZeC PkS

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
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Wykręcanie urwanych 
świec żarowych

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

Tel. 517 175 599

Pracuj z                       
jako Opiekunka Seniorów w Niemczech 

i zarób nawet 12 tysięcy w dwa miesiące. 
Nauk języka niemieckiego i gwarancja legalnej pracy. 

KUPIĘ DREWNO
tartaczne

świerk, sosna, brzoza, topola

tel. 697 174 369

Firma AGRO TRANS Spółka z o.o. 
z siedzibą w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów ciężarowych 
(prawo jazdy kategoria C+E)

tel. 91 39 27 322, kom. 502 671 607, 502 671 609

 

WYMAGANIA:
- aktualne prawo jazdy kategorii C+E
- świadectwo kwali�kacji zawodowej
- aktualne orzeczenie psychologiczne
- cyfrowa karty kierowcy
 OFERUJEMY:
- atrakcyjne wynagrodzenie wypłacane w terminie
- nowoczesne auta marki DAF, MERCEDES, MAN.
- praca w systemie tygodniowym  
- ubezpieczenie grupowe

POSZUKUJE 
KIEROWCÓW  

KAT. C+E

TELEFON: +48 603 129 069,  785 900 833 
Jedności Narodowej 23A, 72-130 Maszewo

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś w rodzinie. 

Grupa aa mieszko zaprasza w każdy 
wtorek o 9.00 i 16.00 pod ratuszem.

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
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rozkład jazdy komunikacji miejskiej od 3 WrZeŚNIa br.

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 6:55 8:05 11:15 12:20 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 6:56 8:06 11:16 12:21 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 6:58 8:08 11:18 12:23 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 6:59 8:10 11:20 12:25 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:01 8:12 11:22 12:27 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:02 8:14 11:24 12:29 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:03 8:15 11:25 12:30 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:05 8:17 11:27 12:32 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < 7:07 8:19 < 12:34 < < 16:07 < <

10 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:09 8:21 11:28 12:36 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
11 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:10 8:22 11:29 12:37 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
12 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:11 8:23 11:30 12:38 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
13 ul. Poniatowskiego < 6:20 7:13 < < 12:40 13:45 15:10 16:13 17:10 <
14 ul. Żeromskiego 5:42 6:21 7:14 8:24 11:32 12:41 13:46 15:11 16:14 17:11 17:59
15 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:22 7:15 8:25 11:33 12:42 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
16 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:23 7:16 8:26 11:34 12:43 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
17 ul. Radosława 5:45 6:24 7:17 8:27 11:35 12:44 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02

POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:23 8:33 11:50 12:50 14:30 15:30 16:25 17:25 18:05
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:24 8:34 11:51 12:51 14:31 15:31 16:26 17:26 18:06
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:26 8:36 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:28 8:38 11:53 12:53 14:33 15:33 16:28 17:28 18:08
5 ul. Poniatowskiego < 6:35 7:30 8:40 11:55 12:55 < 15:35 16:30 17:30 <
6 ul. 700 Lecia 5:49 6:37 7:32 8:42 11:57 12:57 14:34 15:37 16:32 17:32 18:09
7 ul. 5-go Marca 5:51 6:39 7:34 8:44 11:59 12:59 14:36 15:39 16:34 17:34 18:11
8 ul. Kościuszki 36 5:53 6:41 7:36 8:46 12:01 13:01 14:38 15:41 16:36 17:36 18:13
9 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:42 7:37 8:47 12:02 13:02 14:39 15:42 16:37 17:37 18:14

10 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:43 7:38 8:48 12:03 13:03 14:40 15:43 16:38 17:38 18:15
11 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:44 7:39 8:49 12:04 13:04 14:41 15:44 16:39 17:39 18:16
12 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:45 7:40 8:50 12:05 13:05 14:42 15:45 16:40 17:40 18:17
13 ul. Bema 9 5:58 6:46 7:41 8:51 12:06 13:06 14:43 15:46 16:41 17:41 18:18
14 Osiedle Bema 5:59 6:47 7:42 8:52 12:07 13:07 14:44 15:47 16:42 17:42 18:19

DWORZEC PKS – OS. BEMA
TAM
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

OS. BEMA - DWORZEC PKS
TAM
E, F

1 Osiedle Bema 8:59
2 ul. Bema 1 9:00
3 ul. Armii Krajowej 17 9:02
4 ul. Kościuszki 36 9:03
5 ul. Romualda Traugutta 9:05
6 ul. Wojska Polskiego 4 9:06
7 ul. Kościelna 9:07
8 Dworzec PKS 9:09

LP Dworce i przystanki

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD UL. RADOSŁAWA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 – NOWOGARD  OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD OS. BEMA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 - NOWOGARD  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki
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•	 Sprzedam tanio działkę budow-
laną w kościuszkach 1202 m2. Przy 
działce prąd, woda, kanalizacja, do-
jazd utwardzony w pobliżu jeziora. 
575 345 659 

•	 Do wynajęcia lokal handlowy ok. 
40m2 ul. Kościuszki 2g Nowogard. 
693 850 197

•	 Sprzedam działki budowlane w pełni 
uzbrojone. Już z planem zagospoda-
rowania przestrzennego. Oszczędzasz 
czas i pieniądze! 693 850 197 Najlep-
sze ceny w Nowogardzie, Osiedle Sło-
neczne. 

•	 Do wynajęcia pomieszczenie na 
biuro 28 m2, Nowogard. Ul. 700 le-
cia 17b. Tel. 501 549 818

•	 Sprzedam działki budowlane w 
karsku przy drodze. 691 664 658

•	 Do wynajęcia lokal pod działalność 
gospodarczą. 609 24 58 16 

•	 Sprzedam mieszkanie 3 pokoje 87m2, 
12 km od Nowogardu.Tel. 665 160 365

•	 Do wynajęcia warsztat samochodowy 
z wyposażeniem. Tel. 508 070 311

•	 Sprzedam działkę budowlaną w No-
wogardzie, 16 arów, cena 39000 zł do 
negocjacji, tel. 570 935 935

•	 sprzedam pawilon handlowy, tel. 500 
698 558

•	 Sprzedam lub wynajmę sklep w Dą-
browie z możliwością przerobienia na 
mieszkanie. 509 615 300, 502 649 104 

•	 Sprzedam działkę ogrodową przy ul. 
Zamkowej. Tel. 530 118 199

•	  Do wynajęcia nowy lokal handlowy 
glazura, natrysk w centrum Nowogar-
du pow. ok. 80m2, dodatkowe wej-
ście. Tel. 665 08 44 88

•	 Samodzielne mieszkanie do wynaję-
cia Karsk, 609 245 816 

•	 Wynajmę pomieszczenie przy ul. 
700 lecia na garaż lub magazyn. 
501 549 818

•	 Sprzedam działkę 4500 m2 obręb  Ku-
lice (za płotem dawnego POMu w No-
wogardzie) 510 727 667 

•	 Miejsca noclegowe do wynajęcia. 609 
245 816 

•	 Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 
53,45 m2 po kapitalnym remoncie. 
Cena 219 tys. do negocjacji. Tel. 530 
450 720

•	  Do wynajęcia lokal 25 m2 ul. Pileckie-
go. 695 209 162 

•	 Sprzedam działkę po zbiorach we 
wrześniu lub pażdzierniku. Ogrody 
działkowe nr.2 , działka nr 3. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 532 589 787 lub 788 

•	 Do wynajęcia kawalerka. Tel 605 
640 526 

•	 Do wynajęcia dwupokojowe cen-
trum Szczecina (100 m od Placu Sza-
rych Szeregów) dla dwóch, trzech 
studentów. Mile widziane pary. Tel. 
604 124 623 

•	 Do wynajęcia garaż ul. 700 lecia. Tel. 
606 115 410

•	 Do wynajęcia kawalerka. 667 621 070

•	 Sprzedam 3 pokoje ul. Bankowa 
75m2 lub zamienię na 2 pokoje 788 
557 033

•	  Sprzedam działkę ogrodową z altaną 
3 Maja. 508 993 318

•	  Mieszkanie do wynajęcia trzypoko-
jowe ul. Warszawska. Tel. 784 632 857

•	 Kupię mieszkanie bezczynszowe. 601 
724 492 

•	 Do wynajęcia mieszkanie 85 m. Tel. 
609 245 816 

•	 Do wynajęcia mieszkanie+garaż. 666 
253 146

•	 Sprzedam -Bodzęcin 1/2 domu-82 
m2+ budynek gospodarczy+ działka 
zagospodarowana w bdb stanie .

•	 nr.telefonu 604 48 37 39

•	 Do wynajęcia kawalerka w Olchowie. 
782 254 902

•	  Kupię mieszkanie bezczynszowe. 601 
724 492 

•	 Nowogard ul. Asnyka działkę pod bu-
dowę ok 1000m2, uzbrojenie, sprze-
dam. Tel. 501 307 666

•	 Dębice – trasa Nowogard – Stargard 
w pełni uzbrojona działka budowlana 
do 1000 m2. Tanio!. Tel. 502 103 432 

mOTOrYZaCJa
•	 Ford Galaxy 96r. automat Poj. 2.8 

benzyna Uszkodzona skrzynia bie-
gów Sprzedam za 2 500 złotych Tel. 
kon. 694 979 007

•	 Sprzedam samochód Mitsubishi L 200 
1999 rok prod., cena do uzgodnienia. 
665 544 518 

•	 Sprzedam Mazdę Premacy, kolor gra-
natowy met. , klimatyzacja, rok. 2001, 
diesel 2.0, zadbana, tel. 605 522 340

•	 Kupię motor WSK. Tel. 605 516 508 

•	 Sprzedam felgi stalowe „16” do Nissa-
na. Tel. 888 676 231

•	 Kupię fiata 126p. 725 836 238 

rOlNICTWO
•	 Sprzedam  kaczki,gęsi młode – osku-

bane.Tel.782429405.

•	  koszenie, mulczowanie, belowanie 
– słoma. 608 01 3995

•	 Orka, talerzówka ciężka siew agre-
gatem. Tel. 608 01 39 95 

•	 Rzepak jary, zboża sprzedam. Tel. 502 
853  573 

•	 Grykę sprzedam i mieszalnik 1 tona. 
603 467 609 

•	 SPrZeDaŻ JaJ kUrZYCH – WIeJ-
SkIe. 502 119 960

•	  Sprzedam pompe spalinową wraz 
z wężami, straszak na dziki i szpaki, 
dmuchawę do zboża. 781 785 748, 
603 363 207 

•	 Sprzedam siano w kostkach. 782 036 
086 

•	 Sprzedaż mieszanki zbożowej. Tel. 
667 97 64 17, 91 4 186 417

•	 Sprzedam truskawski na przetwo-
ry. atrakcyjne ceny. 606 708 180 

•	 Łubin słodki 1,5 tony sprzedam. 91 39 
18 606

•	 Sprzedam kaczki i gęsi skubane. 796 
759 414

•	 Sprzedam siewnik Poznaniak. 605 468 
190 

•	 Przyjmę ziemię. 605 468 190

•	 Sprzedam rozrzutnik obornika jed-
noosiowy stan bardzo dobry i rozsie-
wacz wapna 606 576 417

•	 Sprzedam ziemię orną o pow. 8 ha w 
miejscowości Bagna. Cena 28900 zł / 
ha . Tel. 606 830 893 

•	 Siano w zamian za koszenie Trzechel 2 
ha. Tel. 502 853 573 

•	 Wyprzedaż kur 1,5 rocznych Go-
spodarstwo rolno-Drobiarskie 
Żabowo 13. Tel. 9139 106 66, 
510 127 838

•	 Sprzedam siano okolice Osiny. 696 
741 163 

•	 Oddam w dzierżawę ziemię orną oko-
lice Osiny. 696 741 163 

•	 Sprzedam Piasta do wapna, kamień 
polny na oczko wodne. 606 576 417

•	 SPrZeDam kUrY NIOSkI „le-
GHOrN” likwidacja hodowli. Tel. 
512 482 344

•	 Sprzedam nową przyczepę jedno-
osiową + wywrotkę, siewnik do zbo-
ża Poznaniak stan bardzo dobry. 696 
807 922

•	  Sprzedam tuczniki. 606 576 417

•	 Słomę sprzedam beloty. 502 853 573

•	 Sprzedam 11 byczków. 668 316 103 

 USŁUGI
•	 TRANSPORT-600182682.

•	 DACHY, WIATY, TARASY.
TEL.660879108.

•	 MALOWANIE – szpachlowanie ,pane-
le.Tel.788566432.

•	 SZPACHLARZ GŁADZI BEZPYŁOWEJ 
,PŁYTKARZ.WYKAŃCZANIE WNĘTRZ.
Tel.537275547.

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWANÓW, 
WYKŁADZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ 
SAMOCHODOWEJ/ SKÓRZANEJ MA-
TERIAŁOWEJ / POŚCIELI WEŁNIANEJ / 
LANOLINĄ/SPRZĄTANIE: CZYSZCZE-
NIE FUG.TEL.604 373 143 , 794 229 
083.

•	 Pranie dywanów i tapicerki sprzą-
tanie również z użyciem pary, rOm-
TeX. 668 151 516

•	 elektryk z uprawnieniami e+D. Tel. 
607 289 419 

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

•	 malowanie, montaż paneli podło-
gowych i inne drobne naprawy wy-
kona “złota rączka”. 91 39 22 783, 
784 79 22 70

•	 FIrma USŁUGOWa „Zielona”. Wy-
najem sal na konferencje, zebrania, 
szkolenia. 91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią dzia-
łalnością przyjmie zlecenie na budo-
wę domów od podstaw, przekładek 
dachów, docieplenia, układanie kost-
ki, różne rodzaje. Tel. 607 137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy 
za gotówkę na raty laptopy tablety te-
lefony. Skupujemy laptopy telefony. 
Adres Nowogard 700Lecia 15 I piętro 
nad apteką tel 91-577-53-73 lub 792-
228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlo-
powe: Niemcy, Holandia, Austria, An-
glia, Belgia, Norwegia. Tel. 71 385 20 
18, 601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróżnie-
nie mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 
343 638 

•	 AGENCJA REKLAMOWA VIZART, opra-
wianie prac w 2 minuty, bindowanie, 
wydruki, ksero, laminowanie, Nowo-
gard ul. 700 lecia 15 (nad sklepem zie-
larskim)Tel. 605 522 340 

•	 Przepisywanie prac (licencjackich, 
magisterskich i innych), dokumentów, 
CV, listów motywacyjnych, Szybko, 
solidnie. Agencja reklamowa Vizart  
Nowogard ul. 700 lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim)Tel. 605 522 340.

•	 regulacja, naprawa, konserwacja 
okien i drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontuje-
my. 668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 988 
735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, układa-
nie kostki granitowej, polbruku. 726 
403 937

•	 Naprawa aGD Nowogard. 698 352 
406

•	 Wypełniam dokumenty do ZUS na 
emeryturę, rentę, kapitał początkowy. 
507 872 391

•	 Usługi remontowo-budowlane wy-
konam. 608 364 330 

•	 Prace elektryczne i remonty miesz-
kań. 691 430 490

•	 Przyjmę psy na strzyżenie. Ukoń-
czyłam kurs groomerski. 794 902 108

•	 Usługi ogólnobudowlane docieplanie 
budynków, malowanie, szachlowa-
nie, glazura, terakota, hydraulika, re-
gipsy i podłogi, adaptacja poddaszy. 
600 626 268 

•	 Usługi remontowo-budowlane, 
ocieplenia budynków. 669 591 896 

•	 Pomoc w nauce czytania, pisania i li-
czenia. 501 608 771 

PraCa
•	 aktivmed24.pl Opiekunki Senio-

rów Niemcy. Premie wakacyjne, 
530555015

•	 amBerCare24 Opiekunki do Nie-
miec, wymagany j. niemiecki ko-
munikatywny, zarobki netto do 
1500 euro/mies., wyjazdy od zaraz, 
sprawdzone oferty, legalnie 737 
451 825, 737 886 919, 737 489 914

•	 Zatrudnię pracowników budowla-
nych. Tel. 695-264-594

•	 Zatrudnię stolarza z doświadczeniem. 
503 084 687 

•	 Firma geodezyjna zatrudni geode-
tę i asystenta geodety. Mile widzia-
ne wykształcenie geodezyjne lub po-
krewne.Znajomość programów geo-

dezyjnych oraz prawo jazdy. Niezbęd-
ne informacje pod nr 609250383.

•	 Praca w Hamburgu płytki, tapety, do-
cieplenia, malowanie, szpachlowanie. 
Tel. 00491725669042

•	 Zatrudnię dekarzy, cieśli, murarzy, 
zbrojarzy. Możliwe zarobki do 18 zł/h 
netto. Tel. 697 067 590, 600 400 363 

•	 Przyjmę do pracy ekspedientkę do 
sklepu Lewiatan Boh. Warszawy. 502 
239 619 

•	 Zlecę prace murarskie. Tel. 695-264-
594. 

•	 Praca w Szwecji/ okolice Goteborg. 
Szukam stolarzy/budowlańców. 
Wszelkie informacje pod nr tel. 
+46762185566 

•	 Zatrudnię pracowników przy pro-
dukcji i montażu oken PCV i alU. 
Tel 663 600 601 

•	 Praca w Hamburgu malowa-
nie, szpachlowanie, glazura, te-
rakota itp., zakwaterowanie. Tel. 
00491725669042 

•	 Praca dla płytkarza w Niemczech na 
umowę. Wymagane doświadczenie  i 
prawo jazdy kat. B.Tel. 539 523 531 

•	 Poszukujemy szwaczki z doświadcze-
niem w ciężkim szyciu. Korzystne wa-
runki zatrudnienia. Praca w Nowogar-
dzie. 609 313 000

•	 Zatrudnie pracownika usługi remon-
towo-wykończeniowe. Tel. 697 329  
453

•	 Zakład Rolny zatrudni pracownika tra-
krorzystę możliwość zakwaterowania, 
dobre warunki płacowe, gm. Osina. 
511 731 352 

•	 Zatrudnię na 1/2 etatu do sklepu Le-
wiatan, Bohaterów Warszawy.Tel. 502 
239 619

•	 Zatrudnię fizycznego pracownika na 
fermę drobiu gm. Osina. 511 731 352 

•	 Zatrudnię pomocnika mechanika sa-
mochodowego. Doświadczenie nie 
wymagane. 600 291 059

•	  Firma Bruklin poszukuje pomocnika 
brukarza i brukarzy. 607 08 38 93

•	  Zatrdnimy kierowcę kat. D. 606 148 
353 

•	 Murarzowi zlecę postawienie ściany z 
cegieł. 660 206 833 

•	 Pana pracownika gospodarczego 
przy pomocy koło domu. 660 206 833 

INNe
•	 SPRZEDAM- pręt zbrojeniowy fi-10 , 

12 m długi.Tel.603598134

•	  Sprzedam drewno suche tanio. 691 
848 026

•	 Drewno, bukowe, dębowe, pocięte, 
porąbane. Tel. 603 353 789 

•	 Sprzedam drewno opałowe. 667 
788 820

TEL. 517 508 374
Na sprzedaż 2 pokoje 

w centrum Nowogardu 159 000 zł

Zatrudnimy brygadzistę oraz pracownika  
ferma drobiu - Redło 

Zapewniamy: 2-pokojowe mieszkanie i dobre warunki płacowe. 
Informacja tel. 506 428 241, 609 003 026, 913 910 315



31.08-3.09.2018 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

21

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 kg. 
790 285 382

•	 Szkółka w karsku poleca drzewa 
owcowe w pojemnikach 3-4 letnie 
owocujące już od 20 zł/szt. oraz tuje 
szmaragd wys. 70-80cm. po 10 zł za 
sztukę. Tel. 606 106 142

•	 Sprzedam łóżko młodzieżowe z szu-
fladami, półkami, z materacem - ko-
lor szaro biały wymiary: dł. 223 cm*95 
cm*110 cm, biurko do kompletu, tel. 
605 522 340

•	 Sprzedam odkurzacz piorący ZELMER 
WODNIK QUATTRO 616.6, elementy 
piorące nieużywane nowe, cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522 340

•	 Sprzedam materac kokosowy na łóżko 
ze stelażu,  na wymiar 180*200*24cm, 
używany, tel. 605 522 340

•	 Przyjmę lodówke. 697 886 041 

•	 Ogrodzenie ogrodowe, metalowe 
ramka z katownika w srodku zbroje-
ne /wzor/ prentowe wymiar 2,0m x 
1,0 m+ slupek razem szt 16 oraz furt-
ka 90 x 90cm z zamkiem ogrodzenie 
cena za 1 kpl. 50 zl z powodu moder-
nizacji ogrodzenia sprzedam - okazja 
! stan dobry tel. 691 686 772

•	 Piece gazowe c.o.vaillant z niemiec 
dwufunkcyjne wiszace po przegla-
dzie serwisowym do mieszkania-
,domu cena od 1.200zl. sprzedam 
tel 691 686 772

•	 Podgrzewacze wody 130-160-190 
litrowe stojące na gaz fitmy villant 
mało używane z gwarancją cena od 
1000 zł. Tel. 691 686 772 

•	 Sprzedam ławeczkę do ćwiczeń typu 
PRIMUS, wielofunkcyjna, tel. 605 
522 340 

•	 Oddam biurko pod komputer. 609 09 
35 25 

•	 Sprzedam szafkę kuchenną brązo-
wo-biała, z płytą indukcyjną - 2 sta-
nowiska, z możliwością dostawie-
nia drugiej płyty indukcyjnej lub ga-
zowej, z blatem, tel. 605 522 340 
Sprzedam TV plazmowy 42 cale LG, 
srebrno czarny, tel. 605 522 340 

•	 Przyjmę lodówkę. 697 886 041 

•	 ODDam SZCZeNIakI W DOBre 
rĘCe. 607 137 081

•	 Sprzedam łóżko rehabilitacyjne dla 
osoby starszej leżącej. 723 898 418 

•	 Sprzdam rower trzykołowy nowy. 605 
548 164 

•	 Sprzedam koncentator tlenu. 605 640 
526 

•	 Oddam kamienie za datno transport 
własny. 502 649 104, 509 615 300 

•	 Sprzedam kuchnię westwalkę. 696 
807 922 

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI  Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 
11:55; 12:40; 14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 
13:45(6x); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna  Tel. 607 310 591 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 
16.35 (7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

rOZkŁaD JaZDY BU SÓW
Firma Usługowo- Handlowa adam Fedeńczak

Tel 91 39 26 925, 502 026 999
ND- SZCZeCIN 5:15(D), 5:55(E), 6:40(7), 6:55(D), 7:25(7), 7:50(D), 8:00(E), 8:20(7), 
8:35(D), 9:10(E,7), 10:05(E), 10:35(E,7), 11:31(D),11:40(7), 12:10(E), 12:20(7), 
12:55(D,7), 13:10(D), 13:20(E,7), 14:05(D), 14:20(E,7), 15:40(D), 16:05(7), 16:20(E,7), 
16:50(D), 17:50(E,7), 18:20(E,7)
SZCZeCIN- ND 6:35(D), 7:30(E), 8:30(D,7), 9:00(7,R), 9:25(E), 10:05(D,7), 10:35(E,7), 
11:40(E), 12:10(D), 12:25(E,7), 13:20(7), 13:35(D), 13:50(E,7,R), 14:35(D), 14:50(E,7), 
15:15(D,7), 15:55(D), 16:15(6,7), 16:35(D), 17:40(D,7), 18:05(E,7,R), 19:15(D), 
19:40(E,7), 20:15(E,7)
ND- reSkO 6:30(S), 7:50(S), 10:10(7), 12:30(S), 14:30(S), 15:10(E), 19:15(E)
reSkO- ND 6:45(7,SZ), 7:10(S), 7:15(E,SZ), 8:30(S), 11:35(7,SZ), 13:00(S), 15:05(S), 
15:40(E,7,SZ)
GOlCZeWO- ND 7:10(S), 13:30(S), 14:45(S)
ND- GOlCZeWO 7:50(S), 14:15(S), 15:30(S)
ND- STarGarD 6:50(D), 10:15(D), 13:40(D)
STarGarD- ND 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
ND- DOBra- ŁOBeZ- PŁOTY- GrYFICe 6:00(D)
ND- SŁaJSINO- raDOWO- ŁOBeZ 6:35(D)
ŁOBeZ- DOBra- ND 15:00(D)
ŁOBeZ- SŁaJSINO- ND 15:35(D)
D - kursuje od pon. do pt. Oprócz świąt     E - kursuje od pon. Do soboty oprócz świąt 
S - kursuje w dni nauki szkolnej                         R- kurs do Reska     
SZ - kurs do Szczecina 6- kursuje w soboty       7- kursuje w niedziele

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

pn., wt. - 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

ENDOKRYNOLOGICZNY
Lek. med. Adriana Dubińska-Walczak

specjalista chorób wewnętrznych
- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

CHORÓB CUKRZYCY I NADCIŚNIENIA
Lek. Ewa Zdawska

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista diabetolog 

GABINETY MEDYCZNE

GABINET DERMATOLOGICZNY
Dr. n. med. Violetta Ratajczak-Stefańska

specjalista dermatolog-wenerolog
- konsultacje dermatologiczne
- ocena znamion
- drobne zabiegi

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

Badania wody i ścieków - tel. 91 392 74 75

Wywóz nieczystości ciekłych - 91 392 36 77

Roboty inżynieryjno-budowlane oraz

warsztat naprawy pomp - 91 392 36 77

Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków - 91 392 07 11

Czyszczenie kanalizacji 
i odwadniania osadów ściekowych 

- 91 392 36 77
POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE - 994

                           Przedsiębiorstwo 
Usług Wodnych i Sanitarnych sp. z o.o.
ul. 3 Maja 14/2, 72-200 Nowogard

tel. 91 392 07 11, 91 392 07 17

Usługi
remontowo-Budowlane

Ceny do negocjacji
784 612 587
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Imię i nazwisko ....................................................................................... tel. ............................................................... 

ROZWIĄZANIE .................................................................................................................................................................
Kupon wraz z rozwiązaniem należy dostarczyć do redakcji. Spośród nadesłanych kuponów zostanie wyloso-

wana nagroda książka ufundowana przez Wydawnictwo

zaprasza
pn-pt 8-18, sob 10-14

Największy wybór artykułów szkolnych
Najwyższej jakości polskich producentów

B
A
N
E
R
Yoraz inne

WYDRUKI
WIELKOFORMATOWE

e-mail: gra�k@domjudy.pl

NA
JT
AN
IE
J

z projektem 

z dostarczeniem

tel. 91 577 2007

Do wynajęcia  
lokal

handlowo-usługowy
w Nowogardzie  

ul. Pileckiego 
(daw, Dąbrowszczaków) 

pow. 54 m2,  
nowe budownictwo

Tel. 604 269 104

Pionowo: 
1. bazie na drzewie 
2. słupek między torami kolejowymi 
3. odgłosy znad psiej miski 
4. pozycja w jodze 
5. nałogowo pije alkohol 
6. wiertarka dentysty 
7. można ją uronić 
8. pożarty przez psy 
9. Włochy dla Włocha 
10. syn Posejdona 
11. mijają 
12. Kupidyn 
13. zielonkawożółty kuzyn wróbla 
14. japońska papieroplastyka 
15. odmiana jabłoni 
16. arabskie imię 
17. rodzaj ciasta opłatkowego 
18. taniec hiszpańskich Cyganów 
19. zakręt na torze żużlowym 
20. zmiotka 
21. polski herb szlachecki 
22. marka błon fotograficznych 

23. Janusz w Budapeszcie 
24. ogół biskupów danego kraju 
25. rodzaj fali 
26. miasto koło Giżycka 
27. warzywnik, skwer 
28. z ironią o chłopie 
29. świat pozazmysłowy 
30. zakrętka 
31. miasto w Holandii 
32. apla, poddruk 
33. kwas dezoksyrybonukleinowy 
34. drewno z osiki 
35. z mapami 
36. klęska, zagłada 
37. miasto nad Eufratem w Iranie 
38. zmora dłużnika 

Poziomo: 
39. ojciec chrzestny dla rodziców 
dziecka 
40. włoskie miasto z krzywą wieżą 
41. dwa dania 
42. brawa 

43. (1923-1983), pisarz, „Kościuszko 
pod Racławicami”, „Pieść zbudzo-
nych”, „Flisacy” 
44. odcień 
45. jedwabna przędza 
46. zabawka podrywana na sznurku 
47. imię Trojanowskiej 
48. ruiny w Turcji 
49. umożliwia pracę pod wodą 
50. dawna nazwa przypraw korzen-
nych 
51. gorąca cząstka 
52. miasto w Huang Ho 
53. plakat na słupie ogłoszeń 
54. nieposzanowanie 
55. lampa wisząca z kloszem 
56. świeccy wierni kościoła 
57. np. papieru 
58. trudno topliwy metal l. a. 76 
59. zwrotka 
60. ... macierzyński 
61. miasto w USA w stanie Oklaho-
ma 

62. pensja piosenkarza 
63. miasto w USA 
64. równy 100 cm 
65. istota sprawy 
66. baba jak tur 
67. strzyga z horrorów 
68. „... Bridges” 
69. architektoniczny ośmiokąt 
70. tunel w Alpach na granicy wł.-
-francuskiej 
71. był taki fotoaparat 
72. produkt z huty 
73. Ukraińska Armia Powstańcza 
74. prowincja w płn. Maroku, gł. 
miasto Tetuan 
75. rzeka z Pomorza 
76. katolicka biała szata liturgiczna 
77. trunek z kumysu 
78. pod kątem 
79. silna karta w grze

PODPOWIEDŹ: ANI, AON, CINAN, 
EPE, TINTA, OKTOGON

rozwiązanie krzyżówki dla 
dorosłych : Każda miłość trwa tak 
długo na ile zasługuje

Urszula Kaczmarek, Halina Ste-
fańska, Zdzisława Chocian, Maria 
Kloch, Danuta Kowalczyk, Natalia 
Furmańczyk, Liliana Poncak, Cecy-
lia Furmańczyk, Agnieszka Skow-
rońska, Malwina Bryndza, Pelagia 
Feliksiak, Szymon Rybarczyk, Chri-
stiana Syfert, Danuta Skowron

Zwycięzcy prenumerata: Mal-
wina Bryndza, Danuta Kowalczyk

GAZETY dla zwycięzców loso-
wania do odebrania w redakcji, 
ul. Boh. Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Ola Patecka, Madzia Skowroń-

ska, Lilka Feliksiak, Ania Stępień, 
Mateusz Wiertalak

Zwycięzca:Ania Stępień
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Odjazdy / Departures
Nowogard 10 VI – 1 IX 2018

Aktualizacja wg stanu na 1 VI 2018

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

0:38 II
1

IC - TLK
88195

ŁEBSKO
T  l  d

Goleniów 1:00, Szczecin Dąbie 1:22, Szczecin Główny 1:40 WW{
~ 24 VI-1 IX;

}WW 2:12 Szczecin Główny IC - TLK 56190 ŁEBSKO T  l  d  c  p   Kostrzyn 3:35, Zielona
Góra 5:01, Nowa Sól 5:24, Głogów 5:55, Ścinawa 6:40, Wołów 7:00, Brzeg Dolny 7:14

Wrocław Główny 7:52 ~ 24 VI-31 VII;

}WW 2:12 Szczecin Główny IC - TLK 56190 ŁEBSKO T  l  d  c  p   Kostrzyn 3:35, Zielona
Góra 5:01, Nowa Sól 5:24, Głogów 5:55, Ścinawa 6:33, Wołów 6:53, Brzeg Dolny 7:14

Wrocław Główny 7:52 ~ 1 VIII-1 IX;

3:36 II
1

IC - TLK
80194

ŁEBSKO
T  l  d

Płoty 3:58, Gryfice 4:14, Trzebiatów 4:39 Kołobrzeg 5:07 

~ 23 VI-1 IX;

5:02 II
1

PR - R
88641

j  a  b  y

Wyszomierz 5:07, Osina 5:11, Mosty 5:17, Goleniów 5:26, Kliniska 5:35, Szczecin Dąbie 5:45, Szczecin
Zdroje 5:48, Szczecin Port Centralny 5:56 Szczecin Główny 6:00 
~ 1-5 / 15 VIII;

6:37 II
1

PR - R
88643

j  a  b  y

Wyszomierz 6:42, Osina 6:46, Mosty 6:52, Goleniów 7:01, Kliniska 7:11, Szczecin Dąbie 7:21, Szczecin
Zdroje 7:24 Szczecin Główny 7:36 
~ 1-6 / 15 VIII;

7:48 I
3

PR - R
88645

j  a  b  y

Wyszomierz 7:53, Osina 7:57, Mosty 8:03, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:09, Goleniów 8:26, 
Kliniska 8:35, Szczecin Dąbie 8:45, Szczecin Zdroje 8:49, Szczecin Port Centralny 8:57

Szczecin Główny 9:02 

7:49 II
1

PR - R
88622

j  a  b  y

Żabowo 7:58, Płoty 8:08, Baszewice 8:15, Gryfice 8:22, Gąbin 8:32, Trzebiatów 8:37, Bieczyno 
Pomorskie 8:43, Karcino 8:47, Głowaczewo 8:51, Stary Borek 8:55, Kołobrzeg Stadion 9:01

Kołobrzeg 9:05 ~ 1-6 / 15 VIII;

8:35 II
1

IC - TLK
18171

POSEJDON
T  l  c  p

Goleniów 8:57, Szczecin Dąbie 9:29 Szczecin Główny 9:48 

~ 23 VI-1 IX;

9:23 II
1

PR - R
88624
REGA

j  a  b  y

Płoty 9:40, Gryfice 9:52, Trzebiatów 10:06, Kołobrzeg Stadion 10:22 Kołobrzeg 10:27 

~ 67 + 15 VIII;

10:28 II
1

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:33, Osina 10:37, Mosty 10:43, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:49, Goleniów 11:05, 
Kliniska 11:14, Szczecin Dąbie 11:24, Szczecin Zdroje 11:27, Szczecin Port Centralny 11:35

Szczecin Główny 11:40 

11:49 II
1

PR - R
88626

POMERANIA
j  a  b  y

Żabowo 11:58, Płoty 12:08, Baszewice 12:15, Gryfice 12:21, Gąbin 12:31, Trzebiatów 12:37, Bieczyno 
Pomorskie 12:43, Karcino 12:46, Kołobrzeg Stadion 12:58 Kołobrzeg 13:02 

13:46 II
1

PR - R
88628

j  a  b  y

Żabowo 13:55, Płoty 14:06, Baszewice 14:17, Gryfice 14:24, Gąbin 14:34, Trzebiatów 14:39, Bieczyno 
Pomorskie 14:45, Karcino 14:49, Głowaczewo 14:53, Stary Borek 14:57, Kołobrzeg Stadion 15:03

Kołobrzeg 15:07 ~ 1-5 / 15 VIII;

14:28 II
1

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 14:33, Osina 14:37, Mosty 14:43, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:49, Goleniów 15:06, 
Kliniska 15:15, Szczecin Dąbie 15:25, Szczecin Zdroje 15:28 Szczecin Główny 15:41 

15:56 II
1

PR - R
88630

j  a  b  y

Żabowo 16:05, Płoty 16:16, Baszewice 16:28, Gryfice 16:35, Gąbin 16:45, Trzebiatów 16:50, Bieczyno 
Pomorskie 16:56, Karcino 17:00, Głowaczewo 17:04, Stary Borek 17:08, Kołobrzeg Stadion 17:14

Kołobrzeg 17:18 

16:40 II
1

PR - R
88651
REGA

j  a  b  y

Wyszomierz 16:45, Osina 16:49, Mosty 16:55, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:01, Goleniów 17:18, 
Kliniska 17:28, Szczecin Dąbie 17:38, Szczecin Zdroje 17:41, Szczecin Port Centralny 17:49

Szczecin Główny 17:54 

17:58 II
1

PR - R
88632

j  a  b  y

Żabowo 18:07, Płoty 18:17, Baszewice 18:30, Gryfice 18:37, Gąbin 18:47, Trzebiatów 18:53, Bieczyno 
Pomorskie 18:59, Karcino 19:02, Głowaczewo 19:07, Stary Borek 19:10, Kołobrzeg Stadion 19:16

Kołobrzeg 19:21 
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Odjazdy / Departures
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Aktualizacja wg stanu na 1 VI 2018

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

18:42 II
1

PR - R
88653

POMERANIA
j  a  b  y

Wyszomierz 18:47, Osina 18:51, Mosty 18:57, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:03, Goleniów 19:20, 
Kliniska 19:29, Szczecin Dąbie 19:39, Szczecin Zdroje 19:43, Szczecin Port Centralny 19:51

Szczecin Główny 19:54 

20:22 II
1

PR - R
88634

j  a  b  y

Żabowo 20:31, Płoty 20:40, Baszewice 20:47, Gryfice 20:53, Gąbin 21:03, Trzebiatów 21:09, Bieczyno 
Pomorskie 21:15, Karcino 21:19, Głowaczewo 21:24, Stary Borek 21:27, Kołobrzeg Stadion 21:34

Kołobrzeg 21:38 ~ 1-6 / 15 VIII;

20:43 II
1

IC - TLK
81170

POSEJDON
T  l  c  p

Płoty 21:05, Gryfice 21:20, Trzebiatów 21:39, Kołobrzeg 22:07 0   h   T   l   c   p, Ustronie 
Morskie 22:39, Koszalin 23:06, Sławno 23:32, Słupsk 23:50, Lębork 0:28, Wejherowo 0:52, 

Rumia 1:03, Gdynia Główna 1:16 WW{0   T   l   p, Sopot 2:17, Gdańsk Oliwa 2:22, Gdańsk
Wrzeszcz 2:26, Gdańsk Główny 2:32, Tczew 2:54, Malbork 3:08, Elbląg 3:27, Pasłęk 3:43, 
Morąg 4:05, Olsztyn Zachodni 4:40, Olsztyn Główny 4:44, Korsze 6:08, Kętrzyn 6:35, Giżycko 7:00, 
Wydminy 7:17, Stare Juchy 7:36, Ełk 8:03, Grajewo 8:29, Osowiec 8:47, Mońki 8:58

Białystok 9:39 ~ 22 VI-11 VIII; 14-31 VIII;

}WW 1:49 Gdynia Główna IC - TLK 51170 POSEJDON h  T  l  c  p   Sopot 1:57, Gdańsk 
Oliwa 2:02, Gdańsk Wrzeszcz 2:07, Gdańsk Główny 2:12, Tczew 2:35, Malbork 2:49, Iława 
Główna 3:31, Działdowo 4:07, Mława 4:19, Ciechanów 4:41, Nasielsk 5:05, Modlin 5:19, Nowy 
Dwór Mazowiecki 5:24, Legionowo 5:36, Warszawa Wschodnia 5:56, Warszawa 
Centralna 6:05, Warszawa Zachodnia 6:23, Żyrardów 6:48, Skierniewice 7:04, Koluszki 7:28, 
Łódź Widzew 7:43 Łódź Fabryczna 7:53 
~ 22-25 VI;

}WW 1:49 Gdynia Główna IC - TLK 51170 POSEJDON h  T  l  c  p   Sopot 1:57, Gdańsk 
Oliwa 2:02, Gdańsk Wrzeszcz 2:07, Gdańsk Główny 2:12, Tczew 2:35, Malbork 2:49, Iława 
Główna 3:31, Działdowo 4:07, Mława 4:23, Ciechanów 4:43, Nasielsk 5:07, Modlin 5:19, Nowy 
Dwór Mazowiecki 5:24, Legionowo 5:36, Warszawa Wschodnia 5:56, Warszawa 
Centralna 6:05, Warszawa Zachodnia 6:29, Żyrardów 6:58, Skierniewice 7:14, Koluszki 7:38, 
Łódź Widzew 7:52 Łódź Fabryczna 8:02 
~ 26 VI-11 VIII; 14-31 VIII;

20:43 II
1

IC - TLK
81170

POSEJDON
T  l  c  p

Płoty 21:05, Gryfice 21:20, Trzebiatów 21:39, Kołobrzeg 22:07 0   h   T   l   c   p, Ustronie 
Morskie 22:39, Koszalin 23:06, Sławno 23:32, Słupsk 23:50, Lębork 0:28, Wejherowo 0:52, 
Rumia 1:03, Gdynia Główna 1:14, Sopot 1:33, Gdańsk Oliwa 1:38, Gdańsk Wrzeszcz 1:43, Gdańsk 
Główny 1:49, Tczew 2:12, Malbork 2:27, Elbląg 2:47, Pasłęk 3:04, Morąg 3:28, Olsztyn 

Zachodni 4:04, Olsztyn Główny 4:09 WW{0   T   l   p, Korsze 6:08, Kętrzyn 6:35, 
Giżycko 7:00, Wydminy 7:17, Stare Juchy 7:36, Ełk 8:03, Grajewo 8:29, Osowiec 8:47, Mońki 8:58

Białystok 9:39 ~ 12-13 VIII;

}WW 4:35 Olsztyn Główny IC - TLK 51170 POSEJDON h  T  l  c  p   Iława Główna 5:24, 
Działdowo 6:00, Mława 6:12, Ciechanów 6:32, Nasielsk 6:56, Modlin 7:15, Nowy Dwór 
Mazowiecki 7:20, Legionowo 7:31, Warszawa Wschodnia 8:03, Warszawa Centralna 8:15, 
Warszawa Zachodnia 8:24, Żyrardów 8:52, Skierniewice 9:08, Koluszki 9:32, Łódź 
Widzew 9:46 Łódź Fabryczna 9:59 
~ 12-13 VIII;

20:43 II
1

IC - TLK
81170

POSEJDON
T  l  p

Płoty 21:05, Gryfice 21:20, Trzebiatów 21:39, Kołobrzeg 22:07 0   h   T   l   p, Ustronie Morskie 22:39, 
Koszalin 23:06, Sławno 23:32, Słupsk 23:50, Lębork 0:28, Wejherowo 0:52, Rumia 1:03, Gdynia 
Główna 1:14 0   T   l   p, Sopot 2:17, Gdańsk Oliwa 2:22, Gdańsk Wrzeszcz 2:26, Gdańsk 
Główny 2:32, Tczew 2:54, Malbork 3:08, Elbląg 3:27, Pasłęk 3:43, Morąg 4:05, Olsztyn 
Zachodni 4:40, Olsztyn Główny 4:44, Korsze 6:08, Kętrzyn 6:42, Giżycko 7:07, Wydminy 7:24, Stare 
Juchy 7:41, Ełk 8:03, Grajewo 8:29, Osowiec 8:47, Mońki 8:57 Białystok 9:29 
~ 1 IX;

21:56 II
1

PR - R
88636

j  a  b  y

Płoty 22:14, Gryfice 22:25, Trzebiatów 22:39, Kołobrzeg Stadion 22:56 Kołobrzeg 23:01 

~ 1-57;
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objaśnienia skrótów / abbreviations
IC - „PKP Intercity” Spółka Akcyjna

TLK - Twoje Linie Kolejowe
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
h - 1 klasa / First class seats

T - 2 klasa / Second class seats

j - tylko 2 klasa / 2nd class seats only

l - rezerwacja obowiązkowa  / seat 
resevations compulsory

d - wagon z miejscami do leżenia / couchette
car

c - wagon sypialny / sleeping car

a - wagon dostępny dla osób poruszających 
się na wózkach / wagon accessible to 
people moving on wheelchairs

b - wagon przystosowany do przewozu 
rowerów - liczba miejsc ograniczona / 
wagon adopted to the transport of 
bicycles – limited number of places

objaśnienia znaków / symbols
p - przewóz przesyłek konduktorskich / 

courier service
W - przełączanie wagonów do innego 

pociągu / wagons to be switched to 
another train

y - klimatyzacja / air conditioning

0 - zmiana usług na trasie pociągu / change 
services on the route

~ - terminy kursowania / days of operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.intercity.pl www.polregio.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased on each train, consistent with the 
terms specified by the carrier.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Carriers 
are responsible for commercial data of trains.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Infoline numbers to individual carriers:
IC - 22 391 97 57 (24h) dla abonentów sieci zagranicznych i
dla połączeń zagranicznych; 703 200 200 (24h) dla 
abonentów krajowych sieci, opłata 1,29 zł brutto/min. poł., 
realizator usługi: „PKP Intercity” S.A. / 22 391 97 57 (24h) 
for international calls and international network subscribers; 
703 200 200 (24h) for subscribers of domestic networks, 
charge of PLN 1.29 gross/min. of each call, service provider: 
„PKP Intercity" S.A.
PR - 703 20 20 20 (24h) opłata 1.29 zł/min. połączenia, 
realizator usługi: Progress Plus S.C.  / 703 20 20 20 (24h) 
charge of PLN 1.29 gross/min. of each call, service provider: 
Progress Plus S.C. 
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INFOrmaTOr lOkalNY - NOWOGarD
Telefony alarmowe
Policja  - 997, 112
Komisariat Policji Nowogard - 91 57 92 316
Straż pożarna  - 998
Posterunek PSP Nowogard - 91 39 20 118
Pogotowie ratunkowe - 999
Stacja Pogotowia Ratunkowego 
w Nowogardzie - 91 43 26 103
Pogotowie gazowe  - 992
Pogotowie energetyczne - 991
Pogotowie wodn.-kanal. (PUWiS) 
 - 91 392 07 11; 994

Dyżur nocny
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna   
 - 91 39 78 430; 
 609 361 999; 
 665 283 928

Przychodnie - poradnie
Szpital - centrala - 91 392 13 56
Praxis - SZOZ - 91 392 07 87
Praxis - Centrum 
okulistyczno-optyczne - 91 39 27 272
POZ Przychodnia przyszpitalna  
 - 91 392 18 00; 
 91 392 18 06
Medyk - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - M. Drobińska - 91 392 59 43
NZOZ “Sanus” - 91 392 69 60
NZOZ “Pro-med” - 91 392 67 40
NZOZ “Leks” - 91 392 25 25
NZOZ “Baby-med”  - 91 392 60 13
Mardent - gabinety lekarskie  
 - 91 392 26 33
Revital - Ośrodek Rehabilitacji 
i Odnowy Biologicznej - 91 392 14 67; 
 609 456 577
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne 
 - 91 392 09 26
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
dzieci, młodzieży i ich rodzin 
 - 91 392 07 43
Warsztaty terapii zajęciowej - 91 392 52 82
Zakład domowej opieki długoterminowej - 
91 39 26 531; 
 509 142 650
Stomatologia
Praxis - Centrum stomatologiczne  
 - 91 392 69 99
Pracownia protetyki stomatologicznej - 
Danuta Drapikowska 91 392 68 70
Protetyka stomatologiczna 
- Elżbieta Wysocka 
i Kazimierz Trojanowski - 91 392 61 07
“Nowo-dental” B. Szulejko - 695 264 677 
 - 91 392 14 67
“Dental - med”  - 91 392 20 98
Lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz  
 - 91 392 50 03; 
 603 705 630
Lek. Stom. Andrzej Rynkiewicz
pogotowie stomatologiczne - 607 771 777
lek. Stom. D. Wałęga - Bąk - 604 441 609
lek. stom. A Mogilnicka - 506 606 955
lek. stom. E. Rosa - 532 512 703
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 601 736 804

Urzędy
Urząd Miejski  
 - 91 392 62 00
Biuro Obsługi Interesanta w UM  
 - 91 392 62 14
Biuro Rady w UM - 91 392 62 10
Urząd Stanu Cywilnego - 91 392 62 30

Wydział Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środow. 
 - 91 392 62 43
Wydział spraw społecznych i obywatelskich
Meldunki - 91 392 62 13
Dowody osobiste - 91 392 62 15
Zarządzanie kryzysowe - 91 392 62 34
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
Geodezji i Rolnictwa - 91 392 62 26
Wydział Rozwoju Lokalnego, 
Funduszu, Kultury i Sportu - 91 392 62 93
Wydział Inwestycji i Remontów  
 - 91 392 62 41
Biuro Podatków i Opłat - 91 392 62 17
Referat Edukacji - 91 392 54 64
Zarząd Budynków Komunalnych  
 - 91 392 62 67
Powiatowy Urząd Pracy f/Nowogard 
 - 91 392 13 76
 91 392 18 13
Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii - 91 392 11 18
w nagłych wypadkach - 609 740 647

Wydział komunikacji
Rejestracja pojazdów - 91 579 27 02
Prawo jazdy - 91 579 27 03
Fax - 91 392 18 52

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik - Dorota Maślana - 91 392 62 48
Świadczenia rodzinne
- A. Lalik  - 91 392 62 68
Dział usług opiekuńczych 
- B. Ziółkowska - 91 392 02 00

Poczta
ul. 3 Maja - 91 392 13 00
 91 392 11 83
ul. Warszawska - 91 392 08 34

Nadleśnictwo Nowogard - 91 392 06 40
Zakład karny Nowogard - 91 432 66 00

Gabinety weterynaryjne
Danuta Czerwińska
ul. J. Wybickiego 2 - 91 392 37 86
Animal-Vet
ul. Zielona - 666 135 133
Janusz Soroka
ul. L. Okulickiego 6  - 570 656 616
Zdzisław Truszyński
ul. T. Kościuszki 21 - 91 392 18 01
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 38 - 91 392 08 14
Szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1 - 91 392 6 2 70
Szkoła Podstawowa nr 2 - 91 392 6 2 74
Szkoła Podstawowa nr 3 - 91 392 6 2 91
Szkoła Podstawowa nr 4 - 91 392 3 0 28
SP w Długołęce - 91 391 04 92
SP w Orzechowie - 91 391 09 94
SP w Strzelewie - 91 391 02 24
SP w Żabowie - 91 391 06 94
SP w Błotnie - 91 391 01 90
SP w Wierzbięcinie - 91 291 07 95
I Liceum Ogólnokształcące - 91 392 02 13
Liceum Ogólnokształcące nr II - 91 392 51 07
ZSP im. Stanisława Staszica - 91 392 11 62
Prywatne Publiczne Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych; 
Niepubliczna Szkoła Policealna  
 - 91 392 66 91
Prywatne Liceum Ogólnokształcące
 Zaoczne Centrum Edukacji Zdroje  
 - 91 392 54 94

Prywatne Policealne Studium Zawodowe  
 - 91 392 21 81
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  
 - 91 392 01 08

Przedszkola i żłobki
Przedszkole nr 1
ul. Żeromskiego - 91 392 62 86
Przedszkole nr 3
ul. J. Poniatowskiego - 91 392 62 88
Przedszkole nr 4
ul. T. Kościuszki - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole
ul. Zielona - 91 392 66 91; 
 505 388 292
Artystyczne Przedszkole 
Kraina Fantazjiul. Gen. J. Bema - 660 797 838
“Promyczek” Specjalistyczny 
punkt przedszkolny, 
ul. Boh. Warszawy - 609 931 469
Niepubliczny Żłobek "Maluszkowo”
ul. ks. Racibora - 534 015 943
Niepubliczny “Malinowy Żłobek”
ul. Boh. Warszawy - 604 873 917

kultura
Miejska Biblioteka Publiczna  
Dyrektor - 91 392 62 60
Czyt. dla dorosłych - 91 392 62 61
Nowogardzki Dom Kultury  
Sekretariat - 91 392 62 83
Biuro kina/ dział imprez i promocji 
 - 91 392 57 79
Kasa - 91 392 62 62

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP - 91 392 63 70; 
 506 08 13 28
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego   
 - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej  
 - 91 392 15 92

Usługi pogrzebowe 
J. Furmańczyk, Zakład Pogrzebowy  
 - 91 392 17 67
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  
 - 692 354 065
MEMORIS Grzegorz Śmigiel - 693 230 190

apteki
Centrum Zdrowia
ul. 700-lecia - 91 576 21 39
Majowa
ul. 3 Maja - 91 307 07 08
Cefarm
ul. Plac Wolności - 91 392 02 03
Cardia
ul. 700 - lecia - 91 392 13 30
Niebieska
ul. 15 Lutego - 91 432 61 77
Asa
ul. Warszawska - 91 392 04 94
Niebieska 2
ul. Kościuszki - 91 579 08 30
Nowa Farmacja
ul. Bohaterów Warszawy - 91 573 04 37

Taksówki - 91 392 02 60

Pomoc drogowa
Grzegorz Irzymski - 91 392 24 02
 601 893 944
Andrzej Słomski - 665 770 442
Krzysztof Pietrzak - 601 938 293
R&J MIX - 608 731 620

Urząd Gminy
Wójt - 91 391 03 90
Kierownik USC, St. ds. obywatelskich
 i ewidencji ludności  - 508 499 549
St. ds. podatków i opłat  - 508 499 661
St. ds. zarządzania kryzysowego, obrony cy-
wilnej i ochrony środowiska  - 508 499 580
Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami  
 - 508 499 247
St. ds. obsługi organów Gminy, działalności 

gospodarczej, kultury i zdrowia  - 508 499 567
St. ds. funduszy zewnętrznych, promocji, 
turystyki i sportu  - 508 499 620
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik Anna Kaliczyńska - 508 499 534
Pracownicy socjalni - 508 499 561
 508 499 483
Asystent rodziny Patrycja Bielej - 508 499 621
Gminna Biblioteka Publiczna
Kierownik Krzysztof Górecki - 91 391 03 05

Szkoła Podstawowa im. B. Malinowskiego
Dyrektor Tatiana Olbert - 91 391 03 89
Sekretariat - 91 391 03 80
Przychodnie
NZOZ “Proximus” - 91 391 03 10
Punkt apteczny - 91 391 16 11
Poczta - 91 391 03 23
Parafia pw. NP NMP w Osinie - 91 391 03 86

INFOrmaTOr lOkalNY - OSINa
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FIRMA JOGA  •  ul. Górna 4  •  72-200 Nowogard  
 Tel./Fax 91 39 25 501  •  695 100 700  •  695 400 600

Wyposaż swój dom w OKNA PCV 
o najwyższym standarcie światowym, 

dzięki którym obniżysz koszty ogrzewania
z profilu 

ALPHALINE  
profil 6 komorowy w kl. A
z wkładem termicznym 
i uszczelką środkową 
gwarantującą doskonałą 
szczelność

Do produkcji okien 

nie stosujemy pro�lii

z recyklingu !!!

i wysokiej jakości
OKUCIA MACO

Ponad 22 lat doświadczenia w produkcji okien. ZAUFAJ specjalistom! 

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

Kancelaria 
Radcy Prawnego  
r.pr. Agnieszka Warian  

 
ul. Wojska Polskiego 3  

I piętro  pok. 117   
Nowogard  

czynne pn-pt od 9 do 17 
 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  

po wcześniejszym umówieniu 
telefonicznym 

Kancelaria udziela 
 bezpłatnych porad prawnych 

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
8.00 – 20.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 8.00 – 16.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

Wykonujemy tanio
Banery  
Laminowanie   
Wycinane naklejki 
Wydruki kolorowe

Kompleksowe usługi:  
      Introligatorskie 
          Poligra�czne  
Nowogard  •  ul. Boh. Warszawy 7A

 tel. 91 392 21 65,  91 577 2007

KONTAKT:
adres:     72-200 Nowogard, ul. Górna 4a
telefon:  kom.783 570 056,695 264 594

PIB „PRO-BUD” s.c. informuje, że prowadzi

SPRZEDAŻ MIESZKAŃ
w nowo powstającym osiedlu mieszkaniowym

pn. „STARA WINIARNIA”
przy ul. T. Kościuszki 17 w Nowogardzie.

Więcej na stronie www.probud-nowogard.pl

Stahl-Mont Sp. z o.o. Sp.k.
zatrudni spawaczy MAG i TIG

Praca w Niemczech 
przy granicy (długoterminowa).

CV na e-mail: biuro@stahlmont.eu
Tel.: 607 515 155

PIASEK, PIASEK PRZESIEWANY, 
ŻWIR, CZARNOZIEM, POSPÓŁKĘ 

 ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 265 607
792 707 943
z dowozem do Klienta

 

r e k l a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789
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POLSKI WYDAWCA

Śmigiel Ryszard

ŚR

KOMPLEKSOWE  USŁUGI
& ŚMIGIEL

Zakład Kamieniarski
- Nagrobki - Grobowce - Parapety - Schody

Kwiaciarnia
- Znicze - Kwiaty - Wiązanki - Wieńce

Tel. 601 595 069, 91 392 18 14
     e-mail: puhp.smigiel@wp.pl
   www.kamieniarstwo-smigiel.pl

Korzystając z naszych usług pogrzebowych zyskasz
-10%  RABATU  NA  USŁUGI  KAMIENIARSKIE

UL. CMENTARNA 3,  72-200 NOWOGARD

       Usługi Pogrzebowe 
        Grzegorz Śmigiel
- Trumny - Urny - Ekshumacje - Przewozy
         Obudowy - Krzyże - Tabliczki

Kontakt całodobowy: 693 230 190
      e-mail: memoris.zp@o2.pl
            www.memoris.eu

Egzamin praktyczny w Szczecinie lub w Barlinku
F-1 to najszybsza formuła do prawa jazdy

Kursy prawa jazdy kat. A, A2, B oraz B automat
Możliwość zdawania egzaminu państwowego naszym pojazdem szkoleniowym

Nowogard, ul. 700 Lecia 14  •  Tel. 723 583 311  •  www.naukajazdyf1.szczecin.pl

Uwaga najbliższe 
bezpłatne porady 
prawne w piątek

godz. 13.30-15.30
w redakcji ul. Boh. Warszawy 7A

(informujemy, że godziny dyżurów radcy 
prawnego mogą ulegać zmianom)

reKLAmA

Czas wracać  
do szkolnej ławki  s. 5

Zmarła potrącona 
rowerzystka!

Piotr Słomski

Kandydat na burmistrza
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Czerwony 
dywan już jest  

Jadą filmowcy ?!
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W skrócie

   Kronika policyjna

Jak już informowaliśmy dla trzech gminnych domków na plaży za-
powiada się kolejna zima bez gospodarza.  Nie było bowiem chętnych 
na dzierżawę w trakcie ostatnio przeprowadzonego przetargu. To nie-
stety bez wątpienia będzie czas postępującej dekapitalizacji tych obiek-
tów- każdy wie, co się dzieje w czasie z niezamieszkałą nieruchomością.    

2018/08/27
godzina: 13:29
Kierujący pojazdem mar-

ki Opel Astra (kierowca Łukasz 
K. lat 21, zam. Gmina Gryfino) 
nieprawidłowo wyprzedzał po-
jazd, w okolicach m. Błotno, mar-
ki Mercedes, kierowca Hans K. lat 
66 zam. Niemcy. W wyniku cze-
go doszło do zderzenia pojazdów. 
Kierowca pojazdu marki Opel po-
uczony. Obaj kierujący trzeźwi.

2018/08/28
godzina: 18:50
Policjanci OPI KP Nowogard 

podczas kontroli drogowej w No-
wogardzie na ul. Kowalskiej po-
jazdu m-ki VW Passat ujawnili, 
że kierujący Przemysław S. lat 32 
zam. Gmina Nowogard  znajdu-
je się pod działaniem środka odu-
rzającego lub środka działające-
go podobnie do alkoholu. Postę-
powanie prowadzi KP Nowogard.

2018/08/29
godzina: 10:19
Patrol RRD z KPP w Golenio-

wie podczas obsługi zdarzenia 
drogowego w Nowogardzie na ul. 

Boh. Warszawy ujawnił, iż kieru-
jący pojazdem marki Mitsubishi 
Carisma Tadeusz J. Lat 23, znaj-
duje się pod działaniem środków 
odurzających. Postępowanie pro-
wadzi KP Nowogard.

godzina: 10:20
Kierujący pojazdem marki Mit-

subishi Carisma, kierowca Ta-
deusz J. lat 23, zam. gm. Nowo-
gard nieprawidłowo wykonywał 
manewr skrętu na ul. 15 Lutego 
w wyniku czego uderzył pojazd 
marki Nissan, kierowca Julia G. 
lat 19, zam. gm. Nowogard. Postę-
powanie prowadzi KP Nowogard.

godzina: 13:47
Kierujący motorowerem mar-

ki Peugeot Speed fight Patryk B. 
lat 21 zam. gmina Nowogard, na 
ul. Armii Krajowej wyprzedzał w 
miejscu niedozwolonym w wyni-
ku czego zderzył się z pojazdem 
marki Peugeot kierowca Krzysz-
tof G. Lat 18 zam. Gimna Nowo-
gard. Kierowca motoroweru po-
uczony. Obaj kierujący trzeźwi.

2018/08/30
godzina: 08:50

Policjanci OPI KP Nowogard 
zatrzymali w Węgorzycach po-
szukiwanego na podstawie Naka-
zu Doprowadzenia do ZK Gole-
niów Czesława D. lat 51 (zam. po-
wiat goleniowski). Postępowanie 
prowadzi KP Nowogard.

2018/09/01
godzina: 00:25
Policjanci patrolu pieszego KP 

Nowogard podczas kontroli dro-
gowej w miejscowości Nowogard 
na ulicy Pileckiego samochodu 
osobowego m-ki Nissan ujawnili, 
że kierujący obywatel Ukrainy Se-
rii H. lat 33 (przebywa powiat ło-
beski) znajduje się pod wpływem 
alkoholu wynik 1,7 promila alko-
holu w organizmie. Postępowanie 
prowadzi KP Nowogard.

godzina: 11:24
Patrol OPI KP Nowogard doko-

nał zatrzymania w Nowogardzie 
Mirzoyan V. (zam. powiat Gole-
niów) poszukiwanego przez Sąd 
Rejonowy w Łobzie. Postępowa-
nie prowadzi KP Nowogard.

KPP Goleniów

W TYCH DNIACH ODeSZLI DO WIeCZNOŚCI 
Irena Fijałkowska: lat 73, zmarła 29.08.2018 pogrzeb odbędzie się 4.09.2018r. o godz 12:00 na cmentarzu 

w Nowogardzie.

                                                                                                     Informacje przekazał: 
Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

i MEMORIS Zakład Pogrzebowy Grzegorz Śmigiel

W ubiegłym wydaniu DN pisaliśmy o zaleganiu tzw. śmieci gaba-
rytowych, na wspólnych śmietnikach usytuowanych obok budynków 
wielorodzinnych. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest mała częstotli-
wość wywozu gabarytów przez odpowiedzialnych za usuwania odpa-
dów. Działająca na zlecenie gminy firma wywozi gabaryty tylko dwa 
razy do roku. Tekst ilustrowaliśmy zapchanym gabarytami śmietni-
kiem przy Kowalskiej. Dzisiaj widok śmietnika na Osiedlowej za tzw. 
blokiem wojskowym.

Ostatnio na ulicy Rzeszowskiego naprawiono asfaltową nawierzchnię. 
Przy okazji masę bitumiczną rozłożono też na biegnący przy ulicy chod-
nik. Teraz zyskał on dodatkowo nowe oblicze- został pomalowany farbą 
w kolorze rażącej czerwieni. I szybko zyskał sławę wśród mieszkańców 
Nowogardu. Jeszcze wczoraj na nasz adres przysłano zdjęcie wykonane 
przez przypadkowego przechodnia, który nie krył swojego zdziwienia 
tym, jak prezentuje się w nowej odsłonie graficznej ulica Rzeszowskie-
go. Wygląda to dość nietypowo, przyznać należy. Czyżby to zapowiedź 
przeniesienia do Nowogardu festiwalu filmów z Wenecji, Cannes, albo 
choćby z Międzyzdrojów? 

Z ostatniej chwili 

Zmarła potrącona rowerzystka 
Zmarła 73-letnia kobieta, która jadąc rowerem została potrącona przez samochód. Zdarze-
nie miało miejsce  11 sierpnia, na wyjeździe z miasta w kierunku Sieciechowa i Długołęki. 

Przypomnijmy. Do wypadku 
doszło około godziny 8.25, do-
kładnie na wysokości trzeciego 
wejścia na teren ogrodów działko-
wych,  przy ul. 15 Lutego w Nowo-
gardzie. Jak informowała wówczas 
nas policja, kierująca pojazdem 
marki Ford Focus (36-latka z No-
wogardu),  podczas manewru wy-
przedzania uderzyła w skręcającą 
w lewo rowerzystkę, 73-letnią Ire-

nę F. – mieszkankę naszego mia-
sta. Rowerzystka przetransporto-
wana została do szpitala w Gryfi-
cach. Jej stan od początku określa-
no jako ciężki. Wczoraj dotarła do 
nas smutna wiadomość- kobieta 
zmarła w środę, w zeszłym tygo-
dniu, a dziś tj. 4 września, zostanie 
pochowana na cmentarzu w No-
wogardzie. Początek uroczystości 
pogrzebowych zaplanowano na 

godz. 12.00. 
Śmierć kobiety będzie z pewno-

ścią miała wpływ na prowadzone 
w związku z wypadkiem postępo-
wanie nadzorowane przez Proku-
raturę Rejonową w Goleniowie. 

Redakcja DN składa rodzinie i 
bliskim zmarłej  wyrazy głębokie-
go współczucia. 

MS

W tym miejscu, przy trzeciej bramie prowadzącej na ogrody działkowe doszło 11 sierpnia do tragicznego jak już dziś wiadomo 
wypadku
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MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

r e K L A m A
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

reKLAmA

reKLAmA

AUTONAPRAWA
Naprawy bieżące,  

lakiernictwo, piaskowanie,  

ul. Woj. Polskiego 13 
 662 091 018 

Groźny wypadek k. Olchowa

Zajechał drogę motocykliście
Do poważnego wypadku drogowego doszło w miniony piątek (31.08), o godz.  18.30, tuż przed wiaduktem w Olchowie. W wyniku zdarzenia poważnie 
ucierpiał motocyklista.

Jak informuje policja sprawcą 
wypadku był 20-latek kierujący Se-
atem Toledo, który na skrzyżowa-
niu dróg z Nowogardu w kierunku 
Wyszomierza, nie zachował należy-
tej ostrożności podczas zawracania.

- Kierujący pojazdem marki Seat 
Toledo Piotr W. lat 20, zam. pow. 
goleniowski jadąc od strony Olcho-
wa w kierunku Nowogardu, nie za-
chował należytej ostrożności pod-
czas manewru zawracania, zaje-
chał drogę prawidłowo jadącemu 
od strony Olchowa w kierunku No-
wogardu kierującemu motocyklem, 
Jackowi D. lat 50, zam. pow. gole-
niowski. W wyniku czego doszło 
do zderzenia wymienionych po-
jazdów-  informuje nas Julita Filip-
czuk, rzecznik policji.

Motocyklista odniósł poważne 
obrażenia w okolicy kończyn dol-

nych i miednicy. Mężczyzna został 
przetransportowany Lotniczym Po-
gotowiem Ratunkowym do jedne-
go ze szczecińskich szpitali. Śmigło-
wiec lądował na polu. Kierowcy Se-
ata nic się nie stało. Okazało się jed-
nak, że młody mężczyzna nie posia-
dał prawa jazdy. Postępowanie w tej 
sprawie prowadzi Komisariat Policji 
w Nowogardzie. Ze względu na ob-
rażenia jakie odniósł motocyklista, 
sprawcę wypadku czeka najpewniej 
sprawa w sądzie.

Zarówno 20-latek kierujący Se-
atem, jak i poszkodowany motocy-
klista byli w chwili zdarzenia trzeź-
wi- informuje policja. Ruch na dro-
dze z Nowogardu do Olchowa był 
utrudniony do czasu wykonania 
przez policję oględzin z miejsca 
zdarzenia.

MS

Jestem mieszkańcem ul. Kowalskiej, na której mieszkam 52 lata. Je-
stem osobą niepełnosprawną stopnia znacznego i mam pewien pro-
blem – nie mam połowy ścianki działowej w piwnicy o czym powia-
damiałem ustnie, a później zaniosłem podanie do Wspólnoty Miesz-
kaniowej.  Pan Golacik powiedział, że jak będzie zebranie to moje pi-
smo przedstawi, minęło 8 miesięcy i cicho, co miesiąc płacę 140 zł na 
remonty, ale jak człowiek coś potrzebuje to znikąd pomocy nie ma. Za 
te pieniądze każdy by mi to zrobił. Gdybym był zdrowy zrobił bym to 
sam, ale oni z takimi prostymi ludźmi jak ja się nie liczą, mają ich za 
nic. Gdybym pracował w ratuszu, czy gdzieś w jakimś Urzędzie to na 
pewno zrobiliby mi to. Rower trzymam w pokoju, bo nie mogę korzy-
stać z piwnicy, a ze wspólnoty nawet nie odpowiedzieli mi na pismo, dla 
nich liczy się tylko kasa. 

   Stały  Czytelnik                                                                     

Ludzie listy piszą
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Pracuj z                       
jako Opiekunka Seniorów w Niemczech 

i zarób nawet 12 tysięcy w dwa miesiące. 
Nauk języka niemieckiego i gwarancja legalnej pracy. 

Pijana 29-latka rozbiła auto pod Nowogardem 

Z trzema promilami  
za kierownicą
Swoisty, jednak niechlubny rekord pobiła 29-latka z Nowogardu. Aż trudno uwierzyć, ale 
kobieta prowadziła samochód mając ponad 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. 
Jazdę zakończyła na poboczu, wcześniej koziołkując autem.  Tylko cudem nikomu nic się 
nie stało. 

Do zdarzenia doszło w niedzie-
lę (2.09), około godziny 19.00 na 
wyjeździe z Nowogardu w kie-
runku Wojcieszyna- na wysokości 
dawnej hurtowni lodów. To tam, 
kierująca samochodem osobo-
wym marki Renault Megan, jadąc 
w kierunku Wojcieszyna, na pro-
stym odcinku drogi straciła pa-
nowanie nad pojazdem, zjechała 
na pobocze i koziołkowała. Kiedy 
policja przybyła na miejsce i zba-
dała alkomatem trzeźwość, oka-
zało się że mieszkanka Nowogar-
du ma ok. 3,25 promila alkoholu 
we krwi. Żeby było jeszcze mało- 

29-latka nie posiadała prawa jaz-
dy. To najpewniej swoista rekor-
dzistka pod względem jazdy w ta-
kim stanie upojenia bez upraw-
nień.  

W prowadzonym przez kobie-
tę aucie znajdował się również pa-
sażer. Zarówno jemu jak i kieru-
jącej nic się nie stało- świadko-
wie twierdzą, że oboje wyszli z sa-
mochodu samodzielnie, jeszcze 
przed przyjazdem karetki pogo-
towia. Nie wymagali pomocy me-
dycznej. 

Jak poinformowała nas rzecz-
nik policji Julita Filipczuk, kobie-

ta nie została zatrzymana. Będzie 
odpowiadała przed sądem w zwy-
kłym trybie. Rzecznik za naszym 
pośrednictwem kieruje apel, aby 
widząc osobę, które piła alkohol i 
chce prowadzić auto, natychmiast 
reagować i nie dopuścić do takiej 
sytuacji jak wyżej. 

- Pamiętajmy, że nietrzeźwi kie-
rujący pojazdami stwarzają zagro-
żenie nie tylko dla siebie, ale i dla 
innych uczestników ruchu drogo-
wego. Ofiarami pijanych kierow-
ców często padają przypadkowe 
osoby np. inni kierowcy czy pie-
si. Apelujemy do wszystkich – wi-
dząc osobę, która wcześniej piła al-
kohol i próbuje wsiąść za kierowni-
cę pojazdu, niezwłocznie reagujmy 
i w razie potrzeby dzwońmy na Po-
licję – apeluje asp. sztab. Julita Fi-
lipczuk.

Pijana 29-latka i jadący z nią pa-
sażer i tak mieli sporo szczęścia, 
nie trudno sobie wyobrazić, jak by 
się zakończyło to zdarzenie, gdy-
by doszło do czołowego zderzenia 
z innym autem. Skończyło się tyl-
ko na zniszczonym samochodzie. 
Oby była to nauczka do końca ży-
cia. 

MS

Zniszczony samochód, którym w stanie upojenia alkoholwego jechała 29-latka

Uwaga 
Wędkarze Koła PZW „Tęczak” 

Z okazji jubileuszu 20 lecia działalności Koła PZW Tęczak w Nowogardzie Zarząd, aby uczcić 
tę zacną uroczystość podjął uchwałę o organizacji „Balu Wędkarza”. Zabawa odbędzie się dnia 
15 września 2018 r., o godz. 16.00, w sali balowej kolegi Zygmunta Helanda - prezesa Koła. Za-
pisy, koniecznie z osobą  towarzyszącą, a jak nie to solo, do 7 września w sklepie wędkarskim 
„Tęczak” przy ul. Waryńskiego. Dojazd autobusem, wynajętym przez Koło, o godz. 15.30 z ul. 5 
Marca w Nowogardzie, powrót także autobusem ok. północy. Wpisowe 35 zł od osoby, oprócz 
grilla, dobrej  muzyki i zabawy gwóźdź programu - pieczony dzik. 

Zapraszamy 
Zarząd Koła PZW „Tęczak” 

Uwaga! 

Znaleziono 
klucze 

Widoczne na fotografii klucze znale-
ziono wczoraj przy ul. 3 Maja. Właści-
ciela prosimy o odbiór zguby w redak-
cji DN, przy ul. Boh. Warszawy 7 a, w 
godz. 8.00-16.00. 

Red. 

Wraca temat remontu w SP 2 

Ogłosili jednak 
trzeci przetarg 
Na 11 września wyznaczono termin składania ofert w kolej-
nym przetargu na modernizację budynku Szkoły Podstawo-
wej nr 2. To już trzecia próba wyłonienia wykonawcy prac. 
Czy tym razem to się uda?

Jak już informowaliśmy w 
dwóch poprzednich przetar-
gach wziął udział ten sam ofe-
rent – szczecińska firma bu-
dowlana KDI. Pierwszy prze-
targ gmina unieważniła, bo 
oferta złożona przez firmę była 
wyższa niż kwota zarezerwo-
wana na ten cel w budżecie 
miasta. W drugim przetargu 
firma ponownie złożyła wyż-
szą ofertę niż możliwości fi-
nansowe gminy, tym razem 
jednak zdecydowano prze-
targu nie unieważniać, tyl-
ko zwrócić się do radnych o 
zwiększenie puli środków na 
remont SP 2, na co radni przy-
stali. Na stronie gminy zapo-
wiadano, że już tylko dni dzie-
lą od rozpoczęcia prac. Tak się 
jednak nie stało. Ostatecznie 
wykonawca jednak nie zdecy-
dował się podpisać umowy z 
gminą na wykonanie prac- z 
relacji gminy wynika, że po-
wodem tego był termin, w któ-
rym wykonawca miałby je roz-
począć. „(…)Z uwagi na fakt, 
iż wykonawca mógł rozpo-
cząć prace najwcześniej z koń-
cem sierpnia br.  większość 
prac wykonywana byłaby w 
okresie jesienno – zimowym, 

podjął decyzję o odstąpieniu 
od odpisania umowy (…)re-
mont w okresie roku szkol-
nego stanowiłby utrudnienie 
dla uczniów- informuje UM 
w wydanym przed tygodniem 
w tej sprawie komunikacie. 
Wczoraj tj. czwartek, 30 sierp-
nia, pojawił się kolejny komu-
nikat. Tym razem UM przy-
znaje, że wykonawca zrezy-
gnował z podpisania umowy, 
bo uznał, że nie jest w stanie 
wykonać wszystkich prac w 4 
miesiące.  Toteż gmina ogłosi-
ła trzeci przetarg,  wydłużając 
czas na  wykonanie remontu. 

Termin składania ofert mija 
11 września. Jeśli uda wyło-
nić się wykonawcę, rozpocznie 
on prace najwcześniej w poło-
wie października, a więc już 
jesienią. Będzie je więc pro-
wadził w trakcie roku szkol-
nego. Zgodnie ze specyfika-
cją oprócz termomodernizacji 
budynku szkoły i izolacji fun-
damentów, wykonane zostaną 
także prace wewnątrz szkoły tj. 
w pomieszczeniach piwnicz-
nych. Na inwestycję zabezpie-
czono prawie 1,5 mln złotych. 

MS

Temat remontu budynku SP 2 ciągnie się jak makaron już co najmniej od dwóch 
kadencji, może ta szkoła będzie miała więcej szczęścia i przestanie straszyć wyglą-
dem
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Uroczyste apele 

Czas wracać do szkolnej ławki  
Wczoraj, tj. 3 września, oficjalnie rozpoczął się rok szkolny 2018/19. W tym dniu, we wszystkich szkołach odbyły się uroczyste apele, podczas których przy-
witano uczniów po wakacyjnej przerwie. Redakcja przyglądała się, jak przebiegał apel w Szkole Podstawowej nr 1 w Nowogardzie. 

Uroczyste powitanie nowego 
roku szkolnego w SP 1 rozpoczę-
ło się o godz. 9.00, na placu przed 
szkołą. Tradycyjnie zebrali się tam 
uczniowie, rodzice, nauczyciele i 
zaproszeni goście. Szczególnie wi-
tano najmłodszych uczniów szko-
ły- pierwszoklasistów. Pasowa-
nie na ucznia łącznie przyjęło 50 
dzieci. Apel miał szczególny cha-

rakter jeszcze z jednego powodu- 
podczas uroczystości burmistrz 
Nowogardu, Robert Czapla, prze-
kazał oficjalnie prowadzenie pla-
cówki oświatowej nowej dyrek-
tor szkoły, Annie Łysiak. Zastąpi 
ona na tym stanowisku Sebastia-
na Szymańskiego, który kierował  
szkołą przez ostatnie 10 lat. Teraz 
S. Szymański będzie pełnił funk-

cję zastępcy dyrektora, obok Kata-
rzyny Falkowskiej- Simińskiej.  

Dyrektor  Anna Łysiak życzy-
ła wszystkim uczniom rozpoczy-
nający nowy rok szkolny, samych 
sukcesów i owocnej współpra-
cy. My do tych życzeń również się 

przyłączmy.
Nowy rok szkolny w SP 1 roz-

poczęło ogólnie ok 600 uczniów. 
Szkoła po reformie oświaty 
wchłonęła też wygaszane Gimna-
zjum nr 1- teraz są to gimnazjal-
ne oddziały. 

W całej gminie rok szkolny roz-
poczęło ponad 3 tys. dzieci i mło-
dzieży, a do pracy po wakacjach 
wróciło ok. 450  pracowników 
oświaty- licząc zarówno placów-
ki prowadzone przez gminę, jak i 
powiat. 

AO

Oficjalna nominacja nowej dyrektor szkoły pani Anny Łysiak

Pierwsze klasy rozpoczynające nowy rok szkolny

Z czego zapłacą za dożynki? 

Milczą w sprawie kosztów 
Gmina w dalszym ciągu nie ujawniła nam zestawienia kosz-
tów tegorocznych dożynek. Nie poinformowała też skąd ma 
zamiar wziąć na to pieniądze. O przekazanie tych informa-
cji zwróciliśmy się już w zeszłym tygodniu. 

Przypomnijmy, że według na ra-
zie nieoficjalnych, ale wiarygodnych 
źródeł, gminne święto plonów będzie 
kosztować ok. 160 tys. zł. Gro tej kwo-
ty pochłonie wynajęcie sceny z nagło-
śnieniem i własnym zasilaniem, na 
której wystąpią artyści zaproszeni do 
Nowogardu. Wśród nich, jak już in-
formowaliśmy jest m.in. Urszula i Me-
sajah. Gaże dla tylko tych dwóch ar-
tystów mogą łącznie wynieść nawet 50 
tys. zł. Do tego na scenie wystąpią aż 
trzy zespoły, wszystkie grające ten sam 
gatunek muzyki- disco polo. To kolej-
ne kilkanaście tysięcy. 

Już w zeszłym tygodniu zwrócili-
śmy się do gminy o przekazanie rze-
czowego zestawienia wszystkich kosz-
tów, jakie budżet gminy poniesie w 
związku z organizacją święta plonów- 
odpowiedzi nadal nie ma. Co cieka-
we- w budżecie na dożynki radni za-
bezpieczyli równe 50 tys. zł. Skąd w 
takim razie burmistrz weźmie resztę 
pieniędzy? Na to pytanie również nie 
otrzymaliśmy odpowiedzi. Próbowa-
liśmy uzyskać ją od skarbnika gminy, 
ale nie potrafił tego wyjaśnić. Sekre-
tarz gminy Ryszard Bulowski poinfor-
mował nas za to, że gmina przygoto-

wuje odpowiedzi na nasze pytania, ale 
potrzebuje na to 5-8 dni, ponieważ… 
nie są znane wszystkie koszty dożynek 
i trzeba to podliczyć. Czy to oznacza, 
że na 5 dni przed imprezą, nadal nie 
wiadomo ile za nią wszyscy zapłaci-
my? A skoro tak, to czy rozumieć na-
leży, że nie przygotowano wcześniej 
jakiegoś wstępnego kosztorysu, tylko 
„szasta” się pieniędzmi, zamawiając 
co chwila dodatkowe atrakcje. Jedną 
z nich, jak dowiaduje się DN, będzie 
animator dla dzieci, któremu za kil-
ka godzin pracy w trakcie święta plo-
nów gmina zapłaci bagatela ok. 3 tys. 
zł- właśnie dlatego, że zlecenie podpi-
sano „na gwałt”. 

Parada wydatków trwa- czeka nas 
najdroższa zabawa dożynkowa w hi-
storii miasta. Tymczasem, w zeszły 
piątek, Burmistrz Nowogardu, urzą-
dził sobie przejażdżkę miejskim auto-
busem obklejonym informacją o do-
żynkach, wręczając osobiście pasa-
żerom ulotkę z programem imprezy 
oraz gadżety m.in. koszulki promu-
jące gminę Nowogard. Akcja burmi-
strza zapewne nie miała nic wspólne-
go z trwającą kampanią wyborczą. 

MS

Sygnały Czytelników 

Dożynki ważniejsze  
niż bezpieczeństwo? 
W ostatnim czasie dociera do nas wiele sygnałów, dotyczących zorganizowania dożynek na 
Bema, wielkim echem odbiła się również cena, jaką w tym roku zapłacimy, a także wesoły 
autobus, jak określił to jeden z czytelników. W piątek zgłosił się do redakcji DN nasz stały 
czytelnik, który przy okazji dożynek, chciał zwrócić uwagę na problem z jakim borykać się 
muszą mieszkańcy osiedla Bema. 

Chodzi o zatłoczoną jednokie-
runkową uliczkę, która biegnie 
przy Szkole Podstawowej nr 4. 

- Ustawią samochody po bo-
kach- pisze nasz Czytelnik-  wtedy 
autobus jadący tą ulicą ma nie lada 
wyzwanie, jak wjechać, niekiedy 
jest tak, iż jest problem, aby  auto-
bus jechał i nie zarysował boku sto-
jącego obok samochodu. Albo wy-
chodząc z bloku, nie ma jak przejść 
do pobliskiego sklepu. Dzieci do 
szkoły zaczną chodzić i też po jezd-
ni, jak to do tej pory się odbywało, 
trzeba strasznie uważać, żeby nie 
wpaść pod samochód. Wykonanie 
kawałka w tym miejscu chodnika 
poprawiłoby bezpieczeństwo dzie-
ci, ale i seniorów i stojących na po-
boczu samochodów. Czy Burmistrz 
zamiast wydawać tyle pieniędzy na 
dożynki, nie może wydać na po-
prawę bezpieczeństwa na Bema? 
Jest w Nowogardzie tyle miejsc, 
które wymagają natychmiastowej 
naprawy, a za te pieniądze spokoj-

nie można pomóc mieszkańcom. 
Burmistrz natomiast robi wielką 
fetę i dla kogo, bo nie wiem z cze-
go mają cieszyć się rolnicy, z klęski 
nieurodzaju, która z roku na rok 
przybiera coraz większe rozmiary. 
Rolnik będzie bawił się i cieszył na 
dożynkach, z czego? Z tego, że bę-
dzie mu ciężko przeżyć ten rok, li-
czy tylko straty ze łzami w oczach i 
z myślą, czy nie skończyć już z rol-
nictwem i zająć się czym innym. Po 
przeczytaniu artykuły o dożynkach 
zabolało mnie to, że tyle pieniąż-
ków pójdzie na marne. Przecież 

dożynki są dla rolników, jak sama 
nazwa wskazuje, jest to święto lu-
dowe, święta plonów połączone z 
obrzędem dziękczynnym za ukoń-
czenie żniw i prac przy nich. A w 
tym roku rolnicy nie mają z czego 
się cieszyć... i należy im pomóc, a 
nie wydawać pieniądze na zabawy 
dla tych, co nic wspólnego z rolnic-
twem nie mają. Dla koga więc mają 
być te „do...żynki”- pyta nasz czy-
telnik. 

Mają być głównie dla władzy- 
odpowiadamy Drogi Czytelniku. 

Stały czytelnik DN
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Dystans by się przydał

Wreszcie 
„normalni”, a na 
dodatek „wyjątkowi” 
Ledwie rozpoczęła się kampania wyborcza i już zakwitły 
pierwsze „kwiatki”.

  Przedstawiciel jednego z no-
wogardzkich komitetów zachwa-
la swoich kandydatów zamierza-
jących startować w najbliższych 
wyborach do Rady Miejskiej: to 
wiele wyjątkowych osób - nor-
malnych, uśmiechniętych,... itd. 
– pisze z emfazą. Jeśli powyższe 
cechy mają wyróżniać wyłącza-
jąco kandydatów z wychwalane-
go komitetu, (co wyraźnie wyni-
ka z cytowanego tekstu) i stano-
wić o ich specyfice to w takim ra-
zie w pozostałych komitetach to 
mają samych ponuraków- to jesz-
cze dałoby się ostatecznie znieść- 
ponuractwo nie choroba. Ale to 
również oznacza, że w innych ko-
mitetach są sami nie- normalni. I 
to już jest bardzo groźne. Nienor-
malni wszak to potoczna nazwa, 
jaką się określa osoby dotknię-
te poważnymi dolegliwościami o 
charakterze psychicznym.  Choro-

by te zasadniczo wykluczają oso-
bę z uczestnictwa w życiu publicz-
nym.   Należy podziękować zatem 
rzeczonemu na wstępie komiteto-
wi za ostrzeżenie przed nie -nor-
malnymi i zarazem za ciężką pra-
cę wyselekcjonowania tylko „nor-
malnych” na kandydatów do pu-
blicznych funkcji. Do wyborców 
apelujemy: uważajcie na nienor-
malnych kandydatów i oczywiście 
wybierajcie tylko tych normal-
nych, którzy na dodatek są wy-
jątkowi – już nie wspomnę, że też 
uśmiechnięci itd. …. A już poważ-
nie - w kontekście normalności to 
już znacznie bardziej samokry-
tyczny był bądź co bądź, ale były 
minister Siemoniak z PO, który 
w tych dniach rzekł: ostatnio mia-
łem okazję jeździć po kraju i roz-
mawiać zarówno z członkami PO, 
jak i z normalnymi ludźmi”....

sm

Warto wiedzieć na początku roku szkolnego   

Dlaczego niebieskie światło 
niszczy wzrok?
Naukowcy z University of Toledo twierdzą, że odkryli, dlaczego ludzkie oko nastawione na 
działanie niebieskiego światła, czyli tego typowego dla ekranów urządzeń elektronicznych, 
zaczyna nieodwracalnie niszczeć.

Zjawisko opisane na łamach 
magazynu  Nature   jest skompli-
kowane, ale w skrócie chodzi o to, 
że światłoczułe receptory na siat-
kówce pod wpływem niebieskie-
go światła, które cechuje się niż-
szą długością fali niż barwy zielo-
ne i czerwone, zaczynają wydzie-
lać toksyczne cząsteczki. Ich dzia-
łanie może wywołać  zwyrodnie-
nie plamki żółtej, czyli nieuleczal-
ną chorobę centralnej części siat-
kówki, odpowiedzialnej za ostre 
widzenie i rozróżnianie kolorów. 
Zaznaczyć w tym momencie trze-
ba, że fotoreceptory na siatkówce 
nie są w stanie się regenerować.- 
tyle komunikat w Nature.  Niebie-

skie światło jest typowe dla ekra-
nów urządzeń elektronicznych, 
czyli komputerów a zwłaszcza 
smartfonów.  Mamy więc kolej-
ne „kwiatki”- zbadano już wcze-
śniej negatywny wpływ percepcji 
świata za pomocą nadużywania 
ekranu komputerowego i interne-
tu (także gier komputerowych) na 
kształtowanie powiązań neurono-
wych w mózgu, czyli prawidło-
wy rozwój osobowościowo- inte-
lektualny.  Przypomnijmy zatem 
jeszcze raz ten ważny aspekt spra-
wy w kontekście badań przepro-
wadzonych w Japonii. 

Na liście chorób WHO.  
W Japonii rośnie liczba nasto-

latków uzależnionych od inter-
netu – poinformowała w tych 
dniach agencja Kyodo, powołu-
jąc się na dane ministerstwa zdro-
wia. Problem może dotyczyć 930 
tysięcy uczniów szkół średnich. 
Badanie pokazuje, że 10,6 proc. 
uczniów szkół średnich niższe-
go stopnia (12-15 lat) i 14,3 proc. 
uczennic korzysta z dostępu do 
internetu w patologiczny sposób.  
Jeśli chodzi o uczniów szkół śred-
nich wyższego stopnia (15-18 lat), 
to niewłaściwe postawy przeja-
wia 13,2 proc. badanych nastolat-
ków i 18,9 proc. nastolatek. Z po-
wodu intensywnego korzystania z 
internetu osoby uzależnione oba-
wiają się samotności oraz tego, że 
mogą stać się agresywni wobec 
członków swojej rodziny. Badacze 
przypuszczają również, że mogą 
cierpieć na problemy związane z 
mózgiem oraz choroby takie jak 
depresja.  Światowa Organizacja 
Zdrowia WHO w czerwcu 2018 
roku dodała zaburzenia wynikają-
ce z patologicznego korzystania z 
sieci na swoją listę chorób.     

opr redOdezwa 
Szanowni wyborcy-  

mieszkańcy gminy Nowogard!
 Gorąco namawiam- proszę o masowy udział w wyborach na 
burmistrza, radnych do naszej gminy, radnych do powiatu Go-
leniowskiego, radnych do sejmiku wojewódzkiego. 21 paź-
dziernik 2018r.

 Rok 2018 to 100 rocznica odzyskania niepodległości przez 
Polskę. Z okazji tej pięknej rocznicy wspólnie zróbmy coś do-
brego dla naszej społeczności, uczestnicząc w wyborach. 

Drodzy wyborcy nie bójmy się zmian, wybierzmy nowego 
burmistrza, nowych radnych, zmieńmy oblicze naszej społecz-
ności Nowogardu. Wybierzmy z kandydatów wyraźnie stawia-
jących na samorządność, wrażliwych społecznie, tradycje na-
rodowe, naszą tożsamość, kulturę narodową, naszą historię, 
prawdziwych bohaterów. Nie Politykierów.

 Wśród kandydatów z komitetów wyborczych zapewne nie 
zabraknie spadkobierców po byłej pseudo przewodniej siły na-
rodu (PZPR-) przepraszam zakaz używania symboli totalitar-
nych - wyrok Sądu Najwyższego. Wyborcy!  Kończąca się obec-
na 4 letnia kadencja to czas i święte prawo wyborców do oce-
ny realizacji obiecanych zobowiązań obecnego włodarza naszej 
gminy. W opublikowanym w ostatnich dniach najnowszego 
rankingu za 2017rok, nasza Gmina pod przewodnictwem na-
szego burmistrza osiągnęła ostatnie miejsce w województwie 
a w kraju 577 miejsce na 590 gmin. Ocena może być więc tyl-
ko jedna - negatywna. Nie kwalifikuje się na  burmistrza, na 
kolejną kadencję. I na koniec paragrafując: kończ waść wsty-
du oszczędź.

                                                                     Zakrzewski Henryk 

Dwie imprezy-jeden termin

Rolnicy pojadą do Barzkowic? 
Do redakcji DN zatelefonował jeden z miejscowych rolników, z komentarzem na temat ter-
minu dożynek gminnych w Nowogardzie. Zdaniem naszego czytelnika błędem jest to, że 
nasze gminne święto plonów zorganizowano w ten sam dzień, co Targi Rolne Agro Pome-
rania w Barzkowicach- największe wydarzenie dla branży rolnej w naszym regionie.  

Jak słusznie zauważa nasz czytel-
nik do tej pory termin święta plonów 
ustalano tak, aby nie kolidował on z 
największym wydarzeniem rolniczym 
w naszym województwie. Podobnie 
robią inne gminy w regionie. Barzko-
wickie targi Agro Pomerania, połą-
czone z wojewódzkimi dożynkami to 
bowiem niezwykle popularne wyda-
rzanie wśród rolników nie tylko z na-

szego terenu. Jest największą tego typu 
imprezą  w zachodniopomorskim.  Na 
targi przyjeżdżają też rolnicy z in-
nych województw- nie tylko ościen-
nych. Choćby ze względu na frekwen-
cję, gminy w tym terminie nie organi-
zują własnych świąt dziękczynienia za 
plony. U nas jednak stało się inaczej. 

- Dla rolników to pewien problem, 
bo muszą wybrać, czy wziąć udział w 

dożynkach w Nowogardzie, czy poje-
chać do Barzkowic. A właśnie w sobo-
tę, 8 września, odbywa się wystawa rol-
na i konkursy, w czasie których ocenia 
się zwierzęta hodowlane- czyli najważ-
niejsze dla rolników wydarzenie z ca-
łego programu „Barzkowic”. Tego dnia 
też organizowane są pokazy maszyn w 
pracy, co zawsze przyciąga wielu rol-
ników poszukujących nowości. Szko-
da, że w tym roku burmistrz planując 
gminne dożynki zupełnie nie wzią tego 
pod uwagę. Myślę, że wielu z nas poje-
dzie jednak do Barzkowic, a przez to w 
Nowogardzie rolników  na dożynkach 
będzie może garstka. Wiem, że wielu 
moich znajomych wybiera się w sobo-
tę do Barzkowic- mówi nasz stały czy-
telnik, który prowadzi gospodarstwo 
rolne pod Nowogardem, prosząc jed-
nak, aby nie wymieniać jego nazwi-
ska. 

Opr. MS

Autor obrazu: Steve Cutts.   

W targach AgroPomerania w Barzkowicach, wśród zwiedzających zawsze jest też 
sporo rolników z terenu gminy Nowogard i nie tylko. W tym roku będą musieli wy-
brać-albo dożynki w Nowogardzie, albo targi w Barzkowicach
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TAM TAM TAM TAM TAM

1 Osiedle Bema 16:50 18:20 19:50 21:20 22:20
2 ul. Bema 1 16:51 18:21 19:51 21:21 22:21
3 ul. Armii Krajowej 17 16:53 18:23 19:53 21:23 22:23
4 ul. Kościuszki 36 16:54 18:24 19:54 21:24 22:24
5 ul. Romualda Traugutta 16:56 18:26 19:56 21:26 22:26
6 ul. Wojska Polskiego 4 16:57 18:27 19:57 21:27 22:27
7 ul. Kościelna 16:58 18:28 19:58 21:28 22:28
8 Dworzec PKS 17:00 18:30 20:00 21:30 22:30
9 ul. Bankowa 17:01 18:31 20:01 21:31 22:31

10 ul. 15 Lutego 17:02 18:32 20:02 21:32 22:32
11 ul. Żeromskiego SP2 17:03 18:33 20:03 21:33 22:33
12 ul. Poniatowskiego 17:05 18:35 20:05 21:35 22:35
13 ul. Żeromskiego 17:06 18:36 20:06 21:36 22:36
14 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 17:07 18:37 20:07 21:37 22:37
15 ul. Boh. Warszawy „POM” 17:08 18:38 20:08 21:38 22:38
16 ul. Radosława 17:09 18:39 20:09 21:39 22:39

POW POW POW POW POW POW

1 ul. Radosława 16:30 18:00 19:30 21:00 22:00 23:00
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 16:31 18:01 19:31 21:01 22:01 23:01
3 ul. Boh. Warszawy 7 16:33 18:03 19:33 21:03 22:03 23:03
4 ul. Poniatowskiego 16:35 18:05 19:35 21:05 22:05 23:05
5 ul. 700 Lecia 16:37 18:07 19:37 21:07 22:07 23:07
6 ul. 5-go Marca 16:39 18:09 19:39 21:09 22:09 23:09
7 ul. Kościuszki 36 16:41 18:11 19:41 21:11 22:11 23:11
8 ul. Romualda Traugutta 16:42 18:12 19:42 21:12 22:12 23:12
9 ul. Wojska Polskiego 4 16:43 18:13 19:43 21:13 22:13 23:13

10 ul. Armii Krajowej 46 16:44 18:14 19:44 21:14 22:14 23:14
11 ul. Armii Krajowej 29 16:45 18:15 19:45 21:15 22:15 23:15
12 ul. Bema 9 16:46 18:16 19:46 21:16 22:16 23:16
13 Osiedle Bema 16:47 18:17 19:47 21:17 22:17 23:17

NOWOGARD UL. RADOSŁAWA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 – NOWOGARD  OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD OS. BEMA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 - NOWOGARD  UL. RADOSŁAWA
LP Dworce i przystanki

Rozkład jazdy autobusu miejskiego na DOŻYNKI

Pomóżmy marcie 
w chorobie!!!

www.pomagam.pl/marta-zoltowska

Prowadzę zbiórkę na leczenie 
choroby nowotworowej dla mo-
jej  koleżanki Marty Suskiej-Żół-
towskiej.

Marta wspaniała  kobieta, ko-
chająca żona i mama przecud-
nych dziewczynek Julii 9 lat i 
Zosi 5 latek.

To kobieta ciepła, życzliwa, 
wesoła, uśmiechnięta zawsze 
myśląca pozytywnie. 

W grudniu 2017 roku podczas 
kontrolnego badania palpacyj-
nego wykryto u Niej guz w pier-
si,

W styczniu 2018 roku po dal-
szych badaniach okazało się , że 
jest to wieloogniskowy obu-
stronny nowotwór złośliwy pier-
si III stopnia z przerzutem do 
węzłów chłonnych jamy pacho-
wej.

W tym momencie Marcie za-
walił się świat.

Do tej pory to Ona opiekowa-
ła się bliskimi, a teraz sama po-
trzebuje pomocy.

Życie stało się kruche jak por-
celana.

Postanowiła jednak sobie, że 
zwycięży w walce z rakiem, bo 
przecież ma jeszcze tyle rzeczy 
do zrobienia...

Ma kochającego męża, cu-
downe Córeczki,.... rodzinę i 
przyjaciół.! 

Po diagnozie rozpoczęła le-
czenie kliniczne w ZCO w Szcze-
cinie, oraz leczenie komplemen-
tarne czyli wlewy witaminowe 
w prywatnej klinice IMC (INTE-

GRSTIVE MEDICAR CENTER) we 
Wrocławiu.

Leczenie komplementarne 
czyli tzw. wlewy witaminowe 
mają za zadanie wsparcie orga-
nizmu w leczeniu choroby no-
wotworowej.

Polega ono na wlewach do-
żylnych dużej dawki witaminy C 
i szeregu witamin niezbędnych 
do prawidłowego funkcjonowa-
nia organizmu i jego regenera-
cji.

Miesięczne koszty leczenia we 
Wrocławiu to około 16 tysięcy 
złotych. 

Leczenie jest złożone, długo-
trwałe i wyczerpujące.

W Szczecinie czekają ja na-
świetlenia w ramach radiotera-
pii i długotrwała rehabilitacja.

Koszt leczenia we Wrocławiu 
na 3 miesiące to około 50 tysię-
cy złotych.!

Niestety zasoby całej rodziny 
skończyły się.

Dlatego Was ....moich przyja-
ciół, znajomych i nieznajomych 
bardzo proszę o pomoc!  Wierzę 
w siłę ludzi!  Wierzę, że się uda!

Bardzo proszę wpłać dowolną 
kwotę i udostępnij.

Dzisiaj Marta potrzebuje po-
mocy, jutro ktoś inny może jej 
potrzebować! 

Dobro zawsze wraca... Z PO-
DWOJONĄ SIŁA.

Dorota

Marta wyraża zgodę na zbiór-
kę prowadzona na jej leczeni

Poszukuje, osób do 
pracy przy produkcji 

okien, Firma Joga. 
695 100 700

WYNAJem 
KONTeNerÓW, 
wywóz odpadów. 

TEL. 667 146 793 

r e K L A m A
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

Spektakl absurdu

Pierwszy września - hołd 
okupantom!
1 września w rocznicę rozpoczęcia realizacji porozumienia Ribbentrop(Niemcy)-Mołotow 
(ZSRR), czyli wybuchu II wojny światowej, w Nowogardzie burmistrz z grupką równie jak 
on świadomych towarzyszy złożył kwiaty pod.... pomnikiem ku czci jednego z wrześnio-
wych najeźdźców i w efekcie okupantów Polski.   

Począwszy od inauguracji, któ-
ra odbyła się w towarzystwie kon-
sula ZSRR i dowódcy Armii Czer-
wonej w 1972 roku to pod nowo-
gardzkim pomnikiem na placu 
Wolności lokalne komusze plemię 
odprawia regularnie swoje oka-
zjonalne gusła.  A ponieważ ko-
muchy i ich dziedzice dzierżą tu-
taj władze w zasadzie nieprzerwa-
nie od powojnia, to gusła te reali-
zowane są oczywiście za publicz-
ne fundusze.      1 września tego 
roku mieliśmy szczególnie absur-
dalną i żałosną odsłonę pod po-
mnikowych obrzędów w wykona-
niu tej groźnej dla życia społecz-
nego, prawdy historycznej i wy-
chowania przyszłych pokoleń, na 
dodatek niedouczonej wszech-
stronnie, lokalnej kliki.  Jak wia-
domo w kręgach ludzi cywilizo-
wanych, 1 września obchodzimy 
rocznicę wybuchu II Wojny Świa-
towej, czyli początku praktyczne-
go wprowadzenia w życie paktu 
Ribbentrop- Mołotow z 28 sierp-

nia 1939 roku, zawartego między 
Rzeszą Niemiecką z wodzem A. 
Hitlerem a sowiecką ZSRR z wo-
dzem J. Stalinem.  W kolejnych 
odsłonach realizacji tego paktu 
mieliśmy 17 września 1939 napaść 
ZSRR, dalej rozbiór Polski między 
Rzesze i ZSRR z pozbawieniem 
zupełnie jakiejkolwiek podmioto-

wości prawnej Państwa Polskiego, 
prawie dwuletnim wspólnym i w 
porozumieniu mordowaniem Po-
laków, grabieniem i niszczeniem 
jej dorobku materialnego i kul-
turowego, zniewoleniem narodu 
i sprowadzeniem go do roli nie-
wolniczej siły roboczej.  Szczegól-
nymi wyrazami tego czasu jest lu-
dobójstwo Katyńskie i deportacja 
ludności terenów zaboru sowiec-
kiego na Syberię. 1 września, w 
rocznicę rozpoczęcia tego strasz-
liwego cyklu, nowogardzki bur-
mistrz składa kwiaty pod pomni-
kiem postawionym jeszcze w ko-
muszych realiach państwowych w 
1972, ku czci jednego z wrześnio-
wych agresorów na Polskę, czyli 
Armii Czerwonej.   Piszemy o tym 
z obowiązku kronikarskiego pra-
sy, ale w istocie poczucie przyzwo-
itości podpowiada, że takiej żena-
dy to lepiej byłoby nie wspomi-
nać- po prostu wstyd, że się u nas 
to dzieje.  

sm 

Czy wiedzą komu się kłaniają?
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OGłOSZeNIA

KONTAKT:
adres:     72-200 Nowogard, ul. Górna 4a
telefon:  kom.783 570 056,695 264 594

PIB „PRO-BUD” s.c. informuje, że prowadzi

SPRZEDAŻ MIESZKAŃ
w nowo powstającym osiedlu mieszkaniowym

pn. „STARA WINIARNIA”
przy ul. T. Kościuszki 17 w Nowogardzie.

Więcej na stronie www.probud-nowogard.pl

Zakończenie wakacji w „KNADZE”
W niedzielę, 02 sierpnia, KŻ „KNAGA”, przy ogromnym zaangażowaniu rodziców  i dzięki  
licznej grupie sponsorów, zorganizował na terenie przystani klubowej zakończenie wakacji 
dla naszych młodych żeglarzy. Główną atrakcją dnia były regaty o puchary Bosmana Klu-
bu – Zbyszka Kolibskiego, rozegrane w klasie „Optymist” oraz w kasie „Open”. Całodzien-
na impreza na przystani klubowej zgromadziła liczną grupę uczestników, którzy całymi ro-
dzinami dopingowali młodzież a także tych trochę starszych żeglarzy. 

Wyniki regat klasy „OPTY-
MIST” 

1. Nikola Żabecka, 2. Igor Ki-
nasz, 3. Maja Radecka, 4. Julia 
Dziekanowska, 5. Ola Dzieka-
nowska, 

6. Marcel Sroczyński, 7. Mar-
ta Laskowska, 8. (ex aequo) Kasia 
Nagły i Adam Werner.

Wyniki regat klasy „OPEN” 
1. Igor Kinasz, Adam Werner 

(jacht kl. OK  Dinghy), 2. Da-
wid Werner, Daria Durma (jacht 
kl. „Tornado”), 3. Aleksandra Bąk 
(jacht kl. „Europa”), 4. Marek 
Szczepankowski (jacht kl.”470”). 
Wśród startujących 5-ciu „Opty-
mistów” najszybszy był Marcel 
Soroczyński.  

W sumie w wyścigu „Open” wy-
startowało 15 jachtów, lecz klasy-
fikację prowadzono tylko dla mło-
dzieży a dorośli płynęli dla wła-
snej satysfakcji. Należy podkre-
ślić, że Igor Kinasz i Adam Wer-
ner wygrali regaty bezapelacyjnie, 
gdyż przypłynęli do mety, jako 
pierwsi z całej stawki 15 łodzi.

Zdobywcy trzech pierwszych 
miejsc uhonorowani zosta-
li pięknymi pucharami a wszy-
scy uczestnicy regat otrzymali pa-
miątkowe medale. 

Specjalny puchar wraz z upo-
minkami rzeczowymi w podzię-
kowaniu za ogromne zaangażo-
wanie w pracy z młodymi żegla-
rzami został wręczony Bosmano-
wi Klubu – Zbyszkowi Kolibskie-
mu.   

W trakcie imprezy wszyscy po-
silali się potrawami z grilla, go-
towaną na miejscu (w kociołku) 
grochówką, przygotowanymi na 
miejscu goframi, doskonałą pizzą 
oraz słodkimi wypiekami.

Trwająca do późnych godzin 
wieczornych zabawa zakończyła 
się pokazem ogni sztucznych.

Inf. własna

regaty kl. „Open”,

regaty kl.”Optymist”, 

 Nikola Zabecka I m w kl. „Optymist”

Igor Kinasz i Adam Werner

1 m. w kl. „Open”, Bosman - Zbyszek 
Kolibski

Osobliwości 
kampanii

Hello to ja!  Twój burmistrz zawsze i wszędzie!
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PRACOWNIK OGÓLNOBUDOWLANY
MIEJSCE WYKONYWANEJ PRACY: Nowogard i okolice
OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY: 
- umiejętności pracy w zespole
- uczciwości i odpowiedzialności, zaangażowania
OFERUJEMY: 
- wysokie wynagrodzenie
- stabilność zatrudnienia w oparciu  o umowę o pracę

Kandydatów prosimy o przesłanie CV na adres
biurokdi@wp.pl lub kontakt pod nr Tel. 660 200 396

FIRMA KDI Sp. z o.o w związku z intensywnym rozwojem 
poszukujemy pracowników na stanowisko:

PRACOWNIK BIUROWY (obsługa sekretariatu)
MIEJSCE WYKONYWANEJ PRACY: Nowogard 
OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY: 
- wykształcenie min. średnie
- znajomość obsługi komputera (pakiet MS O�ce), obsługi sprzętu biurowego
- zdolność organizacji pracy własnej, zaangażowania
- wysokiej kultury osobistej, uczciwości i odpowiedzialności
OFERUJEMY: 
- wysokie wynagrodzenie; stabilność zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę  

Kandydatów prosimy o przesłanie CV na adres
biurokdi@wp.pl lub kontakt pod nr Tel. 660 200 396

FIRMA KDI Sp. z o.o w związku z intensywnym rozwojem 
poszukujemy pracowników na stanowisko:

Budowa S3 z lotu ptaka 
Trwa budowa trasy S 3. Niektóre odcinki drogi szybkiego ruchu są już pokryte asfaltem. 
Poniżej prezentujemy najnowsze zdjęcia budowanej drogi w okolicach Nowogardu, wyko-
nane z samolotu, udostępnione przez szczeciński Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Kra-
jowych i Autostrad. Autorem zdjęć  jest Cezary Skórka/4Dfoto.

Przypomnijmy, że S3 budo-
wana na odcinku od Goleniowa, 
przez Nowogard i dalej do Kosza-

lina, ma być gotowa już w przy-
szłym roku. Długość drogi na tym 
odcinku będzie wynosić 120 km. 

Droga S3 połączy Szczecin z Ko-
szalinem. 

MS

Dojazd do Olchowa- w górnym rogu w oddali ferma norek w Wyszomierzu.

Zjazd z obwodnicy Nowogardu, tuż za Wojcieszynem

Okolice Kikorzy

Narodowe czytanie  
w nowogardzkim wydaniu

I the people...
Kolejne Narodowe Czytanie objęte patronatem pary prezydenckiej 

już 8 września. W tym roku czytamy „Przedwiośnie” Żeromskiego.   W 
Nowogardzie od pewnego czasu (zmiany dyr. biblioteki) Narodowe 
Czytanie jest głównie spotkaniem z burmistrzem, który także- a jakże – 
czyta.  Notabene coś takiego, jak „honorowy gość” we własnym domu 
– biblioteka podlega gminie- to jakaś zupełnie koślawa figura znacze-
niowa, wytłumaczalna tylko dyspozycyjnym serwilizmem organizato-
ra lokalnego czytania połączonym z oczekiwaniami „Gościa Honoro-
wego” tej imprezy.  

sm          
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To trzeba wiedzieć- poradnik  

Do którego okręgu należę?
W związku z nadchodzącymi  wyborami samorządowymi będziemy w odcinkach  publikować najważniejsze dla wyborców informacje. Dzisiaj przypomi-
namy uchwałę o podziale na okręgi wyborcze do wyboru radnych do Rady Miasta. Cała gmina podzielona jest na trzy okręgi wyborcze, z których będziemy 
wybierać po siedmiu. Głosujący oddaje jednak tylko jeden głos i tylko na jednej liście. Uchwała informuje do jakiego okręgu jesteśmy przypisani ze wzglę-
du na miejsce zamieszkania. W kolejnym odcinku podamy podział na obwody głosowania, czyli  adresy lokali do których będziemy się  udawać  ze wzglę-
du na miejsce zamieszkania  okręgu. W wyborach na burmistrza na terenie całej gminy głosujemy ten sam zestaw kandydatów. Podobnie w wyborach do 
powiatu- gmina jest jednym okręgiem wyborczym. Także w wyborach do sejmiku głosować będziemy na terenie gminy na takie same listy kandydatów.  

UCHWAŁA NR NR LVI/381/18
RADY MIEJSKIEJ W NOWOGARDZIE

z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie podziału gminy Nowogard na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

§ 1. Ustala się numery i granice okręgów wyborczych oraz liczbę radnych wybieranych w poszczególnych
okręgach w gminie Nowogard w sposób następujący:

Numer 
okręgu 
wyborc 

zego

Granice okręgu wyborczego Ilość radn ych 
wybi erany chw 

okręgu

1.
Część gminy Nowogard obejmująca ulice: 700 Lecia od nr 5 do nr 22, 3 Maja, 15 Lutego, Adama Asnyka, Adama Mic-

kiewicza,Batalionów Chłopskich, Bohaterów Warszawy, Cmentarna, Dworcowa, Fabryczna, Górna, Gryfitów, Henryka 
Sienkiewicza, Jana Kasprowicza, Jana Kilińskiego, Jana Kochanowskiego, Jana Pawła II, Juliusza Słowackiego, Kazimierza 
Wielkiego, Krótka, Księcia Józefa Poniatowskiego, Księcia Racibora I, Kwietniowa, Ludwika Waryńskiego, Łąkowa, Ma-
gazynowa, Mikołaja Reja, Młynarska, Nadtorowa, Ogrodowa, Pocztowa, Polna, Radosława, Rtm. W. Pileckiego, Stanisła-
wa Rzeszowskiego, Stefana Żeromskiego, Światowida, Wartcka, Władysława Reymonta, Zaciszna, Zielona,

7

2.

Część gminy Nowogard obejmująca ulice: 700 Lecia nr 4 i od nr 23 do 27, 5 Marca, Armii Krajowej, Bankowa, Barto-
sza Głowackiego, Blacharska, Brzozowa, Cypriana Kamila Norwida, Dębowa, Gen. Józefa Bema, Gen. Józefa Wybickie-
go, Gen. Leopolda Okulickiego, Gen. Władysława Sikorskiego, Jarosława Dąbrowskiego, Jesionowa, Jodłowa, Kard. Ste-
fana Wyszyńskiego, Kosynierów, Kościelna, Kowalska, Leśna, Lipowa, Luboszan, Lutyków, Macieja Rataja, Marsz. Józe-
fa Piłsudskiego, Monte Cassino, Obodrytów, Osiedlowa, Plac Ofiar Katynia, Plac Szarych Szeregów, Plac Wolności, Pro-
menada, Pustać, Racławicka, Romualda Traugutta, Sądowa, Smużyny, Stanisława Staszica, Stefana Czarnieckiego, Stefa-
na Grota- Roweckiego, Słoneczna, Stolarska, Szkolna, Świerkowa, Tadeusza Kościuszki, Teodora Roosevelta, Topolowa, 
Warszawska, Wiejska, Wileńska, Wojska Polskiego, Zamkowa,

7

3. Część gminy Nowogard obejmująca sołectwa: Bieniczki, Błotno, Boguszyce, Brzozowo, Czermnica, Dąbrowa Długo-
łęka, Glicko, Grabin, Jarchlino, Karsk, Konarzewo, Krasnołęka, Kulice, Lestkowo, Łęgno, Maszkowo, Miętno, Olchowo, 
Orzechowo, Orzesze, Osowo, Ostrzyca, Sąpolnica, Sikorki, Słajsino, Strzelewo, Szczytniki, Świerczewo, Trzechel, Wierz-
bięcin, Wierzchy, Wojcieszyn, Wołowiec, Wyszomierz, Żabowo, Żabówko.

7

§ 2. Na uchwałę wyborcom w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza
Wyborczego w Szczecinie w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości
§ 3. Traci  moc  uchwała  Nr  XX/183/12  Rady  Miejskiej  w Nowogardzie  z dnia  30 października  2012 r. w sprawie podziału gminy Nowogard na okręgi 

wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2778).
§ 4. Uchwała   podlega   przekazaniu   Wojewodzie   Zachodniopomorskiemu   i Komisarzowi   Wyborczemu w Szczecinie.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogardu.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podaniu do pu-

blicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.
Przewodniczący Rady

Piotr Słomski

W uzasadnieniu  uchwały podano m. in:-    na 31.12. 2017 ludność gminy Nowogard wynosiła 23.659 osób z tego:  
1) na terenie miasta – 15.948 osób
2) na terenie wiejskim – 7.711 osób
4.   W mieście Nowogard  proponuje się dokonać podziału ulicy 700 lecia z uwagi na zachowanie normy przedstawicielstwa a mianowicie: w okręgu 

wyborczym nr 1 jest 7944 wyborców, natomiast w okręgu wyborczym jest 8004 wyborców. 
5. Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.)   Rada   Miejska   w Nowogardzie   li-

czy   21 radnych.   W związku   z powyższym   ogólna   średnia   norma przedstawicielska wynosi 1127 osób na 1 mandat. a więc:
1) na terenie miasta będzie wybieranych 14 radnych ( 15948:1127 = 14,15),
2) na terenie wiejskim będzie wybieranych 7 radnych ( 7.711:1127 = 6,85).

red
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Skromne zwycięstwo z masovią maszewo

Paweł Królik daje 3 punkty
W sobotę (1 września), o godzinie 18:00, na stadionie w Nowogardzie piłkarze Pomorzanina podejmowali Masovię Maszewo. Nowogardzianie prezen-
towali się zdecydowanie lepiej od swoich rywali, jednak nie byli wystarczająco skuteczni. Pomorzanin stać było tylko na jedną bramkę autorstwa Pawła 
Królika, to jednak wystarczyło do tego, aby zainkasować 3 punkty i awansować na 2. miejsce w tabeli. 

Pomorzanin Nowogard – Masovia Maszewo 1:0 (1:0)
Gol: Paweł Królik (12’)
Skład: Jakub Zdeb – Marcin Skórniewski (c), Ihor Mykhailov (Fernando Batista), Bartosz Rokita, Paweł Królik – Artem Gumeniuk, Adrian Zając (Dominik 

Wawrzyniak), Mateusz Toruński (Michał Teodorczyk), Kacper Litwin – Kacper Kozioł (Michał Jutkiewicz), Sławomir Ryszczuk (Jakub Mościński). 

Niedługo przed tym me-
czem napłynęły dobre wie-
ści, chodzi o to, że Federa-
cja Piłkarska Ukrainy prze-
słała certyfikat upoważnia-
jący Ihora Mykhailova do 
gry w Pomorzaninie Nowo-
gard. Trener Józef Andrze-
jewski od razu z tego sko-
rzystał i w meczu z Maso-
vią Ihor Mykhailov wraz z 
Marcinem Skórniewskim 
tworzyli parę stoperów. Pił-
karze Pomorzanina szybko 
zdobyli gola w tym meczu. 

Już w 12. minucie z idealne-
go dośrodkowania Artema 
Gumeniuka skorzystał Pa-
weł Królik, który strzałem 
głową pokonał golkipera 
gości. Piłka przy jego ude-
rzeniu z około 10 metrów 
odbiła się jeszcze od słup-
ka. Pomimo licznych ata-
ków Pomorzanina w tej czę-
ści gry kibice nie oglądali 
już goli. Niestety tak samo 
było po przerwie, Pomorza-
nin stwarzał sobie groźne 
sytuacje, ale nikt już nie był 

w stanie podwyższyć wyni-
ku meczu. Najbliżej tego był 
w 46. minucie Kacper Li-
twin, jednak jego strzał tra-
fił w spojenie słupka z po-
przeczką. Z kolei w doliczo-
nym czasie gry Artem Gu-
meniuk trafił jedynie w słu-
pek. Skromne zwycięstwo, 
ale najważniejsze, że Pomo-
rzanin jeszcze nie przegrał 
i z 7 punktami plasuje się 
na czele tabeli. Podopiecz-
ni Józefa Andrzejewskie-
go nie będą mieli zbyt dużo 

czasu na odpoczynek, bo 
już w najbliższą środę czeka 
ich mecz w ramach II run-
dy Pucharu Polski ZZPN. 
Nowogardzianie wybiorą 
się do Kołbacza, na mecz z 
tamtejszym Zootechnikiem. 
O wyniku tego spotkania 
poinformujemy w najbliż-
szym wydaniu DN. Przy ar-
tykule publikujemy kom-
plet wyników oraz aktual-
ną tabelę. 

KRPaweł Królik w 12. minucie po ładnym 
strzale głową dał Pomorzaninowi trzy 
punkty w meczu z Masovią

Ponad tysiąc kilometrów na rowerze!
W piątek (24 sierpnia), Małgorzata Kubicka wystartowała w najtrudniejszym swoim wyści-
gu. Chodzi o Ultramaraton Bałtyk-Bieszczady Tour, w którym śmiałkowie pokonali ponad 
tysiąc kilometrów non stop jadąc na rowerze. Mieszkanka Nowogardu nie kryje radości po 
ukończeniu wyścigu w czasie 67 godzin i 21 minut. 

Ultramaraton Bałtyk-Bieszcza-
dy Tour 1008 km Non Stop, to naj-
bardziej prestiżowy maraton w 
Polsce. Trasa została wydłużona z 
1008 km na 1022 km i zwiększo-
no ilość przewyższeń do 5700 me-
trów. - Dla mnie był to najważniej-
szy start w sezonie – mówi Małgo-
rzata Kubicka. Kolarze startowa-
li z promu Bielik w Świnoujściu, 
natomiast meta czekała w Ustrzy-
kach Górnych na samym koń-
cu Bieszczad. - Warunki na tra-
sie były straszne. Był wiatr, bardzo 
dużo deszczu, niskie temperatury i 
ogromne zagrożenie ze strony kie-
rowców. Na rowerze spędziłam 3 
noce i 2 dni, więc było też ogrom-
ne zmęczenie – relacjonuje Małgo-
rzata Kubicka. Kolarka z Nowo-
gardu pokonała ponad tysiąc kilo-

metrów w ciągu 67 godzin i 21 mi-
nut. Warto dodać, że na odcinku 
w okolicach Mirosławca była pre-
mia sprinterska, którą Małgorzata 
Kubicka wygrała wśród kobiet ja-
dących w kategorii Open. Nasza 
reprezentantka przyznaje, że była 
to mordercza walka, ale pomogło 
jej wsparcie najbliższych. - Bardzo 
chciałabym podziękować mojej ro-
dzinie za ogrom wsparcia, wiary i 
motywacji podczas przygotowań, 
jak i w czasie trwania imprezy. Te-
lefony od syna i esemesy od cór-
ki dodawały mi siły i wiary, że to 
ukończę. Dziękuję mojemu mężowi 

za cierpliwość do mojej pasji. Sło-
wa podziękowania również dla Jan-
ka Zugaja za najlepszy serwis rowe-
rowy. Wielka niespodzianka czeka-
ła mnie na mecie - widok córki, któ-
ra przyjechała do Ustrzyk. Rozkle-
iłam się totalnie. Był płacz nas obu, 
ze szczęścia, że osiągnąłem metę i 
widok najbliższej rodziny – opo-
wiada Małgorzata Kubicka. Za 
dwa lata odbędzie się kolejna edy-
cja, Małgorzata Kubicka już po-
twierdza swój udział, jak przyzna-
je, wie co należy poprawić i spró-
buje pokusić się o lepszy wynik.  

KR

Był to najtrudniejszy wyścig Małgorza-
ty Kubickiej, ale zakończony sukcesem

Tak prezentowała się trasa Ultramaratonu, którą kolarka z Nowogardu pokonała 
w 67 godzin i 21 minut

energa Cyklo Cup

Duży sukces 
Łukasza Janica
W sobotę (1 września), w Kartuzach odbyła się finałowa 
edycja cyklu wyścigów Energa Cyklo Cup. Duży sukces od-
niósł Łukasz Janic jeżdżący w barwach STC Stargard, któ-
ry zwyciężył w swojej kategorii w Kartuzach. Dzięki temu 
Łukasz Janic zwyciężył także w całym cyklu po 5 wyścigach. 

Łukasz Janic startował na dystan-
sie 41 km w kategorii wiekowej 0-29. 
Przed finałowym starciem w Kar-
tuzach, był liderem całego cyklu w 
Open, zatem pojawił się na trasie 
wyścigu z nadzieją na pełne zwy-
cięstwo. Wszystko poszło po my-
śli kolarza z Nowogardu. Łukasz Ja-
nic reprezentujący barwy klubowe 
STC Stargard pokonał 41 km z cza-
sem 01:01:17, osiągając średnią pręd-
kość 39,16 km/h. Wynik ten pozwo-
lił mu wywalczyć 1. miejsce w swo-
jej kategorii wiekowej oraz 6. pozy-
cję w Open. Co najważniejsze, ko-
larz z Nowogardu do swojego dorob-
ku w całym cyklu Energa Cyklo Cup 
dopisał 200 punktów i z łączną licz-
bą 712,5 punktów, zwyciężył w całym 
cyklu zarówno w swojej kategorii, jak 
i Open. To wielki sukces naszego re-
prezentanta, tym bardziej, że w su-
mie w 5 wyścigach na tym dystan-
sie wystartowało aż 694 kolarzy z ca-
łej Polski. Dodajmy, że Łukasz Janic 
wypracował ogromną przewagę nad 
dwoma kolarzami z Torunia – Prze-
mysławem Bartkowiakiem i Patry-
kiem Korzeniakiem – którzy uzupeł-
nili podium. Łukasz Janic nie krył ra-
dości po swoim sukcesie, podkreśla-

jąc wielki wkład w ten wynik całego 
zespołu. - Po pięciu edycjach wygra-
łem klasyfikację całego cyklu. Jestem 
bardzo zadowolony, ponieważ wygra-
łem dwie edycje w Pelplinie i Strzep-
czu, natomiast w Lęborku byłem trze-
ci. Z kolei na finałowej edycji w Kar-
tuzach wywalczyłem 1. miejsce w ka-
tegorii wiekowej i 6. pozycję w Open. 
Dziękuję kolegom z STC Stargard za 
wsparcie podczas etapów i możliwość 
ścigania się w najlepszej amatorskiej 
grupie kolarskiej w Polsce – mówił po 
swoim sukcesie Łukasz Janic. 

KR

Kolarz z Nowogardu zwyciężył w Kar-
tuzach, a także w całym cyklu w swojej 
kategorii wiekowej oraz Open
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Kijana redakcja "WBreW": monika rasowska, Aleksandra Lisowska

Uroczyste rozpoczęcie roku 
szkolnego 2018/2019
3 września 2018 r. uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisła-
wa Staszica  rozpoczęli nowy rok szkolny. 

Nowy rok szkolny rozpoczęli-
śmy uroczystym apelem, który od-
był się na szkolnym boisku – trze-
ba przyznać, że pogoda nam dopi-
sała!  W uroczystości wzięli udział 
nauczyciele, uczniowie oraz za-
proszeni goście. Dyrektor szko-
ły Pan Jarosław Chudyk i Staro-
sta Powiatu Goleniowskiego Pan 
Tomasz Kulinicz życzyli uczniom 
i nauczycielom wszystkiego do-
brego w nowym roku szkolnym,  
w tym wiele cierpliwości w związ-

ku  z trwającym remontem szkoły. 
Szczególnie gorąco wita-

my uczniów klas pierwszych!  
W tym roku szkolnym mamy 8 
klas pierwszych: 

Klasa I E – wychowawca Pani 
Sylwia Szarek  

Klasa I M  – wychowawca Pan 
Michał Daca 

Klasa I K – wychowawca Pani 
Justyna Pietrzak 

Klasa I TŻH – wychowawca 
Pani Monika Szagańska 

Klasa I TIPS – Wychowawca 
Pani Marta Portas 

Klasa I TE- wychowawca Pani 
Małgorzata Sokołowska 

Klasa I TL – wychowawca Pani 
Jolanta Jakubowska 

Klasa I THS – wychowawca 
Pani Iwona Więzowska 

Wszystkim uczniom życzymy 
samych piątek, a nauczycielom 
zdolnych i pracowitych uczniów!

Prowadzący apel – Monika Rasowska i Michał Ostrowski 

Dyrekcja i zaproszeni goście 

Witamy klasy pierwsze

 Klasa IV TI z wychowawcą Panią Martą Sawicką 

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, 

rafał Kowalczuk sport, Paweł Słomski
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

reGULArNA LINIA mI KrO BU SO WA SerOCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40

Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)

Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D

Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 

7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

PrZeWÓZ OSÓB - rO mAN BIŃCZYK - Linia regularna 
 TeL. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-łobez 7.40
łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

SZCZECIN- ND
6:35(D), 7:30(E), 8:30(D,7), 9:00(7,R), 9:25(E), 10:05(D,7), 10:35(E,7), 11:40(E), 12:10(D), 12:25(E,7), 13:20(7),
13:35(D), 13:50(E,7,R), 14:35(D), 14:50(E,7), 15:15(D,7), 15:55(D), 16:15(6,7), 16:35(D), 17:40(D,7), 18:05(E,7,R),
19:15(D), 19:40(E,7), 20:15(E,7)
ND- RESKO
6:30(S), 7:50(S), 10:10(7), 12:30(S), 14:30(S), 15:10(E), 19:15(E)
RESKO- ND
6:45(7,SZ), 7:10(S), 7:15(E,SZ), 8:30(S), 11:35(7,SZ), 13:00(S), 15:05(S), 15:40(E,7,SZ)
GOLCZEWO- ND
7:10(S), 13:30(S), 14:45(S)
ND- GOLCZEWO
7:50(S), 14:15(S), 15:30(S)
ND- STARGARD
6:50(D), 10:15(D), 13:40(D)
STARGARD- ND
9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
ND- DOBRA- ŁOBEZ- PŁOTY- GRYFICE
6:00(D)
ND- SŁAJSINO- RADOWO- ŁOBEZ
6:35(D)
ŁOBEZ- DOBRA- ND
15:00(D)
ŁOBEZ- SŁAJSINO- ND

15:35(D)Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55

A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

rOZKłAD JAZDY BU SÓW

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

ENDOKRYNOLOGICZNY
Lek. med. Adriana Dubińska-Walczak

specjalista chorób wewnętrznych
- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

CHORÓB CUKRZYCY I NADCIŚNIENIA
Lek. Ewa Zdawska

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista diabetolog 

GABINETY MEDYCZNE

GABINET DERMATOLOGICZNY
Dr. n. med. Violetta Ratajczak-Stefańska

specjalista dermatolog-wenerolog
- konsultacje dermatologiczne
- ocena znamion
- drobne zabiegi

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

pn., wt. - 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

Opiekunki w Niemczech. 
Sprawdzone oferty! 

Tel. 91 506 55 55
rozkład jazdy komunikacji miejskiej

DWOrZeC PKS - OS. BemA 

rOZKłAD JAZDY PKP

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 6:55 8:05 11:15 12:20 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 6:56 8:06 11:16 12:21 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 6:58 8:08 11:18 12:23 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 6:59 8:10 11:20 12:25 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:01 8:12 11:22 12:27 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:02 8:14 11:24 12:29 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:03 8:15 11:25 12:30 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:05 8:17 11:27 12:32 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < 7:07 8:19 < 12:34 < < 16:07 < <

10 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:09 8:21 11:28 12:36 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
11 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:10 8:22 11:29 12:37 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
12 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:11 8:23 11:30 12:38 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
13 ul. Poniatowskiego < 6:20 7:13 < < 12:40 13:45 15:10 16:13 17:10 <
14 ul. Żeromskiego 5:42 6:21 7:14 8:24 11:32 12:41 13:46 15:11 16:14 17:11 17:59
15 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:22 7:15 8:25 11:33 12:42 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
16 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:23 7:16 8:26 11:34 12:43 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
17 ul. Radosława 5:45 6:24 7:17 8:27 11:35 12:44 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02

POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:23 8:33 11:50 12:50 14:30 15:30 16:25 17:25 18:05
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:24 8:34 11:51 12:51 14:31 15:31 16:26 17:26 18:06
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:26 8:36 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:28 8:38 11:53 12:53 14:33 15:33 16:28 17:28 18:08
5 ul. Poniatowskiego < 6:35 7:30 8:40 11:55 12:55 < 15:35 16:30 17:30 <
6 ul. 700 Lecia 5:49 6:37 7:32 8:42 11:57 12:57 14:34 15:37 16:32 17:32 18:09
7 ul. 5-go Marca 5:51 6:39 7:34 8:44 11:59 12:59 14:36 15:39 16:34 17:34 18:11
8 ul. Kościuszki 36 5:53 6:41 7:36 8:46 12:01 13:01 14:38 15:41 16:36 17:36 18:13
9 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:42 7:37 8:47 12:02 13:02 14:39 15:42 16:37 17:37 18:14

10 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:43 7:38 8:48 12:03 13:03 14:40 15:43 16:38 17:38 18:15
11 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:44 7:39 8:49 12:04 13:04 14:41 15:44 16:39 17:39 18:16
12 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:45 7:40 8:50 12:05 13:05 14:42 15:45 16:40 17:40 18:17
13 ul. Bema 9 5:58 6:46 7:41 8:51 12:06 13:06 14:43 15:46 16:41 17:41 18:18
14 Osiedle Bema 5:59 6:47 7:42 8:52 12:07 13:07 14:44 15:47 16:42 17:42 18:19

DWORZEC PKS – OS. BEMA
TAM
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

OS. BEMA - DWORZEC PKS
TAM
E, F

1 Osiedle Bema 8:59
2 ul. Bema 1 9:00
3 ul. Armii Krajowej 17 9:02
4 ul. Kościuszki 36 9:03
5 ul. Romualda Traugutta 9:05
6 ul. Wojska Polskiego 4 9:06
7 ul. Kościelna 9:07
8 Dworzec PKS 9:09

LP Dworce i przystanki

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD UL. RADOSŁAWA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 – NOWOGARD  OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD OS. BEMA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 - NOWOGARD  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 6:55 8:05 11:15 12:20 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 6:56 8:06 11:16 12:21 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 6:58 8:08 11:18 12:23 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 6:59 8:10 11:20 12:25 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:01 8:12 11:22 12:27 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:02 8:14 11:24 12:29 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:03 8:15 11:25 12:30 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:05 8:17 11:27 12:32 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < 7:07 8:19 < 12:34 < < 16:07 < <

10 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:09 8:21 11:28 12:36 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
11 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:10 8:22 11:29 12:37 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
12 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:11 8:23 11:30 12:38 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
13 ul. Poniatowskiego < 6:20 7:13 < < 12:40 13:45 15:10 16:13 17:10 <
14 ul. Żeromskiego 5:42 6:21 7:14 8:24 11:32 12:41 13:46 15:11 16:14 17:11 17:59
15 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:22 7:15 8:25 11:33 12:42 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
16 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:23 7:16 8:26 11:34 12:43 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
17 ul. Radosława 5:45 6:24 7:17 8:27 11:35 12:44 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02

POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:23 8:33 11:50 12:50 14:30 15:30 16:25 17:25 18:05
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:24 8:34 11:51 12:51 14:31 15:31 16:26 17:26 18:06
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:26 8:36 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:28 8:38 11:53 12:53 14:33 15:33 16:28 17:28 18:08
5 ul. Poniatowskiego < 6:35 7:30 8:40 11:55 12:55 < 15:35 16:30 17:30 <
6 ul. 700 Lecia 5:49 6:37 7:32 8:42 11:57 12:57 14:34 15:37 16:32 17:32 18:09
7 ul. 5-go Marca 5:51 6:39 7:34 8:44 11:59 12:59 14:36 15:39 16:34 17:34 18:11
8 ul. Kościuszki 36 5:53 6:41 7:36 8:46 12:01 13:01 14:38 15:41 16:36 17:36 18:13
9 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:42 7:37 8:47 12:02 13:02 14:39 15:42 16:37 17:37 18:14

10 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:43 7:38 8:48 12:03 13:03 14:40 15:43 16:38 17:38 18:15
11 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:44 7:39 8:49 12:04 13:04 14:41 15:44 16:39 17:39 18:16
12 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:45 7:40 8:50 12:05 13:05 14:42 15:45 16:40 17:40 18:17
13 ul. Bema 9 5:58 6:46 7:41 8:51 12:06 13:06 14:43 15:46 16:41 17:41 18:18
14 Osiedle Bema 5:59 6:47 7:42 8:52 12:07 13:07 14:44 15:47 16:42 17:42 18:19

DWORZEC PKS – OS. BEMA
TAM
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

OS. BEMA - DWORZEC PKS
TAM
E, F

1 Osiedle Bema 8:59
2 ul. Bema 1 9:00
3 ul. Armii Krajowej 17 9:02
4 ul. Kościuszki 36 9:03
5 ul. Romualda Traugutta 9:05
6 ul. Wojska Polskiego 4 9:06
7 ul. Kościelna 9:07
8 Dworzec PKS 9:09

LP Dworce i przystanki

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD UL. RADOSŁAWA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 – NOWOGARD  OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD OS. BEMA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 - NOWOGARD  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 6:55 8:05 11:15 12:20 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 6:56 8:06 11:16 12:21 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 6:58 8:08 11:18 12:23 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 6:59 8:10 11:20 12:25 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:01 8:12 11:22 12:27 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:02 8:14 11:24 12:29 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:03 8:15 11:25 12:30 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:05 8:17 11:27 12:32 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < 7:07 8:19 < 12:34 < < 16:07 < <

10 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:09 8:21 11:28 12:36 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
11 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:10 8:22 11:29 12:37 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
12 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:11 8:23 11:30 12:38 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
13 ul. Poniatowskiego < 6:20 7:13 < < 12:40 13:45 15:10 16:13 17:10 <
14 ul. Żeromskiego 5:42 6:21 7:14 8:24 11:32 12:41 13:46 15:11 16:14 17:11 17:59
15 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:22 7:15 8:25 11:33 12:42 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
16 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:23 7:16 8:26 11:34 12:43 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
17 ul. Radosława 5:45 6:24 7:17 8:27 11:35 12:44 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02

POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:23 8:33 11:50 12:50 14:30 15:30 16:25 17:25 18:05
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:24 8:34 11:51 12:51 14:31 15:31 16:26 17:26 18:06
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:26 8:36 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:28 8:38 11:53 12:53 14:33 15:33 16:28 17:28 18:08
5 ul. Poniatowskiego < 6:35 7:30 8:40 11:55 12:55 < 15:35 16:30 17:30 <
6 ul. 700 Lecia 5:49 6:37 7:32 8:42 11:57 12:57 14:34 15:37 16:32 17:32 18:09
7 ul. 5-go Marca 5:51 6:39 7:34 8:44 11:59 12:59 14:36 15:39 16:34 17:34 18:11
8 ul. Kościuszki 36 5:53 6:41 7:36 8:46 12:01 13:01 14:38 15:41 16:36 17:36 18:13
9 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:42 7:37 8:47 12:02 13:02 14:39 15:42 16:37 17:37 18:14

10 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:43 7:38 8:48 12:03 13:03 14:40 15:43 16:38 17:38 18:15
11 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:44 7:39 8:49 12:04 13:04 14:41 15:44 16:39 17:39 18:16
12 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:45 7:40 8:50 12:05 13:05 14:42 15:45 16:40 17:40 18:17
13 ul. Bema 9 5:58 6:46 7:41 8:51 12:06 13:06 14:43 15:46 16:41 17:41 18:18
14 Osiedle Bema 5:59 6:47 7:42 8:52 12:07 13:07 14:44 15:47 16:42 17:42 18:19

DWORZEC PKS – OS. BEMA
TAM
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

OS. BEMA - DWORZEC PKS
TAM
E, F

1 Osiedle Bema 8:59
2 ul. Bema 1 9:00
3 ul. Armii Krajowej 17 9:02
4 ul. Kościuszki 36 9:03
5 ul. Romualda Traugutta 9:05
6 ul. Wojska Polskiego 4 9:06
7 ul. Kościelna 9:07
8 Dworzec PKS 9:09

LP Dworce i przystanki

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD UL. RADOSŁAWA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 – NOWOGARD  OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD OS. BEMA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 - NOWOGARD  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 2 IX – 20 X 2018

Aktualizacja wg stanu na 31 VIII 2018

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

0:38 I
3

IC - TLK
88195

ŁEBSKO
T  k  d

Goleniów 1:00, Szczecin Dąbie 1:22, Szczecin Główny 1:40 WW{
~ 2 IX;

}WW 2:12 Szczecin Główny IC - TLK 56190 ŁEBSKO T  k  d  c  p   Kostrzyn 3:35, Zielona 
Góra 5:06, Nowa Sól 5:28, Głogów 5:55, Ścinawa 6:41, Wołów 7:09, Brzeg Dolny 7:18

Wrocław Główny 7:44 ~ 2 IX;

5:01 I
3

PR - R
88641

j  a  b  y

Wyszomierz 5:06, Osina 5:10, Mosty 5:16, Goleniów 5:25, Kliniska 5:35, Szczecin Dąbie 5:45, Szczecin 
Zdroje 5:48, Szczecin Port Centralny 5:57 Szczecin Główny 6:01 
~ 17 IX-19 X 1-5;

5:21 I
3

PR - R
88641

j  a  b  y

Wyszomierz 5:26, Osina 5:30, Mosty 5:36, Goleniów 5:45, Kliniska 5:56, Szczecin Dąbie 6:05, Szczecin 
Zdroje 6:09, Szczecin Port Centralny 6:17 Szczecin Główny 6:21 
~ 3-14 IX 1-5;

6:39 I
3

PR - R
88643

j  a  b  y

Wyszomierz 6:44, Osina 6:48, Mosty 6:54, Goleniów 7:03, Kliniska 7:17, Szczecin Dąbie 7:27, Szczecin 
Zdroje 7:34 Szczecin Główny 7:46 
~ 17 IX-20 X 1-6;

6:50 I
3

PR - R
88643

j  a  b  y

Wyszomierz 6:55, Osina 6:59, Mosty 7:05, Goleniów 7:14, Kliniska 7:31, Szczecin Dąbie 7:41, Szczecin 
Zdroje 7:46 Szczecin Główny 7:58 
~ 3-15 IX 1-6;

7:47 I
3

PR - R
88645

j  a  b  y

Wyszomierz 7:52, Osina 7:56, Mosty 8:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:07, Goleniów 8:23, 
Kliniska 8:33, Szczecin Dąbie 8:43, Szczecin Zdroje 8:46, Szczecin Port Centralny 8:55

Szczecin Główny 8:59 ~ 17 IX-20 X;

7:48 II
1

PR - R
88622

j  a  b  y

Żabowo 7:55, Płoty 8:04, Baszewice 8:11, Gryfice 8:18, Gąbin 8:28, Trzebiatów 8:34, Bieczyno 
Pomorskie 8:40, Karcino 8:43, Głowaczewo 8:48, Stary Borek 8:51, Kołobrzeg Stadion 8:58

Kołobrzeg 9:03 ~ 17 IX-20 X 1-6;

8:00 I
3

PR - R
88645

j  a  b  y

Wyszomierz 8:06, Osina 8:10, Mosty 8:15, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:21, Goleniów 8:38, 
Kliniska 8:49, Szczecin Dąbie 8:58, Szczecin Zdroje 9:02, Szczecin Port Centralny 9:10

Szczecin Główny 9:14 ~ 2-16 IX;

8:02 II
1

PR - R
88622

j  a  b  y

Żabowo 8:09, Płoty 8:18, Baszewice 8:25, Gryfice 8:32, Gąbin 8:42, Trzebiatów 8:47, Bieczyno 
Pomorskie 8:53, Karcino 8:57, Głowaczewo 9:01, Stary Borek 9:05, Kołobrzeg Stadion 9:11

Kołobrzeg 9:16 ~ 3-15 IX 1-6;

8:39 I
3

IC - TLK
18171

POSEJDON
T  k  c  p

Goleniów 9:01, Szczecin Dąbie 9:33 Szczecin Główny 9:57 

~ 2 IX;

9:27 II
1

PR - R
88624
REGA

j  a  b  y

Płoty 9:42, Gryfice 9:56, Trzebiatów 10:17, Kołobrzeg Stadion 10:34 Kołobrzeg 10:39 

~ 22 IX-20 X 67;

9:51 II
1

PR - R
88624
REGA

j  a  b  y

Płoty 10:06, Gryfice 10:30, Trzebiatów 10:45, Kołobrzeg Stadion 11:01 Kołobrzeg 11:06 

~ 2-16 IX 67;

10:17 I
3

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:22, Osina 10:26, Mosty 10:32, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:38, Goleniów 10:55, 
Kliniska 11:06, Szczecin Dąbie 11:15, Szczecin Zdroje 11:19, Szczecin Port Centralny 11:27

Szczecin Główny 11:31 ~ 8-12 X;

10:33 I
3

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:38, Osina 10:42, Mosty 10:48, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:54, Goleniów 11:11, 
Kliniska 11:26, Szczecin Dąbie 11:35, Szczecin Zdroje 11:39, Szczecin Port Centralny 11:47

Szczecin Główny 11:51 ~ 2 IX-7 X; 13-20 X;

11:53 II
1

PR - R
88626

POMERANIA
j  a  b  y

Żabowo 12:00, Płoty 12:09, Baszewice 12:16, Gryfice 12:23, Gąbin 12:33, Trzebiatów 12:39, Bieczyno 
Pomorskie 12:45, Karcino 12:48, Kołobrzeg Stadion 12:59 Kołobrzeg 13:04 

13:50 II
1

PR - R
88628

j  a  b  y

Żabowo 13:57, Płoty 14:06, Baszewice 14:18, Gryfice 14:25, Gąbin 14:35, Trzebiatów 14:40, Bieczyno 
Pomorskie 14:46, Karcino 14:50, Głowaczewo 14:54, Stary Borek 14:58, Kołobrzeg Stadion 15:04

Kołobrzeg 15:10 ~ 1-5;

14:27 I
3

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 14:32, Osina 14:36, Mosty 14:42, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:48, Goleniów 15:05, 
Kliniska 15:17, Szczecin Dąbie 15:26, Szczecin Zdroje 15:35 Szczecin Główny 15:48 
~ 2-16 IX; 10-20 X;

14:27 I
3

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 14:32, Osina 14:36, Mosty 14:42, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:48, Goleniów 15:05, 
Kliniska 15:17, Szczecin Dąbie 15:32, Szczecin Zdroje 15:35, Szczecin Port Centralny 15:43

Szczecin Główny 15:48 ~ 17-21 IX;
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godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

14:27 I
3

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 14:32, Osina 14:36, Mosty 14:42, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:48, Goleniów 15:05, 
Kliniska 15:17, Szczecin Dąbie 15:32, Szczecin Zdroje 15:35 Szczecin Główny 15:48 
~ 22 IX-9 X;

15:56 II
1

PR - R
88630

j  a  b  y

Żabowo 16:03, Płoty 16:14, Baszewice 16:27, Gryfice 16:34, Gąbin 16:44, Trzebiatów 16:49, Bieczyno 
Pomorskie 16:55, Karcino 16:59, Głowaczewo 17:03, Stary Borek 17:07, Kołobrzeg Stadion 17:13

Kołobrzeg 17:17 

16:36 I
3

PR - R
88651
REGA

j  a  b  y

Wyszomierz 16:41, Osina 16:45, Mosty 16:51, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 16:57, Goleniów 17:14, 
Kliniska 17:26, Szczecin Dąbie 17:36, Szczecin Zdroje 17:39, Szczecin Port Centralny 17:47

Szczecin Główny 17:52 

17:57 II
1

PR - R
88632

j  a  b  y

Żabowo 18:05, Płoty 18:14, Baszewice 18:21, Gryfice 18:27, Gąbin 18:45, Trzebiatów 18:50, Bieczyno 
Pomorskie 18:56, Karcino 19:00, Głowaczewo 19:04, Stary Borek 19:08, Kołobrzeg Stadion 19:14

Kołobrzeg 19:19 ~ 2-16 IX;

17:57 II
1

PR - R
88632

j  a  b  y

Żabowo 18:05, Płoty 18:14, Baszewice 18:28, Gryfice 18:35, Gąbin 18:45, Trzebiatów 18:50, Bieczyno 
Pomorskie 18:56, Karcino 19:00, Głowaczewo 19:04, Stary Borek 19:08, Kołobrzeg Stadion 19:14

Kołobrzeg 19:19 ~ 17 IX-20 X;

18:39 I
3

PR - R
88653

POMERANIA
j  a  b  y

Wyszomierz 18:44, Osina 18:48, Mosty 18:54, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:00, Goleniów 19:18, 
Kliniska 19:29, Szczecin Dąbie 19:39, Szczecin Zdroje 19:42, Szczecin Port Centralny 19:50

Szczecin Główny 19:55 ~ 17 IX-20 X;

19:06 I
3

PR - R
88653

POMERANIA
j  a  b  y

Wyszomierz 19:11, Osina 19:15, Mosty 19:21, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:27, Goleniów 19:45, 
Kliniska 19:59, Szczecin Dąbie 20:09, Szczecin Zdroje 20:12, Szczecin Port Centralny 20:20

Szczecin Główny 20:24 ~ 2-16 IX;

20:26 II
1

PR - R
88634

j  a  b  y

Żabowo 20:33, Płoty 20:42, Baszewice 20:49, Gryfice 20:56, Gąbin 21:06, Trzebiatów 21:12, Bieczyno 
Pomorskie 21:18, Karcino 21:21, Głowaczewo 21:26, Stary Borek 21:29, Kołobrzeg Stadion 21:35

Kołobrzeg 21:40 ~ 3-15 IX 1-6;

20:53 II
1

PR - R
88634

j  a  b  y

Żabowo 21:00, Płoty 21:09, Baszewice 21:16, Gryfice 21:23, Gąbin 21:33, Trzebiatów 21:39, Bieczyno 
Pomorskie 21:45, Karcino 21:48, Głowaczewo 21:53, Stary Borek 21:56, Kołobrzeg Stadion 22:02

Kołobrzeg 22:07 ~ 17 IX-20 X 1-6;

21:52 II
1

PR - R
88636

j  a  b  y

Płoty 22:07, Gryfice 22:19, Trzebiatów 22:34, Kołobrzeg Stadion 22:51 Kołobrzeg 22:55 
~ 2-16 IX 1-57;

22:10 II
1

PR - R
88636

j  a  b  y

Płoty 22:25, Gryfice 22:37, Trzebiatów 22:52, Kołobrzeg Stadion 23:09 Kołobrzeg 23:13 
~ 17 IX-19 X 1-57;
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objaśnienia skrótów / abbreviations
IC - „PKP Intercity” Spółka Akcyjna

TLK - Twoje Linie Kolejowe
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
T - 2 klasa / Second class seats

j - tylko 2 klasa / 2nd class seats only

k - rezerwacja miejsc / seat booking

d - wagon z miejscami do leżenia / couchette
car

c - wagon sypialny / sleeping car

a - wagon z miejscami dla osób na wózkach 
- z windą/rampą / car with seats for 
disabled passengers - with a lift/ramp

b - wagon przystosowany do przewozu 
rowerów - liczba miejsc ograniczona / 
wagon adopted to the transport of 
bicycles – limited number of places

objaśnienia znaków / symbols
p - przewóz przesyłek konduktorskich / 

courier service
W - przełączanie wagonów do innego 

pociągu / wagons to be switched to 
another train

y - klimatyzacja / air conditioning

~ - terminy kursowania / days of operation

1 - w poniedziałki / Mondays

5 - w piątki / Fridays

6 - w soboty / Saturdays

7 - w niedziele / Sundays

www.intercity.pl www.polregio.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased on each train, consistent with the 
terms specified by the carrier.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Carriers 
are responsible for commercial data of trains.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Infoline numbers to individual carriers:
IC - 22 391 97 57 (24h) dla abonentów sieci zagranicznych i
dla połączeń zagranicznych; 703 200 200 (24h) dla 
abonentów krajowych sieci, opłata 1,29 zł brutto/min. poł., 
realizator usługi: „PKP Intercity” S.A. / 22 391 97 57 (24h) 
for international calls and international network subscribers; 
703 200 200 (24h) for subscribers of domestic networks, 
charge of PLN 1.29 gross/min. of each call, service provider: 
„PKP Intercity" S.A.
PR - 703 20 20 20 (24h) opłata 1.29 zł/min. połączenia, 
realizator usługi: Progress Plus S.C.  / 703 20 20 20 (24h) 
charge of PLN 1.29 gross/min. of each call, service provider: 
Progress Plus S.C. 
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OGłO SZe NIA drob ne

Firma z branży rolnej  

 
zatrudni – kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki teleskopowej 
  i doświadczenie w rolnictwie.
Oferujemy:

kontakt: 785 601 002

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy

NIerUCHOmOŚCI
•	 Sprzedam tanio działkę budowlaną 

w Kościuszkach 1202 m2. Przy dział-
ce prąd, woda, kanalizacja, dojazd 
utwardzony w pobliżu jeziora. 575 
345 659 

•	 Do wynajęcia lokal handlowy ok. 
40m2 ul. Kościuszki 2g Nowogard. 
693 850 197

•	 Sprzedam działki budowlane w peł-
ni uzbrojone. Już z planem zagospo-
darowania przestrzennego. Oszczę-
dzasz czas i pieniądze! 693 850 197 
Najlepsze ceny w Nowogardzie, 
Osiedle Słoneczne. 

•	 Do wynajęcia pomieszczenie na 
biuro 28 m2, Nowogard. Ul. 700 le-
cia 17b. Tel. 501 549 818

•	 Sprzedam działki budowlane w 
Karsku przy drodze. 691 664 658

•	 Do wynajęcia lokal pod działalność 
gospodarczą. 609 24 58 16 

•	 Sprzedam mieszkanie 3 pokoje 
87m2, 12 km od Nowogardu.Tel. 
665 160 365

•	 Do wynajęcia warsztat samochodo-
wy z wyposażeniem. Tel. 508 070 311

•	 Sprzedam działkę budowlaną w No-
wogardzie, 16 arów, cena 39000 zł 
do negocjacji, tel. 570 935 935

•	 sprzedam pawilon handlowy, tel. 
500 698 558

•	 Sprzedam działkę ogrodową przy 
ul. Zamkowej. Tel. 530 118 199

•	  Do wynajęcia nowy lokal handlo-
wy glazura, natrysk w centrum 
Nowogardu pow. ok. 80m2, do-
datkowe wejście. Tel. 665 08 44 88

•	 Samodzielne mieszkanie do wy-
najęcia Karsk, 609 245 816 

•	 Wynajmę pomieszczenie przy ul. 
700 lecia na garaż lub magazyn. 
501 549 818

•	 Sprzedam działkę 4500 m2 ob-
ręb  Kulice (za płotem dawnego 
POMu w Nowogardzie) 510 727 
667 

•	 Miejsca noclegowe do wynajęcia. 

609 245 816 

•	 Sprzedam mieszkanie 2 pokojo-
we 53,45 m2 po kapitalnym re-
moncie. Cena 219 tys. do negocja-
cji. Tel. 530 450 720

•	  Do wynajęcia lokal 25 m2 ul. Pi-
leckiego. 695 209 162 

•	 Sprzedam działkę po zbiorach we 
wrześniu lub pażdzierniku. Ogro-
dy działkowe nr.2 , działka nr 3. 
Cena do uzgodnienia. Tel. 532 589 
787 lub 788 

•	 Do wynajęcia kawalerka. Tel 605 
640 526 

•	 Do wynajęcia dwupokojowe cen-
trum Szczecina (100 m od Pla-
cu Szarych Szeregów) dla dwóch, 
trzech studentów. Mile widziane 
pary. Tel. 604 124 623 

•	 Do wynajęcia garaż ul. 700 lecia. 
Tel. 606 115 410

•	 Do wynajęcia kawalerka. 667 621 
070

•	 Sprzedam 3 pokoje ul. Bankowa 
75m2 lub zamienię na 2 pokoje 
788 557 033

•	  Sprzedam działkę ogrodową z al-
taną 3 Maja. 508 993 318

•	  Mieszkanie do wynajęcia trzypo-
kojowe ul. Warszawska. Tel. 784 
632 857

•	 Kupię mieszkanie bezczynszowe. 
601 724 492 

•	 Do wynajęcia mieszkanie 85 m. 
Tel. 609 245 816 

•	 Do wynajęcia mieszkanie+garaż. 
666 253 146

•	 Sprzedam -Bodzęcin 1/2 domu-
82 m2+ budynek gospodarczy+ 
działka zagospodarowana w bdb 
stanie .

•	 nr.telefonu 604 48 37 39

•	 Do wynajęcia kawalerka w Olcho-
wie. 782 254 902

•	  Kupię mieszkanie bezczynszowe. 
601 724 492 

•	 Nowogard ul. Asnyka działkę pod 
budowę ok 1000m2, uzbrojenie, 
sprzedam. Tel. 501 307 666

•	 Dębice – trasa Nowogard – Star-
gard w pełni uzbrojona działka 
budowlana do 1000 m2. Tanio!. 
Tel. 502 103 432 

•	 Kupię działkę usługową do 4 tys 
m2 w obrębie m. Nowogard. 693 
344 775 

•	 Do wynajęcia mieszkanie dwupo-
kojowe. 661 811 611 

•	 Kupię garaż ul. Leśna lub Bema 

Tel. 661 979 765 

mOTOrYZACJA
•	 Ford Galaxy 96r. Automat Poj. 

2.8 benzyna Uszkodzona skrzy-
nia biegów Sprzedam za 2 500 
złotych Tel. Kon. 694 979 007

•	 Sprzedam samochód Mitsubi-
shi L 200 1999 rok prod., cena do 
uzgodnienia. 665 544 518 

•	 Sprzedam Mazdę Premacy, ko-
lor granatowy met. , klimatyzacja, 
rok. 2001, diesel 2.0, zadbana, tel. 
605 522 340

•	 Kupię motor WSK. Tel. 605 516 
508 

•	 Sprzedam felgi stalowe „16” do 
Nissana. Tel. 888 676 231

•	 Kupię fiata 126p. 725 836 238 

rOLNICTWO
•	 Sprzedam  kaczki,gęsi młode – 

oskubane.Tel.782429405.

•	  Koszenie, mulczowanie, belo-
wanie – słoma. 608 01 3995

•	 Orka, talerzówka ciężka siew 
agregatem. Tel. 608 01 39 95 

•	 Rzepak jary, zboża sprzedam. Tel. 
502 853  573 

•	 Grykę sprzedam i mieszalnik 1 
tona. 603 467 609 

•	 SPRZEDAŻ JAJ KURZYCH – 
WIEJSKIE. 502 119 960

•	  Sprzedam pompe spalinową wraz 
z wężami, straszak na dziki i szpa-

ki, dmuchawę do zboża. 781 785 
748, 603 363 207 

•	 Sprzedam siano w kostkach. 782 
036 086 

•	 Sprzedaż mieszanki zbożowej. 
Tel. 667 97 64 17, 91 4 186 417

•	 Sprzedam truskawski na prze-
twory. Atrakcyjne ceny. 606 708 
180 

•	 Łubin słodki 1,5 tony sprzedam. 
91 39 18 606

•	 Sprzedam kaczki i gęsi skubane. 
796 759 414

•	 Sprzedam siewnik Poznaniak. 605 
468 190 

•	 Przyjmę ziemię. 605 468 190

•	 Sprzedam rozrzutnik obornika 
jednoosiowy stan bardzo dobry i 
rozsiewacz wapna 606 576 417

•	 Sprzedam ziemię orną o pow. 8 
ha w miejscowości Bagna. Cena 
28900 zł / ha . Tel. 606 830 893 

•	 Siano w zamian za koszenie 
Trzechel 2 ha. Tel. 502 853 573 

•	 Wyprzedaż kur 1,5 rocznych Go-
spodarstwo Rolno-Drobiarskie 
Żabowo 13. Tel. 9139 106 66, 
510 127 838

•	 Sprzedam siano okolice Osiny. 
696 741 163 

•	 Oddam w dzierżawę ziemię orną 
okolice Osiny. 696 741 163 

•	 Sprzedam Piasta do wapna, ka-
mień polny na oczko wodne. 606 
576 417

•	 SPRZEDAM KURY NIOSKI „LE-
GHORN” likwidacja hodowli. 
Tel. 512 482 344

•	 Sprzedam nową przyczepę jed-
noosiową + wywrotkę, siewnik do 
zboża Poznaniak stan bardzo do-
bry. 696 807 922

•	  Sprzedam tuczniki. 606 576 417

•	 Słomę sprzedam beloty. 502 853 
573

•	 Sprzedam 11 byczków. 668 316 
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 USłUGI
•	 TRANSPORT-600182682.

•	 DACHY, WIATY, TARASY.
TEL.660879108.

•	 MALOWANIE – szpachlowanie 
,panele.Tel.788566432.

•	 SZPACHLARZ GŁADZI BEZ-
PYŁOWEJ ,PŁYTKARZ.WY-
KAŃCZANIE WNĘTRZ.
Tel.537275547.

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DY-
WANÓW, WYKŁADZIN, TA-
PICERKI MEBLOWEJ SAMO-
CHODOWEJ/ SKÓRZANEJ MA-
TERIAŁOWEJ / POŚCIELI WEŁ-
NIANEJ / LANOLINĄ/SPRZĄ-
TANIE: CZYSZCZENIE FUG.
TEL.604 373 143 , 794 229 083.

•	 Pranie dywanów i tapicerki 
sprzątanie również z użyciem 
pary, ROMTEX. 668 151 516

•	 Elektryk z uprawnieniami E+D. 
Tel. 607 289 419 

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

•	 Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne naprawy 
wykona “złota rączka”. 91 39 22 
783, 784 79 22 70

•	 FIRMA USŁUGOWA „Zielona”. 
Wynajem sal na konferencje, ze-
brania, szkolenia. 91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 
606

•	 Firma budowlana z wieloletnią 
działalnością przyjmie zlecenie 
na budowę domów od podstaw, 
przekładek dachów, docieplenia, 
układanie kostki, różne rodzaje. 
Tel. 607 137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Napra-
wiamy za gotówkę na raty lapto-
py tablety telefony. Skupujemy lap-
topy telefony. Adres Nowogard 
700Lecia 15 I piętro nad apteką tel 
91-577-53-73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, 
urlopowe: Niemcy, Holandia, Au-
stria, Anglia, Belgia, Norwegia. 
Tel. 71 385 20 18, 601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróż-
nienie mieszkań, piwnic, gratów. 
Tel 668 343 638 

•	 AGENCJA REKLAMOWA VI-
ZART, oprawianie prac w 2 minu-
ty, bindowanie, wydruki, ksero, la-
minowanie, Nowogard ul. 700 le-
cia 15 (nad sklepem zielarskim)
Tel. 605 522 340 

•	 Przepisywanie prac (licencjackich, 
magisterskich i innych), dokumen-
tów, CV, listów motywacyjnych, 
Szybko, solidnie. Agencja rekla-
mowa Vizart  Nowogard ul. 700 
lecia 15 (nad sklepem zielarskim)
Tel. 605 522 340.

•	 Regulacja, naprawa, konserwa-
cja okien i drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontu-
jemy. 668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 
988 735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, ukła-
danie kostki granitowej, polbruku. 
726 403 937

•	 Naprawa AGD Nowogard. 698 
352 406

•	 Wypełniam dokumenty do ZUS 
na emeryturę, rentę, kapitał po-
czątkowy. 507 872 391

•	 Usługi remontowo-budowlane 
wykonam. 608 364 330 

•	 Prace elektryczne i remonty 
mieszkań. 691 430 490

•	 Przyjmę psy na strzyżenie. 
Ukończyłam kurs groomerski. 794 
902 108

•	 Usługi ogólnobudowlane docie-
planie budynków, malowanie, sza-
chlowanie, glazura, terakota, hy-
draulika, regipsy i podłogi, ada-
ptacja poddaszy. 600 626 268 

•	 Usługi remontowo-budowlane, 
ocieplenia budynków. 669 591 
896 

•	 Pomoc w nauce czytania, pisania 
i liczenia. 501 608 771 

•	 Matematyka. 668 17 12 12 

PRACA

•	 Aktivmed24.pl Opiekunki Senio-
rów Niemcy. Premie wakacyjne, 
530555015

•	 AMBERCARE24 Opiekunki do 
Niemiec, wymagany j. niemiec-
ki komunikatywny, zarobki net-
to do 1500 euro/mies., wyjazdy 
od zaraz, sprawdzone oferty, le-
galnie 737 451 825, 737 886 919, 
737 489 914

•	 Zatrudnię pracowników budow-
lanych. Tel. 695-264-594

•	 Zatrudnię stolarza z doświadcze-
niem. 503 084 687 

•	 Firma geodezyjna zatrudni geo-
detę i asystenta geodety. Mile wi-
dziane wykształcenie geodezyjne 
lub pokrewne.Znajomość progra-
mów geodezyjnych oraz prawo jaz-
dy. Niezbędne informacje pod nr 
609250383.

•	 Praca w Hamburgu płytki, tape-
ty, docieplenia, malowanie, szpa-
chlowanie. Tel. 00491725669042

•	 Zatrudnię dekarzy, cieśli, mura-
rzy, zbrojarzy. Możliwe zarobki do 
18 zł/h netto. Tel. 697 067 590, 600 
400 363 

•	 Przyjmę do pracy ekspedientkę do 
sklepu Lewiatan Boh. Warszawy. 
502 239 619 

•	 Zlecę prace murarskie. Tel. 695-
264-594.
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD
Telefony alarmowe
Policja  - 997, 112
Komisariat Policji Nowogard - 91 57 92 316
Straż pożarna  - 998
Posterunek PSP Nowogard - 91 39 20 118
Pogotowie ratunkowe - 999
Stacja Pogotowia Ratunkowego 
w Nowogardzie - 91 43 26 103
Pogotowie gazowe  - 992
Pogotowie energetyczne - 991
Pogotowie wodn.-kanal. (PUWiS) 
 - 91 39 20 711; 994

Dyżur nocny
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna   
 - 91 39 78 430; 
 609 361 999; 
 665 283 928

Przychodnie - poradnie
Szpital - centrala - 91 39 21 356
Praxis - SZOZ - 91 39 20 787
Praxis - Centrum 
okulistyczno-optyczne - 91 39 27 272
POZ Przychodnia przyszpitalna  
 - 91 39 21 800; 
 91 39 21 806
Medyk - 91 39 22 921
PRAXIS 2 - M. Drobińska - 91 39 25 943
NZOZ “Sanus” - 91 39 26 960
NZOZ “Pro-med” - 91 39 26 740
NZOZ “Leks” - 91 39 25 525
NZOZ “Baby-med”  - 91 39 26 013
Mardent - gabinety lekarskie  
 - 91 39 22 633
Revital - Ośrodek Rehabilitacji 
i Odnowy Biologicznej - 91 39 21 467; 
 609 456 577
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne 
 - 91 39 20 926
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
dzieci, młodzieży i ich rodzin 
 - 91 39 20 743
Warsztaty terapii zajęciowej - 91 39 25 282
Zakład domowej opieki długoterminowej - 
91 39 26 531; 
 509 142 650
Stomatologia
Praxis - Centrum stomatologiczne  
 - 91 39 26 999
Pracownia protetyki stomatologicznej - 
Danuta Drapikowska 91 39 26 870
Protetyka stomatologiczna 
- Elżbieta Wysocka 
i Kazimierz Trojanowski - 91 39 26 107
“Nowo-dental” B. Szulejko - 695 264 677 
 - 91 392 14 67
“Dental - med”  - 91 39 22 098; 
Lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz  
 - 91 39 25 003; 
 603 705 630
Lek. Stom. Andrzej Rynkiewicz
pogotowie stomatologiczne - 607 771 777
lek. Stom. D. Wałęga - Bąk - 604 441 609
lek. stom. A Mogilnicka - 506 606 955
lek. stom. E. Rosa - 532 512 703
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 39 26 639
lek. stom. M. Andrzejewska - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 601 736 804

Urzędy
Urząd Miejski  
 - 91 39 26 200
Biuro Obsługi Interesanta w UM  
 - 91 39 26 214
Biuro Rady w UM - 91 39 26 210
Urząd Stanu Cywilnego - 91 39 26 230

Wydział Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środow. 
 - 91 39 26 243
Wydział spraw społecznych i obywatelskich
Meldunki - 91 39 26 213
Dowody osobiste - 91 39 26 215
Zarządzanie kryzysowe - 91 39 26 234
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
Geodezji i Rolnictwa - 91 39 26 226
Wydział Rozwoju Lokalnego, 
Funduszu, Kultury i Sportu - 91 39 26 293
Wydział Inwestycji i Remontów  
 - 91 39 26 241
Biuro Podatków i Opłat - 91 39 26 217
Referat Edukacji - 91 39 25 464
Zarząd Budynków Komunalnych  
 - 91 39 26 267
Powiatowy Urząd Pracy f/Nowogard 
 - 91 39 21 376;  
 91 39 21 813
Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii - 91 39 21 118
w nagłych wypadkach - 609 740 647

Wydział Komunikacji
Rejestracja pojazdów - 91 57 92 702
Prawo jazdy - 91 57 92 703
Fax - 91 39 21 852

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik - Dorota Maślana - 91 39 26 248
Świadczenia rodzinne
- A. Lalik  - 91 39 26 268
Dział usług opiekuńczych 
- B. Ziółkowska - 91 39 20 200

Poczta
ul. 3 Maja - 91 39 21 300; 
 91 39 21 183
ul. Warszawska - 91 39 20 834

Nadleśnictwo Nowogard - 91 39 20 640
Zakład karny Nowogard - 91 43 26 600

Gabinety weterynaryjne
Danuta Czerwińska
ul. J. Wybickiego 2 - 91 39 23 786
Animal-Vet
ul. Zielona - 666 135 133
Janusz Soroka
ul. L. Okulickiego 6  - 570 656 616
Zdzisław Truszyński
ul. T. Kościuszki 21 - 91 39 21 801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 38 - 91 39 20 814
Szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1 - 91 39 26 270
Szkoła Podstawowa nr 2 - 91 39 26 274
Szkoła Podstawowa nr 3 - 91 39 26 291
Szkoła Podstawowa nr 4 - 91 39 23 028
SP w Długołęce - 91 39 10 492
SP w Orzechowie - 91 39 10 994
SP w Strzelewie - 91 39 10 224
SP w Żabowie - 91 39 10 694
SP w Błotnie - 91 39 10 190
SP w Wierzbięcinie - 91 29 10 795
I Liceum Ogólnokształcące - 91 39 20 213
Liceum Ogólnokształcące nr II - 91 39 25 107
ZSP im. Stanisława Staszica - 91 39 21 162
Prywatne Publiczne Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych; 
Niepubliczna Szkoła Policealna  
 - 91 39 26 691
Prywatne Liceum Ogólnokształcące
 Zaoczne Centrum Edukacji Zdroje  
 - 91 39 25 494
Prywatne Policealne Studium Zawodowe  

 - 91 39 22 181
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  
 - 91 39 20 108

Przedszkola i żłobki
Przedszkole nr 1
ul. Żeromskiego - 91 39 26 286
Przedszkole nr 3
ul. J. Poniatowskiego - 91 39 26 288
Przedszkole nr 4
ul. T. Kościuszki - 91 39 26 287
Zielone Przedszkole
ul. Zielona - 91 39 26 691; 
 505 388 292
Artystyczne Przedszkole 
Kraina Fantazjiul. Gen. J. Bema - 660 797 838
“Promyczek” Specjalistyczny 
punkt przedszkolny, 
ul. Boh. Warszawy - 609 931 469
Niepubliczny Żłobek "Maluszkowo”
ul. ks. Racibora - 534 015 943
Niepubliczny “Malinowy Żłobek”
ul. Boh. Warszawy - 604 873 917

Kultura
Miejska Biblioteka Publiczna  
Dyrektor - 91 39 26 260
Czyt. dla dorosłych - 91 39 26 261
Nowogardzki Dom Kultury  
Sekretariat - 91 39 26 283
Biuro kina/ dział imprez i promocji 
 - 91 39 25 779
Kasa - 91 39 26 262

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP - 91 39 26 370; 
 506 081 328
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego   
 - 91 39 21 004
Parafia pw. MB Fatimskiej  
 - 91 39 21 592

Usługi pogrzebowe 
J. Furmańczyk, Zakład Pogrzebowy  
 - 91 39 21 767
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  
 - 692 354 065
MEMORIS Grzegorz Śmigiel - 693 230 190

Apteki
Centrum Zdrowia
ul. 700-lecia - 91 57 62 139
Majowa
ul. 3 Maja - 91 30 70 708
Cefarm
ul. Plac Wolności - 91 39 20 203
Cardia
ul. 700 - lecia - 91 39 21 330
Niebieska
ul. 15 Lutego - 91 43 26 177
Asa
ul. Warszawska - 91 39 20 494
Niebieska 2
ul. Kościuszki - 91 57 90 830
Nowa Farmacja
ul. Bohaterów Warszawy - 91 57 30 437

Taksówki - 91 39 20 260

Pomoc drogowa
Grzegorz Irzymski - 91 39 22 402; 
 601 893 944
Andrzej Słomski - 665 770 442
Krzysztof Pietrzak - 601 938 293
R&J MIX - 608 731 620

Urząd Gminy
Wójt - 91 39 10 390
Kierownik USC, St. ds. obywatelskich
 i ewidencji ludności  - 508 499 549
St. ds. podatków i opłat  - 508 499 661
St. ds. zarządzania kryzysowego, obrony cy-
wilnej i ochrony środowiska  - 508 499 580
Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami  
 - 508 499 247
St. ds. obsługi organów Gminy, działalności 

gospodarczej, kultury i zdrowia  - 508 499 567
St. ds. funduszy zewnętrznych, promocji, 
turystyki i sportu  - 508 499 620
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik Anna Kaliczyńska - 508 499 534
Pracownicy socjalni - 508 499 561
 508 499 483
Asystent rodziny Patrycja Bielej - 508 499 621
Gminna Biblioteka Publiczna
Kierownik Krzysztof Górecki - 91 39 10 305

Szkoła Podstawowa im. B. Malinowskiego
Dyrektor Tatiana Olbert - 91 39 10 389
Sekretariat - 91 39 10 380
Przychodnie
NZOZ “Proximus” - 91 39 10 310
Punkt apteczny - 91 39 11 611
Poczta - 91 39 10 323
Parafia pw. NP NMP w Osinie - 91 39 10 386

INFORMATOR LOKALNY - OSINA

•	 Zatrudnię pracowników przy 
produkcji i montażu oken PCV i 
ALU. Tel 663 600 601 

•	 Praca w Hamburgu malowanie, 
szpachlowanie, glazura, tera-
kota itp., zakwaterowanie. Tel. 
00491725669042 

•	 Praca dla płytkarza w Niemczech 
na umowę. Wymagane doświad-
czenie  i prawo jazdy kat. B.Tel. 
539 523 531 

•	 Poszukujemy szwaczki z do-
świadczeniem w ciężkim szy-
ciu. Korzystne warunki zatrud-
nienia. Praca w Nowogardzie. 
609 313 000

•	 Zatrudnie pracownika usługi re-
montowo-wykończeniowe. Tel. 
697 329  453

•	 Zakład Rolny zatrudni pracowni-
ka trakrorzystę możliwość zakwa-
terowania, dobre warunki płaco-
we, gm. Osina. 511 731 352 

•	 Zatrudnię na 1/2 etatu do sklepu 
Lewiatan, Bohaterów Warszawy.
Tel. 502 239 619

•	 Zatrudnię fizycznego pracownika 
na fermę drobiu gm. Osina. 511 
731 352 

•	 Zatrudnię pomocnika mechanika 
samochodowego. Doświadczenie 
nie wymagane. 600 291 059

•	  Firma Bruklin poszukuje po-
mocnika brukarza i brukarzy. 607 
08 38 93

•	  Zatrdnimy kierowcę kat. D. 606 
148 353 

•	 Murarzowi zlecę postawienie ścia-
ny z cegieł. 660 206 833 

•	 Zaopiekuję się małym dziec-
kiem. 664 696 177   

•	 Pana pracownika gospodarczego 
przy pomocy koło domu. 660 206 
833 

•	 Zatrudnię do sprzątania bloku 

mieszkalnego. 696 016 786 

INNE

•	 SPRZEDAM- pręt zbrojeniowy fi-

10 , 12 m długi.Tel.603598134

•	  Sprzedam drewno suche tanio. 

691 848 026

•	 Drewno, bukowe, dębowe, po-
cięte, porąbane. Tel. 603 353 789 

•	 Sprzedam drewno opałowe. 667 
788 820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 
kg. 790 285 382

•	 Szkółka w Karsku poleca drzewa 
owcowe w pojemnikach 3-4 letnie 
owocujące już od 20 zł/szt. oraz 
tuje szmaragd wys. 70-80cm. po 
10 zł za sztukę. Tel. 606 106 142

•	 Sprzedam łóżko młodzieżowe z 
szufladami, półkami, z matera-
cem - kolor szaro biały wymiary: 
dł. 223 cm*95 cm*110 cm, biurko 
do kompletu, tel. 605 522 340

•	 Sprzedam odkurzacz piorący ZE-
LMER WODNIK QUATTRO 
616.6, elementy piorące nieużywa-

ne nowe, cena do uzgodnienia, 
tel. 605 522 340

•	 Sprzedam materac kokosowy 
na łóżko ze stelażu,  na wymiar 
180*200*24cm, używany, tel. 605 
522 340

•	 Przyjmę lodówke. 697 886 041 

•	 Ogrodzenie ogrodowe, metalo-
we ramka z katownika w srod-
ku zbrojene /wzor/ prentowe wy-
miar 2,0m x 1,0 m+ slupek ra-
zem szt 16 oraz furtka 90 x 90cm 
z zamkiem ogrodzenie cena za 1 
kpl. 50 zl z powodu modernizacji 
ogrodzenia sprzedam - okazja ! 
stan dobry tel. 691 686 772

•	 Piece gazowe c.o.vaillant z nie-
miec dwufunkcyjne wisza-
ce po przegladzie serwisowym 
do mieszkania,domu cena od 
1.200zl. sprzedam tel 691 686 
772

•	 Podgrzewacze wody 130-160-
190 litrowe stojące na gaz fit-
my villant mało używane z gwa-
rancją cena od 1000 zł. Tel. 691 
686 772 

•	 Sprzedam ławeczkę do ćwiczeń 
typu PRIMUS, wielofunkcyjna, 
tel. 605 522 340 

•	 Oddam biurko pod komputer. 
609 09 35 25 

•	 Sprzedam szafkę kuchenną brązo-
wo-biała, z płytą indukcyjną - 2 sta-
nowiska, z możliwością dostawie-
nia drugiej płyty indukcyjnej lub 
gazowej, z blatem, tel. 605 522 340 
Sprzedam TV plazmowy 42 cale 
LG, srebrno czarny, tel. 605 522 
340 

•	 Przyjmę lodówkę. 697 886 041 

•	 ODDAM SZCZENIAKI W DO-
BRE RĘCE. 607 137 081

•	 Sprzedam łóżko rehabilitacyjne 
dla osoby starszej leżącej. 723 898 
418 

•	 Sprzdam rower trzykołowy nowy. 
605 548 164 

•	 Sprzedam koncentator tlenu. 605 
640 526 

•	 Oddam kamienie za darmo 
transport własny. 502 649 104, 
509 615 300 

•	 Sprzedam kuchnię westwalkę. 696 
807 922 

•	 Sprzedam zamrażarkę skrzyniową 
elektrolux EC2800AOW2, wymia-
ry: 95x62x78, zakupioną w roku 
2014, cena 500 zł., tel.506614285, 
odbiór osobisty:NOWOGARD tel. 
506614285

•	 Sprzedam piec/kominek cera-
miczny używany, stan z zewnątrz 
bdb, dodam kolano nastawne, 
pęknięta w środku płyta sza-
motowa, co nie przeszkadza w 
użytkowaniu, cena: 1200 zł , od-
biór osobisty NOWOGARD, tel. 
506614285

•	 Sprzedam szczeniaka suczkę 4,5 
miesiąca rasy Pitbull Red Nose 
tel. 607289830
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tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

żyto, pszenżyto, jęczmień, 
owies, rzepak, łubin, gryka, groch, 

len, kukurydzę oraz słonecznik.

Sami odbieramy, szybka płatność, 
konkurencyjne ceny.

Wapno nawozowe granulowane
w najlepszej cenie na rynku. 

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B

e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl

Skup zbóż: 
91 43 57 720, 602 21 21 25

Transport: 662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160

reKLAmA

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

Ostatnie egzemplarze I wydania! 

"VII wieków 
Nowogardu" 
Przekrojowa historia miasta
autorstwa Jana Kopycińskiego 
 Do nabycia w Redakcji 

Dziennika Nowogardzkiego - cena 50 zł

BANERY
WYDRUKI na folii One Way Vision, naklejki te
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lNAJTANIEJ w okolicy

na powiat:
goleniowski (Nowogard), gry�ński, kamieński, łobeski, policki, stargardzki

Chcesz dać ogłoszenie -  reklamę w gazecie

zadzwoń:  506 638 789,  91 392 21 65,  napisz: karolinasb@domjudy.pl

Piotr Słomski

Kandydat na burmistrza
Nasza Gmina potrzebuje zupełnie innej jakości zarządzania aniżeli to co obserwu-

jemy w tym zakresie w ostatnich  latach. Trzeba skończyć z polityką gospodarowa-
nia środkami publicznymi nie poprzedzonej diagnozą rzeczywistych potrzeb. Nale-
ży też opracować i systematycznie wdrażać kompleksowe rozwiązania zwłaszcza w 
zakresie systemu komunikacyjnego miasta oraz jego infrastruktury technicznej. Na 
to wszystko potrzebne są środki a to implikuje konieczność pracy nad powiększe-
niem ilościowym i kwotowym źródeł gminnych dochodów. Wreszcie należy skoń-
czyć z nieodpowiedzialną polityką kadrową, z którą mamy do czynienia przez ostat-
nie dwie kadencje. Mieszkańcy  Nowogardu zasługują na  nowy istotnie lepszy  kom-
fort życia również poprzez zapewnienie dostępu do usług publicznych oferowanych 
już od dawna w sąsiednich miastach.  O szczegółach wkrótce.  

Piotr Słomski  

Życiorys                                                                                                         
Piotr Słomski urodził się 29.04.1984 w Nowogardzie. Po ukończeniu LO nr 

1, odbył studia licencjackie z dziennikarstwa na WKSM w Toruniu, a następnie 
zdobył tytuł magistra politologii na Uniwersytecie im. Marii Curie Skłodowskiej 
w Lublinie. Kolejno odbył studia na Wyższej Szkole Języków Obcych w Pozna-
niu. Aktualnie jest doktorantem na US w Szczecinie. Pisze w prasie lokalnej oraz 
publikuje w Tygodniku Katolickim Niedziela.  Jest także lektorem języka angiel-
skiego w Wyższej Szkole Humanistycznej w Szczecinie. W kończącej się kaden-
cji samorządowej był radnym gminnym oraz od grudnia 2016 roku przewodni-
czącym Rady Miejskiej w Nowogardzie.
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POLSKI 
WYDAWCA
Dom Judy sp. z o.o.

Wyspy Kanaryjskie, Cypr, Włochy, 
Grecja, Maroko, Bułgaria, Chorwacja 

Rezerwując wycieczki i wczasy
do 25.09.2018 r. 

na rok 2019
PROMOCJA do 50%SINBAD - codziennie z Nowogardu

Bilety na przejazdy zagraniczne

Skarga na sposób i styl interwencji medycznej 

reklama

Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:
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7 września 2018 r. 
Nr 70 (2698)
nakład 3000 
Rok XXV ISSN 1897-2640 

Cena 2,00 zł 
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laser IPL SHR  

fala uderzeniowa

Ośrodek Rehabilitacji
i Odnowy Biologicznej

ul. 3 Maja 46,   72-200 Nowogard              tel. 609 456 577
www.revitalnowogard.pl                             tel. 91 392 14 67

  

HIT
- Bezbolesna depilacja

szeroki zakres zabiegów �zykoterapii i rehabilitacji

lekarz specjalista ortopeda-traumatolog 
(z USG narządów ruchu)

- Szybka likwidacja bólu

laser IPL SHR  

fala uderzeniowa

reklama

Egzamin praktyczny w Szczecinie lub w Barlinku
F-1 to najszybsza formuła do prawa jazdy

Kursy prawa jazdy kat. A, A2, B oraz B automat
Możliwość zdawania egzaminu państwowego naszym pojazdem szkoleniowym

Nowogard, ul. 700 Lecia 14  •  Tel. 723 583 311  •  www.naukajazdyf1.szczecin.pl

MASZ PROBLEM ?                                                                 
- Prowadzisz działalność gospodarczą

- Potrzebujesz pomocy w sprawie podatków
- Nie radzisz sobie z JPK

                                                           PRZYJDŹ DO NAS!!!
Usługi księgowo-podatkowe s.cywilna

Halina Galus i Marta Dapkiewicz-Pawlik
Nowogard ul. Plac Wolności 9

Posiadamy doświadczenie w zakresie podatków 
poparte wieloletnią pracą w Urzędzie Skarbowym

Prowadzimy kompletną obsługę ksiąg przychodów i rozchodów, 
ewidencji ryczałtu, VAT i ZUS.

Dzisiaj 4 strony więcej 

- cena bez zmian!

Piotr Słomski

Kandydat na burmistrza
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miał już wyjść na wolność - trafił do aresztu 

Podciął gardło 
współwięźniowi

Oskar Siupik 
z Nowogardu 

Budował 
domy  
w afryce

Czermnica 

Uratowali 
rannego 
bielika

Jeździectwo

Brąz martyny 
Fedeńczak

s. 5

Inspektor przyjechał  
i spisał protokół s. 11

Partnerstwo
i Rozwój
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W skrócie

Śmigiel Ryszard

ŚR

KOMPLEKSOWE  USŁUGI
& ŚMIGIEL

Zakład Kamieniarski
- Nagrobki - Grobowce - Parapety - Schody

Kwiaciarnia
- Znicze - Kwiaty - Wiązanki - Wieńce

Tel. 601 595 069, 91 392 18 14
     e-mail: puhp.smigiel@wp.pl
   www.kamieniarstwo-smigiel.pl

Korzystając z naszych usług pogrzebowych zyskasz
-10%  RABATU  NA  USŁUGI  KAMIENIARSKIE

UL. CMENTARNA 3,  72-200 NOWOGARD

       Usługi Pogrzebowe 
        Grzegorz Śmigiel
- Trumny - Urny - Ekshumacje - Przewozy
         Obudowy - Krzyże - Tabliczki

Kontakt całodobowy: 693 230 190
      e-mail: memoris.zp@o2.pl
            www.memoris.eu

reklama

To robi się tradycją – nie ma tygodnia, aby do redakcji DN nie zgłosili 
się czytelnik sygnalizujący niezabezpieczoną odpowiednio studzienkę. 
W tym wypadku wracamy, już nie po raz pierwszy na ulicę Bankową. Jak 
widać na zdjęciu, właz od studni (tu akurat telekomunikacyjnej) zapa-
da się. Najwyraźniej jednak w Nowogardzie woli się malować chodniki 
na czerwono i pstrykać sobie przy tym zdjęcia, niż rzeczywiście zajmo-
wać się bezpieczeństwem mieszkańców. Mam nadzieję, że kiedyś to się 
zmieni… Oby, zanim ktoś zrobi sobie krzywdę.  

Zachowanie, przynajmniej niektórych mieszkańców naszej gminy po-
siadających czworonogi, jest dość, krótko mówiąc- dalekie od dobrego 
wychowania. Często widać, jak właściciel zabiera swojego psa na spa-
cer, na plażę oczywiście, – co już jest dyskusyjne, ale jeżeli pies załatwi 
na dodatek swoje potrzeby fizjologiczne na piasku, to należy po nim 
sprzątnąć, a nie zostawić te odchody. Plaża to miejsce publiczne, gdzie 
jak wiadomo dzieci i dorośli wygrzewają się na piasku, a nie wybieg dla 
psów. Nawet jak jest już po sezonie, to nieopodal jest plac zabaw, gdzie 
dzieci biegają, bawią się, a tu na nich czyhają takie niespodzianki, jak wi-
doczne na zdjęciu…

Wyjaśnienie 
W poprzednim numerze DN, publikując zdjęcia z budowy drogi szybkiego ruchu w okolicach Nowo-

gardu, omyłkowo napisaliśmy, że to droga S3- oczywiście chodziło nam o S6. Dziękujemy naszym Czy-
telnikom, że błąd nie umknął ich uwadze. 

Red.  

Chodnik do Warnkowa 

Po co z tej strony barierki?
Jeden z mieszkańców zwrócił uwagę na - jego zdaniem- zamontowane po niewłaściwej stro-
nie barierki, na początku chodnika biegnącego z Nowogardu do  Warnkowa. 

Mieszkaniec postanowił po-
dzielić się swoją uwagą na te-
mat barierek i zatelefonował do 
DN. Jego zdaniem, barierki są 
zamontowane nie tam gdzie po-
winny. Tym samym nie spełniają 
swojej funkcji. 

- Jadąc od strony Nowogardu 
do Warnkowa, zwróciłem uwagę 
na barierki zamontowane tuż na 
początku nowego chodnika łą-
czącego te miejscowości. Nie bar-
dzo rozumiem, dlaczego zostały 
one ustawione od strony rowu, i 
niewielkiego kanału wodnego, a 
nie jezdni. Pytanie,  co jest bar-
dziej niebezpiecznie: wpadnięcie 
do rowu, czy zderzenie piesze-
go z samochodem?  Ustawione 
tak barierki, w chwili nieszczę-
śliwego zdarzenia, nie tylko nie 
spełnią  swojej funkcji, ale jesz-
cze dodatkowo stworzą zagro-
żenie. Wystarczy sobie wyobra-
zić, co stanie się z pieszym, kie-
dy na chodnik wjedzie samochód 
- nie będzie on miał nawet gdzie 

uciec, zostanie przygnieciony do 
tych barierek - mówi nam nasz 
czytelnik i sugeruje, aby właści-
ciel drogi rozważył, albo przenie-
sienie barierek i ich montaż przy 
krawędzi chodnika od strony uli-
cy, lub montaż dodatkowych ba-
rierek w tym miejscu.  – Tylko 
wtedy spełnią one swoją funkcję 
- kończy mężczyzna. 

Trudno nie zgodzić się z na-
szym czytelnikiem. Miejsce 
montażu barierek nie zosta-
ło do końca przemyślane. Wie-
rzymy, że powyższe spostrzeże-
nia zostaną poważnie rozważo-
ne przez odpowiednie instytu-
cje, w tym nie tylko właścicie-
la drogi (Zarząd Województwa), 
ale władze naszej gminy- wszak 
do inwestycji spore pieniądze 
dołożył też Nowogard. Pomija-
my już, wielokrotnie przez nas 
podnoszoną kwestię, że skutki, o 
których pisze Czytelnik, dla ro-
werzystów są efektem nie tylko 
montażu barierek, ale  zwłaszcza  
niewłaściwym projektem pod-
stawowym - tutaj powinien być 
wykonany ciąg pieszo-rowero-
wy, a nie tylko chodnik.   

MS

Tu należałby przejść na drugą stronę, aby dojść nowym chodnikiem do Warnkowa, 
ale jak, skoro tu żadnego oznaczenia nie ma? Na dodatek na środku jezdni podwój-
na ciągła

Barierki są i to całkiem solidne i schludne, tyle że z pewnością pieszego nie chronią przed ewentualnym potrąceniem przez 
samochód

A tak to powinno wyglądać- barierki ochronne przy skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego 
i Kościuszki.
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W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397

reklama

reklama reklama

WYNaJem 
kONTeNerÓW, 
wywóz odpadów. 

TEL. 667 146 793 

WYNaJmĘ  
HalĘ 

+ ZAPLECZE 155m2 
Tel. 600 954 709 

Sprzedam  
pawie

tel. 785 150 401

Zatrudnię  
kierowcę 

autobusu szkolnego 
tel. 509 528 688

PIASEK, PIASEK PRZESIEWANY, 
ŻWIR, CZARNOZIEM, POSPÓŁKĘ 

 ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 265 607
792 707 943
z dowozem do Klienta

 

miał już wyjść na wolność - trafił do aresztu 

Podciął gardło współwięźniowi 
34-letni mężczyzna, kilkanaście godzin przed zakończeniem kary wieloletniego więzienia, podciął gardło innemu osadzonemu. Wszystko działo się na te-
renie ZK w Nowogardzie. Prokuratura wszczęła śledztwo i postawiła już napastnikowi zarzuty. Teraz zamiast na wolności, mężczyzna kolejne 3 miesiące 
spędzi w areszcie, a później pewnie znów na długo wróci do więziennej celi. Pytanie tylko, jak mężczyzna wniósł ostre narzędzie na teren Zakładu Karne-
go, i do tego zdołał z niego zrobić użytek w obecności funkcjonariuszy?

Do zdarzenia doszło w mi-
niony poniedziałek, 3 września 
wieczorem, w jednym z pawi-
lonów nowogardzkiego więzie-
nia, przy ul. Zamkowej.   

- W czasie oczekiwania na 
możliwość skorzystania z telefo-
nu doszło do pobicia skazanego 
przez innego osadzonego z uży-
ciem przedmiotu niedozwolo-
nego (fragmentu ostrza noża do 
tapet). Skazani zostali natych-
miast rozdzieleni przez funk-
cjonariuszy będących na miej-
scu. Poszkodowany pod konwo-
jem został przewieziony do no-
wogardzkiego szpitala, gdzie 
udzielono mu natychmiastowej 
pomocy medycznej. Aktualnie 
ponownie znajduje się na tere-
nie naszej jednostki. Jego życiu 
i zdrowiu nie zagraża niebez-
pieczeństwo. Sprawca został od-
izolowany- informuje naszą re-
dakcję por. Przemysław Sońtka, 
rzecznik prasowy ZK w Nowo-
gardzie. 

Napastnik został przekaza-
ny organom ścigania. Wczoraj 
prokuratura poinformowała, że 
mężczyzna odpowie za usiło-
wanie zabójstwa. 

-Na wniosek Prokuratora Re-
jonowego w Goleniowie, Sąd Re-
jonowy w Goleniowie zastoso-
wał tymczasowe aresztowanie 
na okres 3 miesięcy, wobec męż-
czyzny podejrzanego o to, że w 
dniu 3 września 2018 r. na te-
renie Zakładu Karnego w No-
wogardzie, działając w warun-
kach recydywy, z zamiarem bez-
pośrednim usiłował dokonać za-
bójstwa pokrzywdzonego w ten 
sposób, że używając ostrego na-
rzędzia tj. ostrza noża do cięcia 
tapet, zadał mu cios w okolicy 
szyi, lecz zamierzonego celu nie 

osiągnął z uwagi na udzielenie 
pokrzywdzonemu natychmia-
stowej pomocy medycznej, tj. o 
czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 
148 § 1 kk i inne. Za zarzuco-
ny czyn m.in. na podstawie art. 
148 § 1 kk, grozi kara pozbawie-
nia wolności na czas nie krótszy 
od 8 lat, kara 25 lat pozbawie-
nia wolności, albo dożywotniego 
pozbawienia wolności – mówi 
rzecznik Prokuratury Okręgo-
wej w Szczecinie, Joanna Bira-
nowska -Sochalska. 

Wiadomo, że oskarżony we 
wtorek, a więc dzień przed tym, 
jak zaatakował innego skaza-
nego, miał wyjść na wolność. 
Kończył bowiem 10-letni okres 
kary pozbawienia wolności, 
którą odbywał za przestępstwo 
przeciwko życiu i zdrowiu. 

Mężczyzna, jak już informu-
je nas rzecznik ZK, miał dobrą 
opinię, pracował też w przywię-
ziennym zakładzie pracy. Nie-
wykluczone, że właśnie stam-
tąd mógł przemycić na teren 
więzienia kawałek noża, któ-
rym zaatakował innego osadzo-
nego. Co skłoniło go do takie-
go czynu - to być może ujawnił 
śledczym. Nieoficjalnie mówi 
się, że mogły to być więzienne 
porachunki, lub zwykła obawa 
przed powrotem na wolność, 
po tak długim okresie izolacji 
od świata zewnętrznego.  

Pozostaje jeszcze najważniej-
sze kwestia - jak to się stało, że 
osadzony wniósł na teren wię-
zienia ostre narzędzie i zdą-
żył nim ranić współwięźnia? 
To jest z pewnością nie tylko 

przedmiotem prokuratorskiego 
śledztwa, ale też postępowania 
wyjaśniającego, jakie we wła-
snym zakresie wszczęły służby 
więzienne. 

- Dyrektor jednostki natych-
miast wszczął czynności wy-

jaśniające, które mają na celu 
szczegółowe wyjaśnienie prze-
biegu zdarzenia, okoliczności i 
przyczyny jego wystąpienia. Za-
leży nam na szczegółowym wy-
jaśnieniu zdarzenia i ustaleniu, 
czy zawiodły procedury, czy po-
pełniony został błąd ludzki. W 
przypadku, gdy zawiniły pro-
cedury zostaną one niezwłocz-
nie zmienione tak, aby tego typu 
zdarzenia nie wystąpiły w przy-
szłości. Natomiast, jeśli zawi-
nił człowiek, zostaną wyciągnię-
te konsekwencje dyscyplinar-
ne. Nie mniej na tym etapie za 
wcześnie na wskazywanie win-
nych- zapewnia por. P. Sońtka, 
rzecznik prasowy ZK. 

Zarówno napastnik, jak i po-
szkodowany nie pochodzą z te-
renu naszej gminy. Do nowo-
gardzkiego ZK zostali jedynie 
skierowani, aby odbyć karę izo-
lacji. 

Jak informuje prokuratura, 
oskarżonemu grozi kara po-
zbawienia wolności na czas nie 
krótszy od 8 lat, kara 25 lat po-
zbawienia wolności, albo na-
wet dożywotniego pozbawienia 
wolności.

AO, MS

Za murami tego zakładu rozegrały się dramatyczne sceny - teraz niejednemu przyjdzie się za to tłumaczyć
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MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reklamareklama

11 kg, 33 kg 
z propan butanem, 

propanem 
a także do zasilania 
wózków widłowych.

Zapraszamy 
do stałej współpracy 

tel. 606 930 398
 www.gazak.pl 

Wymiana butli

letnia promocja
Ciekawe gratisy!

Czy to orzeł z czermnickich lasów? 

Uratowali rannego bielika 
Do niecodziennej akcji ratunkowej doszło w minioną niedzielę (2 września), na polanie, 
niedaleko Czermnicy. Tym razem pomocy potrzebował ciężko ranny orzeł bielik- niewy-
kluczone, że to osobnik żyjący właśnie w czermnickich lasach, należących do nowogardz-
kiego Nadleśnictwa. Ranne zwierzę jest leczone, wraca do zdrowia pod opieką fachowców. 

Wiadomość o odnalezieniu 
rannego ptaka trafiła do miesz-
kańca Czermnicy- Jana Arte-
miuka, członka Zachodniopo-
morskiego Towarzystwa Przy-
rodniczego. Poniżej relacja z 
przebiegu akcji ratującej ży-
cie zwierzęciu, jaką do redak-
cji DN przesłał właśnie p. Jan.  
-Na wieść o rannym bieliku wraz 
z synkiem Antkiem natychmiast 
udaliśmy się na miejsce. Dorosły 
Bielik, a dokładnie samica, bar-
dzo osłabiona, chodziła po łą-
kach tuż przy lesie. Obraz w lune-
cie potwierdził poważne uszko-
dzenie skrzydła. Wyjazd na roz-
poznanie sytuacji szybko przero-
dził się w akcję ratunkową. Naj-
trudniejsze, jak zwykle jest złapa-
nie. Tu jednak nie było większego 
problemu, bo pacjent wyraźnie 
współpracował. Patrząc z bliska 
na rany można było ocenić, że do 
wypadku doszło 2 maksymalnie 
3 dni temu. W ranie znajdowały 

się już setki małych larw muchy 
plujki, które naturalnie czyści-
ły obumarłe tkanki. Zapach roz-
kładającego się skrzydła zapewne 
wabił inne drapieżniki, jak choć-
by lisy. To mógł być już ostatni 
dzień tego Bielika.

W takich sytuacjach najważ-
niejsze jest wiedzieć, gdzie szu-
kać dalszej pomocy. Jako członek 
Zachodniopomorskiego Towarzy-
stwa Przyrodniczego powiadomi-
łem o fakcie prezesa Jacka Kali-
ciuka. Po 30minutach był już u 
mnie ustalając, gdzie jest najbliż-
sze miejsce z wolną wolierą, do-
brą opieką weterynaryjną, RTG 
i gotowością operowania w razie 
konieczności.

Poinformowałem również o 
wszystkim pana Sławomira Ku-
cala z Regionalnej Dyrekcji La-
sów Państwowych oraz Nad-
leśniczego z Nowogardu Tade-
usza Piotrowskiego. Panowie na-
tychmiast włączyli się do akcji i 

udzielili pełnego wsparcia. Inży-
nier nadzoru Tomasz Kamiński 
wraz z Jackiem Kaliciukiem ob-
dzwaniali wszelkie znane w Pol-

Ranny bielik, krótko po odnalezieniu - tuż obok zwierzęcia kilkuletni Antoś

Krzysztof Haberski - leśniczy z Czerm-
nicy, opatruje ranne zwierzę

Będzie tu getto …?

Na co przeznaczą nagrodę 
Na stronie miasta, 4 września, ukazała się oficjalna informacja o rozstrzygnięciu kolejnej edycji rywalizacji w gminnym konkursie „Najładniejsza elewa-
cja i najładniejsze otoczenie budynków wielorodzinnych”. Ale najbardziej frapująca była wiadomość, na co zdaniem piszącego nagrodę w wysokości 10 tys. 
złotych chce przeznaczyć wspólnota, która wygrała tegoroczną edycję konkursu.    

Oto, co można było na ten te-
mat przeczytać na urzędowej 
stronie miasta opłacanej z pienię-
dzy podatników: - Przedstawicie-
le zwycięskiej Wspólnoty (Boha-
terów Warszawy 7) poinformo-
wali, że nagrodę przeznaczają na 
odgrodzenie się od siedziby pana 
Słomskiego (drukarnia), przy po-
mocy muru i poprzez nasadzenie 
tui – pisze gminny pisatiel.  Czy-
tając taki tekst można odnieść 
wrażenie, że wymieniona tu z na-

zwiska osoba prywatna(RODO?) 
to jakiś pieniacz i awanturnik, 
dlatego sąsiadujący z nim miesz-
kańcy budynku będą go odgra-
dzać murem, jak- nie przymie-
rzając- w jakimś getcie, a otrzy-
mana z gminy nagroda pozwo-
li im wreszcie pozbyć się niemi-
łego oku widoku.  Aby to zbadać 
docieramy do osób, które repre-
zentowały wspólnotę i które były 
obecne na ceremonii wręczenia 
nagrody i cytujemy im, zamiesz-

czony na wstępie, tekst ze stro-
ny miasta: to jakaś zupełna bzdu-
ra- mówi pani przedstawicielka 
wspólnoty- nagrodę przeznacza-
my na remont zniszczonego pło-
tu znajdującego się wzdłuż ulicy 
Boh. Warszawy i odgradzającego 
posesję od publicznego chodnika. 
To nie ma nic wspólnego z wymie-
nionym tutaj naszym sąsiadem, z 
którym zresztą żyjemy w zupeł-
nej zgodzie. Myślę, że osoba, któ-
ra to napisała powinna przeprosić 

i nas i pana Słomskiego - kończy 
nasza rozmówczyni.  Relacje te 
potwierdził obecny także na ce-
remonii prezes wspólnot miesz-
kaniowych p. Jerzy Furmańczyk- 
wspólnota za kwotę nagrody do-
kona remont ogrodzenia biegną-
cego wzdłuż głównej ulicy mia-
sta. O takich pomysłach, jak w 
cytowanym tekście nikt z nas ze 
wspólnoty nie mówił.  Skąd więc 
piszący na stronie miejskiej wziął 
te brednie które napisał?  Zapew-

ne wziął je „z głowy”.  Warto przy 
okazji zaznaczyć, że strona mia-
sta z lubością od lat zarzuca DN, 
– czyli jedynej realnie niezależnej 
lokalnej prasie- rzekome kłam-
stwa. Wszystko w związku z re-
alizowaniem, przez nas konse-
kwentnie publicznej misji pra-
sy, czyli „patrzeniem władzy na 
ręce”.  Już teraz wiadomo, skąd 
się biorą te oskarżenia wobec DN 
– biorą się „z głowy” je piszącego. 

sm

Widoczny na pierwszym planie płot będzie remontowany z nagrody uzyskanej 
przez  wspólnotę widocznego na zdjęciu budynku

sce ośrodki, które mogłyby sku-
tecznie pomóc. Na miejsce przyje-
chał również leśniczy z Czermni-
cy Krzysztof Haberski, który za-
oferował transport. Szybko uda-
ło się ustalić, że Fundacja „Dzi-
ka Ostoja” z Wielgowa dysponuje 
wolną wolierą i gotowi są natych-
miast operować. Niezwłocznie 
ruszyliśmy w drogę. Na miejscu 
Bielik został dokładnie przebada-
ny, oczyszczono mu rany i nało-
żono specjalny żel uzupełniają-
cy brakujące tkanki. Podano an-
tybiotyki i środki wzmacniające. 
Zakwalifikowany został, jako ro-
kujący do powrót do zdrowia!

Na dzień dzisiejszy wiemy, że 

nie ma złamań. Badania wyklu-
czyły ewentualny postrzał. Naj-
prawdopodobniej przyczyną było 
zderzenie z liniami wysokiego 
napięcia podczas mgły lub bar-
dzo wilgotnego powietrza, co do-
prowadziło do zwarcia obwodu. 

Ta błyskawicznie i skutecznie 
przeprowadzona akcja pozosta-
wia tylko na razie jedno pytanie 
bez odpowiedzi: czy jest to Bielik 
od lat zamieszkujący lasy Czerm-
nicy? Jeśli to on i uda mu się wró-
cić na wolność wypatrujcie na 
niebie Bielika z kilkoma brakują-
cymi lotkami w lewym skrzydle. 

Jan Artemiuk
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Piotr Słomski

Kandydat na burmistrza
Nasza Gmina potrzebuje zupełnie innej jakości zarządzania aniżeli to co 

obserwujemy w tym zakresie w ostatnich  latach. Trzeba skończyć z po-
lityką gospodarowania środkami publicznymi nie poprzedzonej diagno-
zą rzeczywistych potrzeb. Należy też opracować i systematycznie wdrażać 
kompleksowe rozwiązania zwłaszcza w zakresie systemu komunikacyjne-
go miasta oraz jego infrastruktury technicznej. Na to wszystko potrzebne 
są środki a to implikuje konieczność pracy nad powiększeniem ilościowym 
i kwotowym źródeł gminnych dochodów. Wreszcie należy skończyć z nie-
odpowiedzialną polityką kadrową, z którą mamy do czynienia przez ostat-
nie dwie kadencje. Mieszkańcy  Nowogardu zasługują na  nowy istotnie 
lepszy  komfort życia również poprzez zapewnienie dostępu do usług pu-
blicznych oferowanych już od dawna w sąsiednich miastach.  O szczegó-
łach wkrówtce.  

Piotr Słomski  

Życiorys                                                                                                         
Piotr Słomski urodził się 29.04.1984 w Nowogardzie. Po ukończeniu 

LO nr 1, odbył studia licencjackie z dziennikarstwa na WKSM w To-
runiu, a następnie zdobył tytuł magistra politologii na Uniwersyte-
cie im. Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Kolejno odbył studia na 
Wyższej Szkole Języków Obcych w Poznaniu. Aktualnie jest doktoran-
tem na US w Szczecinie. Pisze w prasie lokalnej oraz publikuje w Ty-
godniku Katolickim Niedziela.  Jest także lektorem języka angielskie-
go w Wyższej Szkole Humanistycznej w Szczecinie. W kończącej się ka-
dencji samorządowej był radnym gminnym oraz od grudnia 2016 roku 
przewodniczącym Rady Miejskiej w Nowogardzie.
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Burze, wichury i włamania – jak się 
zabezpieczyć, by spokojnie ruszyć na urlop?
W połowie sierpnia przez Polskę przetoczyły się silne nawałnice, które pozostawiły po sobie liczne zalania i zniszczenia budynków –  w 
całym kraju strażacy interweniowali aż 750 razy. Meteorolodzy zapowiadają, że to jednak nie koniec pogodowych anomalii. Dla Pola-
ków, którzy planują swój wyjazd na koniec lata, jest to niepokojące. Co zrobić, żeby spokojnie wyjechać na urlop? 

Nasz niepokój jest całkowicie uzasadnio-
ny – mówi Katarzyna Olczak agent Warty 
w Nowogardzie. - W ubiegłym roku policja 
stwierdziła prawie 70 tys. kradzieży z wła-
maniem. Do wielu z nich dochodzi, gdy je-
steśmy poza domem – najczęściej na urlo-
pie. Nie można również zapominać o skut-
kach coraz częściej występujących anoma-
lii pogodowych. Zaskakują nas zarówno 
upały, jak i gwałtowne burze. Gdy zosta-
wiamy dom bez opieki, najlepszym zabez-
pieczeniem jest dobra polisa mieszkanio-
wa. 

Nie daj się  
letnim żywiołom

W okresie wakacyjnym zgłaszanych 
jest do Warty dwa razy więcej szkód spo-
wodowanych anomaliami pogodowymi 
niż w pozostałej części roku. Najczęst-
szym skutkiem uderzenia pioruna – aż 
90% zgłoszeń - są tzw. szkody przepię-
ciowe. W ich efekcie możemy stracić 
sprzęty elektryczne czy elektroniczne, 
które w czasie burzy były podłączone do 
sieci. Aby wystąpiła taka szkoda piorun 
nie musi trafić bezpośrednio w dom, wy-
starczy, że uderzy w okolicy. Oznacza to 
duże wydatki, a nie każde ubezpieczenie 
mieszkaniowe daje ochronę na wypadek 
takich szkód - często jest to opcja dodat-
kowo płatna. W ubezpieczeniach miesz-
kaniowych Warty ochrona na wypadek 
przepięć zawarta jest w jego podstawo-
wym zakresie. Oferta jest szeroka i po-
zwala ubezpieczyć praktycznie wszystko 
- nie tylko sprzęt elektroniczny, meble, 
kosztowności, dzieła sztuki, pozostawio-
ne na tarasie meble ogrodowe i narzę-
dzia (np. kosiarki) ale też drzewka w 
ogródku i to, co chowamy w garażu.

 

Zapewnij sobie pomoc specjalisty
Bardzo przydatną opcją jest możliwość 

korzystania z usług assistance. Dzięki niej, 
np. w przypadku zalania mieszkania, 
Warta zorganizuje i opłaci interwencję 
hydraulika, który naprawi np. pęknięty 
zawór, a jeśli szalejąca wichura zerwie 

rynnę, zorganizuje usługę dekarza, który 
ją zabezpieczy. Nie trzeba będzie wracać 
z wakacyjnego wyjazdu. Wystarczy zosta-
wić zaufanej osobie klucze i pełnomoc-
nictwo do podejmowania decyzji w spra-
wach związanych z nieruchomością. Taka 
polisa działa przez cały rok, a nie tylko 
podczas wakacji. 

Skorzystaj  
z ubezpieczenia na medal

Ubezpieczenie Warty zapewnia rów-
nież przyjazny proces likwidacji szkód. 
Doceniają to klienci. W tym roku po raz 
kolejny ubezpieczenia mieszkaniowe 
Warty zostały nagrodzone w rankingu 
konsumenckim godłem Dobry Produkt 
– Wybór konsumentów 2018. 

Przekonaj się i skorzystaj z wakacyjnej 
oferty promocyjnej.

Chcesz dowiedzieć się więcej? 
Zapraszamy do biura  

w Nowogardzie,  
ul. Bohaterów Warszawy 5/D
Zadzwoń: 722 289 522
Napisz: kamarstudio@wp.pl

arTYkUł SPONSOrOWaNY

Katarzyna Olczak
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 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Helena Ceranka: lat 89, zmarła 5.09.2018, pogrzeb odbędzie 

się 7.09.2018r, o godz. 14:00 na cmentarz w Nowogardzie.
Stanisław Jarczewski:lat 67, zmarł 6.09.2018r, pogrzeb od-

będzie się 01.09.2018r, o godz. 13:00 na cmentarzu w Nowo-
gardzie.

 Informacje przekazał: Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk
i MEMORIS Zakład Pogrzebowy Grzegorz Śmigiel

„O wychowaniu  
chrześcijańskim słów kilka”

Sztuka wychowania człowie-
ka według niektórych jest prostą 
i banalną rzeczą, według innych 
trudną a według jeszcze innych 
ludzi niepotrzebną. Każda z wy-
żej wymienionych grup potrafi 
przytoczyć argumenty na popar-
cie swoich tez. Jednak konfron-
tacja tych pomysłów z otaczają-
cą nas rzeczywistością przynosi 
nam bolesne skutki i staje się dziś 
przysłowiową „solą w oku”. Ni-
gdy w historii nie było w naszej 
cywilizacji tylu milionów wycho-
wanków agresywnych, przestęp-
czych, chorych psychicznie, uza-
leżnionych od alkoholu i narko-
tyków, samobójców, niezdolnych, 
by kochać i żyć w prawdzie.

Dlatego to wprowadzamy w pa-
nice coraz to nowe systemy wy-
chowania, które nie są ani wykla-
rowane metodą nanoszenia po-
prawek, występujących  błędów, 
ani rzetelnego wypracowania 
czegoś odpowiadającego potrze-
bą dzisiejszego człowieka. Pomy-
sły adaptacji coraz to nowych sys-
temów wychowania, nigdy grun-
townie nie sprawdzonych w pol-
skich warunkach, doprowadza 

do zatrważających skutków i po-
rażek. Najbardziej 

te owoce nieprzystosowania 
odczuwają na „swojej skórze” 
rodzice i nauczyciele, którzy są 
na pierwszym polu walki o wy-
kształcenie w młodym człowieku 
takich cech, aby zaspokoić głód 
wiedzy i ducha, a przy tym przy-
gotować do właściwego i szczęśli-
wego przeżycia swojego życia.

Wobec tylu poniesionych prze-
granych na niwie wychowania 
trzeba zrozumieć fundament  
problemu i zacząć wszystko od 
początku. Współcześni przedsta-
wiciele nurtu pedagogiki począ-
tek naszych problemów upatrują 
w dwóch przyczynach: 
•	 gwałtowne przemiany społecz-

ne, kulturowe, cywilizacyjne, 
które niszczą i odrzucają auto-
rytety, zasady i normy obycza-
jowe;

•	 kryzys wychowania tkwi w sa-
mej pedagogice, a konkretnie 
w błędnych i naiwnych kon-
cepcjach wychowania, sprowa-
dzanych tylko do bardzo zawę-
żonej pomocy i naiwnej wizji 
wychowanka.
Po nikłym ( gdyż potrzeba by 

opracować całą książkę, aby choć 
w niedoskonały sposób zagłębić 
się  w w/w temat) przedstawie-
niu problemu współczesnego wy-
chowania spróbujmy sobie odpo-
wiedzieć  nad fenomenem syste-
mu wychowania chrześcijańskie-
go. I jeżeli drogi czytelniku uwa-
żasz że wystarczy napisać aby wy-
chowanek chodził na katechezę 
lub na Msze Świętą to się bardzo 
mylisz, choć są to bardzo ważne 
miejsca dla człowieka świadomie 
przeżywającego swoją religijność 
i wiarę.

Próbując zobaczyć wielkość 
chrześcijańskiej metody wy-
chowania nie możemy w żad-
nym wypadku odciąć jej od oso-
by Boga, który jest początkiem i 
najważniejszym autorytetem, od 
którego trzeba się najpierw nam 
osobiście uczyć a później dopiero 
przekazywać tą naukę swoim ży-
ciem  innym. Dlatego też ważną 
rzeczą jest odnalezienie w sobie 
odpowiedzi na pytanie: Kto tak 
naprawdę wychowuje i powinien 
za to odpowiadać?

Wielu z nas może się nie zgo-
dzić z odpowiedzią, ale TO MY 
WSZYSCY JESTEŚMY ODPO-
WIEDZIALNI ZA WYCHOWA-
NIE TAK DUŻYCH, JAK I MA-
ŁYCH LUDZI. Każdy z nas w 
swoim spokojnym życiu spoty-
ka codziennie wielu ludzi.  Każ-
dy z nas używa słów, robi gryma-
sy twarzy, czy wreszcie wykonuje 
jakieś gesty czy uczynki. 

To właśnie jest nasze pole, po-
przez które wychowujemy innych 
świadomie lub nieświadomie. Je-
steśmy obserwowani i dlatego 
później, kiedy pytamy innych, 
dlaczego tak zrobił odpowiada, 
„Bo ten pan/pani tak samo ro-
bią...”. Ważną przyczyną nasze-
go sukcesu w stosowaniu chrze-
ścijańskiej metody wychowaw-
czej jest nauczenie się i życie na 
wzór myślenia i kochania, jak Je-
zus (zachęca na nowo przeczytać 
Nowy Testament,  aby tego do-
świadczyć).

Pięknie stwierdził ks. Marek 
Drzewicki, że: „Punkt wyjścia, 
przeżywania wychowania chrze-
ścijańskiego jest zawarty w cało-
ściowym i realistycznym spoj-
rzeniu na człowieka, zawartym 
w antropologii biblijnej.  Pismo 
Święte widzi wszystkie sfery czło-
wieka (sferę cielesną, intelektu-
alną, emocjonalną, moralną, du-
chową, religijną, społeczną) i pa-
trzy na niego w sposób realistycz-
ny. Człowiek jest stworzony na 
obraz Boga, który jest Miłością, a 
jednocześnie jest tak poraniony, 
że potrafi krzywdzić nie tylko in-
nych ludzi, ale nawet samego sie-

Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

bie. W tej sytuacji rozwój nie jest 
spontaniczny, lecz wymaga od-
powiedzialnej pomocy wycho-
wawczej ze strony dorosłych oraz 
wewnętrznej czujności i dyscy-
pliny ze strony wychowanków”. 

Dlatego też podstawowym ce-
lem wychowania chrześcijań-
skiego jest ustawiczna praca nad 
świadomością i wolnością wy-
chowanka, aby zrozumiał sie-
bie, innych ludzi oraz jeszcze doj-
rzalej kochał siebie i innych. Za-
tem metoda ta ma doprowadzić 
do zobaczenia człowieka takim, 
jakim jest a nie odrzucania jego 
pod jakimś pozorem. Dojrzałość 
ta ma pomóc wychowankowi żyć 
w świecie prawdy a nie fikcji czy 
nienawiści.

Respektując powyższe kry-
terium można przyjąć, że pod-
stawowe metody wychowania 
chrześcijańskiego to: pozytywna 
motywacja, odpowiedni dobór 
języka i argumentów w wycho-
waniu, demaskowanie typowych 
zagrożeń w dziedzinie wycho-
wania, stawianie wychowankowi 
właściwych wymagań, egzekwo-
wanie naturalnych konsekwencji 
jego błędnych zachowań, uczenia 
się przyznawania do swoich błę-
dów oraz wykorzystywanie wy-
chowawczej roli cierpienia, jako 
miejsca doświadczenia, że cier-
pienie nie jest dramatem, ale 
niejednokrotnie miejscem, któ-
re może człowieka przemieniać i 
dać siłę do właściwej nauki sztu-
ki życia. 

W dniach 9-15 września 2018r, 
wspólnota Kościoła Katolickie-

go trwa na przeżywaniu już VIII 
Tygodnia Wychowania, któremu 
przewodniczy hasło: „W poszuki-
waniu drogi”. Może warto, mimo 
tego czy jestem wierzący czy nie, 
spojrzeć na ten styl wychowania 
jako na dobro, które zostało nam 
dane, aby zmienić ten świat i od-
kryć choć trochę szczęścia i pięk-
na nam obiecanego. Może war-
to zaczerpnąć pomysły, kierun-
ki odpowiednich postaw i myśli, 
abyśmy siebie szanowali i poma-
gali sobie. Może... trzeba spróbo-
wać a nie tylko mówić, że nic tam 
dobrego nie ma. Zapraszam Cię – 
spróbuj, nie bój się, warto!

„Czasami wokół serca buduje-
my mury z małych kamieni co-
dziennych niechęci, odwetów, mil-
czenia, nierozwiązanych spraw. 
Naszym najważniejszym zada-
niem jest nie dopuścić do tego, by 
wokół naszego serca utworzyły się 
mury”. Bruno Ferrero

Ks. Waldemar Piątek

Od redakcji: Począwszy od dzi-
siejszego wydania DN to ks. Wal-
demar Piątek z parafii pw. WNMP 
w Nowogardzie  będzie redagował 
powyższą rubrykę, poświęconą ży-
ciu kościoła.  Zastąpi tym samym w 
tym zadaniu ks. Krystiana Dylew-
skiego, który jak już informowali-
śmy kilka tygodni temu został prze-
niesiony do innej parafii. 

Ks. Waldemarowi dziękujemy, że 
zgodził się z nami współpracować 
i życzymy, aby pisanie dla naszych 
Czytelników było dla Księdza źró-
dłem duszpasterskiej radości i sa-
tysfakcji. 

Red.

Nowy kapłan w parafii  
pw. Św. rafała kalinowskiego 

Ks. Łukasz Śliz 
Autoprezentacja - urodziłem 

się 23.021987 r w Dębnie. Po-
chodzę z Parafii Przemienienia 
Pańskiego z Mieszkowic. Tam 
ukończyłem Szkołę Podstawo-
wą, Gimnazjum i Liceum Ogól-
nokształcące o profilu matema-
tyczno-informatycznym. W wi-
gilię Niedzieli Bożego Miłosier-
dzia, 6 kwietnia 2013 r., Ksiądz 
Arcybiskupa Metropolita An-

drzej Dzięga udzielił mi święceń 
prezbiteratu. Święcenia odby-
ły się w Bazylice Archikatedral-
nej św. Jakuba w Szczecinie .Peł-
niłem posługę jako wikariusz  w 
Parafiach: Św. Jacka w Stepnicy 
i Wniebowzięcia NMP w Wę-
gorzynie. W Parafii Św. Rafa-
ła Klinowskiego, jako wikariusz 
pełnię tę posługę od 25.08.2018 
roku. 
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Pracownia 
Ceramiki Artystycznej

tel. 606 32 18 71
Katarzyna Gnacińska-Olczyk - Instruktor Pracowni

ZAPRASZA 
dzieci, młodzież, dorosłych, grupy szkolne

W sobotę, w Bibliotece 

Niecodzienna 
wystawa medali 
specjalistów
Członkowie Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 1 Batalionu 
Szturmowego w Dziwnowie, serdecznie zapraszają na wy-
stawę odznak i medali wojsk specjalnych, do nowogardzkiej 
biblioteki publicznej, w nadchodzącą sobotę.

Wydarzenie zorganizowa-
ne zostanie w ramach obcho-
dów 100-lecia niepodległości 
Polski. Organizatorem wysta-
wy są nowogardzcy członkowie 
Stowarzyszenia Byłych Żołnie-
rzy legendarnego 1 Batalionu 
Szturmowego stacjonującego w 
Dziwnowie.

Dzięki ich staraniom w sobo-
tę, 8 września br., w sali wysta-
wowej biblioteki, prezentowa-
ny będzie zbiór mieszkańca No-
wogardu, byłego żołnierza wojsk 
specjalnych, Zbigniewa Żywic-
kiego.

- Jest to bardzo wartościowy 
zbiór odznak i medali wojsk spe-
cjalnych nieprezentowanych w 
takim kształcie nigdy wcześniej 
w Nowogardzie. Warto tego dnia 
przyjść do nowogardzkiej biblio-
teki i zobaczyć z bliska, bardzo 
ciekawe eksponaty -  powiedział 
prezes Stowarzyszenia Byłych 
Żołnierzy 1. Batalionu Sztur-
mowego w Dziwnowie, Ryszard 
Horniak.

Wystawę będzie można obej-
rzeć w sobotę (8.09), w godz. 9 – 
14. Serdecznie zapraszamy.

Red.

rewelacje i sensacje czyli jak ZNP "walczy" o pracowników 

Konferencja prasowa i list otwarty 
Kampania wyborcza od zawsze obfituje w różnego rodzaju rewelacje.  Ostania konferencja prasowa burmistrza na temat dobrej wiadomości - dla pracow-
ników oświaty nie będących nauczycielami, dostarczyła kolejna dawkę twierdzeń, które co najmniej budzą poważne wątpliwości.

konferencja prasowa 
- Cieszę się, że mogę przekazać 

tę dobrą wiadomość już dziś, bo-
wiem od 1 września 2018 roku 
pracownicy placówek oświato-
wych nie będący nauczycielami, 
najniższe wynagrodzenie będą 
mieli tylko w przypadku wyna-
grodzenia zasadniczego, a dodat-
kowo otrzymywać będą co mie-
siąc dodatek stażowy uzależnio-
ny od liczby przepracowanych lat 
–  powiedział burmistrz Robert 
Czapla.   Informacja o podwyż-
kach dotyczy niemal 80 pracow-
ników szkół i przedszkoli w Gmi-
nie Nowogard. - To bardzo dobra 
wiadomość  - podsumowała pre-
zes ZNP Stanisława Jakubczak- 
uczestniczka tejże konferencji. 
Treść wystąpienia burmistrza i 
obecność ZNP na tej konferen-
cji zbulwersowała Związek Zawo-
dowy Pracowników Oświaty Nie 
Będących Nauczycielami. We-
dług związku regulacje ogłoszone 
przez burmistrza są głównie wy-
nikiem nacisku i działań podej-
mowanych przez ZZPONBN, a 
samo ZNP nie tylko w tej sprawie 
nic nie robiło, ale także milczało 
przez lata, gdy gmina naciągała 
na swoją korzyść prawo w zakre-
sie konstrukcji wynagrodzeń pra-
cowników szkół i przedszkoli nie 
będących nauczycielami (relacje 
między płacą zasadniczą a płacą 
minimalną) narażając tych pra-
cowników na straty. W związku z 

powyższym Związek wystosował 
list otwarty, który dotarł także do 
naszej redakcji i którego istotne 
fragmenty drukujemy. 

list Otwarty 
Ogólnopolski Związek Za-

wodowy Pracowników Oświa-
ty Nie Będących Nauczycielami 
w Szczecinie informuje, że pod-
czas konferencji prasowej Bur-
mistrza Miasta i Gminy Nowo-
gard pominięto  istotne infor-
macje dotyczące zabiegania o 
podwyżki dla pracowników nie-
pedagogicznych. Eksponowanie 
jednego ze związków jako ini-
cjatora i wnioskodawcy stara-
jącego się o zwiększenie płac w 
sferze budżetowej jest zakłamy-
waniem rzeczywistości. Po raz 
pierwszy w miesiącu lutym bie-
żącego roku po interwencji Za-
rządu naszego związku zlikwi-

dowano dopłaty do płacy mini-
malnej, które były niezgodne z 
literą prawa(…) Na sesji (Rady 
Miejskiej - dop. red) w dniu 
31 lipca bieżącego roku podję-
to uchwałę o wyłączeniu dodat-
ku za wysługę lat z płacy mini-
malnej, z dniem 1 sierpnia bie-
żącego roku. Na konferencji 
prasowej natomiast przesunię-
to ten termin na dzień 1 wrze-
śnia. Nie rozwiązuje to roszczeń 
pracowników niepedagogicz-
nych, ponieważ zgodnie z zapi-
sem w regulaminie wynagradza-
nia funkcjonującym w tych pla-
cówkach pracownicy powinni 
otrzymać podwyżki płac w ter-
minach podwyżek płac nauczy-
cielskich. Nauczycielom zwięk-
szono płace z dniem 1 kwiet-
nia br.(podwyżka rządowa a nie 
efekt decyzji samorządu a tym 
bardziej burmistrza - dop. red) 

tak więc pracownicy niepedago-
giczni powinni otrzymać pod-
wyżki z dniem 1 kwietnia. Szko-
da że eksponowany przez Pana 
Burmistrza związek zawodowy 
nie domagał się od magistratu 
regulacji płac zgodnie z przyję-
tym na siebie zobowiązaniem ja-
kim jest zapis w regulaminie wy-
nagradzania pracowników nie-
pedagogicznych. Mamy nadzie-
ję, że w przyszłości informacje 
podawane podczas konferencji 
prasowych oparte będą na fak-
tach i nie będą wprowadzały w 
błąd opinii publicznej. Ekspono-
wanie jednego związku a tym sa-
mym dyskryminowanie innych 
związków zawodowych jest nie-
zgodne z ustawą o związkach 
zawodowych. Skuteczność ne-
gocjacji nie zależy od wielkości 
związku, lecz od jego reprezen-
tatywności i kreatywności. Wło-
darze miasta mają obowiązek 
współpracować ze wszystkimi 
reprezentatywnymi związkami. 
Konferencja prasowa potwier-
dza starą maksymę, że „sukces 
ma wielu ojców”.

Ogólnopolski Związek Zawodowy 
Pracowników

Oświaty Nie Będących Nauczycielami

Podsumowanie 
Nas rodowitych nowogardzian 

ani treść, ani forma opisywa-
nej konferencji prasowej nie dzi-
wi .Przywykliśmy. Nie dziwi nas 
także obecność na konferencji 
ZNP nie tylko oddanego towa-
rzysza na co dzień, ale zwłasz-
cza wiernej uczestniczki wszel-
kich kampanii wyborczych SLD 
– burmistrz wszak kandydatem 
jest SLD. Ta dozgonna przyjaźń 
zawarta została na mocy decy-
zji KC jeszcze za nieboszczki po-
przedniczki, czyli PZPR – nieod-
żałowanym wzorze organizacyj-
nych i ideowym każdego następ-
nego komuszego tworu. Przykła-
dem osobowym ZNP- owskiej 
wierności każdym bez wyjątku 
wskazaniom matki- partii jest 
sama szefowa ZNP Stanisława Ja-
kubczak, odpowiedzialna za sze-
rzenie w biuletynie SLD kłamstw 
na temat Pawła Słomskiego w 
trakcie ostatniej kampanii wy-
borczej, co potwierdził prawo-
mocnie Sąd nakazując m.in. no-
wogardzkiej szefowej ZNP pu-
bliczne przeprosiny oszkalowa-
nego. 

red.

Marta Wilczańska - kierownik Zespołu Ekonomiczno–Administracyjnego Szkół, 
Stanisława Jakubczak - prezes ZNP i Robert Czapla - burmistrz Nowogardu
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reklama

Dzięki nowym oknom SYNEGO Twój dom 
stanie się oazą ciepła, ciszy i bezpieczeństwa. 
W porównaniu z obecnym standardem okien, 
SYNEGO zapewnia do 50% lepszą izolację cieplną*. 
Dzięki temu znacznie zmniejszysz rachunki 
za ogrzewanie i poznasz nowy 
komfort mieszkania.

Nowe logo - nowy profil 
nowy komfort Twojego mieszkania

Zadzwoń lub przyjdź 
do siedziby naszej firmy 

a my przygotujemy 
dla Ciebie najlepszą ofertę.
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  Witamy wśród nas...
Autorzy rubryki:

Charlotta Trokowicz-Sędłak 
oddziałowa oddziału poł.-ginek.

Janusz Roguski SPSR Nowogard

Mikołaj 
syn Kamili Woźniak 
ur. 31-08-2018 z Węgorzyna 

Bartosz 
syn Anny Szczęsnej 
ur. 30-08-2018 ze Strzelewa

Wojciech 
syn Agnieszki Więcek 
ur. 30-08-2018 z Orzechowa

Kuba 
syn Martyny Boguskiej 
ur. 29-08-2018 z Nowogardu

Amelia 
córka Klaudii Gaweł 
ur. 30-08-2018 z Krzywic

Alicja 
córka Anety Wal 
ur. 30-08-2018 z Płot
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mur niezgody w Węgorzach 

Inspektor przyjechał i spisał jedynie protokół 
Ciągnie się spór sąsiedzki pomiędzy dwoma rodzinami w Węgorzach. Jeden z sąsiadów wybudował w odległości ok. pół metra wysoki betonowy mur, za-
słaniając drugim okna. W środę, na miejsce wezwano Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Spisano jednak jedynie protokół, informując, że 
takie sprawy należy rozstrzygnąć na własny koszt w sądzie. 

O sąsiedzkim konflikcie w Wę-
gorzach pisaliśmy kilka tygodni 
temu. Przypomnijmy, że wszyst-
ko zaczęło się od konieczno-
ści wycinki starego drzewa, któ-
re trzeba było usunąć, ponie-
waż zagrażało bezpieczeństwu- 
mówiła wówczas DN p. Milena, 
mieszkanka Węgorzy - Drzewo 
znajdowało się na mojej dział-
ce, ale z latami przerosło częścio-
wo na działkę sąsiada. Po uzy-
skaniu wszelkich niezbędnych 
zgód, w tym zgody członka ro-
dziny sąsiada, zleciłam usunięcie 
chorego drzewa. I tutaj się zaczę-
ło, sąsiad zdecydowanie zaprote-
stował w momencie, gdy głów-
na korona drzewa była już ścię-
ta….W konsekwencji tego spo-
ru, jak mówi p. Milena, dokład-
nie w Wielki Piątek, czyli 30 mar-
ca tego roku, nagle, dosłownie za 
oknami jej domu wyrósł  wyso-

ki na 2,20 cm zbudowany z beto-
nowych przęseł mur. To nietypo-
we, jak na miejsce ogrodzenie, co 
oczywiste, zasłoniło okna i wpa-
dające do pomieszczeń dzienne 
światło. 

Inspektor spisał jedynie 
protokół 

To właśnie p. Milena, próbu-
jąc szukać prawnego rozwiązania 
tej sytuacji, które doprowadzi do 
wydania decyzji nakazującej są-
siadom rozbiórkę muru, poprosi-
ła o interwencję Powiatowego In-
spektora Nadzoru Budowlanego 
z Goleniowa. Pełniąca tę funkcję 
Hanna Krugły, wraz z towarzy-
szącym jej pracownikiem PINB 
złożyła wizytę zwaśnionym stro-
nom, w minioną środę, 5 wrze-
śnia. Inspektor najpierw odbyła 
rozmowy zarówno z sąsiadami, 

którzy mur postawili jak i tymi, 
którym budowla uprzykrza ży-
cie. Dokonała też pomiaru muru, 
sprawdziła udostępnione przez 
rodzinę dokumenty poświad-
czające przebieg granicy pomię-
dzy dwiema posesjami. Okazało 
się, że p. Inspektor, poza stwier-
dzeniem faktu, że mur istnieje i 
wysłuchaniu stron sporu, mo-
gła jedynie spisać z tego wszyst-
kiego protokół, na podstawie wy-
jaśnień złożonych przez obie ro-
dziny. Okazuje się, że kilkanaście 
lat temu zmieniono przepisy pra-
wa budowlanego, odbierając po-
wiatowym inspektorom nadzo-
ru budowlanego kompetencje 
w zakresie oceny pod względem 
zgodności z przepisami ogrodzeń 
do wysokości 2 m 20 cm. A do-
kładnie tyle właśnie, jak można 
się domyśleć ma mur, który za-

słonił okna p. Milenie i jej rodzi-
nie (dane z pomiaru PINB). In-
spektor Nadzoru stwierdziła więc 
(wpisując to w protokół), że ro-
dzina której mur utrudnia życie, 
musi wystąpić na drogę postępo-
wania cywilnego, czyli do sądu 
powszechnego, by tam domagać 
się ewentualnej rozbiórki ogro-
dzenia. Oczywiście w sytuacji, 
gdy nie dojdzie do polubownego 
zakończenia konfliktu. Wcześniej 
zaleca się jednak przeprowadze-
nie nowych pomiarów geodezyj-
nych, są bowiem rozbieżne sta-
nowiska rodzin (jak i map) od-
nośnie dokładnego przebiegu 
granic dzielących obie posesje. 

Dlaczego powstał mur? 
Pozostaje jeszcze kwestia, po 

co w ogóle sąsiedzi mur posta-
wili? Próbowaliśmy w środę o to 
zapytać, ale klimatu do rozmów 
ewidentnie nie było. Od terenu 
posesji nas przeganiano (nawet 
z publicznej drogi biegnącej przy 
budynku), zabraniając wykony-
wać jakichkolwiek zdjęć. Jeden 
z członków rodziny, która mur 
postawiła, prawdopodobnie cały 
czas też nagrywał przedstawicie-
li naszej redakcji - po co, tego już 
nie wiemy. Zgody też na to nie 
wyraziliśmy. 

Pozostaje jednak wierzyć, że 
mimo tylu emocji, których byli-
śmy świadkami i beneficjentami, 
zwaśnieni sąsiedzi dojdą do po-
rozumienia. Obejdzie się wtedy 
bez chodzenia po sądach. Zawsze 
przecież lepiej żyje się w zgodzie, 
tym bardziej w tak małych spo-
łecznościach. Zwłaszcza, że przez 
wiele lat obie rodziny miały po-
noć bardzo dobre relacje. 

 MS

Właściciel posesji w towarzystwie przedstawicieli PINB pokazuje mur, który zasłania okna jego domu

Widok z okna jednego z pomieszczeń domu rodziców p. Mileny

komunikat dla wędkarzy
W związku z zaplanowanymi zawodami wędkarskimi na jeziorze 

Nowogardzkim,  które odbędą się w dniu 8.09.2018 r i 16.09.2018 roku,  
w godzinach 6.00 – 15.00, 

zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb- Rozdział III pkt. 7, 
prosi się o nie zajmowanie stanowisk wędkarskich w tych dniach 

na tzw. murku od restauracji „Neptun”, 
przy Pl. Szarych Szeregów do restauracji ,,Przystań’’ przy ul. Zielonej, ponadto w 

dniu 18.09.2018 r o nie zajmowanie mola na plaży.
Za utrudnienia przepraszamy

Gospodarz Jeziora
Zarząd Koła PZW Nr 36

w Nowogardzie
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rozmowa z Oskarem Siupikiem z Nowogardu, wolontariuszem Fundacji Boże atelier

Budował domy dla ubogich w Afryce 
Początkowo plan był inny- miała to być podróż typowo turystyczna. Wszystko potoczyło się inaczej i życiowa wyprawa nabrała niespodziewanego obrotu. 
Pan Oskar Siupik, 25-letni, pochodzący z Nowogardu, student budownictwa na ZUT w Szczecinie, wyjechał  w sierpniu do Afryki i tam budował domy dla 
ubogich mieszkańców, jako wolontariusz  Fundacji Boże Atelier. W rozmowie z naszą redakcją Pan Oskar opowiada o pobycie na Czarnym Lądzie, pracy 
na wolontariacie i tym, co najbardziej zaskoczyło go w trakcie pobytu w tym egzotycznym miejscu. 

DN: Jak to się w ogóle stało, 
że trafił Pan do Afryki?  

Oskar Siupik: Afryka in-
trygowała mnie odkąd pamię-
tam. Na początku roku kupi-
łem bilet z przyjacielem do Ke-
nii, kierując się głównie atrak-
cyjną ceną transferu. Miał to być 
wyjazd turystyczny, ale znajo-
my podróżnik polecił mi skon-
taktowanie się z siostrą orionist-
ką Alicją Kaszczuk, prowadzącą 
działania charytatywne na tere-
nie Kenii i Tanzanii. Zgłoszenie 
się na wolontariat zostało ciepło 
przyjęte, puściłem zatem wieść 
wśród szczecińskich znajomych 
o zbiórce. Odzew był błyska-
wiczny - w kilka dni mieliśmy 
ok. 30kg odzieży, zabawek, akce-
soriów sportowych i przyborów 
szkolnych od lokalnej fundacji, a 
z przelanych pieniędzy kupiłem 
bieliznę dla szkrabów. Wszyst-
ko to zabraliśmy z Polski. Była 
to więc niezwykle dynamiczna i 
spontaniczna akcja. 

Gdzie dokładnie polecieli-
ście i kiedy to było?

Początek sierpnia, najpierw lot 
do Nairobi, stolicy Kenii. Spę-
dziliśmy dwa dni w placówce 
misyjnej, gdzie Siostra Alicja po-
wiedziała nam o planie budowy 

domu w kolejnym miesiącu dla 
ekstremalnie biednej rodziny, z 
której matka uciekła zostawiając 
szóstkę dzieci z ojcem. Zapropo-
nowaliśmy rozpoczęcie budowy 
od zaraz, i jako ekipa turystycz-
no-budowlana ruszyliśmy do 
wsi Laare położonej 300km na 
północ od stolicy. Spędziliśmy 
tam dwa tygodnie. W pierwsze 
trzy dni, wraz z lokalnym bu-
dowlańcem i pomocą ciekaw-
skich dzieciaków z okolic, posta-
wiliśmy pierwszy dom. Funda-
cja od razu zdecydowała się za-

sponsorować kolejny. Większość 
czasu zatem pomagaliśmy przy 
budowach, woziliśmy materia-
ły na pace pięćdziesięcioletnie-
go Land Rovera, w międzycza-
sie odwiedzając rodziny i wrę-
czając rzeczy ze zbiórki. Ostatni 
tydzień podróży zwiedzaliśmy 
wschodnie wybrzeże Kenii a na-
stępnie Zanzibar, wyspę należą-
cą do Tanzanii.

Co pana najbardziej zasko-
czyło podczas pobytu w tych 
bardzo egzotycznych i od-
ległych, również kulturowo 
miejscach? 

Szokująca jest przepaść spo-
łeczna. Zasadniczo jest to na-
ród podzielony na bardzo boga-
tą, skorumpowaną elitę i więk-
szość społeczeństwa żyjącego 
w ubóstwie. Jednocześnie naj-
większym marzeniem młodego 
pokolenia jest możliwość pój-
ścia do szkoły za którą opłaty 
są najczęściej nieosiągalne. Za-
uważyłem, że właśnie w kwestię 
edukacji głownie jest celowana 

działalność charytatywna, cze-
go już widać efekty. Wykształco-
na młodzież rezygnuje ze związ-
ków poligamicznych i wielo-
dzietnych rodzin, których nie są 
w stanie utrzymać. Nie uznają 
również samosądów, które jesz-
cze mają miejsce na obszarach 
peryferyjnych.

Mówi się też, że w wielu miej-
scach w Afryce jest niebez-
piecznie- nie chodzi tylko o 
wojny domowe, czy plemienne, 
ale również ataki na turystów, 
kradzieże. Czy w trakcie poby-
tu na tym kontynencie spotkał 
się Pan z sytuacją, kiedy nie 
czuł Pan się zbyt komfortowo, 
jako „biały człowiek”?

Jeżeli chodzi o peryferia, to 
widok białego człowieka jest 
rzadkością, dla niektórych na-
wet był to pierwszy raz. Spotka-
liśmy się wtedy z samymi po-
zytywnymi reakcjami, bezinte-
resownością, chęcią rozmowy, 
uściskami dłoni. Placówki mi-
syjne są szanowane przez lokal-
ną społeczność i nie słyszałem 
nigdy o incydentach związany-
mi z wolontariuszami. W miej-
scach turystycznych z kolei, ta-
kich jak większe miasta, wybrze-
ża czy wyspy - mówi się sporo o 
zachowaniu ostrożności przed 
złodziejami. Relacja z tubylcami 
niestety wtedy głównie sprowa-
dza się do tego, żeby coś od nich 
kupić, za coś zapłacić.

Co wyniósł Pan z tej podró-
ży, co już na zawsze zostanie w 
Pana wspomnieniach?

Niesamowitym było zobaczyć, 
jak względne jest poczucie war-
tości, kiedy najbardziej oczywi-
ste dla nas dobra innym przyno-
szą niewymowne szczęście. Spo-
tkania z miejscowymi uważam 
za niezwykle cenne w kontek-
ście wymiany kulturowej i wza-
jemnej edukacji. Podróż połą-
czona z wolontariatem jawi mi 
się, jako dużo ciekawsza niż ta 
w miejscach typowo turystycz-
nych, opartych jedynie na kon-
sumpcji.

Czy zamierza Pan wybrać się 
jeszcze kiedyś do Afryki?

Planuję wrócić do  Afryki za 
rok, oczywiście  w miarę możli-
wości. Natomiast póki co, korzy-
stając z uprzejmości DN,  zachę-
cam  do wzięcia udziału w zbiór-
ce funduszy na zakup ubrań, 
żywności, ale też kosztów edu-
kacji dla najbiedniejszych ro-
dzin z Kenii, prowadzonej przez 
Fundację Boże Atelier (plakat 
poniżej- dop. red.). 

Marcin Simiński
Ps. Przy tekście publikujemy 

zdjęcia  z pobytu w Afryce ja-
kie podpisał i udostępnił nam p. 
Oskar Siupik. 

W trakcie przekazywania ubrań społeczności plemienia Samburu, żyjącego na Sawannie

Pierwszy dom, w którego budowie uczestniczyłem

O. Siupik -   Chwilę po zburzeniu starego domu i ujrzeniu w jakich warunkach żyła 
tamtejsza rodzina (zalęgły się tam groźne dla życia pluskwy); od lewej mój kompan 
Martin Hejl i ja z najmłodszym chłopcem z rodziny
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reklama

Do Wojewódzkiej Stacji 
Pogotowia Ratunkowego w 
Szczecinie. 

 Skarga dot: Wezwanej karet-
ki do chorego męża Bartosika 
Ryszarda, który jest po zawale 
i miał anginę był u lekarza ro-
dzinnego dostał leki, w pewnej 
chwili zaczął się bardzo pocić 
dosłownie pot z niego kapał 
i mówił, że jest bardzo słaby, 
zmierzył ciśnienie, miał słabe 
94/52, ja się wystraszyłam i za-
dzwoniłam po karetkę, i Pani 
dyspozytor powiedziałam, że 
nie wiem co mam robić, bo 
mąż się słabo czuje. Pani Dys-
pozytor wysłała karetkę i przy-
jechali panowie Ratownicy 
Medyczni, jednego nie znam 
z nazwiska a drugi to ratownik 
…..........., który po wejściu do 
domu od razu z buzią- jak to 
chory czeka na pomoc i stoi? , 
że ja niesłusznie wzywam ka-
retkęitd . Na to ja mówię:, to co 
ma leżeć na podłodze. Pan ra-
townik zmierzył mu ciśnienie 
i ono się podwyższyło, więc ja 
mówię może się zdenerwował i 
dlatego ma wyższe, ale on dalej 
do mnie, po co wzywałam ka-
retkę mąż mógł sam jechać do 
szpitala, wtedy ja mówię chy-
ba Pan żartuje w takim stanie 
miały jechać do szpitala sam. 
A on, jak się okazało, dostał 
szoku termicznego po tablet-
kach, była to godzina chyba 
ok. 23.20 w dniu 01.08.2018r. 
Ratownik…….. cały czas wy-
krzykiwał po co dzwoniłam po 
karetkę to było bezpodstawnie 
. Oświadczył też, że dzwoni na 
policję i obciążą mnie koszta-
mi i zaczął krzyczeć i się cze-
piać spraw moich osobistych i 
rodzinnych, chyba coś mu się 
w głowie kręci, że mój syn wy-
jechał do Holandii (to są spra-
wy moje osobiste) on mnie cały 
czas obraża. Myślę sobie, nie 
po to jest się ratownikiem żeby 
zajmować się czyimiś sprawa-
mi rodzinnymi -jeszcze krzy-
czał na ulicy. U nas akurat była 
sąsiadka P……… i wszystko 
słyszała, dopiero powiedzia-
łam, że sąsiadka cały czas sie-
działa i słyszała to zachowa-
nie, jak to się nazywa (pomoc 

udzielana choremu) to dopie-
ro się odezwał ten pierwszy P. 
Ratownik- jedzie pan do szpi-
tala czy nie, a mąż się bardzo 
bał, więc ja pytam, czego pan 
krzyczy, że mąż jest zdrowy a 
ja wzywam karetkę to niech mi 
Pan powie czy musi jechać do 
szpitala, jak jest zdrowy we-
dług pana, i ja i sąsiadka mó-
wię do męża- jedź, jak nie bę-
dzie trzeba to przyjedziesz do 
domu. Lekarz stwierdził w po-
gotowiu, że nie może mąż brać 
tych tabletek i przepisał mu 
zastrzyki i w tak słabym stanie 
kazał mu iść do domu, o godz 
3.00 w nocy. Mąż jak patrzył 
jak zachowują się Panowie Ra-
townicy Medyczni to nie chciał 
jechać z nimi, ja się wcale nie 
dziwię. Ja tylko powiedziałam, 
że oni są wezwani po to, aby 
udzielili pomocy a nie zacho-
wywali się z krzykami, po co 
pani dzwoniła mąż jest zdro-
wy, to po co chcieli go wziąć 
do szpitala, nie rozumiem 
tego. A oni mówią, że nie są le-
karzami jest gorąco oni się też 
pocą, ja to rozumiem mąż jest 
po zawale i dzieje się coś in-
nego i ja się boję, żeby później 
ktoś mi zarzucił, że nie ratowa-
łam człowieka a ratownik me-
dyczny................ krzyczał, ja tu 
naprawiam pralki, lodówki a 
później idę na dyżur, nie wiem 
co to miało znaczyć, człowiek 
jako ratownik tak się nie za-
chowuje on jest chyba osobą 
nieodpowiednią na tym stano-
wisku, powinien iść już na od-
poczynek. Następnie mój mąż 
trafił do Stargardu do szpita-
la na laryngologię i został ob-
jęty leczeniem szpitalnym, do-
stał kroplówki inne leki i prze-
bywał 5 dni w szpitalu. 

Ten incydent miał miejsce 
01.08.2018r, ok. godziny 23.20 
albo 23.30 w nocy.

 Podpis z imienia i nazwiska 

Od redakcji 
Będziemy obserwować prze-

bieg badania sprawy i po jego 
zakończeniu zapoznamy Czytel-
ników ze stanowiskiem przeło-
żonych naszych ratowników. 

Skarga na sposób i styl interwencji medycznej 

Ratownik potrafi...
 Otrzymaliśmy w DN skargę napisana przez jedną z naszych Czytelniczek a skierowana do Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. 
Skarga dotyczy sposobu w jaki nowogardzki zespół ratowniczy udzielał pomocy mężowi skarżącej. Ponieważ skarga jest w trakcie badania zasadności po-
mijamy wymienione w niej nazwiska. 
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To trzeba wiedzieć- poradnik  wyborczy

adres lokalu wyborczego,  
do którego udam się aby oddać głos
W związku z nadchodzącymi  wyborami samorządowymi będziemy w odcinkach  publikować najważniejsze dla wyborców informacje. W poprzednim od-
cinku publikowaliśmy  uchwałę o podziale na okręgi wyborcze do wyboru radnych do Rady Miasta. Cała gmina podzielona jest na trzy okręgi wyborcze, 
z których będziemy wybierać po siedmiu radnych. Głosujący oddaje jednak tylko głos i tylko na jednej liście. Uchwała informowała  do jakiego okręgu je-
steśmy przypisani ze względu na miejsce zamieszkania.  Dzisiaj w kolejnym odcinku podajemy podział na obwody głosowania, czyli  adresy lokali do któ-
rych będziemy się  udawać  ze względu na miejsce zamieszkania.  

Uchwała Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 lipca  2018 roku, w sprawie podziału gminy Nowogard na stałe obwody głosowania,  ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib ob-
wodowych  komisji wyborczych

Na podstawie art. 13 ust.  l ustawy z dnia 11 stycznia  2018 roku o zmianie  niektórych  ustaw w celu zwiększenia  udziału  obywateli  w  procesie  wybierania,  funkcjonowania i kontro-
lowania   niektórych organów  publicznych  (Dz. U. z 2018r.    poz.  130, 1349),  w związku  z art. 12  § 3 ustawy  z dnia 5 stycznia  2011  r. Kodeks  wyborczy  (Dz.  U.  z 2018  r.  poz.  754,  
1000,  1349)      Rada  Miejska w Nowogardzie uchwala, co następuje:

§ l. Na terenie  gminy  Nowogard  tworzy  się  14 stałych  obwodów   głosowania,  ustala  się numery  i granice oraz siedziby obwodowych  komisji wyborczych w sposób  następujący:
nr stałego  
obwodu 

głosowania
Granice stałego obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1 Część miasta Nowogard  obejmująca ulice: 
Bohaterów  Warszawy,  Gryfitów, Jana Pawła II, Krótka, Księcia Racibora I, Łąkowa, Radosława, Światowida

Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowogardzie 
ul. Bohaterów Warszawy  78, 
72-200 Nowogard

2 Część miasta Nowogard  obejmująca ulice: 
15 Lutego, Adama Asnyka, Księcia Józefa Poniatowskiego, Kwietniowa, Ogrodowa

Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowogardzie 
ul. St. Żeromskiego 3, 72-200 Nowogard

3

Część miasta  Nowogard  obejmująca ulice: 
Cmentarna, Rtm. W. Pileckiego, Jana Kasprowicza,  Jana Kochanowskiego, Magazynowa,  Adama Mickiewicza,  
Młynarska, Nadtorowa, Polna, Mikołaja Reja, Władysława Reymonta, Henryka Sienkiewicza,  Juliusza Słowackiego,  
Wartcka, Zaciszna,Stefana Żeromskiego

Przedszkole  Miejskie nr 3, 
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 2a, 
72-200 Nowogard

4
Część miasta Nowogard  obejmująca ulice: 
3 Maja, 700 Lecia od nr 5 do nr 22, Batalionów Chłopskich, Dworcowa, Fabryczna, Górna, Kazimierza  Wielkiego, Jana 
Kilińskiego, Pocztowa,  Stanisława  Rzeszowskiego, Ludwika Waryńskiego, Zielona,

Agencja Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa
ul. Batalionów Chłopskich 3,
72-200 Nowogard

5
Część miasta Nowogard  obejmująca ulice: 
700 Lecia nr 4 i od nr 23 do 27, 5 Marca, Bankowa, Stefana Czarnieckiego, Kard. Stefana Wyszyńskiego, Lutyków, 
Osiedlowa, Plac Wolności, Sądowa, Warszawska, Pustać

Nowogardzki Dom Kultury, 
ul. Plac Wolności 7, 
72-200 Nowogard

6

Część miasta Nowogard obejmująca  ulice: 
Blacharska, Brzozowa, Bartosza Głowackiego, Dębowa,  Stefana Grota-Roweckiego, Jesionowa, Jodłowa,  Tadeusza 
Kościuszki, Kosynierów, Lipowa,  Macieja  Rataja, Plac Szarych Szeregów, Plac Ofiar Katynia,  Racławicka,  Teodora 
Roosevelta, Gen. Władysława  Sikorskiego, Stolarska, Słoneczna, Szkolna, Świerkowa, Topolowa, Wiejska,  Zamkowa

Przedszkole Miejskie nr 4 w Nowogardzie 
ul. Tadeusza Kościuszki  3,
72-200 Nowogard

7
Część miasta Nowogard obejmująca  ulice: 
Armii Krajowej,  Jarosława  Dąbrowskiego, Gen. Leopolda  Okulickiego, Kościelna, Kowalska, Luboszan, Marsz. Józefa 
Piłsudskiego, Monte Cassino, Promenada, Romualda Traugutta, Smużyny,  Wileńska,  Wojska Polskiego,

Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowogardzie 
ul. Wojska Polskiego  6, 
72-200 Nowogard

8 Część miasta Nowogard obejmująca ulice: 
Gen. Józefa Bema, Leśna, Cypriana Kamila Norwida, Stanisława Staszica, Gen. Józefa Wybickiego

Szkoła Podstawowa nr 4, 
ul. Gen. Józefa Bema 41, 
72-200 Nowogard

9
Część gminy Nowogard  obejmująca  miejscowości: 
Długołęka, Gardna, Krasnołęka, Miękkie,  Nowe Wyszomierki, Stare Wyszomierki, Olchowo, Radłowo,  Sieciechowo, 
Sąpolnica, Starogoszcz, Wyszomierz

Szkoła Podstawowa w Długołęce
72-200 Nowogard

10 Część gminy Nowogard obejmująca  _ miejscowości: 
Bieniczki,  Bieńczyce,  Bromierz, Kulice, Osowo, Ostrzyca,  Sąpole, Słajsino, Wierzbięcin,

Szkoła Podstawowa w Wierzbięcinie 
72-200 Nowogard

11 Część gminy Nowogard  obejmująca miejscowości: 
Boguszyce, Brzozowo, Jarchlino, Konarzewo, Maszkowo, Wojcieszyn, Żabowo, Żabówko

Szkoła Podstawowa w Żabowie
72-200 Nowogard

12 Część gminy Nowogard  obejmująca miejscowości: Drzysław, Glicko, Lestkowo, Miętno, Orzechowo, Orzesze, Otręby, 
Struga, Szczytniki, Wierzchy,  Wołowiec, Zagórz, Zatocze,  Zbyszewice,

Szkoła Podstawowa w Orzechowie
72-200 Nowogard

13 Część gminy Nowogard  obejmująca miejscowości: Czermnica, Płotkowo, Strzelewo, Suchy Las, Świerczewo, Szkoła Podstawowa w Strzelewie
72-200 Nowogard

14
Część gminy Nowogard,  obejmująca miejscowości: Błotno, Błotny Młyn, Bochlin, Dąbrowa Nowogardzka, Dobroszyn,  
Grabin, Karsk, Łęgno, Miodne, Ogary, OgorzeJe, Olszyca, Ptaszkowo, Sikorki, Trzechel, Warnkowo, Wierzchęcino, 
Zakładzie

Szkoła Podstawowa w Błotnie 
72-200 Nowogard

§ 2. Traci moc uchwała Nr LIX/400/18  Rady   Miejskiej w Nowogardzie z dnia 09 maja  2018 roku w sprawie  podziału  gminy  Nowogard na   stałe obwody  głosowania, usta-
lenia  ich numerów, granic  oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

§ 3. Uchwała  podlega  przekazaniu Wojewodzie Zachodniopomorskiemu  i Komisarzowi Wyborczemu w Szczecinie.
§ 5. Wykonanie uchwały  powierza  się Burmistrzowi Nowogardu.
§ 6.  Uchwała  wchodzi w  życie  z  dniem  podjęcia  i podlega  ogłoszeniu w  Dzienniku  Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podaniu  do publicznej wia-

domości poprzez  zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu  Miejskiego w Nowogardzie.
Przewodniczący Rady Piotr Słomski
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rozgrywki ligowe

Wyjazdy do Przecławia i Dolic
W najbliższy weekend piłkarze pierwszego zespołu oraz juniorów Pomorzanina rozegrają spotkania w ramach 4. kolejki swoich rozgrywek. Podopieczni 
Józefa Andrzejewskiego wybiorą się do Przecławia, natomiast podopiecznych Marcina Skórniewskiego czeka wyjazd do Dolic. 

Patrząc pod względem ligo-
wej tabeli, mecz pomiędzy KP 
Przecław i Pomorzaninem No-
wogard będzie najciekawszym 
spotkaniem 4. kolejki. Pomorza-
nin jest wiceliderem z 7 punkta-
mi na koncie, z kolei KP Prze-
cław ma 6 punktów i zajmuje 3. 
miejsce. Gospodarze tego spo-
tkania w 1. kolejce wygrali u sie-
bie z Ehrle Dobrą Szczecińską 
3:1, następnie ponownie u sie-
bie ograli OKS Goleniów także 
3:1. Przed tygodniem przecła-
wianie przegrali na wyjeździe z 

Błękitnymi Trzygłów 3:2. Pierw-
sze spotkania wskazują na to, że 
KP Przecław to groźny zespół na 
swoim terenie. Przypomnijmy, 
że w minionym sezonie Pomo-
rzanin rozgromił w Nowogar-
dzie KP Przecław 7:2, natomiast 
w rewanżu na boisku rywali wy-
grał 2:3. Statystyka przemawia 
zatem za piłkarzami z Nowogar-
du. Spotkanie zostanie rozegra-
ne w sobotę o godzinie 16:00. Na 
niedzielę zaplanowano mecz ju-
niorów Pomorzanina w Doli-
cach z tamtejszą Unią. Spotka-

nie ma rozpocząć się o godzi-
nie 17:00. Unia jako jedyny ze-
spół rozegrała trzy spotkania i 
trzeba przyznać, że imponuje 
formą. Przed tygodniem piłka-
rze z Dolic nieoczekiwanie ogra-
li w Szczecinie drugi zespół SA-
LOS-u 0:3. Wcześniej Unia wy-
grała w Goleniowie z Hanzą 2:4, 
a w 2. kolejce zremisowała u sie-
bie z SCRS Barlinek 3:3. O wyni-
kach nowogardzkich drużyn po-
informujemy w kolejnym wyda-
niu DN. Przy artykule publiku-
jemy komplet gier. KR

A Klasa Szczecin gr. Płn. 2018/2019
4. kolejka:
Ehrle Dobra Szczecińska – Sparta Gryfice  (08.09; 13:00)
Wybrzeże Rewalskie Rewal – Arkonia Szczecin (08.09; 14:00)
Orzeł Łożnica – Fala Międzyzdroje   (08.09; 15:00)
Polonia Płoty – Mewa Resko   (08.09; 16:00)
Jantar Dziwnów – Wicher Brojce   (08.09; 16:00)
Masovia Maszewo – Dąb Dębice   (08.09; 16:00)
KP Przecław – Pomorzanin Nowogard  (08.09; 16:00)
OKS Goleniów – Błękitni Trzygłów   (08.09; 18:00)
I Liga Okręgowa Junior Starszy gr. Szczecin 2018/2019
4. kolejka:
Hanza Goleniów – CRS Barlinek   (08.09; 16:30)
Światowid Łobez – Kluczevia Stargard  (09.09; 12:00)
Unia Dolice – Pomorzanin Nowogard  (09.09; 17:00)
Mewa Resko – SALOS II Szczecin   (brak danych)

Pomorzanin żegna się z Pucharem Polski ZZPN

Sędziowie w głównej roli
W środę (5 września), o godzinie 17:30, na stadionie w Kołbaczu Pomorzanin rywalizował 
z tamtejszym Zootechnikiem w ramach II Rundy Pucharu Polski ZZPN. Nowogardzianie 
wystąpili w mocno odmłodzonym składzie, w którym i tak byli blisko awansu. Niestety po 
błędach sędziowskich gospodarze wygrali 4:2.  

Zootechnik Kołbacz – Pomorzanin Nowogard 4:2 (1:2)
Gole: Kacper Litwin (15’), Artem Gumeniuk (45’)
Skład: Jakub Tandecki – Marcin Skórniewski (c), Ihor Mykhailow, 

Bartosz Rokita, Mateusz Michnic – Artem Gumeniuk, Adrian Zając, 
Michał Jutkiewicz (Jakub Jarecki), Mateusz Toruński (Marcel Wlaź-
lak), Michał Teodorczyk (Szymon Kaczor) – Kacper Litwin. 

Pomorzanin był faworytem 
pojedynku z B-klasowym Zoo-
technikiem Kołbacz. Niestety 
trener Józef Andrzejewski nie 
mógł wystawić podstawowe-
go składu, gdyż środek tygodnia 
nie sprzyjał takim okolicznością. 
Większość nowogardzkich pił-
karzy miało zawodowe zobowią-
zania, dlatego do Kołbacza poje-
chał zespół złożony z juniorów, 
wspieranych kilkoma doświad-
czonymi zawodnikami. Mimo 
wszystko nowogardzianie pre-
zentowali się przyzwoicie, pro-
blem w tym, że gospodarzom 
pomagały „ściany”. W 7. minu-
cie piłkarz z Kołbacza walczący 
o futbolówkę z Bartoszem Roki-
tą przewrócił się w polu karnym. 
Choć zawodnik Pomorzanina 
zapewniał sędziego, że nie do-
tknął rywala, ten jednak wskazał 
na „wapno”. Jakub Tandecki nie 
miał szans obronić „jedenast-
ki” i gospodarze objęli prowa-
dzenie. Pomorzanin odpowie-
dział w najlepszy możliwy spo-
sób. W 15. minucie w pole karne 
dośrodkował Artem Gumeniuk, 
a Kacper Litwin pewnym strza-
łem z około 12 metrów poko-
nał golkipera miejscowych. Tuż 
przed przerwą Pomorzanin za-

dał jeszcze jeden cios. Ładną in-
dywidualną akcję przeprowadził 
Artem Gumeniuk, który popę-
dził lewą stroną boiska i będąc 
w polu karnym oddał skutecz-
ny strzał, zdobywając gola „do 
szatni”. Po zmianie stron powin-
no być 1:3, jednak strzał Kacpra 
Litwina o centymetry poszybo-
wał nad poprzeczką. W 55. mi-
nucie gospodarze doprowadzili 
do wyrównania. Jakub Tandec-
ki nie miał szans przy efektow-
nym uderzeniu z woleja z oko-
lic „szesnastki”. W 75. minu-
cie Marcin Skórniewski obej-
rzał drugą żółtą kartkę (pierw-
szą otrzymał w 23. minucie) i 
musiał opuścić boisko. Pomo-
rzanin w tym momencie mu-
siał sobie radzić w dziesiątkę, 
na domiar złego pomocną dłoń 
w kierunku gospodarzy ponow-
nie wyciągnął sędzia... Zootech-
nik wykonywał rzut rożny, pił-
ka powędrowała przed pole kar-
ne, a obrońcy Pomorzanina zro-
bili dwa kroki do przodu łapiąc 
na spalonego dwóch piłkarzy 
z Kołbacza. Poszło dośrodko-
wanie, do piłki dopadł zawod-
nik gospodarzy i zdobył bram-
kę, pomimo tego, że stał na po-
zycji spalonej. Sędzia nie dał 

się przekonać i nowogardzianie 
musieli gonić wynik. Osłabiony 
zespół Pomorzanina „otworzył 
się”, a Zootechnik wyprowadził 
kontrę, strzelając w 85. minucie 
czwartego gola. W takich oko-
licznościach podopieczni Józefa 
Andrzejewskiego bardzo szyb-
ko pożegnali się z rozgrywkami 
o Puchar Polski ZZPN. KR  

Po golu Artema Gumeniuka na 1-2, mo-
gło się wydawać, że Pomorzanin awan-
suje do III rundy

Uchwała Nr LXIV/422/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 
24 lipca 2018 roku 

w sprawie utworzenia  
na terenie gminy Nowogard 

odrębnych obwodów 
głosowania

Na podstawie art. 12 § 4, 5, 10, 11 i 12  ustawy z dnia 5 stycznia 
2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000, 1349)  
Rada  Miejska  w Nowogardzie uchwala, co następuje:

§ 1. Na terenie gminy Nowogard tworzy się 4 odrębne obwody 
głosowania (obwody zamknięte):

1. Obwód głosowania nr 15 (obwód zamknięty) obejmu-
je Samodzielny Publiczny Szpital rejonowy w Nowogar-
dzie 

Siedziba  Obwodowej  komisji  Wyborczej - SPSr  Nowo-
gard,  ul. Wojska  Polskiego 7, 72-200 Nowogard.

2. Obwód głosowania nr 16 (obwód zamknięty) obejmu-
je Pom Pomocy Społecznej w Nowogardzie 

Siedziba  Obwodowej  komisji  Wyborczej - Dom  Pomo-
cy Społecznej,  ul. Smużyny  2, 72-200 Nowogard

3.  Obwód   głosowania   nr  17  (obwód  zamknięty) obej-
muje  Dom  Pomocy Społecznej  filia  w Nowogardzie

Siedziba   Obwodowej   komisji   Wyborczej  - Dom  Po-
mocy   Społecznej,   ul.  marsz.   Józefa Piłsudskiego 9, 72-
200 Nowogard

4. Obwód głosowania nr 18 (obwód zamknięty) obejmu-
je Zakład karny w Nowogardzie 

Siedziba Obwodowej komisji Wyborczej- Zakład  karny, 
ul. Zamkowa 7, 72-200 Nowogard

§ 2. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Zachodniopo-
morskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Szczecinie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogar-
du.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia i podlega 
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodnio-
pomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez 
zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzę-
du Miejskiego w Nowogardzie.

Przewodniczący Rady Piotr Słomski
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Nowogardzianka w Pałacu Prezydenckim

Prezydent dziękował Ewie Durskiej
Kilka dni temu zawodniczka Barnim Goleniów – Ewa Durska, wzięła udział w wyjątkowym spotkaniu w Pałacu Prezydenckim. Nowogardzianka wraz z 
innymi medalistami Paralekkoatletycznych Mistrzostw Europy została zaproszona do Pałacu Prezydenckiego, gdzie Andrzej Duda osobiście podziękował 
wszystkim za to, jak reprezentowali nasz kraj.  

Polska reprezentacja pod-
czas Paralekkoatletycznych Mi-
strzostw Europy, które w Ber-
linie odbyły się w dniach 20-26 
sierpnia, wywalczyła w sumie 
61 medali i uplasowała się na 1. 
miejscu w klasyfikacji medalo-
wej. Polacy zdobyli w sumie 26 
złotych krążków, 15 srebrnych i 
20 brązowych. Do Berlina poje-
chała grupa 60 polskich zawod-
ników (najliczniejsza ze wszyst-
kich), pośród których nie zabra-
kło nowogardzianki Ewy Dur-
skiej, która w swojej koronnej 
dyscyplinie pchnięcia kulą wy-
walczyła srebrny medal. Wynik 
tegorocznych Paralekkoatletycz-
nych ME jest najlepszy w historii 
polskich udziałów. Nasi medali-
ści zostali zaproszeni do Pałacu 
Prezydenckiego, gdzie oprócz 
Andrzeja Dudy w spotkaniu 
uczestniczyła również Małżonka 
Prezydenta Agata Kornhauser-
-Duda. - Chylę czoło przed Pań-

stwa hartem ducha i wspaniały-
mi wynikami. To niesamowity 
sukces. Jesteśmy Państwu ogrom-
nie wdzięczni i z całego serca 
chciałem osobiście, razem z Mał-
żonką, pogratulować i podzię-
kować, że zechcieliście Państwo 

przyjąć zaproszenie do Pała-
cu Prezydenckiego – powiedział 
Andrzej Duda. Prezydent dzię-
kował sportowcom za wspaniały 
wysiłek i sukcesy oraz za wszyst-
ko, co robią dla siebie, dla Polski, 
w roku 100-lecia odzyskania nie-

podległości. Andrzej Duda za-
znaczył również, że paralekko-
atleci pokazują innym, że moż-
na przełamywać bariery, osiągać 
sukcesy i nawet jeśli jest się do-
tkniętym niepełnosprawnością, 
to można być sprawniejszym niż 
ci, którzy niepełnosprawności 
nie mają podkreślając, że to jest 
wielki pokaz ducha. Prezydent 
zwrócił także uwagę, że ogrom-

ną zasługą paralekkoatletów jest 
to, że dzięki nim osoby dotknię-
te niepełnosprawnościami prze-
łamują się, aby zacząć uprawiać 
sport. Od polskich sportowców 
Prezydent otrzymał koszulkę re-
prezentacji Polski z podpisami, a 
przekazał paralekkoatletom fla-
gę państwową. 

Oprac: KR

Nowogardzianka w Berlinie wywalczyła srebrny medal w pchnięciu kulą

Ewa Durska pośród polskich medalistów Mistrzostw Europy w Berlinie

Okazałe zwycięstwo z kluczevią

Hattrick Marcela Wlaźlaka
W niedzielę (2 września), o godzinie 13:00, na stadionie w Nowogardzie juniorzy Pomorza-
nina podejmowali Kluczevię. Podopieczni Marcina Skórniewskiego dokonali tego, czego nie 
byli w stanie zrobić w minionym sezonie – wygrali z piłkarzami ze Stargardu. Mecz zakoń-
czył się wynikiem 4:1 po trzech golach Marcela Wlaźlaka i jednym trafieniu Szymona Ka-
czora. Na uwagę zasługuje także występ Mateusza Lasockiego, który zanotował trzy asysty.  

Pomorzanin Nowogard – Kluczevia Stargard 4:1 (0:0)
Gole: Marcel Wlaźlak (49’, 51’ 60’), Szymon Kaczor (86’)
Skład: Jakub Tandecki – Paweł Zając (Jakub Saja), Mateusz Wojtyniak, 

Jakub Mościński (Tobiasz Kucharczyk), Mateusz Rączka (Kryspin Mizuło) – 
Kacper Torzewski (Szymon Kaczor), Mateusz Lasocki (c) (Miłosz Bortnik), 
Marcel Wlaźlak (Oskar Gibas), Adrian Zając – Michał Jutkiewicz, Jakub Żó-
ralski (Jakub Jarecki).

ra. Po kilku minutach rozpoczął 
się 11-minutowy show Marcela 
Wlaźlaka i Mateusza Lasockie-
go. Najpierw w 49. minucie ka-
pitan Pomorzanina idealnie do-
grał do Marcela Wlaźlaka, któ-
ry strzelił swojego pierwszego 
gola w juniorskiej piłce. Zaled-
wie dwie minuty później, kibi-
ce oglądali kopię tej akcji. Mate-
usz Lasocki dogrywał, a Marcel 
Wlaźlak w sytuacji sam na sam 
podwyższył na 2:0. W 60. minu-
cie Mateusz Lasocki zdecydował 
się na długie podanie ze środ-
ka boiska, futbolówka trafiła do 
Marcela Wlaźlaka, który błyska-
wicznie skompletował klasycz-
nego hattricka. Przed tym golem 
na boisku pojawił się Tobiasz 
Kucharczyk, a po trzecim trafie-
niu Marcin Skórniewski wpusz-
czał na plac gry kolejnych gra-

czy, odpowiednio Jakuba Saję, 
Oskara Gibasa, Kryspina Mizu-
ło oraz Miłosza Bortnika. War-
to dodać, że Oskar Gibas i Mi-
łosz Bortnik to piłkarze z rocz-
nika 2004, dla których był to de-
biut w rozgrywkach juniorów. 
To jednak nie był koniec strze-
lania w tym meczu. W 86. mi-
nucie Szymon Kaczor zdecydo-
wał się na indywidualną akcję, 
którą zakończył swoją pierwszą 
bramką w juniorach. W 89. mi-
nucie po zamieszaniu podbram-
kowym, piłkarz gości z najbliż-
szej odległości skierował futbo-
lówkę do bramki Pomorzanina. 
Tym samym mecz zakończył się 
okazałym zwycięstwem nowo-
gardzian 4:1. Przy artykule pu-
blikujemy dotychczasowe wy-
niki Pomorzanina oraz aktualną 
tabelę. KR

Pomorzanin w 1. kolejce miał 
grać w Szczecinie z tamtejszym 
SALOS-em, spotkanie zostało 
jednak przełożone, zresztą jak 
mnóstwo gier zaplanowanych w 
tej lidze. Tydzień później nowo-
gardzianie wybrali się do Łob-

za, gdzie ponownie ulegli Świa-
towidowi, tym razem 3:0. Pierw-
szy mecz przed własną publicz-
nością młodzi piłkarze Pomo-
rzanina zagrali w minioną nie-
dzielę. Rywalami była Kluczevia 
Stargard, z którą juniorzy z No-

wogardu nie wygrali w minio-
nym sezonie. Do przerwy żad-
nej z drużyn nie udało się strze-
lić gola, natomiast po zmianie 
stron trener Marcin Skórniew-
ski wprowadził na plac gry Jaku-
ba Jareckiego i Szymona Kaczo-

Szymon Kaczor po ładnej indywidualnej akcji zdobył swoje-
go pierwszego gola w juniorach

Marcel Wlaźlak zdobył trzy gole w zaledwie 11 minut

I Liga Okręgowa Junior Starszy gr. Szczecin 2018/2019
1. kolejka:
SALOS II Szczecin – Pomorzanin Nowogard Przeł.
2. kolejka:
Światowid Łobez – Pomorzanin Nowogard  3:0
3. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Kluczevia Stargard 4:1

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Unia Dolice 3 7 10 5 2 1 0
2 Światowid 63 Łobez 1 3 3 0 1 0 0
3 Pomorzanin Nowogard 2 3 4 4 1 0 1
4 SCRS Barlinek 1 1 3 3 0 1 0
5 Mewa Resko 0 0 0 0 0 0 0
6 Hanza Goleniów 1 0 2 4 0 0 1
7 Polski Cukier Kluczevia Stargard 1 0 1 4 0 0 1
8 SALOS II Szczecin 1 0 0 3 0 0 1
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Pomóżmy Marcie 
w chorobie!!!

www.pomagam.pl/marta-zoltowska

Prowadzę zbiórkę na leczenie 
choroby nowotworowej dla mo-
jej koleżanki Marty Suskiej-Żół -
towskiej.

Marta wspaniała  kobieta, ko-
chająca żona i mama przecud-
nych dziewczynek Julii 9 lat i 
Zosi 5 latek.

To kobieta ciepła, życzliwa, 
wesoła, uśmiechnięta zawsze 
myśląca pozytywnie. 

W grudniu 2017 roku podczas 
kontrolnego badania palpacyj-
nego wykryto u Niej guz w pier-
si,

W styczniu 2018 roku po dal-
szych badaniach okazało się , że 
jest to wieloogniskowy obu-
stronny nowotwór złośliwy pier-
si III stopnia z przerzutem do 
węzłów chłonnych jamy pacho-
wej.

W tym momencie Marcie za-
walił się świat.

Do tej pory to Ona opiekowa-
ła się bliskimi, a teraz sama po-
trzebuje pomocy.

Życie stało się kruche jak por-
celana.

Postanowiła jednak sobie, że 
zwycięży w walce z rakiem, bo 
przecież ma jeszcze tyle rzeczy 
do zrobienia...

Ma kochającego męża, cu-
downe Córeczki,.... rodzinę i 
przyjaciół.! 

Po diagnozie rozpoczęła le-
czenie kliniczne w ZCO w Szcze-
cinie, oraz leczenie komplemen-
tarne czyli wlewy witaminowe 
w prywatnej klinice IMC (INTE-

GRSTIVE MEDICAR CENTER) we 
Wrocławiu.

Leczenie komplementarne 
czyli tzw. wlewy witaminowe 
mają za zadanie wsparcie orga-
nizmu w leczeniu choroby no-
wotworowej.

Polega ono na wlewach do-
żylnych dużej dawki witaminy C 
i szeregu witamin niezbędnych 
do prawidłowego funkcjonowa-
nia organizmu i jego regenera-
cji.

Miesięczne koszty leczenia we 
Wrocławiu to około 16 tysięcy 
złotych. 

Leczenie jest złożone, długo-
trwałe i wyczerpujące.

W Szczecinie czekają ja na-
świetlenia w ramach radiotera-
pii i długotrwała rehabilitacja.

Koszt leczenia we Wrocławiu 
na 3 miesiące to około 50 tysię-
cy złotych.!

Niestety zasoby całej rodziny 
skończyły się.

Dlatego Was... moich przyja -
ciół, znajomych i nieznajomych 
bardzo proszę o pomoc!  Wierzę 
w siłę ludzi!  Wierzę, że się uda!

Bardzo proszę wpłać dowolną 
kwotę i udostępnij.

Dzisiaj Marta potrzebuje po-
mocy, jutro ktoś inny może jej 
potrzebować! 

Dobro zawsze wraca... 
Z PODWOJONĄ SIŁĄ.

Dorota

Marta wyraża zgodę na zbiór-
kę prowadzoną na jej leczenie.

Dowolnej darowizny można dokonać 
na konto fundacji w Alior Banku:

Fundacja Sedeka, ul. Grzybowska 4 lok. 132 00-131 Warszawa
nr konta: 93 2490 0005 0000 4600 7287 1845

tytuł przelewu: 11485 – Grupa OPP, Suska-Żółtkowska Marta 

Poszukuje osób 
do pracy przy  

produkcji okien, 
Firma Joga. 

695 100 700 

Upadłość konsumencka
Masz długi, których nie możesz spłacić, nie 
prowadzisz działalności, nie masz majątku. 

Pomogę zgłosić upadłość. 
Konsultacje darmowe
Tel. 669 681 080, 

www.szczecin-syndyk.pl 
restrukturyzacjakonsumenta@gmail.com 

PRACOWNIK OGÓLNOBUDOWLANY
MIEJSCE WYKONYWANEJ PRACY: Nowogard i okolice
OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY: 
- umiejętności pracy w zespole
- uczciwości i odpowiedzialności, zaangażowania
OFERUJEMY: 
- wysokie wynagrodzenie
- stabilność zatrudnienia w oparciu  o umowę o pracę

Kandydatów prosimy o przesłanie CV na adres
biurokdi@wp.pl lub kontakt pod nr Tel. 660 200 396

FIRMA KDI Sp. z o.o w związku z intensywnym rozwojem 
poszukujemy pracowników na stanowisko:

PRACOWNIK BIUROWY (obsługa sekretariatu)
MIEJSCE WYKONYWANEJ PRACY: Nowogard 
OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY: 
- wykształcenie min. średnie
- znajomość obsługi komputera (pakiet MS O�ce), obsługi sprzętu biurowego
- zdolność organizacji pracy własnej, zaangażowania
- wysokiej kultury osobistej, uczciwości i odpowiedzialności
OFERUJEMY: 
- wysokie wynagrodzenie; stabilność zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę  

Kandydatów prosimy o przesłanie CV na adres
biurokdi@wp.pl lub kontakt pod nr Tel. 660 200 396

FIRMA KDI Sp. z o.o w związku z intensywnym rozwojem 
poszukujemy pracowników na stanowisko:

Gryf maraton mTB – III edycja

Jan Baran na 2. miejscu
W niedzielę (2 września), na osiedlu Bukowe w Szczecinie odbyła się III edycja Gryf Mara-
tonu 2018. Wyścig ten charakteryzował się górską trasą, a na starcie znalazł się reprezen-
tant Nowogardu Jan Baran, który w swojej kategorii zajął 2. miejsce. 

Organizatorami III edycji była 
sekcja kolarstwa górskiego UKS 
Trygław. Wyścig został przepro-
wadzony w Szczecinie na osiedlu 
Bukowe. W zawodach wystarto-
wał Jan Baran, reprezentujący 
Cykling (J.B.) Nowogard. Nasz 
reprezentant walczył w kategorii 
wiekowej M6. Górską trasę po-
konał z czasem 02:59:10, co po-
zwoliło mu wywalczyć srebrny 
medal w swoim przedziale wie-
kowym. Po swoim starcie nasz 
kolarz nie krył zadowolenia. - 
Na trzeciej edycji Gryf Maraton 
2018 w Puszczy Bukowej, było 
górzyście, ciężko, a także uroczy-
ście za sprawą mojego małego 
sukcesu – wspomina swój start 
Jan Baran. Co ważne, Jan Baran 
umocnił się na pozycji lidera ca-
łego cyklu w kategorii M6. Po 
swoich trzech startach Jan Ba-
ran zgromadził 729,41 punktów. 

Z kolei w Open (mężczyźni i ko-
biety) nasz reprezentant zajmuje 
91. miejsce pośród 205 sklasyfi-

kowanych kolarzy. Kolejna edy-
cja Gryf Maratonu odbędzie się 
za miesiąc.  KR

Jan Baran na drugim stopniu podium III edycji Gryf Maratonu

V maraton mTB Dookoła Jeziora Nowogardzkiego

Organizatorzy dziękują za wsparcie
Za nami V Maraton MTB Dookoła Jeziora Nowogardzkiego – Memoriał Artura Komisar-
ka, który odbył się w sobotę (25 sierpnia). W imprezie wystartowało ponad 300 kolarzy, a 
wspólna zabawa nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie sponsorów, którym organizatorzy 
imprezy pragną podziękować. Dodajmy, że Dziennik Nowogardzki był patronem medial-
nym kolarskiego święta. 

Serdeczne podziękowania 
dla sponsorów, dzięki któ-
rym można było nagrodzić i 
ugościć uczestników Marato-
nu MTB – Memoriał Artura 
Komisarka: LM Wind Power, 
Profil Producent Stolarki pcv 
i alu, Aktywa FH Nowogard, 
Autoneum, CZG R21, Mar-
cin Fedeńczak, Tomkiewicz- 
Narzędzia, Badinex Wor-
kwer, Roy Dental, Armatura 
Nowogard, Pan Oil, Pro Bud, 
Metal Zbyt,  Sklep Sportowy 
Małgorzata Kubicka, Bicykl 
Hurtownia Rowerów Jan Zu-
gaj, Spectrum Bike, Fabryka 
Wydruków Nowoprint, Jafa 
Pracownia Reklamy, Dzien-
nik Nowogardzki, Fundacja 
„Społecznik” Pomorze Za-
chodnie, Marek Szymański. 

Oprac: KR
Info: Organizatorzy Maratonu

reklama

reklama
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• naprawy • oleje CASTROL
• akumulatory Bosch, Varta

 bieżące
• serwis klimatyzacji
• przeglądy okresowe
• serwis opon
• diagnostyka komputerowa
• wymiana rozrządu

Ponad 10-letnie doświadczenie w pracy  
na stanowisku mechanik w serwisie TOYOTY

Sąpolnica 25 
72-200 Nowogard 

tel. 608 690 831

Zapewniamy atrakcyjne ceny

przeglądy okresowe w TOYOTACH i nie tylko

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

Firma z branży rolnej  

 
zatrudni – kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki teleskopowej 
  i doświadczenie w rolnictwie.
Oferujemy:

kontakt: 785 601 002

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy

AUTONAPRAWA
Naprawy bieżące,  

lakiernictwo, piaskowanie  

ul. Woj. Polskiego 13 
 662 091 018 

Sprzedam 
działkę 23 ar
pod warsztat lub inną 

działalność gospodarczą. 
Tel. 695 100 700 

TAM TAM TAM TAM TAM

1 Osiedle Bema 16:50 18:20 19:50 21:20 22:20
2 ul. Bema 1 16:51 18:21 19:51 21:21 22:21
3 ul. Armii Krajowej 17 16:53 18:23 19:53 21:23 22:23
4 ul. Kościuszki 36 16:54 18:24 19:54 21:24 22:24
5 ul. Romualda Traugutta 16:56 18:26 19:56 21:26 22:26
6 ul. Wojska Polskiego 4 16:57 18:27 19:57 21:27 22:27
7 ul. Kościelna 16:58 18:28 19:58 21:28 22:28
8 Dworzec PKS 17:00 18:30 20:00 21:30 22:30
9 ul. Bankowa 17:01 18:31 20:01 21:31 22:31

10 ul. 15 Lutego 17:02 18:32 20:02 21:32 22:32
11 ul. Żeromskiego SP2 17:03 18:33 20:03 21:33 22:33
12 ul. Poniatowskiego 17:05 18:35 20:05 21:35 22:35
13 ul. Żeromskiego 17:06 18:36 20:06 21:36 22:36
14 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 17:07 18:37 20:07 21:37 22:37
15 ul. Boh. Warszawy „POM” 17:08 18:38 20:08 21:38 22:38
16 ul. Radosława 17:09 18:39 20:09 21:39 22:39

POW POW POW POW POW POW

1 ul. Radosława 16:30 18:00 19:30 21:00 22:00 23:00
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 16:31 18:01 19:31 21:01 22:01 23:01
3 ul. Boh. Warszawy 7 16:33 18:03 19:33 21:03 22:03 23:03
4 ul. Poniatowskiego 16:35 18:05 19:35 21:05 22:05 23:05
5 ul. 700 Lecia 16:37 18:07 19:37 21:07 22:07 23:07
6 ul. 5-go Marca 16:39 18:09 19:39 21:09 22:09 23:09
7 ul. Kościuszki 36 16:41 18:11 19:41 21:11 22:11 23:11
8 ul. Romualda Traugutta 16:42 18:12 19:42 21:12 22:12 23:12
9 ul. Wojska Polskiego 4 16:43 18:13 19:43 21:13 22:13 23:13

10 ul. Armii Krajowej 46 16:44 18:14 19:44 21:14 22:14 23:14
11 ul. Armii Krajowej 29 16:45 18:15 19:45 21:15 22:15 23:15
12 ul. Bema 9 16:46 18:16 19:46 21:16 22:16 23:16
13 Osiedle Bema 16:47 18:17 19:47 21:17 22:17 23:17

NOWOGARD UL. RADOSŁAWA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 – NOWOGARD  OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD OS. BEMA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 - NOWOGARD  UL. RADOSŁAWA
LP Dworce i przystanki

Rozkład jazdy autobusu miejskiego na DOŻYNKI

reklamareklama

reklamareklama

Opiekunki w Niemczech. 
Sprawdzone oferty! 

Tel. 91 506 55 55

r e k l a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

mistrzostwa Okręgu 2018 
Budzistowo 

Brąz  
Martyny Fedeńczak
W miniony weekend, rozegrane zostały Mistrzostwa Okrę-
gu 2018 Budzistowo w jeździectwie. Z bardzo dobrej strony 
zaprezentowała się Martyna Fedeńczak, startująca na koniu 
„Sunny”. Zawodniczka z gminy Nowogard wywalczyła brą-
zowy krążek. 

Martyna Fedeńczak na co 
dzień trenuje w Ośrodku Jeź-
dzieckim Pod Kasztanami „JKS 
AMICO”. Podczas Mistrzostw 
Okręgu 2018 w miejscowo-
ści Budzistowo, zawodniczka 
z gminy Nowogard startowała 
w kategorii Junior. Była to naj-
wyższa kategoria, w której wal-
czyły zawodniczki występujące 
w barwach Ośrodku Jeździec-
kiego Pod Kasztanami. Marty-

na Fedeńczak startująca na ko-
niu „Sunny” spisała się bar-
dzo dobrze i po swoim przejeź-
dzie uzyskała wynik gwarantu-
jący jej brązowy medal. Zawo-
dy były również udane dla klu-
bowych koleżanek Martyny. W 
sumie zespół, w którym startu-
je reprezentantka naszej gminy, 
przywiózł z Mistrzostw Okręgu 
4 krążki. KR

Martyna Fedeńczak pokonująca jedną z przeszkód na koniu Sunny
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Wykręcanie urwanych 
świec żarowych

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

Opiekunka Seniorów w Niemczech. 
Ostatnie oferty pracy 

z letnim bonusem 350 euro 
- tylko do 15 września! 

Tel. 517 175 599

KUPIĘ DREWNO
tartaczne

świerk, sosna, brzoza, topola

tel. 697 174 369

Firma AGRO TRANS Spółka z o.o. 
z siedzibą w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów ciężarowych 
(prawo jazdy kategoria C+E)

tel. 91 39 27 322, kom. 502 671 607, 502 671 609

 

WYMAGANIA:
- aktualne prawo jazdy kategorii C+E
- świadectwo kwali�kacji zawodowej
- aktualne orzeczenie psychologiczne
- cyfrowa karty kierowcy
 OFERUJEMY:
- atrakcyjne wynagrodzenie wypłacane w terminie
- nowoczesne auta marki DAF, MERCEDES, MAN.
- praca w systemie tygodniowym  
- ubezpieczenie grupowe

POSZUKUJE 
KIEROWCÓW  

KAT. C+E

TELEFON: +48 603 129 069,  785 900 833 
Jedności Narodowej 23A, 72-130 Maszewo

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś w rodzinie. 

Grupa aa mieszko zaprasza w każdy 
wtorek o 9.00 i 16.00 pod ratuszem.

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
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rozkład jazdy komunikacji miejskiej od 3 WrZeŚNIa br.

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 6:55 8:05 11:15 12:20 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 6:56 8:06 11:16 12:21 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 6:58 8:08 11:18 12:23 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 6:59 8:10 11:20 12:25 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:01 8:12 11:22 12:27 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:02 8:14 11:24 12:29 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:03 8:15 11:25 12:30 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:05 8:17 11:27 12:32 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < 7:07 8:19 < 12:34 < < 16:07 < <

10 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:09 8:21 11:28 12:36 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
11 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:10 8:22 11:29 12:37 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
12 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:11 8:23 11:30 12:38 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
13 ul. Poniatowskiego < 6:20 7:13 < < 12:40 13:45 15:10 16:13 17:10 <
14 ul. Żeromskiego 5:42 6:21 7:14 8:24 11:32 12:41 13:46 15:11 16:14 17:11 17:59
15 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:22 7:15 8:25 11:33 12:42 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
16 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:23 7:16 8:26 11:34 12:43 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
17 ul. Radosława 5:45 6:24 7:17 8:27 11:35 12:44 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02

POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:23 8:33 11:50 12:50 14:30 15:30 16:25 17:25 18:05
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:24 8:34 11:51 12:51 14:31 15:31 16:26 17:26 18:06
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:26 8:36 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:28 8:38 11:53 12:53 14:33 15:33 16:28 17:28 18:08
5 ul. Poniatowskiego < 6:35 7:30 8:40 11:55 12:55 < 15:35 16:30 17:30 <
6 ul. 700 Lecia 5:49 6:37 7:32 8:42 11:57 12:57 14:34 15:37 16:32 17:32 18:09
7 ul. 5-go Marca 5:51 6:39 7:34 8:44 11:59 12:59 14:36 15:39 16:34 17:34 18:11
8 ul. Kościuszki 36 5:53 6:41 7:36 8:46 12:01 13:01 14:38 15:41 16:36 17:36 18:13
9 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:42 7:37 8:47 12:02 13:02 14:39 15:42 16:37 17:37 18:14

10 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:43 7:38 8:48 12:03 13:03 14:40 15:43 16:38 17:38 18:15
11 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:44 7:39 8:49 12:04 13:04 14:41 15:44 16:39 17:39 18:16
12 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:45 7:40 8:50 12:05 13:05 14:42 15:45 16:40 17:40 18:17
13 ul. Bema 9 5:58 6:46 7:41 8:51 12:06 13:06 14:43 15:46 16:41 17:41 18:18
14 Osiedle Bema 5:59 6:47 7:42 8:52 12:07 13:07 14:44 15:47 16:42 17:42 18:19

DWORZEC PKS – OS. BEMA
TAM
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

OS. BEMA - DWORZEC PKS
TAM
E, F

1 Osiedle Bema 8:59
2 ul. Bema 1 9:00
3 ul. Armii Krajowej 17 9:02
4 ul. Kościuszki 36 9:03
5 ul. Romualda Traugutta 9:05
6 ul. Wojska Polskiego 4 9:06
7 ul. Kościelna 9:07
8 Dworzec PKS 9:09

LP Dworce i przystanki

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD UL. RADOSŁAWA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 – NOWOGARD  OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD OS. BEMA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 - NOWOGARD  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 6:55 8:05 11:15 12:20 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 6:56 8:06 11:16 12:21 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 6:58 8:08 11:18 12:23 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 6:59 8:10 11:20 12:25 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:01 8:12 11:22 12:27 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:02 8:14 11:24 12:29 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:03 8:15 11:25 12:30 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:05 8:17 11:27 12:32 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < 7:07 8:19 < 12:34 < < 16:07 < <

10 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:09 8:21 11:28 12:36 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
11 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:10 8:22 11:29 12:37 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
12 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:11 8:23 11:30 12:38 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
13 ul. Poniatowskiego < 6:20 7:13 < < 12:40 13:45 15:10 16:13 17:10 <
14 ul. Żeromskiego 5:42 6:21 7:14 8:24 11:32 12:41 13:46 15:11 16:14 17:11 17:59
15 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:22 7:15 8:25 11:33 12:42 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
16 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:23 7:16 8:26 11:34 12:43 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
17 ul. Radosława 5:45 6:24 7:17 8:27 11:35 12:44 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02

POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:23 8:33 11:50 12:50 14:30 15:30 16:25 17:25 18:05
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:24 8:34 11:51 12:51 14:31 15:31 16:26 17:26 18:06
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:26 8:36 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:28 8:38 11:53 12:53 14:33 15:33 16:28 17:28 18:08
5 ul. Poniatowskiego < 6:35 7:30 8:40 11:55 12:55 < 15:35 16:30 17:30 <
6 ul. 700 Lecia 5:49 6:37 7:32 8:42 11:57 12:57 14:34 15:37 16:32 17:32 18:09
7 ul. 5-go Marca 5:51 6:39 7:34 8:44 11:59 12:59 14:36 15:39 16:34 17:34 18:11
8 ul. Kościuszki 36 5:53 6:41 7:36 8:46 12:01 13:01 14:38 15:41 16:36 17:36 18:13
9 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:42 7:37 8:47 12:02 13:02 14:39 15:42 16:37 17:37 18:14

10 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:43 7:38 8:48 12:03 13:03 14:40 15:43 16:38 17:38 18:15
11 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:44 7:39 8:49 12:04 13:04 14:41 15:44 16:39 17:39 18:16
12 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:45 7:40 8:50 12:05 13:05 14:42 15:45 16:40 17:40 18:17
13 ul. Bema 9 5:58 6:46 7:41 8:51 12:06 13:06 14:43 15:46 16:41 17:41 18:18
14 Osiedle Bema 5:59 6:47 7:42 8:52 12:07 13:07 14:44 15:47 16:42 17:42 18:19

DWORZEC PKS – OS. BEMA
TAM
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

OS. BEMA - DWORZEC PKS
TAM
E, F

1 Osiedle Bema 8:59
2 ul. Bema 1 9:00
3 ul. Armii Krajowej 17 9:02
4 ul. Kościuszki 36 9:03
5 ul. Romualda Traugutta 9:05
6 ul. Wojska Polskiego 4 9:06
7 ul. Kościelna 9:07
8 Dworzec PKS 9:09

LP Dworce i przystanki

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD UL. RADOSŁAWA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 – NOWOGARD  OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD OS. BEMA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 - NOWOGARD  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 6:55 8:05 11:15 12:20 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 6:56 8:06 11:16 12:21 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 6:58 8:08 11:18 12:23 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 6:59 8:10 11:20 12:25 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:01 8:12 11:22 12:27 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:02 8:14 11:24 12:29 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:03 8:15 11:25 12:30 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:05 8:17 11:27 12:32 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < 7:07 8:19 < 12:34 < < 16:07 < <

10 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:09 8:21 11:28 12:36 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
11 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:10 8:22 11:29 12:37 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
12 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:11 8:23 11:30 12:38 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
13 ul. Poniatowskiego < 6:20 7:13 < < 12:40 13:45 15:10 16:13 17:10 <
14 ul. Żeromskiego 5:42 6:21 7:14 8:24 11:32 12:41 13:46 15:11 16:14 17:11 17:59
15 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:22 7:15 8:25 11:33 12:42 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
16 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:23 7:16 8:26 11:34 12:43 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
17 ul. Radosława 5:45 6:24 7:17 8:27 11:35 12:44 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02

POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:23 8:33 11:50 12:50 14:30 15:30 16:25 17:25 18:05
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:24 8:34 11:51 12:51 14:31 15:31 16:26 17:26 18:06
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:26 8:36 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:28 8:38 11:53 12:53 14:33 15:33 16:28 17:28 18:08
5 ul. Poniatowskiego < 6:35 7:30 8:40 11:55 12:55 < 15:35 16:30 17:30 <
6 ul. 700 Lecia 5:49 6:37 7:32 8:42 11:57 12:57 14:34 15:37 16:32 17:32 18:09
7 ul. 5-go Marca 5:51 6:39 7:34 8:44 11:59 12:59 14:36 15:39 16:34 17:34 18:11
8 ul. Kościuszki 36 5:53 6:41 7:36 8:46 12:01 13:01 14:38 15:41 16:36 17:36 18:13
9 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:42 7:37 8:47 12:02 13:02 14:39 15:42 16:37 17:37 18:14

10 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:43 7:38 8:48 12:03 13:03 14:40 15:43 16:38 17:38 18:15
11 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:44 7:39 8:49 12:04 13:04 14:41 15:44 16:39 17:39 18:16
12 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:45 7:40 8:50 12:05 13:05 14:42 15:45 16:40 17:40 18:17
13 ul. Bema 9 5:58 6:46 7:41 8:51 12:06 13:06 14:43 15:46 16:41 17:41 18:18
14 Osiedle Bema 5:59 6:47 7:42 8:52 12:07 13:07 14:44 15:47 16:42 17:42 18:19

DWORZEC PKS – OS. BEMA
TAM
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

OS. BEMA - DWORZEC PKS
TAM
E, F

1 Osiedle Bema 8:59
2 ul. Bema 1 9:00
3 ul. Armii Krajowej 17 9:02
4 ul. Kościuszki 36 9:03
5 ul. Romualda Traugutta 9:05
6 ul. Wojska Polskiego 4 9:06
7 ul. Kościelna 9:07
8 Dworzec PKS 9:09

LP Dworce i przystanki

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD UL. RADOSŁAWA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 – NOWOGARD  OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD OS. BEMA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 - NOWOGARD  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki
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OGłO SZe NIa drob ne
NIerUCHOmOŚCI

•	 Sprzedam tanio działkę budowlaną 
w kościuszkach 1202 m2. Przy działce 
prąd, woda, kanalizacja, dojazd utwar-
dzony w pobliżu jeziora. 575 345 659 

•	 Do wynajęcia lokal handlowy ok. 40m2 
ul. Kościuszki 2g Nowogard. 693 850 197

•	 Sprzedam działki budowlane w kar-
sku przy drodze. 691 664 658

•	 Do wynajęcia lokal pod działalność go-
spodarczą. 609 24 58 16 

•	 Sprzedam mieszkanie 3 pokoje 87m2, 12 
km od Nowogardu.Tel. 665 160 365

•	 Do wynajęcia warsztat samochodowy z 
wyposażeniem. Tel. 508 070 311

•	 Sprzedam działkę budowlaną w Nowo-
gardzie, 16 arów, cena 39000 zł do nego-
cjacji, tel. 570 935 935

•	 sprzedam pawilon handlowy, tel. 500 
698 558

•	 Sprzedam działkę ogrodową przy ul. 
Zamkowej. Tel. 530 118 199

•	  Do wynajęcia nowy lokal handlowy gla-
zura, natrysk w centrum Nowogardu 
pow. ok. 80m2, dodatkowe wejście. Tel. 
665 08 44 88

•	 Samodzielne mieszkanie do wynajęcia 
Karsk, 609 245 816 

•	 Wynajmę pomieszczenie przy ul. 700 
lecia na garaż lub magazyn. 501 549 
818

•	 Sprzedam działkę 4500 m2 obręb  Kulice 
(za płotem dawnego POMu w Nowogar-
dzie) 510 727 667 

•	 Miejsca noclegowe do wynajęcia. 609 
245 816 

•	  Do wynajęcia lokal 25 m2 ul. Pileckiego. 
695 209 162 

•	 Sprzedam działkę po zbiorach we wrze-
śniu lub pażdzierniku. Ogrody działkowe 
nr.2 , działka nr 3. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 532 589 787 lub 788 

•	 Do wynajęcia kawalerka. Tel 605 640 526 

•	 Do wynajęcia dwupokojowe centrum 
Szczecina (100 m od Placu Szarych Sze-
regów) dla dwóch, trzech studentów. 
Mile widziane pary. Tel. 604 124 623 

•	 Do wynajęcia garaż ul. 700 lecia. Tel. 
606 115 410

•	 Do wynajęcia kawalerka. 667 621 070

•	 Sprzedam 3 pokoje ul. Bankowa 75m2 
lub zamienię na 2 pokoje 788 557 033

•	  Sprzedam działkę ogrodową z altaną 3 
Maja. 508 993 318

•	  Mieszkanie do wynajęcia trzypokojowe 
ul. Warszawska. Tel. 784 632 857

•	 Kupię mieszkanie bezczynszowe. 601 
724 492 

•	 Do wynajęcia mieszkanie 85 m. Tel. 609 
245 816 

•	 Do wynajęcia mieszkanie+garaż. 666 
253 146

•	 Sprzedam -Bodzęcin 1/2 domu-82 m2+ 
budynek gospodarczy+ działka zago-
spodarowana w bdb stanie .

•	 nr.telefonu 604 48 37 39

•	 Do wynajęcia kawalerka w Olchowie. 
782 254 902

•	  Kupię mieszkanie bezczynszowe. 601 
724 492 

•	 Nowogard ul. Asnyka działkę pod budo-
wę ok 1000m2, uzbrojenie, sprzedam. 
Tel. 501 307 666

•	 Dębice – trasa Nowogard – Stargard w 
pełni uzbrojona działka budowlana do 
1000 m2. Tanio!. Tel. 502 103 432 

•	 Kupię działkę usługową do 4 tys m2 w 
obrębie m. Nowogard. 693 344 775 

•	 Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe. 
661 811 611 

•	 Kupię garaż ul. Leśna lub Bema Tel. 661 
979 765 

•	 Kupię działkę budowlaną w okolicach 
Nowogardu. 692 493 584 

•	 Kupię mieszkanie bezczynszowe. 601 
724 492 

mOTOrYZaCJa
•	 Ford Galaxy 96r. automat Poj. 2.8 

benzyna Uszkodzona skrzynia bie-
gów Sprzedam za 2 500 złotych Tel. 
kon. 694 979 007

•	 Sprzedam samochód Mitsubishi L 200 
1999 rok prod., cena do uzgodnienia. 
665 544 518 

•	 Sprzedam Mazdę Premacy, kolor grana-
towy met. , klimatyzacja, rok. 2001, die-
sel 2.0, zadbana, tel. 605 522 340

•	 Kupię motor WSK. Tel. 605 516 508 

•	 Sprzedam felgi stalowe „16” do Nissana. 
Tel. 888 676 231

•	 Kupię fiata 126p. 725 836 238 

rOlNICTWO
•	 Sprzedam  kaczki,gęsi młode – oskuba-

ne.Tel.782429405.

•	  koszenie, mulczowanie, belowanie – 
słoma. 608 01 3995

•	 Orka, talerzówka ciężka siew agrega-
tem. Tel. 608 01 39 95 

•	 Rzepak jary, zboża sprzedam. Tel. 502 
853  573 

•	 Grykę sprzedam i mieszalnik 1 tona. 603 
467 609 

•	 SPrZeDaŻ JaJ kUrZYCH – WIeJSkIe. 
502 119 960

•	  Sprzedam pompe spalinową wraz z wę-
żami, straszak na dziki i szpaki, dmucha-
wę do zboża. 781 785 748, 603 363 207 

•	 Sprzedam siano w kostkach. 782 036 086 

•	 Sprzedaż mieszanki zbożowej. Tel. 
667 97 64 17, 91 4 186 417

•	 Sprzedam truskawski na przetwory. 
atrakcyjne ceny. 606 708 180 

•	 Łubin słodki 1,5 tony sprzedam. 91 39 
18 606

•	 Sprzedam kaczki i gęsi skubane. 796 759 
414

•	 Sprzedam siewnik Poznaniak. 605 468 
190 

•	 Przyjmę ziemię. 605 468 190

•	 Sprzedam rozrzutnik obornika jedno-
osiowy stan bardzo dobry i rozsiewacz 
wapna 606 576 417

•	 Sprzedam ziemię orną o pow. 8 ha w 
miejscowości Bagna. Cena 28900 zł / ha . 
Tel. 606 830 893 

•	 Siano w zamian za koszenie Trzechel 2 
ha. Tel. 502 853 573 

•	 Wyprzedaż kur 1,5 rocznych Gospo-
darstwo rolno-Drobiarskie Żabowo 
13. Tel. 9139 106 66, 510 127 838

•	 Sprzedam siano okolice Osiny. 696 741 
163 

•	 Oddam w dzierżawę ziemię orną okolice 
Osiny. 696 741 163 

•	 Sprzedam Piasta do wapna, kamień po-
lny na oczko wodne. 606 576 417

•	 Sprzedam nową przyczepę jednoosiową 
+ wywrotkę, siewnik do zboża Poznaniak 
stan bardzo dobry. 696 807 922

•	  Sprzedam tuczniki. 606 576 417

•	 Słomę sprzedam beloty. 502 853 573

•	 Sprzedam 11 byczków. 668 316 103 

•	 Sprzedam prosięta i knurka. 515 406 298 

•	 Kupię ziemię rolną okolice Krzemienna – 
Grzęzienko. 601 56 27 43

•	 Sprzedam obornik. 607 739 866

 USłUGI
•	 TRANSPORT-600182682.

•	 DACHY, WIATY, TARASY.TEL.660879108.

•	 MALOWANIE – szpachlowanie ,panele.
Tel.788566432.

•	 SZPACHLARZ GŁADZI BEZPYŁOWEJ 
,PŁYTKARZ.WYKAŃCZANIE WNĘTRZ.
Tel.537275547.

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWANÓW, 
WYKŁADZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ SA-
MOCHODOWEJ/ SKÓRZANEJ MATERIA-
ŁOWEJ / POŚCIELI WEŁNIANEJ / LANO-
LINĄ/SPRZĄTANIE: CZYSZCZENIE FUG.
TEL.604 373 143 , 794 229 083.

•	 Pranie dywanów i tapicerki sprząta-
nie również z użyciem pary, rOmTeX. 
668 151 516

•	 elektryk z uprawnieniami e+D. Tel. 
607 289 419 

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

•	 malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
“złota rączka”. 91 39 22 783, 784 79 
22 70

•	 FIrma USłUGOWa „Zielona”. Wy-
najem sal na konferencje, zebrania, 
szkolenia. 91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią działal-
nością przyjmie zlecenie na budowę do-
mów od podstaw, przekładek dachów, 
docieplenia, układanie kostki, różne ro-
dzaje. Tel. 607 137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy za 
gotówkę na raty laptopy tablety telefo-
ny. Skupujemy laptopy telefony. Adres 
Nowogard 700Lecia 15 I piętro nad apte-
ką tel 91-577-53-73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlo-
powe: Niemcy, Holandia, Austria, Anglia, 
Belgia, Norwegia. Tel. 71 385 20 18, 601 
759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróżnienie 
mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 343 
638 

•	 AGENCJA REKLAMOWA VIZART, opra-
wianie prac w 2 minuty, bindowanie, wy-
druki, ksero, laminowanie, Nowogard ul. 
700 lecia 15 (nad sklepem zielarskim)Tel. 
605 522 340 

•	 Przepisywanie prac (licencjackich, magi-
sterskich i innych), dokumentów, CV, li-
stów motywacyjnych, Szybko, solidnie. 
Agencja reklamowa Vizart  Nowogard ul. 
700 lecia 15 (nad sklepem zielarskim)Tel. 
605 522 340.

•	 regulacja, naprawa, konserwacja 
okien i drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 
668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 988 
735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, układanie 
kostki granitowej, polbruku. 726 403 937

•	 Naprawa aGD Nowogard. 698 352 406

•	 Wypełniam dokumenty do ZUS na eme-
ryturę, rentę, kapitał początkowy. 507 
872 391

•	 Usługi remontowo-budowlane wyko-
nam. 608 364 330 

•	 Prace elektryczne i remonty miesz-
kań. 691 430 490

•	 Przyjmę psy na strzyżenie. Ukończy-
łam kurs groomerski. 794 902 108

•	 Usługi ogólnobudowlane dociepla-
nie budynków, malowanie, szachlowa-
nie, glazura, terakota, hydraulika, regip-
sy i podłogi, adaptacja poddaszy. 600 
626 268 

•	 Usługi remontowo-budowlane, ocie-
plenia budynków. 669 591 896 

•	 Pomoc w nauce czytania, pisania i licze-
nia. 501 608 771 

•	 Matematyka. 668 17 12 12 

•	 Usługi Fryzjerskie Męskie w domu klien-
ta. Sudomierski. Tel. 536 867 154 , 91 39 
22 063

•	 MATEMATYKA, LICEA, STUDIA, poziom 
podstawowy i rozszeżony. Profesjonal-
nie. 604 124 623

PraCa
•	 aktivmed24.pl Opiekunki Senio-

rów Niemcy. Premie wakacyjne, 
530555015

•	 amBerCare24 Opiekunki do Nie-
miec, wymagany j. niemiecki komuni-
katywny, zarobki netto do 1500 euro/
mies., wyjazdy od zaraz, sprawdzone 
oferty, legalnie 737 451 825, 737 886 
919, 737 489 914

•	 Zatrudnię pracowników budowla-
nych. Tel. 695-264-594

•	 Zatrudnię stolarza z doświadczeniem. 
503 084 687 

•	 Firma geodezyjna zatrudni geodetę i 
asystenta geodety. Mile widziane wy-
kształcenie geodezyjne lub pokrewne.
Znajomość programów geodezyjnych 
oraz prawo jazdy. Niezbędne informacje 
pod nr 609250383.

•	 Praca w Hamburgu płytki, tapety, docie-
plenia, malowanie, szpachlowanie. Tel. 
00491725669042

•	 Zatrudnię dekarzy, cieśli, murarzy, zbro-
jarzy. Możliwe zarobki do 18 zł/h netto. 
Tel. 697 067 590, 600 400 363 

•	 Zlecę prace murarskie. Tel. 695-264-594.

•	 Zatrudnię pracowników przy produk-
cji i montażu oken PCV i alU. Tel 663 
600 601 

•	 Praca w Hamburgu malowanie, szpa-
chlowanie, glazura, terakota itp., za-
kwaterowanie. Tel. 00491725669042 

•	 Praca dla płytkarza w Niemczech na 
umowę. Wymagane doświadczenie  i 
prawo jazdy kat. B.Tel. 539 523 531 

•	 Poszukujemy szwaczki z doświadcze-
niem w ciężkim szyciu. Korzystne warun-
ki zatrudnienia. Praca w Nowogardzie. 
609 313 000

•	 Zatrudnie pracownika usługi remonto-
wo-wykończeniowe. Tel. 697 329  453

•	 Zakład Rolny zatrudni pracownika tra-
krorzystę możliwość zakwaterowania, 
dobre warunki płacowe, gm. Osina. 511 
731 352 

•	 Zatrudnię na 1/2 etatu do sklepu Lewia-
tan, Bohaterów Warszawy.Tel. 502 239 
619

•	 Zatrudnię fizycznego pracownika na fer-
mę drobiu gm. Osina. 511 731 352 

•	 Zatrudnię pomocnika mechanika samo-
chodowego. Doświadczenie nie wyma-
gane. 600 291 059

•	  Firma Bruklin poszukuje pomocnika 
brukarza i brukarzy. 607 08 38 93

•	  Zatrdnimy kierowcę kat. D. 606 148 353 

•	 Murarzowi zlecę postawienie ściany z ce-
gieł. 660 206 833 

•	 Zaopiekuję się małym dzieckiem. 664 
696 177   

•	 Pana pracownika gospodarczego przy 
pomocy koło domu. 660 206 833 

•	 Zatrudnię do sprzątania bloku mieszkal-
nego. 696 016 786 

•	 Poszukuje opiekunki do osoby z alz-
chaimerem od 9-18 godz., miejsco-
wość kościuszki. 796 767 980 

•	 Zatrudnię pracownika na fermę drobiu 
gm. Osina. 502 562 378

•	  Zatrudnię taktorzystę gm. Osina. 511 
731 352 

INNe
•	 SPRZEDAM- pręt zbrojeniowy fi-10 , 12 

m długi.Tel.603598134

•	  Sprzedam drewno suche tanio. 691 848 
026

•	 Drewno, bukowe, dębowe, pocięte, 
porąbane. Tel. 603 353 789 

•	 Sprzedam drewno opałowe. 667 788 
820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 kg. 790 
285 382

•	 Szkółka w karsku poleca drzewa 
owcowe w pojemnikach 3-4 letnie owo-
cujące już od 20 zł/szt. oraz tuje szma-
ragd wys. 70-80cm. po 10 zł za sztukę. 
Tel. 606 106 142

•	 Sprzedam łóżko młodzieżowe z szufla-
dami, półkami, z materacem - kolor sza-
ro biały wymiary: dł. 223 cm*95 cm*110 
cm, biurko do kompletu, tel. 605 522 340

•	 Sprzedam odkurzacz piorący ZELMER 
WODNIK QUATTRO 616.6, elementy pio-
rące nieużywane nowe, cena do uzgod-
nienia, tel. 605 522 340

TEL. 517 508 374
mieszkanie 2 pokoje na wynajem 

na niskim parterze

Zatrudnimy brygadzistę oraz pracownika  
ferma drobiu - Redło 

Zapewniamy: 2-pokojowe mieszkanie i dobre warunki płacowe. 
Informacja tel. 506 428 241, 609 003 026, 913 910 315
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•	 Sprzedam materac kokosowy na łóżko 
ze stelażu,  na wymiar 180*200*24cm, 
używany, tel. 605 522 340

•	 Przyjmę lodówke. 697 886 041 

•	 Ogrodzenie ogrodowe, metalowe 
ramka z katownika w srodku zbroje-
ne /wzor/ prentowe wymiar 2,0m x 1,0 
m+ slupek razem szt 16 oraz furtka 90 x 
90cm z zamkiem ogrodzenie cena za 1 
kpl. 50 zl z powodu modernizacji ogro-
dzenia sprzedam - okazja ! stan dobry 
tel. 691 686 772

•	 Piece gazowe c.o.vaillant z niemiec 
dwufunkcyjne wiszace po przegla-
dzie serwisowym do mieszkania,do-
mu cena od 1.200zl. sprzedam tel 691 
686 772

•	 Podgrzewacze wody 130-160-190 li-
trowe stojące na gaz fitmy villant 
mało używane z gwarancją cena od 
1000 zł. Tel. 691 686 772 

•	 Sprzedam ławeczkę do ćwiczeń typu 
PRIMUS, wielofunkcyjna, tel. 605 
522 340 

•	 Oddam biurko pod komputer. 609 09 
35 25 

•	 Sprzedam szafkę kuchenną brązo-
wo-biała, z płytą indukcyjną - 2 sta-
nowiska, z możliwością dostawie-
nia drugiej płyty indukcyjnej lub ga-
zowej, z blatem, tel. 605 522 340 
Sprzedam TV plazmowy 42 cale LG, 
srebrno czarny, tel. 605 522 340 

•	 Przyjmę lodówkę. 697 886 041 

•	 ODDam SZCZeNIakI W DOBre rĘCe. 
607 137 081

•	 Sprzedam łóżko rehabilitacyjne dla oso-
by starszej leżącej. 723 898 418 

•	 Sprzdam rower trzykołowy nowy. 605 
548 164 

•	 Sprzedam koncentator tlenu. 605 640 
526 

•	 Oddam kamienie za darmo transport 
własny. 502 649 104, 509 615 300 

•	 Sprzedam kuchnię westwalkę. 696 807 
922 

•	 Sprzedam zamrażarkę skrzyniową 
elektrolux EC2800AOW2, wymiary: 
95x62x78, zakupioną w roku 2014, cena 
500 zł., tel.506614285, odbiór osobisty-
:NOWOGARD tel. 506614285

•	 Sprzedam piec/kominek ceramiczny 
używany, stan z zewnątrz bdb, dodam 
kolano nastawne, pęknięta w środku 
płyta szamotowa, co nie przeszkadza w 
użytkowaniu, cena: 1200 zł , odbiór oso-
bisty NOWOGARD, tel. 506614285

•	 Sprzedam szczeniaka suczkę 4,5 
miesiąca rasy Pitbull red Nose tel. 
607289830

•	 Sprzedam dwie komody po 150 zł/szt. 
Łóżko z materacem 1,4 x 2m – 450 zł, 2 
szafki po 50 zł za sztukę. 606 276 773 

•	 Sprzedam łóżko ortopedyczne na pilota. 
697 972 751 

•	 Oddam tapczan dwuosobowy. 533 983 
233

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI  Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 
11:55; 12:40; 14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 
13:45(6x); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna  Tel. 607 310 591 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 
16.35 (7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-łobez 7.40
łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

rOZkłaD JaZDY BU SÓW
Firma Usługowo- Handlowa adam Fedeńczak

Tel 91 39 26 925, 502 026 999
ND- SZCZeCIN 5:15(D), 5:55(E), 6:40(7), 6:55(D), 7:25(7), 7:50(D), 8:00(E), 8:20(7), 
8:35(D), 9:10(E,7), 10:05(E), 10:35(E,7), 11:31(D),11:40(7), 12:10(E), 12:20(7), 
12:55(D,7), 13:10(D), 13:20(E,7), 14:05(D), 14:20(E,7), 15:40(D), 16:05(7), 16:20(E,7), 
16:50(D), 17:50(E,7), 18:20(E,7)
SZCZeCIN- ND 6:35(D), 7:30(E), 8:30(D,7), 9:00(7,R), 9:25(E), 10:05(D,7), 10:35(E,7), 
11:40(E), 12:10(D), 12:25(E,7), 13:20(7), 13:35(D), 13:50(E,7,R), 14:35(D), 14:50(E,7), 
15:15(D,7), 15:55(D), 16:15(6,7), 16:35(D), 17:40(D,7), 18:05(E,7,R), 19:15(D), 
19:40(E,7), 20:15(E,7)
ND- reSkO 6:30(S), 7:50(S), 10:10(7), 12:30(S), 14:30(S), 15:10(E), 19:15(E)
reSkO- ND 6:45(7,SZ), 7:10(S), 7:15(E,SZ), 8:30(S), 11:35(7,SZ), 13:00(S), 15:05(S), 
15:40(E,7,SZ)
GOlCZeWO- ND 7:10(S), 13:30(S), 14:45(S)
ND- GOlCZeWO 7:50(S), 14:15(S), 15:30(S)
ND- STarGarD 6:50(D), 10:15(D), 13:40(D)
STarGarD- ND 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
ND- DOBra- łOBeZ- PłOTY- GrYFICe 6:00(D)
ND- SłaJSINO- raDOWO- łOBeZ 6:35(D)
łOBeZ- DOBra- ND 15:00(D)
łOBeZ- SłaJSINO- ND 15:35(D)
D - kursuje od pon. do pt. Oprócz świąt     E - kursuje od pon. Do soboty oprócz świąt 
S - kursuje w dni nauki szkolnej                         R- kurs do Reska     
SZ - kurs do Szczecina 6- kursuje w soboty       7- kursuje w niedziele

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

pn., wt. - 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

ENDOKRYNOLOGICZNY
Lek. med. Adriana Dubińska-Walczak

specjalista chorób wewnętrznych
- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

CHORÓB CUKRZYCY I NADCIŚNIENIA
Lek. Ewa Zdawska

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista diabetolog 

GABINETY MEDYCZNE

GABINET DERMATOLOGICZNY
Dr. n. med. Violetta Ratajczak-Stefańska

specjalista dermatolog-wenerolog
- konsultacje dermatologiczne
- ocena znamion
- drobne zabiegi

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

Badania wody i ścieków - tel. 91 392 74 75

Wywóz nieczystości ciekłych - 91 392 36 77

Roboty inżynieryjno-budowlane oraz

warsztat naprawy pomp - 91 392 36 77

Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków - 91 392 07 11

Czyszczenie kanalizacji 
i odwadniania osadów ściekowych 

- 91 392 36 77
POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE - 994

                           Przedsiębiorstwo 
Usług Wodnych i Sanitarnych sp. z o.o.
ul. 3 Maja 14/2, 72-200 Nowogard

tel. 91 392 07 11, 91 392 07 17

Usługi
remontowo-Budowlane

Ceny do negocjacji
784 612 587
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krZYŻÓWka

KU
Po

n
 

Imię i nazwisko ....................................................................................... tel. ............................................................... 

ROZWIĄZANIE .................................................................................................................................................................
Kupon wraz z rozwiązaniem należy dostarczyć do redakcji. Spośród nadesłanych kuponów zostanie wyloso-

wana nagroda książka ufundowana przez Wydawnictwo

zaprasza
pn-pt 8-18, sob 10-14

Największy wybór artykułów szkolnych
Najwyższej jakości polskich producentów

B
A
N
E
R
Yoraz inne

WYDRUKI
WIELKOFORMATOWE

e-mail: gra�k@domjudy.pl

NA
JT
AN
IE
J

z projektem 

z dostarczeniem

tel. 91 577 2007

Do wynajęcia  
lokal

handlowo-usługowy
w Nowogardzie  

ul. Pileckiego 
(daw, Dąbrowszczaków) 

pow. 54 m2,  
nowe budownictwo

Tel. 604 269 104

Pionowo: 
1. może być o tyczce 
2. mieszka w Bangkoku 
3. kwiat arystokratka 
4. imię męskie 9.IX 
5. Christian, mistrz olimp. w dziesię-
cioboju (1988) 
6. roztwór koloidowy 
7. wulkan w Islandii 
8. izba niższa parlamentu w Irlandii 
9. dawny szlachecki wierzchni ubiór 
męski z XVII w. 
10. w galarecie nie plecie 
11. król Mariandynów 
12. ros. strój kobiecy 
13. John, austral. pływak, mistrz 
olimp. (1960) 
14. bawół z Celebesu 
15. syn Boreasza 
16. l. a. 68 
17. groźny wyraz twarzy 
18. Polska do 1989 
19. starorzymski dom czynszowy 
20. słynna twierdza w Londynie 
21. brąz do włosów 
22. klasa jachtu Kusznierewicza 
23. bada słuch 

24. rozległy stożek piaskowy osa-
dzony przez lodowiec 
25. święty ..., naczynie ostatniej wie-
czerzy 
26. mąż Sawy 
27. trawi żelazo 
28. kurtka Eskimosa 
29. rude futro 
30. syberyjskie miasto nad Irtyszem 
31. Gillan, wokalista słynnej grupy 
Deep Purple 
32. tipi Indian Ameryki Północnej 
33. udusił Desdemonę 
34. dawniej chłop, najemnik 
35. ostra marynata warzywna 
36. hamuje popędy 
37. najprostsze rośliny plechowe 
38. kolega selera 
39. biletowa na dworcu 
40. wiatr spadający z wierzchołków 
górskich 
41. nasyp 
42. szczyt Filipin 
43. artykuły gospodarstwa domo-
wego 
44. córka Uranosa 

Poziomo: 
45. okrągła liczba 
46. pasza dla konia 
47. wypatrywany z bocianiego 
gniazda 
48. imię damskie 
49. żeglarz hiszpański 
50. palma kateszowa 
51. opiekun pasierba 
52. pękate, albo spłaszczone naczy-
nie z szyjką z gliny lub kamionki 
53. drewniana zatyczka osi koła 
54. gra na lodzie z czarnym krążkiem 
55. waluta w Kampuczy, 100 senów 
56. matka Learcha 
57. ... Białoszewski 
58. płyta pod bazą filaru 
59. imię ze starej piosenki 
60. bóg świata zmarłych 
61. wróg Francuzów 
62. mąż Enidy 
63. zamieniona w migdałowiec 
64. jednostka mocy 
65. miasto w Indiach 
66. rozstrzyga w sprawach admini-
stracyjnych 
67. dawniej pamiątka 

68. graniczyła z RFN 
69. pasek doklejony do czeku 
70. gatunek gibbona 
71. buty sportowe 
72. list bez podpisu 
73. duże naczynie 
74. poeta fr. - rumuńskiego pocho-
dzenia (1896-1963) 
75. żona Dariusza i matka Kserksesa 
76. najwyższy głos w chórze 
77. dół po bombie 
78. srebrzystobiały, kowalny metal o 
właściwościach zasadowych 
79. matka Heliosa 
80. kolor wrzosu 
81. habenda 
82. żużlowy klub Torunia 
83. bramkarz 
84. odmiana bajki 
85. Midori ..., japońska łyżwiarka 
86. dawna miara roli 
87. nić szewska

PODPOWIEDŹ: ATOSSA, FEN, KON-
DRADAS, LON, LYKOS, TZARA.

rozwiązanie krzyżówki dla 
dorosłych : Tolerancja wobec sie-
bie samego nie ma granic

Cecylia Furmańczyk, Danu-
ta Skowron, Maria Sowińska, Pe-
lagia Feliksiak, Halina Stefańska, 
Agnieszka Skowrońska, Zdzisława 
Chocian, Urszula Kaczmarek, Hen-
ryk Rosa, Natalia Furmańczyk, Ma-
ria Kloch, Stanisław Strzelczyk

Zwycięzcy prenumerata: Sta-
nisław Strzelczyk, Cecylia Furmań-
czyk

GAZETY dla zwycięzców loso-
wania do odebrania w redakcji, 
ul. Boh. Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Mateusz Wiertalak, Madzia 

Skowrońska, Róża Nizio, Julia Fur-
mańczyk, Bartek Feliksiak, Niko-
dem Poncak, Lilia Feliksiak, Ola 
Mazur, Martynka Polakowska

Zwycięzca:Róża Nizio
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rOZkłaD JaZDY PkP
^

Odjazdy / Departures
Nowogard 10 VI – 1 IX 2018

Aktualizacja wg stanu na 1 VI 2018

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

0:38 II
1

IC - TLK
88195

ŁEBSKO
T  l  d

Goleniów 1:00, Szczecin Dąbie 1:22, Szczecin Główny 1:40 WW{
~ 24 VI-1 IX;

}WW 2:12 Szczecin Główny IC - TLK 56190 ŁEBSKO T  l  d  c  p   Kostrzyn 3:35, Zielona
Góra 5:01, Nowa Sól 5:24, Głogów 5:55, Ścinawa 6:40, Wołów 7:00, Brzeg Dolny 7:14

Wrocław Główny 7:52 ~ 24 VI-31 VII;

}WW 2:12 Szczecin Główny IC - TLK 56190 ŁEBSKO T  l  d  c  p   Kostrzyn 3:35, Zielona
Góra 5:01, Nowa Sól 5:24, Głogów 5:55, Ścinawa 6:33, Wołów 6:53, Brzeg Dolny 7:14

Wrocław Główny 7:52 ~ 1 VIII-1 IX;

3:36 II
1

IC - TLK
80194

ŁEBSKO
T  l  d

Płoty 3:58, Gryfice 4:14, Trzebiatów 4:39 Kołobrzeg 5:07 

~ 23 VI-1 IX;

5:02 II
1

PR - R
88641

j  a  b  y

Wyszomierz 5:07, Osina 5:11, Mosty 5:17, Goleniów 5:26, Kliniska 5:35, Szczecin Dąbie 5:45, Szczecin
Zdroje 5:48, Szczecin Port Centralny 5:56 Szczecin Główny 6:00 
~ 1-5 / 15 VIII;

6:37 II
1

PR - R
88643

j  a  b  y

Wyszomierz 6:42, Osina 6:46, Mosty 6:52, Goleniów 7:01, Kliniska 7:11, Szczecin Dąbie 7:21, Szczecin
Zdroje 7:24 Szczecin Główny 7:36 
~ 1-6 / 15 VIII;

7:48 I
3

PR - R
88645

j  a  b  y

Wyszomierz 7:53, Osina 7:57, Mosty 8:03, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:09, Goleniów 8:26, 
Kliniska 8:35, Szczecin Dąbie 8:45, Szczecin Zdroje 8:49, Szczecin Port Centralny 8:57

Szczecin Główny 9:02 

7:49 II
1

PR - R
88622

j  a  b  y

Żabowo 7:58, Płoty 8:08, Baszewice 8:15, Gryfice 8:22, Gąbin 8:32, Trzebiatów 8:37, Bieczyno 
Pomorskie 8:43, Karcino 8:47, Głowaczewo 8:51, Stary Borek 8:55, Kołobrzeg Stadion 9:01

Kołobrzeg 9:05 ~ 1-6 / 15 VIII;

8:35 II
1

IC - TLK
18171

POSEJDON
T  l  c  p

Goleniów 8:57, Szczecin Dąbie 9:29 Szczecin Główny 9:48 

~ 23 VI-1 IX;

9:23 II
1

PR - R
88624
REGA

j  a  b  y

Płoty 9:40, Gryfice 9:52, Trzebiatów 10:06, Kołobrzeg Stadion 10:22 Kołobrzeg 10:27 

~ 67 + 15 VIII;

10:28 II
1

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:33, Osina 10:37, Mosty 10:43, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:49, Goleniów 11:05, 
Kliniska 11:14, Szczecin Dąbie 11:24, Szczecin Zdroje 11:27, Szczecin Port Centralny 11:35

Szczecin Główny 11:40 

11:49 II
1

PR - R
88626

POMERANIA
j  a  b  y

Żabowo 11:58, Płoty 12:08, Baszewice 12:15, Gryfice 12:21, Gąbin 12:31, Trzebiatów 12:37, Bieczyno 
Pomorskie 12:43, Karcino 12:46, Kołobrzeg Stadion 12:58 Kołobrzeg 13:02 

13:46 II
1

PR - R
88628

j  a  b  y

Żabowo 13:55, Płoty 14:06, Baszewice 14:17, Gryfice 14:24, Gąbin 14:34, Trzebiatów 14:39, Bieczyno 
Pomorskie 14:45, Karcino 14:49, Głowaczewo 14:53, Stary Borek 14:57, Kołobrzeg Stadion 15:03

Kołobrzeg 15:07 ~ 1-5 / 15 VIII;

14:28 II
1

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 14:33, Osina 14:37, Mosty 14:43, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:49, Goleniów 15:06, 
Kliniska 15:15, Szczecin Dąbie 15:25, Szczecin Zdroje 15:28 Szczecin Główny 15:41 

15:56 II
1

PR - R
88630

j  a  b  y

Żabowo 16:05, Płoty 16:16, Baszewice 16:28, Gryfice 16:35, Gąbin 16:45, Trzebiatów 16:50, Bieczyno 
Pomorskie 16:56, Karcino 17:00, Głowaczewo 17:04, Stary Borek 17:08, Kołobrzeg Stadion 17:14

Kołobrzeg 17:18 

16:40 II
1

PR - R
88651
REGA

j  a  b  y

Wyszomierz 16:45, Osina 16:49, Mosty 16:55, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:01, Goleniów 17:18, 
Kliniska 17:28, Szczecin Dąbie 17:38, Szczecin Zdroje 17:41, Szczecin Port Centralny 17:49

Szczecin Główny 17:54 

17:58 II
1

PR - R
88632

j  a  b  y

Żabowo 18:07, Płoty 18:17, Baszewice 18:30, Gryfice 18:37, Gąbin 18:47, Trzebiatów 18:53, Bieczyno 
Pomorskie 18:59, Karcino 19:02, Głowaczewo 19:07, Stary Borek 19:10, Kołobrzeg Stadion 19:16

Kołobrzeg 19:21 

Strona 1 z 3

^
Odjazdy / Departures
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Aktualizacja wg stanu na 1 VI 2018

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

18:42 II
1

PR - R
88653

POMERANIA
j  a  b  y

Wyszomierz 18:47, Osina 18:51, Mosty 18:57, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:03, Goleniów 19:20, 
Kliniska 19:29, Szczecin Dąbie 19:39, Szczecin Zdroje 19:43, Szczecin Port Centralny 19:51

Szczecin Główny 19:54 

20:22 II
1

PR - R
88634

j  a  b  y

Żabowo 20:31, Płoty 20:40, Baszewice 20:47, Gryfice 20:53, Gąbin 21:03, Trzebiatów 21:09, Bieczyno 
Pomorskie 21:15, Karcino 21:19, Głowaczewo 21:24, Stary Borek 21:27, Kołobrzeg Stadion 21:34

Kołobrzeg 21:38 ~ 1-6 / 15 VIII;

20:43 II
1

IC - TLK
81170

POSEJDON
T  l  c  p

Płoty 21:05, Gryfice 21:20, Trzebiatów 21:39, Kołobrzeg 22:07 0   h   T   l   c   p, Ustronie 
Morskie 22:39, Koszalin 23:06, Sławno 23:32, Słupsk 23:50, Lębork 0:28, Wejherowo 0:52, 

Rumia 1:03, Gdynia Główna 1:16 WW{0   T   l   p, Sopot 2:17, Gdańsk Oliwa 2:22, Gdańsk
Wrzeszcz 2:26, Gdańsk Główny 2:32, Tczew 2:54, Malbork 3:08, Elbląg 3:27, Pasłęk 3:43, 
Morąg 4:05, Olsztyn Zachodni 4:40, Olsztyn Główny 4:44, Korsze 6:08, Kętrzyn 6:35, Giżycko 7:00, 
Wydminy 7:17, Stare Juchy 7:36, Ełk 8:03, Grajewo 8:29, Osowiec 8:47, Mońki 8:58

Białystok 9:39 ~ 22 VI-11 VIII; 14-31 VIII;

}WW 1:49 Gdynia Główna IC - TLK 51170 POSEJDON h  T  l  c  p   Sopot 1:57, Gdańsk 
Oliwa 2:02, Gdańsk Wrzeszcz 2:07, Gdańsk Główny 2:12, Tczew 2:35, Malbork 2:49, Iława 
Główna 3:31, Działdowo 4:07, Mława 4:19, Ciechanów 4:41, Nasielsk 5:05, Modlin 5:19, Nowy 
Dwór Mazowiecki 5:24, Legionowo 5:36, Warszawa Wschodnia 5:56, Warszawa 
Centralna 6:05, Warszawa Zachodnia 6:23, Żyrardów 6:48, Skierniewice 7:04, Koluszki 7:28, 
Łódź Widzew 7:43 Łódź Fabryczna 7:53 
~ 22-25 VI;

}WW 1:49 Gdynia Główna IC - TLK 51170 POSEJDON h  T  l  c  p   Sopot 1:57, Gdańsk 
Oliwa 2:02, Gdańsk Wrzeszcz 2:07, Gdańsk Główny 2:12, Tczew 2:35, Malbork 2:49, Iława 
Główna 3:31, Działdowo 4:07, Mława 4:23, Ciechanów 4:43, Nasielsk 5:07, Modlin 5:19, Nowy 
Dwór Mazowiecki 5:24, Legionowo 5:36, Warszawa Wschodnia 5:56, Warszawa 
Centralna 6:05, Warszawa Zachodnia 6:29, Żyrardów 6:58, Skierniewice 7:14, Koluszki 7:38, 
Łódź Widzew 7:52 Łódź Fabryczna 8:02 
~ 26 VI-11 VIII; 14-31 VIII;

20:43 II
1

IC - TLK
81170

POSEJDON
T  l  c  p

Płoty 21:05, Gryfice 21:20, Trzebiatów 21:39, Kołobrzeg 22:07 0   h   T   l   c   p, Ustronie 
Morskie 22:39, Koszalin 23:06, Sławno 23:32, Słupsk 23:50, Lębork 0:28, Wejherowo 0:52, 
Rumia 1:03, Gdynia Główna 1:14, Sopot 1:33, Gdańsk Oliwa 1:38, Gdańsk Wrzeszcz 1:43, Gdańsk 
Główny 1:49, Tczew 2:12, Malbork 2:27, Elbląg 2:47, Pasłęk 3:04, Morąg 3:28, Olsztyn 

Zachodni 4:04, Olsztyn Główny 4:09 WW{0   T   l   p, Korsze 6:08, Kętrzyn 6:35, 
Giżycko 7:00, Wydminy 7:17, Stare Juchy 7:36, Ełk 8:03, Grajewo 8:29, Osowiec 8:47, Mońki 8:58

Białystok 9:39 ~ 12-13 VIII;

}WW 4:35 Olsztyn Główny IC - TLK 51170 POSEJDON h  T  l  c  p   Iława Główna 5:24, 
Działdowo 6:00, Mława 6:12, Ciechanów 6:32, Nasielsk 6:56, Modlin 7:15, Nowy Dwór 
Mazowiecki 7:20, Legionowo 7:31, Warszawa Wschodnia 8:03, Warszawa Centralna 8:15, 
Warszawa Zachodnia 8:24, Żyrardów 8:52, Skierniewice 9:08, Koluszki 9:32, Łódź 
Widzew 9:46 Łódź Fabryczna 9:59 
~ 12-13 VIII;

20:43 II
1

IC - TLK
81170

POSEJDON
T  l  p

Płoty 21:05, Gryfice 21:20, Trzebiatów 21:39, Kołobrzeg 22:07 0   h   T   l   p, Ustronie Morskie 22:39, 
Koszalin 23:06, Sławno 23:32, Słupsk 23:50, Lębork 0:28, Wejherowo 0:52, Rumia 1:03, Gdynia 
Główna 1:14 0   T   l   p, Sopot 2:17, Gdańsk Oliwa 2:22, Gdańsk Wrzeszcz 2:26, Gdańsk 
Główny 2:32, Tczew 2:54, Malbork 3:08, Elbląg 3:27, Pasłęk 3:43, Morąg 4:05, Olsztyn 
Zachodni 4:40, Olsztyn Główny 4:44, Korsze 6:08, Kętrzyn 6:42, Giżycko 7:07, Wydminy 7:24, Stare 
Juchy 7:41, Ełk 8:03, Grajewo 8:29, Osowiec 8:47, Mońki 8:57 Białystok 9:29 
~ 1 IX;

21:56 II
1

PR - R
88636

j  a  b  y

Płoty 22:14, Gryfice 22:25, Trzebiatów 22:39, Kołobrzeg Stadion 22:56 Kołobrzeg 23:01 

~ 1-57;
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^
Odjazdy / Departures
Nowogard 10 VI – 1 IX 2018

Aktualizacja wg stanu na 1 VI 2018

objaśnienia skrótów / abbreviations
IC - „PKP Intercity” Spółka Akcyjna

TLK - Twoje Linie Kolejowe
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
h - 1 klasa / First class seats

T - 2 klasa / Second class seats

j - tylko 2 klasa / 2nd class seats only

l - rezerwacja obowiązkowa  / seat 
resevations compulsory

d - wagon z miejscami do leżenia / couchette
car

c - wagon sypialny / sleeping car

a - wagon dostępny dla osób poruszających 
się na wózkach / wagon accessible to 
people moving on wheelchairs

b - wagon przystosowany do przewozu 
rowerów - liczba miejsc ograniczona / 
wagon adopted to the transport of 
bicycles – limited number of places

objaśnienia znaków / symbols
p - przewóz przesyłek konduktorskich / 

courier service
W - przełączanie wagonów do innego 

pociągu / wagons to be switched to 
another train

y - klimatyzacja / air conditioning

0 - zmiana usług na trasie pociągu / change 
services on the route

~ - terminy kursowania / days of operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.intercity.pl www.polregio.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased on each train, consistent with the 
terms specified by the carrier.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Carriers 
are responsible for commercial data of trains.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Infoline numbers to individual carriers:
IC - 22 391 97 57 (24h) dla abonentów sieci zagranicznych i
dla połączeń zagranicznych; 703 200 200 (24h) dla 
abonentów krajowych sieci, opłata 1,29 zł brutto/min. poł., 
realizator usługi: „PKP Intercity” S.A. / 22 391 97 57 (24h) 
for international calls and international network subscribers; 
703 200 200 (24h) for subscribers of domestic networks, 
charge of PLN 1.29 gross/min. of each call, service provider: 
„PKP Intercity" S.A.
PR - 703 20 20 20 (24h) opłata 1.29 zł/min. połączenia, 
realizator usługi: Progress Plus S.C.  / 703 20 20 20 (24h) 
charge of PLN 1.29 gross/min. of each call, service provider: 
Progress Plus S.C. 
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INFOrmaTOr lOkalNY - NOWOGarD
Telefony alarmowe
Policja  - 997, 112
Komisariat Policji Nowogard - 91 57 92 316
Straż pożarna  - 998
Posterunek PSP Nowogard - 91 39 20 118
Pogotowie ratunkowe - 999
Stacja Pogotowia Ratunkowego 
w Nowogardzie - 91 43 26 103
Pogotowie gazowe  - 992
Pogotowie energetyczne - 991
Pogotowie wodn.-kanal. (PUWiS) 
 - 91 392 07 11; 994

Dyżur nocny
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna   
 - 91 39 78 430; 
 609 361 999; 
 665 283 928

Przychodnie - poradnie
Szpital - centrala - 91 392 13 56
Praxis - SZOZ - 91 392 07 87
Praxis - Centrum 
okulistyczno-optyczne - 91 39 27 272
POZ Przychodnia przyszpitalna  
 - 91 392 18 00; 
 91 392 18 06
Medyk - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - M. Drobińska - 91 392 59 43
NZOZ “Sanus” - 91 392 69 60
NZOZ “Pro-med” - 91 392 67 40
NZOZ “Leks” - 91 392 25 25
NZOZ “Baby-med”  - 91 392 60 13
Mardent - gabinety lekarskie  
 - 91 392 26 33
Revital - Ośrodek Rehabilitacji 
i Odnowy Biologicznej - 91 392 14 67; 
 609 456 577
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne 
 - 91 392 09 26
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
dzieci, młodzieży i ich rodzin 
 - 91 392 07 43
Warsztaty terapii zajęciowej - 91 392 52 82
Zakład domowej opieki długoterminowej - 
91 39 26 531; 
 509 142 650
Stomatologia
Praxis - Centrum stomatologiczne  
 - 91 392 69 99
Pracownia protetyki stomatologicznej - 
Danuta Drapikowska 91 392 68 70
Protetyka stomatologiczna 
- Elżbieta Wysocka 
i Kazimierz Trojanowski - 91 392 61 07
“Nowo-dental” B. Szulejko - 695 264 677 
 - 91 392 14 67
“Dental - med”  - 91 392 20 98
Lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz  
 - 91 392 50 03; 
 603 705 630
Lek. Stom. Andrzej Rynkiewicz
pogotowie stomatologiczne - 607 771 777
lek. Stom. D. Wałęga - Bąk - 604 441 609
lek. stom. A Mogilnicka - 506 606 955
lek. stom. E. Rosa - 532 512 703
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 601 736 804

Urzędy
Urząd Miejski  
 - 91 392 62 00
Biuro Obsługi Interesanta w UM  
 - 91 392 62 14
Biuro Rady w UM - 91 392 62 10
Urząd Stanu Cywilnego - 91 392 62 30

Wydział Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środow. 
 - 91 392 62 43
Wydział spraw społecznych i obywatelskich
Meldunki - 91 392 62 13
Dowody osobiste - 91 392 62 15
Zarządzanie kryzysowe - 91 392 62 34
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
Geodezji i Rolnictwa - 91 392 62 26
Wydział Rozwoju Lokalnego, 
Funduszu, Kultury i Sportu - 91 392 62 93
Wydział Inwestycji i Remontów  
 - 91 392 62 41
Biuro Podatków i Opłat - 91 392 62 17
Referat Edukacji - 91 392 54 64
Zarząd Budynków Komunalnych  
 - 91 392 62 67
Powiatowy Urząd Pracy f/Nowogard 
 - 91 392 13 76
 91 392 18 13
Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii - 91 392 11 18
w nagłych wypadkach - 609 740 647

Wydział komunikacji
Rejestracja pojazdów - 91 579 27 02
Prawo jazdy - 91 579 27 03
Fax - 91 392 18 52

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik - Dorota Maślana - 91 392 62 48
Świadczenia rodzinne
- A. Lalik  - 91 392 62 68
Dział usług opiekuńczych 
- B. Ziółkowska - 91 392 02 00

Poczta
ul. 3 Maja - 91 392 13 00
 91 392 11 83
ul. Warszawska - 91 392 08 34

Nadleśnictwo Nowogard - 91 392 06 40
Zakład karny Nowogard - 91 432 66 00

Gabinety weterynaryjne
Danuta Czerwińska
ul. J. Wybickiego 2 - 91 392 37 86
Animal-Vet
ul. Zielona - 666 135 133
Janusz Soroka
ul. L. Okulickiego 6  - 570 656 616
Zdzisław Truszyński
ul. T. Kościuszki 21 - 91 392 18 01
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 38 - 91 392 08 14
Szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1 - 91 392 6 2 70
Szkoła Podstawowa nr 2 - 91 392 6 2 74
Szkoła Podstawowa nr 3 - 91 392 6 2 91
Szkoła Podstawowa nr 4 - 91 392 3 0 28
SP w Długołęce - 91 391 04 92
SP w Orzechowie - 91 391 09 94
SP w Strzelewie - 91 391 02 24
SP w Żabowie - 91 391 06 94
SP w Błotnie - 91 391 01 90
SP w Wierzbięcinie - 91 291 07 95
I Liceum Ogólnokształcące - 91 392 02 13
Liceum Ogólnokształcące nr II - 91 392 51 07
ZSP im. Stanisława Staszica - 91 392 11 62
Prywatne Publiczne Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych; 
Niepubliczna Szkoła Policealna  
 - 91 392 66 91
Prywatne Liceum Ogólnokształcące
 Zaoczne Centrum Edukacji Zdroje  
 - 91 392 54 94

Prywatne Policealne Studium Zawodowe  
 - 91 392 21 81
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  
 - 91 392 01 08

Przedszkola i żłobki
Przedszkole nr 1
ul. Żeromskiego - 91 392 62 86
Przedszkole nr 3
ul. J. Poniatowskiego - 91 392 62 88
Przedszkole nr 4
ul. T. Kościuszki - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole
ul. Zielona - 91 392 66 91; 
 505 388 292
Artystyczne Przedszkole 
Kraina Fantazjiul. Gen. J. Bema - 660 797 838
“Promyczek” Specjalistyczny 
punkt przedszkolny, 
ul. Boh. Warszawy - 609 931 469
Niepubliczny Żłobek "Maluszkowo”
ul. ks. Racibora - 534 015 943
Niepubliczny “Malinowy Żłobek”
ul. Boh. Warszawy - 604 873 917

kultura
Miejska Biblioteka Publiczna  
Dyrektor - 91 392 62 60
Czyt. dla dorosłych - 91 392 62 61
Nowogardzki Dom Kultury  
Sekretariat - 91 392 62 83
Biuro kina/ dział imprez i promocji 
 - 91 392 57 79
Kasa - 91 392 62 62

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP - 91 392 63 70; 
 506 08 13 28
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego   
 - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej  
 - 91 392 15 92

Usługi pogrzebowe 
J. Furmańczyk, Zakład Pogrzebowy  
 - 91 392 17 67
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  
 - 692 354 065
MEMORIS Grzegorz Śmigiel - 693 230 190

apteki
Centrum Zdrowia
ul. 700-lecia - 91 576 21 39
Majowa
ul. 3 Maja - 91 307 07 08
Cefarm
ul. Plac Wolności - 91 392 02 03
Cardia
ul. 700 - lecia - 91 392 13 30
Niebieska
ul. 15 Lutego - 91 432 61 77
Asa
ul. Warszawska - 91 392 04 94
Niebieska 2
ul. Kościuszki - 91 579 08 30
Nowa Farmacja
ul. Bohaterów Warszawy - 91 573 04 37

Taksówki - 91 392 02 60

Pomoc drogowa
Grzegorz Irzymski - 91 392 24 02
 601 893 944
Andrzej Słomski - 665 770 442
Krzysztof Pietrzak - 601 938 293
R&J MIX - 608 731 620

Urząd Gminy
Wójt - 91 391 03 90
Kierownik USC, St. ds. obywatelskich
 i ewidencji ludności  - 508 499 549
St. ds. podatków i opłat  - 508 499 661
St. ds. zarządzania kryzysowego, obrony cy-
wilnej i ochrony środowiska  - 508 499 580
Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami  
 - 508 499 247
St. ds. obsługi organów Gminy, działalności 

gospodarczej, kultury i zdrowia  - 508 499 567
St. ds. funduszy zewnętrznych, promocji, 
turystyki i sportu  - 508 499 620
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik Anna Kaliczyńska - 508 499 534
Pracownicy socjalni - 508 499 561
 508 499 483
Asystent rodziny Patrycja Bielej - 508 499 621
Gminna Biblioteka Publiczna
Kierownik Krzysztof Górecki - 91 391 03 05

Szkoła Podstawowa im. B. Malinowskiego
Dyrektor Tatiana Olbert - 91 391 03 89
Sekretariat - 91 391 03 80
Przychodnie
NZOZ “Proximus” - 91 391 03 10
Punkt apteczny - 91 391 16 11
Poczta - 91 391 03 23
Parafia pw. NP NMP w Osinie - 91 391 03 86

INFOrmaTOr lOkalNY - OSINa
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FIRMA JOGA  •  ul. Górna 4  •  72-200 Nowogard  
 Tel./Fax 91 39 25 501  •  695 100 700  •  695 400 600

Wyposaż swój dom w OKNA PCV 
o najwyższym standarcie światowym, 

dzięki którym obniżysz koszty ogrzewania
z profilu 

ALPHALINE  
profil 6 komorowy w kl. A
z wkładem termicznym 
i uszczelką środkową 
gwarantującą doskonałą 
szczelność

Do produkcji okien 

nie stosujemy pro�lii

z recyklingu !!!

i wysokiej jakości
OKUCIA MACO

Ponad 22 lat doświadczenia w produkcji okien. ZAUFAJ specjalistom! 

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

Kancelaria 
Radcy Prawnego  
r.pr. Agnieszka Warian  

 
ul. Wojska Polskiego 3  

I piętro  pok. 117   
Nowogard  

czynne pn-pt od 9 do 17 
 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  

po wcześniejszym umówieniu 
telefonicznym 

Kancelaria udziela 
 bezpłatnych porad prawnych 

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
8.00 – 20.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 8.00 – 16.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

Wykonujemy tanio
Banery  
Laminowanie   
Wycinane naklejki 
Wydruki kolorowe

Kompleksowe usługi:  
      Introligatorskie 
          Poligra�czne  
Nowogard  •  ul. Boh. Warszawy 7A

 tel. 91 392 21 65,  91 577 2007

KONTAKT:
adres:     72-200 Nowogard, ul. Górna 4a
telefon:  kom.783 570 056,695 264 594

PIB „PRO-BUD” s.c. informuje, że prowadzi

SPRZEDAŻ MIESZKAŃ
w nowo powstającym osiedlu mieszkaniowym

pn. „STARA WINIARNIA”
przy ul. T. Kościuszki 17 w Nowogardzie.

Więcej na stronie www.probud-nowogard.pl

Stahl-Mont Sp. z o.o. Sp.k.
zatrudni spawaczy MAG i TIG

Praca w Niemczech 
przy granicy (długoterminowa).

CV na e-mail: biuro@stahlmont.eu
Tel.: 607 515 155

r e k l a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

KURS na

tel. 795 742 291  •  609 947 940 •  e-mail: szkolenia@ehaga.pl

SZKOLENIA
DLA CIEBIE

montera rusztowań 
budowlanych

PROMOCJA
komplet 
odzieży

BRIXTON CLASIC 
bluza + spodnie 

Data rozpczęcia 
kursu

1 września 2018

ul. Boh. Warszawy 5
         Nowogard
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POLSKI WYDAWCA

Śmigiel Ryszard

ŚR

KOMPLEKSOWE  USŁUGI
& ŚMIGIEL

Zakład Kamieniarski
- Nagrobki - Grobowce - Parapety - Schody

Kwiaciarnia
- Znicze - Kwiaty - Wiązanki - Wieńce

Tel. 601 595 069, 91 392 18 14
     e-mail: puhp.smigiel@wp.pl
   www.kamieniarstwo-smigiel.pl

Korzystając z naszych usług pogrzebowych zyskasz
-10%  RABATU  NA  USŁUGI  KAMIENIARSKIE

UL. CMENTARNA 3,  72-200 NOWOGARD

       Usługi Pogrzebowe 
        Grzegorz Śmigiel
- Trumny - Urny - Ekshumacje - Przewozy
         Obudowy - Krzyże - Tabliczki

Kontakt całodobowy: 693 230 190
      e-mail: memoris.zp@o2.pl
            www.memoris.eu

Egzamin praktyczny w Szczecinie lub w Barlinku
F-1 to najszybsza formuła do prawa jazdy

Kursy prawa jazdy kat. A, A2, B oraz B automat
Możliwość zdawania egzaminu państwowego naszym pojazdem szkoleniowym

Nowogard, ul. 700 Lecia 14  •  Tel. 723 583 311  •  www.naukajazdyf1.szczecin.pl

reKLAmA

Piotr Słomski

Kandydat na burmistrza
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Partnerstwo
i Rozwój

Tragedia na jeziorze

Dryfujące ciało 
zauważyli wędkarze

Izba obrachunkowa w sprawie przejęcia szpitala

Prawna samowola 
zdemaskowana!

Tłumy na dożynkach
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W TYCH DNIACH ODeSZLI DO WIeCZNOŚCI 
Stanisław Jarczewski: lat 67, zmarł 6.09.2018r, pogrzeb odbył się 

08.09.2018r, na cmentarzu w Nowogardzie.
Jadwiga Kołodziejczyk: lat 97, zmarła 8.09.2018r, pogrzeb od-

będzie się 11.09.2018r, o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogardzie.
Janina Szałaj: lat 85, zmarła 10.09.2018r, pogrzeb odbędzie się 

13.09.2018r, o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogardzie
                                                                                                     Informacje przekazał: 

Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk
i MEMORIS Zakład Pogrzebowy Grzegorz Śmigiel

9 września obchodzimy światowy dzień urody. Z tej okazji 
zapytaliśmy mieszkanki naszej gminy, czy dbają o urodę i w 
jaki sposób. 

Pani Teresa - Staram się dbać 
o swoją urodę, na to nie trzeba 
wydawać od razu góry pienię-
dzy. Maseczka z ogórka, czy na-
wet krem stosowny do wieku 
sprawia, że czujemy się wypo-
częci, co wpływa bardzo pozy-
tywnie na nasze samopoczucie.

Pani maria - Nie przywiązuję 
wagi do swojej urody, żeby w 
szczególny sposób dbać o cerę. 
Lubię swoją naturalną urodę to 
przychodzi z wiekiem, inni się 
malują, poprawiają swój wizeru-
nek. Ja nie należę do tych osób, 
nie maluję się, jedynie co pod-
kreślam to swoje usta.

Pani Teresa - Oczywiście dba-
nie o siebie to taki fundament 
dobrej relacji z samym sobą, 
podkreślam oczy, podmaluję 
usta, kupię sobie lepszy krem. 
Trzeba zadbać o urodę, ponie-
waż jest to pierwsze, co rzuca się 
szczególnie w oczy. 

AO 

2018/09/02
Godz. 18:47
Patrol RRD KPP Goleniów 

podczas obsługi zdarzenia dro-
gowego ujawnił, iż kierująca 
samochodem marki Renault 
Megane, Małgorzata M. lat 31, 
zam. Nowogard, powiat gole-
niowski, znajduje się w stanie 
nietrzeźwości (1,55mg/l). Po-
stępowanie prowadzi KP No-
wogard.

2018/09/03
Godz. 07:09
Bartosz M., zam. Osowo, po-

wiat goleniowski, zgłosił o oby-
watelskim zatrzymaniu na dro-
dze nr. 144 nietrzeźwego kie-
rującego samochodem oso-
bowym, Adriana P. lat 17, zam. 
Osowo, powiat goleniowski 

wynik badania- 0,71 mg/l. Po-
stępowanie prowadzi KP No-
wogard.

Godz. 15:00
Agnieszka G., zam. Nowo-

gard, powiat goleniowski, zło-
żyła zawiadomienie o oszu-
stwie na jej szkodę przy zaku-
pie za pośrednictwem porta-
lu OLX telefonu komórkowe-
go m-ki iphone 6S. Wartość 
strat 400 złotych. Postępowa-
nie prowadzi KP Nowogard.

2018/09/05
Godz. 08:40
Patrol OPI KP Nowogard do-

konał zatrzymania Katarzy-
ny W., zam. Długołęka, powiat 
Goleniów, poszukiwanej przez 
Sąd Rejonowy w Goleniowie. 

Postępowanie prowadzi KP No-
wogard. 

2018/09/06
Godz. 21:20
Olchowo zjazd na Wyszo-

mierz. Kolizja Seat Leon i Nis-
san Xtrail ZKL.

2018/09/07
Godz. 13:06
Patrol RRD KPP Goleniów 

podczas kontroli drogowej w 
miejscowości Nowogard ujaw-
nił, że pasażer pojazdu m-ki 
Peugeot Boxer, Mateusz B. lat 
27, zam. S. powiat świnoujski, 
jest poszukiwany do ustalenia 
miejsca pobytu. Postępowanie 
prowadzi KP Nowogard.

Uwaga! 
Znaleziono 
klucze 

Widoczne na foto-
grafii klucze znaleziono 
wczoraj przy ul. 3 Maja. 
Właściciela prosimy o 
odbiór zguby w redakcji 
DN, przy ul. Boh. War-
szawy 7 a, w godz. 8.00-
16.00. 

Red. 

Okazałe 
plony  
Okazałe pomidory i mar-
chewki wyhodował na dział-
ce jeden z naszych czytelni-
ków, pan Bolesław Orłow-
ski. 

Szczególnie imponująca jest 
waga pomidorów- jeden z nich 
ważył niemal kilogram (dokład-
nie 0,94 dkg), drugi niewiele po-
nad pół kilograma (0,58 dkg). 
Na ogrodzie wyrosły też okaza-
łe marchewki, co najlepiej widać, 
gdy warzywa porówna się do pu-
dełka zapałek- na zdjęciu. Aby 
wyrosły tak okazałe płody trze-
ba się sporo napracować, dlatego 
gratulujemy ogrodnikowi zbio-
rów i życzymy w kolejnych sezo-
nach podobnych, a nawet więk-
szych ogrodniczych sukcesów. 

AO

W naszym obiektywie 

Uwaga 
najbliższe 

bezpłatne porady 
prawne w piątek

godz. 13.30-15.30
w redakcji ul. Boh. 

Warszawy 7A
(informujemy, że godziny 

dyżurów radcy 
prawnego mogą ulegać 

zmianom)

Wojcieszyn zaprasza na 
kiermasz pod kościołem 

Będą pierogi i ciasto 
W najbliższą niedzielę tj. 16 września, na placu przy kościele pw. 

Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie, odbędzie się kiermasz, na 
który zapraszają mieszkańcy Wojcieszyna. Po każdej Mszy św. bę-
dzie można zakupić smaczne wyroby domowej kuchni, w tym pysz-
ne pierogi i słodkie wypieki. Dochód ze sprzedaży smakołyków zo-
stanie przeznaczony na kolejne prace budowlane powstającego w 
Wojcieszynie kościoła.

Mieszkańcy wsi wraz z ks. Grzegorzem Legutko zapraszają wszyst-
kich wiernych do udziału w kiermaszu. 

Red. 
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lakiernictwo, piaskowanie,  

ul. Woj. Polskiego 13 
 662 091 018 

Tragedia na jeziorze 
nowogardzkim

Dryfujące ciało 
zauważyli wędkarze 
W minioną sobotę, nad ranem, z nowogardzkiego jezio-
ra wyłowiono ciało kobiety.  Mimo reanimacji przybyły na 
miejsce lekarz stwierdził zgon. Jak dowiedział się DN – nie 
jest znana tożsamość denatki. Nie wiadomo też, jak znala-
zła się w wodzie. Ma to wyjaśnić sekcja zwłok zlecona przez 
prokuraturę. 

Dryfujące na jeziorze od 
strony restauracji Okrąglak 
ciało, mieli zauważyć przy-
padkowi wędkarze znajdu-
jący się nad brzegiem akwe-
nu– wynika z naszych ustaleń.  
Było to po godzinie 6.00 rano. 
To oni zaalarmowali pomoc, 
podejmując próby wyciągnię-
cia ciała z wody.  Pierwsi na 
miejsce przybyli strażacy, któ-

rzy pomogli świadkom wyło-
wić nieprzytomną kobietę na 
brzeg. Do akcji dołączył na-
tychmiast zespół ratowni-
ków medycznych z Nowogar-
du. Doleciała też ekipa z Lot-
niczego Pogotowia Ratunko-
wego. Śmigłowiec wylądował 
tuż koło fontanny na szero-
kiej alejce. Niestety, mimo re-
animacji kobiety nie udało się 

W tym miejscu, w tym roku, śmigłowiec LPR lądował po raz drugi - tak było w marcu tego roku

uratować. Lekarz mógł stwier-
dzić tylko zgon. 

Sprawę wyjaśnia prokuratu-
ra w Goleniowie. Śledczy na 
razie nie udzielają szczegółów 
postępowania. 

- Mogę jedynie potwierdzić, 
że Prokuratura Rejonowa w 
Goleniowie nadzoruje postę-
powanie w związku ze zdarze-
niem, które miało miejsce 8 
września, w godzinach poran-
nych, kiedy ujawniono przez 
wędkarzy ciało kobiety. W 
toku tego postępowania prze-
prowadzona zostanie sekcja 
zwłok, celem ustalenia, co było 
przyczyną śmierci tej kobiety.  
Oczywiście jest gromadzony 
pozostały materiał dowodo-
wy- informuje nas Joanna Bi-
ranowska-Sochalska, rzecznik 
prasowa prokuratury Okręgo-
wej w Szczecinie.  

Ciało zmarłej w niewyja-
śnionych okolicznościach ko-
biety, przewieziono na sekcję 
zwłok wczoraj, tj. poniedzia-
łek. Nieoficjalnie wiemy, że 

ma ona nie tylko wyjaśnić bez-
pośrednią przyczynę śmier-
ci, o czym informuje rzecznik 
prokuratury, ale też pomóc w 
ustaleniu tożsamości zmar-
łej. Z naszych informacji wy-
nika bowiem, że nie miała ona 
przy sobie żadnych dokumen-
tów. Wiadomo tylko, że kobie-
ta była w wieku 55-60 lat. 

Z naszych informacji wy-
nika, że przynajmniej do za-
mknięcia bieżącego nume-
ru gazety nikt na Komisaria-
cie Policji w Nowogardzie nie 
zgłosił zaginięcia bliskiej oso-
by. Dlatego istnieje przypusz-
czenie, że zmarła tragicznie 
mogła nie pochodzić z No-
wogardu, a nawet z Polski. 
Być może to przybyła tu w ce-
lach zarobkowych obywatel-
ka jednego z krajów Europy 
Wschodniej. 

Do tematu wrócimy, jak tyl-
ko organy ścigania ustalą kim 
była wyłowiona w minioną so-
botę z naszego jeziora kobieta. 

MS



Nr 69 (2697)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

4

www.dzienniknowogardzki.pl

Kampania za publiczną kasę trwa w najlepsze 

Burmistrz listy do ludzi pisze…
Dość osobliwy list otrzymali w tych dniach mieszkańcy Ostrzycy i Kulic. Nadawca- Burmistrz Nowogardu- postanowił podzielić się w nim radosną nowi-
ną. Otóż poinformował mieszkańców wsi, że złożył wniosek do powiatu o zabezpieczenie pieniędzy na budowę chodników, o który choćby Ostrzyca upo-
mina się od… 20 lat. Gdzie był burmistrz przez co najmniej 8 lat, bo tyle czasu pełni już kadencje? Chodników jak wiadomo nie ma ani w jednej, ani w 
drugiej wsi. 

List otrzymał każdy doro-
sły mieszkaniec wymienio-
nych wsi, zaadresowany imien-
nie (łączni ok. 400 kartek). Dla-
tego w wielu przypadkach do 
jednego domu dostarczono kil-
ka sztuk- dostali rodzice, dziad-
kowie i dorosłe wnuki. List wy-
drukowano w kolorze, na pa-
pierze firmowym, a więc okra-
szony jest olbrzymią czcionką 
informującą, kto jest nadaw-
cą. Najpierw list, jaki trafił do 
mieszkańców Ostrzycy. W tre-
ści czytamy- fragment 1 – Po-
pierając wniosek sołectwa oraz 
wychodząc naprzeciw Państwa 
oczekiwaniom uprzejmie in-
formuję, że podjąłem działa-
nia mające na celu wybudo-
wanie chodnika w miejscowo-
ści Ostrzyca. W tym celu wy-
stąpiłem do Zarządu Powiatu w 
Goleniowie z pisemnym wnio-
skiem o zabezpieczenie odpo-
wiednich środków finansowych 
w budżecie Powiatu Goleniow-
skiego umożliwiającym reali-
zację budowy chodnika w Pań-
stwa miejscowości- koniec cy-
tatu nr 1. Pytanie tylko, na któ-
ry wniosek mieszkańców od-
powiada włodarz? Ostrzyca o 
budowę chodnika wnioskuje 
już ok. 20 lat, gdzie w tym cza-
sie przez 8 funkcję burmistrza 
pełni właśnie R. Czapla. Są na 
to dokumenty, a nawet uchwa-
ły, jeszcze rady miasta sprzed 
dwóch kadencji, gdzie dzisiej-
szy burmistrz pełnił nawet w 
ostatnim czasie funkcję wice-
przewodniczącego z ramienia 
SLD. Nie mówiąc już o strate-
gii rozwoju wsi, gdzie budo-
wa chodnika była jednym z ele-
mentów- dokument jednak ni-
gdy nie doczekał się realiza-
cji. Nie mówiąc już o rok w rok 
składanych wnioskach do bu-
dżetu gminy przez mieszkań-
ców, które nie były brane pod 
uwagę - precyzyjnie ująć- nie 
były ujmowane w budżecie. 

Dalej w liście czytamy- po-
nadto w piśmie zadeklarowa-
łem, że gmina Nowogard ofe-
ruje swój udział finansowy w 
realizacji przedmiotowej inwe-
stycji w wysokości 50% całko-
witego kosztu jej finansowania- 
koniec cytatu nr 2. Hola, hola… 
Skąd pewność, że składający 
deklarację będzie mógł je do-

trzymać. Po pierwsze w paź-
dzierniku odbędą się wybory 
samorządowe, a jak wiadomo 
o fotel burmistrza będzie ubie-
gać się kilku kandydatów. Po 
drugie- ile kosztować ma chod-
nik, dlaczego gmina ma dokła-
dać akurat 50%, a nie np. 30%, 
nie mówiąc już, że to przyszła 
rada gminy będzie decydować 
o kształcie budżetu miasta. Nie 
jest pewne, jakie przyjmie prio-
rytety na pierwszy rok kaden-
cji, do tego czasu deklarowanie 
czegokolwiek jest nieco na wy-
rost. 

W Kulicach też dostali list 
List, jaki trafił do mieszkań-

ców Kulic, ma nieco inną treść, 
choć i w nim burmistrz infor-
muje o złożeniu wniosku do 
powiatu o zabezpieczenie pie-
niędzy na budowę chodni-
ka. Sprawa tej inwestycji, rów-
nież ciągnie się już, jak przysło-
wiowy makaron. Chodnik miał 
być wybudowany już dawno, 
do czego przyznaje się w liście 
sam R. Czapla, tu cytat: zgod-
nie ze złożoną Państwu deklara-
cją, od 7 lat czynię wszelkie sta-
rania mające na celu wybudo-
wanie chodnika w miejscowo-
ści Kulice- brzmi pierwsze zda-
nie listu. Jak wiadomo chod-
nik do dziś nie powstał, cho-
ciaż jest już projekt i umowa z 
powiatem o współfinansowa-
nie inwestycji po połowie. Na 
koniec listu, podobnie jak tego 

napisanego do mieszkańców 
Ostrzycy, burmistrz informu-
je, że chodnik w Kulicach prze-
biegać będzie w linii drogi po-
wiatowej i to właśnie do powia-
tu należą przebudowa a później 
utrzymanie chodnika. Łaskawa 
gmina jednak powiat zamierza 
wspomóc w realizacji zadania. 

Obywatel sfinansuje kampa-
nię 

Pisanie listów do obywateli 
przez naszego włodarza to już 
swoista tradycja. O czym to już 
mieszkańcy gminy nie byli in-
formowani- a to, że burmistrz 
chce remontować Plac Wolno-
ści, a to, że zachciało się pod-
sumować jakiś okres kadencji, 
wymieniając nawet najdrob-
niejsze prace remontowe (re-
monty toalety gdzieś na wsi), 
a to podpinając się pod nie-
swoje zasługi, jak w przypad-
ku programu 500 plus… Dłu-
go by wymieniać. Oczywiście 
wszystkie te akcje pseudoinfor-
macjne były finansowane z bu-
dżetu gminy. Tym razem też tak 
jest, ale dochodzi jeszcze jeden 
aspekt. Trudno przejść obojęt-
nie obok terminu wzmożonej 
aktywności piśmienniczej bur-
mistrza Nowogardu. Jak wiado-
mo, za półtora miesiąca są wy-
bory samorządowe. R. Czapla 
będzie się ubiegał o trzecią już 
kadencję. Choć na liście, jaki 
trafił do mieszkańców Ostrzy-
cy i Kulic loga partii, z której 

startuje nie ma (SLD), trudno 
nie mieć wrażenia, że to dzia-
łalność stricte wyborcza. Nie 
pierwsza zresztą, jaką ostatnio 
można zaobserwować w wy-
konaniu włodarza miasta. W 
ostatnim czasie burmistrzowi 
zdarzyło się już nagabywać pa-
sażerów komunikacji miejskiej 
do oddawania głosu na jego 
osobę, pod przykrywką wrę-
czania zaproszeń na gminne 
dożynki. W zeszłym tygodniu 
znów R. Czapla wykorzystywał 
do swojej kampanii akcję po-

boru krwi, jaką na Placu Wol-
ności zorganizowało PCK. Nie 
mówiąc już o sygnałach, któ-
re docierają do redakcji DN, z 
których wynika, że do kampa-
nii wyborczej burmistrza mają 
być zaangażowani także nie-
którzy urzędnicy zatrudnieni w 
UM Nowogard. Widziano, jak 
w godzinach pracy, zajmowa-
li się wieszaniem banerów z wi-
zerunkiem R. Czapli, a innych 
wysyłano na pocztę, aby nadali 
ulotki. To oczywiście informa-
cje nieoficjalne, ale przekaza-
ne nam z pewnego źródła. Od 
ich weryfikacji niech pozostaną 
jednak kontrkandydaci R. Cza-
pli w wyborach, lub ewentual-
nie Państwowa Komisja Wy-
borcza - instytucja stojąca na 
straży prawidłowego przebiegu 
kampanii wyborczych, jak rów-
nież przebiegu samych wybo-
rów. 

Pozostaje wierzyć, że Nowo-
gard zasłużył na kampanię w 
dobrym stylu i zgodnie nie tyl-
ko z prawem, ale też obowiązu-
jącymi regułami. Tych trzymać 
się winni zwłaszcza kandyda-
ci, niezależnie od tego, czy mają 
dostęp do publicznych pie-
niędzy czy nie, i czy sprawują 
funkcje publiczne, czy też do-
piero się o nie ubiegają. 

Marcin Simiński

Ostrzyca to jedna z największych wsi w naszej gminie, nie tylko pod względem ilości mieszkańców, ale i długości samej miejsco-
wości- mimo to nadal pozostaje bez chodnika

Kopia jednego z listów jaki w ostatnich dniach trafił do mieszkańców Ostrzycy
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Serdeczne podziękowania  
dla Grona Pedagogicznego  

i pracowników ZSP i SOSW  
za udział w uroczystości pogrzebowej  

i ostatnim pożegnaniu  
Mamy i Teściowej  

Heleny Ceranki 
Zbyszek i Ela z Rodziną 

PODZIęKOWANIA

Izba Obrachunkowa żąda unieważnienia umowy przejęcia szpitala w resku

Prawna samowola zdemaskowana  
Umowa w sprawie przejęcia przez nowogardzki szpital tzw. szpitala w Resku została zawarta niezgodnie z prawem – czytamy w orzeczeniu Regionalnej 
Izby Obrachunkowej.  W ten sposób zastrzeżenia DN sformułowane już w czasie zawierania umowy na tzw. przejęcie Reska znalazły formalne potwier-
dzenie. 

Umówili się …
W dniu 16 sierpnia 2017 r. z Po-

wiatem Łobeskim, reprezentowa-
nym przez Starostę i Wicestarostę, 
na okres 15 lat (od dnia 1 wrze-
śnia 2017 r. do dnia 31 sierpnia 
2032 r.) Dyrektor Szpitala w No-
wogardzie zawarł umowę, której 
przedmiotem jest dzierżawa nie-
ruchomości oznaczonej Nr 310 
w Resku, zabudowanej budynka-
mi stanowiącymi infrastruktu-
rę Szpitala w Resku wraz z wypo-
sażeniem. DN już wtedy na pod-
stawie przeprowadzonych kon-
sultacji podawał wątpliwość eko-
nomicznego sensu tej dzierżawy. 
Jednoznacznie też wskazywaliśmy 
na, naszym zdaniem, łamanie pra-
wa polegające na braku formalnej 
zgody na tę wieloletnią dzierżawę 
organu tworzącego nowogardzki 
szpital, czyli Rady Miejskiej:  je-
śli to nowogardzki podatnik- pisa-
liśmy w DN, we wrześniu 2017 r. - 
ma także bulić w ten sposób z kasy 
naszej gminy nie tylko za siebie, 
ale także za świadczenia na rzecz 
mieszkańców powiatu łobeskiego 
i to bez żadnej zgody Rady Miej-
skiej, to DN oddaje tę sprawę do 
właściwych organów. I piszemy o 
tym publicznie – ktoś musi w koń-
cu przerwać ten idiotyczny cyrk z 
podejrzanym prawnie podtekstem.

Ustalenia Regionalnej Izby 
Obrachunkowej 

Sprawę przejęcia Reska badała 

w ramach nadzoru nad finansa-
mi gmin RIO w Szczecinie. - Re-
gionalna Izba Obrachunkowa w 
Szczecinie - czytamy w komuni-
kacie Izby - przeprowadziła kon-
trolę doraźną gospodarki finanso-
wej Gminy Nowogard w zakresie 
… przejęcie w 2017 r. zadań zwią-
zanych z zarządzaniem Szpitalem 
w Resku przez Gminę Nowogard.  
W wyniku kontroli Izba ustaliła 
m.in.: 

W dniu 16 sierpnia 2017 r. z 
Powiatem Łobeskim, … Dyrek-
tor Szpitala zawarł umowę, której 
przedmiotem jest dzierżawa nieru-
chomości oznaczonej Nr 310 w Re-
sku, zabudowanej budynkami sta-
nowiącymi infrastrukturę Szpita-
la w Resku wraz z wyposażeniem 
… z wymienionej umowy wynika, 
że Dzierżawca uzyskał m.in. wy-
maganą zgodę organu prowadzą-
cego na zawarcie niniejszej umo-
wy dzierżawy, co w trakcie kon-
troli nie zostało potwierdzone 
żadnym dokumentem. Postano-
wienia wymienionej umowy noszą 
znamiona połączenia się Szpitali w 
Nowogardzie i w Resku, do czego 
doszło z naruszeniem art. 66 ust. 2 
pkt. 2 i ust. 3-6 ustawy o działal-
ności leczniczej, zgodnie z którymi 
jedynie podmioty tworzące samo-
dzielne publiczne zakłady opieki 
zdrowotnej (w naszym wypadku 
gmina reprezentowana prze Radę 
Miejską- dop. red.) i mogą doko-
nać połączenia tych zakładów w 

drodze porozumienia, zawiera-
jącego wszystkie elementy wyma-
gane ww. przepisami, w tym rów-
nież wskazanie podmiotu, który 
przejmuje uprawnienia i obowiąz-
ki podmiotu tworzącego. Za wska-
zaną nieprawidłowość, odpowie-
dzialność ponosi Dyrektor Szpi-
tala w Nowogardzie, prowadzące-
go działalność na potrzeby miesz-
kańców Gminy Nowogard, któ-
remu zgodnie z postanowieniami 
Statutu tego Szpitala powierzono 
obowiązki polegające na organizo-
waniu pracy tego Szpitala w sposób 
zapewniający należyte wykonywa-
nie świadczeń zdrowotnych w wa-
runkach zgodnych z obowiązują-
cymi przepisami i zasadami oraz 
należytą gospodarkę mieniem, do 
którego prawa zostały lub zostaną 
przekazane Szpitalowi.

Zalecenia Izby 
W wystąpieniu pokontrolnym 

Izba zaleciła: doprowadzenie do 
rozwiązania umowy dzierżawy 
zawartej przez Dyrektora Szpita-
la w Nowogardzie w dniu 16 sierp-
nia 2017 r. albo doprowadzenie do 
połączenia Szpitali w Nowogar-
dzie i Resku z zachowaniem proce-
dur wynikających z przepisów pra-
wa obowiązujących w tym zakre-
sie…, czyli w tym wypadku cho-
dzi o uzyskanie decyzji w posta-
ci odpowiedniej uchwały Rady 
Miejskiej w Nowogardzie. Izba 
zaleciła też przy okazji powołanie 

Rady Społecznej Szpitala: - Podję-
cie skutecznych działań w celu po-
wołania Rady Społecznej Szpitala 
w Nowogardzie. – czytamy w wy-
stąpieniu Izby - stosownie do re-
gulacji Statutu Szpitala organami 
Szpitala są: odpowiedzialny jedno-
osobowo za jego działalność Dy-
rektor, który kieruje pracą Szpitala 
oraz Rada Społeczna, będąca orga-
nem inicjującym i opiniodawczym 
podmiotu, który utworzył Szpital 
oraz doradczym Dyrektora Szpita-
la (§ 11). Kadencja Rady Społecz-
nej jest równa kadencji Rady do sa-
morządów gminnych (§ 13 ust. 5). 
Jak wielokrotnie pisaliśmy w DN, 
w mijającej kadencji nie powoła-
no organu szpitala w postaci Rady 
Społecznej, co istotnie, jak wyka-
zywaliśmy, pogorszyło rezultaty 
zarządzania szpitalem a także sta-
nowi ewidentne, potwierdzone te-
raz przez Izbę, naruszenie prawa. 
Inicjatywa w tym zakresie nale-
ży do burmistrza a temu najwy-
raźniej nie zależało na istnieniu 
tego organu szpitala, – po co kto-
kolwiek miałby Lembasa kontro-
lować …

Nie rozumieją … 
O komentarz do wystąpienia 

pokontrolnego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Szczecinie po-
prosiliśmy dyrektora nowogardz-
kiego szpitala w Nowogardzie Ka-
zimierza Lembasa:  - Po pierwsze 
nie można było przejąć szpitala od 
powiatu łobeskiego, na co wskazu-
je RIO, bo powiat nie prowadził 
tego szpitala- prowadził go szpi-
tal w Gryficach. Po drugie, my za-
stosowaliśmy taką samą procedurę 
jak właśnie powiat łobeski w chwi-
li przekazywania szpitala „Gryfi-
com”, czyli szpitalowi wojewódz-
kiemu. Wtedy nie było do tego za-
strzeżeń, a teraz są, co też jest nie-
zrozumiałe dla mnie. W środę 
mamy spotkanie radców prawnych 
z powiatu w Łobzie i gminy Nowo-
gard. Z pewnością złożymy własne 
wyjaśnienia do RIO. Co do uwag 
związanych z niepowołaniem no-
wego składu Rady Społecznej Szpi-
tala w Nowogardzie, to nie chcę się 
wypowiadać, to nie moja kompe-
tencja. Dla mnie oczywiście lepiej 
byłoby, gdyby Rada była powołana 
i funkcjonowała. 

sm, MS

Chwilę po podpisaniu umowy przedstawiciele gminy Nowogard i starostwa w Łob-
zie. Fot. UM Nowogard

Ludzie listy piszą @  
Witam!!!
Na drugiej stronie DN, numer 70 [ 2698 ] 7 września, piątek jest zdjęcie pokazujące gówno, nie jestem 

znawcą gówien, zdjęcie jest niewyraźne, ale mi to wygląda na gówno łabędzie, a nie psie. Ja osobiście bym się 
tak nie czepiał właścicieli psów, a już tym bardziej samych psów, bo ludzie zachowują się gorzej. Na przykład 
idąc za plac zabaw przy Neptunie, jest wielka kupa i to nie jest kupa psa czy łabędzia, jest to kupa ludzka, ja-
kiś człowiek się załatwił i nie pozbierał po sobie. Idźmy dalej tropem kup, to idąc alejką wzdłuż ulicy Zielonej 
można natknąć się na kilka kup ludzkich, ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że ludzie srają po krza-
kach i trawnikach i gówna są widoczne i jakoś nikt z tego afery nie robi. Jestem szczęśliwym posiadaczem faj-
nego psa, którego traktuję jak członka rodziny, po którym sprzątam kupy i kojarzenie mnie i innych właści-
cieli psów, którzy sprzątają po swoich psach z nie odpowiedzialnymi właścicielami psów, którzy wypuszcza-
ją swoje psy samopas i nie sprzątają po swoich psach, jest nie na miejscu a sama gazeta już tyle razy porusza-
ła ten temat, że już mi się ulewa gówniany temat w gazecie. Mam prośbę do Redakcji Dziennika Nowogardz-
kiego nie piszcie już o gównach psich, piszcie o ludziach zachowujących się gorzej jak zwierzęta.

Pozdrawiam i życzę powodzenia w poruszaniu ciekawszych tematów niż te o psich gównach.
Z poważaniem
Stały Czytelnik

Od redakcji
Nie komentując spostrzeżeń naszego Czytelnika chcieliśmy tylko zauważyć, że w naszym tekście o psich 

(łabędzich?)  odchodach na plaży miejskiej wyraźnie zaznaczyliśmy, że zastrzeżenia dotyczą niektórych wła-
ścicieli czworonogów, na pewno nie tych, którzy jak autor listu, zachowują zasady kultury bycia w tym i by-
cia właścicielem psa.  
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Skarga na interwencję medyczną 
- ratownik odpowiada 
W poprzednim wydaniu opublikowaliśmy fragmenty skargi, jaką na interwencję ratowni-
ków medycznych złożyła jedna z naszych czytelniczek. Poniżej odpowiedź na zarzuty sfor-
mułowane przez autorkę skargi, jaką otrzymaliśmy od ratownika medycznego, biorącego 
udział w ww. interwencji w domu pacjenta.  

Dziennik Nowogardzki 
W związku z ukazaniem się 

artykułu w gazecie Dziennik 
Nowogardzki z dnia 07.09.2018, 
strona nr 13 pt: „Ratownik po-
trafi…” Poczuwając się do obo-
wiązku wyjaśnienia całej sytu-
acji wyjaśniam co nastąpiło.

W dniu 01.08.2018, około go-
dziny 23:10, otrzymaliśmy we-
zwanie do miejscowości Błądko-
wo o treści: POCI SIĘ. Kod we-
zwania 2 ( bez użycia sygnałów).

Po przybyciu na miejsce we-
zwania pod wskazany adres, 
przed domem zastaliśmy męż-
czyznę stojącego na chodniku 
przy schodach domu, w rozpię-
tej koszuli z półnagim torsem. 
Mężczyzna (jak się później oka-
zało pacjent) zaprowadził nas 
do domu.  Weszliśmy do poko-
ju i jako pierwszy zadałem pyta-
nie: … gdzie jest pacjent, do któ-
rego było wezwanie, ponieważ 
oprócz owego pana i nas, nikogo 
innego w pokoju nie było. Pan 
oświadczył – to ja. Więc zada-
łem następne pytanie: co się sta-
ło, że wezwał pan ZRM? 

Pan B. odpowiedział - to nie 
ja wzywałem, tylko żona, ja nie 
chciałem żadnej karetki. I wtedy 
do pokoju weszła żona pacjenta, 
która wcześniej siedziała w kuch-
ni przy stole z sąsiadką, oświad-
czając, że wezwała dlatego, bo mąż 
się bardzo poci, a jest po zawale i 
nie dawno przebywał na oddzia-
le kardiologii. Poprosiłem o do-
kumentację medyczną z leczenia 
szpitalnego, po to, aby mieć wgląd 
co było nie tak, i dlaczego pan 
znalazł się na kardiologii. 

Niestety żona pacjenta nie-
chętnie chciała podzielić się z 
nami dokumentacją medyczną, 
twierdząc, że nie jesteśmy leka-
rzami i na pewno się na tym nie 
znamy. A ona się bardzo mar-
twi o swojego męża, bo on bar-
dzo się poci. 

W końcu po ustaleniu pew-
nych faktów dotyczących prze-
szłości chorobowej, okazało się, 
że nasz pacjent był u lekarza 
POZ z powodu bóli gardła i zo-
stał mu przepisany antybiotyk, 
który przyjmował zaledwie trzy 
dni. 

Po przeprowadzeniu podsta-
wowych badań takich jak: po-
miar ciśnienia tętniczego, tętna, 
saturacji, poziomu glukozy we 
krwi oraz EKG- zapisu elektro-
kardiograficznego- okazał się, że 
nie ma żadnych dolegliwości ze 
strony układu sercowo-naczy-
niowego, EKG, które wykonali-
śmy jest takie samo jak po wy-
pisie ze szpitala, a pacjent nie 
zgłasza dolegliwości bólowych 
w klatce piersiowej, jedynie ból 
gardła i to, że się bardzo poci. 

Po wykonaniu tych czynno-
ści, stwierdziłem, że pacjent 
nie nadaje się do hospitalizacji, 
o czym go poinformowałem, a 
on po raz kolejny oświadczył, że 
nie chciał karetki i nie chce je-
chać do szpitala.  Niemniej jed-
nak zadałem pytanie, czy chce 

jechać do szpitala. Jednak od-
powiedział, że nie, nie chce (po-
wtórzył to 6 razy). I się zaczęło. 
Żona pacjenta zaczęła podno-
sić głos, że jakim prawem od-
mawiamy pomocy, jakim pra-
wem chcemy zostawić pana w 
domu, przecież oni za to pła-
cą a My jesteśmy od tego i sko-
ro uważamy, że nic mu nie jest, 
to mamy podać zastrzyk, aby 
się tak mocno nie pocił. Po 
tych słowach wypowiedzianych 
przez żonę pacjenta wywiązała 
się bardzo nieprzyjemna dysku-
sja, która opiewała na pokaza-
nie Nam, iż się nie znamy na ni-
czym, jesteśmy niekompetentni 
i dlaczego nie ma z Nami leka-
rza. Chwilę po tym, żona oraz 
sąsiadka tak mocno naskoczyły 
słownie na pacjenta, że w koń-
cu powiedział, że pojedzie do 
szpitala. 

Na izbie przyjęć szpitala No-
wogard, przekazaliśmy pacjenta 
lekarzowi dyżurnemu oddziału 
internistycznego z dokładnym 
opisem sytuacji, co zawarliśmy 
w karcie medycznych czynności 
ratunkowych. Finał tego zajścia 
był taki, że pacjent około godzi-
ny 2:00 w nocy opuścił sam szpi-
tal. Co jest w tym jeszcze inse-
rującego to, to, że personel me-
dyczny izby przyjęć, wykonał te-
lefon do żony pacjenta, mówiąc, 
że jest już po badaniach i moż-
na po niego przyjechać. Na co 
żona pacjenta powiedziała – no 
jak to, przecież nie ma jak go te-

raz odebrać, i czy nie może on 
zostać tam do rana.

Nieprawdziwość faktów prze-
kazanych przez panią wzywającą 
w formie listu-skargi do dzien-
nika Nowogardzkiego, spowo-
dowało odniesienie się przeze 
mnie do w/w artykułu. 

Niestety coraz częściej spoty-
kamy się z takimi praktykami 
ze strony ludzi, którzy traktują 
Nas – zespoły wyjazdowe - jako 
zwykłą taksówkę, która zabierze 
i zawiezie do szpitala, bo panuje 
przekonanie, że w szpitalu zro-
bią wszystkie badania i nie trze-
ba na nic czekać, co w przypad-
kach opisanych wyżej, nijak po-
krywa się z prawdą. 

Niestety społeczeństwo nie 
zdaje sobie sprawy z tego, że na 
danym terenie stacjonują dwa 
zespoły wyjazdowe i mamy do 
zabezpieczenia, nie tylko mia-
sto i gminę Nowogard, ale także 
gminę Osinę i część bliższą gmi-
ny Dobra. 

Niezasadność wezwań lub 
ich nadużywanie, może kiedyś 
skończyć się tak, że ktoś będzie 
naprawdę potrzebował pomo-
cy, a właśnie w tym czasie ka-
retka będzie zajęta bólem gar-
dła lub inną jednostką chorobo-
wą, która mogłaby być załatwio-
na w Nocnej Pomocy Lekarskiej 
znajdującej się w Nowogardz-
kim szpitalu.

Imię i nazwisko, 
do wiadomości redakcji 

Dziennika Nowogardzkiego 

Wystawa komandosów w Bibliotece 
W sobotę 8 września, odbyła się wystawa zbiorów, odznak i medali wojsk specjalnych, zaprezentowana w holu Miejskiej Biblioteki Publicznej, należących 
do Zbigniewa Żywickiego - członka Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy legendarnego 1 Batalionu Szturmowego stacjonującego w Dziwnowie.

Na wystawie zaprezentowa-
ne zostały cenne przedmioty 
o wartości kolekcjonerskiej, w 
tym wojskowe medale, odzna-
ki czy statuetki. Gratką dla zwie-
dzających był także kompletny 
ubiór komandosa, przygotowa-
nego do skoków ze spadochro-
nu. Przed wejściem do Bibliote-
ki rozwieszono natomiast tabli-
ce, na których zaprezentowano 
historię Batalionu Szturmowego, 
w którym, jak już niejednokrot-
nie informowaliśmy, służyło kil-
ku mieszkańców naszego miasta, 
później założycieli Stowarzysze-
nia zwanego również „Stowarzy-
szeniem byłych komandosów”. 

Gościem honorowym wysta-
wy był generał Zdzisław Goral, 
mieszkający w Nowogardzie. Zo-
stał on wyróżniony przez organi-
zatorów wydarzenia pamiątko-
wą odznaką, w geście przyjaźni i 
współpracy. Taką samą odznakę 
wręczono burmistrzowi Nowo-
gardu, Robertowi Czapli. W ten 

sposób byli komandosi chcieli 
symbolicznie podziękować całej 
społeczności gminnej za wspar-
cie w dotychczasowych działa-
niach. 

Wystawę można było oglądać 
tylko przez jeden dzień, czyli w 
sobotę 8 września. Cieszyła się 
ona dość sporym zainteresowa-
niem. Stowarzyszenie Byłych Ko-
mandosów zapowiada, że w nie-

dalekiej przyszłości, z okazji ob-
chodów 100-lecia niepodległo-
ści Polski, będzie organizować w 
Bibliotece podobne wydarzenia 
o charakterze kolekcjonerskim i 
historycznym. W ten sposób byli 
komandosi chcą nie tylko propa-
gować historię Batalionu Sztur-
mowego, ale i zarazić miłością do 
munduru młode pokolenie. 

AO
W jednej z gablot ciekawy zbiór pamiątkowych odznak

Gratką dla zwiedzających było pełne umundorowanie żołnierskie wraz ze spado-
chronem

Zbigniew Żywicki, były komandos- to jego prywatne zbiory można było podziwiać 
w sobotę, w bibliotece miejskiej
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Pomóżmy Marcie 
w chorobie!!!

www.pomagam.pl/marta-zoltowska

Prowadzę zbiórkę na leczenie 
choroby nowotworowej dla mo-
jej koleżanki Marty Suskiej-Żół -
towskiej.

Marta wspaniała  kobieta, ko-
chająca żona i mama przecud-
nych dziewczynek Julii 9 lat i 
Zosi 5 latek.

To kobieta ciepła, życzliwa, 
wesoła, uśmiechnięta zawsze 
myśląca pozytywnie. 

W grudniu 2017 roku podczas 
kontrolnego badania palpacyj-
nego wykryto u Niej guz w pier-
si,

W styczniu 2018 roku po dal-
szych badaniach okazało się , że 
jest to wieloogniskowy obu-
stronny nowotwór złośliwy pier-
si III stopnia z przerzutem do 
węzłów chłonnych jamy pacho-
wej.

W tym momencie Marcie za-
walił się świat.

Do tej pory to Ona opiekowa-
ła się bliskimi, a teraz sama po-
trzebuje pomocy.

Życie stało się kruche jak por-
celana.

Postanowiła jednak sobie, że 
zwycięży w walce z rakiem, bo 
przecież ma jeszcze tyle rzeczy 
do zrobienia...

Ma kochającego męża, cu-
downe Córeczki,.... rodzinę i 
przyjaciół.! 

Po diagnozie rozpoczęła le-
czenie kliniczne w ZCO w Szcze-
cinie, oraz leczenie komplemen-
tarne czyli wlewy witaminowe 
w prywatnej klinice IMC (INTE-

GRSTIVE MEDICAR CENTER) we 
Wrocławiu.

Leczenie komplementarne 
czyli tzw. wlewy witaminowe 
mają za zadanie wsparcie orga-
nizmu w leczeniu choroby no-
wotworowej.

Polega ono na wlewach do-
żylnych dużej dawki witaminy C 
i szeregu witamin niezbędnych 
do prawidłowego funkcjonowa-
nia organizmu i jego regenera-
cji.

Miesięczne koszty leczenia we 
Wrocławiu to około 16 tysięcy 
złotych. 

Leczenie jest złożone, długo-
trwałe i wyczerpujące.

W Szczecinie czekają ja na-
świetlenia w ramach radiotera-
pii i długotrwała rehabilitacja.

Koszt leczenia we Wrocławiu 
na 3 miesiące to około 50 tysię-
cy złotych.!

Niestety zasoby całej rodziny 
skończyły się.

Dlatego Was... moich przyja -
ciół, znajomych i nieznajomych 
bardzo proszę o pomoc!  Wierzę 
w siłę ludzi!  Wierzę, że się uda!

Bardzo proszę wpłać dowolną 
kwotę i udostępnij.

Dzisiaj Marta potrzebuje po-
mocy, jutro ktoś inny może jej 
potrzebować! 

Dobro zawsze wraca... 
Z PODWOJONĄ SIŁĄ.

Dorota

Marta wyraża zgodę na zbiór-
kę prowadzoną na jej leczenie.

Dowolnej darowizny można dokonać 
na konto fundacji w Alior Banku:

Fundacja Sedeka, ul. Grzybowska 4 lok. 132 00-131 Warszawa
nr konta: 93 2490 0005 0000 4600 7287 1845

tytuł przelewu: 11485 – Grupa OPP, Suska-Żółtkowska Marta 

Kącik Kolekcjonera 

Banknot z Piłsudskim  
na 100 -lecie niepodległości 
Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu banknot kolekcjonerski Niepodległość o no-
minale 20 zł, na którym widnieje portret  Józefa Piłsudskiego. 

„Uwięzienie przyszłego Naczel-
nika przez Niemców wzmocniło 
jego legendę niezłomnego bojow-
nika o Polskę. Nie dziwi więc, że 
gdy wrócił z niewoli w Magdebur-
gu, nazajutrz- 11 listopada 1918 
roku- Rada Regencyjna przeka-
zała mu władzę i zwierzchnictwo 
nad siłami zbrojnymi. Data ta z 
czasem została uznana za symbo-
liczny moment odzyskania przez 
Polskę niepodległości”- czytamy 
w folderze emisyjnym, jaki opra-
cował Wojciech Kalwat z Mu-
zeum Historii Polski – „Józef Pił-
sudski zaczął energicznie organi-
zować rząd i armię. Jako naczelny 
wódz polskiej armii, 16 listopada 
notyfikował mocarstwom odro-
dzenie niepodległej, suwerennej 
i demokratycznej Polski. To wła-
śnie fragmenty tej noty widnie-
ją na przedniej stronie banknotu, 
obok portretu Józefa Piłsudskie-
go w legionowym mundurze. Od-
wołaniem do tematu legionowej 
jest także odznaka pamiątkowa 1 
Brygady Legionów oraz odzna-
ka Polskiej Organizacji Wojsko-
wej, która odegrała wielką rolę w 

przejęciu władzy w kraju i utrwa-
leniu jego granic. Na obydwu od-
znakach oprócz skrótu organiza-
cji widnieją inicjały JP- Józef Pił-
sudski. Uzupełnieniem pierwszej 
strony banknotu jest schematycz-
ne przedstawienie Orderu Odro-
dzenia Polski (Polonia Restitu-
ta) z wygrawerowaną datą 1918, a 
także napis „niepodległa” odwzo-
rowany z rękopisu Józefa Piłsud-
skiego. Jest ona zarazem logoty-
pem programu obchodów 100-le-
cia niepodległości Polski. Na od-
wrotnej stronie banknotu domi-
nują barwy narodowe oraz orzeł 
legionowy, trzymający w szpo-
nach tarcze Amazonek z literą S 

(strzelcy). Wokół niego umiesz-
czono napis Rzeczpospolita Pol-
ska. Jest to nawiązanie do oko-
licznościowych monet 5 i 10 zło-
tych z 1943 roku, wybitych z oka-
zji 20 rocznicy wymarszu Pierw-
szej Kompanii Kadrowej, których 
projektantem był rzeźbiarz Stani-
sław Kazimierz Ostrowski”- czy-
tamy w opracowaniu. 

Banknot o nominale 20 zł wy-
dano w nakładzie 50 tysięcy sztuk. 

Zrobiła to na zlecenie NBP Polska 
Wytwórnia Papierów Wartościo-
wych w Warszawie. Ma on wy-
miary 150mmx77 mm. Zapro-
jektowany został przez Agnieszkę 
Próchniak. Kolekcjonerski bank-
not posiada wszelkie zabezpiecze-
nia mającymi zapobiec ewentual-
nym fałszerstwom ,,jest bowiem 
również środkiem płatniczym”.

Osoby zainteresowane naby-
ciem banknotu z portretem Józefa 
Piłsudskiego proszone są o kon-
takt z p.Tadeuszem Łukaszewi-
czem-prezesem nowogardzkiego 
koła Numizmatycznego i Klubu 
Kolekcjonera w Nowogardzie. 

Opr. MS

Spotkania adaptacyjne  
w Przedszkolu NR 1
Adaptacja dziecka rozpoczynającego edukację przedszkolną jest bardzo trudna, często wią-
że się ze stresem z powodu nowego środowiska. 

Dlatego w naszym przedszkolu zaproponowałam ro-
dzicom zaangażowanie się w ten trudny proces, poprzez 
udział w pięciu spotkaniach adaptacyjnych. Dzieci zapo-
znały się z pomieszczeniami znajdującymi się w przed-
szkolu, ogrodem przedszkolnym, a przede wszystkim z 
paniami pracującymi w tej grupie. W czasie tych spotkań 
lepiły z ciastoliny, malowały palcami i pędzlem; uczestni-
czyły w zabawach z chustą animacyjną przy muzyce i ze 
śpiewem.  Spotkania upływały w miłej i pogodnej atmos-
ferze, pozwalały nie tylko dzieciom zapoznać się z przed-
szkolem, ale również rodzicom.  Dla mnie, jako wycho-
wawcy, wniosły one bardzo wiele, przede wszystkim mo-
głam lepiej poznać swoich przyszłych wychowanków.

Jolanta Jackowiak 

reKLAmA
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Święto plonów w Nowogardzie - fotorelacja 
W sobotę, 8 września, odbyły się dożynki gminne. Święto plonów rozpoczęło się trady-

cyjnie od Mszy Świętej Dziękczynnej, którą w kościele pw. Matki Bożej Fatimskiej odpra-
wił ks. proboszcz Ireneusz Kamionka. Po Mszy św. barwny korowód dożynkowy na czele 
z przedstawicielami  sołectw niosących wyplecione z tegorocznych płodów rolnych wieńce 

przeszedł na pobliskie Boisko, gdzie zaplanowano dalsze wydarzenia tego dnia.  Tam przy-
byłych gości przywitał gospodarz gminy- burmistrz Nowogardu, zapraszając do wspólnej 
zabawy. 

Tłumy mieszkańców zgromadziły się na występach gwiazd tegorocznych dożynek gmin-
nych, czyli kabaretu Pod Wyrwigroszem, Urszulą i Mesajah. Dożynki zakończyła wspólna 
zabawa prowadzona przez DJ z Nowogardu.  oraz zespoły disco polo. Tegoroczne dożyn-
ki połączone były z Wojewódzkimi Obchodami Dnia Działkowca. Poniżej krótka fotorela-
cja z sobotniego święta plonów. 

AO
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AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

pn., wt. - 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

KONTAKT:
adres:     72-200 Nowogard, ul. Górna 4a
telefon:  kom.783 570 056,695 264 594

PIB „PRO-BUD” s.c. informuje, że prowadzi

SPRZEDAŻ MIESZKAŃ
w nowo powstającym osiedlu mieszkaniowym

pn. „STARA WINIARNIA”
przy ul. T. Kościuszki 17 w Nowogardzie.

Więcej na stronie www.probud-nowogard.pl

reKLAmA

Ostatnio tak wysoko wygrali 9 lat temu!

Pomorzanin gromi w meczu na 
szczycie
W sobotę (8 września), o godzinie 16:00, w Przecławiu, Pomorzanin walczył o kolejne ligo-
we punkty. Było to starcie drugiego z trzecim zespołem w tabeli i chyba nikt nie spodziewał 
się takiego rozstrzygnięcia... Nowogardzianie wygrali 2:8 i odnieśli najwyższe ligowe zwy-
cięstwo od 2009 roku. Hattrickami popisali się Artem Gumeniuk i Kacper Litwin, a po jed-
nym trafieniu dorzucił świeżo-upieczony kapitan Paweł Królik oraz Michał Jutkiewicz. Po 
tym zwycięstwie Pomorzanin został liderem tabeli.  

KP Przecław – Pomorzanin Nowogard 2:8 (2:4)
Gole: Paweł Królik (5’), Kacper Litwin (15’, 58’, 70’), Artem Gumeniuk (28’, 

40’, 50), Michał Jutkiewicz (84’)
Skład: Jakub Zdeb – Marcin Skórniewski, Ihor Mykhailov, Bartosz Rokita, Pa-

weł Królik (c) – Mateusz Michnicz (Jakub Mościński), Adrian Zając (Michał Jut-
kiewicz), Mateusz Toruński (Jakub Jarecki), Artem Gumeniuk (Fernando Batista) 

– Kacper Litwin, Kacper Kozioł (Marcel Wlaźlak). 

Pierwszą ważną informacją 
przed meczem z KP Przecław 
było to, że Paweł Królik został 
wskazany przez trenera Józe-
fa Andrzejewskiego na kapitana 
drużyny Pomorzanina. To duże 
wyróżnienie dla tego piłkarza, 
który nie jest najbardziej do-
świadczonym zawodnikiem, ale 
mimo wszystko jego charakter 
i przywiązanie do klubu, które-
go jest wychowankiem pozwala 
mówić o tym, że była to dobra 
decyzja. Świeżo-upieczony kapi-
tan szybko odwdzięczył się swo-
jej drużynie. W 5. minucie rzut 
rożny wykonywał Artem Gume-
niuk, futbolówka trafiła na lewą 
stronę pola karnego, gdzie Pa-
weł Królik oddał piękny strzał, 
po którym piłka odbiła się od 
poprzeczki i wpadła do bram-
ki. Nowogardzianie nie cieszy-
li się jednak zbyt długo z prowa-
dzenia. W 9. minucie gospoda-
rze doprowadzili do wyrówna-
nia, po zamieszaniu w polu kar-
nym Pomorzanina i strzale z 5 
metrów. Kolejne minuty należa-
ły już jednak do podopiecznych 
Józefa Andrzejewskiego. W 15. 
minucie po długim podaniu od 
Jakuba Zdeba futbolówka trafi-
ła do Kacpra Litwina, który mi-
nął dwóch obrońców i znalazł 
się w sytuacji sam na sam. Na-
pastnik Pomorzanina nie miał 
problemów ze zdobyciem gola 
dla swojej drużyny. W 28. minu-
cie było już 1:3. Tym razem Ar-
tem Gumeniuk będąc z prawej 
strony pola karnego oddał celny 
strzał zza szesnastki. W 33. mi-
nucie blisko szczęścia był Kac-
per Litwin, ale jego strzał otarł 
się o słupek i piłka opuściła bo-
isko. W 40. minucie przed pole 
karne do Artema Gumeniuka 
podał Mateusz Michnicz, a pił-
karz rodem z Ukrainy zdobył 
swojego drugiego gola, ponow-
nie oddając ładny strzał z oko-
lic linii pola karnego. Gospoda-
rze zdołali odpowiedzieć bram-

ką do szatni, strzał jednego z 
piłkarzy rywali obronił Jakub 
Zdeb, ale nowogardzki golki-
per był bezradny wobec dobitki 
z 8 metrów. Chwilę po zmianie 
stron kibice obejrzeli kuriozalną 
bramkę. W 50. minucie Artem 
Gumeniuk będąc na połowie 
boiska zagrał długie podanie w 
kierunku pola karnego. Futbo-
lówka zaadresowana do napast-
ników z kozłowała przy linii pią-
tego metra i odbijając się o nie-
równą murawę (zniszczona tra-
wa w „piątce”) skręciła do bram-
ki, całkowicie zaskakując golki-
pera z Przecławia. Tym samym 
Artem Gumeniuk skompleto-
wał hattricka i 10 minut później 
mógł już odpocząć na ławce re-
zerwowych. Zanim jednak do 
tego doszło, w 58. minucie ko-
lejną indywidualną akcję prze-
prowadził Kacper Litwin, który 
strzałem z 10 metrów podwyż-
szył wynik spotkania. W 70. mi-
nucie asystą popisał się Kacper 
Kozioł, który wypatrzył w polu 

karnym Kacpra Litwina. Na-
pastnik Pomorzanina ponow-
nie błysnął skutecznością i tak-
że mógł w tym meczu pochwa-
lić się strzeleniem 3 goli. Wynik 
spotkania w 84. minucie ustalił 
Michał Jutkiewicz, który po po-
daniu Kacpra Litwina pokonał 
bramkarza gospodarzy strza-
łem z około 10 metrów. Ostatni 
gwizdek sędziego i w meczu na 
szczycie, Pomorzanin rozgromił 
KP Przecław na boisku rywali aż 
2:8. Wygląda na to, że nowi pił-
karze Pomorzanina, zaczynają 
pisać nową historię nowogardz-
kiego klubu. Ostatnie tak wy-
sokie ligowe zwycięstwo mia-
ło miejsce 9 lat temu, dokładnie 
16 maja 2009 roku, gdy Pomo-
rzanin ograł u siebie Vielgovię 
Szczecin 9:0. Choć przed roz-
grywkami nikt się tego nie spo-
dziewał, to jednak fakty są takie, 
że Pomorzanin po 4. kolejkach 
wciąż jest niepokonany i obec-
nie jest samotnym liderem. KR 

A Klasa Szczecin gr. Płn. 2018/2019
4. kolejka:
Ehrle Dobra Szczecińska – Sparta Gryfice  1:5
Wybrzeże Rewalskie Rewal – Arkonia Szczecin 1:0
Orzeł Łożnica – Fala Międzyzdroje  4:1
Polonia Płoty – Mewa Resko   0:2
Jantar Dziwnów – Wicher Brojce   0:0
Masovia Maszewo – Dąb Dębice   1:1
KP Przecław – Pomorzanin Nowogard  2:8
OKS Goleniów – Błękitni Trzygłów  4:2

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Pomorzanin Nowogard 4 10 12 4 3 1 0
2 mewa resko 3 9 10 2 3 0 0
3 OKS Center mD Goleniów 4 9 12 8 3 0 1
4 Wybrzeże rewalskie rewal 3 7 6 2 2 1 0
5 Błękitni Trzygłów 4 7 11 11 2 1 1
6 Jantar Dziwnów 4 6 9 5 1 3 0
7 Sparta Gryfice 4 6 11 8 2 0 2
8 Polonia Płoty 4 6 10 8 2 0 2
9 KP Przecław 4 6 10 13 2 0 2
10 Dąb Dębice 4 5 6 8 1 2 1
11 Orzeł Łożnica 4 5 7 5 1 2 1
12 Wicher Brojce 4 3 5 6 0 3 1
13 Ehrle Dobra Szczecińska 4 3 9 13 1 0 3
14 Fala Międzyzdroje 4 3 4 14 1 0 3
15 Masovia Maszewo 4 1 3 8 0 1 3
16 Arkonia Szczecin 4 0 3 13 0 0 4

Kacper Królik jest nowym kapitanem Pomorzanina. Obrońca odwdzięczył się dru-
żynie strzelając pięknego gola.jpg
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

ENDOKRYNOLOGICZNY
Lek. med. Adriana Dubińska-Walczak

specjalista chorób wewnętrznych
- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

CHORÓB CUKRZYCY I NADCIŚNIENIA
Lek. Ewa Zdawska

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista diabetolog 

GABINETY MEDYCZNE

GABINET DERMATOLOGICZNY
Dr. n. med. Violetta Ratajczak-Stefańska

specjalista dermatolog-wenerolog
- konsultacje dermatologiczne
- ocena znamion
- drobne zabiegi

Opiekunki w Niemczech. 
Sprawdzone oferty! 

Tel. 91 506 55 55

Opiekunka Seniorów w Niemczech. 
Ostatnie oferty pracy 

z letnim bonusem 350 euro 
- tylko do 15 września! 

Tel. 517 175 599

reKLAmA reKLAmA

Orlen Wyścig Niepodległości

Łukasz Janic wygrywa  
w kategorii
W niedzielę (9 września), w Bytowie odbył się Orlen Wyścig Niepodległości o Puchar Bur-
mistrza Bytowa. Nowogard reprezentował Łukasz Janic, który startował w kategorii M1. 
Nasz reprezentant odniósł swój kolejny spory sukces tryumfując na dystansie 73 km.  

Orlen Wyścig Niepodległości 
to prestiżowa impreza organizo-
wana przez wielką postać polskie-
go kolarstwa Czesława Langa. W 
wyścigu głównym, organizowa-
nym w Bytowie, kolarze rywali-
zowali na 73 km w różnych kate-
goriach wiekowych. W sumie wy-
startowało 301 kolarzy. Pośród 
uczestników wyścigu nie zabra-
kło reprezentanta Nowogardu, a 
był nim Łukasz Janic. Nasz ko-
larz walczył w kategorii wiekowej 
M1. Zawodnik jeżdżący w bar-
wach STC Stargard pokonał 73 
km z czasem 01:45:48, osiągając 
przy tym średnią prędkość wy-
ścigu 41,4 km/h. Wynik ten ozna-
czał dla Łukasza Janica kolejny 
duży sukces i wywalczenie złote-
go medalu w swojej kategorii wie-
kowej. W klasyfikacji Open całe-
go wyścigu nowogardzianin za-
jął bardzo dobre 5. miejsce. Do-
dajmy, że zwyciężył Andrzej Ka-
iser z klubu Eurobike Kaczmarek 
Electric team, który naszego re-
prezentanta pokonał o 2 minu-
ty i 41 sekund. Drugie miejsce w 
Open wywalczył Jakub Ruciński 
z Bike U Up-Europell, a na naj-
niższym stopniu podium w Open 

stanął Piotr Wadecki z Polkowic. 
Gratulujemy świetnego startu na-

szemu reprezentantowi oraz ży-
czymy mu kolejnych medali. KR

Łukasz Janic - z prawej - w towarzystwie Czesława Langa

Pomorzanin wygrywa z Unią w Dolicach

Juniorzy się rozkręcają
W niedzielę (9 września), o godzinie 17:00, na boisku w Dolicach juniorzy Pomorzanina 
Nowogard rywalizowali z tamtejszą Unią. Piłkarze z Nowogardu odnieśli swoje drugie zwy-
cięstwo pokonując gospodarzy 2:4. Podopieczni Marcina Skórniewskiego plasują się obec-
nie na 3. miejscu w ligowej tabeli. 

Unia Dolice – Pomorzanin Nowogard 2:4 (2:1)
Gole: Marcel Wlaźlak (5’), Mateusz Lasocki (47’ – rzut karny), Jakub Żó-

ralski (50’), Kryspin Mizuło (90’)
Skład: Jakub Tandecki – Paweł Zając (Przemysław Rogojsza), Mateusz 

Wojtyniak, Jakub Mościński, Mateusz Rączka – Kacper Torzewski (Szymon 
Kaczor), Mateusz Lasocki (c) (Jakub Saja), Michał Jutkiewicz, Jakub Żóralski 

(Oskar Gibas), Dawid Druciarek (Jakub Jarecki) – Marcel Wlaźlak (Kryspin Mizuło). 

nia Dolice przed tym meczem 
była liderem rozgrywek, ale tyl-
ko dzięki temu, że rozegrała 
wszystkie swoje spotkania. Po-
morzanin, tak jak pozostałe eki-
py ma w zanadrzu jeszcze zale-
gły mecz. Piłkarze z Nowogar-
du bardzo dobrze rozpoczęli to 
spotkanie. Już w 5. minucie Ma-
teusz Lasocki celnym podaniem 
obsłużył Marcela Wlaźlaka, któ-
ry strzałem z około 14 metrów 
skierował piłkę do bramki go-
spodarzy. Unia odpowiedziała 
w 11. minucie. Jakub Tandecki 
nie miał szans przy bardzo ład-
nym uderzeniu z około 25 me-
trów, futbolówka po tym strza-
le wpadła pod poprzeczkę bram-
ki Pomorzanina. W 30. minucie 
gospodarze objęli prowadzenie, 
po celnym strzale z okolic „jede-
nastki”. W 32. minucie na bram-
kę Unii uderzał Mateusz Lasoc-
ki, jednak po interwencji bram-
karza Pomorzanin zyskał tylko 
rzut rożny. Minutę później nad 

poprzeczką uderzał Michał Jut-
kiewicz. Po zmianie stron Mar-
cin Skórniewski przeprowadził 
trzy zmiany. Na boisku zamel-
dowali się Jakub Jarecki, Prze-
mysław Rogojsza oraz Szymon 
Kaczor. W 47. minucie w polu 
karnym faulowany był Mate-
usz Rączka, a sędzia podyktował 
rzut karny. Piłkę na jedenastym 
metrze ustawił kapitan Mate-
usz Lasocki i pewnym strzałem 

I Liga Okręgowa Junior Starszy gr. Szczecin 2018/2019
4. kolejka:
Hanza Goleniów – CRS Barlinek   1:5
Światowid Łobez – Kluczevia Stargard  4:3
Unia Dolice – Pomorzanin Nowogard  2:4
Mewa Resko – SALOS II Szczecin   6:0

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Unia Dolice 4 7 12 9 2 1 1
2 Światowid 63 Łobez 2 6 7 3 2 0 0
3 Pomorzanin Nowogard 3 6 8 6 2 0 1
4 SCRS Barlinek 2 4 8 4 1 1 0
5 Mewa Resko 1 3 6 0 1 0 0
6 Polski Cukier Kluczevia Stargard 2 0 4 8 0 0 2
7 Hanza Goleniów 2 0 3 9 0 0 2
8 SALOS II Szczecin 2 0 0 9 0 0 2

Mateusz Lasocki w Dolicach zdobył bram-
kę oraz zaliczył dwie asysty

doprowadził do wyrównania. 
W 50. minucie swoją pierwszą 
bramkę w juniorskiej drużynie 
zdobył Jakub Żóralski. Pomoc-
nik Pomorzanina dostał poda-
nie od Mateusza Lasockiego i w 
ładnym stylu z około 10 metrów 
przelobował golkipera z Dolic. 
W 75. minucie w miejsce Marce-
la Wlaźlaka na placu gry pojawił 
się Kryspin Mizuło. Kwadrans 
później ten piłkarz ustalił wy-
nik meczu. W polu karnym Unii 
mocno się zakotłowało, a Kry-

spin Mizuło wykazał się w tym 
zamieszaniu największym spry-
tem i strzałem z 6 metrów poko-
nał golkipera gospodarzy. Junio-
rzy poszli zatem w ślady swoich 
starszych kolegów i wygrali ko-
lejny swój ligowy mecz. Wygląda 
na to, że młodzi piłkarze z No-
wogardu rozkręcają się z meczu 
na mecz i dadzą kibicom jesz-
cze sporo radości. Przy artykule 
publikujemy komplet wyników 
oraz aktualną tabelę. KR
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Kijana redakcja "WBreW": monika rasowska, Aleksandra Lisowska

Uczniowie ZSP  na 
lekcji z historią kina 
5 września 2018 r. uczniowie ZSP Nowogard wzięli udział w 
- pierwszej w tym roku szkolnym- lekcji  historii kina, która 
miała miejsce w Nowogardzkim Domu Kultury.

Tym razem młodzież mogła 
obejrzeć film pt.: „Stowarzysze-
nie umarłych poetów ” w reżyse-
rii Petera Weira. Koordynatorką 
wyjść na lekcje filmowe jest Pani 
Anna Durniewicz.  Tradycyjnie 
przed projekcją filmu- prowadzą-
cy spotkanie- Pan Krzysztof Spór 

dokonał  wprowadzenie widzów 
w filmową rzeczywistość. Film 
zrobił duże wrażenie na uczniach, 
którzy jednogłośnie zadeklarowa-
li, że warto było go obejrzeć. Cze-
kamy na kolejne wyjście na lekcję  
z historią filmu już za miesiąc! 

Narodowe Czytanie 
„Przedwiośnia” Stefana 
Żeromskiego 
8 września 2018 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowogardzie odbyło się Ogólnopol-
skie Czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego, w którym wzięły  udział przedstawi-
cielki Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie. 

Ogólnopolska akcja Narodowe 
Czytanie jest organizowana  od 
2012 roku.  Została zainicjowa-
na przez byłego prezydenta Bro-
nisława Komorowskiego wspólną 
lekturą „Pana Tadeusza” Adama 
Mickiewicza. Rok później w ca-
łej Polsce odbyło się czytanie dzieł 

Aleksandra Fredry, a podczas na-
stępnych edycji czytano kolejno: 
„Trylogię” Henryka Sienkiewicza, 
„Lalkę” Bolesława Prusa, „Quo 
Vadis” Henryka Sienkiewicza i w 
ubiegłym roku - „Wesele” Stani-
sława Wyspiańskiego. W zamyśle 
inicjatorów Narodowego Czyta-

nia było propagowanie polskiej li-
teratury, popularyzacja czytelnic-
twa, zwrócenie uwagi na potrze-
bę dbałości o polszczyznę oraz 
wzmocnienie poczucia wspólnej 
tożsamości. Co roku we wrześniu 
odbywa się publiczne odczytywa-
nie obszernych fragmentów dzieł.

„ Przedwiośnie” Stefana Że-
romskiego jest główną lekturą te-
gorocznego Narodowego Czyta-
nia. Jest powieścią niezwykle cie-
kawą, wspaniale obrazującą spe-
cyficzne polskie losy. To powieść, 
która prowadzi nas poprzez trau-
matyczne przeżycia wojenne da-
leko od granic, nad Morzem Ka-
spijskim w Baku, gdzie dorasta 
bohater tej powieści Cezary Ba-
ryka.  Jego ojciec -Seweryn Bary-
ka gdzieś daleko walczy w I woj-
nie światowej zaś matka umie-
ra w wyniku przeżyć wojennych i 
wszystkiego co ją spotkało...

W Narodowym Czytaniu 
„Przedwiośnia”  w Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej im. Stefana 
Żeromskiego wzięły  udział dwie 
uczennice z naszej szkoły: Moni-
ka Rasowska oraz Klaudia Dru-
ciarek z klasy IV TE  wraz z na-
uczycielką Panią Katarzyną Ki-
janą, która również brała czynny 
udział w wspólnym czytaniu. 

Zapraszamy wszystkich miło-
śników polskiej literatury za rok 
na kolejne wspólne czytanie. War-
to! 

Monika Rasowska, kl. IV TE  

 Monika Rasowska i Klaudia Druciarek 

Wspólne  czytanie fragmentów „Przedwiośnia” 

Uczestnicy spotkania 

Prowadzący spotkanie Pan Krzysztof Spór 
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arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

0:38 I
3

IC - TLK
88195

ŁEBSKO
T  k  d

Goleniów 1:00, Szczecin Dąbie 1:22, Szczecin Główny 1:40 WW{
~ 2 IX;

}WW 2:12 Szczecin Główny IC - TLK 56190 ŁEBSKO T  k  d  c  p   Kostrzyn 3:35, Zielona 
Góra 5:06, Nowa Sól 5:28, Głogów 5:55, Ścinawa 6:41, Wołów 7:09, Brzeg Dolny 7:18

Wrocław Główny 7:44 ~ 2 IX;

5:01 I
3

PR - R
88641

j  a  b  y

Wyszomierz 5:06, Osina 5:10, Mosty 5:16, Goleniów 5:25, Kliniska 5:35, Szczecin Dąbie 5:45, Szczecin 
Zdroje 5:48, Szczecin Port Centralny 5:57 Szczecin Główny 6:01 
~ 17 IX-19 X 1-5;

5:21 I
3

PR - R
88641

j  a  b  y

Wyszomierz 5:26, Osina 5:30, Mosty 5:36, Goleniów 5:45, Kliniska 5:56, Szczecin Dąbie 6:05, Szczecin 
Zdroje 6:09, Szczecin Port Centralny 6:17 Szczecin Główny 6:21 
~ 3-14 IX 1-5;

6:39 I
3

PR - R
88643

j  a  b  y

Wyszomierz 6:44, Osina 6:48, Mosty 6:54, Goleniów 7:03, Kliniska 7:17, Szczecin Dąbie 7:27, Szczecin 
Zdroje 7:34 Szczecin Główny 7:46 
~ 17 IX-20 X 1-6;

6:50 I
3

PR - R
88643

j  a  b  y

Wyszomierz 6:55, Osina 6:59, Mosty 7:05, Goleniów 7:14, Kliniska 7:31, Szczecin Dąbie 7:41, Szczecin 
Zdroje 7:46 Szczecin Główny 7:58 
~ 3-15 IX 1-6;

7:47 I
3

PR - R
88645

j  a  b  y

Wyszomierz 7:52, Osina 7:56, Mosty 8:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:07, Goleniów 8:23, 
Kliniska 8:33, Szczecin Dąbie 8:43, Szczecin Zdroje 8:46, Szczecin Port Centralny 8:55

Szczecin Główny 8:59 ~ 17 IX-20 X;

7:48 II
1

PR - R
88622

j  a  b  y

Żabowo 7:55, Płoty 8:04, Baszewice 8:11, Gryfice 8:18, Gąbin 8:28, Trzebiatów 8:34, Bieczyno 
Pomorskie 8:40, Karcino 8:43, Głowaczewo 8:48, Stary Borek 8:51, Kołobrzeg Stadion 8:58

Kołobrzeg 9:03 ~ 17 IX-20 X 1-6;

8:00 I
3

PR - R
88645

j  a  b  y

Wyszomierz 8:06, Osina 8:10, Mosty 8:15, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:21, Goleniów 8:38, 
Kliniska 8:49, Szczecin Dąbie 8:58, Szczecin Zdroje 9:02, Szczecin Port Centralny 9:10

Szczecin Główny 9:14 ~ 2-16 IX;

8:02 II
1

PR - R
88622

j  a  b  y

Żabowo 8:09, Płoty 8:18, Baszewice 8:25, Gryfice 8:32, Gąbin 8:42, Trzebiatów 8:47, Bieczyno 
Pomorskie 8:53, Karcino 8:57, Głowaczewo 9:01, Stary Borek 9:05, Kołobrzeg Stadion 9:11

Kołobrzeg 9:16 ~ 3-15 IX 1-6;

8:39 I
3

IC - TLK
18171

POSEJDON
T  k  c  p

Goleniów 9:01, Szczecin Dąbie 9:33 Szczecin Główny 9:57 

~ 2 IX;

9:27 II
1

PR - R
88624
REGA

j  a  b  y

Płoty 9:42, Gryfice 9:56, Trzebiatów 10:17, Kołobrzeg Stadion 10:34 Kołobrzeg 10:39 

~ 22 IX-20 X 67;

9:51 II
1

PR - R
88624
REGA

j  a  b  y

Płoty 10:06, Gryfice 10:30, Trzebiatów 10:45, Kołobrzeg Stadion 11:01 Kołobrzeg 11:06 

~ 2-16 IX 67;

10:17 I
3

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:22, Osina 10:26, Mosty 10:32, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:38, Goleniów 10:55, 
Kliniska 11:06, Szczecin Dąbie 11:15, Szczecin Zdroje 11:19, Szczecin Port Centralny 11:27

Szczecin Główny 11:31 ~ 8-12 X;

10:33 I
3

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:38, Osina 10:42, Mosty 10:48, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:54, Goleniów 11:11, 
Kliniska 11:26, Szczecin Dąbie 11:35, Szczecin Zdroje 11:39, Szczecin Port Centralny 11:47

Szczecin Główny 11:51 ~ 2 IX-7 X; 13-20 X;

11:53 II
1

PR - R
88626

POMERANIA
j  a  b  y

Żabowo 12:00, Płoty 12:09, Baszewice 12:16, Gryfice 12:23, Gąbin 12:33, Trzebiatów 12:39, Bieczyno 
Pomorskie 12:45, Karcino 12:48, Kołobrzeg Stadion 12:59 Kołobrzeg 13:04 

13:50 II
1

PR - R
88628

j  a  b  y

Żabowo 13:57, Płoty 14:06, Baszewice 14:18, Gryfice 14:25, Gąbin 14:35, Trzebiatów 14:40, Bieczyno 
Pomorskie 14:46, Karcino 14:50, Głowaczewo 14:54, Stary Borek 14:58, Kołobrzeg Stadion 15:04

Kołobrzeg 15:10 ~ 1-5;

14:27 I
3

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 14:32, Osina 14:36, Mosty 14:42, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:48, Goleniów 15:05, 
Kliniska 15:17, Szczecin Dąbie 15:26, Szczecin Zdroje 15:35 Szczecin Główny 15:48 
~ 2-16 IX; 10-20 X;

14:27 I
3

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 14:32, Osina 14:36, Mosty 14:42, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:48, Goleniów 15:05, 
Kliniska 15:17, Szczecin Dąbie 15:32, Szczecin Zdroje 15:35, Szczecin Port Centralny 15:43

Szczecin Główny 15:48 ~ 17-21 IX;
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14:27 I
3

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 14:32, Osina 14:36, Mosty 14:42, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:48, Goleniów 15:05, 
Kliniska 15:17, Szczecin Dąbie 15:32, Szczecin Zdroje 15:35 Szczecin Główny 15:48 
~ 22 IX-9 X;

15:56 II
1

PR - R
88630

j  a  b  y

Żabowo 16:03, Płoty 16:14, Baszewice 16:27, Gryfice 16:34, Gąbin 16:44, Trzebiatów 16:49, Bieczyno 
Pomorskie 16:55, Karcino 16:59, Głowaczewo 17:03, Stary Borek 17:07, Kołobrzeg Stadion 17:13

Kołobrzeg 17:17 

16:36 I
3

PR - R
88651
REGA

j  a  b  y

Wyszomierz 16:41, Osina 16:45, Mosty 16:51, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 16:57, Goleniów 17:14, 
Kliniska 17:26, Szczecin Dąbie 17:36, Szczecin Zdroje 17:39, Szczecin Port Centralny 17:47

Szczecin Główny 17:52 

17:57 II
1

PR - R
88632

j  a  b  y

Żabowo 18:05, Płoty 18:14, Baszewice 18:21, Gryfice 18:27, Gąbin 18:45, Trzebiatów 18:50, Bieczyno 
Pomorskie 18:56, Karcino 19:00, Głowaczewo 19:04, Stary Borek 19:08, Kołobrzeg Stadion 19:14

Kołobrzeg 19:19 ~ 2-16 IX;

17:57 II
1

PR - R
88632

j  a  b  y

Żabowo 18:05, Płoty 18:14, Baszewice 18:28, Gryfice 18:35, Gąbin 18:45, Trzebiatów 18:50, Bieczyno 
Pomorskie 18:56, Karcino 19:00, Głowaczewo 19:04, Stary Borek 19:08, Kołobrzeg Stadion 19:14

Kołobrzeg 19:19 ~ 17 IX-20 X;

18:39 I
3

PR - R
88653

POMERANIA
j  a  b  y

Wyszomierz 18:44, Osina 18:48, Mosty 18:54, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:00, Goleniów 19:18, 
Kliniska 19:29, Szczecin Dąbie 19:39, Szczecin Zdroje 19:42, Szczecin Port Centralny 19:50

Szczecin Główny 19:55 ~ 17 IX-20 X;

19:06 I
3

PR - R
88653

POMERANIA
j  a  b  y

Wyszomierz 19:11, Osina 19:15, Mosty 19:21, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:27, Goleniów 19:45, 
Kliniska 19:59, Szczecin Dąbie 20:09, Szczecin Zdroje 20:12, Szczecin Port Centralny 20:20

Szczecin Główny 20:24 ~ 2-16 IX;

20:26 II
1

PR - R
88634

j  a  b  y

Żabowo 20:33, Płoty 20:42, Baszewice 20:49, Gryfice 20:56, Gąbin 21:06, Trzebiatów 21:12, Bieczyno 
Pomorskie 21:18, Karcino 21:21, Głowaczewo 21:26, Stary Borek 21:29, Kołobrzeg Stadion 21:35

Kołobrzeg 21:40 ~ 3-15 IX 1-6;

20:53 II
1

PR - R
88634

j  a  b  y

Żabowo 21:00, Płoty 21:09, Baszewice 21:16, Gryfice 21:23, Gąbin 21:33, Trzebiatów 21:39, Bieczyno 
Pomorskie 21:45, Karcino 21:48, Głowaczewo 21:53, Stary Borek 21:56, Kołobrzeg Stadion 22:02

Kołobrzeg 22:07 ~ 17 IX-20 X 1-6;

21:52 II
1

PR - R
88636

j  a  b  y

Płoty 22:07, Gryfice 22:19, Trzebiatów 22:34, Kołobrzeg Stadion 22:51 Kołobrzeg 22:55 
~ 2-16 IX 1-57;

22:10 II
1

PR - R
88636

j  a  b  y

Płoty 22:25, Gryfice 22:37, Trzebiatów 22:52, Kołobrzeg Stadion 23:09 Kołobrzeg 23:13 
~ 17 IX-19 X 1-57;
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objaśnienia skrótów / abbreviations
IC - „PKP Intercity” Spółka Akcyjna

TLK - Twoje Linie Kolejowe
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
T - 2 klasa / Second class seats

j - tylko 2 klasa / 2nd class seats only

k - rezerwacja miejsc / seat booking

d - wagon z miejscami do leżenia / couchette
car

c - wagon sypialny / sleeping car

a - wagon z miejscami dla osób na wózkach 
- z windą/rampą / car with seats for 
disabled passengers - with a lift/ramp

b - wagon przystosowany do przewozu 
rowerów - liczba miejsc ograniczona / 
wagon adopted to the transport of 
bicycles – limited number of places

objaśnienia znaków / symbols
p - przewóz przesyłek konduktorskich / 

courier service
W - przełączanie wagonów do innego 

pociągu / wagons to be switched to 
another train

y - klimatyzacja / air conditioning

~ - terminy kursowania / days of operation

1 - w poniedziałki / Mondays

5 - w piątki / Fridays

6 - w soboty / Saturdays

7 - w niedziele / Sundays

www.intercity.pl www.polregio.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased on each train, consistent with the 
terms specified by the carrier.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Carriers 
are responsible for commercial data of trains.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Infoline numbers to individual carriers:
IC - 22 391 97 57 (24h) dla abonentów sieci zagranicznych i
dla połączeń zagranicznych; 703 200 200 (24h) dla 
abonentów krajowych sieci, opłata 1,29 zł brutto/min. poł., 
realizator usługi: „PKP Intercity” S.A. / 22 391 97 57 (24h) 
for international calls and international network subscribers; 
703 200 200 (24h) for subscribers of domestic networks, 
charge of PLN 1.29 gross/min. of each call, service provider: 
„PKP Intercity" S.A.
PR - 703 20 20 20 (24h) opłata 1.29 zł/min. połączenia, 
realizator usługi: Progress Plus S.C.  / 703 20 20 20 (24h) 
charge of PLN 1.29 gross/min. of each call, service provider: 
Progress Plus S.C. 
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INFOrmATOr LOKALNY - NOWOGArD
Telefony alarmowe
Policja  - 997, 112
Komisariat Policji Nowogard - 91 57 92 316
Straż pożarna  - 998
Posterunek PSP Nowogard - 91 39 20 118
Pogotowie ratunkowe - 999
Stacja Pogotowia Ratunkowego 
w Nowogardzie - 91 43 26 103
Pogotowie gazowe  - 992
Pogotowie energetyczne - 991
Pogotowie wodn.-kanal. (PUWiS) 
 - 91 39 20 711; 994

Dyżur nocny
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna   
 - 91 39 78 430; 
 609 361 999; 
 665 283 928

Przychodnie - poradnie
Szpital - centrala - 91 39 21 356
Praxis - SZOZ - 91 39 20 787
Praxis - Centrum 
okulistyczno-optyczne - 91 39 27 272
POZ Przychodnia przyszpitalna  
 - 91 39 21 800; 
 91 39 21 806
Medyk - 91 39 22 921
PRAXIS 2 - M. Drobińska - 91 39 25 943
NZOZ “Sanus” - 91 39 26 960
NZOZ “Pro-med” - 91 39 26 740
NZOZ “Leks” - 91 39 25 525
NZOZ “Baby-med”  - 91 39 26 013
Mardent - gabinety lekarskie  
 - 91 39 22 633
Revital - Ośrodek Rehabilitacji 
i Odnowy Biologicznej - 91 39 21 467; 
 609 456 577
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne 
 - 91 39 20 926
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
dzieci, młodzieży i ich rodzin 
 - 91 39 20 743
Warsztaty terapii zajęciowej - 91 39 25 282
Zakład domowej opieki długoterminowej - 
91 39 26 531; 
 509 142 650
Stomatologia
Praxis - Centrum stomatologiczne  
 - 91 39 26 999
Pracownia protetyki stomatologicznej - 
Danuta Drapikowska 91 39 26 870
Protetyka stomatologiczna 
- Elżbieta Wysocka 
i Kazimierz Trojanowski - 91 39 26 107
“Nowo-dental” B. Szulejko - 695 264 677 
 - 91 392 14 67
“Dental - med”  - 91 39 22 098; 
Lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz  
 - 91 39 25 003; 
 603 705 630
Lek. Stom. Andrzej Rynkiewicz
pogotowie stomatologiczne - 607 771 777
lek. Stom. D. Wałęga - Bąk - 604 441 609
lek. stom. A Mogilnicka - 506 606 955
lek. stom. E. Rosa - 532 512 703
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 39 26 639
lek. stom. M. Andrzejewska - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 601 736 804

Urzędy
Urząd Miejski  
 - 91 39 26 200
Biuro Obsługi Interesanta w UM  
 - 91 39 26 214
Biuro Rady w UM - 91 39 26 210
Urząd Stanu Cywilnego - 91 39 26 230

Wydział Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środow. 
 - 91 39 26 243
Wydział spraw społecznych i obywatelskich
Meldunki - 91 39 26 213
Dowody osobiste - 91 39 26 215
Zarządzanie kryzysowe - 91 39 26 234
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
Geodezji i Rolnictwa - 91 39 26 226
Wydział Rozwoju Lokalnego, 
Funduszu, Kultury i Sportu - 91 39 26 293
Wydział Inwestycji i Remontów  
 - 91 39 26 241
Biuro Podatków i Opłat - 91 39 26 217
Referat Edukacji - 91 39 25 464
Zarząd Budynków Komunalnych  
 - 91 39 26 267
Powiatowy Urząd Pracy f/Nowogard 
 - 91 39 21 376;  
 91 39 21 813
Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii - 91 39 21 118
w nagłych wypadkach - 609 740 647

Wydział Komunikacji
Rejestracja pojazdów - 91 57 92 702
Prawo jazdy - 91 57 92 703
Fax - 91 39 21 852

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik - Dorota Maślana - 91 39 26 248
Świadczenia rodzinne
- A. Lalik  - 91 39 26 268
Dział usług opiekuńczych 
- B. Ziółkowska - 91 39 20 200

Poczta
ul. 3 Maja - 91 39 21 300; 
 91 39 21 183
ul. Warszawska - 91 39 20 834

Nadleśnictwo Nowogard - 91 39 20 640
Zakład karny Nowogard - 91 43 26 600

Gabinety weterynaryjne
Danuta Czerwińska
ul. J. Wybickiego 2 - 91 39 23 786
Animal-Vet
ul. Zielona - 666 135 133
Janusz Soroka
ul. L. Okulickiego 6  - 570 656 616
Zdzisław Truszyński
ul. T. Kościuszki 21 - 91 39 21 801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 38 - 91 39 20 814
Szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1 - 91 39 26 270
Szkoła Podstawowa nr 2 - 91 39 26 274
Szkoła Podstawowa nr 3 - 91 39 26 291
Szkoła Podstawowa nr 4 - 91 39 23 028
SP w Długołęce - 91 39 10 492
SP w Orzechowie - 91 39 10 994
SP w Strzelewie - 91 39 10 224
SP w Żabowie - 91 39 10 694
SP w Błotnie - 91 39 10 190
SP w Wierzbięcinie - 91 29 10 795
I Liceum Ogólnokształcące - 91 39 20 213
Liceum Ogólnokształcące nr II - 91 39 25 107
ZSP im. Stanisława Staszica - 91 39 21 162
Prywatne Publiczne Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych; 
Niepubliczna Szkoła Policealna  
 - 91 39 26 691
Prywatne Liceum Ogólnokształcące
 Zaoczne Centrum Edukacji Zdroje  
 - 91 39 25 494
Prywatne Policealne Studium Zawodowe  

 - 91 39 22 181
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  
 - 91 39 20 108

Przedszkola i żłobki
Przedszkole nr 1
ul. Żeromskiego - 91 39 26 286
Przedszkole nr 3
ul. J. Poniatowskiego - 91 39 26 288
Przedszkole nr 4
ul. T. Kościuszki - 91 39 26 287
Zielone Przedszkole
ul. Zielona - 91 39 26 691; 
 505 388 292
Artystyczne Przedszkole 
Kraina Fantazjiul. Gen. J. Bema - 660 797 838
“Promyczek” Specjalistyczny 
punkt przedszkolny, 
ul. Boh. Warszawy - 609 931 469
Niepubliczny Żłobek "Maluszkowo”
ul. ks. Racibora - 534 015 943
Niepubliczny “Malinowy Żłobek”
ul. Boh. Warszawy - 604 873 917

Kultura
Miejska Biblioteka Publiczna  
Dyrektor - 91 39 26 260
Czyt. dla dorosłych - 91 39 26 261
Nowogardzki Dom Kultury  
Sekretariat - 91 39 26 283
Biuro kina/ dział imprez i promocji 
 - 91 39 25 779
Kasa - 91 39 26 262

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP - 91 39 26 370; 
 506 081 328
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego   
 - 91 39 21 004
Parafia pw. MB Fatimskiej  
 - 91 39 21 592

Usługi pogrzebowe 
J. Furmańczyk, Zakład Pogrzebowy  
 - 91 39 21 767
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  
 - 692 354 065
MEMORIS Grzegorz Śmigiel - 693 230 190

Apteki
Centrum Zdrowia
ul. 700-lecia - 91 57 62 139
Majowa
ul. 3 Maja - 91 30 70 708
Cefarm
ul. Plac Wolności - 91 39 20 203
Cardia
ul. 700 - lecia - 91 39 21 330
Niebieska
ul. 15 Lutego - 91 43 26 177
Asa
ul. Warszawska - 91 39 20 494
Niebieska 2
ul. Kościuszki - 91 57 90 830
Nowa Farmacja
ul. Bohaterów Warszawy - 91 57 30 437

Taksówki - 91 39 20 260

Pomoc drogowa
Grzegorz Irzymski - 91 39 22 402; 
 601 893 944
Andrzej Słomski - 665 770 442
Krzysztof Pietrzak - 601 938 293
R&J MIX - 608 731 620

Urząd Gminy
Wójt - 91 39 10 390
Kierownik USC, St. ds. obywatelskich
 i ewidencji ludności  - 508 499 549
St. ds. podatków i opłat  - 508 499 661
St. ds. zarządzania kryzysowego, obrony cy-
wilnej i ochrony środowiska  - 508 499 580
Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami  
 - 508 499 247
St. ds. obsługi organów Gminy, działalności 

gospodarczej, kultury i zdrowia  - 508 499 567
St. ds. funduszy zewnętrznych, promocji, 
turystyki i sportu  - 508 499 620
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik Anna Kaliczyńska - 508 499 534
Pracownicy socjalni - 508 499 561
 508 499 483
Asystent rodziny Patrycja Bielej - 508 499 621
Gminna Biblioteka Publiczna
Kierownik Krzysztof Górecki - 91 39 10 305

Szkoła Podstawowa im. B. Malinowskiego
Dyrektor Tatiana Olbert - 91 39 10 389
Sekretariat - 91 39 10 380
Przychodnie
NZOZ “Proximus” - 91 39 10 310
Punkt apteczny - 91 39 11 611
Poczta - 91 39 10 323
Parafia pw. NP NMP w Osinie - 91 39 10 386

INFOrmATOr LOKALNY - OSINA
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OGŁO SZe NIA drob ne

Firma z branży rolnej  

 
zatrudni – kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki teleskopowej 
  i doświadczenie w rolnictwie.
Oferujemy:

kontakt: 785 601 002

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy

NIerUCHOmOŚCI
•	 Sprzedam tanio działkę budow-

laną w Kościuszkach 1202 m2. Przy 
działce prąd, woda, kanalizacja, do-
jazd utwardzony w pobliżu jeziora. 
575 345 659 

•	 Do wynajęcia lokal handlowy ok. 
40m2 ul. Kościuszki 2g Nowogard. 
693 850 197

•	 Sprzedam działki budowlane w 
Karsku przy drodze. 691 664 658

•	 Do wynajęcia lokal pod działalność 
gospodarczą. 609 24 58 16 

•	 Sprzedam mieszkanie 3 pokoje 87m2, 
12 km od Nowogardu.Tel. 665 160 365

•	 Do wynajęcia warsztat samochodowy 
z wyposażeniem. Tel. 508 070 311

•	 Sprzedam działkę budowlaną w No-
wogardzie, 16 arów, cena 39000 zł do 
negocjacji, tel. 570 935 935

•	 sprzedam pawilon handlowy, tel. 500 
698 558

•	 Sprzedam działkę ogrodową przy ul. 
Zamkowej. Tel. 530 118 199

•	  Do wynajęcia nowy lokal handlowy 
glazura, natrysk w centrum Nowogar-
du pow. ok. 80m2, dodatkowe wej-
ście. Tel. 665 08 44 88

•	 Samodzielne mieszkanie do wynaję-
cia Karsk, 609 245 816 

•	 Wynajmę pomieszczenie przy ul. 
700 lecia na garaż lub magazyn. 
501 549 818

•	 Sprzedam działkę 4500 m2 obręb  Ku-
lice (za płotem dawnego POMu w No-
wogardzie) 510 727 667 

•	 Miejsca noclegowe do wynajęcia. 609 
245 816 

•	  Do wynajęcia lokal 25 m2 ul. Pileckie-
go. 695 209 162 

•	 Sprzedam działkę po zbiorach we 
wrześniu lub pażdzierniku. Ogrody 
działkowe nr.2 , działka nr 3. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 532 589 787 lub 788 

•	 Do wynajęcia kawalerka. Tel 605 
640 526 

•	 Do wynajęcia dwupokojowe cen-
trum Szczecina (100 m od Placu Sza-
rych Szeregów) dla dwóch, trzech 
studentów. Mile widziane pary. Tel. 
604 124 623 

•	 Do wynajęcia garaż ul. 700 lecia. Tel. 
606 115 410

•	 Do wynajęcia kawalerka. 667 621 070

•	 Sprzedam 3 pokoje ul. Bankowa 
75m2 lub zamienię na 2 pokoje 788 
557 033

•	  Sprzedam działkę ogrodową z altaną 
3 Maja. 508 993 318

•	  Mieszkanie do wynajęcia trzypoko-
jowe ul. Warszawska. Tel. 784 632 857

•	 Kupię mieszkanie bezczynszowe. 601 
724 492 

•	 Do wynajęcia mieszkanie 85 m. Tel. 
609 245 816 

•	 Do wynajęcia mieszkanie+garaż. 666 
253 146

•	 Sprzedam -Bodzęcin 1/2 domu-82 
m2+ budynek gospodarczy+ działka 
zagospodarowana w bdb stanie .

•	 nr.telefonu 604 48 37 39

•	 Do wynajęcia kawalerka w Olchowie. 
782 254 902

•	  Kupię mieszkanie bezczynszowe. 601 
724 492 

•	 Nowogard ul. Asnyka działkę pod bu-
dowę ok 1000m2, uzbrojenie, sprze-
dam. Tel. 501 307 666

•	 Dębice – trasa Nowogard – Stargard 
w pełni uzbrojona działka budowlana 
do 1000 m2. Tanio!. Tel. 502 103 432 

•	 Kupię działkę usługową do 4 tys m2 
w obrębie m. Nowogard. 693 344 775 

•	 Do wynajęcia mieszkanie dwupoko-
jowe. 661 811 611 

•	 Kupię garaż ul. Leśna lub Bema Tel. 
661 979 765 

•	 Kupię działkę budowlaną w okolicach 
Nowogardu. 692 493 584 

•	 Kupię mieszkanie bezczynszowe. 601 
724 492

•	  Zamienię kawalerkę na dwupokojo-
we lub kupię na Bema. 601 781 000

•	 Wynajmę kawalerkę. 787 374 108 

mOTOrYZACJA
•	 Ford Galaxy 96r. Automat Poj. 2.8 

benzyna Uszkodzona skrzynia bie-
gów Sprzedam za 2 500 złotych Tel. 
Kon. 694 979 007

•	 Sprzedam samochód Mitsubishi L 200 
1999 rok prod., cena do uzgodnienia. 
665 544 518 

•	 Sprzedam Mazdę Premacy, kolor gra-
natowy met. , klimatyzacja, rok. 2001, 
diesel 2.0, zadbana, tel. 605 522 340

•	 Kupię motor WSK. Tel. 605 516 508 

•	 Sprzedam felgi stalowe „16” do Nissa-
na. Tel. 888 676 231

•	 Kupię fiata 126p. 725 836 238 

•	 Kupię niepotrzebny samochód także 
przeznaczony do kasacji marka i rocz-
nik nie istotne, dajemy uzgodnioną 
gotówkę plus dokument do wyreje-
strowania samochodu. Auta zabiera-
my we własnym zakresie, Nowogard 
i okolice, Goleniów i okolice. Informa-
cje: 518 192 157 lub 515 606 743 

•	 Opel Zafira 7 osobowy 2008 rok 
prod. poj 1.9 dti przebieg 200 tys. 
disel, garażowany, serwisowany, 
opony letnie i zimowe km 100 ta-
picerka skóra welur kolor czarny 
sprzedam. Cena do uzgodnienia. 
603 079 260 

rOLNICTWO
•	 Sprzedam  kaczki,gęsi młode – osku-

bane.Tel.782429405.

•	  Koszenie, mulczowanie, belowanie 
– słoma. 608 01 3995

•	 Orka, talerzówka ciężka siew agre-
gatem. Tel. 608 01 39 95 

•	 Rzepak jary, zboża sprzedam. Tel. 502 
853  573 

•	 Grykę sprzedam i mieszalnik 1 tona. 
603 467 609 

•	 SPrZeDAŻ JAJ KUrZYCH – WIeJ-
SKIe. 502 119 960

•	  Sprzedam pompe spalinową wraz 
z wężami, straszak na dziki i szpaki, 
dmuchawę do zboża. 781 785 748, 
603 363 207 

•	 Sprzedam siano w kostkach. 782 036 
086 

•	 Sprzedaż mieszanki zbożowej. Tel. 
667 97 64 17, 91 4 186 417

•	 Sprzedam truskawski na przetwo-
ry. Atrakcyjne ceny. 606 708 180 

•	 Łubin słodki 1,5 tony sprzedam. 91 39 
18 606

•	 Sprzedam kaczki i gęsi skubane. 796 
759 414

•	 Sprzedam siewnik Poznaniak. 605 468 
190 

•	 Przyjmę ziemię. 605 468 190

•	 Sprzedam rozrzutnik obornika jed-
noosiowy stan bardzo dobry i rozsie-
wacz wapna 606 576 417

•	 Sprzedam ziemię orną o pow. 8 ha w 
miejscowości Bagna. Cena 28900 zł / 
ha . Tel. 606 830 893 

•	 Siano w zamian za koszenie Trzechel 2 
ha. Tel. 502 853 573 

•	 Wyprzedaż kur 1,5 rocznych Go-
spodarstwo rolno-Drobiarskie 
Żabowo 13. Tel. 9139 106 66, 
510 127 838

•	 Sprzedam siano okolice Osiny. 696 
741 163 

•	 Oddam w dzierżawę ziemię orną oko-
lice Osiny. 696 741 163 

•	 Sprzedam Piasta do wapna, kamień 
polny na oczko wodne. 606 576 417

•	 Sprzedam nową przyczepę jedno-
osiową + wywrotkę, siewnik do zbo-
ża Poznaniak stan bardzo dobry. 696 
807 922

•	  Sprzedam tuczniki. 606 576 417

•	 Słomę sprzedam beloty. 502 853 573

•	 Sprzedam 11 byczków. 668 316 103 

•	 Sprzedam prosięta i knurka. 515 406 
298 

•	 Kupię ziemię rolną okolice Krzemien-
na – Grzęzienko. 601 56 27 43

•	 Sprzedam obornik. 607 739 866

 USŁUGI
•	 TRANSPORT-600182682.

•	 DACHY, WIATY, TARASY.
TEL.660879108.

•	 MALOWANIE – szpachlowanie ,pane-
le.Tel.788566432.

•	 SZPACHLARZ GŁADZI BEZPYŁOWEJ 
,PŁYTKARZ.WYKAŃCZANIE WNĘTRZ.
Tel.537275547.

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWANÓW, 
WYKŁADZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ 
SAMOCHODOWEJ/ SKÓRZANEJ MA-
TERIAŁOWEJ / POŚCIELI WEŁNIANEJ / 
LANOLINĄ/SPRZĄTANIE: CZYSZCZE-
NIE FUG.TEL.604 373 143 , 794 229 
083.

•	 Pranie dywanów i tapicerki sprzą-
tanie również z użyciem pary, rOm-
TeX. 668 151 516

•	 elektryk z uprawnieniami e+D. Tel. 
607 289 419 

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

•	 malowanie, montaż paneli podło-
gowych i inne drobne naprawy wy-
kona “złota rączka”. 91 39 22 783, 
784 79 22 70

•	 FIrmA USŁUGOWA „Zielona”. Wy-
najem sal na konferencje, zebrania, 
szkolenia. 91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią dzia-
łalnością przyjmie zlecenie na budo-
wę domów od podstaw, przekładek 
dachów, docieplenia, układanie kost-
ki, różne rodzaje. Tel. 607 137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy 
za gotówkę na raty laptopy tablety te-
lefony. Skupujemy laptopy telefony. 
Adres Nowogard 700Lecia 15 I piętro 
nad apteką tel 91-577-53-73 lub 792-
228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlo-
powe: Niemcy, Holandia, Austria, An-
glia, Belgia, Norwegia. Tel. 71 385 20 
18, 601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróżnie-
nie mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 
343 638 

•	 AGENCJA REKLAMOWA VIZART, opra-
wianie prac w 2 minuty, bindowanie, 
wydruki, ksero, laminowanie, Nowo-

gard ul. 700 lecia 15 (nad sklepem zie-
larskim)Tel. 605 522 340 

•	 Przepisywanie prac (licencjackich, 
magisterskich i innych), dokumen-
tów, CV, listów motywacyjnych, Szyb-
ko, solidnie. Agencja reklamowa Vi-
zart  Nowogard ul. 700 lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim)Tel. 605 522 340.

•	 regulacja, naprawa, konserwacja 
okien i drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontuje-
my. 668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 988 
735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, układa-
nie kostki granitowej, polbruku. 726 
403 937

•	 Naprawa AGD Nowogard. 698 352 
406

•	 Wypełniam dokumenty do ZUS na 
emeryturę, rentę, kapitał początkowy. 
507 872 391

•	 Usługi remontowo-budowlane wy-
konam. 608 364 330 

•	 Prace elektryczne i remonty miesz-
kań. 691 430 490

•	 Przyjmę psy na strzyżenie. Ukoń-
czyłam kurs groomerski. 794 902 108

•	 Usługi ogólnobudowlane docieplanie 
budynków, malowanie, szachlowa-
nie, glazura, terakota, hydraulika, re-
gipsy i podłogi, adaptacja poddaszy. 
600 626 268 

•	 Usługi remontowo-budowlane, 
ocieplenia budynków. 669 591 896 

•	 Pomoc w nauce czytania, pisania i li-
czenia. 501 608 771 

•	 Matematyka. 668 17 12 12 

•	 Usługi Fryzjerskie Męskie w domu 
klienta. Sudomierski. Tel. 536 867 154 
, 91 39 22 063

•	 MATEMATYKA, LICEA, STUDIA, po-
ziom podstawowy i rozszeżony. Profe-
sjonalnie. 604 124 623

•	 Przyjmę psy i koty na strzyżenie. 794 
902 108 

•	 Malowanie, szpachlowanie, tapeto-
wanie, drobne naprawy w tym hy-
draulika, solidnie dobra cena. 666 047 
905

•	 Usługi ogólnobudowlane docieplenia 
budynków, dachy z papy. 607 654 692 

PrACA
•	 Aktivmed24.pl Opiekunki Senio-

rów Niemcy. Premie wakacyjne, 
530555015

•	 AmBerCAre24 Opiekunki do Nie-
miec, wymagany j. niemiecki ko-
munikatywny, zarobki netto do 
1500 euro/mies., wyjazdy od zaraz, 
sprawdzone oferty, legalnie 737 
451 825, 737 886 919, 737 489 914

•	 Zatrudnię pracowników budowla-
nych. Tel. 695-264-594

•	 Zatrudnię stolarza z doświadczeniem. 
503 084 687 

•	 Firma geodezyjna zatrudni geode-
tę i asystenta geodety. Mile widzia-
ne wykształcenie geodezyjne lub po-
krewne.Znajomość programów geo-
dezyjnych oraz prawo jazdy. Niezbęd-
ne informacje pod nr 609250383.

•	 Praca w Hamburgu płytki, tapety, do-
cieplenia, malowanie, szpachlowanie. 
Tel. 00491725669042

•	 Zatrudnię dekarzy, cieśli, murarzy, 
zbrojarzy. Możliwe zarobki do 18 zł/h 
netto. Tel. 697 067 590, 600 400 363 

•	 Zlecę prace murarskie. Tel. 695-264-
594.

•	 Zatrudnię pracowników przy pro-
dukcji i montażu oken PCV i ALU. 
Tel 663 600 601 

•	 Praca w Hamburgu malowa-
nie, szpachlowanie, glazura, te-
rakota itp., zakwaterowanie. Tel. 
00491725669042 

•	 Praca dla płytkarza w Niemczech na 
umowę. Wymagane doświadczenie  i 
prawo jazdy kat. B.Tel. 539 523 531 

•	 Poszukujemy szwaczki z doświadcze-
niem w ciężkim szyciu. Korzystne wa-
runki zatrudnienia. Praca w Nowogar-
dzie. 609 313 000

•	 Zatrudnie pracownika usługi remon-
towo-wykończeniowe. Tel. 697 329  
453

•	 Zakład Rolny zatrudni pracownika tra-
krorzystę możliwość zakwaterowania, 
dobre warunki płacowe, gm. Osina. 
511 731 352 

•	 Zatrudnię na 1/2 etatu do sklepu Le-
wiatan, Bohaterów Warszawy.Tel. 502 
239 619

•	 Zatrudnię fizycznego pracownika na 
fermę drobiu gm. Osina. 511 731 352 

•	 Zatrudnię pomocnika mechanika sa-
mochodowego. Doświadczenie nie 
wymagane. 600 291 059

•	  Firma Bruklin poszukuje pomocnika 
brukarza i brukarzy. 607 08 38 93

•	  Zatrdnimy kierowcę kat. D. 606 148 
353 
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Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, 

rafał Kowalczuk sport, Paweł Słomski
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGULArNA LINIA mI KrO BU SO WA SerOCKI  Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 
11:55; 12:40; 14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 
13:45(6x); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

PrZeWÓZ OSÓB - rO mAN BIŃCZYK - Linia regularna  TeL. 607 310 591 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 
16.35 (7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

rOZKŁAD JAZDY BU SÓW
Firma Usługowo- Handlowa Adam Fedeńczak

Tel 91 39 26 925, 502 026 999
ND- SZCZeCIN 5:15(D), 5:55(E), 6:40(7), 6:55(D), 7:25(7), 7:50(D), 8:00(E), 8:20(7), 
8:35(D), 9:10(E,7), 10:05(E), 10:35(E,7), 11:31(D),11:40(7), 12:10(E), 12:20(7), 
12:55(D,7), 13:10(D), 13:20(E,7), 14:05(D), 14:20(E,7), 15:40(D), 16:05(7), 16:20(E,7), 
16:50(D), 17:50(E,7), 18:20(E,7)
SZCZeCIN- ND 6:35(D), 7:30(E), 8:30(D,7), 9:00(7,R), 9:25(E), 10:05(D,7), 10:35(E,7), 
11:40(E), 12:10(D), 12:25(E,7), 13:20(7), 13:35(D), 13:50(E,7,R), 14:35(D), 14:50(E,7), 
15:15(D,7), 15:55(D), 16:15(6,7), 16:35(D), 17:40(D,7), 18:05(E,7,R), 19:15(D), 
19:40(E,7), 20:15(E,7)
ND- reSKO 6:30(S), 7:50(S), 10:10(7), 12:30(S), 14:30(S), 15:10(E), 19:15(E)
reSKO- ND 6:45(7,SZ), 7:10(S), 7:15(E,SZ), 8:30(S), 11:35(7,SZ), 13:00(S), 15:05(S), 
15:40(E,7,SZ)
GOLCZeWO- ND 7:10(S), 13:30(S), 14:45(S)
ND- GOLCZeWO 7:50(S), 14:15(S), 15:30(S)
ND- STArGArD 6:50(D), 10:15(D), 13:40(D)
STArGArD- ND 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
ND- DOBrA- ŁOBeZ- PŁOTY- GrYFICe 6:00(D)
ND- SŁAJSINO- rADOWO- ŁOBeZ 6:35(D)
ŁOBeZ- DOBrA- ND 15:00(D)
ŁOBeZ- SŁAJSINO- ND 15:35(D)
D - kursuje od pon. do pt. Oprócz świąt     E - kursuje od pon. Do soboty oprócz świąt 
S - kursuje w dni nauki szkolnej                         R- kurs do Reska     
SZ - kurs do Szczecina 6- kursuje w soboty       7- kursuje w niedziele

rozkład jazdy komunikacji miejskiej 

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 6:55 8:05 11:15 12:20 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 6:56 8:06 11:16 12:21 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 6:58 8:08 11:18 12:23 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 6:59 8:10 11:20 12:25 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:01 8:12 11:22 12:27 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:02 8:14 11:24 12:29 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:03 8:15 11:25 12:30 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:05 8:17 11:27 12:32 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < 7:07 8:19 < 12:34 < < 16:07 < <

10 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:09 8:21 11:28 12:36 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
11 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:10 8:22 11:29 12:37 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
12 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:11 8:23 11:30 12:38 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
13 ul. Poniatowskiego < 6:20 7:13 < < 12:40 13:45 15:10 16:13 17:10 <
14 ul. Żeromskiego 5:42 6:21 7:14 8:24 11:32 12:41 13:46 15:11 16:14 17:11 17:59
15 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:22 7:15 8:25 11:33 12:42 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
16 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:23 7:16 8:26 11:34 12:43 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
17 ul. Radosława 5:45 6:24 7:17 8:27 11:35 12:44 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02

POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:23 8:33 11:50 12:50 14:30 15:30 16:25 17:25 18:05
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:24 8:34 11:51 12:51 14:31 15:31 16:26 17:26 18:06
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:26 8:36 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:28 8:38 11:53 12:53 14:33 15:33 16:28 17:28 18:08
5 ul. Poniatowskiego < 6:35 7:30 8:40 11:55 12:55 < 15:35 16:30 17:30 <
6 ul. 700 Lecia 5:49 6:37 7:32 8:42 11:57 12:57 14:34 15:37 16:32 17:32 18:09
7 ul. 5-go Marca 5:51 6:39 7:34 8:44 11:59 12:59 14:36 15:39 16:34 17:34 18:11
8 ul. Kościuszki 36 5:53 6:41 7:36 8:46 12:01 13:01 14:38 15:41 16:36 17:36 18:13
9 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:42 7:37 8:47 12:02 13:02 14:39 15:42 16:37 17:37 18:14

10 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:43 7:38 8:48 12:03 13:03 14:40 15:43 16:38 17:38 18:15
11 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:44 7:39 8:49 12:04 13:04 14:41 15:44 16:39 17:39 18:16
12 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:45 7:40 8:50 12:05 13:05 14:42 15:45 16:40 17:40 18:17
13 ul. Bema 9 5:58 6:46 7:41 8:51 12:06 13:06 14:43 15:46 16:41 17:41 18:18
14 Osiedle Bema 5:59 6:47 7:42 8:52 12:07 13:07 14:44 15:47 16:42 17:42 18:19

DWORZEC PKS – OS. BEMA
TAM
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

OS. BEMA - DWORZEC PKS
TAM
E, F

1 Osiedle Bema 8:59
2 ul. Bema 1 9:00
3 ul. Armii Krajowej 17 9:02
4 ul. Kościuszki 36 9:03
5 ul. Romualda Traugutta 9:05
6 ul. Wojska Polskiego 4 9:06
7 ul. Kościelna 9:07
8 Dworzec PKS 9:09

LP Dworce i przystanki

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD UL. RADOSŁAWA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 – NOWOGARD  OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD OS. BEMA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 - NOWOGARD  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 6:55 8:05 11:15 12:20 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 6:56 8:06 11:16 12:21 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 6:58 8:08 11:18 12:23 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 6:59 8:10 11:20 12:25 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:01 8:12 11:22 12:27 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:02 8:14 11:24 12:29 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:03 8:15 11:25 12:30 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:05 8:17 11:27 12:32 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < 7:07 8:19 < 12:34 < < 16:07 < <

10 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:09 8:21 11:28 12:36 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
11 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:10 8:22 11:29 12:37 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
12 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:11 8:23 11:30 12:38 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
13 ul. Poniatowskiego < 6:20 7:13 < < 12:40 13:45 15:10 16:13 17:10 <
14 ul. Żeromskiego 5:42 6:21 7:14 8:24 11:32 12:41 13:46 15:11 16:14 17:11 17:59
15 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:22 7:15 8:25 11:33 12:42 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
16 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:23 7:16 8:26 11:34 12:43 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
17 ul. Radosława 5:45 6:24 7:17 8:27 11:35 12:44 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02

POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:23 8:33 11:50 12:50 14:30 15:30 16:25 17:25 18:05
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:24 8:34 11:51 12:51 14:31 15:31 16:26 17:26 18:06
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:26 8:36 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:28 8:38 11:53 12:53 14:33 15:33 16:28 17:28 18:08
5 ul. Poniatowskiego < 6:35 7:30 8:40 11:55 12:55 < 15:35 16:30 17:30 <
6 ul. 700 Lecia 5:49 6:37 7:32 8:42 11:57 12:57 14:34 15:37 16:32 17:32 18:09
7 ul. 5-go Marca 5:51 6:39 7:34 8:44 11:59 12:59 14:36 15:39 16:34 17:34 18:11
8 ul. Kościuszki 36 5:53 6:41 7:36 8:46 12:01 13:01 14:38 15:41 16:36 17:36 18:13
9 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:42 7:37 8:47 12:02 13:02 14:39 15:42 16:37 17:37 18:14

10 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:43 7:38 8:48 12:03 13:03 14:40 15:43 16:38 17:38 18:15
11 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:44 7:39 8:49 12:04 13:04 14:41 15:44 16:39 17:39 18:16
12 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:45 7:40 8:50 12:05 13:05 14:42 15:45 16:40 17:40 18:17
13 ul. Bema 9 5:58 6:46 7:41 8:51 12:06 13:06 14:43 15:46 16:41 17:41 18:18
14 Osiedle Bema 5:59 6:47 7:42 8:52 12:07 13:07 14:44 15:47 16:42 17:42 18:19

DWORZEC PKS – OS. BEMA
TAM
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

OS. BEMA - DWORZEC PKS
TAM
E, F

1 Osiedle Bema 8:59
2 ul. Bema 1 9:00
3 ul. Armii Krajowej 17 9:02
4 ul. Kościuszki 36 9:03
5 ul. Romualda Traugutta 9:05
6 ul. Wojska Polskiego 4 9:06
7 ul. Kościelna 9:07
8 Dworzec PKS 9:09

LP Dworce i przystanki

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD UL. RADOSŁAWA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 – NOWOGARD  OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD OS. BEMA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 - NOWOGARD  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 6:55 8:05 11:15 12:20 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 6:56 8:06 11:16 12:21 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 6:58 8:08 11:18 12:23 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 6:59 8:10 11:20 12:25 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:01 8:12 11:22 12:27 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:02 8:14 11:24 12:29 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:03 8:15 11:25 12:30 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:05 8:17 11:27 12:32 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < 7:07 8:19 < 12:34 < < 16:07 < <

10 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:09 8:21 11:28 12:36 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
11 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:10 8:22 11:29 12:37 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
12 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:11 8:23 11:30 12:38 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
13 ul. Poniatowskiego < 6:20 7:13 < < 12:40 13:45 15:10 16:13 17:10 <
14 ul. Żeromskiego 5:42 6:21 7:14 8:24 11:32 12:41 13:46 15:11 16:14 17:11 17:59
15 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:22 7:15 8:25 11:33 12:42 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
16 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:23 7:16 8:26 11:34 12:43 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
17 ul. Radosława 5:45 6:24 7:17 8:27 11:35 12:44 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02

POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:23 8:33 11:50 12:50 14:30 15:30 16:25 17:25 18:05
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:24 8:34 11:51 12:51 14:31 15:31 16:26 17:26 18:06
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:26 8:36 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:28 8:38 11:53 12:53 14:33 15:33 16:28 17:28 18:08
5 ul. Poniatowskiego < 6:35 7:30 8:40 11:55 12:55 < 15:35 16:30 17:30 <
6 ul. 700 Lecia 5:49 6:37 7:32 8:42 11:57 12:57 14:34 15:37 16:32 17:32 18:09
7 ul. 5-go Marca 5:51 6:39 7:34 8:44 11:59 12:59 14:36 15:39 16:34 17:34 18:11
8 ul. Kościuszki 36 5:53 6:41 7:36 8:46 12:01 13:01 14:38 15:41 16:36 17:36 18:13
9 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:42 7:37 8:47 12:02 13:02 14:39 15:42 16:37 17:37 18:14

10 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:43 7:38 8:48 12:03 13:03 14:40 15:43 16:38 17:38 18:15
11 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:44 7:39 8:49 12:04 13:04 14:41 15:44 16:39 17:39 18:16
12 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:45 7:40 8:50 12:05 13:05 14:42 15:45 16:40 17:40 18:17
13 ul. Bema 9 5:58 6:46 7:41 8:51 12:06 13:06 14:43 15:46 16:41 17:41 18:18
14 Osiedle Bema 5:59 6:47 7:42 8:52 12:07 13:07 14:44 15:47 16:42 17:42 18:19

DWORZEC PKS – OS. BEMA
TAM
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

OS. BEMA - DWORZEC PKS
TAM
E, F

1 Osiedle Bema 8:59
2 ul. Bema 1 9:00
3 ul. Armii Krajowej 17 9:02
4 ul. Kościuszki 36 9:03
5 ul. Romualda Traugutta 9:05
6 ul. Wojska Polskiego 4 9:06
7 ul. Kościelna 9:07
8 Dworzec PKS 9:09

LP Dworce i przystanki

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD UL. RADOSŁAWA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 – NOWOGARD  OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD OS. BEMA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 - NOWOGARD  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

•	 Murarzowi zlecę postawienie ściany z 
cegieł. 660 206 833 

•	 Zaopiekuję się małym dzieckiem. 
664 696 177   

•	 Pana pracownika gospodarczego 
przy pomocy koło domu. 660 206 833 

•	 Zatrudnię do sprzątania bloku miesz-
kalnego. 696 016 786 

•	 Poszukuje opiekunki do osoby z 
Alzchaimerem od 9-18 godz., miej-
scowość Kościuszki. 796 767 980 

•	 Zatrudnię pracownika na fermę dro-
biu gm. Osina. 502 562 378

•	  Zatrudnię taktorzystę gm. Osina. 511 
731 352 

•	 Szukam pracownika prace wykończe-
niowe, Niemcy. Tel. 662 528 427

•	  Zatrudnię barmankę, kelnerkę, ku-
charza i pomoc kuchenną. 693 521 
211

INNe
•	 SPRZEDAM- pręt zbrojeniowy fi-10 , 

12 m długi.Tel.603598134

•	  Sprzedam drewno suche tanio. 691 
848 026

•	 Drewno, bukowe, dębowe, pocię-
te, porąbane. Tel. 603 353 789 

•	 Sprzedam drewno opałowe. 667 
788 820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 kg. 
790 285 382

•	 Szkółka w Karsku poleca drzewa 
owcowe w pojemnikach 3-4 letnie 
owocujące już od 20 zł/szt. oraz tuje 
szmaragd wys. 70-80cm. po 10 zł za 
sztukę. Tel. 606 106 142

•	 Sprzedam łóżko młodzieżowe z 
szufladami, półkami, z materacem 
- kolor szaro biały wymiary: dł. 223 
cm*95 cm*110 cm, biurko do kom-
pletu, tel. 605 522 340

•	 Sprzedam odkurzacz piorący ZE-
LMER WODNIK QUATTRO 616.6, ele-
menty piorące nieużywane nowe, 
cena do uzgodnienia, tel. 605 522 
340

•	 Sprzedam materac kokosowy 
na łóżko ze stelażu,  na wymiar 

180*200*24cm, używany, tel. 605 
522 340

•	 Przyjmę lodówke. 697 886 041 

•	 Ogrodzenie ogrodowe, metalowe 
ramka z katownika w srodku zbroje-
ne /wzor/ prentowe wymiar 2,0m x 
1,0 m+ slupek razem szt 16 oraz furt-
ka 90 x 90cm z zamkiem ogrodzenie 
cena za 1 kpl. 50 zl z powodu mo-
dernizacji ogrodzenia sprzedam - 
okazja ! stan dobry tel. 691 686 772

•	 Piece gazowe c.o.vaillant z nie-
miec dwufunkcyjne wisza-
ce po przegladzie serwisowym 
do mieszkania,domu cena od 
1.200zl. sprzedam tel 691 686 772

•	 Podgrzewacze wody 130-160-190 
litrowe stojące na gaz fitmy villant 
mało używane z gwarancją cena 
od 1000 zł. Tel. 691 686 772 

•	 Sprzedam ławeczkę do ćwiczeń 
typu PRIMUS, wielofunkcyjna, tel. 
605 522 340 

•	 Oddam biurko pod komputer. 609 
09 35 25 

•	 Sprzedam szafkę kuchenną brązo-
wo-biała, z płytą indukcyjną - 2 sta-
nowiska, z możliwością dostawie-
nia drugiej płyty indukcyjnej lub 
gazowej, z blatem, tel. 605 522 340 
Sprzedam TV plazmowy 42 cale LG, 
srebrno czarny, tel. 605 522 340 

•	 Przyjmę lodówkę. 697 886 041 

•	 ODDAm SZCZeNIAKI W DOBre 
ręCe. 607 137 081

•	 Sprzedam łóżko rehabilitacyjne dla 
osoby starszej leżącej. 723 898 418 

•	 Sprzdam rower trzykołowy nowy. 
605 548 164 

•	 Sprzedam koncentator tlenu. 605 
640 526 

•	 Oddam kamienie za darmo trans-
port własny. 502 649 104, 509 615 
300 

•	 Sprzedam kuchnię westwalkę. 696 
807 922 

•	 Sprzedam zamrażarkę skrzynio-
wą elektrolux EC2800AOW2, wy-
miary: 95x62x78, zakupioną w roku 
2014, cena 500 zł., tel.506614285, 

odbiór osobisty:NOWOGARD tel. 
506614285

•	 Sprzedam piec/kominek ceramicz-
ny używany, stan z zewnątrz bdb, 
dodam kolano nastawne, pęknięta 
w środku płyta szamotowa, co nie 
przeszkadza w użytkowaniu, cena: 
1200 zł , odbiór osobisty NOWO-
GARD, tel. 506614285

•	 Sprzedam szczeniaka suczkę 4,5 
miesiąca rasy Pitbull red Nose tel. 
607289830

•	 Sprzedam dwie komody po 150 zł/
szt. Łóżko z materacem 1,4 x 2m – 
450 zł, 2 szafki po 50 zł za sztukę. 
606 276 773 

•	 Sprzedam łóżko ortopedyczne na 
pilota. 697 972 751 

•	 Oddam tapczan dwuosobowy. 533 
983 233

•	 Sprzedam nową krajzegę robioną 
220 wolt cena 450 zł. 696 807 922

•	 Sprzedam betoniarkę 120 litrów na 
220 wolt cena 370 zł. Tel. 696 807 
922 
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tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

żyto, pszenżyto, jęczmień, 
owies, rzepak, łubin, gryka, groch, 

len, kukurydzę oraz słonecznik.

Sami odbieramy, szybka płatność, 
konkurencyjne ceny.

Wapno nawozowe granulowane
w najlepszej cenie na rynku. 

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B

e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl

Skup zbóż: 
91 43 57 720, 602 21 21 25

Transport: 662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160

reKLAmA

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

Ostatnie egzemplarze I wydania! 

"VII wieków 
Nowogardu" 
Przekrojowa historia miasta
autorstwa Jana Kopycińskiego 
 Do nabycia w Redakcji 

Dziennika Nowogardzkiego - cena 50 zł

BANERY
WYDRUKI na folii One Way Vision, naklejki te

l. 
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lNAJTANIEJ w okolicy

na powiat:
goleniowski (Nowogard), gry�ński, kamieński, łobeski, policki, stargardzki

Chcesz dać ogłoszenie -  reklamę w gazecie

zadzwoń:  506 638 789,  91 392 21 65,  napisz: karolinasb@domjudy.pl

Piotr Słomski

Kandydat na burmistrza
Nasza Gmina potrzebuje zupełnie innej jakości zarządzania aniżeli to co ob-

serwujemy w tym zakresie w ostatnich  latach. Trzeba skończyć z polityką go-
spodarowania środkami publicznymi nie poprzedzonej diagnozą rzeczywi-
stych potrzeb. Należy też opracować i systematycznie wdrażać kompleksowe 
rozwiązania zwłaszcza w zakresie systemu komunikacyjnego miasta oraz jego 
infrastruktury technicznej. Na to wszystko potrzebne są środki a to implikuje 
konieczność pracy nad powiększeniem ilościowym i kwotowym źródeł gmin-
nych dochodów. Wreszcie należy skończyć z nieodpowiedzialną polityką ka-
drową, z którą mamy do czynienia przez ostatnie dwie kadencje. Mieszkańcy  
Nowogardu zasługują na  nowy istotnie lepszy  komfort życia również poprzez 
zapewnienie dostępu do usług publicznych oferowanych już od dawna w są-
siednich miastach.  O szczegółach wkrótce.  

Piotr Słomski  

Życiorys                                                                                                         
Piotr Słomski urodził się 29.04.1984 w Nowogardzie. Po ukończeniu LO 

nr 1, odbył studia licencjackie z dziennikarstwa na WKSM w Toruniu, a na-
stępnie zdobył tytuł magistra politologii na Uniwersytecie im. Marii Cu-
rie Skłodowskiej w Lublinie. Kolejno odbył studia na Wyższej Szkole Ję-
zyków Obcych w Poznaniu. Aktualnie jest doktorantem na US w Szczeci-
nie. Pisze w prasie lokalnej oraz publikuje w Tygodniku Katolickim Nie-
dziela.  Jest także lektorem języka angielskiego w Wyższej Szkole Huma-
nistycznej w Szczecinie. W kończącej się kadencji samorządowej był rad-
nym gminnym oraz od grudnia 2016 roku przewodniczącym Rady Miej-
skiej w Nowogardzie.
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POLSKI 
WYDAWCA
Dom Judy sp. z o.o.

Wyspy Kanaryjskie, Cypr, Włochy, 
Grecja, Maroko, Bułgaria, Chorwacja 

Rezerwując wycieczki i wczasy
do 25.09.2018 r. 

na rok 2019
PROMOCJA do 50%SINBAD - codziennie z Nowogardu

Bilety na przejazdy zagraniczne

„Najważniejsza kromka chleba” • Do trzech razy sztuka

reklama

Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

Piątek 
14 września 2018 r. 
Nr 72 (2700)
nakład 3000 
Rok XXV ISSN 1897-2640 

Cena 2,00 zł 
(w tym 5% VAT) m
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Ośrodek Rehabilitacji
i Odnowy Biologicznej

ul. 3 Maja 46,   72-200 Nowogard              tel. 609 456 577
www.revitalnowogard.pl                             tel. 91 392 14 67

Pełen zakres zabiegów 
�zykoterapeutycznych i rehabilitacji

• relaksacyjny• klasyczny• gorącymi kamieniami

Masaże: HIT masaż 
tkanek 
głębokich

reklama

Egzamin praktyczny w Szczecinie lub w Barlinku
F-1 to najszybsza formuła do prawa jazdy

Kursy prawa jazdy kat. A, A2, B oraz B automat
Możliwość zdawania egzaminu państwowego naszym pojazdem szkoleniowym

Nowogard, ul. 700 Lecia 14  •  Tel. 723 583 311  •  www.naukajazdyf1.szczecin.pl

Piotr Słomski

Kandydat na Burmistrza
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Partnerstwo
i Rozwój

Dzisiaj 4 strony więcej 

- cena bez zmian!

Kandydat na 
Burmistrza 
Nowogardu

TAK!

#nowePSL

Materiał jest finansowany przez Komitet Wyborczy PSL

Stanisław

SANIUK

r e k l a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

s. 5

Ponad  
80 tys. na 
odchodne  

Program 
wyborczy 

s. 9-11

Straty na 8 tysiącach 
hektarów upraw! 

Wiemy już 
czyje ciało 
wyłowiono 
z jeziora

s. 2

Czy oni za 
to płacą?
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W skrócie

Śmigiel Ryszard

ŚR

KOMPLEKSOWE  USŁUGI
& ŚMIGIEL

Zakład Kamieniarski
- Nagrobki - Grobowce - Parapety - Schody

Kwiaciarnia
- Znicze - Kwiaty - Wiązanki - Wieńce

Tel. 601 595 069, 91 392 18 14
     e-mail: puhp.smigiel@wp.pl
   www.kamieniarstwo-smigiel.pl

Korzystając z naszych usług pogrzebowych zyskasz
-10%  RABATU  NA  USŁUGI  KAMIENIARSKIE

UL. CMENTARNA 3,  72-200 NOWOGARD

       Usługi Pogrzebowe 
        Grzegorz Śmigiel
- Trumny - Urny - Ekshumacje - Przewozy
         Obudowy - Krzyże - Tabliczki

Kontakt całodobowy: 693 230 190
      e-mail: memoris.zp@o2.pl
            www.memoris.eu

reklama
masz problem,  

lub byłeś 
świadkiem  
ważnego 

wydarzenia?
Skontaktuj się  

z naszą 
redakcją!

513 088 309, 
91 392 21 65

Na niebezpieczną dziurą w asfalcie, na przejściu dla pieszych przy ul. 
Kościuszki, zwróciła uwagę jedna z naszych czytelniczek. Choć ubytek w 
asfalcie wygląda niepozornie, przechodząc przez jezdnię kobieta wpa-
dła jedną nogą w otwór i przez chwilę nie mogła wydostać z niego sto-
py. Całe szczęście, że nie nadjechał wówczas jakiś samochód, mogło to 
się różnie zakończyć. Apelujemy do służb drogowych o załatanie tego 
felernego miejsca. 

Wracamy jeszcze na chwilę do gminnego święta plonów, które odbyło 
się w sobotę, tydzień temu. W czasie imprezy chwilami naprawdę moc-
no wiało. Przekonali się o tym zwłaszcza członkowie Rodzinnych Ogro-
dów Działkowych, którzy w czasie dożynek zorganizowali własne sto-
isko. W pewnym momencie namiot wyrwało, niemal nie porywając go 
poza plac dożynkowy, co udało nam się uchwycić na zdjęciu. Na szczę-
ście nikomu nic się nie stało. Namiot postawiono na nowo, mocując go 
solidniej do podłoża. 

Tragedia nad jeziorem- wracamy do sprawy 

Wiemy już czyje ciało 
wyłowiono z jeziora 
Kobieta, której ciało wyłowiono w sobotę nad ranem z jeziora, to 76-letnia mieszkanka No-
wogardu- ustaliła redakcja DN. Jej tożsamość potwierdzili bliscy. Okoliczności śmierci tra-
gicznie zmarłej kobiety wyjaśnia prokuratura.

O zdarzeniu pisaliśmy w po-
przednim, wtorkowym wydaniu 
DN. Przypomnijmy, że w sobotę 
przed tygodniem, po godz. 6.00, 
dryfujące w jeziorze w okolicy 
restauracji Okrąglak ciało ko-
biety, pierwsi zauważyli przy-
padkowi wędkarze. Mężczyźni 
zaalarmowali pomoc, podejmu-
jąc próby wyciągnięcia ciała z 
wody.  Pierwsi na miejsce przy-
byli strażacy, którzy pomogli 
świadkom wyłowić nieprzytom-
ną kobietę na brzeg i rozpoczę-
li akcję reanimacyjną. Po chwili 

dołączył do nich zespół ratowni-
ków medycznych z Nowogardu, 
który przejął akcję ratunkową. 
W tym czasie nad jezioro zmie-
rzała już ekipa Lotniczego Pogo-
towia Ratunkowego. Śmigłowiec 
wylądował tuż koło fontanny na 
szerokiej alejce. Niestety, mimo 
trwającej kilkadziesiąt minut re-
animacji, nie udało się przywró-

cić czynności życiowych kobie-
ty. Lekarz mógł stwierdzić tyl-
ko zgon.

Kobieta, choć była komplet-
nie ubrana, nie miała przy sobie 
żadnych dokumentów. Z usta-
leń DN wynika jednak, że w po-
niedziałek wieczorem (10 wrze-
śnia), na policję zgłosiła się ro-
dzina, która poinformowała, że 
od kilku dni nie może się skon-
taktować ze swoją bliską. Na-
stępnego dnia, w zakładzie me-
dycyny sądowej okazano zabez-
pieczone przez prokuraturę cia-

ło zmarłej wyłowione z jezio-
ra. Rodzina rozpoznała kobie-
tę i potwierdziła jej tożsamość. 
Okazało się, że tragicznie zmarła 
to 76-letnia mieszkanka jednego 
z bloków przy ul. Leśnej. Kobie-
ta mieszkała sama, jej mąż zmarł 
wiele lat temu, a dzieci mieszka-
ją poza Nowogardem. 

Tym samym nie potwierdzi-

ły się pierwsze przypuszczenia, 
że w jeziorze utopiła się kobie-
ta pochodząca z jednego z kra-
jów Europy Wschodniej, mogą-
ca w Nowogardzie przebywać w 
celach zarobkowych. 

Pozostaje jeszcze kwestia wy-
jaśnienia okoliczności śmierci 
76-letniej mieszkanki Nowogar-
du.  Tym, pod nadzorem Pro-
kuratury Rejonowej w Golenio-
wie, zajmują się nasi policjan-
ci. Głównym dowodem prowa-
dzonego przez śledczych postę-
powania będą wyniki przepro-

wadzonej w tym tygodniu sekcji 
zwłok zmarłej. Mają one dać od-
powiedź na zasadnicze pytanie: 
co było bezpośrednią przyczyną 
śmierci kobiety? 

Pogrzeb tragicznie zmarłej 
76-latki odbędzie się najbliższy 
poniedziałek, 17 września, na 
cmentarzu w Nowogardzie. 

MS

W tej części jeziora wędkarze zauważyli dryfujące w wodzie ciało

Brakuje farby, czasu, a może chęci? W Nowogardzie w wielu miejscach 
praktycznie zniknęło poziome oznaczenie przejść dla pieszych- to wi-
doczne na zdjęciu znajduje się przy ul. Kościelnej. Pisaliśmy o nim już ja-
kiś czas temu. Apelujemy do pieszych i kierowców o rozwagę, bo jak wi-
dać na urzędników w kwestii odmalowania pasów liczyć raczej nie mo-
żemy. 
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W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397

reklama reklama

WYNaJem 
kONTeNerÓW, 
wywóz odpadów. 

TEL. 667 146 793 

Sprzedam  
pawie

tel. 785 150 401

Zatrudnię  
kierowcę 

autobusu szkolnego 
tel. 509 528 688

reklama

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reklamareklama

11 kg, 33 kg 
z propan butanem, 

propanem 
a także do zasilania 
wózków widłowych.

Zapraszamy 
do stałej współpracy 

tel. 606 930 398
 www.gazak.pl 

Wymiana butli

letnia promocja
Ciekawe gratisy!

r e k l a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

Czy nasza gmina pomoże rolnikom w klęsce? 

Straty na 8 tysiącach hektarów upraw! 
8 tysięcy hektarów - to wielkość areału, jaki rolnicy z terenu naszej gminy wykazali wnioskując o oszacowanie strat powstałych w wyniku długotrwałej su-
szy - informuje nas gmina Nowogard. Wiadomo już, że najbardziej ucierpiały zboża jare i ozime, ale brak opadów spowodował także znaczne straty w in-
nych uprawach, w tym także warzyw. 

Każdy rolnik, który poniósł 
dotkliwe straty w wyniku nie-
korzystnych warunków pogo-
dowych, mógł złożyć wniosek o 
powołanie komisji mającej ska-
lę tych strat oszacować. Jak wia-
domo, w tym roku bolączką rol-
ników była susza, która spowo-
dowała ogromne szkody w upra-
wach rolnych. Informowaliśmy 
o tej sytuacji na bieżąco. Stąd 
też praktycznie wszyscy rolnicy 
zgłaszali swoje pola do oszaco-
wania strat. Jak wynika z infor-
macji przekazanych nam przez 
gminę, łącznie wpłynęło do gmi-
ny ponad 200 wniosków. 

Do tej pory 101 protokołów 
powróciło od Wojewody z po-
twierdzeniem, następne 100 jest 
przygotowanych do wysłania, 
kolejne są sukcesywnie przygo-
towywane, w miarę jak rolni-
cy podpisują i udzielają dodat-
kowych informacji. Wojewo-
da jest na bieżąco informowa-
ny o postępach pracy komisji - 
informuje nas Ewa Jakubcewicz 
z Wydziały Gospodarki Nieru-
chomościami, Geodezji i Rol-
nictwa w Urzędzie Miejskim w 
Nowogardzie. 

 Niestety rolnicy nie mylili się, 
twierdząc, że w niektórych przy-
padkach straty sięgną nawet 
80%. Brak deszczu spowodował, 
że ziarna były wyschnięte i bar-
dzo drobne. Plony z hektara były 
jedne z najgorszych od lat. Nie-
kiedy nie było czego kosić. 

Najbardziej ucierpiały zboża 
jare - od 65- 80 % straty w plo-
nach, zboża ozime i rzepaki - 55-
75%, strączkowe (łubin) i rośliny 
zielarskie - 60-90%, ziemniaki - 
50-65 %, kukurydza i pastewne 
- 50-65% a także łąki i pastwiska 
- 55-70% - informuje E. Jakub-

cewicz, na podstawie złożonych 
przez rolników wniosków. 

O dane te zwróciliśmy się 
do gminy pod koniec sierpnia, 
chcąc oszacować skalę drama-
tu, z jakim w tym roku boryka-
ją się nasi rolnicy. Ogrom zło-
żonych wniosków spowodował, 
że w wielu przypadkach rolnicy 
jeszcze uzupełniają protokoły z 
szacowania strat. 

Protokoły zniszczeń szuso-
wych wraz z protokołem sza-
cowania, komisja dokonuje w 
Ośrodku Doradztwa Rolniczego 
w Nowogardzie przy ul. Wojska 
Polskiego. Sukcesywnie uzupeł-
niane są protokoły strat o bra-
kujące informacje podane przez 
rolników w ich wnioskach. Każ-
dy protokół przed przekazaniem 
do Urzędu Wojewódzkiego musi 
być podpisany przez wniosko-
dawcę. Z uwagi, że wniosków 
rolników w sprawie szacowania 
szkód spowodowanych suszą 
jest dużo, Burmistrz Nowogar-
du oddelegował jeszcze jedne-
go pracownika w celu uspraw-
nienia pracy komisji- dodaje E. 
Jakubcewicz z UM w Nowogar-
dzie. We wspomnianej komi-
sji ds. szacowania strat na tere-

nie naszej gminy, jaką powołał 
wojewoda zachodniopomorski, 
oprócz pracowników ODR za-
siada przedstawiciel Zachodnio-
pomorskiej Izby Rolniczej i UM 
w Nowogardzie.  

Pomoc od państwa,  
ale nie tylko…

Dla rolników, którzy mają już 
oszacowane straty w uprawach, 
ruszyła zapowiedziana jest po-
moc państwa. Już od tego piąt-
ku, 14 września, wnioski o przy-
znanie pomocy można składać w 
ARiMR. Na razie dotyczy to tych 
rolników, u których straty sięgnę-
ły min. 70%. Więcej o tym w po-
radniku, który publikujemy obok. 

Rolnicy mogą też skorzystać z 
innych form pomocy, w tym kre-
dytów preferencyjnych na wzno-
wienie produkcji rolnej, (kwali-
fikowanego materiału siewnego, 
nawozów mineralnych, środków 
ochrony roślin, paliwa na cele 
rolnicze, inwentarza żywego). 

Pozostaje również zawsze 
możliwość złożenia wniosku do 
burmistrza o umorzenie podat-
ku rolnego lub rozłożenie tego 
obciążenia podatkowego na raty. 
Zapytaliśmy gminę Nowogard, 
czy w tym roku takie wnioski już 
do ratusza wpłynęły i jaką rol-
nicy otrzymali odpowiedź. Jak 
nas poinformowała Eliza Kał-
muk, kierownik Biura Podatków 

i Opłat UM w Nowogardzie, 
gmina będzie miała możliwość 
udzielić takiej informacji pod 
koniec października. Trzymamy, 
zatem za słowo. Wiemy bowiem 
nieoficjalnie, że rolnicy zgłasza-
ją się do burmistrza o przyzna-
nie ulg podatkowych w związku 
z klęską suszy, jaka ich dotknę-
ła w tym roku. Podobne wnioski 
wpływały do gminy w zeszłym 
roku, kiedy również rolnicy bo-
rykali się z ulewnymi deszczami, 
niszczącymi ich plantację. Wów-
czas mieli jednak uzyskiwać od-
powiedź odmowną, niekiedy 
tylko wyrażano zgodę na rozło-
żenie podatku rolnego na raty. 
Czy w tym roku fiskalna, urzęd-
nicza bezduszność, również po-
grąży jeszcze bardziej naszych 
gospodarzy? Oby tak nie było. 
Rolników namawiamy jednak, 
aby mimo wszystko wnioski do 
burmistrza składali. 

Na stronie 12 gazety publiku-
jemy kompleksową informację o 
tym, gdzie i w jakich okoliczno-
ściach rolnicy, którzy stracili w 
tym roku swoje plony, a więc i do-
chody, mogą zwracać się o pomoc. 
Robimy to na prośbę samych rol-
ników z gminy Nowogard. 

Marcin Simiński

Niestety w tym roku rolnicy ponieśli dotkliwe straty a zbiory były liche
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Czytelnicy pytają 

Czy oni za to płacą? 
Coraz więcej sygnałów dociera do redakcji DN, w sprawie stylu, jaki kampanię wyborczą rozpoczął burmistrz Nowogardu Robert Czapla (SLD). Czytel-
nicy skarżą się choćby na bus z wizerunkiem burmistrza, który stawiany jest w różnych częściach miasta, zastawiając miejsce.  Z niesmakiem przyjmują 
również to, gdzie wieszane są niektóre banery kandydatów SLD. 

Busa oklejonego wizerunkiem 
R. Czapli, można coraz częściej 
spotkać w różnych miejscach 
miasta. Zazwyczaj stoi zaparko-
wany przy Placu Wolności, co 
niekoniecznie podoba się miesz-
kańcom. 

- Człowiek niekiedy musi ob-
jechać kilka razy Plac Wolno-
ści, żeby znaleźć miejsce do za-
parkowania, żeby załatwić jakąś 
sprawę urzędową. Nie dość, że 
zawsze tam jest ciężko z parkin-
giem, to jeszcze ten bus z wize-
runkiem burmistrza całymi dnia 
zajmuje jedno pole. Ostatnio też 
był zaparkowany przed samym 
ratuszem, na miejscu parkingo-
wym z kopertą, czyli zarezerwo-
wanym dla pracowników UM 
lub służb ratunkowych, a nie ko-
mitetu wyborczego SLD. Uwa-
żam, że to oburzające. Jest na-
prawdę wiele innych miejsc, 
gdzie można się promować nie 
utrudniając przy tym ludziom 
życia - mówi nasz czytelnik. 

Stawianie auta na miejscu 
parkingowym gminy, to jed-

no. Mieszkańcy skarżą się tak-
że, że busem jeżdżono po traw-
nikach- tak było w dniu doży-
nek gminnych na Bema, co po-
kazujemy na zdjęciach. Ostatnio 
też, jak już nie było miejsca pod 
ratuszem, to samochód ustawio-
no przed tzw. „starą apteką”, tuż 
przy pasach dla pieszych, czę-
ściowo zajmując chodnik. – Czy 
to zgodne z przepisami o ruchu 
drogowym? Liczy się bowiem 
odległość od skrzyżowania i pa-
sów, z tego co pamiętam wyno-
si ona najmniej 10 metrów. Ten 

bus na pewno stał bliżej. Pomi-
jam już fakt, że parkowanie du-
żego samochodu w takim miej-
scu znaczenie utrudnia ruch na 
wąskiej jezdni, gdzie obok jest 
parking. Może powinna zająć 
się tym policja?- pyta nasz czy-
telnik, który wczoraj dostarczył 
nam zdjęcia busa zaparkowane-
go na ulicy Obodrytów, gdzie 
znajduje się apteka. 

Kolejna sprawa, która bulwer-
suje mieszkańców to wieszanie 
banerów na ogrodzeniach gmin-

nych budynków. Mowa tu choć-
by o płocie, jaki otacza tzw. in-
kubator przedsiębiorczości przy 
ul. Wojska Polskiego. W ostat-
nich dniach powieszono tam ba-
nery kandydatów komitetu wy-
borczego SLD. 

- Uważam, że nie powinno być 
tak, że jeden komitet, i to jesz-
cze akurat burmistrza, korzy-
sta z gminnego mienia w ce-
lach wyborczych. Czy SLD pła-
ci za tą przyjemność do gminy? 
Czy inne komitety też mogą wie-
szać swoje bannery w tych miej-
scach? Dlaczego nie ogłoszo-
no jakiejś publicznej licytacji na 
dzierżawę powierzchni dla ko-
mitetów wyborczych, tak żeby 
było transparentnie?- zadaje py-
tania nasz czytelnik. 

Pytania w tej sprawie wysła-
liśmy wczoraj do UM w No-
wogardzie - czekamy na odpo-
wiedź. Mamy nadzieję, że bur-
mistrz nie będzie z nią zwlekać, 
co ma w zwyczaju. 

AO                                                          
                                                                                                

Banery na komunalnym mieniu- pytanie czy komitet za to zapłacił

Takie parkowanie samochodu z wizerunkiem kandydata na burmistrza SLD wywo-
łuje oburzenie

Piesi skazani na siebie

Przejście jest… sugerowane
Po naszej publikacji, w której zwróciliśmy uwagę na brak oznakowania przejścia dla pie-
szych na początku wybudowanego chodnika z Nowogardu do Warnkowa, gmina wydała 
osobliwy komunikat. Wynika z niego jedno -  piesi o bezpieczeństwo mają zadbać sami, w 
praktyce w pośpiechu przebiegać na drugą stronę jezdni. 

Przypomnijmy, że chodzi do-
kładnie o miejsce, gdzie kończy 
się chodnik przy ul. Kościuszki 
biegnący od miasta, a po drugiej 
stronie jezdni zaczyna się nowy 
chodnik w kierunku Warnkowa. 
O braku oznakowania poziome-
go i pionowego dla pieszych w 
tym miejscu, informowaliśmy 
przy okazji publikacji sygnału 
czytelnika, który zwrócił uwagę 
na barierki ochronne. Zamon-
towano je bowiem przy nowym 
chodniku, tuż na początku, ale 
nie od strony jezdni, a rowu i ka-
nału wodnego. 

Po naszej publikacji gmina 
Nowogard wydała komunikat, 
na temat przejścia dla pieszych 
(o barierkach ani słowa) oto jego 
treść:  

„Szanowni Mieszkańcy, w za-
wiązku z pytaniami dotyczący-
mi przejścia dla pieszych przy 

nowym chodniku w Warnko-
wie, informujemy, iż projekt 
chodnika został zaopiniowany 
i zatwierdzony przez zarządcę 
tej drogi tj. Zachodniopomorski 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w 
Koszalinie. Zgodnie z informa-
cjami przekazanymi nam przez 
ZZDW w Koszalinie i Urząd 
Marszałkowski w Szczecinie in-
formujemy, iż chodnik prze-
biega między innymi przez ob-
szar zabudowany, gdzie maksy-
malna dopuszczalna prędkość, 
z jaką mogą poruszać się pojaz-
dy to 50 km/h. W ciągu chodni-
ka przy ul. Tadeusza Kościuszki, 
w celu przejścia na drugą stronę 
wyznaczono przejście sugero-
wane. Znajduje się ono w miej-
scu obniżonego krawężnika i nie 
jest oznakowane znakami po-
ziomymi ani pionowymi. Za-
sady funkcjonowania ruchu na 

przejściach sugerowanych okre-
śla Krajowa Rada Bezpieczeń-
stwa Ruchu Drogowego. W tym 
miejscu przejścia sugerowane-
go obowiązują ogólne przepi-
sy ruchu drogowego. W takich 
miejscach piesi nie mają pierw-
szeństwa przed pojazdami. Pie-
si, chcąc przejść przez jezdnię 
mają obowiązek zwrócić szcze-
gólną uwagę na pojazdy oraz 
możliwość przekroczenia drogi 
w sposób bezpieczny. (red)”

Można powiedzieć: dziękuje-
my za odpowiedź, tylko, co to 
zmienia? Z komunikatu dla pie-
szych nic nie wynika – przejście, 
jakie jest każdy widzi, tzn. każ-
dy widzi, że go w praktyce nie 
ma. Pozostaje mieć nadzieję, że 
kierowcy w tym miejscu zacho-
wają ostrożność i będą stosować 
prędkość, jaka jest dozwolona 
na jezdni. Do ich wyobraźni bo-

wiem już gminny komunikat się 
nie odwołuje, a wystarczy stanąć 
przez chwilę tam, gdzie zaczyna 
się chodnik do Warnkowa, aby 
przekonać się, że z tą wyobraź-
nią bywa różnie. 

No jak widać jednak poma-
lowanie pasów dla pieszych i 
ustawnie dwóch znaków pio-
nowych, przerosło nie tyl-
ko projektantów, ale i urzęd-
ników. Nie mówiąc już o tym, 
dlaczego w ogóle nie zadba-
no o to, aby chodnik zamiast 
kończyć się polu, został pocią-
gnięty dalej w kierunku mia-
sta, tak, aby połączyć go z tym 
kończącym się gdzieś na wyso-
kości skrzyżowania z ul. Sikor-
skiego. Tym bardziej, że w po-

bliżu (była winiarnia) powsta-
je duże osiedle mieszkaniowe, 
więc ruch pieszych i samocho-
dów będzie tu za kilka lat znacz-
nie większy. Nie mówiąc już, że 
przynajmniej na razie i samym 
Warnkowie nie doprowadzono 
go nawet do granic miejscowo-
ści, ostatnich zabudowań, i da-
lej nie łącząc go z wiaduktem w 
Karsku - w ten sposób komuni-
kując ze sobą obie miejscowo-
ści. Pocieszeniem jest, że ta in-
westycja jest zapowiadana, po-
noć znajduje się już w fazie pro-
jektowania- oby nie trzeba było 
na nią czekać tyle, ile mieszkań-
cy Warnkowa na chodnik.  To, 
co najmniej kilka ładnych lat. 

MS

Tu, jak piszą urzędnicy jest przejście dla pieszych sugerowane- pieszy przechodzi 
tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność
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reklama

Ile kosztowało to „pokojowe” 
rozstanie

Ponad 80 tys.  
na odchodne    
W marcu tego roku dość niespodziewanie odeszła z Urzę-
du Miejskiego, pełniąca funkcję sekretarza gminy Agniesz-
ka Biegańska- Sawicka.  Nie udało nam się wówczas uzyskać 
informacji, na jakich warunkach finansowych zawarto po-
rozumienie stron, – bo taka forma rozstania z sekretarz zo-
stała ostatecznie zrealizowana. Dzisiaj już wiemy.

Odejście w marcu tego roku, 
sekretarz Agnieszki Biegańskiej 
- Sawickiej z UM było zupeł-
nie niespodziewane. Sama zain-
teresowana przyznała wówczas 
w rozmowie z DN - Było to dla 
mnie duże zaskoczenie, nie spo-
dziewałam się tego.  Rozstaliśmy 
się jednak za porozumieniem 
stron, bez świadczenia pracy, i nie 
chcę tego komentować publicz-
nie - … Nie udało nam się długo 
ustalić, na jakich warunkach fi-
nansowych nastąpiło to obopól-
ne rozstanie się, czyli ile za „po-
kojowe” odejście sekretarz przy-
szło zapłacić nowogardzkiemu 
podatnikowi. Dzisiaj już wiemy- 
nasze dobrze poinformowane 
źródło donosi, że – p. Agnieszka 
Biegańska- Sawicka otrzymała 6 
miesięczną odprawę plus wyna-
grodzenie za trzy miesiące bez 
świadczenia pracy.  Szybko li-
czymy - razem jest to więc około 
81 tys. złotych.  Jak wynika bo-
wiem z oświadczenia rocznego, 

miesięczne uposażenie sekretarz 
Biegańskiej- Sawickiej wynosi-
ło 9 150 zł- wystarczy więc po-
mnożyć przez 9. Pieniądze zo-
stały wypłacone przez praco-
dawcę, czyli burmistrza oczywi-
ście z kasy Gminy Nowogard.

Red.

Agnieszka Biegańska-Sawicka w trak-
cie obrad Rady Miejskiej - zdjęcie archi-
wum

Przetarg na remont SP 2 rozstrzygnięty 

Do trzech razy sztuka 
W miniony wtorek, 11 września, odbył się kolejny, trzeci już z kolei przetarg na modernizację zewnętrzną budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowogar-
dzie. Oferty złożyło trzech wykonawców, w tym dwie lokalne firmy budowlane. Wszystko wskazuje na to, że tym razem remont szkoły ruszy. 

Byli to: KDI Sp. z o.o. ul. 
B.Krzywoustego ze Szczeci-
na – kwota oferty 1.482.904,77 
zł, termin wykonania 7 miesię-
cy, Zakład Ogólnobudowlany 
„WALBUD” Waldemar Puszcz 
– cena 1.389.007,95 zł i ter-
min 7 miesięcy oraz Z.P.U.H. 
DEMGRAD S.C. Maria i Adam 
Dembińscy Nowogard- cena 
1.352.637,25 zł, termin wyko-
nania 6 miesięcy. To oznacza, 
że oferta firmy DEMGRAD 
była najkorzystniejsza. Gmina 
poinformowała, że już wkrótce 
podpisze właśnie z tym wyko-
nawcą umowę na modernizację 
SP 2. Jest zatem prawdopodob-
ne, że remont ruszy niebawem- 
jeśli oczywiście będą sprzyjały 
ku temu warunki pogodowe. 

Przypomnijmy, że był to już 
trzeci przetarg na to zadanie. 
Poprzednie dwa zostały unie-
ważnione przez zamawiające-

go, czyli gminę. W obu ofer-
tę składała tylko szczecińska 
spółka KDI. Najpierw zaofe-
rowana przez nią cena za wy-

konanie inwestycji, przekra-
czała kwotę, jaką gmina zare-
zerwowała na ten cel. W dru-
gim przypadku było tak samo, 
ale tym razem na wniosek bur-
mistrza, Rada Miejska zwięk-
szyła pulę środków, aby można 
było podpisać umowę z wyko-
nawcą. Tak się jednak nie sta-
ło- gmina poinformowała, że 
wykonawca wycofał się z ca-
łego przedsięwzięcia, uznając, 
że nie zdoła wykonać całej in-
westycji w terminie 4 miesię-
cy - bo taki wówczas wynikał 
z umowy. Przetarg ogłoszono 
po raz kolejny. Termin składa-
nia ofert wyznaczono właśnie 
na miniony wtorek. 

W ramach modernizacji SP 
2 wykonana ma zostać termo-

modernizacja budynku wraz z 
zaizolowaniem fundamentów. 
W ramach remontu planowane 
jest również: likwidacja barier 
architektonicznych poprzez 
dobudoanie podjazdu dla osób 
niepełnosprawnych, remont 
schodów zewnętrznych (do 
piwnicy oraz przy segmencie 
„D”) oraz pomieszczeń piw-
nicznych. Częściowo zostanie 
także wymienione ogrodzenie.  

Przed kilkoma laty w SP 2 
przeprowadzono gruntowny 
remont wewnątrz budynku. 
Wówczas wymieniono okna 
i drzwi do sal lekcyjnych, wy-
remontowano toalety, położo-
no nowe podłogi i odmalowa-
no ściany. 

MS

Budynek SP 2 wkrótce może zmienić swoje oblicze- szkoła od lat wymaga re-
montu
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 W tych dniach odeszli do Wieczności 
mieczysław mielniczuk: lat 64, zmarł 11.09.2018r, pogrzeb 

odbędzie się 15.09.2018r, o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowo-
gardzie.

Zdzisław Witkowski: lat 79, zmarł 12.09.2018r, pogrzeb od-
będzie się 14.09.2018r, o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowo-
gardzie.

Jan Ziętek: lat 56, zmarł 11.09.2018r, pogrzeb odbędzie się 
14.09.2018r, o godz. 11:00 Msza św. w kościele w Grabinie, po-
chówek na cmentarzu w Sikorkach.

Stanisława Olesińska: lat 76, zmarła 8.09.2018r, pogrzeb 
odbędzie się 17.09.2018r, o godz. 13:30 na cmentarzu w Nowo-
gardzie.

 Informacje przekazał: Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk
i MEMORIS Zakład Pogrzebowy Grzegorz Śmigiel

Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

„Najważniejsza kromka chleba”

Podczas ostatniego dnia Ar-
chidiecezjalnych Dni Młodych 
2015 roku, odbywającego się w 
Barlinku, od samego rana była 
niespokojna sytuacja, którą 
spowodowała zmienna 

i nieprzewidywalna pogo-
da. Coraz to nowe decyzje, po-
dejmowane pod naporem nie-
przyjemnej pogody, spowodo-
wały, że co chwilę członkowie 
Scholii „ViValdi” ADM to zbie-
rali sprzęt muzyczny ze sceny, 
to go na nowo rozstawiali. Od 
godziny 6 rano nie mieli na-
wet możliwości zjeść śniadania 
a inni o nich zapomnieli. Cze-
kając na rozpoczęcie Mszy Św. 

z księdzem Arcybiskupem, 
prawie się słaniali z głodu i już 
widocznym brakiem sił. O dzi-
wo zauważyła ten stan żona 
ówczesnego perkusisty zespo-
łu, która sięgnęła do koszy-

ka wózka swojej małej cór-
ki i wyjęła 4 bułki. Jakże wiel-
ki uśmiech zarysował się na 
twarzach tych wygłodniałych 
mężczyzn. Kawałek suchej buł-
ki, można powiedzieć, urato-
wał siły tych osób.

Każdy z nas, choć raz był 
głodny i wie dobrze, że od-
czuwany stan nie jest mile wi-
dziany w jego życiu. Jednak, co 
oznacza być głodny? Jak mogę 
nakarmić człowieka głodnego?

Głodnym można być na wie-
le sposobów w ciągu naszych 
ziemskich dni. Coraz to nowe 
kampanie społeczne mają nam 
o tym przypominać i uwraż-
liwiać na przejawy obojętno-
ści, wkradającej się w nasze ży-
cie. Poeci, autorzy książek, ak-
torzy, ludzie życia społeczne-
go – wszyscy widzimy ten stan 
i chcemy reagować i uczyć do-
broci serca. Jednak bez poka-
zania źródła i nauczenia czer-
pania z Niego, nie jesteśmy w 
stanie wytrwać w tym, co do-
bre.

Jako chrześcijanie potrzeba 
nam spojrzeć najpierw na sie-
bie w Jezusie Chrystusie, któ-
ry przychodzi, aby dać Siebie, 
jako pokarm.  Każdy, kto po-
dejmuje decyzje w swoim życiu 

i pozbywa się możliwości 
karmienia się Ciałem Chry-
stusa wie dobrze, że pustka do-
świadczana w jego sercu do-

prowadza do głodu duchowe-
go. Jeżeli natomiast sam je-
stem głodny wewnątrz siebie 
to, jak mogę zadbać, aby inny 
człowiek był nakarmiony. Już 
sam Jezus przestrzega swoich 
uczniów przed ślepotą swoje-
go życia mówiąc im: „Lecz je-
śli ślepy ślepego prowadzi, obaj 
w dół wpadną” (Mt 15, 14b). 
Sytuacja mojego głodu dopro-
wadza w końcowym efekcie do 
początku wzrostu obojętno-
ści we mnie – „po co inny ma 
mieć lepiej; dlatego widzę tyl-
ko siebie”.

Słowa Chrystusa skierowa-
ne do uczniów: „Wy dajcie im 
jeść”(Mt 14, 16b), nie są tylko 
egzaminem przyjmowanych 
nauk Jezusa, ale również uka-
zaniem drogi widzenia siebie, 
jako ucznia i konkretnego re-
alizowania nauczania Jezusa, 
które mnie dotyka i jest moim 
udziałem.

Rodzi się pytanie, co mogę 
zrobić? Przecież nie jesteśmy 
stworzeni, jako źli ludzie, ale 
jesteśmy pełni Boga, będącego 
esencją Miłości, której każdy 
chce doświadczyć i udzielać.

 Dróg nakarmienia innych 
jest wiele. Od konkretnej po-
mocy innym bez oczekiwania 
jakiejkolwiek zapłaty, opieki 
nad osobą potrzebującą, zapro-
szeniem na świąteczny obiad, 
zauważeniem nieśmiałości i 
ofiarowaniem pomocy, dobrym 
słowem, pomocą w przeniesie-
niu ciężkich zakupów, przy-
tuleniem, uśmiechem, wresz-
cie wypowiedzianym słowem 
„Przepraszam” lub „Proszę Cię, 
wybacz mi”, aż do realnego po-
dzielenia się kawałkiem chle-
ba z tymi, którzy nic nie mają. 
Wiele jest tych dróg, którą mo-
żemy wybrać, aby nie stać się 
ślepym. Zostawmy, choć trochę 
lepszym ten świat, niż go zasta-
liśmy – mawiał Generał Robert 
Baden - Powell, twórca Skau-
tingu. Przecież każdy z nas zna 

ten moment, gdy zapłatą za do-
bro jest proste słowo dzięku-
je, uśmiech czy przytulenie. Aż 
się chce wtedy skakać do nieba. 
Do dzieła, aby świat był coraz 
piękniejszy.

W naszym mieście działa-
ją również Parafialne Zespo-
ły Caritas, jak też i Szkolne 
Koła Caritas, z którymi pań-
stwo mieli możliwość się spo-
tkać i współpracować. I to wła-
śnie dziś 

w imieniu Caritas nasze-
go miasta chcemy podzięko-
wać za państwa wrażliwość, 
dyspozycyjność i szczodrobli-
wość serca. Dzielicie się pań-
stwo rzeczami, darami, Wa-
szym czasem i chęcią pomocy 
w wielu przedsięwzięciach, ja-
kie prowadzi Caritas. W imie-
niu parafii  pw.Wniebowzięcia 
NMP w Nowogardzie, dzięku-
jemy młodzieży i dzieciom ze 
Szkoły Podstawowej nr 1, Li-
ceum Ogólnokształcącego nr 
1 oraz z Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Nowogardzie 
za wieloletnią pomoc w wolon-
tariacie Caritas. 

Bez Was drodzy państwo nie 
moglibyśmy dotrzeć z pomocą 
do tak sporej ilości osób.

Wspólnota Kościoła Katolic-
kiego podejmuje się w dniach 
21 – 23 września, akcji „Krom-
ka Chleba”, skierowanej do 
osób starszych i biednych. W 
dniach 21 i 22 września będzie 
można wspomóc tę akcję zło-
żeniem darów żywnościowych 
w sklepie Biedronka przy ulicy 
Warszawskiej. Po zakończonej 
zbiórce dary zostaną rozniesio-
ne do potrzebujących.

23 września, chcemy się z 
państwem podzielić przysło-
wiową Kromką Chleba, w ko-
ściele pw. Wniebowzięcia 
NMP po Mszach Św. o godz. 
09.30, 11.00 i 12.30. W sposób 
szczególny podczas Mszy Św. o 
godz. 11.00, będziemy uroczy-
ście obchodzić Dzień Parafial-
nego Zespołu Caritas. Zapra-
szamy do wspólnej modlitwy 
i świętowania tej uroczystości, 
dzielenia się sercem wszyst-
kich uczniów Jezusa. 

Ks. Waldemar Piątek

Caritas informuje 
i zaprasza 

Parafialny Zespół Caritas przy parafii pw. Wniebowzięcia NMP 
w Nowogardzie po raz kolejny włącza się w program Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pomoc Żywnościowa Współfi-
nansowana z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrze-
bującym, Podprogram 2019.

Informujemy wszystkich zainteresowanych programem, o możli-
wości pobierania skierowań z OPS Nowogard.

Rejestracja wszystkich chętnych odbędzie się w środę 
26.09.2018r, w tymczasowej siedzibie PZC ul. Kościelna 2a, w go-
dzinach od 13-17. 

W imieniu PZC 
Grażyna Rynkiewicz - odpowiedzialna za program

Wojcieszyn zaprasza  
na kiermasz pod kościołem 

Będą pierogi  
i ciasto!!!

W najbliższą niedzielę, tj. 16 września, na placu przy kościele pw. 
Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie, odbędzie się kiermasz, na 
który zapraszają mieszkańcy Wojcieszyna. Po każdej Mszy świętej 
będzie można zakupić smaczne wyroby domowej kuchni, w tym 
pyszne pierogi i słodkie wypieki. Dochód ze sprzedaży zostanie 
przeznaczony na kolejne prace budowlane powstającego w Wojcie-
szynie kościoła. 

Mieszkańcy wsi wraz z Ks. Grzegorzem Legutko zapraszają 
wszystkich do udziału w kiermaszu.

Organizatorzy
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Kino na weekend

CeNY BIleTÓW
a. Normalny: 15 zł
b. Ulgowy: 13 zł- bilet ulgowy przysługuje osobom uczącym się do 25 roku 

życia, po okazaniu legitymacji szkolnej lub studenckiej,
c. Rodzinny: 13 zł - 2 dorosłych + 1 dziecko l 1 dorosły + 2 dzieci l 2 dorosłych + 

2 dzieci (Bilet Rodzinny obowiązuje wyłącznie na filmy familijne i bajki),
d. Zbiorowy: 11 zł - grupa zorganizowana pow. 15 osób 
l zakup biletów - przynajmniej 1 doba przed seansem. 
Uwaga!!! Godziny seansów filmowych mogą ulec zmianie.

krZYSIU, GDZIe JeSTeŚ?
14.09.2018, godz. 16:00
15.09.2018, godz. 16:00
16.09.2018, godz. 16:00
104 min., Familijny, USA 2018, 

Od lat: B/O

POLSKI DUBBING
Prawdziwych przyjaciół pozna-

je się w biedzie! Gdy mały Krzyś 
dorósł i znalazł się na życiowym 
zakręcie, jego wierni towarzysze 
dzieciństwa - Kubuś, Prosiaczek, 
Kłapouchy i Tygrysek – wyrusza-
ją ze Stuwiekowego Lasu do Lon-
dynu, by przypomnieć mu magię 
dzieciństwa.

DYWIZJON 303. 
 HISTOrIa PraWDZIWa

14.09.2018, godz. 18:30
15.09.2018, godz. 18:30
16.09.2018, godz. 18:30
Wojenny, Akcja, 99 min., Polska, 

Wielka Brytania 2018

Film „Dywizjon 303” to prawdzi-
wa historia polskich asów prze-
stworzy, inspirowana bestselle-
rem Arkadego Fiedlera o tym sa-
mym tytule. Polscy lotnicy, po-
czątkowo niedoceniani i wyśmie-
wani, stają się legendą. W ramach 
Królewskich Sił Powietrznych 
Wielkiej Brytanii (RAF-u) tworzą 
elitarną jednostkę - Dywizjon 303, 

który nie ma sobie równych.
W czasach, gdy każdy dzień 

mógł być ostatnim, nie wahali się 
wykonywać ewolucji powietrz-
nych na granicy szaleństwa. Nikt 
nie latał tak jak oni. Ich ponad-
przeciętne umiejętności i niezwy-
kły patriotyzm mogą być przykła-
dem dla kolejnych pokoleń Pola-
ków, czym jest prawdziwe boha-
terstwo. Film opowiada nie tylko 
o spektakularnych akcjach, w któ-
rych brali udział podczas Bitwy o 
Anglię, ale pokazuje również ich 
życie prywatne. Kogo kochali, 
kogo stracili i za kim tęsknili.

BIaŁY kIeŁ
21.09.2018, godz. 16:00
22.09.2018, godz. 16:00
23.09.2018, godz. 16:00
85 min., Animacja, Przygodowy, 

Francja, Luxembourg, USA 2018, 
Od lat: B/O

POLSKI DUBBING
Biały Kieł to rezolutny i bardzo 

nietypowy szczeniak – mieszanka 
psa i wilka. Po rodzicach odziedzi-
czył najlepsze cechy obu ras, więc 
szybko uczy się, jak przetrwać w 
mroźnych i nieprzyjaznych kra-
inach dzikiej północy. Nieste-
ty szczeniak gubi się i odłącza od 
rodziny. Z pomocą przychodzi 
mu wódz indiańskiego plemie-
nia, który przygarnia go do swojej 
wioski. Pośród nowych przyjaciół, 
Biały Kieł szybko dorasta i uczy się 
współpracy z innymi psami i człon-
kami wspólnoty. Niestety na sku-
tek nieprzewidzianych zdarzeń, 
zwierzak trafia do nowych właści-
cieli, którzy widzą w nim tylko ła-
twy zarobek. Na szczęście z pomo-
cą przychodzą mu dobrzy ludzie. 
Wielka przygoda, która czeka Bia-
łego Kła, odkryje przed nim jego 
prawdziwą naturę i da mu pełną 
miłości lekcję na całe życie.

Poniewierka czyli taka mała galanterka
W poniewierce wielkie serce

Nikt go nie chce- sukces łechce
Cicho siedzi, tęskno czeka

Może spotka tu człowieka?.
W poniewierce też intelekt
W boju z siłą nie ma gierek 

Anabolik go pokonał
I w ten sposób rozum skonał.

I kultura skomle z cicha 
Oj babina dziś z niej licha.
Rządzi tutaj na tej scenie 
Ka , cha i dzikie pienie.

To co w maglu się rodziło 
Na ulice popędziło. 

Maszeruje jak szeroko 
Nic nie widzi ale spoko
Ważne stresu unikanie

tutaj wrogiem- wychowanie
Wolność dzieciam rodzic daje
Co dzień się przed nimi kaje
Te wzrastają szybko w ciele

a i roszczeń mają wiele
Wiec nie skłoni się smarkata

Chodź mój kumpel to jej dziadek a znajomy to jej tata.....
Ale, ale ja nie... gdzie tam wcale, żadnych takich i owakich

Jak tak tylko na uboczu, po cichutku z bólem w kroczu
Się uniosłem z marnym żalem i w tym braku roztropności 

Zapomniałem o ludzkości oraz... Odzie do Młodości
Więc przepraszam szybko znikam

Oczy swoje już zamykam 
Z twarzy robię se atrapę 
A na uszy kładę klapę... 

         Marek Słomski 03 09 2018

Pracownia 
Ceramiki Artystycznej

tel. 606 32 18 71
Katarzyna Gnacińska-Olczyk - Instruktor Pracowni

ZAPRASZA 
dzieci, młodzież, dorosłych, grupy szkolne
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Modny senior, czyli senior 
przed komputerem 

W Miejskiej Bibliotece 
Publicznej im. Stefana Że-
romskiego w Nowogardzie 
zorganizowane  zostały  
bezpłatne kusy komputero-
we dla osób po 50 roku ży-
cia. Zajęcia finansowane są  
Funduszu Europejskiego. 

 Celem kursu to nabycie 
podstawowych umiejętno-
ści obsługi komputera za-
poznanie się z nowocze-
snymi technologiami. Pro-
gram zajęć obejmuje m.in. 
komunikacje  elektronicz-
na np. Facebook, surfowa-
nie w sieci ( szukanie po-
trzebnych informacji oraz 
robienie zakupów czy płat-
ności przez internet). Oso-
by, dla których kurs został 
skierowany  mogą aktywnie 
pogłębiać jeszcze nie znaną 
do tej pory wiedzę na temat 
komputerów czy interne-
tu. Zajęcia prowadzone są 
przez Pana Tomasza Pątek i  
odbywają się  2 lub 3 razy w 
tygodniu. 

AO
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Jak jest a Jak będzie
Program wyborczy kandydata na burmistrza     

Piotra Słomskiego 

Nasza Gmina potrzebuje zupełnie innej jakości zarządzania aniżeli to, co 
obserwujemy w tym zakresie w ostatnich latach. Mieszkańcy Nowogardu 
zasługują także na nowy istotnie lepszy komfort życia, również poprzez za-
pewnienie dostępu do usług publicznych oferowanych już od dawna w są-
siednich miastach. Zgodnie z zapowiedzią przedstawiam Państwu, na ko-
lejnych stronach, mój program wyborczy, który w przypadku wyboru re-
alizowałbym w ramach uprawnień, jakie posiada burmistrz. W konstruk-
cji programu uwzględniłem identyfikację poszczególnych problemów, czy-
li Jak jest oraz pomysły na to Jak ma być i jak może być, czyli istotę progra-
mu na 5-letnią kadencję. Program jest zarazem programem komitetu wy-
borczego Partnerstwo i Rozwój, który wystawia mają osobę do wyborów na 
burmistrz Nowogardu, a także wystawia kompletną listę kandydatów na 
radnych gminnych. Profesjonalizm tych kandydatów stanowi kolejną gwa-
rancję realizacji mojego programu. 

Piotr Słomski 

Życiorys 
Piotr Słomski urodził się 29.04.1984 w Nowogardzie. Po ukończeniu 

LO nr 1, odbył studia licencjackie z dziennikarstwa na WKSM w Toru-
niu, a następnie zdobył tytuł magistra politologii na Uniwersytecie 
im. Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Kolejno odbył studia na Wyż-
szej Szkole Języków Obcych w Poznaniu. Aktualnie jest doktorantem 
na US w Szczecinie. Pisze w prasie lokalnej oraz publikuje w Tygodni-
ku Katolickim Niedziela. Biegle posługuje się trzema językami (angiel-
ski, niemiecki, włoski) dlatego jego szczególną specjalizacją dzienni-
karską są wywiady ze znanymi osobistościami życia publicznego z za-
granicy. Jest także lektorem języka angielskiego w Wyższej Szkole Hu-
manistycznej w Szczecinie. W kończącej się kadencji samorządowej 
był radnym gminnym oraz od grudnia 2016 roku przewodniczącym 
Rady Miejskiej w Nowogardzie.
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Jak JeST Jak ma BYĆ

lp. Diagnoza sytuacji - głów-
ne problemy Szczegóły diagnozy  Sposób rozwiązania

1

miasto i Gmina stale się wy-
ludnia.

W ostatnich latach liczba mieszkańców spada średnio rocznie o 
około 150-200 osób. To jest sytuacja niekorzystna nie tylko de-
mograficznie czy socjologicznie, ale także skutkuje ona budże-
towo - zmniejsza się ilość podatników.

 „Zostań! Będzie basen!” - opracowanie długofalowego progra-
mu, którego celem jest zahamowanie obecnego trendu w ciągu dwóch 
lat i jego odwrócenie w następnych latach. Podstawowe elementy tego 
programu to przygotowanie terenów do rozwoju budownictwa, system 
już w wielu innych miastach praktykowanych zachęt do pozostawania i 
stałego meldowania się w gminie, rozwinięcie skierowanej do rodzin z 
dziećmi oferty kulturalnej, edukacyjnej, rekreacyjnej i sportowej, w tym 
budowa basenu krytego w latach 2020-2022.

2

Niewydolność systemu ko-
munikacyjnego miasta.

System komunikacyjny jest niewydolny, zwłaszcza na głównym 
szlaku komunikacyjnym wzdłuż drogi 106. Sytuacja pogarsza 
się z roku na rok, w związku ze wzrostem natężenia ruchu pojaz-
dów wewnątrz miasta.

 „koniec z korkami” - powołanie zespołu merytorycznego, który 
opracuje koncepcję docelowego ukształtowania systemu komunikacyj-
nego miasta i gminy zawierającą zwłaszcza propozycję likwidacji tzw. 
wąskich gardeł komunikacyjnych np. (ul. 700-Lecia z przejazdem kolejo-
wym) oraz dokona identyfikacji miejsc szczególnie niebezpiecznych (np. 
wyjazd 15 Lutego obok działek) wraz z propozycjami rozwiązania pro-
blemu. Przedłożenie Radzie Miejskiej stosownej uchwały w tej sprawie, 
zawierającej również wieloletni harmonogram rzeczowy działań.

3

Brak traktów pieszo-rowe-
rowych.

Zarówno wewnątrz miasta, jak i na drogach wyjazdowych z 
miasta w kierunku Długołęki, Karska, Świerczewa, Miętna, Woj-
cieszyna, Kulic brak jest wydzielonych pasów ruchu dla rowe-
rów, co stanowi nie tylko poważne utrudnienie komunikacyjne, 
ale zwłaszcza stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa rowerzy-
stów a także pieszych.

 „Czy idę czy jadę – jestem bezpieczny”. W ramach koncepcji 
kształtowania systemu komunikacyjnego ujęcie także rozwoju ciągów 
pieszo-rowerowych zarówno wewnątrz miasta, jak i na wymienionych w 
diagnozie trasach wyjazdowych. Opracowanie harmonogramu realiza-
cyjnego, według którego będą np. realizowane remonty chodników tak, 
aby uniknąć nagminnych dotychczas sytuacji marnotrawienia środków 
poprzez wykonywanie tylko chodników tam, gdzie powinien być ciąg 
pieszo-rowerowy.

4

Ubogi i zły stan komunalnej 
infrastruktury technicznej.

Wydatki infrastrukturalne w przeliczeniu na jednego miesz-
kańca sytuują gminę Nowogard na jednym z ostatnich miejsc 
w kraju, co przyczynia się do podtrzymywania barier rozwojo-
wych i w konsekwencji hamuje wzrost dochodów budżetu gmi-
ny. Niski poziom tych wydatków skutkuje stanem i stopniem 
rozwinięcia tej fraktury.

 „Łazienka i toaleta dla każdego”. Dokonanie analizy stanu in-
frastruktury miękkiej i twardej w tym sieci elektrycznej, stanu i standardu 
obiektów komunalnych w tym mieszkań socjalnych oraz stanu obiektów 
szkolnych. Opracowanie i wdrożenie programu remontowego poszcze-
gólnych elementów infrastruktury w tym zwłaszcza likwidacji w ciągu 
kadencji wstydliwego problemu ubikacji zewnętrznych i wspólnych w 
budynkach komunalnych.

5

Zdekapitalizowana infra-
struktura kanalizacyjna.

Jest wyjątkowo zdekapitalizowana z powodu praktycznego 
braku nakładów inwestycyjnych na kanalizację sanitarną z bu-
dżetu miasta w ostatnich siedmiu latach. Skutkuje to częstymi 
awariami oraz systematycznymi wyciekami zanieczyszczeń do 
jeziora.

 „Fekalia do oczyszczalni, nie do jeziora” - wytypowanie dzia-
łań remontowo-inwestycyjnych uszeregowanych według ich funkcjonal-
nej i technicznej pilności, dla zapewnienia sprawności i wydolności sys-
temu kanalizacyjnego. Zabezpieczenie w corocznych budżetach kwot na 
realizację tych działań. Zlecenie diagnozy przyczyny i sposobu rozwiąza-
nia problemu wycieków z kanalizacji do jeziora. Wdrożenie rozwiązania.

6

Bardzo niski poziom do-
chodów własnych budżetu 
gminy.

Dla zobrazowania skali zjawiska: za rok 2017 poziom tych do-
chodów w przeliczeniu na jednego mieszkańca dawał gminie 
Nowogard ostatnie miejsce ze wszystkich gmin województwa i 
577 miejsce w kraju na 590 gmin miejskich w ogóle! Skutkuje to 
wyjątkowo nikłą w porównaniu do innych gmin kwotą możliwą 
do przeznaczenia na inwestycje miejskie w rocznych budżetach. 
Nie trzeba dodawać, że taka sytuacja jest efektem braku gospo-
darności i braku jakiejkolwiek polityki dochodowej gminy.

 „Pełna kiesa”- opracowanie wieloletniego programu polityki do-
chodowej gminy uwzgledniającego działania umożliwiające poprawę 
wpływów z głównych źródeł dochodów własnych czyli: stanowiącego 
około połowy tych dochodów odpisu od PIT (tutaj istotny wzrost liczby 
mieszkańców), podatku od nieruchomości (tutaj rozwój budownictwa i 
inwestycji przemysłowych) oraz podatku rolnego (tutaj sekwencja dzia-
łań wspomagających rozwój rolnictwa).

7

marnotrawstwo środków 
budżetowych – doraźność i 
przypadkowość.

Budżet, który z racji chociażby długiej procedury przyjmowania 
zawiera przemyślane projekty działań, jest realizowany już w 
ciągu roku budżetowego w niewielkim procencie. Fundusze są 
wydawane realnie na przypadkowe w tym kontekście pomysły 
- w efekcie na te zapisane w budżecie środków już nie starcza. 
Księgowo załatwia się to w ciągu roku, notorycznie przedkłada-
nymi uchwałami o przesunięciu środków w budżecie z zadania 
zapisanego na inne wpisywane w danym momencie. Taka re-
alizowana nieracjonalna polityka wydatków prowadzi do ewi-
dentnego marnotrawienia i tak skromnych funduszy gminnych

 „Budżet obywateli a nie burmistrza” - wdrożenie opartego na 
szerokich i merytorycznych konsultacjach oraz uwzgledniającego pro-
gramy wieloletnie trybu przyjmowania budżetu. Odchodzenie w ciągu 
roku od realizacji założeń budżetowych tylko w sporadycznych obiek-
tywnie uzasadnionych sytuacjach. Oparcie większości planów inwesty-
cyjnych na wieloletnich koncepcjach rozwojowych, o których wspomi-
nam w innych punktach programu.

8

marnotrawstwo środków 
budżetowych - życie 
ponad stan, brak wizji 
rozwojowych.

Wydatkowanie poważnych środków na różne inwestycje bez 
oceny skutków tych inwestycji na wzrost wydatków eksploata-
cyjnych, i generowanie bądź nie przyszłych dochodów budże-
tu. Prowadzi to do typowego tzw. życia ponad stan - nie popra-
wiamy przez to dochodów a jedynie zwiększamy wydatki, co w 
końcu musi się skończyć krachem.

 „Przyszłość należy do rozważnych”- Precyzyjne analizowanie 
skutków finansowych inwestycji w przyszłości. Preferowanie tych roz-
wiązań, które nie tylko realizują potrzebę, ale które przyszłościowo mogą 
generować wzrost dochodów budżetowych.

Program na kadencję kandydata na burmistrza PiOtRA SłOMSKiegO  
i komitetu wyborczego Partnerstwo i Rozwój

Jak jest a Jak będzie
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Jak JeST Jak ma BYĆ

lp. Diagnoza sytuacji - głów-
ne problemy Szczegóły diagnozy  Sposób rozwiązania
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Niski poziom udziału w 
gminnych inwestycjach 
pomocowych środków 
zewnętrznych.

W porównaniu z innymi gminami skuteczność w zakresie pozy-
skiwania środków zewnętrznych jest żenująco niska. Powszech-
nie dostępne liczbowe zestawienia w tym zakresie pokazują 
wymiernie skalę nieskuteczności. Sytuacji nie poprawiła nawet 
specjalna Komisja Rady Miejskiej ds. pozyskiwania środków po-
mocowych.

 „Bierzmy póki dają” - Najlepsze lata, jeśli idzie o środki pomocowe, 
już minęły, ale nadal sukces w tej sprawie oprócz woli decydentów za-
leżny jest głównie od dwu czynników: 1. posiadania środków na wkłady 
własne, 2. profesjonalnego zespołu do spraw przygotowania wniosków. 
Wielkość środków na wkłady własne zależna będzie od powodzenia pro-
gramu zwiększania dochodów budżetowych wymienionych w pkt. 6. 
Natomiast zbudowanie profesjonalnego zespołu to kwestia sześciu mie-
sięcy.
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Brak polityki wspomagania 
(chociażby nieprzeszkadza-
nia) lokalnych przedsiębior-
ców.

Zupełnie szczątkowe i w praktyce nic nie wnoszące formy kon-
taktów z lokalnymi przedsiębiorcami, brak polityki wspomaga-
nia lokalnego biznesu zasilającego podatkowo budżet gminy. 
Brak kategoryzowania przedsiębiorców, na tych których roz-
wój, z racji posiadania siedziby w Nowogardzie, stanowi nie-
porównywalnie podatkowo korzystniejsze rozwiązanie, aniżeli 
lokacja firm z siedzibami zarejestrowanymi w innych gminach. 
Obecna polityka w tym zakresie prowadzi do takich nonsensów 
jak ściąganie tutaj i wspomaganie gminnymi funduszami (np. 
uzbrojenie strefy) firmy stanowiącej bezpośrednią konkurencję 
rynkową dla od wielu lat funkcjonującego lokalnego przedsię-
biorcy.

 „Bliższa ciału koszula”- utworzenie przy burmistrzu stałej Rady 
Przedsiębiorców i w oparciu o uzgodnienia z lokalnymi pracodawcami w 
niej zrzeszonymi opracowanie programu wspomagania lokalnego bizne-
su, w tym handlu, celem przedłożenia go Radzie Miejskiej. Reaktywacja 
Miejskiego Targowiska.
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Od lat średnia życia w 
gminie istotnie odbiega 
w dół od średniej życia w 
kraju - w przypadku kobiet 
dochodzi ona do 7 lat 
mniej jak średnio w kraju, 
a w przypadku mężczyzn 
prawie 10 lat mniej jak 
średnio w kraju. 

Nikt nie wie dlaczego tak jest, ponieważ władze w tym zakresie 
nie korzystają ze statystyk ani w tej sytuacji alarmowej nie zleca-
ją badań przyczyn tego niepokojącego trendu.

 „Życie się nie powtórzy”- zlecenie szczegółowych badań skali zja-
wiska i opracowania metodyki diagnozowania przyczyn. W zależności od 
wyników podjęcie działań profilaktyczno- zapobiegawczych. Doprowa-
dzenie do reaktywacji organu szpitala, jakim jest tzw. Społeczna Rada, na 
której czele z urzędu stoi burmistrz. Zainicjowanie w oparciu o działającą 
już Radę Społeczną stałego opracowania i raportowania wybranych da-
nych stanowiących przesłanki do diagnozy stanu zdrowotnego miesz-
kańców.
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Brak zaangażowania gminy 
w budowanie programów 
profilaktycznych.

Już procedura przygotowania tych programów umożliwia 
choćby szczątkową diagnozę stanu zdrowotnego mieszkańców.

„rehabilatacja na miejscu”- aktywny udział w zainicjowaniu, na 
poziomie powiatu opracowywania programów zdrowotnych wynikają-
cych z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców. 
Zabiegi o zwiększenie dostępności refundowanej rehabilitacji.
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Zaniedbania i zaniechania 
w zakresie obowiązków i 
oferty gminy wobec osób 
niepełnosprawnych w tym 
uczniów niepełnospraw-
nych. 

Nie ma ani jednej klasy integracyjnej, brak oferty transportu dla 
osób niepełnosprawnych, występują bariery architektoniczne 
we wszystkich obiektach gminnych od Ratusza przez OPS do 
ZBK. Brak oferty dla osób starszych przebywających w domach.

 „Pomóc znaczy działać” W ciągu kadencji likwidacja barier archi-
tektonicznych we wszystkich obiektach gminnych, także w oparciu o 
środki PFRON. Diagnoza potrzeb i w zależności od jej wyników utworze-
nie tylu klas integracyjnych ile będzie niezbędne. Uruchomienie gminne-
go transportu dostępnego dla osób niepełnosprawnych.
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Brak oferty dla seniorów 
uwzgledniającej specyficz-
ne potrzeby tej grupy spo-
łecznej. 

Istniejące propozycje w tym zakresie są realizowane głównie 
przez tzw. organizacje pozarządowe. Zasadniczo korzystają z 
tych form osoby starsze sprawne. Problemem jest są duża ilość 
osób z różnych powodów także zdrowotnych spędzająca czas 
w domach.

 „To się Tobie należy” - Zorganizowanie dziennych domów pobytu 
w oparciu o możliwości wynikające z rządowego programu Senior Wigor. 
Wspomaganie organizacji proponujących działania skierowane do senio-
rów, również tych wymagających jednostkowego podejścia

15

mniej niż skromna w sto-
sunku do tego, co propo-
nują porównywalne gminy, 
stała oferta edukacyjna, 
sportowa i wypoczynkowa.

Skromność tej oferty wynika chociażby z braku krytego basenu, 
(Goleniów posiada od lat, buduje Resko), choćby skromnej hali 
widowiskowej (Płoty) czy przyzwoitego stadionu (Goleniów, 
Łobez) oraz czystego kąpieliska miejskiego. Wymienione obiek-
ty są niezbędne aby Nowogard był atrakcyjnym miejscem za-
mieszkania dla rodzin zwłaszcza tych z dziećmi, którym należy 
stworzyć możliwość nie tylko odpoczynku ale umożliwiających 
wszechstronny rozwój.

 „rodzina jest u siebie”- oprócz działań wymienionych już w innych 
punktach tego programu (w tym budowa basenu i modernizacja stadio-
nu) stworzenie gminnej komórki zajmującej się koordynacją jednost-
kowych programów obecnie podległych gminie obiektów sportowych, 
kulturalnych i oświatowych uwzględniających maksymalnie szeroką 
dostępność już realizowanych tam działań. Wprowadzenie standardów  
Amatorskiego  Ruchu  Artystycznego   ARA w podległych gminie placów-
kach kulturalnych. Jednym z tych standardów jest nieodpłatny dostęp do 
pełnej oferty zajęć dla dzieci młodzieży i dorosłych.  Wdrożenie progra-
mu „Czyste jezioro”
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Polityka kadrowa - mierny 
ale wierny.

Polityka kadrowa zarówno w obrębie Urzędu jak i instytucji 
podległych, w tym szkół skutkująca eliminacją fachowości 
i rzetelności a rozrostem serwilizmu i bezkrytycznego 
posłuszeństwa, co razem istotnie obniża merytoryczność 
instytucji gminnych i podległych gminie. W wielu przypadkach 
można także obserwować objawy zwykłego nepotyzmu i 
kolesiostwa. Wszystko to stwarza atmosferę napięcia i lęku o 
przyszłość wpływającą fatalnie na jakość świadczonej przez 
gminne instytucje usługi publicznej.

 „Wierny, ale zasadom profesjonalizmu” -  Kształtowanie 
w Urzędzie i placówkach podległych profesjonalnego, rzetelnego, bez-
stronnego i politycznie neutralnego zespołu pracowników. To pozwoli na 
zapewnienie stabilizacji zawodowej, przeciwdziałanie rezygnacji z pracy 
pracowników o wysokich kwalifikacjach. W przypadku potrzeby zatrud-
nienia nowych pracowników. przeprowadzenie tego w drodze otwarte-
go i w pełni konkurencyjnego naboru.
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Ostatnia rubryka zawierająca identyfikację problemów naszej gminy i sposobów ich rozwiązania jest  na razie nie wypełnio-
na. Pozostawiam ją na sprawy i pomysły zgłoszone w trakcie tej kampanii wyborczej przez mieszkańców naszej gminy zarów-
no Tych, z którymi uda mi się spotkać jak i Tych, którzy w inny sposób podzielą się swoją refleksją na temat wspólnego dobra, 
jakim jest nasza gmina.   

Piotr Słomski
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Nasz poradnik dla rolników

Straciłeś plony- sprawdź, gdzie możesz ubiegać się o pomoc 
POmOC SUSZOWa

Biura powiatowe ARiMR będą 
przyjmować wnioski od rol-
ników w dniach 14.09.2018 - 
28.09.2018

W tym naborze mogą skła-
dać wnioski tylko gospodarstwa, 
które mają oszacowane, co naj-
mniej 70% strat danej uprawy. 
Dla nich przewiduje się pomoc 
w wysokości 1000 zł na 1 ha po-
szkodowanej uprawy. Kiedy i 
czy w ogóle będą mogły składać 
wnioski pozostałe gospodarstwa 
tego nie wiadomo.

Na dzień dzisiejszy ARiMR 
nie udostępniła formularzy 
wniosków.

Proszę pamiętać, że wniosek 
można złożyć bez protokołu su-
szowego, o ile nie jest jeszcze 
dostępny i później go dołączyć. 
Wnioski mogą składać również 
gospodarstwa, które nie mia-
ły ubezpieczonych, co najmniej 
połowy upraw (wypłata dla nich 
zostanie obniżona). No i w ogó-
le - wniosek zawsze lepiej złożyć 
niż nie złożyć.

 klĘSka SUSZY, JakO SIŁa 
WYŻSZa a ZOBOWIĄZaNIa 

WOBeC arImr
Jeżeli w najbliższym sezonie 

rolnik nie wywiązał się ze swo-
ich zobowiązań wobec ARiMR 
(czy to w odniesieniu do dota-
cji bezpośrednich czy inwesty-
cyjnych) zawsze będzie moż-
na powołać się na zajście oko-
liczności o charakterze siły wyż-
szej. Informację taką powinien 
złożyć każdy, kto uzyskał proto-
kół szacowania strat. UWAGA!!! 
Informację tę należy złożyć do 
ARiMR najpóźniej w ciągu 10 
dni od dnia otrzymania pod-
pisanego przez wojewodę pro-
tokołu szacowania strat, choć 
można to też zrobić wcześniej. 
Nie ma obowiązku wskazywania 
na moment złożenia informa-
cji konkretnego zobowiązania, 
z którego rolnik się nie wywią-
zał. Wzór należy wypełnić po-
dając swoje dane, podpisać i zło-
żyć we właściwym oddziale biu-
ra powiatowego ARiMR 

 INNe FOrmY POmOCY 
SUSZOWeJ

Producenci rolni, po osza-
cowaniu strat w uprawach rol-
nych przez komisje powołane 
przez wojewodę właściwego ze 
względu na miejsce wystąpienia 
szkód, mogą ubiegać się o po-
moc w formie:

- kredytu preferencyjnego na 
wznowienie produkcji rolnej. 
Banki współpracujące z Agen-
cją Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa udzielają kredy-
ty w wysokości nie większej niż 
kwota oszacowanych strat na 
wznowienie produkcji w gospo-
darstwach rolnych. Kredyt może 
być przeznaczony na zakup rze-
czowych środków do produkcji 
rolnej (kwalifikowanego mate-
riału siewnego, nawozów mine-
ralnych, środków ochrony roślin, 
paliwa na cele rolnicze, inwenta-
rza żywego). Kredytobiorca jest 
obowiązany udokumentować 
50% poniesionych wydatków. W 
2018 roku kredyty będą udzie-
lane z oprocentowaniem płaco-
nym przez producenta rolnego w 
wysokości do 0,5% w skali roku;

 - poręczeń i gwarancji spłaty 
kredytów bankowych udzielo-
nych na wznowienie produkcji 
w gospodarstwach rolnych lub 
działach specjalnych produkcji 
rolnej, znajdujących się na ob-
szarach, gdzie szkody powstały 
w związku z suszą;

- udzielania przez Prezesa 
Kasy Rolniczego Ubezpiecze-
nia Społecznego, na indywidu-
alny wniosek rolnika, pomocy 

w opłaceniu bieżących składek 
na ubezpieczenie społeczne oraz 
regulowaniu zaległości z tego ty-
tułu w formie odroczenia termi-
nu płatności składek i rozłoże-
nia ich na dogodne raty, a także 
umorzenie w całości lub w części 
bieżących składek;

- zastosowania przez Krajowy 
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 
pomocy w formie odroczenia i 
rozłożenia na raty płatności z ty-
tułu umów sprzedaży i dzierża-
wy nieruchomości Zasobu Wła-
sności Rolnej Skarbu Państwa 
oraz ulg w opłatach czynszu, a 
także umorzenia raty płatności 
czynszu z tytułu umów dzier-
żawy, na indywidualny wniosek 
producenta rolnego, w którego 
gospodarstwie rolnym lub dziale 
specjalnym produkcji rolnej po-
wstały szkody;

- udzielania przez Agencję 
Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa dotacji dla produ-
centów rolnych, w których go-
spodarstwach rolnych szkody w 
uprawach rolnych spowodowa-
ne wystąpieniem suszy powsta-
łe na powierzchni uprawy objęły 
co najmniej 30 % danej uprawy. 
Stawka pomocy na 1 ha zostanie 
ogłoszona przez Ministra Rol-

nictwa i Rozwoju Wsi na dwa ty-
godnie przed terminem naboru 
wniosków, który również okre-
ślony będzie przez MRiRW;

- dotacji dla podatników po-
datku rolnego, którzy w 2018 r. 
prowadzili chów lub hodowlę 
ryb słodkowodnych w stawach 
rybnych położonych na obsza-
rze gmin, w których wystąpiła 
susza lub powódź w rozumieniu 
przepisów o ubezpieczeniach 
upraw rolnych i zwierząt gospo-
darskich w wysokości 300 zł/ha;

 - spłaty przez Agencję Re-
strukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa na rzecz ban-
ków, w których producenci rol-
ni mają kredyty z dopłatami do 
ich oprocentowania stosowa-
nymi przez tę Agencję, pełnego 
oprocentowania przez okres nie 
dłuższy niż 2 lata - w przypad-
ku zawieszenia przez banki spła-
ty kapitału tych kredytów w ta-
kim samym okresie;

- udzielania na podstawie 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
r. - Ordynacja podatkowa przez 
wójtów, burmistrzów lub prezy-
dentów miast ulg w podatku rol-
nym, na indywidualny wniosek 
producenta rolnego.

Opr. MS

Targi rolne agro Pomerania w Barzkowicach

Nasi też tam byli i zdobyli nagrody 
W dniach 7-9 września, odbyły się targi Rolne Agro Pomerania w Barzkowicach połączone z obchodami Święta Plonów.  

Targi rolnego w Barzkowicach 
to największe tego typu wyda-
rzenie w tej części Polski. Dla-
tego chętnie prezentują się tu-
taj wystawcy i hodowcy z całej 
Polski, a co za tym idzie nie bra-
kuje też zwiedzających. Wśród 
nich, jak co roku, było też wie-
lu mieszkańców naszej gminy, 
nie tylko rolników. Tradycyjnie 
do Barzkowic wybierały się całe 
rodziny, by nie tylko odwiedzić 

stoiska typowo branżowe, ale też 
te nieco odbiegające od tematyki 
rolniczej np. z odzieżą. Nie lada 
frajdą były też pokazy polowe 
maszyn, ale także wystawy ży-
wych zwierząt, niekiedy dość eg-
zotycznych jak np. Alpaki, czy-
li pochodzące z Południowej 
Ameryki trawożerne z rodziny 
wielbłądowatych, hodowane na 
wełnę i mięso. 

W trakcie targów wręczono 

też nagrody dla najlepszych wy-
stawców i prezentowanych przez 
nich nowości. Oceniano też i 
nagradzano najlepsze hodow-
le zwierząt. Rozstrzygnięto rów-
nież wiele konkursów skierowa-
nych dla najmłodszych- w tym 
cieszący się sporą popularno-
ścią wśród dzieci konkurs o na-
zwie „Moja Mleczna Kraina”. Tu 
wśród wyróżnionych znalazły 

się uczennice ze szkół podsta-
wowych z terenu naszej gminy. 
Trzecie miejsce zajęła Wiktoria 
Sobczak (SP 4), a jej dwie kole-
żanki Zuzanna Śmieciuch i Olga 
Kulig zostały wyróżnione. Wy-
różniona została także uczenni-
ca SP w Orzchowie – Wiktoria 
Skrajda. 

Gratulujemy i cieszymy się, że 
młode pokolenie tak dumnie re-
prezentowało naszą gminę na 
największej imprezie rolniczej w 
województwie. 

MS, AOLaureaci i wyróżnieni w konkursie plastycznym Moja Mleczna Kraina, wśród nich 
uczennice z Nowogardu

Nowogardzki akcent- stoisko Stowarzyszenia Agroturystycznego Wiatrak
Ważnym punktem programu targów, na który zjeżdżają tłumy producentów zwie-
rząt, była ocena najlepszych sztuk i przyznawanie im medali
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Polskie Stronnictwo ludowe

Kandydat na Burmistrza Nowogardu
Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowogard

Nazywam się Saniuk Stanisław i mam zaszczyt poinformować Państwa, iż będę 
kandydował w obecnych wyborach samorządowych na stanowisko Burmistrza No-
wogardu. 

Mam 64 lata. Od 40 lat mieszkam w Nowogardzie, z którym ja i moja Rodzina je-
steśmy bardzo związani. Jestem szczęśliwym mężem, ojcem i dziadkiem. Mam wspa-
niałą żonę Wiesławę, córkę Igę oraz syna Rafała. Mam także czworo wspaniałych 
wnucząt Ninę, Jana, Olafa i Antoniego. 

Jestem emerytowanym funkcjonariuszem Policji. Moją karierę zawodową zwień-
czyłem stanowiskiem Komendanta Komisariatu Policji w Nowogardzie, którą to 
funkcję sprawowałem w latach 1999-2009. 

Z samorządem lokalnym związany jestem od kilkunastu lat. Jako Komendant Ko-
misariatu Policji w Nowogardzie, w latach 2006–2009 byłem Przewodniczącym Ko-
misji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Od dwóch kadencji jestem nato-
miast radnym Rady Miejskiej w Nowogardzie, piastując w niej funkcje Wiceprze-
wodniczącego Rady Miejskiej Nowogardu, a także Przewodniczącego Komisji Fi-
nansowej w latach 2010-2014, następnie Przewodniczącego Rady Miejskiej w latach 
2014-2016, a obecnie od 2016 roku Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.  

Jestem także aktywnym mieszkańcem Nowogardu. Byłem Przewodniczącym Rady 
Nadzorczej SM Gardno w latach 2009 – 2015, a obecnie od 2018 roku pełnię w niej 
funkcję Wiceprzewodniczącego. Jestem również aktywnym działkowcem, Członkiem 
Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Nowogardzie.

W życiu kieruję się niezmiennie takimi wartościami jak praworządność, zdrowie, 
rodzina, odpowiedzialność, rzetelność, fachowość, rozwój i bezpieczeństwo. To te 
wartości ukształtowały mnie jako człowieka. Te wartości także wspólnie z żoną wpo-
iliśmy naszym dzieciom.

Jestem przekonany, iż posiadam umiejętności pracy i współpracy w grupie. Pracę 
dla naszej Gminy traktuję jako zaszczyt i wierzę, że jestem w stanie doprowadzić ją 
do kolejnych sukcesów.

Dlatego też serdecznie proszę Państwa o oddanie głosu na mnie, a ja osobiście zo-
bowiązuję się kierować naszą Gminą w taki sposób, aby mieszkańcom żyło się coraz 
lepiej.

Stanisław Saniuk – Kandydat na Burmistrza Nowogardu
Wiek 64 lata. Żona Wiesława, dwoje dzieci Iga i Rafał, czworo wnucząt Nina, Jan, Olaf i Antoni. Emery-
towany funkcjonariusz Policji, były Komendant Komisariatu Policji w Nowogardzie w latach 1999-2009. 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Nowogardu, a także Przewodniczący Komisji Finansowej w latach 
2010-2014, Przewodniczący Rady Miejskiej w latach 2014-2016, obecnie od 2016 roku Wiceprzewodni-
czący Rady Miejskiej.  Przewodniczący Rady Nadzorczej SM Gardno w latach 2009 – 2015 oraz Wiceprze-
wodniczący Rady Nadzorczej SM Gardno od 2018 roku. Wykształcenie wyższe resortowe – Wyższa Szkoła 
Policji w Szczytnie.

Kandydat na 
Burmistrza 
Nowogardu

TAK!

#nowePSL

Materiał jest finansowany przez Komitet Wyborczy PSL

Stanisław
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Bieg niepodległości w barwach narodowych 

Przedszkolaki pobiegli  
100 metrów dla Polski 
Dnia 11 września, teren Publicznego Przedszkola nr 3 w Nowogardzie stał się niczym sta-
dion Narodowy, udekorowany płot przedszkola w biało czerwone balony, dzieci w strojach 
Polski, a to wszystko dla Polski. 

Wszystkie grupy wraz z nauczycielkami oraz Pa-
nią Dyrektor Ewą Wróbel, uczcili 100 lecie odzy-
skania przez Polskę Niepodległości. Bieg i wspól-
ne zabawy wywołały uśmiechy na twarzach przed-

szkolaków. Wszyscy świetnie się bawili, mimo nie-
sprzyjającej aury pogodowej, a na twarzach dzieci 
świecił promienny uśmiech. 

Inf. własna

W sobotę w kŻ „knaga” 

Regaty o Puchar 
Starosty 

Klub Żeglarski „Kanaga” Nowogard zaprasza w sobotę, 15 wrze-
śnia, na Regaty o Puchar Starosty Goleniowskiego, Tomasza Kulini-
cza. W zawodach oprócz dzieci z naszego klubu wezmą udział tak-
że zawodnicy ze Szczecina i Świnoujścia. Regaty rozpoczną się o 
godz. 11.00 przy przystani żeglarskiej „Knaga”. Serdecznie zaprasza-
my wszystkich miłośników żeglarstwa, i nie tylko, do kibicowania! 

Organizatorzy
KŻ „Knaga” 
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Nie tylko mordercy, ale także złodzieje 
- eksterminacja ziemiaństwa polskiego    

1. O tym, że komuszy PRL od 
swego zdradzieckiego począt-
ku, po jego haniebny koniec, 
był pełen aktów fizycznej eks-
terminacji i niszczenia pol-
skiego żywiołu patriotyczne-
go to już wszyscy dobrze wie-
my.  Kolejne lata, odkrywana 
i opracowywana dokumenta-
cja, ujawniają skalę, różną w 
różnych latach, morderstw i 
prześladowań Polaków doko-
nywaną przez sowieckich pa-
chołków zorganizowanych na 
powojennych ziemiach pol-
skich, jako aparat Państwa.

2.  Ale, że komuna była także 
jednym wielkim przeprowa-
dzonym właśnie przez pod-
ległe sowietom państwo zło-
dziejstwem, to już wiemy jak-
by nieco mniej.  A to dlate-
go, że powszechny i w świe-
tle komuszego prawa legal-
ny powojenny szaber wła-
sności prywatne wielu jesz-
cze dzisiaj odbiera w katego-
riach wymierzania sprawie-
dliwości, likwidacji nierówno-
ści społecznych itp., jednym 
słowem dziejowego słusznego 
aktu politycznego. To, że pro-
ces ten nie miał nic wspólne-
go, nawet ze swoją już wątpli-
wą nazwą jak jest nacjonaliza-
cja, to nie miało dla jego re-
alizatorów żadnego znacze-
nia – w istocie wszak chodziło 
o podporządkowanie komu-
nistom każdej sfery życia pu-
blicznego o zniewolenie spo-
łeczeństwa, jako ogółu i jako 
każdej jednostki z osobna – 
to w imię takiego celu ogólne-
go eliminowano czyli mordo-
wano wielu i ograbiano każ-
dą grupę, która w swojej isto-
cie niosła i pielęgnowała pier-
wiastki niezależności, wolno-
ści i miłości Ojczyzny.

3.  Wstępem do często fizycznej 
eliminacji, ale zawsze ogoło-
cenia z własności było zdys-
kredytowanie ściśle zdefinio-
wanych tych patriotycznych 
grup społecznych, zwłasz-

cza posiadających istotne do-
bra materialne. Do tej potę-
pionej ideologicznie kategorii 
najgorszych burżujówwyzyski-
waczy – jak podaje Grzegorz 
Braun - zaliczono: fabrykan-
tów, kamieniczników, kułaków 
(tj. szczególnie gospodarnych 
chłopów) i  klechów (tj. samo-
wystarczalnych proboszczów 
lub przeorów). Ale zwłaszcza 
zaliczono to tej kategorii pol-
skie ziemiaństwo. -  Ich wszyst-
kich –kontynuuje Braun- trze-
ba było obrabować pod pretek-
stem „przywracania ludowi 
jego własności”.

4.  Zniszczenie ziemiaństwa pol-
skiego- czytamy dalej w tek-
ście G. Brauna - było bodaj 
najpotworniejszym, bo najbar-
dziej nieodwracalnym cięciem 
w  zbrodniczej lobotomii, któ-
rej przed siedemdziesięciu laty 
poddano Polaków. Operacja ta 
wyeliminowała z szarej tkanki 
narodu nie tylko znaczną część 
ośrodków odpowiedzialnych 
za pamięć, – ale także za zdol-
ności motoryczne ogłuszone-
go pacjenta. Wściekły atak na 
ziemiaństwo był bowiem nie 
tylko atakiem na polską tra-
dycję narodową w  samym jej 
mateczniku, ale także, a może 
przede wszystkim, śmiertelnym 
ciosem w bazę materialną, bez 
której nie może być mowy o ja-
kiejkolwiek indywidualnej nie-
zależności, a  więc w  odniesie-
niu do narodu – o niepodległo-
ści.

5. Ziemiaństwo więc okradzio-
no poprzez bezwzględną na-
cjonalizację bez jakichkolwiek 
odszkodowań jego własności 
(często także bez formalnych 
decyzji) wielu jej przedstawi-
cieli wybito bądź zmuszono 
do ucieczki, ale także z lata-
mi zniszczono prawie zupeł-
nie materialny wyraz świet-
ności ziemiańskiej Polski, czy-
li niezliczoną ilość dworków 
z ich parkami i zabudową go-
spodarską. Można zaryzy-
kować twierdzenie, że dzieło 
zniszczenia, które nie do koń-
ca przeprowadzili okupanci w 
trakcie wojny (patrz Lista strat 
ziemiaństwa polskiego 1939–
1945  opracowaną przez pro-
fesora Krzysztofa Jasiewicza) 

dokończyli w zakresie zie-
mian perfekcyjnie i dokładnie 
lokalni rezydenci sowieckiego 
okupanta.

6. … I ponownie wracamy do 
G. Brauna - Zagłada ziemiań-
stwa – czy to przez dosłowną, 
fizyczną eksterminację (zabój-
stwa, wywózki i więzienia), czy 
to przez deklasację (wypędze-
nie i szykanowanie) – dokona-
ła się ze szkodą nie bynajmniej 
samych ziemian tylko. Jest to 
niepowetowana strata dla ca-
łego narodu i cios w najżywot-
niejsze ośrodki całej polskiej cy-
wilizacji. Wyeliminowano bo-
wiem jedyną w polskiej struk-
turze społecznej tak liczną gru-
pę ludzi, mimo wszystkich wy-
jątków jednak normatyw-
nie pracowitych i pobożnych – 
a  zarazem wolnych i  na swą 
miarę niezależnych, bo nie-
fundujących rodzinnej egzy-
stencji na państwowym etacie, 
czy zagranicznej dotacji. Ludzi 
niezależnych od kaprysów in-
nych w  dostatecznym stopniu, 
by przynajmniej przy własnym 
stole – czy za oknem rządzą 
akurat Moskale, czy Prusacy – 
mogli sobie pozwalać na fana-
berię bycia Polakiem.

7. Zagłada ziemiaństwa na trwa-
łe zmieniła oblicze polskiej 
wsi – wieś, gdzie ledwie zipał 
spauperyzowany chłop oto-
czony państwowymi niewy-
dolnymi kołchozami (pegeery 
i spółdzielnie) zastąpiła wieś 
zorganizowaną w chłopskich 
folwarkach rozmieszczonych 
wokół dużej własności ziem-
skiej- wieś, która nawet w po-
zostałych dzisiaj śladach ma-
terialnych musiała przedsta-
wiać świat budzący podziw. 
Zniszczenie tego świata przez 
komunistów spowodowa-
ło nieodwracalne straty – aby 
sobie uświadomić, jak wielkie 
i jak daleko posunięte straty, 
to wystarczy pojechać na wieś 
do krajów w Europie, których 
nigdy nie dotknął komuszy 
szał budowania „nowego spo-
łeczeństwa” będący w istocie 
szatańskim  planem zniewole-
nia i zbudowania nie tylko li-
terackiego Folwarku Zwierzę-
cego.  

Marek Słomski 

Nasz felieton
Tego jeszcze nie grali

Manipulant 
ujawnia  
„szczegóły kuchni”
Na znanej z uprawiania propagandy nie liczącej się z żadny-
mi zasadami oficjalnej stronie miasta, ukazało się … ostrze-
żenie przed niebezpieczeństwem stania się ofiarą manipu-
lacji medialnej. 

Rzekomo takiej manipula-
cji dokonuje jeden z redakto-
rów TVP Szczecin, który czę-
sto przygotowuje audycje do-
tyczące spraw dziejących się w 
naszej gminie. Był on autorem 
m.in. reportażu o utwardzeniu 
drogi polnej prowadzącej do 
działek burmistrz w Karsku. 
Redaktor ten w UM Nowogard 
jest wyjątkowo nielubiany, ale 
ostatnio okrzyknięto go także 
manipulantem. Przy tej okazji 
wzór cnót wszelkich, czyli wy-
dział propagandy UM opubli-
kował ostrzeżenie dla Miesz-
kańców przed  dziennikarzami 
– manipulantami, zamieszcza-
jąc krótką poradę odsłaniająca 
wredny mechanizm manipula-
cji.  Oto treść tej porady:         

„Pod wpływem manipulacji 
osoba manipulowana nie zda-
je sobie sprawy, że to, co trak-
tuje jako prawdę, prawdą nie 
jest, a to, co uznaje za dobro, 
jest w rzeczywistości złem, i od-
wrotnie – co uznaje za fałsz lub 

kłamstwo, jest faktycznie praw-
dą, zaś to, co traktuje jako zło, 
jest dobrem. W manipulacji nie 
chodzi tylko o odwrócenie po-
rządku wartości, ale również 
o towarzyszącą temu niewie-
dzę, która działa jak znieczule-
nie, wskutek czego nie odzywa 
się żaden alarm, że coś jest nie 
tak. Manipulacja to coś więcej 
niż okłamywanie czy zwodze-
nie.”   Kolejno urzędnik wy-
działu miejskiego wzywa nas 
do refleksji: Czy chcemy być 
manipulowani i wprowadzani 
w błąd? Komu tak bardzo za-
leży, aby telewizja tylko o nim 
mówiła dobrze, a o drugiej oso-
bie źle? Kto za tym stoi? Wy-
starczy obejrzeć Kronikę i sami 
się Państwo o tym przekonacie. 
(ps)…

Nie możemy się oprzeć 
wrażeniu, że piszący powyż-
sze ostrzeżenia, opisuje tutaj 
głównie własne praktyki.  

sm

Redaktor Przemysław Plecan z TVP Szczecin w trakcie nagrywania materiału w 
Urzędzie Miejskim w Nowogardzie. To tego dziennikarza urzędowa propaganda 
oskarża o manipulacje
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Tenisiści stołowi zaczęli sezon

Najlepsza drużyna w województwie
W niedzielę (9 września), w Świdwinie tenisiści stołowi drużyny Visonex LUKS top Wierzbięcin wystartowali w i Wojewódzkim turnieju Kwalifikacyj-
nym Juniorów. Wcześniej udany start nasi reprezentanci zaliczyli w Mini Cup Drzonków 2018. Ponadto drużyna z Wierzbięcina otrzymała od związku pu-
char za najlepsze wyniki w województwie zachodniopomorskim.    

W minioną niedzielę, druży-
na Visonex LUKS Top Wierz-
bięcin w składzie Mikołaj Olej-
nik, Kacper Pyra, Konrad Pyra, 
Hubert Wajda, Antoni Rachwał 
oraz Weronika Bobek, brała 
udział w I Wojewódzkim Tur-
nieju Kwalifikacyjnym Juniorów. 
Młodzi podopieczni Józefa Kor-
kosza spisali się z dobrej strony, 
rozpoczynają nowy sezon plasu-
jąc się w ścisłej czołówce turnie-
ju organizowanego w Świdwinie. 
Na najniższym stopniu podium 
stanął Mikołaj Olejnik. Tuż za 
podium uplasowała się Weroni-
ka Bobek. Pozostali tenisiści sto-
łowi Visonex LUKS Top Wierz-
bięcin zajęli następujące pozycje: 
Kacper Pyra – 5. miejsce, Hubert 

Wajda – 9. miejsce, Konrad Pyra 
– 10. miejsce, Antoni Rachwał 
– 15. miejsce. Warto dodać, że 
przed turniejem odbyła się de-
koracja najlepszych zawodni-
ków poprzedniego sezonu. Kon-
rad Pyra wygrał klasyfikacje Ża-
ków, natomiast Mikołaj Olejnik 
Kadetów. Ponadto młodzi za-
wodnicy z Wierzbięcina wygra-
li klasyfikację klubową groma-
dząc z wszystkich zespołów wo-
jewództwa zachodniopomor-
skiego największą ilość punk-
tów, chodzi o punkty zdobyte 
we wszystkich kategoriach wie-
kowych w Mistrzostwach Polski. 
W związku z tym Zachodniopo-
morski Związek Tenisa Stołowe-
go wręczył drużynie z Wierzbię-

cina puchar za najlepsze wyniki 
pracy z młodzieżą w wojewódz-
twie. Z kronikarskiego obowiąz-
ku należy się jeszcze trochę cof-
nąć w czasie do zawodów Mini 
Cup Drzonków 2018, organizo-
wanych na rozpoczęcie nowego 
sezonu. Podczas tych zawodów 
najmłodszy zawodnik drużyny z 
Wierzbięcina Konrad Pyra, sta-
nął na najwyższym stopniu po-
dium w turnieju drużynowym 
w kategorii Żak. W najbliższych 
wydaniach DN opublikujemy 
kadrę zawodników drużyny Vi-
sonex LUKS Top Wierzbięcin, 
którzy będą rywalizować w zbli-
żających się rozgrywkach ligo-
wych oraz terminy pierwszych 
spotkań. KR

Trudne zadanie przed zespołami Pomorzanina

Seniorzy z OKS-em, juniorzy z Mewą
W najbliższy weekend drużyny Pomorzanina rozegrają 5. kolejkę rozgrywek ligowych. Podopieczni Józefa Andrzejewskiego przed własną publicznością 
podejmować będą OKS Center MD goleniów, z kolei juniorzy w niedzielę zagrają u siebie z Mewą Resko.

To będzie kolejny mecz na 
szczycie, który rozegra Pomo-
rzanin. Po ograniu KP Przecław, 
nowogardzianie z 10 punkta-
mi na koncie awansowali na 1. 
miejsce w ligowej tabeli. Z kolei 
sobotni rywale nowogardzian – 
OKS Center MD Goleniów, zaj-
mują 3. miejsce z 9 punktami na 

koncie. Rywale do tej pory zano-
towali trzy zwycięstwa i porażkę, 
najpierw pewnie wygrali u siebie 
z Masovią Maszewo (4:1), na-
stępnie przegrali w Przecławiu 
(3:1), by w 3. i 4. kolejce zdobyć 
komplet punktów w dwóch me-
czach u siebie, najpierw z Ehr-
le (3:2), następnie z Błękitny-

mi (4:2). OKS może zatem po-
chwalić się dobrą skutecznością, 
12 strzelonych goli w 4 meczach 
robi wrażenie, jednak golenio-
wianie dużo bramek także stra-
cili, dokładnie osiem. Pomorza-
nin pod tym względem góru-
je nad sobotnimi rywalami, no-
wogardzianie także strzelili 12 

goli, ale stracili jedynie 4.  Wie-
rzymy, że Pomorzanin podtrzy-
ma serię zwycięstw na swoim 
boisku. Mecz zaplanowano na 
sobotę (15 września), o godzi-
nie 17:00. Z kolei w niedzielę (16 
września), o godzinie 16:00, ju-
niorzy Pomorzanina podejmo-
wać będą w Nowogardzie Mewę 
Resko. Rywale pomimo tego, że 
jest to już 5. Kolejka, póki co ro-
zegrali tylko jeden mecz. Miało 
to miejsce w miniony weekend, 
gdzie Mewa na boisku w Re-
sku rozgromiła drugi zespół SA-
LOS-u Szczecin (6:0). Choć re-
zerwy SALOS-u póki co kom-
pletują tylko porażki, nie zna-

czy to, że Mewa nie jest silnym 
zespołem. W minionym sezo-
nie Mewa uzbierała o 9 punktów 
mniej niż juniorzy Pomorzani-
na i plasowała się jedną pozy-
cję niżej. Jednak w tamtych roz-
grywkach nowogardzianie mieli 
problemy z drużyną z Reska, w 
4 spotkaniach zanotowali remis, 
dwa zwycięstwa i porażkę, przy 
bilansie bramkowym 7 strzelo-
nych i 6 straconych goli. Wie-
rzymy, że podopieczni Marcina 
Skórniewskiego pójdą za ciosem 
i wygrają swój trzeci mecz z rzę-
du. Przy artykule publikujemy 
komplet gier 5. kolejki.  KR

Podium I WTK Juniorów - zdobywca 3. miejsca Mikołaj Olejnik - w środku, zdobywca 
5. miejsca Kacper Pyra - pierwszy z prawej

A Klasa Szczecin gr. Północ 2018/2019
5. kolejka:
Arkonia Szczecin – Polonia Płoty   (15.09; 11:00)
Mewa Resko – Orzeł Łożnica   (15.09; 16:00)
Błękitni Trzygłów – Ehrle Dobra Szczecińska  (15.09; 16:00)
Dąb Dębice – KP Przecław   (15.09; 16:00)
Masovia Maszewo – Wicher Brojce   (15.09; 17:00)
Pomorzanin Nowogard – OKS Goleniów  (15.09; 17:00)
Sparta Gryfice – Wybrzeże Rewalskie Rewal  (15.09; 17:00)
Fala Międzyzdroje – Jantar Dziwnów  (16.09; 15:00)

I Liga Okręgowa Junior Starszy gr. Szczecin 2018/2019
5. kolejka:
Kluczevia Stargard – Unia Dolice   (16.09; 12:00)
CRS Barlinek – Światowid Łobez   (16.09; 14:00)
Pomorzanin Nowogard – Mewa Resko  (16.09; 16:00)
SALOS II Szczecin – Hanza Goleniów  (16.09; 17:00)

Po efektownym zwycięstwie w Przecławiu Pomorzanin ma przed sobą kolejne trudne zadanie



Nr 70 (2698)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

16

www.dzienniknowogardzki.pl

Zachodniopomorski Puchar mTB

Nowogardzianie na czele
W niedzielę (9 września), w Policach odbyła się iV edycja Zachodniopomorskiego Pucharu MtB. W wyścigu wystartowało czterech kolarzy z Nowogar-
du. Nasi reprezentanci spisali się bardzo dobrze, gromadząc kolejne punkty do klasyfikacji generalnej całego cyklu.  

W Policach podczas IV edy-
cji Zachodniopomorskiego Pu-
charu MTB o punkty do klasy-
fikacji generalnej cyklu walczy-
ło czterech kolarzy z Nowogar-
du: Robert Krause, Jakub Krau-
se, Janusz Pietruszewski oraz 
Jan Baran. Rywalizacja została 
przeprowadzona na bardzo wy-
magającej trasie, na dwóch dy-
stansach: Mini wynosił 26 km, 
była to jedna runda przy su-
mie przewyższeń 390 metrów, z 
kolei dystans Mega wynosił 52 
km, odbył się na dwóch run-
dach z sumą przewyższeń 780 
metrów. Na dystansie Mini z 
bardzo dobrej strony zaprezen-
tował się Janusz Pietruszewski, 
który walczył w kategorii wie-
kowej M6. Kolarz z Nowogar-
du pokonał 26 km z czasem 
01:11:35, dzięki czemu wywal-

czył 1. miejsce w swojej katego-
rii wiekowej oraz 48. miejsce w 
klasyfikacji Open. W tej samej 
kategorii wiekowej na dystan-
sie Mini rywalizował także Jan 
Baran. Nasz reprezentant uzy-
skał wynik 01:52:59 i wywalczył 
4. miejsce w swoim przedziale 
wiekowym oraz 174. pozycję w 
Open. Na dystansie Mega wy-
soko został sklasyfikowany Ja-
kub Krause, ścigający się w ka-
tegorii wiekowej M3. Repre-
zentant Nowogardu pokonał 
52 km z czasem 02:19:28 i zo-
stał sklasyfikowany na 8. miej-
scu w kategorii M3 oraz na 23. 
pozycji w Open. Niestety star-
tujący na tym samym dystan-
sie Robert Krause miał krak-
sę podczas wyścigu i nie ukoń-
czył swojego startu. Po czterech 
edycjach w klasyfikacji gene-

ralnej nasi reprezentanci plasu-
ją się na czele zestawień. Na dy-
stansie Mini Janusz Pietruszew-
ski zgromadził do tej pory 983 
punkty i zajmuje 1. miejsce w 
kategorii M6 oraz 44. miejsce w 
Open. Jan Baran w kategorii M6 
plasuje się tuż za podium, na 4. 
pozycji z liczbą 714 punktów, 
z kolei w Open daje mu to 98. 
miejsce. Na dystansie Mega wy-
padek na trasie Roberta Krau-
se skutkował utratą wielu punk-
tów. Nasz reprezentant ma na 
swoim koncie 1300 oczek i jest 
wiceliderem zestawienia w ka-
tegorii M0, a także zajmuje 9. 
miejsce w Open całego cyklu. 
Z kolei Jakub Krause po czte-
rech edycjach zgromadził 1307 
punktów, w kategorii wiekowej 
M3 i zajmuje 11. miejsce.  KR

Janusz Pietruszewski wygrał w Policach i po 4 edycjach Zachodniopomorskiego 
Pucharu MTB jest liderem kategorii M6

Puchar Polski w maratonach kolarskich

Świetny rok naszych kolarzy
W sobotę (1 września), w Choszcznie odbył się maraton kolarski wchodzący w skład Pucharu Polski. Po zmaganiach przyszedł czas na podsumowanie se-
zonu. Wysoko w klasyfikacjach generalnych widnieją kolarze z Nowogardu. Najlepszy wynik osiągnęła Małgorzata Kubicka, która wywalczyła złoto w ka-
tegorii K5 oraz srebro w Open Kobiet.  

W ostatnim maratonie roz-
grywanym w Choszcznie, który 
wchodzi w skład Pucharu Polski, 
wystąpiło kilku kolarzy z No-
wogardu. Na dystansie 221 km 
startowała Małgorzata Kubic-
ka oraz Tadeusz Burewicz. Na-
sza reprezentantka uzyskała wy-
nik 07:20:43, osiągając średnią 
prędkość 30,09 km/h. Wynik ten 
pozwolił kolarce z Nowogardu 
odnieść podwójne zwycięstwo, 
czyli w kategorii K5 oraz Open 
Kobiet. Natomiast Tadeusz Bu-
rewicz uzyskał nieco lepszy czas 
07:14:43, przy średniej prędko-
ści 30,50 km/h. Kolarz z Nowo-
gardu zajął w swojej kategorii 
wiekowej M5 2. miejsce, nato-
miast w Open Mężczyzn został 
sklasyfikowany na 19. pozycji. Z 
kolei na dystansie 152 km wal-
czył Artur Lendzion, startujący 
w kategorii M4. Nasz reprezen-
tant uzyskał czas 04:10:52 przy 
średniej prędkości 36,35 km/h. 
Kolarz z naszej gminy wywal-

czył w Choszcznie 7. miejsce w 
swojej kategorii oraz 39. miej-
sce w Open Mężczyzn. Blisko 
podium w swojej kategorii M4 
był Sławomir Lipiński startują-
cy na dystansie 87 km. Nasz re-
prezentant z wynikiem 02:26:06 
wywalczył ostatecznie 4. miej-
sce w swoim przedziale wieko-
wym oraz 90. pozycję w Open. 
Na tym samym dystansie w ka-
tegorii M3 walczył Paweł Do-
brzański. Czas 02:52:50 pozwo-
lił kolarzowi z Nowogardu wy-
walczyć 3. miejsce w kategorii 
oraz 133. pozycję w Open. Spo-
tkanie w Choszcznie było świet-
ną okazją do podsumowania mi-
jającego sezonu Pucharu Polski 
w maratonach. Największy suk-
ces spośród nowogardzian osią-
gnęła Małgorzata Kubicka. No-
wogardzianka uzyskała 9060 
punktów pokonując łączny dy-
stans 784 km. Dzięki temu Mał-
gorzata Kubicka wywalczyła 
złoto w kategorii wiekowej K5 

oraz srebrny medal w zestawie-
niu Open Kobiet. Dodajmy, że 
w całym sezonie sklasyfikowa-
no w sumie 1085 kolarzy. Po-
zostali kolarze z Nowogardu w 
klasyfikacji generalnej uplaso-
wali się na poszczególnych po-
zycjach: Arkadiusz Pietruszew-
ski (28. miejsce w kat. M4 oraz 
98. miejsce w Open), Sławo-
mir Lipiński (10. miejsce w kat. 
M4 oraz 178. miejsce), Tadeusz 
Burewicz (5. miejsce w kat. M5 
oraz 191. miejsce w Open), Ar-
tur Lendzion (64. miejsce w kat. 
M4 oraz 258. miejsce w Open), 
Paweł Dobrzański (12. miej-
sce w kat. M3 oraz 434. miej-
sce w Open), Marek Szymański 
(55. miejsce w kat. M6 oraz 600. 
miejsce w Open), Janusz Pietru-
szewski (19. miejsce w kat. M6 
oraz 711. miejsce w Open), Iwo-
na Pietruszewska (3. miejsce w 
K6 oraz 97. miejsce w Open Ko-
biet). KR Małgorzata Kubicka wygrała Puchar Polski w maratonach w kategorii K5, a w 

Open Kobiet wywalczyła srebro

BANERY
WYDRUKI na folii One Way Vision, naklejki tel.
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Dzięki nowym oknom SYNEGO Twój dom 
stanie się oazą ciepła, ciszy i bezpieczeństwa. 
W porównaniu z obecnym standardem okien, 
SYNEGO zapewnia do 50% lepszą izolację cieplną*. 
Dzięki temu znacznie zmniejszysz rachunki 
za ogrzewanie i poznasz nowy 
komfort mieszkania.

Nowe logo - nowy profil 
nowy komfort Twojego mieszkania

Zadzwoń lub przyjdź 
do siedziby naszej firmy 

a my przygotujemy 
dla Ciebie najlepszą ofertę.
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• naprawy • oleje CASTROL
• akumulatory Bosch, Varta

 bieżące
• serwis klimatyzacji
• przeglądy okresowe
• serwis opon
• diagnostyka komputerowa
• wymiana rozrządu

Ponad 10-letnie doświadczenie w pracy  
na stanowisku mechanik w serwisie TOYOTY

Sąpolnica 25 
72-200 Nowogard 

tel. 608 690 831

Zapewniamy atrakcyjne ceny

przeglądy okresowe w TOYOTACH i nie tylko

Firma z branży rolnej  

 
zatrudni – kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki teleskopowej 
  i doświadczenie w rolnictwie.
Oferujemy:

kontakt: 785 601 002

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy

r e k l a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

PIASEK, PIASEK PRZESIEWANY, 
ŻWIR, CZARNOZIEM, POSPÓŁKĘ 

 ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 265 607
792 707 943
z dowozem do Klienta

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT PRZETARG 
(KONKURS OFERT)

Polski Związek Działkowców Rodzinny  
Ogród Działkowy im. J. Słowackiego” w Nowogardzie  

przy ul. 3 Maja 28e ogłasza konkurs ofert na: 
Wykonanie sieci wodociągowej na ogrodzie Nr 3  
(ul. Zamkowa) w 2 etapach:
Zakres prac do wykonania:
1. Wykonanie wykopu o głębokości do 0,9 m
2. Położenie rurociągu z polietylenu o średnicy do 65 mm
3. Wykonanie studzienek z zaworami odcinającymi sektory na działkach
4. Wykonanie przyłączy do działek szt. 270
5. Wykonanie studzienek z montażem wodomierzy
6. Wykonanie próby szczelności 
7. Zakopanie i niwelacja terenu
Oferta powinna zawierać koszt całości prac z wyszczególnieniem 
w/w pozycji. Warunki gwarancji i rękojmi, termin wykonania zada-
nia po uzgodnieniu z inwestorem. Oferty należy składać do dnia 
25.09.2018r; we wtorki i piątki w godzinach od 14.00 do 17.00 w sie-
dzibie ROD im. „J . Słowackiego” w Nowogardzie przy ul. 3 Maja 28e.

Zarząd ROD

 
  
 
 
 

 

    

    
Hjort Knudsen Polen Sp. z o.o. jest duńską �rmą, 

zatrudniającą  ponad 1000  pracowników, 
produkującą i eksportującą skórzane meble tapicerowane. 

 www.hkmeble.pl

 
 

        W związku z dynamicznym rozwojem �rma zatrudni  

 TAPICERA  
PRACOWNIK PRODUKCJI 

MAGAZYNIER
KONTROLER JAKOŚCI

 
 

            Miejsce pracy: Nowogard  
Zapewniamy:   
•  stabilne warunki zatrudnienia 
•  wynagrodzenie proporcjonalne do osiąganych wyników  

 
 Osoby zainteresowane proszone  są o wysłanie CV na adres:  
         ul. Zamkowa 7b , 72-200 Nowogard 
          lub e-mail: dawid.bohn@hjortknudsen.pl  
           Kontakt telefoniczny : 663 949 485 

 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami
Prosimy o dopisanie następujacej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbednych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie 
z ustawa z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.)”.

B
A
N
E
R
Yoraz inne

WYDRUKI
WIELKOFORMATOWE

e-mail: gra�k@domjudy.pl

NA
JT
AN
IE
J

z projektem 

z dostarczeniem

tel. 91 577 2007
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tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

Wykręcanie urwanych 
świec żarowych

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

Opiekunka Seniorów w Niemczech. 
Ostatnie oferty pracy 

z letnim bonusem 350 euro 
- tylko do 15 września! 

Tel. 517 175 599

KUPIĘ DREWNO
tartaczne

świerk, sosna, brzoza, topola

tel. 697 174 369

Firma AGRO TRANS Spółka z o.o. 
z siedzibą w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów ciężarowych 
(prawo jazdy kategoria C+E)

tel. 91 39 27 322, kom. 502 671 607, 502 671 609

 

WYMAGANIA:
- aktualne prawo jazdy kategorii C+E
- świadectwo kwali�kacji zawodowej
- aktualne orzeczenie psychologiczne
- cyfrowa karty kierowcy
 OFERUJEMY:
- atrakcyjne wynagrodzenie wypłacane w terminie
- nowoczesne auta marki DAF, MERCEDES, MAN.
- praca w systemie tygodniowym  
- ubezpieczenie grupowe

POSZUKUJE 
KIEROWCÓW  

KAT. C+E

TELEFON: +48 603 129 069,  785 900 833 
Jedności Narodowej 23A, 72-130 Maszewo

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś w rodzinie. 

Grupa aa mieszko zaprasza w każdy 
wtorek o 9.00 i 16.00 pod ratuszem.

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

Opiekunki w Niemczech. 
Sprawdzone oferty! 

Tel. 91 506 55 55

Poszukuje osób 
do pracy przy  

produkcji okien, 
Firma Joga. 

695 100 700 

Upadłość konsumencka
Masz długi, których nie możesz spłacić, nie 
prowadzisz działalności, nie masz majątku. 

Pomogę zgłosić upadłość. 
Konsultacje darmowe
Tel. 669 681 080, 

www.szczecin-syndyk.pl 
restrukturyzacjakonsumenta@gmail.com 

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

pn., wt. - 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

ENDOKRYNOLOGICZNY
Lek. med. Adriana Dubińska-Walczak

specjalista chorób wewnętrznych
- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

CHORÓB CUKRZYCY I NADCIŚNIENIA
Lek. Ewa Zdawska

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista diabetolog 

GABINETY MEDYCZNE

GABINET DERMATOLOGICZNY
Dr. n. med. Violetta Ratajczak-Stefańska

specjalista dermatolog-wenerolog
- konsultacje dermatologiczne
- ocena znamion
- drobne zabiegi

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

Badania wody i ścieków - tel. 91 392 74 75

Wywóz nieczystości ciekłych - 91 392 36 77

Roboty inżynieryjno-budowlane oraz

warsztat naprawy pomp - 91 392 36 77

Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków - 91 392 07 11

Czyszczenie kanalizacji 
i odwadniania osadów ściekowych 

- 91 392 36 77
POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE - 994

                           Przedsiębiorstwo 
Usług Wodnych i Sanitarnych sp. z o.o.
ul. 3 Maja 14/2, 72-200 Nowogard

tel. 91 392 07 11, 91 392 07 17

Usługi
remontowo-Budowlane

Ceny do negocjacji
784 612 587
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OGŁO SZe NIa drob ne
NIerUCHOmOŚCI

•	 Sprzedam tanio działkę budowlaną w 
kościuszkach 1202 m2. Przy działce prąd, 
woda, kanalizacja, dojazd utwardzony w 
pobliżu jeziora. 575 345 659 

•	 Do wynajęcia lokal handlowy ok. 40m2 ul. 
Kościuszki 2g Nowogard. 693 850 197

•	 Sprzedam działki budowlane w karsku 
przy drodze. 691 664 658

•	 Do wynajęcia lokal pod działalność gospo-
darczą. 609 24 58 16 

•	 Sprzedam mieszkanie 3 pokoje 87m2, 12 
km od Nowogardu.Tel. 665 160 365

•	 Do wynajęcia warsztat samochodowy z 
wyposażeniem. Tel. 508 070 311

•	 Sprzedam działkę budowlaną w Nowogar-
dzie, 16 arów, cena 39000 zł do negocjacji, 
tel. 570 935 935

•	 sprzedam pawilon handlowy, tel. 500 698 
558

•	 Sprzedam działkę ogrodową przy ul. Zam-
kowej. Tel. 530 118 199

•	  Do wynajęcia nowy lokal handlowy gla-
zura, natrysk w centrum Nowogardu pow. 
ok. 80m2, dodatkowe wejście. Tel. 665 08 
44 88

•	 Samodzielne mieszkanie do wynajęcia 
Karsk, 609 245 816 

•	 Wynajmę pomieszczenie przy ul. 700 le-
cia na garaż lub magazyn. 501 549 818

•	 Sprzedam działkę 4500 m2 obręb  Kulice 
(za płotem dawnego POMu w Nowogar-
dzie) 510 727 667 

•	 Miejsca noclegowe do wynajęcia. 609 245 
816 

•	  Do wynajęcia lokal 25 m2 ul. Pileckiego. 
695 209 162 

•	 Sprzedam działkę po zbiorach we wrze-
śniu lub pażdzierniku. Ogrody działkowe 
nr.2 , działka nr 3. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 532 589 787 lub 788 

•	 Do wynajęcia kawalerka. Tel 605 640 526 

•	 Do wynajęcia dwupokojowe centrum 
Szczecina (100 m od Placu Szarych Szere-
gów) dla dwóch, trzech studentów. Mile 
widziane pary. Tel. 604 124 623 

•	 Do wynajęcia garaż ul. 700 lecia. Tel. 
606 115 410

•	 Do wynajęcia kawalerka. 667 621 070

•	 Sprzedam 3 pokoje ul. Bankowa 75m2 
lub zamienię na 2 pokoje 788 557 033

•	  Sprzedam działkę ogrodową z altaną 3 
Maja. 508 993 318

•	  Mieszkanie do wynajęcia trzypokojowe ul. 
Warszawska. Tel. 784 632 857

•	 Kupię mieszkanie bezczynszowe. 601 724 
492 

•	 Do wynajęcia mieszkanie 85 m. Tel. 609 
245 816 

•	 Do wynajęcia mieszkanie+garaż. 666 253 
146

•	 Sprzedam -Bodzęcin 1/2 domu-82 m2+ 
budynek gospodarczy+ działka zagospo-
darowana w bdb stanie .

•	 nr.telefonu 604 48 37 39

•	 Do wynajęcia kawalerka w Olchowie. 782 
254 902

•	  Kupię mieszkanie bezczynszowe. 601 724 
492 

•	 Nowogard ul. Asnyka działkę pod budo-
wę ok 1000m2, uzbrojenie, sprzedam. Tel. 
501 307 666

•	 Dębice – trasa Nowogard – Stargard w peł-
ni uzbrojona działka budowlana do 1000 
m2. Tanio!. Tel. 502 103 432 

•	 Kupię działkę usługową do 4 tys m2 w ob-
rębie m. Nowogard. 693 344 775 

•	 Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe. 
661 811 611 

•	 Kupię garaż ul. Leśna lub Bema Tel. 661 
979 765 

•	 Kupię działkę budowlaną w okolicach No-
wogardu. 692 493 584 

•	 Kupię mieszkanie bezczynszowe. 601 724 
492

•	  Zamienię kawalerkę na dwupokojowe lub 
kupię na Bema. 601 781 000

•	 Poszukuje do wynajęcia kawalerki. 787 
374 108 

•	 Do wynajęcia samodzielne mieszkanie w 
domku na ładnej, wiejskiej posesji w oko-
licy Nowogardu.. 508 404 788

•	 Sprzedam dom w Nowogardzie o pow, 
127m2 i działka 1001 m2. Tel. 504 946 190, 
507 831 353

•	  Do wynajęcia garaż Zamkowa, od X.2018, 
prąd, cena 160 zł na miesiąc. Po 19.00. 505 
839 170 

mOTOrYZaCJa
•	 Ford Galaxy 96r. automat Poj. 2.8 ben-

zyna Uszkodzona skrzynia biegów 
Sprzedam za 2 500 złotych Tel. kon. 694 
979 007

•	 Sprzedam samochód Mitsubishi L 200 
1999 rok prod., cena do uzgodnienia. 665 
544 518 

•	 Sprzedam Mazdę Premacy, kolor granato-
wy met. , klimatyzacja, rok. 2001, diesel 2.0, 
zadbana, tel. 605 522 340

•	 Kupię motor WSK. Tel. 605 516 508 

•	 Sprzedam felgi stalowe „16” do Nissana. 
Tel. 888 676 231

•	 Kupię fiata 126p. 725 836 238 

•	 Kupię niepotrzebny samochód także prze-
znaczony do kasacji marka i rocznik nie 
istotne, dajemy uzgodnioną gotówkę plus 
dokument do wyrejestrowania samocho-
du. Auta zabieramy we własnym zakresie, 
Nowogard i okolice, Goleniów i okolice. In-
formacje: 518 192 157 lub 515 606 743 

•	 Opel Zafira 7 osobowy 2008 rok prod. 
poj 1.9 dti przebieg 200 tys. disel, gara-
żowany, serwisowany, opony letnie i zi-
mowe km 100 tapicerka skóra welur ko-
lor czarny sprzedam. Cena do uzgodnie-
nia. 603 079 260 

•	 KUPIĘ AUTA CAŁE I USZKODZOBE DOBRE 
CENY. 600 175 401

rOlNICTWO
•	 Sprzedam  kaczki,gęsi młode – oskubane.

Tel.782429405.

•	  koszenie, mulczowanie, belowanie – 
słoma. 608 01 3995

•	 Orka, talerzówka ciężka siew agrega-
tem. Tel. 608 01 39 95 

•	 Rzepak jary, zboża sprzedam. Tel. 502 853  
573 

•	 Grykę sprzedam i mieszalnik 1 tona. 603 
467 609 

•	 SPrZeDaŻ JaJ kUrZYCH – WIeJSkIe. 
502 119 960

•	  Sprzedam pompe spalinową wraz z węża-
mi, straszak na dziki i szpaki, dmuchawę do 
zboża. 781 785 748, 603 363 207 

•	 Sprzedam siano w kostkach. 782 036 086 

•	 Sprzedaż mieszanki zbożowej. Tel. 667 
97 64 17, 91 4 186 417

•	 Sprzedam truskawski na przetwory. 
atrakcyjne ceny. 606 708 180 

•	 Łubin słodki 1,5 tony sprzedam. 91 39 18 
606

•	 Sprzedam kaczki i gęsi skubane. 796 759 
414

•	 Sprzedam siewnik Poznaniak. 605 468 190 

•	 Przyjmę ziemię. 605 468 190

•	 Sprzedam rozrzutnik obornika jednoosio-
wy stan bardzo dobry i rozsiewacz wapna 
606 576 417

•	 Sprzedam ziemię orną o pow. 8 ha w miej-
scowości Bagna. Cena 28900 zł / ha . Tel. 
606 830 893 

•	 Siano w zamian za koszenie Trzechel 2 ha. 
Tel. 502 853 573 

•	 Wyprzedaż kur 1,5 rocznych Gospodar-
stwo rolno-Drobiarskie Żabowo 13. Tel. 
9139 106 66, 510 127 838

•	 Sprzedam siano okolice Osiny. 696 741 163 

•	 Oddam w dzierżawę ziemię orną okolice 
Osiny. 696 741 163 

•	 Sprzedam Piasta do wapna, kamień polny 
na oczko wodne. 606 576 417

•	 Sprzedam nową przyczepę jednoosiową 
+ wywrotkę, siewnik do zboża Poznaniak 
stan bardzo dobry. 696 807 922

•	  Sprzedam tuczniki. 606 576 417

•	 Słomę sprzedam beloty. 502 853 573

•	 Sprzedam 11 byczków. 668 316 103 

•	 Sprzedam prosięta i knurka. 515 406 298 

•	 Kupię ziemię rolną okolice Krzemienna – 
Grzęzienko. 601 56 27 43

•	 Sprzedam obornik. 607 739 866

 USŁUGI
•	 TRANSPORT-600182682.

•	 DACHY, WIATY, TARASY.TEL.660879108.

•	 MALOWANIE – szpachlowanie ,panele.
Tel.788566432.

•	 SZPACHLARZ GŁADZI BEZPYŁOWEJ 
,PŁYTKARZ.WYKAŃCZANIE WNĘTRZ.
Tel.537275547.

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWANÓW, WY-
KŁADZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ SAMO-
CHODOWEJ/ SKÓRZANEJ MATERIAŁO-
WEJ / POŚCIELI WEŁNIANEJ / LANOLINĄ/
SPRZĄTANIE: CZYSZCZENIE FUG.TEL.604 
373 143 , 794 229 083.

•	 Pranie dywanów i tapicerki sprzątanie 
również z użyciem pary, rOmTeX. 668 
151 516

•	 elektryk z uprawnieniami e+D. Tel. 607 
289 419 

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 715 839

•	 malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
“złota rączka”. 91 39 22 783, 784 79 22 70

•	 FIrma USŁUGOWa „Zielona”. Wynajem 
sal na konferencje, zebrania, szkolenia. 
91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią działalno-
ścią przyjmie zlecenie na budowę domów 
od podstaw, przekładek dachów, docie-
plenia, układanie kostki, różne rodzaje. Tel. 
607 137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy za 
gotówkę na raty laptopy tablety telefony. 
Skupujemy laptopy telefony. Adres Nowo-
gard 700Lecia 15 I piętro nad apteką tel 91-
577-53-73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlopo-
we: Niemcy, Holandia, Austria, Anglia, Bel-
gia, Norwegia. Tel. 71 385 20 18, 601 759 
797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróżnienie 
mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 343 638 

•	 AGENCJA REKLAMOWA VIZART, oprawia-
nie prac w 2 minuty, bindowanie, wydru-
ki, ksero, laminowanie, Nowogard ul. 700 
lecia 15 (nad sklepem zielarskim)Tel. 605 
522 340 

•	 Przepisywanie prac (licencjackich, magi-
sterskich i innych), dokumentów, CV, li-
stów motywacyjnych, Szybko, solidnie. 
Agencja reklamowa Vizart  Nowogard ul. 
700 lecia 15 (nad sklepem zielarskim)Tel. 
605 522 340.

•	 regulacja, naprawa, konserwacja okien 
i drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 
668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 988 735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, układanie 
kostki granitowej, polbruku. 726 403 937

•	 Naprawa aGD Nowogard. 698 352 406

•	 Wypełniam dokumenty do ZUS na eme-
ryturę, rentę, kapitał początkowy. 507 872 
391

•	 Usługi remontowo-budowlane wyko-
nam. 608 364 330 

•	 Prace elektryczne i remonty mieszkań. 
691 430 490

•	 Przyjmę psy na strzyżenie. Ukończyłam 
kurs groomerski. 794 902 108

•	 Usługi ogólnobudowlane docieplanie bu-
dynków, malowanie, szachlowanie, glazu-
ra, terakota, hydraulika, regipsy i podłogi, 
adaptacja poddaszy. 600 626 268 

•	 Usługi remontowo-budowlane, ocieple-
nia budynków. 669 591 896 

•	 Pomoc w nauce czytania, pisania i liczenia. 
501 608 771 

•	 Matematyka. 668 17 12 12 

•	 Usługi Fryzjerskie Męskie w domu klien-
ta. Sudomierski. Tel. 536 867 154 , 91 39 
22 063

•	 MATEMATYKA, LICEA, STUDIA, poziom 
podstawowy i rozszeżony. Profesjonalnie. 
604 124 623

•	 Przyjmę psy i koty na strzyżenie. 794 902 
108 

•	 Malowanie, szpachlowanie, tapetowanie, 
drobne naprawy w tym hydraulika, solid-
nie dobra cena. 666 047 905

•	 Usługi ogólnobudowlane docieplenia bu-
dynków, dachy z papy. 607 654 692 

PraCa
•	 aktivmed24.pl Opiekunki Seniorów 

Niemcy. Premie wakacyjne, 530555015

•	 amBerCare24 Opiekunki do Niemiec, 
wymagany j. niemiecki komunikatyw-
ny, zarobki netto do 1500 euro/mies., 
wyjazdy od zaraz, sprawdzone oferty, 
legalnie 737 451 825, 737 886 919, 737 
489 914

•	 Zatrudnię pracowników budowlanych. 
Tel. 695-264-594

•	 Zatrudnię stolarza z doświadczeniem. 503 
084 687 

•	 Firma geodezyjna zatrudni geodetę i asy-
stenta geodety. Mile widziane wykształ-
cenie geodezyjne lub pokrewne.Znajo-
mość programów geodezyjnych oraz pra-
wo jazdy. Niezbędne informacje pod nr 
609250383.

•	 Praca w Hamburgu płytki, tapety, docie-
plenia, malowanie, szpachlowanie. Tel. 
00491725669042

•	 Zatrudnię dekarzy, cieśli, murarzy, zbroja-
rzy. Możliwe zarobki do 18 zł/h netto. Tel. 
697 067 590, 600 400 363 

•	 Zlecę prace murarskie. Tel. 695-264-594.

•	 Zatrudnię pracowników przy produkcji 
i montażu oken PCV i alU. Tel 663 600 
601 

•	 Praca w Hamburgu malowanie, szpa-
chlowanie, glazura, terakota itp., za-
kwaterowanie. Tel. 00491725669042 

•	 Praca dla płytkarza w Niemczech na umo-
wę. Wymagane doświadczenie  i prawo 
jazdy kat. B.Tel. 539 523 531 

•	 Poszukujemy szwaczki z doświadcze-
niem w ciężkim szyciu. Korzystne warun-
ki zatrudnienia. Praca w Nowogardzie. 
609 313 000

•	 Zatrudnie pracownika usługi remontowo-
-wykończeniowe. Tel. 697 329  453

•	 Zakład Rolny zatrudni pracownika trakro-
rzystę możliwość zakwaterowania, dobre 
warunki płacowe, gm. Osina. 511 731 352 

•	 Zatrudnię na 1/2 etatu do sklepu Lewiatan, 
Bohaterów Warszawy.Tel. 502 239 619

•	 Zatrudnię fizycznego pracownika na fermę 
drobiu gm. Osina. 511 731 352 

•	 Zatrudnię pomocnika mechanika samo-
chodowego. Doświadczenie nie wymaga-
ne. 600 291 059

•	  Firma Bruklin poszukuje pomocnika bru-
karza i brukarzy. 607 08 38 93

•	  Zatrdnimy kierowcę kat. D. 606 148 353 

•	 Murarzowi zlecę postawienie ściany z ce-
gieł. 660 206 833 

•	 Zaopiekuję się małym dzieckiem. 664 
696 177   

•	 Pana pracownika gospodarczego przy po-
mocy koło domu. 660 206 833 

•	 Zatrudnię do sprzątania bloku mieszkalne-
go. 696 016 786 

•	 Poszukuje opiekunki do osoby z alzcha-
imerem od 9-18 godz., miejscowość ko-
ściuszki. 796 767 980 

•	 Zatrudnię pracownika na fermę drobiu 
gm. Osina. 502 562 378

•	  Zatrudnię taktorzystę gm. Osina. 511 731 
352 

•	 Szukam pracownika prace wykończenio-
we, Niemcy. Tel. 662 528 427

•	  Zatrudnię barmankę, kelnerkę, kucharza i 
pomoc kuchenną. 693 521 211

•	 Podejmę pracę biurową branża hydrau-
liczno-budowlana lub spożywcza, duże 
doświadczenie. 663 855 966 

INNe
•	 SPRZEDAM- pręt zbrojeniowy fi-10 , 12 m 

długi.Tel.603598134

•	  Sprzedam drewno suche tanio. 691 848 
026

•	 Drewno, bukowe, dębowe, pocięte, po-
rąbane. Tel. 603 353 789 

•	 Sprzedam drewno opałowe. 667 788 
820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 kg. 790 
285 382

•	 Szkółka w karsku poleca drzewa owco-
we w pojemnikach 3-4 letnie owocujące 
już od 20 zł/szt. oraz tuje szmaragd wys. 
70-80cm. po 10 zł za sztukę. Tel. 606 106 
142

•	 Sprzedam łóżko młodzieżowe z szuflada-
mi, półkami, z materacem - kolor szaro bia-

TEL. 517 508 374
mieszkanie 2 pokoje na wynajem 

na niskim parterze

Zatrudnimy brygadzistę oraz pracownika  
ferma drobiu - Redło 

Zapewniamy: 2-pokojowe mieszkanie i dobre warunki płacowe. 
Informacja tel. 506 428 241, 609 003 026, 913 910 315
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ły wymiary: dł. 223 cm*95 cm*110 cm, biur-
ko do kompletu, tel. 605 522 340

•	 Sprzedam odkurzacz piorący ZELMER WOD-
NIK QUATTRO 616.6, elementy piorące nie-
używane nowe, cena do uzgodnienia, tel. 
605 522 340

•	 Sprzedam materac kokosowy na łóżko ze 
stelażu,  na wymiar 180*200*24cm, używa-
ny, tel. 605 522 340

•	 Przyjmę lodówke. 697 886 041 

•	 Ogrodzenie ogrodowe, metalowe ramka z 
katownika w srodku zbrojene /wzor/ prento-
we wymiar 2,0m x 1,0 m+ slupek razem szt 
16 oraz furtka 90 x 90cm z zamkiem ogro-
dzenie cena za 1 kpl. 50 zl z powodu moder-
nizacji ogrodzenia sprzedam - okazja ! stan 
dobry tel. 691 686 772

•	 Piece gazowe c.o.vaillant z niemiec dwu-
funkcyjne wiszace po przegladzie ser-
wisowym do mieszkania,domu cena od 
1.200zl. sprzedam tel 691 686 772

•	 Podgrzewacze wody 130-160-190 litrowe 
stojące na gaz fitmy villant mało używa-
ne z gwarancją cena od 1000 zł. Tel. 691 
686 772 

•	 Sprzedam ławeczkę do ćwiczeń typu PRI-
MUS, wielofunkcyjna, tel. 605 522 340 

•	 Oddam biurko pod komputer. 609 09 35 25 

•	 Sprzedam szafkę kuchenną brązowo-bia-
ła, z płytą indukcyjną - 2 stanowiska, z moż-
liwością dostawienia drugiej płyty indukcyj-
nej lub gazowej, z blatem, tel. 605 522 340 
Sprzedam TV plazmowy 42 cale LG, srebrno 
czarny, tel. 605 522 340 

•	 Przyjmę lodówkę. 697 886 041 

•	 ODDam SZCZeNIakI W DOBre rĘCe. 607 
137 081

•	 Sprzedam łóżko rehabilitacyjne dla osoby 
starszej leżącej. 723 898 418 

•	 Sprzdam rower trzykołowy nowy. 605 548 
164 

•	 Sprzedam koncentator tlenu. 605 640 526 

•	 Oddam kamienie za darmo transport wła-
sny. 502 649 104, 509 615 300 

•	 Sprzedam kuchnię westwalkę. 696 807 922 

•	 Sprzedam zamrażarkę skrzyniową elektrolux 
EC2800AOW2, wymiary: 95x62x78, zakupio-
ną w roku 2014, cena 500 zł., tel.506614285, 
odbiór osobisty:NOWOGARD tel. 506614285

•	 Sprzedam piec/kominek ceramiczny używa-
ny, stan z zewnątrz bdb, dodam kolano na-
stawne, pęknięta w środku płyta szamoto-
wa, co nie przeszkadza w użytkowaniu, cena: 
1200 zł , odbiór osobisty NOWOGARD, tel. 
506614285

•	 Sprzedam szczeniaka suczkę 4,5 miesiąca 
rasy Pitbull red Nose tel. 607289830

•	 Sprzedam dwie komody po 150 zł/szt. Łóżko 
z materacem 1,4 x 2m – 450 zł, 2 szafki po 50 
zł za sztukę. 606 276 773 

•	 Sprzedam łóżko ortopedyczne na pilota. 697 
972 751 

•	 Sprzedam nową krajzegę robioną 220 wolt 
cena 450 zł. 696 807 922

•	 Sprzedam betoniarkę 120 litrów na 220 wolt 
cena 370 zł. Tel. 696 807 922 

•	 Owczarek niemiecki krótkowłosy, rok i czte-
ry miesiące, duży, ładny, czujny. Tel. 519 307 
288 

INFOrmaTOr lOkalNY - NOWOGarD
Telefony alarmowe
Policja  - 997, 112
Komisariat Policji Nowogard - 91 57 92 316
Straż pożarna  - 998
Posterunek PSP Nowogard - 91 39 20 118
Pogotowie ratunkowe - 999
Stacja Pogotowia Ratunkowego 
w Nowogardzie - 91 43 26 103
Pogotowie gazowe  - 992
Pogotowie energetyczne - 991
Pogotowie wodn.-kanal. (PUWiS) 
 - 91 392 07 11; 994

Dyżur nocny
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna   
 - 91 39 78 430; 
 609 361 999; 
 665 283 928

Przychodnie - poradnie
Szpital - centrala - 91 392 13 56
Praxis - SZOZ - 91 392 07 87
Praxis - Centrum 
okulistyczno-optyczne - 91 39 27 272
POZ Przychodnia przyszpitalna  
 - 91 392 18 00; 
 91 392 18 06
Medyk - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - M. Drobińska - 91 392 59 43
NZOZ “Sanus” - 91 392 69 60
NZOZ “Pro-med” - 91 392 67 40
NZOZ “Leks” - 91 392 25 25
NZOZ “Baby-med”  - 91 392 60 13
Mardent - gabinety lekarskie  
 - 91 392 26 33
Revital - Ośrodek Rehabilitacji 
i Odnowy Biologicznej - 91 392 14 67; 
 609 456 577
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne 
 - 91 392 09 26
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
dzieci, młodzieży i ich rodzin 
 - 91 392 07 43
Warsztaty terapii zajęciowej - 91 392 52 82
Zakład domowej opieki długoterminowej - 
91 39 26 531; 
 509 142 650
Stomatologia
Praxis - Centrum stomatologiczne  
 - 91 392 69 99
Pracownia protetyki stomatologicznej - 
Danuta Drapikowska 91 392 68 70
Protetyka stomatologiczna 
- Elżbieta Wysocka 
i Kazimierz Trojanowski - 91 392 61 07
“Nowo-dental” B. Szulejko - 695 264 677 
 - 91 392 14 67
“Dental - med”  - 91 392 20 98
Lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz  
 - 91 392 50 03; 
 603 705 630
Lek. Stom. Andrzej Rynkiewicz
pogotowie stomatologiczne - 607 771 777
lek. Stom. D. Wałęga - Bąk - 604 441 609
lek. stom. A Mogilnicka - 506 606 955
lek. stom. E. Rosa - 532 512 703
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 601 736 804

Urzędy
Urząd Miejski  
 - 91 392 62 00
Biuro Obsługi Interesanta w UM  
 - 91 392 62 14
Biuro Rady w UM - 91 392 62 10
Urząd Stanu Cywilnego - 91 392 62 30

Wydział Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środow. 
 - 91 392 62 43
Wydział spraw społecznych i obywatelskich
Meldunki - 91 392 62 13
Dowody osobiste - 91 392 62 15
Zarządzanie kryzysowe - 91 392 62 34
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
Geodezji i Rolnictwa - 91 392 62 26
Wydział Rozwoju Lokalnego, 
Funduszu, Kultury i Sportu - 91 392 62 93
Wydział Inwestycji i Remontów  
 - 91 392 62 41
Biuro Podatków i Opłat - 91 392 62 17
Referat Edukacji - 91 392 54 64
Zarząd Budynków Komunalnych  
 - 91 392 62 67
Powiatowy Urząd Pracy f/Nowogard 
 - 91 392 13 76
 91 392 18 13
Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii - 91 392 11 18
w nagłych wypadkach - 609 740 647

Wydział komunikacji
Rejestracja pojazdów - 91 579 27 02
Prawo jazdy - 91 579 27 03
Fax - 91 392 18 52

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik - Dorota Maślana - 91 392 62 48
Świadczenia rodzinne
- A. Lalik  - 91 392 62 68
Dział usług opiekuńczych 
- B. Ziółkowska - 91 392 02 00

Poczta
ul. 3 Maja - 91 392 13 00
 91 392 11 83
ul. Warszawska - 91 392 08 34

Nadleśnictwo Nowogard - 91 392 06 40
Zakład karny Nowogard - 91 432 66 00

Gabinety weterynaryjne
Danuta Czerwińska
ul. J. Wybickiego 2 - 91 392 37 86
Animal-Vet
ul. Zielona - 666 135 133
Janusz Soroka
ul. L. Okulickiego 6  - 570 656 616
Zdzisław Truszyński
ul. T. Kościuszki 21 - 91 392 18 01
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 38 - 91 392 08 14
Szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1 - 91 392 6 2 70
Szkoła Podstawowa nr 2 - 91 392 6 2 74
Szkoła Podstawowa nr 3 - 91 392 6 2 91
Szkoła Podstawowa nr 4 - 91 392 3 0 28
SP w Długołęce - 91 391 04 92
SP w Orzechowie - 91 391 09 94
SP w Strzelewie - 91 391 02 24
SP w Żabowie - 91 391 06 94
SP w Błotnie - 91 391 01 90
SP w Wierzbięcinie - 91 291 07 95
I Liceum Ogólnokształcące - 91 392 02 13
Liceum Ogólnokształcące nr II - 91 392 51 07
ZSP im. Stanisława Staszica - 91 392 11 62
Prywatne Publiczne Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych; 
Niepubliczna Szkoła Policealna  
 - 91 392 66 91
Prywatne Liceum Ogólnokształcące
 Zaoczne Centrum Edukacji Zdroje  
 - 91 392 54 94

Prywatne Policealne Studium Zawodowe  
 - 91 392 21 81
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  
 - 91 392 01 08

Przedszkola i żłobki
Przedszkole nr 1
ul. Żeromskiego - 91 392 62 86
Przedszkole nr 3
ul. J. Poniatowskiego - 91 392 62 88
Przedszkole nr 4
ul. T. Kościuszki - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole
ul. Zielona - 91 392 66 91; 
 505 388 292
Artystyczne Przedszkole 
Kraina Fantazjiul. Gen. J. Bema - 660 797 838
“Promyczek” Specjalistyczny 
punkt przedszkolny, 
ul. Boh. Warszawy - 609 931 469
Niepubliczny Żłobek "Maluszkowo”
ul. ks. Racibora - 534 015 943
Niepubliczny “Malinowy Żłobek”
ul. Boh. Warszawy - 604 873 917

kultura
Miejska Biblioteka Publiczna  
Dyrektor - 91 392 62 60
Czyt. dla dorosłych - 91 392 62 61
Nowogardzki Dom Kultury  
Sekretariat - 91 392 62 83
Biuro kina/ dział imprez i promocji 
 - 91 392 57 79
Kasa - 91 392 62 62

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP - 91 392 63 70; 
 506 08 13 28
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego   
 - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej  
 - 91 392 15 92

Usługi pogrzebowe 
J. Furmańczyk, Zakład Pogrzebowy  
 - 91 392 17 67
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  
 - 692 354 065
MEMORIS Grzegorz Śmigiel - 693 230 190

apteki
Centrum Zdrowia
ul. 700-lecia - 91 576 21 39
Majowa
ul. 3 Maja - 91 307 07 08
Cefarm
ul. Plac Wolności - 91 392 02 03
Cardia
ul. 700 - lecia - 91 392 13 30
Niebieska
ul. 15 Lutego - 91 432 61 77
Asa
ul. Warszawska - 91 392 04 94
Niebieska 2
ul. Kościuszki - 91 579 08 30
Nowa Farmacja
ul. Bohaterów Warszawy - 91 573 04 37

Taksówki - 91 392 02 60

Pomoc drogowa
Grzegorz Irzymski - 91 392 24 02
 601 893 944
Andrzej Słomski - 665 770 442
Krzysztof Pietrzak - 601 938 293
R&J MIX - 608 731 620

Urząd Gminy
Wójt - 91 391 03 90
Kierownik USC, St. ds. obywatelskich
 i ewidencji ludności  - 508 499 549
St. ds. podatków i opłat  - 508 499 661
St. ds. zarządzania kryzysowego, obrony cy-
wilnej i ochrony środowiska  - 508 499 580
Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami  
 - 508 499 247
St. ds. obsługi organów Gminy, działalności 

gospodarczej, kultury i zdrowia  - 508 499 567
St. ds. funduszy zewnętrznych, promocji, 
turystyki i sportu  - 508 499 620
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik Anna Kaliczyńska - 508 499 534
Pracownicy socjalni - 508 499 561
 508 499 483
Asystent rodziny Patrycja Bielej - 508 499 621
Gminna Biblioteka Publiczna
Kierownik Krzysztof Górecki - 91 391 03 05

Szkoła Podstawowa im. B. Malinowskiego
Dyrektor Tatiana Olbert - 91 391 03 89
Sekretariat - 91 391 03 80
Przychodnie
NZOZ “Proximus” - 91 391 03 10
Punkt apteczny - 91 391 16 11
Poczta - 91 391 03 23
Parafia pw. NP NMP w Osinie - 91 391 03 86

INFOrmaTOr lOkalNY - OSINa

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI  Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 
11:55; 12:40; 14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 
13:45(6x); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna  Tel. 607 310 591 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 
16.35 (7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

rOZkŁaD JaZDY BU SÓW
Firma Usługowo- Handlowa adam Fedeńczak

Tel 91 39 26 925, 502 026 999
ND- SZCZeCIN 5:15(D), 5:55(E), 6:40(7), 6:55(D), 7:25(7), 7:50(D), 8:00(E), 8:20(7), 
8:35(D), 9:10(E,7), 10:05(E), 10:35(E,7), 11:31(D),11:40(7), 12:10(E), 12:20(7), 
12:55(D,7), 13:10(D), 13:20(E,7), 14:05(D), 14:20(E,7), 15:40(D), 16:05(7), 16:20(E,7), 
16:50(D), 17:50(E,7), 18:20(E,7)
SZCZeCIN- ND 6:35(D), 7:30(E), 8:30(D,7), 9:00(7,R), 9:25(E), 10:05(D,7), 10:35(E,7), 
11:40(E), 12:10(D), 12:25(E,7), 13:20(7), 13:35(D), 13:50(E,7,R), 14:35(D), 14:50(E,7), 
15:15(D,7), 15:55(D), 16:15(6,7), 16:35(D), 17:40(D,7), 18:05(E,7,R), 19:15(D), 
19:40(E,7), 20:15(E,7)
ND- reSkO 6:30(S), 7:50(S), 10:10(7), 12:30(S), 14:30(S), 15:10(E), 19:15(E)
reSkO- ND 6:45(7,SZ), 7:10(S), 7:15(E,SZ), 8:30(S), 11:35(7,SZ), 13:00(S), 15:05(S), 
15:40(E,7,SZ)
GOlCZeWO- ND 7:10(S), 13:30(S), 14:45(S)
ND- GOlCZeWO 7:50(S), 14:15(S), 15:30(S)
ND- STarGarD 6:50(D), 10:15(D), 13:40(D)
STarGarD- ND 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
ND- DOBra- ŁOBeZ- PŁOTY- GrYFICe 6:00(D)
ND- SŁaJSINO- raDOWO- ŁOBeZ 6:35(D)
ŁOBeZ- DOBra- ND 15:00(D)
ŁOBeZ- SŁaJSINO- ND 15:35(D)
D - kursuje od pon. do pt. Oprócz świąt     E - kursuje od pon. Do soboty oprócz świąt 
S - kursuje w dni nauki szkolnej                         R- kurs do Reska     
SZ - kurs do Szczecina 6- kursuje w soboty       7- kursuje w niedziele
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Imię i nazwisko ....................................................................................... tel. ............................................................... 

ROZWIĄZANIE .................................................................................................................................................................
Kupon wraz z rozwiązaniem należy dostarczyć do redakcji. Spośród nadesłanych kuponów zostanie wyloso-

wana nagroda książka ufundowana przez Wydawnictwo

zaprasza
pn-pt 8-18, sob 10-14

Największy wybór artykułów szkolnych
Najwyższej jakości polskich producentów

Do wynajęcia  
lokal

handlowo-usługowy
w Nowogardzie  

ul. Pileckiego 
(daw, Dąbrowszczaków) 

pow. 54 m2,  
nowe budownictwo

Tel. 604 269 104

 Pionowo: 
1. francuski astronom i kartograf 
(1625-1712), odkrył 4 księżyce 
Saturna 
2. marka nart 
3. łupienie 
4. samolot pasażerski, autobus 
powietrzny 
5. francuski misjonarz 
6. przebój E. Bartosiewicz 
7. lek do ssania 
8. kraj Bałtów 
9. nad nim Lizbona 
10. budka straganiarki 
11. płynie przez Berno 
12. Fryderyk(1865-1948), praw-
nik 
13. probierz trzeźwości 
14. pije mleko matki 
15. nalepka na butelce 
16. założyciel sekty shin-shu 
17. ... kulszowa 
18. ssak z rodziny jeleniowatych, 
żyjący na Półwyspie Indyjskim 
19. syn Posejdona 
20. świetlisty otok nad świętym 

21. odmiana rymu, rym niedo-
kładny 
22. dawny polski skuter 
23. 1/10000 luksa 
24. więcej niż jeden zlew 
25. krótki szkic literacki 
26. ochrona głowy 
27. krewny w linii żeńskiej 
28. miasto w Nigerii 
29. australijska wyspa 
30. każdy da, ile ma 
31. gruszka smaczliwka 
32. zdradza obcokrajowca 
33. zabrana z szachownicy 
34. bezskutecznie oblegany 
przez Stefana Batorego 
35. był taki fotoaparat 
36. wierzchnie okrycie 
37. wyspa koło Indonezji 
38. zniżka ceny kupna 
39. kwitnie wiosną 
40. l. a. 76 
41. bez połysku 
42. podobny do strusia 
43. port na wyspie Timor 
44. smar 

Poziomo: 
45. barwa skóry 
46. z warzyw i majonezu 
47. ... to pieniądz 
48. Delon, słynny aktor 
49. uchwyt przy filiżance 
50. galijski bóg wody 
51. typ lasu z przewagą olchy 
52. rodowity Izraelczyk 
53. pies gończy 
54. Wilga 
55. naśladuje inne gusta 
56. małe miasto w płd. części 
woj. zielonogórskiego 
57. kochała Kalego 
58. kędzior 
59. Wezuwiusz lub Etna 
60. grecka świątynia 
61. asesorstwo 
62. z Kofi Annanem na czele 
63. jeden z sędziów w Hadesie 
64. Rush, piłkarz z Walii 
65. (1851-1930), pisarz czeski, 
„Jan Ziżka”, „Jan Hus”, „Bractwo” 
66. sam na scenie 
67. gaz szlachetny 

68. japońska firma elektroniczna 
69. język Zorby 
70. miano, określenie 
71. krewny, bliski 
72. duży ptak oceaniczny z rzę-
du rurkonosych, 
73. na dachu 
74. syn Adama i Ewy 
75. ściana z betonu 
76. prosperity 
77. rodzaj tłuszczu 
78. lekarz żartobliwie 
79. wyrób z tartaku 
80. miara długości równa  
1000 m 
81. zabytkowa moneta 
82. alkohol 
83. ...Kristofferson 
84. na zieloną można pójść 
85. komediowy Jaś Fasola
 
PODPOWIEDŹ: AKSIS, AMI, 
ARAR, BOOM, SABRA, SHINRAN

rozwiązanie krzyżówki dla 
dorosłych: Serce to pojemna 
rzecz

Agnieszka Skowrońska, Urszu-
la Kaczmarek, Natalia Furmań-
czyk, Łukasz Kowalczyk, Danuta 
Kowalczyk, Halina Stefańska, Szy-
mon Rybarczyk, Maria Kloch, Zo-
fia Lepka,  Maria Sowińska, Pela-
gia Feliksiak, Halina Galus, Danuta 
Skowronek, Henryk Rosa, Patrycja 
Zóralska, Robert Kierzyk

Zwycięzcy prenumerata: Da-
nuta Skowronek, Robert Kierzyk

GAZETY dla zwycięzców loso-
wania do odebrania w redakcji, 
ul. Boh. Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Madzia Skowrońska, Julia Fur-

mańczyk, Bartek Feliksiak, Ola 
Mazur, Gaja Kowalczyk, Mateusz 
Wiertalak, Ania Rosa, Róża Nizio

Zwycięzca: Ania Rosa 

AUTONAPRAWA
Naprawy bieżące,  

lakiernictwo, piaskowanie  

ul. Woj. Polskiego 13 
 662 091 018 

Sprzedam 
działkę 23 ar
pod warsztat lub inną 

działalność gospodarczą. 
Tel. 695 100 700 

reklama
karolinasb@
domjudy.pl

Tel. 506 638 789
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rOZkŁaD JaZDY PkP

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 2 IX – 20 X 2018

Aktualizacja wg stanu na 31 VIII 2018

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

0:38 I
3

IC - TLK
88195

ŁEBSKO
T  k  d

Goleniów 1:00, Szczecin Dąbie 1:22, Szczecin Główny 1:40 WW{
~ 2 IX;

}WW 2:12 Szczecin Główny IC - TLK 56190 ŁEBSKO T  k  d  c  p   Kostrzyn 3:35, Zielona 
Góra 5:06, Nowa Sól 5:28, Głogów 5:55, Ścinawa 6:41, Wołów 7:09, Brzeg Dolny 7:18

Wrocław Główny 7:44 ~ 2 IX;

5:01 I
3

PR - R
88641

j  a  b  y

Wyszomierz 5:06, Osina 5:10, Mosty 5:16, Goleniów 5:25, Kliniska 5:35, Szczecin Dąbie 5:45, Szczecin 
Zdroje 5:48, Szczecin Port Centralny 5:57 Szczecin Główny 6:01 
~ 17 IX-19 X 1-5;

5:21 I
3

PR - R
88641

j  a  b  y

Wyszomierz 5:26, Osina 5:30, Mosty 5:36, Goleniów 5:45, Kliniska 5:56, Szczecin Dąbie 6:05, Szczecin 
Zdroje 6:09, Szczecin Port Centralny 6:17 Szczecin Główny 6:21 
~ 3-14 IX 1-5;

6:39 I
3

PR - R
88643

j  a  b  y

Wyszomierz 6:44, Osina 6:48, Mosty 6:54, Goleniów 7:03, Kliniska 7:17, Szczecin Dąbie 7:27, Szczecin 
Zdroje 7:34 Szczecin Główny 7:46 
~ 17 IX-20 X 1-6;

6:50 I
3

PR - R
88643

j  a  b  y

Wyszomierz 6:55, Osina 6:59, Mosty 7:05, Goleniów 7:14, Kliniska 7:31, Szczecin Dąbie 7:41, Szczecin 
Zdroje 7:46 Szczecin Główny 7:58 
~ 3-15 IX 1-6;

7:47 I
3

PR - R
88645

j  a  b  y

Wyszomierz 7:52, Osina 7:56, Mosty 8:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:07, Goleniów 8:23, 
Kliniska 8:33, Szczecin Dąbie 8:43, Szczecin Zdroje 8:46, Szczecin Port Centralny 8:55

Szczecin Główny 8:59 ~ 17 IX-20 X;

7:48 II
1

PR - R
88622

j  a  b  y

Żabowo 7:55, Płoty 8:04, Baszewice 8:11, Gryfice 8:18, Gąbin 8:28, Trzebiatów 8:34, Bieczyno 
Pomorskie 8:40, Karcino 8:43, Głowaczewo 8:48, Stary Borek 8:51, Kołobrzeg Stadion 8:58

Kołobrzeg 9:03 ~ 17 IX-20 X 1-6;

8:00 I
3

PR - R
88645

j  a  b  y

Wyszomierz 8:06, Osina 8:10, Mosty 8:15, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:21, Goleniów 8:38, 
Kliniska 8:49, Szczecin Dąbie 8:58, Szczecin Zdroje 9:02, Szczecin Port Centralny 9:10

Szczecin Główny 9:14 ~ 2-16 IX;

8:02 II
1

PR - R
88622

j  a  b  y

Żabowo 8:09, Płoty 8:18, Baszewice 8:25, Gryfice 8:32, Gąbin 8:42, Trzebiatów 8:47, Bieczyno 
Pomorskie 8:53, Karcino 8:57, Głowaczewo 9:01, Stary Borek 9:05, Kołobrzeg Stadion 9:11

Kołobrzeg 9:16 ~ 3-15 IX 1-6;

8:39 I
3

IC - TLK
18171

POSEJDON
T  k  c  p

Goleniów 9:01, Szczecin Dąbie 9:33 Szczecin Główny 9:57 

~ 2 IX;

9:27 II
1

PR - R
88624
REGA

j  a  b  y

Płoty 9:42, Gryfice 9:56, Trzebiatów 10:17, Kołobrzeg Stadion 10:34 Kołobrzeg 10:39 

~ 22 IX-20 X 67;

9:51 II
1

PR - R
88624
REGA

j  a  b  y

Płoty 10:06, Gryfice 10:30, Trzebiatów 10:45, Kołobrzeg Stadion 11:01 Kołobrzeg 11:06 

~ 2-16 IX 67;

10:17 I
3

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:22, Osina 10:26, Mosty 10:32, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:38, Goleniów 10:55, 
Kliniska 11:06, Szczecin Dąbie 11:15, Szczecin Zdroje 11:19, Szczecin Port Centralny 11:27

Szczecin Główny 11:31 ~ 8-12 X;

10:33 I
3

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:38, Osina 10:42, Mosty 10:48, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:54, Goleniów 11:11, 
Kliniska 11:26, Szczecin Dąbie 11:35, Szczecin Zdroje 11:39, Szczecin Port Centralny 11:47

Szczecin Główny 11:51 ~ 2 IX-7 X; 13-20 X;

11:53 II
1

PR - R
88626

POMERANIA
j  a  b  y

Żabowo 12:00, Płoty 12:09, Baszewice 12:16, Gryfice 12:23, Gąbin 12:33, Trzebiatów 12:39, Bieczyno 
Pomorskie 12:45, Karcino 12:48, Kołobrzeg Stadion 12:59 Kołobrzeg 13:04 

13:50 II
1

PR - R
88628

j  a  b  y

Żabowo 13:57, Płoty 14:06, Baszewice 14:18, Gryfice 14:25, Gąbin 14:35, Trzebiatów 14:40, Bieczyno 
Pomorskie 14:46, Karcino 14:50, Głowaczewo 14:54, Stary Borek 14:58, Kołobrzeg Stadion 15:04

Kołobrzeg 15:10 ~ 1-5;

14:27 I
3

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 14:32, Osina 14:36, Mosty 14:42, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:48, Goleniów 15:05, 
Kliniska 15:17, Szczecin Dąbie 15:26, Szczecin Zdroje 15:35 Szczecin Główny 15:48 
~ 2-16 IX; 10-20 X;

14:27 I
3

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 14:32, Osina 14:36, Mosty 14:42, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:48, Goleniów 15:05, 
Kliniska 15:17, Szczecin Dąbie 15:32, Szczecin Zdroje 15:35, Szczecin Port Centralny 15:43

Szczecin Główny 15:48 ~ 17-21 IX;

Strona 1 z 3
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Odjazdy / Departures
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godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

14:27 I
3

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 14:32, Osina 14:36, Mosty 14:42, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:48, Goleniów 15:05, 
Kliniska 15:17, Szczecin Dąbie 15:32, Szczecin Zdroje 15:35 Szczecin Główny 15:48 
~ 22 IX-9 X;

15:56 II
1

PR - R
88630

j  a  b  y

Żabowo 16:03, Płoty 16:14, Baszewice 16:27, Gryfice 16:34, Gąbin 16:44, Trzebiatów 16:49, Bieczyno 
Pomorskie 16:55, Karcino 16:59, Głowaczewo 17:03, Stary Borek 17:07, Kołobrzeg Stadion 17:13

Kołobrzeg 17:17 

16:36 I
3

PR - R
88651
REGA

j  a  b  y

Wyszomierz 16:41, Osina 16:45, Mosty 16:51, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 16:57, Goleniów 17:14, 
Kliniska 17:26, Szczecin Dąbie 17:36, Szczecin Zdroje 17:39, Szczecin Port Centralny 17:47

Szczecin Główny 17:52 

17:57 II
1

PR - R
88632

j  a  b  y

Żabowo 18:05, Płoty 18:14, Baszewice 18:21, Gryfice 18:27, Gąbin 18:45, Trzebiatów 18:50, Bieczyno 
Pomorskie 18:56, Karcino 19:00, Głowaczewo 19:04, Stary Borek 19:08, Kołobrzeg Stadion 19:14

Kołobrzeg 19:19 ~ 2-16 IX;

17:57 II
1

PR - R
88632

j  a  b  y

Żabowo 18:05, Płoty 18:14, Baszewice 18:28, Gryfice 18:35, Gąbin 18:45, Trzebiatów 18:50, Bieczyno 
Pomorskie 18:56, Karcino 19:00, Głowaczewo 19:04, Stary Borek 19:08, Kołobrzeg Stadion 19:14

Kołobrzeg 19:19 ~ 17 IX-20 X;

18:39 I
3

PR - R
88653

POMERANIA
j  a  b  y

Wyszomierz 18:44, Osina 18:48, Mosty 18:54, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:00, Goleniów 19:18, 
Kliniska 19:29, Szczecin Dąbie 19:39, Szczecin Zdroje 19:42, Szczecin Port Centralny 19:50

Szczecin Główny 19:55 ~ 17 IX-20 X;

19:06 I
3

PR - R
88653

POMERANIA
j  a  b  y

Wyszomierz 19:11, Osina 19:15, Mosty 19:21, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:27, Goleniów 19:45, 
Kliniska 19:59, Szczecin Dąbie 20:09, Szczecin Zdroje 20:12, Szczecin Port Centralny 20:20

Szczecin Główny 20:24 ~ 2-16 IX;

20:26 II
1

PR - R
88634

j  a  b  y

Żabowo 20:33, Płoty 20:42, Baszewice 20:49, Gryfice 20:56, Gąbin 21:06, Trzebiatów 21:12, Bieczyno 
Pomorskie 21:18, Karcino 21:21, Głowaczewo 21:26, Stary Borek 21:29, Kołobrzeg Stadion 21:35

Kołobrzeg 21:40 ~ 3-15 IX 1-6;

20:53 II
1

PR - R
88634

j  a  b  y

Żabowo 21:00, Płoty 21:09, Baszewice 21:16, Gryfice 21:23, Gąbin 21:33, Trzebiatów 21:39, Bieczyno 
Pomorskie 21:45, Karcino 21:48, Głowaczewo 21:53, Stary Borek 21:56, Kołobrzeg Stadion 22:02

Kołobrzeg 22:07 ~ 17 IX-20 X 1-6;

21:52 II
1

PR - R
88636

j  a  b  y

Płoty 22:07, Gryfice 22:19, Trzebiatów 22:34, Kołobrzeg Stadion 22:51 Kołobrzeg 22:55 
~ 2-16 IX 1-57;

22:10 II
1

PR - R
88636

j  a  b  y

Płoty 22:25, Gryfice 22:37, Trzebiatów 22:52, Kołobrzeg Stadion 23:09 Kołobrzeg 23:13 
~ 17 IX-19 X 1-57;
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objaśnienia skrótów / abbreviations
IC - „PKP Intercity” Spółka Akcyjna

TLK - Twoje Linie Kolejowe
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
T - 2 klasa / Second class seats

j - tylko 2 klasa / 2nd class seats only

k - rezerwacja miejsc / seat booking

d - wagon z miejscami do leżenia / couchette
car

c - wagon sypialny / sleeping car

a - wagon z miejscami dla osób na wózkach 
- z windą/rampą / car with seats for 
disabled passengers - with a lift/ramp

b - wagon przystosowany do przewozu 
rowerów - liczba miejsc ograniczona / 
wagon adopted to the transport of 
bicycles – limited number of places

objaśnienia znaków / symbols
p - przewóz przesyłek konduktorskich / 

courier service
W - przełączanie wagonów do innego 

pociągu / wagons to be switched to 
another train

y - klimatyzacja / air conditioning

~ - terminy kursowania / days of operation

1 - w poniedziałki / Mondays

5 - w piątki / Fridays

6 - w soboty / Saturdays

7 - w niedziele / Sundays

www.intercity.pl www.polregio.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased on each train, consistent with the 
terms specified by the carrier.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Carriers 
are responsible for commercial data of trains.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Infoline numbers to individual carriers:
IC - 22 391 97 57 (24h) dla abonentów sieci zagranicznych i
dla połączeń zagranicznych; 703 200 200 (24h) dla 
abonentów krajowych sieci, opłata 1,29 zł brutto/min. poł., 
realizator usługi: „PKP Intercity” S.A. / 22 391 97 57 (24h) 
for international calls and international network subscribers; 
703 200 200 (24h) for subscribers of domestic networks, 
charge of PLN 1.29 gross/min. of each call, service provider: 
„PKP Intercity" S.A.
PR - 703 20 20 20 (24h) opłata 1.29 zł/min. połączenia, 
realizator usługi: Progress Plus S.C.  / 703 20 20 20 (24h) 
charge of PLN 1.29 gross/min. of each call, service provider: 
Progress Plus S.C. 
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rozkład jazdy komunikacji miejskiej

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 6:55 8:05 11:15 12:20 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 6:56 8:06 11:16 12:21 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 6:58 8:08 11:18 12:23 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 6:59 8:10 11:20 12:25 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:01 8:12 11:22 12:27 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:02 8:14 11:24 12:29 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:03 8:15 11:25 12:30 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:05 8:17 11:27 12:32 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < 7:07 8:19 < 12:34 < < 16:07 < <

10 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:09 8:21 11:28 12:36 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
11 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:10 8:22 11:29 12:37 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
12 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:11 8:23 11:30 12:38 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
13 ul. Poniatowskiego < 6:20 7:13 < < 12:40 13:45 15:10 16:13 17:10 <
14 ul. Żeromskiego 5:42 6:21 7:14 8:24 11:32 12:41 13:46 15:11 16:14 17:11 17:59
15 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:22 7:15 8:25 11:33 12:42 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
16 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:23 7:16 8:26 11:34 12:43 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
17 ul. Radosława 5:45 6:24 7:17 8:27 11:35 12:44 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02

POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:23 8:33 11:50 12:50 14:30 15:30 16:25 17:25 18:05
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:24 8:34 11:51 12:51 14:31 15:31 16:26 17:26 18:06
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:26 8:36 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:28 8:38 11:53 12:53 14:33 15:33 16:28 17:28 18:08
5 ul. Poniatowskiego < 6:35 7:30 8:40 11:55 12:55 < 15:35 16:30 17:30 <
6 ul. 700 Lecia 5:49 6:37 7:32 8:42 11:57 12:57 14:34 15:37 16:32 17:32 18:09
7 ul. 5-go Marca 5:51 6:39 7:34 8:44 11:59 12:59 14:36 15:39 16:34 17:34 18:11
8 ul. Kościuszki 36 5:53 6:41 7:36 8:46 12:01 13:01 14:38 15:41 16:36 17:36 18:13
9 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:42 7:37 8:47 12:02 13:02 14:39 15:42 16:37 17:37 18:14

10 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:43 7:38 8:48 12:03 13:03 14:40 15:43 16:38 17:38 18:15
11 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:44 7:39 8:49 12:04 13:04 14:41 15:44 16:39 17:39 18:16
12 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:45 7:40 8:50 12:05 13:05 14:42 15:45 16:40 17:40 18:17
13 ul. Bema 9 5:58 6:46 7:41 8:51 12:06 13:06 14:43 15:46 16:41 17:41 18:18
14 Osiedle Bema 5:59 6:47 7:42 8:52 12:07 13:07 14:44 15:47 16:42 17:42 18:19

DWORZEC PKS – OS. BEMA
TAM
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

OS. BEMA - DWORZEC PKS
TAM
E, F

1 Osiedle Bema 8:59
2 ul. Bema 1 9:00
3 ul. Armii Krajowej 17 9:02
4 ul. Kościuszki 36 9:03
5 ul. Romualda Traugutta 9:05
6 ul. Wojska Polskiego 4 9:06
7 ul. Kościelna 9:07
8 Dworzec PKS 9:09

LP Dworce i przystanki

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD UL. RADOSŁAWA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 – NOWOGARD  OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD OS. BEMA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 - NOWOGARD  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 6:55 8:05 11:15 12:20 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 6:56 8:06 11:16 12:21 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 6:58 8:08 11:18 12:23 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 6:59 8:10 11:20 12:25 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:01 8:12 11:22 12:27 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:02 8:14 11:24 12:29 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:03 8:15 11:25 12:30 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:05 8:17 11:27 12:32 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < 7:07 8:19 < 12:34 < < 16:07 < <

10 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:09 8:21 11:28 12:36 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
11 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:10 8:22 11:29 12:37 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
12 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:11 8:23 11:30 12:38 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
13 ul. Poniatowskiego < 6:20 7:13 < < 12:40 13:45 15:10 16:13 17:10 <
14 ul. Żeromskiego 5:42 6:21 7:14 8:24 11:32 12:41 13:46 15:11 16:14 17:11 17:59
15 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:22 7:15 8:25 11:33 12:42 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
16 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:23 7:16 8:26 11:34 12:43 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
17 ul. Radosława 5:45 6:24 7:17 8:27 11:35 12:44 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02

POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:23 8:33 11:50 12:50 14:30 15:30 16:25 17:25 18:05
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:24 8:34 11:51 12:51 14:31 15:31 16:26 17:26 18:06
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:26 8:36 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:28 8:38 11:53 12:53 14:33 15:33 16:28 17:28 18:08
5 ul. Poniatowskiego < 6:35 7:30 8:40 11:55 12:55 < 15:35 16:30 17:30 <
6 ul. 700 Lecia 5:49 6:37 7:32 8:42 11:57 12:57 14:34 15:37 16:32 17:32 18:09
7 ul. 5-go Marca 5:51 6:39 7:34 8:44 11:59 12:59 14:36 15:39 16:34 17:34 18:11
8 ul. Kościuszki 36 5:53 6:41 7:36 8:46 12:01 13:01 14:38 15:41 16:36 17:36 18:13
9 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:42 7:37 8:47 12:02 13:02 14:39 15:42 16:37 17:37 18:14

10 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:43 7:38 8:48 12:03 13:03 14:40 15:43 16:38 17:38 18:15
11 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:44 7:39 8:49 12:04 13:04 14:41 15:44 16:39 17:39 18:16
12 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:45 7:40 8:50 12:05 13:05 14:42 15:45 16:40 17:40 18:17
13 ul. Bema 9 5:58 6:46 7:41 8:51 12:06 13:06 14:43 15:46 16:41 17:41 18:18
14 Osiedle Bema 5:59 6:47 7:42 8:52 12:07 13:07 14:44 15:47 16:42 17:42 18:19

DWORZEC PKS – OS. BEMA
TAM
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

OS. BEMA - DWORZEC PKS
TAM
E, F

1 Osiedle Bema 8:59
2 ul. Bema 1 9:00
3 ul. Armii Krajowej 17 9:02
4 ul. Kościuszki 36 9:03
5 ul. Romualda Traugutta 9:05
6 ul. Wojska Polskiego 4 9:06
7 ul. Kościelna 9:07
8 Dworzec PKS 9:09

LP Dworce i przystanki

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD UL. RADOSŁAWA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 – NOWOGARD  OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD OS. BEMA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 - NOWOGARD  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 6:55 8:05 11:15 12:20 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 6:56 8:06 11:16 12:21 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 6:58 8:08 11:18 12:23 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 6:59 8:10 11:20 12:25 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:01 8:12 11:22 12:27 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:02 8:14 11:24 12:29 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:03 8:15 11:25 12:30 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:05 8:17 11:27 12:32 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < 7:07 8:19 < 12:34 < < 16:07 < <

10 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:09 8:21 11:28 12:36 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
11 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:10 8:22 11:29 12:37 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
12 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:11 8:23 11:30 12:38 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
13 ul. Poniatowskiego < 6:20 7:13 < < 12:40 13:45 15:10 16:13 17:10 <
14 ul. Żeromskiego 5:42 6:21 7:14 8:24 11:32 12:41 13:46 15:11 16:14 17:11 17:59
15 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:22 7:15 8:25 11:33 12:42 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
16 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:23 7:16 8:26 11:34 12:43 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
17 ul. Radosława 5:45 6:24 7:17 8:27 11:35 12:44 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02

POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:23 8:33 11:50 12:50 14:30 15:30 16:25 17:25 18:05
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:24 8:34 11:51 12:51 14:31 15:31 16:26 17:26 18:06
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:26 8:36 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:28 8:38 11:53 12:53 14:33 15:33 16:28 17:28 18:08
5 ul. Poniatowskiego < 6:35 7:30 8:40 11:55 12:55 < 15:35 16:30 17:30 <
6 ul. 700 Lecia 5:49 6:37 7:32 8:42 11:57 12:57 14:34 15:37 16:32 17:32 18:09
7 ul. 5-go Marca 5:51 6:39 7:34 8:44 11:59 12:59 14:36 15:39 16:34 17:34 18:11
8 ul. Kościuszki 36 5:53 6:41 7:36 8:46 12:01 13:01 14:38 15:41 16:36 17:36 18:13
9 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:42 7:37 8:47 12:02 13:02 14:39 15:42 16:37 17:37 18:14

10 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:43 7:38 8:48 12:03 13:03 14:40 15:43 16:38 17:38 18:15
11 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:44 7:39 8:49 12:04 13:04 14:41 15:44 16:39 17:39 18:16
12 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:45 7:40 8:50 12:05 13:05 14:42 15:45 16:40 17:40 18:17
13 ul. Bema 9 5:58 6:46 7:41 8:51 12:06 13:06 14:43 15:46 16:41 17:41 18:18
14 Osiedle Bema 5:59 6:47 7:42 8:52 12:07 13:07 14:44 15:47 16:42 17:42 18:19

DWORZEC PKS – OS. BEMA
TAM
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

OS. BEMA - DWORZEC PKS
TAM
E, F

1 Osiedle Bema 8:59
2 ul. Bema 1 9:00
3 ul. Armii Krajowej 17 9:02
4 ul. Kościuszki 36 9:03
5 ul. Romualda Traugutta 9:05
6 ul. Wojska Polskiego 4 9:06
7 ul. Kościelna 9:07
8 Dworzec PKS 9:09

LP Dworce i przystanki

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD UL. RADOSŁAWA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 – NOWOGARD  OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD OS. BEMA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 - NOWOGARD  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki
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FIRMA JOGA  •  ul. Górna 4  •  72-200 Nowogard  
 Tel./Fax 91 39 25 501  •  695 100 700  •  695 400 600

Wyposaż swój dom w OKNA PCV 
o najwyższym standarcie światowym, 

dzięki którym obniżysz koszty ogrzewania
z profilu 

ALPHALINE  
profil 6 komorowy w kl. A
z wkładem termicznym 
i uszczelką środkową 
gwarantującą doskonałą 
szczelność

Do produkcji okien 

nie stosujemy pro�lii

z recyklingu !!!

i wysokiej jakości
OKUCIA MACO

Ponad 22 lat doświadczenia w produkcji okien. ZAUFAJ specjalistom! 

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

Kancelaria 
Radcy Prawnego  
r.pr. Agnieszka Warian  

 
ul. Wojska Polskiego 3  

I piętro  pok. 117   
Nowogard  

czynne pn-pt od 9 do 17 
 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  

po wcześniejszym umówieniu 
telefonicznym 

Kancelaria udziela 
 bezpłatnych porad prawnych 

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
8.00 – 20.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 8.00 – 16.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

Wykonujemy tanio
Banery  
Laminowanie   
Wycinane naklejki 
Wydruki kolorowe

Kompleksowe usługi:  
      Introligatorskie 
          Poligra�czne  
Nowogard  •  ul. Boh. Warszawy 7A

 tel. 91 392 21 65,  91 577 2007

KONTAKT:
adres:     72-200 Nowogard, ul. Górna 4a
telefon:  kom.783 570 056,695 264 594

PIB „PRO-BUD” s.c. informuje, że prowadzi

SPRZEDAŻ MIESZKAŃ
w nowo powstającym osiedlu mieszkaniowym

pn. „STARA WINIARNIA”
przy ul. T. Kościuszki 17 w Nowogardzie.

Więcej na stronie www.probud-nowogard.pl

Stahl-Mont Sp. z o.o. Sp.k.
zatrudni spawaczy MAG i TIG

Praca w Niemczech 
przy granicy (długoterminowa).

CV na e-mail: biuro@stahlmont.eu
Tel.: 607 515 155

r e k l a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789
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POLSKI WYDAWCA
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Śmigiel Ryszard

ŚR

KOMPLEKSOWE  USŁUGI
& ŚMIGIEL

Zakład Kamieniarski
- Nagrobki - Grobowce - Parapety - Schody

Kwiaciarnia
- Znicze - Kwiaty - Wiązanki - Wieńce

Tel. 601 595 069, 91 392 18 14
     e-mail: puhp.smigiel@wp.pl
   www.kamieniarstwo-smigiel.pl

Korzystając z naszych usług pogrzebowych zyskasz
-10%  RABATU  NA  USŁUGI  KAMIENIARSKIE

UL. CMENTARNA 3,  72-200 NOWOGARD

       Usługi Pogrzebowe 
        Grzegorz Śmigiel
- Trumny - Urny - Ekshumacje - Przewozy
         Obudowy - Krzyże - Tabliczki

Kontakt całodobowy: 693 230 190
      e-mail: memoris.zp@o2.pl
            www.memoris.eu

Egzamin praktyczny w Szczecinie lub w Barlinku
F-1 to najszybsza formuła do prawa jazdy

Kursy prawa jazdy kat. A, A2, B oraz B automat
Możliwość zdawania egzaminu państwowego naszym pojazdem szkoleniowym

Nowogard, ul. 700 Lecia 14  •  Tel. 723 583 311  •  www.naukajazdyf1.szczecin.pl

reKLAmA

"Są rzeczy o których nie wolno nam zapomnieć. 
Cześć pamięci Ofiar Sybiru!" 

Piotr Słomski Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie   

Sybiracy podczas uroczystości Dnia Sybiraka 17.09.2018 r.

17 września Dzień Sybiraka 

Kikorze - Dożynki 2018
 s. 3

Wędkarska sensacja 
na jeziorze 

Złowiła 
ogromnego 
suma

To trzeba wiedzieć - poradnik 
wyborczy

Kogo i do czego  
będziemy wybierać

s. 7

Prawdziw(ek)y 
olbrzym
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Nasza sonda    Kronika policyjna
W związku z akcją ogólnopolskiego czytania, my również 
zapytaliśmy mieszkańców naszej gminy o to, czy lubią czy-
tać książki?

Pani Krystyna - Lubię czy-
tać książki, ale bardziej te 
przyrodnicze, lubię zwierzęta 
więc też bardziej interesuję 
się światem przyrody. Nawet, 
zamiast serialu wolę oglądać 
programy przyrodnicze.

 

Uwaga 
najbliższe 

bezpłatne porady 
prawne w piątek

godz. 13.30-15.30
w redakcji ul. Boh. 

Warszawy 7A
(informujemy, że godziny 

dyżurów radcy 
prawnego mogą ulegać 

zmianom)

Pani Stanisława- Szczerze 
mówiąc już się naczytałam 
książek w swoim życiu, teraz 
bardziej lubię poczytać ga-
zetę, aby dowiedzieć się, co 
dzieje się na świecie. Może 
jak nastanie jesień to częściej 
sięgnę po jakąś dobrą książ-
kę.

 

Pani Bożena – Książek aż 
tak bardzo nie czytuję, po-
nieważ tak naprawdę nie 
mam kiedy. Jak ktoś poleci 
mi jakąś dobrą książkę, to nie 
powiem z ciekawości rów-
nież ją przeczytam. 

AO 

2018/09/08
Godz. 20:45
Patryk C. zgłosił o kolizji w No-

wogardzie przy ul. Boh. Warsza-
wy, samochodów Toyoty i Seata. 
Ukarano mandatem karnym.

2018/09/09
Godz. 12:23
Patrol RRD KPP Goleniów pod-

czas kontroli drogowej w Osinie 
ujawnił, iż kierujący samocho-
dem marki VW Passat Mirosław 
L. lat 63. zam. W. powiat gole-
niowski, znajduje się w stanie 
po użyciu alkoholu (0,21 mg/l). 
Postępowanie prowadzi KP No-
wogard.

Godz. 15:41
Sylwester O. lat 24, zam. M. po-

wiat goleniowski, poszukiwany 
do ustalenia miejsca pobytu dla 
celów prawnych oraz celem za-
trzymania i osadzenia w ZK No-
wogard przez SR Goleniów. Za-
trzymany w Nowogardzie przy 
ul. Woj. Polskiego przez patrol 
OPI KP Nowogard. Postępowa-
nie prowadzi KP Nowogard.

2018/09/11
Godz. 21:10
Patrol RP KP Nowogard pod-

czas kontroli drogowej ujawnił, 
iż kierująca samochodem oso-
bowym marki Ford Mondeo, Jo-
anna C. lat 29, zam. Słajsino po-
wiat goleniowski, znajduje się w 
stanie nietrzeźwości (1,12 mg/l). 
Postępowanie prowadzi KP No-
wogard.

2018/09/12
Godz. 10:13
Maksymiliana S. użytkownik 

pojazdu Opel Astra - powiado-
miła o kolizji z pojazdem Renault 
na Pl.

Wolności przy NDK. Sprawca 
kolizji Mariusz T. zam. Gryfice 
kierujący pojazdem Renault. Po-
uczono.

Godz. 10:37
Tomasz I. kierujący pojazdem 

Toyota - podczas manewru co-
fania w Nowogardzie przy ul. 
Dworcowej doprowadził do koli-
zji z motorowerem m-ki Romet, 
którym kierował Grzegorz H. Po-
uczono.

Godz. 17:10
Polo market w Nowogardzie 

ul. 700-lecia, ujęcie złodziejki 
zgłasza pracownica sklepu, Gra-
żyna K. zam. Nowogard ukarana 
MK za kradzież artykułów spo-
żywczych i kosmetyków.

2018/08/13
Godz.12:30
Rafał B. lat 30, zam. T. powiat 

gryficki, zawiadomił o przy-
właszczeniu przez nn. osobę w 
Nowogardzie pow. goleniowski 
przy ul. 3 Maja, telefonu marki 
Huawei Y 6II o wartości 150 zł. 
Czynności wyjaśniające w spra-
wie prowadzi KP Nowogard.

Godz. 18:20
Policjanci OPI KP Nowogard 

podczas kontroli drogowej po-
jazdu m-ki BMW w Nowogardzie 
przy ul. Zielonej ujawnili, że kie-

rujący Krzysztof R. lat 25, zam. 
Nowogard powiat goleniowski, 
znajduje się pod działaniem 
środka odurzającego lub środka 
działającego podobnie do alko-
holu. Wstępne badanie laborato-
ryjne próbki moczu wykazało za-
wartość marihuany i amfetaminy 
w organizmie. Pobrano krew do 
szczegółowych badania. Zatrzy-
mano prawo jazdy. Postępowa-
nie prowadzi KP Nowogard.

2018/09/14
Godz. 15:36
Policjanci OPI KP Nowogard 

podczas interwencji domowej 
w m. Maszkowo ujawnili, że Ma-
teusz P. lat 27 zam. Nowogard 
powiat goleniowski jest poszu-
kiwany w celu ustalenia miejsca 
pobytu.

Godz.19:15
Plicjanci OPI KP Nowogard do-

konali zatrzymania Jakuba B. lat 
33, zam. Nowogard powiat

Goleniów, poszukiwanego na 
podstawie nakazu wydanego 
przez SR Goleniów. Postępowa-
nie prowadzi KP Nowogard.

2018/09/15
Godz.15:58
Polo market w Nowogardzie 

przy ul. 700 Lecia kradzież skle-
powa około 10 zł, ujęty złodziej 
za liniami kas, którego pouczo-
no.

KPP Goleniów

Caritas informuje 
i zaprasza 

Parafialny Zespół Caritas przy parafii pw. Wniebowzięcia NMP w 
Nowogardzie po raz kolejny włącza się w program Ministerstwa Ro-
dziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pomoc Żywnościowa Współfinanso-
wana z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, 
Podprogram 2019.

Informujemy wszystkich zainteresowanych programem, o możliwo-
ści pobierania skierowań z OPS Nowogard.

Rejestracja wszystkich chętnych odbędzie się w środę 26.09.2018r, 
w tymczasowej siedzibie PZC ul. Kościelna 2a, w godzinach od 13-
17. 

W imieniu PZC 
Grażyna Rynkiewicz - odpowiedzialna za program

Prawdziw(ek)y 
olbrzym
Na wyjątkowo sporego prawdziwka natrafił pan Waldemar 
Laskowski, który w minioną niedzielę, wybrał się do lasu k. 
Trzechla. 

Kapelusz grzyba miał 33 cen-
tymetry średnicy! Jak na praw-
dziwka przystało, nie był roba-
czywy. Dorodny okaz nie został 
zjedzony- jak mówi Pan Wal-
demar- takiego pięknego grzy-
ba aż szkoda było kroić- zosta-
nie on zatem wysuszony, by jesz-
cze przez kilka dni cieszył oko. 
Później, pewnie na Święta Bo-
żego Narodzenia, trafi do farszu 
na pierogi lub bigosu, jako wy-
kwintny dodatek. 

Gratulujemy tak udanego 
grzybobrania i życzymy kolej-
nych, owocnych spacerów po le-
sie! 

Zachęcamy Państwa do dzie-
lenia się podobnymi znaleziska-
mi, napotkanymi na łonie natu-
ry. 

MS

masz problem, lub byłeś świadkiem ważnego 
wydarzenia?

Skontaktuj się z naszą redakcją!
513 088 309,  91 392 21 65

lub email: dziennik@dzienniknowogardzki.pl
i na facebooka DN
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

r e K L A m A
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

reKLAmA

reKLAmA

AUTONAPRAWA
Naprawy bieżące,  

lakiernictwo, piaskowanie,  

ul. Woj. Polskiego 13 
 662 091 018 

Wędkarska sensacja na jeziorze 

Złowiła ogromnego suma 
To z pewnością największa wędkarska sensacja tego roku! Ponad 22 kilogramowego suma 
złowiła w nowogardzkim jeziorze pani Karolina Korpusińska.  Walka z rybą trwała kilka-
dziesiąt minut. Sum ostatecznie trafił na patelnię. 

W minioną niedzielę nad no-
wogardzkim jeziorem odbywa-
ły się zawody wędkarskie zorga-
nizowane przez koło PZW. Pani 
Karolina od trzech lat czynnie 
uprawia wędkarstwo i jest zrze-
szona w kole, to też nie mogło jej 
zabraknąć tego dnia nad brze-
giem akwenu. Nie spodziewała 
się, że będzie bohaterką wędkar-
skiej sensacji tego roku. 

- Było już po zawodach, ale za-
łożyłam jeszcze robaka na ha-
czyk i zarzuciłam pierwszą węd-
kę. Zaczęłam rozkładać drugi ze-
staw. Zauważyłam, że coś „puka” 
na pierwszym kiju (w żargo-
nie wędkarzy – bierze ryba dop. 
red.). Wiedziałam, że jest branie. 

Nie spodziewałam się jednak, że 
to taka duża ryba. Początkowo 
nie było tego czuć, dopiero bliżej 
linii brzegowej- opowiada pani 
Karolina. 

Kobieta sama nie była wsta-
nie holować tak ogromnej ryby- 
dlatego wędkę przejął jej part-
ner p. Sylwester Korniluk.  Rybę 
udało się wyciągnąć z wody, ale  
dzięki wskazówką udzielanym  
przez bardziej doświadczanego 
wędkarza -  przyznaje pani Ka-
rolina. 

- Mój partner walczył z rybą, 
ale dużo nam pomógł  Mariusz 
Bedyński. To on udzielał wska-
zówek jak mamy holować suma, 
żeby się zmęczył, a nie się zerwał. 

Gdy sum już osłabł, doholowa-
liśmy  go do brzegu, a Mariusz 
wskoczył do wody i go wyciągnął, 
za co mu dziękuję- mówi węd-
karka. 

Cała akcja trwała kilkadziesiąt 
minut. Dopiero gdy udało się 
wyciągnąć suma na brzeg,  było 
wiadomo, że to naprawdę spora 
ryba. Sum miał 160 cm długo-
ści, czyli zaledwie 4 centymetry 
mniej niż ma wzrostu pani Ka-
rolina, a ważył dokładnie 22,28 
kg. 

Co stało się z rybą? Pani Ka-
rolina w domu podzieliła ją 
na porcje i poczęstowała zna-
jomych. Sama, po spróbowa-
niu kawałka usmażonego suma, 

stwierdziła że nie jest to jej ulu-
bione rybie mięso. – To tłusta 

ryba, nie na moje podniebienie – 
dodaje kobieta. 

 Pani Karolina wędkuje od kil-
ku lat, złowiony w niedzielę sum 
to dotychczas największa ryba 
jaką udało się jej złowić. To też z 
pewnością największy okaz zło-
wiony w naszym akwenie, jakim 
przynajmniej oficjalnie, ktoś się 
pochwalił. Co ciekawe -  suma  
pokonano przy pomocy na-
prawdę amatorskiego sprzętu. -  
Najśmieszniejsze jest to, że  mia-
łam wędkę za 80 zł, którą kupi-
łam przed 4 laty w Biedronce. Nie 
zmieniałam też żyłki, a zgodnie z 
praktyką trzeba to robić raz w se-
zonie- śmieje się pani Karolina. 

Tym bardziej gratulujemy 
pani Karolinie i towarzyszącym 
jej wędkarzom, którzy pomogli 
wyłowić z wód jeziora olbrzy-
miego suma. Życzymy połama-
nia kija w trakcie kolejnych po-
łowów! 

Marcin Simiński

Pani Karolina i jej zdobycz - olbrzymi 
sum.

Od lewej Mariusz Bedyński i Sylwester Korniluk- partner pani Karoliny, chwilę po 
okiełznaniu ogromnej ryby i wyciągnięciu jej na brzeg.
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W skrócie

Dnia 17 września, o godzinie 12.00 z okazji Dnia Sybiraka, na 
cmentarzu pod pomnikiem Sybiraków, zebrali się uczestnicy oko-
licznościowej uroczystości. Oficjalną część uroczystości, prowadziła 
pani Franciszka Kobylińska, która wspominała czasy, z jakimi musieli 
Oni – Sybiracy się zmierzyć. Odśpiewano hymn Sybiraków ,,A Myśmy 
szli i szli dziesiątkowani”, po czym wszyscy zgromadzeni odśpiewali 
Hymn Polski. W następnej kolejności uroczystość przeniosła się pod 
drugi pomnik, krzyż Sybiraków, gdzie złożone zostały kwiaty. 

Jak wszyscy mieszkańcy zdą-
żyli zauważyć, na przydrożnych 
lampach rozwieszono plakaty, 
które zapraszają wszystkich mi-
łośników cyrku na widowisko 
„Maszy i Niedźwiedzia”. Szcze-
gólnie zapraszani są najmłodsi 
widzowie uwielbianego przez 
nich spektaklu, który prezento-
wać będą artyści cyrkowi. 

Występ 18.09. godz. 17 ul. 
Boh. Warszawy k. piekarni

Od kilku dni trwa wymiana nawierzchni ulicy 15 Lutego. To dziś 
jedna z najbardziej ruchliwych ulic w naszym mieście, a jednocze-
śnie najgorszych pod względem stanu asfaltu. Cieszy fakt, że w 
końcu wzięto się za naprawę ulicy- szkoda tylko, że dopiero przed 
wyborami samorządowymi. Prace są prowadzone na zlecenie gminy 
Nowogard. 

Taki widok oglądają wszyscy ci, którzy idą na cmentarz tą właśnie 
ulicą nieopodal cmentarza. Otóż jest tam ustawiony kubeł na tektu-
rę i papier. Ku zdumieniu wszystkich, kubeł ten jest jednak pusty, a 
kartony i papiery ktoś po prostu wyrzuca obok niego. Dlaczego tak 
się dzieje?

Gmina Osina 

Redło dostanie nowy wóz 
strażacki 
Do 15. zachodniopomorskich jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej trafią nowoczesne 
wozy ratowniczo-gaśnicze. Jeden z nich zostanie przekazany strażakom z OSP w Redle 
(gmina Osina). 

Nowy sprzęt będzie koszto-
wać prawie 10,3 mln zł. Środki 
na jego zakup pochodzą z Ogól-
nopolskiego Programu Finan-
sowania Służb Ratowniczych. Z 
nowych wozów i łodzi ratowni-
czych będą korzystali strażacy-
-ochotnicy. Tak będzie już za kil-
kanaście tygodni w Redle. 

- Rozstrzygnęliśmy już przetarg 
na dostarczenie nowego wozu bo-
jowego do OSP w Redle z firmą z 
Kielc. W tym tygodniu podpisze-
my już umowę, także zgodnie z 
jej warunkami nowy samochód 
powinien zostać dostarczony do 
końca listopada- mówi wójt gmi-
ny Osina, Krzysztof Szwedo. 

Wóz ma kosztować dokładnie 
805 tys. zł- taką kwotę zaofero-
wała firma, która dostarczy go 
do jednostki w Redle. Z tego 300 
tys. zł to wkład własny gminy, 
200 tys. pochodzi z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska,  300 ma dołożyć Komen-
da Główna PSP, a 30 tys. powiat 
goleniowski. Kolejne 50 tys. zł to 
środki, jakie od sponsorów, lo-
kalnych firm zebrali sami stra-
żacy z OSP w Redle. Dziś jeżdżą 
bowiem jednym z najstarszych 
samochodów jaki jest na stanie 
OSP w całym Powiecie. To kil-
kudziesięcioletni  już, wyeksplo-
atowany Jelcz. 

Nowy wóz ratowniczo-gaśni-
czy będzie na nadwoziu marki 
Man. Ma być oczywiście wypo-
sażony w najnowsze rozwiąza-
nia techniczne jakie dziś są wy-

korzystywane przy akcjach po-
żarniczych. 

Przypomnijmy, że będzie to 
już drugi tak nowoczesny wóz, 
który trafi na stan ochotniczych 
straży pożarnych w gminie Osi-
na. W styczniu tego roku wóz 
bojowy, również marki Man, zo-
stał przekazany do jednostki w 
Węgorzach. Kilka lat wcześniej, 
nowoczesny samochód otrzy-

mała też OSP w Osinie. Redło 
jest ostatnią jednostką ochotni-
czej straży na terenie gminy, któ-
ra dysponuje jeszcze starym sa-
mochodem. Na szczęście zmie-
ni się to już niebawem- lepszy 
sprzęt do dyspozycji strażaków, 
oznacza większe bezpieczeń-
stwo dla wszystkich mieszkań-
ców gminy. 

MS

Podobny wóz ratowniczo-gaśniczy jak ten przekazany do Węgorzy, ma trafić już za 
kilkanaście tygodni do OSP w Redle

W środę sesja RM
W najbliższą środę, 19 września, odbędzie się już 67. Sesja Rady Miejskiej i jedna z ostat-
nich w tej kadencji. 

Porządek obrad: 
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Zgłoszenie wniosków do porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z LXII sesji w dniu 20 

czerwca 2018 roku, z LXIII.N sesji w dniu 11 lipca 
2018 roku,  LXIV sesji w dniu 24 lipca 2018 roku i 
LXV sesji w dniu 24 lipca 2018 roku i LXVI sesji w 
dniu 31 lipca 2018 roku.

4. Informacje Przewodniczącego Rady.
5. Interpelacje, wnioski i zapytania.
6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu 

gminy Nowogard za I półrocze 2018 roku.
7. Przyjęcie uchwał w sprawie:
    a) rozpatrzenia skargi na uchwałę nr XLV/385/10 

Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 3 listopada 
2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „NOWOGARD-

-obręb nr 6” w części dotyczącej ustaleń dla dział-
ki nr 120/5 położonej w Nowogardzie przy ul. Boh. 
Warszawy 71E,

b) zasad przyznawania jednorazowego świadcze-
nia z tytułu urodzenia  się  dziecka dla osób zamiesz-
kałych na terenie gminy Nowogard,

c) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia 
szczegółowych warunków przyznawania i ustalenia 
odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych 
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psy-
chicznymi oraz szczegółowych warunków częścio-
wego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak rów-
nież trybu ich pobierania,

d)  powołania zespołu do spraw opiniowania kan-
dydatów na ławników.

Przewodniczący Rady RM
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Wyrwij partiom szpony klik

1. Wyrwij murom zęby krat- śpie-
wał wielki bard Jacek Kaczmar-
ski.  Wyrwij partiom szpony klik 
- trawersujemy te słowa w trak-
cie obecnej kampanii do wy-
borów samorządowych – wy-
rwij Polskę z łap oligarchii par-
tyjnych a nawet w niektórych 
wypadkach tak jak w Nowo-
gardzie partyjno-rodzinnych, 
i to zarówno tych starych, jak i 
tych aspirujących rzekomo no-
wych… Trzeba takiej mobiliza-
cji, ponieważ już wyraźnie wi-
dać po retoryce wyborczej, że 
partie chciałyby z wyborów sa-
morządowych uczynić arenę 
rozgrywki między sobą po to, 
aby w konsekwencji cała Polska 
i cała władza publiczna stała się 
ich łupem.     

2. To rozpanoszone podporząd-
kowanie interesu ogółu intere-
sowi wąskiej grupy trzymają-
cej władze, stanowi podstawo-
we zagrożenie dla dobra wspól-
nego. Więcej- wieloletnie trwa-
nie, tej patologicznej w systemie 
demokratycznym sytuacji, gro-
zi utratą możliwości odbiera-
nia nieuprawnionej dominacji, 
jako niezgodnej ze standardami 
– po prostu wszyscy się w końcu 
przyzwyczajają do każdych krat 
a jak wiadomo instynkt samoza-
chowawczy pozwala wypraco-
wać mechanizmy przeżycia też 
w każdej sytuacji i po czasie wy-
daje się, że tak ma być jak jest. 
To przyzwyczajenie się do pato-
logii powoduje też, że społecz-
ność przestaje reagować na ewi-
dentne nadużycia popełniane 
przez klikę, której udało się ten-
że społeczność podporządko-
wać sobie, zastraszyć, kupić fan-
tami (oczywiście sfinansowa-
nymi z pieniędzy publicznych), 
czy w inny sposób zdominować. 

3. Sam mechanizm demokratycz-
nych wyborów, który został w 
Polsce wywalczony w wyniku 
solidarnościowego zrywu nie 
wystarcza, aby zabezpieczyć sfe-
rę publiczną przed rozrostem 
wąskiej klikowości i egoistycz-
nego partyjniactwa.  Potrzeba 
jeszcze, aby społeczność umia-
ła korzystać z narzędzi, jakie w 
wolnym Państwie jej przyna-
leżą. Sami sobie bowiem klikę 
stworzymy jeśli nie kierujemy 
się w trakcie aktu wyborczego 
właściwą w tym wypadku mo-

tywacją, czyli tym Co kandydat 
ma do zaoferowania(program) 
Kim jest (wykształcenie i przy-
gotowanie) i Czy jest wiarygod-
ny (dotychczasowa jego „histo-
ria” jako osoby publicznej).  

4. Ile to jednak razy już było tak, 
że wyborcy zamiast na osoby w 
wyżej wymienionymi cechami, 
głosowali za kimś, kto postawił 
wódę, albo za kimś, kto pod-
wiózł autobusem do urn, albo 
za kimś, kogo zobaczyli na pla-
kacie w drodze do lokalu wy-
borczego, ponieważ wcześniej 
nawet nie zapoznali się z ofer-
tą wyborczą. Ile razy jest tak, 
że kandydatów ocenia się jakby 
to był konkurs miss czy mister-
-a piękności, czy tzw. fajności a 
nie decyzja o powierzeniu lo-
sów wspólnych ważnych spraw 
wymagających umiejętności i 
przygotowania, a nie tylko „go-
towości” do objęcia synekury. 

5. Największe jednak zagrożenie 
dla przyszłości wspólnoty sa-
morządowej wynika z niebez-
pieczeństwa poddania się wy-
borców metodycznej manipu-
lacji, uległości zbiorowej ilu-
zji, jednym słowem – dania się 
nabrać i postawienia na oso-
by, które poza robieniem wra-
żenia nigdy nic dla innych nie 
zrobią, ponieważ mają zupeł-
nie inny cel – wziąć władzę dla 
siebie i dla kliki. Przy czym kli-
ka może być i stara i nowa i też 
stara w nowej „odsłonie”, czyli w 
kamuflażu.  

6. W Nowogardzie kampania sa-
morządowa ruszyła wyjątkowo 
szybko.  Ale już jej forma wska-
zuje na to, że to głównie kliki do 
tego posiadające środki „ruszy-
ły do walki”.  Prezentują się bo-
wiem od dwóch tygodni tylko 
„Żony (i mężowie) Modne”, jak 
brzmi tytuł znanej satyry Kra-
sickiego. Oby podobnie, jak bo-
hater Krasickiego nie wyszedł 
nowogardzki wyborca na ta-
kim „ożenku” z powierzchow-
nością, czyli na wybraniu osób, 
które poza swoimi wizerunkami 
i ubraniami nic innego póki co 
nie prezentują (program przed-
stawił tylko P. Słomski). Bo jak 
się dobrze wcześniej nie po-
główkowało, to po wyborach 
pozostanie tylko westchnąć jak 
mąż owej żony modnej po nie-
frasobliwej decyzji o ożenku:   
Już tu od kilku niedziel zbytku-

jem i siedziem.
Już... ale dobrze mi tak, choć 

frasunek bodzie,
Cóż mam czynić? Próżny żal, 

jak mówią, po szkodzie”.
Marek Słomski

   

Nasz felieton
Wielkie sprzątanie przed wyborami 

Czyżby sprzątanie  
za oddanie głosu?

Mieszkańcy tzw. ,,baraków” 
przy ulicy Reja, byli zdumieni 
zachowaniem obecnego Burmi-
strza, który przyjechał w asyście 
Dyrektor OPS Doroty Maślanej, 
aby zacząć sprzątać otoczenie 
nagabując do tego przy okazji 
obywateli.  Czyżby komuś przy-
pomniało się przed wyborami o 
bytujących tu w tragicznych wa-
runkach ludziach, którzy wiele 
razy prosili o pomoc w naprawie 
budynku. Jak wiadomo baraki 
znajdujące się przy ul. Reja wy-
magają gruntownej naprawy, o 
czym lokatorzy informowali nas 
wiele razy. Jeden z mieszkańców 
nie krył oburzenia z zaistniałej 
sytuacji, komentując zachowa-
nie władz. -  Gdzie oni byli do tej 
pory? Nagle teraz przypomnia-
ło się, że trzeba skosić trawę, po-

sprzątać i dzieje się to tuż przed 
wyborami. To bardzo dziwne, co? 

My pytamy: czy na tym sprzą-
taniu zakończy się dbałość  o lo-

katorów tych mieszkań, a real-
nie slumsów ze wspólnymi wy-
chodkami?  

AO

Z kosą na Reja - osobliwy pomysł na prowadzenie kampanii

Czy tym razem znajdzie się chętny? 

Kolejny przetarg  
na dzierżawę domków
Gmina ogłosiła kolejny, drugi przetarg na dzierżawę ośrodka rekreacyjnego k. plaży miej-
skiej. Chodzi o trzy domki letniskowe i znajdujący się wokół nich teren. Czy tym razem 
znajdzie się chętny na dzierżawę? 

Przypomnijmy, że pierwszy 
przetarg na dzierżawę ośrodka, 
gmina ogłosiła pod koniec lipca. 
W dniu 28 sierpnia, o godz. 9.15, 
zaplanowano otwarcie złożo-
nych ofert. Nie było jednak cze-
go otwierać- do przetargu nie sta-
nął żaden potencjalny dzierżaw-
ca ośrodka rekreacyjnego. Z tego 
powodu przetarg unieważniono. 

Wczoraj, na stronie miasta, 
ukazało się ogłoszenie o drugim 
przetargu na dzierżawę domków 
przy plaży. Termin składania ofert 
wyznaczono na 12 października. 
Dzierżawcą obiektu zostanie oso-
ba, która przedłoży najkorzyst-
niejszą koncepcję zagospodaro-
wania przedmiotu dzierżawy, tj. 
wykonania prac inwestycyjno-
-modernizacyjnych oraz zaofe-
ruje miesięczny czynsz dzierża-
wy nie mniejszy niż cena wywo-
ławcza czynszu, czyli 500 zł net-
to. Czy znajdzie się chętny przed-
siębiorca, który nie tylko zdecy-
duje się opłacać koszty związa-
ne z dzierżawą, ale też komplek-
sowymi remontami ośrodka, ja-
kie nowy najemca będzie musiał 
wykonać zgodnie z umową. Jak 
już informowaliśmy, może to być 

trudne, zwłaszcza, gdy wczytamy 
się w zakres prac jakie nowy na-
jemca ośrodka ma wykonać na 
własny koszt. Na liście inwestycji 
jest m.in. wymiana glazury i te-
rakoty, odgrzybienie ścian i sufi-
tów, dwukrotne malowanie ścian 
i sufitów, cyklinowanie i lakiero-
wanie schodów wewnętrznych, 
wymiana paneli podłogowych, 
wstawienie szyby w oknie i wy-
miana drzwi wewnętrznych. Na 
wykonanie wszystkich tych prac 
dzierżawca miałby 5 lat. 

Przypomnijmy, że na ośrodku 
już od zeszłego roku nic się nie 
dzieje, po tym, jak miasto wy-

powiedziało umowę z ostatnim 
dzierżawcą. Poszło o zapisy umo-
wy dotyczące właśnie remon-
tów, jakich zdaniem urzędników 
dzierżawca nie wykonał, jak na-
leży. Przedsiębiorca od początku 
nie zgadzał się z takim stanowi-
skiem urzędu, twierdząc, że wy-
wiązał się z umowy. Sprawa za-
kończyła się w sądzie. Byłemu 
dzierżawcy na podstawie wyro-
ku odebrano klucze do ośrodka. 
Jak twierdzi, do dziś nie odzyskał 
pieniędzy, jakie włożył w remon-
ty domków. Ośrodek od tamtego 
czasu niszczeje. 

MS

Domki na plaży od wielu miesięcy pozostają bez gospodarza- gmina zupełnie nie 
radzi sobie z ich utrzymaniem, ośrodek popada w ruinę
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Poszukuje, osób do 
pracy przy produkcji 

okien, Firma Joga. 
695 100 700

WYNAJem 
KONTeNerÓW, 
wywóz odpadów. 

TEL. 667 146 793 

Pomóżmy Marcie 
w chorobie!!!

www.pomagam.pl/marta-zoltowska

Prowadzę zbiórkę na leczenie 
choroby nowotworowej dla mo-
jej koleżanki Marty Suskiej-Żół -
towskiej.

Marta wspaniała  kobieta, ko-
chająca żona i mama przecud-
nych dziewczynek Julii 9 lat i 
Zosi 5 latek.

To kobieta ciepła, życzliwa, 
wesoła, uśmiechnięta zawsze 
myśląca pozytywnie. 

W grudniu 2017 roku podczas 
kontrolnego badania palpacyj-
nego wykryto u Niej guz w pier-
si,

W styczniu 2018 roku po dal-
szych badaniach okazało się , że 
jest to wieloogniskowy obu-
stronny nowotwór złośliwy pier-
si III stopnia z przerzutem do 
węzłów chłonnych jamy pacho-
wej.

W tym momencie Marcie za-
walił się świat.

Do tej pory to Ona opiekowa-
ła się bliskimi, a teraz sama po-
trzebuje pomocy.

Życie stało się kruche jak por-
celana.

Postanowiła jednak sobie, że 
zwycięży w walce z rakiem, bo 
przecież ma jeszcze tyle rzeczy 
do zrobienia...

Ma kochającego męża, cu-
downe Córeczki,.... rodzinę i 
przyjaciół.! 

Po diagnozie rozpoczęła le-
czenie kliniczne w ZCO w Szcze-
cinie, oraz leczenie komplemen-
tarne czyli wlewy witaminowe 
w prywatnej klinice IMC (INTE-

GRSTIVE MEDICAR CENTER) we 
Wrocławiu.

Leczenie komplementarne 
czyli tzw. wlewy witaminowe 
mają za zadanie wsparcie orga-
nizmu w leczeniu choroby no-
wotworowej.

Polega ono na wlewach do-
żylnych dużej dawki witaminy C 
i szeregu witamin niezbędnych 
do prawidłowego funkcjonowa-
nia organizmu i jego regenera-
cji.

Miesięczne koszty leczenia we 
Wrocławiu to około 16 tysięcy 
złotych. 

Leczenie jest złożone, długo-
trwałe i wyczerpujące.

W Szczecinie czekają ja na-
świetlenia w ramach radiotera-
pii i długotrwała rehabilitacja.

Koszt leczenia we Wrocławiu 
na 3 miesiące to około 50 tysię-
cy złotych.!

Niestety zasoby całej rodziny 
skończyły się.

Dlatego Was... moich przyja -
ciół, znajomych i nieznajomych 
bardzo proszę o pomoc!  Wierzę 
w siłę ludzi!  Wierzę, że się uda!

Bardzo proszę wpłać dowolną 
kwotę i udostępnij.

Dzisiaj Marta potrzebuje po-
mocy, jutro ktoś inny może jej 
potrzebować! 

Dobro zawsze wraca... 
Z PODWOJONĄ SIŁĄ.

Dorota

Marta wyraża zgodę na zbiór-
kę prowadzoną na jej leczenie.

Dowolnej darowizny można dokonać 
na konto fundacji w Alior Banku:

Fundacja Sedeka, ul. Grzybowska 4 lok. 132 00-131 Warszawa
nr konta: 93 2490 0005 0000 4600 7287 1845

tytuł przelewu: 11485 – Grupa OPP, Suska-Żółtkowska Marta 
reKLAmA
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Projekt dofinansowany ze środków Programu FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH 

 

 
Fundacja Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych KOMES 

Punkt kontaktowy: ul. Cukrowa 8, pok. 921, 71-004 Szczecin 
        www.komes.org.pl    FB: Fundacja KOMES 

komes2010@vp.pl   tel.: 508 957 460 

DĄBROWA NOWOGARDZKA 

wspólnie ze Stowarzyszeniem Mieszkańców Dąbrowy „DĄB” otrzymała 
środki w wysokości 5 tys. zł na realizację kolejnego projektu. Środki uzyskaliśmy z Funduszu 

edsięwzięcia, Małe Inicjatywy Lokalne.  
W ramach pozyskanych środków realizujemy projekt pn.” Tworzymy i poznajemy Kulturę”.  
Działania, które będziemy realizować to: 

warsztaty rękodzielnictwa dla dzieci i osób starszych 
„CHŁOPI” 

społeczności w tym roku jest to już trzeci projekt realizowany w ramach pozyskanych 
środków ze źródeł zewnętrznych. Wierzymy, że będzie to kolejny fajny projekt w naszym sołectwie.  

 
 

A komuchy nadal w obłędzie  

Nóż w plecy, czyli rocznica 
napaści 17 września 1939 roku 
Wczoraj 17.09.2018 r. obchodziliśmy kolejną rocznicę Sowieckiej napaści w 1939 roku i w 
konsekwencji rozbioru Polski oraz  lat mordów i deportacji ludności polskiej przez obu na-
jeźdźców, czyli Niemcy i ZSRR. 

A oto fragment noty podpisanej przez „przyja-
ciela Polski i Polaków i miłośnika pokoju”  Mo-
łotowa wręczonej ambasadorowi Polski w Mo-
skwie, tuż po północy już 17 września 1939 roku:  
„Biorąc pod uwagę tę sytuację, rząd sowiecki wydał 
rozkazy naczelnemu dowództwu Armii Czerwonej, 
aby jej oddziały przekroczyły granicę i wzięły pod 
obronę życie i mienie ludności zachodniej Ukra-
iny i zachodniej Białorusi. Rząd sowiecki zamierza 
jednocześnie podjąć wszelkie wysiłki, aby uwolnić 
lud polski od nieszczęsnej wojny, w którą wpędzili 
go nierozsądni przywódcy, i dać mu możliwość eg-
zystencji w warunkach pokojowych”... Ten prymi-
tywny cynizm komunistycznego sowieckiego im-
perializmu kosztował  naród Polski   tysiące wy-
mordowanych  członków elit intelektualnych, set-
ki tysięcy deportowanych, niezliczone rzesze in-
nych  pomordowanych, więzionych, prześlado-
wanych, zaginionych w okresie wojny i po woj-
nie. Kosztował także nasz i Polskie państwo dzie-
siątki lat  grabieży, niszczenia i wyzysku material-
nego.  Byli członkowie kół Przyjaźni Polsko- Ra-
dzieckiej  i ich intelektualni potomkowie  i depo-
zytariusze nadal składają kwiaty pod nowogardz-
kim pomnikiem poświęconym żołnierzowi  armii, 

która 17 września zdradziecko (zawarty był  pakt o 
nieagresji między Polską a ZSRR)  napadła na Pol-
skę. Jednocześnie jakieś historyczne konowały pi-
szą, że ten pomnik – „prawdę mówi”.   Precz z ko-
muną!   Natomiast prawdę historyczną uwidocz-
nianą od czasu do czasu na tym pomniku wyra-
żają słowa z czerwonej pieczątki, które wczoraj po 
raz kolejny  tym roku, pojawiła się na cokole  obe-
lisku- wstydu Nowogardu. 

17 września 2018 na pomniku przy Placu Wolności ponownie 
pojawił się napis "Raz sierpem, raz młotem czerwoną hołotę"
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To trzeba wiedzieć - poradnik wyborczy

Kogo i do czego  
będziemy wybierać 
W związku z nadchodzącymi wyborami samorządowymi, w odcinkach publikujemy naj-
ważniejsze dla wyborców informacje. W poprzednim odcinku publikowaliśmy uchwałę o 
podziale na okręgi wyborcze do wyboru radnych do Rady Miasta, oraz uchwałę o podzia-
le gminu na obwody wyborcze wraz z adresami lokali.  Dzisiaj w kolejnym odcinku poda-
jemy, kogo i do czego będziemy wybierać w najbliższych wyborach w dniu 21 października.   

 Rada Gminy (Miejska) 
Wybieramy radnych do Rady 

Miejskiej w Nowogardzie w ilo-
ści 21 osób, po 7 w każdym z 
trzech okręgów wyborczych. 
W Osinie wybieramy w okrę-
gach jednomandatowych razem 
15 radnych. Karta do głosowa-
nia na radnych do gminy będzie 
miała kolor biały. Wyborca sta-
wia krzyżyk tylko przy jednym 
nazwisku i tylko na jednej liście  

Burmistrz/Wójt
Burmistrza Nowogardu i Wój-

ta Osiny wybieramy w wyborach 
bezpośrednich. Do wybrania 
należy uzyskać ponad 50 pro-
cent ważnie oddanych głosów. 
W przypadku nie osiągnięcia 
tego wskaźnika przez żadnego 
z kandydatów odbywa się druga 
tura, w której biorą udział tylko 
kandydaci z dwoma najwyższy-
mi ilościami głosów z pierwszej 
tury. Karta do głosowania na 
burmistrza/wójta będzie miała 

kolor różowy. Wyborca wybie-
ra tylko jedno nazwisko wśród 
umieszczonych alfabetycznie na 
liście kandydatów. 

Wybory Rady Powiatu
Do Rady Powiatu w Golenio-

wie wybieramy 19 radnych w 
trzech okręgach wyborczych. 
Gmina Nowogard stanowi od-
rębny okręg wyborczy, w któ-
rych wybieranych będzie 6 rad-
nych powiatowych.  Gmina Osi-

na stanowi okręg wyborczy wraz 
z gminami Przybiernów, Masze-
wo, Stepnica. W tym okręgu jest 
wybieranych 5 radnych powia-
towych. Karta do głosowania na 
radnych do powiatu będzie mia-
ła kolor żółty.  Wyborca stawia 
krzyżyk tylko przy jednym na-
zwisku i tylko na jednej liście.  

Wybory do Sejmiku Woje-
wództwa Zachodniopomor-
skiego

Do Sejmiku Województwa za-
chodniopomorskiego wybiera-
my 30 radnych w pięciu okrę-
gach wyborczych. Gmina No-
wogard i Osina znajduje się w 
jednym okręgu wyborczym, w 
którym wybieramy 5 radnych 
sejmikowych. Karta do głosowa-
nia na radnych do Sejmiku bę-
dzie miała kolor niebieski.  Wy-
borca stawia krzyżyk tylko przy 
jednym nazwisku i tylko na jed-
nej liście.  

Opr. Red.

Poradnik wyborczy z przymrużeniem oka

Co robi różnicę 

Sentencja autorstwa M. Twaina pokazuje, czym się różni rola, zwykle praktykowana przez polityków 
zabiegających o władzę,  od roli dziennikarzy od tej władzy niezależnych- pierwsi mają łatwiej, czy-
li ogłupiają ludzi, drudzy muszą się trudzić, aby tym ogłupionym uświadomić ich naiwność. Warto tę 
prawdę, dla własnego dobra, sobie uświadomić w okresie trwającej kampanii wyborczej, aby nie dać się 
nabrać nawet na atrakcyjną powierzchowność i trwać stale „przy rozsądku”. 

red.

Od tych wyborów urny będą prze-
źroczyste

Kikorze - Dożynki 2018  
W dniu 15 września 2018 roku, w miejscowości Kikorze od-
były się Dożynki Gminy Osina. Uroczyste święto plonów 
rozpoczęło się tradycyjnie od Mszy Świętej Dziękczynnej 
odprawionej w miejscowym kościele pw. Matki Bożej Fa-
timskiej. 

Liturgię odprawił ks. Proboszcz 
Jerzy Labuda z parafii pw. Niepo-
kalanego Poczęcia Najświętszej 
Maryi Panny w Osinie. Po Mszy 
Św. w kierunku placu przed wiej-
ską świetlicą, przez wieś przema-
szerował barwny korowód do-
żynkowy. Tam, po wspólnym od-
śpiewaniu Mazurka Dąbrow-
skiego wszystkich zgromadzo-
nych przywitał Wójt Gminy Osi-
na Krzysztof Szwedo oraz Sołtys 
Kikorzy Paweł Trościanko i Rad-
na z tego okręgu Agnieszka Stę-
pień. Następnie Starostowie Do-
żynek, Pani Genowefa Detz i Pan 
Józef Owczarek przekazali Wójto-
wi Poświęcony Chleb, który zo-
stał podzielony wśród Wszystkich 
mieszkańców zgromadzonych na 
placu. 

Dożynki nie mogłyby się od-
być bez wyboru najładniejszego 
wieńca oraz przystrojonej zagro-
dy. W konkursie na najładniej-
szy wieniec zwyciężyło sołectwo 
Kościuszki, drugie miejsce zaję-
ła Osina, a trzecie Redło. Pozosta-
łe sołectwa otrzymały wyróżnie-
nia. W konkursie na najładniej-
szy wystrój zwyciężyła Pani Anna 
Mróz, drugie miejsce zajęła Ro-
dzina Mostrąg, a trzecie Piotr Bu-
riak. Gratulujemy!

Podczas Dożynek wystąpił Ka-
baret Rewers, następnie w bloku 

występów lokalnych zaprezento-
wały się Sołectwa Gminy Osina: 
Kościuszki, Krzywice, Kikorze, 
Redostowo, Redło oraz najmłod-
si ze świetlicy w Osinie.  O 21:00 
rozpoczął się natomiast koncert 
Ex VIBE, a po nim dyskoteka, 
którą prowadził DJ PABLO. Te-
goroczne Gminne Dożynki były 
bardzo udane, mimo chwilowych 
opadów deszczu. 

Za pośrednictwem DN, wójt 
Krzysztof Szwedo dziękuje Miesz-
kańcom Sołectwa Kikorze za 
wielkie zaangażowanie i wkład w 
przygotowanie Dożynek Gmin-
nych 2018.

Opr. MS
Foto: Wydział Promocji UG Osina 

Starostowie Dożynek, Pani Genowefa 
Detz i Pan Józef Owczarek
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Na przystani w Knadze 

II Regaty o Puchar Starosty 
W dniu 15 września 2018r, na Jeziorze Nowogardzkim odbyły się II Regaty o Puchar Staro-
sty Goleniowskiego Tomasza Kulinicza. W zawodach poza zawodnikami z nowogardzkiego 
Klubu Knaga wzięli też udział młodzi żeglarze ze Świnoujścia i Szczecina. 

W rywalizacji o puchar staro-
sty wzięło udział łącznie 20 osób, 
w tym 8 z KŻ Knaga. Regaty od-
były się w kategorii Optymist. Oto 
klasyfikacja końcowa: 1. m.  Zofia 
Wołosz  (Szczecin); 2. m. Bartosz 
Pluta- (Szczecin); 3. m. Piotr Wój-
cik (Szczecin).

Najlepszym zawodnikiem 
wśród nowogardzkich żeglarzy 
był Igor Kinasz, który dopłynął 
na metę na 8. miejscu. 

 Wszyscy uczestnicy, którzy 
ukończyli regaty otrzymali z rąk 

Starosty Goleniowskiego Toma-
sza Kulinicza oraz Członka Za-
rządu Powiatu - Andrzeja Siwe-
go „złote” medale. Dzieci, któ-
re zajęły trzy pierwsze miejsca w 
regatach uhonorowano puchara-
mi oraz upominkami, które rów-
nież ufundowało Starostwo Po-
wiatowe. 

Wyróżniono również najmłod-
szą zawodniczkę startującą w so-
botnich regatach. Okazały pu-
char ufundowany przez Zakład 
Elektromechaniczny i Chłodni-

czy Henryk Wiąz z Nowogardu, 
otrzymała  9-letnia Julia Dzieka-
nowska (KŻ Knaga). Wszystkim 
uczestnikom regat gratulujemy!

Regaty były współorganizo-
wane przez Starostwo Powiato-
we wspólnie z Klubem Żeglar-
skim „KNAGA” Nowogard. Po 
zakończeniu rywalizacji na je-
ziorze, resztę sobotniego popo-
łudnia młodzi żeglarze spędzili 
przy wspólnym grillowaniu wraz 
ze swoimi trenerami i rodzicami. 

Opr. MS

W regatach o Pochar Starosty Goleniowskiego wzięło udział 20 młodych żeglarzy- pamiętkowe zdjęcie po zakończeniu zawo-
dów

Julia Dziekanowska z okazałym pucharem, którym została uhonorowana jako 
najmłodsza zawodniczka sobotnich regat. Tuż za nią Zbigniew Kolibski - bosman 
KŻ Knaga

Pogoda sprzyjąła rywalizacji na wodzie. Wszyscy  dotarli do mety i poradzili sobie 
z niekiedy wymagającym wiatrem.

Interwencja w Szczecinie przyniosła skutki

Wysokie chaszcze  
w końcu skoszone
We wtorek, 11 września, wczesnym rankiem pracownicy na zlecenie KOWR przeprowadzi-
li akcję koszenia nieużytków znajdujących się w Bodzęcinie. Rosnące od dłuższego czasu 
chaszcze nie tylko wpływały negatywnie na estetykę tego miejsca, ale stanowiły zagrożenie 
pożarowe dla sąsiadujących posesji.

Przeprowadzone w ubiegłym tygodniu pra-
ce były konsekwencją starań prezesa Stowarzy-
szenia „Bodzęcin Razem”, który już od dłuższe-
go czasu zabiegał o doprowadzenie tego terenu do 
ładu. Skoszenie trawy zostało wykonane dopiero 
we wtorek, 11 września, w godzinach porannych. 
Wszystko odbyło się na zlecenie szczecińskiego 
oddziału Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnic-
twa, gdyż właśnie ta instytucja, jako właściciel te-
renu, powinna o ten kawałek terenu zadbać na bie-
żąco.

- Cieszę się, że w końcu trawa rosnąca w tym 
miejscu została skoszona, gdyż od dłuższego czasu 
w razie zaprószenia ognia stanowiła zagrożenie dla 
sąsiadujących z nią domostw – zaznaczył Jerzy Sal-
wa, prezes Stowarzyszenia „Bodzęcin Razem”.

Red.

Bal Wędkarza w Strzelewie 

„Tęczak” świętował 
20. urodziny 

W minioną sobotę, 15 września, w Strzelewie, na terenie posesji Ka-
tarzyny i Zygmunta Heland, odbył się jubileusz 20-lecia działalności 
Koła PZW „Tęczak” w Nowogardzie. Nie zabrakło podziękowań, od-
znaczeń i zaproszonych gości, a całość zakończył Bal Wędkarza przy 
muzyce na żywo. Szczegółowa relacja z wydarzenia, wraz ze zdjęciami, 
już w kolejnym, piątkowym, wydaniu DN. Już dziś serdecznie zapra-
szamy do lektury! 

Red. 
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• Ryby wędzone - Makrela gat. I
• Ryby mrożone - bez lodu (glazury)
• Solone Matiasy i solone bez głowy
• Sałatki rybne i krabowe - duży wybór

Poleca duży wybór ryb - prosto z kutra 
świeżych  morskich, słodkowodnych i mrożonych

Targowisko Miejskie - Kiosk Spoż.-Rybny
„U Grażyny”

Zapraszamy 8 - 17

Przyjmujemy zamówienia 
na świąteczne dostawy ryb w tym: 
karp, dorsz, sandacz, szczupak i inne

reKLAmA

Międzynarodowy Dzień Kropki w SP NR 1
Kropka, kropeczka, punkcik to symbol wiary w siebie w swoje umiejętności. Ta niepozorna grafika stała się międzynarodowym symbolem dzięki książce 
amerykańskiego pisarza Petera H. Reynoldsa, który napisał i zilustrował książeczka „The Dot”. Opowiada ona o malej Vashti – dziewczynce, która nie 
wierzy we własne możliwości.  Jej historia poruszyła serca milionów ludzi i stała się pretekstem do organizacji tego dnia 

Już od 9 lat w ramach Interna-
tional Dot Day uczniowie, na-
uczyciele, bibliotekarze, pracow-
nicy instytucji kultury na całym 
świecie organizują wiele działań, 
które pomagają dzieciom odkryć 
talenty, poznać swoje mocne stro-
ny je zaprezentować. Motywem 
przewodnim jest kropka.

Nie mogło oczywiście zabrak-
nąć tego dnia w naszej placów-
ce. Międzynarodowe świętowa-
nie „Dnia Kropki” a właściwie 
finał działań, jakie podejmowali 
nasi uczniowie przez cały tydzień, 

miał miejsce 14 września Wszy-
scy nauczyciele klas 0-3 wraz z ze 
swoimi uczniami z wielkim entu-
zjazmem podjęli się różnorakich 
aktywności szerzących ideę krop-
ki. 

Każda klasa edukacji wcze-
snoszkolnej bawiła się i wykony-
wała różnorakie kropkowe pra-
ce podczas zajęć plastycznych, 
matematycznych, komputero-
wych, muzycznych, sportowych 
itp. Było ich sporo, ale chyba naj-
ważniejsza było to, że wszystkie te 
czynności były okazją i udowod-
nienie dzieciom, iż w każdym z 
nich drzemią zdolności i umiejęt-
ności, iż wiara w swój potencjał 
może uczynić cuda. W dniu fina-
łu ideę kropki szerzyliśmy rów-
nież wśród nauczycieli i pracow-
ników naszej szkoły poprzez za-
proszenie do narysowania krop-
ki ze swoimi talentami.

Świetna akcja, która nie tyl-
ko wyzwoliła wśród uczniów tak 

wiele kreatywności, ale chyba 
najcenniejszą rzeczą dla uczniów 
i nas nauczycieli klas `0-3 było to, 
że kropka nas połączyła do wspa-

niałej, wspólnej nauki, zabawy i 
zjednoczyła wszystkie klasy edu-
kacji wczesnoszkolnej. Jednym 
słowem kropka dała nam moc i 

jej symboliczne znaczenie będzie 
dla nas drogowskazem.

Opr. Nauczyciele klas 0-3 SP nr 1
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międzywojewódzkie mistrzostwa 
młodzików w strzelectwie

Dwa medale 
Mikołaja Krępy
W dniach 13-16 września, w Bydgoszczy odbyły się Między-
wojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w strzelaniu kulowym 
i pneumatycznym. Nowogardzką Sekcję Strzelecką reprezen-
tował Mikołaj Krępa, który wywalczył złoty i brązowy medal.  

W Międzywojewódzkich Mi-
strzostwach Młodzików, które od-
były się w Bydgoszczy, uczestni-
czyli zawodnicy z województwa 
pomorskiego, kujawsko-pomor-
skiego, zachodniopomorskiego i 
warmińsko-mazurskiego. Z Klubu 
LOK „Tarcza” Goleniów startowa-
ło 4 zawodników, w tym jeden za-
wodnik z Sekcji Strzeleckiej z No-
wogardu Mikołaj Krępa. Nasz re-
prezentant startował w trzech kon-
kurencjach: 10 m Pistolet pneuma-
tyczny 40 strzałów – młodzicy, 25 
m Pistolet szybkostrzelny (boczne-
go zapłonu – kbks) 2x30 strzałów – 
młodzicy oraz 25 m Pistolet spor-
towy (bocznego zapłonu – kbks) 
30+30 strzałów – młodzicy. W 
strzelaniu z pistoletu pneumatycz-
nego Mikołaj Krępa uzyskał 346 
punktów, dzięki czemu wywalczył 
brązowy medal w tej konkurencji. 

Następnie zawodnik Sekcji Strze-
leckiej z Nowogardu wystąpił w 
strzelaniu z pistoletu szybkostrzel-
nego (oddanie jednej serii 5-cio 
strzałowej - po jednym strzale do 
jednej z 5 tarcz w czasie 8 sekund 
i 6 sekund). W tej rywalizacji uzy-
skał 435 punktów, przez co klasyfi-
kując się na 7. miejscu. To jednak 
nie był koniec popisów nowogar-
dzianina na strzelnicy we Wrocła-
wiu. Mikołaj Krępa najlepszy wy-
nik uzyskał w strzelaniu z pistole-
tu sportowego. Zawodnik z Nowo-
gardu „wystrzelał” 508 punktów, 
a to wystarczyło do tego, aby wy-
walczyć 1. miejsce i przywieźć do 
domu złoty krążek. Gratulujemy 
zawodnikowi klubu LOK „Tarcza” 
Goleniów Sekcja Strzelecka No-
wogard, życząc kolejnych medali 
w swoich najbliższych startach.  KR

mewa wygrywa w Nowogardzie

Atakowali, ale przegrali...
W niedzielę (16 września), o godzinie 16:00, na stadionie w Nowogardzie juniorzy Pomo-
rzanina podejmowali Mewę Resko. Rywale wywieźli trzy punkty wygrywając 1: 2, choć trze-
ba przyznać, że najbardziej sprawiedliwym rozstrzygnięciem byłby remis...

Pomorzanin Nowogard – Mewa Resko 1:2 (0:1)
Gol: Jakub Żóralski (65’)
Skład: Jakub Tandecki – Paweł Zając (Jakub Żóralski), Mateusz Woj-

tyniak, Jakub Mościński, Mateusz Rączka – Kacper Torzewski (Oskar Gi-
bas), Mateusz Lasocki (c), Dawid Druciarek (Jakub Jarecki), Szymon Ka-
czor (Tobiasz Kucharczyk) – Przemysław Rogojsza, Marcel Wlaźlak (Kry-
spin Mizuło). 

Juniorzy Pomorzanina prowa-
dzeni przez Marcina Skórniew-
skiego od początku rzucili się na 
rywali, w okresie od 10. do 30. 
minuty Pomorzanin stworzył so-
bie kilka groźnych okazji. Naj-
pierw dwukrotnie z rzutu wol-
nego z około 35 metrów uderzał 
Mateusz Rączka, jednak brako-
wało kilkudziesięciu centymetrów 
do szczęścia. W 16. minucie Prze-
mysław Rogojsza strzelał z okolic 
szesnastki, jednak trafił jedynie w 
bramkarza gości. W 18. minucie 

Marcel Wlaźlak uderzył z 25 me-
trów, ale jego próba poszybowa-
ła nad poprzeczką. Po raz trzeci z 
rzutu wolnego z około 35 metrów 
próbował Mateusz Rączka, jed-
nak i tym razem piłka nie znalazła 
drogi do bramki. W 30. minucie 
strzału z dystansu próbował Ma-
teusz Lasocki, ale w jego przypad-
ku piłka także minęła bramkę. Ju-
niorzy z Nowogardu grali i stwa-
rzali sobie okazję, ale to goście ob-
jęli prowadzenie. W 31. minucie 
błąd w defensywie popełnił Jakub 

Mościński, piłkarz rywali prze-
jął futbolówkę w polu karnym i 
strzałem z około 12 metrów poko-
nał Jakuba Tandeckiego. Po prze-
rwie Marcin Skórniewski od razu 
wykonał trzy zmiany, a na bo-
isku pojawili się Jakub Jarecki, To-
biasz Kucharczyk oraz Jakub Żó-
ralski. W 55. minucie Mewa prze-
prowadziła groźną akcję, po któ-
rej strzał z około 15 metrów po-
szybował nad poprzeczką. W 58. 
minucie Mateusz Lasocki mocno 
uderzył z 25 metrów, futbolówka 

I Liga Okręgowa Junior Starszy gr. Szczecin 2018/2019
5. kolejka:
Kluczevia Stargard – Unia Dolice   4:0
CRS Barlinek – Światowid Łobez   3:2
Pomorzanin Nowogard – Mewa Resko  1:2
SALOS II Szczecin – Hanza Goleniów  0:6

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 mewa resko 3 9 11 1 3 0 0
2 SCRS Barlinek 3 7 11 6 2 1 0
3 Unia Dolice 5 7 12 13 2 1 2
4 Światowid 63 Łobez 3 6 9 6 2 0 1
5 Pomorzanin Nowogard 4 6 9 8 2 0 2
6 Polski Cukier Kluczevia Stargard 3 3 8 8 1 0 2
7 Hanza Goleniów 4 3 9 12 1 0 3
8 SALOS II Szczecin 3 0 0 15 0 0 3

Visonex LUKS Top Wierzbięcin szykuje się do 
sezonu

Prezentujemy kadrę drużyny
Za niespełna dwa tygodnie wystartują rozgrywki ligowe w tenisie stołowym. Drużyna Vi-
sonex LUKS Top Wierzbięcin wystawiła do rozgrywek dwa zespoły, pierwszy grać będzie w 
II Lidze Mężczyzn, natomiast rezerwy zbudowane z młodych zawodników będą się ogry-
wać w III Lidze.

Do drużyny Visonex LUKS Top 
Wierzbięcin dołączyła czwórka 
osób: Weronika Bobek, Gracjan 
Bobek, Dawid Wajda i Hubert 
Wajda. Weronika Bobek jest Mło-
dziczką, aktualnie znajduje się na 
25. miejscu w Polsce. Hubert Waj-
da wszedł do kategorii Junior w 
tamtym roku, gdy reprezento-
wał województwo zachodnio-
pomorskie w zawodach ogólno-
polskich w Kadetach. Właśnie ta 
dwójka zasili szeregi drużyny wy-
stępującej w III Lidze. Natomiast 
Gracjan Bobek oraz Dawid Waj-

da dołączą do drużyny drugoli-
gowej. Niestety zespół został osła-
biony odejściem dwóch doświad-
czonych zawodników, mowa o 
Mateuszu Witkowskim i Łukaszu 
Owczarku. Obaj zawodnicy zo-
stali reprezentantami klubu ATS 
Stargard i niewykluczone, że w 
rozgrywkach ligowych powrócą 
na parkiet Szkoły Podstawowej w 
Wierzbięcinie. Po tych zmianach 
skład drużyn Visonex LUKS Top 
Wierzbięcin wygląda następująco: 
III Liga – Kacper Pyra, Konrad 
Pyra, Antoni Rachwał, Hubert 

Wajda, Kamil Amilianowicz, We-
ronika Bobek; II Liga – Bartosz 
Jemilianowicz, Sebastian Jemilia-
nowicz, Mikołaj Olejnik, Dawid 
Wajda, Gracjan Bobek. Pojawił się 
również terminarz rozgrywek II i 
III ligi w tenisie stołowym. Pierw-
szy zespół rozpocznie rozgryw-
ki ligowe za niespełna dwa tygo-
dnie, spotkaniami z Policami oraz 
Szczecinem, natomiast młodsi za-
wodnicy występujący w drugim 
zespole zagrają ze Świdwinem. O 
terminach tych spotkań będziemy 
informować na bieżąco. KR

jedynie otarła się o słupek i no-
wogardzianie wciąż nie mogli cie-
szyć się z bramki. W 65. minucie 
świetną okazję przeprowadził je-
den ze zmienników – Jakub Żó-
ralski. Piłkarz z Nowogardu prze-
jął futbolówkę po długim wyko-
pie Jakuba Tandeckiego, posta-
nowił przeprowadzić indywidu-
alną akcję i po minięciu kilku ry-
wali oddał celny strzał na bramkę 
Mewy, dając Pomorzaninowi re-
mis. Niestety nowogardzianie nie 
dowieźli do końca tego rezultatu. 
W 81. minucie zawodnik z Reska 

dośrodkował w pole karne z pra-
wej strony boiska, futbolówka tra-
fiła do piłkarza zamykającego ak-
cję, który ładnym strzałem głową 
wyprowadził swój zespół na pro-
wadzenie. Choć nowogardzianie 
mieli jeszcze trochę czasu, to nie 
zdołali już zmienić wyniku. Po-
morzanin przegrywa, i z liczbą 6 
punktów zajmuje 5. miejsce w ta-
beli. Mewa po tym zwycięstwie 
jest nowym liderem rozgrywek. 
Przy artykule publikujemy kom-
plet wyników oraz aktualną tabe-
lę. KR 

Zespół z Wierzbięcina myśli o swojej przyszłości i zdecydowanie odmładza drużynę

Mikołaj Krępa we Wrocławiu wywalczył złoty i brązowy krążek pośród Młodzików
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

ENDOKRYNOLOGICZNY
Lek. med. Adriana Dubińska-Walczak

specjalista chorób wewnętrznych
- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

CHORÓB CUKRZYCY I NADCIŚNIENIA
Lek. Ewa Zdawska

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista diabetolog 

GABINETY MEDYCZNE

GABINET DERMATOLOGICZNY
Dr. n. med. Violetta Ratajczak-Stefańska

specjalista dermatolog-wenerolog
- konsultacje dermatologiczne
- ocena znamion
- drobne zabiegi

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

pn., wt. - 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

Opiekunki w Niemczech. 
Sprawdzone oferty! 

Tel. 91 506 55 55

Opiekunka Seniorów w Niemczech. 
Ostatnie oferty pracy 

z letnim bonusem 350 euro 
- tylko do 15 września! 

Tel. 517 175 599

KONTAKT:
adres:     72-200 Nowogard, ul. Górna 4a
telefon:  kom.783 570 056,695 264 594

PIB „PRO-BUD” s.c. informuje, że prowadzi

SPRZEDAŻ MIESZKAŃ
w nowo powstającym osiedlu mieszkaniowym

pn. „STARA WINIARNIA”
przy ul. T. Kościuszki 17 w Nowogardzie.

Więcej na stronie www.probud-nowogard.pl

reKLAmA reKLAmAreKLAmA reKLAmA

Skromna wygrana z OKS-em Goleniów

Pomorzanin wciąż niepokonany
W sobotę (15 września), o godzinie 17:00, na stadionie w Nowogardzie piłkarze Pomorza-
nina walczyli o ligowe punkty z drużyną OKS Center MD Goleniów. To był mecz pierwszej 
z trzecią drużyną tabeli, zatem nie może dziwić, że pojedynek był wyrównany i nie zabrakło 
twardej walki. Nowogardzianie po trafieniu Kacpra Litwina ostatecznie zgarnęli 3 punkty 
i pozostali liderem rozgrywek. 

Pomorzanin Nowogard – OKS Center MD Goleniów 1:0 (0:0)
Gol: Kacper Litwin (75’)
Skład: Jakub Zdeb – Marcin Skórniewski, Ihor Mykhailov (Fernando Bati-

sta), Bartosz Rokita, Paweł Królik (c) (Michał Teodorczyk) – Mateusz Mich-
nicz (Dominik Wawrzyniak), Artem Gumeniuk, Mateusz Toruński, Adrian 
Zając (Jakub Mościński) – Kacper Litwin, Kacper Kozioł. 

Każdy spodziewał się, że będzie 
to ciężki pojedynek, i tak właśnie 
było. Dużo walki i wynik, któ-
ry niemal przez cały mecz oscy-
lował przy bezbramkowym remi-
sie. Pomorzanin miał kilka oka-
zji do zdobycia gola. Jako pierw-
szy w 13. minucie na bramkę go-
ści uderzał Artem Gumeniuk, jed-
nak jego strzał z około 20 metrów 

przeleciał obok słupka. W 21. mi-
nucie zrobiło się groźnie pod 
bramką Pomorzanina, na szczę-
ście strzał głową piłkarza z Gole-
niowa poszybował nad poprzecz-
ką. W 32. minucie na bramkę ry-
wali ponownie uderzał Artem 
Gumeniuk. Ukrainiec tym razem 
próbował zaskoczyć bramkarza 
bezpośrednio z rzutu wolnego, z 

około 17 metrów od bramki. Fut-
bolówka nie znalazła jednak dro-
gi do bramki. W 41. minucie gole-
niowianie stworzyli sobie najlep-
szą okazję do zdobycia gola. Na-
pastnik rywali znalazł się w sytu-
acji sam na sam z Jakubem Zde-
bem, jednak golkiper nowogar-
dzian skutecznie interweniował 
wybijając piłkę na rzut rożny. W 

A Klasa Szczecin gr. Północ 2018/2019
5. kolejka:
Arkonia Szczecin – Polonia Płoty   0:4
Mewa Resko – Orzeł Łożnica   8:0
Błękitni Trzygłów – Ehrle Dobra Szczecińska 4:2
Dąb Dębice – KP Przecław   2:2
Wicher Brojce  - Masovia Maszewo  4 : 0  

 
Pomorzanin Nowogard – OKS Goleniów  1:0
Sparta Gryfice – Wybrzeże Rewalskie Rewal 1:3
Fala Międzyzdroje – Jantar Dziwnów  4:3

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Pomorzanin Nowogard 5 13 13 4 4 1 0
2 mewa resko 4 12 18 2 4 0 0
3 Wybrzeże rewalskie rewal 4 10 9 3 3 1 0
4 Błękitni Trzygłów 5 10 15 13 3 1 1
5 Polonia Płoty 5 9 14 8 3 0 2
6 OKS Center MD Goleniów 5 9 12 9 3 0 2
7 KP Przecław 5 7 12 15 2 1 2
8 Fala Międzyzdroje 5 6 8 17 2 0 3
9 Jantar Dziwnów 5 6 12 9 1 3 1
10 Wicher Brojce 5 6 9 6 1 3 1
11 Sparta Gryfice 5 6 12 11 2 0 3
12 Dąb Dębice 5 6 8 10 1 3 1
13 Orzeł Łożnica 5 5 7 13 1 2 2
14 Ehrle Dobra Szczecińska 5 3 11 17 1 0 4
15 Masovia Maszewo 5 1 3 12 0 1 4
16 Arkonia Szczecin 5 0 3 17 0 0 5

odpowiedzi w 43. minucie Kacper 
Litwin strzelił w bramkarza z oko-
ło 10 metrów. Po zmianie stron 
nie działo się już tak dużo... W 68. 
minucie Kacper Kozioł uderzał z 
pola karnego, piłka trąciła jeszcze 
zawodnika OKS-u i przeszła obok 
słupka bramki gości. W 75. minu-
cie Pomorzanin zdobył upragnio-
ną bramkę. Piłkarze z Golenio-
wa wykonywali na swojej poło-
wie wrzut z autu. Wyrzuconą pił-
kę przejął Mateusz Toruński, któ-
ry natychmiast uruchomił poda-
niem Kacpra Litwina. Napastnik 
Pomorzanin podholował futbo-
lówkę bliżej pola karnego i precy-

zyjnym strzałem po ziemi z oko-
ło 14 metrów pokonał golkipera z 
Goleniowa. Goście starali się wy-
równać, jednak dobrze tego dnia 
dysponowana defensywa Pomo-
rzanina nie pozwoliła rywalom 
zagrozić bramce Jakuba Zdeba. W 
efekcie Pomorzanin wygrał trze-
ci mecz na swoim boisku, po pię-
ciu spotkaniach podopieczni Jó-
zefa Andrzejewskiego są niepo-
konani, z czterema zwycięstwami 
i remisem pozostają liderem tego-
rocznych rozgrywek. Przy artyku-
le publikujemy komplet wyników 
oraz aktualną tabelę. KR

Piłkarze Pomorzanina wygrali kolejny mecz i utrzymują 1. miejsce w ligowej tabeli
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Kijana redakcja "WBreW": monika rasowska, Aleksandra Lisowska

ZeBrANIe OTWArTe 
Zapraszamy na zebranie otwarte, które odbędzie się

 19 września 2018 r. (środa) 
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w No-

wogardzie 
Harmonogram zebrania: 
- godz. 16:00 – 16:30– spotkanie  dyrektora szkoły oraz peda-

goga szkolnego z rodzicami klas pierwszych w szkolnej stołówce  
- godz. 16:30 – 17:00 – spotkanie  rodziców z wychowawcami klas 
- godz. 17:00 – 19:00 – szkolenie dla nauczycieli i rodziców - „Na-
uczyciel i rodzic w koalicji”. 

Szkolenie odbędzie się w trzech grupach, w wyznaczonych 
gabinetach (informacja przy wejściu do szkoły).

ZAPRASZAMY!

Uczniowie ZSP na żywej lekcji 
historii 
7 września 2018 r. uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica  
w Nowogardzie wzięli udział w interesującej żywej lekcji historii.

Uczniowie klas IV TE oraz IV 
THO wraz z opiekunami Panią 
Grażyną Wawrzyniak oraz Pa-
nią Katarzyną Kijaną udali się do 
„starego kościoła”, w którym obej-
rzeli  wystawę poświęconą historii 
regionalnej („Zapomniane twarze 
Solidarności”) oraz  wzięli udział 
w prelekcjach na temat historii 
„Solidarności” w Nowogardzie, 
które poprowadził Pan Stanisław 
Wiśniewski. Bardzo dziękujemy 
Panu Stanisławowi, że zgodził się 
na poprowadzenie tak ciekawego 
spotkania! 
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^
Odjazdy / Departures
Nowogard 2 IX – 20 X 2018

Aktualizacja wg stanu na 31 VIII 2018

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

0:38 I
3

IC - TLK
88195

ŁEBSKO
T  k  d

Goleniów 1:00, Szczecin Dąbie 1:22, Szczecin Główny 1:40 WW{
~ 2 IX;

}WW 2:12 Szczecin Główny IC - TLK 56190 ŁEBSKO T  k  d  c  p   Kostrzyn 3:35, Zielona 
Góra 5:06, Nowa Sól 5:28, Głogów 5:55, Ścinawa 6:41, Wołów 7:09, Brzeg Dolny 7:18

Wrocław Główny 7:44 ~ 2 IX;

5:01 I
3

PR - R
88641

j  a  b  y

Wyszomierz 5:06, Osina 5:10, Mosty 5:16, Goleniów 5:25, Kliniska 5:35, Szczecin Dąbie 5:45, Szczecin 
Zdroje 5:48, Szczecin Port Centralny 5:57 Szczecin Główny 6:01 
~ 17 IX-19 X 1-5;

5:21 I
3

PR - R
88641

j  a  b  y

Wyszomierz 5:26, Osina 5:30, Mosty 5:36, Goleniów 5:45, Kliniska 5:56, Szczecin Dąbie 6:05, Szczecin 
Zdroje 6:09, Szczecin Port Centralny 6:17 Szczecin Główny 6:21 
~ 3-14 IX 1-5;

6:39 I
3

PR - R
88643

j  a  b  y

Wyszomierz 6:44, Osina 6:48, Mosty 6:54, Goleniów 7:03, Kliniska 7:17, Szczecin Dąbie 7:27, Szczecin 
Zdroje 7:34 Szczecin Główny 7:46 
~ 17 IX-20 X 1-6;

6:50 I
3

PR - R
88643

j  a  b  y

Wyszomierz 6:55, Osina 6:59, Mosty 7:05, Goleniów 7:14, Kliniska 7:31, Szczecin Dąbie 7:41, Szczecin 
Zdroje 7:46 Szczecin Główny 7:58 
~ 3-15 IX 1-6;

7:47 I
3

PR - R
88645

j  a  b  y

Wyszomierz 7:52, Osina 7:56, Mosty 8:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:07, Goleniów 8:23, 
Kliniska 8:33, Szczecin Dąbie 8:43, Szczecin Zdroje 8:46, Szczecin Port Centralny 8:55

Szczecin Główny 8:59 ~ 17 IX-20 X;

7:48 II
1

PR - R
88622

j  a  b  y

Żabowo 7:55, Płoty 8:04, Baszewice 8:11, Gryfice 8:18, Gąbin 8:28, Trzebiatów 8:34, Bieczyno 
Pomorskie 8:40, Karcino 8:43, Głowaczewo 8:48, Stary Borek 8:51, Kołobrzeg Stadion 8:58

Kołobrzeg 9:03 ~ 17 IX-20 X 1-6;

8:00 I
3

PR - R
88645

j  a  b  y

Wyszomierz 8:06, Osina 8:10, Mosty 8:15, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:21, Goleniów 8:38, 
Kliniska 8:49, Szczecin Dąbie 8:58, Szczecin Zdroje 9:02, Szczecin Port Centralny 9:10

Szczecin Główny 9:14 ~ 2-16 IX;

8:02 II
1

PR - R
88622

j  a  b  y

Żabowo 8:09, Płoty 8:18, Baszewice 8:25, Gryfice 8:32, Gąbin 8:42, Trzebiatów 8:47, Bieczyno 
Pomorskie 8:53, Karcino 8:57, Głowaczewo 9:01, Stary Borek 9:05, Kołobrzeg Stadion 9:11

Kołobrzeg 9:16 ~ 3-15 IX 1-6;

8:39 I
3

IC - TLK
18171

POSEJDON
T  k  c  p

Goleniów 9:01, Szczecin Dąbie 9:33 Szczecin Główny 9:57 

~ 2 IX;

9:27 II
1

PR - R
88624
REGA

j  a  b  y

Płoty 9:42, Gryfice 9:56, Trzebiatów 10:17, Kołobrzeg Stadion 10:34 Kołobrzeg 10:39 

~ 22 IX-20 X 67;

9:51 II
1

PR - R
88624
REGA

j  a  b  y

Płoty 10:06, Gryfice 10:30, Trzebiatów 10:45, Kołobrzeg Stadion 11:01 Kołobrzeg 11:06 

~ 2-16 IX 67;

10:17 I
3

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:22, Osina 10:26, Mosty 10:32, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:38, Goleniów 10:55, 
Kliniska 11:06, Szczecin Dąbie 11:15, Szczecin Zdroje 11:19, Szczecin Port Centralny 11:27

Szczecin Główny 11:31 ~ 8-12 X;

10:33 I
3

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:38, Osina 10:42, Mosty 10:48, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:54, Goleniów 11:11, 
Kliniska 11:26, Szczecin Dąbie 11:35, Szczecin Zdroje 11:39, Szczecin Port Centralny 11:47

Szczecin Główny 11:51 ~ 2 IX-7 X; 13-20 X;

11:53 II
1

PR - R
88626

POMERANIA
j  a  b  y

Żabowo 12:00, Płoty 12:09, Baszewice 12:16, Gryfice 12:23, Gąbin 12:33, Trzebiatów 12:39, Bieczyno 
Pomorskie 12:45, Karcino 12:48, Kołobrzeg Stadion 12:59 Kołobrzeg 13:04 

13:50 II
1

PR - R
88628

j  a  b  y

Żabowo 13:57, Płoty 14:06, Baszewice 14:18, Gryfice 14:25, Gąbin 14:35, Trzebiatów 14:40, Bieczyno 
Pomorskie 14:46, Karcino 14:50, Głowaczewo 14:54, Stary Borek 14:58, Kołobrzeg Stadion 15:04

Kołobrzeg 15:10 ~ 1-5;

14:27 I
3

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 14:32, Osina 14:36, Mosty 14:42, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:48, Goleniów 15:05, 
Kliniska 15:17, Szczecin Dąbie 15:26, Szczecin Zdroje 15:35 Szczecin Główny 15:48 
~ 2-16 IX; 10-20 X;

14:27 I
3

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 14:32, Osina 14:36, Mosty 14:42, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:48, Goleniów 15:05, 
Kliniska 15:17, Szczecin Dąbie 15:32, Szczecin Zdroje 15:35, Szczecin Port Centralny 15:43

Szczecin Główny 15:48 ~ 17-21 IX;
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godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

14:27 I
3

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 14:32, Osina 14:36, Mosty 14:42, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:48, Goleniów 15:05, 
Kliniska 15:17, Szczecin Dąbie 15:32, Szczecin Zdroje 15:35 Szczecin Główny 15:48 
~ 22 IX-9 X;

15:56 II
1

PR - R
88630

j  a  b  y

Żabowo 16:03, Płoty 16:14, Baszewice 16:27, Gryfice 16:34, Gąbin 16:44, Trzebiatów 16:49, Bieczyno 
Pomorskie 16:55, Karcino 16:59, Głowaczewo 17:03, Stary Borek 17:07, Kołobrzeg Stadion 17:13

Kołobrzeg 17:17 

16:36 I
3

PR - R
88651
REGA

j  a  b  y

Wyszomierz 16:41, Osina 16:45, Mosty 16:51, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 16:57, Goleniów 17:14, 
Kliniska 17:26, Szczecin Dąbie 17:36, Szczecin Zdroje 17:39, Szczecin Port Centralny 17:47

Szczecin Główny 17:52 

17:57 II
1

PR - R
88632

j  a  b  y

Żabowo 18:05, Płoty 18:14, Baszewice 18:21, Gryfice 18:27, Gąbin 18:45, Trzebiatów 18:50, Bieczyno 
Pomorskie 18:56, Karcino 19:00, Głowaczewo 19:04, Stary Borek 19:08, Kołobrzeg Stadion 19:14

Kołobrzeg 19:19 ~ 2-16 IX;

17:57 II
1

PR - R
88632

j  a  b  y

Żabowo 18:05, Płoty 18:14, Baszewice 18:28, Gryfice 18:35, Gąbin 18:45, Trzebiatów 18:50, Bieczyno 
Pomorskie 18:56, Karcino 19:00, Głowaczewo 19:04, Stary Borek 19:08, Kołobrzeg Stadion 19:14

Kołobrzeg 19:19 ~ 17 IX-20 X;

18:39 I
3

PR - R
88653

POMERANIA
j  a  b  y

Wyszomierz 18:44, Osina 18:48, Mosty 18:54, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:00, Goleniów 19:18, 
Kliniska 19:29, Szczecin Dąbie 19:39, Szczecin Zdroje 19:42, Szczecin Port Centralny 19:50

Szczecin Główny 19:55 ~ 17 IX-20 X;

19:06 I
3

PR - R
88653

POMERANIA
j  a  b  y

Wyszomierz 19:11, Osina 19:15, Mosty 19:21, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:27, Goleniów 19:45, 
Kliniska 19:59, Szczecin Dąbie 20:09, Szczecin Zdroje 20:12, Szczecin Port Centralny 20:20

Szczecin Główny 20:24 ~ 2-16 IX;

20:26 II
1

PR - R
88634

j  a  b  y

Żabowo 20:33, Płoty 20:42, Baszewice 20:49, Gryfice 20:56, Gąbin 21:06, Trzebiatów 21:12, Bieczyno 
Pomorskie 21:18, Karcino 21:21, Głowaczewo 21:26, Stary Borek 21:29, Kołobrzeg Stadion 21:35

Kołobrzeg 21:40 ~ 3-15 IX 1-6;

20:53 II
1

PR - R
88634

j  a  b  y

Żabowo 21:00, Płoty 21:09, Baszewice 21:16, Gryfice 21:23, Gąbin 21:33, Trzebiatów 21:39, Bieczyno 
Pomorskie 21:45, Karcino 21:48, Głowaczewo 21:53, Stary Borek 21:56, Kołobrzeg Stadion 22:02

Kołobrzeg 22:07 ~ 17 IX-20 X 1-6;

21:52 II
1

PR - R
88636

j  a  b  y

Płoty 22:07, Gryfice 22:19, Trzebiatów 22:34, Kołobrzeg Stadion 22:51 Kołobrzeg 22:55 
~ 2-16 IX 1-57;

22:10 II
1

PR - R
88636

j  a  b  y

Płoty 22:25, Gryfice 22:37, Trzebiatów 22:52, Kołobrzeg Stadion 23:09 Kołobrzeg 23:13 
~ 17 IX-19 X 1-57;
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^
Odjazdy / Departures
Nowogard 2 IX – 20 X 2018

Aktualizacja wg stanu na 31 VIII 2018

objaśnienia skrótów / abbreviations
IC - „PKP Intercity” Spółka Akcyjna

TLK - Twoje Linie Kolejowe
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
T - 2 klasa / Second class seats

j - tylko 2 klasa / 2nd class seats only

k - rezerwacja miejsc / seat booking

d - wagon z miejscami do leżenia / couchette
car

c - wagon sypialny / sleeping car

a - wagon z miejscami dla osób na wózkach 
- z windą/rampą / car with seats for 
disabled passengers - with a lift/ramp

b - wagon przystosowany do przewozu 
rowerów - liczba miejsc ograniczona / 
wagon adopted to the transport of 
bicycles – limited number of places

objaśnienia znaków / symbols
p - przewóz przesyłek konduktorskich / 

courier service
W - przełączanie wagonów do innego 

pociągu / wagons to be switched to 
another train

y - klimatyzacja / air conditioning

~ - terminy kursowania / days of operation

1 - w poniedziałki / Mondays

5 - w piątki / Fridays

6 - w soboty / Saturdays

7 - w niedziele / Sundays

www.intercity.pl www.polregio.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased on each train, consistent with the 
terms specified by the carrier.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Carriers 
are responsible for commercial data of trains.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Infoline numbers to individual carriers:
IC - 22 391 97 57 (24h) dla abonentów sieci zagranicznych i
dla połączeń zagranicznych; 703 200 200 (24h) dla 
abonentów krajowych sieci, opłata 1,29 zł brutto/min. poł., 
realizator usługi: „PKP Intercity” S.A. / 22 391 97 57 (24h) 
for international calls and international network subscribers; 
703 200 200 (24h) for subscribers of domestic networks, 
charge of PLN 1.29 gross/min. of each call, service provider: 
„PKP Intercity" S.A.
PR - 703 20 20 20 (24h) opłata 1.29 zł/min. połączenia, 
realizator usługi: Progress Plus S.C.  / 703 20 20 20 (24h) 
charge of PLN 1.29 gross/min. of each call, service provider: 
Progress Plus S.C. 

www.portalpasazera.pl Strona 3 z 3

INFOrmATOr LOKALNY - NOWOGArD
Telefony alarmowe
Policja  - 997, 112
Komisariat Policji Nowogard - 91 57 92 316
Straż pożarna  - 998
Posterunek PSP Nowogard - 91 39 20 118
Pogotowie ratunkowe - 999
Stacja Pogotowia Ratunkowego 
w Nowogardzie - 91 43 26 103
Pogotowie gazowe  - 992
Pogotowie energetyczne - 991
Pogotowie wodn.-kanal. (PUWiS) 
 - 91 39 20 711; 994

Dyżur nocny
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna   
 - 91 39 78 430; 
 609 361 999; 
 665 283 928

Przychodnie - poradnie
Szpital - centrala - 91 39 21 356
Praxis - SZOZ - 91 39 20 787
Praxis - Centrum 
okulistyczno-optyczne - 91 39 27 272
POZ Przychodnia przyszpitalna  
 - 91 39 21 800; 
 91 39 21 806
Medyk - 91 39 22 921
PRAXIS 2 - M. Drobińska - 91 39 25 943
NZOZ “Sanus” - 91 39 26 960
NZOZ “Pro-med” - 91 39 26 740
NZOZ “Leks” - 91 39 25 525
NZOZ “Baby-med”  - 91 39 26 013
Mardent - gabinety lekarskie  
 - 91 39 22 633
Revital - Ośrodek Rehabilitacji 
i Odnowy Biologicznej - 91 39 21 467; 
 609 456 577
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne 
 - 91 39 20 926
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
dzieci, młodzieży i ich rodzin 
 - 91 39 20 743
Warsztaty terapii zajęciowej - 91 39 25 282
Zakład domowej opieki długoterminowej - 
91 39 26 531; 
 509 142 650
Stomatologia
Praxis - Centrum stomatologiczne  
 - 91 39 26 999
Pracownia protetyki stomatologicznej - 
Danuta Drapikowska 91 39 26 870
Protetyka stomatologiczna 
- Elżbieta Wysocka 
i Kazimierz Trojanowski - 91 39 26 107
“Nowo-dental” B. Szulejko - 695 264 677 
 - 91 392 14 67
“Dental - med”  - 91 39 22 098; 
Lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz  
 - 91 39 25 003; 
 603 705 630
Lek. Stom. Andrzej Rynkiewicz
pogotowie stomatologiczne - 607 771 777
lek. Stom. D. Wałęga - Bąk - 604 441 609
lek. stom. A Mogilnicka - 506 606 955
lek. stom. E. Rosa - 532 512 703
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 39 26 639
lek. stom. M. Andrzejewska - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 601 736 804

Urzędy
Urząd Miejski  
 - 91 39 26 200
Biuro Obsługi Interesanta w UM  
 - 91 39 26 214
Biuro Rady w UM - 91 39 26 210
Urząd Stanu Cywilnego - 91 39 26 230

Wydział Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środow. 
 - 91 39 26 243
Wydział spraw społecznych i obywatelskich
Meldunki - 91 39 26 213
Dowody osobiste - 91 39 26 215
Zarządzanie kryzysowe - 91 39 26 234
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
Geodezji i Rolnictwa - 91 39 26 226
Wydział Rozwoju Lokalnego, 
Funduszu, Kultury i Sportu - 91 39 26 293
Wydział Inwestycji i Remontów  
 - 91 39 26 241
Biuro Podatków i Opłat - 91 39 26 217
Referat Edukacji - 91 39 25 464
Zarząd Budynków Komunalnych  
 - 91 39 26 267
Powiatowy Urząd Pracy f/Nowogard 
 - 91 39 21 376;  
 91 39 21 813
Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii - 91 39 21 118
w nagłych wypadkach - 609 740 647

Wydział Komunikacji
Rejestracja pojazdów - 91 57 92 702
Prawo jazdy - 91 57 92 703
Fax - 91 39 21 852

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik - Dorota Maślana - 91 39 26 248
Świadczenia rodzinne
- A. Lalik  - 91 39 26 268
Dział usług opiekuńczych 
- B. Ziółkowska - 91 39 20 200

Poczta
ul. 3 Maja - 91 39 21 300; 
 91 39 21 183
ul. Warszawska - 91 39 20 834

Nadleśnictwo Nowogard - 91 39 20 640
Zakład karny Nowogard - 91 43 26 600

Gabinety weterynaryjne
Danuta Czerwińska
ul. J. Wybickiego 2 - 91 39 23 786
Animal-Vet
ul. Zielona - 666 135 133
Janusz Soroka
ul. L. Okulickiego 6  - 570 656 616
Zdzisław Truszyński
ul. T. Kościuszki 21 - 91 39 21 801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 38 - 91 39 20 814
Szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1 - 91 39 26 270
Szkoła Podstawowa nr 2 - 91 39 26 274
Szkoła Podstawowa nr 3 - 91 39 26 291
Szkoła Podstawowa nr 4 - 91 39 23 028
SP w Długołęce - 91 39 10 492
SP w Orzechowie - 91 39 10 994
SP w Strzelewie - 91 39 10 224
SP w Żabowie - 91 39 10 694
SP w Błotnie - 91 39 10 190
SP w Wierzbięcinie - 91 29 10 795
I Liceum Ogólnokształcące - 91 39 20 213
Liceum Ogólnokształcące nr II - 91 39 25 107
ZSP im. Stanisława Staszica - 91 39 21 162
Prywatne Publiczne Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych; 
Niepubliczna Szkoła Policealna  
 - 91 39 26 691
Prywatne Liceum Ogólnokształcące
 Zaoczne Centrum Edukacji Zdroje  
 - 91 39 25 494
Prywatne Policealne Studium Zawodowe  

 - 91 39 22 181
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  
 - 91 39 20 108

Przedszkola i żłobki
Przedszkole nr 1
ul. Żeromskiego - 91 39 26 286
Przedszkole nr 3
ul. J. Poniatowskiego - 91 39 26 288
Przedszkole nr 4
ul. T. Kościuszki - 91 39 26 287
Zielone Przedszkole
ul. Zielona - 91 39 26 691; 
 505 388 292
Artystyczne Przedszkole 
Kraina Fantazjiul. Gen. J. Bema - 660 797 838
“Promyczek” Specjalistyczny 
punkt przedszkolny, 
ul. Boh. Warszawy - 609 931 469
Niepubliczny Żłobek "Maluszkowo”
ul. ks. Racibora - 534 015 943
Niepubliczny “Malinowy Żłobek”
ul. Boh. Warszawy - 604 873 917

Kultura
Miejska Biblioteka Publiczna  
Dyrektor - 91 39 26 260
Czyt. dla dorosłych - 91 39 26 261
Nowogardzki Dom Kultury  
Sekretariat - 91 39 26 283
Biuro kina/ dział imprez i promocji 
 - 91 39 25 779
Kasa - 91 39 26 262

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP - 91 39 26 370; 
 506 081 328
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego   
 - 91 39 21 004
Parafia pw. MB Fatimskiej  
 - 91 39 21 592

Usługi pogrzebowe 
J. Furmańczyk, Zakład Pogrzebowy  
 - 91 39 21 767
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  
 - 692 354 065
MEMORIS Grzegorz Śmigiel - 693 230 190

Apteki
Centrum Zdrowia
ul. 700-lecia - 91 57 62 139
Majowa
ul. 3 Maja - 91 30 70 708
Cefarm
ul. Plac Wolności - 91 39 20 203
Cardia
ul. 700 - lecia - 91 39 21 330
Niebieska
ul. 15 Lutego - 91 43 26 177
Asa
ul. Warszawska - 91 39 20 494
Niebieska 2
ul. Kościuszki - 91 57 90 830
Nowa Farmacja
ul. Bohaterów Warszawy - 91 57 30 437

Taksówki - 91 39 20 260

Pomoc drogowa
Grzegorz Irzymski - 91 39 22 402; 
 601 893 944
Andrzej Słomski - 665 770 442
Krzysztof Pietrzak - 601 938 293
R&J MIX - 608 731 620

Urząd Gminy
Wójt - 91 39 10 390
Kierownik USC, St. ds. obywatelskich
 i ewidencji ludności  - 508 499 549
St. ds. podatków i opłat  - 508 499 661
St. ds. zarządzania kryzysowego, obrony cy-
wilnej i ochrony środowiska  - 508 499 580
Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami  
 - 508 499 247
St. ds. obsługi organów Gminy, działalności 

gospodarczej, kultury i zdrowia  - 508 499 567
St. ds. funduszy zewnętrznych, promocji, 
turystyki i sportu  - 508 499 620
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik Anna Kaliczyńska - 508 499 534
Pracownicy socjalni - 508 499 561
 508 499 483
Asystent rodziny Patrycja Bielej - 508 499 621
Gminna Biblioteka Publiczna
Kierownik Krzysztof Górecki - 91 39 10 305

Szkoła Podstawowa im. B. Malinowskiego
Dyrektor Tatiana Olbert - 91 39 10 389
Sekretariat - 91 39 10 380
Przychodnie
NZOZ “Proximus” - 91 39 10 310
Punkt apteczny - 91 39 11 611
Poczta - 91 39 10 323
Parafia pw. NP NMP w Osinie - 91 39 10 386

INFOrmATOr LOKALNY - OSINA
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OGŁO SZe NIA drob ne

Firma z branży rolnej  

 
zatrudni – kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki teleskopowej 
  i doświadczenie w rolnictwie.
Oferujemy:

kontakt: 785 601 002

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy

NIerUCHOmOŚCI
•	 Sprzedam tanio działkę budow-

laną w Kościuszkach 1202 m2. 

Przy działce prąd, woda, kanaliza-
cja, dojazd utwardzony w pobliżu 
jeziora. 575 345 659 

•	 Do wynajęcia lokal handlowy ok. 
40m2 ul. Kościuszki 2g Nowogard. 
693 850 197

•	 Sprzedam działki budowlane w 
Karsku przy drodze. 691 664 658

•	 Do wynajęcia lokal pod działal-
ność gospodarczą. 609 24 58 16 

•	 Sprzedam mieszkanie 3 pokoje 
87m2, 12 km od Nowogardu.Tel. 
665 160 365

•	 Do wynajęcia warsztat samocho-
dowy z wyposażeniem. Tel. 508 
070 311

•	 Sprzedam działkę budowlaną w 
Nowogardzie, 16 arów, cena 39000 
zł do negocjacji, tel. 570 935 935

•	 sprzedam pawilon handlowy, tel. 
500 698 558

•	 Sprzedam działkę ogrodową przy 
ul. Zamkowej. Tel. 530 118 199

•	  Do wynajęcia nowy lokal handlo-
wy glazura, natrysk w centrum No-
wogardu pow. ok. 80m2, dodatko-
we wejście. Tel. 665 08 44 88

•	 Samodzielne mieszkanie do wyna-
jęcia Karsk, 609 245 816 

•	 Sprzedam działkę 4500 m2 obręb  
Kulice (za płotem dawnego POMu 
w Nowogardzie) 510 727 667 

•	 Miejsca noclegowe do wynajęcia. 
609 245 816 

•	  Do wynajęcia lokal 25 m2 ul. Pilec-
kiego. 695 209 162 

•	 Sprzedam działkę po zbiorach we 
wrześniu lub pażdzierniku. Ogrody 
działkowe nr.2 , działka nr 3. Cena 
do uzgodnienia. Tel. 532 589 787 
lub 788 

•	 Do wynajęcia dwupokojowe 
centrum Szczecina (100 m od Pla-
cu Szarych Szeregów) dla dwóch, 
trzech studentów. Mile widziane 
pary. Tel. 604 124 623 

•	 Do wynajęcia garaż ul. 700 lecia. 
Tel. 606 115 410

•	  Sprzedam działkę ogrodową z al-
taną 3 Maja. 508 993 318

•	  Mieszkanie do wynajęcia trzypo-
kojowe ul. Warszawska. Tel. 784 
632 857

•	 Kupię mieszkanie bezczynszowe. 
601 724 492 

•	 Do wynajęcia mieszkanie 85 m. Tel. 
609 245 816 

•	 Sprzedam -Bodzęcin 1/2 domu-
82 m2+ budynek gospodarczy+ 
działka zagospodarowana w bdb 
stanie .

•	 nr.telefonu 604 48 37 39

•	 Kupię działkę usługową do 4 tys 
m2 w obrębie m. Nowogard. 693 
344 775 

•	  Zamienię kawalerkę na dwupoko-
jowe lub kupię na Bema. 601 781 
000

•	 Poszukuje do wynajęcia kawa-
lerki. 787 374 108 

•	 Do wynajęcia samodzielne miesz-
kanie w domku na ładnej, wiejskiej 
posesji w okolicy Nowogardu.. 508 
404 788

•	 Sprzedam dom w Nowogardzie o 
pow, 127m2 i działka 1001 m2. Tel. 
504 946 190, 507 831 353

•	  Do wynajęcia garaż Zamkowa, od 
X.2018, prąd, cena 160 zł na mie-
siąc. Po 19.00. 505 839 170 

mOTOrYZACJA
•	 Ford Galaxy 96r. Automat Poj. 

2.8 benzyna Uszkodzona skrzy-
nia biegów Sprzedam za 2 500 
złotych Tel. Kon. 694 979 007

•	 Sprzedam samochód Mitsubi-
shi L 200 1999 rok prod., cena do 
uzgodnienia. 665 544 518 

•	 Sprzedam Mazdę Premacy, ko-
lor granatowy met. , klimatyzacja, 
rok. 2001, diesel 2.0, zadbana, tel. 
605 522 340

•	 Kupię motor WSK. Tel. 605 516 508 

•	 Opel Zafira 7 osobowy 2008 rok 
prod. poj 1.9 dti przebieg 200 
tys. disel, garażowany, serwiso-
wany, opony letnie i zimowe km 
100 tapicerka skóra welur ko-
lor czarny sprzedam. Cena do 
uzgodnienia. 603 079 260 

•	 KUPIĘ AUTA CAŁE I USZKODZOBE 
DOBRE CENY. 600 175 401

•	 Sprzedam BMW 116 2006 rocz-
nik, 1600 poj., benzyna. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 603 435 472 

rOLNICTWO
•	 Sprzedam  kaczki,gęsi młode – 

oskubane.Tel.782429405.

•	  Koszenie, mulczowanie, belowa-
nie – słoma. 608 01 3995

•	 Orka, talerzówka ciężka siew 
agregatem. Tel. 608 01 39 95 

•	 Rzepak jary, zboża sprzedam. Tel. 
502 853  573 

•	 Grykę sprzedam i mieszalnik 1 tona. 
603 467 609 

•	 SPrZeDAŻ JAJ KUrZYCH – WIeJ-
SKIe. 502 119 960

•	  Sprzedam pompe spalinową wraz 
z wężami, straszak na dziki i szpaki, 
dmuchawę do zboża. 781 785 748, 
603 363 207 

•	 Sprzedam siano w kostkach. 782 
036 086 

•	 Sprzedaż mieszanki zbożowej. 
Tel. 667 97 64 17, 91 4 186 417

•	 Sprzedam truskawski na prze-
twory. Atrakcyjne ceny. 606 708 
180 

•	 Łubin słodki 1,5 tony sprzedam. 91 
39 18 606

•	 Sprzedam kaczki i gęsi skubane. 
796 759 414

•	 Sprzedam siewnik Poznaniak. 605 
468 190 

•	 Przyjmę ziemię. 605 468 190

•	 Sprzedam rozrzutnik obornika jed-
noosiowy stan bardzo dobry i roz-
siewacz wapna 606 576 417

•	 Sprzedam ziemię orną o pow. 8 ha 
w miejscowości Bagna. Cena 28900 
zł / ha . Tel. 606 830 893 

•	 Siano w zamian za koszenie Trzech-
el 2 ha. Tel. 502 853 573 

•	 Wyprzedaż kur 1,5 rocznych Go-
spodarstwo rolno-Drobiarskie 
Żabowo 13. Tel. 9139 106 66, 
510 127 838

•	 Sprzedam siano okolice Osiny. 696 
741 163 

•	 Oddam w dzierżawę ziemię orną 
okolice Osiny. 696 741 163 

•	 Sprzedam Piasta do wapna, kamień 
polny na oczko wodne. 606 576 417

•	 Sprzedam nową przyczepę jed-
noosiową + wywrotkę, siewnik do 
zboża Poznaniak stan bardzo do-
bry. 696 807 922

•	 Słomę sprzedam beloty. 502 853 
573

•	 Sprzedam obornik. 607 739 866

 USŁUGI
•	 TRANSPORT-600182682.

•	 DACHY, WIATY, TARASY.
TEL.660879108.

•	 MALOWANIE – szpachlowanie ,pa-
nele.Tel.788566432.

•	 SZPACHLARZ GŁADZI BEZPYŁO-
WEJ ,PŁYTKARZ.WYKAŃCZANIE 
WNĘTRZ.Tel.537275547.

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWA-
NÓW, WYKŁADZIN, TAPICERKI ME-
BLOWEJ SAMOCHODOWEJ/ SKÓ-
RZANEJ MATERIAŁOWEJ / POŚCIELI 
WEŁNIANEJ / LANOLINĄ/SPRZĄTA-
NIE: CZYSZCZENIE FUG.TEL.604 373 
143 , 794 229 083.

•	 Pranie dywanów i tapicerki sprzą-
tanie również z użyciem pary, 
rOmTeX. 668 151 516

•	 elektryk z uprawnieniami e+D. 
Tel. 607 289 419 

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

•	 malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne naprawy 
wykona “złota rączka”. 91 39 22 
783, 784 79 22 70

•	 FIrmA USŁUGOWA „Zielona”. Wy-
najem sal na konferencje, zebra-
nia, szkolenia. 91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią dzia-
łalnością przyjmie zlecenie na bu-
dowę domów od podstaw, prze-
kładek dachów, docieplenia, ukła-
danie kostki, różne rodzaje. Tel. 607 
137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawia-
my za gotówkę na raty laptopy ta-
blety telefony. Skupujemy laptopy 
telefony. Adres Nowogard 700Lecia 
15 I piętro nad apteką tel 91-577-
53-73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, 
urlopowe: Niemcy, Holandia, Au-
stria, Anglia, Belgia, Norwegia. Tel. 
71 385 20 18, 601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróż-
nienie mieszkań, piwnic, gratów. Tel 
668 343 638 

•	 AGENCJA REKLAMOWA VIZART, 
oprawianie prac w 2 minuty, bindo-
wanie, wydruki, ksero, laminowanie, 

Nowogard ul. 700 lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim)Tel. 605 522 340 

•	 Przepisywanie prac (licencjackich, 
magisterskich i innych), dokumen-
tów, CV, listów motywacyjnych, 
Szybko, solidnie. Agencja reklamo-
wa Vizart  Nowogard ul. 700 lecia 
15 (nad sklepem zielarskim)Tel. 605 
522 340.

•	 regulacja, naprawa, konserwacja 
okien i drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontu-
jemy. 668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 
988 735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, układa-
nie kostki granitowej, polbruku. 726 
403 937

•	 Naprawa AGD Nowogard. 698 
352 406

•	 Wypełniam dokumenty do ZUS na 
emeryturę, rentę, kapitał początko-
wy. 507 872 391

•	 Usługi remontowo-budowlane 
wykonam. 608 364 330 

•	 Prace elektryczne i remonty 
mieszkań. 691 430 490

•	 Usługi ogólnobudowlane dociepla-
nie budynków, malowanie, szachlo-
wanie, glazura, terakota, hydraulika, 
regipsy i podłogi, adaptacja podda-
szy. 600 626 268 

•	 Usługi remontowo-budowlane, 
ocieplenia budynków. 669 591 
896 

•	 Matematyka. 668 17 12 12 

•	 Usługi Fryzjerskie Męskie w domu 
klienta. Sudomierski. Tel. 536 867 
154 , 91 39 22 063

•	 MATEMATYKA, LICEA, STUDIA, po-
ziom podstawowy i rozszeżony. Pro-
fesjonalnie. 604 124 623

•	 Przyjmę psy i koty na strzyżenie. 
794 902 108 

•	 Malowanie, szpachlowanie, tapeto-
wanie, drobne naprawy w tym hy-
draulika, solidnie dobra cena. 666 
047 905

•	 Usługi ogólnobudowlane docieple-
nia budynków, dachy z papy. 607 
654 692 

PrACA
•	 Aktivmed24.pl Opiekunki Senio-

rów Niemcy. Premie wakacyjne, 
530555015

•	 AmBerCAre24 Opiekunki do 
Niemiec, wymagany j. niemiec-
ki komunikatywny, zarobki net-
to do 1500 euro/mies., wyjazdy 
od zaraz, sprawdzone oferty, le-
galnie 737 451 825, 737 886 919, 
737 489 914

•	 Zatrudnię pracowników budow-
lanych. Tel. 695-264-594

•	 Zatrudnię stolarza z doświadcze-
niem. 503 084 687 

•	 Firma geodezyjna zatrudni geode-
tę i asystenta geodety. Mile wi-
dziane wykształcenie geodezyjne 
lub pokrewne.Znajomość progra-
mów geodezyjnych oraz prawo jaz-
dy. Niezbędne informacje pod nr 
609250383.

•	 Praca w Hamburgu płytki, tapety, 
docieplenia, malowanie, szpachlo-
wanie. Tel. 00491725669042

•	 Zatrudnię dekarzy, cieśli, murarzy, 
zbrojarzy. Możliwe zarobki do 18 
zł/h netto. Tel. 697 067 590, 600 400 
363 

•	 Zlecę prace murarskie. Tel. 695-264-
594.

•	 Zatrudnię pracowników przy pro-
dukcji i montażu oken PCV i ALU. 
Tel 663 600 601 

•	 Praca w Hamburgu malowanie, 
szpachlowanie, glazura, tera-
kota itp., zakwaterowanie. Tel. 
00491725669042 

•	 Praca dla płytkarza w Niemczech na 
umowę. Wymagane doświadczenie  
i prawo jazdy kat. B.Tel. 539 523 531 

•	 Zatrudnię na 1/2 etatu do sklepu 
Lewiatan, Bohaterów Warszawy.Tel. 
502 239 619

•	 Zatrudnię pomocnika mechanika 
samochodowego. Doświadczenie 
nie wymagane. 600 291 059

•	 Zaopiekuję się małym dzieckiem. 
664 696 177   

•	 Poszukuje opiekunki do osoby 
z Alzchaimerem od 9-18 godz., 
miejscowość Kościuszki. 796 767 
980 
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Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGULArNA LINIA mI KrO BU SO WA SerOCKI  Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 
11:55; 12:40; 14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 
13:45(6x); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

PrZeWÓZ OSÓB - rO mAN BIŃCZYK - Linia regularna  TeL. 607 310 591 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 
16.35 (7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

rOZKŁAD JAZDY BU SÓW
Firma Usługowo- Handlowa Adam Fedeńczak

Tel 91 39 26 925, 502 026 999
ND- SZCZeCIN 5:15(D), 5:55(E), 6:40(7), 6:55(D), 7:25(7), 7:50(D), 8:00(E), 8:20(7), 
8:35(D), 9:10(E,7), 10:05(E), 10:35(E,7), 11:31(D),11:40(7), 12:10(E), 12:20(7), 
12:55(D,7), 13:10(D), 13:20(E,7), 14:05(D), 14:20(E,7), 15:40(D), 16:05(7), 16:20(E,7), 
16:50(D), 17:50(E,7), 18:20(E,7)
SZCZeCIN- ND 6:35(D), 7:30(E), 8:30(D,7), 9:00(7,R), 9:25(E), 10:05(D,7), 10:35(E,7), 
11:40(E), 12:10(D), 12:25(E,7), 13:20(7), 13:35(D), 13:50(E,7,R), 14:35(D), 14:50(E,7), 
15:15(D,7), 15:55(D), 16:15(6,7), 16:35(D), 17:40(D,7), 18:05(E,7,R), 19:15(D), 
19:40(E,7), 20:15(E,7)
ND- reSKO 6:30(S), 7:50(S), 10:10(7), 12:30(S), 14:30(S), 15:10(E), 19:15(E)
reSKO- ND 6:45(7,SZ), 7:10(S), 7:15(E,SZ), 8:30(S), 11:35(7,SZ), 13:00(S), 15:05(S), 
15:40(E,7,SZ)
GOLCZeWO- ND 7:10(S), 13:30(S), 14:45(S)
ND- GOLCZeWO 7:50(S), 14:15(S), 15:30(S)
ND- STArGArD 6:50(D), 10:15(D), 13:40(D)
STArGArD- ND 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
ND- DOBrA- ŁOBeZ- PŁOTY- GrYFICe 6:00(D)
ND- SŁAJSINO- rADOWO- ŁOBeZ 6:35(D)
ŁOBeZ- DOBrA- ND 15:00(D)
ŁOBeZ- SŁAJSINO- ND 15:35(D)
D - kursuje od pon. do pt. Oprócz świąt     E - kursuje od pon. Do soboty oprócz świąt 
S - kursuje w dni nauki szkolnej                         R- kurs do Reska     
SZ - kurs do Szczecina 6- kursuje w soboty       7- kursuje w niedziele

rozkład jazdy komunikacji miejskiej 

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 6:55 8:05 11:15 12:20 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 6:56 8:06 11:16 12:21 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 6:58 8:08 11:18 12:23 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 6:59 8:10 11:20 12:25 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:01 8:12 11:22 12:27 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:02 8:14 11:24 12:29 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:03 8:15 11:25 12:30 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:05 8:17 11:27 12:32 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < 7:07 8:19 < 12:34 < < 16:07 < <

10 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:09 8:21 11:28 12:36 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
11 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:10 8:22 11:29 12:37 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
12 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:11 8:23 11:30 12:38 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
13 ul. Poniatowskiego < 6:20 7:13 < < 12:40 13:45 15:10 16:13 17:10 <
14 ul. Żeromskiego 5:42 6:21 7:14 8:24 11:32 12:41 13:46 15:11 16:14 17:11 17:59
15 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:22 7:15 8:25 11:33 12:42 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
16 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:23 7:16 8:26 11:34 12:43 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
17 ul. Radosława 5:45 6:24 7:17 8:27 11:35 12:44 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02

POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:23 8:33 11:50 12:50 14:30 15:30 16:25 17:25 18:05
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:24 8:34 11:51 12:51 14:31 15:31 16:26 17:26 18:06
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:26 8:36 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:28 8:38 11:53 12:53 14:33 15:33 16:28 17:28 18:08
5 ul. Poniatowskiego < 6:35 7:30 8:40 11:55 12:55 < 15:35 16:30 17:30 <
6 ul. 700 Lecia 5:49 6:37 7:32 8:42 11:57 12:57 14:34 15:37 16:32 17:32 18:09
7 ul. 5-go Marca 5:51 6:39 7:34 8:44 11:59 12:59 14:36 15:39 16:34 17:34 18:11
8 ul. Kościuszki 36 5:53 6:41 7:36 8:46 12:01 13:01 14:38 15:41 16:36 17:36 18:13
9 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:42 7:37 8:47 12:02 13:02 14:39 15:42 16:37 17:37 18:14

10 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:43 7:38 8:48 12:03 13:03 14:40 15:43 16:38 17:38 18:15
11 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:44 7:39 8:49 12:04 13:04 14:41 15:44 16:39 17:39 18:16
12 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:45 7:40 8:50 12:05 13:05 14:42 15:45 16:40 17:40 18:17
13 ul. Bema 9 5:58 6:46 7:41 8:51 12:06 13:06 14:43 15:46 16:41 17:41 18:18
14 Osiedle Bema 5:59 6:47 7:42 8:52 12:07 13:07 14:44 15:47 16:42 17:42 18:19

DWORZEC PKS – OS. BEMA
TAM
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

OS. BEMA - DWORZEC PKS
TAM
E, F

1 Osiedle Bema 8:59
2 ul. Bema 1 9:00
3 ul. Armii Krajowej 17 9:02
4 ul. Kościuszki 36 9:03
5 ul. Romualda Traugutta 9:05
6 ul. Wojska Polskiego 4 9:06
7 ul. Kościelna 9:07
8 Dworzec PKS 9:09

LP Dworce i przystanki

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD UL. RADOSŁAWA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 – NOWOGARD  OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD OS. BEMA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 - NOWOGARD  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 6:55 8:05 11:15 12:20 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 6:56 8:06 11:16 12:21 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 6:58 8:08 11:18 12:23 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 6:59 8:10 11:20 12:25 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:01 8:12 11:22 12:27 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:02 8:14 11:24 12:29 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:03 8:15 11:25 12:30 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:05 8:17 11:27 12:32 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < 7:07 8:19 < 12:34 < < 16:07 < <

10 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:09 8:21 11:28 12:36 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
11 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:10 8:22 11:29 12:37 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
12 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:11 8:23 11:30 12:38 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
13 ul. Poniatowskiego < 6:20 7:13 < < 12:40 13:45 15:10 16:13 17:10 <
14 ul. Żeromskiego 5:42 6:21 7:14 8:24 11:32 12:41 13:46 15:11 16:14 17:11 17:59
15 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:22 7:15 8:25 11:33 12:42 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
16 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:23 7:16 8:26 11:34 12:43 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
17 ul. Radosława 5:45 6:24 7:17 8:27 11:35 12:44 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02

POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:23 8:33 11:50 12:50 14:30 15:30 16:25 17:25 18:05
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:24 8:34 11:51 12:51 14:31 15:31 16:26 17:26 18:06
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:26 8:36 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:28 8:38 11:53 12:53 14:33 15:33 16:28 17:28 18:08
5 ul. Poniatowskiego < 6:35 7:30 8:40 11:55 12:55 < 15:35 16:30 17:30 <
6 ul. 700 Lecia 5:49 6:37 7:32 8:42 11:57 12:57 14:34 15:37 16:32 17:32 18:09
7 ul. 5-go Marca 5:51 6:39 7:34 8:44 11:59 12:59 14:36 15:39 16:34 17:34 18:11
8 ul. Kościuszki 36 5:53 6:41 7:36 8:46 12:01 13:01 14:38 15:41 16:36 17:36 18:13
9 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:42 7:37 8:47 12:02 13:02 14:39 15:42 16:37 17:37 18:14

10 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:43 7:38 8:48 12:03 13:03 14:40 15:43 16:38 17:38 18:15
11 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:44 7:39 8:49 12:04 13:04 14:41 15:44 16:39 17:39 18:16
12 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:45 7:40 8:50 12:05 13:05 14:42 15:45 16:40 17:40 18:17
13 ul. Bema 9 5:58 6:46 7:41 8:51 12:06 13:06 14:43 15:46 16:41 17:41 18:18
14 Osiedle Bema 5:59 6:47 7:42 8:52 12:07 13:07 14:44 15:47 16:42 17:42 18:19

DWORZEC PKS – OS. BEMA
TAM
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

OS. BEMA - DWORZEC PKS
TAM
E, F

1 Osiedle Bema 8:59
2 ul. Bema 1 9:00
3 ul. Armii Krajowej 17 9:02
4 ul. Kościuszki 36 9:03
5 ul. Romualda Traugutta 9:05
6 ul. Wojska Polskiego 4 9:06
7 ul. Kościelna 9:07
8 Dworzec PKS 9:09

LP Dworce i przystanki

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD UL. RADOSŁAWA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 – NOWOGARD  OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD OS. BEMA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 - NOWOGARD  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 6:55 8:05 11:15 12:20 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 6:56 8:06 11:16 12:21 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 6:58 8:08 11:18 12:23 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 6:59 8:10 11:20 12:25 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:01 8:12 11:22 12:27 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:02 8:14 11:24 12:29 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:03 8:15 11:25 12:30 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:05 8:17 11:27 12:32 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < 7:07 8:19 < 12:34 < < 16:07 < <

10 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:09 8:21 11:28 12:36 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
11 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:10 8:22 11:29 12:37 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
12 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:11 8:23 11:30 12:38 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
13 ul. Poniatowskiego < 6:20 7:13 < < 12:40 13:45 15:10 16:13 17:10 <
14 ul. Żeromskiego 5:42 6:21 7:14 8:24 11:32 12:41 13:46 15:11 16:14 17:11 17:59
15 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:22 7:15 8:25 11:33 12:42 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
16 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:23 7:16 8:26 11:34 12:43 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
17 ul. Radosława 5:45 6:24 7:17 8:27 11:35 12:44 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02

POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:23 8:33 11:50 12:50 14:30 15:30 16:25 17:25 18:05
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:24 8:34 11:51 12:51 14:31 15:31 16:26 17:26 18:06
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:26 8:36 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:28 8:38 11:53 12:53 14:33 15:33 16:28 17:28 18:08
5 ul. Poniatowskiego < 6:35 7:30 8:40 11:55 12:55 < 15:35 16:30 17:30 <
6 ul. 700 Lecia 5:49 6:37 7:32 8:42 11:57 12:57 14:34 15:37 16:32 17:32 18:09
7 ul. 5-go Marca 5:51 6:39 7:34 8:44 11:59 12:59 14:36 15:39 16:34 17:34 18:11
8 ul. Kościuszki 36 5:53 6:41 7:36 8:46 12:01 13:01 14:38 15:41 16:36 17:36 18:13
9 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:42 7:37 8:47 12:02 13:02 14:39 15:42 16:37 17:37 18:14

10 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:43 7:38 8:48 12:03 13:03 14:40 15:43 16:38 17:38 18:15
11 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:44 7:39 8:49 12:04 13:04 14:41 15:44 16:39 17:39 18:16
12 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:45 7:40 8:50 12:05 13:05 14:42 15:45 16:40 17:40 18:17
13 ul. Bema 9 5:58 6:46 7:41 8:51 12:06 13:06 14:43 15:46 16:41 17:41 18:18
14 Osiedle Bema 5:59 6:47 7:42 8:52 12:07 13:07 14:44 15:47 16:42 17:42 18:19

DWORZEC PKS – OS. BEMA
TAM
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

OS. BEMA - DWORZEC PKS
TAM
E, F

1 Osiedle Bema 8:59
2 ul. Bema 1 9:00
3 ul. Armii Krajowej 17 9:02
4 ul. Kościuszki 36 9:03
5 ul. Romualda Traugutta 9:05
6 ul. Wojska Polskiego 4 9:06
7 ul. Kościelna 9:07
8 Dworzec PKS 9:09

LP Dworce i przystanki

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD UL. RADOSŁAWA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 – NOWOGARD  OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD OS. BEMA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 - NOWOGARD  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

•	 Szukam pracownika prace wykoń-
czeniowe, Niemcy. Tel. 662 528 427

•	  Zatrudnię barmankę, kelnerkę, ku-
charza i pomoc kuchenną. 693 521 
211

•	 Podejmę pracę biurową bran-
ża hydrauliczno-budowlana lub 
spożywcza, duże doświadczenie. 
663 855 966 

INNe
•	 SPRZEDAM- pręt zbrojeniowy fi-10 

, 12 m długi.Tel.603598134

•	  Sprzedam drewno suche tanio. 
691 848 026

•	 Drewno, bukowe, dębowe, po-
cięte, porąbane. Tel. 603 353 789 

•	 Sprzedam drewno opałowe. 667 
788 820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 
kg. 790 285 382

•	 Szkółka w Karsku poleca drzewa 
owcowe w pojemnikach 3-4 let-
nie owocujące już od 20 zł/szt. oraz 
tuje szmaragd wys. 70-80cm. po 
10 zł za sztukę. Tel. 606 106 142

•	 Sprzedam łóżko młodzieżowe z 
szufladami, półkami, z materacem 
- kolor szaro biały wymiary: dł. 223 
cm*95 cm*110 cm, biurko do kom-
pletu, tel. 605 522 340

•	 Sprzedam odkurzacz piorący ZE-
LMER WODNIK QUATTRO 616.6, 
elementy piorące nieużywane 
nowe, cena do uzgodnienia, tel. 
605 522 340

•	 Sprzedam materac kokosowy 
na łóżko ze stelażu,  na wymiar 
180*200*24cm, używany, tel. 605 
522 340

•	 Przyjmę lodówke. 697 886 041 

•	 Ogrodzenie ogrodowe, meta-
lowe ramka z katownika w srod-
ku zbrojene /wzor/ prentowe wy-
miar 2,0m x 1,0 m+ slupek razem 

szt 16 oraz furtka 90 x 90cm z zam-
kiem ogrodzenie cena za 1 kpl. 50 
zl z powodu modernizacji ogrodze-
nia sprzedam - okazja ! stan dobry 
tel. 691 686 772

•	 Piece gazowe c.o.vaillant z nie-
miec dwufunkcyjne wisza-
ce po przegladzie serwisowym 
do mieszkania,domu cena od 
1.200zl. sprzedam tel 691 686 
772

•	 Podgrzewacze wody 130-160-
190 litrowe stojące na gaz fitmy 
villant mało używane z gwaran-
cją cena od 1000 zł. Tel. 691 686 
772 

•	 Sprzedam ławeczkę do ćwiczeń 
typu PRIMUS, wielofunkcyjna, tel. 
605 522 340 

•	 Oddam biurko pod komputer. 609 
09 35 25 

•	 Sprzedam szafkę kuchenną brązo-
wo-biała, z płytą indukcyjną - 2 sta-
nowiska, z możliwością dostawie-

nia drugiej płyty indukcyjnej lub 
gazowej, z blatem, tel. 605 522 340 
Sprzedam TV plazmowy 42 cale LG, 
srebrno czarny, tel. 605 522 340 

•	 Przyjmę lodówkę. 697 886 041 

•	 ODDAm SZCZeNIAKI W DOBre 
rĘCe. 607 137 081

•	 Oddam kamienie za darmo 
transport własny. 502 649 104, 
509 615 300 

•	 Sprzedam zamrażarkę skrzyniową 
elektrolux EC2800AOW2, wymia-
ry: 95x62x78, zakupioną w roku 
2014, cena 500 zł., tel.506614285, 
odbiór osobisty:NOWOGARD tel. 
506614285

•	 Sprzedam piec/kominek ceramicz-
ny używany, stan z zewnątrz bdb, 
dodam kolano nastawne, pęknięta 
w środku płyta szamotowa, co nie 
przeszkadza w użytkowaniu, cena: 
1200 zł , odbiór osobisty NOWO-
GARD, tel. 506614285

•	 Sprzedam szczeniaka suczkę 4,5 
miesiąca rasy Pitbull red Nose 
tel. 607289830

•	 Sprzedam dwie komody po 150 zł/
szt. Łóżko z materacem 1,4 x 2m – 
450 zł, 2 szafki po 50 zł za sztukę. 
606 276 773 

•	 Sprzedam łóżko ortopedyczne na 
pilota. 697 972 751 

•	 Sprzedam nową krajzegę robioną 
220 wolt cena 450 zł. 696 807 922

•	 Sprzedam betoniarkę 120 litrów na 
220 wolt cena 370 zł. Tel. 696 807 
922 

•	 Owczarek niemiecki krótkowłosy, 
rok i cztery miesiące, duży, ładny, 
czujny. Tel. 519 307 288 

•	 Sprzedam rusztowanie elewacyjne 
200 m2. Tel. 501 549 756
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tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

żyto, pszenżyto, jęczmień, 
owies, rzepak, łubin, gryka, groch, 

len, kukurydzę oraz słonecznik.

Sami odbieramy, szybka płatność, 
konkurencyjne ceny.

Wapno nawozowe granulowane
w najlepszej cenie na rynku. 

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B

e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl

Skup zbóż: 
91 43 57 720, 602 21 21 25

Transport: 662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160

reKLAmA

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

Ostatnie egzemplarze I wydania! 

"VII wieków 
Nowogardu" 
Przekrojowa historia miasta
autorstwa Jana Kopycińskiego 
 Do nabycia w Redakcji 

Dziennika Nowogardzkiego - cena 50 zł

BANERY
WYDRUKI na folii One Way Vision, naklejki te

l. 
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lNAJTANIEJ w okolicy

na powiat:
goleniowski (Nowogard), gry�ński, kamieński, łobeski, policki, stargardzki

Chcesz dać ogłoszenie -  reklamę w gazecie

zadzwoń:  506 638 789,  91 392 21 65,  napisz: karolinasb@domjudy.pl

Piotr Słomski

Kandydat na burmistrza
Nasza Gmina potrzebuje zupełnie innej jakości zarządza-

nia aniżeli to, co obserwujemy w tym zakresie w ostatnich la-
tach. Mieszkańcy Nowogardu zasługują także na nowy istot-
nie lepszy komfort życia, również poprzez zapewnienie do-
stępu do usług publicznych oferowanych już od dawna w 
sąsiednich miastach. Zgodnie z zapowiedzią przedstawiam 
Państwu, na kolejnych stronach, mój program wyborczy, 
który w przypadku wyboru realizowałbym w ramach upraw-
nień, jakie posiada burmistrz. W konstrukcji programu 
uwzględniłem identyfikację poszczególnych problemów, 
czyli Jak jest oraz pomysły na to Jak ma być i jak może być, 
czyli istotę programu na 5-letnią kadencję. Program jest za-
razem programem komitetu wyborczego Partnerstwo i Roz-
wój, który wystawia mają osobę do wyborów na burmistrz 
Nowogardu, a także wystawia kompletną listę kandydatów 
na radnych gminnych. Profesjonalizm tych kandydatów sta-
nowi kolejną gwarancję realizacji mojego programu. 

Piotr Słomski 

Życiorys 
Piotr Słomski urodził się 29.04.1984 w Nowogar-

dzie. Po ukończeniu LO nr 1, odbył studia licencjackie z 
dziennikarstwa na WKSM w Toruniu, a następnie zdo-
był tytuł magistra politologii na Uniwersytecie im. Ma-
rii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Kolejno odbył stu-
dia na Wyższej Szkole Języków Obcych w Poznaniu. 
Aktualnie jest doktorantem na US w Szczecinie. Pisze 
w prasie lokalnej oraz publikuje w Tygodniku Katolic-
kim Niedziela. Biegle posługuje się trzema językami 
(angielski, niemiecki, włoski) dlatego jego szczegól-
ną specjalizacją dziennikarską są wywiady ze znany-
mi osobistościami życia publicznego z zagranicy. Jest 
także lektorem języka angielskiego w Wyższej Szkole 
Humanistycznej w Szczecinie. W kończącej się kaden-
cji samorządowej był radnym gminnym oraz od grud-
nia 2016 roku przewodniczącym Rady Miejskiej w No-
wogardzie.
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POLSKI 
WYDAWCA
Dom Judy sp. z o.o.

Wyspy Kanaryjskie, Cypr, Włochy, 
Grecja, Maroko, Bułgaria, Chorwacja 

Rezerwując wycieczki i wczasy
do 25.09.2018 r. 

na rok 2019
PROMOCJA do 50%SINBAD - codziennie z Nowogardu

Bilety na przejazdy zagraniczne

Czy to była ostatnia środa? • Tomasz Litwin na „szóstkę”!

Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

Piątek 
21 września 2018 r. 
Nr 74 (2702)
nakład 3000 
Rok XXV ISSN 1897-2640 

Cena 2,00 zł 
(w tym 5% VAT) M
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tel. 91 392 14 67
kom. 695 264 677

Nowogard, ul. 3 Maja 46 • www.nowodental.pl

Kompleksowe leczenie stomatologiczne
z wykorzystaniem nowoczesnych 

metod leczniczych i urządzeń diagnostycznych:
•
• protetyka za pomocą 
   skanera wewnątrzustnego
• mikroskop stomatologiczny

• znieczulenia komputerowe
• ozonoterapia
• aparaty ortodontyczne stałe
• implanty zębowe

reklAMA

Egzamin praktyczny w Szczecinie lub w Barlinku
F-1 to najszybsza formuła do prawa jazdy

Kursy prawa jazdy kat. A, A2, B oraz B automat
Możliwość zdawania egzaminu państwowego naszym pojazdem szkoleniowym

Nowogard, ul. 700 Lecia 14  •  Tel. 723 583 311  •  www.naukajazdyf1.szczecin.pl

Piotr Słomski

Kandydat na Burmistrza
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Partnerstwo
i Rozwój

Dzisiaj 4 strony więcej 

- cena bez zmian!

Program 
wyborczy 

s. 9-11

Załatwiają refundowaną przez 
NFZ rehabilitację w… Dobrej

W cyklu „Nasi Przedsiębiorcy”

Kamień jest twórczy

To dla nich drugie życie

UWAGA

Sroczka 
złodziejka

Zarejestrowani 
pierwsi kandydaci  
na Burmistrza

s. 8 s. 14

s. 12
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W skrócie

Śmigiel Ryszard

ŚR

KOMPLEKSOWE  USŁUGI
& ŚMIGIEL

Zakład Kamieniarski
- Nagrobki - Grobowce - Parapety - Schody

Kwiaciarnia
- Znicze - Kwiaty - Wiązanki - Wieńce

Tel. 601 595 069, 91 392 18 14
     e-mail: puhp.smigiel@wp.pl
   www.kamieniarstwo-smigiel.pl

Korzystając z naszych usług pogrzebowych zyskasz
-10%  RABATU  NA  USŁUGI  KAMIENIARSKIE

UL. CMENTARNA 3,  72-200 NOWOGARD

       Usługi Pogrzebowe 
        Grzegorz Śmigiel
- Trumny - Urny - Ekshumacje - Przewozy
         Obudowy - Krzyże - Tabliczki

Kontakt całodobowy: 693 230 190
      e-mail: memoris.zp@o2.pl
            www.memoris.eu

reklAMA
Masz problem,  

lub byłeś 
świadkiem  
ważnego 

wydarzenia?
Skontaktuj się  

z naszą 
redakcją!

513 088 309, 
91 392 21 65

Ostre cięcie napotkało, również drzewa rosnące wzdłuż całej ul. Ks. Jó-
zefa Poniatowskiego, począwszy od ronda Sybiraków do sklepu Promyk. 
W tym wypadku zabiegi pielęgnacyjne były wskazane, choćby dla do-
brego stanu zdrowia roślin. Wykonano je też po okresie lęgowym pta-
ków, a więc w zgodzie z naturą. 

In Post postawił kolejny punkt odbioru przesyłek, tym razem obok 
sklepu Lewiatan przy ul. Bohaterów Warszawy. Pierwszy taki punkt w 
naszym mieście powstał koło marketu InterMarche. Punkty te cieszą 
się ogromną popularnością zwłaszcza wśród młodzieży, gdzie szybko i 
sprawnie odbierzemy swoją przesyłkę, bez stania w kolejce, czy oczeki-
wania na kuriera w domu. 

Ulica Poniatowskiego

Pożar w kotłowni 
Chwilę grozy przeżyli mieszkańcy ul. Poniatowskiego i Zacisznej. W kotłowni jednego z 
bloków zapaliły się śmieci, a w zasadzie porozrzucane gąbki stanowiące niegdyś prawdopo-
dobnie wypełnienie mebli wypoczynkowych. 

Do zdarzenia doszło w mi-
nioną środę, ok. godz. 15.20. 
Na miejsce pożaru zadyspono-
wano 2 zastępy straży pożarnej. 
Początkowo sytuacja wyglądała 
groźnie, unoszący się dym unie-
możliwiał strażakom wejście do 
pomieszczenia. Strażacy wywa-
żyli drzwi do kotłowni c.o. i uga-
sili pożar przy pomocy jednego 
prądu wody. Całej akcji z niepo-
kojem przyglądali się mieszkań-
cy bloku. 

MS
Dwa zastępy straży pożarnej szybko uporały się z pożarem

W naszym obiektywie 

Gruszki olbrzymki 
Okazałe gruszki to zbiór 
Państwa Jadwigi i Wie-
sława Warackich. 

W ogrodzie Państwa Wa-
rackich wyrosły piękne i 
okazałe gruszki, co najle-
piej widać na wskazaniu 
wagi. Aby wyrosły takie 
grusze trzeba trochę się na-
pracować. Państwo Janina 
i Wiesław Waraccy są mi-
łośnikami swojej działki, 
gdzie rosną drzewka owo-
cowe i warzywa, z wielkim 
zaangażowaniem oddają 
się pracy na działce . Życzy-
my Państwu kolejnych uda-
nych zbiorów. 

ao

Po rejestracji kandydata na 
Burmistrza

Wczoraj rozpoczęła się rejestracja kandydatów na burmistrza. Jako pierwsi zarejestrowali swoich kan-
dydatów Komitet Wyborczy PSL - Stanisław Saniuk i Komitet Wyborczy Wyborców Partnerstwo i Roz-
wój  - Piotr Słomski. Ostatni dzień rejestracji przypada w najbliższy poniedziałek.

W chwilę po rejestracja kandydata na burmistrza Piotra Słomskiego. O lewej Tomasz Tracz, Wojciech Balejko, Piotr Słomski, 
Marek Krzywania Paweł  Słomski
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W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397

reklAMA reklAMA

WYNAJeM 
kONTeNerÓW, 
wywóz odpadów. 

TEL. 667 146 793 

Sprzedam  
pawie

tel. 785 150 401

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reklAMA

11 kg, 33 kg 
z propan butanem, 

propanem 
a także do zasilania 
wózków widłowych.

Zapraszamy 
do stałej współpracy 

tel. 606 930 398
 www.gazak.pl 

Wymiana butli

letnia promocja
Ciekawe gratisy!

lembas załatwia refundowaną przez NFZ rehabilitację w… Dobrej

Kolejne „podboje” nowogardzkiego szpitala
Dla nowogardzkich pacjentów refundowane przez NFZ zabiegi rehabilitacyjne w gabinetach na terenie miasta to praktycznie prawie niedostępna usłu-
ga. Tymczasem dowiadujemy się, z informacji publicznej w tych dniach rozpowszechnianej, że nowogardzki szpital podpisał porozumienie z gminą Do-
bra na prowadzenie tamże Centrum Rehabilitacji, posiadającego kontrakt z NFZ. Czy po Resku to kolejny pomysł lokalnych włodarzy na zajmowanie się 
innymi z wykorzystaniem potencjału, za który buli nowogardzki podatnik? 

Nikły dostęp na miejscu do 
zabiegów rehabilitacyjnych re-
fundowanych przez NFZ - to 
wieloletnia już bolączka nowo-
gardzkich pacjentów. Nasz szpi-
tal nie posiada własnych gabi-
netów j rehabilitacyjnych, więc 
tym bardziej nie posiada kon-
traktu na te zabiegi z NFZ, ale 
takiego kontraktu nie posiada-
ją też miejscowe prywatne ga-
binety rehabilitacyjne. Pacjen-
ci korzystający z nowogardzkich 
placówek rehabilitacyjnych mu-
szą, więc ponosić pełną odpłat-
ność za realizowane tam zabie-
gi. Jedynie filia goleniowskiej re-
habilitacji na 15 lutego (wejście 
od Magazynowej) oferuje zabie-
gi refundowane, ale pula na No-
wogard jest tak niewielka, że pa-
cjenci oczekują na realizację na-
wet lata.- średnio trzeba czekać 
rok- poinformowano nas wczo-
raj w recepcji gabinetów przy 15 
lutego. 

Tymczasem obok w 
Dobrej…   

W tym tygodniu opinia pu-
bliczna została poinformowa-
na, że burmistrz Dobrej, Piotr 
Hebda, zawarł porozumienie 

z dyrektorem szpitala w No-
wogardzie K. Lembasem doty-
czące prowadzenia i zarządza-
nia Gminnym Centrum Reha-
bilitacji w Dobrej. Jak pisze Ty-
godnik Łobeski, z tego porozu-
mienia wynika, że: Gmina Do-
bra wyremontuje oraz wyposa-
ży pomieszczenia w najnowocze-
śniejsze urządzenia służące re-
habilitacji mieszkańców. Zada-
niem szpitala(nowogardzkie-
go- dop. nasz) będzie ubieganie 
się o kontrakt z NFZ … - w ra-
mach kontraktu z Narodowym 
Funduszem Zdrowia wszelkie 
zabiegi będą bezpłatne - infor-
muje Tygodnik.  Całość rela-
cji jest udokumentowana zdję-
ciem, na którym widzimy pozu-
jących do fotki dyrektora Lem-
basa, burmistrza Hebdę, a w 
środku atrakcyjna blondynka 
niepodpisana ani z nazwiska, 
ani z funkcji. 

Pytamy dyrektora, co tym 
razem czyni….

Poprosiliśmy w związku z po-
wyższą publikacją medialną dy-
rektora Kazimierza Lembasa o 
skomentowanie sprawy. 

- Nowogard nie podpisywał 

żadnej umowy z Gminą Do-
brą na prowadzenie tamtejszego 
Centrum Rehabilitacji. Byliśmy 
jedynie proszeni o udzielenie 
wskazówek dotyczących organi-
zacji tego typu punktu, o które w 
tej sprawie zwracał się burmistrz 
Dobrej. Nasza rola ograniczy-
ła się jedynie do funkcji dorad-
czej.  Nie wykluczam, że w przy-
szłości nasz szpital mógłby reali-
zować tam kontrakt na rehabili-

tację, ale to temat na rok przy-
szły, kiedy NFZ będzie organi-
zował konkursy na świadczenie 
takich usług. Na razie, z tego co 
mi wiadomo, gmina Dobra ma 
z własnego budżetu utrzymać 
otwarty punkt. 

Podsumowanie
Dość dziwna ta rozbieżność 

pomiędzy relacją medialną  i 
zdjęciem, na którym Lembas 

niejako firmuje tekst w gazecie 
łobeskiej informujący o podpi-
saniu umowy  z gminą Dobra, 
a zaprzeczeniami tegoż dyrek-
tora szpitala przedstawiony-
mi na nasze zapytanie.  Tak czy 
inaczej w Nowogardzie  refun-
dowanej rehabilitacji w zasa-
dzie brak a w Dobrej być może 
ona będzie i to za sprawą no-
wogardzkiego szpitala. 

sm

Gabinety rehabilitacji goleniowskiego szpitala położone przy ul. 15 Lutego w Nowogardzie (wejście od ul. Magazynowej)

Kiedy wyremontują Okulickiego?
Do redakcji DN zatelefonował mieszkaniec ulicy Okulickiego w No-
wogardzie, chcąc zwrócić uwagę na zły stan nawierzchni tej ulicy. 

 - Od ładnych paru lat prosimy 
Burmistrza o naprawę drogi i na 
marne są nasze prośby, jak gro-
chem o ścianę. Remontuje wszyst-
kie drogi, m.in. drogę na ulicy  
15 Lutego, która należy do powia-
tu, a te gminne? Własnymi siłami 
przysypujemy wiecznie tworzące 

się dziury, za swoje grosze, a prze-
cież płacimy podatki do gminy i 
powinniśmy tę drogę mieć wyre-
montowaną z tych pieniędzy. Za-
praszamy więc Burmistrza na tę 
drogę, aby przekonał się, iż na-
wierzchnia jest w złym stanie- 
mówi nasz rozmówca. Red. 
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rozmawiali o szpitalu, autobusie i gminnych inwestycjach 

Czy to była ostatnia środa? 
W środę, czyli tradycyjnie, w sali obrad miejskiego ratusza, odbyła się sesja Rady Miejskiej w Nowogardzie. Była to już prawdopodobnie ostatnia sesja tej 
kadencji. W czasie obrad nieobecni byli burmistrz i jego zastępca. 

Po stwierdzeniu kworum Prze-
wodniczący RM Piotr Słom-
ski rozpoczął obrady. W punk-
cie wnioski do porządku obrad 
wniesiono dodatkowo dwa tema-
ty: uchwałę o zmianach w budże-
cie oraz dyskusję na temat miej-
skiego autobusu, a raczej tego 
jak on ostatnio wygląda. Radni 
chcieli się dowiedzieć, czy okle-
jenie pojazdu twarzami kandy-
datów komitetu wyborczego SLD 
jest zgodne z prawem, w tym z 
umową, jaką gmina ma podpisa-
ną z przewoźnikiem. Próbowali 
także dociec, kto i na jakich wa-
runkach podjął decyzję, że aku-
rat ten a nie inny komitet korzy-
sta z powierzchni autobusu opła-
canego z budżetu miasta. Kon-
kretnej odpowiedzi jednak nie 
uzyskali. Na sali nie było bowiem 
burmistrza Nowogardu i jego za-
stępcy, a to oni, jak przyznał me-
cenas odpowiedzialny za praw-
ną obsługę gminy, są kompetent-
ni, aby wypowiadać się o szcze-
gółach kontraktu, jaki zawarto z 
przewoźnikiem. 

Zapytania i interpelacje 
W dalszej części obrad rad-

ni składali interpelacje i zadawa-
li pytania, do reprezentujących 

na sesji władz gminy: sekreta-
rza i skarbnika. Łącznie poruszo-
no kilkadziesiąt bieżących i mniej 
aktualnych tematów. Pytano o 
sprawy oświaty, choćby dlacze-
go pracownicy niepedagogiczni 
mają otrzymać wyrównanie pen-
sji od 1 września, a nie jak ustalo-
no wcześniej 1 sierpnia, a także, 
czy jest już znana decyzja Sądu 
Administracyjnego, do którego 
gmina odwołała się po stwierdze-
niu przez wojewodę zarządzenia 
burmistrza o powołaniu na dy-
rektora SP 4 Beaty Kuligowskiej. 
Odpowiedź na pierwsze pyta-
nie była mglista, w zasadzie nie 
wiadomo, czy pracownicy ob-

sługi technicznej szkół otrzy-
mają wyrównania. W przypad-
ku SP 4 decyzja Sądu spodziewa-
na jest w okolicach 10 paździer-
nika- do tego czasu, zdaniem kie-
rownictwa gminy, szkołą będzie 
kierować wskazana przez bur-
mistrza osoba. Radnych intere-
sowały także gminne inwestycje, 
a właściwie to, na jakim są etapie 
i czy w ogóle są realizowane- dla 
przykładu zapowiadana budowa 
łącznika ulic Dworcowej i 700-le-
cia, na którą gmina miała zło-
żyć wniosek o dofinansowanie. 
Nie złożyła jednak, jak się oka-
zuje, bo ulica miała mieć według 
projektu chodnik po jednej stro-

nie (nie było miejsca, aby był po 
dwóch), a to już z góry skazywa-
ło nasz wniosek na niską ocenę, 
czyli w konsekwencji brak dofi-
nansowania. Do tematu wrócimy 
jeszcze w kolejnych wydaniach. 
Pytano również o wiele drobniej-
szych spraw, głównie w zakresie 
oświetlenia na wsiach, czy popra-
wy bezpieczeństwa na ulicach w 
mieście- budowę przejść dla pie-
szych i luster drogowych, choć-
by przy ul. Boh. Warszawy. Pocie-
szające informacje płynące z ust 
urzędników- projekty są zatwier-
dzone i uzgodnione, co daje zie-
lone światło dla gminy do realiza-
cji. Kiedy- tego nie powiedziano. 
Radni zwracali się również o in-
terwencję w miejscach, gdzie pa-
nuje nieporządek- choćby na ty-
łach ZSO, gdzie w dzikim zagaj-
niku miejsce znaleźli miłośnicy 
spożywania procentowych trun-
ków na łonie natury. 

Szpital - czy dyrektor miał 
prawo? 

Padły też pytania o szpital, w 
kontekście ostatniego wystąpie-
nia Regionalnej Izby Obrachun-
kowej, która zakwestionowała 
sposób, w jaki zawiązano umo-
wę na tzw. „przejęcie Reska”, a 
w zasadzie dzierżawy tamtejsze-
go Zakładu Opiekuńczo Leczni-
czego. Główny zarzut - umowa ta 
nie mogła być podpisana bez zgo-
dy Rady Miejskiej- organu zało-
życielskiego. Radni domagali się 
również ujawnienia szczegółów 
zobowiązania finansowego, jakie 
w ostatnim czasie od jednego z 
banków zaciągnął dyrektor szpi-
tala, również nie pytając radnych 
o zdanie. Jeśli chodzi o kontrolę 
RIO, to radni usłyszeli, że gmi-
na się nie zgadza z jej wynikami i 
uważa, że umowa pomiędzy gmi-

ną a powiatem łobeskim dotyczą-
ca „przejęcia Reska” jest zgodna z 
prawem. Co do zobowiązania fi-
nansowego, tu już tłumaczył dy-
rektor, zgodę na jego zaciągnię-
cie wyraził burmistrz, a radnych 
pytać o zgodę nie musiał. Wątpli-
wości budzi jednak fakt, czy dy-
rektor mógł zaciągnąć kredyt, bo 
zgodnie ze statutem szpitala- wi-
nien mieć na to zgodę Rady Spo-
łecznej Szpitala. Tej jednak nie 
miał, bo rady na tę kadencję nie 
powołano, o czym już alarmowa-
liśmy, a inicjatywa ta leży po stro-
nie burmistrza- zdaniem gminy 
pytać nie trzeba było, bo nie było 
kogo (sic!). Poza tym zdaniem K. 
Lembasa zaciągnięte zobowiąza-
nie to nie kredyt, a debet na ra-
chunku bieżącym, więc nie do-
szło do złamania zapisów w sta-
tucie. Tłumaczenie to wywołało 
u niejednego radnego konsterna-
cję, ale w sumie na tym się skoń-
czyło. 

Nie dla kasy za urodzenie 
W trakcie obrad radni mieli 

też głosować nad uchwałą zapro-
ponowaną w imieniu burmistrza 
przez Ośrodek Pomocy Społecz-
nej, a dotyczącej jednorazowego 
świadczenia w kwocie 600 plus 
za każde nowonarodzone dziec-
ko. Uchwałę jednak zdjęto z po-
rządku obrad, bo uznano, że wy-
płata tego typu świadczeń to nie 
zadanie własne gminy i opieki 
społecznej. Podkreślano także, że 
program jest nieprzygotowany i 
nieoszacowany. Poza tym radni 
przyjęli kilka uchwał o porządko-
wym charakterze, w tym trzy fi-
nansowe, dotyczące przesunięć w 
budżecie. 

Klimatu prawdopodobnie 
ostatniej sesji w tej kadencji 
nadała awaria sprzętu nagłaśnia-
jącego i liczącego głosy- to zmora 
już drugiej kadencji. I tym razem 
kilka głosowań należało przepro-
wadzić ręcznie. Jeden plus takiej 
sytuacji- głosowania były bar-
dziej transparentne, radni mu-
sieli podnosić rękę, przez co było 
wiadomo, kto jaką w danej kwe-
stii podjął decyzję. No i może ta-
kie wrażenie, przynajmniej w 
przypadku tych, którzy często się 
chowali za „maszynką do głoso-
wania”, niech przynajmniej na 
koniec tej kadencji z nami pozo-
stanie. 

Marcin Simiński  

Przewodniczący RM Piotr Słomski liczy ręcznie podniesione ręce w trakcie jednego z ostatnich głosowań środowej sesji

Ulica Warszawska traktowana po macoszemu 

Dlaczego nie remontują 
Mieszkańcy ulicy Warszawskiej w Nowogardzie czują się oszukani przez obecnego włoda-
rza gminy, który obiecał remont a na obietnicach się skończyło. 

Niewielki odcinek chodni-
ka przy ulicy Warszawskiej od 
wielu lat prosi się o naprawę, 
komentuje mieszkaniec blo-
ku, wszędzie w Nowogardzie 
i na wioskach widać remonty 
tu nowa nawierzchnia, chod-
nik, parking, naprawiona wiata 
przystanku, wszystko tylko nie 
Warszawska, traktuje się nas 
jak piąte koło u wozu. 

Miał być wykonany remont, a 
jak nie było widać tak nie widać. 
Kampania wyborcza się rozpo-
częła i widzę, że Burmistrz zaj-
muje się tylko tym, co bardziej 
wpłynie na jego wizerunek, ale 
dziurawa rzeczywistość   wy-
przedza wszystkie ruchy. Mat-
ki z dziećmi mają ogromny pro-
blem aby przejechać po tych 
hołdach dziur pozapadanych 

taflach chodnika , podjazdu dla 
wózków i rowerów nie ma, ro-
werzyści wykonali sobie osobną 
ścieżkę, by można było  przeje-
chać. To już na wioskach wię-

cej się robi  eleganckie i proste 
chodniki a tu centrum miasta a 
dziurawa  nawierzchnia jak ser, 
na co Burmistrz czeka? Zapytu-
je mieszkaniec, idąc każdy się 
potyka,  a jak dojdzie do upad-
ku i naprawdę stanie się krzyw-
da i wtedy gmina będzie pła-
cić odszkodowanie. Niedłu-
go w naszym mieście powsta-
nie mapa z wyszczególnionymi 
nazwami ulic i oznakowaniem 
z zaleceniem przejścia w innym 
miejscu.

 Wybory za pasem i cieka-
we, jaki jeszcze kit usłyszy-
my.  Mamy nadzieję jednak, że 
po bardzo długim oczekiwa-
niu ktoś kompetentny zauważy 
problem i w końcu remont zo-
stanie wykonany. 

ao
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Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie drogi w Czermnicy 

Radna nie usłyszy zarzutów 
Prokuratura Rejonowa w Goleniowie umorzyła śledztwo, zainicjowane po zawiadomieniu złożonym przez wiceburmistrza Nowogardu, gdzie podejrze-
waną o przekroczenie swoich uprawnień była radna Lidia Bogus. Zdaniem śledczych nie ma żadnych podstaw do postawienia radnej zarzutów, czego ra-
czej można było się spodziewać. Decyzja prokuratury jest prawomocna. Pytanie, czy teraz burmistrz przystąpi do realizacji inwestycji, której wykonanie 
warunkował właśnie wynikami tego śledztwa. 

Chodzi o słynną drogę do kil-
ku posesji na skraju Czermnicy, 
która miała zostać wybudowa-
na już w 2016 roku.  O inwesty-
cję zabiegali sami mieszkańcy i 
radni, bo zdarzało się, że ludzie 
nie mogli: albo wydostać się 
ze swoich posesji, lub do nich 
dojechać. Bo zamiast drogi z 
prawdziwego zdarzenia, jeź-
dzili wyjeżdżoną ścieżką, grzę-
znąc często w błocie, zwłaszcza 
po opadach deszczu. Wydawa-
ło się, że niedola mieszkańców 
Czermnicy nie potrwa już dłu-
go. Powstał projekt drogi, sta-
rostwo wydało pozwolenie na 
budowę, nie brakowało też pie-
niędzy w budżecie uchwalo-
nym przez RM. Droga jednak 
do dziś nie powstała, bo Urząd 
Miejski stwierdził, że może 
skorzystać na tym radna Lidia 
Bogus. To bowiem przez nale-
żące do niej tereny przebiegać 
miała na pewnym odcinku za-
planowana inwestycja. Do tego 
radna na wielu sesjach o dro-
gę walczyła. Urzędnicy nabrali 
podejrzeń i zaczęli doszukiwać 
się w tym działania w prywat-
nym, a nie społecznym intere-
sie. Wszak po wybudowaniu 
drogi wartość pola należącego 
do L. Bogus znacznie by wzro-
sła. Toteż zdaniem urzędników 
gminy, radna lobbując na rzecz 
budowy drogi, miałaby prze-
kroczyć swoje uprawnienia, 
przez co mogła w przyszłości 
się wzbogacić, kiedy droga już 
powstanie. Zawiadomienie o 
możliwości popełnienia prze-
stępstwa przez radną trafiło do 
prokuratury Rejonowej w Go-
leniowie, a zostało podpisane 
własnoręcznie przez wicebur-
mistrza Nowogardu Krzysz-
tofa Kolibskiego. Na nic zda-
ły się głosy samych mieszkań-
ców wsi, którzy głośno mówi-
li, że są „wręcz wdzięczni rad-
nej mogąc korzystać z jej grun-
tów”. Urząd był nieugięty- od 
tamtej pory temat drogi był na 
każde pytanie radnych przez 
kierownictwo gminy kwitowa-
ny, jednym zdaniem: do cza-
su zakończenia postępowania 
przez prokuraturę, inwestycja 
nie ruszy. 

Już wiemy, że prokuratura 
umorzyła śledztwo, nie znajdu-
jąc w działaniach radnej L. Bo-

gus niczego, co dawałoby pod-
stawę do postawienia jej zarzu-
tów. 

- Postępowanie prowadzone 
przez Prokuraturę Rejonową w 
Goleniowie, w związku z zawia-
domieniem dotyczącym możli-
wości przekroczenia uprawnień 
przez funkcjonariusza publicz-
nego- radną Rady Miejskiej w 
Nowogardzie, przy przebudowie 
modernizacji drogi w Czermni-
cy zostało umorzone z powodu 
braku znamion czynu zabronio-
nego. To postępowanie jest już 
prawomocne- informuje nas Jo-
anna Biranowska-Sochalska, 
rzecznik Prokuratury Okrę-
gowej w Szczecinie i dodaje: - 
po pierwsze, budowa drogi do 
Czermnicy była planowana już 
od wielu lat, a po drugie, proku-
rator nie doszukał się dowodów, 
aby radna miała jakoś wpływać 
na treść uchwały przyjętej przez 
radnych, a jedynie wypowiada-
ła się ona w imieniu mieszkań-
ców wsi, także zainteresowa-
nych wykonaniem tej inwestycji 
– kończy pani rzecznik. 

Pozostaje teraz wypatrywać 
prac drogowych w Czermni-
cy. Wszak decyzja prokuratu-
ry, była ostatnią przeszkodą, 
jaką burmistrz Nowogardu i 
podlegli mu urzędnicy widzieli 
przed realizacją długo wyczeki-
wanej przez mieszkańców wsi 
inwestycji. No chyba, że znów 
zajmą się pisaniem zawiado-
mień do prokuratury, zamiast 
realizacją budżetu. 

Marcin Simiński

Nasz komentarz
Zawiadomienie jakie do pro-

kuratury złożył, jak należy się 
domyślać za wiedzą Burmistrza 
Nowogardu, jego zastępca, od 

samego początku było absurdal-
ne. Niemniej zmuszono orga-
ny ścigania do wszczęcia postę-

powania, a więc przesłuchiwa-
nia kilkunastu świadków, nara-
żając wymiar sprawiedliwości, w 
tym policję na dodatkową pracę, 
a podatników na koszty- no taki 
mamy system. Na szczęście za-
padła decyzja, której można było 
się spodziewać od początku. Ku-
riozum byłoby, aby przez sam 
fakt głosowania nad inwesty-
cją, która ma przebiegać przez 
pole jakiegoś radnego, miała być 
podstawą do stawiania zarzu-
tów karnych- bo tego oczekiwał 
zawiadamiający, czyli K. Kolib-
ski, skoro napisał do prokuratu-
ry. W ten sposób to żaden rad-
ny by chyba za żadną inwesty-

cją głosować nie chciał, zwłasz-
cza w tak małej miejscowości, z 
obawy o podobne zarzuty. Daj-
my na to, ktoś lobbuje, żeby wy-
budować drogę do kolonii na ja-
kiejś wsi, w której prowadzi swój 
sklep, albo mieszka- przecież in-
westycja ta ułatwi klientom skle-
pu dojazd, a wartość wszystkich 
nieruchomości przy niej poło-
żonych automatycznie rośnie. 
Lepiej zatem taką szablą nie ma-
chać, bo można uciąć głowy 
własnym zwolennikom. No chy-
ba, że ktoś tak lubi... Na szczę-
ście, w tym przypadku zadziałał 
rozsądek i prawo. 

Red. 

W takich warunkach latem zeszłego roku mieszkańcy Czermnicy zmuszeni byli do-
jeżdżać do własnych posesji. Z pewnością to samo czeka ich, kiedy i w tym roku 
zacznie padać
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 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Jacek Makowski: lat 56, zmarł 18.09.2018r, pogrzeb odbę-

dzie się 24.09.2018r, o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogar-
dzie.

Tadeusz kućmira: lat 60, zmarł 18.09.2018r, pogrzeb odbę-
dzie się 21.09.2018r, o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogar-
dzie.

Danuta knasiuk: lat 70, zmarł 18.09.2018r, pogrzeb odbę-
dzie się 22.09.2018r, o godz. 12:00 na cmentarzu w Nowogar-
dzie.

 Informacje przekazał: Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk
i MEMORIS Zakład Pogrzebowy Grzegorz Śmigiel

Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

Kino na weekend

CeNY BIleTÓW
a. Normalny: 15 zł
b. Ulgowy: 13 zł- bilet ulgowy przysługuje osobom uczącym się do 25 roku 

życia, po okazaniu legitymacji szkolnej lub studenckiej,
c. Rodzinny: 13 zł - 2 dorosłych + 1 dziecko l 1 dorosły + 2 dzieci l 2 dorosłych + 

2 dzieci (Bilet Rodzinny obowiązuje wyłącznie na filmy familijne i bajki),
d. Zbiorowy: 11 zł - grupa zorganizowana pow. 15 osób 
l zakup biletów - przynajmniej 1 doba przed seansem. 
Uwaga!!! Godziny seansów filmowych mogą ulec zmianie.

Caritas informuje 
i zaprasza 

Parafialny Zespół Caritas przy parafii pw. Wniebowzięcia NMP 
w Nowogardzie po raz kolejny włącza się w program Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pomoc Żywnościowa Współfi-
nansowana z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrze-
bującym, Podprogram 2019.

Informujemy wszystkich zainteresowanych programem, o możli-
wości pobierania skierowań z OPS Nowogard.

Rejestracja wszystkich chętnych odbędzie się w środę 
26.09.2018r, w tymczasowej siedzibie PZC ul. Kościelna 2a, w go-
dzinach od 13-17. 

W imieniu PZC  Grażyna Rynkiewicz - odpowiedzialna za program

SZPIeG, kTÓrY  
MNIe rZUCIŁ

21.09.2018, godz. 18:00
22.09.2018, godz. 18:00
23.09.2018, godz. 18:00
116 min., Komedia, Akcja, USA 

2018, Od lat: 16

Audrey jest uroczą, ale raczej 
zwyczajną dziewczyną. Nie w gło-

wie jej szalone przygody, ryzy-
kowne postępki, spontaniczne 
porywy. Jej największą ekstrawa-
gancją jest przyjaźń ze zwariowa-
ną i nieprzewi dywalną Morgan. 
Życie obu dziewczyn zostanie wy-
wrócone do góry nogami, gdy 
okaże się, że były chłopak Audrey 
jest tajnym superagen tem, które-
go tropem podąża oddział zawo-
dowych zabójców. Na skutek fa-
talnego zbiegu okoliczności Au-
drey i Morgan będą świadkami 
strze laniny, po której zostaną im 
w mieszkaniu dwa trupy i pen dri-
ve z super-tajnymi informacjami, 
których poszukują wszystkie wy-
wiady świata. Żeby ratować skórę 
i świat dziewczyny będą musiały z 
dnia na dzień zmienić tożsamość, 
zwiać do Europy i stanąć do walki 
z armią facetów, którzy już wkrót-
ce poczują na własnej skórze, że 
nie ma sensu zgrywać Bonda w 
walce z zakochaną kobietą.

Z Ewangelii według św. Marka:

„Jezus i Jego uczniowie 
przemierzali Galileę, On jed-
nak nie chciał, żeby ktoś o 
tym wiedział. Pouczał bo-
wiem swoich uczniów i mówił 
im: „Syn Człowieczy będzie 
wydany w ręce ludzi. Ci Go 
zabiją, lecz zabity, po trzech 
dniach zmartwychwstanie”. 
Oni jednak nie rozumieli 
tych słów, a bali się Go pytać. 
Tak przyszli do Kafarnaum. 
Gdy był już w domu, zapytał 
ich: „O czym to rozprawiali-
ście w drodze?” Lecz oni mil-
czeli, w drodze bowiem po-
sprzeczali się między sobą o 
to, kto z nich jest największy. 
On usiadł, przywołał Dwuna-
stu i rzekł do nich: „Jeśli ktoś 
chce być pierwszym, niech 
będzie ostatnim ze wszyst-
kich i sługą wszystkich”. Po-
tem wziął dziecko, postawił 
je przed nimi i objąwszy je ra-
mionami, rzekł do nich: „Kto 
jedno z tych dzieci przyjmu-
je w imię moje, Mnie przyj-

muje; a kto Mnie przyjmu-
je, nie przyjmuje Mnie, lecz 
Tego, który Mnie posłał” (Mk 
9, 30-37).

 
Tekst Ewangelii według 

św. Marka zaproponowa-
ny do rozważań przez wspól-
notę Kościoła podczas XXV 
Niedzieli Zwykłej jest zbu-
dowany z dwóch części. Mo-
gli byśmy powiedzieć, że 
obie części tekstu mówią  
o innych rzeczach, na któ-
re chce zwrócić uwagę swo-
im uczniom Jezus, jednak 
są to dopełniające się części  
i ważna droga nauki Jezusa. 

W pierwszej część nie-
dzielnej perykopy Je-
zus mówi o swojej zbliża-
jącej się męce, o cierpieniu  
i doświadczeniu wyszydze-
nia. Jest to drogowskaz dla 
uczniów, aby wreszcie zoba-
czyli w Jego osobie obiecane-
go Mesjasza a nie tylko oso-
bę spełniającą ich marzenia i 
pokładane nadzieje dotyczą-
ce ich trudnego życia na zie-
mi. Jako ludzie często narzuca-
my Panu Bogu nasze wyobra-
żenia, żądając ich zauważenia  
i spełnienia. Tu i teraz!!! A 
gdzie w tym wszystkim widze-
nie nie swoich nadziei, a zo-
baczenie pragnienia szczęścia, 
którym Bóg chce nas obdaro-
wać? Tak łatwo nam tylko wi-
dzieć czubek własnego nosa a 
zapominać o całym nam da-
nym świecie. I właśnie takie 
widzenie ludzkie, często ego-

istyczne, kończy pragnienie 
poznania piękna Bożej praw-
dy. 

Czytając dalszą część pery-
kopy, możemy mieć wraże-
nie, że budująca się wizja ob-
razu kłótni apostołów, przery-
wa Jezusowe słowa o cierpie-
niu. O to Jezus musi się zająć 
ludzką kłótnią, która pokazu-
je krótkowzroczność aposto-
łów, brak zrozumienia Jego 
nauki i znów skupieniu się 
tylko na swojej egzystencji  
i marzeniach. Kto ma być 
pierwszy...? 

Ewangelista Marek jest i tak 
oszczędny w przywoływa-
niu dialogów, które mogły-
by stać się areną mocnych ar-
gumentów i słów, patrząc na 
pragnienia i znany nam cha-
rakter apostołów. Jednak sce-
na ta jest bardzo przemawia-
jącą i wytwarzającą mocne na-
pięcie, jak też i dająca nam peł-
ne światło na przeżywany pro-
blem. 

Myśli ludzkie zderzają się z 
myślami Bożymi. Jako uczeń 
Jezusa patrzę Jego oczami, czy 
tylko swoimi; jestem blisko 
Niego, czy tylko w swoich ma-
rzeniach?  Stan zjednoczenia 
apostołów z Jezusem, czyli ich 
życie staje się prawdziwym ży-
ciem w Jezusie, dokona się do-
piero po Zmartwychwstaniu, 
gdy owocem ich nauki u Chry-
stusa staje się oddanie całko-
wite Jemu samemu.

W tym miejscu powinno 
zrodzić się w naszym sercu py-
tanie: Czy słowa Ewangelii są 
dla mnie tylko cyklem opisa-
nych wydarzeń czy kierun-
kiem mojego tchnienia, aby 
Nim naprawdę żyć? Czy je-
stem gotowy porzucić patrze-
nie na realizację tylko swoich 
potrzeb, marzeń i przemie-
nić się z widza i narratora wy-
darzenia w jego prawdziwego 
uczestnika? 

Pragnienie bycia pierw-
szym jest w nas wrodzone 

i niejednokrotnie potrzeb-
ne, aby odzyskać siły, kie-
dy otrzymujemy dowarto-
ściowanie tak nam potrzeb-
ne. Dlatego pierwszeństwo 
nie jest złe, ale dwuznaczne  
i zależne od naszych decy-
zji i wizji. Widzimy, jak Chry-
stus zadaje ostateczny cios na-
szym złym wizjom dotyczą-
cym tego problemu. „Kto jed-
no z tych dzieci przyjmuje w 
imię moje, Mnie przyjmuje; a 
kto Mnie przyjmuje, nie przyj-
muje Mnie, lecz Tego, który 
Mnie posłał”.

Bo kto by chciał być zależ-
ny od innych, pokorny, ufny 
czy zdany na innych. A wi-

zja dziecka oddającego się cał-
kowicie w objęcia tego, któ-
ry poświęca swoje życie, aby 
ono miało spokojne życie, jest 
tu sednem rozwiązania tego 
dwuznacznego problemu.

Szukajmy w sobie tego 
dziecka, które jeszcze nie bę-
dąc wychowane na naleciało-
ściach tego świata, posiada w 
sobie Bożą „magię” widzenia 
tego, co piękne, dobre i cechu-
jące się pełnią ufności. To jest 
pierwotne widzenie, które do-
prowadza nas do zjednocze-
nia z Bogiem. Widzenie Jego 
oczami. 

Ks. Waldemar Piątek
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W cyklu „Nasi Przedsiębiorcy”- „radel kamienie” i Przemysław radel 

Kamień jest twórczy 
Swoją przygodę z kamieniarstwem zaczął całkiem przypadkowo, szukając pierwszej pracy. Znalazł ją najpierw w Goleniowie. Tam wszystkiego się nauczył. 
Później dostał dobrą propozycję od dużej firmy, aby rozwinąć jej oddział na Śląsku. Dziś, po kilku latach doświadczenia, stawia w branży kroki, jako mło-
dy przedsiębiorca. Pochodzący z Nowogardu Przemysław Radel, opowiada na łamach DN o swojej firmie „Radel Kamienie”, którą prowadzi od zeszłego 
roku w Redostowie (gmina Osina).

Wszystko zaczęło się na prze-
łomie 2007/2008 roku, kiedy 
Pan Przemek, wrócił do Polski 
po kilkumiesięcznym pobycie 
na Wyspach Wielkiej Brytanii. 

– Byłem tam kilka miesię-
cy, ale wiedziałem, że to nie jest 
miejsce dla mnie. Wróciłem do 
Polski i zacząłem szukać pra-
cy. Wszedłem do jednej z firm 
w Goleniowie, która zajmowała 
się sprzedażą kamieni. Nie szu-
kali nikogo, ale postanowiłem 
zostawić swoje CV. Kierownik 
tej firmy miał akurat jakiś pro-
blem z komputerem. Powiedzia-
łem mu, że się trochę na tym 
znam i mogę pomóc. Naprawi-
łem błąd. Wtedy usłyszałem, 
„wiesz co, nie szukamy nikogo, 
ale może chcesz u nas popraco-
wać?” Oczywiście się zgodziłem 
– opowiada o swojej pierwszej 
pracy w branży pan Przemy-
sław Radel. 

Jeszcze wtedy nie wiedział, że 
branża, do której trafi stanie się 
jego drugim życiem. 

– Na początku nic nie wie-
działem o kamieniach i tej bran-
ży, ale powoli mnie wtajemni-
czano we wszystko. Poznawa-
łem rodzaje kamieni, ich obrób-
ki, sposoby dystrybucji, ludzi z 
branży - mówi Pan Przemek. 

Z Goleniowa do Sosnowca 
Po roku Pan Przemek mu-

siał rozstać się z firmą w Gole-
niowie- po dość przykrym do-
świadczeniu, o którym nie chce 
mówić. Szybko jednak został 
„przechwycony” przez konku-
rencję. 

-Dostałem telefon od zna-
nej hurtowni kamieniarskiej ze 
Szczecina, która zaoferowała mi 
współpracę. Mieli do mnie tele-
fon, bo znali mnie z „Golenio-
wa”. Przyjąłem ją, a po jakimś 
czasie zaproponowano, abym 
wyjechał do Sosnowca, by tam 
uruchomić ich oddział. Zgodzi-
łem się i po jakimś czasie by-
łem już na Śląsku. Początki były 
trudne- dostałem magazyn, tro-
chę zaopatrzenia, komputer, sa-
mochód i jednego człowieka do 
pomocy, przez kilka lat zarzą-
dzałem tym oddziałem– mówi 
młody przedsiębiorca.  

Szybko okazało się, że do-
tychczas zdobyte doświad-

czenie pana Przemka zaczy-
na przynosić wymierne efek-
ty. Oddział w Sosnowcu zaczął 
przynosić zyski. 

– Po jakimś czasie wykonałem 
plan sprzedażowy, jaki mi nało-
żono. Zatrudnialiśmy też dodat-
kowe osoby. Interes się naprawdę 
kręcił. Pojawił się jednak kłopot, 
a raczej ktoś mnie w nim posta-
wił. Ostatecznie zostałem posta-
wiony przed wyborem: albo zo-
staję w Sosnowcu, albo kończy-
my współpracę. Było to przykre, 
ponieważ umowa była inna. Na 
Śląsku miałem stacjonować tyl-
ko przez pierwsze pół roku dzia-
łalności oddziału, a później 
świadczyć pracę dalej dla firmy 
w zachodniopomorskim oddzia-
le. Poza tym zrobiłem dla tej fir-
my kawał dobrej roboty. Dzię-
ki mnie byli jednymi z głów-
nych dostawców kamienia na 
Śląsku. Ważniejsza była jednak 

dla mnie rodzina, chciałem wró-
cić do Szczecina. Miałem tu już 
żonę i malutkie dziecko- chcia-
łem być bliżej nich - opowiada 
p. P. Radel. 

Męska decyzja 
Pan Przemek nie został w So-

snowcu. Rozstał się ze swoim 
pracodawcą. Wrócił do domu 
i postanowił, że zacznie praco-
wać na swoje konto. 

- Wiedziałem, że doskona-
le znam tę branżę, wiem o niej 
naprawdę sporo, mam kontakty 
nie tylko z dostawcami kamie-
ni, ale kopalniami, w których są 
one wydobywane. Moje nazwi-
sko też już gdzieś było znane w 
tej branży. Postanowiłem wyko-
rzystać to wszystko i otworzyłem 
firmę nazywając ją „Radel Ka-
mienie”, właśnie tu w Redosto-
wie, gdzie również wybudowa-
łem dom i mieszkam ze swoją 
rodziną. W dzisiejszych czasach 

nie ma znaczenia, gdzie położo-
na jest firma- czy na wsi, czy w 
dużej aglomeracji- dodaje Pan 
Przemek. 

I tak zaczęła się przygoda 
w prowadzeniu własnej dzia-
łalności gospodarczej. Firma 
„Radel Kamienie” zajmuje się 
przede wszystkim dostarcza-
niem surowca, niekiedy z odle-
głych zakątków świata, dla za-
kładów kamieniarskich. 

– Mam kontakty z hurtownia-
mi we Włoszech, Belgii czy w In-
diach. Stamtąd najczęściej za-
mawiam dla klientów płyty o 
różnych gabarytach. Są to naj-
częściej marmury, granity. Od-
ległość nie ma w dzisiejszych 
czasach znaczenia. Na życzenie 
klienta pośredniczę w dostawie 
prosto pod wskazany adres, fi-
zycznie czasem nie widząc nawet 
produktu- mówi Pan Przemek. 

Klientami „Radel Kamienie” 
z Redostowa, nie są jednak tyl-
ko kamieniarze. Przy współpra-
cy z zakładami kamieniarskimi 
oferujemy poddany obróbce 
kamień, który jak wiadomo sta-
nowi dziś modny element wy-
posażenia wnętrz. 

– Moimi klientami są archi-
tekci, projektanci wnętrz, nie-
kiedy też klienci indywidual-
ni, chcący np. zamówić blat do 
kuchni, czy parapety. Posiadam 
też szeroką gamę płytek granito-
wych i gresowych. Zachęcam też 
do współpracy firmy meblarskie, 
czy okienne – mówi p. P. Radel. 

Od kilku miesięczny firma 
„Radel Kamienie” oferuje też 
kamienie dekoracyjne, któ-
re można wykorzystać w ogro-
dzie. To różnego rozmiaru i ko-
loru gresy, otoczaki. 

– To jest produkt tani, bo ceny 
zaczynają się nawet od 4 zł za 
worek 5kg. Niekiedy dowożę też 
klientom zamówione ilości do 
domu. Lubię kontakt z ludźmi- 
dodaje pan Przemek. 

Z kamienia można zrobić 
wszystko

Przedsiębiorca przyznaje, że 
przez lata pracy z „kamieniem” 
produkt ten go zaczął fascyno-
wać. –  Z kamienia można zro-
bić wszystko- oby tylko starczyło 
nam wyobraźni… Kamień jest 
twórczy. Lubię pracować z tym 
materiałem, patrzeć, jak zmie-
nia oblicza wnętrz, czy naszych 
ogrodów - mówi p. P. Radel. 

Przedsiębiorca pytany o pla-
ny na przyszłość, szybko odpo-
wiada. – Z takich planów biz-
nesowych to mogę tylko zdra-
dzić, że tu za domem planuję 
urządzić zakład, w którym będę 
świadczył usługi, jakich nie ma 
jeszcze w naszym regionie. Nie 
mogę na razie zdradzić szczegó-
łów. To będzie wiązało się z ko-
niecznością zatrudnienia dodat-
kowych osób, ale ja tak właśnie 
sobie wyobrażam rozwój mojej 
firmy. Nie mam na czole napisa-
ne złotówka, więc nie ukrywam, 
że marzy mi się również angażo-
wanie się w życie społeczne oko-
licy, w której mieszkam i zale-
ży mi na rozwoju gminy Osina . 
Współpracuję z wieloma firma-
mi z zagranicy i myślę, że może 
to być wartość dodana dla gmi-
ny Osina. Mam nadzieję, że w 
przyszłości będę mógł zrealizo-
wać te plany - zdradza nam pan 
Przemysław Radel. 

Historia Pana Przemka jest 
przykładem nie zawsze łatwej 
drogi, jaką przeszedł, zanim 
odważył się samodzielnie pro-
wadzić swój biznes. W pewnym 
względzie to droga typowa dla 
wielu lokalnych przedsiębior-
ców-droga do sukcesu w bizne-
sie jest często wyboista. Pozo-
staje życzyć Panu Przemkowi, 
aby na swojej drodze miał jak 
najmniej przeszkód i osiągną 

Pan Przemysław Radel głównie zajmuje się sprowadzaniem, na życzenie klienta, ogromnych kamiennych płyt, ale od niedaw-
na poszerzył ofertę z myślą o klientach detalicznych- sprzedaż kamieni ozdobnych

Firma Radel Kamienie znajduje się w Redostowie, gdzie Pan Przemek mieszka ze 
swoją rodziną



Nr 74 (2702)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

8

www.dzienniknowogardzki.pl

Dzięki nowym oknom SYNEGO Twój dom 
stanie się oazą ciepła, ciszy i bezpieczeństwa. 
W porównaniu z obecnym standardem okien, 
SYNEGO zapewnia do 50% lepszą izolację cieplną*. 
Dzięki temu znacznie zmniejszysz rachunki 
za ogrzewanie i poznasz nowy 
komfort mieszkania.

Nowe logo - nowy profil 
nowy komfort Twojego mieszkania

Zadzwoń lub przyjdź 
do siedziby naszej firmy 

a my przygotujemy 
dla Ciebie najlepszą ofertę.

reklAMA

PRACOWNIK OGÓLNOBUDOWLANY
MIEJSCE WYKONYWANEJ PRACY: Nowogard i okolice
OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY: 
- umiejętności pracy w zespole
- uczciwości i odpowiedzialności, zaangażowania
OFERUJEMY: 
- wysokie wynagrodzenie
- stabilność zatrudnienia w oparciu  o umowę o pracę

Kandydatów prosimy o przesłanie CV na adres
biurokdi@wp.pl lub kontakt pod nr Tel. 660 200 396

FIRMA KDI Sp. z o.o w związku z intensywnym rozwojem 
poszukujemy pracowników na stanowisko:

reklAMA

Wybory Samorządowe 2018 - kandydaci KWW Partnerstwo i Rozwój (PiR)
na Burmistrza i do Rady Miejskiej Nowogardu

OKRĘG MIEJSKI NR 1 Część gminy Nowogard obejmująca ulice: 700 Lecia od nr 5 do nr 22, 3 
Maja, 15 Lutego, Adama Asnyka, Adama Mickiewicza,Batalionów Chłopskich, Bohaterów Warszawy, Cmentar-
na, Dworcowa, Fabryczna, Górna, Gryfitów, Henryka Sienkiewicza, Jana Kasprowicza, Jana Kilińskiego, Jana 
Kochanowskiego, Jana Pawła II, Juliusza Słowackiego, Kazimierza Wielkiego, Krótka, Księcia Józefa Poniatow-
skiego, Księcia Racibora I, Kwietniowa, Ludwika Waryńskiego, Łąkowa, Magazynowa, Mikołaja Reja, Młynar-
ska, Nadtorowa, Ogrodowa, Pocztowa, Polna, Radosława, Rtm. W. Pileckiego, Stanisława Rzeszowskiego, Stefana 
Żeromskiego, Światowida, Wartcka, Władysława Reymonta, Zaciszna, Zielona.

OKRĘG MIEJSKI NR 2 Część gminy Nowogard obejmująca ulice: 700 Lecia nr 4 i od nr 23 do 
27, 5 Marca, Armii Krajowej, Bankowa, Bartosza Głowackiego, Blacharska, Brzozowa, Cypriana Kamila Nor-
wida, Dębowa, Gen. Józefa Bema, Gen. Józefa Wybickiego, Gen. Leopolda Okulickiego, Gen. Władysława Si-
korskiego, Jarosława Dąbrowskiego, Jesionowa, Jodłowa, Kard. Stefana Wyszyńskiego, Kosynierów, Kościelna, 
Kowalska, Leśna, Lipowa, Luboszan, Lutyków, Macieja Rataja, Marsz. Józefa Piłsudskiego, Monte Cassino, Obo-
drytów, Osiedlowa, Plac Ofiar Katynia, Plac Szarych Szeregów, Plac Wolności, Promenada, Pustać, Racławicka, 
Romualda Traugutta, Sądowa, Smużyny, Stanisława Staszica, Stefana Czarnieckiego, Stefana Grota- Roweckiego, 
Słoneczna, Stolarska, Szkolna, Świerkowa, Tadeusza Kościuszki, Teodora Roosevelta, Topolowa, Warszawska, 
Wiejska, Wileńska, Wojska Polskiego, Zamkowa.

OKRĘG WIEJSKI NR 3 Część gminy Nowogard obejmująca sołectwa: Bieniczki, Błotno, Bo-
guszyce, Brzozowo, Czermnica, Dąbrowa, Długołęka, Glicko, Grabin, Jarchlino, Karsk, Konarzewo, Krasnołę-
ka, Kulice, Lestkowo, Łęgno, Maszkowo, Miętno, Olchowo, Orzechowo, Orzesze, Osowo, Ostrzyca, Sąpolnica, 
Sikorki, Słajsino, Strzelewo, Szczytniki, Świerczewo, Trzechel, Wierzbięcin, Wierzchy, Wojcieszyn, Wołowiec, 
Wyszomierz, Żabowo, Żabówko.
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Kandydat na Burmistrza     

Piotr Słomski 

Szanowni Państwo!
Nasza Gmina potrzebuje zupełnie innej 

jakości zarządzania aniżeli ta, jaką  obser-
wujemy w tym zakresie w ostatnich latach. 
Mieszkańcy Nowogardu zasługują także na 
nowy istotnie lepszy komfort życia, również 
poprzez zapewnienie dostępu do usług pu-
blicznych oferowanych już od dawna w są-

siednich miastach. Dlatego ubiegam się o 
funkcję Burmistrza w nadchodzących wybo-
rach samorządowych. Dlatego też w tych wy-
borach ubiegają się o mandat radnego gmin-
nego osoby, startujące z Komitetu Wybor-
czego Partnerstwo i Rozwój,  które przedsta-
wiam Państwu w poniższej prezentacji.   
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Uwaga kradną!

Sroczka złodziejka
W Nowogardzie pojawiła się oryginalna „szajka” złodziei.  Spokojnie mogą spać jednak 
właściciele różnych rzeczy materialnych, ponieważ przedmiotem pożądania tej szajki i za-
boru jest  nie samochód, portfel czy inna rzecz, ale własność  intelektualna.    

 Janusz Szpotański, zmarły w 
2001 roku – polski poeta i saty-
ryk, dobrze znany starszemu po-
koleniu Polaków, pisał niegdyś 
tak: pojęcie wolności u bolsze-
wików w skrócie polega na tym, 
że wolność oznacza, że można 
wszystko mieć szczególnie, jeśli 
należało wcześniej do kogoś in-
nego.- Bolszewicy w swoim kla-
sycznym kształcie osobowym 
generalnie zniknęli z przestrze-
ni publicznej, ale pobolszewicka 
scheda mentalna ma się dobrze i 
od czasu do czasu objawia swo-
je prymitywne oblicze w pełnej 
„krasawicy”.  Krasawica ta poja-
wiła się ostatnio także w Nowo-
gardzie dokonując, w bolszewic-
kim stylu, zaboru, czyli kradzie-
ży, cudzej własności tym razem 
własności szczególnej, bo inte-
lektualnej.  A zabór ten polegał 
na zerżnięciu prawie na żywca 
fragmentu cudzego programu 
wyborczego.

Przeczytali, zerżnęli...  a 
potem ogłosili jak swoje
Jak można bez trudu zauwa-

żyć kampania wyborcza w No-
wogardzie zdominowana jest 
przez prezentacje „wizerunko-
we”, i to w dosłownym tego sło-
wa znaczeniu tzn. kandydaci za-
rzucili wyborców swoimi  foto-
szopowymi obliczami ekspono-
wanymi na niezliczonej  już ilo-
ści banerów, ba  nawet  ustawio-
no tu i ówdzie  kartonowe ma-
nekiny jednej aspirującej  syl-
wetki, co w kontekście celu, czy-
li wyborów  jest już wyjątkowo 
„żenującym”.  O tym, Co? kan-
dydat chce zrobić, Jak jest? do 
tego przygotowany merytorycz-
nie i Na ile jest? wiarygodny-  
dotąd  było  wcale bądź niewiele 
z jednym wyjątkiem- obszerny i 
kompleksowy  program wybor-
czy,  jako kandydat na burmi-
strza,  przedstawił Piotr Słomski 
aktualny przewodniczący Rady 

Miejskiej. Program został opu-
blikowany w ramach płatnych 
zleceń w Dzienniku Nowogardz-
kim w piątek ,w ubiegłym tygo-
dniu – rozpowszechniono więc 
go w prawie trzech tysiącach eg-
zemplarzy, bo tyle wynosi sprze-
daż jednego wydania DN (w 
tym wydaniu jest powtórzony).  
Po kilku dniach od tej prezen-
tacji P. Słomskiego jedna z kan-
dydujących osób opublikowa-
ła fragment tematyczny progra-
mu, prezentowany jako jej au-
torski, niemal żywcem zerżnię-
ty z odpowiedniej części kom-
pleksowego programu właśnie 
Piotra Słomskiego.  Osoba do-
puszczająca się tego sztubackie-
go zerżnięcia (w szkole dostała-
by za to pałę z wykrzyknikiem) 
dla pewnego kamuflażu (zresz-
tą niezbyt finezyjnego) zerżnię-
ty tekst przedstawia tzw. własny-
mi słowami.  I to „urozmaice-
nie” ujawnia dodatkowo, że ge-
neralnie ma ona blade pojęcie o 

problemach, które porusza ory-
ginał, czyli odpowiednie punk-
ty programu Piotra Słomskiego.

Sroczka - złodziejka,  
ale nie tylko

Niestety wiele wskazuje na to, 
że w wypadku tego plagiatu nie 
mamy do czynienia z jednora-
zową wpadką, ale z recydywą- 
proceder trwa już pewien czas.  
Różne inne wcześniejsze wy-
darzenia wskazują, ponadto, że 
personalnie nie tylko obcujemy 
bezwolnie ze sroczką– złodziej-
ką, ale i z mitomanem, – czy-
li osobą, która wierzy, że to co 
ukradła to jest jej, albo, że ten 
oczywisty fałsz, który ogłasza 
jest prawdą.   A to już jest nie tyl-
ko niesprawiedliwe, czy bezpod-

stawne, ale przede wszystkim to 
groźna dla otoczenia przypa-
dłość. Dlatego ostrzegamy po-
zostałych kandydatów – miejcie 
się na baczności- może lepiej nie 
ryzykować, jak Piotr Słomski, i 
nie publikować otwarcie progra-
mu wyborczego, tylko przedsta-
wiać go osobiście wyborcom – 
mitoman bowiem ma to do sie-
bie, że może Was oskarżyć,  ja-
koby  to właśnie Wy ukradliście  
mu  tezy programowe, które  od 
Was przedtem osobiście  zerżnął 
– prawie na żywca.  Więc uwaga, 
bo taka oto bolszewicka „kra-
sawica” grasuje tu sobie udając 
przy tym zupełnie kogo innego, 
co niejednego może zwieść.  

ms. 
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JAk JeST JAk MA BYĆ

lp. Diagnoza sytuacji - głów-
ne problemy Szczegóły diagnozy  Sposób rozwiązania

1

Miasto i Gmina stale się wy-
ludnia.

W ostatnich latach liczba mieszkańców spada średnio rocznie o 
około 150-200 osób. To jest sytuacja niekorzystna nie tylko de-
mograficznie czy socjologicznie, ale także skutkuje ona budże-
towo - zmniejsza się ilość podatników.

 „Zostań! Będzie basen!” - opracowanie długofalowego progra-
mu, którego celem jest zahamowanie obecnego trendu w ciągu dwóch 
lat i jego odwrócenie w następnych latach. Podstawowe elementy tego 
programu to przygotowanie terenów do rozwoju budownictwa, system 
już w wielu innych miastach praktykowanych zachęt do pozostawania i 
stałego meldowania się w gminie, rozwinięcie skierowanej do rodzin z 
dziećmi oferty kulturalnej, edukacyjnej, rekreacyjnej i sportowej, w tym 
budowa basenu krytego w latach 2020-2022.

2

Niewydolność systemu ko-
munikacyjnego miasta.

System komunikacyjny jest niewydolny, zwłaszcza na głównym 
szlaku komunikacyjnym wzdłuż drogi 106. Sytuacja pogarsza 
się z roku na rok, w związku ze wzrostem natężenia ruchu pojaz-
dów wewnątrz miasta.

 „koniec z korkami” - powołanie zespołu merytorycznego, który 
opracuje koncepcję docelowego ukształtowania systemu komunikacyj-
nego miasta i gminy zawierającą zwłaszcza propozycję likwidacji tzw. 
wąskich gardeł komunikacyjnych np. (ul. 700-Lecia z przejazdem kolejo-
wym) oraz dokona identyfikacji miejsc szczególnie niebezpiecznych (np. 
wyjazd 15 Lutego obok działek) wraz z propozycjami rozwiązania pro-
blemu. Przedłożenie Radzie Miejskiej stosownej uchwały w tej sprawie, 
zawierającej również wieloletni harmonogram rzeczowy działań.

3

Brak traktów pieszo-rowe-
rowych.

Zarówno wewnątrz miasta, jak i na drogach wyjazdowych z 
miasta w kierunku Długołęki, Karska, Świerczewa, Miętna, Woj-
cieszyna, Kulic brak jest wydzielonych pasów ruchu dla rowe-
rów, co stanowi nie tylko poważne utrudnienie komunikacyjne, 
ale zwłaszcza stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa rowerzy-
stów a także pieszych.

 „Czy idę czy jadę – jestem bezpieczny”. W ramach koncepcji 
kształtowania systemu komunikacyjnego ujęcie także rozwoju ciągów 
pieszo-rowerowych zarówno wewnątrz miasta, jak i na wymienionych w 
diagnozie trasach wyjazdowych. Opracowanie harmonogramu realiza-
cyjnego, według którego będą np. realizowane remonty chodników tak, 
aby uniknąć nagminnych dotychczas sytuacji marnotrawienia środków 
poprzez wykonywanie tylko chodników tam, gdzie powinien być ciąg 
pieszo-rowerowy.

4

Ubogi i zły stan komunalnej 
infrastruktury technicznej.

Wydatki infrastrukturalne w przeliczeniu na jednego miesz-
kańca sytuują gminę Nowogard na jednym z ostatnich miejsc 
w kraju, co przyczynia się do podtrzymywania barier rozwojo-
wych i w konsekwencji hamuje wzrost dochodów budżetu gmi-
ny. Niski poziom tych wydatków skutkuje stanem i stopniem 
rozwinięcia tej fraktury.

 „Łazienka i toaleta dla każdego”. Dokonanie analizy stanu in-
frastruktury miękkiej i twardej w tym sieci elektrycznej, stanu i standardu 
obiektów komunalnych w tym mieszkań socjalnych oraz stanu obiektów 
szkolnych. Opracowanie i wdrożenie programu remontowego poszcze-
gólnych elementów infrastruktury w tym zwłaszcza likwidacji w ciągu 
kadencji wstydliwego problemu ubikacji zewnętrznych i wspólnych w 
budynkach komunalnych.

5

Zdekapitalizowana infra-
struktura kanalizacyjna.

Jest wyjątkowo zdekapitalizowana z powodu praktycznego 
braku nakładów inwestycyjnych na kanalizację sanitarną z bu-
dżetu miasta w ostatnich siedmiu latach. Skutkuje to częstymi 
awariami oraz systematycznymi wyciekami zanieczyszczeń do 
jeziora.

 „Fekalia do oczyszczalni, nie do jeziora” - wytypowanie dzia-
łań remontowo-inwestycyjnych uszeregowanych według ich funkcjonal-
nej i technicznej pilności, dla zapewnienia sprawności i wydolności sys-
temu kanalizacyjnego. Zabezpieczenie w corocznych budżetach kwot na 
realizację tych działań. Zlecenie diagnozy przyczyny i sposobu rozwiąza-
nia problemu wycieków z kanalizacji do jeziora. Wdrożenie rozwiązania.

6

Bardzo niski poziom do-
chodów własnych budżetu 
gminy.

Dla zobrazowania skali zjawiska: za rok 2017 poziom tych do-
chodów w przeliczeniu na jednego mieszkańca dawał gminie 
Nowogard ostatnie miejsce ze wszystkich gmin województwa i 
577 miejsce w kraju na 590 gmin miejskich w ogóle! Skutkuje to 
wyjątkowo nikłą w porównaniu do innych gmin kwotą możliwą 
do przeznaczenia na inwestycje miejskie w rocznych budżetach. 
Nie trzeba dodawać, że taka sytuacja jest efektem braku gospo-
darności i braku jakiejkolwiek polityki dochodowej gminy.

 „Pełna kiesa”- opracowanie wieloletniego programu polityki do-
chodowej gminy uwzgledniającego działania umożliwiające poprawę 
wpływów z głównych źródeł dochodów własnych czyli: stanowiącego 
około połowy tych dochodów odpisu od PIT (tutaj istotny wzrost liczby 
mieszkańców), podatku od nieruchomości (tutaj rozwój budownictwa i 
inwestycji przemysłowych) oraz podatku rolnego (tutaj sekwencja dzia-
łań wspomagających rozwój rolnictwa).

7

Marnotrawstwo środków 
budżetowych – doraźność i 
przypadkowość.

Budżet, który z racji chociażby długiej procedury przyjmowania 
zawiera przemyślane projekty działań, jest realizowany już w 
ciągu roku budżetowego w niewielkim procencie. Fundusze są 
wydawane realnie na przypadkowe w tym kontekście pomysły 
- w efekcie na te zapisane w budżecie środków już nie starcza. 
Księgowo załatwia się to w ciągu roku, notorycznie przedkłada-
nymi uchwałami o przesunięciu środków w budżecie z zadania 
zapisanego na inne wpisywane w danym momencie. Taka re-
alizowana nieracjonalna polityka wydatków prowadzi do ewi-
dentnego marnotrawienia i tak skromnych funduszy gminnych

 „Budżet obywateli a nie burmistrza” - wdrożenie opartego na 
szerokich i merytorycznych konsultacjach oraz uwzgledniającego pro-
gramy wieloletnie trybu przyjmowania budżetu. Odchodzenie w ciągu 
roku od realizacji założeń budżetowych tylko w sporadycznych obiek-
tywnie uzasadnionych sytuacjach. Oparcie większości planów inwesty-
cyjnych na wieloletnich koncepcjach rozwojowych, o których wspomi-
nam w innych punktach programu.

8

Marnotrawstwo środków 
budżetowych - życie 
ponad stan, brak wizji 
rozwojowych.

Wydatkowanie poważnych środków na różne inwestycje bez 
oceny skutków tych inwestycji na wzrost wydatków eksploata-
cyjnych, i generowanie bądź nie przyszłych dochodów budże-
tu. Prowadzi to do typowego tzw. życia ponad stan - nie popra-
wiamy przez to dochodów a jedynie zwiększamy wydatki, co w 
końcu musi się skończyć krachem.

 „Przyszłość należy do rozważnych”- Precyzyjne analizowanie 
skutków finansowych inwestycji w przyszłości. Preferowanie tych roz-
wiązań, które nie tylko realizują potrzebę, ale które przyszłościowo mogą 
generować wzrost dochodów budżetowych.

Program na kadencję kandydata na burmistrza PiOTRa SłOMSKiEGO  
i komitetu wyborczego Partnerstwo i Rozwój
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lp. Diagnoza sytuacji - głów-
ne problemy Szczegóły diagnozy  Sposób rozwiązania

9

Niski poziom udziału w 
gminnych inwestycjach 
pomocowych środków 
zewnętrznych.

W porównaniu z innymi gminami skuteczność w zakresie pozy-
skiwania środków zewnętrznych jest żenująco niska. Powszech-
nie dostępne liczbowe zestawienia w tym zakresie pokazują 
wymiernie skalę nieskuteczności. Sytuacji nie poprawiła nawet 
specjalna Komisja Rady Miejskiej ds. pozyskiwania środków po-
mocowych.

 „Bierzmy póki dają” - Najlepsze lata, jeśli idzie o środki pomocowe, 
już minęły, ale nadal sukces w tej sprawie oprócz woli decydentów za-
leżny jest głównie od dwu czynników: 1. posiadania środków na wkłady 
własne, 2. profesjonalnego zespołu do spraw przygotowania wniosków. 
Wielkość środków na wkłady własne zależna będzie od powodzenia pro-
gramu zwiększania dochodów budżetowych wymienionych w pkt. 6. 
Natomiast zbudowanie profesjonalnego zespołu to kwestia sześciu mie-
sięcy.

10

Brak polityki wspomagania 
(chociażby nieprzeszkadza-
nia) lokalnych przedsiębior-
ców.

Zupełnie szczątkowe i w praktyce nic nie wnoszące formy kon-
taktów z lokalnymi przedsiębiorcami, brak polityki wspomaga-
nia lokalnego biznesu zasilającego podatkowo budżet gminy. 
Brak kategoryzowania przedsiębiorców, na tych których roz-
wój, z racji posiadania siedziby w Nowogardzie, stanowi nie-
porównywalnie podatkowo korzystniejsze rozwiązanie, aniżeli 
lokacja firm z siedzibami zarejestrowanymi w innych gminach. 
Obecna polityka w tym zakresie prowadzi do takich nonsensów 
jak ściąganie tutaj i wspomaganie gminnymi funduszami (np. 
uzbrojenie strefy) firmy stanowiącej bezpośrednią konkurencję 
rynkową dla od wielu lat funkcjonującego lokalnego przedsię-
biorcy.

 „Bliższa ciału koszula”- utworzenie przy burmistrzu stałej Rady 
Przedsiębiorców i w oparciu o uzgodnienia z lokalnymi pracodawcami w 
niej zrzeszonymi opracowanie programu wspomagania lokalnego bizne-
su, w tym handlu, celem przedłożenia go Radzie Miejskiej. Reaktywacja 
Miejskiego Targowiska.

11

Od lat średnia życia w 
gminie istotnie odbiega 
w dół od średniej życia w 
kraju - w przypadku kobiet 
dochodzi ona do 7 lat 
mniej jak średnio w kraju, 
a w przypadku mężczyzn 
prawie 10 lat mniej jak 
średnio w kraju. 

Nikt nie wie dlaczego tak jest, ponieważ władze w tym zakresie 
nie korzystają ze statystyk ani w tej sytuacji alarmowej nie zleca-
ją badań przyczyn tego niepokojącego trendu.

 „Życie się nie powtórzy”- zlecenie szczegółowych badań skali zja-
wiska i opracowania metodyki diagnozowania przyczyn. W zależności od 
wyników podjęcie działań profilaktyczno- zapobiegawczych. Doprowa-
dzenie do reaktywacji organu szpitala, jakim jest tzw. Społeczna Rada, na 
której czele z urzędu stoi burmistrz. Zainicjowanie w oparciu o działającą 
już Radę Społeczną stałego opracowania i raportowania wybranych da-
nych stanowiących przesłanki do diagnozy stanu zdrowotnego miesz-
kańców.

12

Brak zaangażowania gminy 
w budowanie programów 
profilaktycznych.

Już procedura przygotowania tych programów umożliwia 
choćby szczątkową diagnozę stanu zdrowotnego mieszkańców.

„rehabilatacja na miejscu”- aktywny udział w zainicjowaniu, na 
poziomie powiatu opracowywania programów zdrowotnych wynikają-
cych z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców. 
Zabiegi o zwiększenie dostępności refundowanej rehabilitacji.

13

Zaniedbania i zaniechania 
w zakresie obowiązków i 
oferty gminy wobec osób 
niepełnosprawnych w tym 
uczniów niepełnospraw-
nych. 

Nie ma ani jednej klasy integracyjnej, brak oferty transportu dla 
osób niepełnosprawnych, występują bariery architektoniczne 
we wszystkich obiektach gminnych od Ratusza przez OPS do 
ZBK. Brak oferty dla osób starszych przebywających w domach.

 „Pomóc znaczy działać” W ciągu kadencji likwidacja barier archi-
tektonicznych we wszystkich obiektach gminnych, także w oparciu o 
środki PFRON. Diagnoza potrzeb i w zależności od jej wyników utworze-
nie tylu klas integracyjnych ile będzie niezbędne. Uruchomienie gminne-
go transportu dostępnego dla osób niepełnosprawnych.

14

Brak oferty dla seniorów 
uwzgledniającej specyficz-
ne potrzeby tej grupy spo-
łecznej. 

Istniejące propozycje w tym zakresie są realizowane głównie 
przez tzw. organizacje pozarządowe. Zasadniczo korzystają z 
tych form osoby starsze sprawne. Problemem jest są duża ilość 
osób z różnych powodów także zdrowotnych spędzająca czas 
w domach.

 „To się Tobie należy” - Zorganizowanie dziennych domów pobytu 
w oparciu o możliwości wynikające z rządowego programu Senior Wigor. 
Wspomaganie organizacji proponujących działania skierowane do senio-
rów, również tych wymagających jednostkowego podejścia

15

Mniej niż skromna w sto-
sunku do tego, co propo-
nują porównywalne gminy, 
stała oferta edukacyjna, 
sportowa i wypoczynkowa.

Skromność tej oferty wynika chociażby z braku krytego basenu, 
(Goleniów posiada od lat, buduje Resko), choćby skromnej hali 
widowiskowej (Płoty) czy przyzwoitego stadionu (Goleniów, 
Łobez) oraz czystego kąpieliska miejskiego. Wymienione obiek-
ty są niezbędne aby Nowogard był atrakcyjnym miejscem za-
mieszkania dla rodzin zwłaszcza tych z dziećmi, którym należy 
stworzyć możliwość nie tylko odpoczynku ale umożliwiających 
wszechstronny rozwój.

 „rodzina jest u siebie”- oprócz działań wymienionych już w innych 
punktach tego programu (w tym budowa basenu i modernizacja stadio-
nu) stworzenie gminnej komórki zajmującej się koordynacją jednost-
kowych programów obecnie podległych gminie obiektów sportowych, 
kulturalnych i oświatowych uwzględniających maksymalnie szeroką 
dostępność już realizowanych tam działań. Wprowadzenie standardów  
Amatorskiego  Ruchu  Artystycznego   ARA w podległych gminie placów-
kach kulturalnych. Jednym z tych standardów jest nieodpłatny dostęp do 
pełnej oferty zajęć dla dzieci młodzieży i dorosłych.  Wdrożenie progra-
mu „Czyste jezioro”

16

Polityka kadrowa - mierny 
ale wierny.

Polityka kadrowa zarówno w obrębie Urzędu jak i instytucji 
podległych, w tym szkół skutkująca eliminacją fachowości 
i rzetelności a rozrostem serwilizmu i bezkrytycznego 
posłuszeństwa, co razem istotnie obniża merytoryczność 
instytucji gminnych i podległych gminie. W wielu przypadkach 
można także obserwować objawy zwykłego nepotyzmu i 
kolesiostwa. Wszystko to stwarza atmosferę napięcia i lęku o 
przyszłość wpływającą fatalnie na jakość świadczonej przez 
gminne instytucje usługi publicznej.

 „Wierny, ale zasadom profesjonalizmu” -  Kształtowanie 
w Urzędzie i placówkach podległych profesjonalnego, rzetelnego, bez-
stronnego i politycznie neutralnego zespołu pracowników. To pozwoli na 
zapewnienie stabilizacji zawodowej, przeciwdziałanie rezygnacji z pracy 
pracowników o wysokich kwalifikacjach. W przypadku potrzeby zatrud-
nienia nowych pracowników. przeprowadzenie tego w drodze otwarte-
go i w pełni konkurencyjnego naboru.

17

Ostatnia rubryka zawierająca identyfikację problemów naszej gminy i sposobów ich rozwiązania jest  na razie nie wypełnio-
na. Pozostawiam ją na sprawy i pomysły zgłoszone w trakcie tej kampanii wyborczej przez mieszkańców naszej gminy zarów-
no Tych, z którymi uda mi się spotkać jak i Tych, którzy w inny sposób podzielą się swoją refleksją na temat wspólnego dobra, 
jakim jest nasza gmina.   

Piotr Słomski
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Kolejny uhonorowany wędkarz z Koła Tęczak  - Ryszard Patyk.

Starosta Tomasz Kulinicz w trakcie okolicznościowego przemówienia z okazji 20-lecia Koła Tęczak - obok Zygmunt i Katarzyna 
Heland

K. Ziemba, członek ZO PZW w Szczecinie dekoruje Złotą Odznaką za pracę na rzecz 
rozwoju wędkarstwa amatorskiego w Polsce, Ryszarda Paletę

Były też podziękowania dla prezesa Zygmunta Heland od kolegów i koleżanek z 
Koła Tęczak

20 lat koła „Tęczak”

Wędkarstwo to dla nich drugie życie 
W sobotę, 15 września, w Strzelewie Koło wędkarskie „Tęczak” z Nowogardu obchodziło okrągły jubileusz 20 lecia swojej działalności. W czasie uroczy-
stości podsumowano działalność Koła, wręczono też odznaki PZW i pamiątkowe statuetki dla zasłużonych wędkarzy oraz sponsorów. Uroczystość za-
kończył Bal Wędkarza, podczas którego nie zabrakło tańców, śpiewów i jubileuszowego tortu. 

Koło wędkarskie, któremu 
nadano nazwę pięknie ubarwio-
nego pstrąga „Tęczak”, powstało 
w roku 1998, z inicjatywy gru-
py wędkarzy w Nowogardzie. 
Początki nie były łatwe,  wspo-
minał w trakcie jubileuszowego 
przemówienia prezes Koła Zyg-
munt Heland. 

- Cieszę się, że zebraliśmy się 
tu w 20 rocznicę istnienia nasze-
go Tęczaka, że zaproszenie przy-
jęło tak wielu przyjaciół nasze-
go Koła, których dziś będzie mi 
zaszczyt uhonorować drobnym 
upominkiem naszej pamięci o ich 
zasługach- mówił Zygmunt He-

land - Początki były trudne, bo-
wiem do Koła zapisało się kil-
kudziesięciu wędkarzy (47 ro-
ninów). Jednak z biegiem cza-
su i wód coraz więcej wędka-
rzy zapisywało się w szeregi na-
szego Tęczaka- dziś jest nas pra-

wie 380.  Koło PZW Tęczak ist-
nieje 20 lat, dużo to, a wydaje się, 
że jakże mało w kontekście cza-
su, który upłynął. Rzec by moż-
na, że zupełnie nie tak dawno za-
kładaliśmy je w sali SM Gardno; 
Adam Włodek, Stanisław Pie-
trzycki, Stanisława Leciejewska, 
Marian Rogoziński, śp. Tadeusz 
Strzeszewski, śp. Stanisław Piór-
ko – wiecznie walczący o praw-
dę i lepsze jutro. Ówcześnie wie-
lu z obecnych tu wędkarzy w nim 
uczestniczyło, także i ja. Na tym 
zebraniu zostałem też wybrany 
prezesem i jestem nim szczęśliwie 
do dziś. Szczęśliwie nie dlatego, 

że jest to jakaś intratna fucha lecz 
dlatego, że wędkarstwo to nie-
zwykła pasja, która uczy cierpli-
wości, uporu i zarazem spokoju, 
poszanowania przyrody, a także 
jest jedynym hobby, które wpisuje 
człowieka w tak niezwykle bliski 

kontakt z ciszą i pięknem natury. 
Prezes Koła podkreślił, że za-

równo dla niego, jak i członków 
„Tęczaka”, wędkarstwo to coś 
więcej nić hobby- to drugie ży-
cie. 

- Wędkarstwo jest dla mnie, jak 
i dla wielu, którzy są jego pasjo-
natami, obok rodziny i przyjaciół 
jedną z najważniejszych spraw w 
życiu. Spraw, która rodzi przyjaź-
nie, bywa na całe życie, uczy roz-
wagi i patrzenia ponad małostko-
we zawiści. Przykładem niech bę-
dzie choćby dobre współistnienie, 
obu Kół na terenie jednej gminy 
Koła Miejsko Gminnego w No-

wogardzie, którego reprezentuje 
obecnie prezes Kazimierz Ziem-
ba (ówcześnie przez wiele lat tak-
że śp. Edward Paszkiewicz). I jak 
mówią nie musimy się kochać, ale 
możemy się wzajemnie szanować 
i współistnieć twórczo obok sie-
bie, w razie potrzeby łączyć siły 
dla dobra większej sprawy, jaką 
niewątpliwie jest ogólnopolskie 
amatorskie wędkarstwo. - powie-
dział do zgromadzonych na ju-
bileuszu 20-lecia Koła „Teczak” 
w Strzelewie Z. Heland. 

Na uroczystość, poza człon-
kami Koła, na czele z prezesem 
Zygmuntem Heland, przybył 
Kazimierz Ziemba – przewodni-
czący Rady Powiatu w Golenio-
wie, a zarazem członek ZO PZW 
w Szczecinie i zarazem prezes 
Koła MiG w Nowogardzie, w ju-
bileuszu uczestniczył także To-

masz Kulinicz – starosta, i An-
drzej Siwy – wicestarosta, któ-
rzy w imieniu Zarządu Powiatu 
wręczyli na ręce Zygmunta He-
land bon o wartości 1000 zł dla 
Koła „Teczak”. 

- Sam wędkuję i wiem, jak jest 
to przyjemne, pomaga zresetować 
umysł po ciężkiej pracy. Gratulu-
jąc Wam tego okrągłego jubile-
uszu, życzę kolejnych 20, a nawet 
200 lat, czyli przekazanie tej pa-
sji również kolejnym pokoleniom. 
Dziękuję Wam za zaangażowa-
nie w trwałą pracę zwieńczoną 
wieloma zwycięstwami na zawo-
dach wędkarskich, za rozwijanie 
pasji wędkarstwa i propagowanie 
tej pasji wśród dzieci i młodzieży, 
promując tym samym naszą pie-
ką przyrodę - powiedział Tomasz 
Kulinicz, wręczając na ręce pre-
zesa, poza bonem pieniężnym, 
także list gratulacyjny w imieniu 
władz powiatu. 

- Drogi prezesie, w imieniu Pre-
zesa Zarządu Okręgu i własnym 
składam Wam serdeczne gra-
tulacje z okazji 20-lecia wasze-
go istnienia. Jak wspomniałeś, 
są dwa koła w Nowogardzie, ale 
mamy wspólnie wiele do zrobie-
nia, szczególnie w kwestii naszego 
jeziora. Wymaga ono choć w czę-
ści wyłączenia z użytkowania dla 

sprzętu spalinowego. Są to trudne 
działania, ale wierzę, że wspólnie 
je osiągniemy – mówi Kazimierz 
Ziemba, prezes Koła PZW w 
Nowogardzie, ale także członek 
zarządu PZW w okręgu szcze-
cińskim. K. Ziemna wręczył też 
list gratulacyjny od prezesa ZO 
PZW w Szczecinie Grzegorza 
Rogalewicza, który nie mógł być 
obecny tego dnia w Strzelewie. 

Zarząd Koła za społeczną pra-
cę na rzecz PZW nagrodził wie-
le osób, ale jako pierwszy złotą 
Odznakę za pracę na rzecz roz-
woju wędkarstwa amatorskiego 
w Polsce otrzymał Ryszard Pa-
leta, długoletni członek zarzą-
du Koła. Odznakę wręczał Ka-
zimierz Ziemba – członek ZO 
PZW w Szczecinie. Srebrną od-
znakę za działalność na rzecz 
PZW otrzymał Kamil Paleta. 

Natomiast za społeczną pracę 
nagrodzeni pamiątkowymi sta-
tuetkami zostali: 

Joanna i Krzysztof łuczak, 
Redakcji Dziennika Nowo-
gardzkiego, Tomasz Kulinicz, 
Marzena i Wojtek Kazimier-
czak, Stanisława Leciejewska, 
adam Włodek, Jan Lipski, Ta-
deusz Kozioł, Stanisław Pie-
trzycki, Tadeusz Stępień, Ry-
szard Patyk, Paweł Pińkowski, 
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Statuetkę za działalność na rzecz Koła otrzymuje z rąk prezesa Henryk Marzec.
Ja Lipski otrzymuję pamiątkową statuetkę za swój wkład w rozwój Koła Tęczak, z 
rąk A. Siwego- członka Zarządu Powiatu Goleniowskiego

Srebrną Odznakę za działalność na rzecz PZW otrzymał Kamil Paleta

Pamiątkowe zdjęcie członków Tęczaka i zaproszonych na 20 jubileuszu Koła gości

Na urodzinach nie mogło zabraknąć tortu, a później już z sali balowej było słychać 100 lat, 100 lat...

Ryszard Wawryczuk, Zygmunt 
Heland, arkadiusz Witkowski, 
Henryk Marzec, Ryszard Pale-
ta.

Po części oficjalnej uroczysto-
ści, przyszedł czas na mniej ofi-
cjalną- Bal Wędkarza. Przy mu-
zyce na żywo członkowie Koła i 
zaproszeni goście mogli nie tyl-
ko potańczyć i pośpiewać, ale 
zjeść też po kawałku upieczone-
go specjalnie z okazji jubileuszu 

tortu. Była jeszcze jedna niespo-
dzianka, kulinarna gratka -pie-
czony dzik z kapustą, którym za-
jadała się cała sala. Ten wieczór 
zapewne na długo pozostanie w 
pamięci uczestników jubileuszu 
20-lecia „Tęczaka”. 

Prezes Koła Tęczak, Z. Heland, 
już za pośrednictwem DN, skła-
da dodatkowe podziękowania 
dla dwóch sponsorów i swojej 
żonie Kasi. 

Specjalne podziękowania dla 
Mariana Jeża, wieloletniego pre-
zesa firmy „Grinbud”, który przez 
długi czas wspomagał nas w na-

szej działalności. - Marian, szko-
da, że Cię nie było, bo jak mówi-
li obecni „i ja tam byłem, miód i 
mleko piłem i dzikiem zagryza-

łem”. Zdrowia życzę.  Specjalne 
podziękowania także dla Mar-
ka Słomskiego wydawcy Dzien-
nika Nowogardzkiego, który od 
lat 20 publikuje i utrwala histo-
rie naszego Koła.  A nade wszyst-
ko podziękowania dla mojej żony 
Kasi i całej rodziny za cierpliwość 
i wyrozumiałość. Bo przecież ty-
siące godzin przez tę przygodę z 
wędką jestem poza domem- Zyg-
munt Heland.

Redakcja DN dziękując za za-
proszenie na zacny jubileusz 
gratuluje dotychczasowych osią-
gnięć i życzy prezesowi i człon-
kom Koła Wędkarskiego „Tę-
czak” wszystkiego dobrego na 
kolejne lata. Połamania kija na 
niejednym łowisku!

Marcin Simiński  
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OkrĘG nr 1

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
PARTNERSTWO I ROZWÓJ
1 SŁOMSKI Piotr 34
2 KŁOSOWSKA Krystyna Bożena 56
3 GREBIENIUK Witalij 63
4 ZIĘCIAK Joanna 54
5 TYCHONIEC Agata Maria 28
6 LIPCZYŃSKA Marzena 40
7 MICHOŃSKI Maciej 37
8 MURAWSKI Feliks 69
9 WOJCIECHOWSKI Piotr 38

KOMITET WYBORCZY 
POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
1 JACKOWIAK Jolanta Józefa 49
2 JEMILIANOWICZ Joanna 27
3 TUREK Krzysztof Zenon 45
4 WOJCIECHOWSKA Magdalena 42
5 ZAMARA Anna Teresa 61
6 KULPA Krzysztof 37
7 JUSZCZYK Błażej Andrzej 30
8 KWIATKOWSKA Sandra 24

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
1 WIŚNIEWSKI Stanisław 69
2 ROGALA-BATOR Martyna 34
3 KLUSZCZYŃSKA-BREYER Emilia 33
4 SZYMANIAK Jan 65
5 SUDOMIERSKI Marian 71
6 SZKUP Katarzyna Sylwia 38
7 REICHERT Elżbieta Ewa 65
8 BRZEZIŃSKA Ewa 53
9 GACZKOWSKI Andrzej 44

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWA  
1 WIATR Michał Grzegorz 37
2 KIELAN Dariusz 33
3 PĘDZIWIATR Izabela 37
4 SIERZCHAŁA Beata 42
5 SOKOLIŃSKA-WĄSIK Dorota Mariola 49
6 GRZELAK Anna 34
7 KWIATKOWSKI Tomasz Marek 34
8 BŁASZCZYK Paweł Piotr 36
9 CERANKA Zbigniew Krzysztof 55

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY 
SLD LEWICA RAZEM 
1 WŁODARCZYK Wojciech Grzegorz 65
2 WIĄZ Anna Ewa 63
3 LEMBAS Paweł Kazimierz 29
4 JURCZYK Dawid 35
5 BOSIACKI Krzysztof Mariusz 45
6 STASIAK Renata Jadwiga 61
7 BĄK Jolanta 54
8 BANASIK Dorota Iwona 44
9 PIŃKOWSKA Marta Krystyna 32

OkrĘG nr 3

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
PARTNERSTWO I ROZWÓJ
1 KRZYWANIA Marek 57
2 KOSIŃSKI Krzysztof Leszek 68
3 TRACZ Anna 59
4 WASIAK Andrzej 51
5 OBRACIANKO Natalia 18
6 CELMER Danuta 63
7 LEŚNIAK Maria 65
8 WÓJCIK Tomasz Andrzej 43
9 SYFERT Janusz Zdzisław 69

KOMITET WYBORCZY 
POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE  
1 SANIUK Stanisław Michał 64
2 PAŚKO Rafał Marcin 36
3 KWIATKOWSKI Roman 45
4 KULINICZ Irena 69
5 PIÓRKOWSKA Kamila 24
6 KWIATKOWSKI Tomasz Grzegorz 46
7 BURIAK Piotr Stanisław 45
8 MUSIAŁ Agnieszka Monika 45
9 KRUGŁY Hanna 65

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
1 NIERADKA Marcin Michał 34
2 MUCEK Janina 62
3 MAJDZIŃSKI Ryszard Jerzy 72
4 BEREZOWSKI Mirosław 58
5 NOWAK Krzysztof Gabriel 63
6 OŚWIĘCIMSKA Krystyna Stanisława 70
7 SWATKO Paulina Władysława 28
8 MAGIERECKA Magdalena 28
9 FILIPCZAK Jerzy Jan 61

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWA  
1 PAWLAK Jowita Agata 44
2 BOGUS Lidia Marzena 55
3 CZERNIKIEWICZ Adam Roman 51
4 BIEGAŃSKA-SAWICKA Agnieszka 54
5 ZIÓŁKOWSKA Teresa Jadwiga 58
6 OWCZAREK Grzegorz Paweł 41
7 CHMIELECKA Urszula Alina 59
8 KRATA Dawid 41
9 KUCAL Sławomir Tomasz 52

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY 
SLD LEWICA RAZEM 
1 CZAPLA Robert Antoni 43
2 WOLNY Marcin 38
3 PIWOWARCZYK Renata 48
4 ŁYSIAK Anna 52
5 JAKLIŃSKA-CZYŻAK Karolina 34
6 WIERNY Jacek Franciszek 58
7 KRZYSZTOSZEK Rafał 41
8 MUCHA Barbara 72
9 TOMKÓW Olga Zofia 29

OkrĘG nr 3

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
PARTNERSTWO I ROZWÓJ
1 JURCZAK Jacek 43
2 GARGULIŃSKI Roman 47
3 KACZMAREK Martyna 23
4 ZAJĄC Daniel 42
5 PACER Izabela 42
6 MACIĄG Ewa 52
7 UJAZDA Janina Regina 72
8 TRACZ Tomasz 26
9 CZEREWACZ Irena Anna 53

KOMITET WYBORCZY 
POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE  
1 BOCIARSKI Michał Jan 40
2 BANACHOMSKI Tadeusz 57
3 GĘBALA Joanna 48
4 KOLLESS Katarzyna Monika 41
5 LUTER Tomasz Karol 22
6 SAJA Małgorzata 59
7 KACIUPA Jacek Piotr 48
8 MILCZAREK Paweł 43

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
1 OLEJNIK Dariusz 55
2 STAŃCZYK Małgorzata 44
3 DERDAK Katarzyna Ewa 42
4 ZIELIŃSKA Joanna 35
5 GIBKI Edward 65
6 BŁAŻEJEWSKA Danuta Janina 56
7 SZULC Grzegorz 20
8 BREYER Wojciech 54
9 SZKOŁUDA Anna 58

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWA  
1 KANIA Andrzej 62
2 KRATA Michał Ryszard 39
3 GAŁA Bogumił 39
4 CZYŻAK Irena 57
5 ARTEMIUK Jan 45
6 BĄK Marika 28
7 DAMAS Edyta Grażyna 41
8 GANDURSKA Jolanta 52
9 CIECHANOWSKI Arkadiusz 32

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY 
SLD LEWICA RAZEM 
1 RAFIŃSKI Jacek 53
2 JANKOWSKI Jacek 44
3 KUBICKI Jerzy 59
4 BEDNAREK Jolanta 56
5 CWAJDA Mirosława Teresa 68
6 FLORKOWSKI Mieszko 29
7 KUBOWICZ Anna 51
8 MACIEJEWSKA Krystyna 61
9 LITWIN Tomasz Krzysztof 31

Listy kandydatów do wyborów  
do Rady Miejskiej w Nowogardzie

OKRĘG MIEJSKI NR 1 Część gminy Nowogard obejmująca uli-
ce: 700 Lecia od nr 5 do nr 22, 3 Maja, 15 Lutego, Adama Asnyka, 
Adama Mickiewicza,Batalionów Chłopskich, Bohaterów Warsza-
wy, Cmentarna, Dworcowa, Fabryczna, Górna, Gryfitów, Henryka 
Sienkiewicza, Jana Kasprowicza, Jana Kilińskiego, Jana Kochanow-
skiego, Jana Pawła II, Juliusza Słowackiego, Kazimierza Wielkiego, 
Krótka, Księcia Józefa Poniatowskiego, Księcia Racibora I, Kwiet-
niowa, Ludwika Waryńskiego, Łąkowa, Magazynowa, Mikołaja 
Reja, Młynarska, Nadtorowa, Ogrodowa, Pocztowa, Polna, Rado-
sława, Rtm. W. Pileckiego, Stanisława Rzeszowskiego, Stefana Że-
romskiego, Światowida, Wartcka, Władysława Reymonta, Zacisz-
na, Zielona.

OKRĘG MIEJSKI NR 2 Część gminy Nowogard obejmująca ulice: 
700 Lecia nr 4 i od nr 23 do 27, 5 Marca, Armii Krajowej, Banko-
wa, Bartosza Głowackiego, Blacharska, Brzozowa, Cypriana Kami-
la Norwida, Dębowa, Gen. Józefa Bema, Gen. Józefa Wybickiego, 
Gen. Leopolda Okulickiego, Gen. Władysława Sikorskiego, Jarosła-
wa Dąbrowskiego, Jesionowa, Jodłowa, Kard. Stefana Wyszyńskie-
go, Kosynierów, Kościelna, Kowalska, Leśna, Lipowa, Luboszan, Lu-
tyków, Macieja Rataja, Marsz. Józefa Piłsudskiego, Monte Cassino, 
Obodrytów, Osiedlowa, Plac Ofiar Katynia, Plac Szarych Szeregów, 
Plac Wolności, Promenada, Pustać, Racławicka, Romualda Traugut-
ta, Sądowa, Smużyny, Stanisława Staszica, Stefana Czarnieckiego, 
Stefana Grota- Roweckiego, Słoneczna, Stolarska, Szkolna, Świer-
kowa, Tadeusza Kościuszki, Teodora Roosevelta, Topolowa, War-
szawska, Wiejska, Wileńska, Wojska Polskiego, Zamkowa.

OKRĘG WIEJSKI NR 3 Część gminy Nowogard obejmująca sołec-
twa: Bieniczki, Błotno, Boguszyce, Brzozowo, Czermnica, Dąbrowa, 
Długołęka, Glicko, Grabin, Jarchlino, Karsk, Konarzewo, Krasnołęka, 
Kulice, Lestkowo, Łęgno, Maszkowo, Miętno, Olchowo, Orzecho-
wo, Orzesze, Osowo, Ostrzyca, Sąpolnica, Sikorki, Słajsino, Strzele-
wo, Szczytniki, Świerczewo, Trzechel, Wierzbięcin, Wierzchy, Woj-
cieszyn, Wołowiec, Wyszomierz, Żabowo, Żabówko.
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rozgrywki ligowe

Wyjazd do Trzygłowa
W najbliższą sobotę (22 września), pierwszy zespół oraz juniorzy rozegrają na wyjeździe 
spotkania w ramach 6. kolejki. Podopieczni Józefa andrzejewskiego pojadą do Trzygłowa 
na spotkanie z tamtejszymi Błękitnymi. Z kolei juniorzy rywalizować będą w Goleniowie z 
miejscową Hanzą. 

Terminarz tak się ułożył, że 
każdy kolejny mecz Pomorzani-
na to rywalizacja z zespołem z 
czołówki. Tym razem liderzy z 
Nowogardu zagrają na wyjeździe 
w Trzygłowie. Błękitni po 5. ko-
lejkach mają na koncie 10 punk-
tów i zajmują 4. miejsce. Błękitni 
do tej pory jeszcze nie przegra-
li na własnym boisku, w 1. kolej-
ce zremisowali z Jantarem (4:4), 
następnie pokonali KP Prze-
cław (3:2) oraz Ehrle (4:2). Jak 
widać gospodarze tego meczu 
na swoim boisku potrafią strze-
lać, ale mają także spore pro-
blemy w defensywie. W minio-
nym sezonie piłkarze z Trzygło-

wa wygrali u siebie z Pomorzani-
nem 3:2, natomiast w rundzie re-
wanżowej przegrali w Nowogar-

dzie 4:1. Spotkanie w Trzygło-
wie zaplanowano na najbliższą 
sobotę (22 września), o godzi-

Inauguracja rozgrywek ligowych tenisa stołowego

Drużyny z Wierzbięcina na wyjazdach
W najbliższą sobotę (22 września), zawodnicy pierwszego  i drugiego zespołu Visonex LUKS Top Wierzbięcin zainaugurują rozgrywki ligowe. W ramach ii 
Ligi podopieczni Józefa Korkosza rozegrają spotkania w Policach oraz w Szczecinie. Młodzi zawodnicy występujący w iii Lidze wybiorą się do Świdwina. 

Po letniej przerwie na parkie-
ty wracają tenisiści stołowi. Ze-
spół Visonex LUKS Top Wierz-
bięcin zainauguruje rozgrywki w 
sobotę o godzinie 11:00, w hali w 
Policach. Rywalami będzie tam-
tejszy zespół UKS-u Champion. 
Policzanie są dobrze znani pod-
opiecznym Józefa Korkosza, 
gdyż od kilku sezonów obydwa 
zespoły rywalizują na pozio-
mie II Ligi. Zawodnicy z Wierz-
bięcina mają korzystniejszy bi-
lans bezpośrednich spotkań, ale 
nowy sezon, to nowe „rozdanie” 
i trudno stwierdzić jak moc-
ni będą policzanie w bieżących 
rozgrywkach. Po tym pojedyn-
ku drużyna Visonex LUKS Top 
Wierzbięcin pojedzie do Szcze-
cina, na swoje drugie spotkanie 
zaplanowane na godzinę 15:30. 
Rywalami będą zawodnicy Top-
-Spin Szczecin. To nowy zespół 
w II Lidze i póki co gra szcze-
cinian jest zagadką. Wierzymy, 
że podopieczni Józefa Korkosza 
bardzo dobrze rozpoczną bie-

żące rozgrywki. Z kolei młodzi 
tenisiści stołowi występujący w 
drugim zespole z Wierzbięcina 
swój pierwszy ligowy mecz ro-
zegrają o godzinie 10:00 w Świ-
dwinie. Spotkanie drugiej ko-
lejki zaplanowano na godzinę 
14:30, jednak zarówno Wierz-

bięcin, jak i Świdwin będą pau-
zować, to za sprawą liczby dru-
żyn występujących w III Lidze. 
O wynikach zespołów z Wierz-
bięcina będziemy informować w 
kolejnych wydaniach DN. Przy 
artykule publikujemy komplet 
gier w poszczególnych ligach. KR

A Klasa Szczecin gr. Północ 2018/2019
6. kolejka:
Orzeł Łożnica – Arkonia Szczecin   (22.09; 15:00)
Błękitni Trzygłów – Pomorzanin Nowogard (22.09; 15:00)
KP Przecław – Wicher Brojce   (22.09; 16:00)
Masovia Maszewo – Fala Międzyzdroje  (22.09; 16:00)
Polonia Płoty – Sparta Gryfice   (22.09; 16:00)
Center MD Goleniów – Dąb Dębice  (22.09; 19:00)
Ehrle Dobra Szczecińska – Wybrzeże Rewalskie (22.09; 19:30)
Jantar Dziwnów – Mewa Resko   (23.09; 11:00)

I Liga Okręgowa Junior Starszy gr. Szczecin 2018/2019
6. kolejka:
Hanza Goleniów – Pomorzanin Nowogard  (22.09; 11:00)
CRS Barlinek – SALOS II Szczecin   (23.09; 14:00)
Światowid Łobez – Unia Dolice   (23.09; 15:00)
Mewa Resko – Kluczevia Stargard   (03.10; 16:00)

Piłkarze Pomorzanina zaskoczyli wszystkich i pozostają niepokonani. Wierzymy, 
że po sobotnim meczu także będą mieli powody do radości

nie 15:00. Z kolei juniorzy Po-
morzanina wybiorą się do Go-
leniowa, na spotkanie z tamtej-
szą Hanzą. Rywale słabo wystar-
towali, po 5 spotkaniach mają na 
koncie 3 punkty, za zwycięstwo 
sprzed tygodnia z najsłabszym 
zespołem rozgrywek SALOS-
-em II Szczecin. Hanza rozegra-
ła u siebie trzy spotkania i po 3 

porażkach ma na koncie tylko 3 
strzelone gole i aż 12 straconych. 
Wierzymy, że zespół prowadzo-
ny przez Marcina Skórniewskie-
go także wywiezie z Goleniowa 
trzy punkty. Spotkanie to zapla-
nowano na sobotę (22 września), 
o godzinie 11:00. Przy artykule 
publikujemy komplet spotkań w 
poszczególnych ligach. KR

II Liga Mężczyzn gr. Północ 2018/2019
1 kolejka:
TOP-SPIN Szczecin – KS Darz Bór Karnieszewice (22.09; 11:00)
UKS Champion Police – Visonex LUKS Top Wierzbięcin (22.09; 11:00)
UKS Chrobry Międzyzdroje – WLKS Łobzonka Wyrzysk (22.09; 11:00)
KS ATS Stargard – MLKS Sparta Złotów  (22.09; 11:00)
2. kolejka:
UKS Champion Police – KS Darz Bór Karnieszewice (22.09; 15:30)
TOP-SPIN Szczecin – Visonex LUKS Top Wierzbięcin (22.09; 15:30)
UKS Chrobry Międzyzdroje – MLKS Sparta Złotów (22.09; 15:30)
KS ATS Stargard – WLKS Łobzonka Wyrzysk  (22.09; 15:30)

III Liga 2018/2019
1. kolejka:
UKS Team Tenis Białogard – TOP-SPIN II Szczecin (22.09; 10:00)
MSZS Świdwin – Visonex LUKS Top II Wierzbięcin (22.09; 10:00)
KTS Koszalinianin Koszalin – UKS Champion II Police (22.09; 10:00)
LUKS Gryfice – Trzynastka Szczecin   (22.09; 10:00)
LUKS Fala Trzebiatów – STS Dębno   (22.09; 10:00)
2. kolejka:
UKS Team Tenis Białogard – UKS Champion II Police (22.09; 14:30)
KTS Koszalinianin Koszalin – TOP-SPIN II Szczecin (22.09; 14:30)
LUKS Gryfice – STS Dębno    (22.09; 14:30)
LUKS Fala Trzebiatów – Trzynastka Szczecin  (22.09; 14:30)
Visonex LUKS Top II Wierzbięcin    Pauza
MSZS Świdwin      Pauza

W najbliższą sobotę zawodnicy Visonex LUKS Top Wierzbięcin zainaugurują roz-
grywki II i III Ligi

BANERY
WYDRUKI na folii One Way Vision, naklejki tel
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 Witamy 
wśród 
nas...

Autorzy rubryki:
Charlotta 

Trokowicz-Sędłak 
oddziałowa oddziału 

poł.-ginek.
Janusz Roguski 
SPSR Nowogard

Adaś 
syn Żanety Babak 
ur. 16-09-2018

Michaś 
syn Małgorzaty i Mariusza Konior

Ignaś 
syn Kamili i Daniela 
ur. 11-09-2018 z Reska

Eliza 
córka Adrianny Mikołajczyk 
ur. 16-09-2018 ze Szczecina

Maja 
córka Malwiny Krzosek 
 ur. 13-09-2018 z Łobza

Wojtuś 
syn Sandry i Dawida 
ur. 15-09-2018 z Nowogardu

Przemek 
syn Grażyny i Waldemara Zimny 
ur. 18-09-2018 z Grabina

Zuzia 
córka Eweliny i Michała 
ur. 17-09-2018 z Mieszewa

Mistrzostwa Strefy Polski Zachodniej 
– VII runda, Wschowa

Tomasz Litwin na „szóstkę”!
W niedzielę (16 września), w miejscowości Wschowa, na torze motocrossowym „Kacze 
Doły” odbyły się wyścigi w ramach Vii rundy Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej. Swój 
najlepszy wynik w sezonie uzyskał Tomasz Litwin, który w klasyfikacji indywidualnej za-
wodów w klasie MX1C wywalczył 70 punktów i zajął 6. miejsce.  

Tomasz Litwin startujący w 
MX1C na motorze marki Yama-
ha od początku sezonu prezen-
tuje bardzo ustabilizowaną for-
mę. Przed zawodami w miej-
scowości Wschowa zaliczył pięć 
rund Mistrzostw Strefy Pol-
ski Zachodniej (nie wystąpił w 
V rundzie w Głogowie, przyp. 
red.) zdobywając odpowied-
nio: 48, 64, 60, 64 oraz 65 punk-
tów. Zawodnik KM Cisy Nowo-
gard na torze motocrossowym 
noszącym nazwę „Kacze Doły” 
uzyskał swój najlepszy wynik 
w sezonie. Już podczas trenin-
gu kwalifikacyjnego Tomasz Li-
twin potwierdził swoją dobrą 
dyspozycję tego dnia. Zawodnik 
KM Cisy przejechał pięć okrą-
żeń, a swój najlepszy czas osią-
gnął podczas czwartego „kółka”, 
zajmując 6. miejsce. W wyścigu 
pierwszym Tomasz Litwin bar-
dzo dobrze wystartował, plaso-
wał się w czołówce i po 9 okrą-
żeniach ukończył start z czasem 
20:54,557, dzięki czemu wywal-
czył 6. miejsce. W drugim wy-
ścigu zawodnik KM Cisy mu-
siał się mocniej napracować, aby 
uzyskać równie dobrą pozycję. 
Tym razem start nie był już tak 
dobry i przez większość wyścigu 
Tomasz Litwin odrabiał straty, 
robił to jednak na tyle skutecz-
nie, że po 9 okrążeniach z cza-
sem 21:37,853 ponownie wywal-

czył 6. miejsce. W efekcie ozna-
czało to 70 punktów i zajęcie 6. 
miejsce w klasyfikacji indywidu-
alnej zawodów, w których w kla-
sie MX1C sklasyfikowano 23 za-
wodników. Po VII rundach Mi-
strzostw Strefy Polski Zachod-
niej Tomasz Litwin ma na swo-
im koncie 371 punktów i zajmu-
je 9. miejsce w klasyfikacji sezo-
nu, na 75 sklasyfikowanych za-
wodników. W klasie MX Quad 
Open walczył Tomasz Jamro-
ży, który podczas treningu kwa-
lifikacyjnego zajął 10. miejsce. 
Zawodnik pochodzący z Iń-
ska przyzwyczaił kibiców KM 
Cisy do miejsc na podium, dla-
tego start na „Kaczych Dołach” 
można zaliczyć do słabszych w 
tym sezonie. W wyścigu pierw-
szym po 11 okrążeniach Tomasz 
Jamroży z czasem 26:18,281 za-
jął 7. miejsce. W drugim biegu 
nie było lepiej, wynik 27:26,885 
i ponownie 7. miejsce na koniec 
rywalizacji. Tym samym Tomasz 
Jamroży wywalczył 68 punktów 
i uplasował się na 7. miejscu w 
klasyfikacji indywidualnej za-
wodów, pośród 28 sklasyfikowa-
nych zawodników. Na szczęście 
słabszy występ w miniony week-
end nie sprawił, że zawodnik 
KM Cisy stracił podium w kla-
syfikacji sezonu. Tomasz Jamro-
ży z liczbą 494 punktów utrzy-
muje bardzo dobrą 3. pozycję. 

W miejscowości Wschowa wal-
czył jeszcze jeden zawodnik KM 
Cisy Nowogard, mowa o Miro-
sławie Tomczyku rywalizują-
cym w klasie MX Masters. W 
treningu kwalifikacyjnym Miro-
sław Tomczyk zajął 21. miejsce. 
Ta liczba towarzyszyła zawod-
nikowi KM Cisy także podczas 
pierwszego i drugiego wyścigu, 
ostatecznie Mirosław Tomczyk 
za dwukrotne zajęcie 21. miejsca 
uzbierał 40 punktów w klasyfi-
kacji indywidualnej zawodów. 
W klasyfikacji sezonu Mirosław 
Tomczyk ma na swoim koncie 
195 punktów i w MX Masters 
zajmuje 18. miejsce na 66 skla-
syfikowanych zawodników. Ko-
lejne punkty wywalczone przez 
naszych reprezentantów umac-
niają KM Cisy Nowogard w kla-
syfikacji klubowej. Po siedmiu 
rundach KM Cisy ma na kon-
cie 1208 punktów i zajmuje 14. 
miejsce na 44 sklasyfikowane 
kluby. Zdecydowanie ten bilans 
może zostać poprawiony już 
podczas VIII rundy, która od-
będzie się w Nowogardzie. Wie-
rzymy, że zawodnicy KM Cisy 
na swoim terenie odegrają głów-
ne role. Zawody w Nowogardzie 
odbędą się 30 września (niedzie-
la), treningi zaplanowano od go-
dziny 8:00, natomiast start za-
wodów na godzinę 12:00. KR

Tomasz Litwin w miniony weekend uzyskał swój najlepszy wynik w sezonie. Wierzymy, że 30 września w Nowogardzie poprawi 
ten wynik
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Finał Pucharu Polski w kolarstwie Szosowym

Dwa złota Huberta i brąz Nikoli
W miniony weekend w gminie Koźminek (woj. wielkopolskie) odbył się Finał Pucharu Pol-
ski w Kolarstwie Szosowym, będący jednocześnie Mistrzostwami Polski Krajowego Zrze-
szenia LZS. Młodzi nowogardzianie wywalczyli w sumie 3 medale – dwa złote krążki przy-
wiózł Hubert Grygowski, a brąz zdobyła Nikola Wielowska.  

W gminie Koźminek rozegra-
no dwie konkurencje: jazdę in-
dywidualną na czas i wyścig ze 
startu wspólnego. Warto zazna-
czyć, że były to międzynarodo-
we wyścigi, gdyż wystąpiło spo-
ro kolarzy m.in. z Czech, dlate-
go miejsca naszych reprezentan-
tów będziemy podawać z klasyfi-
kacji Mistrzostw Polski LZS. Na-
szą relację rozpoczniemy od jaz-
dy indywidualnej na czas. W ka-
tegorii Młodzik wystąpił Hubert 
Grygowski. Podopieczny Ryszar-
da Posackiego ma za sobą fanta-
styczny sezon i bardzo długą se-
rię zwycięstw. Nie inaczej było w 
Wielkopolsce. Hubert Grygowski 
na dystansie 5,1 km uzyskał czas 
07:24,239, przy średniej prędko-
ści 41,329 km/h. Kolarz z Nowo-
gardu z tym wynikiem sięgnął po 
złoty medal wyprzedzając dru-
giego na podium kolarza z Kór-
nik o ponad 2 sekundy. Dodajmy, 
że trzeci z kolarzy miał do Hu-

berta stratę aż 21 sekund! Kolar-
ki startujące w kategorii Junior-
ka Młodsza „czasówkę” rozegrały 
na dystansie 11,1 km. Nowogar-
dzianka Nikola Wielowska uzy-
skała czas 18:17,580 przy średniej 
prędkości 36,407 km/h, przez co 
zajęła 10. miejsce. Zawodniczka 
LUKS JF Duet Goleniów do po-
dium straciła blisko 44 sekundy. 
W kategorii Junior Młodszy wal-
czył Robert Krause. Podopieczny 
Ryszarda Posackiego na dystansie 
11,1 km uzyskał czas 17:06,536 i 
wywalczył 29. miejsce. Kolejne-
go dnia młodzi kolarze walczy-
li w wyścigu ze startu wspólnego. 
W kategorii Młodzik rywalizacja 
rozegrała się na dystansie 35 km. 
Hubert Grygowski ponownie nie 
zawiódł, pokonał trasę z czasem 
01:00:03 osiągając średnia pręd-
kość 34,971 km/h. Po emocjo-
nującym finiszu Hubert Gry-
gowski jako pierwszy przejechał 
przez metę i po raz drugi w Wiel-

kopolsce został Mistrzem Polski 
LZS. Sporo powodów do radości 
dała nowogardzkim kibicom tak-
że Nikola Wielowska. W katego-
rii Juniorka Młodsza wyścig od-
był się na dystansie 52 km. Niko-
la finiszowała z czasem 01:33:10, 
przy średniej prędkości wyścigu 
33,488 km/h. Po emocjonującej 
końcówce kolarka z Nowogardu 
wyrwała brązowy medal. Z ko-
lei Robert Krause walczący w ka-
tegorii Junior Młodszy ścigał się 
na dystansie 87,5 km. Podopiecz-
ny Ryszarda Posackiego z cza-
sem 02:05,50 uplasował się na 27. 
miejscu. Nowogardzianin miał 1 
minutę i 7 sekund straty do po-
dium. Kolarski sezon powoli do-
biega końca i trzeba przyznać, że 
młodzi kolarze z Nowogardu w 
tym roku osiągali wielkie sukce-
sy, bo inaczej nie można mówić 
o medalach Mistrzostw Polski i 
Ogólnopolskiej Olimpiady Mło-
dzieży. KR 

reklAMA

Nikola Wielowska przyjmująca brązowy medal wywalczony w wyścigu ze startu 
wspólnego

Hubert Grygowski został podwójnym Mistrzem Polski Krajowego Zrzeszenia LZS



Nr 74 (2702)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

18

www.dzienniknowogardzki.pl

• naprawy • oleje CASTROL
• akumulatory Bosch, Varta

 bieżące
• serwis klimatyzacji
• przeglądy okresowe
• serwis opon
• diagnostyka komputerowa
• wymiana rozrządu

Ponad 10-letnie doświadczenie w pracy  
na stanowisku mechanik w serwisie TOYOTY

Sąpolnica 25 
72-200 Nowogard 

tel. 608 690 831

Zapewniamy atrakcyjne ceny

przeglądy okresowe w TOYOTACH i nie tylko

Firma z branży rolnej  

 
zatrudni – kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki teleskopowej 
  i doświadczenie w rolnictwie.
Oferujemy:

kontakt: 785 601 002

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy

PIASEK, PIASEK PRZESIEWANY, 
ŻWIR, CZARNOZIEM, POSPÓŁKĘ 

 ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 265 607
792 707 943
z dowozem do Klienta

 

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

KUPIĘ DREWNO
tartaczne

świerk, sosna, brzoza, topola

tel. 697 174 369

Firma AGRO TRANS Spółka z o.o. 
z siedzibą w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów ciężarowych 
(prawo jazdy kategoria C+E)

tel. 91 39 27 322, kom. 502 671 607, 502 671 609

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

Opiekunki w Niemczech. 
Sprawdzone oferty! 

Tel. 91 506 55 55

Poszukuje osób 
do pracy przy  

produkcji okien, 
Firma Joga. 

695 100 700 

Upadłość konsumencka
Masz długi, których nie możesz spłacić, nie 
prowadzisz działalności, nie masz majątku. 

Pomogę zgłosić upadłość. 
Konsultacje darmowe
Tel. 669 681 080, 

www.szczecin-syndyk.pl 
restrukturyzacjakonsumenta@gmail.com 

 
  
 
 
 

 

    

    
Hjort Knudsen Polen Sp. z o.o. jest duńską �rmą, 

zatrudniającą  ponad 1000  pracowników, 
produkującą i eksportującą skórzane meble tapicerowane. 

 www.hkmeble.pl

 
 

        W związku z dynamicznym rozwojem �rma zatrudni  

 TAPICERA  
PRACOWNIK PRODUKCJI 

MAGAZYNIER
KONTROLER JAKOŚCI

 
 

            Miejsce pracy: Nowogard  
Zapewniamy:   
•  stabilne warunki zatrudnienia 
•  wynagrodzenie proporcjonalne do osiąganych wyników  

 
 Osoby zainteresowane proszone  są o wysłanie CV na adres:  
         ul. Zamkowa 7b , 72-200 Nowogard 
          lub e-mail: dawid.bohn@hjortknudsen.pl  
           Kontakt telefoniczny : 663 949 485 

 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami
Prosimy o dopisanie następujacej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbednych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie 
z ustawa z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.)”.

Wykonujemy tanio
Banery  •  Laminowanie   
Wycinane naklejki  •  Wydruki kolorowe

Nowogard  •  ul. Boh. Warszawy 7A
 tel. 91 392 21 65,  91 577 2007

Kompleksowe usługi:  
Introligatorskie i  Poligraficzne  

na powiat:
goleniowski (Nowogard), gry�ński, kamieński, łobeski, policki, stargardzki

Chcesz dać ogłoszenie -  reklamę w gazecie

zadzwoń:  506 638 789,  91 392 21 65,  napisz: karolinasb@domjudy.pl
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Wykręcanie urwanych 
świec żarowych

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

Opiekunka Seniorów w Niemczech. 
Ostatnie oferty pracy 

z letnim bonusem 350 euro 
- tylko do 15 września! 

Tel. 517 175 599

 

WYMAGANIA:
- aktualne prawo jazdy kategorii C+E
- świadectwo kwali�kacji zawodowej
- aktualne orzeczenie psychologiczne
- cyfrowa karty kierowcy
 OFERUJEMY:
- atrakcyjne wynagrodzenie wypłacane w terminie
- nowoczesne auta marki DAF, MERCEDES, MAN.
- praca w systemie tygodniowym  
- ubezpieczenie grupowe

POSZUKUJE 
KIEROWCÓW  

KAT. C+E

TELEFON: +48 603 129 069,  785 900 833 
Jedności Narodowej 23A, 72-130 Maszewo

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś w rodzinie. 

Grupa AA Mieszko zaprasza w każdy 
wtorek o 9.00 i 16.00 pod ratuszem.

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

pn., wt. - 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

ENDOKRYNOLOGICZNY
Lek. med. Adriana Dubińska-Walczak

specjalista chorób wewnętrznych
- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

CHORÓB CUKRZYCY I NADCIŚNIENIA
Lek. Ewa Zdawska

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista diabetolog 

GABINETY MEDYCZNE

GABINET DERMATOLOGICZNY
Dr. n. med. Violetta Ratajczak-Stefańska

specjalista dermatolog-wenerolog
- konsultacje dermatologiczne
- ocena znamion
- drobne zabiegi

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

Badania wody i ścieków - tel. 91 392 74 75

Wywóz nieczystości ciekłych - 91 392 36 77

Roboty inżynieryjno-budowlane oraz

warsztat naprawy pomp - 91 392 36 77

Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków - 91 392 07 11

Czyszczenie kanalizacji 
i odwadniania osadów ściekowych 

- 91 392 36 77
POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE - 994

                           Przedsiębiorstwo 
Usług Wodnych i Sanitarnych sp. z o.o.
ul. 3 Maja 14/2, 72-200 Nowogard

tel. 91 392 07 11, 91 392 07 17

Usługi
remontowo-Budowlane

Ceny do negocjacji
784 612 587

Oferuję:
- umowę o pracę
- zatrudnienie w �rmie o ugruntowanej pozycji na rynku
- atrakcyjne wynagrodzenie, niezależne od wysokości 
   frachtów i przebiegu
- praca zgodna z obowiazujacymi normami czasu pracy
- nowoczesny i zadbany tabor, pojazd przypisany do kierowcy
- zjazdy autem na bazę

Zatrudnię kierowcę z prawem jazdy kat. C+E 
w przewozach międzynarodowych.

MIK-TRANS Goleniów
tel. 609 557 355 • kontakt@miktrans.com.pl
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OGŁO SZe NIA drob ne
NIerUCHOMOŚCI

•	 Sprzedam tanio działkę budowlaną 
w kościuszkach 1202 m2. Przy działce 
prąd, woda, kanalizacja, dojazd utwar-
dzony w pobliżu jeziora. 575 345 659 

•	 Do wynajęcia lokal handlowy ok. 40m2 
ul. Kościuszki 2g Nowogard. 693 850 197

•	 Sprzedam działki budowlane w kar-
sku przy drodze. 691 664 658

•	 Do wynajęcia lokal pod działalność go-
spodarczą. 609 24 58 16 

•	 Sprzedam mieszkanie 3 pokoje 87m2, 
12 km od Nowogardu.Tel. 665 160 365

•	 Do wynajęcia warsztat samochodowy z 
wyposażeniem. Tel. 508 070 311

•	 Sprzedam działkę budowlaną w Nowo-
gardzie, 16 arów, cena 39000 zł do ne-
gocjacji, tel. 570 935 935

•	 sprzedam pawilon handlowy, tel. 500 
698 558

•	 Sprzedam działkę ogrodową przy ul. 
Zamkowej. Tel. 530 118 199

•	  Do wynajęcia nowy lokal handlowy gla-
zura, natrysk w centrum Nowogardu 
pow. ok. 80m2, dodatkowe wejście. Tel. 
665 08 44 88

•	 Samodzielne mieszkanie do wynajęcia 
Karsk, 609 245 816 

•	 Sprzedam działkę 4500 m2 obręb  Kuli-
ce (za płotem dawnego POMu w Nowo-
gardzie) 510 727 667 

•	 Miejsca noclegowe do wynajęcia. 609 
245 816 

•	  Do wynajęcia lokal 25 m2 ul. Pileckie-
go. 695 209 162 

•	 Sprzedam działkę po zbiorach we wrze-
śniu lub pażdzierniku. Ogrody działko-
we nr.2 , działka nr 3. Cena do uzgodnie-
nia. Tel. 532 589 787 lub 788 

•	 Do wynajęcia dwupokojowe centrum 
Szczecina (100 m od Placu Szarych Sze-
regów) dla dwóch, trzech studentów. 
Mile widziane pary. Tel. 604 124 623 

•	 Do wynajęcia garaż ul. 700 lecia. Tel. 
606 115 410

•	  Sprzedam działkę ogrodową z altaną 3 
Maja. 508 993 318

•	  Mieszkanie do wynajęcia trzypokojowe 
ul. Warszawska. Tel. 784 632 857

•	 Kupię mieszkanie bezczynszowe. 601 
724 492 

•	 Do wynajęcia mieszkanie 85 m. Tel. 609 
245 816 

•	 Sprzedam -Bodzęcin 1/2 domu-82 m2+ 
budynek gospodarczy+ działka zago-
spodarowana w bdb stanie .

•	 nr.telefonu 604 48 37 39

•	 Kupię działkę usługową do 4 tys m2 w 
obrębie m. Nowogard. 693 344 775 

•	  Zamienię kawalerkę na dwupokojowe 
lub kupię na Bema. 601 781 000

•	 Poszukuje do wynajęcia kawalerki. 
787 374 108 

•	 Do wynajęcia samodzielne mieszkanie 
w domku na ładnej, wiejskiej posesji w 
okolicy Nowogardu.. 508 404 788

•	 Sprzedam dom w Nowogardzie o pow, 
127m2 i działka 1001 m2. Tel. 504 946 
190, 507 831 353

•	  Do wynajęcia garaż Zamkowa, od 
X.2018, prąd, cena 160 zł na miesiąc. Po 
19.00. 505 839 170 

•	 Do wynajęcia mieszkanie dwupokojo-
we. 693 715 990

•	  Do wynajęcia mieszkanie trzypokojo-
we (lub pojedynczo pokój) 667 389 437

•	 Nowogard, ul. Asnyka działkę pod zabu-
dowę ok. 1000 m2, uzbrojenie. Sprze-
dam. 502 103 432

•	 Dębice trasa Nowogard -Stargard w 
pełni uzbrojona działka budowlana do 
1000 m2. Tanio. 502 103 432 

•	 Borkowo – dom poniemiecki z budyn-
kami gospodarczymi 90 ar 66500 . 501 
307 666

MOTOrYZACJA
•	 Ford Galaxy 96r. Automat Poj. 2.8 

benzyna Uszkodzona skrzynia bie-
gów Sprzedam za 2 500 złotych Tel. 
kon. 694 979 007

•	 Sprzedam samochód Mitsubishi L 200 
1999 rok prod., cena do uzgodnienia. 
665 544 518 

•	 Sprzedam Mazdę Premacy, kolor grana-
towy met. , klimatyzacja, rok. 2001, die-
sel 2.0, zadbana, tel. 605 522 340

•	 Kupię motor WSK. Tel. 605 516 508 

•	 Opel Zafira 7 osobowy 2008 rok prod. 
poj 1.9 dti przebieg 200 tys. disel, ga-
rażowany, serwisowany, opony letnie 
i zimowe km 100 tapicerka skóra we-
lur kolor czarny sprzedam. Cena do 
uzgodnienia. 603 079 260 

•	 KUPIĘ AUTA CAŁE I USZKODZOBE DO-
BRE CENY. 600 175 401

•	 Sprzedam BMW 116 2006 rocznik, 1600 
poj., benzyna. Cena do uzgodnienia. Tel. 
603 435 472 

rOlNICTWO
•	 Sprzedam  kaczki,gęsi młode – oskuba-

ne.Tel.782429405.

•	  koszenie, mulczowanie, belowanie – 
słoma. 608 01 3995

•	 Orka, talerzówka ciężka siew agrega-
tem. Tel. 608 01 39 95 

•	 Rzepak jary, zboża sprzedam. Tel. 502 
853  573 

•	 Grykę sprzedam i mieszalnik 1 tona. 603 
467 609 

•	 SPrZeDAŻ JAJ kUrZYCH – WIeJSkIe. 
502 119 960

•	  Sprzedam pompe spalinową wraz z wę-
żami, straszak na dziki i szpaki, dmucha-
wę do zboża. 781 785 748, 603 363 207 

•	 Sprzedam siano w kostkach. 782 036 
086 

•	 Sprzedaż mieszanki zbożowej. Tel. 
667 97 64 17, 91 4 186 417

•	 Sprzedam truskawski na przetwory. 
Atrakcyjne ceny. 606 708 180 

•	 Łubin słodki 1,5 tony sprzedam. 91 39 
18 606

•	 Sprzedam kaczki i gęsi skubane. 796 759 
414

•	 Sprzedam siewnik Poznaniak. 605 468 
190 

•	 Przyjmę ziemię. 605 468 190

•	 Sprzedam rozrzutnik obornika jedno-
osiowy stan bardzo dobry i rozsiewacz 
wapna 606 576 417

•	 Sprzedam ziemię orną o pow. 8 ha w 
miejscowości Bagna. Cena 28900 zł / ha 
. Tel. 606 830 893 

•	 Siano w zamian za koszenie Trzechel 2 
ha. Tel. 502 853 573 

•	 Wyprzedaż kur 1,5 rocznych Gospo-
darstwo rolno-Drobiarskie Żabowo 
13. Tel. 9139 106 66, 510 127 838

•	 Sprzedam siano okolice Osiny. 696 741 
163 

•	 Oddam w dzierżawę ziemię orną okolice 
Osiny. 696 741 163 

•	 Sprzedam Piasta do wapna, kamień po-
lny na oczko wodne. 606 576 417

•	 Sprzedam nową przyczepę jednoosio-
wą + wywrotkę, siewnik do zboża Po-
znaniak stan bardzo dobry. 696 807 922

•	 Słomę sprzedam beloty. 502 853 573

•	 Sprzedam obornik. 607 739 866

•	 Sprzedam ziemniaki jadalne Vineta, Ża-
bówko 18. 605 092 517

•	  Sprzedam obornik i byczka limuse. 607 
73 98 66

•	 Sprzedam króliki tanio. 792 883 988 

 USŁUGI
•	 TRANSPORT-600182682.

•	 DACHY, WIATY, TARASY.TEL.660879108.

•	 MALOWANIE – szpachlowanie ,panele.
Tel.788566432.

•	 SZPACHLARZ GŁADZI BEZPYŁOWEJ 
,PŁYTKARZ.WYKAŃCZANIE WNĘTRZ.
Tel.537275547.

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWANÓW, 
WYKŁADZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ SA-
MOCHODOWEJ/ SKÓRZANEJ MATERIA-
ŁOWEJ / POŚCIELI WEŁNIANEJ / LANO-
LINĄ/SPRZĄTANIE: CZYSZCZENIE FUG.
TEL.604 373 143 , 794 229 083.

•	 Pranie dywanów i tapicerki sprząta-
nie również z użyciem pary, rOMTeX. 
668 151 516

•	 elektryk z uprawnieniami e+D. Tel. 
607 289 419 

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

•	 Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wyko-
na “złota rączka”. 91 39 22 783, 784 
79 22 70

•	 FIrMA USŁUGOWA „Zielona”. Wy-
najem sal na konferencje, zebrania, 
szkolenia. 91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią działal-
nością przyjmie zlecenie na budowę do-
mów od podstaw, przekładek dachów, 
docieplenia, układanie kostki, różne ro-
dzaje. Tel. 607 137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy za 
gotówkę na raty laptopy tablety telefo-
ny. Skupujemy laptopy telefony. Adres 
Nowogard 700Lecia 15 I piętro nad ap-
teką tel 91-577-53-73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlo-
powe: Niemcy, Holandia, Austria, An-
glia, Belgia, Norwegia. Tel. 71 385 20 18, 
601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróżnienie 
mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 343 
638 

•	 AGENCJA REKLAMOWA VIZART, opra-
wianie prac w 2 minuty, bindowanie, 
wydruki, ksero, laminowanie, Nowogard 
ul. 700 lecia 15 (nad sklepem zielarskim)
Tel. 605 522 340 

•	 Przepisywanie prac (licencjackich, magi-
sterskich i innych), dokumentów, CV, li-
stów motywacyjnych, Szybko, solidnie. 
Agencja reklamowa Vizart  Nowogard 
ul. 700 lecia 15 (nad sklepem zielarskim)
Tel. 605 522 340.

•	 regulacja, naprawa, konserwacja 
okien i drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 
668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 988 
735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, układanie 
kostki granitowej, polbruku. 726 403 
937

•	 Naprawa AGD Nowogard. 698 352 
406

•	 Wypełniam dokumenty do ZUS na eme-
ryturę, rentę, kapitał początkowy. 507 
872 391

•	 Usługi remontowo-budowlane wyko-
nam. 608 364 330 

•	 Prace elektryczne i remonty miesz-
kań. 691 430 490

•	 Usługi ogólnobudowlane docieplanie 
budynków, malowanie, szachlowanie, 
glazura, terakota, hydraulika, regipsy i 
podłogi, adaptacja poddaszy. 600 626 
268 

•	 Usługi remontowo-budowlane, ocie-
plenia budynków. 669 591 896 

•	 Matematyka. 668 17 12 12 

•	 Usługi Fryzjerskie Męskie w domu klien-
ta. Sudomierski. Tel. 536 867 154 , 91 39 
22 063

•	 MATEMATYKA, LICEA, STUDIA, poziom 
podstawowy i rozszeżony. Profesjonal-
nie. 604 124 623

•	 Przyjmę psy i koty na strzyżenie. 794 902 
108 

•	 Malowanie, szpachlowanie, tapetowa-
nie, drobne naprawy w tym hydraulika, 
solidnie dobra cena. 666 047 905

•	 Usługi ogólnobudowlane docieplenia 
budynków, dachy z papy. 607 654 692 

PrACA
•	 Aktivmed24.pl Opiekunki Senio-

rów Niemcy. Premie wakacyjne, 
530555015

•	 AMBerCAre24 Opiekunki do Nie-
miec, wymagany j. niemiecki komuni-
katywny, zarobki netto do 1500 euro/
mies., wyjazdy od zaraz, sprawdzone 
oferty, legalnie 737 451 825, 737 886 
919, 737 489 914

•	 Zatrudnię pracowników budowla-
nych. Tel. 695-264-594

•	 Zatrudnię stolarza z doświadczeniem. 
503 084 687 

•	 Firma geodezyjna zatrudni geodetę i 
asystenta geodety. Mile widziane wy-
kształcenie geodezyjne lub pokrewne.
Znajomość programów geodezyjnych 
oraz prawo jazdy. Niezbędne informacje 
pod nr 609250383.

•	 Praca w Hamburgu płytki, tapety, docie-
plenia, malowanie, szpachlowanie. Tel. 
00491725669042

•	 Zatrudnię dekarzy, cieśli, murarzy, zbro-
jarzy. Możliwe zarobki do 18 zł/h netto. 
Tel. 697 067 590, 600 400 363 

•	 Zlecę prace murarskie. Tel. 695-264-594.

•	 Zatrudnię pracowników przy produk-
cji i montażu oken PCV i AlU. Tel 663 
600 601 

•	 Praca w Hamburgu malowanie, szpa-
chlowanie, glazura, terakota itp., za-
kwaterowanie. Tel. 00491725669042 

•	 Praca dla płytkarza w Niemczech na 
umowę. Wymagane doświadczenie  i 
prawo jazdy kat. B.Tel. 539 523 531 

•	 Zatrudnię na 1/2 etatu do sklepu Lewia-
tan, Bohaterów Warszawy.Tel. 502 239 
619

•	 Zatrudnię pomocnika mechanika samo-
chodowego. Doświadczenie nie wyma-
gane. 600 291 059

•	 Zaopiekuję się małym dzieckiem. 664 
696 177   

•	 Poszukuje opiekunki do osoby z Alz-
chaimerem od 9-18 godz., miejsco-
wość kościuszki. 796 767 980 

•	 Szukam pracownika prace wykończe-
niowe, Niemcy. Tel. 662 528 427

•	  Zatrudnię barmankę, kelnerkę, kucha-
rza i pomoc kuchenną. 693 521 211

•	 Podejmę pracę biurową branża hy-
drauliczno-budowlana lub spożyw-
cza, duże doświadczenie. 663 855 966 

•	 Zatrudnię pracownik na fermie drobiu, 
Gmina Osina. 511 731 352 Zlecę wyko-
nanie prac dekarskich gm. Osina. 502 
562 378 

•	 Pilnie poszukuje sympatycznej i dyspo-
zycyjnej opiekunki do dwójki chłopców 
2 i 9 lat. Praca u mnie w domu ul. Mic-
kiewicza. Różne godziny także w nocy. 
519 820 036 

INNe
•	 SPRZEDAM- pręt zbrojeniowy fi-10 , 

12 m długi.Tel.603598134

•	  Sprzedam drewno suche tanio. 691 
848 026

•	 Drewno, bukowe, dębowe, pocię-
te, porąbane. Tel. 603 353 789 

•	 Sprzedam drewno opałowe. 667 
788 820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 kg. 
790 285 382

•	 Szkółka w karsku poleca drzewa 
owcowe w pojemnikach 3-4 letnie 
owocujące już od 20 zł/szt. oraz tuje 
szmaragd wys. 70-80cm. po 10 zł za 
sztukę. Tel. 606 106 142

•	 Sprzedam łóżko młodzieżowe z szu-
fladami, półkami, z materacem - 
kolor szaro biały wymiary: dł. 223 
cm*95 cm*110 cm, biurko do kom-
pletu, tel. 605 522 340

•	 Sprzedam odkurzacz piorący ZE-
LMER WODNIK QUATTRO 616.6, ele-
menty piorące nieużywane nowe, 
cena do uzgodnienia, tel. 605 522 
340

•	 Sprzedam materac kokosowy 
na łóżko ze stelażu,  na wymiar 
180*200*24cm, używany, tel. 605 
522 340

•	 Przyjmę lodówke. 697 886 041 

TEL. 517 508 374
mieszkanie 2 pokoje na wynajem 

na niskim parterze

Zatrudnimy brygadzistę oraz pracownika  
ferma drobiu - Redło 

Zapewniamy: 2-pokojowe mieszkanie i dobre warunki płacowe. 
Informacja tel. 506 428 241, 609 003 026, 913 910 315
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•	 Ogrodzenie ogrodowe, metalowe 
ramka z katownika w srodku zbroje-
ne /wzor/ prentowe wymiar 2,0m x 
1,0 m+ slupek razem szt 16 oraz furt-
ka 90 x 90cm z zamkiem ogrodzenie 
cena za 1 kpl. 50 zl z powodu moder-
nizacji ogrodzenia sprzedam - okazja 
! stan dobry tel. 691 686 772

•	 Piece gazowe c.o.vaillant z niemiec 
dwufunkcyjne wiszace po przegla-
dzie serwisowym do mieszkania-
,domu cena od 1.200zl. sprzedam 
tel 691 686 772

•	 Podgrzewacze wody 130-160-190 
litrowe stojące na gaz fitmy villant 
mało używane z gwarancją cena 
od 1000 zł. Tel. 691 686 772 

•	 Sprzedam ławeczkę do ćwiczeń typu 
PRIMUS, wielofunkcyjna, tel. 605 
522 340 

•	 Oddam biurko pod komputer. 609 
09 35 25 

•	 Sprzedam szafkę kuchenną brązo-
wo-biała, z płytą indukcyjną - 2 sta-
nowiska, z możliwością dostawie-
nia drugiej płyty indukcyjnej lub 
gazowej, z blatem, tel. 605 522 340 
Sprzedam TV plazmowy 42 cale LG, 
srebrno czarny, tel. 605 522 340 

•	 Przyjmę lodówkę. 697 886 041 

•	 ODDAM SZCZeNIAkI W DOBre 
rĘCe. 607 137 081

•	 Oddam kamienie za darmo trans-
port własny. 502 649 104, 509 615 
300 

•	 Sprzedam zamrażarkę skrzynio-
wą elektrolux EC2800AOW2, wy-
miary: 95x62x78, zakupioną w roku 
2014, cena 500 zł., tel.506614285, 
odbiór osobisty:NOWOGARD tel. 
506614285

•	 Sprzedam piec/kominek ceramiczny 
używany, stan z zewnątrz bdb, do-
dam kolano nastawne, pęknięta w 
środku płyta szamotowa, co nie prze-
szkadza w użytkowaniu, cena: 1200 
zł , odbiór osobisty NOWOGARD, tel. 
506614285

•	 Sprzedam szczeniaka suczkę 4,5 
miesiąca rasy Pitbull red Nose tel. 
607289830

•	 Sprzedam dwie komody po 150 zł/
szt. Łóżko z materacem 1,4 x 2m – 
450 zł, 2 szafki po 50 zł za sztukę. 606 
276 773 

•	 Sprzedam łóżko ortopedyczne na pi-
lota. 697 972 751 

•	 Sprzedam nową krajzegę robioną 
220 wolt cena 450 zł. 696 807 922

•	 Sprzedam betoniarkę 120 litrów na 
220 wolt cena 370 zł. Tel. 696 807 922 

•	 Owczarek niemiecki krótkowłosy, 
rok i cztery miesiące, duży, ładny, 
czujny. Tel. 519 307 288 

•	 Sprzedam rusztowanie elewacyjne 
200 m2. Tel. 501 549 756 

•	 Oddam kotki w dobre ręce. 665 725 
641

INFOrMATOr lOkAlNY - NOWOGArD
Telefony alarmowe
Policja  - 997, 112
Komisariat Policji Nowogard - 91 57 92 316
Straż pożarna  - 998
Posterunek PSP Nowogard - 91 39 20 118
Pogotowie ratunkowe - 999
Stacja Pogotowia Ratunkowego 
w Nowogardzie - 91 43 26 103
Pogotowie gazowe  - 992
Pogotowie energetyczne - 991
Pogotowie wodn.-kanal. (PUWiS) 
 - 91 392 07 11; 994

Dyżur nocny
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna   
 - 91 39 78 430; 
 609 361 999; 
 665 283 928

Przychodnie - poradnie
Szpital - centrala - 91 392 13 56
Praxis - SZOZ - 91 392 07 87
Praxis - Centrum 
okulistyczno-optyczne - 91 39 27 272
POZ Przychodnia przyszpitalna  
 - 91 392 18 00; 
 91 392 18 06
Medyk - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - M. Drobińska - 91 392 59 43
NZOZ “Sanus” - 91 392 69 60
NZOZ “Pro-med” - 91 392 67 40
NZOZ “Leks” - 91 392 25 25
NZOZ “Baby-med”  - 91 392 60 13
Mardent - gabinety lekarskie  
 - 91 392 26 33
Revital - Ośrodek Rehabilitacji 
i Odnowy Biologicznej - 91 392 14 67; 
 609 456 577
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne 
 - 91 392 09 26
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
dzieci, młodzieży i ich rodzin 
 - 91 392 07 43
Warsztaty terapii zajęciowej - 91 392 52 82
Zakład domowej opieki długoterminowej - 
91 39 26 531; 
 509 142 650
Stomatologia
Praxis - Centrum stomatologiczne  
 - 91 392 69 99
Pracownia protetyki stomatologicznej - 
Danuta Drapikowska 91 392 68 70
Protetyka stomatologiczna 
- Elżbieta Wysocka 
i Kazimierz Trojanowski - 91 392 61 07
“Nowo-dental” B. Szulejko - 695 264 677 
 - 91 392 14 67
“Dental - med”  - 91 392 20 98
Lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz  
 - 91 392 50 03; 
 603 705 630
Lek. Stom. Andrzej Rynkiewicz
pogotowie stomatologiczne - 607 771 777
lek. Stom. D. Wałęga - Bąk - 604 441 609
lek. stom. A Mogilnicka - 506 606 955
lek. stom. E. Rosa - 532 512 703
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 601 736 804

Urzędy
Urząd Miejski  
 - 91 392 62 00
Biuro Obsługi Interesanta w UM  
 - 91 392 62 14
Biuro Rady w UM - 91 392 62 10
Urząd Stanu Cywilnego - 91 392 62 30

Wydział Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środow. 
 - 91 392 62 43
Wydział spraw społecznych i obywatelskich
Meldunki - 91 392 62 13
Dowody osobiste - 91 392 62 15
Zarządzanie kryzysowe - 91 392 62 34
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
Geodezji i Rolnictwa - 91 392 62 26
Wydział Rozwoju Lokalnego, 
Funduszu, Kultury i Sportu - 91 392 62 93
Wydział Inwestycji i Remontów  
 - 91 392 62 41
Biuro Podatków i Opłat - 91 392 62 17
Referat Edukacji - 91 392 54 64
Zarząd Budynków Komunalnych  
 - 91 392 62 67
Powiatowy Urząd Pracy f/Nowogard 
 - 91 392 13 76
 91 392 18 13
Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii - 91 392 11 18
w nagłych wypadkach - 609 740 647

Wydział komunikacji
Rejestracja pojazdów - 91 579 27 02
Prawo jazdy - 91 579 27 03
Fax - 91 392 18 52

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik - Dorota Maślana - 91 392 62 48
Świadczenia rodzinne
- A. Lalik  - 91 392 62 68
Dział usług opiekuńczych 
- B. Ziółkowska - 91 392 02 00

Poczta
ul. 3 Maja - 91 392 13 00
 91 392 11 83
ul. Warszawska - 91 392 08 34

Nadleśnictwo Nowogard - 91 392 06 40
Zakład karny Nowogard - 91 432 66 00

Gabinety weterynaryjne
Danuta Czerwińska
ul. J. Wybickiego 2 - 91 392 37 86
Animal-Vet
ul. Zielona - 666 135 133
Janusz Soroka
ul. L. Okulickiego 6  - 570 656 616
Zdzisław Truszyński
ul. T. Kościuszki 21 - 91 392 18 01
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 38 - 91 392 08 14
Szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1 - 91 392 6 2 70
Szkoła Podstawowa nr 2 - 91 392 6 2 74
Szkoła Podstawowa nr 3 - 91 392 6 2 91
Szkoła Podstawowa nr 4 - 91 392 3 0 28
SP w Długołęce - 91 391 04 92
SP w Orzechowie - 91 391 09 94
SP w Strzelewie - 91 391 02 24
SP w Żabowie - 91 391 06 94
SP w Błotnie - 91 391 01 90
SP w Wierzbięcinie - 91 291 07 95
I Liceum Ogólnokształcące - 91 392 02 13
Liceum Ogólnokształcące nr II - 91 392 51 07
ZSP im. Stanisława Staszica - 91 392 11 62
Prywatne Publiczne Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych; 
Niepubliczna Szkoła Policealna  
 - 91 392 66 91
Prywatne Liceum Ogólnokształcące
 Zaoczne Centrum Edukacji Zdroje  
 - 91 392 54 94

Prywatne Policealne Studium Zawodowe  
 - 91 392 21 81
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  
 - 91 392 01 08

Przedszkola i żłobki
Przedszkole nr 1
ul. Żeromskiego - 91 392 62 86
Przedszkole nr 3
ul. J. Poniatowskiego - 91 392 62 88
Przedszkole nr 4
ul. T. Kościuszki - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole
ul. Zielona - 91 392 66 91; 
 505 388 292
Artystyczne Przedszkole 
Kraina Fantazjiul. Gen. J. Bema - 660 797 838
“Promyczek” Specjalistyczny 
punkt przedszkolny, 
ul. Boh. Warszawy - 609 931 469
Niepubliczny Żłobek "Maluszkowo”
ul. ks. Racibora - 534 015 943
Niepubliczny “Malinowy Żłobek”
ul. Boh. Warszawy - 604 873 917

kultura
Miejska Biblioteka Publiczna  
Dyrektor - 91 392 62 60
Czyt. dla dorosłych - 91 392 62 61
Nowogardzki Dom Kultury  
Sekretariat - 91 392 62 83
Biuro kina/ dział imprez i promocji 
 - 91 392 57 79
Kasa - 91 392 62 62

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP - 91 392 63 70; 
 506 08 13 28
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego   
 - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej  
 - 91 392 15 92

Usługi pogrzebowe 
J. Furmańczyk, Zakład Pogrzebowy  
 - 91 392 17 67
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  
 - 692 354 065
MEMORIS Grzegorz Śmigiel - 693 230 190

Apteki
Centrum Zdrowia
ul. 700-lecia - 91 576 21 39
Majowa
ul. 3 Maja - 91 307 07 08
Cefarm
ul. Plac Wolności - 91 392 02 03
Cardia
ul. 700 - lecia - 91 392 13 30
Niebieska
ul. 15 Lutego - 91 432 61 77
Asa
ul. Warszawska - 91 392 04 94
Niebieska 2
ul. Kościuszki - 91 579 08 30
Nowa Farmacja
ul. Bohaterów Warszawy - 91 573 04 37

Taksówki - 91 392 02 60

Pomoc drogowa
Grzegorz Irzymski - 91 392 24 02
 601 893 944
Andrzej Słomski - 665 770 442
Krzysztof Pietrzak - 601 938 293
R&J MIX - 608 731 620

Urząd Gminy
Wójt - 91 391 03 90
Kierownik USC, St. ds. obywatelskich
 i ewidencji ludności  - 508 499 549
St. ds. podatków i opłat  - 508 499 661
St. ds. zarządzania kryzysowego, obrony cy-
wilnej i ochrony środowiska  - 508 499 580
Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami  
 - 508 499 247
St. ds. obsługi organów Gminy, działalności 

gospodarczej, kultury i zdrowia  - 508 499 567
St. ds. funduszy zewnętrznych, promocji, 
turystyki i sportu  - 508 499 620
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik Anna Kaliczyńska - 508 499 534
Pracownicy socjalni - 508 499 561
 508 499 483
Asystent rodziny Patrycja Bielej - 508 499 621
Gminna Biblioteka Publiczna
Kierownik Krzysztof Górecki - 91 391 03 05

Szkoła Podstawowa im. B. Malinowskiego
Dyrektor Tatiana Olbert - 91 391 03 89
Sekretariat - 91 391 03 80
Przychodnie
NZOZ “Proximus” - 91 391 03 10
Punkt apteczny - 91 391 16 11
Poczta - 91 391 03 23
Parafia pw. NP NMP w Osinie - 91 391 03 86

INFOrMATOr lOkAlNY - OSINA

reGUlArNA lINIA MI krO BU SO WA SerOCkI  Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 
11:55; 12:40; 14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 
13:45(6x); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

PrZeWÓZ OSÓB - rO MAN BIŃCZYk - linia regularna  Tel. 607 310 591 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 
16.35 (7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

rOZkŁAD JAZDY BU SÓW
Firma Usługowo- Handlowa Adam Fedeńczak

Tel 91 39 26 925, 502 026 999
ND- SZCZeCIN 5:15(D), 5:55(E), 6:40(7), 6:55(D), 7:25(7), 7:50(D), 8:00(E), 8:20(7), 
8:35(D), 9:10(E,7), 10:05(E), 10:35(E,7), 11:31(D),11:40(7), 12:10(E), 12:20(7), 
12:55(D,7), 13:10(D), 13:20(E,7), 14:05(D), 14:20(E,7), 15:40(D), 16:05(7), 16:20(E,7), 
16:50(D), 17:50(E,7), 18:20(E,7)
SZCZeCIN- ND 6:35(D), 7:30(E), 8:30(D,7), 9:00(7,R), 9:25(E), 10:05(D,7), 10:35(E,7), 
11:40(E), 12:10(D), 12:25(E,7), 13:20(7), 13:35(D), 13:50(E,7,R), 14:35(D), 14:50(E,7), 
15:15(D,7), 15:55(D), 16:15(6,7), 16:35(D), 17:40(D,7), 18:05(E,7,R), 19:15(D), 
19:40(E,7), 20:15(E,7)
ND- reSkO 6:30(S), 7:50(S), 10:10(7), 12:30(S), 14:30(S), 15:10(E), 19:15(E)
reSkO- ND 6:45(7,SZ), 7:10(S), 7:15(E,SZ), 8:30(S), 11:35(7,SZ), 13:00(S), 15:05(S), 
15:40(E,7,SZ)
GOlCZeWO- ND 7:10(S), 13:30(S), 14:45(S)
ND- GOlCZeWO 7:50(S), 14:15(S), 15:30(S)
ND- STArGArD 6:50(D), 10:15(D), 13:40(D)
STArGArD- ND 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
ND- DOBrA- ŁOBeZ- PŁOTY- GrYFICe 6:00(D)
ND- SŁAJSINO- rADOWO- ŁOBeZ 6:35(D)
ŁOBeZ- DOBrA- ND 15:00(D)
ŁOBeZ- SŁAJSINO- ND 15:35(D)
D - kursuje od pon. do pt. Oprócz świąt     E - kursuje od pon. Do soboty oprócz świąt 
S - kursuje w dni nauki szkolnej                         R- kurs do Reska     
SZ - kurs do Szczecina 6- kursuje w soboty       7- kursuje w niedziele
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krZYŻÓWkA

KU
Po

n
 

Imię i nazwisko ....................................................................................... tel. ............................................................... 

ROZWIĄZANIE .................................................................................................................................................................
Kupon wraz z rozwiązaniem należy dostarczyć do redakcji. Spośród nadesłanych kuponów zostanie wyloso-

wana nagroda książka ufundowana przez Wydawnictwo

Do wynajęcia  
lokal

handlowo-usługowy
w Nowogardzie  

ul. Pileckiego 
(daw, Dąbrowszczaków) 

pow. 54 m2,  
nowe budownictwo

Tel. 604 269 104

AUTONAPRAWA
Naprawy bieżące,  

lakiernictwo, piaskowanie  

ul. Woj. Polskiego 13 
 662 091 018 

Sprzedam 
działkę 23 ar
pod warsztat lub inną 

działalność gospodarczą. 
Tel. 695 100 700 

Pionowo: 
1. mizerota, wątłusz 
2. Fleming, twórca postaci Bon-
da 
3. strzelec wyborowy 
4. damska bielizna 
5. większy od sznaucera 
6. głębinowa strefa 
7. wraca z młyna 
8. mityczny lotniarz 
9. nadrzewna małpa wąskonosa 
10. rzeka Pomorza 
11. teren gonitw konnych 
12. pisarz ang., duchowny (1713-
68), „Podróż sentymentalna” 
13. miasto w płn. Etiopii 
14. gibbon białoręki 
15. pustynia żwirowa 
16. miasto w Indiach 
17. wyspy koło Sycylii 
18. stare miasto nad Wisłą 
19. fotograficzna 
20. konkurent TVP 
21. stopień wojskowy w Turcji 

22. końcowa część tułowia 
23. pochyła, maszyna prosta 
24. imię Lipińskiej, poetki 
25. w polskiej marynarce wojen-
nej odpowiednik plutonowego 
26. rzeka lamentu i płaczu w Ha-
desie 
27. wolne miejsce 
28. między prezbiterium, a 
kruchtą 
29. wśród fiatów 
30. obfity plon 
31. „finansowy” żarłacz 
32. 14 litera w greckim alfabecie 
33. miasto w syberyjskiej części 
Rosji 
34. resztki na dnie szklanki 
35. pupa konia 
36. arekowata roślina ozdobna 
37. tytuł polskiej telenoweli 
38. wł. imię męskie 
39. australijski nielot 
41. artykuły gospodarstwa do-
mowego 

40. indyjski obyczaj pogrzebowy 
42. „ogon” pietruszki 

Poziomo: 
43. iglak o czerwonym drewnie 
44. przypiski, dodatki 
45. 0,001 V 
46. imię Klossa, bohatera serialu 
telewizyjnego 
47. poemat Edwarda Słońskiego 
48. krewny po kądzieli 
49. najprostsze rośliny plechowe 
50. złota rybka 
51. błahostka 
52. auto ze Starachowic 
53. trąd 
54. stoi w lokalu wyborczym 
55. żartowniś 
56. oddział urzędu 
57. las bagienny z olszą czarną 
58. balkon wnękowy 
59. Gott, piosenkarz 
60. duża liczba, tysiąc bilionów 
61. farba wodna 

62. miasto w Holandii (Braban-
cja Pn.) 
63. przyprawa aromatyczna 
64. mokradło 
65. ryba, gatunek łososia pacy-
ficznego 
66. żydowskie imię męskie 
67. Patrick, amer. lekkoatleta, 
mistrz olimp. w rzucie młotem 
(1920) 
68. wiosną na rzece 
69. wytarte słowo 
70. pobiera należności 
71. „różanopalca” 
72. ceremonia 
73. Szekspir 
74. stolica Jordanii 
75. atelier, pracownia 
76. śnieg lub grad 
77. miasto we Włoszech (Sycylia) 
nad Morzem Jońskim, port naf-
towy i rybacki 
78. rozstrzyga w sprawach admi-
nistracyjnych 
79. ssak z rodziny krętorogich 
80. potocznie więzienie

PODPOWIEDŹ: ADDENDA, 
ADUA, EGADY, JERUNDA, OSS, 
RATLAM

rozwiązanie krzyżówki dla 
dorosłych : W  uczuciach ni-
gdy nie ma winy

Andżelika Konior, Pelagia Fe-
liksiak, Zdzisława Chocian, Ha-
lina Stefańska, Natalia Fur-
mańczyk, Agnieszka Skowroń-
ska, Urszuala Kaczmarek, Maria 
Kloch, Szymon Rybarczyk, Da-
nuta Józefiak, Joanna Kowal-
czyk, Danuta Skowron

Zwycięzcy prenumerata: 
Pelagia Feliksiak, Joanna Ko-
walczyk

GAZETY dla zwycięzców lo-
sowania do odebrania w re-
dakcji, ul. Boh. Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Anita Kwiatkowska, Martyn-

ka Polakowska, Michasia Miś-
kiewicz, Witold Chmielowicz, 
Madzia Skowrońska, Tymon 
Jozefiak, Lilka Feliksiak, Gaja 
Kowalczyk, Nikodem Poncak

Zwycięzca: Anita Kwiatkow-
ska
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Informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 

rafał kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 
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rOZkŁAD JAZDY PkP

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 2 IX – 20 X 2018

Aktualizacja wg stanu na 31 VIII 2018

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

0:38 I
3

IC - TLK
88195

ŁEBSKO
T  k  d

Goleniów 1:00, Szczecin Dąbie 1:22, Szczecin Główny 1:40 WW{
~ 2 IX;

}WW 2:12 Szczecin Główny IC - TLK 56190 ŁEBSKO T  k  d  c  p   Kostrzyn 3:35, Zielona 
Góra 5:06, Nowa Sól 5:28, Głogów 5:55, Ścinawa 6:41, Wołów 7:09, Brzeg Dolny 7:18

Wrocław Główny 7:44 ~ 2 IX;

5:01 I
3

PR - R
88641

j  a  b  y

Wyszomierz 5:06, Osina 5:10, Mosty 5:16, Goleniów 5:25, Kliniska 5:35, Szczecin Dąbie 5:45, Szczecin 
Zdroje 5:48, Szczecin Port Centralny 5:57 Szczecin Główny 6:01 
~ 17 IX-19 X 1-5;

5:21 I
3

PR - R
88641

j  a  b  y

Wyszomierz 5:26, Osina 5:30, Mosty 5:36, Goleniów 5:45, Kliniska 5:56, Szczecin Dąbie 6:05, Szczecin 
Zdroje 6:09, Szczecin Port Centralny 6:17 Szczecin Główny 6:21 
~ 3-14 IX 1-5;

6:39 I
3

PR - R
88643

j  a  b  y

Wyszomierz 6:44, Osina 6:48, Mosty 6:54, Goleniów 7:03, Kliniska 7:17, Szczecin Dąbie 7:27, Szczecin 
Zdroje 7:34 Szczecin Główny 7:46 
~ 17 IX-20 X 1-6;

6:50 I
3

PR - R
88643

j  a  b  y

Wyszomierz 6:55, Osina 6:59, Mosty 7:05, Goleniów 7:14, Kliniska 7:31, Szczecin Dąbie 7:41, Szczecin 
Zdroje 7:46 Szczecin Główny 7:58 
~ 3-15 IX 1-6;

7:47 I
3

PR - R
88645

j  a  b  y

Wyszomierz 7:52, Osina 7:56, Mosty 8:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:07, Goleniów 8:23, 
Kliniska 8:33, Szczecin Dąbie 8:43, Szczecin Zdroje 8:46, Szczecin Port Centralny 8:55

Szczecin Główny 8:59 ~ 17 IX-20 X;

7:48 II
1

PR - R
88622

j  a  b  y

Żabowo 7:55, Płoty 8:04, Baszewice 8:11, Gryfice 8:18, Gąbin 8:28, Trzebiatów 8:34, Bieczyno 
Pomorskie 8:40, Karcino 8:43, Głowaczewo 8:48, Stary Borek 8:51, Kołobrzeg Stadion 8:58

Kołobrzeg 9:03 ~ 17 IX-20 X 1-6;

8:00 I
3

PR - R
88645

j  a  b  y

Wyszomierz 8:06, Osina 8:10, Mosty 8:15, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:21, Goleniów 8:38, 
Kliniska 8:49, Szczecin Dąbie 8:58, Szczecin Zdroje 9:02, Szczecin Port Centralny 9:10

Szczecin Główny 9:14 ~ 2-16 IX;

8:02 II
1

PR - R
88622

j  a  b  y

Żabowo 8:09, Płoty 8:18, Baszewice 8:25, Gryfice 8:32, Gąbin 8:42, Trzebiatów 8:47, Bieczyno 
Pomorskie 8:53, Karcino 8:57, Głowaczewo 9:01, Stary Borek 9:05, Kołobrzeg Stadion 9:11

Kołobrzeg 9:16 ~ 3-15 IX 1-6;

8:39 I
3

IC - TLK
18171

POSEJDON
T  k  c  p

Goleniów 9:01, Szczecin Dąbie 9:33 Szczecin Główny 9:57 

~ 2 IX;

9:27 II
1

PR - R
88624
REGA

j  a  b  y

Płoty 9:42, Gryfice 9:56, Trzebiatów 10:17, Kołobrzeg Stadion 10:34 Kołobrzeg 10:39 

~ 22 IX-20 X 67;

9:51 II
1

PR - R
88624
REGA

j  a  b  y

Płoty 10:06, Gryfice 10:30, Trzebiatów 10:45, Kołobrzeg Stadion 11:01 Kołobrzeg 11:06 

~ 2-16 IX 67;

10:17 I
3

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:22, Osina 10:26, Mosty 10:32, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:38, Goleniów 10:55, 
Kliniska 11:06, Szczecin Dąbie 11:15, Szczecin Zdroje 11:19, Szczecin Port Centralny 11:27

Szczecin Główny 11:31 ~ 8-12 X;

10:33 I
3

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:38, Osina 10:42, Mosty 10:48, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:54, Goleniów 11:11, 
Kliniska 11:26, Szczecin Dąbie 11:35, Szczecin Zdroje 11:39, Szczecin Port Centralny 11:47

Szczecin Główny 11:51 ~ 2 IX-7 X; 13-20 X;

11:53 II
1

PR - R
88626

POMERANIA
j  a  b  y

Żabowo 12:00, Płoty 12:09, Baszewice 12:16, Gryfice 12:23, Gąbin 12:33, Trzebiatów 12:39, Bieczyno 
Pomorskie 12:45, Karcino 12:48, Kołobrzeg Stadion 12:59 Kołobrzeg 13:04 

13:50 II
1

PR - R
88628

j  a  b  y

Żabowo 13:57, Płoty 14:06, Baszewice 14:18, Gryfice 14:25, Gąbin 14:35, Trzebiatów 14:40, Bieczyno 
Pomorskie 14:46, Karcino 14:50, Głowaczewo 14:54, Stary Borek 14:58, Kołobrzeg Stadion 15:04

Kołobrzeg 15:10 ~ 1-5;

14:27 I
3

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 14:32, Osina 14:36, Mosty 14:42, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:48, Goleniów 15:05, 
Kliniska 15:17, Szczecin Dąbie 15:26, Szczecin Zdroje 15:35 Szczecin Główny 15:48 
~ 2-16 IX; 10-20 X;

14:27 I
3

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 14:32, Osina 14:36, Mosty 14:42, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:48, Goleniów 15:05, 
Kliniska 15:17, Szczecin Dąbie 15:32, Szczecin Zdroje 15:35, Szczecin Port Centralny 15:43

Szczecin Główny 15:48 ~ 17-21 IX;

Strona 1 z 3

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 2 IX – 20 X 2018

Aktualizacja wg stanu na 31 VIII 2018

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

14:27 I
3

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 14:32, Osina 14:36, Mosty 14:42, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:48, Goleniów 15:05, 
Kliniska 15:17, Szczecin Dąbie 15:32, Szczecin Zdroje 15:35 Szczecin Główny 15:48 
~ 22 IX-9 X;

15:56 II
1

PR - R
88630

j  a  b  y

Żabowo 16:03, Płoty 16:14, Baszewice 16:27, Gryfice 16:34, Gąbin 16:44, Trzebiatów 16:49, Bieczyno 
Pomorskie 16:55, Karcino 16:59, Głowaczewo 17:03, Stary Borek 17:07, Kołobrzeg Stadion 17:13

Kołobrzeg 17:17 

16:36 I
3

PR - R
88651
REGA

j  a  b  y

Wyszomierz 16:41, Osina 16:45, Mosty 16:51, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 16:57, Goleniów 17:14, 
Kliniska 17:26, Szczecin Dąbie 17:36, Szczecin Zdroje 17:39, Szczecin Port Centralny 17:47

Szczecin Główny 17:52 

17:57 II
1

PR - R
88632

j  a  b  y

Żabowo 18:05, Płoty 18:14, Baszewice 18:21, Gryfice 18:27, Gąbin 18:45, Trzebiatów 18:50, Bieczyno 
Pomorskie 18:56, Karcino 19:00, Głowaczewo 19:04, Stary Borek 19:08, Kołobrzeg Stadion 19:14

Kołobrzeg 19:19 ~ 2-16 IX;

17:57 II
1

PR - R
88632

j  a  b  y

Żabowo 18:05, Płoty 18:14, Baszewice 18:28, Gryfice 18:35, Gąbin 18:45, Trzebiatów 18:50, Bieczyno 
Pomorskie 18:56, Karcino 19:00, Głowaczewo 19:04, Stary Borek 19:08, Kołobrzeg Stadion 19:14

Kołobrzeg 19:19 ~ 17 IX-20 X;

18:39 I
3

PR - R
88653

POMERANIA
j  a  b  y

Wyszomierz 18:44, Osina 18:48, Mosty 18:54, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:00, Goleniów 19:18, 
Kliniska 19:29, Szczecin Dąbie 19:39, Szczecin Zdroje 19:42, Szczecin Port Centralny 19:50

Szczecin Główny 19:55 ~ 17 IX-20 X;

19:06 I
3

PR - R
88653

POMERANIA
j  a  b  y

Wyszomierz 19:11, Osina 19:15, Mosty 19:21, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:27, Goleniów 19:45, 
Kliniska 19:59, Szczecin Dąbie 20:09, Szczecin Zdroje 20:12, Szczecin Port Centralny 20:20

Szczecin Główny 20:24 ~ 2-16 IX;

20:26 II
1

PR - R
88634

j  a  b  y

Żabowo 20:33, Płoty 20:42, Baszewice 20:49, Gryfice 20:56, Gąbin 21:06, Trzebiatów 21:12, Bieczyno 
Pomorskie 21:18, Karcino 21:21, Głowaczewo 21:26, Stary Borek 21:29, Kołobrzeg Stadion 21:35

Kołobrzeg 21:40 ~ 3-15 IX 1-6;

20:53 II
1

PR - R
88634

j  a  b  y

Żabowo 21:00, Płoty 21:09, Baszewice 21:16, Gryfice 21:23, Gąbin 21:33, Trzebiatów 21:39, Bieczyno 
Pomorskie 21:45, Karcino 21:48, Głowaczewo 21:53, Stary Borek 21:56, Kołobrzeg Stadion 22:02

Kołobrzeg 22:07 ~ 17 IX-20 X 1-6;

21:52 II
1

PR - R
88636

j  a  b  y

Płoty 22:07, Gryfice 22:19, Trzebiatów 22:34, Kołobrzeg Stadion 22:51 Kołobrzeg 22:55 
~ 2-16 IX 1-57;

22:10 II
1

PR - R
88636

j  a  b  y

Płoty 22:25, Gryfice 22:37, Trzebiatów 22:52, Kołobrzeg Stadion 23:09 Kołobrzeg 23:13 
~ 17 IX-19 X 1-57;
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Odjazdy / Departures
Nowogard 2 IX – 20 X 2018

Aktualizacja wg stanu na 31 VIII 2018

objaśnienia skrótów / abbreviations
IC - „PKP Intercity” Spółka Akcyjna

TLK - Twoje Linie Kolejowe
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
T - 2 klasa / Second class seats

j - tylko 2 klasa / 2nd class seats only

k - rezerwacja miejsc / seat booking

d - wagon z miejscami do leżenia / couchette
car

c - wagon sypialny / sleeping car

a - wagon z miejscami dla osób na wózkach 
- z windą/rampą / car with seats for 
disabled passengers - with a lift/ramp

b - wagon przystosowany do przewozu 
rowerów - liczba miejsc ograniczona / 
wagon adopted to the transport of 
bicycles – limited number of places

objaśnienia znaków / symbols
p - przewóz przesyłek konduktorskich / 

courier service
W - przełączanie wagonów do innego 

pociągu / wagons to be switched to 
another train

y - klimatyzacja / air conditioning

~ - terminy kursowania / days of operation

1 - w poniedziałki / Mondays

5 - w piątki / Fridays

6 - w soboty / Saturdays

7 - w niedziele / Sundays

www.intercity.pl www.polregio.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased on each train, consistent with the 
terms specified by the carrier.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Carriers 
are responsible for commercial data of trains.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Infoline numbers to individual carriers:
IC - 22 391 97 57 (24h) dla abonentów sieci zagranicznych i
dla połączeń zagranicznych; 703 200 200 (24h) dla 
abonentów krajowych sieci, opłata 1,29 zł brutto/min. poł., 
realizator usługi: „PKP Intercity” S.A. / 22 391 97 57 (24h) 
for international calls and international network subscribers; 
703 200 200 (24h) for subscribers of domestic networks, 
charge of PLN 1.29 gross/min. of each call, service provider: 
„PKP Intercity" S.A.
PR - 703 20 20 20 (24h) opłata 1.29 zł/min. połączenia, 
realizator usługi: Progress Plus S.C.  / 703 20 20 20 (24h) 
charge of PLN 1.29 gross/min. of each call, service provider: 
Progress Plus S.C. 

www.portalpasazera.pl Strona 3 z 3
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rozkład jazdy komunikacji miejskiej

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 6:55 8:05 11:15 12:20 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 6:56 8:06 11:16 12:21 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 6:58 8:08 11:18 12:23 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 6:59 8:10 11:20 12:25 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:01 8:12 11:22 12:27 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:02 8:14 11:24 12:29 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:03 8:15 11:25 12:30 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:05 8:17 11:27 12:32 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < 7:07 8:19 < 12:34 < < 16:07 < <

10 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:09 8:21 11:28 12:36 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
11 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:10 8:22 11:29 12:37 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
12 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:11 8:23 11:30 12:38 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
13 ul. Poniatowskiego < 6:20 7:13 < < 12:40 13:45 15:10 16:13 17:10 <
14 ul. Żeromskiego 5:42 6:21 7:14 8:24 11:32 12:41 13:46 15:11 16:14 17:11 17:59
15 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:22 7:15 8:25 11:33 12:42 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
16 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:23 7:16 8:26 11:34 12:43 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
17 ul. Radosława 5:45 6:24 7:17 8:27 11:35 12:44 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02

POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:23 8:33 11:50 12:50 14:30 15:30 16:25 17:25 18:05
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:24 8:34 11:51 12:51 14:31 15:31 16:26 17:26 18:06
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:26 8:36 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:28 8:38 11:53 12:53 14:33 15:33 16:28 17:28 18:08
5 ul. Poniatowskiego < 6:35 7:30 8:40 11:55 12:55 < 15:35 16:30 17:30 <
6 ul. 700 Lecia 5:49 6:37 7:32 8:42 11:57 12:57 14:34 15:37 16:32 17:32 18:09
7 ul. 5-go Marca 5:51 6:39 7:34 8:44 11:59 12:59 14:36 15:39 16:34 17:34 18:11
8 ul. Kościuszki 36 5:53 6:41 7:36 8:46 12:01 13:01 14:38 15:41 16:36 17:36 18:13
9 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:42 7:37 8:47 12:02 13:02 14:39 15:42 16:37 17:37 18:14

10 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:43 7:38 8:48 12:03 13:03 14:40 15:43 16:38 17:38 18:15
11 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:44 7:39 8:49 12:04 13:04 14:41 15:44 16:39 17:39 18:16
12 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:45 7:40 8:50 12:05 13:05 14:42 15:45 16:40 17:40 18:17
13 ul. Bema 9 5:58 6:46 7:41 8:51 12:06 13:06 14:43 15:46 16:41 17:41 18:18
14 Osiedle Bema 5:59 6:47 7:42 8:52 12:07 13:07 14:44 15:47 16:42 17:42 18:19

DWORZEC PKS – OS. BEMA
TAM
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

OS. BEMA - DWORZEC PKS
TAM
E, F

1 Osiedle Bema 8:59
2 ul. Bema 1 9:00
3 ul. Armii Krajowej 17 9:02
4 ul. Kościuszki 36 9:03
5 ul. Romualda Traugutta 9:05
6 ul. Wojska Polskiego 4 9:06
7 ul. Kościelna 9:07
8 Dworzec PKS 9:09

LP Dworce i przystanki

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD UL. RADOSŁAWA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 – NOWOGARD  OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD OS. BEMA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 - NOWOGARD  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 6:55 8:05 11:15 12:20 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 6:56 8:06 11:16 12:21 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 6:58 8:08 11:18 12:23 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 6:59 8:10 11:20 12:25 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:01 8:12 11:22 12:27 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:02 8:14 11:24 12:29 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:03 8:15 11:25 12:30 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:05 8:17 11:27 12:32 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < 7:07 8:19 < 12:34 < < 16:07 < <

10 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:09 8:21 11:28 12:36 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
11 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:10 8:22 11:29 12:37 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
12 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:11 8:23 11:30 12:38 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
13 ul. Poniatowskiego < 6:20 7:13 < < 12:40 13:45 15:10 16:13 17:10 <
14 ul. Żeromskiego 5:42 6:21 7:14 8:24 11:32 12:41 13:46 15:11 16:14 17:11 17:59
15 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:22 7:15 8:25 11:33 12:42 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
16 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:23 7:16 8:26 11:34 12:43 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
17 ul. Radosława 5:45 6:24 7:17 8:27 11:35 12:44 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02

POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:23 8:33 11:50 12:50 14:30 15:30 16:25 17:25 18:05
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:24 8:34 11:51 12:51 14:31 15:31 16:26 17:26 18:06
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:26 8:36 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:28 8:38 11:53 12:53 14:33 15:33 16:28 17:28 18:08
5 ul. Poniatowskiego < 6:35 7:30 8:40 11:55 12:55 < 15:35 16:30 17:30 <
6 ul. 700 Lecia 5:49 6:37 7:32 8:42 11:57 12:57 14:34 15:37 16:32 17:32 18:09
7 ul. 5-go Marca 5:51 6:39 7:34 8:44 11:59 12:59 14:36 15:39 16:34 17:34 18:11
8 ul. Kościuszki 36 5:53 6:41 7:36 8:46 12:01 13:01 14:38 15:41 16:36 17:36 18:13
9 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:42 7:37 8:47 12:02 13:02 14:39 15:42 16:37 17:37 18:14

10 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:43 7:38 8:48 12:03 13:03 14:40 15:43 16:38 17:38 18:15
11 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:44 7:39 8:49 12:04 13:04 14:41 15:44 16:39 17:39 18:16
12 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:45 7:40 8:50 12:05 13:05 14:42 15:45 16:40 17:40 18:17
13 ul. Bema 9 5:58 6:46 7:41 8:51 12:06 13:06 14:43 15:46 16:41 17:41 18:18
14 Osiedle Bema 5:59 6:47 7:42 8:52 12:07 13:07 14:44 15:47 16:42 17:42 18:19

DWORZEC PKS – OS. BEMA
TAM
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

OS. BEMA - DWORZEC PKS
TAM
E, F

1 Osiedle Bema 8:59
2 ul. Bema 1 9:00
3 ul. Armii Krajowej 17 9:02
4 ul. Kościuszki 36 9:03
5 ul. Romualda Traugutta 9:05
6 ul. Wojska Polskiego 4 9:06
7 ul. Kościelna 9:07
8 Dworzec PKS 9:09

LP Dworce i przystanki

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD UL. RADOSŁAWA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 – NOWOGARD  OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD OS. BEMA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 - NOWOGARD  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 6:55 8:05 11:15 12:20 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 6:56 8:06 11:16 12:21 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 6:58 8:08 11:18 12:23 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 6:59 8:10 11:20 12:25 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:01 8:12 11:22 12:27 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:02 8:14 11:24 12:29 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:03 8:15 11:25 12:30 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:05 8:17 11:27 12:32 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < 7:07 8:19 < 12:34 < < 16:07 < <

10 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:09 8:21 11:28 12:36 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
11 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:10 8:22 11:29 12:37 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
12 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:11 8:23 11:30 12:38 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
13 ul. Poniatowskiego < 6:20 7:13 < < 12:40 13:45 15:10 16:13 17:10 <
14 ul. Żeromskiego 5:42 6:21 7:14 8:24 11:32 12:41 13:46 15:11 16:14 17:11 17:59
15 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:22 7:15 8:25 11:33 12:42 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
16 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:23 7:16 8:26 11:34 12:43 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
17 ul. Radosława 5:45 6:24 7:17 8:27 11:35 12:44 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02

POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:23 8:33 11:50 12:50 14:30 15:30 16:25 17:25 18:05
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:24 8:34 11:51 12:51 14:31 15:31 16:26 17:26 18:06
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:26 8:36 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:28 8:38 11:53 12:53 14:33 15:33 16:28 17:28 18:08
5 ul. Poniatowskiego < 6:35 7:30 8:40 11:55 12:55 < 15:35 16:30 17:30 <
6 ul. 700 Lecia 5:49 6:37 7:32 8:42 11:57 12:57 14:34 15:37 16:32 17:32 18:09
7 ul. 5-go Marca 5:51 6:39 7:34 8:44 11:59 12:59 14:36 15:39 16:34 17:34 18:11
8 ul. Kościuszki 36 5:53 6:41 7:36 8:46 12:01 13:01 14:38 15:41 16:36 17:36 18:13
9 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:42 7:37 8:47 12:02 13:02 14:39 15:42 16:37 17:37 18:14

10 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:43 7:38 8:48 12:03 13:03 14:40 15:43 16:38 17:38 18:15
11 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:44 7:39 8:49 12:04 13:04 14:41 15:44 16:39 17:39 18:16
12 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:45 7:40 8:50 12:05 13:05 14:42 15:45 16:40 17:40 18:17
13 ul. Bema 9 5:58 6:46 7:41 8:51 12:06 13:06 14:43 15:46 16:41 17:41 18:18
14 Osiedle Bema 5:59 6:47 7:42 8:52 12:07 13:07 14:44 15:47 16:42 17:42 18:19

DWORZEC PKS – OS. BEMA
TAM
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

OS. BEMA - DWORZEC PKS
TAM
E, F

1 Osiedle Bema 8:59
2 ul. Bema 1 9:00
3 ul. Armii Krajowej 17 9:02
4 ul. Kościuszki 36 9:03
5 ul. Romualda Traugutta 9:05
6 ul. Wojska Polskiego 4 9:06
7 ul. Kościelna 9:07
8 Dworzec PKS 9:09

LP Dworce i przystanki

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD UL. RADOSŁAWA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 – NOWOGARD  OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD OS. BEMA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 - NOWOGARD  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki
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FIRMA JOGA  •  ul. Górna 4  •  72-200 Nowogard  
 Tel./Fax 91 39 25 501  •  695 100 700  •  695 400 600

Wyposaż swój dom w OKNA PCV 
o najwyższym standarcie światowym, 

dzięki którym obniżysz koszty ogrzewania
z profilu 

ALPHALINE  
profil 6 komorowy w kl. A
z wkładem termicznym 
i uszczelką środkową 
gwarantującą doskonałą 
szczelność

Do produkcji okien 

nie stosujemy pro�lii

z recyklingu !!!

i wysokiej jakości
OKUCIA MACO

Ponad 22 lat doświadczenia w produkcji okien. ZAUFAJ specjalistom! 

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

Kancelaria 
Radcy Prawnego  
r.pr. Agnieszka Warian  

 
ul. Wojska Polskiego 3  

I piętro  pok. 117   
Nowogard  

czynne pn-pt od 9 do 17 
 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  

po wcześniejszym umówieniu 
telefonicznym 

Kancelaria udziela 
 bezpłatnych porad prawnych 

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
8.00 – 20.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 8.00 – 16.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

Wykonujemy tanio
Banery  
Laminowanie   
Wycinane naklejki 
Wydruki kolorowe

Kompleksowe usługi:  
      Introligatorskie 
          Poligra�czne  
Nowogard  •  ul. Boh. Warszawy 7A

 tel. 91 392 21 65,  91 577 2007

KONTAKT:
adres:     72-200 Nowogard, ul. Górna 4a
telefon:  kom.783 570 056,695 264 594

PIB „PRO-BUD” s.c. informuje, że prowadzi

SPRZEDAŻ MIESZKAŃ
w nowo powstającym osiedlu mieszkaniowym

pn. „STARA WINIARNIA”
przy ul. T. Kościuszki 17 w Nowogardzie.

Więcej na stronie www.probud-nowogard.pl

Stahl-Mont Sp. z o.o. Sp.k.
zatrudni spawaczy MAG i TIG

Praca w Niemczech 
przy granicy (długoterminowa).

CV na e-mail: biuro@stahlmont.eu
Tel.: 607 515 155

r e k l A M A
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789
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Śmigiel Ryszard

ŚR

KOMPLEKSOWE  USŁUGI
& ŚMIGIEL

Zakład Kamieniarski
- Nagrobki - Grobowce - Parapety - Schody

Kwiaciarnia
- Znicze - Kwiaty - Wiązanki - Wieńce

Tel. 601 595 069, 91 392 18 14
     e-mail: puhp.smigiel@wp.pl
   www.kamieniarstwo-smigiel.pl

Korzystając z naszych usług pogrzebowych zyskasz
-10%  RABATU  NA  USŁUGI  KAMIENIARSKIE

UL. CMENTARNA 3,  72-200 NOWOGARD

       Usługi Pogrzebowe 
        Grzegorz Śmigiel
- Trumny - Urny - Ekshumacje - Przewozy
         Obudowy - Krzyże - Tabliczki

Kontakt całodobowy: 693 230 190
      e-mail: memoris.zp@o2.pl
            www.memoris.eu

Egzamin praktyczny w Szczecinie lub w Barlinku
F-1 to najszybsza formuła do prawa jazdy

Kursy prawa jazdy kat. A, A2, B oraz B automat
Możliwość zdawania egzaminu państwowego naszym pojazdem szkoleniowym

Nowogard, ul. 700 Lecia 14  •  Tel. 723 583 311  •  www.naukajazdyf1.szczecin.pl

reKLAmA

Piotr Słomski

Kandydat na Burmistrza
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i Rozwój

Do wynajęcia lo-
kal handlowy 120 
m2 15 lutego 9c.
Tel. 514 650 024

Uwaga 
najbliższe 

bezpłatne porady 
prawne w piątek

godz. 13.30-15.30
w redakcji ul. Boh. 

Warszawy 7A
(informujemy, że godziny 

dyżurów radcy 
prawnego mogą ulegać 

zmianom)

 s. 3

Pożar w Zakłodziu 

Dom spłonął 
lokatorka w szpitalu

ruszyła budowa 
najdroższego kranu 
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masz problem, lub byłeś 
świadkiem ważnego wydarzenia?

Skontaktuj się z naszą redakcją!
513 088 309,  91 392 21 65

lub email: dziennik@
dzienniknowogardzki.pl

i na facebooka DN

W TYCH DNIACH ODeSZLI DO WIeCZN
Krystyna Biegajło: lat 83, zmarła 21.09.2018r, pogrzeb odbył się 

24.09.2018r, na cmentarzu w Nowogardzie.
                                                                                                   Informacje 

przekazał: 
Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk
i MEMORIS Zakład Pogrzebowy Grzegorz Śmigiel

25 września (wtorek), obchodzimy światowy 
dzień farmaceuty. Celem święta jest pokazanie po-
zytywnego wpływu farmaceutów na nasze zdrowie. 
Zapytaliśmy więc mieszkańców naszej gminy, czy 
korzystają z porad farmaceutów?

Pan Stefan-Pewnie, że ko-
rzystam z porad farmaceu-
tów, bez tego ani rusz, zawsze 
służą radą i pomocą, czy też 
jak dawkować leki, kiedy nie 
jest nam to znane. Nie raz 
idę do apteki i proszę o lek 
na przeziębienie, wtedy za-
wsze Pani farmaceutka wy-
pytuje, jakie są objawy i za-
wsze uprzedza, że jeśli się nie 
poprawi trzeba iść do lekarza. 

Pani Krystyna- Staram się 
zawsze zapytać o dawkowanie 
leków, czy jak stosować dany 
krem i do jakiej cery powin-
nam kupić, czy też witami-
ny, np. odpowiednie na jesień 
i na inną porę roku. Obecna 
aura pogodowa sprzyja cho-
robom, więc wolę się, że tak 
powiem, ubezpieczyć, by nie 
zachorować, z wiekiem orga-

nizm człowieka staje się coraz słabszy i dobór leku nie zawsze 
jest łatwy. Ale i latem staram się kupować krem z filtrem i rów-
nież wtedy kupując go zasięgam rady farmaceuty. 

Pan Mirosław- Jak trzeba, 
to nie powiem, korzystam z 
podpowiedzi farmaceuty, za-
zwyczaj wtedy kiedy wyku-
puję leki, ale staram się nie 
chorować, a gdy już zaczy-
na mnie coś łapać np. prze-
ziębienie to praktykuję swo-
je domowe, sprawdzone spo-
soby takie jak czosnek, miód, 
herbata z cytryną i następnie 
trochę muszę poleżeć, to mi 
zazwyczaj pomaga. 

2018/08/13
Godz. 18:00
Agnieszka D. zam. Nowogard, 

powiat Goleniów, powiadomiła o 
oszustwie przy zakupie wypraw-
ki dla dziecka za pośrednictwem 
portalu internetowego Facebo-
ok, za którą zapłaciła kwotę 349 
zł i do dnia dzisiejszego jej nie 
otrzymała. Postępowanie pro-
wadzi KP Nowogard. 

2018/09/17
Godz. 02:46
Policjanci KP Nowogard pod-

czas kontroli drogowej w Nowo-
gardzie na ul. Warszawskiej sa-
mochodu m-ki Opel Astra ujaw-
nili, że kierujący pojazdem Ma-
rek J. lat 30 (zam. B. powiat 
goleniowski) znajduje się pod 
wpływem środków odurzają-
cych. Przeprowadzone badanie 
moczu potwierdziło obecność 
amfetaminy. Postępowanie pro-
wadzi KP Nowogard.

Godz. 13:00
Dokonano kradzieży telefo-

nu komórkowego marki Huawei 
Y5 II. Straty w wysokości 400 zł, 
na szkodę Iwony B., zam. No-

wogard, powiat goleniowski. Po-
stępowanie prowadzi KP Nowo-
gard.

2018/09/20
Godz. 10:01
Dzielnicowi RP KP Nowogard 

zatrzymali Jakuba B., lat 33, 
zam. Nowogard poszukiwane-
go przez Sąd Rejonowy w Gole-
niowie celem ustalenia miejsca 
pobytu dla celów prawnych. Po-
stępowanie prowadzi KP Nowo-
gard.

godz.18:00
Poprzez wybicie szyby bocz-

nej- przedniej prawej w samo-
chodzie marki Mercedes, doko-
nano kradzieży radioodtwarza-
cza marki Pionier.

Straty w wysokości 300 zł., na 
szkodę Tomasza B. , zam. No-
wogard, powiat goleniowski.

Postępowanie prowadzi KP 
Nowogard.

2018/09/21
Godz. 12:15
Policjanci RK KP Nowogard 

dokonali zatrzymania Kamila B., 
lat 45, zam. Nowogard, powiat 

Goleniów poszukiwanego przez 
Sąd Rejonowy w Gryficach . Po-
stępowanie prowadzi KP  Nowo-
gard.

2018/09/22
Godz. 16:35
Paweł G., lat 35, zam.O. po-

wiat goleniowski, poszukiwany 
do ustalenia miejsca pobytu dla 
celów prawnych przez SR Gole-
niów oraz celem doprowadzenia 
do ZK Nowogard na podstawie 
nakazu wydanego przez SR Go-
leniów. Zatrzymany przez patrol 
RK KP Nowogard. Postępowa-
nie prowadzi KP Nowogard.

2018/09/23
Godz. 18:00
Patrol RRD KPP Goleniów 

podczas kontroli w Nowogar-
dzie ujawnił, że Edward A., lat 
48 zam. K. pow. goleniowski kie-
rował rowerem znajdując się w 
stanie nietrzeźwości 0,79 mg/l. 
Postępowanie prowadzi KP No-
wogard.

KPP Goleniów

Czyja to zguba? 

Przygarnęła psa, ale on nadal 
czeka na swojego właściciela 
Do naszej redakcji zatelefonowała pani Halina z ulicy Zamkowej, która tymczasowo za-
opiekowała się błąkającym pieskiem. Kobieta za pośrednictwem DN poszukuje właścicieli 
czworonoga, bo sama nie może się zająć zwierzęciem. 

Pani Halina jest już starszą 
osobą, sama ma problemy z 
chodzeniem i własnym zdro-
wiem, więc na stałe nie może 
zaopiekować się czworono-
giem. Przygarnęła błąkają-
ce się po okolicy Zamkowej 
zwierzę, ale liczy, że znajdzie 
się właściciel psa lub ktoś, kto 
go przygarnie i da mu god-
ne, jak dla psiaka, warunki 
do życia. 

Pies jest łagodnie usposo-
biony, jest bardzo ufny za-
równo dla dzieci jak i doro-
słych. Widać, że musiał mieć 
fajny dom, bo bardzo za nim 
tęskni- mówi nam p. Hali-
na, która liczy, że po nagło-
śnieniu przez nas sprawy, 
pies znajdzie swój prawdzi-
wy dom.  

Wszyscy, którzy rozpozna-
ją tego uroczego czworono-
ga, lub mogą się nim zaopie-
kować, proszeni są o kontakt 
z redakcją Dziennika Nowo-
gardzkiego. 

                                                                                                                       ao
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NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

r e K L A m A
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

reKLAmA

reKLAmA

AUTONAPRAWA
Naprawy bieżące,  

lakiernictwo, piaskowanie,  

ul. Woj. Polskiego 13 
 662 091 018 

Pożar domu w Zakłodziu 

Zostali bez dachu nad głową 
W miniony piątek, spłonęło poddasze dwurodzinnego domu w miejscowości Zakłodzie- położonej przy drodze pomiędzy Ogorzelami a Błotnem. Wszyst-
ko wskazuje na to, że do pożaru by nie doszło, gdyby nie kompletny brak wyobraźni sąsiadów. To oni mieli zaprószyć ogień, spalając jakieś odpady, a silny 
wiatr przeniósł płomienie najpierw na nieużytki, a później dom stojący obok. Straty są ogromne. Bez dachu nad głową są dwie osoby. 

Widoczną na dachu plandeką, dało się okryć tylko część dachu, a musieli to zrobić sami poszkodowani i ich rodziny

Do zdarzenia doszło po godz. 
13:30. Kiedy na miejsce przyje-
chały pierwsze zastępy straży po-
żarnej ogień trawił już las, znaj-
dujący się obok posesji. Niestety 
silne tego dnia podmuchy wiatru 
sprawiły, że płomienie dosięgły 
domu. Zaczął płonąć dach dwu-
rodzinnego budynku. Okazało 
się, że wewnątrz znajduje się star-
sza kobieta, która nawet nie wie-
działa, że wybuchł pożar. Straża-
cy weszli do niej wyważając drzwi 
wejściowe. Wskutek stresu, jaki 
przeżyła wezwano karetkę, która 
zabrała wystraszoną staruszkę do 
szpitala w Gryficach. W tym cza-
sie kolejne zastępy straży walczy-
ły z pożarem, który już zajął cały 
dach budynku. Po kilkudziesięciu 

minutach ogień udało się przyga-
sić, strażacy rozpoczęli akcję do-
gaszania pożaru. Równolegle ga-
szono też płonące nieużytki i las. 
W tym celu sprowadzono tak-
że pomoc z powietrza- specjali-
styczny samolot służący do gasze-
nia lasów i łąk. Ogień udało się 
zdławić. 

Niestety w wyniku zdarze-
nia całe poddasze domu spło-
nęło. Kiedy wiatr rozgonił dym, 
wszystkim ukazała się jedy-
nie spalona, częściowo zawalo-
na konstrukcja dachu bez poszy-
cia. Część krokwi leżała już obok 
– to te, które usunęli strażacy. W 
wyniku akcji gaśniczej zalane zo-
stały także pomieszczenia na par-
terze domu, w którym mieszkały 

dwie osoby- starsza kobieta oraz 
jej sąsiad. Część domu, w której 
mieszkał mężczyzna to mienie 
komunalne. Druga połowa jest 
prywatna.   

Na miejsce zdarzenia poza służ-
bami ratunkowymi przybył też 
burmistrz w towarzystwie służb 
społecznych. Dostarczono po-
gorzelcom plandekę do pokrycia 
spalonej kondygnacji budynku. 
Na tym jednak pomoc gminy się 
skończyła, bynajmniej tego dnia. 
Mężczyzna, który mieszkał w po-
łowie domu należącego do gminy, 
przy wsparciu rodziny sam mu-
siał rozłożyć plandekę na spaloną 
konstrukcję domu. Nie było to ła-
twe w panujących tego dnia wa-
runkach atmosferycznych, czyli 
silnego wiatru i deszczu.  

Do pożaru domu w Zakłodziu 
doszło prawdopodobnie przez 
brak wyobraźni sąsiadów. To oni 
mieli palić jakieś zbędne rzeczy i 
nie zapanowali nad ogniem. Silny 
wiatr spowodował, że szybko za-
jęła się dzieląca obie posesje łąka i 
pobliski prywatny las, a następnie 
dach stojącego obok domu.  

Mieszkańcy Zakłodzia i okolic 

nie kryli swojego wzruszenia - jak 
mówią, pożar dotknął osoby, któ-
re były bardzo szanowane w oko-
licy i zawsze chętne do pomocy. 
Teraz to one są w kłopocie. Sąsie-
dzi deklarowali jednak, że nie zo-
stawią ich w potrzebie. Pozosta-
je też mieć nadzieję, że to samo 
zrobi gmina, do której pogorzel-
cy mieli się zgłosić wczoraj, tj. po-
niedziałek, w celu ustalenia dal-
szych działań pomocowych. Tym 
bardziej, że po pożarze budynek 
wydaje się być w złej kondycji. 

Jak poinformowała nas kie-
rownik OPS Dorota Maślana, po-
szkodowani w pożarze otrzyma-
ją pomoc finansową w kwocie po 
2 tys. zł. Pogorzelcy na razie nie 
zgłosili potrzeby zabezpieczenia 
dla nich lokali zastępczych- zna-
leźli tymczasowe schronienie u 
swoich rodzin. Nie ma jednak na 
razie informacji, czy i kiedy będą 
mogli wrócić do swoich domów. 

Pożar, który wybuchł w minio-
ny piątek w Zakłodziu gasiło pięć 
zastępów Straży Pożarnej. 

AO, MS
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W Wyszomierzu i Bodzęcinie 

Powstaną świetlice za 
unijną kasę 
Jest szansa, że jeszcze w tym roku ruszy budowa świetlic 
w Wyszomierzu i Bodzęcinie, w sąsiedniej gminie Osina. 
Obie te miejscowości łączy jedno- świetlice powstaną tam 
dzięki unijnemu wsparciu z PROW. Umowy na dofinanso-
wanie już podpisano. 

W zeszłym tygodniu z Urzę-
du Marszałkowskiego w Szcze-
cinie nadeszła dobra wiadomość 
dla mieszkańców Wyszomierza 
i Bodzęcina. Pozytywnie oce-
niono wnioski o dofinansowa-
nie do budowy świetlic wiejskich 
w tych miejscowościach. Pienią-
dze mają pochodzić z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
obsługiwanego na naszym tere-
nie przez Urząd Marszałkowski 
w Szczecinie. W zeszły czwartek, 
20 września, w Bodzęcinie pod-
pisano umowę na dofinansowa-
nie pomiędzy wicemarszałkiem 
Jarosławą Rzepą a wójtem gmi-
ny Osina Krzysztofem Szwedo 
oraz skarbnikiem gminy Anetą 
Kijowską -Gach. Z umowy wy-
nika, że kosztorysowa wartość 
inwestycji to 671 405, 77, z cze-
go kwota dofinansowania to 422 
952,00. Teraz tylko gmina musi 
ogłosić przetarg na to zadanie. 
Dopiero wówczas będzie wia-
domo, czy uda się je zrealizować 
tak, aby zmieścić się w zaplano-
wanym budżecie. 

- Podpisana dzisiaj umowa na 
rozbudowę świetlicy w Bodzęci-
nie jest już 6 umową na dofinan-
sowanie budowy lub rozbudowy 
świetlic w Gminie Osina za mojej 
kadencji. Dzięki wytężonej pra-
cy pracowników Urzędu Gminy, 
pod moim kierownictwem, pozy-
skaliśmy kilka milionów złotych 
dofinansowania na te zadania. Z 
ogromną przyjemnością złożyłem 
swój podpis na tej umowie, bo 
wiem jak przez mieszkańców Bo-
dzęcina jest oczekiwana ta inwe-
stycja- mówił chwilę po złożeniu 
podpisu pod umową na dofinan-

sowanie budowy świetlic wójt 
gminy Krzysztof Szwedo. 

Podobna umowa została pod-
pisana tego samego wieczora w 
Wyszomierzu, pomiędzy J. Rze-
pą- wicemarszałkiem wojewódz-
twa, R. Czpalą – burmistrzem 
Nowogard. Stało się to w obec-
ności sołtysa wsi Wyszomierz i 
zarazem radnego Andrzeja Kani, 
który praktycznie na każdej sesji 
Rady Miejskiej zabiegał o inwe-
stycję niestrudzenie przez dwie 
kadencje (8 lat), a ostatecznie 
na ten jednak historyczny dla 
wsi moment nie został przez ra-
tusz zaproszony. Zaproszono za 
to sołtysa sąsiedniej wsi - Dłu-
gołęki, który ze świetlicą w Wy-
szomierzu nic nie ma wspólne-
go, ale łączy go za to wspólna li-
sta wyborcza z obecnym burmi-
strzem. To już jednak pozosta-
wiamy bez komentarza- ludzie 
zresztą swoje wiedzą, zwłaszcza 
na wsi. 

W Wyszomierzu, podobnie jak 
w Bodzęcinie, powstać ma świe-
tlica za ponad 600 tys. zotych, 
z czego dokładnie 423 tys. 095 
zł to dofinansowanie z PROW. 
Przetarg na inwestycję już zo-
stał ogłoszony. Jest więc szansa, 
że jeszcze w tym roku wyłonio-
ny zostanie wykonawca, a prace 
budowlane ruszą- oczywiście je-
śli pozwoli na to pogoda. W bu-
dynku, poza główną salą, ma po-
wstać też pomieszczenie pod bi-
bliotekę, zaplecze kuchenne, wę-
zeł sanitarny. Świetlica ma po-
wstać na terenie boiska wiejskie-
go. 

MS

Bodzięcin, podpisanie umowy na dofinansowanie budowy świetlicy- od lewej- J. 
Rzepa, K. Szwedo i A. Kijowska-Gach

Sygnały czytelników 

Niebezpiecznie na placu zabaw 
w Osowie

Spróchniała zjeżdżalnia, brak 
huśtawki, a do tego wystające z 
drewnianych elementów gwoź-
dzie- tak wygląda plac zabaw w 
Osowie, a raczej to co po nim zo-
stało, alarmują  mieszkanki wsi. 

Do naszej redakcji zgłosiła się 
mieszkanka Osowa, przesyłając 
zdjęcia tamtejszego placu zabaw, 
prosząc nas o interwencję w spra-
wie stanu technicznego obiektu. 

-Taki plac zabaw mają dzie-
ci w naszej miejscowości, nie wy-
trzymałam i zgłosiłam się do wa-
szej redakcji z prośbą o interwen-
cję.  My, jako rodzice boimy się o 
bezpieczeństwo naszych dzieci i 
nie posyłamy ich na plac zabaw, o 
ile można go na tę chwilę tak na-
zywać, ponieważ deski są spróch-
niałe, zapadnięte, a z desek wy-
stają długie miedziane gwoździe, 
nie mamy nawet huśtawek- mówi 
kobieta.  - Nie daj Boże upadnie 
dziecko na taki gwóźdź- pisze do 
nas inna mama, również mieszka-
jąca w Osowie, i nieszczęście go-
towe. 

Mamy nadzieję, że po interwen-
cji naszych czytelniczek gminne 
służby zajmą się naprawą znisz-
czonego już placu zabaw. Swoją 
drogą obiekt do tego czasu winien 
być wyłączony z użytkowania i 
ogrodzony, dla bezpieczeństwa 
tych, którzy mimo jego ubytków 
decydują się z niego korzystać. 

AO 
A to już kolejne miejsce na placu zabaw w Osowie i leżące u dołu dechy z wystają-
cymi gwoźdźmi

Zdjęcie nie wymaga komentarza- drewniane elementy placu zabaw stwarzają za-
grożenie dla dzieci i powinny być wyłączone z użytkowania

Niezwykły wykład o niezwykłym poecie 

Uczcili pamięć o  Z. Herbercie  
Uczniowie I LO uczcili pamięć zmarłego przed 20 laty Zbigniewie Herbercie, słuchając 
wykładu na temat życia i twórczości tego wielkiego poety, zorganizowanego w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Nowogardzie. 

W wykładzie wzięli udział 
uczniowie dwóch klas huma-
nistycznych I LO (klasy II a 
oraz III a), pod opieką Doro-
ty Borzeszkowskiej-Buriak, 
szkolnej polonistki. Prowa-
dzony przez Cecylię Judek z 
Książnicy Pomorskiej w Szcze-
cinie wykład był ilustrowa-
ny prezentacją, w której zna-
lazły się fotografie z różnych 
okresów życia poety, fragmen-
ty jego listów oraz wierszy. W 
ten sposób uczcili 20.  roczni-
cę śmierci Z. Herberta, która 
przypada w tym roku- poeta 
zmarł dokładnie 28 lipca 1998 
roku w Warszawie, na astmę. 

Zbigniew Herbert to znany 

niemal na całym świecie pol-
ski poeta, dramaturg, twór-
ca słynnego cyklu poetyckie-
go „Pan Cogito”. Tomiki z jego 

poezją przetłumaczono na 
prawie czterdzieści języków 
obcych. 

Opr. MS

Pamiątkowe zdjecie po zakończeniu wykładu o życiu i twórczości Z. Herberta
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Zamiast „łącznika” kładą rury 

Ruszyła budowa najdroższego kranu 
W zeszłym tygodniu rozpoczęła się budowa wodociągu z Dąbrowy Nowogardzkiej, przez Bochlin i Ptaszkowo do Grabina. Inwestycja będzie kosztować 
ponad 2 mln złotych i zostanie sfinansowana z gminnych pieniędzy, kosztem budowy łącznika ulicy Dworcowej z 700 -lecia. 

Sam wodociąg wybudować 
ma, jeszcze do końca listo-
pada tego roku, lokalna fir-
ma Grund Max II Krzyszto-
fa Dobrowolskiego, wyłonio-
na w drodze przetargu. Wo-
dociąg będzie miał 7 km bie-
żących. Przypomnijmy, że 
ten najdroższy „kran w Euro-
pie”, jak zaczęli wodociąg na-
zywać niektórzy, pozwoli do-
prowadzić wodę do… dwóch 
gospodarstw w Ptaszkowie, z 
tego tylko jedno ma problem 
z dostępem do wody pitnej – 
jest ona dowożona beczko-
wozami przez PUWiS. Kil-
kunastu innym rodzinom, 
zamieszkałym głównie w Bo-
chlinie, inwestycja umożliwi 
jedynie zmianę źródła czer-
pania wody ze studni w rurę. 
Oczywiście w tym względzie 
żadnego przymusu nie bę-
dzie, chociaż jakiś czas temu 
mieszkańcy zadeklarowali, 
że na własny koszt podłączą 
się do wodociągu. 

Inwestycja od samego po-
czątku budziła wiele kontro-
wersji, głównie związanych 
z kosztami i źródłem finan-
sowania. Radni w budżecie 
na ten cel zarezerwowali po-
czątkowo 200 tys. zł. Od razu 
było wiadomo, że to za mało. 
W tym czasie szukano wiele 
rozwiązań problemu braku 
wody- głównie w Ptaszko-
wie, ale każdy z tych pomy-
słów spoczywał na niczym. 

Ostatecznie, po nagłośnie-
niu sprawy przez telewizję, 
burmistrz przedłożył rad-
nym uchwałę zabezpiecza-
jącą 1 mln 850 tys. zł na bu-
dowę wodociągu. Oczywiście 
kosztem wielu innych inwe-
stycji, jak choćby planowa-
na budowa chodnika w Ku-
licach. Radni na taką uchwa-
łę zgodzić się nie chcieli, żą-
dali od burmistrza by ten 
na rzecz budowy wodocią-
gu zrezygnował choćby z bu-
dowy kanalizacji w Karsku, 
która nie jest niezbędna, bo 
problemu ze ściekami w tej 
miejscowości nie ma- ludzie 
mają szamba. Burmistrz jed-
nak na to nie chciał się zgo-
dzić. Ostatecznie, na wnio-
sek radnej Jowity Pawlak, 
radni (poza klubem PiR, jed-
nego radnego z PiS i jednego 
z PSL) zgodzili się, aby budo-
wę wodociągu sfinansować 
kosztem zaplanowanej prze-
budowy odcinka łączące-
go ulicę Dworcową z 700-le-
cia, niezwykle istotnego pod 
względem komunikacji i po-
tencjału budowlanego obsza-
ru miasta. Radna przekonała 
większość w radzie, że gmi-
na może na „łącznik” z po-
wodzeniem pozyskać pie-
niądze zewnętrzne-, kiedy 
to zrobi i dostanie dofinan-
sowanie, wtedy pieniądze na 
drogę się znajdzie i z powro-
tem zapisze w budżecie, tak 

aby skorzystać z dotacji. Dziś 
już wiadomo, że się nie znaj-
dzie, bo nie ma po co- to zna-
czy sprawdziło się to, przed 
czym od początku przestrze-
gano – gmina na „łącznik” 
nawet wniosku nie złożyła 
wiedząc, że i tak zostanie on 
słabo oceniony. Według pro-
jektu bowiem przy „łączni-
ku” zaplanowano chodnik po 
jednej stronie, a żeby dostać 
dofinansowanie musi być po 
dwóch stronach- takie są wy-
tyczne. Ktoś powie - można 
było szybko projekt zmienić.  
Na tak daleko idące zmia-

ny w dokumentacji, było już 
za późno, gmina nie zdążyła-
by złożyć wniosku. Zresztą i 
te zmiany w projekcie raczej 
spełzłby na niczym, bo ze 
względu na bliskość z toro-
wiskiem, po prostu chodni-
ka po dwóch stronach jezdni 
w tym miejscu nie ma gdzie 
zrobić. Jedynym rozwiąza-
niem było przystąpienie do 
realizacji inwestycji, choćby 
w etapach, by nie nadwyrę-
żać zbytnio budżetu. W przy-
szłej kadencji można było z 
powodzeniem ją zakończyć. 

To już jednak przeszłość. 

Zamiana „łącznika” na wo-
dociąg do Ptaszkowa, była 
w mijającej już kadencji naj-
droższą decyzją, jaką podję-
li radni. Czy była to decyzja 
słuszna? Na to pytanie każ-
dy mieszkaniec musi już od-
powiedzieć sobie sam. Jedno 
jest pewne- rozpoczęta w ze-
szłym tygodniu inwestycja to 
najdroższe zadanie, jakie w 
ostatnich latach z własnych 
środków budżetowych reali-
zuje gmina. 

MS

Pierwsze wykopy pod wodociąg, który ma zostać położony do Ptaszkowa Fot. UM Nowogard

Halo redakcja 

Zamiast umorzenia, pouczenie o konstytucji 
Do redakcji DN zatelefonował ostatnio jeden z miejscowych rolników. Otrzymał bowiem od burmistrza list, będący odpowiedzią na wniosek o umorze-
nie podatku rolnego. Zamiast wsparcia- gospodarz dostał pouczenie o konstytucyjnej zasadzie równości. 

Nasz rozmówca nie chciał, aby-
śmy wymienili jego imię i nazwi-
sko, ani z której wsi dzwoni. Opo-
wiedział nam jednak, że prowa-
dzi nieduże gospodarstwo rolne, 
dające utrzymanie całej rodzinie. 
Nie brakuje w niej problemów, są 
osoby które wymagają szczególnej 
pomocy ze względu na stan zdro-
wia. Mimo to rolnik daje sobie ja-
koś radę, ale w tym roku przysło-
wiowego „końca z końcem” zwią-
zać nie może. Wszystko to przez 
tegoroczną suszę, która jak wiado-
mo zdziesiątkowała uprawy, oga-
łacając rolników z plonów. Dla-
tego rolnik zdecydował się zwró-

cić o pomoc do gospodarza gmi-
ny- burmistrza. Napisał wniosek 
o umorzenie podatku rolnego za 
ten rok. to procedura dostępna, z 
której korzystają rolnicy w wielu 
gminach w kraju. 

Napisałem taki wniosek, bo w 
tym roku jest naprawdę ciężko. 
Susza spowodowała, że nie było 
co zbierać, a przecież trzeba żyć 
do następnych zbiorów- mówi 
nam rolnik ze wsi spod Nowogar-
du. 

Ku zdziwieniu gospodarz otrzy-
mał pismo od burmistrza Nowo-
gardu, w którym nie dość, że od-
mówiono mu wsparcia to pouczo-

no go jeszcze o konstytucyjnej za-
sadzie równości. Z pisma dowie-
dział się, że podatki płacić musi 
każdy, a zwolnienie z tego obo-
wiązku naruszałoby zasadę rów-
ności, jaką jest gwarantowana w 
Konstytucji RP.

- Byłem oburzony tą odpowie-
dzią. Skoro bowiem ma być rów-
ność, to jak ja mam wpłynąć na 
pogodę? Poza tym inni mają do-
chód przez cały rok, a my rolni-
cy uprawiający zboża raz w roku. 
Więc jak jest nieurodzaj to, z cze-
go mamy zapłacić ten podatek? 
– zastanawia się rolnik, któremu 
burmistrz R. Czapla odmówił po-

mocy. 
Przypomnijmy, że to już nie 

pierwszy sygnał od rolników w 
sprawie twardej polityki fiskal-
nej prowadzonej przez burmistrza 
Nowogardu. Pisma o podobnej, 
bądź takiej samej treści dostawa-
li też inni rolnicy, którzy zdecydo-
wali się napisać wniosek o umo-
rzenie podatku bądź w ostatecz-
ności rozłożenie go na raty.  Ile ta-
kich wniosków wpłynęło w tym 
roku do burmistrza Nowogar-
du? Pytaliśmy o to, już jakiś czas 
temu, odpowiedź ma nam zostać 
udzielona pod koniec paździer-
nika- informuje nas urzędniczka 

z wydziału opłat i podatków UM 
Nowogard. 

W tym tygodniu mamy rów-
nież otrzymać od gminy szcze-
gółowe rozliczenie tegorocznego 
świata plonów. Nie bez powodu 
wspominamy o tym przy tej oka-
zji- słyszało się i słyszy wiele gło-
sów o tym, że zamiast tak hucznej 
imprezy należałoby wesprzeć lo-
kalnych rolników, którzy podob-
nie jak w całym kraju, tak i u nas 
zostali dotknięci przez suszę. Za-
miast tego na Bema urządzono 
festiwal gwiazd, za który według 
różnych szacunków podatnik za-
płacił od 150 do nawet 200 tys. zł. 

MS
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Pomóżmy Marcie 
w chorobie!!!

www.pomagam.pl/marta-zoltowska

Prowadzę zbiórkę na leczenie 
choroby nowotworowej dla mo-
jej koleżanki Marty Suskiej-Żół -
towskiej.

Marta wspaniała  kobieta, ko-
chająca żona i mama przecud-
nych dziewczynek Julii 9 lat i 
Zosi 5 latek.

To kobieta ciepła, życzliwa, 
wesoła, uśmiechnięta zawsze 
myśląca pozytywnie. 

W grudniu 2017 roku podczas 
kontrolnego badania palpacyj-
nego wykryto u Niej guz w pier-
si,

W styczniu 2018 roku po dal-
szych badaniach okazało się , że 
jest to wieloogniskowy obu-
stronny nowotwór złośliwy pier-
si III stopnia z przerzutem do 
węzłów chłonnych jamy pacho-
wej.

W tym momencie Marcie za-
walił się świat.

Do tej pory to Ona opiekowa-
ła się bliskimi, a teraz sama po-
trzebuje pomocy.

Życie stało się kruche jak por-
celana.

Postanowiła jednak sobie, że 
zwycięży w walce z rakiem, bo 
przecież ma jeszcze tyle rzeczy 
do zrobienia...

Ma kochającego męża, cu-
downe Córeczki,.... rodzinę i 
przyjaciół.! 

Po diagnozie rozpoczęła le-
czenie kliniczne w ZCO w Szcze-
cinie, oraz leczenie komplemen-
tarne czyli wlewy witaminowe 
w prywatnej klinice IMC (INTE-

GRSTIVE MEDICAR CENTER) we 
Wrocławiu.

Leczenie komplementarne 
czyli tzw. wlewy witaminowe 
mają za zadanie wsparcie orga-
nizmu w leczeniu choroby no-
wotworowej.

Polega ono na wlewach do-
żylnych dużej dawki witaminy C 
i szeregu witamin niezbędnych 
do prawidłowego funkcjonowa-
nia organizmu i jego regenera-
cji.

Miesięczne koszty leczenia we 
Wrocławiu to około 16 tysięcy 
złotych. 

Leczenie jest złożone, długo-
trwałe i wyczerpujące.

W Szczecinie czekają ja na-
świetlenia w ramach radiotera-
pii i długotrwała rehabilitacja.

Koszt leczenia we Wrocławiu 
na 3 miesiące to około 50 tysię-
cy złotych.!

Niestety zasoby całej rodziny 
skończyły się.

Dlatego Was... moich przyja -
ciół, znajomych i nieznajomych 
bardzo proszę o pomoc!  Wierzę 
w siłę ludzi!  Wierzę, że się uda!

Bardzo proszę wpłać dowolną 
kwotę i udostępnij.

Dzisiaj Marta potrzebuje po-
mocy, jutro ktoś inny może jej 
potrzebować! 

Dobro zawsze wraca... 
Z PODWOJONĄ SIŁĄ.

Dorota

Marta wyraża zgodę na zbiór-
kę prowadzoną na jej leczenie.

Dowolnej darowizny można dokonać 
na konto fundacji w Alior Banku:

Fundacja Sedeka, ul. Grzybowska 4 lok. 132 00-131 Warszawa
nr konta: 93 2490 0005 0000 4600 7287 1845

tytuł przelewu: 11485 – Grupa OPP, Suska-Żółtkowska Marta 
reKLAmA

Kącik kolekcjonera 

Moneta z okazji 125-lecia 
działalności Teatru im. Juliusza 
Słowackiego w Krakowie 
 Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu srebrną monetę o nominale 10 zł, pn. 
„125-lecie działalności Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie”. 

„Teatr im. Juliusza Słowac-
kiego w Krakowie, otwarty 21 
października 1893 r., jest jed-
ną z najbardziej zasłużonych 
polskich scen dramatycznych. 
Początkowo, do 1909 r., no-
sił nazwę Teatr Miejski. Pięk-
ny, eklektyczny gmach zapro-
jektował Jan Zawiejski. Na fa-
sadzie widnieje motto: „Kra-
ków narodowej sztuce”. Wi-
downię zdobi słynna kurty-
na Henryka Siemiradzkiego, 
obok sceny mieści się zabyt-
kowa garderoba Ludwika Sol-
skiego. Teatr dysponuje kilko-
ma budynkami, w tym nowo-
czesnym Małopolskim Ogro-
dem Sztuki. Na przełomie 
XIX i XX w. teatr pełnił funk-
cję sceny narodowej, gdzie za-
początkował w Polsce nowo-
czesną inscenizację. W cza-
sach świetnych dyrekcji Ta-
deusza Pawlikowskiego i jego 
następców debiutowało w 
nim pokolenie Młodej Polski, 
po raz pierwszy wystawiono 
arcydzieła romantyzmu: Kor-
diana, Dziady, Nie-Boską ko-
medię. Najlepszy na ziemiach 
polskich aktorski zespół two-
rzyli m.in. Stanisława Wysoc-
ka, Wanda Siemaszkowa, Ire-
na Solska, Ludwik Solski, Ka-
zimierz Kamiński, gościnnie 
występowała Helena Modrze-
jewska. O europejskiej randze 
tej sceny zdecydowały insce-
nizacje dzieł Stanisława Wy-
spiańskiego. (…) Artysta był 
ściśle związany z tą sceną od 
debiutu dramaturgicznego w 
1898 r. do śmierci w 1907 r. W 
tym czasie ten genialny dra-
maturg, poeta, malarz, wi-
zjoner i reformator polskie-
go teatru sprawował opiekę 
artystyczną nad prapremie-
rami swoich dzieł, np.: War-
szawianki (1898) czy Wesela 
(1901). W 1901 r., jako pierw-
szy inscenizował Dziady Mic-
kiewicza. Także dziś twór-
czość Wyspiańskiego stanowi 
ideowy fundament działalno-
ści artystycznej teatru” - czy-
tamy w folderze emisyjnym 
przygotowanym przez dr hab. 
nadzw. Dianę Poskutę-Wło-
dek. 

W dwudziestoleciu między-

wojennym teatr sprzyjał nie 
tylko klasyce, lecz również 
awangardzie – prowokacyj-
ne performance organizowali 
futuryści, a w 1921 r. Tumo-
rem Mózgowiczem zadebiu-
tował Witkacy. Gwiazdorskie 
role kreowali m.in. Zofia Jaro-
szewska i Juliusz Osterwa. 

Powojenną historię tworzy-
li wielcy aktorzy, m.in. Ha-
lina Mikołajska, Aleksandra 
Śląska, Halina Gryglaszew-
ska, Gustaw Holoubek, Ta-
deusz Łomnicki, Marian Ce-
bulski, Marek Walczewski, 
Stanisław Zaczyk. Z teatrem 
współpracowali wybitni reży-
serzy, w tym Bohdan Korze-
niewski, Kazimierz Dejmek, 
Lidia Zamkow. 

Od 2016 r. nową ener-
gię kreuje zespół pod dyrek-
cją Krzysztofa Głuchowskie-
go przy współpracy Bartosza 
Szydłowskiego. Spektakle re-
alizuje czołówka polskich re-
żyserów: Anna Augustyno-
wicz, Michał Borczuch, Re-
migiusz Brzyk, Agata Du-
da-Gracz, Agnieszka Gliń-
ska, Wojtek Klemm, Agniesz-

ka Olsten, Radosław Rychcik, 
Małgorzata Warsicka, Grze-
gorz Wiśniewski i inni.

Na rewersie wydanej przez 
NBP monety umieszczono 
fragment wizerunku fasady 
Teatru im. Juliusza Słowac-
kiego. Na awersie, po prawej 
stronie, widoczne są postaci z 
kurtyny Henryka Siemiradz-
kiego: Natchnienie kojarzą-
ce Piękno z Prawdą. Z lewej 
strony znajduje się autopor-
tret Stanisława Wyspiańskie-
go, którego twórczość zdecy-
dowała o całej historii Teatru. 

Monetę o nominale 10 zł 
wydano w nakładzie 15 tys. 
sztuk. Jego masa to 14,14 g. 
Projektantem monety jest 
Dominika Karpińska-Kopiec. 
Kolekcjonerska moneta jest 
środkiem płatniczym.

Osoby zainteresowane jej 
nabyciem proszone są o kon-
takt z p. Tadeuszem Łuka-
szewiczem-prezesem nowo-
gardzkiego koła Numizma-
tycznego i Klubu Kolekcjone-
ra w Nowogardzie. 

Opr. MS



25-27.09.2018 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

7

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Koło miejsko - Gminne PZW nr 36 w Nowogardzie, gospodarzem zawodów  
o Puchar Jana Procha

O zwycięstwo walczyło 26 zawodników 
W dniu 16 września 2018 (niedziela), Zarząd Okręgu PZW w Szczecinie zorganizował coroczne integracyjne spotkanie pasjonatów wędkarstwa, tym ra-
zem w Nowogardzie na jeziorze Nowogardzkim.  Impreza została zorganizowana pod nazwą: ,,Szkoleniowe i integracyjne spotkanie wielopokoleniowe 
miłośników przyrody, zawodników wędkarskich połączone z zawodami wędkarskimi w dyscyplinach: spławikowej, spinningowej i gruntowej o Puchar 
Jana Procha. Jan Proch to znany społecznik, pasjonat wędkarstwa były prezes Zarządu Okręgu PZW w Szczecinie, w latach 1966-1993. 

Oficjalnego otwarcia i przywi-
tania uczestników spotkania do-
konali Prezes Koła PZW r 36 w 
Nowogardzie Kazimierz Ziem-
ba -jako gospodarz imprezy i 
Prezes Zarządu Okręgu PZW w 
Szczecinie Grzegorz Rogalewicz 
w spotkaniu uczestniczył rów-
nież członek Zarządu Powiatu 
Goleniowskiego Andrzej Siwy. 
Spośród uczestników spotkania 
swój udział w zawodach o Pu-
char Jana Procha zgłosiło 26 za-
wodników, w tym 2 kobiety. Sę-
dzia główny zawodów Włady-
sław Luberadzki, omówił pod-
stawowe zasady regulaminu za-
wodów. Poinformował, że w za-
wodach prowadzona będzie kla-
syfikacja indywidualna ustalo-
na na podstawie wagi złowionej-
-jednej, największej zgłoszonej 
przez zawodnika ryby. Po roz-
losowaniu numerów startowych 

punktualnie o godzinie 9.50, 
rozpoczęły się zawody, które 
trwały do godziny 11.50. Pogo-
da w trakcie trwania zawodów, 
pomimo dość chłodnego po-
ranka była dobra, powiewał lek-
ki wiaterek i świeciło słoneczko, 
które tylko chwilami zasłaniały 
niewielkie chmurki. Najważniej-
sza jednak była miła atmosfera i 
dobra zabawa. Po zważeniu ryb 
i zestawieniu wyników zawodów 
przez komisję sędziowską zwy-
cięzcą okazał się Kazimierz Fit-
zner z koła PZW Szczecin z wy-
nikiem 670 pkt. Na drugim miej-
scu sklasyfikowany został Zdzi-
sław Jokiel z koła PZW nr 48 ze 
Stargardu, który uzyskał 410 pkt. 
Na 3 miejscu ulokował się Grze-
gorz Edelwajn z koła PZW nr 14 
z Goleniowa zdobywca 270 pkt. 
Zawodnik naszego koła PZW 
Jan Leśniewski zajął 10 miejsce z 

dorobkiem 110 pkt. 
W programie imprezy prze-

widziano również ,,Warsztaty 
wędkarskie dla dzieci i młodzie-
ży”. Zgodnie z przyjętym pro-
gramem w spotkaniu uczestni-
czyły dzieci i młodzież prowa-
dzona przez opiekuna Bogdana 
Kondratowicza ze szkółki węd-
karskiej ,, Krzywickie Karasie”. 8 
dziewczynek i 8 chłopców oraz 
1 chłopiec z Czarnogłów. Część 
teoretyczna spotkania dla dzie-
ci i młodzieży obejmowała za-
gadnienia: ,, Ochrony wód (wal-
ka z kłusownictwem wodnym, 
monitorowanie stanu czysto-
ści wód” .Technologia w prak-
tyce wędkarskiej, współczesne 
metody wędkarskie i ich zacho-
wanie w połowie ryb. W części 
praktycznej szkolenia przepro-
wadzano m.in. zawody wędkar-
skie. W zawodach uczestniczyło 
17 uczestników, 8 dziewczynek 
i 9 chłopców. Podczas zwodów 
wszystkim uczestnikom rozda-
no wędki z zestawem - ,, na do-
bry początek”. Zawody trwały od 
godziny 11.00 do godziny 12.00. 
Zawody nadzorowali i udziela-
li instruktarzu zastępca Prezesa 
Zarządu Okręgu PZW w Szcze-
cinie – Adam Tański, Bogdan 
Kondratowicz -Sędzia główny 
oraz Mariusz Bedyński i Tomasz 
Stankiewicz – sędziowie kontro-
lni. Bardzo wysoko ocenili za-
chowanie młodzieży w grupie, 
ich wrażliwość na utrzymanie 

porządku i czystość na stanowi-
sku wędkarskim. Po zakończe-
niu zawodów dokonali również 
podsumowania wyników, i tak:

1 miejsce zajął Damian Witek 
z miejscowości Czarnogłowy 

2 miejsce zajął Kacper Drabik 
ze Szkoły Podstawowej w Osinie 

3 miejsce zajęła Agata Baeza ze 
Szkoły Podstawowej w Osinie 

Wręczenie pucharów i na-
gród poprzedziła szczególnie 
miła uroczystość wręczenia od-
znaczeń dla wędkarzy naszego 
Koła PZW. Złotą odznaką PZW 
za zasługi dla Wędkarstwa Pol-
skiego uhonorowany został Zyg-
munt Lisowski. Srebrne odzna-
ki PZW otrzymali Bogdan Kon-
dratowicz, Janusz Zamara i To-
masz Stankiewicz. Odznaczo-
nym składamy serdeczne gratu-
lacje. Na zakończenie spotkania 
Prezes Zarządu Okręgu PZW 

w Szczecinie, Grzegorz Roga-
lewicz, podziękował za udział 
wszystkim uczestnikom spotka-
nia a gospodarzom spotkania za 
zaangażowanie i dobrą organi-
zację 

z wędkarskim pozdrowieniem 
                                         Tadeusz 

Siembida  Sekretarz Koła MGM 
PZW  nr 36 w Nowogardzie                                                                   
Zdjęcia: Mariusz Bedyński 

                

                                                                                            

____________________________________________________________
___________________________

PROJEKT JEST DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW 
OTRZYMANYCH 

OD SAMORZADU WOJEWÓDZTWA 
ZACHODNIOPOMORSKIEGO.  

SPOŁECZNIK – PROGRAM 
MARSZAŁKOWSKI

Uczestnicy Warsztatów wędkarskich dla dzieci i młodzieży wraz z organizatorami

Uhonorowani Odznakami PZW, od lewej - Tomasz Stankiewicz, Zygmunt  Lisowski, 
Bogdan Kondratowicz, Janusz Zamara.

Prezes Zarządu Okręgu PZW w Szczecinie Grzegorz Rogalewicz, dziękuje uczestni-
kom za udział w zawodach

Zwycięzcy zawodów o Puchar im. Jana 
Procha



Wybory Samorządowe 2018 - kandydaci KWW Partnerstwo i Rozwój (PiR)
na Burmistrza i do Rady Miejskiej Nowogardu

OKRĘG MIEJSKI NR 1 Część gminy Nowogard obejmująca ulice: 700 Lecia od nr 5 do nr 22, 3 
Maja, 15 Lutego, Adama Asnyka, Adama Mickiewicza,Batalionów Chłopskich, Bohaterów Warszawy, Cmentar-
na, Dworcowa, Fabryczna, Górna, Gryfitów, Henryka Sienkiewicza, Jana Kasprowicza, Jana Kilińskiego, Jana 
Kochanowskiego, Jana Pawła II, Juliusza Słowackiego, Kazimierza Wielkiego, Krótka, Księcia Józefa Poniatow-
skiego, Księcia Racibora I, Kwietniowa, Ludwika Waryńskiego, Łąkowa, Magazynowa, Mikołaja Reja, Młynar-
ska, Nadtorowa, Ogrodowa, Pocztowa, Polna, Radosława, Rtm. W. Pileckiego, Stanisława Rzeszowskiego, Stefana 
Żeromskiego, Światowida, Wartcka, Władysława Reymonta, Zaciszna, Zielona.

OKRĘG MIEJSKI NR 2 Część gminy Nowogard obejmująca ulice: 700 Lecia nr 4 i od nr 23 do 
27, 5 Marca, Armii Krajowej, Bankowa, Bartosza Głowackiego, Blacharska, Brzozowa, Cypriana Kamila Nor-
wida, Dębowa, Gen. Józefa Bema, Gen. Józefa Wybickiego, Gen. Leopolda Okulickiego, Gen. Władysława Si-
korskiego, Jarosława Dąbrowskiego, Jesionowa, Jodłowa, Kard. Stefana Wyszyńskiego, Kosynierów, Kościelna, 
Kowalska, Leśna, Lipowa, Luboszan, Lutyków, Macieja Rataja, Marsz. Józefa Piłsudskiego, Monte Cassino, Obo-
drytów, Osiedlowa, Plac Ofiar Katynia, Plac Szarych Szeregów, Plac Wolności, Promenada, Pustać, Racławicka, 
Romualda Traugutta, Sądowa, Smużyny, Stanisława Staszica, Stefana Czarnieckiego, Stefana Grota- Roweckiego, 
Słoneczna, Stolarska, Szkolna, Świerkowa, Tadeusza Kościuszki, Teodora Roosevelta, Topolowa, Warszawska, 
Wiejska, Wileńska, Wojska Polskiego, Zamkowa.

OKRĘG WIEJSKI NR 3 Część gminy Nowogard obejmująca sołectwa: Bieniczki, Błotno, Bo-
guszyce, Brzozowo, Czermnica, Dąbrowa, Długołęka, Glicko, Grabin, Jarchlino, Karsk, Konarzewo, Krasnołę-
ka, Kulice, Lestkowo, Łęgno, Maszkowo, Miętno, Olchowo, Orzechowo, Orzesze, Osowo, Ostrzyca, Sąpolnica, 
Sikorki, Słajsino, Strzelewo, Szczytniki, Świerczewo, Trzechel, Wierzbięcin, Wierzchy, Wojcieszyn, Wołowiec, 
Wyszomierz, Żabowo, Żabówko.

Piotr Słomski

Marek Krzywania Jacek Jurczak

Joanna Zięciak

Andrzej Wasiak Daniel Zając

Maciej Michoński

Maria Leśniak Janina Ujazda

Krystyna Kłosowska

Krzysztof Kosiński Roman Garguliński

 Agata Tychoniec

Natalia Obracianko Izabela Pacer

Feliks Murawski

Tomasz Wójcik Tomasz Tracz

Witalij Grebieniuk

Anna Tracz Martyna Kaczmarek

Marzena Lipczyńska

Danuta Celmer Ewa Maciąg

Piotr Wojciechowski

Janusz Syfert Irena Czerewacz
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Kandydat na Burmistrza     

Piotr Słomski 

Szanowni Państwo!
Nasza Gmina potrzebuje zupełnie innej 

jakości zarządzania aniżeli ta, jaką  obser-
wujemy w tym zakresie w ostatnich latach. 
Mieszkańcy Nowogardu zasługują także na 
nowy istotnie lepszy komfort życia, również 
poprzez zapewnienie dostępu do usług pu-
blicznych oferowanych już od dawna w są-

siednich miastach. Dlatego ubiegam się o 
funkcję Burmistrza w nadchodzących wybo-
rach samorządowych. Dlatego też w tych wy-
borach ubiegają się o mandat radnego gmin-
nego osoby, startujące z Komitetu Wybor-
czego Partnerstwo i Rozwój,  które przedsta-
wiam Państwu w poniższej prezentacji.   
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Kandydaci KWW Partnerstwo i Rozwój (PiR) do Rady Powiatu
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Wybory do Powiatu

Nowogardzkie Stowarzyszenie podbija powiat 
Nowogardzkie Stowarzyszenie Partnerstwo i Rozwój zarejestrowało w ubiegłym tygodniu listy kandydatów na radnych do Rady Miejskiej i kandydata na 
burmistrza Nowogardu (Piotr Słomski), ale także zarejestrowało listy do Rady Powiatu, i to we wszystkich trzech okręgach.

Stowarzyszenie Partnerstwo 
i Rozwój założone w 2012 
roku przez Pawła Słomskiego 
uczestniczyło w wyborach do 
Rady Powiatu także w 2014 
roku i niewiele mu wówczas 
zabrakło do uzyskania man-
datu. Tym razem szanse Sto-
warzyszenia na wyborczy suk-
ces są istotnie większe, ponie-
waż jego lista do Rady Powia-
tu jest jedyną bezpartyjna listą 
zarejestrowaną w tych wybo-
rach w goleniowskiej komisji 
terytorialnej.  Ponadto stowa-
rzyszenie wyraźnie w ostat-
nich latach „okrzepło” orga-
nizacyjnie, o czym świadczy 
chociażby fakt, że to właśnie 
nowogardzkie stowarzyszenie 
dostarczyło do rejestracji li-
sty z największą ilością pod-
pisów, istotnie większą, jak 
uczyniły to pozostałe już par-
tyjne komitety, czyli PO, SLD, 
PSL i PiS. Do Rady Powiatu 
wybieranych będzie razem 19 
radnych w trzech okręgach. 
Pierwszy okręg stanowi gmi-
na Goleniów- tutaj wybiera-
nych będzie 8 radnych. Dru-
gi okręg stanowi gmina No-
wogard- stąd wyborcy wybio-

rą 6 radnych. Trzecim okrę-
giem są gminy Maszewo, Osi-
na Przybiernów, Stepnica- wy-
branych będzie z tego okrę-
gu 5 radnych. Stowarzyszenie 
Partnerstwo i Rozwój zareje-
strowało listy we wszystkich 
trzech okręgach wyborczych. 
Taka właśnie pełna obsada jest 
niezbędna, aby mieć jakiekol-
wiek szanse na przekroczenie 
progu wyborczego (5%), któ-
ry liczony jest z sumarycznego 
wyniku ze wszystkich trzech 
okręgów. Wystawianie list tyl-
ko w jednym bądź w dwóch 
okręgach jest marnowaniem 
głosów wyborców- taka sytu-
acja miała miejsce cztery lata 
temu, gdy to Wspólny Nowo-
gard wystawił listę do powia-
tu tylko w gminie Nowogard 
a PiS nie zarejestrowała listy w 
okręgu nr 3. 

Partnerstwo i Rozwój – 
plan dla gminy i powiatu

Stowarzyszenie Partner-
stwo i Rozwój zostało zało-
żone w 2012 roku, jako for-
muła organizacyjna pozwala-
jąca realizować opracowany 
wówczas przez P. Słomskiego 
projekt zmiany nazwy powia-

tu na powiat goleniowsko- no-
wogardzki. W kolejnych la-
tach stowarzyszenie podejmo-
wało, zakończone sukcesem, 
projekty wprowadzenia oby-
watelskich inicjatyw uchwa-
łodawczych na poziomie sej-
miku i powiatu. Odpowiednie 
uchwały w tym zakresie przy-
jął zarówno samorząd woje-
wódzki, jak i rada powiatu go-
leniowskiego. Stowarzysze-
nie też przeprowadziło akcje 
obrony przed planowaną wy-
cinką dziesiątek drzew wzdłuż 
drogi 106 w centrum Nowo-
gardu. Wiele działań zosta-
ło przeprowadzonych poprzez 
klub radnych nowogardzkiej 
rady miejskiej Partnerstwo i 
Rozwój i PiS, któremu prze-
wodził Piotr Słomski przez 
ostatnie dwa lata, także prze-
wodniczący Rady Miejskiej.   
W nadchodzącej kadencji w 
przypadku sukcesu wybor-
czego w wyborach do powiatu 
Stowarzyszenie wznowi próbę 
przeprowadzenia pierwotne-
go pomysłu zmiany nazwy po-
wiatu: tym razem – mówi Pa-
weł Słomski „jedynka” na li-
ście powiatowe j PiR w okrę-

gu nowogardzkim - pójdzie-
my inną ścieżką formalną i za-
czniemy procedurę od odpo-
wiedniej uchwały Rady Po-
wiatu, a nie jak poprzednio od 
uchwały Rady Gminy. Wszyst-
ko jednakże zależy od wyni-
ku wyborczego, czyli, czy wy-
borcy dadzą nam taką możli-
wość- kończy. Dotychczaso-
wi radni wybrani z okręgu no-
wogardzkiego do Rady Powia-
tu w tym 2 z SLD, nie zrobili w 
sprawie zmiany nazwy powia-
tu nic, mimo deklaracji przed-
wyborczej, że będą zabiegać o 
realizację tego pomysłu. Także 
mimo składanych deklaracji 
przez wybranych następnie do 
powiatu z list partyjnych rad-
nych, i nic się nie zmieniło w 
zakresie braku wspomagania 
przez powiat nowogardzkiego 
szpitala – realizującego wszak 
na znacznej części powiatu za-
dania ustawowo przypisane 
nie gminie( ta odpowiada za, 
POZ) lecz właśnie powiato-
wi.  Czy nie czas zatem posta-
wić nie na partyjnych aktywi-
stów posłusznych najpierw in-
teresowi swojej krajowej par-
tii, ale na tych, co się organi-

zują oddolnie, aby służyć naj-
pierw interesowi lokalnej spo-
łeczności?  Tym bardziej, że 
Stowarzyszenie wystawiło na 
swoich listach do powiatu oso-
by z dużym doświadczeniem 
zawodowym i społecznym, jak 
choćby była dyrektor NDK p. 
Mirosława Przybyłek, a także 
znanych nowogardzkich spor-
towców, zawodnika MMA 
Wojciecha Balejkę, czy ko-
larza Remigiusza Komisar-
ka, przedsiębiorców Tomasza 
Strzyżewskiego i Henryka 
Zakrzewskiego oraz Aleksan-
drę Owczarek i  Natalię Sała-
gę. Listę kandydatów, PiR do 
powiatu z okręgu nr 2 prezen-
tujemy niżej. Program KWW 
PiR do powiatu zostanie opu-
blikowany w najbliższych wy-
daniach DN

sm
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Pierwsza porażka w sezonie

Razili nieskutecznością
W sobotę (22 września), o godzinie 15:00, piłkarze Pomorzanina Nowogard walczyli o li-
gowe punkty w Trzygłowie z tamtejszymi Błękitnymi. Podopieczni Józefa Andrzejewskie-
go razili nieskutecznością, a gospodarze wręcz przeciwnie, wykorzystali swoje okazje strze-
leckie i pokonali nowogardzian 3:1. To pierwsza porażka w bieżących rozgrywkach, wsku-
tek której Pomorzanin spadł na 3. miejsce w ligowej tabeli.

Błękitni Trzygłów – Pomorzanin Nowogard 3:1 (2:0)
Gol: Paweł Królik (90+2’)
Skład: Jakub Zdeb – Marcin Skórniewski, Ihor Mykhailov, Bartosz Rokita, Paweł 

Królik (c) – Mateusz Michnicz (Sławomir Ryszczuk), Artem Gumeniuk (Fernan-
do Batista), Mateusz Toruński, Adrian Zając – Kacper Litwin, Kacper Kozioł (Mi-
chał Teodorczyk). 

A Klasa Szczecin gr. Północ 2018/2019
6. kolejka:
Orzeł Łożnica – Arkonia Szczecin   3:1
Błękitni Trzygłów – Pomorzanin Nowogard 3:1
KP Przecław – Wicher Brojce   0:4
Masovia Maszewo – Fala Międzyzdroje  2:3
Polonia Płoty – Sparta Gryfice   3:2
Center MD Goleniów – Dąb Dębice  0:0
Ehrle Dobra Szczecińska – Wybrzeże Rewalskie 1:1
Jantar Dziwnów – Mewa Resko   0:3

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Mew Resko 5 15 21 2 5 0 0
2 Błękitni Trzygłów 6 13 18 14 4 1 1
3 Pomorzanin Nowogard 6 13 14 7 4 1 1
4 Polonia Płoty 6 12 17 10 4 0 2
5 Wybrzeże Rewalskie Rewal 5 11 10 4 3 2 0
6 OKS Center MD Goleniów 6 10 12 9 3 1 2
7 Wicher Brojce 6 9 13 6 2 3 1
8 Fala Międzyzdroje 6 9 11 19 3 0 3
9 Orzeł Łożnica 6 8 10 14 2 2 2
10 KP Przecław 6 7 12 19 2 1 3
11 Dąb Dębice 6 7 8 10 1 4 1
12 Sparta Gryfice 6 6 14 14 2 0 4
13 Jantar Dziwnów 6 6 12 12 1 3 2
14 Ehrle Dobra Szczecińska 6 4 12 18 1 1 4
15 Masovia Maszewo 6 1 5 15 0 1 5
16 Arkonia Szczecin 6 0 4 20 0 0 6

Pojedynek w Trzygłowie bardzo 
źle rozpoczął się dla podopiecz-
nych Józefa Andrzejewskiego. Już 
w 4. minucie gospodarze objęli 
prowadzenie. Błąd w obronie po-
pełnił Ihor Mykhailov, który prze-
grał pojedynek z zawodnikiem 
Błękitnych, który pewnym strza-
łem z około 12 metrów pokonał 
Jakuba Zdeba. Zaledwie dwie mi-
nuty później nowogardzianie mo-
gli wyrównać. W dobrej sytuacji 
w polu karnym znalazł się Kacper 
Kozioł, jednak jego strzał z oko-
lic „jedenastki” obronił golkiper 
miejscowych. W 23. minucie swo-
ich sił ponownie próbował Kacper 
Kozioł, jednak tym razem jego 
strzał z pola karnego trafił wprost 
w bramkarza. W 40. minucie go-
spodarze zadali nowogardzia-
nom drugi cios. Piłkarz z Trzygło-
wa wykonywał rzut wolny z oko-

ło 18 metrów. Uderzył precyzyj-
nie i piłka wpadła pod poprzecz-
kę bramki strzeżonej przez Jaku-
ba Zdeba. Tuż przed przerwą Ar-
tem Gumeniuk mocno uderzył z 
rzutu wolnego z około 35 metrów, 
futbolówka otarła się o poprzecz-

kę i opuściła plac gry. Po zmianie 
stron pomocnika Mateusza Mich-
nicza na placu gry zastąpił Sławo-
mir Ryszczuk, który miał wzmoc-
nić siłę ofensywną. W 53. minucie 
świetną okazję do zdobycia bram-
ki zmarnował Kacper Litwin, któ-
ry chybił strzelając z około 7 me-
trów. W 59. minucie Kacper Li-
twin strzelał bezpośrednio z rzutu 
wolnego z około 18 metrów, jed-
nak i tym razem jego strzał nie-
znacznie minął bramkę rywali. 
W 70. minucie gospodarze wy-
prowadzili trzeci cios. Pomocnik 
z Trzygłowa przeprowadził akcję 
oskrzydlającą z prawej strony bo-
iska, dośrodkował wprost na gło-
wę swojego klubowego kolegi, 
który strzałem z około 7 metrów 
podwyższył na 3:0. W 80. minucie 
blisko szczęścia był Kacper Ko-
zioł, jednak jego strzał z pola kar-

nego zakończył się jedynie otar-
ciem piłki o słupek. W 84. mi-
nucie z około 10 metrów uderzał 
Fernando Batista, jednak również 
i w tym przypadku piłka minęła 
bramkę gospodarzy. W 87. minu-
cie Adrian Zając trafił w słupek, a 
ambitnie walczący o gola piłkarze 
z Nowogardu dopięli swego w do-
liczonym czasie gry. Rzut rożny 
wykonywał Fernando Batista, a 
strzałem głową bramkarza rywa-
li pokonał Paweł Królik. Ostatecz-

nie Pomorzanin przegrywa 3:1 i 
spada na 3. miejsce w ligowej ta-
beli. Nowymi liderami są zawod-
nicy z Reska, którzy rozegrali do 
tej pory 5 spotkań i wszystkie wy-
grali. Na pozycję wicelidera awan-
sował zespół Błękitnych Trzygłów. 
Oprócz Mewy Resko niepokonani 
pozostają tylko piłkarze Wybrze-
ża Rewalskiego Rewal. Przy arty-
kule publikujemy komplet wyni-
ków oraz aktualną tabele.

KR

Paweł Królik w doliczonym czasie gry 
strzelił honorowego gola dla Pomorza-
nina

Zachodnia Liga mTB

Zwycięstwa nowogardzian
W niedzielę (16 września), w miejscowości Motylewo (woj. lubuskie) odbyła się 11 edycja Zachodniej Ligi MTB. W wyścigu rywalizowało trzech za-
wodników z Nowogardu – Janusz Pietruszewski oraz para Grzegorz i Alicja Fecak. Nasi reprezentanci zaprezentowali się z dobrej strony wygrywając w 
swoich kategoriach.  

Niedzielne zmagania w ra-
mach 11 edycji Zachodniej 
Ligi MTB odbyły się w woje-
wództwie lubuskim, w miej-
scowości Motylewo. W zawo-
dach wystartowało trzech ko-
larzy z Nowogardu, Janusz Pie-
truszewski oraz para Grzegorz 
i Alicja Fecak. Wyścig został 
przeprowadzony na bardzo 
wymagającej trasie. Na dystan-
sie Mini kolarze walczyli na 36 
km, w sumie musieli pokonać 
2 rundy przy sumie przewyż-
szeń 700 metrów. Dystans Fa-
milijny, w którym wystarto-
wała nowogardzka para wyno-
sił 12 km. W kategorii M6A na 
dystansie 36 km walczył Janusz 
Pietruszewski. Kolarz z No-
wogardu ukończył rywaliza-
cję z czasem 01: 52: 04, dzię-
ki czemu wywalczył 1. miej-
sce w swojej kategorii wieko-
wej oraz 42. pozycję w Open. 

Równie dobrze zaprezento-
wali się Grzegorz i Alicja Fe-
cak. Nowogardzka para poko-
nała 12 km z czasem 00:23:57 i 
w kategorii P1K wywalczyła 1. 
miejsce, z kolei w Open zosta-
ła sklasyfikowana na 6. miej-
scu. W klasyfikacji generalnej 
po 11 edycjach, na dystansie 
Mini Janusz Pietruszewski zaj-
muje 19. miejsce w Open gro-
madząc 3 281 punktów, nato-
miast w swojej kategorii wie-
kowej M6A, nowogardzianin 
pozostaje liderem Zachod-
niej ligi MTB. Jeśli chodzi o 
pary, to na dystansie Mini Fa-
milijnym para Grzegorz Fecak 
i Alicja Fecak w kategorii P1K 
zajmuje wysokie 3. miejsce, 
natomiast w klasyfikacji Open 
plasuje się na 7. miejscu, gro-
madząc 1 631 punktów.

KR

Janusz Pietruszewski zwyciężył w Motylewie w kategorii M6A
W województwie lubuskim na kolarzy 
czekała wymagająca trasa
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

ENDOKRYNOLOGICZNY
Lek. med. Adriana Dubińska-Walczak

specjalista chorób wewnętrznych
- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

CHORÓB CUKRZYCY I NADCIŚNIENIA
Lek. Ewa Zdawska

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista diabetolog 

GABINETY MEDYCZNE

GABINET DERMATOLOGICZNY
Dr. n. med. Violetta Ratajczak-Stefańska

specjalista dermatolog-wenerolog
- konsultacje dermatologiczne
- ocena znamion
- drobne zabiegi

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

pn., wt. - 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

Opiekunki w Niemczech. 
Sprawdzone oferty! 

Tel. 91 506 55 55

Opiekunka Seniorów w Niemczech. 
Ostatnie oferty pracy 

z letnim bonusem 350 euro 
- tylko do 15 września! 

Tel. 517 175 599

KONTAKT:
adres:     72-200 Nowogard, ul. Górna 4a
telefon:  kom.783 570 056,695 264 594

PIB „PRO-BUD” s.c. informuje, że prowadzi

SPRZEDAŻ MIESZKAŃ
w nowo powstającym osiedlu mieszkaniowym

pn. „STARA WINIARNIA”
przy ul. T. Kościuszki 17 w Nowogardzie.

Więcej na stronie www.probud-nowogard.pl

reKLAmA reKLAmAreKLAmA reKLAmA

mistrzostwa Polski Juniorów w strzelectwie sportowym

„Życiówka” Mateusza Mikołajczyka
W dniach 19-23 września, w Ustce odbyły się Mistrzostwa Polski Juniorów. W barwach KSS „Tarcza” LOK Goleniów, wystąpił strzelec sekcji strzeleckiej z 
Nowogardu – Mateusz Mikołajczyk. Nasz reprezentant osiągnął swój rekord życiowy w konkurencji karabin dowolny w trzech postawach. 

Mateusz Mikołajczyk, w Ust-
ce podczas Mistrzostw Polski 
Juniorów startował w trzech 
konkurencjach. Pierwszą z nich 
był karabin pneumatyczny, 60 
strzałów na odległość 10 me-
trów. Jego wynik to 98,1 + 96,8 
+ 95,2 + 97,2 + 94,4 + 96,5, co 
w sumie daje 578,2 punktów. 
Zdobycz ta pozwoliła naszemu 
reprezentantowi zająć 23. miej-

sce, na 28 ocenianych strzel-
ców. Zwycięzca tej konkurencji 
- Maciej Kowalewicz z Gwardii 
Olsztyn uzyskał 621,7 punktów. 
Drugą konkurencją był kara-
bin dowolny, 60 strzałów leżąc 
na odległość 50 metrów. Mate-
usz Mikołajczyk uzyskał wynik 
100,2 + 99,1 + 101,3 + 101,2 + 
101,5 + 100,6, co w sumie dało 
603,9 punktów. Wynik ten skla-

syfikował reprezentanta Nowo-
gardu na 11. miejscu, spośród 
25 sklasyfikowanych strzel-
ców. Zwycięzcą tej konkuren-
cji został Maciej Kowalewicz z 
Gwardii Olsztyn (ten sam rocz-
nik co Mateusz), który uzyskał 
wynik 618,3 punktów. Trzecią 
konkurencją był karabin do-
wolny, 3x40 strzałów na odle-
głość 50 metrów, w trzech po-

stawach (klęcząca, leżąca, sto-
jąca). To był bardzo dobry start 
Mateusza Mikołajczyka, któ-
ry z wynikiem 1107 punktów 
osiągnął swój rekord życiowy. 
Punktacja przedstawiała się na-
stępująco: K 93 + 87 + 95 + 91 = 
366, L 98 + 96 + 94 + 96 = 384, S 
89 + 88 + 91 + 89 = 357. Mate-
usz Mikołajczyk zajął 9. miejsce 
na 26 sklasyfikowanych strzel-

ców. Dodajmy, że aby dostać się 
do finałowej ósemki nowogar-
dzianinowi zabrakło naprawdę 
niewiele, bo zaledwie 2 punk-
ty. Przyczyną była fatalna dru-
ga seria w postawie klęczącej. 
Zwycięzcą tej konkurencji zo-
stał także Maciej Kowalewicz z 
Gwardii Olsztyn, uzyskując wy-
nik 1146 punktów. 

KR

Mateusz Mikołajczyk osiągnął swój rekord życiowy w konkurencji karabin dowol-
ny w trzech postawach
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Kijana redakcja "WBreW": monika rasowska, Aleksandra Lisowska

„Akcja - segregacja! 
2 x więcej, 2 x 
czyściej”
W ramach tego przedsięwzięcia dnia 21.09.2018r. ucznio-
wie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława 
Staszica wraz z Panem Zbigniewem Ceranką uczestniczy-
li w akcji sprzątania świata. 

Celem tegorocznej edycji jest 
propagowanie selektywnej zbiór-
ki odpadów. To bardzo ważne ze 
względu na lepsze wykorzystywa-
nie zasobów, które „zamrażamy” 
w odpadach oraz poszanowanie 
środowiska, oszczędność ener-
gii i wody.  Jest to istotne także 
ze względu na konieczność osią-
gnięcia przez polskie gminy po-
ziomu 30% recyklingu już w tym 
roku, a przez Polskę poziomu 
50% recyklingu odpadów z go-
spodarstw domowych już za dwa 

lata, w roku 2020.
Aktualnie z gospodarstw do-

mowych do recyklingu trafia oko-
ło 13% odpadów, a musimy w cią-
gu dwóch lat zacząć zbierać ich 
poprzez selektywną zbiórkę trzy-
krotnie więcej! 

Segregacja odpadów jest tak-
że jedną z podstaw Gospodar-
ki Obiegu Zamkniętego, którą 
wdrażają Polska i wszystkie inne 
państwa Unii Europejskiej. 

Monika Rasowska, kl IV TE 

Kup sobie książkę, czyli 
kiermasz podręczników w ZSP 
18 września (wtorek) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica odbył się kiermasz pod-
ręczników szkolnych. Uczennice klasy III TL -  Sandra Kurzawa, Nikola Jasek, Magdalena Duka-
czewska i Natalia Urbańska sprzedawały podręczniki podczas przerw między lekcjami. Jak zwykle 
kiermasz cieszył się sporym zainteresowaniem, następny już za rok! 

Monika Rasowska, klasa IV TE 

Maturzyści w czasie prelekcji

Uczniowie 
ZSP na Salonie 
Maturzystów 
18 września 2018r (wtorek) uczniowie ZSP z opiekunami 
wybrali się do Szczecina na Salon Maturzystów. 

Było to spotkanie z egzami-
natorami z OKE z zakresu ma-
tematycznego,  języka polskiego 
oraz języków obcych. Egzamina-
torzy ilustrowali jak prawidłowo 
sprawdza się arkusze maturalne 
oraz omawiali wybrane zadania 
przy okazji informując młodzież, 
gdzie można ich znaleźć na stro-
nie OKE. Po wykładach ucznio-
wie mieli możliwość przejrzeć 
stoiska, gdzie kilka uczelni pre-

zentowało swoją ofertę edukacyj-
ną. Był to czas na zapoznanie się 
z innymi i możliwość przejrzenia 
oferty w broszurkach oraz wszel-
kiego rodzaju informatorach. Dla 
każdego znalazło się coś ciekawe-
go i pouczającego. Uczniowie za-
pewne wiele wynieśli z tych za-
jęć, a co najważniejsze mają szer-
sze pojęcie jak wygląda tegorocz-
na matura. 

Klaudia Druciarek, kl. IV TE

Uczniowie ZSP podczas kiermaszu 

Tu można „upolować”  podręcznik 
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rOZKŁAD JAZDY PKP

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 2 IX – 20 X 2018

Aktualizacja wg stanu na 31 VIII 2018

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

0:38 I
3

IC - TLK
88195

ŁEBSKO
T  k  d

Goleniów 1:00, Szczecin Dąbie 1:22, Szczecin Główny 1:40 WW{
~ 2 IX;

}WW 2:12 Szczecin Główny IC - TLK 56190 ŁEBSKO T  k  d  c  p   Kostrzyn 3:35, Zielona 
Góra 5:06, Nowa Sól 5:28, Głogów 5:55, Ścinawa 6:41, Wołów 7:09, Brzeg Dolny 7:18

Wrocław Główny 7:44 ~ 2 IX;

5:01 I
3

PR - R
88641

j  a  b  y

Wyszomierz 5:06, Osina 5:10, Mosty 5:16, Goleniów 5:25, Kliniska 5:35, Szczecin Dąbie 5:45, Szczecin 
Zdroje 5:48, Szczecin Port Centralny 5:57 Szczecin Główny 6:01 
~ 17 IX-19 X 1-5;

5:21 I
3

PR - R
88641

j  a  b  y

Wyszomierz 5:26, Osina 5:30, Mosty 5:36, Goleniów 5:45, Kliniska 5:56, Szczecin Dąbie 6:05, Szczecin 
Zdroje 6:09, Szczecin Port Centralny 6:17 Szczecin Główny 6:21 
~ 3-14 IX 1-5;

6:39 I
3

PR - R
88643

j  a  b  y

Wyszomierz 6:44, Osina 6:48, Mosty 6:54, Goleniów 7:03, Kliniska 7:17, Szczecin Dąbie 7:27, Szczecin 
Zdroje 7:34 Szczecin Główny 7:46 
~ 17 IX-20 X 1-6;

6:50 I
3

PR - R
88643

j  a  b  y

Wyszomierz 6:55, Osina 6:59, Mosty 7:05, Goleniów 7:14, Kliniska 7:31, Szczecin Dąbie 7:41, Szczecin 
Zdroje 7:46 Szczecin Główny 7:58 
~ 3-15 IX 1-6;

7:47 I
3

PR - R
88645

j  a  b  y

Wyszomierz 7:52, Osina 7:56, Mosty 8:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:07, Goleniów 8:23, 
Kliniska 8:33, Szczecin Dąbie 8:43, Szczecin Zdroje 8:46, Szczecin Port Centralny 8:55

Szczecin Główny 8:59 ~ 17 IX-20 X;

7:48 II
1

PR - R
88622

j  a  b  y

Żabowo 7:55, Płoty 8:04, Baszewice 8:11, Gryfice 8:18, Gąbin 8:28, Trzebiatów 8:34, Bieczyno 
Pomorskie 8:40, Karcino 8:43, Głowaczewo 8:48, Stary Borek 8:51, Kołobrzeg Stadion 8:58

Kołobrzeg 9:03 ~ 17 IX-20 X 1-6;

8:00 I
3

PR - R
88645

j  a  b  y

Wyszomierz 8:06, Osina 8:10, Mosty 8:15, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:21, Goleniów 8:38, 
Kliniska 8:49, Szczecin Dąbie 8:58, Szczecin Zdroje 9:02, Szczecin Port Centralny 9:10

Szczecin Główny 9:14 ~ 2-16 IX;

8:02 II
1

PR - R
88622

j  a  b  y

Żabowo 8:09, Płoty 8:18, Baszewice 8:25, Gryfice 8:32, Gąbin 8:42, Trzebiatów 8:47, Bieczyno 
Pomorskie 8:53, Karcino 8:57, Głowaczewo 9:01, Stary Borek 9:05, Kołobrzeg Stadion 9:11

Kołobrzeg 9:16 ~ 3-15 IX 1-6;

8:39 I
3

IC - TLK
18171

POSEJDON
T  k  c  p

Goleniów 9:01, Szczecin Dąbie 9:33 Szczecin Główny 9:57 

~ 2 IX;

9:27 II
1

PR - R
88624
REGA

j  a  b  y

Płoty 9:42, Gryfice 9:56, Trzebiatów 10:17, Kołobrzeg Stadion 10:34 Kołobrzeg 10:39 

~ 22 IX-20 X 67;

9:51 II
1

PR - R
88624
REGA

j  a  b  y

Płoty 10:06, Gryfice 10:30, Trzebiatów 10:45, Kołobrzeg Stadion 11:01 Kołobrzeg 11:06 

~ 2-16 IX 67;

10:17 I
3

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:22, Osina 10:26, Mosty 10:32, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:38, Goleniów 10:55, 
Kliniska 11:06, Szczecin Dąbie 11:15, Szczecin Zdroje 11:19, Szczecin Port Centralny 11:27

Szczecin Główny 11:31 ~ 8-12 X;

10:33 I
3

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:38, Osina 10:42, Mosty 10:48, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:54, Goleniów 11:11, 
Kliniska 11:26, Szczecin Dąbie 11:35, Szczecin Zdroje 11:39, Szczecin Port Centralny 11:47

Szczecin Główny 11:51 ~ 2 IX-7 X; 13-20 X;

11:53 II
1

PR - R
88626

POMERANIA
j  a  b  y

Żabowo 12:00, Płoty 12:09, Baszewice 12:16, Gryfice 12:23, Gąbin 12:33, Trzebiatów 12:39, Bieczyno 
Pomorskie 12:45, Karcino 12:48, Kołobrzeg Stadion 12:59 Kołobrzeg 13:04 

13:50 II
1

PR - R
88628

j  a  b  y

Żabowo 13:57, Płoty 14:06, Baszewice 14:18, Gryfice 14:25, Gąbin 14:35, Trzebiatów 14:40, Bieczyno 
Pomorskie 14:46, Karcino 14:50, Głowaczewo 14:54, Stary Borek 14:58, Kołobrzeg Stadion 15:04

Kołobrzeg 15:10 ~ 1-5;

14:27 I
3

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 14:32, Osina 14:36, Mosty 14:42, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:48, Goleniów 15:05, 
Kliniska 15:17, Szczecin Dąbie 15:26, Szczecin Zdroje 15:35 Szczecin Główny 15:48 
~ 2-16 IX; 10-20 X;

14:27 I
3

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 14:32, Osina 14:36, Mosty 14:42, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:48, Goleniów 15:05, 
Kliniska 15:17, Szczecin Dąbie 15:32, Szczecin Zdroje 15:35, Szczecin Port Centralny 15:43

Szczecin Główny 15:48 ~ 17-21 IX;
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godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

14:27 I
3

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 14:32, Osina 14:36, Mosty 14:42, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:48, Goleniów 15:05, 
Kliniska 15:17, Szczecin Dąbie 15:32, Szczecin Zdroje 15:35 Szczecin Główny 15:48 
~ 22 IX-9 X;

15:56 II
1

PR - R
88630

j  a  b  y

Żabowo 16:03, Płoty 16:14, Baszewice 16:27, Gryfice 16:34, Gąbin 16:44, Trzebiatów 16:49, Bieczyno 
Pomorskie 16:55, Karcino 16:59, Głowaczewo 17:03, Stary Borek 17:07, Kołobrzeg Stadion 17:13

Kołobrzeg 17:17 

16:36 I
3

PR - R
88651
REGA

j  a  b  y

Wyszomierz 16:41, Osina 16:45, Mosty 16:51, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 16:57, Goleniów 17:14, 
Kliniska 17:26, Szczecin Dąbie 17:36, Szczecin Zdroje 17:39, Szczecin Port Centralny 17:47

Szczecin Główny 17:52 

17:57 II
1

PR - R
88632

j  a  b  y

Żabowo 18:05, Płoty 18:14, Baszewice 18:21, Gryfice 18:27, Gąbin 18:45, Trzebiatów 18:50, Bieczyno 
Pomorskie 18:56, Karcino 19:00, Głowaczewo 19:04, Stary Borek 19:08, Kołobrzeg Stadion 19:14

Kołobrzeg 19:19 ~ 2-16 IX;

17:57 II
1

PR - R
88632

j  a  b  y

Żabowo 18:05, Płoty 18:14, Baszewice 18:28, Gryfice 18:35, Gąbin 18:45, Trzebiatów 18:50, Bieczyno 
Pomorskie 18:56, Karcino 19:00, Głowaczewo 19:04, Stary Borek 19:08, Kołobrzeg Stadion 19:14

Kołobrzeg 19:19 ~ 17 IX-20 X;

18:39 I
3

PR - R
88653

POMERANIA
j  a  b  y

Wyszomierz 18:44, Osina 18:48, Mosty 18:54, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:00, Goleniów 19:18, 
Kliniska 19:29, Szczecin Dąbie 19:39, Szczecin Zdroje 19:42, Szczecin Port Centralny 19:50

Szczecin Główny 19:55 ~ 17 IX-20 X;

19:06 I
3

PR - R
88653

POMERANIA
j  a  b  y

Wyszomierz 19:11, Osina 19:15, Mosty 19:21, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:27, Goleniów 19:45, 
Kliniska 19:59, Szczecin Dąbie 20:09, Szczecin Zdroje 20:12, Szczecin Port Centralny 20:20

Szczecin Główny 20:24 ~ 2-16 IX;

20:26 II
1

PR - R
88634

j  a  b  y

Żabowo 20:33, Płoty 20:42, Baszewice 20:49, Gryfice 20:56, Gąbin 21:06, Trzebiatów 21:12, Bieczyno 
Pomorskie 21:18, Karcino 21:21, Głowaczewo 21:26, Stary Borek 21:29, Kołobrzeg Stadion 21:35

Kołobrzeg 21:40 ~ 3-15 IX 1-6;

20:53 II
1

PR - R
88634

j  a  b  y

Żabowo 21:00, Płoty 21:09, Baszewice 21:16, Gryfice 21:23, Gąbin 21:33, Trzebiatów 21:39, Bieczyno 
Pomorskie 21:45, Karcino 21:48, Głowaczewo 21:53, Stary Borek 21:56, Kołobrzeg Stadion 22:02

Kołobrzeg 22:07 ~ 17 IX-20 X 1-6;

21:52 II
1

PR - R
88636

j  a  b  y

Płoty 22:07, Gryfice 22:19, Trzebiatów 22:34, Kołobrzeg Stadion 22:51 Kołobrzeg 22:55 
~ 2-16 IX 1-57;

22:10 II
1

PR - R
88636

j  a  b  y

Płoty 22:25, Gryfice 22:37, Trzebiatów 22:52, Kołobrzeg Stadion 23:09 Kołobrzeg 23:13 
~ 17 IX-19 X 1-57;
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objaśnienia skrótów / abbreviations
IC - „PKP Intercity” Spółka Akcyjna

TLK - Twoje Linie Kolejowe
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
T - 2 klasa / Second class seats

j - tylko 2 klasa / 2nd class seats only

k - rezerwacja miejsc / seat booking

d - wagon z miejscami do leżenia / couchette
car

c - wagon sypialny / sleeping car

a - wagon z miejscami dla osób na wózkach 
- z windą/rampą / car with seats for 
disabled passengers - with a lift/ramp

b - wagon przystosowany do przewozu 
rowerów - liczba miejsc ograniczona / 
wagon adopted to the transport of 
bicycles – limited number of places

objaśnienia znaków / symbols
p - przewóz przesyłek konduktorskich / 

courier service
W - przełączanie wagonów do innego 

pociągu / wagons to be switched to 
another train

y - klimatyzacja / air conditioning

~ - terminy kursowania / days of operation

1 - w poniedziałki / Mondays

5 - w piątki / Fridays

6 - w soboty / Saturdays

7 - w niedziele / Sundays

www.intercity.pl www.polregio.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased on each train, consistent with the 
terms specified by the carrier.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Carriers 
are responsible for commercial data of trains.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Infoline numbers to individual carriers:
IC - 22 391 97 57 (24h) dla abonentów sieci zagranicznych i
dla połączeń zagranicznych; 703 200 200 (24h) dla 
abonentów krajowych sieci, opłata 1,29 zł brutto/min. poł., 
realizator usługi: „PKP Intercity” S.A. / 22 391 97 57 (24h) 
for international calls and international network subscribers; 
703 200 200 (24h) for subscribers of domestic networks, 
charge of PLN 1.29 gross/min. of each call, service provider: 
„PKP Intercity" S.A.
PR - 703 20 20 20 (24h) opłata 1.29 zł/min. połączenia, 
realizator usługi: Progress Plus S.C.  / 703 20 20 20 (24h) 
charge of PLN 1.29 gross/min. of each call, service provider: 
Progress Plus S.C. 
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INFOrmATOr LOKALNY - NOWOGArD
Telefony alarmowe
Policja  - 997, 112
Komisariat Policji Nowogard - 91 57 92 316
Straż pożarna  - 998
Posterunek PSP Nowogard - 91 39 20 118
Pogotowie ratunkowe - 999
Stacja Pogotowia Ratunkowego 
w Nowogardzie - 91 43 26 103
Pogotowie gazowe  - 992
Pogotowie energetyczne - 991
Pogotowie wodn.-kanal. (PUWiS) 
 - 91 39 20 711; 994

Dyżur nocny
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna   
 - 91 39 78 430; 
 609 361 999; 
 665 283 928

Przychodnie - poradnie
Szpital - centrala - 91 39 21 356
Praxis - SZOZ - 91 39 20 787
Praxis - Centrum 
okulistyczno-optyczne - 91 39 27 272
POZ Przychodnia przyszpitalna  
 - 91 39 21 800; 
 91 39 21 806
Medyk - 91 39 22 921
PRAXIS 2 - M. Drobińska - 91 39 25 943
NZOZ “Sanus” - 91 39 26 960
NZOZ “Pro-med” - 91 39 26 740
NZOZ “Leks” - 91 39 25 525
NZOZ “Baby-med”  - 91 39 26 013
Mardent - gabinety lekarskie  
 - 91 39 22 633
Revital - Ośrodek Rehabilitacji 
i Odnowy Biologicznej - 91 39 21 467; 
 609 456 577
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne 
 - 91 39 20 926
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
dzieci, młodzieży i ich rodzin 
 - 91 39 20 743
Warsztaty terapii zajęciowej - 91 39 25 282
Zakład domowej opieki długoterminowej - 
91 39 26 531; 
 509 142 650
Stomatologia
Praxis - Centrum stomatologiczne  
 - 91 39 26 999
Pracownia protetyki stomatologicznej - 
Danuta Drapikowska 91 39 26 870
Protetyka stomatologiczna 
- Elżbieta Wysocka 
i Kazimierz Trojanowski - 91 39 26 107
“Nowo-dental” B. Szulejko - 695 264 677 
 - 91 392 14 67
“Dental - med”  - 91 39 22 098; 
Lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz  
 - 91 39 25 003; 
 603 705 630
Lek. Stom. Andrzej Rynkiewicz
pogotowie stomatologiczne - 607 771 777
lek. Stom. D. Wałęga - Bąk - 604 441 609
lek. stom. A Mogilnicka - 506 606 955
lek. stom. E. Rosa - 532 512 703
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 39 26 639
lek. stom. M. Andrzejewska - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 601 736 804

Urzędy
Urząd Miejski  
 - 91 39 26 200
Biuro Obsługi Interesanta w UM  
 - 91 39 26 214
Biuro Rady w UM - 91 39 26 210
Urząd Stanu Cywilnego - 91 39 26 230

Wydział Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środow. 
 - 91 39 26 243
Wydział spraw społecznych i obywatelskich
Meldunki - 91 39 26 213
Dowody osobiste - 91 39 26 215
Zarządzanie kryzysowe - 91 39 26 234
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
Geodezji i Rolnictwa - 91 39 26 226
Wydział Rozwoju Lokalnego, 
Funduszu, Kultury i Sportu - 91 39 26 293
Wydział Inwestycji i Remontów  
 - 91 39 26 241
Biuro Podatków i Opłat - 91 39 26 217
Referat Edukacji - 91 39 25 464
Zarząd Budynków Komunalnych  
 - 91 39 26 267
Powiatowy Urząd Pracy f/Nowogard 
 - 91 39 21 376;  
 91 39 21 813
Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii - 91 39 21 118
w nagłych wypadkach - 609 740 647

Wydział Komunikacji
Rejestracja pojazdów - 91 57 92 702
Prawo jazdy - 91 57 92 703
Fax - 91 39 21 852

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik - Dorota Maślana - 91 39 26 248
Świadczenia rodzinne
- A. Lalik  - 91 39 26 268
Dział usług opiekuńczych 
- B. Ziółkowska - 91 39 20 200

Poczta
ul. 3 Maja - 91 39 21 300; 
 91 39 21 183
ul. Warszawska - 91 39 20 834

Nadleśnictwo Nowogard - 91 39 20 640
Zakład karny Nowogard - 91 43 26 600

Gabinety weterynaryjne
Danuta Czerwińska
ul. J. Wybickiego 2 - 91 39 23 786
Animal-Vet
ul. Zielona - 666 135 133
Janusz Soroka
ul. L. Okulickiego 6  - 570 656 616
Zdzisław Truszyński
ul. T. Kościuszki 21 - 91 39 21 801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 38 - 91 39 20 814
Szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1 - 91 39 26 270
Szkoła Podstawowa nr 2 - 91 39 26 274
Szkoła Podstawowa nr 3 - 91 39 26 291
Szkoła Podstawowa nr 4 - 91 39 23 028
SP w Długołęce - 91 39 10 492
SP w Orzechowie - 91 39 10 994
SP w Strzelewie - 91 39 10 224
SP w Żabowie - 91 39 10 694
SP w Błotnie - 91 39 10 190
SP w Wierzbięcinie - 91 29 10 795
I Liceum Ogólnokształcące - 91 39 20 213
Liceum Ogólnokształcące nr II - 91 39 25 107
ZSP im. Stanisława Staszica - 91 39 21 162
Prywatne Publiczne Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych; 
Niepubliczna Szkoła Policealna  
 - 91 39 26 691
Prywatne Liceum Ogólnokształcące
 Zaoczne Centrum Edukacji Zdroje  
 - 91 39 25 494
Prywatne Policealne Studium Zawodowe  

 - 91 39 22 181
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  
 - 91 39 20 108

Przedszkola i żłobki
Przedszkole nr 1
ul. Żeromskiego - 91 39 26 286
Przedszkole nr 3
ul. J. Poniatowskiego - 91 39 26 288
Przedszkole nr 4
ul. T. Kościuszki - 91 39 26 287
Zielone Przedszkole
ul. Zielona - 91 39 26 691; 
 505 388 292
Artystyczne Przedszkole 
Kraina Fantazjiul. Gen. J. Bema - 660 797 838
“Promyczek” Specjalistyczny 
punkt przedszkolny, 
ul. Boh. Warszawy - 609 931 469
Niepubliczny Żłobek "Maluszkowo”
ul. ks. Racibora - 534 015 943
Niepubliczny “Malinowy Żłobek”
ul. Boh. Warszawy - 604 873 917

Kultura
Miejska Biblioteka Publiczna  
Dyrektor - 91 39 26 260
Czyt. dla dorosłych - 91 39 26 261
Nowogardzki Dom Kultury  
Sekretariat - 91 39 26 283
Biuro kina/ dział imprez i promocji 
 - 91 39 25 779
Kasa - 91 39 26 262

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP - 91 39 26 370; 
 506 081 328
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego   
 - 91 39 21 004
Parafia pw. MB Fatimskiej  
 - 91 39 21 592

Usługi pogrzebowe 
J. Furmańczyk, Zakład Pogrzebowy  
 - 91 39 21 767
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  
 - 692 354 065
MEMORIS Grzegorz Śmigiel - 693 230 190

Apteki
Centrum Zdrowia
ul. 700-lecia - 91 57 62 139
Majowa
ul. 3 Maja - 91 30 70 708
Cefarm
ul. Plac Wolności - 91 39 20 203
Cardia
ul. 700 - lecia - 91 39 21 330
Niebieska
ul. 15 Lutego - 91 43 26 177
Asa
ul. Warszawska - 91 39 20 494
Niebieska 2
ul. Kościuszki - 91 57 90 830
Nowa Farmacja
ul. Bohaterów Warszawy - 91 57 30 437

Taksówki - 91 39 20 260

Pomoc drogowa
Grzegorz Irzymski - 91 39 22 402; 
 601 893 944
Andrzej Słomski - 665 770 442
Krzysztof Pietrzak - 601 938 293
R&J MIX - 608 731 620

Urząd Gminy
Wójt - 91 39 10 390
Kierownik USC, St. ds. obywatelskich
 i ewidencji ludności  - 508 499 549
St. ds. podatków i opłat  - 508 499 661
St. ds. zarządzania kryzysowego, obrony cy-
wilnej i ochrony środowiska  - 508 499 580
Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami  
 - 508 499 247
St. ds. obsługi organów Gminy, działalności 

gospodarczej, kultury i zdrowia  - 508 499 567
St. ds. funduszy zewnętrznych, promocji, 
turystyki i sportu  - 508 499 620
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik Anna Kaliczyńska - 508 499 534
Pracownicy socjalni - 508 499 561
 508 499 483
Asystent rodziny Patrycja Bielej - 508 499 621
Gminna Biblioteka Publiczna
Kierownik Krzysztof Górecki - 91 39 10 305

Szkoła Podstawowa im. B. Malinowskiego
Dyrektor Tatiana Olbert - 91 39 10 389
Sekretariat - 91 39 10 380
Przychodnie
NZOZ “Proximus” - 91 39 10 310
Punkt apteczny - 91 39 11 611
Poczta - 91 39 10 323
Parafia pw. NP NMP w Osinie - 91 39 10 386

INFOrmATOr LOKALNY - OSINA
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www.dzienniknowogardzki.pl

OGŁO SZe NIA drob ne

Firma z branży rolnej  

 
zatrudni – kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki teleskopowej 
  i doświadczenie w rolnictwie.
Oferujemy:

kontakt: 785 601 002

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy

NIerUCHOmOŚCI
•	 Sprzedam	 tanio	 działkę	 budowlaną	 w	 Ko-

ściuszkach	1202	m2.	Przy działce prąd, woda, 
kanalizacja, dojazd utwardzony w pobliżu je-
ziora. 575 345 659 

•	 Do wynajęcia lokal handlowy ok. 40m2 ul. 
Kościuszki 2g Nowogard. 693 850 197

•	 Sprzedam	 działki	 budowlane	 w	 Karsku	
przy	drodze.	691	664	658

•	 Do	wynajęcia	 lokal	 pod	 działalność	 gospo-
darczą.	609	24	58	16	

•	 Sprzedam	mieszkanie	3	pokoje	87m2,	12	km	
od	Nowogardu.Tel.	665	160	365

•	 Do	wynajęcia	warsztat	samochodowy	z	wy-
posażeniem.	Tel.	508	070	311

•	 Sprzedam	 działkę	 budowlaną	 w	 Nowogar-
dzie,	16	arów,	cena	39000	zł	do	negocjacji,	
tel.	570	935	935

•	 sprzedam	 pawilon	 handlowy,	 tel.	 500	 698	
558

•	 Sprzedam	działkę	ogrodową	przy	ul.	Zamko-
wej.	Tel.	530	118	199

•	 	Do	wynajęcia	nowy	lokal	handlowy	glazu-
ra,	natrysk	w	centrum	Nowogardu	pow.	ok.	
80m2,	dodatkowe	wejście.	Tel.	665	08	44	88

•	 Samodzielne	 mieszkanie	 do	 wynajęcia	
Karsk,	609	245	816	

•	 Sprzedam	 działkę	 4500	 m2	 obręb	 	 Kulice	
(za	płotem	dawnego	POMu	w	Nowogardzie)	
510	727	667	

•	 Miejsca	 noclegowe	 do	 wynajęcia.	 609	 245	

816	

•	 	 Do	 wynajęcia	 lokal	 25	m2	 ul.	 Pileckiego.	
695	209	162	

•	 Sprzedam	działkę	po	 zbiorach	we	wrześniu	
lub	 pażdzierniku.	 Ogrody	 działkowe	 nr.2	 ,	
działka	nr	3.	Cena	do	uzgodnienia.	Tel.	532	
589	787	lub	788	

•	 Do wynajęcia dwupokojowe centrum 
Szczecina (100 m od Placu Szarych Szere-
gów) dla dwóch, trzech studentów. Mile wi-
dziane pary. Tel. 604 124 623 

•	 Do wynajęcia garaż ul. 700 lecia. Tel. 
606 115 410

•	  Sprzedam działkę ogrodową z altaną 3 
Maja. 508 993 318

•	  Mieszkanie do wynajęcia trzypokojowe ul. 
Warszawska. Tel. 784 632 857

•	 Kupię mieszkanie bezczynszowe. 601 724 
492 

•	 Do wynajęcia mieszkanie 85 m. Tel. 609 245 
816 

•	 Sprzedam -Bodzęcin 1/2 domu-82 m2+ bu-
dynek gospodarczy+ działka zagospodaro-
wana w bdb stanie .

•	 nr.telefonu 604 48 37 39

•	 Kupię	działkę	usługową	do	4	tys	m2	w	obrę-
bie	m.	Nowogard.	693	344	775	

•	 	 Zamienię	 kawalerkę	 na	 dwupokojowe	 lub	
kupię	na	Bema.	601	781	000

•	 Poszukuje	 do	 wynajęcia	 kawalerki.	 787	
374	108	

•	 Do	 wynajęcia	 samodzielne	 mieszkanie	 w	
domku	na	ładnej,	wiejskiej	posesji	w	okoli-
cy	Nowogardu..	508	404	788

•	 Sprzedam	 dom	 w	 Nowogardzie	 o	 pow,	
127m2	i	działka	1001	m2.	Tel.	504	946	190,	
507	831	353

•	 	Do	wynajęcia	garaż	Zamkowa,	od	X.2018,	

prąd,	cena	160	zł	na	miesiąc.	Po	19.00.	505	

839	170	

•	 Do	 wynajęcia	 mieszkanie	 dwupokojowe.	
693	715	990

•	 	Do	wynajęcia	mieszkanie	trzypokojowe	(lub	
pojedynczo	pokój)	667	389	437

•	 Nowogard,	 ul.	Asnyka	działkę	pod	zabudo-
wę	ok.	1000	m2,	uzbrojenie.	Sprzedam.	502	
103	432

•	 Dębice	 trasa	 Nowogard	 -Stargard	 w	 pełni	
uzbrojona	 działka	 budowlana	 do	 1000	 m2.	
Tanio.	502	103	432	

•	 Borkowo	 –	 dom	 poniemiecki	 z	 budynkami	
gospodarczymi	90	ar	66500	.	501	307	666

•	 Wynajmę	1	pokój	dziewczynie	bez	nałogów.	
798	382	886

•	 Do	 wynajęcia	 nowe	 mieszkanie	 w	 Nowo-
gardzie	na	parterze	z	dużym	ogrodem	80m2.	
Tel.	503	150	300

•	 	Działki	budowlane	z	warunkami	zabudowy	

uzbrojone,	40	zł/1m	Kościuszki.	691	180	848	

MOTORYZACJA
•	 Ford Galaxy 96r. Automat Poj. 2.8 benzy-

na Uszkodzona skrzynia biegów Sprze-
dam za 2 500 złotych Tel. Kon. 694 979 
007

•	 Sprzedam	samochód	Mitsubishi	L	200	1999	
rok	prod.,	cena	do	uzgodnienia.	665	544	518	

•	 Sprzedam	Mazdę	Premacy,	kolor	granatowy	
met.	,	klimatyzacja,	rok.	2001,	diesel	2.0,	za-
dbana,	tel.	605	522	340

•	 Kupię	motor	WSK.	Tel.	605	516	508	

•	 Opel	Zafira	7	osobowy	2008	rok	prod.	poj	
1.9	dti	 przebieg	200	 tys.	 disel,	 garażowa-
ny,	 serwisowany,	 opony	 letnie	 i	 zimowe	
km	100	tapicerka	skóra	welur	kolor	czar-
ny	 sprzedam.	 Cena	 do	 uzgodnienia.	 603	
079	260	

•	 KUPIĘ	AUTA	CAŁE	I	USZKODZOBE	DO-
BRE	CENY.	600	175	401

•	 Sprzedam	 BMW	 116	 2006	 rocznik,	 1600	
poj.,	benzyna.	Cena	do	uzgodnienia.	Tel.	603	
435	472	

•	 Tanio	fiat	cc	900	sprzedam.	603	852	270	

rOLNICTWO
• Sprzedam  kaczki,gęsi młode – oskubane.

Tel.782429405.

•	 	Koszenie,	mulczowanie,	belowanie	–	 sło-
ma.	608	01	3995

•	 Orka,	 talerzówka	ciężka	 siew	agregatem.	
Tel.	608	01	39	95 

•	 Rzepak	 jary,	 zboża	 sprzedam.	Tel.	 502	 853		
573	

•	 Grykę	sprzedam	i	mieszalnik	1	tona.	603	467	
609	

•	 SPRZEDAŻ	 JAJ	 KURZYCH	 –	 WIEJ-
SKIE.	502	119	960

•	 	Sprzedam	pompe	spalinową	wraz	z	wężami,	
straszak	na	dziki	i	szpaki,	dmuchawę	do	zbo-
ża.	781	785	748,	603	363	207	

•	 Sprzedam	siano	w	kostkach.	782	036	086	

•	 Sprzedaż	mieszanki	zbożowej.	Tel.	667	97	
64	17,	91	4	186	417

•	 Sprzedam	 truskawski	 na	 przetwory.	
Atrakcyjne	ceny.	606	708	180	

•	 Łubin	 słodki	 1,5	 tony	 sprzedam.	 91	 39	 18	
606

•	 Sprzedam	kaczki	i	gęsi	skubane.	796	759	414

•	 Sprzedam	siewnik	Poznaniak.	605	468	190	

•	 Przyjmę	ziemię.	605	468	190

•	 Sprzedam	 rozrzutnik	 obornika	 jednoosiowy	
stan	 bardzo	 dobry	 i	 rozsiewacz	wapna	 606	
576	417

•	 Sprzedam	ziemię	orną	o	pow.	8	ha	w	miej-
scowości	 Bagna.	 Cena	 28900	 zł	 /	 ha	 .	 Tel.	
606	830	893	

•	 Siano	w	zamian	za	koszenie	Trzechel	2	ha.	
Tel.	502	853	573	

•	 Wyprzedaż kur 1,5 rocznych Gospodar-
stwo rolno-Drobiarskie Żabowo 13. Tel. 
9139 106 66, 510 127 838

•	 Sprzedam	siano	okolice	Osiny.	696	741	163	

•	 Oddam	 w	 dzierżawę	 ziemię	 orną	 okolice	
Osiny.	696	741	163	

•	 Sprzedam	Piasta	do	wapna,	kamień	polny	na	
oczko	wodne.	606	576	417

•	 Sprzedam	 nową	 przyczepę	 jednoosiową	 +	
wywrotkę,	siewnik	do	zboża	Poznaniak	stan	
bardzo	dobry.	696	807	922

•	 Słomę	sprzedam	beloty.	502	853	573

•	 Sprzedam	obornik.	607	739	866

•	 Sprzedam	ziemniaki	jadalne	Vineta,	Żabów-
ko	18.	605	092	517

•	 	Sprzedam	obornik	i	byczka	limuse.	607	73	
98	66

•	 Sprzedam	króliki	tanio.	792	883	988	

	USŁUGI
•	 TRANSPORT-600182682.

•	 DACHY, WIATY, TARASY.TEL.660879108.

•	 MALOWANIE – szpachlowanie ,panele.
Tel.788566432.

•	 SZPACHLARZ GŁADZI BEZPYŁOWEJ 
,PŁYTKARZ.WYKAŃCZANIE WNĘTRZ.
Tel.537275547.

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWANÓW, WY-
KŁADZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ SAMO-
CHODOWEJ/ SKÓRZANEJ MATERIAŁOWEJ 
/ POŚCIELI WEŁNIANEJ / LANOLINĄ/SPRZĄ-
TANIE: CZYSZCZENIE FUG.TEL.604 373 143 , 
794 229 083.

•	 Pranie	 dywanów	 i	 tapicerki	 sprzątanie	
również	 z	 użyciem	 pary,	 ROMTEX.	 668	
151	516

•	 Elektryk	 z	 uprawnieniami	E+D.	Tel.	 607	
289	419	

• Remont na każdą kieszeń. Tel.609 715 839

•	 Malowanie,	montaż	 paneli	 podłogowych	 i	
inne	 drobne	 naprawy	wykona	 “złota	 rącz-
ka”.	91	39	22	783,	784	79	22	70

•	 FIRMA	USŁUGOWA	„Zielona”.	Wynajem	sal	
na	 konferencje,	 zebrania,	 szkolenia.	 91	 39	
26	691

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Firma budowlana z wieloletnią działalno-
ścią przyjmie zlecenie na budowę domów 
od podstaw, przekładek dachów, docieple-
nia, układanie kostki, różne rodzaje. Tel. 607 
137 081; 

• Mycie okien. 731 792 825

• MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy za go-
tówkę na raty laptopy tablety telefony. Sku-
pujemy laptopy telefony. Adres Nowogard 
700Lecia 15 I piętro nad apteką tel 91-577-
53-73 lub 792-228-896

• Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlopowe: 
Niemcy, Holandia, Austria, Anglia, Belgia, 
Norwegia. Tel. 71 385 20 18, 601 759 797 

• Transport, przeprowadzki, opróżnienie 
mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 343 638 

•	 AGENCJA	REKLAMOWA	VIZART,	 opra-
wianie	prac	w	2	minuty,	bindowanie,	wydru-
ki,	ksero,	laminowanie,	Nowogard	ul.	700	le-
cia	15	(nad	sklepem	zielarskim)Tel.	605	522	
340	

•	 Przepisywanie	prac	(licencjackich,	magister-
skich	i	innych),	dokumentów,	CV,	listów	mo-
tywacyjnych,	 Szybko,	 solidnie.	Agencja	 re-
klamowa	Vizart		Nowogard	ul.	700	lecia	15	
(nad	sklepem	zielarskim)Tel.	605	522	340.

•	 Regulacja,	naprawa,	konserwacja	okien	 i	
drzwi.	695	181	070

• Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 668 
343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 988 735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, układanie 
kostki granitowej, polbruku. 726 403 937

•	 Naprawa	AGD	Nowogard.	698	352	406

•	 Wypełniam	 dokumenty	 do	 ZUS	 na	 eme-
ryturę,	 rentę,	kapitał	początkowy.	507	872	
391

•	 Usługi	remontowo-budowlane	wykonam.	
608	364	330	

•	 Prace	 elektryczne	 i	 remonty	 mieszkań.	
691	430	490

•	 Usługi	 ogólnobudowlane	 docieplanie	 bu-
dynków,	malowanie,	 szachlowanie,	 glazu-
ra,	 terakota,	hydraulika,	 regipsy	 i	podłogi,	
adaptacja	poddaszy.	600	626	268	

•	 Usługi	 remontowo-budowlane,	 ocieple-
nia	budynków.	669	591	896	

•	 Matematyka.	668	17	12	12	

•	 Usługi	 Fryzjerskie	Męskie	w	 domu	 klien-
ta.	Sudomierski.	Tel.	536	867	154	 ,	91	39	
22	063

•	 MATEMATYKA,	 LICEA,	 STUDIA,	 po-
ziom	 podstawowy	 i	 rozszeżony.	 Profesjo-
nalnie.	604	124	623

•	 Przyjmę	psy	i	koty	na	strzyżenie.	794	902	
108	

•	 Malowanie,	 szpachlowanie,	 tapetowanie,	
drobne	naprawy	w	tym	hydraulika,	solidnie	
dobra	cena.	666	047	905

•	 Usługi	 ogólnobudowlane	 docieplenia	 bu-

dynków,	dachy	z	papy.	607	654	692	

PrACA
•	 Aktivmed24.pl	 Opiekunki	 Seniorów	

Niemcy.	Premie	wakacyjne,	530555015

•	 AMBERCARE24	 Opiekunki	 do	 Nie-
miec,	wymagany	j.	niemiecki	komunika-
tywny,	zarobki	netto	do	1500	euro/mies.,	
wyjazdy	od	zaraz,	sprawdzone	oferty,	le-
galnie	737	451	825,	737	886	919,	737	489	
914

•	 Zatrudnię	 pracowników	 budowlanych.	
Tel.	695-264-594

•	 Zatrudnię	 stolarza	 z	 doświadczeniem.	 503	
084	687	

•	 Firma	 geodezyjna	 zatrudni	 geodetę	 i	 asy-
stenta	 geodety.	 Mile widziane wykształ-
cenie geodezyjne lub pokrewne.Znajo-
mość programów geodezyjnych oraz pra-
wo jazdy. Niezbędne informacje pod nr 
609250383.

•	 Praca	 w	 Hamburgu	 płytki,	 tapety,	 docie-
plenia,	 malowanie,	 szpachlowanie.	 Tel.	
00491725669042

•	 Zatrudnię	dekarzy,	cieśli,	murarzy,	zbroja-
rzy.	Możliwe	zarobki	do	18	zł/h	netto.	Tel.	
697	067	590,	600	400	363	

•	 Zlecę	prace	murarskie.	Tel.	695-264-594.

•	 Zatrudnię	 pracowników	 przy	 produk-
cji	 i	montażu	oken	PCV	i	ALU.	Tel	663	
600	601	

•	 Praca	 w	 Hamburgu	 malowanie,	 szpa-
chlowanie,	glazura,	terakota	itp.,	zakwa-
terowanie.	Tel.	00491725669042	

•	 Praca	dla	płytkarza	w	Niemczech	na	umo-
wę.	Wymagane	doświadczenie		i	prawo	jaz-
dy	kat.	B.Tel.	539	523	531	

•	 Zatrudnię	na	1/2	etatu	do	sklepu	Lewiatan,	
Bohaterów	Warszawy.Tel.	502	239	619

•	 Zatrudnię	pomocnika	mechanika	samocho-
dowego.	 Doświadczenie	 nie	 wymagane.	
600	291	059

•	 Zaopiekuję	 się	 małym	 dzieckiem.	 664	
696	177			

•	 Poszukuje	opiekunki	do	osoby	z	Alzcha-
imerem	od	9-18	godz.,	miejscowość	Ko-
ściuszki.	796	767	980	

•	 Szukam	 pracownika	 prace	 wykończenio-
we,	Niemcy.	Tel.	662	528	427
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Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGULArNA LINIA mI KrO BU SO WA SerOCKI  Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 
11:55; 12:40; 14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 
13:45(6x); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

PrZeWÓZ OSÓB - rO mAN BIŃCZYK - Linia regularna  TeL. 607 310 591 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 
16.35 (7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

rOZKŁAD JAZDY BU SÓW
Firma Usługowo- Handlowa Adam Fedeńczak

Tel 91 39 26 925, 502 026 999
ND- SZCZeCIN 5:15(D), 5:55(E), 6:40(7), 6:55(D), 7:25(7), 7:50(D), 8:00(E), 8:20(7), 
8:35(D), 9:10(E,7), 10:05(E), 10:35(E,7), 11:31(D),11:40(7), 12:10(E), 12:20(7), 
12:55(D,7), 13:10(D), 13:20(E,7), 14:05(D), 14:20(E,7), 15:40(D), 16:05(7), 16:20(E,7), 
16:50(D), 17:50(E,7), 18:20(E,7)
SZCZeCIN- ND 6:35(D), 7:30(E), 8:30(D,7), 9:00(7,R), 9:25(E), 10:05(D,7), 10:35(E,7), 
11:40(E), 12:10(D), 12:25(E,7), 13:20(7), 13:35(D), 13:50(E,7,R), 14:35(D), 14:50(E,7), 
15:15(D,7), 15:55(D), 16:15(6,7), 16:35(D), 17:40(D,7), 18:05(E,7,R), 19:15(D), 
19:40(E,7), 20:15(E,7)
ND- reSKO 6:30(S), 7:50(S), 10:10(7), 12:30(S), 14:30(S), 15:10(E), 19:15(E)
reSKO- ND 6:45(7,SZ), 7:10(S), 7:15(E,SZ), 8:30(S), 11:35(7,SZ), 13:00(S), 15:05(S), 
15:40(E,7,SZ)
GOLCZeWO- ND 7:10(S), 13:30(S), 14:45(S)
ND- GOLCZeWO 7:50(S), 14:15(S), 15:30(S)
ND- STArGArD 6:50(D), 10:15(D), 13:40(D)
STArGArD- ND 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
ND- DOBrA- ŁOBeZ- PŁOTY- GrYFICe 6:00(D)
ND- SŁAJSINO- rADOWO- ŁOBeZ 6:35(D)
ŁOBeZ- DOBrA- ND 15:00(D)
ŁOBeZ- SŁAJSINO- ND 15:35(D)
D - kursuje od pon. do pt. Oprócz świąt     E - kursuje od pon. Do soboty oprócz świąt 
S - kursuje w dni nauki szkolnej                         R- kurs do Reska     
SZ - kurs do Szczecina 6- kursuje w soboty       7- kursuje w niedziele

rozkład jazdy komunikacji miejskiej 

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 6:55 8:05 11:15 12:20 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 6:56 8:06 11:16 12:21 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 6:58 8:08 11:18 12:23 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 6:59 8:10 11:20 12:25 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:01 8:12 11:22 12:27 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:02 8:14 11:24 12:29 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:03 8:15 11:25 12:30 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:05 8:17 11:27 12:32 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < 7:07 8:19 < 12:34 < < 16:07 < <

10 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:09 8:21 11:28 12:36 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
11 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:10 8:22 11:29 12:37 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
12 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:11 8:23 11:30 12:38 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
13 ul. Poniatowskiego < 6:20 7:13 < < 12:40 13:45 15:10 16:13 17:10 <
14 ul. Żeromskiego 5:42 6:21 7:14 8:24 11:32 12:41 13:46 15:11 16:14 17:11 17:59
15 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:22 7:15 8:25 11:33 12:42 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
16 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:23 7:16 8:26 11:34 12:43 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
17 ul. Radosława 5:45 6:24 7:17 8:27 11:35 12:44 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02

POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:23 8:33 11:50 12:50 14:30 15:30 16:25 17:25 18:05
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:24 8:34 11:51 12:51 14:31 15:31 16:26 17:26 18:06
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:26 8:36 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:28 8:38 11:53 12:53 14:33 15:33 16:28 17:28 18:08
5 ul. Poniatowskiego < 6:35 7:30 8:40 11:55 12:55 < 15:35 16:30 17:30 <
6 ul. 700 Lecia 5:49 6:37 7:32 8:42 11:57 12:57 14:34 15:37 16:32 17:32 18:09
7 ul. 5-go Marca 5:51 6:39 7:34 8:44 11:59 12:59 14:36 15:39 16:34 17:34 18:11
8 ul. Kościuszki 36 5:53 6:41 7:36 8:46 12:01 13:01 14:38 15:41 16:36 17:36 18:13
9 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:42 7:37 8:47 12:02 13:02 14:39 15:42 16:37 17:37 18:14

10 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:43 7:38 8:48 12:03 13:03 14:40 15:43 16:38 17:38 18:15
11 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:44 7:39 8:49 12:04 13:04 14:41 15:44 16:39 17:39 18:16
12 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:45 7:40 8:50 12:05 13:05 14:42 15:45 16:40 17:40 18:17
13 ul. Bema 9 5:58 6:46 7:41 8:51 12:06 13:06 14:43 15:46 16:41 17:41 18:18
14 Osiedle Bema 5:59 6:47 7:42 8:52 12:07 13:07 14:44 15:47 16:42 17:42 18:19

DWORZEC PKS – OS. BEMA
TAM
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

OS. BEMA - DWORZEC PKS
TAM
E, F

1 Osiedle Bema 8:59
2 ul. Bema 1 9:00
3 ul. Armii Krajowej 17 9:02
4 ul. Kościuszki 36 9:03
5 ul. Romualda Traugutta 9:05
6 ul. Wojska Polskiego 4 9:06
7 ul. Kościelna 9:07
8 Dworzec PKS 9:09

LP Dworce i przystanki

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD UL. RADOSŁAWA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 – NOWOGARD  OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD OS. BEMA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 - NOWOGARD  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 6:55 8:05 11:15 12:20 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 6:56 8:06 11:16 12:21 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 6:58 8:08 11:18 12:23 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 6:59 8:10 11:20 12:25 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:01 8:12 11:22 12:27 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:02 8:14 11:24 12:29 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
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13 ul. Poniatowskiego < 6:20 7:13 < < 12:40 13:45 15:10 16:13 17:10 <
14 ul. Żeromskiego 5:42 6:21 7:14 8:24 11:32 12:41 13:46 15:11 16:14 17:11 17:59
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9 ul. 3 Maja < < 7:07 8:19 < 12:34 < < 16:07 < <

10 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:09 8:21 11:28 12:36 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
11 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:10 8:22 11:29 12:37 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
12 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:11 8:23 11:30 12:38 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
13 ul. Poniatowskiego < 6:20 7:13 < < 12:40 13:45 15:10 16:13 17:10 <
14 ul. Żeromskiego 5:42 6:21 7:14 8:24 11:32 12:41 13:46 15:11 16:14 17:11 17:59
15 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:22 7:15 8:25 11:33 12:42 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
16 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:23 7:16 8:26 11:34 12:43 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
17 ul. Radosława 5:45 6:24 7:17 8:27 11:35 12:44 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02

POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:23 8:33 11:50 12:50 14:30 15:30 16:25 17:25 18:05
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:24 8:34 11:51 12:51 14:31 15:31 16:26 17:26 18:06
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:26 8:36 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:28 8:38 11:53 12:53 14:33 15:33 16:28 17:28 18:08
5 ul. Poniatowskiego < 6:35 7:30 8:40 11:55 12:55 < 15:35 16:30 17:30 <
6 ul. 700 Lecia 5:49 6:37 7:32 8:42 11:57 12:57 14:34 15:37 16:32 17:32 18:09
7 ul. 5-go Marca 5:51 6:39 7:34 8:44 11:59 12:59 14:36 15:39 16:34 17:34 18:11
8 ul. Kościuszki 36 5:53 6:41 7:36 8:46 12:01 13:01 14:38 15:41 16:36 17:36 18:13
9 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:42 7:37 8:47 12:02 13:02 14:39 15:42 16:37 17:37 18:14

10 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:43 7:38 8:48 12:03 13:03 14:40 15:43 16:38 17:38 18:15
11 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:44 7:39 8:49 12:04 13:04 14:41 15:44 16:39 17:39 18:16
12 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:45 7:40 8:50 12:05 13:05 14:42 15:45 16:40 17:40 18:17
13 ul. Bema 9 5:58 6:46 7:41 8:51 12:06 13:06 14:43 15:46 16:41 17:41 18:18
14 Osiedle Bema 5:59 6:47 7:42 8:52 12:07 13:07 14:44 15:47 16:42 17:42 18:19

DWORZEC PKS – OS. BEMA
TAM
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

OS. BEMA - DWORZEC PKS
TAM
E, F

1 Osiedle Bema 8:59
2 ul. Bema 1 9:00
3 ul. Armii Krajowej 17 9:02
4 ul. Kościuszki 36 9:03
5 ul. Romualda Traugutta 9:05
6 ul. Wojska Polskiego 4 9:06
7 ul. Kościelna 9:07
8 Dworzec PKS 9:09

LP Dworce i przystanki

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD UL. RADOSŁAWA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 – NOWOGARD  OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD OS. BEMA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 - NOWOGARD  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

•	 	Zatrudnię	barmankę,	kelnerkę,	kucharza	 i	
pomoc	kuchenną.	693	521	211

•	 Podejmę	pracę	biurową	branża	hydrau-
liczno-budowlana	 lub	 spożywcza,	 duże	
doświadczenie.	663	855	966	

•	 Zatrudnię	 pracownik	 na	 fermie	 drobiu,	
Gmina	Osina.	511	731	352	Zlecę	wykona-
nie	prac	dekarskich	gm.	Osina.	502	562	378	

•	 Pilnie	 poszukuje	 sympatycznej	 i	 dyspozy-

cyjnej	opiekunki	do	dwójki	chłopców	2	i	9	

lat.	Praca	u	mnie	w	domu	ul.	Mickiewicza.	

Różne	godziny	także	w	nocy.	519	820	036	

INNe

• SPRZEDAM- pręt zbrojeniowy fi-10 , 12 m 

długi.Tel.603598134

•	 	 Sprzedam drewno suche tanio. 691 848 

026

•	 Drewno,	bukowe,	dębowe,	pocięte,	porą-
bane.	Tel.	603	353	789	

•	 Sprzedam drewno opałowe. 667 788 
820

•	 Do	wynajęcia	zagęszczarka	–	400	kg.	790	
285	382

•	 Szkółka	w	Karsku	 poleca	drzewa	 owco-
we	w	pojemnikach	3-4	letnie	owocujące	już	
od	20	zł/szt.	oraz	tuje	szmaragd	wys.	70-
80cm.	po	10	zł	za	sztukę.	Tel.	606	106	142

•	 Sprzedam	łóżko	młodzieżowe	z	szufladami,	
półkami,	 z	 materacem	 -	 kolor	 szaro	 biały	
wymiary:	dł.	223	cm*95	cm*110	cm,	biur-
ko	do	kompletu,	tel.	605	522	340

•	 Sprzedam	 odkurzacz	 piorący	 ZELMER	
WODNIK	QUATTRO	616.6,	elementy	pio-
rące	nieużywane	nowe,	cena	do	uzgodnie-
nia,	tel.	605	522	340

•	 Sprzedam	materac	 kokosowy	 na	 łóżko	 ze	
stelażu,	 	 na	 wymiar	 180*200*24cm,	 uży-
wany,	tel.	605	522	340

•	 Przyjmę	lodówke.	697	886	041	

•	 Ogrodzenie	ogrodowe,	metalowe	ramka	z	
katownika	w	srodku	zbrojene	 /wzor/	pren-
towe	wymiar	2,0m	x	1,0	m+	slupek	razem	
szt	 16	 oraz	 furtka	 90	 x	 90cm	 z	 zamkiem	
ogrodzenie cena za 1 kpl. 50 zl z powodu 
modernizacji ogrodzenia sprzedam - okazja 
! stan dobry	tel.	691	686	772

•	 Piece	gazowe	c.o.vaillant	z	niemiec	dwu-
funkcyjne	 wiszace	 po	 przegladzie	 ser-
wisowym	 do	 mieszkania,domu	 cena	 od	
1.200zl.	sprzedam	tel	691	686	772

•	 Podgrzewacze	wody	130-160-190	litrowe	
stojące	na	gaz	fitmy	villant	mało	używa-
ne	z	gwarancją	cena	od	1000	zł.	Tel.	691	
686	772	

• Sprzedam ławeczkę do ćwiczeń typu PRI-
MUS, wielofunkcyjna, tel. 605 522 340 

• Oddam biurko pod komputer. 609 09 35 25 

•	 Sprzedam	 szafkę	kuchenną	brązowo-biała,	
z	płytą	indukcyjną	-	2	stanowiska,	z	możli-
wością	dostawienia	drugiej	płyty	indukcyj-
nej	lub	gazowej,	z	blatem,	tel.	605	522	340	

Sprzedam	TV	plazmowy	42	cale	LG,	srebr-
no	czarny,	tel.	605	522	340	

•	 Przyjmę	lodówkę.	697	886	041	

•	 Sprzedam	 zamrażarkę	 skrzyniową	 elektro-
lux	 EC2800AOW2,	 wymiary:	 95x62x78,	
zakupioną	 w	 roku	 2014,	 cena	 500	 zł.,	
tel.506614285,	 odbiór	 osobisty:NOWO-
GARD	tel.	506614285

•	 Sprzedam	 piec/kominek	 ceramiczny	 uży-
wany,	 stan	 z	 zewnątrz	 bdb,	 dodam	kolano	
nastawne,	pęknięta	w	środku	płyta	szamo-
towa,	 co	 nie	 przeszkadza	 w	 użytkowaniu,	
cena:	 1200	 zł	 ,	 odbiór	 osobisty	 NOWO-
GARD,	tel.	506614285

•	 Sprzedam	szczeniaka	suczkę	4,5	miesią-
ca	rasy	Pitbull	Red	Nose	tel.	607289830

•	 Sprzedam	dwie	komody	po	150	zł/szt.	Łóż-
ko	z	materacem	1,4	x	2m	–	450	zł,	2	szafki	
po	50	zł	za	sztukę.	606	276	773	

•	 Sprzedam	 łóżko	 ortopedyczne	 na	 pilota.	
697	972	751	

•	 Sprzedam	nową	krajzegę	robioną	220	wolt	
cena	450	zł.	696	807	922

•	 Sprzedam	 betoniarkę	 120	 litrów	 na	 220	
wolt	cena	370	zł.	Tel.	696	807	922	

•	 Owczarek	 niemiecki	 krótkowłosy,	 rok	 i	
cztery	 miesiące,	 duży,	 ładny,	 czujny.	 Tel.	
519	307	288	

•	 Sprzedam	rusztowanie	elewacyjne	200	m2.	
Tel.	501	549	756	

•	 Oddam	kotki	w	dobre	ręce.	665	725	641

•	 Sprzedam	stylowy	ławostół	złoty	dąb,	150	
zł.	Tel.	697	999	578	

•	
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tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

żyto, pszenżyto, jęczmień, 
owies, rzepak, łubin, gryka, groch, 

len, kukurydzę oraz słonecznik.

Sami odbieramy, szybka płatność, 
konkurencyjne ceny.

Wapno nawozowe granulowane
w najlepszej cenie na rynku. 

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B

e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl

Skup zbóż: 
91 43 57 720, 602 21 21 25

Transport: 662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

Wykonujemy tanio
Banery  
Laminowanie   
Wycinane naklejki 
Wydruki kolorowe

Kompleksowe usługi:  
      Introligatorskie 
          Poligra�czne  
Nowogard  •  ul. Boh. Warszawy 7A

 tel. 91 392 21 65,  91 577 2007

BANERY
WYDRUKI na folii One Way Vision, naklejki te

l. 
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lNAJTANIEJ w okolicy

na powiat:
goleniowski (Nowogard), gry�ński, kamieński, łobeski, policki, stargardzki

Chcesz dać ogłoszenie -  reklamę w gazecie

zadzwoń:  506 638 789,  91 392 21 65,  napisz: karolinasb@domjudy.pl

• Ryby wędzone - Makrela gat. I
• Ryby mrożone - bez lodu (glazury)
• Solone Matiasy i solone bez głowy
• Sałatki rybne i krabowe - duży wybór

Poleca duży wybór ryb - prosto z kutra 
świeżych  morskich, słodkowodnych i mrożonych

Targowisko Miejskie - Kiosk Spoż.-Rybny
„U Grażyny”

Zapraszamy 8 - 17

Przyjmujemy zamówienia 
na świąteczne dostawy ryb w tym: 
karp, dorsz, sandacz, szczupak i inne

Oferuję:
- umowę o pracę
- zatrudnienie w �rmie o ugruntowanej pozycji na rynku
- atrakcyjne wynagrodzenie, niezależne od wysokości 
   frachtów i przebiegu
- praca zgodna z obowiazujacymi normami czasu pracy
- nowoczesny i zadbany tabor, pojazd przypisany do kierowcy
- zjazdy autem na bazę

Zatrudnię kierowcę z prawem jazdy kat. C+E 
w przewozach międzynarodowych.

MIK-TRANS Goleniów
tel. 609 557 355 • kontakt@miktrans.com.pl
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Ruszył remont Piłsudskiego  •  Ile mogą wydać na kampanię?

Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy
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Kandydat do Rady Miejskiej

OKRĘG nr 2, poz. 3

Adam CZERNIKIEWICZ
 • Wiek 51 lat, absolwent Wydziału 
   Budownictwa i Architektury Politechniki 
   Szczecińskiej, z zawodu inżynier 
   budownictwa, w specjalności 
  - konstrukcje budowlane i inżynierskie. 
   Wieloletni pracownik Urzędu Miejskiego.
• Czynny członek Zachodniopomorskiej
  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
• Obecnie prowadzący działalność
   gospodarczą związaną z projektowaniem
  oraz obsługą inwestycji.

Nr 1

Paweł Słomski

Kandydat do rady Powiatu
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Partnerstwo
i Rozwój

tel. 91 392 14 67
kom. 695 264 677

Nowogard, ul. 3 Maja 46 • www.nowodental.pl

Uśmiechajcie się pięknie

Skaner cyfrowy 
wewnątrzustny

Protetyka bez mas wyciskowych

OGŁOSZeNIe wYbOrCZe

Tragedia w Warnkowie – nie żyje 39-latek

Zmarł po upadku  
z wysokości

Będą 
emitować  
z dwóch 
stron
Skandal! 
Brak 
ogłady!  
Co jeszcze?

Kto i za co 
wybudował 
nowogardzki 
szpital?

s. 7
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w skrócie

Śmigiel Ryszard

ŚR

KOMPLEKSOWE  USŁUGI
& ŚMIGIEL

Zakład Kamieniarski
- Nagrobki - Grobowce - Parapety - Schody

Kwiaciarnia
- Znicze - Kwiaty - Wiązanki - Wieńce

Tel. 601 595 069, 91 392 18 14
     e-mail: puhp.smigiel@wp.pl
   www.kamieniarstwo-smigiel.pl

Korzystając z naszych usług pogrzebowych zyskasz
-10%  RABATU  NA  USŁUGI  KAMIENIARSKIE

UL. CMENTARNA 3,  72-200 NOWOGARD

       Usługi Pogrzebowe 
        Grzegorz Śmigiel
- Trumny - Urny - Ekshumacje - Przewozy
         Obudowy - Krzyże - Tabliczki

Kontakt całodobowy: 693 230 190
      e-mail: memoris.zp@o2.pl
            www.memoris.eu

reklAMA

Masz problem, lub byłeś świadkiem ważnego wydarzenia?
Skontaktuj się z naszą redakcją!
 513 088 309,  91 392 21 65

e-mail: redakcja@dzienniknowogardzki.pl

Tragedia w warnkowie – nie żyje 39-latek

Zmarł po upadku z wysokości
Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w minioną środę (26 września), na terenie 
byłej hurtowni budowlanej, tuż przed wjazdem do Warnkowa. Po upadku z dachu zmarł 
39-letni mężczyzna. 

Do tego tragicznego zdarzenia 
doszło ok. godz. 18.00. W trak-
cie remontu elementów poszy-
cia dachowego budynku, pod 
39-latkiem zapadł się fragment 
poszycia dachu. Mężczyzna 
spadł z dużej wysokości na po-
sadzkę, informuje nas rzecznik 
policji, st. asp. Julita Filipczuk.

-W trakcie prac remontowych 
na dachu, pod mężczyzną zała-
mał się fragment poszycia z bla-
chy falistej, po czym 39-latek 
spadł z wysokości ok. 10 metrów 
na betonową posadzkę. Mężczy-

zna został przetransportowa-
ny śmigłowcem Lotniczego Po-
gotowia Ratunkowego do jedne-
go ze szpitali wojewódzkich. Nie-
stety z powodu doznanych obra-
żeń zmarł kilka godzin później - 
mówi J. Filipczuk. 

Jak dodaje rzecznik poli-
cji, prokuratura odstąpiła od 
wszczęcia postępowania w spra-
wie śmierci 39-latka. -Zdarzenie 
zostało zakwalifikowane, jako 
nieszczęśliwy wypadek. Proku-
ratura nie zdecydowała się na 

wszczęcie postępowania w tej 
sprawie – mówi J. Filipczuk.  

Tragicznie zmarły mieszkał 
ze swoją rodziną w Warnkowie. 
Osierocił dwoje dzieci: 11-letnią 
córkę i półrocznego synka. In-
formacja o śmierci mężczyzny 
wstrząsnęła lokalną społeczno-
ścią. Znajomi i sąsiedzi wspomi-
nają, że był zawsze uśmiechnię-
tym człowiekiem, kochającym 
ojcem i mężem. 

Pogrzeb mężczyzny odbędzie 
się w najbliższą sobotę, o godz. 
15.00, na cmentarzu w Nowo-
gardzie. Redakcja DN składa ro-
dzinie i bliskim wyrazy współ-
czucia z powodu tak niespodzie-
wanej straty bliskiej im osoby. 

MS

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło na terenie dawnej hurtowni budow-
lanej

Trgedia wstrząsnęła nie tylko mieszkańcami Warnkowa, gdzie wraz z rodziną 
mieszkał zmarły tragicznie mężczyzna

Jedna z naszych czytelniczek 
zaalarmowała nas o zapadnię-
tej studzience, która znajduje się 
przy ul. Warckiej, tuż obok sklepu 
z sanitariatami i glazurą. Miejsce 
to powinno być jak najszybciej za-
bezpieczone przez odpowiednie 
służby drogowe. 

Mieszkańcy wciąż alarmują o 
braku szyby na przystanku auto-
busowym przy ulicy 15 Lutego, 
obok bawialni Fiku Miku. Zgłasza-
ne postulaty, jak do tej pory, nie 
przyniosły żadnego skutku. Robi 
się zimno, pada deszcz a nie ma 
gdzie się schronić przed panują-
cymi warunkami atmosferyczny-
mi. Miejmy nadzieję, że szyba zo-
stanie szybko wstawiona. 

Rozpoczęła się budowa 22 miejsc postojowych dla mieszkańców blo-
ków przy ul. Boh. Warszawy 105. Inwestycję z własnych środków finan-
suje Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gardno”. W przyszłym roku zapowiada-
na jest natomiast modernizacja betonowej drogi wewnętrznej i chodni-
ków biegnących przez osiedle, równolegle do ulicy 15 Lutego. 

Czyja to zguba? 
Jak informowaliśmy w po-

przednim wydaniu DN, 
Pani Halina z ulicy Zam-
kowej, tymczasowo zaopie-
kowała się błąkającym pie-
skiem. Kobieta za pośrednic-
twem DN poszukuje właści-
cieli czworonoga, bo sama 

nie może się zająć zwierzę-
ciem. Ponawiamy zatem apel 
do wszystkich, którzy rozpo-
znają na zdjęciu psa, lub są 
zainteresowani jego adopcją, 
aby skontaktowali się z naszą 
redakcją. 
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W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397

reklAMA reklAMA reklAMA

wYNAJeM 
kONTeNerÓw, 
wywóz odpadów. 

TEL. 667 146 793 

Sprzedam  
pawie

tel. 785 150 401

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reklAMA

11 kg, 33 kg 
z propan butanem, 

propanem 
a także do zasilania 
wózków widłowych.

Zapraszamy 
do stałej współpracy 

tel. 606 930 398
 www.gazak.pl 

Wymiana butli

letnia promocja
Ciekawe gratisy!

Hurtownia Ogrodnicza 
Garden oferuje: 

- drzewka i krzewy 
owocowe 
- wyprzedaż cebule  
i kłącza kwiatowe 

Nowogard, 
ul. woj. Polskiego 54 

91 39 20 760

– 20% 

budują drugi nadajnik komórkowy na bema

Będą emitować z dwóch stron 
Drugi już maszt telefonii komórkowej wkrótce wyrośnie nad głowami mieszkańców osiedla Bema. Tym razem, na prywatnej działce powstaje stalowa kon-
strukcja, na której zamontowane zostaną nadajniki niemieckiej sieci T-Mobile. 

Jak informuje nas Starostwo 
Powiatowe, z wnioskiem o wy-
danie pozwolenia na budowę 
stacji bazowej telefonii komór-
kowej T-Mobile wraz z instalacją 
elektryczną wystąpiono w stycz-
niu tego roku. Już w kwietniu in-
westor otrzymał to pozwolenie, 
wcześniej też uzyskując od bur-
mistrza Nowogardu potwierdze-
nie zgodności swojego projektu 
z decyzją o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego- de-
cyzje tę wydaje się, gdy dla danej 
nieruchomości nie ma planu za-
gospodarowania przestrzenne-
go, a planowana inwestycja ma 
charakter publiczny. 

Przed tygodniem przystąpio-
no do montażu pierwszych ele-
mentów mających stanowić wie-
żę, na której szczycie zostaną 
powieszone nadajniki ślące po 
okolicy sygnał dla telefonii ko-
mórkowej i internetu, przy oka-
zji tworząc potężne pole elektro-
magnetyczne. To będzie jeszcze 
o tyle mocniejsze, że na Bema, 
przed kilkoma laty już jeden na-
dajnik sieci komórkowej posta-
wiono- znajduje się on na tere-
nie byłej gorzelni. Jak widać, nie 
miało to żadnego wpływu na 
wydanie decyzji pozwalającej na 

wybudowanie kolejnego masztu. 
A jaki to ma wpływ na na-

sze samopoczucie i zdrowie, ma 
emitowane przez nadajniki sieci 
komórkowych pole elektroma-
gnetyczne pisaliśmy już wielo-
krotnie na łamach DN, przywo-
łując konkretne wyniki badań. 
Naukowcy przestrzegają w nich, 
że promieniowanie elektroma-
gnetyczne może powodować u 
ludzi zaburzenia ze strony ukła-
du nerwowego, sercowo-naczy-
niowego, zaburzenia odporno-
ści, bóle głowy, zmęczenie, za-
burzenia pamięci, a nawet ini-
cjować procesy nowotworowe.

Zagadnieniem tym zajmowa-

ła się również Najwyższa Izba 
Kontroli, która wydała stosowny 
raport, o czym pisaliśmy w listo-
padzie zeszłego roku. Wyłania 
się z niego brak odpowiednich 
przepisów prawa, które gwaran-
towałyby rzetelne badania wpły-
wu stacji na zdrowie zamieszku-
jących, czy pracujących w oko-
licy ludzi. Najwyższa Izba Kon-
troli zbadała postępowania ad-
ministracyjne dotyczące lokali-
zacji, budowy, rozbudowy i in-
stalacji stacji komórkowych, a 
także to, w jaki sposób spełnia-
no standardy ochrony środowi-
ska związane z emisją promie-
niowania elektromagnetyczne-

go. Kontrola objęła postępowa-
nia w wybranych urzędach w la-
tach 2009-2014. Niedookreślo-
ne przepisy Prawa budowlanego 
sprawiały, że urzędy nie badały 
oddziaływania stacji bazowych 
telefonii komórkowej na sąsied-
nie nieruchomości w przypad-
ku znacznego (nawet o ponad 
800 proc.) zwiększania mocy za-
instalowanych anten, ani też w 
przypadkach zwiększania ich 
liczby. Oddziaływanie anten na 
sąsiedztwo analizowano jedynie 
dla nowo powstających stacji te-
lefonii komórkowej. Powszech-

na praktyka zaś jest taka, że 
nowo powstające stacje urucha-
miane są początkowo do otrzy-
mania formalnego zezwolenia 
na działanie na małej mocy, a 
także z niewielką ilością anten- 
potem są systematycznie roz-
budowywane i powiększana jest 
moc nadajników. Prawo za słabo 
chroni nas przed niekorzystnym 
wpływem promieniowania elek-
tromagnetycznego, emitowane-
go ze stacji bazowych telefonii 
komórkowych. 

Marcin Simiński 

Tu nadajnik dopiero zaczęli stawiać...

A ten stoi już od kilku lat, tylko na początku osiedla
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Inwestycja za ponad pół miliona 

Ruszył remont Piłsudskiego 
Rozpoczął się remont ulicy Piłsudskiego w Nowogardzie. To wspólna inwestycja Gminy Nowogard i Powiatu Goleniowskiego - właściciela drogi. Inwesty-
cja będzie kosztować ponad pół miliona złotych. 

Zakres inwestycji obejmuje 
wymianę nawierzchni bitumicz-
nej jezdni, remont chodników w 
technologii polbruk i wjazdów 
do posesji. Remont obejmuje 
także wyrównanie chodnika bie-
gnącego przy budynku komisu- 
dawnej Agatki, a także wymia-
ny nawierzchni parkingu przy-
legającego do tej nieruchomo-
ści parkingu. Zostanie on prze-
budowany na parking równole-
gły, na którym zorganizowane 
będą cztery miejsca postojowe. 
Wszystko to ma kosztować 571 
000 zł, na co po połowie złoży-
ły się gmina Nowogard i Powiat 
Goleniowski. 

Generalnym wykonawcą ro-
bót jest lokalna firma PRD No-
wogard wyłoniona w przetar-
gu, ale prace wykona podwyko-
nawca – firma WIDROG Karol 
Wiśniewski z Nowogardu- jest 
to zgodne z umową podpisa-
ną z zamawiającym, czyli Staro-
stwem Powiatowym w Golenio-
wie. O ile pozwolą na to warunki 
pogodowe, remont powinien za-
kończyć się w ostatnich dniach 
października. Dodatkową prze-
szkodą może okazać się stan sie-
ci kanalizacyjnej i deszczowej 
biegnącej pod starym asfaltem. 
Nie wiadomo bowiem, w jakim 
stanie są położone tu przed wie-
loma laty rury. 

Oficjalne „otwarcie” inwesty-
cji i zarazem przekazanie pla-

cu budowy miało miejsce w mi-
niony wtorek, 26 września. W 
spotkaniu poza starostą gole-
niowskim Tomaszem Kulini-
czem i wiceprzewodniczącym 
Rady Miejskiej Stanisławem Sa-
niukiem, wzięli udział przed-
stawiciele wykonawcy oraz PU-
WiS- w osobie wiceprezesa Da-
miana Simińskiego. Obecna była 
również dyrektor Domu Pomo-
cy Społecznej Iga Błażewicz- jak 
wiadomo filia Domu Pomocy 
Społecznej, w której zamieszkują 
kobiety, mieści się właśnie przy 
ul. Piłsudskiego, toteż remont tej 
ulicy ułatwi przebywającym w 

tutejszym DPS funkcjonowanie, 
zwłaszcza w czasie korzystania z 
nowych i równych chodników. 

Jak poinformowali przedsta-
wiciele wykonawcy, w trakcie 
remontu, głównie w czasie roz-
kładania masy bitumicznej uli-
cy, mogą wystąpić utrudnienia 
w ruchu. Niewykluczone, że bę-
dzie potrzeba wyłączenia jezd-
ni z ruchu na dwa – trzy dni. O 
tym, kiedy to nastąpi mieszkań-
cy zostaną poinformowani sto-
sunkowo wcześniej- deklarowa-
no w czasie wtorkowego spotka-
nia. 

Dodajmy tylko, że o remont 
ulicy zabiegał już od początku 
kadencji radny Roman Kwiat-
kowski, wybrany z tego okręgu. 

MSPrzedstawiciele powiatu, Rady Miejskiej w Nowogardzie, wykonawców i DPS, w trakcie spotkania, na którym omawiano za-
kres inwestycji

Remont ulicy mającej dokładnie 211 metrów bieżących rozpoczęto od rozebrania starych chodników, od strony parku nale-
żącego do DPS

Niebezpiecznie k. Olchowa 

Wypadli z drogi jeden po drugim 
Do dwóch dość poważnych zdarzeń drogowych, w odstępstwie godziny, w tym samym miejscu doszło w miniony poniedziałek, w późnych godzinach wie-
czornych, koło Olchowa.

Do pierwszego zdarzenia służ-
by ratunkowe zostały wezwane o 
godz. 22.15. Okazało się, że na 
łuku modernizowanej drogi nr 6 
wypadł z jezdni samochód oso-
bowy. Niewiele ponad godzi-
nę później, w tym samym miej-
scu wypadł z drogi kolejny sa-
mochód. Na miejscu obu zda-
rzeń poza strażą pożarną (JRG 
Nowogard oraz OSP Osina) po-
szkodowanym pomocy udziela-
li, również ratownicy medyczni 
i policjanci. Nieoficjalnie wiado-
mo, że uczestnicy obu zdarzeń 
nie odnieśli poważnych obrażeń. 

MS
Fot. OSP Osina 
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Sygnały czytelników

Tu przydałoby się lustro... a tam chodnik
Na niebezpieczne miejsce na łuku drogi w Świerczewie, zwracają uwagę kierowcy, zwłaszcza obsługujący linię szkolnego autobusu. Starostwo po naszej 
interwencji zapowiada, że postawi lustro. Mieszkańcy wsi domagają się również chodnika przy drodze, ale to już temat chyba na kolejną kadencję samo-
rządową. 

Do redakcji DN wpłynął sy-
gnał dotyczący bezpieczeństwa 
na skrzyżowaniu drogi powia-
towej z gminną w m. Świercze-
wo, tzw. zatoczka koło kościoła. 
Kierowcy skarżą się na słabą wi-
doczność, podczas gdy jadąc od 
strony Strzelewa mają skręcić w 
lewo- na łuku drogi praktycznie 
nie widać pojazdów nadjeżdża-
jących z kierunku Nowogard. 
Kierowcy zmuszeni są podjeż-
dżać bardzo blisko krawędzi 
jezdni, niekiedy je przekracza-
jąc, aby sprawdzić, czy w trak-
cie skrętu nie zajadą drogi nad-
jeżdżającemu z przeciwległego 
pasa ruchu pojazdowi. Stwarza 
to zagrożenie nie tylko dla kie-
rowców autobusów czy busów, 
ale też mieszkańców Świercze-
wa, dla których to jedyna dro-
ga dojazdu do posesji znajdu-
jących się od kościoła w stronę 
świetlicy i dalej byłego cmenta-
rza lub kolonii. - Dlatego wielu 
kierowców o obawie o swoje ży-
cie i bezpieczeństwo pasażerów 
skręca w lewo już pierwszym 
wjazdem na zatoczkę, czyli tym 
prowadzącym bezpośrednio do 
bramy gospodarstwa pana Cie-
chanowskiego, łamiąc przy tym 
przepisy - stoi tam znak zakazu 
- mówi nam sołtys wsi, Arma-
ta Urszula. 

Zgłosiliśmy sprawę do sta-
rostwa powiatowego w Gole-

niowie, które jest właścicielem 
drogi biegnącej przez Świercze-
wo. Zasugerowaliśmy jedno-
cześnie, ze w tym miejscu zdaje 
się najlepszym rozwiązaniem, 
poprawiającym bezpieczeń-
stwo uczestników ruchu, był-
by montaż lustra drogowego. 
Dzięki niemu kierowcy skręca-
jący w drogę k. kościoła widzie-
liby, czy od strony Nowogardu, 
po łuku drogi nie nadjeżdża ja-
kieś auto. 

Po naszej interwencji służ-
by drogowe podległe starostwu 
dokonały „oględzinach wska-
zanego miejsca pod względem 
bezpieczeństwa. Zaraz po tym 
starosta goleniowski zapowie-
dział, że lustro powstanie jesz-
cze w przyszłym tygodniu, bo 

rzeczywiście wymaga tego bez-
pieczeństwo. 

Będąc już przy temacie dro-
gi w Świerczewie, i bezpieczeń-
stwa jej użytkowników,  to war-
to poruszyć jeszcze jedną kwe-
stię. Mieszkańcy wsi upomina-
ją się o budowę chodnika, któ-
ry prowadziłby od łuku drogi- 
przy murze gospodarstwa rol-
nego, do ostatnich posesji, czy-
li wylotu na Strzelewo. Przypo-
mnijmy, że w zeszłym roku re-
montowano drogę na odcinku 
Nowogard- Świerczewo-Strze-
lewo, ale niestety inwestycja ta 
nieobejmowała budowy chod-
ników w samym Świerczewie. 

MS 
Zjeżdżając w lewo na łuku tej drogi kierowcy sporo ryzykują- nie widać samocho-
dów nadjeżdżających z przeciwnego pasa ruchu. Wkrótce ma to się zmienić - zapo-
wiada właściciel drogi

Tu przydałby się jeszcze chodnik- mó-
wią mieszkańcy Świerczewa

będzie zmiana nazwy?

Rondo Sybiraków na 
Rondo Postkomuchów
Czytelnik nadesłał  nam zdjęcie płotu okalającego Rondo 
Sybiraków komentując go pytaniem: Czy Rondo Sybiraków 
zmienia nazwę na Rondo Postkomuchów?  
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 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Henryk kolarz: lat 67, zmarł 24.09.2018r, pogrzeb odbędzie 

się 29.09.2018r, o godz. 11:00 na cmentarzu w Nowogardzie.
Piotr Maranowski: lat 82, zmarł 25.09.2018r, pogrzeb odbę-

dzie się 28.09.2018r, o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogar-
dzie.

władysław romańczuk: lat 92, zmarł 25.09.2018r, pogrzeb 
odbył się 27.09.2018r, na cmentarzu w Nowogardzie.

bronisław Gołdyn: lat 67, zmarł 25.09.2018r, pogrzeb odbę-
dzie się 28.09.2018r, o godz. 12:00 na cmentarzu w Nowogar-
dzie.

Anna Tomkowska: lat 50, zmarła 25.09.2018r, pogrzeb od-
będzie się 29.09.2018r, o godz. 13:00 na cmentarzu w Nowo-
gardzie.

Marcin Ławniczak: lat 39, zmarł 26.09.2018r, pogrzeb odbę-
dzie się 29.09.2018r, o godz. 15:00 na cmentarzu w Nowogar-
dzie.

Paweł wegners: lat 76, zmarł 26.09.2018r, pogrzeb odbędzie 
się 3.10.2018r, o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogardzie.

bogumiła Poźniak: lat 78, zmarła 27.09.2018r, pogrzeb od-
będzie się 29.09.2018r, o godz. 9:00 na cmentarzu w Nowogar-
dzie.

 Informacje przekazał: Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk
i MEMORIS Zakład Pogrzebowy Grzegorz Śmigiel

Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

Z Ewangelii według św. Marka:

„Apostoł Jan rzekł do Je-
zusa: „Nauczycielu, widzieli-
śmy kogoś, kto nie chodzi z 
nami, jak w Twoje imię wy-
rzucał złe duchy, i zaczęliśmy 
mu zabraniać, bo nie cho-
dzi z nami”. Lecz Jezus od-
rzekł: „Przestańcie zabra-
niać mu, bo nikt, kto uczyni 
cud w imię moje, nie będzie 
mógł zaraz źle mówić o Mnie. 
Kto bowiem nie jest przeciw-
ko nam, ten jest z nami. Kto 
wam poda kubek wody do 
picia, dlatego że należycie do 
Chrystusa, zaprawdę, powia-
dam wam, nie utraci swo-
jej nagrody. A kto by się stał 
powodem grzechu dla jedne-
go z tych małych, którzy wie-
rzą, temu lepiej byłoby ka-
mień młyński uwiązać u szyi 
i wrzucić go w morze. Jeśli za-
tem twoja ręka jest dla ciebie 
powodem grzechu, odetnij ją; 
lepiej jest dla ciebie ułomnym 
wejść do życia wiecznego, niż 
z dwiema rękami pójść do 
piekła w ogień nieugaszony. I 
jeśli twoja noga jest dla ciebie 
powodem grzechu, odetnij ją; 
lepiej jest dla ciebie chromym 
wejść do życia, niż z dwie-
ma nogami być wrzuconym 
do piekła. Jeśli twoje oko jest 
dla ciebie powodem grzechu, 
wyłup je; lepiej jest dla ciebie 
jednookim wejść do króle-
stwa Bożego, niż z dwojgiem 
oczu być wrzuconym do pie-

kła, gdzie robak ich nie ginie 
i ogień nie gaśnie” (Mk 9, 38-
43. 45. 47-48).

Tekst Ewangelii dany nam 
do rozważania na XXVI nie-
dzielę zwykłą podsuwa nam 
dwa możliwe tematy do roz-
myślania. Pierwszy dotyczy 
naszej postawy, którzy nie są 
uczniami Chrystusa i drugi, 
który dotyczy zgorszenia.

Patrząc na pierwszy pro-
blem trudno nam zrozumieć 
słowa Jezusa o „innych” lu-
dziach żyjących wokół nas i 
o przychylności wobec nich. 
Jak pisze św. Jan Ewangelista 
w 3 rozdziale swojej Ewan-
gelii: „ Duch Boży wieje tam, 
gdzie chce”. Jezus chce nam 
przypomnieć, że Bóg prze-
mawia dla dobra drugiego 
człowieka przez swoje stwo-
rzenia, abyśmy powrócili do 
Jego nauki i według niej żyli. 
Zbyt łatwo i często potrafimy 
kierować się i kreować zdanie 
innych oparte na naszej wizji 
i stronniczości. W ten sposób 
odrzucamy innego człowie-
ka i jego mądrość, którą chce 
się z nami podzielić. Czy ko-
lor skóry, wyznanie, idee mu-
szą się stać źródłem odrzuce-
nia i poniżenia? Umiejętność 
wysłuchania i rozmowy jest 
podstawą ujrzenia wartości 
człowieka i życia szacunkiem 
do niego i jego zdania. Nikt 
nie ma monopolu na stawa-
nie się narzędziem Boga w 
głoszeniu Jego miłości do 
nas. Dlatego jako ludzie, za-
mieszkujący daną nam przez 
Boga w darze - ziemię, musi-
my nauczyć się bardziej pa-
trzeć na siebie z radością niż 
z zazdrością, ze wyrozumia-
łością, niż z chęcią upoko-
rzenia. Dzisiejsze upomnie-
nie staje jest potężną nauką 
oraz jednym z wymagań, ja-
kie chce Jezus przekazać tym, 
którzy chcą podążać za Nimi 
i stać się wierzącymi.

No i druga część dzisiejszej 
Ewangelii dotycząca zgorsze-
nia. Kto nie zadrży na dźwięk 
tych słów? Każdy z nas może 
stać się powodem do zgorsze-
nia, jeżeli wybiera drogę zła 
i wykorzystania innych. Jak 
widzimy Jezus najbardziej 
ukazuje, jako zagrożenie lu-
dzi, którzy czynią wszyst-
ko, aby uniknąć przeszkód 
do wykorzystania nawet tych 
najmniejszych i stać się przez 
swe myślenie i czyn powo-
dem do grzechu.

Słowo zgorszenie w języku 
biblijnym ma dwa znaczenia: 
powód potknięcia się oraz 
przeszkoda. Pierwsze znacze-
nie wskazuje na to, co było 
przyczyną upadku, zejścia z 
właściwej drogi Jezusa. Dru-
gie znaczenie wskazuje na to, 
co utrudnia dojście do wiary i 
wejście do Królestwa Bożego.

Jako ludzie wierzący przy-
rzekamy żyć zgodnie z wy-
maganiami Ewangelii, a po-
tem jesteśmy niesprawiedliwi 
wobec bliźnich, nie liczymy 
się z ich potrzebami i cierpie-
niami, jesteśmy cyniczni i ży-
jemy sprzecznie z wyznawaną 
wiarą w Jezusa. Taki stan na-
szego życia uniemożliwia in-
nym odkrycia drogi Boga w 
ich życiu i powrót do Niego. 
Może ten fakt jest podstawą, 
że mamy wokół siebie tylu lu-
dzi niewierzących i zwalcza-
jących wiarę.

Należy zacząć nam wszyst-
ko od początku w naszym 
życiu. Trzeba nam czuwać 
nad tym, co mówię, robię i 
myślę, co czytam, oglądam, 
abym zaczął żyć przykłada-
mi dobra a nie tego, co od-
biera mi Bożą radość wo-
bec innych ludzi. Stańmy się 
prawdą dla siebie samych i 
drugiego tak, jak Chrystus 
stał się dla nas.

Ks. Waldemar Piątek

„Odszedłeś, lecz w sercach naszych 
pozostaniesz na zawsze...”

Z głębokim żalem zawiadamiamy,  
że dnia 26 września 2018 roku
w wieku 76 lat, odszedł od nas 

PAweŁ weGNerS
Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się

3 października 2018 roku o godzinie 14.00
na cmentarzu w Nowogardzie.

Pogrążona w bólu
Rodzina

POwIAdOMIeNIe

Odpust w Dąbrowie 
W najbliższą niedzielę (30. 09. 2018r)  
w kościele pw. Św. Michała Archanioła  

w Dąbrowie, o godzinie 14:00,  
rozpocznie się Msza Święta odpustowa.  

Po liturgii festyn rodzinny. 
Zaprasza sołtys Dąbrowy  

Zbigniew Florkowski
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Kino na weekend

CeNY bIleTÓw
a. Normalny: 15 zł
b. Ulgowy: 13 zł- bilet ulgowy przysługuje osobom uczącym się do 25 roku 

życia, po okazaniu legitymacji szkolnej lub studenckiej,
c. Rodzinny: 13 zł - 2 dorosłych + 1 dziecko l 1 dorosły + 2 dzieci l 2 dorosłych + 

2 dzieci (Bilet Rodzinny obowiązuje wyłącznie na filmy familijne i bajki),
d. Zbiorowy: 11 zł - grupa zorganizowana pow. 15 osób 
l zakup biletów - przynajmniej 1 doba przed seansem. 
Uwaga!!! Godziny seansów filmowych mogą ulec zmianie.

JUlIUSZ
28.09.2018, godz. 18:00
29.09.2018, godz. 18:00
30.09.2018, godz. 18:00
Komedia, 97 min., Polska 2018

Tytułowym bohaterem jest 
uporządkowany nauczyciel pla-
styki (Wojciech Mecwaldowski), 
którego głównym problemem w 
życiu jest ojciec (Jan Peszek) – nie-
ustająco imprezujący artysta-ma-
larz. Kiedy senior przeżyje dru-
gi zawał serca, a mimo to odmó-
wi zmiany stylu życia, Juliusz bę-
dzie musiał znaleźć sposób na to, 
by wpłynąć na jego zachowanie. 
Lekarstwem na bolączki bohate-
ra wydawać się będzie przypad-
kowo poznana, beztroska lekarz 
weterynarii – Dorota (Anna Smo-
łowik). Okaże się jednak, że praw-
dziwe problemy dopiero nadcho-
dzą…

PredATOr 
28.09.2018, godz. 20:00
29.09.2018, godz. 20:00
30.09.2018, godz. 20:00
101 min., Akcja, Sci-Fi, USA 

2018,  Od lat: 16 

Reżyser Shane Black („Iron Man 
3”) przedstawia widowiskowy film 
science fiction, który rewolucjoni-
zuje serię o Predatorze. Tym razem 
spektakularne polowanie przenosi 
się z odległych zakątków kosmosu 
wprost na ulice niewielkiego mia-
steczka na amerykańskiej prowin-
cji. Najgroźniejsi łowcy wszech-
świata są silniejsi, mądrzejsi i bar-
dziej śmiercionośni niż kiedykol-
wiek wcześniej, ulegli bowiem 
modyfikacji genetycznej, wzboga-
cając się o DNA innych gatunków. 
Kiedy mały chłopiec przypadkowo 
sprowadza ich ponownie na Zie-
mię, jedynie oddział byłych żołnie-
rzy i skromny nauczyciel mogą za-
pobiec zagładzie rasy ludzkiej.

Zamiast pomocy, kwestionariusze do wypełnienia 
Do redakcji Dziennika Nowogardzkiego zatelefonował jeden z okolicznych rolników. Złożył on do gminy wniosek o umorzenie podatku rolnego. Zamiast 
odpowiedzi otrzymał 3 kartki kwestionariuszy do wypełnienia. 

Pan, który do nas zatelefono-
wał nie chciał abyśmy wymie-
niali jego nazwisko, ani z ja-
kiej wsi dzwoni. Opowiedział 
nam jednak, że prowadzi spore 
gospodarstwo rolne. Radzi so-
bie dobrze w miarę możliwości, 
zawsze na czas wszystko pła-
ci, utrzymuje rodzinę oraz po-
maga innym, kiedy Ci potrze-
bują pomocy. Ale w tym roku, 
nieurodzaj przysporzył nie-
mal każdemu rolnikowi więcej 
strat jak zysków, w takiej też sy-
tuacji znalazł się nasz rozmów-
ca. Dlatego właśnie postanowił 

zwrócić się o pomoc do gminy. 
Przeczytałem artykuł zamieszo-
ny przez Waszą redakcję z dnia 
14 września, o stratach, i jak 
starać się o pomoc - relacjonuje 
rolnik - więc napisałem wnio-
sek o umorzenie podatku, był 
to poniedziałek(24września). 
Ku mojemu zaskoczeniu odpo-
wiedź przyszła szybko, dosta-
łem ją w czwartek(27września). 
Ale proszę Państwa to nie była 
odpowiedź, to były takie 3 stro-
ny kwestionariusza do wypeł-
nienia z pytaniami, jakbym się 
starał nie wiadomo o jak duży 

kredyt, czy coś w tym rodzaju! 
Pyta się w tym kwestionariu-
szu np. ile mam samochodów, 
kto jest na utrzymaniu rodziny, 
należy przedstawić dokładny 
opis mojego gospodarstwa, ja-
kie mamy zarobki, i inne bogac-
twa w domu, no itp. Byłem w 
szoku. Nigdy nie składałem do 
gminy, w takiej jak obecna sy-
tuacja, żadnych zeznań o mo-
jej rodziny dochodach czy ma-
jątku. Nigdy też nie składałem 
podań o umorzenie podatku, o 
jakieś wsparcie czy jeszcze inne 
rekompensaty, od kiedy prowa-

dzę swoje gospodarstwo, a to 
jest, jak to mówią, od dziada- 
pradziada. Jednak ten rok jest 
straszny dla nas rolników, zy-
sków nie mamy żadnych, same 
straty, więc zwróciłem się do 
Burmistrza o pomoc. Pytam się 
więc, po co Burmistrzowi ta-
kie szczegółowe informacje na 
temat statusu mojej rodziny 
i mojego gospodarstwa, prze-
cież ja nie proszę Burmistrza 
o kredyt tylko o umorzenie po-
datku? Chce mnie prześwietlić, 
czy naprawdę potrzebuję pomo-
cy, a może mam coś sprzedać z 

maszyn czy bydła, aby mieć na 
życie dla mojej rodziny? Bur-
mistrz wydaje bez skrupułów 
około 200 tyś na dożynki gmin-
ne, które i tak nie były dla nas, 
a nam rolnikom teraz nie po-
maga. Wielu moich znajomych 
również dostaje jakieś dziwne 
pisma, niektórzy wcale nie skła-
dają o pomoc, bo jak mówią, 
szkoda nerwów i tak nie umo-
rzy i nie pomoże. Tyle nasz roz-
mówca, wnioski pozostawiamy 
naszym Czytelnikom.

ao 

 Halo redakcja 

Czytelnicy grzmią
Skandal ! Brak ogłady! Co jeszcze?
W środę w naszej redakcji rozdzwoniły się telefony, dotyczące wywieszonej płachty banero-
wej Roberta Czapli, Doroty Maślanej i Pawła Lembasa, na frontowej elewacji budynku przy 
ul. Poniatowskiego 4 w Nowogardzie.

 Zbulwersowani mieszkań-
cy zgłaszają nam, że nie wyrazi-
li żadnej zgody na takie oszpe-
cenie nowo wykonanej elewa-
cji, a zarządca budynku na-
wet nie pofatygował się do nich 
aby skonsultować czy  takie coś 
może tu zawisnąć i na jakich 
warunkach. We wtorek już pod 
osłoną  wieczornego zmierzchu  
rozległ się huk wiercenia otwo-
rów do wbicia haków do mo-
cowania linek.- mówi jeden z 
dzwoniących.- nikt nie pytał nas 
o zgodę, więc ten.…(tu niecen-
zuralny wyraz), który wisi,  wisi 
tu nielegalnie i powinien być na-
tychmiast usunięty, inaczej spra-
wa trafi do odpowiedniego orga-
nu, albo zgłosimy to do mediów, 
niech całe Zachodniopomorskie 
a nawet Polska zobaczą, co wy-
prawia obecny włodarz – koń-
czy zbulwersowany mieszka-
niec. Inny dodaje- nie zostawi-
my tak tego, Burmistrz posuwa 
się do coraz gorszych sposobów 
nabicia sobie głosów. Niech jesz-
cze sobie wynajmie paralotnie 
i promuje się bliżej nieba, może 
święci zagłosują? Aczkolwiek 
wielu jest  zmęczonych nachal-
nością form trwającej kampa-
nii wyborczej (jak wynika z po-
równań jest to w naszym regio-
nie niestety specyfika tylko No-
wogardu) to jednak w czwartek 
ucichł szum wokół zawieszenia 

reklam wyborczych na froncie 
nowej elewacji budynku Ponia-
towskiego 4. Być może jest jakaś 

konkretna cena  tej ciszy… pró-
bujemy ja ustalić.   

red.



Nr 76 (2704)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

8

www.dzienniknowogardzki.pl

Dzięki nowym oknom SYNEGO Twój dom 
stanie się oazą ciepła, ciszy i bezpieczeństwa. 
W porównaniu z obecnym standardem okien, 
SYNEGO zapewnia do 50% lepszą izolację cieplną*. 
Dzięki temu znacznie zmniejszysz rachunki 
za ogrzewanie i poznasz nowy 
komfort mieszkania.

Nowe logo - nowy profil 
nowy komfort Twojego mieszkania

Zadzwoń lub przyjdź 
do siedziby naszej firmy 

a my przygotujemy 
dla Ciebie najlepszą ofertę.

PRACOWNIK OGÓLNOBUDOWLANY
MIEJSCE WYKONYWANEJ PRACY: Nowogard i okolice
OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY: 
- umiejętności pracy w zespole
- uczciwości i odpowiedzialności, zaangażowania
OFERUJEMY: 
- wysokie wynagrodzenie
- stabilność zatrudnienia w oparciu  o umowę o pracę

Kandydatów prosimy o przesłanie CV na adres
biurokdi@wp.pl lub kontakt pod nr Tel. 660 200 396

FIRMA KDI Sp. z o.o w związku z intensywnym rozwojem 
poszukujemy pracowników na stanowisko:

Wybory Samorządowe 2018 - kandydaci KWW Partnerstwo i Rozwój (PiR)
na Burmistrza i do Rady Miejskiej Nowogardu

OKRĘG MIEJSKI NR 1 Część gminy Nowogard obejmująca ulice: 700 Lecia od nr 5 do nr 22, 3 
Maja, 15 Lutego, Adama Asnyka, Adama Mickiewicza,Batalionów Chłopskich, Bohaterów Warszawy, Cmentar-
na, Dworcowa, Fabryczna, Górna, Gryfitów, Henryka Sienkiewicza, Jana Kasprowicza, Jana Kilińskiego, Jana 
Kochanowskiego, Jana Pawła II, Juliusza Słowackiego, Kazimierza Wielkiego, Krótka, Księcia Józefa Poniatow-
skiego, Księcia Racibora I, Kwietniowa, Ludwika Waryńskiego, Łąkowa, Magazynowa, Mikołaja Reja, Młynar-
ska, Nadtorowa, Ogrodowa, Pocztowa, Polna, Radosława, Rtm. W. Pileckiego, Stanisława Rzeszowskiego, Stefana 
Żeromskiego, Światowida, Wartcka, Władysława Reymonta, Zaciszna, Zielona.

OKRĘG MIEJSKI NR 2 Część gminy Nowogard obejmująca ulice: 700 Lecia nr 4 i od nr 23 do 
27, 5 Marca, Armii Krajowej, Bankowa, Bartosza Głowackiego, Blacharska, Brzozowa, Cypriana Kamila Nor-
wida, Dębowa, Gen. Józefa Bema, Gen. Józefa Wybickiego, Gen. Leopolda Okulickiego, Gen. Władysława Si-
korskiego, Jarosława Dąbrowskiego, Jesionowa, Jodłowa, Kard. Stefana Wyszyńskiego, Kosynierów, Kościelna, 
Kowalska, Leśna, Lipowa, Luboszan, Lutyków, Macieja Rataja, Marsz. Józefa Piłsudskiego, Monte Cassino, Obo-
drytów, Osiedlowa, Plac Ofiar Katynia, Plac Szarych Szeregów, Plac Wolności, Promenada, Pustać, Racławicka, 
Romualda Traugutta, Sądowa, Smużyny, Stanisława Staszica, Stefana Czarnieckiego, Stefana Grota- Roweckiego, 
Słoneczna, Stolarska, Szkolna, Świerkowa, Tadeusza Kościuszki, Teodora Roosevelta, Topolowa, Warszawska, 
Wiejska, Wileńska, Wojska Polskiego, Zamkowa.

OKRĘG WIEJSKI NR 3 Część gminy Nowogard obejmująca sołectwa: Bieniczki, Błotno, Bo-
guszyce, Brzozowo, Czermnica, Dąbrowa, Długołęka, Glicko, Grabin, Jarchlino, Karsk, Konarzewo, Krasnołę-
ka, Kulice, Lestkowo, Łęgno, Maszkowo, Miętno, Olchowo, Orzechowo, Orzesze, Osowo, Ostrzyca, Sąpolnica, 
Sikorki, Słajsino, Strzelewo, Szczytniki, Świerczewo, Trzechel, Wierzbięcin, Wierzchy, Wojcieszyn, Wołowiec, 
Wyszomierz, Żabowo, Żabówko.
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Kandydat na Burmistrza     

Piotr Słomski 

Szanowni Państwo!
Nasza Gmina potrzebuje zupełnie innej 

jakości zarządzania aniżeli ta, jaką  obser-
wujemy w tym zakresie w ostatnich latach. 
Mieszkańcy Nowogardu zasługują także na 
nowy istotnie lepszy komfort życia, również 
poprzez zapewnienie dostępu do usług pu-
blicznych oferowanych już od dawna w są-

siednich miastach. Dlatego ubiegam się o 
funkcję Burmistrza w nadchodzących wybo-
rach samorządowych. Dlatego też w tych wy-
borach ubiegają się o mandat radnego gmin-
nego osoby, startujące z Komitetu Wybor-
czego Partnerstwo i Rozwój,  które przedsta-
wiam Państwu w poniższej prezentacji.   
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PIASEK, PIASEK PRZESIEWANY, 
ŻWIR, CZARNOZIEM, POSPÓŁKĘ 

 ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 265 607
792 707 943
z dowozem do Klienta

 

Badania wody i ścieków - tel. 91 392 74 75

Wywóz nieczystości ciekłych - 91 392 36 77

Roboty inżynieryjno-budowlane oraz

warsztat naprawy pomp - 91 392 36 77

Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków - 91 392 07 11

Czyszczenie kanalizacji 
i odwadniania osadów ściekowych 

- 91 392 36 77
POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE - 994

                           Przedsiębiorstwo 
Usług Wodnych i Sanitarnych sp. z o.o.
ul. 3 Maja 14/2, 72-200 Nowogard

tel. 91 392 07 11, 91 392 07 17
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lp. diagnoza sytuacji - głów-
ne problemy Szczegóły diagnozy  Sposób rozwiązania

1

Miasto i Gmina stale się wy-
ludnia.

W ostatnich latach liczba mieszkańców spada średnio rocznie o 
około 150-200 osób. To jest sytuacja niekorzystna nie tylko de-
mograficznie czy socjologicznie, ale także skutkuje ona budże-
towo - zmniejsza się ilość podatników.

 „Zostań! będzie basen!” - opracowanie długofalowego progra-
mu, którego celem jest zahamowanie obecnego trendu w ciągu dwóch 
lat i jego odwrócenie w następnych latach. Podstawowe elementy tego 
programu to przygotowanie terenów do rozwoju budownictwa, system 
już w wielu innych miastach praktykowanych zachęt do pozostawania i 
stałego meldowania się w gminie, rozwinięcie skierowanej do rodzin z 
dziećmi oferty kulturalnej, edukacyjnej, rekreacyjnej i sportowej, w tym 
budowa basenu krytego w latach 2020-2022.

2

Niewydolność systemu ko-
munikacyjnego miasta.

System komunikacyjny jest niewydolny, zwłaszcza na głównym 
szlaku komunikacyjnym wzdłuż drogi 106. Sytuacja pogarsza 
się z roku na rok, w związku ze wzrostem natężenia ruchu pojaz-
dów wewnątrz miasta.

 „koniec z korkami” - powołanie zespołu merytorycznego, który 
opracuje koncepcję docelowego ukształtowania systemu komunikacyj-
nego miasta i gminy zawierającą zwłaszcza propozycję likwidacji tzw. 
wąskich gardeł komunikacyjnych np. (ul. 700-Lecia z przejazdem kolejo-
wym) oraz dokona identyfikacji miejsc szczególnie niebezpiecznych (np. 
wyjazd 15 Lutego obok działek) wraz z propozycjami rozwiązania pro-
blemu. Przedłożenie Radzie Miejskiej stosownej uchwały w tej sprawie, 
zawierającej również wieloletni harmonogram rzeczowy działań.

3

brak traktów pieszo-rowe-
rowych.

Zarówno wewnątrz miasta, jak i na drogach wyjazdowych z 
miasta w kierunku Długołęki, Karska, Świerczewa, Miętna, Woj-
cieszyna, Kulic brak jest wydzielonych pasów ruchu dla rowe-
rów, co stanowi nie tylko poważne utrudnienie komunikacyjne, 
ale zwłaszcza stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa rowerzy-
stów a także pieszych.

 „Czy idę czy jadę – jestem bezpieczny”. W ramach koncepcji 
kształtowania systemu komunikacyjnego ujęcie także rozwoju ciągów 
pieszo-rowerowych zarówno wewnątrz miasta, jak i na wymienionych w 
diagnozie trasach wyjazdowych. Opracowanie harmonogramu realiza-
cyjnego, według którego będą np. realizowane remonty chodników tak, 
aby uniknąć nagminnych dotychczas sytuacji marnotrawienia środków 
poprzez wykonywanie tylko chodników tam, gdzie powinien być ciąg 
pieszo-rowerowy.

4

Ubogi i zły stan komunalnej 
infrastruktury technicznej.

Wydatki infrastrukturalne w przeliczeniu na jednego miesz-
kańca sytuują gminę Nowogard na jednym z ostatnich miejsc 
w kraju, co przyczynia się do podtrzymywania barier rozwojo-
wych i w konsekwencji hamuje wzrost dochodów budżetu gmi-
ny. Niski poziom tych wydatków skutkuje stanem i stopniem 
rozwinięcia tej fraktury.

 „Łazienka i toaleta dla każdego”. Dokonanie analizy stanu in-
frastruktury miękkiej i twardej w tym sieci elektrycznej, stanu i standardu 
obiektów komunalnych w tym mieszkań socjalnych oraz stanu obiektów 
szkolnych. Opracowanie i wdrożenie programu remontowego poszcze-
gólnych elementów infrastruktury w tym zwłaszcza likwidacji w ciągu 
kadencji wstydliwego problemu ubikacji zewnętrznych i wspólnych w 
budynkach komunalnych.

5

Zdekapitalizowana infra-
struktura kanalizacyjna.

Jest wyjątkowo zdekapitalizowana z powodu praktycznego 
braku nakładów inwestycyjnych na kanalizację sanitarną z bu-
dżetu miasta w ostatnich siedmiu latach. Skutkuje to częstymi 
awariami oraz systematycznymi wyciekami zanieczyszczeń do 
jeziora.

 „Fekalia do oczyszczalni, nie do jeziora” - wytypowanie dzia-
łań remontowo-inwestycyjnych uszeregowanych według ich funkcjonal-
nej i technicznej pilności, dla zapewnienia sprawności i wydolności sys-
temu kanalizacyjnego. Zabezpieczenie w corocznych budżetach kwot na 
realizację tych działań. Zlecenie diagnozy przyczyny i sposobu rozwiąza-
nia problemu wycieków z kanalizacji do jeziora. Wdrożenie rozwiązania.

6

bardzo niski poziom do-
chodów własnych budżetu 
gminy.

Dla zobrazowania skali zjawiska: za rok 2017 poziom tych do-
chodów w przeliczeniu na jednego mieszkańca dawał gminie 
Nowogard ostatnie miejsce ze wszystkich gmin województwa i 
577 miejsce w kraju na 590 gmin miejskich w ogóle! Skutkuje to 
wyjątkowo nikłą w porównaniu do innych gmin kwotą możliwą 
do przeznaczenia na inwestycje miejskie w rocznych budżetach. 
Nie trzeba dodawać, że taka sytuacja jest efektem braku gospo-
darności i braku jakiejkolwiek polityki dochodowej gminy.

 „Pełna kiesa”- opracowanie wieloletniego programu polityki do-
chodowej gminy uwzgledniającego działania umożliwiające poprawę 
wpływów z głównych źródeł dochodów własnych czyli: stanowiącego 
około połowy tych dochodów odpisu od PIT (tutaj istotny wzrost liczby 
mieszkańców), podatku od nieruchomości (tutaj rozwój budownictwa i 
inwestycji przemysłowych) oraz podatku rolnego (tutaj sekwencja dzia-
łań wspomagających rozwój rolnictwa).

7

Marnotrawstwo środków 
budżetowych – doraźność i 
przypadkowość.

Budżet, który z racji chociażby długiej procedury przyjmowania 
zawiera przemyślane projekty działań, jest realizowany już w 
ciągu roku budżetowego w niewielkim procencie. Fundusze są 
wydawane realnie na przypadkowe w tym kontekście pomysły 
- w efekcie na te zapisane w budżecie środków już nie starcza. 
Księgowo załatwia się to w ciągu roku, notorycznie przedkłada-
nymi uchwałami o przesunięciu środków w budżecie z zadania 
zapisanego na inne wpisywane w danym momencie. Taka re-
alizowana nieracjonalna polityka wydatków prowadzi do ewi-
dentnego marnotrawienia i tak skromnych funduszy gminnych

 „budżet obywateli a nie burmistrza” - wdrożenie opartego na 
szerokich i merytorycznych konsultacjach oraz uwzgledniającego pro-
gramy wieloletnie trybu przyjmowania budżetu. Odchodzenie w ciągu 
roku od realizacji założeń budżetowych tylko w sporadycznych obiek-
tywnie uzasadnionych sytuacjach. Oparcie większości planów inwesty-
cyjnych na wieloletnich koncepcjach rozwojowych, o których wspomi-
nam w innych punktach programu.

8

Marnotrawstwo środków 
budżetowych - życie 
ponad stan, brak wizji 
rozwojowych.

Wydatkowanie poważnych środków na różne inwestycje bez 
oceny skutków tych inwestycji na wzrost wydatków eksploata-
cyjnych, i generowanie bądź nie przyszłych dochodów budże-
tu. Prowadzi to do typowego tzw. życia ponad stan - nie popra-
wiamy przez to dochodów a jedynie zwiększamy wydatki, co w 
końcu musi się skończyć krachem.

 „Przyszłość należy do rozważnych”- Precyzyjne analizowanie 
skutków finansowych inwestycji w przyszłości. Preferowanie tych roz-
wiązań, które nie tylko realizują potrzebę, ale które przyszłościowo mogą 
generować wzrost dochodów budżetowych.

Program na kadencję kandydata  
na Burmistrza PIOTRa SłOMSKIEGO  

i komitetu wyborczego Partnerstwo i Rozwój
Jak jest a Jak będzie
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ne problemy Szczegóły diagnozy  Sposób rozwiązania

9

Niski poziom udziału w 
gminnych inwestycjach 
pomocowych środków 
zewnętrznych.

W porównaniu z innymi gminami skuteczność w zakresie pozy-
skiwania środków zewnętrznych jest żenująco niska. Powszech-
nie dostępne liczbowe zestawienia w tym zakresie pokazują 
wymiernie skalę nieskuteczności. Sytuacji nie poprawiła nawet 
specjalna Komisja Rady Miejskiej ds. pozyskiwania środków po-
mocowych.

 „bierzmy póki dają” - Najlepsze lata, jeśli idzie o środki pomocowe, 
już minęły, ale nadal sukces w tej sprawie oprócz woli decydentów za-
leżny jest głównie od dwu czynników: 1. posiadania środków na wkłady 
własne, 2. profesjonalnego zespołu do spraw przygotowania wniosków. 
Wielkość środków na wkłady własne zależna będzie od powodzenia pro-
gramu zwiększania dochodów budżetowych wymienionych w pkt. 6. 
Natomiast zbudowanie profesjonalnego zespołu to kwestia sześciu mie-
sięcy.

10

brak polityki wspomagania 
(chociażby nieprzeszkadza-
nia) lokalnych przedsiębior-
ców.

Zupełnie szczątkowe i w praktyce nic nie wnoszące formy kon-
taktów z lokalnymi przedsiębiorcami, brak polityki wspomaga-
nia lokalnego biznesu zasilającego podatkowo budżet gminy. 
Brak kategoryzowania przedsiębiorców, na tych których roz-
wój, z racji posiadania siedziby w Nowogardzie, stanowi nie-
porównywalnie podatkowo korzystniejsze rozwiązanie, aniżeli 
lokacja firm z siedzibami zarejestrowanymi w innych gminach. 
Obecna polityka w tym zakresie prowadzi do takich nonsensów 
jak ściąganie tutaj i wspomaganie gminnymi funduszami (np. 
uzbrojenie strefy) firmy stanowiącej bezpośrednią konkurencję 
rynkową dla od wielu lat funkcjonującego lokalnego przedsię-
biorcy.

 „bliższa ciału koszula”- utworzenie przy burmistrzu stałej Rady 
Przedsiębiorców i w oparciu o uzgodnienia z lokalnymi pracodawcami w 
niej zrzeszonymi opracowanie programu wspomagania lokalnego bizne-
su, w tym handlu, celem przedłożenia go Radzie Miejskiej. Reaktywacja 
Miejskiego Targowiska.

11

Od lat średnia życia w 
gminie istotnie odbiega 
w dół od średniej życia w 
kraju - w przypadku kobiet 
dochodzi ona do 7 lat 
mniej jak średnio w kraju, 
a w przypadku mężczyzn 
prawie 10 lat mniej jak 
średnio w kraju. 

Nikt nie wie dlaczego tak jest, ponieważ władze w tym zakresie 
nie korzystają ze statystyk ani w tej sytuacji alarmowej nie zleca-
ją badań przyczyn tego niepokojącego trendu.

 „Życie się nie powtórzy”- zlecenie szczegółowych badań skali zja-
wiska i opracowania metodyki diagnozowania przyczyn. W zależności od 
wyników podjęcie działań profilaktyczno- zapobiegawczych. Doprowa-
dzenie do reaktywacji organu szpitala, jakim jest tzw. Społeczna Rada, na 
której czele z urzędu stoi burmistrz. Zainicjowanie w oparciu o działającą 
już Radę Społeczną stałego opracowania i raportowania wybranych da-
nych stanowiących przesłanki do diagnozy stanu zdrowotnego miesz-
kańców.
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brak zaangażowania gminy 
w budowanie programów 
profilaktycznych.

Już procedura przygotowania tych programów umożliwia 
choćby szczątkową diagnozę stanu zdrowotnego mieszkańców.

„rehabilatacja na miejscu”- aktywny udział w zainicjowaniu, na 
poziomie powiatu opracowywania programów zdrowotnych wynikają-
cych z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców. 
Zabiegi o zwiększenie dostępności refundowanej rehabilitacji.
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Zaniedbania i zaniechania 
w zakresie obowiązków i 
oferty gminy wobec osób 
niepełnosprawnych w tym 
uczniów niepełnospraw-
nych. 

Nie ma ani jednej klasy integracyjnej, brak oferty transportu dla 
osób niepełnosprawnych, występują bariery architektoniczne 
we wszystkich obiektach gminnych od Ratusza przez OPS do 
ZBK. Brak oferty dla osób starszych przebywających w domach.

 „Pomóc znaczy działać” W ciągu kadencji likwidacja barier archi-
tektonicznych we wszystkich obiektach gminnych, także w oparciu o 
środki PFRON. Diagnoza potrzeb i w zależności od jej wyników utworze-
nie tylu klas integracyjnych ile będzie niezbędne. Uruchomienie gminne-
go transportu dostępnego dla osób niepełnosprawnych.

14

brak oferty dla seniorów 
uwzgledniającej specyficz-
ne potrzeby tej grupy spo-
łecznej. 

Istniejące propozycje w tym zakresie są realizowane głównie 
przez tzw. organizacje pozarządowe. Zasadniczo korzystają z 
tych form osoby starsze sprawne. Problemem jest są duża ilość 
osób z różnych powodów także zdrowotnych spędzająca czas 
w domach.

 „To się Tobie należy” - Zorganizowanie dziennych domów pobytu 
w oparciu o możliwości wynikające z rządowego programu Senior Wigor. 
Wspomaganie organizacji proponujących działania skierowane do senio-
rów, również tych wymagających jednostkowego podejścia
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Mniej niż skromna w sto-
sunku do tego, co propo-
nują porównywalne gminy, 
stała oferta edukacyjna, 
sportowa i wypoczynkowa.

Skromność tej oferty wynika chociażby z braku krytego basenu, 
(Goleniów posiada od lat, buduje Resko), choćby skromnej hali 
widowiskowej (Płoty) czy przyzwoitego stadionu (Goleniów, 
Łobez) oraz czystego kąpieliska miejskiego. Wymienione obiek-
ty są niezbędne aby Nowogard był atrakcyjnym miejscem za-
mieszkania dla rodzin zwłaszcza tych z dziećmi, którym należy 
stworzyć możliwość nie tylko odpoczynku ale umożliwiających 
wszechstronny rozwój.

 „rodzina jest u siebie”- oprócz działań wymienionych już w innych 
punktach tego programu (w tym budowa basenu i modernizacja stadio-
nu) stworzenie gminnej komórki zajmującej się koordynacją jednost-
kowych programów obecnie podległych gminie obiektów sportowych, 
kulturalnych i oświatowych uwzględniających maksymalnie szeroką 
dostępność już realizowanych tam działań. Wprowadzenie standardów  
Amatorskiego  Ruchu  Artystycznego   ARA w podległych gminie placów-
kach kulturalnych. Jednym z tych standardów jest nieodpłatny dostęp do 
pełnej oferty zajęć dla dzieci młodzieży i dorosłych.  Wdrożenie progra-
mu „Czyste jezioro”
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Polityka kadrowa - mierny 
ale wierny.

Polityka kadrowa zarówno w obrębie Urzędu jak i instytucji 
podległych, w tym szkół skutkująca eliminacją fachowości 
i rzetelności a rozrostem serwilizmu i bezkrytycznego 
posłuszeństwa, co razem istotnie obniża merytoryczność 
instytucji gminnych i podległych gminie. W wielu przypadkach 
można także obserwować objawy zwykłego nepotyzmu i 
kolesiostwa. Wszystko to stwarza atmosferę napięcia i lęku o 
przyszłość wpływającą fatalnie na jakość świadczonej przez 
gminne instytucje usługi publicznej.

 „wierny, ale zasadom profesjonalizmu” -  Kształtowanie 
w Urzędzie i placówkach podległych profesjonalnego, rzetelnego, bez-
stronnego i politycznie neutralnego zespołu pracowników. To pozwoli na 
zapewnienie stabilizacji zawodowej, przeciwdziałanie rezygnacji z pracy 
pracowników o wysokich kwalifikacjach. W przypadku potrzeby zatrud-
nienia nowych pracowników. przeprowadzenie tego w drodze otwarte-
go i w pełni konkurencyjnego naboru.
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Ostatnia rubryka zawierająca identyfikację problemów naszej gminy i sposobów ich rozwiązania jest  pozostawiana na sprawy i pomysły zgłoszone w trakcie  kam-
panii wyborczej przez mieszkańców, którzy podzielą się swoją refleksją na temat wspólnego dobra, jakim jest nasza gmina.  będę wpisywał te propozycje pod kolej-
nymi numerami  i datami   
1.  25 09 - propozycja uruchomienia programu tzw. mieszkalnictwa chronionego.  wzorcowe realizacje w tym zakresie przeprowadza miasto Stargard.       

Piotr Słomski
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kto i za co wybudował nowogardzki szpital?

Syfert 10 mln przywiózł od wojewody,  
Lembas 20 mln wziął z kasy gminy
Z tzw. wybudowania szpitala, a w zasadzie jego nowej części, lokalna klika od lat odcina niezasłużone kupony politycznych korzyści. Jaka jest rzeczywista 
historia budowy rozpoczętej jeszcze na początku tego stulecia (a nawet tysiąclecia) i za czyje pieniądze była ona realizowana? – o tym w tekście poniżej. 

Po zakończeniu w 2012 roku 
remontu i oddaniu do użytku 
nowej części (a w zasadzie pra-
wie całości) szpitala, w oficjalnej 
propagandzie skrzętnie pomija-
no początki tej inwestycji. Po-
mijano, ponieważ głównym po-
mysłodawcą tak poważnej roz-
budowy i modernizacji lecznicy 
był doktor Janusz Syfert w latach 
1990- 2002, dyrektor naszej pla-
cówki szpitalnej, który dla no-
wogardzkiej kliki stał się przed 
laty persona non grata tak da-
lece, że nawet pracy w szpitalu, 
któremu dyrektorował już Lem-
bas, dla niego nie było. Oczy-
wiście, jako wysokiej klasy spe-
cjalistą z II stopniem specjaliza-
cji i tytułem naukowym dokto-
ra nauk medycznych, z pracą w 
innych miejscach nie miał pro-
blemu, i choć nadal mieszka w 
Nowogardzie zawodowo prak-
tykuje w okolicznych szpitalach. 
Doktor Janusz Syfert, (startują-
cy obecnie w wyborach do Rady 
Gminy z listy Partnerstwa i Roz-
woju- okręg 1) pracował wie-
le lat jako anestezjolog w nowo-
gardzkim szpitalu i piastował w 
nim też różne funkcje kierow-
nicze, między innymi był ordy-
natorem, a w latach 1992-2002 
dyrektorem szpitala. To pod 
jego kierownictwem przepro-
wadzono wiele prac remonto-
wych, jeszcze w tzw. starej bry-
le, istotnie poprawiających kom-
fort przebywania dla pacjentów 
i warunki leczenia. Najistotniej-
szym zaś dokonaniem inwesty-
cyjnym dyrektora Janusza Syfer-
ta było rozpoczęcie w 1999 roku 
rozbudowy szpitala i doprowa-
dzenie jej do etapu stanu suro-
wego zamkniętego. To postawio-
na wówczas bryła stała się pod-
stawą rozpoczętej w 2010 roku 
ostatecznej modernizacji obiek-
tu szpitalnego. Bez tego począt-
ku ta późniejsza modernizacja 
nie byłoby możliwa. 

10 milionów od wojewody 
Koszt prac inwestycyjnych 

związanych z rozbudową szpi-
tala, a zrealizowanych za kaden-
cji dyrektora J.  Syferta, wyniósł 
ponad 10 mln złotych, czyli pra-
wie połowę tego co zostało wy-
dane na dokończenie moderni-
zacji po 2010 roku.  Zasadniczo 
odmienne są jednakże źródła, z 

których pokryto tamte koszty za 
dyrektorowania J. Syferta, w sto-
sunku do tych, z których sfinan-
sowano rozbudowę już za Lem-
basa. Jeśli bowiem na ostateczny 
remont szpitala całą kwotę po-
nad 20 mln zł nasi obecni „za-
służeni budowniczowie” po pro-
stu wzięli sobie z kasy gminy No-
wogard, to dyrektor Syfert całą 
wydaną w tamtym czasie kwotę, 
czyli 10 mln złotych wychodził i 
otrzymał od wojewody zachod-
niopomorskiego, którym wów-
czas był Marek Tałasiewicz. Tak 
więc podatnik gminny, w całości 
zapłacił za, dymaną nieustannie 
jako osobisty wielki sukces dyr. 
Lembasa (no i oczywiście Cza-
pli Roberta) modernizację z lat 

2010-2013. Jednocześnie tenże 
podatnik nie wydał ani złotów-
ki za pomijany przez lokalną kli-
kę konsekwentnym milczeniem 
wysiłek i dzieło inwestycyjne 
dyrektora Syferta z początków 
lat 2000.  Z tej odmienności wy-
nika też różnica między genial-
nym Lembasem z normalnym 
Syfertem.  Za geniusz pierwsze-
go wszyscy musimy bulić (wszak 
to geniusz), a normalność dru-
giego – jak to normalność - nic 
nas nie kosztuje a jeszcze niema-
ło przyniosła pro publico bono.

Potrafił zadbać o pieniądze 
dla szpitala, więc był 

groźny
 Warto tutaj jeszcze opisać 

pewne inne znamienne wyda-
rzenie. Otóż, gdy w końcówce 
sprawowania funkcji dyrekto-
ra szpitala Janusz Syfert uzyskał 
promesę na 1 milion dotacji do 
modernizacji szpitalnej kotłow-
ni, Rada Miejska odmówiła mu 
10 tys. wsparcia niezbędnego na 
tzw. wkład własny.  Jak wspomi-
na doktor Syfert, głównymi opo-
nentami przyznania tej symbo-
licznej kwoty z miejskiej kasy 
byli ówcześni radni SLD Mieleń-
czuk i Kazuba.  Być może spra-
wy szpitala i wówczas potoczyły-
by się inaczej (nie musiałby być, 
jako jeden z dwu szpitali w kra-
ju, na garnuszku tylko gminy), 
gdyby nie odsunięcie Syferta od 
dyrektorowania.  W czasie, gdy 

po reformie powstał ostatecznie 
szpital prowadzony przez Gmi-
nę, ta powołała na początku na 
dyrektora doktora W. Włodar-
czyka.  W 2005 roku Janusz Sy-
fert wyjechał do Francji, gdzie 
podjął pracę w jednym z tam-
tejszych szpitali. Wyjeżdżając z 
osobistego motywu za granicę 
doktor Syfert sprawił zapewne 
niezamierzenie, wielką ulgę ko-
muszej lokalnej braci, która Sy-
ferta nie mogła do „swoich” za-
liczyć. Tak więc, gdy Syfert wy-
jechał komuchy westchnęły z 
ulgą – znacznie im się poprawił 
humor i jeszcze pewniej rozsie-
dli się tam, gdzie siedzą do dzi-
siaj, a niekiedy nawet leżą- ale 
szczegółami z życia prywatnego 
(choć uprawianego w publicz-
nym miejscu) się nie zajmujemy. 

wybory 
Przypominamy te fakty w 

przededniu wyborów także dla-
tego, że były dyrektor szpitala 
doktor Janusz Syfert oraz obec-
ny dyrektor Kazimierz Lem-
bas ubiegają się o mandaty rad-
nego – J. Syfert o mandat rad-
nego Rady Miejskiej (startuje 
z listy PiR Piotra Słomskiego), 
a K. Lembas o mandat radne-
go Rady Powiatu ( z listy SLD). 
Warto więc porównać efekty 
działań jednego i drugiego i ich 
skutki dla budżetu naszej Gmi-
ny.  Choćby te dwie liczby: Sy-
fert na rozpoczęcie budowy wy-
chodził i przywiózł 10 milionów 
w 1999 roku od wojewody, Lem-
bas na zakończenie rozbudowy 
dostał dziesięć lat później po-
nad 20 mln z kasy Gminy. Ko-
lejne lata pokazały, że nie był to 
koniec „geniuszu” Lembasowej 
ekonomiki, czyli brania forsy na 
szpital z kasy Gminy. Pisaliśmy 
o tym na bieżąco. Wybór zna-
jącego problematykę i specyfi-
kę szpitalnego zarządzania dok-
tora Janusza Syferta na radnego 
gminnego, daje szanse, że ktoś 
wreszcie Lembasowi, (jeśli na-
dal będzie dyrektorem szpitala) 
będzie potrafił patrzeć na ręce 
i blokować ze strony podmiotu 
tworzącego (Gmina reprezento-
wana przez Radę Miejską) upra-
wianą dotąd a groźną dla przy-
szłości nowogardzkiej placówki 
szpitalnej, samowolę.      

ms.

Dr Janusz Syfert w swoim gabinecie w okresie pełnienia funkcji dyrektora nowogardzkiego szpitala

Widoczna bryła w stanie surowym powstała w okresie zarządzania szpitalem przez dr. J.Syferta
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POWRÓT LEGENDY

PRZEDPREMIEROWY POKAZ 

 TOYOTA KOZŁOWSKI MIESZKA I   04.10.18 w godz. 9.00-15.00

reklAMA

OGŁOSZeNIe wYbOrCZe

Simiński
Damian

Nr       na liście PSL 3
Kandydat do 
Sejmiku  Województwa
Zachodniopomorskiego

TAK!

Materiał jest finansowany przez Komitet Wyborczy PSL 

Pasowanie na Przedszkolaka w Przedszkolu nr 4
W dniu 21 września, o godz. 14:30, w Przedszkolu nr 4 w Nowogardzie odbyło się pasowanie na przedszkolaka pod hasłem „Wszyscy Polacy to jedna Ro-
dzina z sercem biało czerwonym – zabawa się zaczyna”. Cała uroczystość odbyła się w barwach biało- czerwonych z okazji przypadającej w tym roku rocz-
nicy 100 lecia Odzyskania Niepodległości. 

Cały program rozpoczął się 
odśpiewaniem Hymnu Naro-
dowego następnie starsze gru-
py przywitały wszystkich po-
kazem możliwości tanecznych. 
Nasze maluszki odświętnie 
ubrane w towarzystwie swo-
ich troskliwych pań a także ro-
dziców z dumą prezentowały 
przed starszymi od siebie kole-
gami oraz koleżankami pierw-

sze zdobyte umiejętności ta-
neczne oraz wokalne. Na uro-
czystość przybył również bur-
mistrz Nowogardu, Robert 
Czapla. 

W drugiej części pani dyrek-
tor Elżbieta Majchrzak wraz z 
Burmistrzem Nowogardu do-
konała uroczystego pasowa-
nia na przedszkolaka. Malusz-
ki z wielkim przejęciem przy-

jęli gratulacje oraz otrzyma-
ne pamiątkowe dyplomy. Na-
stępnie wszyscy rodzice wraz 
ze swoimi pociechami uda-
li się na słodki poczęstunek, 
grilla a także watę cukrową. Po 
uśmiechach wszystkich można 
było zauważyć, iż zabawa była 
udana i na długo zostanie w 
pamięci wszystkich.                           

Katarzyna  Rogowska                               
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Finansowanie kampanii wyborczej – są konkretne limity

Ile mogą wydać na kampanię?
Okazuje się, że komitety wyborcze oraz kandydaci na burmistrzów i wójtów zobowiązane są do przestrzegania licznych zasad związanych z finansowa-
niem kampanii wyborczej. Regułą kluczową w tej kwestii jest jawność wydatków. Warto o tym wspomnieć, słysząc coraz więcej wątpliwości od mieszkań-
ców, którzy obserwują rozmach, z jakim w naszym mieście prowadzona jest wyborcza agitacja, zwłaszcza przez jeden komitet wyborczy, 

Aby wyjaśnić zasady finanso-
wania kampanii wyborczej po-
służyliśmy się opracowaniem, 
jaki w marcu tego roku przygo-
towała Fundacja im Stefana Ba-
torego, która od lat, w ramach 
swojej misji walczy o przestrze-
ganie praw obywatelskich. Po-
radnik został przygotowany 
przez Fundację z myślą o kandy-
datach startujących w wyborach 
samorządowych 2018. Zaktu-
alizowaliśmy jedynie kwoty, ja-
kie mogą wydać na swoją kam-
panię kandydaci, po wprowadze-
niu w życie rozporządzenia Mi-
nistra Finansów. 

Ile może wydać komitet 
wyborczy?

Komitety wyborcze mogą wy-
datkować na agitację wyłącz-
nie kwoty ograniczone limita-
mi ustalonymi w Kodeksie wy-
borczym. W przypadku wybo-
rów do rad ustalenie limitu wy-
datków następuje w wyniku po-
mnożenia kwoty przypadają-
cej na jeden mandat radnego 
lub radnej przez liczbę manda-
tów przypadających na okręg lub 
okręgi, w których komitet wy-
borczy zarejestrował kandydat-
ki i kandydatów. Kwota przypa-
dająca na jeden mandat radne-
go lub radnej wynosi: w wybo-
rach do rady gminy w gminach 
liczących do 40 000 mieszkanek i 
mieszkańców – 1 064,00 złotych 

(a więc to dotyczy naszej gminy z 
ilością mieszkańców ok. 24 tysię-
cy); w wyborach do rady powia-
tu – 2 400 złotych. 

Ile może wydać kandydat na 
burmistrza? 

W przypadku wyborów wój-
ta (w naszym przypadku bur-
mistrza) limit wydatków zwią-
zanych z prowadzeniem kam-
panii wyborczej kandydata lub 
kandydatki w gminach liczących 
do 500 000 mieszkanek i miesz-
kańców ustala się, mnożąc liczbę 
osób zamieszkujących daną gmi-
ny przez kwotę 60 groszy, a w 
gminach liczących powyżej 500 
000 mieszkanek i mieszkańców 
– mnożąc pierwsze 500 000 osób 
przez kwotę 60 groszy, a nadwyż-
kę ponad 500 000 osób – przez 
kwotę 30 groszy. Ile to jest w na-
szej gminie? Łatwo policzyć. W 
naszej gminie mieszka dokład-
nie ok. 24 000, mnożąc tę liczbę 
przez 60 groszy mamy kwotę ok. 
14 400 zł- tyle zatem mogą wy-
dać na kampanię wyborczą kan-
dydaci na stanowisko burmistrza 
w naszej gminie. 

Warto też przypomnieć, skąd 
komitety wyborcze mogą pozy-
skiwać środki na prowadzenie 
kampanii- to jest ściśle uregulo-
wane w przepisach prawa, zgro-
madzonych w Kodeksie Wybor-
czym. 

Źródła finansowania 
Komitety wyborcze zobowią-

zane są do pokrywania z wła-
snych źródeł wydatków pono-
szonych w związku z zarządzony-
mi wyborami. Źródła pozyskiwa-
nia środków finansowych zostały 
precyzyjnie określone. W odnie-
sieniu do komitetów wyborczych 
organizacji i komitetów wybor-
czych wyborców środki finan-
sowe mogą pochodzić jedynie z 
wpłat obywatelek i obywateli pol-
skich mających miejsce stałego 
zamieszkania na terenie Rzeczy-
pospolitej Polskiej oraz z kredy-
tów bankowych zaciąganych wy-
łącznie na cele związane z wybo-
rami. Należy wskazać, że wpła-
ty pochodzące od obywatelek i 
obywateli nie mogą przekraczać 
15-krotności minimalnego wy-
nagrodzenia za pracę według sta-
nu na dzień poprzedzający ogło-
szenie aktu o zarządzeniu wybo-
rów. Od 1 stycznia 2018 roku mi-
nimalne wynagrodzenie za pra-
cę wynosi 2 100 zł. Przekrocze-
nie limitu 31 500 złotych wpłat 
skutkuje przepadkiem nadwyż-
ki na rzecz Skarbu Państwa. Ko-
mitety wyborcze nie mogą udzie-
lać sobie wzajemnie korzyści ma-
jątkowych. Wykluczone jest rów-
nież organizowanie przez komi-
tet wyborczy zbiórek publicz-
nych. Środki finansowe mogą być 
wpłacane na rzecz komitetu wy-

borczego jedynie czekiem roz-
rachunkowym, przelewem lub 
kartą płatniczą. Wykluczona jest 
możliwość przyjmowania przez 
komitety wyborcze korzyści ma-
jątkowych o charakterze niepie-
niężnym. Wyjątki od tej regu-
ły stanowią: nieodpłatne rozpo-
wszechnianie plakatów i ulotek 
wyborczych przez osoby fizycz-
ne; pomoc w pracach biurowych 
udzielana przez osoby fizyczne; 
wykorzystanie przedmiotów i 
urządzeń, w tym pojazdów me-
chanicznych, udostępnianych 
nieodpłatnie przez osoby fizycz-
ne; nieodpłatne udostępnianie 
miejsc do prezentowania mate-
riałów wyborczych; w tym wy-
padku miejsce musi być udostęp-
niane przez osoby fizyczne, któ-
re nie prowadzą działalności go-
spodarczej w zakresie reklamy. 
Istotnym przejawem zasady jaw-
ności jest obowiązek prowadze-
nia przez komitety wyborcze re-
jestrów zaciągniętych kredytów 
oraz wpłat dokonywanych przez 
jedną osobę fizyczną, które prze-
kroczyły łącznie wartość mini-
malnego wynagrodzenia za pra-
cę, czyli 2 100 zł. Rejestry mu-
szą zostać umieszczone na stro-
nie internetowej komitetu wy-
borczego, który zobowiązany 
jest również do ich uaktualniania 
przynajmniej raz na 7 dni. Obo-
wiązek 14, ten nie dotyczy jed-
nak komitetów wyborczych, któ-

re zgłaszają kandydatów lub kan-
dydatki wyłącznie do rady gmi-
ny albo rady powiatu. Podkre-
ślenia wymaga fakt, że korzyści 
majątkowe odnoszone przez ko-
mitety wyborcze z naruszeniem 
przepisów Kodeksu wyborczego 
podlegają przepadkowi na rzecz 
Skarbu Państwa. Przyjęcie korzy-
ści majątkowych z naruszeniem 
przepisów Kodeksu stwierdza 
właściwy organ wyborczy w po-
stanowieniu w sprawie sprawoz-
dania finansowego. 

Pytanie, czy u nas wszystkie ko-
mitety przestrzegają powyższych 
zasad, zwłaszcza, jeśli chodzi o 
limity wydatków na kampanię? 
Nie trudno nabrać w tej kwestii 
wątpliwości, obserwując, z jakim 
rozmachem promuje się jeden z 
partyjnych komitetów. Wystar-
czy odwiedzić pobliskie miejsco-
wości, jak Goleniów, Płoty, Gry-
fice, ale i stolicę województwa- 
Szczecin, by się przekonać, że No-
wogard w tym obszarze nie tylko 
przoduje, ale wręcz przytłacza. 
Nie ma drugiego takiego mia-
sta na naszym terenie, w którym 
kampania wizerunkowa prowa-
dzona byłaby na tak zmasowaną 
skalę. To dość osobliwe i budzą-
ce zrozumiałe zastrzeżenia, które 
zdaje się powinny wyjaśnić upo-
ważnione do tego organy, czuwa-
jące nad przestrzeganiem prawa, 
nie tylko tego wyborczego. 

MS

Powitanie „Pani Jesieni” w Zielonym Przedszkolu
Dzieci wykonywały przejście po linii z parasolem a inne skoki przez kałuże 21 września w Zielonym Przedszkolu odbyło się uroczyste powitanie Pani Je-
sieni.  Nowa pora roku przyniosła słoneczny i ciepły dzień, co zapowiada, że czeka nas złota polska jesień.

Celem zabaw związanych 
z tematyką było utrwalenie 
wiadomości o jesieni, inte-
growanie się dzieci, a przede 
wszystkim wspaniała zabawa. 
Zaraz po śniadaniu przedszkola-

ki ze wszystkich dziewięciu grup 
wybrały się do ogrodu przed-
szkolnego, w celu powitania Je-
sieni. Nasza przedszkolna Pani 
Jesień tanecznym krokiem poże-
gnała mijającą porę roku, a nas 

przywitała swymi darami: jabł-
kami, żołędziami oraz kasztana-
mi. Przygotowała dla nas rów-
nież mnóstwo niespodzianek. 
Poprosiła dzieci, aby wylosowa-
ły kopertę z zagadką dla każ-

dej z grup- oczywiście wszyst-
kie przedszkolaki świetnie po-
radziły sobie z odpowiedziami. 
Następnie przygotowała dla nas 
przeróżne zadania np. dla grup 
młodszych odnalezienie w ogro-
dzie przedszkolnym jabłka oraz 
gruszki, dla grup starszych m. 

in. przejście po linii z parasolem, 
skoki przez kałuże. 

Tak miło powitana jesień na 
pewno nie będzie smutna, nud-
na i zimna, ale piękna, barwna, 
ciepła i bogata w jesienne skar-
by!

                                                                                                                A.Z.
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kolejna wygrana juniorów

Rozgromili Hanzę w Goleniowie
W sobotę (22 września), o godzinie 11:00, rozpoczął się mecz juniorów Pomorzanina Nowogard z juniorami Hanzy Goleniów. Podopieczni Marcina Skór-
niewskiego zdecydowanie przewyższali rywali na boisku w Goleniowie i zasłużenie wysoko wygrali 1:5. Było to trzecie zwycięstwo Pomorzanina w pią-
tym meczu.   

Przed pierwszym gwizdkiem 
sędziego Hanza miała na swoim 
koncie tylko jedno zwycięstwo, 

a piłkarze z Nowogardu zadbali 
o to, aby ten wynik goleniowia-
nie nie poprawili. Nowogardzia-

nie prowadzili do przerwy 1: 2, a 
po zmianie stron zdobyli jeszcze 
trzy gole i pewnie wygrali 1:5. 

Na listę strzelców wpisali się: Ja-
kub Mościński, Tobiasz Kuchar-
czyk, Jakub Jarecki, Jakub Saja i 
Mateusz Wojtyniak. Dla junio-
rów Pomorzanina było to 3 zwy-
cięstwo w 5 spotkaniu, nowogar-
dzianie zajmują obecnie 5. miej-
sce w ligowej tabeli z 9 punktami 

na koncie oraz z bilansem bram-
kowym 14 strzelonych i 9 stra-
conych goli. Do czołówki Pomo-
rzanin traci zaledwie trzy punk-
ty. Przy artykule publikujemy 
komplet wyników oraz aktualną 
tabelę. KR

I Liga Okręgowa Junior Starszy gr. Szczecin 2018/2019
6. kolejka:
Hanza Goleniów – Pomorzanin Nowogard  1:5
CRS Barlinek – SALOS II Szczecin   8:2
Światowid Łobez – Unia Dolice   1:4
Mewa Resko – Kluczevia Stargard   Przeł.

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Mewa resko 4 12 14 2 4 0 0
2 SCRS Barlinek 5 10 20 11 3 1 1
3 Unia Dolice 6 10 16 14 3 1 2
4 Światowid 63 Łobez 5 9 13 10 3 0 2
5 Pomorzanin Nowogard 5 9 14 9 3 0 2
6 Polski Cukier Kluczevia Stargard 4 6 17 10 2 0 2
7 Hanza Goleniów 6 3 10 20 1 0 5
8 SALOS II Szczecin 5 0 4 32 0 0 5

Juniorzy Pomorzanina w miniony weekend rozgromili w Goleniowie tamtejszą Hanzę

Harmonogram zbiórki odpadów 
wielkogabarytowych oraz zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

02.10.2018 (wtorek) Nowogard ulice . Bo-
haterów Warszawy, Gryfitów, Jana pawła II, 
Krótka, Księcia Racibora I, Kulice 33-39, Łąko-
wa, Radosława, Swiatowida. 

05.10.2018 (piątek ) Nowogard ulice 15Lu-
tego, 3 Maja Asnyka, Bankowa, Batalionów 
Chłopskich,  Cmentarna, Dworcowa, Fabrycz-
na, Górna, Kasprowicza, Kazimierza Wielkie-
go, Kilińskiego, Kochanowskiego, Kwietniowa, 
Magazynowa, Mickiewicza, Młynarska, Nadto-
rowa, Ogrodowa, Osiedlowa, Pileckiego, Pocz-
towa, Polna, Księcia Józefa Poniatowskiego, 
Reja, Reymonta, Rzeszowskiego, Sienkiewicza, 
Słowackiego, Wartcka, Waryńskiego, Zaciszna, 
Zielona, Żeromskiego 

   
08.10.2018. (poniedziałek) Nowogard uli-

ce Bema, Leśna, Norwida, Otręby, Staszica, 
Wybickiego, Zbyszewice. 

15.10.2018r.(poniedziałek ) Nowogard uli-
ce 5Marca, 700Lecia , Armii Krajowej, Blachar-
ska, Brzozowa, Czarnieckiego, Dąbrowskiego, 
Dębowa Głowackiego, Grota Roweckiego, Je-
sionowa, Jodłowa, Kosynierów, Kowalska, Ko-
ścielna, Kościuszki, Lipowa, Luboszan, Luty-
ków, Miętno 20-23, Monte Cassino, Okulic-
kiego, Piłsudskiego, Plac Wolności, Promena-
da, Pustać, Racławicka, Rataja, Roosevelta, Są-
dowa, Sikorskiego, Słoneczna, Smużyny, Sto-

larska, Pl Szarych Szeregów Szkolna, Świerko-
wa, Topolowa, Traugutta, Warszawska, Wiej-
ska, Wileńska, Wojska Polskiego, Wyszyńskie-
go, Zamkowa. 

16.10.2018 (wtorek) Glicko, Lestkowo, 
Miętno (bez nr 20-23) Orzechowo, Orzesze, 
Wierzchy, Wołowiec, Sikorki, Struga, Szczytni-
ki, Zagórz, Zatocze.

18.10.2018 (czwartek ) Bochlin, Dąbro-
wa ,Grabin, Karsk, Ogary ,Ogorzele, Olszyca, 
Ptaszkowo, Warnkowo, Wierzchęcino, Suchy 
Las. 

19.10.2018 (piątek ) Binieczki, Bieńczy-
ce, Bromierz, Długołęka, Gardna, Krasnołęka, 
Nowe Wyszomierki, Olchowo, Osowo, Ostrzy-
ca, Radłowo, Sąpolnica, Sieciechowo, Stare 
Wysomierki, Wyszomierz.

22.10.2018. (poniedziałek ) Błotno, Błot-
ny Młyn, Czermnica, Dobroszyn, Łęgno, Płot-
kowo, Strzelewo ,świerczewo ,Trzechel, Zakło-
dzie.

26.10.2018 (piątek) Boguszyce ,Brzozowo 
,Jarchlino , Konarzewo, Kulice, Maszkowo, Są-
pole, Słajsino, Wierzbięcin, Wojcieszyn, Żabo-
wo, Żabówko. 

andrzej Wasiak  
delegatem na Zjazd 
9 października, w Szczecinie, odbędzie się Zjazd delegatów 
zrzeszonych w Regionalnym Związku Rewizyjnym Spół-
dzielni Mieszkaniowych. 

Delegatem z Nowogardu zo-
stał wybrany w maju 2018 roku – 
Andrzej Wasiak – od 2002 roku 
działacz spółdzielczy, przewod-
niczący Komisji Mieszkanio-
wej Rady Miejskiej V kadencji. 
Obecnie przewodniczący Rady 
Nadzorczej Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Gardno”. Nasz delegat 
będzie reprezentował interesy 
mieszkańców gminy Nowogard 
i Dobra na Zjeździe oraz będzie 
ubiegał się o mandat delegata na 
krajowy Kongres Spółdzielców. 
W Polsce obecnie istnieje 11.271 
Spółdzielni (różnych branż  
i specjalizacji), w tym czynnych 
gospodarczo jest 9 280. Naj-
większą branżę stanowią spół-

dzielnie mieszkaniowe, których 
działa obecnie 3 639. 

W okresie transformacji orga-
ny spółdzielni musiały zabezpie-
czać interesy swoich mieszkań-
ców i lokatorów, na nowo budo-
wać system spółdzielczy, na któ-
ry składają się mieszkania lo-
katorskie, spółdzielcze własno-
ściowe, własnościowe wyod-
rębnione. W samym Nowogar-
dzie, Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Gardno” posiada 52 budynki 
wielokondygnacyjne zarządzane 
przez ich ciała statutowe: Zarząd 
i Radę Nadzorczą. Wolny ry-
nek generuje wiele problemów, 
z którymi zmagają się lokatorzy. 
Spółdzielcy z SM „Gardna” po-
radzili sobie z wieloma proble-
mami, realizując program ter-
momodernizacyjny, budując 
chodniki, organizując na nowo 
tereny zielone, remontując gara-
że. Bez użycia kredytów banko-
wych, zmienili obraz miasta.

Delegatowi na Zjazd w imie-
niu spółdzielców, życzymy po-
wodzenia i mądrych decyzji. 

Inf. własna

Andrzej Wasiak na codzień pracuje w 
PUWiS
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Seniorzy i juniorzy zagrają u siebie

Z Ehrle tylko 3 punkty
W najbliższy weekend drużyny Pomorzanina Nowogard rozegrają spotkania w ramach 7. 
kolejki rozgrywek. Podopieczni Józefa andrzejewskiego zagrają w sobotę (29 września), o 
godzinie 17:00, ze słabo spisującą się Dobrą Szczecińską. Z kolei juniorzy w niedzielę o go-
dzinie 16:00 podejmować będą wymagających rywali z Barlinka. 

Pomorzanin po pierwszej po-
rażce w sezonie, jaką doznał 
przed tygodniem w Trzygłowie, 
będzie miał świetną okazję do 
kolejnego zwycięstwa. W No-
wogardzie gościć będzie zespół 
Ehrle Dobra Szczecińska, któ-
ry obecnie okupuje dolne rejony 
ligowej tabeli. Rywale w 6 spo-
tkaniach zgromadzili zaledwie 4 
punkty, notując zwycięstwo, re-
mis oraz 4 porażki. Ehrle fatal-
nie prezentuje się na wyjazdach, 

w swoich trzech meczach goście 
nie zdobyli choćby 1 punktu, 
strzelając 5 i tracąc 10 goli. W tej 
statystyce Pomorzanin jest zde-
cydowanym faworytem, pod-
opieczni Józefa Andrzejewskie-
go na stadionie w Nowogardzie 
wygrali wszystkie 3 spotkania, 
strzelili 4 i stracili tylko 1 bram-
kę. W minionym sezonie Pomo-
rzanin dwukrotnie pokonał pił-
karzy z Dobrej Szczecińskiej, 
najpierw na wyjeździe 0: 2, na-

stępnie u siebie 3:0. Wierzymy, 
że nowogardzianie są w stanie 
powtórzyć ten wynik. Mecz za-
planowano na najbliższą sobo-
tę o godzinie 17:00. Następne-
go dnia rywalizować będą junio-
rzy. Do Nowogardu przyjedzie 
CRS Barlinek, czyli obecni wice-
liderzy tabeli. Barlinek rozegrał 
5 spotkań, tak jak Pomorzanin 
i zgromadził zaledwie 1 punkt 
więcej. Goście mogą jednak po-
chwalić się dobrą skuteczno-

A Klasa Szczecin gr. Północ 2018/2019
7. kolejka:
Arkonia Szczecin – Jantar Dziwnów  (28.09; 19:00)
Dąb Dębice – Błękitni Trzygłów   (29.09; 11:00)
Wybrzeże Rewalskie Rewal – Polonia Płoty  (29.09; 12:00)
Fala Międzyzdroje – KP Przecław   (29.09; 15:00)
Wicher Brojce – OKS Goleniów   (29.09; 16:00)
Sparta Gryfice – Orzeł Łożnica   (29.09; 16:00)
Mewa Resko – Masovia Maszewo   (29.09; 16:00)
Pomorzanin Nowogard – Ehrle Dobra Szcz. (29.09; 17:00)

I Liga Okręgowa Junior Starszy gr. Szczecin 2018/2019
7. kolejka:
Unia Dolice – Mewa Resko   (29.09; 13:00)
SALOS II Szczecin – Światowid Łobez  (30.09; 11:00)
Kluczevia Stargard – Hanza Goleniów  (30.09; 12:00)
Pomorzanin Nowogard – CRS Barlinek  (30.09; 16:00)

ścią – 20 strzelonych i 11 stra-
conych goli oraz tym, że jeszcze 
nie przegrali na wyjeździe. CRS 
na boiskach rywali występował 
dwukrotnie, notując zwycięstwo 
oraz remis. Jeśli Pomorzanin 
wygra w tym spotkaniu, to na 

pewno awansuje w ligowej ta-
beli kosztem zespołu z Barlinka. 
Mecz zaplanowano na niedzie-
lę o godzinie 16:00. Przy artyku-
le publikujemy komplet gier. KR

II liga Mężczyzn

Słaby start Wierzbięcina
W minioną sobotę (22 września), tenisiści stołowi zespołu Visonex LUKS Top Wierzbię-
cin zainaugurowali rozgrywki grupy północnej II Ligi Mężczyzn. Podopieczni Józefa Kor-
kosza zagrali dwa wyjazdowe pojedynki, najpierw przegrali w Policach, następnie zremiso-
wali w Szczecinie. 

Tenisiści stołowi z Wierzbię-
cina swój pierwszy mecz ligo-
wy rozegrali w sobotę, o godzi-
nie 11:00. Wówczas wybrali się 
do Polic, aby rywalizować z tam-
tejszym UKS-em Champion. 
Był to bardzo zacięty mecz i do 
ostatnich pojedynków nie było 
pewne, jakim wynikiem zakoń-
czy się to spotkanie. Ostatecznie 
o dwa pojedynki przy stole lep-
si okazali się gospodarze, którzy 
ograli Visonex LUKS Top 6:4. O 
godzinie 15:30 podopieczni Jó-
zefa Korkosza wybrali się już do 
Szczecina na pojedynek z tam-
tejszym Top-Spin. Rywale w 
swoim pierwszym meczu zosta-
li rozgromieni przez faworytów 
bieżących rozgrywek – Darz Bór 
Karnieszewice. To jednak był 
kolejny bardzo ciężki pojedynek 
drużyny z Wierzbięcina. Po za-
ciętych bojach mecz nie został 
rozstrzygnięty i zakończył się re-
misem 5:5. Po dwóch kolejkach 

Visonex LUKS Top Wierzbięcin 
z 1 punktem na koncie zajmuje 
dopiero 6. miejsce w ligowej ta-
beli. Teraz zawodnicy z Wierz-
bięcina będą mieli sporo cza-
su na przygotowanie się do 3. i 

4. kolejki, gdyż te spotkania za-
planowano na 20 października. 
Przy artykule publikujemy kom-
plet wyników oraz aktualną ta-
belę.  KR

II Liga Mężczyzn gr. Północ 2018/2019
1 kolejka:
TOP-SPIN Szczecin – KS Darz Bór Karnieszewice  0:10
UKS Champion Police – Visonex LUKS Top Wierzbięcin 6:4
UKS Chrobry Międzyzdroje – WLKS Łobzonka Wyrzysk 7:3
KS ATS Stargard – MLKS Sparta Złotów   5:5
2. kolejka:
UKS Champion Police – KS Darz Bór Karnieszewice  0:10
TOP-SPIN Szczecin – Visonex LUKS Top Wierzbięcin  5:5
UKS Chrobry Międzyzdroje – MLKS Sparta Złotów  4:6
KS ATS Stargard – WLKS Łobzonka Wyrzysk   8:2

M M P Małe pkt.
1 kS darz bór karnieszewice 2 4 20 – 0 
2 KS ATS Stargard 2 3 13 – 7 
3 MLKS Sparta Złotów 2 3 11 – 9 
4 UKS Chrobry Międzyzdroje 2 2 11 – 9 
5 UKS Champion Police 2 2 6 – 14 
6 Visonex LUKS Top Wierzbięcin 2 1 9 – 11 
7 TOP-SPIN Szczecin 2 1 5 – 15 
8 WLKS Łobzonka Wyrzysk 2 0 5 – 15 

Tenisiści stołowi Visonex LUKS Top Wierzbięcin rozpoczęli rozgrywki II Ligi od porażki i remisu

Z okazji 100-tnych 
Urodzin 

Tacie, Dziadkowi, Pradziadkowi 
Stanisławowi Młyńczykowi 

z Kościuszek
życzymy, aby w każdej chwili  

w dobrym zdrowiu i w chorobie bliscy
 zawsze z Tobą byli oraz  

Bożego błogosławieństwa 
Dzieci z Rodzinami 

ŻYCZeNIA
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IFbb diamond Cup FIwe

Dwa złota Krzysztofa Skryplonka!
W dniach 21-23 września, w Warszawie odbyły się międzynarodowe zawodowe kulturystyki i fitness IFBB Diamond Cup FIWE. Na scenie w dwóch kate-
goriach zaprezentował się mieszkaniec Nowogardu Krzysztof Skryplonek. Mistrz Europy sprzed kilku miesięcy nie traci swojej formy, tym razem w silnie 
obsadzonych zawodach wywalczył dwa złote medale. 

Rok dla kulturysty dzieli się na 
dwa sezony – wiosenny i jesien-
ny. W sezonie wiosennym odby-
wają się Mistrzostwa Europy, a w 
sezonie jesiennym Mistrzostwa 
Świata. Obydwa etapy dzieli 
dwumiesięczna przerwa w star-
tach (lipiec-sierpień). Nasz re-
prezentant przyznaje, że pierw-
szy poważny start po przerwie, 
który nastąpił w miniony week-
end w Warszawie podczas IFBB 
Diamond Cup FIWE był dla nie-
go wielką niewiadomą, zresztą 
Krzysztof Skryplonek w rozmo-
wie z naszą reakcją przyznał, że 
zawsze stresuje się przed zawo-
dami. - Odczuwałem spory stres, 
nie wiedziałem jak zostanie oce-
niona moja forma. Zresztą, choć 
jestem już doświadczonym za-
wodnikiem, który startuje ponad 
20 lat, to zawsze stresuję się przed 
zawodami. Myślę jednak, że to 
dobra cecha, bo ten stres bierze 
się z szacunku do swoich rywa-
li. Poza tym, dzięki temu, nie bu-
jam w obłokach i wciąż pracuję 

nad sobą, aby być coraz lepszym 
– mówi Krzysztof Skryplonek. 
Po pierwszym pojawieniu się na 
scenie nasz reprezentant usłyszał 
sporo ciepłych słów pod swoim 
adresem, mimo wszystko wciąż 
nie mógł być pewny werdyk-
tu sędziów. Krzysztof Skryplo-
nek zaprezentował się w dwóch 
kategoriach. W kategorii do 85 
kg walczył m.in. z zawodnika-
mi z Czech, Litwy oraz Ukrainy. 
- Miałem bardzo silną konkuren-
cję, przed zawodami wiedziałem 
już, że startują w mojej kategorii 
zawodnicy, którzy są utytułowani 
w Europie. Po swoim pierwszym 
wyjściu na scenę podchodzili do 
mnie różni ludzie, gratulowali 
mojej formy, ale wciąż czekałem 
na oficjalne wyniki, które ogłoszą 
sędziowie – wspomina Krzysztof 
Skryplonek. W kategorii do 85 
kg nasz reprezentant został oce-
niony najwyżej, sięgnął po złoty 
medal wyprzedzając na podium 
Litwina Ovidijusa Ringysa oraz 
Polaka Jacka Kedrę. Drugi złoty 

medal Krzysztof Skryplonek wy-
walczył w kategorii Open powy-
żej 40 lat. Nasz reprezentant wy-
przedził na podium Ralpha De-
celisa z Malty oraz Rolanda Bro-
smana ze Słowacji. Zawodnik z 
Nowogardu przyznaje, że była to 
świetnie zorganizowana impre-
za, jednak za 2 tygodnie czeka go 
kolejny start podczas Diamond 
Cup, tym razem w Katowicach. - 
Zawody były świetnie zorganizo-
wane i widać, że Polska kultury-
styka idzie w dobrym kierunku. 
Za dwa tygodnie czeka nas jesz-
cze większa impreza, także Dia-
mond Cup, ale tym razem w Ka-
towicach. Już wiadomo, że swoją 
obecność zapowiedziały wielkie 
sławy tej dyscypliny sportu, mają 
pojawić się zawodnicy choćby ze 
Stanów Zjednoczonych. Wiado-
mo już, że dla zawodników przy-
gotowano nagrody pieniężne za 
najwyższe lokaty, co też jest spo-
rą nowością w polskiej kultury-
styce. Pojawiły się też informacje, 
że w Katowicach ma także zja-

wić się Arnold Schwarzenegger, 
zatem zapowiadają się napraw-
dę zawody na najwyższym pozio-
mie organizacyjnym – opowia-
da Krzysztof Skryplonek. O wy-
nikach zawodów w Katowicach 

poinformujemy na bieżąco. W 
tym roku Krzysztof Skryplonek 
swoimi startami przygotowuje 
się do imprezy docelowej, jaką 
są Mistrzostwa Świata, które od-
będą się w grudniu. KR 

Krzysztof Skryplonek wywalczył dwa złote medale podczas międzynarodowych 
zawodów w Warszawie

Skoda bike Challenge Poznań

Świetny start Jana Zugaja
W niedzielę (23 września), w Poznaniu odbył się jeden z największych wyścigów w Polsce – Skoda Bike Challenge. Świetny występ zaliczył Jan Zugaj, któ-
ry na dystansie 120 km wygrał w swojej kategorii wiekowej, a w Open zajął 3. miejsce. Oznacza to, że Jan Zugaj uzyskał prawo startu w przyszłorocznych 
Mistrzostwach Świata amatorów, które również odbędą się w Poznaniu. 

Jeden z największych wyści-
gów kolarskich amatorów w Pol-
sce, jest zarazem przepustką do 
startu w Mistrzostwach Świa-
ta Amatorów. Na trzech dystan-
sach – Family (11 km), Śred-
ni (45 km), Długi (120 km) – 
startowało w sumie 3448 kola-
rzy! Nie zabrakło oczywiście ko-
larzy z Nowogardu, pośród któ-
rych największy sukces osiągnął 
Jan Zugaj. Kolarz reprezentu-
jący barwy NTS JF Duet Gole-
niów startował w kategorii wie-
kowej SM45-49. Jan Zugaj dy-
stans 120 km pokonał z czasem 
02:46:35,70. Wynik ten pozwo-
lił reprezentantowi Nowogar-
du zająć 1. miejsce w swojej ka-
tegorii wiekowej, a także wywal-
czyć wysokie 3. miejsce w Open. 
Zwycięzcą wyścigu został Ale-
xander Steffens z Niemiec, a sre-
bro wywalczył Grzegorz Golon-
ko z Łomianek. Co najważniej-
sze, świetny start Jana Zugaja po-

zwolił mu wywalczyć kwalifika-
cje do Mistrzostw Świata Ama-
torów, które odbędą się w 2019 

roku w Poznaniu. Gratuluje-
my kolarzowi z Nowogardu bar-
dzo dobrego startu na tej silnie 

obsadzonej imprezie. Dodajmy, 
że na tym dystansie startowa-
ło jeszcze dwóch kolarzy z No-

wogardu. Artur Ledzion z cza-
sem 03:01:18,13 zajął 199. miej-
sce w Open oraz 38. miejsce w 
kategorii wiekowej SM40-44. 
Przy nazwisku Artura Ledzio-
na w oficjalnych wynikach także 
pojawiła się literka „Q” mówią-
ca o kwalifikacji na Mistrzostwa 
Świata Amatorów. Pośród pań 
rywalizowała Małgorzata Ku-
bicka, która pokonała 120 km z 
czasem 03:28:56,56 i w kategorii 
wiekowej SK50-54 wywalczyła 
56. miejsce, a w Open Kobiet 37. 
pozycję. Dodajmy jeszcze, że na 
dystansie średnim wystartowali 
Błażej Kubicki oraz Karolina Ku-
bicka. Reprezentant Nowogardu 
startował w kategorii IM30-39, 
gdzie z czasem 01:51:01,02 wy-
walczył 77. miejsce, a w Open 
629. Z kolei Karolina Kubicka 
z czasem 02:02:07,14 w katego-
rii IK30-39 zajęła 20. miejsce, a 
w Open Kobiet 114. pozycję. KR 

Kolarz z Nowogardu w Poznaniu pokazał, że za rok powal-
czy o wysokie lokaty podczas Mistrzostw Świata

Jan Zugaj zajął 3. miejsce w Open oraz wygrał w swojej katego-
rii wyścigu Skoda Bike Challenge i wystąpi na Mistrzostwach 
Świata
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• naprawy • oleje CASTROL
• akumulatory Bosch, Varta

 bieżące
• serwis klimatyzacji
• przeglądy okresowe
• serwis opon
• diagnostyka komputerowa
• wymiana rozrządu

Ponad 10-letnie doświadczenie w pracy  
na stanowisku mechanik w serwisie TOYOTY

Sąpolnica 25 
72-200 Nowogard 

tel. 608 690 831

Zapewniamy atrakcyjne ceny

przeglądy okresowe w TOYOTACH i nie tylko

Firma z branży rolnej  

 
zatrudni – kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki teleskopowej 
  i doświadczenie w rolnictwie.
Oferujemy:

kontakt: 785 601 002

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

KUPIĘ DREWNO
tartaczne

świerk, sosna, brzoza, topola

tel. 697 174 369

Firma AGRO TRANS Spółka z o.o. 
z siedzibą w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów ciężarowych 
(prawo jazdy kategoria C+E)

tel. 91 39 27 322, kom. 502 671 607, 502 671 609

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

Opiekunki w Niemczech. 
Sprawdzone oferty! 

Tel. 91 506 55 55

Poszukuje osób 
do pracy przy  

produkcji okien, 
Firma Joga. 

695 100 700 

Upadłość konsumencka
Masz długi, których nie możesz spłacić, nie 
prowadzisz działalności, nie masz majątku. 

Pomogę zgłosić upadłość. 
Konsultacje darmowe
Tel. 669 681 080, 

www.szczecin-syndyk.pl 
restrukturyzacjakonsumenta@gmail.com 

 
  
 
 
 

 

    

    
Hjort Knudsen Polen Sp. z o.o. jest duńską �rmą, 

zatrudniającą  ponad 1000  pracowników, 
produkującą i eksportującą skórzane meble tapicerowane. 

 www.hkmeble.pl

 
 

        W związku z dynamicznym rozwojem �rma zatrudni  

 TAPICERA  
PRACOWNIK PRODUKCJI 

MAGAZYNIER
KONTROLER JAKOŚCI

 
 

            Miejsce pracy: Nowogard  
Zapewniamy:   
•  stabilne warunki zatrudnienia 
•  wynagrodzenie proporcjonalne do osiąganych wyników  

 
 Osoby zainteresowane proszone  są o wysłanie CV na adres:  
         ul. Zamkowa 7b , 72-200 Nowogard 
          lub e-mail: dawid.bohn@hjortknudsen.pl  
           Kontakt telefoniczny : 663 949 485 

 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami
Prosimy o dopisanie następujacej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbednych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie 
z ustawa z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.)”.

na powiat:
goleniowski (Nowogard), gry�ński, kamieński, łobeski, policki, stargardzki

Chcesz dać ogłoszenie -  reklamę w gazecie

zadzwoń:  506 638 789,  91 392 21 65,  napisz: karolinasb@domjudy.pl

Firma  w Maszewie 

ZATRUDNI
 

Specjalista 
ds. logistyki / Spedytor / Logistyk

Tel. 603 129 069 

Opis stanowiska :
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna 
za kompleksową organizację pracy taboru transportowego.
Zakres obowiązków :
• planowanie i organizowanie transportu oraz prowadzenie 
  związanej z nim dokumentacji
• monitoring i nadzór nad realizowanymi zleceniami
• rozwój bazy klientów i przewoźników
Oczekiwania :
• wykształcenie kierunkowe, preferowane wyższe (atutem będzie 
  wykształcenie związane z transportem, logistyką etc.),
• doświadczenie w transporcie krajowym i/lub międzynarodowym,
• znajomość języka niemieckiego umożliwiająca swobodną komunikację, 
  będzie dodatkowym atutem,
• komunikatywność i zdolności interpersonalne,
• odporność na stres, odpowiedzialność za powierzone i wykonywane zadania,
• bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (szczególnie Excel),
• Prawo jazdy kat. B.
Oferujemy :
• pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się firmie,
• atrakcyjne wynagrodzenie,
Rodzaj pracy: Pełny etat

Burmistrz Nowogardu 
zaprasza do składania ofert 

w przetargu nieograniczonym na zadanie 

pn.: „budowa świetlicy w miejscowości wyszomierz”. 

Termin składania ofert upływa 
09.10.2018 r. o godz. 09:00 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie  
www.nowogard.pl oraz http://bip.nowogard.pl/zamowienia/
pokaz/452.dhtml 

Burmistrz
Robert Czapla
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Wykręcanie urwanych 
świec żarowych

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

Opiekunka Seniorów w Niemczech. 
Ostatnie oferty pracy 

z letnim bonusem 350 euro 
- tylko do 15 września! 

Tel. 517 175 599

 

WYMAGANIA:
- aktualne prawo jazdy kategorii C+E
- świadectwo kwali�kacji zawodowej
- aktualne orzeczenie psychologiczne
- cyfrowa karty kierowcy
 OFERUJEMY:
- atrakcyjne wynagrodzenie wypłacane w terminie
- nowoczesne auta marki DAF, MERCEDES, MAN.
- praca w systemie tygodniowym  
- ubezpieczenie grupowe

POSZUKUJE 
KIEROWCÓW  

KAT. C+E

TELEFON: +48 603 129 069,  785 900 833 
Jedności Narodowej 23A, 72-130 Maszewo

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś w rodzinie. 

Grupa AA Mieszko zaprasza w każdy 
wtorek o 9.00 i 16.00 pod ratuszem.

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

pn., wt. - 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

ENDOKRYNOLOGICZNY
Lek. med. Adriana Dubińska-Walczak

specjalista chorób wewnętrznych
- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

CHORÓB CUKRZYCY I NADCIŚNIENIA
Lek. Ewa Zdawska

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista diabetolog 

GABINETY MEDYCZNE

GABINET DERMATOLOGICZNY
Dr. n. med. Violetta Ratajczak-Stefańska

specjalista dermatolog-wenerolog
- konsultacje dermatologiczne
- ocena znamion
- drobne zabiegi

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

Usługi
remontowo-budowlane

Ceny do negocjacji
784 612 587

Oferuję:
- umowę o pracę
- zatrudnienie w �rmie o ugruntowanej pozycji na rynku
- atrakcyjne wynagrodzenie, niezależne od wysokości 
   frachtów i przebiegu
- praca zgodna z obowiazujacymi normami czasu pracy
- nowoczesny i zadbany tabor, pojazd przypisany do kierowcy
- zjazdy autem na bazę

Zatrudnię kierowcę z prawem jazdy kat. C+E 
w przewozach międzynarodowych.

MIK-TRANS Goleniów
tel. 609 557 355 • kontakt@miktrans.com.pl

Firma  w Maszewie 

ZATRUDNI
 

Głównego Księgowego /
Główną Księgową

Tel. 603 129 069 

Miejsce pracy: Maszewo
WYMAGANIA:
• Prowadzenie ksiąg rachunkowych (handlowych) zgodnie 
   z przepisami rachunkowymi i podatkowymi
• Sporządzanie deklaracji podatkowych VAT, CIT oraz ZUS i GUS
• Sporządzanie uproszczonych i rocznych sprawozdań finansowych (Bilans, RZiS)
• Przygotowywanie sprawozdań finansowych i raportów na potrzeby zarządu 
   oraz instytucji zewnętrznych
• Reprezentację firmy przed organami kontroli 
   i instytucjami finansowymi (GUS, US, ZUS)
• Min. 2 letnie doświadczenie na stanowisku Głównego Księgowego
• Obsługa w zakresie kadr/płac
• Sumienność w wykonywaniu obowiązków
OFERUJEMY:
• atrakcyjne wynagrodzenie wypłacane w terminie
• zapewniamy stabilną pracę w miłym zespole
Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesyłanie aplikacji zawierających CV 
wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Informujemy, iż nadesłanych 
ofert nie zwracamy.  Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie 
z wybranymi kandydatami.
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OGŁO SZe NIA drob ne
NIerUCHOMOŚCI

•	 Sprzedam tanio działkę budowlaną 
w kościuszkach 1202 m2. Przy działce 
prąd, woda, kanalizacja, dojazd utwar-
dzony w pobliżu jeziora. 575 345 659 

•	 Do wynajęcia lokal handlowy ok. 40m2 
ul. Kościuszki 2g Nowogard. 693 850 197

•	 Sprzedam działki budowlane w kar-
sku przy drodze. 691 664 658

•	 Do wynajęcia lokal pod działalność go-
spodarczą. 609 24 58 16 

•	 Sprzedam mieszkanie 3 pokoje 87m2, 
12 km od Nowogardu.Tel. 665 160 365

•	 Do wynajęcia warsztat samochodowy z 
wyposażeniem. Tel. 508 070 311

•	 Sprzedam działkę budowlaną w Nowo-
gardzie, 16 arów, cena 39000 zł do ne-
gocjacji, tel. 570 935 935

•	 sprzedam pawilon handlowy, tel. 500 
698 558

•	 Sprzedam działkę ogrodową przy ul. 
Zamkowej. Tel. 530 118 199

•	  Do wynajęcia nowy lokal handlowy gla-
zura, natrysk w centrum Nowogardu 
pow. ok. 80m2, dodatkowe wejście. Tel. 
665 08 44 88

•	 Samodzielne mieszkanie do wynajęcia 
Karsk, 609 245 816 

•	 Sprzedam działkę 4500 m2 obręb  Kuli-
ce (za płotem dawnego POMu w Nowo-
gardzie) 510 727 667 

•	 Miejsca noclegowe do wynajęcia. 609 
245 816 

•	  Do wynajęcia lokal 25 m2 ul. Pileckie-
go. 695 209 162 

•	 Sprzedam działkę po zbiorach we wrze-
śniu lub pażdzierniku. Ogrody działko-
we nr.2 , działka nr 3. Cena do uzgodnie-
nia. Tel. 532 589 787 lub 788 

•	 do wynajęcia dwupokojowe centrum 
Szczecina (100 m od Placu Szarych Sze-
regów) dla dwóch, trzech studentów. 
Mile widziane pary. Tel. 604 124 623 

•	 Do wynajęcia garaż ul. 700 lecia. Tel. 
606 115 410

•	  Sprzedam działkę ogrodową z altaną 3 
Maja. 508 993 318

•	  Mieszkanie do wynajęcia trzypokojowe 
ul. Warszawska. Tel. 784 632 857

•	 Kupię mieszkanie bezczynszowe. 601 
724 492 

•	 Do wynajęcia mieszkanie 85 m. Tel. 609 
245 816 

•	 Sprzedam -Bodzęcin 1/2 domu-82 m2+ 
budynek gospodarczy+ działka zago-
spodarowana w bdb stanie .

•	 nr.telefonu 604 48 37 39

•	 Kupię działkę usługową do 4 tys m2 w 
obrębie m. Nowogard. 693 344 775 

•	  Zamienię kawalerkę na dwupokojowe 
lub kupię na Bema. 601 781 000

•	 Poszukuje do wynajęcia kawalerki. 
787 374 108 

•	 Do wynajęcia samodzielne mieszkanie 
w domku na ładnej, wiejskiej posesji w 
okolicy Nowogardu.. 508 404 788

•	 Sprzedam dom w Nowogardzie o pow, 
127m2 i działka 1001 m2. Tel. 504 946 
190, 507 831 353

•	  Do wynajęcia garaż Zamkowa, od 
X.2018, prąd, cena 160 zł na miesiąc. Po 
19.00. 505 839 170 

•	 Do wynajęcia mieszkanie dwupokojo-
we. 693 715 990

•	  Do wynajęcia mieszkanie trzypokojo-
we (lub pojedynczo pokój) 667 389 437

•	 Wynajmę 1 pokój dziewczynie bez nało-
gów. 798 382 886

•	 Do wynajęcia nowe mieszkanie w No-
wogardzie na parterze z dużym ogro-
dem 80m2. Tel. 503 150 300

•	  Działki budowlane z warunkami zabu-
dowy uzbrojone, 40 zł/1m Kościuszki. 
691 180 848 

•	 Do wynajęcia pomieszczenie mieszkal-
ne w okolicy Intermarche o pow. 70m2 
(idealne dla 5-6 osób). Tel. 601 445 936 

•	 Do wynajęcia kawalerka w centrum No-
wogardu.Nr tel: 512-131-443

•	 WYNAJMĘ MIESZKANIE 3 POKOJOWE W 
NOWYM BUDOWNICTWIE 69 M KOM-
PLETNIE WYPOSAŻONE WYSOKI STAN-
DARD TEL. 883 983 357

MOTOrYZACJA
•	 Ford Galaxy 96r. Automat Poj. 2.8 

benzyna Uszkodzona skrzynia bie-
gów Sprzedam za 2 500 złotych Tel. 
kon. 694 979 007

•	 Sprzedam samochód Mitsubishi L 200 
1999 rok prod., cena do uzgodnienia. 
665 544 518 

•	 Sprzedam Mazdę Premacy, kolor grana-
towy met. , klimatyzacja, rok. 2001, die-
sel 2.0, zadbana, tel. 605 522 340

•	 Kupię motor WSK. Tel. 605 516 508 

•	 Opel Zafira 7 osobowy 2008 rok prod. 
poj 1.9 dti przebieg 200 tys. disel, ga-
rażowany, serwisowany, opony letnie 
i zimowe km 100 tapicerka skóra we-
lur kolor czarny sprzedam. Cena do 
uzgodnienia. 603 079 260 

•	 KUPIĘ AUTA CAŁE I USZKODZOBE DO-
BRE CENY. 600 175 401

•	 Sprzedam BMW 116 2006 rocznik, 1600 
poj., benzyna. Cena do uzgodnienia. Tel. 
603 435 472 

•	 Tanio fiat cc 900 sprzedam. 603 852 270 

•	  MZ TrOPHY części sprzedam. 600 
182 682 

•	 Fiat 126 p i gokarta sprzedam.Tel. 698 
209 209 

•	 Sprzedam komplet kół zimowych 
195/65 R15. TEL. 518 034 782 

•	 Sprzedam Renault Laguna 2 Kombi 
2004, cena 5400 zł do negocjacji . Tel. 
570 562 878 

rOlNICTwO
•	 Sprzedam  kaczki,gęsi młode – oskuba-

ne.Tel.782429405.

•	  koszenie, mulczowanie, belowanie – 
słoma. 608 01 3995

•	 Orka, talerzówka ciężka siew agrega-
tem. Tel. 608 01 39 95 

•	 Rzepak jary, zboża sprzedam. Tel. 502 
853  573 

•	 Grykę sprzedam i mieszalnik 1 tona. 603 
467 609 

•	 SPrZedAŻ JAJ kUrZYCH – wIeJSkIe. 
502 119 960

•	  Sprzedam pompe spalinową wraz z wę-
żami, straszak na dziki i szpaki, dmucha-
wę do zboża. 781 785 748, 603 363 207 

•	 Sprzedam siano w kostkach. 782 036 
086 

•	 Sprzedaż mieszanki zbożowej. Tel. 
667 97 64 17, 91 4 186 417

•	 Sprzedam truskawski na przetwory. 
Atrakcyjne ceny. 606 708 180 

•	 Łubin słodki 1,5 tony sprzedam. 91 39 
18 606

•	 Sprzedam kaczki i gęsi skubane. 796 759 
414

•	 Sprzedam siewnik Poznaniak. 605 468 
190 

•	 Przyjmę ziemię. 605 468 190

•	 Sprzedam rozrzutnik obornika jedno-
osiowy stan bardzo dobry i rozsiewacz 
wapna 606 576 417

•	 Sprzedam ziemię orną o pow. 8 ha w 
miejscowości Bagna. Cena 28900 zł / ha 
. Tel. 606 830 893 

•	 Siano w zamian za koszenie Trzechel 2 
ha. Tel. 502 853 573 

•	 wyprzedaż kur 1,5 rocznych Gospo-
darstwo rolno-drobiarskie Żabowo 
13. Tel. 9139 106 66, 510 127 838

•	 Sprzedam siano okolice Osiny. 696 741 
163 

•	 Oddam w dzierżawę ziemię orną okolice 
Osiny. 696 741 163 

•	 Sprzedam Piasta do wapna, kamień po-
lny na oczko wodne. 606 576 417

•	 Sprzedam nową przyczepę jednoosio-
wą + wywrotkę, siewnik do zboża Po-
znaniak stan bardzo dobry. 696 807 922

•	 Słomę sprzedam beloty. 502 853 573

•	 Sprzedam obornik. 607 739 866

•	 Sprzedam ziemniaki jadalne Vineta, Ża-
bówko 18. 605 092 517

•	  Sprzedam obornik i byczka limuse. 607 
73 98 66

•	 Sprzedam króliki tanio. 792 883 988 

 USŁUGI
•	 TRANSPORT-600182682.

•	 DACHY, WIATY, TARASY.TEL.660879108.

•	 MALOWANIE – szpachlowanie ,panele.
Tel.788566432.

•	 SZPACHLARZ GŁADZI BEZPYŁOWEJ 
,PŁYTKARZ.WYKAŃCZANIE WNĘTRZ.
Tel.537275547.

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWANÓW, 
WYKŁADZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ SA-
MOCHODOWEJ/ SKÓRZANEJ MATERIA-
ŁOWEJ / POŚCIELI WEŁNIANEJ / LANO-
LINĄ/SPRZĄTANIE: CZYSZCZENIE FUG.
TEL.604 373 143 , 794 229 083.

•	 Pranie dywanów i tapicerki sprząta-
nie również z użyciem pary, rOMTeX. 
668 151 516

•	 elektryk z uprawnieniami e+d. Tel. 
607 289 419 

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

•	 Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wyko-
na “złota rączka”. 91 39 22 783, 784 
79 22 70

•	 FIrMA USŁUGOwA „Zielona”. wy-
najem sal na konferencje, zebrania, 
szkolenia. 91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią działal-
nością przyjmie zlecenie na budowę do-
mów od podstaw, przekładek dachów, 

docieplenia, układanie kostki, różne ro-
dzaje. Tel. 607 137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy za 
gotówkę na raty laptopy tablety telefo-
ny. Skupujemy laptopy telefony. Adres 
Nowogard 700Lecia 15 I piętro nad ap-
teką tel 91-577-53-73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlo-
powe: Niemcy, Holandia, Austria, An-
glia, Belgia, Norwegia. Tel. 71 385 20 18, 
601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróżnienie 
mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 343 
638 

•	 AGENCJA REKLAMOWA VIZART, opra-
wianie prac w 2 minuty, bindowanie, 
wydruki, ksero, laminowanie, Nowogard 
ul. 700 lecia 15 (nad sklepem zielarskim)
Tel. 605 522 340 

•	 Przepisywanie prac (licencjackich, magi-
sterskich i innych), dokumentów, CV, li-
stów motywacyjnych, Szybko, solidnie. 
Agencja reklamowa Vizart  Nowogard 
ul. 700 lecia 15 (nad sklepem zielarskim)
Tel. 605 522 340.

•	 regulacja, naprawa, konserwacja 
okien i drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 
668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 988 
735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, układanie 
kostki granitowej, polbruku. 726 403 
937

•	 Naprawa AGd Nowogard. 698 352 
406

•	 Wypełniam dokumenty do ZUS na eme-
ryturę, rentę, kapitał początkowy. 507 
872 391

•	 Usługi remontowo-budowlane wyko-
nam. 608 364 330 

•	 Prace elektryczne i remonty miesz-
kań. 691 430 490

•	 Usługi ogólnobudowlane docieplanie 
budynków, malowanie, szachlowanie, 
glazura, terakota, hydraulika, regipsy i 
podłogi, adaptacja poddaszy. 600 626 
268 

•	 Usługi remontowo-budowlane, ocie-
plenia budynków. 669 591 896 

•	 Matematyka. 668 17 12 12 

•	 Usługi Fryzjerskie Męskie w domu klien-
ta. Sudomierski. Tel. 536 867 154 , 91 39 
22 063

•	 MATEMATYKA, LICEA, STUDIA, poziom 
podstawowy i rozszeżony. Profesjonal-
nie. 604 124 623

•	 Przyjmę psy i koty na strzyżenie. 794 902 
108 

•	 Malowanie, szpachlowanie, tapetowa-
nie, drobne naprawy w tym hydraulika, 
solidnie dobra cena. 666 047 905

•	 Usługi ogólnobudowlane docieplenia 
budynków, dachy z papy. 607 654 692 

•	 Przyjmę zlecenie na malowanie, mon-
taż parapetów, paneli podłogowych itp. 
518 034 782

PrACA
•	 Aktivmed24.pl Opiekunki Senio-

rów Niemcy. Premie wakacyjne, 
530555015

•	 AMberCAre24 Opiekunki do Nie-
miec, wymagany j. niemiecki komuni-
katywny, zarobki netto do 1500 euro/

mies., wyjazdy od zaraz, sprawdzone 
oferty, legalnie 737 451 825, 737 886 
919, 737 489 914

•	 Zatrudnię pracowników budowla-
nych. Tel. 695-264-594

•	 Zatrudnię stolarza z doświadczeniem. 
503 084 687 

•	 Praca dla płytkarza w Niemczech na 
umowę. Wymagane doświadczenie  i 
prawo jazdy kat. B.Tel. 539 523 531 

•	 Zatrudnię na 1/2 etatu do sklepu Lewia-
tan, Bohaterów Warszawy.Tel. 502 239 
619

•	 Zatrudnię pomocnika mechanika samo-
chodowego. Doświadczenie nie wyma-
gane. 600 291 059

•	 Zaopiekuję się małym dzieckiem. 664 
696 177   

•	 Poszukuje opiekunki do osoby z Alz-
chaimerem od 9-18 godz., miejsco-
wość kościuszki. 796 767 980 

•	 Szukam pracownika prace wykończe-
niowe, Niemcy. Tel. 662 528 427

•	  Zatrudnię barmankę, kelnerkę, kucha-
rza i pomoc kuchenną. 693 521 211

•	 Podejmę pracę biurową branża hy-
drauliczno-budowlana lub spożyw-
cza, duże doświadczenie. 663 855 966 

•	 Zatrudnię pracownik na fermie drobiu, 
Gmina Osina. 511 731 352

•	 Zlecę wykonanie prac dekarskich gm. 
Osina. 502 562 378 

•	 Pilnie poszukuje sympatycznej i dyspo-
zycyjnej opiekunki do dwójki chłopców 
2 i 9 lat. Praca u mnie w domu ul. Mic-
kiewicza. Różne godziny także w nocy. 
519 820 036 

•	 Przyjmę pomocników dekarzy. 785 
931 513 

•	 Pana pracownika gospodarczego przy 
pomocy koło domu. 660 206 833 

INNe
•	 SPRZEDAM- pręt zbrojeniowy fi-10 , 12 

m długi.Tel.603598134

•	  Sprzedam drewno suche tanio. 691 848 
026

•	 drewno, bukowe, dębowe, pocięte, 
porąbane. Tel. 603 353 789 

•	 Sprzedam drewno opałowe. 667 788 
820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 kg. 
790 285 382

•	 Szkółka w karsku poleca drzewa 
owcowe w pojemnikach 3-4 letnie owo-
cujące już od 20 zł/szt. oraz tuje szma-
ragd wys. 70-80cm. po 10 zł za sztukę. 
Tel. 606 106 142

•	 Sprzedam łóżko młodzieżowe z szufla-
dami, półkami, z materacem - kolor sza-
ro biały wymiary: dł. 223 cm*95 cm*110 
cm, biurko do kompletu, tel. 605 522 
340

•	 Sprzedam odkurzacz piorący ZELMER 
WODNIK QUATTRO 616.6, elementy pio-
rące nieużywane nowe, cena do uzgod-
nienia, tel. 605 522 340

TEL. 517 508 374
Na sprzedaż 2 pokoje III p. 

cena 159 000 zł  •  tel. 517 508 374

Zatrudnimy brygadzistę oraz pracownika  
ferma drobiu - Redło 

Zapewniamy: 2-pokojowe mieszkanie i dobre warunki płacowe. 
Informacja tel. 506 428 241, 609 003 026, 913 910 315
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•	 Sprzedam materac kokosowy na łóżko 
ze stelażu,  na wymiar 180*200*24cm, 
używany, tel. 605 522 340

•	 Przyjmę lodówke. 697 886 041 

•	 Ogrodzenie ogrodowe, metalowe 
ramka z katownika w srodku zbroje-
ne /wzor/ prentowe wymiar 2,0m x 1,0 
m+ slupek razem szt 16 oraz furtka 90 x 
90cm z zamkiem ogrodzenie cena za 1 
kpl. 50 zl z powodu modernizacji ogro-
dzenia sprzedam - okazja ! stan dobry 
tel. 691 686 772

•	 Piece gazowe c.o.vaillant z niemiec 
dwufunkcyjne wiszace po przegla-
dzie serwisowym do mieszkania,do-
mu cena od 1.200zl. sprzedam tel 691 
686 772

•	 Podgrzewacze wody 130-160-190 li-
trowe stojące na gaz fitmy villant 
mało używane z gwarancją cena od 
1000 zł. Tel. 691 686 772 

•	 Sprzedam ławeczkę do ćwiczeń typu 
PRIMUS, wielofunkcyjna, tel. 605 
522 340 

•	 Oddam biurko pod komputer. 609 09 
35 25 

•	 Sprzedam szafkę kuchenną brązo-
wo-biała, z płytą indukcyjną - 2 sta-
nowiska, z możliwością dostawie-
nia drugiej płyty indukcyjnej lub ga-
zowej, z blatem, tel. 605 522 340 
Sprzedam TV plazmowy 42 cale LG, 
srebrno czarny, tel. 605 522 340 

•	 Przyjmę lodówkę. 697 886 041 

•	 Sprzedam zamrażarkę skrzyniową 
elektrolux EC2800AOW2, wymiary: 

95x62x78, zakupioną w roku 2014, cena 
500 zł., tel.506614285, odbiór osobisty-
:NOWOGARD tel. 506614285

•	 Sprzedam piec/kominek ceramiczny 
używany, stan z zewnątrz bdb, dodam 
kolano nastawne, pęknięta w środku 
płyta szamotowa, co nie przeszkadza w 
użytkowaniu, cena: 1200 zł , odbiór oso-
bisty NOWOGARD, tel. 506614285

•	 Sprzedam szczeniaka suczkę 4,5 
miesiąca rasy Pitbull red Nose tel. 
607289830

•	 Sprzedam dwie komody po 150 zł/szt. 
Łóżko z materacem 1,4 x 2m – 450 zł, 
2 szafki po 50 zł za sztukę. 606 276 773 

•	 Sprzedam łóżko ortopedyczne na pilo-
ta. 697 972 751 

•	 Sprzedam nową krajzegę robioną 220 
wolt cena 450 zł. 696 807 922

•	 Sprzedam betoniarkę 120 litrów na 220 
wolt cena 370 zł. Tel. 696 807 922 

•	 Owczarek niemiecki krótkowłosy, rok i 
cztery miesiące, duży, ładny, czujny. Tel. 
519 307 288 

•	 Sprzedam rusztowanie elewacyjne 200 
m2. Tel. 501 549 756 

•	 Oddam kotki w dobre ręce. 665 725 641

•	 Sprzedam stylowy ławostół złoty dąb, 
150 zł. Tel. 697 999 578 

•	 Kontener handlowy typu lodziarnia zlo-
kalizowany przy POLO MARKECIE sprze-
dam tel.do właściciela 509 428 337 lub 
dodatkowe informacje 509861740

INFOrMATOr lOkAlNY - NOwOGArd
Telefony alarmowe
Policja  - 997, 112
Komisariat Policji Nowogard - 91 57 92 316
Straż pożarna  - 998
Posterunek PSP Nowogard - 91 39 20 118
Pogotowie ratunkowe - 999
Stacja Pogotowia Ratunkowego 
w Nowogardzie - 91 43 26 103
Pogotowie gazowe  - 992
Pogotowie energetyczne - 991
Pogotowie wodn.-kanal. (PUWiS) 
 - 91 392 07 11; 994

dyżur nocny
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna   
 - 91 39 78 430; 
 609 361 999; 
 665 283 928

Przychodnie - poradnie
Szpital - centrala - 91 392 13 56
Praxis - SZOZ - 91 392 07 87
Praxis - Centrum 
okulistyczno-optyczne - 91 39 27 272
POZ Przychodnia przyszpitalna  
 - 91 392 18 00; 
 91 392 18 06
Medyk - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - M. Drobińska - 91 392 59 43
NZOZ “Sanus” - 91 392 69 60
NZOZ “Pro-med” - 91 392 67 40
NZOZ “Leks” - 91 392 25 25
NZOZ “Baby-med”  - 91 392 60 13
Mardent - gabinety lekarskie  
 - 91 392 26 33
Revital - Ośrodek Rehabilitacji 
i Odnowy Biologicznej - 91 392 14 67; 
 609 456 577
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne 
 - 91 392 09 26
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
dzieci, młodzieży i ich rodzin 
 - 91 392 07 43
Warsztaty terapii zajęciowej - 91 392 52 82
Zakład domowej opieki długoterminowej - 
91 39 26 531; 
 509 142 650
Stomatologia
Praxis - Centrum stomatologiczne  
 - 91 392 69 99
Pracownia protetyki stomatologicznej - 
Danuta Drapikowska 91 392 68 70
Protetyka stomatologiczna 
- Elżbieta Wysocka 
i Kazimierz Trojanowski - 91 392 61 07
“Nowo-dental” B. Szulejko - 695 264 677 
 - 91 392 14 67
“Dental - med”  - 91 392 20 98
Lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz  
 - 91 392 50 03; 
 603 705 630
Lek. Stom. Andrzej Rynkiewicz
pogotowie stomatologiczne - 607 771 777
lek. Stom. D. Wałęga - Bąk - 604 441 609
lek. stom. A Mogilnicka - 506 606 955
lek. stom. E. Rosa - 532 512 703
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 601 736 804

Urzędy
Urząd Miejski  
 - 91 392 62 00
Biuro Obsługi Interesanta w UM  
 - 91 392 62 14
Biuro Rady w UM - 91 392 62 10
Urząd Stanu Cywilnego - 91 392 62 30

Wydział Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środow. 
 - 91 392 62 43
Wydział spraw społecznych i obywatelskich
Meldunki - 91 392 62 13
Dowody osobiste - 91 392 62 15
Zarządzanie kryzysowe - 91 392 62 34
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
Geodezji i Rolnictwa - 91 392 62 26
Wydział Rozwoju Lokalnego, 
Funduszu, Kultury i Sportu - 91 392 62 93
Wydział Inwestycji i Remontów  
 - 91 392 62 41
Biuro Podatków i Opłat - 91 392 62 17
Referat Edukacji - 91 392 54 64
Zarząd Budynków Komunalnych  
 - 91 392 62 67
Powiatowy Urząd Pracy f/Nowogard 
 - 91 392 13 76
 91 392 18 13
Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii - 91 392 11 18
w nagłych wypadkach - 609 740 647

wydział komunikacji
Rejestracja pojazdów - 91 579 27 02
Prawo jazdy - 91 579 27 03
Fax - 91 392 18 52

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik - Dorota Maślana - 91 392 62 48
Świadczenia rodzinne
- A. Lalik  - 91 392 62 68
Dział usług opiekuńczych 
- B. Ziółkowska - 91 392 02 00

Poczta
ul. 3 Maja - 91 392 13 00
 91 392 11 83
ul. Warszawska - 91 392 08 34

Nadleśnictwo Nowogard - 91 392 06 40
Zakład karny Nowogard - 91 432 66 00

Gabinety weterynaryjne
Danuta Czerwińska
ul. J. Wybickiego 2 - 91 392 37 86
Animal-Vet
ul. Zielona - 666 135 133
Janusz Soroka
ul. L. Okulickiego 6  - 570 656 616
Zdzisław Truszyński
ul. T. Kościuszki 21 - 91 392 18 01
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 38 - 91 392 08 14
Szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1 - 91 392 6 2 70
Szkoła Podstawowa nr 2 - 91 392 6 2 74
Szkoła Podstawowa nr 3 - 91 392 6 2 91
Szkoła Podstawowa nr 4 - 91 392 3 0 28
SP w Długołęce - 91 391 04 92
SP w Orzechowie - 91 391 09 94
SP w Strzelewie - 91 391 02 24
SP w Żabowie - 91 391 06 94
SP w Błotnie - 91 391 01 90
SP w Wierzbięcinie - 91 291 07 95
I Liceum Ogólnokształcące - 91 392 02 13
Liceum Ogólnokształcące nr II - 91 392 51 07
ZSP im. Stanisława Staszica - 91 392 11 62
Prywatne Publiczne Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych; 
Niepubliczna Szkoła Policealna  
 - 91 392 66 91
Prywatne Liceum Ogólnokształcące
 Zaoczne Centrum Edukacji Zdroje  
 - 91 392 54 94

Prywatne Policealne Studium Zawodowe  
 - 91 392 21 81
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  
 - 91 392 01 08

Przedszkola i żłobki
Przedszkole nr 1
ul. Żeromskiego - 91 392 62 86
Przedszkole nr 3
ul. J. Poniatowskiego - 91 392 62 88
Przedszkole nr 4
ul. T. Kościuszki - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole
ul. Zielona - 91 392 66 91; 
 505 388 292
Artystyczne Przedszkole 
Kraina Fantazjiul. Gen. J. Bema - 660 797 838
“Promyczek” Specjalistyczny 
punkt przedszkolny, 
ul. Boh. Warszawy - 609 931 469
Niepubliczny Żłobek "Maluszkowo”
ul. ks. Racibora - 534 015 943
Niepubliczny “Malinowy Żłobek”
ul. Boh. Warszawy - 604 873 917

kultura
Miejska Biblioteka Publiczna  
Dyrektor - 91 392 62 60
Czyt. dla dorosłych - 91 392 62 61
Nowogardzki Dom Kultury  
Sekretariat - 91 392 62 83
Biuro kina/ dział imprez i promocji 
 - 91 392 57 79
Kasa - 91 392 62 62

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP - 91 392 63 70; 
 506 08 13 28
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego   
 - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej  
 - 91 392 15 92

Usługi pogrzebowe 
J. Furmańczyk, Zakład Pogrzebowy  
 - 91 392 17 67
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  
 - 692 354 065
MEMORIS Grzegorz Śmigiel - 693 230 190

Apteki
Centrum Zdrowia
ul. 700-lecia - 91 576 21 39
Majowa
ul. 3 Maja - 91 307 07 08
Cefarm
ul. Plac Wolności - 91 392 02 03
Cardia
ul. 700 - lecia - 91 392 13 30
Niebieska
ul. 15 Lutego - 91 432 61 77
Asa
ul. Warszawska - 91 392 04 94
Niebieska 2
ul. Kościuszki - 91 579 08 30
Nowa Farmacja
ul. Bohaterów Warszawy - 91 573 04 37

Taksówki - 91 392 02 60

Pomoc drogowa
Grzegorz Irzymski - 91 392 24 02
 601 893 944
Andrzej Słomski - 665 770 442
Krzysztof Pietrzak - 601 938 293
R&J MIX - 608 731 620

Urząd Gminy
Wójt - 91 391 03 90
Kierownik USC, St. ds. obywatelskich
 i ewidencji ludności  - 508 499 549
St. ds. podatków i opłat  - 508 499 661
St. ds. zarządzania kryzysowego, obrony cy-
wilnej i ochrony środowiska  - 508 499 580
Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami  
 - 508 499 247
St. ds. obsługi organów Gminy, działalności 

gospodarczej, kultury i zdrowia  - 508 499 567
St. ds. funduszy zewnętrznych, promocji, 
turystyki i sportu  - 508 499 620
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik Anna Kaliczyńska - 508 499 534
Pracownicy socjalni - 508 499 561
 508 499 483
Asystent rodziny Patrycja Bielej - 508 499 621
Gminna biblioteka Publiczna
Kierownik Krzysztof Górecki - 91 391 03 05

Szkoła Podstawowa im. B. Malinowskiego
Dyrektor Tatiana Olbert - 91 391 03 89
Sekretariat - 91 391 03 80
Przychodnie
NZOZ “Proximus” - 91 391 03 10
Punkt apteczny - 91 391 16 11
Poczta - 91 391 03 23
Parafia pw. NP NMP w Osinie - 91 391 03 86

INFOrMATOr lOkAlNY - OSINA

reGUlArNA lINIA MI krO bU SO wA SerOCkI  Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 
11:55; 12:40; 14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 
13:45(6x); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

PrZewÓZ OSÓb - rO MAN bIŃCZYk - linia regularna  Tel. 607 310 591 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 
16.35 (7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

rOZkŁAd JAZdY bU SÓw
Firma Usługowo- Handlowa Adam Fedeńczak

Tel 91 39 26 925, 502 026 999
Nd- SZCZeCIN 5:15(D), 5:55(E), 6:40(7), 6:55(D), 7:25(7), 7:50(D), 8:00(E), 8:20(7), 
8:35(D), 9:10(E,7), 10:05(E), 10:35(E,7), 11:31(D),11:40(7), 12:10(E), 12:20(7), 
12:55(D,7), 13:10(D), 13:20(E,7), 14:05(D), 14:20(E,7), 15:40(D), 16:05(7), 16:20(E,7), 
16:50(D), 17:50(E,7), 18:20(E,7)
SZCZeCIN- Nd 6:35(D), 7:30(E), 8:30(D,7), 9:00(7,R), 9:25(E), 10:05(D,7), 10:35(E,7), 
11:40(E), 12:10(D), 12:25(E,7), 13:20(7), 13:35(D), 13:50(E,7,R), 14:35(D), 14:50(E,7), 
15:15(D,7), 15:55(D), 16:15(6,7), 16:35(D), 17:40(D,7), 18:05(E,7,R), 19:15(D), 
19:40(E,7), 20:15(E,7)
Nd- reSkO 6:30(S), 7:50(S), 10:10(7), 12:30(S), 14:30(S), 15:10(E), 19:15(E)
reSkO- Nd 6:45(7,SZ), 7:10(S), 7:15(E,SZ), 8:30(S), 11:35(7,SZ), 13:00(S), 15:05(S), 
15:40(E,7,SZ)
GOlCZewO- Nd 7:10(S), 13:30(S), 14:45(S)
Nd- GOlCZewO 7:50(S), 14:15(S), 15:30(S)
Nd- STArGArd 6:50(D), 10:15(D), 13:40(D)
STArGArd- Nd 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
Nd- dObrA- ŁObeZ- PŁOTY- GrYFICe 6:00(D)
Nd- SŁAJSINO- rAdOwO- ŁObeZ 6:35(D)
ŁObeZ- dObrA- Nd 15:00(D)
ŁObeZ- SŁAJSINO- Nd 15:35(D)
D - kursuje od pon. do pt. Oprócz świąt     E - kursuje od pon. Do soboty oprócz świąt 
S - kursuje w dni nauki szkolnej                         R- kurs do Reska     
SZ - kurs do Szczecina 6- kursuje w soboty       7- kursuje w niedziele
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krZYŻÓwkA

KU
Po

n
 

Imię i nazwisko ....................................................................................... tel. ............................................................... 

ROZWIĄZANIE .................................................................................................................................................................
Kupon wraz z rozwiązaniem należy dostarczyć do redakcji. Spośród nadesłanych kuponów zostanie wyloso-

wana nagroda książka ufundowana przez Wydawnictwo

do wynajęcia  
lokal

handlowo-usługowy
w Nowogardzie  

ul. Pileckiego 
(daw, Dąbrowszczaków) 

pow. 54 m2,  
nowe budownictwo

Tel. 604 269 104

Sprzedam 
działkę 23 ar
pod warsztat lub inną 

działalność gospodarczą. 
Tel. 695 100 700 

reklAMA
karolinasb@
domjudy.pl

Tel. 506 638 789

Pionowo: 
1. piszczelki, które mają numerki 
2. pajac z pantomimy 
3. kłamstwo 
4. bywa z makiem 
5. Gray, botanik 
6. skandowiec 
7. sługa, niewolnik dawniej 
8. znany kosmita 
9. wielbłądzi mieszaniec 
10. najmniejsza porcja energii 
11. miasto nad Sanem 
12. grupa krzaków 
13. mocna karta 
14. kawiarnia dla Francuzów 
15. Rusowicz albo Sari 
16. ... West, aktorka 
17. najszybszy bieg konia 
18. fiksacja, fioł 
19. batalion 
20. goli głowę na zero 
21. szlemik + lewa 
22. skrzydlaty rumak 
23. gimnastyka w takt muzyki 

24. środek odurzający 
25. zabity przez matkę 
26. obóz koncentracyjny 
27. w parze z Mazurami 
28. miasto nad Iną 
29. breja 
30. fotochemik austriacki 
31. rozpusta 
32. odksztuszana przy kaszlu 
33. wojskowy kolor 
34. wymarły nielot z Nowej Zelandii 
35. Ukraińska Armia Powstańcza 
36. żartowniś 
37. pole po lnie 
38. członek muzułmańskiej sekty 
39. Gary, aktor amerykański 
40. ... Sumac, piosenkarka 
41. wódka z wiśni 
42. miasto i port we Włoszech nad 
Adriatykiem, stolica Apulli 
43. szwajcarska rzeka 
44. arena bokserska 
45. zwierzyniec 
46. uderzenie 

47. samolot bojowy 
48. żona Mieszka I 

Poziomo: 
49. wydalany 
50. amer. aktor filmu niemego 
(1883-1939) 
51. nazajutrz po bibie 
52. kościelny muzyk 
53. magma 
54. zioło na bóle brzucha 
55. odcisk stopy 
56. sam wyrośnie 
57. miasto w Brazylii 
58. tapicerski taboret kryty skórą 
59. obrus na stole kuchennym 
60. niedaleko Świecia 
61. niewiadoma w matematyce 
62. rzecz bez znaczenia 
63. Włochy 
64. myjnia statków 
65. ładuje pieniądze 
66. łabędzi - przedśmiertny 
67. łopocze na wietrze 

68. szyk wojska dawniej 
69. góry z Aconcaguą 
70. belka podłogowa 
71. żądza 

72. słowo łagodzące drastyczne wy-
rażenie 
73. część karabinu 
74. czapnik 
75. pan całą gębą 
76. wąż R. Kiplinga 
77. dawniej do wytapiania żelaza 
78. miasto w Peru 
79. japoński pas przepasujący kimono 
80. chruściel amerykański 
81. Akademicki Związek Sportowy 
82. ryba karpiowata, klepiec 
83. dzielnica kraju 
84. Alodo..., ofiara Czerwonych Brygad 
85. 365 dni 
86. archaiczna 
87. ssak z rodziny krętorogich 
88. skojarz z HIV 
89. zwierzyniec 
90. założyciel stowarzyszenia Orato-
rianów 
91. miasto w Belgii 
92. środek opatrunkowy

PODPOWIEDŹ: AARA, ARAMA, FAIR-
BANKS, KIRSZ, MOA, ORDYNEK

rozwiązanie krzyżówki dla 
dorosłych : Błąd oka nadaje kie-
runek myśli

Christiana Syfert, Danuta Skow-
ron, Aneta Tamborska, Henryk 
Poncak, Zdzisława Chocian, Sła-
womir Skowroński, Natalia Fur-
mańczyk, Maria Kloch, Jadwiga 
Patecka, Urszula Kaczmarek, Ha-
lina Stefańska, Danuta Józefiak, 
Renata Wiertalak, Szymon Rybar-
czyk

Zwycięzcy prenumerata: Da-
nuta Józefiak, Christiana Syfert

GAZETY dla zwycięzców loso-
wania do odebrania w redakcji, 
ul. Boh. Warszawy 7

dla naszych najmłodszych 
Madzia Skowrońska, Jola Zieliń-

ska, Kacper Danicki, Michasia Miś-
kiwicz, Gaja Kowalczyk, Lilka Felik-
siak, Mateusz Wiertalak, Sebastian 
Stępień

Zwycięzca: Michasia Miśkie-
wicz
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rOZkŁAd JAZdY PkP

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 2 IX – 20 X 2018

Aktualizacja wg stanu na 31 VIII 2018

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

0:38 I
3

IC - TLK
88195

ŁEBSKO
T  k  d

Goleniów 1:00, Szczecin Dąbie 1:22, Szczecin Główny 1:40 WW{
~ 2 IX;

}WW 2:12 Szczecin Główny IC - TLK 56190 ŁEBSKO T  k  d  c  p   Kostrzyn 3:35, Zielona 
Góra 5:06, Nowa Sól 5:28, Głogów 5:55, Ścinawa 6:41, Wołów 7:09, Brzeg Dolny 7:18

Wrocław Główny 7:44 ~ 2 IX;

5:01 I
3

PR - R
88641

j  a  b  y

Wyszomierz 5:06, Osina 5:10, Mosty 5:16, Goleniów 5:25, Kliniska 5:35, Szczecin Dąbie 5:45, Szczecin 
Zdroje 5:48, Szczecin Port Centralny 5:57 Szczecin Główny 6:01 
~ 17 IX-19 X 1-5;

5:21 I
3

PR - R
88641

j  a  b  y

Wyszomierz 5:26, Osina 5:30, Mosty 5:36, Goleniów 5:45, Kliniska 5:56, Szczecin Dąbie 6:05, Szczecin 
Zdroje 6:09, Szczecin Port Centralny 6:17 Szczecin Główny 6:21 
~ 3-14 IX 1-5;

6:39 I
3

PR - R
88643

j  a  b  y

Wyszomierz 6:44, Osina 6:48, Mosty 6:54, Goleniów 7:03, Kliniska 7:17, Szczecin Dąbie 7:27, Szczecin 
Zdroje 7:34 Szczecin Główny 7:46 
~ 17 IX-20 X 1-6;

6:50 I
3

PR - R
88643

j  a  b  y

Wyszomierz 6:55, Osina 6:59, Mosty 7:05, Goleniów 7:14, Kliniska 7:31, Szczecin Dąbie 7:41, Szczecin 
Zdroje 7:46 Szczecin Główny 7:58 
~ 3-15 IX 1-6;

7:47 I
3

PR - R
88645

j  a  b  y

Wyszomierz 7:52, Osina 7:56, Mosty 8:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:07, Goleniów 8:23, 
Kliniska 8:33, Szczecin Dąbie 8:43, Szczecin Zdroje 8:46, Szczecin Port Centralny 8:55

Szczecin Główny 8:59 ~ 17 IX-20 X;

7:48 II
1

PR - R
88622

j  a  b  y

Żabowo 7:55, Płoty 8:04, Baszewice 8:11, Gryfice 8:18, Gąbin 8:28, Trzebiatów 8:34, Bieczyno 
Pomorskie 8:40, Karcino 8:43, Głowaczewo 8:48, Stary Borek 8:51, Kołobrzeg Stadion 8:58

Kołobrzeg 9:03 ~ 17 IX-20 X 1-6;

8:00 I
3

PR - R
88645

j  a  b  y

Wyszomierz 8:06, Osina 8:10, Mosty 8:15, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:21, Goleniów 8:38, 
Kliniska 8:49, Szczecin Dąbie 8:58, Szczecin Zdroje 9:02, Szczecin Port Centralny 9:10

Szczecin Główny 9:14 ~ 2-16 IX;

8:02 II
1

PR - R
88622

j  a  b  y

Żabowo 8:09, Płoty 8:18, Baszewice 8:25, Gryfice 8:32, Gąbin 8:42, Trzebiatów 8:47, Bieczyno 
Pomorskie 8:53, Karcino 8:57, Głowaczewo 9:01, Stary Borek 9:05, Kołobrzeg Stadion 9:11

Kołobrzeg 9:16 ~ 3-15 IX 1-6;

8:39 I
3

IC - TLK
18171

POSEJDON
T  k  c  p

Goleniów 9:01, Szczecin Dąbie 9:33 Szczecin Główny 9:57 

~ 2 IX;

9:27 II
1

PR - R
88624
REGA

j  a  b  y

Płoty 9:42, Gryfice 9:56, Trzebiatów 10:17, Kołobrzeg Stadion 10:34 Kołobrzeg 10:39 

~ 22 IX-20 X 67;

9:51 II
1

PR - R
88624
REGA

j  a  b  y

Płoty 10:06, Gryfice 10:30, Trzebiatów 10:45, Kołobrzeg Stadion 11:01 Kołobrzeg 11:06 

~ 2-16 IX 67;

10:17 I
3

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:22, Osina 10:26, Mosty 10:32, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:38, Goleniów 10:55, 
Kliniska 11:06, Szczecin Dąbie 11:15, Szczecin Zdroje 11:19, Szczecin Port Centralny 11:27

Szczecin Główny 11:31 ~ 8-12 X;

10:33 I
3

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:38, Osina 10:42, Mosty 10:48, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:54, Goleniów 11:11, 
Kliniska 11:26, Szczecin Dąbie 11:35, Szczecin Zdroje 11:39, Szczecin Port Centralny 11:47

Szczecin Główny 11:51 ~ 2 IX-7 X; 13-20 X;

11:53 II
1

PR - R
88626

POMERANIA
j  a  b  y

Żabowo 12:00, Płoty 12:09, Baszewice 12:16, Gryfice 12:23, Gąbin 12:33, Trzebiatów 12:39, Bieczyno 
Pomorskie 12:45, Karcino 12:48, Kołobrzeg Stadion 12:59 Kołobrzeg 13:04 

13:50 II
1

PR - R
88628

j  a  b  y

Żabowo 13:57, Płoty 14:06, Baszewice 14:18, Gryfice 14:25, Gąbin 14:35, Trzebiatów 14:40, Bieczyno 
Pomorskie 14:46, Karcino 14:50, Głowaczewo 14:54, Stary Borek 14:58, Kołobrzeg Stadion 15:04

Kołobrzeg 15:10 ~ 1-5;

14:27 I
3

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 14:32, Osina 14:36, Mosty 14:42, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:48, Goleniów 15:05, 
Kliniska 15:17, Szczecin Dąbie 15:26, Szczecin Zdroje 15:35 Szczecin Główny 15:48 
~ 2-16 IX; 10-20 X;

14:27 I
3

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 14:32, Osina 14:36, Mosty 14:42, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:48, Goleniów 15:05, 
Kliniska 15:17, Szczecin Dąbie 15:32, Szczecin Zdroje 15:35, Szczecin Port Centralny 15:43

Szczecin Główny 15:48 ~ 17-21 IX;

Strona 1 z 3

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 2 IX – 20 X 2018

Aktualizacja wg stanu na 31 VIII 2018

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

14:27 I
3

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 14:32, Osina 14:36, Mosty 14:42, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:48, Goleniów 15:05, 
Kliniska 15:17, Szczecin Dąbie 15:32, Szczecin Zdroje 15:35 Szczecin Główny 15:48 
~ 22 IX-9 X;

15:56 II
1

PR - R
88630

j  a  b  y

Żabowo 16:03, Płoty 16:14, Baszewice 16:27, Gryfice 16:34, Gąbin 16:44, Trzebiatów 16:49, Bieczyno 
Pomorskie 16:55, Karcino 16:59, Głowaczewo 17:03, Stary Borek 17:07, Kołobrzeg Stadion 17:13

Kołobrzeg 17:17 

16:36 I
3

PR - R
88651
REGA

j  a  b  y

Wyszomierz 16:41, Osina 16:45, Mosty 16:51, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 16:57, Goleniów 17:14, 
Kliniska 17:26, Szczecin Dąbie 17:36, Szczecin Zdroje 17:39, Szczecin Port Centralny 17:47

Szczecin Główny 17:52 

17:57 II
1

PR - R
88632

j  a  b  y

Żabowo 18:05, Płoty 18:14, Baszewice 18:21, Gryfice 18:27, Gąbin 18:45, Trzebiatów 18:50, Bieczyno 
Pomorskie 18:56, Karcino 19:00, Głowaczewo 19:04, Stary Borek 19:08, Kołobrzeg Stadion 19:14

Kołobrzeg 19:19 ~ 2-16 IX;

17:57 II
1

PR - R
88632

j  a  b  y

Żabowo 18:05, Płoty 18:14, Baszewice 18:28, Gryfice 18:35, Gąbin 18:45, Trzebiatów 18:50, Bieczyno 
Pomorskie 18:56, Karcino 19:00, Głowaczewo 19:04, Stary Borek 19:08, Kołobrzeg Stadion 19:14

Kołobrzeg 19:19 ~ 17 IX-20 X;

18:39 I
3

PR - R
88653

POMERANIA
j  a  b  y

Wyszomierz 18:44, Osina 18:48, Mosty 18:54, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:00, Goleniów 19:18, 
Kliniska 19:29, Szczecin Dąbie 19:39, Szczecin Zdroje 19:42, Szczecin Port Centralny 19:50

Szczecin Główny 19:55 ~ 17 IX-20 X;

19:06 I
3

PR - R
88653

POMERANIA
j  a  b  y

Wyszomierz 19:11, Osina 19:15, Mosty 19:21, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:27, Goleniów 19:45, 
Kliniska 19:59, Szczecin Dąbie 20:09, Szczecin Zdroje 20:12, Szczecin Port Centralny 20:20

Szczecin Główny 20:24 ~ 2-16 IX;

20:26 II
1

PR - R
88634

j  a  b  y

Żabowo 20:33, Płoty 20:42, Baszewice 20:49, Gryfice 20:56, Gąbin 21:06, Trzebiatów 21:12, Bieczyno 
Pomorskie 21:18, Karcino 21:21, Głowaczewo 21:26, Stary Borek 21:29, Kołobrzeg Stadion 21:35

Kołobrzeg 21:40 ~ 3-15 IX 1-6;

20:53 II
1

PR - R
88634

j  a  b  y

Żabowo 21:00, Płoty 21:09, Baszewice 21:16, Gryfice 21:23, Gąbin 21:33, Trzebiatów 21:39, Bieczyno 
Pomorskie 21:45, Karcino 21:48, Głowaczewo 21:53, Stary Borek 21:56, Kołobrzeg Stadion 22:02

Kołobrzeg 22:07 ~ 17 IX-20 X 1-6;

21:52 II
1

PR - R
88636

j  a  b  y

Płoty 22:07, Gryfice 22:19, Trzebiatów 22:34, Kołobrzeg Stadion 22:51 Kołobrzeg 22:55 
~ 2-16 IX 1-57;

22:10 II
1

PR - R
88636

j  a  b  y

Płoty 22:25, Gryfice 22:37, Trzebiatów 22:52, Kołobrzeg Stadion 23:09 Kołobrzeg 23:13 
~ 17 IX-19 X 1-57;
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Odjazdy / Departures
Nowogard 2 IX – 20 X 2018

Aktualizacja wg stanu na 31 VIII 2018

objaśnienia skrótów / abbreviations
IC - „PKP Intercity” Spółka Akcyjna

TLK - Twoje Linie Kolejowe
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
T - 2 klasa / Second class seats

j - tylko 2 klasa / 2nd class seats only

k - rezerwacja miejsc / seat booking

d - wagon z miejscami do leżenia / couchette
car

c - wagon sypialny / sleeping car

a - wagon z miejscami dla osób na wózkach 
- z windą/rampą / car with seats for 
disabled passengers - with a lift/ramp

b - wagon przystosowany do przewozu 
rowerów - liczba miejsc ograniczona / 
wagon adopted to the transport of 
bicycles – limited number of places

objaśnienia znaków / symbols
p - przewóz przesyłek konduktorskich / 

courier service
W - przełączanie wagonów do innego 

pociągu / wagons to be switched to 
another train

y - klimatyzacja / air conditioning

~ - terminy kursowania / days of operation

1 - w poniedziałki / Mondays

5 - w piątki / Fridays

6 - w soboty / Saturdays

7 - w niedziele / Sundays

www.intercity.pl www.polregio.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased on each train, consistent with the 
terms specified by the carrier.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Carriers 
are responsible for commercial data of trains.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Infoline numbers to individual carriers:
IC - 22 391 97 57 (24h) dla abonentów sieci zagranicznych i
dla połączeń zagranicznych; 703 200 200 (24h) dla 
abonentów krajowych sieci, opłata 1,29 zł brutto/min. poł., 
realizator usługi: „PKP Intercity” S.A. / 22 391 97 57 (24h) 
for international calls and international network subscribers; 
703 200 200 (24h) for subscribers of domestic networks, 
charge of PLN 1.29 gross/min. of each call, service provider: 
„PKP Intercity" S.A.
PR - 703 20 20 20 (24h) opłata 1.29 zł/min. połączenia, 
realizator usługi: Progress Plus S.C.  / 703 20 20 20 (24h) 
charge of PLN 1.29 gross/min. of each call, service provider: 
Progress Plus S.C. 

www.portalpasazera.pl Strona 3 z 3
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rozkład jazdy komunikacji miejskiej

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 6:55 8:05 11:15 12:20 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 6:56 8:06 11:16 12:21 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 6:58 8:08 11:18 12:23 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 6:59 8:10 11:20 12:25 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:01 8:12 11:22 12:27 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:02 8:14 11:24 12:29 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:03 8:15 11:25 12:30 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:05 8:17 11:27 12:32 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < 7:07 8:19 < 12:34 < < 16:07 < <

10 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:09 8:21 11:28 12:36 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
11 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:10 8:22 11:29 12:37 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
12 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:11 8:23 11:30 12:38 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
13 ul. Poniatowskiego < 6:20 7:13 < < 12:40 13:45 15:10 16:13 17:10 <
14 ul. Żeromskiego 5:42 6:21 7:14 8:24 11:32 12:41 13:46 15:11 16:14 17:11 17:59
15 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:22 7:15 8:25 11:33 12:42 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
16 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:23 7:16 8:26 11:34 12:43 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
17 ul. Radosława 5:45 6:24 7:17 8:27 11:35 12:44 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02

POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:23 8:33 11:50 12:50 14:30 15:30 16:25 17:25 18:05
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:24 8:34 11:51 12:51 14:31 15:31 16:26 17:26 18:06
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:26 8:36 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:28 8:38 11:53 12:53 14:33 15:33 16:28 17:28 18:08
5 ul. Poniatowskiego < 6:35 7:30 8:40 11:55 12:55 < 15:35 16:30 17:30 <
6 ul. 700 Lecia 5:49 6:37 7:32 8:42 11:57 12:57 14:34 15:37 16:32 17:32 18:09
7 ul. 5-go Marca 5:51 6:39 7:34 8:44 11:59 12:59 14:36 15:39 16:34 17:34 18:11
8 ul. Kościuszki 36 5:53 6:41 7:36 8:46 12:01 13:01 14:38 15:41 16:36 17:36 18:13
9 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:42 7:37 8:47 12:02 13:02 14:39 15:42 16:37 17:37 18:14

10 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:43 7:38 8:48 12:03 13:03 14:40 15:43 16:38 17:38 18:15
11 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:44 7:39 8:49 12:04 13:04 14:41 15:44 16:39 17:39 18:16
12 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:45 7:40 8:50 12:05 13:05 14:42 15:45 16:40 17:40 18:17
13 ul. Bema 9 5:58 6:46 7:41 8:51 12:06 13:06 14:43 15:46 16:41 17:41 18:18
14 Osiedle Bema 5:59 6:47 7:42 8:52 12:07 13:07 14:44 15:47 16:42 17:42 18:19

DWORZEC PKS – OS. BEMA
TAM
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

OS. BEMA - DWORZEC PKS
TAM
E, F

1 Osiedle Bema 8:59
2 ul. Bema 1 9:00
3 ul. Armii Krajowej 17 9:02
4 ul. Kościuszki 36 9:03
5 ul. Romualda Traugutta 9:05
6 ul. Wojska Polskiego 4 9:06
7 ul. Kościelna 9:07
8 Dworzec PKS 9:09

LP Dworce i przystanki

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD UL. RADOSŁAWA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 – NOWOGARD  OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD OS. BEMA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 - NOWOGARD  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 6:55 8:05 11:15 12:20 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 6:56 8:06 11:16 12:21 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 6:58 8:08 11:18 12:23 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 6:59 8:10 11:20 12:25 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:01 8:12 11:22 12:27 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:02 8:14 11:24 12:29 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:03 8:15 11:25 12:30 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:05 8:17 11:27 12:32 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < 7:07 8:19 < 12:34 < < 16:07 < <

10 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:09 8:21 11:28 12:36 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
11 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:10 8:22 11:29 12:37 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
12 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:11 8:23 11:30 12:38 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
13 ul. Poniatowskiego < 6:20 7:13 < < 12:40 13:45 15:10 16:13 17:10 <
14 ul. Żeromskiego 5:42 6:21 7:14 8:24 11:32 12:41 13:46 15:11 16:14 17:11 17:59
15 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:22 7:15 8:25 11:33 12:42 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
16 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:23 7:16 8:26 11:34 12:43 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
17 ul. Radosława 5:45 6:24 7:17 8:27 11:35 12:44 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02

POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:23 8:33 11:50 12:50 14:30 15:30 16:25 17:25 18:05
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:24 8:34 11:51 12:51 14:31 15:31 16:26 17:26 18:06
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:26 8:36 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:28 8:38 11:53 12:53 14:33 15:33 16:28 17:28 18:08
5 ul. Poniatowskiego < 6:35 7:30 8:40 11:55 12:55 < 15:35 16:30 17:30 <
6 ul. 700 Lecia 5:49 6:37 7:32 8:42 11:57 12:57 14:34 15:37 16:32 17:32 18:09
7 ul. 5-go Marca 5:51 6:39 7:34 8:44 11:59 12:59 14:36 15:39 16:34 17:34 18:11
8 ul. Kościuszki 36 5:53 6:41 7:36 8:46 12:01 13:01 14:38 15:41 16:36 17:36 18:13
9 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:42 7:37 8:47 12:02 13:02 14:39 15:42 16:37 17:37 18:14

10 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:43 7:38 8:48 12:03 13:03 14:40 15:43 16:38 17:38 18:15
11 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:44 7:39 8:49 12:04 13:04 14:41 15:44 16:39 17:39 18:16
12 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:45 7:40 8:50 12:05 13:05 14:42 15:45 16:40 17:40 18:17
13 ul. Bema 9 5:58 6:46 7:41 8:51 12:06 13:06 14:43 15:46 16:41 17:41 18:18
14 Osiedle Bema 5:59 6:47 7:42 8:52 12:07 13:07 14:44 15:47 16:42 17:42 18:19

DWORZEC PKS – OS. BEMA
TAM
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

OS. BEMA - DWORZEC PKS
TAM
E, F

1 Osiedle Bema 8:59
2 ul. Bema 1 9:00
3 ul. Armii Krajowej 17 9:02
4 ul. Kościuszki 36 9:03
5 ul. Romualda Traugutta 9:05
6 ul. Wojska Polskiego 4 9:06
7 ul. Kościelna 9:07
8 Dworzec PKS 9:09

LP Dworce i przystanki

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD UL. RADOSŁAWA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 – NOWOGARD  OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD OS. BEMA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 - NOWOGARD  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 6:55 8:05 11:15 12:20 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 6:56 8:06 11:16 12:21 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 6:58 8:08 11:18 12:23 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 6:59 8:10 11:20 12:25 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:01 8:12 11:22 12:27 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:02 8:14 11:24 12:29 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:03 8:15 11:25 12:30 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:05 8:17 11:27 12:32 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < 7:07 8:19 < 12:34 < < 16:07 < <

10 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:09 8:21 11:28 12:36 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
11 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:10 8:22 11:29 12:37 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
12 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:11 8:23 11:30 12:38 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
13 ul. Poniatowskiego < 6:20 7:13 < < 12:40 13:45 15:10 16:13 17:10 <
14 ul. Żeromskiego 5:42 6:21 7:14 8:24 11:32 12:41 13:46 15:11 16:14 17:11 17:59
15 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:22 7:15 8:25 11:33 12:42 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
16 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:23 7:16 8:26 11:34 12:43 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
17 ul. Radosława 5:45 6:24 7:17 8:27 11:35 12:44 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02

POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:23 8:33 11:50 12:50 14:30 15:30 16:25 17:25 18:05
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:24 8:34 11:51 12:51 14:31 15:31 16:26 17:26 18:06
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:26 8:36 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:28 8:38 11:53 12:53 14:33 15:33 16:28 17:28 18:08
5 ul. Poniatowskiego < 6:35 7:30 8:40 11:55 12:55 < 15:35 16:30 17:30 <
6 ul. 700 Lecia 5:49 6:37 7:32 8:42 11:57 12:57 14:34 15:37 16:32 17:32 18:09
7 ul. 5-go Marca 5:51 6:39 7:34 8:44 11:59 12:59 14:36 15:39 16:34 17:34 18:11
8 ul. Kościuszki 36 5:53 6:41 7:36 8:46 12:01 13:01 14:38 15:41 16:36 17:36 18:13
9 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:42 7:37 8:47 12:02 13:02 14:39 15:42 16:37 17:37 18:14

10 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:43 7:38 8:48 12:03 13:03 14:40 15:43 16:38 17:38 18:15
11 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:44 7:39 8:49 12:04 13:04 14:41 15:44 16:39 17:39 18:16
12 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:45 7:40 8:50 12:05 13:05 14:42 15:45 16:40 17:40 18:17
13 ul. Bema 9 5:58 6:46 7:41 8:51 12:06 13:06 14:43 15:46 16:41 17:41 18:18
14 Osiedle Bema 5:59 6:47 7:42 8:52 12:07 13:07 14:44 15:47 16:42 17:42 18:19

DWORZEC PKS – OS. BEMA
TAM
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

OS. BEMA - DWORZEC PKS
TAM
E, F

1 Osiedle Bema 8:59
2 ul. Bema 1 9:00
3 ul. Armii Krajowej 17 9:02
4 ul. Kościuszki 36 9:03
5 ul. Romualda Traugutta 9:05
6 ul. Wojska Polskiego 4 9:06
7 ul. Kościelna 9:07
8 Dworzec PKS 9:09

LP Dworce i przystanki

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD UL. RADOSŁAWA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 – NOWOGARD  OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD OS. BEMA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 - NOWOGARD  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki
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FIRMA JOGA  •  ul. Górna 4  •  72-200 Nowogard  
 Tel./Fax 91 39 25 501  •  695 100 700  •  695 400 600

Wyposaż swój dom w OKNA PCV 
o najwyższym standarcie światowym, 

dzięki którym obniżysz koszty ogrzewania
z profilu 

ALPHALINE  
profil 6 komorowy w kl. A
z wkładem termicznym 
i uszczelką środkową 
gwarantującą doskonałą 
szczelność

Do produkcji okien 

nie stosujemy pro�lii

z recyklingu !!!

i wysokiej jakości
OKUCIA MACO

Ponad 22 lat doświadczenia w produkcji okien. ZAUFAJ specjalistom! 

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

Kancelaria 
Radcy Prawnego  
r.pr. Agnieszka Warian  

 
ul. Wojska Polskiego 3  

I piętro  pok. 117   
Nowogard  

czynne pn-pt od 9 do 17 
 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  

po wcześniejszym umówieniu 
telefonicznym 

Kancelaria udziela 
 bezpłatnych porad prawnych 

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
8.00 – 20.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 8.00 – 16.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

Wykonujemy tanio
Banery  
Laminowanie   
Wycinane naklejki 
Wydruki kolorowe

Kompleksowe usługi:  
      Introligatorskie 
          Poligra�czne  
Nowogard  •  ul. Boh. Warszawy 7A

 tel. 91 392 21 65,  91 577 2007

KONTAKT:
adres:     72-200 Nowogard, ul. Górna 4a
telefon:  kom.783 570 056,695 264 594

PIB „PRO-BUD” s.c. informuje, że prowadzi

SPRZEDAŻ MIESZKAŃ
w nowo powstającym osiedlu mieszkaniowym

pn. „STARA WINIARNIA”
przy ul. T. Kościuszki 17 w Nowogardzie.

Więcej na stronie www.probud-nowogard.pl

Stahl-Mont Sp. z o.o. Sp.k.
zatrudni spawaczy MAG i TIG

Praca w Niemczech 
przy granicy (długoterminowa).

CV na e-mail: biuro@stahlmont.eu
Tel.: 607 515 155

r e k l A M A
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789
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POLSKI WYDAWCA

Śmigiel Ryszard

ŚR

KOMPLEKSOWE  USŁUGI
& ŚMIGIEL

Zakład Kamieniarski
- Nagrobki - Grobowce - Parapety - Schody

Kwiaciarnia
- Znicze - Kwiaty - Wiązanki - Wieńce

Tel. 601 595 069, 91 392 18 14
     e-mail: puhp.smigiel@wp.pl
   www.kamieniarstwo-smigiel.pl

Korzystając z naszych usług pogrzebowych zyskasz
-10%  RABATU  NA  USŁUGI  KAMIENIARSKIE

UL. CMENTARNA 3,  72-200 NOWOGARD

       Usługi Pogrzebowe 
        Grzegorz Śmigiel
- Trumny - Urny - Ekshumacje - Przewozy
         Obudowy - Krzyże - Tabliczki

Kontakt całodobowy: 693 230 190
      e-mail: memoris.zp@o2.pl
            www.memoris.eu
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OGŁOSZENIE WYBORCZE

REKLAmA

Piotr Słomski

Kandydat na Burmistrza
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Partnerstwo
i Rozwój

Do wynajęcia lokal 
handlowy  

120 m2 15 lutego 9c.
Tel. 514 650 024

Uwaga najbliższe bezpłatne  
porady prawne w piątek

godz. 13.30-15.30
w redakcji ul. Boh. Warszawy 7A

(informujemy, że godziny dyżurów radcy 
prawnego mogą ulegać zmianom)

Stanisław Młyńczyk   
Wiekowy Jubilat w Kościuszkach

Tajemnicze śledztwo prokuratury 

Korupcja w oświacie?
Uratowali historię 
od zapomnienia 

Wybory dają szansę  
na lepszą przyszłość 

Przywrócić 
Nowogard  
w nazwie 
Powiatu
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masz problem, lub byłeś świadkiem ważnego 
wydarzenia?

Skontaktuj się z naszą redakcją!
513 088 309,  91 392 21 65

lub email: dziennik@dzienniknowogardzki.pl
i na facebooka DN

W TYCH DNIACH ODESZLI DO WIECZNOŚCI
Regina Burzyńska: lat 93, zmarła 29.09.2018r, pogrzeb odbędzie 

się 2.10.2018r, o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogardzie.
Elżbieta Grzęda: lat 63, zmarła 30.09.2018r, pogrzeb odbędzie się 

3.10.2018r, o godz. 13:00 na cmentarzu w Nowogardzie.
Halina Orłowska: lat 64, zmarła 30.09.2018r, pogrzeb odbędzie 

się 3.10.2018r, o godz. 15:00 na cmentarzu w Nowogardzie.
Ryszard Kłys: lat 70, zmarł 1.10.2018r, pogrzeb odbędzie się 

3.10.2018r, o godz. 14:00 Msza św. w Nastazinie pochówek na cmen-
tarzu w m. Mokre.

Zofia Gromek: lat 69, zmarła 1.10.2018r, pogrzeb odbędzie się 
4.10.2018r, o godz. 12:00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Grażyna Andrzejczak-Zwierzak: lat 58, zmarła 1.10.2018r, po-
grzeb odbędzie się 4.10.2018r, o godz. 14:00 na cmentarzu w No-
wogardzie..

Informacje przekazali:
Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

i MEMORIS Zakład Pogrzebowy Grzegorz Śmigiel

“Śpieszmy się kochać ludzi, 
tak szybko odchodzą”

Serdeczne podziękowania dla wszystkich, 
którzy uczestniczyli w ostatniej drodze 

Naszego Taty

śp. Bronisława  
Gołdyn 

również szczere wyrazy podziwu  
dla Zakładu Pogrzebowego “Memoris” 

obsługującego uroczystości żałobne, 
dziękujemy Państwu za profesjonalizm. 

Rodzina 

PODZIęKOWANIA

W kolejnym numerze: 
Co się dzieje w Spółdzielni 
mieszkaniowej "Radosław"

2018/09/24
Godz. 22:03
Zdarzenie poza drogą pu-

bliczną, na wyłączonym z 
ruchu odcinku 6, kierowca 
Szymon D. zam. D pow. Gole-
niowski był trzeźwy. Pouczono 
kierowcę.

2018/09/25
Godz. 19:37
Patrol PP Maszewo, zatrzy-

mał  w Maszewie, Zbigniewa L. 
lat 53, zam.D. pow.goleniowski 
na podstawie nakazu dopro-
wadzenia wydanego przez SR 
Goleniów .Postępowanie pro-
wadzi KPP Goleniów.

2018/09/26
Godz. 15:27
Patrol OPI KP Nowogard 

podczas kontroli drogowej w 

Nowogardzie ul. Dworcowa 
ujawnił, iż kierujący rowerem 
Janusz P. lat 59 zam. Nowo-
gard, powiat goleniowski znaj-
duje się w stanie nietrzeźwości 
(0,29 mg/l). Postępowanie pro-
wadzi KP Nowogard.

Godz.15:56
Policjanci RRD KPP Goleniów 

zatrzymali w Kościuszkach,To-
masza M. lat 30, zam. Łódź, za 
kierowanie samochodem m-ki 
Opel Insygnia z aktywną de-
cyzją o cofnięciu uprawnień 
do kierowania pojazdami, wy-
dana przez Prezydenta Miasta 
Łodź. Postępowanie prowadzi 
KPP Goleniów.

2018/09/27
Godz. 01:00
Nieznany sprawca poprzez 

zerwanie korka wlewu zbior-
nika,  dokonał kradzieży 30 li-
trów oleju napędowego z ma-
szyny budowlanej- spycharki 
DT marki CAT, która stała za-
parkowana na placu budowy 
drogi S6 w Wojcieszynie, na 
szkodę firmy Transpar Sp. z o.o. 
Wartość strat 120 złotych. Po-
stępowanie prowadzi KP No-
wogard.

2018/09/28
Godz. 17:00
Dokonano kradzieży 2 szt. 

tablic rejestracyjnych z samo-
chodu marki Mercedes, na 
szkodę Zdzisława K. zam.No-
wogard, ul. Kowalska, powiat 
goleniowski. Postępowanie 
prowadzi KP Nowogard.

KPP Goleniów

Potłuczona szyba i straty w towarze

Sztachetą w witrynę 
Potłuczona witryna i zniszczony towar- taką niemiłą niespodziankę właścicielom sklepu z 
wyposażeniem łazienek przy ul. 3 Maja, zostawił jakiś nocny wandal. 

Niezidentyfikowany, jak do-
tąd, osobnik wrzucił do wnę-
trza sztachetę wyrwaną najpew-
niej z jakiegoś siedziska nad je-
ziorem, tłucząc przy tym szkla-
ną witrynę sklepu. Przy oka-
zji zniszczony został również to-
war wyeksponowany na wysta-
wie – m.in. szklane półki, akce-
soria ceramiczne- poinformowa-
ła nas sprzedawczyni ze sklepu. 
Straty mogą być zatem dotkliwe, 
biorąc także pod uwagę koniecz-
ność wymiany sporych rozmia-
rów szyby.  

O zniszczeniu sklepowej wi-

tryny powiadomiona została 
nowogardzka policja. Pozostaje 
mieć nadzieję, że uda się usta-
lić personalia sprawcy - w tej 
części miasta jest trochę kamer 
z monitoringu, a nóż widelec 
na którejś zarejestrowany zo-
stał spacer ze sztachetą. A może 
do komisariatu zgłoszą się jacyś 
świadkowie - dźwięk tłuczonej 
szyby mógł być słyszalny przez 
okolicznych mieszkańców. 

MS
Szyba do wymiany, do tego zniszczony z ekspozycji towar- to efekt działania jakie-
goś wandala przy ul. 3 Maja

Część drewnianego siedziska, które posłużyło później do zniszczenia sklepowej wi-
tryny, wandal porzucił kilka metrów przed sklepem
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NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

REKLAmA

Ruszył remont SP 2 

Uzupełniają tynki, odkrywają fundamenty
Rozpoczął się remont elewacji Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowogardzie, znajdującej się przy ul. Żeromskiego. Prace prowadzone są na razie na wschod-
nim skrzydle gmachu szkoły.  

Roboty prowadzi lokalna fir-
ma DEMGRAD, wyłoniona przez 
gminę Nowogard w ramach prze-
targu nieograniczonego. Na 
wschodnim skrzydle budynku 
szkoły ustawiono rusztowanie, z 
którego pracownicy zbijają frag-
menty popękanego starego tyn-
ku, zastępując go nową masą ce-
mentową. Jednocześnie, od dru-
giej strony rozpoczęto odkrywkę 
fundamentów ścian, jakie doce-
lowo mają być zaizolowane wokół 
całego gmachu szkoły. 

W dalszym etapie prac przewi-
dziane jest docieplenie ścian i po-
łożenie schludnej elewacji- tzw. 
termomodernizacja. W ramach 
remontu zaplanowano również 
kilka dodatkowych pracy: likwi-
dacja barier architektonicznych 
poprzez dobudowanie podjazdu 
dla osób niepełnosprawnych od 

strony boiska, remont schodów 
zewnętrznych, oraz pomieszczeń 
piwnicznych. Częściowo zosta-
nie także wymienione ogrodzenie 
wokół szkoły. 

Przypomnijmy, na realizację 

tej inwestycji Gmina ogłaszała w 
sumie trzy przetargi. W dwóch 
pierwszych postępowaniach 
przetargowych ceny zaoferowa-
ne przez wykonawców były wyż-
sze od zabezpieczonych w budże-

cie na ten cel środków. W związ-
ku z tym gmina musiała przetargi 
te unieważnić. Dopiero po zwięk-
szeniu przez Radę Miejską kwo-
ty na to zadanie o 246 tys. zł, uda-
ło się przetarg rozstrzygnąć pozy-
tywnie i wyłonić wykonawcę prac. 

Zgodnie z umową firma DEM-
GRAD ma 6 miesięcy na zakoń-
czenie wszystkich robót. Koszt ca-
łej inwestycji to 1 mln 352 tys. zło-
tych i w całości pokryje go z wła-
snych środków gmina Nowogard. 

MS

Remont rozpoczęto od wschodniej części gmachu szkoły

Fundamenty szkoły mają zostać zaizolowane, co ma zapobiec przedostawaniu się 
wilgoci na wyższe kondygnacje ścian

Gmina wciąż nie ujawnia kosztów dożynek 

Nie wiedzą ile wydali? 
W dniu 28 września, gmina miała przekazać do publicznej wiadomości szczegółowe zesta-
wienie kosztów, jakie poniesiono z budżetu miasta na organizację tegorocznych plonów. 
Zamiast tego poinformowano, że... nie są jeszcze znane wszystkie wydatki.

O koszty dożynek pytaliśmy 
jeszcze na kilka dni przed im-
prezą, pod koniec sierpnia. Już 
wówczas bowiem docierały do 
nas pierwsze informacje o potęż-

nym budżecie, jaki miasto zamie-
rza wydać na organizację gminne-
go święta plonów. Kwota ta miała 
sięgnąć ok. 160 tys. złotych (cho-
ciaż w budżecie na ten cel zabez-
pieczono 50 tys. zł). Na tak wyso-
kie koszty wskazywały już same 
plakaty, zapowiadające koncer-
ty gwiazd polskiej sceny muzycz-
nej np. Urszuli. Było też wiadomo, 
że na Bema, gdzie odbyły się do-
żynki, stawiana jest wielka scena 
z nagłośnieniem i własnym zasi-
laniem. Już same honoraria mu-
zyków i scena, to licząc najmniej 
100 tys. zł. 

W dniu 7 września, a więc 
w przeddzień imprezy, gmi-
na informuje nas, że „szczegó-
łowe zestawienie kosztów orga-
nizacji imprezy zostanie prze-

słane Państwu po całkowitym  
rozliczeniu, nie później, jak 28 
września br.”. W dniu 28 września 
zamiast obiecanego rozliczenia 
otrzymaliśmy kolejną wiadomość, 
o następującej treści: „Urząd Mia-
sta i Gminy w Nowogardzie infor-
muje, że na dzień dzisiejszy nie 
są jeszcze znane wszystkie kosz-
ty organizacji tegorocznych do-
żynek. Po całkowitym rozlicze-
niu zadania poinformujemy pań-
stwa o kosztach organizacji doży-
nek 2018. Podpisane Ryszard Bu-
lowski”.  

Niestety tym razem w pi-
śmie nie wskazano daty końco-
wej, do której UM zobowiązu-
je się udzielić informacji w try-
bie publicznym. Z czym urzędni-
cy na czele z burmistrzem mają 
problem- chyba nie z liczeniem? 
Tym bardziej, że każdy wyda-
tek w urzędzie musiał być po-
przedzony zleceniem, a do tego 
przejść przez wydział finansowy 
i ręce skarbnika gminy.   Trud-
no nie mieć zatem wrażenia, że 
ujawnienie szczegółów kosztow-
nej imprezy przed wyborami jest 
świadomie przeciągane w czasie. 
No chyba, że pieniądze wydawa-
no bez opamiętania i limitu, a te-
raz trwa gorączkowe zbieranie 
faktur...

MS

Wielka scena, a na niej wielkie gwiazdy, teraz ludzie mają prawo wiedzieć ile na to 
wydano

miał być koniec, ale…

Kolejna  nadzwyczajna 
sesja Rady Miejskiej
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Słomski, zwołał  na 
wniosek burmistrza  nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej, na 
3 października 2018 roku. Obecna Rada pobiła rekord po-
siedzeń, w tym także rekord posiedzeń nadzwyczajnych.

Przedmiotem środowej se-
sji nadzwyczajnej ma być kolejne 
przesuniĘcie środków w budżecie    

Jak piszą na stronie miejskiej: 
„ostatnio podpisana umowa na 
remont Szkoły Podstawowej nr 2, 
który już się rozpoczął, spowodo-
wała zwolnienie środków poprze-
targowych (ponad 100 tys. zł). W 
związku z tym, burmistrz przed-
stawi wniosek o przesunięcie kwo-
ty 90.849 zł z przeznaczeniem na 
inwestycje na osiedlu Gryfitów.   
Wnioskowana przez spółdzielnię 
Gardno wspólna z miastem inwe-
stycja  polega na kompleksowej 
modernizacji dróg i miejsc posto-
jowych przy osiedlu Gryfitów oraz 
przebudowę dróg i miejsc postojo-
wych wraz z chodnikami przy ulicy 
Zamkowej. W zakresie ulicy Gry-
fitów zatwierdzono dokumenta-
cję projektową i przeprowadzono 

dwa przetargi. W przypadku ulicy 
Zamkowej jest opracowana doku-
mentacja projektowa. Mimo więc 
wcześniejszych westchnień ulgi 
w ratuszu z powodu zakończe-
nia kadencji tej Rady burmistrz 
po raz kolejny wnioskuje o zwo-
łanie radnych, aby ci podjęli decy-
zje. Przy tej okazji też okazuje się 
kto ma i jakie ma kompetencje - 
to rada a nie burmistrz przezna-
cza środki na to czy tamto. Do za-
dań  burmistrza należy, aby tych 
środków do dzielenia było jak 
najwięcej - niestety, jak wiadomo  
tutaj sukcesów to burmistrz nie 
ma żadnych- zajmujemy jedno z 
ostatnich miejsc w kraju w zakre-
sie wysokości przychodów budże-
towych w przeliczeniu na miesz-
kańca. I to są fakty, a nie ba(je)
nery.    

Początek obrad:
3 października 2018 roku (środa) o godzinie 900  w sali obrad Rady 

Miejskiej  Nowogardzie, Plac Wolności 1. 
 Porządek obrad: 
1.      Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.      Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2018.
3.      Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady  Piotr Słomski
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29 września, obchodziliśmy Światowy Dzień Kawy. Nie waż-
ne jaką: – rozpuszczalną, sypaną, mrożoną, bez dobrej kawy, 
zwłaszcza o poranku, wielu z nas trudno się obejść. Zapyta-
liśmy, więc mieszkańców naszej gminy, czy lubią i czy piją 
kawę w ciągu każdego dnia.

Pani Zofia z mężem Stanisławem- Uwielbiam kawę, szczególnie 
rano, rozpoczynam każdy dzień od dobrej kawy, wtedy dzień staje 
się lepszy. Później m.in. po południu, zdarza się też wypić kawkę, a 
do kawy może być również coś słodkiego, nie odmówię. Mój mąż nie 
lubi kawy, i nie pije jej. Ja w naszym domu uchodzę za wielbicielkę 
tego, moim zdaniem, znakomitego napoju.

 

Pani maria – Raz tylko spró-
bowałam wypić kawę i od tam-
tej pory już jej nie piję. Wcale mi 
nie smakowała, może była zbyt 
silna, później bolała mnie gło-
wa, więc staram się unikać picia 
kawy. Za to uwielbiam, gdy ktoś 
robi kawę, ten aromat i zapach 
kawy po prostu bardzo lubię.

Pani Ewa- Od czasu do cza-
su wypijam kawkę, ale żeby tak 
codziennie, to nie. Nie jestem 
smakoszem kawy. Natomiast lu-
bię, jak w domu pachnie kawą. 
Latem może taką lekką, czy mro-
żoną to sobie wypiję, bardziej 
lubię natomiast herbatę, zwłasz-
cza różne jej gatunki. Często też 
kupuję coraz to inne smaki, aby 
ich popróbować.

 
Pani Basia- Chyba, jak każdy 

uwielbiam pić kawę, ale tylko z 
ekspresu, dlatego też kupiłam 
sobie takie urządzenie. Kawa 
poprawia mi nastrój i regeneru-
je siły. Gdy spada mi ciśnienie, 
natychmiast piję kawę, nawet 
którąś już w ciągu dnia, więc 
stwierdzam, że warto pić kawę. 
Ja bardzo lubię kawę, wręcz po-
wiedziałabym, że przepadam za 
smakiem i aromatem kawy.

ao

Nasza sonda

Zrobił, ale nie do końca 
Do naszej redakcji zatelefo-

nowała jedna z naszych stałych 
czytelniczek, otóż problem, któ-
ry porusza, dotyczy pasów a w 
zasadzie ich braku. - Na jednej 
z nowo wyremontowanej jezdni, 
tj. ul. 15 Lutego w Nowogardzie, 
stwierdziłam brak pasów przej-
ściowych dla pieszych, które kie-
dyś tu były. Idąc ulicą od strony 
marketu Lidl chciałam przejść 
na drugą stronę jezdni, czeka-
jąc dość długo aż kierowca oka-
że trochę kultury i mnie prze-
puści, ale tak się jednak nie sta-
ło, nic dziwnego, bo tak napraw-
dę nie powinno się w tym miejscu 
przechodzić, a to z powodu braku 
znaku i pasów umożliwiających 
przejście pieszym. Przeszłam do-
piero wtedy, kiedy uczestników 
jazdy już nie było. Jakąś dziw-
ną politykę w tym naszym mie-
ście się uprawia, coś się naprawia 
powierzchownie, ale nigdy nie do 
końca, tak jak m.in. w tym wy-
padku, zapanowała jakaś dziw-
na reguła, zastaw się a pokaż się. 
Mam jednak nadzieję, że pasy 
zostaną tutaj namalowane oraz 
znak informujący o przejściu dla 
pieszych zostanie również przy-
wrócony i ze spokojem, w bez-
pieczny sposób, można będzie 
przekraczać jezdnię koło Lidla.

Od redakcji
Sygnalizowane przez Czytel-

niczkę nie odtworzenie pasów na 
nowo wykonanej jezdni to tylko 
jeden z problemów z oznakowa-
niami poziomymi, jakie występu-
je na terenie naszego miasta. In-
nym zjawiskiem jest np. brak re-
gularnego odświeżania malowań 
przejść dla pieszych, w efekcie w 
niektórych miejscach są już one 
zupełnie niewidoczne, np. na uli-
cy Kościelnej przy wjeździe na 
Warszawską. O problemie tym pi-
szemy od kilku miesięcy – bez re-
akcji ze strony władz. Innym tak-
że wielokrotnie w DN sygnalizo-
wanym problemem jest niewła-
ściwe oświetlenie przejść dla pie-
szych. Wystarczy pojechać do Ol-
chowa, aby zobaczyć, jak powin-
no wyglądać prawidłowo oświe-

tlone przejście. Lampa nie tylko 
dokładnie i wystarczająco rzęsi-
ście oświetla tu zarówno samo 
przejście, jak i chodnik przed wej-
ściem na pasy, ale także nie ośle-
pia kierowców pojazdów zbliża-
jących się do przejścia zapew-
niając kierującym dobrą widocz-
ność. Wszystko dlatego, że w Ol-
chowie na trasie S-6 zamonto-
wano lampy specjalnie skonstru-
owane na oświetlanie przejść. Po-
dobne lampy montuje się także w 
miastach, np. w Gryfinie. Dopie-
ro takie, dostosowane do swojej 
funkcji, instalacje oświetleniowe 
rozwiązują problem oświetlenia 
przejść dla pieszych. Zupełnie po-
łowiczny efekt w tym zakresie ma 
reklamowana przez nasze władze, 
jako rzekomo skuteczna wymiana 
żarówek na tzw. ledowe.  

Sygnały Czytelników @  

O tym przejściu informuje nas czytelniczka, pasy po jednej stronie jezdni są po dru-
giej niestety brak

Tajemnicze śledztwo prokuratury 

Przekupstwo w oświacie?
Prokuratura Rejonowa Szczecin - Niebuszewo nadzoruje śledztwo w sprawie o udzielenia 
korzyści osobistych funkcjonariuszowi publicznemu. Sprawa ma mieć związek z osobą kie-
rującą jedną z nowogardzkich szkół – wynika z nieoficjalnych informacji DN. Śledczy nie 
chcą jednak zdradzać szczegółów. 

Mówiąc wprost- chodzi o po-
dejrzenie przekupstwa w zamian 
za załatwienie ważnej sprawy, 
bądź skłonienia osoby zajmującej 
publiczne stanowisko do zanie-
chania jakiegoś działania. Nasze 
informacje potwierdza rzecznik 
Prokuratury Okręgowej w Szcze-
cinie Joanna Biranowska - Sochal-
ska. 

- Prokuratura Rejonowa Szcze-
cin – Niebuszewo prowadzi postę-
powanie w związku z popełnie-
niem przestępstwa z art. 229 par. 
1 Kodeksu Karnego, polegające-
go na udzieleniu korzyści osobistej 
osobie pełniącej funkcję publiczną, 
tj. przestępstwo, o którym mowa a 
art. 229 par. 1 Kodeksu Karnego – 
mówi w rozmowie z DN rzecznik 
prokuratury. 

Prokuratura nie podaje szcze-

gółów dotyczących prowadzone-
go postępowania. Rzecznik J. So-
chalska -Biranowska nie zaprze-
cza jednak, że ma ono związek z 
osobą pracują na kierowniczym 

stanowisku w nowogardzkiej 
oświacie- chociaż nie informuje w 
jakim charakterze – podejrzewa-
nej czy pokrzywdzonej. 

- Trwa weryfikacja treść zawia-
domienia, jakie wpłynęło w tej 
sprawie. Na tym etapie, dla dobra 
postępowania więcej informacji 
nie może zostać ujawnionych. Nie-
mniej takie postępowanie, o któ-
re państwo pytacie jest prowadzo-
ne – przyznaje J. Biranowska -So-
chalska.  

Za popełnienie przestępstwa 
polegającego na proponowaniu 
funkcjonariuszowi publicznemu 
korzyści majątkowych lub osobi-
stych grozi kara pozbawienia wol-
ności od 6 miesięcy do nawet 8 lat. 

O sprawie będziemy informo-
wać na bieżąco. 

MS
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W Bodzęcinie powstało lapidarium 

Uratowali historię od zapomnienia 
To pierwsze takie lapidarium na terenie gminy Osina. Na placu, przy kościele w Bodzęcinie ustawiono kilkanaście poniemieckich nagrobków, przenie-
sionych z dawnego, nieczynnego cmentarza. W akcję oprócz goleniowskiego Stowarzyszenia Eksploracji Historycznej Biały Grosz zaangażowali się także 
sami mieszkańcy wsi. 

Prace nad przeniesieniem nie-
licznych, zachowanych jeszcze na-
grobków z byłego poniemieckiego 
cmentarza na plac przy kościele 
zaczęły się o godz. 9.00, w minio-
ną sobotę, 29 września. Skąd po-
mysł na taką akcję? Sołtys Bodzę-
cina Anna Pałczyńska wspomina, 
że wszystko zaczęło się od próby 
kradzieży starych żeliwnych krzy-
ży. 

- W sierpniu zeszłego roku, pra-
cownik, który opiekuje się tym te-
renem zadzwonił do mnie, że za 
budynkiem naszego kościoła leżą 
żeliwne krzyże, które ewidentnie 
ktoś szykował do kradzieży. Kie-
dy poszłam je obejrzeć, zauważy-
łam, że najstarszy z nich pochodzi 
z 1793 roku. Był to już dla mnie 
sygnał, że mamy do czynienia z 
historycznym znaleziskiem. Poin-
formowałam o wszystkim policję, 
a także proboszcza. Skontaktowa-
łam się z panem Wojtkiem ze Sto-
warzyszenia Biały Grosz, z proś-
bą o wsparcie. Kiedy się spotka-
liśmy pokazałam też stary ponie-
miecki, niestety zdewastowany, 
cmentarz. Od słowa do słowa po-
wstał pomysł stworzenia lapida-
rium i przeniesienia poniemiec-

kich nagrobków, właśnie tutaj na 
plac przy kościele. Wierzę, że to 
będzie miejsce, które będą od-
wiedzać miłośnicy historii, a tak-
że przodkowie mieszkających tu-
taj do zakończenia II Wojny Świa-
towej Niemców, którzy chętnie 
nadal odwiedzają nasze okolice – 
mówi nam sołtys wsi A. Pałczyń-
ska. 

W trakcie prac udało się na 
przykościelny plac przetranspor-
towywać i oczyścić kilkanaście 
nagrobków. Jak mówi nam Woj-
ciech Janda, prezes stowarzysze-

nia Biały Grosz, są one typowe dla 
tego terenu. 

- Mamy tutaj sześć nagrobków 
całych, siedem żeliwnych krzy-
ży i kilka cementowych elemen-
tów wykończeniowych w posta-
ci zdobionych drzewek. To raczej 
typowa architektura nagrobkowa 
dla tych okolic. Na wszystkie pra-
ce posiadamy stosowne pozwole-
nia od władz Kościoła Katolickie-
go, jak również Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków, bo te-
ren ten ma wartość historyczną – 
mówi W. Janda, i dodaje: - obec-

ni mieszkańcy Bodzęcina są te-
raz tutaj gospodarzami, ale podej-
mując takie inicjatywy mogą bu-
dować tożsamość tej wsi, bo prze-
cież historii nie zmienimy. Kiedyś 
były to tereny Niemieckie i miesz-
kający tutaj wówczas mieszkańcy 
na stałe są wpisani w losy tej miej-
scowości, jak wielu innym w na-
szym regionie- kończy historyk-
-regionalista. 

W sobotnią akcję chętnie włą-
czyło się kilku mieszkańców wsi- 
służyli oni transportem i pracą fi-
zyczną. - Trzeba zachować histo-
rię po tych ludziach, którzy tu-
taj kiedyś mieszkali. Uważam, że 
to szczególnie ważne dla młode-
go pokolenia. Dlatego postanowi-
łem pomóc – mówi pan Wiesław 
Grabik, z pochodzenia Nowogar-
dzianin, ale od 1963 roku miesz-
kaniec Bodzęcina, który w sobotę 
poświęcił swój czas, aby wspólnie 
ocalić stare nagrobki.  

 - Cieszę się, że zaangażowali 
się w to również mieszkańcy na-
szej wsi, w tym dzieci i młodzież- 
dodaje p. Anna Pałczyńska, soł-
tys wsi. 

Poza lapidarium, przy kościele 
wkopano również tablicę przed-

stawiającą historię Bodzęcina w 
trzech językach, której projekt 
przygotowali członkowie Stowa-
rzyszenia Biały Grosz. Koszt tabli-
cy pokryła już gmina Osina. Na-
stępnego dnia, czyli w niedzielę, w 
trakcie Mszy św. kapłan dokonał 
poświęcenia tablicy. 

Mieszkańcy wsi zapowiadają, że 
chcieliby także w przyszłości prze-
nieść ze starego poniemieckiego 
cmentarza nagrobek, prawdopo-
dobnie byłego sołtysa wsi. Monu-
ment, mający ok. 180 cm wysoko-
ści, mimo wielu lat jest zachowany 
w dobrej kondycji. Do jego trans-
portu niezbędny jest jednak już 
ciężki sprzęt. Sołtys wsi chce rów-
nież zająć się wymianą ogrodze-
nia wokół zabytkowego kościoła 
w Bodzęcinie- mieszkańcy uzbie-
rali na ten cel już 8 tys. zł, ale to 
kwota niewystarczająca. Może te-
raz, kiedy urządzono pod kościo-
łem lapidarium, rodziny dawnych 
mieszkańców wsi zza Odry, po-
mogą finansowo w tych pracach? 
Taki pomysł zaświtał w głowach 
grupki pracującej w sobotę osób i 
wydaje się, że do jego realizacji nie 
stoi nic na przeszkodzie. 

Marcin Simiński 

Zdjęcie wszystkich uczestników sobotnich prac przy tworzeniu lapidarium w Bodzęcinie

Jeden z największych poniemieckich nagrobków w trakcie ustawiania pod kościo-
łem- wspólny wysiłek mieszkańców Bodzęcina i członków Stowarzyszenia Biały 
Grosz

Do prac przy tworzeniu lapidarium chętnie włączyła się również młodzież i dzieci

Już w środę na kanale Discovery Channel Polska

Złomowisko.pl z Justyną Sawicką
Już w najbliższą środę, 3 października, o godz. 21.00, na kanale Discovery Channel, będzie 
można obejrzeć pierwszy odcinek serialu dokumentalnego pt. Złomowisko.pl z udziałem 
Justyny Sawickiej z Nowogardu. 

Przypomnijmy, że nagra-
nia do programu rozpoczęto w 
czerwcu tego roku. To wtedy na 
terenie Skupu Złomu J&M Ju-
styna Sawicka, przy ul. Dworco-
wej 2, pojawiła się ekipa telewi-
zyjna, o czym informowaliśmy 
na łamach DN. Nasza lokalna 
gwiazda, znana szerszej publicz-
ności głównie z talentu wokal-
nego, dołączyła bowiem do bo-

haterów nowego sezonu progra-
mu. 

- Muzyka to moja miłość... A 
złom to póki co moje życie... Moje 
być, albo nie być... Moje teraz, 
moje jutro, Takie jest życie... Nie 
ma nic za darmo...- komentowała 
publicznie swój udział w progra-
mie Złomowisko.pl Justyna Sa-
wicka. 

Złomowisko.pl to serial doku-

mentalny opowiadający o pery-
petiach ludzi, którzy zarabiają 
na skupowaniu złomu. Program 
emitowany jest w polskiej wersji 
kanału telewizyjnego Discovery 
Channel i jest wzorowany na po-
dobnych tego typu produkcjach, 
jakie powstają w USA. W Polsce, 
na początku września ruszył 7. se-
zon tego programu. A już w naj-
bliższą środę, o godz. 21.00, w 6. 

odcinku Złomowiska.pl będzie 
można zobaczyć po raz pierwszy 
Justynę Sawicką i jej ekipę ze Sku-
pu Złomu przy Dworcowej. Oczy-

wiście na kanale Discovery Chan-
nel- platformy cyfrowej telewizji. 
Zapraszamy do oglądania!

MS 

Justyna Sawicka ze swoją ekipą - już w najbliższą środę będziemy mogli obejrzeć, 
jak od kuchni wygląda ich praca
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W skrócie

Chociaż już dawno po dożynkach, i zostało tylko po nich wspo-
mnienie oraz nadszarpnięty budżet, to plakaty informujące o dożyn-
kach w naszym mieście, nadal jeszcze wiszą na niektórych ulicach, 
jak chociażby na ul Warszawskiej obok Poczty Polskiej. Może już czas, 
aby osoby, które je naklejały, teraz je usunęły. 

Rabatki i niektóre krzewy ozdobne oraz trawy przy alejkach wzdłuż 
jeziora, spotkał nieszczęsny los - marnieją po prostu w oczach. Jed-
na z mieszkanek Nowogardu martwi się tym faktem i wskazuje nam 
jedną z rosnących ozdób roślinnych. - Nie dość, że cały ten teren 
zarośnięty po pas, to jeszcze wszystkie rabatki po prostu oklapły, a 
posadzone hortensje zmarzły. Może krzewy i rośliny cieszą oko pod-
czas wiosny i lata, ale na jesień i zimę można byłoby zasadzić inne 
krzewy, stosownie do pory roku. Bo teraz rabatki wyglądają nieeste-
tycznie wręcz bardzo biednie. 

Trwają prace związane z wymianą starej płyty chodnikowej przy 
ulicy 700-lecia. Inwestycję tę realizuje wspólnota mieszkaniowa z 
własnych środków. 

Nasza rozmowa - wybory dają szansę na lepszą przyszłość 

Przywrócić Nowogard  
w nazwie Powiatu 
Obecne od kilku lat na scenie publicznej nowogardzkie stowarzyszenie Partnerstwo i Roz-
wój w wyborach samorządowych wystawia zarówno kandydata na Burmistrza, czyli Piotra 
Słomskiego, ale także listę kandydatów do Rady Miejskiej oraz jako jedyna niepartyjna or-
ganizacja listę do Rady Powiatu. Wcześniej na łamach Dziennika Nowogardzkiego przed-
stawiliśmy program kandydata na burmistrza oraz sylwetki kandydatów na radnych zarów-
no do gminy, jak i powiatu- dzisiaj o ofercie wyborczej stowarzyszenia rozmowa z przewod-
niczącym Stowarzyszenia Partnerstwo i Rozwój Pawłem Słomskim.  

DN - Dlaczego warto rozważyć głosowanie w 
tych wyborach na Partnerstwo i Rozwój do gmi-
ny i powiatu oraz Piotra Słomskiego na burmi-
strza Nowogardu.

Paweł Słomski - Partnerstwo i Rozwój to jedy-
ny komitet bezpartyjny, który oprócz list do Rady 
Miejskiej zarejestrował także listę w wyborach do 
Rady Powiatu, łączna liczba kandydatów zareje-
strowanych przez PiR wynosi 50 osób. To bardzo 
ważne, bo w przypadku wygranej kandydata na 
burmistrza Piotra Słomskiego, będzie miał on bar-
dzo szerokie zaplecze do realizacji najważniejszych 
zadań, jakie przed nim stoją. Zadania te kandydat 
na burmistrza scharakteryzował w swoim publi-
kowanym już w DN programie. Program ten, co 
jest wyjątkiem, oprócz wskazania planowanych w 
wypadku wyboru działań zawiera  także diagno-
zę obecnej sytuacji wraz ze wskazaniem głównych 
problemów  gminy. Tak konstrukcja osadza bardzo 
mocno nasze zamierzenia w realiach.       

Jakie są szczegóły Waszej propozycji wyborczej 
Naszą propozycję można podzielić na trzy ob-

szary:  Pierwszy to odbudowa pozycji Nowogardu 
w powiecie i regionie - jest to postulat założyciel-
ski stowarzyszenia. Musimy koniecznie powrócić 
do tematu zmiany nazwy powiatu na powiat go-
leniowsko-nowogardzki.  Cztery lata temu z po-
wodów od nas niezależnych nie udało się zrealizo-
wać tego postulatu i choć pomysł ten poparło bli-
sko 5 tysięcy mieszkańców powiatu, to został on 
zbagatelizowany przez lokalnych samorządowców, 
którzy nie wykazali niezbędnego zaangażowa-
nia dla zakończenia z powodzeniem wszczętej na-
szym wnioskiem procedury. Także ci wybrani do 
Rady Powiatu mimo deklaracji przedwyborczych 
nic w tej sprawie w trakcie kadencji nie uczyni-
li.  Powrócimy także do tematu budowy w Nowo-
gardzie basenu pływackiego jest to konieczna in-
westycja z uwagi na ilość szkół w naszym mieście, 
jak i potrzeb rehabilitacyjnych, oraz faktu, iż je-
steśmy największym miastem bez takiego obiek-
tu w województwie. Z racji na znaczne koszty bie-
żącego utrzymania basenu będziemy chcieli zre-

alizować to przedsięwzięcie przy pomocy powia-
tu.  Będziemy chcieli także w tej kadencji zawal-
czyć o lokalizację filii WORD, tak, by w Nowogar-
dzie odbywały się egzaminy na prawo jazdy, tak, 
jak to jest już dzisiaj np. w Barlinku miejscowości 
znacznie mniejszej od Nowogardu. Partnerstwo i 
Rozwój już w tej kadencji podniosło ten temat i w 
wyniku działań przewodniczącego Rady Miejskiej 
Piotra Słomskiego powstała uchwała intencyjna w 
tym temacie. 

To aktywność w powiecie, a co w gminie?
Drugim obszarem jest właśnie polityka miej-

ska. Mamy tutaj kilka założeń strategicznych. Po 
pierwsze „koniec z korkami”, czyli plan udrożnie-
nia miejskiego systemu komunikacyjnego poprzez 
przebudowę głównych ulic miejskich, w tym stwo-
rzenie pieszo- jezdni, z budową ścieżki rowerowej 
od ulicy Bema, aż po osiedle Radosław z rozga-
łęzieniem przy światłach w okolicy Netta do sta-
cji paliw Orlen przy ulicy 3 Maja. Będziemy za-
biegać o budowę parkingu wzdłuż ulicy Warszaw-
skiej, tak, by podnieść atrakcyjność lokali znajdu-
jących się wzdłuż tej ulicy, a jednocześnie stworzyć 
więcej przestrzeni prywatnej dla mieszkańców uli-
cy Warszawskiej.  Infrastruktura drogowa w mie-
ście, w tym budowa łącznika Dworcowa- 700-le-
cia.  Należy także podnieść temat odbudowy targo-
wiska miejskiego tak, by był tam możliwy handel 
w cywilizowanych warunkach, zarówno dla sprze-
dających, jak i klientów. Poprawimy warunki byto-
we w mieszkaniach socjalnych i komunalnych, tak, 
by każde było wyposażone w toaletę oraz kuch-
nię.  Miasto to także sport, najważniejszym zada-
niem jest kompleksowa przebudowa stadionu, za-
montowanie nowoczesnej bieżni. A także dobudo-
wanie do jednej z hal sportowych trybun, tak, aby 
rozgrywki się tu  odbywające mogły mieć uczest-
niczących w nich kibiców. Trzecim obszarem są te-
reny wiejskie: tu największymi bolączkami są ga-
zyfikacja, kanalizacja, melioracja wsi, komunika-
cja z miastem, oraz drogi i chodniki. Opracujemy 
plan kilkuletni budowy dróg pieszo-rowerowych 
do Sieciechowa i Wierzbięcina. 

Każde słuszne zamierzenia wymagają realiza-
torów… 

Te trzy obszary stanowią element naszego pro-
gramu wyborczego, który zamierzamy zrealizować 
w tej kadencji.  Mamy więc program, ale i mamy 
ludzi, którzy mogą się podjąć realizacji tego zada-
nia, osobę kandydującą na Burmistrza, osoby kan-
dydujące do Rady Miejskiej i do Rady Powiatu. 
Przedstawiamy te osoby na naszych materiałach 
wyborczych- sami Państwo możecie sprawdzić, że 
to zespół ludzi tworzących profesjonalną i odpo-
wiedzialną grupę dysponującą zarówno doświad-
czeniem starszych, jak i zapałem młodych.  Za-
chęcamy do rozważenia kandydatów Partnerstwa 
i Rozwój w tych wyborach, a także kandydatu-
ry przewodniczącego Rady Piotra Słomskiego na 
Burmistrza Nowogardu. 

Red.
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Stanisław młyńczyk - Wiekowy Jubilat w Kościuszkach

100 lat to za mało, 150 by się zdało!
W najbliższy czwartek równo wiek skończy pan Stanisław Młyńczyk z Kościuszek - najstarszy żyjący mieszkaniec gminy Osina. Z tej okazji już w sobotę we wsi świę-
towano tak zacny jubileusz. Gości było co niemiara, wśród nich rodzina, sąsiedzi i lokalne władze. 

Zanim w wiejskiej świetlicy go-
ście odśpiewali już nie 100 a 150 
lat dla pana Stanisława, w miej-
scowym kościele odprawiona zo-
stała Msza św. dziękczynna. W 
trakcie kazania Ks. Krzysztof So-
cha przypomniał wiernym, że 
obowiązkiem młodego pokolenia 
jest dbać o godne życie seniorów, 
zwłaszcza, gdy opadają z sił i bo-
rykają się z chorobami. 

- Każdy człowiek, niezależnie od 
tego, w jakim jest wieku, ma swoją 
godność- od poczęcia aż do śmierci. 
Przypominał nam o tym często pa-
pież Jan Paweł II. Kościół przy róż-
nych okazjach upomina się o ludzi 
najstarszych, oni dają nam świa-
dectwo przemijania.  Naszym obo-
wiązkiem jest odnosić się do nich z 
szacunkiem, a gdy tego wymaga-
ją pomagać im w chorobie. Bo sta-
rość kiedyś dotknie większości z nas 
– mówił do wiernych ks. K. Socha, 
prosząc we wspólnej modlitwie 
Boga o dalsze lata w zdrowiu dla 
szanownego Jubilata. 

Po zakończeniu Mszy św., ro-
dzina, najbliżsi, ale także sąsie-
dzi i przedstawiciele lokalnych 
władz przeszli do znajdującej się 
w pobliżu świetlicy wiejskiej. Tam 
przygotowano dalszą część uro-
czystości- urodzinową biesiadę z 
muzyką na żywo. 

- Panie Stanisławie, Pan się god-
nie starzeje, nie dotykały Pana 
szczęśliwie żadne poważne choro-
by, spędza Pan jesień życia w oto-
czeniu dużej, kochającej rodzi-
ny, która się panem opiekuje. Dla 
mnie jest Pan wzorem tego, jak po-
winna wyglądać jesień życia - mó-

wił w imieniu całej społeczno-
ści wójt Gminy Osina Krzysztof 
Szwedo, wręczając jubilatowi pa-
miątkową statuetkę, list gratula-
cyjny i bukiet kwiatów. Gospo-
darzowi gminy towarzyszyli: kie-
rownik Urzędy Stanu Cywilne-
go Agnieszka Walkarz, sekretarz 
gminy Emilian Pisarek oraz Prze-
wodniczący Rady Gminy Andrzej 
Łuczak. Już prywatnie K. Szwe-
do wspólnie z Małżonką przeka-
zał na ręce pana Stanisława sa-
dzonkę dębu nazwaną imieniem 
Jubilata. Zgonie z prośbą Wój-
ta i jego Żony, drzewko ma zo-
stać posadzone 4 października, 
czyli dokładnie w dzień 100. uro-
dzin pana Stanisława, na jego ro-
dzinnej posesji w Kościuszkach. 
Miłą niespodzianką dla Jubila-
ta, była także wizyta przedstawi-
cielek Kasy Rolniczego Ubezpie-
czenia Społecznego, które w imie-
niu prezesa tej instytucji przeka-
zały panu Stanisławowi decyzję o 

przyznaniu dodatku emerytalne-
go. 

Po części oficjalnej odśpiewa-
no pierwsze toasty przy akompa-
niamencie Kapeli Kryzys z Nowo-
gardu. Następnie niespodzianka - 
rodzina pana Stanisława przygo-
towała krótką multimedialną pre-
zentację zdjęć, na których upa-
miętniono ważne wydarzenia z 
życia Jubilata. Później już wszy-
scy zasiedli do wspólnego stołu, 
przy którym mogli porozmawiać 
z Jubilatem - mimo swojego wie-
ku pan Stanisław z radością peł-
nił rolę gospodarza, miał dosta-
tecznie siły, aby z każdym, kto tyl-
ko chciał, zamienić chociaż jed-
no zdanie. Nam, w krótkiej roz-
mowie 100-latek powiedział, że 
jego marzeniem jest być do końca 
świadomym i zdrowym. – Jak Pan 
widzi jeszcze mogę przy stole świę-
tować i wznosić toasty... Wszystko 
jest zasługą Boga - powiedział pan 
Stanisław.

Pochodzący z dawnego woj. 
łódzkiego Pan Stanisław Młyń-
czyk, urodził się dokładnie 4 paź-
dziernika 1918 roku. Do Kościu-
szek przyjechał jesienią 1945 roku 
i mieszka tam do dziś. Z zawodu 
był rolnikiem, we wsi prowadził 
niewielkie gospodarstwo rolne. 
Był także wieloletnim działaczem 
Ochotniczej Straży Pożarnej, jak 
również radnym gminy Osina. 

Dość wcześnie stracił żonę, któ-
ra zmarła przed 37 laty nie ukoń-
czywszy 60 lat. Pan Stanisław ma 
6 dzieci, 16 wnucząt i 37 prawnu-
cząt. 

Życzymy Jubilatowi dalszych 
lat w zdrowiu, spokoju, spędzo-
nych tak jak dotychczas w oto-
czeniu kochającej rodziny. 

Marcin Simiński 

Pan Stanisław, w czwartek, ukończy 100 lat, ale już w sobotę na jego cześć zorgani-
zowano urodzinową biesiadę w świetlicy wiejskiej w Kościuszkach 

Takie urodziny nie zdażają się często- stąd też tłumy gości i okazja do wspólnej pamiątkowej fotografii

Wójt gminy Krzysztof Szwedo składa życzenia Jubilatowi, tuż za nim Andrzej Łuczak 
- przewodniczący RG Osina

Zaangażowanie w sprawy społeczne przejęła po dziadku Stanisławie, pani Kata-
rzyna Wąsik- dziś sprawująca funkcję sołtysa Kościuszek. Tu na zdjęciu w trakcie 
witania gości przybyłych na sobotni jubileusz
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Uroczystości odpustowe w Dąbrowie Nowogardzkiej

Niech trwa przy nas św. Michał Archanioł 
W minioną niedzielę, 30 września, w kościele filialnym pw. Świętego Michała Archanioła w Dąbrowie Nowogardzkiej, wierni wzięli udział w uroczystości 
liturgicznego wspomnienia patrona wspólnoty, czyli Świętego Michała Archanioła. 

Mszę Świętą Odpustową spra-
wował ks. Andrzej Zaniewski z 
parafii pw. Wniebowzięcia NMP 
w Nowogardzie, w której grani-
cach znajduje się kościół w Dą-
browie. Na wstępie powitał gości 
wśród, których był przewodniczą-
cy Rady Miejskiej w Nowogardzie 
Piotr Słomski i wiceprzewodniczą-
cy Rady Stanisław Saniuk. Tym ra-
zem Msza św. rozpoczęła się nieco 
inaczej niż zwykle. Kapłan na po-
czątku poświęcił nowy ornat pa-
tronalny z wizerunkiem św. Mi-
chała Archanioła, który ufundo-
wał na rzecz kościoła ks. Walde-
mar Piątek- na co dzień opiekują-
cy się wspólnotą w Dąbrowie. Na-
stępnie nałożył odświętną szatę na 
siebie, by dalej modlić się wspól-
nie z wiernymi, zgromadzonymi 
tego dnia w pięknej świątyni. War-
to dodać, że ostatnio w kościele, z 
inicjatywy mieszkańców, powstała 
też wystawa ornatów tzw. skrzyp-

cowych oraz kielicha, który przyje-
chał do tej miejscowości z pierw-
szymi osadnikami. 

W wygłoszonym kazaniu odpu-
stowym ks. A. Zaniewski przypo-
mniał wiernym, jakie role w życiu 
każdego człowieka pełnią anioło-
wie na czele ze św. Michałem Ar-
chaniołem. 

- Gdyby nie było Aniołów, tych, 
którzy nas bronią, o wiele więcej 
zła, rzeczy diabelskich, byłoby po-
śród nas. To aniołowie chronią czło-
wieka przed zepsuciem i bronią nas 
w sytuacjach niebezpiecznych. Dzi-
siaj św. Michał Archanioł właśnie o 
tym przypomina. To on walczył z 
szatanem, stanął do walki ze smo-
kiem, jak czytaliśmy w dzisiejszej 
ewangelii. To on podeptał szatana, 
wygrał walkę, dlatego przedstawia-
my jego postać z mieczem w dło-
niach. Prośmy dzisiaj Pana Boga, 
aby aniołowie nam towarzyszyli w 
całym życiu. Módlmy się o wsta-

wiennictwo Michała Archanioła, 
aby dawał nam moc wiary, trwał 
przy nas. Módlmy się o to, aby zło 
zostało pokonane - mówił w trakcie 
rozważania ks. Andrzej Zaniewski. 

Po zakończeniu Mszy św. wo-
kół kościoła przeszła procesja z 
Najświętszym Sakramentem. Na-
stępnie w kościele odbył się krótki 
koncert pieśni religijnych w wyko-

naniu p. Marty Laskowskiej – uta-
lentowanej mieszkanki Dąbrowy, 
wraz z zespołem, który tego dnia 
zapewniał muzyczną obsługę litur-
giczną. 

Po koncercie wszyscy udali się 
do wiejskiej świetlicy, gdzie przy-
gotowane były już stoły zastawione 
odpustowymi smakołykami. Zor-
ganizowano także atrakcję- loterię 

fantową, z której najchętniej korzy-
stali najmłodsi. W świetlicy, przy 
stołach, długo nie milkły rozmowy 
i dyskusje, bo przecież święto pa-
rafii-kościoła, to najlepsza okazja, 
aby w przyjaźni, odkładając na bok 
troski codziennego życia i zwady, 
wspólnie spędzić czas przy ciepłej 
kawie i smacznym cieście. 

Marcin Simiński

ks. W. Piątek dziękuje wiernym za przygotowanie świątyni do 
uroczystości odpustowych, a także ich zaangażowanie w życie 
wspólnoty kościelnej Marta Laskowska w trakcie koncertu w kościele

Procesja wokół kościoła- wiernych nie odstraszył porywisty chwilami wiatr Odpustowa biesiada w świetlicy, przy stołach gwarno i sympatycznie

Procesja z darami niesionymi przez mieszkańców Dąbrowy Loteria fantowa cieszyła się głównie zainteresowaniem wśród najmłodszych, ale i nie tylko

Wierni w trakcie Mszy św. odpustowej, jaką w niedzielę odprawio-
no w kościele w Dąbrowie. W pierwszej ławce przewodniczący Rady 
Miejskiej Piotr Słomski

W nowym ornacie liturgicznym mszę św. odpustową odprawił ks. A. Za-
niewski, a pomagała przy tym służba liturgiczna z Nowogardu

Słowo Boże czyta Grażyna Latusz, po lewej, w marynarce sołtys Dą-
browy Now. Zbigniew Florskowski



Kandydaci KWW Partnerstwo i Rozwój (PiR) do Rady Miejskiej Nowogard

Kandydaci KWW Partnerstwo i Rozwój (PiR) do Rady Powiatu

OKRĘG MIEJSKI NR 1 Część gminy Nowogard obejmu-
jąca ulice: 700 Lecia od nr 5 do nr 22, 3 Maja, 15 Lutego, Adama Asny-
ka, Adama Mickiewicza,Batalionów Chłopskich, Bohaterów Warszawy, 
Cmentarna, Dworcowa, Fabryczna, Górna, Gryfitów, Henryka Sienkie-
wicza, Jana Kasprowicza, Jana Kilińskiego, Jana Kochanowskiego, Jana 
Pawła II, Juliusza Słowackiego, Kazimierza Wielkiego, Krótka, Księcia 
Józefa Poniatowskiego, Księcia Racibora I, Kwietniowa, Ludwika Wa-
ryńskiego, Łąkowa, Magazynowa, Mikołaja Reja, Młynarska, Nadtorowa, 
Ogrodowa, Pocztowa, Polna, Radosława, Rtm. W. Pileckiego, Stanisława 
Rzeszowskiego, Stefana Żeromskiego, Światowida, Wartcka, Władysława 
Reymonta, Zaciszna, Zielona.

OKRĘG MIEJSKI NR 2 Część gminy Nowogard obej-
mująca ulice: 700 Lecia nr 4 i od nr 23 do 27, 5 Marca, Armii Krajowej, 
Bankowa, Bartosza Głowackiego, Blacharska, Brzozowa, Cypriana Kamila 
Norwida, Dębowa, Gen. Józefa Bema, Gen. Józefa Wybickiego, Gen. Le-
opolda Okulickiego, Gen. Władysława Sikorskiego, Jarosława Dąbrow-
skiego, Jesionowa, Jodłowa, Kard. Stefana Wyszyńskiego, Kosynierów, 
Kościelna, Kowalska, Leśna, Lipowa, Luboszan, Lutyków, Macieja Rataja, 
Marsz. Józefa Piłsudskiego, Monte Cassino, Obodrytów, Osiedlowa, Plac 
Ofiar Katynia, Plac Szarych Szeregów, Plac Wolności, Promenada, Pustać, 
Racławicka, Romualda Traugutta, Sądowa, Smużyny, Stanisława Staszica, 
Stefana Czarnieckiego, Stefana Grota- Roweckiego, Słoneczna, Stolarska, 
Szkolna, Świerkowa, Tadeusza Kościuszki, Teodora Roosevelta, Topolowa, 
Warszawska, Wiejska, Wileńska, Wojska Polskiego, Zamkowa.

OKRĘG WIEJSKI NR 3 Część gminy Nowogard obej-
mująca sołectwa: Bieniczki, Błotno, Boguszyce, Brzozowo, Czermnica, 
Dąbrowa, Długołęka, Glicko, Grabin, Jarchlino, Karsk, Konarzewo, Kra-
snołęka, Kulice, Lestkowo, Łęgno, Maszkowo, Miętno, Olchowo, Orze-
chowo, Orzesze, Osowo, Ostrzyca, Sąpolnica, Sikorki, Słajsino, Strzelewo, 
Szczytniki, Świerczewo, Trzechel, Wierzbięcin, Wierzchy, Wojcieszyn, 
Wołowiec, Wyszomierz, Żabowo, Żabówko.

Piotr Słomski

Marek Krzywania

Jacek Jurczak

Joanna Zięciak

Andrzej Wasiak

Daniel Zając

Maciej Michoński
Maria Leśniak

Paweł Słomski Mirosława Przybyłek Wojciech Balejko Remigiusz Komisarek

Tomasz Strzyżewski Aleksandra Owczarek Natalia Sałaga Henryk Zakrzewski

Janina Ujazda

Krystyna Kłosowska

Krzysztof Kosiński

Roman Garguliński

 Agata Tychoniec
Natalia Obracianko

Izabela Pacer

Feliks Murawski
Tomasz Wójcik

Tomasz Tracz

Witalij Grebieniuk

Anna Tracz

Martyna Kaczmarek

Marzena Lipczyńska
Danuta Celmer

Ewa Maciąg

Piotr Wojciechowski
Janusz Syfert

Irena Czerewacz
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Kandydat na Burmistrza     

Piotr Słomski 

Finansowane przez KWW Partnerstwo i Rozwój
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Juniorzy remisują z Barlinkiem 

Dobry mecz i sprawiedliwy rezultat
W niedzielę (30 września), o godzinie 16:00 na stadionie w Nowogardzie juniorzy Pomorzanina podejmowali drużynę SCRS Barlinek. Był to bardzo cie-
kawy mecz prowadzony w niezłym tempie. Spotkanie zakończyło się sprawiedliwym remisem 2:2. 

Z Ehrle tylko bezbramkowy remis

Niemoc strzelecka
W sobotę (29 września), o godzinie 17:00, na stadionie w 
Nowogardzie Pomorzanin podejmował Ehrle Dobrą Szcze-
cińską. Choć nowogardzianie byli faworytami tego meczu, 
goście zdołali wywieźć 1 punkt. Podopieczni Józefa An-
drzejewskiego stworzyli sobie mnóstwo okazji do strzele-
nia gola, jednak żadnej z nich nie byli w stanie wykorzystać.

Pomorzanin Nowogard – Ehrle Dobra 
Szczecińska 0:0

Skład: Jakub Zdeb – Marcin Skórniewski, 
Ihor Mykhailov, Bartosz Rokita, Paweł Królik 
(c) – Mateusz Michnicz (Gracjan Wnuczyński), Adrian Zając, 

Artem Gumeniuk, Michał Teodorczyk (Michał Jutkiewicz), Mateusz To-
ruński (Sławomir Ryszczuk) – Kacper Litwin.  

Pomorzanin po porażce w Trzy-
głowie z Ehrle miał wywalczyć 
trzy punkty, okazało się jednak, że 
to zadanie wcale nie musi być ta-
kie łatwe... W 10. minucie Artem 
Gumeniuk uderzał na bramkę go-
ści z około 12 metrów, jednak jego 
strzał obronił bramkarz. W 18. mi-
nucie Kacper Litwin strzelał z oko-
lic „szesnastki”, ale futbolówka mi-

nęła bramkę rywali. W 23. minu-
cie swoich sił próbował Paweł Kró-
lik, którego strzał z około 20 me-
trów golkiper gości jedynie odpro-
wadził wzrokiem. W 36. minucie 
najlepszą okazję na zdobycie gola 
zmarnował Bartosz Rokita, któ-
ry będąc sam na sam z bramka-
rzem uderzał z około 5 metrów, 
ale bardzo niecelnie i piłka po-

A Klasa Szczecin gr. Północ 2018/2019
7. kolejka:
Arkonia Szczecin – Jantar Dziwnów  2:6
Dąb Dębice – Błękitni Trzygłów   0:1
Wybrzeże Rewalskie Rewal – Polonia Płoty 0:3
Fala Międzyzdroje – KP Przecław   7:1
Wicher Brojce – OKS Goleniów   1:0
Sparta Gryfice – Orzeł Łożnica   2:1
Mewa Resko – Masovia Maszewo  7:1
Pomorzanin Nowogard – Ehrle Dobra Szcz. 0:0

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 mewa Resko 6 18 28 3 6 0 0
2 Błękitni Trzygłów 7 16 19 14 5 1 1
3 Polonia Płoty 7 15 20 10 5 0 2
4 Pomorzanin Nowogard 7 14 14 7 4 2 1
5 Wicher Brojce 7 12 14 6 3 3 1
6 Fala Międzyzdroje 7 12 18 20 4 0 3
7 Wybrzeże Rewalskie Rewal 6 11 10 7 3 2 1
8 OKS Center MD Goleniów 7 10 12 10 3 1 3
9 Jantar Dziwnów 7 9 18 14 2 3 2
10 Sparta Gryfice 7 9 16 15 3 0 4
11 Orzeł Łożnica 7 8 11 16 2 2 3
12 KP Przecław 7 7 13 26 2 1 4
13 Dąb Dębice 7 7 8 11 1 4 2
14 Ehrle Dobra Szczecińska 7 5 12 18 1 2 4
15 Masovia Maszewo 7 1 6 22 0 1 6
16 Arkonia Szczecin 7 0 6 26 0 0 7

szybowała nad poprzeczką. Tuż 
przed przerwą z dystansu uderzał 
Ihor Mykhailov, ale bramkarz Ehr-
le nie miał problemu z obroną. Po 
zmianie stron trener Józef Andrze-
jewski dokonał dwóch szybkich 
zmian, dając szansę gry Michało-
wi Jutkiewiczowi i powracającemu 
do drużyny Pomorzanina Gracja-
nowi Wnuczyńskiemu. Michał Jut-
kiewicz już 2 minuty po wejściu na 
boisko przeprowadził oskrzydlają-
cą akcję, dośrodkował z lewej stro-
ny wprost na głowę Pawła Króli-
ka, który jednak chybił. W 57. mi-
nucie obudzili się goście i zagro-
zili bramce strzeżonej przez Jaku-
ba Zdeba, jednak piłka po uderze-
niu zza pola karnego poszybowa-
ła nad poprzeczką. W 62. minucie 
Pomorzanin dostał drugie ostrze-
żenie, tym razem mocne uderzenie 
na rzut rożny wybił bramkarz no-
wogardzian. W 70. minucie Artem 
Gumeniuk wykonywał rzut wolny 
z około 17 metrów, na wprost do 
bramki. Uderzył jednak nad po-
przeczką. Dwie minuty później go-
ście przeprowadzili groźną kontrę, 
po której napastnik Ehrle znalazł 

się w sytuacji sam na sam z Jaku-
bem Zdebem, na szczęście uderzył 
obok bramki. W 80. minucie Po-
morzanin był bliski strzelenia gola. 
W polu karnym rywali powstało 
spore zamieszanie, bramkarz Ehr-
le odbijał dwa strzały wybijając 
piłkę przed siebie, przy ponownej 
dobitce golkiper posłał już piłkę z 
dala od swojego pola karnego. W 
84. minucie Ehrle przeprowadzi-
ło jeszcze jeden groźny kontratak. 
Piłkarz przyjezdnych mając przed 
sobą tylko Jakuba Zdeba minął 

bramkarza Pomorzanina i posłał 
piłkę do pustej bramki, za napast-
nikiem rywali podążał Sławomir 
Ryszczuk, który wybił piłkę tuż 
sprzed linii bramkowej. W 88. mi-
nucie indywidualną akcję przepro-
wadził Kacper Litwin, który minął 
dwóch rywali i strzelał z 7 metrów, 
jednak trafił tylko w boczną siatkę. 
W efekcie Pomorzanin bezbram-
kowo zremisował z Ehrle i z liczbą 
14 punktów plasuje się na 4. miej-
scu w ligowej tabeli.  KR

I Liga Okręgowa Junior Starszy gr. Szczecin 2018/2019
7. kolejka:
Unia Dolice – Mewa Resko   2:3
SALOS II Szczecin – Światowid Łobez  1:2
Kluczevia Stargard – Hanza Goleniów  6:0
Pomorzanin Nowogard – SCRS Barlinek  2:2

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 mewa Resko 5 15 17 4 5 0 0
2 Światowid 63 Łobez 6 12 15 11 4 0 2
3 SCRS Barlinek 6 11 22 13 3 2 1
4 Pomorzanin Nowogard 6 10 16 11 3 1 2
5 Unia Dolice 7 10 18 17 3 1 3
6 Polski Cukier Kluczevia Stargard 5 9 23 10 3 0 2
7 Hanza Goleniów 7 3 10 26 1 0 6
8 SALOS II Szczecin 6 0 5 34 0 0 6

Pomorzanin Nowogard – SCRS Barlinek 2:2 (1:1)
Gole: Jakub Jarecki (32’), Mateusz Wojtyniak (50’)
Skład: Jakub Tandecki (c) – Paweł Zając, Jakub Mościński, Mateusz Wojtyniak, 

Mateusz Rączka (Kryspin Mizuło) – Kacper Torzewski, Jakub Jarecki, Jakub Saja, 
Szymon Kaczor, Oskar Gibas (Mateusz Lasocki) – Jakub Żóralski. 

Pomorzanin prezentował się 
przyzwoicie na tle rywali z Bar-
linka, którzy przed tym meczem 
mieli na koncie o jeden punkt 
więcej. Już w 8. minucie na bram-
kę rywali uderzał Jakub Żóralski, 
jednak futbolówka poszybowa-
ła nad poprzeczką. W 19. minu-
cie Jakub Jarecki uderzył z prawej 

strony pola karnego, jednak piłka 
minęła bramkę gości. W 32. mi-
nucie Jakub Jarecki był już sku-
teczniejszy. Pomocnik Pomorza-
nina uderzył z około 15 metrów, z 
prawej strony pola karnego, piłka 
wpadła w „okienko” i Pomorza-
nin objął prowadzenie. Nowogar-
dzianie nie cieszyli się długo, bo 

już w 39. minucie zrobiło się 1:1. 
Piłkarz z Barlinka mocno uderzył 
z około 25 metrów, Jakub Tandec-
ki stał 2-3 metry przed linią bram-
kową, miał futbolówkę na rękawi-
cy, ale strzał przełamał palce no-
wogardzkiego bramkarza i piłka 
wpadła do siatki. Po zmianie stron 
na bramkę rywali uderzał Mate-
usz Lasocki, który po przerwie za-
meldował się na boisku, jednak 
piłka minęła bramkę gości. W 50. 
minucie w dogodnej sytuacji w 
polu karnym znalazł się Mateusz 
Wojtyniak, który zachował zim-
ną krew i celnie uderzył z oko-
ło 9 metrów, dając swojej druży-
nie prowadzenie. Radość Pomo-
rzanina ponownie nie trwała dłu-
go... W 55. minucie goście strzelili 
bliźniaczego gola, jak w sytuacji z Po meczu z Ehrle pozostał spory niedosyt, Pomorzanin miał sporo okazji do zwy-

cięstwa

pierwszej połowy. Mocne uderze-
nie z dystansu, Jakub Tandecki ma 
piłkę na rękawicy, strzał jednak 
przełamuje palce bramkarza i pił-
ka wpada do bramki. Dwie minu-
ty później Jakub Żóralski uderzał 
z pola karnego, ale trafił wprost w 
bramkarza. W 73. minucie Mate-
usz Lasocki strzelał z rzutu wolne-
go z około 17 metrów, ale wyso-

ko nad poprzeczką. W 82. minu-
cie Kryspin Mizuło strzelał z oko-
lic „jedenastki”, ale strzał ten za-
trzymał golkiper gości. Pomorza-
nin kończył ten mecz w dziesiąt-
kę, ponieważ w 90. minucie dru-
gą żółtą kartkę ujrzał Szymon Ka-
czor. Przy artykule publikujemy 
komplet wyników oraz aktualną 
tabelę.  KR 

Juniorzy Pomorzanina po ładnym meczu zremisowali z Barlinkiem
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

ENDOKRYNOLOGICZNY
Lek. med. Adriana Dubińska-Walczak

specjalista chorób wewnętrznych
- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

CHORÓB CUKRZYCY I NADCIŚNIENIA
Lek. Ewa Zdawska

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista diabetolog 

GABINETY MEDYCZNE

GABINET DERMATOLOGICZNY
Dr. n. med. Violetta Ratajczak-Stefańska

specjalista dermatolog-wenerolog
- konsultacje dermatologiczne
- ocena znamion
- drobne zabiegi

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

pn., wt. - 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

Opiekunki w Niemczech. 
Sprawdzone oferty! 

Tel. 91 506 55 55

Opiekunka Seniorów w Niemczech. 
Ostatnie oferty pracy 

z letnim bonusem 350 euro 
- tylko do 15 września! 

Tel. 517 175 599

KONTAKT:
adres:     72-200 Nowogard, ul. Górna 4a
telefon:  kom.783 570 056,695 264 594

PIB „PRO-BUD” s.c. informuje, że prowadzi

SPRZEDAŻ MIESZKAŃ
w nowo powstającym osiedlu mieszkaniowym

pn. „STARA WINIARNIA”
przy ul. T. Kościuszki 17 w Nowogardzie.

Więcej na stronie www.probud-nowogard.pl

REKLAmA REKLAmAREKLAmA
REKLAmA

mistrzostwa Strefy Polski Zachodniej – VIII Runda, Nowogard

Znowu było głośno
W niedzielę (30 września), w Nowogardzie odbyła się VIII runda Mistrzostw Strefy Polski 
Zachodniej w motocrossie oraz V runda Mistrzostw Polski Quadów. Klub Motorowy Cisy 
Nowogard reprezentowało 5 zawodników, niestety żadnemu z nich nie udało się stanąć na 
podium. Najbliżej byli Tomasz Jamroży oraz Tomasz Litwin. 

W V rundzie Mistrzostw Polski 
Quadów Klub Motorowy Cisy re-
prezentował Tomasz Jamroży. W 
treningu kwalifikacyjnym nasz re-
prezentant uplasował się na 7. miej-
scu, wykręcając najlepszy czas w 
swoim 6 okrążeniu. W pierwszym 
wyścigu Tomasz Jamroży pokonał 
12 okrążeń, uzyskał czas 25:35,292 
i zajął 4. miejsce, tracąc do po-
dium 23 sekundy. W drugim wy-
ścigu Tomasz Jamroży z wynikiem 
27:42,254 wywalczył 5. pozycję. W 
sumie zawodnik KM Cisy Nowo-
gard uzbierał 53 punkty i w klasyfi-
kacji indywidualnej zawodów zajął 
4. miejsce. Na nowogardzkim to-
rze w klasie MX Quad Open zwy-
ciężył Roman Gwiazda z KM Cross 
Lublin, przed swoim klubowym 
kolegą Arturem Szczebakiem oraz 
Hugo Sówką z Motoklubu Obor-
niki. Po pięciu rundach Mistrzostw 
Polski, Tomasz Jamroży zgromadził 
255 punktów i zajmuje 4. miejsce, 
ze stratą zaledwie 7 punktów do 
podium. W VII rundzie Tomasz Li-
twin startujący w klasie MX1C za-
notował swój najlepszy start w tym 
sezonie, jednak w niedzielę zawod-
nik KM Cisy poprawił ten wynik. 
W treningu kwalifikacyjnym To-
masz Litwin zajął 5. miejsce uzy-
skując najlepszy czas w 3 okrąże-
niu. W tej samej klasie startował 
także Adam Abramowski, który w 
treningu kwalifikacyjnym zajął 10. 

miejsce, na 20 startujących zawod-
ników. W wyścigu pierwszym To-
masz Litwin był o włos od swoje-
go pierwszego w tym sezonie po-
dium. Zawodnik KM Cisy poko-
nał 10 okrążeń z czasem 21:50,094 
i wywalczył 4. miejsce, tracąc do 
trzeciej pozycji zaledwie półto-
rej sekundy. Z kolei Adam Abra-
mowski pokonał 9 okrążeń i upla-
sował się na 13. miejscu. W wyści-
gu drugim Tomasz Litwin powtó-
rzył swój wynik, ponownie zajął 4. 
miejsce, tym razem pokonując 10 
okrążeń z czasem 22:09,767. Z ko-
lei Adam Abramowski zajął 16. po-
zycję. W klasyfikacji indywidual-
nej zawodów Tomasz Litwin zgro-
madził 76 punktów i został sklasy-
fikowany na 4. miejscu, natomiast 
Adam Abramowski z liczbą 53 
punktów zajął 16. miejsce. Dodaj-
my, że w tej kategorii wygrał Domi-
nik Kaźmierczak z WKM Wscho-
wa, przed swoim klubowym kolegą 
Marcinem Sewioło oraz Chrisem 
Seiffertem z KM Chojna. Po 8 run-
dach klasy MX1C w klasyfikacji se-
zonu Tomasz Litwin ma na koncie 
447 punktów i zajmuje 9. miejsce, 
a Adam Abramowski z liczbą 53 
punktów sklasyfikowany jest na 47. 
miejscu, pośród 73 zawodników. W 
klasie MX Masters startowało ko-
lejnych dwóch zawodników KM 
Cisy Nowogard. W treningu kwa-
lifikacyjnym Krzysztof Paszek za-

jął 9. miejsce, natomiast Mirosław 
Tomczyk 21. pozycję. W pierw-
szym wyścigu w połowie staw-
ki uplasował się Krzysztof Paszek, 
który pokonał 9 okrążeń z czasem 
19:43,709, przez co wywalczył 10. 
miejscu, z kolei Mirosław Tomczyk 
dojechał do mety na ostatniej pozy-
cji. W wyścigu drugim obaj zawod-
nicy KM Cisy mieli problemy na 
torze, w efekcie Mirosław Tomczyk 
pokonał 7 okrążeń, zajmując 18. 
miejsce, a Krzysztof Paszek zaled-
wie 4 okrążenia, zajmując 19. miej-
sce. W klasyfikacji indywidualnej 
zawodów Krzysztof Paszek zgro-
madził 53 punkty i zajął 14. miej-
sce, a Mirosław Tomczyk z liczbą 43 
punktów uplasował się na 19. miej-
scu. W tej kategorii zwyciężył Seba-
stian Kałużny z Klubu Sportowego 
Polkowice, przed Radosławem Ma-
tuszczakiem z MKS Nekla oraz Da-
riuszem Przybyszem z Klub Mo-
tocross Polska Dobromil. W kla-
syfikacji sezonu Mirosław Tom-
czyk z liczbą 238 punktów zajmu-
je 15. miejsce, natomiast Krzysztof 
Paszek z liczbą 201 punktów skla-
syfikowany jest na 19. miejscu, po-
śród 62 zawodników. Klub Motoro-
wy Cisy Nowogard po zawodach na 
swoim terenie umocnił się w klasy-
fikacji klubowej. Obecnie zespół z 
Nowogardu ma po 8 rundach 1507 
punktów i zajmuje 14. miejsce na 
44 sklasyfikowane kluby. KR

Zawody w Nowogardzie tradycyjnie cieszyły się dużym zainteresowaniem miesz-
kańców

W nowogardzkich zawodach na szczęście obyło się bez poważniejszych wypadków

KM Cisy Nowogard reprezentowało w sumie 5 zawodników, nie zabrakło także no-
wogardzkich sędziów
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Kijana Redakcja "WBREW": monika Rasowska, Aleksandra Lisowska

Wybory do Samorządu Uczniowskiego
26.09.2018 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie odbyły się wybory  
do Samorządu Uczniowskiego. 

Przewodniczącym Samorządu 
Uczniowskiego został Wojciech 
Gola z klasy 4 TI, natomiast za-
stępcy to Fabian Dobrowolski z 
klasy 3 TL oraz Laura Mikołaj-
czyk z klasy 4 TOH. W skład Sa-
morządu Uczniowskiego wcho-
dzą również Monika Rasowska, 
Klaudia Druciarek z klasy 4 TE, 
Patryk Zając i Dominik Ołubiec z 
klasy 3 TPS, Julia Lewandowska z 
klasy 3 TŻ, Wiktoria Szypulska z 
klasy 2 TLS, Agnieszka Czaprow-
ska z klasy 1K oraz Eryka Korchut 
z klasy 1TL.

Monika Rasowska, klasa IV TE 

„Niezłomny  
z Niezłomnych”- 
konkurs historyczny 
29 września 2018 r. w auli I Liceum Ogólnokształcącego z Od-
działami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Koło-
brzegu odbyła się VI edycja Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy  
o Rotmistrzu Witoldzie Pileckim w ramach VI Kołobrzeskich 
Dni z Rotmistrzem Pileckim pod honorowym patronatem 
starosty kołobrzeskiego Pana Tomasza Tamborskiego. 

Udział w konkursie mogły 
wziąć tylko dwie osoby z danej 
szkoły. Zespół Szkół Ponadgim-
nazjalnych im. Stanisława Staszi-
ca w Nowogardzie reprezentowa-
ły zwyciężczynie szkolnych elimi-
nacji - uczennice klasy II TEHO: 
Zuzanna Siwak i Justyna Wierz-
bicka. Opiekunem przygotowu-
jącym uczniów do konkursu była 
Pani Monika Sipajło. W konkursie 
wzięło udział około 40 uczniów z 
ponad 20 szkół ponadgimnazjal-
nych z całego województwa za-
chodniopomorskiego. Uczestni-
cy musieli rozwiązać test składa-
jący się z wielu zadań o różnym 

stopniu trudności (rozmieszczo-
nych na 14 stronach arkusza). Na-
sze reprezentantki udzieliły rów-
nież wywiadu dla TVP3 Szcze-
cin. Fragmenty ich wypowiedzi 
mogliśmy obejrzeć w programie 
informacyjnym „Kronika”. Zu-
zia udzieliła również odrębnego 
wywiadu, który zostanie włączo-
ny do reportażu nt. patriotyzmu 
wśród młodzieży. Film dokumen-
talny z udziałem naszej uczennicy 
będziemy mogli obejrzeć w TVP3 
Szczecin w okolicach 11 listopada.   
                                     Monika 

Sipajło

Uczniowie podczas oddawania głosów 

Zapoznanie się z listą kandydatów

Dzień Chłopaka w ZSP Nowogard 
28.09.2018r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie odbyło się małe wyda-
rzenie związane z Dniem Chłopaka.

Całe przedsięwzięcie zorga-
nizowane zostało przez zespół 
przedmiotów ekonomiczno-han-
dlowo-logistycznych, którym ser-
decznie dziękujemy za zajęcie się 
wszystkim, byśmy wspólnie mo-
gli celebrować tę okazję i sprawić 
małą niespodziankę wszystkim 
uczącym się chłopakom.

W holu szkoły rozwieszone zo-
stały transparenty i karteczki z in-
formacją o święcie oraz z paro-
ma miłymi słowami, a przez cały 
dzień puszczana była muzyka. 
Drzwi klas udekorowane zostały 
kartkami z życzeniami, lecz życze-
nia roznosiły również dziewczy-
ny, chodząc po klasach i częstując 
chłopców cukierkami. Mamy na-
dzieję, że te starania zostały doce-
nione przez naszych świętujących 
chłopców i sprawiły im radość!

Aleksandra Lisowska, 
klasa IV TOH 

Zuzanna Siwak i Justyna Wierzbicka z opiekunem Panią Moniką Sipajło 

Uczennice przed konkursem 

Chłopcy z klasy  I TŻH obdarowani przez koleżanki

 Grunt do dobre samopoczucie w Dniu Chłopaka:) 
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ROZKŁAD JAZDY PKP

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 2 IX – 20 X 2018

Aktualizacja wg stanu na 31 VIII 2018

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

0:38 I
3

IC - TLK
88195

ŁEBSKO
T  k  d

Goleniów 1:00, Szczecin Dąbie 1:22, Szczecin Główny 1:40 WW{
~ 2 IX;

}WW 2:12 Szczecin Główny IC - TLK 56190 ŁEBSKO T  k  d  c  p   Kostrzyn 3:35, Zielona 
Góra 5:06, Nowa Sól 5:28, Głogów 5:55, Ścinawa 6:41, Wołów 7:09, Brzeg Dolny 7:18

Wrocław Główny 7:44 ~ 2 IX;

5:01 I
3

PR - R
88641

j  a  b  y

Wyszomierz 5:06, Osina 5:10, Mosty 5:16, Goleniów 5:25, Kliniska 5:35, Szczecin Dąbie 5:45, Szczecin 
Zdroje 5:48, Szczecin Port Centralny 5:57 Szczecin Główny 6:01 
~ 17 IX-19 X 1-5;

5:21 I
3

PR - R
88641

j  a  b  y

Wyszomierz 5:26, Osina 5:30, Mosty 5:36, Goleniów 5:45, Kliniska 5:56, Szczecin Dąbie 6:05, Szczecin 
Zdroje 6:09, Szczecin Port Centralny 6:17 Szczecin Główny 6:21 
~ 3-14 IX 1-5;

6:39 I
3

PR - R
88643

j  a  b  y

Wyszomierz 6:44, Osina 6:48, Mosty 6:54, Goleniów 7:03, Kliniska 7:17, Szczecin Dąbie 7:27, Szczecin 
Zdroje 7:34 Szczecin Główny 7:46 
~ 17 IX-20 X 1-6;

6:50 I
3

PR - R
88643

j  a  b  y

Wyszomierz 6:55, Osina 6:59, Mosty 7:05, Goleniów 7:14, Kliniska 7:31, Szczecin Dąbie 7:41, Szczecin 
Zdroje 7:46 Szczecin Główny 7:58 
~ 3-15 IX 1-6;

7:47 I
3

PR - R
88645

j  a  b  y

Wyszomierz 7:52, Osina 7:56, Mosty 8:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:07, Goleniów 8:23, 
Kliniska 8:33, Szczecin Dąbie 8:43, Szczecin Zdroje 8:46, Szczecin Port Centralny 8:55

Szczecin Główny 8:59 ~ 17 IX-20 X;

7:48 II
1

PR - R
88622

j  a  b  y

Żabowo 7:55, Płoty 8:04, Baszewice 8:11, Gryfice 8:18, Gąbin 8:28, Trzebiatów 8:34, Bieczyno 
Pomorskie 8:40, Karcino 8:43, Głowaczewo 8:48, Stary Borek 8:51, Kołobrzeg Stadion 8:58

Kołobrzeg 9:03 ~ 17 IX-20 X 1-6;

8:00 I
3

PR - R
88645

j  a  b  y

Wyszomierz 8:06, Osina 8:10, Mosty 8:15, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:21, Goleniów 8:38, 
Kliniska 8:49, Szczecin Dąbie 8:58, Szczecin Zdroje 9:02, Szczecin Port Centralny 9:10

Szczecin Główny 9:14 ~ 2-16 IX;

8:02 II
1

PR - R
88622

j  a  b  y

Żabowo 8:09, Płoty 8:18, Baszewice 8:25, Gryfice 8:32, Gąbin 8:42, Trzebiatów 8:47, Bieczyno 
Pomorskie 8:53, Karcino 8:57, Głowaczewo 9:01, Stary Borek 9:05, Kołobrzeg Stadion 9:11

Kołobrzeg 9:16 ~ 3-15 IX 1-6;

8:39 I
3

IC - TLK
18171

POSEJDON
T  k  c  p

Goleniów 9:01, Szczecin Dąbie 9:33 Szczecin Główny 9:57 

~ 2 IX;

9:27 II
1

PR - R
88624
REGA

j  a  b  y

Płoty 9:42, Gryfice 9:56, Trzebiatów 10:17, Kołobrzeg Stadion 10:34 Kołobrzeg 10:39 

~ 22 IX-20 X 67;

9:51 II
1

PR - R
88624
REGA

j  a  b  y

Płoty 10:06, Gryfice 10:30, Trzebiatów 10:45, Kołobrzeg Stadion 11:01 Kołobrzeg 11:06 

~ 2-16 IX 67;

10:17 I
3

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:22, Osina 10:26, Mosty 10:32, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:38, Goleniów 10:55, 
Kliniska 11:06, Szczecin Dąbie 11:15, Szczecin Zdroje 11:19, Szczecin Port Centralny 11:27

Szczecin Główny 11:31 ~ 8-12 X;

10:33 I
3

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:38, Osina 10:42, Mosty 10:48, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:54, Goleniów 11:11, 
Kliniska 11:26, Szczecin Dąbie 11:35, Szczecin Zdroje 11:39, Szczecin Port Centralny 11:47

Szczecin Główny 11:51 ~ 2 IX-7 X; 13-20 X;

11:53 II
1

PR - R
88626

POMERANIA
j  a  b  y

Żabowo 12:00, Płoty 12:09, Baszewice 12:16, Gryfice 12:23, Gąbin 12:33, Trzebiatów 12:39, Bieczyno 
Pomorskie 12:45, Karcino 12:48, Kołobrzeg Stadion 12:59 Kołobrzeg 13:04 

13:50 II
1

PR - R
88628

j  a  b  y

Żabowo 13:57, Płoty 14:06, Baszewice 14:18, Gryfice 14:25, Gąbin 14:35, Trzebiatów 14:40, Bieczyno 
Pomorskie 14:46, Karcino 14:50, Głowaczewo 14:54, Stary Borek 14:58, Kołobrzeg Stadion 15:04

Kołobrzeg 15:10 ~ 1-5;

14:27 I
3

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 14:32, Osina 14:36, Mosty 14:42, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:48, Goleniów 15:05, 
Kliniska 15:17, Szczecin Dąbie 15:26, Szczecin Zdroje 15:35 Szczecin Główny 15:48 
~ 2-16 IX; 10-20 X;

14:27 I
3

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 14:32, Osina 14:36, Mosty 14:42, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:48, Goleniów 15:05, 
Kliniska 15:17, Szczecin Dąbie 15:32, Szczecin Zdroje 15:35, Szczecin Port Centralny 15:43

Szczecin Główny 15:48 ~ 17-21 IX;
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godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

14:27 I
3

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 14:32, Osina 14:36, Mosty 14:42, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:48, Goleniów 15:05, 
Kliniska 15:17, Szczecin Dąbie 15:32, Szczecin Zdroje 15:35 Szczecin Główny 15:48 
~ 22 IX-9 X;

15:56 II
1

PR - R
88630

j  a  b  y

Żabowo 16:03, Płoty 16:14, Baszewice 16:27, Gryfice 16:34, Gąbin 16:44, Trzebiatów 16:49, Bieczyno 
Pomorskie 16:55, Karcino 16:59, Głowaczewo 17:03, Stary Borek 17:07, Kołobrzeg Stadion 17:13

Kołobrzeg 17:17 

16:36 I
3

PR - R
88651
REGA

j  a  b  y

Wyszomierz 16:41, Osina 16:45, Mosty 16:51, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 16:57, Goleniów 17:14, 
Kliniska 17:26, Szczecin Dąbie 17:36, Szczecin Zdroje 17:39, Szczecin Port Centralny 17:47

Szczecin Główny 17:52 

17:57 II
1

PR - R
88632

j  a  b  y

Żabowo 18:05, Płoty 18:14, Baszewice 18:21, Gryfice 18:27, Gąbin 18:45, Trzebiatów 18:50, Bieczyno 
Pomorskie 18:56, Karcino 19:00, Głowaczewo 19:04, Stary Borek 19:08, Kołobrzeg Stadion 19:14

Kołobrzeg 19:19 ~ 2-16 IX;

17:57 II
1

PR - R
88632

j  a  b  y

Żabowo 18:05, Płoty 18:14, Baszewice 18:28, Gryfice 18:35, Gąbin 18:45, Trzebiatów 18:50, Bieczyno 
Pomorskie 18:56, Karcino 19:00, Głowaczewo 19:04, Stary Borek 19:08, Kołobrzeg Stadion 19:14

Kołobrzeg 19:19 ~ 17 IX-20 X;

18:39 I
3

PR - R
88653

POMERANIA
j  a  b  y

Wyszomierz 18:44, Osina 18:48, Mosty 18:54, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:00, Goleniów 19:18, 
Kliniska 19:29, Szczecin Dąbie 19:39, Szczecin Zdroje 19:42, Szczecin Port Centralny 19:50

Szczecin Główny 19:55 ~ 17 IX-20 X;

19:06 I
3

PR - R
88653

POMERANIA
j  a  b  y

Wyszomierz 19:11, Osina 19:15, Mosty 19:21, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:27, Goleniów 19:45, 
Kliniska 19:59, Szczecin Dąbie 20:09, Szczecin Zdroje 20:12, Szczecin Port Centralny 20:20

Szczecin Główny 20:24 ~ 2-16 IX;

20:26 II
1

PR - R
88634

j  a  b  y

Żabowo 20:33, Płoty 20:42, Baszewice 20:49, Gryfice 20:56, Gąbin 21:06, Trzebiatów 21:12, Bieczyno 
Pomorskie 21:18, Karcino 21:21, Głowaczewo 21:26, Stary Borek 21:29, Kołobrzeg Stadion 21:35

Kołobrzeg 21:40 ~ 3-15 IX 1-6;

20:53 II
1

PR - R
88634

j  a  b  y

Żabowo 21:00, Płoty 21:09, Baszewice 21:16, Gryfice 21:23, Gąbin 21:33, Trzebiatów 21:39, Bieczyno 
Pomorskie 21:45, Karcino 21:48, Głowaczewo 21:53, Stary Borek 21:56, Kołobrzeg Stadion 22:02

Kołobrzeg 22:07 ~ 17 IX-20 X 1-6;

21:52 II
1

PR - R
88636

j  a  b  y

Płoty 22:07, Gryfice 22:19, Trzebiatów 22:34, Kołobrzeg Stadion 22:51 Kołobrzeg 22:55 
~ 2-16 IX 1-57;

22:10 II
1

PR - R
88636

j  a  b  y

Płoty 22:25, Gryfice 22:37, Trzebiatów 22:52, Kołobrzeg Stadion 23:09 Kołobrzeg 23:13 
~ 17 IX-19 X 1-57;
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objaśnienia skrótów / abbreviations
IC - „PKP Intercity” Spółka Akcyjna

TLK - Twoje Linie Kolejowe
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
T - 2 klasa / Second class seats

j - tylko 2 klasa / 2nd class seats only

k - rezerwacja miejsc / seat booking

d - wagon z miejscami do leżenia / couchette
car

c - wagon sypialny / sleeping car

a - wagon z miejscami dla osób na wózkach 
- z windą/rampą / car with seats for 
disabled passengers - with a lift/ramp

b - wagon przystosowany do przewozu 
rowerów - liczba miejsc ograniczona / 
wagon adopted to the transport of 
bicycles – limited number of places

objaśnienia znaków / symbols
p - przewóz przesyłek konduktorskich / 

courier service
W - przełączanie wagonów do innego 

pociągu / wagons to be switched to 
another train

y - klimatyzacja / air conditioning

~ - terminy kursowania / days of operation

1 - w poniedziałki / Mondays

5 - w piątki / Fridays

6 - w soboty / Saturdays

7 - w niedziele / Sundays

www.intercity.pl www.polregio.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased on each train, consistent with the 
terms specified by the carrier.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Carriers 
are responsible for commercial data of trains.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Infoline numbers to individual carriers:
IC - 22 391 97 57 (24h) dla abonentów sieci zagranicznych i
dla połączeń zagranicznych; 703 200 200 (24h) dla 
abonentów krajowych sieci, opłata 1,29 zł brutto/min. poł., 
realizator usługi: „PKP Intercity” S.A. / 22 391 97 57 (24h) 
for international calls and international network subscribers; 
703 200 200 (24h) for subscribers of domestic networks, 
charge of PLN 1.29 gross/min. of each call, service provider: 
„PKP Intercity" S.A.
PR - 703 20 20 20 (24h) opłata 1.29 zł/min. połączenia, 
realizator usługi: Progress Plus S.C.  / 703 20 20 20 (24h) 
charge of PLN 1.29 gross/min. of each call, service provider: 
Progress Plus S.C. 
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INFORmATOR LOKALNY - NOWOGARD
Telefony alarmowe
Policja  - 997, 112
Komisariat Policji Nowogard - 91 57 92 316
Straż pożarna  - 998
Posterunek PSP Nowogard - 91 39 20 118
Pogotowie ratunkowe - 999
Stacja Pogotowia Ratunkowego 
w Nowogardzie - 91 43 26 103
Pogotowie gazowe  - 992
Pogotowie energetyczne - 991
Pogotowie wodn.-kanal. (PUWiS) 
 - 91 39 20 711; 994

Dyżur nocny
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna   
 - 91 39 78 430; 
 609 361 999; 
 665 283 928

Przychodnie - poradnie
Szpital - centrala - 91 39 21 356
Praxis - SZOZ - 91 39 20 787
Praxis - Centrum 
okulistyczno-optyczne - 91 39 27 272
POZ Przychodnia przyszpitalna  
 - 91 39 21 800; 
 91 39 21 806
Medyk - 91 39 22 921
PRAXIS 2 - M. Drobińska - 91 39 25 943
NZOZ “Sanus” - 91 39 26 960
NZOZ “Pro-med” - 91 39 26 740
NZOZ “Leks” - 91 39 25 525
NZOZ “Baby-med”  - 91 39 26 013
Mardent - gabinety lekarskie  
 - 91 39 22 633
Revital - Ośrodek Rehabilitacji 
i Odnowy Biologicznej - 91 39 21 467; 
 609 456 577
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne 
 - 91 39 20 926
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
dzieci, młodzieży i ich rodzin 
 - 91 39 20 743
Warsztaty terapii zajęciowej - 91 39 25 282
Zakład domowej opieki długoterminowej - 
91 39 26 531; 
 509 142 650
Stomatologia
Praxis - Centrum stomatologiczne  
 - 91 39 26 999
Pracownia protetyki stomatologicznej - 
Danuta Drapikowska 91 39 26 870
Protetyka stomatologiczna 
- Elżbieta Wysocka 
i Kazimierz Trojanowski - 91 39 26 107
“Nowo-dental” B. Szulejko - 695 264 677 
 - 91 392 14 67
“Dental - med”  - 91 39 22 098; 
Lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz  
 - 91 39 25 003; 
 603 705 630
Lek. Stom. Andrzej Rynkiewicz
pogotowie stomatologiczne - 607 771 777
lek. Stom. D. Wałęga - Bąk - 604 441 609
lek. stom. A Mogilnicka - 506 606 955
lek. stom. E. Rosa - 532 512 703
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 39 26 639
lek. stom. M. Andrzejewska - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 601 736 804

Urzędy
Urząd Miejski  
 - 91 39 26 200
Biuro Obsługi Interesanta w UM  
 - 91 39 26 214
Biuro Rady w UM - 91 39 26 210
Urząd Stanu Cywilnego - 91 39 26 230

Wydział Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środow. 
 - 91 39 26 243
Wydział spraw społecznych i obywatelskich
Meldunki - 91 39 26 213
Dowody osobiste - 91 39 26 215
Zarządzanie kryzysowe - 91 39 26 234
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
Geodezji i Rolnictwa - 91 39 26 226
Wydział Rozwoju Lokalnego, 
Funduszu, Kultury i Sportu - 91 39 26 293
Wydział Inwestycji i Remontów  
 - 91 39 26 241
Biuro Podatków i Opłat - 91 39 26 217
Referat Edukacji - 91 39 25 464
Zarząd Budynków Komunalnych  
 - 91 39 26 267
Powiatowy Urząd Pracy f/Nowogard 
 - 91 39 21 376;  
 91 39 21 813
Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii - 91 39 21 118
w nagłych wypadkach - 609 740 647

Wydział Komunikacji
Rejestracja pojazdów - 91 57 92 702
Prawo jazdy - 91 57 92 703
Fax - 91 39 21 852

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik - Dorota Maślana - 91 39 26 248
Świadczenia rodzinne
- A. Lalik  - 91 39 26 268
Dział usług opiekuńczych 
- B. Ziółkowska - 91 39 20 200

Poczta
ul. 3 Maja - 91 39 21 300; 
 91 39 21 183
ul. Warszawska - 91 39 20 834

Nadleśnictwo Nowogard - 91 39 20 640
Zakład karny Nowogard - 91 43 26 600

Gabinety weterynaryjne
Danuta Czerwińska
ul. J. Wybickiego 2 - 91 39 23 786
Animal-Vet
ul. Zielona - 666 135 133
Janusz Soroka
ul. L. Okulickiego 6  - 570 656 616
Zdzisław Truszyński
ul. T. Kościuszki 21 - 91 39 21 801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 38 - 91 39 20 814
Szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1 - 91 39 26 270
Szkoła Podstawowa nr 2 - 91 39 26 274
Szkoła Podstawowa nr 3 - 91 39 26 291
Szkoła Podstawowa nr 4 - 91 39 23 028
SP w Długołęce - 91 39 10 492
SP w Orzechowie - 91 39 10 994
SP w Strzelewie - 91 39 10 224
SP w Żabowie - 91 39 10 694
SP w Błotnie - 91 39 10 190
SP w Wierzbięcinie - 91 29 10 795
I Liceum Ogólnokształcące - 91 39 20 213
Liceum Ogólnokształcące nr II - 91 39 25 107
ZSP im. Stanisława Staszica - 91 39 21 162
Prywatne Publiczne Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych; 
Niepubliczna Szkoła Policealna  
 - 91 39 26 691
Prywatne Liceum Ogólnokształcące
 Zaoczne Centrum Edukacji Zdroje  
 - 91 39 25 494
Prywatne Policealne Studium Zawodowe  

 - 91 39 22 181
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  
 - 91 39 20 108

Przedszkola i żłobki
Przedszkole nr 1
ul. Żeromskiego - 91 39 26 286
Przedszkole nr 3
ul. J. Poniatowskiego - 91 39 26 288
Przedszkole nr 4
ul. T. Kościuszki - 91 39 26 287
Zielone Przedszkole
ul. Zielona - 91 39 26 691; 
 505 388 292
Artystyczne Przedszkole 
Kraina Fantazjiul. Gen. J. Bema - 660 797 838
“Promyczek” Specjalistyczny 
punkt przedszkolny, 
ul. Boh. Warszawy - 609 931 469
Niepubliczny Żłobek "Maluszkowo”
ul. ks. Racibora - 534 015 943
Niepubliczny “Malinowy Żłobek”
ul. Boh. Warszawy - 604 873 917

Kultura
Miejska Biblioteka Publiczna  
Dyrektor - 91 39 26 260
Czyt. dla dorosłych - 91 39 26 261
Nowogardzki Dom Kultury  
Sekretariat - 91 39 26 283
Biuro kina/ dział imprez i promocji 
 - 91 39 25 779
Kasa - 91 39 26 262

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP - 91 39 26 370; 
 506 081 328
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego   
 - 91 39 21 004
Parafia pw. MB Fatimskiej  
 - 91 39 21 592

Usługi pogrzebowe 
J. Furmańczyk, Zakład Pogrzebowy  
 - 91 39 21 767
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  
 - 692 354 065
MEMORIS Grzegorz Śmigiel - 693 230 190

Apteki
Centrum Zdrowia
ul. 700-lecia - 91 57 62 139
Majowa
ul. 3 Maja - 91 30 70 708
Cefarm
ul. Plac Wolności - 91 39 20 203
Cardia
ul. 700 - lecia - 91 39 21 330
Niebieska
ul. 15 Lutego - 91 43 26 177
Asa
ul. Warszawska - 91 39 20 494
Niebieska 2
ul. Kościuszki - 91 57 90 830
Nowa Farmacja
ul. Bohaterów Warszawy - 91 57 30 437

Taksówki - 91 39 20 260

Pomoc drogowa
Grzegorz Irzymski - 91 39 22 402; 
 601 893 944
Andrzej Słomski - 665 770 442
Krzysztof Pietrzak - 601 938 293
R&J MIX - 608 731 620

Urząd Gminy
Wójt - 91 39 10 390
Kierownik USC, St. ds. obywatelskich
 i ewidencji ludności  - 508 499 549
St. ds. podatków i opłat  - 508 499 661
St. ds. zarządzania kryzysowego, obrony cy-
wilnej i ochrony środowiska  - 508 499 580
Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami  
 - 508 499 247
St. ds. obsługi organów Gminy, działalności 

gospodarczej, kultury i zdrowia  - 508 499 567
St. ds. funduszy zewnętrznych, promocji, 
turystyki i sportu  - 508 499 620
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik Anna Kaliczyńska - 508 499 534
Pracownicy socjalni - 508 499 561
 508 499 483
Asystent rodziny Patrycja Bielej - 508 499 621
Gminna Biblioteka Publiczna
Kierownik Krzysztof Górecki - 91 39 10 305

Szkoła Podstawowa im. B. Malinowskiego
Dyrektor Tatiana Olbert - 91 39 10 389
Sekretariat - 91 39 10 380
Przychodnie
NZOZ “Proximus” - 91 39 10 310
Punkt apteczny - 91 39 11 611
Poczta - 91 39 10 323
Parafia pw. NP NMP w Osinie - 91 39 10 386

INFORmATOR LOKALNY - OSINA
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OGŁO SZE NIA drob ne

Firma z branży rolnej  

 
zatrudni – kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki teleskopowej 
  i doświadczenie w rolnictwie.
Oferujemy:

kontakt: 785 601 002

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy

NIERUCHOmOŚCI
•	 Sprzedam tanio działkę budowlaną 

w Kościuszkach 1202 m2. Przy działce 
prąd, woda, kanalizacja, dojazd utwar-
dzony w pobliżu jeziora. 575 345 659 

•	 Do wynajęcia lokal handlowy ok. 
40m2 ul. Kościuszki 2g Nowogard. 693 
850 197

•	 Sprzedam działki budowlane w Kar-
sku przy drodze. 691 664 658

•	 Do wynajęcia lokal pod działalność go-
spodarczą. 609 24 58 16 

•	 Sprzedam mieszkanie 3 pokoje 87m2, 
12 km od Nowogardu.Tel. 665 160 365

•	 Do wynajęcia warsztat samochodowy 
z wyposażeniem. Tel. 508 070 311

•	 Sprzedam działkę budowlaną w No-
wogardzie, 16 arów, cena 39000 zł do 
negocjacji, tel. 570 935 935

•	 sprzedam pawilon handlowy, tel. 500 
698 558

•	 Sprzedam działkę ogrodową przy ul. 
Zamkowej. Tel. 530 118 199

•	  Do wynajęcia nowy lokal handlowy 
glazura, natrysk w centrum Nowogar-
du pow. ok. 80m2, dodatkowe wejście. 
Tel. 665 08 44 88

•	 Samodzielne mieszkanie do wynajęcia 
Karsk, 609 245 816 

•	 Sprzedam działkę 4500 m2 obręb  Ku-
lice (za płotem dawnego POMu w No-
wogardzie) 510 727 667 

•	 Miejsca noclegowe do wynajęcia. 609 
245 816 

•	  Do wynajęcia lokal 25 m2 ul. Pileckie-
go. 695 209 162 

•	 Sprzedam działkę po zbiorach we 
wrześniu lub pażdzierniku. Ogrody 
działkowe nr.2 , działka nr 3. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 532 589 787 lub 788 

•	 Do wynajęcia dwupokojowe cen-
trum Szczecina (100 m od Placu Sza-
rych Szeregów) dla dwóch, trzech 
studentów. Mile widziane pary. Tel. 
604 124 623 

•	 Do wynajęcia garaż ul. 700 lecia. Tel. 
606 115 410

•	  Sprzedam działkę ogrodową z altaną 3 
Maja. 508 993 318

•	  Mieszkanie do wynajęcia trzypokojo-
we ul. Warszawska. Tel. 784 632 857

•	 Kupię mieszkanie bezczynszowe. 601 
724 492 

•	 Do wynajęcia mieszkanie 85 m. Tel. 
609 245 816 

•	 Sprzedam -Bodzęcin 1/2 domu-82 
m2+ budynek gospodarczy+ działka 
zagospodarowana w bdb stanie .

•	 nr.telefonu 604 48 37 39

•	 Kupię działkę usługową do 4 tys m2 w 
obrębie m. Nowogard. 693 344 775 

•	  Zamienię kawalerkę na dwupokojowe 
lub kupię na Bema. 601 781 000

•	 Poszukuje do wynajęcia kawalerki. 
787 374 108 

•	 Do wynajęcia samodzielne mieszkanie 
w domku na ładnej, wiejskiej posesji w 
okolicy Nowogardu.. 508 404 788

•	 Sprzedam dom w Nowogardzie o pow, 
127m2 i działka 1001 m2. Tel. 504 946 
190, 507 831 353

•	  Do wynajęcia garaż Zamkowa, od 
X.2018, prąd, cena 160 zł na miesiąc. 
Po 19.00. 505 839 170 

•	 Do wynajęcia mieszkanie dwupokojo-
we. 693 715 990

•	  Do wynajęcia mieszkanie trzypoko-
jowe (lub pojedynczo pokój) 667 389 
437

•	 Wynajmę 1 pokój dziewczynie bez na-
łogów. 798 382 886

•	 Do wynajęcia nowe mieszkanie w No-
wogardzie na parterze z dużym ogro-
dem 80m2. Tel. 503 150 300

•	  Działki budowlane z warunkami zabu-
dowy uzbrojone, 40 zł/1m Kościuszki. 
691 180 848 

•	 Do wynajęcia pomieszczenie mieszkal-
ne w okolicy Intermarche o pow. 70m2 
(idealne dla 5-6 osób). Tel. 601 445 936 

•	 Do wynajęcia kawalerka w centrum 
Nowogardu.Nr tel: 512-131-443

•	 WYNAJMĘ MIESZKANIE 3 POKOJO-
WE W NOWYM BUDOWNICTWIE 69 M 
KOMPLETNIE WYPOSAŻONE WYSOKI 
STANDARD TEL. 883 983 357

mOTORYZACJA
•	 Ford Galaxy 96r. Automat Poj. 2.8 

benzyna Uszkodzona skrzynia bie-
gów Sprzedam za 2 500 złotych Tel. 
Kon. 694 979 007

•	 Sprzedam samochód Mitsubishi L 200 
1999 rok prod., cena do uzgodnienia. 
665 544 518 

•	 Sprzedam Mazdę Premacy, kolor gra-
natowy met. , klimatyzacja, rok. 2001, 
diesel 2.0, zadbana, tel. 605 522 340

•	 Kupię motor WSK. Tel. 605 516 508 

•	 Opel Zafira 7 osobowy 2008 rok 
prod. poj 1.9 dti przebieg 200 tys. di-
sel, garażowany, serwisowany, opo-
ny letnie i zimowe km 100 tapicerka 
skóra welur kolor czarny sprzedam. 
Cena do uzgodnienia. 603 079 260 

•	 KUPIĘ AUTA CAŁE I USZKODZOBE DO-
BRE CENY. 600 175 401

•	 Sprzedam BMW 116 2006 rocznik, 
1600 poj., benzyna. Cena do uzgod-
nienia. Tel. 603 435 472 

•	 Tanio fiat cc 900 sprzedam. 603 852 
270 

•	  mZ TROPHY części sprzedam. 600 
182 682 

•	 Fiat 126 p i gokarta sprzedam.Tel. 698 
209 209 

•	 Sprzedam komplet kół zimowych 
195/65 R15. TEL. 518 034 782 

•	 Sprzedam Renault Laguna 2 Kombi 
2004, cena 5400 zł do negocjacji . Tel. 
570 562 878 

ROLNICTWO
•	 Sprzedam  kaczki,gęsi młode – osku-

bane.Tel.782429405.

•	  Koszenie, mulczowanie, belowanie 
– słoma. 608 01 3995

•	 Orka, talerzówka ciężka siew agre-
gatem. Tel. 608 01 39 95 

•	 Rzepak jary, zboża sprzedam. Tel. 502 
853  573 

•	 Grykę sprzedam i mieszalnik 1 tona. 
603 467 609 

•	 SPRZEDAŻ JAJ KURZYCH – WIEJ-
SKIE. 502 119 960

•	  Sprzedam pompe spalinową wraz 
z wężami, straszak na dziki i szpaki, 
dmuchawę do zboża. 781 785 748, 603 
363 207 

•	 Sprzedam siano w kostkach. 782 036 
086 

•	 Sprzedaż mieszanki zbożowej. Tel. 
667 97 64 17, 91 4 186 417

•	 Sprzedam truskawski na przetwory. 
Atrakcyjne ceny. 606 708 180 

•	 Łubin słodki 1,5 tony sprzedam. 91 39 
18 606

•	 Sprzedam kaczki i gęsi skubane. 796 
759 414

•	 Sprzedam siewnik Poznaniak. 605 468 
190 

•	 Przyjmę ziemię. 605 468 190

•	 Sprzedam rozrzutnik obornika jedno-
osiowy stan bardzo dobry i rozsiewacz 
wapna 606 576 417

•	 Sprzedam ziemię orną o pow. 8 ha w 
miejscowości Bagna. Cena 28900 zł / 
ha . Tel. 606 830 893 

•	 Siano w zamian za koszenie Trzechel 2 
ha. Tel. 502 853 573 

•	 Wyprzedaż kur 1,5 rocznych Gospo-
darstwo Rolno-Drobiarskie Żabowo 
13. Tel. 9139 106 66, 510 127 838

•	 Sprzedam siano okolice Osiny. 696 741 
163 

•	 Oddam w dzierżawę ziemię orną okoli-
ce Osiny. 696 741 163 

•	 Sprzedam Piasta do wapna, kamień 
polny na oczko wodne. 606 576 417

•	 Sprzedam nową przyczepę jednoosio-
wą + wywrotkę, siewnik do zboża Po-
znaniak stan bardzo dobry. 696 807 
922

•	 Słomę sprzedam beloty. 502 853 573

•	 Sprzedam obornik. 607 739 866

•	 Sprzedam ziemniaki jadalne Vineta, 
Żabówko 18. 605 092 517

•	  Sprzedam obornik i byczka limuse. 
607 73 98 66

•	 Sprzedam króliki tanio. 792 883 988 

•	 Sprzedam pszenżyto – Rotondo wy-
czyszczone . 606 261 850 

•	 Sprzedam dwa pługi śnieżne także 
do C-360, nowy rozsiewacz do piasku 
i nawozu tzw. lejek, kabinę czeską do 
C-360. Ceny do uzgodnienia. Tel. 605 
328 102

 USŁUGI
•	 TRANSPORT-600182682.

•	 DACHY, WIATY, TARASY.TEL.660879108.

•	 MALOWANIE – szpachlowanie ,panele.
Tel.788566432.

•	 SZPACHLARZ GŁADZI BEZPYŁOWEJ 
,PŁYTKARZ.WYKAŃCZANIE WNĘTRZ.
Tel.537275547.

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWANÓW, 
WYKŁADZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ 
SAMOCHODOWEJ/ SKÓRZANEJ MA-
TERIAŁOWEJ / POŚCIELI WEŁNIANEJ / 
LANOLINĄ/SPRZĄTANIE: CZYSZCZE-
NIE FUG.TEL.604 373 143 , 794 229 083.

•	 Pranie dywanów i tapicerki sprzą-
tanie również z użyciem pary, ROm-
TEX. 668 151 516

•	 Elektryk z uprawnieniami E+D. Tel. 
607 289 419 

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

•	 malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wyko-
na “złota rączka”. 91 39 22 783, 784 
79 22 70

•	 FIRmA USŁUGOWA „Zielona”. Wy-
najem sal na konferencje, zebrania, 
szkolenia. 91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią działal-
nością przyjmie zlecenie na budowę 

domów od podstaw, przekładek da-
chów, docieplenia, układanie kostki, 
różne rodzaje. Tel. 607 137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy 
za gotówkę na raty laptopy tablety te-
lefony. Skupujemy laptopy telefony. 
Adres Nowogard 700Lecia 15 I piętro 
nad apteką tel 91-577-53-73 lub 792-
228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlo-
powe: Niemcy, Holandia, Austria, An-
glia, Belgia, Norwegia. Tel. 71 385 20 
18, 601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróżnie-
nie mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 
343 638 

•	 AGENCJA REKLAMOWA VIZART, opra-
wianie prac w 2 minuty, bindowanie, 
wydruki, ksero, laminowanie, Nowo-
gard ul. 700 lecia 15 (nad sklepem zie-
larskim)Tel. 605 522 340 

•	 Przepisywanie prac (licencjackich, ma-
gisterskich i innych), dokumentów, CV, 
listów motywacyjnych, Szybko, solid-
nie. Agencja reklamowa Vizart  Nowo-
gard ul. 700 lecia 15 (nad sklepem zie-
larskim)Tel. 605 522 340.

•	 Regulacja, naprawa, konserwacja 
okien i drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontuje-
my. 668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 988 
735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, układa-
nie kostki granitowej, polbruku. 726 
403 937

•	 Naprawa AGD Nowogard. 698 352 
406

•	 Wypełniam dokumenty do ZUS na 
emeryturę, rentę, kapitał początkowy. 
507 872 391

•	 Usługi remontowo-budowlane wy-
konam. 608 364 330 

•	 Prace elektryczne i remonty miesz-
kań. 691 430 490

•	 Usługi ogólnobudowlane docieplanie 
budynków, malowanie, szachlowanie, 
glazura, terakota, hydraulika, regip-
sy i podłogi, adaptacja poddaszy. 600 
626 268 

•	 Usługi remontowo-budowlane, 
ocieplenia budynków. 669 591 896 

•	 Matematyka. 668 17 12 12 

•	 Usługi Fryzjerskie Męskie w domu 
klienta. Sudomierski. Tel. 536 867 154 
, 91 39 22 063

•	 MATEMATYKA, LICEA, STUDIA, poziom 
podstawowy i rozszeżony. Profesjonal-
nie. 604 124 623

•	 Przyjmę psy i koty na strzyżenie. 794 
902 108 

•	 Malowanie, szpachlowanie, tapetowa-
nie, drobne naprawy w tym hydraulika, 
solidnie dobra cena. 666 047 905

•	 Usługi ogólnobudowlane docieplenia 
budynków, dachy z papy. 607 654 692 

•	 Przyjmę zlecenie na malowanie, mon-
taż parapetów, paneli podłogowych 
itp. 518 034 782

•	 Naprawa AGD Nowogard. 698 352 406 

PRACA
•	 Aktivmed24.pl Opiekunki Senio-

rów Niemcy. Premie wakacyjne, 
530555015

•	 AmBERCARE24 Opiekunki do Nie-
miec, wymagany j. niemiecki ko-
munikatywny, zarobki netto do 
1500 euro/mies., wyjazdy od zaraz, 
sprawdzone oferty, legalnie 737 451 
825, 737 886 919, 737 489 914

•	 Zatrudnię pracowników budowla-
nych. Tel. 695-264-594

•	 Zatrudnię stolarza z doświadczeniem. 
503 084 687 

•	 Praca dla płytkarza w Niemczech na 
umowę. Wymagane doświadczenie  i 
prawo jazdy kat. B.Tel. 539 523 531 

•	 Zatrudnię na 1/2 etatu do sklepu Le-
wiatan, Bohaterów Warszawy.Tel. 502 
239 619

•	 Zatrudnię pomocnika mechanika sa-
mochodowego. Doświadczenie nie 
wymagane. 600 291 059

•	 Zaopiekuję się małym dzieckiem. 
664 696 177   

•	 Poszukuje opiekunki do osoby z Alz-
chaimerem od 9-18 godz., miejsco-
wość Kościuszki. 796 767 980 

•	 Szukam pracownika prace wykończe-
niowe, Niemcy. Tel. 662 528 427

•	  Zatrudnię barmankę, kelnerkę, kucha-
rza i pomoc kuchenną. 693 521 211

•	 Podejmę pracę biurową branża hy-
drauliczno-budowlana lub spożyw-
cza, duże doświadczenie. 663 855 
966 
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Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULARNA LINIA mI KRO BU SO WA SEROCKI  Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 
11:55; 12:40; 14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 
13:45(6x); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

PRZEWóZ OSóB - RO mAN BIŃCZYK - Linia Regularna  TEL. 607 310 591 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 
16.35 (7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

ROZKŁAD JAZDY BU SóW
Firma Usługowo- Handlowa Adam Fedeńczak

Tel 91 39 26 925, 502 026 999
ND- SZCZECIN 5:15(D), 5:55(E), 6:40(7), 6:55(D), 7:25(7), 7:50(D), 8:00(E), 8:20(7), 
8:35(D), 9:10(E,7), 10:05(E), 10:35(E,7), 11:31(D),11:40(7), 12:10(E), 12:20(7), 
12:55(D,7), 13:10(D), 13:20(E,7), 14:05(D), 14:20(E,7), 15:40(D), 16:05(7), 16:20(E,7), 
16:50(D), 17:50(E,7), 18:20(E,7)
SZCZECIN- ND 6:35(D), 7:30(E), 8:30(D,7), 9:00(7,R), 9:25(E), 10:05(D,7), 10:35(E,7), 
11:40(E), 12:10(D), 12:25(E,7), 13:20(7), 13:35(D), 13:50(E,7,R), 14:35(D), 14:50(E,7), 
15:15(D,7), 15:55(D), 16:15(6,7), 16:35(D), 17:40(D,7), 18:05(E,7,R), 19:15(D), 
19:40(E,7), 20:15(E,7)
ND- RESKO 6:30(S), 7:50(S), 10:10(7), 12:30(S), 14:30(S), 15:10(E), 19:15(E)
RESKO- ND 6:45(7,SZ), 7:10(S), 7:15(E,SZ), 8:30(S), 11:35(7,SZ), 13:00(S), 15:05(S), 
15:40(E,7,SZ)
GOLCZEWO- ND 7:10(S), 13:30(S), 14:45(S)
ND- GOLCZEWO 7:50(S), 14:15(S), 15:30(S)
ND- STARGARD 6:50(D), 10:15(D), 13:40(D)
STARGARD- ND 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
ND- DOBRA- ŁOBEZ- PŁOTY- GRYFICE 6:00(D)
ND- SŁAJSINO- RADOWO- ŁOBEZ 6:35(D)
ŁOBEZ- DOBRA- ND 15:00(D)
ŁOBEZ- SŁAJSINO- ND 15:35(D)
D - kursuje od pon. do pt. Oprócz świąt     E - kursuje od pon. Do soboty oprócz świąt 
S - kursuje w dni nauki szkolnej                         R- kurs do Reska     
SZ - kurs do Szczecina 6- kursuje w soboty       7- kursuje w niedziele

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej 

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 6:55 8:05 11:15 12:20 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 6:56 8:06 11:16 12:21 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 6:58 8:08 11:18 12:23 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 6:59 8:10 11:20 12:25 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:01 8:12 11:22 12:27 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:02 8:14 11:24 12:29 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:03 8:15 11:25 12:30 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:05 8:17 11:27 12:32 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < 7:07 8:19 < 12:34 < < 16:07 < <

10 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:09 8:21 11:28 12:36 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
11 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:10 8:22 11:29 12:37 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
12 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:11 8:23 11:30 12:38 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
13 ul. Poniatowskiego < 6:20 7:13 < < 12:40 13:45 15:10 16:13 17:10 <
14 ul. Żeromskiego 5:42 6:21 7:14 8:24 11:32 12:41 13:46 15:11 16:14 17:11 17:59
15 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:22 7:15 8:25 11:33 12:42 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
16 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:23 7:16 8:26 11:34 12:43 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
17 ul. Radosława 5:45 6:24 7:17 8:27 11:35 12:44 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02

POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:23 8:33 11:50 12:50 14:30 15:30 16:25 17:25 18:05
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:24 8:34 11:51 12:51 14:31 15:31 16:26 17:26 18:06
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:26 8:36 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:28 8:38 11:53 12:53 14:33 15:33 16:28 17:28 18:08
5 ul. Poniatowskiego < 6:35 7:30 8:40 11:55 12:55 < 15:35 16:30 17:30 <
6 ul. 700 Lecia 5:49 6:37 7:32 8:42 11:57 12:57 14:34 15:37 16:32 17:32 18:09
7 ul. 5-go Marca 5:51 6:39 7:34 8:44 11:59 12:59 14:36 15:39 16:34 17:34 18:11
8 ul. Kościuszki 36 5:53 6:41 7:36 8:46 12:01 13:01 14:38 15:41 16:36 17:36 18:13
9 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:42 7:37 8:47 12:02 13:02 14:39 15:42 16:37 17:37 18:14

10 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:43 7:38 8:48 12:03 13:03 14:40 15:43 16:38 17:38 18:15
11 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:44 7:39 8:49 12:04 13:04 14:41 15:44 16:39 17:39 18:16
12 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:45 7:40 8:50 12:05 13:05 14:42 15:45 16:40 17:40 18:17
13 ul. Bema 9 5:58 6:46 7:41 8:51 12:06 13:06 14:43 15:46 16:41 17:41 18:18
14 Osiedle Bema 5:59 6:47 7:42 8:52 12:07 13:07 14:44 15:47 16:42 17:42 18:19

DWORZEC PKS – OS. BEMA
TAM
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

OS. BEMA - DWORZEC PKS
TAM
E, F

1 Osiedle Bema 8:59
2 ul. Bema 1 9:00
3 ul. Armii Krajowej 17 9:02
4 ul. Kościuszki 36 9:03
5 ul. Romualda Traugutta 9:05
6 ul. Wojska Polskiego 4 9:06
7 ul. Kościelna 9:07
8 Dworzec PKS 9:09

LP Dworce i przystanki

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD UL. RADOSŁAWA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 – NOWOGARD  OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD OS. BEMA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 - NOWOGARD  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 6:55 8:05 11:15 12:20 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 6:56 8:06 11:16 12:21 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 6:58 8:08 11:18 12:23 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 6:59 8:10 11:20 12:25 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:01 8:12 11:22 12:27 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:02 8:14 11:24 12:29 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:03 8:15 11:25 12:30 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:05 8:17 11:27 12:32 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < 7:07 8:19 < 12:34 < < 16:07 < <

10 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:09 8:21 11:28 12:36 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
11 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:10 8:22 11:29 12:37 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
12 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:11 8:23 11:30 12:38 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
13 ul. Poniatowskiego < 6:20 7:13 < < 12:40 13:45 15:10 16:13 17:10 <
14 ul. Żeromskiego 5:42 6:21 7:14 8:24 11:32 12:41 13:46 15:11 16:14 17:11 17:59
15 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:22 7:15 8:25 11:33 12:42 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
16 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:23 7:16 8:26 11:34 12:43 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
17 ul. Radosława 5:45 6:24 7:17 8:27 11:35 12:44 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02

POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:23 8:33 11:50 12:50 14:30 15:30 16:25 17:25 18:05
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:24 8:34 11:51 12:51 14:31 15:31 16:26 17:26 18:06
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:26 8:36 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:28 8:38 11:53 12:53 14:33 15:33 16:28 17:28 18:08
5 ul. Poniatowskiego < 6:35 7:30 8:40 11:55 12:55 < 15:35 16:30 17:30 <
6 ul. 700 Lecia 5:49 6:37 7:32 8:42 11:57 12:57 14:34 15:37 16:32 17:32 18:09
7 ul. 5-go Marca 5:51 6:39 7:34 8:44 11:59 12:59 14:36 15:39 16:34 17:34 18:11
8 ul. Kościuszki 36 5:53 6:41 7:36 8:46 12:01 13:01 14:38 15:41 16:36 17:36 18:13
9 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:42 7:37 8:47 12:02 13:02 14:39 15:42 16:37 17:37 18:14

10 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:43 7:38 8:48 12:03 13:03 14:40 15:43 16:38 17:38 18:15
11 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:44 7:39 8:49 12:04 13:04 14:41 15:44 16:39 17:39 18:16
12 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:45 7:40 8:50 12:05 13:05 14:42 15:45 16:40 17:40 18:17
13 ul. Bema 9 5:58 6:46 7:41 8:51 12:06 13:06 14:43 15:46 16:41 17:41 18:18
14 Osiedle Bema 5:59 6:47 7:42 8:52 12:07 13:07 14:44 15:47 16:42 17:42 18:19

DWORZEC PKS – OS. BEMA
TAM
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

OS. BEMA - DWORZEC PKS
TAM
E, F

1 Osiedle Bema 8:59
2 ul. Bema 1 9:00
3 ul. Armii Krajowej 17 9:02
4 ul. Kościuszki 36 9:03
5 ul. Romualda Traugutta 9:05
6 ul. Wojska Polskiego 4 9:06
7 ul. Kościelna 9:07
8 Dworzec PKS 9:09

LP Dworce i przystanki

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD UL. RADOSŁAWA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 – NOWOGARD  OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD OS. BEMA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 - NOWOGARD  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 6:55 8:05 11:15 12:20 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 6:56 8:06 11:16 12:21 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 6:58 8:08 11:18 12:23 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 6:59 8:10 11:20 12:25 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:01 8:12 11:22 12:27 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:02 8:14 11:24 12:29 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:03 8:15 11:25 12:30 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:05 8:17 11:27 12:32 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < 7:07 8:19 < 12:34 < < 16:07 < <

10 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:09 8:21 11:28 12:36 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
11 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:10 8:22 11:29 12:37 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
12 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:11 8:23 11:30 12:38 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
13 ul. Poniatowskiego < 6:20 7:13 < < 12:40 13:45 15:10 16:13 17:10 <
14 ul. Żeromskiego 5:42 6:21 7:14 8:24 11:32 12:41 13:46 15:11 16:14 17:11 17:59
15 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:22 7:15 8:25 11:33 12:42 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
16 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:23 7:16 8:26 11:34 12:43 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
17 ul. Radosława 5:45 6:24 7:17 8:27 11:35 12:44 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02

POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:23 8:33 11:50 12:50 14:30 15:30 16:25 17:25 18:05
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:24 8:34 11:51 12:51 14:31 15:31 16:26 17:26 18:06
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:26 8:36 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:28 8:38 11:53 12:53 14:33 15:33 16:28 17:28 18:08
5 ul. Poniatowskiego < 6:35 7:30 8:40 11:55 12:55 < 15:35 16:30 17:30 <
6 ul. 700 Lecia 5:49 6:37 7:32 8:42 11:57 12:57 14:34 15:37 16:32 17:32 18:09
7 ul. 5-go Marca 5:51 6:39 7:34 8:44 11:59 12:59 14:36 15:39 16:34 17:34 18:11
8 ul. Kościuszki 36 5:53 6:41 7:36 8:46 12:01 13:01 14:38 15:41 16:36 17:36 18:13
9 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:42 7:37 8:47 12:02 13:02 14:39 15:42 16:37 17:37 18:14

10 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:43 7:38 8:48 12:03 13:03 14:40 15:43 16:38 17:38 18:15
11 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:44 7:39 8:49 12:04 13:04 14:41 15:44 16:39 17:39 18:16
12 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:45 7:40 8:50 12:05 13:05 14:42 15:45 16:40 17:40 18:17
13 ul. Bema 9 5:58 6:46 7:41 8:51 12:06 13:06 14:43 15:46 16:41 17:41 18:18
14 Osiedle Bema 5:59 6:47 7:42 8:52 12:07 13:07 14:44 15:47 16:42 17:42 18:19

DWORZEC PKS – OS. BEMA
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E, F
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2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

OS. BEMA - DWORZEC PKS
TAM
E, F

1 Osiedle Bema 8:59
2 ul. Bema 1 9:00
3 ul. Armii Krajowej 17 9:02
4 ul. Kościuszki 36 9:03
5 ul. Romualda Traugutta 9:05
6 ul. Wojska Polskiego 4 9:06
7 ul. Kościelna 9:07
8 Dworzec PKS 9:09

LP Dworce i przystanki

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD UL. RADOSŁAWA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 – NOWOGARD  OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD OS. BEMA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 - NOWOGARD  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

•	 Zatrudnię pracownik na fermie drobiu, 
Gmina Osina. 511 731 352

•	 Zlecę wykonanie prac dekarskich gm. 
Osina. 502 562 378 

•	 Pilnie poszukuje sympatycznej i dys-
pozycyjnej opiekunki do dwójki chłop-
ców 2 i 9 lat. Praca u mnie w domu ul. 
Mickiewicza. Różne godziny także w 
nocy. 519 820 036 

•	 Przyjmę pomocników dekarzy. 785 
931 513 

•	 Pana pracownika gospodarczego przy 
pomocy koło domu. 660 206 833 

INNE
•	 SPRZEDAM- pręt zbrojeniowy fi-10 , 

12 m długi.Tel.603598134

•	  Sprzedam drewno suche tanio. 691 
848 026

•	 Drewno, bukowe, dębowe, pocięte, 
porąbane. Tel. 603 353 789 

•	 Sprzedam drewno opałowe. 667 
788 820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 kg. 
790 285 382

•	 Szkółka w Karsku poleca drzewa 
owcowe w pojemnikach 3-4 letnie 
owocujące już od 20 zł/szt. oraz tuje 
szmaragd wys. 70-80cm. po 10 zł za 
sztukę. Tel. 606 106 142

•	 Sprzedam łóżko młodzieżowe z szu-
fladami, półkami, z materacem - kolor 
szaro biały wymiary: dł. 223 cm*95 
cm*110 cm, biurko do kompletu, tel. 
605 522 340

•	 Sprzedam odkurzacz piorący ZELMER 
WODNIK QUATTRO 616.6, elementy 
piorące nieużywane nowe, cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522 340

•	 Sprzedam materac kokosowy 
na łóżko ze stelażu,  na wymiar 
180*200*24cm, używany, tel. 605 522 
340

•	 Przyjmę lodówke. 697 886 041 

•	 Ogrodzenie ogrodowe, metalowe 
ramka z katownika w srodku zbroje-
ne /wzor/ prentowe wymiar 2,0m x 
1,0 m+ slupek razem szt 16 oraz furt-

ka 90 x 90cm z zamkiem ogrodzenie 
cena za 1 kpl. 50 zl z powodu moder-
nizacji ogrodzenia sprzedam - okazja 
! stan dobry tel. 691 686 772

•	 Piece gazowe c.o.vaillant z niemiec 
dwufunkcyjne wiszace po przegla-
dzie serwisowym do mieszkania-
,domu cena od 1.200zl. sprzedam 
tel 691 686 772

•	 Podgrzewacze wody 130-160-190 
litrowe stojące na gaz fitmy villant 
mało używane z gwarancją cena od 
1000 zł. Tel. 691 686 772 

•	 Sprzedam ławeczkę do ćwiczeń typu 
PRIMUS, wielofunkcyjna, tel. 605 
522 340 

•	 Oddam biurko pod komputer. 609 09 
35 25 

•	 Sprzedam szafkę kuchenną brązo-
wo-biała, z płytą indukcyjną - 2 sta-
nowiska, z możliwością dostawie-
nia drugiej płyty indukcyjnej lub ga-
zowej, z blatem, tel. 605 522 340 
Sprzedam TV plazmowy 42 cale LG, 
srebrno czarny, tel. 605 522 340 

•	 Przyjmę lodówkę. 697 886 041 

•	 Sprzedam zamrażarkę skrzyniową 
elektrolux EC2800AOW2, wymiary: 
95x62x78, zakupioną w roku 2014, 
cena 500 zł., tel.506614285, odbiór 
osobisty:NOWOGARD tel. 506614285

•	 Sprzedam piec/kominek ceramicz-
ny używany, stan z zewnątrz bdb, do-
dam kolano nastawne, pęknięta w 
środku płyta szamotowa, co nie prze-
szkadza w użytkowaniu, cena: 1200 
zł , odbiór osobisty NOWOGARD, tel. 
506614285

•	 Sprzedam szczeniaka suczkę 4,5 
miesiąca rasy Pitbull Red Nose tel. 
607289830

•	 Sprzedam dwie komody po 150 zł/
szt. Łóżko z materacem 1,4 x 2m – 
450 zł, 2 szafki po 50 zł za sztukę. 606 
276 773 

•	 Sprzedam łóżko ortopedyczne na pi-
lota. 697 972 751 

•	 Sprzedam nową krajzegę robioną 
220 wolt cena 450 zł. 696 807 922

•	 Sprzedam betoniarkę 120 litrów na 
220 wolt cena 370 zł. Tel. 696 807 922 

•	 Owczarek niemiecki krótkowłosy, rok 
i cztery miesiące, duży, ładny, czujny. 
Tel. 519 307 288 

•	 Sprzedam rusztowanie elewacyjne 
200 m2. Tel. 501 549 756 

•	 Oddam kotki w dobre ręce. 665 725 
641

•	 Sprzedam stylowy ławostół złoty dąb, 
150 zł. Tel. 697 999 578 

•	 Kontener handlowy typu lodziarnia 
zlokalizowany przy POLO MARKE-
CIE sprzedam tel.do właściciela 509 
428 337 lub dodatkowe informacje 
509861740

•	 Oddam meble Szwarzędz. 508 309 
981

•	  Sprzedam garaż blaszany. Tel. 605 
789 817 

•	 Gończy Polski trzymiesięczny czeko-
ladowy dla myśliwego za cenę karmy. 
666 082 969
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tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

żyto, pszenżyto, jęczmień, 
owies, rzepak, łubin, gryka, groch, 

len, kukurydzę oraz słonecznik.

Sami odbieramy, szybka płatność, 
konkurencyjne ceny.

Wapno nawozowe granulowane
w najlepszej cenie na rynku. 

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B

e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl

Skup zbóż: 
91 43 57 720, 602 21 21 25

Transport: 662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

• Ryby wędzone - Makrela gat. I
• Ryby mrożone - bez lodu (glazury)
• Solone Matiasy i solone bez głowy
• Sałatki rybne i krabowe - duży wybór

Poleca duży wybór ryb - prosto z kutra 
świeżych  morskich, słodkowodnych i mrożonych

Targowisko Miejskie - Kiosk Spoż.-Rybny
„U Grażyny”

Zapraszamy 8 - 17

Przyjmujemy zamówienia 
na świąteczne dostawy ryb w tym: 
karp, dorsz, sandacz, szczupak i inne

Oferuję:
- umowę o pracę
- zatrudnienie w �rmie o ugruntowanej pozycji na rynku
- atrakcyjne wynagrodzenie, niezależne od wysokości 
   frachtów i przebiegu
- praca zgodna z obowiazujacymi normami czasu pracy
- nowoczesny i zadbany tabor, pojazd przypisany do kierowcy
- zjazdy autem na bazę

Zatrudnię kierowcę z prawem jazdy kat. C+E 
w przewozach międzynarodowych.

MIK-TRANS Goleniów
tel. 609 557 355 • kontakt@miktrans.com.pl

Paweł Słomski

Kandydat do rady powiatu
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Miejsce Nr 1

Hurtownia Ogrodnicza 
Garden oferuje: 

- drzewka i krzewy 
owocowe 
- wyprzedaż cebule  
i kłącza kwiatowe 

Nowogard, 
ul. Woj. Polskiego 54 

91 39 20 760

– 20% 

Poszukuje, osób do 
pracy przy produkcji 

okien, Firma Joga. 
695 100 700

WYNAJEm 
KONTENERóW, 
wywóz odpadów. 

TEL. 667 146 793 



POLSKI 
WYDAWCA
Dom Judy sp. z o.o.

Adresy lokali wyborczych • Rozmowa z A. Tychoniec

Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

Piątek 
5 października 2018 r. 
Nr 78 (2706)
nakład 3000 
Rok XXV ISSN 1897-2640 

Cena 2,00 zł 
(w tym 5% VAT) M
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reklAMA

Dzisiaj 4 strony więcej 

- cena bez zmian!

Kandydat do Rady Miejskiej

OKRĘG nr 2, poz. 3

Adam CZERNIKIEWICZ
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 • Wiek 51 lat, absolwent Wydziału 
   Budownictwa i Architektury Politechniki 
   Szczecińskiej, z zawodu inżynier 
   budownictwa, w specjalności 
  - konstrukcje budowlane i inżynierskie. 
   Wieloletni pracownik Urzędu Miejskiego.
• Czynny członek Zachodniopomorskiej
  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
• Obecnie prowadzący działalność
   gospodarczą związaną z projektowaniem
  oraz obsługą inwestycji.

Nr 1

tel. 91 392 14 67
kom. 695 264 677

Nowogard, ul. 3 Maja 46 • www.nowodental.pl

Uśmiechajcie się pięknie
Kompleksowe leczenie stomatologiczne

Diagnostyka cyfrowa:
• pantomogram i RVG zębowe

OGŁOSZeNIe wYbOrCZe

Partnerstwo 
i Rozwój

Witalij 
GREBIENIUK

Kandydat do Rady Miejskiej 
Nowogardu

Miejsce Nr 3  •  Okręg Nr 1  •  Lista Nr 13

Do wynajęcia lokal 
handlowy  

120 m2 15 lutego 9c.
Tel. 514 650 024

Groźny wypadek na warsztacie 

Gmina na dnie 
inwestycyjnym

"Walbud" 
wygrywa 
po raz drugi

Gaz 
zagrażał 
lokatorom

s. 3

s. 5

s. 4

s. 3

Rannego zabrał 
śmigłowiec
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Śmigiel Ryszard

ŚR

KOMPLEKSOWE  USŁUGI
& ŚMIGIEL

Zakład Kamieniarski
- Nagrobki - Grobowce - Parapety - Schody

Kwiaciarnia
- Znicze - Kwiaty - Wiązanki - Wieńce

Tel. 601 595 069, 91 392 18 14
     e-mail: puhp.smigiel@wp.pl
   www.kamieniarstwo-smigiel.pl

Korzystając z naszych usług pogrzebowych zyskasz
-10%  RABATU  NA  USŁUGI  KAMIENIARSKIE

UL. CMENTARNA 3,  72-200 NOWOGARD

       Usługi Pogrzebowe 
        Grzegorz Śmigiel
- Trumny - Urny - Ekshumacje - Przewozy
         Obudowy - Krzyże - Tabliczki

Kontakt całodobowy: 693 230 190
      e-mail: memoris.zp@o2.pl
            www.memoris.eu
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Zgodnie z obietnicą 

Zamontowali lustro  
w Świerczewie 
Po naszej interwencji, zgodnie z deklaracją starosty goleniowskiego, przy drodze w Świer-
czewie ustawiono lustro drogowe. Dzięki temu poprawi się z pewnością bezpieczeństwo 
kierowców, zwłaszcza tych wożących dzieci do szkół. 

Przypomnijmy, że o spra-
wie pisaliśmy w zeszłym ty-
godniu. Chodzi o skrzyżowa-
nie drogi powiatowej z gminną 
w m. Świerczewo, koło kościo-
ła na zatoce. Kierowcy skarży-
li się na słabą widoczność, pod-
czas gdy jadąc od strony Strze-
lewa mają skręcić w lewo- na 
łuku drogi praktycznie nie wi-
dać pojazdów nadjeżdżających 
z kierunku Nowogardu. Kierow-
cy zmuszeni są podjeżdżać bar-
dzo blisko środka jezdni, niekie-
dy ją przekraczając, aby spraw-
dzić, czy w trakcie skrętu nie za-
jadą drogi nadjeżdżającemu z 
przeciwległego pasa ruchu po-
jazdu. Pisząc o tej sprawie zwró-
ciliśmy się od razu do właścicie-
la drogi- Starostwa Powiatowego 
w Goleniowie. Zgłosiliśmy spra-
wę do starostwa powiatowego w 
Goleniowie, które jest właścicie-
lem drogi biegnącej przez Świer-
czewo. Zasugerowaliśmy jedno-
cześnie, że w tym miejscu zda-
je się najlepszym rozwiązaniem, 
poprawiającym bezpieczeń-
stwo uczestników ruchu, byłby 
montaż lustra drogowego. Dzię-
ki niemu kierowcy skręcający w 
drogę k. kościoła widzieliby, czy 
od strony Nowogardu, po łuku 
drogi nie nadjeżdża jakieś auto. 

Po naszej interwencji służ-
by drogowe podległe starostwu 
dokonały „oględzin wskazane-
go miejsca pod względem bez-
pieczeństwa. Zaraz po tym, sta-
rosta goleniowski zapowiedział, 
że lustro powstanie jeszcze w 

przyszłym tygodniu, bo rzeczy-
wiście wymaga tego bezpieczeń-

stwo. Starosta słowa dotrzymał 
i dokładnie wczoraj (czwartek), 
lustro na drodze zamontowano. 
Obecna była przy tym sołtys wsi, 
która dziękowała  za tak szybką 
reakcję, a naszej redakcji za pod-
jęcie interwencji. Najważniejsze, 
że teraz na skrzyżowaniu będzie 
już bezpieczniej. 

Pozostając przy lustrach i tem-
pie załatwienia sprawy w Świer-
czewie – praktycznie od ręki- 
zastanawia dlaczego tak samo 
nie może być w Nowogardzie. 
Jak już informowaliśmy wielo-
krotnie, o zamontowanie lister 
drogowych przy skrzyżowaniu 
ul. Boh. Warszawy z ks. Racibo-
ra i dalej przy osiedlu dawnego 
pom-u, wyjazd z piekarni, wie-
lokrotnie w imieniu mieszkań-
ców apelowali do burmistrza 
nowogardu radni. Sprawa cią-
gnie się już z dobry rok, a może 
i więcej- luster jak nie było, tak 
nie ma. 

MS

Teraz skręcając w lewo będzie już widać, czy nie nadjeżdża ktoś z naprzeciwka

Pracownicy służby drogowej z powiatu 
w trakcie ustawiania lustra drogowego 
w Świerczewie

Pośpiech się nie opłaca

Na 5 Marca stoją 
kałuże
W ostatnich tygodniach zauważyć można wzmożoną 
aktywność w zakresie remontu ulic. Jedną z nich była 
ul. 5 Marca. Zrobiło się równiej, ale przy okazji też bar-
dziej... mokro. 

Pierwsze deszcze, jakie spadły 
kilka dni po remoncie ulic od-
słoniły feler- otóż w miejscach, 
gdzie zwykle przed remon-
tem nawierzchni wody opado-
we zbierały się w kałuże, teraz 
są one jeszcze większe. Taka sy-
tuacja jest choćby przed budyn-
kiem, gdzie znajdują się sklepy z 
akcesoriami AGD i artykułami 
przemysłowymi. Nie jest lepiej 
dalej, zwłaszcza przy przystanku 
autobusowym, nieopodal przy-
chodni okulistycznej Praxis. 
Kierowcy muszą uważać, aby 
przejeżdżając ulicą nie pochla-
pać przechodniów wodą zbie-
rającą się przy krawędzi chod-
ników. 

Sprawa została już przez 
mieszkańców zgłoszona do UM 
w Nowogardzie, które to zleciło 
naprawę nawierzchni ul. 5 Mar-
ca. Jak nas zapewnili urzędnicy, 
wszelkie usterki nawierzchni są 
już zgłoszone wykonawcy i ten 
ma je usunąć - do tego czasu nie 
zostanie wypłacone wynagro-
dzenie za wykonane roboty. 

Pytanie tylko, czy to przypad-
kiem nie jest sytuacja jak w zna-
nym przysłowiu- „Cygan zawi-
nił, a kowala powiesili”. To już 
jednak nie jest problem miesz-
kańców. Bo tak to już jest, jak się 
przed wyborami robi w pośpie-
chu „po łebkach”. 

MS 

w kolejnym numerze: 

Śledztwo w sprawie "Odlewni"
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W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397

reklAMA reklAMA reklAMA

wYNAJeM 
kONTeNerÓw, 
wywóz odpadów. 

TEL. 667 146 793 

Sprzedam  
pawie

tel. 785 150 401

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reklAMA

11 kg, 33 kg 
z propan butanem, 

propanem 
a także do zasilania 
wózków widłowych.

Zapraszamy 
do stałej współpracy 

tel. 606 930 398
 www.gazak.pl 

Wymiana butli

letnia promocja
Ciekawe gratisy!

Hurtownia Ogrodnicza 
Garden oferuje: 

- drzewka i krzewy 
owocowe 
- wyprzedaż cebule  
i kłącza kwiatowe 

Nowogard, 
ul. woj. Polskiego 54 

91 39 20 760

– 20%   „kOZŁOwSCY”  Sp. z o.o. Sp. k
  70-007 Szczecin ul. Struga 31B

ZATrUDNI SPrZĄTACZkĘ 
Miejsce pracy: OPEL, TOYOTA Nowogard ul. 3 Maja 27A
      Oferty proszę składać  na adres e-mail: kadry@jmmk.pl

Groźny wypadek na warsztacie 

Rannego pracownika zabrał śmigłowiec 
Do groźnego wypadku doszło na terenie jednego z warsztatów samochodowych na terenie PRD Nowogard przy ul. Górnej, w miniony poniedziałek, 1 paź-
dziernika. Poszkodowany pracownik doznał poważnych urazów obu kończyn dolnych. 

Do wypadku doszło w trak-
cie remontu jednego z pojaz-
dów służbowych- prawdopo-
dobnie samochodu ciężarowego. 
Na miejsce wezwano pogotowie 
ratunkowe i policję. Konieczny 
był także przylot Lotniczego Po-
gotowia Ratunkowego. Poszko-
dowany miał bowiem poważne 
urazy nóg i musiał zostać szybko 
przetransportowany do specjali-
stycznego szpitala. 

- O godz. 8.00 mieliśmy zgło-
szenie, że przygnieciony przez 
element samochodu został 45 
- letni mężczyzna w Nowogar-
dzie. Po przybyciu na miejsce 
okazało się, że poszkodowa-
ny ma złamanie otwarte jednej 

nogi i zamknięte drugiej. Został 
przetransportowany śmigłow-
cem LPR do szpitala- mówi Ma-
ria Flisznik, z Wojewódzkiej Sta-

cji Pogotowia Ratunkowego w 
Szczecinie. 

Jak nas informuje sierż. sztab. 
Anna Dygas, rzecznik naszej po-

licji, sprawę wypadku bada go-
leniowska prokuratura. - Oko-
liczności wypadku, do jakiego 
doszło w czasie pracy na tere-
nie firmy drogowej w Nowogar-
dzie, wyjaśnia Prokuratura Rejo-
nowa w Goleniowie. Policja nie 
udziela szczegółowych informa-
cji. Mogę jedynie potwierdzić, 
że doszło do takiego zdarzenia - 
mówi A. Dygas. 

Wczoraj nie udało nam się do-
dzwonić do rzecznika prokura-
tury w sprawie prowadzonego 
postępowania. 

 Wyjaśnieniem okoliczno-
ści wypadku zajmuje się rów-
nież Państwowa Inspekcja Pracy 
w Szczecinie. - Decyzją Okręgo-

wego Inspektora Pracy, w związ-
ku ze zdarzeniem w Nowogar-
dzie, wszczęto czynności kontro-
lne mające na celu ustalenie oko-
liczności i przyczyny wypadku- 
informuje nas Weronika Brusz-
kowska z Okręgowego Inspekto-
ratu Pracy w Szczecinie.

Jak nas poinformowała pre-
zes Zarządu PRD SA Nowogard, 
Krystyna Łazarz, poszkodowa-
nemu pracownikowi nie gro-
zi już żadne niebezpieczeństwo. 
Jego stan zdrowia określany jest 
jako dobry. Mężczyzna został 
otoczony przez swojego praco-
dawcą pomocą. 

MS

Do zdarzenia doszło na terenie warsztatu maszynowego przy ul. Górnej

O krok od tragedii

Gaz zagrażał lokatorom bloku 
przy ul. 700-lecia
Dnia 3 października, około godziny 10.00, w bloku mieszkalnym przy ulicy 700-lecia, do-
szło do groźnego zdarzenia. 

Z informacji uzyskanych 
na miejscu przez okolicznych 
świadków wynika, że mieszka-
jący mężczyzna miał nie zgasić 
kurka z gazem, mieszkańcy po-

czuli ulatniającą się woń gazu 
na klatce i natychmiast na miej-
sce wezwali Straż Pożarną, przy-
byli na miejsce strażacy natych-
miast otworzyli wszystkie okna 

w domu, jaki i na klatce, uży-
li również tzw. dmuchawy na 
zewnątrz klatki, aby zapewnić 
szybszy przepływ powietrza. 

red.

Strażacy mechanicznie wietrrzyli pomieszczenia i klatkę schodową
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Finał głośnego remontu drogi - Sąd Apelacyjny nie miał wątpliwości

Gmina przegrywa po raz drugi 
Gmina Nowogard będzie musiała zapłacić firmie Walbud za to, że zerwała z nią umowę na kilka dni przed planowanym zakończeniem remontu drogi przy 
osiedlu Radosław, nie płacąc ani złotówki za dotychczas wykonane prace. Tak orzekł Sąd Apelacyjny w Szczecinie, do którego gmina odwołała się od wy-
roku I instancji, który brzmiał tak samo. 

O sprawie pisaliśmy w stycz-
niu tego roku. To wówczas Sąd 
Okręgowy zasądził od Gminy 
Nowogard na rzecz firmy pana 
Waldemara Puszcza (właści-
ciela firmy Walbud) kwotę 
244 114,73 zł z odsetkami oraz 
dodatkowo kwotę 21  417,- zł 
kosztów procesu. Przypomnij-
my, jak doszło do tej sytuacji. 
Jak pisaliśmy w grudniu 2015 
roku, remont drogi na Rado-
sławiu zakończył się totalną 
klapą. Otóż okazało się, że pro-
jektując inwestycję nie wzię-
to pod uwagę różnicy w pozio-
mach, jakie wystąpiły pomię-
dzy nową nawierzchnią drogi, 
a starym parkingiem przy blo-
ku nr 44 (budynek i teren ad-
ministrowany przez Spółdziel-
nię Mieszkaniową „Cisy”). 
Wyłoniony w drodze przetar-
gu wykonawca inwestycji (fir-
ma Walbud z Nowogardu) 
od początku stał na stanowi-
sku, że wykonał roboty zgod-
nie z dokumentacją technicz-
ną i projektem. Mało tego, już 
na samym początku robót wy-
konawca zwracał uwagę na 
problemy, jakie mogą wystą-
pić, jeśli projekt drogi nie zo-
stanie poprawiony- informo-
wał o tym również inspekto-
ra nadzoru. Gmina miała jed-
nak zbywać milczeniem jego 
monity, toteż wykonawca, w 
obawie przed ewentualnymi 
karami, jakie grożą za nieter-
minowe wykonanie inwesty-
cji, przystąpił do jej realiza-
cji zgodnie z posiadaną doku-
mentacją projektową.  Zaraz 
po tym, gminni urzędnicy wy-
słali do wykonawcy kuriozal-
ne pismo informując o tym, co 
oczywiste, a mianowicie, że w 
przypadku wykonania nowej 
nawierzchni zgodnie z projek-
tem dostarczonym przez Gmi-
nę, nie będzie można korzystać 
z istniejącego parkingu zloka-
lizowanego naprzeciw budyn-
ku SM „Cisy”. Zdezorientowa-
ny treścią otrzymanego pisma 
wykonawca wstrzymał roboty 
budowlane, dając gminie czas 
na rozwiązanie problemu. Mi-
jały kolejne dni, ale jak twier-
dził właściciel firmy Walbud, 
z gminy nie nadchodziły żad-
ne wieści. Toteż przedsiębior-
ca wznowił prace, bo dobiegał 
czas, w którym miał je zakoń-

czyć zgodnie z umową podpi-
saną z miastem. Kiedy to zro-
bił gmina się odezwała, wy-
stępując do wykonawcy dro-
gi o wykonanie wyceny robót 
zmierzających do obniżenia 
poziomu remontowanej drogi, 
do poziomu starego parkingu. 
Chodziło o zdjęcie położonej 
już kostki i skruszenie starej, 
betonowej nawierzchni dro-
gi, na którą firma już polbruk 
ułożyła. Walbud roboty do-
datkowe wycenił biorąc śred-
nie stawki, jakie obowiązują na 
rynku. Gmina stwierdziła, że 
to za drogo. Do porozumienia 
nie doszło a urzędnicy, na dwa 
dni przed planowanym zakoń-
czaniem inwestycji, nakaza-
li wykonawcy opuścić plac bu-
dowy, wstrzymując prace i za-
rzucając mu publicznie wadli-
we wykonanie robót– to cyt. ze 
strony miasta z dn. 10.12.2015. 

Umowę zerwali, pieniędzy 
nie zapłacili 

Kiedy Walbud zszedł z placu 
budowy, dokończenie remontu 
drogi zlecono innej firmie, pła-
cąc za to dodatkowo ok. 100 
tys. zł. Szybko jednak okazało 
się, że gmina nie tylko rozwią-
zała z Walbudem umowę, ale 
też nie zamierzała firmie za-
płacić za wykonane dotychczas 
prace, a te były już praktycznie 
na ukończeniu. Przedsiębiorca 
nie miał wyjścia- musiał przed 
sądem walczyć o odzyskanie 
własnych pieniędzy. Po roku, 
czyli na początku stycznia br. 
wygrał sprawę w I instancji. 

Jednak gmina postanowiła da-
lej walczyć z uporem. Odwo-
łała się od wyroku Sądu Okrę-
gowego do Sądu Apelacyjne-
go w Szczecinie, choć w mię-
dzyczasie zrealizowała część 
wyroku tj. uznała roszczenie 
firmy (tzw. bezsporne), ale w 
kwocie 90 tys. zł. Uchwałę w 
tej sprawie na wniosek bur-
mistrza podjęli radni, wiosną 
tego roku. Zachowanie gmi-
ny było, co najmniej niezro-
zumiałe- najwyraźniej uznano 
bowiem, że wyrok sądu można 
realizować wybiórczo, a co do 
reszty kwoty czekać na decy-
zję Sądu Apelacyjnego. Ta za-
padła w zeszłym tygodniu, ale 
dopiero wczoraj otrzymaliśmy 
oficjalne potwierdzenie. Na 
nic zdało się przeciąganie spra-
wy, ani też pozorna (dzięki wy-
płacie części roszczenia) dobra 

wola gminy. Sędziowie się na 
to nabrać nie dali. 

- W dniu 24 września 2018 
roku, zapadł wyrok Sądu Ape-
lacyjnego w Szczecinie w spra-
wie przeciwko Gminie Nowo-
gard. Wyrok Sądu Okręgowego 
w Szczecinie został utrzyma-
ny w mocy, dodatkowo zasą-
dzono od pozwanej Gminy na 
rzecz powoda kwotę 4.050,00 
zł tytułem kosztów zastępstwa 
procesowego w postępowaniu 
apelacyjnym. W dniu 27 wrze-
śnia 2018 roku oraz w dniu 1 
października 2018 roku wpły-
nęły wnioski o sporządzenia 
uzasadnienia wyroku- infor-
muje nas biuro prezesa Sądu 
Apelacyjnego w Szczecinie. W 
samym uzasadnieniu wyroku 

nie znalazło się ani jedno zda-
nie, które świadczyłoby na ko-
rzyść gminy. 

„Pozwana (gmina Nowo-
gard- dop.) nie tylko powin-
na była wprowadzić stosow-
ne zmiany do projektu- jednak 
tego - co wynika z materia-
łu dowodowego- nie uczyni-
ła. Wywierała na powoda pre-
sję, aby prowadził roboty bu-
dowlane w sposób niezgodny 
z projektem”- to tylko jeden z 
cytatów uzasadnienia wyroku 
SA w Szczecnie, w którym sę-
dziowie jednoznacznie stwier-
dzają kto był odpowiedzialny 
za wadliwy projekt budowlany. 

kto za to zapłaci?
Nie trzeba się domyślać, z 

czyjej kieszeni gmina zrealizu-
je wyrok sądu- z kieszeni nas 
wszystkich. I to musi bulwer-

sować- mowa bowiem o po-
tężnej kwocie, za którą można 
było dla przykładu wybudo-
wać (lub chociaż zacząć) pie-
szo jezdnię z Nowogardu do 
Sieciechowa (15 Lutego -wy-
jazd w kierunku Długołęki), 
aby nigdy już nie ginęli tam lu-
dzie pod kołami samochodów, 
jak to było kilka tygodni temu. 
Można było też rozpocząć re-
mont łącznika przy ul. Dwor-
cowej. Niestety gmina, kiero-
wana przez R. Czaplę i jego za-
stępcę K. Kolibskiego stoczyła 
zamiast tego wojnę z lokalnym 
przedsiębiorcą i to w sprawie, 
która od razy wydawała się 
oczywista. 

Zresztą nie pierwszy już raz- 
wielokrotnie informowaliśmy, 
że tylko w ciągu 4 lat na ob-
sługę prawną sporu z PUWi-
Sem wydano z budżetu miasta 
350 tys. zł. Ostatecznie gmina 
przegrała wszystko. 

Marcin Simiński 
 
Nasz komentarz 
Trudno nie komentować ca-

łej tej sprawy. Oczywiście są 
sytuacje, że sądy muszą roz-
strzygnąć pewne spory. To jed-
nak zawsze droga ostateczna. 
Wcześniej można zrobić wie-
le, żeby uniknąć starcia na wo-
kandzie. Negocjacje, rozmo-
wy, mediacje, czy choćby zwy-
kła rozmowa. Tu ewidentnie 
tego zabrakło ze strony gminy 
Nowogard kierowanej przez 
R. Czaplę. Zamiast rozwią-
zać problem, napluto przedsię-
biorcy publicznie w twarz (na 
stronie miasta i na sesji), su-
gerując, wprost, że jest papro-
kiem, a później nie zapłacono 
mu za wykonane prace, - pra-
ce, co należy podkreślić, a co 
potwierdzają sądy, były prze-
prowadzone zgodnie z zamó-
wieniem. Ponoć w gminie pa-
nuje przekonanie, że jeden 
proces w tę, czy we w tę, to pi-
kuś - tyle miasto już toczy wo-
jen przed wymiarem sprawie-
dliwości. Jak długo mieszkań-
cy, podatnicy, zwłaszcza lokal-
ni przedsiębiorcy, będą pozwa-
lać na takie praktyki? Na razie 
za „zabawę” w chowanego na 
sądowych korytarzach płacimy 
wszyscy solidarnie. 

Red. 

Siedziba Sądu Apelacyjnego w Szczecinie - to tu swój finał miała sprawa jaką gmi-
nie wytoczył przedsiębiorca walczący o swoje pieniądze

Grudzień 2015- po lewej stronie na chodniku poukładana kostka polbrukowa, któ-
rą zdemontowano



5-8.10.2018 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

5

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

A gęba pełna frazesów…

Nowogard na inwestycyjnym dnie
Jedno z ostatnich miejsc w kraju zajęła gmina Nowogard, w zakresie poziomu wydatków inwestycyjnych samorządu w przeliczeniu na jednego mieszkań-
ca.  Ranking oparty o oficjalne dane z budżetów poszczególnych gmin został opublikowany kilkanaście dni temu.  

Ranking poziomu wydatków 
na inwestycje gmin w przeli-
czeniu na jednego mieszkańca, 
oparty o oficjalne dane z bu-
dżetów poszczególnych gmin 
za okres trzech lat 2015-2017, 
został opublikowany kilkana-
ście dni temu. Autorami opra-
cowania są prof. Paweł Swia-
niewicz  i dr Julita Łukomska 
z Zakładu Rozwoju i Polity-
ki Lokalnej na Wydziale Geo-
grafii i Studiów Regionalnych 
Uniwersytetu Warszawskie-
go.  Pod uwagę bierzemy całość 
wydatków majątkowych ponie-
sionych w  ostatnich trzech la-
tach (2015–2017) - piszą auto-
rzy opracowania- w ten sposób 
chcemy uniknąć dużych, chwi-
lowych, (czyli jednorocznych- 
dop. DN) wahań wskaźnika bę-
dącego podstawą rankingu. Wy-
datki inwestycyjne, zwłaszcza 
w  mniejszych jednostkach, ce-
chują się znaczną cyklicznością. 
W poszczególnych latach mogą 
być bardzo wysokie, co wiąże 
się z realizacją ważnej inwesty-
cji, by potem spaść do znacznie 
niższego poziomu”.  To waha-
nie nie dotyczy gminy Nowo-
gard- tutaj poziom wydatków 
inwestycyjnych od lat jest na 
podobnym poziomie. Nieste-
ty jest to poziom tragicznie ni-
ski. Dotyczy to również okresu  
2015-2017. 

wyniki
Wydatki inwestycyjne gmin 

dotyczą całości środków prze-
znaczanych w budżetach 
gminnych na cele inwestycyjne 
niezależnie od celu inwestycyj-
nego, czyli, czy jest to inwesty-
cja w drogi, czy w infrastruk-
turę sieciową, czy w obiekty 
służące celom edukacyjnym, 
sportowym, kulturalnym itp. 
W zestawieniu podano po-
ziom tych wydatków w po-
szczególnych gminach w prze-
liczeniu na jednego mieszkań-
ca (per capita).  Gmina Nowo-
gard w okresie trzech lat 2015-
2017 wydatkowała na cele in-
westycyjne kwotę 224 zł per 
capita. Ten poziom dał nam 
540 miejsce na 590 gmin miej-
skich w kraju.  Skalę „mize-
rii” w tym zakresie oddaje do-
brze także zestawienie porów-
nawcze w stosunku do pozio-
mu wydatków inwestycyjnych 

okolicznych gmin. Prezentu-
jemy to porównanie wskaź-
ników na załączonym grafie.  
Warto dodać, że wśród gmin 
wiejskich, których w kraju jest 
ponad 1500 nasza gmina Osi-
na zajęła miejsce 741 z pozio-
mem wydatków inwestycyj-
nych per capita 507 złotych, a 
więc prawie dwukrotnie wyż-
szym, jak w gminie Nowogard. 

Podsumowanie 
Wobec wymowy liczb każde 

podsumowanie to w tym wy-
padku prawie kopanie leżące-
go.  Gdyby ten „leżący”, czy-
li odpowiedzialny za tak sła-
be wyniki gospodarcze a jest 
nim gospodarz gminy „nie 
wierzgał” to można by z lito-
ści dla bliźniego dać sobie spo-
kój z dokonywaniem jakiego-
kolwiek resume.  Niestety go-
spodarz gminy zamiast pochy-
lić się z pokorą nad zamiesz-
czonymi wskaźnikami ( w la-
tach 2013-2015) było podob-
nie) to „jedzie” z propagan-
dą sukcesu bez odrobimy re-
fleksji nad stanem rzeczywi-
stym.  To ta krzykliwa i na-
chalna propaganda sukcesu 
powoduje, że wielu tkwi w cał-
kowitej nieświadomości sta-
nu faktycznego lokalnego go-
spodarstwa gminnego. Poka-
zywane przez nas liczby, czy-
li zobiektywizowane wskaźni-
ki opisujące podstawowe kry-
teria oceny  jakości gospoda-
rzenia gminą rozwiewają jed-
nak jakiekolwiek wątpliwości. 
W gminie Nowogard inwe-
stuje się tragicznie mało głów-
nie dlatego, że gospodarz gmi-
ny nie jest w stanie zapewnić 
lokalnemu budżetowi wystar-
czającego poziomu dochodów 
własnych, o czym też wielo-
krotnie informowaliśmy. Na 
dodatek te niewielkie pienią-
dze, jakie na inwestycje są w 
budżecie, wydaje się często w 
sposób nieprzemyślany. Nie 
tylko nie widać w tych wydat-
kach jakiejś przemyślanej stra-
tegii w zakresie realizacji hie-
rarchii realnych potrzeb, ale 
także trudno tu dostrzec jaką-
kolwiek refleksję nad skutka-
mi ekonomicznymi dla budże-
tu gminnego podejmowanych 
działań. Dlatego np. zamiast 
wydawać pieniądze na inwe-

stycje, które w przyszłości ge-
nerują wzrost dochodów bu-
dżetu, to w istocie marnotra-
wi się środki na „dzieła”, które 
nie tylko nie przyniosą nigdy 
dochodów, ale jeszcze powięk-

szają koszty stałe związane z 
bieżącą eksploatacją i remon-
tami.  Już do rangi symbolu in-
westycyjnego nowogardzkiego 
absurdu dorosła słynna siłow-
nia zewnętrzna w Sąpolnicy, 

na której od kilku lat nie uda-
ło się nam zobaczyć żadnego 
ćwiczącego, – mimo, że stara-
liśmy się wyjątkowo, aby od-
notować taki historyczny fakt.
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ranking

MIasta Inne

2013– 
2015

2014– 
2016

2015–
2017

Miasto Województwo

Średnie wydatki 
inwestycyjne 

per capita 
2015–2017

556 550 491 Szczytna dolnośląskie 278,18

561 564 492 Szubin kujawsko-pomorskie 276,70

167 386 493 Węgorzyno zachodniopomorskie 276,65

492 536 494 Zduny wielkopolskie 276,07

180 247 495 Kudowa-Zdrój dolnośląskie 275,79

331 465 496 Maszewo zachodniopomorskie 274,84

241 385 497 Chorzele mazowieckie 274,44

374 410 498 Bolków dolnośląskie 272,17

506 494 499 Żychlin łódzkie 272,05

504 543 500 Głowno łódzkie 271,89

201 304 501 Brańsk podlaskie 271,57

7 77 502 Tolkmicko warmińsko-mazurskie 271,16

477 366 503 Pszów śląskie 269,15

551 552 504 Czarna Woda pomorskie 266,37

462 464 505 Syców dolnośląskie 266,22

398 459 506 Wyrzysk wielkopolskie 265,12

420 442 507 Koprzywnica świętokrzyskie 263,70

438 315 508 Skalbmierz świętokrzyskie 262,17

304 393 509 Bojanowo wielkopolskie 261,78

405 462 510 Trzcińsko-Zdrój zachodniopomorskie 261,53

365 369 511 Otmuchów opolskie 261,27

323 328 512 Wielichowo wielkopolskie 261,21

453 457 513 Grabów nad Prosną wielkopolskie 260,16

502 515 514 Koźmin Wielkopolski wielkopolskie 259,65

385 469 515 Kisielice warmińsko-mazurskie 258,88

540 540 516 Pyskowice śląskie 257,73

535 481 517 Kłodawa wielkopolskie 255,85

505 488 518 Niemcza dolnośląskie 255,44

541 505 519 Małogoszcz świętokrzyskie 255,44

573 548 520 Dąbie wielkopolskie 254,52

305 452 521 Dobiegniew lubuskie 254,26

472 514 522 Orzysz warmińsko-mazurskie 251,77

341 427 523 Prószków opolskie 251,38

328 450 524 Rychwał wielkopolskie 251,18

287 475 525 Nowe kujawsko-pomorskie 250,61

387 501 526 Rogoźno wielkopolskie 247,74

257 416 527 Orneta warmińsko-mazurskie 247,45

395 381 528 Skoczów śląskie 245,29

437 463 529 Połczyn-Zdrój zachodniopomorskie 243,84

402 422 530 Głuchołazy opolskie 243,68

571 566 531 Gubin lubuskie 241,94

221 398 532 Tuchów małopolskie 240,84

534 547 533 Niemodlin opolskie 236,60

455 439 534 Ćmielów świętokrzyskie 235,28

268 390 535 Kunów świętokrzyskie 235,24

500 476 536 Miłakowo warmińsko-mazurskie 234,54

526 521 537 Międzylesie dolnośląskie 233,57

543 529 538 Orzesze śląskie 230,27

258 484 539 Wołczyn opolskie 227,46

518 542 540 Nowogard zachodniopomorskie 224,31

436 511 541 Czchów małopolskie 223,12

2013– 
2015

2014– 
2016

2015–
2017

Miasto Województwo

Średnie wydatki 
inwestycyjne 

per capita 
2015–2017

533 553 542 Stawiszyn wielkopolskie 222,83

360 396 543 Bodzentyn świętokrzyskie 222,54

366 448 544 Szadek łódzkie 221,22

574 570 545 Lipsk podlaskie 220,91

511 507 546 Bełżyce lubelskie 220,25

538 558 547 Zawichost świętokrzyskie 216,84

371 544 548 Barwice zachodniopomorskie 215,98

575 582 549 Jordanów małopolskie 213,53

452 504 550 Moryń zachodniopomorskie 209,86

442 456 551 Janikowo kujawsko-pomorskie 209,35

508 577 552 Grybów małopolskie 208,89

484 510 553 Kowary dolnośląskie 208,79

557 569 554 Lipiany zachodniopomorskie 208,16

40 54 555 Górowo Iławeckie warmińsko-mazurskie 208,14

580 580 556 Suchedniów świętokrzyskie 206,50

357 470 557 Ozimek opolskie 203,59

450 479 558 Czerwionka-Leszczyny śląskie 203,18

566 571 559 Szlichtyngowa lubuskie 198,38

552 524 560 Łaszczów lubelskie 195,76

352 337 561 Krzanowice śląskie 195,21

495 518 562 Lewin Brzeski opolskie 191,47

576 578 563 Miłosław wielkopolskie 190,14

525 527 564 Paczków opolskie 188,46

516 523 565 Recz zachodniopomorskie 185,06

542 556 566 Międzyrzec Podlaski lubelskie 184,92

560 554 567 Ziębice dolnośląskie 184,63

482 545 568 Złocieniec zachodniopomorskie 184,15

309 449 569 Chojna zachodniopomorskie 183,03

485 519 570 Jedwabne podlaskie 178,61

435 489 571 Przemków dolnośląskie 177,83

568 575 572 Zawadzkie opolskie 174,98

554 574 573 Chełmża kujawsko-pomorskie 173,86

486 541 574 Bobolice zachodniopomorskie 171,73

549 562 575 Chociwel zachodniopomorskie 163,82

529 572 576 Alwernia małopolskie 162,47

340 498 577 Skórcz pomorskie 160,92

537 573 578 Błaszki łódzkie 159,58

532 565 579 Kietrz opolskie 155,96

206 360 580 Obrzycko wielkopolskie 152,82

578 585 581 Poręba śląskie 143,48

302 358 582 Goniądz podlaskie 139,75

250 406 583 Biały Bór zachodniopomorskie 121,92

260 584 584 Torzym lubuskie 104,27

481 546 585 Ińsko zachodniopomorskie 101,80

521 579 586 Nowe Brzesko małopolskie 101,20

579 583 587 Bieżuń mazowieckie 85,68

570 581 588 Jasień lubuskie 63,29

493 561 589 Osiek świętokrzyskie 48,18

582 586 590 Dobra zachodniopomorskie 25,58

* wśród wiejskich
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561 564 492 Szubin kujawsko-pomorskie 276,70

167 386 493 Węgorzyno zachodniopomorskie 276,65
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257 416 527 Orneta warmińsko-mazurskie 247,45

395 381 528 Skoczów śląskie 245,29

437 463 529 Połczyn-Zdrój zachodniopomorskie 243,84

402 422 530 Głuchołazy opolskie 243,68

571 566 531 Gubin lubuskie 241,94

221 398 532 Tuchów małopolskie 240,84
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543 529 538 Orzesze śląskie 230,27

258 484 539 Wołczyn opolskie 227,46

518 542 540 Nowogard zachodniopomorskie 224,31
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2015

2014– 
2016

2015–
2017

Miasto Województwo

Średnie wydatki 
inwestycyjne 

per capita 
2015–2017

533 553 542 Stawiszyn wielkopolskie 222,83

360 396 543 Bodzentyn świętokrzyskie 222,54

366 448 544 Szadek łódzkie 221,22

574 570 545 Lipsk podlaskie 220,91

511 507 546 Bełżyce lubelskie 220,25

538 558 547 Zawichost świętokrzyskie 216,84

371 544 548 Barwice zachodniopomorskie 215,98
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557 569 554 Lipiany zachodniopomorskie 208,16

40 54 555 Górowo Iławeckie warmińsko-mazurskie 208,14

580 580 556 Suchedniów świętokrzyskie 206,50

357 470 557 Ozimek opolskie 203,59

450 479 558 Czerwionka-Leszczyny śląskie 203,18

566 571 559 Szlichtyngowa lubuskie 198,38

552 524 560 Łaszczów lubelskie 195,76

352 337 561 Krzanowice śląskie 195,21

495 518 562 Lewin Brzeski opolskie 191,47

576 578 563 Miłosław wielkopolskie 190,14

525 527 564 Paczków opolskie 188,46

516 523 565 Recz zachodniopomorskie 185,06

542 556 566 Międzyrzec Podlaski lubelskie 184,92

560 554 567 Ziębice dolnośląskie 184,63

482 545 568 Złocieniec zachodniopomorskie 184,15

309 449 569 Chojna zachodniopomorskie 183,03

485 519 570 Jedwabne podlaskie 178,61

435 489 571 Przemków dolnośląskie 177,83

568 575 572 Zawadzkie opolskie 174,98

554 574 573 Chełmża kujawsko-pomorskie 173,86

486 541 574 Bobolice zachodniopomorskie 171,73

549 562 575 Chociwel zachodniopomorskie 163,82

529 572 576 Alwernia małopolskie 162,47

340 498 577 Skórcz pomorskie 160,92

537 573 578 Błaszki łódzkie 159,58

532 565 579 Kietrz opolskie 155,96

206 360 580 Obrzycko wielkopolskie 152,82

578 585 581 Poręba śląskie 143,48

302 358 582 Goniądz podlaskie 139,75

250 406 583 Biały Bór zachodniopomorskie 121,92

260 584 584 Torzym lubuskie 104,27

481 546 585 Ińsko zachodniopomorskie 101,80

521 579 586 Nowe Brzesko małopolskie 101,20

579 583 587 Bieżuń mazowieckie 85,68

570 581 588 Jasień lubuskie 63,29

493 561 589 Osiek świętokrzyskie 48,18

582 586 590 Dobra zachodniopomorskie 25,58

* wśród wiejskich
Fragment tabeli rankingowej ukazujące miejsce (540) gminy Nowogard wśród 590 gmin w kraju. Tabela pokazuje też miejsce 
gminy Nowogard we wcześniejszych latach
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 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Czesław Jarczewski: lat 75, zmarł 4.10.2018r, pogrzeb odbę-

dzie się 6.10.2018r, o godz. 12:00  na cmentarzu w Nowogar-
dzie.

 Informacje przekazał: Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk
i MEMORIS Zakład Pogrzebowy Grzegorz Śmigiel

Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

Z Ewangelii według św. Marka:

„Faryzeusze przystąpili do Je-
zusa, a chcąc Go wystawić na 
próbę, pytali Go, czy wolno mę-
żowi oddalić żonę. Odpowia-
dając, zapytał ich: „Co wam 
przykazał Mojżesz?” Oni rze-
kli: „Mojżesz pozwolił napi-
sać list rozwodowy i oddalić”. 
Wówczas Jezus rzekł do nich: 
„Przez wzgląd na zatwardzia-
łość serc waszych napisał wam 
to przykazanie. Lecz na począt-
ku stworzenia Bóg stworzył ich 
jako mężczyznę i kobietę: dla-
tego opuści człowiek ojca swe-
go i matkę i złączy się ze swoją 
żoną, i będą oboje jednym cia-
łem. A tak już nie są dwojgiem, 
lecz jednym ciałem. Co więc 
Bóg złączył, tego niech człowiek 
nie rozdziela”. W domu ucznio-
wie raz jeszcze pytali Go o to. 
Powiedział im:, „Kto oddala 
swoją żonę, a bierze inną, po-
pełnia względem niej cudzołó-
stwo. I jeśli żona opuści swego 
męża, a wyjdzie za innego, po-
pełnia cudzołóstwo”. Przynosi-
li Mu również dzieci, żeby ich 
dotknął; lecz uczniowie szorst-
ko zabraniali im tego. A Jezus, 
widząc to, oburzył się i rzekł do 
nich: „Pozwólcie dzieciom przy-
chodzić do Mnie, nie przeszka-

dzajcie im; do takich bowiem 
należy królestwo Boże. Zapraw-
dę, powiadam wam: Kto nie 
przyjmie królestwa Bożego jak 
dziecko, ten nie wejdzie do nie-
go”. I biorąc je w objęcia, kładł 
na nie ręce i błogosławił je”. 
(Mk 10, 2-16)

Liturgia Słowa Bożego na 
27 Niedzielę zwykłą jest bar-
dzo trudna, ponieważ nie do-
tyka rzeczy bardzo odległych, 
ale nader teraźniejszych i bę-
dących naszym udziałem.

Wszyscy dookoła nas, we 
współczesnych czasach, zaj-
mują zdanie na temat małżeń-
stwa i rodziny. Mówią polity-
cy, ponieważ temat ten zajmu-
je centralne miejsce w zakro-
jonej na szeroką skalę- a czę-
sto zgubnej – nowelizacji pra-
wa; mówią socjologowie; mó-
wią o nim prawnicy, poszuku-
jący nowego brzmienia prawa 
rodzinnego. Nasuwa się pyta-
nie, z jakiego powodu i jakim 
prawem wypowiada się Jezus 
na ten temat?

Musimy tutaj zaczerpnąć 
wiedzy zawartej w pierwszym 
czytaniu z Księgi Rodzaju mó-
wiącym o stworzeniu człowie-
ka przez Boga. Bóg stworzył 
kobietę i przyprowadził ją do 
mężczyzny; stworzył ich, jako 
mężczyznę i kobietę; dlate-
go oboje będą jednym ciałem. 
Zwracając uwagę na te słowa 
możemy odnaleźć powód, dla-
czego Jezus zabiera stanowisko 
w tej materii. Powodem jest akt 
stwórczy dokonany przez Boga 
Ojca. Mężczyzna i kobieta zo-
stali tak stworzeni przez Boga, 
aby się łączyli ze sobą, żeby sta-
nowili jedno ciało, by tworzyli 
jedność małżeńską.

Bóg przestrzega nas ludzi już 
od początku o skutkach na-

szego myślenia i realizacji tyl-
ko naszych pragnień: „Nie jest 
dobrze, żeby mężczyzna był 
sam”. Są to słowa, w których 
Bóg zwraca nam uwagę na za-
grożenie, jakie możemy do-
świadczyć zamykając się w so-
bie a nie otwierając się na po-
wołanie dane nam w stworze-
niu. Bycie samemu, samowy-
starczalnemu może doprowa-
dzić każdego z nas do życia sta-
tycznego, zamkniętego w sobie 
i narażonego na pychę. Dlate-
go Bóg stworzył w nas pociąg, 
skłonność i podziwianie pięk-
na płci przeciwnej aż do miło-
ści wobec tej jednej wybranki / 
wybranka. 

Kobieta tak samo jak męż-
czyzna stają się w tym momen-
cie pomocą do wyniesienia 
drugiej osoby na wyżyny życia 
i ku budowie nowej, bogatszej 
jedności. W tej jedności może-
my doświadczyć wspaniałości 
przeciwieństwa płci, która jest 
czymś pierwotnym i niepowta-
rzalnym w naturze.

Po tym wyjaśnieniu brzmie-
nia słów z Księgi Rodzaju przyj-
rzyjmy się perykopie Ewange-
lii. Jezus piętnuje diametral-
nie odwrócony obraz małżeń-
stwa od powołania, do jakie-
go Bóg przeznaczył. Ukazuje 
wykrzywione zerwanie jedno-
ści małżeńskiej z byle powodu 
za pomocą napisania listu; po-
zbycie się równości i głębi mał-
żeństwa; zawieranie go tylko z 
pobudek majątkowych. Wresz-
cie zebrawszy swoich uczniów 
jednoznacznie mówi o jedno-
ści i nierozerwalności małżeń-
stwa. Tak więc rozwód dla lu-
dzi wierzących nie wchodzi 
w rachubę, ale bardziej ucze-
nie się pielęgnowania uczucia 
wśród małżonków i szczerości 
wobec siebie. Takie odnawia-
nie przysięgi raz sobie danej, 
wobec monotonii dni naszych 
jest najważniejszą rzeczą, aby 
każdego dnia dbać o to uczu-
cie i stać się dla małżonka lub 
małżonki wsparciem w trud-
nych chwilach oraz widzieć 

jego lub jej piękno i uczyć się 
mówić o tym.    

Nie dajmy się jednak za-
mknąć w okowach wizji mał-
żeństwa prawnego, ale spójrz-
my na tak zwany wymiar „roz-
wodu serca”. Jego skutki są nie-
wyobrażalne, choćbyśmy uło-
żyli najlepszy plan „uciecz-
ki” od współmałżonka. Wszy-
scy spotykamy zgromadzo-
nych wokół nas ludzi, którzy 
są obarczeni takim „rozwo-
dem serca”. Przybici, rozgory-
czeni i pozostawieni sobie ze 
zranionym uczuciem małżon-
kowie, którzy nie widząc tego 
co dobre zaczynają innych ra-
nić i upokarzać; dzieci stoją-
ce na rozdrożach swojego ży-
cia, nie rozumiejące zaistniałej 
sytuacji i obarczające się, że to 
ich wina; rodziny i przyjacie-
le zdruzgotani decyzją swoich 
najbliższych oraz zdezoriento-
wani, jak pomóc takim osobą. 

Skutki podjęcia zbyt szybkiej 
decyzji są o wiele boleśniejsze 
niż nam się zdaje. 

Oprócz środków zewnętrz-
nych, jak walki i poświęcenia 
o codzienne odnawianie war-
tości i smaku małżeństwa, czy 
wreszcie o uratowanie małżeń-
stwa, jeżeli dotknie nas kry-
zys, może trzeba nam włą-
czyć i środek duchowy, jakim 
jest ufna modlitwa do Boga – 
najlepiej odmawiana wspólnie 
przez małżonków.  

Dlatego pamiętajmy, że mał-
żeństwo zawarte przed Bo-
giem jest jedno, święte, nieroz-
dzielne. 

I że żaden człowiek nie może 
go unieważnić. Małżeństwo to 
nie zabawka, ale miejsce zło-
żenia poważnych słów i zobo-
wiązań wynikających z wybo-
ru i uczucia.

Ks. Waldemar Piątek 

Komando Śmierci z IV Departamentu MSW w latach 70/80 
zamordowało m. in :

Śp.Ks.S.Kowalczyka
Śp.Ks.R.Kotlarza
Śp.Ks.L.Błaszczaka
Śp.Ks.S. Palimąkę
Śp.BŁ.Ks.J.Popiełuszkę
Śp.Ks.S.Niedzielaka
Śp.Ks.S.Suchowolca
Śp.Ks.S.Zycha
Śp.Ks.F.Blachnickiego

„Smarzowski nie ma pojęcia 
ani o Kościele od ołtarza, ani o 
Kościele od zakrystii. 

Jego film, to raczej fabularyza-
cja publicystyki "Nie" oraz "Fak-
tów i mitów", czyli wulgarna ka-
tofobia”.

z komentarza na FB

Przed seansem filmu "kler"

Notka historyczna
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Kino na weekend

CeNY bIleTÓw
a. Normalny: 15 zł
b. Ulgowy: 13 zł- bilet ulgowy przysługuje osobom uczącym się do 25 roku 

życia, po okazaniu legitymacji szkolnej lub studenckiej,
c. Rodzinny: 13 zł - 2 dorosłych + 1 dziecko l 1 dorosły + 2 dzieci l 2 dorosłych + 

2 dzieci (Bilet Rodzinny obowiązuje wyłącznie na filmy familijne i bajki),
d. Zbiorowy: 11 zł - grupa zorganizowana pow. 15 osób 
l zakup biletów - przynajmniej 1 doba przed seansem. 
Uwaga!!! Godziny seansów filmowych mogą ulec zmianie.

kSIĘŻNICZkA  
I SMOk

05.10.2018, godz. 15:00
06.10.2018, godz. 15:00
07.10.2018, godz. 15:00
75 min, Animacja, dla dzieci, Ro-

sja 2018,  Od lat: B/O

W przeddzień swoich siódmych 
urodzin, Księżniczka Basia, która 
najbardziej na świecie uwielbia-
ła czytać, sięgnęła po nową książ-
kę, która okazała się być zaczaro-
wana. Kiedy dziewczynka ją otwo-
rzyła, spomiędzy kartek wyfrunęła 
chmara wielokolorowych motyli! 
Gdy Basia chciała złapać jednego z 
nich, w magiczny sposób przenio-
sła się do baśniowej krainy.

ZeGAr  
CZArNOkSIĘŻNIkA

05.10.2018, godz. 17:00
06.10.2018, godz. 17:00
07.10.2018, godz. 17:00
Fantasy, Przygodowy, USA 2018, 

104 min, Od lat: 7

Nastoletni Lewis Barnavelt po 
śmierci rodziców trafia do położ-
nej na odludziu posiadłości eks-
centrycznego wuja Jonathana. 
Wkrótce po przybyciu chłopak od-

krywa, że wuj praktykuje różne for-
my magii i eksploruje niebezpiecz-
ne obszary światów równoległych. 
Wszystko po to, by rozwikłać za-
gadkę zaginionego mistrza czar-
nej magii Isaaca Izarda, który skon-
struował zegar odmierzający czas 
do nadchodzącej Apokalipsy. Ze-
gar ukryty jest w murach ogrom-
nej posiadłości, a jego odnalezie-
nie jest jedynym sposobem, by po-
wstrzymać nadchodzącą zagładę.

kAMerDYNer
05.10.2018, godz. 19:00
06.10.2018, godz. 19:00
07.10.2018, godz. 19:00
145 min, Dramat historyczny, 

Polska 2018,  Od lat: 15

Mateusz Krol (Sebastian Fabijań-
ski), kaszubski chłopiec, po śmier-
ci matki zostaje przygarnięty przez 
arystokratkę Gerdę von Krauss 
(Anna Radwan) pochodzącą z ma-
jętnego pruskiego rodu. Dorasta 
w pałacu. Rówieśniczką Mateusza 
jest córka Kraussów Marita (Ma-
rianna Zydek). Między młodymi ro-
dzi się miłość. Ojcem chrzestnym 
chłopca jest kaszubski patriota Ba-
zyli Miotke (Janusz Gajos), który 
podczas konferencji pokojowej w 
Wersalu walczy o miejsce dla Ka-
szub na mapie Polski, a potem bu-
duje symbol jej gospodarczego 
sukcesu: Gdynię. Traktat wersalski, 
który daje Polsce niepodległość, 
jednocześnie sprawia, że Krausso-
wie tracą majątek i wpływy. Wszy-
scy bohaterowie czują, że świat, 
który znali, wkrótce diametralnie 
się zmieni. Zbliża się II wojna świa-
towa. Wśród żyjących obok sie-
bie Kaszubów, Polaków i Niemców 
wzbierają niechęć i nienawiść. Tra-
gicznym finałem tych napięć jest 
brutalny mord w lasach Piaśnicy…

r e k l A M A
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

rozmowa z Agatą Tychoniec

Z pewnością przydałby się  
nam basen
Agata Tychoniec urodziła się 1 października 1990 r. W 2009 r. ukończyła II LO w Nowogardzie, 
zaś w 2014 r. anglistykę na Uniwersytecie Szczecińskim. W 2015 r. A. Tychoniec ukończyła po-
dyplomowe studia w zakresie tłumaczenia specjalistycznego na Uniwersytecie im. Adama Mic-
kiewicza w Lublinie. Od 2011 pracuje jako nauczycielka języka hiszpańskiego i angielskiego. 
W wyborach samorządowych Agata Tychoniec startuje z 5 miejsca w okręgu nr 1 z listy KWW 
Partnerstwo i Rozwój Przewodniczącego Rady Piotra Słomskiego, kandydata na burmistrza. 

Od lat pracuje pani jako na-
uczycielka. Co według pani 
stanowi największe wyzwanie 
w pracy z uczniami?

Zdaje się, że największym wy-
zwaniem nauczyciela jest wy-
kształcenie w ludziach pasji i 
miłości, w moim przypadku, do 
języka. Żeby rozbudzić zamiło-
wanie do języków także w oso-
bach, którym ich nauka wyda-
je się czymś nie do przejścia, czy 
też wyczuwającym bariery, zaha-
mowania w sobie i odnalezienie 
drogi do każdego ucznia; meto-
dy, która właśnie temu konkret-
nemu uczniowi pomoże prze-
zwyciężyć bariery, które w sobie 
ma. Myślę, że jest to dość długi 
proces. Trzeba poznać osobę, to 
jak pracuje, a następnie dobrać 
odpowiednią metodę. 

Czy ludzie z chęcią uczą się 
języków obcych?

Wydaje mi się, że jest coraz 
większa świadomość potrze-
by uczenia się języków – głów-
nie angielskiego. Chociaż cie-
szy mnie to, że udaje nam się 
zaszczepiać na gruncie nowo-
gardzkim też inne języki, takie 
jak hiszpański i włoski. Widać, 
że tych dwóch ostatnich języków 
ludzie uczą się przede wszyst-
kim dla siebie i z zamiłowania, 
bo te języki się im po prostu po-
dobają. Natomiast w przypad-
ku angielskiego pokutuje jesz-
cze u niektórych takie poczu-
cie, że jest on językiem trudnym 
ze względu na wymowę. Uczą-
cy się wiedzą, że jest on potrzeb-

ny, ale przez trudności z wymo-
wą bywa, że nie podchodzą do 
niego z pasją i przyjemnością. I 
tu jest także wyzwanie i zadanie 
dla nauczyciela, by oprócz ucze-
nia się z powodu świadomości 
praktycznej funkcji języka an-
gielskiego, pojawiła się też praw-
dziwa pasja i przyjemność. 

Zawodowo zajmuje się pani 
nauczaniem języków ale to nie 
wszystkie pani zainteresowa-
nia?

Z racji mojego zawodu są to 
rzeczywiście przede wszystkim 
języki. Zaczęło się od angielskie-
go, a później apetyt rósł w miarę 
jedzenia. Kiedy wybrałam się na 
studia, tym bardziej zapragnę-
łam uczyć się także kolejnych ję-
zyków. Zaczęłam się więc uczyć 
hiszpańskiego, następnie doszły 
francuski i włoski. Języki nieod-
łącznie wiążą się z wyjazdami i 
podróżowaniem. I pasja podróż-
nicza też się kształtowała i mam 
nadzieję zobaczyć jeszcze wiele 
miejsc, chociaż w wielu też uda-
ło mi się być. Kiedy tylko mam 
wolną chwilę to czytam, właści-
wie wszystko chociaż wolnego 
czasu obecnie nie mam za wie-
le. Przez jakiś czas dość mocno 
pasjonowałam się filmem i hi-
storią kina. Zresztą moja praca 
magisterska była bardzo moc-
no zakorzeniona w filmoznaw-
stwie. I też staram się czytać na 
ten temat, gdy tylko mam wol-
ną chwilę…

Praca magisterska osadzona 
tematycznie w filmoznawstwie, 

to brzmi bardzo ciekawie. O 
czym dokładnie była ta praca?

Pisałam pracę o trzech filmach 
Woodego Allena, które analizo-
wałam właśnie z perspektywy 
filmoznawczej i kulturoznaw-
czej. Wszystkie te filmy opowia-
dały o czasach wielkiego kry-
zysu w USA, bo amerykanisty-
ka i kultura amerykańska stano-
wią również jedną z moich pasji. 
Moja praca dotyczyła tego okre-
su, ale również trochę historii, 
socjologii społeczeństwa amery-
kańskiego. 

W nadchodzących wyborach 
ubiega się pani o mandat rad-
nej do Rady Miasta z okręgu 1. 
Co panią przekonało do tego, 
żeby wystartować właśnie z li-
sty  Partnerstwa i Rozwoju? 

Sądzę, że każda osoba, któ-
ra jest do pewnego stopnia roz-
poznawana i działa w sferze pu-
blicznej, ma taki obowiązek, by 
próbować coś dla tej społeczno-
ści zrobić. Na co dzień pracu-
ję na polu edukacyjno-oświato-
wym, ale rozmowa z przedsta-
wicielami Partnerstwa i Rozwo-
ju uświadomiła mi, że mogę w 
konkretnym wymiarze, w sfe-
rze samorządowej pokazać swój 
punkt widzenia na różne sprawy 
dotyczące naszego miasta. Sam 
fakt, iż mieszkam w Nowogar-
dzie narzuca na mnie takie zo-
bowiązanie, żeby przyczyniać się 
do długofalowego rozwoju na-
szej społeczności. 

Co konkretnie wpłynęłoby 
według pani na poprawę roz-
woju naszego miasta i gminy?

Obecnie z pewnością przydał-
by się nam basen. To, że w na-
szym mieście nie ma takiego 
obiektu jest rażącym brakiem, 
zwłaszcza, że mniejsze miasta 
od lat posiadają baseny. Następ-
nie jeżeli Nowogardowi udało-
by się ponownie nadać status 
miasta powiatowego, to bardzo 
dużo by zmieniło na lepsze i sta-
nowiło dla nas prawdziwy punkt 
zwrotny. Potrzebne jest także 
Nowogardowi tworzenie przez 
samorząd czynników rozwoju, 
również w wymiarze inwestycji. 

Dziękujemy za rozmowę
Redakcja DN

Agata Tychoniec
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Dzięki nowym oknom SYNEGO Twój dom 
stanie się oazą ciepła, ciszy i bezpieczeństwa. 
W porównaniu z obecnym standardem okien, 
SYNEGO zapewnia do 50% lepszą izolację cieplną*. 
Dzięki temu znacznie zmniejszysz rachunki 
za ogrzewanie i poznasz nowy 
komfort mieszkania.

Nowe logo - nowy profil 
nowy komfort Twojego mieszkania

Zadzwoń lub przyjdź 
do siedziby naszej firmy 

a my przygotujemy 
dla Ciebie najlepszą ofertę.

reklAMA

Kandydaci KWW Partnerstwo i Rozwój (PiR) do Rady Miejskiej Nowogard

Kandydaci KWW Partnerstwo i Rozwój (PiR) do Rady Powiatu

OKRĘG MIEJSKI NR 1 Część gminy Nowogard obejmu-
jąca ulice: 700 Lecia od nr 5 do nr 22, 3 Maja, 15 Lutego, Adama Asny-
ka, Adama Mickiewicza,Batalionów Chłopskich, Bohaterów Warszawy, 
Cmentarna, Dworcowa, Fabryczna, Górna, Gryfitów, Henryka Sienkie-
wicza, Jana Kasprowicza, Jana Kilińskiego, Jana Kochanowskiego, Jana 
Pawła II, Juliusza Słowackiego, Kazimierza Wielkiego, Krótka, Księcia 
Józefa Poniatowskiego, Księcia Racibora I, Kwietniowa, Ludwika Wa-
ryńskiego, Łąkowa, Magazynowa, Mikołaja Reja, Młynarska, Nadtorowa, 
Ogrodowa, Pocztowa, Polna, Radosława, Rtm. W. Pileckiego, Stanisława 
Rzeszowskiego, Stefana Żeromskiego, Światowida, Wartcka, Władysława 
Reymonta, Zaciszna, Zielona.

OKRĘG MIEJSKI NR 2 Część gminy Nowogard obej-
mująca ulice: 700 Lecia nr 4 i od nr 23 do 27, 5 Marca, Armii Krajowej, 
Bankowa, Bartosza Głowackiego, Blacharska, Brzozowa, Cypriana Kamila 
Norwida, Dębowa, Gen. Józefa Bema, Gen. Józefa Wybickiego, Gen. Le-
opolda Okulickiego, Gen. Władysława Sikorskiego, Jarosława Dąbrow-
skiego, Jesionowa, Jodłowa, Kard. Stefana Wyszyńskiego, Kosynierów, 
Kościelna, Kowalska, Leśna, Lipowa, Luboszan, Lutyków, Macieja Rataja, 
Marsz. Józefa Piłsudskiego, Monte Cassino, Obodrytów, Osiedlowa, Plac 
Ofiar Katynia, Plac Szarych Szeregów, Plac Wolności, Promenada, Pustać, 
Racławicka, Romualda Traugutta, Sądowa, Smużyny, Stanisława Staszica, 
Stefana Czarnieckiego, Stefana Grota- Roweckiego, Słoneczna, Stolarska, 
Szkolna, Świerkowa, Tadeusza Kościuszki, Teodora Roosevelta, Topolowa, 
Warszawska, Wiejska, Wileńska, Wojska Polskiego, Zamkowa.

OKRĘG WIEJSKI NR 3 Część gminy Nowogard obej-
mująca sołectwa: Bieniczki, Błotno, Boguszyce, Brzozowo, Czermnica, 
Dąbrowa, Długołęka, Glicko, Grabin, Jarchlino, Karsk, Konarzewo, Kra-
snołęka, Kulice, Lestkowo, Łęgno, Maszkowo, Miętno, Olchowo, Orze-
chowo, Orzesze, Osowo, Ostrzyca, Sąpolnica, Sikorki, Słajsino, Strzelewo, 
Szczytniki, Świerczewo, Trzechel, Wierzbięcin, Wierzchy, Wojcieszyn, 
Wołowiec, Wyszomierz, Żabowo, Żabówko.

Piotr Słomski

Marek Krzywania

Jacek Jurczak

Joanna Zięciak

Andrzej Wasiak

Daniel Zając

Maciej Michoński
Maria Leśniak

Paweł Słomski Mirosława Przybyłek Wojciech Balejko Remigiusz Komisarek

Tomasz Strzyżewski Aleksandra Owczarek Natalia Sałaga Henryk Zakrzewski

Janina Ujazda

Krystyna Kłosowska

Krzysztof Kosiński

Roman Garguliński

 Agata Tychoniec
Natalia Obracianko

Izabela Pacer

Feliks Murawski
Tomasz Wójcik

Tomasz Tracz

Witalij Grebieniuk

Anna Tracz

Martyna Kaczmarek

Marzena Lipczyńska
Danuta Celmer

Ewa Maciąg

Piotr Wojciechowski
Janusz Syfert

Irena Czerewacz
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Kandydat na Burmistrza     

Piotr Słomski 

Finansowane przez KWW Partnerstwo i Rozwój

Partnerstwo
i RozwójPartnerstwo

i Rozwój

Partnerstwo
i Rozwój

Czytelnicy piszą (literaturę)

Las Nowogardzki czyli bajka Kosa  z Polinu
Rzeczywistość  wyborcza porusza wyobraźnie naszych Czytelników, którzy nadsyłają swoje przemyślenia na temat naszej lokalnej rzeczywistości gminnej. 
Ta refleksja, której przedmiotem jest Nasza Gmina przybiera także formy literackie. I oto przykład takiej nadesłanej bajki.     

„Wśród zwierząt wielkie po-
ruszenie. Ci odlatują, ci zosta-
ją. Na polanie stoją jak na sce-
nie, czy też przeżyją czy dotrwa-
ją” (cyt 1). Rządzący żuraw za-
stanawia się, czy odlecieć czy 
pozostać?

A przecież przez 8 lat swo-
ich leśnych rządów zrobił we-
dług swojego mniemania tyle 
dobrego dla mieszkańców lasu. 
A to ławeczki, a to chodniczki 
dla starych lisów i niedźwiad-
ków. Nawet przez całą swoją ka-
dencję sprowadził jedynie jedną 
firmę produkującą, chrust kosz-
tem warsztatu miejscowego bo-
bra. A tyle naobiecywał przed 
wybraniem go na króla lasu. 
Dalej woda jeziora po każdej 
burzy bywa tak zanieczyszcza-
na fekaliami szczurów i myszy, 
że nawet kaczki nie chcą w niej 
pływać, a cóż dopiero mówić o 
łabędziach. Fetor o zapachu gni-
jących ryb po każdej ulewie do-
ciera do wszystkich mieszka-
jących stworzeń przy jeziorze. 

Za to piękna fontanna na środ-
ku jeziora przykuwa przyjezdną 
faunę. Ale i ona ustaje, gdy glo-
ny oblepiają wiatraczek. Moż-
nowładca  zabrał biednym że-
glarzom liść łopianu, który za-
bezpieczał leśne młode żabki 
pływające na białej korze. Była 
to zemsta za bezideowość ich 
trenerów statecznych sumów. I 

zamknął ten piękny liść w me-
talowej klatce przypominającej 
celę więzienną. Lazaret w któ-
rym leczy się zwierzątka jest do-
towany za podatki mieszkańców 
lasu. Przynosi co roku straty. 
Zapomniał władca, że lasy leżą 
w Eurolandii, która ma możli-
wości pomocy poprzez pisanie 
dobrych wniosków o dofinan-

sowanie.
Niestety władca na doradców 

dopiera swoje podwładne kotki 
lubiące tak lizać piórka żurawie. 
Zwierzaczki, które nie godziły 
się na lizaniu piórek i wykony-
waniu poleceń zostały wyrzuco-
ne z polany leśnej.

Zamiast współpracy i kom-
promisów z radą leśną, toczył 
wojny przez całą ostatnią ka-
dencję o każdy patyk i o każde 
źdźbło trawy. Nawet nie zmusił 
się do używania swojego ptasie-
go móżdżku, gdy zwierzątka z 
rady zabrały mu połowę pobo-
rów. Dalej toczył wojenki, jak 
przed laty robiły to różowe fla-
mingi.

Żuraw postąpił jak cwany lis 
i podwyższył pensję swojemu 
zastępcy, a inteligentne ptaszki 
dośpiewują sobie to posunięcie. 
Ale przed bracią leśną nowe wy-
bory i tylko od nich zależy, kto 
zostanie królem lasu.

Czy ten co poobklejał swoim 
ptasim dziobem wszystkie nor-

ki i gniazdka, czy też ten co po-
trafi dogadać się z każdym miesz-
kańcem lasu. Od mądrości zale-
ży, czy budujemy miejsca pracy, 
aby młode zwierzątka leśne nie 
musiały dojeżdżać do sąsiednich 
kniei i żeby nie musiały odlaty-
wać do obcych krajów.

Do tego jest potrzebny przy-
wódca nie z partii różowych fla-
mingów, a przywódca znający ję-
zyki zachodnich sąsiadów. W Po-
landii, w której znajduje się nasz 
las partia flamingów nie ma nic 
do powiedzenia. W Polandii rzą-
dzi ptactwo wodne i tylko współ-
praca z nimi może uratować nasz 
ukochany las.

Tylko miłość do bliźniego bu-
duje, a narcystyczne nastawie-
nie wywołuje burze, mogące 
zniszczyć ten piękny i także dro-
gi wszystkim zwierzątkom ich 
wspólny las. Koniec. 

Autor: Kos z Polinu

(Cyt.1)  
Przeróbka z piosenki Skaldów
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Kandydaci KWW Partnerstwo i Rozwój (PiR) do Rady Powiatu

OKRĘG MIEJSKI NR 1 Część gminy Nowogard obejmu-
jąca ulice: 700 Lecia od nr 5 do nr 22, 3 Maja, 15 Lutego, Adama Asny-
ka, Adama Mickiewicza,Batalionów Chłopskich, Bohaterów Warszawy, 
Cmentarna, Dworcowa, Fabryczna, Górna, Gryfitów, Henryka Sienkie-
wicza, Jana Kasprowicza, Jana Kilińskiego, Jana Kochanowskiego, Jana 
Pawła II, Juliusza Słowackiego, Kazimierza Wielkiego, Krótka, Księcia 
Józefa Poniatowskiego, Księcia Racibora I, Kwietniowa, Ludwika Wa-
ryńskiego, Łąkowa, Magazynowa, Mikołaja Reja, Młynarska, Nadtorowa, 
Ogrodowa, Pocztowa, Polna, Radosława, Rtm. W. Pileckiego, Stanisława 
Rzeszowskiego, Stefana Żeromskiego, Światowida, Wartcka, Władysława 
Reymonta, Zaciszna, Zielona.

OKRĘG MIEJSKI NR 2 Część gminy Nowogard obej-
mująca ulice: 700 Lecia nr 4 i od nr 23 do 27, 5 Marca, Armii Krajowej, 
Bankowa, Bartosza Głowackiego, Blacharska, Brzozowa, Cypriana Kamila 
Norwida, Dębowa, Gen. Józefa Bema, Gen. Józefa Wybickiego, Gen. Le-
opolda Okulickiego, Gen. Władysława Sikorskiego, Jarosława Dąbrow-
skiego, Jesionowa, Jodłowa, Kard. Stefana Wyszyńskiego, Kosynierów, 
Kościelna, Kowalska, Leśna, Lipowa, Luboszan, Lutyków, Macieja Rataja, 
Marsz. Józefa Piłsudskiego, Monte Cassino, Obodrytów, Osiedlowa, Plac 
Ofiar Katynia, Plac Szarych Szeregów, Plac Wolności, Promenada, Pustać, 
Racławicka, Romualda Traugutta, Sądowa, Smużyny, Stanisława Staszica, 
Stefana Czarnieckiego, Stefana Grota- Roweckiego, Słoneczna, Stolarska, 
Szkolna, Świerkowa, Tadeusza Kościuszki, Teodora Roosevelta, Topolowa, 
Warszawska, Wiejska, Wileńska, Wojska Polskiego, Zamkowa.

OKRĘG WIEJSKI NR 3 Część gminy Nowogard obej-
mująca sołectwa: Bieniczki, Błotno, Boguszyce, Brzozowo, Czermnica, 
Dąbrowa, Długołęka, Glicko, Grabin, Jarchlino, Karsk, Konarzewo, Kra-
snołęka, Kulice, Lestkowo, Łęgno, Maszkowo, Miętno, Olchowo, Orze-
chowo, Orzesze, Osowo, Ostrzyca, Sąpolnica, Sikorki, Słajsino, Strzelewo, 
Szczytniki, Świerczewo, Trzechel, Wierzbięcin, Wierzchy, Wojcieszyn, 
Wołowiec, Wyszomierz, Żabowo, Żabówko.
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lp. Diagnoza sytuacji - głów-
ne problemy Szczegóły diagnozy  Sposób rozwiązania

1

Miasto i Gmina stale się wy-
ludnia.

W ostatnich latach liczba mieszkańców spada średnio rocznie o 
około 150-200 osób. To jest sytuacja niekorzystna nie tylko de-
mograficznie czy socjologicznie, ale także skutkuje ona budże-
towo - zmniejsza się ilość podatników.

 „Zostań! będzie basen!” - opracowanie długofalowego progra-
mu, którego celem jest zahamowanie obecnego trendu w ciągu dwóch 
lat i jego odwrócenie w następnych latach. Podstawowe elementy tego 
programu to przygotowanie terenów do rozwoju budownictwa, system 
już w wielu innych miastach praktykowanych zachęt do pozostawania i 
stałego meldowania się w gminie, rozwinięcie skierowanej do rodzin z 
dziećmi oferty kulturalnej, edukacyjnej, rekreacyjnej i sportowej, w tym 
budowa basenu krytego w latach 2020-2022.

2

Niewydolność systemu ko-
munikacyjnego miasta.

System komunikacyjny jest niewydolny, zwłaszcza na głównym 
szlaku komunikacyjnym wzdłuż drogi 106. Sytuacja pogarsza 
się z roku na rok, w związku ze wzrostem natężenia ruchu pojaz-
dów wewnątrz miasta.

 „koniec z korkami” - powołanie zespołu merytorycznego, który 
opracuje koncepcję docelowego ukształtowania systemu komunikacyj-
nego miasta i gminy zawierającą zwłaszcza propozycję likwidacji tzw. 
wąskich gardeł komunikacyjnych np. (ul. 700-Lecia z przejazdem kolejo-
wym) oraz dokona identyfikacji miejsc szczególnie niebezpiecznych (np. 
wyjazd 15 Lutego obok działek) wraz z propozycjami rozwiązania pro-
blemu. Przedłożenie Radzie Miejskiej stosownej uchwały w tej sprawie, 
zawierającej również wieloletni harmonogram rzeczowy działań.

3

brak traktów pieszo-rowe-
rowych.

Zarówno wewnątrz miasta, jak i na drogach wyjazdowych z 
miasta w kierunku Długołęki, Karska, Świerczewa, Miętna, Woj-
cieszyna, Kulic brak jest wydzielonych pasów ruchu dla rowe-
rów, co stanowi nie tylko poważne utrudnienie komunikacyjne, 
ale zwłaszcza stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa rowerzy-
stów a także pieszych.

 „Czy idę czy jadę – jestem bezpieczny”. W ramach koncepcji 
kształtowania systemu komunikacyjnego ujęcie także rozwoju ciągów 
pieszo-rowerowych zarówno wewnątrz miasta, jak i na wymienionych w 
diagnozie trasach wyjazdowych. Opracowanie harmonogramu realiza-
cyjnego, według którego będą np. realizowane remonty chodników tak, 
aby uniknąć nagminnych dotychczas sytuacji marnotrawienia środków 
poprzez wykonywanie tylko chodników tam, gdzie powinien być ciąg 
pieszo-rowerowy.

4

Ubogi i zły stan komunalnej 
infrastruktury technicznej.

Wydatki infrastrukturalne w przeliczeniu na jednego miesz-
kańca sytuują gminę Nowogard na jednym z ostatnich miejsc 
w kraju, co przyczynia się do podtrzymywania barier rozwojo-
wych i w konsekwencji hamuje wzrost dochodów budżetu gmi-
ny. Niski poziom tych wydatków skutkuje stanem i stopniem 
rozwinięcia tej fraktury.

 „Łazienka i toaleta dla każdego”. Dokonanie analizy stanu in-
frastruktury miękkiej i twardej w tym sieci elektrycznej, stanu i standardu 
obiektów komunalnych w tym mieszkań socjalnych oraz stanu obiektów 
szkolnych. Opracowanie i wdrożenie programu remontowego poszcze-
gólnych elementów infrastruktury w tym zwłaszcza likwidacji w ciągu 
kadencji wstydliwego problemu ubikacji zewnętrznych i wspólnych w 
budynkach komunalnych.

5

Zdekapitalizowana infra-
struktura kanalizacyjna.

Jest wyjątkowo zdekapitalizowana z powodu praktycznego 
braku nakładów inwestycyjnych na kanalizację sanitarną z bu-
dżetu miasta w ostatnich siedmiu latach. Skutkuje to częstymi 
awariami oraz systematycznymi wyciekami zanieczyszczeń do 
jeziora.

 „Fekalia do oczyszczalni, nie do jeziora” - wytypowanie dzia-
łań remontowo-inwestycyjnych uszeregowanych według ich funkcjonal-
nej i technicznej pilności, dla zapewnienia sprawności i wydolności sys-
temu kanalizacyjnego. Zabezpieczenie w corocznych budżetach kwot na 
realizację tych działań. Zlecenie diagnozy przyczyny i sposobu rozwiąza-
nia problemu wycieków z kanalizacji do jeziora. Wdrożenie rozwiązania.

6

bardzo niski poziom do-
chodów własnych budżetu 
gminy.

Dla zobrazowania skali zjawiska: za rok 2017 poziom tych do-
chodów w przeliczeniu na jednego mieszkańca dawał gminie 
Nowogard ostatnie miejsce ze wszystkich gmin województwa i 
577 miejsce w kraju na 590 gmin miejskich w ogóle! Skutkuje to 
wyjątkowo nikłą w porównaniu do innych gmin kwotą możliwą 
do przeznaczenia na inwestycje miejskie w rocznych budżetach. 
Nie trzeba dodawać, że taka sytuacja jest efektem braku gospo-
darności i braku jakiejkolwiek polityki dochodowej gminy.

 „Pełna kiesa”- opracowanie wieloletniego programu polityki do-
chodowej gminy uwzgledniającego działania umożliwiające poprawę 
wpływów z głównych źródeł dochodów własnych czyli: stanowiącego 
około połowy tych dochodów odpisu od PIT (tutaj istotny wzrost liczby 
mieszkańców), podatku od nieruchomości (tutaj rozwój budownictwa i 
inwestycji przemysłowych) oraz podatku rolnego (tutaj sekwencja dzia-
łań wspomagających rozwój rolnictwa).

7

Marnotrawstwo środków 
budżetowych – doraźność i 
przypadkowość.

Budżet, który z racji chociażby długiej procedury przyjmowania 
zawiera przemyślane projekty działań, jest realizowany już w 
ciągu roku budżetowego w niewielkim procencie. Fundusze są 
wydawane realnie na przypadkowe w tym kontekście pomysły 
- w efekcie na te zapisane w budżecie środków już nie starcza. 
Księgowo załatwia się to w ciągu roku, notorycznie przedkłada-
nymi uchwałami o przesunięciu środków w budżecie z zadania 
zapisanego na inne wpisywane w danym momencie. Taka re-
alizowana nieracjonalna polityka wydatków prowadzi do ewi-
dentnego marnotrawienia i tak skromnych funduszy gminnych

 „budżet obywateli a nie burmistrza” - wdrożenie opartego na 
szerokich i merytorycznych konsultacjach oraz uwzgledniającego pro-
gramy wieloletnie trybu przyjmowania budżetu. Odchodzenie w ciągu 
roku od realizacji założeń budżetowych tylko w sporadycznych obiek-
tywnie uzasadnionych sytuacjach. Oparcie większości planów inwesty-
cyjnych na wieloletnich koncepcjach rozwojowych, o których wspomi-
nam w innych punktach programu.

8

Marnotrawstwo środków 
budżetowych - życie 
ponad stan, brak wizji 
rozwojowych.

Wydatkowanie poważnych środków na różne inwestycje bez 
oceny skutków tych inwestycji na wzrost wydatków eksploata-
cyjnych, i generowanie bądź nie przyszłych dochodów budże-
tu. Prowadzi to do typowego tzw. życia ponad stan - nie popra-
wiamy przez to dochodów a jedynie zwiększamy wydatki, co w 
końcu musi się skończyć krachem.

 „Przyszłość należy do rozważnych”- Precyzyjne analizowanie 
skutków finansowych inwestycji w przyszłości. Preferowanie tych roz-
wiązań, które nie tylko realizują potrzebę, ale które przyszłościowo mogą 
generować wzrost dochodów budżetowych.

Program na kadencję kandydata  
na Burmistrza PIOTRA SłOMSKIEGO  

i komitetu wyborczego Partnerstwo i Rozwój
Jak jest a Jak będzie
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9

Niski poziom udziału w 
gminnych inwestycjach 
pomocowych środków 
zewnętrznych.

W porównaniu z innymi gminami skuteczność w zakresie pozy-
skiwania środków zewnętrznych jest żenująco niska. Powszech-
nie dostępne liczbowe zestawienia w tym zakresie pokazują 
wymiernie skalę nieskuteczności. Sytuacji nie poprawiła nawet 
specjalna Komisja Rady Miejskiej ds. pozyskiwania środków po-
mocowych.

 „bierzmy póki dają” - Najlepsze lata, jeśli idzie o środki pomocowe, 
już minęły, ale nadal sukces w tej sprawie oprócz woli decydentów za-
leżny jest głównie od dwu czynników: 1. posiadania środków na wkłady 
własne, 2. profesjonalnego zespołu do spraw przygotowania wniosków. 
Wielkość środków na wkłady własne zależna będzie od powodzenia pro-
gramu zwiększania dochodów budżetowych wymienionych w pkt. 6. 
Natomiast zbudowanie profesjonalnego zespołu to kwestia sześciu mie-
sięcy.

10

brak polityki wspomagania 
(chociażby nieprzeszkadza-
nia) lokalnych przedsiębior-
ców.

Zupełnie szczątkowe i w praktyce nic nie wnoszące formy kon-
taktów z lokalnymi przedsiębiorcami, brak polityki wspomaga-
nia lokalnego biznesu zasilającego podatkowo budżet gminy. 
Brak kategoryzowania przedsiębiorców, na tych których roz-
wój, z racji posiadania siedziby w Nowogardzie, stanowi nie-
porównywalnie podatkowo korzystniejsze rozwiązanie, aniżeli 
lokacja firm z siedzibami zarejestrowanymi w innych gminach. 
Obecna polityka w tym zakresie prowadzi do takich nonsensów 
jak ściąganie tutaj i wspomaganie gminnymi funduszami (np. 
uzbrojenie strefy) firmy stanowiącej bezpośrednią konkurencję 
rynkową dla od wielu lat funkcjonującego lokalnego przedsię-
biorcy.

 „bliższa ciału koszula”- utworzenie przy burmistrzu stałej Rady 
Przedsiębiorców i w oparciu o uzgodnienia z lokalnymi pracodawcami w 
niej zrzeszonymi opracowanie programu wspomagania lokalnego bizne-
su, w tym handlu, celem przedłożenia go Radzie Miejskiej. Reaktywacja 
Miejskiego Targowiska.

11

Od lat średnia życia w 
gminie istotnie odbiega 
w dół od średniej życia w 
kraju - w przypadku kobiet 
dochodzi ona do 7 lat 
mniej jak średnio w kraju, 
a w przypadku mężczyzn 
prawie 10 lat mniej jak 
średnio w kraju. 

Nikt nie wie dlaczego tak jest, ponieważ władze w tym zakresie 
nie korzystają ze statystyk ani w tej sytuacji alarmowej nie zleca-
ją badań przyczyn tego niepokojącego trendu.

 „Życie się nie powtórzy”- zlecenie szczegółowych badań skali zja-
wiska i opracowania metodyki diagnozowania przyczyn. W zależności od 
wyników podjęcie działań profilaktyczno- zapobiegawczych. Doprowa-
dzenie do reaktywacji organu szpitala, jakim jest tzw. Społeczna Rada, na 
której czele z urzędu stoi burmistrz. Zainicjowanie w oparciu o działającą 
już Radę Społeczną stałego opracowania i raportowania wybranych da-
nych stanowiących przesłanki do diagnozy stanu zdrowotnego miesz-
kańców.

12

brak zaangażowania gminy 
w budowanie programów 
profilaktycznych.

Już procedura przygotowania tych programów umożliwia 
choćby szczątkową diagnozę stanu zdrowotnego mieszkańców.

„rehabilatacja na miejscu”- aktywny udział w zainicjowaniu, na 
poziomie powiatu opracowywania programów zdrowotnych wynikają-
cych z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców. 
Zabiegi o zwiększenie dostępności refundowanej rehabilitacji.

13

Zaniedbania i zaniechania 
w zakresie obowiązków i 
oferty gminy wobec osób 
niepełnosprawnych w tym 
uczniów niepełnospraw-
nych. 

Nie ma ani jednej klasy integracyjnej, brak oferty transportu dla 
osób niepełnosprawnych, występują bariery architektoniczne 
we wszystkich obiektach gminnych od Ratusza przez OPS do 
ZBK. Brak oferty dla osób starszych przebywających w domach.

 „Pomóc znaczy działać” W ciągu kadencji likwidacja barier archi-
tektonicznych we wszystkich obiektach gminnych, także w oparciu o 
środki PFRON. Diagnoza potrzeb i w zależności od jej wyników utworze-
nie tylu klas integracyjnych ile będzie niezbędne. Uruchomienie gminne-
go transportu dostępnego dla osób niepełnosprawnych.

14

brak oferty dla seniorów 
uwzgledniającej specyficz-
ne potrzeby tej grupy spo-
łecznej. 

Istniejące propozycje w tym zakresie są realizowane głównie 
przez tzw. organizacje pozarządowe. Zasadniczo korzystają z 
tych form osoby starsze sprawne. Problemem jest są duża ilość 
osób z różnych powodów także zdrowotnych spędzająca czas 
w domach.

 „To się Tobie należy” - Zorganizowanie dziennych domów pobytu 
w oparciu o możliwości wynikające z rządowego programu Senior Wigor. 
Wspomaganie organizacji proponujących działania skierowane do senio-
rów, również tych wymagających jednostkowego podejścia

15

Mniej niż skromna w sto-
sunku do tego, co propo-
nują porównywalne gminy, 
stała oferta edukacyjna, 
sportowa i wypoczynkowa.

Skromność tej oferty wynika chociażby z braku krytego basenu, 
(Goleniów posiada od lat, buduje Resko), choćby skromnej hali 
widowiskowej (Płoty) czy przyzwoitego stadionu (Goleniów, 
Łobez) oraz czystego kąpieliska miejskiego. Wymienione obiek-
ty są niezbędne aby Nowogard był atrakcyjnym miejscem za-
mieszkania dla rodzin zwłaszcza tych z dziećmi, którym należy 
stworzyć możliwość nie tylko odpoczynku ale umożliwiających 
wszechstronny rozwój.

 „rodzina jest u siebie”- oprócz działań wymienionych już w innych 
punktach tego programu (w tym budowa basenu i modernizacja stadio-
nu) stworzenie gminnej komórki zajmującej się koordynacją jednost-
kowych programów obecnie podległych gminie obiektów sportowych, 
kulturalnych i oświatowych uwzględniających maksymalnie szeroką 
dostępność już realizowanych tam działań. Wprowadzenie standardów  
Amatorskiego  Ruchu  Artystycznego   ARA w podległych gminie placów-
kach kulturalnych. Jednym z tych standardów jest nieodpłatny dostęp do 
pełnej oferty zajęć dla dzieci młodzieży i dorosłych.  Wdrożenie progra-
mu „Czyste jezioro”

16

Polityka kadrowa - mierny 
ale wierny.

Polityka kadrowa zarówno w obrębie Urzędu jak i instytucji 
podległych, w tym szkół skutkująca eliminacją fachowości 
i rzetelności a rozrostem serwilizmu i bezkrytycznego 
posłuszeństwa, co razem istotnie obniża merytoryczność 
instytucji gminnych i podległych gminie. W wielu przypadkach 
można także obserwować objawy zwykłego nepotyzmu i 
kolesiostwa. Wszystko to stwarza atmosferę napięcia i lęku o 
przyszłość wpływającą fatalnie na jakość świadczonej przez 
gminne instytucje usługi publicznej.

 „wierny, ale zasadom profesjonalizmu” -  Kształtowanie 
w Urzędzie i placówkach podległych profesjonalnego, rzetelnego, bez-
stronnego i politycznie neutralnego zespołu pracowników. To pozwoli na 
zapewnienie stabilizacji zawodowej, przeciwdziałanie rezygnacji z pracy 
pracowników o wysokich kwalifikacjach. W przypadku potrzeby zatrud-
nienia nowych pracowników. przeprowadzenie tego w drodze otwarte-
go i w pełni konkurencyjnego naboru.

17

Ostatnia rubryka zawierająca identyfikację problemów naszej gminy i sposobów ich rozwiązania jest  pozostawiana na sprawy i pomysły zgłoszone w trakcie  kam-
panii wyborczej przez mieszkańców, którzy podzielą się swoją refleksją na temat wspólnego dobra, jakim jest nasza gmina.  będę wpisywał te propozycje pod kolej-
nymi numerami  i datami   
1.  25 09 - propozycja uruchomienia programu tzw. mieszkalnictwa chronionego.  wzorcowe realizacje w tym zakresie przeprowadza miasto Stargard.       

Piotr Słomski
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Diabetycy spotkali się dla Niepodległej 

Spotkanie Diabetyków z okazji 100-lecia Niepodległości
Członkowie Stowarzyszenia Koła Diabetyków w Nowogardzie, uczcili 100 -lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości. 

W dniu 3 października, punk-
tualnie o godzinie  13.00,  w 
świetlicy Jana Pawła II przy ko-
ściele pw. św Rafała Kalinow-
skiego odbyło się spotkanie Dia-
betyków, z okazji 100 roczni-
cy odzyskania przez Polskę Nie-
podległości. Na spotkanie przy-
byli członkowie stowarzysze-
nia Diabetyków wraz z Preze-
sem Panem Eugeniuszem Twor-
kiem oraz zaproszonymi na uro-
czystość goście, m.in. Dyrek-
tor SOSW – Pani Joanna War-
dzińska, z nauczycielkami oraz 
młodzieżą. Spotkanie otworzy-
ła członek zarządu Pani Barba-
ra, która przywitała wszystkich 
przybyłych. Najbardziej cieszył 
fakt, że młodzi ludzie zechcieli 
uczestniczyć w tak ważnym wy-
darzeniu. Następnie głos zabrał 
prezes Stowarzyszenia Pan Eu-

geniusz Tworek, który swoje po-
dziękowanie skierował do mło-
dzieży -Bardzo dziękuję, że zgo-
dziliście się wystąpić oraz świę-
tować z nami tu zgromadzonymi 

tę piękną rocznicę, jaką jest 100 
lecie Odzyskania przez naszą 
ukochaną Polskę Niepodległo-
ści- dodał Pan Eugeniusz, który 
odczytał również krótką histo-

rię Polski. Po przywitaniu przy-
szedł czas na występ młodzieży, 
który bardzo wszystkich wzru-
szył. Przedstawienie do piosenki 
,,A mury runą, runą, runą i po-
grzebią cały świat”, w wykonaniu 
młodzieży pokazało walkę Pola-
ków o wolność w czasie komuni-

zmu. Występ nagrodzony został 
gromkimi brawami. Na zakoń-
czenie spotkania Pan Eugeniusz 
przekazał na rzecz Ośrodka Wy-
chowawczego nagrodę w posta-
ci piłek, z akcentem biało czer-
wonym.

ao

Prezes podziękował młodzieży za występ, wręczajac nagrodę

Diabetycy przyglądali się występującej młodzieży Nie zabrakło akcentu biało czerwonej flagi

Występ młodzieży SOSW

Plebiscyt Głosu Szczecińskiego 

Rafał Wróbel z odznaką 
Radny z Osiny, Rafał Wróbel, 

został laureatem zorganizowa-
nego przez Głos Szczeciński ple-
biscytu na aktywnego samorzą-
dowca.  Na kandydatów moż-
na było głosować poprzez wy-
słanie SMS-a. Laureatem został 
ten radny, który w danej gmi-
nie uzyskał najwięcej głosów. W 
gminie Osina był to mieszkaniec 
Kościuszek, radny Rafał Wróbel. 
Radny jest znany z akcji „ofla-
gowania” barwami narodowymi 
swojej wioski. Dzięki jego inicja-
tywie kilka lat temu zamontowa-
no w Kościuszkach na ścianach 
posesji uchwyty na flagi (któ-
re osobiście wykonał radny). O 
tego czasu  przy okazji różnych 
świąt wieś jest "przykładowo" 
ustrojona flagami narodowymi 
czy kościelnymi. W nadchodzą-
cych wyborach R. Wróbel ubie-
ga się o funkcję wójta. Na zdję-
ciu radny z pamiątkową odzna-
ką laureata plebiscytu GS. 

sm  Rafał Wróbel laureatem konkursu samorzadowiec radny roku

Nadesłane przez Czytelnika

Jak widzą wybory
Jedna z naszych stałych czytelniczek nadesłała nam humo-
rystyczne zdjęcie odzwierciedlające, co dzieje się w naszym 
mieście przed zbliżającymi się wyborami. 
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OGŁOSZeNIe wYbOrCZe

Simiński
Damian

Nr       na liście PSL 3
Kandydat do 
Sejmiku  Województwa
Zachodniopomorskiego

TAK!

Materiał jest finansowany przez Komitet Wyborczy PSL 

Odwiedzili już wiedeń  
i Monte Cassino 

Na trasie 
pielgrzymki…
Trwa 9-dniowa pielgrzymka pątników z parafii pw. Wnie-
bowzięcia NMP w Nowogardzie, pod opieką ks. proboszcza 
Grzegorza Legutko. Na trasie pielgrzymki m.in. Wiedeń, 
Rzym i Monte Cassino. Pielgrzymi przesłali nam pierwsze 
zdjęcia z podróży. 

Pielgrzymi wyruszyli w trasę, w czwartek zeszłego tygodnia, naj-
pierw w kierunku Częstochowy, a dalej Turza Śląskiego (Polskiej 
Fatimy), Wiednia, Werony, Florencji, Rzymu, a także Monte Cassi-
no, w którym modlili się wczoraj (czwartek 4 października). W dro-
dze powrotnej mają też odwiedzić rejony, gdzie znajduje się Jezioro 
Garda w Alpach- Północne Włochy. W pielgrzymce uczestniczy 57 
osób. Pątnicy wrócą do Nowogardu w sobotę. 

Opr. MS/DN

Pielgrzymi w kościele na wzgórzu Kahlenbrerg- zwanym Polskim Wzgórzem w Wiedniu

Śląska Fatima - zdjęcie grupowe przy obrazie Fatimskim ( jedyne w świecie Sanktuarium, gdzie czczony jest obraz a nie figura 
Fatimska)
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Ob-
wód 
nr

Adres Typ obwo-
du

Dostępny dla 
osób niepeł-
nosprawnych

Granice obwodu

1 Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Bo-
haterów Warszawy 78 Nowogard stały Nie Część miasta Nowogard obejmująca ulice : Bohaterów Warszawy, Gryfitów, Jana 

Pawła II, Krótka, Księcia Racibora I, Łąkowa, Radosława, Światowida

2 Szkoła Podstawowa Nr 2, Stefana 
Żeromskiego 3/36a Nowogard stały Nie Część miasta Nowogard obejmująca ulice: 15 Lutego, Adama Asnyka, Księcia Józefa 

Poniatowskiego, Kwietniowa, Ogrodowa

3
Przedszkole Miejskie Nr 3, Księcia 
Józefa Poniatowskiego 2a/36a 
Nowogard

stały Tak

Część miasta Nowogard obejmująca ulice: Cmentarna, Rtm. W. Pileckiego, Jana Ka-
sprowicza, Jana Kochanowskiego, Magazynowa, Adama Mickiewicza, Młynarska, 
Nadtorowa, Polna, Mikołaja Reja, Władysława Reymonta, Henryka Sienkiewicza, Ju-
liusza Słowackiego, Wartcka, Zaciszna, Stefana Żeromskiego

4
Agencja Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa, Batalionów 
Chłopskich 3/36a Nowogard

stały Tak
Część miasta Nowogard obejmująca ulice: 3 Maja , 700 Lecia od nr 5 do nr 22, Bata-
lionów Chłopskich, Dworcowa, Fabryczna, Górna, Kazimierza Wielkiego, Jana Kiliń-
skiego, Pocztowa, Stanisława Rzeszowskiego, Ludwika Waryńskiego, Zielona

5 Nowogardzki Dom Kultury, Plac 
Wolności 7/36a Nowogard stały Tak

Część miasta Nowogard obejmująca ulice: 700 Lecia nr 4 i od nr 23 do 27, 5 Marca, 
Bankowa, Stefana Czarnieckiego, Kard. Stefana Wyszyńskiego, Lutyków, Osiedlowa, 
Plac Wolności, Sądowa, Warszawska, Pustać

6 Przedszkole Miejskie Nr 4, Tade-
usza Kościuszki 3/36a Nowogard stały Tak

Część miasta Nowogard obejmująca ulice: Blacharska, Brzozowa, Bartosza Głowac-
kiego, Dębowa, Stefana Grota-Roweckiego, Jesionowa, Jodłowa, Tadeusza Kościusz-
ki, Kosynierów, Lipowa, Macieja Rataja, Plac Szarych Szeregów, Plac Ofiar Katynia, 
Racławicka, Teodora Roosevelta, Gen. Władysława Sikorskiego, Stolarska, Słoneczna, 
Szkolna, Świerkowa, Topolowa, Wiejska, Zamkowa

7 Szkoła Podstawowa Nr 1, Wojska 
Polskiego 6/36a Nowogard stały Tak

Część miasta Nowogard obejmująca ulice: Armii Krajowej, Jarosława Dąbrowskiego, 
Gen. Leopolda Okulickiego, Kościelna, Kowalska, Luboszan, Marsz. Józefa Piłsudskie-
go, Monte Cassino, Promenada, Romualda Traugutta, Smużyny, Wileńska, Wojska 
Polskiego

8 Szkoła Podstawowa Nr 4, Gen. 
Józefa Bema 41/36a Nowogard stały Tak Część miasta Nowogard obejmująca ulice: Gen. Józefa Bema, Leśna, Cypriana Kamila 

Norwida, Stanisława Staszica, Gen. Józefa Wybickiego

9 Szkoła Podstawowa w Długołęce, 
16a Długołęka stały Tak

Część gminy Nowogard obejmująca miejscowości: Długołęka, Gardna, Krasnołęka, 
Miękkie, Nowe Wyszomierki, Stare Wyszomierki, Olchowo, Radłowo, Sieciechowo, 
Sąpolnica, , Starogoszcz, Wyszomierz

10 Szkoła Podstawowa w Wierzbęci-
nie, 50/36a Wierzbięcin stały Nie Część gminy Nowogard obejmująca miejscowości: Bieniczki, Bieńczyce, Bromierz, 

Kulice, Osowo, Ostrzyca, Sąpole, Słajsino, Wierzbięcin

11 Szkoła Podstawowa w Żabowie, 
17 Żabowo stały Nie Część gminy Nowogard obejmująca miejscowości: Boguszyce, Brzozowo, Jarchlino, 

Konarzewo, Maszkowo, Wojcieszyn, Żabowo, Żabówko

12 Szkoła Podstawowa w Orzecho-
wie, 24 Orzechowo stały Nie

Część gminy Nowogard obejmująca miejscowości: Drzysław, Glicko, Lestkowo, Mięt-
no, Orzechowo, Orzesze, Otręby, Struga, Szczytniki, Wierzchy, Wołowiec, Zagórz, Za-
tocze, Zbyszewice

13 Szkoła Podstawowa w Strzelewie, 
55a Strzlewo stały Nie Część gminy Nowogard obejmująca miejscowości: Czermnica, Płotkowo, Strzelewo, 

Suchy Las, Świerczewo

14 Szkoła Podstawowa w Błotnie, 27 
Błotno stały Tak

Część gminy Nowogard, obejmująca miejscowości: Błotno, Błotny Młyn, Bochlin, 
Dąbrowa Nowogardzka, Dobroszyn, Grabin, Karsk, Łęgno, Miodne, Ogary, Ogorzele, 
Olszyca, Ptaszkowo, Sikorki, Trzechel, Warnkowo, Wierzchęcino, Zakłodzie

15
Samodzielny Publiczny Szpital 
Rejonowy w Nowogardzie, ul. 
Wojska Polskiego 7 Nowogard

szpital Nie Miasto Nowogard : ul. Wojska Polskiego 7

16 Dom Pomocy Społecznej, ul. 
Smużyny 2 Nowogard

dom pomo-
cy społecz-
nej

Nie Miasto Nowogard : ul. Smużyny 2

17
Dom Pomocy Społecznej, ul. 
Marsz. Józefa Piłsudskiego 9 No-
wogard

dom pomo-
cy społecz-
nej

Nie Miasto Nowogard : ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 9

18 Zakład Karny, ul. Zamkowa 7 No-
woagrd

zakład kar-
ny Nie Miasto Nowogard : ul. Zamkowa 7

Obwody wyborcze czyli adresy lokali wyborczych  
i spis przynależnych do nich ulic i miejscowości



5-8.10.2018 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

15

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Protest Mundurowych w warszawie 

„Razem trzymamy linię!” 
Liczna grupa funkcjonariuszy z nowogardzkiego Zakładu Karnego oraz policjantów z No-
wogardu i Goleniowa wzięła udział w dużym proteście służb mundurowych, który odbył się 
we wtorek w Warszawie 

Protest funkcjonariuszy służb 
mundurowych organizowany 
przez branżowe związki trwa 
już od 10 lipca. W ramach pro-
testu prowadzono np. akcję „Po-
uczenie zamiast mandatu”, któ-
ra spowodowała znaczny spadek 
liczby kar. Akcja demonstracyj-
na w Warszawie, w której uczest-
niczyło około 30 tys. osób odby-
ła się pod hasłem „Razem trzy-
mamy linię!”. Powód wtorkowej 
akcji protestacyjnej, to brak po-
rozumienia z MSWiA w spra-
wie sformułowanych na po-
czątku lipca postulatów związ-
kowców. Mundurowi domaga-
ją się podwyżek płac i  powrotu 
do  poprzedniego systemu eme-
rytalnego z  dawnymi przywile-
jami, a także przywrócenia płat-
nych w 100% zwolnień lekar-

Akcję protestacyjną można było już zauważyć na budynku administracyjnym Za-
kładu Karnego w Nowogardzie

Funcjonariusze Zakładu Karnego w Nowogardzie oraz Oddziału zewnętrznego Płoty

skich. W manifestacji protesta-
cyjnej uczestniczyły różne służ-
by mundurowe. Funkcjonariu-
sze protest rozpoczęli na  pla-
cu Zamkowym, skąd przeszli 
pod  Pałac Prezydencki, a  na-
stępnie pod Kancelarię Premie-
ra. Na  Placu na  Rozdrożu roz-
sypano konfetti dla  wicemini-
stra spraw wewnętrznych Jaro-
sława Zielińskiego. Wśród pro-
testujących w Warszawie zna-
leźli się również przedstawi-
ciele Zakładu Karnego w No-
wogardzie oraz Oddziału Ze-
wnętrznego Płoty. Udali się oni 
do stolicy wraz z Przewodni-
czącym NSZZFiPW, ZK Nowo-
gard, Panem Marcinem Szpi-
glem. Stanowili oni liczną gru-
pę, ponieważ oprócz funkcjona-
riuszy naszego Zakładu Karnego 
do Warszawy pojechali również 
przedstawiciele policji z Nowo-
gardu i Goleniowa. Munduro-

wi dotąd nie  doszli do  porozu-
mienia z  Ministerstwem Spraw 
Wewnętrznych i  Administracji, 
choć resort twierdzi, że poszedł 
już na  ustępstwa i  protest po-
winien zostać zakończony. Kie-
rownictwo Ministerstwa Spra-
wiedliwości w liście skierowa-
nym do funkcjonariuszy i pra-
cowników cywilnych SW przed-
stawiło propozycje podwyżek 
oraz dążenia do wypracowania 
rozwiązań w zakresie pełnopłat-
nych zwolnień lekarskich, wpro-
wadzenie odpłatności za nadgo-
dziny oraz zniesienia wymogu 
55 roku życia, jako koniecznego 
warunku do nabycia praw eme-
rytalnych. Protestujący chcieli 
złożyć petycję do premiera Mo-
rawieckiego ze swoimi żądania-
mi, jednak nie  udało się tego 
zrobić. 

Red.

krzysztof kosiński pyta

Pytania bez odpowiedzi  
z obecnej kadencji:

Ile pieniędzy ze środków Unijnych pozyskała gmina
Ile pieniędzy dołożono do szpitala z podatków mieszkańców
Ile nowych miejsc pracy powstało Nowogardzie
Ile osób wyprowadziło się z naszej gminy
Ile powstało mieszkań komunalnych
Ile kosztują gminę prawnicy i przegrane procesy
Ile pieniędzy dodano szkołom i przedszkolom
Ile miasto straciło na budynku po starym przedszkolu przy ul. 3 Maja
Ile stracił urząd po wyrzuceniu PRAXIS-u pomimo wygranego przetargu na usługi 

medyczne
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40. PZU Maraton warszawski

Biegali mieszkańcy Nowogardu
W niedzielę (30 września), odbyła się wielka impreza biegowa – 40. PZU Maraton Warszawski. Pośród 7521 zawodników, na trasie maratonu nie zabrakło 
miłośników biegania z Nowogardu. Najlepszy czas uzyskał Adrian Rogala, a pośród pań najwyżej sklasyfikowana została Ewelina Paradowska. 

Podczas 40. Edycji PZU Ma-
ratonu Warszawskiego wystar-
towało aż 7521 biegaczy. Nie za-
brakło także zawodników z No-
wogardu. Najwyżej sklasyfiko-
wany został Adrian Rogala, któ-
ry startował w kategorii wieko-
wej M40. Maratończyk z Nowo-
gardu pokonał dystans biegu z 
czasem 04:02:51 i w swoim prze-
dziale wiekowym uplasował się 
na 1344. miejscu, z kolei w Open 
Mężczyzn zajął 3301. miejsce. 
Najlepiej pośród pań wypadła 
Ewelina Paradowska, która wal-
czyła w kategorii K30. Nowogar-
dzianka dystans maratonu po-
konała z czasem 04:14:20, zaj-
mując 233. miejsce w swojej ka-
tegorii oraz 541. pozycję w Open 
Kobiet. Warto dodać, że Ewelina 
Paradowska tego dnia pobiegła 
dla Fundacji Rak’n’Roll. Posta-
wiła sobie wyzwanie, że uzbie-

ra 420 zł i przebiegnie 42 km w 
4 godziny i 20 minut. Jak widać 
po końcowym wyniku, Eweli-
na Paradowska pokonała mara-
ton w krótszym czasie niż sobie 
wyznaczyła, a na stronie Funda-
cji Maraton Warszawski moż-
na znaleźć informacje, że zebra-
ła więcej pieniędzy, bo 709,37 zł. 

Pozostaje pogratulować zawod-
niczce z Nowogardu swojej po-
stawy. Trzeci najlepszy czas po-
śród reprezentantów Nowogar-
du uzyskał Michał Dawidowski, 
który walczył w kategorii M40. 
Michał Dawidowski pokonał 42 
km z czasem 04:18:35 i w swoim 
przedziale wiekowym uplasował 
się na 1656. miejscu, natomiast 
w Open Mężczyzn zajął 4076. 
miejsce. Kolejną reprezentantką 
Nowogardu była Ewelina Kuja-
wa, która startowała w kategorii 
wiekowej K40. Nasza reprezen-
tantka pokonała dystans mara-
tonu z czasem 04:34:12 i wywal-
czyła 291. miejsce w swojej kate-
gorii oraz 813. miejsce w Open 
Kobiet. W Warszawie pobiegła 
także Magda Rogala, która star-
towała w kategorii K30. Zawod-
niczka z Nowogardu na prze-
biegnięcie 42 km potrzebowała 

04:48:49, wynik ten pozwolił jej 
uplasować się na 416. miejscu w 
swojej kategorii oraz 998. miej-
scu w Open Kobiet. Dodajmy, że 
w 40. PZU Maratonie Warszaw-
skim zwyciężył Kenijczyk Da-
vid Metto, z czasem 02:14:44. 

Srebrny medal wywalczył fran-
cuz Florian Carvalho, natomiast 
brązowy krążek trafił do Pola-
ka, Adama Nowickiego z Gosty-
nia, który reprezentował barwy 
MKL Szczecin. KR 

Trzy wieże XC – 3 edycja

Walczyli 
nowogardzianie
W niedzielę (23 września), w Szczecinie przy Polanie Mio-
dowej odbyła się 3 edycja Trzy Wieże XC – III MTB Las Ar-
koński. W zawodach udział wzięło trzech kolarzy z Nowo-
gardu, którzy wywalczyli kolejne punkty do cyklu. 

Zawody z cyklu serii wyści-
gów Trzy Wieże XC, tym razem 
odbyły się przy Polanie Miodo-
wej w szczecińskim Lesie Ar-
końskim. W pięknej jesiennej 
scenerii o zwycięstwo walczyło 
trzech kolarzy z Nowogardu: Ja-
kub Krause, Janusz Pietruszew-
ski oraz Jan Baran. Wyścigi od-
były się na 4,8 km rundach o 
dużej skali trudności, przy prze-
wyższeniach 120 metrów na 
rundzie. Janusz Pietruszewski 
startował w kategorii wiekowej 
M6. Nasz reprezentant pokonał 

5 rund uzyskując czas 01:28:41 
i wywalczył 1. miejsce w swoim 
przedziale wiekowym oraz 49. 
miejsce w Open. W tej samej ka-
tegorii walczył także Jan Baran. 
Kolarz z Nowogardu zakończył 
start po pokonaniu 3 rund, zaj-
mując 3. miejsce w kategorii M6 
oraz 63. miejsce w Open. Z ko-
lei Jakub Krause walczył w ka-
tegorii M3. Kolarz z Nowogar-
du z powodu defektu ukończył 4 
rundy i zajął 28. miejsce w swo-
jej kategorii oraz 56. miejsce w 
Open. KR

Adrian Rogala uzyskał najlepszy wynik 
pośród nowogardzian w 40. PZU Mara-
tonie Warszawskim

Ewelina Paradowska i Ewelina Kujawa po swoim starcie w maratonie

Od prawej - Jan Baran i Janusz Pietruszewski na podium kategorii M6

rozgrywki ligowe drużyn Pomorzanina

Do Nowogardu przyjedzie  
Dąb i SALOS
W najbliższy weekend zespół seniorów oraz juniorów rozegra na własnym boisku spotka-
nia w ramach 8. kolejki rundy jesiennej. Podopieczni Józefa Andrzejewskiego podejmować 
będą gości z Dębic, z kolei juniorzy prowadzeni przez Marcina Skórniewskiego zagrają z 
drugim zespołem szczecińskiego SALOS-u. 

Pomorzanin po nieudanym 
występie z Ehrle Dobrą Szcze-
cińską poszuka trzech punktów 
z kolejnym zespołem, okupują-
cym dolne rejony tabeli. Dąb Dę-
bice po 7. kolejkach ma na swo-
im koncie 7 punktów, wywal-
czone za 1 zwycięstwo oraz 4 re-
misy. Piłkarze z Dębic mają pro-
blemy ze strzelaniem goli, bo do 
tej pory 8 razy trafili do bramki 
rywali, jednak również nie tra-
cą tych goli aż tak dużo, bo 11. 
Można powiedzieć, że Dąb jest 
specjalistą od remisów, druży-
na ta dzieliła się punktami naj-
częściej spośród wszystkich dru-
żyn. Co ciekawe, pomimo 13. 
miejsca w ligowej tabeli piłka-
rze z Dębic jeszcze nie przegra-
li na wyjeździe. Dąb na boiskach 
rywali rozegrał 3 spotkania i za 
każdym razem remisował odpo-
wiednio z Orłem Łożnica (2:2), 
Masovią Maszewo (1:1) oraz 
OKS-em Goleniów (0:0). Zatem 
pomimo swojej pozycji w tabe-
li, Dąb Dębice na pewno nie bę-
dzie łatwym rywalem. Wierzy-
my jednak, że podopieczni Józe-

fa Andrzejewskiego przerwą se-
rię dwóch meczów bez zwycię-
stwa i zainkasują trzy punkty. 
Mecz zaplanowano na sobotę (6 
października), o godzinie 17:00. 
Zdecydowanie łatwiejsze zada-
nie czeka juniorów z Nowogar-
du, którzy zmierzą się z rezerwa-
mi SALOS-u Szczecin. Rywale w 
bieżących rozgrywkach zawo-
dzą po całej linii. Do tej pory ro-
zegrali 6 spotkań (mają zaległy 
mecz z 1. kolejki, z Pomorzani-
nem) i wszystkie dotkliwie prze-
grali. SALOS strzelił tylko 5 goli, 

a stracił przy tym aż 34 bram-
ki, czyli średnio 5,6 goli w me-
czu. W trzech meczach wyjaz-
dowych SALOS stracił 23 bram-
ki, najwyżej przegrał w Stargar-
dzie z Kluczevią (9:2). Pomorza-
nin pokonując rywali ze Szcze-
cina ma szansę na awans z 4. na 
2. miejsce w tabeli. Mecz pod-
opiecznych Marcina Skórniew-
skiego odbędzie się w niedzie-
lę (7 października), o godzinie 
16:00. Przy artykule publikuje-
my komplet gier w poszczegól-
nych ligach.  KR

A Klasa Szczecin gr. Północ 2018/2019
8. kolejka:
Orzeł Łożnica – Wybrzeże Rewalskie Rewal  (06.10; 14:00)
Błękitni Trzygłów – Wicher Brojce   (06.10; 14:00)
Masovia Maszewo – Arkonia Szczecin  (06.10; 15:30)
Pomorzanin Nowogard – Dąb Dębice  (06.10; 17:00)
Center MD Goleniów – Fala Międzyzdroje  (06.10; 18:00)
Jantar Dziwnów – Sparta Gryfice   (07.10; 11:00)
Ehrle Dobra Szczecińska – Polonia Płoty  (07.10; 11:00)
KP Przecław – Mewa Resko   (07.10; 12:00)
I Liga Okręgowa Junior Starszy gr. Szczecin 2018/2019
8. kolejka:
Kluczevia Stargard – SCRS Barlinek   (06.10; 12:00)
Unia Dolice – Hanza Goleniów   (06.10; 14:30)
Światowid Łobez – Mewa Resko   (07.10; 11:00)
Pomorzanin Nowogard – SALOS II Szczecin (07.10; 16:00)
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reklAMA

VIII kryterium Uliczne o Puchar burmistrza Gminy Maszewo

Nasi kolarze na podium
W niedzielę (30 września), na szosach w Maszewie odbyło się VIII Kryterium Uliczne o Puchar Burmistrza Gminy Maszewo. W kilku kategoriach wieko-
wych startowali kolarze z Nowogardu, którzy zaprezentowali się z bardzo dobrej strony. Na najwyższym stopniu podium stanęli Wojciech Ziółkowski oraz 
Hubert Grygowski. 

Sezon kolarski powoli dobiega końca, ale trudno mi-
łośnikom kolarstwa tak szybko rozstać się z rowerem, 
dlatego w Maszewie wystartowali również reprezentan-
ci Nowogardu. Organizatorami VIII Kryterium Uliczne-
go o Puchar Burmistrza Gminy Maszewo był Uczniow-
ski Klub Sportowy Ratusz Maszewo, Ośrodek Kultury 
i Sportu w Maszewie oraz Urząd Miejski w Maszewie. 
Najliczniejsza grupa kolarzy z Nowogardu wystartowała 
w kategorii Amator. Dla najstarszych uczestników Kry-
terium przygotowano trasę o dystansie 19 km. Zwyciężył 
Wojciech Ziółkowski, który reprezentuje barwy Prin-
zwear Stargard. Utytułowany kolarz z Nowogardu uzy-
skał średnią prędkość wyścigu 38,69 km/h. Tuż za nim 

uplasował się jego klubowy kolega Paweł Szczepaniak, 
natomiast najniższy stopień podium przypadł kolejne-
mu kolarzowi z Nowogardu – Łukaszowi Janicowi, który 
jeździ w barwach STC Stargard. Na 6. miejscu swój start 
zakończył Grzegorz Przybyłek, a w pierwszej dziesiątce 
znalazł się także Radosław Ciechanowski, który zajął 9. 
miejsce. Z kolei Robert Krause i Jakub Krause uplasowa-
li się odpowiednio na 11. i 12. miejscu. W kategorii Ju-
niorka Młodsza rywalizowała Nikola Wielowska, repre-
zentująca Klub Kolarski BCM Nowatex Ziemia Darłow-
ska. W tej kategorii zawodniczki ścigały się na dystansie 
13,5 km. Nikola Wielowska uplasowała się na 3. miej-
scu, przegrywając z reprezentantkami gospodarzy. Zwy-

ciężyła Tamara Szalińska, natomiast na 2. miejscu rywa-
lizację zakończyła Maja Wróblewska. Wciąż niepokona-
ny zostaje Hubert Grygowski, który walczył w katego-
rii Młodzik, także na dystansie 13,5 km. Kolarz LKKS 
Chrabąszczy Nowogard wywalczył 1. miejsce, wyprze-
dzając na podium Mateusza Przymusińskiego oraz Da-
wida Czarnowskiego-Wika, obaj reprezentują UKS 
Mróz Jedynka Kórnik. Dodajmy jeszcze, że na dystan-
sie 8,1 km w kategorii Żakini walczyła Alicja Fecak, któ-
ra zajęła 4. miejsce, natomiast w kategorii Szkółki Kolar-
skie klas V na dystansie 3,6 km zaprezentował się Oskar 
Szoplik. KR 

Hubert Grygowski na najwyższym stopniu podium w kategorii Mło-
dzik

Nikola Wielowska pośród Juniorek Młodszych w Maszewie wywal-
czyła 3. miejsce

W kategorii Amator zwyciężył Wojciech Ziółkowski, na 3. miejscu 
uplasował się Łukasz Janic
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• naprawy • oleje CASTROL
• akumulatory Bosch, Varta

 bieżące
• serwis klimatyzacji
• przeglądy okresowe
• serwis opon
• diagnostyka komputerowa
• wymiana rozrządu

Ponad 10-letnie doświadczenie w pracy  
na stanowisku mechanik w serwisie TOYOTY

Sąpolnica 25 
72-200 Nowogard 

tel. 608 690 831

Zapewniamy atrakcyjne ceny

przeglądy okresowe w TOYOTACH i nie tylko

Firma z branży rolnej  

 
zatrudni – kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki teleskopowej 
  i doświadczenie w rolnictwie.
Oferujemy:

kontakt: 785 601 002

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

KUPIĘ DREWNO
tartaczne

świerk, sosna, brzoza, topola

tel. 697 174 369

Firma AGRO TRANS Spółka z o.o. 
z siedzibą w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów ciężarowych 
(prawo jazdy kategoria C+E)

tel. 91 39 27 322, kom. 502 671 607, 502 671 609

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

Opiekunki w Niemczech. 
Sprawdzone oferty! 

Tel. 91 506 55 55

Upadłość konsumencka
Masz długi, których nie możesz spłacić, nie 
prowadzisz działalności, nie masz majątku. 

Pomogę zgłosić upadłość. 
Konsultacje darmowe
Tel. 669 681 080, 

www.szczecin-syndyk.pl 
restrukturyzacjakonsumenta@gmail.com 

 
  
 
 
 

 

    

    
Hjort Knudsen Polen Sp. z o.o. jest duńską �rmą, 

zatrudniającą  ponad 1000  pracowników, 
produkującą i eksportującą skórzane meble tapicerowane. 

 www.hkmeble.pl

 
 

        W związku z dynamicznym rozwojem �rma zatrudni  

 TAPICERA  
PRACOWNIK PRODUKCJI 

MAGAZYNIER
KONTROLER JAKOŚCI

 
 

            Miejsce pracy: Nowogard  
Zapewniamy:   
•  stabilne warunki zatrudnienia 
•  wynagrodzenie proporcjonalne do osiąganych wyników  

 
 Osoby zainteresowane proszone  są o wysłanie CV na adres:  
         ul. Zamkowa 7b , 72-200 Nowogard 
          lub e-mail: dawid.bohn@hjortknudsen.pl  
           Kontakt telefoniczny : 663 949 485 

 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami
Prosimy o dopisanie następujacej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbednych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie 
z ustawa z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.)”.

na powiat:
goleniowski (Nowogard), gry�ński, kamieński, łobeski, policki, stargardzki

Chcesz dać ogłoszenie -  reklamę w gazecie

zadzwoń:  506 638 789,  91 392 21 65,  napisz: karolinasb@dom
judy.pl

Firma  w Maszewie 

ZATRUDNI
 

Specjalista 
ds. logistyki / Spedytor / Logistyk

Tel. 603 129 069 

Opis stanowiska :
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna 
za kompleksową organizację pracy taboru transportowego.
Zakres obowiązków :
• planowanie i organizowanie transportu oraz prowadzenie 
  związanej z nim dokumentacji
• monitoring i nadzór nad realizowanymi zleceniami
• rozwój bazy klientów i przewoźników
Oczekiwania :
• wykształcenie kierunkowe, preferowane wyższe (atutem będzie 
  wykształcenie związane z transportem, logistyką etc.),
• doświadczenie w transporcie krajowym i/lub międzynarodowym,
• znajomość języka niemieckiego umożliwiająca swobodną komunikację, 
  będzie dodatkowym atutem,
• komunikatywność i zdolności interpersonalne,
• odporność na stres, odpowiedzialność za powierzone i wykonywane zadania,
• bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (szczególnie Excel),
• Prawo jazdy kat. B.
Oferujemy :
• pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się firmie,
• atrakcyjne wynagrodzenie,
Rodzaj pracy: Pełny etat

PIASEK, PIASEK PRZESIEWANY, 
ŻWIR, CZARNOZIEM, POSPÓŁKĘ 

 ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 265 607
792 707 943
z dowozem do Klienta
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Wykręcanie urwanych 
świec żarowych

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

Opiekunka Seniorów w Niemczech. 
Ostatnie oferty pracy 

z letnim bonusem 350 euro 
- tylko do 15 września! 

Tel. 517 175 599

 

WYMAGANIA:
- aktualne prawo jazdy kategorii C+E
- świadectwo kwali�kacji zawodowej
- aktualne orzeczenie psychologiczne
- cyfrowa karty kierowcy
 OFERUJEMY:
- atrakcyjne wynagrodzenie wypłacane w terminie
- nowoczesne auta marki DAF, MERCEDES, MAN.
- praca w systemie tygodniowym  
- ubezpieczenie grupowe

POSZUKUJE 
KIEROWCÓW  

KAT. C+E

TELEFON: +48 603 129 069,  785 900 833 
Jedności Narodowej 23A, 72-130 Maszewo

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś w rodzinie. 

Grupa AA Mieszko zaprasza w każdy 
wtorek o 9.00 i 16.00 pod ratuszem.

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

pn., wt. - 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

ENDOKRYNOLOGICZNY
Lek. med. Adriana Dubińska-Walczak

specjalista chorób wewnętrznych
- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

CHORÓB CUKRZYCY I NADCIŚNIENIA
Lek. Ewa Zdawska

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista diabetolog 

GABINETY MEDYCZNE

GABINET DERMATOLOGICZNY
Dr. n. med. Violetta Ratajczak-Stefańska

specjalista dermatolog-wenerolog
- konsultacje dermatologiczne
- ocena znamion
- drobne zabiegi

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

Usługi
remontowo-budowlane

Ceny do negocjacji
784 612 587

Oferuję:
- umowę o pracę
- zatrudnienie w �rmie o ugruntowanej pozycji na rynku
- atrakcyjne wynagrodzenie, niezależne od wysokości 
   frachtów i przebiegu
- praca zgodna z obowiazujacymi normami czasu pracy
- nowoczesny i zadbany tabor, pojazd przypisany do kierowcy
- zjazdy autem na bazę

Zatrudnię kierowcę z prawem jazdy kat. C+E 
w przewozach międzynarodowych.

MIK-TRANS Goleniów
tel. 609 557 355 • kontakt@miktrans.com.pl

Firma  w Maszewie 

ZATRUDNI
 

Głównego Księgowego /
Główną Księgową

Tel. 603 129 069 

Miejsce pracy: Maszewo
WYMAGANIA:
• Prowadzenie ksiąg rachunkowych (handlowych) zgodnie 
   z przepisami rachunkowymi i podatkowymi
• Sporządzanie deklaracji podatkowych VAT, CIT oraz ZUS i GUS
• Sporządzanie uproszczonych i rocznych sprawozdań finansowych (Bilans, RZiS)
• Przygotowywanie sprawozdań finansowych i raportów na potrzeby zarządu 
   oraz instytucji zewnętrznych
• Reprezentację firmy przed organami kontroli 
   i instytucjami finansowymi (GUS, US, ZUS)
• Min. 2 letnie doświadczenie na stanowisku Głównego Księgowego
• Obsługa w zakresie kadr/płac
• Sumienność w wykonywaniu obowiązków
OFERUJEMY:
• atrakcyjne wynagrodzenie wypłacane w terminie
• zapewniamy stabilną pracę w miłym zespole
Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesyłanie aplikacji zawierających CV 
wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Informujemy, iż nadesłanych 
ofert nie zwracamy.  Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie 
z wybranymi kandydatami.
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OGŁO SZe NIA drob ne
NIerUCHOMOŚCI

•	 Sprzedam tanio działkę budowlaną 
w kościuszkach 1202 m2. Przy działce 
prąd, woda, kanalizacja, dojazd utwar-
dzony w pobliżu jeziora. 575 345 659 

•	 Do wynajęcia lokal handlowy ok. 40m2 
ul. Kościuszki 2g Nowogard. 693 850 197

•	 Sprzedam działki budowlane w kar-
sku przy drodze. 691 664 658

•	 Do wynajęcia lokal pod działalność go-
spodarczą. 609 24 58 16 

•	 Sprzedam mieszkanie 3 pokoje 87m2, 12 
km od Nowogardu.Tel. 665 160 365

•	 Do wynajęcia warsztat samochodowy z 
wyposażeniem. Tel. 508 070 311

•	 Sprzedam działkę budowlaną w Nowo-
gardzie, 16 arów, cena 39000 zł do nego-
cjacji, tel. 570 935 935

•	 sprzedam pawilon handlowy, tel. 500 
698 558

•	 Sprzedam działkę ogrodową przy ul. 
Zamkowej. Tel. 530 118 199

•	  Do wynajęcia nowy lokal handlowy gla-
zura, natrysk w centrum Nowogardu 
pow. ok. 80m2, dodatkowe wejście. Tel. 
665 08 44 88

•	 Samodzielne mieszkanie do wynajęcia 
Karsk, 609 245 816 

•	 Sprzedam działkę 4500 m2 obręb  Kulice 
(za płotem dawnego POMu w Nowogar-
dzie) 510 727 667 

•	 Miejsca noclegowe do wynajęcia. 609 
245 816 

•	  Do wynajęcia lokal 25 m2 ul. Pileckiego. 
695 209 162 

•	 Sprzedam działkę po zbiorach we wrze-
śniu lub pażdzierniku. Ogrody działkowe 
nr.2 , działka nr 3. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 532 589 787 lub 788 

•	 Do wynajęcia dwupokojowe centrum 
Szczecina (100 m od Placu Szarych Szere-
gów) dla dwóch, trzech studentów. Mile 
widziane pary. Tel. 604 124 623 

•	 Do wynajęcia garaż ul. 700 lecia. Tel. 
606 115 410

•	  Sprzedam działkę ogrodową z altaną 3 
Maja. 508 993 318

•	  Mieszkanie do wynajęcia trzypokojowe 
ul. Warszawska. Tel. 784 632 857

•	 Kupię mieszkanie bezczynszowe. 601 
724 492 

•	 Do wynajęcia mieszkanie 85 m. Tel. 609 
245 816 

•	 Sprzedam -Bodzęcin 1/2 domu-82 m2+ 
budynek gospodarczy+ działka zagospo-
darowana w bdb stanie .

•	 nr.telefonu 604 48 37 39

•	 Kupię działkę usługową do 4 tys m2 w 
obrębie m. Nowogard. 693 344 775 

•	  Zamienię kawalerkę na dwupokojowe 
lub kupię na Bema. 601 781 000

•	 Poszukuje do wynajęcia kawalerki. 
787 374 108 

•	 Do wynajęcia samodzielne mieszkanie w 
domku na ładnej, wiejskiej posesji w oko-
licy Nowogardu.. 508 404 788

•	 Sprzedam dom w Nowogardzie o pow, 
127m2 i działka 1001 m2. Tel. 504 946 
190, 507 831 353

•	  Do wynajęcia garaż Zamkowa, od 
X.2018, prąd, cena 160 zł na miesiąc. Po 
19.00. 505 839 170 

•	 Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe. 
693 715 990

•	  Do wynajęcia mieszkanie trzypokojowe 
(lub pojedynczo pokój) 667 389 437

•	 Wynajmę 1 pokój dziewczynie bez nało-
gów. 798 382 886

•	 Do wynajęcia nowe mieszkanie w Nowo-
gardzie na parterze z dużym ogrodem 
80m2. Tel. 503 150 300

•	  Działki budowlane z warunkami zabu-
dowy uzbrojone, 40 zł/1m Kościuszki. 
691 180 848 

•	 Do wynajęcia pomieszczenie mieszkalne 
w okolicy Intermarche o pow. 70m2 (ide-
alne dla 5-6 osób). Tel. 601 445 936 

•	 Do wynajęcia kawalerka w centrum No-
wogardu.Nr tel: 512-131-443

•	 WYNAJMĘ MIESZKANIE 3 POKOJOWE W 
NOWYM BUDOWNICTWIE 69 M KOM-
PLETNIE WYPOSAŻONE WYSOKI STAN-
DARD TEL. 883 983 357

•	 Kupię lub wynajmę garaż na osiedlu 
Bema. 604 075 761 

•	 Do wynajęcia duża kawalerka na I piętrze 
przy ul. Poniatowskiego z umeblowaną 
kuchnią. 607 585 563

•	 20 ha ziemi sprzedam w jednym kawałku 
w miejscowości Dobra koło Nowogardu.
Działka graniczy z miastem dojazd drogą 
asfaltową ,dobra klasa ziemi możliwość 
kupna 10ha. tel 667-359-903

MOTOrYZACJA
•	 Ford Galaxy 96r. Automat Poj. 2.8 ben-

zyna Uszkodzona skrzynia biegów 
Sprzedam za 2 500 złotych Tel. kon. 
694 979 007

•	 Sprzedam samochód Mitsubishi L 200 
1999 rok prod., cena do uzgodnienia. 665 
544 518 

•	 Sprzedam Mazdę Premacy, kolor grana-
towy met. , klimatyzacja, rok. 2001, diesel 
2.0, zadbana, tel. 605 522 340

•	 Kupię motor WSK. Tel. 605 516 508 

•	 Opel Zafira 7 osobowy 2008 rok prod. 
poj 1.9 dti przebieg 200 tys. disel, ga-
rażowany, serwisowany, opony letnie 
i zimowe km 100 tapicerka skóra we-
lur kolor czarny sprzedam. Cena do 
uzgodnienia. 603 079 260 

•	 KUPIĘ AUTA CAŁE I USZKODZOBE DOBRE 
CENY. 600 175 401

•	 Sprzedam BMW 116 2006 rocznik, 1600 
poj., benzyna. Cena do uzgodnienia. Tel. 
603 435 472 

•	 Tanio fiat cc 900 sprzedam. 603 852 270 

•	  MZ TrOPHY części sprzedam. 600 182 
682 

•	 Fiat 126 p i gokarta sprzedam.Tel. 698 
209 209 

•	 Sprzedam komplet kół zimowych 195/65 
R15. TEL. 518 034 782 

•	 Sprzedam Renault Laguna 2 Kombi 2004, 
cena 5400 zł do negocjacji . Tel. 570 562 
878 

•	 Poszukuje do wypożyczenia na tydzień 
przyczepkę samochodową. 600 811 404

•	 Tanio sprzedam felgi stalowe 16 cali oraz 
czujniki ciśnienia Nissan Qashgal. 888 
676 231 

rOlNICTwO
•	 Sprzedam  kaczki,gęsi młode – oskuba-

ne.Tel.782429405.

•	  koszenie, mulczowanie, belowanie – 
słoma. 608 01 3995

•	 Orka, talerzówka ciężka siew agrega-
tem. Tel. 608 01 39 95 

•	 Rzepak jary, zboża sprzedam. Tel. 502 853  
573 

•	 Grykę sprzedam i mieszalnik 1 tona. 603 
467 609 

•	 SPrZeDAŻ JAJ kUrZYCH – wIeJSkIe. 
502 119 960

•	  Sprzedam pompe spalinową wraz z wę-
żami, straszak na dziki i szpaki, dmucha-
wę do zboża. 781 785 748, 603 363 207 

•	 Sprzedam siano w kostkach. 782 036 086 

•	 Sprzedaż mieszanki zbożowej. Tel. 667 
97 64 17, 91 4 186 417

•	 Sprzedam truskawski na przetwory. 
Atrakcyjne ceny. 606 708 180 

•	 Łubin słodki 1,5 tony sprzedam. 91 39 18 
606

•	 Sprzedam kaczki i gęsi skubane. 796 759 
414

•	 Sprzedam siewnik Poznaniak. 605 468 
190 

•	 Przyjmę ziemię. 605 468 190

•	 Sprzedam rozrzutnik obornika jedno-
osiowy stan bardzo dobry i rozsiewacz 
wapna 606 576 417

•	 Sprzedam ziemię orną o pow. 8 ha w 
miejscowości Bagna. Cena 28900 zł / ha 
. Tel. 606 830 893 

•	 Siano w zamian za koszenie Trzechel 2 
ha. Tel. 502 853 573 

•	 wyprzedaż kur 1,5 rocznych Gospo-
darstwo rolno-Drobiarskie Żabowo 
13. Tel. 9139 106 66, 510 127 838

•	 Sprzedam siano okolice Osiny. 696 741 
163 

•	 Oddam w dzierżawę ziemię orną okolice 
Osiny. 696 741 163 

•	 Sprzedam Piasta do wapna, kamień po-
lny na oczko wodne. 606 576 417

•	 Sprzedam nową przyczepę jednoosiową 
+ wywrotkę, siewnik do zboża Poznaniak 
stan bardzo dobry. 696 807 922

•	 Słomę sprzedam beloty. 502 853 573

•	 Sprzedam obornik. 607 739 866

•	 Sprzedam ziemniaki jadalne Vineta, Ża-
bówko 18. 605 092 517

•	  Sprzedam obornik i byczka limuse. 607 
73 98 66

•	 Sprzedam króliki tanio. 792 883 988 

•	 Sprzedam pszenżyto – Rotondo wyczysz-
czone . 606 261 850 

•	 Sprzedam dwa pługi śnieżne także do 
C-360, nowy rozsiewacz do piasku i na-
wozu tzw. lejek, kabinę czeską do C-360. 
Ceny do uzgodnienia. Tel. 605 328 102

•	 Sprzedam prosiaki. 795 911 886 

•	 SPrZeDAM PAPUGI 502 482 344 

 USŁUGI
•	 TRANSPORT-600182682.

•	 DACHY, WIATY, TARASY.TEL.660879108.

•	 MALOWANIE – szpachlowanie ,panele.
Tel.788566432.

•	 SZPACHLARZ GŁADZI BEZPYŁOWEJ 
,PŁYTKARZ.WYKAŃCZANIE WNĘTRZ.
Tel.537275547.

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWANÓW, WY-
KŁADZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ SAMO-
CHODOWEJ/ SKÓRZANEJ MATERIAŁO-
WEJ / POŚCIELI WEŁNIANEJ / LANOLINĄ/
SPRZĄTANIE: CZYSZCZENIE FUG.TEL.604 
373 143 , 794 229 083.

•	 Pranie dywanów i tapicerki sprzątanie 
również z użyciem pary, rOMTeX. 668 
151 516

•	 elektryk z uprawnieniami e+D. Tel. 607 
289 419 

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

•	 Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wyko-
na “złota rączka”. 91 39 22 783, 784 79 
22 70

•	 FIrMA USŁUGOwA „Zielona”. wyna-
jem sal na konferencje, zebrania, szko-
lenia. 91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią działal-
nością przyjmie zlecenie na budowę do-
mów od podstaw, przekładek dachów, 
docieplenia, układanie kostki, różne ro-
dzaje. Tel. 607 137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy za 
gotówkę na raty laptopy tablety telefony. 
Skupujemy laptopy telefony. Adres No-

wogard 700Lecia 15 I piętro nad apteką 
tel 91-577-53-73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlo-
powe: Niemcy, Holandia, Austria, Anglia, 
Belgia, Norwegia. Tel. 71 385 20 18, 601 
759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróżnienie 
mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 343 
638 

•	 AGENCJA REKLAMOWA VIZART, oprawia-
nie prac w 2 minuty, bindowanie, wydru-
ki, ksero, laminowanie, Nowogard ul. 700 
lecia 15 (nad sklepem zielarskim)Tel. 605 
522 340 

•	 Przepisywanie prac (licencjackich, magi-
sterskich i innych), dokumentów, CV, li-
stów motywacyjnych, Szybko, solidnie. 
Agencja reklamowa Vizart  Nowogard ul. 
700 lecia 15 (nad sklepem zielarskim)Tel. 
605 522 340.

•	 regulacja, naprawa, konserwacja 
okien i drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 
668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 988 735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, układanie 
kostki granitowej, polbruku. 726 403 937

•	 Naprawa AGD Nowogard. 698 352 406

•	 Wypełniam dokumenty do ZUS na eme-
ryturę, rentę, kapitał początkowy. 507 
872 391

•	 Usługi remontowo-budowlane wyko-
nam. 608 364 330 

•	 Prace elektryczne i remonty mieszkań. 
691 430 490

•	 Usługi ogólnobudowlane dociepla-
nie budynków, malowanie, szachlowa-
nie, glazura, terakota, hydraulika, regip-
sy i podłogi, adaptacja poddaszy. 600 
626 268 

•	 Usługi remontowo-budowlane, ocie-
plenia budynków. 669 591 896 

•	 Matematyka. 668 17 12 12 

•	 Usługi Fryzjerskie Męskie w domu klien-
ta. Sudomierski. Tel. 536 867 154 , 91 39 
22 063

•	 MATEMATYKA, LICEA, STUDIA, poziom 
podstawowy i rozszeżony. Profesjonal-
nie. 604 124 623

•	 Przyjmę psy i koty na strzyżenie. 794 902 
108 

•	 Malowanie, szpachlowanie, tapetowanie, 
drobne naprawy w tym hydraulika, solid-
nie dobra cena. 666 047 905

•	 Usługi ogólnobudowlane docieplenia 
budynków, dachy z papy. 607 654 692 

•	 Przyjmę zlecenie na malowanie, montaż 
parapetów, paneli podłogowych itp. 518 
034 782

•	 Naprawa AGD Nowogard. 698 352 406 

•	 Dachy, wiaty, tarasy. 660 879 108 

•	 Transport. 600 182 682 

PrACA
•	 Aktivmed24.pl Opiekunki Senio-

rów Niemcy. Premie wakacyjne, 
530555015

•	 AMberCAre24 Opiekunki do Niemiec, 
wymagany j. niemiecki komunikatyw-
ny, zarobki netto do 1500 euro/mies., 
wyjazdy od zaraz, sprawdzone oferty, 
legalnie 737 451 825, 737 886 919, 737 
489 914

•	 Zatrudnię pracowników budowla-
nych. Tel. 695-264-594

•	 Zatrudnię stolarza z doświadczeniem. 
503 084 687 

•	 Praca dla płytkarza w Niemczech na 
umowę. Wymagane doświadczenie  i 
prawo jazdy kat. B.Tel. 539 523 531 

•	 Zatrudnię na 1/2 etatu do sklepu Lewia-
tan, Bohaterów Warszawy.Tel. 502 239 
619

•	 Zatrudnię pomocnika mechanika samo-
chodowego. Doświadczenie nie wyma-
gane. 600 291 059

•	 Zaopiekuję się małym dzieckiem. 664 
696 177   

•	 Poszukuje opiekunki do osoby z Alz-
chaimerem od 9-18 godz., miejsco-
wość kościuszki. 796 767 980 

•	 Szukam pracownika prace wykończenio-
we, Niemcy. Tel. 662 528 427

•	  Zatrudnię barmankę, kelnerkę, kucharza 
i pomoc kuchenną. 693 521 211

•	 Podejmę pracę biurową branża hy-
drauliczno-budowlana lub spożywcza, 
duże doświadczenie. 663 855 966 

•	 Zatrudnię pracownik na fermie drobiu, 
Gmina Osina. 511 731 352

•	 Zlecę wykonanie prac dekarskich gm. 
Osina. 502 562 378 

•	 Pilnie poszukuje sympatycznej i dyspo-
zycyjnej opiekunki do dwójki chłopców 
2 i 9 lat. Praca u mnie w domu ul. Mickie-
wicza. Różne godziny także w nocy. 519 
820 036 

•	 Przyjmę pomocników dekarzy. 785 
931 513 

•	 Pana pracownika gospodarczego przy 
pomocy koło domu. 660 206 833 

•	 Zatrudnię pracownika fizycznego na 
fermę drobiu gm. Osina. 511 731 352 

INNe
•	 SPRZEDAM- pręt zbrojeniowy fi-10 , 12 m 

długi.Tel.603598134

•	  Sprzedam drewno suche tanio. 691 848 
026

•	 Drewno, bukowe, dębowe, pocięte, 
porąbane. Tel. 603 353 789 

•	 Sprzedam drewno opałowe. 667 788 
820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 kg. 790 
285 382

•	 Szkółka w karsku poleca drzewa owco-
we w pojemnikach 3-4 letnie owocujące 
już od 20 zł/szt. oraz tuje szmaragd wys. 
70-80cm. po 10 zł za sztukę. Tel. 606 106 
142

•	 Sprzedam łóżko młodzieżowe z szufla-
dami, półkami, z materacem - kolor sza-
ro biały wymiary: dł. 223 cm*95 cm*110 
cm, biurko do kompletu, tel. 605 522 340

•	 Sprzedam odkurzacz piorący ZELMER 
WODNIK QUATTRO 616.6, elementy pio-
rące nieużywane nowe, cena do uzgod-
nienia, tel. 605 522 340

•	 Sprzedam materac kokosowy na łóżko ze 
stelażu,  na wymiar 180*200*24cm, uży-
wany, tel. 605 522 340

•	 Przyjmę lodówke. 697 886 041 

•	 Ogrodzenie ogrodowe, metalowe ram-
ka z katownika w srodku zbrojene /wzor/ 
prentowe wymiar 2,0m x 1,0 m+ slupek 
razem szt 16 oraz furtka 90 x 90cm z zam-
kiem ogrodzenie cena za 1 kpl. 50 zl z po-

TEL. 517 508 374
Na sprzedaż 2 pokoje III p. 

cena 159 000 zł  •  tel. 517 508 374



5-8.10.2018 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

21

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

wodu modernizacji ogrodzenia sprze-
dam - okazja ! stan dobry tel. 691 686 
772

•	 Piece gazowe c.o.vaillant z niemiec 
dwufunkcyjne wiszace po przegla-
dzie serwisowym do mieszkania,do-
mu cena od 1.200zl. sprzedam tel 691 
686 772

•	 Podgrzewacze wody 130-160-190 li-
trowe stojące na gaz fitmy villant mało 
używane z gwarancją cena od 1000 zł. 
Tel. 691 686 772 

•	 Sprzedam ławeczkę do ćwiczeń typu 
PRIMUS, wielofunkcyjna, tel. 605 522 340 

•	 Oddam biurko pod komputer. 609 09 35 
25 

•	 Sprzedam szafkę kuchenną brązo-
wo-biała, z płytą indukcyjną - 2 sta-
nowiska, z możliwością dostawie-
nia drugiej płyty indukcyjnej lub ga-
zowej, z blatem, tel. 605 522 340 
Sprzedam TV plazmowy 42 cale LG, 
srebrno czarny, tel. 605 522 340 

•	 Przyjmę lodówkę. 697 886 041 

•	 Sprzedam zamrażarkę skrzyniową 
elektrolux EC2800AOW2, wymiary: 
95x62x78, zakupioną w roku 2014, cena 
500 zł., tel.506614285, odbiór osobisty-
:NOWOGARD tel. 506614285

•	 Sprzedam piec/kominek ceramiczny 
używany, stan z zewnątrz bdb, dodam 
kolano nastawne, pęknięta w środku 
płyta szamotowa, co nie przeszkadza w 
użytkowaniu, cena: 1200 zł , odbiór oso-
bisty NOWOGARD, tel. 506614285

•	 Sprzedam szczeniaka suczkę 4,5 
miesiąca rasy Pitbull red Nose tel. 
607289830

•	 Sprzedam dwie komody po 150 zł/szt. 
Łóżko z materacem 1,4 x 2m – 450 zł, 2 
szafki po 50 zł za sztukę. 606 276 773 

•	 Sprzedam łóżko ortopedyczne na pilota. 
697 972 751 

•	 Sprzedam nową krajzegę robioną 220 
wolt cena 450 zł. 696 807 922

•	 Sprzedam betoniarkę 120 litrów na 220 
wolt cena 370 zł. Tel. 696 807 922 

•	 Owczarek niemiecki krótkowłosy, rok i 
cztery miesiące, duży, ładny, czujny. Tel. 
519 307 288 

•	 Sprzedam rusztowanie elewacyjne 200 
m2. Tel. 501 549 756 

•	 Oddam kotki w dobre ręce. 665 725 641

•	 Sprzedam stylowy ławostół złoty dąb, 
150 zł. Tel. 697 999 578 

•	 Kontener handlowy typu lodziarnia zlo-
kalizowany przy POLO MARKECIE sprze-
dam tel.do właściciela 509 428 337 lub 
dodatkowe informacje 509861740

•	 Oddam meble Szwarzędz. 508 309 981

•	  Sprzedam garaż blaszany. Tel. 605 789 
817 

•	 Gończy Polski trzymiesięczny czekola-
dowy dla myśliwego za cenę karmy. 666 
082 969

•	 Okazja sprzedam narożnik „Fabio”, kana-
pę (szary welur) 606 699 763 

•	 Sprzedam kuchnię westwalkę 696 807 
922 

INFOrMATOr lOkAlNY - NOwOGArD
Telefony alarmowe
Policja  - 997, 112
Komisariat Policji Nowogard - 91 57 92 316
Straż pożarna  - 998
Posterunek PSP Nowogard - 91 39 20 118
Pogotowie ratunkowe - 999
Stacja Pogotowia Ratunkowego 
w Nowogardzie - 91 43 26 103
Pogotowie gazowe  - 992
Pogotowie energetyczne - 991
Pogotowie wodn.-kanal. (PUWiS) 
 - 91 392 07 11; 994

Dyżur nocny
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna   
 - 91 39 78 430; 
 609 361 999; 
 665 283 928

Przychodnie - poradnie
Szpital - centrala - 91 392 13 56
Praxis - SZOZ - 91 392 07 87
Praxis - Centrum 
okulistyczno-optyczne - 91 39 27 272
POZ Przychodnia przyszpitalna  
 - 91 392 18 00; 
 91 392 18 06
Medyk - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - M. Drobińska - 91 392 59 43
NZOZ “Sanus” - 91 392 69 60
NZOZ “Pro-med” - 91 392 67 40
NZOZ “Leks” - 91 392 25 25
NZOZ “Baby-med”  - 91 392 60 13
Mardent - gabinety lekarskie  
 - 91 392 26 33
Revital - Ośrodek Rehabilitacji 
i Odnowy Biologicznej - 91 392 14 67; 
 609 456 577
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne 
 - 91 392 09 26
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
dzieci, młodzieży i ich rodzin 
 - 91 392 07 43
Warsztaty terapii zajęciowej - 91 392 52 82
Zakład domowej opieki długoterminowej - 
91 39 26 531; 
 509 142 650
Stomatologia
Praxis - Centrum stomatologiczne  
 - 91 392 69 99
Pracownia protetyki stomatologicznej - 
Danuta Drapikowska 91 392 68 70
Protetyka stomatologiczna 
- Elżbieta Wysocka 
i Kazimierz Trojanowski - 91 392 61 07
“Nowo-dental” B. Szulejko - 695 264 677 
 - 91 392 14 67
“Dental - med”  - 91 392 20 98
Lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz  
 - 91 392 50 03; 
 603 705 630
Lek. Stom. Andrzej Rynkiewicz
pogotowie stomatologiczne - 607 771 777
lek. Stom. D. Wałęga - Bąk - 604 441 609
lek. stom. A Mogilnicka - 506 606 955
lek. stom. E. Rosa - 532 512 703
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 601 736 804

Urzędy
Urząd Miejski  
 - 91 392 62 00
Biuro Obsługi Interesanta w UM  
 - 91 392 62 14
Biuro Rady w UM - 91 392 62 10
Urząd Stanu Cywilnego - 91 392 62 30

Wydział Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środow. 
 - 91 392 62 43
Wydział spraw społecznych i obywatelskich
Meldunki - 91 392 62 13
Dowody osobiste - 91 392 62 15
Zarządzanie kryzysowe - 91 392 62 34
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
Geodezji i Rolnictwa - 91 392 62 26
Wydział Rozwoju Lokalnego, 
Funduszu, Kultury i Sportu - 91 392 62 93
Wydział Inwestycji i Remontów  
 - 91 392 62 41
Biuro Podatków i Opłat - 91 392 62 17
Referat Edukacji - 91 392 54 64
Zarząd Budynków Komunalnych  
 - 91 392 62 67
Powiatowy Urząd Pracy f/Nowogard 
 - 91 392 13 76
 91 392 18 13
Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii - 91 392 11 18
w nagłych wypadkach - 609 740 647

wydział komunikacji
Rejestracja pojazdów - 91 579 27 02
Prawo jazdy - 91 579 27 03
Fax - 91 392 18 52

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik - Dorota Maślana - 91 392 62 48
Świadczenia rodzinne
- A. Lalik  - 91 392 62 68
Dział usług opiekuńczych 
- B. Ziółkowska - 91 392 02 00

Poczta
ul. 3 Maja - 91 392 13 00
 91 392 11 83
ul. Warszawska - 91 392 08 34

Nadleśnictwo Nowogard - 91 392 06 40
Zakład karny Nowogard - 91 432 66 00

Gabinety weterynaryjne
Danuta Czerwińska
ul. J. Wybickiego 2 - 91 392 37 86
Animal-Vet
ul. Zielona - 666 135 133
Janusz Soroka
ul. L. Okulickiego 6  - 570 656 616
Zdzisław Truszyński
ul. T. Kościuszki 21 - 91 392 18 01
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 38 - 91 392 08 14
Szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1 - 91 392 6 2 70
Szkoła Podstawowa nr 2 - 91 392 6 2 74
Szkoła Podstawowa nr 3 - 91 392 6 2 91
Szkoła Podstawowa nr 4 - 91 392 3 0 28
SP w Długołęce - 91 391 04 92
SP w Orzechowie - 91 391 09 94
SP w Strzelewie - 91 391 02 24
SP w Żabowie - 91 391 06 94
SP w Błotnie - 91 391 01 90
SP w Wierzbięcinie - 91 291 07 95
I Liceum Ogólnokształcące - 91 392 02 13
Liceum Ogólnokształcące nr II - 91 392 51 07
ZSP im. Stanisława Staszica - 91 392 11 62
Prywatne Publiczne Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych; 
Niepubliczna Szkoła Policealna  
 - 91 392 66 91
Prywatne Liceum Ogólnokształcące
 Zaoczne Centrum Edukacji Zdroje  
 - 91 392 54 94

Prywatne Policealne Studium Zawodowe  
 - 91 392 21 81
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  
 - 91 392 01 08

Przedszkola i żłobki
Przedszkole nr 1
ul. Żeromskiego - 91 392 62 86
Przedszkole nr 3
ul. J. Poniatowskiego - 91 392 62 88
Przedszkole nr 4
ul. T. Kościuszki - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole
ul. Zielona - 91 392 66 91; 
 505 388 292
Artystyczne Przedszkole 
Kraina Fantazjiul. Gen. J. Bema - 660 797 838
“Promyczek” Specjalistyczny 
punkt przedszkolny, 
ul. Boh. Warszawy - 609 931 469
Niepubliczny Żłobek "Maluszkowo”
ul. ks. Racibora - 534 015 943
Niepubliczny “Malinowy Żłobek”
ul. Boh. Warszawy - 604 873 917

kultura
Miejska Biblioteka Publiczna  
Dyrektor - 91 392 62 60
Czyt. dla dorosłych - 91 392 62 61
Nowogardzki Dom Kultury  
Sekretariat - 91 392 62 83
Biuro kina/ dział imprez i promocji 
 - 91 392 57 79
Kasa - 91 392 62 62

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP - 91 392 63 70; 
 506 08 13 28
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego   
 - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej  
 - 91 392 15 92

Usługi pogrzebowe 
J. Furmańczyk, Zakład Pogrzebowy  
 - 91 392 17 67
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  
 - 692 354 065
MEMORIS Grzegorz Śmigiel - 693 230 190

Apteki
Centrum Zdrowia
ul. 700-lecia - 91 576 21 39
Majowa
ul. 3 Maja - 91 307 07 08
Cefarm
ul. Plac Wolności - 91 392 02 03
Cardia
ul. 700 - lecia - 91 392 13 30
Niebieska
ul. 15 Lutego - 91 432 61 77
Asa
ul. Warszawska - 91 392 04 94
Niebieska 2
ul. Kościuszki - 91 579 08 30
Nowa Farmacja
ul. Bohaterów Warszawy - 91 573 04 37

Taksówki - 91 392 02 60

Pomoc drogowa
Grzegorz Irzymski - 91 392 24 02
 601 893 944
Andrzej Słomski - 665 770 442
Krzysztof Pietrzak - 601 938 293
R&J MIX - 608 731 620

Urząd Gminy
Wójt - 91 391 03 90
Kierownik USC, St. ds. obywatelskich
 i ewidencji ludności  - 508 499 549
St. ds. podatków i opłat  - 508 499 661
St. ds. zarządzania kryzysowego, obrony cy-
wilnej i ochrony środowiska  - 508 499 580
Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami  
 - 508 499 247
St. ds. obsługi organów Gminy, działalności 

gospodarczej, kultury i zdrowia  - 508 499 567
St. ds. funduszy zewnętrznych, promocji, 
turystyki i sportu  - 508 499 620
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik Anna Kaliczyńska - 508 499 534
Pracownicy socjalni - 508 499 561
 508 499 483
Asystent rodziny Patrycja Bielej - 508 499 621
Gminna biblioteka Publiczna
Kierownik Krzysztof Górecki - 91 391 03 05

Szkoła Podstawowa im. B. Malinowskiego
Dyrektor Tatiana Olbert - 91 391 03 89
Sekretariat - 91 391 03 80
Przychodnie
NZOZ “Proximus” - 91 391 03 10
Punkt apteczny - 91 391 16 11
Poczta - 91 391 03 23
Parafia pw. NP NMP w Osinie - 91 391 03 86

INFOrMATOr lOkAlNY - OSINA

reGUlArNA lINIA MI krO bU SO wA SerOCkI  Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 
11:55; 12:40; 14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 
13:45(6x); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

PrZewÓZ OSÓb - rO MAN bIŃCZYk - linia regularna  Tel. 607 310 591 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 
16.35 (7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

rOZkŁAD JAZDY bU SÓw
Firma Usługowo- Handlowa Adam Fedeńczak

Tel 91 39 26 925, 502 026 999
ND- SZCZeCIN 5:15(D), 5:55(E), 6:40(7), 6:55(D), 7:25(7), 7:50(D), 8:00(E), 8:20(7), 
8:35(D), 9:10(E,7), 10:05(E), 10:35(E,7), 11:31(D),11:40(7), 12:10(E), 12:20(7), 
12:55(D,7), 13:10(D), 13:20(E,7), 14:05(D), 14:20(E,7), 15:40(D), 16:05(7), 16:20(E,7), 
16:50(D), 17:50(E,7), 18:20(E,7)
SZCZeCIN- ND 6:35(D), 7:30(E), 8:30(D,7), 9:00(7,R), 9:25(E), 10:05(D,7), 10:35(E,7), 
11:40(E), 12:10(D), 12:25(E,7), 13:20(7), 13:35(D), 13:50(E,7,R), 14:35(D), 14:50(E,7), 
15:15(D,7), 15:55(D), 16:15(6,7), 16:35(D), 17:40(D,7), 18:05(E,7,R), 19:15(D), 
19:40(E,7), 20:15(E,7)
ND- reSkO 6:30(S), 7:50(S), 10:10(7), 12:30(S), 14:30(S), 15:10(E), 19:15(E)
reSkO- ND 6:45(7,SZ), 7:10(S), 7:15(E,SZ), 8:30(S), 11:35(7,SZ), 13:00(S), 15:05(S), 
15:40(E,7,SZ)
GOlCZewO- ND 7:10(S), 13:30(S), 14:45(S)
ND- GOlCZewO 7:50(S), 14:15(S), 15:30(S)
ND- STArGArD 6:50(D), 10:15(D), 13:40(D)
STArGArD- ND 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
ND- DObrA- ŁObeZ- PŁOTY- GrYFICe 6:00(D)
ND- SŁAJSINO- rADOwO- ŁObeZ 6:35(D)
ŁObeZ- DObrA- ND 15:00(D)
ŁObeZ- SŁAJSINO- ND 15:35(D)
D - kursuje od pon. do pt. Oprócz świąt     E - kursuje od pon. Do soboty oprócz świąt 
S - kursuje w dni nauki szkolnej                         R- kurs do Reska     
SZ - kurs do Szczecina 6- kursuje w soboty       7- kursuje w niedziele
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krZYŻÓwkA

KU
Po

n
 

Imię i nazwisko ....................................................................................... tel. ............................................................... 

ROZWIĄZANIE .................................................................................................................................................................
Kupon wraz z rozwiązaniem należy dostarczyć do redakcji. Spośród nadesłanych kuponów zostanie wyloso-

wana nagroda książka ufundowana przez Wydawnictwo

Do wynajęcia  
lokal

handlowo-usługowy
w Nowogardzie  

ul. Pileckiego 
(daw, Dąbrowszczaków) 

pow. 54 m2,  
nowe budownictwo

Tel. 604 269 104

reklAMA
karolinasb@
domjudy.pl

Tel. 506 638 789

Pionowo: 
1. Cooper, aktor amerykański 
2. założyciel zakonu Orionistów 
3. odmiana rymu, rym niedokładny 
4. krater wypełniony wodą 
5. typ lasu liściastego 
6. bóg zakochanych 
7. głowa konia 
8. pieprz żuwny 
9. drobne szczegóły 
10. okręg węglowy w Polsce 
11. szed; (ryba) 
12. okręt do ochrony konwojów 
13. skok do wody 
14. sprawuje kuratelę 
15. nici do haftowania 
16. autor szkiców literackich 
17. własny dom 
18. przestankowy lub interpunkcyj-
ny 
19. dawniej o dekolcie 
20. biblijny symbol Boga 
21. przy butach alpinisty 
22. hetera 

23. japońska forma poetycka 
24. olejek z lawendy 
25. Wiktor, architekt z TV 
26. miała ją Ariadna 
27. stołek w kuchni 
28. skóra na podeszwy 
29. uderzenia kół o szyny 
30. najstarsza epoka jury 
31. kamień ozdobny lub rodzaj ba-
tystu 
32. między siódmą a dziewiątą 
33. dzisiaj jest republiką Konga 
34. szczyt Pirenejów 
35. miasto w płn. Węgrzech 
36. kalendarzowy termin 
37. państwo Elamitów 
38. autor „Nany” 
39. płaca aktora 
40. szwedzki drobniak 
41. Michał, były minister pracy 
42. dźwięk „A” obniżony o dwa pół-
tony 
43. w pasiece 

Poziomo: 
44. stan w Indiach 
45. wypływa z bajki 
46. druga po Wiśle 
47. klub piłkarski z Londynu 
48. dopływ Renu 
49. z rodziny kukułek 
50. mityczny władca wiatrów 
51. Marcelo, słynny tenisista chilijski 
52. duży samolot pasażerski 
53. drób, czyli ... domowe 
54. miasto w stanie Nowy Jork 
55. przyjaciel człowieka 
56. część świątyni greckiej 
57. lek z bożej apteki 
58. maniera właściwa danemu arty-
ście 
59. obcięty kawałek czegoś 
60. pierzynka niemowlaka 
61. materiał dla sztukatora 
62. kleryk 
63. sąsiadka Łotyszki 
64. narzeczony Barbie 
65. miasto w pn. Francji 

66. stos, kupa 
67. najwyższy szczyt Krety 
68. tablica z nazwą firmy 
69. nadziemna część buraka 
70. biwak 
71. w starożytnej Grecji suma zalet 
72. etat 
73. miasto w Nigerii 
74. Onufry z Trylogii 
75. siły zbrojne 
76. przesłodzony napój 
77. żądłówka 
78. matka wiatrów 
79. ojciec Odyseusza 
80. winna pociecha 
81. przodek młyna 
82. zawilec, zakwita wczesną wiosną 
83. papuga z długim, kolorowym 
ogonem 
84. dźwięk „E” z krzyżykiem

PODPOWIEDŹ: EGER, ENUGU, GEN-
RE, MAAR, OERE, RIOS

B
A
N
E
R
Yoraz inne

WYDRUKI
WIELKOFORMATOWE

e-mail: gra�k@domjudy.pl

NA
JT
AN
IE
J

z projektem 

z dostarczeniem

tel. 91 577 2007

rozwiązanie krzyżówki dla 
dorosłych: Dobrze widzi się tyl-
ko sercem

Urszula Kaczmarek, Maria 
Kloch, Zofia Karbowiak, Halina 
Stefańska, Liliana Poncak, Szymon 
Rybarczyk, Marlena Goluch, Hen-
ryk Rosa, Agnieszka Skowrońska, 
Natalia Furmańczyk, Zdzisława 
Chocian, Danuta Skowron, Anna 
Kotynia, Pelagia Feliksiak, Krysty-
na Perdek, Halina Galus

Zwycięzcy prenumerata: Hen-
ryk Rosa, Anna Kotynia

GAZETY dla zwycięzców loso-
wania do odebrania w redakcji, 
ul. Boh. Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Zosia Kowalczyk, Julia Furmań-

czyk, Ania Stępień, Bartek Felik-
siak, Madzia Skowrońska, Mate-
usz Wiertalak, Martynka Polakow-
ska, Marcel Budzich, Nikodem 
Poncak

Zwycięzca: Nikodem Poncak
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Informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 

rafał kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. boh. war sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

rOZkŁAD JAZDY PkP

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 2 IX – 20 X 2018

Aktualizacja wg stanu na 31 VIII 2018

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

0:38 I
3

IC - TLK
88195

ŁEBSKO
T  k  d

Goleniów 1:00, Szczecin Dąbie 1:22, Szczecin Główny 1:40 WW{
~ 2 IX;

}WW 2:12 Szczecin Główny IC - TLK 56190 ŁEBSKO T  k  d  c  p   Kostrzyn 3:35, Zielona 
Góra 5:06, Nowa Sól 5:28, Głogów 5:55, Ścinawa 6:41, Wołów 7:09, Brzeg Dolny 7:18

Wrocław Główny 7:44 ~ 2 IX;

5:01 I
3

PR - R
88641

j  a  b  y

Wyszomierz 5:06, Osina 5:10, Mosty 5:16, Goleniów 5:25, Kliniska 5:35, Szczecin Dąbie 5:45, Szczecin 
Zdroje 5:48, Szczecin Port Centralny 5:57 Szczecin Główny 6:01 
~ 17 IX-19 X 1-5;

5:21 I
3

PR - R
88641

j  a  b  y

Wyszomierz 5:26, Osina 5:30, Mosty 5:36, Goleniów 5:45, Kliniska 5:56, Szczecin Dąbie 6:05, Szczecin 
Zdroje 6:09, Szczecin Port Centralny 6:17 Szczecin Główny 6:21 
~ 3-14 IX 1-5;

6:39 I
3

PR - R
88643

j  a  b  y

Wyszomierz 6:44, Osina 6:48, Mosty 6:54, Goleniów 7:03, Kliniska 7:17, Szczecin Dąbie 7:27, Szczecin 
Zdroje 7:34 Szczecin Główny 7:46 
~ 17 IX-20 X 1-6;

6:50 I
3

PR - R
88643

j  a  b  y

Wyszomierz 6:55, Osina 6:59, Mosty 7:05, Goleniów 7:14, Kliniska 7:31, Szczecin Dąbie 7:41, Szczecin 
Zdroje 7:46 Szczecin Główny 7:58 
~ 3-15 IX 1-6;

7:47 I
3

PR - R
88645

j  a  b  y

Wyszomierz 7:52, Osina 7:56, Mosty 8:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:07, Goleniów 8:23, 
Kliniska 8:33, Szczecin Dąbie 8:43, Szczecin Zdroje 8:46, Szczecin Port Centralny 8:55

Szczecin Główny 8:59 ~ 17 IX-20 X;

7:48 II
1

PR - R
88622

j  a  b  y

Żabowo 7:55, Płoty 8:04, Baszewice 8:11, Gryfice 8:18, Gąbin 8:28, Trzebiatów 8:34, Bieczyno 
Pomorskie 8:40, Karcino 8:43, Głowaczewo 8:48, Stary Borek 8:51, Kołobrzeg Stadion 8:58

Kołobrzeg 9:03 ~ 17 IX-20 X 1-6;

8:00 I
3

PR - R
88645

j  a  b  y

Wyszomierz 8:06, Osina 8:10, Mosty 8:15, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:21, Goleniów 8:38, 
Kliniska 8:49, Szczecin Dąbie 8:58, Szczecin Zdroje 9:02, Szczecin Port Centralny 9:10

Szczecin Główny 9:14 ~ 2-16 IX;

8:02 II
1

PR - R
88622

j  a  b  y

Żabowo 8:09, Płoty 8:18, Baszewice 8:25, Gryfice 8:32, Gąbin 8:42, Trzebiatów 8:47, Bieczyno 
Pomorskie 8:53, Karcino 8:57, Głowaczewo 9:01, Stary Borek 9:05, Kołobrzeg Stadion 9:11

Kołobrzeg 9:16 ~ 3-15 IX 1-6;

8:39 I
3

IC - TLK
18171

POSEJDON
T  k  c  p

Goleniów 9:01, Szczecin Dąbie 9:33 Szczecin Główny 9:57 

~ 2 IX;

9:27 II
1

PR - R
88624
REGA

j  a  b  y

Płoty 9:42, Gryfice 9:56, Trzebiatów 10:17, Kołobrzeg Stadion 10:34 Kołobrzeg 10:39 

~ 22 IX-20 X 67;

9:51 II
1

PR - R
88624
REGA

j  a  b  y

Płoty 10:06, Gryfice 10:30, Trzebiatów 10:45, Kołobrzeg Stadion 11:01 Kołobrzeg 11:06 

~ 2-16 IX 67;

10:17 I
3

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:22, Osina 10:26, Mosty 10:32, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:38, Goleniów 10:55, 
Kliniska 11:06, Szczecin Dąbie 11:15, Szczecin Zdroje 11:19, Szczecin Port Centralny 11:27

Szczecin Główny 11:31 ~ 8-12 X;

10:33 I
3

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:38, Osina 10:42, Mosty 10:48, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:54, Goleniów 11:11, 
Kliniska 11:26, Szczecin Dąbie 11:35, Szczecin Zdroje 11:39, Szczecin Port Centralny 11:47

Szczecin Główny 11:51 ~ 2 IX-7 X; 13-20 X;

11:53 II
1

PR - R
88626

POMERANIA
j  a  b  y

Żabowo 12:00, Płoty 12:09, Baszewice 12:16, Gryfice 12:23, Gąbin 12:33, Trzebiatów 12:39, Bieczyno 
Pomorskie 12:45, Karcino 12:48, Kołobrzeg Stadion 12:59 Kołobrzeg 13:04 

13:50 II
1

PR - R
88628

j  a  b  y

Żabowo 13:57, Płoty 14:06, Baszewice 14:18, Gryfice 14:25, Gąbin 14:35, Trzebiatów 14:40, Bieczyno 
Pomorskie 14:46, Karcino 14:50, Głowaczewo 14:54, Stary Borek 14:58, Kołobrzeg Stadion 15:04

Kołobrzeg 15:10 ~ 1-5;

14:27 I
3

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 14:32, Osina 14:36, Mosty 14:42, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:48, Goleniów 15:05, 
Kliniska 15:17, Szczecin Dąbie 15:26, Szczecin Zdroje 15:35 Szczecin Główny 15:48 
~ 2-16 IX; 10-20 X;

14:27 I
3

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 14:32, Osina 14:36, Mosty 14:42, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:48, Goleniów 15:05, 
Kliniska 15:17, Szczecin Dąbie 15:32, Szczecin Zdroje 15:35, Szczecin Port Centralny 15:43

Szczecin Główny 15:48 ~ 17-21 IX;
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godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

14:27 I
3

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 14:32, Osina 14:36, Mosty 14:42, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:48, Goleniów 15:05, 
Kliniska 15:17, Szczecin Dąbie 15:32, Szczecin Zdroje 15:35 Szczecin Główny 15:48 
~ 22 IX-9 X;

15:56 II
1

PR - R
88630

j  a  b  y

Żabowo 16:03, Płoty 16:14, Baszewice 16:27, Gryfice 16:34, Gąbin 16:44, Trzebiatów 16:49, Bieczyno 
Pomorskie 16:55, Karcino 16:59, Głowaczewo 17:03, Stary Borek 17:07, Kołobrzeg Stadion 17:13

Kołobrzeg 17:17 

16:36 I
3

PR - R
88651
REGA

j  a  b  y

Wyszomierz 16:41, Osina 16:45, Mosty 16:51, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 16:57, Goleniów 17:14, 
Kliniska 17:26, Szczecin Dąbie 17:36, Szczecin Zdroje 17:39, Szczecin Port Centralny 17:47

Szczecin Główny 17:52 

17:57 II
1

PR - R
88632

j  a  b  y

Żabowo 18:05, Płoty 18:14, Baszewice 18:21, Gryfice 18:27, Gąbin 18:45, Trzebiatów 18:50, Bieczyno 
Pomorskie 18:56, Karcino 19:00, Głowaczewo 19:04, Stary Borek 19:08, Kołobrzeg Stadion 19:14

Kołobrzeg 19:19 ~ 2-16 IX;

17:57 II
1

PR - R
88632

j  a  b  y

Żabowo 18:05, Płoty 18:14, Baszewice 18:28, Gryfice 18:35, Gąbin 18:45, Trzebiatów 18:50, Bieczyno 
Pomorskie 18:56, Karcino 19:00, Głowaczewo 19:04, Stary Borek 19:08, Kołobrzeg Stadion 19:14

Kołobrzeg 19:19 ~ 17 IX-20 X;

18:39 I
3

PR - R
88653

POMERANIA
j  a  b  y

Wyszomierz 18:44, Osina 18:48, Mosty 18:54, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:00, Goleniów 19:18, 
Kliniska 19:29, Szczecin Dąbie 19:39, Szczecin Zdroje 19:42, Szczecin Port Centralny 19:50

Szczecin Główny 19:55 ~ 17 IX-20 X;

19:06 I
3

PR - R
88653

POMERANIA
j  a  b  y

Wyszomierz 19:11, Osina 19:15, Mosty 19:21, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:27, Goleniów 19:45, 
Kliniska 19:59, Szczecin Dąbie 20:09, Szczecin Zdroje 20:12, Szczecin Port Centralny 20:20

Szczecin Główny 20:24 ~ 2-16 IX;

20:26 II
1

PR - R
88634

j  a  b  y

Żabowo 20:33, Płoty 20:42, Baszewice 20:49, Gryfice 20:56, Gąbin 21:06, Trzebiatów 21:12, Bieczyno 
Pomorskie 21:18, Karcino 21:21, Głowaczewo 21:26, Stary Borek 21:29, Kołobrzeg Stadion 21:35

Kołobrzeg 21:40 ~ 3-15 IX 1-6;

20:53 II
1

PR - R
88634

j  a  b  y

Żabowo 21:00, Płoty 21:09, Baszewice 21:16, Gryfice 21:23, Gąbin 21:33, Trzebiatów 21:39, Bieczyno 
Pomorskie 21:45, Karcino 21:48, Głowaczewo 21:53, Stary Borek 21:56, Kołobrzeg Stadion 22:02

Kołobrzeg 22:07 ~ 17 IX-20 X 1-6;

21:52 II
1

PR - R
88636

j  a  b  y

Płoty 22:07, Gryfice 22:19, Trzebiatów 22:34, Kołobrzeg Stadion 22:51 Kołobrzeg 22:55 
~ 2-16 IX 1-57;

22:10 II
1

PR - R
88636

j  a  b  y

Płoty 22:25, Gryfice 22:37, Trzebiatów 22:52, Kołobrzeg Stadion 23:09 Kołobrzeg 23:13 
~ 17 IX-19 X 1-57;
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objaśnienia skrótów / abbreviations
IC - „PKP Intercity” Spółka Akcyjna

TLK - Twoje Linie Kolejowe
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
T - 2 klasa / Second class seats

j - tylko 2 klasa / 2nd class seats only

k - rezerwacja miejsc / seat booking

d - wagon z miejscami do leżenia / couchette
car

c - wagon sypialny / sleeping car

a - wagon z miejscami dla osób na wózkach 
- z windą/rampą / car with seats for 
disabled passengers - with a lift/ramp

b - wagon przystosowany do przewozu 
rowerów - liczba miejsc ograniczona / 
wagon adopted to the transport of 
bicycles – limited number of places

objaśnienia znaków / symbols
p - przewóz przesyłek konduktorskich / 

courier service
W - przełączanie wagonów do innego 

pociągu / wagons to be switched to 
another train

y - klimatyzacja / air conditioning

~ - terminy kursowania / days of operation

1 - w poniedziałki / Mondays

5 - w piątki / Fridays

6 - w soboty / Saturdays

7 - w niedziele / Sundays

www.intercity.pl www.polregio.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased on each train, consistent with the 
terms specified by the carrier.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Carriers 
are responsible for commercial data of trains.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Infoline numbers to individual carriers:
IC - 22 391 97 57 (24h) dla abonentów sieci zagranicznych i
dla połączeń zagranicznych; 703 200 200 (24h) dla 
abonentów krajowych sieci, opłata 1,29 zł brutto/min. poł., 
realizator usługi: „PKP Intercity” S.A. / 22 391 97 57 (24h) 
for international calls and international network subscribers; 
703 200 200 (24h) for subscribers of domestic networks, 
charge of PLN 1.29 gross/min. of each call, service provider: 
„PKP Intercity" S.A.
PR - 703 20 20 20 (24h) opłata 1.29 zł/min. połączenia, 
realizator usługi: Progress Plus S.C.  / 703 20 20 20 (24h) 
charge of PLN 1.29 gross/min. of each call, service provider: 
Progress Plus S.C. 
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rozkład jazdy komunikacji miejskiej

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 6:55 8:05 11:15 12:20 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 6:56 8:06 11:16 12:21 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 6:58 8:08 11:18 12:23 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 6:59 8:10 11:20 12:25 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:01 8:12 11:22 12:27 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:02 8:14 11:24 12:29 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:03 8:15 11:25 12:30 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:05 8:17 11:27 12:32 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < 7:07 8:19 < 12:34 < < 16:07 < <

10 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:09 8:21 11:28 12:36 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
11 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:10 8:22 11:29 12:37 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
12 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:11 8:23 11:30 12:38 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
13 ul. Poniatowskiego < 6:20 7:13 < < 12:40 13:45 15:10 16:13 17:10 <
14 ul. Żeromskiego 5:42 6:21 7:14 8:24 11:32 12:41 13:46 15:11 16:14 17:11 17:59
15 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:22 7:15 8:25 11:33 12:42 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
16 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:23 7:16 8:26 11:34 12:43 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
17 ul. Radosława 5:45 6:24 7:17 8:27 11:35 12:44 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02

POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:23 8:33 11:50 12:50 14:30 15:30 16:25 17:25 18:05
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:24 8:34 11:51 12:51 14:31 15:31 16:26 17:26 18:06
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:26 8:36 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:28 8:38 11:53 12:53 14:33 15:33 16:28 17:28 18:08
5 ul. Poniatowskiego < 6:35 7:30 8:40 11:55 12:55 < 15:35 16:30 17:30 <
6 ul. 700 Lecia 5:49 6:37 7:32 8:42 11:57 12:57 14:34 15:37 16:32 17:32 18:09
7 ul. 5-go Marca 5:51 6:39 7:34 8:44 11:59 12:59 14:36 15:39 16:34 17:34 18:11
8 ul. Kościuszki 36 5:53 6:41 7:36 8:46 12:01 13:01 14:38 15:41 16:36 17:36 18:13
9 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:42 7:37 8:47 12:02 13:02 14:39 15:42 16:37 17:37 18:14

10 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:43 7:38 8:48 12:03 13:03 14:40 15:43 16:38 17:38 18:15
11 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:44 7:39 8:49 12:04 13:04 14:41 15:44 16:39 17:39 18:16
12 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:45 7:40 8:50 12:05 13:05 14:42 15:45 16:40 17:40 18:17
13 ul. Bema 9 5:58 6:46 7:41 8:51 12:06 13:06 14:43 15:46 16:41 17:41 18:18
14 Osiedle Bema 5:59 6:47 7:42 8:52 12:07 13:07 14:44 15:47 16:42 17:42 18:19

DWORZEC PKS – OS. BEMA
TAM
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

OS. BEMA - DWORZEC PKS
TAM
E, F

1 Osiedle Bema 8:59
2 ul. Bema 1 9:00
3 ul. Armii Krajowej 17 9:02
4 ul. Kościuszki 36 9:03
5 ul. Romualda Traugutta 9:05
6 ul. Wojska Polskiego 4 9:06
7 ul. Kościelna 9:07
8 Dworzec PKS 9:09

LP Dworce i przystanki

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD UL. RADOSŁAWA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 – NOWOGARD  OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD OS. BEMA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 - NOWOGARD  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 6:55 8:05 11:15 12:20 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 6:56 8:06 11:16 12:21 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 6:58 8:08 11:18 12:23 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 6:59 8:10 11:20 12:25 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:01 8:12 11:22 12:27 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:02 8:14 11:24 12:29 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:03 8:15 11:25 12:30 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:05 8:17 11:27 12:32 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < 7:07 8:19 < 12:34 < < 16:07 < <

10 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:09 8:21 11:28 12:36 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
11 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:10 8:22 11:29 12:37 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
12 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:11 8:23 11:30 12:38 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
13 ul. Poniatowskiego < 6:20 7:13 < < 12:40 13:45 15:10 16:13 17:10 <
14 ul. Żeromskiego 5:42 6:21 7:14 8:24 11:32 12:41 13:46 15:11 16:14 17:11 17:59
15 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:22 7:15 8:25 11:33 12:42 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
16 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:23 7:16 8:26 11:34 12:43 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
17 ul. Radosława 5:45 6:24 7:17 8:27 11:35 12:44 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02

POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:23 8:33 11:50 12:50 14:30 15:30 16:25 17:25 18:05
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:24 8:34 11:51 12:51 14:31 15:31 16:26 17:26 18:06
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:26 8:36 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:28 8:38 11:53 12:53 14:33 15:33 16:28 17:28 18:08
5 ul. Poniatowskiego < 6:35 7:30 8:40 11:55 12:55 < 15:35 16:30 17:30 <
6 ul. 700 Lecia 5:49 6:37 7:32 8:42 11:57 12:57 14:34 15:37 16:32 17:32 18:09
7 ul. 5-go Marca 5:51 6:39 7:34 8:44 11:59 12:59 14:36 15:39 16:34 17:34 18:11
8 ul. Kościuszki 36 5:53 6:41 7:36 8:46 12:01 13:01 14:38 15:41 16:36 17:36 18:13
9 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:42 7:37 8:47 12:02 13:02 14:39 15:42 16:37 17:37 18:14

10 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:43 7:38 8:48 12:03 13:03 14:40 15:43 16:38 17:38 18:15
11 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:44 7:39 8:49 12:04 13:04 14:41 15:44 16:39 17:39 18:16
12 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:45 7:40 8:50 12:05 13:05 14:42 15:45 16:40 17:40 18:17
13 ul. Bema 9 5:58 6:46 7:41 8:51 12:06 13:06 14:43 15:46 16:41 17:41 18:18
14 Osiedle Bema 5:59 6:47 7:42 8:52 12:07 13:07 14:44 15:47 16:42 17:42 18:19

DWORZEC PKS – OS. BEMA
TAM
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

OS. BEMA - DWORZEC PKS
TAM
E, F

1 Osiedle Bema 8:59
2 ul. Bema 1 9:00
3 ul. Armii Krajowej 17 9:02
4 ul. Kościuszki 36 9:03
5 ul. Romualda Traugutta 9:05
6 ul. Wojska Polskiego 4 9:06
7 ul. Kościelna 9:07
8 Dworzec PKS 9:09

LP Dworce i przystanki

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD UL. RADOSŁAWA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 – NOWOGARD  OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD OS. BEMA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 - NOWOGARD  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 6:55 8:05 11:15 12:20 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 6:56 8:06 11:16 12:21 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 6:58 8:08 11:18 12:23 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 6:59 8:10 11:20 12:25 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:01 8:12 11:22 12:27 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:02 8:14 11:24 12:29 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:03 8:15 11:25 12:30 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:05 8:17 11:27 12:32 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < 7:07 8:19 < 12:34 < < 16:07 < <

10 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:09 8:21 11:28 12:36 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
11 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:10 8:22 11:29 12:37 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
12 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:11 8:23 11:30 12:38 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
13 ul. Poniatowskiego < 6:20 7:13 < < 12:40 13:45 15:10 16:13 17:10 <
14 ul. Żeromskiego 5:42 6:21 7:14 8:24 11:32 12:41 13:46 15:11 16:14 17:11 17:59
15 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:22 7:15 8:25 11:33 12:42 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
16 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:23 7:16 8:26 11:34 12:43 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
17 ul. Radosława 5:45 6:24 7:17 8:27 11:35 12:44 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02

POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:23 8:33 11:50 12:50 14:30 15:30 16:25 17:25 18:05
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:24 8:34 11:51 12:51 14:31 15:31 16:26 17:26 18:06
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:26 8:36 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:28 8:38 11:53 12:53 14:33 15:33 16:28 17:28 18:08
5 ul. Poniatowskiego < 6:35 7:30 8:40 11:55 12:55 < 15:35 16:30 17:30 <
6 ul. 700 Lecia 5:49 6:37 7:32 8:42 11:57 12:57 14:34 15:37 16:32 17:32 18:09
7 ul. 5-go Marca 5:51 6:39 7:34 8:44 11:59 12:59 14:36 15:39 16:34 17:34 18:11
8 ul. Kościuszki 36 5:53 6:41 7:36 8:46 12:01 13:01 14:38 15:41 16:36 17:36 18:13
9 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:42 7:37 8:47 12:02 13:02 14:39 15:42 16:37 17:37 18:14

10 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:43 7:38 8:48 12:03 13:03 14:40 15:43 16:38 17:38 18:15
11 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:44 7:39 8:49 12:04 13:04 14:41 15:44 16:39 17:39 18:16
12 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:45 7:40 8:50 12:05 13:05 14:42 15:45 16:40 17:40 18:17
13 ul. Bema 9 5:58 6:46 7:41 8:51 12:06 13:06 14:43 15:46 16:41 17:41 18:18
14 Osiedle Bema 5:59 6:47 7:42 8:52 12:07 13:07 14:44 15:47 16:42 17:42 18:19

DWORZEC PKS – OS. BEMA
TAM
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

OS. BEMA - DWORZEC PKS
TAM
E, F

1 Osiedle Bema 8:59
2 ul. Bema 1 9:00
3 ul. Armii Krajowej 17 9:02
4 ul. Kościuszki 36 9:03
5 ul. Romualda Traugutta 9:05
6 ul. Wojska Polskiego 4 9:06
7 ul. Kościelna 9:07
8 Dworzec PKS 9:09

LP Dworce i przystanki

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD UL. RADOSŁAWA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 – NOWOGARD  OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD OS. BEMA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 - NOWOGARD  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki
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FIRMA JOGA  •  ul. Górna 4  •  72-200 Nowogard  
 Tel./Fax 91 39 25 501  •  695 100 700  •  695 400 600

Wyposaż swój dom w OKNA PCV 
o najwyższym standarcie światowym, 

dzięki którym obniżysz koszty ogrzewania
z profilu 

ALPHALINE  
profil 6 komorowy w kl. A
z wkładem termicznym 
i uszczelką środkową 
gwarantującą doskonałą 
szczelność

Do produkcji okien 

nie stosujemy pro�lii

z recyklingu !!!

i wysokiej jakości
OKUCIA MACO

Ponad 22 lat doświadczenia w produkcji okien. ZAUFAJ specjalistom! 

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

Kancelaria 
Radcy Prawnego  
r.pr. Agnieszka Warian  

 
ul. Wojska Polskiego 3  

I piętro  pok. 117   
Nowogard  

czynne pn-pt od 9 do 17 
 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  

po wcześniejszym umówieniu 
telefonicznym 

Kancelaria udziela 
 bezpłatnych porad prawnych 

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
8.00 – 20.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 8.00 – 16.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

KONTAKT:
adres:     72-200 Nowogard, ul. Górna 4a
telefon:  kom.783 570 056,695 264 594

PIB „PRO-BUD” s.c. informuje, że prowadzi

SPRZEDAŻ MIESZKAŃ
w nowo powstającym osiedlu mieszkaniowym

pn. „STARA WINIARNIA”
przy ul. T. Kościuszki 17 w Nowogardzie.

Więcej na stronie www.probud-nowogard.pl

Badania wody i ścieków - tel. 91 392 74 75

Wywóz nieczystości ciekłych - 91 392 36 77

Roboty inżynieryjno-budowlane oraz

warsztat naprawy pomp - 91 392 36 77

Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków - 91 392 07 11

Czyszczenie kanalizacji 
i odwadniania osadów ściekowych 

- 91 392 36 77
POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE - 994

                           Przedsiębiorstwo 
Usług Wodnych i Sanitarnych sp. z o.o.
ul. 3 Maja 14/2, 72-200 Nowogard

tel. 91 392 07 11, 91 392 07 17

Przedszkole integracyjne 
“Fantazja” 

ogłasza nabór dzieci 
w wieku 2,5 lat. 

Zatrudnię nauczyciela. 
510 848 058 

r e k l A M A
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789
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POLSKI WYDAWCA

R E K L A M A
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

OGŁOSZENIE WYBORCZE

REKLAMA

Piotr Słomski

Kandydat na Burmistrza
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Partnerstwo
i Rozwój

Do wynajęcia lokal 
handlowy  

120 m2 15 lutego 9c.
Tel. 514 650 024

Uwaga 
najbliższe 
bezpłatne  

porady prawne w 
piątek

godz. 13.30-15.30
w redakcji ul. Boh. 

Warszawy 7A
(informujemy, że godziny 

dyżurów radcy 
prawnego mogą ulegać 

zmianom)

Zamknęli 
plac zabaw groźny

 dla dzieci
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8% 8% 4%Robert 
Czapla Stanisław

Saniuk
Marcin

Nieradka
Jowita
Pawlak

Piotr 
Słomski

Sondażowe wyniki wyborów
Burmiastrza Nowogardu

wśród osób zdeklarowanych
biorących udział w sondażu

Spółdzielnia w likwidacji,  
osiedle w ciemnościach

PIERWSZY 
SONDAŻ 
WYBORCZY!

 s. 7

 s. 6
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Śmigiel Ryszard

ŚR

KOMPLEKSOWE  USŁUGI
& ŚMIGIEL

Zakład Kamieniarski
- Nagrobki - Grobowce - Parapety - Schody

Kwiaciarnia
- Znicze - Kwiaty - Wiązanki - Wieńce

Tel. 601 595 069, 91 392 18 14
     e-mail: puhp.smigiel@wp.pl
   www.kamieniarstwo-smigiel.pl

Korzystając z naszych usług pogrzebowych zyskasz
-10%  RABATU  NA  USŁUGI  KAMIENIARSKIE

UL. CMENTARNA 3,  72-200 NOWOGARD

       Usługi Pogrzebowe 
        Grzegorz Śmigiel
- Trumny - Urny - Ekshumacje - Przewozy
         Obudowy - Krzyże - Tabliczki

Kontakt całodobowy: 693 230 190
      e-mail: memoris.zp@o2.pl
            www.memoris.eu

W piątek, 5 października, obchodziliśmy Światowy Dzień 
Uśmiechu. Pomysłodawcą tego dnia był Harvey Ball, au-
tor znany na całym świecie z symbolu żółtej i uśmiechnię-
tej buźki. My z dzieciństwa znamy też słynne powiedzenie, 
które brzmi - śmiech to zdrowie. Zapytaliśmy więc miesz-
kańców naszej gminy, czy często się śmieją i dzielą swoim 
uśmiechem z innymi.

Pani Alina- Oczywiście, że bardzo 
często się uśmiecham, od tego tak 
naprawdę rozpoczynam swój dzień. 
Trzeba się śmiać, dzielić uśmiechem, 
spotykać z ludźmi, przecież śmiech 
jest zdrowy i przez śmiech popra-
wiamy sobie samopoczucie, bo or-
ganizm produkuje wtedy hormony 
szczęścia, czyli tzw. endorfiny. 

Pan Mirosław- Ja prawdopo-
dobnie uchodzę za zabawnego 
człowieka, lubię dowcipy, zawsze 
pożartuję sobie. A co w tym na-
szym życiu nam zostało, trzeba 
cieszyć się z każdej chwili, bo ni-
gdy nie wiadomo, co nadejdzie 
jutro, dlatego trzeba brać z życia 
wszystko, co nam życie daje i cie-
szyć się z każdego dnia i z każdej 
chwili. 

Pani Jadwiga – Jak najbardziej 
lubię się uśmiechać, zawsze takie-
go uśmiechniętego człowieka od-
biera się pozytywnie, a inni po-
strzegają nas, jako bardziej przyja-
zne innym osoby. Często uśmiech 
jest najlepszym sposobem na zro-
bienie dobrego pierwszego wra-
żenia. Dlatego musimy się uśmie-
chać nawet, gdy mamy zły dzień. 

Pani Jola- Ja uśmiecham się za-
wsze, czuję się wtedy lepiej. Ma-
jąc uśmiech na twarzy nie mam 
czarnych myśli w głowie, a jak 
mówi stare powiedzenie- śmiech 
to zdrowie, a człowiek wtedy od-
bierany jest, jako przyjazny, więc 
trzeba sobie okazywać przyjazne 
uśmiechy. 

                                                                                                                                
ao

2018/10/01
Godz. 15:11
Patrol OPI KP Nowogard pod-

czas kontroli drogowej w Nowo-
gardzie na ul. Zamkowej ujawnił, 
iż kierujący samochodem marki 
Opel Astra, Rafał M. lat 31 (zam. 
W. powiat gryficki) znajduje się 
pod wpływem środków działają-
cych podobnie jak alkohol. Postę-
powanie prowadzi KP Nowogard.

2018/10/02
Godz. 10:45
Patrol OPI KP Nowogard pod-

czas kontroli drogowej w Nowo-
gardzie na ul. Zamkowej ujawnił, 
że kierujący samochodem marki 
Opel Astra, Rafał M. lat 31 (zam. 
W. powiat gryficki) znajduje się 
pod działaniem środka odurzają-
cego i psychotropowego. Postępo-
wanie prowadzi KP Nowogard.

Godz. 19:18
Marek J. zgłosił w KP Nowogard 

kradzież dwóch drzewek ozdob-
nych TUJA o wartości 250 zł z te-
renu Cmentarza Komunalnego w 
Nowogardzie przy pomniku.

2018/10/03
Godz. 17:15
Patrol RRD KPP Goleniów za-

trzymał prawo jazdy K. zam. w 
Olchowo, Gmina Nowogard kie-
rującemu pojazdem m-ki Mer-
cedes, który jadąc z prędkością 
123km/g przekroczył dopuszczal-
ną prędkość o 53 km/h w obsza-
rze zabudowanym. Sporządzono 
dokumentację do wniosku o uka-
ranie. 

2018/10/04
Godz. 10:23
Kierująca pojazdem marki To-

yota, Małgorzata B. zam. gm. No-

wogard nie ustąpiła pierwszeń-
stwa przejazdu kierującemu Audi, 
Kordianowi W. zam. gm. Nowo-
gard jadącemu ulicą Warszawską. 
Kierująca pouczona za popełnio-
ne wykroczenie. 

2018/10/06
Godz. 02:46
Policjanci RRD KPP Gole-

niów podczas kontroli drogowej 
w Nowogardzie na ul. Kwietnio-
wej ujawnili, że kierujący samo-
chodem osobowym m-ki Renault, 
Myroslav K. lat 20 (zam. D. powiat 
goleniowski) obywatel Ukrainy 
posiadający kartę pobytu w Polsce 
znajduje sie w stanie nietrzeźwo-
ści wynik 0,8 promila alkoholu w 
organizmie. Postępowanie prowa-
dzi KP Nowogard.

KPP Goleniów

Nasza sonda

Motocross pokazał niebezpieczne oblicze 

Groźnie było na Smoczaku 
Do dwóch wypadków z udziałem zawodników biorących udział na nowogardzkim torze 
motocrossowym, doszło podczas ostatnich zawodów. Obaj zawodnicy, ale i obserwujący ich 
zmagania widzowie, mogą mówić o wielkim szczęściu. 

Mowa o Mistrzostwach Pol-
ski Strefy Zachodniej, jakie 
tradycyjnie odbyły się w No-
wogardzie, tym razem 7 paź-
dziernika. Już rano doszło do 
pierwszego zdarzenia z udzia-
łem jednego z zawodników in-
formuje nas rzecznik prasowa 
Wojewódzkiej Stacji Pogoto-
wia Ratunkowego w Szczeci-
nie. – Około godziny 10.00 Ze-
spół Ratownictwa Medycznego 
udzielał pomocy zawodnikowi, 
który wypadł z toru. Mężczy-
zna doznał  niegroźnych stłu-
czeń – mówi Maria Flisznik. 

Do drugiego zdarzenia, o 
wiele groźniejszym przebiegu, 
doszło kilka godzin później. 
Kolejny zawodnik wypadł z 
toru, ale ten wpadł na stojący 
nieopodal samochód. 

-36 letni zawodnik, mieszka-
niec Strzelec Krajeńskich wy-
padł z wyznaczonego toru i 
uszkodził samochód, zaparko-
wany nieopodal - potwierdza 
nasze informacje sierż. sztab. 
Anna Dygas, rzecznik naszej 
policji. 

Wiadomo, że mężczyź-
nie, podobnie jak zawodniko-
wi biorącemu udział w pierw-
szym zdarzeniu, nic poważne-
go się nie stało. Nie było też 
całe szczęście rannych wśród 
kibiców, zwłaszcza tych znaj-
dujących się w pobliżu auta, 
na które spadł kierowca cros-
sa. – Z ogólnymi stłuczeniami 
zawodnik został przewieziony 
na badania kontrolne do naj-
bliższego szpitala. Innych po-
szkodowanych nie było - mówi 

nam M. Flisznik z pogotowia 
ratunkowego. 

Policja na razie rozważa, 
pod jaki paragraf zakwalifi-
kować to zdarzenie, bo mia-
ło ono miejsce poza drogą pu-
bliczną, a na szczęście oby-
ło się bez poważnie rannych, 
czy ofiar. W innym wypadku 
oczywiście sprawa byłaby pro-
wadzona z urzędu, a spraw-
cy wypadku groziłyby poważ-
niejsze sankcje. Tak całe zda-
rzenie może zakończyć się je-
dynie notatką, a straty, jakie 
ponieśli zarówno poszkodo-
wany motocykliści jak i wła-
ściciel zniszczonego auta, po-
kryje z ubezpieczenia organi-
zator imprezy. 

Obaj zawodnicy mogą mó-
wić o wielkim szczęściu – sami 
nie ponieśli groźnych obrażeń, 
a i osoby postronne nie zosta-
ły ranne, chociaż niewiele bra-
kowało. 

Zdarzenia są dowodem na 
to, że motocross choć jest bar-
dzo widowiskowym sportem, 
to również niekiedy niezwy-
kle niebezpiecznym- zarów-
no dla uczestników jak i pu-
bliczności. Dlatego niezwykle 
ważne są tutaj względy bezpie-
czeństwa - na razie nie ma in-
formacji, jakoby te miały być 
niezachowane, podczas nowo-
gardzkich zawodów. 

MS

To na ten samochód w niedzielne popołudnie, w trakcie zawodów na Smoczaku, 
wpadł jeden z zawodników. Foto nadesłał nam czytelnik
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NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

REKLAMA

    

 

Z żalem informujemy, 
że w dniu 3 sierpnia 2018 roku w USA 

zmarła

Barbara Fedak, 
wieloletnia nauczycielka

Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowogardzie

”TO  WŁAŚNIE  CZAS  POKAZUJE  NAM
KIM  DLA  KOGOŚ  JESTEŚMY
I  ILE  W  ŻYCIU  ZNACZYMY!”

Mąż Mikołaj
córka Ewa Opara z rodziną
oraz syn Mirosław z rodziną

Była dla nas najlepszą żoną, mamą, babcią

„Śpieszmy się kochać ludzi 
tak szybko odchodzą” 

Serdeczne podziękowania 
wszystkim, którzy uczestniczyli 

w ostatniej drodze 
śp. Czesława Jarczewskiego 

składa Rodzina 

W TYCH DNIACH ODESZLI DO WIECZNOŚCI
Andrzej Bartkowiak: lat 60, zmarł 4.10.2018r, pogrzeb odbył się 

7.10.2018r, na cmentarzu w Nowogardzie.
Marianna Małasińska: lat 88, zmarła 5.10.2018r, pogrzeb odbył się 

8.10.2018r, na cmentarzu w Nowogardzie.
Krystyna Stych: lat 73, zmarła 7.10.2018r, pogrzeb odbędzie się 

10.10.2018r, o godz. 14:00 na cmentarzu w Kościuszkach.
Roman Jaśkiewicz: lat 72, zmarł 7.10.2018r, pogrzeb odbędzie się 

9.10.2018r, o godz. 16:00 na cmentarzu w Nowogardzie.
Urszula Gabrysiak: lat 66, zmarła 8.10.2018r, pogrzeb odbędzie się 

10.10.2018r, o godz. 12:00 na cmentarzu w Strzelewie.
Grażyna Andrzejczak-Zwierzak: lat 58, zmarła 1.10.2018r, pogrzeb 

odbędzie się 4.10.2018r, o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogardzie.

                                                                                                   Informacje 
przekazał: 

Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk
i MEMORIS Zakład Pogrzebowy Grzegorz Śmigiel

SM „Radosław” to już historia

Spółdzielnia w likwidacji, 
osiedle w ciemnościach 
Z dniem 30 września, po 25 latach, zakończyła swoją działalność Spółdzielnia Mieszkanio-
wa „Radosław”, administrująca 96 lokalami. W jej miejsce powstały wspólnoty mieszka-
niowe. Trwa likwidacja majątku SM- ściągane są zaległe należności, na sprzedaż wystawio-
no biura Spółdzielni. Pojawiły się też pierwsze problemy- na osiedlu wyłączono lampy, za-
panowały ciemności. 

Uchwały o likwidacji Spółdziel-
ni zostały przyjęte na Walnym 
Zgromadzeniu jeszcze w marcu, 
tego roku. Jak informuje nas księ-
gowa SM „Radosław”, było to po-
dyktowane przepisami krajowy-
mi. 

- Zgodnie z przepisami spół-
dzielnie, w których wszystkie lo-
kale mają prywatnych właścicie-
li powinny zostać rozwiązane. Tak 
dzieje się w całym kraju – infor-
muje nas pani Kazimiera Kryst-
kiewicz, która pozostała jeszcze 
na swoim stanowisku, do cza-
su zakończenia przez likwidato-
ra wszystkich działań mających 
na celu rozliczenie spółdzielni. 
Zgodnie z prawem, Spółdziel-
nia znajdować się będzie jeszcze 
przez kilka tygodni w stanie li-
kwidacji. W tym czasie musi za-
mknąć wszelkie sprawy finanso-
we, jak m.in. ściągnięcie zaległo-
ści. To także czas na spienięże-
nie majątku – głównie chodzi tu 
o biuro, siedzibę Spółdzielni znaj-
dujące się tuż koło budynku Nad-
leśnictwa Nowogard. Nierucho-

mość i przylegająca do niej kil-
ku arowa działka już zostały wy-
stawione na sprzedaż. Kiedy cały 
proces się zakończy Rada Nad-
zorcza dawnej SM „Radosław” 
(a w razie problemów z jej zwo-
łaniem Związek Rewizyjny ze 
Szczecina) przyjmie sprawozda-
nie od likwidatora, a ewentual-
ne nadwyżki środków wypraco-
wane w drodze likwidacji, zosta-
ną przekazane solidarnie na rzecz 
powstałych wspólnot mieszka-
niowych. 

Powstały wspólnoty 
W miejsce SM „Radosław” po-

wstały 4 wspólnoty mieszkanio-
we- największa skupia 5 budyn-
ków wielorodzinnych, pozosta-
łe 3- po jednym- poinformowa-
no nas w biurze nieistniejącej już 
spółdzielni. Największym wyzwa-
niem dla wspólnot była koniecz-
ność zapewnienia sobie central-
nego ogrzewania i ciepłej wody. 
Z końcem sezonu wyłączono bo-
wiem z użytkowania starą opa-
laną na węgiel kotłownię, która 
ogrzewała wszystkie 8 bloków ad-

ministrowanych przez SM „Rado-
sław”. Kotłownia ta już nie nada-
wała się do modernizacji, a bynaj-
mniej kosztowałoby to krocie- na 
te czasy była po prostu nieekono-
miczna, choćby z powodu strat 
ciepła, jakie naturalnie występo-
wały podczas przesyłu pomiędzy 
blokami. Jak wynika z naszych in-
formacji, wszystkie wspólnoty już 
uporały się z tym zadaniem - w 
części bloków mieszkańcy zdecy-
dowali się na indywidualne pie-
ce gazowe, w innych zaadoptowa-
no pomieszczenia gospodarcze i 
podłączono mieszkania do zbior-
czego zasilania w ciepło - oczywi-
ście też na paliwo gazowe. 

Co będzie z oświetleniem? 
Pozostaje jeszcze kwestia osie-

dlowego oświetlenia. I tu poja-
wił się pewien problem. Koszty 
jego utrzymania, w tym energii i 
konserwacji, dotychczas pokry-
wała z wypracowanych środków 
Spółdzielnia - ok. 2500 zł rocznie. 
Działo się tak, mimo, że niektóre 
lampy znajdują się na gminnym 
gruncie. Poza tym do gminy nale-
żą chodniki i ulice na osiedlu, na 
które pada z nich światło. Dlate-
go Spółdzielnia już latem zwraca-
ła się do gminy o uporządkowa-
nie tej kwestii i przejęcie oświe-
tlenia, prośby te ponawiały też 
nowo powstałe wspólnoty miesz-
kaniowe. Zwłaszcza, że są miej-
sca, gdzie gmina za światło pła-
ci, a nawet wymienia całe oświe-
tlenie, choć należy ono do spół-
dzielni- tak jest np. przy ul. Osie-
dlowej (tuż za siedzibą SM Gard-
no). Na razie jednak miasto tych 
argumentów nie przyjmuje i nie 
jest zainteresowane, aby płacić 
za oświetlenie na osiedlu. Zda-
niem urzędników lampy oświetla-

ją głównie klatki - to oczywiście 
nie prawda, te zresztą mają wła-
sne oświetlenie na czujnik ruchu 
- podkreślają mieszkańcy. Ponie-
waż spółdzielnia przestała ist-
nieć i tym samym nie może po-
krywać nowych zobowiązań, jak 
choćby płacić wystawionych po 
tym terminie faktur za prąd, lam-
py wyłączono. Od minionego po-
niedziałku na „Radosławiu” po 
zmroku panują egipskie ciemno-
ści. W taką to oto nową, „ciem-
ną” rzeczywistość weszły po-
wstałe wspólnoty mieszkaniowe. 
Oby jednak sprawa szybko zosta-
ła rozwiązana, wszak brak oświe-
tlenia o tej porze roku równa się 
brak bezpieczeństwa mieszkań-
ców- zdaje się, że gmina od tego 
tematu nie ucieknie. Zwłaszcza, 
że to na jej terenie stoją lampy. 

 Krótko o historii 
SM „Radosław” to już zatem 

historia. Przypomnijmy, że Spół-
dzielnia powstała w 1993 roku, 
przejmując w administrację mie-
nie mieszkalne po Państwowym 
Gospodarstwie Rolnym. Łącz-
nie było to 8 bloków, a w nich 
96 lokali mieszkalnych dających 
dach nad głową ok. 240 osobom. 
Pierwszym prezesem Spółdzielni 
„Radosław” był p. Józef Dembic-
ki, a kolejnymi: p. Bogusław Sze-

ronos (już nieżyjący), p. Zygmunt 
Wesołowski, p. Bożena Wiatr i 
ostatnio p. Wiktor Bzowy.  Wspo-
minamy o tym z kronikarskiego 
obowiązku, ludzie ci są też nieod-
łącznym elementem historii osie-
dla na Radosławiu. 

Marcin Simiński
 
PS. Wieść o tym, że redak-

cja zbierała na osiedlu Ra-
dosław informacje, do na-
pisania powyższego artyku-
łu, szybko dotarła do ratu-
sza. Tego samego dnia, tyl-
ko  późnym wieczorem (w 
czwartek, 4 października),  
pojawił się na stronie mia-
sta komunikat, w którym 
burmistrz deklaruje, że jest 
gotowy przejąć oświetlenie 
po byłej Spółdzielni, wraz 
z gruntem, na którym sto-
ją lampy. Gmina gotowa jest 
nawet pokryć koszty nota-
riusza, związane z podzia-
łem gruntu- deklaruje da-
lej Burmistrz Nowogardu. 
Na pozostającym w ciem-
nościach osiedlu, pojawi-
ło się zatem światełko w tu-
nelu… Oby tylko nie zgasło 
ono wraz z końcem trwającej 
kampanii wyborczej.  

Mieszkańcy bloków administrowanych dotychczas przez SM Radosław teraz za-
wiązali wspólnoty mieszkaniowe

KONDOLENCjE

KONDOLENCjE
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Sondażowe wyniki wyborów
Burmiastrza Nowogardu

wśród osób zdeklarowanych
biorących udział w sondażu

Sondaż wyborczy- liczy się dwóch

Czapla i Słomski na czele 
wyścigu o fotel burmistrza
Na dwa tygodnie przed wyborami przeprowadzono uliczny sondaż wyborczy, który wskazu-
je, że w walce o fotel burmistrza liczy się dwóch kandydatów, czyli dotychczasowy burmistrz 
R. Czapla i ubiegający się o tę funkcję Piotr Słomski.  

Sondaż przeprowadzono w 
ubiegły weekend metodą wywia-
du ulicznego w różnych częściach 
miasta.  Wśród pytanych zdekla-
rowani stanowili prawie połowę, 
i to ich preferencje prezentujemy 
na załączonym wykresie.  Sondaż 
wskazuje wyraźnych liderów wy-
ścigu o fotel burmistrza, a są to R. 

Czapla, na którego wśród zdekla-
rowanych chce oddać głos 45 pro-
cent oraz Piotr Słomski, na które-
go chce głosować 35 procent zde-
klarowanych uczestników sonda-
żu. Prezentowany sondaż jest je-
dynym przeprowadzonym meto-
dą wywiadu „na żywo”, czyli unie-
możliwiającą nabijanie kliknięcia-

mi czy esemesami głosów na jed-
nego kandydata zorganizowanej 
grupce osób tak, jak się to często 
dzieje w przypadku sondaży inter-
netowych. Za kilka dni odbędzie 
się kolejny sondaż, którego wyni-
ki zaprezentujemy na łamach DN. 

Red.
   

Do naszej redakcji zatelefonował stały czytelnik, w związku z po-
zostawioną stertą ściętych gałęzi przy poboczu, jak i koło pose-
sji wzdłuż ul. Kościuszki w Nowogardzie. Czytelnik sygnalizuje, 
iż gałęzie przycinano ok. 2 tygodnie temu i od tamtego czasu nikt 
ich nie posprzątał.  

Rozpoczęła się wymiana sta-
rych lamp oświetleniowych 
wzdłuż alejki przy zabytkowym 
murze obronnym nad jeziorem.
Wysłużone słupy i oprawy za-
stępuje się nowymi, stylowymi 
wyposażonymi w ledowe opra-
wy. W pierwszej kolejności za-
montowano lampy od murów w 
kierunku ulicy Zielonej (restau-
racji Okrąglak), kolejne – w kie-
runku posterunku straży pożar-
nej- mają być zamontowane na 
dniach- łącznie 14 sztuk. Będzie 
schludniej i oszczędniej. 

AO  

28 września, w Szkole Podstawowej nr 1 w Nowogardzie, ucznio-
wie brali udział w obchodach światowego Dnia Tabliczki Mnożenia. 
Uczniowie przygotowywali się do tego wydarzenia poprzez dekorowa-
nie szkoły oraz przygotowanie okazjonalnego wydania gazetki. Klasy 
IV i VIII stworzyły komisje, ich zadaniem było sprawdzenie formy za-
bawy oraz poziomu znajomości tabliczki mnożenia. W zabawie bra-
li udział uczniowie Szkoły Podstawowej, nauczyciele, pracownicy ob-
sługi oraz rodzice. Każdy uczestnik zabawy uzyskał tytuł Eksperta ta-
bliczki mnożenia. 

W skrócie

Finał policyjnej interwencji 

Nie zatrzymał się do kontroli, 
stanie przed sądem 
Prokuratura Rejonowa w Goleniowie skierowała do Sądu akt oskarżenia przeciwko męż-
czyźnie, który jadąc pod wpływem alkoholu motorowerem nie zatrzymał się do policyjnej 
kontroli.  Grozi mu nawet 5 lat więzienia, zwłaszcza, że to drogowy „recydywista”- w prze-
szłości karany już za jazdę po pijaku. 

Do zdarzenia doszło 9 lipca. 
Jak ustaliła prokuratura, kierują-
cy motorowerem jechał drogą kra-
jową nr 6. Gdy znajdował się w 
miejscowości Kikorze – patrolują-
cy ten obszar funkcjonariusze Po-
licji podjęli decyzję o przeprowa-
dzeniu wobec podejrzanego kon-
troli drogowej. Pomimo wydania 
polecenia zatrzymania oraz uży-
cia w tym celu sygnałów świetl-
nych i dźwiękowych, podejrzany 
zlekceważył je i kontynuował jaz-

dę. Ostatecznie podejrzany został 
zatrzymany przez ścigających go 
funkcjonariuszy.

Okazało się, że mężczyzna jest 
w stanie nietrzeźwości - 2,23 pro-
mila alkoholu we krwi. Mało tego, 
był już  wcześniej karany za prze-

stępstwo polegające na kierowaniu 
pojazdem w stanie nietrzeźwości i 
miał sądowy zakaz kierowania po-
jazdami. Wszystko wskazuje za-
tem na to, że tym razem na zakazie 
się nie skończy, a mężczyzna może 
ponieść poważniejsze konsekwen-
cje. Za zarzucane mu przestępstwo 
grozi kara pozbawienia wolności 
od 3 miesięcy do 5 lat i dożywotni 
zakaz prowadzenia wszelkich po-
jazdów mechanicznych. 

MS
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Nie pomógł nawet prokurator 

Po odlewni zostały tylko ruiny 
To chyba najgorzej wyglądające miejsce na terenie naszego miasta - mowa o ruinach dawnej odlewni metali przy ul. Radosława. Nieruchomość nie tylko 
odstrasza, ale też nie jest w żaden sposób ogrodzona, co może stwarzać zagrożenie. Właśnie ta kwestia była przedmiotem zainteresowania prokuratury. 

Odlewnia straszy już od lat. Kie-
dyś tętniło tu życie, a pracę miało 
wiele osób- zwłaszcza, kiedy za-
kład należał jeszcze do Państwo-
wego Ośrodka Maszynowego, w 
skr. POM. Później obiekt trafił w 
prywatne ręce, aż w wyniku róż-
nych perturbacji jego działalność 
zakończyła się ostatecznie pod ko-
niec lat 90-tych. Od tamtej pory 
odlewnia zaczęła niszczeć. Dzi-
siaj zostały z niej już ruiny, w któ-
rych niekiedy koczują bezdomni. 
Teren przez lata był też zaśmieca-
ny- dziś panuje tam niemałe wy-
sypisko śmieci, co ciekawe, moż-
na wśród odpadów znaleźć ubra-
nia, części karoserii, butelki i fo-
lie. Nie brakuje też zwykłych od-
padów komunalnych. Słowem ba-
łagan, który raczej nie wpływa 
pozytywnie na estetykę tej czę-

ści miasta - gdzie nie tylko znaj-
duje się zabudowa jednorodzin-
na, czy dalej swoje siedziby ma 
kilka lokalnych przedsiębiorstw, 
ale też w niedalekim sąsiedztwie 
mieści się biurowiec Nadleśnic-
twa Nowogard. Obiekt nie jest w 
żaden sposób zabezpieczony, czy 
chociaż ogrodzony. Wejść może 
tutaj każdy, nie napotykając żad-
nych przeszkód. I właśnie na kwe-
stię bezpieczeństwa w tym miej-
scu, zwracał uwagę wielokrotnie 
na sesjach jeden z lokalnych rad-
nych. Dopiero wtedy gmina za-
interesowała sprawą prokuratu-
rę, która miała ewentualnie usta-
lić, czy stan obiektu, może powo-
dować bezpośrednie zagrożenie 
dla życia i zdrowia. Jak informo-
wał na jednej z poprzednich sesji 
Paweł Krugły, kierownik wydziału 

Architektury, Budownictwa i Pla-
nowania Przestrzennego- proku-
ratura jednak umorzyła postępo-
wanie. Nie znalazła bowiem zna-
mion czynu karalnego. 

Odlewnią interesowały się rów-
nież służby Powiatowego Inspek-
tora Nadzoru Budowlanego. I te 
działania spoczęły jednak na ni-
czym, bo jak mówi szefowa PINB, 
Hanna Krugły-  nie było nawet 
kogo pociągnąć do odpowiedzial-
ności, z racji nieustalenia prawo-
witego właściciela całej nierucho-
mości. Zresztą, co przyznaje po-

wiatowa inspektor, jej kompeten-
cje w zakresie zabezpieczenia ta-
kich obiektów i tak są prawie żad-
ne. Ostatecznie to gmina- bur-
mistrz ma większy wachlarz moż-
liwości, ale i te są dostępne na ni-
wie postępowania cywilnego - 
to jednak może być kosztowne i 
ostatecznie też nie przynieść za-
mierzonego efektu. 

Gmina powinna dołożyć wszel-
kich starań, aby obiekt został cho-
ciażby ogrodzony. Zwłaszcza, że 
jak się dowiadujemy nieoficjalnie, 
ktoś podatek od nieruchomości za 

odlewnię płaci- to może oznaczać, 
że teren ten nie jest do końca taki 
bezpański. 

Na razie jednak wszystko wska-
zuje na to, że tętniący przed laty 
życiem obiekt, raczej będzie jesz-
cze długo obrazem nędzy i rozpa-
czy, przywołującym tylko wśród 
wielu mieszkańców Radosława 
i nie tylko miłe wspomnienia, a 
może nawet i sentyment. 

MS

Sterczące mury dawnej odlewni metali kolorowych i żeliwa dziś tylko straszą swoim wyglądem

W obiektach najwyraźniej ktoś koczuje- świadczą o tym ubrania schcnące na 
sznurkach.

Gmina ogłosiła przetarg na handel k. cmentarza 

Do wylicytowania 33 miejsca 
Gmina ogłosiła przetarg na dzierżawę miejsc do sprzedaży kwiatów i zniczy, wyznaczo-
nych wokół cmentarza komunalnego. Licytację zaplanowano na przyszłą środę, 17 paź-
dziernika. Warunki są takie same, jak przed rokiem. 

Przetarg rozpocznie się o 
godz. 9.00 w sali posiedzeń Rady 
Miejskiej. Warunkiem przystą-
pienia do przetargu jest wpłace-
nie do 15 października, wadium 
w wysokości 160 zł (sto sześć-
dziesiąt złotych) za każde licy-
towane miejsce do sprzedaży. 
Na taką samą kwotę wyznaczo-
no cenę wywoławczą, od której 
chętni na dzierżawę placyków 
będą się licytować. Minimal-
ne postąpienie przetargowe wy-
nosić będzie 10 zł. Każda osoba 
może brać udział w przetargu 
do momentu wygrania dwóch 
miejsc do sprzedaży kwiatów i 
zniczy. Zgodnie z umową han-

dlować przy cmentarzu będzie 
można od 30 października do 
2 listopada. Podobnie jak w ze-
szłym roku, gmina wytypowa-
ła do tego 33 miejsca- najwięcej 
oczywiście w pobliżu głównej 
bramy wejściowej na cmentarz, 
czyli skrzyżowania ulic Nadto-
rowej i Cmentarnej. 

Pytanie, czy w tym roku bę-
dzie większe zainteresowanie tą 
formą handlu- w zeszłym roku 
na 6 miejsc w ogóle nie było 
chętnych, a pozostałe wydzier-
żawiono po minimalnych staw-
kach- 170 zł za plac. To jeden ze 
efektów polityki sprzedażowej 
prowadzonej przez duże marke-

ty, gdzie sprzedaż zniczy i kwia-
tów prowadzona jest na kilka ty-
godni przed 1 listopada, a ceny 
tych produktów są niekiedy 
dużo niższe niż tych oferowa-
nych przez lokalnych sprzedaw-
ców. Ci bowiem nie są w stanie 
konkurować z dużymi sieciami 
sklepów, na etapie zakupywania 
towaru u producenta. 

W tym czasie będzie też obo-
wiązywać zmiana organizacji 
ruchu przy miejskiej nekropo-
lii – mapę będziemy publiko-
wać bliżej terminu listopado-
wych świąt. 

MS
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OGŁOSZENIA

Oferuję:
- umowę o pracę
- zatrudnienie w �rmie o ugruntowanej pozycji na rynku
- atrakcyjne wynagrodzenie, niezależne od wysokości 
   frachtów i przebiegu
- praca zgodna z obowiazujacymi normami czasu pracy
- nowoczesny i zadbany tabor, pojazd przypisany do kierowcy
- zjazdy autem na bazę

Zatrudnię kierowcę z prawem jazdy kat. C+E 
w przewozach międzynarodowych.

MIK-TRANS Goleniów
tel. 609 557 355 • kontakt@miktrans.com.pl

Uwaga – można więcej stracić jak zyskać!  

Termomodernizacja wyborczym lepem
W ostatnich dniach w Nowogardzie namnożyło się doradców, którzy zachęcają ludność do skorzystania z programów termomodernizacyjnych.  Zaleca-
my daleko posuniętą ostrożność, ponieważ na słuchaniu tych doradców można znacznie więcej stracić jak zyskać.  

Aż trzy niezależne od siebie dzia-
łające osoby w ostatnich dniach or-
ganizowały publiczne zachęcanie 
obywateli do skorzystania z pro-
gramów termomodernizacyjnych. 
Tak się  jakoś „przypadkowo” skła-
da, że wszyscy ci zachęcający jed-
nocześnie kandydują w wyborach 
na burmistrza. Ale nie tylko, dla-
tego należy zachować daleko po-
suniętą ostrożność przy słuchaniu 
zachęt formułowanych w takich 
okolicznościach, ale także dlate-
go, że podawane informacje nie są 
pełne, albo „palcem na wodzie pi-
sane” można więc znacznie więcej 
stracić jak zyskać kierując się taki-
mi wytycznymi. Co zatem jest w 
sprawie istotne. 

„Czyste powietrze” 
Od 19 września można składać 

elektronicznie wnioski do woje-
wódzkich funduszy ochrony śro-
dowiska i gospodarki wodnej ce-
lem skorzystania z pożyczki bądź 
dotacji termomodernizacyjnej 
w ramach programu rządowego 
Czyste Powietrze. Program Czyste 
Powietrze przewiduje dofinanso-
wanie m.in. na: wymianę starych 
źródeł ciepła (pieców i kotłów na 
paliwa stałe) oraz zakup i mon-
taż nowych źródeł ciepła spełnia-
jących wymagania programu, do-
cieplenie przegród budynku, wy-
mianę okien i drzwi, montaż lub 
modernizację instalacji central-
nego ogrzewania i ciepłej wody 
użytkowej, instalację odnawial-
nych źródeł energii (kolektorów 
słonecznych i ciepłej wody użyt-
kowej), montaż wentylacji mecha-
nicznej z odzyskiem ciepła. Reali-
zacja programu: 2018-2029. Ko-

rzystając z programu Czyste Po-
wietrze można zyskać zwrot czę-
ści poniesionych kosztów. Maksy-
malny możliwy koszt, od którego 
liczona jest dotacja, to 53 tysiące 
złotych. Jeśli koszty realizacji in-
westycji przekroczą 53 tysiące zło-
tych, dodatkowe koszty mogą być 
dofinansowane w formie pożyczki. 
Planowany okres spłaty pożyczki - 
15 lat. Minimalny koszt dofinan-
sowania projektu wynosi 7 tysię-
cy złotych. Nabór wniosków pro-
wadzony jest w trybie ciągłym. 
Wnioski są przyjmowane i rozpa-
trywane przez Wojewódzkie Fun-
dusze Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej. Dofinansowa-
niu podlegają przedsięwzięcia roz-
poczęte nie wcześniej niż 12 mie-
sięcy przed dniem złożenia wnio-
sku Przedsięwzięcie nie może zo-
stać zakończone przed dniem zło-
żenia wniosku o dofinansowa-
nie.  I to właśnie ten rządowy pro-
gram Czyste Powietrze jest nagle 
w ostatnich dniach tak aktywnie 
promowany przez dwoje lokalnych 
kandydatów do samorządowych 
funkcji. Nie zalecamy jednak-
że pośpiesznego składania wnio-
sków i to nie tylko dlatego, że pro-
gram potrwa dziesięć lat i zawsze 
można będzie z niego skorzystać. 
Nie zalecamy, ponieważ jednocze-
śnie rząd przyjął już projekt inne-
go programu, z którego korzysta-
nie będzie możliwe tylko wtedy, je-
śli nie będzie się beneficjentem in-
nej pomocy rządowej w tym pro-
gramu… Czyste Powietrze.

Ulga termomodernizacyjna
Tym nowym pomysłem rządu 

jest tzw. ulga termomodernizacyj-

na.  Rząd przyjął projekt ustawy- 
czytamy w ubiegły piątek w oficjal-
nym komunikacie rządu -  w któ-
rej zaproponowano tzw. ulgę ter-
momodernizacyjną. Ma ona za-
chęcić osoby fizyczne do przepro-
wadzenia termomodernizacji jed-
norodzinnych budynków miesz-
kalnych, co powinno przyspie-
szyć proces poprawy jakości po-
wietrza.  W projekcie zapropono-
wano  ulgę dla podatników, któ-
rzy rozliczają się według skali 19 
proc., albo płacą podatek ryczał-
tem od przychodów ewidencjo-
nowanych. Ulga termomoderniza-
cyjna polegać będzie na odliczeniu 
od dochodu wydatków poniesio-
nych na realizację przedsięwzię-

cia termomodernizacyjnego. Od-
liczeniu od dochodu (przychodu) 
będzie podlegać 23 proc. wydat-
ków, przy czym ogólna kwota odli-
czeń nie będzie mogła przekroczyć 
53 tys. zł, bez względu na liczbę 
realizowanych  przedsięwzięć ter-
momodernizacyjnych w poszcze-
gólnych latach. Nowe rozwiązanie 
ma wejść w życie 1 stycznia 2019 
r. –  czytamy w komunikacie. I na 
końcu komunikatu najważniej-
sza informacja: Ulgą nie będą ob-
jęci podatnicy, którzy korzystali z 
innej pomocy państwa na realiza-
cję przedsięwzięcia termomoder-
nizacyjnego, np. otrzymali dotacje 
ze środków Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej oraz wojewódzkich 
funduszy ochrony środowiska.  Jak 
z tego jasno wynika, jeśli damy się 
namówić przedwyborczo uaktyw-
nionym doradcom na skorzysta-
nie z programu Czyste Powietrze 
to przejdzie nam „koło nosa” ulga 
termomodernizacyjna. Można się 
na to oczywiście zdecydować, ale 
dobrze o tym wiedzieć, aby poli-
czyć, co się nam opłaca. „Dorad-
cy” zapewne też liczą, ale nie nasze 
wydatki tylko liczą na własne ko-
rzyści wyborcze, dlatego grają „do-
brych wujków” nie dbając o rzetel-
ność przekazu.   

Burmistrz zawistował obietni-
cą dotacji „po wyborach” 

W walkę na obietnice termo mo-
dernizacyjne, czyli rządzenie nie 
swoimi pieniędzmi włączył się tak-
że kolejny kandydat, czyli obecny 
burmistrz. Ten zorganizował kon-
ferencję prasową, na której ogłosił 
Gminy program czystego powie-

trza: Program ten jest niezależny 
od rządowego programu „Czyste 
Powietrze”. Nasz program gminny 
stwarza wszystkim mieszkańcom 
posiadającym stare piece, możli-
wość ich wymiany na nowe, jest 
to również kolejny krok realizowa-
ny przez Gminę, na rzecz ochrony 
środowiska. Wielkość dotacji: do 
50% brutto zakupu nowego kotła i 
elementów z nim związanych, nie 
więcej niż 3 tys. dla budynków jed-
norodzinnych oraz lokali miesz-
kalnych, oraz 5 tys. dla budynków 
wielorodzinnych posiadających 
wspólną kotłownię. - stwierdził 
burmistrz w trakcie konferencji. 
Jak się jednak okazuje ten gminny 
program to nie żaden realny pro-
gram tylko zapowiedź złożenia od-
powiedniej uchwały do przyjęcia 
przez Rade i to Radę… nowej ka-
dencji- - Projekt uchwały dotyczą-
cy dotacji dla  mieszkańców, chce-
my wprowadzić pod obrady sesji 
zaraz po wyborach  – mówił bur-
mistrz Robert Czapla. Jednym 
słowem: gadu, gadu słuchaj dzia-
du. Nowa Rada może mieć zupeł-
nie inne priorytety już nie wspo-
minając, że wnioskodawca podar-
ku musi najpierw zostać burmi-
strzem, co w świetle najnowszych 
doniesień stoi pod dużym znakiem 
zapytania, według bowiem wstęp-
nego sondażu wyborczego po pię-
tach mu depcze inny kandydat Piotr 
Słomski. Ten ostatni w propagatora 
rządowych programów termomo-
dernizacyjnych się nie bawi – pro-
gramy te bowiem i tak istnieją a wy-
pełnienie wniosków elektronicz-
nych jest wyjątkowo proste. 

sm

Ogrzewanie gazowe niekoniecznie musi być bardziej ekologiczne
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Likwidator Spółdzielni mieszkaniowej 
„Radosław” w Nowogardzie ul. Radosława 10

Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na 
sprzedaż 

Nieruchomość zabudowana położona
 w Nowogardzie ul. Radosława 10, na któ-

rą składa się prawo własności działki nr ewid. 
115/2 obręb nr 7. Cena wywoławcza 75 000 zł. 

Wadium : 3000 zł płatne do dnia
 przetargu do godziny 11-tej 

Przetarg odbędzie się w dniu 30.10.2018r. 
O godz, 12-tej w siedzibie Spółdzielni 

Nowogard ul Radosława 10
Przemiot przetargu można oglądać po uzgod-

nieniu terminu z Ogłaszającym tel. 697 420 201 
od godz, 8-ej do godz 15-tej 

OGŁOSZENIA

Uwaga wędkarze
Zarząd Koła PZW “Tęczak”, 

dnia 14.10.2018 r., organizuje zawody 
parami na jeziorze Nowogardzkim. 

Zbiórka o godz. 8.00, przy Neptunie. 
Zapisy w sklepie wędkarskim “Tęczak” 
do dnia 13.10.2018 r., wpisowe 10 zł.

Zarząd Koła
PZW “Teczak”

Zmiany w policji 

Rzecznik z Nowogardu 
Z dniem 1 października 2018r., nastąpiła zmiana na stanowisku Oficera Prasowego Ko-
mendy Powiatowej Policji w Goleniowie. Stanowisko to objęła sierż. sztab. Anna Dygas, po-
chodząca i mieszkająca w Nowogardzie. 

 Sierż. sztab. Anna Dygas pra-
cuje w policji dokładnie od lip-
ca 2008. Przez pierwsze 6 lat słu-

żyła w Komendzie Miejskiej Poli-
cji w Szczecinie (4 lata w Ogniwie 
Wywiadowczym, 2 lata w Wydzia-
le Kryminalnym na komisariacie 
KP Szczecin – Niebuszewo). Od 
maja 2014 jest funkcjonariuszem 
w Komendzie Powiatowej Policji 
w Goleniowie, pracując w Zespole 
ds. wykroczeń, a od 1 październi-
ka, jako Rzecznik KPP Goleniów- 
pod którą, jak wiadomo, podle-
ga także nowogardzki Komisariat 
Policji z rewirem dzielnicowych w 
Osinie. Stąd też pani rzecznik bę-
dzie najczęściej cytowana przez 
DN, jako osoba odpowiedzialna 

za informowanie o działaniach 
podejmowanych głównie przez 
policjantów służących na terenie 
gmin Nowogard i Osina. 

Sierż. sztab. A. Dygas zastąpiła 
na stanowisku rzecznika prasowe-
go asp. sztab. Julitę Filipczuk. Pani 
Julicie życzymy dalszych sukce-
sów zawodowych, dziękując za 
kilkuletnią współpracę w zakre-
sie udzielania informacji. Nowej 
p. Rzecznik życzymy wytrwałości 
na stanowisku oficera prasowego 
naszej policji.  

MS

sierż. sztab. Anna Dygas- nowa oficer 
prasowa naszej policji

O tym na stronie gminy się nie dowiesz 

Zamknęli plac zabaw groźny dla dzieci 
Wyłączony jest z użytkowania plac zabaw, jaki przed kilkoma laty powstał przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowogardzie. Na obiekcie należy wymienić 
przede wszystkim amortyzującą upadki nawierzchnię, oraz naprawić niektóre elementy urządzeń do zabaw. Zanim jednak miejsce to zabezpieczono ta-
śmą, jedna z uczennic złamała rękę. Sprawą zainteresowało się aktywnie Kuratorium Oświaty w Szczecinie. 

Plac zabaw, który wybudowa-
no w ramach programu Radosna 
Szkoła, oficjalnie oddano do użyt-
ku w maju 2013 roku. Budowa 
niewielkiego obiektu kosztowała 
łącznie prawie 180 tys. zł – koszt 
urządzeń do zabaw i robót bu-
dowlanych. Z tego ponad 100 tys. 
zł wyłożyła sama gmina Nowo-
gard, reszta pochodziła z dotacji 
przekazanej przez Ministra Edu-
kacji. Tyle historii.  Drogi obiekt 
nie wytrzymał jednak próby cza-
su - szybko okazało się, że nie jest 
trwały. Dotyczy to zwłaszcza wy-
konanych z tworzywa sztuczne-
go płyt, mających amortyzować 

ewentualne upadki. Te dziś wyglą-
dają jak „poszarpany” przez psa 
dywan, są powyginane i popęka-
ne- nie trudno się o nie potknąć.  

Trudno się zatem dziwić, że in-
spektor nadzoru, który dokony-
wał jeszcze przed rozpoczęciem 
roku szkolnego okresowego prze-
glądu placu zabaw określił jego 
stan jako „średni- nadający się do 
warunkowego użytkowania tyl-
ko do końca wakacji”. Zalecił też 
naprawę wielu jego elementów. To 
częściowo zrobiono, ale jak wyka-
zała kontrola Kuratorium Oświaty 
ze Szczecina, jaka w szkole miała 
miejsce 17 września - nie wszyst-

kie usterki usunięto. „W trakcie 
kontroli wizytatorzy stwierdzi-
li, że jedynie siedziska ławek zo-
stały naprawione, ogniwa łańcu-
chów huśtawek zostały zespolone 
połączeniami na śruby. Pomimo 
wniosków zawartych w protoko-
le, dyrektor szkoły nie zabezpie-
czyła placu zabaw przed ewentu-
alnym korzystaniem z niego przez 
uczniów”- czytamy w protoko-
le pokontrolnym sporządzonym 
przez wizytatorów z Kuratorium 
Oświaty w Szczecinie, a dokładnie 
nowogardzkiej filii tej instytucji 
sprawującej nadzór pedagogicz-
ny nad szkołami, również w za-

kresie zapewnienia uczniom bez-
pieczeństwa. Dopiero po kontroli 
z kuratorium plac zabaw owinięto 
taśmą. Wcześniej niestety nie uda-
ło się uniknąć wypadku- to wła-
śnie na placu zabaw, w pierwszych 
dniach szkoły po letniej przerwie, 
jedna z uczennic złamała sobie 
rękę. Stąd też zresztą wizyta pra-
cowników Kuratorium w szkole, 
co również można wywniosko-
wać czytając wspomniany proto-
kół - tu cytat: - „Kontrola zwią-
zana ze skargą rodzica dotyczącą 
niezapewnienia bezpieczeństwa 
uczniom przez nauczycieli w cza-
sie pobytu w szkole(…)”. 

Można powiedzieć stało się, 
czasu nikt nie cofnie. To ewentu-
alnie do rodziców poszkodowane-
go ucznia będzie należała już de-
cyzja, czy wobec szkoły wyciągnąć 
odpowiednie konsekwencje. Fak-
tem jest bowiem, że w dniu wy-
padku na placu zabaw nie powi-
nien ani przez chwilę przebywać 
żaden z uczniów. Obiekt był wy-
łączony z użytkowania od 1 wrze-

śnia.  Plac zabaw trzeba wyremon-
tować, aby znów mogły korzystać 
z niego dzieci. Kiedy to nastąpi? 
To już pytanie do gminy. Szkoła 
takiego wydatku sama nie udźwi-
gnie, bo nie ma na to pieniędzy. 
Władza niech też raczej nie liczy 
na rodziców- ci i tak z własnej kie-
szeni dokładają choćby do zaku-
pu papierowych ręczników, któ-
rymi dzieci wycierają ręce w toa-
lecie, czy tonerów do drukarki (to 
tylko pierwsze z rzędu przykłady), 
a co dopiero mówić o general-
nym remoncie zniszczonego pla-
cu. Z taką to właśnie rzeczywisto-
ścią borykają się gminne szkoły, 
choć czytając i oglądając niekiedy 
materiały zamieszczane na gmin-
nej stronie, ma się wrażenie, że 
oświata to niezwykle dopieszczo-
na przez nasze władze dziedzina 
życia, mogąca innym świecić tyl-
ko przykładem. Tylko się cieszyć, 
dziękować i kwiaty wręczać…rąk 
nie łamać. 

MS

Owinięty resztkami taśmy zabezpieczającej plac zabaw przy SP 2 jest wyłączony z użytkowania, głównie przez złą kondycję 
nawierzchni amortyzującej
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Ulicami miasta przeszedł Marsz Niepodległości 

Czego uczą nasze dzieci?  
Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowogardzie, Uczciła 100 rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodle-
głości marszem ulicami miasta. Wszystko byłoby pochwały godne gdyby nie kilka istotnych szcze-
gółów, które z marszu ku czci Niepodległości uczyniły imprezę ku czci zupełnie kogo innego.  

Szkoła Podstawowa nr 3 w No-
wogardzie zorganizowała Marsz 
dla Niepodległej z okazji 100 
rocznicy odzyskania przez Pol-
skę Niepodległości. Punktualnie 
o godzinie 9:00, spod szkoły wy-
ruszyli uczniowie, pod zainsce-
nizowaną eskortą Marszałka Jó-

zefa Piłsudskiego, który podczas 
przejazdu bryczką witał wszyst-
kich przechodniów. Nad przej-
ściem marszu czuwała Nowo-
gardzka Policja, która na kilka-
naście minut wstrzymała ruch 
w mieście. Po dotarciu korowo-
du na Plac Wolności, odbyły się 
tam główne elementy uroczysto-
ści.  Uczniowie przytoczyli frag-
menty historii Polski, która znik-
nęła z państwowej mapy Europy 
na ponad 120 lat. 

11 listopada 1918 roku, to 
symboliczna data restytucji pań-
stwowości i historycznego dla 
Polaków triumfu, czyli odzyska-
nia niepodległości. W tym mo-
mencie inscenizacji odśpiewany 
został Hymn Polski, oraz powie-
wały biało czerwone flagi. Uczeń, 
który wcielił się w rolę Józefa Pił-
sudskiego, opowiedział o wyzwa-
niach czasu, z jakimi przyszło się 
zmierzyć tamtemu pokoleniu. 
Przyjazd Piłsudskiego do War-

szawy wywołał entuzjazm: Wol-
ność! Niepodległość! Zjednocze-
nie! Własne Państwo! W tam-
tych dniach Polacy uświadomi-
li sobie do końca, że po latach 
niewoli odzyskali niepodległość. 
Cały marsz wzbudził wśród 
mieszkańców miasta wielkie za-

interesowanie, na chwilę każdy 
się zatrzymał i podziwiał barwny 
biało czerwony korowód. Na za-
kończenie uroczystości ostatnie 
klasy Szkoły Podstawowej wyszli 
na środek Placu Wolności, i pu-
ścili w górę biało czerwone balo-
ny. Tyle młodzież, która ciekawie 
opowiedziała o historycznych 
zdarzeniach w przededniu 100-
tnej rocznicy odzyskania Nie-
podległości. 

Zrobili sobie cyrk 
polityczno- ideologiczny

Całość przedstawienia zapre-
zentowano pewnej szczególnie 
dobranej grupie osób, które były 
gośćmi honorowymi. Dyrektor 
Szkoły nr 3, Piotr Kazuba, na 
początku części na pl.Wolności  
przywitał: Burmistrza Nowo-
gardu Roberta Czaple, Dyrek-
tor Nowogardzkiego Domu Kul-
tury Anetę Drążewską, Olimpij-
kę Ewę Durską oraz Prezbitera 
Cezarego Komisarza. Zaiste bar-

dzo intrygujący to zestaw osób 
w związku z obchodami 100- 
tnej rocznicy Odzyskania Nie-
podległości. Pomijamy zrozu-
miałą obecność, jako znamie-
nitej nowogardzianki, olimpijki 
p. Ewy Durskiej, natomiast py-
tamy, dlaczego dyrektor P. Ka-
zuba nie zaprosił na taką ważną 
uroczystość patriotyczną choć-
by radnych gminnych? Czy mło-
dzież ma dostać przekaz, że wła-
dza samorządowa to tylko bur-
mistrz, a właściwie to tylko R. 
Czapla? Taki przekaz to jest 
wychowywanie starszemu po-
koleniu dobrze znane z histo-
rii PRL. Ale już zupełnie kurio-
zalna jest obecność, jako hono-
rowego gościa Cezarego Komi-
sarza, zwanego prezbiterem ja-
kiegoś szemranego kościoła za-

łożonego przez jakiegoś bliżej 
nieznanego „proroka”. Nie zaj-
mując się jednak dalej aspektem 
sekciarskim warto przypomnieć, 
który to kościół własną krwią i 
trudem służył sprawie Niepodle-

Październik Różańcem liczony 
Na rękach wchodzę do Nieba 
Paciorki różańca jak stopnie  
Pokonać je z wiarą dziś trzeba. 
Niech Zły sobie wyje okropnie…

Paciorki różańca jak stacje 
Podróżny na chwilę przystaje 
Zbawienia rozważa tu racje 
A serce ze smutku się kraje.

Co znaczą te małe korale? 
Jaki skarb jest to dziewiczy?  
Kamienie milowe? myśli detale? 
Czy może znak... jak ziarnko gorczycy?

Wyrasta z każdego westchnienia 
Pielgrzymów przez wieki i kraje  
Nabrzmiewa z ich łez nawrócenia 
Ten owoc, co życie nam daje.

Splecione są dłonie tym sznurem  
W nim skryta odwieczna potrzeba  
Byś stanął za dobrem tu murem 
Po różach się wdrapał do Nieba.

              
  Marek Słomski 07. 10. 2018

 

Barwny korowód wzbudzał wielki podziw wśród przechodniów

Ulicami Nowogardu przejechał Józef Piłsudski

Młodzież fetowała, machali chorągiewskami , wiwatowali

głej. Oto fragment opracowania 
historycznego: Polskość zawsze 
była integralnie związana z Ko-
ściołem i katolicką wiarą. Prze-
śladowania po upadku I Rzecz-
pospolitej tę więź zacieśniły, na-
stąpiło utożsamienie obu warto-
ści, czego wyrazem jest wyraże-
nie „Polak – katolik”. Na pro-
ces ten olbrzymi wpływ miał 
fakt, że nasi zaborcy byli inne-
go wyznania, a walka o zacho-
wanie polskości wyrażała się 
m.in. w oporze przeciwko rosyj-
skiemu prawosławiu i pruskie-
mu protestantyzmowi. Nie przy-
padkiem Bismarckowski kultur-
kampf skierowany był na walkę z 
Kościołem katolickim, jako osto-
ją polskości. Cesarz Fryderyk II 
promował protestantyzm, jako 
formę walki z katolikami – Po-
lakami. W zaborze austriackim 

wprowadzono józefinizm, któ-
ry polegał na tworzeniu Kościo-
ła państwowego i podporządko-
waniu życia religijnego państwu. 
Najgorzej było w zaborze rosyj-
skim, gdzie odbierano kościelne 
majątki, a po powstaniu stycz-
niowym likwidowano klasztory.

Obserwując stałą i od dawna 
obecność Cezarego Komisarza 
u boku burmistrza i nieustanne 
akty wzajemnego oddania trud-
no się oprzeć wrażeniu, że zgod-
nie z komuszą logiką w Nowo-
gardzie ktoś próbuje pisać hi-
storię na nowo wciągając w to, 
również zgodnie z najlepszy-
mi PRL-owskimi wzorami, mło-
dzież obowiązkowo angażowa-
ną w propagandowe a teraz też 
przedwyborcze hece dorosłych.

sm    



Kandydaci KWW Partnerstwo i Rozwój (PiR) do Rady Miejskiej Nowogard

Kandydaci KWW Partnerstwo i Rozwój (PiR) do Rady Powiatu

OKRĘG MIEJSKI NR 1 Część gminy Nowogard obejmu-
jąca ulice: 700 Lecia od nr 5 do nr 22, 3 Maja, 15 Lutego, Adama Asny-
ka, Adama Mickiewicza,Batalionów Chłopskich, Bohaterów Warszawy, 
Cmentarna, Dworcowa, Fabryczna, Górna, Gryfitów, Henryka Sienkie-
wicza, Jana Kasprowicza, Jana Kilińskiego, Jana Kochanowskiego, Jana 
Pawła II, Juliusza Słowackiego, Kazimierza Wielkiego, Krótka, Księcia 
Józefa Poniatowskiego, Księcia Racibora I, Kwietniowa, Ludwika Wa-
ryńskiego, Łąkowa, Magazynowa, Mikołaja Reja, Młynarska, Nadtorowa, 
Ogrodowa, Pocztowa, Polna, Radosława, Rtm. W. Pileckiego, Stanisława 
Rzeszowskiego, Stefana Żeromskiego, Światowida, Wartcka, Władysława 
Reymonta, Zaciszna, Zielona.

OKRĘG MIEJSKI NR 2 Część gminy Nowogard obej-
mująca ulice: 700 Lecia nr 4 i od nr 23 do 27, 5 Marca, Armii Krajowej, 
Bankowa, Bartosza Głowackiego, Blacharska, Brzozowa, Cypriana Kamila 
Norwida, Dębowa, Gen. Józefa Bema, Gen. Józefa Wybickiego, Gen. Le-
opolda Okulickiego, Gen. Władysława Sikorskiego, Jarosława Dąbrow-
skiego, Jesionowa, Jodłowa, Kard. Stefana Wyszyńskiego, Kosynierów, 
Kościelna, Kowalska, Leśna, Lipowa, Luboszan, Lutyków, Macieja Rataja, 
Marsz. Józefa Piłsudskiego, Monte Cassino, Obodrytów, Osiedlowa, Plac 
Ofiar Katynia, Plac Szarych Szeregów, Plac Wolności, Promenada, Pustać, 
Racławicka, Romualda Traugutta, Sądowa, Smużyny, Stanisława Staszica, 
Stefana Czarnieckiego, Stefana Grota- Roweckiego, Słoneczna, Stolarska, 
Szkolna, Świerkowa, Tadeusza Kościuszki, Teodora Roosevelta, Topolowa, 
Warszawska, Wiejska, Wileńska, Wojska Polskiego, Zamkowa.

OKRĘG WIEJSKI NR 3 Część gminy Nowogard obej-
mująca sołectwa: Bieniczki, Błotno, Boguszyce, Brzozowo, Czermnica, 
Dąbrowa, Długołęka, Glicko, Grabin, Jarchlino, Karsk, Konarzewo, Kra-
snołęka, Kulice, Lestkowo, Łęgno, Maszkowo, Miętno, Olchowo, Orze-
chowo, Orzesze, Osowo, Ostrzyca, Sąpolnica, Sikorki, Słajsino, Strzelewo, 
Szczytniki, Świerczewo, Trzechel, Wierzbięcin, Wierzchy, Wojcieszyn, 
Wołowiec, Wyszomierz, Żabowo, Żabówko.

Piotr Słomski

Marek Krzywania

Jacek Jurczak

Joanna Zięciak

Andrzej Wasiak

Daniel Zając

Maciej Michoński
Maria Leśniak

Paweł Słomski Mirosława Przybyłek Wojciech Balejko Remigiusz Komisarek

Tomasz Strzyżewski Aleksandra Owczarek Natalia Sałaga Henryk Zakrzewski

Janina Ujazda

Krystyna Kłosowska

Krzysztof Kosiński

Roman Garguliński

 Agata Tychoniec
Natalia Obracianko

Izabela Pacer

Feliks Murawski
Tomasz Wójcik

Tomasz Tracz

Witalij Grebieniuk

Anna Tracz

Martyna Kaczmarek

Marzena Lipczyńska
Danuta Celmer

Ewa Maciąg

Piotr Wojciechowski
Janusz Syfert

Irena Czerewacz
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Kandydat na Burmistrza     

Piotr Słomski 

Finansowane przez KWW Partnerstwo i Rozwój
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

ENDOKRYNOLOGICZNY
Lek. med. Adriana Dubińska-Walczak

specjalista chorób wewnętrznych
- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

CHORÓB CUKRZYCY I NADCIŚNIENIA
Lek. Ewa Zdawska

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista diabetolog 

GABINETY MEDYCZNE

GABINET DERMATOLOGICZNY
Dr. n. med. Violetta Ratajczak-Stefańska

specjalista dermatolog-wenerolog
- konsultacje dermatologiczne
- ocena znamion
- drobne zabiegi

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

pn., wt. - 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

Opiekunki w Niemczech. 
Sprawdzone oferty! 

Tel. 91 506 55 55

Opiekunka Seniorów w Niemczech. 
Ostatnie oferty pracy 

z letnim bonusem 350 euro 
- tylko do 15 września! 

Tel. 517 175 599

KONTAKT:
adres:     72-200 Nowogard, ul. Górna 4a
telefon:  kom.783 570 056,695 264 594

PIB „PRO-BUD” s.c. informuje, że prowadzi

SPRZEDAŻ MIESZKAŃ
w nowo powstającym osiedlu mieszkaniowym

pn. „STARA WINIARNIA”
przy ul. T. Kościuszki 17 w Nowogardzie.

Więcej na stronie www.probud-nowogard.pl

REKLAMA REKLAMAREKLAMA
REKLAMA

Pomorzanin deklasuje rywali z Dębic

Skuteczność na „szóstkę”
W sobotę (6 października), o godzinie 17:00, w Nowogardzie rozpoczął się mecz pomiędzy 
Pomorzaninem a Dębem Dębice. Rywale przyjechali na stadion przy ul. Wojska Polskiego 
jako zespół, który jeszcze nie przegrał na wyjeździe. Ta passa jednak skończyła się po star-
ciu z podopiecznymi Józefa Andrzejewskiego. Nowogardzianie wygrali wysoko i w pełni za-
służenie 6:1. 

Pomorzanin Nowogard – Dąb Dębice 6:1 (2:0)
Gole: Samobójczy (20’), Ihor Mykhailov (30’), Gracjan Wnuczyński (55’), Paweł Królik (61’, 81’), Artem 

Gumeniuk (62’)
Skład: Jakub Zdeb – Marcin Skórniewski, Ihor Mykhailov, Bartosz Rokita, Paweł Królik (c) – Artem Gume-

niuk (Fernando Batista), Michał Jutkiewicz (Dominik Wawrzyniak), Mateusz Toruński (Michał Teodorczyk), 
Adrian Zając (Mateusz Michnicz) – Kacper Litwin (Karol Osakiewicz), Gracjan Wnuczyński.  

A Klasa Szczecin gr. Północ 2018/2019
8. kolejka:
Orzeł Łożnica – Wybrzeże Rewalskie Rewal 0:1
Błękitni Trzygłów – Wicher Brojce  1:2
Masovia Maszewo – Arkonia Szczecin  2:3
Pomorzanin Nowogard – Dąb Dębice  6:1
Center MD Goleniów – Fala Międzyzdroje  3:0
Jantar Dziwnów – Sparta Gryfice   0:0
Ehrle Dobra Szczecińska – Polonia Płoty  1:1
KP Przecław – Mewa Resko   3:2

M M P G+ G- Zw. Re. Po.

1 Mewa Resko 7 18 30 6 6 0 1
2 Pomorzanin Nowogard 8 17 20 8 5 2 1
3 Polonia Płoty 8 16 21 11 5 1 2
4 Wicher Brojce 8 15 16 7 4 3 1
5 Wybrzeże Rewalskie Rewal 7 14 11 7 4 2 1
6 OKS Center MD Goleniów 8 13 15 10 4 1 3
7 Błękitni Trzygłów 8 13 19 19 4 1 3
8 Fala Międzyzdroje 8 12 18 23 4 0 4
9 Jantar Dziwnów 8 10 18 14 2 4 2
10 KP Przecław 8 10 16 28 3 1 4
11 Sparta Gryfice 8 10 16 15 3 1 4
12 Dąb Dębice 8 10 12 16 2 4 2
13 Orzeł Łożnica 8 8 11 17 2 2 4
14 Ehrle Dobra Szczecińska 8 6 13 19 1 3 4
15 Arkonia Szczecin 8 3 9 28 1 0 7
16 Masovia Maszewo 8 1 8 25 0 1 7

W wyjściowej jedenastce 
Pomorzanina po raz pierw-
szy w tym sezonie zagrał Gra-
cjan Wnuczyński, który przez 
trenera Józefa Andrzejewskie-
go został wystawiony do ata-
ku. Pomorzanin od począt-
ku rzucił się na swoich rywa-
li, już w 5. minucie Kacper Li-
twin uderzał z pola karnego, 
jednak jego strzał trafił w śro-
dek bramki. W 7. minucie Pa-
weł Królik skierował piłkę do 
bramki, jednak sędzia dopa-
trzył się pozycji spalonej. W 
18. minucie Gracjan Wnu-
czyński uderzył z lewej strony 
pola karnego, ale piłka mini-
malnie minęła bramkę gości. 
Kilka chwil później nowogar-
dzianie dopięli swego. W do-
godnej sytuacji w polu kar-
nym Dębu znalazł się Paweł 
Królik, który uderzył z około 7 
metrów. Piłka po drodze trafi-
ła w defensora gości i po ryko-
szecie wpadła do bramki. W 
30. minucie rzut rożny z pra-
wej strony boiska wykonywał 

Artem Gumeniuk. Piłkarz ro-
dem z Ukrainy dograł wprost 
na głowę Pawła Królika, któ-
ry zagrał przed pole bramko-
we do Ihora Mykhailova. De-
fensorowi Pomorzanina po-
zostało jedynie wykończyć tę 
akcję celnym strzałem i zro-
biło się 2:0. W 38. minucie 
Dąb miał swoją okazję do od-

dania celnego strzału, jednak 
po uderzeniu z rzutu wolne-
go piłka poszybowała nad po-
przeczką. Tuż przed przerwą 
wynik mógł podwyższyć Kac-
per Litwin, jednak jego ude-
rzenie z około 16 metrów na 
rzut rożny głową wybił sto-
jący w bramce obrońca przy-
jezdnych. Po zmianie stron 
nowogardzianie jeszcze bar-
dziej podkręcili tempo. W 55. 
minucie kibicom z Nowogar-
du przypomniał o sobie Gra-
cjan Wnuczyński, który otrzy-
mał idealne podanie od Kac-
pra Litwina i dopełnił formal-
ności podwyższając na 3:0. W 
61. minucie kolejną asystę za-
liczył Kacper Litwin, który 
tym razem podawał do Paw-
ła Królika – kapitan Pomorza-
nina zdecydował się na strzał 
z około 23 metrów i pokonał 
golkipera rywali. Zaledwie 
minutę później było już 5:0. 
Tym razem w pole karne piłkę 
dostarczył Gracjan Wnuczyń-
ski, a pożytek z asysty zrobił 

Gracjan Wnuczyński po powrocie do 
pierwszego składu strzelił bramkę oraz 
zaliczył dwie asysty

Artem Gumeniuk, który kilka 
minut później opuścił już bo-
isko. W 70. minucie Mateusz 
Michnicz zdecydował się na 
mocny strzał z około 25 me-
trów, jednak futbolówka po-
szybowała nad poprzeczką. 
W 76. minucie goście zdoby-
li bramkę honorową, wszyst-
ko za sprawą faulu w polu kar-
nym, którego sprawcą był Ma-
teusz Michnicz i pewnie wy-
konanej „jedenastce”. Minutę 
później za dwie żółte kartki z 
boiska wyleciał piłkarz z Dę-
bic, a ostatnie słowo należało 
do Pomorzanina. Kolejną asy-
stę zaliczył Gracjan Wnuczyń-

ski, który dograł w pole kar-
ne do Pawła Królika, który nie 
miał problemu ze skutecznym 
strzałem z około 12 metrów. 
W 85. minucie wynik mógł 
jeszcze podwyższyć Fernan-
do Batista, ale piłka po jego 
strzale minęła spojenie słupek 
z poprzeczką. To pierwsze tak 
okazałe zwycięstwo Pomorza-
nina przed własną publiczno-
ścią, co równie ważne, nowo-
gardzianie awansowali na 2. 
miejsce w ligowej tabeli. Przy 
artykule publikujemy komplet 
wyników oraz aktualną tabelę. 

KR 
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Gryf Maraton MTB – finałowa IV edycja

Pietruszewski i Baran  
na podium cyklu
W niedzielę (30 września), na osiedlu Bukowym w Szczecina odbyła się IV edycja Gryf Ma-
ratonu MTB. Była to finałowa odsłona zmagań kolarzy, na trasie czwartego wyścigu zapre-
zentowali się Janusz Pietruszewski i Jan Baran, którzy w swojej kategorii stanęli na podium 
całego cyklu. 

Zawody odbyły się na bardzo 
wymagającej trasie w malowniczej 
scenerii Puszczy Bukowej. Nasi 
reprezentanci Janusz Pietruszew-
ski i Jan Baran walczyli na dystan-
sie 40 km,   przy sumie przewyż-
szeń 500 metrów. Obaj kolarze z 
Nowogardu ścigali się w katego-
rii wiekowej M6. Janusz Pietru-
szewski pokonał 40 km z czasem 
02:03:01 i wywalczył 1. miejsce w 

swoim przedziale wiekowym oraz 
55. pozycję w Open. Z kolei Jan 
Baran na pokonanie 40 km po-
trzebował 03:12:28 i uplasował się 
w kategorii M6 na 3. miejscu, na-
tomiast w Open na 118. pozycji. 
Była to czwarta finałowa edycja 
Gryf Maratonu MTB. Po przeli-
czeniu wyników za wszystkie eta-
py nasi reprezentanci zajęli pozy-
cję na podium. Jan Baran starto-

wał w czterech edycjach i wywal-
czył 754 punkty, które pozwoli-
ły mu zająć 2. miejsce w kategorii 
M6 tegorocznego Gryf Maratonu 
MTB. Z kolei Janusz Pietruszew-
ski wystartował tylko w dwóch 
edycjach i wywalczył w sumie 715 
punktów, dzięki którym uplaso-
wał się na 3. miejscu kategorii M6 
w klasyfikacji generalnej.  

KR Podium w generalce kategorii M6 Gryf Maratonu MTB - Jan Baran i Janusz Pietru-
szewski odpowiednio na 2. i 3. miejscu

V Nowogardzki Bieg Uliczny Toyota Kozłowski na 10 km

Startowało 295 osób
W niedzielę (7 października), odbył się V Nowogardzki Bieg Uliczny Toyota Kozłowski. Bieg główny odbył się na dystansie 10 km, jednak równie sporym 
zainteresowaniem cieszył się bieg na dystansie 5 km. W sumie pomimo brzydkiej pogody pobiegło 295 osób. W biegu głównym najlepszymi zawodnika-
mi z Nowogardu byli Sebastian Bielski oraz Małgorzata Pędziszczak. 

Bieg na 10 km
Na dystansie 10 km swój start 

ukończyło 180 zawodników, z 
kolei na dystansie 5 km 115 za-
wodników. W biegu głównym 
zwyciężył Szymon Belgrau z Mię-
dzyrzecza, który startował w ka-
tegorii wiekowej M20. Zwycięz-
ca pokonał 10 km z czasem 00: 
33:39, osiągając przy tym średnią 
prędkość 17,83 km/h. Srebrny 
medal wywalczył Patryk Sowiń-
ski z Tczewa, który także biegł w 
przedziale wiekowym M20 i uzy-
skał czas 00:34:00. Na najniższym 
stopniu podium stanął reprezen-
tant Nowogardu – Sebastian Biel-
ski, który startował w kategorii 
M20. Sebastian Bielski pokonał 
10 km z czasem 00:36:11 i osią-
gając średnią prędkość wyścigu 
16,58 km/h. Pierwszą dziesiątkę 
uzupełnili zawodnicy z Lubawy, 
Kołobrzegu, Lichnowy, Bytowa, 
Białogardu oraz Szczecina. Dru-
gie miejsce pośród nowogardzian 
wywalczył Ryszard Jarecki, któ-
ry startował w kategorii M50. Ry-
szard Jarecki zakończył swój start 
z czasem 00:39:47, który uplaso-
wał go na 1. miejscu w kategorii 
wiekowej oraz na 11. pozycji w 
Open. Podium złożone z repre-
zentantów Nowogardu uzupełnił 
Jarosław Jesionka, który walczył 
w kategorii wiekowej M40. Za-
wodnik z Nowogardu 10 km po-
konał z czasem 00:43:54 i wywal-
czył 12. miejsce w swoim prze-
dziale wiekowym oraz 25. miej-
sce w Open. Pośród pań zwy-

ciężyła Monika Jackiewicz z Lu-
bawy, która startując w kategorii 
K20 uzyskała czas 00:37:17. Sre-
bro wywalczyła Magdalena Wit-
kiewicz z Białogardu, która star-
tując w kategorii K40 uzyskała 
czas 00:40:39. Podium pań uzu-
pełniła reprezentantka Szczeci-
na – Jola Szwarnóg, która startu-
jąc w kategorii K20 pokonała dy-
stans biegu z czasem 00:41:54. Je-
śli chodzi o klasyfikację nowogar-
dzianek, to najszybsza była Mał-
gorzata Pędziszczak, która star-
towała w kategorii K30. Zawod-
niczka z Nowogardu pokonała 10 
km z czasem 00:46:02, przy śred-
niej prędkości 13,03 km/h. Dało 
to Małgorzacie Pędziszczak 1. 
miejsce w swojej kategorii oraz 6. 
miejsce w Open. Drugie miejsce 
w tym zestawieniu wywalczyła 
startująca w kategorii K30 Eweli-
na Paradowska. Nasza reprezen-
tantka uzyskała wynik 00:49:03 
i wywalczyła 4. miejsce w swo-
im przedziale wiekowym oraz 12. 
miejsce w Open. Nowogardzkie 
podium pośród pań uzupełniła 
Lucyna Limanowska, startująca 
w kategorii K40. Nowogardzian-
ka z czasem 00:49:34 wywalczyła 
8. miejsce w swojej kategorii oraz 
15. miejsce w Open. Warto do-
dać, że najstarszym uczestnikiem 
biegu na 10 km był Bolesław Or-
łowski, który urodził się w 1947 
roku. Nowogardzianin pokonał 
trasę wyścigu z czasem 00:53:46, 
zajmując wysokie 91. miejsce w 
klasyfikacji Open. 

Bieg na 5 km
 Na krótszym dystansie naj-

szybszy był szczecinianin Zbi-
gniew Murawski, startujący w 
kategorii M50, który 5 km po-
konał z czasem 00:16:33. Dru-
gie miejsce trafiło do innego re-
prezentanta Szczecina – Arka-
diusza Minko, startującego w ka-
tegorii M30, natomiast brąz wy-
walczył Artur Karcz z Mrzeżyna, 
walczący w przedziale wiekowym 
M30. Pośród pań najszybsza była 
Anna Zielińska z Łobza, startują-
ca w kategorii K40, która uzyska-
ła czas 00:21:46. Srebrny medal 
wywalczyła reprezentantka Star-
gardu – Blanka Lachowicz, wal-
cząca w kategorii K30, natomiast 
brąz wywalczyła Paulina Kacz-
marek ze Świebodzina, która ry-
walizowała w najmłodszej kate-
gorii K20. Jeśli chodzi o repre-
zentantów Nowogardu, to po-
śród mężczyzn najszybszy był Pa-
weł Jackowiak, który 5 km prze-
biegł z czasem 00:20:58, zajmu-
jąc 6. miejsce w swojej kategorii 
M30 oraz 12. miejsce w Open. Za 
nim uplasował się Piotr Miklas. 
Nowogardzianin także walczył 
w kategorii M30, gdzie zajął 9. 
miejsce, natomiast w Open został 
sklasyfikowany na 16. pozycji. Na 
sąsiednim miejscu uplasował się 
trzeci najlepszy biegacz z Nowo-
gardu – Rafał Podleś. Nasz repre-
zentant w kategorii M20 zajął 4. 
miejsce, natomiast w Open 17. 
pozycję. Pośród pań z Nowogar-
du najszybsza była Karolina Po-

sacka, która walczyła w kategorii 
K30. Reprezentantka Nowogar-
du z czasem 00:26:52 wywalczy-
ła 4. miejsce w swoim przedzia-
le wiekowym oraz 15. miejsce w 
Open. Druga w tym zestawie-
niu jest Magdalena Kosatka, któ-
ra w kategorii K30 zajęła 5. miej-
sce, a w Open 16. pozycję. Nowo-
gardzkie podium uzupełniła Bo-
żena Nowak, która rywalizowała 

w kategorii K50. Nowogardzian-
ka wywalczyła 2. miejsce w swo-
im przedziale wiekowym oraz 25. 
miejsce w Open. Dodajmy, że na 
dystansie 5 km najstarszym za-
wodnikiem był Ryszard Wieczor-
kiewicz ze Stargardu, który uro-
dził się w 1946 roku. Stargardzia-
nin z czasem 00:30:35 zajął 56. 
miejsce w klasyfikacji Open.

KR 

Podium pań z gminy Nowogard w biegu na 5 km

Na starcie dwóch biegów w Nowogardzie stanęło w sumie 295 zawodników
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Kijana Redakcja "WBREW": Klaudia 
Druciarek Monika Rasowska, Aleksandra Lisowska

 „Dobry nauczyciel, jak aforysta,  
  nie poniża i nie krzyczy,  
  a zapraszając do refleksji  

  nie traci poczucia realizmu i optymizmu.” 

Drodzy Nauczyciele!
Z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej życzymy Wam  
wiele satysfakcji z wykonywanej pracy, zdolnych i pracowitych 

uczniów oraz spełnienia wszystkich marzeń – nie  tylko zawodowych, 
ale także osobistych:)

Wszystkiego najlepszego życzy redakcja „WBREW”

Jedz zdrowo, czyli warsztaty 
kulinarne w ZSP Nowogard 
1 października 2018 r. w ZSP Nowogard odbyły się warsztaty kulinarne, które poprowadzili 
Pani Joanna Samborska i Pan Robert Bochenko z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa  
w Szczecinie.

Podczas zajęć Pan Robert Bo-
chenko przygotowywał zdrowe 
potrawy angażując do pomocy 
uczniów klas gastronomicznych. 
Uczniowie mogli zobaczyć jakie 
są różnice między jedzeniem do-
brej jakości i tej wątpliwej. Prowa-
dzący zachęcał również  do spo-
żywania posiłków wykonanych z 
produktów pełnowartościowych i 
ekologicznych. 

Misz-Masz Językowy 
Dnia 26.09.2018 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
odbył się szkolny konkurs „Misz - Masz Językowy. ”

W konkursie brali udział przed-
stawicie klas - po dwie osoby. Ce-
lem tego przedsięwzięcia było po-
budzenie wśród młodzieży szkol-
nej zainteresowanie językami ob-
cymi, pogłębienie wiedzy oraz 
sprawdzenie swoich umiejętności 
na szczeblu szkolnym.

Oto wyniki konkursu:
I miejsce - Damian Idziak, 

Krzysztof Pycka z klasy III TEI
II miejsce - Patrycja Sobieraj, 

Konrad Biskupski z klasy I TE
III miejsce - Monika Rasowska, 

Aleksandra Kąkolewska z klasy IV 
TE

Wszystkim uczestnikom gratu-
lujemy wiedzy!

Konkurs został przygotowa-
ny przez nauczycielki języka an-
gielskiego i niemieckiego – Panie: 
Martę Portas, Mirosławę Szyma-
niak i Magdalenę Wojciechowską.

Monika Rasowska, klasa IV TE 
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Odjazdy / Departures
Nowogard 2 IX – 20 X 2018

Aktualizacja wg stanu na 31 VIII 2018

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

0:38 I
3

IC - TLK
88195

ŁEBSKO
T  k  d

Goleniów 1:00, Szczecin Dąbie 1:22, Szczecin Główny 1:40 WW{
~ 2 IX;

}WW 2:12 Szczecin Główny IC - TLK 56190 ŁEBSKO T  k  d  c  p   Kostrzyn 3:35, Zielona 
Góra 5:06, Nowa Sól 5:28, Głogów 5:55, Ścinawa 6:41, Wołów 7:09, Brzeg Dolny 7:18

Wrocław Główny 7:44 ~ 2 IX;

5:01 I
3

PR - R
88641

j  a  b  y

Wyszomierz 5:06, Osina 5:10, Mosty 5:16, Goleniów 5:25, Kliniska 5:35, Szczecin Dąbie 5:45, Szczecin 
Zdroje 5:48, Szczecin Port Centralny 5:57 Szczecin Główny 6:01 
~ 17 IX-19 X 1-5;

5:21 I
3

PR - R
88641

j  a  b  y

Wyszomierz 5:26, Osina 5:30, Mosty 5:36, Goleniów 5:45, Kliniska 5:56, Szczecin Dąbie 6:05, Szczecin 
Zdroje 6:09, Szczecin Port Centralny 6:17 Szczecin Główny 6:21 
~ 3-14 IX 1-5;

6:39 I
3

PR - R
88643

j  a  b  y

Wyszomierz 6:44, Osina 6:48, Mosty 6:54, Goleniów 7:03, Kliniska 7:17, Szczecin Dąbie 7:27, Szczecin 
Zdroje 7:34 Szczecin Główny 7:46 
~ 17 IX-20 X 1-6;

6:50 I
3

PR - R
88643

j  a  b  y

Wyszomierz 6:55, Osina 6:59, Mosty 7:05, Goleniów 7:14, Kliniska 7:31, Szczecin Dąbie 7:41, Szczecin 
Zdroje 7:46 Szczecin Główny 7:58 
~ 3-15 IX 1-6;

7:47 I
3

PR - R
88645

j  a  b  y

Wyszomierz 7:52, Osina 7:56, Mosty 8:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:07, Goleniów 8:23, 
Kliniska 8:33, Szczecin Dąbie 8:43, Szczecin Zdroje 8:46, Szczecin Port Centralny 8:55

Szczecin Główny 8:59 ~ 17 IX-20 X;

7:48 II
1

PR - R
88622

j  a  b  y

Żabowo 7:55, Płoty 8:04, Baszewice 8:11, Gryfice 8:18, Gąbin 8:28, Trzebiatów 8:34, Bieczyno 
Pomorskie 8:40, Karcino 8:43, Głowaczewo 8:48, Stary Borek 8:51, Kołobrzeg Stadion 8:58

Kołobrzeg 9:03 ~ 17 IX-20 X 1-6;

8:00 I
3

PR - R
88645

j  a  b  y

Wyszomierz 8:06, Osina 8:10, Mosty 8:15, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:21, Goleniów 8:38, 
Kliniska 8:49, Szczecin Dąbie 8:58, Szczecin Zdroje 9:02, Szczecin Port Centralny 9:10

Szczecin Główny 9:14 ~ 2-16 IX;

8:02 II
1

PR - R
88622

j  a  b  y

Żabowo 8:09, Płoty 8:18, Baszewice 8:25, Gryfice 8:32, Gąbin 8:42, Trzebiatów 8:47, Bieczyno 
Pomorskie 8:53, Karcino 8:57, Głowaczewo 9:01, Stary Borek 9:05, Kołobrzeg Stadion 9:11

Kołobrzeg 9:16 ~ 3-15 IX 1-6;

8:39 I
3

IC - TLK
18171

POSEJDON
T  k  c  p

Goleniów 9:01, Szczecin Dąbie 9:33 Szczecin Główny 9:57 

~ 2 IX;

9:27 II
1

PR - R
88624
REGA

j  a  b  y

Płoty 9:42, Gryfice 9:56, Trzebiatów 10:17, Kołobrzeg Stadion 10:34 Kołobrzeg 10:39 

~ 22 IX-20 X 67;

9:51 II
1

PR - R
88624
REGA

j  a  b  y

Płoty 10:06, Gryfice 10:30, Trzebiatów 10:45, Kołobrzeg Stadion 11:01 Kołobrzeg 11:06 

~ 2-16 IX 67;

10:17 I
3

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:22, Osina 10:26, Mosty 10:32, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:38, Goleniów 10:55, 
Kliniska 11:06, Szczecin Dąbie 11:15, Szczecin Zdroje 11:19, Szczecin Port Centralny 11:27

Szczecin Główny 11:31 ~ 8-12 X;

10:33 I
3

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:38, Osina 10:42, Mosty 10:48, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:54, Goleniów 11:11, 
Kliniska 11:26, Szczecin Dąbie 11:35, Szczecin Zdroje 11:39, Szczecin Port Centralny 11:47

Szczecin Główny 11:51 ~ 2 IX-7 X; 13-20 X;

11:53 II
1

PR - R
88626

POMERANIA
j  a  b  y

Żabowo 12:00, Płoty 12:09, Baszewice 12:16, Gryfice 12:23, Gąbin 12:33, Trzebiatów 12:39, Bieczyno 
Pomorskie 12:45, Karcino 12:48, Kołobrzeg Stadion 12:59 Kołobrzeg 13:04 

13:50 II
1

PR - R
88628

j  a  b  y

Żabowo 13:57, Płoty 14:06, Baszewice 14:18, Gryfice 14:25, Gąbin 14:35, Trzebiatów 14:40, Bieczyno 
Pomorskie 14:46, Karcino 14:50, Głowaczewo 14:54, Stary Borek 14:58, Kołobrzeg Stadion 15:04

Kołobrzeg 15:10 ~ 1-5;

14:27 I
3

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 14:32, Osina 14:36, Mosty 14:42, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:48, Goleniów 15:05, 
Kliniska 15:17, Szczecin Dąbie 15:26, Szczecin Zdroje 15:35 Szczecin Główny 15:48 
~ 2-16 IX; 10-20 X;

14:27 I
3

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 14:32, Osina 14:36, Mosty 14:42, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:48, Goleniów 15:05, 
Kliniska 15:17, Szczecin Dąbie 15:32, Szczecin Zdroje 15:35, Szczecin Port Centralny 15:43

Szczecin Główny 15:48 ~ 17-21 IX;
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14:27 I
3

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 14:32, Osina 14:36, Mosty 14:42, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:48, Goleniów 15:05, 
Kliniska 15:17, Szczecin Dąbie 15:32, Szczecin Zdroje 15:35 Szczecin Główny 15:48 
~ 22 IX-9 X;

15:56 II
1

PR - R
88630

j  a  b  y

Żabowo 16:03, Płoty 16:14, Baszewice 16:27, Gryfice 16:34, Gąbin 16:44, Trzebiatów 16:49, Bieczyno 
Pomorskie 16:55, Karcino 16:59, Głowaczewo 17:03, Stary Borek 17:07, Kołobrzeg Stadion 17:13

Kołobrzeg 17:17 

16:36 I
3

PR - R
88651
REGA

j  a  b  y

Wyszomierz 16:41, Osina 16:45, Mosty 16:51, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 16:57, Goleniów 17:14, 
Kliniska 17:26, Szczecin Dąbie 17:36, Szczecin Zdroje 17:39, Szczecin Port Centralny 17:47

Szczecin Główny 17:52 

17:57 II
1

PR - R
88632

j  a  b  y

Żabowo 18:05, Płoty 18:14, Baszewice 18:21, Gryfice 18:27, Gąbin 18:45, Trzebiatów 18:50, Bieczyno 
Pomorskie 18:56, Karcino 19:00, Głowaczewo 19:04, Stary Borek 19:08, Kołobrzeg Stadion 19:14

Kołobrzeg 19:19 ~ 2-16 IX;

17:57 II
1

PR - R
88632

j  a  b  y

Żabowo 18:05, Płoty 18:14, Baszewice 18:28, Gryfice 18:35, Gąbin 18:45, Trzebiatów 18:50, Bieczyno 
Pomorskie 18:56, Karcino 19:00, Głowaczewo 19:04, Stary Borek 19:08, Kołobrzeg Stadion 19:14

Kołobrzeg 19:19 ~ 17 IX-20 X;

18:39 I
3

PR - R
88653

POMERANIA
j  a  b  y

Wyszomierz 18:44, Osina 18:48, Mosty 18:54, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:00, Goleniów 19:18, 
Kliniska 19:29, Szczecin Dąbie 19:39, Szczecin Zdroje 19:42, Szczecin Port Centralny 19:50

Szczecin Główny 19:55 ~ 17 IX-20 X;

19:06 I
3

PR - R
88653

POMERANIA
j  a  b  y

Wyszomierz 19:11, Osina 19:15, Mosty 19:21, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:27, Goleniów 19:45, 
Kliniska 19:59, Szczecin Dąbie 20:09, Szczecin Zdroje 20:12, Szczecin Port Centralny 20:20

Szczecin Główny 20:24 ~ 2-16 IX;

20:26 II
1

PR - R
88634

j  a  b  y

Żabowo 20:33, Płoty 20:42, Baszewice 20:49, Gryfice 20:56, Gąbin 21:06, Trzebiatów 21:12, Bieczyno 
Pomorskie 21:18, Karcino 21:21, Głowaczewo 21:26, Stary Borek 21:29, Kołobrzeg Stadion 21:35

Kołobrzeg 21:40 ~ 3-15 IX 1-6;

20:53 II
1

PR - R
88634

j  a  b  y

Żabowo 21:00, Płoty 21:09, Baszewice 21:16, Gryfice 21:23, Gąbin 21:33, Trzebiatów 21:39, Bieczyno 
Pomorskie 21:45, Karcino 21:48, Głowaczewo 21:53, Stary Borek 21:56, Kołobrzeg Stadion 22:02

Kołobrzeg 22:07 ~ 17 IX-20 X 1-6;

21:52 II
1

PR - R
88636

j  a  b  y

Płoty 22:07, Gryfice 22:19, Trzebiatów 22:34, Kołobrzeg Stadion 22:51 Kołobrzeg 22:55 
~ 2-16 IX 1-57;

22:10 II
1

PR - R
88636

j  a  b  y

Płoty 22:25, Gryfice 22:37, Trzebiatów 22:52, Kołobrzeg Stadion 23:09 Kołobrzeg 23:13 
~ 17 IX-19 X 1-57;
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objaśnienia skrótów / abbreviations
IC - „PKP Intercity” Spółka Akcyjna

TLK - Twoje Linie Kolejowe
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
T - 2 klasa / Second class seats

j - tylko 2 klasa / 2nd class seats only

k - rezerwacja miejsc / seat booking

d - wagon z miejscami do leżenia / couchette
car

c - wagon sypialny / sleeping car

a - wagon z miejscami dla osób na wózkach 
- z windą/rampą / car with seats for 
disabled passengers - with a lift/ramp

b - wagon przystosowany do przewozu 
rowerów - liczba miejsc ograniczona / 
wagon adopted to the transport of 
bicycles – limited number of places

objaśnienia znaków / symbols
p - przewóz przesyłek konduktorskich / 

courier service
W - przełączanie wagonów do innego 

pociągu / wagons to be switched to 
another train

y - klimatyzacja / air conditioning

~ - terminy kursowania / days of operation

1 - w poniedziałki / Mondays

5 - w piątki / Fridays

6 - w soboty / Saturdays

7 - w niedziele / Sundays

www.intercity.pl www.polregio.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased on each train, consistent with the 
terms specified by the carrier.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Carriers 
are responsible for commercial data of trains.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Infoline numbers to individual carriers:
IC - 22 391 97 57 (24h) dla abonentów sieci zagranicznych i
dla połączeń zagranicznych; 703 200 200 (24h) dla 
abonentów krajowych sieci, opłata 1,29 zł brutto/min. poł., 
realizator usługi: „PKP Intercity” S.A. / 22 391 97 57 (24h) 
for international calls and international network subscribers; 
703 200 200 (24h) for subscribers of domestic networks, 
charge of PLN 1.29 gross/min. of each call, service provider: 
„PKP Intercity" S.A.
PR - 703 20 20 20 (24h) opłata 1.29 zł/min. połączenia, 
realizator usługi: Progress Plus S.C.  / 703 20 20 20 (24h) 
charge of PLN 1.29 gross/min. of each call, service provider: 
Progress Plus S.C. 
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Telefony alarmowe
Policja  - 997, 112
Komisariat Policji Nowogard - 91 57 92 316
Straż pożarna  - 998
Posterunek PSP Nowogard - 91 39 20 118
Pogotowie ratunkowe - 999
Stacja Pogotowia Ratunkowego 
w Nowogardzie - 91 43 26 103
Pogotowie gazowe  - 992
Pogotowie energetyczne - 991
Pogotowie wodn.-kanal. (PUWiS) 
 - 91 39 20 711; 994

Dyżur nocny
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna   
 - 91 39 78 430; 
 609 361 999; 
 665 283 928

Przychodnie - poradnie
Szpital - centrala - 91 39 21 356
Praxis - SZOZ - 91 39 20 787
Praxis - Centrum 
okulistyczno-optyczne - 91 39 27 272
POZ Przychodnia przyszpitalna  
 - 91 39 21 800; 
 91 39 21 806
Medyk - 91 39 22 921
PRAXIS 2 - M. Drobińska - 91 39 25 943
NZOZ “Sanus” - 91 39 26 960
NZOZ “Pro-med” - 91 39 26 740
NZOZ “Leks” - 91 39 25 525
NZOZ “Baby-med”  - 91 39 26 013
Mardent - gabinety lekarskie  
 - 91 39 22 633
Revital - Ośrodek Rehabilitacji 
i Odnowy Biologicznej - 91 39 21 467; 
 609 456 577
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne 
 - 91 39 20 926
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
dzieci, młodzieży i ich rodzin 
 - 91 39 20 743
Warsztaty terapii zajęciowej - 91 39 25 282
Zakład domowej opieki długoterminowej - 
91 39 26 531; 
 509 142 650
Stomatologia
Praxis - Centrum stomatologiczne  
 - 91 39 26 999
Pracownia protetyki stomatologicznej - 
Danuta Drapikowska 91 39 26 870
Protetyka stomatologiczna 
- Elżbieta Wysocka 
i Kazimierz Trojanowski - 91 39 26 107
“Nowo-dental” B. Szulejko - 695 264 677 
 - 91 392 14 67
“Dental - med”  - 91 39 22 098; 
Lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz  
 - 91 39 25 003; 
 603 705 630
Lek. Stom. Andrzej Rynkiewicz
pogotowie stomatologiczne - 607 771 777
lek. Stom. D. Wałęga - Bąk - 604 441 609
lek. stom. A Mogilnicka - 506 606 955
lek. stom. E. Rosa - 532 512 703
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 39 26 639
lek. stom. M. Andrzejewska - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 601 736 804

Urzędy
Urząd Miejski  
 - 91 39 26 200
Biuro Obsługi Interesanta w UM  
 - 91 39 26 214
Biuro Rady w UM - 91 39 26 210
Urząd Stanu Cywilnego - 91 39 26 230

Wydział Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środow. 
 - 91 39 26 243
Wydział spraw społecznych i obywatelskich
Meldunki - 91 39 26 213
Dowody osobiste - 91 39 26 215
Zarządzanie kryzysowe - 91 39 26 234
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
Geodezji i Rolnictwa - 91 39 26 226
Wydział Rozwoju Lokalnego, 
Funduszu, Kultury i Sportu - 91 39 26 293
Wydział Inwestycji i Remontów  
 - 91 39 26 241
Biuro Podatków i Opłat - 91 39 26 217
Referat Edukacji - 91 39 25 464
Zarząd Budynków Komunalnych  
 - 91 39 26 267
Powiatowy Urząd Pracy f/Nowogard 
 - 91 39 21 376;  
 91 39 21 813
Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii - 91 39 21 118
w nagłych wypadkach - 609 740 647

Wydział Komunikacji
Rejestracja pojazdów - 91 57 92 702
Prawo jazdy - 91 57 92 703
Fax - 91 39 21 852

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik - Dorota Maślana - 91 39 26 248
Świadczenia rodzinne
- A. Lalik  - 91 39 26 268
Dział usług opiekuńczych 
- B. Ziółkowska - 91 39 20 200

Poczta
ul. 3 Maja - 91 39 21 300; 
 91 39 21 183
ul. Warszawska - 91 39 20 834

Nadleśnictwo Nowogard - 91 39 20 640
Zakład karny Nowogard - 91 43 26 600

Gabinety weterynaryjne
Danuta Czerwińska
ul. J. Wybickiego 2 - 91 39 23 786
Animal-Vet
ul. Zielona - 666 135 133
Janusz Soroka
ul. L. Okulickiego 6  - 570 656 616
Zdzisław Truszyński
ul. T. Kościuszki 21 - 91 39 21 801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 38 - 91 39 20 814
Szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1 - 91 39 26 270
Szkoła Podstawowa nr 2 - 91 39 26 274
Szkoła Podstawowa nr 3 - 91 39 26 291
Szkoła Podstawowa nr 4 - 91 39 23 028
SP w Długołęce - 91 39 10 492
SP w Orzechowie - 91 39 10 994
SP w Strzelewie - 91 39 10 224
SP w Żabowie - 91 39 10 694
SP w Błotnie - 91 39 10 190
SP w Wierzbięcinie - 91 29 10 795
I Liceum Ogólnokształcące - 91 39 20 213
Liceum Ogólnokształcące nr II - 91 39 25 107
ZSP im. Stanisława Staszica - 91 39 21 162
Prywatne Publiczne Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych; 
Niepubliczna Szkoła Policealna  
 - 91 39 26 691
Prywatne Liceum Ogólnokształcące
 Zaoczne Centrum Edukacji Zdroje  
 - 91 39 25 494
Prywatne Policealne Studium Zawodowe  

 - 91 39 22 181
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  
 - 91 39 20 108

Przedszkola i żłobki
Przedszkole nr 1
ul. Żeromskiego - 91 39 26 286
Przedszkole nr 3
ul. J. Poniatowskiego - 91 39 26 288
Przedszkole nr 4
ul. T. Kościuszki - 91 39 26 287
Zielone Przedszkole
ul. Zielona - 91 39 26 691; 
 505 388 292
Artystyczne Przedszkole 
Kraina Fantazjiul. Gen. J. Bema - 660 797 838
“Promyczek” Specjalistyczny 
punkt przedszkolny, 
ul. Boh. Warszawy - 609 931 469
Niepubliczny Żłobek "Maluszkowo”
ul. ks. Racibora - 534 015 943
Niepubliczny “Malinowy Żłobek”
ul. Boh. Warszawy - 604 873 917

Kultura
Miejska Biblioteka Publiczna  
Dyrektor - 91 39 26 260
Czyt. dla dorosłych - 91 39 26 261
Nowogardzki Dom Kultury  
Sekretariat - 91 39 26 283
Biuro kina/ dział imprez i promocji 
 - 91 39 25 779
Kasa - 91 39 26 262

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP - 91 39 26 370; 
 506 081 328
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego   
 - 91 39 21 004
Parafia pw. MB Fatimskiej  
 - 91 39 21 592

Usługi pogrzebowe 
J. Furmańczyk, Zakład Pogrzebowy  
 - 91 39 21 767
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  
 - 692 354 065
MEMORIS Grzegorz Śmigiel - 693 230 190

Apteki
Centrum Zdrowia
ul. 700-lecia - 91 57 62 139
Majowa
ul. 3 Maja - 91 30 70 708
Cefarm
ul. Plac Wolności - 91 39 20 203
Cardia
ul. 700 - lecia - 91 39 21 330
Niebieska
ul. 15 Lutego - 91 43 26 177
Asa
ul. Warszawska - 91 39 20 494
Niebieska 2
ul. Kościuszki - 91 57 90 830
Nowa Farmacja
ul. Bohaterów Warszawy - 91 57 30 437

Taksówki - 91 39 20 260

Pomoc drogowa
Grzegorz Irzymski - 91 39 22 402; 
 601 893 944
Andrzej Słomski - 665 770 442
Krzysztof Pietrzak - 601 938 293
R&J MIX - 608 731 620

Urząd Gminy
Wójt - 91 39 10 390
Kierownik USC, St. ds. obywatelskich
 i ewidencji ludności  - 508 499 549
St. ds. podatków i opłat  - 508 499 661
St. ds. zarządzania kryzysowego, obrony cy-
wilnej i ochrony środowiska  - 508 499 580
Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami  
 - 508 499 247
St. ds. obsługi organów Gminy, działalności 

gospodarczej, kultury i zdrowia  - 508 499 567
St. ds. funduszy zewnętrznych, promocji, 
turystyki i sportu  - 508 499 620
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik Anna Kaliczyńska - 508 499 534
Pracownicy socjalni - 508 499 561
 508 499 483
Asystent rodziny Patrycja Bielej - 508 499 621
Gminna Biblioteka Publiczna
Kierownik Krzysztof Górecki - 91 39 10 305

Szkoła Podstawowa im. B. Malinowskiego
Dyrektor Tatiana Olbert - 91 39 10 389
Sekretariat - 91 39 10 380
Przychodnie
NZOZ “Proximus” - 91 39 10 310
Punkt apteczny - 91 39 11 611
Poczta - 91 39 10 323
Parafia pw. NP NMP w Osinie - 91 39 10 386
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OGŁO SZE NIA drob ne

Firma z branży rolnej  

 
zatrudni – kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki teleskopowej 
  i doświadczenie w rolnictwie.
Oferujemy:

kontakt: 785 601 002

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy

NIERUCHOMOŚCI
•	 Sprzedam	tanio	działkę	budowlaną	w	Kościuszkach	

1202	m2.	Przy działce prąd, woda, kanalizacja, dojazd 
utwardzony w pobliżu jeziora. 575 345 659 

•	 Do wynajęcia lokal handlowy ok. 40m2 ul. Ko-
ściuszki 2g Nowogard. 693 850 197

•	 Sprzedam	działki	budowlane	w	Karsku	przy	dro-
dze.	691	664	658

• Do wynajęcia lokal pod działalność gospodarczą. 
609 24 58 16 

• Sprzedam mieszkanie 3 pokoje 87m2, 12 km od No-
wogardu.Tel. 665 160 365

• Do wynajęcia warsztat samochodowy z wyposaże-
niem. Tel. 508 070 311

• Sprzedam działkę budowlaną w Nowogardzie, 16 
arów, cena 39000 zł do negocjacji, tel. 570 935 935

• sprzedam pawilon handlowy, tel. 500 698 558

• Sprzedam działkę ogrodową przy ul. Zamkowej. Tel. 
530 118 199

•  Do wynajęcia nowy lokal handlowy glazura, natrysk 
w centrum Nowogardu pow. ok. 80m2, dodatkowe 
wejście. Tel. 665 08 44 88

• Samodzielne mieszkanie do wynajęcia Karsk, 609 
245 816 

• Sprzedam działkę 4500 m2 obręb  Kulice (za pło-
tem dawnego POMu w Nowogardzie) 510 727 667 

• Miejsca noclegowe do wynajęcia. 609 245 816	

•  Do wynajęcia lokal 25 m2 ul. Pileckiego. 695 209 
162 

• Sprzedam działkę po zbiorach we wrześniu lub paż-
dzierniku. Ogrody działkowe nr.2 , działka nr 3. 
Cena do uzgodnienia. Tel. 532 589 787 lub 788 

•	 Do wynajęcia dwupokojowe centrum Szcze-
cina (100 m od Placu Szarych Szeregów) dla 
dwóch, trzech studentów. Mile widziane pary. Tel. 
604 124 623 

•	 Do wynajęcia garaż ul. 700 lecia. Tel. 606 115 410

•	  Sprzedam działkę ogrodową z altaną 3 Maja. 508 
993 318

•	  Mieszkanie do wynajęcia trzypokojowe ul. War-
szawska. Tel. 784 632 857

•	 Kupię mieszkanie bezczynszowe. 601 724 492 

•	 Do wynajęcia mieszkanie 85 m. Tel. 609 245 816 

•	 Sprzedam -Bodzęcin 1/2 domu-82 m2+ budynek 
gospodarczy+ działka zagospodarowana w bdb 
stanie .

•	 nr.telefonu 604 48 37 39

• Kupię działkę usługową do 4 tys m2 w obrębie m. 
Nowogard. 693 344 775 

•  Zamienię kawalerkę na dwupokojowe lub kupię na 
Bema. 601 781 000

•	 Poszukuje	do	wynajęcia	kawalerki.	787	374	108	

• Do wynajęcia samodzielne mieszkanie w domku na 
ładnej, wiejskiej posesji w okolicy Nowogardu.. 508 
404 788

• Sprzedam dom w Nowogardzie o pow, 127m2 i 
działka 1001 m2. Tel. 504 946 190, 507 831 353

•  Do wynajęcia garaż Zamkowa, od X.2018, prąd, 

cena 160 zł na miesiąc. Po 19.00. 505 839 170 

• Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe. 693 715 
990

•  Do wynajęcia mieszkanie trzypokojowe (lub poje-
dynczo pokój) 667 389 437

• Wynajmę 1 pokój dziewczynie bez nałogów. 798 
382 886

• Do wynajęcia nowe mieszkanie w Nowogardzie na 
parterze z dużym ogrodem 80m2. Tel. 503 150 300

•  Działki budowlane z warunkami zabudowy uzbrojo-
ne, 40 zł/1m Kościuszki. 691 180 848 

• Do wynajęcia pomieszczenie mieszkalne w okolicy 
Intermarche o pow. 70m2 (idealne dla 5-6 osób). Tel. 
601 445 936 

• Do wynajęcia kawalerka w centrum Nowogardu.Nr 
tel: 512-131-443

• WYNAJMĘ MIESZKANIE 3 POKOJOWE W NOWYM 
BUDOWNICTWIE 69 M KOMPLETNIE WYPOSAŻONE 
WYSOKI STANDARD TEL. 883 983 357

•	 Kupię lub wynajmę garaż na osiedlu Bema. 604 
075 761 

•	 20 ha ziemi sprzedam w jednym kawałku w miej-
scowości Dobra koło Nowogardu.Działka graniczy 
z miastem dojazd drogą asfaltową ,dobra klasa zie-
mi możliwość kupna 10ha. Tel 667-359-903

•	 Do wynajęcia mieszkanie trzypokojowe od połowy 
października. 503 626 385

•	 Sprzedam kawalerkę w Nowogardzie 605 640 526

•	 Sprzedam dom stan surowy w Błotnie Tel 603 
598 134

MOTORYZACJA
•	 Ford Galaxy 96r. Automat Poj. 2.8 benzyna 

Uszkodzona skrzynia biegów Sprzedam za 2 
500 złotych Tel. Kon. 694 979 007

• Sprzedam samochód Mitsubishi L 200 1999 rok 
prod., cena do uzgodnienia. 665 544 518 

• Sprzedam Mazdę Premacy, kolor granatowy met. , 
klimatyzacja, rok. 2001, diesel 2.0, zadbana, tel. 605 
522 340

• Kupię motor WSK. Tel. 605 516 508 

•	 Opel	Zafira	7	osobowy	2008	rok	prod.	poj	1.9	dti	
przebieg	200	tys.	disel,	garażowany,	serwisowany,	
opony	letnie	i	zimowe	km	100	tapicerka	skóra	we-
lur	kolor	czarny	sprzedam.	Cena	do	uzgodnienia.	
603	079	260	

• KUPIĘ AUTA CAŁE I USZKODZOBE DOBRE 
CENY. 600 175 401

• Sprzedam BMW 116 2006 rocznik, 1600 poj., ben-
zyna. Cena do uzgodnienia. Tel. 603 435 472 

• Tanio fiat cc 900 sprzedam. 603 852 270 

•	 	MZ	TROPHY	części	sprzedam.	600	182	682	

• Fiat 126 p i gokarta sprzedam.Tel. 698 209 209 

• Sprzedam komplet kół zimowych 195/65 R15. TEL. 
518 034 782 

• Sprzedam Renault Laguna 2 Kombi 2004, cena 5400 
zł do negocjacji . Tel. 570 562 878 

• Poszukuje do wypożyczenia na tydzień przyczepkę 
samochodową. 600 811 404

• Tanio sprzedam felgi stalowe 16 cali oraz czujniki ci-

śnienia Nissan Qashgal. 888 676 231 

ROLNICTWO
• Sprzedam  kaczki,gęsi młode – oskubane.

Tel.782429405.

•  Koszenie,	mulczowanie,	belowanie	–	 słoma.	608	
01	3995

•	 Orka,	talerzówka	ciężka	siew	agregatem.	Tel.	608	
01	39	95 

• Rzepak jary, zboża sprzedam. Tel. 502 853  573 

• Grykę sprzedam i mieszalnik 1 tona. 603 467 609 

•	 SPRZEDAŻ	JAJ	KURZYCH	–	WIEJSKIE.	502	
119	960

•  Sprzedam pompe spalinową wraz z wężami, stra-
szak na dziki i szpaki, dmuchawę do zboża. 781 785 
748, 603 363 207 

• Sprzedam siano w kostkach. 782 036 086 

•	 Sprzedaż	mieszanki	zbożowej.	Tel.	667	97	64	17,	
91	4	186	417

•	 Sprzedam	 truskawski	 na	 przetwory.	Atrakcyjne	
ceny.	606	708	180	

• Łubin słodki 1,5 tony sprzedam. 91 39 18 606

• Sprzedam kaczki i gęsi skubane. 796 759 414

• Sprzedam siewnik Poznaniak. 605 468 190 

• Przyjmę ziemię. 605 468 190

• Sprzedam rozrzutnik obornika jednoosiowy stan bar-
dzo dobry i rozsiewacz wapna 606 576 417

• Sprzedam ziemię orną o pow. 8 ha w miejscowości 
Bagna. Cena 28900 zł / ha . Tel. 606 830 893 

• Siano w zamian za koszenie Trzechel 2 ha. Tel. 502 
853 573 

•	 Wyprzedaż kur 1,5 rocznych Gospodarstwo Rol-
no-Drobiarskie Żabowo 13. Tel. 9139 106 66, 
510 127 838

• Sprzedam siano okolice Osiny. 696 741 163 

• Oddam w dzierżawę ziemię orną okolice Osiny. 696 
741 163 

• Sprzedam Piasta do wapna, kamień polny na oczko 
wodne. 606 576 417

• Sprzedam nową przyczepę jednoosiową + wywrot-
kę, siewnik do zboża Poznaniak stan bardzo dobry. 
696 807 922

• Słomę sprzedam beloty. 502 853 573

• Sprzedam obornik. 607 739 866

• Sprzedam ziemniaki jadalne Vineta, Żabówko 18. 
605 092 517

•  Sprzedam obornik i byczka limuse. 607 73 98 66

• Sprzedam króliki tanio. 792 883 988 

• Sprzedam pszenżyto – Rotondo wyczyszczone . 606 
261 850 

• Sprzedam dwa pługi śnieżne także do C-360, nowy 
rozsiewacz do piasku i nawozu tzw. lejek, kabinę cze-
ską do C-360. Ceny do uzgodnienia. Tel. 605 328 102

• Sprzedam prosiaki. 795 911 886 

•	 SPRZEDAM	PAPUGI	512	482	344	

	USŁUGI
• TRANSPORT-600182682.

•	 DACHY, WIATY, TARASY.TEL.660879108.

•	 MALOWANIE – szpachlowanie ,panele.
Tel.788566432.

•	 SZPACHLARZ GŁADZI BEZPYŁOWEJ ,PŁYTKARZ.WY-
KAŃCZANIE WNĘTRZ.Tel.537275547.

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWANÓW, WYKŁADZIN, 
TAPICERKI MEBLOWEJ SAMOCHODOWEJ/ SKÓRZA-
NEJ MATERIAŁOWEJ / POŚCIELI WEŁNIANEJ / LA-
NOLINĄ/SPRZĄTANIE: CZYSZCZENIE FUG.TEL.604 
373 143 , 794 229 083.

•	 Pranie	dywanów	i	tapicerki	sprzątanie	również	z	
użyciem	pary,	ROMTEX.	668	151	516

•	 Elektryk	z	uprawnieniami	E+D.	Tel.	607	289	419	

• Remont na każdą kieszeń. Tel.609 715 839

•	 Malowanie,	 montaż	 paneli	 podłogowych	 i	 inne	
drobne	naprawy	wykona	 “złota	 rączka”.	 91	 39	 22	
783,	784	79	22	70

•	 FIRMA	USŁUGOWA	„Zielona”.	Wynajem	sal	na	kon-
ferencje,	zebrania,	szkolenia.	91	39	26	691

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Firma budowlana z wieloletnią działalnością przyj-
mie zlecenie na budowę domów od podstaw, prze-
kładek dachów, docieplenia, układanie kostki, różne 
rodzaje. Tel. 607 137 081; 

• Mycie okien. 731 792 825

• MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy za gotówkę na 
raty laptopy tablety telefony. Skupujemy laptopy te-
lefony. Adres Nowogard 700Lecia 15 I piętro nad ap-
teką tel 91-577-53-73 lub 792-228-896

• Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlopowe: Niemcy, 
Holandia, Austria, Anglia, Belgia, Norwegia. Tel. 71 
385 20 18, 601 759 797 

• Transport, przeprowadzki, opróżnienie mieszkań, 
piwnic, gratów. Tel 668 343 638 

• AGENCJA REKLAMOWA VIZART, oprawianie 
prac w 2 minuty, bindowanie, wydruki, ksero, lami-
nowanie, Nowogard ul. 700 lecia 15 (nad sklepem 
zielarskim)Tel. 605 522 340 

• Przepisywanie prac (licencjackich, magisterskich i 
innych), dokumentów, CV, listów motywacyjnych, 
Szybko, solidnie. Agencja reklamowa Vizart  Nowo-
gard ul. 700 lecia 15 (nad sklepem zielarskim)Tel. 
605 522 340.

•	 Regulacja,	naprawa,	konserwacja	okien	 i	drzwi.	
695	181	070

• Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 988 735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, układanie kostki grani-
towej, polbruku. 726 403 937

•	 Naprawa	AGD	Nowogard.	698	352	406

• Wypełniam dokumenty do ZUS na emeryturę, rentę, 
kapitał początkowy. 507 872 391

•	 Usługi	remontowo-budowlane	wykonam.	608	364	
330	

•	 Prace	 elektryczne	 i	 remonty	 mieszkań.	 691	 430	
490

• Usługi ogólnobudowlane docieplanie budynków, 
malowanie, szachlowanie, glazura, terakota, hydrau-
lika, regipsy i podłogi, adaptacja poddaszy. 600 626 
268 

•	 Usługi	remontowo-budowlane,	ocieplenia	budyn-
ków.	669	591	896	

• Matematyka. 668 17 12 12 

• Usługi Fryzjerskie Męskie w domu klienta. Sudo-
mierski. Tel. 536 867 154 , 91 39 22 063

• MATEMATYKA, LICEA, STUDIA, poziom pod-
stawowy i rozszeżony. Profesjonalnie. 604 124 623

• Przyjmę psy i koty na strzyżenie. 794 902 108 

• Malowanie, szpachlowanie, tapetowanie, drobne na-
prawy w tym hydraulika, solidnie dobra cena. 666 
047 905

• Usługi ogólnobudowlane docieplenia budynków, da-
chy z papy. 607 654 692 

• Przyjmę zlecenie na malowanie, montaż parapetów, 
paneli podłogowych itp. 518 034 782

• Naprawa AGD Nowogard. 698 352 406 

• Dachy, wiaty, tarasy. 660 879 108 

• Transport. 600 182 682 

PRACA
• Aktivmed24.pl	Opiekunki	Seniorów	Niemcy.	Pre-

mie	wakacyjne,	530555015

• AMBERCARE24	Opiekunki	do	Niemiec,	wyma-
gany	 j.	 niemiecki	 komunikatywny,	 zarobki	 net-
to	do	1500	euro/mies.,	wyjazdy	od	zaraz,	spraw-
dzone	 oferty,	 legalnie	 737	 451	 825,	737	886	919,	
737	489	914

•	 Zatrudnię	 pracowników	 budowlanych.	Tel.	 695-
264-594

• Zatrudnię stolarza z doświadczeniem. 503 084 687 

• Praca dla płytkarza w Niemczech na umowę. Wyma-
gane doświadczenie  i prawo jazdy kat. B.Tel. 539 
523 531 

• Zatrudnię na 1/2 etatu do sklepu Lewiatan, Bohate-
rów Warszawy.Tel. 502 239 619

• Zatrudnię pomocnika mechanika samochodowego. 
Doświadczenie nie wymagane. 600 291 059

•	 Zaopiekuję	się	małym	dzieckiem.	664	696	177			

•	 Poszukuje	opiekunki	do	osoby	z	Alzchaimerem	od	
9-18	godz.,	miejscowość	Kościuszki.	796	767	980	

• Szukam pracownika prace wykończeniowe, Niemcy. 
Tel. 662 528 427

•  Zatrudnię barmankę, kelnerkę, kucharza i pomoc 
kuchenną. 693 521 211

•	 Podejmę	pracę	biurową	branża	hydrauliczno-bu-
dowlana	lub	spożywcza,	duże	doświadczenie.	663	
855	966	

• Zatrudnię pracownik na fermie drobiu, Gmina Osi-
na. 511 731 352

• Zlecę wykonanie prac dekarskich gm. Osina. 502 
562 378 

• Pilnie poszukuje sympatycznej i dyspozycyjnej opie-
kunki do dwójki chłopców 2 i 9 lat. Praca u mnie w 
domu ul. Mickiewicza. Różne godziny także w nocy. 
519 820 036 

•	 Przyjmę	pomocników	dekarzy.	785	931	513	

• Pana pracownika gospodarczego przy pomocy koło 
domu. 660 206 833 
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 

Rafał Kowalczuk sport, Paweł Słomski
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI  Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 
11:55; 12:40; 14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 
13:45(6x); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

PRZEWóZ OSóB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna  TEL. 607 310 591 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 
16.35 (7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

ROZKŁAD jAZDY BU SóW
Firma Usługowo- Handlowa Adam Fedeńczak

Tel 91 39 26 925, 502 026 999
ND- SZCZECIN 5:15(D), 5:55(E), 6:40(7), 6:55(D), 7:25(7), 7:50(D), 8:00(E), 8:20(7), 
8:35(D), 9:10(E,7), 10:05(E), 10:35(E,7), 11:31(D),11:40(7), 12:10(E), 12:20(7), 
12:55(D,7), 13:10(D), 13:20(E,7), 14:05(D), 14:20(E,7), 15:40(D), 16:05(7), 16:20(E,7), 
16:50(D), 17:50(E,7), 18:20(E,7)
SZCZECIN- ND 6:35(D), 7:30(E), 8:30(D,7), 9:00(7,R), 9:25(E), 10:05(D,7), 10:35(E,7), 
11:40(E), 12:10(D), 12:25(E,7), 13:20(7), 13:35(D), 13:50(E,7,R), 14:35(D), 14:50(E,7), 
15:15(D,7), 15:55(D), 16:15(6,7), 16:35(D), 17:40(D,7), 18:05(E,7,R), 19:15(D), 
19:40(E,7), 20:15(E,7)
ND- RESKO 6:30(S), 7:50(S), 10:10(7), 12:30(S), 14:30(S), 15:10(E), 19:15(E)
RESKO- ND 6:45(7,SZ), 7:10(S), 7:15(E,SZ), 8:30(S), 11:35(7,SZ), 13:00(S), 15:05(S), 
15:40(E,7,SZ)
GOLCZEWO- ND 7:10(S), 13:30(S), 14:45(S)
ND- GOLCZEWO 7:50(S), 14:15(S), 15:30(S)
ND- STARGARD 6:50(D), 10:15(D), 13:40(D)
STARGARD- ND 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
ND- DOBRA- ŁOBEZ- PŁOTY- GRYFICE 6:00(D)
ND- SŁAjSINO- RADOWO- ŁOBEZ 6:35(D)
ŁOBEZ- DOBRA- ND 15:00(D)
ŁOBEZ- SŁAjSINO- ND 15:35(D)
D - kursuje od pon. do pt. Oprócz świąt     E - kursuje od pon. Do soboty oprócz świąt 
S - kursuje w dni nauki szkolnej                         R- kurs do Reska     
SZ - kurs do Szczecina 6- kursuje w soboty       7- kursuje w niedziele

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej 

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 6:55 8:05 11:15 12:20 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 6:56 8:06 11:16 12:21 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 6:58 8:08 11:18 12:23 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 6:59 8:10 11:20 12:25 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:01 8:12 11:22 12:27 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:02 8:14 11:24 12:29 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:03 8:15 11:25 12:30 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:05 8:17 11:27 12:32 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < 7:07 8:19 < 12:34 < < 16:07 < <

10 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:09 8:21 11:28 12:36 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
11 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:10 8:22 11:29 12:37 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
12 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:11 8:23 11:30 12:38 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
13 ul. Poniatowskiego < 6:20 7:13 < < 12:40 13:45 15:10 16:13 17:10 <
14 ul. Żeromskiego 5:42 6:21 7:14 8:24 11:32 12:41 13:46 15:11 16:14 17:11 17:59
15 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:22 7:15 8:25 11:33 12:42 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
16 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:23 7:16 8:26 11:34 12:43 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
17 ul. Radosława 5:45 6:24 7:17 8:27 11:35 12:44 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02

POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:23 8:33 11:50 12:50 14:30 15:30 16:25 17:25 18:05
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:24 8:34 11:51 12:51 14:31 15:31 16:26 17:26 18:06
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:26 8:36 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:28 8:38 11:53 12:53 14:33 15:33 16:28 17:28 18:08
5 ul. Poniatowskiego < 6:35 7:30 8:40 11:55 12:55 < 15:35 16:30 17:30 <
6 ul. 700 Lecia 5:49 6:37 7:32 8:42 11:57 12:57 14:34 15:37 16:32 17:32 18:09
7 ul. 5-go Marca 5:51 6:39 7:34 8:44 11:59 12:59 14:36 15:39 16:34 17:34 18:11
8 ul. Kościuszki 36 5:53 6:41 7:36 8:46 12:01 13:01 14:38 15:41 16:36 17:36 18:13
9 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:42 7:37 8:47 12:02 13:02 14:39 15:42 16:37 17:37 18:14

10 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:43 7:38 8:48 12:03 13:03 14:40 15:43 16:38 17:38 18:15
11 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:44 7:39 8:49 12:04 13:04 14:41 15:44 16:39 17:39 18:16
12 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:45 7:40 8:50 12:05 13:05 14:42 15:45 16:40 17:40 18:17
13 ul. Bema 9 5:58 6:46 7:41 8:51 12:06 13:06 14:43 15:46 16:41 17:41 18:18
14 Osiedle Bema 5:59 6:47 7:42 8:52 12:07 13:07 14:44 15:47 16:42 17:42 18:19

DWORZEC PKS – OS. BEMA
TAM
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

OS. BEMA - DWORZEC PKS
TAM
E, F

1 Osiedle Bema 8:59
2 ul. Bema 1 9:00
3 ul. Armii Krajowej 17 9:02
4 ul. Kościuszki 36 9:03
5 ul. Romualda Traugutta 9:05
6 ul. Wojska Polskiego 4 9:06
7 ul. Kościelna 9:07
8 Dworzec PKS 9:09

LP Dworce i przystanki

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD UL. RADOSŁAWA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 – NOWOGARD  OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD OS. BEMA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 - NOWOGARD  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 6:55 8:05 11:15 12:20 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 6:56 8:06 11:16 12:21 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 6:58 8:08 11:18 12:23 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 6:59 8:10 11:20 12:25 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:01 8:12 11:22 12:27 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:02 8:14 11:24 12:29 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:03 8:15 11:25 12:30 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:05 8:17 11:27 12:32 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < 7:07 8:19 < 12:34 < < 16:07 < <

10 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:09 8:21 11:28 12:36 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
11 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:10 8:22 11:29 12:37 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
12 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:11 8:23 11:30 12:38 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
13 ul. Poniatowskiego < 6:20 7:13 < < 12:40 13:45 15:10 16:13 17:10 <
14 ul. Żeromskiego 5:42 6:21 7:14 8:24 11:32 12:41 13:46 15:11 16:14 17:11 17:59
15 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:22 7:15 8:25 11:33 12:42 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
16 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:23 7:16 8:26 11:34 12:43 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
17 ul. Radosława 5:45 6:24 7:17 8:27 11:35 12:44 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02

POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:23 8:33 11:50 12:50 14:30 15:30 16:25 17:25 18:05
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:24 8:34 11:51 12:51 14:31 15:31 16:26 17:26 18:06
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:26 8:36 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:28 8:38 11:53 12:53 14:33 15:33 16:28 17:28 18:08
5 ul. Poniatowskiego < 6:35 7:30 8:40 11:55 12:55 < 15:35 16:30 17:30 <
6 ul. 700 Lecia 5:49 6:37 7:32 8:42 11:57 12:57 14:34 15:37 16:32 17:32 18:09
7 ul. 5-go Marca 5:51 6:39 7:34 8:44 11:59 12:59 14:36 15:39 16:34 17:34 18:11
8 ul. Kościuszki 36 5:53 6:41 7:36 8:46 12:01 13:01 14:38 15:41 16:36 17:36 18:13
9 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:42 7:37 8:47 12:02 13:02 14:39 15:42 16:37 17:37 18:14

10 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:43 7:38 8:48 12:03 13:03 14:40 15:43 16:38 17:38 18:15
11 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:44 7:39 8:49 12:04 13:04 14:41 15:44 16:39 17:39 18:16
12 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:45 7:40 8:50 12:05 13:05 14:42 15:45 16:40 17:40 18:17
13 ul. Bema 9 5:58 6:46 7:41 8:51 12:06 13:06 14:43 15:46 16:41 17:41 18:18
14 Osiedle Bema 5:59 6:47 7:42 8:52 12:07 13:07 14:44 15:47 16:42 17:42 18:19

DWORZEC PKS – OS. BEMA
TAM
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

OS. BEMA - DWORZEC PKS
TAM
E, F

1 Osiedle Bema 8:59
2 ul. Bema 1 9:00
3 ul. Armii Krajowej 17 9:02
4 ul. Kościuszki 36 9:03
5 ul. Romualda Traugutta 9:05
6 ul. Wojska Polskiego 4 9:06
7 ul. Kościelna 9:07
8 Dworzec PKS 9:09

LP Dworce i przystanki

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD UL. RADOSŁAWA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 – NOWOGARD  OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD OS. BEMA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 - NOWOGARD  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 6:55 8:05 11:15 12:20 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 6:56 8:06 11:16 12:21 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 6:58 8:08 11:18 12:23 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 6:59 8:10 11:20 12:25 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:01 8:12 11:22 12:27 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:02 8:14 11:24 12:29 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:03 8:15 11:25 12:30 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:05 8:17 11:27 12:32 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < 7:07 8:19 < 12:34 < < 16:07 < <

10 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:09 8:21 11:28 12:36 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
11 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:10 8:22 11:29 12:37 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
12 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:11 8:23 11:30 12:38 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
13 ul. Poniatowskiego < 6:20 7:13 < < 12:40 13:45 15:10 16:13 17:10 <
14 ul. Żeromskiego 5:42 6:21 7:14 8:24 11:32 12:41 13:46 15:11 16:14 17:11 17:59
15 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:22 7:15 8:25 11:33 12:42 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
16 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:23 7:16 8:26 11:34 12:43 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
17 ul. Radosława 5:45 6:24 7:17 8:27 11:35 12:44 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02

POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:23 8:33 11:50 12:50 14:30 15:30 16:25 17:25 18:05
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:24 8:34 11:51 12:51 14:31 15:31 16:26 17:26 18:06
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:26 8:36 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:28 8:38 11:53 12:53 14:33 15:33 16:28 17:28 18:08
5 ul. Poniatowskiego < 6:35 7:30 8:40 11:55 12:55 < 15:35 16:30 17:30 <
6 ul. 700 Lecia 5:49 6:37 7:32 8:42 11:57 12:57 14:34 15:37 16:32 17:32 18:09
7 ul. 5-go Marca 5:51 6:39 7:34 8:44 11:59 12:59 14:36 15:39 16:34 17:34 18:11
8 ul. Kościuszki 36 5:53 6:41 7:36 8:46 12:01 13:01 14:38 15:41 16:36 17:36 18:13
9 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:42 7:37 8:47 12:02 13:02 14:39 15:42 16:37 17:37 18:14

10 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:43 7:38 8:48 12:03 13:03 14:40 15:43 16:38 17:38 18:15
11 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:44 7:39 8:49 12:04 13:04 14:41 15:44 16:39 17:39 18:16
12 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:45 7:40 8:50 12:05 13:05 14:42 15:45 16:40 17:40 18:17
13 ul. Bema 9 5:58 6:46 7:41 8:51 12:06 13:06 14:43 15:46 16:41 17:41 18:18
14 Osiedle Bema 5:59 6:47 7:42 8:52 12:07 13:07 14:44 15:47 16:42 17:42 18:19

DWORZEC PKS – OS. BEMA
TAM
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

OS. BEMA - DWORZEC PKS
TAM
E, F

1 Osiedle Bema 8:59
2 ul. Bema 1 9:00
3 ul. Armii Krajowej 17 9:02
4 ul. Kościuszki 36 9:03
5 ul. Romualda Traugutta 9:05
6 ul. Wojska Polskiego 4 9:06
7 ul. Kościelna 9:07
8 Dworzec PKS 9:09

LP Dworce i przystanki

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD UL. RADOSŁAWA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 – NOWOGARD  OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD OS. BEMA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 - NOWOGARD  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

•	 Zatrudnię	 pracownika	fizycznego	na	 fermę	dro-
biu	gm.	Osina.	511	731	352	

• Zaopiekuję się dzieckiem. 606 515 739

•  ORLEN	przyjmie do pracy na stanowisko kasjera 
695 355 225 

•	 ORLEN	przyjmię do pracy na stanowisko obsługi 

dystrybutora 695 355 225 

INNE

• SPRZEDAM- pręt zbrojeniowy fi-10 , 12 m długi.

Tel.603598134

•	 	Sprzedam drewno suche tanio. 691 848 026

•	 Drewno,	bukowe,	dębowe,	pocięte,	porąbane.	Tel.	
603	353	789 

•	 Sprzedam drewno opałowe. 667 788 820

• Do wynajęcia zagęszczarka – 400 kg. 790 285 382

•	 Szkółka	w	Karsku poleca drzewa	owcowe	w po-
jemnikach 3-4 letnie owocujące już od 20 zł/szt. oraz 
tuje	 szmaragd	wys. 70-80cm. po 10 zł za sztukę. 
Tel. 606 106 142

• Sprzedam łóżko młodzieżowe z szufladami, półka-
mi, z materacem - kolor szaro biały wymiary: dł. 
223 cm*95 cm*110 cm, biurko do kompletu, tel. 
605 522 340

• Sprzedam odkurzacz piorący ZELMER WODNIK 
QUATTRO 616.6, elementy piorące nieużywane 
nowe, cena do uzgodnienia, tel. 605 522 340

• Sprzedam materac kokosowy na łóżko ze stelażu,  na 
wymiar 180*200*24cm, używany, tel. 605 522 340

• Przyjmę lodówke. 697 886 041 

• Ogrodzenie	ogrodowe,	metalowe ramka z katowni-
ka w srodku zbrojene /wzor/ prentowe wymiar 2,0m 
x 1,0 m+ slupek razem szt 16 oraz furtka 90 x 90cm 
z zamkiem ogrodzenie cena za 1 kpl. 50 zl z powo-
du modernizacji ogrodzenia sprzedam - okazja ! stan 
dobry	tel.	691	686	772

• Piece	 gazowe	 c.o.vaillant	 z	 niemiec	dwufunkcyj-
ne	wiszace	po	przegladzie	serwisowym	do	miesz-
kania,domu	 cena	 od	 1.200zl.	 sprzedam	 tel	 691	
686	772

• Podgrzewacze	 wody	 130-160-190	 litrowe	 stojące	
na	 gaz	 fitmy	 villant	mało	 używane	 z	 gwarancją	
cena	od	1000	zł.	Tel.	691	686	772	

• Sprzedam ławeczkę do ćwiczeń typu PRIMUS, wielo-
funkcyjna, tel. 605 522 340 

• Oddam biurko pod komputer. 609 09 35 25 

• Sprzedam szafkę kuchenną brązowo-bia-
ła, z płytą indukcyjną - 2 stanowiska, z moż-
liwością dostawienia drugiej płyty indukcyj-
nej lub gazowej, z blatem, tel. 605 522 340 
Sprzedam TV plazmowy 42 cale LG, srebrno czar-
ny, tel. 605 522 340 

• Przyjmę lodówkę. 697 886 041 

•	 Sprzedam zamrażarkę skrzyniową elektrolux 
EC2800AOW2, wymiary: 95x62x78, zakupioną w 
roku 2014, cena 500 zł., tel.506614285, odbiór oso-
bisty:NOWOGARD tel. 506614285

•	 Sprzedam piec/kominek ceramiczny używany, stan 
z zewnątrz bdb, dodam kolano nastawne, pęknię-
ta w środku płyta szamotowa, co nie przeszkadza 
w użytkowaniu, cena: 1200 zł , odbiór osobisty NO-
WOGARD, tel. 506614285

•	 Sprzedam szczeniaka suczkę 4,5 miesiąca rasy 
Pitbull Red Nose tel. 607289830

•	 Sprzedam dwie komody po 150 zł/szt. Łóżko z ma-
teracem 1,4 x 2m – 450 zł, 2 szafki po 50 zł za sztu-
kę. 606 276 773 

•	 Sprzedam łóżko ortopedyczne na pilota. 697 972 
751 

•	 Sprzedam nową krajzegę robioną 220 wolt cena 
450 zł. 696 807 922

•	 Sprzedam betoniarkę 120 litrów na 220 wolt cena 
370 zł. Tel. 696 807 922 

•	 Owczarek niemiecki krótkowłosy, rok i cztery mie-
siące, duży, ładny, czujny. Tel. 519 307 288 

•	 Sprzedam rusztowanie elewacyjne 200 m2. Tel. 501 
549 756 

•	 Oddam kotki w dobre ręce. 665 725 641

•	 Sprzedam stylowy ławostół złoty dąb, 150 zł. Tel. 
697 999 578 

•	 Kontener handlowy typu lodziarnia zlokalizowany 
przy POLO MARKECIE sprzedam tel.do właściciela 
509 428 337 lub dodatkowe informacje 509861740

•	 Oddam meble Szwarzędz. 508 309 981

•	  Sprzedam garaż blaszany. Tel. 605 789 817 

•	 Gończy Polski trzymiesięczny czekoladowy dla my-
śliwego za cenę karmy. 666 082 969

•	 Okazja sprzedam narożnik „Fabio”, kanapę (szary 
welur) 606 699 763 

•	 Sprzedam kuchnię westwalkę 696 807 922 

•	
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tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

żyto, pszenżyto, jęczmień, 
owies, rzepak, łubin, gryka, groch, 

len, kukurydzę oraz słonecznik.

Sami odbieramy, szybka płatność, 
konkurencyjne ceny.

Wapno nawozowe granulowane
w najlepszej cenie na rynku. 

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B

e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl

Skup zbóż: 
91 43 57 720, 602 21 21 25

Transport: 662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160

• Ryby wędzone - Makrela gat. I
• Ryby mrożone - bez lodu (glazury)
• Solone Matiasy i solone bez głowy
• Sałatki rybne i krabowe - duży wybór

Poleca duży wybór ryb - prosto z kutra 
świeżych  morskich, słodkowodnych i mrożonych

Targowisko Miejskie - Kiosk Spoż.-Rybny
„U Grażyny”

Zapraszamy 8 - 17

Przyjmujemy zamówienia 
na świąteczne dostawy ryb w tym: 
karp, dorsz, sandacz, szczupak i inne

WYNAjEM 
KONTENERóW, 
wywóz odpadów. 

TEL. 667 146 793 



FreeDron

POLSKI 
WYDAWCA
Dom Judy sp. z o.o.

Lampy świecą cały dzień • Poszkodowany rowerzysta

Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy
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Dzisiaj 4 strony więcej 

- cena bez zmian!

s. 3

Kandydat do Rady Miejskiej

OKRĘG nr 2, poz. 3

Adam CZERNIKIEWICZ
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 • Wiek 51 lat, absolwent Wydziału 
   Budownictwa i Architektury Politechniki 
   Szczecińskiej, z zawodu inżynier 
   budownictwa, w specjalności 
  - konstrukcje budowlane i inżynierskie. 
   Wieloletni pracownik Urzędu Miejskiego.
• Czynny członek Zachodniopomorskiej
  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
• Obecnie prowadzący działalność
   gospodarczą związaną z projektowaniem
  oraz obsługą inwestycji.

Nr 1

tel. 91 392 14 67
kom. 695 264 677

Nowogard, ul. 3 Maja 46 • www.nowodental.pl

Leczenie stomatologiczne bez lęku:
• Sedacja wziewna podtlenkiem azotu 
   dla dorosłych i dla dzieci
• Komputerowe znieczulenia

Uśmiechajcie się pięknie

OGŁOSZeNIe wYbOrcZe

Partnerstwo 
i Rozwój

Witalij 
GREBIENIUK

Kandydat do Rady Miejskiej 
Nowogardu

Miejsce Nr 3  •  Okręg Nr 1  •  Lista Nr 13

Do wynajęcia lokal 
handlowy  

120 m2 15 lutego 9c.
Tel. 514 650 024

Krzysztof
KOSIŃSKI

Partnerstwo
i Rozwój

Kandydat do Rady Miejskiej Nowogardu

Miejsce Nr 2
Okręg Nr 2

Kandydat 
na Burmistrza 
Nowogardu

TAK!

Materiał jest finansowany przez Komitet Wyborczy PSL

Stanisław

SANIUK

GAŚNICE

Tel. 602 870 300

w Nowogardzie

Legalizacja - Sprzedaż - Ładowanie
Butle CO2, argon, azot, tlen

ul. Roosevelta 39

Autoryzowany serwis 

Piotr 
Słomski

Kandydat na Burmistrza
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Partnerstwo
i Rozwój

Basen • Bezpieczeństwo
Budżet • Powiat

Ranking pozyskanych środków 
zewnętrznych w latach 2014-2017  

Fakty a Mity 
lokalnej elity

Pięć 
ekskluzywnych
wywiadów
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Śmigiel Ryszard

ŚR

KOMPLEKSOWE  USŁUGI
& ŚMIGIEL

Zakład Kamieniarski
- Nagrobki - Grobowce - Parapety - Schody

Kwiaciarnia
- Znicze - Kwiaty - Wiązanki - Wieńce

Tel. 601 595 069, 91 392 18 14
     e-mail: puhp.smigiel@wp.pl
   www.kamieniarstwo-smigiel.pl

Korzystając z naszych usług pogrzebowych zyskasz
-10%  RABATU  NA  USŁUGI  KAMIENIARSKIE

UL. CMENTARNA 3,  72-200 NOWOGARD

       Usługi Pogrzebowe 
        Grzegorz Śmigiel
- Trumny - Urny - Ekshumacje - Przewozy
         Obudowy - Krzyże - Tabliczki

Kontakt całodobowy: 693 230 190
      e-mail: memoris.zp@o2.pl
            www.memoris.eu

reklAMA

Lampy świecą cały dzień
Do naszej redakcji zatelefono-

wała mieszkanka Słajsina, która 
z niepokojem przygląda się na-
rastającemu problemowi, jakim 
są świecące się dzień i noc lamy. 
Proszę sobie wyobrazić- słyszy-
my w rozmowie- że od początku 
do końca wsi lampy palą się tak 
od tygodnia, świecą cały dzień 
i całą noc. Ja się pytam, kto za 

to później wszystko zapłaci? 
Wiem, że sołtys zgłaszał ten pro-
blem do gminy, ale jak to w gmi-
nie się dzieje, umywa się tylko 
ręce, bo się teraz zaczęły wybory, 
i czym innym się zajmują. Posta-
nowiliśmy też sprawą zaintere-
sować głównego dostawcę prą-
du ENEA, ale tu też odpowiedź 
brzmiała, aby zgłosić to do gmi-

ny. My już nie wiemy, gdzie zgła-
szać taki problem, więc postano-
wiłam zgłosić i nagłośnić spra-
wę przez Waszą redakcję DN, to 
co się dzieje to jakiś cyrk. Może 
wtedy łaskawie zjawi się ktoś z 
gminy, aby w końcu załatwić i 
rozwiązać ten problem. 

Śmieci do recyklingu, a nie do lasu! 
Do naszej redakcji zgłosił się 

mieszkaniec, który przedsta-
wił nam - jego zdaniem - szczyt 
prostactwa i niechlujstwa  jakie-
go doświadcza. - Jestem z zami-
łowania wędkarzem- mówi nasz 
rozmówca -  lubię w porach je-
siennych wybrać się na ryby, ale 
i na grzyby. Będąc koło takiego 
dzikiego stawku w głębi lasu w 
Sikorkach zauważyłem, dziwne 
znalezisko-wysypisko. Podcho-
dząc blisko zauważyłem, iż to 

wielka sterta części samochodo-
wych, jakieś zderzaki, lamy, sil-
niki wszystko pochodzące z ja-
kiejś rozbiórki samochodów, 
nie wiem skąd ludziom do gło-
wy przychodzą takie pomysły, 
żeby śmieci wywozić do lasu. 
Postanowiłem więc zaalarmo-
wać i przedstawić problem na 
łamach Dziennika Nowogardz-
kiego. Może osoba, która w to 
miejsce wywozi śmieci, opamię-
ta się! Nie każdy może wie, iż w 

niektórych lasach w tym obrę-
bie zamontowane są fotokomór-
ki, może wywożący złapał się na 
tego lepa. Policja i nadleśnictwo 
również powinno zająć się ta-
kim niechlujem, który w rażą-
cy przecież sposób zanieczysz-
cza środowisko. Takie śmieci to 
śmiertelna pułapka dla zwierząt. 
A w konsekwencji, również po-
winna być wysoka kara pienięż-
na. 

Sygnały Czytelników @  

Prokurator domaga się trzech lat

Poszkodowany to rowerzysta
Prokurator Rejonowy w Goleniowie, w ubiegłym tygodniu, skierował do Sądu Rejonowego 
w Goleniowie akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu o popełnienie przestępstwa polega-
jącego na spowodowaniu wypadku drogowego przy ul. 5 Marca w Nowogardzie, w wyniku 
którego ucierpiał rowerzysta.

Do zdarzenia doszło w dniu 
19 maja 2018 r. w Nowogardzie, 
przy ul. 5 Marca. Z ustaleń pro-
kuratury wynika, że kierując sa-
mochodem osobowym marki 
KIA nieumyślnie naruszył zasa-
dy bezpieczeństwa w ruchu lą-
dowym. Wyjeżdżając z parkin-
gu przed sklepem i włączając się 
do ruchu, kierowca samochodu 
KIA nie ustąpił pierwszeństwa 
przejazdu prawidłowo jadące-
mu ulicą 5 Marca rowerzyście, 
potrącając go. 

- Na skutek czego u pokrzyw-
dzonego doszło do złamania 
szyjki udowej kości prawej, co 
spowodowało naruszenie czyn-
ności narządu ciała, jakim jest 

prawa noga, na okres powyżej 
7 dni. - informuje Joanna Bi-
ranowska – Sochalska, rzecz-
nik Prokuratury Okręgowej w 
Szczecinie.

Za zarzucane podejrzanemu 
przestępstwo z art. 177 § 1 kk 
grozi kara pozbawienia wolno-
ści od 3 lat.

psa

Do wypadku doszło przy ul. 5 Marca na wysokości parkingu Netto. Potrącony wów-
czas mężczyzna miał 84 lata (fot. archiwum)

Prawnik radzi
Krótszy czas na dochodzenie 
roszczeń przed sądem

9 lipca 2018 r. weszły w życie 
zmiany uchwalone ustawą z dnia 
13 kwietnia 2018 r., a dotyczą-
ce przedawnienia roszczeń. Jedną 
z kluczowych zmian wprowadzo-
nych ww. ustawą jest skrócenie ter-
minu przedawnienia – w miejsce 
dotychczasowego 10-letniego ter-
minu przewidzianego w treści art. 
118 kodeksu cywilnego, wprowa-
dzono termin 6-letni. Nowy ter-
min przedawnienia dotyczy tak-
że roszczeń stwierdzonych prawo-
mocnym orzeczeniem sądu lub in-
nego organu powołanego do roz-
poznawania spraw danego rodzaju 
albo orzeczeniem sądu polubow-
nego, roszczenia stwierdzonego 
ugodą zawartą przed sądem albo 
sądem polubownym albo ugodą 
zawartą przed mediatorem i za-
twierdzoną przez sąd.  Bez zmian 
pozostają terminy przewidziane 
dla świadczeń okresowych oraz 
roszczeń związanych z prowadze-
niem działalności Gospodarczej 
i wynoszą one – jak dotychczas – 
trzy lata. Zmianie uległ także spo-
sób liczenia terminu przedawnie-
nia przy roszczeniach nie krót-
szych niż dwa lata. Dotychczas 
termin ten upływał w dacie odpo-
wiadającej terminowi wymagal-
ności roszczenia (po upływie od-
powiednio terminu przewidziane-
go dla poszczególnych roszczeń), 
natomiast po zamianach termin 
ten przypadać będzie na ostatni 
dzień roku kalendarzowego. 

Ustawa przewidziała także zróż-
nicowanie sytuacji konsumenta 
oraz przedsiębiorcy. Dotychczas 
Sądy prowadząc postępowanie 
uwzględniały przedawnienie je-

dynie na zarzut zgłoszony w toku 
sprawy. Obecnie zgodnie z tre-
ścią art. 117 § 21 kodeksu cywilne-
go, po upływie terminu przedaw-
nienia nie można domagać się za-
spokojenia roszczenia przysługu-
jącego przeciwko konsumentowi, 
co oznacza, że Sąd z urzędu bę-
dzie brał pod uwagę przedawnie-
nie roszczenia. Zmiana ta doty-
czy wyłącznie sytuacji konsumen-
ta, co powoduje, że przedsiębiorca 
dochodzący roszczeń w związku z 
prowadzeniem przez siebie dzia-
łalności gospodarczej nie będzie 
korzystał z dobrodziejstwa przy-
toczonego rozwiązania. Wskaza-
na zmiana bez wątpienia jest ko-
rzystna dla dłużników, przy czym 
ustawodawca w treści art.  1171 
kodeksu cywilnego przewidział, 
że w wyjątkowych przypadkach 
sąd może, po rozważeniu inte-
resów stron, nie uwzględnić ter-
minu przedawnienia roszczenia 
przysługującego przeciwko kon-
sumentowi, jeżeli wymagają tego 
względy słuszności. 

Powyższe zmiany oznaczają z 
jednej strony skrócenie terminów 
przedawnienia, z drugiej jednakże 
dla obrotu profesjonalnego usta-
wodawca dokonał ich wydłuże-
nia w ten sposób, że będą one bie-
gły do końca roku kalendarzowe-
go. I tak przykładowo wymagalne 
w dniu 15 czerwca 2017 r. zobo-
wiązanie ulegnie przedawnieniu 
nie z upływem 15 czerwca 2020 
r., a dopiero z upływem 31 grud-
nia 2020 r., co oznacza faktyczne 
wydłużenie okresu dla dochodze-
nia roszczeń przez przedsiębior-
ców. Korzystną zmianą dla konsu-
mentów bez wątpienia jest zobo-
wiązanie do uwzględnienia zarzu-
tu przedawnienia niejako „z urzę-
du”, niemniej jednak i w tej kwe-
stii pozostawia się możliwość po-
wołania na zasady słuszności i nie 
uwzględnienie terminu przedaw-
nienia, czego do tej pory przepi-
sy kodeksu cywilnego nie przewi-
dywały.

Agnieszka Warian

  OGŁOSZeNIe
Zarząd Klubu Żeglarskiego „KNAGA” w Nowogardzie

zaprasza członków i sympatyków Klubu  na Walne Zebranie
sprawozdawczo-wyborcze połączone  

z zakończeniem sezonu żeglarskiego 2018.                                          
19 październik (piątek), godz. 17 ºº,  przystań klubowa.
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W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397

reklAMA

reklAMA

wYNAJeM 
KONTENERÓW, 
wywóz odpadów. 

TEL. 667 146 793 

Sprzedam  
pawie

tel. 785 150 401

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reklAMA

11 kg, 33 kg 
z propan butanem, 

propanem 
a także do zasilania 
wózków widłowych.

Zapraszamy 
do stałej współpracy 

tel. 606 930 398
 www.gazak.pl 

Wymiana butli

Letnia promocja
Ciekawe gratisy!

  „KOZŁOWSCY”  Sp. z o.o. Sp. K
  70-007 Szczecin ul. Struga 31B

ZATRUDNI SPRZĄTACZKĘ 
Miejsce pracy: OPEL, TOYOTA Nowogard ul. 3 Maja 27A
      Oferty proszę składać  na adres e-mail: kadry@jmmk.pl
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Kwoty pozyskanych środków zewnętrznych
w gminach w latach 2014 - 2017

w przeliczeniu na jednego mieszkańca (per capita)
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Ranking pozyskanych środków zewnętrznych w latach 2014-2017. Osina na 
początku, Nowogard na końcu 

Fakty a Mity lokalnej elity 
O wielkości rzekomo pozyskanych dla swojej gminy środków zewnętrznych, opowiada się w trakcie kampanii wyborczych zupełnie niestworzone rzeczy. 
Podobnie jest w naszej gminie – zarówno obecny burmistrz, jak i niektórzy pretendenci wychwalają się bezustannie, czego to oni nie uczynili, jakich to 
wielkich kwot oni nie pozyskali. Tymczasem sprawdzone fakty w tym temacie są zupełnie inne aniżeli krzewione mity. O sukcesie natomiast mogą mówić 
w Osinie. 

I całe szczęście, że wyborcy 
obok tych mitów na ten temat 
wielkości rzekomo pozyska-
nych środków zewnętrznych 
mają do dyspozycji w tym te-
macie także twarde fakty. Wy-
starczy się tylko z tymi fakta-
mi zapoznać. W tym tygodniu 
opublikowano krajowe zesta-
wienie wysokości pozyska-
nych przez poszczególne gmi-
ny środków zewnętrznych w 
przeliczeniu na jednego miesz-
kańca (per capita). W ich świe-
tle może przerażać „mizeria” 
w zakresie środków zewnętrz-
nych, które trafiają do nas za 
przyczyną aktywności lokal-
nych „speców od funduszy”. 
Nawet jeden „spec” nie ma się 
czym pochwalić, ale jeśli by to 
„osiągnięcie” kwotowe podzie-
lić na kilku pretendujących, to 
już żenada jest na cały kraj. 

Metoda rankingu
Ranking został przeprowa-

dzony przez pracowników na-
ukowych Uniwersytetu War-
szawskiego pod przewodnic-
twem prof. Swaniewicza. Przy-

taczane dane odnoszą się do 
dotacji pozyskiwanych przez 
samorządy i widocznych w ich 
wydatkach budżetowych. Ran-
king obejmuje wydatki samo-
rządów finansowane przez do-
tacje unijne w   latach 2014–
2017. Odzwierciedla więc 
okres od formalnego rozpo-
częcia nowej perspektywy fi-
nansowej 2014–2020. Oczywi-
ście takie ścisłe rozgraniczenie 
środków pochodzących z  ko-
lejnych programów operacyj-
nych nie jest możliwe, ponie-
waż w  latach 2014–2015 do-
minowały wydatki związane 
z  kończonymi i  rozliczanymi 
w  tym okresie przedsięwzię-
ciami realizowanymi w  ra-
mach budżetu na lata 2007–
2013. Ranking odnosi się do 
danych pochodzących ze spra-
wozdań budżetowych. Opubli-
kowane zestawienie odnosi się 
do pozyskanych środków prze-
liczonych na jednego miesz-
kańca (per capita). 

Wyniki
Na ponad 500 gmin miej-

skich w kraju, gmina Nowo-
gard znalazła się w połowie 
piątej setki z wysokością ze-
wnętrznych środków pozyska-
nych w przeliczeniu na jedne-
go mieszkańca w kwocie 137 
złotych per capita, co w po-

równaniu nawet do ościen-
nych gmin miejskich i wiej-
skich (patrz załączony wykres) 
jest wynikiem żenująco ni-
skim. O dużym sukcesie w tym 
zakresie mogą natomiast mó-
wić w gminie Osina. Gmina ta 
znalazła się w drugiej setce na 
ponad 1500 gmin wiejskich w 
kraju ogółem z wynikiem 916 
- zł per capita, pozyskanych 
środków zewnętrznych w la-
tach 204-2017.

Dlaczego jest  
tak źle skoro  

jest tak dobrze
Lokalna propaganda nato-

miast, wbrew tym twardym 
faktom, trąbi o sukcesie i sku-
teczności w zakresie pozyski-
wania środków zewnętrznych, 
jakie rzekomo są udziałem lo-
kalnego włodarza, czyli bur-
mistrza. Nie tylko burmistrz 
się chwali (nawet na filmo-
wym materiale emitowanym 
też w TVP), ale o rzekomych 
sukcesach w tym zakresie in-
formują też inni lokalni „spe-
cjaliści” od funduszy. Gdy-
by tak było rzeczywiście to co 
mogliby ogłosić ci, którzy po-
zyskują kilka czy kilkanaście 
razy większe kwoty? Tajem-
nica więc tego, dlaczego jest 
tak źle (co wynika z obiektyw-
nych liczb zestawienia), sko-

ro jest tak dobrze, co wynika z 
samochwalczych deklaracji lo-
kalnych pozyskiwaczy,  tkwi w 
tym, że te samochwalcze de-
klaracje są zwykłym oszuki-
waniem wyborców, aby ci dali 
się nabrać i 21 października, 
oddali głos właśnie na „pozy-
skiwaczy”. Przy czym, co warto 
zauważyć, pozyskiwacze spe-
cjalnie się nie przejmują uwia-
rygodnieniem swoich przeka-
zów i liczą, że lud czytać doku-
mentów nie potrafi i się nie za-

pozna z nimi w tym zakresie, 
czyli z danymi liczbowymi za-
pisanymi w budżetach gmin. 
Liczą tylko na to, że lud sie-
dzi na FB i ogląda z lubością 
ich nie tylko nierzetelne, ale 
zupełnie kłamliwe przekazy. 
Nikt jednak kto ma szacunek 
do swojego intelektu, na takie 
lepy się nabrać nie da i nawet 
tysiąc kliknięć tej samej grupy 
„za” propagandy i fałszu  na-
prawdę nie zamieni.

sm  
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Nasza sonda
Dzień Edukacji Narodowej, czy też przez wielu nazywany 
po prostu Dniem Nauczyciela, obchodzimy, jak co roku 14 
października. Z tej okazji życzymy wszystkim nauczycielom 
wszystkiego najlepszego. Zapytaliśmy przy tej sposobności 
mieszkańców naszej gminy, co sądzą o pracy nauczycieli, i 
czego im życzyć. 

Ks. Waldemar - Praca na-
uczycieli jest fantastyczna, jed-
nak niedowartościowana, mamy 
ogólnie problem z wartościa-
mi i autorytetami. Nauczyciele, 
również są pomniejszani a ich 
poświęcenie niejednokrotnie 
wpływa na życie rodzinne. Na-
uczyciel to piękno zawodu, daje 
nie tylko edukację, ale też sma-
czek życia. A czego życzyć na-
uczycielom, ja osobiście życzę 
pogody ducha. 

Pani Bogumiła - Pracuję w 
szkole już kilkadziesiąt lat, ale 
nie w zawodzie nauczyciela, i 
obserwując nauczycieli stwier-
dzam, że są to wspaniali ludzie, 
mający super kontakt z dzieć-
mi, szczególnie Panie z oddziału 
nauczania początkowego, któ-
re całą swoją uwagę skupiają na 
najmłodszych, aby wykształcić 
ich na fantastyczną młodzież. 
Życzę nauczycielom uśmiechu 
na twarzy, aby ich praca była jak 
najlepiej nagradzana. 

Kacper - Uwielbiam chodzić 
do szkoły, bo trzeba się uczyć, 

aby coś osiągnąć, mam bardzo 
fajne Panie, szczególnie lubię ję-
zyk polski i Panią, która mnie 
uczy. Życzę wszystkim nauczy-
cielom wszystkiego najlepszego, 
żeby byli zawsze uśmiechnięci i 
z radością nas uczyli. 

Pani Basia - Ja swoich na-
uczycieli wspominam bardzo 
fajnie. Kiedyś inaczej się uczy-
ło a przede wszystkim wycho-
wywało bardziej rygorystycznie 
. Teraz widzę, że nasz świat opa-
nowały telefony komórkowe, i 
młodzi ludzie nie szanują tak 
nauczycieli jak my szanowali-
śmy, bo baliśmy się konsekwen-
cji ze szkoły, a przede wszystkim 
od rodziców. Nauczyciele mają 
anielską cierpliwość, ale mimo 
przeciwności starają się wy-
kształcić dobrze tę naszą mło-
dzież. Dlatego życzę nauczycie-
lom cierpliwości, zdrowie i dużo 
uśmiechu na co dzień.

 

Pani Elżbieta - Nauczyciel 
musi czuć powołanie, ale ciągłe 
zmiany przekładają się na ich 
pracę, jak uczyć by nauczyć. Dla 
niektórych jest to stresujący za-
wód, ale są też tacy, którzy po-
święcają całe swoje życie pra-
cy i nauczaniu innych. Ja widzę 
na przerwach, jak dzieci pięknie 
wypowiadają się  na temat na-
uczycieli i chwalą, że dobrze tłu-
maczą, więc doceniają ich pracę. 
Życzę nauczycielom spokoju, ra-
dości i dużo zdrowia. 

ao

Jest płot „jak się patrzy”

Odbiór nowego ogrodzenia  
przy ul. Boh. Warszawy 7
W dniu 10 października (środa), o godzinie 12:00, odbyło się uroczyste odebranie nowo 
wykonanego ogrodzenia przy ul. Bohaterów Warszawy 7. 

Przypomnijmy, że w gmin-
nym konkursie zorganizowa-
nym na najładniejszą elewację i 
najładniejsze otoczenie budyn-
ku wielorodzinnego, wygrała 
właśnie wspomniana wspólno-
ta, która swoją nagrodę w wyso-

kości 10 000 zł, przeznaczyła na 
wykonanie nowego ogrodzenia 
wzdłuż jednej z głównych ulic 
naszego miasta. 

Oprócz mieszkańców przy od-
biorze obecni byli Jerzy Furmań-
czyk zarządca wspólnoty oraz 

przedstawiciel firmy remonto-
wej, który ogrodzenie to wyko-
nał. Na zakończenie, co podkre-
ślił Jerzy Furmańczyk, praca zo-
stała wykonana bardzo dobrze a 
efekty widać z daleka.

ao 

Nowo wykonane ogrodzenie, wkomponowało również się w budynek

Z okazji Dnia  
Edukacji Narodowej,  

który obchodzimy 
14 października  

Wszystkim nauczycielom
życzę  

Wiele satysfakcji z wykonywanej 
odpowiedzialnej pracy kształcenia  

i wychowania naszych dzieci i młodzieży, 
należnego szacunku, właściwych warunków  
uczenia i godnej płacy oraz  dużo szczęścia  

i radości w życiu osobistym. 
Piotr Słomski 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Nowogardzie
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OPS zapewnia, że wszystko jest zgodnie z planem 

Dlaczego nie płacą 500 plus
Tym razem rodziny korzystające z programu 500 plus, będą musiały dłużej poczekać na pieniądze. Zamiast w połowie miesiąca otrzymają je dwa tygodnie 
później. Dłużej poczekają ci, co złożyli wnioski we wrześniu. Kierownik OPS zapewnia jednak, że wszystko odbywa się zgodnie z planem. 

Wczoraj do redakcji DN zaczę-
ły napływać sygnały od rodzin 
korzystających ze świadczenia 
otrzymywanego w ramach rzą-
dowego programu 500 plus. 

 - Zgodnie z podanym kiedyś 
harmonogramem, w paździer-
niku świadczenie 500 plus mia-
ło być wypłacane w kasie OPS 
w dniach 11 i 12. Poszłam więc 
w czwartek rano do OPS a tam 
usłyszałam, że dzisiaj nie wy-
płacają pieniędzy, bo jest nowy 
okres rozliczeniowy. Byłam tym 
zaskoczona, bo złożyłam wnio-
sek do końca sierpnia, co miało 
gwarantować, że pieniądze będą 
wypłacane bez żadnej zwłoki- 
mówi nam jedna z mieszkają-
cych w Nowogardzie mam, któ-
ra pobiera świadczenie 500 plus 
na dwoje dzieci.

Dorota Maślana, kierownik 
OPS w rozmowie z DN przy-
znaje, że wiele matek dzwoniło 
wczoraj (czwartek) do ośrodka 
z pretensjami, bo nie otrzyma-
ły świadczenia 500 plus. Przy-
znaje jednak, że takie zachowa-
nie jest dla niej niezrozumiałe, 
bo ośrodek informował, że ma 
dwa miesiące na wydanie decy-
zji i wypłacenie świadczenia od 
dnia złożenia wniosku. Co roku 

bowiem rodziny chcące korzy-
stać dalej z 500 plus lub dołą-
czyć do programu, muszą złożyć 
wniosek. W tym roku można to 
było zrobić za pomocą specjal-
nej platformy internetowej już 
od 1 lipca, a osobiście w wersji 
papierowej od 1 sierpnia. 

 - Jeśli ktoś złożył wniosek 
przez internet w lipcu, już otrzy-
mał decyzję i świadczenie. Je-
śli zrobił to na koniec sierpnia, 
to otrzyma wszystko do końca 
października. Mamy bowiem na 
wydanie decyzji i wypłatę świad-
czenia dwa miesiące. Informo-
waliśmy o tym na swoich stro-

nach. Są jednak tacy, którzy zło-
żyli wniosek we wrześniu, więc 
naturalnie będzie przerwa w 
płatnościach. Wszystko jednak 
zostanie później wyrównane- 
mówi Dorota Maślana. 

Kierownik OPS dodaje jed-
nocześnie, że w wielu przypad-
kach świadczenia byłyby może 
już płacone, ale pracę urzędni-
kom obsługującym w Nowogar-
dzie program 500 plus utrud-
niła awaria systemu. To jednak 
nie jedyne utrudnienie, na ja-
kie natrafiają osoby weryfikują-
ce wnioski. 

- Przez kilka dni mieliśmy 

awarię systemu do obsługi pro-
gramu 500 plus. To sprawi-
ło, ze musimy pracować po go-
dzinach, aby nadrobić zaległo-
ści. Poza tym nawarstwiło się 
nam wiele dodatkowej pracy, 
choćby związane z obsługą pro-
gramu 300 plus, czyli wypraw-
ki dla uczniów. Muszę rów-
nież przyznać, że na czas we-
ryfikacji wniosków wpływa też 
nie zawsze rzetelna informacja 
o dochodach, jaką przedstawia-
ją nam rodziny. To później po-
woduje, że dodatkowo musimy 
wiele rzeczy sprawdzać i ustalać- 
dodaje D. Maślana. 

Przypomnijmy, że rządowy 
program Rodzina 500 plus jest 
realizowany w Polsce od kwiet-
nia zeszłego roku. Z założenia 
ma on pomóc rodzinom w po-
kryciu kosztów wychowania po-
przez wypłatę comiesięcznych 
świadczeń na drugie i kolejne 
dziecko. Świadczenie na pierw-
sze dziecko jest uzależnione od 
kryterium dochodowego- nie 
więcej niż 800 zł netto na osobę 
w rodzinie i 1200 zł w przypad-
ku dziecka niepełnosprawnego. 
Świadczenia przysługują tylko 
na dzieci do 18 roku życia. De-
cyzje o przyznaniu 500 plus są 
wydawane na rok. 

W Nowogardzie, w pierw-
szym roku trwania programu 
500 plus skorzystało z niego ok. 
3,5 tysiąca dzieci i młodzieży. 
Dane na kolejny okres rozlicze-
niowy, a więc 2018/2019 nie są 
jeszcze znane- OPS ma je pod-
sumować, kiedy wydane zostaną 
już wszystkie decyzje o wypłacie 
świadczeń. W całym kraju koszt 
programu w 2017 roku wyniósł 
ok. 17 miliardów złotych. W na-
szej gminie koszt ten wynosi ok. 
10 mln złotych. 

MS

Organizacja po staremu

Znów zamkną Nadtorową 
W tym roku, w okresie świąt 1 listopada, wróci stara organizacja ruchu, tzn. znów zamknię-
ta dla ruchu z obu stron będzie ul. Nadtorowa. 

Przypomnijmy, że w zeszłym 
roku, po braku reakcji ze stro-
ny burmistrza Nowogardu, na 
wnioski i prośby przedsiębior-
ców z ulicy Nadtorowej, sta-
rosta zdecydował, że doko-
na zmian w organizacji ruchu 
w okresie święta Wszystkich 
Świętych. Przedsiębiorcom 
chodziło o to, aby w tym cza-
sie nie zamykać ulicy Nadtoro-
wej, którą do zakładów produk-
cyjnych znajdujących się kilka-
set metrów od głównej bramy 
cmentarza odbywa się ciężki 
transport. Zmiany jak wiado-
mo zawsze wywołują emocje, 
bo nikt ich nie lubi. Tak było i 
po decyzji starosty, która była 
publicznie krytykowana przez 
gminnych urzędników. Stra-
szono, że jak Nadtorowa bę-
dzie otwarta w czasie świąt bę-

dzie niebezpiecznie i za wszyst-
ko to będzie winny ten, co zde-
cydował się wsłuchać w sygna-
ły przedsiębiorców. Czarny sce-
nariusz się nie sprawdził, niko-
mu nic się nie stało, święta mi-
nęły, wszyscy zapomnieli. 

Urzędnicy w ratuszu jednak ze 
zmianami się najwyraźniej nie 
mogli pogodzić, i w tym roku 
po raz kolejny złożyli do staro-
stwa powiatowego w Goleniowie 
wniosek zakładający powrót do 
starej organizacji ruchu sprzed 
dwóch lat, a więc wprowadzają-
cy zamknięcie ulicy Nadtorowej 
i to już od 30 października - na 
dwa dni przed świętem Wszyst-
kich Świętych. Co mniej zrozu-
miałe już 2 listopada rano, kiedy 
obchodzimy Zaduszki, zmienio-
na organizacja ruchu ma prze-
stać obowiązywać. Zapropono-

wana przez gminę zmiana or-
ganizacji ruchu została zatwier-
dzona przez sekretarz powiatu, 
pod nieobecność starosty, któ-
ry jak informuje DN, w tym cza-
sie był na urlopie. Sam staro-
sta nie bardzo chciał komento-
wać sprawę, przypomniał tylko, 
że wypracowane w zeszłym roku 
zmiany do organizacji ruchu 
stanowiły kompromis pomiędzy 
przedsiębiorcami z Nadtorowej, 
handlowcami sprzedającymi w 
czasie świąt kwiaty i znicze oraz 
odwiedzającymi groby swoich 
bliskich. 

 Czy teraz ten kompromis zo-
stanie zachowany, to już nie nam 
oceniać, a głównie tym, którzy 
mają w tym największy interes. 
Niemniej trudno oprzeć się wra-
żeniu, że ktoś tu postawił trochę 
na swoim...MS

W OPS puste korytarze - 500+ nie płacą

Szkolenie Komisji 
Wyborczej

W dniu 10 październi-
ka (środa), w Nowogardz-
kim Domu Kultury odby-
ło się szkolenie dla członków 
obwodowych komisji wybor-
czych. Ustalono, aby członko-
wie obwodowych komisji wy-
borczych, powołani do prze-
prowadzania głosowania w 
obwodzie (komisja dzienna), 
przybyli na godzinę 10:00. A 

członkowie do ustalenia wyni-
ków głosowania (komisja noc-
na), przybyli na godzinę 12.00. 
W trakcie posiedzenia odbyło 
się szkolenie, m.in. na temat 
porządku w lokalu wybor-
czym, czuwania w dniu wy-
borów nad przestrzeganiem 
prawa, dokonano też wyboru 
przewodniczących.   

ao
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

„Gdy Jezus wybierał się w dro-
gę, przybiegł pewien człowiek i 
upadłszy przed Nim na kolana, 
zaczął Go pytać: „Nauczycielu 
dobry, co mam czynić, aby osią-
gnąć życie wieczne?” Jezus mu 
rzekł: „Czemu nazywasz Mnie 
dobrym? Nikt nie jest dobry, 
tylko sam Bóg. Znasz przykaza-
nia: Nie zabijaj, nie cudzołóż, 
nie kradnij, nie zeznawaj fał-
szywie, nie oszukuj, czcij swego 
ojca i matkę”. On Mu odpowie-
dział: „Nauczycielu, wszystkie-
go tego przestrzegałem od mo-
jej młodości”. Wtedy Jezus spoj-
rzał na niego z miłością i rzekł 
mu: „Jednego ci brakuje. Idź, 
sprzedaj wszystko, co masz, i 
rozdaj ubogim, a będziesz miał 
skarb w niebie. Potem przyjdź 
i chodź za Mną”. Lecz on spo-
chmurniał na te słowa i odszedł 
zasmucony, miał bowiem wie-
le posiadłości. Wówczas Jezus 
spojrzał dookoła i rzekł do swo-
ich uczniów: «Jak trudno tym, 
którzy mają dostatki, wejść do 
królestwa Bożego». Ucznio-
wie przerazili się Jego słowami, 
lecz Jezus powtórnie im rzekł: 
„Dzieci, jakże trudno wejść do 
królestwa Bożego tym, którzy 
w dostatkach pokładają ufność. 
Łatwiej jest wielbłądowi przejść 
przez ucho igielne, niż bogate-
mu wejść do królestwa Bożego”. 
A oni tym bardziej się dziwili i 
mówili między sobą: „Któż więc 
może być zbawiony?” Jezus po-
patrzył na nich i rzekł: „U ludzi 
to niemożliwe, ale nie u Boga; 
bo u Boga wszystko jest możli-
we”. Wtedy Piotr zaczął mówić 
do Niego: „Oto my opuściliśmy 

wszystko i poszliśmy za Tobą”. 
Jezus odpowiedział: „Zapraw-
dę, powiadam wam: Nikt nie 
opuszcza domu, braci, sióstr, 
matki, ojca, dzieci lub pól z po-
wodu Mnie i z powodu Ewan-
gelii, żeby nie otrzymał stokroć 
więcej teraz, w tym czasie, do-
mów, braci, sióstr, matek, dzie-
ci i pól, wśród prześladowań, a 
życia wiecznego w czasie przy-
szłym”. (Mk 10, 17-30)

Liturgia słowa Bożego 28 
Niedzieli zwykłej niesie ze sobą 
rozważania na temat mądrości, 
jej źródle i sile jaką człowieko-
wi daje prawdziwa mądrość. 
Choć opis dzisiejszej Ewangelii 
na pozór zdaje się nic nie mó-
wić o mądrości, to jednak staje 
się ona, jak możemy się prze-
konać, osią całego rozważania 
o mądrości.

Co mówi jednak samo Pi-
smo Święte o mądrości? Mą-
drość sama w sobie jest my-
ślą i zamiarem samego Boga. 
Jest rzeczą ukrytą, można po-
wiedzieć nieosiągalną jak żad-
na inna; sama w sobie jest poza 
zasięgiem człowieka. Jednak 
mądrość objawiła się człowie-
kowi i stała się osiągalna. Ten 
fakt opisują księgi: Rodzaju i 
Mądrości, ukazując nam jak 
Bóg chce się dzielić tym darem 
z nami.

Jednak ludzie zgubili klucz 
do tej mądrości, założyli sami 
zasłonę na serce swoje wybie-
rając w swoim życiu grzech, 
egoizm i pychę. Tak w miej-
sce mądrości Bożej, człowiek 
stworzył sobie mądrość ludzką 
– niedoskonałą, jednostronne-
go patrzenia i poranioną.

Co się zmieniło wraz z przyj-
ściem Jezusa? On będąc po-
między nami stał się myślą 
Bożą w pełni objawioną, obra-
zem Boba niewidzialnego. Wo-
bec tego obrazu człowiek za-
czął się zachowywać dziwnie 
odrzucają lub przyjmując obja-
wione źródło mądrości Bożej, 
za którym tak tęsknił. A Jezus 
zaprasza nas 

do korzystania z tego źró-

dła mówiąc: ” ... uczcie się ode 
Mnie, bo jestem cichy i pokor-
ny sercem.” To w Jezusie znaj-
duje się mądrość, za którą tęsk-
nimy; aby ją otrzymać, trzeba 
iść do Niego i Go naśladować. 
Warunek uzyskania mądrości 
jest jasno określony, tzn. trzeba 
odrzucić wszelkie inne zabez-
pieczenia czy to materialne jak 
bogactwo, czy nawet religijne 
jak zachowywanie prawa.

Dopiero teraz możemy zo-
baczyć dzisiejsze przykłady 
jakie Jezus użył w nauczaniu 
jako szkołę nowego odkrywa-
nia mądrości. Oto bogaty mło-
dzieniec, który nie był w sta-
nie sprzedać wszystkiego by 
pójść za Jezusem i Apostoła-
mi, którzy porzucili wszyst-
ko, aby pójść za Mistrzem. Ak-
cent tego spotkania nie jest 
położony na słowach „sprze-
daj wszystko”, ale na „przyjdź i 
choć za Mną”. Celem Ewangelii 
nie jest mówienie o dobrowol-
nym ubóstwie, ale o najwięk-
szym bogactwie – posiadaniu 
Jezusa.

Oto czy ma się stać dla nas 
dzisiaj mądrość Boża!!! Ma 
się stać Chrystusem, którego 
przyjmiemy bez żadnych za-
strzeżeń, powątpiewań, bez 
cienia bojaźni i egoizmu ludz-
kiego, w życiu osobistym i 
wspólnotowym. Kim jest więc 
człowiek mądry? Święty Pa-
weł jasno odpowiada że jest 
nim człowiek „duchowy”, pro-
wadzony przez Ducha Święte-
go, który uczy się od Niego jak 
nie ulegać żądzom ciała. Czło-
wiek mądry to taki, który stara 
się dostrzegać  i oceniać rzeczy 
i zdarzenia podobnie jak Bóg; 
który, dzięki wierze, nie daje 
się zwieść pozorom i dostrze-
ga w rzeczach i wydarzeniach 
to samo, co jest w stanie zoba-
czyć Bóg.  

Mądrość stała się Ciałem dla 
swoich maluczkich – dlatego 
uczmy się Jej i w nią się zagłę-
biajmy poznając

Jezusa takiego jakim On na-
prawdę jest.

ks. Waldemar Piątek

Uwaga wędkarze
Zarząd Koła PZW “Tęczak”,  

dnia 14.10.2018 r., 
organizuje zawody parami  
na jeziorze Nowogardzkim. 

Zbiórka o godz. 8.00, przy Neptunie. Zapisy 
w sklepie wędkarskim “Tęczak” do dnia 

13.10.2018 r., wpisowe 10 zł.
Zarząd Koła PZW “Teczak”

19 października 2018 rusza
VIII Edycja Nowogardzkiej 
„Szkoły Cukrzycy”
„Chorzy na cukrzycę wiedzący najwięcej żyją najdłużej” 
(prof. Joslin)

Rozpoczynamy nabór osób 
chętnych do uczestnictwa w 
zajęciach „Szkoły Cukrzycy”. 
Uczestnikiem Szkoły Cukrzy-
cy możne być każda zaintereso-
wana osoba. Wykłady będą pro-
wadzone raz w miesiącu przez 
okres 8 miesięcy. Zajęcia dla 
wszystkich uczestników są bez-
płatne. Zapisy odbywają się w 
siedzibie PSD Koła Nowogard 
ul. Wojska Polskiego 7 (budynek 
laboratorium na terenie szpi-
tala) w każdy czwartek w godz. 
od 10:00 do 12:00 lub w dowol-
nej porze telefonicznie pod nr.:   
500 553 190;  795 477 793;  512 
626 744;  również za pośrednic-
twem e-mail cukrzycanowo-
gard@wp.pl 

Można również stać się 
uczestnikiem szkoły przycho-
dząc bezpośrednio na wykłady

Wykłady będą prowadzone w 
Nowogardzie w Świetlicy Środo-
wiskowej im. św. Jana Pawła II 
nr 2 (znajdującej się na  terenie 
parafii pw. św. Rafała Kalinow-
skiego) raz w miesiącu przez 
okres 8 miesięcy Zajęcia rozpo-
czynają się o godz. 16:00. 

Lekarzem prowadzącym No-
wogardzką „Szkołę Cukrzycy” 
jest Pani dr Marzena Kargul.

Terminy i tematy wykładów:
19-10-2018 -  Cukrzyca - co 

to za choroba? Jak rozpoznać? 
Dlaczego dobrze leczyć?

16-11-2018 - Jak żyć z cukrzy-
cą? Spojrzenie psychologa. Sa-
mokontrola - cele i zasady. Rola 
wysiłku fizycznego.

14-12-2018 -  Żywienie w 
cukrzycy - prawda i mity.

11-01-2019 -  Leczenie 
cukrzycy - dla kogo leki 
doustne.

15-02-2019 -  Leczenie 

cukrzycy - dlaczego insulina? 
Cukrzyca u kobiety - problem 
nie tylko kobiet.

15-03-2019 - Ostre powikłania 
cukrzycy - hipoglikemia, kwasi-
ca cukrzycowa - jak ich unikać? 
Osoba z cukrzycą w pracy. Kie-
rowca z cukrzycą.

12-04-2019 - Retinopatia, ne-
fropatia, neuropatia - łatwiej za-
pobiegać niż leczyć. Stopa cu-
krzycowa.

24-05-2019 - Zawał serca, 
udar mózgu - czy to tez powi-
kłania cukrzycy? - Uroczyste 
zakończenie VIII edycji Nowo-
gardzkiej „Szkoły  Cukrzycy”      

W VIII edycji szkoły zostały 
zaplanowane dodatkowe działa-
nia adresowane do jej uczestni-
ków w postaci bezpłatnych:
•	 badań poziomu cholesterolu
•	 badań poziomu trójglicery-

dów
•	 badań poziomu hemoglobi-

ny glikowanej HbA1c
•	 wykłady będą kończyły 

się losowaniem drobnych 
upominków wśród ich 
uczestników

W imieniu Zarządu Polskie-
go Stowarzyszenia Diabetyków 
Koła Nowogard oraz Pani dr 
Marzeny Kargul serdecznie za-
praszam do udziału w VIII Edy-
cji Nowogardzkiej „Szkoły Cu-
krzycy

Partnerami VIII Edycji Nowo-
gardzkiej „Szkoły Cukrzycy są:

Urząd Miejski w Nowogardzie 
www.nowogard.pl 

Parafia pw. św. Rafała Kali-
nowskiego w Nowogardzie

Firma Ascensia Diabetes Care 
Dziennik Nowogardzki
Portal informacyjny  http://

www.wnowogardzie.pl/
Eugeniusz Tworek

Prezes Zachodniopomorskiego 
Oddziału PSD



12-15.10.2018 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

7

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

ceNY bIleTÓw
a. Normalny: 15 zł
b. Ulgowy: 13 zł- bilet ulgowy 

przysługuje osobom uczącym się 
do 25 roku życia, po okazaniu le-
gitymacji szkolnej lub studenckiej,

c. Rodzinny: 13 zł - 2 dorosłych + 
1 dziecko l 1 dorosły + 2 dzieci l 2 
dorosłych + 2 dzieci (Bilet Rodzin-
ny obowiązuje wyłącznie na filmy 
familijne i bajki),

d. Zbiorowy: 11 zł - grupa zorga-
nizowana pow. 15 osób 

l zakup biletów - przynajmniej 1 
doba przed seansem. 

Uwaga!!! Godziny seansów fil-
mowych mogą ulec zmianie.

Kino na 
weekend

MAŁA STOPA
12.10.2018, godz. 16:00
13.10.2018, godz. 16:00
14.10.2018, godz. 16:00
19.10.2018, godz. 16:00
20.10.2018, godz. 16:00
96 min., Animacja, 
USA 2018,  Od lat: B/O

KRĘCISZ MNIE
12.10.2018, godz. 18:00
13.10.2018, godz. 18:00
14.10.2018, godz. 18:00
107 min, Komedia rom., 
Belgia, Francja 2018,  Od lat: 12

kler
12.10.2018, godz. 20:15
13.10.2018, godz. 20:15
14.10.2018, godz. 20:15
19.10.2018, godz. 18:00
20.10.2018, godz. 18:00
133 min, Obyczajowy, 
Polska 2018,  Od lat: 15

Rozmowa z Witalijem Grebieniuk 

Za dużo na konsumpcję,   
za mało na inwestycje...
Pan Witalij Grebieniuk to znany przedsiębiorca w naszym mieście, założyciel hurtowni i 
drogerii „Witter”, która od niedawna swoją nazwę przekształciła w drogerię „Jaśmin” . Pan 
Witalij Grebieniuk w najbliższych wyborach samorządowych będzie ubiegał się o mandat  
radnego do Rady Miejskiej z listy Partnerstwa i Rozwój. 

Jest Pan znanym i lubia-
nym człowiekiem w gminie, 
a przede wszystkim przedsię-
biorcą. Proszę opowiedzieć kil-
ka słów o sobie. 

Cieszy mnie bardzo takie 
stwierdzenie, ponieważ mama 
wrażenie ze siebie znam to o so-
bie mogę opowiadać godzina-
mi. Mimo iż mam 63 lata, uwiel-
biam podróżować, zwiedziłem 
wiele miejsc na świecie. Urodzi-
łem się w Kazachstanie, gdzie 
moi rodzice byli zesłani. Przyje-
chałem do Polski wraz z rodzi-
cami i rodzeństwem, gdy mia-
łem zaledwie 5 lat. Początki były 
bardzo trudne, bo nie mieli-
śmy nic, ale dzięki ciężkiej pracy 
udało się skończyć Szkołę Pod-
stawową i Liceum. Ukończyłem 
także studia na Akademii Rolni-
czej w Szczecinie Wydział Tech-
nologii Rolnej. 

Jak długo Pana firma działa 
na rynku. 

Moja firma na rynku działa 
już 27 lat, byłem drugą firmą  w 
województwie, która w tamtych 
czasach, zajęła się tak naprawdę 
na dużą skalę handlem na wła-
sną rękę,  chemia gospodarczą i 
kosmetykami. 

Skąd narodził się pomysł, na 
taką akurat a nie inną branżę 

Właśnie, to bardzo dobre py-
tanie. Ja oczywiście nic nigdy nie 
miałem wspólnego z handlem, 
po prostu moja małżonka była 
kierowniczką działu handlowe-
go w Gminnej Spółdzielni SCH. 
I przyszedł taki czas, gdzie ta fir-
ma, w której pracowała  zaczę-
ła podupadać, moja żona bar-

dzo chciała pracować nadal w 
takiej branży, która dobrze znała 
. Przyszła do mnie i mówi... słu-
chaj kup mi sklep….  i kupiłem, 
spełniłem życzenie mojej mał-
żonki, kupiłem dwa sklepy i roz-
budowałem hurtownię. 

Czy posiada Pan jakieś szcze-
gólne nagrody za swoje osią-
gnięcia w tej dziedzinie

Nagrody to może nie, taką 
moją osiągniętą nagrodą był 
fakt, że stałem się jednym z kil-
ku dystrybutorów „Lakma Cie-
szyńska” na terenie całej Polski . 
Moją nagrodą jest to, że mam sa-
tysfakcję z doskonale wykonanej 
i wykonywanej pracy. 

W latach 2003/2007 był Pan 
radnym w naszej gminie. Dla-
czego w nadchodzących wybo-
rach zdecydował się Pan po-
nownie ubiegać o mandat rad-
nego?

Zgadza się byłem radnym, 
pracowałem wtedy w dwóch ko-
misjach, finansowo-budżeto-
wej oraz  rewizyjnej. Dało mi to 
bardzo dużo satysfakcji z wyko-
nywanego zadania, my napraw-
dę wtedy byliśmy bardzo aktyw-
ni. A co skłoniło mnie teraz? Po 
prostu obserwując działania po-
przednich i kadencji Rady uwa-
żam, że czegoś w Nowogardzie 
brakuje. Nastąpiło zachwia-
nie standardów. Bo dobry go-
spodarz buduje najpierw oborę, 
później stodołę a na koniec bu-
duje mieszkanie dla siebie, czyli 
zaczyna konsumować, a u nas to 
jest odwrotnie. Za dużo wydaje-
my na konsumpcję, tzw. błyskot-
ki a za mało inwestujemy. Inwe-

stycja to podstawa rozwoju gmi-
ny. Myślę, że jeśli zostanę rad-
nym będę pracował dla gminy 
m.in. na rzecz poprawy infra-
struktury, komunikacja, kultury, 
oświaty, służby zdrowia itp.

   Co chciałbym dodać , Part-
nerstwo i Rozwój jest doskonałą 
propozycją bezpartyjną dla spo-
łeczeństwa, i może zdziałać wie-
le dobrego. Bo obserwuję, że do 
partii zapisują się tylko ci, którzy 
chcą dostać się do konfitur.

Jak ocenia Pan pomysł Part-
nerstwa i Rozwój, aby w na-
szym mieście powstał basen. 
Co to oznacza dla gminy? 

Jestem za, jak najbardziej, to 
ogromna inwestycja powin-
na być poparta głęboką analizą 
skutków i wydatków, gmina jest 
niewielka, ale przy poparciu po-
wiatu i osób kandydujących do 
Rady Powiatu oraz innych źró-
deł finansowych mogłoby się 
udać go u nas stworzyć. Ta in-
westycja jest potrzebna, mamy 
wiele szkół, seniorów, dla nie-
których dojazd do Goleniowa 
jest trudny, jak to się mówi jest 
to cała wyprawa. A basen w mie-
ście podniósłby wysoko rangę 
gminy. Miałoby to dalekosięż-
ny wpływ dla naszej społeczno-
ści lokalnej. 

Czy w naszym mieście reak-
tywacja targowiska podnio-
słaby wzrost gospodarki w na-
szym mieście?

Na pewno, nasi lokalni przed-
siębiorcy i rolnicy mieliby gdzie 
sprzedawać swoje produkty, po-
winno odbywać się to w cywili-
zowanych warunkach a nie jak 
do tej pory możemy zauważyć 
zazwyczaj pod marketem Net-
to. W innych miastach są targo-
wiska i wszyscy są zadowoleni, a 
u nas to jest pseudo targowisko. 

Co chciałby Pan dodać na za-
kończenie?

Życzę wszystkim przede 
wszystkim zdrowia, oraz traf-
nych wyborów, abyśmy mogli 
powiedzieć po wyborach spełni-
liśmy swój obywatelski obowią-
zek. Zachęcam wszystkich do 
wyborów, bo na tym polega de-
mokracja. Zapraszam do urn 21 
października. 

Aleksandra Owczarek 

Witalij Grabieniuk

Szkoła Podstawowa nr 1
EUROPEJSKI TYDZIEŃ 
kODOwANIA
06.10.2018 – 21.10.2018.

To już 5 edycja akcji, która ma na celu pokazanie, że programowa-
nie i kodowanie to nie tylko nauka, ale i zabawa. Akcja łączy wielo-
milionową europejską społeczność wolontariuszy, pasjonatów, któ-
rzy poprzez organizację różnorakich wydarzeń udowadniają, iż te 
umiejętności należą do kluczowych kompetencji współczesnego 
świata.  Code Week jest inicjatywą, do której włączają się placów-
ki oświatowe każdego szczebla, biblioteki, zakłady pacy, organiza-
cje, stowarzyszenia. 

W ubiegłorocznej edycji wzięło udział 1,2 mln osób z różnych 
grup wiekowych z 50 krajów z UE i spoza niej. Polska zajęła wów-
czas 2 miejsce w ilości zgłoszonych i przeprowadzonych wydarzeń 
tygodnia kodowania. Wszyscy, którzy chcą się wykazać swoimi po-
mysłami, w zakresie różnorakich form aktywności związanych z ko-
dowaniem i programowaniem, mogą zgłosić swoją inicjatywę na 
stronie akcji: codeweek.eu.

W SP nr 1 jest wielu miłośników programowania i zabaw w kodo-
wanie. Nie mogło przeto nas zabraknąć w Code Week 2018. Mamy 
już zaakceptowane nasze wydarzenie i zaczynamy działania.

Opr. Ania Tracz
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Dzięki nowym oknom SYNEGO Twój dom 
stanie się oazą ciepła, ciszy i bezpieczeństwa. 
W porównaniu z obecnym standardem okien, 
SYNEGO zapewnia do 50% lepszą izolację cieplną*. 
Dzięki temu znacznie zmniejszysz rachunki 
za ogrzewanie i poznasz nowy 
komfort mieszkania.

Nowe logo - nowy profil 
nowy komfort Twojego mieszkania

Zadzwoń lub przyjdź 
do siedziby naszej firmy 

a my przygotujemy 
dla Ciebie najlepszą ofertę.

Kandydaci KWW Partnerstwo i Rozwój (PiR) do Rady Miejskiej Nowogard

Kandydaci KWW Partnerstwo i Rozwój (PiR) do Rady Powiatu

OKRĘG MIEJSKI NR 1 Część gminy Nowogard obejmu-
jąca ulice: 700 Lecia od nr 5 do nr 22, 3 Maja, 15 Lutego, Adama Asny-
ka, Adama Mickiewicza,Batalionów Chłopskich, Bohaterów Warszawy, 
Cmentarna, Dworcowa, Fabryczna, Górna, Gryfitów, Henryka Sienkie-
wicza, Jana Kasprowicza, Jana Kilińskiego, Jana Kochanowskiego, Jana 
Pawła II, Juliusza Słowackiego, Kazimierza Wielkiego, Krótka, Księcia 
Józefa Poniatowskiego, Księcia Racibora I, Kwietniowa, Ludwika Wa-
ryńskiego, Łąkowa, Magazynowa, Mikołaja Reja, Młynarska, Nadtorowa, 
Ogrodowa, Pocztowa, Polna, Radosława, Rtm. W. Pileckiego, Stanisława 
Rzeszowskiego, Stefana Żeromskiego, Światowida, Wartcka, Władysława 
Reymonta, Zaciszna, Zielona.

OKRĘG MIEJSKI NR 2 Część gminy Nowogard obej-
mująca ulice: 700 Lecia nr 4 i od nr 23 do 27, 5 Marca, Armii Krajowej, 
Bankowa, Bartosza Głowackiego, Blacharska, Brzozowa, Cypriana Kamila 
Norwida, Dębowa, Gen. Józefa Bema, Gen. Józefa Wybickiego, Gen. Le-
opolda Okulickiego, Gen. Władysława Sikorskiego, Jarosława Dąbrow-
skiego, Jesionowa, Jodłowa, Kard. Stefana Wyszyńskiego, Kosynierów, 
Kościelna, Kowalska, Leśna, Lipowa, Luboszan, Lutyków, Macieja Rataja, 
Marsz. Józefa Piłsudskiego, Monte Cassino, Obodrytów, Osiedlowa, Plac 
Ofiar Katynia, Plac Szarych Szeregów, Plac Wolności, Promenada, Pustać, 
Racławicka, Romualda Traugutta, Sądowa, Smużyny, Stanisława Staszica, 
Stefana Czarnieckiego, Stefana Grota- Roweckiego, Słoneczna, Stolarska, 
Szkolna, Świerkowa, Tadeusza Kościuszki, Teodora Roosevelta, Topolowa, 
Warszawska, Wiejska, Wileńska, Wojska Polskiego, Zamkowa.

OKRĘG WIEJSKI NR 3 Część gminy Nowogard obej-
mująca sołectwa: Bieniczki, Błotno, Boguszyce, Brzozowo, Czermnica, 
Dąbrowa, Długołęka, Glicko, Grabin, Jarchlino, Karsk, Konarzewo, Kra-
snołęka, Kulice, Lestkowo, Łęgno, Maszkowo, Miętno, Olchowo, Orze-
chowo, Orzesze, Osowo, Ostrzyca, Sąpolnica, Sikorki, Słajsino, Strzelewo, 
Szczytniki, Świerczewo, Trzechel, Wierzbięcin, Wierzchy, Wojcieszyn, 
Wołowiec, Wyszomierz, Żabowo, Żabówko.

Piotr Słomski

Marek Krzywania

Jacek Jurczak

Joanna Zięciak

Andrzej Wasiak

Daniel Zając

Maciej Michoński
Maria Leśniak

Paweł Słomski Mirosława Przybyłek Wojciech Balejko Remigiusz Komisarek

Tomasz Strzyżewski Aleksandra Owczarek Natalia Sałaga Henryk Zakrzewski

Janina Ujazda

Krystyna Kłosowska

Krzysztof Kosiński

Roman Garguliński

 Agata Tychoniec
Natalia Obracianko

Izabela Pacer

Feliks Murawski
Tomasz Wójcik

Tomasz Tracz

Witalij Grebieniuk

Anna Tracz

Martyna Kaczmarek

Marzena Lipczyńska
Danuta Celmer

Ewa Maciąg

Piotr Wojciechowski
Janusz Syfert

Irena Czerewacz

1
1

4
4

7 7

1 2 3 4

5 6 7 8

2
2

5
5

8 8

3
3

6
6

9 9

1

4

7

2

5

8

3

6

9

Kandydat na Burmistrza     

Piotr Słomski 

Finansowane przez KWW Partnerstwo i Rozwój

Partnerstwo
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i Rozwój

Partnerstwo
i Rozwój

Basen  •  Bezpieczeństwo  
Budżet  •  Powiat

100-lecie Niepodległości

Koncert 
muzyki 
sakralnej

Dominika Zamara - sopran
10 listpada 2018, godz. 19.00 

Kościół pw. WNMP NOWOGARD

SPONSORZY PATRONAT

Sprzedaż biletów: Agencja Artystyczna i Koncertowa Beata Krzyżanowska tel. 508-285-211
                                      Zakrystia Para� Kościoła pw. WNMP, ul Kościelna, Nowogard

Starostwo 
Goleniów

DĄBROWA NOWOGARDZKA
Grupa nieformalna  wspólnie ze Stowarzysze-

niem Mieszkańców Dąbrowy „DĄB” otrzyma-
ła środki w wysokości 5 tys. zł na realizację ko-
lejnego projektu. Środki uzyskaliśmy z Funduszu 
Inicjatyw Obywatelskich w ramach Mikrodotacje 
Lokalne Przedsięwzięcia, Małe Inicjatywy Lokal-
ne.  W ramach pozyskanych środków realizuje-
my projekt pn.” Tworzymy i poznajemy Kulturę”.  
Działania, które będziemy realizować to:

- warsztaty rękodzielnictwa dla dzieci i osób 
starszych

- wyjazd do teatru Muzycznego w Gdyni na 
miusical „CHŁOPI”

Dla naszej  społeczności w tym roku jest to już 
trzeci projekt realizowany w ramach pozyskanych 
środków ze źródeł zewnętrznych. Wierzymy, że 
będzie to kolejny fajny projekt w naszym sołectwie. 

Prezes Stowarzyszenia
Zbyszek Florkowski
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Rozmowa z byłym przewodniczącym Rady Miejskiej  

Marek Krzywania: zarządzanie wymaga rozwagi i spokoju
Marek Krzywania to znana w Nowogardzie postać. Przedsiębiorca, społecznik, przez 16 lat w kadencjach III, IV, V i VI radny Rady Miejskiej w Nowogar-
dzie, w kadencji 2006-2010 jej  przewodniczący. Aktualnie zajmuje się ubezpieczeniami. Ubiega się ponownie o mandat radnego gminnego starując w wy-
borach samorządowych z okręgu nr 2 z pierwszego miejsca z listy Partnerstwo i Rozwój.  Rozmawiamy z panem Markiem o jego doświadczeniach zarów-
no zawodowych, jak i społecznych a także pytamy o szczegóły, które pozwalają przybliżyć nam Jego  ciekawą osobowość.  

Jest pan 
nowogardzianinem…

Chyba tak, można tak mnie 
zupełnie szczerze nazwać. To 
moje oficjalne miejsce urodze-
nia, czyli Płoty to tylko adres 
porodówki, która znajdowa-
ła się w Płotach, gdy przez po-
nad 10 lata remontowano szpi-
tal nowogardzki  – ten remont 
okrzyknięto wtedy rekordo-
wym  pod względem długo-
ści trwania na pewno  w wo-
jewództwie, ale i może w ca-
łej  Polsce. Rodzice mieszkali 
w Nowogardzie tutaj też poto-
czyło się całe moje życie, szko-
ła podstawowa i Liceum, pierw-
sza praca, tu nadal mieszkałem, 
gdy robiłem studia, najpierw li-
cencjackie na studiach na Wy-
dziale Ekonomiki i Gospodarki 
Żywnościowej Akademii Rolni-
czej w Szczecinie, a potem uzu-
pełniające studia magisterskie 
w Akademii Rolniczej w Szcze-
cinie w zakresie gospodarki nie-
ruchomościami, gdzie otrzyma-
łem  magistra ekonomii.  Tu-
taj założyłem rodzinę i wspól-
nie z małżonką Anną wycho-
wywaliśmy naszych dwóch sy-
nów. Tutaj wreszcie w Nowo-
gardzie udzielałem się społecz-
nie i jako były wieloletni radny 
i jako założyciel i działacz lokal-
nych stowarzyszeń, w tym Fo-
rum Rozwoju Gospodarczego 
Ziemi Nowogardzkiej. 

Jak czytam Pana  CV to  da 
się zauważyć bogactwo 

doświadczeń zawodowych.
Rzeczywiście  pracowałem w 

różnych  miejscach i wykony-
wałem różne prace, również te 
nazywane jako prace fizycz-
ne. Pierwsza praca  to łado-
wacz w Szczecińskim Przed-
siębiorstwie Przemysłu Ziem-
niaczanego w Nowogardzie 
podjęta tuz przed „wojskiem” 

w 1982 roku. Po zasadniczej  
służbie wojskowej zakończo-
nej w stopniu kaprala, zatrud-
niłem się jako monter instala-
cji elektrycznych w Szczeciń-
skim Przedsiębiorstwie Budow-
nictwa Ogólnego, słynnego no-
wogardzkiego PBO.  Kolejno 
byłem  współwłaścicielem Za-
kładu Rzemieślniczego w za-
kresie instalatorstwa sanitarne-
go i CO,  ajentem sklepu PPH 
Centrala Rybna, w latach 1990-
2002 prowadziłem  ponownie 
własną działalność gospodar-
czą, tym razem była to działal-
ność handlowa. Od 2007 przez 
7 lat byłem  kierownikiem  od-
działu hurtowni  elektrycznej, a  
obecnie prowadzę po raz trzeci 
własną działalność jako  agent 
ubezpieczeniowy.

Zawsze był Pan otwarty 
także na aktywność 

społeczną.
Tak, a zaczęło się od mojej  

przynależności do ZHP. Przez 
pewien okres byłem  także zwo-
lennikiem UPR.  Ale  najbar-
dziej pełne zaangażowanie re-
alizowałem w Nowogardzkim 
Forum Samorządowym, któ-
re zakładałem i które aktywnie 
uczestniczyło w lokalnym ży-
ciu publicznym  wystawiając li-
sty do Rady Miejskiej. Uważam, 
że udało nam się w ramach tego 
stowarzyszenia,  zintegrowanie 
grupy osób wspierających au-
torski projekt alternatywnego 
dla politycznego klucza funk-
cjonowania Rady Miejskiej, co 
owocowało znacznym  odpar-
tyjnieniem wyborów samorzą-
dowych. Stowarzyszenie two-
rzyło także rozumiejącą się i 
wspierającą grupę  w realizacji 
wyznaczonych celów wspoma-
gania rodziny. Aktualnie udzie-
lam się w stowarzyszeniu  pra-
codawców będących kontynu-
acją Forum oraz w stowarzysze-
niu  Szanse Bezdroży Gmin Po-
wiatu Goleniowskiego, a także 
w  Klubie  Żeglarskim  KNAGA. 

W latach 2006 -2010 był 
Pan przewodniczym Rady 

Miejskiej. Co uważa Pan 
za największe osiągnięcia 

tamtej kadencji. 
Za swój osobisty sukces uwa-

żam umożliwienie ludziom ku-

pienie za 1% wartości mieszkań, 
w których mieszkali, a za 100% 
wartości lokali użytkowych lo-
kalnym przedsiębiorcom, w któ-
rych prowadzili rodzinną dzia-
łalność, aby poczuli się na swo-
im. W 2009 r Rzeczypospolita 
opublikowała ranking gmin naj-
lepiej zarządzających swoimi fi-
nansami z uwzględnieniem in-
westycji. Zajęliśmy wówczas 
28 miejsce w kraju a 3 w wo-
jewództwie, trzeba dodać, że 
skończyliśmy kadencję z mniej-
szym niż na początku długiem 
gminy, nieprzekraczającym 10 
mln zł. No i na koniec kadencji 
rada podjęła decyzję o realizacji 
gotowego projektu dokończenia 
budowy nowej bryły szpitala.

Ma Pan duże  doświadczenie 
w zarządzaniu zarówno pod-
miotami gospodarczymi, jak i 
społecznymi. Co jest najważ-
niejsze dla harmonijnego roz-
woju społecznego i poczucia 
bezpieczeństwa obywateli. 

Myślę, że jest to rozwaga i 
spokój -  wszystko trzeba za-
wsze dobrze przemyśleć  i reali-
zować przyjęte projekty w spo-
sób profesjonalny a więc taki, 
który daje sam z siebie gwaran-
cję powodzenia.     

Żona,  która jest 
nauczycielką  to  także 

„wyzwanie”.
W małżeństwie czyli związku  

kochających się osób zawód nie 
ma  oczywiście istotnego zna-
czenia, ale  rzeczywiście żona-
-nauczycielka to zawsze bar-
dziej wymagająca od męża sytu-
acja… Małżonka też jest zaan-
gażowana społecznie od lat, bo-
wiem jest przewodniczącą  no-
wogardzkiego koła NSZZ Soli-
darność Pracowników Oświaty.  

Czy starcza czasu  
na hobby...

Musi starczyć,  bo uprawia-
nie zainteresowań osobistych 
to niezbędne składnik zdrowe-
go i pełnego życia. W młodości  
grałem  w piłkę ręczną w LKS 
„Pomorzanin” Nowogard, od 
dwóch lat posiadam kilkana-
ście pni pszczelich, uczęszczam 
na zajęcia z tańca towarzyskiego 
do Mikołaja Kubiaka a od wrze-
śnia chodzę na lekcje gry na gi-
tarze do Stanisława Kusiaka…

Gratulujemy zapału  
szczególnie tego do gry na 

gitarze 
Nigdy nie jest za późno na 

pasje, to było moje młodzień-
cze marzenie, którego nie zre-
alizowałem i teraz nadrabiam.

W wyborach najbliższych 
ubiega się pan o mandat rad-
nego gminnego z   listy Part-
nerstwa i Rozwoju czyli li-
sty kandydata na burmistrza 
Piotra Słomskiego.

Bardzo chętnie  przyjąłem 
propozycję Partnerstwa i Roz-
woju. Stowarzyszenie to reali-
zuje bliski mi niepartyjny a 
obywatelski model funkcjo-
nowania samorządu, zaś Piotr 
Słomski  to moim zdaniem 
bardzo odpowiednia osoba na 
stanowisko burmistrz nasze-
go miasta, gwarantująca mą-
dry i stabilny rozwój naszej 
gminy.

Życzymy zatem powodze-
nia i dziękujemy za rozmowę 

Dziękuje również  i przy 
okazji pozdrawiam na łamach 
Dziennika Nowogardzkiego 
wszystkich mieszkańców i za-
chęcam do pójścia na wybory.

  
Krzywania Marek
Zawód:  ekonomista  wyko-

nywany:  agent ubezpieczenio-
wy

Działalność społecz-
na.:  1998-2010 radny Rady 
Miejskiej w Nowogardzie III, 
IV, V i VI kadencji, 2006-2010 
przewodniczący Rady Miejskiej 
w Nowogardzie, członek Komi-
sji Budżetowej i Komisji Statu-
towej, 2002 współzałożyciel Fo-
rum Rozwoju Gospodarczego 
Ziemi Nowogardzkiej, 2004 re-
alizator badań ankietowych na 
temat głównych barier rozwoju 
Gminy Nowogard,  2008 czło-
nek Rady Stowarzyszenia Szan-
se Bezdroży Gmin Powiatu Go-
leniowskiego, 2010 współza-
łożyciel Klubu Żeglarskiego 
KNAGA w Nowogardzkie, 

 Urodzony: Płoty, 20.02.1961 
Małżonka: Anna z d. Kowal-

czyk- nauczyciel
Dzieci:  Przemysław (1986) - 

informatyk wyjechał do Szcze-
cina - żonaty 3 córki, Jakub 
(1991) - informatyk wyjechał 
do Szczecina- kawaler. 

Rodzice:  Mieczysław i Kazi-

miera z d. Kukulska- nie żyją 
Wykształcenie:  1980 matu-

ra w LO im. Emilii Gierczak w 
Nowogardzie, 1980-82 nauka 
w Policealnym Studium Za-
wodowym w Szczecinie, tech-
nik elektronik, 2001-05 studia 
na Wydziale Ekonomiki i Go-
spodarki Żywnościowej Aka-
demii Rolniczej w Szczecinie, 
zakończone licencjatem, 2005-
06 uzupełniające studia magi-
sterskie w Akademii Rolniczej 
w Szczecinie w zakresie gospo-
darki nieruchomościami, ma-
gister ekonomi. 

Kariera zawodowa:  1982 ła-
dowacz w Szczecińskim Przed-
siębiorstwie Przemysłu Ziem-
niaczanego w Nowogardzie, 
1982-84 zasadnicza służba woj-
skowa zakończona w stopniu 
kaprala, 1984-85 monter in-
stalacji elektrycznych w Szcze-
cińskim Przedsiębiorstwie Bu-
downictwa Ogólnego, 1985-89 
współwłaściciel Zakładu Rze-
mieślniczego w zakresie in-
stalatorstwa sanitarnego i CO, 
1989-90 ajent sklepu PPH Cen-
trala Rybna w Nowogardzie, 
1990-2002 handel artykułami 
spożywczymi w ramach dzia-
łalności gospodarczej, 2007-
2014 kierownik oddziału hur-
towni TWN Sp. z o. o. w Nowo-
gardzie, obecnie własna działal-
ność - agent ubezpieczeniowy

 Szczególne osiągnięcia: zin-
tegrowanie grupy osób wspie-
rających autorski projekt al-
ternatywnego dla politycznego 
klucza funkcjonowania Rady 
Miejskiej, odpartyjnienie wy-
borów samorządowych, stwo-
rzenie rozumiejącej się i wspie-
rającej w realizacji wyznaczo-
nych celów rodziny. 

Członek:  ZHP, Forum Roz-
woju Gospodarczego Ziemi 
Nowogardzkiej, Szanse Bezdro-
ży Gmin Powiatu Goleniow-
skiego, Klub Żeglarski KNA-
GA. 

Hobby:  sport, grał w piłkę 
ręczną w LKS „Pomorzanin” 
Nowogard, od dwóch lat posia-
dam kilkanaście pni pszczelich 
a od września chodzę na lek-
cje gry na gitarze do Stanisława 
Kusiaka.

Najlepsze życzenia,
Marek Krzywania

Marek Krzywania



12-15.10.2018 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

11

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Wywiad z Mirosławą Przybyłek, wieloletnią dyrektor NDK i kandydatką do Rady Powiatu

Będę godnie reprezentowała interesy Nowogardu 
Pani Mirosława Przybyłek to znana postać w naszym mieście. Przez wiele lat kierowała Nowogardzkim Domem Kultury. To z jej inicjatywy powstało naj-
bardziej znane wydarzenie, będące dziś jedną z marek tego miasta - Festiwal „Lato z Muzami”. Pani Mirosława w najbliższych wyborach samorządowych 
ubiegać się będzie o mandat Radnej Powiatowej z listy Partnerstwa i Rozwój nr 2 na liście. Poniżej rozmowa z Kandydatką. 

Jest Pani znana szerokie-
mu gronu mieszkańców miasta 
i gminy, ale proszę się w kilku 
zdaniach przedstawić. 

Urodziłam się w Nowogardzie, 
ale lata dzieciństwa wraz z rodzi-
cami spędziłam w pobliskim Gol-
czewie i  w Stargardzie Szczeciń-
skim. Z wykształcenia jestem cho-
reografem. Mam męża, który za-
wsze mnie wspiera i jest moją 
ostoją oraz dwie wspaniałe cór-
ki i zięcia, a także dwie ukocha-
ne wnusie.          W Nowogardzie 
mieszkam od czterdziestu sześciu 
lat, tutaj podjęłam moją pierw-
szą pracę, jako młodsza księgowa, 
a następnie przez kilkanaście lat 
pracowałam jako instruktor kul-
turalno-oświatowy. Zamiłowanie 
do kultury sprawiło, że od zawsze 
w zasadzie byłam z nią związana 
emocjonalnie a także zawodowo. 
W kolejnych latach mojej pracy 
zawodowej pracowałam, jako kie-
rownik kina „Orzeł” w Nowogar-
dzie, a następnie, by nie dopuścić 
do likwidacji kina „Orzeł” w No-
wogardzie, po dość długich zabie-
gach włączyłam je w struktury or-
ganizacyjne Domu Kultury, wte-
dy też przyjęłam stanowisko dy-
rektora Nowogardzkiego Domu 
Kultury. 

No właśnie, była pani dyrekto-
rem Domu Kultury przez kilka-
naście lat, to w tym czasie swój 
początek miała największa orga-
nizowana w naszym mieście im-
preza kulturalna - mam tu na 
myśli oczywiście festiwal „Lato z 
Muzami” i Festiwal pn. Ekofilm”. 
Pamiętam też warsztaty wokalne 
„Na 4+”, w których swoje począt-
ki miały późniejsze gwiazdy pol-
skiej muzyki np. Szymon Wy-
dra, czy Tomasz Makowiecki?

W NDK, jako dyrektor, praco-
wałam przez ponad szesnaście 
lat. Mogę powiedzieć, że praca ta 
przyniosła mi bardzo dużo satys-
fakcji i radości, a moja załoga była 
moją drugą rodziną, gdyż mia-
łam to szczęście pracować z ludź-
mi, dla których praca była pasją. 
Jako dyrektor w NDK, byłam ini-
cjatorką i organizatorem Mię-
dzynarodowego Festiwalu „Eko-
film”, Festiwalu „Lato z Muzami” 
oraz imprez o randze ogólnopol-
skiej, jak np. Warsztaty dla Wo-
kalistów „Na 4+”, dwutygodnio-
we Warsztaty dla młodzieży pod-
czas „Lata z Muzami”, w których 
bardzo licznie uczestniczyła nasza 

młodzież, ale i z kilku krajów z za-
granicy m.in. z Ukrainy, Łotwy, 
Niemiec czy Serbii. Byłam też ini-
cjatorką wielu imprez regional-
nych, tj. choćby słynne u nas, ale 
i w regionie, misterium Bożona-
rodzeniowe, tzw. „Szopka Bożo-
narodzeniowa”, Noc Świętojań-
ska, Spektakli baśniowych i wielu, 
wielu innych imprez, w których 
licznie uczestniczyły, dzieci, mło-
dzież i społeczność nasza, gmin-
na, ale i regionalna, ogólnopolska 
i z zagranicy. Aby te i inne impre-
zy mogły zaistnieć pozyskiwałam 
więc, z pozytywnym skutkiem, 
środki z Unii Europejskiej i Fun-
dacji. Moim sukcesem było po-
zyskanie ponad 80% poza-gmin-
nych środków na ich realizację. 

Pani pracę zauważono i do-
ceniono – ma Pani na swoim 
koncie kilka prestiżowych wy-
różnień, proszę o nich przypo-
mnieć. 

Za pracę na rzecz kultury i w 
dziedzinie kultury w 1993 roku, 
zostałam odznaczona przez Mi-
nistra Kultury i Sztuki, odznaką 
„Zasłużony Działacz Kultury”. W 
2002 roku uhonorowana listem 
gratulacyjnym Prezydenta Rzecz-
pospolitej Polski „Za podejmowa-
nie działań na rzecz ochrony śro-
dowiska naturalnego i budowa-
nia lepszego świata”. Jestem rów-
nież posiadaczką „Laura Cisowe-
go” - naszego lokalnego wyróżnie-
nia. Nigdy też nie pozostaję obo-
jętna na potrzeby, troski i kłopo-
ty ludzi, więc zawsze chętnie an-
gażuję się w działania na ich rzecz. 

Od kilku lat nie jest Pani ak-
tywna publicznie. Zdecydowa-
ła się Pani jednak teraz na start 
w wyborach samorządowych 
z listy Komitetu Partnerstwo i 

Rozwój- ubiega się Pani o man-
dat Radnej powiatowej. Dlacze-
go zdecydowała się Pani wystar-
tować? 

Kiedy zostałam zwolniona z 
pracy w NDK, co nastąpiło nie-
spodziewanie i bardzo brutalnie, 
pomyślałam, że czas chyba odpo-
cząć. Miałam nawet wrażenie, że 
teraz już nie będę ludziom do ni-
czego potrzebna. Po jakimś czasie 
zrozumiałam jednak, że nie po-
trafię być obojętna wokół tego, co 
dzieje się w naszej Małej Ojczyź-
nie, że sprawy kultury i przyszłość 
tego miasta są nadal dla mnie bar-
dzo ważne. Mam przecież dwie 
dorosłe córki, wnuczki - one tu-
taj mieszkają, żyją, rozwijają się i 
realizują swoje pasje. Chcę mieć 
wpływ na to, jak będzie wygląda-
ła ich przyszłość. Poza tym, przez 
te kilka lat, kiedy nie byłam już 
dyrektorem, spotykałam bardzo 
wielu ludzi czy moich wychowan-
ków, którzy wyrażali się w stosun-
ku do mnie z wielką sympatią, 
wspominali działania, które dzię-
ki mojej pracy i moich współpra-
cowników udało nam się zrealizo-
wać. To było niezwykle budujące 
- ludzie oczekują zatem, że nadal 
będę aktywna społecznie. Wiem 
więc, że choć jestem już w dość 
dorosłym wieku, moje doświad-
czenie, także to życiowe, z pewno-
ścią będzie istotne dla budowania 
lepszego jutra. 

A czy może nam Pani powie-
dzieć, na czym jako Radna po-
wiatowa chciałaby Pani się sku-
pić, jakie pomysły, zadania uję-
ła pani w swoim programie wy-
borczym? 

Moje motta wyborcze to: „Po-
stępuj z każdym tak, jakbyś chciał, 
by postępowano z Tobą” – Auł-

ła Pugaczowa oraz „Miasto No-
wogard dla wszystkich mieszkań-
ców, a nie tylko dla wybranej gru-
py”. Chcę zatem przywrócić rów-
ne traktowanie wszystkich oby-
wateli, z czym również na niwie 
kultury jest ostatnio różnie. Będę 
z pewnością też chciała, aby za-
cisnęła się współpraca ośrodków 
kultury z terenu naszego powia-
tu - słyszymy bowiem, że gdzieś w 
Maszewie czy Goleniowie działa-
ją wspaniałe, alternatywne sceny 
teatralne. Dlaczego nie mieliby-
śmy z tego i my również czerpać? 
Chciałabym też, jako Radna wal-
czyć o sprawy seniorów- sama bo-
wiem jestem już babcią, wiem ja-
kie potrzeby mają osoby w moim 
wieku i ile jest w tym zakresie do 
zrobienia- nie tylko w obszarze 
kultury, ale jak choćby w służbie 
zdrowia, czy ułatwień architekto-
nicznych. Niezwykle ważna jest 
dla mnie także inicjatywa zmiany 
nazwy powiatu, jaką zapoczątko-
wał Paweł Słomski założyciel sto-
warzyszenia Partnerstwo i Roz-
wój. Wiem bowiem, jak wiele No-
wogard stracił na swojej pozycji 
zdominowany przez środowisko 
goleniowskich samorządowców. 
Dziś do Goleniowa musimy jeź-
dzić, aby załatwić wiele urzędo-
wych spraw, za chlebem, a nawet 
na basen, którego w Nowogardzie 
bardzo brakuje. 

Popiera Pani zatem pomysł 
wybudowania basenu w Nowo-
gardzie, forsowany przez Part-
nerstwo i Rozwój? 

Oczywiście, że tak. Uważam bo-
wiem, że nie ma nic ważniejszego 
niż zdrowie, a jak wiadomo pły-
wanie jest zbawienne dla zniwelo-
wania czy uniknięcia wielu scho-
rzeń układu ruchu, czy też krąże-
nia, a więc problemów z którymi 
dzisiaj boryka się wielu z nas i to 
w różnym wieku. Dlatego w No-
wogardzie powinna powstać kry-
ta pływalnia, z której będą mo-
gli korzystać uczniowie naszych 
szkół, a popołudniami rodziny z 
dziećmi, czy osoby starsze. Dziś 
odległość ta sprawia, że dla wielu 
mieszkańców naszej gminy, wy-
jazd na basen do Goleniowa jest 
nie tylko kosztowny i czasochłon-
ny, ale dla wielu niemożliwy. My-
ślę tu o osobach mających pro-
blemy z poruszaniem się, nie są 
one w stanie tam w ogóle się do-
stać, bez korzystania z prywatne-
go transportu. 

Moją obecnością w Radzie Po-
wiatu, przez wzgląd na doświad-
czenie zawodowe i życiowe, będę 
mogła reprezentować godnie inte-
resy gminy Nowogardu i dążyć do 
realizacji tego typu pomysłów, któ-
re przyczynią się do zrównoważo-
nego rozwoju całego powiatu. 

Marcin Simiński

Mirosława Przybyłek

Wybory cuda czynią - burmistrz robi zastrzyki

Naczelna pielęgniarka  
zaprasza na iniekcje
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Słów kilka z Marszałkiem Jarosławem Rzepą

- Panie Marszałku mija kaden-
cja Sejmiku Województwa Zachod-
niopomorskiego, w której pełnił Pan 
funkcję radnego wojewódzkiego wy-
branego w naszym okręgu oraz wi-
cemarszałka województwa. Jak Pan 
ocenia tę kadencję nie z punktu wi-
dzenia wykorzystywania funduszy 
europejskich ale jaki jest samorząd  
po tych ostatnich czterech latach.

- Panie redaktorze to niełatwe py-
tanie. Pozwoli jednak Pan, że przed-
stawię mój punkt widzenia co naj-
mniej z kilku płaszczyzn. W trak-
cie całej kadencji miałem możliwość 
spotykania się z wieloma radnymi i 
radami gmin i mam jedną zasadni-
czą radę i sugestię do nowych włoda-
rzy. Wybory jednomandatowe choć z 

mojego punktu widzenia najbardziej 
demokratyczne powodują ogrom-
ne problemy w budowaniu stabilnej 
większości w radzie a ponadto tra-
fiają tam osoby, które niekoniecz-
nie miały wcześniej styczność  z sa-
morządem. Pierwsze co bym zrobił 
w nowej kadencji to zaznajomił rad-
nych z zasadami funkcjonowania sa-
morządu w tym budowania budże-
tu oraz wspólnotowego pojmowa-
nia interesu gmin, odpowiedzialno-
ści za decyzje podejmowane przez 
radę jako najważniejszy organ gmi-
ny.  Wybory jednomandatowe spo-
wodowały spadek udziału wybiera-
nych radnych z partii politycznych, 
do których w ostatnich latach z wy-
jątkiem PIS-u trafia znacznie mniej-
sza liczba nowych członków. Najbar-
dziej widocznym przejawem, że w 
samorządach liczy się człowiek a do-
piero w następnej kolejności z jakie-
go ugrupowania się wywodzi lub też 
jakie ma sympatie jest fakt, iż na 114 
gmin w przypadku 85 włodarze po-
chodzili z komitetów obywatelskich. 
Ogromny zwrot w podejściu do sa-
morządu obserwujemy po ostatnich 
wyborach parlamentarnych. PIS, 
który sprawuje niepodzielnie władzę 
po okresie kiedy zajęty był głownie 
zmianą funkcjonowania państwa na 
system autokratyczny zwrócił swoją 
uwagę na samorząd jako głównego 
przeciwnika i wroga. Dlaczego tak 
się dzieję otóż tylko w jednym wo-

jewództwie sprawuje władzę a jak 
pokazał parlament nie uznaję innej 
władzy poza tą, którą sam sprawuje. 
Pierwsze działanie to totalna igno-
rancja struktur samorządowych i ich 
korporacji na szczeblu centralnym. 
Opóźnianie i utrudnianie spraw-
nego wdrażania środków europej-
skich a następnie odwracanie tzw. 
”kota ogonem” i atakowanie samo-
rządu za zbyt wolne wykorzystywa-
nie środków z UE. To co mnie jako 
samorządowca boli to ograniczanie 
kompetencji samorządu wojewódz-
kiego. Od kiedy w Polsce rządzi PIS 
samorządy wojewódzkie nie maj już 
kompetencji prowadzenia aktywnej 
polityki rolnej, do której służyły im 
ośrodki doradztwa rolnego. Na dru-
gi ogień poszły wojewódzkie fundu-
sze ochrony środowiska i gospodar-
ki wodnej. Do dziś jest to  samorzą-
dowa jednostka prawna ale pozosta-
ła z niej tylko nazwa. Wielka szkoda, 
gdyż przez ostatnie kilkanaście lat 
mieliśmy realny wpływ na rozwiązy-
wania naszych największych a czę-
sto i wstydliwych problemów środo-
wiskowych w obszarze gospodarki 
wodno-ściekowej, których niejeden 
rząd przez dziesięciolecia nie mógł 
skutecznie rozwiązać. Dopiero od-
dolne spojrzenie na problemy i bu-
dowanie samorządowych wspólnot 
doprowadziło do ich rozwiązania. 
Samorząd województwa w tej ka-
dencji poszedł jeszcze dalej decydu-

jąc się na powierzenie wdrażania du-
żej części środków europejskich do 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy a na 
początku również do Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej i nie wynikało 
to przerzucenia odpowiedzialności 
za wdrażanie środków na inny pod-
miot tylko głęboki przeświadczenie, 
że nikt lepiej nie wykorzysta spraw-
niej i bardziej celowo jak jednost-
ka, która od wielu lat to robi. Proszę 
mi wierzyć, że decyzja o powrocie 
środków do samorządu wojewódz-
twa wcale nie była przez nas podję-
ta tylko z obawy przed utratą wpły-
wu na wydatkowanie w przyszło-
ści środki. Czas jednak pokazał, że 
w kolejnym obszarze gdzie nastąpi-
ła ogromna reforma prawa wodnego 
nowa ekipa sobie nie tylko nie radzi 
ale często popełnia wiele błędów co 
spowodowało ogromny paraliż de-
cyzyjny oraz wygaszenie praktycznie 
wszystkich inwestycji w gospodar-
ce wodnej nie mówiąc już o bieżą-
cym utrzymaniu urządzeń meliora-
cyjnych. Co będzie z  dokończeniem 
inwestycji w bezpieczeństwo powo-
dziowe,  inwestycje odpowiadające 
na zmiany klimatu czy gromadzenie 
wody. Dziś to mnóstwo pytań, na 
które brak odpowiedzi. Przez ostat-
nie cztery lata kierowałem się dewi-
zą, że wprawdzie zostałem wybra-
ny na radnego z ramienia Polskiego 
Stronnictwa Ludowego ale już na-

stępnego dnia kiedy zostałem wice-
marszałkiem zdałem sobie sprawę, 
że nie mogę postępować tak jak dziś 
otwarcie mówią prominentni działa-
cze PIS, którzy nawet nie ukrywają, 
że pieniądze dostawać będą głównie 
ci samorządowcy, którzy będą wy-
wodzić się z rządzącego obozu ale 
jedynym kryterium powinny by do-
bre projekty rozwiązujące lokalne 
problemy naszych mieszkańców bo 
człowiek jest najważniejszy. Na ko-
niec pozwolę sobie zaprosić naszych 
mieszkańców 21 października do lo-
kali wyborczych i oddanie głosu na 
ludzi, których państwo znacie z do-
brego działania, z nieposzlakowanej 
opinii i skuteczności bo przed nami 
kończenie i rozliczanie obecnej per-
spektywy unijnej oraz rozpoczęcie 
negocjacji nowych środków, które 
jeszcze znacząco będą decydować o 
dalszym dynamicznym rozwoju na-
szego województwa. Pozwólcie pań-
stwo, że podziękuję za bardzo wiele 
sympatii z jaką spotykałem się wie-
lokrotnie podczas naszych spotkań.

Pozdrawiam serdecznie i ży-
czę państwu dużo zdrowia oraz 
wszelkiej pomyślności w życiu 
rodzinnych i zawodowym.

Jarosław Rzepa
Radny Sejmiku Województwa 

Zachodniopomorskiego 
Wicemarszałek Województwa 

Zachodniopomorskiego

Jarosław Rzepa

Wywiad z Haliną Szymańską – ministrem
Szefową kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polski

Red. – Pani minister, czy mi-
nistro? Powiem szczerze, że w 
pisowni „worldowskiej” mini-
stro podkreśla na czerwono. 

Halina Szymańska – Pani mi-
nister oczywiście – byłam też le-
karzem, burmistrzem, starostą, 
dyrektorem, prezesem i zawsze 
używałam takiej formy i nie wi-
dzę powodu, żeby to zmieniać.

A tak na marginesie – to pra-
cuję na stanowisku Szefa Kance-
larii Prezydenta RP.

Red. – Jak wypada skala po-
równania spraw z pozycji rad-
nej sejmiku, a szefowej jednej 
z najważniejszych kancelarii w 
Polsce? 

H.Sz. – Po prostu nie należy 
stosować takich porównań. Inny 
zakres zagadnień jest przypisa-
ny  samorządowi województwa, 
a inny Kancelarii Prezydenta RP.

Jedyne podobieństwo to fakt, 
że są to organizacje o złożonej 
strukturze.

Red. – Ponieważ startuje 
Pani do sejmiku naszego wo-
jewództwa, jakimi wg Pani, 
priorytetami powinny zająć się 
nowi radni? 

H.Sz. - Dla ugrupowania Pra-
wo i Sprawiedliwość, które re-
prezentuję najważniejsze wy-
zwania, to:

wsparcie rozwoju regionu, 
w tym przez bardzo efektywne 
i sprawiedliwe wydatkowanie 
środków unijnych,  

szersze wsparcie dla zachod-
niopomorskiej rodziny,

poprawa stanu dróg ułatwia-
jących dojazd i do stolicy woje-
wództwa i domów jego miesz-
kańców,

specjalny program pomocowy 
dla mieszkańców terenów pope-
geerowskich;

współdziałanie samorządu 
województwa  z administracją 
rządową w zakresie rozwoju re-
gionu.

Red. – Jedne z podstawowych 
problemów dla naszych miesz-
kańców to komunikacja (prze-
wozy regionalne), które wg po-
dróżnych kursują zbyt wolno 
i rzadko. Ponad to mała liczba 
miejsc w żłobkach, słaba promo-
cja naszej turystyki, a przecież 
żyjemy w pasie nadmorskim. Co 
zrobić, aby to zmienić? 

H.Sz. - Odpowiedź na to py-
tanie zawarta jest, przynajmniej 
częściowo w poprzedniej od-
powiedzi – czyli w poszerzeniu 
programu Region dla Rodziny. 
Natomiast komunikacja - prze-
wozy regionalne - powinny być 
zgrane ze sprawnie działającymi 
przewoźnikami autobusowymi 
i busami, tak by jak najbardziej 
ułatwić podróżowanie.

Na promocję województwo 
wydaje niemałe środki – ale za-
pewne warto w większym stop-
niu promować tematy takie jak 
turystyka. Dodam też, że nie 
będą promowane osoby, tylko 
sprawy – tak rozumiemy służbę 
mieszkańcom.

Red.  – Wiem, że jest to py-
tanie z kategorii tych, na które 
ponoć nikt nie ma racjonalnej 
odpowiedzi, ale co zrobić, aby 
choć trochę zmniejszyć strasz-
liwą biurokrację? 

H.Sz.- Można promować sku-
teczne działania urzędników. 
Może warto powiązać premio-
wanie z oceną wystawianą przez 
interesanta – i to oceną zacho-
wania w stosunku do człowie-

ka, a nie tylko skuteczności zała-
twienia sprawy. Chodzi o samo 
zachowanie, sposób bycia i po-
informowania o sprawie. Pamię-
tam okres pracy w Inspekcji Sa-
nitarnej – zawsze z poziomu wo-
jewództwa padały pytania,  dla-
czego, z naszego terenu spływa 
tak mało skarg. Odpowiedź była 
prosta – każda osoba była do-
brze poinformowana i pokiero-
wana.

 Red.  – Czy jest szansa na 
zmniejszenie ogromnych emo-
cji politycznych, zarówno  po 
jednej, jak i po drugiej stronie? 

H.Sz. - Temperatura emocji 
zależy od poziomu debaty pu-
blicznej, ciągle jesteśmy świad-

kami pojedynków, a nie rzeczo-
wych rozmów. Pojedynki mają 
to do siebie, że nikt już niko-
go nie próbuje przekonać do 
swoich racji tylko próbuje zna-
leźć słaby punkt przeciwnika i 
uderzyć go. Na przekonywanie 
zresztą albo po prostu nie ma 
czasu – albo druga strona zagłu-
sza odpowiedź tak, aby widzo-
wie czy słuchacze jej nie usłysze-
li. Trzeba zadbać o kulturę de-
baty, wówczas emocje na pewno 
będą mniejsze. 

Dziękuję za rozmowę. Z Ha-
liną Szymańską – szefem kan-
celarii Prezydenta RP rozma-
wiał Zygmunt Heland. 

PŁATNY MATERIAŁ WYBORCZY

PŁATNY MATERIAŁ WYBORCZY



12-15.10.2018 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

13

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

FEDENCZAK
ADAM

Simiński
Damian

Nr       na liście PSL 3

Kandydat do 
Sejmiku  Województwa
Zachodniopomorskiego

TAK!

M
at

er
ia

ł j
es

t 
fi

n
an

so
w

an
y 

p
rz

ez
 K

o
m

it
et

 W
yb

o
rc

zy
 P

SL
 



Nr 80 (2708)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

14

www.dzienniknowogardzki.pl

Rozgrywki ligowe

Powalczą z Wichrem
W najbliższy weekend drużyny Pomorzanina rozegrają 9. kolejkę zmagań ligowych. Podopieczni Józefa Andrzejewskiego wybiorą się do Brojec, na mecz 
z tamtejszym Wichrem. Z kolei juniorzy prowadzeni przez Marcina Skórniewskiego zagrają przed własną publicznością ze Światowidem Łobez.  

To będzie kolejny ciężki mecz 
dla piłkarzy pierwszego zespołu. 
Wiceliderów z Nowogardu oraz 
gospodarzy sobotniego meczu 
dzielą zaledwie 2 punkty. Wicher 
Brojce z 15 punktami na koncie 
zajmuje 4. miejsce w ligowej ta-
beli. Wicher w tym sezonie prze-
grał tylko raz, natomiast na swo-

im boisku pozostaje niepokona-
ny. Do tej pory piłkarze z Bro-
jec rozegrali 4 spotkania u sie-
bie, dwukrotnie wygrali, z Ma-
sowią Maszewo (4:0) oraz OKS-
-em Goleniów (1:0), natomiast 
dwa remisy przyszły w dwóch 
pierwszych kolejkach na swo-
im boisku, odpowiednio z Wy-

brzeżem Rewalskim (2:2) oraz 
Orłem Łożnica (0:0). Wicher 
może pochwalić się świetną sku-
tecznością w grze obronnej, ze-
spół ten stracił tylko 7 goli, czy-
li o jedną bramkę mniej niż Po-
morzanin i pod tym względem 
ustępuje tylko liderom z Reska. 
Mecz zaplanowano na najbliższą 

sobotę o godzinie 16:00. Z kolei 
podopieczni Marcina Skórniew-
skiego w niedzielę, o godzinie 
16:00, podejmować będą w No-
wogardzie juniorów z Łobza. W 
pierwszym meczu obydwu dru-
żyn Światowid wygrał u siebie 
3:0. Goście z Łobza po rozegra-
niu 7 spotkań są liderami z 15 
punktami na koncie. Światowid 

do tej pory na boiskach rywali 
zagrał trzy spotykania, dwa wy-
grał, a raz nie wywalczył punk-
tów. Wierzymy, że młodzi piłka-
rze z Nowogardu wezmą rewanż 
za mecz z 2. kolejki i na swoim 
boisku ograją Światowid. Przy 
artykule publikujemy komplet 
gier w poszczególnych ligach. KR

Krzysztof Skryplonek startował w Zabrzu

Wrócił z medalami i... kontuzją
W dniach 5-8 października w Zabrzu odbyły się zawody kulturystyczne IFBB Diamond 
Cup. Na scenie trzykrotnie zaprezentował się Mistrz Europy z Nowogardu – Krzysztof 
Skryplonek. Nasz reprezentant wywalczył trzy medale, każdy z nich innego koloru. Nie-
stety kulturysta z Nowogardu nabawił się poważnej kontuzji, która może uniemożliwić mu 
najbliższe starty. 

Zawody w Zabrzu miały być 
wielką fetą kulturystyki i fitness, 
przygotowywane były z wielką 
pompą, jednak od strony orga-
nizacyjnej zakończyły się raczej 
wielką klapą... Skupimy się jed-
nak na stronie sportowej zawo-
dów IFBB Diamond Cup. Po-
ziom był wysoki, o czym dla 
naszej redakcji mówił aktualny 
Mistrz Europy. - Zawodnicy jak 
zawsze byli przygotowani bardzo 

dobrze, więc od strony sporto-
wej w zawodach był bardzo wy-
soki poziom. Wystąpiło sporo za-
wodników z Czech, kilku z blo-
ku wschodniego, pojawił się za-
wodnik z Egiptu, więc było dość 
ciekawie – opowiada Krzysz-
tof Skryplonek. Nasz reprezen-
tant na scenie wystąpił w su-
mie w trzech finałach. Najlep-
szy wynik osiągnął w kategorii 
do 85 kg, gdzie wywalczył zło-

ty krążek, wygrywając z dwoma 
reprezentantami Czech. W ka-
tegorii powyżej 40 lat, Krzysz-
tof Skryplonek zdobył srebr-
ny medal, przegrywając tylko z 
Polakiem Arkadiuszem Borte-
lem. Z kolei w kategorii Open 
do swojej kolekcji medali za-
wodnik z Nowogardu dorzucił 
brązowy krążek. - Pierwszy mój 
start, który miał miejsce w sobo-
tę był dla mnie nieudany, bo zbi-
jałem dużo kilogramów do wagi 
85 kg i nie zdążyłem się „doła-
dować”. W niedzielę jednak było 
już perfekcyjnie, z czego się cieszę 
– mówi Krzysztof Skryplonek. 
Niestety reprezentant Nowo-
gardu doznał poważnej kontu-
zji. Naderwał mięsień dwugło-
wy uda, stało się to podczas po-
zowania na scenie, co tylko po-
kazuje, do jakich wielkich prze-
ciążeń dochodzi podczas zawo-
dów. - Niestety doznałem dosyć 
poważnej kontuzji... Teraz mam 
nadzieję, że chłopaki od nas z 
Centrum Zdrowia – Krzysz-
tof Konior i cała ekipa spróbu-

A Klasa Szczecin gr. Północ 2018/2019
9. kolejka:
Wybrzeże Rewalskie Rewal – Jantar Dziwnów (13.10;14:00)
Fala Międzyzdroje – Błękitni Trzygłów  (13.10;15:00)
Mewa Resko OKS Center MD Goleniów  (13.10;15:00)
Dąb Dębice – Ehrle Dobra Szczecińska  (13.10;16:00)
Wicher Brojce – Pomorzanin Nowogard  (13.10;16:00)
Sparta Gryfice – Masovia Maszewo  (13.10;16:00)
Polonia Płoty – Orzeł Łożnica   (13.10;16:00)
Arkonia Szczecin – KP Przecław   Przełożone
I Liga Okręgowa Junior Starszy gr. Szczecin 2018/2019
9. kolejka:
SALOS II Szczecin – Kluczevia Stargard  (14.10; 11:00)
SCRS Barlinek – Unia Dolice   (14.10; 14:00)
Pomorzanin Nowogard – Światowid Łobez (14.10; 16:00)
Hanza Goleniów – Mewa Resko   (14.10; 17:00)Przed piłkarzami Pomorzanina kolejny trudny wyjazd. Tym razem nowogardzianie zagrają na boisku 4 zespołu w tabeli

ją to naprawić, tak żebym mógł 
w niedzielę wystąpić na zawo-
dach w Pradze. Jak na razie ten 
start stoi pod znakiem zapytania 
i czas pokaże, co z tego wyjdzie. 
Mam dosyć mocno uszkodzo-
ny, naderwany mięsień dwugło-
wy uda, także można sobie wy-
obrazić, jakie przeciążenia oraz 
napięcia są podczas pozowa-
nia – większe niż na treningach, 
– bo takie rzeczy się czasem na 
treningach nie zdarzają, a jed-

nak przy pozowaniu do tego do-
szło. Można sobie tylko uświado-
mić, do jakich przeciążeń mięśni 
dochodzi na scenie podczas star-
tów, że bez obciążeń dochodzi do 
naderwania mięśnia – opowiada 
Krzysztof Skryplonek. Wierzy-
my, że Mistrz Europy z Nowo-
gardu szybko powróci do pełni 
sił i w odpowiednim rytmie bę-
dzie przygotowywał się do Mi-
strzostw Świata, które przed 
nim jeszcze w tym roku. KR

Reprezentant Nowogardu podczas pozowania nabawił się poważnej kontuzji

Krzysztof Skryplonek w Zabrzu wywalczył trzy medale
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Ogłoszenie o unieważnieniu  
I przetargu na remont rurociągu w ogrodzie 

nr 3 przy ul. Zamkowej w Nowogardzie 
Zarząd ROD im. J. Słowackiego w Nowogardzie informuje, że unieważ-

nia przetarg nieograniczony na remont rurociągi z uwagi na niezłożenie 
kompletnych ofert przez wykonawców, brak załączenie uproszczone-
go kosztorysu ofertowego do formularza ofertowego. Brak ten na etapie 
otwarcia i oceny ofert nie podlega uzupełnieniu. 

Ogłoszenie II przetargu nieograniczonego
Jednocześnie zarząd ROD im. J. Słowackiego w Nowogardzie ogłasza II 

przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Remont rurociągu w Ogrodzie nr. 
3 przy ul. Zamkowej w Nowogardzie – I etap”

Podstawowe warunki przetargu: 
1. termin składania ofert do 23.10.2018r. od godz. 14.00 do godz. 16.00, 

przed upływem terminu we wtorki i piątki od 14.00 do 18.00 ( w formie pa-
pierowej – pocztą, elektronicznie – skan, dokumentów

podpisanych zgodnie z reprezentacją Wykonawcy osobiście w Biurze 
ROD). Otwarcie ofert w dniu 23.10.2018 r. o godz. 16.15

2. Wybrana zostanie oferta, która będzie opiewała na najniższą cenę
3. termin wykonania zadania do 31.12.2018 r. (możliwość wydłużenia 

terminu wykonania w razie niekorzystnych warunków atmosferycznych)
4. Okres gwarancji w rękojmi 36 miesięcy
5. Termin płatności wynagrodzenia za wykonane zadanie do 30 dni od 

dnia przedłożenia faktury. Faktura wystawiana po odbiorze całości robót 
składających się na I etap.

6. zaakceptowanie przez Oferenta projektu umowy. 
 Na I etap remontu rurociągu składa się m.in. : wykonanie rurociągu ze-

wnętrznego 1517 mb, wykonanie wykopów i przekopów, zasypanie wy-
kopów, montaż rurociagów z rur polietylenowych, sieci wodociągowe-
-trójniki (40,50,32) zasuwy typu “E” kielichowo-kołnierzowe z obudową o 
śr. 20mm i 25 mm, próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur 
typu HOBAS, PVC, PE, PEHD., jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o 
śr. nominalnej do 150 mm. 

Szczegółowe informacje dotyczące warunków przetargu, formularze 
niezbędne do przygotowania kompletnej oferty przez Wykonawców do 
pobrania na stronie www.ozpzd-szczecin.pl , w zakładce “OKRĘG” Ogłosze-
nia, przetargi bądź w Biurze ROD im. J. Słowackiego w Nowogardzie we 
wtorki. Zarząd ROD im. J. Słowackiego  w Nowogardzie. 

Zgubiono portfel z dokumentami na cmentarzu 
w Nowogardzie. 

Uczciwego znalazcę bardzo proszę  
o kontakt za nagrodą w biurze Pana Furmańczyka 

ewentualnie tel. 91 39 21 767

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gardno”  
w Nowogardzie

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony
na wykonanie robót budowlanych 

„Budowa dróg wewnętrznych, miejsc 
postojowych i chodników przy  

ulicy Bohaterów Warszawy 105, 106 
w Nowogardzie.”

Termin składania ofert upływa 19 października 2018 r.  
o godz. 1200

Specyfikację warunków zamówienia można otrzymać za od-
płatnością 20 zł w administracji SM Gardno przy ul. Osiedlowej 
6,  tel. 91 3910010.

Wyjaśnień związanych z przetargiem udziela Elżbieta Gierach, 
tel. 91 3910014.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofe-
renta oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

r e k l A M A
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

Juniorzy Pomorzanina grali z SALOS-em

Z outsiderem tylko remis…
W niedzielę (7 października), o godzinie 16:30, juniorzy Pomorzanina przed własną pu-
blicznością podejmowali SALOS II Szczecin. Rywale do tego spotkania zbierali tylko lanie 
od pozostałych drużyn. W Nowogardzie było jednak inaczej i po zaciętym pojedynku mecz 
zakończył się remisem 3:3.

Pomorzanin Nowogard – SALOS II Szczecin 3:3 (1:2) 
Gole: Natan Jeremicz (37’), Jakub Żóralski (66’), Jakub Saja (74’)
Skład: Jakub Tandecki (c) – Paweł Zając, Jakub Mościński, Mate-

usz Wojtyniak, Mateusz Rączka – Kacper Torzewski (Miłosz Bort-
nik), Jakub Jarecki, Dawid Druciarek (Oskar Gibas), Przemysław 
Rogojsza (Jakub Saja), Kryspin Mizuło (Jakub Żóralski) – Natan Je-
remicz. 

Na wstępie wypada zaznaczyć, 
że drużyna ze Szczecina została 
wzmocniona kilkoma zawodni-
kami z pierwszego zespołu ju-
niorskiego SALOS-u. Z jednej 
strony bardzo dobrze dla wi-
dowiska oraz piłkarzy z Nowo-
gardu, którzy mieli przed sobą 
bardziej wymagających rywa-
li. Z drugiej strony, Pomorzanin 
stracił punkty z drużyną, z którą 
każdy wysoko wygrywał. Pierw-
sza groźna akcja miała miejsce w 
8. minucie, wówczas Natan Jere-
micz strzelał z 15 metrów, a pił-
ka minęła bramkę gości. W 16. 
minucie na bramkę rywali ude-
rzał Jakub Jarecki, jednak tym 
razem futbolówka poszybowa-
ła nad poprzeczką. W 23. mi-
nucie goście objęli prowadzenie, 
za sprawą skutecznego strzału z 
około 10 metrów. Dziesięć mi-
nut później było już 0:2, po za-
mieszaniu podbramkowym pił-
karz ze Szczecina pokonał Jaku-
ba Tandeckiego strzałem z 5 me-
trów. W 37. minucie Pomorza-
nin zdobył bramkę kontaktową. 
Dalekim wykopem grę wzna-
wiał Jakub Tandecki, futbo-
lówkę na połowie rywali prze-
jął Natan Jeremicz, który popi-
sał się samotnym rajdem, wy-
przedził defensorów SALOS-u 
i w sytuacji sam na sam zdobył 
gola. Kopię tej akcji kibice obej-
rzeli w 66. minucie, ale w głów-
nej roli wystąpił Jakub Żóralski, 

który na początku drugiej poło-
wy pojawił się na boisku. Kolej-
ny daleki wykop Jakuba Tandec-
kiego, rajd Żóralskiego i pew-
ne wykończenie akcji w sytuacji 
sam na sam. Trzeba przyznać, że 
trener Marcin Skórniewski miał 
nosa do zmian, gdyż Pomorza-
nin na prowadzenie wyprowa-
dził kolejny zmiennik – Jakub 
Saja, który na placu gry zamel-
dował się w 58. minucie. Jakub 
Saja w 74. minucie wykonywał 
rzut wolny z prawej strony bo-
iska, z odległości około 30 me-
trów. Zdecydował się na bezpo-
średni strzał, a futbolówka wpa-
dła tuż pod poprzeczkę bramki 
rywali. Pomorzanin chciał pójść 
za ciosem i stworzył sobie dwie 
kolejne okazje. Najpierw w 80. 
minucie Jakub Jarecki niecelnie 

uderzył z około 10 metrów, na-
stępnie Jakub Żóralski przelo-
bował bramkarza gości, a piłkę 
z linii bramkowej wybił obrońca 
szczecinian. Sędzia tego spotka-
nia doliczył sporo minut, a go-
spodarze nie zachowali koncen-
tracji, tracąc gola w piątej doli-
czonej minucie. Błąd w obronie 
popełnił Jakub Mościński i za-
wodnik rywali mógł z najbliż-
szej odległości pokonać golkipe-
ra Pomorzanina. Nowogardzia-
nie zdążyli w ciągu minuty stwo-
rzyć jeszcze jedną okazję, jed-
nak tym razem Jakub Saja strze-
lając z 17 metrów z rzutu wol-
nego posłał piłkę nad bramką. 
Tym samym Pomorzanin dzieli 
się punktami z SALOS-em i spa-
da na 5. miejsce w ligowej tabe-
li.  KR

I Liga Okręgowa Junior Starszy gr. Szczecin 2018/2019
8. kolejka:
Kluczevia Stargard – SCRS Barlinek   1:2
Unia Dolice – Hanza Goleniów   4:1
Światowid Łobez – Mewa Resko   2:1
Pomorzanin Nowogard – SALOS II Szczecin 3:3

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Światowid 63 Łobez 7 15 17 12 5 0 2
2 Mewa Resko 6 15 18 6 5 0 1
3 SCRS Barlinek 7 14 24 14 4 2 1
4 Unia Dolice 8 13 22 18 4 1 3
5 Pomorzanin Nowogard 7 11 19 14 3 2 2
6 Polski Cukier Kluczevia Stargard 6 9 24 12 3 0 3
7 Hanza Goleniów 8 3 11 30 1 0 7
8 SALOS II Szczecin 7 1 8 37 0 1 6

Piłkarze Pomorzanina w minioną niedzielę zremisowali z drugim zespołem SALOS-u Szczecin
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 Witamy wśród  
nas...

Autorzy rubryki: Charlotta 
Trokowicz-Sędłak 

oddziałowa oddziału poł.-ginek.
Janusz Roguski SPSR Nowogard

Martynka córka 
Pauli i Kamila Marciniak
 ur. 8-10-2018 z Nowogardu

Borys syn 
Natalii i Patryka 
ur. 7-10-2018 z Czermnicy

Maja córka 
Ewy i Adriana Nowak 
ur. 6-10-2018 z Nowogardu

Franek syn 
Teresy Ciesielskiej 
ur. 9-10-2018 z Osiny

Aleksander syn Kingi 
i Ryszarda Załuska-Lewicz
ur. 8-10-2018 ze Świnoujścia

Stanisław syn 
Katarzyny Zimny 
ur. 6-10-2018 z Nowogard

PŁATNY MATERIAŁ WYBORCZY

PLOTKĄ W KANDYDATKĘ
Oświadczenie kandydatki na Burmistrza Jowity Pawlak

Drodzy Wyborcy, plotka to oręż 
w walce o władzę, dlatego dziś 
zdecydowałam się publicznie je 
sprostować.

1. Czy kandydatka na Burmi-
strza Jowita Pawlak ma sprawę w 
prokuraturze, w związku z nieroz-
liczonymi projektami? 

Jest to wierutne kłamstwo. Gdy-
bym kiedykolwiek niewłaściwie 
wydatkowała środki publiczne, to 
nie mogłabym nigdy więcej praco-
wać przy realizacji projektów. Ow-
szem, ostatnio byłam wzywana do 
Prokuratury, ale w sprawie działek 
burmistrza w miejscowości Karsk.

2. Czy kandydatka na Burmi-
strza Jowita Pawlak  jako bur-
mistrz ma zamiar sprywatyzo-
wać i sprzedać nowogardzki szpital 
oraz zwolnić pracowników?

Takiej bzdury dawno nie słysza-
łam!. Zawsze wspierałam nowo-
gardzki szpital, dlatego zapewniam, 
że nie zamierzam go prywatyzo-
wać, sprzedawać, ani zwalniać lu-
dzi z pracy!!!

3. Czy kandydatka na Burmi-
strza Nowogardu Jowita Paw-
lak zamierza sprywatyzować Za-
kład Gospodarowania Odpadami 
w Słajsinie i zwolnić pracowników 
zakładu?

Nieprawda.  Oświadczam, że jako 
Burmistrz Nowogardu nigdy nie 
wyrażę zgody na prywatyzację za-
kładu w Słajsinie, nie będę ingero-
wała w sprawy kadrowe zakładu.  

4. Czy kandydatka na Burmi-

strza Jowita Pawlak planuje likwi-
dować małe szkoły wiejskie?

Kolejne kłamstwo! Jako radna 
sprzeciwiłam się  przekształceniu 
szkoły w Żabowie w szkołę filialną 
SP nr 4 w Nowogardzie o struktu-
rze klas I-III. Dlatego zdecydowa-
nie oświadczam, że nie zamierzam 
likwidować żadnej szkoły prowa-
dzonej przez gminę Nowogard. 
Będę pozyskiwać środki unijne na 
ich rozwój, doposażenie, wspar-
cie uczniów i nauczycieli, tak jak to 
czynię od lat.

5. Czy kandydatka na Burmi-
strza Nowogardu Jowita Pawlak 
zamierza dokonać zwolnień z pra-
cy              w urzędzie, szpitalu, szko-
łach i innych jednostkach organi-
zacyjnych gminy?

Nieprawda. Kandydatka na Bur-
mistrza Nowogardu Jowita Pawlak 
stanowczo zaprzecza takim rewela-
cjom. O wartości każdego pracow-
nika niech świadczą jego kompe-
tencje i zaangażowanie.  

6. Czy kandydatka na Burmi-
strza Jowita Pawlak była przeciw-
na budowie łącznika między ulicą 
Dworcową a 700 lecia?

Nigdy nie byłam przeciwnikiem 
budowy łącznika. To za sprawą mo-
ich wniosków do budżetu był on 
tam wpisywany. Dwa lata z rzędu 
wniosek o dofinansowanie łączni-
ka  był odrzucany za błędy formal-
ne. W 2018 roku Burmistrz Nowo-
gardu nie pokusił się nawet o zło-
żenie poprawionego wniosku. Jeśli 

Mieszkańcy obdarzą mnie swoim 
zaufaniem, to inwestycja pn. „Łącz-
nik” będzie jedną z pierwszych, na 
które będę chciała pozyskać środki 
i ją wykonać.

Szanowni Państwo, drodzy Wy-
borcy!  21 października macie szan-
sę zmienić naszą lokalną rzeczywi-
stość. Jako Burmistrz Nowogardu 
będę zabiegać o pozyskiwanie fun-
duszy europejskich na rozwój na-
szej wspaniałej gminy. Będę do Pań-
stwa dyspozycji, otwarta na dialog  i 
chętna do ciężkiej pracy. Zawsze z 
szacunkiem! Niezależna, Odpowie-
dzialna, Wiarygodna, Aktywna.  

Proszę o głos na Jowitę Pawlak 
i kandydatów do rady miejskiej z 
NOWA.

Kandydatka na Burmistrza 
Jowita Pawlak.

Wykonujemy tanio
Banery  •  Laminowanie   
Wycinane naklejki  •  Wydruki kolorowe

Nowogard  •  ul. Boh. Warszawy 7A
 tel. 91 392 21 65,  91 577 2007

Kompleksowe usługi:  
Introligatorskie i  Poligraficzne  

Mistrzostwa Strefy Polski Zachodniej – X Runda, Nekla

Tomasz Jamroży na podium
W niedzielę (7 października), na torze motocrossowym w Opatówku rozegrana została IX 
runda Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej. Jedynym reprezentantem Klubu Motorowego 
Cisy Nowogard był Tomasz Jamroży. Zawodnik startujący w klasie MX Quad Open, dwu-
krotnie wywalczył 3. miejsce i na najniższym stopniu podium indywidualnie zakończył 
niedzielne zawody. 

W Opatówku Tomasz Jamro-
ży wrócił na właściwe tory, czyli 
na podium. Już podczas trenin-
gu kwalifikacyjnego zawodnik 
pochodzący z Ińska pokazał, że 
ma chrapkę na medale. Po poko-
naniu 4 okrążeń, swój najlepszy 
czas wykręcił przy drugim po-
dejściu i zajął z tym wynikiem 4. 
miejsce. W wyścigu pierwszym 
zawodnik KM Cisy po przeje-
chaniu 11 okrążeń stracił kilka-
dziesiąt sekund do dwóch ry-
wali, jednak zdołał wypraco-
wać wystarczająco sporą prze-
wagę, aby spokojnie przekro-
czyć metę na 3. miejscu. W wy-
ścigu drugim historia się po-
wtórzyła,tylko tym razem To-
masz Jamroży musiał się moc-
no sprężyć, aby na finiszu nie 
przegrać walki o trzecią pozy-
cję. Po 11 okrążeniach zawodnik 
KM Cisy zakończył zmagania 
z czasem 21:15,843 i był o nie-

spełna pół sekundy szybszy od 
czwartego Karola Szymańskie-
go z Motoklubu Oborniki. Tym 

samym Tomasz Jamroży wywal-
czył 80 punktów i w klasyfikacji 
indywidualnej zawodów upla-
sował się na najniższym stop-
niu podium. Zwyciężył z kom-
pletem 100 punktów Hugo Sów-
ko z Motoklubu Oborniki, przed 
zdobywcą 88 punktów Kacprem 
Mieszkowskim z WKM Wscho-
wa. Po IX rozegranych rundach 
w klasyfikacji indywidualnej se-
zonu, Tomasz Jamroży zajmuje 
3. miejsce z liczbą 648 punktów. 
Do drugiego miejsca zawodnik 
KM Cisy traci tylko 3 oczka, na-
tomiast poza zasięgiem jest li-
der Kacper Mieszkowski, z licz-
bą 790 punktów. Według oficjal-
nego kalendarza były to ostatnie 
zawody w tym sezonie (nie od-
była się jednak jedna runda), za-
tem był to kolejny świetny sezon 
w wykonaniu zawodnika KM 
Cisy Nowogard. KRTomasz Jamroży na torze w Opatówku 

wywalczył 3. miejsce
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Z okazji 70 Urodzin 

Helenie  
Paczkowskiej 
dużo zdrowia, pomyślności,  

samych najprzyjemniejszych chwil w życiu 
życzą 

Mąż Jan, Synowie, Synowe i Wnuki

ŻYcZeNIA

r e k l A M A
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789
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• naprawy • oleje CASTROL
• akumulatory Bosch, Varta

 bieżące
• serwis klimatyzacji
• przeglądy okresowe
• serwis opon
• diagnostyka komputerowa
• wymiana rozrządu

Ponad 10-letnie doświadczenie w pracy  
na stanowisku mechanik w serwisie TOYOTY

Sąpolnica 25 
72-200 Nowogard 

tel. 608 690 831

Zapewniamy atrakcyjne ceny

przeglądy okresowe w TOYOTACH i nie tylko

Firma z branży rolnej  

 
zatrudni – kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki teleskopowej 
  i doświadczenie w rolnictwie.
Oferujemy:

kontakt: 785 601 002

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

KUPIĘ DREWNO
tartaczne

świerk, sosna, brzoza, topola

tel. 697 174 369

Firma AGRO TRANS Spółka z o.o. 
z siedzibą w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów ciężarowych 
(prawo jazdy kategoria C+E)

tel. 91 39 27 322, kom. 502 671 607, 502 671 609

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

Sprawdzone oferty! 
Tel. 91 506 55 55
Nawet 1500 EUR netto 

+ PREMIA 300 EUR (brutto) 

Opiekunki 
w Niemczech

Upadłość konsumencka
Masz długi, których nie możesz spłacić, nie 
prowadzisz działalności, nie masz majątku. 

Pomogę zgłosić upadłość. 
Konsultacje darmowe
Tel. 669 681 080, 

www.szczecin-syndyk.pl 
restrukturyzacjakonsumenta@gmail.com 

 
  
 
 
 

 

    

    
Hjort Knudsen Polen Sp. z o.o. jest duńską �rmą, 

zatrudniającą  ponad 1000  pracowników, 
produkującą i eksportującą skórzane meble tapicerowane. 

 www.hkmeble.pl

 
 

        W związku z dynamicznym rozwojem �rma zatrudni  

 TAPICERA  
PRACOWNIK PRODUKCJI 

MAGAZYNIER
KONTROLER JAKOŚCI

 
 

            Miejsce pracy: Nowogard  
Zapewniamy:   
•  stabilne warunki zatrudnienia 
•  wynagrodzenie proporcjonalne do osiąganych wyników  

 
 Osoby zainteresowane proszone  są o wysłanie CV na adres:  
         ul. Zamkowa 7b , 72-200 Nowogard 
          lub e-mail: dawid.bohn@hjortknudsen.pl  
           Kontakt telefoniczny : 663 949 485 

 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami
Prosimy o dopisanie następujacej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbednych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie 
z ustawa z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.)”.

na powiat:
goleniowski (Nowogard), gry�ński, kamieński, łobeski, policki, stargardzki

Chcesz dać ogłoszenie -  reklamę w gazecie

zadzwoń:  506 638 789,  91 392 21 65,  napisz: karolinasb@dom
judy.pl

ZATRUDNI
 

Specjalista 
ds. logistyki / Spedytor / Logistyk

Tel. 603 129 069 

Opis stanowiska :
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna 
za kompleksową organizację pracy taboru transportowego.
Zakres obowiązków :
• planowanie i organizowanie transportu oraz prowadzenie 
  związanej z nim dokumentacji
• monitoring i nadzór nad realizowanymi zleceniami
• rozwój bazy klientów i przewoźników
Oczekiwania :
• wykształcenie kierunkowe, preferowane wyższe (atutem będzie 
  wykształcenie związane z transportem, logistyką etc.),
• doświadczenie w transporcie krajowym i/lub międzynarodowym,
• znajomość języka niemieckiego umożliwiająca swobodną komunikację, 
  będzie dodatkowym atutem,
• komunikatywność i zdolności interpersonalne,
• odporność na stres, odpowiedzialność za powierzone i wykonywane zadania,
• bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (szczególnie Excel),
• Prawo jazdy kat. B.
Oferujemy :
• pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się firmie,
• atrakcyjne wynagrodzenie,
Rodzaj pracy: Pełny etat

Firma TRADE sp. z o.o.

PIASEK, PIASEK PRZESIEWANY, 
ŻWIR, CZARNOZIEM, POSPÓŁKĘ 

 ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 265 607
792 707 943
z dowozem do Klienta
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Wykręcanie urwanych 
świec żarowych

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

Opiekunka Seniorów w Niemczech. 
Ostatnie oferty pracy 

z letnim bonusem 350 euro 
- tylko do 15 września! 

Tel. 517 175 599

 

WYMAGANIA:
- aktualne prawo jazdy kategorii C+E
- świadectwo kwali�kacji zawodowej
- aktualne orzeczenie psychologiczne
- cyfrowa karty kierowcy
 OFERUJEMY:
- atrakcyjne wynagrodzenie wypłacane w terminie
- nowoczesne auta marki DAF, MERCEDES, MAN.
- praca w systemie tygodniowym  
- ubezpieczenie grupowe

POSZUKUJE 
KIEROWCÓW  

KAT. C+E

TELEFON: +48 603 129 069,  785 900 833 
Jedności Narodowej 23A, 72-130 Maszewo

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś w rodzinie. 

Grupa AA Mieszko zaprasza w każdy 
wtorek o 9.00 i 16.00 pod Ratuszem.

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

pn., wt. - 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

ENDOKRYNOLOGICZNY
Lek. med. Adriana Dubińska-Walczak

specjalista chorób wewnętrznych
- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

CHORÓB CUKRZYCY I NADCIŚNIENIA
Lek. Ewa Zdawska

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista diabetolog 

GABINETY MEDYCZNE

GABINET DERMATOLOGICZNY
Dr. n. med. Violetta Ratajczak-Stefańska

specjalista dermatolog-wenerolog
- konsultacje dermatologiczne
- ocena znamion
- drobne zabiegi

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

Usługi
Remontowo-Budowlane

Ceny do negocjacji
784 612 587

Oferuję:
- umowę o pracę
- zatrudnienie w �rmie o ugruntowanej pozycji na rynku
- atrakcyjne wynagrodzenie, niezależne od wysokości 
   frachtów i przebiegu
- praca zgodna z obowiazujacymi normami czasu pracy
- nowoczesny i zadbany tabor, pojazd przypisany do kierowcy
- zjazdy autem na bazę

Zatrudnię kierowcę z prawem jazdy kat. C+E 
w przewozach międzynarodowych.

MIK-TRANS Goleniów
tel. 609 557 355 • kontakt@miktrans.com.pl

Firma TRADE sp. z o.o.

ZATRUDNI
 

Głównego Księgowego /
Główną Księgową

Tel. 603 129 069 

Miejsce pracy: Maszewo
WYMAGANIA:
• Prowadzenie ksiąg rachunkowych (handlowych) zgodnie 
   z przepisami rachunkowymi i podatkowymi
• Sporządzanie deklaracji podatkowych VAT, CIT oraz ZUS i GUS
• Sporządzanie uproszczonych i rocznych sprawozdań finansowych (Bilans, RZiS)
• Przygotowywanie sprawozdań finansowych i raportów na potrzeby zarządu 
   oraz instytucji zewnętrznych
• Reprezentację firmy przed organami kontroli 
   i instytucjami finansowymi (GUS, US, ZUS)
• Min. 2 letnie doświadczenie na stanowisku Głównego Księgowego
• Obsługa w zakresie kadr/płac
• Sumienność w wykonywaniu obowiązków
OFERUJEMY:
• atrakcyjne wynagrodzenie wypłacane w terminie
• zapewniamy stabilną pracę w miłym zespole
Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesyłanie aplikacji zawierających CV 
wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Informujemy, iż nadesłanych 
ofert nie zwracamy.  Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie 
z wybranymi kandydatami.
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OGŁO SZE NIA drob ne
NIerUcHOMOŚcI

• Sprzedam tanio działkę budow-
laną w Kościuszkach 1202 m2. Przy 
działce prąd, woda, kanalizacja, do-
jazd utwardzony w pobliżu jeziora. 
575 345 659 

•	 Do wynajęcia lokal handlowy ok. 
40m2 ul. Kościuszki 2g Nowogard. 
693 850 197

• Sprzedam działki budowlane w 
Karsku przy drodze. 691 664 658

•	 Do wynajęcia lokal pod działalność 
gospodarczą. 609 24 58 16 

•	 Sprzedam mieszkanie 3 pokoje 87m2, 
12 km od Nowogardu.Tel. 665 160 365

•	 Do wynajęcia warsztat samochodowy 
z wyposażeniem. Tel. 508 070 311

•	 Sprzedam działkę budowlaną w No-
wogardzie, 16 arów, cena 39000 zł do 
negocjacji, tel. 570 935 935

•	 sprzedam pawilon handlowy, tel. 500 
698 558

•	 Sprzedam działkę ogrodową przy ul. 
Zamkowej. Tel. 530 118 199

•	  Do wynajęcia nowy lokal handlowy 
glazura, natrysk w centrum Nowogar-
du pow. ok. 80m2, dodatkowe wej-
ście. Tel. 665 08 44 88

•	 Samodzielne mieszkanie do wynaję-
cia Karsk, 609 245 816 

•	 Sprzedam działkę 4500 m2 obręb  Ku-
lice (za płotem dawnego POMu w No-
wogardzie) 510 727 667 

•	 Miejsca noclegowe do wynajęcia. 609 
245 816 

•	  Do wynajęcia lokal 25 m2 ul. Pileckie-
go. 695 209 162 

•	 Sprzedam działkę po zbiorach we 
wrześniu lub pażdzierniku. Ogrody 
działkowe nr.2 , działka nr 3. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 532 589 787 lub 788 

• Do wynajęcia dwupokojowe cen-
trum Szczecina (100 m od Placu Sza-
rych Szeregów) dla dwóch, trzech 
studentów. Mile widziane pary. Tel. 
604 124 623 

•	 Do wynajęcia garaż ul. 700 lecia. Tel. 
606 115 410

•	  Sprzedam działkę ogrodową z altaną 
3 Maja. 508 993 318

•	  Mieszkanie do wynajęcia trzypoko-
jowe ul. Warszawska. Tel. 784 632 857

•	 Kupię mieszkanie bezczynszowe. 601 
724 492 

•	 Do wynajęcia mieszkanie 85 m. Tel. 
609 245 816 

•	 Sprzedam -Bodzęcin 1/2 domu-82 
m2+ budynek gospodarczy+ działka 
zagospodarowana w bdb stanie .

•	 nr.telefonu 604 48 37 39

•	 Kupię działkę usługową do 4 tys m2 
w obrębie m. Nowogard. 693 344 775 

•	  Zamienię kawalerkę na dwupokojo-
we lub kupię na Bema. 601 781 000

• Poszukuje do wynajęcia kawalerki. 
787 374 108 

•	 Do wynajęcia samodzielne mieszka-
nie w domku na ładnej, wiejskiej po-
sesji w okolicy Nowogardu.. 508 404 
788

•	 Sprzedam dom w Nowogardzie o 
pow, 127m2 i działka 1001 m2. Tel. 
504 946 190, 507 831 353

•	  Do wynajęcia garaż Zamkowa, od 
X.2018, prąd, cena 160 zł na miesiąc. 
Po 19.00. 505 839 170 

•	  Do wynajęcia mieszkanie trzypoko-
jowe (lub pojedynczo pokój) 667 389 
437

•	 Wynajmę 1 pokój dziewczynie bez na-
łogów. 798 382 886

•	 Do wynajęcia nowe mieszkanie w No-
wogardzie na parterze z dużym ogro-
dem 80m2. Tel. 503 150 300

•	  Działki budowlane z warunkami za-
budowy uzbrojone, 40 zł/1m Ko-
ściuszki. 691 180 848 

•	 Do wynajęcia pomieszczenie miesz-
kalne w okolicy Intermarche o pow. 
70m2 (idealne dla 5-6 osób). Tel. 601 
445 936 

•	 WYNAJMĘ MIESZKANIE 3 POKOJO-
WE W NOWYM BUDOWNICTWIE 69 M 
KOMPLETNIE WYPOSAŻONE WYSOKI 
STANDARD TEL. 883 983 357

•	 Kupię lub wynajmę garaż na osiedlu 
Bema. 604 075 761 

•	 20 ha ziemi sprzedam w jednym ka-
wałku w miejscowości Dobra koło No-
wogardu.Działka graniczy z miastem 
dojazd drogą asfaltową ,dobra klasa 
ziemi możliwość kupna 10ha. Tel 667-
359-903

•	 Do wynajęcia mieszkanie trzypokojo-
we od połowy października. 503 626 
385

•	 Sprzedam kawalerkę w Nowogardzie 
605 640 526

• Sprzedam dom stan surowy w Błot-
nie Tel 603 598 134

•	 Sprzedam mieszkanie 48m2, w cen-
trum, bezczynszowe, możliwa zamia-
na. 504 595 424 

•	 Garaż do wynajęcia osiedle Bema. 602 
643 408

•	  Nowogard Asnyka działki pod zabu-
dowę. 501 307 666

•	  Borkowo dom z budynkami gospo-
darczymi 90 ar. Tel. 660 206 833

•	 Stargard 18 km działka pod zabudo-
wę. Wszystkie media 27 000 zł. 502 
103 432

•	  Sprzedam dwa mieszkania w cen-
trum Nowogardu (3 pokoje i kawaler-
ka) garaż oraz mieszkanie dwupoko-
jowe w Szczecinie. Wszystkie miesz-
kania we wspólnocie z niskimi koszta-
mi utrzymania. 668 046 974 

MOTOrYZAcJA
• Ford Galaxy 96r. Automat Poj. 2.8 

benzyna Uszkodzona skrzynia bie-
gów Sprzedam za 2 500 złotych Tel. 
Kon. 694 979 007

•	 Sprzedam samochód Mitsubishi L 200 
1999 rok prod., cena do uzgodnienia. 
665 544 518 

• Opel Zafira 7 osobowy 2008 rok 
prod. poj 1.9 dti przebieg 200 tys. 
disel, garażowany, serwisowany, 
opony letnie i zimowe km 100 ta-
picerka skóra welur kolor czarny 
sprzedam. Cena do uzgodnienia. 
603 079 260 

•	 KUPIĘ AUTA CAŁE I USZKODZOBE DO-
BRE CENY. 600 175 401

•	 Sprzedam BMW 116 2006 rocznik, 
1600 poj., benzyna. Cena do uzgod-
nienia. Tel. 603 435 472 

•	 Tanio fiat cc 900 sprzedam. 603 852 
270 

•	 Fiat 126 p i gokarta sprzedam. Tel. 698 
209 209 

•	 Sprzedam komplet kół zimowych 
195/65 R15. TEL. 518 034 782 

•	 Sprzedam Renault Laguna 2 Kombi 
2004, cena 5400 zł do negocjacji . Tel. 
570 562 878 

•	 Poszukuje do wypożyczenia na ty-
dzień przyczepkę samochodową. 600 
811 404

•	 Tanio sprzedam felgi stalowe 16 cali 
oraz czujniki ciśnienia Nissan Qash-
gal. 888 676 231 

• Sprzedam Mercedesa E270 CDI . 
781 932 918 

rOlNIcTwO
•	 Sprzedam  kaczki,gęsi młode – osku-

bane.Tel.782429405.

•	  Koszenie, mulczowanie, belowanie 
– słoma. 608 01 3995

• Orka, talerzówka ciężka siew agre-
gatem. Tel. 608 01 39 95 

•	 Rzepak jary, zboża sprzedam. Tel. 502 
853  573 

•	 Grykę sprzedam i mieszalnik 1 tona. 
603 467 609 

• SPRZEDAŻ JAJ KURZYCH – WIEJ-
SKIE. 502 119 960

•	 Sprzedam kaczki i gęsi skubane. 796 
759 414

•	 Sprzedam siano okolice Osiny. 696 
741 163 

•	 Oddam w dzierżawę ziemię orną oko-
lice Osiny. 696 741 163 

•	 Sprzedam ziemniaki jadalne Vineta, 
Żabówko 18. 605 092 517

•	 Sprzedam króliki tanio. 792 883 988 

•	 Sprzedam pszenżyto – Rotondo wy-
czyszczone . 606 261 850 

•	 Sprzedam dwa pługi śnieżne także 
do C-360, nowy rozsiewacz do piasku 
i nawozu tzw. lejek, kabinę czeską do 
C-360. Ceny do uzgodnienia. Tel. 605 
328 102

•	 Sprzedam prosiaki. 795 911 886 

• SPRZEDAM PAPUGI 512 482 344 

•	 Sprzedam prosiaki. 795 911 886 

 USŁUGI
•	 TRANSPORT-600182682.

•	 DACHY, WIATY, TARASY.
TEL.660879108.

•	 MALOWANIE – szpachlowanie ,pane-
le.Tel.788566432.

•	 SZPACHLARZ GŁADZI BEZPYŁOWEJ 
,PŁYTKARZ.WYKAŃCZANIE WNĘTRZ.
Tel.537275547.

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWANÓW, 
WYKŁADZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ 
SAMOCHODOWEJ/ SKÓRZANEJ MA-
TERIAŁOWEJ / POŚCIELI WEŁNIANEJ / 
LANOLINĄ/SPRZĄTANIE: CZYSZCZE-
NIE FUG.TEL.604 373 143 , 794 229 
083.

• Pranie dywanów i tapicerki sprzą-
tanie również z użyciem pary, ROM-
TEX. 668 151 516

• Elektryk z uprawnieniami E+D. Tel. 
607 289 419 

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

• Malowanie, montaż paneli podło-
gowych i inne drobne naprawy wy-
kona “złota rączka”. 91 39 22 783, 
784 79 22 70

• FIRMA USŁUGOWA „Zielona”. Wy-
najem sal na konferencje, zebrania, 
szkolenia. 91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią dzia-
łalnością przyjmie zlecenie na budo-
wę domów od podstaw, przekładek 
dachów, docieplenia, układanie kost-
ki, różne rodzaje. Tel. 607 137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy 
za gotówkę na raty laptopy tablety te-

lefony. Skupujemy laptopy telefony. 
Adres Nowogard 700Lecia 15 I piętro 
nad apteką tel 91-577-53-73 lub 792-
228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlo-
powe: Niemcy, Holandia, Austria, An-
glia, Belgia, Norwegia. Tel. 71 385 20 
18, 601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróżnie-
nie mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 
343 638 

•	 AGENCJA REKLAMOWA VIZART, opra-
wianie prac w 2 minuty, bindowanie, 
wydruki, ksero, laminowanie, Nowo-
gard ul. 700 lecia 15 (nad sklepem zie-
larskim)Tel. 605 522 340 

•	 Przepisywanie prac (licencjackich, 
magisterskich i innych), dokumentów, 
CV, listów motywacyjnych, Szybko, 
solidnie. Agencja reklamowa Vizart  
Nowogard ul. 700 lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim)Tel. 605 522 340.

• Regulacja, naprawa, konserwacja 
okien i drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontuje-
my. 668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 988 
735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, układa-
nie kostki granitowej, polbruku. 726 
403 937

• Naprawa AGD Nowogard. 698 352 
406

•	 Wypełniam dokumenty do ZUS na 
emeryturę, rentę, kapitał początkowy. 
507 872 391

• Usługi remontowo-budowlane wy-
konam. 608 364 330 

• Prace elektryczne i remonty miesz-
kań. 691 430 490

•	 Usługi ogólnobudowlane docieplanie 
budynków, malowanie, szachlowa-
nie, glazura, terakota, hydraulika, re-
gipsy i podłogi, adaptacja poddaszy. 
600 626 268 

• Usługi remontowo-budowlane, 
ocieplenia budynków. 669 591 896 

•	 Matematyka. 668 17 12 12 

•	 Usługi Fryzjerskie Męskie w domu 
klienta. Sudomierski. Tel. 536 867 154 
, 91 39 22 063

•	 MATEMATYKA, LICEA, STUDIA, po-
ziom podstawowy i rozszeżony. Profe-
sjonalnie. 604 124 623

•	 Przyjmę psy i koty na strzyżenie. 794 
902 108 

•	 Malowanie, szpachlowanie, tapeto-
wanie, drobne naprawy w tym hy-
draulika, solidnie dobra cena. 666 047 
905

•	 Usługi ogólnobudowlane docieplenia 
budynków, dachy z papy. 607 654 692 

•	 Przyjmę zlecenie na malowanie, mon-
taż parapetów, paneli podłogowych 
itp. 518 034 782

•	 Naprawa AGD Nowogard. 698 352 
406 

•	 Dachy, wiaty, tarasy. 660 879 108 

•	 Transport. 600 182 682 

PRACA
•	 Aktivmed24.pl Opiekunki Senio-

rów Niemcy. Premie wakacyjne, 
530555015

•	 AMBERCARE24 Opiekunki do Nie-
miec, wymagany j. niemiecki ko-

munikatywny, zarobki netto do 
1500 euro/mies., wyjazdy od zaraz, 
sprawdzone oferty, legalnie 737 
451 825, 737 886 919, 737 489 914

• Zatrudnię pracowników budowla-
nych. Tel. 695-264-594

•	 Zatrudnię stolarza z doświadczeniem. 
503 084 687 

•	 Praca dla płytkarza w Niemczech na 
umowę. Wymagane doświadczenie  i 
prawo jazdy kat. B.Tel. 539 523 531 

•	 Zatrudnię na 1/2 etatu do sklepu Le-
wiatan, Bohaterów Warszawy.Tel. 502 
239 619

•	 Zatrudnię pomocnika mechanika sa-
mochodowego. Doświadczenie nie 
wymagane. 600 291 059

• Zaopiekuję się małym dzieckiem. 
664 696 177   

• Poszukuje opiekunki do osoby z 
Alzchaimerem od 9-18 godz., miej-
scowość Kościuszki. 796 767 980 

•	 Szukam pracownika prace wykończe-
niowe, Niemcy. Tel. 662 528 427

•	  Zatrudnię barmankę, kelnerkę, ku-
charza i pomoc kuchenną. 693 521 
211

• Podejmę pracę biurową branża hy-
drauliczno-budowlana lub spożyw-
cza, duże doświadczenie. 663 855 
966 

•	 Zatrudnię pracownik na fermie dro-
biu, Gmina Osina. 511 731 352

•	 Zlecę wykonanie prac dekarskich gm. 
Osina. 502 562 378 

•	 Pilnie poszukuje sympatycznej i 
dyspozycyjnej opiekunki do dwój-
ki chłopców 2 i 9 lat. Praca u mnie w 
domu ul. Mickiewicza. Różne godziny 
także w nocy. 519 820 036 

• Przyjmę pomocników dekarzy. 785 
931 513 

•	 Pana pracownika gospodarczego 
przy pomocy koło domu. 660 206 833 

• Zatrudnię pracownika fizycznego 
na fermę drobiu gm. Osina. 511 731 
352 

•	 Zaopiekuję się dzieckiem. 606 515 
739

•	  OrleN przyjmie do pracy na stano-
wisko kasjera 695 355 225 

• OrleN przyjmię do pracy na stanowi-
sko obsługi dystrybutora 695 355 225 

•	 Przyjmę pracownika na stanowisko 
sprzedawca. Sklep spożywczy Nowo-
gard. 509 000 617

INNe
•	 SPRZEDAM- pręt zbrojeniowy fi-10 , 

12 m długi.Tel.603598134

•  Sprzedam drewno suche tanio. 691 
848 026

• Drewno, bukowe, dębowe, pocięte, 
porąbane. Tel. 603 353 789 

• Sprzedam drewno opałowe. 667 
788 820

TEL. 517 508 374
Na sprzedaż 2 pokoje III p. 

cena 159 000 zł  •  tel. 517 508 374
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•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 kg. 
790 285 382

• Szkółka w Karsku poleca drzewa 
owcowe w pojemnikach 3-4 letnie 
owocujące już od 20 zł/szt. oraz tuje 
szmaragd wys. 70-80cm. po 10 zł za 
sztukę. Tel. 606 106 142

•	 Sprzedam łóżko młodzieżowe z szu-
fladami, półkami, z materacem - ko-
lor szaro biały wymiary: dł. 223 cm*95 
cm*110 cm, biurko do kompletu, tel. 
605 522 340

•	 Sprzedam odkurzacz piorący ZELMER 
WODNIK QUATTRO 616.6, elementy 
piorące nieużywane nowe, cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522 340

•	 Sprzedam materac kokosowy na łóżko 
ze stelażu,  na wymiar 180*200*24cm, 
używany, tel. 605 522 340

•	 Przyjmę lodówke. 697 886 041 

•	 Ogrodzenie ogrodowe, metalowe 
ramka z katownika w srodku zbroje-
ne /wzor/ prentowe wymiar 2,0m x 
1,0 m+ slupek razem szt 16 oraz furt-
ka 90 x 90cm z zamkiem ogrodzenie 
cena za 1 kpl. 50 zl z powodu moder-
nizacji ogrodzenia sprzedam - okazja 
! stan dobry tel. 691 686 772

•	 Piece gazowe c.o.vaillant z niemiec 
dwufunkcyjne wiszace po przegla-
dzie serwisowym do mieszkania-
,domu cena od 1.200zl. sprzedam 
tel 691 686 772

•	 Podgrzewacze wody 130-160-190 
litrowe stojące na gaz fitmy villant 

mało używane z gwarancją cena od 
1000 zł. Tel. 691 686 772 

•	 Sprzedam ławeczkę do ćwiczeń typu 
PRIMUS, wielofunkcyjna, tel. 605 
522 340 

•	 Sprzedam szafkę kuchenną brązo-
wo-biała, z płytą indukcyjną - 2 sta-
nowiska, z możliwością dostawie-
nia drugiej płyty indukcyjnej lub ga-
zowej, z blatem, tel. 605 522 340 
Sprzedam TV plazmowy 42 cale LG, 
srebrno czarny, tel. 605 522 340 

•	 Przyjmę radio  697 886 041 

•	 Oddam kotki w dobre ręce. 665 725 
641

•	 Gończy Polski trzymiesięczny czeko-
ladowy dla myśliwego za cenę karmy. 
666 082 969

•	 Okazja sprzedam narożnik „Fabio”, ka-
napę (szary welur) 606 699 763 

•	 Sprzedam kuchnię westwalkę 696 
807 922 

•	 Sprzedam grzejniki żeliwne 9x60 
kpl.2 (nie używane), kątownik h. 
30X30, szkło 3mm 60x120. Rury czar-
ne Ø 50. 788 685 194 

•	 Kupię namiot ogrodowy od 3-4 x 6-8 
m. Tel. 788 685 194 

•	 Przyjmę ziemię czarną z wywrotki. 
788 685 194 

•	 Sad  1.7 ha – w dobrym stanie z po-
wodu złego zdrowia sprzedam. 91 39 
20 624

•	 Śliczne bezdomne kotki  czekają aż je 
ktoś przygarnie. 887 372 539 

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD
Telefony alarmowe
Policja  - 997, 112
Komisariat Policji Nowogard - 91 57 92 316
Straż pożarna  - 998
Posterunek PSP Nowogard - 91 39 20 118
Pogotowie ratunkowe - 999
Stacja Pogotowia Ratunkowego 
w Nowogardzie - 91 43 26 103
Pogotowie gazowe  - 992
Pogotowie energetyczne - 991
Pogotowie wodn.-kanal. (PUWiS) 
 - 91 392 07 11; 994

Dyżur nocny
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna   
 - 91 39 78 430; 
 609 361 999; 
 665 283 928

Przychodnie - poradnie
Szpital - centrala - 91 392 13 56
Praxis - SZOZ - 91 392 07 87
Praxis - Centrum 
okulistyczno-optyczne - 91 39 27 272
POZ Przychodnia przyszpitalna  
 - 91 392 18 00; 
 91 392 18 06
Medyk - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - M. Drobińska - 91 392 59 43
NZOZ “Sanus” - 91 392 69 60
NZOZ “Pro-med” - 91 392 67 40
NZOZ “Leks” - 91 392 25 25
NZOZ “Baby-med”  - 91 392 60 13
Mardent - gabinety lekarskie  
 - 91 392 26 33
Revital - Ośrodek Rehabilitacji 
i Odnowy Biologicznej - 91 392 14 67; 
 609 456 577
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne 
 - 91 392 09 26
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
dzieci, młodzieży i ich rodzin 
 - 91 392 07 43
Warsztaty terapii zajęciowej - 91 392 52 82
Zakład domowej opieki długoterminowej - 
91 39 26 531; 
 509 142 650
Stomatologia
Praxis - Centrum stomatologiczne  
 - 91 392 69 99
Pracownia protetyki stomatologicznej - 
Danuta Drapikowska 91 392 68 70
Protetyka stomatologiczna 
- Elżbieta Wysocka 
i Kazimierz Trojanowski - 91 392 61 07
“Nowo-dental” B. Szulejko - 695 264 677 
 - 91 392 14 67
“Dental - med”  - 91 392 20 98
Lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz  
 - 91 392 50 03; 
 603 705 630
Lek. Stom. Andrzej Rynkiewicz
pogotowie stomatologiczne - 607 771 777
lek. Stom. D. Wałęga - Bąk - 604 441 609
lek. stom. A Mogilnicka - 506 606 955
lek. stom. E. Rosa - 532 512 703
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 601 736 804

Urzędy
Urząd Miejski  
 - 91 392 62 00
Biuro Obsługi Interesanta w UM  
 - 91 392 62 14
Biuro Rady w UM - 91 392 62 10
Urząd Stanu Cywilnego - 91 392 62 30

Wydział Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środow. 
 - 91 392 62 43
Wydział spraw społecznych i obywatelskich
Meldunki - 91 392 62 13
Dowody osobiste - 91 392 62 15
Zarządzanie kryzysowe - 91 392 62 34
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
Geodezji i Rolnictwa - 91 392 62 26
Wydział Rozwoju Lokalnego, 
Funduszu, Kultury i Sportu - 91 392 62 93
Wydział Inwestycji i Remontów  
 - 91 392 62 41
Biuro Podatków i Opłat - 91 392 62 17
Referat Edukacji - 91 392 54 64
Zarząd Budynków Komunalnych  
 - 91 392 62 67
Powiatowy Urząd Pracy f/Nowogard 
 - 91 392 13 76
 91 392 18 13
Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii - 91 392 11 18
w nagłych wypadkach - 609 740 647

Wydział Komunikacji
Rejestracja pojazdów - 91 579 27 02
Prawo jazdy - 91 579 27 03
Fax - 91 392 18 52

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik - Dorota Maślana - 91 392 62 48
Świadczenia rodzinne
- A. Lalik  - 91 392 62 68
Dział usług opiekuńczych 
- B. Ziółkowska - 91 392 02 00

Poczta
ul. 3 Maja - 91 392 13 00
 91 392 11 83
ul. Warszawska - 91 392 08 34

Nadleśnictwo Nowogard - 91 392 06 40
Zakład Karny Nowogard - 91 432 66 00

Gabinety weterynaryjne
Danuta Czerwińska
ul. J. Wybickiego 2 - 91 392 37 86
Animal-Vet
ul. Zielona - 666 135 133
Janusz Soroka
ul. L. Okulickiego 6  - 570 656 616
Zdzisław Truszyński
ul. T. Kościuszki 21 - 91 392 18 01
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 38 - 91 392 08 14
Szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1 - 91 392 6 2 70
Szkoła Podstawowa nr 2 - 91 392 6 2 74
Szkoła Podstawowa nr 3 - 91 392 6 2 91
Szkoła Podstawowa nr 4 - 91 392 3 0 28
SP w Długołęce - 91 391 04 92
SP w Orzechowie - 91 391 09 94
SP w Strzelewie - 91 391 02 24
SP w Żabowie - 91 391 06 94
SP w Błotnie - 91 391 01 90
SP w Wierzbięcinie - 91 291 07 95
I Liceum Ogólnokształcące - 91 392 02 13
Liceum Ogólnokształcące nr II - 91 392 51 07
ZSP im. Stanisława Staszica - 91 392 11 62
Prywatne Publiczne Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych; 
Niepubliczna Szkoła Policealna  
 - 91 392 66 91
Prywatne Liceum Ogólnokształcące
 Zaoczne Centrum Edukacji Zdroje  
 - 91 392 54 94

Prywatne Policealne Studium Zawodowe  
 - 91 392 21 81
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  
 - 91 392 01 08

Przedszkola i żłobki
Przedszkole nr 1
ul. Żeromskiego - 91 392 62 86
Przedszkole nr 3
ul. J. Poniatowskiego - 91 392 62 88
Przedszkole nr 4
ul. T. Kościuszki - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole
ul. Zielona - 91 392 66 91; 
 505 388 292
Artystyczne Przedszkole 
Kraina Fantazjiul. Gen. J. Bema - 660 797 838
“Promyczek” Specjalistyczny 
punkt przedszkolny, 
ul. Boh. Warszawy - 609 931 469
Niepubliczny Żłobek "Maluszkowo”
ul. ks. Racibora - 534 015 943
Niepubliczny “Malinowy Żłobek”
ul. Boh. Warszawy - 604 873 917

Kultura
Miejska Biblioteka Publiczna  
Dyrektor - 91 392 62 60
Czyt. dla dorosłych - 91 392 62 61
Nowogardzki Dom Kultury  
Sekretariat - 91 392 62 83
Biuro kina/ dział imprez i promocji 
 - 91 392 57 79
Kasa - 91 392 62 62

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP - 91 392 63 70; 
 506 08 13 28
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego   
 - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej  
 - 91 392 15 92

Usługi pogrzebowe 
J. Furmańczyk, Zakład Pogrzebowy  
 - 91 392 17 67
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  
 - 692 354 065
MEMORIS Grzegorz Śmigiel - 693 230 190

Apteki
Centrum Zdrowia
ul. 700-lecia - 91 576 21 39
Majowa
ul. 3 Maja - 91 307 07 08
Cefarm
ul. Plac Wolności - 91 392 02 03
Cardia
ul. 700 - lecia - 91 392 13 30
Niebieska
ul. 15 Lutego - 91 432 61 77
Asa
ul. Warszawska - 91 392 04 94
Niebieska 2
ul. Kościuszki - 91 579 08 30
Nowa Farmacja
ul. Bohaterów Warszawy - 91 573 04 37

Taksówki - 91 392 02 60

Pomoc drogowa
Grzegorz Irzymski - 91 392 24 02
 601 893 944
Andrzej Słomski - 665 770 442
Krzysztof Pietrzak - 601 938 293
R&J MIX - 608 731 620

Urząd Gminy
Wójt - 91 391 03 90
Kierownik USC, St. ds. obywatelskich
 i ewidencji ludności  - 508 499 549
St. ds. podatków i opłat  - 508 499 661
St. ds. zarządzania kryzysowego, obrony cy-
wilnej i ochrony środowiska  - 508 499 580
Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami  
 - 508 499 247
St. ds. obsługi organów Gminy, działalności 

gospodarczej, kultury i zdrowia  - 508 499 567
St. ds. funduszy zewnętrznych, promocji, 
turystyki i sportu  - 508 499 620
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik Anna Kaliczyńska - 508 499 534
Pracownicy socjalni - 508 499 561
 508 499 483
Asystent rodziny Patrycja Bielej - 508 499 621
Gminna Biblioteka Publiczna
Kierownik Krzysztof Górecki - 91 391 03 05

Szkoła Podstawowa im. B. Malinowskiego
Dyrektor Tatiana Olbert - 91 391 03 89
Sekretariat - 91 391 03 80
Przychodnie
NZOZ “Proximus” - 91 391 03 10
Punkt apteczny - 91 391 16 11
Poczta - 91 391 03 23
Parafia pw. NP NMP w Osinie - 91 391 03 86

INFORMATOR LOKALNY - OSINA

reGUlArNA lINIA MI krO bU SO wA SerOckI  Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 
11:55; 12:40; 14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 
13:45(6x); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna  TEL. 607 310 591 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 
16.35 (7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

rOZkŁAD JAZDY bU SÓw
Firma Usługowo- Handlowa Adam Fedeńczak

Tel 91 39 26 925, 502 026 999
ND- SZCZECIN 5:15(D), 5:55(E), 6:40(7), 6:55(D), 7:25(7), 7:50(D), 8:00(E), 8:20(7), 
8:35(D), 9:10(E,7), 10:05(E), 10:35(E,7), 11:31(D),11:40(7), 12:10(E), 12:20(7), 
12:55(D,7), 13:10(D), 13:20(E,7), 14:05(D), 14:20(E,7), 15:40(D), 16:05(7), 16:20(E,7), 
16:50(D), 17:50(E,7), 18:20(E,7)
SZCZECIN- ND 6:35(D), 7:30(E), 8:30(D,7), 9:00(7,R), 9:25(E), 10:05(D,7), 10:35(E,7), 
11:40(E), 12:10(D), 12:25(E,7), 13:20(7), 13:35(D), 13:50(E,7,R), 14:35(D), 14:50(E,7), 
15:15(D,7), 15:55(D), 16:15(6,7), 16:35(D), 17:40(D,7), 18:05(E,7,R), 19:15(D), 
19:40(E,7), 20:15(E,7)
ND- RESKO 6:30(S), 7:50(S), 10:10(7), 12:30(S), 14:30(S), 15:10(E), 19:15(E)
RESKO- ND 6:45(7,SZ), 7:10(S), 7:15(E,SZ), 8:30(S), 11:35(7,SZ), 13:00(S), 15:05(S), 
15:40(E,7,SZ)
GOLCZEWO- ND 7:10(S), 13:30(S), 14:45(S)
ND- GOLCZEWO 7:50(S), 14:15(S), 15:30(S)
ND- STARGARD 6:50(D), 10:15(D), 13:40(D)
STARGARD- ND 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
ND- DOBRA- ŁOBEZ- PŁOTY- GRYFICE 6:00(D)
ND- SŁAJSINO- RADOWO- ŁOBEZ 6:35(D)
ŁOBEZ- DOBRA- ND 15:00(D)
ŁOBEZ- SŁAJSINO- ND 15:35(D)
D - kursuje od pon. do pt. Oprócz świąt     E - kursuje od pon. Do soboty oprócz świąt 
S - kursuje w dni nauki szkolnej                         R- kurs do Reska     
SZ - kurs do Szczecina 6- kursuje w soboty       7- kursuje w niedziele
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krZYŻÓwkA

KU
PO

N
 

Imię i nazwisko ....................................................................................... tel. ............................................................... 

ROZWIĄZANIE .................................................................................................................................................................
Kupon wraz z rozwiązaniem należy dostarczyć do redakcji. Spośród nadesłanych kuponów zostanie wyloso-

wana nagroda książka ufundowana przez Wydawnictwo

Do wynajęcia  
lokal

handlowo-usługowy
w Nowogardzie  

ul. Pileckiego 
(daw, Dąbrowszczaków) 

pow. 54 m2,  
nowe budownictwo

Tel. 604 269 104

reklAMA
karolinasb@
domjudy.pl

Tel. 506 638 789

Pionowo: 
1. Charlotte (1816-55), pisarka 
ang., „Dziwne losy Jane Eyre” 
2. stan w USA 
3. postać z „Tanga” Mrożka 
4. wrzawa 
5. przesadne kłanianie się 
6. krętoróg z Azji 
7. rodzaj fryzury 
8. syn Posejdona 
9. surogat 
10. rozstrzyga w sprawach admini-
stracyjnych 
11. w starożytności: miasto Wol-
sków 
12. wojskowy pilnie strzeżony 
13. raksloty 
14. obiekt z karuzelą 
15. miasto w Ugandzie 
16. Thomas, ang. pisarz z XVI w. 
17. miasto w płn. Węgrzech 
18. marmur włoski 
19. nałogowa gra o pieniądze 
20. ssak z rodziny krętorogich 

21. ojciec farmacji 
22. jednoosobowa sala w szpitalu 
23. stolica Baszkirii 
24. niefachowiec, dyletant 
25. miasto w Saksonii 
26. psie pięcioraczki 
27. arabska kraina historyczna 
28. pierzynka oseska 
29. wyspa obok Sumatry 
30. seicento lub maluch 
31. miasto w Holandii 
32. wulkan na Luzonie 
33. zabawa Krakusów 
34. maniera właściwa danemu ar-
tyście 
35. wędrowna ryba 
36. płyta z płyt 
37. dźwięk w Hadesie 
38. himalajski potwór 
39. pańskie konia tuczy 
40. poznański kartofel 
41. narty dziadka 
42. w Zodiaku przed Lwem 
43. trójchloroetylen 

44. napój marynarzy 
45. elegancka fryzura 

Poziomo: 
46. kolor śniegu 
47. zasady przyznawania punktów 
48. krewny po matce 
49. krajan, ziomek 
50. brytyjskie wojska lotnicze 
51. fizyk, który stał się jednostką 
52. strój sportowy 
53. ocalała z potopu 
54. ze stolicą w Kinszasie 
55. miasto w zach. Kenii 
56. wulkaniczny komin 
57. kukła 
58. rezydencja Vaclava Havla 
59. miasto w Nigerii 
60. kostur, laska 
61. dziki bawół z Azji 
62. winny degustator 
63. dziki karp 
64. teolog muzułmański 
65. krzywa szabla turecka 

66. hańba, niesława 
67. niebieska odmiana korundu 
68. znak niwelacyjny 
69. japońska forma szermierki 
70. lichy wyrób 
71. gatunek pacyficznego łososia 
72. mebel z książkami 
73. etiopski książę 
74. w parze z Cyrylem 
75. miasto w USA 
76. bieszczadzka rzeka 
77. wielka tajemnica 
78. naprawia instalacje 
79. pieje o świcie 
80. koniec karnawału 
81. miasto uniwersyteckie w Boli-
wii 
82. miasto w Japonii (Honsiu) 
83. sanki w kształcie łódki 
84. boczna linia Plantagenetów 
85. ślusarski uchwyt

PODPOWIEDŹ: ATINA, BRONTE, 
INFAMIA, ISE, KARAR, PYRRA

B
A
N
E
R
Yoraz inne

WYDRUKI
WIELKOFORMATOWE

e-mail: gra�k@domjudy.pl

NA
JT
AN
IE
J

z projektem 

z dostarczeniem

tel. 91 577 2007

Rozwiązanie krzyżówki dla 
dorosłych : Milcz albo mów coś 
lepszego od milczenia

Malwina Bryndza, Szymon Ry-
barczyk, Zdzisława Chocian, Ge-
nowefa Maćkowska, Pelagia Felik-
siak, Agnieszka Skowrońska, Hali-
na Stefańska,  Cecylia Furmań-
czyk, Urszula Kaczmarek, Maria 
Kloch, Natalia Furmańczyk, Chri-
stiana Syfert, Danuta Skowron, 
Henryk Poncak, Anna Kasprzak, 
Paweł Galus, Stanisław Strzelczyk, 
Grażyna Gibka, Jolanta Kozioł

Zwycięzcy prenumerata: Gra-
żyna Gibka, Pelgia Feliksiak

GAZETY dla zwycięzców loso-
wania do odebrania w redakcji, 
ul. Boh. Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Ala Skowronek, Basia Kloch, Ju-

lia Furmańczyk, Jaś Zieliński, Gaja 
Kowalczyk, Ania Rolewska, Mar-
tynka Polakowska

Zwycięzca: Ania Rolewska
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 

Rafał Kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

ROZKŁAD JAZDY PKP

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 2 IX – 20 X 2018

Aktualizacja wg stanu na 31 VIII 2018

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

0:38 I
3

IC - TLK
88195

ŁEBSKO
T  k  d

Goleniów 1:00, Szczecin Dąbie 1:22, Szczecin Główny 1:40 WW{
~ 2 IX;

}WW 2:12 Szczecin Główny IC - TLK 56190 ŁEBSKO T  k  d  c  p   Kostrzyn 3:35, Zielona 
Góra 5:06, Nowa Sól 5:28, Głogów 5:55, Ścinawa 6:41, Wołów 7:09, Brzeg Dolny 7:18

Wrocław Główny 7:44 ~ 2 IX;

5:01 I
3

PR - R
88641

j  a  b  y

Wyszomierz 5:06, Osina 5:10, Mosty 5:16, Goleniów 5:25, Kliniska 5:35, Szczecin Dąbie 5:45, Szczecin 
Zdroje 5:48, Szczecin Port Centralny 5:57 Szczecin Główny 6:01 
~ 17 IX-19 X 1-5;

5:21 I
3

PR - R
88641

j  a  b  y

Wyszomierz 5:26, Osina 5:30, Mosty 5:36, Goleniów 5:45, Kliniska 5:56, Szczecin Dąbie 6:05, Szczecin 
Zdroje 6:09, Szczecin Port Centralny 6:17 Szczecin Główny 6:21 
~ 3-14 IX 1-5;

6:39 I
3

PR - R
88643

j  a  b  y

Wyszomierz 6:44, Osina 6:48, Mosty 6:54, Goleniów 7:03, Kliniska 7:17, Szczecin Dąbie 7:27, Szczecin 
Zdroje 7:34 Szczecin Główny 7:46 
~ 17 IX-20 X 1-6;

6:50 I
3

PR - R
88643

j  a  b  y

Wyszomierz 6:55, Osina 6:59, Mosty 7:05, Goleniów 7:14, Kliniska 7:31, Szczecin Dąbie 7:41, Szczecin 
Zdroje 7:46 Szczecin Główny 7:58 
~ 3-15 IX 1-6;

7:47 I
3

PR - R
88645

j  a  b  y

Wyszomierz 7:52, Osina 7:56, Mosty 8:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:07, Goleniów 8:23, 
Kliniska 8:33, Szczecin Dąbie 8:43, Szczecin Zdroje 8:46, Szczecin Port Centralny 8:55

Szczecin Główny 8:59 ~ 17 IX-20 X;

7:48 II
1

PR - R
88622

j  a  b  y

Żabowo 7:55, Płoty 8:04, Baszewice 8:11, Gryfice 8:18, Gąbin 8:28, Trzebiatów 8:34, Bieczyno 
Pomorskie 8:40, Karcino 8:43, Głowaczewo 8:48, Stary Borek 8:51, Kołobrzeg Stadion 8:58

Kołobrzeg 9:03 ~ 17 IX-20 X 1-6;

8:00 I
3

PR - R
88645

j  a  b  y

Wyszomierz 8:06, Osina 8:10, Mosty 8:15, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:21, Goleniów 8:38, 
Kliniska 8:49, Szczecin Dąbie 8:58, Szczecin Zdroje 9:02, Szczecin Port Centralny 9:10

Szczecin Główny 9:14 ~ 2-16 IX;

8:02 II
1

PR - R
88622

j  a  b  y

Żabowo 8:09, Płoty 8:18, Baszewice 8:25, Gryfice 8:32, Gąbin 8:42, Trzebiatów 8:47, Bieczyno 
Pomorskie 8:53, Karcino 8:57, Głowaczewo 9:01, Stary Borek 9:05, Kołobrzeg Stadion 9:11

Kołobrzeg 9:16 ~ 3-15 IX 1-6;

8:39 I
3

IC - TLK
18171

POSEJDON
T  k  c  p

Goleniów 9:01, Szczecin Dąbie 9:33 Szczecin Główny 9:57 

~ 2 IX;

9:27 II
1

PR - R
88624
REGA

j  a  b  y

Płoty 9:42, Gryfice 9:56, Trzebiatów 10:17, Kołobrzeg Stadion 10:34 Kołobrzeg 10:39 

~ 22 IX-20 X 67;

9:51 II
1

PR - R
88624
REGA

j  a  b  y

Płoty 10:06, Gryfice 10:30, Trzebiatów 10:45, Kołobrzeg Stadion 11:01 Kołobrzeg 11:06 

~ 2-16 IX 67;

10:17 I
3

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:22, Osina 10:26, Mosty 10:32, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:38, Goleniów 10:55, 
Kliniska 11:06, Szczecin Dąbie 11:15, Szczecin Zdroje 11:19, Szczecin Port Centralny 11:27

Szczecin Główny 11:31 ~ 8-12 X;

10:33 I
3

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:38, Osina 10:42, Mosty 10:48, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:54, Goleniów 11:11, 
Kliniska 11:26, Szczecin Dąbie 11:35, Szczecin Zdroje 11:39, Szczecin Port Centralny 11:47

Szczecin Główny 11:51 ~ 2 IX-7 X; 13-20 X;

11:53 II
1

PR - R
88626

POMERANIA
j  a  b  y

Żabowo 12:00, Płoty 12:09, Baszewice 12:16, Gryfice 12:23, Gąbin 12:33, Trzebiatów 12:39, Bieczyno 
Pomorskie 12:45, Karcino 12:48, Kołobrzeg Stadion 12:59 Kołobrzeg 13:04 

13:50 II
1

PR - R
88628

j  a  b  y

Żabowo 13:57, Płoty 14:06, Baszewice 14:18, Gryfice 14:25, Gąbin 14:35, Trzebiatów 14:40, Bieczyno 
Pomorskie 14:46, Karcino 14:50, Głowaczewo 14:54, Stary Borek 14:58, Kołobrzeg Stadion 15:04

Kołobrzeg 15:10 ~ 1-5;

14:27 I
3

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 14:32, Osina 14:36, Mosty 14:42, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:48, Goleniów 15:05, 
Kliniska 15:17, Szczecin Dąbie 15:26, Szczecin Zdroje 15:35 Szczecin Główny 15:48 
~ 2-16 IX; 10-20 X;

14:27 I
3

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 14:32, Osina 14:36, Mosty 14:42, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:48, Goleniów 15:05, 
Kliniska 15:17, Szczecin Dąbie 15:32, Szczecin Zdroje 15:35, Szczecin Port Centralny 15:43

Szczecin Główny 15:48 ~ 17-21 IX;

Strona 1 z 3

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 2 IX – 20 X 2018

Aktualizacja wg stanu na 31 VIII 2018

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

14:27 I
3

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 14:32, Osina 14:36, Mosty 14:42, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:48, Goleniów 15:05, 
Kliniska 15:17, Szczecin Dąbie 15:32, Szczecin Zdroje 15:35 Szczecin Główny 15:48 
~ 22 IX-9 X;

15:56 II
1

PR - R
88630

j  a  b  y

Żabowo 16:03, Płoty 16:14, Baszewice 16:27, Gryfice 16:34, Gąbin 16:44, Trzebiatów 16:49, Bieczyno 
Pomorskie 16:55, Karcino 16:59, Głowaczewo 17:03, Stary Borek 17:07, Kołobrzeg Stadion 17:13

Kołobrzeg 17:17 

16:36 I
3

PR - R
88651
REGA

j  a  b  y

Wyszomierz 16:41, Osina 16:45, Mosty 16:51, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 16:57, Goleniów 17:14, 
Kliniska 17:26, Szczecin Dąbie 17:36, Szczecin Zdroje 17:39, Szczecin Port Centralny 17:47

Szczecin Główny 17:52 

17:57 II
1

PR - R
88632

j  a  b  y

Żabowo 18:05, Płoty 18:14, Baszewice 18:21, Gryfice 18:27, Gąbin 18:45, Trzebiatów 18:50, Bieczyno 
Pomorskie 18:56, Karcino 19:00, Głowaczewo 19:04, Stary Borek 19:08, Kołobrzeg Stadion 19:14

Kołobrzeg 19:19 ~ 2-16 IX;

17:57 II
1

PR - R
88632

j  a  b  y

Żabowo 18:05, Płoty 18:14, Baszewice 18:28, Gryfice 18:35, Gąbin 18:45, Trzebiatów 18:50, Bieczyno 
Pomorskie 18:56, Karcino 19:00, Głowaczewo 19:04, Stary Borek 19:08, Kołobrzeg Stadion 19:14

Kołobrzeg 19:19 ~ 17 IX-20 X;

18:39 I
3

PR - R
88653

POMERANIA
j  a  b  y

Wyszomierz 18:44, Osina 18:48, Mosty 18:54, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:00, Goleniów 19:18, 
Kliniska 19:29, Szczecin Dąbie 19:39, Szczecin Zdroje 19:42, Szczecin Port Centralny 19:50

Szczecin Główny 19:55 ~ 17 IX-20 X;

19:06 I
3

PR - R
88653

POMERANIA
j  a  b  y

Wyszomierz 19:11, Osina 19:15, Mosty 19:21, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:27, Goleniów 19:45, 
Kliniska 19:59, Szczecin Dąbie 20:09, Szczecin Zdroje 20:12, Szczecin Port Centralny 20:20

Szczecin Główny 20:24 ~ 2-16 IX;

20:26 II
1

PR - R
88634

j  a  b  y

Żabowo 20:33, Płoty 20:42, Baszewice 20:49, Gryfice 20:56, Gąbin 21:06, Trzebiatów 21:12, Bieczyno 
Pomorskie 21:18, Karcino 21:21, Głowaczewo 21:26, Stary Borek 21:29, Kołobrzeg Stadion 21:35

Kołobrzeg 21:40 ~ 3-15 IX 1-6;

20:53 II
1

PR - R
88634

j  a  b  y

Żabowo 21:00, Płoty 21:09, Baszewice 21:16, Gryfice 21:23, Gąbin 21:33, Trzebiatów 21:39, Bieczyno 
Pomorskie 21:45, Karcino 21:48, Głowaczewo 21:53, Stary Borek 21:56, Kołobrzeg Stadion 22:02

Kołobrzeg 22:07 ~ 17 IX-20 X 1-6;

21:52 II
1

PR - R
88636

j  a  b  y

Płoty 22:07, Gryfice 22:19, Trzebiatów 22:34, Kołobrzeg Stadion 22:51 Kołobrzeg 22:55 
~ 2-16 IX 1-57;

22:10 II
1

PR - R
88636

j  a  b  y

Płoty 22:25, Gryfice 22:37, Trzebiatów 22:52, Kołobrzeg Stadion 23:09 Kołobrzeg 23:13 
~ 17 IX-19 X 1-57;
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Odjazdy / Departures
Nowogard 2 IX – 20 X 2018

Aktualizacja wg stanu na 31 VIII 2018

objaśnienia skrótów / abbreviations
IC - „PKP Intercity” Spółka Akcyjna

TLK - Twoje Linie Kolejowe
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
T - 2 klasa / Second class seats

j - tylko 2 klasa / 2nd class seats only

k - rezerwacja miejsc / seat booking

d - wagon z miejscami do leżenia / couchette
car

c - wagon sypialny / sleeping car

a - wagon z miejscami dla osób na wózkach 
- z windą/rampą / car with seats for 
disabled passengers - with a lift/ramp

b - wagon przystosowany do przewozu 
rowerów - liczba miejsc ograniczona / 
wagon adopted to the transport of 
bicycles – limited number of places

objaśnienia znaków / symbols
p - przewóz przesyłek konduktorskich / 

courier service
W - przełączanie wagonów do innego 

pociągu / wagons to be switched to 
another train

y - klimatyzacja / air conditioning

~ - terminy kursowania / days of operation

1 - w poniedziałki / Mondays

5 - w piątki / Fridays

6 - w soboty / Saturdays

7 - w niedziele / Sundays

www.intercity.pl www.polregio.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased on each train, consistent with the 
terms specified by the carrier.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Carriers 
are responsible for commercial data of trains.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Infoline numbers to individual carriers:
IC - 22 391 97 57 (24h) dla abonentów sieci zagranicznych i
dla połączeń zagranicznych; 703 200 200 (24h) dla 
abonentów krajowych sieci, opłata 1,29 zł brutto/min. poł., 
realizator usługi: „PKP Intercity” S.A. / 22 391 97 57 (24h) 
for international calls and international network subscribers; 
703 200 200 (24h) for subscribers of domestic networks, 
charge of PLN 1.29 gross/min. of each call, service provider: 
„PKP Intercity" S.A.
PR - 703 20 20 20 (24h) opłata 1.29 zł/min. połączenia, 
realizator usługi: Progress Plus S.C.  / 703 20 20 20 (24h) 
charge of PLN 1.29 gross/min. of each call, service provider: 
Progress Plus S.C. 

www.portalpasazera.pl Strona 3 z 3
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Rozkład jazdy komunikacji miejskiej

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 6:55 8:05 11:15 12:20 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 6:56 8:06 11:16 12:21 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 6:58 8:08 11:18 12:23 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 6:59 8:10 11:20 12:25 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:01 8:12 11:22 12:27 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:02 8:14 11:24 12:29 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:03 8:15 11:25 12:30 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:05 8:17 11:27 12:32 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < 7:07 8:19 < 12:34 < < 16:07 < <

10 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:09 8:21 11:28 12:36 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
11 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:10 8:22 11:29 12:37 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
12 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:11 8:23 11:30 12:38 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
13 ul. Poniatowskiego < 6:20 7:13 < < 12:40 13:45 15:10 16:13 17:10 <
14 ul. Żeromskiego 5:42 6:21 7:14 8:24 11:32 12:41 13:46 15:11 16:14 17:11 17:59
15 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:22 7:15 8:25 11:33 12:42 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
16 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:23 7:16 8:26 11:34 12:43 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
17 ul. Radosława 5:45 6:24 7:17 8:27 11:35 12:44 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02

POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:23 8:33 11:50 12:50 14:30 15:30 16:25 17:25 18:05
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:24 8:34 11:51 12:51 14:31 15:31 16:26 17:26 18:06
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:26 8:36 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:28 8:38 11:53 12:53 14:33 15:33 16:28 17:28 18:08
5 ul. Poniatowskiego < 6:35 7:30 8:40 11:55 12:55 < 15:35 16:30 17:30 <
6 ul. 700 Lecia 5:49 6:37 7:32 8:42 11:57 12:57 14:34 15:37 16:32 17:32 18:09
7 ul. 5-go Marca 5:51 6:39 7:34 8:44 11:59 12:59 14:36 15:39 16:34 17:34 18:11
8 ul. Kościuszki 36 5:53 6:41 7:36 8:46 12:01 13:01 14:38 15:41 16:36 17:36 18:13
9 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:42 7:37 8:47 12:02 13:02 14:39 15:42 16:37 17:37 18:14

10 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:43 7:38 8:48 12:03 13:03 14:40 15:43 16:38 17:38 18:15
11 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:44 7:39 8:49 12:04 13:04 14:41 15:44 16:39 17:39 18:16
12 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:45 7:40 8:50 12:05 13:05 14:42 15:45 16:40 17:40 18:17
13 ul. Bema 9 5:58 6:46 7:41 8:51 12:06 13:06 14:43 15:46 16:41 17:41 18:18
14 Osiedle Bema 5:59 6:47 7:42 8:52 12:07 13:07 14:44 15:47 16:42 17:42 18:19

DWORZEC PKS – OS. BEMA
TAM
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

OS. BEMA - DWORZEC PKS
TAM
E, F

1 Osiedle Bema 8:59
2 ul. Bema 1 9:00
3 ul. Armii Krajowej 17 9:02
4 ul. Kościuszki 36 9:03
5 ul. Romualda Traugutta 9:05
6 ul. Wojska Polskiego 4 9:06
7 ul. Kościelna 9:07
8 Dworzec PKS 9:09

LP Dworce i przystanki

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD UL. RADOSŁAWA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 – NOWOGARD  OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD OS. BEMA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 - NOWOGARD  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 6:55 8:05 11:15 12:20 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 6:56 8:06 11:16 12:21 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 6:58 8:08 11:18 12:23 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 6:59 8:10 11:20 12:25 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:01 8:12 11:22 12:27 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:02 8:14 11:24 12:29 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:03 8:15 11:25 12:30 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:05 8:17 11:27 12:32 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < 7:07 8:19 < 12:34 < < 16:07 < <

10 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:09 8:21 11:28 12:36 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
11 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:10 8:22 11:29 12:37 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
12 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:11 8:23 11:30 12:38 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
13 ul. Poniatowskiego < 6:20 7:13 < < 12:40 13:45 15:10 16:13 17:10 <
14 ul. Żeromskiego 5:42 6:21 7:14 8:24 11:32 12:41 13:46 15:11 16:14 17:11 17:59
15 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:22 7:15 8:25 11:33 12:42 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
16 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:23 7:16 8:26 11:34 12:43 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
17 ul. Radosława 5:45 6:24 7:17 8:27 11:35 12:44 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02

POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:23 8:33 11:50 12:50 14:30 15:30 16:25 17:25 18:05
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:24 8:34 11:51 12:51 14:31 15:31 16:26 17:26 18:06
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:26 8:36 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:28 8:38 11:53 12:53 14:33 15:33 16:28 17:28 18:08
5 ul. Poniatowskiego < 6:35 7:30 8:40 11:55 12:55 < 15:35 16:30 17:30 <
6 ul. 700 Lecia 5:49 6:37 7:32 8:42 11:57 12:57 14:34 15:37 16:32 17:32 18:09
7 ul. 5-go Marca 5:51 6:39 7:34 8:44 11:59 12:59 14:36 15:39 16:34 17:34 18:11
8 ul. Kościuszki 36 5:53 6:41 7:36 8:46 12:01 13:01 14:38 15:41 16:36 17:36 18:13
9 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:42 7:37 8:47 12:02 13:02 14:39 15:42 16:37 17:37 18:14

10 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:43 7:38 8:48 12:03 13:03 14:40 15:43 16:38 17:38 18:15
11 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:44 7:39 8:49 12:04 13:04 14:41 15:44 16:39 17:39 18:16
12 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:45 7:40 8:50 12:05 13:05 14:42 15:45 16:40 17:40 18:17
13 ul. Bema 9 5:58 6:46 7:41 8:51 12:06 13:06 14:43 15:46 16:41 17:41 18:18
14 Osiedle Bema 5:59 6:47 7:42 8:52 12:07 13:07 14:44 15:47 16:42 17:42 18:19

DWORZEC PKS – OS. BEMA
TAM
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

OS. BEMA - DWORZEC PKS
TAM
E, F

1 Osiedle Bema 8:59
2 ul. Bema 1 9:00
3 ul. Armii Krajowej 17 9:02
4 ul. Kościuszki 36 9:03
5 ul. Romualda Traugutta 9:05
6 ul. Wojska Polskiego 4 9:06
7 ul. Kościelna 9:07
8 Dworzec PKS 9:09

LP Dworce i przystanki

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD UL. RADOSŁAWA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 – NOWOGARD  OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD OS. BEMA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 - NOWOGARD  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 6:55 8:05 11:15 12:20 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 6:56 8:06 11:16 12:21 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 6:58 8:08 11:18 12:23 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 6:59 8:10 11:20 12:25 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:01 8:12 11:22 12:27 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:02 8:14 11:24 12:29 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:03 8:15 11:25 12:30 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:05 8:17 11:27 12:32 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < 7:07 8:19 < 12:34 < < 16:07 < <

10 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:09 8:21 11:28 12:36 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
11 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:10 8:22 11:29 12:37 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
12 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:11 8:23 11:30 12:38 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
13 ul. Poniatowskiego < 6:20 7:13 < < 12:40 13:45 15:10 16:13 17:10 <
14 ul. Żeromskiego 5:42 6:21 7:14 8:24 11:32 12:41 13:46 15:11 16:14 17:11 17:59
15 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:22 7:15 8:25 11:33 12:42 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
16 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:23 7:16 8:26 11:34 12:43 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
17 ul. Radosława 5:45 6:24 7:17 8:27 11:35 12:44 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02

POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:23 8:33 11:50 12:50 14:30 15:30 16:25 17:25 18:05
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:24 8:34 11:51 12:51 14:31 15:31 16:26 17:26 18:06
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:26 8:36 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:28 8:38 11:53 12:53 14:33 15:33 16:28 17:28 18:08
5 ul. Poniatowskiego < 6:35 7:30 8:40 11:55 12:55 < 15:35 16:30 17:30 <
6 ul. 700 Lecia 5:49 6:37 7:32 8:42 11:57 12:57 14:34 15:37 16:32 17:32 18:09
7 ul. 5-go Marca 5:51 6:39 7:34 8:44 11:59 12:59 14:36 15:39 16:34 17:34 18:11
8 ul. Kościuszki 36 5:53 6:41 7:36 8:46 12:01 13:01 14:38 15:41 16:36 17:36 18:13
9 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:42 7:37 8:47 12:02 13:02 14:39 15:42 16:37 17:37 18:14

10 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:43 7:38 8:48 12:03 13:03 14:40 15:43 16:38 17:38 18:15
11 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:44 7:39 8:49 12:04 13:04 14:41 15:44 16:39 17:39 18:16
12 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:45 7:40 8:50 12:05 13:05 14:42 15:45 16:40 17:40 18:17
13 ul. Bema 9 5:58 6:46 7:41 8:51 12:06 13:06 14:43 15:46 16:41 17:41 18:18
14 Osiedle Bema 5:59 6:47 7:42 8:52 12:07 13:07 14:44 15:47 16:42 17:42 18:19

DWORZEC PKS – OS. BEMA
TAM
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

OS. BEMA - DWORZEC PKS
TAM
E, F

1 Osiedle Bema 8:59
2 ul. Bema 1 9:00
3 ul. Armii Krajowej 17 9:02
4 ul. Kościuszki 36 9:03
5 ul. Romualda Traugutta 9:05
6 ul. Wojska Polskiego 4 9:06
7 ul. Kościelna 9:07
8 Dworzec PKS 9:09

LP Dworce i przystanki

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD UL. RADOSŁAWA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 – NOWOGARD  OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD OS. BEMA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 - NOWOGARD  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki
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FIRMA JOGA  •  ul. Górna 4  •  72-200 Nowogard  
 Tel./Fax 91 39 25 501  •  695 100 700  •  695 400 600

Wyposaż swój dom w OKNA PCV 
o najwyższym standarcie światowym, 

dzięki którym obniżysz koszty ogrzewania
z profilu 

ALPHALINE  
profil 6 komorowy w kl. A
z wkładem termicznym 
i uszczelką środkową 
gwarantującą doskonałą 
szczelność

Do produkcji okien 

nie stosujemy pro�lii

z recyklingu !!!

i wysokiej jakości
OKUCIA MACO

Ponad 22 lat doświadczenia w produkcji okien. ZAUFAJ specjalistom! 

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

Kancelaria 
Radcy Prawnego  
r.pr. Agnieszka Warian  

 
ul. Wojska Polskiego 3  

I piętro  pok. 117   
Nowogard  

czynne pn-pt od 9 do 17 
 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  

po wcześniejszym umówieniu 
telefonicznym 

Kancelaria udziela 
 bezpłatnych porad prawnych 

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
8.00 – 20.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 8.00 – 16.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

KONTAKT:
adres:     72-200 Nowogard, ul. Górna 4a
telefon:  kom.783 570 056,695 264 594

PIB „PRO-BUD” s.c. informuje, że prowadzi

SPRZEDAŻ MIESZKAŃ
w nowo powstającym osiedlu mieszkaniowym

pn. „STARA WINIARNIA”
przy ul. T. Kościuszki 17 w Nowogardzie.

Więcej na stronie www.probud-nowogard.pl

Przedszkole integracyjne 
“Fantazja” 

ogłasza nabór dzieci 
w wieku 2,5 lat. 

Zatrudnię nauczyciela. 
510 848 058 
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POLSKI WYDAWCA

Do wynajęcia lokal 
handlowy  

120 m2 15 lutego 9c.
Tel. 514 650 024

Uwaga 
najbliższe 
bezpłatne  

porady prawne  
w piątek

godz. 13.30-15.30
w redakcji  

ul. Boh. Warszawy 7A
(informujemy, że godziny dyżurów 

radcy prawnego mogą ulegać 
zmianom)

M
at

er
ia

ł j
es

t 
fi

na
ns

o
w

an
y 

p
rz

ez
 K

o
m

it
et

 W
yb

o
rc

zy
 P

SL

Nr 2
do Rady 
Powiatu

Andrzej Siwy, lat 51. Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie kierunek Geodezja i Kartogra�a, 
Politechniki Szczecińskiej Wydział Informatyki oraz Uniwersytetu Szczecińskiego Wydział Nauk Ekonomicznych. 
Wieloletni przedsiębiorca �rmy geodezyjnej.  Od  2011 r.  pracownik samorządowy,  aktualnie etatowy członek 
Zarządu Powiatu w Goleniowie. 

Wybierz 
doświadczenie

TAK!

Piotr 
Słomski

BaSen-Powiat-Budżet
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Partnerstwo
i Rozwój

KANDYDAT 
NA BURMISTRZA 

 I DO RADY MIEJSKIEJ
okręg 1 pozycja 1

Kandydat 
na Burmistrza 
Nowogardu

TAK!

Materiał jest finansowany przez Komitet Wyborczy PSL

Stanisław

SANIUKSimiński
Damian

Nr       na liście PSL 3

Kandydat do 
Sejmiku  Województwa
Zachodniopomorskiego

TAK!
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Tragiczny finał czołowego zderzenia 

Zmarł w drodze  
do szpitala!

 s. 3

Zwłoki  
na działce

Podzielił 
koty na 

gminne i 
powiatowe

 s. 3

Pokazali 
nam gdzie 
jesteśmy
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Śmigiel Ryszard

ŚR

KOMPLEKSOWE  USŁUGI
& ŚMIGIEL

Zakład Kamieniarski
- Nagrobki - Grobowce - Parapety - Schody

Kwiaciarnia
- Znicze - Kwiaty - Wiązanki - Wieńce

Tel. 601 595 069, 91 392 18 14
     e-mail: puhp.smigiel@wp.pl
   www.kamieniarstwo-smigiel.pl

Korzystając z naszych usług pogrzebowych zyskasz
-10%  RABATU  NA  USŁUGI  KAMIENIARSKIE

UL. CMENTARNA 3,  72-200 NOWOGARD

       Usługi Pogrzebowe 
        Grzegorz Śmigiel
- Trumny - Urny - Ekshumacje - Przewozy
         Obudowy - Krzyże - Tabliczki

Kontakt całodobowy: 693 230 190
      e-mail: memoris.zp@o2.pl
            www.memoris.eu

Nasza sonda

,,Kler” w reż. Wojciecha Smarzowskiego -  tegoroczny hit 
kinowy, który bije rekordy oglądalności, ale wzbudza nie 
mniej emocji. Zapytaliśmy więc mieszkańców naszego mia-
sta, którzy w minioną sobotę udali się do Kina „Orzeł” na 
projekcję tego filmu, o ich odczucia na temat tego co zoba-
czyli na ekranie. Wizerunku tych osób jednak nie publiku-
jemy, ponieważ chciały one pozostać anonimowe, niektó-
re obawiały się reakcji proboszczów. Na takich warunkach 
zgodziło się  podzielić z naszymi czytelnikami refleksją po 
seansie, a nam pozostaje te wrażenia przekazać.  

Pani Anna – Trzeba być odważ-
nym, aby w taki sposób stwo-
rzyć film i ukazać  hipokryzję w 
kościele. Szanuję religię, wierzę 
w Boga, ale to, co pokazał film 
to cała prawda, co księża wypra-
wiają. Jak mamy uczestniczyć 
w życiu kościoła, gdzie zawsze 
nas się poucza, daje świadec-
two mądrości, a przedstawicie-
le wiary krzywdzą innych i sami 
nie są przykładem. 

Pani Jadwiga- Dobry reżyser, 
to i film bardzo dobry. Wielki 
podziw dla aktorów, którzy ze-
chcieli zagrać i odtwarzać te role 
- szczególnie rolę księdza graną 
przez Arkadiusza Jakubika. To 
co mnie uderzyło to rola Jacka 
Braciaka, czyli księdza Lisow-
skiego, który zacierał ślady po 
niewygodnych sprawach. Prze-
kupstwo wśród elity kościoła 
sprawia, że ludzie zaczną odsu-
wać się od wiary, właśnie przez 
to co się dzieje. Kiedyś był to 
temat tabu. Nikt o niczym nie 
wiedział. Teraz wszyscy o tym 
mówią i zaczynamy potępiać ta-
kie zachowanie, co niekorzyst-
nie wpływa na wizerunek ko-
ścioła. 

Pani Elżbieta - Jeśli film szko-
dzi dobremu wizerunkowi ko-

ścioła to trudno, ale chyba tych 
co nie mają pojęcia o realnym 
świecie, dla których ksiądz jest 
jak Bóg, to nie zrazi. Chcia-
łam zobaczyć  czy  film poka-
zuje taką prawdę, i muszę po-
wiedzieć, że reżyser pokazał w 
całości to, co się wyprawia za 
drzwiami kościołów. Nigdy nie 
będzie dość mówienia o tym, 
co złego robią księża. A zaciera-
nie śladów żeby, coś nie ujrzało 
światła dziennego, jest uderza-
jące w tym filmie.

 Pani Monika – Powiem 
szczerze, że mam mieszane 
uczucia, film pokazuje życie ko-
ścioła, jako instytucji od stro-
ny zakrystii. Jest  to przekaz 
zapewne niewygodny dla po-
słańców kościoła. Janusz Ga-
jos, odtwórca roli arcybiskupa, 
zwierzchnika księży, który uży-
wał politycznych wpływów by 
zbudować sanktuarium, to we-
dług mnie jakby pokazanie re-
lacji  Jarosława Kaczyńskiego i 
ks. Rydzyka. Taka przeplatanka. 
Z drugiej strony nie w każdym 
kościele tak się źle dzieje, więc 
ten film może poróżnić społe-
czeństwo. Znajdą się zwolenni-
cy i przeciwnicy. 

ao

W TYCH DNIACH ODESZLI DO WIECZNOŚCI

Marian Król: lat 71, zmarł 14.10.2018r, pogrzeb odbędzie się 
17.10.2018r, o godz. 15:00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Józef Kośmider: lat 82, zmarł 15.10.2018r, pogrzeb odbędzie się 
18.10.2018r, o godz. 15:00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Informacje przekazał: 
Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

i EMORIS Zakład Pogrzebowy Grzegorz Śmigiel

2018/10/10
Godz. 06:48
Patrol OPI KP Nowogard zatrzymał 

przy ul. Boh. Warszawy, Janusza R. l. 
59, zam. Nowogard poszukiwanego na 
podstawie nakazu wydanego przez SR 
Goleniów, w celu odbycia kary pozba-
wienia wolności. Postępowanie w spra-
wie prowadzi KP Nowogard.

Godz. 09:50
Kandydat na burmistrza, Robert 

Czapla, zawiadomił telefonicznie o ma-
jącym miejsce w miejscowości Kuli-
ce uniemożliwieniu pracy jego sztabo-
wi przez 3 osoby. Na miejscu strony po-
uczono. Sporządzono notatkę z ustaleń 
poczynionych na miejscu, celem ustale-
nia okoliczności zdarzenia.

2018/10/12
Godz. 09:01
Patrol OPI KP Nowogard zatrzymał 

w Nowogardzie przy ul. 3 maja, Szy-
mona D., l. 37, zam. pow. Goleniowski 
poszukiwanego na podstawie nakazu 
w celu odbycia kary pozbawienia wol-
ności. Po wpłaceniu grzywny w wyso-
kości 500 zł ww. został zwolniony. Po-
stępowanie w sprawie prowadzi KP No-
wogard.

Godz. 09:13
Patrol RRD KPP Goleniów zatrzy-

mał Tomasza P. lat 44, zam. powiat go-
leniowski poszukiwanego na podsta-
wie nakazu wydanego przez SR Gole-
niów w celu odbycia kary pozbawienia 
wolności. Ww. po wpłaceniu zastępczej 
kary grzywny w wysokości 400 zł zo-
stał zwolniony. Postępowanie w sprawie 
prowadzi KP Nowogard.

Godz. 13:34
Bartosz B. zam. Nowogard powiat 

goleniowski, złożył zawiadomienie o 
tym, że nieznany sprawca dokonał kra-
dzieży dowodu rejestracyjnego z nie-
zamkniętego samochodu m-ki Peuge-
ot, który był zaparkowany przy ul. Boh. 
Warszawy w Nowogardzie na niestrze-
żonym i niemonitorowanym parkingu. 
Postępowanie prowadzi KP Nowogard.

2018/10/13
Godz. 14:42
Ilona R. lat. 32, zam. Nowogard po-

wiat goleniowski, powiadomiła, że nn. 
sprawca dokonał kradzieży z jej otwar-
tego samochodu m-ki VW Turan: kurt-
ki, bluzy z kapturem, jeden but sporto-
wy m-ki Puma oraz inną odzież spako-
waną w reklamówce, który był zapar-
kowany na niestrzeżonym i niemoni-
torowanym parkingu osiedlowym przy 
ul. 15 Lutego w Nowogardzie. Wartość 
strat 260 złotych plus nieznana w chwi-
li zgłoszenia wartość tabletu. Postępo-

wanie sprawdzające prowadzi KP No-
wogard.

Godz. 14:45
Bogumił P. zam. Nowogard zgłosił, że 

nn. sprawca na niestrzeżonym i niemo-
nitorowanym parkingu w Nowogardzie 
przy ul. Mikołaja Reja, porysował po-
włokę lakierniczą w samochodzie m-ki 
Ford Galaxy.

Godz. 19:48
Zgłoszenie o uszkodzeniu pojazdów 

na skutek najechania na leżący na pasie 
lewym na drodze nr 6 (7 km) koło miej-
scowości Nowogard, kamień o średnicy 
około 15 cm. Sporządzono dokumenta-
cję. Uszkodzone pojazdy to:

Peugeot kier. Mateusz C. lat 27, zam. 
Kartuzy VW Passat kier. Martyna S. lat 
23, zam. pow. Gryfice BMW kier. Piotr 
B. lat 39, zam. Szczecin

KPP Goleniów

Czy to było morderstwo? 

Zwłoki na działce 
Zwłoki mężczyzny znaleziono w miniony piątek (12.10), na terenie Rodzinnych Ogrodów 
Działkowych przy ul. 15 Lutego. 

Ciało znajdowało się w po-
mieszczeniu gospodarczym, nie-
opodal piętrowej altany. Według 
naszych informacji, miał je za-
uważyć jeden z działkowców.  
Było to przed południem. Zmar-
ły to 60 -letni Kazimierz P. z No-
wogardu. Mężczyzna był oso-
bą bezdomną, koczował na tere-
nie ROD. Wybierał do tego zwy-
kle opuszczone działki.  Jak infor-
mowali nas działkowcy, mężczy-
zna często też wykonywał  drob-
ne prace ogrodowe, otrzymując za 
to drobne pieniądze lub jedzenie.  
Tak miało być i tym razem. Męż-
czyzna widziany był dzień wcze-
śniej podczas pracy na jednym z 
ogrodów. 

Wyjaśnieniem wszystkich oko-
liczności śmierci mężczyzny zaj-
muje się na zlecenie prokuratu-
ry nowogardzka policja. Śledczy 
przede wszystkim muszą ustalić, 
czy do śmierci mężczyzny mógł 
się ktoś przyczynić, czy też nastą-

piła ona z przyczyn naturalnych. 
Ma w tym pomóc sekcja zwłok 
zmarłego wykonana w Zakładzie 
Medycyny Sądowej w Szczecinie. 
Policja nie informuje o szczegó-
łach prowadzonego śledztwa i od-

syła do prokuratury. Tam do za-
mknięcia bieżącego numeru ga-
zety nie udało nam się dodzwo-
nić, aby dowiedzieć się więcej w 
tej sprawie.  

AO

Radiowóz policyjny przy bramie wjazdowej na teren ogrodów działkowych, od stro-
ny ul. Ogrodowej, gdzie na jednej z działek znaleziono martwego mężczyznę

REKLAMA    "Można odejść na zawsze, by stale być blisko..."
Ks. J. Twardowski

Z żalem zawiadamiamy, że dnia 15 października 2018 roku,
zmarł, przeżywszy 82 lata

Nasz kochany Tatuś i Dziadziuś

Śp. Józef Kośmider
Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione

18 października 2018 roku, o godzinie 15:00
w Kaplicy cmentarnej w Nowogardzie, po którym nastąpi 

wyprowadzenie do grobu rodzinnego na cmentarz miejscowy.
Krewnych, znajomych i przyjaciół zawiadamiają 

pogrążeni w żałobie 
synowie z rodzinami

   Kronika policyjna
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MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

REKLAMA

Nowy Sklep z odzieża używaną
 otwarcie czwartek 18.10. 2018 rok 

o godz. 10.00. ul.Blacharska 1a
 ZAPRASZAMY 

Warsztaty Terapii Zajęciowej przyjmą 
każdą ilość świerku. Więcej informacji pod nr

 725 748 449 

WARSZTAT SAMOCHODOWY 
MECHANIKA I DIAGNOSTYKA 

SAMOCHODÓW 
KLIMATYZACJA NAPRAWA

 ORAZ SERWIS 
PROFESJONALNIE! 

KARSK 41 A 

691-664-658

Skrywał wiceburmistrz talent biologa

Koty gminne i koty powiatowe 
Wiceburmistrz Nowogardu, Krzysztof Kolibski, zapragnął być najwyraźniej felinologiem- 
badaczem życia kotów. Postanowił wprowadzić dodatkowy podział tych zwierząt, na te ży-
jące na terenie gminy i powiatu. Pomysł na tyle nowatorski, co jednak abstrakcyjny. Same 
koty, gdyby miały ludzkie cechy, nieźle by się pewnie uśmiały. Szkopuł w tym, że sprawa na-
brała urzędowej mocy i teraz to już nie są żarty. 

Bezpańskie, dzikie koty upodo-
bały sobie teren przyległy do filii 
Domu Pomocy Społecznej przy ul. 
Piłsudskiego, że z roku na rok ich 
przybywa. Aktualnie chadza tam 
regularnie już 10 sztuk tych zwie-
rząt. Aby koty dalej się nie rozmna-
żały, trzeba je wyłapać i przepro-
wadzić odpowiedni zabieg. Dlate-
go właśnie jakiś czas temu dyrek-
cja Domu Pomocy Społecznej w 
Nowogardzie zwróciła się do UM o 
sterylizację kotów, w ramach opła-
canego z budżetu miasta programu 
mającego na celu zmniejszenie dzi-
kiej populacji tych zwierząt. 

„Na terenie filii DPS w Nowo-
gardzie przy ul. Piłsudskiego 9, od 
dłuższego czasu pojawiają się bez-
pańskie koty. Błąkające się koty są 
dokarmiane przez przewlekle cho-
re psychicznie mieszkanki filii; 
koty czują się bezpiecznie i na te-
renie ogrodu rodzą młode. Aktu-
alnie systematycznie pojawia się 
10 kotek, w związku z czym proszę 
o ich bezpłatną sterylizację. Nad-
mieniam, że pracownicy i miesz-
kanki Domu służą pomocą w ich 
„wyłapaniu” - czytamy w piśmie, 
jakie dyrektor DPS Iga Błażewicz 
skierowała do urzędników z miej-
skiego ratusza. 

Do napisania odpowiedzi na pi-
smo dyrektor DPS, zebrał się oso-
biście sam wiceburmistrz Nowo-
gardu Krzysztof Kolibski. Raczej 
nikt nie przewidział, że będzie to 
odpowiedź dalece zaskakująca. I 
bynajmniej nie chodzi o to, że K. 
Kolibski odmówił przeprowadze-
nia sterylizacji zwierząt na koszt 
gminy. O wiele ciekawsze jest to, 
jak zastępca burmistrza uzasadnił 
swoją decyzję- zatem cytujemy pi-
smo w całości: 

„W nawiązaniu do Państwa pi-
sma (tu urzędowy znak – info.  
red.) uprzejmie informuję, że w 
związku z programem steryliza-
cji kotów wolno żyjących z tere-
nu gminy Nowogard steryliza-
cji poddawane są osobniki bytu-
jące na terenach należących do 
Gminy. Koty przebywające na te-
renach będących we władaniu in-
nych jednostek administracyjnych 
winny być sterylizowane na koszt 
właścicieli danego terenu w tym 
przypadku jest to Starostwo Po-
wiatowe w Goleniowie. W związ-
ku z powyższym uprzejmie proszę 
o wystąpienie z wyżej wymienio-
nym wnioskiem do właściwej jed-
nostki organizacyjnej. Podpisane 
– Zastępca Burmistrza Krzysztof 

Kolibski.”  Najwyraźniej wicebur-
mistrz Nowogardu objawił nam 
swój dotąd skrywany talent na-
ukowy, bądź zapragnął być biolo-
giem – w tym wypadku felinolo-
giem (naukowiec od kotów), i do-
konał nowej, dotychczas nieznanej 
badaczom tych zwierząt klasyfika-
cji, grupując je ze względu na wy-
stępowanie zgodne z podziałem 
administracyjnym kraju. Pytanie 
tylko, czy same koty mają świado-
mość, że najwyraźniej wbrew swo-
jej woli, stały się powiatowe albo 
gminne- zależy, z której strony 
płotu patrzeć? Gdybyśmy mogli je 
o to zapytać… Niestety jak wiado-
mo, nie możemy- koty mówią tyl-
ko w bajkach. Wielka to szkoda- 
oczywiście w kontekście pisma p. 
wiceburmistrza, bo ciekawe, co by 
odpowiedziały: lepiej być obywa-
telem powiatu czy gminy? Mnie-
mamy, że wybrałyby to pierwsze, 
bo w ten sposób uniknęłyby stery-
lizacji…

Pozostając w nieco satyrycz-
nym nastroju, proponujemy nie-
skromnie panu wiceburmistrzowi 
dalej posunąć się w swojej teorii. 
Otóż dziko żyjące koty mogą być 
również, i tu wymieniamy: „skar-
bowe” - od skarbu państwa, któ-
ry ma też sporo swoich gruntów, 
„agencyjne” – choćby te biegają-
ce po polach należących do daw-
nej Agencji Nieruchomości Rol-
nej (obecnie KOWR), „kościel-
ne” - te bytujące przy świątyniach, 
„spółdzielcze” - wiadomo, żyją-
ce na terenie osiedli mieszkanio-
wych, „wspólnotowe” - nie wszyst-
kie bowiem osiedla to spółdziel-
nie, no i oczywiście te „prywatne” 
- tego objaśniać nie trzeba. Tyle 
nam przyszło na teraz do głowy. 
Może szanowni czytelnicy mają ja-
kieś swoje pomysły? 

Marcin Simiński 

Trzy z dziecięciu kotów, jakie postanowiły zamieszkać na terenie przyległym do 
DPS, na razie mogą jeść spokojnie i się rozmnażać

Tragiczny finał czołowego 
zderzenia 

68-latek zmarł w 
drodze do szpitala 
Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w minioną nie-
dzielę, 14.10,  na drodze krajowej nr 6, w okolicy zjazdu do 
m. Krzywice. W wyniku czołowego zderzenia dwóch pojaz-
dów jedna osoba nie żyje- to 68-letni mieszkaniec Nowogar-
du. Sprawca wypadku trafił do szpitala. 

Do zdarzenia doszło kilkana-
ście minut przed godziną 16:00, w 
trakcie manewru wyprzedzania- 
informuje nas policja. 

- Kierujący pojazdem marki 
VW Jetta Dariusz K. lat 52, zam. 
Szczecin, w trakcie manewru wy-
przedzania stracił panowanie nad 
pojazdem zjechał na pas przeciw-
legły i uderzył w prawidłowo jadą-
cy pojazd marki Kia Rio, kierow-
ca to Stefan O. lat 68, zam. Gmina 
Nowogard – informuje nas sierż. 
sztab. Anna Dygas, rzecznik na-
szej policji. 

Niestety ciężko ranny kierow-
ca samochodu Kia Rio, zmarł w 
karetce, w drodze do jednego ze 
szczecińskich szpitali. Natomiast 
sprawca wypadku, mieszkaniec 
Szczecina, został przewieziony do 

szpitala w Nowogardzie, na od-
dział chirurgiczny. Jego życiu nie 
zagraża niebezpieczeństwo- wyni-
ka z naszych ustaleń. 

Postępowanie w sprawie nie-
dzielnego wypadku, pod nad-
zorem Prokuratury Rejonowej 
w Goleniowie, prowadzą nowo-
gardzcy policjanci. Wczoraj nie 
udało nam się ustalić, czy posta-
wiono już zarzuty sprawcy wy-
padku. Z pewnością odpowie on 
przed sądem za spowodowanie 
śmiertelnego wypadku. 

W wyniku tragicznego zdarze-
nia ruch na drodze krajowej nr 6 
był utrudniony do późnych go-
dzin wieczornych. Policja zorga-
nizowała w tym czasie objazdy. 

MS

Do zdarzenia doszło na prostej drodze, pomiędzy Kikorzami a zjazdem na Krzywice. 
Fot. KPP Goleniów

Samochód marki Kia, którym w kierunku Nowogardu podróżował 68-letni mężczy-
zna. Fot. KPP Goleniów
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Powiatowe obchody Dnia Pracownika Socjalnego 

W podziękowaniu za pracę na rzecz drugiego człowieka 
W dniu 11 października 2018 roku, odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Pracownika Socjalnego, które u nas obchodzono w Domu Pomocy Społecznej w 
Nowogardzie. W uroczystości oprócz pracowników socjalnych, udział wzięli także przedstawiciele władz powiatu- jednostki prowadzącej DPS. 

Obchody poprowadziła pani 
Małgorzata Danilewska, Zastęp-
ca Dyrektora Ds. Terapeutycz-
no – Opiekuńczych wraz z pra-
cownikami i podopiecznymi no-
wogardzkiego DPS-u. Głos zabrał 

również Starosta, który podzię-
kował wszystkim pracownikom 
za ogromny wkład pracy na rzecz 
drugiego człowieka, duże zaanga-
żowanie w wykonywaniu tak od-
powiedzialnej pracy. Podkreślił 

również, że pomoc społeczna jest 
dziedziną nieodzowną do prawi-
dłowego funkcjonowania społecz-
ności lokalnej.

W trakcie uroczystości wszyst-
kim pracownikom wręczono upo-

minki, których wyróżniono za do-
tychczasową ich pracę i zaangażo-
wanie- łącznie 129 osób otrzy-
mało nagrody pieniężne w różnej 
wysokości. 

Uroczystości towarzyszyły wy-

stępy artystyczne w wykonaniu 
wychowanków Placówek Opie-
kuńczo-Wychowawczych i pod-
opiecznych Domu Pomocy.

Opr. MS
Fot. Starostwo Powiatowe w 

Goleniowie   

Pamiątkowe zdjęcie pracowników socjlanych, w dniu ich święta, oraz przedstawicieli władz powiatu

„Do zobaczenia, kasztanku”

Nowa książka  
Piotra Słomskiego 
Wczoraj trafiła do redakcji wydana w tych dniach książ-
ka „Do zobaczenia, kasztanku”, której autorem jest Piotr 
Słomski - przewodniczący nowogardzkiej Rady Miejskiej. 

„Do zobaczenia, kasztanku” Pio-
tra Słomskiego - aktualnie doktoran-
ta historii US - to interesująca propo-
zycja książkowa będąca zbiorem wy-
wiadów przeprowadzonych przez au-
tora z osobami, które przeszły sybe-
ryjską gehennę, to znaczy były depor-
towane na daleki wschód Rosji So-
wieckiej w czasach II Wojny Świato-
wej. Na prawie 200 stronach umiesz-
czono 24 wywiady pokazujące i losy 
i przeżycia Polaków i ich potomków 
zamieszkujących przedwojenne Kre-
sy Wschodnie II Rzeczypospolitej, 
deportowanych na Syberię, a po woj-

nie osiadłych na tzw. ziemiach od-
zyskanych. Swoją książkę autor za-
opatrzył w obszerne przypisy osa-
dzające prezentowane relacje świad-
ków historii w określonym kontek-
ście politycznym, historycznym, geo-
graficznym i pozwalają też bardziej 
zrozumieć używane w tekście nie-
które określenia. Wielu z bohaterów 
książki Piotra Słomskiego to Sybira-
cy mieszkający obecnie bądź wcze-
śniej na terenie naszej gminy. Książ-
ka od dzisiaj trafia do sprzedaży i jest 
do nabycia także w naszej redakcji.  

Red.

Ważne dla handlowców – zmiana miejsca przetargu

Zamiast w ratuszu, w Bibliotece 
Ważna informacja dla handlowców, którzy w najbliższą środę (17.10) zamierzają wziąć 
udział w przetargu na dzierżawę miejsc do sprzedaży kwiatów i zniczy. Przetarg odbędzie 
się nie w sali obrad RM, ale wyjątkowo w Bibliotece Miejskiej. 

Zmiana sali była konieczna, ze 
względu na zwołaną tego samego 
dnia sesję Rady Miejskiej. Mało 
tego, posiedzenie rozpoczyna się 
dokładnie o tej samej godzinie 
co przetarg. Dlatego też zmienio-
no miejsce, gdzie handlowcy we-
zmą udział w licytacji miejsc pod 
sprzedaż kwiatów i zniczy w okre-
sie 30.09 do 02.11. Przetarg odbę-
dzie się w sali wystawowej w Bi-

bliotece Miejskiej- początek o 
godz. 9.00. 

Przypomnijmy, że w tym roku 
do wylicytowania są 34 miejsca 
w pobliżu cmentarza komunalne-
go. Każdy, kto chce wziąć udział w 
przetargu musiał do wczoraj (15 
października) wpłacić wadium w 
wysokości 160 zł (sto sześćdzie-
siąt złotych) za każde licytowa-
ne miejsce do sprzedaży. Na taką 

samą kwotę wyznaczono cenę 
wywoławczą, od której chętni na 
dzierżawę placyków będą się li-
cytować. Minimalne postąpienie 
przetargowe wynosić będzie 10 zł. 
Każda osoba może brać udział w 
przetargu do momentu wygrania 
dwóch miejsc do sprzedaży kwia-
tów i zniczy.

MS

Wyszomierz musi poczekać 
Fiaskiem zakończył się pierwszy przetarg na budowę świetlicy w Wyszomierzu. Jedna z 
firm złożyła co prawda ofertę, ale znacznie przewyższała ona budżet, jaki na to zadanie za-
planowała sobie gmina. To oznacza, że przetarg trzeba powtórzyć. 

Ogłoszenie o przetargu zosta-
ło podpisane w obecności miesz-
kańców Wyszomierza i wicemar-
szałka województwa Jarosława 
Rzepy. Inwestycja ma bowiem zo-
stać w dużej części sfinansowana 
z pieniędzy Programu Obszarów 
Wiejskich, obsługiwanym wła-
śnie przez Urząd Marszałkowski. 
Wszystko jednak wskazuje, że re-
alizacja budowy świetlicy już nie 
pójdzie tak gładko, jak podpisanie 
kilku dokumentów przez samo-
rządowców. Do pierwszego ogło-
szonego przetargu stanęła tylko 
jedna firma – Walbud z Nowo-

gardu, proponując, że wybudu-
je świetlicę za kwotę 897.052,53 
zł. Tyle, że gmina zaplanowała, że 
wyda na ten cel prawie o 230 tys. 
zł mniej- dokładnie 668.963,65 zł. 
W związku z tym przetarg trzeba 
było unieważnić. Kolejny, jak za-

powiada gmina, ma zostać ogło-
szony jeszcze w tym tygodniu. To 
jednak stawia możliwość realiza-
cji owej inwestycji jeszcze w tym 
roku pod wielkim znakiem zapy-
tania. Jeśli uda się w drugim po-
stępowaniu wyłonić wykonaw-
cę, to będzie on mógł przystąpić 
do prac najwcześniej na początku 
grudnia- oczywiście, jeśli pozwo-
lą na to warunki atmosferyczne. 
Jeśli pogoda nie będzie sprzyjała, 
budowa świetlicy może przecią-
gnąć się o kilka tygodni, lub na-
wet miesięcy. 

MS
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Pokazali nam, gdzie jesteśmy - jesteśmy na szarym końcu!   

Gala krajowego plebiscytu „Sukces kadencji”
 W miniony weekend odbyła się w Katowicach gala wręczenia laurów w prestiżowym krajowym rankingu p/n Sukces Kadencji. Wyniki rankingu świętują 
w Goleniowie, którego burmistrz odebrał w trakcie gali dyplom za zajęcie przez gminę 2 miejsca w kraju wśród miast powiatowych.  Nowogardowi pozo-
staje zamiast świętowania „smutkowanie” – zajęliśmy bowiem w tym plebiscycie - jak zwykle - jedno z ostatnich miejsc w kraju w kategorii gmin miejskich 
z siedzibą w miastach nie powiatowych.    

Za pomocą wskaźników liczbo-
wych szacujemy sukces, jaki odnio-
sły samorządy w  trakcie mijającej 
kadencji - piszą autorzy metodolo-
gii rankingu prof. Paweł Swianie-
wicz i dr. Julita Łukomska z Uni-
wersytetu Warszawskiego - szeregu-
jąc gminy w rankingu opieramy się 
na najnowszych dostępnych danych 
– przede wszystkim pochodzących 
z GUS, ale także ze sprawozdań bu-
dżetowych samorządów oraz z kilku 
innych źródeł.  Zazwyczaj najnowsze 
dane dotyczą sytuacji w końcu 2017 
roku, a  nasze porównania dotyczą 
okresu  2013–2017, czyli z ostatnim 
pełnym rokiem mijającej kadencji 
włącznie- - dodają naukowcy.  Na 
miejsce gminy w końcowym zesta-
wieniu, zwanym Sukcesem Kaden-
cji, składają się wyniki w czterech 
cząstkowych zestawieniach. Oto te 
poszczególne zestawienia i kryteria 
brane w nich pod uwagę:     

Sukces finansowy – Zmiana wiel-
kości budżetu w  przeliczeniu na 1 
mieszkańca w  latach 2013–2017. 
Pod uwagę brano wszystkie docho-
dy, oprócz dotacji celowych i po od-
jęciu przekazywanych przez gminy 
składek na tzw. podatek janosikowy.

 Sukces ekonomiczny – Zmiana 
odsetka zarejestrowanych bezrobot-
nych (2013–2017). – Nowe zareje-
strowane w  latach 2014–2017 pod-
mioty gospodarcze w  przeliczeniu 
na 1000 mieszkańców. – Nowo za-
rejestrowane w   latach 2014–2017) 
podmioty gospodarcze działają-
ce w  sferze wysokiej techniki oraz 
usług high-tech w  przeliczeniu 
na 1000 mieszkańców ( – Zmiana 
wielkości dochodów z  PIT 
w  latach 2013–2017. – Zmiana 
wielkości dochodów z CIT w latach 
2013–2017. – Zmiana wielkości 
bazy podatkowej podatku od 
nieruchomości od osób prawnych 
w latach 2013–2017

 Sukces infrastrukturalny – Wiel-
kość wydatków finansowanych z   
dotacji z  unijnych programów ope-
racyjnych – łączna kwota z lat 2015–
2017 . – Powierzchnia użytkowa no-
wych mieszkań oddanych do użyt-
ku – liczba metrów kwadratowych 
w  przeliczeniu na 1000 mieszkań-
ców (łącznie w  latach 2014–2017). 
– Przyrost odsetka liczby miesz-
kańców podłączonych do oczysz-
czalni ścieków w  latach 2013–2017  
– Przyrost odsetka mieszkańców 
w   mieszkaniach podłączonych do 
kanalizacji komunalnej (w  okre-
sie 2013–2016). – Przyrost długości 
ścieżek rowerowych w latach 2013–
2017. – Wielkość wydatków inwe-

stycyjnych na transport publiczny  
 Sukces społeczny – Wyniki 

sprawdzianu kończącego edukację 
w  szkołach podstawowych – zmia-
na w latach 2013–2016 . – Wskaźnik 
tzw. Edukacyjnej Wartości Dodanej 
(EWD) w gimnazjach w roku 2016  
– wskaźnik obrazuje poprawę sta-
nu wiedzy uczniów na koniec tego 
etapu edukacji w porównaniu z sy-
tuacją w  chwili rozpoczynania na-
uki w gimnazjum). – Zmiana odset-
ka dzieci w  wieku 3–5 lat objętych 
opieką przedszkolną w latach 2013–
2016 (uwzględnione zostały też 
dzieci w  punktach przedszkolnych, 
zespołach wychowania przedszkol-
nego oraz w oddziałach przedszkol-
nych przy szkołach podstawowych). 
– Zmiana odsetka dzieci w  wieku 
1–3 lat objętych opieką żłobkową 
w latach 2013–2016 (dane obejmu-
ją także kluby dziecięce oraz dzie-
ci w wieku 3 lat i młodsze w przed-
szkolach, punktach przedszkolnych, 
zespołach wychowania przedszkol-
nego oraz w oddziałach przedszkol-
nych w szkołach podstawowych). – 
Liczba mieszkań komunalnych od-
danych do użytkowania w  przeli-
czeniu na 10 tysięcy mieszkańców 
w latach 2014–2017.

Kryteria powyższe pozwala-
ją kompleksowo ocenić i porów-
nać według obiektywnych czynni-
ków całościowe rezultaty zarządza-
nia gminą w trakcie kadencji. Zsu-
mowanie wyników uzyskanych w 
tych czterech podkategoriach daje 
ostateczną pozycję gminy w ogól-
nym zestawieniu nazywanym „Suk-
ces Kadencji”.

Wyniki
Już na wstępie zaznaczyliśmy 

sukces Goleniowa w tym prestiżo-
wym krajowym plebiscycie uka-

zującym poziom wszechstronnego 
rozwoju gminy, - zajęli oni 2 miej-
sce w kraju w kategorii open i  9 w 
podgrupie „Sukces infrastruktural-

ny”  wśród  miast  powiatowych.  
Niestety gmina Nowogard w plebi-
scycie Sukces Kadencji znalazła się 
…. w ostatniej setce gmin swojej 
rangi, czyli na 492 miejscu wśród 
590 gmin miejskich z siedzibami 
w miastach nie będących miasta-

mi powiatowymi!!!   Na to miejsce 
składają się równie żenująco słabe 
wyniki w poszczególnych czterech 

podkategoriach - prezentujemy je na 
załączonych obrazkach ukazujących 
fragmenty odpowiednich tabel ran-
kingu.  Tabele te zawierają miejsca  

gmin w rankingu „Sukces kadencji”, 
także we wcześniejszych począw-

szy od roku 2002 kadencjach.  I tu-

taj kolejna zła wiadomość dla naszej 
społeczności- pozycja gminy Nowo-
gard za włodarzowania Czapli regu-
larnie spada w stosunku do miejsc, 
które zajmowaliśmy wcześniej. Taki 

jest realny trend i nie zmieni tego 
nawet najbardziej fałszywe przeko-
nanie zwolenników obecnego bur-

mistrza podtrzymywane przez zma-
sowaną propagandę sukcesu upra-
wiana przez magistrat od lat- nota-
bene uprawianą oczywiście za pu-

bliczne pieniądze. 
Wnioski

Gdyby odwrócić tabelę tego krajo-
wego prestiżowego zestawienia po-
kazującego stopień rozwoju gmin i 
umiejętności gospodarzenia ich wło-
darzy, to Nowogard znalazłby się na 
szczycie. Tylko, że wtedy taki ranking 
nazywałby się nie „Sukces kadencji” 
tylko „Klęska kadencji”.  Taką klęską 
są dla gminy Nowogard lata rządów 
obecnego układu personalnego. A 
jest to układ pokomuszy, począwszy 
od burmistrza poprzez dyrektorów 
i kierowników instytucji podległych 
gminie. Wyniki krajowych zestawień 
prowadzonych od lat, według kryte-
riów określających nowoczesne stan-
dardy zarzadzania, pokazują, że ten 
lokalny układ jest w sposób podsta-
wowy niekompetentny. Jego trwanie 
i opiera się nie na rzetelności i umie-
jętności tylko na wsparciu „swoich”, 
czyli tych mających z tego wsparcia 
korzyści i na wsparciu rzesz „otuma-
nionych” propagandą, czyli takich, 
co to nawet korzyści z tego nie mają 
i bezkrytycznie przyjmują każdy kit. 
Nadchodzące wybory dają szansę 
zmian w tym zakresie. Szansę zmian 
jednakże pod pewnymi warunka-
mi a zwłaszcza jednym, że wybor-
cy rozpoznają wreszcie prawdziwe 
intencje ubiegających się kandyda-
tów. Oprócz bowiem tych, którzy już 
udowodnili, że nie sukces gminy tyl-
ko sukces układu jest dla nich real-
nym celem, aspirują o mandaty tak-
że tacy, którzy jedyne, czego chcą to 
tych pierwszych zmienić na stanowi-
skach. Ta rzekoma nowość nie wią-
że się z żadną zmianą jakości rządze-
nia i widać to wyraźnie po zachowa-
niach tych pretendentów w trakcie 
kampanii po tym jakie bzdury gło-
szą i jak instrumentalnie traktują 
wyborców.  Szansa więc na niezbęd-
ne zmiany na lepsze paradoksalnie 
nie tkwi w tych co kandydują tylko w 
tych co wybierają – jeśli ci ostatni nie 
uruchomią swojego krytycyzmu to 
może być tak, że w wyniku wyborów 
„zamienił stryjek siekierkę na kijek”    
                                                                                                                                                      

     ms       

      
 
 

1998–
2002

2002–
2006

2006–
2010

2009–
2013

2013–
2017

Miasto Województwo

443 371 305 483 Toszek śląskie

235 537 95 484 Nowe Miasto nad Pilicą mazowieckie

814* 555* 305* 485 Chocz wielkopolskie

224 303 459 486 Paczków opolskie

499 290 488 487 Lipsk podlaskie

329 257 465 488 Drobin mazowieckie

409 199 338 489 Górzno kujawsko-pomorskie

291 416 501 490 Gorzów Śląski opolskie

480 428 531 491 Korfantów opolskie

395 157 403 492 Nowogard zachodniopomorskie

Tabela: Sukces kadencji
144 374 192 504 Krajenka wielkopolskie

353 52 526 505 Kożuchów lubuskie

325 366 221 506 dolnośląskie

498 233 446 507 Kleszczele podlaskie

410 150 212 508 Pakość kujawsko-pomorskie

516 129 321 509 Wołczyn opolskie

529 402 255 510 Chojna zachodniopomorskie

213 225 101 511 Kcynia kujawsko-pomorskie

538 90 361 512 Jedwabne podlaskie

1216* 231* 317* 513 Stopnica świętokrzyskie

224 389 119 514 Sulmierzyce wielkopolskie

226 312 104 515 Mirsk dolnośląskie

371 330 393 516 Nowogard zachodniopomorskie

1998–
2002

2002–
2006

2006–
2010

2009–
2013

2013–
2017

Miasto Województwo

Tabela: Sukces finansowy

1998–
2002

2002–
2006

2006–
2010

2009–
2013

2013–
2017

Miasto Województwo

328 164 519 323 Radków dolnośląskie

415 295 145 324 Strumień śląskie

248 380 347 325 Pasłęk warmińsko-mazurskie

537 138 490 326 Olsztynek warmińsko-mazurskie

371 192 55 327 Resko zachodniopomorskie

96 62 19 328 Głogów Małopolski podkarpackie

351 325 164 329 Orneta warmińsko-mazurskie

161 50 252 330 Chocianów dolnośląskie

212 34 129 331 Nowogard zachodniopomorskie
Tabela: Sukces ekonomiczny

523 321 22 520 Hel pomorskie

381 406 471 521 Poniatowa lubelskie

512 553 170 522 śląskie

154 303 331 523 Chojna zachodniopomorskie

1128 1027 78 524 Łaszczów lubelskie

469 537 362 525 Paczków opolskie

173 507 560 526 Piława Górna dolnośląskie

533 266 562 527 Pionki mazowieckie

165 416 447 528 Wysoka wielkopolskie

495 518 486 529 Bierutów dolnośląskie

222 523 431 530 Kowary dolnośląskie

388 326 138 531 Kowalewo Pomorskie kujawsko-pomorskie

397 486 545 532 Nowogard zachodniopomorskie

1998–
2002

2002–
2006

2006–
2010

2009–
2013

2013–
2017

Miasto Województwo

Tabela: Sukces infrastrukturalny
214 395 Węgorzyno zachodniopomorskie

78 396 Kleczew wielkopolskie

166 397 Chmielnik świętokrzyskie

565 398 Krynica Morska pomorskie

31 399 Muszyna małopolskie

390 400 Mieszkowice zachodniopomorskie

51 401 Przedbórz łódzkie

353 402 Przecław podkarpackie

123 403 Orzesze śląskie

63 404 Międzyrzec Podlaski lubelskie

24 405 Dąbrowa Białostocka podlaskie

167 406 Rydułtowy śląskie

399 407 Nowogard zachodniopomorskie

1998–
2002

2002–
2006

2006–
2010

2009–
2013

2013–
2017

Miasto Województwo

Tabela: Sukces społeczny
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Nasz Felieton

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

pn., wt. - 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo) KONTAKT:
adres:     72-200 Nowogard, ul. Górna 4a
telefon:  kom.783 570 056,695 264 594

PIB „PRO-BUD” s.c. informuje, że prowadzi

SPRZEDAŻ MIESZKAŃ
w nowo powstającym osiedlu mieszkaniowym

pn. „STARA WINIARNIA”
przy ul. T. Kościuszki 17 w Nowogardzie.

Więcej na stronie www.probud-nowogard.pl

Mitomania, demagogia, milczenie, czyli 
programy kandydatów na burmistrza

1. Ostatnie dni kampanii wy-
borczej, wszystkie karty zosta-
ły chyba odkryte więc można do-
konywać pewnych podsumowań. 
Na początek podsumujmy pro-
gramy wyborcze kandydatów na 
burmistrza. 

2. Program wyborczy, jak pod-
powiada logika, powinien wy-
nikać z rozeznania potrzeb, czy-
li zawierać najpierw diagnozę sy-
tuacji. Tylko jeden program taką 
wszechstronną diagnozę zawie-
ra. Jest to program Piotra Słom-
skiego.

3. Program wyborczy powinien 
proponować nie tylko komplek-
sowe przemyślane projekty pod-
parte wspomnianym rozezna-
niem potrzeb oraz ich hierarchię, 
ale także uwzględniać praktyczne 
możliwości ich realizacji, czyli za-
kładać świadomość ile propono-
wany projekt będzie kosztował a 
zwłaszcza skąd na to wziąć środ-
ki, czyli banalne złotówki. Żaden 
program, oprócz jednego, czyli 
programu Piotra Słomskiego, nie 
zajmuje się takimi prozaicznymi 
sprawami, jakimi są pomysły na 
napełnienie gminnego budżetu 
polską walutą.

4. Nie przeszkadza to żadnemu 
z kandydatów wydawać, w swoich 
wizjach programowych, z tego 
mizernego jak wiadomo, budżetu 
gminnego zupełnie dowolnej ilo-
ści środków na różne oczywiście 
niewątpliwie bardzo ważne cele 
np. na drogi. Czytamy, np. u pew-
nej kandydatki: chcemy zaczą-
ć(sic) remontować drogi i zakoń-
czyć przepychanki czyja droga, 
czy gminy czy powiatu czy woje-

wództwa”… nawet, jeśli będzie to 
wymagało przejmowania dróg… 
fajnie. Tylko, że budżet gminy 
od przejętych nie swoich zadań 
już dawno ledwie zipie i jeszcze 
na dodatek będziemy przejmo-
wać nadal, czyli w tym wypadku 
nie gminne drogi … no ale jak się 
postulowało fundowanie trzech 
samochodów w ciągu ostatniego 
roku resortowej jednostce, to cóż 
się dziwić takim pomysłom. 

5. Inny kandydat funduje z 
gminnej kasy podwyżki dla gru-
py zawodowej, której zabezpie-
czenie wynagrodzeń także należy 
do resortu. Oczywiście, komu się 
tę fundowaną forsę zabierze to o 
tym ani słowa, albo jak się na nią 
zarobi jakimś rewelacyjnym po-
mysłem na zwiększenie docho-
dów budżetowych nieobciążają-
cych obywateli, także cisza. 

6. Jest u prawie wszystkich je-
den pomysł, który służy jako swo-
isty wytrych do jakiejś mitycznej 
pełnej nieograniczonej forsy kasy 
a zawiera się on w zdaniu: bę-
dziemy pozyskiwać na to środ-
ki zewnętrzne… Dobrze tylko, 
że aby te środki zewnętrzne po-
zyskać to trzeba najpierw mieć na 
tzw. wkład własny (co roku coraz 
większy), czyli trzeba znowu się-
gnąć do zasobów gminnych, któ-
rych jak wiadomo brak, i trzeba 
także umieć te środki zewnętrzne 
pozyskiwać. 

7. Co do umiejętności pozyski-
wania, to tylko takie przypomnie-
nie- mimo istnienia specjalnej 
komisji rady do spraw pozyskiwa-
nia środków, na której czele stała 
przez 4 lata kandydatka, u której 

o pozyskiwaniu najwięcej stoi i 
mimo działania najbardziej sku-
tecznego, według własnej propa-
gandy „pozyskiwacza”, gmina na-
sza notowana jest na szarym koń-
cu gmin w kraju w ilości pozyska-
nych środków zewnętrznych per 
capita w latach 2014-2017, czyli 
w piątej setce na 590 gmin miej-
skich ogółem! Trzeba komento-
wać?   

8. Aby się nie znęcać pominie-
my takie absurdalne pomysły wy-
borcze, jak ulokowanie dzienne-
go domu pobytu dla seniorów na 
terenie szpitala miejskiego (tak-
że pomysł kandydatki). Nie po-
ruszając kwestii zagrożeń sani-
tarnych to seniorzy w podeszłym 
wieku pewnie bardzo dobrze so-
bie by odpoczywali mając na wi-
doku szpitalne obiekty, w tym 
szczególnie jeden widoczny bar-
dzo dobrze z okien starego szpita-
la od strony jeziora.

9. Warto zauważyć, że najmniej 
o programie wspomina obecny 
burmistrz. Można odnieść wraże-
nie także po, nieokiełzanej żadną 
przyzwoitością, rozmiarze kam-
panii wizerunkowej, że jego pro-
gramem, który proponuje wybor-
com, jest On Sam. Mitomania, de-
magogia w najlepszym razie mil-
czenie to w dużej mierze charak-
teryzuje przedstawione dotych-
czas programy wyborcze kandy-
datów na burmistrza. Nie dotyczy 
ta ocena merytorycznego progra-
mu Piotra Słomskiego i nieco for-
malistycznego, ale do rzeczy pro-
gramu Stanisława Saniuka. 

Marek Słomski

Sprawdzone oferty! 
Tel. 91 506 55 55
Nawet 1500 EUR netto 

+ PREMIA 300 EUR (brutto) 

Opiekunki 
w Niemczech

Opiekunka Seniorów w Niemczech. 
Ostatnie oferty pracy 

z letnim bonusem 350 euro 
- tylko do 15 września! 

Tel. 517 175 599

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

Rośnie świadome pokolenie 

Jak to widzą z 7 klasy…
W trakcie kampanii wyborczej spotykam się z wieloma oso-
bami. Jest także okazja porozmawiać z bardzo młodymi 
ludźmi, którzy jak się okazuje mają zaskakująco dojrzałe 
spostrzeżenia…

W ten weekend odwiedziłem 
po południu Osowo. Spotkałem 
tam dwóch dzielnych młodych 
chłopców, z którymi nawiązała się 
taka oto rozmowa (relacja z pa-
mięci):

- do której klasy chodzicie - py-
tam

- do siódmej w Wierzbięcinie.
- jakie najważniejsze proble-

my są w Waszej wsi- wtrącam po 
przekazaniu informacji, że startu-
ję w wyborach   

- dla mnie najważniejsze to jest 
oczyszczenie naszych stawów a 
najbardziej tego, gdzie wpływa-
ją fekalia, to prawdziwe szambo. 
Chodnik by się przydał, bo te-
raz musimy chodzić po ulicy. Nie 
mamy też dobrego boiska

- znacie te osoby, które prezen-
tują się tutaj na banerach 

- tak znamy, czytamy gazetę 
(DN- dop. nasz).i znamy wielu lu-
dzi

- a znacie tę panią z tego bane-

ru – pokazuję na pobliski baner p. 
I. Czerewacz 

 - tak, to p. Irenka, jest bardzo 
miła, jeździła z nami do szkoły i 
pozwoliła słuchać głośno muzyki, 
sama też słuchała  

- to może w przyszłości zosta-
niecie radnymi 

- ja bardzo chętnie, podoba mi 
się to…

Tyle w skrócie ta rozmowa. 
Trzeba przyznać, że chłopcy są 
bardzo konkretni i potrafią cel-
nie i precyzyjnie zdiagnozować 
problemy zupełnie „dorosłej” 
społeczności. Niewątpliwie piąt-
ka z WOS im się należy. Imion 
i nazwisk nie podaję, ponieważ 
chłopcy byli niepełnoletni i sami, 
ale rodzicom i nauczycielom gra-
tuluję prawidłowego formowanie 
dzieci.  

       Piotr Słomski kandydat na 
burmistrza i radnego z okręgu nr 1                  

 

Jeden ze stawów w Osowie

OGŁOSZENIE
Zarząd Klubu Żeglarskiego „KNAGA” w No-

wogardzie   zaprasza członków i sympatyków 
Klubu  na Walne Zebranie  sprawozdawczo-wy-
borcze połączone z zakończeniem sezonu żeglar-
skiego 2018.      19 październik (piątek), godz. 17 

ºº,  przystań klubowa.
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OgłOSZENIA

Oferuję:
- umowę o pracę
- zatrudnienie w �rmie o ugruntowanej pozycji na rynku
- atrakcyjne wynagrodzenie, niezależne od wysokości 
   frachtów i przebiegu
- praca zgodna z obowiazujacymi normami czasu pracy
- nowoczesny i zadbany tabor, pojazd przypisany do kierowcy
- zjazdy autem na bazę

Zatrudnię kierowcę z prawem jazdy kat. C+E 
w przewozach międzynarodowych.

MIK-TRANS Goleniów
tel. 609 557 355 • kontakt@miktrans.com.pl

Wywiad Pawła Słomskiego dla gazety goleniowskiej 

Nas interesują lokalne sprawy wyjęte 
poza politykę partyjną
W ostatnim wydaniu Gazeta Goleniowska zamieściła obszerny wywiad z Pawłem Słom-
skim szefem nowogardzkiego stowarzyszenia Partnerstwo i Rozwój, które jako jedyne nie-
partyjne ugrupowanie  wystawiło listy nie tylko w wyborach do Rady Miejskiej i na Burmi-
strza  Nowogardu, ale także do Rady Powiatu Goleniowskiego we wszystkich 3 okręgach.   

Stowarzyszenie Partnerstwo 
i Rozwój (PiR), którego szefem 
jest Paweł Słomski powstało w  
2012 roku w związku z inicjatywą 
zmiany nazwy powiatu goleniow-
skiego na powiat goleniowsko-no-
wogardzki. Poza różnymi dzia-
łaniami społecznymi, stowarzy-
szenie wzięło udział w  poprzed-
nich wyborach wprowadzając do 
rady miejskiej 3 osoby. Obecnie 

PiR wystawiło kandydata na bur-
mistrza Nowogardu Piotra Słom-
skiego, pełne  listy do Rady Miej-
skiej we wszystkich okręgach,  li-
sty do rady powiatu we wszystkich 
okręgach oraz kandydata do rady 
gminy w Osinie. Razem z list sto-
warzyszenia startuje w obecnych 
wyborach 50 osób, co czyni z nie-
go jednego z głównych graczy na 
samorządowej  scenie.  Znaczenie 

społeczne stowarzyszenia jest po-
wodem zaproszenia Pawła Słom-
skiego do udzielenia obszernego 
wywiadu na łamach Gazety Go-
leniowskiej. Zapraszamy do jego 
lektury.  Sam szef stowarzyszenia 
Paweł Słomski startuje w wybo-
rach do Rady Powiatu z pierwsze-
go miejsca w okręgu, który stano-
wi gmina Nowogard.

 red Paweł Słomski, przewodniczący Partnerstwa i Rozwoju podczas wywiadu w re-
dakcji Gazety Goleniowskiej - fragment z wydania papierowego

Czy po latach będziemy mieli radnego wojewódzkiego?

Adam Fedeńczak ma szanse zasiąść  
w Sejmiku Zachodniopomorskim
Adam Fedeńczak znany nowogardzki przedsiębiorca ma realne szanse zdobyć mandat radnego sejmiku województwa zachodniopomorskiego - tak wyni-
ka z analiz szans poszczególnych list i osób startujących do wyborów sejmikowych.

Po raz pierwszy i ostatni No-
wogard miał swoją reprezen-
tację w Sejmiku Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego w 
jego pierwszej kadencji w latach  
1998-2002.  Ta reprezentacja 
składała się wówczas aż z dwóch 
osób, radnymi wojewódzkimi 
byli: Marek Słomski z AWS (za-
razem szef klubu AWS w sejmi-
ku) oraz Andrzej Malanowski z 
SLD. Potem już żaden z nowo-
gardzkich polityków, mimo, że 
wielu ubiegało się w kolejnych 
wyborach o mandat, nie zasiadł 
w ławach sejmikowych. W nad-
chodzących wyborach samo-
rządowych jednakże taka szan-
sa na nowogardzkiego radnego 
sejmikowego ponownie zaist-
nieje i otwiera się ona szczegól-
nie przed Adamem Fedeńcza-
kiem startującym z list Koalicji 
Obywatelskiej.  Właśnie analiza 
szans poszczególnych kandyda-
tów startujących z tej listy oraz 
możliwości zdobycia manda-
tów w okręgu północnym przez 
samą listę, skłania do wniosku, 
że szanse na mandat Adama Fe-
deńczaka są bardzo poważne.  
Wiele wskazuje na to, że Koali-
cja Obywatelska zdobędzie bo-
wiem w naszym okręgu praw-
dopodobnie 2 mandaty. I je-
den z tych mandatów powinien 
przypaść Adamowi Fedeńcza-
kowi.  Taka kalkulacja wynika 
z faktu, że jego kontrkandydaci 

na listach Koalicji Obywatelskiej 
oprócz A. Łąckiego to nie są sze-
rzej znane osoby i będą zdoby-
wać w związku z tym liczące się 
ilości głosów tylko w najbliż-
szym otoczeniu terytorialnym 
miejsca swojego zamieszkania.  
To w przypadku sejmiku, gdzie 
okręgiem jest 5 powiatów, jest 
stanowczo za mało na mandat – 
głosy bowiem trzeba zbierać w 
rożnym, ale istotnym dla ogól-
nej sumy natężeniu na terenie 
całego okręgu. Taką możliwość 
ma właśnie Adam Fedeńczak, 
którego nazwisko z racji pro-
wadzonego biznesu (czyli firmy 
transportowej sygnowanej wła-
śnie tym nazwiskiem) jest po-
wszechnie znane, Busy- Fedeń-
czak krążą bowiem po trasach 
znajdujących się w obrębie czte-
rech powiatów, z tych tworzą-
cych okręg wyborczy do sejmi-
ku. Jak uczy doświadczenie roz-
poznawalność osoby jest pod-
stawowym a bywa i wystarczają-
cym warunkiem uzyskania suk-
cesu wyborczego w postaci man-
datu. Szansa, jaka się otwiera 
przed Adamem Fedeńczakiem 
jest zarazem szansą na pierwszą 
po latach nowogardzką repre-
zentację w Sejmiku Wojewódz-
twa, a przypomnijmy to właśnie 
samorząd województwa dyspo-
nuje ogromnymi środkami in-
westycyjnymi z programu ope-
racyjnego.  Skuteczność naszej 

gminy w pozyskiwaniu tych 
środków jest jak dotąd mikra. 
Pytamy, co sam kandydat sądzi 
o swoich wyborczych szansach: 
dokładam wszelkich starań, aby 
uzyskać ten mandat. To jest bar-
dzo ważne dla przyszłości naszej 
gminy, abyśmy mieli w tym miej-
scu, jakim jest Sejmik wojewódz-
twa, swojego reprezentanta - dla-
tego proszę o głos 21 październi-
ka, Znacie mnie i na pewno Was 
nie zawiodę - mówi nam Adam 
Fedeńczak.

         Red. 
Adam Fedeńczak to znany nowogardzki przedsiębiorca
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Siła wyborczej kartki
Prezes Rady Ministrów wyzna-

czył  na niedzielę 21 października 
2018r. datę wyborów samorządo-
wych. Wybierzemy radnych gmin, 
powiatów, sejmików województw 
oraz wójtów, burmistrzów i prezy-
dentów miast.

Stosunek środowiska rolniczej 
„Solidarności” do samorządności, 
określa Rozdział V „Karty gospo-
darstw rodzinnych”, naszej małej 
konstytucji.

Możemy w niej przeczytać mię-
dzy innymi, że:

Samorządność jest ważną zasa-
dą współżycia społecznego, po-
legającą na decydowaniu o sobie 
lub grupie. Jesteśmy samorządni, 
to znaczy, że sami wyznaczamy 
sobie cele, stawiamy zadania, sami 
się kontrolujemy.

Podstawą samorządności mogą 
być jedynie samodzielni silni lu-
dzie, którzy potrafią kierować 
swoim życiem dyscyplinować się 
bez ingerencji z zewnątrz. Cechy 
takie posiadają właściciele gospo-
darstw rodzinnych.

Należy wspierać rozwój samo-
rządu terytorialnego widząc w 
nim instrument walki o rozwój 
gospodarczy obszarów wiejskich 
w ramach zrównoważonego roz-
woju kraju.

       Powyższe zapisy zobowią-

zują nas do aktywnego korzysta-
nia zarówno z biernego jak i czyn-
nego prawa wyborczego. Jeżeli w 
100 rocznicę odzyskania niepod-
ległości, naprawdę chcemy czuć 
się „… spadkobiercami chłopów 
polskich, którzy zachowali w naj-
gorszych chwilach ziemię, religię 
i narodowość, trzy wartości któ-
re dały podstawę do odrodzenia 
państwa”, musimy zdecydowanie 
włączyć się w proces wyborczy.

O sile wyborczej kartki przeko-
naliśmy się wiosną 2015r, kiedy to 
pod Kancelarią Prezesa Rady Mi-
nistrów, od 19 lutego prowadzili-
śmy protest w postaci „Zielonego 
miasteczka”. Ówczesna Premier 
Ewa Kopacz zauważyła naszą 
obecność i rozpoczęła rozmowy 
dopiero po zwycięstwie wybor-
czym Prezydenta Andrzeja Dudy.

 Mimo blisko czterech lat na-
szych protestów, dopiero w końcu 
roku 2015 po zwycięstwie wybor-
czym Prawa i Sprawiedliwości zo-
stała wstrzymana sprzedaż grun-
tów  z Zasobu Własności Rol-
nej Skarbu Państwa, a od 1 maja 
2016r. weszła w życie ustawa o 
wstrzymaniu sprzedaży nierucho-
mości…

Od początku 2016r podstawo-
wą formą gospodarowania pań-
stwowymi gruntami stała się 

dzierżawa. Grunty na dogod-
nych warunkach wydzierżawiają 
w zdecydowanej większości mło-
dzi właściciele małych i średnich 
gospodarstw. 

Szanse rozwoju tym gospodar-
stwom daje ogłoszony niedawno 
rządowy program „Plan dla wsi”, 
który jest w znacznej części odpo-
wiedzią na nasze postulaty zgło-
szone w trakcie protestów w la-
tach 2012-2015. Kontynuowanie 
aktualnej polityki w zakresie go-
spodarowania gruntami oraz re-
alizacja założeń Planu przyczy-
nią się znacząco do zrównoważo-
nego rozwoju naszego wojewódz-
twa i kraju.

Jednak projektowanych zmian 
nie da się zadekretować i wpro-
wadzić odgórnie, muszą się w nie 
włączyć samorządy oraz lokalne 

społeczności. Trzeba nam auten-
tycznych liderów, którzy potrafią 
przekonać do współpracy gospo-
darczej innych rolników. Natural-
ną szkołą takich liderów powinny 
być samorządy terytorialny i za-
wodowy.  

Szczególna rola w zapewnieniu 
spójności polityki regionalnej z 
polityką państwa przypadnie sa-
morządowi wojewódzkiemu. 

W wyborach do Sejmiku Woje-
wództwa Zachodniopomorskie-
go, nasz Związek reprezentować 
będą ludzie, którzy dotychczas nie 
zawiedli i bez względu na okolicz-
ności dotrzymywali słowa.

W okręgu nr 5 -  obejmują-
cym powiaty gryfiński, myślibor-
ski, pyrzycki oraz stargardzki, bę-
dzie to:

Edward Kosmal – Przewodni-

czący Rady Wojewódzkiej NSZZ 
RI „Solidarność i członek  Prezy-
dium Rady Krajowej. 

Natomiast w okręgu nr 2 – obej-
mującym miasto na prawach po-
wiatu Świnoujście, powiaty: gole-
niowski, gryficki, kamieński, ło-
beski,

Jan Białkowski- aktualny Dy-
rektor Oddziału Terenowego Kra-
jowego Ośrodka Wsparcia Rol-
nictwa w Szczecinie.

Mimo, że obaj przedstawiciele 
naszego Związku są bezpartyjni, 
startują z list Prawa i Sprawiedli-
wości, uznając, iż jedynie ta par-
tia może realnie poprawić sytu-
ację rolnictwa oraz zapewnić roz-
wój obszarów wiejskich i mało-
miasteczkowych. 

Posiadanie swoich przedsta-
wicieli w Sejmiku Województwa 
Zachodniopomorskiego oraz sa-
morządach terytorialnych innych 
szczebli, zdecydowanie poprawi-
łoby skuteczność naszego działa-
nia i pozycję negocjacyjną Związ-
ku.

Dziś nie namawiamy do udziału 
w akcji protestacyjnej, zachęcamy 
do udziału w wyborach i oddanie 
głosu na naszych kandydatów na 
wszystkich szczeblach wyborów.

Tomasz Jóźwiak

PłATNY MATERIAł WYBORCZY



Kandydaci KWW Partnerstwo i Rozwój (PiR) do Rady Miejskiej Nowogard

Kandydaci KWW Partnerstwo i Rozwój (PiR) do Rady Powiatu

OKRĘG MIEJSKI NR 1 Część gminy Nowogard obejmu-
jąca ulice: 700 Lecia od nr 5 do nr 22, 3 Maja, 15 Lutego, Adama Asny-
ka, Adama Mickiewicza,Batalionów Chłopskich, Bohaterów Warszawy, 
Cmentarna, Dworcowa, Fabryczna, Górna, Gryfitów, Henryka Sienkie-
wicza, Jana Kasprowicza, Jana Kilińskiego, Jana Kochanowskiego, Jana 
Pawła II, Juliusza Słowackiego, Kazimierza Wielkiego, Krótka, Księcia 
Józefa Poniatowskiego, Księcia Racibora I, Kwietniowa, Ludwika Wa-
ryńskiego, Łąkowa, Magazynowa, Mikołaja Reja, Młynarska, Nadtorowa, 
Ogrodowa, Pocztowa, Polna, Radosława, Rtm. W. Pileckiego, Stanisława 
Rzeszowskiego, Stefana Żeromskiego, Światowida, Wartcka, Władysława 
Reymonta, Zaciszna, Zielona.

OKRĘG MIEJSKI NR 2 Część gminy Nowogard obej-
mująca ulice: 700 Lecia nr 4 i od nr 23 do 27, 5 Marca, Armii Krajowej, 
Bankowa, Bartosza Głowackiego, Blacharska, Brzozowa, Cypriana Kamila 
Norwida, Dębowa, Gen. Józefa Bema, Gen. Józefa Wybickiego, Gen. Le-
opolda Okulickiego, Gen. Władysława Sikorskiego, Jarosława Dąbrow-
skiego, Jesionowa, Jodłowa, Kard. Stefana Wyszyńskiego, Kosynierów, 
Kościelna, Kowalska, Leśna, Lipowa, Luboszan, Lutyków, Macieja Rataja, 
Marsz. Józefa Piłsudskiego, Monte Cassino, Obodrytów, Osiedlowa, Plac 
Ofiar Katynia, Plac Szarych Szeregów, Plac Wolności, Promenada, Pustać, 
Racławicka, Romualda Traugutta, Sądowa, Smużyny, Stanisława Staszica, 
Stefana Czarnieckiego, Stefana Grota- Roweckiego, Słoneczna, Stolarska, 
Szkolna, Świerkowa, Tadeusza Kościuszki, Teodora Roosevelta, Topolowa, 
Warszawska, Wiejska, Wileńska, Wojska Polskiego, Zamkowa.

OKRĘG WIEJSKI NR 3 Część gminy Nowogard obej-
mująca sołectwa: Bieniczki, Błotno, Boguszyce, Brzozowo, Czermnica, 
Dąbrowa, Długołęka, Glicko, Grabin, Jarchlino, Karsk, Konarzewo, Kra-
snołęka, Kulice, Lestkowo, Łęgno, Maszkowo, Miętno, Olchowo, Orze-
chowo, Orzesze, Osowo, Ostrzyca, Sąpolnica, Sikorki, Słajsino, Strzelewo, 
Szczytniki, Świerczewo, Trzechel, Wierzbięcin, Wierzchy, Wojcieszyn, 
Wołowiec, Wyszomierz, Żabowo, Żabówko.

Piotr Słomski

Marek Krzywania

Jacek Jurczak

Joanna Zięciak

Andrzej Wasiak

Daniel Zając

Maciej Michoński
Maria Leśniak

Paweł Słomski Mirosława Przybyłek Wojciech Balejko Remigiusz Komisarek

Tomasz Strzyżewski Aleksandra Owczarek Natalia Sałaga Henryk Zakrzewski

Janina Ujazda

Krystyna Kłosowska

Krzysztof Kosiński

Roman Garguliński
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Natalia Obracianko

Izabela Pacer

Feliks Murawski
Tomasz Wójcik

Tomasz Tracz

Witalij Grebieniuk

Anna Tracz

Martyna Kaczmarek

Marzena Lipczyńska
Danuta Celmer

Ewa Maciąg

Piotr Wojciechowski
Janusz Syfert

Irena Czerewacz
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Kandydat na Burmistrza     

Piotr Słomski 

Finansowane przez KWW Partnerstwo i Rozwój
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OgłOSZENIA

ENDOKRYNOLOGICZNY
Lek. med. Adriana Dubińska-Walczak

specjalista chorób wewnętrznych
- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

CHORÓB CUKRZYCY I NADCIŚNIENIA
Lek. Ewa Zdawska

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista diabetolog 

GABINETY MEDYCZNE

GABINET DERMATOLOGICZNY
Dr. n. med. Violetta Ratajczak-Stefańska

specjalista dermatolog-wenerolog
- konsultacje dermatologiczne
- ocena znamion
- drobne zabiegi

Rozmowa z  phm.  Andrzeja Wasiaka

100 - lecie Niepodległości Polski  
to też  100 - lecie harcerstwa
W  dniach 6-16 sierpnia 2018 r. odbył się w Gdańsku na Wyspie Sobieszowskiej, Ogólnopolski Zlot ZHP. W Zlocie tym uczestniczyli zuchy, harcerze, wę-
drownicy i instruktorzy z całej Polski. Do tego wydarzenia członkowie ZHP przygotowywali się cały rok. O chwilę refleksji po Zlocie i innych wydarze-
niach związanych z podwójnym jubileuszem, poprosiliśmy byłego Komendanta Związku Drużyn  ZHP w Nowogardzie – phm. Andrzeja Wasiaka.

DN: Okrągła rocznica to 
czas refleksji i podsumowa-
nia.

A.W.: 100-lecie Niepodle-
głości Polski to czas ogólnona-
rodowej dumy, że jesteśmy sil-
ni, że pomimo wszelkich nie-
sprzyjających nam warunków, 
wyzwoliliśmy się spod zabo-
rów: pruskiego, rosyjskiego i 
austriackiego. Ograniczenie 
swobód obywatelskich, ogra-
niczenie swobody posługiwa-
nia się językiem ojczystym, 
niszczenie kultury polskiej, 
ściganie uciekinierów poli-
tycznych, niszczenie w zarod-
ku nowych spisków i kolej-
nych powstań narodowych, to 
tylko nieliczne grzechy zabor-
ców. Jeszcze w czasie zaborów 
powstawały pierwsze zastępy i 
drużyny harcerskie (początko-
wo na terenach Galicji) wzoro-
wane na angielskim skautin-
gu. Idea skautingu przeniesio-
na została na nasz grunt przez 
Andrzeja i Olgę Małkowskich. 
Dwa lata temu miałem okazję 
poznać i rozmawiać z wnuczką 
– Krystyną Małkowską, spad-
kobierczynią po dziadkach, 
ideałów harcerskiego wycho-
wania. Ostatnie 100 lat -  to 
okres wojny, przewrotów, burz 
politycznych, zmian ustrojo-
wych. A wśród nich instrukto-
rzy, na dobre i na złe ze swoimi 
harcerzami.

DN: W sierpniu harce-
rze spotkali się na Zlocie w 
Gdańsku. Jak duże było to 
wydarzenie?

A.W.: Zlot ZHP w Gdań-
sku to było ogromne przedsię-
wzięcie logistyczne i progra-
mowe. W Zlocie uczestniczyło 

ponad 14 tys. członków ZHP. Z 
Chorągwi Zachodniopomor-
skiej ZHP uczestniczyło 640 
zuchów i harcerzy. Największą 
grupę stanowiły zuchy i har-
cerze z Hufca ZHP Stargard, 
z którym jestem związany od 
2010 r., a delegacja ze Star-
gardu liczyła 110 dzieci i mło-
dzieży. To wynik współpracy 
z Prezydentem Stargardu, pa-
nem Rafałem Zającem, cięż-
kiej pracy wszystkich młodych 
instruktorów, którzy czynnie 
uczestniczyli w Zlocie i setki 
wolontariuszy, którzy ten zlot 
przygotowywali.

DN: Jakie było przesłanie 
tego Zlotu?

A.W. : Zlot  zorganizowany 
był z dwóch, a nawet powie-
działbym, trzech powodów. 
Pierwszy to taki, że w 1918 
roku Polska odzyskała nie-
podległość, a harcerze w swo-
im Przyrzeczeniu, przyrzeka-
ją służyć „Bogu i Polsce”. Jeste-
śmy jej obywatelami, częścią 
narodu, która nieprzerwanie 
od 100 lat uczestniczy w pro-
cesie wychowania dzieci i mło-
dzieży. Symbolicznie uczcili-
śmy to wydarzenie. Drugi po-
wód to obchody 100-lecia 
Związku Harcerstwa Polskie-
go, organizacji patriotycznej 
i wychowawczej, która zosta-
ła zarejestrowana po Zjeździe 
ZHP, który odbył się w dniach 
1-2 listopada 1918 roku. Trzeci 
wymiar tego  Zlotu, to brater-
skie spotkanie wszystkich śro-
dowisk: z północy i z południa, 
ze wschodu i z zachodu, któ-
rych łączy rota, znaczek zucha, 
krzyż harcerski i służba ojczyź-
nie. W tym ruchu każdy służy 

na swój sposób.
DN: Czy ZHP organizowa-

ło wcześniej tak duże impre-
zy?

A.W.: Tak. Przedsmak takich 
imprez mieliśmy  na Zlocie  
na Błoniach w Krakowie w 
2012 roku oraz w 2016 roku, 
gdy organizowaliśmy Zlot 
Chorągwi Zachodniopomor-
skiej ZHP pod hasłem „Wy-
zwolić Kolory”, który  odbył 
się w Świnoujściu i w którym 
uczestniczyło 1600 członków 
ZHP. Sam osobiście zaangażo-
wałem się w to przedsięwzię-
cie, z dużym sukcesem, dzięki 
wsparciu przyjaciół z Nowo-
gardu. Ostatnio w Szczecinie 
22 września 2018 r. odbył się 
w Centrum Dialogu Przełomy 
- Koncert dla Niepodległej, w 
którym uczestniczyło kilkaset 
harcerzy.

DN.: Ostatnio, nie często 
można pana spotkać. Nie-
gdyś, był Pan bardzo widocz-
ny w środowisku lokalnym. 
Tak bardzo pochłonęła Pana 
służba w ZHP? Czy zamierza 
Pan to  zmienić?

A.W.: Nic bardziej mylne-
go, jestem bardzo aktywny. 
Na Zlocie w Gdańsku Naczel-
niczka ZHP – hm. Anna No-
wosad wypowiedziała cenne 
dla mnie słowa, które stały się 
natchnieniem na kolejne lata 
pracy społecznej - „Harcer-
stwo to ruch, który zmienia 
rzeczywistość. To ludzie, któ-
rzy zmieniają swoje otoczenie, 

to ludzie którzy są zmianą”. Ja 
jestem aktywny zawodowo i 
zajmuję się inwestycjami m.in. 
na terenie miasta Nowogard. 
Aktywny w strukturach S.M. 
„Gardno” - gdzie w maju 2018 
r. zostałem przewodniczącym 
Rady Nadzorczej. Jestem ko-
mendantem Harcerskiej Bazy 
Obozowej Hufca ZHP Star-
gard, do którego przyjeżdżają 
również dzieci z Nowogardu 
na organizowane tam kolonie 
i obozy. Co roku z wypoczyn-
ku w naszym ośrodku korzy-
sta 240-300 dzieci m.in. dzięki 
wsparciu Kuratorium Oświa-
ty w Szczecinie. Obecnie kan-
dyduję do Rady Miasta w  No-
wogardzie.  Nie piszę, o swo-
ich sukcesach na FB, tylko ro-
bię swoje.

DN. Czy do Nowogardu 
ma szansę powrócić harcer-
stwo?

A.W.: W dużej mierze za-
leży to od obecnych wybo-
rów i nowych włodarzy nasze-
go miasta. Na ostatnim Zjeź-
dzie Wyborczym Chorągwi 
Zachodniopomorskiej w ku-
luarach, komendantka Huf-
ca ZHP Goleniów poruszyła 
ten temat. Na krótko w latach 
2004 -2010 w Nowogardzie 
był klimat do takiej działalno-
ści. Lecz harcerstwo, jak każ-
da inna działalność organiza-
cji pozarządowych potrzebu-
je wsparcia ludzi dorosłych, 
władz gminnych, sponsorów i 
przyjaciół. Potrzebny jest stały 

lokal do organizacji zbiórek, 
potrzebne są środki finanso-
we: na szkolenia zastępowych, 
przybocznych i drużynowych, 
do organizacji wyjazdów dla 
dzieci, rajdów i obozów, za-
kup sprzętu. Bez wsparcia en-
tuzjastów i sympatyków, pod-
jęcie takiej działalności jest z 
góry skazane na porażkę.

DN: Dziękuję za rozmowę.
PS Andrzej Wasiak  w nad-

chodzących wyborach  ubie-
ga się  o mandat radnego Rady 
Miejskiej w Nowogardzie  star-
tując z listy Partnerstwa i Roz-
woju, czyli listy kandydata na 
burmistrza Piotra Słomskiego.

sm

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)
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A Klasa Szczecin gr. Północ 2018/2019
9. kolejka:
Wybrzeże Rewalskie Rewal – Jantar Dziwnów 5:4
Fala Międzyzdroje – Błękitni Trzygłów  1:2
Mewa Resko OKS Center MD Goleniów  3:0 (walkower)
Dąb Dębice – Ehrle Dobra Szczecińska  1:2
Wicher Brojce – Pomorzanin Nowogard  3:1
Sparta Gryfice – Masovia Maszewo  3:0 (walkower)
Polonia Płoty – Orzeł Łożnica   0:1
Arkonia Szczecin – KP Przecław   Przełożone

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Mewa Resko 9 22 35 8 7 1 1
2 Wybrzeże Rewalskie Rewal 9 18 18 13 5 3 1
3 Wicher Brojce 9 18 19 8 5 3 1
4 Pomorzanin Nowogard 9 17 21 11 5 2 2
5 Polonia Płoty 9 16 21 12 5 1 3
6 Błękitni Trzygłów 9 16 21 20 5 1 3
7 Sparta Gryfice 9 13 19 15 4 1 4
8 OKS Center Goleniów 9 13 15 13 4 1 4
9 Fala Międzyzdroje 9 12 19 25 4 0 5
10 Orzeł Łożnica 9 11 12 17 3 2 4
11 Jantar Dziwnów 9 10 22 19 2 4 3
12 KP Przecław 8 10 16 28 3 1 4
13 Dąb Dębice 9 10 13 18 2 4 3
14 Ehrle Dobra Szczecińska 9 9 15 20 2 3 4
15 Arkonia Szczecin 8 3 9 28 1 0 7
16 Masovia Maszewo 9 1 8 28 0 1 8

Pomorzanin przegrywa w Brojcach

Wicher był za mocny
W sobotę (13 października), o godzinie 16:00, na stadionie w Brojcach, Pomorzanin Nowo-
gard rozgrywał mecz w ramach 9. kolejki A Klasy. Spotkanie było prowadzone w szybkim 
tempie, kibice obejrzeli mnóstwo okazji bramkowych, jednak to gospodarze zagrali sku-
teczniej i pokonali gości z Nowogardu 3:1. W efekcie Wicher przeskoczył Pomorzanin w li-
gowej tabeli.  

Wicher Brojce – Pomorzanin Nowogard 3:1 (1:1)
Gol: Artem Gumeniuk (28’ rzut karny)
Skład: Jakub Zdeb – Ihor Mykhailov (Fernando Batista), Marcin Skórniewski, Bartosz Rokita, Paweł Kró-

lik (c) – Adrian Zając (Kacper Torzewski), Artem Gumeniuk, Karol Osakiewicz (Michał Jutkiewicz), Mate-
usz Toruński (Michał Teodorczyk), Kacper Litwin – Gracjan Wnuczyński.  

To był pojedynek dwóch dru-
żyn walczących o pierwszą piątkę 
w ligowej tabeli, która gwarantuje 
awans do okręgówki. Jako pierwsi 
groźnie zaatakowali gospodarze. 
Już w 4. minucie zawodnik miej-
scowych uderzał z około 10 me-
trów, jednak trafił wprost w Jaku-
ba Zdeba. W 9. minucie golkiper z 
Nowogardu był już jednak bezrad-
ny. Po strzale z około 20 metrów 
Jakub Zdeb wybił piłkę do boku, 

gdzie zawodnik rywali dobił strzał 
kolegi z około 5 metrów i otworzył 
wynik tego meczu. W 16. minucie 
Kacper Litwin uderzał na bram-
kę gospodarzy, jednak jego strzał 
bez problemów obronił golkiper 
Wichru. W 26. minucie Artem 
Gumeniuk uderzył zza szesnast-
ki, ale jego strzał zatrzymał się na 
poprzeczce. Dwie minuty później 
Artem Gumeniuk był już bezbłęd-
ny. W polu karnym faulowany był 

Paweł Królik, a piłkarz pochodzą-
cy z Ukrainy pewnie wykonał je-
denastkę, posyłając piłkę w środek 
bramki. W 38. minucie kolejną 
akcję przeprowadzili gospodarze, 
na szczęście strzał z lewej strony 
pola karnego minął słupek bramki 
Pomorzanina. W 40. minucie rzut 
wolny z około 30 metrów wykony-
wał Artem Gumeniuk. Pomocnik 
Pomorzanina uderzał na bramkę, 
ale lot piłki zmienił nadbiegający 
Kacper Litwin i futbolówka mo-
gła zaskoczyć golkipera miejsco-
wych, ale ostatecznie minimalnie 
minęła bramkę. Po zmianie stron 
przez pierwsze minuty nie dzia-
ło się zbyt wiele. Pierwszy warty 
odnotowania strzał oddał Artem 
Gumeniuk, który starał się zasko-
czyć bramkarza bezpośrednio z 
rzutu wolnego, piłka jednak po-
szybowała nad poprzeczką. W 62. 
minucie w dogodnej sytuacji zna-
lazł się Kacper Litwin, jednak tra-
fił wprost w bramkarza, strzelając 
z okolic jedenastki. W 69. minu-

Piłkarze Pomorzanina byli bezradni wobec ataków gospodarzy i przegrali z Wi-
chrem 3-1

cie Kacper Litwin dośrodkował 
w pole karne z lewej strony bo-
iska, a Gracjan Wnuczyński strze-
lał głową, ale nieznacznie chybił. 
Pomorzanin atakował, a gospoda-
rze strzelili na 2:1. W 73. minucie 
zawodnik Wichru Brojce zdecy-
dował się na bezpośredni strzał z 
rzutu wolnego, z lewej strony pola 
karnego z około 30 metrów. Ude-
rzył na tyle precyzyjnie, że piłka 
wpadła pod poprzeczkę bramki 
strzeżonej przez Jakuba Zdeba. W 
77. minucie Gracjan Wnuczyński 
ponownie główkował na bramkę 
rywali, ale i tym razem futbolów-

ka nie chciała wpaść do siatki… 
W pierwszej minucie doliczone-
go czasu gry gospodarze ustali-
li wynik spotkania. Dośrodkowa-
nie z prawej strony boiska strza-
łem głową na gola zamienił za-
wodnik miejscowych i pewnym 
było, że Pomorzanin nie wywie-
zie punktów. Po zwycięstwie Wi-
cher Brojce awansował na 3. miej-
sce w ligowej tabeli, a Pomorzanin 
spadł na 4. pozycję. Przy artyku-
le publikujemy komplet wyników 
oraz aktualną tabelę. 

KR

Zaproszenie na warsztaty lirnicze, spotkanie z pieśnią dziadowską 

Strzelewo: WOKÓŁ TRADYCJI 2018 
W ramach cyklu „Wokół Tradycji 2018”, Teatr KANA organizuje już po raz szósty w Ośrodku Poszukiwań Twórczych Kasi i Zygmunta Heland w Strzele-
wie koło Nowogardu kilkudniowe stacjonarne warsztaty gry na lirze korbowej oraz pieśni wędrownych śpiewaków. 

Na repertuar pieśni złożą się 
stare tradycje muzyczne i epic-
kie, praktykowane i rozpo-
wszechniane przez wędrow-
nych muzykantów i opowia-
daczy. Formuła projektu sta-
nowiącego nieformalną szkołę 
tradycji, zakłada zarówno na-
ukę techniki gry na lirze kor-
bowej (dla zainteresowanych), 
naukę śpiewu repertuaru 
dziadowskiego, jak i zwycza-
jów, funkcji i roli, jakie pełni-
ła ta grupa w środowisku wiej-
skim. Warsztaty poprowadzą 
doświadczeni muzycy, wirtu-
ozi i... improwizatorzy poru-
szający się swobodnie między 
różnymi stylami muzyczny-
mi pod artystycznym kierow-
nictwem Jacka Hałasa. Projekt 

zakłada jednak, również pro-
ces kreacji grupowej polegają-
cy na wspólnym tworzeniu in-
terpretacji materiału źródło-
wego. Tym razem przyjrzy-
my się również wątkom, splo-
tom, relacjom pomiędzy daw-
ną muzyką polską i białoruską, 
w czym pomagać nam będzie 
dudziarz, lirnik, multiinstru-
mentalista i budowniczy in-
strumentów z Białorusi – Aleś 
Łoś. Ważnym aspektem warsz-
tatów będą też spotkania z lo-
kalną społecznością − m.in. 
kontynuacja spotkań ze śpie-
waczkami ludowymi (p. Józe-
fą Jurek, p. Janiną Mazurek), 
od których będziemy się stara-
li nauczyć części wykonywane-
go niegdyś repertuaru. Całość 

zaś zwieńczy koncert − pokaz 
po warsztatowy w kościele w 
Krzywicach koło Nowogardu. 

Informacje o prowadzących 
warsztaty: 

Aleś Łoś – białoruski malarz, 
etnograf, muzykant- multiin-
strumentalista, budowniczy in-
strumentów. Od ponad 30 lat 
zajmuje się badaniami nad bia-
łoruską, a również wschodnio- 
i centralnoeuropejską muzy-
ką tradycyjną, a również cało-
kształtem sztuki i wierzeń spo-
łeczności wiejskich. Jako mu-
zyk i budowniczy instrumen-
tów szczególną uwagę nadaje 
takim instrumentom jak dudy 
białoruskie i lira korbowa. Wy-
różnia się znajomością unika-
towego repertuaru nieżyjących 
już białoruskich lirników. Od lat 

współpracuję z przedstawiciela-
mi różnych ośrodków muzyki 
tradycyjnej w Polsce (np. Fun-
dacja „Muzyka Kresów”), na 
Litwie i Łotwie. Mieszka i pra-
cuje na farmie „Barok”, która 
wg słów Alesia: „jest miejscem, 
gdzie można dobrze popraco-
wać i wypocząć, gdzie zawsze 
czekają na dobrych ludzi”. 

Jacek Hałas -od lat poszuku-
je śladów pieśni dziadowskiej 
w żywej tradycji, zapisach et-
nografów i domowych archi-
wach. Muzykant, śpiewak, tan-
cerz. Współtwórca interesują-
cych formacji muzycznych (Re-
portaż, Bractwo Ubogich, Mu-
zykanci, Ket Jo Barat, Lauta-
ri, Kwartet Wiejski, Kapela Ha-
łasówczy Lautari). Zajmuje się 
tańcem korowodowym, wiro-

wym, tradycjami wędrownych 
śpiewaków, działalnością warsz-
tatową i edukacyjną. Razem z 
żoną Alicją (ludowe instrumen-
ty perkusyjne), jako „Nomadzi 
Kultury” od 2005 podróżują po 
Europie z tradycyjną Jurtą, gdzie 
prezentują efekty swych wielo-
letnich poszukiwań oraz przed-
sięwzięcia realizowane wspólnie 
z artystami z całego świata.

Projekt dofinansowano 
przez MKiDN z programu: 
Kultura ludowa i tradycja. 

18−21 października, WOKÓŁ 
TRADYCJI 2018: warsztaty lir-
nicze, spotkanie z pieśnią dzia-
dowską, Ośrodek Poszukiwań 
Twórczych w Strzelewie koło 
Nowogardu.

Inf. własne 
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Kijana Redakcja "WBREW": Klaudia 
Druciarek Monika Rasowska, Aleksandra Lisowska

Dzień Nauczyciela w ZSP Nowogard 
12 października 2018 roku w Zespole Szkół Ponadgimanzjalnych obchodziliśmy Dzień 
Edukacji Narodowej zorganizowany przez Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem-Panią 
Alicją Mikołajewską.  

Specjalnie z tej okazji uczniowie 
przygotowali  dla Nauczycieli - w 
podzięce za ciężki trud wkładany 
w nasze wychowanie i edukację - 
prezentację oraz dla każdego ory-
ginalne życzenia. W tym wyjątko-
wym dniu towarzyszyła nam miła 
i przyjazna atmosfera. Poszcze-
gólne  klasy również pamiętały 
o święcie i  podziękowały swoim 
wychowawcom. 

Jeszcze raz składamy najser-
deczniejsze życzenia i dziękuje-
my za codzienne, niezwykle trud-
ne i mozolne budowanie naszych 
wnętrz. 

Monika Rasowska, klasa IV TE 

Uczniowie ZSP 
pomagają chorej 
dziewczynce 
W dniach 10 i 11 października 2018 r. w Zespole Szkół Po-
nadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nowogardzie 
odbyła się zbiórka pieniędzy dla Nikoli - 9 letniej dziew-
czynki, pełnej energii i wielu pomysłów, na którą spadła in-
formacja o złośliwym nowotworze prawej kości kulszowej 
zwanym mięsakiem Ewinga. 

Nikola jest w trakcie chemiote-
rapii i w najbliższym czasie ją oraz 
jej mamę czeka podróż do War-
szawy, gdzie Nikola będzie mia-
ła operację usunięcia guza z kości 
i wszczepienie implantu. Dziew-
czynka będzie potrzebowała reha-
bilitacji.

Z inicjatywą zebrania pieniędzy 
dla Nikoli wyszli uczniowie na-
szej szkoły: uczennice klasy I TE 
- Kaja Botwina, Kaja Maciejewska 
oraz Klaudia Dobosz oraz uczeń 
klasy II E - Seweryn Kostrzanow-
ski.  Opiekunem akcji  była Pani 
Ewa Regina Krzak.

Zbiórka pieniędzy miała dwa 
etapy. W środę, 10 października 
na drugiej i trzeciej godzinie lek-
cyjnej odbyła się pierwsza część, 
podczas której uczniowie chodzi-

li po klasach przedstawiając sy-
tuację Nikoli, natomiast 11 paź-
dziernika, zaczynając od długiej 
przerwy, miał miejsce kiermasz 
ciast, z którego pieniądze również 
zostaną przekazane na pomoc dla 
Nikoli.

Serdecznie dziękujemy orga-
nizatorom i jesteśmy dumni, że 
to uczniowie wychodzą z tak 
ogromną inicjatywą w tak pięk-
nym i godnym podziwu celu.

Natomiast wszystkich chęt-
nych, którzy dalej chcą pomóc lub 
nie mieli okazji, podajemy numer 
konta, na który można wpłacać 
pieniążki dla Nikoli: 86 1020 2847 
0000 1102 0093 9561.

Każda pomoc ma ogromne 
znaczenie! 

Aleksandra Lisowska, 
klasa IV TOH 

Spotkanie z Panią Franciszką Kobylińską 
8 października 2018 r.  w naszej szkole odbyło się spotkanie klas I TL i I TE  z Panią Franciszką Kobylińską – prezes  Koła Związku Sybiraków w Nowo-
gardzie. 

Pani Franciszka Kobyliń-
ska wspominała okres zesła-
nia na Syberię, który zapa-
miętała jako: „głód, strach i 
zimno, a także brak szacun-
ku do innych ludzi”. Przybli-
żyła nam te czasy wspomina-
jąc własne historie z tamtego 
okresu. Uczniowie ZSP mie-
li okazję usłyszeć tę historię 
na żywo, a także dowiedzie-

li się wielu ciekawych faktów 
i tego, że warto znać historię 
i dzieje naszych przodków, a 
przede wszystkim pamiętać. 
Dziękujemy za tak interesu-
jącą lekcję historii i życzymy 
Pani Franciszce wszystkiego 
dobrego. Organizatorem spo-
tkania była Pani Alicja Miko-
łajewska. 

Prezentacja w holu szkoły 

Ksiądz Andrzej losuje karteczkę z życzeniami 

 Kiermasz słodkich wypieków 

Pani Franciszka podczas spotkania z młodzieżą 
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^
Odjazdy / Departures
Nowogard 2 IX – 20 X 2018

Aktualizacja wg stanu na 31 VIII 2018

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

0:38 I
3

IC - TLK
88195

ŁEBSKO
T  k  d

Goleniów 1:00, Szczecin Dąbie 1:22, Szczecin Główny 1:40 WW{
~ 2 IX;

}WW 2:12 Szczecin Główny IC - TLK 56190 ŁEBSKO T  k  d  c  p   Kostrzyn 3:35, Zielona 
Góra 5:06, Nowa Sól 5:28, Głogów 5:55, Ścinawa 6:41, Wołów 7:09, Brzeg Dolny 7:18

Wrocław Główny 7:44 ~ 2 IX;

5:01 I
3

PR - R
88641

j  a  b  y

Wyszomierz 5:06, Osina 5:10, Mosty 5:16, Goleniów 5:25, Kliniska 5:35, Szczecin Dąbie 5:45, Szczecin 
Zdroje 5:48, Szczecin Port Centralny 5:57 Szczecin Główny 6:01 
~ 17 IX-19 X 1-5;

5:21 I
3

PR - R
88641

j  a  b  y

Wyszomierz 5:26, Osina 5:30, Mosty 5:36, Goleniów 5:45, Kliniska 5:56, Szczecin Dąbie 6:05, Szczecin 
Zdroje 6:09, Szczecin Port Centralny 6:17 Szczecin Główny 6:21 
~ 3-14 IX 1-5;

6:39 I
3

PR - R
88643

j  a  b  y

Wyszomierz 6:44, Osina 6:48, Mosty 6:54, Goleniów 7:03, Kliniska 7:17, Szczecin Dąbie 7:27, Szczecin 
Zdroje 7:34 Szczecin Główny 7:46 
~ 17 IX-20 X 1-6;

6:50 I
3

PR - R
88643

j  a  b  y

Wyszomierz 6:55, Osina 6:59, Mosty 7:05, Goleniów 7:14, Kliniska 7:31, Szczecin Dąbie 7:41, Szczecin 
Zdroje 7:46 Szczecin Główny 7:58 
~ 3-15 IX 1-6;

7:47 I
3

PR - R
88645

j  a  b  y

Wyszomierz 7:52, Osina 7:56, Mosty 8:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:07, Goleniów 8:23, 
Kliniska 8:33, Szczecin Dąbie 8:43, Szczecin Zdroje 8:46, Szczecin Port Centralny 8:55

Szczecin Główny 8:59 ~ 17 IX-20 X;

7:48 II
1

PR - R
88622

j  a  b  y

Żabowo 7:55, Płoty 8:04, Baszewice 8:11, Gryfice 8:18, Gąbin 8:28, Trzebiatów 8:34, Bieczyno 
Pomorskie 8:40, Karcino 8:43, Głowaczewo 8:48, Stary Borek 8:51, Kołobrzeg Stadion 8:58

Kołobrzeg 9:03 ~ 17 IX-20 X 1-6;

8:00 I
3

PR - R
88645

j  a  b  y

Wyszomierz 8:06, Osina 8:10, Mosty 8:15, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:21, Goleniów 8:38, 
Kliniska 8:49, Szczecin Dąbie 8:58, Szczecin Zdroje 9:02, Szczecin Port Centralny 9:10

Szczecin Główny 9:14 ~ 2-16 IX;

8:02 II
1

PR - R
88622

j  a  b  y

Żabowo 8:09, Płoty 8:18, Baszewice 8:25, Gryfice 8:32, Gąbin 8:42, Trzebiatów 8:47, Bieczyno 
Pomorskie 8:53, Karcino 8:57, Głowaczewo 9:01, Stary Borek 9:05, Kołobrzeg Stadion 9:11

Kołobrzeg 9:16 ~ 3-15 IX 1-6;

8:39 I
3

IC - TLK
18171

POSEJDON
T  k  c  p

Goleniów 9:01, Szczecin Dąbie 9:33 Szczecin Główny 9:57 

~ 2 IX;

9:27 II
1

PR - R
88624
REGA

j  a  b  y

Płoty 9:42, Gryfice 9:56, Trzebiatów 10:17, Kołobrzeg Stadion 10:34 Kołobrzeg 10:39 

~ 22 IX-20 X 67;

9:51 II
1

PR - R
88624
REGA

j  a  b  y

Płoty 10:06, Gryfice 10:30, Trzebiatów 10:45, Kołobrzeg Stadion 11:01 Kołobrzeg 11:06 

~ 2-16 IX 67;

10:17 I
3

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:22, Osina 10:26, Mosty 10:32, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:38, Goleniów 10:55, 
Kliniska 11:06, Szczecin Dąbie 11:15, Szczecin Zdroje 11:19, Szczecin Port Centralny 11:27

Szczecin Główny 11:31 ~ 8-12 X;

10:33 I
3

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:38, Osina 10:42, Mosty 10:48, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:54, Goleniów 11:11, 
Kliniska 11:26, Szczecin Dąbie 11:35, Szczecin Zdroje 11:39, Szczecin Port Centralny 11:47

Szczecin Główny 11:51 ~ 2 IX-7 X; 13-20 X;

11:53 II
1

PR - R
88626

POMERANIA
j  a  b  y

Żabowo 12:00, Płoty 12:09, Baszewice 12:16, Gryfice 12:23, Gąbin 12:33, Trzebiatów 12:39, Bieczyno 
Pomorskie 12:45, Karcino 12:48, Kołobrzeg Stadion 12:59 Kołobrzeg 13:04 

13:50 II
1

PR - R
88628

j  a  b  y

Żabowo 13:57, Płoty 14:06, Baszewice 14:18, Gryfice 14:25, Gąbin 14:35, Trzebiatów 14:40, Bieczyno 
Pomorskie 14:46, Karcino 14:50, Głowaczewo 14:54, Stary Borek 14:58, Kołobrzeg Stadion 15:04

Kołobrzeg 15:10 ~ 1-5;

14:27 I
3

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 14:32, Osina 14:36, Mosty 14:42, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:48, Goleniów 15:05, 
Kliniska 15:17, Szczecin Dąbie 15:26, Szczecin Zdroje 15:35 Szczecin Główny 15:48 
~ 2-16 IX; 10-20 X;

14:27 I
3

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 14:32, Osina 14:36, Mosty 14:42, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:48, Goleniów 15:05, 
Kliniska 15:17, Szczecin Dąbie 15:32, Szczecin Zdroje 15:35, Szczecin Port Centralny 15:43

Szczecin Główny 15:48 ~ 17-21 IX;
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godzina
odjazdu
departure
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tor

platform
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14:27 I
3

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 14:32, Osina 14:36, Mosty 14:42, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:48, Goleniów 15:05, 
Kliniska 15:17, Szczecin Dąbie 15:32, Szczecin Zdroje 15:35 Szczecin Główny 15:48 
~ 22 IX-9 X;

15:56 II
1

PR - R
88630

j  a  b  y

Żabowo 16:03, Płoty 16:14, Baszewice 16:27, Gryfice 16:34, Gąbin 16:44, Trzebiatów 16:49, Bieczyno 
Pomorskie 16:55, Karcino 16:59, Głowaczewo 17:03, Stary Borek 17:07, Kołobrzeg Stadion 17:13

Kołobrzeg 17:17 

16:36 I
3

PR - R
88651
REGA

j  a  b  y

Wyszomierz 16:41, Osina 16:45, Mosty 16:51, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 16:57, Goleniów 17:14, 
Kliniska 17:26, Szczecin Dąbie 17:36, Szczecin Zdroje 17:39, Szczecin Port Centralny 17:47

Szczecin Główny 17:52 

17:57 II
1

PR - R
88632

j  a  b  y

Żabowo 18:05, Płoty 18:14, Baszewice 18:21, Gryfice 18:27, Gąbin 18:45, Trzebiatów 18:50, Bieczyno 
Pomorskie 18:56, Karcino 19:00, Głowaczewo 19:04, Stary Borek 19:08, Kołobrzeg Stadion 19:14

Kołobrzeg 19:19 ~ 2-16 IX;

17:57 II
1

PR - R
88632

j  a  b  y

Żabowo 18:05, Płoty 18:14, Baszewice 18:28, Gryfice 18:35, Gąbin 18:45, Trzebiatów 18:50, Bieczyno 
Pomorskie 18:56, Karcino 19:00, Głowaczewo 19:04, Stary Borek 19:08, Kołobrzeg Stadion 19:14

Kołobrzeg 19:19 ~ 17 IX-20 X;

18:39 I
3

PR - R
88653

POMERANIA
j  a  b  y

Wyszomierz 18:44, Osina 18:48, Mosty 18:54, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:00, Goleniów 19:18, 
Kliniska 19:29, Szczecin Dąbie 19:39, Szczecin Zdroje 19:42, Szczecin Port Centralny 19:50

Szczecin Główny 19:55 ~ 17 IX-20 X;

19:06 I
3

PR - R
88653

POMERANIA
j  a  b  y

Wyszomierz 19:11, Osina 19:15, Mosty 19:21, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:27, Goleniów 19:45, 
Kliniska 19:59, Szczecin Dąbie 20:09, Szczecin Zdroje 20:12, Szczecin Port Centralny 20:20

Szczecin Główny 20:24 ~ 2-16 IX;

20:26 II
1

PR - R
88634

j  a  b  y

Żabowo 20:33, Płoty 20:42, Baszewice 20:49, Gryfice 20:56, Gąbin 21:06, Trzebiatów 21:12, Bieczyno 
Pomorskie 21:18, Karcino 21:21, Głowaczewo 21:26, Stary Borek 21:29, Kołobrzeg Stadion 21:35

Kołobrzeg 21:40 ~ 3-15 IX 1-6;

20:53 II
1

PR - R
88634

j  a  b  y

Żabowo 21:00, Płoty 21:09, Baszewice 21:16, Gryfice 21:23, Gąbin 21:33, Trzebiatów 21:39, Bieczyno 
Pomorskie 21:45, Karcino 21:48, Głowaczewo 21:53, Stary Borek 21:56, Kołobrzeg Stadion 22:02

Kołobrzeg 22:07 ~ 17 IX-20 X 1-6;

21:52 II
1

PR - R
88636

j  a  b  y

Płoty 22:07, Gryfice 22:19, Trzebiatów 22:34, Kołobrzeg Stadion 22:51 Kołobrzeg 22:55 
~ 2-16 IX 1-57;

22:10 II
1

PR - R
88636

j  a  b  y

Płoty 22:25, Gryfice 22:37, Trzebiatów 22:52, Kołobrzeg Stadion 23:09 Kołobrzeg 23:13 
~ 17 IX-19 X 1-57;
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objaśnienia skrótów / abbreviations
IC - „PKP Intercity” Spółka Akcyjna

TLK - Twoje Linie Kolejowe
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
T - 2 klasa / Second class seats

j - tylko 2 klasa / 2nd class seats only

k - rezerwacja miejsc / seat booking

d - wagon z miejscami do leżenia / couchette
car

c - wagon sypialny / sleeping car

a - wagon z miejscami dla osób na wózkach 
- z windą/rampą / car with seats for 
disabled passengers - with a lift/ramp

b - wagon przystosowany do przewozu 
rowerów - liczba miejsc ograniczona / 
wagon adopted to the transport of 
bicycles – limited number of places

objaśnienia znaków / symbols
p - przewóz przesyłek konduktorskich / 

courier service
W - przełączanie wagonów do innego 

pociągu / wagons to be switched to 
another train

y - klimatyzacja / air conditioning

~ - terminy kursowania / days of operation

1 - w poniedziałki / Mondays

5 - w piątki / Fridays

6 - w soboty / Saturdays

7 - w niedziele / Sundays

www.intercity.pl www.polregio.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased on each train, consistent with the 
terms specified by the carrier.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Carriers 
are responsible for commercial data of trains.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Infoline numbers to individual carriers:
IC - 22 391 97 57 (24h) dla abonentów sieci zagranicznych i
dla połączeń zagranicznych; 703 200 200 (24h) dla 
abonentów krajowych sieci, opłata 1,29 zł brutto/min. poł., 
realizator usługi: „PKP Intercity” S.A. / 22 391 97 57 (24h) 
for international calls and international network subscribers; 
703 200 200 (24h) for subscribers of domestic networks, 
charge of PLN 1.29 gross/min. of each call, service provider: 
„PKP Intercity" S.A.
PR - 703 20 20 20 (24h) opłata 1.29 zł/min. połączenia, 
realizator usługi: Progress Plus S.C.  / 703 20 20 20 (24h) 
charge of PLN 1.29 gross/min. of each call, service provider: 
Progress Plus S.C. 

www.portalpasazera.pl Strona 3 z 3

INFORMATOR LOKALNY - NOWOgARD
Telefony alarmowe
Policja  - 997, 112
Komisariat Policji Nowogard - 91 57 92 316
Straż pożarna  - 998
Posterunek PSP Nowogard - 91 39 20 118
Pogotowie ratunkowe - 999
Stacja Pogotowia Ratunkowego 
w Nowogardzie - 91 43 26 103
Pogotowie gazowe  - 992
Pogotowie energetyczne - 991
Pogotowie wodn.-kanal. (PUWiS) 
 - 91 39 20 711; 994

Dyżur nocny
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna   
 - 91 39 78 430; 
 609 361 999; 
 665 283 928

Przychodnie - poradnie
Szpital - centrala - 91 39 21 356
Praxis - SZOZ - 91 39 20 787
Praxis - Centrum 
okulistyczno-optyczne - 91 39 27 272
POZ Przychodnia przyszpitalna  
 - 91 39 21 800; 
 91 39 21 806
Medyk - 91 39 22 921
PRAXIS 2 - M. Drobińska - 91 39 25 943
NZOZ “Sanus” - 91 39 26 960
NZOZ “Pro-med” - 91 39 26 740
NZOZ “Leks” - 91 39 25 525
NZOZ “Baby-med”  - 91 39 26 013
Mardent - gabinety lekarskie  
 - 91 39 22 633
Revital - Ośrodek Rehabilitacji 
i Odnowy Biologicznej - 91 39 21 467; 
 609 456 577
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne 
 - 91 39 20 926
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
dzieci, młodzieży i ich rodzin 
 - 91 39 20 743
Warsztaty terapii zajęciowej - 91 39 25 282
Zakład domowej opieki długoterminowej - 
91 39 26 531; 
 509 142 650
Stomatologia
Praxis - Centrum stomatologiczne  
 - 91 39 26 999
Pracownia protetyki stomatologicznej - 
Danuta Drapikowska 91 39 26 870
Protetyka stomatologiczna 
- Elżbieta Wysocka 
i Kazimierz Trojanowski - 91 39 26 107
“Nowo-dental” B. Szulejko - 695 264 677 
 - 91 392 14 67
“Dental - med”  - 91 39 22 098; 
Lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz  
 - 91 39 25 003; 
 603 705 630
Lek. Stom. Andrzej Rynkiewicz
pogotowie stomatologiczne - 607 771 777
lek. Stom. D. Wałęga - Bąk - 604 441 609
lek. stom. A Mogilnicka - 506 606 955
lek. stom. E. Rosa - 532 512 703
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 39 26 639
lek. stom. M. Andrzejewska - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 601 736 804

Urzędy
Urząd Miejski  
 - 91 39 26 200
Biuro Obsługi Interesanta w UM  
 - 91 39 26 214
Biuro Rady w UM - 91 39 26 210
Urząd Stanu Cywilnego - 91 39 26 230

Wydział Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środow. 
 - 91 39 26 243
Wydział spraw społecznych i obywatelskich
Meldunki - 91 39 26 213
Dowody osobiste - 91 39 26 215
Zarządzanie kryzysowe - 91 39 26 234
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
Geodezji i Rolnictwa - 91 39 26 226
Wydział Rozwoju Lokalnego, 
Funduszu, Kultury i Sportu - 91 39 26 293
Wydział Inwestycji i Remontów  
 - 91 39 26 241
Biuro Podatków i Opłat - 91 39 26 217
Referat Edukacji - 91 39 25 464
Zarząd Budynków Komunalnych  
 - 91 39 26 267
Powiatowy Urząd Pracy f/Nowogard 
 - 91 39 21 376;  
 91 39 21 813
Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii - 91 39 21 118
w nagłych wypadkach - 609 740 647

Wydział Komunikacji
Rejestracja pojazdów - 91 57 92 702
Prawo jazdy - 91 57 92 703
Fax - 91 39 21 852

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik - Dorota Maślana - 91 39 26 248
Świadczenia rodzinne
- A. Lalik  - 91 39 26 268
Dział usług opiekuńczych 
- B. Ziółkowska - 91 39 20 200

Poczta
ul. 3 Maja - 91 39 21 300; 
 91 39 21 183
ul. Warszawska - 91 39 20 834

Nadleśnictwo Nowogard - 91 39 20 640
Zakład karny Nowogard - 91 43 26 600

gabinety weterynaryjne
Danuta Czerwińska
ul. J. Wybickiego 2 - 91 39 23 786
Animal-Vet
ul. Zielona - 666 135 133
Janusz Soroka
ul. L. Okulickiego 6  - 570 656 616
Zdzisław Truszyński
ul. T. Kościuszki 21 - 91 39 21 801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 38 - 91 39 20 814
Szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1 - 91 39 26 270
Szkoła Podstawowa nr 2 - 91 39 26 274
Szkoła Podstawowa nr 3 - 91 39 26 291
Szkoła Podstawowa nr 4 - 91 39 23 028
SP w Długołęce - 91 39 10 492
SP w Orzechowie - 91 39 10 994
SP w Strzelewie - 91 39 10 224
SP w Żabowie - 91 39 10 694
SP w Błotnie - 91 39 10 190
SP w Wierzbięcinie - 91 29 10 795
I Liceum Ogólnokształcące - 91 39 20 213
Liceum Ogólnokształcące nr II - 91 39 25 107
ZSP im. Stanisława Staszica - 91 39 21 162
Prywatne Publiczne Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych; 
Niepubliczna Szkoła Policealna  
 - 91 39 26 691
Prywatne Liceum Ogólnokształcące
 Zaoczne Centrum Edukacji Zdroje  
 - 91 39 25 494
Prywatne Policealne Studium Zawodowe  

 - 91 39 22 181
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  
 - 91 39 20 108

Przedszkola i żłobki
Przedszkole nr 1
ul. Żeromskiego - 91 39 26 286
Przedszkole nr 3
ul. J. Poniatowskiego - 91 39 26 288
Przedszkole nr 4
ul. T. Kościuszki - 91 39 26 287
Zielone Przedszkole
ul. Zielona - 91 39 26 691; 
 505 388 292
Artystyczne Przedszkole 
Kraina Fantazjiul. Gen. J. Bema - 660 797 838
“Promyczek” Specjalistyczny 
punkt przedszkolny, 
ul. Boh. Warszawy - 609 931 469
Niepubliczny Żłobek "Maluszkowo”
ul. ks. Racibora - 534 015 943
Niepubliczny “Malinowy Żłobek”
ul. Boh. Warszawy - 604 873 917

Kultura
Miejska Biblioteka Publiczna  
Dyrektor - 91 39 26 260
Czyt. dla dorosłych - 91 39 26 261
Nowogardzki Dom Kultury  
Sekretariat - 91 39 26 283
Biuro kina/ dział imprez i promocji 
 - 91 39 25 779
Kasa - 91 39 26 262

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP - 91 39 26 370; 
 506 081 328
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego   
 - 91 39 21 004
Parafia pw. MB Fatimskiej  
 - 91 39 21 592

Usługi pogrzebowe 
J. Furmańczyk, Zakład Pogrzebowy  
 - 91 39 21 767
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  
 - 692 354 065
MEMORIS Grzegorz Śmigiel - 693 230 190

Apteki
Centrum Zdrowia
ul. 700-lecia - 91 57 62 139
Majowa
ul. 3 Maja - 91 30 70 708
Cefarm
ul. Plac Wolności - 91 39 20 203
Cardia
ul. 700 - lecia - 91 39 21 330
Niebieska
ul. 15 Lutego - 91 43 26 177
Asa
ul. Warszawska - 91 39 20 494
Niebieska 2
ul. Kościuszki - 91 57 90 830
Nowa Farmacja
ul. Bohaterów Warszawy - 91 57 30 437

Taksówki - 91 39 20 260

Pomoc drogowa
Grzegorz Irzymski - 91 39 22 402; 
 601 893 944
Andrzej Słomski - 665 770 442
Krzysztof Pietrzak - 601 938 293
R&J MIX - 608 731 620

Urząd gminy
Wójt - 91 39 10 390
Kierownik USC, St. ds. obywatelskich
 i ewidencji ludności  - 508 499 549
St. ds. podatków i opłat  - 508 499 661
St. ds. zarządzania kryzysowego, obrony cy-
wilnej i ochrony środowiska  - 508 499 580
Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami  
 - 508 499 247
St. ds. obsługi organów Gminy, działalności 

gospodarczej, kultury i zdrowia  - 508 499 567
St. ds. funduszy zewnętrznych, promocji, 
turystyki i sportu  - 508 499 620
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik Anna Kaliczyńska - 508 499 534
Pracownicy socjalni - 508 499 561
 508 499 483
Asystent rodziny Patrycja Bielej - 508 499 621
gminna Biblioteka Publiczna
Kierownik Krzysztof Górecki - 91 39 10 305

Szkoła Podstawowa im. B. Malinowskiego
Dyrektor Tatiana Olbert - 91 39 10 389
Sekretariat - 91 39 10 380
Przychodnie
NZOZ “Proximus” - 91 39 10 310
Punkt apteczny - 91 39 11 611
Poczta - 91 39 10 323
Parafia pw. NP NMP w Osinie - 91 39 10 386

INFORMATOR LOKALNY - OSINA
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OgłO SZE NIA drob ne

Firma z branży rolnej  

 
zatrudni – kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki teleskopowej 
  i doświadczenie w rolnictwie.
Oferujemy:

kontakt: 785 601 002

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy

NIERUCHOMOŚCI
• Sprzedam tanio działkę budow-

laną w Kościuszkach 1202 m2. 

Przy działce prąd, woda, kanali-
zacja, dojazd utwardzony w po-
bliżu jeziora. 575 345 659 

•	 Do wynajęcia lokal handlowy 
ok. 40m2 ul. Kościuszki 2g No-
wogard. 693 850 197

•	 Sprzedam	 działki	 budowlane	
w	Karsku	przy	drodze.	691	664	
658

•	 Do	wynajęcia	 lokal	 pod	 działal-
ność	gospodarczą.	609	24	58	16	

•	 Sprzedam	 mieszkanie	 3	 pokoje	
87m2,	12	km	od	Nowogardu.Tel.	
665	160	365

•	 Do	wynajęcia	warsztat	samocho-
dowy	z	wyposażeniem.	Tel.	 508	
070	311

•	 Sprzedam	 działkę	 budowlaną	
w	 Nowogardzie,	 16	 arów,	 cena	
39000	 zł	 do	 negocjacji,	 tel.	 570	
935	935

•	 sprzedam	pawilon	handlowy,	tel.	
500	698	558

•	 	 Do	 wynajęcia	 mieszkanie	 trzy-
pokojowe	 (lub	 pojedynczo	 po-
kój)	667	389	437

•	 Wynajmę	 1	 pokój	 dziewczynie	
bez	nałogów.	798	382	886

•	 Do	 wynajęcia	 nowe	 mieszkanie	
w	Nowogardzie	na	parterze	z	du-
żym	ogrodem	80m2.	Tel.	503	150	
300

•	 	Działki	budowlane	z	warunkami	
zabudowy	 uzbrojone,	 40	 zł/1m	
Kościuszki.	691	180	848	

•	 Do	 wynajęcia	 pomieszczenie	
mieszkalne	 w	 okolicy	 Intermar-
che	 o	 pow.	 70m2	 (idealne	 dla	
5-6	osób).	Tel.	601	445	936	Ku-
pię	lub	wynajmę	garaż	na	osiedlu	
Bema.	604	075	761	

•	 20	ha	ziemi	sprzedam	w	jednym	
kawałku	 w	 miejscowości	 Dobra	
koło	 Nowogardu.Działka	 grani-
czy	 z	miastem	 dojazd	 drogą	 as-
faltową	 ,dobra	klasa	 ziemi	moż-
liwość	kupna	10ha.	Tel	667-359-
903

•	 Do	wynajęcia	mieszkanie	trzypo-
kojowe	od	połowy	października.	
503	626	385

•	 Sprzedam	 kawalerkę	 w	 Nowo-
gardzie	605	640	526

•	 Sprzedam	dom	 stan	 surowy	w	
Błotnie	Tel	603	598	134

•	 Sprzedam	 mieszkanie	 48m2,	 w	
centrum,	 bezczynszowe,	 możli-
wa	zamiana.	504	595	424	

•	 Garaż	 do	 wynajęcia	 osiedle	
Bema.	602	643	408

•	 	 Nowogard	 Asnyka	 działki	 pod	
zabudowę.	501	307	666

•	 	Borkowo	dom	z	budynkami	go-
spodarczymi	90	ar.	Tel.	660	206	
833

•	 Stargard	18	km	działka	pod	zabu-
dowę.	 Wszystkie	 media	 27	 000	
zł.	502	103	432

•	 	 Sprzedam	 dwa	 mieszkania	 w	
centrum	Nowogardu	 (3	 pokoje	 i	
kawalerka)	 garaż	 oraz	 mieszka-
nie	 dwupokojowe	w	 Szczecinie.	
Wszystkie	mieszkania	we	wspól-
nocie	 z	 niskimi	 kosztami	 utrzy-
mania.	668	046	974	

•	 Szukam	 garażu	 do	 wynajęcia	
okolice	 Reja,	 15	 lutego.	 607	 77	
13	24	

•	 Sprzedam	 garaż	 ul.	 15	 lutego	 .	
Tel.	66	46	97	468	

•	 Kupię	 kawalerkę	 w	 Nowogar-
dzie.	694	583	144

•	 Do	 wynajęcia	 mieszkanie	 w	
Krzemiennej	 4	 pokoje.	 Opłaty	
czynsz	900	zł	+	media.	722	085	
559	

MOTORYZACJA
•	 Ford galaxy 96r. Automat 

Poj. 2.8 benzyna Uszkodzona 
skrzynia biegów Sprzedam za 
2 500 złotych Tel. Kon. 694 979 
007

•	 Sprzedam	 samochód	 Mitsubishi	
L	 200	 1999	 rok	 prod.,	 cena	 do	
uzgodnienia.	665	544	518	

•	 Opel	Zafira	7	osobowy	2008	rok	
prod.	 poj	 1.9	 dti	 przebieg	 200	
tys.	disel,	garażowany,	serwiso-
wany,	opony	letnie	i	zimowe	km	
100	 tapicerka	 skóra	welur	 ko-
lor	 czarny	 sprzedam.	Cena	 do	
uzgodnienia.	603	079	260	

•	 KUPIĘ	AUTA	CAŁE	I	USZKO-
DZOBE	 DOBRE	 CENY.	 600	
175	401

•	 Fiat	 126	 p	 i	 gokarta	 sprzedam.
Tel.	698	209	209	

•	 Sprzedam	komplet	kół	zimowych	
195/65	R15.	TEL.	518	034	782	

•	 Sprzedam	 Renault	 Laguna	 2	
Kombi	2004,	cena	5400	zł	do	ne-
gocjacji	.	Tel.	570	562	878	

•	 Poszukuje	 do	 wypożyczenia	 na	
tydzień	 przyczepkę	 samochodo-
wą.	600	811	404

•	 Tanio	sprzedam	felgi	stalowe	16	
cali	 oraz	 czujniki	 ciśnienia	 Nis-
san	Qashgal.	888	676	231	

•	 Sprzedam	 Mercedesa	 E270	
CDI	.	781	932	918	

•	 Sprzedam	Seat	w	dobrym	stanie	
ważny	 przegląd	 techniczny.	 Tel.	
501	074	780	

ROLNICTWO
• Sprzedam  kaczki,gęsi młode – 

oskubane.Tel.782429405.
•	 	Koszenie,	 mulczowanie,	 belo-
wanie	–	słoma.	608	01	3995

•	 Orka,	 talerzówka	 ciężka	 siew	
agregatem.	Tel.	608	01	39	95 

•	 Rzepak	 jary,	 zboża	 sprzedam.	
Tel.	502	853		573	

•	 Grykę	 sprzedam	 i	 mieszalnik	 1	
tona.	603	467	609	

•	 SPRZEDAŻ	JAJ	KURZYCH	–	
WIEJSKIE.	502	119	960

•	 Sprzedam	kaczki	i	gęsi	skubane.	
796	759	414

•	 Sprzedam	 siano	 okolice	 Osiny.	
696	741	163	

•	 Oddam	w	dzierżawę	ziemię	orną	
okolice	Osiny.	696	741	163	

•	 Sprzedam	 ziemniaki	 jadalne	Vi-
neta,	Żabówko	18.	605	092	517

•	 Sprzedam	króliki	 tanio.	792	883	
988	

•	 Sprzedam	 pszenżyto	 –	 Rotondo	
wyczyszczone	.	606	261	850	

• Sprzedam dwa pługi śnieżne tak-
że do C-360, nowy rozsiewacz do 
piasku i nawozu tzw. lejek, kabinę 
czeską do C-360. Ceny do uzgod-
nienia. Tel. 605 328 102

•	 Sprzedam	prosiaki.	795	911	886	

•	 SPRZEDAM	PAPUGI	512	482	
344	

•	 Sprzedam	prosiaki.	795	911	886	
•	 Sprzedam	 prosiaki	 60	 szt.	 725	
806	787

•	 	 Sprzedam	 pilnie	 20	 prosiaków.	
Tel.	607	788	967	

 USŁUGI
•	 TRANSPORT-600182682.
•	 DACHY, WIATY, TARASY.

TEL.660879108.
•	 MALOWANIE – szpachlowanie 

,panele.Tel.788566432.
•	 SZPACHLARZ GŁADZI BEZPYŁO-

WEJ ,PŁYTKARZ.WYKAŃCZANIE 
WNĘTRZ.Tel.537275547.

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWA-
NÓW, WYKŁADZIN, TAPICERKI 
MEBLOWEJ SAMOCHODOWEJ/ 
SKÓRZANEJ MATERIAŁOWEJ / 
POŚCIELI WEŁNIANEJ / LANOLI-
NĄ/SPRZĄTANIE: CZYSZCZENIE 
FUG.TEL.604 373 143 , 794 229 
083.

•	 Pranie	 dywanów	 i	 tapicerki	
sprzątanie	 również	 z	 użyciem	
pary,	ROMTEX.	668	151	516

•	 Elektryk	 z	 uprawnieniami	
E+D.	Tel.	607	289	419	

• Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

• Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne napra-
wy wykona “złota rączka”. 91 39 
22 783, 784 79 22 70

• FIRMA USŁUGOWA „Zielona”. 
Wynajem sal na konferencje, ze-
brania, szkolenia. 91 39 26 691

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 
606

• Firma budowlana z wieloletnią 
działalnością przyjmie zlecenie 
na budowę domów od podstaw, 
przekładek dachów, docieplenia, 
układanie kostki, różne rodzaje. 
Tel. 607 137 081; 

• Mycie okien. 731 792 825
• MS BIOSS. Sprzedajemy Napra-

wiamy za gotówkę na raty lap-
topy tablety telefony. Skupuje-
my laptopy telefony. Adres No-
wogard 700Lecia 15 I piętro nad 
apteką tel 91-577-53-73 lub 792-
228-896

• Zwrot podatku z pracy rodzinne, 
urlopowe: Niemcy, Holandia, Au-
stria, Anglia, Belgia, Norwegia. 
Tel. 71 385 20 18, 601 759 797 

• Transport, przeprowadzki, opróż-
nienie mieszkań, piwnic, gratów. 
Tel 668 343 638 

•	 AGENCJA	 REKLAMOWA	 VI-
ZART,	oprawianie	prac	w	2	mi-
nuty,	 bindowanie,	 wydruki,	 kse-
ro,	 laminowanie,	 Nowogard	 ul.	
700	lecia	15	(nad	sklepem	zielar-
skim)Tel.	605	522	340	

•	 Przepisywanie	 prac	 (licencjac-
kich,	magisterskich	i	innych),	do-
kumentów,	 CV,	 listów	 motywa-
cyjnych,	Szybko,	solidnie.	Agen-
cja	reklamowa	Vizart		Nowogard	
ul.	700	lecia	15	(nad	sklepem	zie-
larskim)Tel.	605	522	340.

•	 Regulacja,	 naprawa,	 konser-
wacja	 okien	 i	 drzwi.	 695	 181	
070

• Wyburzamy, budujemy i remon-
tujemy. 668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 
721 988 735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, 
układanie kostki granitowej, po-
lbruku. 726 403 937

•	 Naprawa	AGD	Nowogard.	698	
352	406

•	 Wypełniam	 dokumenty	 do	 ZUS	
na	 emeryturę,	 rentę,	 kapitał	 po-
czątkowy.	507	872	391

•	 Usługi	 remontowo-budowlane	
wykonam.	608	364	330	

•	 Prace	 elektryczne	 i	 remonty	
mieszkań.	691	430	490

•	 Usługi	 ogólnobudowlane	 docie-
planie	 budynków,	 malowanie,	
szachlowanie,	 glazura,	 terako-
ta,	hydraulika,	regipsy	i	podłogi,	
adaptacja	poddaszy.	600	626	268	

•	 Usługi	 remontowo-budowlane,	
ocieplenia	 budynków.	 669	 591	
896	

•	 Matematyka.	668	17	12	12	
•	 Usługi	 Fryzjerskie	 Męskie	 w	
domu	 klienta.	 Sudomierski.	 Tel.	
536	867	154	,	91	39	22	063

•	 Przyjmę	psy	 i	koty	na	strzyże-
nie.	794	902	108	

•	 Malowanie,	szpachlowanie,	tape-
towanie,	drobne	naprawy	w	 tym	
hydraulika,	 solidnie	 dobra	 cena.	
666	047	905

•	 Usługi	 ogólnobudowlane	 docie-
plenia	 budynków,	 dachy	 z	 papy.	
607	654	692	

•	 Przyjmę	 zlecenie	 na	malowanie,	
montaż	parapetów,	paneli	podło-
gowych	itp.	518	034	782

•	 Naprawa	 AGD	 Nowogard.	 698	
352	406	

•	 Dachy,	wiaty,	tarasy.	660	879	108	
•	 Transport.	600	182	682	
•	 Transport	 maszyn	 rolniczych	 i	
nie	tylko	ładunki	nie	przekracza-
jące	7	ton.	Tel.	514	740	538	

PRACA
•	 Aktivmed24.pl	 Opiekunki	 Se-
niorów	 Niemcy.	 Premie	 waka-
cyjne,	530555015

•	 AMBERCARE24	 Opiekunki	
do	 Niemiec,	 wymagany	 j.	 nie-
miecki	komunikatywny,	zarob-
ki	netto	do	1500	euro/mies.,	wy-

jazdy	 od	 zaraz,	 sprawdzone	
oferty,	legalnie	737	451	825,	737 
886 919, 737 489 914

•	 Zatrudnię	 pracowników	 bu-
dowlanych.	Tel.	695-264-594

•	 Zatrudnię	stolarza	z	doświadcze-
niem.	503	084	687	

•	 Praca	dla	płytkarza	w	Niemczech	
na	umowę.	Wymagane	doświad-
czenie		i	prawo	jazdy	kat.	B.Tel.	
539	523	531	

•	 Zatrudnię	na	1/2	etatu	do	sklepu	
Lewiatan,	Bohaterów	Warszawy.
Tel.	502	239	619

•	 Zatrudnię	pomocnika	mechanika	
samochodowego.	Doświadczenie	
nie	wymagane.	600	291	059

•	 Zaopiekuję	 się	 małym	 dziec-
kiem.	664	696	177			

•	 Poszukuje	 opiekunki	 do	 osoby	
z	Alzchaimerem	od	9-18	godz.,	
miejscowość	 Kościuszki.	 796	
767	980	

•	 Szukam	 pracownika	 prace	 wy-
kończeniowe,	 Niemcy.	 Tel.	 662	
528	427

•	 	 Zatrudnię	 barmankę,	 kelnerkę,	
kucharza	i	pomoc	kuchenną.	693	
521	211

•	 Podejmę	pracę	biurową	branża	
hydrauliczno-budowlana	 lub	
spożywcza,	 duże	 doświadcze-
nie.	663	855	966	

•	 Zatrudnię	 pracownik	 na	 fermie	
drobiu,	 Gmina	 Osina.	 511	 731	
352

•	 Zlecę	wykonanie	prac	dekarskich	
gm.	Osina.	502	562	378	

•	 Pilnie	 poszukuje	 sympatycznej	
i	 dyspozycyjnej	 opiekunki	 do	
dwójki	chłopców	2	i	9	lat.	Praca	
u	mnie	w	domu	ul.	Mickiewicza.	
Różne	godziny	także	w	nocy.	519	
820	036	

•	 Przyjmę	pomocników	dekarzy.	
785	931	513	

•	 Pana	 pracownika	 gospodarcze-
go	przy	pomocy	koło	domu.	660	
206	833	

•	 Zatrudnię	 pracownika	 fizycz-
nego	na	fermę	drobiu	gm.	Osi-
na.	511	731	352	

•	 Zaopiekuję	 się	 dzieckiem.	 606	
515	739
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 

Rafał Kowalczuk sport, Paweł Słomski
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REgULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI  Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 
11:55; 12:40; 14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 
13:45(6x); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

PRZEWóZ OSóB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna  TEL. 607 310 591 
Nowogard-goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 
16.35 (7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-łobez 7.40
łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

ROZKłAD JAZDY BU SóW
Firma Usługowo- Handlowa Adam Fedeńczak

Tel 91 39 26 925, 502 026 999
ND- SZCZECIN 5:15(D), 5:55(E), 6:40(7), 6:55(D), 7:25(7), 7:50(D), 8:00(E), 8:20(7), 
8:35(D), 9:10(E,7), 10:05(E), 10:35(E,7), 11:31(D),11:40(7), 12:10(E), 12:20(7), 
12:55(D,7), 13:10(D), 13:20(E,7), 14:05(D), 14:20(E,7), 15:40(D), 16:05(7), 16:20(E,7), 
16:50(D), 17:50(E,7), 18:20(E,7)
SZCZECIN- ND 6:35(D), 7:30(E), 8:30(D,7), 9:00(7,R), 9:25(E), 10:05(D,7), 10:35(E,7), 
11:40(E), 12:10(D), 12:25(E,7), 13:20(7), 13:35(D), 13:50(E,7,R), 14:35(D), 14:50(E,7), 
15:15(D,7), 15:55(D), 16:15(6,7), 16:35(D), 17:40(D,7), 18:05(E,7,R), 19:15(D), 
19:40(E,7), 20:15(E,7)
ND- RESKO 6:30(S), 7:50(S), 10:10(7), 12:30(S), 14:30(S), 15:10(E), 19:15(E)
RESKO- ND 6:45(7,SZ), 7:10(S), 7:15(E,SZ), 8:30(S), 11:35(7,SZ), 13:00(S), 15:05(S), 
15:40(E,7,SZ)
gOLCZEWO- ND 7:10(S), 13:30(S), 14:45(S)
ND- gOLCZEWO 7:50(S), 14:15(S), 15:30(S)
ND- STARgARD 6:50(D), 10:15(D), 13:40(D)
STARgARD- ND 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
ND- DOBRA- łOBEZ- PłOTY- gRYFICE 6:00(D)
ND- SłAJSINO- RADOWO- łOBEZ 6:35(D)
łOBEZ- DOBRA- ND 15:00(D)
łOBEZ- SłAJSINO- ND 15:35(D)
D - kursuje od pon. do pt. Oprócz świąt     E - kursuje od pon. Do soboty oprócz świąt 
S - kursuje w dni nauki szkolnej                         R- kurs do Reska     
SZ - kurs do Szczecina 6- kursuje w soboty       7- kursuje w niedziele

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej 

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 6:55 8:05 11:15 12:20 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 6:56 8:06 11:16 12:21 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 6:58 8:08 11:18 12:23 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 6:59 8:10 11:20 12:25 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:01 8:12 11:22 12:27 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:02 8:14 11:24 12:29 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:03 8:15 11:25 12:30 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:05 8:17 11:27 12:32 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < 7:07 8:19 < 12:34 < < 16:07 < <

10 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:09 8:21 11:28 12:36 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
11 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:10 8:22 11:29 12:37 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
12 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:11 8:23 11:30 12:38 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
13 ul. Poniatowskiego < 6:20 7:13 < < 12:40 13:45 15:10 16:13 17:10 <
14 ul. Żeromskiego 5:42 6:21 7:14 8:24 11:32 12:41 13:46 15:11 16:14 17:11 17:59
15 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:22 7:15 8:25 11:33 12:42 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
16 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:23 7:16 8:26 11:34 12:43 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
17 ul. Radosława 5:45 6:24 7:17 8:27 11:35 12:44 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02

POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:23 8:33 11:50 12:50 14:30 15:30 16:25 17:25 18:05
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:24 8:34 11:51 12:51 14:31 15:31 16:26 17:26 18:06
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:26 8:36 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:28 8:38 11:53 12:53 14:33 15:33 16:28 17:28 18:08
5 ul. Poniatowskiego < 6:35 7:30 8:40 11:55 12:55 < 15:35 16:30 17:30 <
6 ul. 700 Lecia 5:49 6:37 7:32 8:42 11:57 12:57 14:34 15:37 16:32 17:32 18:09
7 ul. 5-go Marca 5:51 6:39 7:34 8:44 11:59 12:59 14:36 15:39 16:34 17:34 18:11
8 ul. Kościuszki 36 5:53 6:41 7:36 8:46 12:01 13:01 14:38 15:41 16:36 17:36 18:13
9 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:42 7:37 8:47 12:02 13:02 14:39 15:42 16:37 17:37 18:14

10 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:43 7:38 8:48 12:03 13:03 14:40 15:43 16:38 17:38 18:15
11 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:44 7:39 8:49 12:04 13:04 14:41 15:44 16:39 17:39 18:16
12 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:45 7:40 8:50 12:05 13:05 14:42 15:45 16:40 17:40 18:17
13 ul. Bema 9 5:58 6:46 7:41 8:51 12:06 13:06 14:43 15:46 16:41 17:41 18:18
14 Osiedle Bema 5:59 6:47 7:42 8:52 12:07 13:07 14:44 15:47 16:42 17:42 18:19

DWORZEC PKS – OS. BEMA
TAM
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

OS. BEMA - DWORZEC PKS
TAM
E, F

1 Osiedle Bema 8:59
2 ul. Bema 1 9:00
3 ul. Armii Krajowej 17 9:02
4 ul. Kościuszki 36 9:03
5 ul. Romualda Traugutta 9:05
6 ul. Wojska Polskiego 4 9:06
7 ul. Kościelna 9:07
8 Dworzec PKS 9:09

LP Dworce i przystanki

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD UL. RADOSŁAWA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 – NOWOGARD  OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD OS. BEMA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 - NOWOGARD  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 6:55 8:05 11:15 12:20 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 6:56 8:06 11:16 12:21 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 6:58 8:08 11:18 12:23 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 6:59 8:10 11:20 12:25 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:01 8:12 11:22 12:27 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:02 8:14 11:24 12:29 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:03 8:15 11:25 12:30 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:05 8:17 11:27 12:32 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < 7:07 8:19 < 12:34 < < 16:07 < <

10 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:09 8:21 11:28 12:36 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
11 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:10 8:22 11:29 12:37 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
12 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:11 8:23 11:30 12:38 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
13 ul. Poniatowskiego < 6:20 7:13 < < 12:40 13:45 15:10 16:13 17:10 <
14 ul. Żeromskiego 5:42 6:21 7:14 8:24 11:32 12:41 13:46 15:11 16:14 17:11 17:59
15 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:22 7:15 8:25 11:33 12:42 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
16 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:23 7:16 8:26 11:34 12:43 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
17 ul. Radosława 5:45 6:24 7:17 8:27 11:35 12:44 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02

POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:23 8:33 11:50 12:50 14:30 15:30 16:25 17:25 18:05
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:24 8:34 11:51 12:51 14:31 15:31 16:26 17:26 18:06
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:26 8:36 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:28 8:38 11:53 12:53 14:33 15:33 16:28 17:28 18:08
5 ul. Poniatowskiego < 6:35 7:30 8:40 11:55 12:55 < 15:35 16:30 17:30 <
6 ul. 700 Lecia 5:49 6:37 7:32 8:42 11:57 12:57 14:34 15:37 16:32 17:32 18:09
7 ul. 5-go Marca 5:51 6:39 7:34 8:44 11:59 12:59 14:36 15:39 16:34 17:34 18:11
8 ul. Kościuszki 36 5:53 6:41 7:36 8:46 12:01 13:01 14:38 15:41 16:36 17:36 18:13
9 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:42 7:37 8:47 12:02 13:02 14:39 15:42 16:37 17:37 18:14

10 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:43 7:38 8:48 12:03 13:03 14:40 15:43 16:38 17:38 18:15
11 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:44 7:39 8:49 12:04 13:04 14:41 15:44 16:39 17:39 18:16
12 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:45 7:40 8:50 12:05 13:05 14:42 15:45 16:40 17:40 18:17
13 ul. Bema 9 5:58 6:46 7:41 8:51 12:06 13:06 14:43 15:46 16:41 17:41 18:18
14 Osiedle Bema 5:59 6:47 7:42 8:52 12:07 13:07 14:44 15:47 16:42 17:42 18:19

DWORZEC PKS – OS. BEMA
TAM
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

OS. BEMA - DWORZEC PKS
TAM
E, F

1 Osiedle Bema 8:59
2 ul. Bema 1 9:00
3 ul. Armii Krajowej 17 9:02
4 ul. Kościuszki 36 9:03
5 ul. Romualda Traugutta 9:05
6 ul. Wojska Polskiego 4 9:06
7 ul. Kościelna 9:07
8 Dworzec PKS 9:09

LP Dworce i przystanki

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD UL. RADOSŁAWA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 – NOWOGARD  OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD OS. BEMA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 - NOWOGARD  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 6:55 8:05 11:15 12:20 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 6:56 8:06 11:16 12:21 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 6:58 8:08 11:18 12:23 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 6:59 8:10 11:20 12:25 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:01 8:12 11:22 12:27 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:02 8:14 11:24 12:29 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:03 8:15 11:25 12:30 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:05 8:17 11:27 12:32 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < 7:07 8:19 < 12:34 < < 16:07 < <

10 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:09 8:21 11:28 12:36 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
11 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:10 8:22 11:29 12:37 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
12 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:11 8:23 11:30 12:38 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
13 ul. Poniatowskiego < 6:20 7:13 < < 12:40 13:45 15:10 16:13 17:10 <
14 ul. Żeromskiego 5:42 6:21 7:14 8:24 11:32 12:41 13:46 15:11 16:14 17:11 17:59
15 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:22 7:15 8:25 11:33 12:42 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
16 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:23 7:16 8:26 11:34 12:43 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
17 ul. Radosława 5:45 6:24 7:17 8:27 11:35 12:44 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02

POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:23 8:33 11:50 12:50 14:30 15:30 16:25 17:25 18:05
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:24 8:34 11:51 12:51 14:31 15:31 16:26 17:26 18:06
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:26 8:36 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:28 8:38 11:53 12:53 14:33 15:33 16:28 17:28 18:08
5 ul. Poniatowskiego < 6:35 7:30 8:40 11:55 12:55 < 15:35 16:30 17:30 <
6 ul. 700 Lecia 5:49 6:37 7:32 8:42 11:57 12:57 14:34 15:37 16:32 17:32 18:09
7 ul. 5-go Marca 5:51 6:39 7:34 8:44 11:59 12:59 14:36 15:39 16:34 17:34 18:11
8 ul. Kościuszki 36 5:53 6:41 7:36 8:46 12:01 13:01 14:38 15:41 16:36 17:36 18:13
9 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:42 7:37 8:47 12:02 13:02 14:39 15:42 16:37 17:37 18:14

10 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:43 7:38 8:48 12:03 13:03 14:40 15:43 16:38 17:38 18:15
11 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:44 7:39 8:49 12:04 13:04 14:41 15:44 16:39 17:39 18:16
12 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:45 7:40 8:50 12:05 13:05 14:42 15:45 16:40 17:40 18:17
13 ul. Bema 9 5:58 6:46 7:41 8:51 12:06 13:06 14:43 15:46 16:41 17:41 18:18
14 Osiedle Bema 5:59 6:47 7:42 8:52 12:07 13:07 14:44 15:47 16:42 17:42 18:19

DWORZEC PKS – OS. BEMA
TAM
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

OS. BEMA - DWORZEC PKS
TAM
E, F

1 Osiedle Bema 8:59
2 ul. Bema 1 9:00
3 ul. Armii Krajowej 17 9:02
4 ul. Kościuszki 36 9:03
5 ul. Romualda Traugutta 9:05
6 ul. Wojska Polskiego 4 9:06
7 ul. Kościelna 9:07
8 Dworzec PKS 9:09

LP Dworce i przystanki

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD UL. RADOSŁAWA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 – NOWOGARD  OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD OS. BEMA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 - NOWOGARD  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

•	 	ORLEN	przyjmie	 do	 pracy	 na	
stanowisko	kasjera	695	355	225	

•	 ORLEN	 przyjmię	 do	 pracy	 na	
stanowisko	obsługi	dystrybutora	
695	355	225	

•	 Przyjmę	pracownika	na	stanowi-
sko	 sprzedawca.	 Sklep	 spożyw-
czy	Nowogard.	509	000	617

•	 Poszukuje	 opiekunki	 do	 osoby	
starszej	 leżącej,	 Osina.	 Tel.	 609	
003	026	

INNE
• SPRZEDAM- pręt zbrojeniowy fi-

10 , 12 m długi.Tel.603598134
•  Sprzedam drewno suche ta-

nio. 691 848 026
• Drewno, bukowe, dębowe, 

pocięte, porąbane. Tel. 603 
353 789	

•	 Sprzedam drewno opało-
we. 667 788 820

•	 Do	wynajęcia	zagęszczarka	–	
400	kg.	790	285	382

•	 Szkółka	 w	 Karsku	 poleca	
drzewa	owcowe	w	pojemni-
kach	3-4	letnie	owocujące	już	
od	20	zł/szt.	oraz	tuje	szma-
ragd	wys.	70-80cm.	po	10	zł	
za	sztukę.	Tel.	606	106	142

•	 Sprzedam	 łóżko	 młodzieżo-
we	 z	 szufladami,	 półkami,	 z	
materacem	-	kolor	szaro	bia-
ły	 wymiary:	 dł.	 223	 cm*95	
cm*110	cm,	biurko	do	kom-
pletu,	tel.	605	522	340

•	 Sprzedam	odkurzacz	piorący	
ZELMER	WODNIK	QUAT-
TRO	 616.6,	 elementy	 piorą-
ce	nieużywane	nowe,	cena	do	
uzgodnienia,	tel.	605	522	340

•	 Sprzedam	materac	kokosowy	
na	 łóżko	ze	 stelażu,	 	 na	wy-
miar	180*200*24cm,	używa-
ny,	tel.	605	522	340

•	 Przyjmę	 lodówke.	 697	 886	
041	

•	Ogrodzenie	 ogrodowe,	 me-
talowe	 ramka	 z	 katowni-

ka	w	srodku	zbrojene	 /wzor/	
prentowe	wymiar	2,0m	x	1,0	
m+	slupek	razem	szt	16	oraz	
furtka	90	x	90cm	z	zamkiem	
ogrodzenie cena za 1 kpl. 50 
zl z powodu modernizacji 
ogrodzenia sprzedam - oka-
zja ! stan dobry	 tel.	691	686	
772

•	 Piece	 gazowe	 c.o.vaillant	 z	
niemiec	 dwufunkcyjne	 wi-
szace	po	przegladzie	serwi-
sowym	 do	 mieszkania,do-
mu	 cena	 od	 1.200zl.	 sprze-
dam	tel	691	686	772

•	 Podgrzewacze	 wody	 130-
160-190	 litrowe	 stojące	 na	
gaz	fitmy	villant	mało	uży-
wane	 z	 gwarancją	 cena	 od	
1000	zł.	Tel.	691	686	772	

• Sprzedam ławeczkę do ćwi-
czeń typu PRIMUS, wielo-
funkcyjna, tel. 605 522 340 

•	 Sprzedam	 szafkę	 kuchenną	
brązowo-biała,	z	płytą	induk-
cyjną	-	2	stanowiska,	z	moż-

liwością	 dostawienia	 drugiej	
płyty	 indukcyjnej	 lub	 gazo-
wej,	z	blatem,	tel.	605	522	340	
Sprzedam	 TV	 plazmowy	 42	
cale	LG,	 srebrno	 czarny,	 tel.	
605	522	340	

•	 Przyjmę	radio		697	886	041	
•	 Oddam	 kotki	 w	 dobre	 ręce.	
665	725	641

•	 Gończy	 Polski	 trzymiesięcz-
ny	 czekoladowy	 dla	 myśli-
wego	za	cenę	karmy.	666	082	
969

•	 Okazja	 sprzedam	 narożnik	
„Fabio”,	 kanapę	 (szary	 we-
lur)	606	699	763	

•	 Sprzedam	kuchnię	westwalkę	
696	807	922	

•	 Sprzedam	 grzejniki	 żeliwne	
9x60	kpl.2	(nie	używane),	ką-
townik	h.	30X30,	szkło	3mm	
60x120.	 Rury	 czarne	 Ø	 50.	
788	685	194	

•	 Kupię	 namiot	 ogrodowy	 od	
3-4	x	6-8	m.	Tel.	788	685	194	

•	 Przyjmę	ziemię	czarną	z	wy-
wrotki.	788	685	194	

•	 Sad		1.7	ha	–	w	dobrym	sta-
nie	 z	 powodu	 złego	 zdrowia	
sprzedam.	91	39	20	624

•	 Śliczne	bezdomne	kotki		cze-
kają	 aż	 je	 ktoś	 przygarnie.	
887	372	539	

•	 Sprzedam rustykalny wypo-
czynek. Rozkładana kanapa 
plus trzy fotele. Obicie w to-
nacji brązów i złocieni. Stan 
idealny. Tel. 511 661 654

•	 Sprzedam duży, wysokie 
oparcia, bardzo wygodny 
narożnik w kolorze gorzkiej 
czekolady – stan idealny. Tel. 
511 661 654

•	 Oddam	 rowerek	 rehabilita-
cyjny.	605	460	499

•	 Przedszkole	 integracyj-
ne	 „Fantazja”	 ogłasza	 na-
bór	 dzieci	w	wieku	 2,5	 lat.	
Zatrudnię	 nauczyciela.	 510	
848	058
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tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

żyto, pszenżyto, jęczmień, 
owies, rzepak, łubin, gryka, groch, 

len, kukurydzę oraz słonecznik.

Sami odbieramy, szybka płatność, 
konkurencyjne ceny.

Wapno nawozowe granulowane
w najlepszej cenie na rynku. 

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B

e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl

Skup zbóż: 
91 43 57 720, 602 21 21 25

Transport: 662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160

na powiat:
goleniowski (Nowogard), gry�ński, kamieński, łobeski, policki, stargardzki

Chcesz dać ogłoszenie -  reklamę w gazecie

zadzwoń:  506 638 789,  91 392 21 65,  napisz: karolinasb@domjudy.pl

WYNAJEM 
KONTENERóW, 
wywóz odpadów. 

TEL. 667 146 793 

 Praca szyta na miarę
Ingram Micro wspólnie ze swoim partnerem otworzył nową inwestycję 

na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego.
Nasz Pracownik Magazynu:

•	 pracuje	w	przyjaznej	i	fajnej	firmie	o	duńskich	korzeniach,
•	 jest	zatrudniony	na	umowę	o	pracę	bezpośrednio	u	pracodawcy
•	 bezpłatnie	dojeżdża	do	pracy,	ma	dofinansowane	posiłki,	bezpłatne	owoce,	korzysta	z	atrakcyjnych
              benefitów, min. prywatnej opieki medycznej, ubezpieczenie grupowego, dofinansowania szkoleń itd
•	 skanuje	i	pakuje	paczki	z	lekkimi	artykułami,
•	 wprowadza	dane	do	systemu,	nucąc	ulubione	melodie
•	 pracuje	w	systemie	2	zmianowym	od	8.00	do	16.00,	16.00-24.00,	(czasem	również	w	weekendy)

Dołącz do nas!
Zapraszamy na spotkania rekrutacyjne, które odbywają się siedzibie Ingram Micro 

w Łozienicy (Goleniowski Park Przemysłowy), przy ulicy Prostej 40.
We każdy wtorek i czwartek od godziny 13:00.

Jeśli chcesz otrzymać więcej informacji Zadzwoń! 516-987-405
Napisz! jobs.goleniow@ingrammicro.com

Jerzy
 SALWA

Okręg 15

Kandydat do Rady Gminy Osina



Poznaj, kto był 
wierny a kto zdradził

POLSKI 
WYDAWCA
Dom Judy sp. z o.o.

Został radnym jeszcze przed wyborami 

Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

Piątek 
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nakład 3000 
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Dzisiaj  32 strony 

- cena bez zmian!

Kandydat do Rady Miejskiej

OKRĘG nr 2, poz. 3

Adam CZERNIKIEWICZ
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 • Wiek 51 lat, absolwent Wydziału 
   Budownictwa i Architektury Politechniki 
   Szczecińskiej, z zawodu inżynier 
   budownictwa, w specjalności 
  - konstrukcje budowlane i inżynierskie. 
   Wieloletni pracownik Urzędu Miejskiego.
• Czynny członek Zachodniopomorskiej
  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
• Obecnie prowadzący działalność
   gospodarczą związaną z projektowaniem
  oraz obsługą inwestycji.

Nr 1

tel. 91 392 14 67
kom. 695 264 677

Nowogard, ul. 3 Maja 46 • www.nowodental.pl

Uśmiechajcie się pięknie

Ortodoncja dla dorosłych i dla dzieci
Aparaty ortodontyczne 

ruchome i stałe

OGŁOSZeNIe wYbOrCZe

Partnerstwo 
i Rozwój

Witalij 
GREBIENIUK

Kandydat do Rady Miejskiej 
Nowogardu

Miejsce Nr 3  •  Okręg Nr 1  •  Lista Nr 13

Do wynajęcia lokal 
handlowy  

120 m2 15 lutego 9c.
Tel. 514 650 024

s. 4

Robert  Czapla

Kandydat
na Burmistrza 
Nowogardu
Nr 1 na liście

Kandydat 
na Burmistrza 
Nowogardu

TAK!

Materiał jest finansowany przez Komitet Wyborczy PSL

Stanisław

SANIUK
GAŚNICE

Tel. 602 870 300

w Nowogardzie

Legalizacja - Sprzedaż - Ładowanie
Butle CO2, argon, azot, tlen

ul. Roosevelta 39

Autoryzowany serwis 

Piotr 
Słomski

BaSen-Powiat-Budżet

Fi
na

ns
ow

an
e 

pr
ze

z K
W

W
 P

ar
tn

er
st

w
o 

i R
oz

w
ój

Partnerstwo
i Rozwój

kANDYDAT NA bUrMISTrZA 
 I DO rADY MIeJSkIeJ

okręg 1 pozycja 1

POrADNIk wYbOrCZY

Jak i gdzie 
głosować?

s. 12, 13, 14

O tym jak Lis uratował lisa 

Zakończyły jazdę 
na ogrodzeniu

s. 2
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w skrócie

Śmigiel Ryszard

ŚR

KOMPLEKSOWE  USŁUGI
& ŚMIGIEL

Zakład Kamieniarski
- Nagrobki - Grobowce - Parapety - Schody

Kwiaciarnia
- Znicze - Kwiaty - Wiązanki - Wieńce

Tel. 601 595 069, 91 392 18 14
     e-mail: puhp.smigiel@wp.pl
   www.kamieniarstwo-smigiel.pl

Korzystając z naszych usług pogrzebowych zyskasz
-10%  RABATU  NA  USŁUGI  KAMIENIARSKIE

UL. CMENTARNA 3,  72-200 NOWOGARD

       Usługi Pogrzebowe 
        Grzegorz Śmigiel
- Trumny - Urny - Ekshumacje - Przewozy
         Obudowy - Krzyże - Tabliczki

Kontakt całodobowy: 693 230 190
      e-mail: memoris.zp@o2.pl
            www.memoris.eu

reklAMA

Widok wystającej z jeziora rury zaniepokoił mieszkańca naszego mia-
sta, który przysłał nam na zdjęciu to nietypowe odkrycie nad jeziorem. 
Jak na nasze oko, owa rura, to pozostałość po ostatniej imprezie biego-
wej- służyła, jako słupek wyznaczający trasę. Mimo wszystko z akwenu 
należy słupek wyciągnąć, zanim na długie lata opadnie na dno jeziora i 
będzie się rozkładał przez dziesiątki lat, zanieczyszczając wodne środo-
wisko. 

Wydawało się, że Sezon grillowy już zakończony, ale nie dla nowo-
gardzkiego włodarza. Na zlecenie burmistrza nad jeziorem ustawiono 
grilla, z którego mogą korzystać wszyscy mieszkańcy. Niestety nie do-
starczono tylko kiełbasy wyborczej….

Do kogo należy ten teren? Pyta jedna z mieszkanek, która mieszka 
nieopodal piekarni Saturn. Chodzi o podwórko, za chińskim sklepem, 
przy ul. Stolarskiej, porośnięte trawami o ogromnej wysokości. Wygląda 
to mało estetycznie, choć przyznać trzeba, że dość niespotykanie. 

Groźna kolizja przy Sienkiewicza i Żeromskiego 

Zakończyły jazdę  
na ogrodzeniu 
W wyniku kolizji doszło do zderzenia dwóch pojazdów, które następnie uderzyły w ogro-
dzenie pobliskiej posesji. Do zdarzenia doszło przy skrzyżowaniu ulic: Żeromskiego i Sien-
kiewicza. 

Wszystko wydarzyło się ok. 
17.30 w miniony poniedziałek. 
Jak informuje nas policja, kie-
rująca pojazdem marki Toyota 
Yaris jadąc ulicą Sienkiewicza, 
nie ustąpiła pierwszeństwa prze-
jazdu innej kierującej pojazdem 
marki Citroen C-3, jadącej ulicą 
Żeromskiego. W wyniku czego 
doszło do zderzenia pojazdów, a 
następnie oba pojazdy uderzyły 
w ogrodzenie pobliskiej posesji. 
Kierująca pojazdem marki To-
yota Yaris została pouczona za 
popełnione wykroczenie. 

Na miejsce poza policją we-
zwano też karetkę pogotowia i 
straż pożarną. Mimo, że zda-
rzenie wyglądało groźnie niko-
mu nic na szczęście się nie stało. 
Najbardziej ucierpiały auta kie-
rowane przez uczestników koli-
zji, a także ogrodzenie, w które 
wpadły obie panie po zderzeniu. 

MS
Fot. KPP w Goleniowie 

w naszym obiektywie 

Pietruszka olbrzymka 
Na działce pani Barbary Śmigiel, wyrosła 

ogromna pietruszka. Działkowiczka postanowi-
ła się pochwalić tak okazałymi warzywami. Pie-
truszki są ekologiczne, czyli wyrosły bez użycia 

sztucznych nawozów. Mamy nadzieję, że smaku-
ją tak samo, jak wyglądają. Gratulujemy pani Basi 
takich zbiorów. 

AO

Nie zatrzymał się, stanie przed sądem 
Jest akt oskarżenia dla kierowcy, który w miejscowości Długołęka, w dniu 29.06.2018r., nie 
zatrzymał się do kontroli. 

Przypomnijmy wspomnia-
ne zdarzenie, patrol Policji pa-
trolujący teren Długołęki chciał 
poddać kontroli drogowej sa-
mochód marki BMW. Pomimo 
wydania polecenia zatrzymania 
oraz użycia w tym celu sygnałów 
świetlnych i dźwiękowych, po-

dejrzany zlekceważył je i konty-
nuował jazdę. Podejrzany został 
zatrzymany przez ścigających go 
funkcjonariuszy.

W toku postępowania usta-
lono, że mężczyzna był w prze-
szłości karany sądownie za prze-
stępstwo przeciwko bezpieczeń-

stwu w komunikacji, w związ-
ku z czym obwiązywał go sądo-
wy zakaz kierowania pojazdami.

Za zarzucane obecnie przestęp-
stwo m.in. na podstawie art. 178b 
kk grozi mu kara pozbawienia 
wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Inf. KPP Goleniów
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W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397

reklAMA

wYNAJeM 
kONTeNerÓw, 
wywóz odpadów. 

TEL. 667 146 793 

Sprzedam  
pawie

tel. 785 150 401

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reklAMA

11 kg, 33 kg 
z propan butanem, 

propanem 
a także do zasilania 
wózków widłowych.

Zapraszamy 
do stałej współpracy 

tel. 606 930 398
 www.gazak.pl 

Wymiana butli

letnia promocja
Ciekawe gratisy!

  „kOZŁOwSCY”  Sp. z o.o. Sp. k
  70-007 Szczecin ul. Struga 31B

ZATrUDNI SPrZĄTACZkĘ 
Miejsce pracy: OPEL, TOYOTA Nowogard ul. 3 Maja 27A
      Oferty proszę składać  na adres e-mail: kadry@jmmk.pl

kiedy obywatel pomaga, a zawodzą instytucje 

O tym jak Lis uratował lisa 
Co najmniej dobę cierpiał potrącony prawdopodobnie przez samochód lis, mimo, że sprawa została zgłoszona na policję i do koła łowieckiego. Cierpiące 
zwierzę znalazł pan Ryszard Lis z Nowogardu. Losem lisa przejęła się dopiero zawiadomiona przez nas miejska urzędniczka i ranny osobnik został odło-
wiony. 

Pan Ryszard Lis zauważył, że 
na ściernisku, tuż przy ścieżce 
rowerowej do Olchowa, leży lis. 
Było to w miniony czwartek, ok. 
godz. 15.00. Mężczyzna natych-
miast się zatrzymał, aby spraw-
dzić, w jakim stanie jest zwierzę. 

- Zauważyłem z okna samo-
chodu tylko uszy, myślałem, że 
lis nie żyje, zatrzymałem sa-
mochód, podszedłem bliżej, a 
on uniósł się na przednich ła-
pach. Widać było, że tylnie ma 
niesprawne, pewnie po zderze-
niu z samochodem. Rozłożyłem 
na ścieżce trochę trawy i chwa-
stów, aby ułatwić odnalezienie 
zwierzęcia, po czym udałem się 
na policję. Uznałem bowiem, że 
zwierzę może być agresywne, a 
ze ścieżki korzysta wiele osób, w 
tym dzieci – opowiada pan Ry-
szard- przyjęto ode mnie zgłosze-
nie i powiedziano mi, że jak bę-
dzie wolny patrol to się tam uda. 
Postanowiłem też zawiadomić o 
sprawie jedno z kół łowieckich. 
Pan łowczy obiecał mi, że zajmą 
się lisem. Byłem więc spokojny o 
jego los- dodaje mężczyzna. 

Następnego dnia, wczesnym 
przedpołudniem, pan Ryszard 
ponownie pojechał na miejsce, 
w którym znalazł lisa. Ku jego 

zdziwieniu zwierzę nadal leżało, 
tylko kilka metrów dalej. Wów-
czas mężczyzna postanowił za-
wiadomić o sprawie redakcję 
DN. 

- Musicie pomóc, bo ręce opa-
dają, jak tak można. Wczoraj mi 
obiecano na policji i w kole ło-
wieckim, że ktoś się zajmie tym 
liskiem, a okazuje się, że on na-
dal cierpi… Serce pęka, może 
państwo pomogą- mówił nam 
pan Ryszard łamiącym głosem, 
pokazując zdjęcia lisa, wykona-
ne telefonem komórkowym. – 
Proszę spojrzeć w oczy tego lisa, 
widać, że cierpi- dodaje mężczy-
zna. 

Razem z panem Ryszardem 
udajemy się w miejsce, gdzie 
leży ranne zwierzę. Zwierzę, 

żyje, jest słabe,  nie jest w stanie 
się poruszać. Pan Ryszard po-
nownie, już przy nas, włączając 
telefon na system głośnomówią-
cy, dzwoni do nowogardzkiego 
komisariatu, aby zapytać, dla-
czego od wczoraj nie podjęto in-
terwencji. Dyżurny w słuchaw-
ce odpowiada: Proszę wybrać 
numer 118013 i poprosić o po-
danie numeru telefonu do naj-
bliższego weterynarza. W tym 
czasie przedstawiciel naszej re-
dakcji próbuje szukać pomocy 
w gminie. Udaje nam się skon-
taktować z p. Moniką Kukiełką, 
z Wydziału Gospodarki Komu-
nalnej, Mieszkaniowej i Ochro-
ny Środowiska. Urzędniczka 
przyjmuje od nas zgłoszenie i 
wzywa na miejsce p. Karinę Ma-

zur, która zajmuje się odławia-
niem zwierząt na zlecenie na-
szej gminy. Po upływie godzi-
ny p. Karina jest na miejscu, w 
kilka minut ranne zwierzę znaj-
duje się w klatce, po czym zosta-
je zawiezione do Wielgowa pod 
Szczecinem, do ośrodka Dzi-
ka Ostoja, gdzie ratuje się dzikie 
zwierzęta po wypadkach. Do za-
mknięcia bieżącego numeru ga-

zety nie otrzymaliśmy informa-
cji, czy znalezionego lisa udało 
się uratować. Miejmy nadzieję, 
że zwierzę po jakimś czasie wró-
ci na wolność. 

Pozostaje tylko ubolewać, że 
mimo obywatelskiej wrażliwo-
ści, którą wykazał się pan Ry-

szard, zawiodły instytucje, do 
których zgłosił się w pierwszej 
kolejności. – Skąd człowiek ma 
wiedzieć, gdzie dzwonić w takiej 
sytuacji, zwłaszcza po południu, 
kiedy urzędy są zamknięte?- pyta 
słusznie pan Ryszard. Nieste-
ty nie jest pierwszą osobą, która 
spotyka się z podobnym proble-
mem. W związku z tym redakcja 
jeszcze przed zamknięciem nu-
meru gazety wysłała do rzeczni-
ka policji prośbę o wyjaśnienie 
zaistniałej sytuacji? Dlaczego 
policja po zlokalizowaniu przez 
p. Ryszarda cierpiącego zwierzę-
cia, nie przekazała tej informacji 
skutecznie do odpowiedniej in-
stytucji, która mogłaby natych-
miast zareagować? Do wyjaśnie-
nia pozostaje też kwestia odpo-
wiedzialności, jaka spoczywała 
w tej sprawie na powiadomio-
nym o rannym zwierzęciu kole 
łowieckim - tym też się zajmie-
my. Chcemy bowiem po raz ko-
lejny ustalić, gdzie mieszkańcy 
mają zgłaszać się, kiedy znajdą 
ranne lub chore dzikie zwierzę, 
zwłaszcza, kiedy nie jest możli-
we powiadomienie urzędów, bo 
te już nie pracują. 

MS

Pan Ryszard Lis znalazł ranne zwierzę, na polu, przy ścieżce rowerowej do Olchowa

Pani Karina Mazur bezpiecznie przeno-
si lisa do klatki
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To był już ostatni raz…

Rada VII kadencji przeszła do historii 
Tym razem było to już ostatnie posiedzenie w takim składzie osobowym. W minioną środę, odbyła się 69. sesja Rady Miejskiej VII kadencji. W ostatnich 
obradach nie wziął udziału burmistrz i żaden inny przedstawiciel kierownictwa naszej gminy. 

Sesja została zwołana przez 
Przewodniczącego RM Piotra 
Słomskiego. Po stwierdzeniu 
kworum (na sali było 16 rad-
nych) i przyjęciu protokołu z 
poprzednich obrad, radni roz-
poczęli realizować ostatni w tej 
kadencji porządek obrad (wię-
cej o tym, jakie uchwały prze-
głosowali, w kolejnych wyda-
niach).

Na zakończenie sesji Prze-
wodniczący Rady Miejskiej, 
Piotr Słomski, podziękował rad-
nym mijającej już kadencji za 
współpracę. 

 – Czas tej kadencji dobiegł 
końca. Spotkaliśmy się, łącznie 
z tą sesją, 69 razy, można mó-
wić tutaj o rekordzie. Mieliśmy 

bardzo pracowitą kadencję, w 
czasie której miałem zaszczyt i 
przyjemność zasiadać w prezy-
dium rady - najpierw jako wice-
przewodniczący, a później jako 
Przewodniczący. Uważam to 
doświadczenie również za bar-
dzo istotne w moim życiu. Bar-
dzo wszystkim Państwu dzięku-

ję, za pracę, wymianę poglądów 
na rozwój i funkcjonowanie sa-
morządu, jeszcze raz dziękuję 
za wspólnie 4 lata spędzone na 
pracy dla dobra naszej wspól-
noty- powiedział do zgroma-
dzonych na sali radnych Piotr 
Słomski. 

Chwilę później przewodniczą-

cy RM zakończył obrady, tym 
samym rada VII kadencji prze-
szła do historii. W tym miejscu, 
z kronikarskiego obowiązku nie 
sposób nie odnotować, że pod-
czas ostatniej sesji na sali nie 
było nie tylko burmistrza, ale też 
żadnego innego wysokiego ran-
gą urzędnika z miejskiego ra-
tusza, w tym choćby sekretarza 
gminy, czy skarbnika. Zabrakło 
też kierowników wydziałów, czy 
jednostek podległych gminie. 
Tym samym złamano wielolet-
nią tradycję, kiedy  ostatnie po-
siedzenie w kadencji samorządu 
kończono podaniem sobie ręki, 
lampką szampana i  pamiątko-
wym zdjęciem. 

Przypomnijmy, że już w naj-

bliższą niedzielę, 21 paździer-
nika, będziemy wybierać rad-
nych na nową kadencję. Ile osób 
z ustępującej rady zdobędzie 
mandat na kolejne 5 lat? O tym 
poinformujemy już w kolejnym, 
wtorkowym wydaniu DN, kiedy 
znane będą oficjalne wyniki gło-
sowania. Wówczas podamy też 
wyniki wyborów na burmistrza, 
do rady powiatu i sejmiku. 

Zachęcamy do czynnego wzię-
cia udziału w niedzielnym plebi-
scycie- pamiętajmy, że tylko od 
nas zależy, kto będzie odpowia-
dał za przyszłość naszej gminy i 
stanowił w naszym imieniu lo-
kalne prawo.  Idźmy zatem do 
wyborów! 

Marcin Simiński

W ostatniej sesji tej kadencji wzięło udział 16 z 21 radnych. Na sali nie było żadnego 
przedstawiciela ścisłego kierownictwa gminy

Czy chodzi o odpowiedzialność, czy o osobistą karierę? 

Poznaj, kto był wierny  
a kto zdradził 
Doświadczenie uczy, że istnieje często ogromny rozdźwięk pomiędzy tym co kandydaci do 
funkcji publicznych głoszą w trakcie kampanii wyborczej a co potem czynią, gdy zostaną 
już wybrani.  – Przed to wszyscy rzekomo pragną poświęcenia się dla publicznego dobra, 
a w trakcie okazuje się często, że to publiczne dobro zostaje w praktyce zawężone do dobra 
osobistego.  Wyraża się to między innymi tzw. skakaniem z kwiatka na kwiatek, czyli opusz-
czaniem formacji (tym samym programów), z którymi się do wyborów startowało.  

Startując w wyborach kandydaci na radnych i to 
niezależnie od ordynacji ubiegają się o głosy repre-
zentując jakąś partię czy stowarzyszenie. W ramach 
tych organizacji tworzone są programy wyborcze 
prezentowane w trakcie kampanii, jako projekty do 
realizacji po wyborach.  Oczywiście te programy peł-
ne są „miodziu” i gwarantowane zarówno nazwiska-
mi kandydatów, jak i zwłaszcza autorytetem poli-
tycznym ugrupowań, do których kandydaci się de-
klarują.  Jak się okazuje, to jednak w trakcie kadencji 
wielu radnych bardzo chętnie opuszcza szeregi swo-
ich organizacji, na które wyborcy stawiali i które na 
końcu kadencji chcieliby także rozliczyć z dokonań 
w radzie. W skrajnych wypadkach nie ma kogo roz-
liczać, ponieważ klub danej partii czy stowarzyszenia 
zostaje całkowicie opuszczony przez radnych, którzy 
w międzyczasie znaleźli inne nowe legowisko. Tak w 
tej kadencji rady miejskiej w Nowogardzie stało się z 
formacją Wspólny Nowogard- na początku było ich 
najwięcej, bo aż  6-ciu, a na końcu kadencji najmniej 
bo zero. Charakterystyczne jest też to, że właśnie ci 
opuszczający swoje polityczne okręty przesiedli się 
gremialnie na nowy stateczek, ponoć wypełniony sa-
mymi Nowościami (czyli miodzikiem), który w no-
wej kadencji będą rozdawać za darmo. Oto lista rad-
nych, którą w DN publikowaliśmy w 2014 roku, czyli 
na początku kadencji zawierająca deklarowane przy-
należności poszczególnych radnych do formacji po-
litycznych, które ich wsparły w wyborach.  Przy na-
zwiskach osób, które zmieniły w trakcie kadencji 
barwy klubowe stawiamy „ptaszek” (lubią latać ).    

 rADA MIeJSkA 2014-1018 
1. roman kwiatkowski PSl
2. Lidia Bogus  PiR     -                           v
3. Marcin wolny  SlD
4. renata Piwowarczyk SlD
5. Stanisław Saniuk  PSl
6. Marcin Nieradka  PiR   -                        v
7. rafał Paśko PSl
8. Piotr Słomski Pir
9. Dariusz Kielan  Wspólny Nowogard      vv
10. bogusław Dziura  PiS
11. Michał Wiatr – niezależny           -             v
12. Anna wiąz  SlD
13. Jowita Pawlak  PO                                  -                  v
14. Dawid Jurczyk  Wspólny Nowogard    -               v
15. Andrzej Kania  Wspólny Nowogard    -                v
16. Michał Krata  PSL                   -                                    v
17. Mirosława Cwajda  Wspólny Nowogard   - v
18. Bogumił Gała  Wspólny Nowogard       - v 
19. Arkadiusz Ciechanowski  Wspólny Nowogard -  v
20. Jolanta bednarek  SlD
21. Michał bociarski  PSl

sm

Warto dodać że wszyscy dotychczasowi radni 
oprócz B. Dziury ponownie ubiegają się o manda-
ty.  Oczywiście tych 11-stu którzy zmienili szaty to 
pod nowymi sztandarami.  O co więc chodzi: o od-
powiedzialność, om pro  publico bono czy o pro 
bono ego?  red.

Skazani szturmem na wybory 

Wielka mobilizacja 
w zakładzie karnym?
Jak dowiedział się DN, ok. 90 osób przebywających obecnie 
w Zakładzie Karnym w Nowogardzie złożyło w minionych 
dniach wniosek o dopisanie do rejestru wyborców. Dzięki 
temu będą mogli oddać głos na nowogardzkich kandydatów 
ubiegających się o mandat radnego i burmistrza. Skąd nagle 
takie zainteresowanie wyborami? 

Osoby skazane, odbywające 
karę izolacji, także mają prawo 
udziału w wyborach. Tu jednak 
procedura wygląda nieco inaczej, 
niż w przypadku osób przebywa-
jących na wolności. W przypad-
ku wyborów samorządowych, co 
do zasady, skazany który odsia-
duje wyrok, może głosować tyl-
ko na radnych do sejmiku- pod 
warunkiem, że jest mieszkańcem 
danego województwa. Jeśli osa-
dzony chce brać udział w wybo-
rach do władz gminy, na ternie 
której znajduje się zakład, gdzie 
odbywa karę, musi wcześniej zło-
żyć wniosek o dopisanie jego da-
nych osobowych do miejscowe-
go spisu wyborców. W przypad-
ku naszej gminy zwykle jednak 
niewielu skazanych było zainte-
resowanych korzystaniem z tego 
prawa. W wyborach, które od-
były się w 2014 roku, uprawnio-
nych do głosowania (a więc do-
pisanych do spisu wyborców) na 
burmistrza Nowogardu i rady 
miasta było zaledwie 28 skaza-
nych, z czego w głosowaniu wzię-
ło udział kolejno: 13 i 17 osób- 

dane PKW. Jak dowiedział się 
DN, tym razem frekwencja pod-
czas wyborów samorządowych 
wśród osadzonych w nowogardz-
kim Zakładzie Karnym może być 
dużo większa. Tylko w ostatnich 
dniach, do wydziału meldunko-
wego w ratuszu wpłynęło zza mu-
rów więzienia ok. 90 wniosków o 
dopisanie do gminnego spisu wy-
borców. Skąd takie zainteresowa-
nie skazanych z naszego ZK tego-
rocznymi wyborami? Nie podej-
rzewamy, że w tym ściśle strzeżo-
nym miejscu miała miejsce agita-
cja wyborcza jednego z kandyda-
tów na burmistrza. Krążące o tym 
na mieście informacje, to pewnie 
tylko plotki… MS

Czy w te wybory w nowogardzkim ZK 
zostanie pobity dotychczasowy rekord 
frekwencji wyborczej
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W przychodni, jak 
na wiecu wyborczym

Do redakcji DN zatelefono-
wał jeden z mieszkańców gminy, 
który nie krył swojego zdener-
wowania. Mężczyzna był obu-
rzony, że nawet czekając do le-
karza w przychodni przyszpi-
talnej przy ul. Wojska Polskiego, 
natknął się na wyborczą agitację 
w wykonaniu kandydata na bur-
mistrza z SLD. 

- Byłem u lekarza rodzinne-
go, ponieważ źle się czułem- 
opowiada nam nasz rozmów-
ca-  czekając na swoją kolejkę w 
przychodni myślałem, że jak za-
wsze będzie spokój, cisza, zaga-
dam z kimś znajomym. Proszę 
sobie wyobrazić, że nagle wpa-
da do przychodni Burmistrz Cza-
pla, który zapytuje o te darmo-
we  szczepienia. Naskakuje na lu-
dzi, pyta jak się im podoba nowy 
program, że jest inicjatorem wie-
lu rzeczy, pozuje do zdjęć, jak to 
mówi młodzież-  masakra. Ja py-
tam,  czy Burmistrz funduje se-
niorom te szczepienia z własnej 
kieszeni, żeby aż tak się wychwa-
lał? I czy odpowiednim do tego 
miejscem jest przychodnia, gdzie 

są chorzy? Ludzie od tylu lat się 
szczepią i jeszcze nie było z tego 
tytułu żadnych takich cyrków. 
Widać też było, że ludzie tam sie-
dzący czuli się skrępowani całą tą 
sytuacją. 

Od redakcji: nie trudno się 
dziwić słowom naszego czytel-
nika. Najwyraźniej bowiem w 
Nowogardzie kampania wybor-
cza przekroczyła wszelkie moż-
liwe granice i każdy zdrowo roz-
sądkowy człowiek zauważył 
to już dawno. Kto by bowiem 
wpadł na to, aby w przychodni, 
gdzie na wizytę u lekarza czekają 
często osoby bynajmniej pozba-
wione dobrego samopoczucia, 
odczuwające często nierzadko 
ból. Jak widać znajdą się i tacy…

AO

 Halo redakcja 

Ten kandydat może spać spokojnie 

Został radnym jeszcze przed wyborami 
Zdzisław Doszczeczko, radny gminy Osina, ze spokojem może obserwować niedzielne wybory. Już wie, że będzie sprawował mandat radnego w kolejnej 
kadencji. Wszystko dlatego, że w swoim okręgu był jedynym zgłoszonym kandydatem, a w tym przypadku wyborów się nie przeprowadza. 

Na początek wyjaśnienie- w 
Gminie Osina, ze względu na 
ilość ludności nieprzekraczają-
cej 20 tysięcy, nadal obowiązują 
jednomandatowe okręgi wybor-
cze. To efekt nowelizacji przepi-
sów o ordynacji wyborczej, ja-
kie Sejm uchwalił w grudniu ze-
szłego roku. W związku z tym 
Gmina Osina, tak samo jak pod-
czas wyborów w 2010 roku, zo-
stała podzielona na 15 obwo-
dów do głosowania, czyli tyle, 
ile jest mandatów do obsadze-
nia. Dwa z tych okręgów są wy-
znaczone we wsi Węgorza, okręg 
nr 13 od numeru posesji 1 do 48 
i okręg nr 14 – skąd 4 lata temu 
wybrano do rady właśnie Zdzi-
sława Doszczeczko, mieszkańca 
tej miejscowości. Wówczas pan 
Zdzisław miał aż trzech konku-
rentów, ale mimo to, to właśnie 
na niego zagłosowało najwię-
cej osób. W tym roku radny Do-

szczeczko nie musi się już mar-
twić o wyniki wyborów. Jako je-
dyny zarejestrowany kandydat 
w tym okręgu, ma już mandat w 
kieszeni- i to dosłownie. 

„W związku z tym, że liczba 
zarejestrowanych kandydatów 
jest równa liczbie wybieranych 
radnych, na podstawie art. 380 
Kodeksu wyborczego, w okrę-
gu wyborczym nr 14, głosowa-
nia w wyborach do Rady Gmi-
ny Osina nie przeprowadza się, a 
za wybranego na radnego uznaje 
się następującego zarejestrowa-
nego kandydata: z listy nr KWW 
PRZYJAZNA GMINA OSINA 
1) DOSZCZECZKO Zdzisław 
Kazimierz”- czytamy w obwiesz-
czeniu Gminnej Komisji Wy-
borczej w Osinie. 

Oznacza to, że w niedzielę, 
wyborcy głosujący w okręgu nr 
14 nie otrzymają karty do głoso-
wania na radnego gminy- a je-

dynie na wójta, i radnych do po-
wiatu oraz sejmiku wojewódz-
twa. 

Sam Zdzisław Doszczeczko 
nie kryje, że sytuacja ta jest dla 
niego nietypowa. Podchodzi do 
wszystkiego jednak z dystansem. 
- Na razie jestem wybrany na pa-
pierze- śmieje się pan Zdzisław- 
muszę jeszcze złożyć ślubowanie 
– dodaje. 

Mimo, że radny Doszczecz-
ko nie musiał robić kampanii, 
ma swój program wyborczy, a w 
zasadzie kilka spraw, które trze-
ba załatwić dla wsi. - Chciałby, 
aby w końcu uruchomiono nasz 
cmentarz w Węgorzach. Moż-
na chować na nim zmarłych, ale 
trzeba spełnić kilka warunków: 
ogrodzenie, woda i pojemnik na 
odpady. Będę też walczył o bu-

dowę chodnika. Ludzie domaga-
ją się również spowalniaczy, bo 
wielu kierowców nie przestrze-
ga przepisów i pędzi przez wieś 
stwarzając niebezpieczeństwo- 
mówi radny VIII, choć jeszcze 
oficjalnie nierozpoczętej, kaden-
cji samorządu. 

Zdzisław Doszczeczko ma 62 
lata, od urodzenia mieszka w 
Węgorzach. Jest zawodowym 
strażakiem, pracuje w jednost-
ce wojskowej w Mostach. Poza 
tym, należy do Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Węgorzach. 
Ma żonę, dwie córki i czterech 
wnuków. Radnym gminy w Osi-
nie jest od 2010 roku, będzie to 
więc jego trzecia kadencja. Tym 
razem dłuższa o rok – zgodnie z 
nową ordynacją, kadencja władz 
samorządowych będzie trwać 5 
lat, a nie jak dotychczas 4. 

Marcin Simiński 

Zdzisław Doszczeczko - radnym gminy został jeszcze przed ogłoszeniem wyników 
niedzielnych wyborów

Zwiedzili redakcję i drukarnię DN 

Wizyta uczniów z Radowa Wielkiego 
Uczniowie ze Szkoły prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnospraw-
nością Intelektualną Ruchową i Autyzmem w Radowie Wielkim, odwiedzili redakcję Dzien-
nika Nowogardzkiego. 

Wizyta miała miejsce we wto-
rek (16.10). Uczniowie z wiel-
ką uwagą przysłuchiwali się po-
szczególnym etapom tworzenia 
gazety, o których opowiadał re-
daktor naczelny DN Marcin Si-
miński. Dowiedzieli się oni mię-
dzy innymi o tym, na czym po-
lega praca dziennikarza, kto to 
jest łamacz, i jak wygląda proces 
produkcji gazety. Wielką radość 
sprawiło im to, że mogli na żywo 
zobaczyć, jak drukuje się gazetę 
w naszej drukarni przy ul. Boh. 

Warszawy. Dzięki temu poznali 
kolejny zawód- tj. drukarza. 

Zwieńczeniem krótkiej wi-
zyty było wspólne zdjęcie pod 

siedzibą redakcji. Dziękujemy 
uczniom z Radowa Wlk., że ze-
chcieli u nas gościć. Red.

Pamiątkowe zdjęcie z uczniami z Radowa Wlk.

Na czym polega praca dziennikarza- opowiada redaktor naczelny
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 W tych dniach odeszli do Wieczności 
wanda kielan: lat 90, zmarła 15.10.2018r, pogrzeb odbył się 

18.10.2018r, na cmentarzu w Nowogardzie.
Stefan Obielak: lat 68, zmarł 14.10.2018r, pogrzeb odbędzie 

się 20.10.2018r, o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogardzie. 
Informacje przekazał: Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

i MEMORIS Zakład Pogrzebowy Grzegorz Śmigiel

Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

    

 

Wszystkim, którzy uczestniczyli 
w ostatniej drodze 

śp. Mariana Króla

składa 
Żona z Dziećmi i Wnukami 

oraz Rodzina

serdeczne podziękowania 

PODZIĘkOwANIA

„Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, podeszli do Jezusa i rzekli: „Nauczycielu, pragniemy, żebyś nam 
uczynił to, o co Cię poprosimy”. On ich zapytał: „Co chcecie, żebym wam uczynił?” Rzekli Mu: „Daj 
nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie”. Jezus im od-
parł: „Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, któ-
rym Ja mam być ochrzczony?” Odpowiedzieli Mu: „Możemy”. Lecz Jezus rzekł do nich: „Kielich, któ-
ry Ja mam pić, wprawdzie pić będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie 
do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla któ-
rych zostało przygotowane”. Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, poczęli oburzać się na Jakuba i 
Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: „Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców naro-
dów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę.  Nie tak będzie między wami. Lecz kto by 
między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym.  A kto by chciał być pierwszym mię-
dzy wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy  nie przyszedł, aby mu służo-
no, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu”.(Mk 10, 35-45)

W minione niedziele mieli-
śmy przykład w usłyszanej li-
turgii Słowa Bożego tzw. mo-
ralnego odczytania Pisma Św., 
czyli poznaniu Bożego prze-
kazu dotyczącego problemów 
dotykających nas ludzi, któ-
rzy przychodzimy aby od Boga 
usłyszeć rozwiązanie tych pro-
blemów.

Liturgia Słowa Bożego na 
29 niedzielę zwykłą chce nam 
zwrócić uwagę i na przeka-
zać prawdę o Bogu i o Jezusie 
Chrystusie. Nauka ta, odbiega-
jąca od skupienia wokół spraw 
naszej doczesności, ma pomóc 
nam we wzrastaniu w wierze 
lub jak pisze św. Paweł w po-
znaniu głębszym Jezusa Chry-
stusa. Słowo Boże podane nam 
do rozważania na tą niedzielę 

wymaga od nas większej uwagi 
i wysiłku. Warto jednak spró-
bować podjąć ten wysiłek, aby 
odkryć głębiej tożsamość oso-
by naszego Zbawiciela.

Perykopa tej Ewangelii skła-
da się z dwóch części: z kon-
kretnego wydarzenia i wyja-
śnienia tego wydarzenia. Naj-
ważniejszym centrum tego 
fragmentu, jest jednak zdanie 
wypowiedziane przez Chry-
stusa: 

„Bo i Syn Człowieczy nie 
przyszedł, aby mu służono, 
lecz żeby służyć i dać swoje 
życie jako okup za wielu”. Cy-
towany fragment najpełniej 
ukazuje, co Jezus myślał o so-
bie samym. Aby w pełni zro-
zumieć tą wypowiedz Jezu-
sa trzeba wsłuchać się w tekst 
pierwszego czytania tej litur-
gii, które zawiera tzw. Pieśń 
sługi Jahwe. Perykopa ta stała 
się obietnicą wyzwolenia czło-
wieka przez cierpienie sługi. 
Izraelczycy nigdy nie utożsa-
miali tego faktu z osobą Mesja-
sza. Natomiast sam Jezus przy-
wołuje te słowa i umieszcza je 
w Swoim życiu, kierując wzrok 
Swoich uczniów na wypełnie-
niu się obietnicy w Jego cier-
pieniu ofiarowanym dla zba-
wienia ludzi.

Tak wiec w proroctwie i jego 

realizacji objawia się prawdzi-
wa tożsamość Chrystusa i naj-
pełniej nabiera kształtu pod-
stawowe przesłanie chrześci-
jaństwa: Jezus z Nazaretu jest 
cierpiącym Mesjaszem, któ-
ry dzięki paschalnemu miste-
rium posłuszeństwa nas odku-
pił.

Wreszcie jest na koniec skie-
rowane pytanie do nas ludzi 
żyjących we współczesnym 
świecie: Bóg tak postąpił! Jak 
my na to odpowiemy swoim 
życiem? Możemy podjąć od-
powiedź w trzech płaszczy-
znach:

- obojętności (chyba najgor-
sza postawa naszego życia jaką 
możemy przyjąć);

- buntu i zgorszenia (często 
zakryta w podejściu dlaczego 
Bóg nie usunie cierpienia? Nie 
widząc przy tym ludzi odrzu-
conych, pogardzanych, trakto-
wanych jak „śmieci”);

- wiary (człowiek wierzą-
cy wie że to co inni uznali się 
zgorszenie, to znaczy cierpiący 
Chrystus, jest w rzeczywistości  
mocą i mądrością Bożą).

Pewnego dnia, na końcu cza-
sów, zrozumiemy, iż nie było 
potężniejszego i mądrzejszego 
środka niż ten, że aby zwycię-
żyć zło świata, sam  Bóg wziął 
na siebie cierpienie. Dzisiejszy 
fragment Ewangelii św. Mar-
ka jeszcze mocniej aktualizuje 
i potwierdza słowa: To jest cia-
ło moje za was wydane; to jest 
moja krew wylana za wszyst-
kich. 

Ks. Waldemar Piątek 

kościół wniebowzięcia NMP 

Uszanowanie relikwii 
bł. ks. Jerzego Popiełuszki

19 października podczas wie-
czornej Mszy świętej o godzi-
nie 19,  będziemy zanosić modli-
twy za wstawiennictwem   bło-
gosławionego . ks. Jerzego Po-
piełuszki oraz będzie można 
uszanować relikwie tego świę-
tego kapłana znajdujące  się w 
naszym kościele p.w. WNMP . 
Sejm Rzeczypospolitej w tych 
dniach przyjął  uchwale o usta-
nowieniu dnia 19 października 
daty śmierci  bł.  księdza J.  Po-
pieluszki  Narodowym Dniem 
poświęconym męczeństwu ka-
płanów w imię Wiary i Ojczy-
zny. Przypomnijmy,  że  ks. Je-
rzy Popiełuszko urodził się 14 
września 1947 w Okopach na 
Ziemi Podlaskiej. Po uzyskaniu 
świadectwa dojrzałości w 1965 
r. wstąpił do Seminarium Du-
chownego w Warszawie. Klimat 
głębokiego życia religijnego w 
domu rodzinnym, przeniknię-
ty pobożnością maryjną, ufor-
mował w nim od wczesnych lat 
rysy silnej duchowości, które z 
upływem czasu doprowadziły 
go do głębokiej, dojrzałej wia-
ry i niezwykłej posługi duszpa-
sterskiej Po święceniach kapłań-
skich w 1972 r. pełnił posługę 
duszpasterską jako wikariusz w 
parafiach podwarszawskich w 
Ząbkach (1972-1975) oraz Ani-
nie (1975-1978), a następnie w 
Warszawie, w parafii Dzieciątka 
Jezus. W 1979-1980 prowadził 
katechezy dla studentów me-

dycyny w kościele uniwersytec-
kim p.w. św. Anny. Ze względów 
zdrowotnych w 1980 r. został 
przeniesiony jako rezydent do 
parafii św. Stanisława Kostki na 
Żoliborzu. Od czasu strajków 
sierpniowych w „Hucie Warsza-
wa” związał się niezwykle ofiar-
nie z duszpasterstwem świata 
pracy. Po wprowadzeniu stanu 
wojennego ten kierunek posługi 
ks. Jerzego znalazł jeszcze więk-
sze pogłębienie w szeroko za-
krojonym duszpasterstwie prze-
śladowanych, dotkniętych cier-
pieniem fizycznym jak i moral-
nym czy ubóstwem. Od stycznia 
1982 r. włączył się bardzo czyn-
nie w comiesięczne Msze św. 
za ojczyznę, nadając im wkrót-
ce niezwykłego rozmachu i du-
chowej głębi, co zaczęło przy-
ciągać na te spotkania liturgicz-
ne coraz większe tłumy uczest-
ników.. Jako reakcja na tę posłu-
gę, aparat władzy komunistycz-
nej uruchomił przeciw niemu 
na bardzo szeroką skalę kampa-
nię zniesławiania i represji, uka-
zując go jako niebezpiecznego 
wichrzyciela ładu społecznego, 
politycznego agitatora, oskarża-
jąc go wreszcie o działalność an-
typaństwową o charakterze po-
litycznym, z czym w parze szły 
nieustanne prowokacje apara-
tu policyjnego oraz poczynania 
sądowe.  W nocy 19 październi-
ka 1984 r. został uprowadzony 
przez oficerów służb specjalnych 
MSW i brutalnie zamordowa-
ny. Pogrzeb, który zyskał sponta-
nicznie miano „historycznego” ze 
względu na jego wymowę religij-
no-patriotyczną jak i ponad pół-
milionową liczbę jego uczestni-
ków, odbył się w Warszawie 3 li-
stopada. Ciało zamęczonego ka-
płana, na usilne prośby licznych 
środowisk, zostało złożone przy 
świątyni na Żoliborzu, gdzie pro-
wadził posługę duszpasterską.
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MAŁA STOPA

19.10.2018, godz. 16:00
20.10.2018, godz. 16:00
96 min., Animacja, 
USA 2018,  Od lat: B/O

kler
19.10.2018, godz. 18:00
20.10.2018, godz. 18:00
133 min, Obyczajowy, 
Polska 2018,  Od lat: 15

wywiad z Pawłem Słomskim kandydatem do rady Powiatu 

Nowogard musi odzyskać powiatową rangę
Paweł Słomski  od lat zabiega o właściwe miejsce Nowogardu w powiecie, który dzisiaj nazywa się powiatem goleniowskim. W nadchodzących  wyborach 
ubiega się mandat radnego powiatowego z listy Partnerstwa i Rozwoju – nowogardzkiego stowarzyszenia, które stworzył w 2012 roku celem przeprowa-
dzenia procedury zmiany nazwy powiatu na powiat goleniowsko – nowogardzki. 

DN - Jest pan założycielem i  
do dzisiaj szefem stowarzysze-
nia  Partnerstwo i Rozwój 

Paweł Słomski - Tak. Zało-
żyłem  stowarzyszenie w 2012 
roku aby posiadać do dyspo-
zycji podmiot prawny  mogący 
zainicjować procedurę zmiany 
nazwy powiatu na powiat gole-
niowsko – nowogardzki.

Skąd taki pomysł i co ta 
zmiana miałaby spowodować?

Pomysł wynikał z analizy sy-
tuacji po kilkunastu latach 
funkcjonowania powiatów. Jak  
pokazał ten czas wyraźnie da 
się zaobserwować koncentra-
cję lokacji środków będących 
w dyspozycji powiatu na mia-
stach i gminach stanowiących 
siedzibę powiatu. Dzieje  się to 
kosztem innych gmin w skład 
powiatu wchodzących. Szcze-
gólnie jest to krzywdzące gdy 
ta druga wielkościowo  gmina 
czy drugie  miasto jest niewie-
le mniejsze potencjałem lud-
nościowym  od miasta będą-
cego siedzibą powiatu. Tak jest 

np. z obciążeniami wynikają-
cymi z prowadzenia szpitala - 
to ustawowe zadanie powiatu 
jest w całości  realizowane i fi-
nansowane przez  gminę No-
wogard. Nie ma tu miejsca aby 
wymienić szereg innych, moim 
zdaniem, nie znoszących kryty-
ki a praktykowanych rozwiązań 
w codziennej polityce powiatu 
wobec gmin w jego skład wcho-
dzących. Zmiana nazwy powia-
tu miała stanowić istotny im-
puls psychologiczny ale także w 
pewnym sensie również formal-
ny do zmiany sytuacji w tym za-
kresie - miała umożliwić wła-
śnie równomierny  rozwój na 
partnerskich zasadach, stąd też 
nazwa stowarzyszenia Partner-
stwo i  Rozwój.

Projektu  zmiany nazwy nie 
udało  się zrealizować…

Dotychczas nie, ale wszystko 
przed nami…. dlatego właśnie 
między innymi  kandyduję do 
powiatu aby przeprowadzić tę 
procedurę poczynając tym ra-
zem od uchwały  Rady Powiatu 

a nie tak jak poprzednio było od 
uchwały  Rady Miejskiej w No-
wogardzie. Sprawa wówczas nie 
zakończyła się realizacją pomy-
słu także dlatego,  że brakło za-
angażowania miejscowych po-
lityków, którzy tylko werbal-
nie deklarowali poparcie dla 
projektu. Zapewne czynili to w 
obawie przed mieszkańcami,  
którzy pomysł poparli ponad 5- 
cioma tysiącami podpisów. Re-
alnie jednak nie prowadzili nie-
zbędnego w takich sprawach 
lobbingu wśród przedstawicie-
li innych gmin powiatu. Doty-
czy to również a może przede 
wszystkim nowogardzkich rad-
nych powiatowych w większo-
ści do dzisiaj  zasiadający w Ra-
dzie Powiatu. 

 Czym w międzyczasie zajmo-
wało się Pana Stowarzyszenie?

Jesteśmy bardzo aktywni na 
polu społecznym. Z powodze-
niem przeprowadziliśmy dwie 
inicjatywy  dotyczące wpro-
wadzenia obywatelskiej ini-
cjatywy uchwałodawczej,  jed-
ną w powiecie a drugą w sej-
miku wojewódzkim. Na nasze 
formalne wnioski wsparte  set-
kami podpisów mieszkańców, 
Rada Powiatu podjęła odpo-
wiednią uchwałę i wynikające w 
niej zmiany  w statucie, to samo 
uczynił w swoim zakresie kom-
petencji Sejmik Zachodnio-
pomorski  wprowadzając jako 
pierwszy w Polsce statutową 
możliwość  zgłaszania  do Sej-
miku  ustalonej liczbowo grupie 
obywateli   projektu i uchwały,   
który musi być głosowany.  

W mijającej kadencji Part-
nerstwo i Rozwój miało też 
swoich  radnych W Radzie 
Miejskiej.  

Tak wprowadziliśmy do Rady 
trzy osoby,  a szef naszego klubu 
Piotr Słomski sprawował przez 
dwa ostatnie lata funkcję prze-
wodniczącego Rady  Miejskiej. 
Sprawy miasta i gminy to naj-
ważniejszy aspekt naszego dzia-
łania. W Radzie Miejskiej prze-
prowadziliśmy szereg inicja-
tyw w ważnych dla obywateli 
tematach. Zainicjowaliśmy też 
uchwałę z wnioskiem o utwo-
rzenie w Nowogardzie wzorem 
np. Barlinka terenowej placów-
ki Wojewódzkiego Ośrodka Ru-
chu Drogowego,  w której moż-
na zdawać  egzaminy na prawo 
jazdy. Ale nie tylko na forum 
Rady prezentowaliśmy projek-
ty i podejmowaliśmy działa-
nia.  Dzięki zainicjowanej przez  
nas akcji udało  się np. urato-
wać  kilkadziesiąt  drzew  prze-
znaczonych do wycinki a ro-
snących wzdłuż głównej arte-
rii miasta drogi 106 od ulicy 
Kościuszki po przejazd kolejo-
wy. Osobiście zbierałem podpi-
sy w tej sprawie i dzisiaj dzięku-
ję ponownie ponad sześciuset 
obywatelom - to Wasze podpi-
sy uratowały te drzewa! 

Pan startuje z listy Partner-
stwa i Rozwoju do Rady Powia-
tu ale to nie wszystko …

Przede wszystkim stowarzy-
szenie wystawia kandydata na 
burmistrza Nowogardu czy-
li  Piotra  Słomskiego ale także  
listy do Rady Miejskiej w No-
wogardzie i kandydata na rad-
nego w Osinie.  Piotr Słomski 
w swoim programie ujął tak-
że  nasz postulat budowy w No-
wogardzie krytego basenu.  Na-
sze stowarzyszenie prezentu-
je jedyną niepartyjną organi-
zację wśród biorących udział  

w wyborach do powiatu. War-
to dodać, że  jako nowogardz-
kie stowarzyszenie wystawili-
śmy listy we wszystkich okrę-
gach do tych wyborów powia-
towych więc także w okręgu, 
który stanowi gmina Goleniów 
oraz w tym, który tworzą pozo-
stałe poza Nowogardem i Gole-
niowem gminy powiatu. 

Czym jeszcze poza wspo-
mnianymi  sprawami w Radzie 
Powiatu chciałby się Pan za-
jąć?

Powszechnie jest znane za-
niedbanie dróg powiatowych. 
To trudny temat ze względu 
na poziom środków, jakie na te 
drogi się przeznacza ale trzeba  
szukać różnych możliwości fi-
nansowania inwestycji drogo-
wych. Na terenie naszej gminy  
w pierwszej kolejności należy  
wyremontować drogę powiato-
wą  Karsk-Dąbrowa i wykonać  
chodniki wzdłuż dróg powiato-
wych przebiegających przez po-
szczególne wioski.      

Polityka to Pana pasja…
Tak się składa…. w końcu je-

stem magistrem politologii …. 
Ale interesuję się nie tylko po-
lityką. Także zajmuje mnie hi-
storia czy będąca moim drugim  
wyuczonym zawodem geogra-
fia, którą ukończyłem  na wy-
dziale  Nauk o Ziemi US.  Jak 
wielu interesuję się także jako 
kibic sportem  zwłaszcza grami 
zespołowymi. 

Życzymy zatem powodzenia 

Dziękuję i proszę  wyborców 
o głos w wyborach do Rady Po-
wiatu- nr 1 na  liście  nr 11 Part-
nerstwo  i Rozwój – ostatnia li-
sta na karcie do głosowania.   

Paweł Słomski kandydat do Rady Powiatu  z listy Partnerstwa i Rozwoju 

Masz problem, lub byłeś 
świadkiem ważnego wydarzenia?
Skontaktuj się z naszą redakcją!
 513 088 309,  91 392 21 65

e-mail: redakcja@
dzienniknowogardzki.pl

CeNY bIleTÓw
a. Normalny: 15 zł
b. Ulgowy: 13 zł- bilet ulgowy 

przysługuje osobom uczącym się 
do 25 roku życia, po okazaniu le-
gitymacji szkolnej lub studenckiej,

c. Rodzinny: 13 zł - 2 dorosłych + 
1 dziecko l 1 dorosły + 2 dzieci l 2 
dorosłych + 2 dzieci (Bilet Rodzin-
ny obowiązuje wyłącznie na filmy 
familijne i bajki),

d. Zbiorowy: 11 zł - grupa zorga-
nizowana pow. 15 osób 

l zakup biletów - przynajmniej 1 
doba przed seansem. 

Uwaga!!! Godziny seansów fil-
mowych mogą ulec zmianie.
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Kandydaci KWW Partnerstwo i Rozwój (PiR) do Rady Miejskiej Nowogard

Kandydaci KWW Partnerstwo i Rozwój (PiR) do Rady Powiatu

OKRĘG MIEJSKI NR 1 Część gminy Nowogard obejmu-
jąca ulice: 700 Lecia od nr 5 do nr 22, 3 Maja, 15 Lutego, Adama Asny-
ka, Adama Mickiewicza,Batalionów Chłopskich, Bohaterów Warszawy, 
Cmentarna, Dworcowa, Fabryczna, Górna, Gryfitów, Henryka Sienkie-
wicza, Jana Kasprowicza, Jana Kilińskiego, Jana Kochanowskiego, Jana 
Pawła II, Juliusza Słowackiego, Kazimierza Wielkiego, Krótka, Księcia 
Józefa Poniatowskiego, Księcia Racibora I, Kwietniowa, Ludwika Wa-
ryńskiego, Łąkowa, Magazynowa, Mikołaja Reja, Młynarska, Nadtorowa, 
Ogrodowa, Pocztowa, Polna, Radosława, Rtm. W. Pileckiego, Stanisława 
Rzeszowskiego, Stefana Żeromskiego, Światowida, Wartcka, Władysława 
Reymonta, Zaciszna, Zielona.

OKRĘG MIEJSKI NR 2 Część gminy Nowogard obej-
mująca ulice: 700 Lecia nr 4 i od nr 23 do 27, 5 Marca, Armii Krajowej, 
Bankowa, Bartosza Głowackiego, Blacharska, Brzozowa, Cypriana Kamila 
Norwida, Dębowa, Gen. Józefa Bema, Gen. Józefa Wybickiego, Gen. Le-
opolda Okulickiego, Gen. Władysława Sikorskiego, Jarosława Dąbrow-
skiego, Jesionowa, Jodłowa, Kard. Stefana Wyszyńskiego, Kosynierów, 
Kościelna, Kowalska, Leśna, Lipowa, Luboszan, Lutyków, Macieja Rataja, 
Marsz. Józefa Piłsudskiego, Monte Cassino, Obodrytów, Osiedlowa, Plac 
Ofiar Katynia, Plac Szarych Szeregów, Plac Wolności, Promenada, Pustać, 
Racławicka, Romualda Traugutta, Sądowa, Smużyny, Stanisława Staszica, 
Stefana Czarnieckiego, Stefana Grota- Roweckiego, Słoneczna, Stolarska, 
Szkolna, Świerkowa, Tadeusza Kościuszki, Teodora Roosevelta, Topolowa, 
Warszawska, Wiejska, Wileńska, Wojska Polskiego, Zamkowa.

OKRĘG WIEJSKI NR 3 Część gminy Nowogard obej-
mująca sołectwa: Bieniczki, Błotno, Boguszyce, Brzozowo, Czermnica, 
Dąbrowa, Długołęka, Glicko, Grabin, Jarchlino, Karsk, Konarzewo, Kra-
snołęka, Kulice, Lestkowo, Łęgno, Maszkowo, Miętno, Olchowo, Orze-
chowo, Orzesze, Osowo, Ostrzyca, Sąpolnica, Sikorki, Słajsino, Strzelewo, 
Szczytniki, Świerczewo, Trzechel, Wierzbięcin, Wierzchy, Wojcieszyn, 
Wołowiec, Wyszomierz, Żabowo, Żabówko.

Piotr Słomski

Marek Krzywania

Jacek Jurczak

Joanna Zięciak

Andrzej Wasiak

Daniel Zając

Maciej Michoński
Maria Leśniak

Paweł Słomski Mirosława Przybyłek Wojciech Balejko Remigiusz Komisarek

Tomasz Strzyżewski Aleksandra Owczarek Natalia Sałaga Henryk Zakrzewski

Janina Ujazda

Krystyna Kłosowska

Krzysztof Kosiński

Roman Garguliński

 Agata Tychoniec
Natalia Obracianko

Izabela Pacer

Feliks Murawski
Tomasz Wójcik

Tomasz Tracz

Witalij Grebieniuk

Anna Tracz

Martyna Kaczmarek

Marzena Lipczyńska
Danuta Celmer

Ewa Maciąg

Piotr Wojciechowski
Janusz Syfert

Irena Czerewacz
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Kandydat na Burmistrza     

Piotr Słomski 
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reklAMA

wojewódzka konferencja w kulicach 

„Człowiek jest powołany do Wolności”
17 października 2018r. w Ośrodku Konferencyjno-Edukacyjnym Uniwersytetu Szczecińskiego Dworek Kulice odbyła się Wojewódzka Konferencja połą-
czona z obchodami 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości pt. „Człowiek jest powołany do wolności”. Konferencję przygotowała Specjali-
styczna Poradnia Terapeutyczna Dla Dzieci Młodzieży i Ich Rodzin w Nowogardzie oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowogardzie. 

Uczestnicy konferencji mie-
li okazję wysłuchać wykładów 
przygotowanych przez psy-
chologów i pedagogów na te-
mat różnych aspektów wolno-
ści. Ciekawymi przerywnika-
mi podczas wykładów okazały 
się wypowiedzi dzieci dotyczą-
ce pojęcia wolności, a także wy-
stępy wychowanków SOSW w 
Nowogardzie, które wzruszyły 
publiczność. Goście mogli wy-
słuchać utworu Michała Loren-
ca „Taniec Eleny”, wykonanego 

na dzwonkach chromatycznych 
i bongosach, a także obejrzeć 
taniec do utworu „Mury” Jac-
ka Kaczmarskiego. Był również 
czas na rozmowy w kuluarach 
i podzielenie się refleksjami po 
wysłuchaniu wykładów. 

Za pośrednictwem DN orga-
nizatorzy konferencji serdecz-
nie dziękują wszystkim, którzy 
przyczynili się do tego, aby spo-
tkanie mogło się odbyć. 

- Dziękujemy wszystkim za 
przybycie, za wsparcie i za miłe 

słowa, które usłyszeliśmy - mówi 
po konferencji Irena Juszczyk, 
dyrektor SPT i dodaje: - przykro 
nam tylko, że na konferencję nie 
mogłyśmy zaprosić pedago-
gów i psychologów szkolnych 
oraz nauczyciel przedmiotów i 
rodziców. Niestety brak zgody 
władz miasta na odbycie kon-
ferencji w NDK, spowodował 
konieczność ograniczenia ilo-
ści zaproszonych gości. 

Współorganizatorami konfe-
rencji byli: Tomasz Kulinicz Sta-
rosta Goleniowski i Stowarzy-
szenie „NASZE SZANSE”, któ-
rzy jednocześnie finansowa-
li konferencję. Honorowy pa-
tronat nad konferencją obję-
ła Magdalena Zarębska-Kulesza 
Zachodniopomorski Kurator 
Oświaty. Gościem honorowym 
konferencji był Wicemarszałek 
Województwa Zachodniopo-
morskiego Jarosław Rzepa.

AO

Uczniowie SOSW w czasie przygotowanego przez siebie występu artystycznego

Anna Borkowska , psychoterapeutka ze Szczecina, w trakcie wykładu
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lp. Diagnoza sytuacji - głów-
ne problemy Szczegóły diagnozy  Sposób rozwiązania

1

Miasto i Gmina stale się wy-
ludnia.

W ostatnich latach liczba mieszkańców spada średnio rocznie o 
około 150-200 osób. To jest sytuacja niekorzystna nie tylko de-
mograficznie czy socjologicznie, ale także skutkuje ona budże-
towo - zmniejsza się ilość podatników.

 „Zostań! będzie basen!” - opracowanie długofalowego progra-
mu, którego celem jest zahamowanie obecnego trendu w ciągu dwóch 
lat i jego odwrócenie w następnych latach. Podstawowe elementy tego 
programu to przygotowanie terenów do rozwoju budownictwa, system 
już w wielu innych miastach praktykowanych zachęt do pozostawania i 
stałego meldowania się w gminie, rozwinięcie skierowanej do rodzin z 
dziećmi oferty kulturalnej, edukacyjnej, rekreacyjnej i sportowej, w tym 
budowa basenu krytego w latach 2020-2022.

2

Niewydolność systemu ko-
munikacyjnego miasta.

System komunikacyjny jest niewydolny, zwłaszcza na głównym 
szlaku komunikacyjnym wzdłuż drogi 106. Sytuacja pogarsza 
się z roku na rok, w związku ze wzrostem natężenia ruchu pojaz-
dów wewnątrz miasta.

 „koniec z korkami” - powołanie zespołu merytorycznego, który 
opracuje koncepcję docelowego ukształtowania systemu komunikacyj-
nego miasta i gminy zawierającą zwłaszcza propozycję likwidacji tzw. 
wąskich gardeł komunikacyjnych np. (ul. 700-Lecia z przejazdem kolejo-
wym) oraz dokona identyfikacji miejsc szczególnie niebezpiecznych (np. 
wyjazd 15 Lutego obok działek) wraz z propozycjami rozwiązania pro-
blemu. Przedłożenie Radzie Miejskiej stosownej uchwały w tej sprawie, 
zawierającej również wieloletni harmonogram rzeczowy działań.

3

brak traktów pieszo-rowe-
rowych.

Zarówno wewnątrz miasta, jak i na drogach wyjazdowych z 
miasta w kierunku Długołęki, Karska, Świerczewa, Miętna, Woj-
cieszyna, Kulic brak jest wydzielonych pasów ruchu dla rowe-
rów, co stanowi nie tylko poważne utrudnienie komunikacyjne, 
ale zwłaszcza stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa rowerzy-
stów a także pieszych.

 „Czy idę czy jadę – jestem bezpieczny”. W ramach koncepcji 
kształtowania systemu komunikacyjnego ujęcie także rozwoju ciągów 
pieszo-rowerowych zarówno wewnątrz miasta, jak i na wymienionych w 
diagnozie trasach wyjazdowych. Opracowanie harmonogramu realiza-
cyjnego, według którego będą np. realizowane remonty chodników tak, 
aby uniknąć nagminnych dotychczas sytuacji marnotrawienia środków 
poprzez wykonywanie tylko chodników tam, gdzie powinien być ciąg 
pieszo-rowerowy.

4

Ubogi i zły stan komunalnej 
infrastruktury technicznej.

Wydatki infrastrukturalne w przeliczeniu na jednego miesz-
kańca sytuują gminę Nowogard na jednym z ostatnich miejsc 
w kraju, co przyczynia się do podtrzymywania barier rozwojo-
wych i w konsekwencji hamuje wzrost dochodów budżetu gmi-
ny. Niski poziom tych wydatków skutkuje stanem i stopniem 
rozwinięcia tej fraktury.

 „Łazienka i toaleta dla każdego”. Dokonanie analizy stanu in-
frastruktury miękkiej i twardej w tym sieci elektrycznej, stanu i standardu 
obiektów komunalnych w tym mieszkań socjalnych oraz stanu obiektów 
szkolnych. Opracowanie i wdrożenie programu remontowego poszcze-
gólnych elementów infrastruktury w tym zwłaszcza likwidacji w ciągu 
kadencji wstydliwego problemu ubikacji zewnętrznych i wspólnych w 
budynkach komunalnych.

5

Zdekapitalizowana infra-
struktura kanalizacyjna.

Jest wyjątkowo zdekapitalizowana z powodu praktycznego 
braku nakładów inwestycyjnych na kanalizację sanitarną z bu-
dżetu miasta w ostatnich siedmiu latach. Skutkuje to częstymi 
awariami oraz systematycznymi wyciekami zanieczyszczeń do 
jeziora.

 „Fekalia do oczyszczalni, nie do jeziora” - wytypowanie dzia-
łań remontowo-inwestycyjnych uszeregowanych według ich funkcjonal-
nej i technicznej pilności, dla zapewnienia sprawności i wydolności sys-
temu kanalizacyjnego. Zabezpieczenie w corocznych budżetach kwot na 
realizację tych działań. Zlecenie diagnozy przyczyny i sposobu rozwiąza-
nia problemu wycieków z kanalizacji do jeziora. Wdrożenie rozwiązania.

6

bardzo niski poziom do-
chodów własnych budżetu 
gminy.

Dla zobrazowania skali zjawiska: za rok 2017 poziom tych do-
chodów w przeliczeniu na jednego mieszkańca dawał gminie 
Nowogard ostatnie miejsce ze wszystkich gmin województwa i 
577 miejsce w kraju na 590 gmin miejskich w ogóle! Skutkuje to 
wyjątkowo nikłą w porównaniu do innych gmin kwotą możliwą 
do przeznaczenia na inwestycje miejskie w rocznych budżetach. 
Nie trzeba dodawać, że taka sytuacja jest efektem braku gospo-
darności i braku jakiejkolwiek polityki dochodowej gminy.

 „Pełna kiesa”- opracowanie wieloletniego programu polityki do-
chodowej gminy uwzgledniającego działania umożliwiające poprawę 
wpływów z głównych źródeł dochodów własnych czyli: stanowiącego 
około połowy tych dochodów odpisu od PIT (tutaj istotny wzrost liczby 
mieszkańców), podatku od nieruchomości (tutaj rozwój budownictwa i 
inwestycji przemysłowych) oraz podatku rolnego (tutaj sekwencja dzia-
łań wspomagających rozwój rolnictwa).

7

Marnotrawstwo środków 
budżetowych – doraźność i 
przypadkowość.

Budżet, który z racji chociażby długiej procedury przyjmowania 
zawiera przemyślane projekty działań, jest realizowany już w 
ciągu roku budżetowego w niewielkim procencie. Fundusze są 
wydawane realnie na przypadkowe w tym kontekście pomysły 
- w efekcie na te zapisane w budżecie środków już nie starcza. 
Księgowo załatwia się to w ciągu roku, notorycznie przedkłada-
nymi uchwałami o przesunięciu środków w budżecie z zadania 
zapisanego na inne wpisywane w danym momencie. Taka re-
alizowana nieracjonalna polityka wydatków prowadzi do ewi-
dentnego marnotrawienia i tak skromnych funduszy gminnych

 „budżet obywateli a nie burmistrza” - wdrożenie opartego na 
szerokich i merytorycznych konsultacjach oraz uwzgledniającego pro-
gramy wieloletnie trybu przyjmowania budżetu. Odchodzenie w ciągu 
roku od realizacji założeń budżetowych tylko w sporadycznych obiek-
tywnie uzasadnionych sytuacjach. Oparcie większości planów inwesty-
cyjnych na wieloletnich koncepcjach rozwojowych, o których wspomi-
nam w innych punktach programu.

8

Marnotrawstwo środków 
budżetowych - życie 
ponad stan, brak wizji 
rozwojowych.

Wydatkowanie poważnych środków na różne inwestycje bez 
oceny skutków tych inwestycji na wzrost wydatków eksploata-
cyjnych, i generowanie bądź nie przyszłych dochodów budże-
tu. Prowadzi to do typowego tzw. życia ponad stan - nie popra-
wiamy przez to dochodów a jedynie zwiększamy wydatki, co w 
końcu musi się skończyć krachem.

 „Przyszłość należy do rozważnych”- Precyzyjne analizowanie 
skutków finansowych inwestycji w przyszłości. Preferowanie tych roz-
wiązań, które nie tylko realizują potrzebę, ale które przyszłościowo mogą 
generować wzrost dochodów budżetowych.

Program na kadencję kandydata  
na Burmistrza PIOTRA SłOMSKIEgO  

i komitetu wyborczego Partnerstwo i Rozwój
Jak jest a Jak będzie
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JAk JeST JAk MA bYĆ

lp. Diagnoza sytuacji - głów-
ne problemy Szczegóły diagnozy  Sposób rozwiązania

9

Niski poziom udziału w 
gminnych inwestycjach 
pomocowych środków 
zewnętrznych.

W porównaniu z innymi gminami skuteczność w zakresie pozy-
skiwania środków zewnętrznych jest żenująco niska. Powszech-
nie dostępne liczbowe zestawienia w tym zakresie pokazują 
wymiernie skalę nieskuteczności. Sytuacji nie poprawiła nawet 
specjalna Komisja Rady Miejskiej ds. pozyskiwania środków po-
mocowych.

 „bierzmy póki dają” - Najlepsze lata, jeśli idzie o środki pomocowe, 
już minęły, ale nadal sukces w tej sprawie oprócz woli decydentów za-
leżny jest głównie od dwu czynników: 1. posiadania środków na wkłady 
własne, 2. profesjonalnego zespołu do spraw przygotowania wniosków. 
Wielkość środków na wkłady własne zależna będzie od powodzenia pro-
gramu zwiększania dochodów budżetowych wymienionych w pkt. 6. 
Natomiast zbudowanie profesjonalnego zespołu to kwestia sześciu mie-
sięcy.

10

brak polityki wspomagania 
(chociażby nieprzeszkadza-
nia) lokalnych przedsiębior-
ców.

Zupełnie szczątkowe i w praktyce nic nie wnoszące formy kon-
taktów z lokalnymi przedsiębiorcami, brak polityki wspomaga-
nia lokalnego biznesu zasilającego podatkowo budżet gminy. 
Brak kategoryzowania przedsiębiorców, na tych których roz-
wój, z racji posiadania siedziby w Nowogardzie, stanowi nie-
porównywalnie podatkowo korzystniejsze rozwiązanie, aniżeli 
lokacja firm z siedzibami zarejestrowanymi w innych gminach. 
Obecna polityka w tym zakresie prowadzi do takich nonsensów 
jak ściąganie tutaj i wspomaganie gminnymi funduszami (np. 
uzbrojenie strefy) firmy stanowiącej bezpośrednią konkurencję 
rynkową dla od wielu lat funkcjonującego lokalnego przedsię-
biorcy.

 „bliższa ciału koszula”- utworzenie przy burmistrzu stałej Rady 
Przedsiębiorców i w oparciu o uzgodnienia z lokalnymi pracodawcami w 
niej zrzeszonymi opracowanie programu wspomagania lokalnego bizne-
su, w tym handlu, celem przedłożenia go Radzie Miejskiej. Reaktywacja 
Miejskiego Targowiska.

11

Od lat średnia życia w 
gminie istotnie odbiega 
w dół od średniej życia w 
kraju - w przypadku kobiet 
dochodzi ona do 7 lat 
mniej jak średnio w kraju, 
a w przypadku mężczyzn 
prawie 10 lat mniej jak 
średnio w kraju. 

Nikt nie wie dlaczego tak jest, ponieważ władze w tym zakresie 
nie korzystają ze statystyk ani w tej sytuacji alarmowej nie zleca-
ją badań przyczyn tego niepokojącego trendu.

 „Życie się nie powtórzy”- zlecenie szczegółowych badań skali zja-
wiska i opracowania metodyki diagnozowania przyczyn. W zależności od 
wyników podjęcie działań profilaktyczno- zapobiegawczych. Doprowa-
dzenie do reaktywacji organu szpitala, jakim jest tzw. Społeczna Rada, na 
której czele z urzędu stoi burmistrz. Zainicjowanie w oparciu o działającą 
już Radę Społeczną stałego opracowania i raportowania wybranych da-
nych stanowiących przesłanki do diagnozy stanu zdrowotnego miesz-
kańców.

12

brak zaangażowania gminy 
w budowanie programów 
profilaktycznych.

Już procedura przygotowania tych programów umożliwia 
choćby szczątkową diagnozę stanu zdrowotnego mieszkańców.

„rehabilatacja na miejscu”- aktywny udział w zainicjowaniu, na 
poziomie powiatu opracowywania programów zdrowotnych wynikają-
cych z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców. 
Zabiegi o zwiększenie dostępności refundowanej rehabilitacji.

13

Zaniedbania i zaniechania 
w zakresie obowiązków i 
oferty gminy wobec osób 
niepełnosprawnych w tym 
uczniów niepełnospraw-
nych. 

Nie ma ani jednej klasy integracyjnej, brak oferty transportu dla 
osób niepełnosprawnych, występują bariery architektoniczne 
we wszystkich obiektach gminnych od Ratusza przez OPS do 
ZBK. Brak oferty dla osób starszych przebywających w domach.

 „Pomóc znaczy działać” W ciągu kadencji likwidacja barier archi-
tektonicznych we wszystkich obiektach gminnych, także w oparciu o 
środki PFRON. Diagnoza potrzeb i w zależności od jej wyników utworze-
nie tylu klas integracyjnych ile będzie niezbędne. Uruchomienie gminne-
go transportu dostępnego dla osób niepełnosprawnych.

14

brak oferty dla seniorów 
uwzgledniającej specyficz-
ne potrzeby tej grupy spo-
łecznej. 

Istniejące propozycje w tym zakresie są realizowane głównie 
przez tzw. organizacje pozarządowe. Zasadniczo korzystają z 
tych form osoby starsze sprawne. Problemem jest są duża ilość 
osób z różnych powodów także zdrowotnych spędzająca czas 
w domach.

 „To się Tobie należy” - Zorganizowanie dziennych domów pobytu 
w oparciu o możliwości wynikające z rządowego programu Senior Wigor. 
Wspomaganie organizacji proponujących działania skierowane do senio-
rów, również tych wymagających jednostkowego podejścia

15

Mniej niż skromna w sto-
sunku do tego, co propo-
nują porównywalne gminy, 
stała oferta edukacyjna, 
sportowa i wypoczynkowa.

Skromność tej oferty wynika chociażby z braku krytego basenu, 
(Goleniów posiada od lat, buduje Resko), choćby skromnej hali 
widowiskowej (Płoty) czy przyzwoitego stadionu (Goleniów, 
Łobez) oraz czystego kąpieliska miejskiego. Wymienione obiek-
ty są niezbędne aby Nowogard był atrakcyjnym miejscem za-
mieszkania dla rodzin zwłaszcza tych z dziećmi, którym należy 
stworzyć możliwość nie tylko odpoczynku ale umożliwiających 
wszechstronny rozwój.

 „rodzina jest u siebie”- oprócz działań wymienionych już w innych 
punktach tego programu (w tym budowa basenu i modernizacja stadio-
nu) stworzenie gminnej komórki zajmującej się koordynacją jednost-
kowych programów obecnie podległych gminie obiektów sportowych, 
kulturalnych i oświatowych uwzględniających maksymalnie szeroką 
dostępność już realizowanych tam działań. Wprowadzenie standardów  
Amatorskiego  Ruchu  Artystycznego   ARA w podległych gminie placów-
kach kulturalnych. Jednym z tych standardów jest nieodpłatny dostęp do 
pełnej oferty zajęć dla dzieci młodzieży i dorosłych.  Wdrożenie progra-
mu „Czyste jezioro”

16

Polityka kadrowa - mierny 
ale wierny.

Polityka kadrowa zarówno w obrębie Urzędu jak i instytucji 
podległych, w tym szkół skutkująca eliminacją fachowości 
i rzetelności a rozrostem serwilizmu i bezkrytycznego 
posłuszeństwa, co razem istotnie obniża merytoryczność 
instytucji gminnych i podległych gminie. W wielu przypadkach 
można także obserwować objawy zwykłego nepotyzmu i 
kolesiostwa. Wszystko to stwarza atmosferę napięcia i lęku o 
przyszłość wpływającą fatalnie na jakość świadczonej przez 
gminne instytucje usługi publicznej.

 „wierny, ale zasadom profesjonalizmu” -  Kształtowanie 
w Urzędzie i placówkach podległych profesjonalnego, rzetelnego, bez-
stronnego i politycznie neutralnego zespołu pracowników. To pozwoli na 
zapewnienie stabilizacji zawodowej, przeciwdziałanie rezygnacji z pracy 
pracowników o wysokich kwalifikacjach. W przypadku potrzeby zatrud-
nienia nowych pracowników. przeprowadzenie tego w drodze otwarte-
go i w pełni konkurencyjnego naboru.

17

Ostatnia rubryka zawierająca identyfikację problemów naszej gminy i sposobów ich rozwiązania jest  pozostawiana na sprawy i pomysły zgłoszone w trakcie  kam-
panii wyborczej przez mieszkańców, którzy podzielą się swoją refleksją na temat wspólnego dobra, jakim jest nasza gmina.  będę wpisywał te propozycje pod kolej-
nymi numerami  i datami   
1.  25 09 - propozycja uruchomienia programu tzw. mieszkalnictwa chronionego.  wzorcowe realizacje w tym zakresie przeprowadza miasto Stargard.       

Piotr Słomski
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To trzeba wiedzieć - poradnik wyborczy

Kogo i do czego będziemy wybierać 
W związku z nadchodzącymi wyborami samorządowymi,  publikujemy najważniejsze dla wyborców informacje. Na kolejnych stronach publikujemy 
uchwałę o podziale na okręgi wyborcze do wyboru radnych do Rady Miasta, oraz uchwałę o podziale gminy na obwody wyborcze wraz z adresami lokali.  
Na tej stronie  podajemy, kogo i do czego będziemy wybierać w najbliższych wyborach w dniu 21 października.   

 rada Gminy (Miejska) 
Wybieramy radnych do Rady Miejskiej w 

Nowogardzie w ilości 21 osób, po 7 w każ-
dym z trzech okręgów wyborczych. W Osi-
nie wybieramy w okręgach jednomandato-
wych razem 15 radnych. Karta do głosowa-
nia na radnych do gminy będzie miała kolor 
biały, nazwiska na szarym pasku. Wyborca 
stawia krzyżyk tylko przy jednym nazwisku 
i tylko na jednej liście  

burmistrz/wójt
Burmistrza Nowogardu i Wójta Osiny 

wybieramy w wyborach bezpośrednich. Do 
wybrania należy uzyskać ponad 50 procent 
ważnie oddanych głosów. W przypadku nie 
osiągnięcia tego wskaźnika przez żadnego z 
kandydatów odbywa się druga tura, w któ-

rej biorą udział tylko kandydaci z dwoma 
najwyższymi ilościami głosów z pierwszej 
tury. Karta do glosowania na burmistrza/
wójta będzie miała kolor biały, nazwiska-
na różowym pasku . Wyborca wybiera tylko 
jedno nazwisko wśród umieszczonych alfa-
betycznie na liście kandydatów. 

wybory rady Powiatu
Do Rady Powiatu w Goleniowie wybiera-

my 19 radnych w trzech okręgach wybor-
czych. Gmina Nowogard stanowi odrębny 
okręg wyborczy, w których wybieranych bę-
dzie 6 radnych powiatowych.  Gmina Osi-
na stanowi okręg wyborczy wraz z gmina-
mi Przybiernów, Maszewo, Stepnica. W tym 
okręgu jest wybieranych 5 radnych powia-
towych. Karta do głosowania na radnych do 

powiatu będzie miała kolor biały, nazwiska 
na żółtym pasku.  Wyborca stawia krzyżyk 
tylko przy jednym nazwisku i tylko na jed-
nej liście.  

 wybory do Sejmiku województwa 
Zachodniopomorskiego

Do Sejmiku Województwa zachodniopo-
morskiego wybieramy 30 radnych w pięciu 
okręgach wyborczych. Gmina Nowogard i 
Osina znajduje się w jednym okręgu wybor-
czym, w którym wybieramy 5 radnych sej-
mikowych. Karta do głosowania na radnych 
do Sejmiku będzie miała kolor biały , na-
zwiska na niebieskim pasku. Wyborca sta-
wia krzyżyk tylko przy jednym nazwisku i 
tylko na jednej liście.  

Opr. Red.

  POrADNIk wYbOrCZY

rozkład jazdy na wybory 21 października 2018 r
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Do którego okręgu należę?
W związku z nadchodzącymi  wyborami samorządowymi   publikujemy najważniejsze dla wyborców informacje. Na tej  stronie  przypominamy uchwałę 
o podziale na okręgi wyborcze do wyboru radnych do Rady Miasta. Cała gmina podzielona jest na trzy okręgi wyborcze, z których będziemy wybierać po 
siedmiu. głosujący oddaje jednak tylko jeden głos i tylko na jednej liście. Uchwała informuje do jakiego okręgu jesteśmy przypisani ze względu na miejsce 
zamieszkania. W kolejnym odcinku podamy podział na obwody głosowania, czyli  adresy lokali do których będziemy się  udawać  ze względu na miejsce 
zamieszkania  okręgu. W wyborach na burmistrza na terenie całej gminy głosujemy ten sam zestaw kandydatów. Podobnie w wyborach do powiatu- gmi-
na jest jednym okręgiem wyborczym. Także w wyborach do sejmiku głosować będziemy na terenie gminy na takie same listy kandydatów.  

UCHWAłA NR NR LVI/381/18
RADY MIEJSKIEJ W NOWOgARDZIE

z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie podziału gminy Nowogard na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

§ 1. Ustala się numery i granice okręgów wyborczych oraz liczbę radnych wybieranych w poszczególnych
okręgach w gminie Nowogard w sposób następujący:

Numer 
okręgu  

wyborczego
granice okręgu wyborczego

Ilość radnych 
wybieranych  

w okręgu

1.

Część gminy Nowogard obejmująca ulice: 700 Lecia od nr 5 do nr 22, 3 Maja, 15 Lutego, Adama Asnyka, Adama Mic-
kiewicza,Batalionów Chłopskich, Bohaterów Warszawy, Cmentarna, Dworcowa, Fabryczna, górna, gryfitów, Henry-
ka Sienkiewicza, Jana Kasprowicza, Jana Kilińskiego, Jana Kochanowskiego, Jana Pawła II, Juliusza Słowackiego, Kazi-
mierza Wielkiego, Krótka, Księcia Józefa Poniatowskiego, Księcia Racibora I, Kwietniowa, Ludwika Waryńskiego, łą-
kowa, Magazynowa, Mikołaja Reja, Młynarska, Nadtorowa, Ogrodowa, Pocztowa, Polna, Radosława, Rtm. W. Pileckie-
go, Stanisława Rzeszowskiego, Stefana Żeromskiego, Światowida, Wartcka, Władysława Reymonta, Zaciszna, Zielona,

7

2.

Część gminy Nowogard obejmująca ulice: 700 Lecia nr 4 i od nr 23 do 27, 5 Marca, Armii Krajowej, Bankowa, Barto-
sza głowackiego, Blacharska, Brzozowa, Cypriana Kamila Norwida, Dębowa, gen. Józefa Bema, gen. Józefa Wybickie-
go, gen. Leopolda Okulickiego, gen. Władysława Sikorskiego, Jarosława Dąbrowskiego, Jesionowa, Jodłowa, Kard. Ste-
fana Wyszyńskiego, Kosynierów, Kościelna, Kowalska, Leśna, Lipowa, Luboszan, Lutyków, Macieja Rataja, Marsz. Józe-
fa Piłsudskiego, Monte Cassino, Obodrytów, Osiedlowa, Plac Ofiar Katynia, Plac Szarych Szeregów, Plac Wolności, Pro-
menada, Pustać, Racławicka, Romualda Traugutta, Sądowa, Smużyny, Stanisława Staszica, Stefana Czarnieckiego, Ste-
fana grota- Roweckiego, Słoneczna, Stolarska, Szkolna, Świerkowa, Tadeusza Kościuszki, Teodora Roosevelta, Topolo-
wa, Warszawska, Wiejska, Wileńska, Wojska Polskiego, Zamkowa,

7

3.

Część gminy Nowogard obejmująca sołectwa: Bieniczki, Błotno, Boguszyce, Brzozowo, Czermnica, Dąbrowa Długo-
łęka, glicko, grabin, Jarchlino, Karsk, Konarzewo, Krasnołęka, Kulice, Lestkowo, łęgno, Maszkowo, Miętno, Olcho-
wo, Orzechowo, Orzesze, Osowo, Ostrzyca, Sąpolnica, Sikorki, Słajsino, Strzelewo, Szczytniki, Świerczewo, Trzechel, 
Wierzbięcin, Wierzchy, Wojcieszyn, Wołowiec, Wyszomierz, Żabowo, Żabówko.

7

§ 2. Na uchwałę wyborcom w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza
Wyborczego w Szczecinie w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości
§ 3. Traci  moc  uchwała  Nr  XX/183/12  Rady  Miejskiej  w Nowogardzie  z dnia  30 października  2012 r. w sprawie podziału gminy Nowogard na okrę-

gi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2778).
§ 4. Uchwała   podlega   przekazaniu   Wojewodzie   Zachodniopomorskiemu   i Komisarzowi   Wyborczemu w Szczecinie.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogardu.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podaniu do pu-

blicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.
Przewodniczący Rady

Piotr Słomski

W uzasadnieniu  uchwały podano m. in:-    na 31.12. 2017 ludność gminy Nowogard wynosiła 23.659 osób z tego:  
1) na terenie miasta – 15.948 osób
2) na terenie wiejskim – 7.711 osób
4.   W mieście Nowogard  proponuje się dokonać podziału ulicy 700 lecia z uwagi na zachowanie normy przedstawicielstwa a mianowicie: w okrę-

gu wyborczym nr 1 jest 7944 wyborców, natomiast w okręgu wyborczym jest 8004 wyborców. 
5. Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.)   Rada   Miejska   w Nowogardzie   li-

czy   21 radnych.   W związku   z powyższym   ogólna   średnia   norma przedstawicielska wynosi 1127 osób na 1 mandat. a więc:
1) na terenie miasta będzie wybieranych 14 radnych ( 15948:1127 = 14,15),
2) na terenie wiejskim będzie wybieranych 7 radnych ( 7.711:1127 = 6,85).

red

  POrADNIk wYbOrCZY
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Adres lokalu wyborczego,  
do którego udam się aby oddać głos
W związku z nadchodzącymi  wyborami samorządowymi   publikujemy najważniejsze dla wyborców informacje. Na poprzedniej stronie publikowaliśmy  
uchwałę o podziale na okręgi wyborcze do wyboru radnych do Rady Miasta. Cała gmina podzielona jest na trzy okręgi wyborcze, z których będziemy wy-
bierać po siedmiu radnych. głosujący oddaje jednak tylko głos i tylko na jednej liście. Uchwała informowała  do jakiego okręgu jesteśmy przypisani ze 
względu na miejsce zamieszkania.  Tutaj  w kolejnym odsłonie instrukcji podajemy podział na obwody głosowania, czyli  adresy lokali do których będzie-
my się  udawać  ze względu na miejsce zamieszkania.  

Uchwała Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 lipca  2018 roku, w sprawie podziału gminy Nowogard na stałe obwody głosowania,  ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib ob-
wodowych  komisji wyborczych

Na podstawie art. 13 ust.  l ustawy z dnia 11 stycznia  2018 roku o zmianie  niektórych  ustaw w celu zwiększenia  udziału  obywateli  w  procesie  wybierania,  funkcjonowania i kontro-
lowania   niektórych organów  publicznych  (Dz. U. z 2018r.    poz.  130, 1349),  w związku  z art. 12  § 3 ustawy  z dnia 5 stycznia  2011  r. Kodeks  wyborczy  (Dz.  U.  z 2018  r.  poz.  754,  
1000,  1349)      Rada  Miejska w Nowogardzie uchwala, co następuje:

§ l. Na terenie  gminy  Nowogard  tworzy  się  14 stałych  obwodów   głosowania,  ustala  się numery  i granice oraz siedziby obwodowych  komisji wyborczych w sposób  następujący:
nr stałego  
obwodu 

głosowania
Granice stałego obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1 Część miasta Nowogard  obejmująca ulice: 
Bohaterów  Warszawy,  Gryfitów, Jana Pawła II, Krótka, Księcia Racibora I, Łąkowa, Radosława, Światowida

Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowogardzie 
ul. Bohaterów Warszawy  78, 
72-200 Nowogard

2 Część miasta Nowogard  obejmująca ulice: 
15 Lutego, Adama Asnyka, Księcia Józefa Poniatowskiego, Kwietniowa, Ogrodowa

Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowogardzie 
ul. St. Żeromskiego 3, 72-200 Nowogard

3

Część miasta  Nowogard  obejmująca ulice: 
Cmentarna, Rtm. W. Pileckiego, Jana Kasprowicza,  Jana Kochanowskiego, Magazynowa,  Adama Mickiewicza,  
Młynarska, Nadtorowa, Polna, Mikołaja Reja, Władysława Reymonta, Henryka Sienkiewicza,  Juliusza Słowackiego,  
Wartcka, Zaciszna,Stefana Żeromskiego

Przedszkole  Miejskie nr 3, 
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 2a, 
72-200 Nowogard

4
Część miasta Nowogard  obejmująca ulice: 
3 Maja, 700 Lecia od nr 5 do nr 22, Batalionów Chłopskich, Dworcowa, Fabryczna, Górna, Kazimierza  Wielkiego, Jana 
Kilińskiego, Pocztowa,  Stanisława  Rzeszowskiego, Ludwika Waryńskiego, Zielona,

Agencja Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa
ul. Batalionów Chłopskich 3,
72-200 Nowogard

5
Część miasta Nowogard  obejmująca ulice: 
700 Lecia nr 4 i od nr 23 do 27, 5 Marca, Bankowa, Stefana Czarnieckiego, Kard. Stefana Wyszyńskiego, Lutyków, 
Osiedlowa, Plac Wolności, Sądowa, Warszawska, Pustać

Nowogardzki Dom Kultury, 
ul. Plac Wolności 7, 
72-200 Nowogard

6

Część miasta Nowogard obejmująca  ulice: 
Blacharska, Brzozowa, Bartosza Głowackiego, Dębowa,  Stefana Grota-Roweckiego, Jesionowa, Jodłowa,  Tadeusza 
Kościuszki, Kosynierów, Lipowa,  Macieja  Rataja, Plac Szarych Szeregów, Plac Ofiar Katynia,  Racławicka,  Teodora 
Roosevelta, Gen. Władysława  Sikorskiego, Stolarska, Słoneczna, Szkolna, Świerkowa, Topolowa, Wiejska,  Zamkowa

Przedszkole Miejskie nr 4 w Nowogardzie 
ul. Tadeusza Kościuszki  3,
72-200 Nowogard

7
Część miasta Nowogard obejmująca  ulice: 
Armii Krajowej,  Jarosława  Dąbrowskiego, Gen. Leopolda  Okulickiego, Kościelna, Kowalska, Luboszan, Marsz. Józefa 
Piłsudskiego, Monte Cassino, Promenada, Romualda Traugutta, Smużyny,  Wileńska,  Wojska Polskiego,

Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowogardzie 
ul. Wojska Polskiego  6, 
72-200 Nowogard

8 Część miasta Nowogard obejmująca ulice: 
Gen. Józefa Bema, Leśna, Cypriana Kamila Norwida, Stanisława Staszica, Gen. Józefa Wybickiego

Szkoła Podstawowa nr 4, 
ul. Gen. Józefa Bema 41, 
72-200 Nowogard

9
Część gminy Nowogard  obejmująca  miejscowości: 
Długołęka, Gardna, Krasnołęka, Miękkie,  Nowe Wyszomierki, Stare Wyszomierki, Olchowo, Radłowo,  Sieciechowo, 
Sąpolnica, Starogoszcz, Wyszomierz

Szkoła Podstawowa w Długołęce
72-200 Nowogard

10 Część gminy Nowogard obejmująca  _ miejscowości: 
Bieniczki,  Bieńczyce,  Bromierz, Kulice, Osowo, Ostrzyca,  Sąpole, Słajsino, Wierzbięcin,

Szkoła Podstawowa w Wierzbięcinie 
72-200 Nowogard

11 Część gminy Nowogard  obejmująca miejscowości: 
Boguszyce, Brzozowo, Jarchlino, Konarzewo, Maszkowo, Wojcieszyn, Żabowo, Żabówko

Szkoła Podstawowa w Żabowie
72-200 Nowogard

12 Część gminy Nowogard  obejmująca miejscowości: Drzysław, Glicko, Lestkowo, Miętno, Orzechowo, Orzesze, Otręby, 
Struga, Szczytniki, Wierzchy,  Wołowiec, Zagórz, Zatocze,  Zbyszewice,

Szkoła Podstawowa w Orzechowie
72-200 Nowogard

13 Część gminy Nowogard  obejmująca miejscowości: Czermnica, Płotkowo, Strzelewo, Suchy Las, Świerczewo, Szkoła Podstawowa w Strzelewie
72-200 Nowogard

14
Część gminy Nowogard,  obejmująca miejscowości: Błotno, Błotny Młyn, Bochlin, Dąbrowa Nowogardzka, Dobroszyn,  
Grabin, Karsk, Łęgno, Miodne, Ogary, OgorzeJe, Olszyca, Ptaszkowo, Sikorki, Trzechel, Warnkowo, Wierzchęcino, 
Zakładzie

Szkoła Podstawowa w Błotnie 
72-200 Nowogard

§ 2. Traci moc uchwała Nr LIX/400/18  Rady   Miejskiej w Nowogardzie z dnia 09 maja  2018 roku w sprawie  podziału  gminy  Nowogard na   stałe obwody  głosowania, usta-
lenia  ich numerów, granic  oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

§ 3. Uchwała  podlega  przekazaniu Wojewodzie Zachodniopomorskiemu  i Komisarzowi Wyborczemu w Szczecinie.
§ 5. Wykonanie uchwały  powierza  się Burmistrzowi Nowogardu.
§ 6.  Uchwała  wchodzi w  życie  z  dniem  podjęcia  i podlega  ogłoszeniu w  Dzienniku  Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podaniu  do publicznej wia-

domości poprzez  zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu  Miejskiego w Nowogardzie.
Przewodniczący Rady Piotr Słomski

  POrADNIk wYbOrCZY
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rozmowa z Tomaszem kuliniczem - starostą Powiatu Goleniowskiego  

W tej kadencji postawiliśmy na Nowogard 
Z Tomaszem Kuliniczem, starostą Powiatu goleniowskiego, rozmawiamy o mijającej kadencji samorządowej, a także planach na najbliższe lata. 

Dziennik Nowogardzki: Po-
prawa jakości życia, to przede 
wszystkim inwestycje w infra-
strukturę. Jak wiadomo bolącz-
ką samorządowców, zwłaszcza 
na szczeblu powiatu, jest jakość 
dróg. Dziś wygląda to o wiele le-
piej, ale jest jeszcze dużo do zro-
bienia. W mijającej kadencji Po-
wiat goleniowski przeprowadził 
kilka zadań w tym obszarze- pro-
szę wymienić te najważniejsze?

Tomasz Kulinicz: Powiat Go-
leniowski jest właścicielem około 
600 km dróg- są to głównie dro-
gi na obszarach wiejskich, łączą-
ce małe miejscowości z większy-
mi ośrodkami. Niestety realia bu-
dżetu są takie, jakie są. Powiaty 
mają ograniczone możliwości do-
chodowe. Nie mamy wpływów z 
podatków, a nasz budżet głównie 
jest zbudowany z subwencji rządo-
wych. Tak naprawdę do dyspozy-
cji pozostają nam trzy możliwości: 
pieniądze z Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych, dotacje z Fundu-
szu Ochrony Gruntów Rolnych i 
oczywiście wsparcie samorządow-
ców gminnych, o ile chcą i mogą 
to zrobić. Stworzyliśmy wieloletni 
plan inwestycji drogowych, w któ-
rym znalazło się przeszło 40 dróg 
wymagających pilnych remontów. 
Oczywiście z roku na rok, dopisy-
wane są kolejne zadania. Posiada-
nie takiej koncepcji pozwala nam 
również później aplikować o środ-
ki zewnętrzne. Mimo to, ze wzglę-
du na możliwości finansowe, mo-
żemy w ciągu jednego roku wy-
konać jedną, góra dwie inwesty-
cje. W mijającej kadencji powiatu, 
postawiliśmy na inwestycje w gmi-
nie Nowogard.  To tu, mimo, że re-
prezentuje nas 6 radnych, powiat 
skumulował wysiłek inwestycyjny 
- mamy dziś nową drogę z Nowo-
gardu, przez Świerczewo do Strze-
lewa; wykonaliśmy też drugi etap 
modernizacji drogi z Nowogardu 
do Miętna. Oczywiście inwesty-
cje te były możliwe przy wsparciu 
z pieniędzy marszałka, ale też po-
mocy gminy Nowogard. Tu głów-
nie ukłon dla radnych miejskich, 
którzy zdecydowali się zarezerwo-
wać odpowiednie środki w budże-
cie. 

Zdaje się jednak, że tak dobrej 
współpracy pomiędzy powiatem 
goleniowskim a gminą Nowogard 
już nie ma, jeśli chodzi o ulice na-
leżące do powiatu, ale położone 
na terenie miasta. Burmistrz No-
wogardu jakby wciąż narzekał, że 
musi remontować ulice powiato-
we z budżetu gminy?

Nowogard jest swoistym feno-
menem w kwestii własności ulic, 
na 28 km dróg, tylko 9 należy do 

gminy- reszta, czyli 19 km, to uli-
ce powiatowe. Niemniej na mocy 
podpisanego porozumienia jesz-
cze w 1999 roku, pomiędzy ówcze-
snym zarządem powiatu a władza-
mi gmin, ulice powiatowe położo-
ne w miastach zostały przekazane 
w zarząd gminom. Na mocy tego 
porozumienia gminy utrzymują te 
ulice, ale też pobierają opłaty z ty-
tułu zajęcia pasa drogowego. Nato-
miast Powiat zadeklarował, że bę-
dzie przekazywał co roku dotację 
na ich bieżące utrzymanie.  Zda-
jemy sobie jednak sprawę, że to 
kropla w morzu potrzeb. Dlatego 
od kilku lat namawiam samorzą-
dy gminne, aby przejmowały uli-
ce powiatowe. Szybko odpowie-
dział na to pozytywnie Goleniów- 
przejęto tam już większość ulic 
powiatowych i są one po general-
nych modernizacjach, włącznie z 
wymianą biegnącej w ziemi infra-
struktury. Obecne władze gminy 
Nowogard nie są tym zaintereso-
wane - żadna droga powiatowa w 
mieście nie została przejęta. Mogę 
jedynie nad tym ubolewać. Może-
my się czarować, że ulice położone 
w mieście pasują do definicji dróg 
powiatowych, ale w rzeczywistości 
tak nie jest.  Nie stanowią bowiem 
połączenia pomiędzy siedzibami 
gmin oraz siedzibą powiatu. Mają 
charakter dróg lokalnych. Powin-
ny być więc, co do zasady, własno-
ścią gminy. 

A jaka czeka nas przyszłość, je-
śli chodzi o inwestycje drogowe. 
Niektórzy obawiają się, że w ko-
lejnej kadencji Nowogard nie bę-
dzie już tak „wyróżniony” przy 
podziale budżetu i teraz znów bę-
dzie trzeba czekać lata na kolejne 
inwestycje?

Wierzę, że tak się nie stanie. 
Właśnie po to powstał wieloletni 
plan inwestycyjny, który jest pew-
nym rodzajem kompromisu, za-
pewniającego równowagę w dzie-

leniu środków budżetowych bez 
krzywdy dla jednego, czy drugie-
go samorządu, ale wobec realnych 
potrzeb. Warto, aby był kontynu-
owany w kolejnej kadencji, i ja to 
gwarantuję. Poza tym, jest też kil-
ka rozpoczętych inwestycji, jak 
np. chodnik w Kulicach, na który 
mamy już dokumentację. W pla-
nach jest także modernizacja dro-
gi Dąbrowa Nowogardzka - Gra-
bin, jako jedna z kolejnych waż-
nych nitek komunikacyjnych, ma-
jąca ogromne znaczenie dla ruchu 
w tej części powiatu. Oczywiście 
będziemy namawiać gminę Nowo-
gard, aby podjęła z nami współpra-
cę w obszarze łączenia środków fi-
nansowych. 

Sporo w mijającej kadencji za-
działo się też w oświacie. Ruszy-
ła przebudowa Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych w Nowogar-
dzie, podległej powiatowi. To 
jedna z największych inwestycji 
oświatowych, jaką możemy ob-
serwować w Nowogardzie?

Tak, to prawda. Powiat skorzy-
stał w tym przypadku z Kontraktu 
Samorządowego. Chodziło o stwo-
rzenie programu dla kilku gmin, 
który pozwoli rozbudować, uno-
wocześnić jednostki oświatowe, 
tak, by na koniec osiągnąć efekt 
symetrii z lokalnym rynkiem pra-
cy - strefami przemysłowymi, ja-
kie mamy na swoim terenie. Roz-
budowujemy ZSP i przeprowadza-
my generalny remont. Tak napraw-
dę więc, oddamy praktycznie nową 
szkołę. Przed nami jeszcze popra-
wa infrastruktury sportowej, jaka 
znajduje się wokół szkoły. Jest tam 
spory potencjał do wykorzystania. 
Przy okazji wspomnę tylko, że roz-
winięta została już wcześniej ofer-
ta edukacyjna Szkolnego Ośrod-
ka Wychowawczego, mieszące-
go się przy tej samej ulicy, co ZSP. 
Powstała szkoła branżowa i szko-
ła przysposabiająca do pracy. To 

niezwykle ważne dla tej młodzie-
ży, której trzeba maksymalnie po-
móc w drodze do samodzielności 
na rynku pracy. I to także wpisuje 
się w naszą politykę rozwoju szkol-
nictwa, w placówkach, dla których 
jesteśmy organem prowadzącym. 

Był też zaplanowany remont I 
Liceum Ogólnokształcącego przy 
ul. Wojska Polskiego, ale do nie-
go nie doszło. Dlaczego?

Od wielu lat radni powtarzają 
zarządowi, aby maksymalnie ko-
rzystać ze środków zewnętrznych. 
Jest jednak problem ze szkolnic-
twem ogólnokształcącym. Mamy 
przygotowaną inwentaryzację 
obiektu i wiemy, jaki jest zakres re-
montu. Musi to jednak poczekać 
na kolejną kadencję, zwłaszcza, że 
są zapowiedzi, z których wynika, 
że mogą pojawić się pieniądze na 
szkolnictwo ogólnokształcące. Jest 
bezsporne, że budynek I LO wy-
maga generalnego remontu. Jed-
nak i tutaj bez wsparcia środków z 
zewnątrz, będzie trudno to wyko-
nać. Liczę jednak, że wkrótce to się 
zmieni. 

Jeśli już o tym mowa, co się nie 
udało, to nie wykonano również 
zapowiadanego remontu budyn-
ku byłego hotelu przy Placu Wol-
ności? 

Zadaję sobie sprawę, jakie są 
oczekiwania względem tego obiek-
tu - nie wygląda on z zewnątrz naj-
lepiej. Zrobiliśmy jednak, co było 
możliwe. Mamy już dokumenta-
cję - pogram funkcjonalno-użyt-
kowy, wstępnie przyznano nam 
nawet dofinansowanie z Funduszu 
Ochrony Środowiska, ale z oko-
ło 85 procent wartości inwestycji, 
spadło ono do kilkunastu - było 
jasne, że przy takiej proporcji nie 
udźwigniemy tego wydatku. Nie-
mniej chcemy doprowadzić do za-
gospodarowania wszystkich pię-
ter budynku, tak, aby mieściły się 
w nim wszystkie nasze jednost-
ki, czyli, poza tymi które już tam 
funkcjonują, m.in. PUP, Wydział 
Komunikacji i Szkoła Muzyczna, 
także Specjalistyczna Poradnia Te-
rapeutyczna dla Dzieci, Młodzieży 
i ich Rodzin, obecnie funkcjonują-
ca w budynku przy ul. 3 Maja, któ-
ry chcemy finalnie sprzedać.

A jak Pan się zapatruje na przy-
szłość szpitali- powiatowego w 
goleniowie i gminnego- w No-
wogardzie? Swego czasu mówiło 
się, że snuje Pan plany, aby obie 
placówki połączyć? 

Niezależnie od tego, jak ktoś to 
kiedyś poukładał- ani powiat, ani 
gmina Nowogard nie mają obo-
wiązku formalnego prowadzenia 
szpitala. Jest obowiązek społecz-
ny i jako władze samorządowe bę-

dąc jak na służbie, musimy zapew-
nić dostęp do lecznictwa szpitalne-
go. Ma to swoje konsekwencje fi-
nansowe zarówno dla powiatu, jak 
i gminy Nowogard. Są one coraz 
trudniejsze do pokonania, choćby 
przez politykę finansowania usług 
medycznych - kontrakt z NFZ jest 
za mały o minimum 15 %,  czy 
zmiany na rynku pracy- mam tu 
na myśli wzrost wynagrodzeń le-
karzy, czy pielęgniarek. Biorąc do 
tego wszystkiego naszą populację, 
należy sobie powiedzieć wprost- 
funkcjonowanie dwóch szpitali, w 
tak bliskiej odległości, z identycz-
nymi oddziałami, jest nie tyle nie-
racjonalne ekonomicznie, co może 
doprowadzić do poważnych pro-
blemów obu szpitali.  Zapropo-
nowałem burmistrzowi Nowogar-
du, rozpoczęcie poważnych roz-
mów nad „zdrowym” połączeniem 
szpitali - jedna dyrekcja, księgo-
wość, bez dublowania oddziałów, 
optymalny podział z korzyścią dla 
obu szpitali. Burmistrz stwierdził, 
że musi się zastanowić i po umó-
wionym terminie niestety nie do-
czekałem się poważnej odpowie-
dzi. Jedynie wysłane zostało pismo 
dotyczące przejęcia szpitala w Go-
leniowie przez burmistrza z No-
wogardu, – co uważam za mało 
poważne. Od dyskusji na ten te-
mat jednak nie uciekniemy i lepiej, 
aby wszyscy zrozumieli to jak naj-
szybciej. 

Przed nami wybory samorzą-
dowe - zaskoczył Pan swoją de-
cyzją, rezygnując z walki o fotel 
burmistrza Nowogardu, na rzecz 
pana kolegi Stanisława Saniuka. 
Pan ma być żaglem listy PSL do 
powiatu z naszego okręgu. Skąd 
taka decyzja?

Nie ukrywajmy, że to efekt zmia-
ny ordynacji wyborczej. Musiałem 
wybrać – albo dalej pracować na 
rzecz rozwoju powiatu, albo ryzy-
kować, że wieloletnie założenia in-
westycyjne, które powstały dzię-
ki mojej determinacji mogą zo-
stać w następnej kadencji zrewido-
wane, niekoniecznie na naszą ko-
rzyść. Przez ostatnie 8 lat, od kie-
dy zasiadam w Zarządzie Powiatu, 
stworzyliśmy spójny, przemyśla-
ny program poprawy infrastruktu-
ry drogowej, ale też jakości kształ-
cenia, czy w końcu nowoczesnego 
zarządzania podległymi nam jed-
nostkami, co w efekcie odpowia-
da dzisiejszym wymogom społecz-
no-gospodarczym. Myślę, że nowo 
wybrana Rada Powiatu będzie te 
kierunki rozwoju kontynuować, 
doceni moje doświadczenie w tej 
kwestii i będzie zainteresowana, 
aby z niego korzystać. 

Rozmawiał Marcin Simiński

Tomasz Kulinicz - Starosta Powiatu Goleniowskiego

Materiał płatny
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Krzysztof
KOSIŃSKI

Partnerstwo
i Rozwój

Kandydat do Rady Miejskiej Nowogardu

Miejsce Nr 2
Okręg Nr 2

 Praca szyta na miarę
Ingram Micro wspólnie ze swoim partnerem otworzył nową inwestycję 

na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego.
Nasz Pracownik Magazynu:

•	 pracuje w przyjaznej i fajnej firmie o duńskich korzeniach,
•	 jest zatrudniony na umowę o pracę bezpośrednio u pracodawcy
•	 bezpłatnie dojeżdża do pracy, ma dofinansowane posiłki, bezpłatne owoce, korzysta z atrak-

cyjnych benefitów, min. prywatnej opieki medycznej, ubezpieczenie grupowego, dofinansowa-
nia szkoleń itd

•	 skanuje i pakuje paczki z lekkimi artykułami,
•	 wprowadza dane do systemu, nucąc ulubione melodie
•	 pracuje w systemie 2 zmianowym od 8.00 do 16.00, 16.00-24.00, (czasem również w weekendy)

Dołącz do nas!
Zapraszamy na spotkania rekrutacyjne, które odbywają się siedzibie Ingram Micro 

w Łozienicy (Goleniowski Park Przemysłowy), przy ulicy Prostej 40.
W każdy wtorek i piątek od godziny 13:00.

Jeśli chcesz otrzymać więcej informacji Zadzwoń! 516-987-405
Napisz! jobs.goleniow@ingrammicro.com

Jerzy
 SALWA
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Kandydat do Rady Gminy Osina

Czy głos oddany na kandydatów PSl do sejmiku województwa 
może zdecydować o przyszłości samorządu województwa? 

Sejmik naszego wojewódz-
twa to 30 radnych wybiera-
nych w 5 okręgach. Po ostat-
nich wyborach w 2014 roku 
PSL zdobył 7 mandatów i 
utworzył koalicje z PO posia-
dającą 12 przedstawicieli. Ko-
alicja ta trwa do dziś i może 
poszczycić się wieloma sukce-
sami w budowaniu silnej go-
spodarki, na którą przezna-
czyliśmy z całej kwoty 1,6 mld 
Euro w Regionalnym Progra-
mie Operacyjnym aż 32%. To 
dowód na pragmatyzm nasze-
go samorządu, który już dziś 
przy dobrej koniunkturze go-
spodarczej z determinacją i 

uporem stawia na nowe miej-
sca pracy. To ważne gdyż każ-
dy dobry czas kiedyś się skoń-
czy i tylko silna gospodarka re-
gionu może pomóc nam prze-
trwać taki okres. Wiedząc tak-
że o zapowiedzi możliwych 
dużych cieć w okresie po 2020 
roku postanowiliśmy z instru-
mentów zwrotnych zbudować 
w następnym okresie portfel 
finansowy posiadający około 
1 mld zł, który będzie narzę-
dziem samorządu do wspie-
rania naszych przedsiębior-
ców. Szkoda, że dzisiejsi nego-
cjatorzy zamiast budować ko-
alicje z silnymi i dużymi kra-
jami szukają wrogów i ideolo-
gicznych demonów w Unii Eu-
ropejskiej. Drugi równie waż-
ny obszar to infrastruktura. W 
obecnej perspektywie finanso-
wej na przebudowę dróg woje-
wódzkich przeznaczyliśmy aż 
142 mln Euro. Zdajemy sobie 
sprawę, że nasi mieszkańcy za-
sługują na dobre drogi a firmy 
potrzebują ich do właściwego 
funkcjonowania swoich przed-
siębiorstw. Nie wiem czy Pań-

stwo wiecie ale Pomorze Za-
chodnie posiada najnowocze-
śniejszy w Polsce tabor kolejo-
wy. Obecnie najstarszy pociąg 
pochodzi 2005 roku a mamy 
ich blisko 80 szt. Najwięcej no-
wych pojazdów zakupiliśmy 
w obecnej kadencji. Jednak to 
wszystko robimy z myślą o na-
szych mieszkańcach, którym 
zadedykowaliśmy trzecia część 
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego. Tam inwestujemy w 
przedszkola, żłobki, szkolnic-
two zawodowe. Dziś nasi opo-
nenci, którzy kilkanaście mie-
sięcy temu odebrali samorzą-
dowi województwa kompe-
tencje w zakresie ośrodków 
doradztwa rolniczego, woje-
wódzkich funduszy ochrony 
środowiska i gospodarki wod-
nej, wojewódzkich zarządów 
melioracji i urządzeń wodnych 
oraz infrastruktury sportowej 
przekonują wyborców, że chcą 
być dobrymi samorządowca-
mi ale kiedy próbowaliśmy w 
Sejmiku zaprotestować wobec 
działań rzadu głosowali prze-
ciw takim uchwałom. Już wte-

dy pokazali, że ich zdaniem sa-
morząd winien dalej być cen-
tralizowany a idea samorzą-
du wprowadzona przez prof. 
Kuleszę i prof. Stępnia jest dla 
działaczy PIS dość egzotycz-
na. Wracając choćby do Wód 
Polskich, bo to one zastąpiły 
ZZMIUW to mija już 10 mie-
sięcy reformy, która miała być 
dobra a do dziś rowy przeciw-
powodziowe, koryta rzek nie 
zostały tknięte pracami kon-
serwacyjnym. Za naszych rzą-
dów rokrocznie wykonywa-
liśmy dwukrotnie koszenie a 
wszystkie urządzenia wodne 
były pod ciągła kontrolą. Nie 
wspomnę również o nowych 
inwestycjach, których prak-
tycznie brak. Za kilka dni uda-
my się do urn wyborczych i 
zdecydujemy o przyszłości na-
szych małych ojczyzn na ko-
lejne 5 lat. Pierwsze o co pro-
szę to abyście Państwo nie po-
zostawili spraw regionu jedy-
nie w rękach tych, którzy na-
pewno na te wybory pójdą ale 
również aktywnie włączyli się 
w ten proces. To o czym mogę 

zapewnić, że PSL nigdy za mo-
jej prezesury nie wejdzie w ko-
alicję z PIS- em, które to ugru-
powanie uważam za partię an-
tysamorządową. Boję się jed-
nak, że władza to narkotyk i 
obserwując postawę działaczy 
SLD w Sejmiku a również po 
części również Bezpartyjnych 
samorządowców domniemań, 
że mogą to być możliwi koali-
cjanci PIS-u dlatego zapraszam 
wszystkich wyborców 21 paź-
dziernika do urn wyborczych 
i oddanie głos na kandyda-
tów spod znaku zielonej koni-
czyny, znaku który łączy a nie 
dzieli Polaków, szuka kompro-
misów a dobro ludzi zgodnie 
z naszymi hasłami z poprzed-
nich kampanii wyborczych „ 
blisko ludzkich spraw” , czy „ 
Człowiek jest najważniejszy” 
nigdy nie były tylko pustymi 
frazesami a efekty naszej pracy 
w ostatniej kadencji mogą być 
dla Państwa najlepszą reko-
mendacją. Pomorze Zachod-
nie to dziś trzeci najszybciej 
rozwijający się region w Polsce 
i niech tak pozostanie.

Jarosław Rzepa

PŁATNY MATerIAŁ wYbOrCZY

r e k l A M A
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

reklAMA
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Dzięki nowym oknom SYNEGO Twój dom 
stanie się oazą ciepła, ciszy i bezpieczeństwa. 
W porównaniu z obecnym standardem okien, 
SYNEGO zapewnia do 50% lepszą izolację cieplną*. 
Dzięki temu znacznie zmniejszysz rachunki 
za ogrzewanie i poznasz nowy 
komfort mieszkania.

Nowe logo - nowy profil 
nowy komfort Twojego mieszkania

Zadzwoń lub przyjdź 
do siedziby naszej firmy 

a my przygotujemy 
dla Ciebie najlepszą ofertę.

Paweł
SŁOMSKI

Kandydat do Rady Powiatu

Miejsce Nr 1 

Partnerstwo 
i Rozwój
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Delegacja byłych Żołnierzy 1. batalionu Szturmowego

Wręczyła medale za zasługi
Ubiegły tydzień należał do bardzo intensywnych w wykonaniu członków Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 1. Batalionu Szturmowego w Dziwnowie. W 
przeciągu tylko czterech dni wzięli udział w trzech uroczystościach kolejno w Lublińcu, Wiśle oraz gliwicach.

Wszystko zaczęło się w 5 paź-
dziernika 2018 roku w Lubliń-
cu, gdzie prezes Ryszard Hor-
niak oraz członek zarządu Ma-
rek Malinowski uczestniczyli w 
święcie Jednostki Wojskowej ko-
mandosów z Lublińca. W trak-
cie uroczystości nasi komandosi 
wręczyli podpułkownikowi Mi-
chałowi Strzeleckiemu, dowód-
cy JWK, odznaczenie za zasługi. 
Już następnego dnia delegacja z 
Dziwnowa udała się do Wisły. 
Miejscowość w Małopolsce bar-
dziej kojarzy się ze sportami zi-
mowymi, jednak 6 październi-
ka, w sobotę odbył się tam już 
VIII Piknik Spadochroniarski. 
Wszystko w ramach 100-lecia 
Niepodległości Państwa Polskie-
go.

Wydarzenie rozpoczęło się od 
złożenia wiązanek pod pomni-
kiem „Poległym i Walczącym o 
Polskość i Wolność Ojczyzny”. 
W programie były również po-
kazy jednostek wojskowych, sto-
warzyszeń, czy grup rekonstruk-
cyjnych. W trakcie pikniku od-
było się również spotkanie we-
teranów. Gościem honorowym 
był 97-letni Aleksander Tarnaw-
ski, ostatni z żyjących Cicho-
ciemnych, ps. „Upłaz”. Była to 
okazja do wręczenia weteranowi 
z czasów II wojny światowej od-
znaczenia przez naszą delegację 
za zasługi dla Stowarzyszenia 1. 

Batalionu Szturmowego z Dziw-
nowa.

Już w poniedziałek odbyła się 
kolejna uroczystość. Tym razem 
w Gliwicach. Jednym z głów-
nych punktów było przekaza-

nie dowództwa nad najmłod-
szą jednostką wojsk specjalnych. 
Nowym dowódcą Agatu został 
płk Artur Kozłowski. Wcześniej 
na czele jednostki stał płk Sławo-
mir Drumowicz, który na począt-

ku października został Dowódcą 
Komponentu Wojsk Specjalnych.

 - Miałem okazję poznać go 
osobiście. Jest to nie tylko dosko-
nały żołnierz, „komandos z krwi 
i kości”, ale równie wspania-

ły człowiek. Jak nikomu innemu 
należało się to stanowisko - po-
wiedział nowogardzianin, prezes 
dziwnowskiego Stowarzyszenia 
Ryszard Horniak.

Przemysław Saja

Złożenie wieńca pod pomnikiem Poległym i Walczącym o Polskość i Wolność Oj-
czyzny

Spotkanie w Wiśle z ostatnim żyjący Cichociemnym Aleksandrem Tarnawskim ps. 
Upłaz

Pamiątkowa fotografia z odchodzącym oraz nowym dowódcą Jednostki Wojsko-
wej AGAT

Odznaczenie  zasłużonego dla Stowarzyszenia dowódcy JWK w Lublińcu ppłk. Mi-
chała Strzeleckiego

Ostatnia wizyta przed wyborami

Rzepa podliczył 
W ostatnich trzech latach, na zlecenie Województwa Zachodniopomorskiego, wykonano w gm. Nowogard inwestycje drogowe o wartości około 4,2 mln zł. 
- wyliczył w minioną środę, w Warnkowie, podczas krótkiego spotkania prasowego, wicemarszałek Jarosław Rzepa (PSL). 

Dlaczego wicemarszałek 
Rzepa postanowił zorganizo-
wać spotkanie w Warnkowie? 
To właśnie tu zrealizowano 
ostatnią w naszej gminie in-
westycję przy sporym udzia-
le finansowym z budżetu wo-
jewództwa. Mowa o chodni-
ku, który biegnie od Nowo-
gardu (ul. Kościuszki) niemal 
do końca wsi. Przypomnij-
my, że wartość robót wniosła 
840 188 zł., w tym dofinanso-
wanie gminy Nowogard 381 
351 zł. Wicemarszałek wy-
mienił jeszcze szereg innych 
inwestycji zrealizowanych w 
ostatnich 3 latach, m.in. bu-
dowa chodnika w Karsku, 
rondo im. Sybiraków, czy re-

mont drogi z Wierzbięcina do 
Słajsina. 

 - W latach 2015 – 2018 na 
terenie Gminy Nowogard na 
zlecenie Województwa Za-
chodniopomorskiego wyko-
nano inwestycje drogowe o 
wartości około 4,2 mln zł. Za 
tę kwotę wykonano około 2,22 
km chodników, wyremon-
towano 3,33 km drogi woje-
wódzkiej oraz przebudowano 
skrzyżowanie – mówił J. Rze-
pa, wicemarszałek Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego. 

To oczywiście nie wszyst-
kie inwestycje, które powsta-
ły, czy też są zaplanowane w 
gminie Nowogard ze środków 
województwa, bądź fundu-

szy zewnętrznych obsługiwa-
nych na tym szczeblu samo-
rządu. Chodzi m.in. o środki 
z Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich, z których gmi-
na skorzystała przebudowu-

jąc choćby drogę w Olchowie. 
Z tego samego źródła zostanie 
dofinansowana także plano-
wana budowa świetlicy w Wy-
szomierzu. 

- Dzięki naszej silnej repre-

zentacji w Sejmiku i Zarządzie 
województwa, możemy dziś 
cieszyć się z wielu zadań inwe-
stycyjnych, jakie zrealizowa-
no na naszym terenie - mówił 
w trakcie konferencji Damian 
Simiński, prezes gminnego 
PSL w Nowogardzie oraz kan-
dydat do Rady Sejmiku Woje-
wództwa Zachodniopomor-
skiego z tej partii. 

W spotkaniu w Warnkowie 
uczestniczyli też radni miej-
scy PSL, wybrani w poprzed-
nich wyborach, na czele z wi-
ceprzewodniczącym RM Sta-
nisławem Saniukiem- jedno-
cześnie kandydatem tej partii 
na burmistrza Nowogardu. 

MS

J. Rzepa i działacze PSL z Nowogardu w Warnkowie
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rozmowa z krzysztofem kosińskim

Szpital wymaga profesjonalizmu
Rozmawiamy z Krzysztofem Kosińskim znanym nowogardzkim lekarzem okulistą i zarazem właścicielem  prywatnej  przychodni, społecznikiem, radnym 
dwóch kadencji Rady Miejskiej.

Dziennik Nowogardzki - 
Swoje życie zawodowe zwią-
zał  pan szczególnie z Nowo-
gardem?

Krzysztof Kosiński - Ale jesz-
cze bardziej moje życie prywat-
ne, tutaj bowiem od lat miesz-
kam. Zawodowo realizuję się 
natomiast  nie tylko w naszym 
mieście, chociaż tutaj mam naj-
większą przychodnię.

No właśnie jest pan nie tylko 
praktykującym lekarzem oku-
listą, ale także przedsiębior-
cą działającym w branży usług 
medycznych.

Przychodnię Praxis założy-
łem zaraz po powrocie z Nie-
miec w 1993 roku. Działa ona 

prężnie do dzisiaj. Oprócz leka-
rzy rodzinnych przyjmują w niej 
też specjaliści. Obecnie funkcjo-
nujemy w dwóch obiektach na 
Dworcowej i na 15 Lutego, gdzie  
mamy stomatologię, okulistykę i 
świadczymy usługi optyczne.

W 1993 roku był Pan już kil-
ka lat po studiach i posiadał 
duże doświadczenie jako oku-
lista…

Studia na Pomorskiej Akade-
mii Medycznej, dzisiejszym Uni-
wersytecie Medycznym,  ukoń-
czyłem w 1977 roku, po czym 
roczny staż odbyłem w szpitalu 
w Gryficach. Specjalistkę z oku-
listyki realizowałem w Klinice 
Okulistycznej PAM w Szczecinie 
w latach 1981-1984. Dużo dała 
mi też praca asystenta na oku-
listyce w Gryficach oraz  jako 
lekarza POZ w Nowogardzie 
1979-81 oraz asystenta na okuli-
styce w szpitalu na Arkońskiej  w 
Szczecinie.

Był Pan też kierownikiem 
przychodni wiejskiej.

Tak w latach 1981 - 1987 by-
łem kierownikiem Gminnego 
Ośrodka Zdrowia w Osinie. Bar-
dzo miło wspominam ten czas 
i tę praktykę zarówno jako le-

karza, jak i jako zarządzającego 
małą, ale jednak placówką służ-
by zdrowia.

Potem był wyjazd do Nie-
miec ...

Tak i to także ważne  zawodo-
wo  dla mnie doświadczenie. Do 
Niemiec wyjechałem w 1990. 
Początkowo pracowałem jako 
lekarz POZ dr Stadie Tonisberg 
a potem przez trzy lata jako asy-
stent w Klinice Bonn Mikrochi-
rurgische- Augenabteilung, 
Prof Koch i Prof Dardene. Wy-
jazd do Niemiec, to jak zanaczy-
łem ważne doświadczenie cho-
ciaż związane z trudnymi oko-
licznościami prywatnymi, wyni-
kającymi z choroby mojej córki. 
To ze względu na konieczność 
leczenia tej choroby za granicą 
– w Polsce wówczas nie było ta-
kich możliwości - musiałem wy-
jechać do Niemiec i to na dłuż-
szy czas. Wówczas to, znając mój 
osobisty motyw wyjazdu i oczy-
wisty przymus jako ojca, użyto 
wobec mnie szantażu uzależnia-
jąc wydanie paszportu podpisa-
niem jakiejś lojalki. Uczyniłem 
to w trosce o zdrowie córki nie 
podjąłem jednak żadnej czynnej 
współpracy, nie mniej sprawa ta 

cięgnie się za mną potem latami 
a wypływa  na nowo w związku 
z procedurami lustracyjnymi za-
wsze, gdy ubiegam się o mandat 
radnego.

Dwukrotnie był  pan radnym 
Rady Miejskiej w Nowogardzie 
kadencji IV i V, czyli w latach  
2002-2010.

Tak. Praca w roli  radnego bar-
dzo odpowiada mojej społecz-
nikowskiej pasji. Tak się składa, 
że nie potrafię przejść obojętnie 
wobec tego, co się wokół mnie 
dzieje i  wobec tego, co się dzieje 
w naszej Ojczyźnie, ale także tu 
w tych  małych ojczyznach, spo-
łecznościach gminnych czy po-
wiatowych, a nawet tych osie-
dlowych czy soleckich.

W nadchodzących wybo-
rach ponownie ubiega się Pan 
o mandat radnego gminnego.

Tak steruję do Rady Miejskiej 
w Nowogardzie z drugiego miej-
sca z listy Partnerstwa i Rozwo-
ju.

Lista Partnerstwa i Rozwo-
ju to lista kandydata na burmi-
strza Piotra Słomskiego.

To bardzo dobry kandydat na 
tę ważną publicznie funkcję – 
kompetentny,  przygotowany, z 

rzetelnym programem, znający 
języki a bez tego w dzisiejszych 
realiach trudno wypełnić dobrze 
zadanie, jakie stoi przed włoda-
rzem miasta, a szczególnie tutaj 
w tej zachodniej części Polski.

gdy zostanie Pan wybrany to...
Szczegóły moich zamierzeń 

przedstawiłem  w materiałach 
wyborczych. Chcę tutaj pod-
kreślić szczególnie jeden aspekt 
– Rada Miejska w Nowogardzie 
reprezentuje podmiot tworzą-
cy nowogardzki szpital. Nieza-
grożona przyszłość tej placówki 
medycznej wymaga, aby w Ra-
dzie zasiadały również osoby, 
które znają się na zagadnieniach 
służby zdrowia, a tej sprawie, jej 
znajomości, chyba dodatkowo 
nie muszę się już reklamować.

Życzymy powodzenia i dzię-
kujemy za rozmowę.

Ja również dziękuje i proszę 
o głos mieszkańców okręgu nr 
2 podczas wyborów do Rady 
Miejskiej 21 października. Re-
komenduję również głosowanie 
na Piotra Słomskiego na burmi-
strza i listę Partnerstwa i Rozwo-
ju do Rady Powiatu.

Red.      

Zaproszenie na warsztaty lirnicze, spotkanie z pieśnią dziadowską 

Strzelewo: WOKÓł TRADYCJI 2018 
W ramach cyklu „Wokół Tradycji 2018”, Teatr KANA organizuje już po raz szósty w Ośrodku Poszukiwań Twórczych Kasi i Zygmunta Heland w Strzele-
wie koło Nowogardu kilkudniowe stacjonarne warsztaty gry na lirze korbowej oraz pieśni wędrownych śpiewaków. Wydarzenie odbędzie się w najbliższy 
weekend tj. 18−21 października.

Na repertuar pieśni złożą się 
stare tradycje muzyczne i epic-
kie, praktykowane i rozpo-
wszechniane przez wędrownych 
muzykantów i opowiadaczy. 
Formuła projektu stanowiące-
go nieformalną szkołę tradycji, 
zakłada zarówno naukę tech-
niki gry na lirze korbowej (dla 
zainteresowanych), naukę śpie-
wu repertuaru dziadowskiego, 
jak i zwyczajów, funkcji i roli, 
jakie pełniła ta grupa w środo-
wisku wiejskim. Warsztaty po-
prowadzą doświadczeni muzy-
cy, wirtuozi i... improwizatorzy 
poruszający się swobodnie mię-
dzy różnymi stylami muzyczny-
mi pod artystycznym kierow-
nictwem Jacka Hałasa. Projekt 
zakłada jednak, również pro-
ces kreacji grupowej polegający 
na wspólnym tworzeniu inter-
pretacji materiału źródłowego. 

Tym razem przyjrzymy się rów-
nież wątkom, splotom, relacjom 
pomiędzy dawną muzyką pol-
ską i białoruską, w czym poma-
gać nam będzie dudziarz, lirnik, 
multiinstrumentalista i budow-
niczy instrumentów z Białoru-
si – Aleś Łoś. Ważnym aspek-
tem warsztatów będą też spo-
tkania z lokalną społecznością 
− m.in. kontynuacja spotkań ze 
śpiewaczkami ludowymi (p. Jó-
zefą Jurek, p. Janiną Mazurek), 
od których będziemy się starali 
nauczyć części wykonywanego 
niegdyś repertuaru. Całość zaś 
zwieńczy koncert − pokaz po 
warsztatowy w kościele w Krzy-
wicach koło Nowogardu. 

Informacje o prowadzących 
warsztaty: 

Aleś łoś – białoruski malarz, 
etnograf, muzykant- multiin-
strumentalista, budowniczy in-

strumentów. Od ponad 30 lat 
zajmuje się badaniami nad bia-
łoruską, a również wschodnio- 
i centralnoeuropejską muzy-
ką tradycyjną, a również cało-
kształtem sztuki i wierzeń spo-
łeczności wiejskich. Jako mu-
zyk i budowniczy instrumen-
tów szczególną uwagę nadaje 
takim instrumentom jak dudy 
białoruskie i lira korbowa. Wy-
różnia się znajomością unika-
towego repertuaru nieżyjących 
już białoruskich lirników. Od 
lat współpracuję z przedstawi-
cielami różnych ośrodków mu-
zyki tradycyjnej w Polsce (np. 
Fundacja „Muzyka Kresów”), 
na Litwie i Łotwie. Mieszka i 
pracuje na farmie „Barok”, któ-
ra wg słów Alesia: „jest miej-
scem, gdzie można dobrze po-
pracować i wypocząć, gdzie za-
wsze czekają na dobrych ludzi”. 

Jacek Hałas -od lat poszuku-
je śladów pieśni dziadowskiej 
w żywej tradycji, zapisach et-
nografów i domowych archi-
wach. Muzykant, śpiewak, tan-
cerz. Współtwórca interesują-
cych formacji muzycznych (Re-
portaż, Bractwo Ubogich, Mu-
zykanci, Ket Jo Barat, Lauta-
ri, Kwartet Wiejski, Kapela Ha-
łasówczy Lautari). Zajmuje się 

tańcem korowodowym, wi-
rowym, tradycjami wędrow-
nych śpiewaków, działalnością 
warsztatową i edukacyjną. Ra-
zem z żoną Alicją (ludowe in-
strumenty perkusyjne), jako 
„Nomadzi Kultury” od 2005 
podróżują po Europie z trady-
cyjną Jurtą, gdzie prezentują 
efekty swych wieloletnich po-
szukiwań oraz przedsięwzięcia 
realizowane wspólnie z artysta-
mi z całego świata.

Projekt dofinansowano 
przez MKiDN z programu: 
Kultura ludowa i tradycja. 

18−21 października, WO-
KÓł TRADYCJI 2018: warsz-
taty lirnicze, spotkanie z pie-
śnią dziadowską, Ośrodek Po-
szukiwań Twórczych w Strze-
lewie koło Nowogardu.

Inf. własne 

Jacek Hałas
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 witamy wśród  
nas...

Autorzy rubryki: Charlotta 
Trokowicz-Sędłak 

oddziałowa oddziału poł.-ginek.
Janusz Roguski SPSR Nowogard

Basia córka 
Elżbiety i Tomasza Cieluch 
ur. 16-10-2018 z Golczewa

Alex 
syn Pauliny Kubić 
ur. 15-10-2018 ze Świerczewa

Tymon 
syn Nicol i Tomasza 
ur. 16-10-2018 z Reska

Piotr 
syn Adrianny Zwolińskiej 
ur. 15-10-2018 z Maszewa

Laura 
córka Agnieszki i Łukasza 
ur. 17-10-2018 ze Świnoujścia

Jadwiga  
córka Moniki Staruch 
ur. 17-10-2018 z Węgorzyna

Hania 
córka Pauliny Obszyńskiej 
ur. 13.10.2018 z Łobza

Hania córka 
Anny i Piotra Kosińskich 
ur. 11-10-2018 z Łosośnicy

100-lecie Niepodległości

Koncert 
muzyki 
sakralnej 10 listpada 2018, godz. 19.00 

Kościół pw. WNMP NOWOGARD

SPONSORZY PATRONAT

Sprzedaż biletów: Agencja Artystyczna i Koncertowa Beata Krzyżanowska tel. 508-285-211
                                        Zakrystia Para� Kościoła pw. WNMP, ul Kościelna, Nowogard

Starostwo 
Goleniów

Dominika Zamara - sopran
Frantisek Vanicek - organy

Badania wody i ścieków - tel. 91 392 74 75

Wywóz nieczystości ciekłych - 91 392 36 77

Roboty inżynieryjno-budowlane oraz

warsztat naprawy pomp - 91 392 36 77

Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków - 91 392 07 11

Czyszczenie kanalizacji 
i odwadniania osadów ściekowych 

- 91 392 36 77
POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE - 994

                           Przedsiębiorstwo 
Usług Wodnych i Sanitarnych sp. z o.o.
ul. 3 Maja 14/2, 72-200 Nowogard

tel. 91 392 07 11, 91 392 07 17

PIASEK, PIASEK PRZESIEWANY, 
ŻWIR, CZARNOZIEM, POSPÓŁKĘ 

 ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 265 607
792 707 943
z dowozem do Klienta

 

Partnerstwo 
i Rozwój

Kandydatka 
do Rady Powiatu
Goleniowskiego

Miejsce Nr 6
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EKOLOGIA. Pozyskiwanie dopłat przy wymianie pieców na paliwo eko-
logiczne i instalacji z energią odnawialną. Usuwanie dzikich wysypisk. 
ZDROWIE. Zaingeruję w unowocześnienie sprzętowe Nowogardzkiego 
szpitala. Walka z wszystkimi smrodami w całym Powiecie  Goleniow-
skim i blokowanie budowy inwestycji szkodliwych dla ludzi i środowiska. 
Zdrowie mieszkańców jest dla mnie najważniejsze! Jeśli Twoim też, to od-
daj z rodziną na mnie głos  i poinformuj o mnie swoich znajomych. W 
DOROBKU - zablokowałem planowaną budowę „padliniarni” w Glicku i  
paru ferm norek w naszej gminie. O mnie: 65 lat, emeryt, Mgr inż rolnik, 
Prezes Nowogardzkiego Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Środowiska, 
mieszkaniec Glicka. Za głos, z góry Państwu dziękuję.   

Eugeniusz Korneluk
bezpartyjny 

kandydat   

do rady 

Powiatu

Startujący 
z listy nr - 10 

pozycja nr - 4

OGŁOSZeNIe wYbOrCZe

Międzywojewódzkie 
Mistrzostwa Młodzików  
w kolarstwie górskim

Hubert grygowski 
nokautuje rywali
W sobotę (13 października), w miejscowości Ostrzyce, koło 
Kościerzyny (woj. pomorskie) odbyły się Międzywojewódz-
kie Mistrzostwa Młodzików w kolarstwie górskim. Nowo-
gard reprezentował Hubert grygowski, który wygrał wyścig 
w takim tempie, że niemal zdublował wszystkich rywali! 

To już ostatnie akcenty mło-
dych kolarzy z Nowogardu w 
2018 roku. Tym razem zawodnik 
LKKS Chrabąszcze Nowogard – 
Hubert Grygowski – wystąpił 
w województwie pomorskim w 
Międzywojewódzkich Mistrzo-
stwach Młodzików w kolarstwie 
górskim. W sumie startowało 
blisko 40 kolarzy z czterech wo-
jewództw. Podopieczny Ryszar-
da Posackiego pokazał wiel-
ką klasę. Dla Młodzików zapla-
nowano 6 rund, jednak Hubert 
Grygowski z każdym okrąże-
niem zdecydowanie powiększał 
swoją przewagę, na metę wpadł 

z 3-minutową przewagą, dublu-
jąc przy tym niemal wszystkich 
rywali! Kolarz z Nowogardu nie 
zdołał zdublować tylko 8 kola-
rzy, jednak organizatorzy ob-
serwując przebieg tego wyścigu, 
zdecydowali się, że skrócą tra-
sę o jedno okrążenie – kto wie, 
być może ta decyzja sprawiła, że 
Hubert nie zdublował wszyst-
kich Młodzików na trasie… Dla 
naszego reprezentanta należą się 
wielkie brawa za to, co zapre-
zentował w 2018 roku. Hubert 
nie schodził z podium i w zasa-
dzie w tym roku był niepokona-
ny w swojej kategorii. KR

Hubert Grygowski z ogromną przewagą zwyciężył w Międzywojewódzkich Mi-
strzostwach Młodzików w kolarstwie górskim

Ze Światowidem wciąż bez wygranej

Bezbramkowy remis juniorów
W niedzielę (14 października), o godzinie 16:00, na stadionie w Nowogardzie juniorzy Po-
morzanina podejmowali Światowid łobez. Mecz stał na dobrym poziomie, jednak zabra-
kło tego co najważniejsze, czyli bramek. Podopieczni Marcina Skórniewskiego podzieli-
li się punktami z gośćmi z łobza i nie poprawili swojej złej statystyki spotkań ze Światowi-
dem. 

Pomorzanin Nowogard – Światowid 63 Łobez 0:0 
Skład: Jakub Tandecki – Paweł Zając (Jakub Saja), Jakub Mościński, 

Mateusz Wojtyniak, Mateusz Lasocki (c) – Dawid Druciarek (Jakub Żó-
ralski), Kacper Torzewski, Jakub Jarecki, Szymon Kaczor – Natan Jeremicz 

I Liga Okręgowa Junior Starszy gr. Szczecin 
2018/2019

9. kolejka:
SALOS II Szczecin – Kluczevia Stargard  1:3
SCRS Barlinek – Unia Dolice   4:1
Pomorzanin Nowogard – Światowid Łobez  0:0
Hanza Goleniów – Mewa Resko   1:7

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Mewa resko 7 18 25 7 6 0 1
2 SCRS Barlinek 8 17 28 15 5 2 1
3 Światowid 63 Łobez 8 16 17 12 5 1 2
4 Unia Dolice 9 13 23 22 4 1 4
5 Pomorzanin Nowogard 8 12 19 14 3 3 2
6 Polski Cukier Kluczevia Stargard 7 12 27 13 4 0 3
7 Hanza Goleniów 9 3 12 37 1 0 8
8 SALOS II Szczecin 8 1 9 40 0 1 7

(Oskar Gibas), Przemysław Ro-
gojsza (Kryspin Miziuło). 

Choć w meczu juniorów Po-
morzanina i Światowida nie pa-
dły gole, to jednak nie można 
powiedzieć, że na boisku wia-
ło nudą. Już w 3. minucie Jakub 
Jarecki miał okazje do strzele-
nia gola, jednak jego strzał z pola 
karnego minął słupek bramki go-
ści. W 17. minucie po raz pierw-
szy zagrozili piłkarze z Łobza, ale 
strzał z około 15 metrów poszy-
bował nad poprzeczką. W 23. 
minucie z około 24 metrów bez-

pośrednio z rzutu wolnego ude-
rzał Mateusz Lasocki, ale futbo-
lówka minęła bramkę rywali. W 
33. minucie na bramkę rywa-
li strzelał Przemysław Rogojsza, 
ale i tym razem piłka nie chcia-
ła znaleźć drogi do siatki. Dwie 
minuty później odpowiedzieli 
goście, strzał z około 30 metrów 
trafił w poprzeczkę bramki strze-
żonej przez Jakuba Tandeckiego. 
Tym samym odpowiedzieli go-
spodarze. W 37. minucie Mate-
usz Lasocki dośrodkował w pole 
karne, a Dawid Druciarek głów-

kował z około 6 metrów, jed-
nak trafił jedynie w poprzeczkę. 
W 40. minucie jeszcze raz swo-
ich sił próbował Jakub Jarecki, 
jednak jego strzał bez proble-
mów obronił golkiper przyjezd-
nych. Po zmianie stron ponow-
nie czujność golkipera z Łobza 
sprawdzał Jakub Jarecki, a w 60. 
minucie nad poprzeczką strzelał 
Jakub Żóralski. Ostatnie minu-
ty spotkania to już zdecydowa-
na przewaga Pomorzanina, która 
nie przyniosła efektów w postaci 
gola. W 77. minucie Jakub Żóral-

ski strzałem z około 10 metrów 
trafił wprost w bramkarza, nato-
miast dwie minuty później Jakub 
Jarecki z podobnej pozycji ude-
rzył nad poprzeczką. W ostat-
niej minucie Pomorzanin miał 
jeszcze jedną okazję. Tym razem 
rzut wolny z około 18 metrów na 
wprost bramki wykonywał Jakub 
Żóralski, który także nie znalazł 
drogi do bramki. Tym samym 
nowogardzianie dzielą się punk-
tami z piłkarzami z Łobza i po-
zostają na 5. miejscu w ligowej 
tabeli. KR

Od lewej - Jakub Żóralski, Oskar Gibas i Jakub Saja - piłkarze z rocznika 2004, czyli trampkarze, którzy w nagrodę za swoją grę 
dostają szansę w juniorach

ZAGINĘŁA
kotka

PROSZĘ o informacje
tel. 602 524 313

OGŁOSZeNIe
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Zachodnia liga MTb – wielki finał

Janusz Pietruszewski wygrywa w całym cyklu
W niedzielę (7 października), w miejscowości Słubice Lubuskie odbyła się XII finałowa edycja Zachodniej Ligi MTB.  W ostatnich zawodach tego sezo-
nu indywidualnie wystartowało dwóch kolarzy z Nowogardu oraz jedna para. Nagrodzono także zwycięzców poszczególnych kategorii w klasyfikacji ge-
neralnej. 

Podczas XII edycji rozgrywa-
nej w Słubicach Lubuskich na-
szą gminę reprezentowali Janusz 
Pietruszewski, Jan Baran oraz 
para Alicja i Grzegorz Fecak. Za-
wody odbyły się na  wymagającej 
trasie z metą na pięknym stadio-
nie. Rywalizacja przebiegła na 
dystansie Mini liczącym 22 km 
z kilkoma podjazdami i trud-
nymi technicznie zjazdami oraz 
dystansie  Familijny liczącym 12 
km. Na dystansie 22 km ściga-
li się Janusz Pietruszewski oraz 
Jan Baran, startujący w kategorii 
wiekowej M6A. Janusz Pietru-
szewski pokonał dystans Mini z 
czasem 00:55:05 i zajął 1. miejsce 
w swojej kategorii oraz 47. miej-
sce w Open. Z kolei Jan Baran z 
czasem 01:24:35 uplasował się na 
8. miejscu w kategorii M6A oraz 
154. miejscu w Open. Na dystan-

sie Familijni walczyła para Alicja 
i Grzegorz Fecak. Nasi reprezen-
tanci pokonali 12 km z czasem 
00:38:03 i wywalczyli 3. miej-
sce w kategorii P1K oraz 7. miej-
sce w Open. W klasyfikacji Ge-
neralnej po XII edycjach na dy-
stansie Mini Janusz Pietruszew-
ski wygrał w kategorii M6A, na-
tomiast   w Open uplasował się 
ostatecznie na 26. miejscu gro-
madząc 3281 punktów, po 9 star-
tach i 9 wygranych w Kategorii 
M6A. W  klasyfikacji Generalnej 
na dystansie   Familijnym Para 
Alicja i Grzegorz Fecak w kate-
gorii P1K zajęła 3. miejsce, na-
tomiast w Open 6. miejsce, gro-
madząc 1895 punktów po 8 star-
tach. Gratulujemy naszym repre-
zentantom udanego sezonu oraz 
życzymy kolejnych sukcesów po 
przerwie zimowej. KR Janusz Pietruszewski wygrał w całym cylu Zachodniej Ligi MTB 2018 w kategorii M6A

rozgrywki ligowe

U siebie zagrają z Falą
W najbliższy weekend zespoły Pomorzanina rozegrają 10. kolejkę rozgrywek ligowych. Ze-
spół prowadzony przez Józefa Andrzejewskiego podejmować będzie na własnym boisku 
Falę Międzyzdroje. Z kolei juniorzy Marcina Skórniewskiego w niedzielę wybiorą się do 
Stargardu, aby rywalizować z tamtejszą Kluczevią. 

Pomorzanin po wyjazdowej 
porażce z Wichrem Brojce wra-
ca na swój stadion, na którym 
w tym sezonie jeszcze nie prze-
grał. Nowogardzianie są jedną z 
trzech drużyn, które u siebie na 
boisku zdobywają punkty, do tej 
pory po 5 spotkaniach w domu 
Pomorzanin ma 4 zwycięstwa i 
1 remis, przy świetnym bilansie 
bramkowym – 10 strzelonych i 
tylko 2 stracone gole. Fala Mię-
dzyzdroje plasuje się w środ-
ku tabeli z 12 punktami, goście 
z Międzyzdrojów wygrali tyl-
ko raz na boisku rywali, miało 
to miejsce w 6. kolejce, gdy pił-
karze z nad morza ograli w Ma-
szewie tamtejszą Masovię 2:3. 
W pozostałych trzech wyjazdo-
wych spotkaniach Fala zalicza-
ła porażki, strzeliła na boiskach 
rywali w sumie 4 gole i straci-
ła 12 bramek. Wierzymy, że Po-
morzanin podtrzyma swoją se-
rię bez porażki na nowogardz-
kim boisku i umocni się w czo-
łówce tabeli. Mecz zaplanowa-
no na sobotę (20 październi-
ka) o godzinie 15:00. Z kolei ju-
niorzy z Nowogardu pojadą do 

Stargardu, aby zmierzyć się z 
tamtejszą Kluczevią. W pierw-
szym meczu obydwu drużyn 
Pomorzanin pewnie wygrał 
u siebie 4:1. Kluczevia ma na 
swoim koncie tyle samo punk-
tów co podopieczni Marcina 
Skórniewskiego, czyli 12, za-
tem przegrany zajmować będzie 
6. miejsce w ligowej tabeli. Klu-
czevia na swoim boisku grała 4 
spotkania, wygrywając w trzech 
pojedynkach i raz przegrywa-
jąc, a wszystko to przy bilan-

sie bramkowym 20 strzelonych 
i 4 stracone gole. Pomorzanin 
może się jednak pochwalić tak-
że niezłym bilansem gier wyjaz-
dowych, nowogardzianie wy-
grali dwa spotkania i raz prze-
grali, przy 9 strzelonych i 6 stra-
conych golach. Mecz junio-
rów zaplanowano na niedzie-
lę (21 października) o godzinie 
12:00. Przy artykule publikuje-
my komplet gier w poszczegól-
nych ligach. KR

A Klasa Szczecin gr. Północ 2018/2019
10. kolejka:
Ehrle Dobra Szczecińska – Orzeł Łożnica  (20.10; 11:00)
Jantar Dziwnów – Polonia Płoty   (20.10; 11:00)
Błękitni Trzygłów – Mewa Resko   (20.10; 14:00)
Pomorzanin Nowogard – Fala Międzyzdroje (20.10; 15:00)
Dąb Dębice – Wicher Brojce   (20.10; 15:00)
Masovia Maszewo – Wybrzeże Rewalskie  (20.10; 15:30)
OKS Goleniów – Arkonia Szczecin   (20.10; 18:00)
KP Przecław – Sparta Gryfice   (21.10; 12:00)
I Liga Okręgowa Junior Starszy gr. Szczecin 2018/2019
10. kolejka:
Unia Dolice – SALOS II Szczecin   (20.10; 14:30)
Światowid Łobez – Hanza Goleniów  (21.10; 11:00)
Kluczevia Stargard – Pomorzanin Nowogard (21.10; 12:00)
Mewa Resko – SCRS Barlinek   (21.10; 15:00)

Uwaga kierowcy!

Olchowo mijamy  
już nową S6
Na odcinku od wiaduktu WD14 (przecięcie S6 z DK6 przed 
Kolonią Olchowo), do początku obwodnicy Nowogardu 
ruch został przerzucony na jezdnię S6, w kierunku Kosza-
lina. 

Jest to odcinek o dł. 2,8 km. Skierowanie ruchu na nowy przebieg 
umożliwi realizację włączenia S6 w obwodnicę Nowogardu. Taka 
organizacja ruchu powinna funkcjonować do momentu udostęp-
nienia dla ruchu całego ciągu S6 Goleniów-Nowogard - informuje 
nas GDKiA w Szczecinie. Apelujemy o ostrożność!

Przypomnijmy, że budowa S6 rozpoczęła się wiosną zeszłego 
roku.  Inwestycja ma kosztować 1,2 mld złotych. Powstanie łącznie 
ponad 120 km nowej trasy szybkiego ruchu, na odcinku Goleniów- 
Nowogard- Koszalin. 

MS

Z początkiem tygodnia otwarto dla ruchu odcinek nowej trasy s 6 biegnący obok 
Olchowa
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NADLEŚNICTWO  NOWOGARD
ul. Radosława 11, 72-200 Nowogard

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę poniższych nieruchomości gruntowych:

Lp. Obręb leśny Pododdział
leśny Gmina Obręb 

ewidencyjny
Działka 

ewidencyjna
Rodzaj 
gruntu

Pow.
[ha]

cena 
wywoławcza

[netto zl] 

wadium 
[zł]

info. 
dodatkowe 

(siedl. przyr.)

1 Czermnica 296 j Osina Redostowo cz. działki 296/1 R IV b 0,8719 100,00 40
2 Czermnica 296 l Osina Redostowo cz. działki 296/2 R IV b 0,6586 75,00 30  

3 Nowogard
79 b

Nowogard Jarchlino
cz. działki 150/2 Ps V 0,2566

25,00 10
 

79 c cz. działki 149/1 Ps VI 0,4  
4 Nowogard 86 a Nowogard Jarchlino cz. działki 67 Ł IV 0,4984 45,00 15 6510-B
5 Nowogard 109 h Nowogard Kulice cz. działki 109/2 Ł V 0,67 25,00 10 6510-B
6 Nowogard 112 k Nowogard Kulice cz. działki 112/3 Ł V 1,15 40,00 15  
7 Nowogard 91 a Nowogard Kulice cz. działki 91/2 Ps V 0,76 25,00 10 6510-B
8 Nowogard 92 h Nowogard Kulice cz. działki 92/2 Ł V 1,05 35,00 10 6510-B

wadium należy wpłacić w kasie Nadleśnictwa lub przelewem do 13.11.2018r. do godz. 1200

Minimalne postąpienie przy każdej licytacji wynosi 5 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 13.11.2018r. o godz. 1215 w Sali konferencyjnej Nadleśnictwa Nowogard przy ul. Radosława 11, 72-200 Nowogard
Szczegółowe informacje zawarto na stronie internetowej: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecin/nadl_nowogard zakładka wystąpie-
nia, komunikaty i ogłoszenia

Warsztaty Terapii Zajęciowej 

przyjmą każdą ilość świerku 
Więcej informacji pod nr  725 748 449 

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

KUPIĘ DREWNO
tartaczne

świerk, sosna, brzoza, topola

tel. 697 174 369

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

Firma AGRO TRANS Spółka z o.o. 
z siedzibą w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów ciężarowych 
(prawo jazdy kategoria C+E)

tel. 91 39 27 322, kom. 502 671 607, 502 671 609

VI Hyundai Ultramaraton bieszczadzki 

Przebył tysiąc kilometrów aby 
pobiec!
W sobotę (13 października),odbył się VI Hyundai Ultramaraton Bieszczadzki, w którym na 
dystansie 52 km wystartował reprezentant Nowogardu Michał Dawidowski. Organizatorzy 
wyróżnili naszego reprezentanta, jako zawodnika, który przybył na Ultramaraton z najdal-
szego zakątka Polski. 

VI edycja Hyundai Ultrama-
ratonu Bieszczadzkiego odby-
ła się na czterech dystansach: 90 
km, 52 km, 26 km i 17 km. Od-
były się także biegi dla dzieci. Je-
dynym reprezentantem Nowo-
gardu był Michał Dawidowski, 
który walczył na dystansie 52 
km. Trasa na tym dystansie wio-
dła z centrum Cisnej, fragmen-
tem Wielkiej Obwodnicy Biesz-
czadzkiej w stronę Ustrzyk Gór-
nych (ok. 1 km), następnie obok 
bazy ZHP do stokówki biegnącej 
zza Przysłupa w stronę Majdanu 
(ok. 3km). Stokówką zawodni-
cy pobiegli do Majdanu i dalej 
lekko pnącą się pod górkę dro-
gą aż do Przełęczy nad Roztoka-
mi Górnymi (ok. 14 km). Tutaj 
skręcano w prawo na szlak gra-
niczny w kierunku na Balnicę. 
Przed Balnicą zawodnicy zbie-
gali z pasma granicznego w kie-
runku na Solinkę (ok. 27 km) i 
biegli ok. 3 km bieszczadzkim 
szutrem w kierunku Żubracze-
go obiegając masyw Hyrlatej, na 
który za chwilę musieli się wspi-
nać. Nie dobiegając do Żubra-
czego skręcano w prawo w nie-
bieski szlak turystyczny i wspi-
nano się na Berdo (1041 m 
n.p.m.). Z Berda zawodnicy bie-
gli na Hyrlatą (1103 m), Roso-
chę (1084 m) i zbiegali do Roz-
tok Górnych (ok. 40 km). Z Roz-
tok należało pobiec jeszcze raz 

asfaltem na przełęcz nad Rozto-
kami (ok. 41 km, 801 m n.p.m.) 
i znowu wbiec na górski niebie-
ski szlak graniczny, tym razem 
wspinając się na Okrąglik (1101 
m). Na Okrągliku zawodnicy że-
gnali się z niebieskim szlakiem i 
skręcali w lewo w kierunku Ci-
snej. Czerwonym szlakiem pod-
biegali na Jasło (1153 m n.p.m.), 
na Szczawnik (1098 m) i na Małe 
Jasło (1097 m), następnie podzi-
wiając widoki zbiegali do Ci-
snej, aż do mety w pobliżu sta-
dionu Orlika. Reprezentant No-
wogardu pokonał tą malowniczą 
trasę z czasem 08:13:38,00, dzię-
ki czemu w swojej kategorii wie-
kowej M40 zajął 112. miejsce, 
natomiast w Open Mężczyzn 
został sklasyfikowany na 282. 
miejscu, pośród 368 sklasyfiko-
wanych biegaczy. Michał Dawi-
dowski został doceniony przez 

organizatorów, a w zasadzie jego 
ambicja, dzięki której przybył na 
Bieszczady z odległego Nowo-
gardu. O naszym reprezentancie 
wspomniano w lokalnej prasie, 
opisując jego drogę na Ultrama-
raton – jak wykazali organiza-
torzy, najdłuższą drogę spośród 
wszystkich zawodników. - W 
klasyfikacji na zawodnika, który 
przybył na Ultramaraton Biesz-
czadzki z najdalszego zakątka 
Polski zwycięzcą okazał się Mi-
chał Dawidowski z Nowogardu, 
który aby stawić się na naszym 
biegu przebył blisko 1000 km tra-
sę – busem, pociągiem i autobu-
sem. Zajęło mu to blisko 25 go-
dzin. Był to jego drugi start w na-
szym biegu, za rok zapowiedział, 
iż wystartuje w naszym biegu na 
90 km, trzymamy kciuki – czyta-
my w artykule z gazety Nowiny 
Bieszczadzkie. KR

Michał Dawidowski na trasie 52 km Utramaratonu Bieszczadzkiego
reklAMA OGŁOSZeNIe

reklAMA

Nietypowa wystawa  
w Przedszkolu nr 3

Skarby  
ze starej skrzyni 
Ciekawą wystawę przygotowano  w holu  Przedszkola nr 3 
(przy ul. Ks. J. Poniatowskiego), z okazji 100-lecia Niepod-
ległości. 

Wystawę tworzą urządzenia 
gospodarstwa domowego, uży-
wane w dawnych czasach, a tak-
że elementy dekoracyjne. Wśród 
nich można zobaczyć m.in.: kul-
towe liczydło Abakus, czyli 
przedwojenne liczydło rachmi-
strza , tara do prania, zegar, że-
lazko oraz wiele innych cieka-
wych przedmiotów.

Zgromadzone eksponaty sta-
nowią cenny materiał edukacyj-
ny dla przedszkolaków, umożli-
wiając im bezpośredni kontakt z 
tradycją. 

Wystawa została przygoto-
wana przez pracowników ale z 
pomocą rodziców dzieci tam 
uczęszczających. 

ao

Nazwa wystawy to skarby ze starej skrzyni
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FEDENCZAK
ADAM

Simiński
Damian

Nr       na liście PSL 3

Kandydat do 
Sejmiku  Województwa
Zachodniopomorskiego
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Przedstawiciel �rm: KRATKI.PL, UNICO, ARYSTO, HAJDUK
          SPARTHERM, LECHMA, BE-F

ul. Boh. Warszawy 103a/1
SPRZEDAŻ: piecy, wkładów kominkowych, 

obudów, kominków elektrycznych i biokominkiów

Kontakt www.kominkisolowiej.pl 
e-mail: kominkisolowiej@idsl.pl

Tel. 91 39 25 000,  kom. 507 967 205
Sklep otwarty  pn-pt. 9-17,  sob 9-13

Przedstawiciel �rm: Lechma, Spartherm Bef Polska, Kratki.pl, Euro-Kom

Akcesoria montażowe, kominy, wkłady kominowe owalne 
Dobieramy wymiar i montujemy

KOMINKI SOŁOWIEJ NOWOGARD

WENTOR - kocioł  na pelet COMPACT 5-15 KW
Cena 9900 zł netto

KARTKI.pl - kocioł na pelet moc 5-25 KW
Cena 10400 zł netto

Spełniają wymagania 5 klasy 
wymagane do dotacji

KARTKI.pl - PATIO gazowy ogrzewacz 
                                        zewnętrzny

r e k l A M A
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789
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• naprawy • oleje CASTROL
• akumulatory Bosch, Varta

 bieżące
• serwis klimatyzacji
• przeglądy okresowe
• serwis opon
• diagnostyka komputerowa
• wymiana rozrządu

Ponad 10-letnie doświadczenie w pracy  
na stanowisku mechanik w serwisie TOYOTY

Sąpolnica 25 
72-200 Nowogard 

tel. 608 690 831

Zapewniamy atrakcyjne ceny

przeglądy okresowe w TOYOTACH i nie tylko

Sprawdzone oferty! 
Tel. 91 506 55 55
Nawet 1500 EUR netto 

+ PREMIA 300 EUR (brutto) 

Opiekunki 
w Niemczech

Upadłość konsumencka
Masz długi, których nie możesz spłacić, nie 
prowadzisz działalności, nie masz majątku. 

Pomogę zgłosić upadłość. 
Konsultacje darmowe
Tel. 669 681 080, 

www.szczecin-syndyk.pl 
restrukturyzacjakonsumenta@gmail.com 

 
  
 
 
 

 

    

    
Hjort Knudsen Polen Sp. z o.o. jest duńską �rmą, 

zatrudniającą  ponad 1000  pracowników, 
produkującą i eksportującą skórzane meble tapicerowane. 

 www.hkmeble.pl

 
 

        W związku z dynamicznym rozwojem �rma zatrudni  

 TAPICERA  
PRACOWNIK PRODUKCJI 

MAGAZYNIER
KONTROLER JAKOŚCI

 
 

            Miejsce pracy: Nowogard  
Zapewniamy:   
•  stabilne warunki zatrudnienia 
•  wynagrodzenie proporcjonalne do osiąganych wyników  

 
 Osoby zainteresowane proszone  są o wysłanie CV na adres:  
         ul. Zamkowa 7b , 72-200 Nowogard 
          lub e-mail: dawid.bohn@hjortknudsen.pl  
           Kontakt telefoniczny : 663 949 485 

 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami
Prosimy o dopisanie następujacej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbednych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie 
z ustawa z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.)”.

na powiat:
goleniowski (Nowogard), gry�ński, kamieński, łobeski, policki, stargardzki

Chcesz dać ogłoszenie -  reklamę w gazecie

zadzwoń:  506 638 789,  91 392 21 65,  napisz: karolinasb@dom
judy.pl

ZATRUDNI
 

Specjalista 
ds. logistyki / Spedytor / Logistyk

Tel. 603 129 069 

Opis stanowiska :
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna 
za kompleksową organizację pracy taboru transportowego.
Zakres obowiązków :
• planowanie i organizowanie transportu oraz prowadzenie 
  związanej z nim dokumentacji
• monitoring i nadzór nad realizowanymi zleceniami
• rozwój bazy klientów i przewoźników
Oczekiwania :
• wykształcenie kierunkowe, preferowane wyższe (atutem będzie 
  wykształcenie związane z transportem, logistyką etc.),
• doświadczenie w transporcie krajowym i/lub międzynarodowym,
• znajomość języka niemieckiego umożliwiająca swobodną komunikację, 
  będzie dodatkowym atutem,
• komunikatywność i zdolności interpersonalne,
• odporność na stres, odpowiedzialność za powierzone i wykonywane zadania,
• bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (szczególnie Excel),
• Prawo jazdy kat. B.
Oferujemy :
• pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się firmie,
• atrakcyjne wynagrodzenie,
Rodzaj pracy: Pełny etat

Firma TRADE sp. z o.o.

Firma z branży rolnej  

 
zatrudni – kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki teleskopowej 
  i doświadczenie w rolnictwie.
Oferujemy:

kontakt: 785 601 002

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy

Uwaga Wędkarze Zarząd Koła 
Miejsko-Gminnego nr 36 PZW 

w Nowogardzie 
organizuje zawody 

wędkarskie spławikowe 
w kamieniu Pomorskim 

na kanale Świniec 
które odbędą się 

dnia 28.10.2018 r. 
Zbiórka o godz. 6.30 ul. 5 Marca. 

Zapisy w sklepie Wędkarz 
do dnia 25.10.2018 r. 

Startowe 10 zł 

Uwaga Wędkarze! Koło Miejsko-
Gminne 3 w Nowogardzie 

zaprasza
 członków koła na zawody
wędkarskie spinningowe 

z łodzi w dniu 04.11.2018 r. 
na jeziorze  

w Nowogardzie. 
Zbiórka o godz. 8.00

przy restauracji Neptun zapisy 
w sklepie Wędkarz 

do dnia 02.11.2018 r. 
Startowe 10 zł. 

Uczestnicy zawodów obowiązkowo winni 
posiadać kamizelki ratunkowe (kapoki)
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Wykręcanie urwanych 
świec żarowych

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

Opiekunka Seniorów w Niemczech. 
Ostatnie oferty pracy 

z letnim bonusem 350 euro 
- tylko do 15 września! 

Tel. 517 175 599

 

WYMAGANIA:
- aktualne prawo jazdy kategorii C+E
- świadectwo kwali�kacji zawodowej
- aktualne orzeczenie psychologiczne
- cyfrowa karty kierowcy
 OFERUJEMY:
- atrakcyjne wynagrodzenie wypłacane w terminie
- nowoczesne auta marki DAF, MERCEDES, MAN.
- praca w systemie tygodniowym  
- ubezpieczenie grupowe

POSZUKUJE 
KIEROWCÓW  

KAT. C+E

TELEFON: +48 603 129 069,  785 900 833 
Jedności Narodowej 23A, 72-130 Maszewo

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś w rodzinie. 

Grupa AA Mieszko zaprasza w każdy 
wtorek o 9.00 i 16.00 pod ratuszem.

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

pn., wt. - 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

ENDOKRYNOLOGICZNY
Lek. med. Adriana Dubińska-Walczak

specjalista chorób wewnętrznych
- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

CHORÓB CUKRZYCY I NADCIŚNIENIA
Lek. Ewa Zdawska

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista diabetolog 

GABINETY MEDYCZNE

GABINET DERMATOLOGICZNY
Dr. n. med. Violetta Ratajczak-Stefańska

specjalista dermatolog-wenerolog
- konsultacje dermatologiczne
- ocena znamion
- drobne zabiegi

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

Usługi
remontowo-budowlane

Ceny do negocjacji
784 612 587

Oferuję:
- umowę o pracę
- zatrudnienie w �rmie o ugruntowanej pozycji na rynku
- atrakcyjne wynagrodzenie, niezależne od wysokości 
   frachtów i przebiegu
- praca zgodna z obowiazujacymi normami czasu pracy
- nowoczesny i zadbany tabor, pojazd przypisany do kierowcy
- zjazdy autem na bazę

Zatrudnię kierowcę z prawem jazdy kat. C+E 
w przewozach międzynarodowych.

MIK-TRANS Goleniów
tel. 609 557 355 • kontakt@miktrans.com.pl

Firma TRADE sp. z o.o.

ZATRUDNI
 

Głównego Księgowego /
Główną Księgową

Tel. 603 129 069 

Miejsce pracy: Maszewo
WYMAGANIA:
• Prowadzenie ksiąg rachunkowych (handlowych) zgodnie 
   z przepisami rachunkowymi i podatkowymi
• Sporządzanie deklaracji podatkowych VAT, CIT oraz ZUS i GUS
• Sporządzanie uproszczonych i rocznych sprawozdań finansowych (Bilans, RZiS)
• Przygotowywanie sprawozdań finansowych i raportów na potrzeby zarządu 
   oraz instytucji zewnętrznych
• Reprezentację firmy przed organami kontroli 
   i instytucjami finansowymi (GUS, US, ZUS)
• Min. 2 letnie doświadczenie na stanowisku Głównego Księgowego
• Obsługa w zakresie kadr/płac
• Sumienność w wykonywaniu obowiązków
OFERUJEMY:
• atrakcyjne wynagrodzenie wypłacane w terminie
• zapewniamy stabilną pracę w miłym zespole
Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesyłanie aplikacji zawierających CV 
wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Informujemy, iż nadesłanych 
ofert nie zwracamy.  Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie 
z wybranymi kandydatami.
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OGŁO SZe NIA drob ne
NIerUCHOMOŚCI

•	 Sprzedam tanio działkę budowlaną 
w kościuszkach 1202 m2. Przy działce 
prąd, woda, kanalizacja, dojazd utwar-
dzony w pobliżu jeziora. 575 345 659 

•	 Do wynajęcia lokal handlowy ok. 40m2 
ul. Kościuszki 2g Nowogard. 693 850 197

•	 Sprzedam działki budowlane w kar-
sku przy drodze. 691 664 658

•	 Do wynajęcia lokal pod działalność go-
spodarczą. 609 24 58 16 

•	 Sprzedam mieszkanie 3 pokoje 87m2, 
12 km od Nowogardu.Tel. 665 160 365

•	 Do wynajęcia warsztat samochodowy z 
wyposażeniem. Tel. 508 070 311

•	 Sprzedam działkę budowlaną w Nowo-
gardzie, 16 arów, cena 39000 zł do ne-
gocjacji, tel. 570 935 935

•	 sprzedam pawilon handlowy, tel. 500 
698 558

•	  Do wynajęcia mieszkanie trzypokojo-
we (lub pojedynczo pokój) 667 389 437

•	 Wynajmę 1 pokój dziewczynie bez nało-
gów. 798 382 886

•	 Do wynajęcia nowe mieszkanie w No-
wogardzie na parterze z dużym ogro-
dem 80m2. Tel. 503 150 300

•	  Działki budowlane z warunkami zabu-
dowy uzbrojone, 40 zł/1m Kościuszki. 
691 180 848 

•	 Do wynajęcia pomieszczenie mieszkal-
ne w okolicy Intermarche o pow. 70m2 
(idealne dla 5-6 osób). Tel. 601 445 936 

•	 Kupię lub wynajmę garaż na osiedlu 
Bema. 604 075 761 

•	 20 ha ziemi sprzedam w jednym kawał-
ku w miejscowości Dobra koło Nowo-
gardu.Działka graniczy z miastem do-
jazd drogą asfaltową ,dobra klasa ziemi 
możliwość kupna 10ha. Tel 667-359-903

•	 Do wynajęcia mieszkanie trzypokojowe 
od połowy października. 503 626 385

•	 Sprzedam kawalerkę w Nowogardzie 
605 640 526

•	 Sprzedam dom stan surowy w błotnie 
Tel 603 598 134

•	 Sprzedam mieszkanie 48m2, w cen-
trum, bezczynszowe, możliwa zamiana. 
504 595 424 

•	 Garaż do wynajęcia osiedle Bema. 602 
643 408

•	  Nowogard Asnyka działki pod zabudo-
wę. 501 307 666

•	  Borkowo dom z budynkami gospodar-
czymi 90 ar. Tel. 660 206 833

•	 Stargard 18 km działka pod zabudowę. 
Wszystkie media 27 000 zł. 502 103 432

•	  Sprzedam dwa mieszkania w centrum 
Nowogardu (3 pokoje i kawalerka) garaż 
oraz mieszkanie dwupokojowe w Szcze-
cinie. Wszystkie mieszkania we wspól-
nocie z niskimi kosztami utrzymania. 
668 046 974 

•	 Szukam garażu do wynajęcia okolice 
Reja, 15 lutego. 607 77 13 24 

•	 Sprzedam garaż ul. 15 lutego . Tel. 66 46 
97 468 

•	 Kupię kawalerkę w Nowogardzie. 694 
583 144

•	 Do wynajęcia mieszkanie w Krzemien-
nej 4 pokoje. Opłaty czynsz 900 zł + me-
dia. 722 085 559 

•	 Sprzedam mieszkanie w Nowogardzie 
przy ul 3 maja o pow. 40 m2 na parte-
rze. Mieszkanie po kapitalnym remon-
cie w bardzo dobrej lokalizacji. Cena 185 
tyś. Oferta prywatna. Pośrednikom dzię-
kujemy/ Tel. 500 047 943

•	 Sprzedam mieszkanie 4pokojowe w 
Nowogardzie w centrum, IV piętro 
55m2,cena 235 tys. Tel.792 525 292

•	  Kawalerka do wynajęcia. 503 395 095 

•	 Do wynajęcia działka 0,37 ha za ryn-
kiem. Tel. 511 444 559 

MOTOrYZACJA
•	 Ford Galaxy 96r. Automat Poj. 2.8 

benzyna Uszkodzona skrzynia bie-
gów Sprzedam za 2 500 złotych Tel. 
kon. 694 979 007

•	 Sprzedam samochód Mitsubishi L 200 
1999 rok prod., cena do uzgodnienia. 
665 544 518 

•	 Opel Zafira 7 osobowy 2008 rok prod. 
poj 1.9 dti przebieg 200 tys. disel, ga-
rażowany, serwisowany, opony letnie 
i zimowe km 100 tapicerka skóra we-
lur kolor czarny sprzedam. Cena do 
uzgodnienia. 603 079 260 

•	 KUPIĘ AUTA CAŁE I USZKODZOBE DO-
BRE CENY. 600 175 401

•	 Fiat 126 p i gokarta sprzedam.Tel. 698 
209 209 

•	 Sprzedam komplet kół zimowych 
195/65 R15. TEL. 518 034 782 

•	 Sprzedam Renault Laguna 2 Kombi 
2004, cena 5400 zł do negocjacji . Tel. 
570 562 878 

•	 Poszukuje do wypożyczenia na tydzień 
przyczepkę samochodową. 600 811 404

•	 Tanio sprzedam felgi stalowe 16 cali 
oraz czujniki ciśnienia Nissan Qashgal. 
888 676 231 

•	 Sprzedam Mercedesa e270 CDI . 781 
932 918 

•	 Sprzedam Seat w dobrym stanie waż-
ny przegląd techniczny. Tel. 501 074 780 

rOlNICTwO
•	 Sprzedam  kaczki,gęsi młode – oskuba-

ne.Tel.782429405.

•	  koszenie, mulczowanie, belowanie – 
słoma. 608 01 3995

•	 Orka, talerzówka ciężka siew agrega-
tem. Tel. 608 01 39 95 

•	 Rzepak jary, zboża sprzedam. Tel. 502 
853  573 

•	 Grykę sprzedam i mieszalnik 1 tona. 603 
467 609 

•	 SPrZeDAŻ JAJ kUrZYCH – wIeJSkIe. 
502 119 960

•	 Sprzedam kaczki i gęsi skubane. 796 759 
414

•	 Sprzedam siano okolice Osiny. 696 741 
163 

•	 Oddam w dzierżawę ziemię orną okolice 
Osiny. 696 741 163 

•	 Sprzedam ziemniaki jadalne Vineta, Ża-
bówko 18. 605 092 517

•	 Sprzedam króliki tanio. 792 883 988 

•	 Sprzedam pszenżyto – Rotondo wy-
czyszczone . 606 261 850 

•	 Sprzedam dwa pługi śnieżne także do 
C-360, nowy rozsiewacz do piasku i na-
wozu tzw. lejek, kabinę czeską do C-360. 
Ceny do uzgodnienia. Tel. 605 328 102

•	 Sprzedam prosiaki. 795 911 886 

•	 SPrZeDAM PAPUGI 512 482 344 

•	 Sprzedam prosiaki. 795 911 886 

•	 Sprzedam prosiaki 60 szt. 725 806 
787

•	  Sprzedam pilnie 20 prosiaków. Tel. 
607 788 967 

 USŁUGI
•	 TRANSPORT-600182682.

•	 DACHY, WIATY, TARASY.TEL.660879108.

•	 MALOWANIE – szpachlowanie ,panele.
Tel.788566432.

•	 SZPACHLARZ GŁADZI BEZPYŁOWEJ 
,PŁYTKARZ.WYKAŃCZANIE WNĘTRZ.
Tel.537275547.

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWANÓW, 
WYKŁADZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ SA-
MOCHODOWEJ/ SKÓRZANEJ MATERIA-
ŁOWEJ / POŚCIELI WEŁNIANEJ / LANO-
LINĄ/SPRZĄTANIE: CZYSZCZENIE FUG.
TEL.604 373 143 , 794 229 083.

•	 Pranie dywanów i tapicerki sprząta-
nie również z użyciem pary, rOMTeX. 
668 151 516

•	 elektryk z uprawnieniami e+D. Tel. 
607 289 419 

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

•	 Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wyko-
na “złota rączka”. 91 39 22 783, 784 
79 22 70

•	 FIrMA USŁUGOwA „Zielona”. wy-
najem sal na konferencje, zebrania, 
szkolenia. 91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią działal-
nością przyjmie zlecenie na budowę do-
mów od podstaw, przekładek dachów, 
docieplenia, układanie kostki, różne ro-
dzaje. Tel. 607 137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy za 
gotówkę na raty laptopy tablety telefo-
ny. Skupujemy laptopy telefony. Adres 
Nowogard 700Lecia 15 I piętro nad ap-
teką tel 91-577-53-73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlo-
powe: Niemcy, Holandia, Austria, An-
glia, Belgia, Norwegia. Tel. 71 385 20 18, 
601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróżnienie 
mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 343 
638 

•	 AGENCJA REKLAMOWA VIZART, opra-
wianie prac w 2 minuty, bindowanie, 
wydruki, ksero, laminowanie, Nowogard 
ul. 700 lecia 15 (nad sklepem zielarskim)
Tel. 605 522 340 

•	 Przepisywanie prac (licencjackich, magi-
sterskich i innych), dokumentów, CV, li-
stów motywacyjnych, Szybko, solidnie. 
Agencja reklamowa Vizart  Nowogard 
ul. 700 lecia 15 (nad sklepem zielarskim)
Tel. 605 522 340.

•	 regulacja, naprawa, konserwacja 
okien i drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 
668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 988 
735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, układanie 
kostki granitowej, polbruku. 726 403 
937

•	 Naprawa AGD Nowogard. 698 352 
406

•	 Wypełniam dokumenty do ZUS na eme-
ryturę, rentę, kapitał początkowy. 507 
872 391

•	 Usługi remontowo-budowlane wyko-
nam. 608 364 330 

•	 Prace elektryczne i remonty miesz-
kań. 607 729 933

•	 Usługi ogólnobudowlane docieplanie 
budynków, malowanie, szachlowanie, 
glazura, terakota, hydraulika, regipsy i 
podłogi, adaptacja poddaszy. 600 626 
268 

•	 Usługi remontowo-budowlane, ocie-
plenia budynków. 669 591 896 

•	 Matematyka. 668 17 12 12 

•	 Usługi Fryzjerskie Męskie w domu klien-
ta. Sudomierski. Tel. 536 867 154 , 91 39 
22 063

•	 Przyjmę psy i koty na strzyżenie. 794 
902 108 

•	 Malowanie, szpachlowanie, tapetowa-
nie, drobne naprawy w tym hydraulika, 
solidnie dobra cena. 666 047 905

•	 Usługi ogólnobudowlane docieplenia 
budynków, dachy z papy. 607 654 692 

•	 Przyjmę zlecenie na malowanie, mon-
taż parapetów, paneli podłogowych itp. 
518 034 782

•	 Naprawa AGD Nowogard. 698 352 406 

•	 Dachy, wiaty, tarasy. 660 879 108 

•	 Transport. 600 182 682 

•	 Transport maszyn rolniczych i nie tyl-
ko ładunki nie przekraczające 7 ton. Tel. 
514 740 538 

PrACA
•	 Aktivmed24.pl Opiekunki Senio-

rów Niemcy. Premie wakacyjne, 
530555015

•	 AMberCAre24 Opiekunki do Nie-
miec, wymagany j. niemiecki komuni-
katywny, zarobki netto do 1500 euro/
mies., wyjazdy od zaraz, sprawdzone 
oferty, legalnie 737 451 825, 737 886 
919, 737 489 914

•	 Zatrudnię pracowników budowla-
nych. Tel. 695-264-594

•	 Zatrudnię stolarza z doświadczeniem. 
503 084 687 

•	 Praca dla płytkarza w Niemczech na 
umowę. Wymagane doświadczenie  i 
prawo jazdy kat. B.Tel. 539 523 531 

•	 Zatrudnię na 1/2 etatu do sklepu Lewia-
tan, Bohaterów Warszawy.Tel. 502 239 
619

•	 Zatrudnię pomocnika mechanika samo-
chodowego. Doświadczenie nie wyma-
gane. 600 291 059

•	 Zaopiekuję się małym dzieckiem. 664 
696 177   

•	 Poszukuje opiekunki do osoby z Alz-
chaimerem od 9-18 godz., miejsco-
wość kościuszki. 796 767 980 

•	 Szukam pracownika prace wykończe-
niowe, Niemcy. Tel. 662 528 427

•	  Zatrudnię barmankę, kelnerkę, kucha-
rza i pomoc kuchenną. 693 521 211

•	 Podejmę pracę biurową branża hy-
drauliczno-budowlana lub spożyw-
cza, duże doświadczenie. 663 855 966 

•	 Zatrudnię pracownik na fermie drobiu, 
Gmina Osina. 511 731 352

•	 Zlecę wykonanie prac dekarskich gm. 
Osina. 502 562 378 

•	 Pilnie poszukuje sympatycznej i dyspo-
zycyjnej opiekunki do dwójki chłopców 
2 i 9 lat. Praca u mnie w domu ul. Mic-
kiewicza. Różne godziny także w nocy. 
519 820 036 

•	 Przyjmę pomocników dekarzy. 785 
931 513 

•	 Pana pracownika gospodarczego przy 
pomocy koło domu. 660 206 833 

•	 Zatrudnię pracownika fizycznego na 
fermę drobiu gm. Osina. 511 731 352 

•	 Zaopiekuję się dzieckiem. 606 515 739

•	  OrleN przyjmie do pracy na stanowi-
sko kasjera 695 355 225 

•	 OrleN przyjmię do pracy na stanowi-
sko obsługi dystrybutora 695 355 225 

•	 Przyjmę pracownika na stanowisko 
sprzedawca. Sklep spożywczy Nowo-
gard. 509 000 617

•	 Poszukuje opiekunki do osoby starszej 
leżącej, Osina. Tel. 609 003 026 

•	 Zatrudnię kobiety do sortowania sa-
dzonek truskawek. Organizujemy do-
wóz. rozpoczęcie  6 lub 13 listopada  
Tel . 505 149 049

•	  Firma zatrudni kierowcę z prawem jaz-
dy kat. B. tel. 609 250 383

•	 Potrzebna opiekunka do 2 letniego 
chłopca najchętniej Dąbrowa Nowo-
gardzka lub okolice. Tel. 503 653 275

INNe
•	 SPRZEDAM- pręt zbrojeniowy fi-10 , 12 

m długi.Tel.603598134

•	  Sprzedam drewno suche tanio. 691 848 
026

•	 Drewno, bukowe, dębowe, pocięte, 
porąbane. Tel. 603 353 789 

•	 Sprzedam drewno opałowe. 667 788 
820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 kg. 
790 285 382

•	 Szkółka w karsku poleca drzewa 
owcowe w pojemnikach 3-4 letnie owo-
cujące już od 20 zł/szt. oraz tuje szma-
ragd wys. 70-80cm. po 10 zł za sztukę. 
Tel. 606 106 142

•	 Sprzedam łóżko młodzieżowe z szufla-
dami, półkami, z materacem - kolor sza-
ro biały wymiary: dł. 223 cm*95 cm*110 
cm, biurko do kompletu, tel. 605 522 
340

•	 Sprzedam odkurzacz piorący ZELMER 
WODNIK QUATTRO 616.6, elementy pio-
rące nieużywane nowe, cena do uzgod-
nienia, tel. 605 522 340

•	 Sprzedam materac kokosowy na łóżko 
ze stelażu,  na wymiar 180*200*24cm, 
używany, tel. 605 522 340

•	 Przyjmę lodówke. 697 886 041 

•	 Ogrodzenie ogrodowe, metalowe 
ramka z katownika w srodku zbroje-
ne /wzor/ prentowe wymiar 2,0m x 1,0 
m+ slupek razem szt 16 oraz furtka 90 x 

TEL. 517 508 374
Na sprzedaż 2 pokoje III p. 

cena 159 000 zł  •  tel. 517 508 374
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90cm z zamkiem ogrodzenie cena za 1 
kpl. 50 zl z powodu modernizacji ogro-
dzenia sprzedam - okazja ! stan dobry 
tel. 691 686 772

•	 Piece gazowe c.o.vaillant z niemiec 
dwufunkcyjne wiszace po przegla-
dzie serwisowym do mieszkania,do-
mu cena od 1.200zl. sprzedam tel 691 
686 772

•	 Podgrzewacze wody 130-160-190 li-
trowe stojące na gaz fitmy villant 
mało używane z gwarancją cena od 
1000 zł. Tel. 691 686 772 

•	 Sprzedam ławeczkę do ćwiczeń typu 
PRIMUS, wielofunkcyjna, tel. 605 
522 340 

•	 Sprzedam szafkę kuchenną brązo-
wo-biała, z płytą indukcyjną - 2 sta-
nowiska, z możliwością dostawie-
nia drugiej płyty indukcyjnej lub ga-
zowej, z blatem, tel. 605 522 340 
Sprzedam TV plazmowy 42 cale LG, 
srebrno czarny, tel. 605 522 340 

•	 Przyjmę radio  697 886 041 

•	 Oddam kotki w dobre ręce. 665 725 641

•	 Gończy Polski trzymiesięczny czekola-
dowy dla myśliwego za cenę karmy. 666 
082 969

•	 Okazja sprzedam narożnik „Fabio”, kana-
pę (szary welur) 606 699 763 

•	 Sprzedam kuchnię westwalkę 696 807 
922 

•	 Sprzedam grzejniki żeliwne 9x60 kpl.2 
(nie używane), kątownik h. 30X30, szkło 

3mm 60x120. Rury czarne Ø 50. 788 685 
194 

•	 Kupię namiot ogrodowy od 3-4 x 6-8 m. 
Tel. 788 685 194 

•	 Przyjmę ziemię czarną z wywrotki. 788 
685 194 

•	 Sad  1.7 ha – w dobrym stanie z powodu 
złego zdrowia sprzedam. 91 39 20 624

•	 Śliczne bezdomne kotki  czekają aż je 
ktoś przygarnie. 887 372 539 

•	 Sprzedam rustykalny wypoczynek. Roz-
kładana kanapa plus trzy fotele. Obicie 
w tonacji brązów i złocieni. Stan idealny. 
Tel. 511 661 654

•	 Sprzedam duży, wysokie oparcia, bar-
dzo wygodny narożnik w kolorze gorz-
kiej czekolady – stan idealny. Tel. 511 
661 654

•	 Oddam rowerek rehabilitacyjny. 605 
460 499

•	 Przedszkole integracyjne „Fantazja” 
ogłasza nabór dzieci w wieku 2,5 lat. 
Zatrudnię nauczyciela. 510 848 058

•	 Sprzedam drewno olchowe kominko-
we. 730 744 751

•	 Odsprzedam nowe drzwi harmonijko-
we Dąb sonome z szybkami. Wys. 2.05 
m szer. 58,8 cm. Cena 100 zł. Tel. 512 012 
823 

•	 Oddam drewno na biomasę. 500 789 
687

•	

INFOrMATOr lOkAlNY - NOwOGArD
Telefony alarmowe
Policja  - 997, 112
Komisariat Policji Nowogard - 91 57 92 316
Straż pożarna  - 998
Posterunek PSP Nowogard - 91 39 20 118
Pogotowie ratunkowe - 999
Stacja Pogotowia Ratunkowego 
w Nowogardzie - 91 43 26 103
Pogotowie gazowe  - 992
Pogotowie energetyczne - 991
Pogotowie wodn.-kanal. (PUWiS) 
 - 91 392 07 11; 994

Dyżur nocny
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna   
 - 91 39 78 430; 
 609 361 999; 
 665 283 928

Przychodnie - poradnie
Szpital - centrala - 91 392 13 56
Praxis - SZOZ - 91 392 07 87
Praxis - Centrum 
okulistyczno-optyczne - 91 39 27 272
POZ Przychodnia przyszpitalna  
 - 91 392 18 00; 
 91 392 18 06
Medyk - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - M. Drobińska - 91 392 59 43
NZOZ “Sanus” - 91 392 69 60
NZOZ “Pro-med” - 91 392 67 40
NZOZ “Leks” - 91 392 25 25
NZOZ “Baby-med”  - 91 392 60 13
Mardent - gabinety lekarskie  
 - 91 392 26 33
Revital - Ośrodek Rehabilitacji 
i Odnowy Biologicznej - 91 392 14 67; 
 609 456 577
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne 
 - 91 392 09 26
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
dzieci, młodzieży i ich rodzin 
 - 91 392 07 43
Warsztaty terapii zajęciowej - 91 392 52 82
Zakład domowej opieki długoterminowej - 
91 39 26 531; 
 509 142 650
Stomatologia
Praxis - Centrum stomatologiczne  
 - 91 392 69 99
Pracownia protetyki stomatologicznej - 
Danuta Drapikowska 91 392 68 70
Protetyka stomatologiczna 
- Elżbieta Wysocka 
i Kazimierz Trojanowski - 91 392 61 07
“Nowo-dental” B. Szulejko - 695 264 677 
 - 91 392 14 67
“Dental - med”  - 91 392 20 98
Lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz  
 - 91 392 50 03; 
 603 705 630
Lek. Stom. Andrzej Rynkiewicz
pogotowie stomatologiczne - 607 771 777
lek. Stom. D. Wałęga - Bąk - 604 441 609
lek. stom. A Mogilnicka - 506 606 955
lek. stom. E. Rosa - 532 512 703
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 601 736 804

Urzędy
Urząd Miejski  
 - 91 392 62 00
Biuro Obsługi Interesanta w UM  
 - 91 392 62 14
Biuro Rady w UM - 91 392 62 10
Urząd Stanu Cywilnego - 91 392 62 30

Wydział Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środow. 
 - 91 392 62 43
Wydział spraw społecznych i obywatelskich
Meldunki - 91 392 62 13
Dowody osobiste - 91 392 62 15
Zarządzanie kryzysowe - 91 392 62 34
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
Geodezji i Rolnictwa - 91 392 62 26
Wydział Rozwoju Lokalnego, 
Funduszu, Kultury i Sportu - 91 392 62 93
Wydział Inwestycji i Remontów  
 - 91 392 62 41
Biuro Podatków i Opłat - 91 392 62 17
Referat Edukacji - 91 392 54 64
Zarząd Budynków Komunalnych  
 - 91 392 62 67
Powiatowy Urząd Pracy f/Nowogard 
 - 91 392 13 76
 91 392 18 13
Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii - 91 392 11 18
w nagłych wypadkach - 609 740 647

wydział komunikacji
Rejestracja pojazdów - 91 579 27 02
Prawo jazdy - 91 579 27 03
Fax - 91 392 18 52

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik - Dorota Maślana - 91 392 62 48
Świadczenia rodzinne
- A. Lalik  - 91 392 62 68
Dział usług opiekuńczych 
- B. Ziółkowska - 91 392 02 00

Poczta
ul. 3 Maja - 91 392 13 00
 91 392 11 83
ul. Warszawska - 91 392 08 34

Nadleśnictwo Nowogard - 91 392 06 40
Zakład karny Nowogard - 91 432 66 00

Gabinety weterynaryjne
Danuta Czerwińska
ul. J. Wybickiego 2 - 91 392 37 86
Animal-Vet
ul. Zielona - 666 135 133
Janusz Soroka
ul. L. Okulickiego 6  - 570 656 616
Zdzisław Truszyński
ul. T. Kościuszki 21 - 91 392 18 01
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 38 - 91 392 08 14
Szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1 - 91 392 6 2 70
Szkoła Podstawowa nr 2 - 91 392 6 2 74
Szkoła Podstawowa nr 3 - 91 392 6 2 91
Szkoła Podstawowa nr 4 - 91 392 3 0 28
SP w Długołęce - 91 391 04 92
SP w Orzechowie - 91 391 09 94
SP w Strzelewie - 91 391 02 24
SP w Żabowie - 91 391 06 94
SP w Błotnie - 91 391 01 90
SP w Wierzbięcinie - 91 291 07 95
I Liceum Ogólnokształcące - 91 392 02 13
Liceum Ogólnokształcące nr II - 91 392 51 07
ZSP im. Stanisława Staszica - 91 392 11 62
Prywatne Publiczne Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych; 
Niepubliczna Szkoła Policealna  
 - 91 392 66 91
Prywatne Liceum Ogólnokształcące
 Zaoczne Centrum Edukacji Zdroje  
 - 91 392 54 94

Prywatne Policealne Studium Zawodowe  
 - 91 392 21 81
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  
 - 91 392 01 08

Przedszkola i żłobki
Przedszkole nr 1
ul. Żeromskiego - 91 392 62 86
Przedszkole nr 3
ul. J. Poniatowskiego - 91 392 62 88
Przedszkole nr 4
ul. T. Kościuszki - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole
ul. Zielona - 91 392 66 91; 
 505 388 292
Artystyczne Przedszkole 
Kraina Fantazjiul. Gen. J. Bema - 660 797 838
“Promyczek” Specjalistyczny 
punkt przedszkolny, 
ul. Boh. Warszawy - 609 931 469
Niepubliczny Żłobek "Maluszkowo”
ul. ks. Racibora - 534 015 943
Niepubliczny “Malinowy Żłobek”
ul. Boh. Warszawy - 604 873 917

kultura
Miejska Biblioteka Publiczna  
Dyrektor - 91 392 62 60
Czyt. dla dorosłych - 91 392 62 61
Nowogardzki Dom Kultury  
Sekretariat - 91 392 62 83
Biuro kina/ dział imprez i promocji 
 - 91 392 57 79
Kasa - 91 392 62 62

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP - 91 392 63 70; 
 506 08 13 28
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego   
 - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej  
 - 91 392 15 92

Usługi pogrzebowe 
J. Furmańczyk, Zakład Pogrzebowy  
 - 91 392 17 67
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  
 - 692 354 065
MEMORIS Grzegorz Śmigiel - 693 230 190

Apteki
Centrum Zdrowia
ul. 700-lecia - 91 576 21 39
Majowa
ul. 3 Maja - 91 307 07 08
Cefarm
ul. Plac Wolności - 91 392 02 03
Cardia
ul. 700 - lecia - 91 392 13 30
Niebieska
ul. 15 Lutego - 91 432 61 77
Asa
ul. Warszawska - 91 392 04 94
Niebieska 2
ul. Kościuszki - 91 579 08 30
Nowa Farmacja
ul. Bohaterów Warszawy - 91 573 04 37

Taksówki - 91 392 02 60

Pomoc drogowa
Grzegorz Irzymski - 91 392 24 02
 601 893 944
Andrzej Słomski - 665 770 442
Krzysztof Pietrzak - 601 938 293
R&J MIX - 608 731 620

Urząd Gminy
Wójt - 91 391 03 90
Kierownik USC, St. ds. obywatelskich
 i ewidencji ludności  - 508 499 549
St. ds. podatków i opłat  - 508 499 661
St. ds. zarządzania kryzysowego, obrony cy-
wilnej i ochrony środowiska  - 508 499 580
Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami  
 - 508 499 247
St. ds. obsługi organów Gminy, działalności 

gospodarczej, kultury i zdrowia  - 508 499 567
St. ds. funduszy zewnętrznych, promocji, 
turystyki i sportu  - 508 499 620
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik Anna Kaliczyńska - 508 499 534
Pracownicy socjalni - 508 499 561
 508 499 483
Asystent rodziny Patrycja Bielej - 508 499 621
Gminna biblioteka Publiczna
Kierownik Krzysztof Górecki - 91 391 03 05

Szkoła Podstawowa im. B. Malinowskiego
Dyrektor Tatiana Olbert - 91 391 03 89
Sekretariat - 91 391 03 80
Przychodnie
NZOZ “Proximus” - 91 391 03 10
Punkt apteczny - 91 391 16 11
Poczta - 91 391 03 23
Parafia pw. NP NMP w Osinie - 91 391 03 86

INFOrMATOr lOkAlNY - OSINA

reGUlArNA lINIA MI krO bU SO wA SerOCkI  Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 
11:55; 12:40; 14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 
13:45(6x); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

PrZewÓZ OSÓb - rO MAN bIŃCZYk - linia regularna  Tel. 607 310 591 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 
16.35 (7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

rOZkŁAD JAZDY bU SÓw
Firma Usługowo- Handlowa Adam Fedeńczak

Tel 91 39 26 925, 502 026 999
ND- SZCZeCIN 5:15(D), 5:55(E), 6:40(7), 6:55(D), 7:25(7), 7:50(D), 8:00(E), 8:20(7), 
8:35(D), 9:10(E,7), 10:05(E), 10:35(E,7), 11:31(D),11:40(7), 12:10(E), 12:20(7), 
12:55(D,7), 13:10(D), 13:20(E,7), 14:05(D), 14:20(E,7), 15:40(D), 16:05(7), 16:20(E,7), 
16:50(D), 17:50(E,7), 18:20(E,7)
SZCZeCIN- ND 6:35(D), 7:30(E), 8:30(D,7), 9:00(7,R), 9:25(E), 10:05(D,7), 10:35(E,7), 
11:40(E), 12:10(D), 12:25(E,7), 13:20(7), 13:35(D), 13:50(E,7,R), 14:35(D), 14:50(E,7), 
15:15(D,7), 15:55(D), 16:15(6,7), 16:35(D), 17:40(D,7), 18:05(E,7,R), 19:15(D), 
19:40(E,7), 20:15(E,7)
ND- reSkO 6:30(S), 7:50(S), 10:10(7), 12:30(S), 14:30(S), 15:10(E), 19:15(E)
reSkO- ND 6:45(7,SZ), 7:10(S), 7:15(E,SZ), 8:30(S), 11:35(7,SZ), 13:00(S), 15:05(S), 
15:40(E,7,SZ)
GOlCZewO- ND 7:10(S), 13:30(S), 14:45(S)
ND- GOlCZewO 7:50(S), 14:15(S), 15:30(S)
ND- STArGArD 6:50(D), 10:15(D), 13:40(D)
STArGArD- ND 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
ND- DObrA- ŁObeZ- PŁOTY- GrYFICe 6:00(D)
ND- SŁAJSINO- rADOwO- ŁObeZ 6:35(D)
ŁObeZ- DObrA- ND 15:00(D)
ŁObeZ- SŁAJSINO- ND 15:35(D)
D - kursuje od pon. do pt. Oprócz świąt     E - kursuje od pon. Do soboty oprócz świąt 
S - kursuje w dni nauki szkolnej                         R- kurs do Reska     
SZ - kurs do Szczecina 6- kursuje w soboty       7- kursuje w niedziele
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krZYŻÓwkA

KU
Po

n
 

Imię i nazwisko ....................................................................................... tel. ............................................................... 

ROZWIĄZANIE .................................................................................................................................................................
Kupon wraz z rozwiązaniem należy dostarczyć do redakcji. Spośród nadesłanych kuponów zostanie wyloso-

wana nagroda książka ufundowana przez Wydawnictwo

Do wynajęcia  
lokal

handlowo-usługowy
w Nowogardzie  

ul. Pileckiego 
(daw, Dąbrowszczaków) 

pow. 54 m2,  
nowe budownictwo

Tel. 604 269 104

reklAMA
karolinasb@
domjudy.pl

Tel. 506 638 789

B
A
N
E
R
Yoraz inne

WYDRUKI
WIELKOFORMATOWE

e-mail: gra�k@domjudy.pl

NA
JT
AN
IE
J

z projektem 

z dostarczeniem

tel. 91 577 2007

Pionowo: 
1. ... Lupin 
2. smar ze smoły i kalafonii 
3. skłonność do ustępstw 
4. kląskający kuzyn drozda 
5. córka Mahometa 
6. ruiny w Turcji 
7. rolniczy robot 
8. tamci ludzie 
9. zarys 
10. wybryk 
11. litera grecka 
12. na nich pracują koła 
13. podmokłe gleby piaskowe 
14. szczotka, para do szufelki 
15. pospolicie nieboszczyk 
16. ruiny w Turcji 
17. do ciała się dobrała 
18. syn boga Pana (Fauna) i Symety 
19. kilka kompanii 
20. żywotnik, krzew 
21. ostrze noża 
22. pękate, albo spłaszczone naczy-
nie z szyjką z gliny lub kamionki 

23. św. brat ..., zakonnik 
24. Liz, aktorka amerykańska 
25. popularny klawisz komputera 
26. szaleństwo 
27. romański w sztuce 
28. mundur poligonowy 
29. błyszczy w łazience 
30. izraelska broń automatyczna 
31. dawne okulary 
32. drut z papierami 
33. dopływ Dunaju 
34. napisał „Imię Róży” 
35. dwukołowy wóz turecki 
36. „żywa torpeda” 
37. nitkowata komórka w zarodniku 
mszaków 
38. ... nad Notecią, miasto 
39. przewód stykający się z gruntem 
40. Leon z serialu „Polskie drogi” 
41. pilśniowy materiał 
42. miasto na Lubelszczyźnie 
43. bardzo mało, niewiele 
44. może być ciekły 
45. koniec rei 

Poziomo: 
46. silna karta w grze 
47. powierzchnia kuli 
48. cęgosz 
49. miasto w Kotlinie Fergańskiej 
(Kirgistan) 
50. zasada, norma 
51. czarny chalcedon 
52. rodzaj sklepu 
53. niesława, wielki wstyd 
54. przepływa przez Memphis 
55. ironia, przekąs 
56. zboże wysiewane jesienią 
57. wymiana towaru za towar 
58. roślina zielna 
59. grek u Homera 
60. żartobliwie o kimś z dużymi usza-
mi 
61. żagiel na sztagu 
62. włókno na pończochy 
63. tkanina syntetyczna 
64. ... Uszatek 
65. typ autobusu 
66. możliwość sprzedaży towarów 

67. trafia się w filecie 
68. włoska metropolia 
69. kandydat na oficera 
70. przeorysza z „Komedii omyłek” W. 
Szekspira 
71. kij bilardowy 
72. przemowa 
73. zastąpiona skarpetą 
74. pętla do łowienia mustang 
75. część papierosa 
76. alert dla Treli 
77. tatrzańska wieś 
78. japońskie wyspy 
79. spirytus ryżowy 
80. tybetański ludzki kozioł ofiarny 
81. jałowcówka 
82. łajdak, zbir 
83. miasto w Apulli (Włochy) 
85. Cygan 
84. „tak” naszych południowych braci 
86. wyspa w Aleutach 
87. bity na talerzyku

PODPOWIEDŹ: ACIS, ELATER, LECCE, 
OSZ, PERORA, UZIOM

rozwiązanie krzyżówki dla 
dorosłych: Zegar śmierci tyka 
wszystkim

Henryk Poncak, Cecylia Fur-
mańczyk, Robert Kierzyk, Patry-
cja Żóralska, Hlina Stefańska, Ur-
szula Kaczmarek, Danuta Kowal-
czyk, Sławomir Skowroński, Ewa 
Wołosewicz, Stanisław Strzelczyk, 
Pelagia Feliksiak, Mirosław Galus, 
Danuta Skowron, Mariusz Skow-
ronek, Roman Kaczmarek, Adam 
Głowicki, Zofia Lepka

Zwycięzcy prenumerata: Da-
nuta Kowalczyk Adam Głowicki

GAZETY dla zwycięzców loso-
wania do odebrania w redakcji, ul. 
Boh. Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Zosia Michno, Marcel Budzich, 

Ania Stępień, Bartek Feliksiak, 
Gaja Kowalczyk

Zwycięzca: Marcel Budzich
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rOZkŁAD JAZDY PkP

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 2 IX – 20 X 2018

Aktualizacja wg stanu na 31 VIII 2018

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

0:38 I
3

IC - TLK
88195

ŁEBSKO
T  k  d

Goleniów 1:00, Szczecin Dąbie 1:22, Szczecin Główny 1:40 WW{
~ 2 IX;

}WW 2:12 Szczecin Główny IC - TLK 56190 ŁEBSKO T  k  d  c  p   Kostrzyn 3:35, Zielona 
Góra 5:06, Nowa Sól 5:28, Głogów 5:55, Ścinawa 6:41, Wołów 7:09, Brzeg Dolny 7:18

Wrocław Główny 7:44 ~ 2 IX;

5:01 I
3

PR - R
88641

j  a  b  y

Wyszomierz 5:06, Osina 5:10, Mosty 5:16, Goleniów 5:25, Kliniska 5:35, Szczecin Dąbie 5:45, Szczecin 
Zdroje 5:48, Szczecin Port Centralny 5:57 Szczecin Główny 6:01 
~ 17 IX-19 X 1-5;

5:21 I
3

PR - R
88641

j  a  b  y

Wyszomierz 5:26, Osina 5:30, Mosty 5:36, Goleniów 5:45, Kliniska 5:56, Szczecin Dąbie 6:05, Szczecin 
Zdroje 6:09, Szczecin Port Centralny 6:17 Szczecin Główny 6:21 
~ 3-14 IX 1-5;

6:39 I
3

PR - R
88643

j  a  b  y

Wyszomierz 6:44, Osina 6:48, Mosty 6:54, Goleniów 7:03, Kliniska 7:17, Szczecin Dąbie 7:27, Szczecin 
Zdroje 7:34 Szczecin Główny 7:46 
~ 17 IX-20 X 1-6;

6:50 I
3

PR - R
88643

j  a  b  y

Wyszomierz 6:55, Osina 6:59, Mosty 7:05, Goleniów 7:14, Kliniska 7:31, Szczecin Dąbie 7:41, Szczecin 
Zdroje 7:46 Szczecin Główny 7:58 
~ 3-15 IX 1-6;

7:47 I
3

PR - R
88645

j  a  b  y

Wyszomierz 7:52, Osina 7:56, Mosty 8:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:07, Goleniów 8:23, 
Kliniska 8:33, Szczecin Dąbie 8:43, Szczecin Zdroje 8:46, Szczecin Port Centralny 8:55

Szczecin Główny 8:59 ~ 17 IX-20 X;

7:48 II
1

PR - R
88622

j  a  b  y

Żabowo 7:55, Płoty 8:04, Baszewice 8:11, Gryfice 8:18, Gąbin 8:28, Trzebiatów 8:34, Bieczyno 
Pomorskie 8:40, Karcino 8:43, Głowaczewo 8:48, Stary Borek 8:51, Kołobrzeg Stadion 8:58

Kołobrzeg 9:03 ~ 17 IX-20 X 1-6;

8:00 I
3

PR - R
88645

j  a  b  y

Wyszomierz 8:06, Osina 8:10, Mosty 8:15, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:21, Goleniów 8:38, 
Kliniska 8:49, Szczecin Dąbie 8:58, Szczecin Zdroje 9:02, Szczecin Port Centralny 9:10

Szczecin Główny 9:14 ~ 2-16 IX;

8:02 II
1

PR - R
88622

j  a  b  y

Żabowo 8:09, Płoty 8:18, Baszewice 8:25, Gryfice 8:32, Gąbin 8:42, Trzebiatów 8:47, Bieczyno 
Pomorskie 8:53, Karcino 8:57, Głowaczewo 9:01, Stary Borek 9:05, Kołobrzeg Stadion 9:11

Kołobrzeg 9:16 ~ 3-15 IX 1-6;

8:39 I
3

IC - TLK
18171

POSEJDON
T  k  c  p

Goleniów 9:01, Szczecin Dąbie 9:33 Szczecin Główny 9:57 

~ 2 IX;

9:27 II
1

PR - R
88624
REGA

j  a  b  y

Płoty 9:42, Gryfice 9:56, Trzebiatów 10:17, Kołobrzeg Stadion 10:34 Kołobrzeg 10:39 

~ 22 IX-20 X 67;

9:51 II
1

PR - R
88624
REGA

j  a  b  y

Płoty 10:06, Gryfice 10:30, Trzebiatów 10:45, Kołobrzeg Stadion 11:01 Kołobrzeg 11:06 

~ 2-16 IX 67;

10:17 I
3

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:22, Osina 10:26, Mosty 10:32, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:38, Goleniów 10:55, 
Kliniska 11:06, Szczecin Dąbie 11:15, Szczecin Zdroje 11:19, Szczecin Port Centralny 11:27

Szczecin Główny 11:31 ~ 8-12 X;

10:33 I
3

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:38, Osina 10:42, Mosty 10:48, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:54, Goleniów 11:11, 
Kliniska 11:26, Szczecin Dąbie 11:35, Szczecin Zdroje 11:39, Szczecin Port Centralny 11:47

Szczecin Główny 11:51 ~ 2 IX-7 X; 13-20 X;

11:53 II
1

PR - R
88626

POMERANIA
j  a  b  y

Żabowo 12:00, Płoty 12:09, Baszewice 12:16, Gryfice 12:23, Gąbin 12:33, Trzebiatów 12:39, Bieczyno 
Pomorskie 12:45, Karcino 12:48, Kołobrzeg Stadion 12:59 Kołobrzeg 13:04 

13:50 II
1

PR - R
88628

j  a  b  y

Żabowo 13:57, Płoty 14:06, Baszewice 14:18, Gryfice 14:25, Gąbin 14:35, Trzebiatów 14:40, Bieczyno 
Pomorskie 14:46, Karcino 14:50, Głowaczewo 14:54, Stary Borek 14:58, Kołobrzeg Stadion 15:04

Kołobrzeg 15:10 ~ 1-5;

14:27 I
3

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 14:32, Osina 14:36, Mosty 14:42, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:48, Goleniów 15:05, 
Kliniska 15:17, Szczecin Dąbie 15:26, Szczecin Zdroje 15:35 Szczecin Główny 15:48 
~ 2-16 IX; 10-20 X;

14:27 I
3

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 14:32, Osina 14:36, Mosty 14:42, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:48, Goleniów 15:05, 
Kliniska 15:17, Szczecin Dąbie 15:32, Szczecin Zdroje 15:35, Szczecin Port Centralny 15:43

Szczecin Główny 15:48 ~ 17-21 IX;

Strona 1 z 3

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 2 IX – 20 X 2018

Aktualizacja wg stanu na 31 VIII 2018

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

14:27 I
3

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 14:32, Osina 14:36, Mosty 14:42, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:48, Goleniów 15:05, 
Kliniska 15:17, Szczecin Dąbie 15:32, Szczecin Zdroje 15:35 Szczecin Główny 15:48 
~ 22 IX-9 X;

15:56 II
1

PR - R
88630

j  a  b  y

Żabowo 16:03, Płoty 16:14, Baszewice 16:27, Gryfice 16:34, Gąbin 16:44, Trzebiatów 16:49, Bieczyno 
Pomorskie 16:55, Karcino 16:59, Głowaczewo 17:03, Stary Borek 17:07, Kołobrzeg Stadion 17:13

Kołobrzeg 17:17 

16:36 I
3

PR - R
88651
REGA

j  a  b  y

Wyszomierz 16:41, Osina 16:45, Mosty 16:51, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 16:57, Goleniów 17:14, 
Kliniska 17:26, Szczecin Dąbie 17:36, Szczecin Zdroje 17:39, Szczecin Port Centralny 17:47

Szczecin Główny 17:52 

17:57 II
1

PR - R
88632

j  a  b  y

Żabowo 18:05, Płoty 18:14, Baszewice 18:21, Gryfice 18:27, Gąbin 18:45, Trzebiatów 18:50, Bieczyno 
Pomorskie 18:56, Karcino 19:00, Głowaczewo 19:04, Stary Borek 19:08, Kołobrzeg Stadion 19:14

Kołobrzeg 19:19 ~ 2-16 IX;

17:57 II
1

PR - R
88632

j  a  b  y

Żabowo 18:05, Płoty 18:14, Baszewice 18:28, Gryfice 18:35, Gąbin 18:45, Trzebiatów 18:50, Bieczyno 
Pomorskie 18:56, Karcino 19:00, Głowaczewo 19:04, Stary Borek 19:08, Kołobrzeg Stadion 19:14

Kołobrzeg 19:19 ~ 17 IX-20 X;

18:39 I
3

PR - R
88653

POMERANIA
j  a  b  y

Wyszomierz 18:44, Osina 18:48, Mosty 18:54, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:00, Goleniów 19:18, 
Kliniska 19:29, Szczecin Dąbie 19:39, Szczecin Zdroje 19:42, Szczecin Port Centralny 19:50

Szczecin Główny 19:55 ~ 17 IX-20 X;

19:06 I
3

PR - R
88653

POMERANIA
j  a  b  y

Wyszomierz 19:11, Osina 19:15, Mosty 19:21, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:27, Goleniów 19:45, 
Kliniska 19:59, Szczecin Dąbie 20:09, Szczecin Zdroje 20:12, Szczecin Port Centralny 20:20

Szczecin Główny 20:24 ~ 2-16 IX;

20:26 II
1

PR - R
88634

j  a  b  y

Żabowo 20:33, Płoty 20:42, Baszewice 20:49, Gryfice 20:56, Gąbin 21:06, Trzebiatów 21:12, Bieczyno 
Pomorskie 21:18, Karcino 21:21, Głowaczewo 21:26, Stary Borek 21:29, Kołobrzeg Stadion 21:35

Kołobrzeg 21:40 ~ 3-15 IX 1-6;

20:53 II
1

PR - R
88634

j  a  b  y

Żabowo 21:00, Płoty 21:09, Baszewice 21:16, Gryfice 21:23, Gąbin 21:33, Trzebiatów 21:39, Bieczyno 
Pomorskie 21:45, Karcino 21:48, Głowaczewo 21:53, Stary Borek 21:56, Kołobrzeg Stadion 22:02

Kołobrzeg 22:07 ~ 17 IX-20 X 1-6;

21:52 II
1

PR - R
88636

j  a  b  y

Płoty 22:07, Gryfice 22:19, Trzebiatów 22:34, Kołobrzeg Stadion 22:51 Kołobrzeg 22:55 
~ 2-16 IX 1-57;

22:10 II
1

PR - R
88636

j  a  b  y

Płoty 22:25, Gryfice 22:37, Trzebiatów 22:52, Kołobrzeg Stadion 23:09 Kołobrzeg 23:13 
~ 17 IX-19 X 1-57;
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^
Odjazdy / Departures
Nowogard 2 IX – 20 X 2018

Aktualizacja wg stanu na 31 VIII 2018

objaśnienia skrótów / abbreviations
IC - „PKP Intercity” Spółka Akcyjna

TLK - Twoje Linie Kolejowe
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
T - 2 klasa / Second class seats

j - tylko 2 klasa / 2nd class seats only

k - rezerwacja miejsc / seat booking

d - wagon z miejscami do leżenia / couchette
car

c - wagon sypialny / sleeping car

a - wagon z miejscami dla osób na wózkach 
- z windą/rampą / car with seats for 
disabled passengers - with a lift/ramp

b - wagon przystosowany do przewozu 
rowerów - liczba miejsc ograniczona / 
wagon adopted to the transport of 
bicycles – limited number of places

objaśnienia znaków / symbols
p - przewóz przesyłek konduktorskich / 

courier service
W - przełączanie wagonów do innego 

pociągu / wagons to be switched to 
another train

y - klimatyzacja / air conditioning

~ - terminy kursowania / days of operation

1 - w poniedziałki / Mondays

5 - w piątki / Fridays

6 - w soboty / Saturdays

7 - w niedziele / Sundays

www.intercity.pl www.polregio.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased on each train, consistent with the 
terms specified by the carrier.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Carriers 
are responsible for commercial data of trains.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Infoline numbers to individual carriers:
IC - 22 391 97 57 (24h) dla abonentów sieci zagranicznych i
dla połączeń zagranicznych; 703 200 200 (24h) dla 
abonentów krajowych sieci, opłata 1,29 zł brutto/min. poł., 
realizator usługi: „PKP Intercity” S.A. / 22 391 97 57 (24h) 
for international calls and international network subscribers; 
703 200 200 (24h) for subscribers of domestic networks, 
charge of PLN 1.29 gross/min. of each call, service provider: 
„PKP Intercity" S.A.
PR - 703 20 20 20 (24h) opłata 1.29 zł/min. połączenia, 
realizator usługi: Progress Plus S.C.  / 703 20 20 20 (24h) 
charge of PLN 1.29 gross/min. of each call, service provider: 
Progress Plus S.C. 
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rozkład jazdy komunikacji miejskiej

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 6:55 8:05 11:15 12:20 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 6:56 8:06 11:16 12:21 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 6:58 8:08 11:18 12:23 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 6:59 8:10 11:20 12:25 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:01 8:12 11:22 12:27 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:02 8:14 11:24 12:29 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:03 8:15 11:25 12:30 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:05 8:17 11:27 12:32 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < 7:07 8:19 < 12:34 < < 16:07 < <

10 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:09 8:21 11:28 12:36 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
11 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:10 8:22 11:29 12:37 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
12 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:11 8:23 11:30 12:38 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
13 ul. Poniatowskiego < 6:20 7:13 < < 12:40 13:45 15:10 16:13 17:10 <
14 ul. Żeromskiego 5:42 6:21 7:14 8:24 11:32 12:41 13:46 15:11 16:14 17:11 17:59
15 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:22 7:15 8:25 11:33 12:42 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
16 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:23 7:16 8:26 11:34 12:43 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
17 ul. Radosława 5:45 6:24 7:17 8:27 11:35 12:44 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02

POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:23 8:33 11:50 12:50 14:30 15:30 16:25 17:25 18:05
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:24 8:34 11:51 12:51 14:31 15:31 16:26 17:26 18:06
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:26 8:36 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:28 8:38 11:53 12:53 14:33 15:33 16:28 17:28 18:08
5 ul. Poniatowskiego < 6:35 7:30 8:40 11:55 12:55 < 15:35 16:30 17:30 <
6 ul. 700 Lecia 5:49 6:37 7:32 8:42 11:57 12:57 14:34 15:37 16:32 17:32 18:09
7 ul. 5-go Marca 5:51 6:39 7:34 8:44 11:59 12:59 14:36 15:39 16:34 17:34 18:11
8 ul. Kościuszki 36 5:53 6:41 7:36 8:46 12:01 13:01 14:38 15:41 16:36 17:36 18:13
9 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:42 7:37 8:47 12:02 13:02 14:39 15:42 16:37 17:37 18:14

10 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:43 7:38 8:48 12:03 13:03 14:40 15:43 16:38 17:38 18:15
11 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:44 7:39 8:49 12:04 13:04 14:41 15:44 16:39 17:39 18:16
12 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:45 7:40 8:50 12:05 13:05 14:42 15:45 16:40 17:40 18:17
13 ul. Bema 9 5:58 6:46 7:41 8:51 12:06 13:06 14:43 15:46 16:41 17:41 18:18
14 Osiedle Bema 5:59 6:47 7:42 8:52 12:07 13:07 14:44 15:47 16:42 17:42 18:19

DWORZEC PKS – OS. BEMA
TAM
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

OS. BEMA - DWORZEC PKS
TAM
E, F

1 Osiedle Bema 8:59
2 ul. Bema 1 9:00
3 ul. Armii Krajowej 17 9:02
4 ul. Kościuszki 36 9:03
5 ul. Romualda Traugutta 9:05
6 ul. Wojska Polskiego 4 9:06
7 ul. Kościelna 9:07
8 Dworzec PKS 9:09

LP Dworce i przystanki

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD UL. RADOSŁAWA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 – NOWOGARD  OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD OS. BEMA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 - NOWOGARD  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 6:55 8:05 11:15 12:20 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 6:56 8:06 11:16 12:21 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 6:58 8:08 11:18 12:23 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 6:59 8:10 11:20 12:25 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:01 8:12 11:22 12:27 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:02 8:14 11:24 12:29 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:03 8:15 11:25 12:30 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:05 8:17 11:27 12:32 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < 7:07 8:19 < 12:34 < < 16:07 < <

10 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:09 8:21 11:28 12:36 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
11 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:10 8:22 11:29 12:37 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
12 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:11 8:23 11:30 12:38 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
13 ul. Poniatowskiego < 6:20 7:13 < < 12:40 13:45 15:10 16:13 17:10 <
14 ul. Żeromskiego 5:42 6:21 7:14 8:24 11:32 12:41 13:46 15:11 16:14 17:11 17:59
15 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:22 7:15 8:25 11:33 12:42 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
16 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:23 7:16 8:26 11:34 12:43 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
17 ul. Radosława 5:45 6:24 7:17 8:27 11:35 12:44 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02

POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:23 8:33 11:50 12:50 14:30 15:30 16:25 17:25 18:05
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:24 8:34 11:51 12:51 14:31 15:31 16:26 17:26 18:06
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:26 8:36 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:28 8:38 11:53 12:53 14:33 15:33 16:28 17:28 18:08
5 ul. Poniatowskiego < 6:35 7:30 8:40 11:55 12:55 < 15:35 16:30 17:30 <
6 ul. 700 Lecia 5:49 6:37 7:32 8:42 11:57 12:57 14:34 15:37 16:32 17:32 18:09
7 ul. 5-go Marca 5:51 6:39 7:34 8:44 11:59 12:59 14:36 15:39 16:34 17:34 18:11
8 ul. Kościuszki 36 5:53 6:41 7:36 8:46 12:01 13:01 14:38 15:41 16:36 17:36 18:13
9 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:42 7:37 8:47 12:02 13:02 14:39 15:42 16:37 17:37 18:14

10 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:43 7:38 8:48 12:03 13:03 14:40 15:43 16:38 17:38 18:15
11 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:44 7:39 8:49 12:04 13:04 14:41 15:44 16:39 17:39 18:16
12 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:45 7:40 8:50 12:05 13:05 14:42 15:45 16:40 17:40 18:17
13 ul. Bema 9 5:58 6:46 7:41 8:51 12:06 13:06 14:43 15:46 16:41 17:41 18:18
14 Osiedle Bema 5:59 6:47 7:42 8:52 12:07 13:07 14:44 15:47 16:42 17:42 18:19

DWORZEC PKS – OS. BEMA
TAM
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

OS. BEMA - DWORZEC PKS
TAM
E, F

1 Osiedle Bema 8:59
2 ul. Bema 1 9:00
3 ul. Armii Krajowej 17 9:02
4 ul. Kościuszki 36 9:03
5 ul. Romualda Traugutta 9:05
6 ul. Wojska Polskiego 4 9:06
7 ul. Kościelna 9:07
8 Dworzec PKS 9:09

LP Dworce i przystanki

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD UL. RADOSŁAWA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 – NOWOGARD  OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD OS. BEMA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 - NOWOGARD  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 6:55 8:05 11:15 12:20 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 6:56 8:06 11:16 12:21 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 6:58 8:08 11:18 12:23 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 6:59 8:10 11:20 12:25 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:01 8:12 11:22 12:27 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:02 8:14 11:24 12:29 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:03 8:15 11:25 12:30 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:05 8:17 11:27 12:32 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < 7:07 8:19 < 12:34 < < 16:07 < <

10 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:09 8:21 11:28 12:36 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
11 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:10 8:22 11:29 12:37 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
12 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:11 8:23 11:30 12:38 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
13 ul. Poniatowskiego < 6:20 7:13 < < 12:40 13:45 15:10 16:13 17:10 <
14 ul. Żeromskiego 5:42 6:21 7:14 8:24 11:32 12:41 13:46 15:11 16:14 17:11 17:59
15 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:22 7:15 8:25 11:33 12:42 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
16 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:23 7:16 8:26 11:34 12:43 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
17 ul. Radosława 5:45 6:24 7:17 8:27 11:35 12:44 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02

POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:23 8:33 11:50 12:50 14:30 15:30 16:25 17:25 18:05
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:24 8:34 11:51 12:51 14:31 15:31 16:26 17:26 18:06
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:26 8:36 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:28 8:38 11:53 12:53 14:33 15:33 16:28 17:28 18:08
5 ul. Poniatowskiego < 6:35 7:30 8:40 11:55 12:55 < 15:35 16:30 17:30 <
6 ul. 700 Lecia 5:49 6:37 7:32 8:42 11:57 12:57 14:34 15:37 16:32 17:32 18:09
7 ul. 5-go Marca 5:51 6:39 7:34 8:44 11:59 12:59 14:36 15:39 16:34 17:34 18:11
8 ul. Kościuszki 36 5:53 6:41 7:36 8:46 12:01 13:01 14:38 15:41 16:36 17:36 18:13
9 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:42 7:37 8:47 12:02 13:02 14:39 15:42 16:37 17:37 18:14

10 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:43 7:38 8:48 12:03 13:03 14:40 15:43 16:38 17:38 18:15
11 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:44 7:39 8:49 12:04 13:04 14:41 15:44 16:39 17:39 18:16
12 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:45 7:40 8:50 12:05 13:05 14:42 15:45 16:40 17:40 18:17
13 ul. Bema 9 5:58 6:46 7:41 8:51 12:06 13:06 14:43 15:46 16:41 17:41 18:18
14 Osiedle Bema 5:59 6:47 7:42 8:52 12:07 13:07 14:44 15:47 16:42 17:42 18:19

DWORZEC PKS – OS. BEMA
TAM
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

OS. BEMA - DWORZEC PKS
TAM
E, F

1 Osiedle Bema 8:59
2 ul. Bema 1 9:00
3 ul. Armii Krajowej 17 9:02
4 ul. Kościuszki 36 9:03
5 ul. Romualda Traugutta 9:05
6 ul. Wojska Polskiego 4 9:06
7 ul. Kościelna 9:07
8 Dworzec PKS 9:09

LP Dworce i przystanki

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD UL. RADOSŁAWA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 – NOWOGARD  OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD OS. BEMA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 - NOWOGARD  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki
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zaprasza
pn-pt 8-18, sob 10-14

Największy wybór artykułów szkolnych
Najwyższej jakości polskich producentów

r e k l A M A

karolinasb
@domjudy.pl

Tel. 506 638 789FIRMA JOGA  •  ul. Górna 4  •  72-200 Nowogard  
 Tel./Fax 91 39 25 501  •  695 100 700  •  695 400 600

Wyposaż swój dom w OKNA PCV 
o najwyższym standarcie światowym, 

dzięki którym obniżysz koszty ogrzewania
z profilu 

ALPHALINE  
profil 6 komorowy w kl. A
z wkładem termicznym 
i uszczelką środkową 
gwarantującą doskonałą 
szczelność

Do produkcji okien 

nie stosujemy pro�lii

z recyklingu !!!

i wysokiej jakości
OKUCIA MACO

Ponad 22 lat doświadczenia w produkcji okien. ZAUFAJ specjalistom! 

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

Kancelaria 
Radcy Prawnego  
r.pr. Agnieszka Warian  

 
ul. Wojska Polskiego 3  

I piętro  pok. 117   
Nowogard  

czynne pn-pt od 9 do 17 
 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  

po wcześniejszym umówieniu 
telefonicznym 

Kancelaria udziela 
 bezpłatnych porad prawnych 

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
8.00 – 20.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 8.00 – 16.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

Wykonujemy tanio
Banery  
Laminowanie   
Wycinane naklejki 
Wydruki kolorowe

Kompleksowe usługi:  
      Introligatorskie 
          Poligra�czne  
Nowogard  •  ul. Boh. Warszawy 7A

 tel. 91 392 21 65,  91 577 2007

KONTAKT:
adres:     72-200 Nowogard, ul. Górna 4a
telefon:  kom.783 570 056,695 264 594

PIB „PRO-BUD” s.c. informuje, że prowadzi

SPRZEDAŻ MIESZKAŃ
w nowo powstającym osiedlu mieszkaniowym

pn. „STARA WINIARNIA”
przy ul. T. Kościuszki 17 w Nowogardzie.

Więcej na stronie www.probud-nowogard.pl

Przedszkole integracyjne 
“Fantazja” 

ogłasza nabór dzieci 
w wieku 2,5 lat. 

Zatrudnię nauczyciela. 
510 848 058 
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Do wynajęcia lokal 
handlowy  

120 m2 15 lutego 9c.
Tel. 514 650 024

Uwaga 
najbliższe 
bezpłatne  

porady prawne  
w piątek

godz. 13.30-15.30
w redakcji  

ul. Boh. Warszawy 7A
(informujemy, że godziny dyżurów 

radcy prawnego mogą ulegać 
zmianom)

Drodzy Państwo,
Mieszkańcy Gminy nowogard,
W niedzielę, 21 października spotkaliśmy się przy urnach 
wyborczych, by oddać swój głos na kandydatów na Burmi-
strza Nowogardu, do Rady Miejskiej, Rady Powiatu i do Sej-
miku Wojewódzkiego.

Niedawny sondaż Dzienni-
ka Nowogardzkiego wskazywał, 
że aż około 45 procent z Pań-
stwa chce oddać na mnie swój 
głos. Niedzielne głosowanie po-
twierdzilo prognozy i wynik oka-
zał się jeszcze wyższy, bo aż blisko 
48 procent z Państwa oddało na 
mnie swoje głosy.

Jestem szczęśliwy wiedząc, że 
mi Państwo ufacie. Dziękuję za to.

Dzięki Waszemu zaagnażowa-
niu aż dziewięciu naszych nowych 
radnych dostało się do Rady Miej-
skiej. To dzięki Państwa głosom 
wzmocniła się cała Rada Miejska 
i każdy z nas może liczyć na więk-
szą zgodę wśród radnych.

Dzięki temu, jeśli nadal zechce-
cie Państwo bym reprezentował 
Naszą Gminę jako Burmistrz No-
wogard – wspólnie osiągniemy 
więcej dla nas wszystkich.

Chcę, by Gmina Nowogard na-
dal się rozwijała. Chcę wykorzy-
stać swoje ośmioletnie doświad-
czenie i nadal budować stabilną, 
silną Gminę – nasz wspólny dom. 
Chcę, by młodzi mieszkańcy mo-
gli tu znależć miejsca pracy a star-
si mieszkańcy mieli zapewnione 
bezpieczeństwo i troskę o zdro-
wie. Chcę, by młode mamy były 
spokojne wiedząc, że na ich dzieci 
czekają miejsca w nowych przed-
szkolach i szkołach.

Pracuję dla Was, Drodzy Miesz-
kańcy już osiem lat.

Czynię to z zaangażowaniem i z 
sercem – tu się urodziłem i tu jest 
mój dom a praca, którą wykonuję 
codziennie wraz ze współpracow-
nikami, służy wszystkim Miesz-
kańcom Gminy.

Serdecznie dziękuję, Drodzy 
Państwo za oddane na mnie gło-
sy. Zabrakło tak niewiele, tylko 
2 procent aby moja praca, jako 
burmistrza mogła trwać i byśmy 
nie musieli głosować ponownie. 
Przed nami druga tura wyborów, 
wyznaczona na niedzielę 4 listo-
pada br.

Bądźmy Razem. Sukces Naszej 
Gminy to Nasz Wspólny Sukces.

Proszę o Państwa poparcie,
Burmistrz 

i kandydat na Burmistrza 
Nowogardu,

- Robert Czapla

reKLAMA

reKLAMA

Cała władza w ręce rad! - 
czyli wybory do rady Miejskiej  

U nas najlepszy 
wynik SLD w Polsce

Na osiedlu Bema od kilku dni znów w powietrzu czuć fetor

Z fermy 
znowu 
śmierdzi

Na 
burmistrza 

II tura

Na 
działkach to 
zabójstwo?
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Śmigiel Ryszard

ŚR

KOMPLEKSOWE  USŁUGI
& ŚMIGIEL

Zakład Kamieniarski
- Nagrobki - Grobowce - Parapety - Schody

Kwiaciarnia
- Znicze - Kwiaty - Wiązanki - Wieńce

Tel. 601 595 069, 91 392 18 14
     e-mail: puhp.smigiel@wp.pl
   www.kamieniarstwo-smigiel.pl

Korzystając z naszych usług pogrzebowych zyskasz
-10%  RABATU  NA  USŁUGI  KAMIENIARSKIE

UL. CMENTARNA 3,  72-200 NOWOGARD

       Usługi Pogrzebowe 
        Grzegorz Śmigiel
- Trumny - Urny - Ekshumacje - Przewozy
         Obudowy - Krzyże - Tabliczki

Kontakt całodobowy: 693 230 190
      e-mail: memoris.zp@o2.pl
            www.memoris.eu

nasza sonda

W tYCH DnIACH ODeSZLI DO WIeCZnOŚCI
Anna Kolendo: lat 66, zmarła 21.10.2018r, pogrzeb odbędzie się 

24.10.2018r, o godz. 15:00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Zenon Piotrowski: lat 91, zmarł 20.10.2018r, pogrzeb odbędzie się 
24.10.2018r, o godz. 11:00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Henryk Kawa: lat 65, zmarł 21.10.2018r, pogrzeb odbędzie się 
24.10.2018r, o godz. 13:00 Msza św. w Kościele pw. św. Rafała Kalinow-
skiego w Nowogardzie, pochówek po Mszy św. na cmentarzu w Nowo-
gardzie.

Irena Grudzień: lat 89, zmarła 22.10.2018r, pogrzeb odbędzie się 
25.10.2018r, o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Jerzy Mickiewicz: lat 50, zmarł 21.10.2018r, pogrzeb odbędzie się 
23.10.2018r, o godz. 13:00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Informacje przekazał: 
Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

i EMORIS Zakład Pogrzebowy Grzegorz Śmigiel
reKLAMA

   Kronika policyjna

    

 

Z wielkim smutkiem i żalem zawiadamiamy, 
że odszedł Nasz ukochany 

Mąż, Tata i Dziadek 

Śp. Henryk Kawa
Pogrzeb odbędzie się 24.10.2018 r. o godz. 13.00 

w kościele pw. św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie 

pogrążona w smutku 
Rodzina

 Jak śpiewali Skaldowie - Ludzie zejdźcie z drogi, bo li-
stonosz jedzie… To właśnie 18 października obchodzo-
no Dzień Poczty Polskiej a przy okazji również listonosza. 
Gdzie często wyglądano za listonoszem, ale w dobie cyfry-
zacji, listowa korespondencja i towarzyskie wysyłanie listów 
praktycznie już zanikło. Zapytaliśmy więc mieszkańców na-
szej gminy, czy nadal korzystają z wysyłania listów.

Pani Daniela- Powiem szczerze, że ja już li-
stów nie wysyłam, nawet kartek świątecznych 
teraz nie wysyłam, gdy ma się telefon szybciej 
można złożyć życzenia urodzinowe albo świą-
teczne. Pamiętam, że kiedyś czekało się sporo 
czasu i z niepewnością czy list, albo kartka doj-
dą na czas, czy się gdzieś nie zagubi.

  
Pani Kornelia – Listów 

ani żadnej innej korespondencji już nie wysyłam 
tradycyjną pocztą. Teraz wszyscy są posiadaczami 
telefonów komórkowych, więc bez wychodzenia z 
domu możemy złożyć komuś życzenia wysyłając 
nawet z wybranym przez siebie obrazkiem, często 
też  telefonuję do najbliższych. Ja na pocztę tylko 
chodzę, gdy odbieram lub nadaję paczkę.

 
Pani Krystyna- Jestem tradycjonalistką i za-

wsze na święta Bożego Narodzenia, czy na 
Wielkanoc wysyłam karki do rodziny. Sama 
też otrzymuję wiele kartek, nawet na imieni-
ny czy urodziny. Ale powiem szczerze, że teraz 
wielu ludzi woli telefon komórkowy, i klepnię-
cie reguły z życzeniami. Na pocztę chodzę czę-
sto, bo mam prenumeratę gazety, ale i listonosz 
mnie również odwiedza, kiedy przynosi mi ko-
respondencję urzędową. Życzę pracownikom 
Poczty Polskiej wszystkiego dobrego. 

ao

2018/10/15
godz. 17:38
Kierująca pojazdem marki To-

yota Yaris, Agata K., zam. No-
wogard, pow. goleniowski  jadąc 
ulicą Sienkiewicza nie ustąpiła 
pierwszeństwa przejazdu kierują-
cej pojazdem marki Citroen C-3, 
Agnieszka W. zam. gm. Nowogard 
jadącej ulicą Żeromskiego, w wy-
niku czego doszło do zderzenia 
pojazdów, a następnie oba ude-
rzyły w ogrodzenie pobliskiej po-
sesji. Kierująca pojazdem marki 
Toyota Yaris pouczona za popeł-
nione wykroczenie.

2018/10/17
godz. 07:34
Policjanci OPI KP Nowogard 

zatrzymali Wiesława K., lat 57, 
zam. Nowogard pow. goleniowski, 
poszukiwany celem doprowadze-
nia do SR w Goleniowie na pod-
stawie nakazu wydanego przez SR 
w Goleniowie. Postępowanie pro-
wadzi KP Nowogard.

2018/10/19
godz. 12:13
Arkadiusz L., zam. Nowogard 

pow. goleniowski, powiadomił o 
oszustwie

przy zakupie butów sportowych 
m-ki Nike w sklepie interneto-

wym Intertrade
wartości 195,84 zł. Postępowa-

nie w ramach czynności spraw-
dzajacych prowadzi KP Nowo-
gard.

2018/10/21
godz. 00:21
Kierujący pojazdem marki Opel 

Vectra Arkadiusz J. lat 20 zam. 
pow. Łobeski, nie ustąpił pierw-
szeństwa przejazdu kierującemu 
pojazdem marki Audi A4, Mate-
uszowi P. lat 23 zam. gm. Nowo-
gard. Kierujący pojazdem mar-
ki Opel pouczony za popłeniony 
czyn.

KPP Goleniów

W naszym obiektywie 

Pojawiły się grzyby 
Z dość sporym opóźnieniem, 

ale w lasach zaczęły pokazywać 
się grzyby i to w dość dużych ilo-
ściach. Świadczą o tym pełne ko-
sze, z grzybobrania – jak te pana 
Jacka, którymi pochwalił się na-
szej redakcji.-  Trzeba chodzić i 
szukać, kto szuka, ten znajduje-
-grzyby, mi zajęło to nieco ponad 
3godziny, aby zebrać 2 pełne wia-
derka- opowiada nam pan Jacek. 
Gratulujemy udanych zbiorów.                                                                                                                                         
  ao

Ranny lis nie przeżył 
Smutne wieści napłynęły do naszej redakcji wczoraj z Dzikiej Ostoi pod Szczecinem. Potrą-
conego przez samochód lisa, o którym pisaliśmy w zeszłym wydaniu, nie udało się niestety 
uratować. Zwierzę musiało zostać uśpione. 

Lis, którego odnalazł p. Ry-
szard Lis z Nowogardu, nie-
daleko ścieżki rowerowej do 
Olchowa, został odłowiony i 
przetransportowany do Dzi-
kiej Ostoi w Szczecinie. Tam 
natychmiast trafił pod opiekę 
weterynarza. Po wykonaniu 
prześwietlenia okazało się, że 
zwierzę ma połamany kręgo-
słup i nogę. Podjęto decyzję o 
uśpieniu lisa. 

Przypomnijmy, że ran-
ne zwierzę prawdopodobnie 

przez dobę leżało nieopodal 
ścieżki, mimo, że po jego od-
nalezieniu p. Ryszard powia-
domił policję i koło łowiec-
kie. Na drugi dzień mężczy-
zna powiadomił o wszystkim 
naszą redakcję, a po naszej in-
terwencji w gminie, lisa odło-
wiła p. Karina Mazur. Zwie-
rzęcia nie udało się uratować, 
ale przynajmniej wszyscy 
ukróciliśmy jego cierpienia. 

MS
Ranne zwierzę po badaniach u wete-
rynarza- niestety okazało się, że lisowi 
nie można już pomóc. Fot. K. Mazur

Msza św. pogrzebowa
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NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY
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Warsztaty Terapii Zajęciowej przyjmą 
każdą ilość świerku. Więcej informacji pod nr

 725 748 449 

WARSZTAT SAMOCHODOWY 
MECHANIKA I DIAGNOSTYKA 

SAMOCHODÓW 
KLIMATYZACJA NAPRAWA

 ORAZ SERWIS 
PROFESJONALNIE! 

KARSK 41 A 

691-664-658

Cała władza w ręce rad - czyli wybory do rady Miejskiej  

U nas najlepszy wynik SLD w Polsce
Wynik SLD w niedzielnych wyborach do nowogardzkiej Rady Miejskiej to prawdopodobnie najlepszy wynik w całej Polsce, tej upadłej nawet w naszym wo-
jewództwie formacji.  SLD wprowadziło 9 radnych, a kandydat SLD na burmistrza prawie powtórzył wynik sprzed czterech lat i choć nie wygrał w pierw-
szej turze, to jego 47 procent jest najpewniej „biorące”. Także uzyskanie bezwzględnej większości w Radzie, czyli 11 osób, nie powinno być dla SLD więk-
szym problemem.

Wynik SLD do nowogardz-
kiej Rady Miejskiej to najlep-
szy wynik u nas tej lewicowej 
formacji, od czasu dziejowe-
go upadku ideowej poprzed-
niczki SLD, czyli PZPR. To 
również prawdopodobnie fe-
nomen krajowy, czyli najlep-
szy wynik SLD w całej Pol-
sce w aktualnych wyborach 
samorządowych.  Jest to tak-
że zjawisko nieodpowiada-
jące ogólnemu trendowi po-
parcia dla SLD w najlepszym, 
obok lubuskiego, dla tej partii 
województwie.  SLD poniosło 
bowiem spektakularną klę-
skę nie tylko w wyborach do 
Rady w Szczecinie, nie uzy-
skując tam po raz pierwszy 
mandatu, ale także w Sejmiku 
nie będzie miało prawdopo-
dobnie swoich przedstawicieli 
ze szczecińskich okręgów.  W 
tej sytuacji nasze miasto ma 
szanse stać się nie tylko woje-
wódzką, ale i krajową siedzi-
bą SLD-owskich władz i tylko 
patrzeć, jak zainstaluje się tu-
taj Komitet Centralny

tej partii.
Inne wyniki
Tylko dwa mandaty zdo-

było PSL, co należy uznać za 
porażkę tej partii i to zarów-
no wobec jej wyniku krajowe-
go, jak i lokalnego osiągnięcia 
sprzed 4 lat. Natomiast grupa 
występująca obecnie pod na-
zwą Nowa, uzyskała 7 manda-
tów, czyli o 1 więcej aniżeli w 
poprzednich wyborach uzy-
skał, rozpadający się etapa-
mi w trakcie kadencji, Wspól-
ny Nowogard- to właśnie rad-
ni WN w większości znaleźli 
się w owej Nowej. 3 manda-
ty przypadły PiS, co sukcesem 
trudno nazwać wobec wyni-
ku krajowego PiS na poziomie 
ponad 30 procent i zważyw-
szy na poziom ogólnopolskiej 
akcji propagandowej i zasto-
sowanym środkom wyborczej 
agitacji z TVP i Radiem pu-
blicznym na czele.

Partnerstwo i Rozwój 
poza Radą  

Poza Radą znalazło się Part-
nerstwo i Rozwój lokalne sto-

warzyszenie, które 4 lata temu 
wprowadziło 3 radnych.  Jest 
to efekt długotrwałego i za-
kulisowego obgadywania bra-
ci Słomskich, założycieli tego 
stowarzyszenia przez przed-
stawicieli pozostałych sił lo-
kalnej sceny politycznej od 
lewa do prawa. Błędem PiR 
był wynikający z kultury oso-
bistej i intelektualnej, brak od-
powiedzenia oszczercom w 
tym samym stylu. Społeczeń-
stwo najwyraźniej dało wia-
rę takiej zmasowanej szepta-
nej dezinformacji, a najlep-
szym przykładem tego jest 
brak wsparcia dla PiR, mimo, 
że właśnie to ugrupowanie za-
demonstrowało najbardziej 
merytoryczny, i jako jedyny 
oparty na diagnozie sytuacji, 
program oraz przedstawi-
ło kandydatów z właściwym 
przygotowaniem i doświad-
czeniem. Jak wykazał jednak 
wynik, ostatecznie nie mia-
ło to znaczenia dla większo-
ści wyborców. Nic dziwnego 
skoro wyznacznikiem intelek-
tualnym tych wyborów może 
być wybór na radnych Pawła 
Lembasa i Dariusza Kielana, 
a wyznacznikiem etycznym 
wybór sołtysa Jankowskiego 
i urzędnika z Osiny Wiatra.  
Generalnie zaczynamy obra-
cać się w wyborczej rzeczy-
wistości w swoistym obłędzie 
aksjologicznym, a stare po-
wiedzenie „nie matura, a chęć 
szczera zrobią z ciebie oficera” 
uzyskało po 21 października 
w naszym mieście nowe „ru-
miane” życie. Więcej o tym w 
felietonie prof. J. Bartyzela na 
dalszej stronie. 

Red.   
 

Lista wybranych Radnych do Rady Miejskiej

Okręg nr 1 
1. WŁODARCZYK Wojciech Grzegorz (KKW SLD LEWICA RAZEM)
2. WIĄZ Anna Ewa ( SLD LEWICA RAZEM)
3. LEMBAS Paweł Kazimierz  (KKW SLD LEWICA RAZEM)
4. WIŚNIEWSKI Stanisław (KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ)
5. WIATR Michał Grzegorz  (KWW NOWA)
6. KIELAN Dariusz (KWW NOWA)
7. CERANKA Zbigniew Krzysztof (KWW NOWA)

Okręg nr 2 
1. SANIUK Stanisław Michał (KW PSL)
2. CZAPLA Robert Antoni (KKW SLD LEWICA RAZEM)
3. WOLNY Marcin (KKW SLD LEWICA RAZEM)
4. PIWOWARCZYK Renata (KKW SLD LEWICA RAZEM)
5. NIERADKA Marcin Michał (KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ)
6. PAWLAK Jowita Agata (KWW NOWA)
7. CZERNIKIEWICZ Adam Roman (KWW NOWA)
Okręg nr 3 
1.BOCIARSKI Michał Jan (KW PSL)
2. RAFIŃSKI Jacek (KKW SLD LEWICA RAZEM)
3. JANKOWSKI Jacek (KKW SLD LEWICA RAZEM)
4. KUBICKI Jerzy (KKW SLD LEWICA RAZEM)
5. OLEJNIK Dariusz (KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ)
6. KANIA Andrzej (KWW NOWA)
7. KRATA Michał Ryszard (KWW NOWA)

W Nowogardzie frekwencja wyniosła ponad 50% głosowało ponad 10 600 osób. 
Na zdjęciu wyborcy czekający w lokalu znajdującym się w Przedszkolu przy ul. Ko-
ściuszki

Bus z reklamą wyborczą stał w dniu wyborów tuż przed lokalem 
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W skrócie Wracamy do tajemniczej śmierci na działkach 

Jednak podejrzewają zabójstwo?
Prokuratura przyznaje, że prowadzi postępowanie w sprawie nieumyślnego spowodowania 
śmierci 60-letniego mężczyzny, którego zwłoki znaleziono na jednym z ogródków działko-
wych. 

Przypomnijmy, że ciało zna-
leziono w piątek, 12 październi-
ka, na terenie Rodzinnych Ogro-
dów Działkowych przy ul. 15 Lu-
tego. Znajdowało się ono w po-
mieszczeniu gospodarczym. We-
dług naszych informacji, miał je 
zauważyć jeden z działkowców.  
Było to przed południem. Na 
miejsce wezwano policję, przyje-
chał też prokurator. Po dokona-
niu oględzin na miejscu zdarze-
nia śledczy zdecydowali, że dopie-
ro sekcja zwłok może dać odpo-
wiedź, w jaki sposób zmarł męż-
czyzna. Rzecznik prokuratury po-

twierdza, że postępowanie prowa-
dzone jest w kierunku nieumyśl-
nego spowodowania śmierci. 

Prokuratura Rejonowa w Go-
leniowie nadzoruje postępowa-
nie w sprawie okoliczności śmier-
ci 60-letniego mężczyzny, któ-
rego ciało znaleziono na terenie 
ogrodów działkowych. To postę-
powanie jest prowadzone w ra-
mach podejrzenia popełniania 
przestępstwa polegającego na nie-
umyślnym spowodowaniu śmier-
ci poszkodowanego mężczyzny. 
Prokurator będzie zapoznawał się 
z opinią biegłych z zakresu medy-

cyny sądowej, która to ma dać od-
powiedź na pytanie o bezpośred-
nią przyczynę śmierci tego męż-
czyzny - informuje nas Joanna 
Biranowska - Sochalska, rzecz-
nik prokuratury. Na pytanie, czy 
w sprawie jest ktoś podejrzany, 
rzecznik prokuratury poinfor-
mowała nas, że postępowanie jest 
prowadzone na razie w sprawie, a 
nie przeciwko komuś. To oznacza, 
że nikomu nie postawiono jeszcze 
zarzutów, ale śledczy mają wątpli-
wości, czy do śmierci mężczyzny 
nie przyczyniły się osoby trzecie. 
Nieoficjalnie wiadomo, że zmar-
ły dzień wcześniej był widziany w 
towarzystwie młodszego od siebie 
kolegi - obaj mieli wykonywać na 
ogrodach jakieś drobne prace za-
robkowe. Zresztą 60-latek często 
w taki sposób właśnie sobie do-
rabiał. Zdarzało się też, że koczo-
wał na terenie ogrodów działko-
wych przy ul. 15 Lutego, był bo-
wiem osobą bezdomną. 

O sprawie będziemy informo-
wać na bieżąco. 

MS

To na terenie tej działki znaleziono zwłoki 60-letniego mężczyzny. Okoliczności 
śmierci bada prokuratura

Akcja honorowa Komisariatu Policji oraz Zakładu Karnego w No-
wogardzie 

20 października, od godziny 10.00-14.00, na Placu Wolności miało 
miejsce honorowe oddawanie krwi przez funkcjonariuszy Policji oraz 
Zakładu Karnego w Nowogardzie z okazji 100- lecia Niepodległości. 
Była to ogólnopolska akcja pod patronatem Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych i Administracji. 

Wydawałoby się, że na tym chodniku jest wszystko dobrze, ale tyl-
ko prozaicznie dobrze, na studzience koło Sadu Czereśniowego braku-
je dekielka zabezpieczającego dość spory otwór, łatwo w tym miejscu 
wpaść nogą do środka. 

Wybory za nami 

W powiecie PO przed PSL 
Znamy już wstępne wyniki wyborów do rady powiatu goleniowskiego, w tym tych wybra-
nych z terenu Gminy Nowogard. 

W całym powiecie, a więc 
trzech okręgach (Goleniów, 
Nowogard i gminy wiejskie) 
najwięcej mandatów uzyskała 
Platforma Obywatelska - do-
kładnie 7, w tym 1 z Nowo-
gardu- otrzymała go najpraw-
dopodobniej Barbara Papusz-
ka (nauczyciel w I LO). 5 man-
datów przypadło PSL- z tego w 
naszym okręgu 2- radnymi po-
wiatowymi zostali ponownie 
Tomasz Kulinicz (rekordzista, 
jeśli chodzi o ilość zdobytych 
głosów – 1975) i Kazimierz 
Ziemba. Prawo i Sprawiedli-
wość otrzymało 4 mandaty, w 
tym 1 z Nowogardu- wszystko 
wskazuje na to, że trafi on do 
Renaty Breyer z Wierzbięci-
na.  SLD musi zadowolić się 3 
mandatami, z czego w okręgu 
nowogardzkim 2 - jeden uzy-
skała Aneta Wysoszyńska (dy-
rektor Miejskiej Biblioteki) i 
Kazimierz Lembas. 

Mimo dobrych wyników 
mandatu nie udało się zdo-

być jedynemu bezpartyjne-
mu komitetowi, jaki wystawił 
swoje listy w trzech okręgach - 
Partnerstwo i Rozwój z Nowo-
gardu, kierowane przez Pawła 
Słomskiego. 

Powyższe wyniki nie są jesz-
cze oficjalne, aczkolwiek nie 
powinny już się zmienić. Pań-
stwowa Komisja Wyborcza ma 
je ustalić najpóźniej do środy. 

Przypomnijmy, że w radzie 
powiatu zasiada 19 radnych. 

Na pierwszym posiedzeniu, 
rada powinna wybrać nowy 
zarząd powiatu ze starostą na 
czele. W mijającej kadencji, 
jak wiadomo funkcję tę spra-
wował T. Kulinicz. I tym ra-
zem  prawdopodobnie to PO 
z PSL stworzy koalicję więk-
szościową, nastąpi więc konty-
nuacja u steru władzy, z możli-
wą rotacją na stanowisku sta-
rosty. 

MS

W Osinie też już podliczyli

Szwedo 
bezkonkurencyjny 
Krzysztof Szwedo pozostanie nadal wójtem gminy Osina. W 
niedzielnych wyborach pokonał swojego rywala Rafała Wróbla. 
Wójt będzie też miał zdecydowaną większość w radzie gminy. 

Wynik wyborów na wójta gwa-
rantuje już Krzysztofowi Szwe-
do kolejną kadencję. Zagłosowa-
ło na niego 934 wyborców, co daje 
70,44%.  Rywal K. Szwedo- R. Wró-
bel zdobył 391 głosów (29,51%). 
Jego rywal ok. 25%. To oznacza, że 
nie będzie konieczna druga tura. 

K. Szwedo wprowadził też do 
rady aż 13 osób - na 15 mandatów, 
z własnego komitetu tj. Przyjazna 
Gmina, są to: Marek Pakulski, Te-
resa Nowacka, Marcin Różalski, 
Kamila Wójcik, Łukasz Łokaj, An-
drzej Łuczak, Ireneusz Pomyka-
ła, Zuzanna Kondratowicz, Jolan-
ta Buksińska, Katarzyna Wąsik, 
Grzegorz Husiatyński, Zdzisław 
Doszczeczko (bez głosowania - je-
dyny zgłoszony w okręgu kandy-
dat) oraz Anna Pałczyńska. Dwóch 
pozostałych kandydatów weszło 
do rady z innych komitetów: Rafał 
Wróbel (okręg nr 11, KW SLD Le-
wica Razem) i Aleksander Pakulski 
(okręg nr 1- KW Nowa Prawica). 

Przypomnijmy, że w Osinie ze 
względu na ilość mieszkańców (do 
20 tys.) radnych wybierano w sys-
temie jednomandatowych okrę-
gów wyborczych. W tych wybo-
rach o mandat radnego w Osinie 
ubiegało się łącznie 32 kandyda-
tów. 

Marcin Simiński 

Wójt K. Szwedo (po lewej), obok A. 
Łuczak- przewodniczący RG, wybrany 
również radnym na nową kadencję

Siedziba Starostwa Powiatowego w Goleniowie- to w tym budynku, na samej górze 
obraduje rada powiatu
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temat jak bumerang 

Znów śmierdziało…
W zeszłym tygodniu do redakcji DN wpływały sygnały o przykrym zapachu, jaki wiatr niesie od strony Miętna. Problem znany od lat i zlokalizowany do-
kładnie - smród roznosi się, gdy na pola uprawne rozlewana jest płynna gnojowica. 

Zapach towarzyszący na-
wożeniu pól (należących do 
spółki Poldanor zlokalizo-
wanej w Miętnie) tradycyjnie 
wzbudza nerwowe reakcje 
wśród mieszkańców, zwłasz-
cza tych z osiedla Bema. W 
zeszłym tygodniu do redakcji 
DN zatelefonował właśnie je-
den z nich. 

- Okna nie idzie otworzyć, 
duszący smród wdziera się 
do mieszkań, tyle lat to trwa 
i nikt z tym nic nie robi. Czy 
lokalne władze naprawdę nie 
mają instrumentów, żeby coś 
z tą sprawą zrobić? Przecież 
to jest nie do wytrzymania… 
Zastanawiam się także, jaki to 
ma wpływ na wody głębino-
we. Ciekawe czy taki smród 
muszą wdychać też obywatele 
Danii? – pyta nasz czytelnik, 
nawiązując do kapitału, pro-
wadzącej fermę spółki Polda-
nor, który jak wiadomo zwią-
zany jest właśnie z tym kra-
jem. Przypomnijmy, że spół-
ka posiada w Miętnie ogrom-
ną fermę, w której hodowana 
jest trzoda chlewna, w cyklu 
zamkniętym. Odchody świń 
gromadzone są w wielkich 
zbiornikach znajdujących się 
na terenie zakładu rolnego, 
a następnie wykorzystywa-
ne do okresowego nawoże-
nia pól, również należących 

do spółki. 
Niestety - tego typu nawo-

żenie jest zgodnie z ustawą o 
nawozach i nawożeniu. Wy-
nika z niej, że nawozy w po-
staci płynnej można stoso-
wać na polach od 1 marca do 
30 listopada. Oczywiście w 
odpowiednich ilościach, a to 
ponoć jest sprawdzane przez 
odpowiednie służby rolne… 
Chodzi głównie o to, aby nie 
przekroczyć stężenia azotu 
na jeden hektar. Najczęściej 
zabiegi stosowane są wio-
sną, lub właśnie jesienią, kie-
dy trzeba użyźnić glebę po 
skoszonej uprawie. Niestety, 
gnojowica, zwłaszcza ta po-
chodząca z tuczu przemysło-
wego - bo taki jest stosowany 
w Miętnie - raczej nie przy-
pomina zapachu kojarzącego 
się z tradycyjną wsią… I to 
jest największy problem, bo 
rzeczywiście są dni, kiedy od-
dychać się nie da nie tylko na 
Bema, ale i w całym mieście. 

W ostatnim czasie do re-
dakcji DN napływały tak-
że sygnały, że podobny pro-
blem pojawił się w Wierzbię-
cinie, gdzie w samym cen-
trum wsi rozpoczęto inten-
sywną hodowlę byków. Zwie-
rząt jest jednak tak wiele, że 
coraz trudniej we wsi się od-
dycha - do tego w okresie let-

nim mieszkańcy musieli zno-
sić towarzystwo milionów 
much. 

Wieś się zmienia, tradycyj-
ne sposoby hodowli i pro-
dukcji zwierząt, ustępują 
miejsca tym przemysłowym, 
które niestety powodują, że 
nawet ten co wychował się w 
PGR-ach, z ledwością znosi 
takie sąsiedztwo. I chyba nie 
idzie to w dobrym kierun-
ku, kiedy powstają konflik-
ty społeczne… Sam Polda-

nor kilka lat temu obiecał bu-
dowę biogazowni. Inwesty-
cja ta znacznie zmniejszyła-
by obecną uciążliwość zapa-
chową i inne zagrożenia eko-
logiczne wynikające z aktual-
nego sposobu gromadzenia 
gnojownicy. Niestety po za-
powiedziach montażu insta-
lacji produkującej gaz do za-
silania instalacji grzewczych, 
bądź produkcji prądu pozo-
stały tylko… zapowiedzi. Nie 
mamy też żadnego sygna-

łu, aby lokalne władze naci-
skały na właścicieli fermy o 
podjęciu zapowiedzianych 
działań inwestycyjnych. Tak 
więc na razie, jak śmierdzia-
ło tak śmierdzieć będzie na-
dal w dniach opróżniana po-
tężnych zbiorników gnojow-
nicy, usytuowanych zresztą 
zaledwie kilkaset metrów od 
nowogardzkich ujęć wody. – 
patrz zdjęcie.     

MS

Na osiedlu Bema od kilku dni znów w powietrzu czuć fetor

Ferma i 
zbiorniki 

gnojownicy

Obszar na 
którym znajdują 

się studnie 
głębinowe

Miętno

Karsk

Mapa usytuowania zbiorników gnojownicy względem obszaru na którym znajdują się studnie głębinowe zaopatrujące Nowogard w wodę pitną
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„Gratulacji nie będzie”-  
czyli profesor Jacek 
Bartyzel słów kilka  
o wyborach 

Generalnie mało mnie obcho-
dzą wyniki wyborcze,- pisze pro-
fesor Jacek Bartyzel z UMK To-
ruń-   bo nie jestem partyzan-
tem żadnej partii (choć żału-
ję aż tak niskiego rezultatu Ru-
chu Narodowego i Wolności, co 
odbiera nadzieję powstania w 
szybkim czasie czegoś poważne-
go na prawicy). To, co mnie na-
prawdę porusza i przygnębia, to 
aż nazbyt liczne dowody tego, 
co Anglicy nazywają moral in-
sanity, u wyborców. Bo jeśli w 
moim rodzinnym mieście (mie-
ście wyjątkowej kumulacji kre-
tynów, trzeba to powiedzieć bez 
ogródek) zwycięża przez nokaut 
osoba, na której ciąży sądowa 
kondemnatka za oszustwo; jeśli 
w  Olsztynie zwycięża - i to gło-
sami kobiet - kandydat z poważ-
nym zarzutem o gwałt; jeśli w 
Poznaniu wygrywa ostentacyj-
ny protektor dewiantów; jeśli 
w Gdańsku najlepszy i prawdo-
podobnie biorący rezultat osią-
ga lokalny kacyk, który ma 36 
kont bankowych, więc nic dziw-
nego, że o nich „zapomina”; je-
śli wreszcie w stolicy wygrywa 
w pierwszej turze nie tylko kom-
pletne zero umysłowe, ale śro-
dowiskowy i polityczny dzie-
dzic gigantycznego złodziejstwa 
w Ratuszu, to znaczy, że żadne 
normy moralne nie mają dla Ja-
śnie Nieoświeconego Demo-
su żadnego znaczenia, że wol-
no najbezczelniej kraść, gwałcić 
i naruszać wszystkie inne przy-
kazania Dekalogu. Protagoras 
mówił, że tym, co wyróżnia czło-
wieka spośród innych istot jest 

Wstyd i Poczucie Prawa, ale naj-
wyraźniej to już jest nieaktualne 
w naszym społeczeństwie, któ-
re ma po prostu chorą duszę. Co 
zresztą było już wiadome, skoro 
3 mln ludzi z entuzjazmem zanu-
rzyło głowy w gnojówce, waląc 
drzwiami i oknami na „Kler…”. 

Tyle profesor. Pozwolę sobie 
dodać do tego nieskromnie swo-
je „trzy grosze”: wśród tych 3 
mln walących na Kler drzwiami 
i oknami jest także kilkuset, jak 
nie więcej,  księży katolickich, co 
moim zdaniem, bardziej praw-
dziwie pokazuje kondycje kleru 
aniżeli sam oszczerczy dla Ko-
ścioła film Kler. Jedyna słuszna 
postawa, czyli odważne „dawa-
nie świadectwa” ustąpiło miejsca 
tchórzliwym zabiegom o popu-
larność i akceptację. 

To, że „żadne normy 
moralne nie mają dla Jaśnie 
Nieoświeconego Demosu żadne-
go znaczenia, że wolno najbez-
czelniej naruszać wszelkie zasa-
dy”, w tym zasady przyzwoitości, 
pokazuje u nas wybór na radne-
go kandydata SLD Jankowskie-
go, sołtysa Długołęki, skazanego 
prawomocnym wyrokiem w tym 
roku za publiczne kolportowa-
nie w biuletynie SLD oszczerstw 
na temat Pawła Słomskiego sze-
fa PiR.  Jankowski otrzymuje od 
Nieoświeconego Demosu nagro-
dę za konieczność przepraszania 
oszkalowanego Słomskiego, jed-
nocześnie oszkalowany zosta-
je za to przykładnie ukarany… 
Déjà vu ? Nie, jak najbardziej re-
alny fakt.

opr. sm 

Felieton składany

Podziękowanie
Dziękuję Wszystkim, którzy oddali na 

mnie swój głos w wyborach na burmistrza 
Nowogardu oraz głosowali na kandyda-
tów z listy Partnerstwa i Rozwoju w wy-
borach do Rady Miejskiej i Rady Powiatu. 

 Piotr Słomski 

3. Ulica, jak sklep meblowy 
Do redakcji Dziennika Nowogardzkiego zatelefonował jeden z mieszkańców miasta. Męż-
czyzna był oburzony, że przed terminem wywozu odpadów gabarytowych sami mieszkań-
cy zaśmiecają ulice.

- Idąc na działki w stronę ulicy 
Ogrodowej, stoją tam pojemni-
ki na śmieci, oraz przed działka-
mi, składowane duże ilości gaba-
rytów. Mimo, że termin wywozu 
jest odległy, to mieszkańcy sami 

sobie urządzili wysypisko, sta-
re meble, jakieś półki, dosłownie 
wszystko. Dlaczego nie można 
poczekać do wyznaczonego ter-
minu wywozu, dlaczego sami za-
śmiecamy sobie ulice. Teraz tak 

będzie wszystko leżało, spadną 
deszcze wszystko namoknie za-
nim to uprzątną. Bałagan woko-
ło, toż samo na innych ulicach. 

2. Zatruwamy świadomie 
środowisko
Do redakcji zatelefonował mieszkaniec, który podczas rozmowy nie krył swojego oburzenia. 

- Jadąc w stronę Stargardu, po 
prawej stronie znajdują się szklar-
nie, od pewnego czasu, szczegól-
nie wieczorami, można poczuć 
straszny smród palących się jak-

by opon czy jakichś śmieci, a na-
wet ostatnio zauważyć można, 
że z tych szklarni leci taki czarny 
smołowaty dym. Czy to tak moż-
na robić? Zapytuje nasz rozmów-

ca, przecież sami zatruwamy sobie 
środowisko, już pomijając fakt, że 
jest to bardzo uciążliwe dla oto-
czenia. Może trzeba zmienić opał 
na bardziej ekologiczny. 

1. Trzepaki jeszcze w modzie 
Do naszej redakcji zatelefonowała mieszkanka bloków przy ul. Luboszan, która zwróciła 
uwagę na fakt braku trzepaka. 

- Proszę sobie wyobrazić, że 
schodzę by wytrzepać dywany, 
a tu nie ma trzepaka. Zastana-
wiam się, dlaczego nikt nas nie 
poinformował, że trzepak zo-

stanie zabrany i już nie powró-
ci. Powinna być wywieszona 
taka informacja. A tak zastana-
wialiśmy się z innymi mieszkań-
cami bloków, czy może trzepak 

ktoś nam po prostu świsnął na 
złom. Po zbadaniu sprawy oka-
zało się, że po prostu został za-
brany przez zarządcę. 

  

Sygnały czytelników

Mieszkańcy Wojcieszyna zapraszają 

Kiermasz stroików nagrobnych 
W najbliższą niedzielę (27.10), 

na placu przy kościele pw. Wnie-
bowzięcia NMP w Nowogardzie, 
mieszkańcy Wojcieszyna będą 
sprzedawać własnoręcznie wy-
konane stroiki nagrobne. Ozdo-
by będzie można nabyć po każdej 
Mszy świętej. Dochód ze sprzeda-
ży stroików zasili konto budowy 
kościoła w Wojcieszynie. Serdecz-
nie zapraszamy!

Inf. własne 

Znaleziono 
klucze widoczne 
na zdjęciu, z 
charakterystyczną 
zawieszką. Klucze 
do odbioru 
w redakcji 
Dziennika 
Nowogardzkiego. 
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 Złota polska jesień pod znakiem zagrożeń     

Gdy duchowni (niektórzy) zajmują się polityką to 
świeccy dbają o kościół   
 To nie będzie „złota polska jesień”, jaką znamy i kochamy. I wcale nie chodzi o prognozy pogody. Na jesień Anno Domini 2018 przedstawiciele 
antychrześcijańskiej rewolucji przygotowali bowiem dla naszego kraju coś wyjątkowego – brutalne preludium do ostatecznej rozprawy z Ko-
ściołem.

To musiało się w końcu wy-
darzyć – nikt rozsądny, śledzą-
cy wydarzenia na świecie nie 
mógł bowiem przypuszczać, 
że walec wściekle antykatolic-
kiej propagandy ominie Pol-
skę. Walec ów długo nie nad-
chodził – z wielu różnorakich 
względów, – ale sytuacja naj-
wyraźniej dojrzała już do czy-
nu. Trzynaście lat po śmierci 
Jana Pawła II okazało się okre-
sem wystarczającym.

 Teraz Polska
Dlaczego bagnety antychrze-

ścijańskiej rewolucji w Polsce 
trzymane były do tej pory jedy-
nie w gotowości? Między inny-
mi dlatego, że antychrześcijań-
ska rewolucja zdobywała inne, 
łatwiejsze do zagarnięcia przy-
czółki. Oto zaledwie kilka lat 
temu rozwiązała (z rewolucyj-
nego punktu widzenia) kwe-
stię chrześcijaństwa w Irlandii 
czy na Malcie, chwilę później 
zabrała się za niedobitki ame-
rykańskiego katolicyzmu, od-
wróciła też od Kościoła Chilij-
czyków.

Kto więc pozostał? Polacy. W 
wielu miejscach już silnie zla-
icyzowani, ale w innych nadal 
chodzący do Kościoła, modlą-
cy się, poszczący, przyzwycza-
jeni do Dekalogu. Czas więc na 
nas.

Oczywiście – celem ata-
ków jesteśmy nie od dziś. Ale 
tak mocno antyklerykalna je-
sień jeszcze nie miała nad Wi-

słą miejsca. 
Pierwszym, i być może naj-

bardziej efektownym ciosem 
w Kościół, jest zapewne „Kler” 
Wojciecha Smarzowskiego. O 
filmie tym napisano już (przed 
jego premierą) tak wiele, że nie 
musimy się nad nim dłużej za-
trzymywać. Jak wiadomo reży-
serowi Kleru nie od dziś nie po 
drodze z Polską i polskością – 
a więc i z Wiarą naszą i naszych 
Ojców. 

Nie tylko „Kler”
Ale to nie wszystko, co dla 

nas przygotowano. Wiadomo 
bowiem, że jeden z najbardziej 
rozpoznawalnych dziennikarzy 
związanych z liberalnymi me-
diami, Tomasz Sekielski, koń-
czy pracę nad filmem doku-
mentalnym o nadużyciach sek-
sualnych w polskim Kościele. Z 
oczywistych względów nie mo-
żemy dziś na temat tego mate-
riału wiele powiedzieć, ale jed-
no jest pewne – wrogie Ko-
ściołowi media uzyskają ko-
lejny dowód na potwierdzenie 
ich wizji świata, według któ-
rej kapłani nie zajmują się ni-
czym innym jak tylko mole-
stowaniem. Zapewne w kolej-
nych artykułach o grzesznych 
kapłanach znów nie znajdzie 
się miejsce na opisanie homo-
-lobby: zatruwającego Kościół 
od środka i – według wielu da-
nych statystycznych – pozosta-
jącego przyczyną plagi nadużyć 
seksualnych. Tego media anty-

kościelne (a i niektóre kościel-
ne) z jakichś powodów widzieć 
nie chcą.  

Jakby tych dwóch filmów 
było mało, przygotowywana 
jest także (podobno bardzo ob-
szerna) książka o tej samej te-
matyce co dokument Sekiel-
skiego. Czy trzeba więcej do-
wodów na to, że antyklerykal-
na nawałnica została starannie 
zaplanowana? 

Jeśli takich dowodów rzeczy-
wiście potrzeba więcej, war-
to przejrzeć ostatnio-tygodnio-
we wydania gazet, magazynów 
i portali internetowych. Znaj-
dziemy w nich nadzwyczaj-
ną liczbę tekstów o złych ka-
płanach, a to z problemami al-
koholowymi, a to przedsta-
wianych jako pazernych, a to 
wreszcie – zboczonych. Licz-
ne media jednocześnie, niczym 
na rozkaz, postanowiły po-
wtórzyć dziesiątki informacji 
z ostatnich miesięcy i raz jesz-
cze (akurat na początku jesieni) 
uczynić z nich krzykliwe tytu-
ły swych czołówek. Najlepszym 
przykładem niech będzie spra-
wa kapłana skazanego za mole-
stowanie wczesną wiosną. Na-
główki o jego karygodnym wy-
stępku oraz o karze nałożonej 
na zakon z którego się wywo-
dził okraszały okładki gazet w 
drugiej połowie września…

 Rykoszet Stryczka?
Ciekawym w całej tej ukła-

dance wydaje się przypadek 

księdza Jacka Stryczka, będą-
cym wszak do tej pory przy-
jacielem salonowych mediów, 
przedstawianym w nich jako 
„ten dobry z Kościoła”. Kapłan, 
który zorganizował charyta-
tywną akcję „Szlachetna Pacz-
ka” również stał się antybohate-
rem tekstu zamieszczonego na 
łamach medium, które do tej 
pory lansowało raczej bezboż-
ną wizję świata, antywartości i 
brak moralności. Tekstu, który 
przygotowywany był od maja!  

Czym zatem przewinił ksiądz 
Stryczek, któremu zarzuca się 
dziś stosowanie niegodnych 
chrześcijanina metod trakto-
wania podwładnych (które to 
zarzuty rzecz jasna należy czym 
prędzej zbadać)? Czy rzeczywi-
ście wyłącznie stylem zarządza-
nia organizacją? Wszak wiele 
jego publicznych wypowiedzi 
i postaw sprawiało, że trudno 
było mówić o nim jako o trady-
cjonalistycznym kapłanie, a ra-
czej o takim, który lubi podo-
bać się światu, i któremu podo-
ba się dzisiejszy świat.  

Cóż, ksiądz Stryczek miał 
jednak w swym dorobku kilka 
akcji, przy których siły ciem-
ności mogły się wściec. Wszak 
zdarzyło mu się przypomnieć 
Polakom, że „OK” jest nie tylko 
działalność charytatywna, ale 
również spowiedź (akcja z kon-
fesjonałem pod galerią handlo-
wą) czy rozważanie Męki Pań-
skiej (jest wszak pomysłodaw-
cą Ekstremalnej Drogi Krzyżo-
wej). Ponadto w klipach „Szla-
chetnej Paczki” występował 
jednak jako duchowny – w me-
diach więc ucierało się, że księ-
ża są dobrzy i dodatkowo ogni-
skują wokół siebie energię setek 
młodych ludzi. A na ich opinii i 
postawach antychrześcijańskiej 
rewolucji zależy najbardziej.

Co z tym zrobimy?
W najbliższych miesiącach 

możemy zostać, jako Kościół, 
solidnie przeorani. Ta jesień nie 
będzie bowiem końcem kam-
panii nienawiści skierowanej 
przeciwko duchownym i świec-
kim katolikom, ale początkiem 
wielkiej akcji mającej zmienić 
ostatni kraj w Europie, który 
pod różnymi względami wciąż 
można nazywać katolickim.  

Mateusz Ochman udowad-
niał już, że z atakiem tym nie 

radzą sobie katolicy z tak zwa-
nego „Kościoła Otwartego”. 
Najlepszą egzemplifikacją tego 
niech będzie facebookowy wpis 
ojca Grzegorza Kramera, który 
twierdzi, iż rozumie dlaczego 
ludzie z Kościoła odchodzą  – 
z jego słów wynika nawet, że 
czasem… po prostu tak trzeba 
(sic!). Nam potrzeba jednak zu-
pełnie innej postawy.  

To będzie trudna jesień, dla-
tego wszyscy powinniśmy za-
opatrzyć się w różańce (akurat 
trwa październik) i modlić się 
za Kościół święty. Nieustannie 
przypominać sobie i innym, że 
„bramy piekielne go nie prze-
mogą”, nawet jeśli wielu Jego 
synów poważnie zgrzeszyło.  

Skumulowanie akcji rewo-
lucyjnej zawsze przynosi roz-
maite skutki – jednym z nich 
będzie radykalizacja nastro-
jów również w samym Koście-
le. Miejmy nadzieję, i w tę stro-
nę również kierujmy nasze mo-
dlitwy, że ukrywający się dziś 
pobożni kapłani, dostrzegający 
nie tylko antykościelną nawał-
nicę, ale także głęboki kryzys 
w Kościele w końcu powsta-
ną i poprowadzą nas do walki 
z wrogiem. Wiemy, że – wbrew 
pozorom – kapłanów tych jest 
bardzo wielu. Wiedzą o licz-
nych odstępstwach od wiary i 
moralności, dostrzegają diabel-
ski wpływ homo-lobby i pra-
gną oczyszczenia Kościoła w 
duchu odnowienia wszystkie-
go w Chrystusie, a nie w du-
chu zburzenia instytucji w jej 
widzialnej, hierarchicznej od-
słonie (czego pragną zarówno 
jawni wrogowie Kościoła jak i 
np. przedstawiciele „Tygodnika 
Powszechnego”).  

Drodzy Kapłani, czekamy aż 
odważycie się zabrać głos. Mo-
dlimy się za Was. Wiemy bo-
wiem, że bez Was wyginiemy. 
Warto jednak chyba pamię-
tać, że Wy bez nas również – 
czymże będą bowiem pasterze 
bez owiec? Skończyła się epoka 
kultu świętego spokoju, rów-
nież wewnątrz instytucji. Tej 
jesieni i później – od Was i od 
nas zależy przyszłość Kościoła, 
przyszłość Polski i przyszłość 
świata.

Krystian Kratiuk- felieto-
nista PCH24pl.
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W ramach Projektu RPO WZ pt.: ”Aktywizacja osób pozostających bez 
pracy w wieku 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej 

sytuacji na rynku pracy w powiecie goleniowskim IV”

Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie  
ogłasza nabór na

BeZPłAtne SZKOLenIe 
kierowane w pierwszej kolejności dla osób po 50 roku życia
•	 KIerOWCA OPerAtOr WÓZKÓW JeZDnIOWYCH  

Z eGZAMIneM UDt
•	 MAGAZYnIer Z OBSłUGĄ WÓZKA JeDnIOWeGO  

I JĘZYKIeM AnGIeLSKIM
•	 SPrZeDAWCA – FAKtUrZYStA Z OBSłUGĄ KAS 

FISKALnYCH I terMInALI PłAtnICZYCH

Lub w innym zakresie niezbędnym do uzyskania zatrudnienia 

Uczestnikami projektu mogą być  osoby bezrobotne, które 
spełniają łącznie następujące warunki:
•	 ukończyły 30 rok życia,
•	 są objęte I i II profilem pomocy,

w tym w szczególności spełniające dodatkowo co najmniej 
jeden z poniższych warunków:
•	 są osobami po 50 roku życia,
•	 są długotrwale bezrobotne,
•	 są osobami niepełnosprawnymi, 
•	 są osobami niskowykwalifikowanymi

ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH 
PRZYJMUJĄ INDYWIDUALNI DORADCY KLIENTA

Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie 
ul. Zakładowa 3, 72-100 Goleniów, woj. zachodniopomorskie  

tel./fax 91 418 34 95, tel./fax 91 418 53 67, tel./fax 91 418 25 77  
tel./fax 91 418 20 98  

e-mail: szgo@pupgoleniow.pl  
lub: pup_goleniow@powiat-goleniowski.pl

Powiatowy Urząd Pracy filia nowogard 
pl. Wolności 9, 72-200 Nowogard, woj. zachodniopomorskie  

tel./fax 91 392 13 76, tel./fax 91 392 18 13, tel./fax 91 577 78 07  
  e-mail: szgono@pupgoleniow.pl

nowogardzki poeta w krajowej publikacji 

Antologia Polskiej Poezji 
Tożsamościowej
Nakładem wrocławskiego wydawnictwa „Sztuka i Naród” ukazały się wiersze 20-tu współ-
czesnych polskich poetów zebrane w Antologii Polskiej Poezji Tożsamościowej opracowa-
nej przez Tomasza Kostyłę.  Wśród utworów, autorstwa  tego doborowego grona, znalazły 
się także wiersze nowogardzkiego poety Marka Słomskiego.

200-stu stronicowa Antologia 
zawiera wiersze 20- tu współcze-
snych poetów polskich, tematycz-
nie związane z zagadnieniami toż-
samościowymi, czyli najgłębszą 
sferą naszego poczucia odrębno-
ści i wszechstronnego samookre-

ślenia jako członków wspólnoty 
cywilizacyjnej.  Wyboru autorów 
i wierszy dokonał znany wrocław-
ski artysta poeta, fotograf i muzyk 
Tomasz Kostyła.  Autorzy, których 
utwory znalazły się w tym szcze-
gólnym zbiorze należą do róż-

nych pokoleń i posługują się w ra-
mach poetyckiego przekazu róż-
nymi formami literackimi, ale łą-
czy ich to, niewypowiedziane tak 
często, ale powszechne,  poczu-
cie wyrastania ze wspólnego pnia 
i przynależności do zidentyfiko-

wanego kręgu kulturowego. Ma-
rek Słomski jest w tym zestawie 
przedstawicielem starszego poko-
lenia twórców. Antologia zawie-
ra 5 jego wierszy: „Znaki tożsa-
mości”, „Wspomnienie Placu Św. 
Piotra”, „Epitafium zawsze spóź-
nione”, „Na śmierć Pileckiego”, Co 
się porobiło”. Marek Słomski pisze 
wiersze od wielu lat, wydał dwa 
indywidualne tomik, a poszcze-
gólne utwory publikuje od czasu 
do czasu także w DN. Wydawnic-

two Sztuka i Naród, edytor Anto-
logii, swoją nazwą nawiązuje do 
nazwy miesięcznika literackiego 
wydawanego w konspiracji regu-
larnie w latach 1942-44 w War-
szawie. W miesięczniku tym pu-
blikowali poeci pokolenia Kolum-
bów tacy jak: Wacław  Bojarski 
zginął w 1943 r, Andrzej Trzebiń-
ski- rozstrzelany w 1943 r, czy naj-
wybitniejszy z nich Tadeusz  Gaj-
cy zginął 16 sierpnia 1944 roku.  

Red.

Antologia otwarta na stronie od której zaczynają się wiersze Marka Słomskiego

Interesująca symboliczna okładka książki

Dzień nauczyciela 

Nagrody i awanse 
W zeszłym tygodniu, w środę (17.10), w restauracji Przystań odbyła się uroczystość Dnia 
Edukacji Narodowej zorganizowana dla pracowników oświaty zatrudnionych w powiato-
wych szkołach funkcjonujących na terenie gminy Nowogard. 

Podczas uroczystości tradycyj-
nie wręczono wyróżnienia i na-
grody dla nauczycieli i dyrekto-
rów szkół. Otrzymali je: Agniesz-
ka Sosnowska - nauczyciel mate-
matyki, pedagog w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowaw-
czym w Nowogardzie, Grzegorz 
Zając - nauczyciel matematyki i 
biologii w Zespole Szkół Ogól-
nokształcących nr 1 w Nowogar-
dzie, Magdalena Wojciechowska 
- nauczyciel języka niemieckie-
go w Zespole Szkół Ponadgimna-
zjalnych im. Stanisława Staszica w 
Nowogardzie: Grażyna Kostrzew-
ska - nauczyciel biologii i chemii 
w ZSO Nowogard, Elżbieta Ce-
ranka wicedyrektor SOSW w No-
wogardzie, Joanna Wardzińska – 
dyrektor SOSW w Nowogardzie, 
Irena Juszczyk – dyrektor SOSW 
w Nowogardzie i Karina Surma 
– dyrektor I LO w Nowogardzie. 
Gratulujemy!

Podczas uroczystości zostało 
złożone ślubowanie przez nauczy-

ciela, który otrzymał akt nadania 
stopnia nauczyciela mianowane-
go. Ślubowanie złożył Dominik 
Gugała – Szkoła Muzyczna I stop-
nia w Goleniowie z Filią w Nowo-
gardzie.

Powiatowy Dzień Nauczyciela 
uświetniły występy uczniów Szko-
ły Muzycznej I Stopnia w Gole-

niowie – Liliany Ostrowskiej, Ha-
diego Yahfouf wraz z opiekunem 
panem Cezarym Strokoszem oraz 
Gerarda Fijał, Laury Symonowicz, 
Natalii Gralak wraz z opiekunami. 
Uroczyste spotkanie zakończył 
koncert Justyny Sawickiej, woka-
listki z Nowogardu. 

MS

Wyróżnieni w tym roku pedagodzy od prawej K. Surma, I. Juszczyk, J. Wardzińska, 
E. Ceranka, G. Kostrzewska, M. Wojciechowska, A. Sosnowska, wraz ze starosą go-
leniowskim T. Kuliniczem
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Zachodnia Liga MtB – wielki finał

Janusz Pietruszewski wygrywa w całym cyklu
W niedzielę (7 października), w miejscowości Słubice Lubuskie odbyła się XII finałowa edycja Zachodniej Ligi MTB.  W ostatnich zawodach tego sezonu indy-
widualnie wystartowało dwóch kolarzy z Nowogardu oraz jedna para. Nagrodzono także zwycięzców poszczególnych kategorii w klasyfikacji generalnej. 

Podczas XII edycji rozgrywanej 
w Słubicach Lubuskich naszą gmi-
nę reprezentowali Janusz Pietru-
szewski, Jan Baran oraz para Ali-
cja i Grzegorz Fecak. Zawody od-
były się na   wymagającej trasie z 
metą na pięknym stadionie. Ry-
walizacja przebiegła na dystansie 
Mini liczącym 22 km z kilkoma 
podjazdami i trudnymi technicz-
nie zjazdami oraz dystansie  Fami-
lijny liczącym 12 km. Na dystan-
sie 22 km ścigali się Janusz Pietru-
szewski oraz Jan Baran, startują-
cy w kategorii wiekowej M6A. Ja-
nusz Pietruszewski pokonał dy-
stans Mini z czasem 00:55:05 i za-
jął 1. miejsce w swojej kategorii 
oraz 47. miejsce w Open. Z ko-
lei Jan Baran z czasem 01:24:35 
uplasował się na 8. miejscu w ka-
tegorii M6A oraz 154. miejscu w 
Open. Na dystansie Familijni wal-

czyła para Alicja i Grzegorz Fe-
cak. Nasi reprezentanci pokonali 
12 km z czasem 00:38:03 i wywal-
czyli 3. miejsce w kategorii P1K 
oraz 7. miejsce w Open. W klasy-
fikacji Generalnej po XII edycjach 
na dystansie Mini Janusz Pietru-
szewski wygrał w kategorii M6A, 
natomiast   w Open uplasował się 
ostatecznie na 26. miejscu groma-
dząc 3281 punktów, po 9 startach i 
9 wygranych w Kategorii M6A. W  
klasyfikacji Generalnej na dystan-
sie  Familijnym Para Alicja i Grze-
gorz Fecak w kategorii P1K zaję-
ła 3. miejsce, natomiast w Open 
6. miejsce, gromadząc 1895 punk-
tów po 8 startach. Gratulujemy 
naszym reprezentantom udane-
go sezonu oraz życzymy kolejnych 
sukcesów po przerwie zimowej. 

KR
Janusz Pietruszewski wygrał w całym cyklu Zachodniej Ligi MTB 2018 w kategorii M6A

Warto wiedzieć: ile jest Polaków jest na świecie?
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Piłkarze z nowogardu ogrywają Falę Międzyzdroje

Szczęście było przy Pomorzaninie…
W sobotę (20 października), o godzinie 15:00 piłkarze Pomorzanina na własnym boisku podejmowali Falę Międzyzdroje. Był to bardzo ciężki mecz, go-
ście groźnie atakowali, jednak szczęście tego dnia sprzyjało drużynie Józefa Andrzejewskiego. Ostatecznie po golu w ostatnich minutach Pomorzanin wy-
walczył trzy punkty.  

Pomorzanin Nowogard – Fala Międzyzdroje 1:0 (0:0)
Gol: Artem Gumeniuk (83’)
Skład: Jakub Zdeb – Marcin Skórniewski, Ihor Mykhailov, Bartosz Rokita, Paweł Królik (c) (Michał Teodorczyk) – Artem Gumeniuk (Fernando Batista), Karol Osakiewicz (Sławomir Rysz-

czuk), Mateusz Toruński, Adrian Zając (Kacper Torzewski) – Gracjan Wnuczyński, Kacper Litwin. 
A Klasa Szczecin gr. Północ 2018/2019
10. kolejka:
Ehrle Dobra Szczecińska – Orzeł Łożnica   1:2
Jantar Dziwnów – Polonia Płoty    1:0
Błękitni Trzygłów – Mewa Resko    1:4
Pomorzanin Nowogard – Fala Międzyzdroje  1:0
Dąb Dębice – Wicher Brojce    1:3
Masovia Maszewo – Wybrzeże Rewalskie   1:0
OKS Goleniów – Arkonia Szczecin   2:1
KP Przecław – Sparta Gryfice    0:3

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Mewa Resko 10 25 39 9 8 1 1
2 Wicher Brojce 10 21 22 9 6 3 1
3 Pomorzanin Nowogard 10 20 22 11 6 2 2
4 Wybrzeże Rewalskie Rewal 10 18 18 14 5 3 2
5 OKS Center MD Goleniów 10 16 17 14 5 1 4
6 Polonia Płoty 10 16 21 13 5 1 4
7 Sparta Gryfice 10 16 22 15 5 1 4
8 Błękitni Trzygłów 10 16 22 24 5 1 4
9 Orzeł Łożnica 10 14 14 18 4 2 4
10 Jantar Dziwnów 10 13 23 19 3 4 3
11 Fala Międzyzdroje 10 12 19 26 4 0 6
12 KP Przecław 9 10 16 31 3 1 5
13 Dąb Dębice 10 10 14 21 2 4 4
14 Ehrle Dobra Szczecińska 10 9 16 22 2 3 5
15 Masovia Maszewo 10 4 9 28 1 1 8
16 Arkonia Szczecin 9 3 10 30 1 0 8

Goście z Międzyzdrojów wy-
soko zawiesili poprzeczkę tego 
dnia piłkarzom Pomorzanina. W 
9. minucie rywale wykonywa-
li rzut wolny z około 20 metrów 
od bramki, jednak na posterun-
ku był Jakub Zdeb. W 13. minu-
cie Bartosz Rokita zagrał „nakład-
ką” w polu karnym i sędzia wska-
zał na „wapno”. Strzał z jedenastu 
metrów obronił Jakub Zdeb, a do-
bitka poszybowała nad poprzecz-
ką. Pomorzanin pierwszy groźny 
strzał oddał dopiero w 23. minu-
cie. Wówczas Artem Gumeniuk 
wykonywał rzut wolny z około 20 
metrów, a bramkarz gości wybił 
futbolówkę na rzut różny. W 24. 
minucie Pomorzanin otrzymał 
kolejne ostrzeżenie, po strzale z 
około 25 metrów piłka trafiła w 
słupek. W 30. minucie Artem Gu-
meniuk dośrodkowywał z rzutu 
rożnego, a Ihor Mykhailov głów-
kował nad poprzeczką. W 33. mi-
nucie piłkarz gości ponownie od-
dał groźny strzał z okolic szes-
nastki, ale na posterunku był Ja-
kub Zdeb, który wybił uderzenie 

na rzut rożny. W ostatniej minu-
cie pierwszej części gry szczęście 
ponownie było z nowogardziana-
mi, kolejny groźny strzał nie zna-
lazł drogi do bramki, a futbolów-
ka odbiła się od słupka bramki 
strzeżonej przez Jakuba Zdeba. Po 
zmianie stron, jako pierwsi zaata-
kowali piłkarze Pomorzanina. W 
51. minucie z około 15 metrów 
na bramkę rywali uderzał Gracjan 
Wnuczyński, ale piłka nie znala-

zła drogi do siatki. W przeciągu 
kolejnych kilkunastu minut tre-
ner Pomorzanina przeprowadził 
trzy zmiany, a rywale oddali jeden 
groźny strzał, bez odpowiedzi go-
spodarzy. W 80. minucie Pomo-
rzanin powinien objąć prowadze-
nie. Sławomir Ryszczuk będąc na 
8 metrze podciął piłkę nad bram-
karzem Fali, a futbolówkę szybu-
jącą do bramki wybił z linii jeden 
z obrońców. Trzy minuty później 
podopieczni Józefa Andrzejew-
skiego dopięli swego. Rzut wolny 
z około 19 metrów, z lewej stro-
ny pola karnego wykonywał Ar-
tem Gumeniuk. Pomocnik Pomo-
rzanina zdecydował się na bezpo-
średni strzał. Futbolówka trafiła 
jeszcze w jednego z zawodników 
stojących w murze i po rykoszecie 
wpadła do bramki gości. Chwilę 
później Artem Gumeniuk opuścił 
plac gry, a goście opadli z sił i nie 
zagrażali już tak bardzo nowogar-
dzianom. Pomorzanin mógł pod-
wyższyć, ale najpierw w 87., a po-
tem w 90. minucie w niezłych sy-
tuacjach pomylił się Kacper Li-

Jakub Zdeb był jednym z bohaterów 
sobotniego meczu. Obronił rzut karny 
oraz kilka groźnych strzałów rywali.
jpg

twin. Tym samym przy sporym 
szczęściu Pomorzanin podtrzy-
muje świetny bilans gier u siebie i 

z liczbą 20 punktów plasuje się na 
3. miejscu w ligowej tabeli. 

KR

Marcel Marchewka IV w Ciechocinku

Kolejny sukces naszego 
tancerza 
Marcel Marchewka, wspólnie ze swoją partnerką wytańczyli wysokie miejsce w trakcie Mi-
strzostw Polski Federacji Tańca Sportowego w Ciechocinku. 

Marcel Marchewka od 
dwóch miesięcy trenuje ta-
niec towarzyski z nową part-
nerką Izą Lipok, w Klubie Tań-
ca Sportowego Olimp we Wro-
cławiu. Był to dla nich pierw-
szy tak poważny występ kon-
kursowy i od razu zakończo-
ny wielkim sukcesem. Marcel 
i Iza zajęli wysokie 4 miejsce, 
czyli tytuł III-v-ce Mistrzów 
Polski (MP) klasy tanecznej A! 

- Tytuł ten jest dla nas naj-
większym sukcesem. Sam 
udział w MP dla wielu par jest 
cudownym przeżyciem, a zdo-
bycie tytułu zwieńczeniem cięż-
kiej pracy, a dla nas jeszcze 
większym, ponieważ rywalizo-
waliśmy z parami, które tań-
czą ze sobą od lat, a my niespeł-

na 2 miesiące. Przy czym, by 
dojść do finału trzeba było za-
tańczyć kilka rund. Zaczyna-
jąc od 1/16 aż do Finału, ina-
czej mówiąc turniej zaczynał 
się od godzin porannych, gdzie 
Gala rozpoczęła się po godzinie 
18, więc finał jest tańczony po 
kilku rundach, gdzie w ostatniej 
rudzie (finale) trzeba dać z sie-
bie jeszcze więcej niż we wcze-
śniejszych rundach. Na ogłosze-
niu wyników wszyscy widzowie 
powstali, ponieważ był odśpie-
wany Hymn Polski, co jeszcze 
bardziej podkreśliło rangę tur-
nieju - opowiada nam o swoich 
wrażeniach z  turnieju Marcel 
Marchewka. 

Należy dodać, że tytuł III-
-wicemistrzów Polski to nie je-

dyne sukces pary. Marcel Mar-
chewka i Iza Lipok wytańczy-
li też najwyższą Międzynaro-
dową Klasę Taneczną „S”. Mar-
cel już drugi raz w życiu wspi-
na się na ten poziom- przed 
rokiem wytańczył tę samą kla-
sę z poprzednią partnerką Ju-
lią Cieślak. 

Przypomnijmy, że Marcel 
Marchewka swoje taneczne 
kroki stawiał w nowogardzkiej 
Szkole Tańca Flesz, działającej 
przy NDK. Po skończeniu ma-
tury wyjechał na studia do Po-
znania, z tańcem jak widać się 
nie rozstał, co oczywiście nas 
cieszy. Życzymy dalszych suk-
cesów! 

Marcin Simiński  
Mistrzowska para - Iza i Marcel, chwilę po zakonczeniu gali i Ciechocinku
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ENDOKRYNOLOGICZNY
Lek. med. Adriana Dubińska-Walczak

specjalista chorób wewnętrznych
- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

CHORÓB CUKRZYCY I NADCIŚNIENIA
Lek. Ewa Zdawska

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista diabetolog 

GABINETY MEDYCZNE

GABINET DERMATOLOGICZNY
Dr. n. med. Violetta Ratajczak-Stefańska

specjalista dermatolog-wenerolog
- konsultacje dermatologiczne
- ocena znamion
- drobne zabiegi

Oferuję:
- umowę o pracę
- zatrudnienie w �rmie o ugruntowanej pozycji na rynku
- atrakcyjne wynagrodzenie, niezależne od wysokości 
   frachtów i przebiegu
- praca zgodna z obowiazujacymi normami czasu pracy
- nowoczesny i zadbany tabor, pojazd przypisany do kierowcy
- zjazdy autem na bazę

Zatrudnię kierowcę z prawem jazdy kat. C+E 
w przewozach międzynarodowych.

MIK-TRANS Goleniów
tel. 609 557 355 • kontakt@miktrans.com.pl

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

pn., wt. - 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

KONTAKT:
adres:     72-200 Nowogard, ul. Górna 4a
telefon:  kom.783 570 056,695 264 594

PIB „PRO-BUD” s.c. informuje, że prowadzi

SPRZEDAŻ MIESZKAŃ
w nowo powstającym osiedlu mieszkaniowym

pn. „STARA WINIARNIA”
przy ul. T. Kościuszki 17 w Nowogardzie.

Więcej na stronie www.probud-nowogard.pl
Sprawdzone oferty! 

Tel. 91 506 55 55
Nawet 1500 EUR netto 

+ PREMIA 300 EUR (brutto) 

Opiekunki 
w Niemczech

Opiekunka Seniorów w Niemczech. 
Ostatnie oferty pracy 

z letnim bonusem 350 euro 
- tylko do 15 września! 

Tel. 517 175 599

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

WYnAJeM 
KOntenerÓW, 
wywóz odpadów. 

TEL. 667 146 793 

Wymagania:
Aktualne prawo jazdy kat C+E, 
Świadectwo kwali�kacji zawodowej, 
Doświadczenie w prowadzeniu pojazdów, 
Aktualne orzeczenie psychologiczne, 
Karta kierowcy.

Lokalna �rma 
poszukuje kandydatów na stanowisko:

Kierowca C+E (mile widziany mechanik, spawacz) 
Operator koparki (mile widziane kierowca C+E) 

CV proszę przesyłać na adres mailowy praca.nowogard@onet.pl. 
Informacje tel pod numerem 601 910 600

Oferujemy: 
Wynagrodzenie w wysokości 
5000 zł na rękę.

Juniorzy wygrywają w Stargardzie

Gole rezerwowych
W niedzielę (21 października), o godzinie 12:00, na stadionie w Stargardzie juniorzy Pomorzanina walczyli z tamtejszą Kluczevią. Po bezbramkowej 
pierwszej połowie, podopieczni Marcina Skórniewskiego zainkasowali rywalom trzy gole i wywieźli ze Stargardu komplet punktów. W roli głównej wy-
stąpili zmiennicy. 

Kluczevia Stargard – Pomorzanin Nowogard 1:3 (0:0)
Gole: Marcel Wlaźlak (59’, 87’), Jakub Saja (77’)
Skład: Jakub Tandecki (c) – Mateusz Rączka, Dawid Druciarek (Przemysław Rogojsza), Mateusz Wojtyniak, Jakub Mościński – Paweł Zając (Jakub Saja), Oskar Gibas (Tobiasz Kuchar-

czyk), Szymon Kaczor (Marcel Wlaźlak), Kacper Torzewski – Jakub Jarecki, Jakub Zóralski.  

I Liga Okręgowa Junior Starszy gr. Szczecin 2018/2019
10. kolejka:
Unia Dolice – SALOS II Szczecin   4:1
Światowid Łobez – Hanza Goleniów   10:0
Kluczevia Stargard – Pomorzanin Nowogard  1:3
Mewa Resko – SCRS Barlinek   Brak danych

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Światowid 63 Łobez 10 22 29 12 7 1 2
2 Mewa Resko 8 18 25 9 6 0 2
3 SCRS Barlinek 8 17 28 15 5 2 1
4 Unia Dolice 10 16 27 23 5 1 4
5 Pomorzanin Nowogard 9 15 22 15 4 3 2
6 Polski Cukier Kluczevia Stargard 8 12 28 16 4 0 4
7 Hanza Goleniów 10 3 12 47 1 0 9
8 SALOS II Szczecin 9 1 10 44 0 1 8

Wszystko co najlepsze w tym 
meczu wydarzyło się w dru-
giej części spotkania. Po pierw-

szych 45 minutach nie padła 
żadna bramka, a po zmianie 
stron Marcin Skórniewski wpu-

ścił na plac gry Marcela Wlaźla-
ka. To jednak gospodarze, jako 
pierwsi zaatakowali i w 54. mi-
nucie objęli prowadzenie. Zale-
dwie pięć minut później młodzi 
piłkarze z Nowogardu doprowa-
dzili do wyrównania, za spra-
wą trafienia Marcela Wlaźlaka. 
W 65. minucie na placu gry po-
jawił się Jakub Saja, który wy-
stąpił w roli głównej w 77. mi-
nucie. Wówczas piłkarz Pomo-
rzanina dał prowadzenie dru-
żynie z Nowogardu. Rywali do-
bił w 87. minucie Marcel Wlaź-
lak, który zdobył swojego dru-
giego gola. Pomorzanin zanoto-
wał czwarte zwycięstwo, ale po-
został na 5. miejscu w ligowej ta-
beli. Przy artykule publikujemy 
komplet wyników oraz aktual-
ną tabelę. 

KR

Juniorzy Pomorzanina w Stargardzie odnieśli swoje czwarte ligowe zwycięstwo
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Kijana redakcja "WBreW": Klaudia 
Druciarek Monika rasowska, Aleksandra Lisowska

Lekcja historii w 
NDK -,,Buntownik 
bez powodu” 
17 października 2018 r. uczniowie ZSP w Nowogardzie – a 
dokładnie klasy 2 TIPS i 4 TŻ wybrały się na film ,,Buntow-
nik bez powodu” do Nowogardzkiego Domu Kultury. 

Zajęcia z naszymi uczniami 
prowadził Pan Krzysztof Spór. 
Film opowiada o zbuntowanym 
młodzieńcu, który przenosi się 
do nowego miasta, gdzie znajduje 
zarówno przyjaciół, jak i wrogów. 
Organizatorem wyjścia była  Pani 

Anna Durniewicz, która często 
organizuje tego typu wyjścia. Po 
obejrzeniu filmu, uczniowie byli 
bardzo zadowoleni. Z uśmiechem 
na twarzy polecają film pozosta-
łym uczniom naszej szkoły. 

Julia Kochanowicz, kl. I TE  

Streetball w ZSP Nowogard
18 października 2018 r. na boisku szkolnym Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. 
Staszica w Nowogardzie odbył się turniej koszykówki ulicznej Streetball zorganizowany 
przez nauczycieli wychowania fizycznego. 

W turnieju wzięły udział re-
prezentacje 7 klas. Drużyny były 
podzielone na dwie grupy. Zwy-
cięzcy grup zagrali o miejsca na 
podium. Pierwsze miejsce zajęła 
klasa IV TI w składzie: Nikodem 

Dobrowolski, Szymon Bortnik, 
Kamil Sobolewski i Jakub Bart-
nicki. Na drugim miejscu upla-
sowała się klasa III M/K w skła-
dzie Artur Kolless, Krzysztof 
Zając i Patryk Widłak. Trzecie 

miejsce zajęła klasa IV TL, któ-
rą reprezentowali: Jakub Paw-
lik, Piotr Patyk, Jakub Ninard 
oraz Piotr Wiśniewski. Zwycięz-
cy otrzymali puchar i pamiątko-
we dyplomy. 

Drużyna chłopców z ZSP 

Prowadzący spotkanie Pan Krzysztof Spór 

Wręczanie dyplomów

Drugie miejsce naszych piłkarzy 
15 października w Goleniowie odbyły się mistrzostwa Powiatu Goleniowskiego w piłce noż-
nej chłopców w ramach licealiady. Drużyna chłopców z naszej szkoły zajęła drugie miejsce. 
Skład zespołu:

Adrian Banasiewicz
Filip Jarota
Alek Pakulski 
Robert Stachowiak 

Maciej Podbiegło
Gracjan Makosz
Vladyslav Kravchenko
Patryk Borowski 

Mateusz Lasocki
Kamil Sobolewski 
Opiekunem zespołu jest Pan 

Marcin Wolny. 

„Do zobaczenia, kasztanku”

Książka Piotra 
Słomskiego do nabycia 
w redakcji DN
W redakcji można DN można nabyć  wydaną w tych dniach 
książkę „Do zobaczenia, kasztanku”, której autorem jest 
Piotr Słomski.  
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rOZKłAD JAZDY PKP

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 2 IX – 20 X 2018

Aktualizacja wg stanu na 31 VIII 2018

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

0:38 I
3

IC - TLK
88195

ŁEBSKO
T  k  d

Goleniów 1:00, Szczecin Dąbie 1:22, Szczecin Główny 1:40 WW{
~ 2 IX;

}WW 2:12 Szczecin Główny IC - TLK 56190 ŁEBSKO T  k  d  c  p   Kostrzyn 3:35, Zielona 
Góra 5:06, Nowa Sól 5:28, Głogów 5:55, Ścinawa 6:41, Wołów 7:09, Brzeg Dolny 7:18

Wrocław Główny 7:44 ~ 2 IX;

5:01 I
3

PR - R
88641

j  a  b  y

Wyszomierz 5:06, Osina 5:10, Mosty 5:16, Goleniów 5:25, Kliniska 5:35, Szczecin Dąbie 5:45, Szczecin 
Zdroje 5:48, Szczecin Port Centralny 5:57 Szczecin Główny 6:01 
~ 17 IX-19 X 1-5;

5:21 I
3

PR - R
88641

j  a  b  y

Wyszomierz 5:26, Osina 5:30, Mosty 5:36, Goleniów 5:45, Kliniska 5:56, Szczecin Dąbie 6:05, Szczecin 
Zdroje 6:09, Szczecin Port Centralny 6:17 Szczecin Główny 6:21 
~ 3-14 IX 1-5;

6:39 I
3

PR - R
88643

j  a  b  y

Wyszomierz 6:44, Osina 6:48, Mosty 6:54, Goleniów 7:03, Kliniska 7:17, Szczecin Dąbie 7:27, Szczecin 
Zdroje 7:34 Szczecin Główny 7:46 
~ 17 IX-20 X 1-6;

6:50 I
3

PR - R
88643

j  a  b  y

Wyszomierz 6:55, Osina 6:59, Mosty 7:05, Goleniów 7:14, Kliniska 7:31, Szczecin Dąbie 7:41, Szczecin 
Zdroje 7:46 Szczecin Główny 7:58 
~ 3-15 IX 1-6;

7:47 I
3

PR - R
88645

j  a  b  y

Wyszomierz 7:52, Osina 7:56, Mosty 8:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:07, Goleniów 8:23, 
Kliniska 8:33, Szczecin Dąbie 8:43, Szczecin Zdroje 8:46, Szczecin Port Centralny 8:55

Szczecin Główny 8:59 ~ 17 IX-20 X;

7:48 II
1

PR - R
88622

j  a  b  y

Żabowo 7:55, Płoty 8:04, Baszewice 8:11, Gryfice 8:18, Gąbin 8:28, Trzebiatów 8:34, Bieczyno 
Pomorskie 8:40, Karcino 8:43, Głowaczewo 8:48, Stary Borek 8:51, Kołobrzeg Stadion 8:58

Kołobrzeg 9:03 ~ 17 IX-20 X 1-6;

8:00 I
3

PR - R
88645

j  a  b  y

Wyszomierz 8:06, Osina 8:10, Mosty 8:15, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:21, Goleniów 8:38, 
Kliniska 8:49, Szczecin Dąbie 8:58, Szczecin Zdroje 9:02, Szczecin Port Centralny 9:10

Szczecin Główny 9:14 ~ 2-16 IX;

8:02 II
1

PR - R
88622

j  a  b  y

Żabowo 8:09, Płoty 8:18, Baszewice 8:25, Gryfice 8:32, Gąbin 8:42, Trzebiatów 8:47, Bieczyno 
Pomorskie 8:53, Karcino 8:57, Głowaczewo 9:01, Stary Borek 9:05, Kołobrzeg Stadion 9:11

Kołobrzeg 9:16 ~ 3-15 IX 1-6;

8:39 I
3

IC - TLK
18171

POSEJDON
T  k  c  p

Goleniów 9:01, Szczecin Dąbie 9:33 Szczecin Główny 9:57 

~ 2 IX;

9:27 II
1

PR - R
88624
REGA

j  a  b  y

Płoty 9:42, Gryfice 9:56, Trzebiatów 10:17, Kołobrzeg Stadion 10:34 Kołobrzeg 10:39 

~ 22 IX-20 X 67;

9:51 II
1

PR - R
88624
REGA

j  a  b  y

Płoty 10:06, Gryfice 10:30, Trzebiatów 10:45, Kołobrzeg Stadion 11:01 Kołobrzeg 11:06 

~ 2-16 IX 67;

10:17 I
3

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:22, Osina 10:26, Mosty 10:32, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:38, Goleniów 10:55, 
Kliniska 11:06, Szczecin Dąbie 11:15, Szczecin Zdroje 11:19, Szczecin Port Centralny 11:27

Szczecin Główny 11:31 ~ 8-12 X;

10:33 I
3

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:38, Osina 10:42, Mosty 10:48, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:54, Goleniów 11:11, 
Kliniska 11:26, Szczecin Dąbie 11:35, Szczecin Zdroje 11:39, Szczecin Port Centralny 11:47

Szczecin Główny 11:51 ~ 2 IX-7 X; 13-20 X;

11:53 II
1

PR - R
88626

POMERANIA
j  a  b  y

Żabowo 12:00, Płoty 12:09, Baszewice 12:16, Gryfice 12:23, Gąbin 12:33, Trzebiatów 12:39, Bieczyno 
Pomorskie 12:45, Karcino 12:48, Kołobrzeg Stadion 12:59 Kołobrzeg 13:04 

13:50 II
1

PR - R
88628

j  a  b  y

Żabowo 13:57, Płoty 14:06, Baszewice 14:18, Gryfice 14:25, Gąbin 14:35, Trzebiatów 14:40, Bieczyno 
Pomorskie 14:46, Karcino 14:50, Głowaczewo 14:54, Stary Borek 14:58, Kołobrzeg Stadion 15:04

Kołobrzeg 15:10 ~ 1-5;

14:27 I
3

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 14:32, Osina 14:36, Mosty 14:42, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:48, Goleniów 15:05, 
Kliniska 15:17, Szczecin Dąbie 15:26, Szczecin Zdroje 15:35 Szczecin Główny 15:48 
~ 2-16 IX; 10-20 X;

14:27 I
3

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 14:32, Osina 14:36, Mosty 14:42, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:48, Goleniów 15:05, 
Kliniska 15:17, Szczecin Dąbie 15:32, Szczecin Zdroje 15:35, Szczecin Port Centralny 15:43

Szczecin Główny 15:48 ~ 17-21 IX;
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godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

14:27 I
3

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 14:32, Osina 14:36, Mosty 14:42, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:48, Goleniów 15:05, 
Kliniska 15:17, Szczecin Dąbie 15:32, Szczecin Zdroje 15:35 Szczecin Główny 15:48 
~ 22 IX-9 X;

15:56 II
1

PR - R
88630

j  a  b  y

Żabowo 16:03, Płoty 16:14, Baszewice 16:27, Gryfice 16:34, Gąbin 16:44, Trzebiatów 16:49, Bieczyno 
Pomorskie 16:55, Karcino 16:59, Głowaczewo 17:03, Stary Borek 17:07, Kołobrzeg Stadion 17:13

Kołobrzeg 17:17 

16:36 I
3

PR - R
88651
REGA

j  a  b  y

Wyszomierz 16:41, Osina 16:45, Mosty 16:51, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 16:57, Goleniów 17:14, 
Kliniska 17:26, Szczecin Dąbie 17:36, Szczecin Zdroje 17:39, Szczecin Port Centralny 17:47

Szczecin Główny 17:52 

17:57 II
1

PR - R
88632

j  a  b  y

Żabowo 18:05, Płoty 18:14, Baszewice 18:21, Gryfice 18:27, Gąbin 18:45, Trzebiatów 18:50, Bieczyno 
Pomorskie 18:56, Karcino 19:00, Głowaczewo 19:04, Stary Borek 19:08, Kołobrzeg Stadion 19:14

Kołobrzeg 19:19 ~ 2-16 IX;

17:57 II
1

PR - R
88632

j  a  b  y

Żabowo 18:05, Płoty 18:14, Baszewice 18:28, Gryfice 18:35, Gąbin 18:45, Trzebiatów 18:50, Bieczyno 
Pomorskie 18:56, Karcino 19:00, Głowaczewo 19:04, Stary Borek 19:08, Kołobrzeg Stadion 19:14

Kołobrzeg 19:19 ~ 17 IX-20 X;

18:39 I
3

PR - R
88653

POMERANIA
j  a  b  y

Wyszomierz 18:44, Osina 18:48, Mosty 18:54, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:00, Goleniów 19:18, 
Kliniska 19:29, Szczecin Dąbie 19:39, Szczecin Zdroje 19:42, Szczecin Port Centralny 19:50

Szczecin Główny 19:55 ~ 17 IX-20 X;

19:06 I
3

PR - R
88653

POMERANIA
j  a  b  y

Wyszomierz 19:11, Osina 19:15, Mosty 19:21, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:27, Goleniów 19:45, 
Kliniska 19:59, Szczecin Dąbie 20:09, Szczecin Zdroje 20:12, Szczecin Port Centralny 20:20

Szczecin Główny 20:24 ~ 2-16 IX;

20:26 II
1

PR - R
88634

j  a  b  y

Żabowo 20:33, Płoty 20:42, Baszewice 20:49, Gryfice 20:56, Gąbin 21:06, Trzebiatów 21:12, Bieczyno 
Pomorskie 21:18, Karcino 21:21, Głowaczewo 21:26, Stary Borek 21:29, Kołobrzeg Stadion 21:35

Kołobrzeg 21:40 ~ 3-15 IX 1-6;

20:53 II
1

PR - R
88634

j  a  b  y

Żabowo 21:00, Płoty 21:09, Baszewice 21:16, Gryfice 21:23, Gąbin 21:33, Trzebiatów 21:39, Bieczyno 
Pomorskie 21:45, Karcino 21:48, Głowaczewo 21:53, Stary Borek 21:56, Kołobrzeg Stadion 22:02

Kołobrzeg 22:07 ~ 17 IX-20 X 1-6;

21:52 II
1

PR - R
88636

j  a  b  y

Płoty 22:07, Gryfice 22:19, Trzebiatów 22:34, Kołobrzeg Stadion 22:51 Kołobrzeg 22:55 
~ 2-16 IX 1-57;

22:10 II
1

PR - R
88636

j  a  b  y

Płoty 22:25, Gryfice 22:37, Trzebiatów 22:52, Kołobrzeg Stadion 23:09 Kołobrzeg 23:13 
~ 17 IX-19 X 1-57;
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objaśnienia skrótów / abbreviations
IC - „PKP Intercity” Spółka Akcyjna

TLK - Twoje Linie Kolejowe
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
T - 2 klasa / Second class seats

j - tylko 2 klasa / 2nd class seats only

k - rezerwacja miejsc / seat booking

d - wagon z miejscami do leżenia / couchette
car

c - wagon sypialny / sleeping car

a - wagon z miejscami dla osób na wózkach 
- z windą/rampą / car with seats for 
disabled passengers - with a lift/ramp

b - wagon przystosowany do przewozu 
rowerów - liczba miejsc ograniczona / 
wagon adopted to the transport of 
bicycles – limited number of places

objaśnienia znaków / symbols
p - przewóz przesyłek konduktorskich / 

courier service
W - przełączanie wagonów do innego 

pociągu / wagons to be switched to 
another train

y - klimatyzacja / air conditioning

~ - terminy kursowania / days of operation

1 - w poniedziałki / Mondays

5 - w piątki / Fridays

6 - w soboty / Saturdays

7 - w niedziele / Sundays

www.intercity.pl www.polregio.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased on each train, consistent with the 
terms specified by the carrier.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Carriers 
are responsible for commercial data of trains.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Infoline numbers to individual carriers:
IC - 22 391 97 57 (24h) dla abonentów sieci zagranicznych i
dla połączeń zagranicznych; 703 200 200 (24h) dla 
abonentów krajowych sieci, opłata 1,29 zł brutto/min. poł., 
realizator usługi: „PKP Intercity” S.A. / 22 391 97 57 (24h) 
for international calls and international network subscribers; 
703 200 200 (24h) for subscribers of domestic networks, 
charge of PLN 1.29 gross/min. of each call, service provider: 
„PKP Intercity" S.A.
PR - 703 20 20 20 (24h) opłata 1.29 zł/min. połączenia, 
realizator usługi: Progress Plus S.C.  / 703 20 20 20 (24h) 
charge of PLN 1.29 gross/min. of each call, service provider: 
Progress Plus S.C. 
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InFOrMAtOr LOKALnY - nOWOGArD
telefony alarmowe
Policja  - 997, 112
Komisariat Policji Nowogard - 91 57 92 316
Straż pożarna  - 998
Posterunek PSP Nowogard - 91 39 20 118
Pogotowie ratunkowe - 999
Stacja Pogotowia Ratunkowego 
w Nowogardzie - 91 43 26 103
Pogotowie gazowe  - 992
Pogotowie energetyczne - 991
Pogotowie wodn.-kanal. (PUWiS) 
 - 91 39 20 711; 994

Dyżur nocny
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna   
 - 91 39 78 430; 
 609 361 999; 
 665 283 928

Przychodnie - poradnie
Szpital - centrala - 91 39 21 356
Praxis - SZOZ - 91 39 20 787
Praxis - Centrum 
okulistyczno-optyczne - 91 39 27 272
POZ Przychodnia przyszpitalna  
 - 91 39 21 800; 
 91 39 21 806
Medyk - 91 39 22 921
PRAXIS 2 - M. Drobińska - 91 39 25 943
NZOZ “Sanus” - 91 39 26 960
NZOZ “Pro-med” - 91 39 26 740
NZOZ “Leks” - 91 39 25 525
NZOZ “Baby-med”  - 91 39 26 013
Mardent - gabinety lekarskie  
 - 91 39 22 633
Revital - Ośrodek Rehabilitacji 
i Odnowy Biologicznej - 91 39 21 467; 
 609 456 577
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne 
 - 91 39 20 926
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
dzieci, młodzieży i ich rodzin 
 - 91 39 20 743
Warsztaty terapii zajęciowej - 91 39 25 282
Zakład domowej opieki długoterminowej - 
91 39 26 531; 
 509 142 650
Stomatologia
Praxis - Centrum stomatologiczne  
 - 91 39 26 999
Pracownia protetyki stomatologicznej - 
Danuta Drapikowska 91 39 26 870
Protetyka stomatologiczna 
- Elżbieta Wysocka 
i Kazimierz Trojanowski - 91 39 26 107
“Nowo-dental” B. Szulejko - 695 264 677 
 - 91 392 14 67
“Dental - med”  - 91 39 22 098; 
Lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz  
 - 91 39 25 003; 
 603 705 630
Lek. Stom. Andrzej Rynkiewicz
pogotowie stomatologiczne - 607 771 777
lek. Stom. D. Wałęga - Bąk - 604 441 609
lek. stom. A Mogilnicka - 506 606 955
lek. stom. E. Rosa - 532 512 703
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 39 26 639
lek. stom. M. Andrzejewska - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 601 736 804

Urzędy
Urząd Miejski  
 - 91 39 26 200
Biuro Obsługi Interesanta w UM  
 - 91 39 26 214
Biuro Rady w UM - 91 39 26 210
Urząd Stanu Cywilnego - 91 39 26 230

Wydział Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środow. 
 - 91 39 26 243
Wydział spraw społecznych i obywatelskich
Meldunki - 91 39 26 213
Dowody osobiste - 91 39 26 215
Zarządzanie kryzysowe - 91 39 26 234
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
Geodezji i Rolnictwa - 91 39 26 226
Wydział Rozwoju Lokalnego, 
Funduszu, Kultury i Sportu - 91 39 26 293
Wydział Inwestycji i Remontów  
 - 91 39 26 241
Biuro Podatków i Opłat - 91 39 26 217
Referat Edukacji - 91 39 25 464
Zarząd Budynków Komunalnych  
 - 91 39 26 267
Powiatowy Urząd Pracy f/Nowogard 
 - 91 39 21 376;  
 91 39 21 813
Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii - 91 39 21 118
w nagłych wypadkach - 609 740 647

Wydział Komunikacji
Rejestracja pojazdów - 91 57 92 702
Prawo jazdy - 91 57 92 703
Fax - 91 39 21 852

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik - Dorota Maślana - 91 39 26 248
Świadczenia rodzinne
- A. Lalik  - 91 39 26 268
Dział usług opiekuńczych 
- B. Ziółkowska - 91 39 20 200

Poczta
ul. 3 Maja - 91 39 21 300; 
 91 39 21 183
ul. Warszawska - 91 39 20 834

nadleśnictwo nowogard - 91 39 20 640
Zakład karny nowogard - 91 43 26 600

Gabinety weterynaryjne
Danuta Czerwińska
ul. J. Wybickiego 2 - 91 39 23 786
Animal-Vet
ul. Zielona - 666 135 133
Janusz Soroka
ul. L. Okulickiego 6  - 570 656 616
Zdzisław Truszyński
ul. T. Kościuszki 21 - 91 39 21 801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 38 - 91 39 20 814
Szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1 - 91 39 26 270
Szkoła Podstawowa nr 2 - 91 39 26 274
Szkoła Podstawowa nr 3 - 91 39 26 291
Szkoła Podstawowa nr 4 - 91 39 23 028
SP w Długołęce - 91 39 10 492
SP w Orzechowie - 91 39 10 994
SP w Strzelewie - 91 39 10 224
SP w Żabowie - 91 39 10 694
SP w Błotnie - 91 39 10 190
SP w Wierzbięcinie - 91 29 10 795
I Liceum Ogólnokształcące - 91 39 20 213
Liceum Ogólnokształcące nr II - 91 39 25 107
ZSP im. Stanisława Staszica - 91 39 21 162
Prywatne Publiczne Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych; 
Niepubliczna Szkoła Policealna  
 - 91 39 26 691
Prywatne Liceum Ogólnokształcące
 Zaoczne Centrum Edukacji Zdroje  
 - 91 39 25 494
Prywatne Policealne Studium Zawodowe  

 - 91 39 22 181
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  
 - 91 39 20 108

Przedszkola i żłobki
Przedszkole nr 1
ul. Żeromskiego - 91 39 26 286
Przedszkole nr 3
ul. J. Poniatowskiego - 91 39 26 288
Przedszkole nr 4
ul. T. Kościuszki - 91 39 26 287
Zielone Przedszkole
ul. Zielona - 91 39 26 691; 
 505 388 292
Artystyczne Przedszkole 
Kraina Fantazjiul. Gen. J. Bema - 660 797 838
“Promyczek” Specjalistyczny 
punkt przedszkolny, 
ul. Boh. Warszawy - 609 931 469
Niepubliczny Żłobek "Maluszkowo”
ul. ks. Racibora - 534 015 943
Niepubliczny “Malinowy Żłobek”
ul. Boh. Warszawy - 604 873 917

Kultura
Miejska Biblioteka Publiczna  
Dyrektor - 91 39 26 260
Czyt. dla dorosłych - 91 39 26 261
Nowogardzki Dom Kultury  
Sekretariat - 91 39 26 283
Biuro kina/ dział imprez i promocji 
 - 91 39 25 779
Kasa - 91 39 26 262

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP - 91 39 26 370; 
 506 081 328
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego   
 - 91 39 21 004
Parafia pw. MB Fatimskiej  
 - 91 39 21 592

Usługi pogrzebowe 
J. Furmańczyk, Zakład Pogrzebowy  
 - 91 39 21 767
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  
 - 692 354 065
MEMORIS Grzegorz Śmigiel - 693 230 190

Apteki
Centrum Zdrowia
ul. 700-lecia - 91 57 62 139
Majowa
ul. 3 Maja - 91 30 70 708
Cefarm
ul. Plac Wolności - 91 39 20 203
Cardia
ul. 700 - lecia - 91 39 21 330
Niebieska
ul. 15 Lutego - 91 43 26 177
Asa
ul. Warszawska - 91 39 20 494
Niebieska 2
ul. Kościuszki - 91 57 90 830
Nowa Farmacja
ul. Bohaterów Warszawy - 91 57 30 437

taksówki - 91 39 20 260

Pomoc drogowa
Grzegorz Irzymski - 91 39 22 402; 
 601 893 944
Andrzej Słomski - 665 770 442
Krzysztof Pietrzak - 601 938 293
R&J MIX - 608 731 620

Urząd Gminy
Wójt - 91 39 10 390
Kierownik USC, St. ds. obywatelskich
 i ewidencji ludności  - 508 499 549
St. ds. podatków i opłat  - 508 499 661
St. ds. zarządzania kryzysowego, obrony cy-
wilnej i ochrony środowiska  - 508 499 580
Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami  
 - 508 499 247
St. ds. obsługi organów Gminy, działalności 

gospodarczej, kultury i zdrowia  - 508 499 567
St. ds. funduszy zewnętrznych, promocji, 
turystyki i sportu  - 508 499 620
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik Anna Kaliczyńska - 508 499 534
Pracownicy socjalni - 508 499 561
 508 499 483
Asystent rodziny Patrycja Bielej - 508 499 621
Gminna Biblioteka Publiczna
Kierownik Krzysztof Górecki - 91 39 10 305

Szkoła Podstawowa im. B. Malinowskiego
Dyrektor Tatiana Olbert - 91 39 10 389
Sekretariat - 91 39 10 380
Przychodnie
NZOZ “Proximus” - 91 39 10 310
Punkt apteczny - 91 39 11 611
Poczta - 91 39 10 323
Parafia pw. NP NMP w Osinie - 91 39 10 386

InFOrMAtOr LOKALnY - OSInA
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OGłO SZe nIA drob ne

Firma z branży rolnej  

 
zatrudni – kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki teleskopowej 
  i doświadczenie w rolnictwie.
Oferujemy:

kontakt: 785 601 002

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy

nIerUCHOMOŚCI
•	 Sprzedam	 tanio	 działkę	 budowlaną	w	 Ko-

ściuszkach	1202	m2.	Przy działce prąd, woda, 
kanalizacja, dojazd utwardzony w pobliżu je-
ziora. 575 345 659 

•	 Do wynajęcia lokal handlowy ok. 40m2 ul. 
Kościuszki 2g Nowogard. 693 850 197

•	 Sprzedam działki budowlane w Karsku 
przy drodze. 691 664 658

•	 Do wynajęcia lokal pod działalność gospo-
darczą. 609 24 58 16 

•	 Sprzedam mieszkanie 3 pokoje 87m2, 12 
km od Nowogardu.Tel. 665 160 365

•	 Do wynajęcia warsztat samochodowy z 
wyposażeniem. Tel. 508 070 311

•	 Sprzedam działkę budowlaną w Nowogar-
dzie, 16 arów, cena 39000 zł do negocjacji, 
tel. 570 935 935

•	 sprzedam pawilon handlowy, tel. 500 698 
558

•	  Do wynajęcia mieszkanie trzypokojowe 
(lub pojedynczo pokój) 667 389 437

•	 Wynajmę 1 pokój dziewczynie bez nało-
gów. 798 382 886

•	 Do wynajęcia nowe mieszkanie w Nowo-
gardzie na parterze z dużym ogrodem 
80m2. Tel. 503 150 300

•	  Działki budowlane z warunkami zabudo-
wy uzbrojone, 40 zł/1m Kościuszki. 691 180 
848 

•	 Do wynajęcia pomieszczenie mieszkalne w 
okolicy Intermarche o pow. 70m2 (idealne 
dla 5-6 osób). Tel. 601 445 936 

•	 Kupię lub wynajmę garaż na osiedlu Bema. 
604 075 761 

•	 20 ha ziemi sprzedam w jednym kawał-
ku w miejscowości Dobra koło Nowogar-
du.Działka graniczy z miastem dojazd dro-
gą asfaltową ,dobra klasa ziemi możliwość 
kupna 10ha. Tel 667-359-903

•	 Do wynajęcia mieszkanie trzypokojowe od 
połowy października. 503 626 385

•	 Sprzedam kawalerkę w Nowogardzie 605 
640 526

•	 Sprzedam dom stan surowy w Błotnie 
tel 603 598 134

•	 Sprzedam mieszkanie 48m2, w centrum, 
bezczynszowe, możliwa zamiana. 504 595 
424 

•	 Garaż do wynajęcia osiedle Bema. 602 643 
408

•	  Nowogard Asnyka działki pod zabudowę. 
501 307 666

•	  Borkowo dom z budynkami gospodarczy-
mi 90 ar. Tel. 660 206 833

•	 Stargard 18 km działka pod zabudowę. 
Wszystkie media 27 000 zł. 502 103 432

•	  Sprzedam dwa mieszkania w centrum No-
wogardu (3 pokoje i kawalerka) garaż oraz 
mieszkanie dwupokojowe w Szczecinie. 
Wszystkie mieszkania we wspólnocie z ni-
skimi kosztami utrzymania. 668 046 974 

•	 Szukam garażu do wynajęcia okolice Reja, 
15 lutego. 607 77 13 24 

•	 Sprzedam garaż ul. 15 lutego . Tel. 66 46 97 
468 

•	 Kupię kawalerkę w Nowogardzie. 694 583 
144

•	 Do wynajęcia mieszkanie w Krzemiennej 4 
pokoje. Opłaty czynsz 900 zł + media. 722 
085 559 

•	 Sprzedam mieszkanie w Nowogardzie przy 
ul 3 maja o pow. 40 m2 na parterze. Miesz-
kanie po kapitalnym remoncie w bardzo 
dobrej lokalizacji. Cena 185 tyś. Oferta pry-
watna. Pośrednikom dziękujemy/ Tel. 500 
047 943

•	 Sprzedam mieszkanie 4pokojowe w No-
wogardzie w centrum, IV piętro 55m2,cena 
235 tys. Tel.792 525 292

•	  Kawalerka do wynajęcia. 503 395 095 

•	 Do wynajęcia działka 0,37 ha za rynkiem. 
Tel. 511 444 559 

•	 Do wynajęcia pokój 1 dziewczynie bez na-
łogów. Tel. 798 382 886 Sprzedam garaż 
przy ul. Jana Pawła II. Tel. 694 440 207

•	 Pokój	 do	wynajęcia	 1	 osobie	 bez	 nałogów.	

604	279	006	

MOTORYZACJA
•	 Ford Galaxy 96r. Automat Poj. 2.8 benzy-

na Uszkodzona skrzynia biegów Sprze-
dam za 2 500 złotych tel. Kon. 694 979 
007

•	 Sprzedam	samochód	Mitsubishi	L	200	1999	
rok	prod.,	cena	do	uzgodnienia.	665	544	518	

• Opel Zafira 7 osobowy 2008 rok prod. poj 
1.9 dti przebieg 200 tys. disel, garażowa-
ny, serwisowany, opony letnie i zimowe 
km 100 tapicerka skóra welur kolor czar-
ny sprzedam. Cena do uzgodnienia. 603 
079 260 

•	 KUPIĘ	 AUTA	 CAŁE	 I	 USZKODZOBE	
DOBRE	CENY.	600	175	401

•	 Fiat	126	p	i	gokarta	sprzedam.Tel.	698	209	
209	

•	 Sprzedam	 komplet	 kół	 zimowych	 195/65	
R15.	TEL.	518	034	782	

•	 Sprzedam	 Renault	 Laguna	 2	 Kombi	 2004,	
cena	5400	zł	do	negocjacji	.	Tel.	570	562	878	

•	 Poszukuje	 do	 wypożyczenia	 na	 tydzień	
przyczepkę	samochodową.	600	811	404

•	 Tanio	 sprzedam	 felgi	 stalowe	 16	 cali	 oraz	

czujniki	ciśnienia	Nissan	Qashgal.	888	676	

231	

• Sprzedam Mercedesa E270 CDI . 781 932 

918 

•	 Sprzedam	Seat	w	dobrym	stanie	ważny	prze-

gląd	techniczny.	Tel.	501	074	780	

rOLnICtWO
• Sprzedam  kaczki,gęsi młode – oskubane.

Tel.782429405.

•	 	Koszenie, mulczowanie, belowanie – sło-
ma. 608 01 3995

• Orka, talerzówka ciężka siew agregatem. 
Tel. 608 01 39 95 

•	 Rzepak	 jary,	zboża	sprzedam.	Tel.	502	853		
573	

•	 Grykę	 sprzedam	 i	 mieszalnik	 1	 tona.	 603	
467	609	

• SPRZEDAŻ JAJ KURZYCH – WIEJ-
SKIE. 502 119 960

•	 Sprzedam	 kaczki	 i	 gęsi	 skubane.	 796	 759	
414

•	 Sprzedam	siano	okolice	Osiny.	696	741	163	

•	 Oddam	 w	 dzierżawę	 ziemię	 orną	 okolice	
Osiny.	696	741	163	

•	 Sprzedam	ziemniaki	jadalne	Vineta,	Żabów-
ko	18.	605	092	517

•	 Sprzedam	króliki	tanio.	792	883	988	

•	 Sprzedam	 pszenżyto	 –	 Rotondo	 wyczysz-
czone	.	606	261	850	

• Sprzedam dwa pługi śnieżne także do C-360, 
nowy rozsiewacz do piasku i nawozu tzw. le-

jek, kabinę czeską do C-360. Ceny do uzgod-
nienia. Tel. 605 328 102

•	 Sprzedam	prosiaki.	795	911	886	

• SPRZEDAM PAPUGI 512 482 344 

•	 Sprzedam	prosiaki.	795	911	886	

• Sprzedam prosiaki 60 szt. 725 806 787

•  Sprzedam pilnie 20 prosiaków. Tel. 607 
788 967 

•	 Sprzedam	siano	w	kostkach.	782	036	086	

•	 Sprzedam	orzechy	włoskie.	606	576	417	

•	 Sprzedam	tuczniki,	1	ha	łąki	w	bardzo	dobry	

położeniu.	606	576	417	

	USŁUGI
•	 TRANSPORT-600182682.

•	 DACHY, WIATY, TARASY.TEL.660879108.

•	 MALOWANIE – szpachlowanie ,panele.
Tel.788566432.

•	 SZPACHLARZ GŁADZI BEZPYŁOWEJ 
,PŁYTKARZ.WYKAŃCZANIE WNĘTRZ.
Tel.537275547.

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWANÓW, WY-
KŁADZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ SAMO-
CHODOWEJ/ SKÓRZANEJ MATERIAŁOWEJ 
/ POŚCIELI WEŁNIANEJ / LANOLINĄ/SPRZĄ-
TANIE: CZYSZCZENIE FUG.TEL.604 373 143 
, 794 229 083.

• Pranie dywanów i tapicerki sprzątanie 
również z użyciem pary, ROMTEX. 668 
151 516

• Elektryk z uprawnieniami E+D. Tel. 607 
289 419 

• Remont na każdą kieszeń. Tel.609 715 839

•	 Malowanie,	montaż	paneli	podłogowych	 i	
inne	drobne	naprawy	wykona	“złota	 rącz-
ka”.	91	39	22	783,	784	79	22	70

•	 FIRMA	USŁUGOWA	„Zielona”.	Wynajem	sal	
na	konferencje,	 zebrania,	 szkolenia.	 91	39	
26	691

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Firma budowlana z wieloletnią działalno-
ścią przyjmie zlecenie na budowę domów 
od podstaw, przekładek dachów, docieple-
nia, układanie kostki, różne rodzaje. Tel. 607 
137 081; 

• Mycie okien. 731 792 825

• MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy za go-
tówkę na raty laptopy tablety telefony. Sku-
pujemy laptopy telefony. Adres Nowogard 
700Lecia 15 I piętro nad apteką tel 91-577-
53-73 lub 792-228-896

• Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlopowe: 
Niemcy, Holandia, Austria, Anglia, Belgia, 
Norwegia. Tel. 71 385 20 18, 601 759 797 

• Transport, przeprowadzki, opróżnienie 
mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 343 638 

•	 AGENCJA	REKLAMOWA	VIZART,	opra-
wianie	prac	w	2	minuty,	bindowanie,	wydru-
ki,	 ksero,	 laminowanie,	 Nowogard	 ul.	 700	
lecia	 15	 (nad	 sklepem	 zielarskim)Tel.	 605	
522	340	

•	 Przepisywanie	 prac	 (licencjackich,	 magi-
sterskich	i	innych),	dokumentów,	CV,	listów	
motywacyjnych,	 Szybko,	 solidnie.	 Agen-
cja	reklamowa	Vizart		Nowogard	ul.	700	le-
cia	15	(nad	sklepem	zielarskim)Tel.	605	522	
340.

• Regulacja, naprawa, konserwacja okien i 
drzwi. 695 181 070

• Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 668 
343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 988 735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, układanie 
kostki granitowej, polbruku. 726 403 937

• Naprawa AGD Nowogard. 698 352 406

•	 Wypełniam	dokumenty	do	ZUS	na	emerytu-
rę,	rentę,	kapitał	początkowy.	507	872	391

• Usługi remontowo-budowlane wykonam. 
608 364 330 

• Prace elektryczne i remonty mieszkań. 
607 729 933

•	 Usługi	 ogólnobudowlane	 docieplanie	 bu-
dynków,	malowanie,	szachlowanie,	glazura,	
terakota,	hydraulika,	regipsy	i	podłogi,	ada-
ptacja	poddaszy.	600	626	268	

• Usługi remontowo-budowlane, ocieplenia 
budynków. 669 591 896 

•	 Matematyka.	668	17	12	12	

•	 Usługi	 Fryzjerskie	 Męskie	 w	 domu	 klien-
ta.	 Sudomierski.	 Tel.	 536	 867	 154	 ,	 91	 39	
22	063

• Przyjmę psy i koty na strzyżenie. 794 902 
108 

•	 Malowanie,	 szpachlowanie,	 tapetowanie,	
drobne	naprawy	w	tym	hydraulika,	solidnie	
dobra	cena.	666	047	905

•	 Usługi	 ogólnobudowlane	 docieplenia	 bu-
dynków,	dachy	z	papy.	607	654	692	

•	 Przyjmę	zlecenie	na	malowanie,	montaż	pa-
rapetów,	 paneli	 podłogowych	 itp.	 518	 034	
782

•	 Naprawa	AGD	Nowogard.	698	352	406	

•	 Dachy,	wiaty,	tarasy.	660	879	108	

•	 Transport.	600	182	682	

•	 Transport	maszyn	rolniczych	i	nie	 tylko	ła-
dunki	nie	przekraczające	7	ton.	Tel.	514	740	
538	

• Projektowanie stron internetowych. 695 

575 008 

PrACA
•	 Aktivmed24.pl Opiekunki Seniorów 

Niemcy. Premie wakacyjne, 530555015

•	 AMBERCARE24 Opiekunki do Niemiec, 
wymagany j. niemiecki komunikatywny, 
zarobki netto do 1500 euro/mies., wyjazdy 
od zaraz, sprawdzone oferty, legalnie 737 
451 825, 737	886	919,	737	489	914

• Zatrudnię pracowników budowlanych. 
Tel. 695-264-594

•	 Zatrudnię	 stolarza	 z	 doświadczeniem.	 503	
084	687	

•	 Praca	 dla	 płytkarza	w	Niemczech	 na	 umo-
wę.	Wymagane	doświadczenie		i	prawo	jaz-
dy	kat.	B.Tel.	539	523	531	

•	 Zatrudnię	na	1/2	etatu	do	sklepu	Lewiatan,	
Bohaterów	Warszawy.Tel.	502	239	619

•	 Zatrudnię	 pomocnika	mechanika	 samocho-
dowego.	Doświadczenie	nie	wymagane.	600	
291	059

• Zaopiekuję się małym dzieckiem. 664 696 
177   

• Poszukuje opiekunki do osoby z Alzcha-
imerem od 9-18 godz., miejscowość Ko-
ściuszki. 796 767 980 

•	 Szukam	pracownika	prace	wykończeniowe,	
Niemcy.	Tel.	662	528	427

•	 	 Zatrudnię	 barmankę,	 kelnerkę,	 kucharza	 i	
pomoc	kuchenną.	693	521	211

• Podejmę pracę biurową branża hydrau-
liczno-budowlana lub spożywcza, duże 
doświadczenie. 663 855 966 

•	 Zatrudnię	pracownik	na	fermie	drobiu,	Gmi-
na	Osina.	511	731	352

•	 Zlecę	wykonanie	 prac	dekarskich	gm.	Osi-
na.	502	562	378	

•	 Pilnie	 poszukuje	 sympatycznej	 i	 dyspozy-
cyjnej	opiekunki	do	dwójki	chłopców	2	i	9	
lat.	Praca	u	mnie	w	domu	ul.	Mickiewicza.	
Różne	godziny	także	w	nocy.	519	820	036	

• Przyjmę pomocników dekarzy. 785 931 
513 

•	 Pana	 pracownika	 gospodarczego	 przy	 po-
mocy	koło	domu.	660	206	833	

• Zatrudnię pracownika fizycznego na fer-
mę drobiu gm. Osina. 511 731 352 

•	 Zaopiekuję	się	dzieckiem.	606	515	739

•	 	ORLEN przyjmie	do	pracy	na	stanowisko	
kasjera	695	355	225	

• ORLEN przyjmię	 do	 pracy	 na	 stanowisko	
obsługi	dystrybutora	695	355	225	
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Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGULArnA LInIA MI KrO BU SO WA SerOCKI  Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 
11:55; 12:40; 14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 
13:45(6x); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

PrZeWÓZ OSÓB - rO MAn BIŃCZYK - Linia regularna  teL. 607 310 591 
nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 
16.35 (7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
nowogard-Dobra now.-łobez 7.40
łobez-Dobra now.-nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

rOZKłAD JAZDY BU SÓW
Firma Usługowo- Handlowa Adam Fedeńczak

tel 91 39 26 925, 502 026 999
nD- SZCZeCIn 5:15(D), 5:55(E), 6:40(7), 6:55(D), 7:25(7), 7:50(D), 8:00(E), 8:20(7), 
8:35(D), 9:10(E,7), 10:05(E), 10:35(E,7), 11:31(D),11:40(7), 12:10(E), 12:20(7), 
12:55(D,7), 13:10(D), 13:20(E,7), 14:05(D), 14:20(E,7), 15:40(D), 16:05(7), 16:20(E,7), 
16:50(D), 17:50(E,7), 18:20(E,7)
SZCZeCIn- nD 6:35(D), 7:30(E), 8:30(D,7), 9:00(7,R), 9:25(E), 10:05(D,7), 10:35(E,7), 
11:40(E), 12:10(D), 12:25(E,7), 13:20(7), 13:35(D), 13:50(E,7,R), 14:35(D), 14:50(E,7), 
15:15(D,7), 15:55(D), 16:15(6,7), 16:35(D), 17:40(D,7), 18:05(E,7,R), 19:15(D), 
19:40(E,7), 20:15(E,7)
nD- reSKO 6:30(S), 7:50(S), 10:10(7), 12:30(S), 14:30(S), 15:10(E), 19:15(E)
reSKO- nD 6:45(7,SZ), 7:10(S), 7:15(E,SZ), 8:30(S), 11:35(7,SZ), 13:00(S), 15:05(S), 
15:40(E,7,SZ)
GOLCZeWO- nD 7:10(S), 13:30(S), 14:45(S)
nD- GOLCZeWO 7:50(S), 14:15(S), 15:30(S)
nD- StArGArD 6:50(D), 10:15(D), 13:40(D)
StArGArD- nD 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
nD- DOBrA- łOBeZ- PłOtY- GrYFICe 6:00(D)
nD- SłAJSInO- rADOWO- łOBeZ 6:35(D)
łOBeZ- DOBrA- nD 15:00(D)
łOBeZ- SłAJSInO- nD 15:35(D)
D - kursuje od pon. do pt. Oprócz świąt     E - kursuje od pon. Do soboty oprócz świąt 
S - kursuje w dni nauki szkolnej                         R- kurs do Reska     
SZ - kurs do Szczecina 6- kursuje w soboty       7- kursuje w niedziele

rozkład jazdy komunikacji miejskiej 

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 6:55 8:05 11:15 12:20 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 6:56 8:06 11:16 12:21 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 6:58 8:08 11:18 12:23 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 6:59 8:10 11:20 12:25 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:01 8:12 11:22 12:27 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:02 8:14 11:24 12:29 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:03 8:15 11:25 12:30 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:05 8:17 11:27 12:32 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < 7:07 8:19 < 12:34 < < 16:07 < <

10 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:09 8:21 11:28 12:36 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
11 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:10 8:22 11:29 12:37 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
12 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:11 8:23 11:30 12:38 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
13 ul. Poniatowskiego < 6:20 7:13 < < 12:40 13:45 15:10 16:13 17:10 <
14 ul. Żeromskiego 5:42 6:21 7:14 8:24 11:32 12:41 13:46 15:11 16:14 17:11 17:59
15 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:22 7:15 8:25 11:33 12:42 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
16 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:23 7:16 8:26 11:34 12:43 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
17 ul. Radosława 5:45 6:24 7:17 8:27 11:35 12:44 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02

POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:23 8:33 11:50 12:50 14:30 15:30 16:25 17:25 18:05
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:24 8:34 11:51 12:51 14:31 15:31 16:26 17:26 18:06
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:26 8:36 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:28 8:38 11:53 12:53 14:33 15:33 16:28 17:28 18:08
5 ul. Poniatowskiego < 6:35 7:30 8:40 11:55 12:55 < 15:35 16:30 17:30 <
6 ul. 700 Lecia 5:49 6:37 7:32 8:42 11:57 12:57 14:34 15:37 16:32 17:32 18:09
7 ul. 5-go Marca 5:51 6:39 7:34 8:44 11:59 12:59 14:36 15:39 16:34 17:34 18:11
8 ul. Kościuszki 36 5:53 6:41 7:36 8:46 12:01 13:01 14:38 15:41 16:36 17:36 18:13
9 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:42 7:37 8:47 12:02 13:02 14:39 15:42 16:37 17:37 18:14

10 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:43 7:38 8:48 12:03 13:03 14:40 15:43 16:38 17:38 18:15
11 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:44 7:39 8:49 12:04 13:04 14:41 15:44 16:39 17:39 18:16
12 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:45 7:40 8:50 12:05 13:05 14:42 15:45 16:40 17:40 18:17
13 ul. Bema 9 5:58 6:46 7:41 8:51 12:06 13:06 14:43 15:46 16:41 17:41 18:18
14 Osiedle Bema 5:59 6:47 7:42 8:52 12:07 13:07 14:44 15:47 16:42 17:42 18:19

DWORZEC PKS – OS. BEMA
TAM
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

OS. BEMA - DWORZEC PKS
TAM
E, F

1 Osiedle Bema 8:59
2 ul. Bema 1 9:00
3 ul. Armii Krajowej 17 9:02
4 ul. Kościuszki 36 9:03
5 ul. Romualda Traugutta 9:05
6 ul. Wojska Polskiego 4 9:06
7 ul. Kościelna 9:07
8 Dworzec PKS 9:09

LP Dworce i przystanki

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD UL. RADOSŁAWA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 – NOWOGARD  OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD OS. BEMA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 - NOWOGARD  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 6:55 8:05 11:15 12:20 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 6:56 8:06 11:16 12:21 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 6:58 8:08 11:18 12:23 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 6:59 8:10 11:20 12:25 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:01 8:12 11:22 12:27 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:02 8:14 11:24 12:29 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:03 8:15 11:25 12:30 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:05 8:17 11:27 12:32 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < 7:07 8:19 < 12:34 < < 16:07 < <

10 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:09 8:21 11:28 12:36 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
11 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:10 8:22 11:29 12:37 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
12 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:11 8:23 11:30 12:38 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
13 ul. Poniatowskiego < 6:20 7:13 < < 12:40 13:45 15:10 16:13 17:10 <
14 ul. Żeromskiego 5:42 6:21 7:14 8:24 11:32 12:41 13:46 15:11 16:14 17:11 17:59
15 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:22 7:15 8:25 11:33 12:42 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
16 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:23 7:16 8:26 11:34 12:43 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
17 ul. Radosława 5:45 6:24 7:17 8:27 11:35 12:44 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02

POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:23 8:33 11:50 12:50 14:30 15:30 16:25 17:25 18:05
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:24 8:34 11:51 12:51 14:31 15:31 16:26 17:26 18:06
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:26 8:36 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:28 8:38 11:53 12:53 14:33 15:33 16:28 17:28 18:08
5 ul. Poniatowskiego < 6:35 7:30 8:40 11:55 12:55 < 15:35 16:30 17:30 <
6 ul. 700 Lecia 5:49 6:37 7:32 8:42 11:57 12:57 14:34 15:37 16:32 17:32 18:09
7 ul. 5-go Marca 5:51 6:39 7:34 8:44 11:59 12:59 14:36 15:39 16:34 17:34 18:11
8 ul. Kościuszki 36 5:53 6:41 7:36 8:46 12:01 13:01 14:38 15:41 16:36 17:36 18:13
9 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:42 7:37 8:47 12:02 13:02 14:39 15:42 16:37 17:37 18:14

10 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:43 7:38 8:48 12:03 13:03 14:40 15:43 16:38 17:38 18:15
11 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:44 7:39 8:49 12:04 13:04 14:41 15:44 16:39 17:39 18:16
12 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:45 7:40 8:50 12:05 13:05 14:42 15:45 16:40 17:40 18:17
13 ul. Bema 9 5:58 6:46 7:41 8:51 12:06 13:06 14:43 15:46 16:41 17:41 18:18
14 Osiedle Bema 5:59 6:47 7:42 8:52 12:07 13:07 14:44 15:47 16:42 17:42 18:19

DWORZEC PKS – OS. BEMA
TAM
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

OS. BEMA - DWORZEC PKS
TAM
E, F

1 Osiedle Bema 8:59
2 ul. Bema 1 9:00
3 ul. Armii Krajowej 17 9:02
4 ul. Kościuszki 36 9:03
5 ul. Romualda Traugutta 9:05
6 ul. Wojska Polskiego 4 9:06
7 ul. Kościelna 9:07
8 Dworzec PKS 9:09

LP Dworce i przystanki

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD UL. RADOSŁAWA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 – NOWOGARD  OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD OS. BEMA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 - NOWOGARD  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 6:55 8:05 11:15 12:20 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 6:56 8:06 11:16 12:21 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 6:58 8:08 11:18 12:23 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 6:59 8:10 11:20 12:25 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:01 8:12 11:22 12:27 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:02 8:14 11:24 12:29 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:03 8:15 11:25 12:30 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:05 8:17 11:27 12:32 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < 7:07 8:19 < 12:34 < < 16:07 < <

10 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:09 8:21 11:28 12:36 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
11 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:10 8:22 11:29 12:37 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
12 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:11 8:23 11:30 12:38 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
13 ul. Poniatowskiego < 6:20 7:13 < < 12:40 13:45 15:10 16:13 17:10 <
14 ul. Żeromskiego 5:42 6:21 7:14 8:24 11:32 12:41 13:46 15:11 16:14 17:11 17:59
15 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:22 7:15 8:25 11:33 12:42 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
16 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:23 7:16 8:26 11:34 12:43 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
17 ul. Radosława 5:45 6:24 7:17 8:27 11:35 12:44 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02

POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:23 8:33 11:50 12:50 14:30 15:30 16:25 17:25 18:05
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:24 8:34 11:51 12:51 14:31 15:31 16:26 17:26 18:06
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:26 8:36 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:28 8:38 11:53 12:53 14:33 15:33 16:28 17:28 18:08
5 ul. Poniatowskiego < 6:35 7:30 8:40 11:55 12:55 < 15:35 16:30 17:30 <
6 ul. 700 Lecia 5:49 6:37 7:32 8:42 11:57 12:57 14:34 15:37 16:32 17:32 18:09
7 ul. 5-go Marca 5:51 6:39 7:34 8:44 11:59 12:59 14:36 15:39 16:34 17:34 18:11
8 ul. Kościuszki 36 5:53 6:41 7:36 8:46 12:01 13:01 14:38 15:41 16:36 17:36 18:13
9 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:42 7:37 8:47 12:02 13:02 14:39 15:42 16:37 17:37 18:14

10 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:43 7:38 8:48 12:03 13:03 14:40 15:43 16:38 17:38 18:15
11 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:44 7:39 8:49 12:04 13:04 14:41 15:44 16:39 17:39 18:16
12 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:45 7:40 8:50 12:05 13:05 14:42 15:45 16:40 17:40 18:17
13 ul. Bema 9 5:58 6:46 7:41 8:51 12:06 13:06 14:43 15:46 16:41 17:41 18:18
14 Osiedle Bema 5:59 6:47 7:42 8:52 12:07 13:07 14:44 15:47 16:42 17:42 18:19

DWORZEC PKS – OS. BEMA
TAM
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

OS. BEMA - DWORZEC PKS
TAM
E, F

1 Osiedle Bema 8:59
2 ul. Bema 1 9:00
3 ul. Armii Krajowej 17 9:02
4 ul. Kościuszki 36 9:03
5 ul. Romualda Traugutta 9:05
6 ul. Wojska Polskiego 4 9:06
7 ul. Kościelna 9:07
8 Dworzec PKS 9:09

LP Dworce i przystanki

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD UL. RADOSŁAWA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 – NOWOGARD  OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD OS. BEMA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 - NOWOGARD  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

•	 Przyjmę	 pracownika	 na	 stanowisko	 sprze-
dawca.	 Sklep	 spożywczy	 Nowogard.	 509	
000	617

•	 Poszukuje	opiekunki	do	osoby	starszej	leżą-
cej,	Osina.	Tel.	609	003	026	

• Zatrudnię kobiety do sortowania sadzo-
nek truskawek. Organizujemy dowóz. 
Rozpoczęcie  6 lub 13 listopada  Tel . 505 
149 049

•	 	 Firma	 zatrudni	 kierowcę	 z	 prawem	 jazdy	
kat.	B.	tel.	609	250	383

• Potrzebna opiekunka do 2 letniego chłop-

ca najchętniej Dąbrowa Nowogardzka lub 

okolice. Tel. 503 653 275

Inne

• SPRZEDAM- pręt zbrojeniowy fi-10 , 12 m 

długi.Tel.603598134

•	 	Sprzedam drewno suche tanio. 691 848 026

•	 Drewno,	 bukowe,	 dębowe,	 pocięte,	 porą-
bane.	Tel.	603	353	789	

•	 Sprzedam drewno opałowe. 667 788 820

•	 Do	 wynajęcia	 zagęszczarka	 –	 400	 kg.	 790	
285	382

• Szkółka w Karsku	poleca	drzewa owcowe 
w	pojemnikach	3-4	letnie	owocujące	już	od	
20	zł/szt.	oraz	tuje szmaragd wys.	70-80cm.	
po	10	zł	za	sztukę.	Tel.	606	106	142

•	 Sprzedam	 łóżko	 młodzieżowe	 z	 szuflada-
mi,	półkami,	z	materacem	-	kolor	szaro	biały	
wymiary:	dł.	223	cm*95	cm*110	cm,	biurko	
do	kompletu,	tel.	605	522	340

•	 Sprzedam	 odkurzacz	 piorący	 ZELMER	
WODNIK	QUATTRO	616.6,	elementy	pio-
rące	 nieużywane	 nowe,	 cena	 do	 uzgodnie-
nia,	tel.	605	522	340

•	 Sprzedam	 materac	 kokosowy	 na	 łóżko	 ze	
stelażu,		na	wymiar	180*200*24cm,	używa-
ny,	tel.	605	522	340

•	 Przyjmę	lodówke.	697	886	041	

•	 Ogrodzenie ogrodowe, metalowe	 ramka	z	
katownika	w	srodku	zbrojene	/wzor/	prento-
we	wymiar	2,0m	x	1,0	m+	slupek	razem	szt	
16	oraz	furtka	90	x	90cm	z	zamkiem	ogro-
dzenie cena za 1 kpl. 50 zl z powodu moder-
nizacji ogrodzenia sprzedam - okazja ! stan 
dobry tel. 691 686 772

•	 Piece gazowe c.o.vaillant z niemiec dwu-
funkcyjne wiszace po przegladzie ser-
wisowym do mieszkania,domu cena od 
1.200zl. sprzedam tel 691 686 772

•	 Podgrzewacze wody 130-160-190 litrowe 
stojące na gaz fitmy villant mało używa-
ne z gwarancją cena od 1000 zł. Tel. 691 
686 772 

• Sprzedam ławeczkę do ćwiczeń typu PRI-
MUS, wielofunkcyjna, tel. 605 522 340 

•	 Sprzedam	 szafkę	 kuchenną	 brązowo-biała,	
z	płytą	indukcyjną	-	2	stanowiska,	z	możli-
wością	 dostawienia	 drugiej	 płyty	 indukcyj-
nej	lub	gazowej,	z	blatem,	tel.	605	522	340	
Sprzedam	TV	plazmowy	42	cale	LG,	srebr-
no	czarny,	tel.	605	522	340	

•	 Przyjmę	radio		697	886	041	

•	 Oddam	kotki	w	dobre	ręce.	665	725	641

•	 Gończy	Polski	trzymiesięczny	czekoladowy	
dla	myśliwego	za	cenę	karmy.	666	082	969

•	 Okazja	sprzedam	narożnik	„Fabio”,	kanapę	
(szary	welur)	606	699	763	

•	 Sprzedam	kuchnię	westwalkę	696	807	922	

•	 Sprzedam	grzejniki	żeliwne	9x60	kpl.2	(nie	
używane),	 kątownik	 h.	 30X30,	 szkło	 3mm	
60x120.	Rury	czarne	Ø	50.	788	685	194	

•	 Kupię	namiot	ogrodowy	od	3-4	x	6-8	m.	Tel.	
788	685	194	

•	 Przyjmę	ziemię	czarną	z	wywrotki.	788	685	
194	

•	 Sad		1.7	ha	–	w	dobrym	stanie	z	powodu	złe-
go	zdrowia	sprzedam.	91	39	20	624

•	 Śliczne	bezdomne	kotki	 	czekają	aż	 je	ktoś	
przygarnie.	887	372	539	

•	 Sprzedam rustykalny wypoczynek. Rozkła-
dana kanapa plus trzy fotele. Obicie w to-
nacji brązów i złocieni. Stan idealny. Tel. 511 
661 654

•	 Sprzedam duży, wysokie oparcia, bardzo 
wygodny narożnik w kolorze gorzkiej cze-
kolady – stan idealny. Tel. 511 661 654

•	 Oddam	 rowerek	 rehabilitacyjny.	 605	 460	
499

• Przedszkole integracyjne „Fantazja” 
ogłasza nabór dzieci w wieku 2,5 lat. Za-
trudnię nauczyciela. 510 848 058

•	 Sprzedam	drewno	olchowe	kominkowe.	730	
744	751

•	 Odsprzedam	nowe	drzwi	harmonijkowe	Dąb	
sonome	z	szybkami.	Wys.	2.05	m	szer.	58,8	
cm.	Cena	100	zł.	Tel.	512	012	823	

•	 Oddam	drewno	na	biomasę.	500	789	687

•	 Sprzedam	łóżko	rehbilitacyjne	na	pilota.	697	
972	751

•	 Sprzedam	styropian	5	cm	i	niesprawne	piły	
sthil	i	husquarna.	603	541	286

•	 	Sprzedam	drewno	rąbane	dębowe	i	bukowe	
suche.	698	209	209	
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tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

żyto, pszenżyto, jęczmień, 
owies, rzepak, łubin, gryka, groch, 

len, kukurydzę oraz słonecznik.

Sami odbieramy, szybka płatność, 
konkurencyjne ceny.

Wapno nawozowe granulowane
w najlepszej cenie na rynku. 

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B

e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl

Skup zbóż: 
91 43 57 720, 600 21 21 25

Transport:  662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

Wykonujemy tanio
Banery  
Laminowanie   
Wycinane naklejki 
Wydruki kolorowe

Kompleksowe usługi:  
      Introligatorskie 
          Poligra�czne  
Nowogard  •  ul. Boh. Warszawy 7A

 tel. 91 392 21 65,  91 577 2007
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 Praca szyta na miarę
Ingram Micro wspólnie ze swoim partnerem otworzył nową inwestycję 

na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego.
Nasz Pracownik Magazynu:

•	 pracuje	w	przyjaznej	i	fajnej	firmie	o	duńskich	korzeniach,
•	 jest	zatrudniony	na	umowę	o	pracę	bezpośrednio	u	pracodawcy
•	 bezpłatnie	dojeżdża	do	pracy,	ma	dofinansowane	posiłki,	bezpłatne	owoce,	korzysta	z	atrakcyjnych
              benefitów, min. prywatnej opieki medycznej, ubezpieczenie grupowego, dofinansowania szkoleń itd
•	 skanuje	i	pakuje	paczki	z	lekkimi	artykułami,
•	 wprowadza	dane	do	systemu,	nucąc	ulubione	melodie
•	 pracuje	w	systemie	2	zmianowym	od	8.00	do	16.00,	16.00-24.00,	(czasem	również	w	weekendy)

Dołącz do nas!
Zapraszamy na spotkania rekrutacyjne, które odbywają się siedzibie Ingram Micro 

w Łozienicy (Goleniowski Park Przemysłowy), przy ulicy Prostej 40.
We każdy wtorek i piątek od godziny 13:00.

Jeśli chcesz otrzymać więcej informacji Zadzwoń! 516-987-405
Napisz! jobs.goleniow@ingrammicro.com

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)



Groźny finał 
policyjnego pościgu

Kto wiceburmistrzem?  
- Czy ktoś z PSL, czy z PiS?

POLSKI 
WYDAWCA
Dom Judy sp. z o.o.

50 zł za głos, 300 zł za naganianie?

Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy
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Do wynajęcia lokal 
handlowy  

120 m2 15 lutego 9c.
Tel. 514 650 024

s. 3

s. 4
GAŚNICE

Tel. 602 870 300

w Nowogardzie

Legalizacja - Sprzedaż - Ładowanie
Butle CO2, argon, azot, tlen

ul. Roosevelta 39

Autoryzowany serwis 

s. 2

s. 2

tel. 91 392 14 67
kom. 695 264 677

Nowogard, ul. 3 Maja 46 • www.nowodental.pl

Precyzyjna stomatologia
zachowawcza

Uśmiechajcie się pięknie

Wyspy Kanaryjskie, Cypr, Włochy, 
Grecja, Maroko, Bułgaria, Chorwacja 

Rezerwując wycieczki i wczasy
do 10.11.2018 r. 

na rok 2019
PROMOCJA do 40%SINDBAD - codziennie z Nowogardu

Bilety na przejazdy zagraniczne

Pragnę z głębi serca podziękować wszystkim mieszkańcom naszej gminy za udział w wyborach 
samorządowych. Wasza obecność przy urnach była nie tylko świadomym wypełnieniem obywa-
telskiego obowiązku, ale przede wszystkim wyrazem Waszej troski o przyszłość gminy Nowogard.

Gratuluję wszystkim, którzy te wybory wygrali i weszli do Rady Miej-
skiej, również moim kontrkandydatom. Objęcie mandatu radnego to 
na pewno zaszczyt, ale przede wszystkim odpowiedzialność za funk-
cjonowanie i rozwój najistotniejszego dla nas miejsca na Ziemi. To 
zagwarantowanie godnego i wygodnego życia mieszkańcom gminy 
Nowogard.
Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w II turze wyborów w dniu 
4 listopada 2018 r., aby dokonać ostatecznego świadomego wyboru.  

Z wielkim szacunkiem i życzeniem pomyślności 
kandydatka na Burmistrza Nowogardu 

Jowita Pawlak

Szanowni Państwo!  
Informuje, że w wyborach do Sejmiku Zachodnio-

pomorskiego uzyskałem 4354 głosy. 
To bardzo dobry wynik choć nieco 

zabrakło do mandatu. Bardzo dzię-
kuje wszystkim, którzy oddali na 
mnie swój głos, szczególnie miesz-
kańcom Gminy Nowogard, Osi-
na i powiatu Goleniowskiego, oraz 
tym którzy w różny sposób wspierali 
mnie w trakcie  kampanii wyborczej.

Adam Fedeńczak

PodZiękowANiA

Zaproszenie do współpracy
Szanowni Państwo!
Wybory do Rady Miejskiej zostały rozstrzygnięte. W związku z tym przedkładam propo-

zycję  wspólnego spotkania wszystkich przedstawicieli ugrupowań wchodzących do Rady 
Miejskiej. Celem spotkania będzie omówienie współpracy na najbliższe 5 lat w Radzie 
Miejskiej w Nowogardzie.  

Kierując się doświadczeniami poprzedniej rady, chciałbym uniknąć tak szerokich po-
działów, jakie mieliśmy dotychczas. Jestem też przekonany, że mieszkańcy od nas tego ocze-
kują. Stare przysłowie mówi, że zgoda buduje, rozpocznijmy więc od budowania tej zgody 
dla rozwoju naszego miasta i poprawy warunków życia naszych mieszkańców. W naszych 
programach wyborczych jest wiele elementów spójnych, na bazie tego wspólnie więc ustal-
my dalszy kierunek rozwoju naszej gminy. 

Bardzo serdecznie zapraszam przedstawicieli ugrupowań wchodzących do Rady Miej-
skiej do podjęcia wspólnych rozmów. 

         Z poważaniem 
             Robert Czapla

oGŁoSZENiE

Nowy sprzęt 
w szpitalu

Będzie wojna?
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Śmigiel Ryszard

ŚR

KOMPLEKSOWE  USŁUGI
& ŚMIGIEL

Zakład Kamieniarski
- Nagrobki - Grobowce - Parapety - Schody

Kwiaciarnia
- Znicze - Kwiaty - Wiązanki - Wieńce

Tel. 601 595 069, 91 392 18 14
     e-mail: puhp.smigiel@wp.pl
   www.kamieniarstwo-smigiel.pl

Korzystając z naszych usług pogrzebowych zyskasz
-10%  RABATU  NA  USŁUGI  KAMIENIARSKIE

UL. CMENTARNA 3,  72-200 NOWOGARD

       Usługi Pogrzebowe 
        Grzegorz Śmigiel
- Trumny - Urny - Ekshumacje - Przewozy
         Obudowy - Krzyże - Tabliczki

Kontakt całodobowy: 693 230 190
      e-mail: memoris.zp@o2.pl
            www.memoris.eu

rEklAMA

kierowca bez szwanku, pasażer 
poważnie ranny 

Groźny finał 
policyjnego pościgu 
Miał zakaz prowadzenia samochodu, był pijany, do tego nie 
zatrzymał się do kontroli policyjnej, zaczął uciekać i spo-
wodował wypadek. Sam wyszedł ze zdarzenia bez szwanku 
próbując oddalić się z miejsca zdarzenia. Mniej szczęścia 
miał jadący z nim pasażer, który został poważnie ranny. Do 
zdarzenia doszło k. Wyszomierza. 

Wszystko zaczęło się przed 
godz. 22.00, w dniu 20 paździer-
nika. Patrol policji postanowił 
zatrzymać do kontroli drogowej 
pojazd marki VW Passat, w któ-
rym podróżowały trzy osoby, ja-
dące prawdopodobnie z Długo-
łęki w kierunku Wyszomierza. 
Kierowca nie zamierzał jednak 
zatrzymać pojazdu i zaczął ucie-
kać. 

- Kierujący nie zatrzymał się 
do kontroli drogowej pomimo 
nadawanych sygnałów świetl-
nych (błyskowych oraz dźwię-
kowych). Po krótkim pościgu 
kierujący pojazdem utracił pa-
nowanie nad pojazdem, i zjechał 
na pobocze, dachując przy tym 
kilkakrotnie. Kierujący usiłował 
się oddalić z miejsca zdarzenia, 
jednak został zatrzymany przez 
patrol policji, w pojeździe znaj-
dował się pasażer, który wyma-
gał pilnej hospitalizacji, został 
przewieziony do szpitala. Drugi 

z pasażerów bez obrażeń- infor-
muje nas sierż. sztab. Anna Dy-
gas, rzecznik naszej policji. 

Policjanci na miejscu ustalili, 
że kierujący Passatem to 33-let-
ni mieszkaniec wsi Długołę-
ka. Okazało się, że prowadził 
auto mając 2,7 promila alkoho-
lu w organizmie. Nietrzeźwi byli 
również jadący z nim pasażero-
wie. Żeby było tego mało, 33-la-
tek posiadał aktywny zakaz pro-
wadzenia pojazdów. Policja nie 
informuje, czy mężczyzna został 
zatrzymany w areszcie. Nie wia-
domo również, czy już posta-
wiono mu zarzuty prokurator-
skie, choć to z pewnością tylko 
kwestia czasu. 

Jak dowiedziała się redakcja 
DN poszkodowany pasażer (lat 
28) ma poważny uraz kręgosłu-
pa i znajduje się obecnie w jed-
nym z wojewódzkich szpitali 
specjalistycznych. 

MS

Służby ratunkowe na miejscu zdarzenia. Fot. MojeInfo24

Uwaga pasażerowie

Biletu na dworcu nie kupisz
Z uwagi na wiele sygnałów czytelników, zwróciliśmy się z pytaniem do rzecznika PKP w 
Szczecinie o informację, z jakich powodów kasa biletowa w Nowogardzie została zamknięta. 

Kasa biletowa jest zamknięta, 
od co najmniej kilkunastu dni. 
Czytelnicy prosili redakcję DN 
o wyjaśnienie tej sprawy. O wy-
jaśnienie przyczyn nieczynnego 
okienka kasowego zwróciliśmy 
się do PKP, oto, jaką otrzymali-
śmy odpowiedź: 

Kasa biletowa została za-
mknięta z powodu zakończenia 
umowy z agentem prowadzącym 
kasę w imieniu przewoźnika. Do 
czasu znalezienia nowego pod-
miotu prowadzącego sprzedaż bi-
letów i ponownego otwarcia kasy, 
bilet można zakupić w pociągu 

bez opłat. Należy jednak wejść 
pierwszymi drzwiami do pocią-
gu i zgłosić obsłudze brak biletu- 
informuje nas Pan Norbert We-
łyczko naczelnik działu handlo-
wego w Szczecinie.  

Pozostaje czekać aż PKP szyb-
ko znajdzie nowego prowadzą-
cego kasę biletową na naszym 
dworcu. Ułatwiałoby to życie 
pasażerów, zwłaszcza tych szu-
kających informacji o połącze-
niach krajowych, którzy i tutaj 
mogli też zakupić bilety na więk-
szość pociągów dalekobieżnych.

 ao

Zasieki pod bramą Zk 

Będzie wojna?

To już jesień i na drogach zmienne warunki

Kolizje i stłuczki
Kolizja dwóch osobowych aut przy ul. Boh. Warszawy, spowodowała utrudnienia w ruchu. 
Nieoficjalnie wiadomo, że przyczyną zderzenia było wymuszenie pierwszeństwa. 

W zdarzeniu, do którego do-
szło w czwartek (25.10), ok. 
godz. 14.00, udział brały dwa 
auta: BMW i Chevrolet. Na 
miejscu interweniowała poli-
cja, ale tylko po to, aby zapew-
nić bezpieczeństwo. Nikomu nic 
się nie stało, a kierowcy między 
sobą, polubownie zakończyli 
całą sprawę. 

W ostatnim czasie, w Nowo-
gardzie doszło do kilku podob-
nych zdarzeń- w środę wieczo-
rem kolizja miała miejsce przy 
skrzyżowaniu ul. Bankowej i 3 
Maja. We wtorek natomiast zde-
rzyły się samochody przy ul. Ko-
ściuszki. Wszystko wskazuje na 
to, że kierowcy jeszcze się nie 
przyzwyczaili do nowych wa-
runków panujących na drogach 
- szybciej robi się ciemno, a pa-

dający deszcze powoduje, że as-
falt robi się ślizgi. To już nie 
lato. Na drogach panują bardzo 

zmienne warunki. Apelujemy o 
ostrożność!

AO

Czwartkowa kolizja przy ul. Boh. Warszawy

Od kilkunastu dni na dworcu nieczyn-
na jest kasa biletowa

Uspokajamy - żadnej wojny oczy-
wiście nie będzie. dziś (piątek) 
za murami nowogardzkiego wię-
zienia odbędą się ćwiczenia dla 
funkcjonariuszy Sw, m.in. na oko-
liczność odbicia terenu Zk z rąk 
zbuntowanych osadzonych lub 
pożaru w jednostce. dlatego już 
dzień wcześniej, przed bramą Zk 
ustawiono zasieki widoczne na 
zdjęciu. relacja z przebiegu ćwi-
czeń w kolejnym wydaniu dN. 
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W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397

rEklAMA

wYNAJEM 
koNTENErÓw, 
wywóz odpadów. 

TEL. 667 146 793 

Sprzedam  
pawie

tel. 785 150 401

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

rEklAMA

11 kg, 33 kg 
z propan butanem, 

propanem 
a także do zasilania 
wózków widłowych.

Zapraszamy 
do stałej współpracy 

tel. 606 930 398
 www.gazak.pl 

Wymiana butli

letnia promocja
Ciekawe gratisy!

  „koZŁowSCY”  Sp. z o.o. Sp. k
  70-007 Szczecin ul. Struga 31B

ZATrUdNi SPrZĄTACZkę 
Miejsce pracy: OPEL, TOYOTA Nowogard ul. 3 Maja 27A
      Oferty proszę składać  na adres e-mail: kadry@jmmk.pl

obietnica stanowisk atutem w ii turze

Kto wiceburmistrzem? - Czy ktoś z PSL, czy z PiS?
Oboje kandydatów, którzy znaleźli się w drugiej turze walki o fotel burmistrza Nowogardu już uruchamiają starania o poszerzenie w nadchodzącej do-
grywce dotychczasowego elektoratu.  Jednym z argumentów jest obietnica stanowisk dla reprezentantów innych grup obecnych w nowej Radzie Miejskiej 
a taką klientelą jest w wypadku PiS - 3 radnych i PSL - 2 radnych.  Najbardziej intratne i prestiżowe zaś stanowisko to funkcja wiceburmistrza. Kto zatem 
i u kogo może nim zostać?

Jeśli Czapla to PSl, czyli 
pewnie Simiński,  

albo… kulinicz
Oczywiście nasze rozważa-

nia mają charakter spekulacyj-
ny, ale opierają się na jak naj-
bardziej realnych faktach. Osta-
teczna wygrana Czapli, 4 listo-
pada, oznacza prawdopodob-
nie koalicję SLD-PSL w nowo-
gardzkiej Radzie Miejskiej. SLD 
posiadające 9 radnych potrzebu-
je do większości 2 osoby, a tylu 
właśnie radnych weszło z listy 
PSL. Ale nie tylko o matematy-
kę tutaj chodzi, ale także o real-
ną, polityczną i personalną moż-
liwość wspólnej koalicji. O tym, 
że jest to możliwie w przypad-
ku SLD-PSL przekonywać niko-
go nie trzeba tym bardziej, że in-
nego partnera realnie oba ugru-
powania w aktualnej konfigura-
cji Rady Miejskiej nie mają. PSL 
w świetle wypowiedzi swojego 
krajowego szefa w żaden układ 
z PiS nie pójdzie, a współpraca 
PSL w minionej kadencji z rad-
nymi tworzącymi Nowa, skoń-
czyła się dla ludowców rozmon-
towaniem jedności ich klubu i w 
konsekwencji porażką wybor-
czą - mieli 5-ciu radnych, mają 

2-ch. Jeśli dojdzie więc do zwy-
cięstwa Czapli, to zapewne wice-
burmistrzem zostanie ktoś z PSL 
i może to być zarówno Damian 
Simiński, jak i…Tomasz Kuli-
nicz. Ten drugi został radnym 
powiatowym, ale kształt koali-
cji powiatowej a zwłaszcza po-
dział funkcji w starostwie nie 
jest przesądzony, więc jeśli Kuli-

nicz nie otrzyma satysfakcjonu-
jącego go stanowiska w powie-
cie, to może ubiegać się o nomi-
nację na PSL-owskiego wicebur-
mistrza Nowogardu.

Jeśli Pawlak to PiS,  
czyli pewnie Nieradka, 

bądź Filipczak
Wygrana Jowity Pawlak ozna-

cza w radzie próbę skonstruowa-

nia koalicji PiS- Nowa. Ci dru-
dzy mają bowiem 7-miu rad-
nych, PiS – 3-ech,  brakuje 1  
osoby, ale jedną to da się osta-
tecznie „kupić”, jeśli dysponuje 
się  funkcją burmistrza. Taka ko-
alicja byłaby po myśli jednego z 
tutejszych proboszczów, od mie-
sięcy zaangażowanego w pro-
mocję J. Pawlak. Wizja posiada-

nia wiceburmistrza jest bardzo 
atrakcyjna dla PiS, które w No-
wogardzie uzyskało dwukrotnie 
niższy wynik, jak ta partia śred-
nio w kraju.  Potencjalnymi kan-
dydatami na taką dobrze płatną 
funkcję (około 16 tys. miesięcz-
nie) wydają się M. Nieradka rad-
ny PiS,  i  T. Filipczak  emeryto-
wany nauczyciel, oddany dzia-
łacz PiS, który dotychczas nie 
otrzymał  od tej partii żadne-
go odpowiadającego jego zaan-
gażowaniu  nagrodzenia. Wo-
bec problemów w nowogardz-
kich szkołach Filipczak znają-
cy oczywiście dobrze tę mate-
rię, byłby idealnym wiceburmi-
strzem od spraw społecznych, w 
tym oświatowych.  

Czy może być inaczej?
Inne scenariusze są, co prawda 

możliwie, ale mało prawdopo-
dobne. Aby inaczej się poukła-
dało, jak nakreślono wyżej i wo-
kół Czapli, i wokół Pawlak mu-
siałoby dojść do porozumień, 
które trudno sobie wyobrazić, 
czyli np. SLD z PiS. SLD z PiS 
… choć w świetle ciepłych wy-
powiedzi J. Kaczyńskiego o SLD 
sprzed 10-ciu dni, to… Kto wie? 

sm

Kto po II turze usiądzie na krzesłach burmistrza i wiceburmistrza?
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Pragnę złożyć serdeczne 
podziękowania Wszystkim, 

którzy w tegorocznych  
wyborach samorządowych 

obdarzyli mnie swoim zaufaniem 
i oddali swój głos na moją osobę 
w wyborach na Burmistrza oraz 

Radnego do Rady Miejskiej 
Stanisław Saniuk 

Dziękuję Wszystkim, 
którzy obdarzyli mnie zaufaniem 

i oddali na mnie swój głos 
na radnego do Rady Miejskiej 

w Nowogardzie 
Michał Bociarski

Wszystkim wyborcom, 
którzy mi zaufali 
i oddali swój głos 

serdecznie dziękuje
Jerzy Kubicki 

PodZiękowANiA

 
Dziękuję wszystkim moim Wyborcom 
za udział w wyborach Samorządowych 2018
i oddanie głosu poparcia

Okręg 15Jerzy SALWA

Wymagania:
Aktualne prawo jazdy kat C+E, 
Świadectwo kwali�kacji zawodowej, 
Doświadczenie w prowadzeniu pojazdów, 
Aktualne orzeczenie psychologiczne, 
Karta kierowcy.

Lokalna �rma 
poszukuje kandydatów na stanowisko:

Kierowca C+E (mile widziany mechanik, spawacz) 
Operator koparki (mile widziane kierowca C+E) 

CV proszę przesyłać na adres mailowy praca.nowogard@onet.pl. 
Informacje tel pod numerem 601 910 600

Oferujemy: 
Wynagrodzenie w wysokości 
5000 zł na rękę.

rEklAMA

Czekają tylko na Sanepid 

Nowy sprzęt w szpitalu 
Brakuje tylko zgody Sanepidu na użytkowanie, aby nowy przenośny aparat RTG zaczął słu-
żyć pacjentom nowogardzkiego szpitala. Urządzenie kosztowało prawie 116 tys. zł i zosta-
ło zakupione z budżetu miasta. 

Przypomnijmy, że o zakup 
urządzenia do gminy wystąpił dy-
rektor szpitala. Rada Miejska na 
wniosek burmistrza ostatecznie 
zgodziła się, aby wydzielić w bu-
dżecie odpowiednią kwotę na ten 
cel- dokładnie 140 tys. zł. Po ogło-
szonym przez szpital przetargu 
wiadomo, że powstaną oszczęd-
ności. Urządzenie udało się kupić 
taniej- tj. za 115 997,62 zł brut-
to. Tyle wynosiła jedyna oferta, 
jaką na dostarczenie przenośne-
go RTG zaproponowała spółka 
Siemens Healthcare z Warszawy. 
Jak poinformował nas dyrektor 
szpitala, Kazimierz Lembas, nowy 
aparat już dostarczono do Nowo-
gardu, przeszkolono także perso-

nel do jego obsługi. Urządzenie 
znajduje się w pracowni RTG, ale 
na razie nie można jeszcze z niego 
korzystać - szpital czeka, aż zgodę 

na użytkowanie wyda Sanepid- to 
standardowa procedura. 

Przenośny aparat do wykony-
wania zdjęć RTG, inaczej zwa-
ny „przyłóżkowym”, jak można 
się domyślić ma służyć pacjen-
tom, którzy nie mogą się poru-
szać. Do tej pory takich pacjen-
tów personel szpitala musiał na 
łóżkach przewozić do pracowni 
RTG, co powodowało dodatko-
wy dyskomfort dla chorych. 

Przypomnijmy, że to nie jedyna 
inwestycja w wyposażanie szpita-
la, którą zrealizowano w minio-
nej już właściwie kadencji samo-
rządu. W roku 2016 za 300 tys. zł 
gmina zakupiła do szpitala nowy 
sterylizator.                                 MS

wyniki wyborów do Sejmiku

Fedeńczak pierwszy „oczekujący”
Z trzecim wynikiem na liście PO zakończył swoje wybory do sejmiku zachodniopomorskie-
go Adam Fedeńczak, znany nowogardzki przedsiębiorca. PO zdobyło w naszym okręgu dwa 
mandaty..., dlatego być może w trakcie kadencji A.  Fedeńczak do sejmiku jednak wejdzie, 
ponieważ jest pierwszym „oczekującym”.

Niewiele zabrakło, aby Adam Fe-
deńczak, startujący z ostatniego 
miejsca listy PO do sejmiku zachod-
niopomorskiego, zdobył mandat 
radnego wojewódzkiego.  Uzyskał 
on bowiem trzeci rezultat na swojej 
liście, z której pierwsza dwójka zo-
stała radnymi. Większą ilość głosów 
od A. Fedeńczaka zdobyli  Artur 
Łącki z Gryfic, dotychczasowy rad-
ny PO w sejmiku oraz mieszkanka 
Świnoujścia (dużego miasta)  E. Ko-
złowska.  Ilość głosów uzyskanych 
przez Adama Fedeńczaka w ca-
łym okręgu, czyli 4354.  To też naj-
lepszy wynik ze wszystkich nowo-
gardzkich kandydatów startujących 
do Sejmiku w tych wyborach. Dru-
gi z kolei Damian Simiński, na liście 
z PSL, zdobył bowiem 2709 głosów, 
Magdalena Zarebska- Kulesza z PiS- 
2439, a emerytowany generał Z. Go-
ral z SLD 1756. Gdyby więc nowo-
gardzianie kierowali się pragmaty-
zmem i głosowali na lokalnego kan-
dydata mającego największe szan-
se na mandat, a takim od początku 
był Adam Fedeńczak, to mielibyśmy 
po latach swojego przedstawiciela w 
sejmiku – czyli w miejscu, gdzie na-
dal będą dzielone na gminy przez 
najbliższe lata ogromne pieniądze 
z unijnego programu operacyjne-
go.  Pisaliśmy o tym w DN przed 
wyborami przedstawiając meryto-
ryczną analizę sytuacji i wywodząc 
wnioski z realnych szans poszcze-
gólnych list i kandydatów na man-

daty.  Nasze analizy się potwierdziły.   
A Fedeńczak był o krok od manda-
tu.  Warto więc podejmując decyzję 
o oddaniu głosu kierować się rada-
mi sformułowanymi z pozycji dba-
łości o nasz lokalny interes, czyli 
tymi publikowanymi w DN, aniże-
li słuchać przekazu krajowych kacy-
ków partyjnych, którzy liczą miejsca 
mandatowe „swoich”, a nie zawraca-
ją sobie głowę mandatami dla osób 
reprezentujących interesy nowogar-
dzian. Zupełną paranoją, którą nie-
stety udało się narzucić wyborcom, 
jest sprowadzenie ostatnich wybo-
rów samorządowych do rozgrywki 
między wielkimi partiami i w kon-
sekwencji ogłaszanie sukcesów wy-
borczych mierzonych ilościami 
mandatów tych partii. Zupełnie nie 
mieliśmy debat o lokalnych proble-
mach tylko powierzchowny partyj-
no-personalny plebiscyt za i prze-
ciw, który zdominowała klimat wy-
borczy nawet w miejscach, gdzie 
startowały także lokalne ugrupo-
wania.  A przecież rzekomo chodzić 
tutaj powinno o lokalne sprawy, o 
samorządność, o dobro obywate-
li, w żadnym razie   nie o stołki dla 
klik, czy to partyjnych czy niepar-
tyjnych. Warto w kontekście oma-
wianych wyników wyborów sejmi-
kowych zauważyć także, że pewne 
miejscowe nowe ugrupowanie, któ-
re wystawiło listę tylko w wyborach 
do rady gminy i zyskało dużo man-
datów do Rady Miejskiej ani sło-

wem nie wsparło oficjalnie żadne-
go z nowogardzkich kandydatów do 
sejmiku, zwłaszcza tego, który miał 
szanse realne na nowogardzki man-
dat sejmikowy, czyli A. Fedeńczaka.  
Dlaczego? Czy to nie pokazuje, że 
chociaż na ustach pełno było fraze-
sów o służbie mieszkańcom i to ta-
kiej bezinteresownej, czyli pro pu-
blico bono to w sercu i głowie raczej 
pro ego bono jedynie?  Nad tymi py-
taniami niektórzy powinni się do-
brze zastanowić – jeszcze nie jest za 
późno.  A. Fedeńczak może jednak 
w trakcie kadencji zasiąść jeszcze 
w ławach sejmikowych, a stanie się 
tak, gdy jedno z radnych PO z na-
szego okręgu zrezygnuje albo z in-
nych powodów przestanie być rad-
nym np. zostanie posłem w wybo-
rach parlamentarnych za rok.  A to 
jest bardzo możliwe w przypadku 
A. Łąckiego- a pierwszym oczekują-
cym jest na tej liście właśnie A. Fe-
deńczak.  Życzymy tego panu Ada-
mowi tak, jak życzymy tego naszej 
gminie- to bardzo ważna funkcja 
dla lokalnego interesu, - jak wspo-
mnieliśmy w Sejmiku dzieli się pie-
niądze z programu operacyjnego - 
i trzeba tam być, aby móc wpływać 
na ich dyslokacje w kierunku wła-
śnie naszej gminy, czyli realnie po-
zyskiwać a nie opowiadać w mito-
mańskich tekstach o rzekomym po-
zyskiwaniu, za którym nie stoi ża-
den konkret w postaci rzeczywiste-
go dofinansowania. sm 

To niepozorne urządzenie kosztowa-
ła 116 tys. złotych. Wkrótce ma służyć 
pacjentom



26-29.10.2018 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

5

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

UwAGA 
CZASowA ZMiANA  orGANiZACJi  rUCHU 

PrZY CMENTArZU  koMUNAlNYM w NowoGArdZiE
w okrESiE  ŚwięTA  ZMArŁYCH

Pragnę poinformować Państwa, że jak co roku  w okresie Świąt  wszystkich Świętych  w dniach 
30.10-02.11.2018 na  ulicach przy cmentarzu komunalnym w Nowogardzie będzie zmieniona orga-
nizacja ruchu w sposób następujący:

ul. Nadtorowa zostanie zajęta  od  przejazdu kolejowego do posesji nr 3
ul. Cmentarna zostanie zamknięta od przejazdu kolejowego do ul. Młynarskiej
na ul. Młynarskiej od ul. Sienkiewicza wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy i zostaną wyzna-

czone po  jej lewej stronie miejsca parkingowe
na  ul. Nadtorowej (lewa strona od przejazdu kolejowego) oraz ul. Sienkiewicza na odcinku od Nadrorowej 

do Młynarskiej zostaną wyznaczone miejsca parkingowe. 
Pragnę uspokoić przedsiębiorców, których firmy zlokalizowane są na ulicy Cmentarnej, że dojazd do ich 

firm  będzie możliwy poprzez ulicę Mickiewicza, na której czasowo zostanie zniesione ograniczenie doty-
czących pojazdów o masie rzeczywistej przekraczających 20 tony i zostanie wprowadzony zakaz zatrzymy-
wania się co umożliwi  bezproblemowe poruszanie się pojazdów typu  TIR, które wcześniej musiały manew-
rować po ciasnych bocznych ulicach. 

       Za powstałe utrudnienia przepraszam
         Burmistrz Nowogardu Robert Czapla 
 

   PODZIĘKOWANIA
W imieniu kandydatów 

Polskiego Stronnictwa Ludowego 
startujących w Wyborach Samorządowych 2018 

na Burmistrza Nowogardu, 
do Rady Miejskiej Nowogardu, 
Rady Powiatu Goleniowskiego 

i Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego 
składam serdeczne podziękowania 

za każdy oddany przez Państwa na nas głos.

Obiecujemy, iż nie zawiedziemy Państwa zaufania, 
godnie reprezentując ziemię nowogardzką na wszystkich 

szczeblach samorządu terytorialnego

Z wyrazami szacunku
Damian Simiński

Prezes Zarządu Gminnego PSL 
w Nowogardzie

W dniu 21 października odbyły się  
wybory samorządowe.  

dziękuję Państwu za to, że obdarzyliście 
mnie po raz kolejnym zaufaniem, 
tak licznie głosując na moją osobę, 
jednocześnie popierając listę PSL. 
Zdobyłem największą ilość głosów 

spośród kandydatów startujących do 
Rady Powiatu z terenu gminy Nowogard.  
Dzięki temu będę mógł dalej sprawować 

mandat radnego, reprezentując 
interesy Nowogardu w Radzie Powiatu 

Goleniowskiego kolejnej kadencji. 
Tomasz Kulinicz

PodZiękowANiA oGŁoSZENiE

Sygnał czytelnika okazał się mało precyzyjny 

Odpowiedź oskarżonego przedsiębiorcy 
W poprzednim wydaniu DN opublikowaliśmy, w ramach rubryki Sygnały Czytelników, zgłoszenie, które okazało się, co najmniej nieprecyzyjne. 

Przypomnijmy- Czytelnik 
skarżył się na smród w okolicy 
jego miejsca zamieszkania po-
wstający, jego zdaniem, na sku-
tek spalania w piecu grzewczym 
opon lub innego niedozwolo-
nego opału wydzielającego nie-
przyjemną woń. Zdaniem Czy-
telnika, źródłem smrodu i miej-
scem używania niewłaściwego 
opału miała być pobliska, wie-
loobiektowa szklarnia, a dowo-
dem na to oprócz zapachu także 
czarny dym, który rzekomo wy-
dobywa się z komina kotłowni 
ogrzewającej szklarnię. Po opu-
blikowaniu tego sygnału, do na-
szej redakcji zgłosił się przedsię-
biorca prowadzący hodowlę ro-
ślin we wskazanych przez Czy-
telnika szklarniach, dementując 
prawdziwość doniesień nasze-

go Czytelnika. Dla sprawdzenia 
zaprosił redakcję DN do swoich 
obiektów, czyli szklarni, która 
znajduje się na końcu ulicy Po-
niatowskiego, na swoistą wizję 
lokalną. Udaliśmy się na miej-
sce, w celu rozwiania wszelkich 
wątpliwości na temat rzekomego 
spalania w piecu szklarni śmieci.

Przedsiębiorca zaprowadził 

nas do kotłowni, w której znaj-
dują się ekologiczne piece do 
ogrzewania szklarni. Piec, któ-
ry nam zaprezentował to nowo-
czesny wytwór technologiczny, 
w którym jakiekolwiek spala-
nie śmieci, a tym bardziej opon, 
jest technicznie niemożliwe. 
Piec posiada podajnik szufla-
dowy, warstwa opału podawana 

jest bezpośrednio do paleniska. 
W tym piecu pali się tzw. eko-
-groszkiem. Piec jest najwyższej 
klasy, posiada certyfikat speł-
nienia norm bezpieczeństwa i 
standardów ekologicznych.- Nie 
może, więc być mowy o żadnym 
wypalaniu śmieci w takich pie-
cach- mówi nasz gospodarz- do-
wodem nie jest także dym, który 
niekiedy tylko jest widoczny, a to 
wówczas, gdy jakaś ilość jeszcze 
mokrego eko- groszku zostaje do-
starczona do pieca i dym zmienia 
swoją barwę na ciemniejszą. 

Warto zauważyć, że inte-
res szklarniany naszego nowo-
gardzkiego przedsiębiorcy roz-
wija się od kilku lat bardzo dy-
namicznie. Co roku powstają tu-
taj nowe obiekty szklarniowe, co 
oznacza istotny wzrost skali pro-

dukcji, głównie kwiatów, które 
zasilają także rynki zagraniczne. 
Być może to powodzenie trochę 
koli w oczy, czy raczej w tym wy-
padku swędzi w nozdrzach.  

ao

Fragment kotłowni ogrzewającej 
szklarnię

Szklarnie są pełne kwiatów gotowych do sprzedaży
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 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Józef kiełbasa: lat 62, zmarł 23.10.2018r, pogrzeb odbył się 

25.10.2018r, na cmentarzu w Nowogardzie.

kazimierz Pałczyński: lat 60, zmarł 12.10.2018r, pogrzeb od-
będzie się 26.10.2018r, o godz. 9:00 na cmentarzu w Nowogar-
dzie.

Marek kraszewski: lat 52, zmarł 22.10.2018r, pogrzeb odbę-
dzie się 26.10.2018r, o godz. 12:00  na cmentarzu w Nowogar-
dzie.

regina Zdebska: lat 77, zmarła 23.10.2018r, pogrzeb odbę-
dzie się 27.10.2018r, o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogar-
dzie.

Jan Podolski: lat 71, zmarł 24.10.2018r, pogrzeb odbędzie 
się 27.10.2018r, o godz. 11:00 na cmentarzu w Strzelewie.

konrad kadzban: lat 82, zmarł 24.10.2018r, pogrzeb odbę-
dzie się 27.10.2018r, o godz. 12:00  na cmentarzu w Nowogar-
dzie. 

Informacje przekazał: Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk
i MEMORIS Zakład Pogrzebowy Grzegorz Śmigiel

Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

Do zobaczenia, kasztanku!

PIOTR SŁOMSKI

30 października 2018 r. godz. 16.30 (wtorek)
w Bibliotece Miejskiej

Prezentacja książki
Piotra Słomskiego

opisującej losy Sybiraków
(w tym nowogardzkich)

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE

100-lecie Niepodległości

Koncert 
muzyki 
sakralnej 10 listpada 2018, godz. 19.00 

Kościół pw. WNMP NOWOGARD

SPONSORZY PATRONAT

Sprzedaż biletów: Agencja Artystyczna i Koncertowa Beata Krzyżanowska tel. 508-285-211
Zakrystia Para� Kościoła pw. WNMP, ul Kościelna, Nowogard

Starostwo 
Goleniów

Dominika Zamara - sopran
Frantisek Vanicek - organy

„Gdy Jezus wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak, Bartymeusz, syn 
Tymeusza, siedział przy drodze. A słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: „Jezusie, Synu Dawi-
da, ulituj się nade mną! „Wielu nastawało na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: „Synu Da-
wida, ulituj się nade mną!” Jezus przystanął i rzekł: „Zawołajcie go”. I przywołali niewidomego, mówiąc 
mu: „Bądź dobrej myśli, wstań, woła cię”. On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się na nogi i przyszedł do Je-
zusa. A Jezus przemówił do niego: „Co chcesz, abym ci uczynił?” Powiedział Mu niewidomy: „Rabbuni, 
żebym przejrzał”. Jezus mu rzekł: „Idź, twoja wiara cię uzdrowiła”. Natychmiast przejrzał i szedł za Nim 
drogą”. (Mk 10, 46b-52)

A ty, o co byś poprosił Jezusa?...

Do szukania odpowiedzi na 
to pytanie zachęca nas pery-
kopa Ewangelii przygotowa-
na na 30 niedzielę zwykłą. Mo-
glibyśmy nazwać ten fragment 
ewangelii, ukazywanej też 
przez innych autorów Biblii, 
jako „Odpocznij nieco”. Każ-
dy z nas jest tym niewidomym 
człowiekiem, który potrzebu-
je uzdrowienia Jezusa, bo je-
steśmy zmęczeni doświadcze-
niem zła, które i nas samych 
pogrąża w ciemności. Dlatego 
wołamy każdego dnia z całych 
sił, aby Bóg nas usłyszał i uwol-
nił od tej ciemności. Tak samo 
i nasze wołanie rozlega się gło-
śno w niebie, jak i było słychać, 
pośród przechodzącego tłumu, 
wołanie żebraka Bartymeusza: 
„Synu Dawida, ulituj się nade 
mną!”.

Bohater dzisiejszych słów 
Ewangelii uzmysławia nam 
prawdę o nas ludziach pragną-
cych stać się lepszymi  i poszu-
kujących dróg spełnienia tej 
myśli. Spróbujmy uzmysłowić 
sobie bardzo ważną prawdę, 
która być może nie dla wszyst-

kich będzie łatwą do przyjęcia. 
Prawda ta jest prawdą o nas sa-
mych, o naszej słabości, nędzy, 
o naszej nicości. Gdyby du-
sza poznała ją od razu, nie wy-
trzymałaby swego obrazu tak 
marnego, tak lichego. W świe-
cie współczesnym lansuje się 
siłę, przebicie, spryt, zarad-
ność, kreatywność, asertyw-
ność, często przez wielu źle ro-
zumianą, tupet, dążenie do co-
raz to wyższych stopni awansu 
w zawodzie często za wszelką 
cenę. Dlatego trudno jest przy-
jąć prawdę o swojej słabości. 
Ci, którzy są słabsi, mniej za-
radni, którzy wolą ciszę, spo-
kój, ci, którzy nie przepadają za 
zdobywaniem za wszelką cenę 
kariery, pieniędzy, wiedzy, któ-
rych nie interesuje zbytnio po-
lityka, moda, zysk za wszelką 
cenę, ci, którzy mają po prostu 
inne wyobrażenie o świecie, 
jego istocie, inne wartości re-
prezentują, dla których ważne 
są idee, a nie pieniądze i wła-
dza, ci są nierozumiani, trakto-
wani, co najmniej jak dziwacy, 
nieudacznicy, jednostki słabe. 
Spróbujmy uzmysłowić sobie, 
jakimi jesteśmy. 

I w tym miejscu powinno się 
zrodzić w każdym z nas pyta-
nie: A ty o co byś poprosił Je-
zusa?, ale i zarazem szuka-
nie odpowiedzi na nie. W któ-
rą stronę swojego życia chciał-
bym kroczyć – w tą związa-
ną z miłością i radością bycia 
we wspólnocie czy tą raniącą 
i pozostawiającą mnie w świe-
cie ciszy i samotności. Poszuki-
wanie odpowiedzi na tą praw-
dę, jest dla nas ludzi żyjących 

niejednokrotnie w świecie za-
fałszowanego idealizmu, bar-
dzo ciężkie i nie po naszej my-
śli. Zbyt dużo ran, upadków, 
poniżeń, miejsc gdzie odbiera 
się nam godność...

Bóg wie czego nam potrze-
ba i to chce nam ofiarować, na-
wet w uzdrowieniu nas. Tylko 
każde uzdrowienie zaczyna się 
w naszym sercu. Nasze wnę-
trze jest tym miejscem, gdzie 
początek ma każda rzecz, któ-
ra ma się objawić na zewnątrz. 
Nie możemy prosić o dar ze-
wnętrzny uzdrowienia bez na-
wrócenia naszego serca, bez 
odnowienia naszej wiary i za-
ufania Bogu samemu, aby 
owoc tego uzdrowienia ukazał 
się w całej pełni w naszym ży-
ciu fizycznym. 

Teraz my mamy daną tę szan-
sę. Usłyszeliśmy, że Jezus wła-
śnie będzie przechodził. Zatem 
przybyliśmy na Wieczernik, na 
dni skupienia, pojechaliśmy na 
pielgrzymkę. Jeszcze raz spró-
bujmy uświadomić sobie praw-
dę o sobie. Przyjmijmy w ser-
cu, że jesteś niewidomym, głu-
chym, chromym żebrakiem. A 
potem wołajmy. Wołajmy gło-
śno do Jezusa z zaufaniem i 
nadzieją. Właśnie przechadza 
się pośród nas i pragnie zadać 
nam jedno pytanie, by potem 
spełnić naszą prośbę. A pytanie 
to brzmi: „Co chcesz, abym ci 
uczynił?” Jeśli wtedy zwrócisz 
się do Niego ty- żebrak, w peł-
ni pokory, uniżenia, przyjęcia 
prawdy o sobie, otrzymasz cu-
downą odpowiedz: „Idź, twoja 
wiara cię uzdrowiła.”

Ks. Waldemar Piątek 
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Kino na weekend

Wszystkim, którzy uczestniczyli 
w ostatniej drodze 

śp. Stefana Obielak 
składamy 

serdeczne podziękowania 
Żona z Dziećmi 

Pani Teresie Kawa 
głębokie wyrazy 

współczucia  
z powodu śmierci 

 Męża  
śp. Henryka  

Kawa 
składa właścicielka 

sklepu “Promyk”  
z pracownikami

Koleżance Teresie Kawa,  
synom Księdzu Markowi i Marcinowi 

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci Męża i Taty 

Śp. Henryka Kawa 
składają 

Maria i Marek Słomscy

koNdolENCJEkoNdolENCJE PodZiękowANiA

koPCiUSZEk. HiSToriA 
PrAwdZiwA

26.10.2018, godz. 15:00
27.10.2018, godz. 15:00
28.10.2018, godz. 15:00
87 min, Animacja, USA 2018, od 

lat: B/O
Po przybyciu na królewski bal, 

Kopciuszek i jej przyjaciele odkry-
wają sekret. Okazuje się, że praw-
dziwy książę został zamieniony w 
mysz, a jego miejsce na dworze za-
jął oszust, kontrolowany przez pod-
stępną wiedźmę. Aby uratować 
księcia i pokonać siły zła, Kopciu-
szek uda się w niezwykłą, zaczaro-
waną podróż. Wspierana przez wier-
nych towarzyszy, trzy myszki i rezo-
lutną czarodziejkę, dzielna bohater-
ka zrobi wszystko, by przywrócić ład 
w królestwie.

SErCE NiE SŁUGA
26.10.2018, godz. 17:00
27.10.2018, godz. 17:00
28.10.2018, godz. 17:00
90 min, Komedia, romantyczna, 

Polska 2018, od lat: 12
„Serce nie sługa” to film o poszu-

kiwaniu miłości. To zabawne i przej-
mujące spojrzenie na współczesne 
związki. Związki ludzi, którzy prze-
stali wierzyć w miłość, choć w głę-
bi duszy, właśnie na taką prawdziwą 
miłość czekają. Nie jest jednak ła-
two odnaleźć swoją drugą połówkę, 
nawet jeśli spędza się bardzo dużo 
czasu na randkowaniu. Daria i Filip - 
główni bohaterowie filmu znają się 
od lat i są najlepszymi przyjaciół-
mi. Filip to klasyczny „Piotruś Pan” i 
łamacz damskich serc. Po kolejnej, 
upojnej nocy, gdy obudzi się obok 
nowo poznanej dziewczyny, po-

czuje, że chce zmienić swoje życie 
i nadać mu sens. Przypomni przy-
jaciółce propozycję, którą złożył jej 
kilka lat temu. Jeśli do trzydziestki 
nie będą w poważnych związkach, 
to pobiorą się i razem wychowa-
ją dziecko. Daria na początku scep-
tycznie nastawiona do tego pomy-
słu, w końcu się poddaje i ulega na-
mowom przyjaciela. Każde z nich w 
pewnym momencie będzie musiało 
odpowiedzieć sobie na pytanie, czy 
to, co ich łączy to przyjaźń, czy jed-
nak kochanie? W chwili, gdy ich ży-
cie nabierze zupełnie nowego sma-
ku los pokrzyżuje ich plany. Czy mi-
łość faktycznie potrafi przetrwać 
wszystko? A przede wszystkim - czy 
trwa wiecznie?

7 UCZUĆ
26.10.2018, godz. 19:00
27.10.2018, godz. 19:00
28.10.2018, godz. 19:00
116 min, Komedia, Dramat, Polska 

2018, od lat: 16
Radość, złość, smutek, strach, sa-

motność, wstyd i poczucie winy. 
Adaś Miauczyński powraca do cza-
sów swojego dzieciństwa, kiedy – 
jak większość z nas – miał spory pro-
blem z nazywaniem towarzyszą-
cych mu wtedy emocji. Aby popra-
wić jakość swego dorosłego już ży-
cia, postanawia powrócić do tam-
tego nie do końca – jak się okazuje 
– beztroskiego okresu, by nauczyć 
się przeżywania siedmiu podsta-
wowych uczuć. Ta ekstremalnie nie-
przewidywalna podróż do przeszło-
ści obfituje w szereg przezabaw-
nych, wręcz komicznych sytuacji, ale 
niesie za sobą również moc wzru-
szeń i refleksji.

Mieszkańcy wojcieszyna zapraszają 

Kiermasz stroików 
W najbliższą niedzielę (27.10), 

na placu przy kościele pw. Wnie-
bowzięcia NMP w Nowogardzie, 
mieszkańcy Wojcieszyna będą 
sprzedawać własnoręcznie wy-
konane stroiki nagrobne. Ozdo-
by będzie można nabyć po każdej 
Mszy świętej. Dochód ze sprze-
daży stroików zasili konto budo-

wy kościoła w Wojcieszynie. Ser-
decznie zapraszamy!    Inf. własne 

w Strzelewie wybrzmiały pieśni wędrownych liryków 

W poszukiwaniu wspólnej 
tradycji
W dniach 18-21.10.2018 w Ośrodku Poszukiwań Twórczych w Strzelewie miały miejsce szó-
ste już warsztaty pieśni wędrownych lirników. Spotkanie odbyło się w ramach cyklu „Wokół 
Tradycji” realizowanego od blisko 10 lat przez Teatr KANA ze Szczecina.  

Na repertuar pieśni złoży-
ły się stare tradycje muzyczne i 
epickie, praktykowane i rozpo-
wszechniane przez wędrownych 
muzykantów, śpiewaków i opo-
wiadaczy zwanych dziadami. 
Nad całością artystyczną przed-
sięwzięcia czuwał wybitny pol-
ski muzyk i badacz tradycji - Ja-
cek Hałas, a gościem specjalnym 
warsztatów był Aleś Łoś – biało-
ruski dudziarz, lirnik, multiin-
strumentalista, etnograf, histo-
ryk i budowniczy instrumen-
tów. Kilkudniowe spotkanie 

dwóch niezwykłych osobowo-
ści muzycznych z Polski i Biało-
rusi było szczególnie interesują-
cym doświadczeniem, w czasie 
sesji warsztatowych poszukiwa-
liśmy wspólnych tropów, wąt-
ków, splotów w polskiej i biało-
ruskiej tradycji lirniczej. Bardzo 
ważnym punktem warsztatów 
było również spotkanie z panią 
Józefą Jurek z Węgorzy, która 
przez kilkadziesiąt lat w okolicz-
nych wsiach śpiewała wraz z po-
wołaną przez siebie grupą pie-
śni pogrzebowe. Dzięki pani Jó-
zefie udało nam się odkryć cie-
kawe pieśni w bardzo interesu-

jących, starych wariantach mu-
zycznych, które zachowały się w 
tradycji ustnej. W czasie spotka-
nia okazało się również, że nie-
które teksty pieśni w bardzo po-
dobnych formach przetrwały w 
tradycji białoruskiej. Spotkanie 
z Panią Józefą było więc bardzo 
interesującym przykładem na to, 
że mimo skomplikowanej histo-
rii można ciągle na naszych te-
renach odnaleźć osoby znające 
niezwykle cenny, stary repertu-
ar, a także, że pieśni te są częścią 
znacznie większej całości - wpi-
sują się w szerszy kontekst wy-
kraczający daleko poza grani-

ce Polski. Niezwykłej atmosfe-
ry spotkań dopełniało wyjątko-
we miejsce, jakim jest gościnny 
ośrodek Katarzyny i Zygmunta 
Heland.

Warsztaty zwieńczył niedziel-
ny koncert w kościele w Krzywi-
cach, w ramach którego wyko-
nano pieśni w białoruskich, pol-
skich i polsko-białoruskich wa-
riantach tekstowych i muzycz-
nych.  Wspólnie z panią Józefą 
Jurek wykonana została również 
pieśń do św. Barbary, a dodat-
kowym akcentem była kaszub-
ska pieśń z repertuaru Zygmun-
ta Heland. Koncert, w którym 
uczestniczyła grupa muzyków, 
śpiewaków i miłośników trady-
cji, przyjeżdżający na warszta-
ty z całej Polski, a także same in-
strumentarium złożone z kilku 
lir korbowych wzbudziły duże 
zainteresowanie mieszkańców 
Krzywic i gości, dowodząc tym 
samym, że muzyka tradycyjna, 
choć coraz mniej obecna w co-
dziennym życiu, ciągle porusza i 
intryguje.

Rafał Foremski 
Teatr Kana
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Dzięki nowym oknom SYNEGO Twój dom 
stanie się oazą ciepła, ciszy i bezpieczeństwa. 
W porównaniu z obecnym standardem okien, 
SYNEGO zapewnia do 50% lepszą izolację cieplną*. 
Dzięki temu znacznie zmniejszysz rachunki 
za ogrzewanie i poznasz nowy 
komfort mieszkania.

Nowe logo - nowy profil 
nowy komfort Twojego mieszkania

Zadzwoń lub przyjdź 
do siedziby naszej firmy 

a my przygotujemy 
dla Ciebie najlepszą ofertę.

TEkST PŁATNY

KOBIETA do KOBIET
Solidarność kobieca potrafiła zmienić dzieje, zapoczątko-

wać nowe czasy a na pewno polepszyć komfort życia. Su-
frażystki zrzucające gorsety musiały walczyć z mężczyzna-
mi i z kobietami które je opluwały na ulicy (obecnie wszyst-
kie jesteśmy wdzięczne sufrażystkom, te które opluwa-
ły też). Przykładów niezłomności, dzielności i zaangażowa-
nia kobiet w tworzenia lepszego jutra, można podać kro-
cie. Tym trudniej jest się pogodzić z brakiem zaangażowa-
nia NowoGArdZiANEk w wyborach gospodarza naszego 
miasta. Mamy jeszcze szansę zapoczątkować NOWĄ trady-
cję w Nowogardzie – KOBIETA-BURMISTRZ. Miasto z ponad 
700-letnią historią może  pierwszy raz mieć gospodynię, ko-
bietę która nie boi się wyzwań, którą nie ograniczają partyj-
ne rozdania, która wielokrotnie udowodniła że jej odwaga i 
zaangażowanie kończą się wymiernymi efektami. Drogie Pa-
nie, my także (a może nawet lepiej) znamy się na  budżecie, 
planowaniu, wydajności i wykonaniu wielu rzeczy niemożli-
wych. Pozwólmy teraz jednej z nas porządzić. Zmiana jest dobra, zawsze przyniesie coś nowego, 
rozszerzy horyzonty, pokaże nowe możliwości. Nie myślmy chwilą – patrzmy w przyszłość, nowe 
ławeczki i darmowe imprezy kochane emerytki są bardzo wskazane (szkoda że nie było ich w po-
przednich latach) ale nam potrzebne są w mieście także nowe wyzwania dla młodych. Nasze wnuki 
powinny rozwijać to miasto, realizować swoje plany i marzenia – czyli pracować ( teraz najczęściej 
pokazujemy sobie ich zdjęcia z Londynu lub Bergen). Ustawianie się w kolejce po zasiłki które dał 
gospodarz miasta to nie wymarzona przyszłość dla naszych wnuków.

A więc KOBIETY do dzieła, dajmy szansę jednej z nas!
Nowogardzianka oczekująca zmian

Przedstawiciel �rm: KRATKI.PL, UNICO, ARYSTO, HAJDUK
          SPARTHERM, LECHMA, BE-F

ul. Boh. Warszawy 103a/1
SPRZEDAŻ: piecy, wkładów kominkowych, 

obudów, kominków elektrycznych i biokominkiów

Kontakt www.kominkisolowiej.pl 
e-mail: kominkisolowiej@idsl.pl

Tel. 91 39 25 000,  kom. 507 967 205
Sklep otwarty  pn-pt. 9-17,  sob 9-13

Przedstawiciel �rm: Lechma, Spartherm Bef Polska, Kratki.pl, Euro-Kom

Akcesoria montażowe, kominy, wkłady kominowe owalne 
Dobieramy wymiar i montujemy

KOMINKI SOŁOWIEJ NOWOGARD

WENTOR - kocioł  na pelet COMPACT 5-15 KW
Cena 9900 zł netto

KARTKI.pl - kocioł na pelet moc 5-25 KW
Cena 10400 zł netto

Spełniają wymagania 5 klasy 
wymagane do dotacji

KARTKI.pl - PATIO gazowy ogrzewacz 
                                        zewnętrzny

na powiat:
goleniowski (Nowogard), gry�ński, kamieński, łobeski, policki, stargardzki

Chcesz dać ogłoszenie -  reklamę w gazecie

zadzwoń:  506 638 789,  91 392 21 65,  napisz: karolinasb@domjudy.pl
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o tym się mówi…

50 zł za głos, 300 zł za naganianie? 
Płacenie za głosy i naganianie wyborców, którzy w zamian za 50 zł mieli postawić krzyżyk przy nazwisku tylko jedynego kandydata- taki proceder miał być 
stosowany w trakcie niedzielnych wyborów, twierdzą nasi informatorzy. Chodzi o wybory na burmistrza Nowogardu. 

Jak miało wyglądać kupowanie 
głosów? Zdaniem naszych infor-
matorów, za każdy oddany głos 
na konkretnego kandydata mia-
no płacić po 50 zł? Skąd „płatnik” 
wiedział, że wyborca go nie oszu-
ka i weźmie pieniądze, ale zagło-
suje na kogoś innego? Aby unik-
nąć takich sytuacji tj. mieć pew-
ność, że wyborca wypełni swoje 
zadanie stworzono dość prosty, ale 
jednocześnie trudny do wyłapania 
przez członków obwodowych ko-
misji do głosowania system (po-
noć podpatrzony w sąsiedniej 
gminie Dobra). Działał on jak do-
mino, otóż osoba nr 1 wchodzi do 
lokalu, pobiera karty do głosowa-
nia, wśród nich tą na burmistrza, 
idzie za kotarę, gdzie nie jest wi-

doczna dla członków komisji, tam 
chowa w kieszeń kartę na burmi-
strza, a resztę kart składa i w ta-
kiej formie wrzuca do urny. Przy-
pomnijmy, że karta z kandydata-
mi na burmistrza miała najmniej-
sze rozmiary, nie trudno było ją 
schować do kieszeni. Na nic tu 
też się zdała przezroczysta urna- 
karty do głosowania na burmi-
strza i tak były na ogół niewidocz-
ne, bo włożone pomiędzy większe, 
zwłaszcza te na radnych do sejmi-
ku. Ale idziemy dalej, w opisywa-
niu procederu: osoba nr 1 wycho-
dzi z lokalu mając w kieszeni kar-
tę na burmistrza, przy tzw. „naga-
niaczu” – ci mieli za swoją pracę 
otrzymywać już 300 zł- wyborca 
zaznacza krzyżyk przy odpowied-

nim nazwisku i pobiera zgodnie z 
umową  ”wynagrodzenie” w kwo-
cie 50 zł. Tak zaznaczona karta zo-
staje następnie przekazana osobie 
nr 2- ta wchodzi do komisji, i po-
biera karty do głosowania, za ko-
tarą podmienia kartę na burmi-
strza z tą już zaznaczoną, a czystą 
wynosi poza lokal wyborczy. I tak 
w kółko. Ktoś zapyta, jak zamknąć 
łańcuszek? Przecież w końcu ktoś 
wejdzie ostatni do lokalu. To też 
nie był żaden problem- po prostu 
wrzucano dwie karty na burmi-
strza, złożone pomiędzy tymi do 
sejmiku i powiatu. Ot cały plan…

Jeden z mieszkańców zgłosił 
nam także, że w autobusie dowo-
żącym wyborców do lokali na te-
renach wiejskich jeździli też „agi-

tatorzy” i głośno rozmawiali, czy 
też namawiali o tym, na kogo trze-
ba głosować- wśród nich zauwa-
żono m.in. sołtysów.  

Wszystko wskazuje na to, że 
po aferze ze sprzedażą głosów 
za wódkę, co miało mieć miej-
sce w zeszłych wyborach, kandy-
daci-cwaniacy opracowali nowy, 
mniej narażany na zdemasko-
wanie i odpowiedzialność kar-
ną proceder oszukiwania w wy-
borach. Obrzydliwe jest również 
to, że po raz kolejny mieli wyko-
rzystać do tego ludzi, których ła-
two skusić niewielkim zarobkiem 
– z naszych informacji wynika, że 
byli to głównie obywatele znajdu-
jący się w trudnej sytuacji egzy-
stencjalnej, mający często proble-

my alkoholowe, czy drobne kon-
flikty z prawem.  I choć nikt niko-
go za rękę nie złapał (oficjalnie) - 
to nie znaczy, że procedery te nie 
miały miejsca. Zbyt wiele osób o 
nim mówi, część zdecydowała się 
poinformować redakcję. Dlatego 
też o tym piszemy, ale nasza rola, 
czyli prasy na tym się kończy - kto 
coś widział, bądź złapał na gorą-
cym uczynku, powinien to zgło-
sić choćby na policję. Wtedy spra-
wa nabierze już nie tylko informa-
cyjnej, ale i urzędowej mocy. Do 
odpowiednich instytucji będzie 
wówczas też należało potwierdze-
nie, kto był pomysłodawcą proce-
deru i co równie ważne- płatni-
kiem. 

Marcin Simiński 

Policja i krajowe Biuro wyborcze podsumowują 

U nas było spokojnie 
W całym kraju policja odnotowała kilkaset przypadków zakłócenia wyborów samorządowych. W naszej gminie było jednak spokojnie – informuje nas po-
licja. Żadnych problemów nie odnotowało także Krajowe Biuro Wyborcze. 

Zakłócenia ciszy wyborczej, 
awantury, czy niszczenie mate-
riałów wyborczych- to najczęst-
sze powody interwencji poli-
cyjnych w trakcie wyborów sa-
morządowych. Dochodziło do 
niech na terenie całego kraju, in-
formowała w czasie konferencji 
prasowych Państwowa Komi-
sja Wyborcza. Kilkanaście inter-
wencji zakwalifikowano wstęp-
nie, jako przestępstwa wyborcze 
i będą one miały swój finał w są-
dzie. W gminie Nowogard ubie-
gła wyborcza niedziela, minęła 
spokojnie. Policja nie otrzymała 
niepokojących sygnałów. 

- Nie odnotowaliśmy żad-
nych zgłoszeń, co do zakłóceń 
w przebiegu tegorocznych wy-
borów samorządowych. Nie do-
tarły do nas również zgłoszenia 
na temat złamania ciszy wybor-
czej- informuje nas sierż. sztab. 
Anna Dygas, rzecznik naszej 
policji. 

A jak przebieg wyborów w na-
szej gminie ocenia delegatura 
PKW w Szczecinie? 

-  O błędach w kartach nic nam 
nie wiadomo (brak sygnałów),  
problemów lokalowych nie zgła-
szano, zakłóceń przebiegu głoso-
wania nikt nie zgłaszał do nas, z 

Policji też nie dzwoniono, a za-
tem można przyjąć, że głosowa-
nie przebiegało sprawnie- odpo-
wiada Waldemar Gorzycki, Dy-
rektor Delegatury Krajowego 
Biura Wyborczego w Szczecinie

Nie oznacza to jednak, że w 
czasie głosowania nie było żad-
nych problemów. Wiele komi-
sji obwodowych nie została wy-
posażona w obwieszczenia, któ-
re powinny być zawieszone w 
widocznym miejscu. Brakowa-
ło przede wszystkim obwiesz-
czeń o podziale miasta na okrę-
gi, a także obwody i przypisane 
do nich ulice. Wielu wyborców 

błądziło od komisji do komisji, 
a jej członkowie nie zawsze po-
trafili precyzyjnie podać, któ-
ra ulica należy do danego ob-
wodu głosowania. Te informa-
cje publikował tylko z własnej 
inicjatywy piątkowy DN, - ale 
jak wiadomo niektórzy naszej 
gazety nie czytają, nic dziwne-
go, że często potem mają pro-
blem, gdy władza nie wypeł-
nia swoich obowiązków infor-
macyjnych. Nie wszystkie loka-
le były też odpowiednio dobra-
ne pod względem powierzchni- 
prawdziwy tłok panował np. w 
Agencji Restrukturyzacji i Mo-

dernizacji Rolnictwa przy ul. 
Bat. Chłopskich, gdzie po wie-
lu latach ponownie zorganizo-
wano tam lokal wyborczy- daw-
niej znajdował on się w budyn-
ku szkoły prywatnej, ale ta zo-
stała sprzedana i obecnie są tam 
kwatery prywatne wynajmowa-
ne pracownikom. Niewielkie 
biuro ARiMR zaadaptowane na 
lokal wyborczy sprawiło, że wy-
borcy tłoczyli się, a członkowie 
komisji musieli w tym chaosie 
pilnować sprawności przebiegu 
głosowania. 

MS

Niecodzienne święto

Urodzimy MARCHEWKI w Zielonym Przedszkolu
Dnia 24.10.2018r, w Zielonym Przedszkolu odbyło się niecodzienne święto, a mianowicie urodziny Marchewki. W tym dniu w ubiorach przedszkolaków, 
oraz wychowawczyń dominował kolor pomarańczowy. 

Niestety w tym roku nasza so-
lenizantka nie mogła przybyć 
na swoje urodziny do Zielone-
go Przedszkola, ponieważ wyje-
chała na maraton do krainy Mar-
chewkolandii. Aby impreza mo-
gła się odbyć, przysłała więc w 
zastępstwie do nas swojego kuzy-
na liska Karotka. Wspólne świę-
towanie urodzin Marchewki, jak 
co roku ma na celu dostarczenie 
dzieciom dużej dawki energii, 
oraz uśmiechu, a tego było nie 

mało podczas tańców i śpiewów.
W tym roku podczas impre-

zy urodzinowej, na której gościł 
też królik Szaruś, dzieci mogły 
przypomnieć sobie, jak ważne 

dla naszego zdrowia jest zdro-
we odżywianie się i sport. Swoją 
wiedzą i umiejętnościami mogły 
wykazać się w specjalnie przygo-
towanym przez Marchewkę za-
bawach.

Zakończeniem uroczystości 
były tańce i śpiewy, oraz przygo-
towane przez Marchewkę pysz-
nej marchewkowej przekąski, 
którą dzieci zjadały z wielkim 
apetytem.

A.Z.
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Mistrzostwa Polski w kolarstwie torowym

Kolejne medale Nikoli Wielowskiej
W dniach 11-14 października, na torze kolarskim w Pruszkowie odbyły się Mistrzostwa Polski Elity oraz towarzyszące im Mistrzostwa Polski w Konku-
rencjach Nieolimpijskich Juniorów Młodszych w kolarstwie torowym. Ze świetnym skutkiem wystartowała Nikola Wielowska, która została Mistrzynią 
Polski oraz wywalczyła srebro. Ponadto nasza kolarka wystartowała w jednej konkurencji Elity, gdzie ze starszymi dziewczynami zaprezentowała się bar-
dzo dobrze.  

To były ostatnie starty Niko-
li Wielowskiej w tak prestiżo-
wej imprezie. Na Arenie Prusz-
ków odbyły się Mistrzostwa Pol-
ski Elity w kolarstwie torowym – 
konkurencje sprinterskie i śred-
niego dystansu, a przy okazji ro-
zegrano Mistrzostwa Polski w 
Konkurencjach Nieolimpijskich 
w kategorii Junior Młodszy. Ko-
larka z Nowogardu startująca w 
barwach LUKS JF Duet Gole-
niów w swojej kategorii wieko-
wej startowała w trzech konku-
rencjach. W wyścigu punkto-
wym Juniorki Młodsze walczy-
ły na dystansie 50 okrążeń. Ni-
kola Wielowska wywalczyła 15 
punktów i została sklasyfikowa-
na na 4. miejscu. Z kolei w wy-
ścigu na 500 metrów indywidu-
alnie kolarka z Nowogardu uzy-
skała czas 37,290 i przegrywa-

jąc o setne sekundy wywalczyła 
srebrny medal. Mistrzynią w tej 
konkurencji została Zofia Picz z 
UKS Mróz Jedynka Kórnik, na-
tomiast brąz wywalczyła Olga 
Wankiewicz z UKS Coperni-

cus SMS Toruń. Trzecią konku-
rencją, w której startowała Ni-
kola był wyścig scratch, na któ-
ry składało się 20 okrążeń, w su-
mie trasa o długości 5 km. W 
tej konkurencji Nikola Wielow-

ska nie miała sobie równych i 
wywalczyła tytuł Mistrzyni Pol-
ski w Konkurencjach Nieolim-
pijskich w kolarstwie torowym. 
Podium uzupełniły dwie zawod-
niczki klubu UKS Ratusz Ma-
szewo – Tamara Szalińska oraz 
Maja Wróblewska. Po tym star-
cie reprezentantka Nowogar-
du wspólnie z trenerem stwier-
dziła, że sprawdzi się w tej sa-
mej konkurencji w Elicie, czyli z 
dużo starszymi kolarkami, które 
wyścig scratch rozegrały na dy-
stansie 40 okrążeń, czyli 10 km. 
Trzeba przyznać, że Nikola Wie-
lowska zaimponowała swoim 
wynikiem, nowogardzianka w 
Elicie wywalczyła 12. miejsce, na 
21 startujących zawodniczek, co 
tylko pokazuje jak dobrze rozwi-
ja się talent naszej kolarki. Gra-
tulujemy Nikoli świetnego sezo-

nu oraz życzymy wielu sukcesów 
w nadchodzącym roku. KR

Kolarka z Nowogardu przywiozła z 
Pruszkowa także srebro, za wyścig na 
500 metrów indywidualnie

Nikola Wielowska wywalczyła złoty medal Mistrzostw Polski w Konkurencjach 
Nieolimpijskich w wyścigu scratch

walne w knadze

Zakończyli sezon, 
wybrali nowe władze 
W piątek, 19 października, w Klubie Żeglarskim „Knaga” odbyło się 
Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Klubu połą-
czone z zakończeniem sezonu 2018.

Głównym tematem zebrania, w 
związku upływem 4-letniej kaden-
cji Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
był wybór nowych władz Klubu.

Główne kierunki działalności Klu-
bu w latach 2014-2018 przedstawił 
jego Sekretarz Marian Szpilkowski, 
natomiast sprawozdanie finansowe 
Komandor Jan Smolira. 

Po krótkiej dyskusji i rekomenda-
cji Komisji Rewizyjnej sprawozdania 
zostały przyjęte jednogłośnie.

W wyniku przeprowadzonych wy-
borów powołano nowy Zarząd, który 
ukonstytuował się następująco:

–    Jan Smolira - Komandor, 
Michał Dawidowski i Piotr Radecki 

- v-ce Komandorzy,
Marian Szpilkowski - Sekretarz, 
Maciej Dziekanowski - Skarbnik.
Wybrano również nowy skład Ko-

misji Rewizyjnej, która ukonstytu-
owała się następująco:

–    Marek Krzywania - Przewod-
niczący, 

Antoni Bielida - Członek,
Grzegorz Łaszuk – Członek.

Ustępujący Zarząd, korzystając 
z okazji chciałby w tym miejscu 
serdecznie podziękować wszyst-
kim Członkom Klubu, Przyjacio-
łom, Sympatykom i Sponsorom za 
udzielane wsparcie w okresie ka-
dencyjnym. Szczególne wyrazy po-
dziękowania skierowane zostały do 
Członków Założycieli Klubu Anto-
niego Bielidy oraz Sławomira Sku-
bija, którzy po 8-miu latach dzia-
łania w Zarządzie, w tym roku po-
stanowili nie kandydować do władz 
Klubu.

Inf. własne 

Członkowie KŻ Knaga w trakcie wyborów no-
wego Zarządu
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otwarte Mistrzostwa Szkół w Strzelaniu z Broni Pneumatycznej 

Mikołaj Krępa ustrzelił złoto
W dniu 20 października, zawodnicy Sekcji Strzeleckiej LOK Nowogard wraz z kolegami z klubu Tarcza LOK Goleniów reprezentowali nasz powiat w My-
śliborzu, podczas Otwartych Mistrzostw Szkół Województwa Zachodniopomorskiego w Strzelaniu z Broni Pneumatycznej. Start zakończył się sukcesem 
całej drużyny, która wywalczyła 1. miejsce, a także indywidualnym zwycięstwem Mikołaja Krępy w kategorii do 16 lat. 

W sobotę (20 października), 
z udziałem zawodników z klu-
bów i szkół,   zorganizowano w 
Myśliborzu Otwarte Mistrzo-
stwa Szkół Województwa Za-
chodniopomorskiego w Strzela-
niu z Broni Pneumatycznej. Za-
wody rozegrały się w katego-
riach wiekowych do 16 lat i od 
17 do 20 lat. Pieczę nad imprezą 
sprawowała Liga Obrony Kraju. 
Szkoły reprezentowali zawodni-
cy z klubów strzeleckich z Gole-
niowa, Myśliborza, Gryfic, Mo-
rynia i Pyrzyc. Nasz region re-
prezentowali zawodnicy z klu-

bu Tarcza LOK Goleniów i Sek-
cji Strzeleckiej LOK Nowogard. 
Drużynowo sklasyfikowani zo-
stali na pierwszym miejscu z wy-
nikiem 1051,8 pkt., przed druży-
ną z Gryfic 897,5 pkt. i druży-
ną z Myśliborza 755,0 pkt. Sek-
cję Strzelecką LOK z Nowogar-
du reprezentował Mikołaj Krę-
pa, który startował w przedzia-
le wiekowym do lat 16. Mikołaj 
Krępa w kategorii Ppn30 został 
sklasyfikowany na pierwszym 
miejscu, uzyskując wynik 257,2 
pkt. KR

Pierwszy od lewej - Mikołaj Krępa, który w Myśliborzu wywalczył złoto w kategorii do 16 lat

Przed tygodniem spotkały się po raz setny

Za-Biegane Babeczki w życiu i na trasie
Gdy pod koniec listopada 2016 roku spotkały się po raz pierwszy, nikt wtedy nie myślał o tym, że blisko po dwóch latach po raz setny wspólnie pobiegną 
po nowogardzkich alejkach. Za-Biegane Babeczki to pozytywna grupa kobiet z naszego miasta, która raz w tygodniu znajduje chwilę na wspólne sporto-
we spotkanie. Bieganie to dla nich świetna zabawa oraz możliwość oderwania się od codzienności. W związku z tą okrągłą liczbą spotkań porozmawiali-
śmy z Eweliną Paradowską, która jest założycielką grupy. 

Za-Biegane Babeczki to grupa 
kobiet, które raz w tygodniu spo-
tykają się, aby wspólnie w spokoj-
nym tempie pokonać trasę biegu 
po nowogardzkich alejkach. Pa-
nie spotkały się po raz pierwszy 
w listopadzie 2016 roku. Zało-
życielką grupy jest Ewelina Pa-
radowska. - Nasze pierwsze spo-
tkanie Za-Biegane Babeczki mia-
ło miejsce 23 listopada 2016 roku 
– wspomina Ewelina Paradow-
ska. – Byłam pomysłodawcą i 
matką tej grupy. Zakładając taką 
grupę miałam na celu wyciągnąć 
z domu dziewczyny i choć na go-
dzinę oderwać je od codzienności 
– mówi Ewelina Paradowska. Od 
tamtej pory, co tydzień w środę 
o godzinie 19:00, panie spotykają 
się przy fontannie nad jeziorem. 
Na początku grupa liczyła tyl-
ko kilka osób, obecnie Za-Biega-
ną Babeczką może się nazwać 12 
kobiet. - Z ilością dziewczyn jest 
różnie, bo nasze spotkania są nie-
zobowiązujące, każda przychodzi 
jeśli jej pasuje. Na początku było 
nas 4 lub 5. W sierpniu 2017 roku 
dołączyły do nas dziewczyny na 
kijkach, czyli uprawiające Nordic 
Walking. Na dzień dzisiejszy jest 
nas 12 dziewczyn. Obecnie spo-
tykamy się w gronie 5 - 6 dziew-
czyn - biegaczki i kijeczki. Dy-
stans, jaki jest co tydzień pokony-
wany to ok 5 km. Dopóki było ja-
sno to biegałyśmy jedno okrążenie 

dookoła naszego jeziorka. Nato-
miast teraz. kiedy jest już ciemno 
to biegamy nowogardzkimi ulicz-
kami tam, gdzie są lampy. Tempo 
biegu jest dostosowane do każde-
go – opowiada Ewelina Paradow-
ska. W środę (17 października), 
przypadł setny wspólny bieg, 
z tej okazji panie postanowiły 
uczcić to wydarzenie nie tylko 
za sprawą wspólnej przebieżki… 
- Tydzień temu było nasze setne 
spotkanie Za-Biegane Babeczki. 
Był symboliczny bieg oraz słod-
ka niespodzianka w formie tor-
tu, bo spotkanie przeniosło się do 
jednego z nowogardzkich lokali, 
gdzie mogliśmy spokojnie posie-
dzieć i poświętować nasz wielki 
wspólny sukces. To jednak nie ko-

niec świętowania, bo już za mie-
siąc będziemy obchodzić 2 lata 
swoich spotkań – mówi Ewelina 
Paradowska. Panie mają ogrom-
ne wsparcie ze strony bliskich, 
są także świetnie zorganizowa-
ną grupą, która reprezentuje na-
sze miasto na przeróżnych zawo-
dach. Za własne pieniądze człon-
kinie grupy przygotowują swoje 
koszulki „Za-Biegane Babecz-
ki Nowogard”, w których star-
tują w innych miejscowościach. 
Ewelina Paradowska przyzna-
je, że jeśli ktoś chciałby spon-
sorować koszulki, w zamian za 
umieszczoną na nich swoją re-
klamą, to wszystko jest kwestią 
otwartą.  Ponadto z Za-Biegany-
mi Babeczkami biegają również 

ich dzieci, które także mają swo-
je koszulki „Za-Biegane Babecz-
ki Kids”. Z kolei mężowie mają 
koszulki z napisem „Wsparcie 
Techniczne”. Jak przyznaje Ewe-
lina Paradowska, nazwa ma w 
przypadku tej grupy szczegól-
ne znaczenie. - Nasze spotkania 
mają na celu bardziej oderwa-
nie się od codziennych obowiąz-
ków i wyjście z domu choć na go-
dzinę dla siebie. My podczas na-
szego spotkania rozmawiamy na 
przeróżne tematy, jeśli jest taka 
potrzeba to wspieramy się nawza-
jem bo nie ukrywam, że poprzez 
nasze środowe spotkania spoty-
kamy się również w zwykłej co-
dzienności, że tak powiem nie bie-
gowo. Nazwa, która jest „Za-Bie-

gane Babeczki” nie jest przypad-
kiem. Bo właśnie takie są nasze 
dziewczyny... Każda z nas jest za-
biegana, bo ma swoje życie oraz 
obowiązki domowe i dlatego na-
sze środowe spotkanie jest właśnie 
dla takich dziewczyn, które pomi-
mo swoich obowiązków domowo-
-rodzinnych mają tą jedną godzi-
nę dla siebie, żeby przyjść do nas 
i wspólnie razem pobiegać. Krót-
ko mówiąc Za-Biegane w życiu i 
podczas środowego spotkania – 
wyjaśnia Ewelina Paradowska. 
Jak przyznaje założycielka grupy 
dla każdej dziewczyny znajdzie 
się miejsce w Za-Bieganych Ba-
beczkach. Dlaczego zatem warto 
dołączyć do tej grupy? - Te spo-
tkania są dla każdej dziewczyny, 
która może do nas co tydzień do-
łączyć i nie są zobowiązujące. My 
Za-Biegane Babeczki mamy swoje 
koszulki, którymi się identyfikuje-
my podczas biegów w innych mia-
stach. Tempo biegu i dystans jest 
dostosowane do każdego, więc za-
praszamy przyjdź i sprawdź, jak 
z nami jest fajnie i jak w naszym 
samym babskim gronie się biega – 
kończy Ewelina Paradowska. Re-
dakcja Dziennika Nowogardz-
kiego składa serdeczne życzenia, 
aby Za-Biegane Babeczki wciąż 
rosły w siłę i takich fajnych jubi-
leuszy miały jak najwięcej. KR

Za-Biegane Babeczki to wyjątkowa grupa z naszego miasta, która blisko od dwóch lat kontynuuje swoje sportowe spotkania
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PIASEK, PIASEK PRZESIEWANY, 
ŻWIR, CZARNOZIEM, POSPÓŁKĘ 

 ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 265 607
792 707 943
z dowozem do Klienta

 

Warsztaty Terapii Zajęciowej 

przyjmą każdą ilość świerku 
Więcej informacji pod nr  725 748 449 

Firma AGRO TRANS Spółka z o.o. 
z siedzibą w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów ciężarowych 
(prawo jazdy kategoria C+E)

tel. 91 39 27 322, kom. 502 671 607, 502 671 609

rEklAMA rEklAMA

rEklAMA

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

 witamy wśród nas...
Autorzy rubryki:  

Charlotta Trokowicz-Sędłak 
oddziałowa oddziału poł.-ginek.
Janusz Roguski SPSR Nowogard

Jakub 
syn Patrycji Ogrodowczyk 
ur. 25-10-2018 z Warnkowa

Kuba 
syn Marty Skamrot 
ur. 23-10-2018 z Bodzęcina

Ola 
córka Leokadii i Piotra 
ur. 24-10-2018

Hubert 
syn Anny i Romana 
ur. 24-10-2018 z Nowogardu

Antoś syn 
Adriany Leus ur. 23-10-2018 
z Dobrej Nowogardzkiej

rozgrywki ligowe drużyn Pomorzanina

Pojadą do lidera
W najbliższy weekend seniorzy oraz juniorzy Pomorzanina zagrają swoje spotkania w ra-
mach 11. kolejki rozgrywek ligowych. Podopieczni Józefa Andrzejewskiego wybiorą się do 
Reska, aby zmierzyć się z liderami rozgrywek. Z kolei młodzi piłkarze prowadzeni przez 
Marcina Skórniewskiego zagrają u siebie z Unią Dolice. 

To będzie bardzo ciężki mecz 
na boisku drużyny, która w tych 
rozgrywkach u siebie jeszcze 
nie przegrała. Mewa Resko jest 
liderem A Klasy z 25 punktami 
na koncie. Piłkarze z Reska do 
tej pory na swoim boisku gra-

li pięciokrotnie, 4 razy wygra-
li, natomiast w meczu z Wy-
brzeżem Rewalskim Rewal zre-
misowali (2:2). W sumie w me-
czach u siebie Mewa strzeliła 25 
goli (średnio 5 na mecz!) i stra-
ciła tylko 3 bramki. Pomorza-

nin na wyjeździe nie może po-
chwalić się dobrą statystyką, 1 
zwycięstwo, 1 remis i 2 poraż-
ki przy 11 strzelonych i 9 stra-
conych golach. Liczby przema-
wiają zatem za gospodarzami, 
jednak tabela nie wskazuje na 

A Klasa Szczecin gr. Północ 2018/2019
11. kolejka:
Arkonia Szczecin – Błękitni Trzygłów (27.10; 11:00)
Orzeł Łożnica – Jantar Dziwnów  (27.10; 13:00)
Wicher Brojce – Ehrle Dobra Szczecińska (27.10; 14:00)
Mewa Resko – Pomorzanin Nowogard (27.10; 14:00)
Wybrzeże Rewalskie Rewal – KP Przecław (27.10; 14:00)
Sparta Gryfice – OKS Goleniów  (27.10; 15:00)
Polonia Płoty – Masovia Maszewo  (27.10; 15:00)
Fala Międzyzdroje – Dąb Dębice  (28.10; 15:00)
I Liga Okręgowa Junior Starszy gr. Szczecin 2018/2019
11. kolejka:
Kluczevia Stargard – Światowid Łobez (28.10; 11:00)
SALOS II Szczecin – Mewa Resko  (28.10; 11:00)
Pomorzanin Nowogard – Unia Dolice (28.10; 14:00)
SCRS Barlinek – Hanza Goleniów  (28.10; 14:00)

Przed piłkarzami Pomorzanina trudne zadanie, pojadą do Reska aby walczyć o punkty z obecnie najlepszą drużyną A Klasy

rEklAMA

Wykonujemy tanio
Banery  
Laminowanie   
Wycinane naklejki 
Wydruki kolorowe

Kompleksowe usługi:  
      Introligatorskie 
          Poligra�czne  
Nowogard  •  ul. Boh. Warszawy 7A

 tel. 91 392 21 65,  91 577 2007

łatwe zwycięstwo Mewy, Pomo-
rzanin do liderów traci jedynie 
4 punkty plasując się na 3. miej-
scu. Mecz w Resku zaplano-
wano na sobotę (27 paździer-
nika), o godzinie 14:00. Junio-
rzy Pomorzanina powalczą na 
własnym boisku z Unią Doli-
ce, z którą w 4. kolejce wygra-
li na wyjeździe 2:4. Unia ma je-
den mecz rozegrany więcej niż 
Pomorzanin, do tej pory uzbie-
rała 1 punkt więcej i zajmuje 1 
miejsce wyżej. Nowogardzianie 
ogrywając rywali z Dolice prze-
suną się w ligowej tabeli na 4. 
pozycję. Goście z Dolic na wy-
jazdach nie dzielą się punktami, 
do tej pory wygrali 3 spotkania, 
z kolei w 2 meczach przegrywa-
li, a wszystko to przy 12 strze-

lonych i 11 straconych golach. 
Mecz zaplanowano na niedzie-
lę (28 października), o godzinie 
14:00. Przy artykule publikuje-
my komplet gier w poszczegól-
nych ligach. KR
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krzysztof Skryplonek wygrywa w Czechach

Czas przejść na zawodowstwo
Mistrz Europy z Nowogardu – Krzysztof Skryplonek niedawno startował w prestiżowych 
zawodach kulturystycznych „Fitness Mania”, które odbywały się w Czechach. Nasz repre-
zentant wygrał w dwóch kategoriach. Same zwycięstwa to nie była jednak najlepsza wia-
domość dla nowogardzianina. Otóż Krzysztof Skryplonek otrzymał kartę Elite Pro, dzięki 
której kończy z amatorskimi startami i przechodzi na zawodowstwo. 

Jak relacjonuje Krzysz-
tof Skryplonek, Czesi stanę-
li na wysokości zadania i zor-
ganizowali świetną impre-
zę. Wszystko było dopięte na 
ostatni guzik, dla zawodni-
ków przygotowano nagrody 
pieniężne oraz rzeczowe, peł-
ne zaopatrzenie gastronomicz-
ne, a także wspólny bankiet na 

zakończenie zawodów. Wobec 
tego nie może dziwić fakt, że 
na zawodach pojawiła się nie-
mal cała światowa czołówka 
kulturystów. Krzysztof Skry-
plonek zwyciężył w dwóch ka-
tegoriach – pośród Mastersów 
oraz Seniorów. Choć, jak przy-
znaje, kontuzja, której naba-
wił się wcześniej sprawiała, że 

nie był do końca przekonany o 
tym, aby na tych zawodach się 
pojawić. - Jestem bardzo zado-
wolony po tych zawodach, choć 
jadąc tam to nie byłem do koń-
ca przekonany, czy powinie-
nem tam startować, bo ta kon-
tuzja wciąż mi przeszkadza-
ła. Przy okazji należą się wiel-
kie podziękowania dla Krzy- Krzysztof Skryplonek w Czechach zwyciężył w dwóch kategoriach

sia Koniora, dla Marcina Ole-
chowskiego z Centrum Zdro-
wia w Nowogardzie, bo na-
prawdę robią kawał dobrej ro-
boty i pomogli mi z tą kontuzją 
– mówi Krzysztof Skryplonek.  
Złote medale wywalczone na 
scenie w Czechach nie były je-
dyną nagrodą dla nowogardz-
kiego sportowca. Od 25 lat 
Krzysztof Skryplonek zdoby-
wa najważniejsze tytułu w Pol-
sce i za granicą, jednak wciąż 
robi to amatorsko. Po starcie w 
Czechach, w jego życiu nastą-
piła poważna zmiana, od teraz 
Krzysztof Skryplonek kultury-
styką będzie zajmował się za-
wodowo, a wszystko za spra-
wą karty Elite Pro. - W koń-
cu się doczekałem… Dostałem 
kartę Elite Pro, która upoważ-
nia mnie do startów w zawo-
dach dla zawodowców, bo tej 
pory cały czas zajmowałem się 
amatorskimi startami. Z czym 
to się wiąże? Na pewno z za-
robkami, do dziś dnia robiłem 
to wszystko praktycznie za dar-
mo, z miłości do tego sportu – 
bo pieniędzy z tego żadnych nie 
było. Od tej chwili będę miał 
wypłacane premie rankingowe. 
Oprócz tego, jeżeli będę chciał 
mogę jeździć i brać jednorazo-
we kwoty pieniężne za każdy 
start. Tak więc głównym plu-
sem otrzymania tej karty Eli-
te Pro, jest możliwość zarabia-
nia na tym co robię, będę się 
tym zajmował zawodowo, czyli 
będę z tego żył. Przez 25 lat ro-
biłem to za darmo, teraz kolej-
ne 25 lat będę robił to za pie-
niądze (śmiech) – opowiada 
Krzysztof Skryplonek. Gratu-
lujemy naszemu reprezentan-
towi tego co osiągnął oraz ży-
czymy mu, aby jak najdłużej 
nie schodził z kulturystycznej 
sceny. KR 
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• naprawy • oleje CASTROL
• akumulatory Bosch, Varta

 bieżące
• serwis klimatyzacji
• przeglądy okresowe
• serwis opon
• diagnostyka komputerowa
• wymiana rozrządu

Ponad 10-letnie doświadczenie w pracy  
na stanowisku mechanik w serwisie TOYOTY

Sąpolnica 25 
72-200 Nowogard 

tel. 608 690 831

Zapewniamy atrakcyjne ceny

przeglądy okresowe w TOYOTACH i nie tylko

Sprawdzone oferty! 
Tel. 91 506 55 55
Nawet 1500 EUR netto 

+ PREMIA 300 EUR (brutto) 

Opiekunki 
w Niemczech

Upadłość konsumencka
Masz długi, których nie możesz spłacić, nie 
prowadzisz działalności, nie masz majątku. 

Pomogę zgłosić upadłość. 
Konsultacje darmowe
Tel. 669 681 080, 

www.szczecin-syndyk.pl 
restrukturyzacjakonsumenta@gmail.com 

ZATRUDNI
 

Specjalista 
ds. logistyki / Spedytor / Logistyk

Tel. 603 129 069 

Opis stanowiska :
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna 
za kompleksową organizację pracy taboru transportowego.
Zakres obowiązków :
• planowanie i organizowanie transportu oraz prowadzenie 
  związanej z nim dokumentacji
• monitoring i nadzór nad realizowanymi zleceniami
• rozwój bazy klientów i przewoźników
Oczekiwania :
• wykształcenie kierunkowe, preferowane wyższe (atutem będzie 
  wykształcenie związane z transportem, logistyką etc.),
• doświadczenie w transporcie krajowym i/lub międzynarodowym,
• znajomość języka niemieckiego umożliwiająca swobodną komunikację, 
  będzie dodatkowym atutem,
• komunikatywność i zdolności interpersonalne,
• odporność na stres, odpowiedzialność za powierzone i wykonywane zadania,
• bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (szczególnie Excel),
• Prawo jazdy kat. B.
Oferujemy :
• pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się firmie,
• atrakcyjne wynagrodzenie,
Rodzaj pracy: Pełny etat

Firma TRADE sp. z o.o.

Firma z branży rolnej  

 
zatrudni – kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki teleskopowej 
  i doświadczenie w rolnictwie.
Oferujemy:

kontakt: 785 601 002

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy

Uwaga Wędkarze Zarząd Koła 
Miejsko-Gminnego nr 36 PZW 

w Nowogardzie 
organizuje zawody 

wędkarskie spławikowe 
w kamieniu Pomorskim 

na kanale Świniec 
które odbędą się 

dnia 28.10.2018 r. 
Zbiórka o godz. 6.30 ul. 5 Marca. 

Zapisy w sklepie Wędkarz 
do dnia 25.10.2018 r. 

Startowe 10 zł 

Uwaga Wędkarze! Koło Miejsko-
Gminne 3 w Nowogardzie 

zaprasza
 członków koła na zawody
wędkarskie spinningowe 

z łodzi w dniu 04.11.2018 r. 
na jeziorze  

w Nowogardzie. 
Zbiórka o godz. 8.00

przy restauracji Neptun zapisy 
w sklepie Wędkarz 

do dnia 02.11.2018 r. 
Startowe 10 zł. 

Uczestnicy zawodów obowiązkowo winni 
posiadać kamizelki ratunkowe (kapoki)

Badania wody i ścieków - tel. 91 392 74 75

Wywóz nieczystości ciekłych - 91 392 36 77

Roboty inżynieryjno-budowlane oraz

warsztat naprawy pomp - 91 392 36 77

Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków - 91 392 07 11

Czyszczenie kanalizacji 
i odwadniania osadów ściekowych 

- 91 392 36 77
POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE - 994

                           Przedsiębiorstwo 
Usług Wodnych i Sanitarnych sp. z o.o.
ul. 3 Maja 14/2, 72-200 Nowogard

tel. 91 392 07 11, 91 392 07 17

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

KUPIĘ DREWNO
tartaczne

świerk, sosna, brzoza, topola

tel. 697 174 369

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

r E k l A M A

karolinasb
@domjudy.pl

Tel. 506 638 789
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Wykręcanie urwanych 
świec żarowych

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

Opiekunka Seniorów w Niemczech. 
Ostatnie oferty pracy 

z letnim bonusem 350 euro 
- tylko do 15 września! 

Tel. 517 175 599

 

WYMAGANIA:
- aktualne prawo jazdy kategorii C+E
- świadectwo kwali�kacji zawodowej
- aktualne orzeczenie psychologiczne
- cyfrowa karty kierowcy
 OFERUJEMY:
- atrakcyjne wynagrodzenie wypłacane w terminie
- nowoczesne auta marki DAF, MERCEDES, MAN.
- praca w systemie tygodniowym  
- ubezpieczenie grupowe

POSZUKUJE 
KIEROWCÓW  

KAT. C+E

TELEFON: +48 603 129 069,  785 900 833 
Jedności Narodowej 23A, 72-130 Maszewo

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś w rodzinie. 

Grupa AA Mieszko zaprasza w każdy 
wtorek o 9.00 i 16.00 pod ratuszem.

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

pn., wt. - 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

ENDOKRYNOLOGICZNY
Lek. med. Adriana Dubińska-Walczak

specjalista chorób wewnętrznych
- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

CHORÓB CUKRZYCY I NADCIŚNIENIA
Lek. Ewa Zdawska

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista diabetolog 

GABINETY MEDYCZNE

GABINET DERMATOLOGICZNY
Dr. n. med. Violetta Ratajczak-Stefańska

specjalista dermatolog-wenerolog
- konsultacje dermatologiczne
- ocena znamion
- drobne zabiegi

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

Usługi
remontowo-Budowlane

Ceny do negocjacji
784 612 587

Oferuję:
- umowę o pracę
- zatrudnienie w �rmie o ugruntowanej pozycji na rynku
- atrakcyjne wynagrodzenie, niezależne od wysokości 
   frachtów i przebiegu
- praca zgodna z obowiazujacymi normami czasu pracy
- nowoczesny i zadbany tabor, pojazd przypisany do kierowcy
- zjazdy autem na bazę

Zatrudnię kierowcę z prawem jazdy kat. C+E 
w przewozach międzynarodowych.

MIK-TRANS Goleniów
tel. 609 557 355 • kontakt@miktrans.com.pl

Firma TRADE sp. z o.o.

ZATRUDNI
 

Głównego Księgowego /
Główną Księgową

Tel. 603 129 069 

Miejsce pracy: Maszewo
WYMAGANIA:
• Prowadzenie ksiąg rachunkowych (handlowych) zgodnie 
   z przepisami rachunkowymi i podatkowymi
• Sporządzanie deklaracji podatkowych VAT, CIT oraz ZUS i GUS
• Sporządzanie uproszczonych i rocznych sprawozdań finansowych (Bilans, RZiS)
• Przygotowywanie sprawozdań finansowych i raportów na potrzeby zarządu 
   oraz instytucji zewnętrznych
• Reprezentację firmy przed organami kontroli 
   i instytucjami finansowymi (GUS, US, ZUS)
• Min. 2 letnie doświadczenie na stanowisku Głównego Księgowego
• Obsługa w zakresie kadr/płac
• Sumienność w wykonywaniu obowiązków
OFERUJEMY:
• atrakcyjne wynagrodzenie wypłacane w terminie
• zapewniamy stabilną pracę w miłym zespole
Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesyłanie aplikacji zawierających CV 
wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Informujemy, iż nadesłanych 
ofert nie zwracamy.  Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie 
z wybranymi kandydatami.
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oGŁo SZE NiA drob ne
NiErUCHoMoŚCi

•	 Sprzedam tanio działkę budowlaną 
w kościuszkach 1202 m2. Przy działce 
prąd, woda, kanalizacja, dojazd utwar-
dzony w pobliżu jeziora. 575 345 659 

•	 Do wynajęcia lokal handlowy ok. 40m2 
ul. Kościuszki 2g Nowogard. 693 850 197

•	 Sprzedam działki budowlane w kar-
sku przy drodze. 691 664 658

•	 Do wynajęcia lokal pod działalność go-
spodarczą. 609 24 58 16 

•	 Sprzedam mieszkanie 3 pokoje 87m2, 
12 km od Nowogardu.Tel. 665 160 365

•	 Do wynajęcia warsztat samochodowy z 
wyposażeniem. Tel. 508 070 311

•	 Sprzedam działkę budowlaną w Nowo-
gardzie, 16 arów, cena 39000 zł do ne-
gocjacji, tel. 570 935 935

•	 sprzedam pawilon handlowy, tel. 500 
698 558

•	  Do wynajęcia mieszkanie trzypokojo-
we (lub pojedynczo pokój) 667 389 437

•	 Wynajmę 1 pokój dziewczynie bez nało-
gów. 798 382 886

•	 Do wynajęcia nowe mieszkanie w No-
wogardzie na parterze z dużym ogro-
dem 80m2. Tel. 503 150 300

•	  Działki budowlane z warunkami zabu-
dowy uzbrojone, 40 zł/1m Kościuszki. 
691 180 848 

•	 Do wynajęcia pomieszczenie mieszkal-
ne w okolicy Intermarche o pow. 70m2 
(idealne dla 5-6 osób). Tel. 601 445 936 

•	 Kupię lub wynajmę garaż na osiedlu 
Bema. 604 075 761 

•	 20 ha ziemi sprzedam w jednym kawał-
ku w miejscowości Dobra koło Nowo-
gardu.Działka graniczy z miastem do-
jazd drogą asfaltową ,dobra klasa ziemi 
możliwość kupna 10ha. Tel 667-359-903

•	 Do wynajęcia mieszkanie trzypokojowe 
od połowy października. 503 626 385

•	 Sprzedam mieszkanie 48m2, w cen-
trum, bezczynszowe, możliwa zamiana. 
504 595 424 

•	 Garaż do wynajęcia osiedle Bema. 602 
643 408

•	  Nowogard Asnyka działki pod zabudo-
wę. 501 307 666

•	  Borkowo dom z budynkami gospodar-
czymi 90 ar. Tel. 660 206 833

•	 Stargard 18 km działka pod zabudowę. 
Wszystkie media 27 000 zł. 502 103 432

•	  Sprzedam dwa mieszkania w centrum 
Nowogardu (3 pokoje i kawalerka) garaż 
oraz mieszkanie dwupokojowe w Szcze-
cinie. Wszystkie mieszkania we wspól-
nocie z niskimi kosztami utrzymania. 
668 046 974 

•	 Szukam garażu do wynajęcia okolice 
Reja, 15 lutego. 607 77 13 24 

•	 Sprzedam garaż ul. 15 lutego . Tel. 66 46 
97 468 

•	 Kupię kawalerkę w Nowogardzie. 694 
583 144

•	 Do wynajęcia mieszkanie w Krzemien-
nej 4 pokoje. Opłaty czynsz 900 zł + me-
dia. 722 085 559 

•	 Sprzedam mieszkanie w Nowogardzie 
przy ul 3 maja o pow. 40 m2 na parterze. 
Mieszkanie po kapitalnym remoncie w 
bardzo dobrej lokalizacji. Cena 185 tyś. 
Oferta prywatna. Pośrednikom dzięku-
jemy/ Tel. 530 450 720

•	 Sprzedam mieszkanie 4pokojowe w 
Nowogardzie w centrum, IV piętro 
55m2,cena 235 tys. Tel.792 525 292

•	  Kawalerka do wynajęcia. 503 395 095 

•	 Do wynajęcia działka 0,37 ha za ryn-
kiem. Tel. 511 444 559 

•	 Do wynajęcia pokój 1 dziewczynie bez 
nałogów. Tel. 798 382 886 Sprzedam ga-
raż przy ul. Jana Pawła II. Tel. 694 440 207

•	 Garaż do wynajęcia. 533 983 233 

•	 Pomieszczenia na wynajem 95 m kw. 
606 891 535

MoTorYZACJA
•	 opel Zafira 7 osobowy 2008 rok prod. 

poj 1.9 dti przebieg 200 tys. disel, ga-
rażowany, serwisowany, opony letnie 
i zimowe km 100 tapicerka skóra we-
lur kolor czarny sprzedam. Cena do 
uzgodnienia. 603 079 260 

•	 KUPIĘ AUTA CAŁE I USZKODZOBE DO-
BRE CENY. 600 175 401

•	 Fiat 126 p i gokarta sprzedam.Tel. 698 
209 209 

•	 Sprzedam komplet kół zimowych 
195/65 R15. TEL. 518 034 782 

•	 Sprzedam Renault Laguna 2 Kombi 
2004, cena 5400 zł do negocjacji . Tel. 
570 562 878 

•	 Poszukuje do wypożyczenia na tydzień 
przyczepkę samochodową. 600 811 404

•	 Tanio sprzedam felgi stalowe 16 cali 
oraz czujniki ciśnienia Nissan Qashgal. 
888 676 231 

•	 Sprzedam Mercedesa E270 Cdi. 781 
932 918 

•	 Sprzedam Seat w dobrym stanie waż-
ny przegląd techniczny. Tel. 501 074 780 

•	 kupię samochody nie potrzebne lub 
przeznaczone do złomowania. Cena 
do 1000 zł. Jak nie odbieram proszę o 
smsa, marka nie istotna. 515 606  743 

rolNiCTwo
•	 Sprzedam  kaczki,gęsi młode – oskuba-

ne.Tel.782429405.

•	  koszenie, mulczowanie, belowanie – 
słoma. 608 01 3995

•	 orka, talerzówka ciężka siew agrega-
tem. Tel. 608 01 39 95 

•	 Rzepak jary, zboża sprzedam. Tel. 502 
853  573 

•	 Grykę sprzedam i mieszalnik 1 tona. 603 
467 609 

•	 Sprzedam kaczki i gęsi skubane. 796 759 
414

•	 Sprzedam siano okolice Osiny. 696 741 
163 

•	 Oddam w dzierżawę ziemię orną okolice 
Osiny. 696 741 163 

•	 Sprzedam ziemniaki jadalne Vineta, Ża-
bówko 18. 605 092 517

•	 Sprzedam króliki tanio. 792 883 988 

•	 Sprzedam pszenżyto – Rotondo wy-
czyszczone . 606 261 850 

•	 Sprzedam dwa pługi śnieżne także do 
C-360, nowy rozsiewacz do piasku i na-
wozu tzw. lejek, kabinę czeską do C-360. 
Ceny do uzgodnienia. Tel. 605 328 102

•	 Sprzedam prosiaki. 795 911 886 

•	 SPrZEdAM PAPUGi 512 482 344 

•	 Sprzedam prosiaki. 795 911 886 

•	 Sprzedam prosiaki 60 szt. 725 806 
787

•	  Sprzedam pilnie 20 prosiaków. Tel. 
607 788 967 

•	 Sprzedam siano w kostkach. 782 036 
086 

•	 Sprzedam orzechy włoskie. 606 576 417 

•	 Sprzedam tuczniki, 1 ha łąki w bardzo 
dobry położeniu. 606 576 417 

•	 Sprzedam prosiaki 40 szt. 725 806 787 

•	 Sprzedam ziemniaki jadalne Bryza. Tel. 
884 187 995 

•	 Sprzedam papugę „rozella”. 512 482 344

 USŁUGi
•	 TRANSPORT-600182682.

•	 DACHY, WIATY, TARASY.TEL.660879108.

•	 MALOWANIE – szpachlowanie ,panele.
Tel.788566432.

•	 SZPACHLARZ GŁADZI BEZPYŁOWEJ 
,PŁYTKARZ.WYKAŃCZANIE WNĘTRZ.
Tel.537275547.

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWANÓW, 
WYKŁADZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ SA-
MOCHODOWEJ/ SKÓRZANEJ MATERIA-
ŁOWEJ / POŚCIELI WEŁNIANEJ / LANO-
LINĄ/SPRZĄTANIE: CZYSZCZENIE FUG.
TEL.604 373 143 , 794 229 083.

•	 Pranie dywanów i tapicerki sprząta-
nie również z użyciem pary, roMTEX. 
668 151 516

•	 Elektryk z uprawnieniami E+d. Tel. 
607 289 419 

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

•	 Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wyko-
na “złota rączka”. 91 39 22 783, 784 
79 22 70

•	 FirMA USŁUGowA „Zielona”. wy-
najem sal na konferencje, zebrania, 
szkolenia. 91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią działal-
nością przyjmie zlecenie na budowę do-
mów od podstaw, przekładek dachów, 
docieplenia, układanie kostki, różne ro-
dzaje. Tel. 607 137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy za 
gotówkę na raty laptopy tablety telefo-
ny. Skupujemy laptopy telefony. Adres 
Nowogard 700Lecia 15 I piętro nad ap-
teką tel 91-577-53-73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlo-
powe: Niemcy, Holandia, Austria, An-
glia, Belgia, Norwegia. Tel. 71 385 20 18, 
601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróżnienie 
mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 343 
638 

•	 AGENCJA REKLAMOWA VIZART, opra-
wianie prac w 2 minuty, bindowanie, 
wydruki, ksero, laminowanie, Nowogard 
ul. 700 lecia 15 (nad sklepem zielarskim)
Tel. 605 522 340 

•	 Przepisywanie prac (licencjackich, magi-
sterskich i innych), dokumentów, CV, li-
stów motywacyjnych, Szybko, solidnie. 
Agencja reklamowa Vizart  Nowogard 
ul. 700 lecia 15 (nad sklepem zielarskim)
Tel. 605 522 340.

•	 regulacja, naprawa, konserwacja 
okien i drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 
668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 988 
735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, układanie 
kostki granitowej, polbruku. 726 403 
937

•	 Naprawa AGd Nowogard. 698 352 
406

•	 Wypełniam dokumenty do ZUS na eme-
ryturę, rentę, kapitał początkowy. 507 
872 391

•	 Usługi remontowo-budowlane wyko-
nam. 608 364 330 

•	 Prace elektryczne i remonty miesz-
kań. 607 729 933

•	 Usługi ogólnobudowlane docieplanie 
budynków, malowanie, szachlowanie, 
glazura, terakota, hydraulika, regipsy i 
podłogi, adaptacja poddaszy. 600 626 
268 

•	 Usługi remontowo-budowlane, ocie-
plenia budynków. 669 591 896 

•	 Matematyka. 668 17 12 12 

•	 Usługi Fryzjerskie Męskie w domu klien-
ta. Sudomierski. Tel. 536 867 154 , 91 39 
22 063

•	 Przyjmę psy i koty na strzyżenie. 794 
902 108 

•	 Malowanie, szpachlowanie, tapetowa-
nie, drobne naprawy w tym hydraulika, 
solidnie dobra cena. 666 047 905

•	 Usługi ogólnobudowlane docieplenia 
budynków, dachy z papy. 607 654 692 

•	 Przyjmę zlecenie na malowanie, mon-
taż parapetów, paneli podłogowych itp. 
518 034 782

•	 Naprawa AGD Nowogard. 698 352 406 

•	 Dachy, wiaty, tarasy. 660 879 108 

•	 Transport. 600 182 682 

•	 Transport maszyn rolniczych i nie tyl-
ko ładunki nie przekraczające 7 ton. Tel. 
514 740 538 

•	 Projektowanie stron internetowych. 
695 575 008 

PrACA
•	 Aktivmed24.pl opiekunki Senio-

rów Niemcy. Premie wakacyjne, 
530555015

•	 AMBErCArE24 opiekunki do Nie-
miec, wymagany j. niemiecki komuni-
katywny, zarobki netto do 1500 euro/
mies., wyjazdy od zaraz, sprawdzone 
oferty, legalnie 737 451 825, 737 886 
919, 737 489 914

•	 Zatrudnię pracowników budowla-
nych. Tel. 695-264-594

•	 Zatrudnię stolarza z doświadczeniem. 
503 084 687 

•	 Praca dla płytkarza w Niemczech na 
umowę. Wymagane doświadczenie  i 
prawo jazdy kat. B.Tel. 539 523 531 

•	 Zatrudnię na 1/2 etatu do sklepu Lewia-
tan, Bohaterów Warszawy.Tel. 502 239 
619

•	 Zatrudnię pomocnika mechanika samo-
chodowego. Doświadczenie nie wyma-
gane. 600 291 059

•	 Zaopiekuję się małym dzieckiem. 664 
696 177   

•	 Poszukuje opiekunki do osoby z Alz-
chaimerem od 9-18 godz., miejsco-
wość kościuszki. 796 767 980 

•	 Szukam pracownika prace wykończe-
niowe, Niemcy. Tel. 662 528 427

•	  Zatrudnię barmankę, kelnerkę, kucha-
rza i pomoc kuchenną. 693 521 211

•	 Podejmę pracę biurową branża hy-
drauliczno-budowlana lub spożyw-
cza, duże doświadczenie. 663 855 966 

•	 Zatrudnię pracownik na fermie drobiu, 
Gmina Osina. 511 731 352

•	 Zlecę wykonanie prac dekarskich gm. 
Osina. 502 562 378 

•	 Pilnie poszukuje sympatycznej i dyspo-
zycyjnej opiekunki do dwójki chłopców 
2 i 9 lat. Praca u mnie w domu ul. Mic-
kiewicza. Różne godziny także w nocy. 
519 820 036 

•	 Przyjmę pomocników dekarzy. 785 
931 513 

•	 Pana pracownika gospodarczego przy 
pomocy koło domu. 660 206 833 

•	 Zatrudnię pracownika fizycznego na 
fermę drobiu gm. osina. 511 731 352 

•	 Zaopiekuję się dzieckiem. 606 515 739

•	  orlEN przyjmie do pracy na stanowi-
sko kasjera 695 355 225 

•	 orlEN przyjmię do pracy na stanowi-
sko obsługi dystrybutora 695 355 225 

•	 Przyjmę pracownika na stanowisko 
sprzedawca. Sklep spożywczy Nowo-
gard. 509 000 617

•	 Poszukuje opiekunki do osoby starszej 
leżącej, Osina. Tel. 609 003 026 

•	 Zatrudnię kobiety do sortowania sa-
dzonek truskawek. organizujemy do-
wóz. rozpoczęcie  6 lub 13 listopada  
Tel . 505 149 049

•	  Firma zatrudni kierowcę z prawem jaz-
dy kat. B. tel. 609 250 383

•	 Potrzebna opiekunka do 2 letniego 
chłopca najchętniej dąbrowa Nowo-
gardzka lub okolice. Tel. 503 653 275

•	 Potrzeba opiekunka do 2letniego dziec-
ka Dąbrowa Nowogardzka ewentual-
nie Sikorki, Grabin, Bochlin, Miętno. 503 
653 275 

•	 Zatrudnię mechanika do samocho-
dów ciężarowych bądź pomocnika. 
Atrakcyjne wynagrodzenie. Tel. 885 
555 263 

iNNE
•	 SPRZEDAM- pręt zbrojeniowy fi-10 , 12 

m długi.Tel.603598134

•	  Sprzedam drewno suche tanio. 691 848 
026

•	 drewno, bukowe, dębowe, pocięte, 
porąbane. Tel. 603 353 789 

•	 Sprzedam drewno opałowe. 667 788 
820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 kg. 
790 285 382

•	 Szkółka w karsku poleca drzewa 
owcowe w pojemnikach 3-4 letnie owo-
cujące już od 20 zł/szt. oraz tuje szma-
ragd wys. 70-80cm. po 10 zł za sztukę. 
Tel. 606 106 142

•	 Sprzedam łóżko młodzieżowe z szufla-
dami, półkami, z materacem - kolor sza-
ro biały wymiary: dł. 223 cm*95 cm*110 
cm, biurko do kompletu, tel. 605 522 
340

•	 Sprzedam odkurzacz piorący ZELMER 
WODNIK QUATTRO 616.6, elementy pio-
rące nieużywane nowe, cena do uzgod-
nienia, tel. 605 522 340

•	 Sprzedam materac kokosowy na łóżko 
ze stelażu,  na wymiar 180*200*24cm, 
używany, tel. 605 522 340

•	 Przyjmę lodówke. 697 886 041 

•	 ogrodzenie ogrodowe, metalowe 
ramka z katownika w srodku zbroje-
ne /wzor/ prentowe wymiar 2,0m x 1,0 
m+ slupek razem szt 16 oraz furtka 90 x 

TEL. 517 508 374
Na sprzedaż 2 pokoje III p. 

cena 159 000 zł  •  tel. 517 508 374
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90cm z zamkiem ogrodzenie cena za 1 
kpl. 50 zl z powodu modernizacji ogro-
dzenia sprzedam - okazja ! stan dobry 
tel. 691 686 772

•	 Piece gazowe c.o.vaillant z niemiec 
dwufunkcyjne wiszace po przegla-
dzie serwisowym do mieszkania,do-
mu cena od 1.200zl. sprzedam tel 691 
686 772

•	 Podgrzewacze wody 130-160-190 li-
trowe stojące na gaz fitmy villant 
mało używane z gwarancją cena od 
1000 zł. Tel. 691 686 772 

•	 Sprzedam ławeczkę do ćwiczeń typu 
PRIMUS, wielofunkcyjna, tel. 605 
522 340 

•	 Sprzedam szafkę kuchenną brązo-
wo-biała, z płytą indukcyjną - 2 sta-
nowiska, z możliwością dostawie-
nia drugiej płyty indukcyjnej lub ga-
zowej, z blatem, tel. 605 522 340 
Sprzedam TV plazmowy 42 cale LG, 
srebrno czarny, tel. 605 522 340 

•	 Przyjmę radio  697 886 041 

•	 Oddam kotki w dobre ręce. 665 725 641

•	 Gończy Polski trzymiesięczny czekola-
dowy dla myśliwego za cenę karmy. 666 
082 969

•	 Okazja sprzedam narożnik „Fabio”, kana-
pę (szary welur) 606 699 763 

•	 Sprzedam kuchnię westwalkę 696 807 
922 

•	 Sprzedam grzejniki żeliwne 9x60 kpl.2 
(nie używane), kątownik h. 30X30, szkło 
3mm 60x120. Rury czarne Ø 50. 788 685 
194 

•	 Kupię namiot ogrodowy od 3-4 x 6-8 m. 
Tel. 788 685 194 

•	 Przyjmę ziemię czarną z wywrotki. 788 
685 194 

•	 Sad  1.7 ha – w dobrym stanie z powodu 
złego zdrowia sprzedam. 91 39 20 624

•	 Śliczne bezdomne kotki  czekają aż je 
ktoś przygarnie. 887 372 539 

•	 Sprzedam rustykalny wypoczynek. Roz-
kładana kanapa plus trzy fotele. Obicie 
w tonacji brązów i złocieni. Stan idealny. 
Tel. 511 661 654

•	 Sprzedam duży, wysokie oparcia, bar-
dzo wygodny narożnik w kolorze gorz-
kiej czekolady – stan idealny. Tel. 511 
661 654

•	 Oddam rowerek rehabilitacyjny. 605 
460 499

•	 Sprzedam drewno olchowe kominko-
we. 730 744 751

•	 Odsprzedam nowe drzwi harmonijko-
we Dąb sonome z szybkami. Wys. 2.05 
m szer. 58,8 cm. Cena 100 zł. Tel. 512 012 
823 

•	 Oddam drewno na biomasę. 500 789 
687

•	 Sprzedam łóżko rehbilitacyjne na pilo-
ta. 697 972 751

•	 Sprzedam styropian 5 cm i niesprawne 
piły sthil i husquarna. 603 541 286

•	  Sprzedam drewno rąbane dębowe i bu-
kowe suche. 698 209 209 

•	 Pianino sprzedam. 533 983 233 

iNForMATor lokAlNY - NowoGArd
Telefony alarmowe
Policja  - 997, 112
Komisariat Policji Nowogard - 91 57 92 316
Straż pożarna  - 998
Posterunek PSP Nowogard - 91 39 20 118
Pogotowie ratunkowe - 999
Stacja Pogotowia Ratunkowego 
w Nowogardzie - 91 43 26 103
Pogotowie gazowe  - 992
Pogotowie energetyczne - 991
Pogotowie wodn.-kanal. (PUWiS) 
 - 91 392 07 11; 994

dyżur nocny
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna   
 - 91 39 78 430; 
 609 361 999; 
 665 283 928

Przychodnie - poradnie
Szpital - centrala - 91 392 13 56
Praxis - SZOZ - 91 392 07 87
Praxis - Centrum 
okulistyczno-optyczne - 91 39 27 272
POZ Przychodnia przyszpitalna  
 - 91 392 18 00; 
 91 392 18 06
Medyk - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - M. Drobińska - 91 392 59 43
NZOZ “Sanus” - 91 392 69 60
NZOZ “Pro-med” - 91 392 67 40
NZOZ “Leks” - 91 392 25 25
NZOZ “Baby-med”  - 91 392 60 13
Mardent - gabinety lekarskie  
 - 91 392 26 33
Revital - Ośrodek Rehabilitacji 
i Odnowy Biologicznej - 91 392 14 67; 
 609 456 577
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne 
 - 91 392 09 26
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
dzieci, młodzieży i ich rodzin 
 - 91 392 07 43
Warsztaty terapii zajęciowej - 91 392 52 82
Zakład domowej opieki długoterminowej - 
91 39 26 531; 
 509 142 650
Stomatologia
Praxis - Centrum stomatologiczne  
 - 91 392 69 99
Pracownia protetyki stomatologicznej - 
Danuta Drapikowska 91 392 68 70
Protetyka stomatologiczna 
- Elżbieta Wysocka 
i Kazimierz Trojanowski - 91 392 61 07
“Nowo-dental” B. Szulejko - 695 264 677 
 - 91 392 14 67
“Dental - med”  - 91 392 20 98
Lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz  
 - 91 392 50 03; 
 603 705 630
Lek. Stom. Andrzej Rynkiewicz
pogotowie stomatologiczne - 607 771 777
lek. Stom. D. Wałęga - Bąk - 604 441 609
lek. stom. A Mogilnicka - 506 606 955
lek. stom. E. Rosa - 532 512 703
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 601 736 804

Urzędy
Urząd Miejski  
 - 91 392 62 00
Biuro Obsługi Interesanta w UM  
 - 91 392 62 14
Biuro Rady w UM - 91 392 62 10
Urząd Stanu Cywilnego - 91 392 62 30

Wydział Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środow. 
 - 91 392 62 43
Wydział spraw społecznych i obywatelskich
Meldunki - 91 392 62 13
Dowody osobiste - 91 392 62 15
Zarządzanie kryzysowe - 91 392 62 34
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
Geodezji i Rolnictwa - 91 392 62 26
Wydział Rozwoju Lokalnego, 
Funduszu, Kultury i Sportu - 91 392 62 93
Wydział Inwestycji i Remontów  
 - 91 392 62 41
Biuro Podatków i Opłat - 91 392 62 17
Referat Edukacji - 91 392 54 64
Zarząd Budynków Komunalnych  
 - 91 392 62 67
Powiatowy Urząd Pracy f/Nowogard 
 - 91 392 13 76
 91 392 18 13
Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii - 91 392 11 18
w nagłych wypadkach - 609 740 647

wydział komunikacji
Rejestracja pojazdów - 91 579 27 02
Prawo jazdy - 91 579 27 03
Fax - 91 392 18 52

oPS - ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik - Dorota Maślana - 91 392 62 48
Świadczenia rodzinne
- A. Lalik  - 91 392 62 68
Dział usług opiekuńczych 
- B. Ziółkowska - 91 392 02 00

Poczta
ul. 3 Maja - 91 392 13 00
 91 392 11 83
ul. Warszawska - 91 392 08 34

Nadleśnictwo Nowogard - 91 392 06 40
Zakład karny Nowogard - 91 432 66 00

Gabinety weterynaryjne
Danuta Czerwińska
ul. J. Wybickiego 2 - 91 392 37 86
Animal-Vet
ul. Zielona - 666 135 133
Janusz Soroka
ul. L. Okulickiego 6  - 570 656 616
Zdzisław Truszyński
ul. T. Kościuszki 21 - 91 392 18 01
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 38 - 91 392 08 14
Szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1 - 91 392 6 2 70
Szkoła Podstawowa nr 2 - 91 392 6 2 74
Szkoła Podstawowa nr 3 - 91 392 6 2 91
Szkoła Podstawowa nr 4 - 91 392 3 0 28
SP w Długołęce - 91 391 04 92
SP w Orzechowie - 91 391 09 94
SP w Strzelewie - 91 391 02 24
SP w Żabowie - 91 391 06 94
SP w Błotnie - 91 391 01 90
SP w Wierzbięcinie - 91 291 07 95
I Liceum Ogólnokształcące - 91 392 02 13
Liceum Ogólnokształcące nr II - 91 392 51 07
ZSP im. Stanisława Staszica - 91 392 11 62
Prywatne Publiczne Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych; 
Niepubliczna Szkoła Policealna  
 - 91 392 66 91
Prywatne Liceum Ogólnokształcące
 Zaoczne Centrum Edukacji Zdroje  
 - 91 392 54 94

Prywatne Policealne Studium Zawodowe  
 - 91 392 21 81
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  
 - 91 392 01 08

Przedszkola i żłobki
Przedszkole nr 1
ul. Żeromskiego - 91 392 62 86
Przedszkole nr 3
ul. J. Poniatowskiego - 91 392 62 88
Przedszkole nr 4
ul. T. Kościuszki - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole
ul. Zielona - 91 392 66 91; 
 505 388 292
Artystyczne Przedszkole 
Kraina Fantazjiul. Gen. J. Bema - 660 797 838
“Promyczek” Specjalistyczny 
punkt przedszkolny, 
ul. Boh. Warszawy - 609 931 469
Niepubliczny Żłobek "Maluszkowo”
ul. ks. Racibora - 534 015 943
Niepubliczny “Malinowy Żłobek”
ul. Boh. Warszawy - 604 873 917

kultura
Miejska Biblioteka Publiczna  
Dyrektor - 91 392 62 60
Czyt. dla dorosłych - 91 392 62 61
Nowogardzki Dom Kultury  
Sekretariat - 91 392 62 83
Biuro kina/ dział imprez i promocji 
 - 91 392 57 79
Kasa - 91 392 62 62

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP - 91 392 63 70; 
 506 08 13 28
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego   
 - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej  
 - 91 392 15 92

Usługi pogrzebowe 
J. Furmańczyk, Zakład Pogrzebowy  
 - 91 392 17 67
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  
 - 692 354 065
MEMORIS Grzegorz Śmigiel - 693 230 190

Apteki
Centrum Zdrowia
ul. 700-lecia - 91 576 21 39
Majowa
ul. 3 Maja - 91 307 07 08
Cefarm
ul. Plac Wolności - 91 392 02 03
Cardia
ul. 700 - lecia - 91 392 13 30
Niebieska
ul. 15 Lutego - 91 432 61 77
Asa
ul. Warszawska - 91 392 04 94
Niebieska 2
ul. Kościuszki - 91 579 08 30
Nowa Farmacja
ul. Bohaterów Warszawy - 91 573 04 37

Taksówki - 91 392 02 60

Pomoc drogowa
Grzegorz Irzymski - 91 392 24 02
 601 893 944
Andrzej Słomski - 665 770 442
Krzysztof Pietrzak - 601 938 293
R&J MIX - 608 731 620

Urząd Gminy
Wójt - 91 391 03 90
Kierownik USC, St. ds. obywatelskich
 i ewidencji ludności  - 508 499 549
St. ds. podatków i opłat  - 508 499 661
St. ds. zarządzania kryzysowego, obrony cy-
wilnej i ochrony środowiska  - 508 499 580
Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami  
 - 508 499 247
St. ds. obsługi organów Gminy, działalności 

gospodarczej, kultury i zdrowia  - 508 499 567
St. ds. funduszy zewnętrznych, promocji, 
turystyki i sportu  - 508 499 620
oPS - ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik Anna Kaliczyńska - 508 499 534
Pracownicy socjalni - 508 499 561
 508 499 483
Asystent rodziny Patrycja Bielej - 508 499 621
Gminna Biblioteka Publiczna
Kierownik Krzysztof Górecki - 91 391 03 05

Szkoła Podstawowa im. B. Malinowskiego
Dyrektor Tatiana Olbert - 91 391 03 89
Sekretariat - 91 391 03 80
Przychodnie
NZOZ “Proximus” - 91 391 03 10
Punkt apteczny - 91 391 16 11
Poczta - 91 391 03 23
Parafia pw. NP NMP w Osinie - 91 391 03 86

iNForMATor lokAlNY - oSiNA

rEGUlArNA liNiA Mi kro BU So wA SEroCki  Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 
11:55; 12:40; 14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 
13:45(6x); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

PrZEwÓZ oSÓB - ro MAN BiŃCZYk - linia regularna  TEl. 607 310 591 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 
16.35 (7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

roZkŁAd JAZdY BU SÓw
Firma Usługowo- Handlowa Adam Fedeńczak

Tel 91 39 26 925, 502 026 999
Nd- SZCZECiN 5:15(D), 5:55(E), 6:40(7), 6:55(D), 7:25(7), 7:50(D), 8:00(E), 8:20(7), 
8:35(D), 9:10(E,7), 10:05(E), 10:35(E,7), 11:31(D),11:40(7), 12:10(E), 12:20(7), 
12:55(D,7), 13:10(D), 13:20(E,7), 14:05(D), 14:20(E,7), 15:40(D), 16:05(7), 16:20(E,7), 
16:50(D), 17:50(E,7), 18:20(E,7)
SZCZECiN- Nd 6:35(D), 7:30(E), 8:30(D,7), 9:00(7,R), 9:25(E), 10:05(D,7), 10:35(E,7), 
11:40(E), 12:10(D), 12:25(E,7), 13:20(7), 13:35(D), 13:50(E,7,R), 14:35(D), 14:50(E,7), 
15:15(D,7), 15:55(D), 16:15(6,7), 16:35(D), 17:40(D,7), 18:05(E,7,R), 19:15(D), 
19:40(E,7), 20:15(E,7)
Nd- rESko 6:30(S), 7:50(S), 10:10(7), 12:30(S), 14:30(S), 15:10(E), 19:15(E)
rESko- Nd 6:45(7,SZ), 7:10(S), 7:15(E,SZ), 8:30(S), 11:35(7,SZ), 13:00(S), 15:05(S), 
15:40(E,7,SZ)
GolCZEwo- Nd 7:10(S), 13:30(S), 14:45(S)
Nd- GolCZEwo 7:50(S), 14:15(S), 15:30(S)
Nd- STArGArd 6:50(D), 10:15(D), 13:40(D)
STArGArd- Nd 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
Nd- doBrA- ŁoBEZ- PŁoTY- GrYFiCE 6:00(D)
Nd- SŁAJSiNo- rAdowo- ŁoBEZ 6:35(D)
ŁoBEZ- doBrA- Nd 15:00(D)
ŁoBEZ- SŁAJSiNo- Nd 15:35(D)
D - kursuje od pon. do pt. Oprócz świąt     E - kursuje od pon. Do soboty oprócz świąt 
S - kursuje w dni nauki szkolnej                         R- kurs do Reska     
SZ - kurs do Szczecina 6- kursuje w soboty       7- kursuje w niedziele
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Imię i nazwisko ....................................................................................... tel. ............................................................... 

ROZWIĄZANIE .................................................................................................................................................................
Kupon wraz z rozwiązaniem należy dostarczyć do redakcji. Spośród nadesłanych kuponów zostanie wyloso-

wana nagroda książka ufundowana przez Wydawnictwo

do wynajęcia  
lokal

handlowo-usługowy
w Nowogardzie  

ul. Pileckiego 
(daw, Dąbrowszczaków) 

pow. 54 m2,  
nowe budownictwo

Tel. 604 269 104

B
A
N
E
R
Yoraz inne

WYDRUKI
WIELKOFORMATOWE

e-mail: gra�k@domjudy.pl

NA
JT
AN
IE
J

z projektem 

z dostarczeniem

tel. 91 577 2007

Pionowo: 
1. esownica 
2. imię Fleminga, twórcy Bonda 
3. wyciąg stoczniowy 
4. z końcówką O2 
5. Szalom, pisarz żydowski 
6. opłata lennicza 
7. niedopałek papierosa 
8. Kwiatkowska, grała w „Czterdzie-
stolatku” 
9. ze stolicą w Konakry 
10. Jan (1897-1974), zoolog 
11. z Jackiem w dawnej dobranocce 
12. europejski pieniądz 
13. filtrują krew 
14. rzeka we Włoszech 
15. odlewacz dzwonów z baśni dra-
matycznej G. Hauptmanna „Dzwon 
zatopiony” 
16. miasto we Francji 
17. przekonywanie 
18. nacięcie na lasce 
19. ryba z rodziny karpiowatych 
20. początkowy wiersz nowego 
ustępu 

21. tłuszcz do zalania 
22. poeta angielski, noblista z 1948 r. 
23. kłujący chwast polny 
24. barwna papuga 
25. Sharon, aktorka z USA 
26. jednostki dziedziczenia 
27. władca wiatrów 
28. delfin z Amazonki 
29. graniczyła z RFN 
30. Karl E. (zm.1876), biolog ros. 
31. świętoszka 
32. wyspa koralowa 
33. portowe miasto w Japonii 
34. obok widelców 
35. Manuel, braz. piłkarz, złoty me-
dalista mistrzostw świata (1958, 62) 
36. jezioro na granicy USA i Kanady 
37. autor „Skrzydeł nad Warszawą” 
38. nie zadbał o pierworództwo 
39. filozof z Miletu 
40. Perseusz 
41. z Kofi Annanem na czele 
42. film z Grażyną Szapołowską 
43. znaczenie słowa 
44. górzysta wyspa Napoleona 

45. duński grosz 
46. silny rumieniec 
47. numer dla urzędu skarbowego 

Poziomo: 
48. krzew iglasty 
49. podanie ludowe 
50. ptak z rodziny pokrzewkowatych 
51. typ zamka do drzwi 
52. wyborowo strzela 
53. dopływ Dunaju 
54. powieść poetycka Juliusza Sło-
wackiego 
55. uczęszcza do szkoły 
56. grecka bogini niezgody 
57. prawy dopływ Morawy Zachodniej 
58. esencja dowcipu 
59. bolec łączący blachy 
60. domowy alkohol 
61. krztynka 
62. komiksowy bohater 
63. Aleksandra dla rówieśnic 
64. były trener naszych kolarzy 
65. miasto nad Rodanem (Francja) 
66. afrykańskie zboże 

67. skazaniec 
68. mały chłopiec, brzdąc 
69. matki lub ojczyzny 
70. cyrkowy gimnastyk 
71. miasto na Litwie (Niemen) 
72. d wykluczone 
73. potomek 
74. liczy co najmniej sześć gemów 
75. czapla biała 
76. unosi się nad bagnami 
77. miasto we Francji 
78. infekcja 
79. czerwiec amerykański 
80. telefoniczna 
81. Aleksander, literat ros.(1855- 1908) 
82. wiązanie budowli 
83. poganin 
84. ... za wet 
85. galijski bóg-drwal 
86. spoina 
87. mglisty lód 
88. belgijski kurort

PODPOWIEDŹ: ARCT, BAER, CYMA, 
IBAR, NOPAL, OLITA.

zaprasza
pn-pt 8-18, sob 10-14

Największy wybór artykułów szkolnych
Najwyższej jakości polskich producentów

rozwiązanie krzyżówki dla 
dorosłych : Kobieta bez kokiete-
rii to jak kwiat bez woni

Szymon Rybarczyk, Cecylia Fur-
mańczyk, Halina Stefańska. Ja-
dwiga Patecka, Maria Kloch, Zofia 
Lepka, Jan Bednarek, Stanisław 
Strzelczyk, Halina Galus, Pelagia 
Feliksiak, Maria Sowińska, Renata 
Dąbek, Christiana Syfert, Natalia 
Furmańczyk, Henryk Poncak, Ur-
szula Kaczmarek, Danuta Skow-
ron, Patrycja Żóralska, Robert Kie-
rzyk

Zwycięzcy prenumerata: Hali-
na Stefańska, Robert Kierzyk

GAZETY dla zwycięzców loso-
wania do odebrania w redakcji, 
ul. Boh. Warszawy 7

dla naszych najmłodszych 
Kacper Danicki, Zosia Michno, 

Bartek Feliksiak, Julia Furmań-
czyk, Madzia Skowrońska, Asia 
Karska

Zwycięzca: Madzia Skowroń-
ska
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^
Odjazdy / Departures
Nowogard 2 IX – 20 X 2018

Aktualizacja wg stanu na 31 VIII 2018

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

0:38 I
3

IC - TLK
88195

ŁEBSKO
T  k  d

Goleniów 1:00, Szczecin Dąbie 1:22, Szczecin Główny 1:40 WW{
~ 2 IX;

}WW 2:12 Szczecin Główny IC - TLK 56190 ŁEBSKO T  k  d  c  p   Kostrzyn 3:35, Zielona 
Góra 5:06, Nowa Sól 5:28, Głogów 5:55, Ścinawa 6:41, Wołów 7:09, Brzeg Dolny 7:18

Wrocław Główny 7:44 ~ 2 IX;

5:01 I
3

PR - R
88641

j  a  b  y

Wyszomierz 5:06, Osina 5:10, Mosty 5:16, Goleniów 5:25, Kliniska 5:35, Szczecin Dąbie 5:45, Szczecin 
Zdroje 5:48, Szczecin Port Centralny 5:57 Szczecin Główny 6:01 
~ 17 IX-19 X 1-5;

5:21 I
3

PR - R
88641

j  a  b  y

Wyszomierz 5:26, Osina 5:30, Mosty 5:36, Goleniów 5:45, Kliniska 5:56, Szczecin Dąbie 6:05, Szczecin 
Zdroje 6:09, Szczecin Port Centralny 6:17 Szczecin Główny 6:21 
~ 3-14 IX 1-5;

6:39 I
3

PR - R
88643

j  a  b  y

Wyszomierz 6:44, Osina 6:48, Mosty 6:54, Goleniów 7:03, Kliniska 7:17, Szczecin Dąbie 7:27, Szczecin 
Zdroje 7:34 Szczecin Główny 7:46 
~ 17 IX-20 X 1-6;

6:50 I
3

PR - R
88643

j  a  b  y

Wyszomierz 6:55, Osina 6:59, Mosty 7:05, Goleniów 7:14, Kliniska 7:31, Szczecin Dąbie 7:41, Szczecin 
Zdroje 7:46 Szczecin Główny 7:58 
~ 3-15 IX 1-6;

7:47 I
3

PR - R
88645

j  a  b  y

Wyszomierz 7:52, Osina 7:56, Mosty 8:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:07, Goleniów 8:23, 
Kliniska 8:33, Szczecin Dąbie 8:43, Szczecin Zdroje 8:46, Szczecin Port Centralny 8:55

Szczecin Główny 8:59 ~ 17 IX-20 X;

7:48 II
1

PR - R
88622

j  a  b  y

Żabowo 7:55, Płoty 8:04, Baszewice 8:11, Gryfice 8:18, Gąbin 8:28, Trzebiatów 8:34, Bieczyno 
Pomorskie 8:40, Karcino 8:43, Głowaczewo 8:48, Stary Borek 8:51, Kołobrzeg Stadion 8:58

Kołobrzeg 9:03 ~ 17 IX-20 X 1-6;

8:00 I
3

PR - R
88645

j  a  b  y

Wyszomierz 8:06, Osina 8:10, Mosty 8:15, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:21, Goleniów 8:38, 
Kliniska 8:49, Szczecin Dąbie 8:58, Szczecin Zdroje 9:02, Szczecin Port Centralny 9:10

Szczecin Główny 9:14 ~ 2-16 IX;

8:02 II
1

PR - R
88622

j  a  b  y

Żabowo 8:09, Płoty 8:18, Baszewice 8:25, Gryfice 8:32, Gąbin 8:42, Trzebiatów 8:47, Bieczyno 
Pomorskie 8:53, Karcino 8:57, Głowaczewo 9:01, Stary Borek 9:05, Kołobrzeg Stadion 9:11

Kołobrzeg 9:16 ~ 3-15 IX 1-6;

8:39 I
3

IC - TLK
18171

POSEJDON
T  k  c  p

Goleniów 9:01, Szczecin Dąbie 9:33 Szczecin Główny 9:57 

~ 2 IX;

9:27 II
1

PR - R
88624
REGA

j  a  b  y

Płoty 9:42, Gryfice 9:56, Trzebiatów 10:17, Kołobrzeg Stadion 10:34 Kołobrzeg 10:39 

~ 22 IX-20 X 67;

9:51 II
1

PR - R
88624
REGA

j  a  b  y

Płoty 10:06, Gryfice 10:30, Trzebiatów 10:45, Kołobrzeg Stadion 11:01 Kołobrzeg 11:06 

~ 2-16 IX 67;

10:17 I
3

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:22, Osina 10:26, Mosty 10:32, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:38, Goleniów 10:55, 
Kliniska 11:06, Szczecin Dąbie 11:15, Szczecin Zdroje 11:19, Szczecin Port Centralny 11:27

Szczecin Główny 11:31 ~ 8-12 X;

10:33 I
3

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:38, Osina 10:42, Mosty 10:48, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:54, Goleniów 11:11, 
Kliniska 11:26, Szczecin Dąbie 11:35, Szczecin Zdroje 11:39, Szczecin Port Centralny 11:47

Szczecin Główny 11:51 ~ 2 IX-7 X; 13-20 X;

11:53 II
1

PR - R
88626

POMERANIA
j  a  b  y

Żabowo 12:00, Płoty 12:09, Baszewice 12:16, Gryfice 12:23, Gąbin 12:33, Trzebiatów 12:39, Bieczyno 
Pomorskie 12:45, Karcino 12:48, Kołobrzeg Stadion 12:59 Kołobrzeg 13:04 

13:50 II
1

PR - R
88628

j  a  b  y

Żabowo 13:57, Płoty 14:06, Baszewice 14:18, Gryfice 14:25, Gąbin 14:35, Trzebiatów 14:40, Bieczyno 
Pomorskie 14:46, Karcino 14:50, Głowaczewo 14:54, Stary Borek 14:58, Kołobrzeg Stadion 15:04

Kołobrzeg 15:10 ~ 1-5;

14:27 I
3

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 14:32, Osina 14:36, Mosty 14:42, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:48, Goleniów 15:05, 
Kliniska 15:17, Szczecin Dąbie 15:26, Szczecin Zdroje 15:35 Szczecin Główny 15:48 
~ 2-16 IX; 10-20 X;

14:27 I
3

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 14:32, Osina 14:36, Mosty 14:42, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:48, Goleniów 15:05, 
Kliniska 15:17, Szczecin Dąbie 15:32, Szczecin Zdroje 15:35, Szczecin Port Centralny 15:43

Szczecin Główny 15:48 ~ 17-21 IX;
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godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

14:27 I
3

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 14:32, Osina 14:36, Mosty 14:42, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:48, Goleniów 15:05, 
Kliniska 15:17, Szczecin Dąbie 15:32, Szczecin Zdroje 15:35 Szczecin Główny 15:48 
~ 22 IX-9 X;

15:56 II
1

PR - R
88630

j  a  b  y

Żabowo 16:03, Płoty 16:14, Baszewice 16:27, Gryfice 16:34, Gąbin 16:44, Trzebiatów 16:49, Bieczyno 
Pomorskie 16:55, Karcino 16:59, Głowaczewo 17:03, Stary Borek 17:07, Kołobrzeg Stadion 17:13

Kołobrzeg 17:17 

16:36 I
3

PR - R
88651
REGA

j  a  b  y

Wyszomierz 16:41, Osina 16:45, Mosty 16:51, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 16:57, Goleniów 17:14, 
Kliniska 17:26, Szczecin Dąbie 17:36, Szczecin Zdroje 17:39, Szczecin Port Centralny 17:47

Szczecin Główny 17:52 

17:57 II
1

PR - R
88632

j  a  b  y

Żabowo 18:05, Płoty 18:14, Baszewice 18:21, Gryfice 18:27, Gąbin 18:45, Trzebiatów 18:50, Bieczyno 
Pomorskie 18:56, Karcino 19:00, Głowaczewo 19:04, Stary Borek 19:08, Kołobrzeg Stadion 19:14

Kołobrzeg 19:19 ~ 2-16 IX;

17:57 II
1

PR - R
88632

j  a  b  y

Żabowo 18:05, Płoty 18:14, Baszewice 18:28, Gryfice 18:35, Gąbin 18:45, Trzebiatów 18:50, Bieczyno 
Pomorskie 18:56, Karcino 19:00, Głowaczewo 19:04, Stary Borek 19:08, Kołobrzeg Stadion 19:14

Kołobrzeg 19:19 ~ 17 IX-20 X;

18:39 I
3

PR - R
88653

POMERANIA
j  a  b  y

Wyszomierz 18:44, Osina 18:48, Mosty 18:54, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:00, Goleniów 19:18, 
Kliniska 19:29, Szczecin Dąbie 19:39, Szczecin Zdroje 19:42, Szczecin Port Centralny 19:50

Szczecin Główny 19:55 ~ 17 IX-20 X;

19:06 I
3

PR - R
88653

POMERANIA
j  a  b  y

Wyszomierz 19:11, Osina 19:15, Mosty 19:21, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:27, Goleniów 19:45, 
Kliniska 19:59, Szczecin Dąbie 20:09, Szczecin Zdroje 20:12, Szczecin Port Centralny 20:20

Szczecin Główny 20:24 ~ 2-16 IX;

20:26 II
1

PR - R
88634

j  a  b  y

Żabowo 20:33, Płoty 20:42, Baszewice 20:49, Gryfice 20:56, Gąbin 21:06, Trzebiatów 21:12, Bieczyno 
Pomorskie 21:18, Karcino 21:21, Głowaczewo 21:26, Stary Borek 21:29, Kołobrzeg Stadion 21:35

Kołobrzeg 21:40 ~ 3-15 IX 1-6;

20:53 II
1

PR - R
88634

j  a  b  y

Żabowo 21:00, Płoty 21:09, Baszewice 21:16, Gryfice 21:23, Gąbin 21:33, Trzebiatów 21:39, Bieczyno 
Pomorskie 21:45, Karcino 21:48, Głowaczewo 21:53, Stary Borek 21:56, Kołobrzeg Stadion 22:02

Kołobrzeg 22:07 ~ 17 IX-20 X 1-6;

21:52 II
1

PR - R
88636

j  a  b  y

Płoty 22:07, Gryfice 22:19, Trzebiatów 22:34, Kołobrzeg Stadion 22:51 Kołobrzeg 22:55 
~ 2-16 IX 1-57;

22:10 II
1

PR - R
88636

j  a  b  y

Płoty 22:25, Gryfice 22:37, Trzebiatów 22:52, Kołobrzeg Stadion 23:09 Kołobrzeg 23:13 
~ 17 IX-19 X 1-57;
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objaśnienia skrótów / abbreviations
IC - „PKP Intercity” Spółka Akcyjna

TLK - Twoje Linie Kolejowe
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
T - 2 klasa / Second class seats

j - tylko 2 klasa / 2nd class seats only

k - rezerwacja miejsc / seat booking

d - wagon z miejscami do leżenia / couchette
car

c - wagon sypialny / sleeping car

a - wagon z miejscami dla osób na wózkach 
- z windą/rampą / car with seats for 
disabled passengers - with a lift/ramp

b - wagon przystosowany do przewozu 
rowerów - liczba miejsc ograniczona / 
wagon adopted to the transport of 
bicycles – limited number of places

objaśnienia znaków / symbols
p - przewóz przesyłek konduktorskich / 

courier service
W - przełączanie wagonów do innego 

pociągu / wagons to be switched to 
another train

y - klimatyzacja / air conditioning

~ - terminy kursowania / days of operation

1 - w poniedziałki / Mondays

5 - w piątki / Fridays

6 - w soboty / Saturdays

7 - w niedziele / Sundays

www.intercity.pl www.polregio.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased on each train, consistent with the 
terms specified by the carrier.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Carriers 
are responsible for commercial data of trains.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Infoline numbers to individual carriers:
IC - 22 391 97 57 (24h) dla abonentów sieci zagranicznych i
dla połączeń zagranicznych; 703 200 200 (24h) dla 
abonentów krajowych sieci, opłata 1,29 zł brutto/min. poł., 
realizator usługi: „PKP Intercity” S.A. / 22 391 97 57 (24h) 
for international calls and international network subscribers; 
703 200 200 (24h) for subscribers of domestic networks, 
charge of PLN 1.29 gross/min. of each call, service provider: 
„PKP Intercity" S.A.
PR - 703 20 20 20 (24h) opłata 1.29 zł/min. połączenia, 
realizator usługi: Progress Plus S.C.  / 703 20 20 20 (24h) 
charge of PLN 1.29 gross/min. of each call, service provider: 
Progress Plus S.C. 

www.portalpasazera.pl Strona 3 z 3
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rozkład jazdy komunikacji miejskiej

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 6:55 8:05 11:15 12:20 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 6:56 8:06 11:16 12:21 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 6:58 8:08 11:18 12:23 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 6:59 8:10 11:20 12:25 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:01 8:12 11:22 12:27 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:02 8:14 11:24 12:29 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:03 8:15 11:25 12:30 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:05 8:17 11:27 12:32 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < 7:07 8:19 < 12:34 < < 16:07 < <

10 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:09 8:21 11:28 12:36 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
11 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:10 8:22 11:29 12:37 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
12 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:11 8:23 11:30 12:38 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
13 ul. Poniatowskiego < 6:20 7:13 < < 12:40 13:45 15:10 16:13 17:10 <
14 ul. Żeromskiego 5:42 6:21 7:14 8:24 11:32 12:41 13:46 15:11 16:14 17:11 17:59
15 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:22 7:15 8:25 11:33 12:42 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
16 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:23 7:16 8:26 11:34 12:43 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
17 ul. Radosława 5:45 6:24 7:17 8:27 11:35 12:44 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02

POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:23 8:33 11:50 12:50 14:30 15:30 16:25 17:25 18:05
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:24 8:34 11:51 12:51 14:31 15:31 16:26 17:26 18:06
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:26 8:36 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:28 8:38 11:53 12:53 14:33 15:33 16:28 17:28 18:08
5 ul. Poniatowskiego < 6:35 7:30 8:40 11:55 12:55 < 15:35 16:30 17:30 <
6 ul. 700 Lecia 5:49 6:37 7:32 8:42 11:57 12:57 14:34 15:37 16:32 17:32 18:09
7 ul. 5-go Marca 5:51 6:39 7:34 8:44 11:59 12:59 14:36 15:39 16:34 17:34 18:11
8 ul. Kościuszki 36 5:53 6:41 7:36 8:46 12:01 13:01 14:38 15:41 16:36 17:36 18:13
9 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:42 7:37 8:47 12:02 13:02 14:39 15:42 16:37 17:37 18:14

10 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:43 7:38 8:48 12:03 13:03 14:40 15:43 16:38 17:38 18:15
11 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:44 7:39 8:49 12:04 13:04 14:41 15:44 16:39 17:39 18:16
12 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:45 7:40 8:50 12:05 13:05 14:42 15:45 16:40 17:40 18:17
13 ul. Bema 9 5:58 6:46 7:41 8:51 12:06 13:06 14:43 15:46 16:41 17:41 18:18
14 Osiedle Bema 5:59 6:47 7:42 8:52 12:07 13:07 14:44 15:47 16:42 17:42 18:19

DWORZEC PKS – OS. BEMA
TAM
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

OS. BEMA - DWORZEC PKS
TAM
E, F

1 Osiedle Bema 8:59
2 ul. Bema 1 9:00
3 ul. Armii Krajowej 17 9:02
4 ul. Kościuszki 36 9:03
5 ul. Romualda Traugutta 9:05
6 ul. Wojska Polskiego 4 9:06
7 ul. Kościelna 9:07
8 Dworzec PKS 9:09

LP Dworce i przystanki

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD UL. RADOSŁAWA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 – NOWOGARD  OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD OS. BEMA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 - NOWOGARD  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 6:55 8:05 11:15 12:20 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 6:56 8:06 11:16 12:21 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 6:58 8:08 11:18 12:23 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 6:59 8:10 11:20 12:25 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:01 8:12 11:22 12:27 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:02 8:14 11:24 12:29 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:03 8:15 11:25 12:30 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:05 8:17 11:27 12:32 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < 7:07 8:19 < 12:34 < < 16:07 < <

10 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:09 8:21 11:28 12:36 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
11 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:10 8:22 11:29 12:37 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
12 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:11 8:23 11:30 12:38 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
13 ul. Poniatowskiego < 6:20 7:13 < < 12:40 13:45 15:10 16:13 17:10 <
14 ul. Żeromskiego 5:42 6:21 7:14 8:24 11:32 12:41 13:46 15:11 16:14 17:11 17:59
15 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:22 7:15 8:25 11:33 12:42 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
16 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:23 7:16 8:26 11:34 12:43 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
17 ul. Radosława 5:45 6:24 7:17 8:27 11:35 12:44 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02

POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:23 8:33 11:50 12:50 14:30 15:30 16:25 17:25 18:05
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:24 8:34 11:51 12:51 14:31 15:31 16:26 17:26 18:06
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:26 8:36 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:28 8:38 11:53 12:53 14:33 15:33 16:28 17:28 18:08
5 ul. Poniatowskiego < 6:35 7:30 8:40 11:55 12:55 < 15:35 16:30 17:30 <
6 ul. 700 Lecia 5:49 6:37 7:32 8:42 11:57 12:57 14:34 15:37 16:32 17:32 18:09
7 ul. 5-go Marca 5:51 6:39 7:34 8:44 11:59 12:59 14:36 15:39 16:34 17:34 18:11
8 ul. Kościuszki 36 5:53 6:41 7:36 8:46 12:01 13:01 14:38 15:41 16:36 17:36 18:13
9 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:42 7:37 8:47 12:02 13:02 14:39 15:42 16:37 17:37 18:14

10 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:43 7:38 8:48 12:03 13:03 14:40 15:43 16:38 17:38 18:15
11 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:44 7:39 8:49 12:04 13:04 14:41 15:44 16:39 17:39 18:16
12 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:45 7:40 8:50 12:05 13:05 14:42 15:45 16:40 17:40 18:17
13 ul. Bema 9 5:58 6:46 7:41 8:51 12:06 13:06 14:43 15:46 16:41 17:41 18:18
14 Osiedle Bema 5:59 6:47 7:42 8:52 12:07 13:07 14:44 15:47 16:42 17:42 18:19

DWORZEC PKS – OS. BEMA
TAM
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

OS. BEMA - DWORZEC PKS
TAM
E, F

1 Osiedle Bema 8:59
2 ul. Bema 1 9:00
3 ul. Armii Krajowej 17 9:02
4 ul. Kościuszki 36 9:03
5 ul. Romualda Traugutta 9:05
6 ul. Wojska Polskiego 4 9:06
7 ul. Kościelna 9:07
8 Dworzec PKS 9:09

LP Dworce i przystanki

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD UL. RADOSŁAWA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 – NOWOGARD  OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD OS. BEMA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 - NOWOGARD  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 6:55 8:05 11:15 12:20 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 6:56 8:06 11:16 12:21 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 6:58 8:08 11:18 12:23 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 6:59 8:10 11:20 12:25 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:01 8:12 11:22 12:27 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:02 8:14 11:24 12:29 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:03 8:15 11:25 12:30 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:05 8:17 11:27 12:32 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < 7:07 8:19 < 12:34 < < 16:07 < <

10 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:09 8:21 11:28 12:36 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
11 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:10 8:22 11:29 12:37 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
12 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:11 8:23 11:30 12:38 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
13 ul. Poniatowskiego < 6:20 7:13 < < 12:40 13:45 15:10 16:13 17:10 <
14 ul. Żeromskiego 5:42 6:21 7:14 8:24 11:32 12:41 13:46 15:11 16:14 17:11 17:59
15 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:22 7:15 8:25 11:33 12:42 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
16 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:23 7:16 8:26 11:34 12:43 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
17 ul. Radosława 5:45 6:24 7:17 8:27 11:35 12:44 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02

POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:23 8:33 11:50 12:50 14:30 15:30 16:25 17:25 18:05
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:24 8:34 11:51 12:51 14:31 15:31 16:26 17:26 18:06
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:26 8:36 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:28 8:38 11:53 12:53 14:33 15:33 16:28 17:28 18:08
5 ul. Poniatowskiego < 6:35 7:30 8:40 11:55 12:55 < 15:35 16:30 17:30 <
6 ul. 700 Lecia 5:49 6:37 7:32 8:42 11:57 12:57 14:34 15:37 16:32 17:32 18:09
7 ul. 5-go Marca 5:51 6:39 7:34 8:44 11:59 12:59 14:36 15:39 16:34 17:34 18:11
8 ul. Kościuszki 36 5:53 6:41 7:36 8:46 12:01 13:01 14:38 15:41 16:36 17:36 18:13
9 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:42 7:37 8:47 12:02 13:02 14:39 15:42 16:37 17:37 18:14

10 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:43 7:38 8:48 12:03 13:03 14:40 15:43 16:38 17:38 18:15
11 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:44 7:39 8:49 12:04 13:04 14:41 15:44 16:39 17:39 18:16
12 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:45 7:40 8:50 12:05 13:05 14:42 15:45 16:40 17:40 18:17
13 ul. Bema 9 5:58 6:46 7:41 8:51 12:06 13:06 14:43 15:46 16:41 17:41 18:18
14 Osiedle Bema 5:59 6:47 7:42 8:52 12:07 13:07 14:44 15:47 16:42 17:42 18:19

DWORZEC PKS – OS. BEMA
TAM
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

OS. BEMA - DWORZEC PKS
TAM
E, F

1 Osiedle Bema 8:59
2 ul. Bema 1 9:00
3 ul. Armii Krajowej 17 9:02
4 ul. Kościuszki 36 9:03
5 ul. Romualda Traugutta 9:05
6 ul. Wojska Polskiego 4 9:06
7 ul. Kościelna 9:07
8 Dworzec PKS 9:09

LP Dworce i przystanki

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD UL. RADOSŁAWA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 – NOWOGARD  OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD OS. BEMA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 - NOWOGARD  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki
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FIRMA JOGA  •  ul. Górna 4  •  72-200 Nowogard  
 Tel./Fax 91 39 25 501  •  695 100 700  •  695 400 600

Wyposaż swój dom w OKNA PCV 
o najwyższym standarcie światowym, 

dzięki którym obniżysz koszty ogrzewania
z profilu 

ALPHALINE  
profil 6 komorowy w kl. A
z wkładem termicznym 
i uszczelką środkową 
gwarantującą doskonałą 
szczelność

Do produkcji okien 

nie stosujemy pro�lii

z recyklingu !!!

i wysokiej jakości
OKUCIA MACO

Ponad 22 lat doświadczenia w produkcji okien. ZAUFAJ specjalistom! 

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

Kancelaria 
Radcy Prawnego  
r.pr. Agnieszka Warian  

 
ul. Wojska Polskiego 3  

I piętro  pok. 117   
Nowogard  

czynne pn-pt od 9 do 17 
 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  

po wcześniejszym umówieniu 
telefonicznym 

Kancelaria udziela 
 bezpłatnych porad prawnych 

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
8.00 – 20.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 8.00 – 16.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

KONTAKT:
adres:     72-200 Nowogard, ul. Górna 4a
telefon:  kom.783 570 056,695 264 594

PIB „PRO-BUD” s.c. informuje, że prowadzi

SPRZEDAŻ MIESZKAŃ
w nowo powstającym osiedlu mieszkaniowym

pn. „STARA WINIARNIA”
przy ul. T. Kościuszki 17 w Nowogardzie.

Więcej na stronie www.probud-nowogard.pl

r E k l A M A
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

 Praca szyta na miarę
Ingram Micro wspólnie ze swoim partnerem otworzył nową inwestycję 

na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego.
Nasz Pracownik Magazynu:

•	 pracuje w przyjaznej i fajnej firmie o duńskich korzeniach,
•	 jest zatrudniony na umowę o pracę bezpośrednio u pracodawcy
•	 bezpłatnie dojeżdża do pracy, ma dofinansowane posiłki, bezpłatne owoce, korzysta z atrak-

cyjnych benefitów, min. prywatnej opieki medycznej, ubezpieczenie grupowego, dofinansowa-
nia szkoleń itd

•	 skanuje i pakuje paczki z lekkimi artykułami,
•	 wprowadza dane do systemu, nucąc ulubione melodie
•	 pracuje w systemie 2 zmianowym od 8.00 do 16.00, 16.00-24.00, (czasem również w weekendy)

Dołącz do nas!
Zapraszamy na spotkania rekrutacyjne, które odbywają się siedzibie Ingram Micro 

w Łozienicy (Goleniowski Park Przemysłowy), przy ulicy Prostej 40.
W każdy wtorek i piątek od godziny 13:00.

Jeśli chcesz otrzymać więcej informacji Zadzwoń! 516-987-405
Napisz! jobs.goleniow@ingrammicro.com



Potrącenie 
na pasach

POLSKI 
WYDAWCA
Dom Judy sp. z o.o.

Autorskie Spotkanie z Piotrem Słomskim 

Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

Piątek 
2 listopada 2018 r. 
Nr 86 (2714)
nakład 3000 
Rok XXV ISSN 1897-2640 

Cena 2,00 zł 
(w tym 5% VAT) M

A
G

A
ZY

N

s. 3 s. 5

s. 2

GAŚNICE

Tel. 602 870 300

w Nowogardzie

Legalizacja - Sprzedaż - Ładowanie
Butle CO2, argon, azot, tlen

ul. Roosevelta 39

Autoryzowany serwis 

tel. 91 392 14 67
kom. 695 264 677

Nowogard, ul. 3 Maja 46 • www.nowodental.pl

Uśmiechajcie się pięknie

Wyspy Kanaryjskie, Cypr, Włochy, 
Grecja, Maroko, Bułgaria, Chorwacja 

Rezerwując wycieczki i wczasy
do 10.11.2018 r. 

na rok 2019
PROMOCJA do 40%SINDBAD - codziennie z Nowogardu

Bilety na przejazdy zagraniczne

MASZ PROBLEM ?                                                                 
- Prowadzisz działalność gospodarczą

- Potrzebujesz pomocy w sprawie podatków
- Nie radzisz sobie z JPK

                                                           PRZYJDŹ DO NAS!!!
Posiadamy doświadczenie w zakresie podatków 

poparte wieloletnią pracą w Urzędzie Skarbowym

Usługi księgowo-podatkowe s.c.
Halina Galus i Marta Dapkiewicz-Pawlik

Nowogard • ul. Plac Wolności 9 • tel. 91 39 27 479, 601 328 360 

Prowadzimy kompletną obsługę ksiąg przychodów i rozchodów, 
ewidencji ryczałtu, VAT i ZUS.

KURS OPERATORA

HAGA Agnieszka Pawlik • 72-200 Nowogard  •  ul. Boh. Warszawy 5
tel.  609 947 940  •  e-mail: szkolenia@ehaga.pl

Data rozpczęcia 
kursu

koniec listopada

SZKOLENIA
DLA CIEBIE

•  KOPARKO-ŁADOWARKI
•  KOPARKI
•  ŁADOWARKI

reklAMA

reklAMA

Czy dostaną  
te 14 mln PLN?

Za miejsce 
nawet 
tysiąc  
złotych
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Śmigiel Ryszard

ŚR

KOMPLEKSOWE  USŁUGI
& ŚMIGIEL

Zakład Kamieniarski
- Nagrobki - Grobowce - Parapety - Schody

Kwiaciarnia
- Znicze - Kwiaty - Wiązanki - Wieńce

Tel. 601 595 069, 91 392 18 14
     e-mail: puhp.smigiel@wp.pl
   www.kamieniarstwo-smigiel.pl

Korzystając z naszych usług pogrzebowych zyskasz
-10%  RABATU  NA  USŁUGI  KAMIENIARSKIE

UL. CMENTARNA 3,  72-200 NOWOGARD

       Usługi Pogrzebowe 
        Grzegorz Śmigiel
- Trumny - Urny - Ekshumacje - Przewozy
         Obudowy - Krzyże - Tabliczki

Kontakt całodobowy: 693 230 190
      e-mail: memoris.zp@o2.pl
            www.memoris.eu

reklAMA

Masz problem,  
lub byłeś świadkiem  

ważnego wydarzenia?
Skontaktuj się  

z naszą redakcją!
513 088 309, 91 392 21 65

Dzień Zaduszny w Parafiach 
W pierwszych dniach listopada można zy-

skać odpust zupełny. Warunkami są: stan ła-
ski uświęcającej, Komunia św., modlitwa; 
„Ojcze nasz”, „Wierzę” i w intencjach Ojca św. 
Pierwszego i drugiego listopada należy po-
bożnie nawiedzić świątynię, a od 1 do 8 li-
stopada cmentarz. Odpust ten może być 
ofiarowany za dusze w czyśćcu cierpiące.

Msze św. w Parafiach w Nowogardzie 
1. W piątek - 2 listopada 2018 r., w Dzień 

Zaduszny, Msze św. w Kościele Parafii pw. św. 
rafała kalinowskiego w Nowogardzie o godz. 
9:00 i 18:00  oraz zapraszamy na modlitwę ró-
żańcową na cmentarzu o godz., 16.00. Groma-
dzimy się przy bramie głównej. W dniach od 1 
do 8 listopada nawiedzając cmentarz i modląc 
się za zmarłych, będąc w stanie łaski uświęcają-
cej możemy uzyskać odpust zupełny ofiarowa-
ny za zmarłych.

 2. W piątek - 2 listopada 2018r., w Para-
fii pw. Matki Boskiej Fatimskiej w Nowogar-
dzie   WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH 
ZMARŁYCH – DZIEŃ ZADUSZNY. W tym dniu po-
lecamy Miłosiernemu Bogu wszystkich, którzy 
odeszli do wieczności, a modlitwą i nawiedzi-
nami grobów wyrażamy wiarę w życie wieczne. 
Msze św. o 700 i 1830. Dodatkowa o 1700, a po niej 
procesja po kościele z wypominkami i koronką 
do Miłosierdzia Bożego.  W ciągu tygodnia za-
chęcamy do modlitwy za Zmarłych o 1800.

3. W piątek– 2 listopada 2018 r. w Dzień Za-
duszny, w Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w 
Nowogardzie, wypominki o godz. 17.00. Z racji 
I piątku spowiedź w tym dniu od godz. 17.00. Na 
Mszy o godz. 18.00 pomodlimy się za naszych 
zmarłych parafian z całego roku i z miesiąca paź-
dziernika, a następnie modlitwy za przyczyną 
św. Jana Pawła II i możliwość uszanowania reli-
kwii. Nabożeństwo I piątkowe po Mszy wieczor-
nej. 

Msze na filiach: Olchowo godz. 16, Karsk godz. 
17, Dąbrowa godz. 18.

opr. MR

Sygnały Czytelników

Gdzie moje 500+?
Ponownie wraca temat realizacji wniosków o wypłatę świadczenia 500 plus przez nowo-
gardzki OPS. Zdaniem naszych rozmówców, mimo deklaracji, jaką kierownik ośrodka Do-
rota Maślana złożyła na początku października na łamach DN, wiele osób wciąż nie otrzy-
mała ani decyzji, ani pieniędzy z rządowego programu. 

 Szanowna redakcjo - rozpo-
czyna nasz rozmówca, - Prze-
czytałem już jakiś czas temu w 
waszej gazecie, o wypłacalno-
ści 500+, i o tym, że urzędnicz-
ka zapewniała, że możemy być 
spokojni, bo ci co złożyli w termi-
nie, dostaną do końca paździer-
nika decyzję i pieniądze. Czeka-
łem cierpliwie aż dostanę jakąś 
odpowiedź czy telefon, ale cisza 
w sprawie mojego wniosku. Zło-
żyłem wniosek 500+ w sierpniu, 
i na tym się skończyło. Mamy za 
pasem już listopad, a ja dalej nie 
mam ani odpowiedzi, ani pie-
niążków. Moi znajomi zamiesz-
kujący inne gminy, świadczenia 
wypłacane mają na bieżąco, tyl-
ko nasza gmina jest oczywiście 
zawsze na szarym końcu, to są 
jakieś j…ja - dodaje rozmówca. 
Zadzwoniłem dziś także (ponie-
działek) do OPS w Nowogardzie, 
z zapytaniem, ile czasu mam 
jeszcze czekać na pieniążki, Pani 
była tak niemiła, że w jej odpo-
wiedzi usłyszałem, że jak czekam 

to mam sobie jeszcze poczekać, co 
się tak pieklę, dodała jeszcze, że 
wnioski złożone w sierpniu roz-
patrywane będą w październiku. 
Nie chciałem wdawać się w py-
skówkę z tą panią siedzącą tam 
chyba z przymusu, więc postano-
wiłem zadzwonić do DN i po pro-

sić o nagłośnienie całej tej dziw-
nej sytuacji. Jak to jest, że inne 
gminy wypłacają świadczenia re-
gularnie, rozpatrują wnioski na 
bieżąco, a nasza gmina, jak za-
wsze jest na spóźniona. Czyżby 
pieniądze poszły na inny cel??? 

Od redakcji
Wczoraj skontaktowaliśmy się  

z kierownik OPS Dorotą Maśla-
ną. W rozmowie z nami urzęd-
niczka zapewniła, że wszystkie 
wnioski i wypłaty 500 plus są re-
alizowane na bieżąco i nie ma 
opóźnień. Inaczej sprawa przed-
stawia się w przypadku tych 
wniosków, gdzie wpisano dane, 
które niestety okazały się nie do 
końca pełne, bądź prawdziwe i 
pracownicy OPS muszą je we-
ryfikować. To, co podkreśla jed-
nak D. Maślana, opóźnia realiza-
cję wniosków. Niekiedy bowiem 
wnioskodawca wzywany jest do 
uzupełnienia wniosku, złożenia 
dodatkowych dokumentów. 

AO

Wypadek przy ul. Warszawskiej 

Mężczyzna 
potrącony na pasach 
W minioną środę, ok. godz. 18.00, przy ul. Warszawskiej 
(naprzeciwko wejścia do Biedronki) doszło do potrącenia 
pieszego, który przechodził przez pasy. 

Jak poinformowała nas na go-
rąco rzecznik policji sierż. sztab. 
Anna Dygas, jadący od strony 
Placu Wolności samochód oso-
bowy marki Citroen potrącił 
przechodzącego przez pasy męż-
czyznę- 39-letniego mieszkańca 
Nowogardu. - Z relacji świadków 
wynika, że mężczyzna wtargnął 
na pasy, bez uprzedniego upew-
nienia się, czy nie nadjeżdża jakiś 
samochód- mówi nam A. Dygas. 

 Poszkodowany został prze-
transportowany karetką do szpi-

tala w Gryficach, z lekkimi obra-
żeniami głowy. Jego stan był jed-
nak oceniany, jako niezagrażają-
cy życiu - dodaje rzecznik poli-
cji. 

Kierujący Citroenem, miesz-
kaniec naszej gminy, był trzeźwy 
w trakcie wypadku. Trzeźwość 
pieszego miała zostać potwier-
dzona w szpitalu. Policja naj-
prawdopodobniej zakwalifiku-
je zdarzenie, jako wypadek dro-
gowy. 

MS

Do wypadku doszło na przejściu dla pieszych, tuż przy skrzyżowaniu ulic Warszaw-
skiej i Sądowej
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W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397

reklAMA

WYNAJeM 
kONTeNerÓW, 
wywóz odpadów. 

TEL. 667 146 793 

Sprzedam  
pawie

tel. 785 150 401

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

11 kg, 33 kg 
z propan butanem, 

propanem 
a także do zasilania 
wózków widłowych.

Zapraszamy 
do stałej współpracy 

tel. 606 930 398
 www.gazak.pl 

Wymiana butli

letnia promocja
Ciekawe gratisy!

Duże zainteresowanie rolników pomocą AriMr 

Prawie 800 wniosków na 14 mln złotych
Już prawie 800 wniosków o tzw. pomoc suszową złożyli, w biurze Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, rolnicy z terenu naszego powiatu. 
Łączna kwota, jaka może z tego tytułu trafić do kieszeni naszych rolników sięgnie niecałe 14 mln zł.  Zainteresowanie rolników tą formą pomocy jest tak 
duże, że decyzją ministra przedłużono termin składania wniosków. 

Budynek powiatowego biura ARiMR z siedzibą w Nowogardzie, przy ul. Bat. Chłop-
skich

Zgodnie z tą decyzją, rolni-
cy mogą składać w tym naborze 
wnioski do 16 listopada, a nie 
jak założono początkowo do 25 
października. Przedłużenie ter-
minu ma też dać szansę na zło-
żenie wniosku tym rolnikom, 
którzy nie mają jeszcze protoko-
łu z szacowania strat. 

- W tej chwili wniosków o 
pomoc suszową jest złożonych 
łącznie 794, na kwotę około 13 
898 157 zł. Wydanych decyzji 
jest 132 na łączną kwotę 2 281 
772 ,50 zł. - informuje Danuta 
Łukasik, Naczelnik Wydziału ds. 
Działań Społecznych i Środowi-
skowych oraz Płatności Bezpo-
średnich, biura ARiMR w No-
wogardzie, przy ul. Batalionów 
Chłopskich. 

Niestety pracownicy ARiMR 
nie byli w stanie podać nam da-
nych o ilości wniosków w rozbi-
ciu na poszczególne gminy- wy-
magało to bowiem ręcznego li-
czenia, bo system nie selekcjo-
nuje z automatu wniosków we-
dług nazwy gmin, a przy takiej 
ilości wniosków jest to zbyt cza-
sochłonne. Niemniej, wszystko 
wskazuje na to, że większość z 
tych wniosków może być złożo-

na przez rolników z gminy No-
wogard.  Kiedy bowiem wyda-
nych decyzji o przyznaniu po-
mocy było jeszcze niewiele i 
można było z łatwością je po-
dzielić według gmin, to właśnie 
tych z naszej gminy było naj-
więcej. Do połowy października 
z 39 wydanych decyzji na kwo-
tę 588  615 złotych, 25 stanowi-
ły te z gm. Nowogard. A łączna 
kwota, która trafiła dzięki temu 
do kieszeni rolników wyniosła 
225 tysięcy złotych. Dla przykła-
du 5 decyzji wydano dla rolni-
ków z gm. Przybiernów, a 7 z te-
renu gm. Goleniów. 

Jak informuje ARiMR staw-
ka pomocy wynosi 1 tys. zł do 1 
ha, w przypadku szkód powsta-
łych w uprawach rolnych wyno-
szących co najmniej 70 % da-
nej uprawy na powierzchni wy-
stępowania tej uprawy oraz  500 
zł do 1 ha powierzchni upraw, w  
przypadku szkód powstałych w 
uprawach rolnych  wynoszących 
co najmniej  30 % danej upra-
wy i  mniej niż 70 % danej upra-
wy na powierzchni występo-
wania tej uprawy. Do wniosku 
o pomoc trzeba dołączyć m.in. 
kopię protokołu oszacowania 

szkód, zawierającego informa-
cje o powierzchni upraw, w któ-
rych te szkody powstały. Wnio-
sek należy złożyć do kierowni-
ka biura powiatowego Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa właściwego ze wzglę-
du na miejsce zamieszkania albo 
siedzibę producenta rolnego. 
W naszym przypadku biuro to 
mieści się przy ul. Batalionów 
Chłopskich. 

W całym kraju do 26 paź-
dziernika, do ARiMR wpłynęło 
ok. 280 tys. wniosków na kwotę 
blisko 1,77 mld zł.  Na konta rol-
ników przelano łącznie 681 mln 
zł.  Z kolei rybakom poszkodo-
wanym przez tegoroczną suszę 
Agencja wypłaciła 3,9 mln zł.

Marcin Simiński

Giełda samochodów na parkingu
Do naszej redakcji zatelefonował mieszkaniec, który jest zażenowany sytuacją występują-
cą na publicznym parkingu, znajdującym się przy ulicy 700-lecia. Chodzi o samochody na 
sprzedaż, które są parkowane na wiele dni na tym parkingu - niektóre nawet bez tablic re-
jestracyjnych. 

- Szanowna Redakcjo, zaczyna 
nasz rozmówca - w naszym mie-
ście brak jest miejsc postojowych, 
nie ma gdzie postawić samocho-
du, a ludzie sami sobie zagradza-
ją możliwość swobodnego zapar-
kowania aut, tak jest m.in. przy 
ulicy 700- lecia, przy sklepie Na-
tura. Niby parking jest, ale sto-
ją tam tylko samochody pozosta-
wione do sprzedaży. Dzień i noc 
stoją te auta z kartkami. Może 
czas pomyśleć i otworzyć miej-
sce do tego przeznaczone. Unik-
niemy wtedy takich sytuacji, bo 
to nie pierwsze takie miejsce, 
to samo dzieje się pod Urzędem 
Miasta. Tam również nikt nie re-
aguje. Mam nadzieję, że te samo-

chody właściciele w końcu zabio-
rą, bo my kierowcy powinniśmy 
się szanować. 

 Może wart jest zastanowie-
nia pomysł naszego Czytelni-

ka, aby w Nowogardzie stworzyć 
takie miejsce, gdzie stawiano 
by samochody na sprzedaż, nie 
blokując przy tym publicznych 
miejsc parkingowych.              ao

Co ciekawe na parkingu często stoją auta bez tablic rejestracyjnych i nie reaguje 
choćby na to policja 
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Szanowni Mieszkańcy
Z całego serca dziękuję za każdy  
głos oddany na mnie w wyborach  

do Rady Miejskiej w Nowogardzie. 
Jednocześnie proszę 

o głos na Jowitę Pawlak 
w wyborach na burmistrza  

4 listopada 2018 roku. 
 Michał Wiatr

PODZiękOWANiA

PŁATNY MATeriAŁ

List Otwarty
Panie Robercie Czapla, ni-

gdy nie myślałem, że w ten 
sposób będę zabierał głos, 
jednak do tego zostałem przez 
Pana sprowokowany. Na stro-
nie SLD Nowogard pojawił się 
wpis, żeby głosować na Pana, 
bo inaczej w Nowogardzie bę-
dzie rządził proboszcz i PiS. Z 
Gminą Nowogard związałem 
się już od 33 lat. Los Gminy i 
jej mieszkańców leży mi głę-
boko na sercu. Kiedy jednak 
patrzę na to, co się tutaj dzie-
je, to mocno boli mnie serce, 
a może trzeba napisać, co się 
nie dzieje kilka przykładów. 
Ponad 20 lat temu Pana to-
warzysz Partyjny, Przewod-
niczący Rady Miasta i Gmi-
ny, w czasie otwarcia i po-
święcenia Sali gimnastycznej 
przy Szkole nr 2 powiedział: 
„Salę już mamy, a teraz bie-
rzemy się za budowę Basenu”, 
i wtedy ja zażartowałem, „cie-
szę się z tego powodu, będzie-
cie budować Basen, a ja budu-
ję Kościół”, i w tym momen-
cie wybuchł śmiech, ksiądz 
wybuduje Kościół, mało tego, 
wtedy Przewodniczący za-
proponował zakład o Ko-
niaka, kto wybuduje pierw-
szy, czy my wybudujemy Ba-
sen, czy ksiądz wybuduje Ko-
ściół. Minęło dobre 20 lat a ja 
nie widzę ani Basenu, ani Ko-
niaka. Bo Wy tylko potraficie 
obiecywać a nic nie robić. Pa-
nie Czapla, proszę tak szcze-
rze powiedzieć, co Pan w cią-
gu tych 8 lat zrobił dla Gmi-
ny, oprócz tych kilku ławe-
czek i tych kilku chodnicz-
ków. O nie!, wybudował Pan 
Park Przemysłowy za olbrzy-
mie pieniądze i wpuścił jeden 
zakład, który zniszczy zakład 

pracujący tutaj od lat i płacą-
cy podatki dla Gminy. Kie-
dy poprosiłem Pana o wspar-
cie dzieci korzystających ze 
Świetlicy, usłyszałem odpo-
wiedź, że pieniędzy nie ma, 
bo mamy swoje dzieci, a przy 
okazji pytam się, a czyje są 
dzieci na Zatorzu, a Zatorze, 
do kogo należy, a dokąd idą 
nasze podatki które płacimy. 
Gdyby proboszcz rządził to 
by nie wyrzucił w błoto tych 
pieniędzy, które poszły na re-
klamy ukazujące uśmiechnię-
tego burmistrza, i na auto-
kar jeżdżący oklejony od góry 
do dołu. Na tę kiełbasę wy-
borczą (przepraszam, pączu-
sie rozdawane na ulicach na-
szego miasta), a ile to kosz-
towało i za czyje pieniądze? 
Gdybym ja rządził, to te pie-
niądze przeznaczyłbym dzie-
ciom i potrzebującym. Pan 
jest zadowolony z tych 8 lat, a 
mnie boli serce, bo kiedy idę 
po kolędzie i w klatce w blo-
ku, gdzie jest 10 mieszkań, 6 
jest zamkniętych, bo miesz-
kańcy wyjechali do Norwe-
gii, Niemiec, Anglii, Irlandii 
i jeszcze nie wiadomo gdzie, 
bo w Nowogardzie nie ma dla 
nich miejsca. Panie Czapla, 
obraża Pan swoich wyborców 
nazywając ich “moherami”, a 
to że Pan jest Ateistą to pana 
sprawa, ale proszę ani mnie, 
ani nikogo z wierzących nie 
obrażać. Gdyby nie oni to nie 
dostałby Pan tyle głosów, ale 
Pan nie liczy się z ludźmi, Pan 
ciągle ich poniewiera. Mógł-
bym jeszcze wiele przytoczyć 
argumentów, ale myślę, że to 
wystarczy.

Ks. Proboszcz Dziekan
Kazimierz Łukjaniuk

Zakończono prace drogowe 

Piłsudskiego jak nowa 
Zakończył się remont ulicy Piłsudskiego w Nowogardzie. Poza asfaltem, wymieniono na-
wierzchnię chodników, przebudowano także parking przy dawnej Agatce, obecnie sklepu z 
używanymi meblami. 

Przypomnijmy, że remont tej 
powiatowej jezdni rozpoczął się 
pod koniec września. Głównym 
wykonawcą wyłonionym w ogło-
szonym przez starostwo prze-
targu była nowogardzka spółka 
drogowa PRD. Zgodnie z umo-
wą wymieniono nawierzchnię z 
masy bitumicznej na całej dłu-
gości ulicy tj. dokładnie 211 me-
trów. Zmodernizowano też bie-
gnące po obu stronach jezdni 
chodniki i wjazdy do posesji, kła-
dąc w miejsce starych płyt, nową 
kostkę brukową. W ramach prac 
wyremontowano również par-
king znajdujący się przed komi-
sem.  Został on przebudowany na 
parking równoległy, na którym 
zorganizowane będą cztery miej-
sca postojowe - ma to poprawić 
bezpieczeństwo na ulicy. W tej 
kwestii na podkreślenie zasługuje 
umieszczenie przed przejściami 

dla pieszych, znajdującymi się na 
obu krańcach ulicy, specjalnych 
płyt z wypustkami – nawierzch-
ni dotykowej- z myślą o osobach 
niewidzących i słabowidzących. 
Oczywiście zwieńczeniem prac 
drogowych było też namalowa-
nie nowego oznakowania pozio-
mego na ulicy. 

Całość prac kosztowała 571 000 
zł, na co po połowie złożyły się 
gmina Nowogard i Powiat Gole-
niowski. Techniczny odbiór wy-
konanych robót miał miejsce w 
minioną środę (31.10). Wzięli w 
nim udział przedstawiciele wyko-
nawcy i władz samorządowych. 

MS

Nowy asfalt, nowe chodniki, a przed przejściami dla pieszych ułatwienia dla osób 
niewidomych i słabowidzących

Atak nie zawsze jest 
najlepszą obroną  

Jest takie powiedzenie, że roz-
mawiać warto. I rzeczywiście w 
większości sytuacji szczególnie 
tych konfliktowych, rozmowa 
jest sposobem na rozładowanie 
napięć a zwłaszcza wyjaśnienie 
spornych czy niespornych spraw. 
To wszystko jednak nie odnosi się 
do sytuacji, gdy jedynym celem 
używania słów i języka jest ubli-
żenie swojemu aktualnemu bądź 
potencjalnemu adresatowi czy 
rozmówcy.  Dlatego nie będzie-
my odpowiadać na prymitywne 
odzywki wobec DN i osoby jego 
wydawcy ze strony nowogardz-
kiego PiS, zwłaszcza tego repre-
zentowanego przez byłego kan-
dydata na burmistrza.   A co do 
faktów: w poprzednim numerze 
DN podaliśmy informacje o kon-
ferencji prasowej zorganizowanej 
w sobotę przez PiS i Nową, gdzie 

poinformowano o zawarciu po-
rozumienia dotyczącego zarów-
no kwestii programowych, jak i 
poparcia przez PiS kandydatki 
J. Pawlak w II turze wyborów na 
burmistrza. Konferencja zosta-
ła uwieczniona przez przybyłe na 
nią media, w tym np. można ją na-
dal oglądać na stronie PR Szcze-
cin.  Określając przedmiot poro-
zumienia cytowaliśmy słowa kan-
dydatki p. Pawlak i byłego kan-
dydata p. Nieradki.  Kandydat-
ka Pawlak wyraźnie powiedziała 
np., że odbyły się wzajemne roz-
mowy, które gwarantują realiza-
cję programów obu ugrupowań. 
We wtorek, w Kamenie odbyło się 
publiczne spotkanie z kandydat-
ką J. Pawlak, na którym obecne 
były najistotniejsze osoby z kie-
rownictw obu ugrupowań, czy-
li PiS i Nowej. Podczas tego spo-

Spotkanie w Kamenie z J.Pawlak. Na pierwszym planie były radny PiS B. Dziura 
obok. R. Majdziński także z PiS

tkania padło pytanie z sali, do-
tyczące budowy pomnika smo-
leńskiego zgodnie ze zgłoszoną 
przez PiS uchwałą Rady zapadłą 
w 2015 roku. Ani kandydatka nie 
zaprzeczyła, że uchwała ta będzie 
realizowana przypominając, kie-
dy i na czyj wniosek została przy-
jęta przez Radę Miejską, ani tym 
bardziej temu nie zaprzeczył za-
bierający także głos w tym punk-
cie Bogusław Dziura były rad-
ny PiS, personalnie wnioskodaw-
ca uchwały. Ten ostatni przedsta-
wił zebranym w Kamienie do-
kładny opis projektowanego po-
mnika (m.in., że na tablicy będzie 
96 nazwisk bez dopisku o przy-
należności partyjnej) stwierdza-
jąc na koniec, że przeszkodą do-
tychczas w realizacji monumentu 
była osoba urzędującego burmi-
strza. Tyle w temacie faktów two-
rzonych na oczach szerokiej pu-
bliczności zarówno przez PiS, jak 
i przez Nową.  DN, który z racji 
swojej ustawowej misji publicz-
nej, zajmuje się opisem rzeczywi-
stości sprzeniewierzyłby się swo-
jemu powołaniu i obowiązkowi 
prasowemu gdyby te fakty ukrył.  
Jednocześnie przypominamy, że 
nigdy, jako DN nie wyraziliśmy 
dezaprobaty dla idei budowy po-
mnika smoleńskiego, dlatego tym 
bardziej nie rozumiemy bezpar-
donowej napaści na nas w tym 
kontekście ze strony wspomnia-
nych na wstępie czynników par-
tyjno-organizacyjnych.    

Red. DN 
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Szanowna Pani // Szanowny Panie 

Bardzo się cieszę, że tak wiele osób 
przekonałam o tym, że bardzo zależy 
mi na rozwoju  gminy  Nowogard i na 
wszystkich jej  mieszkańcach. Dziękuję 
za to, że dostałam od Pani/Pana głos, a je-
śli nA to liczę, że mój list przekona Panią/
Pana do oddania na mnie głosu w drugiej 
turze wyborów, pisząc o tym, co już zro-
biłam nie będąc burmistrzem i co zamie-
rzam, gdy nim zostanę.

Tu się urodziłam, chodziłam do szkoły 
i tu mieszkam z moją rodziną. Moi rodzi-
ce Stanisława i Konstanty Spurgiasz byli 
nauczycielami, wychowali wiele pokoleń 
i przekazali nam, że najwyższą wartością 
jest szacunek dla drugiego człowieka. Po 
tacie odziedziczyłam potrzebę działania 
dla innych. Był on zaangażowany w spra-
wy naszego miasta i  gminy.  

Od roku 2006 pozyskuję fundusze 
unijne. Dla szkół gminy Nowogard  w 
latach 2008-2015 pozyskałam łącznie 
5  508700,00 zł, w takich projektach jak: 
Prymus/Wczesnoszkolna indywidualiza-
cja-wysokiej jakości edukacja,/Gminne 
podstawówki do wojewódzkiej czołówki/, 
Szkoły nowogardzkiej gminy na edukacyj-
ne wyżyny. O realizacji projektów i pozy-
skaniu pieniędzy mogą poświadczyć dy-
rektorzy i nauczyciele, bo to oni z zaanga-
żowaniem realizowali je. Wielu uczniów 
skorzystało z zajęć pozalekcyjnych, a szko-
ły zostały doposażone w pomoce. 

Pracując w Zespole Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Nowogardzie napisałam, po-
zyskałam środki, zrealizowałam i roz-
liczyłam co do złotówki projekty, za co 
otrzymałam gratulacje z instytucji po-
średniczących. Znam się na tym i wiem 
skąd i na co można zdobyć pieniądze. No 
właśnie, można na szybki rozwój naszej 
gminy.

Jako przewodnicząca komisji ds. pozy-
skiwania funduszy i inwestycji w Radzie 
Miejskiej w 2016 r. złożyłam propozycję 
realizacji swojego pomysłu na pozyskanie 
środków  w ramach Kontraktu Samorzą-
dowego pn. Inwestycja w rozwój gospo-
darczy Gmin Nowogard, Maszewo, Osi-
na i Powiatu Goleniowskiego - drogą do 
efektywnego kształcenia zawodowego. 
Pozyskano łącznie kwotę 7 389 728,30 
zł,  z czego dla Gminy Nowogard: 

•	 budowa sieci wodno-kanalizacyjnej 
w rejonie inwestycyjnym Wojcieszyn-
-Miętno kwota 2 828 422,60 zł 

•	  doradztwo edukacyjno-zawodowe 
dla uczniów (projekt w całości napisa-
ny przeze mnie) kwota: 223 380,00 zł  

•	  rozbudowa i remont Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie 
realizowany przez Powiat Goleniow-
ski  kwota: 3 272 500,00 zł.

Martwi mnie natomiast duże zadłuże-
nie gminy poczynione w ostatnich latach, 
szczególnie szpitala. Mam wiele pomy-
słów i wiem jak postarać się o jego od-
dłużenie i zagospodarowanie, w tym 
pozyskanie dobrych specjalistów, zwięk-
szenie zatrudnienia, realizację programu 
Vigor Senior, poprawę warunków pracy. 
Niepokojące jest  trwonienie pieniędzy 
podatników na kary za przegrane spra-
wy, np. 
•	 z Przedsiębiorstwem Usług Wodnych 

i Sanitarnych za źle przeprowadzony 
przetarg to kwota około 250 tys. zł., 
która będzie zapłacona z pieniędzy 
podatników, a nie z kieszeni pana Ro-
berta Czapli

•	 z wykonawcą drogi na Radosławiu, 
wygrana sprawa w sądzie przez wyko-
nawcę za zerwanie umowy to kwota 
około 350 tys. zł  z naszych pieniędzy. 

Ktokolwiek będzie burmistrzem będzie 
dysponował pieniędzmi na działania or-
ganizacji, stowarzyszeń, remonty, roz-

budowę, modernizację, kulturę i sport, 
upiększanie miasta i wsi oraz  realizację 
potrzeb, bo tak wynika z Ustawy o Sa-
morządzie i Finansach Publicznych. To 
nie pan Robert Czapla „daje”, jak zwykł 
to mówić, lecz finansowane są wszelkie 
wydatki z budżetu Gminy uchwalanego 
przez Radę Miejską.  

Nie mam w swojej naturze miejsca na 
puste słowa, kłamstwa i zastraszanie. Nie 
mam zamiaru zwalniać ludzi, nie będę 
straszyć, zmuszać, szantażować. Chcę, 
aby ludzie szli do pracy zadowoleni, z po-
mysłami, z chęcią do działania. Pragnę, 
aby gmina Nowogard stała się miej-
scem dobrego i wygodnego życia. Miej-
scem, w którym na równi dba się o po-
trzeby najmłodszych, jak i najstarszych, 
otwartym na rodzinę, atrakcyjnym dla 
młodych małżeństw, wygodnym dla nie-
pełnosprawnych oraz miejscem rozwo-
ju lokalnych przedsiębiorstw. Każdy z 
nas działa w kręgu swojego wpływu, dziś 
Pani/Pana posiada wymierny wpływ, jak 
będzie wyglądać nasze piękne miasto i 
gmina – Nowogard.

Z Pani//Pana poparciem to się uda

Zapraszam na wybory   
4 listopada  2018 r. 

Nie zawiodę! okazanego zaufania
Z poważaniem 
Jowita Pawlak

PŁATNY MATeriAŁ WYBOrCZY

Handel przy cmentarzu 

Za miejsce nawet tysiąc złotych
Od 170 zł do nawet tysiąca - takie ceny osiągały w trakcie licytacji miejsca, jakie gmina wyznaczyła pod sprzedaż zniczy i kwiatów w okresie tegorocznych 
świąt Wszystkich Świętych. Nie wszystkie pola znalazły jednak nabywców. Od kilku lat spada zainteresowanie tą formą sprzedaży wśród handlowców. 

Przetarg na dzierżawę miejsc 
do sprzedaży kwiatów, zniczy i 
stroików w pobliżu cmentarza 
komunalnego w Nowogardzie 
odbył się w dniu 17 październi-
ka 2018, wyjątkowo w Bibliote-
ce Miejskiej. Jak informuje nas 
gmina, wzięło w nim udział 18 
handlowców. Ostatecznie wyli-
cytowali oni 23 z 34 miejsc, ja-
kie były do wyboru. Cena wie-
lu z nich nie przekraczała mini-
malnej, czyli 170 zł. Te najbar-
dziej atrakcyjne poszły nawet za 
tysiąc złotych. 

Z roku na rok spada ilość zain-
teresowanych dzierżawą miejsc 
koło cmentarza- przyznają to 
urzędnicy organizujący przetarg. 
Jeszcze kilka lat temu w trakcie 
licytacji ludzie dosłownie „bili” 
się o każdy placyk. Ilość han-
dlowców i wystawianego przez 
nich towaru- zniczy i kwiatów- 
powodowały, że niekiedy trze-
ba było się przepychać pomiędzy 
kupującymi, aby przejść na teren 
cmentarza. Takie widoki prze-

szły już jednak do historii, a jak 
sami handlowcy przyznają, to 
zasługa działania marketów. Jak 
wiadomo te już na kilku tygodni 
przed 1 listopada, sprzedają zni-

cze i sztuczne stroiki i to często 
za bardzo przystępną cenę. Przed 
samymi świętami pojawiły się 
promocje, a także i żywe kwiaty 
w doniczkach. Wszystko to spra-

wia, że handel przy cmentarzach 
w okresie 1 i 2 listopada to głów-
nie interes już tylko dla dużych 
producentów kwiatów czy też 
zniczy, którzy zajmują się tym 

biznesem codziennie. Dla tych, 
co traktowali handel przy cmen-
tarzu, jako jednorazowy, dodat-
kowy w roku zarobek, żadna to 
dziś już gratka. 

W tym roku sprzedawcy 
mogą handlować przy cmenta-
rzu od wtorku tj. 30 paździer-
nika do dziś tj. (2 listopada pią-
tek), a więc Dzień Zaduszny. W 
środę udało nam się porozma-
wiać z kilkoma ze sprzedawca-
mi, którzy zdecydowali się roz-
łożyć swoje stanowiska w tym 
miejscu. Nie narzekali na ilość 
klientów, choć prawdziwa oce-
na będzie możliwa dopiero po 
dniu 1 listopada, kiedy najwięcej 
osób wybiera się na groby bli-
skich. Jeśli chodzi o gusta klien-
tów, to handlowcy podkreślali, 
że dużym powodzeniem cieszą 
się kwiaty w doniczkach, mniej-
szym gotowe, często sztuczne 
stroiki. Gorzej było ze zniczami- 
klienci chętnie kupują wkłady 
do lampionów, niż całe znicze.  

MSW środę tłumów nie było, ale też handlowcy na brak klientów nie narzekali. Dodatkowo sprzyjała pogoda. Fot. AO
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 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Janina kosidłowska: lat 83, zmarła 29.10.2018r, pogrzeb od-

był się 31.10.2018r, na cmentarzu w Nowogardzie.
Franciszek Syga: lat 86, zmarł 29.10.2018r, pogrzeb odbę-

dzie się 2.11.2018r, o godz. 14:00 Msza św. w Węgorzycach, po-
chówek na cmentarzu w Osinie.

irena Bożek: lat 96, zmarła 30.10.2018r, pogrzeb odbędzie 
się 2.10.2018r, o godz. 13:00 na cmentarzu w Nowogardzie. 

Informacje przekazał: Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk
i MEMORIS Zakład Pogrzebowy Grzegorz Śmigiel

Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

100-lecie Niepodległości

Koncert 
muzyki 
sakralnej 10 listpada 2018, godz. 19.00 

Kościół pw. WNMP NOWOGARD

SPONSORZY PATRONAT

Sprzedaż biletów: Agencja Artystyczna i Koncertowa Beata Krzyżanowska tel. 508-285-211
                                        Zakrystia Para� Kościoła pw. WNMP, ul Kościelna, Nowogard

Starostwo 
Goleniów

Dominika Zamara - sopran
Frantisek Vanicek - organy

Dominika Zamara zaśpiewa w kościele pw. WNMP

Wkrótce wielki koncert
Dominika Zamara -  to pol-

ska śpiewaczka operowa. Uro-
dziła się 11- go. sierpnia 1981 
roku we Wrocławiu. W 2007 
roku ukończyła z wyróżnie-
niem Akademię Muzycz-
ną im.Karola Lipińskiego we 
Wrocławiu, na wydziale wo-
kalnym w klasie prof. Barbary 
Ewy Werner. Jej kariera rozpo-
częła się w 2008 roku. Odby-
ła  wówczas tourneè po Fran-
cji z wybitnym francuskim or-
ganistą Fabrice Pitrois. Zaśpie-
wała także w Teatrze Narodo-
wym w Czarnogórze (Monte-
negro) w obecności prezyden-
ta tego kraju. Występuje na 
scenach najsłynniejszych te-
atrów operowych w Europie 
i Stanach Zjednoczonych. Jej 
piękny sopranowy głos wzbu-
dza zachwyt nie tylko miło-
śników muzyki klasycznej. 
We Włoszech, ojczyźnie ope-
ry, w ciągu kilku lat udało jej 
się zrobić spektakularną karie-

rę. Dominika Zamara uważa-
na jest za jedną z najwybitniej-
szych śpiewaczek operowych 
na świecie. Włosi mówią o niej 

„fenomenalny sopran”. 10 lat 
temu przybyła do Włoch, aby 
uczyć się śpiewu w ojczyźnie 
Bel Canto. Dzisiaj to ona uczy 

śpiewaków we Włoszech tech-
nik wokalnych, a kompozy-
torzy z całego globu zabiega-
ją o współpracę z nią. Śpiewa-

ła też liczne koncerty, recitale 
i partie operowe w wielu kra-
jach Europy: w Hiszpanii, we 
Włoszech, w Polsce, Szwajca-
rii, Austrii i Francji. Otrzymała 
w Morcone międzynarodową 
nagrodę Ojca Pio za osiągnię-
cia artystyczne. W Wiedniu, 
podczas wielkiej gali rozdania 
Złotych Sów, nagród przyzna-
wanych przez Klub Inteligen-
cji Polskiej, zwanych Polonij-
nymi Oskarami, została uho-
norowana Złotą Sowę w kate-
gorii muzyki klasycznej za wy-
bitne osiągnięcia artystyczne.

Od Rządu Polskiego otrzy-
mała nagrodę Polka Roku 2017 
w kategorii Kultura i Sztuka. 
Została nominowana Ambasa-
dorką Kultury Polskiej i Wło-
skiej przez Panią Prezes Elżbie-
tę Renzetti i Panią Poseł Gra-
żynę Ciemniak z Towarzystwa 
Polsko-Włoskiego w Bydgosz-
czy.

„Jeden z uczonych w Piśmie zbliżył się do Jezusa i zapytał Go: „Które jest pierwsze ze wszystkich przyka-
zań?” Jezus odpowiedział: „Pierwsze jest: „Słuchaj, Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miło-
wał Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą”. 
Drugie jest to: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Nie ma innego przykazania większe-
go od tych”. Rzekł Mu uczony w Piśmie: „Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznieś powiedział, bo Jeden jest 
i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego 
jak siebie samego daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary”. Jezus widząc, że rozumnie od-
powiedział, rzekł do niego: „Niedaleko jesteś od królestwa Bożego”. I już nikt więcej nie odważył się Go py-
tać”. (Mk 12,28b-34) 

Słuchając perykopy Ewan-
gelii przygotowanej na 31 
niedzielę zwykłą, może się 
zrodzić słuchaczowi pyta-
nie: Po co Jezus przypomina, 
tak wiernym braciom, funda-
ment Prawa Bożego? Powód 
jest prosty. Izraelczycy próbo-
wali rozszerzać Prawo Moj-
żeszowe pod swoje interesy, 
skupiając tylko przestrzega-
nie tego Prawa na zewnętrz-
nych czynnościach. Prawo to 
rozrastało się, wzbogacane 
wciąż nowymi przykazania-
mi, wyjaśnieniami, nowymi 
interpretacjami. Widząc taki 

stan rzeczy cisnęło się na usta 
pytanie: co jest najważniejsze 
pośród tej mnogości reguł? 

Odpowiedz Jezusa jest na-
tomiast prosta i bardzo jasna: 
Najważniejsza jest miłość 
Boga oraz miłość człowie-
ka! Dlaczego Jezus akcentuje 
tą miłość? Odpowiedzią jest 
werset psalmy w dzisiejszej li-
turgii:” Miłuje Ciebie, Panie 
mocy moja”. Rozkochanie się 
w Bogu jest dla każdego wie-
rzącego początkiem mocy ży-
cia duchowego i cielesnego.

Jednak odpowiedz Jezu-
sa skierowana do pytające-

go w dzisiejszej Ewangelii ma 
znamiona imperatywu. Może 
zrodzić się wśród słucha-
czy zatem pytanie czy ta mi-
łość jest rozkazem? Wszyscy 
wiemy że taki stan rzeczy jest 
sprzeczny i nie jest to możli-
we; miłość jest bowiem uczu-
ciem najbardziej wolnym ze 
wszystkich 

i nie można jej narzucić  z 
zewnątrz, ustanawiając naka-
zem miłości.

Ażeby kogoś miłować, trze-
ba być do niego podobnym, 
mieć coś podobnego albo 
uzupełniać się w czymś. W 
czym zaś jesteśmy podobni 
do Boga, gdy On jest Bogiem 
a my ludźmi; On jest Duchem 
a my cielesnymi istotami?

Wielu interpretatorów Pi-
sma Świętego jest przekona-
nych, że Jezusowi nie chce 
abyśmy skupiali się w naszej 
miłości do Boga na szczegól-
nym wymiarze uczucia i po-

ruszenia serca, ale chce by-
śmy pełnili wolę Bożą; inny-
mi słowy, domaga się od nas 
konkretnych czynów , a nie 
uczuć. Przestrzeganie miło-
ści, w naszym życiu, ma się 
stać widzialnym znakiem 
oraz odbiciem miłości czy-
nionej przez Boga; staję się 
także jej sprawdzianem i po-
twierdzeniem w naszym ży-
ciu. Miłość, w której upodab-
niamy się do czynów Bożych 
ma stać się powodem, a nie 
efektem naszego zachowania. 
Ten konkretny stan upodob-
nienia się do Bożego postę-
powania ma stać się wybo-
rem Boga i Jego drogi w ca-
łym naszym życiu. 

Niech modlitwą, każde-
go z nas podczas liturgii nie-
dzielnej stanie się wezwanie: 
Spraw, żebym Ciebie miło-
wał, Panie mocy moja!

Ks. Waldemar Piątek 



2-5.11.2018 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

7

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

kącik kolekcjonera 

Moneta z okazji 100-lecia Niepodległości  
- Ignacy Jan Paderewski 
Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu srebrną monetę o nominale 10 zł. 

Ignacy Jan Paderewski przybył 
26.12.1918r do Poznania, wraca-
jąc z wieloletniego pobytu poza 
ojczyzną. Ignacy Jan Paderewski 
od końca XIX stulecia koncer-
tował w wielu miastach Europy 
i obu Ameryk. Dla rodaków stał 
się uosobieniem nadziei, że na-
ród polski zdoła odzyskać nie-
podległość. Sukcesy artystycz-
ne Ignacy Paderewski wykorzy-
stywał do nawiązywania kon-
taktów z ważnymi postaciami 
światowej polityki. Za swój suk-
ces mógł więc uważać deklara-
cję prezydenta USA ze stycznia 
1918 r., zawierającą zapowiedź 
stworzenia niepodległego pań-

stwa polskiego. Jako polityk bę-
dący ponad partyjnymi podzia-
łami stanął w styczniu 1919 r. na 
czele rządu utworzonego dzię-

ki kompromisowi między obo-
zami Józefa Piłsudskiego i Ro-
mana Dmowskiego. W kwiet-
niu 1919 r. został wraz z Dmow-

skim, delegatem Polski na kon-
ferencję pokojową w Paryżu. 
Gospodarcze trudności sprawi-
ły, że w grudniu 1919 r. rząd po-
dał się do dymisji, Paderewski 
wyjechał z kraju i powrócił do 
muzycznych pasji. Nie tracił jed-
nak z pola widzenia wydarzeń w 
ojczyźnie. Ostatnim aktem jego 
aktywności było, u schyłku ży-
cia, przewodniczenie w latach 
1939−1941 Radzie Narodowej 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

Na prawej stronie monety ko-
lekcjonerskiej umieszczony jest 
wizerunek Ignacego Paderew-
skiego z napisem Stulecie Od-
zyskania Przez Polskę Niepodle-

głości, z lewej strony Orzeł Pol-
ski z napisem Rzeczpospolita 
Polska i nominał 10 zł.

Kolekcjonerską srebrną mo-
netę o nominale 10 zł wydano w 
nakładzie 20 tys. sztuk masa mo-
nety to 14,14 gram. Projektan-
tem monety jest Dobrochna Su-
rajewska. Data emisji to 30 paź-
dziernik.   

Osoby zainteresowane naby-
ciem monety mogą kontakto-
wać się z Panem Tadeuszem Łu-
kaszewiczem - prezesem Nowo-
gardzkiego koła Numizmatycz-
nego i Klubu Kolekcjonera w 
Nowogardzie. 

Opr.  ao

Prezentacja książki „Do zobaczenia, kasztanku” 

Autorskie Spotkanie z Piotrem Słomskim 
30 października w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się autorskie spotkanie Piotra Słomskiego, który zaprezentował swoją książkę o losach Sybira-
ków, w tym wielu nowogardzkich. Książka nosi tytuł „Do zobaczenia, kasztanku.” 

Na prezentacji nie zabrakło bo-
haterów książki Piotra Słomskie-
go, w tym Pani Franciszki Koby-
lińskiej zarazem szefowej jednego 
z nowogardzkich związków Sybi-
raków, czy też braci Gronowskich 
z Ostrzycy. Obecna była tak-
że przewodnicząca drugiego lo-
kalnego związku sybirackiego p. 
Maria Dębińska, Burmistrz No-
wogardu Robert Czapla, Marek 

Krzywania, Marian Jeż oraz inne 
znamienite osoby zainteresowa-
ne tematem. Spotkanie otworzy-
ła, przedstawiając autora, dyrek-
tor biblioteki Pani Aneta Wyso-
szyńska, po czym Piotr Słomski 
opowiedział o historii powstania 
swojej książki.  

„Do zobaczenia kasztanku” jest 
zbiorem wywiadów przeprowa-
dzonych przez Piotra Słomskiego 
z deportowanymi na Syberię i Ka-
zachstan, ukazuje indywidualne 
losy bohaterów, liczne pokolenio-
we rany, jakich doświadczyli Po-
lacy mieszkańcy kresów wschod-
nich, którzy znaleźli się po 1939 
roku pod okupacją sowiecką, a po 
wojnie tak licznie osiedli na zie-
miach zachodnich. Tytuł książ-
ki to cytat jednej z bohaterek tej 
pozycji- tymi słowami żegnała 
ona kasztanka, czyli konia będą-

cego własnością jej rodziny, któ-
ry pozostał w gospodarstwie, gdy 
10 lutego 1940 roku, nad ranem, 
wszystkich domowników łado-
wano do bydlęcego eszelonu. Jak 
się okazuje, tamte traumatyczne 
doświadczenia, pomimo upływu 

czasu, wciąż jeszcze żyją w peł-
nych emocji wspomnieniach na-
szych nowogardzkich Sybiraków. 
Mogliśmy się o tym przekonać 
w trakcie wtorkowego spotka-
nia w bibliotece, gdy słuchaliśmy 
wystąpień m.in. braci Gronow-
skich, czy Pani Franciszki Ko-
bylińskiej. Te wzruszające do łez 
relacje, przeplatane z wypowie-
dziami autora książki, przedsta-
wiają i skrywane przez lata losy 
i prawdę o tym, jak człowiek po-
trafił dużo znieść i jaki ciężki los 
hartuje ludzki charakter. Książ-
ka Piotra Słomskiego to coś wię-
cej niż tylko dokumentalna rela-
cja opisująca życie i losy Sybira-
ków, to przede wszystkim lekcja 
historii dla młodego pokolenia, 
które może poznać, z jakimi wy-
zwaniami losu polskiego ludzie, 
których znamy, którzy miesz-

kają obok nas, musieli się zmie-
rzyć. To z powodu tej wyjątkowej 
autentyczności, tej namacalno-
ści historii poprzez obecność jej 
bezpośrednich świadków, wtor-
kowe spotkanie prezentacyjne 
książki Piotra Słomskiego, prze-
rodziło się w spotkanie z historią 
żywą, nadal wywołującą emocje, 
ale przede wszystkim kształtującą 
poczucie tożsamości nas tu i te-
raz. Na zakończenie autor poda-
rował dwa egzemplarze „Do zo-
baczenia kasztanku” Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej w Nowogar-
dzie i podpisywał książki nabyte 
przez uczestników spotkania. Na 
co dzień książka jest dystrybu-
owana w Nowogardzie, w redak-
cji Dziennika Nowogardzkiego, 
gdzie każdy może ją nabyć. 

ao

Autor książki "Do zobaczenia kasztan-
ku" Piotr Słomski

Wśród zgromadzonych w bibliotece gości znajdują się znane w Nowogardzie postacie

Roman Gronowski z Bratem, opowiadający o skrywanym przez lata losie, jaki doświadczyli z rodziną
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rozkład Jazdy na Wybory Samorządowe 4 listopada 2018

Burmistrz Nowogardu Robert Czapla, informuje:  
Szanowni Mieszkańcy, 4 listopada 2018 roku odbędzie się II 

Tura Wyborów na Burmistrza Nowogardu. W związku z Państwa 
pytaniami odnośnie dojazdu do lokali wyborczych, poniżej roz-
kład jazdy darmowych autobusów. Zapraszam do udziału w gło-
sowaniu. Sukces Naszej Gminy, to nasz wspólny sukces.

Burmistrz Nowogardu  
zaprasza 

w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017, poz 1579)

do złożenia oferty cenowej na:
 „Opracowanie dokumentacji  

projektowo-kosztorysowej na zadanie  
pn.: Budowa drogi wraz z infrastrukturą drogową  

z osiedla Bema do fabryki Autoneum- ii postępowanie
Termin składania ofert do dnia 07.11.2018 r. do godziny 12.00 

Szczegółowe  informacje dostępne są na stronie
www.nowogard.pl, http://bip.nowogard.pl/strony/10028.dhtml

   Burmistrz Robert Czapla

wyborczego

wyborczego

wyborczego

wyborczego

wyborczego

wyborczego

wyborczego

PŁATNY MATeriAŁ
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Powołali nowego pełnomocnika
W dniu 26 października br. (piątek), został oficjalnie zaprezentowany Pełnomocnik Bur-
mistrza Nowogardu do spraw Osób Niepełnosprawnych. Nowym pełnomocnikiem została 
wybrana, w wyniku przeprowadzonego konkursu – Justyna Wiącek. Poprzedni pełnomoc-
nik przeszedł na emeryturę. 

– Wielu niepełnosprawnych nie 
ma odwagi, aby wyjść z domu. 
Niestety zbyt wiele razy słyszą, 
że tylko wyciągają ręce po pie-
niądze. Czują się w ten sposób 
krzywdzeni - powiedziała Justy-
na Wiącek. - Jestem tu po to, aby 
wspierać osoby niepełnospraw-
ne, które potrzebują pomocy, aby 
mogły one pokonywać różne ba-
riery niepełnosprawności. Rolą 
Pełnomocnika jest nie tylko 
konkretna pomoc osobom po-
trzebującym pomocy, ale rów-
nież stała współpraca m.in.. z 

Ośrodkiem Pomocy Społecz-
nej, z urzędami, czy to powia-
towym, czy to wojewódzkim, 

stowarzyszeniami, fundacjami 
oraz wszelkimi instytucjami. To 
również pomoc osobom niepeł-
nosprawnym przy załatwianiu 
spraw w Urzędzie Miejskim. Ju-
styna Wiącek rozpoczęła pełnie-
nie funkcji od dnia 23 paździer-
nika br. Przypominamy, że biu-
ro pełnomocnika znajduje się na 
parterze (wejście od strony Net-
to) i czynne jest od poniedziałku 
do piątku, w godzinach od 8.00 
do 14.30.

Opr. red. 

Uroczysty dzień w i lO 

Ślubowanie klas policyjnych 
19 uczniów I klasy policyjnej w I LO, przyjęło w piątek (26.10.), uroczyste ślubowanie. To już 
ósmy rocznik, który zaczyna naukę na tym profilu. Łącznie do pracy w służbach munduro-
wych, obecnie w I LO przygotowuje się niemalże 80 uczniów. 

Ślubowanie klas policyjnych 
na stałe wpisało się już kalendarz 
najważniejszych wydarzeń, jakie 
każdego roku odbywają się w I 
LO w Nowogardzie. Tym razem 
uroczystość odbyła się na pla-
cu przed szkołą, a nie jak w la-
tach ubiegłych na Placu Wolno-
ści. Tradycyjnie też uczniom roz-
poczynającym naukę w klasie o 
profilu policyjnym, towarzyszyli 
ci ze starszych klas oraz rodzice 
i zaproszeni goście. Wśród tych 
ostatnich m.in. władze powiatu 
goleniowskiego, kierownictwo 
policji na szczeblu powiatowym i 
gminnych, dyrektorzy zaprzyjaź-
nionych placówek oświatowych. 

Uroczystość rozpoczęła się 
od uroczystego przemarszu 
uczniów wszystkich trzech klas 
o profilu policyjnym na plac 
przed szkołą. Tam meldunek o 

gotowości do przyjęcia ślubo-
wania komendantowi powiato-
wemu policji insp. Krzysztofowi 
Targońskiemu, złożył opiekun 
klas o profilu policyjnym- sierż. 
sztab. Andrzej Gaczkowski, z KP 
w Nowogardzie. Po wciągnięciu 
na maszt biało-czerwonej i od-
śpiewaniu hymnu narodowego, 

uczniowie I klasy o profilu poli-
cyjnym złożyli ślubowanie. 

To już ósmy rocznik, który 
rozpoczyna naukę w klasie o tym 
profilu. Uczniowie przez trzy 
lata, poza podstawowym progra-
mem nauczania, będę też naby-
wać wiedzę z zakresu prawa, po-
znając tajniki pracy w policji. 

-W ramach edukacji policyj-
nej młodzież uczy się podstaw 
prawa, w tym kodeksów rodzin-
nych czy drogowych, identyfika-

cji przestępców, ale też pozna-
ją pracę innych służb munduro-
wych- straży granicznej, straży 
pożarniczej. Są też zajęcia wyjaz-
dowe np. w laboratoriach kry-
minalistycznych - mówi Karina 
Surma, dyrektor I LO. 

Część uroczystości zorgani-
zowanej na placu przed szko-
łą zakończył pokaz musztry, 
przy dźwiękach muzyki nowo-
czesnej, w wykonaniu klasy III. 
Dalsza część piątkowej gali od-
była się już na sali gimnastycz-
nej. Tam wręczono już zaprzy-
siężonym uczniom kIasy o pro-
filu policyjnym, dyplomy. Spo-
łeczność szkolna, uhonorowa-
ła też mianem Przyjaciela Szko-
ły, insp. Ryszarda Gana- Dowód-
ca Oddziału Prewencji Policji w 
Szczecinie, za jego wkład w roz-
wój edukacyjnej oferty I LO. 

Piątkową uroczystość ślubo-
wania klas policyjnych zakoń-
czył występ artystyczny uczniów 
I LO, zorganizowany z okazji 
obchodzonej w tym roku set-
nej rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Montaż 
słowno-muzyczny, przygotowa-
ny przez polonistkę Dorotę Bo-
rzyszkowską- Buriak, był krótką 
opowieścią o dążeniu Polski do 
wolności. 

Ukończenie klasy o profi-
lu policyjnym daje absolwen-
tom przewagę przy rekrutacji 
do szkółki policyjnej. Jak poin-
formowała nas dyrektor K. Sur-
ma, co najmniej kilku uczniów 
rocznie decyduje się na związa-
nie swojego życia zawodowego 
z pracą w szeregach policji i in-
nych służb mundurowych. 

Marcin Simiński 

Pamiątkowe zdjęcie uczniów I klasy o profilu policyjnym

Uroczyste ślubowanie uczniów I klasy o profilu policyjnym

Na placu przed szkołą ślubowanie obserwowały i rejestrowały licznie zgromadzo-
ne rodziny uczniów

Justyna Wiącek

Karina Surma, dyrektor I LO, wita przybyłych na uroczystość gości

Występ artystyczny uczniów I LO

Do honorowego  grona Przyjaciół Szkoły dołączył insp. Ryszard Gan z KWP w 
Szczecinie- tu w trakcie wpisywania się do pamiątkowej księgi
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Tamtego czasu nigdy nie zapomnę
W marcu 1940 roku został wraz z matką i licznym rodzeństwem wywieziony na Syberię. W opowiedzianej przez niego historii ujrzymy osobiste tragedie, 
upodlenie, głód, skrajną nędzę… i zaskakujący finał.

Było nas dwanaścioro  
w domu

Pan Wacław pochodzi z wie-
lodzietnej rodziny zamieszkałej 
we wsi Krechów, w powiecie Żół-
kiew pod Lwowem – W domu 
było nas dwanaścioro rodzeń-
stwa, przed wojną czworo zmarło 
przeżywszy zaledwie kilka mie-
sięcy – mówi pan Wacław. Ojciec 
rodziny, Michał Proskurnicki, 
był gajowym w jednym z pobli-
skich majątków. Przedtem służył 
w 14. Pułku Kawalerii w Żółkwi. 
Życie rodziny Proskurnickich, 
które toczyło się w klimacie spo-
kojnej kresowej wsi nie było jed-
nak sielskie. – Rodzina była wie-
lodzietna. Obowiązków codzien-
nych bez liku. Nie stało czasu na 
dzieciństwo – trzeba było szybko 
wydorośleć. W ciągu dnia musia-
łem sobie zorganizować czas na 
szkołę, naukę, wypas krów, opie-
kę nad młodszym rodzeństwem. 
A dzieci to ja umiałem bawić jak 
nie jedna mama. Mój najstarszy 
brat wychowywał się u dziadków. 
Mama oprócz opieki nad licz-
nym potomstwem chodziła rów-
nież do pracy w majątku. Wygód 
nie było – codzienność nas har-
towała – wspomina przedwojen-
ny okres pan Wacław. Ktoś mógł-
by powiedzieć, że trudna rzeczy-
wistość przedwojenna przyspo-
sabiała Proskurnickich do dra-
matycznej rzeczywistości sybe-
ryjskiej. 

W lutym 1940 roku Sowie-
ci od paru miesięcy okupowali 
wschodnie rubieże naszego pań-
stwa. Ojciec pana Wacława na-
mówiony przez jednego z ra-
dzieckich lokalnych kacyków 
rozpoczął budowę domu. Sowie-
ci zajęli bowiem majątki właści-
cieli ziemskich i los był niepew-
ny. 

To był wieczór 10 lutego 1940 
roku. Mój ojciec miał przywieźć 
drewno pod budowę domu do 
dziadków, aby je tam przecho-
wać. Długo nie wracał. Pod wie-
czór do dziadków przyjechał mój 
stryjek i obwieścił, że w mia-
steczku stoi tłum ludzi i czeka na 
deportację. A ojca jak nie było 
tak nie ma. To mi nie dało spoko-
ju. Brat mnie uspokajał – „Wyśpij 
się!, Jutro pojedziemy do domu. 
Na pewno nic się nie stało” – 
zapewniał mnie. Ale ja upar-

ty chciałem do domu. Właśnie 
w tym czasie do dziadków pod-
jechał pewien człowiek saniami 
i wracał w stronę naszej wioski, 
zabrałem się z nim. Gdy przyje-
chałem, zastałem szokującą sytu-
ację,  mama siedzi z potargany-
mi włosami, cała w łzach. – ojca 
już nie macie! – krzyczy. – Przy-
szli i zabrali go kacapy. Nie wia-
domo gdzie.

Po pewnym czasie Proskurnic-
cy dowiedzieli się, że ojciec ro-
dziny został wywieziony na Sy-
bir, do kraju krasnojarskiego, re-
jonu niemiejskiego, wsi Makła-
kowa. Pani Katarzyna Proskur-
nicka, żona Michała, miała prze-
czucie, że podobny los spotka 
całą rodzinę. Chciała schronić się 
u mieszkającego nieopodal stry-
ja. Mówi pan Wacław – Powie-
działa do niego – „Słuchaj! Sko-
ro zabrali męża, to mnie z dzieć-
mi też wezmą! Pomóż mi się wy-
nieść z gajówki. Bo jak po nas 
przyjdą to nie będzie ratunku.” 
Stryjek odrzekł – „Nie martw 
się, jutro przyjadę po was wo-
zem, weźmiemy co tam najpo-
trzebniejsze i ulokujecie się na ja-
kiś czas u nas.” Jak na ironię nad 
ranem byli już w naszym domu 
Rosjanie. Budzę się, a nade mną 
pochyla się żołnierz – „Wstawać, 
ubierać się, ruszamy w drogę!” 
W domu było czterech żołnie-
rzy, oficer i dwóch pomocników 
z okolicznych wsi. Mieliśmy taki 

wielki kufer. Spakowałem do nie-
go pospiesznie kilka rzeczy. Nie 
było znikąd pomocy. Zabrali nas 
najpierw do majątku. Mama była 
dzień wcześniej u babci i wzię-
ła od niej pół bochenka chleba – 
tyle mieliśmy do jedzenia. Wszy-
scy byli wystraszeni, kilku naj-
młodszych z rodzeństwa narobi-
ło w majtki – ani gdzie przewinąć 
– przykro wspominać. Najmłod-
sze miało osiem miesięcy. 

Pierwszym przystankiem w 
drodze na „nieludzką ziemię” był 
Lwów. – We Lwowie umieszczo-
no nas najpierw w budynku wię-
zienia. Było tam już wiele rodzin, 
od których odłączono ojców. 
Czekaliśmy tam przez tydzień na 
„załadunek” do taboru liczącego 
52 wagony. Następnie jechaliśmy 
przez miesiąc w bydlęcych wago-
nach. Wyobraźmy sobie taką sy-
tuację - na niewielkim metrażu 
wagonu znajduje się kilkadziesiąt 
osób, którym przez miesiąc od-
mawia się podstawowych środ-
ków do życia i higieny osobistej – 
miesiąc bez kąpieli, w przenikli-
wym mrozie.

Dwoje dzieci z licznego ro-
dzeństwa, w wyniku nieludzkich 
warunków, zapłaciło najwyższą 
cenę. -  Najpierw w wagonie wy-
kończył się nasz trzyletni braci-
szek. Następnie, w ósmym mie-
siącu życia, zmarł najmłodszy z 
nas, Władziu. Gdy dojechaliśmy 
do obozu mama poszła z nim do 

szpitala, ale nie udało się go ura-
tować. Zmarł w wyniku wycień-
czenia i pyłu, który odłożył mu 
się w płucach. 

Pierwsze dwa lata zsyłki Pro-
skurniccy spędzili w podmo-
skiewskich łagrach. Młody Wa-
cław zatrudniony został przy zrę-
bie lasu.  – Ulokowali nas w bara-
kach, panowały tam trudne wa-
runki. Nie było się nawet gdzie 
załatwić. 

W tym czasie matka pana 
Wacława nie traciła kontaktu z 
dziadkami, którzy zostali w Żół-
kwi. – Dziadkowie zdobyli i wy-
słali nam adres ojca. Tak więc po 
dwóch latach udało nam się do 
niego przyjechać. Tam pracowa-
liśmy w kołchozie. Woziłem sia-
no dla koni. Zimą wstawałem 
wcześnie rano i rozkuwałem po-
krywę lodu w zbiorniku wody 
przeznaczonej dla koni. We wsi, 
w której mieszkaliśmy stały czte-
ry baraki dla Polaków. 

Śmiech przez łzy…
Wszy były powszechnym utra-

pieniem deportowanych. Stały 
się one towarzyszami codziennej 
smutnej egzystencji na dalekim, 
zimnym wschodzie. - Szampo-
nu do włosów nie było. A na gło-
wie tańczą sobie wszy. Siedzisz, 
rozmawiasz z kimś, a jemu zza 
ucha wychodzą te małe stworze-
nia jak robaki z ziemi. Ktoś wy-
myślił nawet na to takie powie-
dzenie „Niedawno jadły obiad i 

znów wychodzą na żer”. Ach… 
śmiech przez łzy. Była tylko jed-
na łaźnia, do której się raz na ty-
dzień chodziło. Pamiętam jesz-
cze jak matki zasłaniały dziew-
częta, aby te mogły się obmyć. 
Deportowani swoje potrzeby fi-
zjologiczne też musieli załatwiać 
w jednym miejscu – starej szopie. 
Za potrzebą chodzili tam wszy-
scy. Nikt nie dbał o sprzątanie 
nieczystości – odór był okrop-
ny, a do tego masa much. Po ja-
kimś czasie robiło się tam śmier-
dzące bajoro pełne najrozmait-
szej zarazy.

Nie będę więcej żebrał…
Głodowe racje żywnościowe 

spowodowały, że w pewnym mo-
mencie zesłania rodzina zaczęła 
żebrać o jedzenie. – Pamiętam, 
że chodziłem żebrać z młodszy-
mi braćmi. – „Ale was mnogo!” 
– odpowiadali. „Wy Polaki, dzia-
dy, my wam nie pomożemy. Tyle 
chleba u nas niet.” Mimo do-
skwierającego mi głodu powie-
działem rodzicom – nie będę 
więcej żebrał! Niemniej jednak u 
niektórych Rosjan tliło się jesz-
cze poczucie empatii, jak wyni-
ka z opowiadań pana Wacława, 
powodowane najczęściej własny-
mi, trudnymi doświadczeniami 
– Byłbym niesprawiedliwy, gdy-
bym nie powiedział, że byli i tacy, 
którym szkoda nas było i dzielili 
się tym, co mieli. Jedna Rosjanka 
dając chleb mojej matce powie-
działa – „Przeszliśmy straszny 
głód w latach trzydziestych, wie-
my co to znaczy jak kiszki wykrę-
ca z łaknienia. Jak przyjdziesz do 
mnie głodna i poprosisz dla sie-
bie i dzieci to ci nie odmówię.”

Pewnego dnia nadarzyła się 
okazja do zdobycia mięsa. – 
Mama znała pewną kobietę, któ-
rej mąż właśnie zabił świnia-
ka. Mama wiedziała gdzie prze-
chowywali mięso. Pewnego razu 
wzięła mnie na stronę i powie-
działa mi – „Kiedy ich nie będzie 
w domu, to tam pójdziemy, ty 
się do spiżarki zakradniesz, bierz 
tyle mięsa ile zdołasz.” – Tak też 
uczyniłem. Miałem ponad pięt-
naście lat, coś już tam mogłem 
za tę pazuchę wsadzić. Przynie-
śliśmy więc skradzione mięso do 
naszego baraku. Ale jak je przy-
rządzić? – pomyślałem. Wtedy 
mama chwyciła natychmiast gar-

Danuta i Wacław Proskurniccy

Publikujemy niżej prezentowany już kilka lat temu w DN wywiad ze świadkiem historii   Wacławem Proskurnickim. Okazje do tego wznowienia są dwie. 
Pierwsza to ukazanie się na rynku  książki autorstwa Piotra Słomskiego  pt. „Do zobaczenia kasztanku", w której zamieszczony jest, dodatkowo opatrzo-
ny  przypisami, poniższy tekst - rozmowa z naszym bohaterem, sybirakiem deportowanym w marcu 1940 roku. Drugi  powód, chyba ważniejszy, to dzi-
siejszy Dzień Zaduszny, w którym modlimy się za dusze zmarłych. Pana śp. Wacława Proskurnickiego nie ma już wśród  nas,  dlatego wspomnijmy i Jego 
w naszym błaganiu do Pana aby dał wszystkim  zmarłym Wieczne Odpocznienie w przygotowanych od zawsze niebiańskim mieszkaniu.      



2-5.11.2018 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

11

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

nek, trochę drzewa, mięso i po-
szła gdzieś daleko, w stronę pa-
stwiska, żeby je ugotować. Nie 
mogła zrobić tego w baraku, za-
pach zwabiłby innych deporto-
wanych, a raczej powiedziałbym, 
wychudzone ludzkie widma z 
wielkimi oczyma. 

Ojciec rusza na front
Po wyjściu z terenów ZSRR na 

Bliski Wschód „Armii gen. An-
dersa” w 1942 r.,  w latach 43 – 
44 na terenach ZSRR, pod kie-
rownictwem Armii Czerwonej, 
i przy współpracy polskich ko-
munistów, formowały się jed-
nostki wojskowe, na których cze-
le stanął gen. dyw. Zygmunt Ber-
ling, stąd potoczna nazwa tych 
sił określanych mianem „Armia 
Berlinga”. - W roku 44 mężczyzn 
powoływano do wojska. Formo-
wała się wtedy Armia Berlinga. 
Mój tata też został do niej powo-
łany. Jeden z braci chorował w 
tym czasie na tyfus, tak więc oj-
ciec dostał dwutygodniowe od-
roczenie. Gdy bratu się polepszy-
ło ruszył na front. 

Zamarznięty chleb
Ze względu na to, że Wacław 

pracował w czasie deportacji, 
przysługiwała mu nieco większa 
porcja chleba. – Ci, którzy pra-
cowali otrzymywali 80 dkg, na-
tomiast osoby, które z powodu 
wieku lub stanu zdrowia nie mo-
gły podjąć pracy 15 dkg. Czasa-
mi mama oddawała mi chleb na-
wet ze swego głodowego przy-
działu, żebym miał więcej sił do 
pracy. Zawsze kładłem sobie ten 
chleb za pazuchę, ale – tak bywa-
ło zimą przy 30, 40 stopniowych 
mrozach - jak dochodziłem do 
szkoły, w której pracowałem to 
był on już najczęściej zamarz-
nięty. Pamiętam jeszcze, że cały 

chleb można było dostać tylko 
na wigilię. No i czasami trochę 
kartofli, które mama rozcierała i 
wrzucała do gotującej wody. 

Przyszedł rok 45. Wywieźli nas 
wtedy na wołoszygradzką ob-
łaść. Chcieliśmy jechać do domu, 
ale powiedzieli nam, że w Polsce 
jeszcze front i nie możemy wró-
cić, tak więc przeznaczyli nas do 
pracy w kołchozie. Poszedłem na 
pomoc do ciągnika, a mama zaj-
mowała się dziećmi. 

rzucił mną o ziemię…
Głęboko w pamięci pana Wa-

cława zapisane są dwa epizody 
związane z wyjątkowo karnym 
radzieckim służbistą niejakim 
Hudorenko. – Był zastępcą ko-
mendanta. Źle go wspominam. 
Nieopodal miejsca, w którym 
pracowałem był magazyn, w któ-
rym w workach przechowywa-
no siemię lniane – takie ziaren-
ka, do 2,3 mm długości. Było ze 
mną jeszcze kilku kolegów. Po-
stanowiliśmy wziąć trochę tego 
siemienia. Ledwo zdążyłem wsa-
dzić do kieszeni kilka garstek a 
już wparował Hudorenko. – „A 
wy, swołocz, czto?!” – krzyknął. 
Chwycił mnie za gnaty i cisnął 
jak rzecz o ziemię. 

Na Syberii nie było mowy o ob-
chodzeniu świąt, niedzieli rów-
nież. Wspomina pan Wacław –  
Pamiętam, że kiedyś w niedzie-
lę przysiedliśmy sobie przy ba-
raku. Syberyjska trauma nie wy-
prała w nas świadomości o tym, 
że niedziela należy się Bogu. A tu 
znowu ten Hudorenko; podcho-
dzi do nas i mówi – „A wy czto 
tak siedzicie?!” – „Siewodnia wo-
skriesienie, dziś niedziela” – od-
powiadam. A on zaraz na swą 
radziecką nutę – „Woskriesie-
nie, niet woskriesienie, niedzie-

la nie niedziela, zdzies nie Polsza, 
tu nie Polska, u nas robota 7 dni 
w tygodniu.” - Tak właśnie pra-
cowaliśmy. Bez ustanku. U wie-
lu osób niedostateczna ilość cza-
su na regenerację sił, głód oraz 
brak środków higienicznych po-
wodowały nadwątlenie odporno-
ści organizmu i dużą podatność 
na liczne schorzenia, w wyniku 
których bardzo często dochodzi-
ło do zgonu. 

Wracamy!
W drodze powrotnej rodzi-

na Proskurnickich przeżyła wie-
le nieoczekiwanych zdarzeń – Je-
chaliśmy do Polski ok. miesią-
ca. Na granicy zabrali nam do-
kumenty, w których był m.in. ad-
res do ojca, który był już na Po-
morzu. Moja mama protestowa-
ła, ale oni ją tylko zbywali – „Pol-
sza niewielka, znajdziecie swo-
jego męża.” – I tyle można było 
z nimi dyskutować. Następ-
nie przejechaliśmy z Rawy Ru-
skiej do Kowla. Ze stacji ściągnę-
li nas w Lasy Janowskie. Między 
nami rozeszła się wiadomość, że 
w lasach tych grasują bandy zło-
czyńców, które napadają na tabo-
ry pociągów. Pierwsza noc była 
spokojna. Z nami jechało jeszcze 
czterech Rosjan. Drugiej nocy ja-
cyś ludzie, najprawdopodobniej 
członkowie tych band, próbo-
wali dostać się do jednego z wa-
gonów. Rozpętała się strzelani-
na. Przerażający świst kul spra-
wiał, że jedni brali się za głowy i 
kładli na podłogę, inni krzyczeli 
i zawodzili – „Tam się nie udało, 
to tu nas wymordują!” – pewien 
pan przebąkiwał przez zgrzy-
tające ze strachu zęby. Na dru-
gi dzień ktoś udał się do komen-
danta z prośbą, aby przenieśli nas 
z tych wagonów, bo nas wytłuką. 

Po kilkunastu godzinach przysła-
li z Zamościa parowóz, i stamtąd 
wysłali nas do Lublina. Z Lubli-
na pociąg ruszył w stronę Pomo-
rza Zachodniego. Wysiedliśmy w 
Płotach. 

Powojenne losy 
Proskurnickich

Po powrocie nie było nieste-
ty miłego obrazka, tzn. ojca, do-
piero co przybyłego z frontu, i 
witającego się po latach z rodzi-
ną, powracającą z piekła syberyj-
skich bezkresów. – Nie wiedzie-
liśmy gdzie jest ojciec i najstar-
szy brat, Józef, który mieszkał u 
dziadków i w związku z tym nie 
uległ wywózce - pozostał na kre-
sach. Jeszcze na Syberii dostali-
śmy wiadomość, że zaciągnął się 
do Wojska Polskiego. Zamieszka-
liśmy w Nowogardzie. Po dwóch 
tygodniach otrzymałem pra-
cę na kolei w Szczecinie. Pozna-
łem moją żonę, Danusię. To był 
rok 46. Rok później przyszła na 
świat pierwsza córka. W między-
czasie mama starała się o doku-
menty potwierdzające, że ojciec 
zginął na froncie – tyle lat rozłą-
ki, zaczęła myśleć, że gdzieś zgi-
nął. Ale na wigilię Bożego Naro-
dzenia 1948 roku stała się rzecz 
nieoczekiwana. Byłem wtedy w 
Szczecinie, aby wziąć wyprawkę 
dla córki. Kiedy urzędnik usły-
szał moje nazwisko, nagle wy-
dał się jakby nieco zaskoczony. 
Zapytał – „U nas na kolei pracu-
je Józef Proskurnicki.” Uderzo-
ny tym stwierdzeniem, od razu 
pomyślałem – „Józek, tutaj, nie 
może być!” Dopytałem o miejsce 
jego zamieszkania i wtedy dru-
gie zaskoczenie – mieszka na wsi 
niedaleko swojego ojca pod My-
śliborzem – odrzekł urzędnik. 
Dowiedziałem się również, że 

ożenił się z córką kolejarza. Tak 
więc nie zważając, że przecież to 
wigilia, pojechałem. Gdy przyby-
łem na miejsce, była już późna 
noc, stanąłem pod wskazanym 
mi wcześniej adresem i krzyczę 
– „Józek!” Obudził się, zdziwio-
ny, że ktoś włóczy się i nawołu-
je w środku nocy, i na dodatek w 
wigilię. Po kilku chwilach poznał 
mnie, uradowany zbudził żonę i 
teściów. Zaczęliśmy rozmawiać i 
wtedy dowiedziałem się, że ojciec 
mieszka niedaleko, ale z inną ko-
bietą. – „Jak to?”  - Pomyślałem. 
– „Uznał, że już się nie zobaczy-
my?” Na drugi dzień pojechałem 
do ojca. Dojechałem do bram 
jego zagrody, było mi niełatwo. 
Zapukałem do drzwi. Otworzy-
ła ładna, dwudziestokilkuletnia 
kobieta. Powiedziałem, że przy-
byłem w interesach do pana Pro-
skurnickiego – „W interesach, w 
pierwszy dzień świąt? Dziwne.” 
- przebąknęła, ale wpuściła. Po 
paru chwilach wszedł ojciec, po-
stawny, w rogatywce na głowie. 
Krzyknąłem – „Tato! To ja Wa-
cek! Jestem… wszyscy jesteśmy, 
wróciliśmy!” - Co się dalej dzia-
ło, chcę zostawić już dla siebie. 
Po pewnym czasie ojciec zosta-
wił tamtą kobietę i powrócił do 
domu. 

Choć w historii życia pana Wa-
cława nie brak tragedii i przy-
krych doświadczeń, to jed-
nak kończy się ona szczęśliwie. 
Członkowie rodziny Proskurnic-
kich zdołali się odnaleźć i spę-
dzić razem jeszcze wiele lat, z 
tym, że rzeczywistość, w której 
przyszło im żyć i zmagać się z lo-
sem była już zupełnie odmienna 
od tej, pozostawionej na dalekich 
kresach.

Z książki o Piotra Słomskiego
"Do zobaczenia, kasztanku"

Uczeń ii lO wśród 180 uczestników kongresu Młodych Polskich Matematyków w lublinie 

Poczułem się jak wybitny uczony
W dniach 20-23 września 2018 r, na wydziale Matematyki Fizyki i Informatyki na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie, odbył się VII Kon-
gres Młodych Polskich Matematyków. W tym prestiżowym wydarzeniu naukowym, wśród 180 uczestników znalazł się również uczeń z Nowogardu – Mi-
kołaj Wąsik z II Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie. 

W kongresie wzięło udział ok. 
180 uczestników z całej Polski. 
Udaliśmy się z wizytą do II Li-
ceum Ogólnokształcącego, by po-
rozmawiać z Mikołajem o jego 
wrażeniach z kongresu. 

- Pod koniec roku szkolnego, był 
to bodajże maj albo czerwiec, Dy-
rektor naszej szkoły, Pan Leszek 
Becela, poprosił mnie do swojego 
gabinetu. Prawdę mówiąc byłem 
przestraszony, myślałem, że coś 
narozrabiałem (śmiech), ale Pan 
Dyrektor powiedział mi, że zosta-
łem zakwalifikowany do kongresu 
dla Młodych Matematyków, który 
odbędzie się we wrześniu. Pomy-
ślałem wtedy, że jest to dla mnie 

ogromne wyróżnienie, a dla mojej 
szkoły ogromny zaszczyt. Poczu-
łem się jak wybitny uczony – mówi 
nam Mikołaj Wąsik, uczeń III kla-
sy w II LO, pytany jak to się sta-
ło, że pojechał do Lublina na Kon-
gres. 

Sam Kongres trwał 4 dni, jak 
podkreśla M.Wąsik, nie był to dla 
niego czas stracony. Oprócz wy-
kładów, uczestnicy mogli też ak-
tywnie spędzać czas, oczywiście 
cały czas w duchu naukowym. 

- Każdy dzień przynosił coś no-
wego. Pierwszego dnia odbył się 
ciekawy wykład pt. „Matematy-
ka w muzyce”, następnie odbywa-
ły się wykłady znanych doktoran-

tów i profesorów matematyki. Były 
to ciekawostki naukowe. Dla mnie 
szczególny był ten wykład, na któ-
rym przedstawiono najwybitniej-
szych polskich matematyków, czy 
uczonych mających wpływ na roz-
wój tej nauki, jak np. Mikołaj Ko-
pernik, Maria Curie-Skłodowska, 
Stefan Banach. Oczywiście sam 
kongres nie był oparty tylko i wy-
łącznie na nauce, była również 
rozrywka, gdzie wraz z innymi 
uczestniczyłem w quizach, grach 
planszowych. Interesująca była gra 
miejska, w której mogliśmy zwie-
dzić Lublin, ale z racji tego, że było 
mało czasu a nasz grafik był dość 
napięty, to praktycznie starówkę 

zwiedziliśmy biegiem. Mieszkali-
śmy w akademiku, więc mogliśmy 
się poczuć jak studenci. To była 
wspaniała przygoda – mówi nt. 
Kongresu M. Wąsik. 

Ten bardzo zdolny uczeń z II 
LO pytany, czy wiąże swoją przy-
szłość z królową nauk, odpowia-
da redakcji, że raczej interesują go 
studia informatyczne, mechatro-
nika lub robotyka, które są bezpo-
średnio związane z matematyką.  

Życzymy Mikołajowi, aby speł-
nił swoje marzenia, a w przyszło-
ści został jednym z wykładowców 
na podobnych kongresach nauko-
wych.

ao
Mikołaj Wąsik uczeń II Liceum Ogólno-
kształcącego w Nowogardzie.jpg
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Uwaga Wędkarze! Koło Miejsko-Gminne 3  
w Nowogardzie  

zaprasza członków koła na zawody
wędkarskie spinningowe 

z łodzi w dniu 04.11.2018 r. 
na jeziorze w Nowogardzie. 

Zbiórka o godz. 8.00
przy restauracji Neptun zapisy w sklepie Wędkarz 

do dnia 02.11.2018 r. Startowe 10 zł. 
Uczestnicy zawodów obowiązkowo winni posiadać kamizelki ratunkowe (kapoki)

ii i iii liga tenisa stołowego

Tenisiści z Wierzbięcina odpalili!
W sobotę (20 października), tenisiści stołowi z Wierzbięcina występujący w grupie północ-
nej II Ligi Mężczyzn, rozegrali spotykania w ramach 3. i 4. kolejki. Po słabym starcie przy-
szedł czas na dwa zwycięstwa. Podopieczni Józefa Korkosza ograli u siebie rywali ze Star-
gardu oraz z Międzyzdrojów. Swoje ligowe spotkania rozgrywali także młodzi zawodnicy 
ogrywający się w drugim zespole Visonex LUKS Top w III Lidze.  

W pierwszej i drugiej kolej-
ce Visonex LUKS Top Wierz-
bięcin nieznacznie prze-
grał w Policach oraz zremiso-
wał w Szczecinie. Teraz przy-
szedł czas na pierwsze zwycię-
stwa. W sobotę (20 paździer-
nika), najpierw do Wierzbię-
cina przyjechali zawodnicy KS 
ATS Stargard – drużyny, która 
w ostatnim czasie znacząco się 
wzmocniła. Jak się jednak oka-
zało, podopieczni Józefa Kor-
kosza nie mieli litości dla star-
gardzian, ogrywając ich 7:3. W 
drugim spotkaniu w hali Szko-
ły Podstawowej w Wierzbię-
cinie zagościli tenisiści stoło-
wi UKS-u Chrobry Międzyz-
droje. Tenisiści z Wierzbięci-
na powtórzyli swój wyczyn z 
wcześniejszego spotkania i tak-
że pokonali rywali 7:3. Po tych 
dwóch zwycięstwach Wierz-
bięcin awansował na 3.miejsce 
w ligowej tabeli – przypomnij-
my, że cztery pierwsze druży-
ny po rundzie zasadniczej za-
grają w play-off o mistrzostwo 
II Ligi. W najbliższą sobotę (3 
listopada), przed podopieczny-
mi Józefa Korkosza czekają ko-
lejne dwa wyzwania. Najpierw 
o godzinie 11:00 drużyna Viso-
nex LUKS Top zagra w Wyrzy-
sku, z tamtejszą Łobzanką. Ry-
wale nie powinni sprawić pro-
blemów naszym reprezentan-
tom, póki co okupują ostatnie 
miejsce w tabeli, bez zdobyczy 
punktowej. Trudniejsze zada-
nie na tenisistów z Wierzbię-
cina będzie czekać o godzinie 
15:30. Wówczas podopieczni 
Józefa Korkosza zagrają w Zło-
towie, z tamtejszą Spartą, która 
jest wiceliderem rozgrywek po 
4. kolejkach. Wierzymy, że nasi 
reprezentanci zaprezentują się 
z dobrej strony i w obydwu 
spotkaniach wywalczą punkty. 
Swoje pierwsze spotkania ro-
zegrali także młodzi tenisiści z 
Wierzbięcina, którzy ogrywają 
się w III Lidze. W pierwszym 
terminie przełożono ich mecz 
inauguracyjny, a w drugiej ko-
lejce pauzowali. Swój pierwszy 
ligowy mecz drugi zespół Vi-
sonex LUKS Top rozegrał we 
własnej hali z UKS Team Te-
nis Białogard – przypomnijmy, 
że zespół ten to ubiegłorocz-

ny spadkowicz z II Ligi. Po za-
ciętej walce młodzi zawodnicy 
z Wierzbięcina wygrali 6:4. W 
4. kolejce zmierzyli się z kolej-
nym spadkowiczem – KTS-em 
Koszalinianin Koszalin. Tym 
razem rywale byli skuteczniej-
si od gospodarzy z Wierzbię-
cina i wygrali 3:7. W trzecim 
terminie drugi zespół Visonex 
LUKS Top grał na wyjeździe. 
Najpierw nasi reprezentan-
ci przegrali po zaciętej walce 
z wiceliderem LUKS-em Gry-
fice 6:4, jednak w drugim wy-

jazdowym spotkaniu w ramach 
6. kolejki uporali się w Trzebia-
towie z tamtejszą Falą, wygry-
wając 4:6. Po swoich dotych-
czasowych meczach Visonex 
LUKS Top II Wierzbięcin pla-
suje się na odległym 8. miejscu 
w ligowej tabeli, jednak wierzy-
my, że młodzi zawodnicy z na-
szej gminy szybko awansują do 
górnej strefy. Przy artykule pu-
blikujemy komplet wyników w 
poszczególnych ligach oraz ak-
tualne tabele. KR

II Liga Mężczyzn gr. Północ 2018/2019
3. kolejka:
KS Darz Bór Karnieszewice – UKS Chrobry Międzyzdroje  10:0
Visonex LUKS Top Wierzbięcin – KS ATS Stargard  7:3
MLKS Sparta Złotów – Top-Spin Szczecin  6:4
WLKS Łobzonka Wyrzysk – UKS Champion Police  4:6
4. kolejka:
KS Darz Bór Karnieszewice – KS ATS Stargard  8:2
Visonex LUKS Top Wierzbięcin – UKS Chrobry Międzyzdroje 7:3
MLKS Sparta Złotów – UKS Champion Police  7:3
WLKS Łobzonka Wyrzysk – Top-Spin Szczecin  3:7
M M P Małe pkt.
1 KS Darz Bór Karnieszewice 4 8 38 – 2 
2 MLKS Sparta Złotów 4 7 24 – 16 
3 Visonex LUKS Top Wierzbięcin 4 5 23 – 17 
4 UKS Champion Police 4 4 15 – 25 
5 KS ATS Stargard 4 3 18 – 22 
6 Top-Spin Szczecin 4 3 16 – 24 
7 UKS Chrobry Międzyzdroje 4 2 14 – 26 
8 WLKS Łobzonka Wyrzysk 4 0 12 – 28 

5. kolejka:
Top-Spin Szczecin – UKS Chrobry Międzyzdroje (03.11; 11:00)
UKS Champion Police – KS ATS Stargard (03.11; 11:00)
WLKS Łobzonka Wyrzysk – Visonex LUKS Top Wierzbięcin (03.11; 11:00)
MLKS Sparta Złotów – KS Darz Bór Karnieszewice (03.11; 11:00)
6. kolejka:
Top-Spin Szczecin – KS ATS Stargard (03.11; 15:30)
UKS Champion Police – UKS Chrobry Międzyzdroje (03.11; 15:30)
MLKS Sparta Złotów – Visonex LUKS Top Wierzbięcin (03.11; 15:30)
WLKS Łobzonka Wyrzysk – KS Darz Bór Karnieszewice (03.11; 15:30)
III Liga 2018/2019
3. kolejka:
Visonex LUKS Top II Wierzbięcin – UKS Team Tenis Białogard  6:4
4. kolejka:
Visonex LUKS Top II Wierzbięcin – KTS Koszalinianin Koszalin 3:7
5. kolejka:
LUKS Gryfice – Visonex LUKS Top II Wierzbięcin   6:4
6. kolejka:
LUKS Fala Trzebiatów – Visonex LUKS Top II Wierzbięcin  4:6
M M P Małe pkt.
1 UkS Champion ii Police 6 10 36 – 24 
2 LUKS Gryfice 6 10 35 – 25 
3 STS Dębno 5 8 34 – 16 
4 MSZS Świdwin 5 7 31 – 19 
5 KTS Koszalinianin Koszalin 5 5 28 – 22 
6 UKS Team Tenis Białogard 5 4 24 – 26 
7 Top-Spin II Szczecin 6 4 22 – 38 
8 Visonex LUKS Top II Wierzbięcin 4 4 22 – 28 
9 Trzynastka Szczecin 5 2 20 – 30 
10 LUKS Fala Trzebiatów 6 0 18 – 42 
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Warsztaty Terapii Zajęciowej 

przyjmą każdą ilość świerku 
Więcej informacji pod nr  725 748 449 

Dzięki nowym oknom SYNEGO Twój dom 
stanie się oazą ciepła, ciszy i bezpieczeństwa. 
W porównaniu z obecnym standardem okien, 
SYNEGO zapewnia do 50% lepszą izolację cieplną*. 
Dzięki temu znacznie zmniejszysz rachunki 
za ogrzewanie i poznasz nowy 
komfort mieszkania.

Nowe logo - nowy profil 
nowy komfort Twojego mieszkania

Zadzwoń lub przyjdź 
do siedziby naszej firmy 

a my przygotujemy 
dla Ciebie najlepszą ofertę.

Przedstawiciel �rm: KRATKI.PL, UNICO, ARYSTO, HAJDUK
          SPARTHERM, LECHMA, BE-F

ul. Boh. Warszawy 103a/1
SPRZEDAŻ: piecy, wkładów kominkowych, 

obudów, kominków elektrycznych i biokominkiów

Kontakt www.kominkisolowiej.pl 
e-mail: kominkisolowiej@idsl.pl

Tel. 91 39 25 000,  kom. 507 967 205
Sklep otwarty  pn-pt. 9-17,  sob 9-13

Przedstawiciel �rm: Lechma, Spartherm Bef Polska, Kratki.pl, Euro-Kom

Akcesoria montażowe, kominy, wkłady kominowe owalne 
Dobieramy wymiar i montujemy

KOMINKI SOŁOWIEJ NOWOGARD

WENTOR - kocioł  na pelet COMPACT 5-15 KW
Cena 9900 zł netto

KARTKI.pl - kocioł na pelet moc 5-25 KW
Cena 10400 zł netto

Spełniają wymagania 5 klasy 
wymagane do dotacji

KARTKI.pl - PATIO gazowy ogrzewacz 
                                        zewnętrzny

reklAMA

W niedzielę zagrają z Arkonią Szczecin

Nie można lekceważyć rywala...
W najbliższą niedzielę (4 listopada), o godzinie 14:00, piłkarze Pomorzanina Nowogard 
podejmować będą przed własną publicznością Arkonię Szczecin. Rywale okupują dolne re-
jony ligowej tabeli, jednak nie można ich lekceważyć, gdyż ostatnie spotkania w wykona-
niu szczecinian były całkiem niezłe. Najprawdopodobniej mecz juniorów w Resku zosta-
nie przełożony. 

Arkonia Szczecin do tej pory 
zdobyła tylko 6 punktów i zaj-
muje przedostatnie miejsce 
w ligowej tabeli. Warto jed-
nak podkreślić, że szczecinia-
nie utrzymywali zerowy doro-
bek punktowy aż do 8. kolejki. 
Wówczas pojechali do drugiej 
najsłabszej drużyny Masovii 
i wygrali w Maszewie 2:3. Od 
tamtej pory Arkonia prezentu-
je się już zdecydowanie lepiej, 
szczecinianie przegrali w Go-
leniowie z OKS-em 2:1, ale po 
walce, a przed tygodniem, od-
nieśli swoje drugie zwycięstwo, 
pokonując u siebie Błękitnych 
Trzygłów 1:0. Bilans Arkonii 
w meczach wyjazdowych jest 
fatalny – 1 zwycięstwo i 6 po-
rażek, przy 8 strzelonych i 20 
straconych golach. W tym ze-
stawieniu Pomorzanin zde-
cydowanie bryluje. Nowogar-
dzianie na wyjazdach grają sła-

bo, ale u siebie nie zostali jesz-
cze pokonani. Bilans 5 zwy-
cięstw i 1 remis przy 11 strze-
lonych i jedynie 2 straconych 
golach to drugi najlepszy wy-
nik w lidze. Lepsi w tym zesta-
wieniu są tylko liderzy z Re-
ska, którzy także u siebie wy-
walczyli 16 punktów, ale strze-
lili przy tym aż 27 goli, tracąc 3 
bramki. Choć liczby zdecydo-
wanie przemawiają za Pomo-
rzaninem, pojedynek z Arko-
nią wcale nie musi być „spa-
cerkiem”, tym bardziej, że za 

kartki pauzował będzie mo-
tor napędowy Pomorzanina – 
Artem Gumeniuk. Zaprasza-
my kibiców Pomorzanina na 
ten mecz w niedzielę o godzi-
nie 14:00. Ze względu na nie-
dzielny termin meczu z Ar-
konią, najprawdopodobniej 
przełożony zostanie mecz ju-
niorów, którzy mieli walczyć 
o punkty w Resku, z tamtej-
szą Mewą. Przy artykule publi-
kujemy komplet gier w A Kla-
sie. KR

A Klasa Szczecin gr. Północ 2018/2019
12. kolejka:
Błękitni Trzygłów – Sparta Gryfice   (03.11; 13:00)
Masovia Maszewo – Orzeł Łożnica   (03.11; 13:30)
Dąb Dębice – Mewa Resko   (03.11; 14:00)
Wicher Brojce – Fala Międzyzdroje   (03.11; 14:00)
OKS Goleniów – Wybrzeże Rewalskie Rewal  (03.11; 16:00)
Ehrle Dobra Szczecińska – Jantar Dziwnów  (03.11; 17:00)
KP Przecław – Polonia Płoty   (04.11; 13:00)
Pomorzanin Nowogard – Arkonia Szczecin (04.11; 14:00)
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• naprawy • oleje CASTROL
• akumulatory Bosch, Varta

 bieżące
• serwis klimatyzacji
• przeglądy okresowe
• serwis opon
• diagnostyka komputerowa
• wymiana rozrządu

Ponad 10-letnie doświadczenie w pracy  
na stanowisku mechanik w serwisie TOYOTY

Sąpolnica 25 
72-200 Nowogard 

tel. 608 690 831

Zapewniamy atrakcyjne ceny

przeglądy okresowe w TOYOTACH i nie tylko

Sprawdzone oferty! 
Tel. 91 506 55 55
Nawet 1500 EUR netto 

+ PREMIA 300 EUR (brutto) 

Opiekunki 
w Niemczech

Upadłość konsumencka
Masz długi, których nie możesz spłacić, nie 
prowadzisz działalności, nie masz majątku. 

Pomogę zgłosić upadłość. 
Konsultacje darmowe
Tel. 669 681 080, 

www.szczecin-syndyk.pl 
restrukturyzacjakonsumenta@gmail.com 

ZATRUDNI
 

Specjalista 
ds. logistyki / Spedytor / Logistyk

Tel. 603 129 069 

Opis stanowiska :
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna 
za kompleksową organizację pracy taboru transportowego.
Zakres obowiązków :
• planowanie i organizowanie transportu oraz prowadzenie 
  związanej z nim dokumentacji
• monitoring i nadzór nad realizowanymi zleceniami
• rozwój bazy klientów i przewoźników
Oczekiwania :
• wykształcenie kierunkowe, preferowane wyższe (atutem będzie 
  wykształcenie związane z transportem, logistyką etc.),
• doświadczenie w transporcie krajowym i/lub międzynarodowym,
• znajomość języka niemieckiego umożliwiająca swobodną komunikację, 
  będzie dodatkowym atutem,
• komunikatywność i zdolności interpersonalne,
• odporność na stres, odpowiedzialność za powierzone i wykonywane zadania,
• bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (szczególnie Excel),
• Prawo jazdy kat. B.
Oferujemy :
• pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się firmie,
• atrakcyjne wynagrodzenie,
Rodzaj pracy: Pełny etat

Firma TRADE sp. z o.o.

Firma z branży rolnej  

 
zatrudni – kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki teleskopowej 
  i doświadczenie w rolnictwie.
Oferujemy:

kontakt: 785 601 002

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy

Badania wody i ścieków - tel. 91 392 74 75

Wywóz nieczystości ciekłych - 91 392 36 77

Roboty inżynieryjno-budowlane oraz

warsztat naprawy pomp - 91 392 36 77

Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków - 91 392 07 11

Czyszczenie kanalizacji 
i odwadniania osadów ściekowych 

- 91 392 36 77
POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE - 994

                           Przedsiębiorstwo 
Usług Wodnych i Sanitarnych sp. z o.o.
ul. 3 Maja 14/2, 72-200 Nowogard

tel. 91 392 07 11, 91 392 07 17

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

KUPIĘ DREWNO
tartaczne

świerk, sosna, brzoza, topola

tel. 697 174 369

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

Do wynajęcia  
lokal

handlowo-usługowy
w Nowogardzie  

ul. Pileckiego 
(daw, Dąbrowszczaków) 

pow. 54 m2,  
nowe budownictwo

Tel. 604 269 104

Firma AGRO TRANS Spółka z o.o. 
z siedzibą w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów ciężarowych 
(prawo jazdy kategoria C+E)

tel. 91 39 27 322, kom. 502 671 607, 502 671 609

reklAMA
karolinasb@
domjudy.pl

Tel. 506 638 789

Nowy sklep ! 
z wypraną 
odzieżą  
używaną

reklAMA
karolinasb@
domjudy.pl

Tel. 506 638 789

SkUP BUTelek 
PO PiWie 30 gr/szt.

S K L E P  K A R S K
609 245 816
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Wykręcanie urwanych 
świec żarowych

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

Opiekunka Seniorów w Niemczech. 
Ostatnie oferty pracy 

z letnim bonusem 350 euro 
- tylko do 15 września! 

Tel. 517 175 599

 

WYMAGANIA:
- aktualne prawo jazdy kategorii C+E
- świadectwo kwali�kacji zawodowej
- aktualne orzeczenie psychologiczne
- cyfrowa karty kierowcy
 OFERUJEMY:
- atrakcyjne wynagrodzenie wypłacane w terminie
- nowoczesne auta marki DAF, MERCEDES, MAN.
- praca w systemie tygodniowym  
- ubezpieczenie grupowe

POSZUKUJE 
KIEROWCÓW  

KAT. C+E

TELEFON: +48 603 129 069,  785 900 833 
Jedności Narodowej 23A, 72-130 Maszewo

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś w rodzinie. 

Grupa AA Mieszko zaprasza w każdy 
wtorek o 9.00 i 16.00 pod ratuszem.

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

pn., wt. - 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

ENDOKRYNOLOGICZNY
Lek. med. Adriana Dubińska-Walczak

specjalista chorób wewnętrznych
- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

CHORÓB CUKRZYCY I NADCIŚNIENIA
Lek. Ewa Zdawska

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista diabetolog 

GABINETY MEDYCZNE

GABINET DERMATOLOGICZNY
Dr. n. med. Violetta Ratajczak-Stefańska

specjalista dermatolog-wenerolog
- konsultacje dermatologiczne
- ocena znamion
- drobne zabiegi

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

Usługi
remontowo-Budowlane

Ceny do negocjacji
784 612 587

Oferuję:
- umowę o pracę
- zatrudnienie w �rmie o ugruntowanej pozycji na rynku
- atrakcyjne wynagrodzenie, niezależne od wysokości 
   frachtów i przebiegu
- praca zgodna z obowiazujacymi normami czasu pracy
- nowoczesny i zadbany tabor, pojazd przypisany do kierowcy
- zjazdy autem na bazę

Zatrudnię kierowcę z prawem jazdy kat. C+E 
w przewozach międzynarodowych.

MIK-TRANS Goleniów
tel. 609 557 355 • kontakt@miktrans.com.pl

Firma TRADE sp. z o.o.

ZATRUDNI
 

Głównego Księgowego /
Główną Księgową

Tel. 603 129 069 

Miejsce pracy: Maszewo
WYMAGANIA:
• Prowadzenie ksiąg rachunkowych (handlowych) zgodnie 
   z przepisami rachunkowymi i podatkowymi
• Sporządzanie deklaracji podatkowych VAT, CIT oraz ZUS i GUS
• Sporządzanie uproszczonych i rocznych sprawozdań finansowych (Bilans, RZiS)
• Przygotowywanie sprawozdań finansowych i raportów na potrzeby zarządu 
   oraz instytucji zewnętrznych
• Reprezentację firmy przed organami kontroli 
   i instytucjami finansowymi (GUS, US, ZUS)
• Min. 2 letnie doświadczenie na stanowisku Głównego Księgowego
• Obsługa w zakresie kadr/płac
• Sumienność w wykonywaniu obowiązków
OFERUJEMY:
• atrakcyjne wynagrodzenie wypłacane w terminie
• zapewniamy stabilną pracę w miłym zespole
Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesyłanie aplikacji zawierających CV 
wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Informujemy, iż nadesłanych 
ofert nie zwracamy.  Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie 
z wybranymi kandydatami.
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OGŁO SZe NiA drob ne
NierUCHOMOŚCi

•	 Sprzedam tanio działkę budowlaną 
w kościuszkach 1202 m2. Przy działce 
prąd, woda, kanalizacja, dojazd utwar-
dzony w pobliżu jeziora. 575 345 659 

•	 Do wynajęcia lokal handlowy ok. 
40m2 ul. Kościuszki 2g Nowogard. 693 
850 197

•	 Sprzedam działki budowlane w kar-
sku przy drodze. 691 664 658

•	 Do wynajęcia lokal pod działalność 
gospodarczą. 609 24 58 16 

•	 Sprzedam mieszkanie 3 pokoje 87m2, 
12 km od Nowogardu.Tel. 665 160 365

•	 Do wynajęcia warsztat samochodowy 
z wyposażeniem. Tel. 508 070 311

•	 Sprzedam działkę budowlaną w No-
wogardzie, 16 arów, cena 39000 zł do 
negocjacji, tel. 570 935 935

•	 sprzedam pawilon handlowy, tel. 500 
698 558

•	  Do wynajęcia mieszkanie trzypoko-
jowe (lub pojedynczo pokój) 667 389 
437

•	 Wynajmę 1 pokój dziewczynie bez na-
łogów. 798 382 886

•	 Do wynajęcia nowe mieszkanie w No-
wogardzie na parterze z dużym ogro-
dem 80m2. Tel. 503 150 300

•	  Działki budowlane z warunkami za-
budowy uzbrojone, 40 zł/1m Ko-
ściuszki. 691 180 848 

•	 Do wynajęcia pomieszczenie miesz-
kalne w okolicy Intermarche o pow. 
70m2 (idealne dla 5-6 osób). Tel. 601 
445 936 

•	 Kupię lub wynajmę garaż na osiedlu 
Bema. 604 075 761 

•	 20 ha ziemi sprzedam w jednym ka-
wałku w miejscowości Dobra koło No-
wogardu.Działka graniczy z miastem 
dojazd drogą asfaltową ,dobra klasa 
ziemi możliwość kupna 10ha. Tel 667-
359-903

•	 Do wynajęcia mieszkanie trzypokojo-
we od połowy października. 503 626 
385

•	 Sprzedam mieszkanie 48m2, w cen-
trum, bezczynszowe, możliwa zamia-
na. 504 595 424 

•	 Garaż do wynajęcia osiedle Bema. 602 
643 408

•	  Nowogard Asnyka działki pod zabu-
dowę. 501 307 666

•	  Borkowo dom z budynkami gospo-
darczymi 90 ar. Tel. 660 206 833

•	 Stargard 18 km działka pod zabudo-
wę. Wszystkie media 27 000 zł. 502 
103 432

•	  Sprzedam dwa mieszkania w centrum 
Nowogardu (3 pokoje i kawalerka) ga-
raż oraz mieszkanie dwupokojowe w 
Szczecinie. Wszystkie mieszkania we 
wspólnocie z niskimi kosztami utrzy-
mania. 668 046 974 

•	 Szukam garażu do wynajęcia okolice 
Reja, 15 lutego. 607 77 13 24 

•	 Sprzedam garaż ul. 15 lutego . Tel. 66 
46 97 468 

•	 Kupię kawalerkę w Nowogardzie. 694 
583 144

•	 Do wynajęcia mieszkanie w Krzemien-
nej 4 pokoje. Opłaty czynsz 900 zł + 
media. 722 085 559 

•	 Sprzedam mieszkanie w Nowogardzie 
przy ul 3 maja o pow. 40 m2 na parte-
rze. Mieszkanie po kapitalnym remon-
cie w bardzo dobrej lokalizacji. Cena 
185 tyś. Oferta prywatna. Pośredni-
kom dziękujemy/ Tel. 530 450 720

•	 Sprzedam mieszkanie 4pokojowe w 
Nowogardzie w centrum, IV piętro 
55m2,cena 235 tys. Tel.792 525 292

•	  Kawalerka do wynajęcia. 503 395 095 

•	 Do wynajęcia działka 0,37 ha za ryn-
kiem. Tel. 511 444 559 

•	 Do wynajęcia pokój 1 dziewczynie bez 
nałogów. Tel. 798 382 886 Sprzedam 
garaż przy ul. Jana Pawła II. Tel. 694 
440 207

•	 Garaż do wynajęcia. 533 983 233 

•	 Garaż do wynajęcia na ul. Jana Pawła. 
Tel. 601 257 127

•	 Nowogard Asnyka działki pod zabu-
dowę ładnie położne. 660 206 833 

MOTOrYZACJA
•	 Opel Zafira 7 osobowy 2008 rok 

prod. poj 1.9 dti przebieg 200 tys. 
disel, garażowany, serwisowany, 
opony letnie i zimowe km 100 ta-
picerka skóra welur kolor czarny 
sprzedam. Cena do uzgodnienia. 
603 079 260 

•	 KUPIĘ AUTA CAŁE I USZKODZOBE DO-
BRE CENY. 600 175 401

•	 Fiat 126 p i gokarta sprzedam.Tel. 698 
209 209 

•	 Sprzedam komplet kół zimowych 
195/65 R15. TEL. 518 034 782 

•	 Sprzedam Renault Laguna 2 Kombi 
2004, cena 5400 zł do negocjacji . Tel. 
570 562 878 

•	 Poszukuje do wypożyczenia na ty-
dzień przyczepkę samochodową. 600 
811 404

•	 Tanio sprzedam felgi stalowe 16 cali 
oraz czujniki ciśnienia Nissan Qashgal. 
888 676 231 

•	 Sprzedam Mercedesa e270 CDi . 781 
932 918 

•	 Sprzedam Seat w dobrym stanie waż-
ny przegląd techniczny. Tel. 501 074 
780 

•	 kupię samochody nie potrzebne 
lub przeznaczone do złomowania. 
Cena do 1000 zł. Jak nie odbieram 
proszę o smsa, marka nie istotna. 
515 606  743 

•	 Sprzedam samochód Ford Focus – 
Kombi rok produkcji 200 – benzyna 
stan dobry, cena do uzgodnienia. 664 
813 031 

rOlNiCTWO
•	 Sprzedam  kaczki,gęsi młode – osku-

bane.Tel.782429405.

•	  koszenie, mulczowanie, belowanie 
– słoma. 608 01 3995

•	 Orka, talerzówka ciężka siew agre-
gatem. Tel. 608 01 39 95 

•	 Rzepak jary, zboża sprzedam. Tel. 502 
853  573 

•	 Grykę sprzedam i mieszalnik 1 tona. 
603 467 609 

•	 Sprzedam kaczki i gęsi skubane. 796 
759 414

•	 Sprzedam siano okolice Osiny. 696 
741 163 

•	 Oddam w dzierżawę ziemię orną oko-
lice Osiny. 696 741 163 

•	 Sprzedam ziemniaki jadalne Vineta, 
Żabówko 18. 605 092 517

•	 Sprzedam króliki tanio. 792 883 988 

•	 Sprzedam pszenżyto – Rotondo wy-
czyszczone . 606 261 850 

•	 Sprzedam dwa pługi śnieżne także 
do C-360, nowy rozsiewacz do piasku 
i nawozu tzw. lejek, kabinę czeską do 
C-360. Ceny do uzgodnienia. Tel. 605 
328 102

•	 Sprzedam prosiaki. 795 911 886 

•	 SPrZeDAM PAPUGi 512 482 344 

•	 Sprzedam prosiaki. 795 911 886 

•	 Sprzedam prosiaki 60 szt. 725 806 
787

•	  Sprzedam pilnie 20 prosiaków. Tel. 
607 788 967 

•	 Sprzedam siano w kostkach. 782 036 
086 

•	 Sprzedam orzechy włoskie. 606 576 
417 

•	 Sprzedam tuczniki, 1 ha łąki w bardzo 
dobry położeniu. 606 576 417 

•	 Sprzedam prosiaki 40 szt. 725 806 787 

•	 Sprzedam ziemniaki jadalne Bryza. Tel. 
884 187 995 

•	 SPrZeDAM PAPUGi „rOZellA”. 512 
482 344

 USŁUGi
•	 TRANSPORT-600182682.

•	 DACHY, WIATY, TARASY.
TEL.660879108.

•	 MALOWANIE – szpachlowanie ,panele.
Tel.788566432.

•	 SZPACHLARZ GŁADZI BEZPYŁOWEJ 
,PŁYTKARZ.WYKAŃCZANIE WNĘTRZ.
Tel.537275547.

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWANÓW, 
WYKŁADZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ 
SAMOCHODOWEJ/ SKÓRZANEJ MA-
TERIAŁOWEJ / POŚCIELI WEŁNIANEJ / 
LANOLINĄ/SPRZĄTANIE: CZYSZCZE-
NIE FUG.TEL.604 373 143 , 794 229 
083.

•	 Pranie dywanów i tapicerki sprzą-
tanie również z użyciem pary, rOM-
TeX. 668 151 516

•	 elektryk z uprawnieniami e+D. Tel. 
607 289 419 

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

•	 Malowanie, montaż paneli podło-
gowych i inne drobne naprawy wy-
kona “złota rączka”. 91 39 22 783, 
784 79 22 70

•	 FirMA USŁUGOWA „Zielona”. Wy-
najem sal na konferencje, zebrania, 
szkolenia. 91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią działal-
nością przyjmie zlecenie na budowę 
domów od podstaw, przekładek da-
chów, docieplenia, układanie kostki, 
różne rodzaje. Tel. 607 137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy 
za gotówkę na raty laptopy tablety te-
lefony. Skupujemy laptopy telefony. 
Adres Nowogard 700Lecia 15 I piętro 
nad apteką tel 91-577-53-73 lub 792-
228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlo-
powe: Niemcy, Holandia, Austria, An-
glia, Belgia, Norwegia. Tel. 71 385 20 
18, 601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróżnie-
nie mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 
343 638 

•	 AGENCJA REKLAMOWA VIZART, opra-
wianie prac w 2 minuty, bindowanie, 
wydruki, ksero, laminowanie, Nowo-
gard ul. 700 lecia 15 (nad sklepem zie-
larskim)Tel. 605 522 340 

•	 Przepisywanie prac (licencjackich, ma-
gisterskich i innych), dokumentów, CV, 
listów motywacyjnych, Szybko, solid-
nie. Agencja reklamowa Vizart  Nowo-

gard ul. 700 lecia 15 (nad sklepem zie-
larskim)Tel. 605 522 340.

•	 regulacja, naprawa, konserwacja 
okien i drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontuje-
my. 668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 988 
735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, układa-
nie kostki granitowej, polbruku. 726 
403 937

•	 Naprawa AGD Nowogard. 698 352 
406

•	 Wypełniam dokumenty do ZUS na 
emeryturę, rentę, kapitał początkowy. 
507 872 391

•	 Usługi remontowo-budowlane wy-
konam. 608 364 330 

•	 Prace elektryczne i remonty miesz-
kań. 607 729 933

•	 Usługi ogólnobudowlane docieplanie 
budynków, malowanie, szachlowanie, 
glazura, terakota, hydraulika, regip-
sy i podłogi, adaptacja poddaszy. 600 
626 268 

•	 Usługi remontowo-budowlane, 
ocieplenia budynków. 669 591 896 

•	 Matematyka. 668 17 12 12 

•	 Usługi Fryzjerskie Męskie w domu 
klienta. Sudomierski. Tel. 536 867 154, 
91 39 22 063

•	 Przyjmę psy i koty na strzyżenie. 
794 902 108 

•	 Malowanie, szpachlowanie, tapetowa-
nie, drobne naprawy w tym hydrauli-
ka, solidnie dobra cena. 666 047 905

•	 Usługi ogólnobudowlane docieplenia 
budynków, dachy z papy. 607 654 692 

•	 Przyjmę zlecenie na malowanie, mon-
taż parapetów, paneli podłogowych 
itp. 518 034 782

•	 Naprawa AGD Nowogard. 698 352 406 

•	 Dachy, wiaty, tarasy. 660 879 108 

•	 Transport. 600 182 682 

•	 Transport maszyn rolniczych i nie tyl-
ko ładunki nie przekraczające 7 ton. 
Tel. 514 740 538 

•	 Projektowanie stron interneto-
wych. 695 575 008 

•	 SkUP BUTelek PO PiWie SkleP 
kArSk. 609 245 816

PrACA
•	 Aktivmed24.pl Opiekunki Senio-

rów Niemcy. Premie wakacyjne, 
530555015

•	 AMBerCAre24 Opiekunki do Nie-
miec, wymagany j. niemiecki ko-
munikatywny, zarobki netto do 
1500 euro/mies., wyjazdy od zaraz, 
sprawdzone oferty, legalnie 737 
451 825, 737 886 919, 737 489 914

•	 Zatrudnię pracowników budowla-
nych. Tel. 695-264-594

•	 Zatrudnię stolarza z doświadczeniem. 
503 084 687 

•	 Praca dla płytkarza w Niemczech na 
umowę. Wymagane doświadczenie  i 
prawo jazdy kat. B.Tel. 539 523 531 

•	 Zatrudnię na 1/2 etatu do sklepu Le-
wiatan, Bohaterów Warszawy.Tel. 502 
239 619

•	 Zatrudnię pomocnika mechanika sa-
mochodowego. Doświadczenie nie 
wymagane. 600 291 059

•	 Zaopiekuję się małym dzieckiem. 
664 696 177   

•	 Szukam pracownika prace wykończe-
niowe, Niemcy. Tel. 662 528 427

•	 Przyjmę pomocników dekarzy. 785 
931 513 

•	 Zaopiekuję się dzieckiem. 606 515 739

•	  OrleN przyjmie do pracy na stanowi-
sko kasjera 695 355 225 

•	 OrleN przyjmię do pracy na stanowi-
sko obsługi dystrybutora 695 355 225 

•	 Przyjmę pracownika na stanowisko 
sprzedawca. Sklep spożywczy Nowo-
gard. 509 000 617

•	 Poszukuje opiekunki do osoby starszej 
leżącej, Osina. Tel. 609 003 026 

•	 Zatrudnię kobiety do sortowania 
sadzonek truskawek. Organizujemy 
dowóz. rozpoczęcie  6 lub 13 listo-
pada  Tel . 505 149 049

•	 Potrzebna opiekunka do 2 letniego 
chłopca najchętniej Dąbrowa No-
wogardzka lub okolice. Tel. 503 653 
275

•	 Potrzeba opiekunka do 2letnie-
go dziecka Dąbrowa Nowogardzka 
ewentualnie Sikorki, Grabin, Bochlin, 
Miętno. 503 653 275 

•	 Zatrudnię mechanika do samocho-
dów ciężarowych bądź pomocnika. 
Atrakcyjne wynagrodzenie. Tel. 885 
555 263 

•	 Pracowników budowlanych robót 
wykończeniowych zatrudnie. Tel. 
694 440 205 

iNNe
•	 SPRZEDAM- pręt zbrojeniowy fi-10 , 12 

m długi.Tel.603598134

•	  Sprzedam drewno suche tanio. 691 
848 026

•	 Drewno, bukowe, dębowe, pocięte, 
porąbane. Tel. 603 353 789 

•	 Sprzedam drewno opałowe. 667 
788 820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 kg. 
790 285 382

•	 Szkółka w karsku poleca drzewa 
owcowe w pojemnikach 3-4 letnie 
owocujące już od 20 zł/szt. oraz tuje 
szmaragd wys. 70-80cm. po 10 zł za 
sztukę. Tel. 606 106 142

•	 Sprzedam łóżko młodzieżowe z szu-
fladami, półkami, z materacem - ko-
lor szaro biały wymiary: dł. 223 cm*95 
cm*110 cm, biurko do kompletu, tel. 
605 522 340

•	 Sprzedam odkurzacz piorący ZELMER 
WODNIK QUATTRO 616.6, elementy 
piorące nieużywane nowe, cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522 340

•	 Sprzedam materac kokosowy na łóżko 
ze stelażu,  na wymiar 180*200*24cm, 
używany, tel. 605 522 340

•	 Ogrodzenie ogrodowe, metalowe 
ramka z katownika w srodku zbroje-
ne /wzor/ prentowe wymiar 2,0m x 

TEL. 517 508 374
Na sprzedaż 2 pokoje III p. 

cena 159 000 zł  •  tel. 517 508 374
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1,0 m+ slupek razem szt 16 oraz furt-
ka 90 x 90cm z zamkiem ogrodzenie 
cena za 1 kpl. 50 zl z powodu moder-
nizacji ogrodzenia sprzedam - okazja ! 
stan dobry tel. 691 686 772

•	 Piece gazowe c.o.vaillant z niemiec 
dwufunkcyjne wiszace po przegla-
dzie serwisowym do mieszkania-
,domu cena od 1.200zl. sprzedam 
tel 691 686 772

•	 Podgrzewacze wody 130-160-190 
litrowe stojące na gaz fitmy villant 
mało używane z gwarancją cena od 
1000 zł. Tel. 691 686 772 

•	 Sprzedam ławeczkę do ćwiczeń typu 
PRIMUS, wielofunkcyjna, tel. 605 
522 340 

•	 Sprzedam szafkę kuchenną brązo-
wo-biała, z płytą indukcyjną - 2 sta-
nowiska, z możliwością dostawie-
nia drugiej płyty indukcyjnej lub ga-
zowej, z blatem, tel. 605 522 340 
Sprzedam TV plazmowy 42 cale LG, 
srebrno czarny, tel. 605 522 340 

•	 Przyjmę radio  697 886 041 

•	 Okazja sprzedam narożnik „Fabio”, ka-
napę (szary welur) 606 699 763  

•	 Sprzedam grzejniki żeliwne 9x60 kpl.2 
(nie używane), kątownik h. 30X30, 
szkło 3mm 60x120. Rury czarne Ø 50. 
788 685 194 

•	 Kupię namiot ogrodowy od 3-4 x 6-8 
m. Tel. 788 685 194 

•	 Przyjmę ziemię czarną z wywrotki. 
788 685 194 

•	 Sad  1.7 ha – w dobrym stanie z po-
wodu złego zdrowia sprzedam. 91 39 
20 624

•	 Śliczne bezdomne kotki  czekają aż je 
ktoś przygarnie. 887 372 539 

•	 Sprzedam rustykalny wypoczynek. 
Rozkładana kanapa plus trzy fote-
le. Obicie w tonacji brązów i złocieni. 
Stan idealny. Tel. 511 661 654

•	 Sprzedam duży, wysokie oparcia, 
bardzo wygodny narożnik w kolorze 
gorzkiej czekolady – stan idealny. Tel. 
511 661 654

•	 Oddam rowerek rehabilitacyjny. 605 
460 499

•	 Sprzedam drewno olchowe kominko-
we. 730 744 751

•	 Odsprzedam nowe drzwi harmonijko-
we Dąb sonome z szybkami. Wys. 2.05 
m szer. 58,8 cm. Cena 100 zł. Tel. 512 
012 823 

•	 Oddam drewno na biomasę. 500 789 
687

•	 Sprzedam łóżko rehbilitacyjne na pi-
lota. 697 972 751

•	 Sprzedam styropian 5 cm i niespraw-
ne piły sthil i husquarna. 603 541 286

•	  Sprzedam drewno rąbane dębowe i 
bukowe suche. 698 209 209 

•	 Pianino sprzedam. 533 983 233 

•	 Sprzedam podpórka rehabilitacyjna, 
ambona – 4 kołowa . 664 813 031 

iNFOrMATOr lOkAlNY - NOWOGArD
Telefony alarmowe
Policja  - 997, 112
Komisariat Policji Nowogard - 91 57 92 316
Straż pożarna  - 998
Posterunek PSP Nowogard - 91 39 20 118
Pogotowie ratunkowe - 999
Stacja Pogotowia Ratunkowego 
w Nowogardzie - 91 43 26 103
Pogotowie gazowe  - 992
Pogotowie energetyczne - 991
Pogotowie wodn.-kanal. (PUWiS) 
 - 91 392 07 11; 994

Dyżur nocny
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna   
 - 91 39 78 430; 
 609 361 999; 
 665 283 928

Przychodnie - poradnie
Szpital - centrala - 91 392 13 56
Praxis - SZOZ - 91 392 07 87
Praxis - Centrum 
okulistyczno-optyczne - 91 39 27 272
POZ Przychodnia przyszpitalna  
 - 91 392 18 00; 
 91 392 18 06
Medyk - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - M. Drobińska - 91 392 59 43
NZOZ “Sanus” - 91 392 69 60
NZOZ “Pro-med” - 91 392 67 40
NZOZ “Leks” - 91 392 25 25
NZOZ “Baby-med”  - 91 392 60 13
Mardent - gabinety lekarskie  
 - 91 392 26 33
Revital - Ośrodek Rehabilitacji 
i Odnowy Biologicznej - 91 392 14 67; 
 609 456 577
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne 
 - 91 392 09 26
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
dzieci, młodzieży i ich rodzin 
 - 91 392 07 43
Warsztaty terapii zajęciowej - 91 392 52 82
Zakład domowej opieki długoterminowej - 
91 39 26 531; 
 509 142 650
Stomatologia
Praxis - Centrum stomatologiczne  
 - 91 392 69 99
Pracownia protetyki stomatologicznej - 
Danuta Drapikowska 91 392 68 70
Protetyka stomatologiczna 
- Elżbieta Wysocka 
i Kazimierz Trojanowski - 91 392 61 07
“Nowo-dental” B. Szulejko - 695 264 677 
 - 91 392 14 67
“Dental - med”  - 91 392 20 98
Lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz  
 - 91 392 50 03; 
 603 705 630
Lek. Stom. Andrzej Rynkiewicz
pogotowie stomatologiczne - 607 771 777
lek. Stom. D. Wałęga - Bąk - 604 441 609
lek. stom. A Mogilnicka - 506 606 955
lek. stom. E. Rosa - 532 512 703
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 601 736 804

Urzędy
Urząd Miejski  
 - 91 392 62 00
Biuro Obsługi Interesanta w UM  
 - 91 392 62 14
Biuro Rady w UM - 91 392 62 10
Urząd Stanu Cywilnego - 91 392 62 30

Wydział Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środow. 
 - 91 392 62 43
Wydział spraw społecznych i obywatelskich
Meldunki - 91 392 62 13
Dowody osobiste - 91 392 62 15
Zarządzanie kryzysowe - 91 392 62 34
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
Geodezji i Rolnictwa - 91 392 62 26
Wydział Rozwoju Lokalnego, 
Funduszu, Kultury i Sportu - 91 392 62 93
Wydział Inwestycji i Remontów  
 - 91 392 62 41
Biuro Podatków i Opłat - 91 392 62 17
Referat Edukacji - 91 392 54 64
Zarząd Budynków Komunalnych  
 - 91 392 62 67
Powiatowy Urząd Pracy f/Nowogard 
 - 91 392 13 76
 91 392 18 13
Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii - 91 392 11 18
w nagłych wypadkach - 609 740 647

Wydział komunikacji
Rejestracja pojazdów - 91 579 27 02
Prawo jazdy - 91 579 27 03
Fax - 91 392 18 52

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik - Dorota Maślana - 91 392 62 48
Świadczenia rodzinne
- A. Lalik  - 91 392 62 68
Dział usług opiekuńczych 
- B. Ziółkowska - 91 392 02 00

Poczta
ul. 3 Maja - 91 392 13 00
 91 392 11 83
ul. Warszawska - 91 392 08 34

Nadleśnictwo Nowogard - 91 392 06 40
Zakład karny Nowogard - 91 432 66 00

Gabinety weterynaryjne
Danuta Czerwińska
ul. J. Wybickiego 2 - 91 392 37 86
Animal-Vet
ul. Zielona - 666 135 133
Janusz Soroka
ul. L. Okulickiego 6  - 570 656 616
Zdzisław Truszyński
ul. T. Kościuszki 21 - 91 392 18 01
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 38 - 91 392 08 14
Szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1 - 91 392 6 2 70
Szkoła Podstawowa nr 2 - 91 392 6 2 74
Szkoła Podstawowa nr 3 - 91 392 6 2 91
Szkoła Podstawowa nr 4 - 91 392 3 0 28
SP w Długołęce - 91 391 04 92
SP w Orzechowie - 91 391 09 94
SP w Strzelewie - 91 391 02 24
SP w Żabowie - 91 391 06 94
SP w Błotnie - 91 391 01 90
SP w Wierzbięcinie - 91 291 07 95
I Liceum Ogólnokształcące - 91 392 02 13
Liceum Ogólnokształcące nr II - 91 392 51 07
ZSP im. Stanisława Staszica - 91 392 11 62
Prywatne Publiczne Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych; 
Niepubliczna Szkoła Policealna  
 - 91 392 66 91
Prywatne Liceum Ogólnokształcące
 Zaoczne Centrum Edukacji Zdroje  
 - 91 392 54 94

Prywatne Policealne Studium Zawodowe  
 - 91 392 21 81
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  
 - 91 392 01 08

Przedszkola i żłobki
Przedszkole nr 1
ul. Żeromskiego - 91 392 62 86
Przedszkole nr 3
ul. J. Poniatowskiego - 91 392 62 88
Przedszkole nr 4
ul. T. Kościuszki - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole
ul. Zielona - 91 392 66 91; 
 505 388 292
Artystyczne Przedszkole 
Kraina Fantazjiul. Gen. J. Bema - 660 797 838
“Promyczek” Specjalistyczny 
punkt przedszkolny, 
ul. Boh. Warszawy - 609 931 469
Niepubliczny Żłobek "Maluszkowo”
ul. ks. Racibora - 534 015 943
Niepubliczny “Malinowy Żłobek”
ul. Boh. Warszawy - 604 873 917

kultura
Miejska Biblioteka Publiczna  
Dyrektor - 91 392 62 60
Czyt. dla dorosłych - 91 392 62 61
Nowogardzki Dom Kultury  
Sekretariat - 91 392 62 83
Biuro kina/ dział imprez i promocji 
 - 91 392 57 79
Kasa - 91 392 62 62

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP - 91 392 63 70; 
 506 08 13 28
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego   
 - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej  
 - 91 392 15 92

Usługi pogrzebowe 
J. Furmańczyk, Zakład Pogrzebowy  
 - 91 392 17 67
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  
 - 692 354 065
MEMORIS Grzegorz Śmigiel - 693 230 190

Apteki
Centrum Zdrowia
ul. 700-lecia - 91 576 21 39
Majowa
ul. 3 Maja - 91 307 07 08
Cefarm
ul. Plac Wolności - 91 392 02 03
Cardia
ul. 700 - lecia - 91 392 13 30
Niebieska
ul. 15 Lutego - 91 432 61 77
Asa
ul. Warszawska - 91 392 04 94
Niebieska 2
ul. Kościuszki - 91 579 08 30
Nowa Farmacja
ul. Bohaterów Warszawy - 91 573 04 37

Taksówki - 91 392 02 60

Pomoc drogowa
Grzegorz Irzymski - 91 392 24 02
 601 893 944
Andrzej Słomski - 665 770 442
Krzysztof Pietrzak - 601 938 293
R&J MIX - 608 731 620

Urząd Gminy
Wójt - 91 391 03 90
Kierownik USC, St. ds. obywatelskich
 i ewidencji ludności  - 508 499 549
St. ds. podatków i opłat  - 508 499 661
St. ds. zarządzania kryzysowego, obrony cy-
wilnej i ochrony środowiska  - 508 499 580
Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami  
 - 508 499 247
St. ds. obsługi organów Gminy, działalności 

gospodarczej, kultury i zdrowia  - 508 499 567
St. ds. funduszy zewnętrznych, promocji, 
turystyki i sportu  - 508 499 620
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik Anna Kaliczyńska - 508 499 534
Pracownicy socjalni - 508 499 561
 508 499 483
Asystent rodziny Patrycja Bielej - 508 499 621
Gminna Biblioteka Publiczna
Kierownik Krzysztof Górecki - 91 391 03 05

Szkoła Podstawowa im. B. Malinowskiego
Dyrektor Tatiana Olbert - 91 391 03 89
Sekretariat - 91 391 03 80
Przychodnie
NZOZ “Proximus” - 91 391 03 10
Punkt apteczny - 91 391 16 11
Poczta - 91 391 03 23
Parafia pw. NP NMP w Osinie - 91 391 03 86

iNFOrMATOr lOkAlNY - OSiNA

reGUlArNA liNiA Mi krO BU SO WA SerOCki  Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 
11:55; 12:40; 14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 
13:45(6x); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

PrZeWÓZ OSÓB - rO MAN BiŃCZYk - linia regularna  Tel. 607 310 591 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 
16.35 (7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

rOZkŁAD JAZDY BU SÓW
Firma Usługowo- Handlowa Adam Fedeńczak

Tel 91 39 26 925, 502 026 999
ND- SZCZeCiN 5:15(D), 5:55(E), 6:40(7), 6:55(D), 7:25(7), 7:50(D), 8:00(E), 8:20(7), 
8:35(D), 9:10(E,7), 10:05(E), 10:35(E,7), 11:31(D),11:40(7), 12:10(E), 12:20(7), 
12:55(D,7), 13:10(D), 13:20(E,7), 14:05(D), 14:20(E,7), 15:40(D), 16:05(7), 16:20(E,7), 
16:50(D), 17:50(E,7), 18:20(E,7)
SZCZeCiN- ND 6:35(D), 7:30(E), 8:30(D,7), 9:00(7,R), 9:25(E), 10:05(D,7), 10:35(E,7), 
11:40(E), 12:10(D), 12:25(E,7), 13:20(7), 13:35(D), 13:50(E,7,R), 14:35(D), 14:50(E,7), 
15:15(D,7), 15:55(D), 16:15(6,7), 16:35(D), 17:40(D,7), 18:05(E,7,R), 19:15(D), 
19:40(E,7), 20:15(E,7)
ND- reSkO 6:30(S), 7:50(S), 10:10(7), 12:30(S), 14:30(S), 15:10(E), 19:15(E)
reSkO- ND 6:45(7,SZ), 7:10(S), 7:15(E,SZ), 8:30(S), 11:35(7,SZ), 13:00(S), 15:05(S), 
15:40(E,7,SZ)
GOlCZeWO- ND 7:10(S), 13:30(S), 14:45(S)
ND- GOlCZeWO 7:50(S), 14:15(S), 15:30(S)
ND- STArGArD 6:50(D), 10:15(D), 13:40(D)
STArGArD- ND 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
ND- DOBrA- ŁOBeZ- PŁOTY- GrYFiCe 6:00(D)
ND- SŁAJSiNO- rADOWO- ŁOBeZ 6:35(D)
ŁOBeZ- DOBrA- ND 15:00(D)
ŁOBeZ- SŁAJSiNO- ND 15:35(D)
D - kursuje od pon. do pt. Oprócz świąt     E - kursuje od pon. Do soboty oprócz świąt 
S - kursuje w dni nauki szkolnej                         R- kurs do Reska     
SZ - kurs do Szczecina 6- kursuje w soboty       7- kursuje w niedziele
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krZYŻÓWkA z książką

KU
Po

n
 

Imię i nazwisko ....................................................................................... tel. ............................................................... 

ROZWIĄZANIE .................................................................................................................................................................
Kupon wraz z rozwiązaniem należy dostarczyć do redakcji. Spośród nadesłanych kuponów zostanie wyloso-

wana nagroda książka ufundowana przez Wydawnictwo

reklAMA
karolinasb@
domjudy.pl

Tel. 506 638 789

Pionowo:
1. paliwo wzorcowe
2. może być większy od dzielnej
3. obsługuje skrawarkę
4. piszczałka
5. akcent metryczny w wierszu
iloczasowym
6. paryskie muzeum
7. tkanina z wełny czesankowej
8. najlepszy z tonikiem
9. rosyjskie imię żeńskie
10. natarczywie wypytuje
11. gatunek jelenia
12. zasłona twarzy
13. tłuszcz
14. autor „Kruka”
15. japońska saszetka
16. wulkan na Luzonie
17. brytyjska rozgłośnia
18. miasto na Węgrzech
19. reperowanie dziur
20. wiaderko z klepek drewnianych
21. na czele miasta
22. rodzaj jazzu
23. powieść Leonarda

24. graniczyła z RFN
25. opryszek, zbój
26. sito odsączające
27. największa jednostka chronolo-
giczna
w dziejach Ziemi
28. ojczyzna Mandeli
29. achtel
30. dawniej dwupłat
31. tytuł opery Rachmaninowa
32. ptak wyjadający bydłu pasożyty
33. ceniony w sokolnictwie
34. tytan, brat Prometeusza
35. matka Perseusza
36. miasto w Danii
37. popularne imię psa
38. glon dla botanika

Poziomo:
39. chronione drzewo iglaste
40. apelacja
41. wachlarz japoński
42. futro z tchórza
43. dawniej pamiątka
44. trąba powietrzna

45. Brad, z filmu „Siedem”
46. miasto w Nigerii
47. mijają
48. miasto w Rumunii
49. kazalnica
50. stolica Ghany
51. nagromadzenie spraw
52. wada soczewek
53. fajka dawniej
54. gaj, zagajnik
55. mały Aleksander
56. Mackiewicz ...
57. bzdury
58. biesiada
59. kropka w pacierzu
60. jezioro w Rosji
61. chryja, draka
62. był taki fotoaparat
63. warszawski hotel
64. dwudziesta litera alfabetu
greckiego
65. dopływ dolnej Odry
66. miasto w śr. Bułgarii, na pd.
wsch. od Gabrowa
67. strażniczka cyklopów i sturękich

w Podziemiu
68. środek owadobójczy
69. dawniej francuski pan
70. infuła biskupia
71. rezydencja muzułmańska
72. trzeźwa ocena rzeczywistości
73. z niego porcelana
74. stolica Łotwy
75. szwedzka nazwa miasta Turku
76. stan w Indiach
77. włoski samochód wyścigowy
78. nałożnice bogatego muzułma-
nina

PODPOWIEDŹ: ARAD, CAT, IKT, KAM-
PE, ONDULA, RIBE

Kalendarze dla Klientów 
wymagających, którzy szukają 

ich w dobrej jakości 
i konklurencyjnych cenach

największy wybór kalendarzy 
tródzielnych, zrywanych

książkowch, planszowych i innych

poleca

karolina Wilczyńska 
rOk NA kWiATOWeJ. 

OWOCe MiŁOŚCi
Pierwszy wspólny rok na Kwia-

towej dobiega końca…
Zajrzyj do swoich ukochanych 

przyjaciółek i przekonaj się, jak po-
toczą się ich historie. Czwarty tom 
pełnej emocji serii o współczesnych 
kobietach! Wioletta jest pewna, że 
jej małżeństwo się rozpada. Mimo 
kryzysu i nadmiaru matczynych 
obowiązków, kobieta chce aktyw-
nie spędzać czas. Tylko czy znajdzie 
go wystarczająco dużo, by realizo-
wać nową pasję? Co wyniknie z jej 
spontanicznego pomysłu? Lato wy-
pełnione jest przygotowaniami do 
ślubu Malwiny, lecz radosne ocze-
kiwanie przysłania jej rodzinna in-
tryga. Jaki sekret skrywa tajemni-
cza ciotka? Róża również stara się 
przygotować do nowej roli. W trud-
nych chwilach wspiera ją przyjaciel. 
Może dzięki niemu Róża ponownie 
uwierzy, że jej też pisane jest szczę-
ście? Karolina Wilczyńska przekonu-
je nas, że miłość zwycięża wszelkie 
nieporozumienia, by wydać swoje 
owoce. Lecz piękny finał nie musi 
oznaczać końca bajki – czasami w 
życiu to dopiero nowy początek…

rozwiązanie krzyżówki dla 
dorosłych : Ludożerca nie gardzi 
człowiekiem

Agnieszka Skowrońska, Joan-
na Kowalczyk, Maria Kloch, Lilian-
na Poncak, Szymon Rybarczyk, Ja-
dwiga Patecka, Anita Budzich, Ce-
cylia Furmańczyk, Urszula Kacz-
marek, Pelagia Feliksiak, Halina 
Galus, Maria Sowińska

Zwycięzcy prenumerata: Ma-
ria Sowińska, Anita Budzich

GAZETY dla zwycięzców loso-
wania do odebrania w redakcji, 
ul. Boh. Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Bartek Feliksiak, Julia Furmań-

czyk, Sebastian Stępień, Asia Kar-
ska, Zosia Michno, Kacper Danicki

Zwycięzca: Kacper Danicki
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rOZkŁAD JAZDY PkP

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 2 IX – 20 X 2018

Aktualizacja wg stanu na 31 VIII 2018

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

0:38 I
3

IC - TLK
88195

ŁEBSKO
T  k  d

Goleniów 1:00, Szczecin Dąbie 1:22, Szczecin Główny 1:40 WW{
~ 2 IX;

}WW 2:12 Szczecin Główny IC - TLK 56190 ŁEBSKO T  k  d  c  p   Kostrzyn 3:35, Zielona 
Góra 5:06, Nowa Sól 5:28, Głogów 5:55, Ścinawa 6:41, Wołów 7:09, Brzeg Dolny 7:18

Wrocław Główny 7:44 ~ 2 IX;

5:01 I
3

PR - R
88641

j  a  b  y

Wyszomierz 5:06, Osina 5:10, Mosty 5:16, Goleniów 5:25, Kliniska 5:35, Szczecin Dąbie 5:45, Szczecin 
Zdroje 5:48, Szczecin Port Centralny 5:57 Szczecin Główny 6:01 
~ 17 IX-19 X 1-5;

5:21 I
3

PR - R
88641

j  a  b  y

Wyszomierz 5:26, Osina 5:30, Mosty 5:36, Goleniów 5:45, Kliniska 5:56, Szczecin Dąbie 6:05, Szczecin 
Zdroje 6:09, Szczecin Port Centralny 6:17 Szczecin Główny 6:21 
~ 3-14 IX 1-5;

6:39 I
3

PR - R
88643

j  a  b  y

Wyszomierz 6:44, Osina 6:48, Mosty 6:54, Goleniów 7:03, Kliniska 7:17, Szczecin Dąbie 7:27, Szczecin 
Zdroje 7:34 Szczecin Główny 7:46 
~ 17 IX-20 X 1-6;

6:50 I
3

PR - R
88643

j  a  b  y

Wyszomierz 6:55, Osina 6:59, Mosty 7:05, Goleniów 7:14, Kliniska 7:31, Szczecin Dąbie 7:41, Szczecin 
Zdroje 7:46 Szczecin Główny 7:58 
~ 3-15 IX 1-6;

7:47 I
3

PR - R
88645

j  a  b  y

Wyszomierz 7:52, Osina 7:56, Mosty 8:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:07, Goleniów 8:23, 
Kliniska 8:33, Szczecin Dąbie 8:43, Szczecin Zdroje 8:46, Szczecin Port Centralny 8:55

Szczecin Główny 8:59 ~ 17 IX-20 X;

7:48 II
1

PR - R
88622

j  a  b  y

Żabowo 7:55, Płoty 8:04, Baszewice 8:11, Gryfice 8:18, Gąbin 8:28, Trzebiatów 8:34, Bieczyno 
Pomorskie 8:40, Karcino 8:43, Głowaczewo 8:48, Stary Borek 8:51, Kołobrzeg Stadion 8:58

Kołobrzeg 9:03 ~ 17 IX-20 X 1-6;

8:00 I
3

PR - R
88645

j  a  b  y

Wyszomierz 8:06, Osina 8:10, Mosty 8:15, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:21, Goleniów 8:38, 
Kliniska 8:49, Szczecin Dąbie 8:58, Szczecin Zdroje 9:02, Szczecin Port Centralny 9:10

Szczecin Główny 9:14 ~ 2-16 IX;

8:02 II
1

PR - R
88622

j  a  b  y

Żabowo 8:09, Płoty 8:18, Baszewice 8:25, Gryfice 8:32, Gąbin 8:42, Trzebiatów 8:47, Bieczyno 
Pomorskie 8:53, Karcino 8:57, Głowaczewo 9:01, Stary Borek 9:05, Kołobrzeg Stadion 9:11

Kołobrzeg 9:16 ~ 3-15 IX 1-6;

8:39 I
3

IC - TLK
18171

POSEJDON
T  k  c  p

Goleniów 9:01, Szczecin Dąbie 9:33 Szczecin Główny 9:57 

~ 2 IX;

9:27 II
1

PR - R
88624
REGA

j  a  b  y

Płoty 9:42, Gryfice 9:56, Trzebiatów 10:17, Kołobrzeg Stadion 10:34 Kołobrzeg 10:39 

~ 22 IX-20 X 67;

9:51 II
1

PR - R
88624
REGA

j  a  b  y

Płoty 10:06, Gryfice 10:30, Trzebiatów 10:45, Kołobrzeg Stadion 11:01 Kołobrzeg 11:06 

~ 2-16 IX 67;

10:17 I
3

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:22, Osina 10:26, Mosty 10:32, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:38, Goleniów 10:55, 
Kliniska 11:06, Szczecin Dąbie 11:15, Szczecin Zdroje 11:19, Szczecin Port Centralny 11:27

Szczecin Główny 11:31 ~ 8-12 X;

10:33 I
3

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:38, Osina 10:42, Mosty 10:48, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:54, Goleniów 11:11, 
Kliniska 11:26, Szczecin Dąbie 11:35, Szczecin Zdroje 11:39, Szczecin Port Centralny 11:47

Szczecin Główny 11:51 ~ 2 IX-7 X; 13-20 X;

11:53 II
1

PR - R
88626

POMERANIA
j  a  b  y

Żabowo 12:00, Płoty 12:09, Baszewice 12:16, Gryfice 12:23, Gąbin 12:33, Trzebiatów 12:39, Bieczyno 
Pomorskie 12:45, Karcino 12:48, Kołobrzeg Stadion 12:59 Kołobrzeg 13:04 

13:50 II
1

PR - R
88628

j  a  b  y

Żabowo 13:57, Płoty 14:06, Baszewice 14:18, Gryfice 14:25, Gąbin 14:35, Trzebiatów 14:40, Bieczyno 
Pomorskie 14:46, Karcino 14:50, Głowaczewo 14:54, Stary Borek 14:58, Kołobrzeg Stadion 15:04

Kołobrzeg 15:10 ~ 1-5;

14:27 I
3

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 14:32, Osina 14:36, Mosty 14:42, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:48, Goleniów 15:05, 
Kliniska 15:17, Szczecin Dąbie 15:26, Szczecin Zdroje 15:35 Szczecin Główny 15:48 
~ 2-16 IX; 10-20 X;

14:27 I
3

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 14:32, Osina 14:36, Mosty 14:42, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:48, Goleniów 15:05, 
Kliniska 15:17, Szczecin Dąbie 15:32, Szczecin Zdroje 15:35, Szczecin Port Centralny 15:43

Szczecin Główny 15:48 ~ 17-21 IX;
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godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

14:27 I
3

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 14:32, Osina 14:36, Mosty 14:42, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:48, Goleniów 15:05, 
Kliniska 15:17, Szczecin Dąbie 15:32, Szczecin Zdroje 15:35 Szczecin Główny 15:48 
~ 22 IX-9 X;

15:56 II
1

PR - R
88630

j  a  b  y

Żabowo 16:03, Płoty 16:14, Baszewice 16:27, Gryfice 16:34, Gąbin 16:44, Trzebiatów 16:49, Bieczyno 
Pomorskie 16:55, Karcino 16:59, Głowaczewo 17:03, Stary Borek 17:07, Kołobrzeg Stadion 17:13

Kołobrzeg 17:17 

16:36 I
3

PR - R
88651
REGA

j  a  b  y

Wyszomierz 16:41, Osina 16:45, Mosty 16:51, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 16:57, Goleniów 17:14, 
Kliniska 17:26, Szczecin Dąbie 17:36, Szczecin Zdroje 17:39, Szczecin Port Centralny 17:47

Szczecin Główny 17:52 

17:57 II
1

PR - R
88632

j  a  b  y

Żabowo 18:05, Płoty 18:14, Baszewice 18:21, Gryfice 18:27, Gąbin 18:45, Trzebiatów 18:50, Bieczyno 
Pomorskie 18:56, Karcino 19:00, Głowaczewo 19:04, Stary Borek 19:08, Kołobrzeg Stadion 19:14

Kołobrzeg 19:19 ~ 2-16 IX;

17:57 II
1

PR - R
88632

j  a  b  y

Żabowo 18:05, Płoty 18:14, Baszewice 18:28, Gryfice 18:35, Gąbin 18:45, Trzebiatów 18:50, Bieczyno 
Pomorskie 18:56, Karcino 19:00, Głowaczewo 19:04, Stary Borek 19:08, Kołobrzeg Stadion 19:14

Kołobrzeg 19:19 ~ 17 IX-20 X;

18:39 I
3

PR - R
88653

POMERANIA
j  a  b  y

Wyszomierz 18:44, Osina 18:48, Mosty 18:54, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:00, Goleniów 19:18, 
Kliniska 19:29, Szczecin Dąbie 19:39, Szczecin Zdroje 19:42, Szczecin Port Centralny 19:50

Szczecin Główny 19:55 ~ 17 IX-20 X;

19:06 I
3

PR - R
88653

POMERANIA
j  a  b  y

Wyszomierz 19:11, Osina 19:15, Mosty 19:21, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:27, Goleniów 19:45, 
Kliniska 19:59, Szczecin Dąbie 20:09, Szczecin Zdroje 20:12, Szczecin Port Centralny 20:20

Szczecin Główny 20:24 ~ 2-16 IX;

20:26 II
1

PR - R
88634

j  a  b  y

Żabowo 20:33, Płoty 20:42, Baszewice 20:49, Gryfice 20:56, Gąbin 21:06, Trzebiatów 21:12, Bieczyno 
Pomorskie 21:18, Karcino 21:21, Głowaczewo 21:26, Stary Borek 21:29, Kołobrzeg Stadion 21:35

Kołobrzeg 21:40 ~ 3-15 IX 1-6;

20:53 II
1

PR - R
88634

j  a  b  y

Żabowo 21:00, Płoty 21:09, Baszewice 21:16, Gryfice 21:23, Gąbin 21:33, Trzebiatów 21:39, Bieczyno 
Pomorskie 21:45, Karcino 21:48, Głowaczewo 21:53, Stary Borek 21:56, Kołobrzeg Stadion 22:02

Kołobrzeg 22:07 ~ 17 IX-20 X 1-6;

21:52 II
1

PR - R
88636

j  a  b  y

Płoty 22:07, Gryfice 22:19, Trzebiatów 22:34, Kołobrzeg Stadion 22:51 Kołobrzeg 22:55 
~ 2-16 IX 1-57;

22:10 II
1

PR - R
88636

j  a  b  y

Płoty 22:25, Gryfice 22:37, Trzebiatów 22:52, Kołobrzeg Stadion 23:09 Kołobrzeg 23:13 
~ 17 IX-19 X 1-57;
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objaśnienia skrótów / abbreviations
IC - „PKP Intercity” Spółka Akcyjna

TLK - Twoje Linie Kolejowe
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
T - 2 klasa / Second class seats

j - tylko 2 klasa / 2nd class seats only

k - rezerwacja miejsc / seat booking

d - wagon z miejscami do leżenia / couchette
car

c - wagon sypialny / sleeping car

a - wagon z miejscami dla osób na wózkach 
- z windą/rampą / car with seats for 
disabled passengers - with a lift/ramp

b - wagon przystosowany do przewozu 
rowerów - liczba miejsc ograniczona / 
wagon adopted to the transport of 
bicycles – limited number of places

objaśnienia znaków / symbols
p - przewóz przesyłek konduktorskich / 

courier service
W - przełączanie wagonów do innego 

pociągu / wagons to be switched to 
another train

y - klimatyzacja / air conditioning

~ - terminy kursowania / days of operation

1 - w poniedziałki / Mondays

5 - w piątki / Fridays

6 - w soboty / Saturdays

7 - w niedziele / Sundays

www.intercity.pl www.polregio.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased on each train, consistent with the 
terms specified by the carrier.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Carriers 
are responsible for commercial data of trains.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Infoline numbers to individual carriers:
IC - 22 391 97 57 (24h) dla abonentów sieci zagranicznych i
dla połączeń zagranicznych; 703 200 200 (24h) dla 
abonentów krajowych sieci, opłata 1,29 zł brutto/min. poł., 
realizator usługi: „PKP Intercity” S.A. / 22 391 97 57 (24h) 
for international calls and international network subscribers; 
703 200 200 (24h) for subscribers of domestic networks, 
charge of PLN 1.29 gross/min. of each call, service provider: 
„PKP Intercity" S.A.
PR - 703 20 20 20 (24h) opłata 1.29 zł/min. połączenia, 
realizator usługi: Progress Plus S.C.  / 703 20 20 20 (24h) 
charge of PLN 1.29 gross/min. of each call, service provider: 
Progress Plus S.C. 
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Do wygrania BON O WArTOŚCi 20 ZŁ do odebrania w Redakcji DN. Aby wziąć udział w losowa-
niu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowane prace do redakcji Dziennika.

rozkład jazdy komunikacji miejskiej

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 6:55 8:05 11:15 12:20 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 6:56 8:06 11:16 12:21 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 6:58 8:08 11:18 12:23 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 6:59 8:10 11:20 12:25 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:01 8:12 11:22 12:27 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:02 8:14 11:24 12:29 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:03 8:15 11:25 12:30 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:05 8:17 11:27 12:32 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < 7:07 8:19 < 12:34 < < 16:07 < <

10 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:09 8:21 11:28 12:36 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
11 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:10 8:22 11:29 12:37 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
12 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:11 8:23 11:30 12:38 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
13 ul. Poniatowskiego < 6:20 7:13 < < 12:40 13:45 15:10 16:13 17:10 <
14 ul. Żeromskiego 5:42 6:21 7:14 8:24 11:32 12:41 13:46 15:11 16:14 17:11 17:59
15 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:22 7:15 8:25 11:33 12:42 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
16 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:23 7:16 8:26 11:34 12:43 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
17 ul. Radosława 5:45 6:24 7:17 8:27 11:35 12:44 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02

POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:23 8:33 11:50 12:50 14:30 15:30 16:25 17:25 18:05
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:24 8:34 11:51 12:51 14:31 15:31 16:26 17:26 18:06
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:26 8:36 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:28 8:38 11:53 12:53 14:33 15:33 16:28 17:28 18:08
5 ul. Poniatowskiego < 6:35 7:30 8:40 11:55 12:55 < 15:35 16:30 17:30 <
6 ul. 700 Lecia 5:49 6:37 7:32 8:42 11:57 12:57 14:34 15:37 16:32 17:32 18:09
7 ul. 5-go Marca 5:51 6:39 7:34 8:44 11:59 12:59 14:36 15:39 16:34 17:34 18:11
8 ul. Kościuszki 36 5:53 6:41 7:36 8:46 12:01 13:01 14:38 15:41 16:36 17:36 18:13
9 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:42 7:37 8:47 12:02 13:02 14:39 15:42 16:37 17:37 18:14

10 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:43 7:38 8:48 12:03 13:03 14:40 15:43 16:38 17:38 18:15
11 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:44 7:39 8:49 12:04 13:04 14:41 15:44 16:39 17:39 18:16
12 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:45 7:40 8:50 12:05 13:05 14:42 15:45 16:40 17:40 18:17
13 ul. Bema 9 5:58 6:46 7:41 8:51 12:06 13:06 14:43 15:46 16:41 17:41 18:18
14 Osiedle Bema 5:59 6:47 7:42 8:52 12:07 13:07 14:44 15:47 16:42 17:42 18:19

DWORZEC PKS – OS. BEMA
TAM
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

OS. BEMA - DWORZEC PKS
TAM
E, F

1 Osiedle Bema 8:59
2 ul. Bema 1 9:00
3 ul. Armii Krajowej 17 9:02
4 ul. Kościuszki 36 9:03
5 ul. Romualda Traugutta 9:05
6 ul. Wojska Polskiego 4 9:06
7 ul. Kościelna 9:07
8 Dworzec PKS 9:09

LP Dworce i przystanki

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD UL. RADOSŁAWA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 – NOWOGARD  OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD OS. BEMA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 - NOWOGARD  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 6:55 8:05 11:15 12:20 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 6:56 8:06 11:16 12:21 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 6:58 8:08 11:18 12:23 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 6:59 8:10 11:20 12:25 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:01 8:12 11:22 12:27 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:02 8:14 11:24 12:29 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:03 8:15 11:25 12:30 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:05 8:17 11:27 12:32 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < 7:07 8:19 < 12:34 < < 16:07 < <

10 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:09 8:21 11:28 12:36 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
11 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:10 8:22 11:29 12:37 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
12 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:11 8:23 11:30 12:38 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
13 ul. Poniatowskiego < 6:20 7:13 < < 12:40 13:45 15:10 16:13 17:10 <
14 ul. Żeromskiego 5:42 6:21 7:14 8:24 11:32 12:41 13:46 15:11 16:14 17:11 17:59
15 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:22 7:15 8:25 11:33 12:42 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
16 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:23 7:16 8:26 11:34 12:43 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
17 ul. Radosława 5:45 6:24 7:17 8:27 11:35 12:44 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02

POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:23 8:33 11:50 12:50 14:30 15:30 16:25 17:25 18:05
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:24 8:34 11:51 12:51 14:31 15:31 16:26 17:26 18:06
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:26 8:36 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:28 8:38 11:53 12:53 14:33 15:33 16:28 17:28 18:08
5 ul. Poniatowskiego < 6:35 7:30 8:40 11:55 12:55 < 15:35 16:30 17:30 <
6 ul. 700 Lecia 5:49 6:37 7:32 8:42 11:57 12:57 14:34 15:37 16:32 17:32 18:09
7 ul. 5-go Marca 5:51 6:39 7:34 8:44 11:59 12:59 14:36 15:39 16:34 17:34 18:11
8 ul. Kościuszki 36 5:53 6:41 7:36 8:46 12:01 13:01 14:38 15:41 16:36 17:36 18:13
9 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:42 7:37 8:47 12:02 13:02 14:39 15:42 16:37 17:37 18:14

10 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:43 7:38 8:48 12:03 13:03 14:40 15:43 16:38 17:38 18:15
11 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:44 7:39 8:49 12:04 13:04 14:41 15:44 16:39 17:39 18:16
12 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:45 7:40 8:50 12:05 13:05 14:42 15:45 16:40 17:40 18:17
13 ul. Bema 9 5:58 6:46 7:41 8:51 12:06 13:06 14:43 15:46 16:41 17:41 18:18
14 Osiedle Bema 5:59 6:47 7:42 8:52 12:07 13:07 14:44 15:47 16:42 17:42 18:19

DWORZEC PKS – OS. BEMA
TAM
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

OS. BEMA - DWORZEC PKS
TAM
E, F

1 Osiedle Bema 8:59
2 ul. Bema 1 9:00
3 ul. Armii Krajowej 17 9:02
4 ul. Kościuszki 36 9:03
5 ul. Romualda Traugutta 9:05
6 ul. Wojska Polskiego 4 9:06
7 ul. Kościelna 9:07
8 Dworzec PKS 9:09

LP Dworce i przystanki

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD UL. RADOSŁAWA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 – NOWOGARD  OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD OS. BEMA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 - NOWOGARD  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 6:55 8:05 11:15 12:20 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 6:56 8:06 11:16 12:21 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 6:58 8:08 11:18 12:23 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 6:59 8:10 11:20 12:25 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:01 8:12 11:22 12:27 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:02 8:14 11:24 12:29 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:03 8:15 11:25 12:30 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:05 8:17 11:27 12:32 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < 7:07 8:19 < 12:34 < < 16:07 < <

10 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:09 8:21 11:28 12:36 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
11 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:10 8:22 11:29 12:37 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
12 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:11 8:23 11:30 12:38 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
13 ul. Poniatowskiego < 6:20 7:13 < < 12:40 13:45 15:10 16:13 17:10 <
14 ul. Żeromskiego 5:42 6:21 7:14 8:24 11:32 12:41 13:46 15:11 16:14 17:11 17:59
15 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:22 7:15 8:25 11:33 12:42 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
16 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:23 7:16 8:26 11:34 12:43 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
17 ul. Radosława 5:45 6:24 7:17 8:27 11:35 12:44 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02

POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:23 8:33 11:50 12:50 14:30 15:30 16:25 17:25 18:05
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:24 8:34 11:51 12:51 14:31 15:31 16:26 17:26 18:06
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:26 8:36 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:28 8:38 11:53 12:53 14:33 15:33 16:28 17:28 18:08
5 ul. Poniatowskiego < 6:35 7:30 8:40 11:55 12:55 < 15:35 16:30 17:30 <
6 ul. 700 Lecia 5:49 6:37 7:32 8:42 11:57 12:57 14:34 15:37 16:32 17:32 18:09
7 ul. 5-go Marca 5:51 6:39 7:34 8:44 11:59 12:59 14:36 15:39 16:34 17:34 18:11
8 ul. Kościuszki 36 5:53 6:41 7:36 8:46 12:01 13:01 14:38 15:41 16:36 17:36 18:13
9 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:42 7:37 8:47 12:02 13:02 14:39 15:42 16:37 17:37 18:14

10 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:43 7:38 8:48 12:03 13:03 14:40 15:43 16:38 17:38 18:15
11 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:44 7:39 8:49 12:04 13:04 14:41 15:44 16:39 17:39 18:16
12 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:45 7:40 8:50 12:05 13:05 14:42 15:45 16:40 17:40 18:17
13 ul. Bema 9 5:58 6:46 7:41 8:51 12:06 13:06 14:43 15:46 16:41 17:41 18:18
14 Osiedle Bema 5:59 6:47 7:42 8:52 12:07 13:07 14:44 15:47 16:42 17:42 18:19

DWORZEC PKS – OS. BEMA
TAM
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

OS. BEMA - DWORZEC PKS
TAM
E, F

1 Osiedle Bema 8:59
2 ul. Bema 1 9:00
3 ul. Armii Krajowej 17 9:02
4 ul. Kościuszki 36 9:03
5 ul. Romualda Traugutta 9:05
6 ul. Wojska Polskiego 4 9:06
7 ul. Kościelna 9:07
8 Dworzec PKS 9:09

LP Dworce i przystanki

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD UL. RADOSŁAWA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 – NOWOGARD  OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD OS. BEMA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 - NOWOGARD  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki
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FIRMA JOGA  •  ul. Górna 4  •  72-200 Nowogard  
 Tel./Fax 91 39 25 501  •  695 100 700  •  695 400 600

Wyposaż swój dom w OKNA PCV 
o najwyższym standarcie światowym, 

dzięki którym obniżysz koszty ogrzewania
z profilu 

ALPHALINE  
profil 6 komorowy w kl. A
z wkładem termicznym 
i uszczelką środkową 
gwarantującą doskonałą 
szczelność

Do produkcji okien 

nie stosujemy pro�lii

z recyklingu !!!

i wysokiej jakości
OKUCIA MACO

Ponad 22 lat doświadczenia w produkcji okien. ZAUFAJ specjalistom! 

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

Kancelaria 
Radcy Prawnego  
r.pr. Agnieszka Warian  

 
ul. Wojska Polskiego 3  

I piętro  pok. 117   
Nowogard  

czynne pn-pt od 9 do 17 
 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  

po wcześniejszym umówieniu 
telefonicznym 

Kancelaria udziela 
 bezpłatnych porad prawnych 

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
8.00 – 20.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 8.00 – 16.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

KONTAKT:
adres:     72-200 Nowogard, ul. Górna 4a
telefon:  kom.783 570 056,695 264 594

PIB „PRO-BUD” s.c. informuje, że prowadzi

SPRZEDAŻ MIESZKAŃ
w nowo powstającym osiedlu mieszkaniowym

pn. „STARA WINIARNIA”
przy ul. T. Kościuszki 17 w Nowogardzie.

Więcej na stronie www.probud-nowogard.pl

r e k l A M A
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

 Praca szyta na miarę
Ingram Micro wspólnie ze swoim partnerem otworzył nową inwestycję 

na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego.
Nasz Pracownik Magazynu:

•	 pracuje w przyjaznej i fajnej firmie o duńskich korzeniach,
•	 jest zatrudniony na umowę o pracę bezpośrednio u pracodawcy
•	 bezpłatnie dojeżdża do pracy, ma dofinansowane posiłki, bezpłatne owoce, korzysta z atrak-

cyjnych benefitów, min. prywatnej opieki medycznej, ubezpieczenie grupowego, dofinansowa-
nia szkoleń itd

•	 skanuje i pakuje paczki z lekkimi artykułami,
•	 wprowadza dane do systemu, nucąc ulubione melodie
•	 pracuje w systemie 2 zmianowym od 8.00 do 16.00, 16.00-24.00, (czasem również w weekendy)

Dołącz do nas!
Zapraszamy na spotkania rekrutacyjne, które odbywają się siedzibie Ingram Micro 

w Łozienicy (Goleniowski Park Przemysłowy), przy ulicy Prostej 40.
W każdy wtorek i piątek od godziny 13:00.

Jeśli chcesz otrzymać więcej informacji Zadzwoń! 516-987-405
Napisz! jobs.goleniow@ingrammicro.com
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 Cena 1,50 zł
POLSKI WYDAWCA

Do wynajęcia lokal 
handlowy  

120 m2 15 lutego 9c.
Tel. 514 650 024

Uwaga 
najbliższe 
bezpłatne  

porady prawne  
w piątek

godz. 13.30-15.30
w redakcji  

ul. Boh. Warszawy 7A
(informujemy, że godziny dyżurów 

radcy prawnego mogą ulegać 
zmianom)

reKLAmA

reKLAmA

robert Czapla 
burmistrzem po raz trzeci

Zmarł Andrzej Przybysz- 
artysta z Wesołej Ferajny
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4916 Po kolizji 
doznał zawału

Co dalej  
ze stacją  
w Olchowie
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Śmigiel Ryszard

ŚR

KOMPLEKSOWE  USŁUGI
& ŚMIGIEL

Zakład Kamieniarski
- Nagrobki - Grobowce - Parapety - Schody

Kwiaciarnia
- Znicze - Kwiaty - Wiązanki - Wieńce

Tel. 601 595 069, 91 392 18 14
     e-mail: puhp.smigiel@wp.pl
   www.kamieniarstwo-smigiel.pl

Korzystając z naszych usług pogrzebowych zyskasz
-10%  RABATU  NA  USŁUGI  KAMIENIARSKIE

UL. CMENTARNA 3,  72-200 NOWOGARD

       Usługi Pogrzebowe 
        Grzegorz Śmigiel
- Trumny - Urny - Ekshumacje - Przewozy
         Obudowy - Krzyże - Tabliczki

Kontakt całodobowy: 693 230 190
      e-mail: memoris.zp@o2.pl
            www.memoris.eu

Nasza sonda

reKLAmA

   Kronika policyjna
8 listopada obchodzimy dzień zdrowego jedzenia i gotowa-
nia. W Polsce powstały nawet kampanie dotyczące dobrych 
nawyków żywieniowych. Jedną z nich jest kampania ,,śnia-
danie daje moc”.  Wzrasta również świadomość ludzi na te-
mat zdrowego odżywiania. Z tej okazji zapytaliśmy miesz-
kańców naszej gminy o zdrowe nawyki żywieniowe i co dla 
nich oznacza dobre odżywianie.

 
Pani Agnieszka- Staram się odżywiać 

dobrze, ale nie zawsze mam czas, i prak-
tycznie jem w biegu. Co do zdrowego od-
żywiania to kupuję dużo jogurtów, wa-
rzyw i owoców, myślę, że jedzenie owo-
ców i warzyw, czyli witamin zawartych 
w nich wzmacnia nasz układ odporno-
ściowy, co pozytywnie wypływa na na-
sze samopoczucie. Oczywiście bez śniada-
nia się nie ruszam z domu, zazwyczaj od 
tego rozpoczynam swój dzień, oprócz tego 
kawa, choć nie wiem czy ona pozytywnie 
wpływa na serce.

 
Pani Teresa- odżywiam się zupełnie zdrowo, choć nie zawsze, zbyt 

często pozwalam sobie na większość cukrów tj. np. ciasto, czy słodkie 
gazowane napoje. Sama przyrządzam sobie obiady złożone głównie na 
wartościowych produktów np. mięso gotowane na parze z warzywami. 
Moje śniadania to zazwyczaj owsianki czy musli. 

 
Pani Basia- Staram się stosować 

u siebie zdrowy tryb życia, jakim są 
m.in. spacery, teraz są takie dni, że 
chce się wychodzić. Podczas lata czy 
wiosny, wybieram rower, to jest mój 
zdrowy aktywny tryb życia. Co do po-
traw to staram się unikać tłustych po-
traw i ciężko strawnych. Jem bardzo 
dużo warzyw i owoców, szczególnie la-
tem najadam się na zimę. Zimą bardzo 
często jem swoje konfitury czy kompo-
ty, bo mam swoje lato w słoiku. Powin-
niśmy dla zdrowego trybu życia ćwiczyć i nawet dużo spacerować. 

ao
W TYCH DNIACH ODeSZLI DO WIeCZNOŚCI

Mieczysław Krawczyński: lat 60, zmarł 31.10.2018r, pogrzeb odbył 
się 3.11.2018r, na cmentarzu w Nowogardzie.

Wacław Roszak: lat 72, zmarł 1.11.2018r, pogrzeb odbył się 
3.11.2018r, na cmentarzu w Nowogardzie.

Irena Badowska: lat 64, zmarła 1.11.2018r, pogrzeb odbył się 
5.11.2018r, na cmentarzu w Nowogardzie.

Jadwiga Fedak: lat 85, zmarła 2.11.2018r, pogrzeb odbył się 
5.11.2018r, na cmentarzu w Nowogardzie.

Anna Lisowska: lat 59, zmarła 3.11.2018r, pogrzeb odbędzie się 
7.11.2018r, o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Andrzej Przybysz: lat 72, zmarł 5.11.2018r, pogrzeb odbędzie się 
8.11.2018r, o godz. 12:00 na cmentarzu w Nowogardzie.

                                                                                                 Informacje 
przekazał: 

Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk
i MEMORIS Zakład Pogrzebowy Grzegorz Śmigiel

2018/10/28
godzina: 23:17
Kierujący pojazdem marki Ford 

Mondeo, Krzysztof B. Lat 41, zam. 
Gmina Nowogard, jadąc drogą 
krajową numer 6 z nieustalonych 
przyczyn zjechał z wyznaczonej 
drogi na drogę nowobudowaną 
po czym wjechał na hałdę piachu, 
w wyniku czego pojazd dachował. 
W pojeździe oprócz kierującego 
,trzech pasażerów, 8 letnia pasa-
żerka pojazdu została przetrans-
portowana do szpitala. Na terenie 
zdarzenia policjanci potwierdzi-
li prawidłowe oznakowanie drogi. 
Postępowanie prowadzi Komenda 
Powiatowa Policji w Goleniowie.

2018/10/29
godzina: 17:38
Funkcjonariusze RD KPP Gole-

niów ujawnili  kierujacego w No-
wogardzie ul. 3 Maja, powiat go-
leniowski, który przekroczył  do-
zwoloną predkość o 61 km/h w 
terenie zabudowanym. Kierujące-
mu zatrzymano prawo jazdy. Po-
stępowanie prowadzi Komisariat 
Policji w Nowogardzie.

godzina: 19:07
Patrol RRD KPP Goleniów 

podczas kontroli drogowej w Ko-
ściuszkach ujawnił, iż kierujacy 
rowerem Paweł L. lat 34 (zam.po-
wiat goleniowski) znajduje sie w 
stanie poużyciu alkohol 0,42 pro-

mila alkoholu w organizmie. Po-
stępowanie prowadzi Komisariat 
Policji w Nowogard.

2018/10/31
godzina: 17:55
Potrącenie pieszego Nowogard, 

ul. Warszawska, pow. Goleniów.
2018/11/03
godzina: 09:36
Arkadiusz K. lat 25, z Nowo-

gard, pow. Goleniów, ul. Miko-
łaja Reja zgłosił, że pies sąsiada 
ugryzł go. Właścicielka pasa Ma-
rzena Sz. ukarana mandatem kar-
nym. Ustalono, że pies posiada ak-
tualne szczepienie.

KPP Goleniów

Nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu

W wyniku przeżytego stresu 
doznał zawału serca
Do groźnego zdarzenia doszło w miniony piątek (02.11), ok. godz. 8.00, na skrzyżowaniu 
dróg w kierunku miejscowości Orzechowo-Glicko. 

Jak wynika z naszych informa-
cji, kierujący busem mężczyzna 
wyjeżdżając z drogi podporząd-
kowanej nie ustąpił pierwszeń-
stwa przejazdu jadącemu prawi-
dłowo kierującemu samochodem 
osobowym. Choć w trakcie zda-
rzenia nikomu nic się nie stało, 
to już w jego wyniku źle się po-
czuł kierowca busa- 67-letni męż-
czyzna, który zaczął się uskarżać 
na duszności i silny ból w klatce. 
Mężczyzna w wyniku przeżytego 
stresu doznał zawału serca. Znaj-
dujący się na miejscu zespół ra-
townictwa medycznego wezwał 
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, 
którym 67-latek został przetrans-
portowany do jednego ze szcze-
cińskich szpitali. 

Red. 
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NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reKLAmA

Warsztaty Terapii Zajęciowej przyjmą 
każdą ilość świerku. Więcej informacji pod nr

 725 748 449 

Koniec zabawy…? 

Czapla burmistrzem po raz trzeci 
Niedzielne rozstrzygnięcie wyborcze nie pozostawia wątpliwości – w magistracie rządził będzie przez kolejną trzecią już kadencję Robert Czapla i tym ra-
zem skończy się ta kadencja dopiero w 2023 roku, czyli po 5-ciu latach.  

Czapla w drugiej turze otrzy-
mał 5550 głosów (w pierwszej tu-
rze 4960) natomiast na jego kon-
kurentkę głosowało 4916 wybor-
ców (w pierwszej turze 3442).  Z 
tego wynika, że gdyby Czapla nie 
powiększył swojego elektoratu w 
II turze to i tak by wygrał, choć 

wtedy zaledwie kilkudziesięcioma 
głosami. Stało się jednak inaczej, 
co spowodowało, że różnica po-
między pretendentami, choć nie 
powalająca, była jednak zdecydo-
wana i wynosiła 634 głosy na ko-
rzyść Czapli.  Warto też zauważyć, 
że do wyborów poszła w drugiej 

turze prawie dokładnie taka sama 
ilość wyborców – dwa tygodnie 
temu na kandydatów na burmi-
strzów głosowało 10523 osoby, a w 
minioną niedzielę było ich 10466.  

Czapla wygrał nie tylko starcie 
o magistrat

To już trzecia kolejna kaden-
cja Czapli startującego do wybo-
rów z komitetu SLD. Sam R. Cza-
pla jest wysoko postawionym we 
władzach regionalnych SLD funk-
cjonariuszem. Warto zauważyć, że 
Nowogard, zawsze ostoja tej par-
tii, po tych wyborach samorządo-
wych stał się dla niej prawdziwym 
matecznikiem. W naszym woje-
wództwie poniosła bowiem SLD 
generalnie klęskę objawiającą się 
szczególnie tylko 1- dnym manda-
tem w Sejmiku i po raz pierwszy 
brakiem radnych w Radzie Miej-
skiej w Szczecinie. Nowogardzki 
sukces tej zanikającej w skali kra-
ju formacji jest więc ewenemen-
tem.  Czapla, jako burmistrz, bę-
dzie miał do dyspozycji 9-cio oso-
bowy klub SLD i jest wielce praw-
dopodobne, że znajdzie chętnych 
do koalicji większościowej, czy-
li jeszcze dwie osoby wśród pozo-
stałych radnych. Tym samym po-
zycja burmistrza z SLD w nowej 

Radzie Miejskiej jest zdecydowa-
nie lepsza od tej, jaką posiadał Ro-
bert Czapla w minionej kadencji, 
w której klub SLD liczył od 4 do 6 
radnych. To poprawienie sytuacji 
lewicy w nowogardzkiej radzie 
jest niewątpliwie efektem „no-
wej” polityki niektórych uczestni-

ków nowogardzkiej sceny samo-
rządowej, oficjalne deklarujących 
się jako przeciwnicy i SLD i Cza-
pli …, a dlaczego? – o tym w kolej-
nych wydaniach, gdy opadną wy-
borcze emocje i przyjdzie czas na 
chłodną refleksję. 

sm  
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Komisja wyborcza w trakcie otwierania urny z kartami do głosowania

Niespokojne wybory w Nowogardzie 

Alkohol za głos?
Płaceniem alkoholem za głosy, ale także łamanie ciszy wyborczej i nagabywanie wyborców, 
aby postawili krzyżyk przy konkretnym nazwisku- wszystko to miało się dziać w czasie nie-
dzielnych wyborów na terenie naszej gminy. Sprawę bada nowogardzka policja. 

Najpierw gminę i regionalne 
media obiegła informacja, że je-
den z lokalnych przedsiębiorców 
dowoził ludzi na wybory oferu-
jąc alkohol za oddanie głosu na 
konkretnego kandydata. Miało do 
tego dojść m.in. w miejscowości 
Szczytniki. Takie postępowanie 
jest traktowane w Kodeksie Kar-
nym, jako przestępstwo wyborcze 
i zagrożone jest karą pozbawienia 
wolności. Policja na razie nie in-
formuje jednak o szczegółach po-
stępowania, bo jest na etapie we-
ryfikacji zgłoszenia. 

- Do KP Nowogard wpłynę-
ło jedno zawiadomienie dotyczą-
ce popełnienia przestępstwa z art. 
250 „a” par 2 KK. W przedmioto-
wej sprawie aktualnie prowadzo-
ne jest postępowanie sprawdza-
jące na zasadzie art. 308 KPK, ce-
lem zweryfikowania zawiadomie-
nia - informuje nas rzecznik poli-
cji, sierż. sztab. Anna Dygas. 

To nie jedyna sprawa, jaką zaj-

muje się policja, a jaka związa-
na jest z niedzielnymi wyborami. 
Rzecznik policji przyznaje, że pro-
wadzone są czynności wyjaśniają-
ce w związku z przyjęciem zawia-
domień o złamaniu ciszy wybor-
czej- dokładnie trzech. Z naszych 
informacji wynika, że chodzi tutaj 
głównie o publikowanie w Inter-
necie niedozwolonych tego dnia 
materiałów wyborczych, promu-
jących konkretnego kandydata na 
burmistrza. - Dodatkowo w obec-
nej chwili funkcjonariusze nowo-
gardzkiego komisariatu przyjmu-
ją drugie zawiadomienie dotyczą-
ce złamania prawa wyborczego, 
ale decyzja o kwalifikacji praw-
nej zdarzenia zostanie podjęta po 
zakończeniu przez policjantów 
czynności - informuje rzecznik. 

To ostatnie zdarzenie ma do-
tyczyć sytuacji, która miała miej-
sce w lokalu wyborczym w Szko-
le Podstawowej nr 2 w Nowo-
gardzie. Jak dowiadujemy się od 

członków komisji wyborczej, je-
den z mężczyzn miał kilkukrot-
nie przyprowadzać do lokalu wy-
borczego inne osoby i nakłaniać je 
do postawienia znaku x przy kon-
kretnym nazwisku. Może to być 
związane z procederem, o którym 
pisaliśmy już po I turze wyborów 
- chodziło o płacenie za oddany 
głos nawet 50 zł. Tym wątkiem, 

jak dowiadujemy się nieoficjal-
nie, interesują się już odpowied-
nie organy, również spoza nasze-
go miasta. 

Jak zakończą się wszystkie te 
postępowania prowadzone przez 
policję poinformujemy, jak tyl-

ko będzie to możliwe. Na razie 
funkcjonariusze śledczy rozpo-
częli przesłuchiwanie świadków, 
w tym członków komisji wybor-
czych - to od ich zeznań wiele bę-
dzie zależało. 

MS

Nie we wszystkich komisjach wybory przebiegały bez żadnych niepokojących 
incydentów
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Nieruchomość  
do zarabiania  

pieniędzy nad morzem. 
Niechorze, dom 28 pokoi 
wczasowych, duży sklep, 
możliwość zmiany branży 
np. gastronomia, gotowy 

projekt na rozbudowę, 
dom przy głównej drodze 

cena 1.650.000 zł. 

Tel. 508 171 286

Podziękowanie
Bez Was by się nie udało! 

Serdeczne podziękowania dla firmy 
Stimex Agro Sp. z o.o. 

za wsparcie przy renowacji 
boiska - mieszkańcy Sołectwa Wojcieszyn

Zwłoki artysty znaleziono w mieszkaniu

Zmarł Andrzej Przybysz- 
członek Wesołej Ferajny 
Kolejna w tym roku wielka strata dla nowogardzkiego amatorskiego ruchu artystycznego. 
W wieku 72 lat zmarł nagle wieloletni śpiewak kapeli Wesoła Ferajna, Andrzej Przybysz. 
Jego ciało znaleziono wczoraj, tj. poniedziałek (5.11), w mieszkaniu. 

Jak wynika z naszych informa-
cji, służby ratunkowe powiadomił 
syn mężczyzny. Był bowiem za-
niepokojony brakiem kontaktu ze 
swoim ojcem. Na miejsce przyje-
chała straż pożarna, a później po-
licja. Po wejściu do mieszkania 
okazało się, że starszy mężczyzna 
niestety nie żyje. Wykluczono, aby 
do jego śmierci miały przyczynić 
się osoby trzecie. Zgon nastąpił z 
przyczyn naturalnych. 

- Mogę potwierdzić, że w miesz-
kaniu ujawniono zwłoki. Wyklu-
czono udział osób trzecich. Męż-
czyzna mieszkał sam - informu-
je nas sierż. sztab. Anna Dygas, 
rzecznik naszej policji.

Okazało się, że zmarły to An-
drzej Przybysz - wieloletni czło-
nek zespołu ludowego Wesoła Fe-
rajna- działającego przy Nowo-
gardzkim Domu Kultury. Arty-
sta był jednym z najbardziej wy-
razistych na scenie śpiewaków w 
kapeli, nie tylko przez charakte-
rystyczną dla siebie ekspresyw-
ność wyrażaną tańcem, ale przede 
wszystkim donośny, mocny głos.   

- Andrzej pracował z nami od 
15 lat. Był wspaniałym człowie-
kiem, dobrym kolegą i duszą to-
warzystwa. Niezwykle zaanga-

żowany w nasze występy, pilno-
wał żeby wszyscy śpiewali równo- 
zwłaszcza męska część zespołu. 
Pisał też dla nas teksty piosenek. 
Dzisiaj mieliśmy próbę, wszyst-
kim było smutno, wspominaliśmy 
Andrzeja. Będzie nam go na pew-
no bardzo brakowało - wspomina 
Barbara Źróbek, instruktor i kie-
rownik kapeli Wesoła Ferajna. 

Przypomnijmy, że to druga tak 
dotkliwa strata dla Wesołej Feraj-
ny, w tym roku. W dniu 30 maja 

odszedł śp. Aleksander Śmigiel- 
kapelmistrz zespołu. Teraz człon-
kom zespołu przyjdzie pożegnać 
kolejnego kolegę. 

Pogrzeb śp. A. Przybysza odbę-
dzie się w najbliższy czwartek, 8 
listopada, o godz. 12.00, na cmen-
tarzu komunalnym w Nowogar-
dzie. Redakcja DN składa rodzi-
nie wyrazy współczucia z powodu 
śmierci bliskiej osoby. 

MS

Ostatni wspólny występ wraz z  Wesołą Ferajną.  Zdjęcie wykonane w czerwcu tego 
roku, podczas wydarzenia Sobótkowe CudaWianki.  Źródło NDK

Ładniej na ul. 3 maja 

Kamienica jak nowa 
Dobiegają końca prace remontowe na komunalnym budyn-
ku przy ul. 3 Maja. Starej, poniemieckiej kamienicy przy-
wrócono dawny blask. 

Docieplenie, schludna elewa-
cja i nowy dach - to główny za-
kres prac wykonanych na budyn-
ku. Na uwagę zasługuje fakt za-
chowania gzymsów nad oknami, 
będących przed wojną stałym ele-
mentem zdobienia murów wie-
lu kamienic. W ten sposób zacho-
wano budynkowi historyczny rys, 

nie burząc też architektonicznego 
stylu właściwego dla innych pose-
sji na tej ulicy. 

 Kamienica należy do gminy - 
znajdują się w niej mieszkania ko-
munalne. Toteż i remont został 
wykonany na koszt miasta. 

MS

Kamienica przy ul. 3 Maja 20 wypiękniała i już nie straszy swoim wyglądem

Zdjęcie Olga Tomków ( zamieszczone za zgodą autorki)

Reakcja na wynik wyborów w sztabie 
wyborczym Roberta Czapli 

Wykonujemy tanio
Banery  
Laminowanie   
Wycinane naklejki 
Wydruki kolorowe

Kompleksowe usługi:  
      Introligatorskie 
          Poligra�czne  
Nowogard  •  ul. Boh. Warszawy 7A

 tel. 91 392 21 65,  91 577 2007
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Koledze 
Leszkowi Badowskiemu 

szczere wyrazy współczucia 
z powodu śmierci 

Żony 
składa 

Przewodniczący Robert Czapla 
z Koleżankami i Kolegami z SLD 

S6 nie dla każdego oznacza lepsze 

Co dalej ze stacją paliw w Olchowie?
Pusto zrobiło się na stacji paliw w Olchowie, odkąd ruch z krajowej drogi skierowano na nowo budowaną trasę ekspresową S6. Wszystko wskazuje na to, 
że miejsce to już raczej nie czeka różowa przyszłość. 

Przypomnijmy, że przed dwoma 
tygodniami, ruch do początku ob-
wodnicy Nowogardu został prze-
rzucony na jezdnię S6 w kierun-
ku Koszalina, na odcinku o dł. 2,8 
km. Ma to umożliwić włączenie S6 
w obwodnicę Nowogardu. Dla jed-
nych to zmiana na lepsze- kierow-
cy mogą omijać Olchowo, podró-
żując szybciej i bezpieczniej, ale 
dla innych to sytuacja, która ma 
poważne konsekwencje, niestety 
te ekonomiczne. Od kiedy wpro-
wadzono tu zmianę organizacji ru-
chu, stacja znajdująca się tuż przed 
Olchowem zaczęła świecić pustka-
mi i to dosłownie. Klientów decy-
dujących się na zakup paliwa, jak 
na lekarstwo. Niekiedy zajadą tyl-
ko miejscowi, przyznaje nam pra-
cownik stacji- głównie mieszkań-
cy pobliskich wsi, czyli Olchowa, 
Kościuszek czy Kikorzy. W kon-
sekwencji mniejszy ruch zrobił się 

w znajdującej się w tym samym 
kompleksie restauracji- należącej 
do tego samego właściciela. Z po-
wodu spadku ilości klientów zde-
cydowano się ograniczyć godziny 
otwarcia- teraz bar czynny jest tyl-
ko do 15-tej. Niegdyś można było 
tutaj zjeść przez całą dobę. A co za 

tym idzie zmalała także ilość za-
trudnionego tu dotychczas perso-
nelu, i to o kilka osób. 

Wszystko niestety wskazuje na 
to, że tutaj dobre czasy już raczej 
nie wrócą - dawna droga krajowa 
nr 6 przebiegająca w tym miejscu 
stanie się drogą lokalną, stanowią-

cą dojazd do małych miejscowo-
ści. Cały ruch, w tym ten tranzy-
towy, będzie Olchowo omijał. Do-
datkowo, przy nowej S6 w nie tak 
przecież odległej Wyszogórze ma 
powstać MOP (Miejsce Obsługi 
Podróżnych), a więc stacja paliw, 
spory parking, restauracja – po-

dobnie jak przy obwodnicy Go-
leniowa. Może to oznaczać, że nie 
tylko stacja paliw w Olchowie od-
czuje negatywne efekty powstania 
nowej trasy ekspresowej, ale i do-
tknie to również te znajdujące się 
w Nowogardzie. 

MS

pusto na drodze w Olchowie.Pusto na stacji i.....

Gmina ogłosiła przetarg 

Będzie remont kolejnego 
odcinka ul. Żeromskiego 
Gmina ogłosiła przetarg na remont kolejnego fragmentu ul. Żeromskiego. Chodzi o odci-
nek pomiędzy skrzyżowaniem z ul. 15 Lutego i Sienkiewicza. 

Przetarg ogłoszono w miniony 
piątek, 2 listopada. Długość od-
cinka do przebudowy wynosi ok 
170 m. Przebudowa odcinka uli-
cy Żeromskiego przewidziana jest 
do realizacji w systemie „zapro-
jektuj i wybuduj” i składać się bę-
dzie z dwóch części: - sporządze-
nie dokumentacji projektowej, - 
wykonanie robót budowlanych. 
Zgodnie ze specyfikacją przetar-
gową remont ma obejmować za-
równo wymianę nawierzchni as-
faltowej, jak i biegnących po obu 
stronach jezdni chodników, wjaz-

dów do posesji i zagospodarowa-
nia trawników. 

Oferty od potencjalnych wy-
konawców będą przyjmowane do 
21 listopada, do godz. 9.00. Tego 
dnia też złożone propozycje ceno-
we od firm budowlanych zostaną 
publicznie otwarte. 

Przypomnijmy, że pierwszy 
etap remontu ul. Żeromskiego - 
od skrzyżowania z ul. Ks. J. Po-
niatowskiego do skrzyżowania z 
ul. Boh. Warszawy - wykonano w 
pierwszej połowie tego roku. In-
westycja kosztowała prawie 315 

tys. zł, a prace wykonała lokalna 
firma PRD. 

Do całkowitego zakończenia 
modernizacji całej ulicy Żerom-
skiego pozostanie jeszcze środ-
kowy, ostatni jej odcinek biegną-
cy od skrzyżowania z ul. Ks. J. Po-
niatowskiego do skrzyżowania z 
ul. 15 Lutego (przy Szkole Podsta-
wowej nr 2). Na razie gmina nie 
informuje, kiedy przystąpi do re-
alizacji tego etapu. Spodziewać się 
jednak należy, że nie wcześniej niż 
za kilka miesięcy. 

MS

Skrzyżowanie ul. Żeromskiego z Sienkiewicza- tu ma się zakończyć II etap remontu ulicy

W obiektywnie DN

Wieczorny klimat 
cmentarza

Cmentarz w Nowogardzie pod-
czas dnia Wszystkich Świętych 
czy też Zaduszek szczególnie wie-
czorami wzbudzał zachwyt nie 
tylko mieszkańców, ale i przy-
jezdnych. Zapalone znicze roz-
świetlały groby naszych bliskich 

i poddawały refleksji. Tylko cza-
sem ktoś wspominał, że kiedyś 
jeszcze nad nekropolią pojawiała 
się przepiękna, świetlista łuna, ale 
od kiedy tradycyjne znicze ustą-
piły tym zamykanym, to takiego 
efektu już nie ma.  AO
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

WYNAJem 
KONTeNerÓW, 
wywóz odpadów. 

TEL. 667 146 793 
Wymagania:
Aktualne prawo jazdy kat C+E, 
Świadectwo kwali�kacji zawodowej, 
Doświadczenie w prowadzeniu pojazdów, 
Aktualne orzeczenie psychologiczne, 
Karta kierowcy.

Lokalna �rma 
poszukuje kandydatów na stanowisko:

Kierowca C+E (mile widziany mechanik, spawacz) 
Operator koparki (mile widziane kierowca C+E) 

CV proszę przesyłać na adres mailowy praca.nowogard@onet.pl. 
Informacje tel pod numerem 601 910 600

Oferujemy: 
Wynagrodzenie w wysokości 
5000 zł na rękę.

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

Naukowcy apelują  

Internetowy magiel huczy i niszczy 
O zagrożeniach wynikających z rozpowszechnienia Internetu, jeśli się już mówi to na ogół w kategoriach- mnie, nas to nie dotyczy. Niestety jest zupełnie 
odwrotnie i wykazały to nie tylko ostatnie wybory samorządowe i to, co się działo w internetowych przekazach w naszej gminie.  Próbę usystematyzowa-
nia tych groźnych zjawisk znajdujemy w artykule, którego fragmenty niżej publikujemy i którego autorami są Joshua A. Geltzer- dyrektor i profesor prawa 
w Georgetown’s Institute for Constitutional Advocacy and Protection  oraz  Dipayan Ghosh, pracownik Shorenstein Center w Harvard Kennedy School. 

W nowej erze cyfrowej ludziom 
o złych intencjach zbyt łatwo 
przychodzi rozpowszechnianie 
szkodliwych treści – mogą to ro-
bić szybko, jednym naciśnięciem 
guzika. Epoka internetu była już 
świadkiem czterech znaczących 
fal cyfrowego zagrożenia. Ża-
den z tych problemów nie został 
do końca rozwiązany – a ten naj-
nowszy stawia w poważnym nie-
bezpieczeństwie nie tylko zasady 
uczciwego prowadzenia dialogu w 
sieci, ale również bezpieczeństwo 
światowych demokracji. Nadcho-
dzi piąta fala – być może najbar-
dziej dotkliwa ze wszystkich.

Najważniejsze nadużycia w sieci
Pierwsza fala to było wykorzy-

stywanie dzieci, – co już wtedy 
powinno nas było uczulić na to, 
jak mroczne mogą być dalekie za-
kamarki internetu.  Był to nie tyl-
ko poważny problem, ale i prze-
stępstwo. Problem wciąż daje znać 
o sobie, ale technologia oraz ener-
giczne działania rozmaitych orga-
nizacji państwowych i pozarządo-
wych sprawiają, że media społecz-
nościowe nie są już taką oazą dla 
chorych umysłów, jaką były daw-
niej.

Następny był trolling.  W tym 
przypadku szybkość komunika-
cji, anonimowość oraz gotowość 
mówienia w sieci rzeczy, któ-

rych by się nigdy nie powiedzia-
ło na żywo, zaowocowały fala-
mi toksycznej złości. Szkolne ło-
buzy gnębiły outsiderów. Mizogi-
ni dręczyli kobiety. Rasiści wyży-
wali się na mniejszościach. Trol-
ling okazał się być nie tylko pod-
ły, ale niesie śmiertelne skutki – 
niektóre ofiary w obliczu fali hej-
tu popełniają samobójstwo. Fir-
my technologiczne zareagowały, 
tym razem starając się «oczyścić” 
platformy z wykorzystaniem me-
chanizmu zgłoszenia przez użyt-
kowników i moderowania. To tro-
chę pomogło, chociaż trolling cią-
gle dręczy zarówno zwykłych lu-
dzi, jak i gwiazdy showbiznesu. 
Najgroźniejszy spadkobierca trol-
lingu – internetowa mowa niena-
wiści – zapuściła na dobre korze-
nie w głównych mediach społecz-
nościowych do takiego stopnia, że 
nieraz trzeba naprawdę wielkiej 
fali publicznego oburzenia, by za-
blokować jakieś konto generujące 
nienawistne treści. 

Jako trzecia pojawiła się rady-
kalizacja i rekrutacja terrorystów. 
Najpierw jemeńska filia Al-Kaidy 
oraz somalijska organizacja al-
-Shabab eksperymentowały z pro-
pagowaniem tekstów i wideo w 
mediach społecznościowych. Ale 
dopiero Państwo Islamskie – ISIS 
– podniosło to na wyższy poziom. 

W miarę jak opanowywało Syrię 
i Irak, kampanie hasztagów, stro-
ny facebookowe i kanały Youtu-
be bombardowały globalną pu-
bliczność filmami pokazującymi 
ścinanie głów oraz wezwania do 
braterskiej solidarności. Skutko-
wało to napływem dziesiątek ty-
sięcy zagranicznych ochotników 
w szeregi oddziałów ISIS. Inni zaś 
zaczęli zabijać współobywateli w 
swoich krajach. Firmy technolo-
giczne przyspieszyły starania, by 
odciąć terrorystów od ich wirtu-
alnych mateczników i stworzyły 
ciągle rosnącą bazę danych treści 
terrorystycznych. To krok we wła-
ściwym kierunku, ale problem jest 
daleki od rozwiązania. 

Ostatnio stanęliśmy wobec 
czynnej ingerencji w wybory. W 
miarę jak przybywało dowodów 
na rolę mediów społecznościo-
wych w sterowanej z zagranicy 
kampanii, firmy technologiczne 
stopniowo przeszły przez typowe 
pięć faz żałoby, szczególnie inten-
sywnie praktykując zaprzeczenie, 
ale wreszcie osiągnęły stadium 
pogodzenia się z losem. Facebook 
na przykład zaczął zawieszać kon-
ta za to, co nazywa „nieautentycz-
ną” aktywnością mającą polaryzo-
wać elektorat. Czeka nas coś jesz-
cze gorszego.

Co zatem zobaczymy następ-
nego w świecie mediów społecz-
nościowych? Jak dotąd byliśmy 
świadkami czterech fal agresyw-
nych treści, które uwydatniły naj-
ciemniejsze ludzkie impulsy. Tre-
ści te służyły do wykorzystywa-
nia ludzi (seks), rozpowszechnia-
ły oszczerstwa (nienawiść), zachę-
cały do ataków (przemoc) i oszu-
kiwały elektorat (władza).

Przyszłość niesie kolejne
 zagrożenia

Patrząc w przyszłość, obawia-
my się powstania nowego tren-
du: będzie to „manipulowanie re-

putacją”, odwołujące się do skłon-
ności, by maksymalizować troskę 
o własny interes, kosztem resz-
ty społeczeństwa, poprzez oparte 
na kłamstwie szkalowanie innych 
dla własnej korzyści. Mówiąc pro-
ściej, niszczenie wizerunku, któ-
re może oznaczać propagowanie 
różnych treści i kampanii w celu 
zniszczenia, choćby tymczasowo, 
dobrego imienia i statusu konku-
renta (konkurenta  wyborczego, 
gospodarczego itp.). 

Na celowniku może się zna-
leźć reputacja każdego z nas
Taka kampania może zakłócić 

działanie kluczowej infrastruktu-
ry, bowiem skłoni ludność oraz 
instytucje użyteczności publicznej 
do reagowania na nieistniejące za-
grożenia i wygeneruje nadmierny 
popyt, albo nadmierną podaż prą-
du lub wody. Manipulowanie re-
putacją zagrozi instytucjom de-
mokratycznym i wolnemu rynko-
wi, bowiem sfera tworzenia treści 
rozwija się bardzo szybko, ale jest 
słabo monitorowana i regulowa-
na. Coraz szerzej będzie do tego 
wykorzystywana AI czyli sztucz-
na inteligencja, dzięki niej po-
wstawać będą reklamy i treści, bo 
maszyny prościej i taniej mogą za-
rządzać całym łańcuchem warto-
ści związanym z tworzeniem prze-
kazów reklamowych oraz darmo-
wych treści. Sztuczna inteligen-
cja udoskonali kierowanie sperso-
nalizowanych przekazów do pu-
bliczności, która prawdopodob-
nie zainteresuje się nimi nawet, je-
śli są mylące lub całkiem fałszywe. 
Wysoka skuteczność i integracja 
AI w sferze technologii nie tylko 
przyniesie korzyści wielkim gra-
czom chcącym sprzedawać nam 
zatrute treści, ale wyposaży w po-
tężne narzędzie również pomniej-
sze podmioty.

„Deep fake” – najwyższa forma 
dezinformacji

Dzięki niej małe organizacje, 
w tym nielegalne i wywrotowe, 
wejdą w ekosystem mediów spo-
łecznościowych i zaczną siać tam 
zniszczenie, na niewielką, ale jed-
nak szkodliwą skalę. Możemy się 
spodziewać, że tacy gracze sko-
rzystają z okazji, a poprzed-
nie cztery fale nieraz pokazywa-
ły, jaka jest tu dynamika. Ozna-
cza to, że dezinformacja nie tylko 
będzie nam stale towarzyszyć, ale 
stanie się coraz groźniejsza i szyb-
ka dzięki pojawieniu się „deep 
fake” (głębokich fejków) kierowa-
nych do użytkownika na podsta-
wie jego konkretnej historii i lo-
kalizacji oraz innych udoskonaleń 
technologicznych. Jej oblicze bę-
dzie wciąż ewoluowało, w miarę 
jak do akcji wkraczać będą coraz 
to nowi gracze o złych zamiarach.

Co robić ?
Wyzwania w świecie cyfrowym 

są złożone, ale na szczęście jest 
jeszcze czas, by zapobiec rozpa-
noszeniu się piątej fali – nie wspo-
minając już o możliwych następ-
nych. Władze muszą zająć się mo-
nitorowaniem mediów społecz-
nościowych i innych sieci, aby 
mieć jak najszybsze rozpoznanie 
tego rodzaju działalności. Państwa 
mogą skutecznie chronić inte-
res publiczny tylko poprzez szyb-
ką analizę i reakcję – m.in. wy-
dając oficjalne ostrzeżenia, któ-
re będą korygowały krążącą w in-
ternecie dezinformację.  Walcząc 
ze starymi falami zagrożeń mu-
simy wdrożyć strategię przeciw-
działania następnym oraz urucho-
mić mechanizmy zarządzania tre-
ścią zamiast wymyślać nowe roz-
wiązania do każdego nowego typu 
zagrożeń, jaki się pojawi. Jeśli nie 
okażemy się zdolni do działania i 
przewidywania, siła i spójność de-
mokracji będzie zagrożona przez 
siewców dezinformacji.

Opr.  Red.
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Oferuję:
- umowę o pracę
- zatrudnienie w �rmie o ugruntowanej pozycji na rynku
- atrakcyjne wynagrodzenie, niezależne od wysokości 
   frachtów i przebiegu
- praca zgodna z obowiazujacymi normami czasu pracy
- nowoczesny i zadbany tabor, pojazd przypisany do kierowcy
- zjazdy autem na bazę

Zatrudnię kierowcę z prawem jazdy kat. C+E 
w przewozach międzynarodowych.

MIK-TRANS Goleniów
tel. 609 557 355 • kontakt@miktrans.com.pl

r e K L A m A
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

Komentarz bieżący:

Kto pod kim dołki 
kopie (doły ryje) sam 
w nie wpada …… 

„Gdyby dureń zrozumiał, że jest durniem, automatycznie prze-
stałby być durniem. Z tego wniosek, że durnie rekrutują się jedynie 
spośród ludzi pewnych, że nie są durniami” –  napisał  Stefan Kisie-
lewski- zmarły w 1991 roku pisarz i publicysta  znany  prześmiewca i 
PRL-u  i nie tylko , ojciec także  znanego pianisty Wacława Kisielew-
skiego z duetu Marek i Wacek i ojciec Jerzego Kisielewskiego również  
znanego dziennikarza TV przewodniczącego kapituły Nagrody Kisiela.       

Informacje z budowy S6 

Zmieni się sposób dojazdu do 
lotniska Szczecin-Goleniów 
Na budowanym odcinku drogi S6 Goleniów – Nowogard, wykonawca w przyszłym tygo-
dniu (około 7 listopada) planuje wprowadzenie zmiany organizacji ruchu na odcinku o 
długości 9 km od węzła Goleniów Północ do budowanego przejścia dla zwierząt na wyso-
kości miejscowości Krzywice.

 Ruch pojazdów zostanie na 
tym odcinku przerzucony na go-
towe fragmenty jezdni prawej 
(km 22+00 -  km27+400) i jezd-
ni lewej (km27+400 – km31+000) 
drogi S6. Zmiany te pozwolą wy-
konać kolejne brakujące elementy 
nowego układu drogowego. Prosi-
my kierowców o zwracanie szcze-
gólnej uwagi na oznakowanie, sta-
sowanie się do ograniczeń pręd-
kości oraz ograniczone zaufanie 
do nawigacji samochodowych i 
przestrzegamy przed jazdą „na 
pamięć”- informuje główny spe-
cjalista Mateusz Grzeszczuk.

Zmiany te będą skutkowały 
przede wszystkim innymi trasa-
mi dojazdu do lotniska w Gole-
niowie.  Największe zmiany cze-
kają kierowców jadących na lotni-
sko od strony Szczecina – będzie 
trzeba na węźle Goleniów Zachód 
(Święta) zjechać do Goleniowa i 
przez miasto dojechać do lotni-
ska. Nie będzie możliwości dojaz-
du tak, jak dotychczas od strony 

węzła Goleniów Północ (S3/S6). 
Dojazd do lotniska od strony Ko-
szalina i wyjazd w stronę Szczeci-
na będzie możliwy przez częścio-
wo czynny węzeł Goleniów Lotni-
sko. Natomiast wyjazd w kierun-
ku Koszalina będzie możliwy tak 
jak dotychczas, z tym, że fragment 
DK6 za Glewicami będzie jedno-
kierunkowy ze znakiem „Stop” 
przed włączeniem się w jezdnię 

prawą S6. Trasy objazdów będą 
oznakowane, jeszcze raz prosimy 
o zwracanie uwagi na oznakowa-
nie i związane z nim nowe zasady 
ruchu. Taka organizacja ruchu bę-
dzie obowiązywała przynajmniej 
przez 3 tygodnie od jej wprowa-
dzenia- dodaje M. Grzeszczuk.

Mateusz Grzeszczuk
Główny Specjalista GDKiA Szczecin

Organziacja ruchu S6 rejon Goleniowa

Dojazd do lotniska w Goleniowie po zmianie organziacji ruchu

Podpalili śmietnik 
Na mało śmieszne umilenie sobie wolnego czasu wpadli 
nieznani podpalacze, którzy postanowili spalić śmietnik 
przy ul. Czarnieckiego w Nowogardzie. 

Kubeł znajdował się pomię-
dzy garażami, a na jedną z tamtej-
szych posesji, to też ogień mógł z 
łatwością się rozprzestrzenić. Na 
szczęście pożar w porę ugaszono. 
Na miejscu interweniowała straż 
pożarna. Obyło się bez większych 
strat, może poza okopceniem 
ścian pobliskich budynków. 

Podpalania śmietnika dokona-
no w minioną sobotę, ok. godz. 
5.10- pisze do nas jedna z miesz-
kanek, która wszystko obserwo-
wała z okna i wykonała publiko-
wane obok tekstu zdjęcia, za co 
dziękujemy. 

Red. 
A to już krajobraz po podpaleniu i ody-
miona elewacja
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Drodzy Mieszkańcy!
Dziękuje za obdarzenie mnie ogromnym 
zaufaniem i oddanie na mnie swojego głosu.
Niestety większość nie była jeszcze gotowa 
na zmiany, przyjmuję to z pokorą i szacunkiem.

Gratuluję nowemu Burmistrzowi 
wyniku wyborczego.

Radnych z pozostałych ugrupowań 
zapraszam do współpracy.

Z całego serca dziękuję
Jowita Pawlak

euroWeek – Szkoła Liderów

Warsztaty uczniów z SP 2
 W dniach od 14 do 18 października 2018 r., uczniowie klas V -VIII ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowogardzie, wzięli udział w warsztatach 
językowych zorganizowanych przez Fundację EuroWeek – Szkoła Liderów w Lądku Zdroju. 

Projekt współfinansowany 
jest przez Unię Europejską. To 
już nasz drugi wyjazd na obóz. 
Uczniowie uczestniczyli w zaję-
ciach, prowadzonych głównie w 
języku angielskim przez wolon-
tariuszy z całego świata, m.in. z 
Armenii, Kolumbii, Meksyku, 
Niemiec, Hondurasu, Indone-
zji.

 Program EuroWeek ma na 
celu rozwijanie zdolności inte-
lektualnych, integracji wielo-
kulturowej, kreatywności, ko-
munikacji oraz umiejętno-
ści interpersonalnych jak rów-
nież umiejętności społecznych: 
przewodzenia, autoprezenta-
cji oraz pracy w zespole. Zaję-
cia prowadzone w formie in-

teraktywnych warsztatów, gier 
symulacyjnych i praktycznych 
ćwiczeń miały na celu budowa-
nie pewności siebie oraz rozwi-
janie umiejętności komunika-
cyjnych w języku angielskim.

Codzienne zajęcia zostały 
urozmaicone wycieczką do Ja-
skini Niedźwiedziej w Kletnie. 
Ponadto uczestnicy poznawa-
li również uroki Lądka Zdroju.

Podczas oficjalnego zakoń-
czenia warsztatów, podczas któ-
rych każdy z uczniów otrzy-
mał certyfikat uczestnictwa, nie 
obyło się bez pożegnalnych łez. 

Do domu wracaliśmy z prze-
konaniem, że nie będzie to nasz 
ostatni wyjazd na EuroWeek.

Inf. własna

100-lecie Niepodległości

Koncert 
muzyki 
sakralnej 10 listpada 2018, godz. 19.00 

Kościół pw. WNMP NOWOGARD

SPONSORZY PATRONAT

Sprzedaż biletów: Agencja Artystyczna i Koncertowa Beata Krzyżanowska tel. 508-285-211
                                        Zakrystia Para� Kościoła pw. WNMP, ul Kościelna, Nowogard

Starostwo 
Goleniów

Dominika Zamara - sopran
Frantisek Vanicek - organy

Dominika Zamara zaśpiewa w 
kościele pw. Wniebowzięcia NmP

Wkrótce wielki 
koncert

Dominika Zamara -  to 
polska śpiewaczka operowa. 
Urodziła się 11- go. sierpnia 
1981 roku we Wrocławiu. W 
2007 roku ukończyła z wy-
różnieniem Akademię Mu-
zyczną im.Karola Lipińskie-
go we Wrocławiu, na wy-
dziale wokalnym w klasie 
prof. Barbary Ewy Werner. 
Jej kariera rozpoczęła się w 
2008 roku. Odbyła  wówczas 
tourneè po Francji z wybit-
nym francuskim organistą 
Fabrice Pitrois. Zaśpiewa-
ła także w Teatrze Narodo-
wym w Czarnogórze (Mon-
tenegro) w obecności prezy-
denta tego kraju. Występu-
je na scenach najsłynniej-
szych teatrów operowych w 
Europie i Stanach Zjedno-
czonych. Jej piękny sopra-
nowy głos wzbudza zachwyt 
nie tylko miłośników muzy-
ki klasycznej. We Włoszech, 
ojczyźnie opery, w ciągu 
kilku lat udało jej się zro-
bić spektakularną karierę. 
Dominika Zamara uważa-
na jest za jedną z najwybit-
niejszych śpiewaczek opero-
wych na świecie. Włosi mó-
wią o niej „fenomenalny so-
pran”. 10 lat temu przyby-
ła do Włoch, aby uczyć się 

śpiewu w ojczyźnie Bel Can-
to. Dzisiaj to ona uczy śpie-
waków we Włoszech tech-
nik wokalnych, a kompo-
zytorzy z całego globu za-
biegają o współpracę z nią. 
Śpiewała też liczne koncer-
ty, recitale i partie operowe 
w wielu krajach Europy: w 
Hiszpanii, we Włoszech, w 
Polsce, Szwajcarii, Austrii i 
Francji. Otrzymała w Mor-
cone międzynarodową na-
grodę Ojca Pio za osiągnię-
cia artystyczne. W Wiedniu, 
podczas wielkiej gali roz-
dania Złotych Sów, nagród 
przyznawanych przez Klub 
Inteligencji Polskiej, zwa-
nych Polonijnymi Oskara-
mi, została uhonorowana 
Złotą Sowę w kategorii mu-
zyki klasycznej za wybitne 
osiągnięcia artystyczne.

Od Rządu Polskiego otrzy-
mała nagrodę Polka Roku 
2017 w kategorii Kultura i 
Sztuka. Została nominowa-
na Ambasadorką Kultury 
Polskiej i Włoskiej przez Pa-
nią Prezes Elżbietę Renzetti 
i Panią Poseł Grażynę Ciem-
niak z Towarzystwa Polsko-
-Włoskiego w Bydgoszczy.

red

Młodzież z SP  2w Lądku Zdroju
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Zawody wędkarskie na rzece Świniec
W niedzielę (28.10.2018r), koło Miejsko Gminne nr 36 PZW w Nowogardzie zorganizowało zawody wędkarskie ( spławikowe ) na zakończenie sezonu 
2018r, na rzece Świniec w Kamieniu Pomorskim. Przy sprzyjającej pogodzie zawody rozpoczęto o godzinie 8.30.

Do zawodów przystąpiło 41 węd-
karzy. Zawodników powitał Prezes 
koła Kazimierz Ziemba, życząc za-
wodnikom przysłowiowego (po-
łamania kija). Sędzia główny Bog-
dan Kondratowicz omówił regula-
min zawodów. Następnie przystą-
piono do losowania numerów sta-
nowisk, podczas losowania każ-

dy zawodnik otrzymał reklamów-
kę na zbiór zanieczyszczeń na swo-
im wylosowanym stanowisku. Na-
stępnie wędkarze udali się na wylo-
sowane stanowiska. Zawody trwa-
ły 3 godziny. Po zważeniu złowio-
nych ryb przez komisję sędziow-
ską (wędkarską) zwycięzcą zawo-
dów okazał się Petryk Jarosław zdo-

bywając 3.145 punktów. Na drugiej 
pozycji uplasował się Ładysław Lu-
beradzki zdobywając 2.255punk-
tów. Trzecie miejsce zajął Wojciech 
Radzio zdobywając 1.900punk-
tów. Pierwszą dziesiątkę zawodni-
ków uzupełnili następujący wędka-
rze: 4. Wiesław Lipka 1.715pkt, Zyg-
munt Zamara 1.610pkt, Mariusz 
Tomczyk 1285pkt, Dariusz Kacz-
marek 1540pkt, Włodzimierz Wiatr 
0935pkt, Janusz Zamara 0835pkt, 
Andrzej Richert 0750pkt. 

Zwycięzcy zawodów otrzyma-
li piękne puchary (pierwsze 3 miej-
sca) oraz upominki. Upomin-
ki otrzymali także wędkarze do 17 
miejsca. Wręczenie pucharów i upo-
minków dokonali: Prezes koła Kazi-
mierz Ziemba oraz główny sędzia 
zawodów Bogdan Kondratowicz. 
Po wręczeniu upominków wszyscy 
wędkarze zostali poczęstowani pie-
czonymi (gorącymi) kiełbaskami. 

Sędziami pomocniczymi zawo-
dów byli: 

Danuta Rekowska -skarbnik koła
2. Kazimierz Ziemba -prezes koła 
3.Stanisław Motyl 
4. Marek Garguliński 
Na zakończenie, prezes koła 

Kazimierz Ziemba podzię-
kował wszystkim uczestni-
kom  za udział w zawodach.                                                                                           
Z wędkarskimi pozdrowieniami 

Bogdan Kondratowicz zastępca 
koła MGPZW w Nowogardzie
 

 Fotografie Mariusz Bedyński 

Od lewej K. Ziemba i zwycięzcy zawodów  Ł. Luberadzki, J. Petryk i W. Radzio

Tradcyjnie- zdjęcie uczestników i organizatorów zawodów

Świetna zabawa w 
świętym towarzystwie 
31 października, w świetlicy pw. św. Rafała Kalinowskiego 
w Nowogardzie został zorganizowany Bal Wszystkich Świę-
tych. W tym roku bawiło się na nim aż 60 dzieci. 

Do balu przyłączyły się również 
dzieci z parafii pw. Wniebowzię-
cia NMP w Nowogardzie, które 
po modlitwie dołączyły do swo-
ich rówieśników. Nie brakowało 
pomysłów na przebrania, domi-
nowały stroje zakonnic i aniołów. 
Liczba uczestniczących dzieci 
przerosła najśmielsze oczekiwa-
nia organizatorów, w balu wzięło 
udział ok. 60 dzieci. Z roku na rok 
liczba ta rośnie. 

Dla wielu z nich była to odmien-
na forma zabawy niż dotychczas, 
ponieważ w tym samym dniu nie-
którzy z ich rówieśników przebra-

ni za upiory i inne zmory, nawie-
dzali mieszkania, i zbierali słod-
kości. Jak twierdziło wielu, Hal-
loween, to obce polskiej kulturze 
święto, a w dodatku, jak twierdzi 
wielu, wątpliwe pod względem 
moralnym i duchowym. Zamiast 
przebierać się za dziwactwa, w 
świetlicy pw. św. Rafała Kalinow-
skiego proponują inną formę za-
bawy, jak Bal Wszystkich Świę-
tych, gdzie rodzice ochoczo przy-
prowadzili swoje dzieci na taką 
właśnie zabawę. 

ao

Pasowanie na Przedszkolaka oraz  
Starszaka w Zielonym Przedszkolu 

 „Z  niziutkim ukłonem, z uśmie-
chem radości, serdecznie witamy ze-
branych tu gości…    

Począwszy od dnia 16 październi-
ka, a kończąc na dniu 25 październi-
ka, w dziewięciu  grupach w Zielo-
nym Przedszkolu, odbywały się nie-
codzienne uroczystości.

 Przedszkolaki z grup najstar-
szych tj. Zielonych Fasolek oraz Zie-
lonych Motylków zostały pasowane 
na STARSZAKA. Dzieci z grup młod-
szych: Zielone Żabki, Zielone Jabłusz-
ka, Zielone Żółwiki zostały ślubowa-
ne na prawdziwych przedszkolaków.  
Grupa  4 – latków i 5 -latków - Zielo-
ne Elfy, Zielone Groszki ,Zielone Ko-
niczynki, Zielone Skrzaty, także miała 

swój dzień przedszkolaka.  
Pasowanie na Starszaka w grupach 

starszych, jak też Pasowanie na Przed-
szkolaka w grupach młodszych,  było 
sporym wydarzeniem w Zielonym 
Przedszkolu, w którym uczestniczyła 
cała społeczność przedszkola i rodzice. 
Dzieci witały gości wierszykami: „Z ni-
ziutkim ukłonem, z uśmiechem rado-
ści, serdecznie witamy zebranych tu go-
ści. Chcemy wam zaśpiewać i zatańczyć 
ładnie, proszę się nie gniewać jeśli źle 
wypadnie. Teraz pora na występy, każ-
dy dzieciak dziś przejęty. Mili państwo 
posłuchajcie, oklaskami nagradzajcie .” 
Przedszkolaki w galowych strojach, 
z dumą recytowały wiersze, śpiewały 
piosenki, a także z uśmiechem na buzi 

odpowiadały na trudne „egzaminacyj-
ne” pytania. Wzruszeni rodzice nagra-
dzali gromkimi brawami swoje pocie-
chy. Kulminacyjnym punktem paso-
wania we wszystkich grupach, było 
złożenie przyrzeczenia przez naszych 
podopiecznych oraz chwila pasowa-
nia symboliczną kredką, które przypie-
czętowało wcześniej złożoną przysięgę. 
Każdemu nowemu członkowi naszej 
małej społeczności został wręczony 
dyplom. Wychowankowie poczęstowa-
li gości ciasteczkami, które same upie-
kły specjalnie na tę okazję. Dla wszyst-
kich dzieci były to na pewno niezapo-
mniane chwile, pełne emocji i pozy-
tywnych wrażeń.

                                                                                          A.Z.
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KONTAKT:
adres:     72-200 Nowogard, ul. Górna 4a
telefon:  kom.783 570 056,695 264 594

PIB „PRO-BUD” s.c. informuje, że prowadzi

SPRZEDAŻ MIESZKAŃ
w nowo powstającym osiedlu mieszkaniowym

pn. „STARA WINIARNIA”
przy ul. T. Kościuszki 17 w Nowogardzie.

Więcej na stronie www.probud-nowogard.pl

Sprawdzone oferty! 
Tel. 91 506 55 55
Nawet 1500 EUR netto 

+ PREMIA 300 EUR (brutto) 

Opiekunki 
w Niemczech

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

Stracili punkty w ostatnich minutach

Zremisowali wygrany mecz...
W niedzielę (4 listopada), o godzinie 14:00, piłkarze Pomorzanina Nowogard na swoim sta-
dionie podejmowali Arkonię Szczecin. Nowogardzianie jedynie zremisowali z Arkonią 2:2, 
choć do 90. minuty prowadzili 2:0... Brak koncentracji w ostatnich minutach kosztował no-
wogardzian dwa punkty i spadek na 6. miejsce w ligowej tabeli. 

Pomorzanin Nowogard – Arkonia Szczecin  2:2 (1:0)
Gole: Ihor Mykhailov (12’, 78’)
Skład: Jakub Tandecki – Marcin Skórniewski, Ihor Mykhailov, Bartosz Rokita 

(Jakub Mościński), Paweł Królik (c) – Fernando Batista, Mateusz Toruński (Kacper 
Kozioł), Karol Osakiewicz (Kacper Torzewski), Adrian Zając (Michał Teodorczyk) 

– Gracjan Wnuczyński, Kacper Litwin. 

A Klasa Szczecin gr. Północ 2018/2019
12. kolejka:
Błękitni Trzygłów – Sparta Gryfice  0:5
Masovia Maszewo – Orzeł Łożnica  1:2
Dąb Dębice – Mewa Resko   0:2
Wicher Brojce – Fala Międzyzdroje  2:1
OKS Goleniów – Wybrzeże Rewalskie  1:4
Ehrle Dobra Szczecińska – Jantar Dziwnów 3:1
KP Przecław – Polonia Płoty   0:2
Pomorzanin Nowogard – Arkonia Szczecin 2:2

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Mewa Resko 12 31 43 9 10 1 1
2 Wicher Brojce 12 27 26 11 8 3 1
3 Wybrzeże Rewalskie Rewal 12 24 26 16 7 3 2
4 Polonia Płoty 12 22 29 14 7 1 4
5 Sparta Gryfice 12 22 31 16 7 1 4
6 Pomorzanin Nowogard 12 21 24 15 6 3 3
7 Orzeł Łożnica 12 17 18 22 5 2 5
8 OKS Center MD Goleniów 12 16 19 22 5 1 6
9 Jantar Dziwnów 12 16 27 24 4 4 4
10 Błękitni Trzygłów 12 16 22 30 5 1 6
11 Fala Międzyzdroje 12 15 24 29 5 0 7
12 Ehrle Dobra Szczecińska 12 12 20 25 3 3 6
13 KP Przecław 11 10 17 37 3 1 7
14 Dąb Dębice 12 10 15 27 2 4 6
15 Arkonia Szczecin 11 7 13 32 2 1 8
16 Masovia Maszewo 12 4 11 36 1 1 10

Nowogardzianie przystąpi-
li do tego meczu osłabieni bra-
kiem Artema Gumeniuka, któ-
ry pauzował za żółte kartki 
oraz Jakuba Zdeba, który prze-
bywał w tym czasie za granicą. 
Pomimo tych osłabień Pomo-
rzanin dyktował warunki na 
boisku. W 7. minucie na bram-
kę gości uderzał Kacper Li-
twin, jednak jego strzał minął 
słupek. Arkonia odpowiedziała 
strzałem z 20 metrów wprost w 
Jakuba Tandeckiego. W 12. mi-
nucie Pomorzanin objął pro-
wadzenie. Z prawej strony bo-
iska w pole karne dośrodkował 
Gracjan Wnuczyński, a ład-
nym strzałem z powietrza po-
pisał się Ihor Mykhailov. Pięć 
minut później na bramkę Ar-
konii uderzał Gracjan Wnu-
czyński, ale futbolówka po-
szybowała nad poprzeczką. W 
23. minucie bliski szczęścia 
był Kacper Litwin. Napastnik 
Pomorzanina zdecydował się 
na strzał z około 30 metrów, a 
piłka trafiła jedynie w słupek 
bramki gości. Kacper Litwin 
ponownie spróbował swoich 
sił strzelając z dystansu, ale i 
tym razem piłka nie znalazła 
drogi do bramki. W 38. minu-
cie kolejną groźną akcję skon-
struowała Arkonia, tym razem 
piłka po strzale z około 10 me-
trów minęła spojenie słupka z 
poprzeczką. Po zmianie stron 
obraz gry się nie zmienił. W 
niezłej sytuacji znalazł się Gra-
cjan Wnuczyński, który będąc 
w polu karnym lobował bram-
karza rywali, jednak futbolów-
ka poszybowała nad poprzecz-

ką. W 76. minucie w pole kar-
ne dośrodkował Fernando Ba-
tista, a Paweł Królik nie był w 
stanie celnie uderzyć na bram-
kę. Dwie minuty później pod-
opieczni Józefa Andrzejew-
skiego dopięli swego. W oko-
licach szesnastki swój strzał 
oddał Kacper Litwin, bram-
karz odbił piłkę przed siebie, 
a najszybszy przy futbolów-
ce był Ihor Mykhailov, który 
skutecznie dobił strzał kolegi. 
Mogło by się wydawać, że jest 
już po meczu – tak jednak nie 
było... W 87. minucie z boiska 
zszedł Bartosz Rokita, gdyż na-
bawił się kontuzji łydki, któ-
ra może go wykluczyć z gry do 
końca tej rundy. W 90. minu-

cie obrońcy Pomorzanina po-
zwolili na to, aby piłkarz rywali 
swobodnie oddał strzał z oko-
ło 8 metrów i zrobiło się 2:1. W 
94. minucie piłka po strzale za-
wodnika gości trafiła w słupek. 
Arkonia wciąż napierała i w 5 
minucie doliczonego czasu gry 
zdołała wyrównać. Jakub Tan-
decki nie zdołał obronić strza-
łu z około 17 metrów, który za-
pewnił Arkonii wywiezienie 
1 punktu z „gorącego terenu”. 
W ten sposób brak koncen-
tracji kosztował Pomorzanin 2 
punkty i spadek na 6. miejsce 
w ligowej tabeli. Przypomnij-
my, że bezpośredni awans do 
okręgówki wywalczy 5 pierw-
szych drużyn. Zespoły z miejsc 
6-8 być może również awan-
sują bezpośrednio, ale istnie-
je także możliwość rozgrywa-
nia baraży o awans – wszystko 
zależy od rozstrzygnięć w wyż-
szych ligach. Przy artykule pu-
blikujemy komplet wyników 
oraz aktualną tabelę. 

KR

Ihor Mykhailov w meczu z Arkonią 
strzelił dla Pomorzanina dwa gole
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ENDOKRYNOLOGICZNY
Lek. med. Adriana Dubińska-Walczak

specjalista chorób wewnętrznych
- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

CHORÓB CUKRZYCY I NADCIŚNIENIA
Lek. Ewa Zdawska

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista diabetolog 

GABINETY MEDYCZNE

GABINET DERMATOLOGICZNY
Dr. n. med. Violetta Ratajczak-Stefańska

specjalista dermatolog-wenerolog
- konsultacje dermatologiczne
- ocena znamion
- drobne zabiegi

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

pn., wt. - 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

Opiekunka Seniorów w Niemczech. 
Ostatnie oferty pracy 

z letnim bonusem 350 euro 
- tylko do 15 września! 

Tel. 517 175 599

Gala rowerowa 2018

Nagrody dla kolarzy  
z Nowogardu
Organizatorzy cyklu wyścigów „Trzy Wieże CX” oraz „Zachodniopomorskiego Pucharu 
MTB” przygotowali dla kolarzy specjalną galę, podczas której nagradzani byli najlepsi za-
wodnicy w minionym roku. Na podium obydwu cykli wchodzili także kolarze z Nowogardu.

Za nami pierwsza Gala Rowe-
rowa 2018, podczas której deko-
rowano najlepszych zawodników 
i zawodniczki cyklu Trzy Wie-
że XC i Zachodniopomorski Pu-
char MTB. Uroczysta gala odby-
ła się w sobotni wieczór, w szcze-
cińskim hotelu Radisson. W sali 
obecni byli kolarze startujący w 
zachodniopomorskich imprezach 
oraz ich rodziny i przyjaciele. Nie 
zabrakło oczywiście kolarzy z No-
wogardu, którzy byli nagradzani 
za ich sezon w 2018 roku. Gospo-
darzami wieczoru byli bracia Licz-
nerscy, główni organizatorzy cy-

kli. Przed dekoracją podsumowa-
ny został sezon 2018 oraz przed-
stawione plany i kalendarz na se-
zon 2019. Punktem kulminacyj-
nym gali była dekoracja zwycięz-
ców. Przygotowano 130 pucharów 
i 21 grawerowanych w szkle statu-
etek. W cyklu wyścigów Trzy Wie-
że XC pośród pań nagrodę otrzy-
mała Anna Urtnowska, która w 
kategorii wiekowej K3 zajęła 5. 
miejsce. Dużo więcej nagród trafi-
ło do nowogardzian w kategoriach 
męskich. W przedziale wiekowym 
M0 Robert Krause zakończył cykl 
na 3. miejscu. Z kolei w katego-

rii wiekowej M6 na najwyższym 
stopniu podium całego cyklu sta-
nął Jan Baran, z kolei na 2. miej-
scu sklasyfikowany został Janusz 
Pietruszewski. Kolejne nagrody 
do naszych reprezentantów trafi-
ły za sprawą cyklu Zachodniopo-
morskiego Pucharu MTB. Na naj-
krótszym dystansie Mini, zwycięz-
cą kategorii M6 został Janusz Pie-
truszewksi, z kolei Jan Baran zo-
stał sklasyfikowany na 4. miejscu. 
Natomiast na dystansie Mega, w 
kategorii wiekowej M0 najlepszy 
okazał się Robert Krause. W ka-
tegorii M3 na liście nagrodzonych 
znajduje się dwóch kolarzy z No-
wogardu, Jakub Krause wywalczył 
5. miejsce, natomiast Paweł Lipiń-
ski 6. miejsce. Naszym reprezen-
tantom gratulujemy udanego se-
zonu oraz życzymy pasma sukce-
sów w nadchodzącym 2019 roku. 

KRJan Baran na 1. i Janusz Pietruszewski na 2. stopniu podium klasyfikacji kategorii 
M6 w zawodach Trzy Wieże XC

Juniorzy przegrywają z liderem

Mewa za mocna  
dla Pomorzanina
W niedzielę (4 listopada), juniorzy Pomorzanina Nowogard 
udali się do Reska, aby rywalizować z tamtejszą Mewą. Li-
derzy rozgrywek juniorów okazali się za mocni dla piłka-
rzy z Nowogardu i pewnie wygrali 3:1. Podopieczni Marcina 
Skórniewskiego z 15 punktami na koncie zajmują 5. miejsce. 

Mewa Resko – Pomorzanin Nowogard 3:1 (1:0)
Gol: Oskar Gibas (83’)
Skład: Mateusz Lasocki (c) – Paweł Zając, Mateusz Wojtyniak, Ma-

teusz Rączka (Tobiasz Kucharczyk), Kacper Torzewski (Dawid Drucia-
rek) – Jakub Mościński (Kryspin Mizuło), Jakub Saja (Przemysław Ro-
gojsza), Szymon Kaczor, Natan Jeremicz (Oskar Gibas) – Marcel Wlaź-
lak, Jakub Jarecki. 

I Liga Okręgowa Junior Starszy gr. Szczecin 2018/2019
12. kolejka:
Hanza Goleniów – SALOS II Szczecin  3:3
Światowid Łobez – SCRS Barlinek  5:5
Mewa Resko – Pomorzanin Nowogard  3:1
Unia Dolice – Kluczevia Stargard   0:0

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Mewa Resko 10 27 33 9 9 0 1
2 Światowid 63 Łobez 11 23 36 18 7 2 2
3 SCRS Barlinek 11 21 41 24 6 3 2
4 Unia Dolice 12 20 29 24 6 2 4
5 Pomorzanin Nowogard 11 15 24 20 4 3 4
6 Kluczevia Stargard 11 13 30 23 4 1 6
7 Hanza Goleniów 12 4 16 57 1 1 10
8 SALOS II Szczecin 10 2 13 47 0 2 8

Przed tym spotkaniem infor-
mowaliśmy, że mecz ten może 
zostać przełożony. Jak się jednak 
okazało, juniorzy z Nowogardu 
pojechali do Reska i rywalizowali 
z liderem rozgrywek. Mewa przed 
tym meczem miała 24 punkty na 
koncie, za 8 zwycięstw przy 1 po-
rażce. Przed piłkarzami z Nowo-
gardu czekało, zatem nie lada za-
danie. Przez pierwsze pół godzi-
ny meczu juniorzy Pomorzani-
na grali z Mewą, jak równy z rów-
nym, jednak pod koniec pierw-
szej części gospodarze skutecznie 
wykończyli jedną ze swoich akcji i 
od 36. minuty objęli prowadzenie. 
Po zmianie stron w Pomorzaninie 
nastąpiło kolejno 5 zmian. Być 

może liczne roszady były przy-
czyną braku koncentracji na po-
czątku drugiej części gry, bo już 
w 49. minucie Mewa podwyższyła 
na 2:0. Po kolejnych minutach go-
spodarze starali się dobić rywali z 
Nowogardu i uczynili to w 61. mi-
nucie, gdy padła trzecia bramka 
dla miejscowych. Gola honoro-
wego dla Pomorzanina strzelił w 
83. minucie Oskar Gibas. Pomo-
rzanin wciąż okupuje 5. miejsce 
w ligowej tabeli, gorszy bilans od 
nowogardzian mają jeszcze tylko 
trzy drużyny. Przy artykule pu-
blikujemy komplet wyników oraz 
aktualną tabelę. 

KR

Robert Krause na najwyższym stopniu 
podium cyklu Zachodniopomorskiego 
Pucharu MTB
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Kijana redakcja "WBreW": Klaudia 
Druciarek monika rasowska, Aleksandra Lisowska

Niepodległa w ZSP Nowogard
 5 listopada w ZSP Nowogard odbył się Szkolny Konkurs Pieśni Patriotycznych i  Poezji Pa-
triotycznej. 

Konkurs odbył się w związ-
ku z obchodami setnej roczni-
cy odzyskania niepodległości 
przez Polskę. Uczennice zapre-
zentowały (zaśpiewały i wyre-
cytowały) wybrane przez sie-
bie utwory o tematyce patrio-
tycznej. Trzeba przyznać, że 
komisja w składzie: Pani dy-
rektor  Ewa Staszak, Pani Mar-
ta Portas oraz Pan Krzysztof 
Wierzbiński miała niełatwe 
zadanie. Ostatecznie wyniki 
przedstawiły się następująco: 

Wykonanie pieśni patrio-
tycznej:

I miejsce – Kaja Botwina 
II miejsce – Patrycja Sobie-

raj i Michalina Wasilewicz 
III miejsce – Wiktoria Żbi-

kowska 
Recytacja poezji patrio-

tycznej:
I miejsce – Nikola Kinow-

ska 

II miejsce – Karolina Kobus 
Organizatorem konkursu 

była Pani Grażyna Wawrzyniak. 

Konkurs na 
Halloweenową Dynię 
31 października w naszej szkole miał miejsce Szkolny Kon-
kurs na Halloweenową Dynię. Konkurs ten odbył się już po 
raz trzeci i jak zwykle cieszył się dużym zainteresowaniem. 

Na wystawie można było podzi-
wiać dzieła klas: II M/K, II TEHO, 
III TL, IV TH, IV TE, interna-
tu oraz indywidualną dynię Ju-
lii Kochanowicz. Komisja w skła-
dzie Pan dyrektor Jarosław Chu-
dyk, Pan dyrektor Marcin Gałka, 
ksiądz Andrzej, Pani Ewa Krzak 
oraz Pani Alicja Mikołajewska 
miała trudny wybór. Po długich 
naradach wszystko było już wia-

domo: 
I miejsce – klasa IV TE 
II miejsce – ex aequo – Julia Ko-

chanowicz i klasa II TEHO
III miejsce – klasa III TL 
Wręczenie dyplomów oraz na-

gród odbyło się 5 listopada pod-
czas długiej przerwy.  Konkurs 
został zorganizowany przez na-
uczycielki języka angielskiego.

Prawdziwy Spider-Man 

Malowanie twarzy 

 Nagroda dla Julii Kochanowicz 

Nagroda dla klasy IV TE 

Wspólne zdjęcie na zakończenie konkursu

Kaja Botwina odbiera dyplom 

Kolorowe twarze w ZSP Nowogard 
31.10.2018 r. uczniowie ZSP mieli możliwość kreatywnego wyrażenia siebie w szkole. Z 
okazji święta Halloween dziewczyny z Samorządu Uczniowskiego malowały twarze swoich 
szkolnych koleżanek i kolegów w przeróżne wzory. 

Inicjatorem całej zabawy był Samo-
rząd Uczniowski wraz z opiekunem Pa-
nią Alicją Mikołajewską. Podczas tego 
dnia nastroje wszystkich uczniów się 
polepszyły i chętnie brali czynny udział 
w akcji. Celem SU było  zintegrowanie 
wszystkich uczniów poprzez zachęce-
nie do udziału w artystycznej akcji. To 
wydarzenie pokazało, że nawet w nor-
malny szkolny dzień można się świet-
nie bawić:)

Klaudia Druciarek, klasa IV TE 
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rOZKŁAD JAZDY PKP INFOrmATOr LOKALNY - NOWOGArD
Telefony alarmowe
Policja  - 997, 112
Komisariat Policji Nowogard - 91 57 92 316
Straż pożarna  - 998
Posterunek PSP Nowogard - 91 39 20 118
Pogotowie ratunkowe - 999
Stacja Pogotowia Ratunkowego 
w Nowogardzie - 91 43 26 103
Pogotowie gazowe  - 992
Pogotowie energetyczne - 991
Pogotowie wodn.-kanal. (PUWiS) 
 - 91 39 20 711; 994

Dyżur nocny
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna   
 - 91 39 78 430; 
 609 361 999; 
 665 283 928

Przychodnie - poradnie
Szpital - centrala - 91 39 21 356
Praxis - SZOZ - 91 39 20 787
Praxis - Centrum 
okulistyczno-optyczne - 91 39 27 272
POZ Przychodnia przyszpitalna  
 - 91 39 21 800; 
 91 39 21 806
Medyk - 91 39 22 921
PRAXIS 2 - M. Drobińska - 91 39 25 943
NZOZ “Sanus” - 91 39 26 960
NZOZ “Pro-med” - 91 39 26 740
NZOZ “Leks” - 91 39 25 525
NZOZ “Baby-med”  - 91 39 26 013
Mardent - gabinety lekarskie  
 - 91 39 22 633
Revital - Ośrodek Rehabilitacji 
i Odnowy Biologicznej - 91 39 21 467; 
 609 456 577
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne 
 - 91 39 20 926
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
dzieci, młodzieży i ich rodzin 
 - 91 39 20 743
Warsztaty terapii zajęciowej - 91 39 25 282
Zakład domowej opieki długoterminowej - 
91 39 26 531; 
 509 142 650
Stomatologia
Praxis - Centrum stomatologiczne  
 - 91 39 26 999
Pracownia protetyki stomatologicznej - 
Danuta Drapikowska 91 39 26 870
Protetyka stomatologiczna 
- Elżbieta Wysocka 
i Kazimierz Trojanowski - 91 39 26 107
“Nowo-dental” B. Szulejko - 695 264 677 
 - 91 392 14 67
“Dental - med”  - 91 39 22 098; 
Lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz  
 - 91 39 25 003; 
 603 705 630
Lek. Stom. Andrzej Rynkiewicz
pogotowie stomatologiczne - 607 771 777
lek. Stom. D. Wałęga - Bąk - 604 441 609
lek. stom. A Mogilnicka - 506 606 955
lek. stom. E. Rosa - 532 512 703
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 39 26 639
lek. stom. M. Andrzejewska - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 601 736 804

Urzędy
Urząd Miejski  
 - 91 39 26 200
Biuro Obsługi Interesanta w UM  
 - 91 39 26 214
Biuro Rady w UM - 91 39 26 210
Urząd Stanu Cywilnego - 91 39 26 230

Wydział Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środow. 
 - 91 39 26 243
Wydział spraw społecznych i obywatelskich
Meldunki - 91 39 26 213
Dowody osobiste - 91 39 26 215
Zarządzanie kryzysowe - 91 39 26 234
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
Geodezji i Rolnictwa - 91 39 26 226
Wydział Rozwoju Lokalnego, 
Funduszu, Kultury i Sportu - 91 39 26 293
Wydział Inwestycji i Remontów  
 - 91 39 26 241
Biuro Podatków i Opłat - 91 39 26 217
Referat Edukacji - 91 39 25 464
Zarząd Budynków Komunalnych  
 - 91 39 26 267
Powiatowy Urząd Pracy f/Nowogard 
 - 91 39 21 376;  
 91 39 21 813
Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii - 91 39 21 118
w nagłych wypadkach - 609 740 647

Wydział Komunikacji
Rejestracja pojazdów - 91 57 92 702
Prawo jazdy - 91 57 92 703
Fax - 91 39 21 852

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik - Dorota Maślana - 91 39 26 248
Świadczenia rodzinne
- A. Lalik  - 91 39 26 268
Dział usług opiekuńczych 
- B. Ziółkowska - 91 39 20 200

Poczta
ul. 3 Maja - 91 39 21 300; 
 91 39 21 183
ul. Warszawska - 91 39 20 834

Nadleśnictwo Nowogard - 91 39 20 640
Zakład karny Nowogard - 91 43 26 600

Gabinety weterynaryjne
Danuta Czerwińska
ul. J. Wybickiego 2 - 91 39 23 786
Animal-Vet
ul. Zielona - 666 135 133
Janusz Soroka
ul. L. Okulickiego 6  - 570 656 616
Zdzisław Truszyński
ul. T. Kościuszki 21 - 91 39 21 801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 38 - 91 39 20 814
Szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1 - 91 39 26 270
Szkoła Podstawowa nr 2 - 91 39 26 274
Szkoła Podstawowa nr 3 - 91 39 26 291
Szkoła Podstawowa nr 4 - 91 39 23 028
SP w Długołęce - 91 39 10 492
SP w Orzechowie - 91 39 10 994
SP w Strzelewie - 91 39 10 224
SP w Żabowie - 91 39 10 694
SP w Błotnie - 91 39 10 190
SP w Wierzbięcinie - 91 29 10 795
I Liceum Ogólnokształcące - 91 39 20 213
Liceum Ogólnokształcące nr II - 91 39 25 107
ZSP im. Stanisława Staszica - 91 39 21 162
Prywatne Publiczne Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych; 
Niepubliczna Szkoła Policealna  
 - 91 39 26 691
Prywatne Liceum Ogólnokształcące
 Zaoczne Centrum Edukacji Zdroje  
 - 91 39 25 494
Prywatne Policealne Studium Zawodowe  

 - 91 39 22 181
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  
 - 91 39 20 108

Przedszkola i żłobki
Przedszkole nr 1
ul. Żeromskiego - 91 39 26 286
Przedszkole nr 3
ul. J. Poniatowskiego - 91 39 26 288
Przedszkole nr 4
ul. T. Kościuszki - 91 39 26 287
Zielone Przedszkole
ul. Zielona - 91 39 26 691; 
 505 388 292
Artystyczne Przedszkole 
Kraina Fantazjiul. Gen. J. Bema - 660 797 838
“Promyczek” Specjalistyczny 
punkt przedszkolny, 
ul. Boh. Warszawy - 609 931 469
Niepubliczny Żłobek "Maluszkowo”
ul. ks. Racibora - 534 015 943
Niepubliczny “Malinowy Żłobek”
ul. Boh. Warszawy - 604 873 917

Kultura
Miejska Biblioteka Publiczna  
Dyrektor - 91 39 26 260
Czyt. dla dorosłych - 91 39 26 261
Nowogardzki Dom Kultury  
Sekretariat - 91 39 26 283
Biuro kina/ dział imprez i promocji 
 - 91 39 25 779
Kasa - 91 39 26 262

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP - 91 39 26 370; 
 506 081 328
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego   
 - 91 39 21 004
Parafia pw. MB Fatimskiej  
 - 91 39 21 592

Usługi pogrzebowe 
J. Furmańczyk, Zakład Pogrzebowy  
 - 91 39 21 767
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  
 - 692 354 065
MEMORIS Grzegorz Śmigiel - 693 230 190

Apteki
Centrum Zdrowia
ul. 700-lecia - 91 57 62 139
Majowa
ul. 3 Maja - 91 30 70 708
Cefarm
ul. Plac Wolności - 91 39 20 203
Cardia
ul. 700 - lecia - 91 39 21 330
Niebieska
ul. 15 Lutego - 91 43 26 177
Asa
ul. Warszawska - 91 39 20 494
Niebieska 2
ul. Kościuszki - 91 57 90 830
Nowa Farmacja
ul. Bohaterów Warszawy - 91 57 30 437

Taksówki - 91 39 20 260

Pomoc drogowa
Grzegorz Irzymski - 91 39 22 402; 
 601 893 944
Andrzej Słomski - 665 770 442
Krzysztof Pietrzak - 601 938 293
R&J MIX - 608 731 620

Urząd Gminy
Wójt - 91 39 10 390
Kierownik USC, St. ds. obywatelskich
 i ewidencji ludności  - 508 499 549
St. ds. podatków i opłat  - 508 499 661
St. ds. zarządzania kryzysowego, obrony cy-
wilnej i ochrony środowiska  - 508 499 580
Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami  
 - 508 499 247
St. ds. obsługi organów Gminy, działalności 

gospodarczej, kultury i zdrowia  - 508 499 567
St. ds. funduszy zewnętrznych, promocji, 
turystyki i sportu  - 508 499 620
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik Anna Kaliczyńska - 508 499 534
Pracownicy socjalni - 508 499 561
 508 499 483
Asystent rodziny Patrycja Bielej - 508 499 621
Gminna Biblioteka Publiczna
Kierownik Krzysztof Górecki - 91 39 10 305

Szkoła Podstawowa im. B. Malinowskiego
Dyrektor Tatiana Olbert - 91 39 10 389
Sekretariat - 91 39 10 380
Przychodnie
NZOZ “Proximus” - 91 39 10 310
Punkt apteczny - 91 39 11 611
Poczta - 91 39 10 323
Parafia pw. NP NMP w Osinie - 91 39 10 386

INFOrmATOr LOKALNY - OSINA
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Aktualizacja wg stanu na 19 X 2018

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

5:00 II
1

PR - R
88641

j  a  b  @  V
y

Wyszomierz 5:05, Osina 5:09, Mosty 5:15, Goleniów 5:24, Kliniska 5:35, Szczecin Dąbie 5:45, Szczecin 
Zdroje 5:48, Szczecin Port Centralny 5:56 Szczecin Główny 6:00 
~ 1-5 / 1 XI;
@ V 5 XI-7 XII 1-5;

6:16 II
1

PR - R
88643

j  a  b  @  V
y

Wyszomierz 6:21, Osina 6:25, Mosty 6:31, Goleniów 6:40, Kliniska 7:14, Szczecin Dąbie 7:24, Szczecin 
Zdroje 7:27 Szczecin Główny 7:40 
~ 5 XI-8 XII 1-6;

6:39 II
1

PR - R
88643

j  a  b  y

Wyszomierz 6:44, Osina 6:48, Mosty 6:54, Goleniów 7:03, Kliniska 7:14, Szczecin Dąbie 7:24, Szczecin 
Zdroje 7:27 Szczecin Główny 7:40 
~ 22-31 X 1-6; 2-3 XI;

7:46BUS PR - R
88622
g  j

Żabowo 7:57, Płoty 8:13 0   j   a   b   @   V   y, Baszewice 8:30, Gryfice 8:36, Gąbin 8:46, Trzebiatów 8:52, 
Bieczyno Pomorskie 8:58, Karcino 9:01, Głowaczewo 9:06, Stary Borek 9:09, Kołobrzeg Stadion 9:15

Kołobrzeg 9:20 ~ 5 XI-8 XII 1-6;
g  na odcinku Nowogard - Płoty; w g nie przewozi się wózków i rowerów

7:47 I
3

PR - R
88645

j  a  b  y

Wyszomierz 7:52, Osina 7:56, Mosty 8:02, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:08, Goleniów 8:25, 
Kliniska 8:34, Szczecin Dąbie 8:44, Szczecin Zdroje 8:47, Szczecin Port Centralny 8:55

Szczecin Główny 9:00 ~ 21 X-4 XI;

7:48 II
1

PR - R
88622

j  a  b  y

Żabowo 7:55, Płoty 8:04, Baszewice 8:11, Gryfice 8:18, Gąbin 8:28, Trzebiatów 8:33, Bieczyno 
Pomorskie 8:39, Karcino 8:43, Głowaczewo 8:47, Stary Borek 8:51, Kołobrzeg Stadion 8:57

Kołobrzeg 9:02 ~ 22-31 X 1-6; 2-3 XI;

7:51 I
3

PR - R
s 88645

j  a  b  @  V
y

Wyszomierz 7:56, Osina 8:00, Mosty 8:06, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:12, Goleniów 8:29, 
Kliniska 8:45, Szczecin Dąbie 8:55, Szczecin Zdroje 8:58, Szczecin Port Centralny 9:06

Szczecin Główny 9:11 ~ 5 XI-8 XII;

9:18 II
1

PR - R
88624
REGA

j  a  b  y

Płoty 9:32, Gryfice 9:45, Trzebiatów 10:04, Kołobrzeg Stadion 10:21 Kołobrzeg 10:26 

~ 21 X-4 XI 67 + 1 XI;

9:20BUS PR - R
88624
REGA
g  j

Płoty 9:50 0   T   a   b   @   V   y, Gryfice 10:40, Trzebiatów 10:54, Kołobrzeg Stadion 11:12

Kołobrzeg 11:17 ~ 10 XI-8 XII 67;
g  na odcinku Nowogard - Płoty; w g nie przewozi się wózków i rowerów

10:21 II
1

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:26, Osina 10:30, Mosty 10:36, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:42, Goleniów 10:58, 
Kliniska 11:07, Szczecin Dąbie 11:17, Szczecin Zdroje 11:20, Szczecin Port Centralny 11:28

Szczecin Główny 11:33 ~ 21 X-4 XI;

11:03 II
1

PR - R
s 88647

j  a  b  @  V
y

Wyszomierz 11:08, Osina 11:12, Mosty 11:18, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 11:24, Goleniów 11:40, 
Kliniska 11:56, Szczecin Dąbie 12:06, Szczecin Zdroje 12:09, Szczecin Port Centralny 12:17

Szczecin Główny 12:22 ~ 5 XI-8 XII;

11:51 II
1

PR - R
88626

POMERANIA
j  a  b  y

Żabowo 11:58, Płoty 12:07, Baszewice 12:14, Gryfice 12:20, Gąbin 12:30, Trzebiatów 12:36, Bieczyno 
Pomorskie 12:42, Karcino 12:46, Kołobrzeg Stadion 12:57 Kołobrzeg 13:02 
~ 21 X-4 XI;

12:30BUS PR - R
88626

POMERANIA
g  j

Żabowo 12:41, Płoty 12:57 0   T   a   b   @   V   y, Baszewice 13:14, Gryfice 13:20, Gąbin 13:30, 
Trzebiatów 13:36, Bieczyno Pomorskie 13:42, Karcino 13:45, Kołobrzeg Stadion 13:57

Kołobrzeg 14:02 ~ 5 XI-8 XII;
g  na odcinku Nowogard - Płoty; w g nie przewozi się wózków i rowerów

13:49 II
1

PR - R
88628

j  a  b  y

Żabowo 13:56, Płoty 14:06, Baszewice 14:17, Gryfice 14:24, Gąbin 14:34, Trzebiatów 14:39, Bieczyno 
Pomorskie 14:45, Karcino 14:49, Głowaczewo 14:53, Stary Borek 14:57, Kołobrzeg Stadion 15:03

Kołobrzeg 15:08 ~ 22-31 X 1-5; 2 XI;

14:20BUS PR - R
88628
g  j

Żabowo 14:31, Płoty 14:47 0   j   a   b   @   V   y, Baszewice 15:22, Gryfice 15:28, Gąbin 15:38, 
Trzebiatów 15:44, Bieczyno Pomorskie 15:50, Karcino 15:53, Głowaczewo 15:58, Stary Borek 16:01, 
Kołobrzeg Stadion 16:07 Kołobrzeg 16:12 
~ 5 XI-7 XII 1-5;
g  na odcinku Nowogard - Płoty; w g nie przewozi się wózków i rowerów

14:27 II
1

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 14:32, Osina 14:36, Mosty 14:42, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:48, Goleniów 15:05, 
Kliniska 15:14, Szczecin Dąbie 15:24, Szczecin Zdroje 15:34 Szczecin Główny 15:49 
~ 21 X-4 XI;

15:49 II
1

PR - R
s 88649

j  a  b  @  V
y

Wyszomierz 15:54, Osina 15:58, Mosty 16:04, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 16:10, Goleniów 16:26, 
Kliniska 16:36, Szczecin Dąbie 16:46, Szczecin Zdroje 16:52 Szczecin Główny 17:04 
~ 5 XI-8 XII;

Strona 1 z 3

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 21 X – 8 XII 2018

Aktualizacja wg stanu na 19 X 2018

godzina
odjazdu
departure
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train

godzina przyjazdu do
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15:55 II
1

PR - R
88630

j  a  b  y

Żabowo 16:02, Płoty 16:13, Baszewice 16:27, Gryfice 16:34, Gąbin 16:44, Trzebiatów 16:49, Bieczyno 
Pomorskie 16:55, Karcino 16:59, Głowaczewo 17:03, Stary Borek 17:07, Kołobrzeg Stadion 17:13

Kołobrzeg 17:17 ~ 21 X-4 XI;

16:39 II
1

PR - R
88651
REGA

j  a  b  y

Wyszomierz 16:44, Osina 16:48, Mosty 16:54, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:00, Goleniów 17:17, 
Kliniska 17:27, Szczecin Dąbie 17:37, Szczecin Zdroje 17:42 Szczecin Główny 17:54 
~ 21 X-4 XI;

16:57BUS PR - R
88630
g  j

Żabowo 17:08, Płoty 17:24 0   j   a   b   @   V   y, Baszewice 17:41, Gryfice 17:47, Gąbin 17:57, 
Trzebiatów 18:03, Bieczyno Pomorskie 18:09, Karcino 18:12, Głowaczewo 18:17, Stary Borek 18:20, 
Kołobrzeg Stadion 18:26 Kołobrzeg 18:31 
~ 5 XI-8 XII;
g  na odcinku Nowogard - Płoty; w g nie przewozi się wózków i rowerów

17:57 II
1

PR - R
88632

j  a  b  y

Żabowo 18:04, Płoty 18:14, Baszewice 18:28, Gryfice 18:35, Gąbin 18:45, Trzebiatów 18:50, Bieczyno 
Pomorskie 18:56, Karcino 19:00, Głowaczewo 19:04, Stary Borek 19:08, Kołobrzeg Stadion 19:14

Kołobrzeg 19:20 ~ 21 X-4 XI;

17:59 II
1

PR - R
s 88651
REGA

j  a  b  @  V
y

Wyszomierz 18:04, Osina 18:08, Mosty 18:14, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 18:20, Goleniów 18:36, 
Kliniska 18:46, Szczecin Dąbie 18:55, Szczecin Zdroje 18:59, Szczecin Port Centralny 19:07

Szczecin Główny 19:11 
~ 5 XI-8 XII;

18:39 II
1

PR - R
88653

POMERANIA
j  a  b  y

Wyszomierz 18:44, Osina 18:48, Mosty 18:54, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:00, Goleniów 19:17, 
Kliniska 19:26, Szczecin Dąbie 19:36, Szczecin Zdroje 19:44, Szczecin Port Centralny 19:52

Szczecin Główny 19:56 ~ 21 X-4 XI;

19:21BUS PR - R
88632
g  j

Żabowo 19:32, Płoty 19:48 0   j   a   b   @   V   y, Baszewice 20:05, Gryfice 20:11, Gąbin 20:21, 
Trzebiatów 20:27, Bieczyno Pomorskie 20:33, Karcino 20:36, Głowaczewo 20:41, Stary Borek 20:44, 
Kołobrzeg Stadion 20:50 Kołobrzeg 20:55 
~ 5 XI-8 XII;
g  na odcinku Nowogard - Płoty; w g nie przewozi się wózków i rowerów

19:25 II
1

PR - R
s 88653

POMERANIA
j  a  b  @  V

y

Wyszomierz 19:30, Osina 19:34, Mosty 19:40, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:46, Goleniów 20:02, 
Kliniska 20:12, Szczecin Dąbie 20:21, Szczecin Zdroje 20:25, Szczecin Port Centralny 20:33

Szczecin Główny 20:37 
~ 5 XI-8 XII;

20:28 II
1

PR - R
88634

j  a  b  y

Żabowo 20:35, Płoty 20:44, Baszewice 20:51, Gryfice 20:58, Gąbin 21:08, Trzebiatów 21:14, Bieczyno 
Pomorskie 21:20, Karcino 21:23, Głowaczewo 21:28, Stary Borek 21:31, Kołobrzeg Stadion 21:37

Kołobrzeg 21:42 ~ 22-31 X 1-6; 2-3 XI;

20:47BUS PR - R
88634
g  j

Żabowo 20:58, Płoty 21:14 0   j   a   b   @   V   y, Baszewice 21:31, Gryfice 21:37, Gąbin 21:47, 
Trzebiatów 21:53, Bieczyno Pomorskie 21:59, Karcino 22:02, Głowaczewo 22:07, Stary Borek 22:10, 
Kołobrzeg Stadion 22:16 Kołobrzeg 22:21 
~ 5 XI-8 XII 1-6;
g  na odcinku Nowogard - Płoty; w g nie przewozi się wózków i rowerów

21:50 II
1

PR - R
88636

j  a  b  y

Płoty 22:05, Gryfice 22:17, Trzebiatów 22:32, Kołobrzeg Stadion 22:49 Kołobrzeg 22:54 
~ 21 X-4 XI 1-57;

22:17BUS PR - R
88636
g  j

Płoty 22:44 0   j   a   b   @   V   y, Gryfice 23:05, Trzebiatów 23:19, Kołobrzeg Stadion 23:37

Kołobrzeg 23:42 ~ 5 XI-7 XII 1-57;
g  na odcinku Nowogard - Płoty; w g nie przewozi się wózków i rowerów
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objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
g - zastępcza komunikacja autobusowa / rail 

replacement bus service
T - 2 klasa / Second class seats

j - tylko 2 klasa / 2nd class seats only

a - wagon z miejscami dla osób na wózkach 
- z windą/rampą / car with seats for 
disabled passengers - with a lift/ramp

b - wagon przystosowany do przewozu 
rowerów - liczba miejsc ograniczona / 
wagon adopted to the transport of 
bicycles – limited number of places

s - połączenie z lotniskiem / connection to 
airport

objaśnienia znaków / symbols
@ - dostęp do WiFi / WiFi access

V - dostępne miejsce do przewijania dziecka 
/ baby changing space available 

y - klimatyzacja / air conditioning

0 - zmiana usług na trasie pociągu / change 
services on the route

~ - terminy kursowania / days of operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / Mondays

5 - w piątki / Fridays

6 - w soboty / Saturdays

7 - w niedziele / Sundays

www.polregio.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased on each train, consistent with the 
terms specified by the carrier.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Carriers 
are responsible for commercial data of trains.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Infoline numbers to individual carriers:
PR - 703 20 20 20 (24h) opłata 1.29 zł/min. połączenia, 
realizator usługi: Progress Plus S.C.  / 703 20 20 20 (24h) 
charge of PLN 1.29 gross/min. of each call, service provider: 
Progress Plus S.C. 
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OGŁO SZe NIA drob ne

Firma z branży rolnej  

 
zatrudni – kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki teleskopowej 
  i doświadczenie w rolnictwie.
Oferujemy:

kontakt: 785 601 002

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy

NIerUCHOmOŚCI
•	 Sprzedam	 tanio	 działkę	 budowlaną	

w	 Kościuszkach	 1202	 m2.	Przy działce 
prąd, woda, kanalizacja, dojazd utwar-
dzony w pobliżu jeziora. 575 345 659 

•	 Do wynajęcia lokal handlowy ok. 
40m2 ul. Kościuszki 2g Nowogard. 693 
850 197

•	 Sprzedam	działki	budowlane	w	Kar-
sku	przy	drodze.	691	664	658

•	 Do	wynajęcia	lokal	pod	działalność	go-
spodarczą.	609	24	58	16	

•	 Sprzedam	mieszkanie	 3	 pokoje	 87m2,	
12	km	od	Nowogardu.Tel.	665	160	365

•	 Do	wynajęcia	warsztat	samochodowy	z	
wyposażeniem.	Tel.	508	070	311

•	 Sprzedam	działkę	budowlaną	w	Nowo-
gardzie,	16	arów,	cena	39000	zł	do	ne-
gocjacji,	tel.	570	935	935

•	 sprzedam	 pawilon	 handlowy,	 tel.	 500	
698	558

•	 	Działki	budowlane	z	warunkami	zabu-
dowy	uzbrojone,	40	zł/1m	Kościuszki.	
691	180	848	

•	 Do	wynajęcia	pomieszczenie	mieszkal-
ne	w	okolicy	Intermarche	o	pow.	70m2	
(idealne	dla	5-6	osób).	Tel.	601	445	936	

•	 20	ha	ziemi	sprzedam	w	jednym	kawał-
ku	w	miejscowości	Dobra	koło	Nowo-
gardu.Działka	 graniczy	 z	miastem	do-
jazd	 drogą	 asfaltową	 ,dobra	 klasa	 zie-
mi	 możliwość	 kupna	 10ha.	 Tel	 667-
359-903

•	 Sprzedam	 mieszkanie	 48m2,	 w	 cen-
trum,	 bezczynszowe,	 możliwa	 zamia-
na.	504	595	424	

•	 	Borkowo	dom	z	budynkami	gospodar-
czymi	90	ar.	Tel.	660	206	833

•	 Stargard	 18	 km	 działka	 pod	 zabudo-
wę.	 Wszystkie	 media	 27	 000	 zł.	 502	
103	432

•	 	Sprzedam	dwa	mieszkania	w	centrum	
Nowogardu	(3	pokoje	i	kawalerka)	ga-
raż	 oraz	 mieszkanie	 dwupokojowe	 w	
Szczecinie.	 Wszystkie	 mieszkania	 we	
wspólnocie	 z	 niskimi	 kosztami	 utrzy-
mania.	668	046	974	

•	 Sprzedam	garaż	ul.	15	lutego	.	Tel.	66	
46	97	468	

•	 Do	wynajęcia	mieszkanie	w	Krzemien-
nej	 4	 pokoje.	 Opłaty	 czynsz	 900	 zł	 +	
media.	722	085	559	

•	 Sprzedam	mieszkanie	w	Nowogardzie	
przy	ul	3	maja	o	pow.	40	m2	na	parte-
rze.	Mieszkanie	po	kapitalnym	remon-
cie	 w	 bardzo	 dobrej	 lokalizacji.	 Cena	
185	tyś.	Oferta	prywatna.	Pośrednikom	
dziękujemy/	Tel.	530	450	720

•	 Sprzedam	 mieszkanie	 4pokojowe	 w	
Nowogardzie	 w	 centrum,	 IV	 piętro	
55m2,cena	235	tys.	Tel.792	525	292

•	 	Kawalerka	do	wynajęcia.	503	395	095	

•	 Do	wynajęcia	 działka	 0,37	 ha	 za	 ryn-
kiem.	Tel.	511	444	559	

•	 Do	wynajęcia	pokój	1	dziewczynie	bez	
nałogów.	 Tel.	 798	 382	 886	 Sprzedam	
garaż	 przy	 ul.	 Jana	Pawła	 II.	Tel.	 694	
440	207

•	 Garaż	do	wynajęcia.	533	983	233	

•	 Garaż	do	wynajęcia	na	ul.	Jana	Pawła.	
Tel.	601	257	127

•	 Nowogard	Asnyka	działki	pod	zabudo-
wę	ładnie	położne.	660	206	833	

•	 Sprzedam	 kawalerkę	 na	Warszawskiej	
po	generalnym	remoncie.	503	905	226

•	 	Sprzedam	mieszkanie	czteropokojowe,	
parter.	504	89	89	80	

•	 Sprzedam	 mieszkanie	 trzypokojowe	
bezczynszowe,	 do	 remontu.	 Tel.	 513	
086	112

•	 	Mieszkanie	4-5	osób	w	Karsku	do	wy-
najęcia.	664	045	415

•	 	 Sprzedam	 mieszkanie	 66m2	 parter,	

Bohaterów	Warszawy.	575	144	080	

mOTOrYZACJA
•	 Opel	 Zafira	 7	 osobowy	 2008	 rok	
prod.	poj	1.9	dti	przebieg	200	tys.	di-
sel,	 garażowany,	 serwisowany,	 opo-
ny	letnie	i	zimowe	km	100	tapicerka	
skóra	welur	kolor	czarny	sprzedam.	
Cena	do	uzgodnienia.	603	079	260	

•	 KUPIĘ	AUTA	CAŁE	 I	USZKODZO-
BE	DOBRE	CENY.	600	175	401

•	 Fiat	126	p	i	gokarta	sprzedam.Tel.	698	
209	209	

•	 Sprzedam	 komplet	 kół	 zimowych	
195/65	R15.	TEL.	518	034	782	

•	 Sprzedam	 Renault	 Laguna	 2	 Kombi	
2004,	cena	5400	zł	do	negocjacji	.	Tel.	
570	562	878	

•	 Poszukuje	do	wypożyczenia	na	tydzień	
przyczepkę	samochodową.	600	811	404

•	 Tanio	 sprzedam	 felgi	 stalowe	 16	 cali	
oraz	czujniki	ciśnienia	Nissan	Qashgal.	
888	676	231	

•	 Sprzedam	Mercedesa	E270	CDI	.	781	
932	918	

•	 Sprzedam	Seat	w	dobrym	stanie	ważny	
przegląd	techniczny.	Tel.	501	074	780	

•	 Kupię	 samochody	nie	potrzebne	 lub	
przeznaczone	 do	 złomowania.	 Cena	
do	1000	zł.	Jak	nie	odbieram	proszę	o	
smsa,	marka	nie	istotna.	515	606		743	

•	 Sprzedam	 samochód	 Ford	 Focus	 –	
Kombi	 rok	 produkcji	 200	 –	 benzyna	
stan	 dobry,	 cena	 do	 uzgodnienia.	 664	
813	031	

rOLNICTWO
• Sprzedam  kaczki,gęsi młode – oskuba-

ne.Tel.782429405.

•	 	Koszenie,	mulczowanie,	belowanie	–	
słoma.	608	01	3995

•	 Orka,	talerzówka	ciężka	siew	agrega-
tem.	Tel.	608	01	39	95 

•	 Rzepak	jary,	zboża	sprzedam.	Tel.	502	
853		573	

•	 Grykę	 sprzedam	 i	 mieszalnik	 1	 tona.	
603	467	609	

•	 Sprzedam	siano	okolice	Osiny.	696	741	
163	

•	 Oddam	w	dzierżawę	ziemię	orną	okoli-
ce	Osiny.	696	741	163	

•	 Sprzedam	 ziemniaki	 jadalne	 Vineta,	
Żabówko	18.	605	092	517

•	 Sprzedam	króliki	tanio.	792	883	988	

•	 Sprzedam	 pszenżyto	 –	 Rotondo	 wy-
czyszczone	.	606	261	850	

• Sprzedam dwa pługi śnieżne także do 
C-360, nowy rozsiewacz do piasku i 
nawozu tzw. lejek, kabinę czeską do 
C-360. Ceny do uzgodnienia. Tel. 605 
328 102

•	 Sprzedam	prosiaki.	795	911	886	

•	 SPRZEDAM	PAPUGI	512	482	344	

•	 Sprzedam	 siano	 w	 kostkach.	 782	 036	
086	

•	 Sprzedam	tuczniki,	1	ha	łąki	w	bardzo	
dobry	położeniu.	606	576	417	

•	 Sprzedam	ziemniaki	jadalne	Bryza.	Tel.	
884	187	995	

•	 SPRZEDAM	 PAPUGI	 „ROZEL-
LA”.	512	482	344

•	 Sprzedam	 prosiaki	 35	 sztuk	 cena	 za	

sztukę	105	zł.	Tel.	725	806	787	

	USŁUGI
•	 TRANSPORT-600182682.

•	 DACHY, WIATY, TARASY.
TEL.660879108.

•	 MALOWANIE – szpachlowanie ,panele.
Tel.788566432.

•	 SZPACHLARZ GŁADZI BEZPYŁOWEJ 
,PŁYTKARZ.WYKAŃCZANIE WNĘTRZ.
Tel.537275547.

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWANÓW, 
WYKŁADZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ 
SAMOCHODOWEJ/ SKÓRZANEJ MA-
TERIAŁOWEJ / POŚCIELI WEŁNIANEJ / 
LANOLINĄ/SPRZĄTANIE: CZYSZCZE-
NIE FUG.TEL.604 373 143 , 794 229 
083.

•	 Pranie	dywanów	i	tapicerki	sprząta-
nie	 również	 z	 użyciem	 pary,	 ROM-
TEX.	668	151	516

•	 Elektryk	z	uprawnieniami	E+D.	Tel.	
607	289	419	

• Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

•	 Malowanie,	 montaż	 paneli	 podłogo-
wych	 i	 inne	drobne	naprawy	wykona	
“złota	 rączka”.	 91	 39	 22	 783,	 784	 79	
22	70

•	 FIRMA	 USŁUGOWA	 „Zielona”.	 Wyna-
jem	sal	na	konferencje,	zebrania,	szko-
lenia.	91	39	26	691

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Firma budowlana z wieloletnią dzia-
łalnością przyjmie zlecenie na budo-
wę domów od podstaw, przekładek da-
chów, docieplenia, układanie kostki, 
różne rodzaje. Tel. 607 137 081; 

• Mycie okien. 731 792 825

• MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy 
za gotówkę na raty laptopy tablety te-
lefony. Skupujemy laptopy telefony. 
Adres Nowogard 700Lecia 15 I piętro 
nad apteką tel 91-577-53-73 lub 792-
228-896

• Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlo-
powe: Niemcy, Holandia, Austria, An-
glia, Belgia, Norwegia. Tel. 71 385 20 
18, 601 759 797 

• Transport, przeprowadzki, opróżnienie 
mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 343 
638 

•	 AGENCJA	 REKLAMOWA	 VIZART,	
oprawianie	prac	w	2	minuty,	bindowa-
nie,	wydruki,	ksero,	 laminowanie,	No-
wogard	ul.	 700	 lecia	 15	 (nad	 sklepem	
zielarskim)Tel.	605	522	340	

•	 Przepisywanie	prac	(licencjackich,	ma-
gisterskich	i	innych),	dokumentów,	CV,	

listów	motywacyjnych,	 Szybko,	 solid-
nie.	Agencja	reklamowa	Vizart		Nowo-
gard	ul.	700	lecia	15	(nad	sklepem	zie-
larskim)Tel.	605	522	340.

•	 Regulacja,	 naprawa,	 konserwacja	
okien	i	drzwi.	695	181	070

• Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 
668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 988 
735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, układa-
nie kostki granitowej, polbruku. 726 
403 937

•	 Wypełniam	 dokumenty	 do	 ZUS	 na	
emeryturę,	 rentę,	 kapitał	 początkowy.	
507	872	391

•	 Usługi	remontowo-budowlane	wyko-
nam.	608	364	330	

•	 Prace	 elektryczne	 i	 remonty	 miesz-
kań.	607	729	933

•	 Usługi	 ogólnobudowlane	 docieplanie	
budynków,	 malowanie,	 szachlowanie,	
glazura,	 terakota,	hydraulika,	regipsy	i	
podłogi,	 adaptacja	 poddaszy.	 600	 626	
268	

•	 Usługi	 remontowo-budowlane,	 ocie-
plenia	budynków.	669	591	896	

•	 Matematyka.	668	17	12	12	

•	 Usługi	 Fryzjerskie	 Męskie	 w	 domu	
klienta.	Sudomierski.	Tel.	536	867	154	
,	91	39	22	063

•	 Przyjmę	psy	i	koty	na	strzyżenie.	794	
902	108	

•	 Malowanie,	 szpachlowanie,	 tapetowa-
nie,	drobne	naprawy	w	tym	hydraulika,	
solidnie	dobra	cena.	666	047	905

•	 Przyjmę	zlecenie	na	malowanie,	mon-
taż	parapetów,	paneli	podłogowych	itp.	
518	034	782

•	 Naprawa	AGD	Nowogard.	698	352	406	

•	 Dachy,	wiaty,	tarasy.	660	879	108	

•	 Transport.	600	182	682	

•	 Transport	maszyn	rolniczych	i	nie	tylko	
ładunki	 nie	 przekraczające	 7	 ton.	 Tel.	
514	740	538	

•	 Projektowanie	 stron	 internetowych.	
695	575	008	

•	 SKUP	 BUTELEK	 PO	 PIWIE	
SKLEP	KARSK	O,30	ZŁ	SZTUKĘ.	
609	245	816

•	 Elewacje,	podbitki.	607	054	692

•	 	 Malowanie,	 szpachlowanie,	 montaż	

paneli,	 regipsy,	 docieplenie	 poddaszy	

wełną.	607	654	692

PrACA
•	 Aktivmed24.pl	 Opiekunki	 Senio-
rów	 Niemcy.	 Premie	 wakacyjne,	
530555015

•	 AMBERCARE24	Opiekunki	do	Nie-
miec,	wymagany	 j.	niemiecki	komu-
nikatywny,	 zarobki	 netto	 do	 1500	
euro/mies.,	wyjazdy	od	zaraz,	spraw-
dzone	 oferty,	 legalnie	 737	 451	 825,	
737	886	919,	737	489	914

•	 Zatrudnię	 pracowników	 budowla-
nych.	Tel.	695-264-594

•	 Zatrudnię	 stolarza	 z	 doświadczeniem.	
503	084	687	

•	 Zatrudnię	pomocnika	mechanika	samo-
chodowego.	Doświadczenie	nie	wyma-
gane.	600	291	059

•	 Zaopiekuję	się	małym	dzieckiem.	664	
696	177			

•	 Szukam	 pracownika	 prace	 wykończe-
niowe,	Niemcy.	Tel.	662	528	427

•	 Przyjmę	 pomocników	 dekarzy.	 785	
931	513	

•	 Zaopiekuję	się	dzieckiem.	606	515	739	

•	 Poszukuje	opiekunki	do	osoby	starszej	
leżącej,	Osina.	Tel.	609	003	026	

•	 Zatrudnię	kobiety	do	sortowania	sa-
dzonek	 truskawek.	 Organizujemy	
dowóz.	Rozpoczęcie		6	lub	13	listopa-
da		Tel	.	505	149	049

•	 Potrzebna	 opiekunka	 do	 2	 letniego	
chłopca	najchętniej	Dąbrowa	Nowo-
gardzka	lub	okolice.	Tel.	503	653	275

•	 Potrzeba	opiekunka	do	2letniego	dziec-
ka	Dąbrowa	Nowogardzka	ewentualnie	
Sikorki,	Grabin,	Bochlin,	Miętno.	 503	
653	275	
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Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGULArNA LINIA mI KrO BU SO WA SerOCKI  Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 
11:55; 12:40; 14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 
13:45(6x); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

PrZeWÓZ OSÓB - rO mAN BIŃCZYK - Linia regularna  TeL. 607 310 591 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 
16.35 (7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

rOZKŁAD JAZDY BU SÓW
Firma Usługowo- Handlowa Adam Fedeńczak

Tel 91 39 26 925, 502 026 999
ND- SZCZeCIN 5:15(D), 5:55(E), 6:40(7), 6:55(D), 7:25(7), 7:50(D), 8:00(E), 8:20(7), 
8:35(D), 9:10(E,7), 10:05(E), 10:35(E,7), 11:31(D),11:40(7), 12:10(E), 12:20(7), 
12:55(D,7), 13:10(D), 13:20(E,7), 14:05(D), 14:20(E,7), 15:40(D), 16:05(7), 16:20(E,7), 
16:50(D), 17:50(E,7), 18:20(E,7)
SZCZeCIN- ND 6:35(D), 7:30(E), 8:30(D,7), 9:00(7,R), 9:25(E), 10:05(D,7), 10:35(E,7), 
11:40(E), 12:10(D), 12:25(E,7), 13:20(7), 13:35(D), 13:50(E,7,R), 14:35(D), 14:50(E,7), 
15:15(D,7), 15:55(D), 16:15(6,7), 16:35(D), 17:40(D,7), 18:05(E,7,R), 19:15(D), 
19:40(E,7), 20:15(E,7)
ND- reSKO 6:30(S), 7:50(S), 10:10(7), 12:30(S), 14:30(S), 15:10(E), 19:15(E)
reSKO- ND 6:45(7,SZ), 7:10(S), 7:15(E,SZ), 8:30(S), 11:35(7,SZ), 13:00(S), 15:05(S), 
15:40(E,7,SZ)
GOLCZeWO- ND 7:10(S), 13:30(S), 14:45(S)
ND- GOLCZeWO 7:50(S), 14:15(S), 15:30(S)
ND- STArGArD 6:50(D), 10:15(D), 13:40(D)
STArGArD- ND 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
ND- DOBrA- ŁOBeZ- PŁOTY- GrYFICe 6:00(D)
ND- SŁAJSINO- rADOWO- ŁOBeZ 6:35(D)
ŁOBeZ- DOBrA- ND 15:00(D)
ŁOBeZ- SŁAJSINO- ND 15:35(D)
D - kursuje od pon. do pt. Oprócz świąt     E - kursuje od pon. Do soboty oprócz świąt 
S - kursuje w dni nauki szkolnej                         R- kurs do Reska     
SZ - kurs do Szczecina 6- kursuje w soboty       7- kursuje w niedziele

rozkład jazdy komunikacji miejskiej 

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 6:55 8:05 11:15 12:20 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 6:56 8:06 11:16 12:21 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 6:58 8:08 11:18 12:23 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 6:59 8:10 11:20 12:25 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:01 8:12 11:22 12:27 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:02 8:14 11:24 12:29 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:03 8:15 11:25 12:30 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:05 8:17 11:27 12:32 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < 7:07 8:19 < 12:34 < < 16:07 < <

10 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:09 8:21 11:28 12:36 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
11 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:10 8:22 11:29 12:37 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
12 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:11 8:23 11:30 12:38 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
13 ul. Poniatowskiego < 6:20 7:13 < < 12:40 13:45 15:10 16:13 17:10 <
14 ul. Żeromskiego 5:42 6:21 7:14 8:24 11:32 12:41 13:46 15:11 16:14 17:11 17:59
15 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:22 7:15 8:25 11:33 12:42 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
16 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:23 7:16 8:26 11:34 12:43 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
17 ul. Radosława 5:45 6:24 7:17 8:27 11:35 12:44 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02

POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:23 8:33 11:50 12:50 14:30 15:30 16:25 17:25 18:05
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:24 8:34 11:51 12:51 14:31 15:31 16:26 17:26 18:06
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:26 8:36 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:28 8:38 11:53 12:53 14:33 15:33 16:28 17:28 18:08
5 ul. Poniatowskiego < 6:35 7:30 8:40 11:55 12:55 < 15:35 16:30 17:30 <
6 ul. 700 Lecia 5:49 6:37 7:32 8:42 11:57 12:57 14:34 15:37 16:32 17:32 18:09
7 ul. 5-go Marca 5:51 6:39 7:34 8:44 11:59 12:59 14:36 15:39 16:34 17:34 18:11
8 ul. Kościuszki 36 5:53 6:41 7:36 8:46 12:01 13:01 14:38 15:41 16:36 17:36 18:13
9 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:42 7:37 8:47 12:02 13:02 14:39 15:42 16:37 17:37 18:14

10 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:43 7:38 8:48 12:03 13:03 14:40 15:43 16:38 17:38 18:15
11 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:44 7:39 8:49 12:04 13:04 14:41 15:44 16:39 17:39 18:16
12 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:45 7:40 8:50 12:05 13:05 14:42 15:45 16:40 17:40 18:17
13 ul. Bema 9 5:58 6:46 7:41 8:51 12:06 13:06 14:43 15:46 16:41 17:41 18:18
14 Osiedle Bema 5:59 6:47 7:42 8:52 12:07 13:07 14:44 15:47 16:42 17:42 18:19

DWORZEC PKS – OS. BEMA
TAM
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

OS. BEMA - DWORZEC PKS
TAM
E, F

1 Osiedle Bema 8:59
2 ul. Bema 1 9:00
3 ul. Armii Krajowej 17 9:02
4 ul. Kościuszki 36 9:03
5 ul. Romualda Traugutta 9:05
6 ul. Wojska Polskiego 4 9:06
7 ul. Kościelna 9:07
8 Dworzec PKS 9:09

LP Dworce i przystanki

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD UL. RADOSŁAWA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 – NOWOGARD  OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD OS. BEMA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 - NOWOGARD  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 6:55 8:05 11:15 12:20 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 6:56 8:06 11:16 12:21 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 6:58 8:08 11:18 12:23 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 6:59 8:10 11:20 12:25 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:01 8:12 11:22 12:27 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:02 8:14 11:24 12:29 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:03 8:15 11:25 12:30 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:05 8:17 11:27 12:32 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < 7:07 8:19 < 12:34 < < 16:07 < <

10 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:09 8:21 11:28 12:36 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
11 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:10 8:22 11:29 12:37 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
12 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:11 8:23 11:30 12:38 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
13 ul. Poniatowskiego < 6:20 7:13 < < 12:40 13:45 15:10 16:13 17:10 <
14 ul. Żeromskiego 5:42 6:21 7:14 8:24 11:32 12:41 13:46 15:11 16:14 17:11 17:59
15 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:22 7:15 8:25 11:33 12:42 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
16 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:23 7:16 8:26 11:34 12:43 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
17 ul. Radosława 5:45 6:24 7:17 8:27 11:35 12:44 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02

POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D
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NOWOGARD OS. BEMA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 - NOWOGARD  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki
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E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D
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E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D
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NOWOGARD UL. RADOSŁAWA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 – NOWOGARD  OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD OS. BEMA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 - NOWOGARD  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

•	 Zatrudnię	 mechanika	 do	 samocho-
dów	 ciężarowych	 bądź	 pomocnika.	
Atrakcyjne	 wynagrodzenie.	 Tel.	 885	
555	263	

•	 Pracowników	 budowlanych	 robót	
wykończeniowych	zatrudnie.	Tel.	694	
440	205	

•	 Zatrudnię	 ekspedientkę	 do	 sklepu.	

Tel.	602	677	563	

INNe

• SPRZEDAM- pręt zbrojeniowy fi-10 , 12 

m długi.Tel.603598134

•	 	 Sprzedam drewno suche tanio. 691 

848 026

•	 Drewno,	 bukowe,	 dębowe,	 pocięte,	
porąbane.	Tel.	603	353	789	

• Sprzedam drewno opałowe. 667 
788 820

•	 Do	 wynajęcia	 zagęszczarka	 –	 400	 kg.	
790	285	382

•	 Szkółka	 w	 Karsku	 poleca	 drzewa	
owcowe	w	pojemnikach	3-4	letnie	owo-
cujące	już	od	20	zł/szt.	oraz	tuje	szma-
ragd	wys.	70-80cm.	po	10	zł	za	sztukę.	
Tel.	606	106	142

•	 Sprzedam	 łóżko	 młodzieżowe	 z	 szu-
fladami,	 półkami,	 z	 materacem	 -	 ko-
lor	szaro	biały	wymiary:	dł.	223	cm*95	
cm*110	 cm,	 biurko	 do	 kompletu,	 tel.	
605	522	340

•	 Sprzedam	odkurzacz	piorący	ZELMER	
WODNIK	 QUATTRO	 616.6,	 elemen-
ty	 piorące	 nieużywane	 nowe,	 cena	 do	
uzgodnienia,	tel.	605	522	340

•	 Sprzedam	materac	kokosowy	na	 łóżko	
ze	stelażu,		na	wymiar	180*200*24cm,	
używany,	tel.	605	522	340

•	 Ogrodzenie	ogrodowe,	metalowe	ram-
ka	 z	 katownika	 w	 srodku	 zbrojene	 /
wzor/	prentowe	wymiar	2,0m	x	1,0	m+	
slupek	 razem	 szt	 16	 oraz	 furtka	 90	 x	
90cm	z	zamkiem	ogrodzenie cena za 1 
kpl. 50 zl z powodu modernizacji ogro-

dzenia sprzedam - okazja ! stan dobry	
tel.	691	686	772

•	 Piece	 gazowe	 c.o.vaillant	 z	 niemiec	
dwufunkcyjne	 wiszace	 po	 przegla-
dzie	 serwisowym	 do	 mieszkania,do-
mu	cena	od	1.200zl.	sprzedam	tel	691	
686	772

•	 Podgrzewacze	 wody	 130-160-190	 li-
trowe	 stojące	 na	 gaz	 fitmy	 villant	
mało	 używane	 z	 gwarancją	 cena	 od	
1000	zł.	Tel.	691	686	772	

• Sprzedam ławeczkę do ćwiczeń typu 
PRIMUS, wielofunkcyjna, tel. 605 
522 340 

•	 Sprzedam	 szafkę	 kuchenną	 brązo-
wo-biała,	 z	 płytą	 indukcyjną	 -	 2	 sta-
nowiska,	 z	 możliwością	 dostawie-
nia	 drugiej	 płyty	 indukcyjnej	 lub	 ga-
zowej,	 z	 blatem,	 tel.	 605	 522	 340	
Sprzedam	 TV	 plazmowy	 42	 cale	 LG,	
srebrno	czarny,	tel.	605	522	340	

•	 Przyjmę	radio		697	886	041	

•	 Okazja	sprzedam	narożnik	„Fabio”,	ka-
napę	(szary	welur)	606	699	763		

•	 Sprzedam	grzejniki	żeliwne	9x60	kpl.2	
(nie	 używane),	 kątownik	 h.	 30X30,	
szkło	3mm	60x120.	Rury	czarne	Ø	50.	
788	685	194	

•	 Kupię	namiot	ogrodowy	od	3-4	x	6-8	m.	
Tel.	788	685	194	

•	 Przyjmę	ziemię	czarną	z	wywrotki.	788	
685	194	

•	 Sad		1.7	ha	–	w	dobrym	stanie	z	powodu	
złego	zdrowia	sprzedam.	91	39	20	624

•	 Śliczne	bezdomne	kotki	 	 czekają	 aż	 je	
ktoś	przygarnie.	887	372	539	

•	 Sprzedam rustykalny wypoczynek. 
Rozkładana kanapa plus trzy fotele. 
Obicie w tonacji brązów i złocieni. Stan 
idealny. Tel. 511 661 654

•	 Sprzedam duży, wysokie oparcia, bar-
dzo wygodny narożnik w kolorze gorz-
kiej czekolady – stan idealny. Tel. 511 
661 654

•	 Oddam rowerek rehabilitacyjny. 605 
460 499

•	 Sprzedam drewno olchowe kominko-
we. 730 744 751

• Odsprzedam nowe drzwi harmonij-
kowe Dąb sonome z szybkami. Wys. 
2.05 m szer. 58,8 cm. Cena 100 zł. 
Tel. 512 012 823 

•	 Oddam drewno na biomasę. 500 789 
687

•	 Sprzedam łóżko rehbilitacyjne na pilo-
ta. 697 972 751

•	 Sprzedam styropian 5 cm i niespraw-
ne piły sthil i husquarna. 603 541 286

•	  Sprzedam drewno rąbane dębowe i 
bukowe suche. 698 209 209 

•	 Pianino sprzedam. 533 983 233 

•	 Sprzedam podpórka rehabilitacyjna, 
ambona – 4 kołowa . 664 813 031 
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tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

żyto, pszenżyto, jęczmień, 
owies, rzepak, łubin, gryka, groch, 

len, kukurydzę oraz słonecznik.

Sami odbieramy, szybka płatność, 
konkurencyjne ceny.

Wapno nawozowe granulowane
w najlepszej cenie na rynku. 

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B

e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl

Skup zbóż: 
91 43 57 720, 600 21 21 25

Transport:  662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160

Wykonujemy tanio
Banery  
Laminowanie   
Wycinane naklejki 
Wydruki kolorowe

Kompleksowe usługi:  
      Introligatorskie 
          Poligra�czne  
Nowogard  •  ul. Boh. Warszawy 7A

 tel. 91 392 21 65,  91 577 2007

 Praca szyta na miarę
Ingram Micro wspólnie ze swoim partnerem otworzył nową inwestycję 

na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego.
Nasz Pracownik Magazynu:

•	 pracuje	w	przyjaznej	i	fajnej	firmie	o	duńskich	korzeniach,
•	 jest	zatrudniony	na	umowę	o	pracę	bezpośrednio	u	pracodawcy
•	 bezpłatnie	dojeżdża	do	pracy,	ma	dofinansowane	posiłki,	bezpłatne	owoce,	korzysta	z	atrakcyjnych
              benefitów, min. prywatnej opieki medycznej, ubezpieczenie grupowego, dofinansowania szkoleń itd
•	 skanuje	i	pakuje	paczki	z	lekkimi	artykułami,
•	 wprowadza	dane	do	systemu,	nucąc	ulubione	melodie
•	 pracuje	w	systemie	2	zmianowym	od	8.00	do	16.00,	16.00-24.00,	(czasem	również	w	weekendy)

Dołącz do nas!
Zapraszamy na spotkania rekrutacyjne, które odbywają się siedzibie Ingram Micro 

w Łozienicy (Goleniowski Park Przemysłowy), przy ulicy Prostej 40.
We każdy wtorek i piątek od godziny 13:00.

Jeśli chcesz otrzymać więcej informacji Zadzwoń! 516-987-405
Napisz! jobs.goleniow@ingrammicro.com



Na zewnątrz 
ładnie,  
a w środku...

POLSKI 
WYDAWCA
Dom Judy sp. z o.o.

            Koalicja        już dogadana?

Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy
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GAŚNICE

Tel. 602 870 300

w Nowogardzie

Legalizacja - Sprzedaż - Ładowanie
Butle CO2, argon, azot, tlen

ul. Roosevelta 39

Autoryzowany serwis 

tel. 91 392 14 67
kom. 695 264 677

Nowogard, ul. 3 Maja 46 • www.nowodental.pl

Stomatologia dziecięca bez bólu

Uśmiechajcie się pięknie

Wyspy Kanaryjskie, Cypr, Włochy, 
Grecja, Maroko, Bułgaria, Chorwacja 

Rezerwując wycieczki i wczasy
do 10.11.2018 r. 

na rok 2019
PROMOCJA do 40%SINDBAD - codziennie z Nowogardu

Bilety na przejazdy zagraniczne

KURS OPERATORA

HAGA Agnieszka Pawlik • 72-200 Nowogard  •  ul. Boh. Warszawy 5
tel.  609 947 940  •  e-mail: szkolenia@ehaga.pl

Data rozpczęcia 
kursu

koniec listopada

SZKOLENIA
DLA CIEBIE

•  KOPARKO-ŁADOWARKI
•  KOPARKI
•  ŁADOWARKI

reklAMA

100 lat 

Niepodległej

75% funkcjonariuszy na l4

„Psia grypa” 
zdziesiątkowała 
komisariat

Spadła 
liczba 
urodzeń

kolejne niezwykłe odkrycie  
w nowogardzkim Zk

Tunel niczym 
kapsuła czasu

s. 4
s. 9

s. 5
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W skrócie

Śmigiel Ryszard

ŚR

KOMPLEKSOWE  USŁUGI
& ŚMIGIEL

Zakład Kamieniarski
- Nagrobki - Grobowce - Parapety - Schody

Kwiaciarnia
- Znicze - Kwiaty - Wiązanki - Wieńce

Tel. 601 595 069, 91 392 18 14
     e-mail: puhp.smigiel@wp.pl
   www.kamieniarstwo-smigiel.pl

Korzystając z naszych usług pogrzebowych zyskasz
-10%  RABATU  NA  USŁUGI  KAMIENIARSKIE

UL. CMENTARNA 3,  72-200 NOWOGARD

       Usługi Pogrzebowe 
        Grzegorz Śmigiel
- Trumny - Urny - Ekshumacje - Przewozy
         Obudowy - Krzyże - Tabliczki

Kontakt całodobowy: 693 230 190
      e-mail: memoris.zp@o2.pl
            www.memoris.eu

reklAMA

Nowa, podświetlana tablica informacyjna, a także oznaczenia przy 
poszczególnych pokojach, z nazwiskami urzędników  – w ratuszu za-
dbano o to, aby obywatelom było łatwiej poruszać się po siedzibie UM 
i odnaleźć pomieszczenia, w których mogą załatwić urzędowe sprawy.  

Trwają prace budowlane na osiedlu przy ul. Żeromskiego i Zacisznej. 
Obecnie budowane są nowe miejsca postojowe dla mieszkańców po-
bliskich bloków. W przyszłości zostanie także wybudowana droga, któ-
rą będzie można przejechać od ul. Poniatowskiego (koło kotłowni), do 
ul. Żeromskiego. 

Niepodległość Nasza
Zjawiłaś się nam nie tak wcale znienacka
Choć wtenczas z Nieba darem nagłym byłaś 
W których latami rosła miłość wariacka
Ojczyzny wolnością przystrojonych uczyniłaś.

Obcym umęczeni i butem i knutem 
Śmierci wydani za katorżnym drutem 
Z lufą przy głowie... złorzeczyć nie śmieli 
Czy o tym, że wrócisz już wtedy wiedzieli?

Wybujały chwasty w ogrodzie wolności
Na pomnikach wdzięczności siada sobie cisza
Ciągle wiedza się gubi w mrokach ciemności
A wspomnienia niezłomnych chowa czarna klisza.

Lecz Ty jesteś jak ta ziemska Pani i służyć Tobie trzeba
Całować czule jak wszystko, co jest darem Nieba
I myśl i walka i mowa i dbałość - aby żadna temu nie winiła 
Byś Ojczyzny wolnością przystrojonych nas trwale czyniła.

A Ty Panie nie bacz na czyny Szalonych bezecne
Gdy chodzą drogami złości i mnożą niewinnie skazanych.
Czyż to, co dla Wolności Naszej było konieczne
Nie utkałeś z cierpień w szaty męczeństwa ubranych?

Czy ta, co Bogurodzicą Dziewicą na ustach przodków sławiona
Jako Królowa Nam przed wiekami nie została postawiona?
Przy jej tronie my niegodni, wszak słudzy, wciąż trwamy
I za Niepodległość, za Wolność, za Braterstwo błagamy.         

   Marek Słomski 23. 06. 2018 rok
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W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397

reklAMA

WYNAJeM 
kONTeNerÓW, 
wywóz odpadów. 

TEL. 667 146 793 

Sprzedam  
pawie

tel. 785 150 401

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

11 kg, 33 kg 
z propan butanem, 

propanem 
a także do zasilania 
wózków widłowych.

Zapraszamy 
do stałej współpracy 

tel. 606 930 398
 www.gazak.pl 

Wymiana butli

letnia promocja
Ciekawe gratisy!

75% funkcjonariuszy na l4

„Psia grypa” zdziesiątkowała komisariat 
Około 75% funkcjonariuszy z nowogardzkiej Policji jest od kilku dni na zwolnieniach lekarskich. „Na posterunku” pozostało tylko kierownictwo komisa-
riatu - dokładnie 8 osób, na czele z komendantem - dowiedział się DN. Nieoficjalnie wiadomo, że to kolejny etap protestu służb mundurowych, choć związ-
ki zawodowe się od tego odcinają. Dla zwykłych obywateli liczy się tylko jedna informacja - czy w tych dniach możemy czuć się bezpieczni? 

O tym, że policjanci w całym 
kraju poszli masowo na L4, in-
formują media w całym kraju.  
W naszej jednostce policji jest 
podobnie. Jak dowiadujemy się 
od jednego z pracowników KP 
w Nowogardzie, z 32 policjan-
tów pełniących obecnie czynną 
służbę, w pracy zostało dokład-
nie 8, w tym dyżurny i kierow-
nictwo. „Nie ma nikogo z pa-
trolówki, dzielnicy, wykroczeń 
i kryminalnego. Kierownictwo 
jeździ na interwencje. Tak samo 
jest w Goleniowie”- mówi nam 
nasz informator, który chciał 
pozostać anonimowy. 

Potwierdza te informacje 
rzecznik policji, sierż. sztab. 
Anna Dygas, ale zapewnia, że 
nie ma to wpływu na bezpie-
czeństwo mieszkańców. 

- Zarówno w przypadku KP 
Nowogard, jak i KPP Goleniów, 
w pracy pozostała jedynie kadra 
kierownicza na czele z komen-
dantami. Te osoby są dyspono-
wane do patrolowania terenu i 
obsługi interwencji. Nowogard 
otrzymuje także wsparcie z jed-
nostki w Goleniowie - mówi A. 
Dygas, a pytana, czy w takim ra-
zie społeczeństwo może czuć się 

bezpieczne odpowiada: - bezpie-
czeństwo ciągłe jest zachowane. 
Ilość patroli w terenie jest taka 
sama, jak przy pełnej obsadzie. 

Wiadomo, że większość po-
licjantów będzie przebywać na 
zwolnieniach lekarskich naj-
mniej do końca tygodnia - o ile 
oczywiście nie zostaną one prze-
dłużone. Tylko nieliczni mają 
wypisane zwolnienia na dłuż-

szy okres. Pytanie w takim ra-
zie, co z zabezpieczeniem zapla-
nowanych na niedzielę wyda-
rzeń związanych z obchodami 
100. rocznicy odzyskania przez 
Polskę Niepodległości. – Orga-
nizator marszu nie skierował do 
nas wniosku o zabezpieczanie  - 
twierdzi A. Dygas, rzecznik na-
szej policji. Innego zdania są or-
ganizatorzy. - Zrobiłem wszyst-

ko, co trzeba- słyszymy w słu-
chawce od Mirosława Berezow-
skiego, który zajmuje się organi-
zacją przemarszu od strony for-
malno-organizacyjnej. 

Masowym korzystaniem po-
licjantów z L4, krajowe media 
nadały już własną nazwę – „psia 
grypa”. Kierownictwo policyj-
nych związków zawodowych 
oficjalnie informuje, że „funk-

cjonariusze na L4”, to nie ele-
ment akcji protestacyjnej. Wia-
domo jednak, że mogła to być 
jedyna forma zaostrzenia pro-
testu, bo policja, zgodnie z usta-
wą o rozwiązaniu sporów zbio-
rowych (podobnie jak pozosta-
łe służby mundurowe, czy sądu), 
nie może strajkować (odmówić 
wykonywania poleceń) tak, jak 
przedstawiciele innych zawo-
dów. 

Przypomnijmy, że policjan-
ci domagają się m.in. podwyżki 
płac o 650 zł dla każdego funk-
cjonariusza, przywrócenia daw-
nego systemu emerytalnego - 
możliwość przejścia na eme-
ryturę po 15 latach służby oraz 
pełną płatność za zwolnienia le-
karskie. Część z tych postula-
tów została przez MSWiA zaak-
ceptowana, ale na niektóre albo 
nie ma odpowiedzi lub wysuwa-
ne są tzw. kompromisy. Tak jest 
choćby w przypadku podwyżek, 
które resort MSWiA chce rozło-
żyć na dwie raty. Policjanci na 
razie jednak, nie zamierzają ani 
na krok odstąpić od swoich żą-
dań.  

Marcin Simiński 

Niebezpieczne 
wyprzedzanie 

Groźnie zakończył się manewr wyprzedza-
nia dla mieszkanki naszej gminy. Kobieta jadąc 
drogą Nowogard - Olchowo, przy próbie wymi-
nięcia innego pojazdu, zakończyła jazdę w po-
bliskim rowie, wcześniej dachując. Na szczęście 
nic nikomu się nie stało. 

Red. 

Posiłki z Goleniowa mają nie doprowadzić do paraliżu działania nowogardzkiego komisariatu- na zdjęciu samochody na co-
dzień służące policjantom z komendy powiatowej
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W powiecie powrót do przeszłości

Koalicja już dogadana?
Wszystko wskazuje na to, że praktycznie nic nie zmieni się w Radzie Powiatu goleniowskie-
go, jeśli chodzi o układ sił. Domówiona już jest praktycznie koalicja pomiędzy PO i PSL- 
wynika z naszych informacji. Trwają ostatnie negocjacje- dowiaduje się DN. 

Według naszych informato-
rów, kwestia podpisania umo-
wy koalicyjnej to już tylko for-
malność.  W powiecie nadal naj-
prawdopodobniej będzie rzą-
dzić koalicja złożona z radnych 
Platformy Obywatelskich i Pol-
skiego Stronnictwa Ludowego.  
Z tą różnicą, że wobec przewagi 
mandatów PO (7) nad PSL (5), 
dojdzie do zamiany kilku sta-
nowisk. I tak Tomasz Stanisław-
ski (PO), dotychczasowy wice-
starosta, przeniesie się do gabi-
netu starosty - a starosta- To-
masz Kulinicz (PSL), zajmie 
jego gabinet- będzie więc wi-
cestarostą. Taki zresztą podział 
ról obaj panowie już przerabia-
li w poprzedniej kadencji po-
wiatu 2010-2014. Platforma ma 
również obsadzić stanowisko 
przewodniczącego Rady Powia-
tu, dotychczas zajmowane przez 
Kazimierza Ziembę. Poza wice-
starostą PSL ma otrzymać jesz-
cze jedno miejsce w pięciooso-
bowym zarządzie Powiatu - ten 
element jest jeszcze w fazie ne-
gocjacji - dowiaduje się DN. 

Jeśli powyższy scenariusz zo-
stanie zrealizowany, w opozycji 
do tego układu większościowego 
pozostaną radni z SLD (3 man-
daty) i PiS (4 mandaty). Nie-
oficjalnie wiadomo, że ta dru-
ga formacja polityczna, zabiega-
ła o zawiązanie koalicji w innym 
kształcie – tj. PSL, PiS, SLD. Nie 
było jednak większego zaintere-
sowania taką koncepcją- zdra-
dza nam jeden z Ludowców. 

Przypomnijmy, że Nowogard 
w Radzie Powiatu reprezentuje 

sześciu radnych, w tej kadencji 
będą to: Tomasz Kulinicz i Kazi-
mierz Ziemba (PSL), Aneta Wy-
soszyńska i Kazimierz Lembas 
(SLD), Barbara Papuszka (PO) 
oraz Renata Breyer (PiS). 

Pierwsza sesja Rady Powia-
tu powinna zostać zwołana nie 
wcześniej niż na 19 listopada 
(poniedziałek). Wówczas po-
przez głosowania personalne 
zostanie ostatecznie przypieczę-
towana nowa - stara koalicja. 

Marcin Simiński

Może wkrótce ks. Proboszcz poświęci też nową-starą koalicję w powiecie. Na razie 
pokropił w miniony czwartek nowy asfalt przy ul. Piłsudskiego, w czasie uroczyste-
go oddania inwestycji

Na porodówce bez tłoku 

Spadła liczba urodzeń 
Coraz mniej dzieci rodzi się w nowogardzkim szpitalu. Z 
oficjalnych danych wynika, że na koniec roku może to być 
spadek nawet o ok. 10 proc., w porównaniu z 2017 rokiem. 
Wszystkiemu winna ma być demografia początku lat 90-
tych. I nie pomaga tu okazuje się nawet program 500 plus. 

Jak wynika z danych nowo-
gardzkiego szpitala, do koń-
ca października bieżącego roku 
urodziło się u nas 305 noworod-
ków. To dokładnie o 37 mniej, 
niż w analogicznym okresie w 
roku ubiegłym. Statystykę poro-
dów z podziałem na poszczegól-
ne miesiące przedstawiamy w ta-
beli. Skąd taki nagły spadek? Zda-
niem ordynatora Oddziału Gine-
kologii i Położnictwa w naszym 
szpitalu, Zbigniewa Szychowskie-
go, to efekt niżu demograficznego 
z lat 90-tych.   

- Mniejsza liczba urodzin, to 
trend zauważany w całej Pol-
sce. Prawdopodobnie rodzą te-
raz matki z niżu demograficzne-
go, jaki nastąpił w latach 90-tych 
- twierdzi Zbigniew Szychowski. 
– Pamiętam jeszcze, jak w latach 
70 i 80 -tych mieliśmy nawet po-
nad 800 urodzeń rocznie, później 
spadło to do tylu porodów ile jest 
dni w roku, poprawa nastąpiła kil-
ka lat temu- mieliśmy ponad 400 
porodów i wydawało się, że to się 
utrzyma. Teraz znów nastąpił spa-
dek - dodaje ordynator, specjalista 
ginekolog – położnik. 

Rzeczywiście - spadek urodzeń 
wystąpił niemal w całej Polsce. 
Główny Urząd Statystyczny po-
daje, że w pierwszej połowie 2018 
roku, na świat przyszło 194 tys. 
dzieci, czyli o 6 tys. mniej niż w 
tym samym okresie w ubiegłym 
roku. A wszystko to w pierwszym 
roku po wprowadzeniu progra-
mu 500 plus, który miał spowo-
dować, że rodziny zaczną się po-
większać. Liczył na to również dy-
rektor szpitala Kazimierz Lem-
bas, który przyznaje, że w umowie 
z NFZ założył w tym roku spory 
wzrost urodzeń. 

- Byliśmy przekonani, że po 
wprowadzeniu programu 500 
plus, w tym roku urodzi się więcej 
o ok. 20% dzieci, niż w roku ubie-
głym. Zostało to wpisane w umo-
wę z NFZ. W końcu program ten 

poprawił znacznie sytuację finan-
sową wielu rodzin. Okazało się 
jednak, że zamiast wzrostu jest 
spadek- mówi dyrektor szpitala 
K. Lembas. 

Być może jednak, mimo wszyst-
ko nowogardzki szpital „odrobi” 
statystyki urodzeń, zwłaszcza po 
tym, jak zamknięto ostatnio od-
dział położniczy w Kamieniu Po-
morskim. Coraz więcej matek z 
tego terenu już wybiera właśnie 

nasz szpital do porodu. W całym 
roku liczba rodzących spoza na-
szej gminy w nowogardzkim szpi-
talu sięga niekiedy nawet ponad 
30%. To głównie młode mamy z 
terenu pow. łobeskiego- wynika z 
danych szpitala. 

Warto przy okazji wspomnieć, 
że jak podaje GUS wzrosła rów-
nież liczba zgonów w całym kraju. 
Od stycznia do czerwca zmarło o 
4,2 tys. osób więcej, niż w pierw-
szym półroczu roku ubiegłego. 
Jak na tle tych statystyk wypad-
nie Nowogard - o tym będziemy 
informować w styczniowych wy-
daniach DN, gdzie jak co roku na 
podstawie informacji z wydziału 
meldunkowego w UM publikuje-
my dane demograficzne z naszej 
gminy. 

Marcin Simiński 

liczba porodów  
w nowogardzkim szpitalu 

Miesiąc rok 
2017 

rok 
2018 

Styczeń 37 27

Luty 29 27

Marzec 28 40

Kwiecień 43 27

Maj 36 26

Czerwiec 20 33

Lipiec 31 26

Sierpień 41 28

Wrzesień 35 39

Październik 42 32

razem               342               305                                                                                                                                             
Źródło: SPSR w Nowogardzie 

Na oddziale noworodkowym tłumów nie ma, do drzwi zapukał demograficzny niż

Niebezpiecznie przy ul. 15 lutego 

Kiedy namalują pasy 
Jeszcze w przyszłym tygodniu ma powrócić oznakowanie poziome przy skrzyżowaniu ul. 
Boh. Warszawy i 15 Lutego (koło Lidla) - zapewniają nas miejscy urzędnicy. 

Pisaliśmy już, że po wymia-
nie nawierzchni asfaltowej w 
tym miejscu, która nastąpiła na 
krótko przed wyborami, nie po-
malowano na nowo znaków po-
ziomych, tj. głównie przejść dla 
pieszych i linii dzielących jezd-
nię. To sprawiło, że do redakcji 
DN dzwonili kierowcy, ale i pie-
si, zwracając uwagę na niebez-
pieczeństwo w tym miejscu. 

- Jestem kierowcą i chciała-
bym, aby redakcja DN poruszy-
ła temat braku oznaczenia po-
ziomego przy ul. 15 Lutego, tu-
taj k. Pizzerii. Zwłaszcza teraz, 
kiedy wcześniej robi się ciem-
no, nie widać pieszych prze-
chodzących przez jezdnię, któ-
rzy przyzwyczaili się, że tutaj 
było przejście. Miałem już sy-
tuację, że o mały włos nie po-
trąciłem kobiety. Ubranych na 
ciemno pieszych po prostu tam 
nie widać. Dobrze, że zrobiono 
nową nawierzchnię, ale do peł-
nego szczęścia brakuje znaków, 

bo inaczej w końcu stanie się ko-
muś krzywda - mówi nam jeden 
z mieszkańców Nowogard, któ-
ry dzwonił w tej sprawie w mi-
niony czwartek. 

Z informacji uzyskanych od 
urzędników w gminie dowie-
dzieliśmy się, że miasto zleci-
ło już przywrócenie oznaczenia 
poziomego sprzed remontu na-
wierzchni ul. 15 Lutego. Jak nas 
zapewniano, ma ono zostać na-
malowane już w przyszłym ty-
godniu. Do tego czasu apeluje-
my do kierowców i pieszych o 
zachowanie szczególnej ostroż-
ności. 

Mieszkańcy zwracają także 
uwagę na konieczność zamonto-
wania na skrzyżowaniu ul. Boh. 
Warszawy i 15 Lutego oświetle-
nia ulicznego - zwłaszcza przy 
przejściach dla pieszych. Pozo-
staje wierzyć, że gmina i z tym 
tematem szybko sobie pora-
dzi. Tym bardziej, że w ostatnim 
czasie poprawiano oświetlenie 
w centrum miasta - wzdłuż uli-
cy 700-lecia i Warszawskiej (od 
Netto w kierunku Kościoła) wy-
mieniono oprawy lamp na no-
woczesne - ledowe, dające dużo 
lepsze światło i poprawiające 
znacznie widoczność. 

MS

Przed remontem ulicy po prawej stronie były namalowane pasy
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Czy to już koniec remontu? 

Na zewnątrz ładnie, a w środku…
Do redakcji Dziennika Nowogardzkiego zgłoszono interwencję w sprawie niby wyremontowanego bloku, znajdującego się przy ulicy Bohaterów Warsza-
wy 34 - niby, bo jak zgodnie wszyscy lokatorzy twierdzą zgłaszający, remont odbył się, ale tylko powierzchownie. 

Remont jednego z bloków 
przy ulicy Bohaterów Warsza-
wy 34 w Nowogardzie, został 
wykonany z budżetu wspól-
noty mieszkaniowej. Miesz-
kańców cieszył ten fakt, że za-
mieszkają w końcu w cywili-
zowanym budynku, który nie 
będzie nikogo już straszył. Jak 
się jednak okazało, budynek 

został wyremontowany tylko 
na zewnątrz, wewnątrz pozo-
stawiono w nim przysłowio-
wy galimatias. Udaliśmy się 
więc na miejsce wskazywane 
przez mieszkańców, gdzie oka-
zało się, że zgłaszany problem 
nie jest wcale wymyślony, ale 
jest faktem. Mimo, że na, ze-
wnątrz, czyli tam gdzie wszy-

scy widzą, jest nowa eleganc-
ka elewacja, to już za drzwiami 
wejściowymi wygląd jest jak-
że inny, niestety gorszy. Klat-
ka schodowa nie została na-
wet odświeżona, tynk ze ścian 
na klatce schodowej odpada, 
drzwi prowadzące do piwni-
cy nie zostały nawet odświe-
żone a inne zamurowano po-

zostawiając widoczne po nich 
miejsce. 

Mieszkańcy pytają więc, dla 
kogo taki remont, czy dla nich, 
czy dla tych co budynek oglą-
dają z zewnątrz? - Cieszyliśmy 
się, że nasz budynek wreszcie 
doczekał się remontu, człowiek 
płaci czynsz i to wcale nie mały 
i myśli, że będzie już tak jak się 

należy, czyli czysto. Od paru ty-
godni czekaliśmy na ekipę re-
montową, wtedy myśleliśmy, 
że dalej prace będą wykonywa-
ne, ale tu nadal cisza. Remont 
został zakończony, przyjechali 
poklask zrobili i tyle ich widzie-
liśmy. A my zostaliśmy w dal-
szym ciągu z ruderą w środku.

ao 

Tutaj kiedyś były drzwi,teraz nie ma nicSchody prowadzące do mieszkań blo-
ku

Nowo obstalowane drzwi w takim sta-
nie są już 2 tygodnie

Drzwi prowadzące do piwnicy nie zo-
stały nawet odświeżone

Blok na pierwszy rzut oka wygląda ład-
nie i estetycznie. Jednak to tylko pozory

Fuszera jakich mało

Zamiast oznaczyć to naznaczyli…
Do redakcji zgłosił się mieszkaniec naszej gminy, i podzielił się niespodzianka, jaką do-
świadcza odkąd miejsca przeznaczone dla osób niepełnoprawnych zostały pomalowane 
niebieską farbą.

-Mam niepełnosprawnego syna, który jeździ na 
wózku inwalidzkim, zawożę syna często do leka-
rza, staję na miejscu do tego przeznaczonym, czy-
li na niebieskim tle dla niepełnoprawnych. Wycią-
gam wózek i zawożę syna do lekarza, proszę sobie 
wyobrazić, że na kołach wózka pozostaje niebieska 
farba, doświadczyłem tego prawie na każdym ta-
kim miejscu do tego przeznaczonym. Później tym 
wózkiem syn jeździ po domu, cała podłoga w nie-
bieskiej farbie. Ja się teraz pytam, po co tak malu-
ją i taką farbą, że ta schodzi i pozostawia bród. Kto 
za to zapłacił i zrobił taką fuszerkę, zgłaszałem taką 
problematyczną sytuację w Urzędzie, ale nikt mnie 
nie chce wysłuchać, a tym bardziej odpowiedzieć na 
pytanie, dlaczego tak się dzieję? 

Przypomnijmy, że zmiana oznaczenia miejsc 
parkowania przeznaczonych dla osób niepełno-
sprawnych, posiadającym, odpowiednie karty par-
kingowe zaświadczające o prawie korzystania z ta-
kich miejsc, została wprowadzona już w zeszłym 
roku. Wówczas zobowiązano wszystkie samorzą-
dy, i innych właścicieli parkingów (np. prywatne 
sklepy) do pomalowania miejsc postojowych ze 
znakiem „dla niepełnosprawnych” niebieską far-
bą. Pomysł może i dobry- bo miejsca są lepiej wi-
doczne, ale jak widać w naszym wypadku wyko-
nanie już fatalne. W ten sposób zamiast oznaczyć 

miejsca postojowe „naznaczono”  korzystających 
z tych miejsc, przysparzając im dodatkowych kło-
potów. Miejmy nadzieję, że odpowiednie służby w 
Nowogardzie postarają się, aby szybko zniwelo-
wać ten dyskomfort związany niewątpliwie z jako-
ścią farby, bądź niewłaściwym rodzajem farby ja-
kiej użyto do oznaczenia miejsc postojowych dla 
osób niepełnosprawnych.  

Wszystko wraca do… normy

Grabili liście pod 
okiem burmistrza 

Opada powoli wyborczy kurz. 
Wybrany na trzecią kadencję 
burmistrz, Robert Czapla, wra-
ca do swoich ulubionych zajęć. 
Ostatnio włodarz miasta doglą-
dał, jak idzie grabienie liści na 
mieście, w ramach prac społecz-
no-użytecznych. Zdjęcie z tego 
momentu opublikowano na ofi-

cjalnej stronie miasta, tradycyj-
nie pod hasłem „porządkowanie 
terenów gminnych”- prezentuje-
my je obok. 

W Nowogardzie zatem 
wszystko wraca do normy, co-
kolwiek miałoby to dla każdego 
znaczyć…

MS

Uwaga wędkarze
Zarząd Koło PZW Tęczak w Nowogardzie organizuje 

dnia 18.11.208 r. wyjazd na ryby do kamienia Po-
morskiego. Zapisy do 16.11.2018 r., w sklepie wędkar-
skim “Tęczak” przy ul. Waryńskiego, wpisowe 10 zł.

Zarząd Koła PZW Tęczak
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 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Tadeusz Bartoszewski: lat 92, zmarł 6.11.2018r, pogrzeb odbędzie 

się 9.11.2018r, o godz. 13:00 na cmentarzu w Nowogardzie.
eustachy Dmitruk: lat  , zmarł  .11.2018r, pogrzeb odbędzie się 

10.11.2018r, o godz. 12:00 na cmentarzu w Nowogardzie. 

Informacje przekazał: Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk
i MEMORIS Zakład Pogrzebowy Grzegorz Śmigiel

Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

Z Ewangelii według św. Marka: „Jezus nauczając mówił do zgromadzonych: „Strzeżcie się uczonych w 
Piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krze-
sła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. Objadają domy wdów i dla pozoru odprawiają długie 
modlitwy. Ci tym surowszy dostaną wyrok”. Potem usiadł naprzeciw skarbony i przypatrywał się, jak tłum 
wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i 
wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: „Zaprawdę po-
wiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bo-
wiem wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, całe swe 
utrzymanie”. (Mk 12,38-44) 

Perykopa Ewangelii przewi-
dziana na najbliższą niedzie-
lę wszystkim wierzącym wydaje 
się prosta i zrozumiała. Oto wdo-
wa idzie i do skarbony świątyn-
nej wrzuca ostatni grosz. Wielu z 
nas upatruje się w tym fragmen-
cie tylko nauki dzielenia się z in-
nymi tym co mam a sens tej opo-
wieści Jezusa jest o wiele głębszy 
i potrzeba nam poznać pewne ar-
kana sytuacji wdów za czasów 
Chrystusa. 

Sytuacja wdowy w społeczeń-
stwie Izraela nie była łatwa. Wdo-
wy pozbawione były praw dzie-
dziczenia. Pozostawione często 
bez środków do życia, narażo-
ne były na pogardę i wyzysk. W 
Starym Testamencie wdowień-
stwo było znakiem hańby: Nie lę-
kaj się, bo już się nie zawstydzisz, 
nie wstydź się, bo już nie doznasz 
pohańbienia. Raczej zapomnisz 
o wstydzie twej młodości. I nie 

wspomnisz już hańby twego wdo-
wieństwa (Iz 54,4).

W Starym Testamencie wdowa 
jest zestawiana razem z obcym 
(obcokrajowcem) i sierotą – jako 
tymi, którzy nie mają praw w 
społeczeństwie Izraela i są zadni 
na łaskę i dobroczynności innych 
ludzi . Stary Testament wspomi-
na o prawach, które miały przyjść 
z pomocą wdowom:

- Prawo lewiratu – Jeżeli zmar-
ły mąż miał braci, to mógł być 
spełniony obowiązek lewiratu, 
w konsekwencji czego brat męża 
stawał się nowym mężem kobie-
ty roztaczając nad nią swoją opie-
kę. Do tego prawa odwołują się 
faryzeusze pytając Jezusa o sytu-
ację wdowy, która poślubia kolej-
no siedmiu braci (Mt 22,24-33).

- Obowiązek odkładania dzie-
sięciny  z plonów trzeciego roku 
na potrzeby obcych, sierot i 
wdów (Pwt 14,28-29).

- Zakaz pobieranie odzieży od 
wdowy pod zastaw (Pwt 24,17).

- Pozostawianie części plonów 
zboża na polach oraz oliwek i wi-
nogron na drzewach, które mo-
gły być zebrane przez wdowy 
(Pwt 24,19-21).

- Owdowiała córka kapła-
na  mogła wrócić do domu ojca 
(Kpł 22,13).

Pomimo zapisów prawnych 
karty Starego Testamentu poda-
ją też przykłady łamania praw 
wdów, uciskania ich i poniża-
nia. Dlatego też w wielu miej-
scach  Starego Testamentu widzi-
my upomnienia Boga w stosunku 
do  opieki nad wdowami. Bóg w 

swojej osobie daje przykład tego 
tu, który troszczy się o wdowę.

Dlatego osoba stająca do roz-
ważań tej perykopy Ewangelii wg 
św. Marka powinna postrzegać 
ofiarę wdowy na tle proklamo-
wanego przez Jezusa panowania 
Boga. Panowanie Boga – to zna-
czy, że Bóg zwraca się teraz do lu-
dzi w sposób całościowy i bez-
warunkowy, aby przynieść świa-
tu swą obfitość. To otwarcie Boga 
na człowieka jest wydarzeniem 
historycznym: wydarza się teraz, 
wydarza się w Izraelu, i wydarza 
się w nowej wspólnocie, którą 
ustanawia Jezus. Dlatego pano-
wanie Boga skłania ludzi obdaro-
wanych takim doświadczeniem 
otwarcia się Boga, aby i oni sami 
oddali wszystko, co posiadają: 
swoje całe serce, swoją całą egzy-
stencję. Uboga wdowa, która dała 
dwie miedziane monety, staje się 
znakiem, symbolem tej „całości”. 
Wdowa dała wszystko, co miała. 
Kochała Boga całym swym „po-
siadaniem”.   Oczywiście natych-
miast pojawiają się zastrzeżenia: 
Co kobieta ma jeść następnego 
dnia jeśli wszystko oddała? Czy 
to nie jest straszliwy Bóg, któ-
ry żąda takiej „całości”? Dokład-
nie w tym miejscu widać, że opo-
wiadanie o ofierze wdowy – jak 
wszystkie opowieści Biblii – nie-
malże wymusza pytanie o „miej-
sce” panowania Boga w moim ży-
ciu. Panowanie Boga nie jest wła-
śnie jakąś mglistą sytuacją, któ-
ra znajduje się jeszcze w przy-
szłości albo zamieszkuje gdzieś 
w głębi duszy człowieka.   Wy-
maga ono konkretnej „przestrze-
ni”, a ona posiada wymiar spo-
łeczny. Panowanie Boga rozwi-
ja swą siłę tam, gdzie ludzie urze-
czywistniają ustanowioną przez 
Boga wspólnotę, a dla tej wspól-
noty zaryzykują wszystko, co po-
siadają. Wówczas uboga wdowa 
nie jest już sama.

Ks. Waldemar Piątek 

Szczere i serdeczne podziękowania 
za udział w ostatniej drodze 

śp. Ireny Badowskiej 
Rodzinie, Przyjaciołom i Znajomym oraz 

wszystkim uczestniczącym 
w ceremonii pogrzebowej 

składają 
Mąż, Córki i Wnuki 

Serdeczne podziękowania Rodzinie, Znajomym, 
Sąsiadom oraz wszystkim, którzy łącząc się z nami 

w bólu uczestniczyli we Mszy Św. i ceremonii 
pogrzebowej, podczas której pożegnaliśmy 

Naszą Kochaną 
Mamę, Babcię, Prababcię, Praprababcię 

śp. Irenę Bożek 
pogrążone w smutku Córki

PODZiękOWANiA

Msze św. w nowogardzkich 
Parafiach w dniu  
11 listopada 2018 roku

- W Parafii pw. św. Rafała Ka-
linowskiego w Nowogardzie, w 
niedzielę – 11 listopada 2018r 
, Msze św. odprawiane będą 
w godz.  o 7.30, 9.00, 11.00, 
12.30, 18.00

W niedzielę (11.11) obcho-
dzimy 100. rocznicę odzyska-
nia przez Polskę Niepodległo-
ści. Zapraszamy w tym dniu na 
Mszę św. do kościoła pw. Wnie-
bowzięcia NMP w Nowogardzie, 
o godz. 11.00, a po Mszy św. na 
Marsz Niepodległości pod po-
mnik Niepodległości przy ul. 3 
Maja.

- W Parafii pw. Wniebowzię-
cia NMP w Nowogardzie, w 
niedzielę - 11.11.2018 r.,

 XXXII Niedziela Zwykła – 
100 rocznica odzyskania  Nie-

podległości przez Polskę, Msze 
św. o dprawiane będą w godz. 
7.00,  9.30, 11.00, 12.30,  17.30 
i 18.00.

- Karsk o godz. 09.00
- Dąbrowa Nowogardzka o 

godz. 10.00
- Olchowo godz. 11.00
- Wojcieszyn godz. 12.15
- W Parafii pw. Matki Bożej 

Fatimskiej w Nowogardzie w 
niedzielę – 11.11.2018r Msze 
św. odprawiane będą w godz. 
9:00, 12:00

-  Lestkowo o godz.10:00
-  Miętno o godz. 11:00
W niedzielę obchodzimy 100. 

rocznicę odzyskania przez Pol-
skę niepodległości. Modlimy się 
w intencjach naszej Ojczyzny.

Opr. MR
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100-lecie Niepodległości

Koncert 
muzyki 
sakralnej 10 listpada 2018, godz. 19.00 

Kościół pw. WNMP NOWOGARD

SPONSORZY PATRONAT

SPRZEDAŻ BILETÓW:    Zakrystia Para�i Kościoła pw. WNMP, ul Kościelna
Agencja Artystyczna i Koncertowa Beata Krzyżanowska tel. 508-285-211

Starostwo 
Goleniów

Dominika Zamara - sopran
Frantisek Vanicek - organy

PODZiękOWANiA

iV regionalny konkurs Pieśni Patriotycznej 

Polskie Drogi - śpiewali dla Polski i o Polsce 
We wtorek, 6 listopada, w sali widowiskowej Nowogardzkiego Domu Kultury odbył się konkurs Pieśni Patriotycznej pn: 
Polskie Drogi. Tegoroczna edycja konkursu wpisywała się w cykl imprez z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości.

Konkurs odbył się już po raz 
czwarty, uczestniczyli w nim za-
równo dzieci, jak i młodzież, a 
jego celem jest popularyzacja pie-
śni patriotycznych, kultywowa-
nie wartości i postaw patriotycz-
nych, oraz rozwijanie zamiłowa-
nia do śpiewu. W tym roku kon-
kurs wpisuje się w cykl imprez w 
ramach obchodów 100-tnej rocz-
nicy odzyskania przez Polskę nie-
podległości. W bieżącej edycji 
przeglądu wzięło udział 39 wy-
konawców indywidualnych oraz 
19 zespołowych. Konkurs skła-
dał się z czterech kategorii wie-
kowych, przedszkola, klasy pod-
stawowe I-IV, V-VIII oraz w kate-
gorii Open: szkoły ponadgimna-
zjalne i dorośli. Jurorzy ocenia-
li walory głosowe, umiejętności 
wokalne, dykcję, poprawność ję-
zykową, interpretację, oraz dobór 
repertuaru. Jak podkreśliła pani 
Magdalena Sułkowska - członek 
jury konkursu - wyłonienie zwy-
cięzców było bardzo trudne: ze 
względu na piękne wykonania wy-
łonienie nagrodzonych przyszło 
nam z trudnością, bo wszyscy za-
prezentowali się fantastycznie, cie-
szy nas fakt, że przegląd o nieła-
twej tematyce z każdą edycją cie-
szy się coraz większą popularno-
ścią wśród dzieci i młodzieży, co-
raz ciekawszy jest też dobór re-
pertuaru. Wykonawców oceniało 
jury w składzie: 

Przewodniczący Piotr Szulc- 
który jest Dyrektorem między-
narodowego konkursu chóru w 
Międzyzdrojach, aktywny czło-
nek Amatorskiego Ruchu Arty-
stycznego juror, impresario.

Członek jury Andrzej Szatan-
-instruktor, muzyk, wokalista i 
gitarzysta. 

Członek jury Barbara Źróbek 
-wieloletni instruktor Nowo-
gardzkiego Domu Kultury, kie-
rownik zespołu śpiewaczego We-
soła Ferajn. 

Członek jury w kategorii 
Przedszkola Magdalena Sułow-
ska, instruktor artystyczny No-

wogardzkiego Domu Kultury, dy-
rygent zespołu wokalnego Ad Li-
bitum. 

A oto lista nagrodzonych: 
1.w kategorii przedszkola: 
I miejsce Kaja Kuźmicka z 

grupą Kropeczki z Przedszkola 
nr 1 w Gryficach

II miejsce Patrycja Geolasiń-
ska z Zielonego Przedszkola w 
Nowogardzie

III miejsce Maria Pawlik z 
Zielonego Przedszkola w Nowo-
gardzie

Wyróżnienie otrzymała Zofia 

Na scenie grupa przedszkolaków z Gryfic

Nagrodzeni uczestnicy Konkursu Polskie Drogi.jpg

Piaścik z Zielonego Przedszko-
la w Nowogardzie

 2. w kategorii- klas I-IV Szko-
ły Podstawowej: 

I miejsce Hanna Kulak z No-
wogardzkiego Domu Kultury 

II miejsce Natalia Sadowska z 
Ińskiego Centrum Kultury 

III miejsce Maciej Sułkowski 
z Nowogardzkiego Domu Kul-
tury

 3. w kategorii- klas V-VIII: 
I miejsce ex equo Nikola Że-

lisko z Ińskiego Centrum Kul-
tury i Oliwia Maciejuniec z Ze-
społu Państwowych Szkół Mu-
zycznych w Szczecinie

II miejsce Klara Kraszewska 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 w 
Nowogardzie 

Wyróżnienie otrzymała Han-
na Grzybowska ze Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Stargardzie 
oraz Dawid Radawiec z Ośrod-
ka Kultury i Sportu w Maszewie 

  4. w kategorii Open, czyli 
Szkoły Ponadgimnazjalne i do-
rośli: 

I miejsce Wiktoria Kiełbasa z 
Golczewa 

II miejsce duet Maja Tębłow-
ska i Weronika Lalik z II Li-
ceum Ogólnokształcącego w 
Nowogardzie 

III miejsce Wiktoria Pawłow-
ska z II Liceum Ogólnokształ-
cącego w Nowogardzie 

Wyróżnienie zdobyła Kaja 
Botwina z Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych w Nowogar-
dzie 

Gratulujemy zwycięzcom i 
wszystkim uczestnikom oraz or-
ganizatorom tak pięknego i war-
tościowego konkursu. 

ao
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kolejne niezwykłe odkrycie w nowogardzkim Zk

Tunel niczym kapsuła czasu 
Rozpoczęte kilka miesięcy temu eksploracje archeologiczne na terenie nowogardzkiego Zakładu Karnego przynoszą kolejne interesujące odkrycia. W tych 
dniach kolekcja znalezisk wzbogaciła się o następne przedmioty z okresu, gdy znajdował się tutaj zamek Eversteinów- niemieckich właścicieli okolicznych 
ziem. 

Jak już informowaliśmy 
w poprzednich wydaniach 
Dziennika Nowogardzkiego, 
kilka miesięcy temu na tere-
nie więzienia były prowadzo-
ne prace ziemne związane z 
wymianą instalacji wodnoka-
nalizacyjnej. W trakcie tych 
prac natrafiono na pozosta-
łości archeologiczne, dlatego 
do akcji wkroczył znany ar-
cheolog, pan Grzegorz Kur-
ka, Dyrektor Muzeum Histo-
rii w Kamieniu Pomorskim. 
Pod jego nadzorem dokona-
no cennych znalezisk z okre-
su, gdy znajdowała się tutaj 
siedziba - zamek rodu Ever-
steinów, niemieckich właści-
cieli okolicznych ziem. Od-
kryto wówczas fragment ka-
miennego ceglanego muru 
zamkowego. Natrafiono na 

tunel, który prowadzi do we-
wnętrznej fosy i to właśnie w 
tej części znajdowały się m.in. 
szklanice do wina, pokal do 
piwa, figury renesansowe, sy-
gnet rodowy Georga Caspera 
von Eversteina, alembik. Jak 
się okazało, to nie wszystko. 
W dniu 6 listopada odkry-
to inny tunel, w którym od-
naleziono kolejne przedmio-
ty wyposażenia zamku, nale-
żące do jego byłych właścicie-
li rodu Eversteinów. Są to m. 
in. kafle piecowe z XVII wie-
ku ze zdobieniami muzykan-
tów, fragment talerza z ry-
sunkiem holenderskiej wio-
ski, oraz skorodowany za-
mek, kiedyś otwierający jed-
ne z zamkowych drzwi. Jak 
się dowiedzieliśmy, wszyst-
kie znaleziska z naszego Za-
kładu Karnego przechowuje 
obecnie Muzeum w Stargar-
dzie. Miejmy nadzieję, że po-
wstająca aktualnie w biblio-
tece Izba Pamięci postara się 
o powrót tych jakże cennych 
przedmiotów do Nowogardu, 
by stały się one elementami 
stałej ekspozycji, dostępnej 
nie tylko dla naszych miesz-
kańców.  

ao

Widok z tunelu w stronę szybu reliktów zamku

Fragment kafla ze sceną Chrystusa wjeżdżającego do Jerozolimy

Fragment szklanicy z wizerunkiem kroczącego lwa - herbu Eversteinów

Fragmenty talerza w stylu holenderskim odkrytego w gruzie ceglanym

Szklanica z pozłacanymi pasami w dol-
nej i górnej części naczyniaZamek odkryty w szybie reliktów zamku Eversteinów
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Zawody wędkarskie spinningowe z łodzi   

Zwycięzca Grzegorz Burcz 
W niedzielę 4 listopada 2018 roku, na jeziorze Nowogardzkim odbyły się zawody spinningowe z łodzi zorganizowane przez Koło Miejsko-Gminne PZW 
nr 36 w Nowogardzie. Jak informowaliśmy już wcześniej, nie udało się wybudować slipu do wodowania łódek, co w znacznym stopniu utrudniało i ogra-
niczało dostępność do jeziora. Mimo tych niedogodności w zawodach wzięła udział liczniejsza niż w latach poprzednich grupa wędkarzy w liczbie 39 za-
wodników, choć byli tacy wędkarze, którzy z tego powodu nie uczestniczyli w zawodach. 

Wędkarzy powitał i omówił 
podstawowe zasady regulaminu 
zawodów Prezes koła Kazimierz 
Ziemba. Kilkanaście minut po 
godzinie 8.00 łodzie ruszyły na 
jezioro. Zawody trwały do go-
dziny 12.15. Nad prawidłowym 
przebiegiem zawodów czuwał 
sędzia główny zawodów Bogdan 
Kondratowicz, sędzia kontrol-
ny Kazimierz Ziemba i Tadeusz 
Siembida- sędzia sekretarz. Do 
dyspozycji komisji sędziowskiej 
u brzegu jeziora oczekiwała łódź 
motorowa, którą wraz ze sterni-
kiem Zbyszkiem Kolibowskim 
użyczył klub żeglarski Knaga. Za 
co serdecznie dziękujemy. Po-
chmurna pogoda i lekki wiate-
rek wskazywały na to, że brania 
tego dnia będą dobre. 

Niestety komisja sędziowska o 
złowieniu pierwszego drapieżni-
ka otrzymała meldunek dopie-
ro po godzinie 9.00. Oczekująca 
łódź z prezesem Koła Kazimie-

rzem Ziembą, wyruszyła na je-
zioro i po dopłynięciu na miej-
sce złowienia szczupaka, został 
on zważony i wypuszczony do 
wody. Kolejne zgłoszenie o zło-
wieniu ryby wypłynęło około 
godziny 11.00, złowiony szczu-
pak został zważony i w dobrej 
kondycji wpuszczony do jezio-
ra. Następne zgłoszenia nastą-
piły tuż przed zakończeniem za-
wodów i dotyczyły złowionych 

okoni. U brzegu jeziora komi-
sja sędziowska dokonała zważe-
nia ryb, które z powrotem trafiły 
do wody. W trakcje trwania za-
wodów złowiono 2 szczupaki, i 
11 okoni. Po zestawieniu wyni-
ków zawodów zwycięzcą okazał 
się Grzegorz Burcz, który zło-
wił szczupaka o wadze 3.030kg 
i długości 73cm, uzyskując za to 
3010 pkt. 

Na 2 miejscu sklasyfikowa-

ny został Zygmunt Zamara, któ-
ry złowił szczupaka o wadzę 
0,845kg i długości 51cm. Uzy-
skując 845 pkt.

Na 3 miejscu ulokował się Jan 
Przystupa, który złowił 5 oko-
ni. O łącznej wadze 0,505kg uzy-
skując 505 pkt. Kolejne miejsca 
zajęli: 

4 miejsce Tomasz Marszałek  
5 miejsce Patryk Kalinowski 
6 miejsce Grzegorz Otocki  

Zwycięzca zawodów otrzymał 
pamiątkowy puchar i nagrodę 
rzeczową a zawodnicy, którzy 
zajęli miejsca od 2 do 6 nagro-
dy rzeczowe. Sponsorami pierw-
szego upominku byli właścicie-
le sklepu ,,Wędkarz”, Danuta i 
Bogusław Rekowscy. Wręczenia 
pucharu i upominków dokonał 
prezes koła Kazimierz Ziemba. 

Tradycyjnie już po wręczeniu 
pucharu i upominków uczestni-
cy zawodów zostali poczęstowa-
ni kiełbaską z grilla. 

Zarząd koła serdecznie dzię-
kuje wszystkim wędkarzom za 
udział w zawodach. Zawody 
spinningowe kończą tegoroczny 
sezon wędkarski w naszym kole. 

Zapraszamy na podobne im-
prezy w roku 2019. 

Tadeusz Siembida
Sekretarz koła MGPZWnr 36 w 

Nowogardzie 
Zdjęcia wykonał: Mariusz Bedyński                                                     

Wystawa Ojcowie Niepodległości
Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 1. Batalionu Szturmowego w Dziwnowie oraz Zarząd 
Główny Związku Polskich Spadochroniarzy w Warszawie, zapraszają na wystawę „Ojcowie 
Niepodległości” w dniu 11 listopada, w nowogardzkiej Bibliotece. 

Wystawa będzie jednym z ele-
mentów nowogardzkich ob-
chodów związanych z rocznicą 
100-lecia odzyskania przez Pol-
skę Niepodległości. Dlatego or-
ganizatorzy, czyli Stowarzysze-
nie Byłych Żołnierzy 1. Batalio-
nu Szturmowego w Dziwnowie 
oraz Zarząd Główny Polskich 
Spadochroniarzy w Warszawie, 
zaraz po oficjalnych uroczysto-
ściach, czyli po godzinie 12, za-
prasza na wystawę w bibliote-
ce, która będzie dostępna dla 
wszystkich zainteresowanych.

Instalacja składająca się z 9 
plansz opisuje sylwetki mężów 
stanu okresu początku XX, któ-
rzy przyczynili się do odzyska-
nia w 1918 roku Niepodległości 
przez Polskę.

Z plansz można dowiedzieć 
się, kim byli oraz przeczytać 
krótką historię kluczowych po-
staci m.in. marszałka Józefa Pił-
sudskiego, Romana Dmowskie-
go, Ignacego Jana Paderewskie-
go, Wincentego Witosa, Wojcie-
cha Korfantego, czy pierwsze-
go premiera odrodzonej Polski 
Ignacego Daszyńskiego.

Wystawa w nowogardzkiej bi-
bliotece prezentowana będzie do 
końca listopada br. Do Nowo-
gardu wystawa użyczona jest z 
Dziwnowa. Prezentowana była 

wcześniej m.in. na Festynie Ko-
mandosa, a także w Witkowie 
koło Wrześni.

Red

Udział Nowogardzian w 
Jarmarku kultury i Tradycji 

Sukces „Kapeli Rycha” 
27 października, w hali sportowo - widowiskowej w Pło-
tach, „Kapela Rycha” i zespół śpiewaczy „Wesoła Ferajna”, 
obydwa zespoły z Nowogardzkiego Domu Kultury, wzię-
ły udział w Jarmarku Kultury i Tradycji Ludowej ,,Folkowe 
Płoty”. „Kapela Rycha” zajęła III miejsce.

„Kapela Rycha” i zespół śpie-
waczy „Wesoła Ferajna” to 
działające zespoły ludowe w 
Nowogardzkim Domu Kultu-
ry. W dniu 27 października, 
zespoły te wzięły udział w, od-
bywającym się tego dnia, prze-
glądzie kapel i zespołów śpie-
waczych. W przeglądzie tym 
wzięło udział łącznie ok. 10 
zespołów z całego wojewódz-

twa zachodniopomorskiego. 
Uczestników oceniało jury, 
które przyznało 3 sztachet-
ki. Poziom, jaki prezentowa-
li uczestnicy był wysoki i wy-
równany. Poza śpiewem moż-
na było też spróbować lokal-
nej staropolskiej kuchni, oraz 
wziąć udział w warsztatach wi-
kliniarskich.

Opr. ao 
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„Nocna Ściema” w koszalinie

Biegali nowogardzianie
W nocy z 27 na 28 października, w Koszalinie odbył się wyjątkowy bieg na dystansie ma-
ratonu i półmaratonu - „Nocna Ściema”. Do rywalizacji przystąpiło trzech reprezentantów 
Nowogardu. Była to ósma edycja koszalińskiego biegu, który jest jedyny w swoim rodzaju, 
a dlaczego? O tym więcej w naszej relacji. 

Czym jest „Nocna Ściema”? Jak 
informują organizatorzy to bieg 
łamiący zasady rzeczywistości,  
bieg z możliwością poprawy 
Rekordu Świata, bieg o niesa-
mowitych możliwościach oraz 
najprawdopodobniej jedyny taki 
bieg na świecie. Nocna Ściema 
jest biegiem na dystansie mara-
tonu (42.195km) oraz półma-
ratonu (21.097km). Bieg odby-
wa się w nocy, gdy podczas bie-
gu czas letni ustępuje czasowi 
zimowemu. Ten zabieg daje nie-
powtarzalną okazję do osiągnię-
cia nieprawdopodobnych rezul-
tatów, co byłoby niemożliwe w 
jakimkolwiek innym momencie. 
Ponieważ w trakcie biegu zmie-
nia się czas na zegarkach – moż-
na otrzymać tym samym całą 
godzinę bonifiskaty podczas bie-
gu. Start do Nocnej Ściemy na-
stępuje punktualnie o godzinie 2 
w nocy. Godzinę później uczest-
nicy cofają wskazówki zegarków 
ponownie na godzinę drugą. W 
przypadku półmaratonu okazu-
je się, że można być na mecie 
tuż po drugiej, maraton z kolei 
może zostać ukończony jeszcze 

przed czwartą. Tym samym wy-
nik lepszy od rekordu świata jest 
jak najbardziej realny – oczy-
wiście z przymrużeniem oka... 

Tym razem pośród 644 biega-
czy startujących w Koszalinie, 
wystartowała także trzyosobowa 
grupa reprezentantów Nowo-
gardu. Wszyscy zawodnicy z na-
szej gminy startowali na dystan-
sie półmaratonu. Najlepszy wy-
nik uzyskała Ewelina Paradow-
ska reprezentująca Za-Biegane 
Babeczki. Nasza reprezentantka 
pokonała dystans półmaratonu 
z czasem 00:52:10 i wywalczyła 
wysokie 38. miejsce w Open Ko-
biet oraz 8. pozycję w kategorii 
wiekowej K30. Obok siebie na 
metę wbiegli Anita Głazowska 
oraz Rafał Podleś. Anita Gła-
zowska z czasem 01:16:44 wy-
walczyła 148. miejsce w Open 
Kobiet oraz 8. pozycję w katego-
rii wiekowej K20. Z kolei Rafał 
Podleś zakończył swój bieg na 
dystansie półmaratonu z czasem 
01:16:46 i w klasyfikacji Open 
Mężczyzn wywalczył 365. miej-
sce, natomiast w kategorii wie-
kowej M20 został sklasyfikowa-
ny na 21. miejscu. Pozostaje po-
gratulować naszym reprezentan-
tom swoich rekordowych wyni-
ków.  KR

ii liga Mężczyzn w tenisie stołowym

Wyjazdowe zwycięstwo i porażka
W miniony weekend, tenisiści stołowi klubu Visonex LUKS Top Wierzbięcin rozgrywali spotkania w ramach 5. i 6. kolejki grupy północnej II Ligi Mężczyzn. 
Podopieczni Józefa Korkosza zanotowali w tych meczach zwycięstwo oraz porażkę. Obecnie klub z Wierzbięcina plasuje się na 5. miejscu w ligowej tabeli. 

Po dwóch domowych zwy-
cięstwach Visonex LUKS Top 
Wierzbięcin, w sobotę (3 listo-
pada), wybrał się na dwa wyjaz-
dowe spotkania. Mecz w ramach 
5. kolejki odbył się o godzinie 
11:00 w Wyrzysku, z tamtejszą 
Łobzonką. Rywale to obecnie 
najsłabszy zespół rozgrywek, po-
mimo tego, zawodnicy z Wierz-
bięcina przegrali trzy pojedynki 
z tym zespołem. Visonex LUKS 
Top Wierzbięcin w starciu z 
WLKS Łobzonką Wyrzysk zgar-
nął dwa punkty za zwycięstwo 
3:7 i podopieczni Józefa Korko-
sza mogli się już szykować do 
spotkania w ramach 6. kolejki. 
W tym meczu zadanie było zde-
cydowanie trudniejsze. O go-
dzinie 15:30, tenisiści stołowi z 
naszej gminy byli już w Złoto-
wie i rozpoczynali walkę z tam-
tejszą Spartą. Rywale są drugim 

najlepszym zespołem bieżących 
rozgrywek, co pokazywali tak-
że przy stołach. Podopieczni Jó-
zefa Korkosza starali się nawią-
zać walkę, jednak MLKS Spar-
ta Złotów tego dnia miała wię-
cej argumentów do wywalczenia 
kompletu punktów. Ostatecznie 
Visonex LUKS Top Wierzbięcin 
uległ gospodarzom ze Złotowa 

7:3, i do domu wrócił ze zwycię-
stwem oraz porażką. Wyniki te 
zepchnęły drużynę z Wierzbię-
cina na 5. miejsce w ligowej ta-
beli. Póki co, w tabeli jest jednak 
wciąż dość ciasno, gdyż trzeci 
zespół UKS-u Champion Poli-
ce także ma na swoim koncie 7 
punktów. Ostatnia w tym roku 
– 7. kolejka rozgrywek zosta-

nie rozegrana w dniu 1 grudnia. 
Drużyna z Wierzbięcina zagra 
wówczas we własnej hali z naj-
lepszą drużyną grupy północnej 

II Ligi Mężczyzn – KS Darz Bór 
Karnieszewice. Przy artykule 
publikujemy komplet wyników 
oraz aktualną tabelę.  KR

II Liga Mężczyzn gr. Północ 2018/2019
5. kolejka:
Top-Spin Szczecin – UKS Chrobry Międzyzdroje  9:1
UKS Champion Police – KS ATS Stargard   5:5
WLKS Łobzonka Wyrzysk – Visonex LUKS Top Wierzbięcin 3:7
MLKS Sparta Złotów – KS Darz Bór Karnieszewice  1:9
6. kolejka:
Top-Spin Szczecin – KS ATS Stargard   9:1
UKS Champion Police – UKS Chrobry Międzyzdroje  9:1
MLKS Sparta Złotów – Visonex LUKS Top Wierzbięcin 7:3
WLKS Łobzonka Wyrzysk – KS Darz Bór Karnieszewice 0:10
M M P Małe pkt.
1 KS Darz Bór Karnieszewice 6 12 57 – 3 
2 MLKS Sparta Złotów 6 9 32 – 28 
3 UKS Champion Police 6 7 29 – 31 
4 Top-Spin Szczecin 6 7 34 – 26 
5 Visonex LUKS Top Wierzbięcin 6 7 33 – 27 
6 KS ATS Stargard 6 4 24 – 36 
7 UKS Chrobry Międzyzdroje 6 2 16 – 44 
8 WLKS Łobzonka Wyrzysk 6 0 15 – 45 

Drużyna Visonex LUKS Top Wierzbięcin w ramach 5. i 6. kolejki zanotowała zwycię-
stwo oraz porażkę

Ewelina Paradowska podczas Nocnej 
Ściemy wywalczyła 38. miejsce pośród 
biegnących pań

konkurs matematyczny  
w Przedszkolu nr 1  
im. Niezapominajka  
w Nowogardzie 

„Mądra Główka”
W Przedszkolu nr 1 im. Niezapominajka odbył się Konkurs 
Matematyczny „Mądra Główka”, w którym udział wzięły 
dzieci 5 i 6-letnie. 

Przedszkolaki doskonaliły liczenie, usprawniały kodowanie i gru-
powanie. Dodatkowo wszystkie dzieci brały udział w zabawach ma-
tematycznych z rytmem, chodzeniem pod dyktando oraz zabawie 
tanecznej do piosenki o cyferkach. Wszyscy laureaci otrzymali dy-
plomy uczestnictwa i upominki, zaś pozostałe przedszkolaki cukier-
ki. 

 Lucyna Miśkiewicz
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KONTAKT:
adres:     72-200 Nowogard, ul. Górna 4a
telefon:  kom.783 570 056,695 264 594

PIB „PRO-BUD” s.c. informuje, że prowadzi

SPRZEDAŻ MIESZKAŃ
w nowo powstającym osiedlu mieszkaniowym

pn. „STARA WINIARNIA”
przy ul. T. Kościuszki 17 w Nowogardzie.

Więcej na stronie www.probud-nowogard.pl

PIASEK, PIASEK PRZESIEWANY, 
ŻWIR, CZARNOZIEM, POSPÓŁKĘ 

 ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 265 607
792 707 943
z dowozem do Klienta

 

Materiał                                      cena do 100 kg cena powyżej 100 kg
1. Miedź                   18,00 zł/kg               19,00 zł/kg

4. Mosiądz       11,00 zł/kg               11,50 zł/kg

5. Akumulatory         2,50 zł/kg                 2,70 zł/kg

6. Felgi aluminiowe        4,80 zł/kg                 5,00 zł/kg

7. Ołów          5,20 zł/kg                 5,50 zł/kg

8. Aluminium elektryczne       5,00 zł/kg                5,50 zł/kg

9. Aluminium grube        4,20 zł/kg                4,50 zł/kg

10. Aluminium niesort       3,80 zł/kg                4,00 zł/kg

Skup hurtowy 
metali kolorowych na telefon

Przy wadze ok. 1000 kg metali kolorowych ceny do negocjacji

Firma P.P.U.H. Oskar Bonda w Nowogardzie • ul. Nadtorowa 14b

Więcej informacji  tel. 511 444 559

Warsztaty Terapii Zajęciowej 

przyjmą każdą ilość świerku 
Więcej informacji pod nr  725 748 449 

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

Przed piłkarzami z Nowogardu ciężkie zadanie - wyjazd do Gryfic z pewnością nie będzie spacerkiem

rozgrywki ligowe

W niedzielę zagrają w Gryficach
Przed nami 13. kolejka rozgrywek ligowych w A Klasie oraz I Lidze Okręgowej Juniorów 
Starszych. Jako pierwsi zagrają młodzi piłkarze z Nowogardu, którzy na własnym boisku 
podejmować będą Hanzę Goleniów. Seniorzy w niedzielę wybiorą się do Gryfic, aby o ligo-
we punkty powalczyć z tamtejszą Spartą.  

To będzie wyjątkowy mecz, 
bo rozgrywany w 100-lecie od-
zyskania przez Polskę Niepod-
ległości. Piłkarze Pomorzani-
na o godzinie 13:00, w Gryfi-
cach podejmować będą tamtej-
szą Spartę. Zapowiada się bar-
dzo ciekawe spotkanie, tym bar-
dziej, że obydwa zespoły prezen-
tują się na podobnym poziomie. 
Sparta ma na swoim koncie 22 
punkty, czyli o jeden punkt wię-
cej niż Pomorzanin. Gryficza-
nie do tej pory rozgrywali 6 spo-
tkań na własnym boisku, 4 me-
cze wygrali, a w 2 doznali poraż-
ki, strzelając przy tym 31 i tracąc 
16 bramek. Pomorzanin z kolei 
w tym sezonie słabo się prezen-
tuje na wyjazdach. W dotych-
czasowych 5 wyjazdach nowo-
gardzianie zgromadzili zaledwie 
4 punkty, za zwycięstwo i remis. 
Jeśli chodzi o bramki to 11 strze-
lonych i 11 straconych goli przez 
Pomorzanin na boiskach rywa-
li. Zwycięstwo piłkarzy z Nowo-
gardu pozwoli im przeskoczyć 
w tabeli Spartę i powrócić do 
pierwszej piątki rozgrywek. Do-
dajmy, że w ostatnim spotkaniu 
tych drużyn, w dniu 2 czerwca 

piłkarze z Gryfic wygrali z Po-
morzaninem na własnym boisku 
5:2. Wierzymy, że podopieczni 
Józefa Andrzejewskiego będą w 
stanie zrewanżować się gospo-
darzom za tamtą porażkę. Z ko-
lei juniorzy, tym razem rozegra-
ją swój mecz w sobotę. Na sta-
dionie w Nowogardzie o godzi-
nie 13:00, gościć będą piłkarze 
Hanzy Goleniów. Rywale zaj-
mują przedostatnie miejsce w li-
gowej tabeli. Po 12 spotkaniach 
wywalczyli zaledwie jedno zwy-
cięstwo i remis. W dotychcza-
sowym spotkaniu, w ramach 6. 
kolejki Pomorzanin rozgromił 

Hanzę w Goleniowie 1:5. Gole-
niowianie na wyjazdach do tej 
pory rozegrali 6 spotkań, w jed-
nym meczu zremisowali, w po-
zostałych doznawali wysokich 
porażek, o czym mówi ich wy-
jazdowy bilans – 8 strzelonych i 
27 straconych goli. Zdecydowa-
nym faworytem tego meczu bę-
dzie zatem Pomorzanin, jednak 
„wpadka” z SALOSEM II poka-
zała, że w tej lidze nie można 
zbyt wcześnie rozdawać punk-
tów... Przy artykule publikujemy 
komplet gier w poszczególnych 
ligach. KR

A Klasa Szczecin gr. Północ 2018/2019
13. kolejka:
Jantar Dziwnów – Masovia Maszewo (10.11; 11:00)
Mewa Resko – Wicher Brojce  (10.11; 13:00)
Arkonia Szczecin – Dąb Dębice  (10.11; 13:00)
Orzeł Łożnica – KP Przecław  (10.11; 13:00)
Wybrzeże Rewalskie – Błękitni Trzygłów (10.11; 14:00)
Fala Międzyzdroje – Ehrle Dobra Szcz. (10.11; 14:00)
Polonia Płoty – OKS Goleniów  (10.11; 14:00)
Sparta Gryfice – Pomorzanin Nowogard (11.11; 13:00)
I Liga Okręgowa Junior Starszy gr. Szczecin 2018/2019
13. kolejka:
Unia Dolice – Światowid Łobez  (10.11; 12:00)
Pomorzanin Nowogard – Hanza Goleniów (10.11; 13:00)
Kluczevia Stargard – Mewa Resko  (11.11; 12:00)
SALOS II Szczecin – SCRS Barlinek  (11.11; 17:00)
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Drodzy Mieszkańcy Gminy Nowogard,
Serdecznie dziękuję wszystkim Państwu za udział w 

wyborach samorządowych do Rady Miejskiej, Rady Po-
wiatu i na Burmistrza Nowogardu. 

Dziękuję za Wasze głosy i uczestnictwo w spotkaniach 
wyborczych ze mną, za wszystkie Wasze spostrzeżenia. Z 
pokorą przyjmuję wszelkie uwagi i zobowiązuję się doło-
żyć starań by pracę na rzecz naszego Miasta i Gminy wy-
konywać z jeszcze większym zaangażowaniem.

Gratuluję wszystkim moim kontrkandydatom osią-
gniętego wyniku podczas wyborów: Panu Marcinowi 
Nieradce, Pani Jowicie Pawlak, Panu Stanisławowi Sa-
niukowi i Panu Piotrowi Słomskiemu. Większość z nich 
otrzymała od wyborców kredyt zaufania w postaci man-
datu radnego Rady Miejskiej, dzięki czemu będą nadal 
mogli pracować na rzecz naszej Gminy, czego im z całe-
go serca życzę. 

Dziękuję wszystkim kandydatom do Rady Miejskiej, Powiatu i Sejmiku Samorządowego za udział 
w wyborach, czym wykazali swoje zainteresowanie sprawami Gminy Nowogard i jej mieszkańców. 
Szczególnie chciałbym pogratulować osobom, które otrzymały  mandat radnego. Ze swojej strony 
deklaruję gotowość i otwartość na współpracę ze wszystkimi radnymi Rady Miejskiej i Powiatu Go-
leniowskiego, bowiem rozwój Miasta i Gminy Nowogard jest naszym wspólnym celem.

Dziękuję moim najbliższym i przyjaciołom za wsparcie w trakcie kampanii, zaś współpracowni-
kom za wytrwałą i efektywną pracę.

Deklaruję gotowość do realizacji zadań, które przedstawiłem Państwu w trakcie naszych rozmów 
i spotkań. Będę słuchał z uwagą Państwa głosów i dążył do poprawy jakości  życia na terenie naszej 
Gminy. 

Państwa zaufanie daje mi siłę do wytrwałej pracy nad wszechstronnym rozwojem naszej Małej Oj-
czyzny dla dobra Mieszkańców Gminy Nowogard.

       Dziękuję za zaufanie

ZZPN informuje:

Zostań sędzią 
piłkarskim
Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej ogłosił kolejne 
kursy dla sędziów piłkarskich. Aby zostać sędzią należy wy-
pełnić ankietę do końca listopada. Kurs kosztuje 150 zł, a 
szkolenia będą się odbywać w soboty, w Szczecinie. 

Zarząd Kolegium Sędziów Za-
chodniopomorskiego Związku 
Piłki Nożnej ogłasza nabór na 
sędziów piłki nożnej. Zapisy po-
trwają do końca listopada. Roz-
poczęcie planowane jest na po-
czątek grudnia, a kurs trwać bę-
dzie 3 miesiące. Zajęcia odby-
wać się będą w Szczecinie raz 
w tygodniu, w soboty. Warun-
kiem uczestnictwa w kursie jest 
wypełnienie ankiety do dnia 30 
listopada br. Ankieta dostęp-
na jest w formie elektronicznej, 
wymaga tylko wypełnienia da-
nych poprzez przeglądarkę in-
ternetową, lub w formie papie-
rowej. W tym przypadku na-
leży ankietę wydrukować, a po 
jej wypełnieniu skan wysłać na 
adres nabor@sedzia.net. Koszt 
uczestnictwa wynosi 150 zł. W 
cenie kursu kandydat otrzyma 

najnowsze Przepisy Gry w Pił-
kę Nożną, podstawowe wypo-
sażenie sędziego (kartki oraz 
gwizdek) oraz licencję sędziow-
ską, dzięki której po zaliczeniu 
egzaminów kandydat będzie 
mógł prowadzić zawody od run-
dy wiosennej sezonu 2018/2019. 
Zachęcamy do udziału w kur-
sie. KR

reklAMA
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• naprawy • oleje CASTROL
• akumulatory Bosch, Varta

 bieżące
• serwis klimatyzacji
• przeglądy okresowe
• serwis opon
• diagnostyka komputerowa
• wymiana rozrządu

Ponad 10-letnie doświadczenie w pracy  
na stanowisku mechanik w serwisie TOYOTY

Sąpolnica 25 
72-200 Nowogard 

tel. 608 690 831

Zapewniamy atrakcyjne ceny

przeglądy okresowe w TOYOTACH i nie tylko

Sprawdzone oferty! 
Tel. 91 506 55 55
Nawet 1500 EUR netto 

+ PREMIA 300 EUR (brutto) 

Opiekunki 
w Niemczech

Upadłość konsumencka
Masz długi, których nie możesz spłacić, nie 
prowadzisz działalności, nie masz majątku. 

Pomogę zgłosić upadłość. 
Konsultacje darmowe
Tel. 669 681 080, 

www.szczecin-syndyk.pl 
restrukturyzacjakonsumenta@gmail.com 

ZATRUDNI
 

Specjalista 
ds. logistyki / Spedytor / Logistyk

Tel. 603 129 069 

Opis stanowiska :
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna 
za kompleksową organizację pracy taboru transportowego.
Zakres obowiązków :
• planowanie i organizowanie transportu oraz prowadzenie 
  związanej z nim dokumentacji
• monitoring i nadzór nad realizowanymi zleceniami
• rozwój bazy klientów i przewoźników
Oczekiwania :
• wykształcenie kierunkowe, preferowane wyższe (atutem będzie 
  wykształcenie związane z transportem, logistyką etc.),
• doświadczenie w transporcie krajowym i/lub międzynarodowym,
• znajomość języka niemieckiego umożliwiająca swobodną komunikację, 
  będzie dodatkowym atutem,
• komunikatywność i zdolności interpersonalne,
• odporność na stres, odpowiedzialność za powierzone i wykonywane zadania,
• bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (szczególnie Excel),
• Prawo jazdy kat. B.
Oferujemy :
• pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się firmie,
• atrakcyjne wynagrodzenie,
Rodzaj pracy: Pełny etat

Firma TRADE sp. z o.o.

Firma z branży rolnej  

 
zatrudni – kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki teleskopowej 
  i doświadczenie w rolnictwie.
Oferujemy:

kontakt: 785 601 002

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy

Badania wody i ścieków - tel. 91 392 74 75

Wywóz nieczystości ciekłych - 91 392 36 77

Roboty inżynieryjno-budowlane oraz

warsztat naprawy pomp - 91 392 36 77

Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków - 91 392 07 11

Czyszczenie kanalizacji 
i odwadniania osadów ściekowych 

- 91 392 36 77
POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE - 994

                           Przedsiębiorstwo 
Usług Wodnych i Sanitarnych sp. z o.o.
ul. 3 Maja 14/2, 72-200 Nowogard

tel. 91 392 07 11, 91 392 07 17
tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

KUPIĘ DREWNO
tartaczne

świerk, sosna, brzoza, topola

tel. 697 174 369

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

r e k l A M A

karolinasb
@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

Do wynajęcia  
lokal

handlowo-usługowy
w Nowogardzie  

ul. Pileckiego 
(daw, Dąbrowszczaków) 

pow. 54 m2,  
nowe budownictwo

Tel. 604 269 104

Firma AGRO TRANS Spółka z o.o. 
z siedzibą w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów ciężarowych 
(prawo jazdy kategoria C+E)

tel. 91 39 27 322, kom. 502 671 607, 502 671 609

SkUP BUTelek 
PO PiWie 30 gr/szt.

S K L E P  K A R S K
609 245 816

Kancelaria 
Radcy Prawnego  
r.pr. Agnieszka Warian  

 
ul. Wojska Polskiego 3  

I piętro  pok. 117   
Nowogard  

czynne pn-pt od 9 do 17 
 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  

po wcześniejszym umówieniu 
telefonicznym 

Kancelaria udziela 
 bezpłatnych porad prawnych 

Wykonujemy tanio
Banery  
Laminowanie   
Wycinane naklejki 
Wydruki kolorowe

Kompleksowe usługi:  
      Introligatorskie 
          Poligra�czne  
Nowogard  •  ul. Boh. Warszawy 7A

 tel. 91 392 21 65,  91 577 2007
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Wykręcanie urwanych 
świec żarowych

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

Opiekunka Seniorów w Niemczech. 
Ostatnie oferty pracy 

z letnim bonusem 350 euro 
- tylko do 15 września! 

Tel. 517 175 599

 

WYMAGANIA:
- aktualne prawo jazdy kategorii C+E
- świadectwo kwali�kacji zawodowej
- aktualne orzeczenie psychologiczne
- cyfrowa karty kierowcy
 OFERUJEMY:
- atrakcyjne wynagrodzenie wypłacane w terminie
- nowoczesne auta marki DAF, MERCEDES, MAN.
- praca w systemie tygodniowym  
- ubezpieczenie grupowe

POSZUKUJE 
KIEROWCÓW  

KAT. C+E

TELEFON: +48 603 129 069,  785 900 833 
Jedności Narodowej 23A, 72-130 Maszewo

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś w rodzinie. 

Grupa AA Mieszko zaprasza w każdy 
wtorek o 9.00 i 16.00 pod ratuszem.

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

pn., wt. - 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

ENDOKRYNOLOGICZNY
Lek. med. Adriana Dubińska-Walczak

specjalista chorób wewnętrznych
- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

CHORÓB CUKRZYCY I NADCIŚNIENIA
Lek. Ewa Zdawska

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista diabetolog 

GABINETY MEDYCZNE

GABINET DERMATOLOGICZNY
Dr. n. med. Violetta Ratajczak-Stefańska

specjalista dermatolog-wenerolog
- konsultacje dermatologiczne
- ocena znamion
- drobne zabiegi

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

Usługi
remontowo-Budowlane

Ceny do negocjacji
784 612 587

Oferuję:
- umowę o pracę
- zatrudnienie w �rmie o ugruntowanej pozycji na rynku
- atrakcyjne wynagrodzenie, niezależne od wysokości 
   frachtów i przebiegu
- praca zgodna z obowiazujacymi normami czasu pracy
- nowoczesny i zadbany tabor, pojazd przypisany do kierowcy
- zjazdy autem na bazę

Zatrudnię kierowcę z prawem jazdy kat. C+E 
w przewozach międzynarodowych.

MIK-TRANS Goleniów
tel. 609 557 355 • kontakt@miktrans.com.pl

Firma TRADE sp. z o.o.

ZATRUDNI
 

Głównego Księgowego /
Główną Księgową

Tel. 603 129 069 

Miejsce pracy: Maszewo
WYMAGANIA:
• Prowadzenie ksiąg rachunkowych (handlowych) zgodnie 
   z przepisami rachunkowymi i podatkowymi
• Sporządzanie deklaracji podatkowych VAT, CIT oraz ZUS i GUS
• Sporządzanie uproszczonych i rocznych sprawozdań finansowych (Bilans, RZiS)
• Przygotowywanie sprawozdań finansowych i raportów na potrzeby zarządu 
   oraz instytucji zewnętrznych
• Reprezentację firmy przed organami kontroli 
   i instytucjami finansowymi (GUS, US, ZUS)
• Min. 2 letnie doświadczenie na stanowisku Głównego Księgowego
• Obsługa w zakresie kadr/płac
• Sumienność w wykonywaniu obowiązków
OFERUJEMY:
• atrakcyjne wynagrodzenie wypłacane w terminie
• zapewniamy stabilną pracę w miłym zespole
Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesyłanie aplikacji zawierających CV 
wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Informujemy, iż nadesłanych 
ofert nie zwracamy.  Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie 
z wybranymi kandydatami.
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OGŁO SZe NiA drob ne
NierUCHOMOŚCi

•	 Sprzedam tanio działkę budow-
laną w kościuszkach 1202 m2. Przy 
działce prąd, woda, kanalizacja, do-
jazd utwardzony w pobliżu jeziora. 
575 345 659 

•	 Do wynajęcia lokal handlowy ok. 
40m2 ul. Kościuszki 2g Nowogard. 
693 850 197

•	 Sprzedam działki budowlane w 
karsku przy drodze. 691 664 658

•	 Do wynajęcia lokal pod działalność 
gospodarczą. 609 24 58 16 

•	 Sprzedam mieszkanie 3 pokoje 87m2, 
12 km od Nowogardu.Tel. 665 160 365

•	 Do wynajęcia warsztat samochodowy 
z wyposażeniem. Tel. 508 070 311

•	 Sprzedam działkę budowlaną w No-
wogardzie, 16 arów, cena 39000 zł do 
negocjacji, tel. 570 935 935

•	 sprzedam pawilon handlowy, tel. 500 
698 558

•	  Działki budowlane z warunkami za-
budowy uzbrojone, 40 zł/1m Ko-
ściuszki. 691 180 848 

•	 Do wynajęcia pomieszczenie miesz-
kalne w okolicy Intermarche o pow. 
70m2 (idealne dla 5-6 osób). Tel. 601 
445 936 

•	 20 ha ziemi sprzedam w jednym ka-
wałku w miejscowości Dobra koło No-
wogardu.Działka graniczy z miastem 
dojazd drogą asfaltową ,dobra klasa 
ziemi możliwość kupna 10ha. Tel 667-
359-903

•	 Sprzedam mieszkanie 48m2, w cen-
trum, bezczynszowe, możliwa zamia-
na. 504 595 424 

•	  Borkowo dom z budynkami gospo-
darczymi 90 ar. Tel. 660 206 833

•	 Stargard 18 km działka pod zabudo-
wę. Wszystkie media 27 000 zł. 502 
103 432

•	  Sprzedam dwa mieszkania w cen-
trum Nowogardu (3 pokoje i kawaler-
ka) garaż oraz mieszkanie dwupoko-
jowe w Szczecinie. Wszystkie miesz-
kania we wspólnocie z niskimi koszta-
mi utrzymania. 668 046 974 

•	 Sprzedam garaż ul. 15 lutego . Tel. 66 
46 97 468 

•	 Do wynajęcia mieszkanie w Krze-
miennej 4 pokoje. Opłaty czynsz 900 
zł + media. 722 085 559 

•	 Sprzedam mieszkanie w Nowogar-
dzie przy ul 3 maja o pow. 40 m2 na 
parterze. Mieszkanie po kapitalnym 
remoncie w bardzo dobrej lokaliza-
cji. Cena 185 tyś. Oferta prywatna. Po-
średnikom dziękujemy/ Tel. 530 450 
720

•	 Sprzedam mieszkanie 4pokojowe w 
Nowogardzie w centrum, IV piętro 
55m2,cena 235 tys. Tel.792 525 292

•	  Kawalerka do wynajęcia. 503 395 095 

•	 Do wynajęcia działka 0,37 ha za ryn-
kiem. Tel. 511 444 559 

•	 Do wynajęcia pokój 1 dziewczynie 
bez nałogów. Tel. 798 382 886 Sprze-
dam garaż przy ul. Jana Pawła II. Tel. 
694 440 207

•	 Garaż do wynajęcia. 533 983 233 

•	 Garaż do wynajęcia na ul. Jana Pawła. 
Tel. 601 257 127

•	 Nowogard Asnyka działki pod zabu-
dowę ładnie położne. 660 206 833 

•	 Sprzedam kawalerkę na Warszaw-
skiej po generalnym remoncie. 503 
905 226

•	  Sprzedam mieszkanie czteropokojo-
we, parter. 504 89 89 80 

•	 Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
bezczynszowe, do remontu. Tel. 513 
086 112

•	  Mieszkanie 4-5 osób w Karsku do wy-
najęcia. 664 045 415

•	  Sprzedam mieszkanie 66m2 parter, 
Bohaterów Warszawy. 575 144 080 

•	 20 ha ziemi sprzedam w jednym ka-
wałku w miejscowości Dobra koło No-
wogardu.Działka graniczy z miastem 
dojazd drogą asfaltową ,dobra klasa 
ziemi możliwość kupna 10ha. Tel 667-
359-903

•	 kupię mieszkanie jednopokojowe 
w Nowogardzie, 694 583 144

MOTOrYZACJA
•	 Opel Zafira 7 osobowy 2008 rok 

prod. poj 1.9 dti przebieg 200 tys. 
disel, garażowany, serwisowany, 
opony letnie i zimowe km 100 ta-
picerka skóra welur kolor czarny 
sprzedam. Cena do uzgodnienia. 
603 079 260 

•	 KUPIĘ AUTA CAŁE I USZKODZOBE DO-
BRE CENY. 600 175 401

•	 Fiat 126 p i gokarta sprzedam.Tel. 698 
209 209 

•	 Sprzedam komplet kół zimowych 
195/65 R15. TEL. 518 034 782 

•	 Sprzedam Renault Laguna 2 Kombi 
2004, cena 5400 zł do negocjacji . Tel. 
570 562 878 

•	 Poszukuje do wypożyczenia na ty-
dzień przyczepkę samochodową. 600 
811 404

•	 Tanio sprzedam felgi stalowe 16 cali 
oraz czujniki ciśnienia Nissan Qash-
gal. 888 676 231 

•	 Sprzedam Mercedesa e270 CDi . 
781 932 918 

•	 Sprzedam Seat w dobrym stanie waż-
ny przegląd techniczny. Tel. 501 074 
780 

•	 kupię samochody nie potrzebne 
lub przeznaczone do złomowania. 
Cena do 1000 zł. Jak nie odbieram 
proszę o smsa, marka nie istotna. 
515 606  743 

•	 Sprzedam samochód Ford Focus – 
Kombi rok produkcji 200 – benzyna 
stan dobry, cena do uzgodnienia. 664 
813 031 

•	 Sprzedam felgi stalowe 4 szt. 16 cali 
rozstaw szpilek 108. Cena 150 zł. 607 
729 933 

rOlNiCTWO
•	 Sprzedam  kaczki,gęsi młode – osku-

bane.Tel.782429405.

•	  koszenie, mulczowanie, belowanie 
– słoma. 608 01 3995

•	 Orka, talerzówka ciężka siew agre-
gatem. Tel. 608 01 39 95 

•	 Rzepak jary, zboża sprzedam. Tel. 502 
853  573 

•	 Grykę sprzedam i mieszalnik 1 tona. 
603 467 609 

•	 Sprzedam siano okolice Osiny. 696 
741 163 

•	 Oddam w dzierżawę ziemię orną oko-
lice Osiny. 696 741 163 

•	 Sprzedam ziemniaki jadalne Vineta, 
Żabówko 18. 605 092 517

•	 Sprzedam króliki tanio. 792 883 988 

•	 Sprzedam pszenżyto – Rotondo wy-
czyszczone . 606 261 850 

•	 Sprzedam dwa pługi śnieżne także 
do C-360, nowy rozsiewacz do piasku 
i nawozu tzw. lejek, kabinę czeską do 
C-360. Ceny do uzgodnienia. Tel. 605 
328 102

•	 Sprzedam prosiaki. 795 911 886 

•	 SPrZeDAM PAPUGi 512 482 344 

•	 Sprzedam siano w kostkach. 782 036 
086 

•	 Sprzedam tuczniki, 1 ha łąki w bardzo 
dobry położeniu. 606 576 417 

•	 Sprzedam ziemniaki jadalne Bryza. 
Tel. 884 187 995 

•	 SPrZeDAM PAPUGi „rOZellA”. 512 
482 344

•	 Sprzedam prosiaki 35 sztuk cena za 
sztukę 105 zł. Tel. 725 806 787 

•	 Sprzedam tuczniki, kamień polny i 
łąkę atrakcyjną. 606 576 417 

 USŁUGi
•	 TRANSPORT-600182682.

•	 DACHY, WIATY, TARASY.
TEL.660879108.

•	 MALOWANIE – szpachlowanie ,pane-
le.Tel.788566432.

•	 SZPACHLARZ GŁADZI BEZPYŁOWEJ 
,PŁYTKARZ.WYKAŃCZANIE WNĘTRZ.
Tel.537275547.

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWANÓW, 
WYKŁADZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ 
SAMOCHODOWEJ/ SKÓRZANEJ MA-
TERIAŁOWEJ / POŚCIELI WEŁNIANEJ / 
LANOLINĄ/SPRZĄTANIE: CZYSZCZE-
NIE FUG.TEL.604 373 143 , 794 229 
083.

•	 Pranie dywanów i tapicerki sprzą-
tanie również z użyciem pary, rOM-
TeX. 668 151 516

•	 elektryk z uprawnieniami e+D. Tel. 
607 289 419 

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

•	 Malowanie, montaż paneli podło-
gowych i inne drobne naprawy wy-
kona “złota rączka”. 91 39 22 783, 
784 79 22 70

•	 FirMA USŁUGOWA „Zielona”. Wy-
najem sal na konferencje, zebrania, 
szkolenia. 91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią dzia-
łalnością przyjmie zlecenie na budo-
wę domów od podstaw, przekładek 
dachów, docieplenia, układanie kost-
ki, różne rodzaje. Tel. 607 137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy 
za gotówkę na raty laptopy tablety te-
lefony. Skupujemy laptopy telefony. 
Adres Nowogard 700Lecia 15 I piętro 
nad apteką tel 91-577-53-73 lub 792-
228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlo-
powe: Niemcy, Holandia, Austria, An-
glia, Belgia, Norwegia. Tel. 71 385 20 
18, 601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróżnie-
nie mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 
343 638 

•	 AGENCJA REKLAMOWA VIZART, opra-
wianie prac w 2 minuty, bindowanie, 
wydruki, ksero, laminowanie, Nowo-
gard ul. 700 lecia 15 (nad sklepem zie-
larskim)Tel. 605 522 340 

•	 Przepisywanie prac (licencjackich, 
magisterskich i innych), dokumentów, 
CV, listów motywacyjnych, Szybko, 
solidnie. Agencja reklamowa Vizart  
Nowogard ul. 700 lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim)Tel. 605 522 340.

•	 regulacja, naprawa, konserwacja 
okien i drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontuje-
my. 668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 988 
735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, układa-
nie kostki granitowej, polbruku. 726 
403 937

•	 Wypełniam dokumenty do ZUS na 
emeryturę, rentę, kapitał początkowy. 
507 872 391

•	 Usługi remontowo-budowlane wy-
konam. 608 364 330 

•	 Prace elektryczne i remonty miesz-
kań. 607 729 933

•	 Usługi ogólnobudowlane dociepla-
nie budynków, malowanie, szachlo-
wanie, glazura, terakota, hydraulika, 
regipsy i podłogi, adaptacja podda-
szy. 600 626 268 

•	 Usługi remontowo-budowlane, 
ocieplenia budynków. 669 591 896 

•	 Matematyka. 668 17 12 12 

•	 Usługi Fryzjerskie Męskie w domu 
klienta. Sudomierski. Tel. 536 867 154 
, 91 39 22 063

•	 Przyjmę psy i koty na strzyżenie. 
794 902 108 

•	 Malowanie, szpachlowanie, tapeto-
wanie, drobne naprawy w tym hy-
draulika, solidnie dobra cena. 666 047 
905

•	 Przyjmę zlecenie na malowanie, mon-
taż parapetów, paneli podłogowych 
itp. 518 034 782

•	 Naprawa AGD Nowogard. 698 352 
406 

•	 Dachy, wiaty, tarasy. 660 879 108 

•	 Transport. 600 182 682 

•	 Transport maszyn rolniczych i nie tyl-
ko ładunki nie przekraczające 7 ton. 
Tel. 514 740 538 

•	 Projektowanie stron interneto-
wych. 695 575 008 

•	 SkUP BUTelek PO PiWie SkleP 
kArSk O,30 ZŁ SZTUkę. 609 245 
816

•	 Elewacje, podbitki. 607 054 692

•	  Malowanie, szpachlowanie, montaż 
paneli, regipsy, docieplenie poddaszy 
wełną. 607 654 692

•	 Prace wykończeniowe łazienki, kuch-
nie, malowanie regipsy itp. 730 744 
751

PrACA
•	 Aktivmed24.pl Opiekunki Senio-

rów Niemcy. Premie wakacyjne, 
530555015

•	 AMBerCAre24 Opiekunki do Nie-
miec, wymagany j. niemiecki ko-
munikatywny, zarobki netto do 
1500 euro/mies., wyjazdy od zaraz, 
sprawdzone oferty, legalnie 737 
451 825, 737 886 919, 737 489 914

•	 Zatrudnię pracowników budowla-
nych. Tel. 695-264-594

•	 Zatrudnię stolarza z doświadczeniem. 
503 084 687 

•	 Zatrudnię pomocnika mechanika sa-
mochodowego. Doświadczenie nie 
wymagane. 600 291 059

•	 Zaopiekuję się małym dzieckiem. 
664 696 177   

•	 Szukam pracownika prace wykończe-
niowe, Niemcy. Tel. 662 528 427

•	 Przyjmę pomocników dekarzy. 785 
931 513 

•	 Zaopiekuję się dzieckiem. 606 515 
739 

•	 Poszukuje opiekunki do osoby star-
szej leżącej, Osina. Tel. 609 003 026 

•	 Zatrudnię kobiety do sortowania 
sadzonek truskawek. Organizuje-
my dowóz. rozpoczęcie  6 lub 13 li-
stopada  Tel . 505 149 049

•	 Potrzebna opiekunka do 2 letnie-
go chłopca najchętniej Dąbrowa 
Nowogardzka lub okolice. Tel. 503 
653 275

•	 Potrzeba opiekunka do 2letnie-
go dziecka Dąbrowa Nowogardzka 
ewentualnie Sikorki, Grabin, Bochlin, 
Miętno. 503 653 275 

•	 Zatrudnię mechanika do samocho-
dów ciężarowych bądź pomocni-
ka. Atrakcyjne wynagrodzenie. Tel. 
885 555 263 

•	 Pracowników budowlanych robót 
wykończeniowych zatrudnie. Tel. 
694 440 205 

•	 Zatrudnię ekspedientkę do sklepu. 
Tel. 602 677 563 

•	 Zatrudnię pracownika na stanowisko 
pracownik porządkowy, z orzecze-
niem o niepełnosprawności, pełen 
etat. Dodatkowych informacji udzieli-
my telefonicznie.Tel. 913925275 w. 24

•	 Zatrudnię pracownika do sklepu spo-
żywczego w Nowogardzie. 509 000 
617 

iNNe
•	 SPRZEDAM- pręt zbrojeniowy fi-10 , 

12 m długi.Tel.603598134

•	  Sprzedam drewno suche tanio. 691 
848 026

•	 Drewno, bukowe, dębowe, pocięte, 
porąbane. Tel. 603 353 789 

•	 Sprzedam drewno opałowe. 667 
788 820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 kg. 
790 285 382

•	 Szkółka w karsku poleca drzewa 
owcowe w pojemnikach 3-4 letnie 
owocujące już od 20 zł/szt. oraz tuje 
szmaragd wys. 70-80cm. po 10 zł za 
sztukę. Tel. 606 106 142

•	 Sprzedam łóżko młodzieżowe z szu-
fladami, półkami, z materacem - ko-
lor szaro biały wymiary: dł. 223 cm*95 
cm*110 cm, biurko do kompletu, tel. 
605 522 340

•	 Sprzedam odkurzacz piorący ZELMER 
WODNIK QUATTRO 616.6, elementy 
piorące nieużywane nowe, cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522 340

•	 Sprzedam materac kokosowy na łóżko 
ze stelażu,  na wymiar 180*200*24cm, 
używany, tel. 605 522 340

•	 Ogrodzenie ogrodowe, metalowe 
ramka z katownika w srodku zbroje-

TEL. 517 508 374
                                Na sprzedaż 

2 pokoje III p.  •  cena 150 000 zł  
OKAZJA
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ne /wzor/ prentowe wymiar 2,0m x 
1,0 m+ slupek razem szt 16 oraz furt-
ka 90 x 90cm z zamkiem ogrodzenie 
cena za 1 kpl. 50 zl z powodu moder-
nizacji ogrodzenia sprzedam - okazja 
! stan dobry tel. 691 686 772

•	 Piece gazowe c.o.vaillant z niemiec 
dwufunkcyjne wiszace po przegla-
dzie serwisowym do mieszkania-
,domu cena od 1.200zl. sprzedam 
tel 691 686 772

•	 Podgrzewacze wody 130-160-190 
litrowe stojące na gaz fitmy villant 
mało używane z gwarancją cena od 
1000 zł. Tel. 691 686 772 

•	 Sprzedam ławeczkę do ćwiczeń typu 
PRIMUS, wielofunkcyjna, tel. 605 
522 340 

•	 Sprzedam szafkę kuchenną brązo-
wo-biała, z płytą indukcyjną - 2 sta-
nowiska, z możliwością dostawie-
nia drugiej płyty indukcyjnej lub ga-
zowej, z blatem, tel. 605 522 340 
Sprzedam TV plazmowy 42 cale LG, 
srebrno czarny, tel. 605 522 340 

•	 Przyjmę radio  697 886 041 

•	 Okazja sprzedam narożnik „Fabio”, ka-
napę (szary welur) 606 699 763  

•	 Sprzedam grzejniki żeliwne 9x60 
kpl.2 (nie używane), kątownik h. 
30X30, szkło 3mm 60x120. Rury czar-
ne Ø 50. 788 685 194 

•	 Kupię namiot ogrodowy od 3-4 x 6-8 
m. Tel. 788 685 194 

•	 Przyjmę ziemię czarną z wywrotki. 
788 685 194 

•	 Sad  1.7 ha – w dobrym stanie z po-
wodu złego zdrowia sprzedam. 91 39 
20 624

•	 Śliczne bezdomne kotki  czekają aż je 
ktoś przygarnie. 887 372 539 

•	 Sprzedam rustykalny wypoczynek. 
Rozkładana kanapa plus trzy fote-
le. Obicie w tonacji brązów i złocieni. 
Stan idealny. Tel. 511 661 654

•	 Sprzedam duży, wysokie oparcia, 
bardzo wygodny narożnik w kolorze 
gorzkiej czekolady – stan idealny. Tel. 
511 661 654

•	 Oddam rowerek rehabilitacyjny. 605 
460 499

•	 Sprzedam drewno olchowe kominko-
we. 730 744 751

•	 Odsprzedam nowe drzwi harmo-
nijkowe Dąb sonome z szybkami. 
Wys. 2.05 m szer. 58,8 cm. Cena 100 
zł. Tel. 512 012 823 

•	 Oddam drewno na biomasę. 500 789 
687

•	 Sprzedam łóżko rehbilitacyjne na pi-
lota. 697 972 751

•	 Sprzedam styropian 5 cm i niespraw-
ne piły sthil i husquarna. 603 541 286

•	  Sprzedam drewno rąbane dębowe i 
bukowe suche. 698 209 209 

•	 Pianino sprzedam. 533 983 233 

•	 Sprzedam podpórka rehabilitacyjna, 
ambona – 4 kołowa . 664 813 031 

iNFOrMATOr lOkAlNY - NOWOGArD
Telefony alarmowe
Policja  - 997, 112
Komisariat Policji Nowogard - 91 57 92 316
Straż pożarna  - 998
Posterunek PSP Nowogard - 91 39 20 118
Pogotowie ratunkowe - 999
Stacja Pogotowia Ratunkowego 
w Nowogardzie - 91 43 26 103
Pogotowie gazowe  - 992
Pogotowie energetyczne - 991
Pogotowie wodn.-kanal. (PUWiS) 
 - 91 392 07 11; 994

Dyżur nocny
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna   
 - 91 39 78 430; 
 609 361 999; 
 665 283 928

Przychodnie - poradnie
Szpital - centrala - 91 392 13 56
Praxis - SZOZ - 91 392 07 87
Praxis - Centrum 
okulistyczno-optyczne - 91 39 27 272
POZ Przychodnia przyszpitalna  
 - 91 392 18 00; 
 91 392 18 06
Medyk - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - M. Drobińska - 91 392 59 43
NZOZ “Sanus” - 91 392 69 60
NZOZ “Pro-med” - 91 392 67 40
NZOZ “Leks” - 91 392 25 25
NZOZ “Baby-med”  - 91 392 60 13
Mardent - gabinety lekarskie  
 - 91 392 26 33
Revital - Ośrodek Rehabilitacji 
i Odnowy Biologicznej - 91 392 14 67; 
 609 456 577
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne 
 - 91 392 09 26
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
dzieci, młodzieży i ich rodzin 
 - 91 392 07 43
Warsztaty terapii zajęciowej - 91 392 52 82
Zakład domowej opieki długoterminowej - 
91 39 26 531; 
 509 142 650
Stomatologia
Praxis - Centrum stomatologiczne  
 - 91 392 69 99
Pracownia protetyki stomatologicznej - 
Danuta Drapikowska 91 392 68 70
Protetyka stomatologiczna 
- Elżbieta Wysocka 
i Kazimierz Trojanowski - 91 392 61 07
“Nowo-dental” B. Szulejko - 695 264 677 
 - 91 392 14 67
“Dental - med”  - 91 392 20 98
Lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz  
 - 91 392 50 03; 
 603 705 630
Lek. Stom. Andrzej Rynkiewicz
pogotowie stomatologiczne - 607 771 777
lek. Stom. D. Wałęga - Bąk - 604 441 609
lek. stom. A Mogilnicka - 506 606 955
lek. stom. E. Rosa - 532 512 703
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 601 736 804

Urzędy
Urząd Miejski  
 - 91 392 62 00
Biuro Obsługi Interesanta w UM  
 - 91 392 62 14
Biuro Rady w UM - 91 392 62 10
Urząd Stanu Cywilnego - 91 392 62 30

Wydział Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środow. 
 - 91 392 62 43
Wydział spraw społecznych i obywatelskich
Meldunki - 91 392 62 13
Dowody osobiste - 91 392 62 15
Zarządzanie kryzysowe - 91 392 62 34
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
Geodezji i Rolnictwa - 91 392 62 26
Wydział Rozwoju Lokalnego, 
Funduszu, Kultury i Sportu - 91 392 62 93
Wydział Inwestycji i Remontów  
 - 91 392 62 41
Biuro Podatków i Opłat - 91 392 62 17
Referat Edukacji - 91 392 54 64
Zarząd Budynków Komunalnych  
 - 91 392 62 67
Powiatowy Urząd Pracy f/Nowogard 
 - 91 392 13 76
 91 392 18 13
Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii - 91 392 11 18
w nagłych wypadkach - 609 740 647

Wydział komunikacji
Rejestracja pojazdów - 91 579 27 02
Prawo jazdy - 91 579 27 03
Fax - 91 392 18 52

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik - Dorota Maślana - 91 392 62 48
Świadczenia rodzinne
- A. Lalik  - 91 392 62 68
Dział usług opiekuńczych 
- B. Ziółkowska - 91 392 02 00

Poczta
ul. 3 Maja - 91 392 13 00
 91 392 11 83
ul. Warszawska - 91 392 08 34

Nadleśnictwo Nowogard - 91 392 06 40
Zakład karny Nowogard - 91 432 66 00

Gabinety weterynaryjne
Danuta Czerwińska
ul. J. Wybickiego 2 - 91 392 37 86
Animal-Vet
ul. Zielona - 666 135 133
Janusz Soroka
ul. L. Okulickiego 6  - 570 656 616
Zdzisław Truszyński
ul. T. Kościuszki 21 - 91 392 18 01
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 38 - 91 392 08 14
Szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1 - 91 392 6 2 70
Szkoła Podstawowa nr 2 - 91 392 6 2 74
Szkoła Podstawowa nr 3 - 91 392 6 2 91
Szkoła Podstawowa nr 4 - 91 392 3 0 28
SP w Długołęce - 91 391 04 92
SP w Orzechowie - 91 391 09 94
SP w Strzelewie - 91 391 02 24
SP w Żabowie - 91 391 06 94
SP w Błotnie - 91 391 01 90
SP w Wierzbięcinie - 91 291 07 95
I Liceum Ogólnokształcące - 91 392 02 13
Liceum Ogólnokształcące nr II - 91 392 51 07
ZSP im. Stanisława Staszica - 91 392 11 62
Prywatne Publiczne Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych; 
Niepubliczna Szkoła Policealna  
 - 91 392 66 91
Prywatne Liceum Ogólnokształcące
 Zaoczne Centrum Edukacji Zdroje  
 - 91 392 54 94

Prywatne Policealne Studium Zawodowe  
 - 91 392 21 81
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  
 - 91 392 01 08

Przedszkola i żłobki
Przedszkole nr 1
ul. Żeromskiego - 91 392 62 86
Przedszkole nr 3
ul. J. Poniatowskiego - 91 392 62 88
Przedszkole nr 4
ul. T. Kościuszki - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole
ul. Zielona - 91 392 66 91; 
 505 388 292
Artystyczne Przedszkole 
Kraina Fantazjiul. Gen. J. Bema - 660 797 838
“Promyczek” Specjalistyczny 
punkt przedszkolny, 
ul. Boh. Warszawy - 609 931 469
Niepubliczny Żłobek "Maluszkowo”
ul. ks. Racibora - 534 015 943
Niepubliczny “Malinowy Żłobek”
ul. Boh. Warszawy - 604 873 917

kultura
Miejska Biblioteka Publiczna  
Dyrektor - 91 392 62 60
Czyt. dla dorosłych - 91 392 62 61
Nowogardzki Dom Kultury  
Sekretariat - 91 392 62 83
Biuro kina/ dział imprez i promocji 
 - 91 392 57 79
Kasa - 91 392 62 62

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP - 91 392 63 70; 
 506 08 13 28
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego   
 - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej  
 - 91 392 15 92

Usługi pogrzebowe 
J. Furmańczyk, Zakład Pogrzebowy  
 - 91 392 17 67
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  
 - 692 354 065
MEMORIS Grzegorz Śmigiel - 693 230 190

Apteki
Centrum Zdrowia
ul. 700-lecia - 91 576 21 39
Majowa
ul. 3 Maja - 91 307 07 08
Cefarm
ul. Plac Wolności - 91 392 02 03
Cardia
ul. 700 - lecia - 91 392 13 30
Niebieska
ul. 15 Lutego - 91 432 61 77
Asa
ul. Warszawska - 91 392 04 94
Niebieska 2
ul. Kościuszki - 91 579 08 30
Nowa Farmacja
ul. Bohaterów Warszawy - 91 573 04 37

Taksówki - 91 392 02 60

Pomoc drogowa
Grzegorz Irzymski - 91 392 24 02
 601 893 944
Andrzej Słomski - 665 770 442
Krzysztof Pietrzak - 601 938 293
R&J MIX - 608 731 620

Urząd Gminy
Wójt - 91 391 03 90
Kierownik USC, St. ds. obywatelskich
 i ewidencji ludności  - 508 499 549
St. ds. podatków i opłat  - 508 499 661
St. ds. zarządzania kryzysowego, obrony cy-
wilnej i ochrony środowiska  - 508 499 580
Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami  
 - 508 499 247
St. ds. obsługi organów Gminy, działalności 

gospodarczej, kultury i zdrowia  - 508 499 567
St. ds. funduszy zewnętrznych, promocji, 
turystyki i sportu  - 508 499 620
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik Anna Kaliczyńska - 508 499 534
Pracownicy socjalni - 508 499 561
 508 499 483
Asystent rodziny Patrycja Bielej - 508 499 621
Gminna Biblioteka Publiczna
Kierownik Krzysztof Górecki - 91 391 03 05

Szkoła Podstawowa im. B. Malinowskiego
Dyrektor Tatiana Olbert - 91 391 03 89
Sekretariat - 91 391 03 80
Przychodnie
NZOZ “Proximus” - 91 391 03 10
Punkt apteczny - 91 391 16 11
Poczta - 91 391 03 23
Parafia pw. NP NMP w Osinie - 91 391 03 86

iNFOrMATOr lOkAlNY - OSiNA

reGUlArNA liNiA Mi krO BU SO WA SerOCki  Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 
11:55; 12:40; 14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 
13:45(6x); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

PrZeWÓZ OSÓB - rO MAN BiŃCZYk - linia regularna  Tel. 607 310 591 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 
16.35 (7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

rOZkŁAD JAZDY BU SÓW
Firma Usługowo- Handlowa Adam Fedeńczak

Tel 91 39 26 925, 502 026 999
ND- SZCZeCiN 5:15(D), 5:55(E), 6:40(7), 6:55(D), 7:25(7), 7:50(D), 8:00(E), 8:20(7), 
8:35(D), 9:10(E,7), 10:05(E), 10:35(E,7), 11:31(D),11:40(7), 12:10(E), 12:20(7), 
12:55(D,7), 13:10(D), 13:20(E,7), 14:05(D), 14:20(E,7), 15:40(D), 16:05(7), 16:20(E,7), 
16:50(D), 17:50(E,7), 18:20(E,7)
SZCZeCiN- ND 6:35(D), 7:30(E), 8:30(D,7), 9:00(7,R), 9:25(E), 10:05(D,7), 10:35(E,7), 
11:40(E), 12:10(D), 12:25(E,7), 13:20(7), 13:35(D), 13:50(E,7,R), 14:35(D), 14:50(E,7), 
15:15(D,7), 15:55(D), 16:15(6,7), 16:35(D), 17:40(D,7), 18:05(E,7,R), 19:15(D), 
19:40(E,7), 20:15(E,7)
ND- reSkO 6:30(S), 7:50(S), 10:10(7), 12:30(S), 14:30(S), 15:10(E), 19:15(E)
reSkO- ND 6:45(7,SZ), 7:10(S), 7:15(E,SZ), 8:30(S), 11:35(7,SZ), 13:00(S), 15:05(S), 
15:40(E,7,SZ)
GOlCZeWO- ND 7:10(S), 13:30(S), 14:45(S)
ND- GOlCZeWO 7:50(S), 14:15(S), 15:30(S)
ND- STArGArD 6:50(D), 10:15(D), 13:40(D)
STArGArD- ND 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
ND- DOBrA- ŁOBeZ- PŁOTY- GrYFiCe 6:00(D)
ND- SŁAJSiNO- rADOWO- ŁOBeZ 6:35(D)
ŁOBeZ- DOBrA- ND 15:00(D)
ŁOBeZ- SŁAJSiNO- ND 15:35(D)
D - kursuje od pon. do pt. Oprócz świąt     E - kursuje od pon. Do soboty oprócz świąt 
S - kursuje w dni nauki szkolnej                         R- kurs do Reska     
SZ - kurs do Szczecina 6- kursuje w soboty       7- kursuje w niedziele



Nr 88 (2716)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

18

www.dzienniknowogardzki.pl

krZYŻÓWkA z książką

KU
Po

n
 

Imię i nazwisko ........................................................................................................................................................................... tel. ............................................................... 

ROZWIĄZANIE ....................................................................................................................................................................................................................................................
Kupon wraz z rozwiązaniem należy dostarczyć do redakcji. Spośród nadesłanych kuponów zostanie wyloso-

wana nagroda książka ufundowana przez Wydawnictwo

reklAMA
karolinasb@ 
domjudy.pl

Tel. 506 638 789

Kalendarze dla Klientów 
wymagających, którzy szukają 

ich w dobrej jakości 
i konklurencyjnych cenach

największy wybór kalendarzy 
tródzielnych, zrywanych

książkowch, planszowych i innych

poleca

Pionowo:
1. pierzasta chmurka
2. brydżowy przymus
3. zajęcie na łąkach
4. niańka, służąca w Indiach
5. ... King Cole
6. twarzyczka
7. model poloneza
8. rep, ćwik
9. słowo sprzeciwu
10. miasto w Niemczech
11. ogłoszenie w czasopiśmie
12. zawór
13. przyciąga żelazo
14. masyw na Saharze
15. tybetański ludzki kozioł ofiarny
16. spędza pannie sen z powiek
17. czworobok, ukośnik
18. wstępujący w progi
19. czytal
20. poeta perski
21. ważniak ze znanej bajki
22. miara gruntu
23. grupa wysp wulkanicznych na 0ce-
anie Spokojnym, w archipelagu Kardiny

24. w architekturze greckiej: portyk ko-
lumnowy
25. wybija kolejne numery
26. ojciec Jakuba i Ezawa
27. jest go dużo nad morzem
28. samochód dla samotnika
29. laureat konkursu im. Fr. Chopina
30. Hayworth, aktorka
31. mały, hałaśliwy piesek
32. podróż w chmurach
33. ogniem zionie, a nie śliną
34. szambo
35. pozostałość z minionego okresu
36. waluta Europy
37. gryzoń z Ameryki Południowej
38. lewy dopływ Bugu
39. czarny listek w kartach
40. pryskają z ogniska
41. alabastrowy klosz osłaniający świa-
tło od dołu
42. miasto w Nigerii
43. odgłos eksplozji
44. czternasta litera grecka
45. auto z Korei

Poziomo:
46. iglak o czerwonym drewnie
47. miasto w Iraku
48. niebezpieczna w górach
49. artykuł zastępczy
50. dzielnica Londynu
51. pagórek polodowcowy
52. ojczyzna Mandeli
53. „krzyżówkowy” proszek
54. do kierowania koniem
55. waluta Jemenu
56. sarmacka złość
57. bogini w mit. indyjskiej, która jako 
rzeka wypłynęła z włosów Siwy
58. miasto w Chile
59. dopływ Kury
60. płaci za używanie radia
61. pasmo włosów, pukiel
62. miasto w syberyjskiej części Rosji
63. narząd węchu
64. ależ była o nią awantura
65. sabaryta
66. blask, połysk przestarzałe
67. Francisco, konkwistador hiszp. 
68. syn Apollina i Kreuzy

69. stępka
70. ros. strój kobiecy
71. dawna nazwa Tokio
72. nożyce ogrodnika
73. Polska do 1989
74. grecka bogini nieszczęścia
75. krzew na napój
76. mniejsza od kościoła
77. nacja w Tajlandii
78. miasto w płn. Węgrzech
79. wąsata ryba
80. stan w zach. części USA
81. chybione uderzenie piłki
82. ptak z rodziny drozdowatych
83. zakochany w Łęckiej
84. najprostszy węglowodór nienasyco-
ny
85. aromatyczny alkohol
86. pochyłe pismo drukarskie
87. lodówka na kuli

PODPOWieDŹ: AGUTi, CirrOS, eGer, 
rANkOr, TOMSk, YAP. 

Natalia Sońska 
liSTY (Nie)MiŁOSNe

Jak można wyrazić słowami 
coś więcej niż wdzięczność?

Była z nim naprawdę szczęśli-
wa. Planowali wspólnie przy-
szłość, mieli nawet spisaną listę 
rzeczy, które chcą zrobić razem.

Jednak on odszedł, zostawia-
jąc tylko list. I rozpacz, którą ona 
jeszcze długo będzie nosić w 
sercu.

Czy ktoś, kto od zawsze na nią 
czeka i jest gotów zrobić dla 
niej wszystko, dostanie swoją 
szansę?

rozwiązanie krzyżówki dla 
dorosłych : Filozofia jest poema-
tem rozumu

Patrycja Żóralska, Natalia Fur-
mańczyk, Henryk Poncak, Maria 
Kloch, Halina Stefańska, Cecylia 
Furmańczyk, Agnieszka Skowroń-
ska, Urszula Kaczmarek, Jadwiga 
Patecka,Szymon Rybarczyk, Ro-
bert Kierzyk, Halina Galus, Pelagia 
Feliksiak, Renata Wiertalak, Kry-
styna Haber, Aneta Tamborska, 
Zofia Lepka

Zwycięzca książka: Krystyna 
Haber

Zwycięzcy prenumerata: Szy-
mon Rybarczyk, Henryk Poncak

GAZETY dla zwycięzców loso-
wania do odebrania w redakcji, 
ul. Boh. Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Ania Stępień, Ola Patecka, Zosia 

Michno, Julia Furmańczyk
Zwycięzca: Ola Patecka
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rOZkŁAD JAZDY PkP

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 2 IX – 20 X 2018

Aktualizacja wg stanu na 31 VIII 2018

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

0:38 I
3

IC - TLK
88195

ŁEBSKO
T  k  d

Goleniów 1:00, Szczecin Dąbie 1:22, Szczecin Główny 1:40 WW{
~ 2 IX;

}WW 2:12 Szczecin Główny IC - TLK 56190 ŁEBSKO T  k  d  c  p   Kostrzyn 3:35, Zielona 
Góra 5:06, Nowa Sól 5:28, Głogów 5:55, Ścinawa 6:41, Wołów 7:09, Brzeg Dolny 7:18

Wrocław Główny 7:44 ~ 2 IX;

5:01 I
3

PR - R
88641

j  a  b  y

Wyszomierz 5:06, Osina 5:10, Mosty 5:16, Goleniów 5:25, Kliniska 5:35, Szczecin Dąbie 5:45, Szczecin 
Zdroje 5:48, Szczecin Port Centralny 5:57 Szczecin Główny 6:01 
~ 17 IX-19 X 1-5;

5:21 I
3

PR - R
88641

j  a  b  y

Wyszomierz 5:26, Osina 5:30, Mosty 5:36, Goleniów 5:45, Kliniska 5:56, Szczecin Dąbie 6:05, Szczecin 
Zdroje 6:09, Szczecin Port Centralny 6:17 Szczecin Główny 6:21 
~ 3-14 IX 1-5;

6:39 I
3

PR - R
88643

j  a  b  y

Wyszomierz 6:44, Osina 6:48, Mosty 6:54, Goleniów 7:03, Kliniska 7:17, Szczecin Dąbie 7:27, Szczecin 
Zdroje 7:34 Szczecin Główny 7:46 
~ 17 IX-20 X 1-6;

6:50 I
3

PR - R
88643

j  a  b  y

Wyszomierz 6:55, Osina 6:59, Mosty 7:05, Goleniów 7:14, Kliniska 7:31, Szczecin Dąbie 7:41, Szczecin 
Zdroje 7:46 Szczecin Główny 7:58 
~ 3-15 IX 1-6;

7:47 I
3

PR - R
88645

j  a  b  y

Wyszomierz 7:52, Osina 7:56, Mosty 8:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:07, Goleniów 8:23, 
Kliniska 8:33, Szczecin Dąbie 8:43, Szczecin Zdroje 8:46, Szczecin Port Centralny 8:55

Szczecin Główny 8:59 ~ 17 IX-20 X;

7:48 II
1

PR - R
88622

j  a  b  y

Żabowo 7:55, Płoty 8:04, Baszewice 8:11, Gryfice 8:18, Gąbin 8:28, Trzebiatów 8:34, Bieczyno 
Pomorskie 8:40, Karcino 8:43, Głowaczewo 8:48, Stary Borek 8:51, Kołobrzeg Stadion 8:58

Kołobrzeg 9:03 ~ 17 IX-20 X 1-6;

8:00 I
3

PR - R
88645

j  a  b  y

Wyszomierz 8:06, Osina 8:10, Mosty 8:15, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:21, Goleniów 8:38, 
Kliniska 8:49, Szczecin Dąbie 8:58, Szczecin Zdroje 9:02, Szczecin Port Centralny 9:10

Szczecin Główny 9:14 ~ 2-16 IX;

8:02 II
1

PR - R
88622

j  a  b  y

Żabowo 8:09, Płoty 8:18, Baszewice 8:25, Gryfice 8:32, Gąbin 8:42, Trzebiatów 8:47, Bieczyno 
Pomorskie 8:53, Karcino 8:57, Głowaczewo 9:01, Stary Borek 9:05, Kołobrzeg Stadion 9:11

Kołobrzeg 9:16 ~ 3-15 IX 1-6;

8:39 I
3

IC - TLK
18171

POSEJDON
T  k  c  p

Goleniów 9:01, Szczecin Dąbie 9:33 Szczecin Główny 9:57 

~ 2 IX;

9:27 II
1

PR - R
88624
REGA

j  a  b  y

Płoty 9:42, Gryfice 9:56, Trzebiatów 10:17, Kołobrzeg Stadion 10:34 Kołobrzeg 10:39 

~ 22 IX-20 X 67;

9:51 II
1

PR - R
88624
REGA

j  a  b  y

Płoty 10:06, Gryfice 10:30, Trzebiatów 10:45, Kołobrzeg Stadion 11:01 Kołobrzeg 11:06 

~ 2-16 IX 67;

10:17 I
3

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:22, Osina 10:26, Mosty 10:32, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:38, Goleniów 10:55, 
Kliniska 11:06, Szczecin Dąbie 11:15, Szczecin Zdroje 11:19, Szczecin Port Centralny 11:27

Szczecin Główny 11:31 ~ 8-12 X;

10:33 I
3

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:38, Osina 10:42, Mosty 10:48, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:54, Goleniów 11:11, 
Kliniska 11:26, Szczecin Dąbie 11:35, Szczecin Zdroje 11:39, Szczecin Port Centralny 11:47

Szczecin Główny 11:51 ~ 2 IX-7 X; 13-20 X;

11:53 II
1

PR - R
88626

POMERANIA
j  a  b  y

Żabowo 12:00, Płoty 12:09, Baszewice 12:16, Gryfice 12:23, Gąbin 12:33, Trzebiatów 12:39, Bieczyno 
Pomorskie 12:45, Karcino 12:48, Kołobrzeg Stadion 12:59 Kołobrzeg 13:04 

13:50 II
1

PR - R
88628

j  a  b  y

Żabowo 13:57, Płoty 14:06, Baszewice 14:18, Gryfice 14:25, Gąbin 14:35, Trzebiatów 14:40, Bieczyno 
Pomorskie 14:46, Karcino 14:50, Głowaczewo 14:54, Stary Borek 14:58, Kołobrzeg Stadion 15:04

Kołobrzeg 15:10 ~ 1-5;

14:27 I
3

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 14:32, Osina 14:36, Mosty 14:42, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:48, Goleniów 15:05, 
Kliniska 15:17, Szczecin Dąbie 15:26, Szczecin Zdroje 15:35 Szczecin Główny 15:48 
~ 2-16 IX; 10-20 X;

14:27 I
3

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 14:32, Osina 14:36, Mosty 14:42, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:48, Goleniów 15:05, 
Kliniska 15:17, Szczecin Dąbie 15:32, Szczecin Zdroje 15:35, Szczecin Port Centralny 15:43

Szczecin Główny 15:48 ~ 17-21 IX;

Strona 1 z 3

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 2 IX – 20 X 2018

Aktualizacja wg stanu na 31 VIII 2018

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

14:27 I
3

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 14:32, Osina 14:36, Mosty 14:42, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:48, Goleniów 15:05, 
Kliniska 15:17, Szczecin Dąbie 15:32, Szczecin Zdroje 15:35 Szczecin Główny 15:48 
~ 22 IX-9 X;

15:56 II
1

PR - R
88630

j  a  b  y

Żabowo 16:03, Płoty 16:14, Baszewice 16:27, Gryfice 16:34, Gąbin 16:44, Trzebiatów 16:49, Bieczyno 
Pomorskie 16:55, Karcino 16:59, Głowaczewo 17:03, Stary Borek 17:07, Kołobrzeg Stadion 17:13

Kołobrzeg 17:17 

16:36 I
3

PR - R
88651
REGA

j  a  b  y

Wyszomierz 16:41, Osina 16:45, Mosty 16:51, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 16:57, Goleniów 17:14, 
Kliniska 17:26, Szczecin Dąbie 17:36, Szczecin Zdroje 17:39, Szczecin Port Centralny 17:47

Szczecin Główny 17:52 

17:57 II
1

PR - R
88632

j  a  b  y

Żabowo 18:05, Płoty 18:14, Baszewice 18:21, Gryfice 18:27, Gąbin 18:45, Trzebiatów 18:50, Bieczyno 
Pomorskie 18:56, Karcino 19:00, Głowaczewo 19:04, Stary Borek 19:08, Kołobrzeg Stadion 19:14

Kołobrzeg 19:19 ~ 2-16 IX;

17:57 II
1

PR - R
88632

j  a  b  y

Żabowo 18:05, Płoty 18:14, Baszewice 18:28, Gryfice 18:35, Gąbin 18:45, Trzebiatów 18:50, Bieczyno 
Pomorskie 18:56, Karcino 19:00, Głowaczewo 19:04, Stary Borek 19:08, Kołobrzeg Stadion 19:14

Kołobrzeg 19:19 ~ 17 IX-20 X;

18:39 I
3

PR - R
88653

POMERANIA
j  a  b  y

Wyszomierz 18:44, Osina 18:48, Mosty 18:54, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:00, Goleniów 19:18, 
Kliniska 19:29, Szczecin Dąbie 19:39, Szczecin Zdroje 19:42, Szczecin Port Centralny 19:50

Szczecin Główny 19:55 ~ 17 IX-20 X;

19:06 I
3

PR - R
88653

POMERANIA
j  a  b  y

Wyszomierz 19:11, Osina 19:15, Mosty 19:21, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:27, Goleniów 19:45, 
Kliniska 19:59, Szczecin Dąbie 20:09, Szczecin Zdroje 20:12, Szczecin Port Centralny 20:20

Szczecin Główny 20:24 ~ 2-16 IX;

20:26 II
1

PR - R
88634

j  a  b  y

Żabowo 20:33, Płoty 20:42, Baszewice 20:49, Gryfice 20:56, Gąbin 21:06, Trzebiatów 21:12, Bieczyno 
Pomorskie 21:18, Karcino 21:21, Głowaczewo 21:26, Stary Borek 21:29, Kołobrzeg Stadion 21:35

Kołobrzeg 21:40 ~ 3-15 IX 1-6;

20:53 II
1

PR - R
88634

j  a  b  y

Żabowo 21:00, Płoty 21:09, Baszewice 21:16, Gryfice 21:23, Gąbin 21:33, Trzebiatów 21:39, Bieczyno 
Pomorskie 21:45, Karcino 21:48, Głowaczewo 21:53, Stary Borek 21:56, Kołobrzeg Stadion 22:02

Kołobrzeg 22:07 ~ 17 IX-20 X 1-6;

21:52 II
1

PR - R
88636

j  a  b  y

Płoty 22:07, Gryfice 22:19, Trzebiatów 22:34, Kołobrzeg Stadion 22:51 Kołobrzeg 22:55 
~ 2-16 IX 1-57;

22:10 II
1

PR - R
88636

j  a  b  y

Płoty 22:25, Gryfice 22:37, Trzebiatów 22:52, Kołobrzeg Stadion 23:09 Kołobrzeg 23:13 
~ 17 IX-19 X 1-57;
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^
Odjazdy / Departures
Nowogard 2 IX – 20 X 2018

Aktualizacja wg stanu na 31 VIII 2018

objaśnienia skrótów / abbreviations
IC - „PKP Intercity” Spółka Akcyjna

TLK - Twoje Linie Kolejowe
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
T - 2 klasa / Second class seats

j - tylko 2 klasa / 2nd class seats only

k - rezerwacja miejsc / seat booking

d - wagon z miejscami do leżenia / couchette
car

c - wagon sypialny / sleeping car

a - wagon z miejscami dla osób na wózkach 
- z windą/rampą / car with seats for 
disabled passengers - with a lift/ramp

b - wagon przystosowany do przewozu 
rowerów - liczba miejsc ograniczona / 
wagon adopted to the transport of 
bicycles – limited number of places

objaśnienia znaków / symbols
p - przewóz przesyłek konduktorskich / 

courier service
W - przełączanie wagonów do innego 

pociągu / wagons to be switched to 
another train

y - klimatyzacja / air conditioning

~ - terminy kursowania / days of operation

1 - w poniedziałki / Mondays

5 - w piątki / Fridays

6 - w soboty / Saturdays

7 - w niedziele / Sundays

www.intercity.pl www.polregio.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased on each train, consistent with the 
terms specified by the carrier.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Carriers 
are responsible for commercial data of trains.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Infoline numbers to individual carriers:
IC - 22 391 97 57 (24h) dla abonentów sieci zagranicznych i
dla połączeń zagranicznych; 703 200 200 (24h) dla 
abonentów krajowych sieci, opłata 1,29 zł brutto/min. poł., 
realizator usługi: „PKP Intercity” S.A. / 22 391 97 57 (24h) 
for international calls and international network subscribers; 
703 200 200 (24h) for subscribers of domestic networks, 
charge of PLN 1.29 gross/min. of each call, service provider: 
„PKP Intercity" S.A.
PR - 703 20 20 20 (24h) opłata 1.29 zł/min. połączenia, 
realizator usługi: Progress Plus S.C.  / 703 20 20 20 (24h) 
charge of PLN 1.29 gross/min. of each call, service provider: 
Progress Plus S.C. 
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rozkład jazdy komunikacji miejskiej

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 6:55 8:05 11:15 12:20 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 6:56 8:06 11:16 12:21 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 6:58 8:08 11:18 12:23 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 6:59 8:10 11:20 12:25 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:01 8:12 11:22 12:27 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:02 8:14 11:24 12:29 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:03 8:15 11:25 12:30 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:05 8:17 11:27 12:32 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < 7:07 8:19 < 12:34 < < 16:07 < <

10 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:09 8:21 11:28 12:36 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
11 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:10 8:22 11:29 12:37 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
12 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:11 8:23 11:30 12:38 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
13 ul. Poniatowskiego < 6:20 7:13 < < 12:40 13:45 15:10 16:13 17:10 <
14 ul. Żeromskiego 5:42 6:21 7:14 8:24 11:32 12:41 13:46 15:11 16:14 17:11 17:59
15 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:22 7:15 8:25 11:33 12:42 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
16 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:23 7:16 8:26 11:34 12:43 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
17 ul. Radosława 5:45 6:24 7:17 8:27 11:35 12:44 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02

POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:23 8:33 11:50 12:50 14:30 15:30 16:25 17:25 18:05
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:24 8:34 11:51 12:51 14:31 15:31 16:26 17:26 18:06
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:26 8:36 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:28 8:38 11:53 12:53 14:33 15:33 16:28 17:28 18:08
5 ul. Poniatowskiego < 6:35 7:30 8:40 11:55 12:55 < 15:35 16:30 17:30 <
6 ul. 700 Lecia 5:49 6:37 7:32 8:42 11:57 12:57 14:34 15:37 16:32 17:32 18:09
7 ul. 5-go Marca 5:51 6:39 7:34 8:44 11:59 12:59 14:36 15:39 16:34 17:34 18:11
8 ul. Kościuszki 36 5:53 6:41 7:36 8:46 12:01 13:01 14:38 15:41 16:36 17:36 18:13
9 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:42 7:37 8:47 12:02 13:02 14:39 15:42 16:37 17:37 18:14

10 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:43 7:38 8:48 12:03 13:03 14:40 15:43 16:38 17:38 18:15
11 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:44 7:39 8:49 12:04 13:04 14:41 15:44 16:39 17:39 18:16
12 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:45 7:40 8:50 12:05 13:05 14:42 15:45 16:40 17:40 18:17
13 ul. Bema 9 5:58 6:46 7:41 8:51 12:06 13:06 14:43 15:46 16:41 17:41 18:18
14 Osiedle Bema 5:59 6:47 7:42 8:52 12:07 13:07 14:44 15:47 16:42 17:42 18:19

DWORZEC PKS – OS. BEMA
TAM
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

OS. BEMA - DWORZEC PKS
TAM
E, F

1 Osiedle Bema 8:59
2 ul. Bema 1 9:00
3 ul. Armii Krajowej 17 9:02
4 ul. Kościuszki 36 9:03
5 ul. Romualda Traugutta 9:05
6 ul. Wojska Polskiego 4 9:06
7 ul. Kościelna 9:07
8 Dworzec PKS 9:09

LP Dworce i przystanki

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD UL. RADOSŁAWA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 – NOWOGARD  OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD OS. BEMA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 - NOWOGARD  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 6:55 8:05 11:15 12:20 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 6:56 8:06 11:16 12:21 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 6:58 8:08 11:18 12:23 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 6:59 8:10 11:20 12:25 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:01 8:12 11:22 12:27 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:02 8:14 11:24 12:29 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:03 8:15 11:25 12:30 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:05 8:17 11:27 12:32 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < 7:07 8:19 < 12:34 < < 16:07 < <

10 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:09 8:21 11:28 12:36 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
11 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:10 8:22 11:29 12:37 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
12 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:11 8:23 11:30 12:38 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
13 ul. Poniatowskiego < 6:20 7:13 < < 12:40 13:45 15:10 16:13 17:10 <
14 ul. Żeromskiego 5:42 6:21 7:14 8:24 11:32 12:41 13:46 15:11 16:14 17:11 17:59
15 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:22 7:15 8:25 11:33 12:42 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
16 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:23 7:16 8:26 11:34 12:43 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
17 ul. Radosława 5:45 6:24 7:17 8:27 11:35 12:44 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02

POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:23 8:33 11:50 12:50 14:30 15:30 16:25 17:25 18:05
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:24 8:34 11:51 12:51 14:31 15:31 16:26 17:26 18:06
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:26 8:36 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:28 8:38 11:53 12:53 14:33 15:33 16:28 17:28 18:08
5 ul. Poniatowskiego < 6:35 7:30 8:40 11:55 12:55 < 15:35 16:30 17:30 <
6 ul. 700 Lecia 5:49 6:37 7:32 8:42 11:57 12:57 14:34 15:37 16:32 17:32 18:09
7 ul. 5-go Marca 5:51 6:39 7:34 8:44 11:59 12:59 14:36 15:39 16:34 17:34 18:11
8 ul. Kościuszki 36 5:53 6:41 7:36 8:46 12:01 13:01 14:38 15:41 16:36 17:36 18:13
9 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:42 7:37 8:47 12:02 13:02 14:39 15:42 16:37 17:37 18:14

10 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:43 7:38 8:48 12:03 13:03 14:40 15:43 16:38 17:38 18:15
11 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:44 7:39 8:49 12:04 13:04 14:41 15:44 16:39 17:39 18:16
12 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:45 7:40 8:50 12:05 13:05 14:42 15:45 16:40 17:40 18:17
13 ul. Bema 9 5:58 6:46 7:41 8:51 12:06 13:06 14:43 15:46 16:41 17:41 18:18
14 Osiedle Bema 5:59 6:47 7:42 8:52 12:07 13:07 14:44 15:47 16:42 17:42 18:19

DWORZEC PKS – OS. BEMA
TAM
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

OS. BEMA - DWORZEC PKS
TAM
E, F

1 Osiedle Bema 8:59
2 ul. Bema 1 9:00
3 ul. Armii Krajowej 17 9:02
4 ul. Kościuszki 36 9:03
5 ul. Romualda Traugutta 9:05
6 ul. Wojska Polskiego 4 9:06
7 ul. Kościelna 9:07
8 Dworzec PKS 9:09

LP Dworce i przystanki

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD UL. RADOSŁAWA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 – NOWOGARD  OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD OS. BEMA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 - NOWOGARD  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 6:55 8:05 11:15 12:20 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 6:56 8:06 11:16 12:21 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 6:58 8:08 11:18 12:23 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 6:59 8:10 11:20 12:25 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:01 8:12 11:22 12:27 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:02 8:14 11:24 12:29 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:03 8:15 11:25 12:30 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:05 8:17 11:27 12:32 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < 7:07 8:19 < 12:34 < < 16:07 < <

10 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:09 8:21 11:28 12:36 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
11 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:10 8:22 11:29 12:37 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
12 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:11 8:23 11:30 12:38 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
13 ul. Poniatowskiego < 6:20 7:13 < < 12:40 13:45 15:10 16:13 17:10 <
14 ul. Żeromskiego 5:42 6:21 7:14 8:24 11:32 12:41 13:46 15:11 16:14 17:11 17:59
15 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:22 7:15 8:25 11:33 12:42 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
16 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:23 7:16 8:26 11:34 12:43 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
17 ul. Radosława 5:45 6:24 7:17 8:27 11:35 12:44 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02

POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:23 8:33 11:50 12:50 14:30 15:30 16:25 17:25 18:05
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:24 8:34 11:51 12:51 14:31 15:31 16:26 17:26 18:06
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:26 8:36 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:28 8:38 11:53 12:53 14:33 15:33 16:28 17:28 18:08
5 ul. Poniatowskiego < 6:35 7:30 8:40 11:55 12:55 < 15:35 16:30 17:30 <
6 ul. 700 Lecia 5:49 6:37 7:32 8:42 11:57 12:57 14:34 15:37 16:32 17:32 18:09
7 ul. 5-go Marca 5:51 6:39 7:34 8:44 11:59 12:59 14:36 15:39 16:34 17:34 18:11
8 ul. Kościuszki 36 5:53 6:41 7:36 8:46 12:01 13:01 14:38 15:41 16:36 17:36 18:13
9 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:42 7:37 8:47 12:02 13:02 14:39 15:42 16:37 17:37 18:14

10 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:43 7:38 8:48 12:03 13:03 14:40 15:43 16:38 17:38 18:15
11 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:44 7:39 8:49 12:04 13:04 14:41 15:44 16:39 17:39 18:16
12 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:45 7:40 8:50 12:05 13:05 14:42 15:45 16:40 17:40 18:17
13 ul. Bema 9 5:58 6:46 7:41 8:51 12:06 13:06 14:43 15:46 16:41 17:41 18:18
14 Osiedle Bema 5:59 6:47 7:42 8:52 12:07 13:07 14:44 15:47 16:42 17:42 18:19

DWORZEC PKS – OS. BEMA
TAM
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

OS. BEMA - DWORZEC PKS
TAM
E, F

1 Osiedle Bema 8:59
2 ul. Bema 1 9:00
3 ul. Armii Krajowej 17 9:02
4 ul. Kościuszki 36 9:03
5 ul. Romualda Traugutta 9:05
6 ul. Wojska Polskiego 4 9:06
7 ul. Kościelna 9:07
8 Dworzec PKS 9:09

LP Dworce i przystanki

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD UL. RADOSŁAWA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 – NOWOGARD  OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD OS. BEMA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 - NOWOGARD  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki
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FIRMA JOGA  •  ul. Górna 4  •  72-200 Nowogard  
 Tel./Fax 91 39 25 501  •  695 100 700  •  695 400 600

Wyposaż swój dom w OKNA PCV 
o najwyższym standarcie światowym, 

dzięki którym obniżysz koszty ogrzewania
z profilu 

ALPHALINE  
profil 6 komorowy w kl. A
z wkładem termicznym 
i uszczelką środkową 
gwarantującą doskonałą 
szczelność

Do produkcji okien 

nie stosujemy pro�lii

z recyklingu !!!

i wysokiej jakości
OKUCIA MACO

Ponad 22 lat doświadczenia w produkcji okien. ZAUFAJ specjalistom! 

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
8.00 – 20.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 8.00 – 16.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

 Praca szyta na miarę
Ingram Micro wspólnie ze swoim partnerem otworzył nową inwestycję 

na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego.
Nasz Pracownik Magazynu:

•	 pracuje w przyjaznej i fajnej firmie o duńskich korzeniach,
•	 jest zatrudniony na umowę o pracę bezpośrednio u pracodawcy
•	 bezpłatnie dojeżdża do pracy, ma dofinansowane posiłki, bezpłatne owoce, korzysta z atrak-

cyjnych benefitów, min. prywatnej opieki medycznej, ubezpieczenie grupowego, dofinansowa-
nia szkoleń itd

•	 skanuje i pakuje paczki z lekkimi artykułami,
•	 wprowadza dane do systemu, nucąc ulubione melodie
•	 pracuje w systemie 2 zmianowym od 8.00 do 16.00, 16.00-24.00, (czasem również w weekendy)

Dołącz do nas!
Zapraszamy na spotkania rekrutacyjne, które odbywają się siedzibie Ingram Micro 

w Łozienicy (Goleniowski Park Przemysłowy), przy ulicy Prostej 40.
W każdy wtorek i piątek od godziny 13:00.

Jeśli chcesz otrzymać więcej informacji Zadzwoń! 516-987-405
Napisz! jobs.goleniow@ingrammicro.com

Przedstawiciel �rm: KRATKI.PL, UNICO, ARYSTO, HAJDUK
          SPARTHERM, LECHMA, BE-F

ul. Boh. Warszawy 103a/1
SPRZEDAŻ: piecy, wkładów kominkowych, 

obudów, kominków elektrycznych i biokominkiów

Kontakt www.kominkisolowiej.pl 
e-mail: kominkisolowiej@idsl.pl

Tel. 91 39 25 000,  kom. 507 967 205
Sklep otwarty  pn-pt. 9-17,  sob 9-13

Przedstawiciel �rm: Lechma, Spartherm Bef Polska, Kratki.pl, Euro-Kom

Akcesoria montażowe, kominy, wkłady kominowe owalne 
Dobieramy wymiar i montujemy

KOMINKI SOŁOWIEJ NOWOGARD

WENTOR - kocioł  na pelet COMPACT 5-15 KW
Cena 9900 zł netto

KARTKI.pl - kocioł na pelet moc 5-25 KW
Cena 10400 zł netto

Spełniają wymagania 5 klasy 
wymagane do dotacji

KARTKI.pl - PATIO gazowy ogrzewacz 
                                        zewnętrzny

Przedszkole “Fantazja” 
ul. Wojska Polskiego 

ogłasza nabór 
dzieci 2,5 letnie

510 848 058 
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 Cena 1,50 zł
POLSKI WYDAWCA

s. 3

Uwaga 
najbliższe 
bezpłatne  

porady prawne  
w piątek

godz. 13.30-15.30
w redakcji  

ul. Boh. Warszawy 7A
(informujemy, że godziny dyżurów 

radcy prawnego mogą ulegać 
zmianom)

reKLAmA

Kilkadziesiąt funkcjonariuszy SW na L4

Teraz pochorowali się 
klawisze

M. Michalak 
awansował

Biegiem 
przez ulicę! 

Wezwani do 
posprzątania

relacje z obchodów 100-lecia Niepodległości

Byliśmy (prawie) wszędzie

 s. 4
 s. 5

 s. 6,7,8,9,10,11
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Śmigiel Ryszard

ŚR

KOMPLEKSOWE  USŁUGI
& ŚMIGIEL

Zakład Kamieniarski
- Nagrobki - Grobowce - Parapety - Schody

Kwiaciarnia
- Znicze - Kwiaty - Wiązanki - Wieńce

Tel. 601 595 069, 91 392 18 14
     e-mail: puhp.smigiel@wp.pl
   www.kamieniarstwo-smigiel.pl

Korzystając z naszych usług pogrzebowych zyskasz
-10%  RABATU  NA  USŁUGI  KAMIENIARSKIE

UL. CMENTARNA 3,  72-200 NOWOGARD

       Usługi Pogrzebowe 
        Grzegorz Śmigiel
- Trumny - Urny - Ekshumacje - Przewozy
         Obudowy - Krzyże - Tabliczki

Kontakt całodobowy: 693 230 190
      e-mail: memoris.zp@o2.pl
            www.memoris.eu

W skrócie

reKLAmA

   Kronika policyjna

W TYCH DNIACH ODeSZLI DO WIeCZNOŚCI
Bogusław Tracz: lat 56, zmarł 9.11.2018r, pogrzeb odbył się 

12.11.2018r, na cmentarzu w Nowogardzie.
                                 Informacje przekazał:  

Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk
i MEMORIS Zakład Pogrzebowy Grzegorz Śmigiel

2018/11/07
godzina: 11:29
Kierująca pojazdem marki 

VW Bora, Kornela W. lat 23 zam. 
Gmina Nowogard, jadąc od 
strony Nowogardu w kierunku 
Olchowa, nie upewniła się co 
do możliwości wykonania ma-
newru wyprzedzania, w wyni-
ku czego uderzyła w bok skrę-
cającego w lewo w drogę do 
miejscowości  Gardna pojazdu 
marki Daf kierowanego przez 
Ryszarda K. lat 62, zam. Gmina 

Nowogard. Po uderzeniu kieru-
jąca pojazdem marki VW utra-
ciła panowanie nad pojazdem 
i zjechała na prawe pobocze, 
dachując. Kierująca została za-
brana do szpitala w Nowogar-
dzie. Oboje kierujący trzeźwi. 
Kierująca pojazdem marki VW 
Bora została pouczona za po-
pełnione wykroczenie.

2018/11/09  
godzina:  05:51
Kierujący pojazdem marki  

Daf, Paweł P./ lat 22, zam. Koło-
brzeg  z nieznanych przyczyn 
przejechał przez rondo, w oko-
licach Redostowa DK nr 6 (34,5 
km),gm. Osina pow. Goleniów, 
po czym uderzył w barierki. 
Kierującego przebadano na 
zawartość alkoholu w organi-
zmie - trzeźwy,  za popełnione 
wykroczenie ukarano manda-
tem karnym w wysokości 250 
złotych.

KPP Goleniów

Do coraz częstych aktów wandalizmu dochodzi na nowogardzkich  
przystankach autobusowych. Tym razem taki los napotkał  przysta-
nek na ul Kościuszki gdzie została wybita szyba. 

Na nowogardzkim jeziorze o tej porze  roku można zobaczyć 
młode łabędzie jeszcze w szarym pisklęcym upierzeniu. Sądząc po 
wielkości „młodego” to już wkrótce zmieni on się na rasowego bia-
łego ptaka. Na zdjęciu widzimy takiego jednego młodego osobnika 
w asyście dorosłego łabędzia stających na brzegu akwenu. Jak za-
uważyliśmy ich widok napawał wielką radością przechodzące obok 
dzieci z przedszkola. 

Sygnały Czytelników 

Bądź widoczny na drodze !
Problem widoczności pieszych bądź rowerowych uczestników ruchu drogowego to o tej po-
rze roku stale powracające zagadnienie związane z zagrożeniami dla ich bezpieczeństwa.  

Do naszej redakcji zatelefono-
wała mieszkanka jednej z pobli-
skich wsi, która podczas rozmo-
wy nie kryła swojego zdenerwo-
wania - codziennie rano i wieczo-
rem pokonuję trasę do Nowogar-
du, zaczyna nasza rozmówczyni- 
, po godzinie 16 zapada już zmrok, 
ja wracam z pracy do domu oko-
ło godziny 17-18. O tej porze roku 
na drodze zaczynają się już incy-
denty ze zwierzyną leśną (prze-
mieszcza się ona na miejsca zi-
mowania- dop red). Ja jeżdżę na 
tyle rozważnie i nie szybko, że w 
porę uda mi się zahamować i omi-
nąć dzika czy sarnę. Ale to nie jest 
zmartwienie, jednak najgorsi są 
uczestnicy ruchu na rowerach i 
idący pieszo, którzy nie posiada-
ją odblasków i są niewidoczni dla 
nas kierowców. Wczoraj, w ostat-
niej chwili udało mi się zauwa-
żyć i na szczęście ominąć Pana ja-
dącego na rowerze, zatrzymałam 
auto ,i podeszłam do tego Pana i 
zapytałam, dlaczego nie ma Pan 
ani świateł, ani odblasku, ale Pan 
był tym moim pytaniem zbul-
wersowany, użył niecenzuralnych 

słów i kazał mi się odczepić, oczy-
wiście nie miałam zamiaru z tym 
Panem dyskutować. Ale ktoś inny 
np. jadący z dużą prędkością na-
prawdę może nie wyhamować i 
potrącić takiego uczestnika, albo 
w najgorszym wypadku nawet za-
bić. Zwracam się bezpośrednio do 
mieszkańców pobliskich wsi, za-
kładajcie odblaski i bądźcie wi-
doczni, bo może w każdej chwi-
li dojść do tragedii. Odblask ma-
jątku nie kosztuje a może urato-
wać życie 

Od redakcji: 1. zgodnie z no-
welizacją ustawy „Prawo o ruchu 
drogowym”, z dnia 30 sierpnia 
2013r, która wprowadza obowią-
zek posiadania elementów odbla-
skowych dla wszystkich pieszych 
- niezależnie od wieku, porusza-
jących się po drodze po zmierz-
chu poza obszarem zabudowa-
nym. Osobę wyposażoną w od-
blask kierowca może dostrzec 
nawet z odległości 140 m. War-
to zakupić dla swojego bezpie-
czeństwa odblask i być bezpiecz-
nym, a niżeli płacić mandat za 
jego brak.

2. Od lat piszemy o braku ście-
żek rowerowych, zarówno we-
wnątrz miasta, jak i szczególnie 
na trasach wyjazdowych z mia-
sta do najbliższych wiosek, w 
tym w kierunku Długołęki, Ku-
lic, Karska, Miętna, Wojcieszyna. 
Ten stan rzeczy powoduje zagro-
żenia, o których wspomina na-
sza Czytelniczka. Niestety nie-
kiedy też w wyniku tego docho-
dzi do groźnych wypadków, na-
wet ze skutkiem śmiertelnym, 
jak to miało miejsce w tym roku, 
gdy zmarła rowerzystka na sku-
tek potrącenia przez samochód 
na ulicy 15 Lutego obok działek. 
Jak wiadomo, nie ma tu nie tylko 
wydzielonej ścieżki rowerowej, 
ale nawet pobocza. 

ao

masz problem, lub byłeś 
świadkiem ważnego wydarzenia?
Skontaktuj się z naszą redakcją!
513 088 309,  91 392 21 65

lub email: dziennik@dzienniknowogardzki.pl
i na facebooka DN
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MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reKLAmA

Warsztaty Terapii Zajęciowej  

przyjmą każdą ilość świerku.  
Więcej informacji pod nr 725 748 449 

Uwaga wędkarze
Zarząd Koło PZW Tęczak w Nowogardzie 

organizuje dnia 18.11.208 r. 
wyjazd na ryby  

do Kamienia Pomorskiego. 
Zapisy do 16.11.2018 r., w sklepie wędkarskim  
“Tęczak” przy ul. Waryńskiego, wpisowe 10 zł.

Zarząd Koła PZW Tęczak

Kilkadziesiąt funkcjonariuszy SW na L4

Teraz pochorowali się klawisze 
Jak dowiaduje się Dziennik Nowogardzki, po policjantach, masowo ,,pochorowali” się funkcjonariusze Służby Więziennej, pracujący w Zakładzie Kar-
nym w Nowogardzie. Obawiają się, że zostaną pominięci przy porozumieniach dotyczących poprawie warunków pracy, jakie wynegocjowały już inne służ-
by mundurowe np. policja. 

W minionym tygodniu całą 
Polskę obiegła informacja, że 
ministerstwo MSWiA porozu-
miało się ze związkami zawodo-
wymi reprezentującymi podle-
głe temu resortowi służby mun-
durowe. Nie dotyczy to jednak 
Służby Więziennej, która podle-
ga służbowo Ministerstwu Spra-
wiedliwości. Porozumienie nie 
obejmowało więc pracowników 
tej formacji, również domaga-
jącej się podwyżek i przywróce-
nia poprzedniego systemu eme-
rytalnego - twierdzą pracowni-
cy więziennictwa. Stąd już w mi-
niony piątek, nad ranem dotarła 
do nas informacja, że teraz funk-
cjonariusze SW postanowili „za-
ostrzyć” swój protest, korzysta-
jąc ze skutecznego narzędzia, ja-
kim w przypadku policji były 
masowe zwolnienia L4. 

- Od piątku na zwolnieniach 
lekarskich przebywa już 55 funk-
cjonariuszy SW z ZK w Nowo-
gardzie, z działu ochrony. Mają 
do nas dołączyć również zmiany 
dzienne, to kolejne 20-30 mun-

durowych. Nas na razie nie obo-
wiązuje podpisane porozumie-
nie między policją a MSWiA, 
obawiamy się, że zostaniemy po-
minięci - informują nas, chcący 
pozostać anonimowymi, funk-
cjonariusze pracujący w nowo-
gardzkim więzieniu, z którymi 
rozmawialiśmy w zeszły piątek. 

W ZK przy ul. Zamkowej w 
Nowogardzie pracuje 197 funk-
cjonariuszy z działu ochrony, to 
największa podgrupa tej forma-
cji. W kolejnych dniach weeken-
du z powodów zdrowotnych nie 
stawia się na służbę kolejnych 

kilkunastu funkcjonariuszy. Po-
twierdził to w rozmowie z DN, 
Rzecznik ZK w Nowogardzie, 
por. Przemysław Sońtka, jego 
zdaniem to akcja przedwczesna, 
bo porozumienie, jakie podpisał 
minister MSWiA, Joachim Bru-
dziński, ma dotyczyć też związ-
ków zawodowych SW. 

- Rzeczywiście wielu funkcjo-
nariuszy z naszego ZK przeby-
wa obecnie na zwolnieniach le-
karskich, ale to nie zaburza cią-
głości pracy jednostki. Mieliśmy 
obawy, że na służbę nie stawi się 
zmiana dzienna. Należy bowiem 

uspokoić funkcjonariuszy, że na-
sze związki zawodowe są zrze-
szone w federacji związków, więc 
porozumienie jakie zawarto w 
miniony czwartek, dotyczy także 
naszej formacji. Musi być tylko 
jeszcze podpisane przez nasze-
go zwierzchnika, czyli ministra 
sprawiedliwości. Dlatego apelu-
jemy do tych funkcjonariuszy, 
którym zdrowie pozwala na wy-
konywanie obowiązków służbo-
wych, aby wracali spokojnie do 
pracy – mówi P. Sońtka. 

Według rzecznika nowogardz-
kiego ZK, spotkanie z przed-

stawicieli Zarządu Głównego 
NSZZ Funkcjonariuszy i Pra-
cowników Więziennictwa z mi-
nistrem Patrykiem Jaki zaplano-
wano na najbliższą środę. Wów-
czas mają zostać sfinalizowa-
ne rozmowy na temat postula-
tów dotyczących poprawy wa-
runków pracy mundurowych 
z SW - czyli tych samych, jakie 
wywalczyły już służby podległe 
MSWiA. 

Mimo wszystko w celu zapew-
nienia niezaburzonego funkcjo-
nowania Zakładu Karnego, do 
Nowogardu na wszelki wypa-
dek ściągnięto kilku funkcjona-
riuszy z innych jednostek z okrę-
gu Szczecińskiego. Jak dowie-
dział się DN, również w Zakła-
dzie Karnym, w środę ma odbyć 
się spotkanie przedstawicieli re-
gionalnych władz związków za-
wodowych z Dyrekcją i funkcjo-
nariuszami Zakładu Karnego w 
Nowogardzie. W kolejnym wy-
daniu poinformujemy, jak prze-
biegało to spotkanie.  

Marcin Simiński 

Zakład Karny zatrudnia ok. 300 osób

Pierwsze sesje Rad 
Wiadomo już, kiedy odbędą się pierwsze sesje nowej, VIII kadencji Rady Miejskiej w Nowogardzie i Rady Gminy w Osinie. Zaplanowano je na przyszły 
tydzień. 

Zgodnie z przepisami ter-
miny pierwszych sesji wybra-
nych na nową kadencję rad wy-
znacza Komisarz Wyborczy. I 
tak w Nowogardzie pierwsza se-
sja VIII kadencji Rady Miejskiej 
odbędzie się w dniu 21 listopa-
da (środa). W Gminie Osina na-
tomiast wybrani 21 październi-
ka radni, spotkają się dzień póź-
niej, tj. 22 listopada czwartek. 
Komisarz wyborczy ustala nie 
tylko termin, ale i porządek ob-
rad pierwszych sesji. Składa on 
się z trzech punktów: ślubowa-
nie radnych, zaprzysiężenie bur-
mistrza/wójta i wybór prezydium 

rady- przewodniczącego i wice-
przewodniczących. Pierwsze ob-
rady, do chwili wyłonienia prze-
wodniczącego, prowadzi najstar-
szy radny- przewodniczący se-
nior. W Nowogardzie będzie to 
Stanisław Wiśniewski (PiS). W 
Osinie Zuzanna Kondratowicz – 
uzyskała mandat z komitetu wój-
ta K. Szwedo (Przyjazna Gmi-
na). Tradycją jest, że rotę ślubo-
wania na radnego, odczytuje naj-
młodsza osoba, która zdobyła 
mandat społeczny- w Nowogar-
dzie będzie to zatem 29-letni Pa-
weł Lembas (SLD), w Osinie na-
tomiast zaledwie 18 -letni, uczeń 

nowogardzkiego Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych (popular-

ny „Rolniczak”) -  Aleksander 
Pakulski (Kongres Nowej Prawi-

cy). Jest on prawdopodobnie jed-
nym z najmłodszych radnych w 
Polsce. Ciekawostką jest fakt, że 
w radzie gminy będzie zasiadał 
wspólnie ze swoim ojcem Mar-
kiem Pakulskim- radnym drugiej 
kadencji. 

Po wyczerpaniu porządku ob-
rad pierwszych sesji, wyznaczone 
powinny być kolejne obrady, na 
których radni będę już głosować 
nad projektami uchwał. W cza-
sie tych obrad wybiorą również 
członków komisji stałych działa-
jących przy RM. 

Marcin Simiński 

Aleksander Pakulski (najmłodszy rad-
ny w Osinie - 18 lat)

Paweł Lembas jako najmłodszy radny 
Rady Miejskiej w Nowogardzie (29 lat) 
odczyta rotę ślubowania jaką złożą 
wszyscy radni
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Wyrazy szczerego współczucia 
Koleżance Marzenie Tracz oraz 
Córkom Paulinie i Katarzynie 

z powodu śmierci 

Męża i Taty 
składają 

współpracownicy z Oddziału Noworodkowego  
i Położniczo-Ginekologicznego Szpitala w 

Nowogardzie 

Wyrazy szczerego współczucia 
Koleżance Alinie Kaczocha 

z powodu śmierci 

Brata
 składają 

współpracownicy  
Oddziału Położniczo-Ginekologicznego  

i Noworodkowego Szpitala w Nowogardzie

KONDOLeNCje

Wiceburmistrz wzywa mosty Łódź 

Mają posprzątać rampę i ulice 
Wiceburmistrz Nowogardu, Krzysztof Kolibski, wezwał oficjalnie firmę Mosty Łódź, by ta zaprzestała zanieczyszczać ulice w Nowogardzie, w trakcie 
transportu kruszywa, które to ładowane jest na kolejowej rampie. 

DN o sprawie pisał jeszcze 
przed wakacjami. Wówczas do 
redakcji zgłaszali się mieszkań-
cy bloków, głównie przy 15 Lu-
tego, którzy skarżyli się na tuma-
ny kurzu, jakie powstają nie tylko 
przy załadunku kruszywa na cię-
żarówki, ale też, kiedy samocho-
dy opuszczają rampę przejeżdża-
jąc ulicami miasta. Po naszej in-
terwencji zaczęto polewać częściej 
wodą miejsce przeładunku, czy-
li okolicę rampy tuż k. elewatora 
zbożowego. Później nieco zmalała 
liczba transportów kruszywa. 

W ostatnich dniach znów za-
częto intensywnie wozić materiał 
na S6, który z wagonów ładowany 
jest na ciężarówki, a następnie do-
wożony na plac budowy. Jako, że 
jest inna pora roku, już się nie ku-
rzy, ale z powodu nieszczelnych, 
czy przepełnionych pak samocho-
dowych sporo kruszywa ląduje na 
jezdniach, po których jeżdżą zała-
dowane do pełna „łódki”. W efek-
cie szybko, to wysypane na uli-
ce  kruszywo, zamienia się w bło-

to. Najgorzej jest na odcinku ulicy 
15 Lutego od elewatora do prze-
jazdu kolejowego. W związku z 
tą sytuacją zareagowała wreszcie 
Gmina. Wiceburmistrz Nowogar-
du, Krzysztof Kolibski, wystoso-
wał pismo, w którym wezwał od-
powiedzialnych za transport do 
sprzątania po sobie. 

(…) wzywam Mosty Łódź S.A. 
do natychmiastowego podjęcia 
kroków mających na celu zaprze-

stanie zanieczyszczania ulic w No-
wogardzie przez pojazdy ciężaro-
we wożące kruszywa z rampy ko-
lejowej na teren budowy drogi nr 
S6. Jednocześnie proszę o regu-
larne sprzątanie terenu rampy ko-
lejowej, z którego na kołach sa-
mochodów ciężarowych wywo-
żone jest błoto i kruszywo, któ-
rym zanieczyszczane są ulice na-
szego miasta W przypadku bra-
ku działań w tym zakresie Pań-
stwa Firma zostanie obciążona 
kosztami sprzątania niniejszych 
ulic a kierowcy, których pojaz-

dy zanieczyszczają ulice, będą ka-
rani na podstawie art 91 kodek-
su wykroczeń mandatem w wyso-
kości nawet do 1.500 zł- czytamy 
w oświadczeniu, jakie podpisał 
K. Kolibski, a jakie ukazało się na 
stronie miasta, w ubiegły piątek. 

Na razie nie wiadomo jak na pi-
smo i ostrzeżenie wiceburmistrza 
zareaguje firma odpowiedzialna 
za transport kruszywa na budo-
wę S6. Wydaje się jednak, że re-
akcja władz miasta była prawi-
dłowa- wszak zrozumiałe jest, że 
w trakcie tak dużych prac nale-
ży cierpliwie znosić wiele niedo-
godności, ale nie kosztem bez-
pieczeństwa.  Przy okazji jedno-
cześnie po raz kolejny  apelujemy  
do urzędników, aby jak najszyb-
ciej przywrócono oznaczanie po-
ziome na wskazanym odcinku 15 
Lutego. Obecny stan rzeczy, rów-
nież na bezpieczeństwo nie wpły-
wa, zwłaszcza w połączeniu z zale-
gającym na jezdni błotem. 

MS

4 pary małżeńskie uhonorowane przez Prezydenta rP 

Złote Gody w Osinie 
Był listopadowy pochmurny dzień, jednak każdy dzień może być piękny, trzeba tylko umieć 
docenić jego wyjątkowość… i tak było 9 października 2018r. „Piękny dzień na piękny jubi-
leusz Złotych Godów”. Tego dnia 4 pary małżeńskie gościły w świetlicy wiejskiej w Osinie, 
świętując Złote Gody, czyli 50 rocznicę ślubu. 

Czcigodni Jubilaci to: Piotr i Jó-
zefa Jurkowie z Węgorzy, Jan i Ja-
dwiga Jaremowie z Osiny, Włodzi-
mierz i Irena Śpiewakowie z Kiko-
rza oraz Maria i Zygmunt Zaustow-
scy z Węgorzyc. 

Małżonkowie, którzy przeżyli ze 
sobą pięćdziesiąt lat, zostali uho-
norowani dyplomami i medalami, 
za długoletnie pożycie małżeńskie. 
Dekoracji dostojnych jubilatów, w 
imieniu Prezydenta Rzeczypospo-

litej Polskiej, dokonał Wójt Gminy 
Osina Krzysztof Szwedo, dyplomy 
gratulacyjne wręczył Przewodni-
czący Rady Gminy Osina, mijającej 
właśnie kadencji, Andrzej Łuczak. 

- Niech państwa związek będzie, 
również inspiracją dla przyszłych 
małżonków. Niech każdy dzień bę-
dzie dniem szczęśliwym - mówił 
podczas uroczystości wójt, gratu-
lując małżonkom pięknego święta 
i przedstawiając ich, jako wzór dla 

młodego pokolenia.
Niespodzianką dla Jubilatów był 

spektakl słowno – muzyczny zapre-
zentowany przez ich dzieci. Scena-
riusz przygotowała Pani Anna Ze-
hner, a muzyką i śpiewem stworzy-
ła uroczy nastrój Pani Henia Bog-
danowicz. 

Życzymy zdrowia i spokoju na 
dalsze lata Waszego wspólnego ży-
cia. Niech te lata będą dla Państwa 
szczęśliwe.  MS

Odznaczeni jubilaci
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Głębokie wyrazy współczucia  
dla Tadeusza i Tomasza Tracza  
z powodu śmierci Brata i Wujka 

Śp. Bogusława Tracza  
składają  

współpracownicy z drukarni i redakcji DN 

KONDOLeNCje

To trzeba pilnie poprawić 

Biegiem przez ulicę! 
O licznych fuszerkach projektowych niedawno wykonanego chodnika do Warnkowa pisali-
śmy już wielokrotnie. Wszystkie uwagi pochodziły od naszych Czytelników i to na ogół tych 
korzystających z tego traktu. Dzisiaj kolejny głos zwracający uwagę na rozwiązanie, czy ra-
czej jego brak, które nie tylko stanowi niedogodność, ale istotnie zagraża bezpieczeństwu 
poruszających się tutaj zarówno po chodniku, jak i przebiegającej obok jezdni głównej.

 Do naszej redakcji zgłosił się 
mieszkaniec, który codziennie 
pokonuje samochodem trasę z 
Karska do Nowogardu. Zgłosił się 
do nas, bo jak sam twierdzi, boi 
się o bezpieczeństwo swoje, jak i 
innych pieszych uczestników ru-
chu korzystających z wykonanego 
w ostatnich tygodniach chodnika 
do Warnkowa. Mianowicie cho-
dzi zwłaszcza o tzw. sugerowane 
przejście na ulicy Kościuszki (na-
zewnictwo tego „przejścia” za UM 
Nowogard), które łączy dotych-

czasowy chodnik z chodnikiem 
do Warnkowa. - Tę trasę pokonu-
ję już kilkanaście dobrych lat – za-
czyna nasz rozmówca- a od pew-
nego czasu po prostu boję się je-
chać. To przejście, jak kiedyś czy-
tałem jest „ sugerowane”. Ja się py-
tam władz, jakie sugerowane?, co 
to znaczy? Nie ma pasów, nie ma 
znaków, co to do cholery ma być. 
Człowiek, który chce przejść, albo 
biegiem pokonuje niby przejście, 
albo stoi jak słup soli i zastana-
wia się, jak ma przejść. Zauważy-
łem, że teraz ludzie nie przechodzą 
już na drugą stronę tylko omijają 
barierki- swoją drogą źle ustawio-
ne, ponieważ one nie chronią prze-
chodniów, wręcz przeciwnie, gdyby 
doszło do potrącenia to z człowieka 
by została mokra plama- i idą da-
lej. Czy to tak trudno właściwie za-
dbać o bezpieczeństwo mieszkań-
ców? Postawić znaki informujące 

kierowców o przejściu dla pieszych 
oraz namalować pasy? Samochód 
jadący od strony Karska z zakrętu 
nie widzi, czy ktoś w danym mo-
mencie nie przechodzi. Ja osobi-
ście zwalniam do 40km/h i wolę je-
chać tylko tyle, niż mam później się 
tłumaczyć, że kogoś potrąciłem.  A 
ludzie biegiem przebiegają przez, 
jak dla mnie ulicę, a nie przejście. 
Mam nadzieje, że władze w końcu 
przejrzą na oczy i do zimy powsta-
nie przejście dla pieszych.

 Stały czytelnik

Od redakcji 
W ubiegły czwartek ponownie 

zwróciliśmy się do gminy o ko-
mentarz w tej sprawie. Nie jest 
to bowiem już pierwszy sygnał 
od kierowców i pieszych, któ-
rzy oczekiwaliby w tym miejscu 
oznaczonego przejścia dla pie-
szych. Jak nas poinformował Woj-

ciech Szponar, zastępca kierowni-
ka Wydziału Gospodarki Komu-
nalnej, Mieszkaniowej i Ochrony 
Środowiska, w tym miejscu, zgod-
nie z prawem, istnieje tzw. przej-
ście sugerowane, a gmina nie jest 
władna, aby na własną rękę poma-
lować tutaj pasy i ustawić znak- 
przejście dla pieszych. Urzędnik 
zasugerował jednak, aby miesz-
kańcy skierowali wnioski do gmi-
ny z prośbą o oznaczenie miejsca 
dla pieszych, które następnie zo-
staną przekazane do ZZDW- wła-
ściciela drogi. My jednak w imie-
niu mieszkańców, którzy się do 
nas zgłaszają apelujemy, aby gmi-
na z własnej inicjatywy i nie cze-
kając na formalne wnioski rów-
nież naciskała Zarząd Dróg w 
sprawie poprawy bezpieczeństwa 
w tym miejscu – że zastosowa-
ne rozwiązanie  na tym przejściu 
jest niebezpieczne  to widać prze-
cież na tzw. pierwszy rzut oka. Po-
nadto gmina ma szczególny man-
dat do interwencji nie tylko dlate-
go, że stanowi lokalną władzę ale 
także dlatego, że chodnik z Nowo-
gardu do Warnkowa powstał tak-
że dzięki zaangażowaniu finanso-
wym nowogardzkiego samorzą-
du, a korzystają z niego głównie 
mieszkańcy gminy Nowogard, a 
nie odległego Koszalina czy Star-
gardu, gdzie swoje siedziby ma 
ZZDW. 

Przed czym chronią barierki z prawej strony?

O tym sugerowanym przejściu mówi nasz rozmówca

Zmiany kadrowe w Straży Pożarnej 

Marek Michalak 
zastępcą komendanta 
W zeszłym tygodniu, w czwartek, 8 listopada, Zachodnio-
pomorski Komendant Wojewódzki st. bryg. mgr inż. Jacek 
Staśkiewicz powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta 
Powiatowego PSP w Goleniowie st. kpt. Marka Michalaka- 
mieszkańca Nowogardu. 

st. kpt. mgr inż. Marek Micha-
lak po ukończeniu Szkoły Głów-
nej Służby Pożarniczej w Warsza-
wie, rozpoczął służbę w Komen-
dzie Powiatowej PSP w Golenio-
wie, dnia 1 listopada 2002 r., na 
stanowisku ratownik. W kolej-
nych latach zajmował następujące 
stanowiska: technika ds. kontro-
lno-rozpoznawczych i dyżurne-
go operacyjnego Stanowiska Kie-
rowania Komendanta Powiatowe-
go PSP w Goleniowie, a w latach 
2008-2012 stanowisko z-cy Dy-
żurnego Operacyjnego na Woje-
wódzkim Stanowisku Koordyna-
cji Ratownictwa pełniąc służbę w 
Komendzie Wojewódzkiej PSP w 
Szczecinie. Od roku 2012 był Na-
czelnikiem Wydziału ds. Opera-
cyjno-Szkoleniowych Komendy 
Powiatowej PSP w Goleniowie. Po 
odbyciu szkolenia CMI (unijne 

szkolenia w ramach mechanizmu 
pomocowego) zajmuje nieetato-
wą funkcję oficera łącznikowe-
go w zachodniopomorskim mo-
dule do gaszenia pożarów lasów 
(GFFFV). Warto w tym miejscu 
dodać, że kpt. M. Michalak brał 
udział w misji gaszenia pożarów 
lasów w Szwecji w roku 2018, peł-
niąc tam funkcję oficera łączni-
kowego oraz dowódcy operacyj-
nego. W dniu 8 listopada br. po-
wołany został przez Zachodnio-
pomorskiego Komendanta Woje-
wódzkiego PSP, st. bryg. mgr inż. 
Jacka Staśkiewicza, na stanowisko 
Zastępcy Komendanta Powiato-
wego PSP w Goleniowie. Pan Ma-
rek Michalak aczkolwiek pracu-
je w goleniowskiej PSP, to jednak 
na stałe mieszka w Nowogardzie . 
Gratulujemy awansu.

Red. 

Kapitan Marek Michalak, z lewej, chwilę po odbiorze nominacji na zastępcę

r e K L A m A
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789
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Uwaga kierowcy! 

Inaczej na lotnisko od tego tygodnia
Jednak dopiero w  tym tygodniu wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu, które spowodują, że inaczej będzie się wjeżdżało na lotnisko pod Go-
leniowem. Początkowo zapowiadano, że nowa organizacja ruchu na tym odcinku będzie obowiązywać od 7 listopada. Przypomnijmy zatem, co się zmie-
ni, abyśmy wszyscy byli na to przygotowani.

Pod koniec zeszłego tygodnia 
rzecznik prasowy GDDKiA w 
Szczecinie poinformował me-
dia, że wykonawca robót na S6 
przesunął termin wprowadze-
nia zmian w organizacji ruchu w 
okolicach naszego lotniska. Mają 
one zostać zastosowane w tym 
tygodniu, a nie jak zapowiadano 
pierwotnie 7 listopada. Dokład-
nego dnia, od którego nowa or-
ganizacja ruchu na tym odcin-
ku budowy będzie już obowiązy-
wać, nie podano. 

Przypomnijmy, na czym mają 
polegać zmiany w organizacji 
ruchu k. lotniska. Jak informu-
je GDDKiA na budowanym od-
cinku drogi S6 Goleniów Nowo-
gard  nastąpią zmiany organiza-
cji ruchu na odcinku o długo-

ści 9 km od węzła Goleniów Pół-
noc do budowanego przejścia 
dla zwierząt na wysokości miej-
scowości Krzywice. Ruch po-
jazdów zostanie na tym odcin-
ku przerzucony na gotowe frag-
menty jezdni prawej (km22+00 
-  km27+400) i jezdni lewej 
(km27+400 – km31+000) dro-
gi S6. Zmiany te pozwolą wyko-
nać kolejne brakujące elemen-
ty nowego układu drogowego. 
Prosimy kierowców o zwraca-
nie szczególnej uwagi na ozna-
kowanie, stosowanie się do ogra-
niczeń prędkości oraz ograni-
czone zaufanie do nawigacji sa-
mochodowych i przestrzegamy 
przed jazdą „na pamięć”. Zmia-
ny te będą skutkowały przede 
wszystkim innymi trasami do-

jazdu do lotniska w Goleniowie.  
Największe zmiany czekają kie-
rowców jadących na lotnisko od 
strony Szczecina – będzie trze-
ba na węźle Goleniów Zachód 
(Święta) zjechać do Goleniowa i 
przez miasto dojechać do lotni-
ska. Nie będzie możliwości do-
jazdu tak jak dotychczas od stro-
ny węzła Goleniów Północ (S3/
S6). Dojazd do lotniska od stro-
ny Koszalina i wyjazd z stronę 
Szczecina będzie możliwy przez 
częściowo czynny węzeł Gole-
niów Lotnisko. Natomiast wy-
jazd w kierunku Koszalina bę-
dzie możliwy tak jak dotychczas, 
z tym że fragment DK6 za Gle-
wicami będzie jednokierunko-
wy ze znakiem „Stop” przed włą-
czeniem się w jezdnię prawą S6. 

Trasy objazdów będą oznakowa-
ne, jeszcze raz prosimy o zwra-
canie uwagi na oznakowanie i 
związane z nim nowe zasady ru-
chu. Taka organizacja ruchu bę-
dzie obowiązywała przynajmniej 

przez 3 tygodnie od jej wprowa-
dzenia.

Poniżej mapa obrazująca nową 
organizację ruchu na omawia-
nym wyżej odcinku budowanej 
S6.   Opr. red.

"Z pieśnią przez dzieje" 

Koncert w NDK na 100- lecie Niepodległości 
Nowogardzki Dom Kultury przygotował specjalnie na rocznicową okazję, koncert tematyczny związany z historią naszego Państwa pn. „Z pieśnią przez 
dzieje”.

Sala widowiskowa NDK zgro-
madziła bardzo licznie przyby-
łą tego dnia publiczność, która 
razem z wykonawcami z Domu 
Kultury czciła 100. Rocznicę Od-
zyskania Niepodległości Polski. 
Piękny ujmujący za serce kon-
cert na pewno na długo pozosta-
nie w pamięci widzów, ale i wyko-
nawców, którym za profesjonalne 
przygotowanie i występy widow-
nia dziękowała owacjami na sto-
jąco. W pierwszej części koncer-
tu, usłyszeliśmy, w wykonaniu ar-
tystów z NDK i osób związanych 
z domem kultury, utwory pocho-
dzące sprzed I wojny światowej, 
a były to m.in. dawne pieśni sło-
wiańskie i rycerskie. Zaśpiewa-
no m.in. Bogurodzicę, Kołysankę 
Piastowską czy Dziewczynę z gra-
natem. W tej części koncertu wy-
stąpili: zespół Ad Libitum, Kape-
la Rycha, oraz wokaliści, Natalia 
Putko, Dorota Mościńska, Ane-
ta Drążewska, Magdalena Suł-
kowska, Krzysztof Kacprzak, Ry-
szard Zagórski, Lech Jurek, Rafał 
Szpilkowski, Piotr Suchy, Andrzej 
Garguliński, Michał Madziara, 
Krzysztof Grygowski, Sułkowski 
Maciej, ks Waldemar Piątek, Maja 
Tębłowska, i inni.

W drugiej części koncertu pre-
zentowane były utwory powstałe 
po II wojnie światowej, usłyszeli-
śmy więc utwory bardziej współ-
czesne, takich zespołów jak m.in. 

Kult, Chłopcy z Placu Broni, czy 
utwory Czesława Niemena, i in-
nych znanych wokalistów, jak 
choćby Ireny Santor. W drugiej 
części koncertu wystąpili m.in.: 
Sebastian Szymański, Łukasz 

Włodek, Piotr Kędzia, Michał 
Pertkiewicz, Katarzyna Michnicz, 
Marta Laskowska, Dariusz Ka-
miński oraz wielu innych wspa-
niałych wykonawców. Między 
pierwszą a drugą częścią koncer-

tu odbyło się też wspólne śpiewa-
nie, przez widzów, pieśni patrio-
tycznych. Na koncercie nie zabra-
kło przedstawicieli władz miasta 
i wielu znakomitości, jak kom-
batantów, społeczników, radnych 

gminnych i powiatowych, dyrek-
torów szkół i przedszkoli. Re-
żyserem koncertu była p. Ane-
ta Drążewska – dyrektor nowo-
gardzkiego DK.  ao

Nowogardcy artyści (w tym 2 księży) w strojach z epoki na scenie NDK

Na sali zasiadł w honorowym rzędzie i artystów oklaskiwał prawdziwy zwycięzca 
nowogardzkich wyborów

Maja Tębłowska wykonuje "Dziewczynę z granatem"

Aneta Drążewska (w środku) w trakcie występu
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Uroczystość w kościele pw. WNmP w Nowogardzie  

Dziękczynienie na 100-lecie
Wielkie dziękczynienie Bogu i Królowej Polski za 100 lat Niepodległości zostało złożone 
podczas Mszy Świętej, którą w kościele pw. WNMP w Nowogardzie odprawiono w niedzie-
le o godzinie 11.   

Mszę Święta o godzinie 11.00, w kościele pw. 
Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie, koncelebro-
wali m.in. ks. proboszcz Grzegorz Legutko, oraz 
ks. dziekan Kazimierz Łukjaniuk. We Mszy świętej 
wzięły udział poczty sztandarowe, delegacje sztanda-
rowe, oraz wierni ze wszystkich nowogardzkich pa-

rafii. Po Mszy świętej na placu kościelnym odśpie-
wano Hymn Polski w ramach ogólnopolskiej akcji 
"Śpiewamy dla Polski”, po czym w marszu udano się 
pod pomnik przy ulicy 3 Maja, gdzie złożono kwia-
ty i zapalono znicze. 

ao

Msza święta.tif

moja Niepodległa 

Wystawa Ojcowie 
Niepodległości w bibliotece 
Józef Piłsudski, Wincenty Witos, Wojciech Korfanty, Roman Dmowski, Ignacy Jan Pade-
rewski, Ignacy Daszyński. 

Wystawa zorganizowana przez 
Stowarzyszenie Byłych Żołnie-
rzy 1 Batalionu Szturmowego z 
Dziwnowa oraz Zarząd Główny 
Związku Polskich Spadochronia-
rzy. Wystawa składa się z tablic 
planszowych, na których przed-
stawieni są ojcowie niepodległo-
ści m.in. Józef Piłsudski, Wincen-
ty Witos, Wojciech Korfanty, Ro-
man Dmowski, Ignacy Jan Pade-
rewski. Plansze zawierają krótkie 

biogramy postaci oraz fotografie, 
m.in. opis idei, oś czasu ukazują-
ca najważniejsze wydarzenia pro-
cesu odbudowy państwowości. 
Wśród bohaterów wystawy jest 
artysta, dyplomaci, żołnierze i po-
litycy a także działacze społeczni. 
Reprezentowali oni różne poglądy 
religijne i przynależność społecz-
ną. Mimo to potrafili zjednoczyć 
się wokół jednego nadrzędnego 
celu, jakim była Niepodległość. 

Nie oznaczało to, że we wszystkim 
się zgadzali i współdziałali. Pozo-
stali wierni własnym ideologiom, 
ale wykorzystując sprzyjające wa-
runki zewnętrzne prowadzili Po-
laków ku wolności. 

Wystawę Ojcowie Niepodlegli 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Nowogardzie będzie można od-
wiedzić do końca listopada br. My 
również zachęcamy do obejrzenia 
tej wystawy. ao

U sąsiadów już normalnie…

Marszałek Piłsudski 
za(o)siadł w Goleniowie
11 listopada, u naszych sąsiadów w Goleniowie i Stargar-
dzie, dokonano odsłonięcia pomników nawiązujących do 
bezdyskusyjnych symboli narodowej tożsamości Polaków. 
Niestety w Nowogardzie po staremu, nawet w 100-lecie na-
szej Niepodległości nadal gusła na placu Wolności i podbi-
janie zaniżonego ego w prywatnej imprezie „patriotycznej”.

Dokładnie w setną roczni-
cę odzyskania Niepodległości 
11.11 odsłonięto w Goleniowie 
pomnik Marszałka Piłsudskie-
go. Wcześniej władze miasta roz-
pisały konkurs na projekt, które-
go zwyciężczynią   została szcze-
cińska rzeźbiarka Monika Szpe-
ner.   Pomnik Marszałka Piłsud-
skiego   został ustawiony na pla-
cu  jego imienia, tuż przed dwor-
cem kolejowym i przedstawia 
postać   marszałka… siedzącego. 
Można więc stwierdzić, że mar-
szałek na trwale za(o)siadł w Go-
leniowie.     - Goleniów jest pol-
ski ponad 70 lat- mówił dla PR 
Szczecin, burmistrz tego miasta 
Robert Krupowicz. -   Jesteśmy 
młodszym synem najjaśniejszej 
Rzeczypospolitej Polskiej. Go-

leniów potrzebuje symboli pol-
skiej tożsamości narodowej. Po-
stać marszałka nim jest…   Mia-
sto   już wiele miesięcy temu do-
konało, zgodnie z obowiązują-
cą   ustawą,   oczyszczenia prze-
strzeni publicznej z symboli ko-
munizmu, usuwając dwa pomni-
ki, w tym jeden ustawiony ku czci 
Armii Czerwonej (czyli jak ten w 
Nowogardzie). Takie myślenie, 
które prezentuje burmistrz Kru-
powicz o potrzebie jedności wo-
kół  autentycznych symboli naro-
dowej tożsamości,   wzmocnione 
decyzją ustawodawcy, pozwoliło 
w ostatnich latach w wielu oko-
licznych miastach dokonać zbu-
rzenia,  osadzonych w publicznej 
przestrzeni za czasów PRL,  sym-
boli zniewolenia i   ufundo-
wać   monumenty, które pozwa-

lają Polakom być dumnymi ze 
swojej   historii i ze swojej naro-
dowej przynależności.   Podobne   
jak ta w Goleniowie uroczystość, 
miała miejsce w niedzielę, rów-
nież w Stargardzie, gdzie odsło-
nięto   11.11 pomnik patriotycz-
ny. Przypomnijmy, że rok temu w 
tym mieście zdemontowano po-
radziecką  Kolumnę Zwycięstwa, 
stojącą od kilkudziesięciu   lat w 
ścisłym centrum miasta. Nasi są-
siedzi więc nie tylko uporali się z 
fałszywymi symbolami, ale wy-
pełnili przestrzeń publiczną zna-
kami odwołującymi się do pol-
skiej tradycji, czyli tego, co w na-
szej  przeszłości było dobre (słyn-
na definicja tradycji z filmu Ba-
rei). Tylko takie postępowa-
nie pozwala osadzić przyszłość 

wspólnoty lokalnej na zdrowych 
fundamentach.  W tej sytuacji 
„zagubienie” tożsamościowe, ja-
kie prezentuje nowogardzka spo-
łeczność  wydaje się być jeszcze 
bardziej godne politowania.  Jed-
ni bowiem uparcie wbrew wszel-
kim znanym i zbadanym faktom 
kłaniają się przed znakami znie-
wolenia, inni  bezpodstawnie za-
właszczają  uświęcone symbole 
wspólnoty, czyniąc z nich przed-
miot własnej próżnej chwały, co 
jest zwykłą prywatą uprawianą z 
niskich pobudek.   Obie postawy 
praktykowane w naszej gminie a 
eksponowane publicznie zwłasz-
cza w dniach świąt narodowych 
degradują życie wspólnotowe do 
poziomu plemiennego.  

sm

Oryginalny pomnik marszałka J.Pisudskiego w niedzielę został zainstalowany w 
Goleniowie na placu przed dworcem
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Świetne oferty
w zasięgu ręki

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie 
Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723, 
utworzona na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1988 r. w  sprawie utworzenia Banku Zachodniego we 
Wrocławiu (Dz U. z 1988 r. Nr 21, poz. 142), NIP 896-000-56-73. Wysokość kapitału zakładowego 993 334 810 zł. Wysokość kapitału 
wpłaconego 933 334 810 zł. Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach i oprocentowaniu są dostępne w placówkach 
banku, na santander.pl oraz pod numerem infolinii 1 9999 – opłata zgodna z taryfą danego operatora. Stan na 19.09.2018 r.

Zapraszamy do Placówki w Nowogardzie 
ul. Bankowa 3F 
tel. 91 391 03 78, pn.–pt. 9:00–17:30

reKLAmA

Pięknie  w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

Taniec z Flagami
Bardzo wzruszające inscenizacje rocznicowe możemy oglądać w wykonaniu uczniów  no-
wogardzkiego  Ośrodka Szkolno- Wychowawczego. Szczególnie piękny i podniosły jest Ta-
niec z Flagami.

Oto, co na temat obchodów 
rocznicy 100 -lecia czytamy na 
stronie nowogardzkiego OSW-  
Dnia 9 listopada 2018r., w na-
szym ośrodku odbył się uroczy-
sty apel z okazji setnej roczni-
cy Odzyskania Niepodległości 
przez Polskę. O godzinie 11:11 

uroczyście odśpiewano 4 zwrot-
ki hymnu państwowego. Następ-
nie rozpoczęła się akademia, 
która przede wszystkim miała 
przypomnieć tamte ciężkie cza-
sy, ale także wzbudzić w nas re-
fleksje. Przedstawiono insceni-
zację przypominającą zdarzenia 

z historii narodu polskiego. Nasi 
uczniowie pięknie recytowali 
wiersze o Polsce i śpiewali pie-
śni patriotyczne, które pozwo-
liły zrozumieć rozterki i uczu-
cia walczących o niepodległość. 
Wzruszającym elementem ape-
lu był taniec z flagami. Występ 
młodych aktorów wywarł duże 
wrażenie na publiczności, któ-
ra nagrodziła ich wielkimi bra-
wami. To Święto sprawia, że w 
zabieganym życiu stajemy na 
chwilkę i wspominamy naszych 
dziadków i pradziadków wal-
czących o wolność. Dzień ten 
dla wielu jest lekcją patriotyzmu 
i historii. Uczestnicząc corocz-
nie w obchodach Święta Niepod-
ległości dajemy wyraz pamięci o 
tych wszystkich, dzięki którym 
żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce.  
Gratulujemy wykonawcom i 
wychowawcom.  

smTaniec z Flagami - jedno z ujęć kilkuminutowej inscenizacji 

Tańczyli dla Niepodległej 

Polonezem po placu 
Wolności  

Wzorem wielu miast w Polsce, 
także w Nowogardzie świętowano 
100 - lecie poprzez publiczne od-
tańczenie Poloneza. Około godz. 
15.00, po koncercie w NDK, na 
Placu Wolności w Nowogardzie, 
można było zobaczyć to niezwy-
kłe wydarzenie, czyli wspólny Po-
lonez w parach, do którego zapro-
szeni zostali przez dyr. NDK Pa-
nią Anetę Drążewską, wszyscy 
obecni w tym miejscu. W pierw-

szych parach ruszył ksiądz Wal-
demar Piątek - patrz zdjęcie. Wi-
dok był to niezwykły i bardzo uj-
mujący za serca. W tym pięknym 
polskim tańcu narodowym, w na-
szym mieście, wzięło udział po-
nad 100 par, czcząc i radując się 
ze święta Niepodległej, w jej 100. 
Rocznicę Odzyskania Niepodle-
głości.  

ao

Na czele korowodu poloneza ksiądz Waldemar Piątek
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Operowe brzmienie na 100-lecie Niepodległości

Tłumy melomanów na koncercie Dominiki Zamary 
Prawdziwe tłumy melomanów przybyły na sobotni koncert Dominiki Zamary i Frantiska Vanicek, który odbył się w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP w 
Nowogardzie, w ramach obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. 

10 listopada, o godzinie 19.00, 
odbył się w kościele pw. Wnie-
bowzięcia NMP w Nowogardzie 
koncert, pochodzącej z Wrocła-
wia światowej sławy śpiewaczki 
operowej Dominiki Zamary. Na 
koncert tłumnie przybyli miesz-
kańcy Nowogardu, ale nie tylko, 
wśród słuchaczy były także osoby 
z poza naszej gminy. W koncercie 
uczestniczyli również rodzice Do-
miniki Zamary, którzy specjalnie 
przyjechali z Wrocławia na to wy-
darzenie, oraz… marszałek Józef 
Piłsudski. W jego postać wcielił 
się, jak zwykle w ostatnich latach, 

pan Andrzej Mucek. Koncert po-
prowadzili Pani Beata Krzyża-
nowska i ks. Andrzej Zaniew-
ski. Dominika Zamara zaśpiewa-
ła niezwykłe sopranowe arie do 
muzyki organowej, którą wyko-
nywał wirtuoz tego instrumentu 
pan Frantisek Vanick. W reper-
tuarze tego wieczoru znaleźli się 
m.in. Vivaldi i Mozart. Nie zabra-
kło, również pieśni polskich pa-
triotycznych. Koncert nagradza-
ny był gromkimi brawami, a so-
listka musiała wielokrotnie biso-
wać. W podsumowaniu koncer-
tu dla DN, Dominika Zamara po-

wiedziała - z przyjemnością wyko-
nałam repertuar muzyki sakral-
nej, w tak uroczym kościele, dzię-
kuję serdecznie wszystkim przyby-
łym, jestem ogromnie wzruszona, 
że koncert zgromadził tak ogrom-
ną publiczność. Dziękuję Serdecz-
nie, pani Beacie Krzyżanowskiej i 
panu Krzysztofowi Kamińskiemu 
za zaproszenie. Dziękuję. Zarów-
no nasza śpiewaczka, jak i zna-
ny czeski organista z najwyższym 
uznaniem wypowiadali się o wa-
lorach akustycznych nowogardz-
kiego kościoła oraz o jakości na-
szych organów. To wielkie wy-

darzenie artystyczne, jakim oka-
zał się koncert Dominiki Zama-
ry zorganizowała Agencja Arty-
styczna i Koncertowa Beata Krzy-
żanowska ze współudziałem Pa-
rafii pw. Wniebowzięcia NMP w 
Nowogardzie, z proboszczem ks. 
Grzegorzem Legutko, a patrona-
tem medialnym objął je Dzien-
nik Nowogardzki i Polskie Radio 
Szczecin. Organizatorzy dziękują 
także sponsorom projektu zwłasz-
cza PWUiS Nowogard, Przychod-
ni NZOZ „Praxis 2”w Nowogar-
dzie, i wielu innym dzięki którym 
ten koncert mógł się odbyć. 

sm    

Dominika Zamara śpiewa w nawie głównej

Koncert prowadzili Beata Krzyżanowska i ks. Andrzej Zaniew-
ski Frantisek Vanicek - organy, Dominika Zamara - śpiew

Większość utworów artyści wykonywali na chórze świątyni

Na wstępie "marszałek" (Andrzej Mucek) zaintonował rotę
Kościół był wypełniony miłośnikami śpiewu i gry organowej
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Kącik kolekcjonera 

Monety  
z okazji 100-lecia 
Niepodległości 
Unikatowe monety z okazji 100- lecia niepodległości to 
prawdziwy rarytas na rynku numizmatyków. 

Z okazji 100-lecia Niepod-
ległości na rynku pojawiły się 
okolicznościowe monety  Praw-
dziwą gratką dla kolekcjonerów 
są unikatowe monety w kształ-
cie kuli: Złota kula o nomina-
le 2018 zł. Wokół niej biegnie 
nieregularnie ułożona szarfa, na 
której znalazł się cytat z hym-
nu Rzeczypospolitej: „JESZCZE 
POLSKA NIE ZGINĘŁA, KIE-
DY MY ŻYJEMY”. Na mone-
cie zobaczyć można wizerun-
ki trzech monet: rewers mone-
ty 5 zł z 1928 r. z postacią grec-
kiej bogini zwycięstwa Nike, re-
wers monety próbnej o nomina-
le 100 zł z 1966 r. z wizerunkiem 

Mieszka I i Dąbrówki oraz re-
wers współczesnej monety obie-
gowej o nominale 1 zł. Na dru-
gim planie znalazły się wize-
runki dwóch stylizowanych or-
łów. Pierwszy z nich widnieje na 
godle Rzeczypospolitej, a dru-
gi jest to orzeł Wojska Polskie-
go II Rzeczypospolitej. Na mo-
necie umieszczono także gałąz-
ki i liście dębowe, będące sym-
bolem męstwa. 

Średnica złotej kulki wyno-
si 27,85, masa 217,70 nakład do 
100 szt, projekt Urszula Wale-
rzak.  

Srebrna kulka o nomina-
le 100 zł nieregularnie ułożo-
na szarfa, na której znalazł się 
cytat z hymnu Rzeczypospo-
litej: „JESZCZE POLSKA NIE 
ZGINĘŁA, KIEDY MY ŻYJE-
MY”. Na monecie zobaczymy 

wizerunki pięciu monet: rewers 
monety 5 zł z 1928 r. z postacią 
greckiej bogini zwycięstwa Nike 
(wybitej z okazji 10-lecia od-
zyskania przez Polskę niepod-
ległości), awers monety 5 zł z 
1934 r. z orłem strzeleckim Le-
gionów Polskich, rewers mone-
ty o nominale 2 zł z 1932 r. z wi-
zerunkiem kobiety (Polonii), re-
wers monety próbnej o nomina-
le 100 zł z 1966 r. z wizerunkiem 
Mieszka I i Dąbrówki (upamięt-
niającej 1000-lecie Państwa Pol-
skiego) oraz rewers współcze-
snej monety obiegowej o nomi-
nale 1 zł. Na drugim planie zna-
lazły się wizerunki dwóch sty-

lizowanych orłów. Pierwszy z 
nich widnieje w godle Rzeczy-
pospolitej, a drugi to orzeł Woj-
ska Polskiego II Rzeczypospo-
litej. Na monecie umieszczono 
także gałązki i liście dębowe, bę-
dące symbolem męstwa. Średni-
ca 34mm, masa 217,70, nakład 
do 1918 , projekt Urszula Wale-
rzak.   

Unikatowe monety są umiesz-
czane w specjalnie przygotowa-
nych opakowaniach nawiązu-
jących do rocznicy odzyskania 
niepodległości. Data emisji mo-
net to  7 listopada. Osoby za-
interesowane nabyciem monet 
mogą kontaktować się z Panem 
Tadeuszem Łukaszewiczem - 
prezesem Nowogardzkiego koła 
Numizmatycznego i Klubu Ko-
lekcjonera w Nowogardzie.

Opr. ao

Złota monetaZłota moneta o nominale 100 zł.jpg

Srebrna kula Srebrna kula - rewers

Wszystko dla Ojczyzny

Debatowali i maszerowali... 
Przy okazji przygotowywania materiałów dotyczą-

cych obchodów 100- lecia Niepodległości, zupełnie 
przypadkiem natknąłem się na stare zdjęcia ukazu-
jące pewne nowogardzkie miejsca, w szczególnych 
okolicznościach czasu i polityki.  Na jednym ze zdjęć 
dowiadujemy się, że nasza tradycja walki o postęp 

ma już 1000 lat!. Z innego zaś wynika, że jednym 
z elementów tej postępowej tradycji jest „nieobojęt-
ność na kradzież mienia społecznego”. A tak w ogóle 
poza tym niewiele się akurat u nas w sferze symboli-
ki zmieniło…, co na zdjęciach widać. 

sm
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ENDOKRYNOLOGICZNY
Lek. med. Adriana Dubińska-Walczak

specjalista chorób wewnętrznych
- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

CHORÓB CUKRZYCY I NADCIŚNIENIA
Lek. Ewa Zdawska

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista diabetolog 

GABINETY MEDYCZNE

GABINET DERMATOLOGICZNY
Dr. n. med. Violetta Ratajczak-Stefańska

specjalista dermatolog-wenerolog
- konsultacje dermatologiczne
- ocena znamion
- drobne zabiegi

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

pn., wt. - 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

Sprawdzone oferty! 
Tel. 91 506 55 55
Nawet 1500 EUR netto 

+ PREMIA 300 EUR (brutto) 

Opiekunki 
w Niemczech

Opiekunka Seniorów w Niemczech. 
Ostatnie oferty pracy 

z letnim bonusem 350 euro 
- tylko do 15 września! 

Tel. 517 175 599

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

Schody do niepodległości 

W bibliotece bardzo ciekawe 
obchody 
Interesującą i niespotykaną 
dekorację z okazji 100- lecia 
Niepodległości, urządzono w 
Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej w Nowogardzie.

Miejska Biblioteka im. St. Że-
romskiego w Nowogardzie w róż-
nych formach upamiętniła 100- 
lecie Odzyskania Niepodległości. 
Oprócz tradycyjnych wystaw, czy 
prelekcji, wykonano także orygi-
nalny wystrój wnętrza biblioteki, 
a właściwie jej holu wraz z klatką 
schodową . „Schody do Niepodle-
głości”, to instalacja wykonana na 
schodach prowadzących na pię-
tro biblioteki. Poszczególne stop-
nie zaopatrzono w napisy przy-
pominające wydarzenia tworzą-
ce historyczną drogę prowadzącą 
do Odzyskania Niepodległości w 
1918 roku.  Schody symbolizują 
tutaj trud i złożoną pełną poświę-
cenia wieloetapowość drogi pro-
wadzącej do upragnionej a utra-
conej wolności. Całość wystro-
ju utrzymana w barwach narodo-
wych podkreśla szczególny klimat 
tych rocznicowych dni.   Gratulu-
jemy pomysłu.   

ao  

r e K L A m A
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

Wystawa obrazów mączki w NDK 

Maluje za pomocą ust 
Mariusz Mączka to niepełnosprawny artysta, który w wyniku niefortunnego skoku do wody 
złamał sobie kręgosłup. To jednak nie powstrzymało go od tworzenia. Prace artysty moż-
na podziwiać w NDK. 

Tematem przewodnim prac M. 
Mączki to zwierzęta i portrety. Od 
2007 roku jest członkiem świato-
wego związku artystów malujących 
ustami i nogami. Dzięki swoim ob-
razom stał się jednym z najbardziej 
rozpoznawalnych artystów w Pol-
sce. Jego prace prezentowane są na 
całym świecie m.in. w muzeum w 
Wiedniu-galeria Albertina, gdzie 
znalazły się obok dzieł Picassa. 

Warto również wspomnieć, iż 
pod jego czujnym okiem, malar-

stwa uczyła się Nowogardzian-
ka Kamila Siedlecka, której pra-
ce mogliśmy podziwiać w Nowo-
gardzkim Domu Kultury. Wysta-
wę Mariusza Mączki można jesz-
cze zwiedzać w Nowogardzkim 
Domu Kultury, aż do 21 listopa-

da. Tego dnia pan Mariusz pokaże 
na żywo, jak tworzy swoje prace- 
spotkanie rozpocznie się o godz. 
16.45. Już dziś zapraszamy! 

ao
reKLAmA
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XXX Goleniowska mila Niepodległości

Pobiegło 20 nowogardzian 
W niedzielę (11 listopada), odbyła się XXX Jubileuszowa Goleniowska Mila Niepodległości 
o Puchar Burmistrza Gminy Goleniów i Biegu Gaz-System S. A na 10 km. Tradycyjnie na 
starcie nie zabrakło reprezentantów Nowogardu, w dwóch głównych biegach deo mety do-
biegło w sumie 20 zawodników z Nowogardu. 

W niedzielny poranek punk-
tualnie o godzinie10:30, nastąpi-
ło uroczyste otwarcie Goleniow-
skiej Mili Niepodległości, a o go-
dzinie 11:00 rozpoczęły się zma-
gania biegowe od rywalizacji grup 
przedszkolnych. Następnie, co 15 
minut, na trasę biegową wyrusza-
ły kolejne roczniki dzieci i mło-
dzieży. O godzinie 14:00, na tra-
sę biegową wyruszyli dorośli bie-
gacze, którzy zmierzyli się z ty-
tułową milą. Natomiast o godzi-
nie 14:35 na trasę 10 km w Bie-
gu Gaz System wystartowała po-
nad 800 osobowa grupa biegaczy. 
W naszej relacji skupiliśmy się na 
startach nowogardzian, właśnie 
na tych dwóch dystansach – mili 
goleniowskiej oraz 10 km. W Bie-
gu Gaz-System S.A. na 10 km bieg 
ukończyło 689 zawodników, a po-
śród nich 15 reprezentantów No-
wogardu. Najlepszy wynik uzy-
skał Ryszard Jarecki, który star-
tował w kategorii wiekowej M50-

59. Biegacz z Nowogardu poko-
nał 10 km z czasem 00:39:09 i wy-

walczył 2. miejsce w swoim prze-
dziale wiekowym oraz wysokie 
47. miejsce w Open Mężczyzn. O 
półtorej minuty wolniejszy był Pa-
weł Jackowiak, który z wynikiem 
00:40:39 zajął 34. miejsce w kate-
gorii M30-39 oraz 67. miejsce w 
Open Mężczyzn. Trzeci najlep-
szy biegacz z Nowogardu to Ar-
kadiusz Misarko, który 10 km po-
konał z czasem 00:44:00 i wywal-
czył 49. miejsce w kategorii M40-
49 oraz 141. miejsce w Open Męż-
czyzn. Pośród pań reprezentują-
cych Nowogard najszybsza była 
Iga Dębicka, która rywalizowa-
ła w kategorii wiekowej K16-29. 
Iga Dębicka z wynikiem 00:56:43 
zajęła 18. miejsce w swoim prze-
dziale wiekowym oraz 106. pozy-
cję w Open Kobiet. Drugi najlep-
szy wynik z nowogardzianek uzy-
skała Alina Tomczyk, startująca 
w kategorii wiekowej K40-49. Za-
wodniczka z Nowogardu pokona-
ła 10 km z czasem 00:59:36 i wy-

Pomorzanin przegrywa w Gryficach

Mecz przyjaźni tylko na trybunach
W niedzielę (11 listopada), piłkarze Pomorzanina Nowogard rywalizowali w Gryficach z 
tamtejszą Spartą. Kibice obydwu zespołów wspierają się od lat, toteż zmaganiom towa-
rzyszył głośny i kulturalny doping. Piłkarze jednak twardo walczyli o każdy metr boiska i 
obronną ręką z tej walki wyszli gospodarze, którzy pokonali nowogardzian 2:1. Bramki Po-
morzanina strzegł nowy bramkarz – Arkadiusz Krupka. 

Sparta Gryfice – Pomorzanin Nowogard 2:1 (1:0)
Gol: Paweł Królik (47’)
Skład: Arkadiusz Krupka – Marcin Skórniewski, Ihor Mykhailov, Gracjan 

Wnuczyński, Paweł Królik (c) – Adrian Zając (Marcel Wlaźlak), Karol Osa-
kiewicz, Artem Gumeniuk, Kacper Kozioł (Sławomir Ryszczuk), Mateusz 
Toruński (Dominik Wawrzyniak) – Kacper Litwin.   

Ponad 800 osób wystartowało w dwóch głównych biegach w XXX Goleniowskiej 
Mili Niepodległości

Ryszard Jarecki zajął 2. miejsce w kate-
gorii M50-59

Wyjątkowy dzień, bo rocznica 
100-lecia odzyskania przez Pol-
skę Niepodległości i do tego mecz 
przyjaźni, bo od dawna kibice 
Sparty i Pomorzanina wspierają 
się. W tym dniu zawodnicy mogli 
poczuć się jak reprezentanci Pol-
ski i odśpiewać Mazurka Dąbrow-
skiego. Na trybunach świetna at-
mosfera i wspólne gromkie śpie-
wy, na boisku jednak … trzesz-
czały kości. Zdecydowanie ostrzej 
grali gospodarze, którzy obejrze-
li aż 6 żółtych kartek, z kolei no-
wogardzianie jedną. W bramce 
Pomorzanina ponownie zabrakło 
Jakuba Zdeba, który przebywa w 
pracy za granicą. W jego miejsce 
do Pomorzanina przyszedł kolega 
Jakuba Zdeba z SALOS-u Szcze-
cin Arkadiusz Krupka. Piłkarz ten 
wrócił na boisko po trzyletnim 

rozbracie z piłką. 21-letni bram-
karz prezentował się z dobrej stro-
ny i kilka razy uchronił Pomorza-
nin od straty gola. Mecz stał na 
dobrym poziomie i był rozgry-
wany w szybkim tempie, już w 
pierwszych 10 minutach dwu-
krotnie akcje sobie stworzyli za-
równo gospodarze, jak i goście z 
Nowogardu, jednak szczęścia za-
brakło Kacprowi Litwinowi oraz 
Artemowi Gumeniukowi. Kolejne 
strzały, które mijały bramkę rywa-
li, oddawali Ihor Mykhailov oraz 
dwukrotnie Artem Gumeniuk. Po 
20. minutach gry, groźniej zaczęli 
atakować gryficzanie. Najpierw w 
21. minucie piłkarz miejscowych 
uderzył głową nad poprzeczką, 
jednak w 26. minucie Arkadiusz 
Krupka musiał już wyciągać piłkę 
z siatki. W polu karnym Pomorza-

nina powstało spore zamieszanie, 
a zawodnik Sparty uderzył z oko-
ło 10 metrów pokonując golkipera 
Pomorzanina. W pierwszej poło-
wie na bramkę Sparty uderzał dwa 
razy z dystansu Ihor Mykhailov, 
jednak nie zdołał trafić w światło 
bramki. Po zmianie stron Pomo-
rzanin ruszył do odrabiania strat 
i to ze świetnym skutkiem. W 46. 
minucie z 15 metrów uderzał Ma-
teusz Toruński, a jego strzał golki-
per gospodarzy wybił na rzut roż-
ny. Z narożnika z lewej strony bo-
iska piłkę w pole karne zaadreso-
wał Ihor Mykhailov, a głową piłkę 
do bramki skierował Paweł Kró-
lik. Pomorzanin odrobił straty, 
ale zabrakło koncentracji, bo mi-
nutę później Sparta zdobyła dru-
giego gola. Po akcji oskrzydlają-
cej piłka znalazła się w polu kar-

nym Pomorzanina, ponownie po-
wstało spore zamieszanie, a Ar-
kadiusz Krupka został pokonany 
strzałem z 5 metrów. W odpowie-
dzi na bramkę rywali uderzał Ar-
tem Gumeniuk, jednak niecelnie. 
Przez kolejne minuty gra toczy-
ła się w środku pola. Pomorzanin 
miał pod koniec meczu dwie stu-
procentowe okazje. W 75. minu-
cie w sytuacji sam na sam z bram-

karzem znalazł się Kacper Litwin, 
ale jego strzał z około 7 metrów, 
minimalnie minął słupek. Tak-
że w sytuacji sam na sam znalazł 
się w 85. minucie Marcel Wlaźlak, 
ale on również chybił i Pomorza-
nin ostatecznie zanotował swoją 4 
porażkę w tym sezonie. Przy arty-
kule publikujemy komplet wyni-
ków oraz aktualną tabelę.  KR 

A Klasa Szczecin gr. Płn 2018/2019
13. kolejka:
Jantar Dziwnów – Masovia Maszewo 4:0
Mewa Resko – Wicher Brojce  1:2
Arkonia Szczecin – Dąb Dębice  6:1
Orzeł Łożnica – KP Przecław  4:0
Fala Międzyzdroje – Ehrle Dobra Szcz. 3:2
Wybrzeże Rewalskie – Błękitni Trzygłów 1:1
Polonia Płoty – OKS Goleniów  2:2
Sparta Gryfice – Pomorzanin Nowogard 2:1

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 mewa resko 13 31 44 11 10 1 2
2 Wicher Brojce 13 30 28 12 9 3 1
3 Wybrzeże Rewalskie Rewal 13 25 27 17 7 4 2
4 Sparta Gryfice 13 25 33 17 8 1 4
5 Polonia Płoty 13 23 31 16 7 2 4
6 Pomorzanin Nowogard 13 21 25 17 6 3 4
7 Orzeł Łożnica 13 20 22 22 6 2 5
8 Jantar Dziwnów 13 19 31 24 5 4 4
9 Fala Międzyzdroje 13 18 27 31 6 0 7
10 OKS Center MD Goleniów 13 17 21 24 5 2 6
11 Błękitni Trzygłów 13 17 23 31 5 2 6
12 Ehrle Dobra Szczecińska 13 12 22 28 3 3 7
13 Arkonia Szczecin 12 10 19 33 3 1 8
14 KP Przecław 12 10 17 41 3 1 8
15 Dąb Dębice 13 10 16 33 2 4 7
16 Masovia Maszewo 13 4 11 40 1 1 11

walczyła 43. miejsce w swojej ka-
tegorii oraz 139. miejsce w Open 
Kobiet. Pośród pań biegła jesz-
cze Anna Sobczyk, która z czasem 
01:00:32 zajęła 29. miejsce w ka-
tegorii K16-29 oraz 154. miejsce 
w Open Kobiet. Na dystansie 10 
km swój bieg ukończyli również: 
Przemysław Buczkowski, Daniel 
Dudziec, Rafał Kwiatek, Marek 
Dziedzic, Adrian Rogala, Wło-
dzimierz Nowak, Tomasz Wróbel, 
Maciej Dumin, Kamil Śmigiel. Na 
dystansie 1 mili (1,609 km) skla-
syfikowanych zostało 187 zawod-
ników, a pośród nich 5 reprezen-
tantów Nowogardu. Najlepszy 
czas uzyskał Grzegorz Fecak, któ-
ry walczył w kategorii wiekowej 
M40-49. Zawodnik z Nowogar-

du uzyskał wynik 00:06:53 i zajął 
9. miejsce w swojej kategorii oraz 
37.miejsce w Open Mężczyzn. 
Zaledwie o kilka sekund gorszy 
wynik zanotował Janusz Pietru-
szewski, który w kategorii M60-
69, z czasem 00:06:59 wywalczył 
2. miejsce, a w Open Mężczyzn 
41. pozycję. W klasyfikacji kobiet 
najlepsza pośród nowogardzianek 
była Agata Minda, która walczy-
ła w kategorii K40-49 i z czasem 
00:09:44 zajęła 13. miejsce w swo-
im przedziale wiekowym oraz 47. 
miejsce w Open Kobiet. Bieg na 
dystansie jednej mili ukończyły 
jeszcze Agnieszka Karapuda oraz 
Aleksandra Łuka, które reprezen-
tują Za-Biegane Babeczki. KR 
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rOZKŁAD jAZDY PKP INFOrmATOr LOKALNY - NOWOGArD
Telefony alarmowe
Policja  - 997, 112
Komisariat Policji Nowogard - 91 57 92 316
Straż pożarna  - 998
Posterunek PSP Nowogard - 91 39 20 118
Pogotowie ratunkowe - 999
Stacja Pogotowia Ratunkowego 
w Nowogardzie - 91 43 26 103
Pogotowie gazowe  - 992
Pogotowie energetyczne - 991
Pogotowie wodn.-kanal. (PUWiS) 
 - 91 39 20 711; 994

Dyżur nocny
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna   
 - 91 39 78 430; 
 609 361 999; 
 665 283 928

Przychodnie - poradnie
Szpital - centrala - 91 39 21 356
Praxis - SZOZ - 91 39 20 787
Praxis - Centrum 
okulistyczno-optyczne - 91 39 27 272
POZ Przychodnia przyszpitalna  
 - 91 39 21 800; 
 91 39 21 806
Medyk - 91 39 22 921
PRAXIS 2 - M. Drobińska - 91 39 25 943
NZOZ “Sanus” - 91 39 26 960
NZOZ “Pro-med” - 91 39 26 740
NZOZ “Leks” - 91 39 25 525
NZOZ “Baby-med”  - 91 39 26 013
Mardent - gabinety lekarskie  
 - 91 39 22 633
Revital - Ośrodek Rehabilitacji 
i Odnowy Biologicznej - 91 39 21 467; 
 609 456 577
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne 
 - 91 39 20 926
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
dzieci, młodzieży i ich rodzin 
 - 91 39 20 743
Warsztaty terapii zajęciowej - 91 39 25 282
Zakład domowej opieki długoterminowej - 
91 39 26 531; 
 509 142 650
Stomatologia
Praxis - Centrum stomatologiczne  
 - 91 39 26 999
Pracownia protetyki stomatologicznej - 
Danuta Drapikowska 91 39 26 870
Protetyka stomatologiczna 
- Elżbieta Wysocka 
i Kazimierz Trojanowski - 91 39 26 107
“Nowo-dental” B. Szulejko - 695 264 677 
 - 91 392 14 67
“Dental - med”  - 91 39 22 098; 
Lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz  
 - 91 39 25 003; 
 603 705 630
Lek. Stom. Andrzej Rynkiewicz
pogotowie stomatologiczne - 607 771 777
lek. Stom. D. Wałęga - Bąk - 604 441 609
lek. stom. A Mogilnicka - 506 606 955
lek. stom. E. Rosa - 532 512 703
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 39 26 639
lek. stom. M. Andrzejewska - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 601 736 804

Urzędy
Urząd Miejski  
 - 91 39 26 200
Biuro Obsługi Interesanta w UM  
 - 91 39 26 214
Biuro Rady w UM - 91 39 26 210
Urząd Stanu Cywilnego - 91 39 26 230

Wydział Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środow. 
 - 91 39 26 243
Wydział spraw społecznych i obywatelskich
Meldunki - 91 39 26 213
Dowody osobiste - 91 39 26 215
Zarządzanie kryzysowe - 91 39 26 234
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
Geodezji i Rolnictwa - 91 39 26 226
Wydział Rozwoju Lokalnego, 
Funduszu, Kultury i Sportu - 91 39 26 293
Wydział Inwestycji i Remontów  
 - 91 39 26 241
Biuro Podatków i Opłat - 91 39 26 217
Referat Edukacji - 91 39 25 464
Zarząd Budynków Komunalnych  
 - 91 39 26 267
Powiatowy Urząd Pracy f/Nowogard 
 - 91 39 21 376;  
 91 39 21 813
Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii - 91 39 21 118
w nagłych wypadkach - 609 740 647

Wydział Komunikacji
Rejestracja pojazdów - 91 57 92 702
Prawo jazdy - 91 57 92 703
Fax - 91 39 21 852

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik - Dorota Maślana - 91 39 26 248
Świadczenia rodzinne
- A. Lalik  - 91 39 26 268
Dział usług opiekuńczych 
- B. Ziółkowska - 91 39 20 200

Poczta
ul. 3 Maja - 91 39 21 300; 
 91 39 21 183
ul. Warszawska - 91 39 20 834

Nadleśnictwo Nowogard - 91 39 20 640
Zakład karny Nowogard - 91 43 26 600

Gabinety weterynaryjne
Danuta Czerwińska
ul. J. Wybickiego 2 - 91 39 23 786
Animal-Vet
ul. Zielona - 666 135 133
Janusz Soroka
ul. L. Okulickiego 6  - 570 656 616
Zdzisław Truszyński
ul. T. Kościuszki 21 - 91 39 21 801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 38 - 91 39 20 814
Szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1 - 91 39 26 270
Szkoła Podstawowa nr 2 - 91 39 26 274
Szkoła Podstawowa nr 3 - 91 39 26 291
Szkoła Podstawowa nr 4 - 91 39 23 028
SP w Długołęce - 91 39 10 492
SP w Orzechowie - 91 39 10 994
SP w Strzelewie - 91 39 10 224
SP w Żabowie - 91 39 10 694
SP w Błotnie - 91 39 10 190
SP w Wierzbięcinie - 91 29 10 795
I Liceum Ogólnokształcące - 91 39 20 213
Liceum Ogólnokształcące nr II - 91 39 25 107
ZSP im. Stanisława Staszica - 91 39 21 162
Prywatne Publiczne Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych; 
Niepubliczna Szkoła Policealna  
 - 91 39 26 691
Prywatne Liceum Ogólnokształcące
 Zaoczne Centrum Edukacji Zdroje  
 - 91 39 25 494
Prywatne Policealne Studium Zawodowe  

 - 91 39 22 181
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  
 - 91 39 20 108

Przedszkola i żłobki
Przedszkole nr 1
ul. Żeromskiego - 91 39 26 286
Przedszkole nr 3
ul. J. Poniatowskiego - 91 39 26 288
Przedszkole nr 4
ul. T. Kościuszki - 91 39 26 287
Zielone Przedszkole
ul. Zielona - 91 39 26 691; 
 505 388 292
Artystyczne Przedszkole 
Kraina Fantazjiul. Gen. J. Bema - 660 797 838
“Promyczek” Specjalistyczny 
punkt przedszkolny, 
ul. Boh. Warszawy - 609 931 469
Niepubliczny Żłobek "Maluszkowo”
ul. ks. Racibora - 534 015 943
Niepubliczny “Malinowy Żłobek”
ul. Boh. Warszawy - 604 873 917

Kultura
Miejska Biblioteka Publiczna  
Dyrektor - 91 39 26 260
Czyt. dla dorosłych - 91 39 26 261
Nowogardzki Dom Kultury  
Sekretariat - 91 39 26 283
Biuro kina/ dział imprez i promocji 
 - 91 39 25 779
Kasa - 91 39 26 262

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP - 91 39 26 370; 
 506 081 328
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego   
 - 91 39 21 004
Parafia pw. MB Fatimskiej  
 - 91 39 21 592

Usługi pogrzebowe 
J. Furmańczyk, Zakład Pogrzebowy  
 - 91 39 21 767
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  
 - 692 354 065
MEMORIS Grzegorz Śmigiel - 693 230 190

Apteki
Centrum Zdrowia
ul. 700-lecia - 91 57 62 139
Majowa
ul. 3 Maja - 91 30 70 708
Cefarm
ul. Plac Wolności - 91 39 20 203
Cardia
ul. 700 - lecia - 91 39 21 330
Niebieska
ul. 15 Lutego - 91 43 26 177
Asa
ul. Warszawska - 91 39 20 494
Niebieska 2
ul. Kościuszki - 91 57 90 830
Nowa Farmacja
ul. Bohaterów Warszawy - 91 57 30 437

Taksówki - 91 39 20 260

Pomoc drogowa
Grzegorz Irzymski - 91 39 22 402; 
 601 893 944
Andrzej Słomski - 665 770 442
Krzysztof Pietrzak - 601 938 293
R&J MIX - 608 731 620

Urząd Gminy
Wójt - 91 39 10 390
Kierownik USC, St. ds. obywatelskich
 i ewidencji ludności  - 508 499 549
St. ds. podatków i opłat  - 508 499 661
St. ds. zarządzania kryzysowego, obrony cy-
wilnej i ochrony środowiska  - 508 499 580
Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami  
 - 508 499 247
St. ds. obsługi organów Gminy, działalności 

gospodarczej, kultury i zdrowia  - 508 499 567
St. ds. funduszy zewnętrznych, promocji, 
turystyki i sportu  - 508 499 620
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik Anna Kaliczyńska - 508 499 534
Pracownicy socjalni - 508 499 561
 508 499 483
Asystent rodziny Patrycja Bielej - 508 499 621
Gminna Biblioteka Publiczna
Kierownik Krzysztof Górecki - 91 39 10 305

Szkoła Podstawowa im. B. Malinowskiego
Dyrektor Tatiana Olbert - 91 39 10 389
Sekretariat - 91 39 10 380
Przychodnie
NZOZ “Proximus” - 91 39 10 310
Punkt apteczny - 91 39 11 611
Poczta - 91 39 10 323
Parafia pw. NP NMP w Osinie - 91 39 10 386

INFOrmATOr LOKALNY - OSINA

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 21 X – 8 XII 2018

Aktualizacja wg stanu na 19 X 2018

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

5:00 II
1

PR - R
88641

j  a  b  @  V
y

Wyszomierz 5:05, Osina 5:09, Mosty 5:15, Goleniów 5:24, Kliniska 5:35, Szczecin Dąbie 5:45, Szczecin 
Zdroje 5:48, Szczecin Port Centralny 5:56 Szczecin Główny 6:00 
~ 1-5 / 1 XI;
@ V 5 XI-7 XII 1-5;

6:16 II
1

PR - R
88643

j  a  b  @  V
y

Wyszomierz 6:21, Osina 6:25, Mosty 6:31, Goleniów 6:40, Kliniska 7:14, Szczecin Dąbie 7:24, Szczecin 
Zdroje 7:27 Szczecin Główny 7:40 
~ 5 XI-8 XII 1-6;

6:39 II
1

PR - R
88643

j  a  b  y

Wyszomierz 6:44, Osina 6:48, Mosty 6:54, Goleniów 7:03, Kliniska 7:14, Szczecin Dąbie 7:24, Szczecin 
Zdroje 7:27 Szczecin Główny 7:40 
~ 22-31 X 1-6; 2-3 XI;

7:46BUS PR - R
88622
g  j

Żabowo 7:57, Płoty 8:13 0   j   a   b   @   V   y, Baszewice 8:30, Gryfice 8:36, Gąbin 8:46, Trzebiatów 8:52, 
Bieczyno Pomorskie 8:58, Karcino 9:01, Głowaczewo 9:06, Stary Borek 9:09, Kołobrzeg Stadion 9:15

Kołobrzeg 9:20 ~ 5 XI-8 XII 1-6;
g  na odcinku Nowogard - Płoty; w g nie przewozi się wózków i rowerów

7:47 I
3

PR - R
88645

j  a  b  y

Wyszomierz 7:52, Osina 7:56, Mosty 8:02, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:08, Goleniów 8:25, 
Kliniska 8:34, Szczecin Dąbie 8:44, Szczecin Zdroje 8:47, Szczecin Port Centralny 8:55

Szczecin Główny 9:00 ~ 21 X-4 XI;

7:48 II
1

PR - R
88622

j  a  b  y

Żabowo 7:55, Płoty 8:04, Baszewice 8:11, Gryfice 8:18, Gąbin 8:28, Trzebiatów 8:33, Bieczyno 
Pomorskie 8:39, Karcino 8:43, Głowaczewo 8:47, Stary Borek 8:51, Kołobrzeg Stadion 8:57

Kołobrzeg 9:02 ~ 22-31 X 1-6; 2-3 XI;

7:51 I
3

PR - R
s 88645

j  a  b  @  V
y

Wyszomierz 7:56, Osina 8:00, Mosty 8:06, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:12, Goleniów 8:29, 
Kliniska 8:45, Szczecin Dąbie 8:55, Szczecin Zdroje 8:58, Szczecin Port Centralny 9:06

Szczecin Główny 9:11 ~ 5 XI-8 XII;

9:18 II
1

PR - R
88624
REGA

j  a  b  y

Płoty 9:32, Gryfice 9:45, Trzebiatów 10:04, Kołobrzeg Stadion 10:21 Kołobrzeg 10:26 

~ 21 X-4 XI 67 + 1 XI;

9:20BUS PR - R
88624
REGA
g  j

Płoty 9:50 0   T   a   b   @   V   y, Gryfice 10:40, Trzebiatów 10:54, Kołobrzeg Stadion 11:12

Kołobrzeg 11:17 ~ 10 XI-8 XII 67;
g  na odcinku Nowogard - Płoty; w g nie przewozi się wózków i rowerów

10:21 II
1

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:26, Osina 10:30, Mosty 10:36, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:42, Goleniów 10:58, 
Kliniska 11:07, Szczecin Dąbie 11:17, Szczecin Zdroje 11:20, Szczecin Port Centralny 11:28

Szczecin Główny 11:33 ~ 21 X-4 XI;

11:03 II
1

PR - R
s 88647

j  a  b  @  V
y

Wyszomierz 11:08, Osina 11:12, Mosty 11:18, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 11:24, Goleniów 11:40, 
Kliniska 11:56, Szczecin Dąbie 12:06, Szczecin Zdroje 12:09, Szczecin Port Centralny 12:17

Szczecin Główny 12:22 ~ 5 XI-8 XII;

11:51 II
1

PR - R
88626

POMERANIA
j  a  b  y

Żabowo 11:58, Płoty 12:07, Baszewice 12:14, Gryfice 12:20, Gąbin 12:30, Trzebiatów 12:36, Bieczyno 
Pomorskie 12:42, Karcino 12:46, Kołobrzeg Stadion 12:57 Kołobrzeg 13:02 
~ 21 X-4 XI;

12:30BUS PR - R
88626

POMERANIA
g  j

Żabowo 12:41, Płoty 12:57 0   T   a   b   @   V   y, Baszewice 13:14, Gryfice 13:20, Gąbin 13:30, 
Trzebiatów 13:36, Bieczyno Pomorskie 13:42, Karcino 13:45, Kołobrzeg Stadion 13:57

Kołobrzeg 14:02 ~ 5 XI-8 XII;
g  na odcinku Nowogard - Płoty; w g nie przewozi się wózków i rowerów

13:49 II
1

PR - R
88628

j  a  b  y

Żabowo 13:56, Płoty 14:06, Baszewice 14:17, Gryfice 14:24, Gąbin 14:34, Trzebiatów 14:39, Bieczyno 
Pomorskie 14:45, Karcino 14:49, Głowaczewo 14:53, Stary Borek 14:57, Kołobrzeg Stadion 15:03

Kołobrzeg 15:08 ~ 22-31 X 1-5; 2 XI;

14:20BUS PR - R
88628
g  j

Żabowo 14:31, Płoty 14:47 0   j   a   b   @   V   y, Baszewice 15:22, Gryfice 15:28, Gąbin 15:38, 
Trzebiatów 15:44, Bieczyno Pomorskie 15:50, Karcino 15:53, Głowaczewo 15:58, Stary Borek 16:01, 
Kołobrzeg Stadion 16:07 Kołobrzeg 16:12 
~ 5 XI-7 XII 1-5;
g  na odcinku Nowogard - Płoty; w g nie przewozi się wózków i rowerów

14:27 II
1

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 14:32, Osina 14:36, Mosty 14:42, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:48, Goleniów 15:05, 
Kliniska 15:14, Szczecin Dąbie 15:24, Szczecin Zdroje 15:34 Szczecin Główny 15:49 
~ 21 X-4 XI;

15:49 II
1

PR - R
s 88649

j  a  b  @  V
y

Wyszomierz 15:54, Osina 15:58, Mosty 16:04, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 16:10, Goleniów 16:26, 
Kliniska 16:36, Szczecin Dąbie 16:46, Szczecin Zdroje 16:52 Szczecin Główny 17:04 
~ 5 XI-8 XII;

Strona 1 z 3

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 21 X – 8 XII 2018

Aktualizacja wg stanu na 19 X 2018

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

15:55 II
1

PR - R
88630

j  a  b  y

Żabowo 16:02, Płoty 16:13, Baszewice 16:27, Gryfice 16:34, Gąbin 16:44, Trzebiatów 16:49, Bieczyno 
Pomorskie 16:55, Karcino 16:59, Głowaczewo 17:03, Stary Borek 17:07, Kołobrzeg Stadion 17:13

Kołobrzeg 17:17 ~ 21 X-4 XI;

16:39 II
1

PR - R
88651
REGA

j  a  b  y

Wyszomierz 16:44, Osina 16:48, Mosty 16:54, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:00, Goleniów 17:17, 
Kliniska 17:27, Szczecin Dąbie 17:37, Szczecin Zdroje 17:42 Szczecin Główny 17:54 
~ 21 X-4 XI;

16:57BUS PR - R
88630
g  j

Żabowo 17:08, Płoty 17:24 0   j   a   b   @   V   y, Baszewice 17:41, Gryfice 17:47, Gąbin 17:57, 
Trzebiatów 18:03, Bieczyno Pomorskie 18:09, Karcino 18:12, Głowaczewo 18:17, Stary Borek 18:20, 
Kołobrzeg Stadion 18:26 Kołobrzeg 18:31 
~ 5 XI-8 XII;
g  na odcinku Nowogard - Płoty; w g nie przewozi się wózków i rowerów

17:57 II
1

PR - R
88632

j  a  b  y

Żabowo 18:04, Płoty 18:14, Baszewice 18:28, Gryfice 18:35, Gąbin 18:45, Trzebiatów 18:50, Bieczyno 
Pomorskie 18:56, Karcino 19:00, Głowaczewo 19:04, Stary Borek 19:08, Kołobrzeg Stadion 19:14

Kołobrzeg 19:20 ~ 21 X-4 XI;

17:59 II
1

PR - R
s 88651
REGA

j  a  b  @  V
y

Wyszomierz 18:04, Osina 18:08, Mosty 18:14, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 18:20, Goleniów 18:36, 
Kliniska 18:46, Szczecin Dąbie 18:55, Szczecin Zdroje 18:59, Szczecin Port Centralny 19:07

Szczecin Główny 19:11 
~ 5 XI-8 XII;

18:39 II
1

PR - R
88653

POMERANIA
j  a  b  y

Wyszomierz 18:44, Osina 18:48, Mosty 18:54, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:00, Goleniów 19:17, 
Kliniska 19:26, Szczecin Dąbie 19:36, Szczecin Zdroje 19:44, Szczecin Port Centralny 19:52

Szczecin Główny 19:56 ~ 21 X-4 XI;

19:21BUS PR - R
88632
g  j

Żabowo 19:32, Płoty 19:48 0   j   a   b   @   V   y, Baszewice 20:05, Gryfice 20:11, Gąbin 20:21, 
Trzebiatów 20:27, Bieczyno Pomorskie 20:33, Karcino 20:36, Głowaczewo 20:41, Stary Borek 20:44, 
Kołobrzeg Stadion 20:50 Kołobrzeg 20:55 
~ 5 XI-8 XII;
g  na odcinku Nowogard - Płoty; w g nie przewozi się wózków i rowerów

19:25 II
1

PR - R
s 88653

POMERANIA
j  a  b  @  V

y

Wyszomierz 19:30, Osina 19:34, Mosty 19:40, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:46, Goleniów 20:02, 
Kliniska 20:12, Szczecin Dąbie 20:21, Szczecin Zdroje 20:25, Szczecin Port Centralny 20:33

Szczecin Główny 20:37 
~ 5 XI-8 XII;

20:28 II
1

PR - R
88634

j  a  b  y

Żabowo 20:35, Płoty 20:44, Baszewice 20:51, Gryfice 20:58, Gąbin 21:08, Trzebiatów 21:14, Bieczyno 
Pomorskie 21:20, Karcino 21:23, Głowaczewo 21:28, Stary Borek 21:31, Kołobrzeg Stadion 21:37

Kołobrzeg 21:42 ~ 22-31 X 1-6; 2-3 XI;

20:47BUS PR - R
88634
g  j

Żabowo 20:58, Płoty 21:14 0   j   a   b   @   V   y, Baszewice 21:31, Gryfice 21:37, Gąbin 21:47, 
Trzebiatów 21:53, Bieczyno Pomorskie 21:59, Karcino 22:02, Głowaczewo 22:07, Stary Borek 22:10, 
Kołobrzeg Stadion 22:16 Kołobrzeg 22:21 
~ 5 XI-8 XII 1-6;
g  na odcinku Nowogard - Płoty; w g nie przewozi się wózków i rowerów

21:50 II
1

PR - R
88636

j  a  b  y

Płoty 22:05, Gryfice 22:17, Trzebiatów 22:32, Kołobrzeg Stadion 22:49 Kołobrzeg 22:54 
~ 21 X-4 XI 1-57;

22:17BUS PR - R
88636
g  j

Płoty 22:44 0   j   a   b   @   V   y, Gryfice 23:05, Trzebiatów 23:19, Kołobrzeg Stadion 23:37

Kołobrzeg 23:42 ~ 5 XI-7 XII 1-57;
g  na odcinku Nowogard - Płoty; w g nie przewozi się wózków i rowerów
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objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
g - zastępcza komunikacja autobusowa / rail 

replacement bus service
T - 2 klasa / Second class seats

j - tylko 2 klasa / 2nd class seats only

a - wagon z miejscami dla osób na wózkach 
- z windą/rampą / car with seats for 
disabled passengers - with a lift/ramp

b - wagon przystosowany do przewozu 
rowerów - liczba miejsc ograniczona / 
wagon adopted to the transport of 
bicycles – limited number of places

s - połączenie z lotniskiem / connection to 
airport

objaśnienia znaków / symbols
@ - dostęp do WiFi / WiFi access

V - dostępne miejsce do przewijania dziecka 
/ baby changing space available 

y - klimatyzacja / air conditioning

0 - zmiana usług na trasie pociągu / change 
services on the route

~ - terminy kursowania / days of operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / Mondays

5 - w piątki / Fridays

6 - w soboty / Saturdays

7 - w niedziele / Sundays

www.polregio.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased on each train, consistent with the 
terms specified by the carrier.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Carriers 
are responsible for commercial data of trains.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Infoline numbers to individual carriers:
PR - 703 20 20 20 (24h) opłata 1.29 zł/min. połączenia, 
realizator usługi: Progress Plus S.C.  / 703 20 20 20 (24h) 
charge of PLN 1.29 gross/min. of each call, service provider: 
Progress Plus S.C. 
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Firma z branży rolnej  

 
zatrudni – kierowcę z C+E

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki teleskopowej 
  i doświadczenie w rolnictwie.
Oferujemy:

kontakt: 785 601 002

- zarobki od 4200 zł ne�o
- umowa na czas nieokreślony
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne narzędzia pracy

NIerUCHOmOŚCI
•	 Sprzedam tanio działkę budowlaną 

w Kościuszkach 1202 m2. Przy działce 
prąd, woda, kanalizacja, dojazd utwar-
dzony w pobliżu jeziora. 575 345 659 

•	 Do wynajęcia lokal handlowy ok. 40m2 
ul. Kościuszki 2g Nowogard. 693 850 
197

•	 Sprzedam działki budowlane w Kar-
sku przy drodze. 691 664 658

•	 Do wynajęcia lokal pod działalność go-
spodarczą. 609 24 58 16 

•	 Sprzedam mieszkanie 3 pokoje 87m2, 
12 km od Nowogardu.Tel. 665 160 365

•	 Do wynajęcia warsztat samochodowy z 
wyposażeniem. Tel. 508 070 311

•	 Sprzedam działkę budowlaną w Nowo-
gardzie, 16 arów, cena 39000 zł do ne-
gocjacji, tel. 570 935 935

•	 sprzedam pawilon handlowy, tel. 500 
698 558

•	  Działki budowlane z warunkami zabu-
dowy uzbrojone, 40 zł/1m Kościuszki. 
691 180 848 

•	 Do wynajęcia pomieszczenie mieszkal-
ne w okolicy Intermarche o pow. 70m2 
(idealne dla 5-6 osób). Tel. 601 445 936 

•	 20 ha ziemi sprzedam w jednym kawał-
ku w miejscowości Dobra koło Nowo-
gardu.Działka graniczy z miastem do-
jazd drogą asfaltową ,dobra klasa ziemi 
możliwość kupna 10ha. Tel 667-359-903

•	 Sprzedam mieszkanie 48m2, w cen-
trum, bezczynszowe, możliwa zamiana. 
504 595 424 

•	  Borkowo dom z budynkami gospodar-
czymi 90 ar. Tel. 660 206 833

•	 Stargard 18 km działka pod zabudowę. 
Wszystkie media 27 000 zł. 502 103 432

•	  Sprzedam dwa mieszkania w centrum 
Nowogardu (3 pokoje i kawalerka) ga-
raż oraz mieszkanie dwupokojowe w 
Szczecinie. Wszystkie mieszkania we 
wspólnocie z niskimi kosztami utrzy-
mania. 668 046 974 

•	 Sprzedam garaż ul. 15 lutego . Tel. 66 46 
97 468 

•	 Do wynajęcia mieszkanie w Krzemien-
nej 4 pokoje. Opłaty czynsz 900 zł + me-
dia. 722 085 559 

•	 Sprzedam mieszkanie w Nowogardzie 
przy ul 3 maja o pow. 40 m2 na parte-
rze. Mieszkanie po kapitalnym remon-
cie w bardzo dobrej lokalizacji. Cena 
185 tyś. Oferta prywatna. Pośrednikom 
dziękujemy/ Tel. 530 450 720

•	 Sprzedam mieszkanie 4pokojowe w 
Nowogardzie w centrum, IV piętro 
55m2,cena 235 tys. Tel.792 525 292

•	  Kawalerka do wynajęcia. 503 395 095 

•	 Do wynajęcia działka 0,37 ha za ryn-
kiem. Tel. 511 444 559 

•	 Do wynajęcia pokój 1 dziewczynie bez 
nałogów. Tel. 798 382 886 Sprzedam 
garaż przy ul. Jana Pawła II. Tel. 694 440 
207

•	 Garaż do wynajęcia. 533 983 233 

•	 Garaż do wynajęcia na ul. Jana Pawła. 
Tel. 601 257 127

•	 Nowogard Asnyka działki pod zabudo-
wę ładnie położne. 660 206 833 

•	 Sprzedam kawalerkę na Warszawskiej 
po generalnym remoncie. 503 905 226

•	  Sprzedam mieszkanie czteropokojowe, 
parter. 504 89 89 80 

•	 Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
bezczynszowe, do remontu. Tel. 513 
086 112

•	  Mieszkanie 4-5 osób w Karsku do wy-
najęcia. 664 045 415

•	  Sprzedam mieszkanie 66m2 parter, Bo-
haterów Warszawy. 575 144 080 

•	 20 ha ziemi sprzedam w jednym kawał-
ku w miejscowości Dobra koło Nowo-
gardu.Działka graniczy z miastem do-
jazd drogą asfaltową ,dobra klasa ziemi 
możliwość kupna 10ha. Tel 667-359-903

•	 Kupię mieszkanie jednopokojowe w 
Nowogardzie, 694 583 144

•	 Posiadam duży garaż do wynajęcia ul. 
Jana Pawła II. Cena 150 zł/m-c. Tel. 663 
349 107

•	 mieszkanie w centrum Nowogardu 
o pow.40 m- w bloku, II piętro sprze-
dam.Cena 155.000zł (sto pięćdziesiąt 
pięć tysięcy).Informacje : tel 918 171 
400 do godz. 20-tej.

mOTOrYZACjA
•	 Opel Zafira 7 osobowy 2008 rok 

prod. poj 1.9 dti przebieg 200 tys. 
disel, garażowany, serwisowany, 
opony letnie i zimowe km 100 ta-
picerka skóra welur kolor czarny 
sprzedam. Cena do uzgodnienia. 
603 079 260 

•	 KUPIĘ AUTA CAŁE I USZKODZOBE DO-
BRE CENY. 600 175 401

•	 Fiat 126 p i gokarta sprzedam.Tel. 698 
209 209 

•	 Sprzedam komplet kół zimowych 
195/65 R15. TEL. 518 034 782 

•	 Sprzedam Renault Laguna 2 Kombi 
2004, cena 5400 zł do negocjacji . Tel. 
570 562 878 

•	 Poszukuje do wypożyczenia na ty-
dzień przyczepkę samochodową. 600 
811 404

•	 Tanio sprzedam felgi stalowe 16 cali 
oraz czujniki ciśnienia Nissan Qashgal. 
888 676 231 

•	 Sprzedam mercedesa e270 CDI . 
781 932 918 

•	 Sprzedam Seat w dobrym stanie waż-
ny przegląd techniczny. Tel. 501 074 
780 

•	 Kupię samochody nie potrzebne 
lub przeznaczone do złomowania. 
Cena do 1000 zł. jak nie odbieram 
proszę o smsa, marka nie istotna. 
515 606  743 

•	 Sprzedam samochód Ford Focus – 
Kombi rok produkcji 200 – benzyna 
stan dobry, cena do uzgodnienia. 664 
813 031 

•	 Sprzedam felgi stalowe 4 szt. 16 cali 
rozstaw szpilek 108. Cena 150 zł. 607 
729 933 

•	 Sprzedam mazdę Premacy, kolor 
granatowy met. , klimatyzacja, rok. 
2001, diesel 2.0, zadbana, tel. 605 
522 340

rOLNICTWO
•	 Sprzedam  kaczki,gęsi młode – osku-

bane.Tel.782429405.

•	  Koszenie, mulczowanie, belowanie 
– słoma. 608 01 3995

•	 Orka, talerzówka ciężka siew agre-
gatem. Tel. 608 01 39 95 

•	 Rzepak jary, zboża sprzedam. Tel. 502 
853  573 

•	 Grykę sprzedam i mieszalnik 1 tona. 
603 467 609 

•	 Sprzedam siano okolice Osiny. 696 
741 163 

•	 Oddam w dzierżawę ziemię orną oko-
lice Osiny. 696 741 163 

•	 Sprzedam ziemniaki jadalne Vineta, 
Żabówko 18. 605 092 517

•	 Sprzedam króliki tanio. 792 883 988 

•	 Sprzedam pszenżyto – Rotondo wy-
czyszczone . 606 261 850 

•	 Sprzedam dwa pługi śnieżne także 
do C-360, nowy rozsiewacz do piasku 
i nawozu tzw. lejek, kabinę czeską do 
C-360. Ceny do uzgodnienia. Tel. 605 
328 102

•	 Sprzedam prosiaki. 795 911 886 

•	 SPrZeDAm PAPUGI 512 482 344 

•	 Sprzedam siano w kostkach. 782 036 
086 

•	 Sprzedam tuczniki, 1 ha łąki w bardzo 
dobry położeniu. 606 576 417 

•	 Sprzedam ziemniaki jadalne Bryza. Tel. 
884 187 995 

•	 SPrZeDAm PAPUGI „rOZeLLA”. 512 
482 344

•	 Sprzedam prosiaki 35 sztuk cena za 
sztukę 105 zł. Tel. 725 806 787 

•	 Sprzedam tuczniki, kamień polny i 
łąkę atrakcyjną. 606 576 417 

 USŁUGI
•	 TRANSPORT-600182682.

•	 DACHY, WIATY, TARASY.TEL.660879108.

•	 MALOWANIE – szpachlowanie ,panele.
Tel.788566432.

•	 SZPACHLARZ GŁADZI BEZPYŁOWEJ 
,PŁYTKARZ.WYKAŃCZANIE WNĘTRZ.
Tel.537275547.

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWANÓW, 
WYKŁADZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ 
SAMOCHODOWEJ/ SKÓRZANEJ MA-
TERIAŁOWEJ / POŚCIELI WEŁNIANEJ / 
LANOLINĄ/SPRZĄTANIE: CZYSZCZE-
NIE FUG.TEL.604 373 143 , 794 229 083.

•	 Pranie dywanów i tapicerki sprzą-
tanie również z użyciem pary, rOm-
TeX. 668 151 516

•	 elektryk z uprawnieniami e+D. Tel. 
607 289 419 

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

•	 malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wyko-
na “złota rączka”. 91 39 22 783, 784 
79 22 70

•	 FIrmA USŁUGOWA „Zielona”. Wy-
najem sal na konferencje, zebrania, 
szkolenia. 91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią działal-
nością przyjmie zlecenie na budowę 
domów od podstaw, przekładek da-
chów, docieplenia, układanie kostki, 
różne rodzaje. Tel. 607 137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy 
za gotówkę na raty laptopy tablety te-
lefony. Skupujemy laptopy telefony. 
Adres Nowogard 700Lecia 15 I piętro 
nad apteką tel 91-577-53-73 lub 792-
228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlo-
powe: Niemcy, Holandia, Austria, An-
glia, Belgia, Norwegia. Tel. 71 385 20 
18, 601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróżnie-
nie mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 
343 638 

•	 AGENCJA REKLAMOWA VIZART, opra-
wianie prac w 2 minuty, bindowanie, 

wydruki, ksero, laminowanie, Nowo-
gard ul. 700 lecia 15 (nad sklepem zie-
larskim)Tel. 605 522 340 

•	 Przepisywanie prac (licencjackich, ma-
gisterskich i innych), dokumentów, CV, 
listów motywacyjnych, Szybko, solid-
nie. Agencja reklamowa Vizart  Nowo-
gard ul. 700 lecia 15 (nad sklepem zie-
larskim)Tel. 605 522 340.

•	 regulacja, naprawa, konserwacja 
okien i drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontuje-
my. 668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 988 
735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, układa-
nie kostki granitowej, polbruku. 726 
403 937

•	 Wypełniam dokumenty do ZUS na 
emeryturę, rentę, kapitał początkowy. 
507 872 391

•	 Usługi remontowo-budowlane wy-
konam. 608 364 330 

•	 Prace elektryczne i remonty miesz-
kań. 607 729 933

•	 Usługi ogólnobudowlane docieplanie 
budynków, malowanie, szachlowanie, 
glazura, terakota, hydraulika, regip-
sy i podłogi, adaptacja poddaszy. 600 
626 268 

•	 Usługi remontowo-budowlane, 
ocieplenia budynków. 669 591 896 

•	 Matematyka. 668 17 12 12 

•	 Usługi Fryzjerskie Męskie w domu 
klienta. Sudomierski. Tel. 536 867 154 
, 91 39 22 063

•	 Przyjmę psy i koty na strzyżenie. 
794 902 108 

•	 Malowanie, szpachlowanie, tapetowa-
nie, drobne naprawy w tym hydraulika, 
solidnie dobra cena. 666 047 905

•	 Przyjmę zlecenie na malowanie, mon-
taż parapetów, paneli podłogowych 
itp. 518 034 782

•	 Naprawa AGD Nowogard. 698 352 406 

•	 Dachy, wiaty, tarasy. 660 879 108 

•	 Transport. 600 182 682 

•	 Transport maszyn rolniczych i nie tylko 
ładunki nie przekraczające 7 ton. Tel. 
514 740 538 

•	 Projektowanie stron internetowych. 
695 575 008 

•	 SKUP BUTeLeK PO PIWIe SKLeP 
KArSK O,30 ZŁ SZTUKĘ. 609 245 816

•	 Elewacje, podbitki. 607 054 692

•	  Malowanie, szpachlowanie, montaż 
paneli, regipsy, docieplenie poddaszy 
wełną. 607 654 692

•	 Prace wykończeniowe łazienki, kuch-
nie, malowanie regipsy itp. 730 744 
751

•	 Oferuję usługi koparką kołową, niwe-
lacja terenu, korytowanie pod dro-
gą, skarpowanie, rozbiórki budynków, 
transport wywrotką. Tel. 725 780 628 

•	 Polerowanie, woskowanie aut osobo-
wych, ciężarowych. Tel. 502 558 010 

•	 Sprzątanie mieszkań, Tel 570 086 036

PrACA
•	 Aktivmed24.pl Opiekunki Senio-

rów Niemcy. Premie wakacyjne, 
530555015

•	 AmBerCAre24 Opiekunki do Nie-
miec, wymagany j. niemiecki komuni-
katywny, zarobki netto do 1500 euro/
mies., wyjazdy od zaraz, sprawdzone 
oferty, legalnie 737 451 825, 737 886 
919, 737 489 914

•	 Zatrudnię pracowników budowla-
nych. Tel. 695-264-594

•	 Zatrudnię stolarza z doświadczeniem. 
503 084 687 

•	 Zatrudnię pomocnika mechanika samo-
chodowego. Doświadczenie nie wyma-
gane. 600 291 059

•	 Zaopiekuję się małym dzieckiem. 664 
696 177   

•	 Szukam pracownika prace wykończe-
niowe, Niemcy. Tel. 662 528 427

•	 Przyjmę pomocników dekarzy. 785 
931 513 

•	 Zaopiekuję się dzieckiem. 606 515 739 

•	 Poszukuje opiekunki do osoby starszej 
leżącej, Osina. Tel. 609 003 026 

•	 Zatrudnię kobiety do sortowania sa-
dzonek truskawek. Organizujemy do-
wóz. rozpoczęcie  6 lub 13 listopada  
Tel . 505 149 049

•	 Potrzebna opiekunka do 2 letniego 
chłopca najchętniej Dąbrowa Nowo-
gardzka lub okolice. Tel. 503 653 275

•	 Potrzeba opiekunka do 2letniego dziec-
ka Dąbrowa Nowogardzka ewentual-
nie Sikorki, Grabin, Bochlin, Miętno. 503 
653 275 
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Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGULArNA LINIA mI KrO BU SO WA SerOCKI  Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 
11:55; 12:40; 14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 
13:45(6x); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

PrZeWóZ OSóB - rO mAN BIŃCZYK - Linia regularna  TeL. 607 310 591 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 
16.35 (7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

rOZKŁAD jAZDY BU SóW
Firma Usługowo- Handlowa Adam Fedeńczak

Tel 91 39 26 925, 502 026 999
ND- SZCZeCIN 5:15(D), 5:55(E), 6:40(7), 6:55(D), 7:25(7), 7:50(D), 8:00(E), 8:20(7), 
8:35(D), 9:10(E,7), 10:05(E), 10:35(E,7), 11:31(D),11:40(7), 12:10(E), 12:20(7), 
12:55(D,7), 13:10(D), 13:20(E,7), 14:05(D), 14:20(E,7), 15:40(D), 16:05(7), 16:20(E,7), 
16:50(D), 17:50(E,7), 18:20(E,7)
SZCZeCIN- ND 6:35(D), 7:30(E), 8:30(D,7), 9:00(7,R), 9:25(E), 10:05(D,7), 10:35(E,7), 
11:40(E), 12:10(D), 12:25(E,7), 13:20(7), 13:35(D), 13:50(E,7,R), 14:35(D), 14:50(E,7), 
15:15(D,7), 15:55(D), 16:15(6,7), 16:35(D), 17:40(D,7), 18:05(E,7,R), 19:15(D), 
19:40(E,7), 20:15(E,7)
ND- reSKO 6:30(S), 7:50(S), 10:10(7), 12:30(S), 14:30(S), 15:10(E), 19:15(E)
reSKO- ND 6:45(7,SZ), 7:10(S), 7:15(E,SZ), 8:30(S), 11:35(7,SZ), 13:00(S), 15:05(S), 
15:40(E,7,SZ)
GOLCZeWO- ND 7:10(S), 13:30(S), 14:45(S)
ND- GOLCZeWO 7:50(S), 14:15(S), 15:30(S)
ND- STArGArD 6:50(D), 10:15(D), 13:40(D)
STArGArD- ND 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
ND- DOBrA- ŁOBeZ- PŁOTY- GrYFICe 6:00(D)
ND- SŁAjSINO- rADOWO- ŁOBeZ 6:35(D)
ŁOBeZ- DOBrA- ND 15:00(D)
ŁOBeZ- SŁAjSINO- ND 15:35(D)
D - kursuje od pon. do pt. Oprócz świąt     E - kursuje od pon. Do soboty oprócz świąt 
S - kursuje w dni nauki szkolnej                         R- kurs do Reska     
SZ - kurs do Szczecina 6- kursuje w soboty       7- kursuje w niedziele

rozkład jazdy komunikacji miejskiej 

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 6:55 8:05 11:15 12:20 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 6:56 8:06 11:16 12:21 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 6:58 8:08 11:18 12:23 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 6:59 8:10 11:20 12:25 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:01 8:12 11:22 12:27 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:02 8:14 11:24 12:29 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:03 8:15 11:25 12:30 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:05 8:17 11:27 12:32 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < 7:07 8:19 < 12:34 < < 16:07 < <

10 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:09 8:21 11:28 12:36 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
11 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:10 8:22 11:29 12:37 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
12 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:11 8:23 11:30 12:38 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
13 ul. Poniatowskiego < 6:20 7:13 < < 12:40 13:45 15:10 16:13 17:10 <
14 ul. Żeromskiego 5:42 6:21 7:14 8:24 11:32 12:41 13:46 15:11 16:14 17:11 17:59
15 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:22 7:15 8:25 11:33 12:42 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
16 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:23 7:16 8:26 11:34 12:43 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
17 ul. Radosława 5:45 6:24 7:17 8:27 11:35 12:44 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02

POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:23 8:33 11:50 12:50 14:30 15:30 16:25 17:25 18:05
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:24 8:34 11:51 12:51 14:31 15:31 16:26 17:26 18:06
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:26 8:36 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:28 8:38 11:53 12:53 14:33 15:33 16:28 17:28 18:08
5 ul. Poniatowskiego < 6:35 7:30 8:40 11:55 12:55 < 15:35 16:30 17:30 <
6 ul. 700 Lecia 5:49 6:37 7:32 8:42 11:57 12:57 14:34 15:37 16:32 17:32 18:09
7 ul. 5-go Marca 5:51 6:39 7:34 8:44 11:59 12:59 14:36 15:39 16:34 17:34 18:11
8 ul. Kościuszki 36 5:53 6:41 7:36 8:46 12:01 13:01 14:38 15:41 16:36 17:36 18:13
9 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:42 7:37 8:47 12:02 13:02 14:39 15:42 16:37 17:37 18:14

10 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:43 7:38 8:48 12:03 13:03 14:40 15:43 16:38 17:38 18:15
11 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:44 7:39 8:49 12:04 13:04 14:41 15:44 16:39 17:39 18:16
12 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:45 7:40 8:50 12:05 13:05 14:42 15:45 16:40 17:40 18:17
13 ul. Bema 9 5:58 6:46 7:41 8:51 12:06 13:06 14:43 15:46 16:41 17:41 18:18
14 Osiedle Bema 5:59 6:47 7:42 8:52 12:07 13:07 14:44 15:47 16:42 17:42 18:19

DWORZEC PKS – OS. BEMA
TAM
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

OS. BEMA - DWORZEC PKS
TAM
E, F

1 Osiedle Bema 8:59
2 ul. Bema 1 9:00
3 ul. Armii Krajowej 17 9:02
4 ul. Kościuszki 36 9:03
5 ul. Romualda Traugutta 9:05
6 ul. Wojska Polskiego 4 9:06
7 ul. Kościelna 9:07
8 Dworzec PKS 9:09

LP Dworce i przystanki

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD UL. RADOSŁAWA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 – NOWOGARD  OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD OS. BEMA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 - NOWOGARD  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 6:55 8:05 11:15 12:20 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 6:56 8:06 11:16 12:21 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 6:58 8:08 11:18 12:23 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 6:59 8:10 11:20 12:25 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:01 8:12 11:22 12:27 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:02 8:14 11:24 12:29 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:03 8:15 11:25 12:30 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:05 8:17 11:27 12:32 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < 7:07 8:19 < 12:34 < < 16:07 < <

10 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:09 8:21 11:28 12:36 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
11 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:10 8:22 11:29 12:37 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
12 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:11 8:23 11:30 12:38 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
13 ul. Poniatowskiego < 6:20 7:13 < < 12:40 13:45 15:10 16:13 17:10 <
14 ul. Żeromskiego 5:42 6:21 7:14 8:24 11:32 12:41 13:46 15:11 16:14 17:11 17:59
15 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:22 7:15 8:25 11:33 12:42 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
16 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:23 7:16 8:26 11:34 12:43 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
17 ul. Radosława 5:45 6:24 7:17 8:27 11:35 12:44 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02

POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:23 8:33 11:50 12:50 14:30 15:30 16:25 17:25 18:05
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:24 8:34 11:51 12:51 14:31 15:31 16:26 17:26 18:06
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:26 8:36 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:28 8:38 11:53 12:53 14:33 15:33 16:28 17:28 18:08
5 ul. Poniatowskiego < 6:35 7:30 8:40 11:55 12:55 < 15:35 16:30 17:30 <
6 ul. 700 Lecia 5:49 6:37 7:32 8:42 11:57 12:57 14:34 15:37 16:32 17:32 18:09
7 ul. 5-go Marca 5:51 6:39 7:34 8:44 11:59 12:59 14:36 15:39 16:34 17:34 18:11
8 ul. Kościuszki 36 5:53 6:41 7:36 8:46 12:01 13:01 14:38 15:41 16:36 17:36 18:13
9 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:42 7:37 8:47 12:02 13:02 14:39 15:42 16:37 17:37 18:14

10 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:43 7:38 8:48 12:03 13:03 14:40 15:43 16:38 17:38 18:15
11 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:44 7:39 8:49 12:04 13:04 14:41 15:44 16:39 17:39 18:16
12 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:45 7:40 8:50 12:05 13:05 14:42 15:45 16:40 17:40 18:17
13 ul. Bema 9 5:58 6:46 7:41 8:51 12:06 13:06 14:43 15:46 16:41 17:41 18:18
14 Osiedle Bema 5:59 6:47 7:42 8:52 12:07 13:07 14:44 15:47 16:42 17:42 18:19

DWORZEC PKS – OS. BEMA
TAM
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

OS. BEMA - DWORZEC PKS
TAM
E, F

1 Osiedle Bema 8:59
2 ul. Bema 1 9:00
3 ul. Armii Krajowej 17 9:02
4 ul. Kościuszki 36 9:03
5 ul. Romualda Traugutta 9:05
6 ul. Wojska Polskiego 4 9:06
7 ul. Kościelna 9:07
8 Dworzec PKS 9:09

LP Dworce i przystanki

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD UL. RADOSŁAWA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 – NOWOGARD  OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD OS. BEMA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 - NOWOGARD  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 6:55 8:05 11:15 12:20 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 6:56 8:06 11:16 12:21 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 6:58 8:08 11:18 12:23 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 6:59 8:10 11:20 12:25 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:01 8:12 11:22 12:27 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:02 8:14 11:24 12:29 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:03 8:15 11:25 12:30 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:05 8:17 11:27 12:32 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < 7:07 8:19 < 12:34 < < 16:07 < <

10 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:09 8:21 11:28 12:36 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
11 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:10 8:22 11:29 12:37 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
12 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:11 8:23 11:30 12:38 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
13 ul. Poniatowskiego < 6:20 7:13 < < 12:40 13:45 15:10 16:13 17:10 <
14 ul. Żeromskiego 5:42 6:21 7:14 8:24 11:32 12:41 13:46 15:11 16:14 17:11 17:59
15 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:22 7:15 8:25 11:33 12:42 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
16 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:23 7:16 8:26 11:34 12:43 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
17 ul. Radosława 5:45 6:24 7:17 8:27 11:35 12:44 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02

POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:23 8:33 11:50 12:50 14:30 15:30 16:25 17:25 18:05
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:24 8:34 11:51 12:51 14:31 15:31 16:26 17:26 18:06
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:26 8:36 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:28 8:38 11:53 12:53 14:33 15:33 16:28 17:28 18:08
5 ul. Poniatowskiego < 6:35 7:30 8:40 11:55 12:55 < 15:35 16:30 17:30 <
6 ul. 700 Lecia 5:49 6:37 7:32 8:42 11:57 12:57 14:34 15:37 16:32 17:32 18:09
7 ul. 5-go Marca 5:51 6:39 7:34 8:44 11:59 12:59 14:36 15:39 16:34 17:34 18:11
8 ul. Kościuszki 36 5:53 6:41 7:36 8:46 12:01 13:01 14:38 15:41 16:36 17:36 18:13
9 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:42 7:37 8:47 12:02 13:02 14:39 15:42 16:37 17:37 18:14

10 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:43 7:38 8:48 12:03 13:03 14:40 15:43 16:38 17:38 18:15
11 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:44 7:39 8:49 12:04 13:04 14:41 15:44 16:39 17:39 18:16
12 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:45 7:40 8:50 12:05 13:05 14:42 15:45 16:40 17:40 18:17
13 ul. Bema 9 5:58 6:46 7:41 8:51 12:06 13:06 14:43 15:46 16:41 17:41 18:18
14 Osiedle Bema 5:59 6:47 7:42 8:52 12:07 13:07 14:44 15:47 16:42 17:42 18:19

DWORZEC PKS – OS. BEMA
TAM
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

OS. BEMA - DWORZEC PKS
TAM
E, F

1 Osiedle Bema 8:59
2 ul. Bema 1 9:00
3 ul. Armii Krajowej 17 9:02
4 ul. Kościuszki 36 9:03
5 ul. Romualda Traugutta 9:05
6 ul. Wojska Polskiego 4 9:06
7 ul. Kościelna 9:07
8 Dworzec PKS 9:09

LP Dworce i przystanki

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD UL. RADOSŁAWA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 – NOWOGARD  OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD OS. BEMA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 - NOWOGARD  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

•	 Zatrudnię mechanika do samocho-
dów ciężarowych bądź pomocnika. 
Atrakcyjne wynagrodzenie. Tel. 885 
555 263 

•	 Pracowników budowlanych robót 
wykończeniowych zatrudnie. Tel. 694 
440 205 

•	 Zatrudnię ekspedientkę do sklepu. 
Tel. 602 677 563 

•	 Zatrudnię pracownika na stanowisko 
pracownik porządkowy, z orzeczeniem 
o niepełnosprawności, pełen etat. Do-
datkowych informacji udzielimy telefo-
nicznie.Tel. 913925275 w. 24

•	 Zatrudnię pracownika do sklepu spo-
żywczego w Nowogardzie. 509 000 617 

INNe
•	 SPRZEDAM- pręt zbrojeniowy fi-10 , 12 

m długi.Tel.603598134

•	  Sprzedam drewno suche tanio. 691 848 
026

•	 Drewno, bukowe, dębowe, pocięte, 
porąbane. Tel. 603 353 789 

•	 Sprzedam drewno opałowe. 667 788 
820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 kg. 
790 285 382

•	 Szkółka w Karsku poleca drzewa 
owcowe w pojemnikach 3-4 letnie owo-
cujące już od 20 zł/szt. oraz tuje szma-
ragd wys. 70-80cm. po 10 zł za sztukę. 
Tel. 606 106 142

•	 Sprzedam łóżko młodzieżowe z szufla-
dami, półkami, z materacem - kolor sza-
ro biały wymiary: dł. 223 cm*95 cm*110 
cm, biurko do kompletu, tel. 605 522 
340

•	 Sprzedam odkurzacz piorący ZELMER 
WODNIK QUATTRO 616.6, elementy pio-
rące nieużywane nowe, cena do uzgod-
nienia, tel. 605 522 340

•	 Sprzedam materac kokosowy na łóżko 
ze stelażu,  na wymiar 180*200*24cm, 
używany, tel. 605 522 340

•	 Ogrodzenie ogrodowe, metalowe 
ramka z katownika w srodku zbroje-
ne /wzor/ prentowe wymiar 2,0m x 1,0 
m+ slupek razem szt 16 oraz furtka 90 x 

90cm z zamkiem ogrodzenie cena za 1 
kpl. 50 zl z powodu modernizacji ogro-
dzenia sprzedam - okazja ! stan dobry 
tel. 691 686 772

•	 Piece gazowe c.o.vaillant z niemiec 
dwufunkcyjne wiszace po przegla-
dzie serwisowym do mieszkania,do-
mu cena od 1.200zl. sprzedam tel 691 
686 772

•	 Podgrzewacze wody 130-160-190 li-
trowe stojące na gaz fitmy villant 
mało używane z gwarancją cena od 
1000 zł. Tel. 691 686 772 

•	 Sprzedam ławeczkę do ćwiczeń typu 
PRIMUS, wielofunkcyjna, tel. 605 
522 340 

•	 Sprzedam szafkę kuchenną brązo-
wo-biała, z płytą indukcyjną - 2 sta-
nowiska, z możliwością dostawie-
nia drugiej płyty indukcyjnej lub ga-
zowej, z blatem, tel. 605 522 340 
Sprzedam TV plazmowy 42 cale LG, 
srebrno czarny, tel. 605 522 340 

•	 Przyjmę radio  697 886 041 

•	 Okazja sprzedam narożnik „Fabio”, kana-
pę (szary welur) 606 699 763  

•	 Sprzedam grzejniki żeliwne 9x60 kpl.2 
(nie używane), kątownik h. 30X30, szkło 
3mm 60x120. Rury czarne Ø 50. 788 685 
194 

•	 Kupię namiot ogrodowy od 3-4 x 6-8 m. 
Tel. 788 685 194 

•	 Przyjmę ziemię czarną z wywrotki. 788 
685 194 

•	 Sad  1.7 ha – w dobrym stanie z powodu 
złego zdrowia sprzedam. 91 39 20 624

•	 Śliczne bezdomne kotki  czekają aż je 
ktoś przygarnie. 887 372 539 

•	 Sprzedam rustykalny wypoczynek. Roz-
kładana kanapa plus trzy fotele. Obicie 
w tonacji brązów i złocieni. Stan idealny. 
Tel. 511 661 654

•	 Sprzedam duży, wysokie oparcia, bar-
dzo wygodny narożnik w kolorze gorz-
kiej czekolady – stan idealny. Tel. 511 
661 654

•	 Oddam rowerek rehabilitacyjny. 605 
460 499

•	 Sprzedam drewno olchowe kominko-
we. 730 744 751

•	 Odsprzedam nowe drzwi harmonij-
kowe Dąb sonome z szybkami. Wys. 
2.05 m szer. 58,8 cm. Cena 100 zł. Tel. 
512 012 823 

•	 Oddam drewno na biomasę. 500 789 
687

•	 Sprzedam łóżko rehbilitacyjne na pilota. 
697 972 751

•	 Sprzedam styropian 5 cm i niesprawne 
piły sthil i husquarna. 603 541 286

•	  Sprzedam drewno rąbane dębowe i bu-
kowe suche. 698 209 209 

•	 Pianino sprzedam. 533 983 233 

•	 Sprzedam podpórka rehabilitacyjna, 
ambona – 4 kołowa . 664 813 031 

•	 Meblościankę oddam. 888 330 606 

•	 Sprzedam tanio kamień ciosany. Tel. 606 
127 777
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tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

żyto, pszenżyto, jęczmień, 
owies, rzepak, łubin, gryka, groch, 

len, kukurydzę oraz słonecznik.

Sami odbieramy, szybka płatność, 
konkurencyjne ceny.

Wapno nawozowe granulowane
w najlepszej cenie na rynku. 

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B

e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl

Skup zbóż: 
91 43 57 720, 600 21 21 25

Transport:  662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160

Wykonujemy tanio
Banery  
Laminowanie   
Wycinane naklejki 
Wydruki kolorowe

Kompleksowe usługi:  
      Introligatorskie 
          Poligra�czne  
Nowogard  •  ul. Boh. Warszawy 7A

 tel. 91 392 21 65,  91 577 2007

 Praca szyta na miarę
Ingram Micro wspólnie ze swoim partnerem otworzył nową inwestycję 

na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego.
Nasz Pracownik Magazynu:

•	 pracuje	w	przyjaznej	i	fajnej	firmie	o	duńskich	korzeniach,
•	 jest	zatrudniony	na	umowę	o	pracę	bezpośrednio	u	pracodawcy
•	 bezpłatnie	dojeżdża	do	pracy,	ma	dofinansowane	posiłki,	bezpłatne	owoce,	korzysta	z	atrakcyjnych
              benefitów, min. prywatnej opieki medycznej, ubezpieczenie grupowego, dofinansowania szkoleń itd
•	 skanuje	i	pakuje	paczki	z	lekkimi	artykułami,
•	 wprowadza	dane	do	systemu,	nucąc	ulubione	melodie
•	 pracuje	w	systemie	2	zmianowym	od	8.00	do	16.00,	16.00-24.00,	(czasem	również	w	weekendy)

Dołącz do nas!
Zapraszamy na spotkania rekrutacyjne, które odbywają się siedzibie Ingram Micro 

w Łozienicy (Goleniowski Park Przemysłowy), przy ulicy Prostej 40.
We każdy wtorek i piątek od godziny 13:00.

Jeśli chcesz otrzymać więcej informacji Zadzwoń! 516-987-405
Napisz! jobs.goleniow@ingrammicro.com

KONTAKT:
adres:     72-200 Nowogard, ul. Górna 4a
telefon:  kom.783 570 056,695 264 594

PIB „PRO-BUD” s.c. informuje, że prowadzi

SPRZEDAŻ MIESZKAŃ
w nowo powstającym osiedlu mieszkaniowym

pn. „STARA WINIARNIA”
przy ul. T. Kościuszki 17 w Nowogardzie.

Więcej na stronie www.probud-nowogard.pl

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

r e K L A m A
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

WYNAjem 
KONTeNeróW, 
wywóz odpadów. 

TEL. 667 146 793 

KURS OPERATORA

HAGA Agnieszka Pawlik • 72-200 Nowogard  •  ul. Boh. Warszawy 5
tel.  609 947 940  •  e-mail: szkolenia@ehaga.pl

Data rozpczęcia 
kursu

koniec listopada

SZKOLENIA
DLA CIEBIE

•  KOPARKO-ŁADOWARKI
•  KOPARKI
•  ŁADOWARKI



Ponadgabaryty 
szarpią nerwy

„Bestia z 
Trzechla” chciał 
łagodniejszego 
wyroku

POLSKI 
WYDAWCA
Dom Judy sp. z o.o.

Stoneroses z Nowogardu skończył 18 lat

Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

Piątek 
16 listopada 2018 r. 
Nr 90 (2718)
nakład 3000 
Rok XXV ISSN 1897-2640 

Cena 2,00 zł 
(w tym 5% VAT) M
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s. 5

GAŚNICE

Tel. 602 870 300

w Nowogardzie

Legalizacja - Sprzedaż - Ładowanie
Butle CO2, argon, azot, tlen

ul. Roosevelta 39

Autoryzowany serwis 

s. 2

s. 2

tel. 91 392 14 67
kom. 695 264 677

Nowogard, ul. 3 Maja 46 • www.nowodental.pl

Przeszczepy dziąseł

Uśmiechajcie się pięknie

Wyspy Kanaryjskie, Cypr, Włochy, 
Grecja, Maroko, Bułgaria, Chorwacja 

Rezerwując wycieczki i wczasy
do 10.11.2018 r. 

na rok 2019
PROMOCJA do 40%SINDBAD - codziennie z Nowogardu

Bilety na przejazdy zagraniczne

KURS OPERATORA

HAGA Agnieszka Pawlik • 72-200 Nowogard  •  ul. Boh. Warszawy 5
tel.  609 947 940  •  e-mail: szkolenia@ehaga.pl

Data rozpczęcia 
kursu

koniec listopada

SZKOLENIA
DLA CIEBIE

•  KOPARKO-ŁADOWARKI
•  KOPARKI
•  ŁADOWARKI

reklAMA

reklAMA

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Gardno”  

zaprasza do składania ofert 
na najem lokali usługowych 

przy Placu Wolności 6 w Nowogardzie
lokal nr 1: pow. 50 m2

lokal nr 2: pow 400 m2

Dodatkowe  informacje dostępne w biurze Spółdzielni 
lub telefonicznie 91 391 00 10

Czym oni nas karmią!?
s. 3

A komin  
stoi  
i się buja
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Śmigiel Ryszard

ŚR

KOMPLEKSOWE  USŁUGI
& ŚMIGIEL

Zakład Kamieniarski
- Nagrobki - Grobowce - Parapety - Schody

Kwiaciarnia
- Znicze - Kwiaty - Wiązanki - Wieńce

Tel. 601 595 069, 91 392 18 14
     e-mail: puhp.smigiel@wp.pl
   www.kamieniarstwo-smigiel.pl

Korzystając z naszych usług pogrzebowych zyskasz
-10%  RABATU  NA  USŁUGI  KAMIENIARSKIE

UL. CMENTARNA 3,  72-200 NOWOGARD

       Usługi Pogrzebowe 
        Grzegorz Śmigiel
- Trumny - Urny - Ekshumacje - Przewozy
         Obudowy - Krzyże - Tabliczki

Kontakt całodobowy: 693 230 190
      e-mail: memoris.zp@o2.pl
            www.memoris.eu

reklAMA

Wracamy do głośnej sprawy porwania dziewczynki

„Bestia z Trzechla” chciał 
łagodniejszego wyroku
Porywacze 12-letniej wówczas dziewczynki z Golczewa, czyli Ryszard D. z Trzechla i jego 
konkubina nie będą mieli skróconej kary więzienia. Sąd Apelacyjny podtrzymał wyroki, ja-
kie zapadły w tej sprawie w czerwcu tego roku. Ryszard D. najwcześniej będzie mógł wyjść 
na wolność za 13 lat. 

Obrońcy skazanych domaga-
li się złagodzenia kary. Sąd Ape-
lacyjny wczoraj tj. czwartek, nie 
znalazł jednak powodów, aby 
przychylić się do tego wniosku. 
Tym samym, zgodnie z wyda-
nym już w czerwcu wyrokiem, 
Ryszard D. ma spędzić za krata-
mi 15 lat więzienia, z możliwo-
ścią ubiegania się o wcześniejsze 
zwolnienie dopiero po 13 latach. 
Elżbieta B. spędzi w więzieniu 7 
lat. Sąd przychylił się, również 
do wniosku prokuratury, aby po 
wyjściu na wolność Ryszard D. 
miał zakaz zbliżania się do dzie-
ci na odległość mniejszą niż 10 
metrów. Ryszard D. ma odbyć 
karę na oddziale dla osób z za-
burzeniami seksualnymi.

Przypomnijmy, że dziewczyn-
ka została uprowadzona dokład-
nie 3 marca zeszłego roku, po 
godz. 20:00, w centrum Golcze-
wa.  Moment porwania zareje-
strowała jedna z kamer monito-
ringu zamontowana przy skle-
pie w okolicy. Z nagrań wyni-
ka, że 12-latkę wciągnięto na tyl-
ne siedzenie samochodu mar-
ki Daewoo Tico. W akcję po-
szukiwawczą zaangażowano 350 
funkcjonariuszy z kilku jedno-

stek policji, w tym Komisariat 
Policji w Nowogardzie i Komen-
dy Powiatowej Policji w Gole-
niowie. Na szczęście dziewczyn-
kę odnaleźli trzy godziny póź-
niej, w okolicach Trzechla, funk-
cjonariusze policji, wracający do 
domu ze szkoły w Szczytnie. Po-
licjanci wcześniej próbowali za-
trzymać samochód, ale kierow-
ca uciekł w jedną z leśnych dróg. 
Tam porzucił auto i zbiegł do 
lasu. 12-latka została odwiezio-
na do szpitala w Nowogardzie. 
Okazało się, że jej stan jest do-
bry, choć krążyły informacje, że 
dziecko mogło być pojone alko-
holem. Lekarze zaprzeczyli jed-
nak, aby dziewczynka miała ja-
kieś obrażenia ciała, czy też pa-
dła ofiarą przestępstwa seksu-

alnego, co też początkowo su-
gerowano w doniesieniach pra-
sowych. Następnego dnia rano, 
zatrzymano podejrzanych w tej 
sprawie. Okazało się, że to Elż-
bieta B. (pochodząca spod Do-
brej) i Ryszard D. z Trzechla, na-
zwany przed laty przez media 
„bestią z Trzechla”, po tym jak 
pobił do nieprzytomności córkę 
swoich sąsiadów- również ma-
łoletnią. Mężczyzna dwa miesią-
ce przed porwaniem dziewczyn-
ki w Golczewie wyszedł przed-
terminowo na wolność, za dobre 
sprawowanie. Wówczas przy-
znano, że wymiar sprawiedliwo-
ści popełnił w tym przypadku 
błąd i za bardzo uwierzył w po-
prawę skazanego. 

MS

Elżbieta B. i Ryszard D. na ławie oskarżonych w trakcie pierwszej rozprawy przed 
Sądem Okręgowym w Szczecinie. Fot. Robert Stachnik - Radio Szczecin

Półtora kilogramowy okaz

Olbrzymi prawdziwek
Ważącego co najmniej 1,5 kg prawdziwka znalazł 

w lesie pod Czermnicą pan Franciszek Majka. Kape-
lusz grzyba miał ponad 25 cm, a wysokość wyniosła 
30 cm. To prawdziwy olbrzym. Oprócz tego pan Fran-
ciszek ściął jeszcze kilka, choć stosunkowo mniejszych 
to i tak okazałych prawdziwków. Jak widać zatem se-
zon na grzyby w pełni! Gratulujemy panu Franciszko-
wi takiego znaleziska! 

MS

Giełda kolekcjonerska 

,,rozmaitości i osobliwości”
Klub kolekcjonera oraz koło numizmatyczne w Nowogardzie, zapra-

szają dnia 18 listopada (niedziela) br., o godzinie 15.00 do Nowogardz-
kiego Domu Kultury, Pl. Wolności 7. 

Na jesienną giełdę kolekcjonerską pn ,,Rozmaitości i osobliwości ”.
W programie przewidziano: 
- skup, wymianę, wycenę, sprzedaż: 
- banknotów  - odznak - znaczków filatelistycznych - literatury 
oraz innych akcesoriów kolekcjonerskich
Jednocześnie informujemy, że w czasie trwania giełdy zostanie za-

prezentowana wystawa przygotowana przez koło numizmatyczne o 
tematyce 100-lecie Odzyskania Niepodległości 1918-2018. 

Na giełdę oraz wystawę zapraszamy członków, sympatyków oraz 
wszystkich zainteresowanych. (w szczególności młodzież oraz dzieci). 

Idąc na spacer odwiedź giełdę kolekcjonerską w niedzielę w NDK. 
Klub kolekcjonera oraz koło numizmatyczne w Nowogardzie 

Stare rzeczy, stary temat

Ponadgabaryty 
szarpią nerwy
Piszemy regularnie o tym, że tzw. ponadgabaryty całymi 
dniami zalegają nowogardzkie osiedlowe miejsca groma-
dzenia odpadów. Tworzy się tym samym nie tylko przykry 
widok, ale zagrożenie sanitarno - epidemiologiczne (siedzi-
sko dla gryzoni). Jak na razie skutecznej reakcji brak. Niżej 
kolejny głos w tej sprawie - tym razem Czytelnik uważa, że 
to wina samych mieszkańców.     

Do naszej redakcji zgłosił się 
jeden z mieszkańców bloku przy 
ul Osiedlowej, który jak twier-
dzi, że mieszkańcy sami robią 
sobie w centrum miasta wysy-
pisko śmieci. Chodzi tu o od-
biór ponad gabarytów, jakie od-
bywają się u nas w mieście. - Jak 
to wygląda - zaczyna nasz roz-
mówca- nie można sobie swo-
bodnie wyglądać przez okno i 
nie narazić wzroku na widok ja-

kichś staroci, głównie tapczanów. 
Mieszkańcy sami sobie robią na 
złość, czy nie można po prostu 
poczekać na odbiór gabarytów, 
i dzień przed wynosić coś takie-
go, a to już leży tak tydzień czasu. 
Teraz spadły deszcze i moknie to 
wszystko. Szkoda, że sami miesz-
kańcy nie dbają o teren, na któ-
rym mieszkają, uprzykrzając ży-
cie innym… 

Miejsce o którym wspomina nasz rozmówca
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reklAMA

reklAMA

W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397

reklAMA

WYNAJeM 
kONTeNerÓW, 
wywóz odpadów. 

TEL. 667 146 793 

Sprzedam 
pawie

tel. 785 150 401

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

11 kg, 33 kg 
z propan butanem, 

propanem 
a także do zasilania 
wózków widłowych.

Zapraszamy 
do stałej współpracy 

tel. 606 930 398
 www.gazak.pl 

Wymiana butli

letnia promocja
Ciekawe gratisy!

Z kawałka szynki wypłynęła chemiczna maź 

Czym oni nas karmią?
Pani Ewelina z Nowogardu nie spodziewała się tego, jak zakończy się zwykła czynność przygotowania obiadu. Kobieta kupiła kawałek szynki na stoisku w 
jednym z nowogardzkich marketów, a po rozkrojeniu z mięsa wypłynęła śmierdząca chemią substancja o konsystencji budyniu. Konsumentka zawiado-
miła o sprawie Sanepid. 

Wczoraj tj. czwartek, przed 
południem pani Ewelina wybra-
ła się na zakupy do jednego z no-
wogardzkich marketów. Zgod-
nie z planem zakupiła prawie 1,4 
szynki na stosiku z wędlinami 
i mięsem. Nie spodziewała się 
tego, co kryje się w porcji szynki, 
po powrocie do domu. 

- Poprosiłam o półtora ki-
lograma szynki, ekspedientka 
otworzyła nowe hermetycznie 
zamknięte opakowanie, w któ-
rym znajdowało się mięso i od-
kroiła mi odpowiednią porcję. 
Zważyła mięso, owinęła w fo-
lię, zapłaciłam, wyszłam ze skle-
pu. Po przyjściu do domu rozpa-
kowałam mięso, położyłam na 
deskę i kiedy rozkroiłam por-
cję kupionej szynki, wypłynęła 
z niej biała, mazista substancja, 
poczułam zapach jakiejś chemii. 
To było obrzydliwe- opowiada p. 
Ewelina. 

Kobieta natychmiast wykona-
ła zdjęcie kawałka wieprzowego 
mięsa, z którego wypłynęła nie-
znana substancja, owinęła je w 
folię i odniosła do sklepu. Tam, 
jak twierdzi, powiedziano jej, że 
to nie pierwszy taki przypadek. 

Kobieta jednak na tym nie po-
przestała i postanowiła zgłosić 

sprawę do Sanepidu. Liczy, że in-
stytucja ta podejmie odpowied-
nie czynności, ale ma już pewne 
obawy, co do ich skuteczności. 

 – Powiedziano mi, że zostanie 
przeprowadzona w sklepie kon-
trola dotycząca głównie prze-
strzegania terminów przydat-
ności sprzedawanego tam mięsa 
i wyrobów wędliniarskich. Za-
skoczyło mnie, że pani przyjmu-
jąca zgłoszenie nie była zainte-
resowana tym, aby pobrać prób-
ki tego, co było w mięsie. Pole-
ciła mi oddać zakupiony towar 
do sklepu, tak też uczyniłam. Li-
czę mimo wszystko, że Sanepid 

wyjaśni, co to była za substancja 
i skąd tam się wzięła - mówi p. 
Ewelina. 

My również na to liczymy i 
zaraz po otrzymaniu sygnału 

od kobiety wysłaliśmy do Sa-
nepidu w Goleniowie zdjęcie 
szynki z tajemniczą substan-
cją, pytając o czynności, jakie 
w związku z tą sprawą zamie-

rza podjąć powiatowa stacja sa-
nitarno- epidemiologiczna. Do 
zamknięcia bieżącego numeru 
DN odpowiedź nam nie zosta-
ła udzielona. Jak tylko zostanie 
ona nam przesłana natychmiast 
Państwa o tym poinformujemy. 
Do tego czasu zdecydowaliśmy 
również, że nie podamy nazwy 
sklepu, w którym Pani Ewelina 
zakupiła mięso. Domyślamy się 
bowiem, że winny wszystkie-
mu będzie producent i dostaw-
ca mięsa, a nie sam sklep. Nie-
mniej trudno nie być oburzo-
nym widokiem zdjęcia porcji 
szynki zakupionej przez miesz-
kankę Nowogardu. Na usta ci-
śnie się pytanie:  czym oni nas 
karmią?

Marcin Simiński 

Groźne zdarzenie na drodze do korytowa 

Ciężarówka w rowie 
Do groźnego zdarzenia doszło na drodze w kierunku Korytowa. Z niewyjaśnionych dotąd 
przyczyn kierowca ciężarówki zjechał z drogi do rowu. 

Zdarzenie miało miejsce 
wczoraj, tj. czwartek, ok. godz. 
15.00. Kierowca ciężarówki zła-
pał pobocze i zjechał pojazdem 
do rowu, ścinając po drodze 
drzewo. Mężczyzna miał dużo 
szczęścia, wyszedł z wypadku 
bez szwanku. Na miejscu inter-
weniowały służby ratunkowe. 

MS

Porcja szynki, z której po rozkrojeniu wypłynęła tajemnicza substancja
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Sąd podtrzymał decyzję wojewody-  Beata kuligowska nie może być dyrektorem SP 4  

Czy gmina zaskarży wyrok do NSA?
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie podtrzymał decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego uchylającą zarządzenie burmistrza Nowogardu o 
powołaniu na stanowisko p.o. dyrektora SP 4, Beaty Kuligowskiej. Od postanowienia wojewody odwołała się gmina. Czy teraz burmistrz zdecyduje się od-
wołać dyrektor SP i ogłosić na to stanowisko konkurs? Najprawdopodobniej nie - gmina zamierza bowiem na tym zakończyć sprawy i planuje udowadniać 
swoje racje, aż przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie. 

O sprawie pisaliśmy na po-
czątku sierpnia. Wtedy to Wo-
jewoda wydał rozstrzygnięcie 
nadzorcze stwierdzając nieważ-
ność zarządzenia burmistrza 
o powołaniu Beaty Kuligow-
skiej na p.o. dyrektora SP 4 bez 
konkursu. Kobieta miała pełnić 
tę funkcję przez 10 miesięcy, a 
więc do końca czerwca przyszłe-
go roku. Zdaniem wojewody nie 
spełniała ona jednak wymogów, 
jakie wynikają z Ustawy Kar-
ty Nauczyciela. Chodziło o to, 
że Beata Kuligowska została w 
przeszłości ukarana karą dyscy-
plinarną, za to, że miała „dopu-
ścić się naruszenia godności na-
uczyciela”. Tak orzekła komisja 
dyscyplinarna dla nauczycieli, 
jaka działa przy Wojewodzie Za-
chodniopomorskim, już w lip-
cu zeszłego roku- później utrzy-
mana w mocy przez komisję od-
woławczą w Ministerstwie Edu-
kacji.  To pokłosie konfliktu, jaki 

wybuchł między dyrektor SP 4 a 
podległą jej kadrą nauczycielską 
i pracownikami niepedagogicz-
nymi szkoły. Sprawa trafiła osta-
tecznie do sądu, po tym jak kie-
rującej „podstawówką na Bema” 
prokuratura postawiła zarzuty o 
łamaniu praw pracowniczych. 

Gmina odwołała się jednak od 
decyzji Wojewody do Sądu Ad-
ministracyjnego w Szczecinie, 
twierdząc, że wojewoda nie ma 
racji i są prawne wątpliwości, co 
do wydanego przez niego roz-
strzygnięcia. Nigdy jednak gmi-
na publicznie nie zdradziła, ja-
kie to „wątpliwości”, mimo, że 
domagano się tego choćby na 
sesjach Rady Miejskiej. Uważa-
no ponadto, że do czasu zapad-
nięcia wyroku WSA Beata Ku-
ligowska może spokojnie pełnić 
swoją funkcję, chociaż sprzeci-
wiali się temu nauczyciele szko-
ły i niektórzy radni. Już wiado-
mo, że Sąd przyznał rację Wo-

jewodzie Zachodniopomorskie-
mu i podtrzymał w mocy wy-
dane w sierpniu rozstrzygnię-
cie unieważniające zarządzenie 
burmistrza o powołaniu na p.o. 
dyrektora Beaty Kuligowskiej. 
Wyrok w tej sprawie został ogło-
szony w zeszłym tygodniu. Gmi-
na ma teraz prawo złożyć skargę 
kasacyjną od tego postanowie-

nia do sądu wyższej instancji, 
czyli w tym przypadku Naczel-
nego Sądu Administracyjnego w 
Warszawie. I prawdopodobnie z 
tej możliwości skorzysta. 

- Jesteśmy po rozmowach z 
naszym prawnikiem, który wi-
dzi wady prawne w tym wyro-
ku. Nie zgadzamy się więc z tym 
rozstrzygnięciem sądu i praw-

dopodobnie będziemy się odwo-
ływać. Ostateczna decyzja jesz-
cze jednak nie zapadła - zastrze-
ga Krzysztof Kolibski, wicebur-
mistrz Nowogardu. Od czego to 
zależy? Kolibski przyznał nam w 
rozmowie z DN, że nie chciałby 
podejmować decyzji bez burmi-
strza Roberta Czapli, który od 
kilku dni przebywa na urlopie. 

Jeśli gmina zdecyduje się osta-
tecznie złożyć skargę kasacyjną 
do NSA, sprawa przeciągnie się 
o kolejne kilka tygodni. W tym 
czasie p.o. dyrektora SP 4 Beata 
Kuligowska –o ile nie zostanie 
odwołana ze stanowiska przez 
burmistrza - najpewniej będzie 
nadal kierować szkołą, tak jak 
dotychczas. Dodajmy tylko, że 
cała to sprawa toczy się na koszt 
podatników, z których pieniędzy 
urząd miejski opłaca prawników 
i wykonywane przez nich po-
szczególne czynności procesowe. 

Marcin Simiński 

Wszystko wskazuje na to, że jeszcze conajmniej przez kilka kolejnych tygodni nie 
będzie zmiany na stanowisku dyrektora SP 4

Czy tylko o kulturę jazdy chodzi?
Opryskanie wodą w trakcie opadów przez przejeżdżające pojazdy- tego doświadcza wielu 
pieszych poruszających się po nowogardzkich chodnikach. Ale czy tylko nieuwaga kierują-
cych jest przyczyną takich zdarzeń.    

Do naszej redakcji zatelefono-
wała mieszkanka naszego mia-
sta, która podczas rozmowy, nie 
kryła swojego oburzenia na za-
chowanie kierowców niezważa-
jących na pieszych. - Szanowna 
redakcjo- rozpoczyna nasza roz-
mówczyni - jak wiadomo o tej 
porze roku często pada deszcz, i 
wytwarzają się kałuże na ulicach, 
ale kierowcy nie niwelują prędko-
ści i z całym impetem wjeżdżają 
w kałuże oblewając przechodzą-
cych obok przechodniów. Dzisiaj 
tj. środa, miałam po raz kolejny 
to samo- weszłam do pracy mo-
kra, ponieważ kierowca zamiast 
ominąć przydrożną kałużę wje-
chał w nią specjalnie. Kiedy kie-
rowcy zaczną również szanować 
przechodniów? Jak na razie za-
chowują się jak na prywatnym 
podwórku, i to nie tylko oprysku-
jąc pieszych, ale nawet jak ktoś 
stoi przy przejściu dla pieszych, 
nie staną aby przepuścić… Nic 
dziwnego, że dochodzi do wypad-
ków. Apeluję o rozwagę. 

Czytelniczka 

Od redakcji 
Kultura jazdy ma oczywiście 

duże znaczenie dla uniknięcia 
zdarzeń opisywanych przez na-
szą Czytelniczkę- kierowcy po-
winni jechać wolno przez kału-
że tworzące się na jezdni pod-
czas opadów.  Ale warto zauwa-
żyć, że w Nowogardzie podczas 
opadów tych kałuż a nawet ca-
łych strumieni wodnych jest 
na jezdniach wyjątkowo dużo. 
Klasycznym przykładem, gdzie 
występuje to zjawisko jest uli-
ca 3 Maja, którą zawsze na ca-
łej prawie jej długości, spływa-
ją rzeki wody opadowej, a po-
ruszanie się w tym czasie chod-
nikiem, zwłaszcza tym po pra-
wej stronie idąc od byłej kroch-

malni, oznacza „prysznic” pew-
ny na 100 procent. Wszystko 
dlatego, że nasze ulice są od lat 
źle odwodnione i zdarza się, że 
nawet na tych wyremontowa-
nych kałuże po deszczach na-
dal stoją.  Interwencje dotyczą-
ce takiego przypadku mieliśmy 
ostatnio np. w sprawie kałuż 
na wyremontowanym odcin-
ku ulicy Żeromskiego. Najwy-
raźniej projektanci, bądź wy-
konawcy lekceważą to zagad-
nienie i nie przywiązują wła-
ściwej wagi do wykonania od-
powiednich spadków. Nie jest 
też tajemnicą brak u nas odpo-
wiednich instalacji (sieci spły-
wowych, zbiorników retencyj-
nych) do odprowadzania wód 
opadowych. Aby więc skończyć 
z przymusowymi „prysznica-
mi”, jakie od zawsze aplikuje się 
w Nowogardzie pieszym to do-
raźnie przydałaby się kultura 
kierowców, ale docelowo nie-
zbędne jest działanie i kultura 
władz miejskich. 

Piękne liście bywają... 
niebezpieczne
Jesienne liście pięknie wyglądają, gdy mienią się barwa-
mi wisząc na drzewach. Niestety, gdy spadną nie tylko tra-
cą czar kolorystyki, ale mogą stać się niebezpieczne. O tym 
mówi DN nasza Czytelniczka.  

Do redakcji zatelefonowa-
ła mieszkanka naszego miasta, 
która zwróciła uwagę na zalega-
jące liście na chodnikach. - Jest 
jesień, piękna pora roku i z drzew 
opadają liście, nieuprzątnięte po 
pewnym czasie stwarzają real-
ne zagrożenie dla mieszkańców. 
Szczególnie dla starszych osób, 
które narażone są na stłuczenia 

lub złamania. Chodniki w mie-
ście usłane są breją z liści, która 
zamienia je w prawdziwe lodo-
wisko. Może czas najwyższy, aby 
ktoś się tym zajął, bo na stronie 
Urzędu prezentowane są zdję-
cia, że tereny gminne potrzebu-
ją jesienią szczególnej troski, ale 
w praktyce tego wcale nie widać. 

@  S yg n a ły   C z y t E l n i kó W    @  

Również na ulicy Poniatowskiego obok ronda widać, że liście zrobiły się jak breja



16-19.11.2018 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

5

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Mieszkańcy Bieńczyc: pamiętają o nas tylko przed wyborami

A komin stoi i się buja
- Jak wieje mocniejszy wiatr widać, jak ten komin się buja- mówią nam mieszkańcy niewielkich Bieńczyc, którzy wykorzystali już chyba wszystkie możli-
wości, żeby z ich krajobrazu zniknęły na zawsze ruiny niedokończonego pegeerowskiego osiedla. Teraz postanowili zgłosić sprawę do prasy, licząc, że za-
wstydzą tych, co obiecywali problem rozwiązać. 

Miało to być osiedle, na którym 
zamieszkają pracownicy kombi-
natu rolnego.  Po rozpadzie ko-
muny budowa stanęła, a część 
mienia, tego cenniejszego, jak 
okna czy elementy dachu, gdzieś 
wywieziono. Wszystko zaczęło 
z czasem niszczeć. Dziś to obraz 
„nędzy i rozpaczy”.  Ruiny ster-
czą nad wsią niczym ponure za-
mczysko. Teren ten, chociaż nale-
ży do dawnej Agencji Nierucho-
mości Rolnych (obecnie Krajowy 
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa), 
nawet nie jest ogrodzony. Nie ma 
też w jego pobliżu żadnych tablic 
ostrzegających o niebezpieczeń-
stwie. A przydałoby się ich co 
najmniej kilka, bo ruiny kryją w 
sobie wiele niebezpieczeństw. 

- Sam budynek się wali, led-
wo wiszą stropy. Do tego na około 
znajdują się niezabezpieczone ni-
czym, betonowe studnie, takie głę-
bokie po pas. A najgorszy jest ten 
komin, który jak wieje wiatr to się 
buja. Widać to gołym okiem. Bo-
imy się o swoje bezpieczeństwo, 
zwłaszcza dzieci, których nieste-
ty się nie upilnuje, a one tam czę-
sto się bawią w chowanego. Nieste-
ty te ruiny to tutaj dla nich jedy-
na „rozrywka” - opowiadają nam 
mieszkańcy Bieńczyc, którzy spo-
tkali się z nami w minioną środę, 
po tym jak telefonicznie poprosi-
li naszą redakcję o interwencję w 
sprawie walących się pozostało-
ści budynku mieszkalnego. Dla-
czego musieli dzwonić po po-
moc do prasy? Dlatego, że walczą 
o wyburzenie ruin i rozbiórkę ko-
mina od przeszło 10 lat. Nieste-
ty, jak dotąd żadnych skutków nie 
przyniosły ani pisma, ani podpi-

sy, ani nawet wizyty urzędników. 
Wszyscy tylko obiecują- twier-
dzą mieszkańcy - i to najczęściej 
przed wyborami. 

- Proszę pana, kto tu już u nas 
nie był… pan burmistrz Robert 
Czapla, pan starosta Tomasz Ku-
linicz, ostatnio przed wyborami 
pani radna Jowita Pawlak i była 
już radna Mirosława Cwajda z 
Osowa. Wszyscy obiecali załatwić 
sprawę, a komin jak stał i się bu-
jał, tak stoi i się chwieje. Zawsze 

wtedy patrzymy na niego z obawą, 
bo nie wiadomo, co by było jakby 
runął w stronę naszych mieszkań- 
mówi nam mieszkanka wsi. 

Wydawało się, że sprawa była 
już załatwiona – opowiadają nam 
dalej mieszkańcy Bieńczyc.  -Po 
naszych pismach zebrała się komi-
sja, przyjechał nawet nadzór bu-
dowlany. Mówiono wówczas, że 
komin zostanie rozebrany na wio-
snę tego roku. Mamy już dawno 
jesień, i jak jest to każdy widzi. 

- Jak ludzie wykształceni, peł-
niący publiczne funkcje, mogą tak 
traktować i lekceważyć obywate-
li? Rzucać deklaracje tak na wiatr. 
Może jestem starej daty, ale dla 
mnie to naprawdę niezrozumiałe- 
komentuje urzędnicze obietnice 
kobieta mieszkająca od kilku lat 
w Bieńczycach. 

I w zasadzie na tej wypowiedzi 
należałoby zakończyć ten artykuł. 
Ale okazuje się, że problemów w 
Bieńczycach jest znaczenie więcej. 

Mieszkańcy mówią, że nie mogą 
doprosić się podstawowych rze-
czy, jak np. światła ulicznego - ża-
den to dziś luksus- mówią. Lampy 
przydałyby się na krótkiej, grun-
towej drodze gminnej, pokrytej 
szlaką, która prowadzi do jednej 
z posesji. O pomstę do nieba woła 
też stan głównej drogi, którą moż-
na dojechać do wsi, a także wąskie 
jak gardło skrzyżowanie przed 
dworkiem należących niegdyś do 
rodu von Devitzów- obecnie go-
spodarstwo rolne prowadzone 
przez obywatela Niemiec. Skrzy-
żowanie to zresztą zawsze pokry-
te jest błotem, jakie zostawiają jeż-
dżące tędy maszyny rolnicze. 

- My tu tak żyjemy, jakby o nas 
wszyscy zapomnieli… Tylko od 
wyborów do wyborów niektórzy 
przypominają sobie, gdzie leżą 
Bieńczyce- mówią nam miesz-
kańcy i dodają: - liczyliśmy, że jak 
odłączymy się od sołectwa Oso-
wo i stworzymy z Bieniczkami 
własne sołectwo, to będzie lepiej, 
a w sumie jest tak samo. Okazuje 
się, że na nikogo nie możemy li-
czyć  – dodają z zawodem. 

Pozostaje liczyć, że po naszej 
publikacji odpowiednie służby 
zrobią wszystko, aby mieszkańcy 
Bieńczyć nie musieli obawiać się 
o swoje życie i spoglądać z okien 
na niedokończony relikt Peerelu. 
Zagrażające bezpieczeństwu ru-
iny osiedla, wraz z chwiejącym 
się kominem winny być w trybie 
niezwłocznym usunięte z prze-
strzeni tej miejscowości, zanim 
stanie się jakaś tragedia… Wtedy 
ze wskazaniem winnych nie bę-
dzie żadnego problemu.  

Marcin Simiński 

kilkunastu metrowy komin pnie się w bliskim sąsiedztwie bloku mieszkalnego

Bezpłatne czipowanie psów 

Gdzie i na jakich warunkach 
Urząd Miejski przypomina, że każdy właściciel psa, zameldowany na terenie gminy No-
wogard, może skorzystać z bezpłatnego czipowania swojego pupila. Trzeba jednak spełnić 
pewne warunki. 

Wszczepianie mikroczipów 
psom to jedna z najlepszych me-
tod pozwalająca na identyfika-
cję zwierząt w razie ich zaginię-
cia. Co za tym idzie, pomaga to 
zmniejszyć problem bezdomno-
ści psów lub umieszczania ich w 
schroniskach, co niesie za sobą 
koszty, które później muszą po-
krywać gminy. Niewielki mikro-
procesor, który jest wstrzykiwa-
ny pod skórę zwierzęcia zwykle 

pomiędzy łopatkami lub szyją, 
ma zapisany specjalny 15 cyfro-
wy numer, umożliwiający szyb-
kie ustalenie danych właściciela 
psa. Odczytu dokonuje się za po-
mocą specjalnego czytnika. Mi-
kroczip aktywowany jest przez 
fale radiowe wysyłane przez 
urządzenie. W Polsce każde 
schronisko posiada taki czytnik. 

Warto więc skorzystać z tej 
metody, zwłaszcza kiedy moż-
na zrobić to bezpłatnie. Są jed-
nak dwa warunki: właściciel psa 
musi być zameldowany w gm. 
Nowogard, a zwierzę jest za-
szczepione przeciw wściekliź-
nie (należy przedstawić aktual-
ne zaświadczenie, wpis do ksią-
żeczki). 

W przypadku naszej gminy 

zaczipować psa można w trzech 
gabinetach weterynaryjnych tj. 
Animal-Vet przy ul. Zielonej 
2, w gabinecie p. Janusza Soro-
ki przy ul. Gen. L. Okulickie-
go oraz gab. p. Mirosława Bere-
zowskiego przy ul. Roosvelta 8 
a. W ramach programu finan-
sowego przez gminę Nowogard 
może zostać zaczipowanych ok. 
400 psów. 

Warto też dodać, że zaczipo-
wanie psa przynosi jeszcze jed-
ną korzyść – zwierzę trafia do 
Międzynarodowej Bazy Danych, 
a to jest niezbędne, kiedy chce-
my wyrobić naszemu pupilo-
wi paszport i podróżować z nim 
bezpiecznie poza granicami na-
szego kraju. 

MS
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

„Jezus powiedział do swoich uczniów: „W owe dni, po wielkim ucisku słońce się zaćmi i księżyc nie da 
swego blasku. Gwiazdy będą padać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna 
Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle On aniołów i zbierze swo-
ich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi aż do szczytu nieba. A od drzewa figowego uczcie 
się przez podobieństwo. Kiedy już jego gałąź nabiera soków i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. 
Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach. Zaprawdę powiadam wam: Nie 
przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. 
Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec”. (Mk 13,24-32) 

Komentarz do Ewangelii na 33 
Niedziele Zwykłą w ciągu roku: 

Z punktu widzenia czasów 
przed Chrystusem musimy za-
uważyć, że Izraelici określali 
świat terminem „niebo i ziemia”: 
niebo nazywane było firmamen-
tem (sklepieniem), ponieważ z 
powierzchni ziemi widziano 

je jako masywną półkulę. W 
koncepcji świata starożytnych 
Hebrajczyków sklepienie to ol-
brzymia, przezroczysta kopu-
ła pokrywająca ziemię: niebieski 
kolor nieba przypisywano wo-
dom otchłani, które sklepienie 
oddzielało od ziemi.

Na firmamencie Bóg zawiesił 
moce niebieskie: słońce, księżyc i 
gwiazdy. Firmament wspierał się 

na słupach i fundamentach. 
Gdy znajdujące się w sklepieniu 
okna były otwarte, padał deszcz 
(Rdz 7,11-12). Ziemia, nad którą 
ów firmament się rozpościerał, 
również wsparta była na funda-
mentach.  Poetyckim opisem tej 
koncepcji są słowa Jana Kocha-
nowskiego zawarte w pieśni: „Tyś 
Pan wszytkiego świata, Tyś nie-
bo zbudował i złotymi gwiazda-
mi ślicznieś uhaftował; Tyś fun-
dament założył nieobeszłej ziemi 
i przykryłeś jej nagość zioły roz-
licznemi”.

Święty Marek zapisuje słowa 
Jezusa, który opisuje Syna Czło-

wieczego w kategoriach, które 
żydowska literatura rezerwowa-
ła zwykle dla Boga (przyjście w 
chwale, posłanie Jego aniołów). 
Tekst zawiera wyraźną aluzję do 
tekstu znajdującego się w księdze 
Daniela (Dn 7,13-14), gdzie jak-
by „Syn Człowieczy” (tj. postać 
podobna do człowieka) otrzymu-
je królestwo od Boga.

Tytuł „Syn Człowieczy” we 
wcześniejszych księgach Biblii 
oznacza po prostu człowieka (np. 
u proroka Ezechiela). W później-
szych tekstach biblijnych i poza-
biblijnych jest natomiast tytułem 
określającym godność Bożego 
wysłannika czasów ostatecznych 
(np. Dn 7,13-14). W Nowym Te-
stamencie określenie Syn Czło-
wieczy użyte jest tylko w Ewan-
geliach i Dziejach Apostolskich 
(tuż przed ukamienowaniem 
Szczepana).  Jezus bardzo często 
używał tego tytułu, zapowiada-
jąc swoją Mękę, Śmierć i  Zmar-
twychwstanie, zawsze jednak w 
trzeciej osobie!  Za utożsamie-
niem Jezusa z Synem Człowie-
czym świadczy wiele ewangelicz-
nych wydarzeń. Jednym z cen-
tralnych elementów żydowskich 
oczekiwań dotyczących przy-
szłości było ponowne zgroma-
dzenie rozproszonych pokoleń 
Izraela – Syn Człowieczy uczy-
ni zatem to, co Stary Testament 
przypisuje jedynie Bogu.

  Jezus uczy swoich uczniów 
uważnego oczekiwania – poda-
je tutaj przykład drzewa figowe-
go, z  „zachowania” którego ła-
two można poznać zbliżające się 
lato, a to dlatego że figowce, któ-
re nie miały w zimie mniejszych 
gałązek i wyglądały przez to jak 
uschłe drzewa, rozkwitały jednak 
pod koniec marca i latem dawały 
obfity owoc.

Czas trwania jednego pokole-
nia był zróżnicowany w ST, było 
to jednak najczęściej czterdzie-

ści lat – jeśli wziąć dosłownie tę 
wskazówkę, to oznacza, że Jezus 
dość dokładnie definiuje znak 
czasu, jakim było o zburzeniu Je-
rozolimy, które dokonało się w 
70 r.; interpretacja zaś mówiąca o 
odniesieniu słów Jezusa do koń-
ca świata jest możliwa w Ewange-
lii wg św. Mateusza – u św. Marka 
mowa zachowała swą pierwotną 
wymowę, która dopiero w obli-
czu wydarzeń roku 70 została od-
czytana szerzej.

Czego nas uczy wyżej wymie-
niona perykopa? Z pewnością 
uczy nas zwrócenia uwagi na 
szacunek do otrzymanego czasu. 
Nasze „pędzenie w życiu” zabie-
ra nam wiele wspaniałych chwil 
i możliwości czynienia dobra. 
Co pozostanie po nas? – jest py-
taniem, którego odpowiedz po-
winno nas nakierować na prze-
żywanie piękna i dawanie miło-
ści drugiemu człowiekowi. Prze-
cież sam Bóg Ojciec daje nam 
czas abyśmy zaczeli żyć pięknem 
i dobrem, do którego On sam nas 
powołał a nie tylko dysharmonią 
i lękiem. Może to jest podstawą 
tego, że Bóg zachowuje dokład-
ną datę czasów ostatecznych tyl-
ko dla Siebie.

Ważną rzeczą jest nasza mą-
drość i pamięć, że będą dane 
nam znaki zwodnicze końca 
świata, abyśmy żyli strachem i lę-
kiem a nie zaufaniem Bożej Mi-
łości. Stan ten będzie nas popy-
chał w zapomnienie cielesne na-
szego życia i skłaniał nas do ego-
izmu a nie do rozwijania życia z 
Bogiem i dzielenia się z innymi 
wokół nas.

Jaki czas tak naprawdę przeży-
wasz w swoim życiu dziś: Boga 
czy ułudy świata. Jak byś prze-
żył czas, gdybyś wiedział, że za 
6 miesięcy umrzesz? Odpowiedz 
sobie sam...

Ks. Waldemar Piątek 
 

W dniu 20 listopada w 100-lecie odzyskania Niepodległości
przypada Liturgiczne wspomnienie  

św. Rafała Kalinowskiego, patrona Naszej Parafii oraz 
Patrona Sybiraków, kolejarzy i kresowiaków.

W tym dniu nasza Parafia obchodzi Uroczystość Odpustową

Uroczystą Mszę Świętą Odpustową odprawi o godz. 17.00
Ks. Biskup Henryk Wejman

/proboszcz i kustosz Sanktuarium św. Rafała Kalinowskiego - Kazimierz Łukjaniuk
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Kino na weekend

CeNY BIleTÓW
a. Normalny: 15 zł
b. Ulgowy: 13 zł- bilet ulgowy przysługuje osobom uczącym się do 25 roku 

życia, po okazaniu legitymacji szkolnej lub studenckiej,
c. Rodzinny: 13 zł - 2 dorosłych + 1 dziecko l 1 dorosły + 2 dzieci l 2 dorosłych + 

2 dzieci (Bilet Rodzinny obowiązuje wyłącznie na filmy familijne i bajki),
d. Zbiorowy: 11 zł - grupa zorganizowana pow. 15 osób 
l zakup biletów - przynajmniej 1 doba przed seansem. 
Uwaga!!! Godziny seansów filmowych mogą ulec zmianie.

HOTel TrANSYlWANIA 3
16.11.2018, godz. 16:00
17.11.2018, godz. 16:00
18.11.2018, godz. 16:00
97 min, Animacja, Familijny, Ko-

media, USA 2018, od lat: B/O
Tym razem Paka Draka wybie-

rze się na ekskluzywne wakacje. 
Będą podróżować luksusowym po-
twornym statkiem. W końcu od co-
dziennej pracy w Hotelu Transylwa-
nia trzeba kiedyś odpocząć. Czas na 
spokojne żeglowanie i korzystanie 
ze wszystkich dobrodziejstw stat-
ku - od upiornych zawodów w siat-
kówkę przez egzotyczne wyciecz-
ki aż po relaksujące opalanie pod 
światłem księżyca. Ale wakacje ze 
snów szybko stają się wakacjami z 
koszmarów, kiedy Mavis spostrze-
ga, że Drac zakochał się w tajem-
niczej pani kapitan statku. Ericka 
ukrywa niebezpieczny sekret, który 
zagraża gatunkowi potworów.

JAk PIeS Z kOTeM
16.11.2018, godz. 18:00
17.11.2018, godz. 18:00
18.11.2018, godz. 18:00
102 min, Dramat Komedia, Pol-

ska 2018, od lat: 12
Najnowszy film Janusza Kon-

dratiuka, autora niezapomnianych 
„Dziewczyn do wzięcia”, to słodko-
-gorzki obraz relacji rodzinnych, dla 
którego inspiracją jest prawdziwa hi-
storia. Pełna ironicznego humoru wi-

zja nieszablonowej rodziny, z jej kon-
fliktami i rywalizacją, niepozbawiona 
momentów wzruszenia i autentycz-
nej bliskości. Gdy starszy z braci An-
drzej, nagle zachoruje, młodszy po-
mimo różnic i muru nieporozumień 
jaki przez lata wyrósł między nimi, 
podejmie się opieki nad potrzebują-
cym pomocy bratem.

ZWYCZAJNA PrZYSŁUGA
16.11.2018, godz. 20:00
17.11.2018, godz. 20:00
18.11.2018, godz. 20:00
117 min, Komedia kryminalna, 

USA 2018, od lat: 12
Stephanie jest uroczą, ale dość 

naiwną i niewinną młodą mamą, 
dla której szczytem występku i ry-
zykanctwa jest przejście przez uli-
cę na czerwonym świetle. Emily zaś 
to piękna, wyzwolona kobieta suk-
cesu, która trzyma życie za rogi. Pa-
nie poznają się w szkole swoich sy-
nów i natychmiast się zaprzyjaźnia-
ją. Przyjaciółki muszą się wspierać, 
więc Stephanie zgadza się pewne-
go dnia odebrać ze szkoły synka 
Emily. Byłaby to jedynie zwyczajna 
przysługa, gdyby nie fakt, że Emily 
nie pojawia się, by odebrać dziecko. 
I to przez kilka kolejnych dni. Do-
broduszna Stephanie postanawia 
pomóc przystojnemu mężowi Emi-
ly w poszukiwaniach żony. Wkrótce 
okaże się jak mało wiedziała o swo-
jej najlepszej przyjaciółce…

„Więc, chociaż jesteś gdzieś wśród gwiazd,
wolny od wszelkich ziemskich trosk,

tutaj na zawsze został Twój ślad,
a z nim tęsknota, smutek i żal”

 
Wyrazy podziękowania 

Rodzinie, Przyjaciołom, Znajomym, Sąsiadom, 
Komendzie Powiatowej Państwowej

 Straży Pożarnej w Goleniowie, 
funkcjonariuszom Posterunku JPG 

w Nowogardzie, 
Siostrom i ks. Proboszczowi z Parafii WNMP 

oraz wszystkim tym, 
którzy uczestniczyli 

w nabożeństwie żałobnym oraz 
odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku

 Ś.P. BOGUSŁAWA 
TRACZA

Składa Rodzina

POdZIękOWANIA

Wtorek, godzina 15, kościół pw. Św. rafała kalinowskiego 

Wypominki „Orląt Lwowskich”    
W najbliższy wtorek, o godzinie 15: 00, odbędzie się w kościele pw. św. Rafała Kalinowskie-
go szczególne nabożeństwo- w modlitwie wypominkowej odczytane zostaną nazwiska po-
ległych młodocianych obrońców Lwowa z lat 1918-1920 roku, zwanych ze względu na wiek 
i prawdziwe bohaterstwo i niezłomność Lwowskimi Orlętami.   

Mianem  Orląt Lwow-
skich określa się młodych miesz-
kańców Lwowa, którzy wobec 
braku we Lwowie polskich od-
działów wojskowych, w listopa-
dzie 1918 bronili miasta przed 
oddziałami wojsk ukraińskich. 
Młodzi ochotnicy walczyli też z 
wojskami radzieckimi w 1920. 
W skład ochotniczych wojsk 
polskich wchodzili uczniowie, 
studenci, robotnicy, urzędnicy, 
chłopcy i dziewczęta. Walczo-
no najpierw praktycznie gołymi 
rękami, później – już ze zdoby-
tą na wrogu bronią. Wobec bra-
ku regularnych wojsk, wysłanych 
przez austriackie dowództwo 
w inne regiony Europy, młodzi 
obrońcy postanowili wyzwolić 
swoje miasto przekazane przez 
ustępujących zaborców wojsko-
wym oddziałom ukraińskim, 
ściągniętym celowo do Lwowa. 
W sumie w walkach po stronie 
polskiej brało udział 6022 osoby, 
spośród których 1421 nie prze-
kroczyło 17. roku życia, zaś naj-
młodszy miał zaledwie 9 lat. Je-
den z nich, 13-letni Antoś Petry-
kiewicz  został najmłodszym w 
historii kawalerem Orderu Vir-
tuti Militari. Jaki był przebieg 
zdarzeń?   W dniu  22 listopada 
1918,   polskie miasto Lwów zo-
stało w dużej części opanowa-
ne przez zamieszkujących je Po-
laków. Obrona oblężonego przez 
wojska ukraińskie Lwowa, po-
zbawionego dostaw wody i elek-
tryczności, trwała aż do poło-
wy  1919  . Wówczas regularne 
wojska polskie przybyłe z odsie-
czą przerwały oblężenie. Nato-

miast obrona Lwowa przed woj-
skami bolszewickimi dokony-
wała się w sierpniu 1920. Wte-
dy to południowa flanka wojsk 
Rosji Sowieckiej idących na War-
szawę nacierała na pozbawiony 
polskiego wojska Lwów. Również 
wtedy społeczeństwo Lwowa sta-
nęło do obrony swego miasta. Bi-
twa pod Zadwórzem  na przed-
polu Lwowa, w której  17 sierp-
nia 1920 roku,  zginęło 318 z 
330  walczących ochotniczo Or-
ląt Lwowskich, powstrzymała 

wówczas pochód bolszewików 
na Lwów. 11-godzinna krwawa 
bitwa garstki obrońców z silny-
mi oddziałami 6 Dywizji Kon-
nej Budionnego nazwana zosta-
ła Polskimi Termopilami. Więk-
szość poległych w obu kampa-
niach obrońców Lwowa zosta-
ła uroczyście pochowana na spe-
cjalnie wydzielonej części cmen-
tarza Łyczakowskiego,  nazywa-
nej obecnie potocznie  Cmenta-
rzem Orląt.

sm

Śpiewnik na 
100-lecie 

Z inicjatywy Koła Numizmatycznego Nowogard oraz redakcji 
Dziennika Nowogardzkiego, na 100-lecie odzyskania przez Polskę 
Niepodległości 1918-2018, został wydany śpiewnik pieśni patriotycz-
nej. Śpiewnik zawiera 20 pieśni patriotycznych od Roty, Marsz Pierw-
szej Brygady, Warszawianka , Przybyli Ułani, po wiele innych piose-
nek, bo przecież obchody 100-lecia trwają do końca roku. 

Klub Kolekcjonera Koło Numizmatyczne w Nowogardzie 

ŒPIEWNIK

PIEŒNI PATRIOTYCZNYCH

WARSZAWA 2015Uwaga wędkarze
Zarząd Koła PZW “Tęczak” organizuje dnia 25.11.2018r.  

zawody spiningowe na jeziorze nowogardzkim. 
Zbiórka o godz. 8.00 przy “Neptunie”. Zapisy w sklepie wędkarskim “Tęczak” przy ul Waryńskiego do 24.11.2018 r.

Zarząd Koła „Tęczak”
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Dzięki nowym oknom SYNEGO Twój dom 
stanie się oazą ciepła, ciszy i bezpieczeństwa. 
W porównaniu z obecnym standardem okien, 
SYNEGO zapewnia do 50% lepszą izolację cieplną*. 
Dzięki temu znacznie zmniejszysz rachunki 
za ogrzewanie i poznasz nowy 
komfort mieszkania.

Nowe logo - nowy profil 
nowy komfort Twojego mieszkania

Zadzwoń lub przyjdź 
do siedziby naszej firmy 

a my przygotujemy 
dla Ciebie najlepszą ofertę.

Świetne oferty
w zasięgu ręki

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie 
Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723, 
utworzona na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1988 r. w  sprawie utworzenia Banku Zachodniego we 
Wrocławiu (Dz U. z 1988 r. Nr 21, poz. 142), NIP 896-000-56-73. Wysokość kapitału zakładowego 993 334 810 zł. Wysokość kapitału 
wpłaconego 933 334 810 zł. Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach i oprocentowaniu są dostępne w placówkach 
banku, na santander.pl oraz pod numerem infolinii 1 9999 – opłata zgodna z taryfą danego operatora. Stan na 19.09.2018 r.

Zapraszamy do Placówki w Nowogardzie 
ul. Bankowa 3F 
tel. 91 391 03 78, pn.–pt. 9:00–17:30
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rozmowa z dominiką Zamarą

Czułam wewnętrznie, że to jest moje życie  
W ubiegłą sobotę, 10 listopada, w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie z okazji obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP odbył się niezwy-
kły koncert, z którego relacje przedstawiliśmy w poprzednim wydaniu DN. Dzisiaj prezentujemy rozmowę z gwiazdą tego koncertu, już światowej sławy sopranistką Do-
miniką Zamarą. Fenomenalny sopran, który odkryli Włoscy mistrzowie i w którym zakochał się świat- tak pisze się na świecie o polskiej śpiewaczce, mieszkającej obec-
nie we Włoszech, uważana jest za jedną z najwybitniejszych współczesnych śpiewaczek operowych. W trakcie rozmowy obecny był też pan Frantiśek Vanicek- znany cze-
ski organista, podczas sobotniego koncertu grał na naszych organach - notabene wypowiada się o nich, jako o instrumencie, w samych superlatywach.  

Dziennik Nowogardzki: Ukończyła 
Pani z wyróżnieniem Akademię Muzycz-
ną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu 
na wydziale wokalnym. Czy sama Pani 
chciała się uczyć śpiewu, czy też mieli na 
to wpływ Pani rodzice? 

Dominika Zamara: - No właśnie, na 
szczęście nikt mnie do niczego nie zmuszał. 
Ja sama wiedziałam, że sztuka to moja pasja, 
to, to, co kocham od dziecka. Mój dziadek 
śp. Stanisław był organistą kościelnym i za-
wsze mnie inspirował to tej sztuki wyższej. 
Także wspierała mnie bardzo moja mama, 
wspierała mnie w takim sensie, że nie mia-
łam żadnych przeszkód, nikt nie zmuszał 
mnie do śpiewu, moja mam wiedziała, że ja 
to kocham i pomagała mi na każdym kroku 
dążenia do szczytu. Ja czułam to wewnętrz-
nie, że to jest moje życie. Przed Akademią 
we Wrocławiu ukończyłam Szkołę Muzycz-
ną I i II stopnia na wokalistyce, ale tak na-
prawdę najważniejsze były Włochy…, to 
tam nauczyłam się wszystkiego, właśnie w 
konserwatorium w Weronie. 

Jak to się stało, że po studiach we Wro-
cławiu mogła Pani doskonalić swoje 
umiejętności w Weronie? 

-Wygrałam konkurs i otrzymałam sty-
pendium, wtedy wyjechałam do Włoch, to 
było jakby moje zbawienie, że tak powiem, 
bo otworzyło mi drogę do kariery. 

Jak rozwijać swój głos i o niego dbać, 
tak jak w Pani przypadku? 

- Po prostu trzeba ćwiczyć, utrzymać cały 
czas ten głos w formie, pracować nad no-
wym repertuarem, ale przede wszystkim 
wybierać repertuar na swój głos. Ja np. nie 
mogłam sobie pozwolić na zaśpiewanie 
Wagnera, albo takich kompozytorów, któ-

rzy mogliby zniszczyć mój głos. Oczywi-
ście zakaz picia alkoholu, palenia papiero-
sów i takich podobnych rzeczy, po prostu 
nie można. 

Prowadzi Pani bardzo ożywioną dzia-
łalność artystyczną. Czy może Pani wy-
mienić najważniejsze swoje wydarzenia? 

- Wszystko jest ważne, każdy koncert jest 
inny, wyjątkowy, niepowtarzalny. Tutaj wła-
śnie pragnę podkreślić cudowną współpra-
cę z wybitnym artystą maestro Frantisek 
Vanicek, który jest znanym międzynarodo-
wym organistą, wirtuozem tego instrumen-
tu. Mieliśmy wspaniały festiwal organowy 
w Lotochradzie, współpracujemy obecnie 
we Włoszech. Ważnym koncertem był kon-
cert w Stanach Zjednoczonych. Lincol Cen-
ter przy Metropolian Opera w Nowym Yor-
ku, filharmonia w Lublinie, Teatr w Padwie. 
Gdzie byśmy się nie pojawili zawsze musi-
my prezentować wysoki poziom. Chciała-
bym dodać, że 24 listopada br., w Watyka-
nie gramy koncert zadedykowany papieżo-
wi Janowi Pawłowi II , to koncert muzyki 

sakralnej. Wydałam również płytę we Wło-
szech, cały cykl pieśni Fryderyka Chopina. 

Występuje Pani też w teatrach opero-
wych. W przedstawieniach operowych 
wciela się Pani za każdym razem w inną 
postać. Jak przygotowuje się Pani do ta-
kiej roli? 

- To jest praca nad librettem, czyli psy-
chologiczne studium postaci, najważniejsze 
analizy tekstu z reguły archaicznych. Język, 
którego nie używamy zupełnie, pełen me-
tafor, dokładna analiza postaci, praca z re-
żyserem, muzyka, bo ta szczególnie w ope-
rach jest ważna. Podpowiada nam jak inter-
pretować role. 

Pani repertuar to nie tylko partie ope-
rowe, co jeszcze znajdziemy w repertu-
arze Dominiki Zamary? 

-Oooo, (uśmiech), tu bardzo dużo reci-
tali, teraz śpiewamy cykl pieśni Chopina, 
Szuberta, Szumana, dużo muzyki współ-
czesnej, muzyka sakralna, arie operowe itd., 
itd… 

Czy często występuje pani w Polsce? 
- Ostatnio coraz częściej, powiem szcze-

rze, był taki okres, że w ogóle nie przyjeż-
dżałam do Polski. Śpiewałam głównie we 
Włoszech i w Stanach Zjednoczonych. Tu-
taj muszę podkreślić doskonałą współpra-
cę, przy okazji nowogardzkiego koncertu, 
z Agencją Artystyczną, Pani Beaty Krzy-
żanowskiej, oraz Pana Krzysztofa Kamiń-
skiego. Nawiązała się owocna współpraca i 
będziemy dalej działać. W przyszłym roku 
obchodzimy rok Moniuszki, więc mam na-
dzieję, że może jakiś koncert uda się tutaj 
zorganizować. 

Jak odebrała Pani zaproszenie do No-
wogardu?

- Wręcz cudownie, z wielkim szczę-
ściem, entuzjazmem, to piękne miasto, po 
raz pierwszy tutaj goszczę, to żywe miasto, 
kulturalne. Pani Beata Krzyżanowska wspa-
niale promuje sztukę w Waszym mieście.

Może korzystając z okazji, że jest Pan 
(Frantisek Vanicek) z nami tu obecny, opo-
wie Pan coś o sobie. 

Frantisek Vanicek – Bardzo mi miło, że 
chce Pani za mną również porozmawiać. 
Powiem tak, studiowałem w Czechach, w 
Pradze, gram również koncerty w Europie 
i na całym świecie. W weekendy jestem w 
Niemczech, Włoszech i w Polsce. Grałem 
koncert w Gdańsku w katedrze.

Ukończyłem konserwatorium w Pardu-
bicach, w późniejszych czasach zdobywa-
łem umiejętności na Akademii Sztuk w 
Utrechcie. Jestem wykładowcą organów 
na Uniwersytecie w Hradec Kralove, gdzie 
zostałem dziekanem Wydziału Edukacji. 
Pierwszy raz jestem w Nowogardzie. Po-
dziwiam wasz piękny kościół, jego akustykę 
super, oraz bardzo piękne organy. Jest moż-
liwość grania na nich mechanicznej muzy-
ki, jak i muzyki Barokowej i Romantycznej. 
Jestem zachwycony, że mogę również tutaj 
wystąpić. 

Dziękuję serdecznie Państwu za rozmo-
wę, życzę dalszych sukcesów, oraz ponow-
nego przyjazdu do naszego miasta Nowo-
gard. 

- My również dziękujemy za sympatycz-
ną rozmowę, korzystając z okazji pozdra-
wiamy Czytelników Dziennika Nowo-
gardzkiego i naszych słuchaczy z koncertu.  

Rozmawiała 
Aleksandra Owczarek 

Frantisek Vanicek i Dominika zamara

Jubileusz świętowali w klubie Free Blues Club 

Stoneroses z Nowogardu skończył 18 lat 
Minęło 18 lat od powstania nowogardzkiego zespoły rockowego Stoneroses, którego liderem jest wokalista Michał 
Pertkiewicz. Z tej okazji w szczecińskim Free Blues Club, w piątek 9 listopada, odbył się jubileuszowy koncert gru-
py. Na widowni nie mogło zabraknąć fanów z Nowogardu. 

Stoneroses gra muzykę w charakte-
rze rock i hard rock, odtwarzając głów-
nie utwory  prekursorów tego gatunku z  
lat 70 i 80-tych. W repertuarze zespołu 
znajdują się więc niezapomniane hity jak 
np.: „Stairway to heaven” (Led Zeppelin), 
„Highway star” (Deep Purple), „Here 
I go again” (Whitesnake/David Cover-
dale), ale także młodsze, choćby „Swe-
et child o`mine” (Guns N’ Roses) i wiele, 
wiele innych. Grupa wypracowała swój 
styl i warsztat na setkach koncertów ple-
nerowych i klubowych (również w No-
wogardzie), niejednokrotnie poprzedza-
jąc koncerty gwiazd, m.in. Ira, czy Bra-
cia Cugowscy. Stoneroses chwilę po zakończeniu jubileuszowego koncertu, od lewej: P. Urbaniak, M. Pertkiewicz, S. 

Buksik, J. igielski, g. ziółkowski

Skład zespołu zmieniał się przez 18 
lat, ale od kilku jest stały. Dziś Stonero-
ses tworzą: PAWEŁ URBANIAK (gita-
ra elektryczna oraz akustyczna), JARO-
SŁAW IGIELSKI (gitara basowa) – Szcze-
cin oraz trzech muzyków pochodzących z 
Nowogardu: SŁAWOMIR BUKSIK (per-
kusja), GRZEGORZ ZIÓŁKOWSKI (in-
strumenty klawiszowe) i charyzmatyczny 
wokalista MICHAŁ PERTKIEWICZ. 

Jubileuszowy koncert zespołu odbył 
się przed tygodniem w znanym szczeciń-
skim Free Blues Club. Wśród zgromadzo-
nej widowni była również liczna grupa fa-
nów z Nowogardu. Lokal dosłownie pę-
kał w szwach. Kto przybył na koncert, na 
pewno nie pożałował. I tym razem w re-
pertuarze Stoneroses nie zabrakło utwo-
rów „gigantów rocka”, a niespodzianką 
była część akustyczna, którą zespół przy-
gotował specjalnie na ten wyjątkowy wie-
czór. 

Gratulujemy zespołowi Stoneroses wy-
trwałości i życzymy dalszych sukcesów 
na największych scenach!

MS
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100 lat Jubilatce 

Uroczyste obchody Niepodległości w Osinie 
Dnia 11.11.2018 r., mieszkańcy Osiny uroczyście obchodzili 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

O godzinie 11:30, w kościele 
parafialnym w Osinie został uro-
czyście odśpiewany hymn Pol-
ski a następnie została odpra-
wiona Msza św. za Ojczyznę. Po 
Mszy św. mieszkańcy Osiny zgro-
madzili się w Osińskim parku, 
gdzie został zasadzony pamiątko-
wy Dąb. 

Kolejnym punktem świętowa-
nia było spotkanie na placu „Sło-
neczne Centrum Osiny”, gdzie 
wspólnie śpiewali pieśni i recyto-
wali wiersze patriotyczne. Miesz-
kańcy uczestniczyli w Marszu dla 
Niepodległej, który przeszedł uli-
cami Osiny, a zakończony zo-
stał pod Urzędem Gminy. Dal-

sze uroczystości przeniosły się 
do Osińskiej świetlicy, gdzie cze-
kała na wszystkich Kapela ,,Kry-
zys”, oraz poczęstunek w formie 
ciasta i kawy. Jak na każdych uro-

dzinach musiał być również tort 
i odśpiewanie ,,sto lat” jubilatce- 
Polsce. 

W tym dniu, 11 listopada, 
przypada święto św Marcina, 

więc mieszkańcy na tę uroczy-
stość upieki przepyszną gęsinę. 
Przy akompaniamencie Kapeli 
„Kryzys”, jeszcze długo wspólnie 
śpiewano pieśni patriotyczne. 

Organizatorzy dziękują wszyst-
kim tym, którzy włączyli się w 
przygotowanie tej wzniosłej uro-
czystości. 

Inf. własna

Zielone Przedszkole - „Piękna nasza Polska cała”
Dzieci z Zielonego Przedszkola uczciły 100. Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Przygotowanie do święta rozpoczęto już kilka tygodni 
wcześniej. 

Przedszkolaki uczestniczyły 
w międzynarodowym projekcie 
„Piękna nasza Polska cała”, któ-
rego głównym celem było kształ-
towanie postaw patriotycznych u 
najmłodszych, uwrażliwienie na 
piękno, folklor i tradycje Polski. 
W każdej sali przedszkolnej do-
minowała tematyka patriotyczna 
i folkowa. Przedszkolaki tworzy-
ły piękne prace plastyczne, m.in. 
flagi i godła, które udekorowa-
ły korytarz przedszkolny. Pozna-
wały historię państwa polskiego, 
symbole narodowe, tradycje oraz 
tańce ludowe, pieśni i wiersze o 
tematyce ludowej i patriotycznej. 

Dnia 7 listopada dzieci z całe-
go przedszkola zebrały się w jed-

nym miejscu, by wspólnie utwo-
rzyć flagę Polski trzymając w rę-
kach biało-czerwone kartki.

Kulminacyjnym punktem wy-
darzeń były 100 Urodziny Polski, 
które odbyły się 9 listopada. Uro-
czystość rozpoczęto od wspól-
nej recytacji wiersza Władysła-
wa Bełzy „Katechizm polskiego 
dziecka”. Następnie dzieci przy-
gotowały tort, na którym nary-
sowały wszystko to, co życzą Pol-
sce w dniu urodzin. Potem nastą-
piło „wręczanie prezentów” przez 
wszystkie grupy. Były to wiersze, 
tańce i piosenki. Między wystę-
pami zabawy taneczne i ruchowe 
przy muzyce patriotycznej i ludo-
wej wprowadzały wszystkich w 

dobry nastrój, a zagadki dotyczą-
ce Polski, potwierdzały zdobytą 
w ostatnich tygodniach wiedzę. 
Najważniejszym momentem była 
godzina 11.11., kiedy to wszyscy 

przyjmując odpowiednią posta-
wę zaśpiewali Hymn Polski dołą-
czając do akcji „Rekord dla Nie-
podległej”. 

Podniosła a zarazem radosna 

atmosfera, towarzysząca uro-
czystości, na długo zostanie w 
pamięci dzieci i pracowników 
przedszkola.

                                                                                       M.J.

SP Orzechowo -  Jestem Polakiem- Znam Cię Polsko
Szkoła Podstawowa w Orzechowie, z okazji wyjątkowej – 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę, w Szkole Podstawowej w Orzechowie 
przeprowadziła wiele przedsięwzięć, w które zaangażowani byli przede wszystkim uczniowie. 

Idea podjętych działań nawią-
zywała do losów Polski, jej bo-
haterów oraz trudnej drogi na-
szej Ojczyzny do wolności. 25 
października (czwartek), obcho-
dy zapoczątkował występ Brac-
twa Historycznego Kerin. Gru-
pa zaprezentowała widzom żywą 
lekcję historii, w której uczniowie 
brali aktywny udział. 

W ramach działań twórczych 
zorganizowane zostały konkur-
sy: m.in. międzyszkolny konkurs 
plastyczny zatytułowany „Pięk-
na nasza Polska cała”, „Kartka 
dla Polski”, konkurs literacki pt. 
„Jestem Polakiem” oraz szkolny 
konkurs wiedzy „Znam Cię Pol-
sko” adresowany do klas: VI, VII i 
VIII. 9 listopada (piątek) ucznio-

wie wzięli udział w uroczystości 
poświęconej upamiętnieniu 100. 
Rocznicy Odzyskania Niepod-
ległości przez Polskę. Wszystkie 
klasy uczestniczyły w insceniza-
cji o tematyce zaborów Polski. 
Obchody tego wyjątkowego wy-
darzenia przeplatane były trady-
cyjnymi pieśniami patriotyczny-
mi oraz utworami muzycznymi 
nawiązującymi do ważnych hi-
storycznych momentów. Jednym 
z istotniejszych punktów uroczy-
stości było wyświetlenie filmu z 
udziałem naszych uczniów, któ-
rzy wypowiadali się o swoim kra-
ju. W sposób wzruszający przed-
stawiali swój pogląd dotyczący 
ojczyzny, wolności, tego, co im się 
podoba w Polsce. W czasie przy-

gotowań do apelu, klasa VII z po-
mocą nauczyciela historii, zreali-
zowała film, który stanowił in-
terpretację znanego utworu mu-
zycznego „100 Lat Niepodległo-
ści” autorstwa Przemysława Ma-
jewskiego. Zaakcentowali oni w 

ten sposób tę ważną rocznicę od-
zyskania niepodległości. 

Młodsi uczniowie z tej oka-
zji, również wykazali się twórczą 
postawą. Klasa IV, V, VI wzięła 
udział w biało- czerwonym tań-
cu patriotycznym, będącym jed-

nocześnie pięknym podsumo-
waniem występów. W tym roku 
oprawę obchodów uświetniały 
galowe stroje naszych uczniów, 
kotyliony, wystawy prac pla-
stycznych, dekoracje i rekwizy-
ty-, które eksponowały i podkre-
ślały tym samym biało- czerwo-
ne barwy narodowe. Warto także 
zaznaczyć, że Szkoła Podstawo-
wa w Orzechowie wzięła udział 
w biciu rekordu śpiewania hym-
nu „Rekord dla Niepodległej”. O 
godzinie 11.11 wybrzmiał Ma-
zurek Dąbrowskiego, który zo-
stał odśpiewany z dumą, ponie-
waż nasz kraj, Polska obchodziła 
w tym roku 100. Rocznicę Odzy-
skania Niepodległości.

Inf. własne
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Mistrzostwa Powiatu w Unihokeju dziewcząt

Nasze szkoły poza podium...
We wtorek (13 listopada), w hali sportowej Zespołu szkół Publicznych w Mostach odbyły 
się Mistrzostwa Powiatu w Unihokeju Dziewcząt, na poziomie szkół podstawowych. Repre-
zentanci szkół z gminy Nowogard oraz Osina nie zdołali uplasować się na podium. Do mi-
strzostw Regionu B awansowały zawodniczki SP nr 4 z Goleniowa. 

W Mistrzostwach Powiatu w 
Unihokeju Dziewcząt rywali-
zowały uczennice sześciu szkół 
podstawowych. Drużyny po-
dzielono na dwie grupy. W gru-
pie pierwszej walczyły zawod-
niczki ze Szkoły Podstawowej 
nr 3 oraz Szkoły Podstawowej z 
Wierzbięcina. Obydwa zespo-
ły spotkały się w pierwszym me-
czu i po zaciętej rywalizacji po-
jedynek zakończył się remisem 
1:1. SP z Wierzbięcina w swoim 
drugim starciu wysoko przegra-
ła z gospodyniami z Mostów 1:7. 
Podobny los czekał na zawod-
niczki z Nowogardu, które ule-
gły drużynie ZSP Mosty 5:0. Z 
racji, że z grupy do półfinału wy-
chodziły dwie drużyny, zawod-

niczki SP nr 3 uzyskały awans, 
gdyż straciły mniej goli aniżeli 
rówieśniczki z Wierzbięcina. W 
drugiej grupie rywalizowały re-
prezentantki Szkoły Podstawo-
wej w Osinie. Niestety uczennice 
z Osiny przegrały obydwa spo-
tkania, nie strzelając przy tym 
gola. SP Osina uległa odpowied-
nio Szkole Podstawowej z Masze-
wa 5:0 oraz Szkole Podstawowej 
nr 4 z Goleniowa 7:0. W półfina-

le reprezentantki SP nr 3 w No-
wogardzie zmierzyły się z uczen-
nicami SP nr 4 w Goleniowie. W 
tym starciu goleniowianki pew-
nie wygrały 0:7. Dodajmy, że 
dziewczyny z Goleniowa zwycię-
żyły w całym turnieju i uzyskały 
prawo startu w kolejnej fazie roz-
grywek, czyli na Mistrzostwach 
Regionu B. Na pocieszenie za-
wodniczki z Nowogardu zagrały 
w meczu o 3. miejsce, gdzie ry-
walizowały z SP Maszewo. Nie-
stety w tym przypadku rywalki 
okazały się lesze i wygrywając 3:0 
zepchnęły nowogardzianki z po-
dium. Przy artykule publikujemy 
komplet wyników oraz klasyfika-
cję końcową. 

KR 

Mistrzostwa Powiatu w Unihokeju Dziewcząt
Grupa I:
SP nr 3 Nowogard – SP Wierzbięcin 1:1
SP Wierzbięcin – ZSP Mosty  1:7
ZSP Mosty – SP nr 3 Nowogard  5:0
Grupa II:
SP nr 4 Goleniów – SP Maszewo  3:0
SP Maszewo – SP Osina   5:0
SP nr 4 Goleniów – SP Osina  7:0
Półfinały:
ZSP Mosty – SP Maszewo   3:0
SP nr 3 Nowogard – SP nr 4 Goleniów 0:7
Finał B:
SP Maszewo – SP nr 3 Nowogard 2:0
Finał A:
ZSP Mosty – SP nr 4 Goleniów  0:5

klasyfikacja końcowa:
1. Szkoła Podstawowa nr 4 w Goleniowie 
(awans do mistrzostw Regionu B)
2. Zespół Szkół Publicznych w Mostach
3. Szkoła Podstawowa w Maszewie
4. Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowogardzie
5. Szkoła Podstawowa w Wierzbięcinie
6. Szkoła Podstawowa w Osinie

remis w zaległym meczu z SAlOS-em

Zagrali w najsilniejszych składach
W środę (14 listopada), o godzinie 16:00, na stadionie w Szczecinie juniorzy Pomorzanina 
Nowogard walczyli z drugim zespołem SALOS-u, w ramach zaległego spotkania z 1. kolej-
ki rozgrywek. Termin pozwolił obydwu trenerom na to, żeby na boisku zagrały najsilniej-
sze jedenastki. W efekcie był to bardzo dobry mecz prowadzony w szybkim tempie i zakoń-
czony sprawiedliwym remisem. 

SALOS II Szczecin – Pomorzanin Nowogard 1:1 (1:1)
Gol: Jakub Żóralski (10’)
Skład: Jakub Tandecki (c) – Paweł Zając (Tobiasz Kucharczyk), Ja-

kub Mościński, Mateusz Wojtyniak, Mateusz Toruński – Adrian Zając, 
Jakub Jarecki, Szymon Kaczor (Mateusz Lasocki), Przemysław Rogoj-
sza (Kacper Torzewski) – Marcel Wlaźlak (Jakub Saja), Jakub Żóralski 
(Kryspin Hanasz).

SALOS II Szczecin zajmu-
je ostatnie miejsce w ligowej ta-
beli i jeszcze nie wygrał. Teore-
tycznie Pomorzanin powinien 
bez problemów pokonać szcze-
cinian, jednak termin tego me-
czu pozwolił trenerowi gospo-
darzy wzmocnić swoją drużynę 
piłkarzami z pierwszego zespo-
łu SALOS-u. Pomorzanin tak-
że był wzmocniony zawodnika-
mi, którzy występują w senior-
skiej drużynie. Dzięki temu w 
Szczecinie odbył się bardzo cie-
kawy mecz stojący na wysokim 
poziomie. Jako pierwsi zaata-
kowali nowogardzianie, jednak 
strzały Szymona Kaczora oraz 
Marcela Wlaźlaka nie wpadły 
do bramki. W odpowiedzi pił-
karz rywali uderzał z pola kar-
nego, ale pewnie ten strzał wy-
bronił Jakub Tandecki. W 10. 
minucie Pomorzanin objął pro-
wadzenie po pięknym golu. Ja-

kub Żóralski znalazł się z lewej 
strony pola karnego, widząc da-
leko wysuniętego golkipera go-
spodarzy uderzył z około 22 me-
trów i efektownie przelobował 
bramkarza miejscowych. Od tej 
pory dużo więcej roboty miał 
Jakub Tandecki. W 17. minucie 
bramkarz Pomorzanina obro-
nił strzał rywala z około 15 me-
trów. W 25. minucie piłkarz SA-
LOS-u ponownie starał się za-
skoczyć golkipera Pomorzanina, 
który wybił piłkę na rzut rożny 
po strzale z 8 metrów. W 30. mi-
nucie Marcel Wlaźlak uderzał z 
około 30 metrów z rzutu wolne-
go, ale futbolówka minęła bram-
kę rywali. Dwie minuty później 
po strzale z 11 metrów piłkarza 
gospodarzy, Jakub Tandecki wy-
bił piłkę w pole gry. W 37. minu-
cie SALOS doprowadził do wy-
równania. Zawodnik gospoda-
rzy uderzał z około 12 metrów, 

Jakub Tandecki zdołał obro-
nić ten strzał, ale był bezradny 
wobec dobitki z najbliższej od-
ległości. Chwilę później mógł 
paść kolejny gol dla szczecinian, 
ale piłkarz rywali w sytuacji sam 
na sam uderzył nad poprzecz-
ką. Po zmianie stron trener Mar-
cin Skórniewski przeprowadził 
dwie zmiany posyłając na plac 
gry Mateusza Lasockiego i Kac-
pra Torzewskiego. W 52. minu-
cie Marcel Wlaźlak znalazł się 
w dogodnej sytuacji w polu kar-
nym, ale jego strzał obronił gol-
kiper SALOS-u. Kilka minut 
później Marcel Wlaźlak opuścił 
boisko, a w jego miejsce poja-
wił się Jakub Saja. W 77. minu-
cie właśnie Jakub Saja był bliski 
szczęścia, ale jego strzał z oko-
lic jedenastki minimalnie mi-
nął bramkę. Ostatni kwadrans 
to istny szturm Pomorzanina 
na bramkę rywali. W 79. minu-

i liga Okręgowa Junior Starszy gr. Szczecin 2018/2019
1. kolejka (zaległa):
SALOS II Szczecin – Pomorzanin Nowogard 1:1

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Mewa resko 12 33 41 10 11 0 1
2 Światowid 63 Łobez 12 26 38 19 8 2 2
3 SCRS Barlinek 11 21 41 24 6 3 2
4 Unia Dolice 13 20 30 26 6 2 5
5 Pomorzanin nowogard 12 16 25 21 4 4 4
6 Polski Cukier Kluczevia Stargard 12 13 31 26 4 1 7
7 Hanza Goleniów 12 4 16 57 1 1 10
8 SALOS II Szczecin 12 3 14 53 0 3 9

cie nad poprzeczką uderzał Ad-
rian Zając, w 81. minucie Ma-
teusz Toruński także chybił po 
strzale z pola karnego, a w 83. 
minucie ponownie Jakub Saja 
był bliski szczęścia, ale tym ra-
zem futbolówka po ręce bram-
karza otarła się jeszcze o słupek 
i opuściła boisko. W 86. minucie 
po strzale Mateusza Toruńskie-
go golkiper gospodarzy wybił 
piłkę na rzut rożny. W 89. mi-

nucie powinno być 1:2, ale za-
brakło skuteczności. Jakub Saja 
strzelał z 10 metrów, bramkarz 
odbił piłkę przed siebie, a Mate-
usz Toruński w stuprocentowej 
sytuacji uderzył nad poprzecz-
ką. Tym samym mecz zakończył 
się sprawiedliwym podziałem 
punktów. Przy artykule publiku-
jemy aktualną tabelę rozgrywek 
juniorów.  KR

Juniorzy Pomorzanina w zaległym meczu z 1. kolejki zremisowali w Szczecinie z 
drugim zespołem SalOS-u
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KONTAKT:
adres:     72-200 Nowogard, ul. Górna 4a
telefon:  kom.783 570 056,695 264 594

PIB „PRO-BUD” s.c. informuje, że prowadzi

SPRZEDAŻ MIESZKAŃ
w nowo powstającym osiedlu mieszkaniowym

pn. „STARA WINIARNIA”
przy ul. T. Kościuszki 17 w Nowogardzie.

Więcej na stronie www.probud-nowogard.pl

PIASEK, PIASEK PRZESIEWANY, 
ŻWIR, CZARNOZIEM, POSPÓŁKĘ 

 ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 265 607
792 707 943
z dowozem do Klienta

 

Materiał                                      cena do 100 kg cena powyżej 100 kg
1. Miedź                   18,00 zł/kg               19,00 zł/kg

4. Mosiądz       11,00 zł/kg               11,50 zł/kg

5. Akumulatory         2,50 zł/kg                 2,70 zł/kg

6. Felgi aluminiowe        4,80 zł/kg                 5,00 zł/kg

7. Ołów          5,20 zł/kg                 5,50 zł/kg

8. Aluminium elektryczne       5,00 zł/kg                5,50 zł/kg

9. Aluminium grube        4,20 zł/kg                4,50 zł/kg

10. Aluminium niesort       3,80 zł/kg                4,00 zł/kg

Skup hurtowy 
metali kolorowych na telefon

Przy wadze ok. 1000 kg metali kolorowych ceny do negocjacji

Firma P.P.U.H. Oskar Bonda w Nowogardzie • ul. Nadtorowa 14b

Więcej informacji  tel. 511 444 559

Warsztaty Terapii Zajęciowej 

przyjmą każdą ilość świerku 
Więcej informacji pod nr  725 748 449 

SkUP BUTelek 
PO PIWIe 30 gr/szt.

S k l E P  k a R S k
609 245 816

Burmistrz Nowogardu 
zaprasza 

do składania ofert 
w przetargu nieograniczonym na zadanie 

pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej 
w miejscowości Wyszomierz”. 

Termin składania ofert upływa 29.11.2018 r. o godz. 9:00 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.nowogard.pl oraz 
http://bip.nowogard.pl/zamowienia/pokaz/460.dhtml

Burmistrz
Robert Czapla

Sprawdzone oferty! 
Tel. 91 506 55 55
Nawet 1500 EUR netto 

+ PREMIA 300 EUR (brutto) 

Opiekunki 
w Niemczech

OGŁOSZeNIe

Scott Cyclocross Challenge – Szczecinek

Medale nowogardzkich kolarzy
W niedzielę (11 listopada), w Szczecinku odbyła się kolejna edycja cyklu wyścigów przeła-
jowych Scott Cyclocross Challenge. Wystartowało 5 kolarzy z Nowogardu, pośród których 
trzech wywalczyło miejsca na podium. 

Kolarze z Nowogardu zapre-
zentowali się na dwóch dystan-
sach. Na dłuższym – w katego-
rii Masters – rywalizacja prze-
biegła na 22 km. W tym wyści-
gu z najlepszej strony zaprezen-
tował się Łukasz Janic, który 
startował w kategorii wiekowej 
M1. Kolarz z Nowogardu poko-
nał wymagającą trasę z czasem 
00:52:06 i wywalczył 2. miejsce 
w swoim przedziale wiekowym 
oraz 7. miejsce w klasyfikacji 
Masters. W tym samym wyści-
gu startowali również Artur Le-
dzion oraz Jakub Krause. W ka-
tegorii wiekowej M2 walczył Ar-
tur Ledzion, który wywalczył 11. 
miejsce w swoim przedziale wie-
kowym oraz 23. pozycję w Ma-
sters. Z kolei Jakub Krause w ka-
tegorii M2 został sklasyfikowa-
ny na 13. miejscu, natomiast w 
zestawieniu Masters na 25. po-
zycji. Na dystansie 10 km rywa-
lizowali młodsi kolarze, a po-
śród nich dwóch reprezentan-
tów Nowogardu. W kategorii 

Junior walczył Robert Krause, 
który pokonał 10 km z czasem 
00:33:05,  co pozwoliło mu wy-
walczyć najwyższy stopień po-
dium w tym przedziale wieko-
wym. W tej samej kategorii star-
tował również Radosław Ciecha-
nowski. Drugi z nowogardzian 
przegrał z Robertem Krause za-
ledwie o sekundę uzyskując wy-

nik 00:33:06. Radosław Ciecha-
nowski tym samym stanął na 
drugim stopniu podium w ka-
tegorii Junior. Dodajmy, że obaj 
kolarze sąsiadują ze sobą tak-
że w zestawieniu Open – Robert 
Krause wywalczył 5. miejsce, a 
Radosław Ciechanowski 6. miej-
sce.  KR

łukasz Janic zajął 2. miejsce w kategorii M1 na dystansie 22 km
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 Praca szyta na miarę
Ingram Micro wspólnie ze swoim partnerem otworzył nową inwestycję 

na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego.
Nasz Pracownik Magazynu:

•	 pracuje w przyjaznej i fajnej firmie o duńskich korzeniach,
•	 jest zatrudniony na umowę o pracę bezpośrednio u pracodawcy
•	 bezpłatnie dojeżdża do pracy, ma dofinansowane posiłki, bezpłatne owoce, korzysta z atrak-

cyjnych benefitów, min. prywatnej opieki medycznej, ubezpieczenie grupowego, dofinansowa-
nia szkoleń itd

•	 skanuje i pakuje paczki z lekkimi artykułami,
•	 wprowadza dane do systemu, nucąc ulubione melodie
•	 pracuje w systemie 2 zmianowym od 8.00 do 16.00, 16.00-24.00, (czasem również w weekendy)

Dołącz do nas!
Zapraszamy na spotkania rekrutacyjne, które odbywają się siedzibie Ingram Micro 

w Łozienicy (Goleniowski Park Przemysłowy), przy ulicy Prostej 40.
W każdy wtorek i piątek od godziny 13:00.

Jeśli chcesz otrzymać więcej informacji Zadzwoń! 516-987-405
Napisz! jobs.goleniow@ingrammicro.com

Przedstawiciel �rm: KRATKI.PL, UNICO, ARYSTO, HAJDUK
          SPARTHERM, LECHMA, BE-F

ul. Boh. Warszawy 103a/1
SPRZEDAŻ: piecy, wkładów kominkowych, 

obudów, kominków elektrycznych i biokominkiów

Kontakt www.kominkisolowiej.pl 
e-mail: kominkisolowiej@idsl.pl

Tel. 91 39 25 000,  kom. 507 967 205
Sklep otwarty  pn-pt. 9-17,  sob 9-13

Przedstawiciel �rm: Lechma, Spartherm Bef Polska, Kratki.pl, Euro-Kom

Akcesoria montażowe, kominy, wkłady kominowe owalne 
Dobieramy wymiar i montujemy

KOMINKI SOŁOWIEJ NOWOGARD

WENTOR - kocioł  na pelet COMPACT 5-15 KW
Cena 9900 zł netto

KARTKI.pl - kocioł na pelet moc 5-25 KW
Cena 10400 zł netto

Spełniają wymagania 5 klasy 
wymagane do dotacji

KARTKI.pl - PATIO gazowy ogrzewacz 
                                        zewnętrzny

Przedszkole “Fantazja” 
ul. Wojska Polskiego 

ogłasza nabór 
dzieci 2,5 letnie

510 848 058 

USłUgi 
REMOntOWO-
BUDOWlanE

tel. 698 538 019
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• naprawy • oleje CASTROL
• akumulatory Bosch, Varta

 bieżące
• serwis klimatyzacji
• przeglądy okresowe
• serwis opon
• diagnostyka komputerowa
• wymiana rozrządu

Ponad 10-letnie doświadczenie w pracy  
na stanowisku mechanik w serwisie TOYOTY

Sąpolnica 25 
72-200 Nowogard 

tel. 608 690 831

Zapewniamy atrakcyjne ceny

przeglądy okresowe w TOYOTACH i nie tylko

Upadłość konsumencka
Masz długi, których nie możesz spłacić, nie 
prowadzisz działalności, nie masz majątku. 

Pomogę zgłosić upadłość. 
Konsultacje darmowe
Tel. 669 681 080, 

www.szczecin-syndyk.pl 
restrukturyzacjakonsumenta@gmail.com 

ZATRUDNI
 

Specjalista 
ds. logistyki / Spedytor / Logistyk

Tel. 603 129 069 

Opis stanowiska :
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna 
za kompleksową organizację pracy taboru transportowego.
Zakres obowiązków :
• planowanie i organizowanie transportu oraz prowadzenie 
  związanej z nim dokumentacji
• monitoring i nadzór nad realizowanymi zleceniami
• rozwój bazy klientów i przewoźników
Oczekiwania :
• wykształcenie kierunkowe, preferowane wyższe (atutem będzie 
  wykształcenie związane z transportem, logistyką etc.),
• doświadczenie w transporcie krajowym i/lub międzynarodowym,
• znajomość języka niemieckiego umożliwiająca swobodną komunikację, 
  będzie dodatkowym atutem,
• komunikatywność i zdolności interpersonalne,
• odporność na stres, odpowiedzialność za powierzone i wykonywane zadania,
• bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (szczególnie Excel),
• Prawo jazdy kat. B.
Oferujemy :
• pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się firmie,
• atrakcyjne wynagrodzenie,
Rodzaj pracy: Pełny etat

Firma TRADE sp. z o.o.

Badania wody i ścieków - tel. 91 392 74 75

Wywóz nieczystości ciekłych - 91 392 36 77

Roboty inżynieryjno-budowlane oraz

warsztat naprawy pomp - 91 392 36 77

Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków - 91 392 07 11

Czyszczenie kanalizacji 
i odwadniania osadów ściekowych 

- 91 392 36 77
POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE - 994

                           Przedsiębiorstwo 
Usług Wodnych i Sanitarnych sp. z o.o.
ul. 3 Maja 14/2, 72-200 Nowogard

tel. 91 392 07 11, 91 392 07 17
tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

KUPIĘ DREWNO
tartaczne

świerk, sosna, brzoza, topola

tel. 697 174 369

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

do wynajęcia 
lokal

handlowo-usługowy
w Nowogardzie 

ul. Pileckiego 
(daw, Dąbrowszczaków)

pow. 54 m2, 
nowe budownictwo

Tel. 604 269 104

Firma AGRO TRANS Spółka z o.o. 
z siedzibą w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów ciężarowych 
(prawo jazdy kategoria C+E)

tel. 91 39 27 322, kom. 502 671 607, 502 671 609

Kancelaria 
Radcy Prawnego  
r.pr. Agnieszka Warian  

 
ul. Wojska Polskiego 3  

I piętro  pok. 117   
Nowogard  

czynne pn-pt od 9 do 17 
 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  

po wcześniejszym umówieniu 
telefonicznym 

Kancelaria udziela 
 bezpłatnych porad prawnych 

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej„Gardno” 
w Nowogardzie 

ogłasza  przetarg pisemny nieograniczony
na ustanowienie i przeniesienie prawa 

odrębnej własności  lokalu mieszkalnego

lokal nr 1:  Nowogard, ul. Poniatowskiego 18, pow. 29,00 m2 

Pierwsze piętro, jeden pokój, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój.  
  Cena: 81.600 zł  Wadium: 8.200 zł

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
Wpłacenie wadium na konto Spółdzielni nr 98 9375 1012 4200 0202 

2000 0010. 
Złożenie w sekretariacie Spółdzielni do 23 listopada 2018 r. do 

godz.1200 pisemnej oferty, którą należy złożyć w zamkniętej kopercie z 
napisem „Przetarg na lokal nr 1”. Oferta winna zawierać: imię, nazwisko 
i adres oferenta, nr telefonu, oferowaną cenę oraz potwierdzoną przez 
Spółdzielnię kopię wpłaty wadium. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 li-
stopada 2018 r. o godz.1205

W przypadku nierozstrzygnięcia przetargu pisemnego, będzie 
on  kontynuowany 

w każdy wtorek i piątek o godz. 14.00, aż do ogłoszenia kolejne-
go przetargu.  

Operat szacunkowy lokalu do wglądu w siedzibie Spółdzielni. 
Osoba, której oferta zostanie zatwierdzona przez Zarząd winna 

uiścić zaoferowaną kwotę na konto Spółdzielni w terminie 30 dni od 
daty otrzymania pisma o przyjęciu oferty. Wadium zostanie zaliczo-
ne na poczet ceny nabycia. Pozostałym  uczestnikom wadium zosta-
nie zwrócone w następnym dniu roboczym po rozstrzygnięciu prze-
targu. Wadium ulega przepadkowi, gdy wygrywający przetarg nie do-
kona wpłaty pełnej wylicytowanej kwoty lub nie przystąpi do zawarcia 
umowy w terminie wskazanym przez Zarząd. 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, od-
wołania lub unieważnienie przetargu bez podania przyczyn. 

dodatkowe  informacje dostępne w biurze Spółdzielni lub tele-
fonicznie 91-3910010, 607607814.
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Wykręcanie urwanych 
świec żarowych

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

Opiekunka Seniorów w Niemczech. 
Ostatnie oferty pracy 

z letnim bonusem 350 euro 
- tylko do 15 września! 

Tel. 517 175 599

 

WYMAGANIA:
- aktualne prawo jazdy kategorii C+E
- świadectwo kwali�kacji zawodowej
- aktualne orzeczenie psychologiczne
- cyfrowa karty kierowcy
 OFERUJEMY:
- atrakcyjne wynagrodzenie wypłacane w terminie
- nowoczesne auta marki DAF, MERCEDES, MAN.
- praca w systemie tygodniowym  
- ubezpieczenie grupowe

POSZUKUJE 
KIEROWCÓW  

KAT. C+E

TELEFON: +48 603 129 069,  785 900 833 
Jedności Narodowej 23A, 72-130 Maszewo

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś w rodzinie. 

Grupa AA Mieszko zaprasza w każdy 
wtorek o 9.00 i 16.00 pod ratuszem.

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

pn., wt. - 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

ENDOKRYNOLOGICZNY
Lek. med. Adriana Dubińska-Walczak

specjalista chorób wewnętrznych
- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

CHORÓB CUKRZYCY I NADCIŚNIENIA
Lek. Ewa Zdawska

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista diabetolog 

GABINETY MEDYCZNE

GABINET DERMATOLOGICZNY
Dr. n. med. Violetta Ratajczak-Stefańska

specjalista dermatolog-wenerolog
- konsultacje dermatologiczne
- ocena znamion
- drobne zabiegi

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

Usługi
remontowo-Budowlane

Ceny do negocjacji
784 612 587

Oferuję:
- umowę o pracę
- zatrudnienie w �rmie o ugruntowanej pozycji na rynku
- atrakcyjne wynagrodzenie, niezależne od wysokości 
   frachtów i przebiegu
- praca zgodna z obowiazujacymi normami czasu pracy
- nowoczesny i zadbany tabor, pojazd przypisany do kierowcy
- zjazdy autem na bazę

Zatrudnię kierowcę z prawem jazdy kat. C+E 
w przewozach międzynarodowych.

MIK-TRANS Goleniów
tel. 609 557 355 • kontakt@miktrans.com.pl

Firma TRADE sp. z o.o.

ZATRUDNI
 

Głównego Księgowego /
Główną Księgową

Tel. 603 129 069 

Miejsce pracy: Maszewo
WYMAGANIA:
• Prowadzenie ksiąg rachunkowych (handlowych) zgodnie 
   z przepisami rachunkowymi i podatkowymi
• Sporządzanie deklaracji podatkowych VAT, CIT oraz ZUS i GUS
• Sporządzanie uproszczonych i rocznych sprawozdań finansowych (Bilans, RZiS)
• Przygotowywanie sprawozdań finansowych i raportów na potrzeby zarządu 
   oraz instytucji zewnętrznych
• Reprezentację firmy przed organami kontroli 
   i instytucjami finansowymi (GUS, US, ZUS)
• Min. 2 letnie doświadczenie na stanowisku Głównego Księgowego
• Obsługa w zakresie kadr/płac
• Sumienność w wykonywaniu obowiązków
OFERUJEMY:
• atrakcyjne wynagrodzenie wypłacane w terminie
• zapewniamy stabilną pracę w miłym zespole
Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesyłanie aplikacji zawierających CV 
wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Informujemy, iż nadesłanych 
ofert nie zwracamy.  Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie 
z wybranymi kandydatami.
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OGŁO SZe NIA drob ne
NIerUCHOMOŚCI

•	 Sprzedam tanio działkę budowlaną 
w kościuszkach 1202 m2. Przy działce 
prąd, woda, kanalizacja, dojazd utwar-
dzony w pobliżu jeziora. 575 345 659 

•	 Do wynajęcia lokal handlowy ok. 
40m2 ul. Kościuszki 2g Nowogard. 693 
850 197

•	 Sprzedam działki budowlane w kar-
sku przy drodze. 691 664 658

•	 Do wynajęcia lokal pod działalność 
gospodarczą. 609 24 58 16 

•	 Sprzedam mieszkanie 3 pokoje 87m2, 
12 km od Nowogardu.Tel. 665 160 365

•	 sprzedam pawilon handlowy, tel. 500 
698 558

•	  Działki budowlane z warunkami za-
budowy uzbrojone, 40 zł/1m Ko-
ściuszki. 691 180 848 

•	 Do wynajęcia pomieszczenie miesz-
kalne w okolicy Intermarche o pow. 
70m2 (idealne dla 5-6 osób). Tel. 601 
445 936 

•	 20 ha ziemi sprzedam w jednym ka-
wałku w miejscowości Dobra koło No-
wogardu.Działka graniczy z miastem 
dojazd drogą asfaltową ,dobra klasa 
ziemi możliwość kupna 10ha. Tel 667-
359-903

•	 Sprzedam mieszkanie 48m2, w cen-
trum, bezczynszowe, możliwa zamia-
na. 504 595 424 

•	  Borkowo dom z budynkami gospo-
darczymi 90 ar. Tel. 660 206 833

•	 Stargard 18 km działka pod zabudo-
wę. Wszystkie media 27 000 zł. 502 
103 432

•	  Sprzedam dwa mieszkania w centrum 
Nowogardu (3 pokoje i kawalerka) ga-
raż oraz mieszkanie dwupokojowe w 
Szczecinie. Wszystkie mieszkania we 
wspólnocie z niskimi kosztami utrzy-
mania. 668 046 974 

•	 Do wynajęcia mieszkanie w Krzemien-
nej 4 pokoje. Opłaty czynsz 900 zł + 
media. 722 085 559 

•	 Sprzedam mieszkanie w Nowogardzie 
przy ul 3 maja o pow. 40 m2 na parte-
rze. Mieszkanie po kapitalnym remon-
cie w bardzo dobrej lokalizacji. Cena 
185 tyś. Oferta prywatna. Pośredni-
kom dziękujemy/ Tel. 530 450 720

•	 Sprzedam mieszkanie 4pokojowe w 
Nowogardzie w centrum, IV piętro 
55m2,cena 235 tys. Tel.792 525 292

•	  Kawalerka do wynajęcia. 503 395 095 

•	 Do wynajęcia działka 0,37 ha za ryn-
kiem. Tel. 511 444 559 

•	 Do wynajęcia pokój 1 dziewczynie bez 
nałogów. Tel. 798 382 886 Sprzedam 
garaż przy ul. Jana Pawła II. Tel. 694 
440 207

•	 Garaż do wynajęcia. 533 983 233 

•	 Garaż do wynajęcia na ul. Jana Pawła. 
Tel. 601 257 127

•	 Nowogard Asnyka działki pod zabu-
dowę ładnie położne. 660 206 833 

•	  Sprzedam mieszkanie czteropokojo-
we, parter. 504 89 89 80 

•	 Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
bezczynszowe, do remontu. Tel. 513 
086 112

•	  Mieszkanie 4-5 osób w Karsku do wy-
najęcia. 664 045 415

•	  Sprzedam mieszkanie 66m2 parter, 
Bohaterów Warszawy. 575 144 080 

•	 20 ha ziemi sprzedam w jednym ka-
wałku w miejscowości Dobra koło No-

wogardu.Działka graniczy z miastem 
dojazd drogą asfaltową ,dobra klasa 
ziemi możliwość kupna 10ha. Tel 667-
359-903

•	 kupię mieszkanie jednopokojowe 
w Nowogardzie, 694 583 144

•	 Posiadam duży garaż do wynajęcia ul. 
Jana Pawła II. Cena 150 zł/m-c. Tel. 663 
349 107

•	 Mieszkanie w centrum Nowogar-
du o pow.40 m- w bloku, II piętro 
sprzedam.Cena 155.000zł (sto pięć-
dziesiąt pięć tysięcy).Informacje : 
tel 918 171 400 do godz. 20-tej.

•	 Do wynajęcia 100 m2 (ogrzewanie ga-
zowe) między Goleniowem a Nowo-
gardem. 693 210 681

•	  Do wynajęcia 2 pokoje z łazienką. 609 
245 816

•	  Sprzedam 3 pokojowe mieszkanie II 
piętro oraz garaż. 516 195 475

MOTOrYZACJA
•	 Opel Zafira 7 osobowy 2008 rok 

prod. poj 1.9 dti przebieg 200 tys. 
disel, garażowany, serwisowany, 
opony letnie i zimowe km 100 ta-
picerka skóra welur kolor czarny 
sprzedam. Cena do uzgodnienia. 
603 079 260 

•	 KUPIĘ AUTA CAŁE I USZKODZOBE DO-
BRE CENY. 600 175 401

•	 Fiat 126 p i gokarta sprzedam.Tel. 698 
209 209 

•	 Sprzedam komplet kół zimowych 
195/65 R15. TEL. 518 034 782 

•	 Sprzedam Renault Laguna 2 Kombi 
2004, cena 5400 zł do negocjacji . Tel. 
570 562 878 

•	 Poszukuje do wypożyczenia na ty-
dzień przyczepkę samochodową. 600 
811 404

•	 Tanio sprzedam felgi stalowe 16 cali 
oraz czujniki ciśnienia Nissan Qashgal. 
888 676 231 

•	 Sprzedam Mercedesa e270 CdI . 781 
932 918 

•	 Sprzedam Seat w dobrym stanie waż-
ny przegląd techniczny. Tel. 501 074 
780 

•	 kupię samochody nie potrzebne 
lub przeznaczone do złomowania. 
Cena do 1000 zł. Jak nie odbieram 
proszę o smsa, marka nie istotna. 
515 606  743 

•	 Sprzedam samochód Ford Focus – 
Kombi rok produkcji 200 – benzyna 
stan dobry, cena do uzgodnienia. 664 
813 031 

•	 Sprzedam felgi stalowe 4 szt. 16 cali 
rozstaw szpilek 108. Cena 150 zł. 607 
729 933 

•	 Sprzedam Mazdę Premacy, kolor 
granatowy met. , klimatyzacja, rok. 
2001, diesel 2.0, zadbana, tel. 605 
522 340

•	 Fiata 126 p i gokarda dla dziecka 
sprzedam 698  209 209 

rOlNICTWO
•	 Sprzedam  kaczki,gęsi młode – osku-

bane.Tel.782429405.

•	  koszenie, mulczowanie, belowanie 
– słoma. 608 01 3995

•	 Orka, talerzówka ciężka siew agre-
gatem. Tel. 608 01 39 95 

•	 Rzepak jary, zboża sprzedam. Tel. 502 
853  573 

•	 Grykę sprzedam i mieszalnik 1 tona. 
603 467 609 

•	 Sprzedam siano okolice Osiny. 696 
741 163 

•	 Oddam w dzierżawę ziemię orną oko-
lice Osiny. 696 741 163 

•	 Sprzedam ziemniaki jadalne Vineta, 
Żabówko 18. 605 092 517

•	 Sprzedam króliki tanio. 792 883 988 

•	 Sprzedam pszenżyto – Rotondo wy-
czyszczone . 606 261 850 

•	 Sprzedam dwa pługi śnieżne także 
do C-360, nowy rozsiewacz do piasku 
i nawozu tzw. lejek, kabinę czeską do 
C-360. Ceny do uzgodnienia. Tel. 605 
328 102

•	 Sprzedam prosiaki. 795 911 886 

•	 SPrZedAM PAPUGI 512 482 344 

•	 Sprzedam siano w kostkach. 782 036 
086 

•	 Sprzedam tuczniki, 1 ha łąki w bardzo 
dobry położeniu. 606 576 417 

•	 Sprzedam ziemniaki jadalne Bryza. Tel. 
884 187 995 

•	 SPrZedAM PAPUGI „rOZellA”. 512 
482 344

•	 Sprzedam prosiaki 35 sztuk cena za 
sztukę 105 zł. Tel. 725 806 787 

•	 Sprzedam tuczniki, kamień polny i 
łąkę atrakcyjną. 606 576 417 

•	 Sprzedam facelie oraz miód z własnej 
pasieki. 793 006 469 

 USŁUGI
•	 TRANSPORT-600182682.

•	 DACHY, WIATY, TARASY.
TEL.660879108.

•	 MALOWANIE – szpachlowanie ,panele.
Tel.788566432.

•	 SZPACHLARZ GŁADZI BEZPYŁOWEJ 
,PŁYTKARZ.WYKAŃCZANIE WNĘTRZ.
Tel.537275547.

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWANÓW, 
WYKŁADZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ 
SAMOCHODOWEJ/ SKÓRZANEJ MA-
TERIAŁOWEJ / POŚCIELI WEŁNIANEJ / 
LANOLINĄ/SPRZĄTANIE: CZYSZCZE-
NIE FUG.TEL.604 373 143 , 794 229 
083.

•	 Pranie dywanów i tapicerki sprzą-
tanie również z użyciem pary, rOM-
TeX. 668 151 516

•	 elektryk z uprawnieniami e+d. Tel. 
607 289 419 

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

•	 Malowanie, montaż paneli podło-
gowych i inne drobne naprawy wy-
kona “złota rączka”. 91 39 22 783, 
784 79 22 70

•	 FIrMA USŁUGOWA „Zielona”. Wy-
najem sal na konferencje, zebrania, 
szkolenia. 91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią działal-
nością przyjmie zlecenie na budowę 
domów od podstaw, przekładek da-
chów, docieplenia, układanie kostki, 
różne rodzaje. Tel. 607 137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy 
za gotówkę na raty laptopy tablety te-
lefony. Skupujemy laptopy telefony. 
Adres Nowogard 700Lecia 15 I piętro 
nad apteką tel 91-577-53-73 lub 792-
228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlo-
powe: Niemcy, Holandia, Austria, An-
glia, Belgia, Norwegia. Tel. 71 385 20 
18, 601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróżnie-
nie mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 
343 638 

•	 AGENCJA REKLAMOWA VIZART, opra-
wianie prac w 2 minuty, bindowanie, 
wydruki, ksero, laminowanie, Nowo-
gard ul. 700 lecia 15 (nad sklepem zie-
larskim)Tel. 605 522 340 

•	 Przepisywanie prac (licencjackich, ma-
gisterskich i innych), dokumentów, CV, 
listów motywacyjnych, Szybko, solid-
nie. Agencja reklamowa Vizart  Nowo-
gard ul. 700 lecia 15 (nad sklepem zie-
larskim)Tel. 605 522 340.

•	 regulacja, naprawa, konserwacja 
okien i drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontuje-
my. 668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 988 
735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, układa-
nie kostki granitowej, polbruku. 726 
403 937

•	 Wypełniam dokumenty do ZUS na 
emeryturę, rentę, kapitał początkowy. 
507 872 391

•	 Usługi remontowo-budowlane wy-
konam. 608 364 330 

•	 Prace elektryczne i remonty miesz-
kań. 607 729 933

•	 Usługi ogólnobudowlane docieplanie 
budynków, malowanie, szachlowanie, 
glazura, terakota, hydraulika, regip-
sy i podłogi, adaptacja poddaszy. 600 
626 268 

•	 Usługi remontowo-budowlane, 
ocieplenia budynków. 669 591 896 

•	 Matematyka. 668 17 12 12 

•	 Usługi Fryzjerskie Męskie w domu 
klienta. Sudomierski. Tel. 536 867 154 
, 91 39 22 063

•	 Przyjmę psy i koty na strzyżenie. 
794 902 108 

•	 Malowanie, szpachlowanie, tapetowa-
nie, drobne naprawy w tym hydrauli-
ka, solidnie dobra cena. 666 047 905

•	 Przyjmę zlecenie na malowanie, mon-
taż parapetów, paneli podłogowych 
itp. 518 034 782

•	 Naprawa AGD Nowogard. 698 352 406 

•	 Dachy, wiaty, tarasy. 660 879 108 

•	 Transport. 600 182 682 

•	 Transport maszyn rolniczych i nie tyl-
ko ładunki nie przekraczające 7 ton. 
Tel. 514 740 538 

•	 Projektowanie stron interneto-
wych. 695 575 008 

•	 SkUP BUTelek PO PIWIe SkleP 
kArSk O,30 ZŁ SZTUkę. 609 245 
816

•	 Elewacje, podbitki. 607 054 692

•	  Malowanie, szpachlowanie, montaż 
paneli, regipsy, docieplenie poddaszy 
wełną. 607 654 692

•	 Prace wykończeniowe łazienki, kuch-
nie, malowanie regipsy itp. 730 744 
751

•	 Oferuję usługi koparką kołową, niwe-
lacja terenu, korytowanie pod dro-
gą, skarpowanie, rozbiórki budynków, 
transport wywrotką. Tel. 725 780 628 

•	 Polerowanie, woskowanie aut osobo-
wych, ciężarowych. Tel. 502 558 010 

•	 Sprzątanie mieszkań, Tel 570 086 036

PrACA
•	 Aktivmed24.pl Opiekunki Senio-

rów Niemcy. Premie wakacyjne, 
530555015

•	 AMBerCAre24 Opiekunki do Nie-
miec, wymagany j. niemiecki ko-
munikatywny, zarobki netto do 
1500 euro/mies., wyjazdy od zaraz, 
sprawdzone oferty, legalnie 737 
451 825, 737 886 919, 737 489 914

•	 Zatrudnię pracowników budowla-
nych. Tel. 695-264-594

•	 Zatrudnię stolarza z doświadczeniem. 
503 084 687 

•	 Zatrudnię pomocnika mechanika sa-
mochodowego. Doświadczenie nie 
wymagane. 600 291 059

•	 Zaopiekuję się małym dzieckiem. 
664 696 177   

•	 Szukam pracownika prace wykończe-
niowe, Niemcy. Tel. 662 528 427

•	 Przyjmę pomocników dekarzy. 785 
931 513 

•	 Zaopiekuję się dzieckiem. 606 515 739 

•	 Poszukuje opiekunki do osoby star-
szej leżącej, Osina. Tel. 609 003 026 

•	 Zatrudnię kobiety do sortowania 
sadzonek truskawek. Organizuje-
my dowóz. rozpoczęcie  6 lub 13 li-
stopada  Tel . 505 149 049

•	 Potrzebna opiekunka do 2 letnie-
go chłopca najchętniej dąbrowa 
Nowogardzka lub okolice. Tel. 503 
653 275

•	 Potrzeba opiekunka do 2letnie-
go dziecka Dąbrowa Nowogardzka 
ewentualnie Sikorki, Grabin, Bochlin, 
Miętno. 503 653 275 

•	 Zatrudnię mechanika do samocho-
dów ciężarowych bądź pomocnika. 
Atrakcyjne wynagrodzenie. Tel. 885 
555 263 

•	 Pracowników budowlanych robót 
wykończeniowych zatrudnie. Tel. 
694 440 205 

•	 Zatrudnię ekspedientkę do sklepu. 
Tel. 602 677 563 

•	 Zatrudnię pracownika na stanowi-
sko pracownik porządkowy, z orze-
czeniem o niepełnosprawności, pełen 
etat. Dodatkowych informacji udzieli-
my telefonicznie.Tel. 913925275 w. 24

•	 Zatrudnię pracownika do sklepu spo-
żywczego w Nowogardzie. 509 000 
617 

INNe
•	 SPRZEDAM- pręt zbrojeniowy fi-10 , 

12 m długi.Tel.603598134

•	  Sprzedam drewno suche tanio. 691 
848 026

•	 drewno, bukowe, dębowe, pocięte, 
porąbane. Tel. 603 353 789 

•	 Sprzedam drewno opałowe. 667 
788 820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 kg. 
790 285 382

•	 Szkółka w karsku poleca drzewa 
owcowe w pojemnikach 3-4 letnie 
owocujące już od 20 zł/szt. oraz tuje 
szmaragd wys. 70-80cm. po 10 zł za 
sztukę. Tel. 606 106 142

•	 Sprzedam łóżko młodzieżowe z szu-
fladami, półkami, z materacem - ko-
lor szaro biały wymiary: dł. 223 cm*95 
cm*110 cm, biurko do kompletu, tel. 
605 522 340

•	 Sprzedam odkurzacz piorący ZELMER 
WODNIK QUATTRO 616.6, elementy 
piorące nieużywane nowe, cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522 340

•	 Sprzedam materac kokosowy na łóżko 
ze stelażu,  na wymiar 180*200*24cm, 
używany, tel. 605 522 340

•	 Ogrodzenie ogrodowe, metalowe 
ramka z katownika w srodku zbroje-
ne /wzor/ prentowe wymiar 2,0m x 
1,0 m+ slupek razem szt 16 oraz furt-

TEL. 517 508 374
                                Na sprzedaż 

2 pokoje III p.  •  cena 150 000 zł  
OKAZJA
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ka 90 x 90cm z zamkiem ogrodzenie 
cena za 1 kpl. 50 zl z powodu moder-
nizacji ogrodzenia sprzedam - okazja ! 
stan dobry tel. 691 686 772

•	 Piece gazowe c.o.vaillant z niemiec 
dwufunkcyjne wiszace po przegla-
dzie serwisowym do mieszkania-
,domu cena od 1.200zl. sprzedam 
tel 691 686 772

•	 Podgrzewacze wody 130-160-190 
litrowe stojące na gaz fitmy villant 
mało używane z gwarancją cena od 
1000 zł. Tel. 691 686 772 

•	 Sprzedam ławeczkę do ćwiczeń typu 
PRIMUS, wielofunkcyjna, tel. 605 
522 340 

•	 Sprzedam szafkę kuchenną brązo-
wo-biała, z płytą indukcyjną - 2 sta-
nowiska, z możliwością dostawie-
nia drugiej płyty indukcyjnej lub ga-
zowej, z blatem, tel. 605 522 340 
Sprzedam TV plazmowy 42 cale LG, 
srebrno czarny, tel. 605 522 340 

•	 Przyjmę radio  697 886 041 

•	 Okazja sprzedam narożnik „Fabio”, ka-
napę (szary welur) 606 699 763  

•	 Sprzedam grzejniki żeliwne 9x60 kpl.2 
(nie używane), kątownik h. 30X30, 
szkło 3mm 60x120. Rury czarne Ø 50. 
788 685 194 

•	 Kupię namiot ogrodowy od 3-4 x 6-8 
m. Tel. 788 685 194 

•	 Przyjmę ziemię czarną z wywrotki. 
788 685 194 

•	 Sad  1.7 ha – w dobrym stanie z po-
wodu złego zdrowia sprzedam. 91 39 
20 624

•	 Śliczne bezdomne kotki  czekają aż je 
ktoś przygarnie. 887 372 539 

•	 Sprzedam rustykalny wypoczynek. 
Rozkładana kanapa plus trzy fote-
le. Obicie w tonacji brązów i złocieni. 
Stan idealny. Tel. 511 661 654

•	 Sprzedam duży, wysokie oparcia, 
bardzo wygodny narożnik w kolorze 
gorzkiej czekolady – stan idealny. Tel. 
511 661 654

•	 Oddam rowerek rehabilitacyjny. 605 
460 499

•	 Sprzedam drewno olchowe kominko-
we. 730 744 751

•	 Odsprzedam nowe drzwi harmonij-
kowe dąb sonome z szybkami. Wys. 
2.05 m szer. 58,8 cm. Cena 100 zł. 
Tel. 512 012 823 

•	 Oddam drewno na biomasę. 500 789 
687

•	 Sprzedam łóżko rehbilitacyjne na pi-
lota. 697 972 751

•	 Sprzedam styropian 5 cm i niespraw-
ne piły sthil i husquarna. 603 541 286

•	  Sprzedam drewno rąbane dębowe i 
bukowe suche. 698 209 209 

•	 Pianino sprzedam. 533 983 233 

•	 Sprzedam podpórka rehabilitacyjna, 
ambona – 4 kołowa . 664 813 031 

•	 Meblościankę oddam. 888 330 606 

•	 Sprzedam tanio kamień ciosany. Tel. 
606 127 777

INFOrMATOr lOkAlNY - NOWOGArd
Telefony alarmowe
Policja  - 997, 112
Komisariat Policji Nowogard - 91 57 92 316
Straż pożarna  - 998
Posterunek PSP Nowogard - 91 39 20 118
Pogotowie ratunkowe - 999
Stacja Pogotowia Ratunkowego 
w Nowogardzie - 91 43 26 103
Pogotowie gazowe  - 992
Pogotowie energetyczne - 991
Pogotowie wodn.-kanal. (PUWiS) 
 - 91 392 07 11; 994

dyżur nocny
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna   
 - 91 39 78 430; 
 609 361 999; 
 665 283 928

Przychodnie - poradnie
Szpital - centrala - 91 392 13 56
Praxis - SZOZ - 91 392 07 87
Praxis - Centrum 
okulistyczno-optyczne - 91 39 27 272
POZ Przychodnia przyszpitalna  
 - 91 392 18 00; 
 91 392 18 06
Medyk - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - M. Drobińska - 91 392 59 43
NZOZ “Sanus” - 91 392 69 60
NZOZ “Pro-med” - 91 392 67 40
NZOZ “Leks” - 91 392 25 25
NZOZ “Baby-med”  - 91 392 60 13
Mardent - gabinety lekarskie  
 - 91 392 26 33
Revital - Ośrodek Rehabilitacji 
i Odnowy Biologicznej - 91 392 14 67; 
 609 456 577
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne 
 - 91 392 09 26
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
dzieci, młodzieży i ich rodzin 
 - 91 392 07 43
Warsztaty terapii zajęciowej - 91 392 52 82
Zakład domowej opieki długoterminowej - 
91 39 26 531; 
 509 142 650
Stomatologia
Praxis - Centrum stomatologiczne  
 - 91 392 69 99
Pracownia protetyki stomatologicznej - 
Danuta Drapikowska 91 392 68 70
Protetyka stomatologiczna 
- Elżbieta Wysocka 
i Kazimierz Trojanowski - 91 392 61 07
“Nowo-dental” B. Szulejko - 695 264 677 
 - 91 392 14 67
“Dental - med”  - 91 392 20 98
Lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz  
 - 91 392 50 03; 
 603 705 630
Lek. Stom. Andrzej Rynkiewicz
pogotowie stomatologiczne - 607 771 777
lek. Stom. D. Wałęga - Bąk - 604 441 609
lek. stom. A Mogilnicka - 506 606 955
lek. stom. E. Rosa - 532 512 703
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 601 736 804

Urzędy
Urząd Miejski  
 - 91 392 62 00
Biuro Obsługi Interesanta w UM  
 - 91 392 62 14
Biuro Rady w UM - 91 392 62 10
Urząd Stanu Cywilnego - 91 392 62 30

Wydział Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środow. 
 - 91 392 62 43
Wydział spraw społecznych i obywatelskich
Meldunki - 91 392 62 13
Dowody osobiste - 91 392 62 15
Zarządzanie kryzysowe - 91 392 62 34
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
Geodezji i Rolnictwa - 91 392 62 26
Wydział Rozwoju Lokalnego, 
Funduszu, Kultury i Sportu - 91 392 62 93
Wydział Inwestycji i Remontów  
 - 91 392 62 41
Biuro Podatków i Opłat - 91 392 62 17
Referat Edukacji - 91 392 54 64
Zarząd Budynków Komunalnych  
 - 91 392 62 67
Powiatowy Urząd Pracy f/Nowogard 
 - 91 392 13 76
 91 392 18 13
Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii - 91 392 11 18
w nagłych wypadkach - 609 740 647

Wydział komunikacji
Rejestracja pojazdów - 91 579 27 02
Prawo jazdy - 91 579 27 03
Fax - 91 392 18 52

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik - Dorota Maślana - 91 392 62 48
Świadczenia rodzinne
- A. Lalik  - 91 392 62 68
Dział usług opiekuńczych 
- B. Ziółkowska - 91 392 02 00

Poczta
ul. 3 Maja - 91 392 13 00
 91 392 11 83
ul. Warszawska - 91 392 08 34

Nadleśnictwo Nowogard - 91 392 06 40
Zakład karny Nowogard - 91 432 66 00

Gabinety weterynaryjne
Danuta Czerwińska
ul. J. Wybickiego 2 - 91 392 37 86
Animal-Vet
ul. Zielona - 666 135 133
Janusz Soroka
ul. L. Okulickiego 6  - 570 656 616
Zdzisław Truszyński
ul. T. Kościuszki 21 - 91 392 18 01
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 38 - 91 392 08 14
Szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1 - 91 392 6 2 70
Szkoła Podstawowa nr 2 - 91 392 6 2 74
Szkoła Podstawowa nr 3 - 91 392 6 2 91
Szkoła Podstawowa nr 4 - 91 392 3 0 28
SP w Długołęce - 91 391 04 92
SP w Orzechowie - 91 391 09 94
SP w Strzelewie - 91 391 02 24
SP w Żabowie - 91 391 06 94
SP w Błotnie - 91 391 01 90
SP w Wierzbięcinie - 91 291 07 95
I Liceum Ogólnokształcące - 91 392 02 13
Liceum Ogólnokształcące nr II - 91 392 51 07
ZSP im. Stanisława Staszica - 91 392 11 62
Prywatne Publiczne Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych; 
Niepubliczna Szkoła Policealna  
 - 91 392 66 91
Prywatne Liceum Ogólnokształcące
 Zaoczne Centrum Edukacji Zdroje  
 - 91 392 54 94

Prywatne Policealne Studium Zawodowe  
 - 91 392 21 81
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  
 - 91 392 01 08

Przedszkola i żłobki
Przedszkole nr 1
ul. Żeromskiego - 91 392 62 86
Przedszkole nr 3
ul. J. Poniatowskiego - 91 392 62 88
Przedszkole nr 4
ul. T. Kościuszki - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole
ul. Zielona - 91 392 66 91; 
 505 388 292
Artystyczne Przedszkole 
Kraina Fantazjiul. Gen. J. Bema - 660 797 838
“Promyczek” Specjalistyczny 
punkt przedszkolny, 
ul. Boh. Warszawy - 609 931 469
Niepubliczny Żłobek "Maluszkowo”
ul. ks. Racibora - 534 015 943
Niepubliczny “Malinowy Żłobek”
ul. Boh. Warszawy - 604 873 917

kultura
Miejska Biblioteka Publiczna  
Dyrektor - 91 392 62 60
Czyt. dla dorosłych - 91 392 62 61
Nowogardzki Dom Kultury  
Sekretariat - 91 392 62 83
Biuro kina/ dział imprez i promocji 
 - 91 392 57 79
Kasa - 91 392 62 62

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP - 91 392 63 70; 
 506 08 13 28
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego   
 - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej  
 - 91 392 15 92

Usługi pogrzebowe 
J. Furmańczyk, Zakład Pogrzebowy  
 - 91 392 17 67
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  
 - 692 354 065
MEMORIS Grzegorz Śmigiel - 693 230 190

Apteki
Centrum Zdrowia
ul. 700-lecia - 91 576 21 39
Majowa
ul. 3 Maja - 91 307 07 08
Cefarm
ul. Plac Wolności - 91 392 02 03
Cardia
ul. 700 - lecia - 91 392 13 30
Niebieska
ul. 15 Lutego - 91 432 61 77
Asa
ul. Warszawska - 91 392 04 94
Niebieska 2
ul. Kościuszki - 91 579 08 30
Nowa Farmacja
ul. Bohaterów Warszawy - 91 573 04 37

Taksówki - 91 392 02 60

Pomoc drogowa
Grzegorz Irzymski - 91 392 24 02
 601 893 944
Andrzej Słomski - 665 770 442
Krzysztof Pietrzak - 601 938 293
R&J MIX - 608 731 620

Urząd Gminy
Wójt - 91 391 03 90
Kierownik USC, St. ds. obywatelskich
 i ewidencji ludności  - 508 499 549
St. ds. podatków i opłat  - 508 499 661
St. ds. zarządzania kryzysowego, obrony cy-
wilnej i ochrony środowiska  - 508 499 580
Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami  
 - 508 499 247
St. ds. obsługi organów Gminy, działalności 

gospodarczej, kultury i zdrowia  - 508 499 567
St. ds. funduszy zewnętrznych, promocji, 
turystyki i sportu  - 508 499 620
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik Anna Kaliczyńska - 508 499 534
Pracownicy socjalni - 508 499 561
 508 499 483
Asystent rodziny Patrycja Bielej - 508 499 621
Gminna Biblioteka Publiczna
Kierownik Krzysztof Górecki - 91 391 03 05

Szkoła Podstawowa im. B. Malinowskiego
Dyrektor Tatiana Olbert - 91 391 03 89
Sekretariat - 91 391 03 80
Przychodnie
NZOZ “Proximus” - 91 391 03 10
Punkt apteczny - 91 391 16 11
Poczta - 91 391 03 23
Parafia pw. NP NMP w Osinie - 91 391 03 86

INFOrMATOr lOkAlNY - OSINA

reGUlArNA lINIA MI krO BU SO WA SerOCkI  Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 
11:55; 12:40; 14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 
13:45(6x); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

PrZeWÓZ OSÓB - rO MAN BIŃCZYk - linia regularna  Tel. 607 310 591 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 
16.35 (7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

rOZkŁAd JAZdY BU SÓW
Firma Usługowo- Handlowa Adam Fedeńczak

Tel 91 39 26 925, 502 026 999
Nd- SZCZeCIN 5:15(D), 5:55(E), 6:40(7), 6:55(D), 7:25(7), 7:50(D), 8:00(E), 8:20(7), 
8:35(D), 9:10(E,7), 10:05(E), 10:35(E,7), 11:31(D),11:40(7), 12:10(E), 12:20(7), 
12:55(D,7), 13:10(D), 13:20(E,7), 14:05(D), 14:20(E,7), 15:40(D), 16:05(7), 16:20(E,7), 
16:50(D), 17:50(E,7), 18:20(E,7)
SZCZeCIN- Nd 6:35(D), 7:30(E), 8:30(D,7), 9:00(7,R), 9:25(E), 10:05(D,7), 10:35(E,7), 
11:40(E), 12:10(D), 12:25(E,7), 13:20(7), 13:35(D), 13:50(E,7,R), 14:35(D), 14:50(E,7), 
15:15(D,7), 15:55(D), 16:15(6,7), 16:35(D), 17:40(D,7), 18:05(E,7,R), 19:15(D), 
19:40(E,7), 20:15(E,7)
Nd- reSkO 6:30(S), 7:50(S), 10:10(7), 12:30(S), 14:30(S), 15:10(E), 19:15(E)
reSkO- Nd 6:45(7,SZ), 7:10(S), 7:15(E,SZ), 8:30(S), 11:35(7,SZ), 13:00(S), 15:05(S), 
15:40(E,7,SZ)
GOlCZeWO- Nd 7:10(S), 13:30(S), 14:45(S)
Nd- GOlCZeWO 7:50(S), 14:15(S), 15:30(S)
Nd- STArGArd 6:50(D), 10:15(D), 13:40(D)
STArGArd- Nd 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
Nd- dOBrA- ŁOBeZ- PŁOTY- GrYFICe 6:00(D)
Nd- SŁAJSINO- rAdOWO- ŁOBeZ 6:35(D)
ŁOBeZ- dOBrA- Nd 15:00(D)
ŁOBeZ- SŁAJSINO- Nd 15:35(D)
D - kursuje od pon. do pt. Oprócz świąt     E - kursuje od pon. Do soboty oprócz świąt 
S - kursuje w dni nauki szkolnej                         R- kurs do Reska     
SZ - kurs do Szczecina 6- kursuje w soboty       7- kursuje w niedziele
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krZYŻÓWkA z książką

KU
PO

N
 

Imię i nazwisko ......................................................................................................................... tel. ......................................... 

ROZWIĄZANIE ..........................................................................................................................................................................
Kupon wraz z rozwiązaniem należy dostarczyć do redakcji. Spośród nadesłanych kuponów zostanie wyloso-

wana nagroda książka ufundowana przez Wydawnictwo

Kalendarze dla Klientów 
wymagających, którzy szukają 

ich w dobrej jakości 
i konklurencyjnych cenach

największy wybór kalendarzy 
tródzielnych, zrywanych

książkowch, planszowych i innych

poleca

Pionowo: 
1. chodzi na gazie 
2. tytuł władców wschodu 
3. tam oddawano cześć Afrodycie 
4. miasto nad Neretwą 
5. metal szlachetny 
6. rodzaj sieci 
7. miasto w Peru 
8. wyspa duńska 
9. brat Lynkeusa, mesyński Dioskur 
10. coś i dla pana i dla pani 
11. strzela seriami 
12. napisał „Imię Róży” 
13. lwowski ulicznik 
14. płytka złota 
15. mazurskie miasto 
16. spanie w hotelu 
17. budynek ze sceną 
18. dawna stolica Japonii 
19. na pokrycia dachowe 
20. kanton w Szwajcarii 
21. sprawa o zelżenie 
22. kuliste skupienia mineralne 
23. u szyitów jeden z dwunastu na-
stępców Alego 
24. z Jazonem płynął do Kolchidy 
25. (1851-1930), pisarz czeski, „Jan 

Ziżka”, „Jan Hus”, „Bractwo” 
26. drugie po Ładodze 
27. litera alfabetu greckiego, igrek 
28. polski aparat fotograficzny 
29. słowo wymawiane przed ołta-
rzem 
30. rumuński samochód terenowy 
31. fotochemik austriacki 
32. włosek nad oczodołem 
33. kapitan z powieści Verne’a 
34. star. miasto sumeryjskie 
35. przerwanie ciąży 
36. na czele drużyny Gajdara 
37. miasto w płd. Jordanii 
38. dzielnica Londynu 
39. postać biblijna 
40. autor „Przed potopem” 
41. d wykluczone 
42. z toporem i czerwonym kaptu-
rem 
43. imię Fleminga, twórcy Bonda 

Poziomo: 
44. słodka muchołapka 
45. znudzony pies brzydal 
46. dorosły owad 
47. jeden z rycerzy króla Artura 

48. kraina szczęśliwości 
49. rywal Aty 
50. poczucie piękna, gust 
51. powieść Jana Władysława Grab-
skiego 
52. blizna po operacji 
53. tam Tezeusz opuścił Ariadnę 
54. z ciemną fryzurą 
55. bezmyślność 
56. Lucjan, bokser 
57. coś na grzbiet 
58. wyspy japońskie 
59. Paschalska, gra w telenoweli „Klan” 
60. brat Mojżesza 
61. mahometanizm 
62. z triady platynowców 
63. klasztor muzułmański 
64. pilastry 
65. sztuczny kauczuk 
66. miasto w Indiach 
67. powyżej podłogi 
68. wymarły ptak nowozelandzki 
69. „g” z bemolem 
70. szczep rosłych Murzynów 
71. anons prasowy 
72. autor „Popiołem i płomieniem” 
73. więziła Odyseusza 

74. gimnastyka w takt muzyki 
75. poemat Alfreda de Vigny 
76. żyzna gleba nadrzeczna 
77. bagaże na grzbiecie zwierzęcia 
78. greckie małe o 
79. przed latem 
80. ryba drapieżna, gatunek dorsza 
(Atlantyk, M. Śródziemne) 
81. indyjska epopeja 
82. Wiktor, rysownik 
83. jedzonko po dziecinnemu 
84. izotop wodoru 
85. skrót na recepcie

PODPOWIEDŹ: ELOA, ERKAEM, JIRA-
SEK, MOSTAR, NATAKA, RIBAT

Sylwia Trojanowska  
SekreTY I kŁAMSTWA 

Magdalena po latach wraca 
do rodzinnego domu, żeby po-
godzić się z najważniejszą osobą 
jej dzieciństwa – charyzmatycz-
nym i apodyktycznym dziad-
kiem. Ludwikowi zależy na tym, 
by ukochana wnuczka z nim za-
mieszkała, lecz ona stawia wa-
runek – chce w końcu poznać 
jego skrzętnie skrywaną prze-
szłość. W opowieściach Ludwi-
ka losy rodziny splotą się z burz-
liwą historią Szczecina z czasów 
drugiej wojny światowej. Jaką 
tajemnicę chronił przed świa-
tem? Magdalena, wędrując po 
śladach z przeszłości, odwie-
dza miejsca znane z młodości i 
na nowo buduje relacje z daw-
nymi sąsiadami. Czy w rodzin-
nym mieście czeka na nią rów-
nież miłość?  

Sylwia Trojanowska odkrywa 
tajemnice, o których nikt już nie 
pamięta. „Sekrety i kłamstwa” to 
mieszanka emocji, uśmiechu i 
wzruszeń zapisanych w pożół-
kłym rodzinnym albumie.

rozwiązanie krzyżówki dla 
dorosłych : Recenzenci to poli-
cjanci w literaturze

Agnieszka Skowrońska, Patrycja 
Żóralska, Halina Stefańska, Aneta 
Tamborska, Pelagia Feliksiak, Mal-
wina Bryndza, Maria Sowińska, 
Danuta Skowron, Cecylia Furmań-
czyk, Urszula Kaczmarek, Zdzisła-
wa Chocian, Maria Kloch, Christia-
na Syfert, Mariusz Kowalczyk, Zo-
fia Lepka, Szymon Rybarczyk, Re-
nata Wiertalak, Halina Galus, Ro-
bert Kierzyk

Zwycięzca książka: Patrycja 
Żóralska

Zwycięzcy prenumerata: Ma-
riusz Kowalczyk, Aneta Tambor-
ska

gazEty dla zwycięzców loso-
wania do odebrania w redakcji, 
ul. Boh. Warszawy 7

dla naszych najmłodszych 
Martynka Polakowska, Lilka 

Feliksiak, Gaja Kowalczyk, Adaś 
Skowronek, Nadia Grenda, Igor 
Grenda, Ania Stępień

Zwycięzca: Gaja Kowalczyk
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Odjazdy / Departures
Nowogard 2 IX – 20 X 2018

Aktualizacja wg stanu na 31 VIII 2018

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

0:38 I
3

IC - TLK
88195

ŁEBSKO
T  k  d

Goleniów 1:00, Szczecin Dąbie 1:22, Szczecin Główny 1:40 WW{
~ 2 IX;

}WW 2:12 Szczecin Główny IC - TLK 56190 ŁEBSKO T  k  d  c  p   Kostrzyn 3:35, Zielona 
Góra 5:06, Nowa Sól 5:28, Głogów 5:55, Ścinawa 6:41, Wołów 7:09, Brzeg Dolny 7:18

Wrocław Główny 7:44 ~ 2 IX;

5:01 I
3

PR - R
88641

j  a  b  y

Wyszomierz 5:06, Osina 5:10, Mosty 5:16, Goleniów 5:25, Kliniska 5:35, Szczecin Dąbie 5:45, Szczecin 
Zdroje 5:48, Szczecin Port Centralny 5:57 Szczecin Główny 6:01 
~ 17 IX-19 X 1-5;

5:21 I
3

PR - R
88641

j  a  b  y

Wyszomierz 5:26, Osina 5:30, Mosty 5:36, Goleniów 5:45, Kliniska 5:56, Szczecin Dąbie 6:05, Szczecin 
Zdroje 6:09, Szczecin Port Centralny 6:17 Szczecin Główny 6:21 
~ 3-14 IX 1-5;

6:39 I
3

PR - R
88643

j  a  b  y

Wyszomierz 6:44, Osina 6:48, Mosty 6:54, Goleniów 7:03, Kliniska 7:17, Szczecin Dąbie 7:27, Szczecin 
Zdroje 7:34 Szczecin Główny 7:46 
~ 17 IX-20 X 1-6;

6:50 I
3

PR - R
88643

j  a  b  y

Wyszomierz 6:55, Osina 6:59, Mosty 7:05, Goleniów 7:14, Kliniska 7:31, Szczecin Dąbie 7:41, Szczecin 
Zdroje 7:46 Szczecin Główny 7:58 
~ 3-15 IX 1-6;

7:47 I
3

PR - R
88645

j  a  b  y

Wyszomierz 7:52, Osina 7:56, Mosty 8:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:07, Goleniów 8:23, 
Kliniska 8:33, Szczecin Dąbie 8:43, Szczecin Zdroje 8:46, Szczecin Port Centralny 8:55

Szczecin Główny 8:59 ~ 17 IX-20 X;

7:48 II
1

PR - R
88622

j  a  b  y

Żabowo 7:55, Płoty 8:04, Baszewice 8:11, Gryfice 8:18, Gąbin 8:28, Trzebiatów 8:34, Bieczyno 
Pomorskie 8:40, Karcino 8:43, Głowaczewo 8:48, Stary Borek 8:51, Kołobrzeg Stadion 8:58

Kołobrzeg 9:03 ~ 17 IX-20 X 1-6;

8:00 I
3

PR - R
88645

j  a  b  y

Wyszomierz 8:06, Osina 8:10, Mosty 8:15, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:21, Goleniów 8:38, 
Kliniska 8:49, Szczecin Dąbie 8:58, Szczecin Zdroje 9:02, Szczecin Port Centralny 9:10

Szczecin Główny 9:14 ~ 2-16 IX;

8:02 II
1

PR - R
88622

j  a  b  y

Żabowo 8:09, Płoty 8:18, Baszewice 8:25, Gryfice 8:32, Gąbin 8:42, Trzebiatów 8:47, Bieczyno 
Pomorskie 8:53, Karcino 8:57, Głowaczewo 9:01, Stary Borek 9:05, Kołobrzeg Stadion 9:11

Kołobrzeg 9:16 ~ 3-15 IX 1-6;

8:39 I
3

IC - TLK
18171

POSEJDON
T  k  c  p

Goleniów 9:01, Szczecin Dąbie 9:33 Szczecin Główny 9:57 

~ 2 IX;

9:27 II
1

PR - R
88624
REGA

j  a  b  y

Płoty 9:42, Gryfice 9:56, Trzebiatów 10:17, Kołobrzeg Stadion 10:34 Kołobrzeg 10:39 

~ 22 IX-20 X 67;

9:51 II
1

PR - R
88624
REGA

j  a  b  y

Płoty 10:06, Gryfice 10:30, Trzebiatów 10:45, Kołobrzeg Stadion 11:01 Kołobrzeg 11:06 

~ 2-16 IX 67;

10:17 I
3

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:22, Osina 10:26, Mosty 10:32, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:38, Goleniów 10:55, 
Kliniska 11:06, Szczecin Dąbie 11:15, Szczecin Zdroje 11:19, Szczecin Port Centralny 11:27

Szczecin Główny 11:31 ~ 8-12 X;

10:33 I
3

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:38, Osina 10:42, Mosty 10:48, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:54, Goleniów 11:11, 
Kliniska 11:26, Szczecin Dąbie 11:35, Szczecin Zdroje 11:39, Szczecin Port Centralny 11:47

Szczecin Główny 11:51 ~ 2 IX-7 X; 13-20 X;

11:53 II
1

PR - R
88626

POMERANIA
j  a  b  y

Żabowo 12:00, Płoty 12:09, Baszewice 12:16, Gryfice 12:23, Gąbin 12:33, Trzebiatów 12:39, Bieczyno 
Pomorskie 12:45, Karcino 12:48, Kołobrzeg Stadion 12:59 Kołobrzeg 13:04 

13:50 II
1

PR - R
88628

j  a  b  y

Żabowo 13:57, Płoty 14:06, Baszewice 14:18, Gryfice 14:25, Gąbin 14:35, Trzebiatów 14:40, Bieczyno 
Pomorskie 14:46, Karcino 14:50, Głowaczewo 14:54, Stary Borek 14:58, Kołobrzeg Stadion 15:04

Kołobrzeg 15:10 ~ 1-5;

14:27 I
3

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 14:32, Osina 14:36, Mosty 14:42, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:48, Goleniów 15:05, 
Kliniska 15:17, Szczecin Dąbie 15:26, Szczecin Zdroje 15:35 Szczecin Główny 15:48 
~ 2-16 IX; 10-20 X;

14:27 I
3

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 14:32, Osina 14:36, Mosty 14:42, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:48, Goleniów 15:05, 
Kliniska 15:17, Szczecin Dąbie 15:32, Szczecin Zdroje 15:35, Szczecin Port Centralny 15:43

Szczecin Główny 15:48 ~ 17-21 IX;
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godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

14:27 I
3

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 14:32, Osina 14:36, Mosty 14:42, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:48, Goleniów 15:05, 
Kliniska 15:17, Szczecin Dąbie 15:32, Szczecin Zdroje 15:35 Szczecin Główny 15:48 
~ 22 IX-9 X;

15:56 II
1

PR - R
88630

j  a  b  y

Żabowo 16:03, Płoty 16:14, Baszewice 16:27, Gryfice 16:34, Gąbin 16:44, Trzebiatów 16:49, Bieczyno 
Pomorskie 16:55, Karcino 16:59, Głowaczewo 17:03, Stary Borek 17:07, Kołobrzeg Stadion 17:13

Kołobrzeg 17:17 

16:36 I
3

PR - R
88651
REGA

j  a  b  y

Wyszomierz 16:41, Osina 16:45, Mosty 16:51, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 16:57, Goleniów 17:14, 
Kliniska 17:26, Szczecin Dąbie 17:36, Szczecin Zdroje 17:39, Szczecin Port Centralny 17:47

Szczecin Główny 17:52 

17:57 II
1

PR - R
88632

j  a  b  y

Żabowo 18:05, Płoty 18:14, Baszewice 18:21, Gryfice 18:27, Gąbin 18:45, Trzebiatów 18:50, Bieczyno 
Pomorskie 18:56, Karcino 19:00, Głowaczewo 19:04, Stary Borek 19:08, Kołobrzeg Stadion 19:14

Kołobrzeg 19:19 ~ 2-16 IX;

17:57 II
1

PR - R
88632

j  a  b  y

Żabowo 18:05, Płoty 18:14, Baszewice 18:28, Gryfice 18:35, Gąbin 18:45, Trzebiatów 18:50, Bieczyno 
Pomorskie 18:56, Karcino 19:00, Głowaczewo 19:04, Stary Borek 19:08, Kołobrzeg Stadion 19:14

Kołobrzeg 19:19 ~ 17 IX-20 X;

18:39 I
3

PR - R
88653

POMERANIA
j  a  b  y

Wyszomierz 18:44, Osina 18:48, Mosty 18:54, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:00, Goleniów 19:18, 
Kliniska 19:29, Szczecin Dąbie 19:39, Szczecin Zdroje 19:42, Szczecin Port Centralny 19:50

Szczecin Główny 19:55 ~ 17 IX-20 X;

19:06 I
3

PR - R
88653

POMERANIA
j  a  b  y

Wyszomierz 19:11, Osina 19:15, Mosty 19:21, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:27, Goleniów 19:45, 
Kliniska 19:59, Szczecin Dąbie 20:09, Szczecin Zdroje 20:12, Szczecin Port Centralny 20:20

Szczecin Główny 20:24 ~ 2-16 IX;

20:26 II
1

PR - R
88634

j  a  b  y

Żabowo 20:33, Płoty 20:42, Baszewice 20:49, Gryfice 20:56, Gąbin 21:06, Trzebiatów 21:12, Bieczyno 
Pomorskie 21:18, Karcino 21:21, Głowaczewo 21:26, Stary Borek 21:29, Kołobrzeg Stadion 21:35

Kołobrzeg 21:40 ~ 3-15 IX 1-6;

20:53 II
1

PR - R
88634

j  a  b  y

Żabowo 21:00, Płoty 21:09, Baszewice 21:16, Gryfice 21:23, Gąbin 21:33, Trzebiatów 21:39, Bieczyno 
Pomorskie 21:45, Karcino 21:48, Głowaczewo 21:53, Stary Borek 21:56, Kołobrzeg Stadion 22:02

Kołobrzeg 22:07 ~ 17 IX-20 X 1-6;

21:52 II
1

PR - R
88636

j  a  b  y

Płoty 22:07, Gryfice 22:19, Trzebiatów 22:34, Kołobrzeg Stadion 22:51 Kołobrzeg 22:55 
~ 2-16 IX 1-57;

22:10 II
1

PR - R
88636

j  a  b  y

Płoty 22:25, Gryfice 22:37, Trzebiatów 22:52, Kołobrzeg Stadion 23:09 Kołobrzeg 23:13 
~ 17 IX-19 X 1-57;
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objaśnienia skrótów / abbreviations
IC - „PKP Intercity” Spółka Akcyjna

TLK - Twoje Linie Kolejowe
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
T - 2 klasa / Second class seats

j - tylko 2 klasa / 2nd class seats only

k - rezerwacja miejsc / seat booking

d - wagon z miejscami do leżenia / couchette
car

c - wagon sypialny / sleeping car

a - wagon z miejscami dla osób na wózkach 
- z windą/rampą / car with seats for 
disabled passengers - with a lift/ramp

b - wagon przystosowany do przewozu 
rowerów - liczba miejsc ograniczona / 
wagon adopted to the transport of 
bicycles – limited number of places

objaśnienia znaków / symbols
p - przewóz przesyłek konduktorskich / 

courier service
W - przełączanie wagonów do innego 

pociągu / wagons to be switched to 
another train

y - klimatyzacja / air conditioning

~ - terminy kursowania / days of operation

1 - w poniedziałki / Mondays

5 - w piątki / Fridays

6 - w soboty / Saturdays

7 - w niedziele / Sundays

www.intercity.pl www.polregio.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased on each train, consistent with the 
terms specified by the carrier.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Carriers 
are responsible for commercial data of trains.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Infoline numbers to individual carriers:
IC - 22 391 97 57 (24h) dla abonentów sieci zagranicznych i
dla połączeń zagranicznych; 703 200 200 (24h) dla 
abonentów krajowych sieci, opłata 1,29 zł brutto/min. poł., 
realizator usługi: „PKP Intercity” S.A. / 22 391 97 57 (24h) 
for international calls and international network subscribers; 
703 200 200 (24h) for subscribers of domestic networks, 
charge of PLN 1.29 gross/min. of each call, service provider: 
„PKP Intercity" S.A.
PR - 703 20 20 20 (24h) opłata 1.29 zł/min. połączenia, 
realizator usługi: Progress Plus S.C.  / 703 20 20 20 (24h) 
charge of PLN 1.29 gross/min. of each call, service provider: 
Progress Plus S.C. 
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rozkład jazdy komunikacji miejskiej

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 6:55 8:05 11:15 12:20 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 6:56 8:06 11:16 12:21 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 6:58 8:08 11:18 12:23 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 6:59 8:10 11:20 12:25 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:01 8:12 11:22 12:27 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:02 8:14 11:24 12:29 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:03 8:15 11:25 12:30 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:05 8:17 11:27 12:32 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < 7:07 8:19 < 12:34 < < 16:07 < <

10 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:09 8:21 11:28 12:36 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
11 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:10 8:22 11:29 12:37 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
12 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:11 8:23 11:30 12:38 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
13 ul. Poniatowskiego < 6:20 7:13 < < 12:40 13:45 15:10 16:13 17:10 <
14 ul. Żeromskiego 5:42 6:21 7:14 8:24 11:32 12:41 13:46 15:11 16:14 17:11 17:59
15 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:22 7:15 8:25 11:33 12:42 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
16 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:23 7:16 8:26 11:34 12:43 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
17 ul. Radosława 5:45 6:24 7:17 8:27 11:35 12:44 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02

POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:23 8:33 11:50 12:50 14:30 15:30 16:25 17:25 18:05
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:24 8:34 11:51 12:51 14:31 15:31 16:26 17:26 18:06
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:26 8:36 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:28 8:38 11:53 12:53 14:33 15:33 16:28 17:28 18:08
5 ul. Poniatowskiego < 6:35 7:30 8:40 11:55 12:55 < 15:35 16:30 17:30 <
6 ul. 700 Lecia 5:49 6:37 7:32 8:42 11:57 12:57 14:34 15:37 16:32 17:32 18:09
7 ul. 5-go Marca 5:51 6:39 7:34 8:44 11:59 12:59 14:36 15:39 16:34 17:34 18:11
8 ul. Kościuszki 36 5:53 6:41 7:36 8:46 12:01 13:01 14:38 15:41 16:36 17:36 18:13
9 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:42 7:37 8:47 12:02 13:02 14:39 15:42 16:37 17:37 18:14

10 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:43 7:38 8:48 12:03 13:03 14:40 15:43 16:38 17:38 18:15
11 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:44 7:39 8:49 12:04 13:04 14:41 15:44 16:39 17:39 18:16
12 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:45 7:40 8:50 12:05 13:05 14:42 15:45 16:40 17:40 18:17
13 ul. Bema 9 5:58 6:46 7:41 8:51 12:06 13:06 14:43 15:46 16:41 17:41 18:18
14 Osiedle Bema 5:59 6:47 7:42 8:52 12:07 13:07 14:44 15:47 16:42 17:42 18:19

DWORZEC PKS – OS. BEMA
TAM
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

OS. BEMA - DWORZEC PKS
TAM
E, F

1 Osiedle Bema 8:59
2 ul. Bema 1 9:00
3 ul. Armii Krajowej 17 9:02
4 ul. Kościuszki 36 9:03
5 ul. Romualda Traugutta 9:05
6 ul. Wojska Polskiego 4 9:06
7 ul. Kościelna 9:07
8 Dworzec PKS 9:09

LP Dworce i przystanki

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD UL. RADOSŁAWA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 – NOWOGARD  OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD OS. BEMA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 - NOWOGARD  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 6:55 8:05 11:15 12:20 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 6:56 8:06 11:16 12:21 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 6:58 8:08 11:18 12:23 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 6:59 8:10 11:20 12:25 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:01 8:12 11:22 12:27 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:02 8:14 11:24 12:29 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:03 8:15 11:25 12:30 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:05 8:17 11:27 12:32 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < 7:07 8:19 < 12:34 < < 16:07 < <

10 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:09 8:21 11:28 12:36 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
11 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:10 8:22 11:29 12:37 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
12 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:11 8:23 11:30 12:38 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
13 ul. Poniatowskiego < 6:20 7:13 < < 12:40 13:45 15:10 16:13 17:10 <
14 ul. Żeromskiego 5:42 6:21 7:14 8:24 11:32 12:41 13:46 15:11 16:14 17:11 17:59
15 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:22 7:15 8:25 11:33 12:42 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
16 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:23 7:16 8:26 11:34 12:43 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
17 ul. Radosława 5:45 6:24 7:17 8:27 11:35 12:44 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02

POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:23 8:33 11:50 12:50 14:30 15:30 16:25 17:25 18:05
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:24 8:34 11:51 12:51 14:31 15:31 16:26 17:26 18:06
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:26 8:36 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:28 8:38 11:53 12:53 14:33 15:33 16:28 17:28 18:08
5 ul. Poniatowskiego < 6:35 7:30 8:40 11:55 12:55 < 15:35 16:30 17:30 <
6 ul. 700 Lecia 5:49 6:37 7:32 8:42 11:57 12:57 14:34 15:37 16:32 17:32 18:09
7 ul. 5-go Marca 5:51 6:39 7:34 8:44 11:59 12:59 14:36 15:39 16:34 17:34 18:11
8 ul. Kościuszki 36 5:53 6:41 7:36 8:46 12:01 13:01 14:38 15:41 16:36 17:36 18:13
9 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:42 7:37 8:47 12:02 13:02 14:39 15:42 16:37 17:37 18:14

10 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:43 7:38 8:48 12:03 13:03 14:40 15:43 16:38 17:38 18:15
11 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:44 7:39 8:49 12:04 13:04 14:41 15:44 16:39 17:39 18:16
12 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:45 7:40 8:50 12:05 13:05 14:42 15:45 16:40 17:40 18:17
13 ul. Bema 9 5:58 6:46 7:41 8:51 12:06 13:06 14:43 15:46 16:41 17:41 18:18
14 Osiedle Bema 5:59 6:47 7:42 8:52 12:07 13:07 14:44 15:47 16:42 17:42 18:19

DWORZEC PKS – OS. BEMA
TAM
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

OS. BEMA - DWORZEC PKS
TAM
E, F

1 Osiedle Bema 8:59
2 ul. Bema 1 9:00
3 ul. Armii Krajowej 17 9:02
4 ul. Kościuszki 36 9:03
5 ul. Romualda Traugutta 9:05
6 ul. Wojska Polskiego 4 9:06
7 ul. Kościelna 9:07
8 Dworzec PKS 9:09

LP Dworce i przystanki

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD UL. RADOSŁAWA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 – NOWOGARD  OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD OS. BEMA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 - NOWOGARD  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 6:55 8:05 11:15 12:20 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 6:56 8:06 11:16 12:21 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 6:58 8:08 11:18 12:23 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 6:59 8:10 11:20 12:25 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:01 8:12 11:22 12:27 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:02 8:14 11:24 12:29 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:03 8:15 11:25 12:30 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:05 8:17 11:27 12:32 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < 7:07 8:19 < 12:34 < < 16:07 < <

10 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:09 8:21 11:28 12:36 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
11 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:10 8:22 11:29 12:37 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
12 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:11 8:23 11:30 12:38 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
13 ul. Poniatowskiego < 6:20 7:13 < < 12:40 13:45 15:10 16:13 17:10 <
14 ul. Żeromskiego 5:42 6:21 7:14 8:24 11:32 12:41 13:46 15:11 16:14 17:11 17:59
15 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:22 7:15 8:25 11:33 12:42 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
16 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:23 7:16 8:26 11:34 12:43 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
17 ul. Radosława 5:45 6:24 7:17 8:27 11:35 12:44 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02

POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:23 8:33 11:50 12:50 14:30 15:30 16:25 17:25 18:05
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:24 8:34 11:51 12:51 14:31 15:31 16:26 17:26 18:06
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:26 8:36 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:28 8:38 11:53 12:53 14:33 15:33 16:28 17:28 18:08
5 ul. Poniatowskiego < 6:35 7:30 8:40 11:55 12:55 < 15:35 16:30 17:30 <
6 ul. 700 Lecia 5:49 6:37 7:32 8:42 11:57 12:57 14:34 15:37 16:32 17:32 18:09
7 ul. 5-go Marca 5:51 6:39 7:34 8:44 11:59 12:59 14:36 15:39 16:34 17:34 18:11
8 ul. Kościuszki 36 5:53 6:41 7:36 8:46 12:01 13:01 14:38 15:41 16:36 17:36 18:13
9 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:42 7:37 8:47 12:02 13:02 14:39 15:42 16:37 17:37 18:14

10 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:43 7:38 8:48 12:03 13:03 14:40 15:43 16:38 17:38 18:15
11 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:44 7:39 8:49 12:04 13:04 14:41 15:44 16:39 17:39 18:16
12 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:45 7:40 8:50 12:05 13:05 14:42 15:45 16:40 17:40 18:17
13 ul. Bema 9 5:58 6:46 7:41 8:51 12:06 13:06 14:43 15:46 16:41 17:41 18:18
14 Osiedle Bema 5:59 6:47 7:42 8:52 12:07 13:07 14:44 15:47 16:42 17:42 18:19

DWORZEC PKS – OS. BEMA
TAM
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

OS. BEMA - DWORZEC PKS
TAM
E, F

1 Osiedle Bema 8:59
2 ul. Bema 1 9:00
3 ul. Armii Krajowej 17 9:02
4 ul. Kościuszki 36 9:03
5 ul. Romualda Traugutta 9:05
6 ul. Wojska Polskiego 4 9:06
7 ul. Kościelna 9:07
8 Dworzec PKS 9:09

LP Dworce i przystanki

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD UL. RADOSŁAWA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 – NOWOGARD  OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD OS. BEMA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 - NOWOGARD  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki
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FIRMA JOGA  •  ul. Górna 4  •  72-200 Nowogard  
 Tel./Fax 91 39 25 501  •  695 100 700  •  695 400 600

Wyposaż swój dom w OKNA PCV 
o najwyższym standarcie światowym, 

dzięki którym obniżysz koszty ogrzewania
z profilu 

ALPHALINE  
profil 6 komorowy w kl. A
z wkładem termicznym 
i uszczelką środkową 
gwarantującą doskonałą 
szczelność

Do produkcji okien 

nie stosujemy pro�lii

z recyklingu !!!

i wysokiej jakości
OKUCIA MACO

Ponad 22 lat doświadczenia w produkcji okien. ZAUFAJ specjalistom! 

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
8.00 – 20.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 8.00 – 16.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM
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POLSKI WYDAWCA

Uwaga 
najbliższe 
bezpłatne  

porady prawne  
w piątek

godz. 13.30-15.30
w redakcji  

ul. Boh. Warszawy 7A
(informujemy, że godziny dyżurów 

radcy prawnego mogą ulegać 
zmianom)

reKLAmA

Kontrola Krajowego Biura Wyborczego w Nowogardzie

Zmarli nie ,,głosowali"

Nerwowy 
pasażer

 s. 4
 s. 5

Zarząd Spółdzielni mieszkaniowej „Gardno”  

zaprasza do składania ofert 
na najem lokali usługowych 

przy Placu Wolności 6 w Nowogardzie
Lokal nr 1: pow. 50 m2

Lokal nr 2: pow 400 m2

Dodatkowe  informacje dostępne w biurze Spółdzielni 
lub telefonicznie 91 391 00 10

Czym oni nas karmią!? – wracamy do tematu

Sanepid skontrolował i…?

Znęcał się 
nad psami, 
usłyszał 
zarzuty

Nowy parking 
drażni wandali
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Śmigiel Ryszard

ŚR

KOMPLEKSOWE  USŁUGI
& ŚMIGIEL

Zakład Kamieniarski
- Nagrobki - Grobowce - Parapety - Schody

Kwiaciarnia
- Znicze - Kwiaty - Wiązanki - Wieńce

Tel. 601 595 069, 91 392 18 14
     e-mail: puhp.smigiel@wp.pl
   www.kamieniarstwo-smigiel.pl

Korzystając z naszych usług pogrzebowych zyskasz
-10%  RABATU  NA  USŁUGI  KAMIENIARSKIE

UL. CMENTARNA 3,  72-200 NOWOGARD

       Usługi Pogrzebowe 
        Grzegorz Śmigiel
- Trumny - Urny - Ekshumacje - Przewozy
         Obudowy - Krzyże - Tabliczki

Kontakt całodobowy: 693 230 190
      e-mail: memoris.zp@o2.pl
            www.memoris.eu

SONDA

reKLAmA

   Kronika policyjna
2018/11/14
godzina: 07:47
Kierujący pojazdem marki Ford 

Mondeo, w Osinie, Dariusz G. Lat 
54, zamieszkały powiat goleniow-
ski, nie udzielił pierwszeństwa prze-
jazdu kierującej pojazdem marki 
Audi A3 Natali C., Lat 33, zamiesz-
kałej powiat goleniowski. W wyni-
ku czego doszło do zderzenia po-
jazdów. Kierujący pojazdem marki 
Ford Mondeo ukarany mandatem 
karnym.

godzina: 21:16
Funkcjonariusze Ogniwa Patro-

lowo – Interwencyjnego podczas 
kontroli drogowej w Nowogardzie 
na ul. Lipowej, ujawnili kierującego 
pojazdem marki Opel Vectra, Paw-
ła G. Lat 23, zamieszkałego powiat 
goleniowski, który posiadał aktyw-
ny zakaz kierowania pojazdów me-
chanicznych, dodatkowo znajdował 
się pod wpływem środków odurza-
jących. Postępowanie prowadzi Ko-

misariat Policji w Nowogardzie.
2018/11/15
godzina: 16:25
Kierujący pojazdem marki Vo-

lvo, w Wojcieszynie, Dariusz K. Lat 
58, zamieszkały gmina Nowogard 
nie ustąpił pierwszeństwa przejaz-
du kierującemu pojazdem mar-
ki BMW Jarosławem G. Lat 53, za-
mieszkały gmina Nowogard. Obaj 
kierujący trzeźwi. Kierujący pojaz-
dem marki Volvo został ukarany 
mandatem karnym.

godzina: 23:03
Patrol Ogniwa Patrolowo – Inter-

wencyjny z KP Nowogard, w trakcie 
kontroli drogowej w Nowogardzie, 
ul. 15 Lutego, ujawnił kierującego 
pojazdem marki Daihatsu, Damia-
na P. Lat 20, zamieszkałego powiat 
goleniowski kierującego pod wpły-
wem środków odurzających. Postę-
powanie prowadzi Komisariat Poli-
cji w Nowogardzie.

2018/11/17

godzina: 11:45
Kierujący pojazdem marki Seat 

Ibiza, Mieczysłąw C. Lat 73, za-
mieszkały Szczecin,  nieprawidło-
wo wykonywał manewr wyprzedza-
nia w miejscowości Olchowo, w wy-
niku czego uderzył w pojazd mar-
ki Mercedes kierowany przez Seba-
stiana A. Lat 46, zamieszkały Ko-
łobrzeg. Obaj kierujący trzeźwi. W 
wyniku zderzenia uszkodzony zo-
stał znak pionowy. Kierujący pojaz-
dem marki  Seat  ukarany manda-
tem karnym.

godzina: 20:00
Policjanci Ogniwa Patrolowo – 

Interwencyjnego KP Nowoagrad, w 
trakcie kontroli drogowejw Nowo-
gardzie ul. Armii Krajowej, ujawni-
li kierującego pojazdem marki Mer-
cedes Dawiada S. Lat 33, zamiesz-
kałego gmina Nowogard, kierujące-
go pod wpływem środków odurza-
jących. Postępowanie prowadzi Ko-
misariat Policji w Nowogardzie.

KPP Goleniów

16 Listopada obchodziliśmy Światowy Dzień Tolerancji, 
ustanowiony przez UNESCO w 1995r. Ma na celu promo-
wanie szacunku, akceptacji i uznania bogactwa, różnorod-
ności kultur. Z tej okazji zapytaliśmy, więc mieszkańców na-
szego miasta, czy jesteśmy tolerancyjni wobec siebie oraz, 
jak odbieramy innych ludzi obcego pochodzenia. 

Pani Halina- Staram się być 
tolerancyjna wobec innych, trze-
ba być tolerancyjnym, mamy 
różne kultury, rożnych ludzi, 
każdy człowiek ma inny charak-
ter, ale nie każdy rodzi się takim, 
jakim by chciał, o tym decydują 
już geny. Jeśli ktoś ma inną skó-
rę, czy jest innego wyznania na 
to nie ma nikt wpływu, trzeba 
szanować jego takim, jaki jest. 
To się nazywa poszanowanie dla 
obcokrajowca, jako Polka też 
mogę być odmieńcem, ale chy-
ba już żyjemy w tak rozwiniętej 
cyfryzacji i mamy dostęp do róż-
nych źródeł w Internecie, że chy-
ba nie jesteśmy nietolerancyjni.

Pani Jowita- Jak już wspomniałam na początku naszej rozmo-
wy, nie jestem tolerancyjna, uważam, że każdy obywatel powi-
nien zostać w swoim kraju i w nim żyć, to samo tyczy się wy-
znawców innej wiary, niech wyznają swoją wiarę, ale nich nie 
przelewają jej na całą Europę a nawet i na cały świat. Żyję w Pol-
sce a na każdym kroku widzę obcokrajowców. Czy za taką Pol-
skę walczyli nasi przodkowie? Ja jestem nietolerancyjna dla od-
mieńców itp. , ale jestem tolerancyjna na wszelkie choroby czy 
ułomności ludzkie, tu w tym wypadku mogę powiedzieć, że je-
stem bardzo tolerancyjna. 

Pani Anna- Jestem toleran-
cyjna, mamy bardzo dużo kul-
tur i to czy ktoś jest czarny czy 
innego koloru, to nie był prze-
cież jego wybór, żyjemy już w 
takich czasach i jest tak wiel-
ki postęp na świecie, gdzie pra-
wie każdy posiada internet i po-
winien zanim kogoś oceni prze-
czytać na dany temat. Uważam, 
że powinniśmy być tolerancyjni 
wobec siebie, ale i też innych lu-
dzi żyjących na świecie.

Pani Antonina – Ja osobiście jestem tolerancyjna, ale tylko i wy-
łącznie do osób chorych lub jakichś ułomnych. Ale jestem nieto-
lerancyjna do osób wyznających inną kulturę, czy też są innej na-
rodowości, a są u nas w Polsce tu jestem bardzo nietolerancyjna. 

ao

W TYCH DNIACH ODeSZLI DO WIeCZNOŚCI
Jerzy Kręplewski: lat 68, zmarł 13.11.2018r, pogrzeb odbył się 17.11.2018r, na cmentarzu w Nowogardzie.
Ewa Śliwińska: lat 60, zmarła 13.11.2018r, pogrzeb odbył się 16.11.2018r, na cmentarzu w Nowogardzie.
Zofia Pawelec: lat 96, zmarła 15.11.2018r, pogrzeb odbył się 17.11.2018r, na cmentarzu w Nowogardzie.
Władysław Garbarczyk: lat 78, zmarł 16.11.2018r, pogrzeb odbędzie się 21.11.2018r, o godz. 13:00 na 

cmentarzu w Nowogardzie.
Krzysztof Rogoś: lat 55, zmarł 17.11.2018r, pogrzeb odbędzie się 20.11.2018r, o godz. 14:00 na cmenta-

rzu w Nowogardzie.
                                                                                                 Informacje przekazał: Zakład Usług Pogrzebowych, 

Sebastian Furmańczyk i MEMORIS Zakład Pogrzebowy Grzegorz Śmigiel

Zniszczone siedziska przy rzeszowskiego 

Nerwowy pasażer? 
Nad ranem w poniedziałek, pasażerów oczekujących na przyjazd busa przy ul. Rzeszow-
skiego przywitał widok jak po huraganie. Deski tworzące siedziska, zamontowane na mur-
ku, zostały powyłamywane.  

Być może jakiemuś pasażero-
wi puściły nerwy w oczekiwa-
niu na przyjazd busa. Proponu-
jemy jednak znaleźć sobie inną 
formę wyładowywania nadmiaru 
emocji- może sport, albo modna 
ostatnio terapia krzykiem? Teraz 
bowiem za naprawę siedzisk za-
płacimy wszyscy, tzn. mieszkańcy 
gminy. No chyba, że policja ustali 
dane wandala, choćby odczytując 
zapisy z kamer monitoringu, tych 
znajdujących się np.  na budynku 
sąsiedniego marketu. Wtedy za-
płaci on z własnej kieszeni, a do 
tego może jeszcze usłyszy zarzut 
niszczenia mienia. I to będzie być 
może najskuteczniejsza terapia. 

MS
Nasz komentarz
Przy okazji tematu murku przy-

stankowego na Rzeszowskie-
go warto zauważyć że miejsce to 
na ogół  prezentuje się  wyjątko-
wo niechlujnie, a to z powodu za-
legających tutaj  śmieci. Widać to 
również na zdjęciu ilustrującym  
zniszczenia siedzisk. Wydaje się, 

że  sprzątający miejsca publicznie 
dostępne powinni wiedzieć,  że 
tam gdzie przepływ ludności jest 
szczególnie intensywny- a tak  jest 
na przystanku na Rzeszowskiego- 
tam należy sprzątać znacznie czę-
ściej aniżeli czyni się to średnio w 

innych regionach miasta. Nieste-
ty odnosimy wrażenie,  że w przy-
padku przystanku na Rzeszow-
skiego jest dokładnie odwrotnie ,  
jakby zgodnie z niezbyt mądrym 
poglądem - po co się myć skoro i 
tak się pobrudzę. 

Taki obraz zastali nad ranem, w poniedziełek, pasażerowie busów odjeżdżających 
z ul. Rzeszowskiego.
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Warsztaty Terapii Zajęciowej  

przyjmą każdą ilość świerku.  
Więcej informacji pod nr 725 748 449 

Kontrola Krajowego  Biura  Wyborczego 

Zmarli nie „głosowali….” 
Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie kategorycznie zaprzecza, aby w trakcie wyborów na burmistrza w Nowogardzie w spisie 
wyborców miały znajdować się dane osób już nieżyjących. Od pewnego czasu krążą pogłoski, że przy nazwiskach zmarłych widniały podpisy potwierdza-
jące odebranie karty do głosowania.  

W miniony czwartek (15.11), w 
UM Nowogard odbyła się kontro-
la pracowników KBW w zakresie 
wydawania pełnomocnictw oraz 
dopisywania osób do rejestru wy-
borców. Jak informuje nas Walde-
mar Gorzycki, Dyrektor Delega-
tury KBW w Szczecinie, nie wy-
kazała ona żadnych nieprawidło-
wości. Potwierdza jednocześnie, 
że badano również spis wyborów 
pod względem osób już nieżyją-
cych, których nazwiska miałyby 
nie zostać wykreślone. 

- Kontrola w zakresie wyda-
wania pełnomocnictw oraz do-
pisywania osób do rejestru wy-
borców faktycznie została prze-
prowadzona – odbyła się wczo-
raj (15.11.2018 r.). Trwa opraco-

wywanie jej wyników, jednakże 
wstępnie mogę stwierdzić, iż żad-
ne nieprawidłowości nie zosta-
ły ujawnione. Co do „krążących 
informacji” o znajdujących się w 
spisie wyborców osób nieżyjących 
– do Delegatury KBW w Szczeci-
nie wpłynęło pismo tego dotyczą-
ce, w którym podane zostały dwa 
nazwiska osób rzekomo nieżyją-
cych. Wczorajsza kontrola, rów-
nież dotyczyła tego zagadnienia i 
tu stanowczo zaprzeczam, jakoby 
te dwie osoby nie żyły – ich dane 
widnieją zarówno w rejestrze wy-
borców, jak i w systemie Źródło 
(aplikacja obsługująca rejestry 
PESEL- dop. red.) - dodaje Wal-
demar Gorzycki. 

I zdaje się,  że ta wypowiedź za-

myka ostatecznie temat rzekome-
go wydawania kart do głosowania 
na osoby zmarłe- przynajmniej ze 
strony KBW, ponieważ jak się do-
wiedzieliśmy  w tych dniach zło-
żono również, także w tym wątku, 
protest wyborczy do Sądu Okrę-
gowego w Szczecinie.  W całej 
sprawie sugerowano, że proceder 
ten miał być sposobem na „pod-
bicie wyników” na korzyść jed-
nego z kandydatów ubiegających 
się o fotel burmistrza Nowogardu.  
Przypomnijmy, że pogłoski te naj-
pierw pojawiły się na portalu spo-
łecznościowym,  a później zosta-
ły „podchwycone” przez publicz-
ne radio w Szczecinie i podane na 
antenie. 

Marcin Simiński
W trakcie wyborów w Nowogardzie miało dochodzić do nieprawidłowości, jedną 
z nich było rzekome wydawanie kart do głosowania na zmarłe osoby. Doniesienia 
te sprawdzi sąd

Czym oni nas karmią!? – wracamy do tematu

Sanepid skontrolował i…?
Kontrola Sanepidu w markecie, gdzie mieszkanka Nowogardu zakupiła szynkę, z której wypły-
nęła tajemnicza substancja, nie wykazała żadnych nieprawidłowości. Sanepid przekazał infor-
macje o zdarzeniu do Inspekcji Weterynaryjnej, która jest odpowiedzialna za producentów do-
starczających mięso do sklepów. Instytucja ta jednak raczej żadnych działań nie podejmie. 

Przypomnijmy. W zeszłym ty-
godniu, w czwartek, mieszkan-
ka Nowogardu zakupiła kawa-
łek szynki, na stoisku w jedynym 
z marketów w Nowogardzie. Po 
rozkrojeniu porcji w domu, z mię-
sa wypłynęła mazista, cuchną-
ca substancja, przypominająca w 
konsystencji budyń. Kobieta na-
tychmiast oddała mięso do sklepu, 
gdzie zwrócono jej pieniądze. Po-
wiadomiła jednocześnie o wszyst-
kim goleniowski Sanepid. Instytu-
cja ta, jak informuje DN jej dyrek-
tor Marek Frydrych, jeszcze tego 
samego dnia przeprowadziła w 
markecie kontrolę. Ta nie wykaza-
ła jednak żadnych nieprawidłowo-
ści. Mięsa, które zakupiła klient-
ka nie poddano też żadnym bada-

niom laboratoryjnym. 
- Podjęto natychmiastowe czyn-

ności kontrolne w zakładzie obro-
tu żywnością – (tu nazwa sklepu). 
Czynności nie wykazały wprowa-
dzania do obrotu handlowego nie-
właściwej jakości szynki wieprzo-
wej. Po uzyskaniu informacji od 
przedstawicieli Państwowego Po-
wiatowego lnspektora Sanitarnego 
o niewłaściwej jakości szynki wie-
przowej zgłoszonej przez osobę in-
terweniującą, pozostałości tej sa-
mej partii mięsa wycofano z obro-
tu handlowego. Produkt zwróco-
ny przez klientkę oraz pozostają-
cy w sklepie został przez kierowni-
ka sklepu przekazany do utyliza-
cji - jako uboczny produkt pocho-
dzenia zwierzęcego. Personel sklepu 

postąpił zgodnie z wdrożoną w tym 
zakresie procedurą postępowania 
z produktami o niewłaściwej jako-
ści zdrowotnej na podstawie ana-
lizy potencjalnie mogącego wystą-
pić ryzyka. Jednocześnie informu-
ję, iż w przypadku stwierdzenia wi-
zualnego zanieczyszczenia żywno-
ści nie jest ona poddawana bada-
niu laboratoryjnemu, tylko zgodnie 
z opracowanymi w zakładach ob-
rotu żywnością procedurami trak-
towana, jako produkt o niewłaści-
wej jakości zdrowotnej i wycofy-
wana ze sprzedaży. Zdarzenie ta-
kie trudne jest do stwierdzenia na 
etapie obrotu detalicznego. Zdarza-
ją się bowiem sporadycznie w mię-
sie świeżym torbiele / cysty, które są 
niewidoczne na zewnątrz- czytamy 
w piśmie, jakie otrzymaliśmy od 

dyrektora Powiatowej Stacji Sani-
tarno-Epidemiologicznej w Gole-
niowie. 

Jednocześnie, w piśmie tym za-
warto informacje, że o całym zda-
rzeniu została zawiadomiona In-
spekcja Weterynaryjna, nadzoru-
jąca producenta dostarczającego 
mięso do marketu. Powiatowy Le-
karz Weterynarii, Zdzisław Czer-
wiński, choć przyznaje, że jeszcze 
żadne pismo do niego nie wpły-
nęło, inspekcja nie ma możliwo-
ści przebadania mięsa pod kątem 
takich uszkodzeń. Te zdaniem Z. 
Czerwińskiego niestety się zda-
rzają, nie tylko w szynce, ale i kar-
kówce. 

- To są uszkodzenia mechanicz-
ne, ropnie powstałe najczęściej 
przy podawaniu leków, bądź ura-
zach. Niestety to efekty prowadze-
nia zmasowanej produkcji zwie-
rzęcej. Aby sprawdzić u produ-
centa wszystkie partie mięsa trze-
ba by je ponacinać, a więc znacz-
nie zmniejszyć ich wartość kulinar-
ną. Przy czym, w trakcie obróbki 
żywca w zakładzie mięsnym, ta-
kie uszkodzenia są praktycznie nie 
do wykrycia- twierdzi Z. Czerwiń-
ski. Pytany przez DN, czy mięso z 

taką zawartością, jak ta, na którą 
natknęła się klientka nowogardz-
kiego marketu, mogą być groźne 
dla zdrowia człowiek odpowiada: 

– Oczywiście, może to być groź-
ne dla naszego zdrowia, zwłasz-
cza, że często są to ropnie powsta-
łe na bazie gronkowca. Dlatego, 
jeśli znajdziemy taki ropień w por-
cji zakupionego mięsa i dojdzie do 
jego wypłynięcia, należy natych-
miast zdezynfekować ręce, wszel-
kie narzędzia kuchenne jak noże, 
które wykorzystaliśmy do przygo-
towania porcji mięsa a następnie 
taki towar odnieść do sklepu. To 
jedyne, co możemy zrobić - apelu-
je Z. Czerwiński. 

Wydaje się zatem, że pozosta-
je nam konsumentom zastosować 
się do powyższych zasad, a w mia-
rę możliwości sprawdzać dokład-
nie mięso, jakie kupujemy w skle-
pach. To cena, jaką płacimy za wol-
ny przepływ towarów, ale i ogrom-
ny wzrost konsumpcji, za którym 
próbują nadążyć producenci. Nie 
zawsze, jak widać w zgodzie z na-
turą - faszerowanie zwierząt leka-
mi i sterydami wzrostu- o naszym 
zdrowiu już nie mówiąc. 

Marcin Simiński 

Na etapie rozbioru mięsa trudno jest sprawdzić, czy nie posiada ono mechanicz-
nych uszkodzeń- twierdzą specjaliści.
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Dobra wiadomość dla mieszkańców Bieńczyc!

Ruiny i komin mają zniknąć 
jeszcze w tym roku
Po naszym piątkowym artykule, w którym opisaliśmy problemy mieszkańców Bieńczyć, 
obawiających się zagrożenia budowlanego, jakie stwarza niedokończony budynek wielo-
rodzinny i wysoki na kilkanaście metrów komin, otrzymaliśmy odpowiedź z UM w Nowo-
gardzie. 

Treść pisma, nadesłanego wczo-
raj tj. poniedziałek 19.11, przez 
p. Ewę Jakubcewicz, kierownika 
Wydziały Gospodarki Nierucho-
mościami, Geodezji i Rolnictwa 
w UM Nowogard, publikujemy w 
oryginale. 

„Dzień dobry! W związku z art. 
z dnia 16.11.2018 roku pod tytu-
łem „A komin stoi i się buja” wyja-
śniam, jak niżej:

 Na wniosek mieszkańców no-
wego Sołectwa Bieniczki w dniu 23 
października 2017 roku, do Powia-
towego Nadzoru Budowlanego w 
Goleniowie, Burmistrz Nowogar-
du złożył wniosek w sprawie niedo-

kończonej budowy budynku wielo-
rodzinnego w Bięczycach, który na 
dzień dzisiejszy stanowi niebezpie-
czeństwo dla mieszkańców sąsied-
niego budynku. Na nasz wniosek 
Gminy Nowogard, Nadzór budow-
lany ustalił termin wizji lokalnej na 
dzień 30 listopada 2017 roku. W 
spotkaniu uczestniczyli przedstawi-
ciele Nadzoru Budowlanego w Go-
leniowie, przedstawiciel Krajowego 
Ośrodka Wspierania Rolnictwa w 
Szczecinie oraz Gminy Nowogard.  
W tym samym dniu zapadła dekla-
racja przedstawiciela KOWRU, że 
budynek będzie rozebrany. Krajo-
wy Ośrodek Wspierania Rolnictwa 

ogłosił zapytanie ofertowe na roz-
biórkę tegoż budynku, a wykonaw-
ca ma wykonać zadanie do końca 
2018 roku.

 Z poważaniem, Ewa Jakubce-
wicz, GNGiR UM w Nowogar-
dzie”

Dziękujemy za odpowiedź. Cie-
szymy się, że sprawa ma być osta-
tecznie rozwiązana, zgodnie z 
wnioskami mieszkańców Bień-
czyc. Jeśli tak się stanie będą mogli 
oni czuć się bezpieczniej, a z kra-
jobrazu wsi znikną raz na zawsze 
straszące ruiny niedokończonego 
osiedla popegeerowskiego. 

Opr. MS/DN

Pierwsze sesje 

Wtorek, środa, 
czwartek…
Jak już informowaliśmy, w tym tygodniu odbędą się pierw-
sze posiedzenia Rady Miejskiej w Nowogardzie, Rady Gmi-
ny w Osinie i Rady Powiatu w Goleniowie. 

Pierwsza odbędzie się sesja 
Rady Powiatu Goleniowskie-
go. Inauguracyjne obrady za-
czną się już dziś tj. 20 listopa-
da, o godz. 10.00. W środę na-
tomiast (21.11), zbierze się po 
raz pierwszy Rada Miejska w 
Nowogardzie – początek sesji, 
również o godz. 10.00. Dzień 
później, w czwartek, z tym, 
że na godz. 12.00 zaplanowa-
no natomiast pierwsze obra-
dy Rady Gminy w Osinie. We 
wszystkich przypadkach po-
rządek obrad jest, co najmniej 
w dwóch punktach taki sam: 
wręczenie radnym zaświad-
czeń o wyborze oraz przyjęcie 
od nich ślubowania, wręczenie 
zaświadczeń o wyborze burmi-
strzom i wójtom oraz zaprzy-
siężenie ich, wybór przewod-

niczących i wiceprzewodniczą-
cych rad- ten punkt jest o tyle 
istotny, że wymusza ujawnienie 
układu większościowego, jaki 
w danej radzie będzie funk-
cjonował w najbliższej kaden-
cji. Tylko w przypadku Rady 
Powiatu jest nieco inaczej. Za-
miast punktu „wręczenie za-
świadczeń o wyborze burmi-
strzom i wójtom oraz zaprzy-
siężenie ich” w trakcie pierw-
szego posiedzenia wybrany zo-
stanie starosta, jego zastępca i 
członkowie zarządu. 

Kto obejmie zatem najważ-
niejsze stanowiska w organach 
uchwałodawczych? O tym po-
informujemy już w najbliższy 
piątek, w relacjach ze wszyst-
kich trzech sesji. 

MS

7 listopad 2014, przewodniczący A. Bielida żegana się z radnymi VI kadencji, tu 
akurat z Jerzym Kubickim, który teraz, po 4 latach wróci jako radny na salę obrad..

Jak zapowiadają urzędnicy, te ruiny w Bieńczycach powinny zostać wyburzone jeszcze w tym roku

Nowy parking drażni wandali

Wyłamali szlaban
Nieznani sprawcy wyłamali w sobotni wieczór szlaban stano-
wiący barierę do wjazdu na chroniony, niedawno oddany do 
użytku, parking Spółdzielni „Gardno” przy ulicy Bankowej. 

W ostatnich dniach odda-
no do użytku utwardzone miej-
sce do postoju z tylu bloku ulicy 
Bankowej, na którym Spółdziel-
nia „Gardno” urządziła parking 
dla mieszkańców swojego bu-
dynku. Dostęp do parkingu, o 
pojemności około 30- stu samo-
chodów, chroniony jest przez 

szlaban otwierany tylko posia-
dającym elektroniczny klucz. 
Zapora ta najwyraźniej nie 
spodobała się grupie wandali, 
którzy przechodzili tędy sobot-
nim wieczorem.  - Szlaban zo-
stał siłą podniesiony i zniszczono 
w ten sposób mechanizm mocu-
jący tę barierę - mówi DN prezes 

spółdzielni „Gardno”, Jan Smo-
lira.  Nagranie z monitoringu 
tego miejsca zostało przekazane 
Policji, więc być może sprawców 
zniszczeń uda się ustalić imien-
nie, a co za tym idzie pociągnąć 
do odpowiedzialności, także 
materialnej. 

sm     

Brak szlabanu - wandale wyłamali mechanizm mocującyUtwardzony teren parkingowy to początek porządkowania terenu pomiędzy łącznikiem Dworcowa -  700 lecia a Bankową
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Zamiast wielkiej uroczystości, kameralne 
odznaczenia 

Akademia odwołana 
Uroczysta, okręgowa akademia Służby Więziennej, jaka była zaplanowana na dziś, tj. wto-
rek 20 listopada, w Nowogardzkim Domu Kultury, została odwołana. Trudno nie zauważyć, 
że ma to związek z prowadzonym przez funkcjonariuszy protestem. 

To miała być wielka uroczy-
stość. Do Nowogardu mieli zje-
chać się dyrektorzy wszystkich 
zakładów i aresztów śledczych z 
okręgu szczecińskiego. W trak-
cie akademii planowano wrę-
czyć awanse na wyższe stop-
nie, co najmniej kilkudziesięciu 
funkcjonariuszom, w tym także 
tym z nowogardzkiego ZK. Nie-
oficjalnie wiadomo, że w aka-
demii miał brać przedstawiciel 
Ministerstwa Sprawiedliwości- 
resortu, któremu podlega SW. 
Uroczystość została jednak od-
wołana - poinformował nas por. 
Przemysław Sońtka, rzecznik 
prasowy dyrektora ZK w Nowo-
gardzie. - Informujemy, że uro-
czysta akademia zaplanowana 
na 20 listopada w NDK została 
odwołana- pisze do nas rzecz-
nik prasowy w miniony piątek 
(16.11). Dopytujemy, czy ma 

to związek z zaostrzeniem ak-
cji protestacyjnej przez funk-
cjonariuszy, którzy podobnie 
jak wcześniej policjanci, maso-
wo udali się na zwolnienia le-
karskie. Rzecznik jednak uni-
ka odpowiedzi na to pytanie. - 
Dyrektor Okręgowy podjął de-
cyzję, że wręczy odznaczenia i 
akty nadania wyższych stopni 
służbowych w każdej jednost-
ce, zamiast organizować jedną 
uroczystość. Natomiast w lutym 
2019, będzie 100 -lecie służ-
by więziennej i wtedy mają być 
uroczystości okręgowe w Szcze-
cinie – informuje P. Sońtka. 

Według różnych źródeł na 
zwolnieniach lekarskich ma 
obecnie przebywać od ok. 90 do 
nawet 115 funkcjonariuszy z ZK 
Nowogard, na ok. 300 wszyst-
kich zatrudnionych. To głównie 
więziennicy z działu ochrony- 

najliczniejszej, ale i najsłabiej 
opłacanej grupy mundurowych 
w naszej jednostce. Uposażenia 
zasadnicze strażnika, który za-
czyna pracę w SW, wynosi za-
ledwie ok. 2.200 zł brutto. Do-
piero po 2-3 latach można li-
czyć na niewielką podwyżkę, w 
kwocie ok. 200 zł. Ta grupa pra-
cowników SW ma też najmniej-
sze możliwości awansu na wyż-
szy stopień, czy otrzymywania 
dodatków do wynagrodzenia, w 
porównaniu choćby z oddziało-
wymi, czy kierownictwem. Czę-
sto też, jak twierdzi, pracuje po-
nad limit godzinowy, nie ma-
jąc później możliwości odebra-
nia rekompensaty w postaci dni 
wolnych. 

Poza funkcjonariusza-
mi ochrony w ZK Nowogard 
i Aresztu Śledczego w Pozna-
niu do protestu sposobem „L4” 
przyłączyły się także „Wronki”- 
największe więzienie w Polsce. 
W piątek na zwalniania mia-
ło tam pójść ponad 50% straż-
ników. Protesty trwają też w 
Areszcie Śledczym w Warszawie 
- Białołęce. 

Wczoraj, tj. 19 listopad, za-
powiadano podpisanie porozu-
mienia pomiędzy Związkami 
Zawodowymi Funkcjonariuszy 
i Pracowników Więziennictwa z 
Ministrem Sprawiedliwości, ale 
do zamknięcia bieżącego nr DN 
nie było informacji, aby doszło to 
do skutku. 

MS

Gmina Osina 

Znęcał się nad psami, 
usłyszał zarzuty 
Prokurator Rejonowy w Goleniowie, skierował do Sądu Re-
jonowego w Goleniowie akt oskarżenia, przeciwko, podej-
rzanemu o znęcanie się nad psami, mężczyźnie- mieszkań-
cowi gminy Osina. 

Prokuratura Rejonowa w Gole-
niowie nadzorowała postępowa-
nie, w związku z ujawnieniem na 
terenie jednej z posesji, w miejsco-
wości położonej w gminie Osina, 
dwóch zaniedbanych psów rasy 
mieszanej.

- Dochodzenie wykazało, że po-
dejrzany znęcał się nad nimi w ten 
sposób, że utrzymywał je w nie-
właściwych warunkach bytowa-
nia, w tym nie zapewnił zwierzę-
tom pożywienia oraz wody pomi-
mo panujących w tym czasie upa-
łów. Dodatkowo, jak ustalono – w 
stosunku do jednego z psów posia-
dającego ranę otwartą w okolicy 
tułowia, podejrzany nie zapewnił 
zwierzęciu należytej opieki wete-
rynaryjnej tj. o przestępstwo z art. 
35 ust. 1a ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o ochronie zwierząt- in-
formuje Joanna Biranowska -So-
chalska, rzecznik prokuratury. 

Ustawa o ochronie zwierząt za-
brania takich zachowań, jak na 
przykład utrzymywanie zwierzę-
cia w niewłaściwych warunkach 
bytowania, jak również bez od-
powiedniego pokarmu lub wody 
przez okres wykraczający poza 
minimalne potrzeby (art. 6 ust. 2 
pkt 10 i 19 cytowanej ustawy).

Mężczyźnie grozi kara pozba-
wienia wolności do lat 3. Pozosta-
je tylko pytanie, gdzie konkretnie 
miało dojść do tego niewłaściwe-
go traktowania zwierząt. Proku-
ratura tej informacji nie ujawnia. 
Nie wiadomo też, kto miał złożyć 
zawiadomienie – osoba prywatna, 
czy jakaś fundacja. Okazuje się, że 
nic na ten temat nie wiedzą rów-
nież pracownicy gm. Osina, do 
których zwykle takie zgłoszenia 
trafiają. Do tematu wrócimy. 

MS 

Przetarg na budowę świetlicy w Wyszomierzu 

I tym razem unieważnili 
Gmina Nowogard po raz drugi unieważniła przetarg na budowę świetlicy w Wyszomierzu. I tym razem, choć wpłynęły oferty, przekraczały one budżet, 
jaki przewidziano na to zadanie. 

Do przetargu stanęły dwie firmy bu-
dowlane: Zakład Usługowo Handlo-
wy Zofia Kurzymska z Krzemienia 
w gm. Dobrzany oraz spółka KDI ze 
Szczecina. Pierwszy oferent zapropo-
nował, że wybuduje świetlicę za cenę 
1.010.246,47 zł, drugi za  1.070.651,94 
zł. To jednak znacznie więcej niż chce 
się przeznaczyć na to zadanie w bu-
dżecie gminy- dokładnie 657 tys. zł. W 
związku z tym przetarg unieważniono. 

Przypomnijmy, że był to już drugi 
przetarg na budowę świetlicy w Wy-
szomierzu. W pierwszym oferty złoży-

ło trzech wykonawców. Najtańsza była 
złożona przez lokalną firmę Walbud- 
897.052,53 zł. Podobnie jak w pierw-
szym postępowaniu i to unieważniono 
z powodu przekroczenia środków, ja-
kie na ten cel zamierzała przeznaczyć 
gmina. 

Na razie nie wyznaczono kolejnej 
daty postępowania. Niewykluczone, 
że gmina zdecyduje się zwiększyć pulę 
środków na to zadanie. Będzie to jed-
nak wymagało decyzji już nowej rady 
miejskiej.

W Wyszomierzu zaplanowano bu-

dowę parterowej świetlicy o pow. pra-
wie 171 mkw. W obiekcie ma znajdo-
wać się sala spotkań, biblioteka (prze-
niesiona tymczasowo do Długołęki), 
zaplecze kuchenne, węzeł sanitarni 
oraz kotłownia ze składem opału. 

Wyszomierz to jedna z największych 
wsi w gminie, która dotychczas nie do-
czekała się własnej świetlicy wiejskiej. 
Budowa tego obiektu ma zostać wy-
konana przy wsparciu środków 
zewnętrznych – PROW- ok. 60% 
kosztów. 

MS Mieszkańcy Wyszomierza od wiel lat domagają się budowy świetlicy wiejskiej i 
jeszcze trochę przyjdzie im na to poczekać.

Rok temu okręgowe obchody SW odbyły się w Kamieniu Pomorskim. Tym razem 
miały być u nas... miały
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Będą surowe kary za agresje w stosunku do ratowników medycznych

Artur Pietrzycki- czekaliśmy na to od dawna  
Na konferencji prasowej, 14 listopada 2018 roku, Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro poinformował o wydaniu wytycznych w sprawie zasad prowa-
dzenia postępowań przygotowawczych o przestępstwa popełniane na szkodę osób wchodzących w skład zespołów ratownictwa medycznego oraz osób 
udzielających świadczeń zdrowotnych w szpitalnych oddziałach ratunkowych.

Sygnały czytelników

Studzienka z niespodzianką 
Na jednej z głównych ulic No-

wogardu, czyli ul. 700-lecia, 
mieszkańcy mogą natknąć się 
na studzienkę z niespodzianką. - 
Szanowna redakcjo - zaczyna nasz 
rozmówca - pokonuję tę trasę co-
dziennie idąc do pracy i dopiero 
dziś o mały włos nie zaryłem twa-
rzą o chodnik - dodaje nasz roz-
mówca. - Nagle zobaczyłem, że na 
studzience jest dziura, prawdopo-
dobnie nogą musiałem zahaczyć i 
wylądowałem na chodniku, ale na 
szczęście zachowałem równowagę 
i nie upadłem, musiało to komicz-
nie wyglądać z boku, może ktoś so-
bie pomyślał, że się zataczam. Ape-
luję do innych mieszkańców, uwa-
żajcie na tę studzienkę, ktoś może 
nie mieć tyle szczęścia, co ja i upaść 

z impetem na chodnik. Mam na-
dzieję, że zostanie to wkrótce na-
prawione, i nie będzie więcej ta-
kich sytuacji, w jakiej ja się znala-
złem.

Od redakcji 
Uszkodzona studzienka, o któ-

rą potknął się nasz rozmówca, 
to studzienka telekomunikacyj-
na. Ale to nie jedyne tego typu 
uszkodzenia, jakie możemy spo-
tkać na terenie miasta i na które 
nie reagują zarządzający, mimo, 
że zwracamy na to regularnie 
uwagę. Chodzi np. o dużą dziurę 
w pokrywie studni przed Lidlem, 
czy o dziurę w studzience na Ban-
kowej pomiędzy drogą wjazdową 
na parking przed bankiem a dro-
gą wjazdową na zaplecze pawilo-

nów handlowych. Dziury te, to co 
prawda nie znajdują się w obrębie 
ciągów pieszych, ale są groźne np. 
dla dzieci, które jak wiadomo po-
ruszają się swoimi drogami. 

Uwaga wędkarze
Zarząd Koła PZW “Tęczak” organizuje dnia 25.11.2018r. zawody 

spiningowe na jeziorze nowogardzkim. Zbiórka o godz. 8.00 przy 
“Neptunie”. Zapisy w sklepie wędkarskim “Tęczak” przy ul Waryń-

skiego do 24.11.2018 r.
Zarząd Koła „Tęczak”

Artur Pietrzycki (pierwszy z prawej) podczas jednego ze szkoleń

Od dawna środowisko ratow-
ników medycznych sygnalizowa-
ło narastający problem objawów 
agresji a nawet czynnej napaści 
na ratowników w trakcie realizo-
wanych przez nich działań ratun-
kowych. Agresja wobec nas i to od 
osób, którym właśnie udzielamy 
pomocy, zdarza się coraz częściej- 
mówi DN, Artur Pietrzycki wie-
loletni ratownik pracujący w no-
wogardzkiej jednostce Pogotowia 
Ratunkowego- a agresja słow-
na jest w zasadzie już na porząd-
ku dziennym. Tylko niektóre spra-
wy mają swój finał sądowy. W na-
szej jednostce w ostatnich latach 
były dwie takie sprawy, jedna, gdy 
pacjent bezpodstawnie wezwał 
karetkę a potem zaczął agresyw-
nie szantażować ratownika, że je-
śli nie wykona czynności, które on 
uważa za konieczne to się z nim 
policzy po dyżurze. Druga spra-
wa skończyła się wyrokiem sado-
wym, za fizyczne pobicie ratowni-
ka podczas udzielania przez niego 
pomocy.

Zadziałał
 prokurator Generalny   

Problem został dostrzeżony w 
końcu przez, właściwego dla ści-
gania przestępstw, ministra. Na 
konferencji prasowej 14 listopa-
da 2018 roku, Prokurator Ge-
neralny, Zbigniew Ziobro, po-
informował o wydaniu wytycz-
nych w sprawie zasad prowadze-
nia postępowań przygotowaw-
czych o przestępstwa popełnia-
ne na szkodę osób wchodzących 
w skład zespołów ratownictwa 

medycznego oraz osób udziela-
jących świadczeń zdrowotnych 
w szpitalnych oddziałach ratun-
kowych. –  Rolą prokuratury jest 
wzięcie pod szczególną ochronę 
pracowników służby zdrowia, któ-
rzy udzielając poszkodowanym i 
chorym pomocy medycznej, ratu-
jąc ludzkie życie, zbyt często pa-
dają ofiarą napaści i agresji – po-
wiedział Prokurator Generalny 
Zbigniew Ziobro.

Ratownicy są narażeni na 
agresywne zachowania

W ocenie Prokuratora Gene-
ralnego zespoły medyczne podej-
mują czynności ratunkowe w wa-
runkach pozaszpitalnych, bardzo 
często na różnego rodzaju im-
prezach masowych, w miejscach 
niebezpiecznych. Osoby, którym 
udzielana jest pomoc medyczna 
często znajdują się pod wpływem 
alkoholu bądź środków odurza-
jących, zastępczych czy farma-
kologicznych, w tym tzw. „dopa-
laczy”. W wytycznych Prokura-
tor Generalny wskazał, że wcho-
dzący w skład zespołów – leka-
rze, pielęgniarki i ratownicy me-
dyczni, wielokrotnie narażeni są 
na  kierowane wobec nich przeja-
wy agresji, zarówno słownej, jak 
i fizycznej. Osoby te nie są wy-
posażane w jakiekolwiek służbo-
we środki ochrony osobistej czy 
przymusu bezpośredniego, a po-
nadto z racji podejmowania dzia-
łań ratunkowych, niejednokrot-
nie ratujących życie, mają ogra-
niczone możliwości zapewnienia 
sobie bezpieczeństwa i obrony 

przed skierowanymi wobec nich 
agresywnymi zachowaniami.

 Członkowie zespołów ratow-
nictwa medycznego są ofiarami 
pobić, naruszenia narządów ciała 
bądź nietykalności, czy też kiero-
wania gróźb karalnych oraz znie-
ważania. Sprawcami są osoby, 
którym udzielana jest pierwsza 
pomoc, czy też członkowie ich 
rodziny oraz osoby postronne.

Jak będą kwalifikowane
 czyny sprawców?

Prokurator Generalny zobo-
wiązał prokuratorów do nie-
zwłocznego wszczynania i pro-
wadzenia postępowań przygoto-
wawczych z urzędu na skutek po-

zyskania informacji o tego ro-
dzaju incydentach. Należy przy-
pomnieć, że zgodnie z art. 5 ust. 
1 ustawy o Państwowym Ratow-
nictwie Medycznym osoba po-
dejmująca medyczne czynności 
ratunkowe, korzysta z ochrony 
przewidzianej dla funkcjonariu-
szy publicznych.  W ocenie Pro-
kuratora Generalnego konieczne 
jest podejmowanie przez proku-
raturę zdecydowanych i stanow-
czych działań, mających na celu 
zastosowanie adekwatnej reak-
cji karnej na tego typu niczym 
nieuzasadnione agresywne dzia-
łania sprawców. Proponowane 
przez prokuratora wnioski o wy-
miar kary w omawianych spra-
wach, powinny odzwierciedlać 
wysoki stopień społecznej szko-
dliwości takich czynów oraz po-
trzebę kształtowania świadomo-
ści prawej społeczeństwa. Zgod-
nie z wytycznymi wnioski o wy-
miar kary nie powinny być skła-
dane w granicach dolnego usta-
wowego zagrożenia karą pozba-
wienia wolności. W przypad-
kach pobić, czy spowodowa-
nia ciężkiego uszczerbku zdro-
wia ratownika medycznego, a 
także spowodowania naruszenia 
czynności narządu ciała lub roz-
strój zdrowia trwający znacznie 
dłużej niż 7 dni oraz w sytuacji 

przyjęcia występku o charakterze 
chuligańskim, regułą winno być 
wnioskowanie o karę pozbawie-
nia wolności bez warunkowego 
jej zawieszenia.

Prokurator Generalny zobo-
wiązał bezpośrednich przełożo-
nych prokuratorów prowadzą-
cych postępowania z tej katego-
rii spraw do dołożenia szczegól-
nej staranności w zakresie nad-
zorowania realizacji powyższych 
wytycznych.

To krok we właściwym 
kierunku 

Według Artura Pietrzyckiego, 
inicjatywa prokuratora general-
nego jest krokiem we właściwym 
kierunku- mam nadzieję, że kon-
sekwentna realizacja wytycznych 
ministra przynajmniej ograni-
czy zagrożenia- mówi DN ratow-
nik – ważne jest też nagłośnienie 
i pokazanie skutecznego ukara-
nia sprawców ewentualnych przy-
padków agresji. Skoro do niektó-
rych nie dociera, że ratownik ra-
tuje mu zdrowie i życie to być 
może dotrze do amatorów wyży-
wania się na ratownikach i per-
sonelu medycznym, że ludzie Ci 
są chronieni realnie przez prawo, 
jako funkcjonariusze publiczni - 
kończy Artur Pietrzycki.

sm    
 

OGłOSZeNIe
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To się mogło skończyć znacznie gorzej 

Pożar śmietnika… kolejny 
Wielu mieszkańców ul. Bankowej i 700-lecia, mógł nocą wybudzić zapach spalenizny. Straż 
pożarna gasiła płonący śmietnik, znajdujący się tuż przy garażach. To już kolejny taki po-
żar w ostatnich dniach, który stanowił potencjalne poważne zagrożenie dla mieszkańców. 

Mowa o śmietnikach, z których 
korzystają mieszkańcy bloku przy 
ul. 700-lecia 11- na piętrze znaj-
duje się choćby drogeria Natu-
ra i sklep z odzieżą. Strażacy dość 
szybko poradzili sobie z ogniem, 
i całe szczęście. Pomieszczenie, 
w których ustawione są pojem-
niki na odpady, znajduje się tuż 
przy garażach. Strach pomyśleć, 
jak mogło się to wszystko skoń-
czyć, gdyby ogień się rozprze-
strzenił. Do tego, ostatnio często 
można było spotkać koczujących 
tam bezdomnych, szukających w 
śmietnikach pustych butelek czy 
puszek na drobny zarobek. Szczę-
śliwie w czasie pożaru nikogo tym 
razem tam nie było. Przypomnij-
my, że w ostatnim czasie to już 
drugi taki przypadek, kiedy pło-
nęły śmieci tuż przy innych bu-
dynkach. Było tak 2 listopada przy 
ul. Czarnieckiego. I tam interwe-
niować musiała straż pożarna, bo 

ogień mógł z łatwością przenieść 
się nie tylko na garaże, ale i pobli-
ską posesję. 
                                                                                                                                                      

                    MS
Nasz komentarz. 
Sytuacje, jakie zauważamy w 

miejscach gromadzenia śmieci, 
usytuowanych na terenie miasta, 
muszą budzić zastrzeżenia i to nie 
tylko estetyczne, ale także te zwią-
zane z bezpieczeństwem sanitar-
nym i pożarowym. Wystarczy się 
przejść, szczególnie w niedzie-
lę, np. ulicami 5 Marca czy kard. 
St. Wyszyńskiego bądź Osiedlo-
wą, aby zobaczyć przepełnione 
pojemniki na śmieci i walające 
się obok odpady, na które zabra-
kło już w tych pojemnikach miej-
sca. Najgorzej jest z pojemnikami 
na tzw. plastiki. Są one ażurowa-
ne, wykonane z prętów a „oczka” 
są na tyle duże, że PET-y wylatują 
na zewnątrz nawet wtedy, gdy po-

jemnik nie jest jeszcze całkowicie 
wypełniony. W takiej sytuacji wy-
starczy nawet niedopałek, aby ta-
kie śmietnisko zapłonęło. Oczy-
wiście także nie bez znaczenia jest 
zagrożenie sanitarne, jakie tworzy 
się w tych przez większość cza-
su pełnych odpadów miejscach. 
Normą jest, że tu śmierdzi. Na do-
datek niektóre z tych miejsc usy-
tuowane są obok uczęszczanych 
traktów, jak np. te przy ul. Wy-
szyńskiego z tyłu za Biedronką. 
Udający się tędy w niedzielę do 
kościoła, przepełnione i śmier-
dzące pojemniki, mają na wycią-
gnięcie ręki, ponieważ ustawiono 
je tuż przy chodniku. Wrażenie 
nieładu pogłębia jeszcze ustawie-
nie tych pojemników „byle jak”, 
bywa więc, że niektóre z nich zaj-
mują nawet część tego chodnika. 
Zresztą takie bezładne ustawienie 
pojemników stanowi także „nor-
mę” w innych miejscach. Tutaj 
przy ul Wyszyńskiego pojemni-
ki te stoją także na zewnątrz znaj-
dującej się obok wiaty na śmieci, 
a ilość miejsca na nie jest dodat-
kowo ograniczona, ponieważ po-
między wiatą a pojemnikami ro-
sną… drzewka, które jak się do-
myślamy miały zapewne zasła-
niać widok na tę wiatę ze śmiecia-
mi - patrz zdjęcia. Nowogardzkie 
publiczne miejsca gromadzenia 
śmieci ilustrują nie tylko brak gu-
stu i odpowiedzialności, ale także 
zupełny brak współpracy zarząd-
ców miejsc, władz miasta i firmy 
wywozowej. W sumie, jak to mó-
wią, jest tak:  „dziada i baby tu 
brak”    

Akcję gaszenia prowadzono ciemną nocą

Tak są usytuaowane pojemniki przy ulicy Kadynała Stefana Wyszyńskiego. W poniedziałek kosze opróżniono, ale to co się 
z koszy  wysypało zostawiono

Nie było chętnych 

Kiedy powstanie 
droga w Czermnicy? 
Żaden wykonawca nie stanął do pierwszego przetargu na 
budowę słynnej drogi w Czermnicy. Przypomnijmy, że o in-
westycję domagają się od lat mieszkańcy wsi. 

Dzieje się tak, bo wielu z nich 
musi przeprawiać się do swo-
ich domów po błotnistej, wyjeż-
dżonej drodze – mało tego, prze-
biegającej przez prywatną dział-
kę, byłej już radnej Lidii Bo-
gus. To właśnie ten fakt sprawił, 
że gmina opóźniła się z ogłasza-
niem przetargu na budowę jezd-
ni. Zdaniem urzędników (kierow-
nictwa gminy) była radna lobbo-
wała bowiem za inwestycją w celu 
osiągnięcia korzyści- wykup frag-
mentu gruntu pod budowę. Pro-
kuratura jednak nie podzieliła 
tego zdania i umorzyła postępo-
wanie w tej sprawie, nie doszu-
kując się żadnych znamion prze-
stępstwa w działaniu radnej. Do-
piero wtedy gmina ogłosiła prze-
targ na to zadanie - dokładnie 15 
października. Nikt jednak nie zło-
żył oferty, toteż przetarg z wiado-
mych względów trzeba było unie-
ważnić. Przed tygodniem ogło-
szono nowe postępowanie, tym 
razem wyznaczając datę otwarcia 
ofert na 23 listopada. 

Dodajmy tylko, że zgodnie z 
ogłoszeniem przetargowym cał-
kowita długość przebudowanej 
drogi ma wynieść ok. 430 metrów- 

jezdnia z poboczami z wjazdami 
do posesji. W ramach inwestycji 
przewiduje się także przebudowę 
istniejącego skrzyżowania z drogą 
powiatową nr 4160Z relacji Błot-
no-Nowogard. Wszystko wskazu-
je jednak na to, że mieszkańcy wsi 
jeszcze, co najmniej kilka miesię-
cy poczekają zanim przejadą do 
domu po równym asfalcie. 

MS

Tak wygląda po każdym deszczu droga 
prowadząca do części posesji w Czermnicy

Zielony „Skwerek”, po 
weekendzie przypomina 
wysypisko 

Do redakcji DN, zatelefono-
wała mieszkanka naszego mia-
sta, która spacerując w niedzielę 
z rodziną natknęła się na przykry 
widok w centrum miasta. Czytel-
niczka opowiada nam - W nie-
dzielę po południu wracając ze 
spaceru z rodziną nieopodal No-
wogardzkiego Ratusza, na krza-
kach zauważyliśmy butelki, ja-
kieś papiery, w skrócie można to 
nazwać wysypiskiem. Ten zielo-
ny skwerek pokryty jest pozosta-
łościami po siedzących tutaj czę-
sto młodych mieszkańcach nasze-
go miasta. Wiemy to, ponieważ 
mieszkam nieopodal ratusza. I 
to staje się już nie do wytrzyma-
nia, wracają z dyskotek, wywalają 
śmietniki, siadają na tym skwer-
ku i hałasują. Policja nie reaguje 
na takie ich wybryki. Rozumiem 
wszystko, ludzie młodzi muszą się 

pobawić, ale niech nie zaśmiecają 
przy okazji miasta w którym żyją, 
trzeba szanować siebie nawzajem.  
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Świetne oferty
w zasięgu ręki

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie 
Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723, 
utworzona na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1988 r. w  sprawie utworzenia Banku Zachodniego we 
Wrocławiu (Dz U. z 1988 r. Nr 21, poz. 142), NIP 896-000-56-73. Wysokość kapitału zakładowego 993 334 810 zł. Wysokość kapitału 
wpłaconego 933 334 810 zł. Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach i oprocentowaniu są dostępne w placówkach 
banku, na santander.pl oraz pod numerem infolinii 1 9999 – opłata zgodna z taryfą danego operatora. Stan na 19.09.2018 r.

Zapraszamy do Placówki w Nowogardzie 
ul. Bankowa 3F 
tel. 91 391 03 78, pn.–pt. 9:00–17:30

reKLAmA

„Jesteśmy Polakami”

Uroczystość z okazji Święta Niepodległości
W Przedszkolu nr 1 im. Niezapominajka, w dniu 08.11.2018r. odbyła się uroczystość z okazji 100- lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. 

Podczas uroczystości dzieci ze 
wszystkich grup wiekowych za-
prezentowały swoje wiersze, pio-
senki oraz pieśni patriotyczne. 
Dzieci poznały symbole naro-
dowe naszego kraju, kształtowa-
ły poczucie przynależności naro-
dowej oraz postawy patriotycznej. 
Wspaniałe występy przedszkola-
ków zostały nagrodzone gromki-
mi brawami.

W dniu 09.11.2018r. o godz. 
1111 dzieci wraz z pracownika-
mi przedszkola odśpiewały hymn 
Polski, okazując przywiązanie do 
ojczystego kraju.

Olga Deluga
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Cukrzyca dotyczy całej rodziny

Światowy Dzień Walki z Cukrzycą w Nowogardzie 
Pod hasłem ,,Cukrzyca dotyczy całej rodziny”, w dniu 14 listopada, na Placu Wolności przed Urzędem Miejskim w Nowogardzie, odbyło się spotkanie dia-
betyków, w związku z obchodzonym Światowym Dniem Walki z Cukrzycą.  

Z powodów technicznych cały 
Ratusz nie został oświetlony na 
niebiesko tak, jak właśnie w dacie 
Światowego Dnia Walki z Cukrzy-
cą było rok temu. Światowy Dzień 
Walki z Cukrzycą ma przypomi-
nać o tej chorobie i codziennych 
zmaganiach chorych a także zwró-
cić uwagę nieświadomych proble-
mu o potrzebie prowadzenia sze-
rokiej profilaktyki. Jest on  obcho-
dzony  od 1991 roku, właśnie 14 
listopada, w urodziny odkryw-
cy insuliny Fredericka Bantinga. 
Święto to ma także zwrócić uwa-
gę na globalny wymiar cukrzycy, 
zwiększyć świadomość społecz-
ną, na temat tej choroby i promo-
wać właściwe działania profilak-
tyczne. Również w tym roku no-
wogardzkie  stowarzyszenie zrze-
szające diabetyków obchodziło 
ten dzień w sposób aktywny. Jego 

członkowie spotkali się pod Urzę-
dem, rozmawiając i demonstrując 
wzajemną solidarność i otwartość 
na pomoc tym, którzy zmagają się 
samotnie z tą groźną chorobą albo 
o niej jeszcze nie wiedzą z powo-
du zaniedbania badań poziomu 
cukru. Na zakończenie obcho-
dów członkowie stowarzyszenia 
wraz z jego prezesem panem Eu-
geniuszem Tworkiem udali się do 
restauracji Okrąglak na mały po-
częstunek. Tam też kontynuowali 
wymianę doświadczeń podkreśla-
jąc szczególną rolę rodziny choru-
jącego w opanowaniu i zwalczaniu 
tej choroby. Empatia w relacji do 
chorującego na cukrzycę, pomaga 
zarówno w zrozumieniu istoty tej 
choroby, jak i dostosowaniu wza-
jemnych relacji do nowych uwa-
runkowań.

ao Członkowie Stowarzyszenia, podczas wspólnego zdjęcia

Świętowali w Przedszkolu nr 4

100. Rocznica Odzyskania 
Niepodległości przez Polskę
W dniu 9 listopada, przedszkolaki z Przedszkola nr 4 w Nowogardzie, świętowali 100- lecie 
Odzyskania Niepodległości przez Polskę. 

Z tej okazji wszystkie grupy ze-
brały się, aby uroczyście święto-
wać ten wyjątkowy dla nas – Po-
laków dzień.  Głównym celem 
spotkania było kształtowanie 
miłości i przywiązania do 
kraju ojczystego, jego kultury i 
tradycji oraz poznanie symboli 
narodowych naszego kraju. Dla-
tego też odbyła się zabawa eduka-
cyjna, która miała na celu utrwa-
lenie tych wiadomości.  Przed-
szkolaki z wielkim zaangażowa-
niem, odpowiednią postawą pa-
triotyczną i talentem artystycz-
nym świetnie poradziły sobie z za-
daniami.  Natomiast punktualnie 

o godzinie 11.11, uroczyście od-
śpiewany został Hymn Narodowy. 
Dzień Niepodległości stał się bar-
dzo radosnym dniem w naszym 

przedszkolu i mamy nadzieję, że 
zapadnie on w pamięci naszych 
„Małych Polaków”. 

K. Rogowska

W dniu 20 listopada w 100-lecie odzyskania Niepodległości
przypada Liturgiczne wspomnienie  

św. Rafała Kalinowskiego, patrona Naszej Parafii oraz 
Patrona Sybiraków, kolejarzy i kresowiaków.

W tym dniu nasza Parafia obchodzi Uroczystość Odpustową

Uroczystą Mszę Świętą Odpustową odprawi o godz. 17.00
Ks. Biskup Henryk Wejman
/proboszcz i kustosz Sanktuarium św. Rafała Kalinowskiego - Kazimierz Łukjaniuk
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Wybrzeże przerywa serię bez porażki w 
Nowogardzie

Od miesiąca bez zwycięstwa
W sobotę (17 listopada), o godzinie 13:00, piłkarze Pomorzanina na własnym boisku po-
dejmowali Wybrzeże Rewalskie Rewal. Rywale byli skuteczniejsi od gospodarzy i wygrywa-
jąc w Nowogardzie, przerwali serię Pomorzanina bez porażki na własnym boisku. Dla Po-
morzanina była to druga porażka z rzędu, a czwarty mecz z rzędu bez zwycięstwa. 

Pomorzanin Nowogard – Wybrzeże Rewalskie Rewal 1:3 (0:2)
Gol: Ihor Mykhailov (63’)
Skład: Arkadiusz Krupka – Marcin Skórniewski, Ihor Mykhailov, Gracjan Wnuczyń-

ski (c) , Michał Teodorczyk (Jakub Jarecki) – Karol Osakiewicz, Artem Gumeniuk, Ma-
teusz Toruński, Adrian Zając (Kacper Torzewski) – Marcel Wlaźlak, Kacper Litwin (Ja-

kub Mościński). 

A Klasa Szczecin gr. Północ 2018/2019
14. kolejka:
Błękitni Trzygłów – Polonia Płoty   1:2
Pomorzanin Nowogard – Wybrzeże Rewalskie 1:3
Dąb Dębice – Sparta Gryfice   0:7
Ehrle Dobra Szczecińska – Masovia Maszewo 7:1
Wicher Brojce – Arkonia Szczecin  3:0
OKS Goleniów – Orzeł Łożnica   1:1
KP Przecław – Jantar Dziwnów   2:2
Fala Międzyzdroje – Mewa Resko   3:2

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Wicher Brojce 14 33 31 12 10 3 1
2 Mewa Resko 14 31 46 14 10 1 3
3 Wybrzeże Rewalskie Rewal 14 28 30 18 8 4 2
4 Sparta Gryfice 14 28 40 17 9 1 4
5 Polonia Płoty 14 26 33 17 8 2 4
6 Pomorzanin Nowogard 14 21 26 20 6 3 5
7 Orzeł Łożnica 14 21 23 23 6 3 5
8 Fala Międzyzdroje 14 21 30 33 7 0 7
9 Jantar Dziwnów 14 20 33 26 5 5 4
10 OKS Center MD Goleniów 14 18 22 25 5 3 6
11 Błękitni Trzygłów 14 17 24 33 5 2 7
12 Ehrle Dobra Szczecińska 14 15 29 29 4 3 7
13 KP Przecław 13 11 19 43 3 2 8
14 Arkonia Szczecin 13 10 19 36 3 1 9
15 Dąb Dębice 14 10 16 40 2 4 8
16 Masovia Maszewo 14 4 12 47 1 1 12

Piłkarze Pomorzanina od 10. kolejki nie są w stanie wywalczyć 3 punktów

Trudno jest rywalizować z jed-
ną z najlepszych drużyn bieżą-
cych rozgrywek, gdy brakuje pod-
stawowych piłkarzy, a trener mon-
tuje zespół z juniorów... Tak nie-
stety było w sobotę i to mogło być 
główną przyczyną tego, że niepo-
konany u siebie Pomorzanin po-
legł w starciu z Wybrzeżem. Mecz 
rozpoczął się od strzału głową 
piłkarza z Rewala, który wyłapał 
Arkadiusz Krupka. W odpowie-
dzi po dośrodkowaniu Artema 
Gumeniuka główkował Gracjan 
Wnuczyński, jednak piłka poszy-
bowała nad poprzeczką. W 8. mi-
nucie dobrą okazję do zdobycia 
gola zaprzepaścił Karol Osakie-
wicz, który uderzył obok słupka 
z około 8 metrów. W 15. minu-
cie Artem Gumeniuk wykonywał 
rzut wolny z lewej strony pola kar-
nego. Dośrodkował w pole karne 
a tam po raz drugi głową nad po-
przeczką uderzył Gracjan Wnu-
czyński. W 17. minucie bardzo 
groźną sytuację stworzyli goście. 
Po rzucie rożnym piłkarz przy-
jezdnych uderzył z około 10 me-
trów, ale tym razem chybił. W 27. 

minucie nowogardzianie nie mieli 
już tak dużo szczęścia. Po kolej-
nym dośrodkowaniu w polu kar-
nym Pomorzanina powstało spo-
re zamieszanie, a jeden z piłkarzy 
gości skutecznie uderzył z około 7 
metrów. W 31. minucie było już 
0:2. Tym razem zawodnik z Rewa-
la zdecydował się na strzał z oko-
ło 25 metrów, a piłka wpadła tuż 
przy słupku. Winą za tę bramkę 
można obarczyć defensorów Po-

morzanina, którzy pozwolili ry-
walowi swobodnie złożyć się do 
uderzenia. Po zmianie stron ob-
raz gry się nie zmienił. Pomorza-
nin starał się zdobyć gola, ale to 
goście przeprowadzali konkret-
niejsze akcje. Podopieczni Józefa 
Andrzejewskiego jednak się nie 
poddawali i w 63. minucie strze-
lili bramkę kontaktową. Rzut 
rożny wykonywał Artem Gume-
niuk, a skutecznie po ziemi z oko-

ło 8 metrów uderzył Ihor Mykha-
ilov. W 70. minucie z okolic szes-
nastki na bramkę rywali uderzał 
Gracjan Wnuczyński, ale golkiper 
Wybrzeża pewnie wybronił ten 
strzał. W odpowiedzi piłkarz go-
ści strzelał z pola karnego, ale pił-
ka minęła bramkę Pomorzanina. 
W 78. minucie kolejny rzut roż-
ny wykonywał Artem Gumeniuk, 
który tym razem zdecydował się 
bezpośrednio zaskoczyć bramka-
rza rywali. Ładnie uderzaną fut-
bolówkę golkiper gości skutecz-
nie interweniując wybił poza bo-
isko. W 86. minucie Wybrzeże 
dobiło swoich rywali. Po dograniu 
w pole karne piłkarz gości uderzył 
z półobrotu z około 12 metrów i 
ustalił wynik meczu na 1:3 dla 

Wybrzeża. W 90. minucie szczę-
ścia strzałem z 20 metrów szukał 
Ihor Mykhailov, ale uderzył obok 
słupka. Tym samym Pomorza-
nin, który niemal przez całą run-
dę był niepokonany w Nowogar-
dzie, notuje pierwszą porażkę u 
siebie w ostatnim jesiennym me-
czu na własnym boisku. Była to 
druga porażka z rzędu, a czwarty 
mecz z rzędu bez zwycięstwa. W 
ostatnim miesiącu Pomorzanin 
wywalczył tylko 1 punkt w star-
ciu z Arkonią. Może to i lepiej, że 
ta runda dobiega końca, bo pod-
opieczni Józefa Andrzejewskiego 
z meczu na mecz prezentują się 
gorzej...

KR

mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym dziewcząt i chłopców

Medale SP Strzelewo
W środę (14 listopada), w Stepnicy odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym dziewcząt i chłopców, na poziomie szkół podstawowych. O mi-
strzostwo walczyli uczniowie szkół z gminy Nowogard oraz podstawówki z Osiny. Najlepiej zaprezentowały się drużyny Szkoły Podstawowej w Strzelewie 
– dziewczęta wywalczyły 3. miejsce, a chłopcy 2. miejsce. 

W Mistrzostwach Powiatu w Te-
nisie Stołowym szkół podstawo-
wych, pośród dziewcząt w Stepni-
cy walczyły uczennice ze Stepni-
cy, Goleniowa, Dębic, Komarowa, 
Strzelewa, Osiny oraz Orzechowa. 
W grupie A, SP Orzechowo na po-
czątek walczyła z SP Stepnica, w 
tym pojedynku gospodynie wygra-
ły 3:0. Zawodniczki z Orzechowa 
w swoim drugim meczu zmierzyły 
się z rówieśniczkami z SP nr 4 Go-
leniów, niestety po zaciętym boju 
Orzechowo przegrało 3:2. W gru-
pie B zawodniczki z Osiny prze-
grały w pierwszym meczu z Dębi-
cami 0:3, natomiast reprezentant-

ki Strzelewa pokonały SP Koma-
rowo 3:1. Takim samym wynikiem 
zakończył się mecz Osiny i Ko-
marowa, w którym to zawodnicz-
ki z Osiny wygrały 3:1. Z kolei SP 
Strzelewo musiało uznać wyższość 
tenisistek z Dębic, które wygrały 
3:0. W meczu o awans do półfina-
łu Szkoła Podstawowa w Strzelewie 
pokonała Osinę 3:0. W półfinale 
zawodniczki ze Strzelewa trafiły na 
gospodynie ze Stepnicy i przegrały 
3:0 – dodajmy, że Stepnica okazała 
się zwycięzcą całego turnieju i uzy-
skały prawo gry w mistrzostwach 
regionu. W meczu o 3. Miejsce, SP 
Strzelewo stoczyło walkę z uczen-

nicami z Goleniowa. Zawodnicz-
ki z naszej gminy wygrały ten po-
jedynek 3:1 i mogły cieszyć się z 
3. miejsca. Opiekunem zawodni-
czek ze Strzelewa była Justyna Bar-
czak, a 3. miejsce w Mistrzostwach 
Powiatu wywalczyły: Magdale-
na Skowrońska, Dominika Królik, 
Aleksandra Kowalczyk. Dodajmy, 
że w meczu o 5. Miejsce, SP Orze-
chowo pokonała SP Osina 3:1. Po-
śród chłopców walczyły druży-
ny z Przybiernowa, Dębic, Stepni-
cy, Białunia, Osiny, Długołęki oraz 
Strzelewa. W grupie A walczyła 
Szkoła Podstawowa z Długołęki, 
która przegrała z Przybiernowem 

3:0 oraz z Dębicami 3:2. W grupie 
B, Szkoła Podstawowa w Strzele-
wie zmierzyła się ze Szkołą Podsta-
wową w Osinie. Lepsi byli chłopcy 
ze Strzelewa, którzy wygrali 3:1. W 
swoim drugim pojedynku Strzele-
wo po zaciętym meczu przegrało z 
gospodarzami ze Stepnicy 3:2, na-
tomiast Osina pokonała SP Białuń 
3:0. W decydującej kolejce zma-
gań Osina przegrała ze Stepnicą 
3:0, a SP Strzelewo ograło SP Bia-
łuń 3:0, dzięki czemu uczniowie 
ze Strzelewa awansowali do półfi-
nału. W walce o finał SP Strzelewo 
zmierzyło się z SP Dębice. Tenisi-
ści ze Strzelewa pokonali rówieśni-

ków z Dębic 1:3 i już mogli szyko-
wać się na walkę o mistrzostwo. W 
finale Strzelewo ponownie spotka-
ło się z gospodarzami ze Stepnicy, 
jednak ten mecz nie był już tak za-
cięty, jak grupowa potyczka. Step-
nica pewnie wygrała 3:0 i zdobyła 
mistrzostwo powiatu oraz uzyska-
ła prawo gry w mistrzostwach re-
gionu. Opiekunem drużyny chłop-
ców była również Justyna Barczak, 
a 2. miejsce wywalczyli: Eryk Para-
dowski, Bartłomiej Wyrzykowski, 
Igor Cejman. Dodajmy, że w me-
czu o 5. Miejsce, SP Osina pokona-
ła SP Długołęka 1:3. 

KR
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ENDOKRYNOLOGICZNY
Lek. med. Adriana Dubińska-Walczak

specjalista chorób wewnętrznych
- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

CHORÓB CUKRZYCY I NADCIŚNIENIA
Lek. Ewa Zdawska

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista diabetolog 

GABINETY MEDYCZNE

GABINET DERMATOLOGICZNY
Dr. n. med. Violetta Ratajczak-Stefańska

specjalista dermatolog-wenerolog
- konsultacje dermatologiczne
- ocena znamion
- drobne zabiegi

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

pn., wt. - 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

Sprawdzone oferty! 
Tel. 91 506 55 55
Nawet 1500 EUR netto 

+ PREMIA 300 EUR (brutto) 

Opiekunki 
w Niemczech AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek

SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

r e K L A m A
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

250 zł od osoby
ul. Zielona 1 • Nowogard • tel. +48 91 392 02 21

Bal Sylwestrowy

Pracuj jako opiekunka seniorów w Niemczech. 
Teraz atrakcyjne bonusy jesienno-zimnowe! 

Zapraszamy do naszego punktu rekrutacyjnego 
w Nowogardzie. Umów się na spotkanie 

Tel. 517 175 599 Promedica24

Juniorzy przegrywają w Barlinku

To nie była udana runda...
W niedzielę (18 listopada), o godzinie 11:00, juniorzy Pomorzanina rozgrywali w Barlinku mecz w ra-

mach 14. kolejki. Rywale, drużyna SCRS wygrali 2:0 i to raczej nie może dziwić, gdy nowogardzianie do 
Barlinka zabrali tylko 12 piłkarzy... Choć Pomorzaninowi został jeszcze jeden zaległy mecz, to już moż-
na stwierdzić, że nie była to udana runda w wykonaniu naszych juniorów. 

SCRS Barlinek – Pomorzanin Nowogard 2:0 (1:0)
Skład: Jakub Tandecki (c) – Jakub Mościński, Mateusz Wojtyniak, Paweł Zając, Kacper Torzewski – Oskar Gi-

bas (Mateusz Lasocki), Szymon Kaczor, Tobiasz Kucharczyk, Przemysław Rogojsza – Jakub Saja, Jakub Żóralski. 

I Liga Okręgowa Junior Starszy gr. Szczecin 2018/2019
14. kolejka:
Mewa Resko – Unia Dolice   3:2
Hanza Goleniów – Kluczevia Stargard  0:8
SCRS Barlinek – Pomorzanin Nowogard  2:0
Światowid Łobez – SALOS II Szczecin  6:1

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Mewa Resko 13 36 44 12 12 0 1
2 Światowid 63 Łobez 13 29 44 20 9 2 2
3 SCRS Barlinek 12 24 43 24 7 3 2
4 Unia Dolice 14 20 32 29 6 2 6
5 Pomorzanin Nowogard 13 16 25 23 4 4 5
6 Polski Cukier Kluczevia Stargard 13 16 39 26 5 1 7
7 Hanza Goleniów 13 4 16 65 1 1 11
8 SALOS II Szczecin 13 3 15 59 0 3 10

reKLAmA

Juniorzy Pomorzanina Nowo-
gard wybrali się w niedzielę do 
Barlinka w zaledwie 12-osobo-
wej kadrze. Mimo wszystko pod-
opieczni Marcina Skórniewskie-
go dzielnie walczyli z wyżej no-
towanymi rywalami. Gospodarze 
dopięli swego w ostatnich sekun-
dach pierwszej połowy, strzelając 
nowogardzianom gola do szatni. 
W drugiej części gry Pomorza-
nin nie był w stanie doprowadzić 
do wyrównania, a SCRS Barli-
nek w 65. minucie zdobył drugie-
go gola ustalając wynik meczu na 
2:0. Była to ostatnia kolejka rundy 
jesiennej i choć Pomorzanin roze-
gra jeszcze zaległy mecz z Hanzą 
Goleniów, która regularnie prze-
grywa, to i tak tej rundy nie moż-
na zaliczyć do najlepszych. Nawet 
jeśli Pomorzanin wygra z Hanzą 
to i tak przezimuje na odległym 5. 

miejscu. Jesienią nowogardzianie 
wygrali tylko 4 spotkania, w 4 me-
czach remisowali, a przegrali w 5 
pojedynkach. Jedynym plusem tej 
rundy jest fakt, że do drużyny re-
gularnie wprowadzani byli piłka-

rze, którzy wciąż mogą występo-
wać w drużynie trampkarzy. Przy 
artykule publikujemy aktualną ta-
belę oraz komplet wyników. 

KR 
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Kijana redakcja "WBreW": Klaudia 
Druciarek monika rasowska, Aleksandra Lisowska

Obchody 100-lecia odzyskania 
niepodległości przez Polskę w 
ZSP Nowogard
Podobnie jak tysiące polskich szkół Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Sta-
szica w Nowogardzie uczcił w listopadzie stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Obchody tej niezwykłej roczni-
cy rozpoczęły się na kilka tygodni 
przed 11 listopada - nauczyciele  
i uczniowie przygotowali gazetki 
oraz wystawy na temat święta od-
zyskania niepodległości. Wszyst-
kie klasy miały również za zada-
nie przygotowanie plakatów na 
temat tej niezwykłej rocznicy (ko-
lejny raz przekonaliśmy się, że 
uczniowska wyobraźnia nie ma 
granic:).

Odbyły się następujące konkur-
sy: Szkolny Konkurs Pieśni i Po-
ezji Patriotycznej, podczas które-
go uczennice zaprezentowały pie-
śni i wiersze o tematyce patrio-
tycznej. Wyniki:

Wykonanie pieśni: I miej-
sce – Kaja Botwina, II miej-
sce – Patrycja Sobieraj  
 i Michalina Wasilewicz, III miej-
sce – Wiktoria Żbikowska 

Recytacja poezji: I miejsce – Ni-
kola Kinowska, II miejsce –Karo-
lina  Kobus
 Szkolny konkurs na plakat pro-
mujący 100. rocznicę odzyskania 
przez Polskę niepodległości:

Wyniki:  I miejsce – klasa IV 
TL, II miejsce – klasa III E, III 
miejsce – klasa I TE,    wyróżnie-
nie: klasa IV TŻ i II TEHO 
konkurs na hasło o tematyce 
niepodległościowej: I miejsce – 
klasa I K (Bez niepodległości nie 

byłoby wolności); II miejsce – kla-
sa IV TE (Stulecie niepodległości 
świętujemy – nasz patriotyzm 
światu pokazujemy); III miejsce 
– klasa III TPS (11 listopada kie-
dy święto to wypada, wszyscy fla-
gi wywieszamy oraz polski hymn 
śpiewamy) 

IV Regionalny Konkurs Pie-
śni Patriotycznej „Polskie Dro-
gi” w NDK 

Wyróżnienie w kategorii szkoły 
ponadgimnazjalne  otrzymała Kaja 
Botwina uczennica klasy I TE.

Ważnym punktem obchodów 
narodowego święta niepodległości 
był uroczysty apel, który odbył się 
na szkolnym boisku. Spotkanie roz-
poczęło się od przemówienia, któ-
re wygłosił wicedyrektor szkoły Pan 
Marcin Gałka. O godzinie 11:11 
wszyscy zebrani zaśpiewali wspól-
nie czterozwrotkowy hymn Polski, 
biorąc tym samym udział w ogól-
nopolskiej akcji. Nie zabrakło rów-
nież części artystycznej - uczenni-
ce naszej szkoły zaśpiewały piosen-
ki o tematyce patriotycznej. Ostat-
nim punktem apelu było rozdanie 
nagród w konkursach związanych 
z odzyskaniem niepodległości.  
Z pewnością ten wzruszający apel 
na długo zostanie w naszej pamięci. 

 Niespodzianka przygotowana przez uczniów ZSP 

Laureaci konkursu matematycznego 

Wicedyrektor Pan Marcin Gałka oraz prowadzący apel 

Uczestniczki konkursu: Kaja Botwina, Patrycja Sobieraj i Michalina Wasilewicz

Uczennice podczas oglądania wystawy plakatów 

Jury i uczestnicy konkursu 
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rOZKłAD JAZDY PKP INFOrmATOr LOKALNY - NOWOGArD
Telefony alarmowe
Policja  - 997, 112
Komisariat Policji Nowogard - 91 57 92 316
Straż pożarna  - 998
Posterunek PSP Nowogard - 91 39 20 118
Pogotowie ratunkowe - 999
Stacja Pogotowia Ratunkowego 
w Nowogardzie - 91 43 26 103
Pogotowie gazowe  - 992
Pogotowie energetyczne - 991
Pogotowie wodn.-kanal. (PUWiS) 
 - 91 39 20 711; 994

Dyżur nocny
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna   
 - 91 39 78 430; 
 609 361 999; 
 665 283 928

Przychodnie - poradnie
Szpital - centrala - 91 39 21 356
Praxis - SZOZ - 91 39 20 787
Praxis - Centrum 
okulistyczno-optyczne - 91 39 27 272
POZ Przychodnia przyszpitalna  
 - 91 39 21 800; 
 91 39 21 806
Medyk - 91 39 22 921
PRAXIS 2 - M. Drobińska - 91 39 25 943
NZOZ “Sanus” - 91 39 26 960
NZOZ “Pro-med” - 91 39 26 740
NZOZ “Leks” - 91 39 25 525
NZOZ “Baby-med”  - 91 39 26 013
Mardent - gabinety lekarskie  
 - 91 39 22 633
Revital - Ośrodek Rehabilitacji 
i Odnowy Biologicznej - 91 39 21 467; 
 609 456 577
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne 
 - 91 39 20 926
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
dzieci, młodzieży i ich rodzin 
 - 91 39 20 743
Warsztaty terapii zajęciowej - 91 39 25 282
Zakład domowej opieki długoterminowej - 
91 39 26 531; 
 509 142 650
Stomatologia
Praxis - Centrum stomatologiczne  
 - 91 39 26 999
Pracownia protetyki stomatologicznej - 
Danuta Drapikowska 91 39 26 870
Protetyka stomatologiczna 
- Elżbieta Wysocka 
i Kazimierz Trojanowski - 91 39 26 107
“Nowo-dental” B. Szulejko - 695 264 677 
 - 91 392 14 67
“Dental - med”  - 91 39 22 098; 
Lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz  
 - 91 39 25 003; 
 603 705 630
Lek. Stom. Andrzej Rynkiewicz
pogotowie stomatologiczne - 607 771 777
lek. Stom. D. Wałęga - Bąk - 604 441 609
lek. stom. A Mogilnicka - 506 606 955
lek. stom. E. Rosa - 532 512 703
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 39 26 639
lek. stom. M. Andrzejewska - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 601 736 804

Urzędy
Urząd Miejski  
 - 91 39 26 200
Biuro Obsługi Interesanta w UM  
 - 91 39 26 214
Biuro Rady w UM - 91 39 26 210
Urząd Stanu Cywilnego - 91 39 26 230

Wydział Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środow. 
 - 91 39 26 243
Wydział spraw społecznych i obywatelskich
Meldunki - 91 39 26 213
Dowody osobiste - 91 39 26 215
Zarządzanie kryzysowe - 91 39 26 234
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
Geodezji i Rolnictwa - 91 39 26 226
Wydział Rozwoju Lokalnego, 
Funduszu, Kultury i Sportu - 91 39 26 293
Wydział Inwestycji i Remontów  
 - 91 39 26 241
Biuro Podatków i Opłat - 91 39 26 217
Referat Edukacji - 91 39 25 464
Zarząd Budynków Komunalnych  
 - 91 39 26 267
Powiatowy Urząd Pracy f/Nowogard 
 - 91 39 21 376;  
 91 39 21 813
Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii - 91 39 21 118
w nagłych wypadkach - 609 740 647

Wydział Komunikacji
Rejestracja pojazdów - 91 57 92 702
Prawo jazdy - 91 57 92 703
Fax - 91 39 21 852

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik - Dorota Maślana - 91 39 26 248
Świadczenia rodzinne
- A. Lalik  - 91 39 26 268
Dział usług opiekuńczych 
- B. Ziółkowska - 91 39 20 200

Poczta
ul. 3 Maja - 91 39 21 300; 
 91 39 21 183
ul. Warszawska - 91 39 20 834

Nadleśnictwo Nowogard - 91 39 20 640
Zakład karny Nowogard - 91 43 26 600

Gabinety weterynaryjne
Danuta Czerwińska
ul. J. Wybickiego 2 - 91 39 23 786
Animal-Vet
ul. Zielona - 666 135 133
Janusz Soroka
ul. L. Okulickiego 6  - 570 656 616
Zdzisław Truszyński
ul. T. Kościuszki 21 - 91 39 21 801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 38 - 91 39 20 814
Szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1 - 91 39 26 270
Szkoła Podstawowa nr 2 - 91 39 26 274
Szkoła Podstawowa nr 3 - 91 39 26 291
Szkoła Podstawowa nr 4 - 91 39 23 028
SP w Długołęce - 91 39 10 492
SP w Orzechowie - 91 39 10 994
SP w Strzelewie - 91 39 10 224
SP w Żabowie - 91 39 10 694
SP w Błotnie - 91 39 10 190
SP w Wierzbięcinie - 91 29 10 795
I Liceum Ogólnokształcące - 91 39 20 213
Liceum Ogólnokształcące nr II - 91 39 25 107
ZSP im. Stanisława Staszica - 91 39 21 162
Prywatne Publiczne Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych; 
Niepubliczna Szkoła Policealna  
 - 91 39 26 691
Prywatne Liceum Ogólnokształcące
 Zaoczne Centrum Edukacji Zdroje  
 - 91 39 25 494
Prywatne Policealne Studium Zawodowe  

 - 91 39 22 181
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  
 - 91 39 20 108

Przedszkola i żłobki
Przedszkole nr 1
ul. Żeromskiego - 91 39 26 286
Przedszkole nr 3
ul. J. Poniatowskiego - 91 39 26 288
Przedszkole nr 4
ul. T. Kościuszki - 91 39 26 287
Zielone Przedszkole
ul. Zielona - 91 39 26 691; 
 505 388 292
Artystyczne Przedszkole 
Kraina Fantazjiul. Gen. J. Bema - 660 797 838
“Promyczek” Specjalistyczny 
punkt przedszkolny, 
ul. Boh. Warszawy - 609 931 469
Niepubliczny Żłobek "Maluszkowo”
ul. ks. Racibora - 534 015 943
Niepubliczny “Malinowy Żłobek”
ul. Boh. Warszawy - 604 873 917

Kultura
Miejska Biblioteka Publiczna  
Dyrektor - 91 39 26 260
Czyt. dla dorosłych - 91 39 26 261
Nowogardzki Dom Kultury  
Sekretariat - 91 39 26 283
Biuro kina/ dział imprez i promocji 
 - 91 39 25 779
Kasa - 91 39 26 262

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP - 91 39 26 370; 
 506 081 328
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego   
 - 91 39 21 004
Parafia pw. MB Fatimskiej  
 - 91 39 21 592

Usługi pogrzebowe 
J. Furmańczyk, Zakład Pogrzebowy  
 - 91 39 21 767
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  
 - 692 354 065
MEMORIS Grzegorz Śmigiel - 693 230 190

Apteki
Centrum Zdrowia
ul. 700-lecia - 91 57 62 139
Majowa
ul. 3 Maja - 91 30 70 708
Cefarm
ul. Plac Wolności - 91 39 20 203
Cardia
ul. 700 - lecia - 91 39 21 330
Niebieska
ul. 15 Lutego - 91 43 26 177
Asa
ul. Warszawska - 91 39 20 494
Niebieska 2
ul. Kościuszki - 91 57 90 830
Nowa Farmacja
ul. Bohaterów Warszawy - 91 57 30 437

Taksówki - 91 39 20 260

Pomoc drogowa
Grzegorz Irzymski - 91 39 22 402; 
 601 893 944
Andrzej Słomski - 665 770 442
Krzysztof Pietrzak - 601 938 293
R&J MIX - 608 731 620

Urząd Gminy
Wójt - 91 39 10 390
Kierownik USC, St. ds. obywatelskich
 i ewidencji ludności  - 508 499 549
St. ds. podatków i opłat  - 508 499 661
St. ds. zarządzania kryzysowego, obrony cy-
wilnej i ochrony środowiska  - 508 499 580
Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami  
 - 508 499 247
St. ds. obsługi organów Gminy, działalności 

gospodarczej, kultury i zdrowia  - 508 499 567
St. ds. funduszy zewnętrznych, promocji, 
turystyki i sportu  - 508 499 620
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik Anna Kaliczyńska - 508 499 534
Pracownicy socjalni - 508 499 561
 508 499 483
Asystent rodziny Patrycja Bielej - 508 499 621
Gminna Biblioteka Publiczna
Kierownik Krzysztof Górecki - 91 39 10 305

Szkoła Podstawowa im. B. Malinowskiego
Dyrektor Tatiana Olbert - 91 39 10 389
Sekretariat - 91 39 10 380
Przychodnie
NZOZ “Proximus” - 91 39 10 310
Punkt apteczny - 91 39 11 611
Poczta - 91 39 10 323
Parafia pw. NP NMP w Osinie - 91 39 10 386

INFOrmATOr LOKALNY - OSINA

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 21 X – 8 XII 2018

Aktualizacja wg stanu na 19 X 2018

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

5:00 II
1

PR - R
88641

j  a  b  @  V
y

Wyszomierz 5:05, Osina 5:09, Mosty 5:15, Goleniów 5:24, Kliniska 5:35, Szczecin Dąbie 5:45, Szczecin 
Zdroje 5:48, Szczecin Port Centralny 5:56 Szczecin Główny 6:00 
~ 1-5 / 1 XI;
@ V 5 XI-7 XII 1-5;

6:16 II
1

PR - R
88643

j  a  b  @  V
y

Wyszomierz 6:21, Osina 6:25, Mosty 6:31, Goleniów 6:40, Kliniska 7:14, Szczecin Dąbie 7:24, Szczecin 
Zdroje 7:27 Szczecin Główny 7:40 
~ 5 XI-8 XII 1-6;

6:39 II
1

PR - R
88643

j  a  b  y

Wyszomierz 6:44, Osina 6:48, Mosty 6:54, Goleniów 7:03, Kliniska 7:14, Szczecin Dąbie 7:24, Szczecin 
Zdroje 7:27 Szczecin Główny 7:40 
~ 22-31 X 1-6; 2-3 XI;

7:46BUS PR - R
88622
g  j

Żabowo 7:57, Płoty 8:13 0   j   a   b   @   V   y, Baszewice 8:30, Gryfice 8:36, Gąbin 8:46, Trzebiatów 8:52, 
Bieczyno Pomorskie 8:58, Karcino 9:01, Głowaczewo 9:06, Stary Borek 9:09, Kołobrzeg Stadion 9:15

Kołobrzeg 9:20 ~ 5 XI-8 XII 1-6;
g  na odcinku Nowogard - Płoty; w g nie przewozi się wózków i rowerów

7:47 I
3

PR - R
88645

j  a  b  y

Wyszomierz 7:52, Osina 7:56, Mosty 8:02, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:08, Goleniów 8:25, 
Kliniska 8:34, Szczecin Dąbie 8:44, Szczecin Zdroje 8:47, Szczecin Port Centralny 8:55

Szczecin Główny 9:00 ~ 21 X-4 XI;

7:48 II
1

PR - R
88622

j  a  b  y

Żabowo 7:55, Płoty 8:04, Baszewice 8:11, Gryfice 8:18, Gąbin 8:28, Trzebiatów 8:33, Bieczyno 
Pomorskie 8:39, Karcino 8:43, Głowaczewo 8:47, Stary Borek 8:51, Kołobrzeg Stadion 8:57

Kołobrzeg 9:02 ~ 22-31 X 1-6; 2-3 XI;

7:51 I
3

PR - R
s 88645

j  a  b  @  V
y

Wyszomierz 7:56, Osina 8:00, Mosty 8:06, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:12, Goleniów 8:29, 
Kliniska 8:45, Szczecin Dąbie 8:55, Szczecin Zdroje 8:58, Szczecin Port Centralny 9:06

Szczecin Główny 9:11 ~ 5 XI-8 XII;

9:18 II
1

PR - R
88624
REGA

j  a  b  y

Płoty 9:32, Gryfice 9:45, Trzebiatów 10:04, Kołobrzeg Stadion 10:21 Kołobrzeg 10:26 

~ 21 X-4 XI 67 + 1 XI;

9:20BUS PR - R
88624
REGA
g  j

Płoty 9:50 0   T   a   b   @   V   y, Gryfice 10:40, Trzebiatów 10:54, Kołobrzeg Stadion 11:12

Kołobrzeg 11:17 ~ 10 XI-8 XII 67;
g  na odcinku Nowogard - Płoty; w g nie przewozi się wózków i rowerów

10:21 II
1

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:26, Osina 10:30, Mosty 10:36, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:42, Goleniów 10:58, 
Kliniska 11:07, Szczecin Dąbie 11:17, Szczecin Zdroje 11:20, Szczecin Port Centralny 11:28

Szczecin Główny 11:33 ~ 21 X-4 XI;

11:03 II
1

PR - R
s 88647

j  a  b  @  V
y

Wyszomierz 11:08, Osina 11:12, Mosty 11:18, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 11:24, Goleniów 11:40, 
Kliniska 11:56, Szczecin Dąbie 12:06, Szczecin Zdroje 12:09, Szczecin Port Centralny 12:17

Szczecin Główny 12:22 ~ 5 XI-8 XII;

11:51 II
1

PR - R
88626

POMERANIA
j  a  b  y

Żabowo 11:58, Płoty 12:07, Baszewice 12:14, Gryfice 12:20, Gąbin 12:30, Trzebiatów 12:36, Bieczyno 
Pomorskie 12:42, Karcino 12:46, Kołobrzeg Stadion 12:57 Kołobrzeg 13:02 
~ 21 X-4 XI;

12:30BUS PR - R
88626

POMERANIA
g  j

Żabowo 12:41, Płoty 12:57 0   T   a   b   @   V   y, Baszewice 13:14, Gryfice 13:20, Gąbin 13:30, 
Trzebiatów 13:36, Bieczyno Pomorskie 13:42, Karcino 13:45, Kołobrzeg Stadion 13:57

Kołobrzeg 14:02 ~ 5 XI-8 XII;
g  na odcinku Nowogard - Płoty; w g nie przewozi się wózków i rowerów

13:49 II
1

PR - R
88628

j  a  b  y

Żabowo 13:56, Płoty 14:06, Baszewice 14:17, Gryfice 14:24, Gąbin 14:34, Trzebiatów 14:39, Bieczyno 
Pomorskie 14:45, Karcino 14:49, Głowaczewo 14:53, Stary Borek 14:57, Kołobrzeg Stadion 15:03

Kołobrzeg 15:08 ~ 22-31 X 1-5; 2 XI;

14:20BUS PR - R
88628
g  j

Żabowo 14:31, Płoty 14:47 0   j   a   b   @   V   y, Baszewice 15:22, Gryfice 15:28, Gąbin 15:38, 
Trzebiatów 15:44, Bieczyno Pomorskie 15:50, Karcino 15:53, Głowaczewo 15:58, Stary Borek 16:01, 
Kołobrzeg Stadion 16:07 Kołobrzeg 16:12 
~ 5 XI-7 XII 1-5;
g  na odcinku Nowogard - Płoty; w g nie przewozi się wózków i rowerów

14:27 II
1

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 14:32, Osina 14:36, Mosty 14:42, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:48, Goleniów 15:05, 
Kliniska 15:14, Szczecin Dąbie 15:24, Szczecin Zdroje 15:34 Szczecin Główny 15:49 
~ 21 X-4 XI;

15:49 II
1

PR - R
s 88649

j  a  b  @  V
y

Wyszomierz 15:54, Osina 15:58, Mosty 16:04, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 16:10, Goleniów 16:26, 
Kliniska 16:36, Szczecin Dąbie 16:46, Szczecin Zdroje 16:52 Szczecin Główny 17:04 
~ 5 XI-8 XII;
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godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

15:55 II
1

PR - R
88630

j  a  b  y

Żabowo 16:02, Płoty 16:13, Baszewice 16:27, Gryfice 16:34, Gąbin 16:44, Trzebiatów 16:49, Bieczyno 
Pomorskie 16:55, Karcino 16:59, Głowaczewo 17:03, Stary Borek 17:07, Kołobrzeg Stadion 17:13

Kołobrzeg 17:17 ~ 21 X-4 XI;

16:39 II
1

PR - R
88651
REGA

j  a  b  y

Wyszomierz 16:44, Osina 16:48, Mosty 16:54, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:00, Goleniów 17:17, 
Kliniska 17:27, Szczecin Dąbie 17:37, Szczecin Zdroje 17:42 Szczecin Główny 17:54 
~ 21 X-4 XI;

16:57BUS PR - R
88630
g  j

Żabowo 17:08, Płoty 17:24 0   j   a   b   @   V   y, Baszewice 17:41, Gryfice 17:47, Gąbin 17:57, 
Trzebiatów 18:03, Bieczyno Pomorskie 18:09, Karcino 18:12, Głowaczewo 18:17, Stary Borek 18:20, 
Kołobrzeg Stadion 18:26 Kołobrzeg 18:31 
~ 5 XI-8 XII;
g  na odcinku Nowogard - Płoty; w g nie przewozi się wózków i rowerów

17:57 II
1

PR - R
88632

j  a  b  y

Żabowo 18:04, Płoty 18:14, Baszewice 18:28, Gryfice 18:35, Gąbin 18:45, Trzebiatów 18:50, Bieczyno 
Pomorskie 18:56, Karcino 19:00, Głowaczewo 19:04, Stary Borek 19:08, Kołobrzeg Stadion 19:14

Kołobrzeg 19:20 ~ 21 X-4 XI;

17:59 II
1

PR - R
s 88651
REGA

j  a  b  @  V
y

Wyszomierz 18:04, Osina 18:08, Mosty 18:14, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 18:20, Goleniów 18:36, 
Kliniska 18:46, Szczecin Dąbie 18:55, Szczecin Zdroje 18:59, Szczecin Port Centralny 19:07

Szczecin Główny 19:11 
~ 5 XI-8 XII;

18:39 II
1

PR - R
88653

POMERANIA
j  a  b  y

Wyszomierz 18:44, Osina 18:48, Mosty 18:54, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:00, Goleniów 19:17, 
Kliniska 19:26, Szczecin Dąbie 19:36, Szczecin Zdroje 19:44, Szczecin Port Centralny 19:52

Szczecin Główny 19:56 ~ 21 X-4 XI;

19:21BUS PR - R
88632
g  j

Żabowo 19:32, Płoty 19:48 0   j   a   b   @   V   y, Baszewice 20:05, Gryfice 20:11, Gąbin 20:21, 
Trzebiatów 20:27, Bieczyno Pomorskie 20:33, Karcino 20:36, Głowaczewo 20:41, Stary Borek 20:44, 
Kołobrzeg Stadion 20:50 Kołobrzeg 20:55 
~ 5 XI-8 XII;
g  na odcinku Nowogard - Płoty; w g nie przewozi się wózków i rowerów

19:25 II
1

PR - R
s 88653

POMERANIA
j  a  b  @  V

y

Wyszomierz 19:30, Osina 19:34, Mosty 19:40, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:46, Goleniów 20:02, 
Kliniska 20:12, Szczecin Dąbie 20:21, Szczecin Zdroje 20:25, Szczecin Port Centralny 20:33

Szczecin Główny 20:37 
~ 5 XI-8 XII;

20:28 II
1

PR - R
88634

j  a  b  y

Żabowo 20:35, Płoty 20:44, Baszewice 20:51, Gryfice 20:58, Gąbin 21:08, Trzebiatów 21:14, Bieczyno 
Pomorskie 21:20, Karcino 21:23, Głowaczewo 21:28, Stary Borek 21:31, Kołobrzeg Stadion 21:37

Kołobrzeg 21:42 ~ 22-31 X 1-6; 2-3 XI;

20:47BUS PR - R
88634
g  j

Żabowo 20:58, Płoty 21:14 0   j   a   b   @   V   y, Baszewice 21:31, Gryfice 21:37, Gąbin 21:47, 
Trzebiatów 21:53, Bieczyno Pomorskie 21:59, Karcino 22:02, Głowaczewo 22:07, Stary Borek 22:10, 
Kołobrzeg Stadion 22:16 Kołobrzeg 22:21 
~ 5 XI-8 XII 1-6;
g  na odcinku Nowogard - Płoty; w g nie przewozi się wózków i rowerów

21:50 II
1

PR - R
88636

j  a  b  y

Płoty 22:05, Gryfice 22:17, Trzebiatów 22:32, Kołobrzeg Stadion 22:49 Kołobrzeg 22:54 
~ 21 X-4 XI 1-57;

22:17BUS PR - R
88636
g  j

Płoty 22:44 0   j   a   b   @   V   y, Gryfice 23:05, Trzebiatów 23:19, Kołobrzeg Stadion 23:37

Kołobrzeg 23:42 ~ 5 XI-7 XII 1-57;
g  na odcinku Nowogard - Płoty; w g nie przewozi się wózków i rowerów
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objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
g - zastępcza komunikacja autobusowa / rail 

replacement bus service
T - 2 klasa / Second class seats

j - tylko 2 klasa / 2nd class seats only

a - wagon z miejscami dla osób na wózkach 
- z windą/rampą / car with seats for 
disabled passengers - with a lift/ramp

b - wagon przystosowany do przewozu 
rowerów - liczba miejsc ograniczona / 
wagon adopted to the transport of 
bicycles – limited number of places

s - połączenie z lotniskiem / connection to 
airport

objaśnienia znaków / symbols
@ - dostęp do WiFi / WiFi access

V - dostępne miejsce do przewijania dziecka 
/ baby changing space available 

y - klimatyzacja / air conditioning

0 - zmiana usług na trasie pociągu / change 
services on the route

~ - terminy kursowania / days of operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / Mondays

5 - w piątki / Fridays

6 - w soboty / Saturdays

7 - w niedziele / Sundays

www.polregio.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased on each train, consistent with the 
terms specified by the carrier.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Carriers 
are responsible for commercial data of trains.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Infoline numbers to individual carriers:
PR - 703 20 20 20 (24h) opłata 1.29 zł/min. połączenia, 
realizator usługi: Progress Plus S.C.  / 703 20 20 20 (24h) 
charge of PLN 1.29 gross/min. of each call, service provider: 
Progress Plus S.C. 
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OGłO SZe NIA drob ne
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•	 Sprzedam tanio działkę bu-
dowlaną w Kościuszkach 
1202 m2. Przy działce prąd, 
woda, kanalizacja, dojazd 
utwardzony w pobliżu jeziora. 
575 345 659 

•	 Do wynajęcia lokal handlo-
wy ok. 40m2 ul. Kościuszki 2g 
Nowogard. 693 850 197

•	 Sprzedam działki budow-
lane w Karsku przy drodze. 
691 664 658

•	 Do wynajęcia lokal pod dzia-
łalność gospodarczą. 609 24 58 
16 

•	 Sprzedam mieszkanie 3 po-
koje 87m2, 12 km od Nowo-
gardu.Tel. 665 160 365

•	 sprzedam pawilon handlowy, 
tel. 500 698 558

•	  Działki budowlane z warun-
kami zabudowy uzbrojone, 40 
zł/1m Kościuszki. 691 180 848 

•	 Do wynajęcia pomieszczenie 
mieszkalne w okolicy Inter-
marche o pow. 70m2 (idealne 
dla 5-6 osób). Tel. 601 445 936 

•	 Do wynajęcia mieszkanie w 
Krzemiennej 4 pokoje. Opła-
ty czynsz 900 zł + media. 722 
085 559

•	 Sprzedam mieszkanie w No-
wogardzie przy ul 3 maja 
o pow. 40 m2 na parterze. 
Mieszkanie po kapitalnym re-
moncie w bardzo dobrej loka-
lizacji. Cena 185 tyś. Oferta 
prywatna. Pośrednikom dzię-
kujemy/ Tel. 530 450 720

•	 Sprzedam mieszkanie 4poko-
jowe w Nowogardzie w cen-
trum, IV piętro 55m2,cena 
235 tys. Tel.792 525 292

•	  Kawalerka do wynajęcia. 503 
395 095 

•	 Do wynajęcia działka 0,37 ha 
za rynkiem. Tel. 511 444 559 

•	  Sprzedam garaż przy ul. Jana 
Pawła II. Tel. 694 440 207

•	 Nowogard Asnyka działki pod 
zabudowę ładnie położne. 
660 206 833 

•	  Sprzedam mieszkanie czte-
ropokojowe, parter. 504 89 89 
80 

•	 Sprzedam mieszkanie trzypo-
kojowe bezczynszowe, do re-
montu. Tel. 513 086 112

•	  Mieszkanie 4-5 osób w Kar-
sku do wynajęcia. 664 045 415

•	  Sprzedam mieszkanie 66m2 
parter, Bohaterów Warszawy. 
575 144 080 

•	 20 ha ziemi sprzedam w jed-
nym kawałku w miejscowo-
ści Dobra koło Nowogardu.
Działka graniczy z miastem 
dojazd drogą asfaltową ,dobra 
klasa ziemi możliwość kupna 
10ha. Tel 667-359-903

•	 Kupię mieszkanie jednopo-
kojowe w Nowogardzie, 694 
583 144

•	 Posiadam duży garaż do wy-
najęcia ul. Jana Pawła II. 
Cena 150 zł/m-c. Tel. 663 349 
107

•	 Mieszkanie w centrum No-
wogardu o pow.40 m- w blo-

ku, II piętro sprzedam.Cena 
155.000zł (sto pięćdziesiąt 
pięć tysięcy).Informacje : tel 
918 171 400 do godz. 20-tej.

•	 Do wynajęcia 100 m2 (ogrze-
wanie gazowe) między Gole-
niowem a Nowogardem. 693 
210 681

•	  Do wynajęcia 1 pokój z ła-
zienką. 609 245 816

•	  Sprzedam 3 pokojowe miesz-
kanie II piętro oraz garaż. 516 
195 475

•	 Wynajmę pokój z aneksem 
kuchennym, łazienka, przed-
pokój, miejsce parkingowe 1 
osobie 602 474 266 

•	 Sprzedam lub wydzierżawię 

działkę 80 ar. 609 245 816 

MOTORYZACJA
•	 Opel Zafira 7 osobowy 2008 

rok prod. poj 1.9 dti przebieg 
200 tys. disel, garażowany, 
serwisowany, opony letnie 
i zimowe km 100 tapicer-
ka skóra welur kolor czarny 
sprzedam. Cena do uzgod-
nienia. 603 079 260 

•	 Kupię samochody nie po-
trzebne lub przeznaczone do 
złomowania. Cena do 1000 
zł. Jak nie odbieram proszę 
o smsa, marka nie istotna. 
515 606  743 

•	 Sprzedam samochód Ford Fo-
cus – Kombi rok produkcji 200 
– benzyna stan dobry, cena 
do uzgodnienia. 664 813 031 

•	 Sprzedam felgi stalowe 4 szt. 
16 cali rozstaw szpilek 108. 
Cena 150 zł. 607 729 933 

•	 Sprzedam Mazdę Premacy, 
kolor granatowy met. , kli-
matyzacja, rok. 2001, diesel 
2.0, zadbana, tel. 605 522 340

•	 Fiata 126 p i gokarda dla 
dziecka sprzedam 698  209 
209 

rOLNICTWO
•	 Sprzedam  kaczki,gęsi młode 

– oskubane.Tel.782429405.
•	  Koszenie, mulczowanie, 

belowanie – słoma. 608 01 
3995

•	 Orka, talerzówka ciężka 
siew agregatem. Tel. 608 01 
39 95 

•	 Rzepak jary, zboża sprzedam. 
Tel. 502 853  573 

•	 Grykę sprzedam i mieszalnik 
1 tona. 603 467 609 

•	 Sprzedam siano okolice Osi-
ny. 696 741 163 

•	 Oddam w dzierżawę ziemię 
orną okolice Osiny. 696 741 
163 

•	 Sprzedam ziemniaki jadalne 
Vineta, Żabówko 18. 605 092 
517

•	 SPRZEDAM PAPUGI 512 
482 344 

•	 Sprzedam siano w kostkach. 
782 036 086 

•	 Sprzedam tuczniki, 1 ha łąki 
w bardzo dobry położeniu. 
606 576 417 

•	 Sprzedam ziemniaki jadalne 
Bryza. Tel. 884 187 995 

•	 SPRZEDAM PAPUGI „RO-
ZELLA”. 512 482 344

•	 Sprzedam prosiaki 35 sztuk 
cena za sztukę 105 zł. Tel. 725 
806 787 

•	 Sprzedam tuczniki, kamień 
polny i łąkę atrakcyjną. 606 
576 417 

•	 Sprzedam facelie oraz miód z 
własnej pasieki. 793 006 469 

•	 Sprzedam 1 ha łąki w bardzo 
dobrym położeniu, kamień 
polny i tuczniki. 606 576 417 

 USłUGI
•	 TRANSPORT-600182682.
•	 DACHY, WIATY, TARASY.

TEL.660879108.
•	 MALOWANIE – szpachlowa-

nie ,panele.Tel.788566432.
•	 SZPACHLARZ GŁADZI 

BEZPYŁOWEJ ,PŁYTKARZ.
WYKAŃCZANIE WNĘTRZ.
Tel.537275547.

•	 P R A N I E - M AG I E L , P R A-
NIE DYWANÓW, WYKŁA-
DZIN, TAPICERKI MEBLO-
WEJ SAMOCHODOWEJ/ 
SKÓRZANEJ MATERIAŁO-
WEJ / POŚCIELI WEŁNIA-
NEJ / LANOLINĄ/SPRZĄ-
TANIE: CZYSZCZENIE FUG.
TEL.604 373 143 , 794 229 083.

•	 Pranie dywanów i tapicer-
ki sprzątanie również z uży-
ciem pary, ROMTEX. 668 
151 516

•	 Elektryk z uprawnieniami 
E+D. Tel. 607 289 419 

•	 Remont na każdą kieszeń. 
Tel.609 715 839

•	 Malowanie, montaż pane-
li podłogowych i inne drob-
ne naprawy wykona “złota 
rączka”. 91 39 22 783, 784 79 
22 70

•	 FIRMA USŁUGOWA „Zielo-
na”. Wynajem sal na konfe-
rencje, zebrania, szkolenia. 
91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 
330 606

•	 Firma budowlana z wielolet-
nią działalnością przyjmie zle-
cenie na budowę domów od 
podstaw, przekładek dachów, 
docieplenia, układanie kost-
ki, różne rodzaje. Tel. 607 137 
081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825
•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Na-

prawiamy za gotówkę na raty 
laptopy tablety telefony. Sku-
pujemy laptopy telefony. Adres 
Nowogard 700Lecia 15 I pię-
tro nad apteką tel 91-577-53-
73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzin-
ne, urlopowe: Niemcy, Ho-
landia, Austria, Anglia, Bel-
gia, Norwegia. Tel. 71 385 20 
18, 601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, 
opróżnienie mieszkań, piw-
nic, gratów. Tel 668 343 638 

•	 AGENCJA REKLAMOWA 
VIZART, oprawianie prac w 
2 minuty, bindowanie, wydru-
ki, ksero, laminowanie, No-
wogard ul. 700 lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim)Tel. 605 
522 340 

•	 Przepisywanie prac (licencjac-
kich, magisterskich i innych), 
dokumentów, CV, listów mo-
tywacyjnych, Szybko, solid-
nie. Agencja reklamowa Vi-
zart  Nowogard ul. 700 lecia 
15 (nad sklepem zielarskim)
Tel. 605 522 340.

•	 Regulacja, naprawa, konser-
wacja okien i drzwi. 695 181 
070

•	 Wyburzamy, budujemy i re-
montujemy. 668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 
721 988 735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, 
układanie kostki granitowej, 
polbruku. 726 403 937

•	 Wypełniam dokumenty do 
ZUS na emeryturę, rentę, ka-
pitał początkowy. 507 872 391

•	 Usługi remontowo-budowla-
ne wykonam. 608 364 330 

•	 Prace elektryczne i remonty 
mieszkań. 607 729 933

•	 Usługi ogólnobudowlane do-
cieplanie budynków, malowa-
nie, szachlowanie, glazura, 
terakota, hydraulika, regipsy 
i podłogi, adaptacja poddaszy. 
600 626 268 

•	 Usługi remontowo-budow-
lane, ocieplenia budynków. 
669 591 896 

•	 Matematyka. 668 17 12 12 
•	 Usługi Fryzjerskie Męskie w 

domu klienta. Sudomierski. 
Tel. 536 867 154 , 91 39 22 063

•	 Przyjmę psy i koty na strzy-
żenie. 794 902 108 

•	 Malowanie, szpachlowanie, 
tapetowanie, drobne napra-
wy w tym hydraulika, solid-
nie dobra cena. 666 047 905

•	 Przyjmę zlecenie na malowa-
nie, montaż parapetów, paneli 
podłogowych itp. 518 034 782

•	 Naprawa AGD Nowogard. 
698 352 406 

•	 Dachy, wiaty, tarasy. 660 879 
108 

•	 Transport. 600 182 682 
•	 Transport maszyn rolniczych 

i nie tylko ładunki nie prze-
kraczające 7 ton. Tel. 514 740 
538 

•	 Projektowanie stron inter-
netowych. 695 575 008 

•	 SKUP BUTELEK PO PI-
WIE SKLEP KARSK O,30 ZŁ 
SZTUKĘ. 609 245 816

•	 Elewacje, podbitki. 607 054 
692

•	  Malowanie, szpachlowanie, 
montaż paneli, regipsy, docie-
plenie poddaszy wełną. 607 
654 692

•	 Prace wykończeniowe łazien-
ki, kuchnie, malowanie regip-
sy itp. 730 744 751

•	 Oferuję usługi koparką koło-
wą, niwelacja terenu, kory-
towanie pod drogą, skarpo-
wanie, rozbiórki budynków, 
transport wywrotką. Tel. 725 
780 628 

•	 Polerowanie, woskowanie aut 
osobowych, ciężarowych. Tel. 
502 558 010 

•	 Sprzątanie mieszkań, Tel 570 

086 036

PRACA
•	 Aktivmed24.pl Opiekun-

ki Seniorów Niemcy. Premie 
wakacyjne, 530555015

•	 AMBERCARE24 Opiekun-
ki do Niemiec, wymagany j. 
niemiecki komunikatywny, 
zarobki netto do 1500 euro/
mies., wyjazdy od zaraz, 
sprawdzone oferty, legalnie 
737 451 825, 737 886 919, 737 
489 914

•	 Zatrudnię pracowników bu-
dowlanych. Tel. 695-264-594

•	 Zatrudnię stolarza z doświad-
czeniem. 503 084 687 

•	 Zatrudnię pomocnika mecha-
nika samochodowego. Do-
świadczenie nie wymagane. 
600 291 059

•	 Zaopiekuję się małym dziec-
kiem. 664 696 177   

•	 Szukam pracownika prace 
wykończeniowe, Niemcy. Tel. 
662 528 427

•	 Przyjmę pomocników deka-
rzy. 785 931 513 

•	 Zaopiekuję się dzieckiem. 606 
515 739 

•	 Poszukuje opiekunki do oso-
by starszej leżącej, Osina. Tel. 
609 003 026 

•	 Zatrudnię kobiety do sorto-
wania sadzonek truskawek. 
Organizujemy dowóz. Roz-
poczęcie  6 lub 13 listopada  
Tel . 505 149 049

•	 Potrzebna opiekunka do 2 
letniego chłopca najchętniej 
Dąbrowa Nowogardzka lub 
okolice. Tel. 503 653 275

•	 Potrzeba opiekunka do 2let-
niego dziecka Dąbrowa No-
wogardzka ewentualnie Si-
korki, Grabin, Bochlin, Mięt-
no. 503 653 275 
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Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, 

rafał Kowalczuk sport, Paweł Słomski
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGULArNA LINIA mI KrO BU SO WA SerOCKI  Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 
11:55; 12:40; 14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 
13:45(6x); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

PrZeWóZ OSóB - rO mAN BIŃCZYK - Linia regularna  TeL. 607 310 591 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 
16.35 (7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-łobez 7.40
łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

rOZKłAD JAZDY BU SóW
Firma Usługowo- Handlowa Adam Fedeńczak

Tel 91 39 26 925, 502 026 999
ND- SZCZeCIN 5:15(D), 5:55(E), 6:40(7), 6:55(D), 7:25(7), 7:50(D), 8:00(E), 8:20(7), 
8:35(D), 9:10(E,7), 10:05(E), 10:35(E,7), 11:31(D),11:40(7), 12:10(E), 12:20(7), 
12:55(D,7), 13:10(D), 13:20(E,7), 14:05(D), 14:20(E,7), 15:40(D), 16:05(7), 16:20(E,7), 
16:50(D), 17:50(E,7), 18:20(E,7)
SZCZeCIN- ND 6:35(D), 7:30(E), 8:30(D,7), 9:00(7,R), 9:25(E), 10:05(D,7), 10:35(E,7), 
11:40(E), 12:10(D), 12:25(E,7), 13:20(7), 13:35(D), 13:50(E,7,R), 14:35(D), 14:50(E,7), 
15:15(D,7), 15:55(D), 16:15(6,7), 16:35(D), 17:40(D,7), 18:05(E,7,R), 19:15(D), 
19:40(E,7), 20:15(E,7)
ND- reSKO 6:30(S), 7:50(S), 10:10(7), 12:30(S), 14:30(S), 15:10(E), 19:15(E)
reSKO- ND 6:45(7,SZ), 7:10(S), 7:15(E,SZ), 8:30(S), 11:35(7,SZ), 13:00(S), 15:05(S), 
15:40(E,7,SZ)
GOLCZeWO- ND 7:10(S), 13:30(S), 14:45(S)
ND- GOLCZeWO 7:50(S), 14:15(S), 15:30(S)
ND- STArGArD 6:50(D), 10:15(D), 13:40(D)
STArGArD- ND 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
ND- DOBrA- łOBeZ- PłOTY- GrYFICe 6:00(D)
ND- SłAJSINO- rADOWO- łOBeZ 6:35(D)
łOBeZ- DOBrA- ND 15:00(D)
łOBeZ- SłAJSINO- ND 15:35(D)
D - kursuje od pon. do pt. Oprócz świąt     E - kursuje od pon. Do soboty oprócz świąt 
S - kursuje w dni nauki szkolnej                         R- kurs do Reska     
SZ - kurs do Szczecina 6- kursuje w soboty       7- kursuje w niedziele

rozkład jazdy komunikacji miejskiej 

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 6:55 8:05 11:15 12:20 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 6:56 8:06 11:16 12:21 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 6:58 8:08 11:18 12:23 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 6:59 8:10 11:20 12:25 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:01 8:12 11:22 12:27 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:02 8:14 11:24 12:29 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:03 8:15 11:25 12:30 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:05 8:17 11:27 12:32 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < 7:07 8:19 < 12:34 < < 16:07 < <

10 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:09 8:21 11:28 12:36 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
11 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:10 8:22 11:29 12:37 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
12 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:11 8:23 11:30 12:38 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
13 ul. Poniatowskiego < 6:20 7:13 < < 12:40 13:45 15:10 16:13 17:10 <
14 ul. Żeromskiego 5:42 6:21 7:14 8:24 11:32 12:41 13:46 15:11 16:14 17:11 17:59
15 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:22 7:15 8:25 11:33 12:42 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
16 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:23 7:16 8:26 11:34 12:43 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
17 ul. Radosława 5:45 6:24 7:17 8:27 11:35 12:44 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02

POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:23 8:33 11:50 12:50 14:30 15:30 16:25 17:25 18:05
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:24 8:34 11:51 12:51 14:31 15:31 16:26 17:26 18:06
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:26 8:36 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:28 8:38 11:53 12:53 14:33 15:33 16:28 17:28 18:08
5 ul. Poniatowskiego < 6:35 7:30 8:40 11:55 12:55 < 15:35 16:30 17:30 <
6 ul. 700 Lecia 5:49 6:37 7:32 8:42 11:57 12:57 14:34 15:37 16:32 17:32 18:09
7 ul. 5-go Marca 5:51 6:39 7:34 8:44 11:59 12:59 14:36 15:39 16:34 17:34 18:11
8 ul. Kościuszki 36 5:53 6:41 7:36 8:46 12:01 13:01 14:38 15:41 16:36 17:36 18:13
9 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:42 7:37 8:47 12:02 13:02 14:39 15:42 16:37 17:37 18:14

10 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:43 7:38 8:48 12:03 13:03 14:40 15:43 16:38 17:38 18:15
11 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:44 7:39 8:49 12:04 13:04 14:41 15:44 16:39 17:39 18:16
12 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:45 7:40 8:50 12:05 13:05 14:42 15:45 16:40 17:40 18:17
13 ul. Bema 9 5:58 6:46 7:41 8:51 12:06 13:06 14:43 15:46 16:41 17:41 18:18
14 Osiedle Bema 5:59 6:47 7:42 8:52 12:07 13:07 14:44 15:47 16:42 17:42 18:19

DWORZEC PKS – OS. BEMA
TAM
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

OS. BEMA - DWORZEC PKS
TAM
E, F

1 Osiedle Bema 8:59
2 ul. Bema 1 9:00
3 ul. Armii Krajowej 17 9:02
4 ul. Kościuszki 36 9:03
5 ul. Romualda Traugutta 9:05
6 ul. Wojska Polskiego 4 9:06
7 ul. Kościelna 9:07
8 Dworzec PKS 9:09

LP Dworce i przystanki

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD UL. RADOSŁAWA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 – NOWOGARD  OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD OS. BEMA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 - NOWOGARD  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 6:55 8:05 11:15 12:20 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 6:56 8:06 11:16 12:21 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 6:58 8:08 11:18 12:23 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 6:59 8:10 11:20 12:25 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:01 8:12 11:22 12:27 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:02 8:14 11:24 12:29 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:03 8:15 11:25 12:30 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:05 8:17 11:27 12:32 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < 7:07 8:19 < 12:34 < < 16:07 < <

10 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:09 8:21 11:28 12:36 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
11 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:10 8:22 11:29 12:37 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
12 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:11 8:23 11:30 12:38 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
13 ul. Poniatowskiego < 6:20 7:13 < < 12:40 13:45 15:10 16:13 17:10 <
14 ul. Żeromskiego 5:42 6:21 7:14 8:24 11:32 12:41 13:46 15:11 16:14 17:11 17:59
15 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:22 7:15 8:25 11:33 12:42 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
16 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:23 7:16 8:26 11:34 12:43 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
17 ul. Radosława 5:45 6:24 7:17 8:27 11:35 12:44 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02

POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:23 8:33 11:50 12:50 14:30 15:30 16:25 17:25 18:05
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:24 8:34 11:51 12:51 14:31 15:31 16:26 17:26 18:06
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:26 8:36 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:28 8:38 11:53 12:53 14:33 15:33 16:28 17:28 18:08
5 ul. Poniatowskiego < 6:35 7:30 8:40 11:55 12:55 < 15:35 16:30 17:30 <
6 ul. 700 Lecia 5:49 6:37 7:32 8:42 11:57 12:57 14:34 15:37 16:32 17:32 18:09
7 ul. 5-go Marca 5:51 6:39 7:34 8:44 11:59 12:59 14:36 15:39 16:34 17:34 18:11
8 ul. Kościuszki 36 5:53 6:41 7:36 8:46 12:01 13:01 14:38 15:41 16:36 17:36 18:13
9 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:42 7:37 8:47 12:02 13:02 14:39 15:42 16:37 17:37 18:14

10 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:43 7:38 8:48 12:03 13:03 14:40 15:43 16:38 17:38 18:15
11 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:44 7:39 8:49 12:04 13:04 14:41 15:44 16:39 17:39 18:16
12 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:45 7:40 8:50 12:05 13:05 14:42 15:45 16:40 17:40 18:17
13 ul. Bema 9 5:58 6:46 7:41 8:51 12:06 13:06 14:43 15:46 16:41 17:41 18:18
14 Osiedle Bema 5:59 6:47 7:42 8:52 12:07 13:07 14:44 15:47 16:42 17:42 18:19

DWORZEC PKS – OS. BEMA
TAM
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

OS. BEMA - DWORZEC PKS
TAM
E, F

1 Osiedle Bema 8:59
2 ul. Bema 1 9:00
3 ul. Armii Krajowej 17 9:02
4 ul. Kościuszki 36 9:03
5 ul. Romualda Traugutta 9:05
6 ul. Wojska Polskiego 4 9:06
7 ul. Kościelna 9:07
8 Dworzec PKS 9:09

LP Dworce i przystanki

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD UL. RADOSŁAWA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 – NOWOGARD  OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD OS. BEMA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 - NOWOGARD  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 6:55 8:05 11:15 12:20 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 6:56 8:06 11:16 12:21 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 6:58 8:08 11:18 12:23 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 6:59 8:10 11:20 12:25 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:01 8:12 11:22 12:27 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:02 8:14 11:24 12:29 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:03 8:15 11:25 12:30 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:05 8:17 11:27 12:32 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < 7:07 8:19 < 12:34 < < 16:07 < <

10 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:09 8:21 11:28 12:36 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
11 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:10 8:22 11:29 12:37 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
12 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:11 8:23 11:30 12:38 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
13 ul. Poniatowskiego < 6:20 7:13 < < 12:40 13:45 15:10 16:13 17:10 <
14 ul. Żeromskiego 5:42 6:21 7:14 8:24 11:32 12:41 13:46 15:11 16:14 17:11 17:59
15 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:22 7:15 8:25 11:33 12:42 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
16 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:23 7:16 8:26 11:34 12:43 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
17 ul. Radosława 5:45 6:24 7:17 8:27 11:35 12:44 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02

POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:23 8:33 11:50 12:50 14:30 15:30 16:25 17:25 18:05
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:24 8:34 11:51 12:51 14:31 15:31 16:26 17:26 18:06
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:26 8:36 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:28 8:38 11:53 12:53 14:33 15:33 16:28 17:28 18:08
5 ul. Poniatowskiego < 6:35 7:30 8:40 11:55 12:55 < 15:35 16:30 17:30 <
6 ul. 700 Lecia 5:49 6:37 7:32 8:42 11:57 12:57 14:34 15:37 16:32 17:32 18:09
7 ul. 5-go Marca 5:51 6:39 7:34 8:44 11:59 12:59 14:36 15:39 16:34 17:34 18:11
8 ul. Kościuszki 36 5:53 6:41 7:36 8:46 12:01 13:01 14:38 15:41 16:36 17:36 18:13
9 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:42 7:37 8:47 12:02 13:02 14:39 15:42 16:37 17:37 18:14

10 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:43 7:38 8:48 12:03 13:03 14:40 15:43 16:38 17:38 18:15
11 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:44 7:39 8:49 12:04 13:04 14:41 15:44 16:39 17:39 18:16
12 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:45 7:40 8:50 12:05 13:05 14:42 15:45 16:40 17:40 18:17
13 ul. Bema 9 5:58 6:46 7:41 8:51 12:06 13:06 14:43 15:46 16:41 17:41 18:18
14 Osiedle Bema 5:59 6:47 7:42 8:52 12:07 13:07 14:44 15:47 16:42 17:42 18:19

DWORZEC PKS – OS. BEMA
TAM
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

OS. BEMA - DWORZEC PKS
TAM
E, F

1 Osiedle Bema 8:59
2 ul. Bema 1 9:00
3 ul. Armii Krajowej 17 9:02
4 ul. Kościuszki 36 9:03
5 ul. Romualda Traugutta 9:05
6 ul. Wojska Polskiego 4 9:06
7 ul. Kościelna 9:07
8 Dworzec PKS 9:09

LP Dworce i przystanki

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD UL. RADOSŁAWA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 – NOWOGARD  OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD OS. BEMA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 - NOWOGARD  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

•	 Zatrudnię mechanika do sa-
mochodów ciężarowych bądź 
pomocnika. Atrakcyjne wy-
nagrodzenie. Tel. 885 555 
263 

•	 Pracowników budowlanych 
robót wykończeniowych za-
trudnie. Tel. 694 440 205 

•	 Zatrudnię ekspedientkę do 
sklepu. Tel. 602 677 563 

•	 Zatrudnię pracownika do 
sklepu spożywczego w Nowo-
gardzie. 509 000 617 

•	 Złota rączka poszukuje pracę 
stałą + prawo jazdy kat.C. 600 
155 342 

•	 Zatrudnimy  do sklepu Żabka 

w Nowogardzie. 519 601 290 

INNe

•	 SPRZEDAM- pręt zbroje-

niowy fi-10 , 12 m długi.

Tel.603598134

•	  Sprzedam drewno suche ta-

nio. 691 848 026
•	 Drewno, bukowe, dębowe, 

pocięte, porąbane. Tel. 603 
353 789 

•	 Sprzedam drewno opałowe. 
667 788 820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 
400 kg. 790 285 382

•	 Szkółka w Karsku poleca 
drzewa owcowe w pojemni-
kach 3-4 letnie owocujące już 
od 20 zł/szt. oraz tuje szma-
ragd wys. 70-80cm. po 10 zł 
za sztukę. Tel. 606 106 142

•	 Sprzedam łóżko młodzieżowe 
z szufladami, półkami, z mate-
racem - kolor szaro biały wy-
miary: dł. 223 cm*95 cm*110 

cm, biurko do kompletu, tel. 
605 522 340

•	 Sprzedam odkurzacz piorący 
ZELMER WODNIK QUAT-
TRO 616.6, elementy piorące 
nieużywane nowe, cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522 340

•	 Sprzedam materac kokosowy 
na łóżko ze stelażu,  na wy-
miar 180*200*24cm, używa-
ny, tel. 605 522 340

•	 Piece gazowe c.o.vaillant z 
niemiec dwufunkcyjne wi-
szace po przegladzie serwi-
sowym do mieszkania,domu 
cena od 1.200zl. sprzedam 
tel 691 686 772

•	 Podgrzewacze wody 130-
160-190 litrowe stojące na 
gaz fitmy villant mało używa-
ne z gwarancją cena od 1000 
zł. Tel. 691 686 772 

•	 Sprzedam ławeczkę do ćwi-
czeń typu PRIMUS, wielo-
funkcyjna, tel. 605 522 340 

•	 Sprzedam szafkę kuchenną 
brązowo-biała, z płytą induk-
cyjną - 2 stanowiska, z moż-
liwością dostawienia drugiej 
płyty indukcyjnej lub gazo-
wej, z blatem, tel. 605 522 340 
Sprzedam TV plazmowy 42 
cale LG, srebrno czarny, tel. 
605 522 340 

•	 Przyjmę radio  697 886 041 
•	 Okazja sprzedam narożnik 

„Fabio”, kanapę (szary welur) 
606 699 763  

•	 Sprzedam duży, wysokie 
oparcia, bardzo wygodny na-
rożnik w kolorze gorzkiej cze-
kolady – stan idealny. Tel. 511 
661 654

•	 Sprzedam drewno olchowe 
kominkowe. 730 744 751

•	 Odsprzedam nowe drzwi 
harmonijkowe Dąb sono-
me z szybkami. Wys. 2.05 m 

szer. 58,8 cm. Cena 100 zł. 
Tel. 512 012 823 

•	 Pianino sprzedam. 533 983 
233 

•	 Sprzedam podpórka rehabili-
tacyjna, ambona – 4 kołowa . 
664 813 031 

•	 Meblościankę oddam. 888 330 
606 

•	 Sprzedam tanio kamień ciosa-
ny. Tel. 606 127 777

•	 Przyjmę ziemię bez gruzu na 
ul. Wojska Polskiego. 788 685 
194 

•	 Owczarek niemiecki 1,5 roku 
oraz  miesięczny z rodowo-
dem ładny. 519 307 288 

•	 Zatrudnimy  do sklepu Żabka 
w Nowogardzie. 519 601 290 
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tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

żyto, pszenżyto, jęczmień, 
owies, rzepak, łubin, gryka, groch, 

len, kukurydzę oraz słonecznik.

Sami odbieramy, szybka płatność, 
konkurencyjne ceny.

Wapno nawozowe granulowane
w najlepszej cenie na rynku. 

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B

e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl

Skup zbóż: 
91 43 57 720, 600 21 21 25

Transport:  662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160

Wykonujemy tanio
Banery  
Laminowanie   
Wycinane naklejki 
Wydruki kolorowe

Kompleksowe usługi:  
      Introligatorskie 
          Poligra�czne  
Nowogard  •  ul. Boh. Warszawy 7A

 tel. 91 392 21 65,  91 577 2007

 Praca szyta na miarę
Ingram Micro wspólnie ze swoim partnerem otworzył nową inwestycję 

na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego.
Nasz Pracownik Magazynu:

•	 pracuje	w	przyjaznej	i	fajnej	firmie	o	duńskich	korzeniach,
•	 jest	zatrudniony	na	umowę	o	pracę	bezpośrednio	u	pracodawcy
•	 bezpłatnie	dojeżdża	do	pracy,	ma	dofinansowane	posiłki,	bezpłatne	owoce,	korzysta	z	atrakcyjnych
              benefitów, min. prywatnej opieki medycznej, ubezpieczenie grupowego, dofinansowania szkoleń itd
•	 skanuje	i	pakuje	paczki	z	lekkimi	artykułami,
•	 wprowadza	dane	do	systemu,	nucąc	ulubione	melodie
•	 pracuje	w	systemie	2	zmianowym	od	8.00	do	16.00,	16.00-24.00,	(czasem	również	w	weekendy)

Dołącz do nas!
Zapraszamy na spotkania rekrutacyjne, które odbywają się siedzibie Ingram Micro 

w Łozienicy (Goleniowski Park Przemysłowy), przy ulicy Prostej 40.
We każdy wtorek i piątek od godziny 13:00.

Jeśli chcesz otrzymać więcej informacji Zadzwoń! 516-987-405
Napisz! jobs.goleniow@ingrammicro.com

KONTAKT:
adres:     72-200 Nowogard, ul. Górna 4a
telefon:  kom.783 570 056,695 264 594

PIB „PRO-BUD” s.c. informuje, że prowadzi

SPRZEDAŻ MIESZKAŃ
w nowo powstającym osiedlu mieszkaniowym

pn. „STARA WINIARNIA”
przy ul. T. Kościuszki 17 w Nowogardzie.

Więcej na stronie www.probud-nowogard.pl

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

r e K L A m A
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

WYNAJem 
KONTeNeróW, 
wywóz odpadów. 

TEL. 667 146 793 

KURS OPERATORA

HAGA Agnieszka Pawlik • 72-200 Nowogard  •  ul. Boh. Warszawy 5
tel.  609 947 940  •  e-mail: szkolenia@ehaga.pl

Data rozpczęcia 
kursu

koniec listopada

SZKOLENIA
DLA CIEBIE

•  KOPARKO-ŁADOWARKI
•  KOPARKI
•  ŁADOWARKI



POLSKI 
WYDAWCA
Dom Judy sp. z o.o.

Leczą zęby w komfortowych warunkach

Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:
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GAŚNICE

Tel. 602 870 300

w Nowogardzie

Legalizacja - Sprzedaż - Ładowanie
Butle CO2, argon, azot, tlen

ul. Roosevelta 39

Autoryzowany serwis 

tel. 91 392 14 67
kom. 695 264 677

Nowogard, ul. 3 Maja 46 • www.nowodental.pl

Kompleksowe leczenie stomatologiczne
z wykorzystaniem nowoczesnych 

metod leczniczych i urządzeń diagnostycznych:
•
• protetyka za pomocą 
   skanera wewnątrzustnego
•
•
 mikroskop stomatologiczny

• znieczulenia komputerowe
• ozonoterapia
• aparaty ortodontyczne stałe
• implanty zębowe

gaz rozweselajacy - sedacja 

Wyspy Kanaryjskie, Cypr, Włochy, Tunezja
Grecja, Maroko, Bułgaria, Chorwacja 

PROMOCJA ŚWIĄTECZA
na przejazdy z Sindbadem 
z Nowogardu do 40%SINDBAD - codziennie z Nowogardu

Bilety na przejazdy zagraniczne

KURS OPERATORA

HAGA Agnieszka Pawlik • 72-200 Nowogard  •  ul. Boh. Warszawy 5
tel.  609 947 940  •  e-mail: szkolenia@ehaga.pl

Data rozpczęcia 
kursu

koniec listopada

SZKOLENIA
DLA CIEBIE

•  KOPARKO-ŁADOWARKI
•  KOPARKI
•  ŁADOWARKI

reklAMA
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Kuchenne Rewolucje w Nowogardzie

Gessler w pierogarni, 
tłumy na ulicy 

Pierwsze sesje za nami...

Powiat, Osina 
i Nowogard 

Noclegownia 
pilnie 
potrzebna

Łukasz 
Śmigiel na 
DPS FORUM 
2018
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W skrócie

Śmigiel Ryszard

ŚR

KOMPLEKSOWE  USŁUGI
& ŚMIGIEL

Zakład Kamieniarski
- Nagrobki - Grobowce - Parapety - Schody

Kwiaciarnia
- Znicze - Kwiaty - Wiązanki - Wieńce

Tel. 601 595 069, 91 392 18 14
     e-mail: puhp.smigiel@wp.pl
   www.kamieniarstwo-smigiel.pl

Korzystając z naszych usług pogrzebowych zyskasz
-10%  RABATU  NA  USŁUGI  KAMIENIARSKIE

UL. CMENTARNA 3,  72-200 NOWOGARD

       Usługi Pogrzebowe 
        Grzegorz Śmigiel
- Trumny - Urny - Ekshumacje - Przewozy
         Obudowy - Krzyże - Tabliczki

Kontakt całodobowy: 693 230 190
      e-mail: memoris.zp@o2.pl
            www.memoris.eu

reklAMA

Wysokie temperatury, najwyraźniej nie odstraszają miłośników spo-
żywania wysokoprocentowych trunków pod gołym niebem. Zwłaszcza 
w otoczeniu obronnych murów. Nie pochwalamy mimo wszystko, a już 
poza tym wypadałoby posprzątać po imprezie…

Trwają prace związa-
ne z modernizacją dro-
gi oraz miejsc postojo-
wych dla mieszkańców 
osiedla Gryfitów. Umo-
wa została podpisana z 
nowogardzką firmą WI-
DROG Karola Wiśniew-
skiego, który wykona 
przebudowę drogi oraz 
miejsc postojowych, in-
westycja zostanie zreali-
zowana do końca bieżą-
cego roku. 

Na osiedlu przy ulicy Poniatowskiego, tuż przy Publicznym Przedszko-
lu nr 3, Urząd Gminy wspólnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Gardno” 
realizował drogę wewnątrzosiedlową wraz z miejscami postojowymi. 
Kolejnym etapem wykonywanym przez Spółdzielnię „Gardno” jest chod-
nik oraz inne prace adaptacyjno-remontowe. 

W radzie powiatu prezydium bez „Nowogardu”

W Zarządzie jedynie Kulinicz
Pierwsza sesja Rady Powiatu w Goleniowie przebiegła gładko, niczym przećwiczony wcze-
śniej scenariusz. Decyzją większości, starostą został dotychczasowy wicestarosta Tomasz 
Stanisławki (PO). Jego zastępcą będzie natomiast Tomasz Kulinicz (PSL), pełniący przez 
ostatnie 4 lata funkcję starosty. Nowogard stracił za to udział w prezydium rady. 

Pierwsza sesja Rady Powiatu 
VII kadencji odbyła się w minio-
ny wtorek, 20 listopada. Głów-
nym zadaniem postawionym 
tego dnia przed radnymi, był 
wybór przewodniczącego i wi-
ceprzewodniczących rady oraz 
starosty, wicestarosty i człon-
ków zarządu. Zanim to nastąpi-
ło, wszyscy radni odebrali akty 
wyboru oraz przyjęli ślubowa-
nie. Następnie zgłoszono kan-
dydatów na przewodniczącego 
rady, dwóch kandydatów: Jolan-
tę Jarlaczyńską (PO) oraz Arka-
diusza Guziaka (PiS). Głosowa-
nie nie pozostawiło jednak złu-
dzeń o tym, kto będzie stano-
wił większość w radzie. J. Jarla-
czyńska uzyskała 15 z 19 głosów, 
a więc radnych z klubów: PO 
(7), PSL (5) i SLD (3). Kandydat 
PiS mógł liczyć tylko na popar-
cie swoich klubowych kolegów 
i zdobył 4 głosy. W dalszej czę-
ści obrad wybrano też wiceprze-
wodniczących rady, zostali nimi: 
Paweł Gulbinowicz (PSL) i Cze-
sław Siwek (SLD). Byli to jedyni 
zgłoszeni kandydaci. Wybór sta-
rosty był już praktycznie formal-
nością – został nim Tomasz Sta-
nisławski (PO)- 18 głosów „za”, 
jeden „wstrzymujący się”. Jego 
zastępcą został dotychczasowy 
starosta Tomasz Kulinicz (PSL) 
z Nowogardu. Zdobył jednak 
mniej głosów niż Stanisławski, 
bo 13. Jak udało nam się usta-
lić już po głosowaniu w kulu-
arach, na T. Kulinicza nie gło-
sował klub PiS oraz dwoje no-

wogardzkich radnych z SLD (A. 
Wysoszyńska i K. Lembas) poza 
Cz. Siwkiem, który wyłamał się z 
„partyjnej dyscypliny”, zapewne 
w podziękowaniu za miejsce w 
prezydium rady. Stanowisko wi-
cestarosty to jedyne, jakie w za-
rządzie powiatu zgodnie z umo-
wą koalicyjną pomiędzy PO i 
PSL wynegocjował „Nowogard” 
(przy poparciu SLD). Do zarzą-
du powiatu, poza starostami we-
szli: Krzysztof Wasiluk (PSL), 
Witold Kaleczyc (PO) i Bogu-
sław Zaborowski – dyrektor Wy-
działu Dróg Powiatowych w Sta-
rostwie, związany również ze 
środowiskiem Platformy Oby-
watelskiej. Tym samym poza za-
rządem w tej kadencji znalazł się 
Andrzej Siwy (PSL) z Nowogar-
du- główny geodeta w powiecie, 
bliski współpracownik T. Kuli-
nicza. Przypomnijmy tylko też, 
że w minionej kadencji prezy-

dium rady zasiadało dwoje rad-
nych z Nowogardu, czyli Mar-
cin Fedeńczak (PO) i Kazimierz 
Ziemba (PSL)-pełniący funkcję 
przewodniczącego rady. 

W trakcie wtorkowej sesji rad-
ni podjęli także uchwałę o wy-
sokości poborów starosty. We-
dług uchwały za swoją pracę T. 
Stanisławki będzie, co miesiąc 
otrzymywał pensję w wysokości 
10 620 zł. Projekt uchwały przy-
jęto jednogłośnie. 

Na sesji ustalono również skła-
dy osobowe Komisji działających 
przy radzie. Dwie z nich będą 
kierowane przez radnych z terenu 
gm. Nowogard, tj. Rewizyjna – 
Kazimierz Lembas i Skarg Wnio-
sków i Petycji - Kazimierz Ziem-
ba. Przewodniczącą Komisji Bu-
dżetowej została Aneta Kijowska-
-Gach radna z Osiny, sekretarz 
tamtejszego urzędu gminy. 

Marcin Simiński

Goleniów bierze prawie cały zarząd- nowo wybrani członkowie gratulują sobie na 
wzajem wyboru. W kolejce do gratulacji T. Kulinicz (pierwszy po  lewej) i K. Ziemba 
(pierwszy po prawej).

Radni Rady Powiatu Goleniowskiego VI kadencji. Druga od lewej przewodnicząca J. Jarlaczyńska 
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W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397

reklAMA

reklAMA

WYNAJeM 
kONTeNerÓW, 
wywóz odpadów. 

TEL. 667 146 793 

Sprzedam 
pawie

tel. 785 150 401

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

11 kg, 33 kg 
z propan butanem, 

propanem 
a także do zasilania 
wózków widłowych.

Zapraszamy 
do stałej współpracy 

tel. 606 930 398
 www.gazak.pl 

Wymiana butli

letnia promocja
Ciekawe gratisy!

Nowy Sklep  
z praną odzieżą 

używaną 
ul. Blacharska 1

U nas inaczej jak w sąsiednich gminach

Przewodniczącego nie wybrali… 
Przedwyborcze sojusze najwyraźniej nie przetrwały zbyt długo. W innym wypadku radna Jowita Pawlak byłaby już prze-
wodniczącą Rady Miejskiej, z poparciem radnych PiS i PSL. Tak się jednak nie stało. Przewodniczącym nie został również 
kandydat zgłoszony przez  SLD, Jacek Rafiński. Podobnie jak jego kontrkandydatka, mógł liczyć tylko na głosy swojego klu-
bu. Kolejna próba za dwa tygodnie, 5 grudnia. 

W minioną środę, w sali obrad 
w ratuszu, odbyła się pierwsza 
sesja VIII kadencji Rady Miej-
skiej w Nowogardzie.  To wła-
śnie wybór przewodniczącego 
RM, poza przyjęciem ślubowa-
nia przez wybranych radnych i 
burmistrza, był najważniejszym 
punktem obrad. Zgodnie z prze-
pisami o samorządzie gminnym, 
sesję inauguracyjną prowadził 
najstarszy wiekiem na sali rad-
ny - Stanisław Wiśniewski (PiS).

 Na funkcję nowego prze-
wodniczącego zgłoszono trzy 
kandydatury: Jowita Pawlak 
(Nowa), Jacek Rafiński (SLD) i 
Marcin Nieradka (PiS). W taj-
nym głosowaniu głosy rozłoży-
ły się adekwatnie do ilości rad-
nych w klubach reprezentowa-
nych przez poszczególnych kan-
dydatów: J. Rafiński – 9 głosów, 
J. Pawlak – 7, a Marcin Nieradka 
– 3.  Dwa głosy (najprawdopo-
dobniej dwóch radnych z PSL) 
zostały oddane puste- ważne, 
bez wskazania wyboru. Wobec 
tego, że żaden z kandydatów nie 
uzyskał wymaganej, minimalnej 
liczby głosów, aby zostać prze-
wodniczącym (dokładnie 11), 

wybory należało powtórzyć. Z 
tym, że tym razem w grze zosta-
ło już dwóch kandydatów, któ-
rzy w pierwszej turze zdoby-
li najwięcej głosów tj. J. Pawlak 
i J. Rafiński. Jednak i drugie po-
dejście nie przyniosło rozstrzy-
gnięcia.  Z 21 oddanych głosów, 
ponownie 9 przypadło J. Rafiń-
skiemu a 7 – Jowicie Pawlak. Z 
pozostałych oddanych głosów 3 
były nieważne, a dwie karty po-
nownie były puste. Tym samym 
nie dokonano wyboru prze-
wodniczącego RM, stwierdzi-

ła komisja skrutacyjna. Głosa-
mi SLD i częściowo PiS (2 rad-
nych) przyjęto wniosek, aby do-
kończyć pierwszą sesję 5 grud-
nia i wówczas przeprowadzić 
kolejną, trzecią turę wyborów 
na przewodniczącego RM. Do-
dajmy tylko, że jak do tej pory, 
przynajmniej w ościennych 
gminach, gdzie również w tym 
tygodniu odbyły się pierwsze se-
sje, dokonano wyboru przewod-
niczących i wiceprzewodniczą-
cych.  Również u nas taka sytu-
acja, aby przewodniczącego nie 

wybrano na pierwszej sesji zda-
rzyła się po raz pierwszy. Tak też 
nie było cztery lata temu, gdy na 
pierwszej sesji- przewodniczą-
cym został wybrany Piotr Słom-
ski. 

Marcin Simiński

Sesję otworzył i prowadził radny senior

Po zaprzysiężeniu burmistrza

Nasz komentarz 
Inauguracyjne obrady sesji no-

wej kadencji pokazały, że najwy-
raźniej pękły i to szybko przed-
wyborcze sojusze. Gdyby w głoso-
waniach potwierdziły się deklara-
cje o udzieleniu poparcia dla kan-
dydatki na burmistrza Jowity Paw-
lak, które padały przed drugą turą 
wyborów z ust liderów PiS i PSL, 
radna ta zostałaby już przewod-
niczącą RM. Wystarczyłoby, bo-
wiem, że jej kandydaturę poparli-
by poza jej klubem, również radni 
reprezentujący w obecnej radzie te 
dwa ugrupowania. Stało się jednak 
inaczej. Trudno, więc nie oprzeć 
się wrażeniu, że zarówno PSL, jak 
i PiS, bynajmniej na razie, „kokie-
tują” SLD, który także bez poparcia 
któregokolwiek z tych klubów nie 
zbuduje większości w radzie miej-
skiej. Jak będzie? Wszystko zale-
ży od tego, czy sprawdzi się jesz-
cze inna deklaracja- „nie idziemy 
do wyborów po stanowiska, tylko 
pracować na rzecz mieszkańców?” 
Pierwsza sesja rzuca jednak na rze-
telność tej deklaracji poważne wąt-
pliwości. Dobro mieszkańców wy-
maga, bowiem szybkiego zakoń-
czenia formalnych aspektów kon-
stytuowania się nowej Rady, aby 
móc przystąpić do merytorycznej 
pracy. Niektóre sprawy są termi-
nowe i na nie już 5 grudnia będzie 
za późno ….   

Red. 
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kuchenne rewolucje w Nowogardzie 

Gessler w pierogarni, tłumy na ulicy 
Od minionego poniedziałku, do wczoraj (czwartek), w „Pierogarni u Marty” na rogu ulic rtm. W. Pileckiego i 5 Marca, trwały nagrania do popularnego 
kulinarnego show telewizyjnego „Kuchenne Rewolucje”, prowadzonego przez Magdę Gessler. Wizyta w naszym mieście mistrzyni gotowania nie umknę-
ła licznym fanom, którzy gromadzili się codziennie w pobliżu tego niewielkiego lokalu gastronomicznego. 

Wieść o nagraniach szybko się 
rozeszła po mieście. Już wieczo-
rem, w poniedziałek, po przyby-
ciu kilkunastu osobowej ekipy 
telewizyjnej do nowogardzkiej 
pierogarni, przed lokalem sta-
ły tłumy fanów- głównie dzieci i 
młodzieży. W pobliżu powolnie 
krążyły też auta, zza szyb któ-
rych z zaciekawieniem obser-
wowano, co się dzieje w restau-
racji i przed jej wejściem. Każ-
dy chciał zobaczyć gwiazdę pro-
gramu „Kuchenne Rewolucje”, 
znaną mistrzynię kuchni i au-
torkę książek o gotowaniu Mag-
dę Gessler. Tak było codziennie 
od godzin popołudniowych do 
późnego wieczora. Mieszkań-
ców Nowogardu nie odstraszała 
nawet niska temperatura powie-
trza. Niektórzy i na te warunki 
się przygotowali- redakcja DN 
rozmawiała w środę z trzema 
dziewczynkami, które w ocze-
kiwaniu na telewizyjną gwiazdę, 
w celu uniknięcia wychłodze-
nia, zabrały ze sobą nawet koce 
i pod ich przykryciem obserwo-
wały, co działo się w pierogarni, 
siedząc po drugiej stronie ulicy, 
na murku.  

„Nowogard… o mało nie 
spadłam z wrażenia ze scho-
dów… tyle młodzieży czeka-
ło na mnie…”- napisała na swo-
im profilu na Facebooku Magda 
Gessler, po drugim dniu nagry-
wania programu w Nowogar-
dzie, dodając zdjęcie sprzed lo-
kalu „Pierogarnia u Marty”. 

Samo nagranie owiane jest ta-
jemnicą. Jak nas poinformował 
szef ekipy, na rozmowę z tele-
wizyjną gwiazdą nie ma szans, 

a wszystko, co się dzieje za 
drzwiami pierogarni jest ściśle 
tajne- bynajmniej do emisji pro-
gramu w telewizji. To wymogi 
stawiane przez producenta, czy-
li stację TVN, na antenie której 
od ośmiu już lat emitowany jest 
program Kuchenne Rewolucje. 

Jedno jest pewne- trzeba mieć 
odwagę, by zgłosić się do pro-
gramu. Jak nam powiedział po 
drugim dniu nagrań właściciel 
pierogarni, kosztuje to cały ze-
spół wiele stresu. Mężczyzna li-
czy jednak, że ostatecznie wizy-
ta Magdy Gessler pomoże mu 
w ratowaniu biznesu, który jak 
przyznał, ostatnio nie idzie naj-
lepiej. – Chciałbym, aby odwie-
dzało nas tylu ludzi codzien-

nie, ilu stoi na ulicy i obserwu-
je nagrania. Wtedy nie musiał-
bym prosić pani Magdy o pomoc. 
To moja ostatnia deska ratunku– 
przyznaje nam pan Waldek. 

Wczoraj, tj. czwartek, w loka-
lu wyprawiono uroczystą kola-
cję- był to przedostatni etap sce-
nariusza „Kuchennych Rewolu-
cji”. Nieoficjalnie wiadomo, że 
zaproszonym gościom podano 
różne rodzaje pierogów, sałatki i 
domowy deser, rzekomo na ba-
zie budyniu - wszystkie dania to 
autorskie przepisy samej Mag-
dy Gessler. Powieszono również 
szyld z nową nazwą niewielkiego 
bistro- od teraz już nie będzie to 
„Pierogarnia u Marty”, a „Bistro 
Gniecione”. 

Ekipa programu wróci jesz-
cze do Nowogard za kilka ty-
godni, aby sprawdzić, czy wła-
ściciel podąża kulinarną drogą, 
jaką wyznaczyła mu znana mi-
strzyni smaku. Wówczas zapad-
nie decyzja, czy lokal i jego eki-
pa zdali egzamin z „Kuchennych 
Rewolucji”. Nam przyjdzie się o 
tym przekonać dopiero na prze-
łomie marca i kwietnia przyszłe-
go roku- poinformował nas kie-

rownik produkcji. Wówczas ma 
się rozpocząć nowy sezon pro-
gramu, w którym jeden z odcin-
ków będzie właśnie z Nowogar-
du. 

Na szczęście tyle czasu nie 
trzeba czekać, aby odwiedzić 
lokal już po wyjeździe ekipy i 
spróbować dań z przepisów sa-
mej Magdy Gessler. Z pewno-
ścią warto! 

Marcin Simiński 

Magda Gessler w trakcie nagrania do Kuchennych Rewolucji w Nowogardzie

Kilkudziesięciu fanów chcących spotkać gwiazdę kulinarego programu zgroma-
dzonych w zeszłą środę w  pobliżu pierogarni

To są prawdziwe fanki, nie straszny im chłód i wiatr- trzy dziewczynki codziennie 
przychodziły w okolice pierogarni, aby zdobyć autograf Magdy Gessler, a przed 
zimnem chowały się pod kocami

XIII Pomorski Przegląd św. Andrzeja

Duet z Osiny na scenie w Dębrznie
W sobotę, 17 listopada, punktualnie o godz. 11:00, rozpoczął się XIII Pomorski Przegląd 
św. Andrzeja - jedna z kultowych imprez kulturalnych odbywających się w Dębrznie (woj. 
Kujawsko-Pomorskie). Nie zabrakło też reprezentantów Gminy Osina.

Jak co roku, przez 2 dni nad 
Dębrzynką słychać było ludowe 
przyśpiewki w wykonaniu zespo-
łów nie tylko z Pomorza, ale też 
z Wielkopolski, a nawet dalszych 
zakątków Polski.

Miejsce imprezy to Centrum Kul-
tury, Sportu i Turystyki w Dębrz-
nie. Patronat Honorowy nad wyda-
rzeniem objął Burmistrza Miasta i 
Gminy Dębrzn, Wojciech Kallas.

Jest jeden z bardziej wymaga-
jących festiwali w tej części Pol-
ski. Nie tylko pod względem ilo-
ści wykonawców (34 wykonaw-
ców muzyki ludowej), lecz przede 
wszystkim poziomu artystycz-
nego wykonawców, co niejedno-
krotnie było podkreślane w trak-
cie i po zakończeniu sobotnich 
występów.

W sobotę, w trakcie pierwszego 

dniu przeglądu, na scenie można 
było posłuchać zespoły (oraz so-
listów) zajmujące się muzyką lu-
dową.

Nie mogło zabraknąć także 
przedstawicieli naszego powia-
tu. Gminę Osina reprezentował 
Jerzy Salwa w duecie z małżon-
ką Elżbietą, jako zespół Bodzęci-
nianie, którzy od organizatorów 
otrzymali zaproszenie na prze-

gląd. Przed publicznością zapre-
zentowali się z piosenką pt. „Nad 
brzegiem morza”.

To nie jedyny występ naszego 
reprezentanta w Dębrznie. Dwa 

lata temu na tej samej scenie Je-
rzemu Salwie, wówczas soliście, 
udało się wyśpiewać wyróżnienie 
w klasyfikacji piosenka biesiadna.

Red.

To nie był pierwszy występ Jerzego Salwy w  Dębrznie, ale za to premierowy w du-
ecie z małżonką
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Nowoczesne głosowania w Osinie 

Przewodniczącym rady ponownie Andrzej Łuczak
Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Szczecinie, pierwsza sesja wybranych władz samorządowych, odbyła się w czwartek 22 listopada, o godz. 12.00, 
w świetlicy wiejskiej przy Urzędzie Gminy Osina. Obrady, zgodnie z nowymi przepisami, były transmitowane na żywo, a radni głosowali za pomocą kom-
puterowego programu. 

Na wstępie obrad wszyscy ze-
brani odśpiewali Hymn Pol-
ski, następnie w imieniu Mar-
szałka Województwa Zachod-
niopomorskiego list skierowany 
do Rady Osina, odczytała radna 
Kamila Wójcik. Następnie od-
czytano porządek obrad, w któ-
rym poza ślubowaniem radnych 
i zaprzysiężeniem wójta obo-
wiązkowo znalazł się punkt „wy-
bór przewodniczącego rady”.  

Przewodniczącym rady został 
Andrzej Łuczak, dotychczasowy 
przewodniczący, a jego zastępcą 
Kamila Wójcik. Uzyskali oni po-
parcie całej rady, czyli 15 osób. 

Wybrano też członków Komi-
sji rewizyjnej w składzie, której 
przewodniczącym został radny 
Marek Pakulski.  

Warto dodać, że wszystkie gło-
sowania w trakcie sesji odbywa-

ły się przy użyciu komputerowej 
technologii. Radni poza trady-
cyjnym podnoszeniem rąk, swo-
ją decyzję potwierdzali dotyka-
jąc odpowiedniego pola w apli-
kacji wgranej na tablety. Imien-
ne wyniki głosowań (poza gło-

sowaniem tajnym na przewod-
niczącego RM), były wyświe-
tlane na tablicy. Dodatkowo se-
sja była transmitowana (obraz i 
dźwięk), a nagranie można było 
śledzić w internecie. To wymogi, 
do jakich samorządy lokalne zo-

stały zobowiązane drogą ustawy. 
W ten sposób ma być zagwaran-
towana większa jawność decyzji 
podejmowanych przez naszych 
przedstawicieli we władzach.  Z 
tego, co ustalił DN, wszystkie 
ościenne gminy uporały się z 

dostosowaniem do nowych wy-
mogów. Tak samo było również 
podczas pierwszej sesji Rady Po-
wiatu Goleniowskiego. 

W tym kontekście prztyczek 
w kierunku naszych urzędników 
odpowiedzialnych za organiza-
cję pierwszej sesji w Nowogar-
dzie, z której relację mogą Pań-
stwo przeczytać, również w tym 
numerze gazety. U nas transmi-
sji wideo nie było, a głosy rad-
nych liczono ręcznie- z nie-
wiadomych przyczyn nie dzia-
łał sprzęt elektroniczny, zwa-
ny „maszynką do głosowania”. 
Chwilami zresztą siadało nawet 
nagłośnienie. 

No cóż, Nowogard jak zwykle 
musi nadrabiać to, co gdzie in-
dziej stało się już właśnie stan-
dardem…

AO

kto ma się nimi zająć?  

Noclegownia pilnie potrzebna
O potrzebie zorganizowania w naszym mieście noclegowni pisaliśmy wielokrotnie. Niestety mimo, widocznym gołym okiem wzroście liczby osób niepo-
siadających stałego lokum, temat nie jest przez władze podejmowany. A pozostawiony bez pomocy bezdomny tworzy zagrożenie nie tylko dla siebie i swo-
jego zdrowia i życia…

Proszę przyjechać, człowiek 
leży na chodniku i się nie 

rusza…
Już po raz drugi dzisiejszego 

dnia jesteśmy wezwani do leżące-
go na chodniku pijanego bezdom-
nego – informuje DN, jeden z no-
wogardzkich ratowników – czy 
my jesteśmy od tego, aby zabierać 
te osoby i wieźć je do szpitala, i czy 
szpital to bezpłatna Izba Wytrzeź-
wień?- pyta rozsądnie nasz roz-
mówca.  Jak się okazuje, dla ze-
społów ratowniczych takie inter-
wencje stanowią nie lada problem 
- po takim pacjencie musimy obo-
wiązkowo dezynfekować karetkę, 
co wyłącza ją z użytku przynaj-
mniej na 40 minut. Jeśli do tego do-
liczyć czas, gdy jedziemy do pijane-
go i go potem wieziemy do szpita-
la to daje około 1,5 godziny, gdy ze-
spół ratowniczy nie jest do dyspozy-
cji realnie potrzebującym pomocy 
medycznej tylko służy zupełnie in-
nym celom.  W skrajnych przypad-
kach może to skutkować nieszczę-
ściem, gdy nie będziemy ratować 
życia, ponieważ jesteśmy na inter-
wencji „podejmowania” z chodni-
ka pijanego bezdomnego. Przed-
stawiona historia z tego tygodnia 

pokazuje tylko niektóre skutki sy-
tuacji, gdy bezdomny zostawiony 
jest samemu sobie.  W przeded-
niu zimy temat nabiera zwłasz-
cza szczególnej wymowy huma-
nitarnej – niezależnie bowiem, jak 
wysoki jest stopień zawinienia sy-
tuacji przez samego bezdomnego 
to na ulicy pozostawić go w tym 
okresie roku nie można.   

Skala problemu w naszej 
gminie  

Ustawowo zobowiązane do zaj-
mowania się osobami bezdomny-
mi są Gminy. Do zadań własnych 
Gminy, zgodnie z art. 17 ust. 1 
u.p.s. (ustawa o pomocy społecz-
nej) należy m.in.:

- udzielanie schronienia, za-

pewnienie posiłku oraz niezbęd-
nego ubrania osobom tego po-
zbawionym,

- przyznawanie i wypłacanie za-
siłków celowych na pokrycie wy-
datków na świadczenia zdrowot-
ne osobom bezdomnym, a tak-
że sprawienie pogrzebu, w tym 
osobom bezdomnym.  W art. 48a 
u.p.s., w brzmieniu obowiązują-
cym od 5 września 2016 r., prze-
widziano, że udzielenie schronie-
nia następuje przez przyznanie 
tymczasowego miejsca w nocle-
gowni, albo schronisku dla osób 
bezdomnych.  Tyle ustawa. Insty-
tucją podległą gminie i realizu-
jącą w zakresie pomocy społecz-
nej zadania gminy są Ośrodki Po-

mocy Społecznej.  Tam też zwró-
ciliśmy się z pytaniami, na które 
odpowiedź pozwoli ocenić ska-
lę problemu bezdomności w No-
wogardzie i zakres realizowanej 
przez OPS pomocy wobec osób 
dotkniętych problemem. Niestety 
do zamknięcia tego numeru nie 
otrzymaliśmy jeszcze odpowie-
dzi. Jedno udało się ustalić- od lat 
liczba znanych OPS bezdomnych 
wynosi 30-40 osób.

Miała być noclegownia
Przy takiej ilości osób bezdom-

nych, jaka utrzymuje się w naszej 
gminie funkcjonowanie noclegow-
ni/schroniska jest niezbędne. Wie-
lokrotnie o tym pisaliśmy, w DN. 

Kilka razy też padały deklaracje 
ze strony władz gminnych, że taka 
noclegownia już, już a będzie urzą-
dzona. Niestety lata mijają, wie-
lu bezdomnych w międzyczasie 
zmarło (ilość się prawie nie zmie-
nia, ponieważ dochodzą następni) 
a przytułku, jak nie było, tak nie 
ma. Tym bardziej to dziwi, że mia-
sto dysponuje odpowiednimi wol-
nymi pomieszczeniami, które po 
pewnej adaptacji mogłyby pełnić 
rolę noclegowni. W pewnym mo-
mencie dokonano nawet wyboru 
tych pomieszczeń.  Chodzi o ko-
munalny obiekt przy ulicy Dwor-
cowej w ciągu, w którym znajduje 
się m.in. warsztat wulkanizacyjny.  

Podsumowanie 
Noclegownia dla bezdomnych 

powinna się znaleźć natychmiast 
na agendzie prac nowej Rady 
miejskiej. I nie jest istotne, że cza-
su do zimy już nie ma- jak się bę-
dzie na to patrzyło, to noclegow-
nia nigdy nie powstanie- wio-
sną bowiem potrzeba nie będzie 
pilna, bo do zimy daleko a jesie-
nią znowu będzie za późno i tak 
w kółko Macieju…., bezdomny 
Macieju.   

sm

Wtorkowa interwencja służb ratunkowych wezwanych do 
bezdomnej osoby

Gdzieś w tych pomieszczeniach planowano otworzyć nocle-
gownię

Rada Gminy Osiny VIII kadencji. Trzeci od prawej, w górnym rzędzie Andrzej Łuczak- przewodniczący rady



Nr 92 (2720)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

6

www.dzienniknowogardzki.pl

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
elżbieta Szajkowska: lat 68, zmarła 17.11.2018r, pogrzeb 

odbył się 22.11.2018r, na cmentarzu w Nowogardzie.
Stanisław Nazarczyk: lat 58, zmarł 21.11.2018r, pogrzeb od-

będzie się 23.11.2018r, o godz. 13:00 na cmentarzu w Nowo-
gardzie.

Informacje przekazał: Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk
i MEMORIS Zakład Pogrzebowy Grzegorz Śmigiel

Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

Z Ewangelii według św. Jana:
Piłat powiedział do Jezusa: „Czy Ty jesteś Królem żydowskim?”. Jezus odpowiedział: „Czy to mó-
wisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?”. Piłat odparł: „Czy ja jestem Żydem? Naród Twój  
i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś uczynił?”. Odpowiedział Jezus: „Królestwo moje nie jest z tego 
świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany 
Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd”. Piłat zatem powiedział do Niego: „A więc jesteś 
Królem?”. Odpowiedział Jezus: „Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem  
na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu”  
(J 18,33b-37).

Komentarz do Ewangelii na 
34 Niedziele Zwykłą – uroczy-
stość Jezusa Chrystusa Króla 
Wszechświata:

W doświadczanym przez nas 
spotkaniu Piłata i Jezusa po-
trzeba zobaczyć zagrożenie ja-
kie stało się podstawą odbycia 
procesu sądowego przed Piła-
tem. Czy naprawdę potwierdzi-
ły się podstawy oskarżenia Jezu-
sa przez Arcykapłanów, że jest 
On nowym Królem i zarazem 
zagrożeniem dla Cesarza. Sam 
Piłat, kiedy ujrzał Jezusa w spo-
sób sarkastyczny i ze zdumie-
niem zadaj Mu pytanie: „Czy Ty 
jesteś Królem żydowskim?”.  Ja-
kim i czego Królem jest Jezus? 

O Jezusie Chrystusie, jako 
Królu, mówimy w  kategoriach 
władzy duchowej, a  nie poli-
tycznej, doczesnej. Królestwo 
Boże, to nie terytorium, ale re-

lacje, sposób życia tych, dla któ-
rych Boże panowanie jest ocze-
kiwaniem na coś więcej, niż 
daje ten świat i władcy tej ziemi. 
Jako ludzie wierzący Bogu, każ-
dą władzę ziemską uznajemy za 
niedosteczną i niedoskonałą.

Królestwo Jezusa nie jest 
z  tego świata. Tam, gdzie jest 
prawda, możemy mówić o kró-
lowaniu i o prawdziwym Królu. 
Po czym to poznać? Po tym, że 
nie broni się siłą, nie rządzi się 
logiką, panujących na tym świe-
cie, nie posługuje się przemocą. 
Nasz król przychodzi, jako bez-
bronny. Jedynie słabi i  ubodzy 
będą stawali w Jego obronie, po 
Jego stronie. Jego narodzenie się 
na tym świecie ma zasadniczy 
cel: dać świadectwo prawdzie. 
Należący do królestwa Jezusa, 
słuchają tego, co mówi. Słucha-
jący Jezusa i czyniący to, co On 
mówi, opierają swoje życie na 
prawdzie.

Kiedy Jezus mówi, że jest Kró-
lem? Wtedy, kiedy jest związa-
ny, bezsilny, opuszczony przez 
uczniów, wydany w  ręce nie-
przyjaciół i  właściwie skazany 
przez nich na śmierć. Dopiero 
teraz jest pewność, że Jego kró-
lowanie nie będzie rozumiane 
w  logice oczekiwań tego świa-
ta. Czy to stwierdzenie Jezu-
sa nie wydaje się dla wielu ludzi 
śmieszne? On jest silny, będąc 
bezsilny. Poniżony, związany, 

jakby przedstawiał sobą jakie-
kolwiek zagrożenie. Nie mają-
cy ludzi, którzy by za Nim stali. 
Jezus jest silny miłością, praw-
dą, pragnieniem pełnienia woli 
Ojca.

Będący na dnie ludzkiego po-
niżenia, nosi na swojej głowie 
nie tylko ludzką, królewską ko-
ronę, ale i  boską godność. Na-
rodził się, aby być Królem dla 
tych, którzy uwierzą Jego sło-
wu i pójdą za Nim. Jest Królem, 
aby dać świadectwo prawdzie. 
Dla królów z  tej ziemi praw-
da posiada małe, znikome zna-
czenie. Może oznaczać jedynie 
słabość, na którą królowie nie 
mogą sobie pozwolić. Posługu-
jący się prawdą, będzie prze-
grywał z  tymi, którzy posługu-
ją się kłamstwem, intrygą, cyni-
zmem, przebiegłością, fałszywy-
mi świadkami.

Jezus Król wstawia się za praw-
dą, jest jej świadkiem, jej obroń-
cą. Swoim życiem, nauczaniem 
oświetla ludzi, ich słowa, czyny, 
zamiary i  w  ten sposób odsła-
nia pozory prawdy, fałsz, tchó-
rzostwo, posługiwanie się ma-
nipulacją, pogardzaniem inny-
mi. Okazuje się, że uczeni w Pi-
śmie nie są strażnikami wierno-
ści Bogu. Gotowi są wydać na 
śmierć Sprawiedliwego, ponie-
waż jest dla nich niewygodny. 
Jezus staje przed władzą świecką 
i władzą religijną. Zarówno jed-
na, jak i druga porzuciły praw-
dę, idąc swoją drogą, kierując 
się własnym zyskiem.

Dając świadectwo prawdzie, 
można stracić życie. Jezus wie-
dział o  tym. Trzymał się słowa 
prawdy. Odniósł zwycięstwo. 
Taki jest nasz Król, Jezus Chry-
stus. 

Ks. Waldemar Piątek

Podziękowanie
Zespół Bodzęcinianie  

dziękuje 
Panu Krzysztofowi Szwedo,  

za zasponsorowanie wyjazdu  
na przegląd zespołów ludowych  

do Dębrzna. 
     Jerzy Salwa

POdZIękOWANIA

Wielka uroczystość  
w nowogardzkim Sanktuarium 

Święty Rafał 
Kalinowski wzorem 
jedności kościoła 
W miniony wtorek, 20 listopada, o godz. 17.00, parafia pw. 
św. Rafała Kalinowskiego przeżywała odpust. Było to naj-
ważniejsze wydarzenie trwających już od niedzieli Renowa-
cji Misji Świętych. W trakcie uroczystości w kościele odsło-
nięto tablicę upamiętniającą Orlęta Lwowskie, a także po-
święcono kolejne Herby Miast Utraconych. 

Uroczysta Msza św. odpusto-
wa, rozpoczęła się o godz. 17.00, 
tradycyjnie od wprowadzenia 
pocztów sztandarowych. Wśród 
nich nie mogło zabraknąć flag 
organizacji sybirackich i stowa-
rzyszeń kresowych – jak wiado-

mo św. Rafał Kalinowski jest pa-
tronem wszystkich Sybiraków, 
żołnierzy, ale także inżynierów 
i kolejarzy.  Były też delegacje 
szkół, w tym dwóch z Nowogar-
du tj. I LO i ZSP. W świątyni po-
święconej postaci tego Świę-

Wprowadzenie sztandarów, a tuż za nimi kapłani z całego dekanatu

Delegacja wiernych wita w murach świątyni św. Rafała Kalinowskiego ks. Biskupa
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tego zgromadziło się tego 
dnia wielu wiernych, zajęte 

były wszystkie miejsca siedzące, 
a część osób musiała stać. 

Uroczystości odpustowej prze-
wodniczył ks. bp. Henryk Wej-
man, którego tradycyjnie przy-
witała delegacja wiernych. Nie 
zabrakło również wielu księży z 
parafii z całego nowogardzkiego 
dekanatu. W kazaniu skierowa-
nym do wiernych Biskup przy-
pomniał, jakie wartości wypielę-
gnował w nas św. Rafał Kalinow-
ski. 

- Święty Rafał Kalinowski nie 
tylko uczył o wartości wzajem-
nej miłości w ukazywaniu innym 
Boga, przyprowadzaniu do Nie-
go, lecz potwierdził, osobistą po-
stawą życia. Poprzez ofiarną po-
sługę w konfesjonale jedną z Bo-
giem, a przez postawę otwartości 
na ludzkie potrzeby bez względu 
na wyznanie, czy światopogląd, 
przyczyniał się do tworzenia mię-
dzy nimi jedności. Będąc zesła-
nym na Sybir, jako kara za udział 
w Powstaniu Styczniowym, przez 
10 lat kształtował umysły i ser-
ca dzieci zesłańców, i wspoma-
gał tamtejszą ludność, która była 
głównie wyznania Prawosław-
nego. W ten sposób przyczynił 
się do jedności Kościoła. Z prze-
konaniem można powiedzieć, że 
stał się wzorem jedności Ludzi w 
Chrystusie. W kontekście tej po-
stawy św. Rafała nie dziwi, iż w 
jego wspomnienie przebywają tu 

do tego Sanktuarium wierni, któ-
rzy doświadczyli okresu Syberii, 
i ci, którzy zostali przesiedleni z 
Kresów Wschodnich dawnej Rze-
czypospolitej i mieszkają na tych 
terenach – mówił w trakcie kaza-
nia do wiernych ks. bp. H. Wej-
man. Przekazał również współ-
cześnie żyjącym receptę, na to, w 
jaki sposób należy służyć ojczyź-
nie, aby budować jej pomyślność. 

- Ojczyźnie najpełniej można 
służyć na drodze wierności wła-
snemu sumieniu, ukształtowa-
nemu na wartościach ewange-
licznych. Kiedy człowiek przesta-
je słuchać głosu sumienia, wów-
czas zacierają się różnice pomię-
dzy miłością a egoizmem, a na-
wet życiem i śmiercią. Wiemy to 
dobrze z historii, że gdy słabło su-
mienie wiernych, zawodziło su-
mienie Narodowe i w konsekwen-
cji dochodziło do wielkich nie-
szczęść. Niech zatem przykład św. 
Rafała Kalinowskiego i ofiara mi-
lionów ludzi Polaków, zesłanych 
na Syberię, mobilizuje nas żyją-
cych w tym czasie o troski o wła-
sny dom ojczysty. Abyśmy przez 
trwanie w wierze chrystusowej i 
wzajemnej miłości bratniej, bu-
dowali pomyślność tego domu. 
Amen- zakończył ks. bp. Henryk 
Wejman. 

Uroczysta Msza św. została za-
kończona nabożeństwem do św. 
Rafała Kalinowskiego przy wy-
stawionym Najświętszym Sakra-
mencie. 

Tuż po tym przyszła chwila na 
jeszcze dwa ważne akcenty od-
pustowej uroczystości. Na jed-
nym z bocznych filarów świąty-
ni pw. św. Rafała Kalinowskiego 
odsłonięto tablicę dla uczcze-
nia heroicznej ofiary, jaką zło-
żyli młodociani obrońcy Lwowa 
w latach 1918-1920, zwani Or-
lętami Lwowskimi. Tablica zo-
stała ufundowana przez człon-
ków Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Lwowskiej ze Szczecina, a 
poświęcona przez bp. Henryka 
Wejmana. Kilka godzin wcze-
śniej odbyły się w kościele pw. 
św. Rafała Kalinowskiego wypo-
minki „Orląt Lwowskich”- for-
ma modlitwy za dusze zmar-
łych. 

Ksiądz Biskup poświęcił rów-
nież kolejne sześć herbów 
„Miast Utraconych”- miejsco-
wości, które Polska utraciła po 
II WŚ. Inicjatywa ta została za-
początkowana przez ks. dzie-
kana Kazimierza Łukjaniuka w 
zeszłym roku. Wówczas na ze-
wnętrznej ścianie chóru zamon-
towano i poświęcono 12 tablic z 
herbami. Tym razem doszło ko-
lejnych 6. 

Na zakończenie uroczysto-
ści w kościele, ks. K. Łukjaniuk- 
proboszcz parafii pw. św. Rafa-
ła Kalinowskiego i dziekan De-
kanatu Nowogard podziękował 
wszystkim za udział we Mszy 
św., podkreślił zwłaszcza uczest-
nictwo służby liturgicznej, ale 

także nowej organistki w koście-
le, pani Sylwii. Następnie zapro-
sił wszystkich do dalszego świę-
towania wspomnienia patro-
na parafii przy wspólnym posił-
ku przygotowanym w pobliskim 
Zespole Szkół Ponadgimnazjal-
nych. 

Dodajmy, że w dniach 18-21 
listopada, parafia pw. św. Rafa-
ła Kalinowskiego w Nowogar-
dzie przeżywała Renowację mi-
sji świętych. Prowadzili je dusz-
pasterze i misjonarze: o. Jerzy 
Krupa i o. Ireneuszu Homoncik. 

Marcin Simiński 

Modlitwa chwilę przed poświęceniem tablicy upamiętniającej heroiczną walkę Orląt Lwowskich oraz 
Herby Miast Utraconych

Na odpust przybyły tłumy wiernych, i tych starszych i młodszych

Tradycyjnie już na odpust do św. Rafała Kalinowskiego stawiają się poczty sztandarowe organizacji sy-
birackich i szkół, nie tylko z gm. Nowogard, ale i całego regionu

Odsłonięcie tablicy poświęconej Młodocianym Obrońcom Lwowa

Niezastąpiona służba liturgiczna i tym razem nie zawiodła
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Dzięki nowym oknom SYNEGO Twój dom 
stanie się oazą ciepła, ciszy i bezpieczeństwa. 
W porównaniu z obecnym standardem okien, 
SYNEGO zapewnia do 50% lepszą izolację cieplną*. 
Dzięki temu znacznie zmniejszysz rachunki 
za ogrzewanie i poznasz nowy 
komfort mieszkania.

Nowe logo - nowy profil 
nowy komfort Twojego mieszkania

Zadzwoń lub przyjdź 
do siedziby naszej firmy 

a my przygotujemy 
dla Ciebie najlepszą ofertę.

Świetne oferty
w zasięgu ręki

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie 
Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723, 
utworzona na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1988 r. w  sprawie utworzenia Banku Zachodniego we 
Wrocławiu (Dz U. z 1988 r. Nr 21, poz. 142), NIP 896-000-56-73. Wysokość kapitału zakładowego 993 334 810 zł. Wysokość kapitału 
wpłaconego 933 334 810 zł. Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach i oprocentowaniu są dostępne w placówkach 
banku, na santander.pl oraz pod numerem infolinii 1 9999 – opłata zgodna z taryfą danego operatora. Stan na 19.09.2018 r.

Zapraszamy 
do Placówki w Nowogardzie
ul. Bankowa 3F
tel. 91 391 03 78 
pn.–pt. 9:00–17:30
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Ogólnopolska konferencja dPS FOrUM 2018

Nauczyciel z Nowogardu prelegentem
DPS Forum to największa tego typu konferencja w Polsce łącząca zagadnienia biznesu oraz innowacyjnych rozwiązań w dydaktyce. Nauczyciel z Nowogar-
du prelegentem na DPS FORUM 2018, na stadionie „PGE Narodowy” w Warszawie. 

17 października 2018 r. odby-
ła się 17 edycja Konferencji No-
woczesnych Technologii DPS 
FORUM 2018, której organiza-
torem jest firma DPS Software. 
Wydarzenie od kilku lat odbywa 
się na stadionie „PGE Narodo-
wy” w Warszawie.

DPS Forum to największa tego 
typu konferencja w Polsce łączą-
ca zagadnienia biznesu oraz in-
nowacyjnych rozwiązań w dy-
daktyce.

Jednym z prelegentów był na-
uczyciel przedmiotów zawodo-

wych Pan Łukasz Śmigiel, który 
od 2004 roku pracuje w Zachod-
niopomorskim Centrum Edu-
kacji Morskiej i Politechnicznej 
w Szczecinie. Tematem prezen-
tacji było „Wykorzystanie opro-
gramowania AlphaCAM w pro-
cesie kształcenia przyszłych ope-
ratorów CNC”. ZCEMiP było je-
dyną szkołą średnią z całej Pol-
ski zaproszoną na to wydarze-
nie.

Zagadnienia odnośnie opro-
gramowania SolidWorks oraz 
druku 3D prezentowały uczel-

nie wyższe, m.in. Politechniki: 
Warszawska, Wrocławska i Bia-
łostocka.

Gościem specjalnym DPS Fo-
rum był Mirosław Hermaszew-
ski, który zainspirował zebra-
nych opowieściami ze swojego 
bogatego życiorysu. W tym roku 
konferencja zgromadziła rekor-
dową ilość 570 uczestników. 

Zachodniopomorskie Cen-
trum Edukacji Morskiej i Poli-
technicznej od 2005 roku kształ-
ci w zagadnieniach dotyczą-
cych projektowania CAD (opro-
gramowanie AutoCAD i  Soli-
dWorks), programowania ob-

rabiarek sterowanych nume-
rycznie CNC (oprogramowa-
nie MTS CNC CAD/CAM i Al-
phaCAM) oraz obsługi maszyn 
CNC (frezarka 3-osiowa HAAS 
MiniMill, tokarka 2-osiowa ze 
sterowaniem Sinumerik 808D). 
Powyższe treści kształcenia są 
realizowane na kierunkach tech-
nik mechanik oraz technik me-
chatronik. 

Aktualności z działalności 
„Pracowni 11W”, której opieku-
nem jest Łukasz Śmigiel moż-
na obserwować na fanpage’u na 
portalu społecznościowym fa-
cebook pod adresem:  facebook.

com/Pracownia11WCNCCAD-
CAM.

Natomiast na kanale Youtu-
be  (youtube.com/c/pracow-
nia11wcnccadcam) 

dostępne są tutoriale z opro-
gramowania MTS CNC CAD/
CAM (moduły toczenie i frezo-
wanie) i AlphaCAM.

Od 2017 roku Łukasz Śmigiel 
pracuje również w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Nowo-
gardzie, gdzie m. in. wprowa-
dza zagadnienia komputerowego 
wspomagania projektowania czę-
ści maszyn i urządzeń w oprogra-
mowaniu AutoCAD.                 red.

Projekt „Stacja dokująca”, ucznia klasy 2Tme (technik mechatronik) ZCEMiP. Poszczególne komponenty zrealizowane na fre-
zarce CNC, projekt wykonany w oprogramowaniu AlphaCAM.

Uczniowie ZCEMiP wraz z Mirosławem Hermaszewskim.

Łukasz Śmigiel - projektant CAD/CAM, programista/operator obrabiarek CNC 

Statuetka - wykonanie elementów na frezarce i tokarce CNC.
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lUXdental – nowogardzki gabinet na światowym poziomie 

Leczą zęby w komfortowych warunkach 
W kwietniu tego roku, przy ul. 3 Maja 31 c (dawniej popularny sklep „Rodzynek”), dzięki wspólnej inicjatywie lek. dent.  Marty Kędzierskiej i lokalnego 
przedsiębiorcy Emiliana Kinasza, powstał nowy gabinet stomatologiczny o nazwie LUXdental. Miejsce to ofertuje pacjentom nie tylko leczenie na najwyż-
szym poziomie, ale w sposób szczególny dba o komfort klientów, także tych najmłodszych. 

Właścicielom LUXdental od 
samego początku zależało na 
stworzeniu miejsca, gdzie każdy 
pacjent poczuje się swobodnie i 
co najważniejsze - bezpiecznie. 
Oczywiście priorytetem było też 
zagwarantowanie najwyższej ja-
kości usług stomatologicznych, 
a tego nie da się osiągnąć bez 
dynamicznej, otwartej na rozwój 
kadry lekarskiej. 

- Naszym założeniem było 
zbudowanie młodego zespo-
łu lekarzy otwartych na rozwój 
i doskonalenie swoich umiejęt-
ności. Leczenie w naszym gabi-
necie odbywa się w sposób kom-
pleksowy, czyli lekarze omawia-
ją konkretne przypadki i wza-
jemnie sobie doradzają, aby wy-
brać najlepszą metodę gwaran-
tującą zamierzony efekt lecze-
nia. Wszyscy lekarze  naszego 
zespołu uczestniczą w licznych 
kursach i sympozjach, są więc na 
bieżąco z najnowszymi trendami 
w stomatologii- mówi lek. dent. 
Marta Kędzierska, która nowo-
gardzkim pacjentom jest znana 
od kilku lat, pracowała bowiem 
w jednej z prywatnych praktyk 
na terenie naszego miasta. M. 
Kędzierska ukończyła Pomorską 
Akademię Medyczną w Szcze-
cinie, w 2008 roku. Od same-
go początku swojej pracy inten-
sywnie szkoli się w kierunku en-
dodoncji (leczenia kanałowego) 
oraz protetyki, również na im-
plantach. Pacjenci doceniają ją 
za precyzję i dokładność wyko-
nywanych zabiegów. Oprócz M. 
Kędzierskiej z gabinetem LU-
Xdental współpracuje również 
od samego początku lek. dent. 
Sara Garbaciuk -Dykcik. Sara 
ukończyła Gdański Uniwersy-

tet Medyczny. Kształci się w kie-
runku ortodoncji, biorąc udział 
w specjalistycznych szkoleniach 
zagranicznych profesorów, zaj-
muje się również ogólnym lecze-
niem zachowawczym, endodon-
tyczym oraz swoim uśmiechem i 
życzliwością zachęca do leczenia 
najmłodszych pacjentów. Gabi-
net od niedawna współpracuje 
również z chirurgiem stomato-
logii lek. dent. Arturem Nowa-
kiem, zajmującym się wszcze-
pianiem implantów oraz rege-
neracją tkanek kości i dziąseł.  
Do zespołu dołączyła również w 
ostatnim czasie lek.dent. Mag-
dalena Dunia, która zajmuje się 
ogólnym leczeniem zachowaw-
czym, endodontycznym oraz 
protetyką.

Poza doborem kadry, właści-
ciele Luxdental sporo wysiłku 
włożyli w wyposażenie gabine-
tu. Mowa tu przede wszystkim o 
sprzęcie medycznym, służącym 

do diagnozy i leczenia zębów. 
 – Posiadamy najwyższej jako-

ści sprzęt medyczny. W każdym 
z trzech gabinetów jest możli-
wość wykonania zdjęcia zęba 
bez konieczności wstawania z 
fotela. Pacjenci mogą korzystać 
z bezbolesnego komputerowego 
znieczulenia, co pozwala poko-
nać lęk, zwłaszcza małym dzie-
ciom. W międzyczasie doku-
piony został aparat do wykony-
wania cyfrowych zdjęć panora-
micznych z bardzo niską daw-
ką promieniowania, co podno-
si bezpieczeństwo usług. Do ga-
binetu został również zakupio-
ny nowoczesny laser diodowy, 
pozwalający wybielać zęby oraz 
odkażać ubytki w zębach i ka-
nały korzeniowe. W niedługim 
czasie zamierzamy poszerzyć 
wachlarz naszych usług o lecze-
nie ortodontyczne dzieci i do-
rosłych - mówi lek.dent. M. Kę-
dzierska. 

Leczenie i najnowocześniej-
szy sprzęt to jedno. Wizyta w ga-
binecie, jak wiadomo, nie koja-
rzy się z niczym przyjemnym. W 
LUXdental dołożono wszelkich 
starań, aby to zmienić. 

- Dla komfortu naszych pa-
cjentów w każdym gabinecie za-
montowany jest telewizor, jest 
możliwość posłuchania ulubio-
nej muzyki, a dla najmłodszych 
pacjentów obejrzenia bajki. War-
to dodać, że sam gabinet jest po-
łożony w dogodnym miejscu, na 
parterze, co umożliwia bezpro-
blemowe przyjmowanie osób 
niepełnosprawnych. Wspólnie 
z architektem stworzyliśmy pro-

jekt architektoniczny spełniający 
wszystkie wymagania w tym za-
kresie - mówi E. Kinasz. 

W Nowogardzie powstał więc 
kolejny gabinet stomatologicz-
ny, w którym pacjenci mogą ko-
rzystać z najwyżej jakości usług 
leczniczych, ale też poczuć się 
przy tym niezwykle komforto-
wo. To w połączeniu z młodym, 
wykształconym i ambitnym ze-
społem daje gwarancję usług 
dentystycznych na najwyższym, 
można z całą pewnością rzec - 
światowym poziomie. 

Na tym właściciele LUXden-
tal nie poprzestali - jak zapowie-
dzieli w rozmowie z DN, już za 
kilka miesięcy pacjenci gabine-
tu będą mogli również skorzy-
stać z zabiegów z zakresu me-
dycyny estetycznej, wykonywa-
nych przez wyspecjalizowanych 
w tym obszarze lekarzy. 

Pozostaje zatem trzymać kciu-
ki za zespół Luxdental- sukces 
tego miejsca to także w jakimś 
stopniu rozwój naszego miasta, 
a także nowe miejsca pracy. 

Marcin Simiński 

Lek. dent. Marta Kędzierska w jednym z gabinetów, który tak jak pozostałe został 
wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt. Zadbano też o estetykę zapewniając 
lepszy komfort pacjentom.

LUXdental działa od kwietnia w lokalu, gdzie przez  wiele tak funkcjonował popu-
parny na osiedlu sklep Rodzynek.

LUXdental to wspólna inicjatywa lek. dent. Marty Kędzierskiej i lokalnego przedsię-
biorcy Emila Kinasza.
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Zakończenie rundy jesiennej

Na rozkładzie Polonia Płoty
W najbliższy weekend rozegrana zostanie ostatnia kolejka rundy jesiennej, w grupie północnej szczecińskiej A Klasy. W ostatnim tegorocznym meczu pił-
karze Pomorzanina wybiorą się do Płotów, aby rywalizować z tamtejszą Polonią. Dodatkowego smaczku temu spotkaniu dodaje fakt, że dwóch piłkarzy 
Pomorzanina przed startem sezonu przeniosło się właśnie do Polonii.  

Polonia Płoty plasuje się obec-
nie na 5. miejscu w ligowej tabeli 
(Pomorzanin jest szósty) z licz-
bą 26 punktów, czyli o 5 punk-
tów więcej niż Pomorzanin. Po-
loniści na swoim stadionie wy-
grali 3 mecze, raz zremisowali i 
zanotowali 2 porażki, a wszystko 
to przy 15 strzelonych i 11 stra-
conych golach. Pomorzanin na 
wyjazdach w tym sezonie gra fa-
talnie, tylko 1 zwycięstwo, 1 re-
mis i 4 porażki, przy skuteczno-
ści 12 strzelonych i 13 straco-
nych goli. W minionym sezo-
nie Pomorzanin jesienią zremi-
sował w Płotach 1:1, natomiast 
w rundzie wiosennej przegrał 
u siebie 2:3. Liczby przemawia-
ją zatem za gospodarzami, jed-
nak pojedynki pomiędzy Polo-
nią i Pomorzaninem zawsze na-
leżą do wyjątkowych meczów – 
w szczególności dla kibiców. W 

tym sezonie jednak temu spo-
tkaniu towarzyszyć będą dodat-
kowe smaczki... Trenerem Po-
morzanina jest Józef Andrzejew-
ski, który przez wiele lat związa-
ny był z Polonią Płoty. Z kolei w 
Polonii gra dwóch piłkarzy, któ-
rzy do tego sezonu stanowili o 

trzonie nowogardzkiej drużyny. 
Mowa o byłym kapitanie Ma-
cieju Dobrowolskim i napastni-
ku Kamilu Lewandowskim. Po-
nadto barwy Polonii reprezen-
tują jeszcze Maciej Podbiegło 
oraz Mariusz Stachowiak, którzy 
również mają na swoim koncie 

występy w barwach Pomorza-
nina. Warto przyjrzeć się ostat-
nim występom Kamila Lewan-
dowskiego. Piłkarz Polonii w 
tym sezonie strzelił 8 goli, zali-
czył także występ z hat-trickiem 
na koncie. Na uwagę zasługu-
ją w szczególności ostatnie me-
cze byłego piłkarza Pomorzani-
na. Kamil Lewandowski w każ-
dym z ostatnich czterech spo-
tkań strzelał bramkę, zatem jego 
forma regularnie idzie w górę. 
Kto wie, być może w sobotę Ka-

mil Lewandowski będzie miał 
okazję zdobyć bramkę w meczu 
przeciwko byłej drużyny? Z całą 
sympatią do tego piłkarza wie-
rzymy, że nie wpisze się na listę 
strzelców, a Pomorzanin zakoń-
czy ten mecz z czystym kontem 
oraz punktami. Nie będzie jed-
nak o to łatwo... Mecz Polonii z 
Pomorzaninem zaplanowano na 
sobotę (24 listopada), o godzinie 
17:00. Przy artykule publikuje-
my komplet gier w A Klasie. KR

A Klasa Szczecin gr. Północ 2018/2019
15. kolejka:
Jantar Dziwnów – OKS Goleniów  (24.11; 11:00)
Mewa Resko – Ehrle Dobra Szczecińska (24.11; 13:00)
Wybrzeże Rewalskie Rewal – Dąb Dębice (24.11; 13:00)
Orzeł Łożnica – Błękitni Trzygłów  (24.11; 13:00)
Masovia Maszewo – KP Przecław  (24.11; 13:00)
Wicher Brojce – Sparta Gryfice  (24.11; 13:00)
Polonia Płoty – Pomorzanin Nowogard (24.11; 17:00)
Arkonia Szczecin – Fala Międzyzdroje (25.11; 15:15)

Kamil Lewandowski i Maciej Dobrowolski w najbliższą sobotę zagrają przciwko Po-
morzaninowi

kolarski wyścig Mikołajkowy 
coraz bliżej

Trwają przygotowania
Wraz z nadejściem zimy nowogardzcy kolarze zacierają już 
ręce przed kolejną edycją Mikołajkowego wyścigu. Choć 
oficjalny regulamin zawodów wciąż jest w opracowaniu, 
wiadomo już, że wyścig odbędzie się 8 grudnia.  

Miłośnicy kolarstwa działają-
cy w grupie LKK Nowogard, już 
przygotowują trasę do kolejnej 
edycji Mikołajkowego kolarskie-
go wyścigu przełajowego roz-
grywanego w ramach Otwar-
tych Mistrzostw województwa 
zachodniopomorskiego. Choć 
szczegóły wciąż są jeszcze do-
pracowywane i nie są przyjmo-
wane zgłoszenia wiadomo, że 
wyścig odbędzie się w sobotę (8 
grudnia). Startom najmłodszych 
kolarzy, tym razem towarzyszyć 
będzie wyścig Ligi SCOTT Cyc-
locross Challenge. W wyścigu 

wziąć udział będą mogli zawod-
nicy na rowerach przełajowych i 
MTB. Fakt, że jedna z serii ligi 
rozgrywana będzie w Nowogar-
dzie, tylko potwierdza jak świet-
ną przełajową trasą dysponuje 
nasze miasto w obrębie „Sarnie-
go Lasu”. Niedawno organiza-
torzy wyścigu opublikowali kil-
ka zdjęć przedstawiających gru-
pę osób przygotowujących tra-
sę wyścigu zaplanowanego na 8 
grudnia. Więcej informacji na 
temat Mikołajkowego wyścigu 
wkrótce. KR

Organizatorzy Mikołajkowego kolarskiego wyścigu przełajowego już pracują nad 
odpowiednim przygotowaniem trasy

Brydż sportowy

Pomorzanin po 10 meczach
Brydżyści reprezentujący Pomorzanin Nowogard występują obecnie w Zachodniopomor-
skiej III Lidze. Powoli zbliżają się do końca pierwszej rundy sezonu 2018/2019,  i po 10 me-
czach zajmują wysokie 5. miejsce. Przed brydżystami z Nowogardu jeszcze m.in. spotkanie 
z liderami bieżących rozgrywek. 

W sezonie 2018/2019 Pomo-
rzanin występuje w Zachod-
niopomorskiej III Lidze brydża 
sportowego. Grupa liczy 14 ze-
społów i do końca tej rundy no-
wogardzianom pozostały jesz-
cze trzy spotkania. Pomorzanin 
występuje w składzie: Andrzej 
Choniawko, Eugeniusz Frasoń-
ski, Leszek Konieczny, Mieczy-
sław Rogowski, Marian Siwy 
oraz Wojciech Waszkiewicz. W 
swoim pierwszym meczu nowo-
gardzianie rywalizowali z Damą 
Pik Białogard. W tym meczu Po-
morzanin pewnie wygrał. W ko-
lejnych dwóch spotkaniach bry-
dżyści z Nowogardu zanotowa-
li porażki z Kołobrzegiem oraz 
Mielnem, co po trzech seriach 
gier zepchnęło zespół z Nowo-
gardu na 11. miejsce. Następnie 
zawodnicy Pomorzanina zano-
towali serię 5 zwycięstw z rzę-
du, odprawiając z kwitkiem od-
powiednio następujące zespoły: 
Śmiały Police, Pod Wieżą Szcze-
cin, Flota II Świnoujście, DKK 
Stargard, a także drugi zespół 
Klubu Brydżowego Kontra Ko-
szalin. Po tym spotkaniu przy-

szła porażka z Klubem Picki-
wicka Szczecin oraz ta najbar-
dziej dotkliwa porażka z Zielo-
nymi Stargard, którzy zamykają 
ligową tabelę. Do końca tej run-
dy przed brydżystami Pomo-
rzanina jeszcze trzy spotkania 
i będą to pojedynki z czołowy-
mi zespołami. Najpierw nowo-
gardzianie zmierzą się z pierw-
szym zespołem Klubu Brydżo-
wego Kontra Koszalin, który zaj-
muje 2. miejsce w ligowej tabeli. 
Następnie zawodnicy Pomorza-

nina rozegrają mecz z klubem 
Blotka Goleniów, który plasuje 
się na samym szczycie tabeli. Na 
zakończenie Pomorzanin zagra 
z zespołem Energa Łobez, któ-
ry zajmuje pozycję tuż za Pomo-
rzaninem. O tym, na jakiej po-
zycji zakończy pierwszą rundę 
Pomorzanin poinformujemy po 
najbliższych spotkaniach. Przy 
artykule publikujemy aktualną 
tabelę Zachodniopomorskiej III 
Ligi brydża sportowego. KR

Zachodniopomorska III Liga 2018/2019
M VP impy
1 Blotka Goleniów 138.8 542 – 323 
2 Klub Brydżowy Kontra Koszalin 137.55 558 – 338 
3 Klub Brydżowy Kołobrzeg 131.03 571 – 382 
4 Klub Pickiwicka Szczecin 125.38 555 – 412 
5 LKS Pomorzanin Nowogard 115.62 483 – 395 
6 TKKF Energa Łobez 115.4 433 – 367 
7 SMMKB Szlemik Mielno 95.33 466 – 496 
8 Pod Wieżą Szczecin 90.25 431 – 479 
9 Klub Brydżowy Kontra II Koszalin 85.73 454 – 540 
10 SSBPB Dama Pik Białogard 76.47 447 – 586 
11 Flota II Świnoujście 74.4 384 – 511 
12 Dom Kultury Kolejarza Stargard 73.9 385 – 526 
13 Śmiały Police 70.35 372 – 521 
14 SSMBS Brydż-Star Zieloni Stargard 69.29 368 – 573 
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Tel. 506 638 789

Witamy  
wśród nas...

Autorzy rubryki: 
Charlotta Trokowicz-Sędłak 

oddziałowa oddziału poł.-ginek.
Janusz Roguski SPSR Nowogard

Materiał                                      cena do 100 kg cena powyżej 100 kg
1. Miedź                   18,00 zł/kg               19,00 zł/kg

4. Mosiądz       11,00 zł/kg               11,50 zł/kg

5. Akumulatory         2,50 zł/kg                 2,70 zł/kg

6. Felgi aluminiowe        4,80 zł/kg                 5,00 zł/kg

7. Ołów          5,20 zł/kg                 5,50 zł/kg

8. Aluminium elektryczne       5,00 zł/kg                5,50 zł/kg

9. Aluminium grube        4,20 zł/kg                4,50 zł/kg

10. Aluminium niesort       3,80 zł/kg                4,00 zł/kg

Skup hurtowy 
metali kolorowych na telefon

Przy wadze ok. 1000 kg metali kolorowych ceny do negocjacji

Firma P.P.U.H. Oskar Bonda w Nowogardzie • ul. Nadtorowa 14b

Więcej informacji  tel. 511 444 559

Laura 
córka Marioli Franczuk 
ur. 20-11-2018 z Runowa Po-
morskiego

Dominik syn 
Iwony i Pawła ur. 20-11-2018 
z Żabówka

Laura 
córka Pauliny Procukiewicz 
ur.18-11-2018 z Osiecza

Filip 
syn Anny Krysińskiej 
ur. 9-11-2018 z Łobza

Wiktoria córka 
Magdaleny i Kamila Karluk 
ur. 16-11-2018 z Nowogardu

Patryk 
syn Edyty i Roberta Orłowskich 
ur. 17-11-2018 z Nowogardu

Michalina 
córka Anny Gołdyn 
ur. 8-11-2018 z Nowogardu

Upadłość konsumencka
Masz długi, których nie możesz spłacić, nie 
prowadzisz działalności, nie masz majątku. 

Pomogę zgłosić upadłość. 
Konsultacje darmowe
Tel. 669 681 080, 

www.szczecin-syndyk.pl 
restrukturyzacjakonsumenta@gmail.com 

do wynajęcia 
lokal

handlowo-usługowy
w Nowogardzie 

ul. Pileckiego 
(daw, Dąbrowszczaków)

pow. 54 m2, 
nowe budownictwo

Tel. 604 269 104

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

Warsztaty Terapii 
Zajęciowej 

przyjmą każdą 
ilość świerku 

Więcej informacji pod 
nr  725 748 449 

Wykonujemy tanio
Banery  
Laminowanie   
Wycinane naklejki 
Wydruki kolorowe

Kompleksowe usługi:  
      Introligatorskie 
          Poligra�czne  
Nowogard  •  ul. Boh. Warszawy 7A

 tel. 91 392 21 65,  91 577 2007

250 zł od osoby
ul. Zielona 1 • Nowogard • tel. +48 91 392 02 21

Bal Sylwestrowy
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reklAMA

SPrAW, BY ŚWIęTA BYŁY PIękNe dlA WSZYSTkICH!

ZOSTAŃ DARCZYŃCĄ SZLACHETNEJ PACZKI 
DLA RODZIN Z NOWOGARDU I OKOLIC
Od 17 listopada otwarta jest baza rodzin włączonych do programu SZLACHETNA PACZKA w tej edycji. Także w Nowogardzie mądra pomoc dotrze do 
potrzebujących rodzin, które znalazły się w niezawinionej biedzie! Wejdź na www.szlachetnapaczka.pl i zostań lokalnym herosem.

Baza z historiami rodzin otwarta!
Od soboty na stronie www.szlachet-

napaczka.pl można już wybrać rodzi-
nę w potrzebie z Nowogardu i oko-
lic i przygotować dla niej mądrą pomoc. 
Przekazując rodzinie paczkę pokazuje-
my jej, że nie jest sama ze swymi proble-
mami. SZLACHETNA PACZKA to jedy-
ny na świecie system pomocy bezpośred-
niej, który łączy ogromną skalę działania 
z tym, że konkretny człowiek wciąż po-
maga w nim konkretnemu człowiekowi. 
Nie jest akcją polegającą tylko na jedno-
razowym zaspokojeniu potrzeb tych, któ-
rzy zostają objęci pomocą. Paczka ma 
być impulsem do zmiany w życiu rodzi-
ny. Przygotowana jest tak, aby dała trwały 
efekt. Celem Paczki jest to, by potrzebu-

jący “stanęli na nogi”, zaczęli sobie sami 
radzić w życiu, by odzyskali podmioto-
wość i sprawczość. Wspieramy rodzinę w 
odkryciu własnego potencjału i drogi do 
wyjścia z trudnej sytuacji.

Darczyńca pomaga konkretnym oso-
bom, sam kupując dla nich potrzebne 
rzeczy. Ma możliwość poznania historii 
osób, których zdecydował się wspierać. 
Pomoc dostosowana jest do indywidual-
nych potrzeb danej rodziny. Darczyńca 
to ktoś kto do paczki dla rodziny paku-
je własne serce.

W tegorocznej edycji projektu w rejo-
nie Nowogard działa 11 wolontariuszy, 
którzy docierają do prawdziwej biedy. 
Odwiedziliśmy już wiele rodzin, a te któ-
re zdecydowaliśmy się włączyć do projek-
tu znajdziecie na stronie www.szlachetna-
paczka.pl w zakłdace wybieram rodzinę, 
województwo Zachodniopomorskie i re-
jon Gmina Nowogard.

Jak zrobić Paczkę:
1. Wejdź na stronę www.szlachetna-

paczka.pl. Wybierz okolicę, w której 
chcesz pomagać (województwo Zachod-
niopomorskie i rejon Gmina Nowogard.) 

2. Zapoznaj się z opisami rodzin na 
stronie. Wybierz tę, której chcesz pomóc.

3. Możesz zaprosić do przygotowania 
paczki znajomych, rodzinę czy współpra-
cowników. Razem będzie Wam łatwiej 
stworzyć wyjątkowe prezenty, które będą 
realną pomocą i impulsem do zmiany. 

4. Bądź w kontakcie z wolontariuszem - 
opiekunem wybranej przez Ciebie rodzi-
ny. To on odezwie się do Ciebie i będziesz 
mógł dopytać go o szczegóły.

5. W czasie Finału (8 i 9 grudnia) do-
starcz paczki do magazynu. Przekaż je 
wolontariuszom, którzy dostarczą pre-
zenty rodzinie.

6. Wolontariusz poinformuje Cię o 
tym, jak rodzina zareagowała na paczki i 
przekaże Ci Jej podziękowanie.

lubimy ludzi i tworzymy historię!
Wejdź na stronę www.szlachetnapacz-

ka.pl i zostań Darczyńcą wybranej rodziny.

KONTAKT 
Chętnie pomożemy. Zapraszam do 
kontaktu!
Lider Rejonu Justyna Pastusiak-Płusa 
Tel: 609-098-319
e-mail: justyna_pastusiak@onet.eu
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• naprawy • oleje CASTROL
• akumulatory Bosch, Varta

 bieżące
• serwis klimatyzacji
• przeglądy okresowe
• serwis opon
• diagnostyka komputerowa
• wymiana rozrządu

Ponad 10-letnie doświadczenie w pracy  
na stanowisku mechanik w serwisie TOYOTY

Sąpolnica 25 
72-200 Nowogard 

tel. 608 690 831

Zapewniamy atrakcyjne ceny

przeglądy okresowe w TOYOTACH i nie tylko

ZATRUDNI
 

Specjalista 
ds. logistyki / Spedytor / Logistyk

Tel. 603 129 069 

Opis stanowiska :
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna 
za kompleksową organizację pracy taboru transportowego.
Zakres obowiązków :
• planowanie i organizowanie transportu oraz prowadzenie 
  związanej z nim dokumentacji
• monitoring i nadzór nad realizowanymi zleceniami
• rozwój bazy klientów i przewoźników
Oczekiwania :
• wykształcenie kierunkowe, preferowane wyższe (atutem będzie 
  wykształcenie związane z transportem, logistyką etc.),
• doświadczenie w transporcie krajowym i/lub międzynarodowym,
• znajomość języka niemieckiego umożliwiająca swobodną komunikację, 
  będzie dodatkowym atutem,
• komunikatywność i zdolności interpersonalne,
• odporność na stres, odpowiedzialność za powierzone i wykonywane zadania,
• bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (szczególnie Excel),
• Prawo jazdy kat. B.
Oferujemy :
• pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się firmie,
• atrakcyjne wynagrodzenie,
Rodzaj pracy: Pełny etat

Firma TRADE sp. z o.o.

Badania wody i ścieków - tel. 91 392 74 75

Wywóz nieczystości ciekłych - 91 392 36 77

Roboty inżynieryjno-budowlane oraz

warsztat naprawy pomp - 91 392 36 77

Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków - 91 392 07 11

Czyszczenie kanalizacji 
i odwadniania osadów ściekowych 

- 91 392 36 77
POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE - 994

                           Przedsiębiorstwo 
Usług Wodnych i Sanitarnych sp. z o.o.
ul. 3 Maja 14/2, 72-200 Nowogard

tel. 91 392 07 11, 91 392 07 17

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

KUPIĘ DREWNO
tartaczne

świerk, sosna, brzoza, topola

tel. 697 174 369

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

Firma AGRO TRANS Spółka z o.o. 
z siedzibą w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów ciężarowych 
(prawo jazdy kategoria C+E)

tel. 91 39 27 322, kom. 502 671 607, 502 671 609

Kancelaria 
Radcy Prawnego  
r.pr. Agnieszka Warian  

 
ul. Wojska Polskiego 3  

I piętro  pok. 117   
Nowogard  

czynne pn-pt od 9 do 17 
 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  

po wcześniejszym umówieniu 
telefonicznym 

Kancelaria udziela 
 bezpłatnych porad prawnych 

KONTAKT:
adres:     72-200 Nowogard, ul. Górna 4a
telefon:  kom.783 570 056,695 264 594

PIB „PRO-BUD” s.c. informuje, że prowadzi

SPRZEDAŻ MIESZKAŃ
w nowo powstającym osiedlu mieszkaniowym

pn. „STARA WINIARNIA”
przy ul. T. Kościuszki 17 w Nowogardzie.

Więcej na stronie www.probud-nowogard.pl

SkUP BUTelek 
PO PIWIe 30 gr/szt.

S K L E P  K A R S K
609 245 816

Sprawdzone oferty! 
Tel. 91 506 55 55
Nawet 1500 EUR netto 

+ PREMIA 300 EUR (brutto) 

Opiekunki 
w Niemczech

Firma „NOWOrIM” Sp. z o.o.  
ul. Sienkiewicza 7c 72-200 Nowogard

poszukuje osób chętnych do pracy 
na stanowisku pracownik produkcji 

przy selekcji oczyszczonych jelit naturalnych
 Wymagamy:
- pracowniczej książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiolo-

gicznych
- chęci do pracy
Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie stałe i akordowe 
    – zawsze na czas (do 10-go każdego miesiąca na Twoim koncie)
- kwartalną premię frekwencyjną
- pracę w trybie jednozmianowym
- wolne weekendy – dbamy o Twój wypoczynek
- stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
- system motywacyjny
- możliwość awansu

 Zainteresowanych prosimy o kontakt osobisty lub 
telefoniczny – nr telefonu 91 3922394

Wykonujemy tanio
Banery  
Laminowanie   
Wycinane naklejki 
Wydruki kolorowe

Kompleksowe usługi:  
      Introligatorskie 
          Poligra�czne  
Nowogard  •  ul. Boh. Warszawy 7A

 tel. 91 392 21 65,  91 577 2007

reklAMA
karolinasb@
domjudy.pl

Tel. 506 638 789
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Wykręcanie urwanych 
świec żarowych

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

Tel. 517 175 599

Pracuj z jako Opiekunka 
Seniorów w Niemczech 

Teraz atrakcyjne bonusy jesienno-zimowe!
Umów się na spotkanie w Nowogardzie

 

WYMAGANIA:
- aktualne prawo jazdy kategorii C+E
- świadectwo kwali�kacji zawodowej
- aktualne orzeczenie psychologiczne
- cyfrowa karty kierowcy
 OFERUJEMY:
- atrakcyjne wynagrodzenie wypłacane w terminie
- nowoczesne auta marki DAF, MERCEDES, MAN.
- praca w systemie tygodniowym  
- ubezpieczenie grupowe

POSZUKUJE 
KIEROWCÓW  

KAT. C+E

TELEFON: +48 603 129 069,  785 900 833 
Jedności Narodowej 23A, 72-130 Maszewo

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś w rodzinie. 

Grupa AA Mieszko zaprasza w każdy 
wtorek o 9.00 i 16.00 pod ratuszem.

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

pn., wt. - 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

ENDOKRYNOLOGICZNY
Lek. med. Adriana Dubińska-Walczak

specjalista chorób wewnętrznych
- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

CHORÓB CUKRZYCY I NADCIŚNIENIA
Lek. Ewa Zdawska

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista diabetolog 

GABINETY MEDYCZNE

GABINET DERMATOLOGICZNY
Dr. n. med. Violetta Ratajczak-Stefańska

specjalista dermatolog-wenerolog
- konsultacje dermatologiczne
- ocena znamion
- drobne zabiegi

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

Usługi
remontowo-Budowlane

Ceny do negocjacji
784 612 587

Oferuję:
- umowę o pracę
- zatrudnienie w �rmie o ugruntowanej pozycji na rynku
- atrakcyjne wynagrodzenie, niezależne od wysokości 
   frachtów i przebiegu
- praca zgodna z obowiazujacymi normami czasu pracy
- nowoczesny i zadbany tabor, pojazd przypisany do kierowcy
- zjazdy autem na bazę

Zatrudnię kierowcę z prawem jazdy kat. C+E 
w przewozach międzynarodowych.

MIK-TRANS Goleniów
tel. 609 557 355 • kontakt@miktrans.com.pl

Firma TRADE sp. z o.o.

ZATRUDNI
 

Głównego Księgowego /
Główną Księgową

Tel. 603 129 069 

Miejsce pracy: Maszewo
WYMAGANIA:
• Prowadzenie ksiąg rachunkowych (handlowych) zgodnie 
   z przepisami rachunkowymi i podatkowymi
• Sporządzanie deklaracji podatkowych VAT, CIT oraz ZUS i GUS
• Sporządzanie uproszczonych i rocznych sprawozdań finansowych (Bilans, RZiS)
• Przygotowywanie sprawozdań finansowych i raportów na potrzeby zarządu 
   oraz instytucji zewnętrznych
• Reprezentację firmy przed organami kontroli 
   i instytucjami finansowymi (GUS, US, ZUS)
• Min. 2 letnie doświadczenie na stanowisku Głównego Księgowego
• Obsługa w zakresie kadr/płac
• Sumienność w wykonywaniu obowiązków
OFERUJEMY:
• atrakcyjne wynagrodzenie wypłacane w terminie
• zapewniamy stabilną pracę w miłym zespole
Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesyłanie aplikacji zawierających CV 
wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Informujemy, iż nadesłanych 
ofert nie zwracamy.  Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie 
z wybranymi kandydatami.
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OGŁO SZe NIA drob ne
NIerUCHOMOŚCI

•	 Sprzedam tanio działkę budow-
laną w kościuszkach 1202 m2. 

Przy działce prąd, woda, kanaliza-
cja, dojazd utwardzony w pobliżu 
jeziora. 575 345 659 

•	 Do wynajęcia lokal handlowy ok. 
40m2 ul. Kościuszki 2g Nowogard. 
693 850 197

•	 Sprzedam działki budowlane 
w karsku przy drodze. 691 664 
658

•	 Do wynajęcia lokal pod działal-
ność gospodarczą. 609 24 58 16 

•	 Sprzedam mieszkanie 3 pokoje 
87m2, 12 km od Nowogardu.Tel. 
665 160 365

•	 sprzedam pawilon handlowy, tel. 
500 698 558

•	  Działki budowlane z warunkami 
zabudowy uzbrojone, 40 zł/1m 
Kościuszki. 691 180 848 

•	 Do wynajęcia pomieszczenie 
mieszkalne w okolicy Intermar-
che o pow. 70m2 (idealne dla 5-6 
osób). Tel. 601 445 936 

•	 Do wynajęcia mieszkanie w Krze-
miennej 4 pokoje. Opłaty czynsz 
900 zł + media. 722 085 559 

•	 Sprzedam mieszkanie w Nowo-
gardzie przy ul 3 maja o pow. 40 
m2 na parterze. Mieszkanie po ka-
pitalnym remoncie w bardzo do-
brej lokalizacji. Cena 185 tyś. Ofer-
ta prywatna. Pośrednikom dzięku-
jemy/ Tel. 530 450 720

•	 Sprzedam mieszkanie 4pokojowe 
w Nowogardzie w centrum, IV pię-
tro 55m2,cena 235 tys. Tel.792 525 
292

•	  Kawalerka do wynajęcia. 503 395 
095 

•	 Do wynajęcia działka 0,37 ha za 
rynkiem. Tel. 511 444 559 

•	  Sprzedam garaż przy ul. Jana 
Pawła II. Tel. 694 440 207

•	 Nowogard Asnyka działki pod za-
budowę ładnie położne. 660 206 
833 

•	  Sprzedam mieszkanie czteropo-
kojowe, parter. 504 89 89 80 

•	 Sprzedam mieszkanie trzypoko-
jowe bezczynszowe, do remontu. 
Tel. 513 086 112

•	  Mieszkanie 4-5 osób w Karsku do 
wynajęcia. 664 045 415

•	  Sprzedam mieszkanie 66m2 par-
ter, Bohaterów Warszawy. 575 144 
080 

•	 20 ha ziemi sprzedam w jednym 
kawałku w miejscowości Dobra 
koło Nowogardu.Działka graniczy 
z miastem dojazd drogą asfaltową 
,dobra klasa ziemi możliwość kup-
na 10ha. Tel 667-359-903

•	 kupię mieszkanie jednopokojo-
we w Nowogardzie, 694 583 144

•	 Posiadam duży garaż do wynaję-
cia ul. Jana Pawła II. Cena 150 zł/m-
-c. Tel. 663 349 107

•	 Mieszkanie w centrum No-
wogardu o pow.40 m- w blo-
ku, II piętro sprzedam.Cena 

155.000zł (sto pięćdziesiąt pięć 
tysięcy).Informacje : tel 918 171 
400 do godz. 20-tej.

•	 Do wynajęcia 100 m2 (ogrzewa-
nie gazowe) między Goleniowem 
a Nowogardem. 693 210 681

•	  Do wynajęcia 1 pokój z łazienką. 
609 245 816

•	  Sprzedam 3 pokojowe mieszkanie 
II piętro oraz garaż. 516 195 475

•	 Wynajmę pokój z aneksem ku-
chennym, łazienka, przedpokój, 
miejsce parkingowe 1 osobie 602 
474 266 

•	 Sprzedam lub wydzierżawię dział-
kę 80 ar. 609 245 816 

•	 Sprzedam garaż przy ul. Bankowej 
Tel. 691 728 485 

•	 Do wynajęcia lokal handlowo-
-usługowy pow. ok. 80 m2 w No-
wogardzie obok Netto. Tel. 665 08 
44 88 

MOTOrYZACJA
•	 Opel Zafira 7 osobowy 2008 rok 

prod. poj 1.9 dti przebieg 200 
tys. disel, garażowany, serwiso-
wany, opony letnie i zimowe km 
100 tapicerka skóra welur ko-
lor czarny sprzedam. Cena do 
uzgodnienia. 603 079 260 

•	 kupię samochody nie potrzeb-
ne lub przeznaczone do złomo-
wania. Cena do 1000 zł. Jak nie 
odbieram proszę o smsa, marka 
nie istotna. 515 606  743 

•	 Sprzedam samochód Ford Focus – 
Kombi rok produkcji 200 – benzy-
na stan dobry, cena do uzgodnie-
nia. 664 813 031 

•	 Sprzedam felgi stalowe 4 szt. 16 
cali rozstaw szpilek 108. Cena 150 
zł. 607 729 933 

•	 Sprzedam Mazdę Premacy, ko-
lor granatowy met. , klimatyza-
cja, rok. 2001, diesel 2.0, zadba-
na, tel. 605 522 340

•	 Fiata 126 p i gokarda dla dziecka 
sprzedam 698  209 209 

rOlNICTWO
•	 Sprzedam  kaczki,gęsi młode – 

oskubane.Tel.782429405.

•	  koszenie, mulczowanie, belo-
wanie – słoma. 608 01 3995

•	 Orka, talerzówka ciężka siew 
agregatem. Tel. 608 01 39 95 

•	 Rzepak jary, zboża sprzedam. Tel. 
502 853  573 

•	 Grykę sprzedam i mieszalnik 1 
tona. 603 467 609 

•	 Sprzedam siano okolice Osiny. 696 
741 163 

•	 Oddam w dzierżawę ziemię orną 
okolice Osiny. 696 741 163 

•	 Sprzedam ziemniaki jadalne Vine-
ta, Żabówko 18. 605 092 517

•	 SPrZedAM PAPUGI 512 482 344 

•	 Sprzedam siano w kostkach. 782 
036 086 

•	 Sprzedam tuczniki, 1 ha łąki w bar-
dzo dobry położeniu. 606 576 417 

•	 Sprzedam ziemniaki jadalne Bry-
za. Tel. 884 187 995 

•	 SPrZedAM PAPUGI „rOZellA”. 
512 482 344

•	 Sprzedam prosiaki 35 sztuk cena 
za sztukę 105 zł. Tel. 725 806 787 

•	 Sprzedam tuczniki, kamień polny i 
łąkę atrakcyjną. 606 576 417 

•	 Sprzedam facelie oraz miód z wła-
snej pasieki. 793 006 469 

•	 Sprzedam 1 ha łąki w bardzo do-
brym położeniu, kamień polny i 
tuczniki. 606 576 417 

•	 Sprzedam przyczepę 6tonową 
rozrzutnik do obornika prasa ko-
stująca z-224. 509 389 636 

 USŁUGI
•	 TRANSPORT-600182682.

•	 DACHY, WIATY, TARASY.
TEL.660879108.

•	 MALOWANIE – szpachlowanie ,pa-
nele.Tel.788566432.

•	 SZPACHLARZ GŁADZI BEZPYŁO-
WEJ ,PŁYTKARZ.WYKAŃCZANIE 
WNĘTRZ.Tel.537275547.

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWA-
NÓW, WYKŁADZIN, TAPICERKI ME-
BLOWEJ SAMOCHODOWEJ/ SKÓ-
RZANEJ MATERIAŁOWEJ / POŚCIE-
LI WEŁNIANEJ / LANOLINĄ/SPRZĄ-
TANIE: CZYSZCZENIE FUG.TEL.604 
373 143 , 794 229 083.

•	 Pranie dywanów i tapicerki 
sprzątanie również z użyciem 
pary, rOMTeX. 668 151 516

•	 elektryk z uprawnieniami e+d. 
Tel. 607 289 419 

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

•	 Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne napra-
wy wykona “złota rączka”. 91 39 
22 783, 784 79 22 70

•	 FIrMA USŁUGOWA „Zielona”. 
Wynajem sal na konferencje, ze-
brania, szkolenia. 91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią 
działalnością przyjmie zlecenie 
na budowę domów od podstaw, 
przekładek dachów, docieplenia, 
układanie kostki, różne rodzaje. 
Tel. 607 137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawia-
my za gotówkę na raty laptopy ta-
blety telefony. Skupujemy laptopy 
telefony. Adres Nowogard 700Le-
cia 15 I piętro nad apteką tel 91-
577-53-73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, 
urlopowe: Niemcy, Holandia, Au-
stria, Anglia, Belgia, Norwegia. Tel. 
71 385 20 18, 601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróż-
nienie mieszkań, piwnic, gratów. 
Tel 668 343 638 

•	 AGENCJA REKLAMOWA VIZART, 
oprawianie prac w 2 minuty, bin-
dowanie, wydruki, ksero, lamino-
wanie, Nowogard ul. 700 lecia 15 
(nad sklepem zielarskim)Tel. 605 
522 340 

•	 Przepisywanie prac (licencjackich, 
magisterskich i innych), dokumen-
tów, CV, listów motywacyjnych, 
Szybko, solidnie. Agencja rekla-
mowa Vizart  Nowogard ul. 700 le-
cia 15 (nad sklepem zielarskim)Tel. 
605 522 340.

•	 regulacja, naprawa, konserwa-
cja okien i drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontu-
jemy. 668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 
988 735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, ukła-
danie kostki granitowej, polbruku. 
726 403 937

•	 Wypełniam dokumenty do ZUS na 
emeryturę, rentę, kapitał począt-
kowy. 507 872 391

•	 Usługi remontowo-budowlane 
wykonam. 608 364 330 

•	 Prace elektryczne i remonty 
mieszkań. 607 729 933

•	 Usługi ogólnobudowlane docie-
planie budynków, malowanie, 
szachlowanie, glazura, terakota, 
hydraulika, regipsy i podłogi, ada-
ptacja poddaszy. 600 626 268 

•	 Usługi remontowo-budowlane, 
ocieplenia budynków. 669 591 
896 

•	 Matematyka. 668 17 12 12 

•	 Usługi Fryzjerskie Męskie w domu 
klienta. Sudomierski. Tel. 536 867 
154 , 91 39 22 063

•	 Przyjmę psy i koty na strzyże-
nie. 794 902 108 

•	 Malowanie, szpachlowanie, tape-
towanie, drobne naprawy w tym 
hydraulika, solidnie dobra cena. 
666 047 905

•	 Przyjmę zlecenie na malowanie, 
montaż parapetów, paneli podło-
gowych itp. 518 034 782

•	 Naprawa AGD Nowogard. 698 352 
406 

•	 Dachy, wiaty, tarasy. 660 879 108 

•	 Transport. 600 182 682 

•	 Transport maszyn rolniczych i nie 
tylko ładunki nie przekraczające 7 
ton. Tel. 514 740 538 

•	 Projektowanie stron interneto-
wych. 695 575 008 

•	 SkUP BUTelek PO PIWIe SkleP 
kArSk O,30 ZŁ SZTUkę. 609 245 
816

•	 Elewacje, podbitki. 607 054 692

•	  Malowanie, szpachlowanie, mon-
taż paneli, regipsy, docieplenie 
poddaszy wełną. 607 654 692

•	 Prace wykończeniowe łazienki, 
kuchnie, malowanie regipsy itp. 
730 744 751

•	 Oferuję usługi koparką kołową, ni-
welacja terenu, korytowanie pod 
drogą, skarpowanie, rozbiórki bu-
dynków, transport wywrotką. Tel. 
725 780 628 

•	 Polerowanie, woskowanie aut 
osobowych, ciężarowych. Tel. 502 
558 010 

•	 Sprzątanie mieszkań, Tel 570 086 
036

PrACA
•	 Aktivmed24.pl Opiekunki Se-

niorów Niemcy. Premie waka-
cyjne, 530555015

•	 AMBerCAre24 Opiekunki do 
Niemiec, wymagany j. niemiecki 
komunikatywny, zarobki netto 
do 1500 euro/mies., wyjazdy od 
zaraz, sprawdzone oferty, legal-
nie 737 451 825, 737 886 919, 
737 489 914

•	 Zatrudnię pracowników budow-
lanych. Tel. 695-264-594

•	 Zatrudnię stolarza z doświadcze-
niem. 503 084 687 

•	 Zatrudnię pomocnika mechanika 
samochodowego. Doświadczenie 
nie wymagane. 600 291 059

•	 Zaopiekuję się małym dziec-
kiem. 664 696 177   

•	 Szukam pracownika prace wykoń-
czeniowe, Niemcy. Tel. 662 528 
427

•	 Przyjmę pomocników dekarzy. 
785 931 513 

•	 Zaopiekuję się dzieckiem. 606 515 
739 

•	 Poszukuje opiekunki do osoby 
starszej leżącej, Osina. Tel. 609 003 
026 

•	 Zatrudnię kobiety do sortowa-
nia sadzonek truskawek. Orga-
nizujemy dowóz. rozpoczęcie  
6 lub 13 listopada  Tel . 505 149 
049

•	 Potrzebna opiekunka do 2 let-
niego chłopca najchętniej dą-
browa Nowogardzka lub okoli-
ce. Tel. 503 653 275

•	 Potrzeba opiekunka do 2letniego 
dziecka Dąbrowa Nowogardzka 
ewentualnie Sikorki, Grabin, Bo-
chlin, Miętno. 503 653 275 

•	 Zatrudnię mechanika do samo-
chodów ciężarowych bądź po-
mocnika. Atrakcyjne wynagro-
dzenie. Tel. 885 555 263 

•	 Pracowników budowlanych ro-
bót wykończeniowych zatrud-
nie. Tel. 694 440 205 

•	 Zatrudnię ekspedientkę do 
sklepu. Tel. 602 677 563 

•	 Zatrudnię pracownika do skle-
pu spożywczego w Nowogardzie. 
509 000 617 

•	 Złota rączka poszukuje pracę stałą 
+ prawo jazdy kat.C. 600 155 342 

•	 Zatrudnimy  do sklepu Żabka w 
Nowogardzie. 519 601 290 

•	 Poszukuje opiekunki do osoby 
starszej. 512 427 899 , 695 788 100

INNe
•	 SPRZEDAM- pręt zbrojeniowy fi-

10 , 12 m długi.Tel.603598134

•	  Sprzedam drewno suche tanio. 
691 848 026

•	 drewno, bukowe, dębowe, po-
cięte, porąbane. Tel. 603 353 
789 

•	 Sprzedam drewno opałowe. 
667 788 820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 
kg. 790 285 382

•	 Szkółka w karsku poleca drze-
wa owcowe w pojemnikach 3-4 
letnie owocujące już od 20 zł/
szt. oraz tuje szmaragd wys. 70-
80cm. po 10 zł za sztukę. Tel. 606 
106 142

TEL. 517 508 374
                                Na sprzedaż 

2 pokoje III p.  •  cena 150 000 zł  
OKAZJA
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•	 Sprzedam łóżko młodzieżowe z 
szufladami, półkami, z matera-
cem - kolor szaro biały wymiary: 
dł. 223 cm*95 cm*110 cm, biurko 
do kompletu, tel. 605 522 340

•	 Sprzedam odkurzacz piorący ZE-
LMER WODNIK QUATTRO 616.6, 
elementy piorące nieużywane 
nowe, cena do uzgodnienia, tel. 
605 522 340

•	 Sprzedam materac kokosowy 
na łóżko ze stelażu,  na wymiar 
180*200*24cm, używany, tel. 605 
522 340

•	 Piece gazowe c.o.vaillant z nie-
miec dwufunkcyjne wiszace 
po przegladzie serwisowym 
do mieszkania,domu cena od 
1.200zl. sprzedam tel 691 686 
772

•	 Podgrzewacze wody 130-160-
190 litrowe stojące na gaz fit-
my villant mało używane z gwa-
rancją cena od 1000 zł. Tel. 691 
686 772 

•	 Sprzedam ławeczkę do ćwiczeń 
typu PRIMUS, wielofunkcyjna, tel. 
605 522 340 

•	 Sprzedam szafkę kuchenną brązo-
wo-biała, z płytą indukcyjną - 2 sta-
nowiska, z możliwością dostawie-
nia drugiej płyty indukcyjnej lub 
gazowej, z blatem, tel. 605 522 340 
Sprzedam TV plazmowy 42 cale 
LG, srebrno czarny, tel. 605 522 
340 

•	 Przyjmę radio  697 886 041 

•	 Okazja sprzedam narożnik „Fabio”, 
kanapę (szary welur) 606 699 763  

•	 Sprzedam duży, wysokie oparcia, 
bardzo wygodny narożnik w kolo-
rze gorzkiej czekolady – stan ide-
alny. Tel. 511 661 654

•	 Sprzedam drewno olchowe ko-
minkowe. 730 744 751

•	 Odsprzedam nowe drzwi har-
monijkowe dąb sonome z szyb-
kami. Wys. 2.05 m szer. 58,8 cm. 
Cena 100 zł. Tel. 512 012 823 

•	 Pianino sprzedam. 533 983 233 

•	 Sprzedam podpórka rehabilitacyj-
na, ambona – 4 kołowa . 664 813 
031 

•	 Meblościankę oddam. 888 330 
606 

•	 Sprzedam tanio kamień ciosany. 
Tel. 606 127 777

•	 Przyjmę ziemię bez gruzu na ul. 
Wojska Polskiego. 788 685 194 

•	 Owczarek niemiecki 1,5 roku oraz  
5-miesięczny z rodowodem ładny. 
519 307 288 

•	 Zatrudnimy  do sklepu Żabka w 
Nowogardzie. 519 601 290 

•	 Oddam szafę ubraniową i wersal-
kę. 887 307 401

INFOrMATOr lOkAlNY - NOWOGArd
Telefony alarmowe
Policja  - 997, 112
Komisariat Policji Nowogard - 91 57 92 316
Straż pożarna  - 998
Posterunek PSP Nowogard - 91 39 20 118
Pogotowie ratunkowe - 999
Stacja Pogotowia Ratunkowego 
w Nowogardzie - 91 43 26 103
Pogotowie gazowe  - 992
Pogotowie energetyczne - 991
Pogotowie wodn.-kanal. (PUWiS) 
 - 91 392 07 11; 994

dyżur nocny
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna   
 - 91 39 78 430; 
 609 361 999; 
 665 283 928

Przychodnie - poradnie
Szpital - centrala - 91 392 13 56
Praxis - SZOZ - 91 392 07 87
Praxis - Centrum 
okulistyczno-optyczne - 91 39 27 272
POZ Przychodnia przyszpitalna  
 - 91 392 18 00; 
 91 392 18 06
Medyk - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - M. Drobińska - 91 392 59 43
NZOZ “Sanus” - 91 392 69 60
NZOZ “Pro-med” - 91 392 67 40
NZOZ “Leks” - 91 392 25 25
NZOZ “Baby-med”  - 91 392 60 13
Mardent - gabinety lekarskie  
 - 91 392 26 33
Revital - Ośrodek Rehabilitacji 
i Odnowy Biologicznej - 91 392 14 67; 
 609 456 577
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne 
 - 91 392 09 26
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
dzieci, młodzieży i ich rodzin 
 - 91 392 07 43
Warsztaty terapii zajęciowej - 91 392 52 82
Zakład domowej opieki długoterminowej - 
91 39 26 531; 
 509 142 650
Stomatologia
Praxis - Centrum stomatologiczne  
 - 91 392 69 99
Pracownia protetyki stomatologicznej - 
Danuta Drapikowska 91 392 68 70
Protetyka stomatologiczna 
- Elżbieta Wysocka 
i Kazimierz Trojanowski - 91 392 61 07
“Nowo-dental” B. Szulejko - 695 264 677 
 - 91 392 14 67
“Dental - med”  - 91 392 20 98
Lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz  
 - 91 392 50 03; 
 603 705 630
Gabinety stomatologiczne "LUXdental"
 - 509 77 00 19, 91 434 97 09
Lek. Stom. Andrzej Rynkiewicz
pogotowie stomatologiczne - 607 771 777
lek. Stom. D. Wałęga - Bąk - 604 441 609
lek. stom. A Mogilnicka - 506 606 955
lek. stom. E. Rosa - 532 512 703
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 601 736 804
Urzędy
Urząd Miejski - 91 392 62 00
Biuro Obsługi Interesanta w UM  
 - 91 392 62 14
Biuro Rady w UM - 91 392 62 10
Urząd Stanu Cywilnego - 91 392 62 30

Wydział Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środow. 
 - 91 392 62 43
Wydział spraw społecznych i obywatelskich
Meldunki - 91 392 62 13
Dowody osobiste - 91 392 62 15
Zarządzanie kryzysowe - 91 392 62 34
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
Geodezji i Rolnictwa - 91 392 62 26
Wydział Rozwoju Lokalnego, 
Funduszu, Kultury i Sportu - 91 392 62 93
Wydział Inwestycji i Remontów  
 - 91 392 62 41
Biuro Podatków i Opłat - 91 392 62 17
Referat Edukacji - 91 392 54 64
Zarząd Budynków Komunalnych  
 - 91 392 62 67
Powiatowy Urząd Pracy f/Nowogard 
 - 91 392 13 76
 91 392 18 13
Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii - 91 392 11 18
w nagłych wypadkach - 609 740 647

Wydział komunikacji
Rejestracja pojazdów - 91 579 27 02
Prawo jazdy - 91 579 27 03
Fax - 91 392 18 52

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik - Dorota Maślana - 91 392 62 48
Świadczenia rodzinne
- A. Lalik  - 91 392 62 68
Dział usług opiekuńczych 
- B. Ziółkowska - 91 392 02 00

Poczta
ul. 3 Maja - 91 392 13 00
 91 392 11 83
ul. Warszawska - 91 392 08 34

Nadleśnictwo Nowogard - 91 392 06 40
Zakład karny Nowogard - 91 432 66 00

Gabinety weterynaryjne
Danuta Czerwińska
ul. J. Wybickiego 2 - 91 392 37 86
Animal-Vet
ul. Zielona - 666 135 133
Janusz Soroka
ul. L. Okulickiego 6  - 570 656 616
Zdzisław Truszyński
ul. T. Kościuszki 21 - 91 392 18 01
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 38 - 91 392 08 14
Szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1 - 91 392 6 2 70
Szkoła Podstawowa nr 2 - 91 392 6 2 74
Szkoła Podstawowa nr 3 - 91 392 6 2 91
Szkoła Podstawowa nr 4 - 91 392 3 0 28
SP w Długołęce - 91 391 04 92
SP w Orzechowie - 91 391 09 94
SP w Strzelewie - 91 391 02 24
SP w Żabowie - 91 391 06 94
SP w Błotnie - 91 391 01 90
SP w Wierzbięcinie - 91 291 07 95
I Liceum Ogólnokształcące - 91 392 02 13
Liceum Ogólnokształcące nr II - 91 392 51 07
ZSP im. Stanisława Staszica - 91 392 11 62
Prywatne Publiczne Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych; 
Niepubliczna Szkoła Policealna  
 - 91 392 66 91
Prywatne Liceum Ogólnokształcące
 Zaoczne Centrum Edukacji Zdroje  
 - 91 392 54 94

Prywatne Policealne Studium Zawodowe  
 - 91 392 21 81
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  
 - 91 392 01 08

Przedszkola i żłobki
Przedszkole nr 1
ul. Żeromskiego - 91 392 62 86
Przedszkole nr 3
ul. J. Poniatowskiego - 91 392 62 88
Przedszkole nr 4
ul. T. Kościuszki - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole
ul. Zielona - 91 392 66 91; 
 505 388 292
Artystyczne Przedszkole 
Kraina Fantazjiul. Gen. J. Bema - 660 797 838
“Promyczek” Specjalistyczny 
punkt przedszkolny, 
ul. Boh. Warszawy - 609 931 469
Niepubliczny Żłobek "Maluszkowo”
ul. ks. Racibora - 534 015 943
Niepubliczny “Malinowy Żłobek”
ul. Boh. Warszawy - 604 873 917

kultura
Miejska Biblioteka Publiczna  
Dyrektor - 91 392 62 60
Czyt. dla dorosłych - 91 392 62 61
Nowogardzki Dom Kultury  
Sekretariat - 91 392 62 83
Biuro kina/ dział imprez i promocji 
 - 91 392 57 79
Kasa - 91 392 62 62

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP - 91 392 63 70; 
 506 08 13 28
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego   
 - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej  
 - 91 392 15 92

Usługi pogrzebowe 
J. Furmańczyk, Zakład Pogrzebowy  
 - 91 392 17 67
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  
 - 692 354 065
MEMORIS Grzegorz Śmigiel - 693 230 190

Apteki
Centrum Zdrowia
ul. 700-lecia - 91 576 21 39
Majowa
ul. 3 Maja - 91 307 07 08
Cefarm
ul. Plac Wolności - 91 392 02 03
Cardia
ul. 700 - lecia - 91 392 13 30
Niebieska
ul. 15 Lutego - 91 432 61 77
Asa
ul. Warszawska - 91 392 04 94
Niebieska 2
ul. Kościuszki - 91 579 08 30
Nowa Farmacja
ul. Bohaterów Warszawy - 91 573 04 37

Taksówki - 91 392 02 60

Pomoc drogowa
Grzegorz Irzymski - 91 392 24 02
 601 893 944
Andrzej Słomski - 665 770 442
Krzysztof Pietrzak - 601 938 293
R&J MIX - 608 731 620

Urząd Gminy
Wójt - 91 391 03 90
Kierownik USC, St. ds. obywatelskich
 i ewidencji ludności  - 508 499 549
St. ds. podatków i opłat  - 508 499 661
St. ds. zarządzania kryzysowego, obrony cy-
wilnej i ochrony środowiska  - 508 499 580
Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami  
 - 508 499 247
St. ds. obsługi organów Gminy, działalności 

gospodarczej, kultury i zdrowia  - 508 499 567
St. ds. funduszy zewnętrznych, promocji, 
turystyki i sportu  - 508 499 620
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik Anna Kaliczyńska - 508 499 534
Pracownicy socjalni - 508 499 561
 508 499 483
Asystent rodziny Patrycja Bielej - 508 499 621
Gminna Biblioteka Publiczna
Kierownik Krzysztof Górecki - 91 391 03 05

Szkoła Podstawowa im. B. Malinowskiego
Dyrektor Tatiana Olbert - 91 391 03 89
Sekretariat - 91 391 03 80
Przychodnie
NZOZ “Proximus” - 91 391 03 10
Punkt apteczny - 91 391 16 11
Poczta - 91 391 03 23
Parafia pw. NP NMP w Osinie - 91 391 03 86

INFOrMATOr lOkAlNY - OSINA

reGUlArNA lINIA MI krO BU SO WA SerOCkI  Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 
11:55; 12:40; 14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 
13:45(6x); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

PrZeWÓZ OSÓB - rO MAN BIŃCZYk - linia regularna  Tel. 607 310 591 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 
16.35 (7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

rOZkŁAd JAZdY BU SÓW
Firma Usługowo- Handlowa Adam Fedeńczak

Tel 91 39 26 925, 502 026 999
Nd- SZCZeCIN 5:15(D), 5:55(E), 6:40(7), 6:55(D), 7:25(7), 7:50(D), 8:00(E), 8:20(7), 
8:35(D), 9:10(E,7), 10:05(E), 10:35(E,7), 11:31(D),11:40(7), 12:10(E), 12:20(7), 
12:55(D,7), 13:10(D), 13:20(E,7), 14:05(D), 14:20(E,7), 15:40(D), 16:05(7), 16:20(E,7), 
16:50(D), 17:50(E,7), 18:20(E,7)
SZCZeCIN- Nd 6:35(D), 7:30(E), 8:30(D,7), 9:00(7,R), 9:25(E), 10:05(D,7), 10:35(E,7), 
11:40(E), 12:10(D), 12:25(E,7), 13:20(7), 13:35(D), 13:50(E,7,R), 14:35(D), 14:50(E,7), 
15:15(D,7), 15:55(D), 16:15(6,7), 16:35(D), 17:40(D,7), 18:05(E,7,R), 19:15(D), 
19:40(E,7), 20:15(E,7)
Nd- reSkO 6:30(S), 7:50(S), 10:10(7), 12:30(S), 14:30(S), 15:10(E), 19:15(E)
reSkO- Nd 6:45(7,SZ), 7:10(S), 7:15(E,SZ), 8:30(S), 11:35(7,SZ), 13:00(S), 15:05(S), 
15:40(E,7,SZ)
GOlCZeWO- Nd 7:10(S), 13:30(S), 14:45(S)
Nd- GOlCZeWO 7:50(S), 14:15(S), 15:30(S)
Nd- STArGArd 6:50(D), 10:15(D), 13:40(D)
STArGArd- Nd 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
Nd- dOBrA- ŁOBeZ- PŁOTY- GrYFICe 6:00(D)
Nd- SŁAJSINO- rAdOWO- ŁOBeZ 6:35(D)
ŁOBeZ- dOBrA- Nd 15:00(D)
ŁOBeZ- SŁAJSINO- Nd 15:35(D)
D - kursuje od pon. do pt. Oprócz świąt     E - kursuje od pon. Do soboty oprócz świąt 
S - kursuje w dni nauki szkolnej                         R- kurs do Reska     
SZ - kurs do Szczecina 6- kursuje w soboty       7- kursuje w niedziele
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krZYŻÓWkA z książką

KU
Po

n
 

Imię i nazwisko ......................................................................................................................... tel. ......................................... 

ROZWIĄZANIE ..........................................................................................................................................................................
Kupon wraz z rozwiązaniem należy dostarczyć do redakcji. Spośród nadesłanych kuponów zostanie wyloso-

wana nagroda książka ufundowana przez Wydawnictwo

Kalendarze dla Klientów 
wymagających, którzy szukają 

ich w dobrej jakości 
i konklurencyjnych cenach

największy wybór kalendarzy 
tródzielnych, zrywanych

książkowch, planszowych i innych

poleca

Pionowo: 
1. somnambulik 
2. marka włoskich skuterów 
3. miejsce osiadania odłamków skal-
nych 
4. obok siekacza 
5. potwór 
6. miasto w Apulli (Włochy) 
7. waltornia 
8. Patrick, amer. lekkoatleta, mistrz 
olimp. w rzucie młotem (1920) 
9. członek spółki rybackiej 
10. czerwień w kartach 
11. ... Makower 
12. tygodnik dla pań 
13. dziewczyna z All Saints 
14. stosowany do wyrobu papieru 
ściernego 
15. oddział intensywnej terapii 
16. antylopa z Afryki 
17. litera grecka 
18. czarno-biały ptak 
19. papuga z zoo 
20. rekrutacja na studia 
21. angielski lub wiedeński 
22. instynkt 
23. rzeka w Etiopii 
24. zapasy grubasów 

25. okręg i miasto w pn. Portugalii 
26. torbacz z rodziny pałanek 
27. popularny lek 
28. miasto w pobliżu Baku 
29. wyspa w Aleutach 
30. bagienny las na nizinie Amazon-
ki 
31. kolanka lub wstążki 
32. zastąpione skarpetami 
33. rzeźbiarz, malarz i poeta francu-
ski 
34. miasto w Rumunii 
35. ustawowa przerwa w pracy 
36. roniona z oka 
37. miłość fizyczna 
38. domek lodowy 
39. komar lub mucha 
40. ozdobione firaną 
41. ... „King” Cole 
42. miasto w Holandii (Brabancja 
Pn.) 
43. mimowolny skurcz na twarzy 
44. wyga 
45. żeński głos 

Poziomo: 
46. dawna waluta Włoch, Watykanu 
i San Marino 

47. student uczący się w domu 
48. gatunek mewy 
49. utarty zwyczaj 
50. Y dla chemika 
51. ogół ocen i norm moralnych 
52. okręg w starożytnym Egipcie 
53. utwór zawierający opis życia i 
naukę Jezusa 
54. strzelanie do rzutków 
55. podziałka teatralnego aktu 
56. dopływ Dunaju 
57. w masce i ze szpadą 
58. słynna twierdza w Londynie 
59. ... Hayworth 
60. mityczny świat zmarłych 
61. węgierska Helena 
62. kanibale z Nowej Gwinei 
63. ... Rubika - do zabawy 
64. Witalij, radziecki alpinista - Pik 
Pobiedy 
65. świątynia w Mekce 
66. potrzebna filateliście 
67. między królem a waletem 
68. Midori ..., japońska łyżwiarka 
69. między siódmą a dziewiątą 
70. pieszczotliwie o oczach 
71. podróż samolotem 
72. skąpiec, kutwa 

73. mózgu to apopleksja 
74. wieś górali kaukaskich 
75. autobus bratanków 
76. wieszczka Apollina w Delfach 
77. jeden ze „Starszych Panów” 
78. znany rozpuszczalnik 
79. Aleksandra 
80. zakała rodziny, wyrzutek 
81. pseudonim Żeromskiego 
82. typ Daewoo 
83. Rafael, włoski malarz 
84. grecki władca wiatrów 
85. tło pod tekstem 
86. tancerz 
87. osłona silnika 

PODPOWIEDŹ: BRAGA, KATERLA, 
KORUND, NOM, OSS, SKEET.

robert Małecki  
SkAZA 

Są ciała, nie ma zbrodni. Tyl-
ko krzyk z przeszłości domaga się 
prawdy. Zimą 2018 roku ze skutego 
lodem jeziora zostają wyciągnięte 
zwłoki nastolatka. Patolog jest pe-
wien, że śmierć chłopca nastąpiła 
w wyniku utonięcia. Znamion prze-
stępstwa nie nosi też ciało starsze-
go, bezdomnego mężczyzny o nie-
ustalonej tożsamości. Oba zgony łą-
czy tylko mroźna noc. A to nieste-
ty za mało, by rozpocząć śledztwo. 
Jednak zdaniem komisarza Bernar-
da Grossa pytań w obu sprawach 
jest więcej niż odpowiedzi. I kiedy 
zacznie je zadawać, mieszkańcy po-
bliskiego miasteczka nabiorą wody 
w usta. Gross przekonuje się z cza-
sem, że ich milczenie to mur, za któ-
rym czają się duchy przeszłości. Klu-
czem do odkrycia prawdy może 
okazać się wyjaśnienie starej spra-
wy tajemniczego zaginięcia… 

 Skaza to opowieść o drama-
cie, który zatruwa umysły, ale też 
o zbrodni, błędach i odkupieniu. O 
miłości, zemście i sprawiedliwości – 
niekiedy tak różnie pojmowanych. 

Mroczny kryminał o piekle pol-
skiej prowincji, rodziny i… policji. 
Małecki to autor, którego poznać 
powinien każdy fan gatunku. Woj-
ciech Chmielarz

rozwiązanie krzyżówki dla 
dorosłych : Człowiek celem sa-
mym w sobie

Patrycja Żóralska, Halina Stefań-
ska, Urszula Kaczmarek, Agniesz-
ka Skowrońska, Jadwiga Patecka, 
Szymon Rybarczyk, Halina Galus, 
Danuta Skowron, Christiana Sy-
fert, Małgorzata Krawczyk, Pelagia 
Feliksiak, Angelika Konior, Iwona 
Karska, Renata Wiertalak, Cecylia 
Furmańczyk, Zofia Lepka, Roman 
Kaczmarek, Zdzisława Chocian, 
Robert Kierzyk

Zwycięzca książka: Iwona Kar-
ska

Zwycięzcy prenumerata: Ha-
lina Stefańska, Zdzisława Chocian

GAZETY dla zwycięzców loso-
wania do odebrania w redakcji, 
ul. Boh. Warszawy 7

dla naszych najmłodszych 
Kacper Poncak, Bartek Feliksiak, 

Julia Furmańczyk, Basia Kloch, 
Weronika Zaremba, Ania Rosa, 
Adaś Skowronek

Zwycięzca: Kacper Poncak
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rozkład jazdy komunikacji miejskiej

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 6:55 8:05 11:15 12:20 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 6:56 8:06 11:16 12:21 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 6:58 8:08 11:18 12:23 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 6:59 8:10 11:20 12:25 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:01 8:12 11:22 12:27 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:02 8:14 11:24 12:29 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:03 8:15 11:25 12:30 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:05 8:17 11:27 12:32 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < 7:07 8:19 < 12:34 < < 16:07 < <

10 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:09 8:21 11:28 12:36 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
11 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:10 8:22 11:29 12:37 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
12 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:11 8:23 11:30 12:38 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
13 ul. Poniatowskiego < 6:20 7:13 < < 12:40 13:45 15:10 16:13 17:10 <
14 ul. Żeromskiego 5:42 6:21 7:14 8:24 11:32 12:41 13:46 15:11 16:14 17:11 17:59
15 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:22 7:15 8:25 11:33 12:42 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
16 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:23 7:16 8:26 11:34 12:43 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
17 ul. Radosława 5:45 6:24 7:17 8:27 11:35 12:44 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02

POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:23 8:33 11:50 12:50 14:30 15:30 16:25 17:25 18:05
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:24 8:34 11:51 12:51 14:31 15:31 16:26 17:26 18:06
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:26 8:36 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:28 8:38 11:53 12:53 14:33 15:33 16:28 17:28 18:08
5 ul. Poniatowskiego < 6:35 7:30 8:40 11:55 12:55 < 15:35 16:30 17:30 <
6 ul. 700 Lecia 5:49 6:37 7:32 8:42 11:57 12:57 14:34 15:37 16:32 17:32 18:09
7 ul. 5-go Marca 5:51 6:39 7:34 8:44 11:59 12:59 14:36 15:39 16:34 17:34 18:11
8 ul. Kościuszki 36 5:53 6:41 7:36 8:46 12:01 13:01 14:38 15:41 16:36 17:36 18:13
9 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:42 7:37 8:47 12:02 13:02 14:39 15:42 16:37 17:37 18:14

10 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:43 7:38 8:48 12:03 13:03 14:40 15:43 16:38 17:38 18:15
11 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:44 7:39 8:49 12:04 13:04 14:41 15:44 16:39 17:39 18:16
12 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:45 7:40 8:50 12:05 13:05 14:42 15:45 16:40 17:40 18:17
13 ul. Bema 9 5:58 6:46 7:41 8:51 12:06 13:06 14:43 15:46 16:41 17:41 18:18
14 Osiedle Bema 5:59 6:47 7:42 8:52 12:07 13:07 14:44 15:47 16:42 17:42 18:19

DWORZEC PKS – OS. BEMA
TAM
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

OS. BEMA - DWORZEC PKS
TAM
E, F

1 Osiedle Bema 8:59
2 ul. Bema 1 9:00
3 ul. Armii Krajowej 17 9:02
4 ul. Kościuszki 36 9:03
5 ul. Romualda Traugutta 9:05
6 ul. Wojska Polskiego 4 9:06
7 ul. Kościelna 9:07
8 Dworzec PKS 9:09

LP Dworce i przystanki

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD UL. RADOSŁAWA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 – NOWOGARD  OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD OS. BEMA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 - NOWOGARD  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 6:55 8:05 11:15 12:20 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 6:56 8:06 11:16 12:21 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 6:58 8:08 11:18 12:23 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 6:59 8:10 11:20 12:25 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:01 8:12 11:22 12:27 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:02 8:14 11:24 12:29 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:03 8:15 11:25 12:30 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:05 8:17 11:27 12:32 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < 7:07 8:19 < 12:34 < < 16:07 < <

10 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:09 8:21 11:28 12:36 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
11 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:10 8:22 11:29 12:37 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
12 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:11 8:23 11:30 12:38 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
13 ul. Poniatowskiego < 6:20 7:13 < < 12:40 13:45 15:10 16:13 17:10 <
14 ul. Żeromskiego 5:42 6:21 7:14 8:24 11:32 12:41 13:46 15:11 16:14 17:11 17:59
15 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:22 7:15 8:25 11:33 12:42 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
16 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:23 7:16 8:26 11:34 12:43 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
17 ul. Radosława 5:45 6:24 7:17 8:27 11:35 12:44 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02

POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:23 8:33 11:50 12:50 14:30 15:30 16:25 17:25 18:05
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:24 8:34 11:51 12:51 14:31 15:31 16:26 17:26 18:06
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:26 8:36 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:28 8:38 11:53 12:53 14:33 15:33 16:28 17:28 18:08
5 ul. Poniatowskiego < 6:35 7:30 8:40 11:55 12:55 < 15:35 16:30 17:30 <
6 ul. 700 Lecia 5:49 6:37 7:32 8:42 11:57 12:57 14:34 15:37 16:32 17:32 18:09
7 ul. 5-go Marca 5:51 6:39 7:34 8:44 11:59 12:59 14:36 15:39 16:34 17:34 18:11
8 ul. Kościuszki 36 5:53 6:41 7:36 8:46 12:01 13:01 14:38 15:41 16:36 17:36 18:13
9 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:42 7:37 8:47 12:02 13:02 14:39 15:42 16:37 17:37 18:14

10 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:43 7:38 8:48 12:03 13:03 14:40 15:43 16:38 17:38 18:15
11 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:44 7:39 8:49 12:04 13:04 14:41 15:44 16:39 17:39 18:16
12 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:45 7:40 8:50 12:05 13:05 14:42 15:45 16:40 17:40 18:17
13 ul. Bema 9 5:58 6:46 7:41 8:51 12:06 13:06 14:43 15:46 16:41 17:41 18:18
14 Osiedle Bema 5:59 6:47 7:42 8:52 12:07 13:07 14:44 15:47 16:42 17:42 18:19

DWORZEC PKS – OS. BEMA
TAM
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

OS. BEMA - DWORZEC PKS
TAM
E, F

1 Osiedle Bema 8:59
2 ul. Bema 1 9:00
3 ul. Armii Krajowej 17 9:02
4 ul. Kościuszki 36 9:03
5 ul. Romualda Traugutta 9:05
6 ul. Wojska Polskiego 4 9:06
7 ul. Kościelna 9:07
8 Dworzec PKS 9:09

LP Dworce i przystanki

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD UL. RADOSŁAWA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 – NOWOGARD  OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD OS. BEMA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 - NOWOGARD  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 6:55 8:05 11:15 12:20 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 6:56 8:06 11:16 12:21 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 6:58 8:08 11:18 12:23 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 6:59 8:10 11:20 12:25 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:01 8:12 11:22 12:27 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:02 8:14 11:24 12:29 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:03 8:15 11:25 12:30 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:05 8:17 11:27 12:32 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < 7:07 8:19 < 12:34 < < 16:07 < <

10 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:09 8:21 11:28 12:36 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
11 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:10 8:22 11:29 12:37 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
12 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:11 8:23 11:30 12:38 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
13 ul. Poniatowskiego < 6:20 7:13 < < 12:40 13:45 15:10 16:13 17:10 <
14 ul. Żeromskiego 5:42 6:21 7:14 8:24 11:32 12:41 13:46 15:11 16:14 17:11 17:59
15 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:22 7:15 8:25 11:33 12:42 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
16 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:23 7:16 8:26 11:34 12:43 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
17 ul. Radosława 5:45 6:24 7:17 8:27 11:35 12:44 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02

POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:23 8:33 11:50 12:50 14:30 15:30 16:25 17:25 18:05
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:24 8:34 11:51 12:51 14:31 15:31 16:26 17:26 18:06
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:26 8:36 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:28 8:38 11:53 12:53 14:33 15:33 16:28 17:28 18:08
5 ul. Poniatowskiego < 6:35 7:30 8:40 11:55 12:55 < 15:35 16:30 17:30 <
6 ul. 700 Lecia 5:49 6:37 7:32 8:42 11:57 12:57 14:34 15:37 16:32 17:32 18:09
7 ul. 5-go Marca 5:51 6:39 7:34 8:44 11:59 12:59 14:36 15:39 16:34 17:34 18:11
8 ul. Kościuszki 36 5:53 6:41 7:36 8:46 12:01 13:01 14:38 15:41 16:36 17:36 18:13
9 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:42 7:37 8:47 12:02 13:02 14:39 15:42 16:37 17:37 18:14

10 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:43 7:38 8:48 12:03 13:03 14:40 15:43 16:38 17:38 18:15
11 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:44 7:39 8:49 12:04 13:04 14:41 15:44 16:39 17:39 18:16
12 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:45 7:40 8:50 12:05 13:05 14:42 15:45 16:40 17:40 18:17
13 ul. Bema 9 5:58 6:46 7:41 8:51 12:06 13:06 14:43 15:46 16:41 17:41 18:18
14 Osiedle Bema 5:59 6:47 7:42 8:52 12:07 13:07 14:44 15:47 16:42 17:42 18:19

DWORZEC PKS – OS. BEMA
TAM
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

OS. BEMA - DWORZEC PKS
TAM
E, F

1 Osiedle Bema 8:59
2 ul. Bema 1 9:00
3 ul. Armii Krajowej 17 9:02
4 ul. Kościuszki 36 9:03
5 ul. Romualda Traugutta 9:05
6 ul. Wojska Polskiego 4 9:06
7 ul. Kościelna 9:07
8 Dworzec PKS 9:09

LP Dworce i przystanki

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD UL. RADOSŁAWA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 – NOWOGARD  OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD OS. BEMA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 - NOWOGARD  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

rOZkŁAd JAZdY PkP
^

Odjazdy / Departures
Nowogard 21 X – 8 XII 2018

Aktualizacja wg stanu na 19 X 2018

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

5:00 II
1

PR - R
88641

j  a  b  @  V
y

Wyszomierz 5:05, Osina 5:09, Mosty 5:15, Goleniów 5:24, Kliniska 5:35, Szczecin Dąbie 5:45, Szczecin 
Zdroje 5:48, Szczecin Port Centralny 5:56 Szczecin Główny 6:00 
~ 1-5 / 1 XI;
@ V 5 XI-7 XII 1-5;

6:16 II
1

PR - R
88643

j  a  b  @  V
y

Wyszomierz 6:21, Osina 6:25, Mosty 6:31, Goleniów 6:40, Kliniska 7:14, Szczecin Dąbie 7:24, Szczecin 
Zdroje 7:27 Szczecin Główny 7:40 
~ 5 XI-8 XII 1-6;

6:39 II
1

PR - R
88643

j  a  b  y

Wyszomierz 6:44, Osina 6:48, Mosty 6:54, Goleniów 7:03, Kliniska 7:14, Szczecin Dąbie 7:24, Szczecin 
Zdroje 7:27 Szczecin Główny 7:40 
~ 22-31 X 1-6; 2-3 XI;

7:46BUS PR - R
88622
g  j

Żabowo 7:57, Płoty 8:13 0   j   a   b   @   V   y, Baszewice 8:30, Gryfice 8:36, Gąbin 8:46, Trzebiatów 8:52, 
Bieczyno Pomorskie 8:58, Karcino 9:01, Głowaczewo 9:06, Stary Borek 9:09, Kołobrzeg Stadion 9:15

Kołobrzeg 9:20 ~ 5 XI-8 XII 1-6;
g  na odcinku Nowogard - Płoty; w g nie przewozi się wózków i rowerów

7:47 I
3

PR - R
88645

j  a  b  y

Wyszomierz 7:52, Osina 7:56, Mosty 8:02, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:08, Goleniów 8:25, 
Kliniska 8:34, Szczecin Dąbie 8:44, Szczecin Zdroje 8:47, Szczecin Port Centralny 8:55

Szczecin Główny 9:00 ~ 21 X-4 XI;

7:48 II
1

PR - R
88622

j  a  b  y

Żabowo 7:55, Płoty 8:04, Baszewice 8:11, Gryfice 8:18, Gąbin 8:28, Trzebiatów 8:33, Bieczyno 
Pomorskie 8:39, Karcino 8:43, Głowaczewo 8:47, Stary Borek 8:51, Kołobrzeg Stadion 8:57

Kołobrzeg 9:02 ~ 22-31 X 1-6; 2-3 XI;

7:51 I
3

PR - R
s 88645

j  a  b  @  V
y

Wyszomierz 7:56, Osina 8:00, Mosty 8:06, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:12, Goleniów 8:29, 
Kliniska 8:45, Szczecin Dąbie 8:55, Szczecin Zdroje 8:58, Szczecin Port Centralny 9:06

Szczecin Główny 9:11 ~ 5 XI-8 XII;

9:18 II
1

PR - R
88624
REGA

j  a  b  y

Płoty 9:32, Gryfice 9:45, Trzebiatów 10:04, Kołobrzeg Stadion 10:21 Kołobrzeg 10:26 

~ 21 X-4 XI 67 + 1 XI;

9:20BUS PR - R
88624
REGA
g  j

Płoty 9:50 0   T   a   b   @   V   y, Gryfice 10:40, Trzebiatów 10:54, Kołobrzeg Stadion 11:12

Kołobrzeg 11:17 ~ 10 XI-8 XII 67;
g  na odcinku Nowogard - Płoty; w g nie przewozi się wózków i rowerów

10:21 II
1

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:26, Osina 10:30, Mosty 10:36, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:42, Goleniów 10:58, 
Kliniska 11:07, Szczecin Dąbie 11:17, Szczecin Zdroje 11:20, Szczecin Port Centralny 11:28

Szczecin Główny 11:33 ~ 21 X-4 XI;

11:03 II
1

PR - R
s 88647

j  a  b  @  V
y

Wyszomierz 11:08, Osina 11:12, Mosty 11:18, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 11:24, Goleniów 11:40, 
Kliniska 11:56, Szczecin Dąbie 12:06, Szczecin Zdroje 12:09, Szczecin Port Centralny 12:17

Szczecin Główny 12:22 ~ 5 XI-8 XII;

11:51 II
1

PR - R
88626

POMERANIA
j  a  b  y

Żabowo 11:58, Płoty 12:07, Baszewice 12:14, Gryfice 12:20, Gąbin 12:30, Trzebiatów 12:36, Bieczyno 
Pomorskie 12:42, Karcino 12:46, Kołobrzeg Stadion 12:57 Kołobrzeg 13:02 
~ 21 X-4 XI;

12:30BUS PR - R
88626

POMERANIA
g  j

Żabowo 12:41, Płoty 12:57 0   T   a   b   @   V   y, Baszewice 13:14, Gryfice 13:20, Gąbin 13:30, 
Trzebiatów 13:36, Bieczyno Pomorskie 13:42, Karcino 13:45, Kołobrzeg Stadion 13:57

Kołobrzeg 14:02 ~ 5 XI-8 XII;
g  na odcinku Nowogard - Płoty; w g nie przewozi się wózków i rowerów

13:49 II
1

PR - R
88628

j  a  b  y

Żabowo 13:56, Płoty 14:06, Baszewice 14:17, Gryfice 14:24, Gąbin 14:34, Trzebiatów 14:39, Bieczyno 
Pomorskie 14:45, Karcino 14:49, Głowaczewo 14:53, Stary Borek 14:57, Kołobrzeg Stadion 15:03

Kołobrzeg 15:08 ~ 22-31 X 1-5; 2 XI;

14:20BUS PR - R
88628
g  j

Żabowo 14:31, Płoty 14:47 0   j   a   b   @   V   y, Baszewice 15:22, Gryfice 15:28, Gąbin 15:38, 
Trzebiatów 15:44, Bieczyno Pomorskie 15:50, Karcino 15:53, Głowaczewo 15:58, Stary Borek 16:01, 
Kołobrzeg Stadion 16:07 Kołobrzeg 16:12 
~ 5 XI-7 XII 1-5;
g  na odcinku Nowogard - Płoty; w g nie przewozi się wózków i rowerów

14:27 II
1

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 14:32, Osina 14:36, Mosty 14:42, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:48, Goleniów 15:05, 
Kliniska 15:14, Szczecin Dąbie 15:24, Szczecin Zdroje 15:34 Szczecin Główny 15:49 
~ 21 X-4 XI;

15:49 II
1

PR - R
s 88649

j  a  b  @  V
y

Wyszomierz 15:54, Osina 15:58, Mosty 16:04, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 16:10, Goleniów 16:26, 
Kliniska 16:36, Szczecin Dąbie 16:46, Szczecin Zdroje 16:52 Szczecin Główny 17:04 
~ 5 XI-8 XII;
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odjazdu
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15:55 II
1

PR - R
88630

j  a  b  y

Żabowo 16:02, Płoty 16:13, Baszewice 16:27, Gryfice 16:34, Gąbin 16:44, Trzebiatów 16:49, Bieczyno 
Pomorskie 16:55, Karcino 16:59, Głowaczewo 17:03, Stary Borek 17:07, Kołobrzeg Stadion 17:13

Kołobrzeg 17:17 ~ 21 X-4 XI;

16:39 II
1

PR - R
88651
REGA

j  a  b  y

Wyszomierz 16:44, Osina 16:48, Mosty 16:54, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:00, Goleniów 17:17, 
Kliniska 17:27, Szczecin Dąbie 17:37, Szczecin Zdroje 17:42 Szczecin Główny 17:54 
~ 21 X-4 XI;

16:57BUS PR - R
88630
g  j

Żabowo 17:08, Płoty 17:24 0   j   a   b   @   V   y, Baszewice 17:41, Gryfice 17:47, Gąbin 17:57, 
Trzebiatów 18:03, Bieczyno Pomorskie 18:09, Karcino 18:12, Głowaczewo 18:17, Stary Borek 18:20, 
Kołobrzeg Stadion 18:26 Kołobrzeg 18:31 
~ 5 XI-8 XII;
g  na odcinku Nowogard - Płoty; w g nie przewozi się wózków i rowerów

17:57 II
1

PR - R
88632

j  a  b  y

Żabowo 18:04, Płoty 18:14, Baszewice 18:28, Gryfice 18:35, Gąbin 18:45, Trzebiatów 18:50, Bieczyno 
Pomorskie 18:56, Karcino 19:00, Głowaczewo 19:04, Stary Borek 19:08, Kołobrzeg Stadion 19:14

Kołobrzeg 19:20 ~ 21 X-4 XI;

17:59 II
1

PR - R
s 88651
REGA

j  a  b  @  V
y

Wyszomierz 18:04, Osina 18:08, Mosty 18:14, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 18:20, Goleniów 18:36, 
Kliniska 18:46, Szczecin Dąbie 18:55, Szczecin Zdroje 18:59, Szczecin Port Centralny 19:07

Szczecin Główny 19:11 
~ 5 XI-8 XII;

18:39 II
1

PR - R
88653

POMERANIA
j  a  b  y

Wyszomierz 18:44, Osina 18:48, Mosty 18:54, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:00, Goleniów 19:17, 
Kliniska 19:26, Szczecin Dąbie 19:36, Szczecin Zdroje 19:44, Szczecin Port Centralny 19:52

Szczecin Główny 19:56 ~ 21 X-4 XI;

19:21BUS PR - R
88632
g  j

Żabowo 19:32, Płoty 19:48 0   j   a   b   @   V   y, Baszewice 20:05, Gryfice 20:11, Gąbin 20:21, 
Trzebiatów 20:27, Bieczyno Pomorskie 20:33, Karcino 20:36, Głowaczewo 20:41, Stary Borek 20:44, 
Kołobrzeg Stadion 20:50 Kołobrzeg 20:55 
~ 5 XI-8 XII;
g  na odcinku Nowogard - Płoty; w g nie przewozi się wózków i rowerów

19:25 II
1

PR - R
s 88653

POMERANIA
j  a  b  @  V

y

Wyszomierz 19:30, Osina 19:34, Mosty 19:40, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:46, Goleniów 20:02, 
Kliniska 20:12, Szczecin Dąbie 20:21, Szczecin Zdroje 20:25, Szczecin Port Centralny 20:33

Szczecin Główny 20:37 
~ 5 XI-8 XII;

20:28 II
1

PR - R
88634

j  a  b  y

Żabowo 20:35, Płoty 20:44, Baszewice 20:51, Gryfice 20:58, Gąbin 21:08, Trzebiatów 21:14, Bieczyno 
Pomorskie 21:20, Karcino 21:23, Głowaczewo 21:28, Stary Borek 21:31, Kołobrzeg Stadion 21:37

Kołobrzeg 21:42 ~ 22-31 X 1-6; 2-3 XI;

20:47BUS PR - R
88634
g  j

Żabowo 20:58, Płoty 21:14 0   j   a   b   @   V   y, Baszewice 21:31, Gryfice 21:37, Gąbin 21:47, 
Trzebiatów 21:53, Bieczyno Pomorskie 21:59, Karcino 22:02, Głowaczewo 22:07, Stary Borek 22:10, 
Kołobrzeg Stadion 22:16 Kołobrzeg 22:21 
~ 5 XI-8 XII 1-6;
g  na odcinku Nowogard - Płoty; w g nie przewozi się wózków i rowerów

21:50 II
1

PR - R
88636

j  a  b  y

Płoty 22:05, Gryfice 22:17, Trzebiatów 22:32, Kołobrzeg Stadion 22:49 Kołobrzeg 22:54 
~ 21 X-4 XI 1-57;

22:17BUS PR - R
88636
g  j

Płoty 22:44 0   j   a   b   @   V   y, Gryfice 23:05, Trzebiatów 23:19, Kołobrzeg Stadion 23:37

Kołobrzeg 23:42 ~ 5 XI-7 XII 1-57;
g  na odcinku Nowogard - Płoty; w g nie przewozi się wózków i rowerów
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objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
g - zastępcza komunikacja autobusowa / rail 

replacement bus service
T - 2 klasa / Second class seats

j - tylko 2 klasa / 2nd class seats only

a - wagon z miejscami dla osób na wózkach 
- z windą/rampą / car with seats for 
disabled passengers - with a lift/ramp

b - wagon przystosowany do przewozu 
rowerów - liczba miejsc ograniczona / 
wagon adopted to the transport of 
bicycles – limited number of places

s - połączenie z lotniskiem / connection to 
airport

objaśnienia znaków / symbols
@ - dostęp do WiFi / WiFi access

V - dostępne miejsce do przewijania dziecka 
/ baby changing space available 

y - klimatyzacja / air conditioning

0 - zmiana usług na trasie pociągu / change 
services on the route

~ - terminy kursowania / days of operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / Mondays

5 - w piątki / Fridays

6 - w soboty / Saturdays

7 - w niedziele / Sundays

www.polregio.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased on each train, consistent with the 
terms specified by the carrier.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Carriers 
are responsible for commercial data of trains.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Infoline numbers to individual carriers:
PR - 703 20 20 20 (24h) opłata 1.29 zł/min. połączenia, 
realizator usługi: Progress Plus S.C.  / 703 20 20 20 (24h) 
charge of PLN 1.29 gross/min. of each call, service provider: 
Progress Plus S.C. 
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FIRMA JOGA  •  ul. Górna 4  •  72-200 Nowogard  
 Tel./Fax 91 39 25 501  •  695 100 700  •  695 400 600

Wyposaż swój dom w OKNA PCV 
o najwyższym standarcie światowym, 

dzięki którym obniżysz koszty ogrzewania
z profilu 

ALPHALINE  
profil 6 komorowy w kl. A
z wkładem termicznym 
i uszczelką środkową 
gwarantującą doskonałą 
szczelność

Do produkcji okien 

nie stosujemy pro�lii

z recyklingu !!!

i wysokiej jakości
OKUCIA MACO

Ponad 22 lat doświadczenia w produkcji okien. ZAUFAJ specjalistom! 

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
8.00 – 20.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 8.00 – 16.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

 Praca szyta na miarę
Ingram Micro wspólnie ze swoim partnerem otworzył nową inwestycję 

na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego.
Nasz Pracownik Magazynu:

•	 pracuje w przyjaznej i fajnej firmie o duńskich korzeniach,
•	 jest zatrudniony na umowę o pracę bezpośrednio u pracodawcy
•	 bezpłatnie dojeżdża do pracy, ma dofinansowane posiłki, bezpłatne owoce, korzysta z atrak-

cyjnych benefitów, min. prywatnej opieki medycznej, ubezpieczenie grupowego, dofinansowa-
nia szkoleń itd

•	 skanuje i pakuje paczki z lekkimi artykułami,
•	 wprowadza dane do systemu, nucąc ulubione melodie
•	 pracuje w systemie 2 zmianowym od 8.00 do 16.00, 16.00-24.00, (czasem również w weekendy)

Dołącz do nas!
Zapraszamy na spotkania rekrutacyjne, które odbywają się siedzibie Ingram Micro 

w Łozienicy (Goleniowski Park Przemysłowy), przy ulicy Prostej 40.
W każdy wtorek i piątek od godziny 13:00.

Jeśli chcesz otrzymać więcej informacji Zadzwoń! 516-987-405
Napisz! jobs.goleniow@ingrammicro.com

Przedstawiciel �rm: KRATKI.PL, UNICO, ARYSTO, HAJDUK
          SPARTHERM, LECHMA, BE-F

ul. Boh. Warszawy 103a/1
SPRZEDAŻ: piecy, wkładów kominkowych, 

obudów, kominków elektrycznych i biokominkiów

Kontakt www.kominkisolowiej.pl 
e-mail: kominkisolowiej@idsl.pl

Tel. 91 39 25 000,  kom. 507 967 205
Sklep otwarty  pn-pt. 9-17,  sob 9-13

Przedstawiciel �rm: Lechma, Spartherm Bef Polska, Kratki.pl, Euro-Kom

Akcesoria montażowe, kominy, wkłady kominowe owalne 
Dobieramy wymiar i montujemy

KOMINKI SOŁOWIEJ NOWOGARD

WENTOR - kocioł  na pelet COMPACT 5-15 KW
Cena 9900 zł netto

KARTKI.pl - kocioł na pelet moc 5-25 KW
Cena 10400 zł netto

Spełniają wymagania 5 klasy 
wymagane do dotacji

KARTKI.pl - PATIO gazowy ogrzewacz 
                                        zewnętrzny

USŁUGI 
REMONTOWO-
BUDOWLANE

tel. 698 538 019
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POLSKI WYDAWCA

Uwaga 
najbliższe 
bezpłatne  

porady prawne  
w piątek

godz. 13.30-15.30
w redakcji  

ul. Boh. Warszawy 7A
(informujemy, że godziny dyżurów 

radcy prawnego mogą ulegać 
zmianom)

Zatrudnimy 
pomoc 

stomatologiczną

tel. 695 264 677

Ekologiczna instalacja za 3,5 mln zł 

Tysiące paneli  
na wysypisku 

Groźna czołówka 
na skrzyżowaniu

Finałowa kolacja 
Gessler w Bistro

Sukces 
Andrzeja 
Gargulińskiego

Ogłosili przetarg na posiłki 
z OPS

Mniej osób na 
darmowe obiady

Namalować 
obraz ustami

 s. 3

 s. 4  s. 7

 s. 5 s. 7

 s. 4



Nr 93 (2721)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

2

www.dzienniknowogardzki.pl

Śmigiel Ryszard

ŚR

KOMPLEKSOWE  USŁUGI
& ŚMIGIEL

Zakład Kamieniarski
- Nagrobki - Grobowce - Parapety - Schody

Kwiaciarnia
- Znicze - Kwiaty - Wiązanki - Wieńce

Tel. 601 595 069, 91 392 18 14
     e-mail: puhp.smigiel@wp.pl
   www.kamieniarstwo-smigiel.pl

Korzystając z naszych usług pogrzebowych zyskasz
-10%  RABATU  NA  USŁUGI  KAMIENIARSKIE

UL. CMENTARNA 3,  72-200 NOWOGARD

       Usługi Pogrzebowe 
        Grzegorz Śmigiel
- Trumny - Urny - Ekshumacje - Przewozy
         Obudowy - Krzyże - Tabliczki

Kontakt całodobowy: 693 230 190
      e-mail: memoris.zp@o2.pl
            www.memoris.eu

SONDA

rEKLAmA

   Kronika policyjna
Rząd wprowadził nowe zmiany w kodeksie wykroczeń, za-
ostrzone kary dotyczą właścicieli czworonogów. Teraz za 
chodzenie z psem bez środków nakazowych skutkuje karą 
grzywny nawet do 5 tysięcy złotych. Zapytaliśmy więc 
mieszkańców naszego miasta, co sądzą o nowej ustawie i 
nowych karach. 

Pani Marianna - Jestem jak 
najbardziej za tym, aby karać, nie 
rozumiem jak można wychodzić 
z psem na spacer bez smyczy. Do-
tyczy to zarówno małych jak i du-
żych psów, każdy pies powinien 
posiadać smycz. Jeżeli właścicie-
la stać na psa to obowiązkiem 
powinno być zaopatrzenie go w 
środki bezpieczeństwa tak, by nie 
stwarzał żadnego zagrożenia dla 
innych. Są też tacy, że puszcza-
ją psa przed sobą szczególnie jest 
to niebezpieczne, kiedy pies jest 
duży i człowiek wtedy nie wie, jak 
ma się zachować, czy stanąć aż 
pies z właścicielem przejdzie, czy 
też iść dalej. 

Pan Zbigniew - Nie jestem za tym, aby ludzi karać. Dlaczego każ-
dy pies musi być na smyczy? Mały York nikomu nic nie zrobi. Ow-
szem bywają takie rasy, gdzie trzeba nawet założyć kaganiec, ale 
żeby od razu wlepiać takie kwoty. Niech zajmą się złodziejami i dają 
kary zaostrzone dla pedofili, a nie przyczepili się teraz psów, żeby 
dziurę w budżecie załatać.

Pani Maryla - Oczywiście, że 
jestem za tym, aby karać. Ja wy-
chodzę z małym psem na spacer 
na smyczy, a idzie inny właściciel 
z psem bez smyczy, pies jest więk-
szy od mojego, podbiega do nas 
a ja boję się czy mi nic nie zro-
bi, czy też mojemu psu. Miałam 
kiedyś przypadek, że mój pies zo-
stał zaatakowany przez dużego 
czworonoga i nikt mi nie zwró-
cił za leczenie i koszty związane 
z jego opieką. Dobrze, że są takie 
kary, każdy będzie wtedy trzymał 
się prawa i nie będzie bagatelizo-
wał nakazów.

Pani Grażyna - Słyszałam o no-
wych porządkach w prawie nad 
zwierzętami, i uważam, że to jest 
bardzo dobrze, przecież tyle się 
słyszy, że pies zaatakował dziec-
ko czy też przechodniów. Teraz 
właściciel zanim wyjdzie na spa-
cer zastanowi się, czy aby na pew-
no pieskowi nie potrzebna bę-
dzie smycz. Ja widzę ile w naszym 
mieście chodzi osób z psami bez 
smyczy, bo uważają, że wyszli tyl-
ko na chwilę więc smycz jest nie-
potrzebna a później wypierają 
się, że to nie ich pies zaatakował. 
Właściciele psów do tej pory czu-
li się bezkarni, teraz niestety obo-
wiązuje nowe prawo i niech pła-
cą kary za ich nieprzestrzeganie. 

ao 

masz problem, 
lub byłeś świadkiem 

ważnego wydarzenia?

Skontaktuj się 
z naszą redakcją!

 513 088 309  
91 392 21 65

2018/11/18 godzina: 18:51
Patrol RRD KPP Goleniów 

podczas kontroli drogowej 
ujawnił kierującego pojazdem 
marki Renault Twingo, Jacka 
W. Lat 54, zamieszkałego po-
wiat goleniowski, który kiero-
wał pojazdem w stanie po uży-
ciu alkoholu (0,48 promila alko-
holu w organizmie). Dodatko-
wo okazało się, że kierujący jest 
poszukiwany celem ustalenia 
miejsca pobytu.

2018/11/21godzina: 06:35
Kierująca pojazdem mar-

ki VW Golf, Magdalena W. Lat 
34, zamieszkała gmina Nowo-
gard nie ustąpiła piewszeństwa 
przejazdu kierującemu pojaz-
dem marki BMW Marcinowi G. 
Lat 37, zamieszkały powiat go-
leniowski, w wyniku czego do-
szło do zderzenia pojazdów. 
Oboje kierujący trzeźwi. Kieru-
jąca pojazdem marki VW Golf 

za popełnione wykroczenie zo-
stała ukarana mandatem kar-
nym.

godzina: 12:10
Kerujący rowerem, Józef S. 

Lat 69, zamieszkały powiat go-
leniowski, nie udzielił pierw-
szeństwa przejazdu kierujące-
mu pojazdem marki VW LT 35, 
w wyniku czego doszło do zde-
rzenia. Obaj kierujący tzreźwi. 
Kierującego rowerem za popeł-
nione wykroczenie pouczono.

2018/11/24 godzina: 19:20
Kierujący pojazdem mar-

ki Peugeot (brak bliższych da-
nych) nieprawidłowo wykony-
wał manewr wymijania, w wy-
niku czego uderzył w pojazd 
marki VW Passat kierowany 
przez Agnieszkę G. Lat 42, za-
mieszkałą gmina Nowogard. 
Sprawca kolizji oddalił się z 
miejsca zdarzenia. Postępowa-

nie prowadzi Komisariat Policji 
w Nowogardzie.

2018/11/25 godzina: 07:40
Policjanci KP Nowogard pod-

czas kontroli drogowej ujaw-
nili, że kierujący samochodem 
marki Daewoo Dominik D. lat 
19 (zam.powiat goleniowski) 
znajduje się pod działaniem 
środka odurzajacego. Postępo-
wanie prowadzi Komsariat Po-
licji w Nowogardzie.

godzina: 07:40
Policjanci OPI KP Nowogard, 

podczas kontroli drogowej 
ujawnili, że kierujący rowerem 
Krzysztof W. lat 48, zam. Gmina 
Nowogard, znajduje się w sta-
nie nietrzeźwości z wynikiem 
2,2 promile alkoholu w orga-
nizmie. Postępowanie prowa-
dzi Komisariat Policji w Nowo-
gardzie.

KPP Goleniów

Zaproszenie do  Nowogardzkiej 
«Szkoła Cukrzycy»
Jak żyć z cukrzycą? Spojrzenie psychologa. Samokontrola - cele i zasady. 

Rola wysiłku fizycznego to te-
mat wykładu, który odbędzie 
się dnia 30 listopada 2018 roku 
(piątek) o godz. 16:00 w Świetli-
cy Środowiskowej im. św. Jana 
Pawła II nr 2 w Nowogardzie 
(znajdującej się na terenie para-
fii pw. św. Rafała Kalinowskie-
go). Wykłady w Szkole Cukrzy-
cy są adresowane do wszystkich 
osób zainteresowanych proble-
mem cukrzycy pragnących po-
głębić lub utrwalić swoją wiedzę 
o cukrzycy i zagrożeniach ja-
kie niesie ze sobą cukrzyca oraz 
grożących konsekwencjach je-
żeli zbagatelizujemy to zagroże-
nie lub będziemy w niewłaści-
wy sposób postępowali po za-
chorowaniu. Udział w wykła-
dach dla wszystkich uczestni-
ków jest bezpłatny. Szkoła Cu-
krzycy jest ogólnopolskim pro-
jektem Federacji „Porozumie-
nia Zielonogórskiego” i Polskie-
go Stowarzyszenia Diabetyków. 
Jest kampanię na rzecz zapo-

biegania cukrzycy oraz propa-
gowaniu aktywnej postawy wo-
bec tej choroby. Szkoła Cukrzy-
cy w Nowogardzie jest prowa-
dzona przez Polskie Stowarzy-
szenie Diabetyków Koło Nowo-
gard w partnerstwie z Urzędem 
Miejskim w Nowogardzie www.
nowogard.pl, Parafią pw. św. Ra-
fała Kalinowskiego w Nowogar-
dzie, Dziennikiem Nowogardz-
kim, portalem informacyjnym  
http://www.wnowogardzie.pl/, 
firmą Ascensia Diabetes Care. 

Lekarzem prowadzącym 
Szkołę Cukrzycy w 
Nowogardzie jest  

Pani dr marzena Kargul
Wszelkie informacje o za-

jęciach w Szkole Cukrzy-
cy można uzyskać w siedzibie 
PSD Koła Nowogard ul. Woj-
ska Polskiego 7 (budynek labo-
ratorium na terenie szpitala) 
w każdy czwartek w godz. od 

10:00 do 12:00 lub w dowol-
nej porze telefonicznie pod nr:  
500 553 190;  795 477 793; rów-
nież za pośrednictwem pocz-
ty internetowej e-mail cukrzy-
canowogard@wp.pl. Aktualne 
informacje o szkole cukrzycy 
są publikowane na stronie in-
ternetowej PSD Koła Nowo-
gard  http://www.cukrzycano-
wogard.lh.pl/

Efekty leczenia cukrzycy w 
znacznym stopniu zależą od 
samego chorego, a nie tylko le-
karza i zastosowanego lecze-
nia. To przede wszystkim cho-
ry musi zarządzać swoją cho-
robą przy pomocy lekarza.

„Chorzy na cukrzycę wie-
dzący najwięcej żyją najdłużej” 
(prof. Joslin)

Eugeniusz Tworek
Prezes Zachodniopomorskiego

Oddziału PSD
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Warsztaty Terapii Zajęciowej  

przyjmą każdą ilość świerku.  
Więcej informacji pod nr 725 748 449 

Najmocniej  
przepraszam  

Panią Krystynę Rogoś 
oraz najbliższą Rodzinę  
śp. Krzysztofa Rogoś 
za błędy popełnione 

przy organizacji 
ceremonii pogrzebowej 

z wyrazami szacunku 
Sebastian Furmańczyk 

PrZEPrOSINY

Ekologiczna instalacja za 3,5 mln zł w Słajsinie 

Tysiące paneli na wysypisku 
Tysiące paneli słonecznych ma zostać zainstalowanych na terenie Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami (RZGO) w Słajsinie. Inwestycja pochło-
nie ponad 3,5 mln złotych. 

Potężna instalacja fotowolta-
iczna o łącznej mocy 400 kW, zo-
stanie zamontowana na dachach 
dwóch budynków RZGO w Słaj-
sinie, tj: kompostowni (350 kW) 
i sortowni (50 kW). Z naszych 
obliczeń wynika, że może to być 
od kilku do nawet kilkunastu ty-
sięcy paneli słonecznych, w za-
leżności od mocy zestawu. 

 Od kilku dni na terenie zakła-
du w Słajsinie trwa montaż przy-
łączy elektrycznych, do których 
zostanie podpięta ekologiczna 
instalacja. Same panele mają być 
ustawiane na dachach pod ko-
niec tego tygodnia. 

Cała inwestycja będzie kosz-
tować dokładnie 3.572.966,56 
PLN, z czego 1.491.361,63 PLN 
to wkład własny Celowego 
Związku Gmin RXXI, do któ-
rego należy RZGO. Pozostałe 
środki to dofinansowanie z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Zachodniopo-

morskiego na lata 2014-2020.
 Inwestycja ma wpłynąć na po-

prawę efektywności energetycz-
nej województwa zachodniopo-

morskiego poprzez wzrost po-
ziomu wykorzystania odnawial-

nych źródeł energii na terenie 
oddziaływania przedsięwzięcia - 
czytamy w informacji o projek-
cie, jaką zamieszczono na stro-
nie internetowej RXXI. 

Fotowoltaiczna farma w Słajsi-
nie ma rocznie produkować po-
nad 450 MWh energii elektrycz-
nej.  Biorąc pod uwagę, że śred-
nia polska rodzina (dwoje doro-
słych, dwoje dzieci) zużywa ok. 
2, 5 MWh rocznie, starczyłoby 
to dla ok.160 gospodarstw do-
mowych. 

Cały prąd wytworzony dzię-
ki panelom fotowoltaicznym za-
montowanym w Słajsinie będzie 
mógł jednak być wykorzystywa-
ny tylko na potrzeby własne za-
kładu, a więc nie będzie mógł 
być sprzedawany zewnętrznym 
podmiotom. 

MS

rEKLAmA
karolinasb 

@domjudy.pl
Tel. 506 638 789

Dachy dwóch największych budynków RZGO w Słajsinie już wkrótce zostaną pokryte panelami słonecznymi. Fot. FreeDron Nowogard

A to pierwsza powstała w Nowogardzie instalacja fotowoltaiczna, jaka znajduje się na polu za SP 3 i Orlikiem - inwestycja prywatna niemieckiego kapitału 
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Ogłosili przetarg na posiłki z OPS

Mniej osób na darmowe obiady 
Gmina ogłosiła przetarg na gotowanie i wydawanie darmowych posiłków z OPS. Chodzi głównie o dzieci w wieku szkolnym, które mogą zjeść ciepły posi-
łek w ciągu dnia na stołówce. Okazuje się jednak, że nieco spadło zapotrzebowanie na pomoc z tego programu, głównie wśród osób dorosłych. Wydanych 
zostanie więc łącznie kilka tysięcy mniej posiłków. 

Jak co roku przedmiotem 
ogłoszonego zamówienia jest 
„przygotowanie, dostarczanie i 
wydanie osobom uprawnionym 
posiłku szkolnego w 2019 r.” 
Przez osoby uprawnione rozu-
mie się osoby, na rzecz których 
zostały wydane przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Nowo-
gardzie decyzje przyznające tę 
formę pomocy oraz osoby ko-
rzystające ze Świetlicy Socjote-
rapeutycznej „Promyk” w No-
wogardzie. Są to głównie dzie-
ci i młodzież w wieku szkolnym 
oraz osoby dorosłe w trudnej 
sytuacji egzystencjalnej, w tym 
bezdomni - te osoby otrzymują 
posiłki w świetlicy ZBK. 

Według wyliczeń urzędników 
odpowiedzialnych za obsługę 
programu dożywania dzieci w 
szkołach (pracowników OPS), 
z którego finansowane są dar-
mowe obiady (60% wojewo-
da, 40% gmina). Przewidzia-
no, że w przyszłym roku wyda-
nych zostanie niecałe 50 tysię-
cy posiłków, a więc o kilka tysię-
cy mniej niż w roku bieżącym. 
Wynika to ze spadku planowa-
nej liczy osób, które skorzysta-
ją z programu dożywiania. Do-

tyczy to głównie osób dorosłych. 
Według informacji, jakie otrzy-
maliśmy z OPS w Nowogardzie, 
w przyszłym roku z darmowych 
posiłków skorzysta dokładnie 
338 osób, w tym 283 to dzieci, 
a 55 dorosłych. I tych drugich 
jest znacznie mniej niż przed ro-
kiem, bo aż o 25 osób. Skąd taka 
różnica?

- Plan zmniejszył się z uwagi 
na zmniejszenie się ilości osób 
dorosłych, które zgłaszają się po 
taką formę pomocy, migrują lub 
też przebywają w DPS lub schro-
niskach dla osób bezdomnych - 
wyjaśnia Dorota Maślana, kie-
rownik OPS w Nowogardzie. 

Nie zmieniły się za to dość ry-
gorystyczne warunki dotyczą-
ce zarówno jakości, jak i składu 
posiłków. Zgodnie z umową, da-
nia powinny być przygotowane 
zgodnie z zasadami racjonalne-
go żywienia, sporządzane z peł-
nowartościowych produktów 
posiadających aktualne termi-
ny ważności, urozmaicone, lek-
kostrawne oraz atrakcyjne pod 
względem organoleptycznym. 
Posiłki muszą posiadać wartość 
odżywczą i energetyczną zgod-
ną z wymogami i normami ży-

wienia dzieci i młodzieży. Wy-
konawca zobowiązuje się do wy-
eliminowania produktów prze-
tworzonych i stosowania natu-
ralnych, wartościowych produk-
tów spożywczych. Wyklucza się 
posiłki na bazie fast food oraz 
potraw i napojów z proszku (z 
wyjątkiem budyniu i kisielu) lub 
na bazie suszu. Za gorący posi-
łek zamawiający uznaje świeży, 
nieodgrzewany posiłek. Niedo-
puszczalne jest podawanie po-

siłków odgrzewanych, przygo-
towanych poprzez przetworze-
nie półproduktów głęboko za-
mrożonych. Zupy muszą być go-
towane na wywarze mięsno wa-
rzywnym. Gorące posiłki muszą 
charakteryzować się wysoką ja-
kością, winny posiadać właści-
we walory smakowe i estetycz-
ne oraz właściwą temperaturę. 
zupa: minimum + 75 C, drugie 
danie: minimum + 70 C. Wyko-
nawca odpowiada za transport 

oraz dostarczenie na miejsce do-
stawy przedmiotu zamówienia 
własnym transportem – samo-
chód musi spełniać wymogi sa-
nitarno - techniczne do przewo-
zu żywności. Posiłki muszą być 
przewożone w specjalistycznych 
termosach ze stali nierdzewnej, 
gwarantujących utrzymanie od-
powiedniej temperatury oraz ja-
kości przewożonych potraw.

W tym roku za gotowanie, do-
starczanie i wydawanie posił-
ków dla osób uprawnionych z 
OPS odpowiedzialna była firma 
PPHU „Ewa”, należąca do Ewy 
Kasprzyk. Była to jedyna firma, 
która w zeszłym roku złożyła 
ofertę w odpowiedzi na przetarg 
ogłoszony przez gminę. Zgodnie 
z tą ofertą cena jednego dwuda-
niowego obiadu z napojem to 
6,20 zł. 

Termin składania ofert do 
przetargu na gotowanie i wy-
dawanie darmowych obiadów 
w przyszłym roku mija 5 grud-
nia. Umowa z wykonawcą zada-
nia ma zacząć obowiązywać od 2 
stycznia do końca grudnia 2019. 

Marcin Simiński 

Kuchnia firmy PPHU Ewa - to tu gotowane są posiłki wykupywane przez OPS

Czołowe zderzenie na skrzyżowaniu 

Mercedes zepchnięty na chodnik 
Do groźnego zdarzenia doszło na skrzyżowaniu ulic Żeromskiego i 15 Lutego, w minioną sobotę (24.11), o godz. 10.00. Dwie osoby zostały ranne i trafi-
ły do szpitala. 

Jak informuje nas policja, do 
zdarzenia doszło w chwili, kiedy 
kierująca pojazdem marki Da-
ewoo, Lidia C lat. 40 zamieszka-
ła gmina Nowogard, jadąc ulicą 
15 Lutego, w kierunku Długołę-
ki, wykonała manewr skrętu w 
lewo w ulicę Żeromskiego. 

Kobieta nie upewniła się przy 

tym, co do możliwości bezpiecz-
nego wykonania manewru w wy-
niku, czego wymusiła pierwszeń-
stwo przejazdu jadącej z naprze-
ciwka kierującej samochodem 
marki Mercedes, Dagmarze K. 
Lat 22 zamieszkałej powiat bia-
łogardzki, i w konsekwencji do-
szło do zderzenia obu pojazdów - 

informuje nas sierż. sztab. Anna 
Dygas, rzecznik naszej policji. 

Siła uderzenia aut była tak 
duża, że kierowany przez 
22-latkę Mercedes został ze-
pchnięty na chodnik. Na 
szczęście w tym momencie nie 
było na nim przechodniów. Na 
miejsce przyjechały dwa ze-
społu ratownictwa medycz-

nego, straż pożarna i policja. 
Przez kilkadziesiąt minut ruch 
na skrzyżowaniu był utrudnio-
ny.  Tworzyły się niewielkie za-
tory. 

Obie panie z uwagi na bóle 
kostno-stawowe, zostały prze-
transportowane do szpitali. Z 
naszych informacji wynika, że 
po badaniach opuściły tego sa-

mego dnia placówki medycz-
ne. Ich życiu i zdrowiu nie za-
graża niebezpieczeństwo. 

Jak informuje policja, kieru-
jące w chwili zdarzenia były 
trzeźwe. Postępowanie wyja-
śniające w sprawie prowadzi 
KP w Nowogardzie. 

MS

Samochod Daewoo po zdarzeniu raczej już nadaje się do kasacji

Mercedes prowadzony przez mieszkankę Nowogardu został zepchnięty, po czoło-
wym zderzeniu z Daewoo
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Dawna pierogarnia przeżywa oblężenie 

Co podała do stołu Magda Gessler
Wiemy już, co na uroczystą kolację podała Magda Gessler, która w zeszłym tygodniu przeprowadzała „Kuchenne Rewolucje” w nowogardzkiej pierogar-
ni, znajdującej się tuż za Netto. Od wczoraj natomiast odmieniony lokal przeżywa prawdziwe oblężenie. 

W lokalu, który w wyniku ku-
linarnej metamorfozy nazywa 
się już „Bistro Gniecione” (wcze-
śniej „Pierogarnia u Marty”) w 
zeszły czwartek, wieczorem, krę-
cono przedostatni fragment sce-
nariusza telewizyjnego progra-
mu prowadzonego przez słynną 
restauratorkę. Była to uroczysta 
kolacja, na której po raz pierwszy 
serwowano dania, przyrządzo-
ne przez M. Gessler wraz z eki-
pą niewielkiej restauracji. Na ko-
lację zaproszonych zostało kilka-
naście osób, w tym m.in. nowo-
gardzcy przedsiębiorcy. Zanim 
wszyscy weszli na salę, przed lo-
kalem odbyło się krótkie szko-
lenia prowadzone przez człon-
ka ekipy telewizyjnej. Mowa była 
m.in. o zakazie robienia zdjęć 
już po wejściu do środka. Zale-
cano też, aby wszyscy zachowy-
wali się swobodnie. Tuż po szko-
leniu włączono kamery i świa-
tła, i wpuszczano po kolei za-
proszonych gości. A co się działo 
za drzwiami bistro? Jak zdradzi-
li nam uczestnicy kolacji, którzy 
otrzymali zaproszenia, wewnątrz 
panowała miła atmosfera, a da-
nia podawała do stołu słynna re-
stauratorka, opowiadając o każ-
dym z nich. 

- Podano sałatkę na przystaw-
kę, później przepyszną zupę 

grzybową, a później kołduny z 
mięsem. Następnie zaserwowa-
no nam różne rodzaje pierogów, 
jedne z mięsem, drugie z farszem 
z ziemniaków i sera, czyli ruskie, 
a ostatnie były ze szpinakiem, i te 
mi osobiście najbardziej smako-
wały. Całość wydanego tego wie-
czoru menu zwieńczył pyszny 
deser – mus czekoladowy z wi-

śniami - mówi pan Paweł Skwar-
czyński, właściciel Studia Rekla-
my Vizart z Nowogardu, któ-
ry wspólnie ze swoją partner-
ką Eweliną, byli jednymi z go-
ści kolacji wydanej na zakończe-
nie „Kuchennych Rewolucji”. Co 
ciekawe firma Vizart miała swój 
niemały udział w całej metamor-
fozie kulinarnej nowogardzkiej 

pierogarni- była odpowiedzialna 
za produkcję i częściowy montaż 
elementów wystroju wnętrza np. 
szyldów z nową nazwą bistro, czy 
tablicy z menu. Producenci pro-
gramu stawiają zatem na korzy-
stanie z usług lokalnych firm, w 
miastach, gdzie powstają kolejne 
odcinki znanego programu kuli-
narnego, co oczywiście cieszy. 

Klienci ruszyli szturmem 
Natomiast wczoraj tj. ponie-

działek, po raz pierwszy otwarto 
drzwi do odmienionego w trak-
cie „Kuchennych Rewolucji” lo-
kalu gastronomicznego. Stało 
się to, czego można było się spo-
dziewać - klienci ruszyli niemal 
szturmem, aby spróbować dań z 
przepisów słynnej Magdy Ges-
sler. Jak nas informowała kelner-
ka przyjmująca zamówienia, re-
stauracja jeszcze nigdy nie była 
tak oblegana.  Trudno się za-
tem dziwić, że sprawiło to tro-
chę logistycznych kłopotów z re-
alizacją wszystkich zamówień, 
o czym informowali nas nieco 
zdenerwowani klienci, dzwoniąc 
do redakcji. 

Ekpia programu „Kuchenne 
Rewolucje” wraz z prowadzącą 
Magdą Gessler jeszcze odwie-
dzą Nowogard. Za kilka tygodni 
znana mistrzyni kuchni odwie-
dzi bistro i oceni, czy właściciel 
lokalu trzyma się wprowadzo-
nych zmian w przepisach, ale też 
filozofii prowadzenia tego nieła-
twego biznesu. Być może wtedy 
uda się zdobyć autograf od te-
lewizyjnej gwizdy i zrobić sobie 
wspólne, pamiątkowe zdjęcie, co 
w zeszłym tygodniu było nieste-
ty nieosiągalne. 

Marcin Simiński

Na zaproszenie M. Gessler w kolacji wzięli udział lokalni przedsiębiorcy, na zdjęciu Waldemar Puszcz z żoną Krystyną  (idą 
pierwsi) i Paweł Skwarczyński z partnerką Eweliną

Gdzie jest ta głowa?
Mieszkanka naszego miasta, przecho-

dząc obok marketu Netto zauważyła, że 
kosz na psie odchody w kształcie psa- łat-
ki, nie posiada… głowy. 

Szanowna Redakcjo- mówi do telefo-
nu nasza Czytelniczka- gdzie jest głowa 
od pojemnika na psie odchody, stojącego 
obok Netto? Jestem zbulwersowana zacho-
waniem niektórych mieszkańców naszego 
miasta, którzy psują takie kosze, jak ten na 
psie odchody. Co im to przeszkadzało, te-
raz wszystko widać, co jest w środku, pozo-
stał sam szkielet, czyli dół kosza, a pojem-
nik jest przeznaczony do wrzucania odcho-
dów, przez właścicieli czworonogów, którzy 
sprzątają po swoich pupilach, a tu taki wi-
dok. Nie jest to tani element wystroju, taki 
pojemnik to koszt rzędu ok. 600 zł. Ktoś 
zamówił celowo taki kształt tego kosza, by 
było wiadomo, dla kogo jest on przeznaczo-
ny. Sama bardzo często z tego korzystam, 
jak wychodzę z psem na dwór. Dlaczego nie 

szanujemy czegoś, co jest zakupione z pie-
niążków nas wszystkich, czyli podatników, 
a później mamy w naszym mieście to, co 
mamy, czyli wielkie nic. Dlatego uważam, 
że szkoda u nas inwestować w coś, co prę-
dzej czy później zostanie zniszczone przez 
rozchwianych emocjonalnie ludzi, czy też 
wandali – kończy nasza rozmówczyni.  

ao

Czy nowogardzcy 
chuligani to strongmani ? 

Do redakcji zatelefonował mieszka-
niec naszego miasta, którego podczas 
spaceru zdumiał widok przewróconego 
znaku drogowego usytuowanego obok 
Szkoły Podstawowej: - Proszę sobie wy-
obrazić – zaczyna nasz rozmówca,- idę 
sobie z pieskiem na spacer, patrzę, a 
znak drogowy leży przewrócony. Zasta-
nawiam się więc, jak to możliwe, skoro 
znak był umieszczony na metalowej ru-
rze zabetonowanej w ziemi. Ktoś mu-
siał użyć ogromnej siły, by ten znak oba-
lić. Czy nowogardzcy chuligani to strong-
mani? Ale też pytam tych pseudo strong-
manów, czy warto wyżywać się na zna-
ku drogowym i niszczyć tak bezkarnie, 
działają u nas przecież siłownie można 
tam iść i wyładować swoją energię!

@  Sygnały Czytelników @  
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Nie widzą problemu 

Gmina całkowicie realizuje zadanie, jakim jest 
udzielenie schronienia osobom bezdomnym
Gmina całkowicie realizuje zadanie, jakim jest udzielenie schronienia osobom bezdomnym- czytamy w konkluzji pisma, jakie otrzymaliśmy z nowogardz-
kiego OPS, w odpowiedzi na nasze pytania, które sformułowaliśmy w związku z dotychczas niezrealizowanymi obietnicami uruchomienia noclegowni. 

W piątkowym artykule, w DN, 
pisaliśmy o sytuacji bezdom-
nych w naszej gminie oraz za-
grożeniach i problemach, jakie 
tworzą oni dla siebie i społecz-
ności, gdy są pozostawieni bez 
pomocy. Informowaliśmy też, 
że zadaliśmy w tym temacie py-
tania nowogardzkiemu OPS, re-
alizującemu na co dzień obo-
wiązki, jakie na gminę w zakre-
sie opieki nad bezdomnymi na-
kłada ustawa. Wczoraj otrzyma-
liśmy odpowiedzi z OPS.  

Nasze pytania:  
1. Ile osób kwalifikowanych, 

jako bezdomne znajduje się ak-
tualnie w rejestrze OPS?   Jaka 
jest tendencja liczbowa  w tym 
zakresie? Czy realna liczba bez-
domnych może być większa, czy 
też rejestry OPS są w tej sprawie 
pełne?

2.  Czy służby lokalizują  okre-
sowo miejsca, w których bez-
domni przebywają? Czy i ile 

osób bezdomnych  jest umiesz-
czanych na okres zimowy w 
schroniskach? Z jakim schroni-
skiem OPS ma w tym zakresie 
umowę? 

3.   Czy są planowane działa-
nia celem  uruchomienia nocle-
gowni-schroniska na terenie na-
szej Gminy? 

Odpowiedź: z OPS
1. Aktualnie na terenie gmi-

ny Nowogard zarejestrowano 
31 osób bezdomnych. Ilość ta 
utrzymuje się mniej więcej na 
tym samym poziomie. Może 
ulec zmianie biorąc pod uwa-
gę osoby, które przebywają tym-
czasowo a nie posiadały nigdy 
zameldowania na terenie naszej 
gminy oraz osoby przemiesz-
czające się pomiędzy gminami.

2. W trakcie okresu zimowe-
go dwukrotnie realizowana jest 
akcja pod hasłem: „Liczenie 
bezdomnych”. Jest to działanie 
organizowane wspólnie z Ko-

misariatem Policji w Nowogar-
dzie. Ma na celu sprawdzenie 
dotychczasowych miejsc, w któ-
rych przebywają bezdomni oraz 
wyszukiwanie nowych możli-
wych, w których mogą przeby-
wać i udzielenie im wsparcia 
zgodnie z ich potrzebami. W 
celu zminimalizowania zagro-
żenia życia i zdrowia osób, któ-
re samodzielnie nie potrafią za-
bezpieczyć się przed skutkami 
zimy koniecznym jest umiesz-
czenie ich w schroniskach dla 
osób bezdomnych, pozostali 
niestety nie wyrażają na to zgo-
dy. Na chwilę obecną w schro-
niskach dla osób bezdomnych 
przebywa 12 osób. 

Nasza gmina ma podpisa-
ne porozumienia z 5 schroni-
skami dla osób bezdomnych, w 
tym jedną z Noclegownią.  Pod-
pisano porozumienia ze Schro-
niskiem w Budnie, z Monarem 
w Łagiewnikach, z Centrum 
Socjalnym „ Caritas” w Szcze-

cinie, Stowarzyszeniem „ Dia-
gnes” w Łobzie, oraz z Insty-
tutem św. Alberta w Świnouj-
ściu. Wszelkie opłaty za pobyt 
są finansowane ze środków wła-
snych gminy. W związku z po-
wyższym nasza gmina całkowi-
cie realizuje zadanie, jakim jest 
udzielenie schronienia osobom 
kwalifikowanym, jako bezdom-
ne.

Wnioski 
Jak widać na pytanie nr 3 - Czy 

są planowane działania celem   
uruchomienia noclegowni-schro-
niska   na terenie naszej Gminy? 
– wprost adresowanej odpowie-
dzi nie otrzymaliśmy. Można się 
jednak domyślać, że zawiera się 
ona w zdaniu końcowym pisma 
OPS o treści: w związku z po-
wyższym nasza gmina całkowi-
cie realizuje zadanie, jakim jest 
udzielenie schronienia osobom 
kwalifikowanym, jako bezdom-
ne… To zaś oznacza, że nocle-

gowni w Nowogardzie nie bę-
dzie, ponieważ władze najwy-
raźniej nie widzą takiej potrze-
by. Naszym zdaniem nie jest to 
słuszna diagnoza. To brak noc-
legowni będzie powodował ko-
lejne problemy tej zimy, (jeśli 
będzie to zima w sensie klima-
tycznym) i to nie tylko dla ra-
towników, ale także dla lokato-
rów budynków, w których bez-
domni „upatrzyli” sobie kry-
jówki przed zimnem. Potrze-
ba tego typu obiektu, jak noc-
legowni jest również dość oczy-
wista dla większości mieszkań-
ców naszego miasta- świadczy 
o tym też list Czytelniczki pre-
zentowany niżej.  Mamy nadzie-
ję, że władze temat uruchomie-
nia noclegowni jednak przemy-
ślą ponownie i to z powodów 
humanitarnych i także tych wy-
nikających z niebezpieczeństw i 
utrudnień dla lokalnej społecz-
ności, które sygnalizowaliśmy 
naszymi tekstami.   

Sygnał czytelniczki

Noclegownia 
niezbędna, ale...

  Przeczytałam w dzisiejszym 
wydaniu dziennika tj. piątek 23 
listopad br., o noclegowni.- pi-
sze nasza Czytelniczka- jestem 
oburzona, że w naszym mieście 
panuje znieczulica. Taka noc-
legownia powinna powstać i to 
już dawno temu, i to nie w miej-
scu wskazywanym w artykule, 
ale w cywilizowanych warun-
kach, co to ma być, bezdomny 
nie ma uczuć i tylko żeby go wy-
pchać byle gdzie, aby tylko się 
go pozbyć, i nie ważne do jakich 
warunków on pójdzie. Moim 
zdaniem noclegownia powin-
na powstać w miejscu byłej sie-
dziby PUWiS, który mieścił się 
przy ul 700- lecia. Budynek speł-
nia wszystkie wymogi jest woda 
prąd światło. Budynek dosto-
sowany do większości osób. A 
ten wskazywany w artykule to 
koczowisko bez niczego.W na-
szym mieście nikt nie interesu-
je się bezdomnymi poza nielicz-

nymi, którzy na to reagują, i np 
dają im jakieś kurtki, gdy widzą, 
że ktoś marznie, albo kupują je-
dzenie. Swoją drogą, czy u nas w 
mieście bezdomni mają zapew-
niony, choć raz dziennie ciepły 
posiłek ze strony OPS? Czy rów-
nież w tym zakresie bezdomny 
jest pozostawiony sam sobie i na 
pastwę losu, myślę, że tak jest. 
Tak władza dba o tych, co po-
trzebują pomocy, wstyd! 

Gdzie tu zdrowy rozsądek, gdzie 
użyteczność drogi publicznej?

Szanowna redakcjo! 
Komu zgłosić, i w jaki sposób, 

brak znaku zakazu zatrzymywa-
nia się na poboczu drogi? To jest 
chyba temat rzeka. Otóż w tym 
tygodniu doszło do pożaru wia-
ty śmietnikowej przy 700 lecia 
23 /24, która od każdej możliwej 
strony zastawiona jest lub była 
parkującymi samochodami, po-
jemnikami na szkło i papier w 
świetle pasa drogowego. Wy-
chodzący ze śmieciami miesz-
kańcy muszą iść drogą, po której 
śmigają pojazdy, co grozi potrą-
ceniem.  Użytkownicy garażu, 
również mają problemy, bo par-
kowanie jest tu tam, gdzie wola 
parkującego. Obecnie czeka-
my na wypadek śmiertelny, kie-
dy to samochód potrąci dziec-
ko, które mama pośle wyrzucić 
śmieci.  Proszę zapytać zarząd-
cę drogi, czy nie może rozwią-

zać problemu montażem znaku: 
zakaz zatrzymywania pojazdów. 
Straż podjeżdżając pod źródło 
ognia parkowała nie na pobo-
czu a na środku jezdni, bo dum-
ny JANUSZ od parkowania zo-
stawił auto i zmył się z miejsca 
zdarzenia.  Po zakończeniu ak-
cji śmietnik pozostał na dro-
dze, może to jest rozwiązanie tej 
sprawy- śmietniki pozostawiać 

na świetle drogi, będzie zabaw-
nie, jak obecnie.

Proszę powiadomić o temacie 
każdego, kto może nam pomóc w 
problemie, i postawić tu właściwy 
znak drogowy. Bo my nie chcemy 
chodzić środkiem ulicy, aby wy-
rzucać śmieci, chcemy podążać 
poboczem do wiaty śmietniko-
wej. W załączeniu zdjęcia.

Stały czytelnik DN

Sygnały Czytelników @  
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Efekt motyla - najlepszym słuchowiskiem w konkursie radiowej Trójki 

Sukces Andrzeja Gargulińskiego z Nowogardu
Pan Andrzej Garguliński z Nowogardu, były pracownik redakcji Dziennika Nowogardzkiego, zajął pierwsze miejsce w konkursie na minisłuchowisko sa-
tyryczne, zorganizowanym w ramach tegorocznego ogólnopolskiego Festiwalu im. Marii Czubaszek, związanego z radiową Trójką. 

W ramach Festiwalu po raz 
drugi zorganizowano ogólno-
polski konkurs na krótką, saty-
ryczną formę radiową „Cały Ka-
zio”.  Pracą konkursową miało 
być nagranie monologu, dialo-
gu, skeczu czy minisłuchowiska 
nie przekraczające 3 minut. W 
jury zasiadali Artur Andrus, Hi-
rek Wrona, Łukasz Borowiecki, 
Arek Stolarski i Justyna Kuban. 
I to właśnie słuchowisko pana 
Andrzeja Gargulińskiego pt. 
Efekt Motyla,  zacne jury uznało 
jako jedno z dwóch najlepszych. 
P. Andrzej podzielił najwyższe 
miejsce na podium ze stałym fe-

lietonistą trójkowej audycji „Po-
wtórka z rozrywki” Grzegorzem 
Żakiem. To tylko dowód na to, 
jak wysoki poziom reprezento-
wali uczestnicy konkursu. 

Dodajmy tylko, że pan An-
drzej w całkiem niedalekiej 
przeszłości związany był z na-
szą redakcją - pracował u nas 
jako dziennikarz, przez kilka lat. 
Obecnie jest pracownikiem Za-
rządu Budynków Komunalnych 
w Nowogardzie. 

Gratulujemy sukcesu, a czytel-
ników zapraszamy do przeczy-
tania tekstu słuchowiska, który 
publikujemy obok. 

 „Efekt motyla”
Choć dzień zaczął się bez 

żadnych znaków nadciągającej 
apokalipsy, to o dalszym biegu 
wypadków boję się nawet my-
śleć. Ale po kolei.

Wróciłem z pracy nieco póź-
niej niż zwykle. W salonie z mą 
ukochaną siedziała jej dawno 
nie widziana przyjaciółka, Zu-
zanna. 

Przywitałem się i poszedłem 
do kuchni by zjeść obiad. Mimo 
to ich rozmowa docierała bez 
żadnych zakłóceń.

Pierwszy znak nadchodzące-
go kataklizmu, pojawił się wraz 
z częścią konwersacji pt. „A 
co poza tym u ciebie słychać”. 
Niby poziom szczebiotania się 
nie zmienił, niby dziubki na-
dal przygotowane do cmoka-
nia, ale wprawne ucho zareje-
strowałoby tę z pozoru delikat-
ną, lecz bardzo istotną zmianę. 
Gdzieś z tyłu, coś jak delikatny 
pogłos, pojawiła się nutka ry-
walizacji. Każda musiała być 
lepsza, lub przynajmniej rów-
nie fajna. Gdy Zuza powiedzia-
ła, że w tym roku myśli o tygo-
dniowych wakacjach na Tene-
ryfie to ma Luba niemal szcze-
rze się ucieszyła. Nie omieszka-
ła poinformować przy tym, że 

my z kolei zastanawiamy się 
nad Karaibami. Teneryfa rów-
nież wchodzi w rachubę, ale 
przynajmniej na dziesięć dni. 

W ten sposób rykoszetem zo-
stałem zaznajomiony z naszy-
mi wakacyjnymi planami.

Kolejnym znakiem było po-
ruszenie tematu facetów. Zuza 
była obecnie z Ryszardem, któ-
ry niebezpiecznie zbliżał się do 
ideału. W domu robił wszystko, 
każdy remont to dla niego bet-
ka. Tu ma Wybranka musiała 
mocno lawirować, bo jej gość 
z pewnością dostrzegł brak li-
stew przy położonych jeszcze w 
zeszłym roku panelach. Ale ku 
mojemu zaskoczeniu zostałem 
usprawiedliwiony tym, że w 
piwnicy robię dla nas siłownię. 
Kobieta mego życia opisywa-
ła to jakbym organizował cen-
trum fitnessu, a ja tylko wynio-
słem tam moje hantle i jej orbi-
trek. W domu i tak nikt z nich 
nie korzystał a tylko zajmowa-
ły miejsce w sypialni.

Rysio był wielkim wsparciem 
dla Zuzy, prawdziwym życio-
wym partnerem. A jak ją ko-
chał! Jednak ku mej radości i 
zdumieniu z relacji mej Naj-
droższej wynikało, że Ryszard 
w niczym mnie nie przewyż-

szał. Poziom mej czułości i wy-
rozumiałości rósł z każdą chwi-
lą, aż się w jej słowach zasłu-
chałem. Zdążyłem nawet po-
myśleć, że fajny ze mnie facet 
i Królowa Mego Serca ma jed-
nak szczęście. 

Ze stanu rozmarzenia wy-
rwał mnie mój Kotek, który 
chciał bym werbalnie poświad-
czył o bajeczności naszego mał-
żeńskiego pożycia.

- Misiuuuuu! Prawda, że je-
stem twoją drugą połówką? - 
dobiegł do mnie jej głos.

Ja chcąc do długiej listy swych 
zalet dodać niebanalne poczu-
cie humoru odpowiedziałem:

- Teraz to już nawet 0,7.
Znacie teorię o efekcie moty-

la? Tę, która mówi, że trzepot 
skrzydeł gdzieś w Wałbrzychu 
może spowodować burzę pia-
skową nad Karoliną Północną? 
I to był podręcznikowy przy-
kład na to jak niewiele dzie-
li normalny bieg spraw od to-
talnej katastrofy. Gdybym tyl-
ko spełnił swój obowiązek i po-
słusznie odpowiedział: ”Tak, 
kochanie”... Ja jednak postano-
wiłem zatrzepotać skrzydełka-
mi i pomachałem nimi tak, że 
burza jest nie do uniknięcia. 

Andrzej Garguliński 

Andrzej Garguliński

Pokaz malarski mariusza mączki

Namalować obraz ustami 
Malowanie to dla niego normalna rzeczywistość, nie jest istotne, czy trzyma ołówek lub pędzel w zaciśniętych ustach, czy też palcach u stopy, przenosi na 
papier swoje odczucia, wrażenia czy też to, co zaobserwuje. 

21 listopada br., w holu Nowo-
gardzkiego Domu Kultury od-
był się pokaz malarski Mariusza 
Mączki, o którym wcześniej już 
pisaliśmy na łamach DN. Pan 
Mariusz wskutek nieszczęśliwe-
go skoku do wody złamał sobie 
kręgosłup i został sparaliżowany. 
Po tej tragedii, która go spotkała, 
postanowił nie rozczulać się nad 
sobą i nie rozpaczać, tylko wziąć 
sprawy w swoje ręce i robić coś 
pożytecznego, coś, co przyniesie 
mu satysfakcję i da jakieś zaję-
cie- postanowił malować obrazy. 
Wiedział też, że nim to nastąpi, 
będzie musiało trochę potrwać, 
by obrazy przypominały to coś, 
co namaluje. Ale po pewnym 
czasie nauki malowania inaczej, 

nie rękoma i nie nogami, tylko 
ustami, wszystko unormowało 
się i obrazy namalowane zaczę-
ły nabierać zamierzonego wy-
razu i blasku. W NDK, pan Ma-
riusz zaprezentował wszystkim 
zebranym metodę, jaką wyko-
nuje swoje piękne obrazy. Po-
kaz trwał niespełna godzinę, po 
której można było już zobaczyć 
tworzące się dzieło, i jak zazna-
czył sam artysta, na ukończenie 
obrazu musiałby poświęcić kil-
ka dni, by każdy szczegół został 
dopracowany. Wśród obserwa-
torów największą publicznością 
były dzieci, które z wielkim zain-
teresowaniem spoglądały na ar-
tystę. 

 aoMariusz Mączka w trakcie pokazu w NDK



Nr 93 (2721)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

8

www.dzienniknowogardzki.pl

Świetne oferty
w zasięgu ręki

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie 
Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723, 
utworzona na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1988 r. w  sprawie utworzenia Banku Zachodniego we 
Wrocławiu (Dz U. z 1988 r. Nr 21, poz. 142), NIP 896-000-56-73. Wysokość kapitału zakładowego 993 334 810 zł. Wysokość kapitału 
wpłaconego 933 334 810 zł. Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach i oprocentowaniu są dostępne w placówkach 
banku, na santander.pl oraz pod numerem infolinii 1 9999 – opłata zgodna z taryfą danego operatora. Stan na 19.09.2018 r.

Zapraszamy do Placówki w Nowogardzie 
ul. Bankowa 3F 
tel. 91 391 03 78, pn.–pt. 9:00–17:30

rEKLAmA

Ogłaszają nową linie a kasują inną 

Samolotem z Goleniowa do Krakowa 
Linia lotnicza Ryanair ogłosiła nową krajową trasę ze Szczecina do Krakowa, na lato 2019- poinformowała nas rzecznik prasowa naszego lotniska pod 
Goleniowem, Elwira Borecka. Jednocześnie od 6 stycznia, zostaje zawieszone połączenie Szczecin -Warszawa realizowane dotychczas przez linie Ryanair.

Połączenie do Krakowa zosta-
nie uruchomione 2 kwietnia i 
będzie realizowane 3 razy w ty-
godniu. Znany jest już dokładny 
rozkład lotów:

Wtorek i sobota:
Wylot z Krakowa – 11:00, 

Przylot do Szczecina – 12:15
Wylot ze Szczecina – 12:40, 

Przylot do Krakowa – 13:55
Czwartek:

Wylot z Krakowa – 07:45, 
Przylot do Szczecina – 09:00

Wylot ze Szczecina – 09:25, 
Przylot do Krakowa – 10:40. 

  Z okazji ogłoszenia nowej 
trasy wprowadzamy do 
sprzedaży bilety na loty ze 
Szczecina w cenie 17,63 zł- in-
formuje Olga Pawlonka rzecznik 
Ryanair- bilety na loty w promo-
cyjnych cenach na podróż w 
styczniu 2019 r. dostępne są na 
Ryanair.com. Aby zdążyć z re-
zerwacją najlepiej wejść na stro-

nę www.ryanair.com już teraz – 
kończy rzeczniczka. Loty Szcze-
cin- Kraków to kolejna próba 
uruchomienia regularnego po-
łączenia Szczecina z portami re-
gionalnymi na południu Polski. 
Te podejmowane kilka lat temu 
skończyły się niepowodzeniem. 
Pozostaje mieć nadzieję, że szyb-
ki rozwój rynku lotniczego, jaki 
obserwujemy w Polsce od pew-
nego czasu, zmienił na tyle sy-
tuację, że otwierane wiosną po-
łączenie do Krakowa okaże się 
rentowne a tym samym trwałe.

Dlaczego odpadła  
Warszawa  

Po 6 stycznia 2019 r., nie bę-
dzie można już latać Raynairem 
ze Szczecina do Warszawy. Do-
tychczas Ryanair lata na Lotni-
sko Chopina sześć razy w ty-
godniu (codziennie, oprócz so-
bót). Według rzeczniczki li-
nii, przewoźnik był zadowolo-
ny z obłożenia, ale zadecydo-

wały inne koszty: „przewoźnik 
był zadowolony z liczby klien-
tów, a średnie obłożenie sięga-
ło 95%, ale ze względu na wyso-
kie opłaty na lotnisku rezygnu-
je z lotów Szczecin-Warszawa”.- 
mówiła rzecznik Olga Pawłon-
ka dla Radia Szczecin. Być może 

jednak chodzi o jeszcze bar-
dziej strategiczne uwarunkowa-
nia. Jest tajemnicą poliszynela, 
że od dawna trwa swoista woj-
na taniego przewoźnika irlandz-
kiego Ryanair z Lotem, w któ-
rym decydujący głos właściciel-
ski ma skarb Państwa. Elemen-

tem tej wojny są stawki lotni-
skowe, jakie Ryanair musi uisz-
czać w portach kontrolowanych 
przez, także państwową firmę, 
Polskie Porty Lotnicze. Takim 
lotniskiem jest lotnisko Okęcie. 
Dlatego Ryanair zdecydował się 
już na korzystanie w Warsza-
wie głównie z lotniska Modlin, 
gdzie decydujący głos właści-
cielski ma samorząd wojewódz-
twa mazowieckiego, a nie pań-
stwo. Tymczasem naszemu lo-
kalnemu pasażerowi ze Szcze-
cina do Warszawy i z powro-
tem pozostanie po 6 stycznia 
korzystanie z oferty LOT. Przy-
pomnijmy LOT lata do Warsza-
wy w poniedziałek, wtorek, śro-
dę i piątek 4 razy, w czwartek 3 
razy i w sobotę i niedziele 2 razy. 
Brak na razie informacji, czy w 
związku z rezygnacją Ryanair-a, 
częstotliwość ta zostanie zwięk-
szona.

Red.  
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Otwarte Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego 

w kolarstwie przełajowym 

sobota / 8 grudnia 2018 r. 

start godz. 10.30 / (Sarni Las) ul. Wojska Polskiego 37 

Wstęp WOLNY / Kiełbaski przy ognisku, kawa i herbata – GRATIS! 

Serdecznie zapraszamy zawodników i kibiców! 

Sponsorzy i partnerzy cyklu:

Organizatorzy:

Wyścigi Kolarskie 

CHOSZCZNO
Powered by 2x3

facebook.com/LigaCX

   Mikołajkowy

  wyścig
 kolarski
 w Nowogardzie

Drugie urodziny  
Za-Bieganych Babeczek
W minioną środę (21 listopada), grupa miłośniczek aktyw-
nego spędzania czasu „Za-Biegane Babeczki Nowogard” 
obchodziła swoje 2 urodziny. Ten mały jubileusz przypadł 
na 105 tradycyjne spotkanie przy fontannie, gdzie rozpo-
czyna się cotygodniowy bieg. 

Na łamach Dziennika Nowo-
gardzkiego w październiku opu-
blikowaliśmy tekst, opisujący 
działalność grupy Za-Biegane 
Babeczki. Panie, co tydzień, od 
listopada 2016 roku, spotykają 
się przy fontannie, skąd rozpo-
czynają wspólny bieg. Do grupy 
z czasem dołączyły także panie 
na kijkach. Nasz artykuł wynikał 
z jubileuszu, jaki obchodziły Za-
-Biegane Babeczki, czyli setnego 
spotkania. Wówczas w rozmo-
wie z założycielką grupy Eweliną 
Paradowską można było dowie-
dzieć się, że niebawem przed pa-
niami kolejny piękny jubileusz – 
drugie urodziny utworzenia Za-
-Bieganych Babeczek. Miało to 
miejsce w środę (21 listopada), 
gdy panie spotkały się po raz 
105. - #105 spotkanie Za - Biega-
ne Babeczki. Dziś właśnie minę-
ły 2 lata, jak pierwszy raz się spo-
tkałyśmy, jako Za - Biegane Ba-
beczki. Życzę sobie, jak i każdej z 
was moje kochane kolejnego tak 
udanego i uśmiechniętego roku, 
jak dzisiejsze spotkanie. Dzięku-
ję bardzo za dzisiejsze spotkanie. 
Do zobaczenia za tydzień – napi-
sała na profilu FB Za-Bieganych 

Babeczek Ewelina Paradow-
ska. Redakcja Dziennika Nowo-
gardzkiego składa Paniom naj-
serdeczniejsze życzenia, ponad-
to wierzymy, że przed nami jesz-
cze mnóstwo jubileuszów Za-
-Bieganych Babeczek. Dodajmy, 
że grono Pań spotykających się 
raz w tygodniu na wspólny bieg, 
wciąż jest otwarte. Jeśli chcesz 
dołączyć do grupy wystarczy 
stawić się na środowym spotka-
niu nad jeziorem przy fontannie 
o godzinie 19:00. KR

W minioną środę Za-Biegane Babeczki 
obchodziły swoje 2 urodziny

Giełda ,,rozmaitości i osobliwości” 

Kiedy złoty stał się walutą 
Nie tylko zbierają banknoty i monety, ale również wydają nie małe pieniądze na uzupełnia-
nie swoich zbiorów. Kolekcjonerzy posiadają cenne i bardzo rzadko występujące okazy mo-
net czy innych pamiątek. Są ludźmi wyjątkowymi i właśnie dzięki takim osobom możemy 
zobaczyć niespotykane już nigdzie banknoty lub inne okazałe zbiory. 

Tak było choćby niedzielę, 18 
listopada, w holu NDK, gdzie od-
była się kolejna giełda kolekcjo-
nera pn. ,,Rozmaitości i osobli-
wości”. Tym razem była ona jed-
nak wyjątkowa, bo związana z 
obchodzonym 100-leciem Od-
zyskania przez Polskę Niepodle-
głości. Z tej okazji numizmaty-
cy przygotowali wystawę, na któ-
rej można było obejrzeć zbiory 
banknotów używanych w prze-
szłości czy zapoznać z wydawnic-
twami prasowmi przedstawiają-
cymi „Ojców Niepodległej”, jakie 
były wydane w tym roku. Zbio-
ry te były również zaprezentowa-
ne 11 listopada w Bibliotece Miej-
skiej w Nowogardzie, jako jedna 
z atrakcji organizowanych przez 
miasto obchodów. Obecnie moż-

na je nadal oglądać w holu NDK. 
Wystawa zapewne wpisze się w 

pamięć nowogardzkich obcho-
dów niepodległości Polski. Przy 
okazji przypominamy krótko hi-
storię wprowadzenia „Polskiego 
Złotego” jako środka płatnicze-

go po odzyskaniu przez nasz kraj 
wolności. 

 Oficjalnie za dzień odzy-
skania niepodległości uzna-
je się 11 listopada 1918 r, tego 
też dnia nastąpiło przejęcie Pol-
skiej Kasy Pożyczkowej (PKKP) 

Giełda oraz wystawa cieszyły się sporą popularnością, co widać na zdjęciu, od le-
wej, Pan Tadeusz Łukaszewicz który wraz z kołem numizmatyków z Nowogardu 
przygotował to wydarzenie

Od lewej, pan Arkadiusz Piórkowski i pan Tadeusz Łukaszewicz organizator giełdy

przez władze polskie. Dnia 28 lu-
tego 1919r, sejm uchwalił usta-
wę o zastąpieniu aktualnej wa-
luty, marki polskiej na nową wa-
lutę złotą. W 1919r wydruko-
wano banknoty o nominałach 
1,2,5,100 i 500 złotych. Seria pol-
skich banknotów zawierała wła-
śnie tę datę, jako emitenta po-
dano Bank Polski , którego jesz-
cze nie było w tym roku. Refor-
mę walutową przeprowadzono 
28 kwietnia 1924r. Po odzyska-
niu niepodległości zachowano 
banknoty Generalnego Guber-
natorstwa Warszawskiego, jako 
prawny środek płatniczy aż do 

30 listopada 1923r. PKKP wydała 
dalsze banknoty w walucie mar-
kowej, w latach 1930-1938 wy-
emitowany został banknot o no-
minale 1zł oznaczony, jako bilet 
państwowy oraz banknoty o no-
minałach 2, 5, 20,100 zł, bank-
not o nominale 20 zł występował 
w dwóch odmiennych wersjach. 
Podobnie jak banknoty emito-
wane w latach 1925-1929. Z wy-
emitowanych w tych czasach pa-
pierowych środków płatniczych 
najdłużej został w obiegu bilet 
skarbowy, którego ważność za-
kończyła się 20 maja 1940 r. 

ao
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Dotkliwa porażka w Płotach

Dobrze, że to już koniec...
W sobotę (24 listopada), o godzinie 17:00, na stadionie w Płotach piłkarze Pomorzanina ry-
walizowali z tamtejszą Polonią. W ostatnim meczu rundy jesiennej podopieczni Józefa An-
drzejewskiego przegrali 3:0 i spadli na 8. miejsce w ligowej tabeli. Patrząc na ostatnie wyni-
ki nowogardzian, pozostaje się cieszyć, że ta runda dobiegła już końca...

Polonia Płoty – Pomorzanin Nowogard 3:0 (1:0)
Skład: Arkadiusz Krupka – Marcin Skórniewski, Ihor Mykhailov, Bartosz Rokita, Paweł Kró-

lik (c) – Artem Gumeniuk, Mateusz Toruński, Adrian Zając (Dominik Wawrzyniak (Jakub Ja-
recki)), Karol Osakiewicz – Kacper Litwin (Sławomir Ryszczuk), Gracjan Wnuczyński. 

W pierwszym składzie Polo-
nii Płoty na boisku pojawili się 
Kamil Lewandowski i Maciej 
Dobrowolski. Pomorzanin roz-
począł walkę o przerwanie se-
rii bez zwycięstwa, jako pierwsi 
strzał na bramkę oddali jednak 
gospodarze. Uderzenie z około 
25 metrów minęło jednak słu-
pek bramki Pomorzanina. Na-
stępnie dwukrotnie swoich sił 
próbował Artem Gumeniuk, ale 
najpierw trafił w bramkarza, a 
następnie jego strzał z około 15 
metrów golkiper Polonii wybił 
na rzut rożny. W 12. minucie z 
10 metrów uderzał Kacper Li-
twin, jednak futbolówka poszy-
bowała nad poprzeczką. W 17. 
minucie Karol Osakiewicz za-
grał ręką we własnym polu kar-
nym i sędzia wskazał na „wap-
no”. Ładną interwencją popi-
sał się Arkadiusz Krupka, któ-
ry wybronił karnego, jednak był 
bez szans wobec dobitki z oko-
ło 5 metrów i Polonia objęła pro-
wadzenie. W 19. minucie dobrze 
dysponowany tego dnia bram-
karz gospodarzy obronił kolejny 

strzał Kacpra Litwina. W 22. mi-
nucie Polonia wykonywała rzut 
rożny, a strzał głową poszybował 
nad bramką Pomorzanina. W 
35. minucie Artem Gumeniuk 
zdecydował się na bezpośred-
nie uderzenie z rzutu wolnego 
około 35 metrów, niestety pił-
ka minęła bramkę gospodarzy. 
Dwie minuty później, po ude-
rzeniu zza pola karnego Kac-
pra Liwina, futbolówka ponow-
nie nie znalazła drogi do bram-
ki. W 45. minucie po kolejnym 
strzale Artema Gumeniuka, gol-
kiper Polonii wypiąstkował pił-
kę w pole gry. Po zmianie stron 
na placu gry pojawił się Domi-

nik Wawrzyniak i nieco ożywił 
poczynania gości. W 60. minu-
cie z 14 metrów uderzał Gracjan 
Wnuczyński, jednak futbolówka 
przeleciała nad bramką. W 67. 
minucie Ihor Mykhailov ude-
rzył wprost w bramkarza z około 
20 metrów. W 73. minucie Polo-
nia zdobyła drugiego gola. Tym 
razem Arkadiusz Krupka ska-
pitulował po uderzeniu z około 
15 metrów, w górny róg bramki. 
W 75. minucie gospodarze do-
bili gości z Nowogardu. Pomo-
rzanin popełnił błąd w defensy-
wie a piłkarz miejscowych celnie 
uderzył z około 12 metrów. No-
wogardzianie walczyli o gola ho-

A Klasa Szczecin gr. Północ 2018/2019
15. kolejka:
Jantar Dziwnów – OKS Goleniów 1:3
Mewa Resko – Ehrle Dobra Szczecińska 2:0
Wybrzeże Rewalskie Rewal – Dąb Dębice 4:1
Orzeł Łożnica – Błękitni Trzygłów 1:1
Masovia Maszewo – KP Przecław 3:5
Wicher Brojce – Sparta Gryfice 4:0
Polonia Płoty – Pomorzanin Nowogard 3:0
Arkonia Szczecin – Fala Międzyzdroje 0:2
M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Wicher Brojce 15 36 35 12 11 3 1
2 Mewa Resko 15 34 48 14 11 1 3
3 Wybrzeże Rewalskie Rewal 15 31 34 19 9 4 2
4 Polonia Płoty 15 29 36 17 9 2 4
5 Sparta Gryfice 15 28 40 21 9 1 5
6 Fala Międzyzdroje 15 24 32 33 8 0 7
7 Orzeł Łożnica 15 22 24 24 6 4 5
8 Pomorzanin Nowogard 15 21 26 23 6 3 6
9 OKS Center MD Goleniów 15 21 25 26 6 3 6
10 Jantar Dziwnów 15 20 34 29 5 5 5
11 Błękitni Trzygłów 15 18 25 34 5 3 7
12 Ehrle Dobra Szczecińska 15 15 29 31 4 3 8
13 KP Przecław 14 14 24 46 4 2 8
14 Arkonia Szczecin 14 10 19 38 3 1 10
15 Dąb Dębice 15 10 17 44 2 4 9
16 Masovia Maszewo 15 4 15 52 1 1 13

norowego, ale strzał Ihora My-
khailova oraz dwa uderzenia 
Artema Gumeniuka nie zmieni-
ły już wyniku tego meczu. Do-
dajmy, że w 87. minucie jeden z 
piłkarzy Polonii otrzymał dru-
gą żółtą kartkę i musiał opuścić 
boisko. O dużym pechu może 
mówić także Dominik Waw-
rzyniak, który wszedł na boisko 
w 50. minucie, a w 85. minucie 
opuścił plac gry z powodu kon-
tuzji. Pomorzanin zanotował 
6 porażkę w sezonie. Z liczbą 
21 punktów zajmuje dopiero 8. 
miejsce w ligowej tabeli. Przypo-
mnijmy, że bezpośredni awans 
do okręgówki wywalczą zespo-
ły z miejsc 1-5, z kolei drużyny 

z miejsc 6-8 być może zagrają 
w barażach o awans. To wszyst-
ko zależy od rozstrzygnięć w in-
nych grupach. Po dobrej pierw-
szej połowie sezonu, obecnie 
Pomorzanin notuje fatalną serię. 
Był to 5 mecz z rzędu bez zwy-
cięstwa, a 3 z rzędu porażka. W 
ostatnich 5 spotkaniach Pomo-
rzanin z możliwych do wywal-
czenia 15 punktów, zdołał ugrać 
tylko 1 punkt. Może to lepiej, że 
runda jesienna już się zakończy-
ła, bo jeszcze jedna porażka mo-
głaby zepchnąć drużynę z No-
wogardu nawet na 10. miejsce w 
tabeli. Przy artykule publikuje-
my komplet wyników oraz aktu-
alną tabelę. KR

Wynik 3-0 w Płotach odzwierciedla obecną formę Pomorzanina. Był to 5 mecz z rzę-
du bez zwycięstwa

Juniorzy z Nowogardu zakończyli rundę

Z Hanzą (tylko) walkower
Na minioną niedzielę zaplanowany był zaległy mecz z 13. kolejki, pomiędzy Pomorzani-
nem a Hanzą Goleniów. Juniorzy z Goleniowa wcześniej jednak zrobili sobie wolne i do No-
wogardu nie przyjechali... Pomorzanin z 19 punktami kończy rundę jesienną na 5. miejscu. 

To miała być świetna okazja 
do tego, żeby zainkasować trzy 
punkty i zapomnieć o ostatnich 
słabszych meczach. Do Nowo-

gardu, w ramach zaległej 13. Ko-
lejki, mieli przyjechać juniorzy 
Hanzy Goleniów, którzy w tych 
rozgrywkach prezentują się bar-

dzo słabo. Jak się jednak okaza-
ło, Hanza „odpuściła” sobie to 
spotkanie i Pomorzanin wygrał 
3:0 walkowerem. Niezadowolo-

I Liga Okręgowa Junior Starszy gr. Szczecin 2018/2019

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 mewa resko 13 36 44 12 12 0 1
2 Światowid 63 Łobez 13 29 44 20 9 2 2
3 SCRS Barlinek 14 28 49 29 8 4 2
4 Unia Dolice 14 20 32 29 6 2 6
5 Pomorzanin Nowogard 14 19 28 23 5 4 5
6 Polski Cukier Kluczevia 

Stargard
14 17 41 28 5 2 7

7 Hanza Goleniów 14 4 16 68 1 1 12
8 SALOS II Szczecin 14 3 18 63 0 3 11

Juniorzy nie zmarnowali czasu i wobec braku obecności piłkarzy z Goleniowa, przeprowadzili trening

ny z tego faktu był opiekun ju-
niorów z Nowogardu Marcin 
Skórniewski. Jak podkreślał pre-
zes, dla młodych piłkarzy naj-
ważniejsze jest, aby jak najwię-
cej grać i punkty za walkower 
nie mogą nikogo cieszyć. - 

W niedzielę miało się odbyć 
zaległe spotkanie I Klasy Junio-
rów. Niestety goście nie pojawi-
li się na zawodach. Nie cieszą 
nas tak zdobyte punkty. Korzy-
stając z dobrej pogody dwoje sę-
dziów i nasi młodzi piłkarze ro-
zegrali godzinną grę treningową 
– informuje Marcin Skórniew-

ski. Tym samym Juniorzy z No-
wogardu kończą rundę jesienną 
z 5 zwycięstwami, 4 remisami i 5 
porażkami na koncie. Daje im to 
19 punktów i zaledwie 5. miej-
sce w ligowej tabeli. Zaledwie 5. 
miejsce, bo można było uzbie-
rać nieco więcej punktów, szcze-
gólnie w spotkaniach z tymi teo-
retycznie słabszymi drużynami. 
Na usprawiedliwienie można je-
dynie dodać, że Pomorzanin to 
jeden z najmłodszych zespołów 
tej ligi, co akurat zasługuje na 
pochwałę. KR 
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ENDOKRYNOLOGICZNY
Lek. med. Adriana Dubińska-Walczak

specjalista chorób wewnętrznych
- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

CHORÓB CUKRZYCY I NADCIŚNIENIA
Lek. Ewa Zdawska

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista diabetolog 

GABINETY MEDYCZNE

GABINET DERMATOLOGICZNY
Dr. n. med. Violetta Ratajczak-Stefańska

specjalista dermatolog-wenerolog
- konsultacje dermatologiczne
- ocena znamion
- drobne zabiegi

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

pn., wt. - 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

Sprawdzone oferty! 
Tel. 91 506 55 55
Nawet 1500 EUR netto 

+ PREMIA 300 EUR (brutto) 

Opiekunki 
w Niemczech

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

Tel. 517 175 599

Pracuj z jako Opiekunka 
Seniorów w Niemczech 

Teraz atrakcyjne bonusy jesienno-zimowe!
Umów się na spotkanie w Nowogardzie

250 zł od osoby
ul. Zielona 1 • Nowogard • tel. +48 91 392 02 21

Bal Sylwestrowy

Burmistrz Nowogardu
zaprasza do składania ofert 

na stanowisko  

Sekretarki w wydziale Kancelarii
Od kandydata oczekujemy znajomości spraw związanych między innymi z:

•	 Prowadzeniem korespondencji związanej z pracą sekretariatu;
•	 Przyjmowanie interesantów, gości i ich obsługa;
•	 Przyjmowanie i przekierowywanie rozmów telefonicznych, obsługa 

urządzeń biurowych.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami 
ogłoszenia na stronie www.bip.nowogard.pl  w zakładce „wolne stanowiska”.

WYNAJEm 
KONTENErÓW, 
wywóz odpadów. 

TEL. 667 146 793 

Dyrektor Szkoły Podstawowej 
im. Bronisława malinowskiego 

w Osinie 

zatrudni  
nauczyciela geografii 

– na zastępstwo w wymiarze 7/18. 
Wymagane pełne kwalifikacje. 

Telefon kontaktowy 91 39 103 80

WYmIANA 
OPON 

ul. 700 lecia 14 
Nowogard 

tel. 606 14 83 53 

Firma „NOWOrIm” Sp. z o.o.  
ul. Sienkiewicza 7c 72-200 Nowogard

poszukuje osób chętnych do pracy 
na stanowisku pracownik produkcji 

przy selekcji oczyszczonych jelit naturalnych
 Wymagamy:
- pracowniczej książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiolo-

gicznych
- chęci do pracy
Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie stałe i akordowe 
    – zawsze na czas (do 10-go każdego miesiąca na Twoim koncie)
- kwartalną premię frekwencyjną
- pracę w trybie jednozmianowym
- wolne weekendy – dbamy o Twój wypoczynek
- stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
- system motywacyjny
- możliwość awansu

 Zainteresowanych prosimy o kontakt osobisty lub 
telefoniczny – nr telefonu 91 3922394

r E K L A m A
karolinasb@ 
domjudy.pl

Tel. 506 638 789
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Stronę przygotowała grupa 

     z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Kijana redakcja 
"WBrEW": Klaudia Druciarek monika rasowska, Alek-
sandra Lisowska

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych to 
inicjatywa Komisji Europejskiej, mająca na celu zwięk-
szenie atrakcyjności kształcenia zawodowego, obej-
mująca wydarzenia w krajach całej Europy. W ZSP 
Nowogard zaplanowano: sprawdzenie umiejętności 
zawodowych, promocję szkolnictwa zawodowego 
na Targach Pracy i Edukacji, spotkania z przedstawi-
cielami lokalnych firm i instytucji, wizyty studyjne w 
przedsiębiorstwach oraz warsztaty zawodoznawcze 
dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Dzień 1.  (19.11.2018 r.) Uczniowie technikum 
sprawdzają swoje umiejętności zawodowe

Dzień 2. (20.11.2018 r.) Spotkanie z przedstawicie-
lem firmy Press Glass Nowogard

Podczas spotkania uczniowie poznali możliwości 
i warunki zatrudnienia w nowym przedsiębiorstwie 
powstałym na lokalnym rynku. Młodzież zadawała 
wiele pytań związanych z funkcjonowaniem przedsię-
biorstwa, pozycją na rynku oraz aplikacją dokumen-
tów rekrutacyjnych. 

Dzień 3. (21.11.2018 r.) Wizyta w PUWIS-ie i wyjazd  
studyjny do Goleniowa 

Tego dnia uczniowie klasy II TLS odwiedzili Przedsię-
biorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych 

w Nowogardzie. Na miejscu młodzież została za-
poznana z przebiegiem procesu technologicznego 
oczyszczania ścieków, a także oprowadzona wzdłuż 
ciągu służącego do odwadniania osadów ściekowych 
i odpadów powstających w procesie oczyszczania. 
Dodatkowo tego dnia klasa IV TPS uczestniczyła w 
wycieczce studyjnej do firmy Sia Abrasives znajdują-
cej się w Goleniowskim Parku Przemysłowym, pod-
czas której uczniowie poznali m.in. ogólne technolo-
gie stosowane w firmie, maszyny, magazyn przyjęć 
oraz centrum szkoleniowe dla nowych pracowników. 

Dzień 4.  (22.11.2018 r.) Spotkania z przedstawiciela-
mi lokalnych firm i urzędów

Przedstawiciele Firmy Autoneum podczas spotka-
nia i rozmowy z uczniami omówili główne gałęzie 
działalności firmy. Młodzież zadawała wiele pytań 
dotyczących funkcjonowania Firmy oraz wymagań, 
jakie są stawiane przyszłym pracownikom. Spotkanie 
z przedstawicielką Powiatowego Urzędu Pracy w Go-
leniowie dotyczyło możliwości uzyskiwania dofinan-
sowań na działalności gospodarczej, kursów i szkoleń. 
Pracownik Urzędu Miejskiego w Nowogardzie wyja-
śnił wszystkie formalne kwestie dotyczące zakładania 

własnej firmy. Omówił również najważniejsze inwe-
stycje gminy Nowogard, które związane są z tworze-
niem nowych miejsc pracy. Spotkania cieszyły się 
dużym zainteresowaniem młodzieży naszej szkoły, a 
pytaniom nie było końca. 

Dzień 5. (23.11.2018 r.) Warsztaty zawodoznawcze 
dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów

22 i 23 listopada gościliśmy w ZSP uczniów okolicz-
nych szkół podstawowych i gimnazjów, którzy brali 
udział w zajęciach zawodoznawczych odbywających 
się m.in. w pracowni żywienia, na warsztatach szkol-
nych, w pracowni logistycznej,  ekonomicznej i infor-
matycznej.

Wszystkie działania cieszyły się dużym zaintereso-
waniem uczniów i przedstawicieli lokalnego środo-
wiska (pracodawcy i przedstawiciele instytucji oraz 
uczniowie innych szkół).  Dziękujemy wszystkim oso-
bom zaangażowanym w Europejski Tydzień Umiejęt-
ności Zawodowych. 

Do zobaczenia za rok!

Próbny egzamin zawodowy 

Spotkanie z przedstawicielem firmy Press Glass

Uczniowie podczas oglądania prezentacji 

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych  
w ZSP Nowogard 

W roku bieżącym Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Nowogardzie aktywnie włączył się w działania Europejskiego Tygodnia Umiejętności 
Zawodowych „Odkryj swój talent”.

Uczniowie podczas wyjścia do oczyszczalni ścieków 

Spotkanie z przedstawicielami Firmy Autoneum 

Zajęcia w pracowni informatycznej

Zajęcia  na warsztatach szkolnych  
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rOZKŁAD JAZDY PKP INFOrmATOr LOKALNY - NOWOGArD
Telefony alarmowe
Policja  - 997, 112
Komisariat Policji Nowogard - 91 57 92 316
Straż pożarna  - 998
Posterunek PSP Nowogard - 91 39 20 118
Pogotowie ratunkowe - 999
Stacja Pogotowia Ratunkowego 
w Nowogardzie - 91 43 26 103
Pogotowie gazowe  - 992
Pogotowie energetyczne - 991
Pogotowie wodn.-kanal. (PUWiS) 
 - 91 39 20 711; 994

Dyżur nocny
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna   
 - 91 39 78 430; 
 609 361 999; 
 665 283 928

Przychodnie - poradnie
Szpital - centrala - 91 39 21 356
Praxis - SZOZ - 91 39 20 787
Praxis - Centrum 
okulistyczno-optyczne - 91 39 27 272
POZ Przychodnia przyszpitalna  
 - 91 39 21 800; 
 91 39 21 806
Medyk - 91 39 22 921
PRAXIS 2 - M. Drobińska - 91 39 25 943
NZOZ “Sanus” - 91 39 26 960
NZOZ “Pro-med” - 91 39 26 740
NZOZ “Leks” - 91 39 25 525
NZOZ “Baby-med”  - 91 39 26 013
Mardent - gabinety lekarskie  
 - 91 39 22 633
Revital - Ośrodek Rehabilitacji 
i Odnowy Biologicznej - 91 39 21 467; 
 609 456 577
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne 
 - 91 39 20 926
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
dzieci, młodzieży i ich rodzin 
 - 91 39 20 743
Warsztaty terapii zajęciowej - 91 39 25 282
Zakład domowej opieki długoterminowej - 
91 39 26 531; 
 509 142 650
Stomatologia
Praxis - Centrum stomatologiczne  
 - 91 39 26 999
Pracownia protetyki stomatologicznej - 
Danuta Drapikowska 91 39 26 870
Protetyka stomatologiczna 
- Elżbieta Wysocka 
i Kazimierz Trojanowski - 91 39 26 107
“Nowo-dental” B. Szulejko - 695 264 677 
 - 91 392 14 67
“Dental - med”  - 91 39 22 098; 
Lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz  
 - 91 39 25 003; 
 603 705 630
Lek. Stom. Andrzej Rynkiewicz
pogotowie stomatologiczne - 607 771 777
lek. Stom. D. Wałęga - Bąk - 604 441 609
lek. stom. A Mogilnicka - 506 606 955
lek. stom. E. Rosa - 532 512 703
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 39 26 639
lek. stom. M. Andrzejewska - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 601 736 804

Urzędy
Urząd Miejski  
 - 91 39 26 200
Biuro Obsługi Interesanta w UM  
 - 91 39 26 214
Biuro Rady w UM - 91 39 26 210
Urząd Stanu Cywilnego - 91 39 26 230

Wydział Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środow. 
 - 91 39 26 243
Wydział spraw społecznych i obywatelskich
Meldunki - 91 39 26 213
Dowody osobiste - 91 39 26 215
Zarządzanie kryzysowe - 91 39 26 234
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
Geodezji i Rolnictwa - 91 39 26 226
Wydział Rozwoju Lokalnego, 
Funduszu, Kultury i Sportu - 91 39 26 293
Wydział Inwestycji i Remontów  
 - 91 39 26 241
Biuro Podatków i Opłat - 91 39 26 217
Referat Edukacji - 91 39 25 464
Zarząd Budynków Komunalnych  
 - 91 39 26 267
Powiatowy Urząd Pracy f/Nowogard 
 - 91 39 21 376;  
 91 39 21 813
Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii - 91 39 21 118
w nagłych wypadkach - 609 740 647

Wydział Komunikacji
Rejestracja pojazdów - 91 57 92 702
Prawo jazdy - 91 57 92 703
Fax - 91 39 21 852

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik - Dorota Maślana - 91 39 26 248
Świadczenia rodzinne
- A. Lalik  - 91 39 26 268
Dział usług opiekuńczych 
- B. Ziółkowska - 91 39 20 200

Poczta
ul. 3 Maja - 91 39 21 300; 
 91 39 21 183
ul. Warszawska - 91 39 20 834

Nadleśnictwo Nowogard - 91 39 20 640
Zakład karny Nowogard - 91 43 26 600

Gabinety weterynaryjne
Danuta Czerwińska
ul. J. Wybickiego 2 - 91 39 23 786
Animal-Vet
ul. Zielona - 666 135 133
Janusz Soroka
ul. L. Okulickiego 6  - 570 656 616
Zdzisław Truszyński
ul. T. Kościuszki 21 - 91 39 21 801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 38 - 91 39 20 814
Szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1 - 91 39 26 270
Szkoła Podstawowa nr 2 - 91 39 26 274
Szkoła Podstawowa nr 3 - 91 39 26 291
Szkoła Podstawowa nr 4 - 91 39 23 028
SP w Długołęce - 91 39 10 492
SP w Orzechowie - 91 39 10 994
SP w Strzelewie - 91 39 10 224
SP w Żabowie - 91 39 10 694
SP w Błotnie - 91 39 10 190
SP w Wierzbięcinie - 91 29 10 795
I Liceum Ogólnokształcące - 91 39 20 213
Liceum Ogólnokształcące nr II - 91 39 25 107
ZSP im. Stanisława Staszica - 91 39 21 162
Prywatne Publiczne Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych; 
Niepubliczna Szkoła Policealna  
 - 91 39 26 691
Prywatne Liceum Ogólnokształcące
 Zaoczne Centrum Edukacji Zdroje  
 - 91 39 25 494
Prywatne Policealne Studium Zawodowe  

 - 91 39 22 181
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  
 - 91 39 20 108

Przedszkola i żłobki
Przedszkole nr 1
ul. Żeromskiego - 91 39 26 286
Przedszkole nr 3
ul. J. Poniatowskiego - 91 39 26 288
Przedszkole nr 4
ul. T. Kościuszki - 91 39 26 287
Zielone Przedszkole
ul. Zielona - 91 39 26 691; 
 505 388 292
Artystyczne Przedszkole 
Kraina Fantazjiul. Gen. J. Bema - 660 797 838
“Promyczek” Specjalistyczny 
punkt przedszkolny, 
ul. Boh. Warszawy - 609 931 469
Niepubliczny Żłobek "Maluszkowo”
ul. ks. Racibora - 534 015 943
Niepubliczny “Malinowy Żłobek”
ul. Boh. Warszawy - 604 873 917

Kultura
Miejska Biblioteka Publiczna  
Dyrektor - 91 39 26 260
Czyt. dla dorosłych - 91 39 26 261
Nowogardzki Dom Kultury  
Sekretariat - 91 39 26 283
Biuro kina/ dział imprez i promocji 
 - 91 39 25 779
Kasa - 91 39 26 262

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP - 91 39 26 370; 
 506 081 328
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego   
 - 91 39 21 004
Parafia pw. MB Fatimskiej  
 - 91 39 21 592

Usługi pogrzebowe 
J. Furmańczyk, Zakład Pogrzebowy  
 - 91 39 21 767
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  
 - 692 354 065
MEMORIS Grzegorz Śmigiel - 693 230 190

Apteki
Centrum Zdrowia
ul. 700-lecia - 91 57 62 139
Majowa
ul. 3 Maja - 91 30 70 708
Cefarm
ul. Plac Wolności - 91 39 20 203
Cardia
ul. 700 - lecia - 91 39 21 330
Niebieska
ul. 15 Lutego - 91 43 26 177
Asa
ul. Warszawska - 91 39 20 494
Niebieska 2
ul. Kościuszki - 91 57 90 830
Nowa Farmacja
ul. Bohaterów Warszawy - 91 57 30 437

Taksówki - 91 39 20 260

Pomoc drogowa
Grzegorz Irzymski - 91 39 22 402; 
 601 893 944
Andrzej Słomski - 665 770 442
Krzysztof Pietrzak - 601 938 293
R&J MIX - 608 731 620

Urząd Gminy
Wójt - 91 39 10 390
Kierownik USC, St. ds. obywatelskich
 i ewidencji ludności  - 508 499 549
St. ds. podatków i opłat  - 508 499 661
St. ds. zarządzania kryzysowego, obrony cy-
wilnej i ochrony środowiska  - 508 499 580
Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami  
 - 508 499 247
St. ds. obsługi organów Gminy, działalności 

gospodarczej, kultury i zdrowia  - 508 499 567
St. ds. funduszy zewnętrznych, promocji, 
turystyki i sportu  - 508 499 620
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik Anna Kaliczyńska - 508 499 534
Pracownicy socjalni - 508 499 561
 508 499 483
Asystent rodziny Patrycja Bielej - 508 499 621
Gminna Biblioteka Publiczna
Kierownik Krzysztof Górecki - 91 39 10 305

Szkoła Podstawowa im. B. Malinowskiego
Dyrektor Tatiana Olbert - 91 39 10 389
Sekretariat - 91 39 10 380
Przychodnie
NZOZ “Proximus” - 91 39 10 310
Punkt apteczny - 91 39 11 611
Poczta - 91 39 10 323
Parafia pw. NP NMP w Osinie - 91 39 10 386

INFOrmATOr LOKALNY - OSINA

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 21 X – 8 XII 2018

Aktualizacja wg stanu na 19 X 2018

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

5:00 II
1

PR - R
88641

j  a  b  @  V
y

Wyszomierz 5:05, Osina 5:09, Mosty 5:15, Goleniów 5:24, Kliniska 5:35, Szczecin Dąbie 5:45, Szczecin 
Zdroje 5:48, Szczecin Port Centralny 5:56 Szczecin Główny 6:00 
~ 1-5 / 1 XI;
@ V 5 XI-7 XII 1-5;

6:16 II
1

PR - R
88643

j  a  b  @  V
y

Wyszomierz 6:21, Osina 6:25, Mosty 6:31, Goleniów 6:40, Kliniska 7:14, Szczecin Dąbie 7:24, Szczecin 
Zdroje 7:27 Szczecin Główny 7:40 
~ 5 XI-8 XII 1-6;

6:39 II
1

PR - R
88643

j  a  b  y

Wyszomierz 6:44, Osina 6:48, Mosty 6:54, Goleniów 7:03, Kliniska 7:14, Szczecin Dąbie 7:24, Szczecin 
Zdroje 7:27 Szczecin Główny 7:40 
~ 22-31 X 1-6; 2-3 XI;

7:46BUS PR - R
88622
g  j

Żabowo 7:57, Płoty 8:13 0   j   a   b   @   V   y, Baszewice 8:30, Gryfice 8:36, Gąbin 8:46, Trzebiatów 8:52, 
Bieczyno Pomorskie 8:58, Karcino 9:01, Głowaczewo 9:06, Stary Borek 9:09, Kołobrzeg Stadion 9:15

Kołobrzeg 9:20 ~ 5 XI-8 XII 1-6;
g  na odcinku Nowogard - Płoty; w g nie przewozi się wózków i rowerów

7:47 I
3

PR - R
88645

j  a  b  y

Wyszomierz 7:52, Osina 7:56, Mosty 8:02, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:08, Goleniów 8:25, 
Kliniska 8:34, Szczecin Dąbie 8:44, Szczecin Zdroje 8:47, Szczecin Port Centralny 8:55

Szczecin Główny 9:00 ~ 21 X-4 XI;

7:48 II
1

PR - R
88622

j  a  b  y

Żabowo 7:55, Płoty 8:04, Baszewice 8:11, Gryfice 8:18, Gąbin 8:28, Trzebiatów 8:33, Bieczyno 
Pomorskie 8:39, Karcino 8:43, Głowaczewo 8:47, Stary Borek 8:51, Kołobrzeg Stadion 8:57

Kołobrzeg 9:02 ~ 22-31 X 1-6; 2-3 XI;

7:51 I
3

PR - R
s 88645

j  a  b  @  V
y

Wyszomierz 7:56, Osina 8:00, Mosty 8:06, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:12, Goleniów 8:29, 
Kliniska 8:45, Szczecin Dąbie 8:55, Szczecin Zdroje 8:58, Szczecin Port Centralny 9:06

Szczecin Główny 9:11 ~ 5 XI-8 XII;

9:18 II
1

PR - R
88624
REGA

j  a  b  y

Płoty 9:32, Gryfice 9:45, Trzebiatów 10:04, Kołobrzeg Stadion 10:21 Kołobrzeg 10:26 

~ 21 X-4 XI 67 + 1 XI;

9:20BUS PR - R
88624
REGA
g  j

Płoty 9:50 0   T   a   b   @   V   y, Gryfice 10:40, Trzebiatów 10:54, Kołobrzeg Stadion 11:12

Kołobrzeg 11:17 ~ 10 XI-8 XII 67;
g  na odcinku Nowogard - Płoty; w g nie przewozi się wózków i rowerów

10:21 II
1

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:26, Osina 10:30, Mosty 10:36, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:42, Goleniów 10:58, 
Kliniska 11:07, Szczecin Dąbie 11:17, Szczecin Zdroje 11:20, Szczecin Port Centralny 11:28

Szczecin Główny 11:33 ~ 21 X-4 XI;

11:03 II
1

PR - R
s 88647

j  a  b  @  V
y

Wyszomierz 11:08, Osina 11:12, Mosty 11:18, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 11:24, Goleniów 11:40, 
Kliniska 11:56, Szczecin Dąbie 12:06, Szczecin Zdroje 12:09, Szczecin Port Centralny 12:17

Szczecin Główny 12:22 ~ 5 XI-8 XII;

11:51 II
1

PR - R
88626

POMERANIA
j  a  b  y

Żabowo 11:58, Płoty 12:07, Baszewice 12:14, Gryfice 12:20, Gąbin 12:30, Trzebiatów 12:36, Bieczyno 
Pomorskie 12:42, Karcino 12:46, Kołobrzeg Stadion 12:57 Kołobrzeg 13:02 
~ 21 X-4 XI;

12:30BUS PR - R
88626

POMERANIA
g  j

Żabowo 12:41, Płoty 12:57 0   T   a   b   @   V   y, Baszewice 13:14, Gryfice 13:20, Gąbin 13:30, 
Trzebiatów 13:36, Bieczyno Pomorskie 13:42, Karcino 13:45, Kołobrzeg Stadion 13:57

Kołobrzeg 14:02 ~ 5 XI-8 XII;
g  na odcinku Nowogard - Płoty; w g nie przewozi się wózków i rowerów

13:49 II
1

PR - R
88628

j  a  b  y

Żabowo 13:56, Płoty 14:06, Baszewice 14:17, Gryfice 14:24, Gąbin 14:34, Trzebiatów 14:39, Bieczyno 
Pomorskie 14:45, Karcino 14:49, Głowaczewo 14:53, Stary Borek 14:57, Kołobrzeg Stadion 15:03

Kołobrzeg 15:08 ~ 22-31 X 1-5; 2 XI;

14:20BUS PR - R
88628
g  j

Żabowo 14:31, Płoty 14:47 0   j   a   b   @   V   y, Baszewice 15:22, Gryfice 15:28, Gąbin 15:38, 
Trzebiatów 15:44, Bieczyno Pomorskie 15:50, Karcino 15:53, Głowaczewo 15:58, Stary Borek 16:01, 
Kołobrzeg Stadion 16:07 Kołobrzeg 16:12 
~ 5 XI-7 XII 1-5;
g  na odcinku Nowogard - Płoty; w g nie przewozi się wózków i rowerów

14:27 II
1

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 14:32, Osina 14:36, Mosty 14:42, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:48, Goleniów 15:05, 
Kliniska 15:14, Szczecin Dąbie 15:24, Szczecin Zdroje 15:34 Szczecin Główny 15:49 
~ 21 X-4 XI;

15:49 II
1

PR - R
s 88649

j  a  b  @  V
y

Wyszomierz 15:54, Osina 15:58, Mosty 16:04, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 16:10, Goleniów 16:26, 
Kliniska 16:36, Szczecin Dąbie 16:46, Szczecin Zdroje 16:52 Szczecin Główny 17:04 
~ 5 XI-8 XII;
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godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

15:55 II
1

PR - R
88630

j  a  b  y

Żabowo 16:02, Płoty 16:13, Baszewice 16:27, Gryfice 16:34, Gąbin 16:44, Trzebiatów 16:49, Bieczyno 
Pomorskie 16:55, Karcino 16:59, Głowaczewo 17:03, Stary Borek 17:07, Kołobrzeg Stadion 17:13

Kołobrzeg 17:17 ~ 21 X-4 XI;

16:39 II
1

PR - R
88651
REGA

j  a  b  y

Wyszomierz 16:44, Osina 16:48, Mosty 16:54, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:00, Goleniów 17:17, 
Kliniska 17:27, Szczecin Dąbie 17:37, Szczecin Zdroje 17:42 Szczecin Główny 17:54 
~ 21 X-4 XI;

16:57BUS PR - R
88630
g  j

Żabowo 17:08, Płoty 17:24 0   j   a   b   @   V   y, Baszewice 17:41, Gryfice 17:47, Gąbin 17:57, 
Trzebiatów 18:03, Bieczyno Pomorskie 18:09, Karcino 18:12, Głowaczewo 18:17, Stary Borek 18:20, 
Kołobrzeg Stadion 18:26 Kołobrzeg 18:31 
~ 5 XI-8 XII;
g  na odcinku Nowogard - Płoty; w g nie przewozi się wózków i rowerów

17:57 II
1

PR - R
88632

j  a  b  y

Żabowo 18:04, Płoty 18:14, Baszewice 18:28, Gryfice 18:35, Gąbin 18:45, Trzebiatów 18:50, Bieczyno 
Pomorskie 18:56, Karcino 19:00, Głowaczewo 19:04, Stary Borek 19:08, Kołobrzeg Stadion 19:14

Kołobrzeg 19:20 ~ 21 X-4 XI;

17:59 II
1

PR - R
s 88651
REGA

j  a  b  @  V
y

Wyszomierz 18:04, Osina 18:08, Mosty 18:14, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 18:20, Goleniów 18:36, 
Kliniska 18:46, Szczecin Dąbie 18:55, Szczecin Zdroje 18:59, Szczecin Port Centralny 19:07

Szczecin Główny 19:11 
~ 5 XI-8 XII;

18:39 II
1

PR - R
88653

POMERANIA
j  a  b  y

Wyszomierz 18:44, Osina 18:48, Mosty 18:54, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:00, Goleniów 19:17, 
Kliniska 19:26, Szczecin Dąbie 19:36, Szczecin Zdroje 19:44, Szczecin Port Centralny 19:52

Szczecin Główny 19:56 ~ 21 X-4 XI;

19:21BUS PR - R
88632
g  j

Żabowo 19:32, Płoty 19:48 0   j   a   b   @   V   y, Baszewice 20:05, Gryfice 20:11, Gąbin 20:21, 
Trzebiatów 20:27, Bieczyno Pomorskie 20:33, Karcino 20:36, Głowaczewo 20:41, Stary Borek 20:44, 
Kołobrzeg Stadion 20:50 Kołobrzeg 20:55 
~ 5 XI-8 XII;
g  na odcinku Nowogard - Płoty; w g nie przewozi się wózków i rowerów

19:25 II
1

PR - R
s 88653

POMERANIA
j  a  b  @  V

y

Wyszomierz 19:30, Osina 19:34, Mosty 19:40, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:46, Goleniów 20:02, 
Kliniska 20:12, Szczecin Dąbie 20:21, Szczecin Zdroje 20:25, Szczecin Port Centralny 20:33

Szczecin Główny 20:37 
~ 5 XI-8 XII;

20:28 II
1

PR - R
88634

j  a  b  y

Żabowo 20:35, Płoty 20:44, Baszewice 20:51, Gryfice 20:58, Gąbin 21:08, Trzebiatów 21:14, Bieczyno 
Pomorskie 21:20, Karcino 21:23, Głowaczewo 21:28, Stary Borek 21:31, Kołobrzeg Stadion 21:37

Kołobrzeg 21:42 ~ 22-31 X 1-6; 2-3 XI;

20:47BUS PR - R
88634
g  j

Żabowo 20:58, Płoty 21:14 0   j   a   b   @   V   y, Baszewice 21:31, Gryfice 21:37, Gąbin 21:47, 
Trzebiatów 21:53, Bieczyno Pomorskie 21:59, Karcino 22:02, Głowaczewo 22:07, Stary Borek 22:10, 
Kołobrzeg Stadion 22:16 Kołobrzeg 22:21 
~ 5 XI-8 XII 1-6;
g  na odcinku Nowogard - Płoty; w g nie przewozi się wózków i rowerów

21:50 II
1

PR - R
88636

j  a  b  y

Płoty 22:05, Gryfice 22:17, Trzebiatów 22:32, Kołobrzeg Stadion 22:49 Kołobrzeg 22:54 
~ 21 X-4 XI 1-57;

22:17BUS PR - R
88636
g  j

Płoty 22:44 0   j   a   b   @   V   y, Gryfice 23:05, Trzebiatów 23:19, Kołobrzeg Stadion 23:37

Kołobrzeg 23:42 ~ 5 XI-7 XII 1-57;
g  na odcinku Nowogard - Płoty; w g nie przewozi się wózków i rowerów

Strona 2 z 3

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 21 X – 8 XII 2018

Aktualizacja wg stanu na 19 X 2018

objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
g - zastępcza komunikacja autobusowa / rail 

replacement bus service
T - 2 klasa / Second class seats

j - tylko 2 klasa / 2nd class seats only

a - wagon z miejscami dla osób na wózkach 
- z windą/rampą / car with seats for 
disabled passengers - with a lift/ramp

b - wagon przystosowany do przewozu 
rowerów - liczba miejsc ograniczona / 
wagon adopted to the transport of 
bicycles – limited number of places

s - połączenie z lotniskiem / connection to 
airport

objaśnienia znaków / symbols
@ - dostęp do WiFi / WiFi access

V - dostępne miejsce do przewijania dziecka 
/ baby changing space available 

y - klimatyzacja / air conditioning

0 - zmiana usług na trasie pociągu / change 
services on the route

~ - terminy kursowania / days of operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / Mondays

5 - w piątki / Fridays

6 - w soboty / Saturdays

7 - w niedziele / Sundays

www.polregio.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased on each train, consistent with the 
terms specified by the carrier.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Carriers 
are responsible for commercial data of trains.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Infoline numbers to individual carriers:
PR - 703 20 20 20 (24h) opłata 1.29 zł/min. połączenia, 
realizator usługi: Progress Plus S.C.  / 703 20 20 20 (24h) 
charge of PLN 1.29 gross/min. of each call, service provider: 
Progress Plus S.C. 
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OGŁO SZE NIA drob ne
NIErUCHOmOŚCI

•	 Sprzedam tanio działkę bu-
dowlaną w Kościuszkach 1202 
m2. Przy działce prąd, woda, ka-
nalizacja, dojazd utwardzony w 
pobliżu jeziora. 575 345 659 

•	 Do wynajęcia lokal handlowy ok. 
40m2 ul. Kościuszki 2g Nowo-
gard. 693 850 197

•	 Sprzedam działki budowlane 
w Karsku przy drodze. 691 664 
658

•	 Do wynajęcia lokal pod działal-
ność gospodarczą. 609 24 58 16 

•	 sprzedam pawilon handlowy, tel. 
500 698 558

•	  Działki budowlane z warunkami 
zabudowy uzbrojone, 40 zł/1m 
Kościuszki. 691 180 848 

•	 Do wynajęcia pomieszczenie 
mieszkalne w okolicy Intermar-
che o pow. 70m2 (idealne dla 5-6 
osób). Tel. 601 445 936

•	 Sprzedam mieszkanie w Nowo-
gardzie przy ul 3 maja o pow. 40 
m2 na parterze. Mieszkanie po 
kapitalnym remoncie w bardzo 
dobrej lokalizacji. Cena 185 tyś. 
Oferta prywatna. Pośrednikom 
dziękujemy/ Tel. 530 450 720

•	 Sprzedam mieszkanie 4pokojo-
we w Nowogardzie w centrum, 
IV piętro 55m2,cena 235 tys. 
Tel.792 525 292 

•	  Sprzedam mieszkanie czteropo-
kojowe, parter. 504 89 89 80 

•	 Sprzedam mieszkanie trzypoko-
jowe bezczynszowe, do remon-
tu. Tel. 513 086 112

•	  Mieszkanie 4-5 osób w Karsku 
do wynajęcia. 664 045 415

•	 20 ha ziemi sprzedam w jednym 
kawałku w miejscowości Dobra 
koło Nowogardu.Działka grani-
czy z miastem dojazd drogą as-
faltową ,dobra klasa ziemi moż-
liwość kupna 10ha. Tel 667-359-
903

•	 Kupię mieszkanie jednopoko-
jowe w Nowogardzie, 694 583 
144

•	 Posiadam duży garaż do wyna-
jęcia ul. Jana Pawła II. Cena 150 
zł/m-c. Tel. 663 349 107

•	 mieszkanie w centrum No-
wogardu o pow.40 m- w blo-
ku, II piętro sprzedam.Cena 
155.000zł (sto pięćdziesiąt 
pięć tysięcy).Informacje : tel 
918 171 400 do godz. 20-tej.

•	 Do wynajęcia 100 m2 (ogrze-
wanie gazowe) między Golenio-
wem a Nowogardem. 693 210 
681

•	  Do wynajęcia 1 pokój z łazienką. 
609 245 816

•	  Sprzedam 3 pokojowe mieszka-
nie II piętro oraz garaż. 516 195 
475

•	 Wynajmę pokój z aneksem ku-
chennym, łazienka, przedpokój, 
miejsce parkingowe 1 osobie 
602 474 266 

•	 Sprzedam lub wydzierżawię 
działkę 80 ar. 609 245 816 

•	 Sprzedam garaż przy ul. Banko-
wej Tel. 691 728 485 

•	 Do wynajęcia lokal handlowo-
-usługowy pow. ok. 80 m2 w No-
wogardzie obok Netto. Tel. 665 
08 44 88 

•	 Kościuszki działki budowla-
ne z wydanymi warunkami za-
budowy, uzbrojone, sprzedam. 
691 180 848 

mOTOrYZACJA
•	 Opel Zafira 7 osobowy 2008 

rok prod. poj 1.9 dti przebieg 
200 tys. disel, garażowany, 
serwisowany, opony letnie i zi-
mowe km 100 tapicerka skóra 
welur kolor czarny sprzedam. 
Cena do uzgodnienia. 603 079 
260 

•	 Kupię samochody nie potrzeb-
ne lub przeznaczone do zło-
mowania. Cena do 1000 zł. Jak 
nie odbieram proszę o smsa, 
marka nie istotna. 515 606  743 

•	 Sprzedam samochód Ford Focus 
– Kombi rok produkcji 200 – ben-
zyna stan dobry, cena do uzgod-
nienia. 664 813 031 

•	 Sprzedam felgi stalowe 4 szt. 16 
cali rozstaw szpilek 108. Cena 
150 zł. 607 729 933 

•	 Sprzedam mazdę Premacy, ko-
lor granatowy met. , klimaty-
zacja, rok. 2001, diesel 2.0, za-
dbana, tel. 605 522 340

•	 Fiata 126 p i gokarda dla dziecka 
sprzedam 698  209 209 

rOLNICTWO
•	 Sprzedam  kaczki,gęsi młode – 

oskubane.Tel.782429405.

•	  Koszenie, mulczowanie, belo-
wanie – słoma. 608 01 3995

•	 Orka, talerzówka ciężka siew 
agregatem. Tel. 608 01 39 95 

•	 Rzepak jary, zboża sprzedam. Tel. 
502 853  573 

•	 Grykę sprzedam i mieszalnik 1 
tona. 603 467 609 

•	 Sprzedam siano okolice Osiny. 
696 741 163 

•	 Oddam w dzierżawę ziemię orną 
okolice Osiny. 696 741 163 

•	 Sprzedam ziemniaki jadalne Vi-
neta, Żabówko 18. 605 092 517

•	 SPrZEDAm PAPUGI 512 482 
344 

•	 Sprzedam siano w kostkach. 782 
036 086 

•	 Sprzedam tuczniki, 1 ha łąki w 
bardzo dobry położeniu. 606 
576 417 

•	 Sprzedam ziemniaki jadalne Bry-
za. Tel. 884 187 995 

•	 SPrZEDAm PAPUGI „rOZEL-
LA”. 512 482 344

•	 Sprzedam prosiaki 35 sztuk cena 
za sztukę 105 zł. Tel. 725 806 787 

•	 Sprzedam tuczniki, kamień po-
lny i łąkę atrakcyjną. 606 576 417 

•	 Sprzedam facelie oraz miód z 
własnej pasieki. 793 006 469 

•	 Sprzedam 1 ha łąki w bardzo do-
brym położeniu, kamień polny i 
tuczniki. 606 576 417 

•	 Sprzedam przyczepę 6tonową 
rozrzutnik do obornika prasa ko-
stująca z-224. 509 389 636 

 USŁUGI
•	 TRANSPORT-600182682.

•	 DACHY, WIATY, TARASY.
TEL.660879108.

•	 MALOWANIE – szpachlowanie 
,panele.Tel.788566432.

•	 SZPACHLARZ GŁADZI BEZPYŁO-
WEJ ,PŁYTKARZ.WYKAŃCZANIE 
WNĘTRZ.Tel.537275547.

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWA-
NÓW, WYKŁADZIN, TAPICERKI 
MEBLOWEJ SAMOCHODOWEJ/ 
SKÓRZANEJ MATERIAŁOWEJ / 
POŚCIELI WEŁNIANEJ / LANOLI-
NĄ/SPRZĄTANIE: CZYSZCZENIE 
FUG.TEL.604 373 143 , 794 229 
083.

•	 Pranie dywanów i tapicerki 
sprzątanie również z użyciem 
pary, ROMTEX. 668 151 516

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

•	 malowanie, montaż pane-
li podłogowych i inne drobne 
naprawy wykona “złota rącz-
ka”. 91 39 22 783, 784 79 22 70

•	 FIrmA USŁUGOWA „Zielona”. 
Wynajem sal na konferencje, 
zebrania, szkolenia. 91 39 26 
691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 
606

•	 Firma budowlana z wieloletnią 
działalnością przyjmie zlecenie 
na budowę domów od podstaw, 
przekładek dachów, docieplenia, 
układanie kostki, różne rodzaje. 
Tel. 607 137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Napra-
wiamy za gotówkę na raty lap-
topy tablety telefony. Skupuje-
my laptopy telefony. Adres No-
wogard 700Lecia 15 I piętro nad 
apteką tel 91-577-53-73 lub 792-
228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, 
urlopowe: Niemcy, Holandia, Au-
stria, Anglia, Belgia, Norwegia. 
Tel. 71 385 20 18, 601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, 
opróżnienie mieszkań, piwnic, 
gratów. Tel 668 343 638 

•	 AGENCJA REKLAMOWA VIZART, 
oprawianie prac w 2 minuty, bin-
dowanie, wydruki, ksero, lamino-
wanie, Nowogard ul. 700 lecia 15 
(nad sklepem zielarskim)Tel. 605 
522 340 

•	 Przepisywanie prac (licencjac-
kich, magisterskich i innych), do-
kumentów, CV, listów motywa-
cyjnych, Szybko, solidnie. Agen-
cja reklamowa Vizart  Nowogard 
ul. 700 lecia 15 (nad sklepem zie-
larskim)Tel. 605 522 340.

•	 regulacja, naprawa, konser-
wacja okien i drzwi. 695 181 
070

•	 Wyburzamy, budujemy i remon-
tujemy. 668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 
988 735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, 
układanie kostki granitowej, po-
lbruku. 726 403 937

•	 Wypełniam dokumenty do ZUS 
na emeryturę, rentę, kapitał po-
czątkowy. 507 872 391

•	 Usługi remontowo-budowlane 
wykonam. 608 364 330 

•	 Prace elektryczne i remonty 
mieszkań. 607 729 933

•	 Usługi ogólnobudowlane do-
cieplanie budynków, malowa-
nie, szachlowanie, glazura, tera-
kota, hydraulika, regipsy i podło-
gi, adaptacja poddaszy. 600 626 
268 

•	 Usługi remontowo-budowla-
ne, ocieplenia budynków. 669 
591 896 

•	 Matematyka. 668 17 12 12 

•	 Usługi Fryzjerskie Męskie w 
domu klienta. Sudomierski. Tel. 
536 867 154 , 91 39 22 063

•	 Przyjmę psy i koty na strzyże-
nie. 794 902 108 

•	 Malowanie, szpachlowanie, ta-
petowanie, drobne naprawy w 
tym hydraulika, solidnie dobra 
cena. 666 047 905

•	 Przyjmę zlecenie na malowanie, 
montaż parapetów, paneli pod-
łogowych itp. 518 034 782

•	 Naprawa AGD Nowogard. 698 
352 406 

•	 Dachy, wiaty, tarasy. 660 879 108 

•	 Transport. 600 182 682 

•	 Transport maszyn rolniczych i 
nie tylko ładunki nie przekracza-
jące 7 ton. Tel. 514 740 538 

•	 Projektowanie stron interne-
towych. 695 575 008 

•	 SKUP BUTELEK PO PIWIE 
SKLEP KArSK O,30 ZŁ SZTUKĘ. 
609 245 816

•	 Elewacje, podbitki. 607 054 692

•	  Malowanie, szpachlowanie, 
montaż paneli, regipsy, docie-
plenie poddaszy wełną. 607 654 
692

•	 Prace wykończeniowe łazienki, 
kuchnie, malowanie regipsy itp. 
730 744 751

•	 Oferuję usługi koparką koło-
wą, niwelacja terenu, korytowa-
nie pod drogą, skarpowanie, roz-
biórki budynków, transport wy-
wrotką. Tel. 725 780 628 

•	 Polerowanie, woskowanie aut 
osobowych, ciężarowych. Tel. 
502 558 010 

•	 Sprzątanie mieszkań, Tel 570 086 
036

PrACA
•	 Aktivmed24.pl Opiekunki Se-

niorów Niemcy. Premie waka-
cyjne, 530555015

•	 AmBErCArE24 Opiekunki do 
Niemiec, wymagany j. nie-
miecki komunikatywny, zarob-
ki netto do 1500 euro/mies., 
wyjazdy od zaraz, sprawdzone 
oferty, legalnie 737 451 825, 
737 886 919, 737 489 914

•	 Zatrudnię pracowników bu-
dowlanych. Tel. 695-264-594

•	 Zatrudnię stolarza z doświadcze-
niem. 503 084 687 

•	 Zatrudnię pomocnika mechani-
ka samochodowego. Doświad-
czenie nie wymagane. 600 291 
059

•	 Zaopiekuję się małym dziec-
kiem. 664 696 177   

•	 Szukam pracownika prace wy-
kończeniowe, Niemcy. Tel. 662 
528 427

•	 Przyjmę pomocników dekarzy. 
785 931 513 

•	 Zaopiekuję się dzieckiem. 606 
515 739 

•	 Poszukuje opiekunki do osoby 
starszej leżącej, Osina. Tel. 609 
003 026 

•	 Zatrudnię kobiety do sortowa-
nia sadzonek truskawek. Or-
ganizujemy dowóz. rozpoczę-
cie  6 lub 13 listopada  Tel . 505 
149 049

•	 Potrzebna opiekunka do 2 let-
niego chłopca najchętniej Dą-
browa Nowogardzka lub okoli-
ce. Tel. 503 653 275

•	 Potrzeba opiekunka do 2let-
niego dziecka Dąbrowa Nowo-
gardzka ewentualnie Sikorki, 
Grabin, Bochlin, Miętno. 503 653 
275 

•	 Zatrudnię mechanika do sa-
mochodów ciężarowych bądź 
pomocnika. Atrakcyjne wyna-
grodzenie. Tel. 885 555 263 

•	 Pracowników budowlanych 
robót wykończeniowych za-
trudnie. Tel. 694 440 205 
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Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
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Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

rEGULArNA LINIA mI KrO BU SO WA SErOCKI  Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 
11:55; 12:40; 14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 
13:45(6x); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

PrZEWÓZ OSÓB - rO mAN BIŃCZYK - Linia regularna  TEL. 607 310 591 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 
16.35 (7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

rOZKŁAD JAZDY BU SÓW
Firma Usługowo- Handlowa Adam Fedeńczak

Tel 91 39 26 925, 502 026 999
ND- SZCZECIN 5:15(D), 5:55(E), 6:40(7), 6:55(D), 7:25(7), 7:50(D), 8:00(E), 8:20(7), 
8:35(D), 9:10(E,7), 10:05(E), 10:35(E,7), 11:31(D),11:40(7), 12:10(E), 12:20(7), 
12:55(D,7), 13:10(D), 13:20(E,7), 14:05(D), 14:20(E,7), 15:40(D), 16:05(7), 16:20(E,7), 
16:50(D), 17:50(E,7), 18:20(E,7)
SZCZECIN- ND 6:35(D), 7:30(E), 8:30(D,7), 9:00(7,R), 9:25(E), 10:05(D,7), 10:35(E,7), 
11:40(E), 12:10(D), 12:25(E,7), 13:20(7), 13:35(D), 13:50(E,7,R), 14:35(D), 14:50(E,7), 
15:15(D,7), 15:55(D), 16:15(6,7), 16:35(D), 17:40(D,7), 18:05(E,7,R), 19:15(D), 
19:40(E,7), 20:15(E,7)
ND- rESKO 6:30(S), 7:50(S), 10:10(7), 12:30(S), 14:30(S), 15:10(E), 19:15(E)
rESKO- ND 6:45(7,SZ), 7:10(S), 7:15(E,SZ), 8:30(S), 11:35(7,SZ), 13:00(S), 15:05(S), 
15:40(E,7,SZ)
GOLCZEWO- ND 7:10(S), 13:30(S), 14:45(S)
ND- GOLCZEWO 7:50(S), 14:15(S), 15:30(S)
ND- STArGArD 6:50(D), 10:15(D), 13:40(D)
STArGArD- ND 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
ND- DOBrA- ŁOBEZ- PŁOTY- GrYFICE 6:00(D)
ND- SŁAJSINO- rADOWO- ŁOBEZ 6:35(D)
ŁOBEZ- DOBrA- ND 15:00(D)
ŁOBEZ- SŁAJSINO- ND 15:35(D)
D - kursuje od pon. do pt. Oprócz świąt     E - kursuje od pon. Do soboty oprócz świąt 
S - kursuje w dni nauki szkolnej                         R- kurs do Reska     
SZ - kurs do Szczecina 6- kursuje w soboty       7- kursuje w niedziele

rozkład jazdy komunikacji miejskiej 

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 6:55 8:05 11:15 12:20 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 6:56 8:06 11:16 12:21 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 6:58 8:08 11:18 12:23 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 6:59 8:10 11:20 12:25 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:01 8:12 11:22 12:27 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:02 8:14 11:24 12:29 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:03 8:15 11:25 12:30 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:05 8:17 11:27 12:32 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < 7:07 8:19 < 12:34 < < 16:07 < <

10 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:09 8:21 11:28 12:36 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
11 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:10 8:22 11:29 12:37 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
12 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:11 8:23 11:30 12:38 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
13 ul. Poniatowskiego < 6:20 7:13 < < 12:40 13:45 15:10 16:13 17:10 <
14 ul. Żeromskiego 5:42 6:21 7:14 8:24 11:32 12:41 13:46 15:11 16:14 17:11 17:59
15 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:22 7:15 8:25 11:33 12:42 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
16 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:23 7:16 8:26 11:34 12:43 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
17 ul. Radosława 5:45 6:24 7:17 8:27 11:35 12:44 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02

POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:23 8:33 11:50 12:50 14:30 15:30 16:25 17:25 18:05
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:24 8:34 11:51 12:51 14:31 15:31 16:26 17:26 18:06
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:26 8:36 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:28 8:38 11:53 12:53 14:33 15:33 16:28 17:28 18:08
5 ul. Poniatowskiego < 6:35 7:30 8:40 11:55 12:55 < 15:35 16:30 17:30 <
6 ul. 700 Lecia 5:49 6:37 7:32 8:42 11:57 12:57 14:34 15:37 16:32 17:32 18:09
7 ul. 5-go Marca 5:51 6:39 7:34 8:44 11:59 12:59 14:36 15:39 16:34 17:34 18:11
8 ul. Kościuszki 36 5:53 6:41 7:36 8:46 12:01 13:01 14:38 15:41 16:36 17:36 18:13
9 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:42 7:37 8:47 12:02 13:02 14:39 15:42 16:37 17:37 18:14

10 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:43 7:38 8:48 12:03 13:03 14:40 15:43 16:38 17:38 18:15
11 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:44 7:39 8:49 12:04 13:04 14:41 15:44 16:39 17:39 18:16
12 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:45 7:40 8:50 12:05 13:05 14:42 15:45 16:40 17:40 18:17
13 ul. Bema 9 5:58 6:46 7:41 8:51 12:06 13:06 14:43 15:46 16:41 17:41 18:18
14 Osiedle Bema 5:59 6:47 7:42 8:52 12:07 13:07 14:44 15:47 16:42 17:42 18:19

DWORZEC PKS – OS. BEMA
TAM
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

OS. BEMA - DWORZEC PKS
TAM
E, F

1 Osiedle Bema 8:59
2 ul. Bema 1 9:00
3 ul. Armii Krajowej 17 9:02
4 ul. Kościuszki 36 9:03
5 ul. Romualda Traugutta 9:05
6 ul. Wojska Polskiego 4 9:06
7 ul. Kościelna 9:07
8 Dworzec PKS 9:09

LP Dworce i przystanki

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD UL. RADOSŁAWA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 – NOWOGARD  OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD OS. BEMA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 - NOWOGARD  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 6:55 8:05 11:15 12:20 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 6:56 8:06 11:16 12:21 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 6:58 8:08 11:18 12:23 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 6:59 8:10 11:20 12:25 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:01 8:12 11:22 12:27 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:02 8:14 11:24 12:29 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:03 8:15 11:25 12:30 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:05 8:17 11:27 12:32 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < 7:07 8:19 < 12:34 < < 16:07 < <

10 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:09 8:21 11:28 12:36 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
11 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:10 8:22 11:29 12:37 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
12 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:11 8:23 11:30 12:38 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
13 ul. Poniatowskiego < 6:20 7:13 < < 12:40 13:45 15:10 16:13 17:10 <
14 ul. Żeromskiego 5:42 6:21 7:14 8:24 11:32 12:41 13:46 15:11 16:14 17:11 17:59
15 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:22 7:15 8:25 11:33 12:42 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
16 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:23 7:16 8:26 11:34 12:43 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
17 ul. Radosława 5:45 6:24 7:17 8:27 11:35 12:44 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02

POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:23 8:33 11:50 12:50 14:30 15:30 16:25 17:25 18:05
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:24 8:34 11:51 12:51 14:31 15:31 16:26 17:26 18:06
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:26 8:36 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:28 8:38 11:53 12:53 14:33 15:33 16:28 17:28 18:08
5 ul. Poniatowskiego < 6:35 7:30 8:40 11:55 12:55 < 15:35 16:30 17:30 <
6 ul. 700 Lecia 5:49 6:37 7:32 8:42 11:57 12:57 14:34 15:37 16:32 17:32 18:09
7 ul. 5-go Marca 5:51 6:39 7:34 8:44 11:59 12:59 14:36 15:39 16:34 17:34 18:11
8 ul. Kościuszki 36 5:53 6:41 7:36 8:46 12:01 13:01 14:38 15:41 16:36 17:36 18:13
9 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:42 7:37 8:47 12:02 13:02 14:39 15:42 16:37 17:37 18:14

10 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:43 7:38 8:48 12:03 13:03 14:40 15:43 16:38 17:38 18:15
11 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:44 7:39 8:49 12:04 13:04 14:41 15:44 16:39 17:39 18:16
12 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:45 7:40 8:50 12:05 13:05 14:42 15:45 16:40 17:40 18:17
13 ul. Bema 9 5:58 6:46 7:41 8:51 12:06 13:06 14:43 15:46 16:41 17:41 18:18
14 Osiedle Bema 5:59 6:47 7:42 8:52 12:07 13:07 14:44 15:47 16:42 17:42 18:19

DWORZEC PKS – OS. BEMA
TAM
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

OS. BEMA - DWORZEC PKS
TAM
E, F

1 Osiedle Bema 8:59
2 ul. Bema 1 9:00
3 ul. Armii Krajowej 17 9:02
4 ul. Kościuszki 36 9:03
5 ul. Romualda Traugutta 9:05
6 ul. Wojska Polskiego 4 9:06
7 ul. Kościelna 9:07
8 Dworzec PKS 9:09

LP Dworce i przystanki

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD UL. RADOSŁAWA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 – NOWOGARD  OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD OS. BEMA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 - NOWOGARD  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 6:55 8:05 11:15 12:20 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 6:56 8:06 11:16 12:21 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 6:58 8:08 11:18 12:23 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 6:59 8:10 11:20 12:25 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:01 8:12 11:22 12:27 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:02 8:14 11:24 12:29 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:03 8:15 11:25 12:30 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:05 8:17 11:27 12:32 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < 7:07 8:19 < 12:34 < < 16:07 < <

10 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:09 8:21 11:28 12:36 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
11 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:10 8:22 11:29 12:37 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
12 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:11 8:23 11:30 12:38 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
13 ul. Poniatowskiego < 6:20 7:13 < < 12:40 13:45 15:10 16:13 17:10 <
14 ul. Żeromskiego 5:42 6:21 7:14 8:24 11:32 12:41 13:46 15:11 16:14 17:11 17:59
15 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:22 7:15 8:25 11:33 12:42 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
16 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:23 7:16 8:26 11:34 12:43 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
17 ul. Radosława 5:45 6:24 7:17 8:27 11:35 12:44 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02

POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:23 8:33 11:50 12:50 14:30 15:30 16:25 17:25 18:05
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:24 8:34 11:51 12:51 14:31 15:31 16:26 17:26 18:06
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:26 8:36 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:28 8:38 11:53 12:53 14:33 15:33 16:28 17:28 18:08
5 ul. Poniatowskiego < 6:35 7:30 8:40 11:55 12:55 < 15:35 16:30 17:30 <
6 ul. 700 Lecia 5:49 6:37 7:32 8:42 11:57 12:57 14:34 15:37 16:32 17:32 18:09
7 ul. 5-go Marca 5:51 6:39 7:34 8:44 11:59 12:59 14:36 15:39 16:34 17:34 18:11
8 ul. Kościuszki 36 5:53 6:41 7:36 8:46 12:01 13:01 14:38 15:41 16:36 17:36 18:13
9 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:42 7:37 8:47 12:02 13:02 14:39 15:42 16:37 17:37 18:14

10 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:43 7:38 8:48 12:03 13:03 14:40 15:43 16:38 17:38 18:15
11 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:44 7:39 8:49 12:04 13:04 14:41 15:44 16:39 17:39 18:16
12 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:45 7:40 8:50 12:05 13:05 14:42 15:45 16:40 17:40 18:17
13 ul. Bema 9 5:58 6:46 7:41 8:51 12:06 13:06 14:43 15:46 16:41 17:41 18:18
14 Osiedle Bema 5:59 6:47 7:42 8:52 12:07 13:07 14:44 15:47 16:42 17:42 18:19

DWORZEC PKS – OS. BEMA
TAM
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

OS. BEMA - DWORZEC PKS
TAM
E, F

1 Osiedle Bema 8:59
2 ul. Bema 1 9:00
3 ul. Armii Krajowej 17 9:02
4 ul. Kościuszki 36 9:03
5 ul. Romualda Traugutta 9:05
6 ul. Wojska Polskiego 4 9:06
7 ul. Kościelna 9:07
8 Dworzec PKS 9:09

LP Dworce i przystanki

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD UL. RADOSŁAWA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 – NOWOGARD  OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD OS. BEMA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 - NOWOGARD  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

•	 Zatrudnię ekspedientkę do 
sklepu. Tel. 602 677 563 

•	 Zatrudnię pracownika do sklepu 
spożywczego w Nowogardzie. 
509 000 617 

•	 Złota rączka poszukuje pracę sta-
łą + prawo jazdy kat.C. 600 155 
342 

•	 Zatrudnimy  do sklepu Żabka w 
Nowogardzie. 519 601 290 

•	 Poszukuje opiekunki do osoby 
starszej. 512 427 899 , 695 788 
100

INNE
•	 SPRZEDAM- pręt zbrojeniowy fi-

10 , 12 m długi.Tel.603598134

•	  Sprzedam drewno suche tanio. 
691 848 026

•	 Drewno, bukowe, dębowe, po-
cięte, porąbane. Tel. 603 353 
789 

•	 Sprzedam drewno opałowe. 
667 788 820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 
kg. 790 285 382

•	 Szkółka w Karsku poleca drze-
wa owcowe w pojemnikach 3-4 
letnie owocujące już od 20 zł/
szt. oraz tuje szmaragd wys. 70-
80cm. po 10 zł za sztukę. Tel. 606 
106 142

•	 Sprzedam łóżko młodzieżowe z 
szufladami, półkami, z matera-
cem - kolor szaro biały wymiary: 
dł. 223 cm*95 cm*110 cm, biur-
ko do kompletu, tel. 605 522 340

•	 Sprzedam odkurzacz piorący ZE-
LMER WODNIK QUATTRO 616.6, 
elementy piorące nieużywane 

nowe, cena do uzgodnienia, tel. 
605 522 340

•	 Sprzedam materac kokosowy 
na łóżko ze stelażu,  na wymiar 
180*200*24cm, używany, tel. 
605 522 340

•	 Piece gazowe c.o.vaillant z nie-
miec dwufunkcyjne wiszace 
po przegladzie serwisowym 
do mieszkania,domu cena od 
1.200zl. sprzedam tel 691 686 
772

•	 Podgrzewacze wody 130-160-
190 litrowe stojące na gaz fit-
my villant mało używane z 
gwarancją cena od 1000 zł. Tel. 
691 686 772 

•	 Sprzedam ławeczkę do ćwiczeń 
typu PRIMUS, wielofunkcyjna, 
tel. 605 522 340 

•	 Sprzedam szafkę kuchenną 
brązowo-biała, z płytą induk-

cyjną - 2 stanowiska, z moż-
liwością dostawienia drugiej 
płyty indukcyjnej lub gazo-
wej, z blatem, tel. 605 522 340 
Sprzedam TV plazmowy 42 cale 
LG, srebrno czarny, tel. 605 522 
340 

•	 Przyjmę radio  697 886 041 

•	 Okazja sprzedam narożnik „Fa-
bio”, kanapę (szary welur) 606 
699 763  

•	 Sprzedam duży, wysokie opar-
cia, bardzo wygodny narożnik w 
kolorze gorzkiej czekolady – stan 
idealny. Tel. 511 661 654

•	 Sprzedam drewno olchowe ko-
minkowe. 730 744 751

•	 Odsprzedam nowe drzwi har-
monijkowe Dąb sonome z 
szybkami. Wys. 2.05 m szer. 
58,8 cm. Cena 100 zł. Tel. 512 
012 823 

•	 Pianino sprzedam. 533 983 233 

•	 Sprzedam podpórka rehabilita-
cyjna, ambona – 4 kołowa . 664 
813 031 

•	 Meblościankę oddam. 888 330 
606 

•	 Sprzedam tanio kamień ciosany. 
Tel. 606 127 777

•	 Przyjmę ziemię bez gruzu na ul. 
Wojska Polskiego. 788 685 194 

•	 Owczarek niemiecki 1,5 roku 
oraz  miesięczny z rodowodem 
ładny. 519 307 288 

•	 Przyjmę pralkę zwykłą. 
697 886 041 

•	 Sprzedam drewno opałowe z do-
wozem. 692 246 671 

•	 Oddam szafę ubraniową i wersal-
kę. 887 307 401
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tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

żyto, pszenżyto, jęczmień, 
owies, rzepak, łubin, gryka, groch, 

len, kukurydzę oraz słonecznik.

Sami odbieramy, szybka płatność, 
konkurencyjne ceny.

Wapno nawozowe granulowane
w najlepszej cenie na rynku. 

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B

e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl

Skup zbóż: 
91 43 57 720, 600 21 21 25

Transport:  662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160

Wykonujemy tanio
Banery  
Laminowanie   
Wycinane naklejki 
Wydruki kolorowe

Kompleksowe usługi:  
      Introligatorskie 
          Poligra�czne  
Nowogard  •  ul. Boh. Warszawy 7A

 tel. 91 392 21 65,  91 577 2007

 Praca szyta na miarę
Ingram Micro wspólnie ze swoim partnerem otworzył nową inwestycję 

na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego.
Nasz Pracownik Magazynu:

•	 pracuje w przyjaznej i fajnej firmie o duńskich korzeniach,
•	 jest zatrudniony na umowę o pracę bezpośrednio u pracodawcy
•	 bezpłatnie dojeżdża do pracy, ma dofinansowane posiłki, bezpłatne owoce, korzysta z atrakcyjnych
•	 benefitów, min. prywatnej opieki medycznej, ubezpieczenie grupowego, dofinansowania szkoleń itd
•	 skanuje i pakuje paczki z lekkimi artykułami,
•	 wprowadza dane do systemu, nucąc ulubione melodie
•	 pracuje w systemie 2 zmianowym od 8.00 do 16.00, 16.00-24.00, (czasem również w weekendy)

Dołącz do nas!
Zapraszamy na spotkania rekrutacyjne, które odbywają się siedzibie Ingram Micro 

w Łozienicy (Goleniowski Park Przemysłowy), przy ulicy Prostej 40.
We każdy wtorek i piątek od godziny 13:00.

Jeśli chcesz otrzymać więcej informacji Zadzwoń! 516-987-405
Napisz! jobs.goleniow@ingrammicro.com

KONTAKT:
adres:     72-200 Nowogard, ul. Górna 4a
telefon:  kom.783 570 056,695 264 594

PIB „PRO-BUD” s.c. informuje, że prowadzi

SPRZEDAŻ MIESZKAŃ
w nowo powstającym osiedlu mieszkaniowym

pn. „STARA WINIARNIA”
przy ul. T. Kościuszki 17 w Nowogardzie.

Więcej na stronie www.probud-nowogard.pl

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

r E K L A m A
karolinasb@ 
domjudy.pl

Tel. 506 638 789

KURS OPERATORA

HAGA Agnieszka Pawlik • 72-200 Nowogard  •  ul. Boh. Warszawy 5
tel.  609 947 940  •  e-mail: szkolenia@ehaga.pl

Data rozpczęcia 
kursu

koniec listopada

SZKOLENIA
DLA CIEBIE

•  KOPARKO-ŁADOWARKI
•  KOPARKI
•  ŁADOWARKI

PIASEK, PIASEK PRZESIEWANY, 
ŻWIR, CZARNOZIEM, POSPÓŁKĘ 

 ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 265 607
792 707 943
z dowozem do Klienta

 



POLSKI 
WYDAWCA
Dom Judy sp. z o.o.

„Serduszko” skończyło 10 lat

Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

Piątek 
30 listopada 2018 r. 
Nr 94 (2722)
nakład 3000 
Rok XXV ISSN 1897-2640 

Cena 2,00 zł 
(w tym 5% VAT) M
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GAŚNICE

Tel. 602 870 300

w Nowogardzie

Legalizacja - Sprzedaż - Ładowanie
Butle CO2, argon, azot, tlen

ul. Roosevelta 39

Autoryzowany serwis 

Wyspy Kanaryjskie, Cypr, Włochy, Tunezja
Grecja, Maroko, Bułgaria, Chorwacja 

PROMOCJA ŚWIĄTECZA
na przejazdy z Sindbadem 
z Nowogardu do 40%SINDBAD - codziennie z Nowogardu

Bilety na przejazdy zagraniczne

KURS OPERATORA

HAGA Agnieszka Pawlik • 72-200 Nowogard  •  ul. Boh. Warszawy 5
tel.  609 947 940  •  e-mail: szkolenia@ehaga.pl

Data rozpczęcia 
kursu

koniec listopada

SZKOLENIA
DLA CIEBIE

•  KOPARKO-ŁADOWARKI
•  KOPARKI
•  ŁADOWARKI

reklAMA

s. 4

s. 5

s. 3

Zatrudnimy 
pomoc 

stomatologiczną

tel. 695 264 677

lekarz odmówił trzy razy przyjęcia do szpitala. 
Czwartego dnia kobieta zmarła 

Fleksem  
po kajdankach  
i nie tylko

Czy przed 
sądem 
staną dzieci 
z SP4?

Bulwersujące 
okoliczności  
śmierci  
mieszkanki DPS

Nowym 
dziekanem 
proboszcz 
z... Dobrej

Rozbierają 
pomost 
na… 
ognisko

s. 2

s. 7
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W skrócie

Śmigiel Ryszard

ŚR

KOMPLEKSOWE  USŁUGI
& ŚMIGIEL

Zakład Kamieniarski
- Nagrobki - Grobowce - Parapety - Schody

Kwiaciarnia
- Znicze - Kwiaty - Wiązanki - Wieńce

Tel. 601 595 069, 91 392 18 14
     e-mail: puhp.smigiel@wp.pl
   www.kamieniarstwo-smigiel.pl

Korzystając z naszych usług pogrzebowych zyskasz
-10%  RABATU  NA  USŁUGI  KAMIENIARSKIE

UL. CMENTARNA 3,  72-200 NOWOGARD

       Usługi Pogrzebowe 
        Grzegorz Śmigiel
- Trumny - Urny - Ekshumacje - Przewozy
         Obudowy - Krzyże - Tabliczki

Kontakt całodobowy: 693 230 190
      e-mail: memoris.zp@o2.pl
            www.memoris.eu

reklAMA

Jeden z naszych czytelników przesłał nam zdjęcie barierek ochron-
nych, jakie zamontowano w kilku miejscach, wzdłuż ścieżki rowerowej 
wokół naszego jeziora, z takim oto komentarzem: – Mam wrażenie, że ko-
muś zabrakło poczucia estetyki, skoro w tak pięknym miejscu, wokół przy-
rody, postanowił zamontować metalowe, grube, zwykłe, drogowe barierki, 
i to jeszcze w takim kolorze. Jest przecież dzisiaj nieograniczony wybór róż-
nych materiałów i wzorów. Może warto wymienić te żółte na bardziej ekolo-
giczne, wtapiające się w otoczenie, np. drewniane, a te zamontować gdzieś 
w mieście - pisze do nas czytelnik.  No cóż, wydaje się, że opinia ta bynaj-
mniej nie jest nieuzasadniona, bo ordynarne bariery drogowe uroku tu-
taj rzeczywiście raczej nie dodają. Zwłaszcza, że to ścieżka dydaktyczno-
-przyrodnicza i to wybudowana za niemałe pieniądze. 

Nie od dziś wiadomo, że teren wokół nowogardzkiego jeziora, to nie 
tylko miejsce dla spacerowiczów i miłośników wypoczynku nad wodą, 
ale także niestety wandali. Ślady ich chuligańskiej działalności widać 
choćby na załączonym zdjęciu- to murek w pobliżu mającej tutaj nie-
gdyś powstać koncertowej muszli. Jak widać brakuje już elementów sie-
dziska, a te co pozostały też nie wytrzymują „próby czasu”. 

Dwie niebezpieczne dziury w 
asfalcie, którymi pokryta jest ulica 
Żeromskiego, powstały w ostat-
nich dniach. Chodzi dokładnie 
o odcinek pomiędzy skrzyżowa-
niami ul. Ks. J. Poniatowskiego z 
15 Lutego, na wysokości parkin-
gu pod blokami, naprzeciwko bo-
iska SP 2. Dziury są dość głębokie, 
co może stwarzać zagrożenie dla 
kierowców. Apelujemy do kierow-
ców o ostrożną jazdę w tym miej-
scu, a do służb odpowiedzialnych 
za stan nawierzchni, o jak najszyb-
sze usunięcie ubytków w asfalcie. 

Trwa proces przeciwko Beacie k.  
– sąd przesłuchuje świadków

Czy przed sądem  
staną dzieci z SP4? 
Trwa proces przeciwko dyrektor SP 4, oskarżonej o mobbing na pracownikach szkoły. W 
miniony czwartek 29.11, przed Sądem Rejonowym w Goleniowie zeznawali kolejni świad-
kowie, tym razem wskazani przez prokuraturę. Tymczasem Beata K. domaga się, aby sąd 
przesłuchał również małoletnich uczniów SP 4. 

Przypomnijmy, że proces roz-
począł się 11 kwietnia br., przed 
wydziałem karnym Sądu Rejo-
nowego w Goleniowie. Wcze-
śniej, Beacie K. prokuratura po-
stawiła zarzut złośliwego, upo-
rczywego łamania praw pracow-
niczych wobec 11 osób- głównie 
nauczycieli SP 4, ale także perso-
nelu obsługi. Od samego począt-
ku dyrektor SP 4 nie przyznaje się 
do winy, twierdząc, że to ona jest 
ofiarą mobbingu ze strony swo-
ich, w większości dziś byłych już 
pracowników szkoły. 

Od tego czasu odbyło się już 
kilka rozpraw, w czasie których 
przesłuchano wszystkich po-
szkodowanych w całej sprawie. 
Teraz wzywani są świadkowie 
zgłoszeni przez prokuraturę w 
akcie oskarżenia. Tak było choć-
by wczoraj, tj. czwartek, 29.11, 
gdy sąd przesłuchał m.in. prze-
wodniczącą związku nauczyciel-
skiej Solidarności w Nowogar-
dzie, Annę Kowalczyk-Krzywa-
nię. Do przesłuchania pozostały 
jeszcze cztery osoby. Kolejna roz-
prawa 15 stycznia 2019 roku. Jak 
informuje nas pełnomocnik po-
szkodowanych, adw. Bartłomiej 
Mużyło, w tym dniu sąd zdecy-
duje, czy zgodzić się na prze-
słuchanie małoletnich uczniów 
szkoły, o co wnosi oskarżona Be-
ata K.  

- Na kolejnym terminie sąd bę-
dzie decydował o tym, czy dopu-
ści wnioski dowodowe oskarżo-
nej, w tym przesłuchanie małolet-
nich uczniów szkoły oraz pracow-
ników zatrudnionych w placówce 
po okresie objętym aktem oskar-
żenia. Ja osobiście nie widzę po-
trzeby ich przesłuchania, bo wy-
daje się, że zeznania te nie wnio-

są nic do sprawy, skoro świad-
kowie ci, nie byli zatrudnieni w 
szkole w spornym okresie- mówi 
po czwartkowej rozprawie adw. 
B. Mużyło.

Przypomnijmy, że konflikt w 
szkole wyszedł na jaw w paź-
dzierniku 2016 roku, kiedy na-
uczyciele zdecydowali się zawia-
domić o wszystkim Kuratorium 
Oświaty w Szczecinie. Zarzuci-
li wówczas Beacie K., że źle ich 
traktuje i ośmiesza w obecno-
ści uczniów i rodziców.  Kontro-
la kuratoriom potwierdziła te in-
formacje. Mimo zaleceń nadzo-
ru pedagogicznego, atmosfera w 
szkole się nie poprawiała. Zda-
niem nauczycieli, stało się wręcz 
odwrotnie. Sprawa trafiła do ko-
misji dyscyplinarnej przy woje-
wodzie, gdzie Beata K. otrzyma-
ła karę nagany z ostrzeżeniem - 
później podtrzymaną przez Ko-
misję Dyscyplinarną II instan-
cji przy Ministrze Edukacji. Nie-
zależnie od tego, nauczyciele po-
stanowili też o wszystkim zawia-
domić prokuraturę, a ta w kon-

sekwencji kilkumiesięcznego 
śledztwa postawiła dyrektorce SP 
4 zarzuty o mobbing. Beacie K. 
grozi za to kara grzywny, ograni-
czenia wolności lub nawet 2 lata 
więzienia.

Mimo poważnych zarzutów, 
jakie ciążą na dyrektorce Beacie 
K., burmistrz Nowogardu nie wi-
dzi podstaw, aby przynajmniej do 
czasu zakończenia procesu sądo-
wego zawiesić ją w wykonywaniu 
obowiązków. Mało tego, zamiast 
ogłosić konkurs na to stanowi-
sko, powierzył kobiecie funk-
cję p.o. dyrektora SP 4 na kolej-
ne 10 miesięcy. Zarządzenie bur-
mistrza w tej sprawie unieważnił 
wojewoda, a podtrzymał Woje-
wódzki Sąd Administracyjny, do 
którego gmina się odwołała. I to 
sprawy nie kończy, bo gmina za-
powiedziała złożenie skargi kasa-
cyjnej od wyroku WSA. 

Dyrektor Sp 4 od samego po-
czątku trwania procesu odma-
wia mediom komentowania ca-
łej sprawy. 

Marcin Simiński

10.04.2018 prokurator Emilia Samolińska-Zając odczytuje akt oskarżenia prze-
ciwko Beacie K., obok adw. Bartłomiej Mużyło, pełnomocnik poszkodowanych 
pracowników szkoły

Znaleziono 
klucze

W dniu 27 listopada, około godziny 
20.00, na ulicy 15 Lutego znaleziono klu-
cze widoczne na zdjęciu. Klucze te są z cha-
rakterystycznym breloczkiem ze zdjęciem, 
i są do odbioru w redakcji Dziennika No-
wogardzkiego.
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reklAMA

reklAMA

W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397

reklAMA

WYNAJeM 
kONTeNerÓW, 
wywóz odpadów. 

TEL. 667 146 793 

Sprzedam 
pawie

tel. 785 150 401

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

11 kg, 33 kg 
z propan butanem, 

propanem 
a także do zasilania 
wózków widłowych.

Zapraszamy 
do stałej współpracy 

tel. 606 930 398
 www.gazak.pl 

Wymiana butli

letnia promocja
Ciekawe gratisy!

lekarz odmówił trzy razy przyjęcia do szpitala. Czwartego dnia kobieta zmarła

Bulwersujące okoliczności  
śmierci mieszkanki DPS
Prokuratura prowadzi śledztwo dot. narażenia byłej mieszkanki DPS na niebezpieczeństwo utraty życia w związku z odmową przyjęcia pacjentki 
do szpitala w Nowogardzie. Kobietę trzykrotnie przywożono karetką na izbę przyjęć, ale za każdym razem lekarz dyżurujący odmawiał przyjęcia 
jej na oddział. Miał jedynie zalecić pojenie i oklepywanie chorej przez opiekunów i podawanie leków. Kobieta z objawami niewydolności oddecho-
wej trafiła w końcu na SOR w Gryficach i zmarła następnego dnia. Redakcji DN udało się dotrzeć do szczegółów sprawy. 

Pani Lucyna (ur. 21 stycz-
nia 1956) mieszkała w nowo-
gardzkim DPS od październi-
ka 2014 roku. Była osobą cał-
kowicie ubezwłasnowolnioną, 
ze względu na dolegliwości na-
tury psychiatrycznej. Prawną 
opiekę nad kobietą sprawował 
wyznaczony z urzędu opiekun. 

W dniu 19 lutego br. kobie-
ta zaczęła źle się czuć, traciła 
przytomność, była bardzo sła-
ba, miała kłopoty z mową i od-
dychaniem. Personel DPS po-
stanowił natychmiast wezwać 
karetkę pogotowia ratunkowe-
go. Po przyjeździe na miejsce 
zespół ratownictwa medyczne-
go, zgodnie z instrukcją dyspo-
zytora, zabiera kobietę do szpi-
tala w Nowogardzie. Lekarz 
na izbie przyjęć, po wykona-
niu podstawowych badań, nie 
przyjmuje 62-latki na oddział 
i odsyła ją do domu. Wypisuje 
receptę i zalecenia – oklepywa-
nie, pojenie płynami - dowia-
dujemy się od personelu domu 
opieki.  Karetka odwozi kobie-

tę do DPS. W nocy jej stan się 
jednak pogarsza. Pracownicy 
socjalni znów wzywają pogo-
towie, bo pensjonariuszka tra-
ci przytomność, ma problemy z 
oddychaniem i mową.  Ratow-
nicy medyczni ponownie prze-
wożą pacjentkę na izbę przy-
jęć do nowogardzkiego szpita-
la, ale i tym razem lekarz od-
mawia przyjęcia kobiety, a na 
zaleceniach dopisuje- „tak jak 
w dniu poprzednim”, dostawia-
jąc kilka wykrzykników- twier-
dzą nasi informatorzy. Karetka 
znów odwozi chorą do DPS. Sy-
tuacja powtarza się następnego 
dnia rano, tym razem opieku-
nowie z DPS wzywają na miej-
sce lekarza pierwszego kon-
taktu. Ten stwierdza, że kobie-
ta nie jest oddechowo wydol-
na i każde wezwać natychmiast 
karetkę. Tak też czynią pracow-
nicy DPS. Po raz trzeci pogo-
towie zabiera 62-latkę i wiezie 
ją ponownie na izbę przyjęć. 
Scenariusz się powtarza – od-
mawia się przyjęcia kobiety do 

szpitala. Ratownicy konsultu-
ją się z dyspozytorem pogoto-
wia w Szczecinie, informując o 
całej sytuacji, a ten tym razem 
wydaje polecenie, aby kobitę 
przetransportować na oddział 
ratunkowy w Gryficach. Cho-
ra trafia tam po kilkudziesięciu 
minutach, zostaje przyjęta na 
oddział. Jednak umiera na dru-
gi dzień tj. 23 lutego. 

O sprawie zawiadamiana 
jest prokuratura, która wszczy-
na postępowanie, aby wyja-
śnić, czy odmowa przyjęcia 
kobiety do szpitala przyczyni-
ła się do pogorszenia jej sta-
nu, a w konsekwencji śmierci. 

Słowem- czy 62 latka żyłaby do 
dziś, gdyby w porę podjęto le-
czenie szpitalne, wcześniej dia-
gnozując dokładniej stan pa-
cjentki, zamiast odsyłać ją do 
domu, i to trzykrotnie. Do za-
mknięcia bieżącego numeru 
DN nie uzyskaliśmy informa-
cji o tym, na jakim etapie jest 
prokuratorskie śledztwo w tej 
sprawie i czy postawiono ko-
muś zarzuty. Rzecznik proku-
ratury poinformowała nas, że 
odpowiedź zostanie udzielo-
na w najbliższych dniach. Wie-
my tylko nieoficjalnie, że śled-
czy przesłuchali już m.in. per-
sonel DPS. 

O wyjaśnienie sprawy i ko-
mentarz poprosiliśmy tak-
że dyrekcję szpitala w Nowo-
gardzie. Gdy tylko otrzyma-
my stanowisko szpitala wróci-
my do tego bulwersującego te-
matu. 

Przynajmniej do czasu uzy-
skania informacji zarówno z 
prokuratury, jak i wyjaśnienia 
ze strony szpitala, zdecydowa-
liśmy się nie wymieniać nazwi-
ska lekarza zatrudnionego w 
naszej izbie przyjęć, który miał 
odmawiać przyjęcia 62-latki 
do szpitala. 

Marcin Simiński

W tym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Piłsudskiego mieszkała od 2014 roku p. Lucyna
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Czy warto inwestować w to jezioro?

Rozbierają pomost na… ognisko
Zniszczenia, brud, zamknięty pomost, taki obrazek można dzisiaj spotkać na wędkarskiej bazie wybudowanej nad jeziorem Olchowskim.

Co się tu dzieje pokazują za-
łączone zdjęcia wykonane w 
czwartek. Powyrywane elemen-
ty drewniane z ogrodzenia i po-
mostu posłużyły komuś, jako 
drwa na ognisko. Wystarczy 
spojrzeć na niedopalone szcza-
py w kamiennym popielisku, aby 
nie mieć w tym względzie żad-
nych wątpliwości. Na dodatek 
jest ogólnie brudno.  Z pomostu 
wędkować się nie da, ponieważ 
tablica ostrzega, aby na niego 
nie wchodzić, gdyż jest to nie-
bezpieczne z powodu zniszczeń, 
czyli powyrywanych desek.  Po-
dobne wrażenie zaniedbania 
ogólnego odnosi się,  gdy wcze-
śniej jadąc w kierunku  przysta-
ni wędkarskiej zatrzymujemy 
się na tzw. miejscu biwakowym 
położonym nad brzegiem, przy 
końcu wiejskiej drogi asfalto-
wej. Systematyczne zniszczenia 
infrastruktury nad jeziorem Ol-
chowskim to zjawisko znane od 
dawna.  Nic dziwnego, że wielu 
pyta: czy warto w to jezioro in-
westować?  

sm

Na zniszczone molo lepiej teraz nie wchodzić

Pozostałości po ognisku rozpalonym z fragmentów mola i ogrodzeniaPłotek rozebrany już częściowo... reszta przy następnej okazji 

Modernizacja SP 2 za półmetkiem 

Prace idą szybciej, niż zakładano
Trwa modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2, przy ul. Żeromskiego. Nową elewacją pokryto już wschodnie skrzydło szkoły i łącznik od strony 
boiska. Prace przenoszą się powoli na frontową stronę budynku. Wykonawca robót przyznaje, że firma przekroczyła już półmetek zaplanowanych robót. 

Przypomnijmy, że prace re-
montowe rozpoczęły się w 
ostatnich dniach września. 
Wykonawcą robót jest ZPHU 
Demgrad s.c, należąco do pań-
stwa Dembińskich z Nowogar-
du, wyłoniona w drodze prze-
targu ogłoszonego przez inwe-
stora, czyli gminę. Jak infor-
muje nas p. Adam Dembiń-
ski, prace przebiegają bez prze-
szkód i szybciej niż zakładano. 

- Nie ma żadnych trudności, 
wszystko jest zgodne z harmo-
nogramem robót, a nawet mu-
szę przyznać, że jesteśmy tro-
chę do przodu. Można powie-
dzieć, że przekroczyliśmy już 
półmetek prac. Pogoda nam 
sprzyja, co staramy się maksy-
malnie wykorzystać, chociaż 
dzisiaj musieliśmy zrobić prze-
rwę ze względu na minusową 
temperaturę. W najbliższych 
dniach ma być na szczęście już 
cieplej - mówi nam p. A. Dem-
biński. 

Zgodnie z umową podpisa-
ną z wykonawcą zaizolowane 

mają być fundamenty, a ściany 
pokryte styropianem i schlud-
ną elewacją. W ramach remon-
tu zaplanowano również kilka 
dodatkowych prac: likwidacja 
barier architektonicznych po-
przez dobudowanie podjazdu 
dla osób niepełnosprawnych 
od strony boiska, remont scho-
dów zewnętrznych, oraz po-
mieszczeń piwnicznych. Czę-
ściowo zostanie także wymie-
nione ogrodzenie wokół szko-
ły. Nad prawidłowym wyko-

naniem poszczególnych prac 
czuwa inspektor nadzoru Eu-
geniusz Hnat z Nowogardu. 

Firma DEMGRAD ma 
6 miesięcy na zakończenie 
wszystkich robót. Na wyko-
nane prace będzie obowiązy-
wać aż 5 letnia gwarancja. Jak 
podkreśla A. Dembiński, waż-
ne jest jednak, aby po zakoń-
czeniu prac gmina zdecydowa-
ła odsłonić budynek, który stoi 
wśród wysokich drzew. 

- Przy szkole rosną duże 

drzewa, głównie sosny, które 
praktycznie wchodzą na ścia-
ny, dodatkowo osłaniając mury 
przed promieniami słoneczny-
mi. Niestety nie są sprzyjające 
warunki gwarantujące utrzy-
manie czystości nowej elewa-
cji. Dlatego moim zdaniem 
należy te drzewa ściąć, zastą-
pić nowymi nasadzeniami, co 
zagwarantuje dłużą żywot-
ność wykonanych przez nas 
prac. Tak zrobiono m.in. przed 
szkołą w Osinie, którą remon-
towaliśmy latem - mówi nam 
wykonawca prac prowadzo-
nych od kilku tygodnie na bu-
dynku SP 2. 

Koszt całej inwestycji to 1 
mln 352 tys. złotych i w całości 
pokryje go z własnych środ-
ków gmina Nowogard. To jed-
na z największych w ostatnich 
latach inwestycji w oświacie, 
jaka jest realizowana jeszcze 
dzięki decyzji poprzedniej ka-
dencji władz samorządowych. 

MS

A tak szkoła wygląda aktualnie  od strony boiska

W tym tygodniu rozstawiane jest rusztowanie od frontowej strony gmachu szkoły
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Poparzyli zatrzymanego 

Fleksem po kajdankach i nie tylko
Do niebywałego zdarzenia w reżyserii goleniowskiej Policji doszło ponad miesiąc temu. Podczas usuwania z dłoni zaciętych kajdanek poparzono aresz-
tanta. Policja uważa, że wszystko z jej strony było w porządku a winien jest... poszkodowany, ponieważ się awanturował.   

kajdanki nie chciały się 
otworzyć, więc…

Oto przebieg zdarzenia tak, 
jak relacjonuje go poszkodo-
wany: Zdarzenie miało miejsce 
w nocy z 12 na 13 październi-
ka 2018 r. Zostałem zatrzymany 
przez Policję w mieszkaniu, za-
łożono mi kajdanki (z rękoma 
z przodu) i przewieziono mnie 
na komisariat. Przed wejściem 
do celi okazało się, że policjan-
ci nie mogą mnie rozkuć z uwa-
gi na zacięcie zamka. Nie wiem, 
kto zdecydował o przewiezieniu 
mnie do jednostki Straży Po-
żarnej. Gdy już tam się znala-
złem to przystąpiono do usunię-
cia kajdanek za pomocą … flek-
sa. Ten rozgrzał kajdanki pod-
czas cięcia do tego stopnia, że 
odniosłem dość poważne po-
parzenia (zdjęcia w załączeniu). 
Do tego popalono mi włosy na 
ręce, oczywiście występował ból 
podczas całej sytuacji oraz długo 
potem, rany zabliźniają się do 
dzisiaj, będą prawdopodobnie 
już na stałe blizny.

Co dalej?
Jak wspomniano zdarzenie 

miało miejsce w nocy z 12 na 13 
października 2018. Reprezen-
tant prawny, którego ustanowił 
poszkodowany, w dniu 26 paź-
dziernika 2018 r. skierował do 
Komendanta Powiatowego Po-
licji w Goleniowie oraz do Ko-
mendanta Państwowej Straży 
Pożarnej w Goleniowie pisma z 
wezwaniem do wyjaśnienia za-
istniałej sytuacji. Pomimo od-
bioru pism (Policja 31 paździer-
nika, Straż Pożarna 30 paździer-
nika pozostały one do 23 listo-
pada 2018 r. bez odpowiedzi. 
W związku z tym pełnomocnik 
zwrócił się do redakcji DN o po-
moc w tej sprawie. W ramach 
badania tematu skierowaliśmy 
w trybie prawa prasowego zapy-
tania dotyczące przebiegu zda-
rzeń do goleniowskiej Policji. 
Pytaliśmy zarówno o potwier-
dzenie przebiegu opisanych zda-
rzeń i ich okoliczności, jak i o 
informacje w sprawie braku od-
powiedzi na interwencje pełno-
mocnika poszkodowanego. Od-
powiedź otrzymaliśmy już na-
stępnego dnia.  

Tak było i nie było… 
Oto treść odpowiedzi policji: 

w odpowiedzi na Pana maila in-

formuję, że zdarzenie, które Pan 
opisuje miało miejsce w nocy 
11/12 października br. w Gole-
niowie. Do Komendy Powiato-
wej Policji w Goleniowie został 
przywieziony mężczyzna zatrzy-
many i doprowadzony na pod-
stawie art. 40 Ustawy z dnia 26 
października 1992 r. O wycho-
waniu i przeciwdziałaniu alko-
holizmowi. Wyżej wymienio-
ny mężczyzna był zatrzymany 
przez policjantów Ogniwa Pa-
trolowo - Interwencyjnego KPP 
Goleniów, po interwencji poli-
cyjnej, podjętej na telefonicz-
ne zgłoszenie rodziny zatrzyma-
nego mężczyzny. Policjanci po 
przybyciu na miejsce zgłoszo-
nej interwencji ustalili, że męż-
czyzna był prowodyrem awan-
tury domowej. W trakcie inter-
wencji mężczyzna, znajdował się 
w stanie nietrzeźwości, nie sto-
sował się do poleceń wydawa-
nych na podstawie prawa przez 
interweniujących policjantów, 
był agresywny, co zaskutkowało 
zastosowanie przez funkcjona-
riuszy środków przymusu bez-
pośredniego w postaci siły fi-
zycznej i kajdanek. W związ-
ku z realnym zagrożeniem, ja-
kie mężczyzna stwarzał dla życia 
i zdrowia swojego oraz swojej 
rodziny, funkcjonariusze podjęli 
decyzję o odizolowaniu mężczy-
zny i doprowadzeniu go do Po-
mieszczenia dla osób zatrzyma-
nych (PDOZ) w KPP Goleniów, 
celem wytrzeźwienia zatrzyma-
nego w warunkach kontrolowa-
nych.

 Zgodnie z procedurami, ja-
kie obowiązują przed przyję-
ciem osoby zatrzymanej do wy-
trzeźwienia w PDOZ KPP Go-
leniów, policjanci doprowadzi-
li zatrzymanego na niezbędne 
badania do szpitala w Golenio-
wie, po czym mężczyzna został 
przetransportowany do KPP 
Goleniów, w celu osadzenia za-
trzymanego w PDOZ KPP Go-
leniów. W trakcie badania lekar-
skiego użyte przez policjantów 
kajdanki działały prawidłowo, 
tzn. otwierały się i zamykały bez 
zastrzeżeń.

Po przyjeździe funkcjonariu-
szy z zatrzymanym do PDOZ 
KPP Goleniów, okazało się, że 
kajdanki założone mężczyźnie 
na ręce zablokowały się, unie-
możliwiając przy tym otwarcie 
kajdanek. Policjanci o zdarzeniu 

poinformowali Dyżurnego KPP 
Goleniów, który podjął decyzję 
o udaniu się z zatrzymanym do 
Państwowej Straży Pożarnej w 
Goleniowie, celem zdjęcia zablo-
kowanych kajdanek z rąk zatrzy-
manego mężczyzny. Na miejscu 
strażacy PSP Goleniów podjęli 
kilka prób mechanicznego zdję-
cia obręczy kajdanek, niestety 
okazały się one bezskuteczne. 

Ostatecznie strażacy po od-
powiednim zabezpieczeniu za-
trzymanego mężczyzny, poprzez 
ubranie kurtki ognioodpor-
nej, okularów ochronnych, oraz 
podkładki między obręcz kajda-
nek, a ciało zatrzymanego przy-
stąpili do cięcia obręczy za po-
mocą szlifierki kątowej.

W trakcie udzielanej pomo-
cy zatrzymany mężczyzna, za-
chowywał się wulgarnie, szar-
pał się, wyrywał rękę, utrud-
niając tym samym udzielanie 
mu pomocy. Zachowanie za-
trzymanego w trakcie usuwa-
nia obręczy kajdanek, spowodo-
wało przesunięcie podkładu za-
bezpieczającego rękę mężczy-
zny przed rozgrzanymi kajdan-
kami, co zaskutkowało, oparze-
niami na ręki na skutek bezpo-
średniego kontaktu ciała ręki z 
rozgrzaną przez szlifierkę kon-
tową, obręczą kajdanek. Straża-
cy niezwłocznie po pojawieniu 

się oparzenia opatrzyli zatrzy-
manego mężczyznę. Policjanci 
KPP Goleniów z zatrzymanym 
po udzieleniu pierwszej pomo-
cy medycznej przez strażaków, 
udali się do szpitala w Gole-
niowie w celu udzielenia męż-
czyźnie kwalifikowanej pomocy 
przez personel szpitala.

W odpowiedzi na Pana dru-
gie pytanie, informuję, że w 
dniu 31 października 2018 r. Do 
KPP Goleniów wpłynęło skar-
ga od pełnomocnika mężczy-
zny. Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami w sprawie wniesio-
nej skargi trwają czynności, któ-
rych termin, przepisy określają 
na 30 dni. 

Pomimo prośby pełnomocnik 
nie dostarczył pełnomocnictwa 
od swojego klienta. Po uzupeł-
nieniu tego braku formalnego 
otrzyma stosowną odpowiedź 
na swoje pismo. W sprawie było 
również wszczęte, na polecenie 
Komendanta Powiatowego Poli-
cji w Goleniowie, postępowanie 
wyjaśniające 

bezpośrednio po zdarzeniu, 
w dniu 12.10.2018 r. Przedmio-
towe postępowanie wyjaśniają-
ce zostało zakończone w dniu 
07.11.2018 r., wnioskiem, że 
funkcjonariusze KPP Goleniów 
użyli środek przymusu bezpo-
średniego w postaci kajdanek 

zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 24 maja 2013 r. o środkach 
przymusu bezpośredniego i bro-
ni palnej. Uznano, że uszkodze-
nie zamka kajdanek stanowi 
zdarzenie losowe, na które nie 
mieli wpływu interweniujący 
policjanci. Ponadto podjęte w 
zdarzeniu czynności dążące do 
uwolnienia ręki zatrzymanego z 
kajdanek były właściwe, z uwa-
gi na charakter zdarzenia, oraz 
godzinę interwencji (po godzi-
nie 1:00).  Oparzenia, które po-
wstały w czasie uwalniania ręki 
zatrzymanego powstały na sku-
tek, wyszarpywania się i niesto-
sowania się przez mężczyznę do 
poleceń funkcjonariuszy udzie-
lających mu pomocy.

z poważaniem 
sierż. sztab. Anna Dygas

Podsumowanie 
Pełnomocnik poszkodowane-

go w piśmie do DN zauważa
1) każdemu człowiekowi - bez 

względu na to, za co został za-
trzymany - należy się poszano-
wanie jego podstawowych praw 
oraz dóbr osobistych, jak zdro-
wie czy godność,

2) zaskakuje, że Straż Pożarna 
posiada specjalne hydrauliczne 
obcęgi i inne narzędzia, którymi 
potrafi uwolnić ofiary wypad-
ków drogowych z samochodów 
poprzez na przykład rozcinanie 
drzwi, natomiast do uwolnienia 
obywatela z zepsutego sprzętu 
używa się fleksa,  który nagrze-
wa kajdanki do tego stopnia, że 
parzą one skórę

3) nawet gdyby uznać za uza-
sadnione skorzystanie z tego 
typu rozwiązania, to powstaje 
pytanie, dlaczego skóra wokół 
nadgarstka nie została czymkol-
wiek osłonięta,

Trudno nie uznać zasadno-
ści tego komentarza nawet w 
świetle wyjaśnień Policji.  Nam 
się wydaje, że znacznie skutecz-
niejsze i nie narażające na straty 
zdrowotne i inne (również w po-
staci zniszczonych kajdanek ) 
byłoby skorzystanie z pomocy 
ślusarza bądź specjalisty od wy-
trychów, a do tych ostatnich to 
kto jak kto, ale Policja ma dostęp 
24  godziny na dobę,  chociaż-
by do tych na odsiadkach.  A po-
ważnie – nie było to profesjonal-
ne postępowanie… Niestety.

Tak wygląda dłoń mężczyzny po "zabiegu" zdjęcia kajdanek
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

Z ewangelii według św. Łukasza:
„Jezus powiedział do swoich uczniów: „Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi 
trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu, 
w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wte-
dy ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać 
zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Uważajcie 
na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby 
ten dzień nie przypadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy 
mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego 
wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Łk 21,25-28.34-36) 

Komentarz do Ewangelii na 1 
Niedzielę Adwentu:

Drodzy czytelnicy! Dziś 
chciałbym zamieścić nie mój 
komentarz, ale uważam, że 
bardzo dobry komentarz ks. 
Stanisław Biel SJ do Ewange-
lii 1 Niedzieli Adwentu. Ży-
czę każdemu błogosławionego 
czasu oczekiwania.

„Po zapowiedzi wydarzeń 
ostatecznych, towarzyszą-
cych im znaków i Paruzji, Je-
zus wzywa swoich uczniów do 
czuwania. Czuwanie jest prze-
ciwieństwem senności, snu. 
Przypomnijmy sobie dwa waż-
ne wydarzenia z życia Jezusa i 
uczniów. Na Górze Oliwnej, 
gdy Jezus prosi uczniów o czu-
wanie, modlitwę, współczucie 
– uczniowie znużeni śpią (Łk 
22, 39-46). Podobnie na górze 
– Tabor (Łk 9, 28-36). Gdy Je-
zus w cudowny sposób obja-
wia swoje bóstwo i wchodzi 
w najgłębszą zażyłość i zjed-
noczenie z Ojcem, uczniowie 
śpią. Są wprawdzie zewnętrz-
nie przy Jezusie, ale nie uczest-
niczą w głębi tajemnicy. Prze-
sypiają ją.

Znużenie uczniów Jezusa 
jest wciąż aktualne. Nasze ży-

cie duchowe często naznaczo-
ne jest zmęczeniem, nieobec-
nością, brakiem uwagi, przy-
zwyczajeniem i rutyną. I żyje-
my jakby w półśnie. Przyjrzyj-
my się np. naszemu udziałowi 
w Eucharystii. Tutaj dokonu-
je się podobna przemiana jak 
na górze Tabor, a nam braku-
je skupienia, uwagi, głębokie-
go wzruszenia. Albo codzien-
na modlitwa. Powinna być mi-
łosną uwagą, jak mówi św. Jan 
od Krzyża, tymczasem jest 
nieuwagą. Często w trakcie 
modlitwy, zamiast z Bogiem, 
jesteśmy w przeszłości albo w 
przyszłości. Załatwiamy tysią-
ce spraw, rozwiązujemy pro-
blemy, rozdrapujemy stare 
rany albo marzymy o lepszej 
przyszłości… Również nasze 
życie duchowe dalekie jest od 
czuwania. Charakteryzuje je 
raczej ospałość, leniwość, let-
niość. Zadowalamy się tym, co 
konieczne, szukając „świętego 
spokoju”. I nasze serca stają się 
powoli „ociężałe wskutek ob-
żarstwa, pijaństwa i trosk do-
czesnych”.

Czas przyjścia Pana w dniu 
ostatnim pozostaje tajemni-
cą. Jednak Bóg przychodzi co-
dziennie, „znienacka”, „jak po-
trzask”, albo „jak złodziej”. Nie 
tylko w „dniu ostatecznym”, w 
Eucharystii czy na Boże Na-
rodzenie. I może się zdarzyć, 
że zbyt zajęci sobą, możemy 
przespać Jego przyjście… Stąd 
powinniśmy być dyspozycyj-
ni, trwać w gotowości, czuwać 
nieustannie. Nie dlatego, że się 
boimy Jego przyjścia; przeciw-
nie, aby być gotowym na każ-
de Jego wezwanie. 

Życie religijne nie może być 
ucieczką od trudu i ukryciem 

się w spokojnej przestrzeni 
duchowej. Byłaby to zakamu-
flowana iluzja. Życie ducho-
we jest raczej podjęciem ca-
łego trudu życia i otwarciem 
na bliźnich i ich problemy, ra-
dości i smutki. Jest też zry-
waniem, jak pisze św. Paweł, 
z „uczynkami ciemności” – 
kłamstwem, hipokryzją, próż-
nością…

Adwent, który rozpoczyna-
my jest czasem tęsknego, peł-
nego nadziei oczekiwania. 

W buddyzmie najwyższa do-
skonałość polega na wyzbyciu 
się tęsknoty. W chrześcijań-
stwie jest odwrotnie. Św. Au-
gustyn napisał, że serce czło-
wieka jest niespokojne, dopóki 
nie spocznie w Bogu. W każ-
dym z nas jest pragnienie, tę-
sknota za miłością, pięknem, 
nieskończonością, czyli za Bo-
giem. Bóg stworzył nas jako 
istoty stęsknione. Każdy z nas 
nosi w sobie ślad, znamię, ob-
raz Boży i tęsknotę za pełnią. 
Czuwać to znaczy umiejętnie 
kierować tęsknotami. Zamiast 
rozpraszać je na tysiące niepo-
trzebnych spraw, lęków, niepo-
kojów, trosk uczmy się kiero-
wać je ku Bogu, który jedynie 
może zaspokoić do końca na-
szego ducha.

Czy myśl o przyjściu Pana 
w „Dniu Ostatecznym” rodzi 
we mnie więcej lęków czy na-
dziei? 

Czy jestem bardziej zajęty 
sobą czy otwarty/a na innych? 
Na czym polega moje czu-
wanie? A na czym ospałość? 
Czy nie przesypiam czasu ła-
ski, objawienia Boga oraz naj-
ważniejszych wydarzeń moje-
go życia?”

Ks. Waldemar Piątek 

kącik  
kolekcjonera 
„Wyklęci przez komunistów…”- 
Hieronim Dekutowski ps. „Zapora”
5 grudnia 2018 roku, Narodowy Bank Polski wprowadza do 
obiegu drugą srebrną monetę o nominale 10 zł, z serii „Wy-
klęci przez komunistów żołnierze niezłomni”. Tym razem 
na monecie znajdzie się wizerunek Hieronima Dekutow-
skiego ps. „Zapora”. 

Major Wojska Polskiego Hie-
ronim Dekutowski urodził się 
24 września 1918 r. w Tarno-
brzegu. Aktywna postawa od-
powiedzialności patriotycznej 
cechowała Dekutowskiego już 
w latach młodzieńczych. Har-
cerz drużyny im. Jana Henryka 
Dąbrowskiego, członek Sodali-
cji Mariańskiej. Podczas wojny 
obronnej 1939 r. był ochotni-
kiem, 17 września przekroczył 
granicę z Węgrami i został in-
ternowany  - pisze o „Zaporze” 
w broszurze emisyjnej Tade-
usz Płużański, znany dzienni-
karz mediów publicznych, pa-
sjonat losów „Żołnierzy Nie-
złomnych”.  

 Początkowo Dekutowski do-
wodził oddziałem AK w In-
spektoracie Zamość, broniąc 
ludność Zamojszczyzny przed 
wysiedleniami. W styczniu 
1944 r. został szefem Kedywu 
AK w Inspektoracie Lublin − 
Puławy. Dwustuosobowy od-
dział „Zapory” przeprowadził 
83 akcje bojowe i dywersyjne. 
Brał udział w akcji „Burza” na 
Lubelszczyźnie, po czym bez-
skutecznie próbował przedrzeć 
się na pomoc walczącej War-
szawie. Po wejściu Sowietów, 
Dekutowski nie złożył bro-
ni. W odpowiedzi na komu-
nistyczny terror stworzył po-
akowski oddział samoobrony, 
liczący, podobnie jak w cza-
sie niemieckiej okupacji, około 
200 osób. Dokonał wielu bra-
wurowych akcji odwetowych 
na NKWD, UB, KBW i MO- 
pisze T. Płużański. 

 „Zapora” razem z dowód-
cami pododdziałów swoje-
go zgrupowania został aresz-
towany przez komunistycz-
ną bezpiekę we wrześniu 1947 
r. w Nysie. Przewiezionych do 
aresztu śledczego na Rakowiec-

ką w Warszawie poddano bru-
talnemu śledztwu. 15 listopada 
1948 r. komunistyczny sąd ska-
zał siedmiu „Zaporczyków” na 
kilkakrotne kary śmierci. Hie-
ronim Dekutowski został za-
mordowany strzałem w tył gło-
wy 7 marca 1949 r. Jego szcząt-
ki odnaleziono i zidentyfiko-
wano dopiero w 2013 r. 

Przez długie lata PRL-u ko-
muniści zakłamywali jego ży-
ciorys. Inaczej było na Za-
chodzie, gdzie w 1964 r. legal-
ny Rząd Rzeczypospolitej Pol-
skiej na uchodźstwie przyznał 
pośmiertnie mjr. „Zaporze” 
Srebrny Krzyż Virtuti Milita-
ri. Dopiero w 1994 r. Sąd Wo-
jewódzki w Warszawie uznał, 
że Hieronim Dekutowski i jego 
zamordowani podkomend-
ni prowadzili działalność na 
rzecz niepodległego bytu Pań-
stwa Polskiego”- pisze Tadeusz 
Płużański. 

Emisja monet z serii „Wyklę-
ci przez komunistów Żołnie-
rze Niezłomni” rozpoczęła się 
w 2017 roku. 

Do tej pory NBP wprowa-
dził do obiegu łącznie 6 monet, 
poświęconych pamięci m.in. 
rtm. W. Pileckiemu, czy Danu-
cie Siedzikównie ps. Inka, czy 
ostatnio- gen. Emilowi Fiel-
dorfowi ps. Nil. Kolejną mone-
tę z serii „Wyklęci przez komu-
nistów Żołnierze Niezłomni” 
– Stanisław Kasznica ps. „Wą-
sowski” NBP planuje wpro-
wadzić do obiegu w kwietniu 
2019 r.

Wszystkich zainteresowa-
nych nabyciem banknotów i 
monet kolekcjonerskich, za-
praszamy do kontaktu z pre-
zesem nowogardzkiego koła 
numizmatycznego Tadeuszem 
Łukaszewiczem.

Opr. MS
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CeNY BIleTÓW
a. Normalny: 15 zł
b. Ulgowy: 13 zł- bilet ulgowy przysługuje osobom uczącym się do 25 roku 

życia, po okazaniu legitymacji szkolnej lub studenckiej,
c. Rodzinny: 13 zł - 2 dorosłych + 1 dziecko l 1 dorosły + 2 dzieci l 2 dorosłych + 

2 dzieci (Bilet Rodzinny obowiązuje wyłącznie na filmy familijne i bajki),
d. Zbiorowy: 11 zł - grupa zorganizowana pow. 15 osób 
l zakup biletów - przynajmniej 1 doba przed seansem. 
Uwaga!!! Godziny seansów filmowych mogą ulec zmianie.

PlANeTA SINGlI 2
30.11.2018, godz. 20:00
01.12.2018, godz. 20:00
02.12.2018, godz. 20:00
119 min., Komedia rom., Polska 

2018, Od lat: 12

Związek Ani (Agnieszka Więdło-
cha) i Tomka (Maciej Stuhr) przeży-
wa poważny kryzys. On, showman-
-celebryta wcale nie ma zamiaru się 
ustatkować. Ona z kolei chce po-
ważnego związku. Tymczasem na 
horyzoncie pojawia się Aleksander 
– zauroczony Anią milioner, właści-
ciel aplikacji Planeta Singli, prze-
konany, że nikt inny nie pasuje do 
niego bardziej niż romantyczna na-
uczycielka muzyki.

DZIADek DO OrZeCHÓW I 
CZTerY krÓleSTWA

30.11.2018, godz. 18:00
01.12.2018, godz. 18:00
02.12.2018, godz. 18:00
99 min, Familijny, Fantasy, USA 

2018, d lat: 6

POLSKI DUBBING
Otwórz się na magię! Filmowa 

adaptacja klasycznej baśni Dzia-
dek do orzechów i cztery królestwa 
to kolejna po Kopciuszku i Pięknej 
i Bestii ponadczasowa opowieść 
realizowana z ogromnym rozma-
chem przez Studio Disney. Klara 
otrzymuje od ojca chrzestnego zło-
tą nić prowadzącą do tajemniczego 
świata, gdzie znajduje się magiczny 
klucz. Jednak ten cenny przedmiot 
zostaje jej wykradziony. Chcąc go 
odzyskać dziewczyna musi prze-
mierzyć niezwykłe krainy – Śniegu, 
Kwiecia i Słodyczy. W niebezpiecz-
nej podróży towarzyszy jej dziel-
ny żołnierz Filip. Aby przywróć ład 
i porządek w magicznym świecie, 
Klara będzie musiała się wykazać 
nie tylko mężnym sercem, ale też 
rozwagą, odpowiedzialnością i mą-
drością. W rolach głównych wystę-
pują: Keira Knightley, Helen Mirren 
oraz Morgan Freeman.

Nowogard stracił urząd dziekański  

Nowym dziekanem dekanatu 
proboszcz z... Dobrej
Nowym dziekanem Dekanatu Nowogardu został ks. kan. Marek Prusiewicz, proboszcz pa-
rafii św. Klary w Dobrej, dotychczasowy wicedziekan. Zastąpi on na tym urzędzie wielolet-
niego dziekana ks. kan. Kazimierza Łukjaniuka, proboszcza parafii pw. św. Rafała Kalinow-
skiego w Nowogardzie. Taka sytuacja, aby dziekanem nowogardzkiego dekanatu nie był 
ksiądz nowogardzkiej parafii, zdarzyła się po raz pierwszy.  

Dekanat w organizacji kościoła 
katolickiego to ponad parafialna 
jednostka administracyjna skła-
dająca się z kilku parafii, zarzą-
dzana przez dziekana. W skład 
dekanatu Nowogard wchodzą 
parafie: Dobra  (pw. św. Klary), 
Długołęka (pw. św. Anny), Para-
fia Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny w Nowogardzie, Pa-
rafia św. Rafała Kalinowskiego w 
Nowogardzie, Parafia Matki Bo-
skiej Fatimskiej w Nowogardzie, 
Strzelewo  (pw. św. Sylwestra), 
Wierzbięcin  (pw. Niep. Poczę-
cia NMP), Żabowo (pw. MB Ró-
żańcowej). Jak widać obszary de-
kanatów  nie pokrywają się z po-
działem administracyjnym i w 
naszym dekanacie są zarówno pa-
rafie z terenu powiatu goleniow-
skiego,  jak i łobeskiego. Według 
kanonów Kodeksu Prawa Kano-
nicznego zarządzający dekana-
tem, czyli dziekani mianowani 
są na pewien czas, określony pra-
wem partykularnym. W diecezji 
szczecińsko kamieńskiej kaden-
cja ta trwa 5 lat.  Właśnie dobie-
gła końca ostatnia z nich, dlate-
go pasterz diecezji podejmował w 
tych dniach decyzje o mianowa-
niu dziekanów na kolejną kaden-
cję. W mijającej kadencji dzieka-
nem dekanatu Nowogard był ks. 
kan. Kazimierz Łukjaniuk, pro-
boszcz parafii pw. św. Rafała Kali-
nowskiego w Nowogardzie, który 
prosił  nominującego  o zwolnie-
nie z dalszego pełnienia tej funk-
cji.   Dotychczas się nie zdarzyło, 
aby dziekana naszego dekanatu 
powoływano spoza proboszczów 
nowogardzkich…. 

Tym razem dziekanem pro-
boszcz z … Dobrej 

Ksiądz arcybiskup Andrzej 
Dzięga, w dniu 24 listopada wy-
dał dekret o powołaniu ks. Mar-
ka Prusiewicza- proboszcza para-
fii św. Klary w Dobrej, na funkcję 
dziekana dekanatu Nowogard. 
Tym samym urząd dziekański po 
raz pierwszy w historii nie będzie 
umiejscowiony w naszej parafii.  
Jak przyznaje ks. Marek nomina-
cja, jaką otrzymał, była dla niego 
osobistym zaskoczeniem:  

- Ks. Arcybiskup ustanowił 
mnie, niespodziewanie dla mnie, 
dziekanem naszego dekanatu. 
Jest to nowe zadanie. Zawierzam 

je Panu Bogu, licząc także na po-
moc i wsparcie wielu życzliwych 
ludzi – mówi ks. Marek Prusie-
wicz nowy dziekan nowogardz-
kiego dekanatu, od 18 lat pro-
boszcz parafii św. Klary w Dobrej. 
Duchowny pełnił też przez wiele 
lat funkcję wicedziekana Deka-
natu Nowogardu, wspierając ks. 
Kazimierza Łukjaniuka, który 
objął urząd dziekana po śmierci 
śp. ks. Grzegorza Zakliki.  

Ks. Marek Prusinowicz, po-
chodzi ze Szczecina, tam też 
ukończył Wyższe Seminarium 
Duchowne w Szczecinie, choć 
przez pierwsze 3 lata studiował 
w seminarium w Paradyżu. Świę-
cenia kapłańskie przyjął w grud-
niu 1984 roku z rąk ks. bp. Kazi-
mierza Majdańskiego. - Jako kle-
rycy zamieszkiwaliśmy na pleba-
niach szczecińskich parafii, bo-
wiem obecny budynek Semina-
rium wtedy jeszcze nie istniał, 
formując się i studiując w warun-
kach parafialnych- wspomina ks. 
Marek. 

Po święceniach przyszedł czas 
na sprawowanie posługi kapłań-
skiej. Najpierw, jako wikariusz 
ks. Marek prowadził duszpaster-
stwo dzieci i młodzieży w para-
fiach szczecińskich i polickich. 
Później już, jako proboszcz pra-
cował w Starej Dąbrowie, póź-
niej w Dziwnowie, a w roku ob-
jął parafię w Dobrej, pod którą 
podlega 5 kościołów filialnych i 
2 kaplice. Oprócz tego, ks. Ma-
rek uczy w szkole religii, przy-
znaje, że dobrze czuje się roli na-
uczyciela. Dzięki temu ma także 
okazję zarażać dzieci i młodzież 
pasją do muzyki i gry na instru-
mentach. Okazuje się, że ks. Ma-
rek jest multiinstrumentalistą. 

- Dobrze się czuję wśród dzie-

ci, młodzieży i nauczycieli. A tak-
że w parafii. Prywatnie lubię grać 
na organach, pianinie, skrzyp-
cach, akordeonie i gitarze. Uda-
ło mi się rozpoczynając od same-
go początku uczyć dzieci gry na 
organach w kategoriach gry litur-
gicznej i gry literatury organowej 
do poziomu podjęcia przez mło-
dych adeptów studiów na Aka-
demii Sztuki czy też ukończenia 
Studium Organistowskiego lub 
kursu w Wolinie, organizowa-
nego przez Europejski Fundusz 
Rozwoju Wsi Polskiej. Organi-
zowałem wiele koncertów orga-
nowych, warsztatów i prezentacji 
w parafiach i w szkołach. A swo-
ją drogą to świetnie wygląda, jak 
dzieci już ze szkoły podstawowej 
grają na Mszach- mówi nam du-
chowny z Dobrej. 

Ks. Marek zdradza nam, że 
jego marzeniem jest po zakoń-
czeniu remontu kościoła w Do-
brej, renowacja znajdujących się 
tam organów. 

- Jako parafia szykujemy się 
do remontu wieży kościoła w 
Dobrej. Zrobiliśmy dokumenta-
cję remontu i zbieramy środki na 
realizację. Moim marzeniem jest, 
po zakończeniu remontu kościo-
ła, dokonać renowacji organów 
w Dobrej, aby nie tylko służyły w 
czasie liturgii, ale także, by moż-
na organizować koncerty orga-
nowe dla licznie przybywających 
gości i parafian- mówi ks. Marek. 

Mam nadzieję, że nowemu 
Dziekanowi naszego dekana-
tu uda się zrealizować to dzieło 
i jeszcze wiele innych, w co wie-
rzymy z całego serca. Życzmy też 
jednocześnie Bożego Błogosła-
wieństwa na kolejne lata posługi.  

Marcin Simiński

Ksiądz Marek Prusiewicz

8 rocznica śmierci  
księdza Grzegorza Zakliki

28 listopada minęła 8 rocznica śmierci księdza proboszcza  
Grzegorza Zakliki. Prze 20 lat posługi w parafii  p.w. WNMP   śp. 
ksiądz Grzegorz zapadł głęboko w wdzięczna pamięć nowogar-
dzian. Zapraszamy na spotkanie poświęcone Jego osobie. 
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Dzięki nowym oknom SYNEGO Twój dom 
stanie się oazą ciepła, ciszy i bezpieczeństwa. 
W porównaniu z obecnym standardem okien, 
SYNEGO zapewnia do 50% lepszą izolację cieplną*. 
Dzięki temu znacznie zmniejszysz rachunki 
za ogrzewanie i poznasz nowy 
komfort mieszkania.

Nowe logo - nowy profil 
nowy komfort Twojego mieszkania

Zadzwoń lub przyjdź 
do siedziby naszej firmy 

a my przygotujemy 
dla Ciebie najlepszą ofertę.

Świetne oferty
w zasięgu ręki

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie 
Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723, 
utworzona na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1988 r. w  sprawie utworzenia Banku Zachodniego we 
Wrocławiu (Dz U. z 1988 r. Nr 21, poz. 142), NIP 896-000-56-73. Wysokość kapitału zakładowego 993 334 810 zł. Wysokość kapitału 
wpłaconego 933 334 810 zł. Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach i oprocentowaniu są dostępne w placówkach 
banku, na santander.pl oraz pod numerem infolinii 1 9999 – opłata zgodna z taryfą danego operatora. Stan na 19.09.2018 r.

Zapraszamy 
do Placówki w Nowogardzie
ul. Bankowa 3F
tel. 91 391 03 78 
pn.–pt. 9:00–17:30
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Okrągły Jubileusz na Dzień Osób Niepełnosprawnych 

„Serduszko” skończyło 10 lat 
29 listopada, o godzinie 12.00, w sali widowiskowej Nowogardzkiego Domu Kultury odbył się jubileusz 10-lecia działalności Stowarzyszenia Serduszko, 
połączone z Międzynarodowym Dniem Osób Niepełnosprawnych.

W uroczystości wzięło udział 
wielu zaproszonych gości, wśród 
nich m.in. kierujący instytu-
cjami współpracującymi na co 
dzień ze Stowarzyszeniem, jak 
choćby: Dorota Maślana- kie-
rownik OPS w Nowogardzie, 
Irena Juszczyk - dyrektor Spe-
cjalistycznej Poradni Terapeu-
tycznej dla Dzieci i Młodzieży, 
Iga Błażewicz - dyrektor Domu 
Pomocy Społecznej, Dorota Za-
jąc - komendant Policji w Nowo-
gardzie, Aneta Drążewska - dy-
rektor Nowogardzkiego Domu 
Kultury, radni miejscy i powia-
towi, przedstawiciele przedszko-
li, szkół, organizacji pozarządo-
wych, także z gmin ościennych 
tj. Maszewa, Goleniowa, czy nie-
co dalszego Stargardu.

Po przedstawieniu zaproszo-
nych gości przez prowadzące-
go Artura Koniora, głos zabrała 
Prezes Stowarzyszenia Serdusz-
ko, Dorota Banach, która opo-
wiedziała o powstaniu Stowa-
rzyszenia. - Nasze Stowarzysze-
nie powstało w 2008 roku. Od po-
czątku w ramach swojej działal-

ności wspieramy wszelkie inicja-
tywy mające na uwadze wszech-
stronny rozwój dzieci niepełno-
sprawnych poprzez prowadzenie 

zajęć terapeutyczno-edukacyj-
nych, rehabilitacyjnych, wspoma-
gających rozwój fizyczny umysło-
wy i emocjonalny. Naszym celem 
jest również wspieranie rodziców 
dzieci niepełnosprawnych, inte-
grujemy się z lokalnym środowi-
skiem, organizujemy wyjazdy np. 
na basen dla naszych podopiecz-
nych, organizujemy wszelkiego 
rodzaju kiermasze. Rozszerzamy 

zakres działalności naszej organi-
zacji o objęcie wsparciem dorosłe 
osoby niepełnosprawne- mówiła 
do zgromadzonych w sali kino-
wej NDK, D. Banach. 

Podczas uroczystości odby-
ły się występy artystyczne pod-
opiecznych stowarzyszenia „Ser-
duszko” oraz występ Integracyj-
nego Punktu Przedszkolnego 
Akademia Malucha. Nie zabra-

kło również podziękowań za-
proszonych gości oraz rodziców 
podopiecznych stowarzyszenia 
dla Doroty Banach. Po uroczy-
stości obchodów w Sali NDK, 
wszyscy zebrani udali się na-
stępnie na hol Nowogardzkiego 
Domu Kultury, gdzie czekał na 
wszystkich poczęstunek. Nie za-
brakło też urodzinowego tortu. 

  ao

Prezes Serduszka Dorota Banach 
przedstawia historię powstania Sto-
warzyszenia podczas czwartkowego 
jubileuszu

Występ artystyczny podopiecznych i rodziców Stowarzyszenia Serduszko

Dzień Misia w Zielonym Przedszkolu

Urodzinowa Herbatka  
u Kubusia Puchatka 
W dniu 23.11.2018 r. nasze przedszkolaki uczestniczyły w obchodach Światowego Dnia 
Pluszowego Misia. Tego dnia każde dziecko przyszło do przedszkola ze swoim małym lub 
dużym przyjacielem - Misiem.

W tym roku, na Misiowe uro-
dziny wybraliśmy się do Kubu-

sia Puchatka. Panie z niektórych 
grup mogły sprawdzić się w roli 

aktora i wcielić się w niektóre 
postacie z bajki o Kubusiu Pu-

chatku . Każdy z gości miał dla 
Puchatka prezent urodzinowy, 
jedynie Prosiaczek miał mały 
problem, który na szczęście sam 
się rozwiązał.

 Dzieci z zaciekawieniem i 
wielką radością oglądały przed-
stawienie i próbowały odgadnąć, 
w jaką rolę wcieliły się ich panie.  
Na zakończenie przedstawie-

nia usłyszeć można było grom-
kie brawa, a następnie wszyscy 
uczestnicy mogli z radością świę-
tować urodziny Kubusia Puchat-
ka, na zorganizowanej przez nas 
zabawie. Na zakończenie każda 
grupa otrzymała talerz z wafel-
kami oraz słoiczek miodu. 

A.Z.
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Pamiętać, znaczy myśleć

Współczucie dla tych kreatur?
Cytaty, które zamieszczamy niżej, pochodzą z rewelacyjnej książki australijskiego historyka, Nicholasa Stargardta, pt. ,,Wojna 
Niemców”.  Wielu nie dostrzega dzisiaj już zagrożeń wynikających z niemieckiej ekspansji na polski rynek.  Dla licznych Niem-
cy to nasi przyjaciele, bo postawili u nas Lidla, pozwalają nam kupować żelki Haribo i łaskawie ,,inwestują” w nasze media, że-
byśmy przypadkiem nie musieli przemęczać naszych polskich mózgów i zastanawiać się, jak mamy myśleć.  Dlatego mamy nie-
mieckie tabloidowe gotowce, które osiągają najwyższe nakłady sprzedażowe.  Tym razem nie jakiś polski szowinista, ale au-
striacki historyk ukazuje w swojej książce, co Niemcy, działając z pozycji narodowych, wyczyniali z Polakami jeszcze nie tak 
dawno. Skoro obecne pokolenie mówi o tych Niemcach z sentymentem, jako o nie tylko genetycznych, ale i kulturowych, men-
talnych przodkach: Nasze matki, nasi ojcowie / Unsere Mütter,  Unsere Väter to znaczy,  że być może niewiele od czasów wojny,  
zmienił się ich stosunek do Polaków. Oto fragmenty książki Austriaka Nicholasa Stargardta: „Wojna Niemców…”  

Odsłona 1
28-letnia Liselotte była pod 

wielkim wrażeniem ochotni-
czej pracy wykonywanej przez 
studentki z Niemiec oraz inne 
dziewczęta pomagające osad-
nikom w ramach przymusowe-
go stażu w Służbie Pracy Rze-
szy. To one wyrzucały Polaków 
powracających do swoich by-
łych gospodarstw i kazały im 
się pakować. W akcjach wysie-
dleńczych często brało udział 
tyle samo osiemnastoletnich 
dziewczyn, co esesmanów. Jed-
ne jeździły na stacje kolejowe, 
żeby witać niemieckich osadni-
ków, a inne w tym samym cza-
sie asystowały SS przy wypę-
dzaniu Polaków, potem zaś pil-
nowały polskich kobiet, które 
zmuszano do sprzątania, żeby 
nowi właściciele mogli wpro-
wadzić się do wypucowanego 
domu.

Odsłona 2.
Pewna studentka w liście 

do domu zastanawiała się nad 
własną reakcją na widok eses-
manów zaganiających polskich 
chłopów do stodoły w czasie 
jednego z takich wypędzeń: 
,,Współczucie dla tych kreatur? 
Nie, najwyżej byłam zdumio-
na, że tacy ludzie w ogóle ist-
nieją, ludzie, którzy w samym 
swoim sposobie bycia są tak 
nieskończenie obcy i niezrozu-
miali dla nas, że nie sposób do 
nich dotrzeć. Po raz pierwszy 
w naszym życiu spotykamy lu-
dzi, których życie lub śmierć są 
nam całkowicie obojętne.”

Odsłona 3
,,W Kraju Warty całkowi-

cie zakazano nauczania w ję-
zyku polskim. Szkołom za-
broniono jednak również na-
uki prawidłowej gramatyki ję-
zyka niemieckiego, żeby „Po-
lacy nie mogli podawać się za 
Niemców”. Po tym, jak więk-
szość polskich nauczycieli i 
księży w tym regionie została 
stracona lub wypędzona, wła-
dze Kraju Warty utworzyły 

duże klasy, które spotykały się 
na ledwie kilka godzin dzien-
nie. Prowadzenie zajęć powie-
rzano żonom niemieckich rol-
ników i podoficerom, a musz-
trowali oni polskie dzieci, aby 
wpoić im poczucie „czystości i 
porządku oraz pełne szacunku 
postępowanie i posłuszeństwo 
wobec Niemców”.

Odsłona 4
,,Z autobusu, którym przy-

wieziono więźniów na kirkut, 
wysiadła kobieta z trójką dzieci 
i przeszła 30 metrów do rowu. 
Trzymając na rękach najmłod-
sze dziecko, musiała zejść na 
jego dno. Następnie ściągnę-
ła tam drugie dziecko, a stoją-
cy obok esesman podniósł po-
zostałego na górze chłopczy-
ka i przekazał go matce. Ko-
bieta kazała swoim dzieciom 
położyć się na brzuchu obok 
niej. Kluge pozostał na miej-
scu, a nawet był w stanie zbli-
żyć się na tyle do czterooso-
bowego plutonu egzekucyj-
nego, że zajrzał do dołu i wi-
dział, jak żołnierze trzymają 
karabiny w odległości 20 cen-
tymetrów od karków swoich 
ofiar. Po wszystkim został po-
proszony o przysypanie ziemią 
zwłok. Zrobił to bez wahania. 
Niektórzy żołnierze, nie mo-
gąc patrzeć na zabijanie dzie-
ci, odchodzili na bok, ale wró-
cili, żeby obejrzeć rozstrzelanie 
polskich mężczyzn przywiezio-

nych drugim autobusem. Paul 
Roschinski, podoficer, zauwa-
żył, że widzowie podchodzili 
tak blisko wykopanego rowu, 
że obryzgiwały ich wylatują-
ce w powietrze „kawałki mięsa 
i mózgów oraz piasek”. Wielu 
żołnierzy, którzy byli świadka-
mi takich wydarzeń w Polsce, 
potrafiło wypstrykać całe rolki 
filmu, które wysyłali następnie 
do domu, żeby tam je wywołać. 
W ten sposób wizualny zapis 
zbrodni przechodził przez ręce 
ich rodziców, żon i pracowni-
ków zakładów fotograficznych, 
zanim zdjęcia zostały odesłane 
tym entuzjastom „turystyki eg-
zekucyjnej” w Polsce. W więk-
szości takich miejsc z policją i 
SS współpracował Wehrmacht, 
czasami dostarczając ludzi do 
plutonów egzekucyjnych.”

Odsłona 5
,,Już w marcu 1940 roku wyż-

szy sąd w Jenie skarżył się, iż w 
Turyngii stało się normą, że ko-
biecie oskarżonej o „zakazane 
relacje” golono głowę, zawiesza-
no jej na szyi tabliczkę z opisem 
popełnionego przestępstwa i ka-
zano paradować przez wioskę, 
zanim jeszcze została skazana. 
Piętnastego listopada tego roku 
tłum zgromadził się na rynku w 
Eisenach, żeby szydzić z Niem-
ki i jej polskiego kochanka, któ-
rzy stali związani na niewielkiej 
platformie, plecami do siebie. 
Nad jej ogoloną głową umiesz-
czono tabliczkę głoszącą: „Zwią-
załam się z Polakiem”, a nad 
jego głową: „Jestem hańbicie-
lem rasy”. Matki zabierały małe 
dzieci na sam przód i podnosi-
ły je, żeby one też mogły popa-

trzeć na to. Często pojawiały się 
głosy, iż winną kobietę należało-
by zmusić do oglądania egzeku-
cji jej kochanka, a nawet, że po-
winien ją spotkać ten sam los.”

Odsłona 6
,,Począwszy od czerwca 1940 

roku, Gestapo zaczęło publicz-
nie wieszać polskich mężczyzn 
za utrzymywanie „zakazanych 
kontaktów” z Niemkami. Na 
początku lipca w Ingeleben 
koło Helmstedt polski jeniec 
wojenny, odesłany wcześniej 
do więzienia za stosunek z nie-
miecką kobietą, został przeka-
zany w ręce Gestapo i „powie-
szony na drzewie, jako ostrze-
żenie dla innych”. Na polecenie 
berlińskiej centrali Głównego 
Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy 
26 lipca 1940 roku powieszo-
ny został Stanisław Smyl, cho-
ciaż nawet lokalny urząd Ge-
stapo w Paderbornie odradzał 
ten krok ze względu na proble-
my psychiczne więźnia. Z ko-
lei 24 sierpnia Gestapo zabrało 
17-letniego polskiego robotni-
ka z aresztu sądowego w mie-
ście Gotha i powiesiło go na 
przydrożnym drzewie. Tę eg-
zekucję kazano oglądać pięć-
dziesięciu Polakom, a ponad-
to zgromadził się wielki tłum 
Niemców. Straconego oskarżo-
no o stosunek z niemiecką pro-
stytutką, jego ciało zaś pozosta-
wiono na drzewie na 24 godzi-
ny”. ,,Nowa moda na publicz-
ne egzekucje najlepiej przyję-
ła się w Turyngii. Nawet tam-
tejsze SD było zaniepokojone 
skalą entuzjazmu społecznego, 
gdy 800-1000 osób przepycha-
ło się, żeby obejrzeć wieszanie 
dwudziestu Polaków w Hild-
burghausen, a kolejnych 600-
700 kobiet i dzieci policja nie 
dopuściła wtedy na miejsce eg-
zekucji.”

epilog
 Tyle w kilku zaledwie odsło-

nach o mało znanych obsza-
rach niemieckiej aktywności 
wobec Polaków w czasie ostat-
niej wojny, w zasadzie okupa-
cji niemiecko -sowieckiej.  Nie 
ukazujemy tutaj skali ludobój-
stwa realizowanego w obo-
zach śmierci wszak bowiem 
to: „polskie obozy”, jak sta-
le powtarza zidiociały od wła-
snej czy żydowskiej propagan-
dy świat zachodu. Apelujemy 
jednak, aby Polacy zastanowili 
się, czy kupując w niemieckich 
Lidlach, czy  czytając niemiec-
ka prasę obcują z nowoczesno-
ścią, i postępem  i prawdą, czy 
też z inną, współcześnie do-
stępną,   formą wyzyskiwania.

sm   Wojnę zaangażowany by cały naród niemiecki. Na zdjęciu defilada w Nowogardzie 
ul. Gryficką - dzisiaj 3 Maja i Warszawska

Tytułowa strona książki Nicholasa 
Stargardta
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Witamy  
wśród nas...

Autorzy rubryki: 
Charlotta Trokowicz-Sędłak 

oddziałowa oddziału poł.-ginek.
Janusz Roguski SPSR Nowogard

Syn 
Kingi i Dawida 
ur. 28-11-2018 ze Sokolnik

Kacper 
syn Oliwii Chatłas 
ur. 26-11-2018 z Dargomyśla

Gustaw 
syn Katarzyny i Tomasza Litwin 
ur. 26-11-2018 z Nowogardu

Natan 
syn Anity Zdunek 
ur. 29-11-2018 z Grabina

Alan 
syn Bożeny Klaus 
ur. 26-11-2018 z Błotna

Jakub 
syn Katarzyny i Pawła Kuś 
ur. 26-11-2018 z Nowogardu

Scott Cyclocross Challenge

Nowogardzianie wysoko w Policach
W sobotę (24 listopada), w Policach odbyła się V runda cyklu wyścigów w kolarstwie prze-
łajowym Scott Cyclocross Challenge. Na trasie wyścigu w różnych kategoriach zaprezento-
wało się kilku kolarzy z Nowogardu, których nie zabrakło także na podium zmagań. Po 5 
wyścigach nasi reprezentanci plasują się również wysoko w klasyfikacji generalnej. 

W kategoriach Cyclocross oraz 
Masters kolarze ścigali się na tra-
sie o dystansie 18 km. Nowogard 
reprezentowało 4 kolarzy. Naj-
lepszy czas uzyskał Łukasz Janic, 
startujący w kategorii Masters1. 
Nasz reprezentant pokonał wy-
magającą trasę z czasem 00:57:38 
i został sklasyfikowany na 3. 
miejscu w swojej kategorii oraz 
na 13. pozycji w Open. Z bardzo 
dobrej strony zaprezentował się 
również Jan Zugaj, który starto-
wał w kategorii Masters3. Kolarz 
z Nowogardu pokonał wymaga-
jącą 18-kilometrową trasę z cza-
sem 00:58:09 i wywalczył 3. miej-
sce w swojej kategorii oraz 14. 
pozycję w Open. Poza podium 
w swoich kategoriach uplasowa-
li się Jakub Krause oraz Artur Le-
dzion. Jakub Krause walczył w 
kategorii Masters2, gdzie z wy-
nikiem 01:01:31 uplasował się na 
8. miejscu, a w klasyfikacji Open 
na 20. pozycji. Z kolei Artur Le-
dzion ze stratą 1 okrążenia zajął 
12. miejsce w kategorii Masters2 
oraz 26. miejsce w Open. Kola-
rze startujący w kategoriach Mło-
dzik, Junior Młodszy, Junior oraz 
Kobiety walczyli na dystansie 11 
km. Nowogard reprezentowało 
dwóch Juniorów, którzy w tej ka-
tegorii uzyskali najlepsze wyniki. 

Radosław Ciechanowski pokonał 
trasę wyścigu z czasem 00:34:57 i 
wywalczył 1. miejsce pośród Ju-
niorów, a 3. miejsce w klasyfika-
cji Open na tym dystansie. Z ko-
lei Robert Krause z wynikiem 
00:35:17 zajął 2. miejsce pośród 
Juniorów, a w zestawieniu Open 
został sklasyfikowany na 5. miej-
scu. Udane starty naszych repre-
zentantów w Policach, przełożyły 
się na wysokie pozycje w klasyfi-
kacji generalnej Scott Cyclocross 
Challenge po pięciu rundach, 
które odbywały się w Choszcz-
nie, Barlinku, Szczecinku, Myśli-
borzu oraz przed tygodniem wła-
śnie w Policach. W kategorii Ma-
sters1 liderem jest Łukasz Janic, 

który brał udział we wszystkich 
rundach i zgromadził do tej pory 
390 punktów. Z kolei Jan Zugaj 
w klasyfikacji generalnej katego-
rii Masters3 zajmuje 2. miejsce, 
z liczbą 327 punktów. Warto do-
dać, że kolarz z Nowogardu opu-
ścił zawody rozgrywane w Szcze-
cinku. W kategorii Masters2 na 
sąsiednich pozycjach są sklasyfi-
kowani Jakub Krause oraz Artur 
Ledzion. Jakub Krause z liczbą 
192 punktów zajmuje 12. miej-
sce, a Artur Ledzion z liczbą 168 
punktów sklasyfikowany jest na 
13. pozycji. Obaj kolarze opuści-
li po dwie rundy. W kategorii Ju-
nior kolarze z Nowogardu także 
walczą o najwyższe cele. Robert 
Krause wywalczył 265 punktów i 
zajmuje 3. miejsce w „generalce”, 
natomiast Radosław Ciechanow-
ski z liczbą 262 punktów zajmuje 
4. miejsce. Obaj kolarze opuści-
li po dwie rundy cyklu, pomimo 
tego wciąż mogą walczyć o zwy-
cięstwo w klasyfikacji general-
nej, gdyż lider ma na swoim kon-
cie jedynie 290 punktów. Wierzy-
my, że reprezentanci Nowogardu 
uzbierają sporo punktów podczas 
rundy Scott Cyclocross Challen-
ge rozgrywanej w Nowogardzie, 
gdy odbędzie się Wyścig Miko-
łajkowy. KR

Łukasz Janic po 5 rundach Scott Cyclo-
cross Challenge jest liderem w katego-
rii Masters1

Już 8 grudnia kolarze rywalizujący w cyklu odwiedzą Nowogard, aby walczyć na przełajowej trasie w Sarnim Lesie

Ostatnie spotkanie pierwszej rundy 

Do Wierzbięcina przyjedzie lider
W sobotę (1 grudnia), o godzinie 11:00, w hali sportowej szkoły podstawowej w Wierzbięci-
nie rozegrana zostanie 7. kolejka grupy północnej II Ligi Mężczyzn w tenisie stołowym. Za-
wodnicy klubu Visonex LUKS Top Wierzbięcin rywalizować będą z najlepszą drużyną roz-
grywek – KS Darz Bór Karnieszewice. 

W sobotę, w ramach 7. Kolej-
ki, zakończona zostanie pierw-
sza runda zmagań drugoligo-
wych tenisistów. Na zawodników 
z Wierzbięcina czeka piekiel-
nie ciężkie zadanie... Podopiecz-
ni Józefa Korkosza walczyć będą 

z drużyną KS Darz Bór Karnie-
szewice, która w dotychczaso-
wych 6 spotkaniach przekonu-
jąco wygrała. Rywale do tej pory 
stracili tylko 3 małe punkty, czy-
li na 60 rozegranych indywidu-
alnych pojedynków, zawodni-

cy z Karnieszewic przegrali tyl-
ko trzy mecze. Wynikiem 8:2 za-
kończył się mecz liderów z ATS-
-em Stargard, natomiast 1:9 wy-
jazdowe spotkanie ze Spartą Zło-
tów. W pozostałych 4 meczach 
Karnieszewice gładko wygrywa-

II Liga Mężczyzn gr. Północ 2018/2019
7. kolejka:
Top-Spin Szczecin – UKS Champion Police (01.12; 11:00)
WLKS Łobzonka Wyrzysk – MLKS Sparta Złotów (01.12; 11:00)
Visonex LUKS Top Wierzbięcin 
– KS Darz Bór Karnieszewice (01.12; 11:00)
UKS Chrobry Międzyzdroje – KS ATS Stargard (01.12; 11:00)

ły 10:0. Drużyna z Wierzbięci-
na jest obecnie na innym etapie 
niż w minionych sezonach. Te-
raz dla klubu najważniejsze jest 
wychowanie młodych zawodni-
ków, którzy będą w stanie utrzy-
mywać Wierzbięcin na poziomie 
II Ligi. Klub Visonex LUKS Top 
ma na swoim koncie 7 punktów 
i plasuje się na 5. miejscu w ligo-
wej tabeli. Co ciekawe, zawodni-

cy z Wierzbięcina mają na swo-
im koncie zwycięstwo 7:3 z ATS-
-em Stargard, czyli z jedyną, jak 
do tej pory drużyną, która stara-
ła się powalczyć z Karnieszewi-
cami. Wierzymy, że nasi repre-
zentanci zaprezentują się z do-
brej strony i postawią się fawory-
zowanym rywalom. Przy artyku-
le publikujemy komplet gier za-
planowanych na sobotę. KR 
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Upadłość konsumencka
Masz długi, których nie możesz spłacić, nie 
prowadzisz działalności, nie masz majątku. 

Pomogę zgłosić upadłość. 
Konsultacje darmowe
Tel. 669 681 080, 

www.szczecin-syndyk.pl 
restrukturyzacjakonsumenta@gmail.com 

Do wynajęcia lokal
handlowo-usługowy w Nowogardzie 

ul. Pileckiego (daw, Dąbrowszczaków) pow. 54 m2, 
nowe budownictwo -  Tel. 604 269 104

Warsztaty Terapii Zajęciowej 

przyjmą każdą ilość świerku 
Więcej informacji pod nr  725 748 449 

250 zł od osoby
ul. Zielona 1 • Nowogard • tel. +48 91 392 02 21

Bal Sylwestrowy

Burmistrz Nowogardu
zaprasza

w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. 2017, poz 1579)

do złożenia oferty cenowej na:

„Zimowe utrzymanie dróg  
w gminie Nowogard nie objętych 

harmonogramem  
w sezonie zimowym 2018/2019” 

- z podziałem na 3 części.

Termin składania ofert do dnia   
05.12.2018 r. do godziny 12.00

Szczegółowe informacje dostępne są 
na stronie

www.nowogard.pl,
http://bip.nowogard.pl/strony/3342.dhtml

Burmistrz 
Robert Czapla

 
 

 
 

Burmistrz Nowogardu 
zaprasza do składania ofert  

na stanowisko   
Sekretarki  Burmistrza 

 
Od kandydata oczekujemy znajomości spraw związanych między 

innymi z: 
 

• Prowadzeniem korespondencji. 
• Przyjmowaniem interesantów, gości i ich obsługą. 
• Przyjmowaniem i przekierowywaniem rozmów 

telefonicznych, obsługą urządzeń biurowych. 
 

 
   Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się 

ze szczegółami ogłoszenia na stronie www.bip.nowogard.pl 
 w zakładce "wolne stanowiska". 

 
 
 

      

 

NADLEŚNICTWO  NOWOGARD • ul. Radosława 11, 72-200 Nowogard
ogłasza przetarg ustny nieograniczony  

na sprzedaż środków trwałych
- 9 monitorów 19cali – cena wywoławcza 50 zł/szt.
- 3 komputery PC HP Compaq 6000pro – cena wywoławcza 175 zł/szt.
- 3 komputery PC HP Compaq 6200pro – cena wywoławcza 150 zł/szt.
- 8 drukarek Brother MFC 7840DW – cena wywoławcza 100 zł/szt.
- 12 komputerów - All-In-One Acer Veriton Z410G  
     cena wywoławcza 175 zł/szt.
- 1 laptop HP Probook 4730s – cena wywoławcza 150 zł
- 1 laptop HP elitebook 8560 - cena wywoławcza 150 zł
- 1 Smartfon Motorola TC55 – cena wywoławcza 750 zł

Wadium w wys. 10% ceny wywoławczej danego środka trwałego 
(z jego wyszczególnieniem) należy wpłacić w kasie Nadleśnictwa lub 
przelewem do 14.12.2018r. do godz. 1200

Minimalne postąpienie przy każdej licytacji wynosi 5 zł
 Przetarg odbędzie się w dniu 14.12.2018r. o godz. 1215 w Sali 

konferencyjnejNadleśnictwa Nowogard przy ul. radosława 11, 
72-200 Nowogard

Szczegółowe informacje zawarto na stronie internetowej:
http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecin/nadl_nowogard 
zakładka Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia

Dyrektor Szkoły Podstawowej 
im. Bronisława Malinowskiego 

w Osinie 

zatrudni  
nauczyciela geografii 

– na zastępstwo w wymiarze 7/18. 
Wymagane pełne kwalifikacje. 

Telefon kontaktowy 91 39 103 80
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r e k l A M A
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

Materiał                                      cena do 100 kg cena powyżej 100 kg
1. Miedź                   18,00 zł/kg               19,00 zł/kg

4. Mosiądz       11,00 zł/kg               11,50 zł/kg

5. Akumulatory         2,50 zł/kg                 2,70 zł/kg

6. Felgi aluminiowe        4,80 zł/kg                 5,00 zł/kg

7. Ołów          5,20 zł/kg                 5,50 zł/kg

8. Aluminium elektryczne       5,00 zł/kg                5,50 zł/kg

9. Aluminium grube        4,20 zł/kg                4,50 zł/kg

10. Aluminium niesort       3,80 zł/kg                4,00 zł/kg

Skup hurtowy 
metali kolorowych na telefon

Przy wadze ok. 1000 kg metali kolorowych ceny do negocjacji

Firma P.P.U.H. Oskar Bonda w Nowogardzie • ul. Nadtorowa 14b

Więcej informacji  tel. 511 444 559

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

PIASEK, PIASEK PRZESIEWANY, 
ŻWIR, CZARNOZIEM, POSPÓŁKĘ 

 ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 265 607
792 707 943
z dowozem do Klienta

 

Wykonujemy tanio
Banery  
Laminowanie   
Wycinane naklejki 
Wydruki kolorowe

Kompleksowe usługi:  
      Introligatorskie 
          Poligra�czne  
Nowogard  •  ul. Boh. Warszawy 7A

 tel. 91 392 21 65,  91 577 2007

Oferta Świąteczna ważna do 31.12.2018
BIŻUTERIA ZŁOTA
pierścionki, łańcuszki, kolczyki, wisiorki

taniej  o 10%

taniej  o 20 - 30%

taniej  o 20%

BIŻUTERIA SREBNA
kolczyki, pierścionki, łańcuszki, bransoletki
ZEGARY, ZEGARKI

Zapraszamy 
i życzymy udanych 

zakupów

NOWOGARD
ul. 15 Lutego 17UPOMINKI - OŚWIETLENIE

taniej  o 20%ŻYRANDOLE, LAMPY, KINKIETY

taniej  o 20%ART. DEKORACYJNE
wazony, patery ze szkła i ceramiki

Otwarte Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego 

w kolarstwie przełajowym 

sobota / 8 grudnia 2018 r. 

start godz. 10.30 / (Sarni Las) ul. Wojska Polskiego 37 

Wstęp WOLNY / Kiełbaski przy ognisku, kawa i herbata – GRATIS! 

Serdecznie zapraszamy zawodników i kibiców! 

Sponsorzy i partnerzy cyklu:

Organizatorzy:

Wyścigi Kolarskie 

CHOSZCZNO
Powered by 2x3

facebook.com/LigaCX

   Mikołajkowy

  wyścig
 kolarski
 w Nowogardzie

Turniej im. W. Jokiela w Świdwinie 

Zwycięstwo Konrada Pyry
W niedzielę (25 listopada), w Świdwinie odbył się turniej im. W. Jokiela w tenisie stołowym. 
W kategorii szkół podstawowych klub Vixonex LUKS Top Wierzbięcin reprezentował Kon-
rad Pyra. 10-letni tenisista stołowy nie miał sobie równych i zwyciężył w turnieju. 

To była prawdziwa demolka w 
wykonaniu Konrada Pyry. Uczą-
cy się w 4 klasie szkoły podsta-
wowej, 10-letni tenisista stoło-
wy z klubu Visonex LUKS Top 
Wierzbięcin, podczas turnie-
ju w Świdwinie rywalizował na-
wet z 14-letnimi rywalami. Wiek 
nie przeszkodził jednak w tym, 
aby zdolny podopieczny Józe-
fa Korkosza wygrał wszystkie 
swoje mecze, nie tracąc przy 
tym nawet seta! W sumie Kon-
rad Pyra wygrał 5 meczów i się-
gnął po mistrzostwo turnieju w 
kategorii szkół podstawowych. 
Choć oficjalnie trenerem Kon-
rada Pyry jest prowadzący klub 
Józef Korkosz, to jednak spory 
wkład w jego sukces mają także 

starsi koledzy z drużyny. Bracia 
Bartosz i Sebastian Jemilianowi-

cze, na co dzień trenują z 10-let-
nim zawodnikiem, przekazując 
mu całą swoją wiedzę i doświad-
czenie. - Staramy się angażo-
wać z „Sebkiem” w rozwój naszej 
młodzieży. Jeśli chodzi o Konra-
da, to mogę powiedzieć, że roz-
wija się w bardzo szybkim tempie 
– mówi Bartosz Jemilianowicz. 
Gratulujemy młodemu zawod-
nikowi klubu Visonex LUKS 
Top Wierzbięcin. Wierzymy, że 
praca Józefa Korkosza oraz do-
świadczonych zawodników klu-
bu z Wierzbięcina zaowocuje 
jeszcze wieloma sukcesami mło-
dych zawodników. KR

Konrad Pyra na najwyższym stopnu podium turnieju w Świdwinie, w kategorii 
szkół podstawowych

reklAMA
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• naprawy • oleje CASTROL
• akumulatory Bosch, Varta

 bieżące
• serwis klimatyzacji
• przeglądy okresowe
• serwis opon
• diagnostyka komputerowa
• wymiana rozrządu

Ponad 10-letnie doświadczenie w pracy  
na stanowisku mechanik w serwisie TOYOTY

Sąpolnica 25 
72-200 Nowogard 

tel. 608 690 831

Zapewniamy atrakcyjne ceny

przeglądy okresowe w TOYOTACH i nie tylko

ZATRUDNI
 

Specjalista 
ds. logistyki / Spedytor / Logistyk

Tel. 603 129 069 

Opis stanowiska :
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna 
za kompleksową organizację pracy taboru transportowego.
Zakres obowiązków :
• planowanie i organizowanie transportu oraz prowadzenie 
  związanej z nim dokumentacji
• monitoring i nadzór nad realizowanymi zleceniami
• rozwój bazy klientów i przewoźników
Oczekiwania :
• wykształcenie kierunkowe, preferowane wyższe (atutem będzie 
  wykształcenie związane z transportem, logistyką etc.),
• doświadczenie w transporcie krajowym i/lub międzynarodowym,
• znajomość języka niemieckiego umożliwiająca swobodną komunikację, 
  będzie dodatkowym atutem,
• komunikatywność i zdolności interpersonalne,
• odporność na stres, odpowiedzialność za powierzone i wykonywane zadania,
• bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (szczególnie Excel),
• Prawo jazdy kat. B.
Oferujemy :
• pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się firmie,
• atrakcyjne wynagrodzenie,
Rodzaj pracy: Pełny etat

Firma TRADE sp. z o.o.

Badania wody i ścieków - tel. 91 392 74 75

Wywóz nieczystości ciekłych - 91 392 36 77

Roboty inżynieryjno-budowlane oraz

warsztat naprawy pomp - 91 392 36 77

Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków - 91 392 07 11

Czyszczenie kanalizacji 
i odwadniania osadów ściekowych 

- 91 392 36 77
POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE - 994

                           Przedsiębiorstwo 
Usług Wodnych i Sanitarnych sp. z o.o.
ul. 3 Maja 14/2, 72-200 Nowogard

tel. 91 392 07 11, 91 392 07 17

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

KUPIĘ DREWNO
tartaczne

świerk, sosna, brzoza, topola

tel. 697 174 369

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

Firma AGRO TRANS Spółka z o.o. 
z siedzibą w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów ciężarowych 
(prawo jazdy kategoria C+E)

tel. 91 39 27 322, kom. 502 671 607, 502 671 609

Kancelaria 
Radcy Prawnego  
r.pr. Agnieszka Warian  

 
ul. Wojska Polskiego 3  

I piętro  pok. 117   
Nowogard  

czynne pn-pt od 9 do 17 
 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  

po wcześniejszym umówieniu 
telefonicznym 

Kancelaria udziela 
 bezpłatnych porad prawnych 

KONTAKT:
adres:     72-200 Nowogard, ul. Górna 4a
telefon:  kom.783 570 056,695 264 594

PIB „PRO-BUD” s.c. informuje, że prowadzi

SPRZEDAŻ MIESZKAŃ
w nowo powstającym osiedlu mieszkaniowym

pn. „STARA WINIARNIA”
przy ul. T. Kościuszki 17 w Nowogardzie.

Więcej na stronie www.probud-nowogard.pl

SkUP BUTelek 
PO PIWIe 30 gr/szt.

S K L E P  K A R S K
609 245 816

Sprawdzone oferty! 
Tel. 91 506 55 55
Nawet 1500 EUR netto 

+ PREMIA 300 EUR (brutto) 

Opiekunki 
w Niemczech

Firma „NOWOrIM” Sp. z o.o.  
ul. Sienkiewicza 7c 72-200 Nowogard

poszukuje osób chętnych do pracy 
na stanowisku pracownik produkcji 

przy selekcji oczyszczonych jelit naturalnych
 Wymagamy:
- pracowniczej książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiolo-

gicznych
- chęci do pracy
Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie stałe i akordowe 
    – zawsze na czas (do 10-go każdego miesiąca na Twoim koncie)
- kwartalną premię frekwencyjną
- pracę w trybie jednozmianowym
- wolne weekendy – dbamy o Twój wypoczynek
- stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
- system motywacyjny
- możliwość awansu

 Zainteresowanych prosimy o kontakt osobisty lub 
telefoniczny – nr telefonu 91 3922394

Wykonujemy tanio
Banery  
Laminowanie   
Wycinane naklejki 
Wydruki kolorowe

Kompleksowe usługi:  
      Introligatorskie 
          Poligra�czne  
Nowogard  •  ul. Boh. Warszawy 7A

 tel. 91 392 21 65,  91 577 2007

WYMIANA 
OPON 

ul. 700 lecia 14 
Nowogard 

tel. 606 14 83 53 
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Wykręcanie urwanych 
świec żarowych

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

Tel. 517 175 599

Pracuj z jako Opiekunka 
Seniorów w Niemczech 

Teraz atrakcyjne bonusy jesienno-zimowe!
Umów się na spotkanie w Nowogardzie

 

WYMAGANIA:
- aktualne prawo jazdy kategorii C+E
- świadectwo kwali�kacji zawodowej
- aktualne orzeczenie psychologiczne
- cyfrowa karty kierowcy
 OFERUJEMY:
- atrakcyjne wynagrodzenie wypłacane w terminie
- nowoczesne auta marki DAF, MERCEDES, MAN.
- praca w systemie tygodniowym  
- ubezpieczenie grupowe

POSZUKUJE 
KIEROWCÓW  

KAT. C+E

TELEFON: +48 603 129 069,  785 900 833 
Jedności Narodowej 23A, 72-130 Maszewo

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś w rodzinie. 

Grupa AA Mieszko zaprasza w każdy 
wtorek o 9.00 i 16.00 pod ratuszem.

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

pn., wt. - 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

ENDOKRYNOLOGICZNY
Lek. med. Adriana Dubińska-Walczak

specjalista chorób wewnętrznych
- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

CHORÓB CUKRZYCY I NADCIŚNIENIA
Lek. Ewa Zdawska

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista diabetolog 

GABINETY MEDYCZNE

GABINET DERMATOLOGICZNY
Dr. n. med. Violetta Ratajczak-Stefańska

specjalista dermatolog-wenerolog
- konsultacje dermatologiczne
- ocena znamion
- drobne zabiegi

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

Usługi
remontowo-Budowlane

Ceny do negocjacji
784 612 587

Oferuję:
- umowę o pracę
- zatrudnienie w �rmie o ugruntowanej pozycji na rynku
- atrakcyjne wynagrodzenie, niezależne od wysokości 
   frachtów i przebiegu
- praca zgodna z obowiazujacymi normami czasu pracy
- nowoczesny i zadbany tabor, pojazd przypisany do kierowcy
- zjazdy autem na bazę

Zatrudnię kierowcę z prawem jazdy kat. C+E 
w przewozach międzynarodowych.

MIK-TRANS Goleniów
tel. 609 557 355 • kontakt@miktrans.com.pl

Firma TRADE sp. z o.o.

ZATRUDNI
 

Głównego Księgowego /
Główną Księgową

Tel. 603 129 069 

Miejsce pracy: Maszewo
WYMAGANIA:
• Prowadzenie ksiąg rachunkowych (handlowych) zgodnie 
   z przepisami rachunkowymi i podatkowymi
• Sporządzanie deklaracji podatkowych VAT, CIT oraz ZUS i GUS
• Sporządzanie uproszczonych i rocznych sprawozdań finansowych (Bilans, RZiS)
• Przygotowywanie sprawozdań finansowych i raportów na potrzeby zarządu 
   oraz instytucji zewnętrznych
• Reprezentację firmy przed organami kontroli 
   i instytucjami finansowymi (GUS, US, ZUS)
• Min. 2 letnie doświadczenie na stanowisku Głównego Księgowego
• Obsługa w zakresie kadr/płac
• Sumienność w wykonywaniu obowiązków
OFERUJEMY:
• atrakcyjne wynagrodzenie wypłacane w terminie
• zapewniamy stabilną pracę w miłym zespole
Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesyłanie aplikacji zawierających CV 
wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Informujemy, iż nadesłanych 
ofert nie zwracamy.  Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie 
z wybranymi kandydatami.
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OGŁO SZe NIA drob ne
NIerUCHOMOŚCI

• Sprzedam tanio działkę budow-
laną w kościuszkach 1202 m2. 

Przy działce prąd, woda, kanaliza-
cja, dojazd utwardzony w pobliżu 
jeziora. 575 345 659 

•	 Do wynajęcia lokal handlowy ok. 
40m2 ul. Kościuszki 2g Nowogard. 
693 850 197

• Sprzedam działki budowlane 
w karsku przy drodze. 691 664 
658

•	 Do wynajęcia lokal pod działal-
ność gospodarczą. 609 24 58 16 

•	 sprzedam pawilon handlowy, tel. 
500 698 558

•	  Działki budowlane z warunkami 
zabudowy uzbrojone, 40 zł/1m 
Kościuszki. 691 180 848 

•	 Do wynajęcia pomieszczenie 
mieszkalne w okolicy Intermar-
che o pow. 70m2 (idealne dla 5-6 
osób). Tel. 601 445 936

•	 Sprzedam mieszkanie w Nowo-
gardzie przy ul 3 maja o pow. 40 
m2 na parterze. Mieszkanie po ka-
pitalnym remoncie w bardzo do-
brej lokalizacji. Cena 185 tyś. Ofer-
ta prywatna. Pośrednikom dzięku-
jemy/ Tel. 530 450 720

•	 Sprzedam mieszkanie 4pokojo-
we w Nowogardzie w centrum, IV 
piętro 55m2,cena 235 tys. Tel.792 
525 292 

•	  Sprzedam mieszkanie czteropo-
kojowe, parter. 504 89 89 80 

•	 Sprzedam mieszkanie trzypoko-
jowe bezczynszowe, do remontu. 
Tel. 513 086 112

•	  Mieszkanie 4-5 osób w Karsku do 
wynajęcia. 664 045 415

• kupię mieszkanie jednopokojo-
we w Nowogardzie, 694 583 144

• Mieszkanie w centrum No-
wogardu o pow.40 m- w blo-
ku, II piętro sprzedam.Cena 
155.000zł (sto pięćdziesiąt pięć 
tysięcy).Informacje : tel 918 171 
400 do godz. 20-tej.

•	  Do wynajęcia 1 pokój z łazienką. 
609 245 816

•	  Sprzedam 3 pokojowe mieszka-
nie II piętro oraz garaż. 516 195 
475

•	 Wynajmę pokój z aneksem ku-
chennym, łazienka, przedpokój, 
miejsce parkingowe 1 osobie 602 
474 266 

•	 Sprzedam lub wydzierżawię dział-
kę 80 ar. 609 245 816 

•	 Sprzedam garaż przy ul. Bankowej 
Tel. 691 728 485 

•	 Do wynajęcia lokal handlowo-
-usługowy pow. ok. 80 m2 w No-
wogardzie obok Netto. Tel. 665 08 
44 88 

•	 Kościuszki działki budowla-
ne z wydanymi warunkami za-
budowy, uzbrojone, sprzedam. 
691 180 848 

•	 Do wynajęcia mieszkanie pracow-
nicze umeblowane. 609 192 350 

•	 Garaż do wynajęcia na Jana Pawła 
II. Tel. 601 257 127 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe centrum Nowogardu. 
504 595 424 

•	 Do wynajęcia mieszkanie dwu-
pokojowe centrum Nowogardu. 
504 595 424 

•	 Do wynajęcia 10 miejsc noclego-
wych. 609 245 816 

•	 Do wynajęcia mieszkanie 6 osób. 
501 814 871 

MOTOrYZACJA
• Opel Zafira 7 osobowy 2008 rok 

prod. poj 1.9 dti przebieg 200 
tys. disel, garażowany, serwiso-
wany, opony letnie i zimowe km 
100 tapicerka skóra welur ko-
lor czarny sprzedam. Cena do 
uzgodnienia. 603 079 260 

• kupię samochody nie potrzeb-
ne lub przeznaczone do złomo-
wania. Cena do 1000 zł. Jak nie 
odbieram proszę o smsa, marka 
nie istotna. 515 606  743 

•	 Sprzedam samochód Ford Focus – 
Kombi rok produkcji 200 – benzy-
na stan dobry, cena do uzgodnie-
nia. 664 813 031 

• Sprzedam Mazdę Premacy, ko-
lor granatowy met. , klimatyza-
cja, rok. 2001, diesel 2.0, zadba-
na, tel. 605 522 340

•	 Sprzedam 4 koła kmp. 195/65/R15 
felgi aluminiowe opony zimówki 1 
sezon używane. 509 861 724 

rOlNICTWO
•	 Sprzedam  kaczki,gęsi młode – 

oskubane.Tel.782429405.

•	  koszenie, mulczowanie, belo-
wanie – słoma. 608 01 3995

• Orka, talerzówka ciężka siew 
agregatem. Tel. 608 01 39 95 

•	 Rzepak jary, zboża sprzedam. Tel. 
502 853  573 

•	 Grykę sprzedam i mieszalnik 1 
tona. 603 467 609 

•	 Sprzedam siano okolice Osiny. 
696 741 163 

•	 Oddam w dzierżawę ziemię orną 
okolice Osiny. 696 741 163 

•	 Sprzedam ziemniaki jadalne Vine-
ta, Żabówko 18. 605 092 517

• SPrZeDAM PAPUGI 512 482 344 

•	 Sprzedam siano w kostkach. 782 
036 086 

•	 Sprzedam tuczniki, 1 ha łąki w bar-
dzo dobry położeniu. 606 576 417 

•	 Sprzedam ziemniaki jadalne Bry-
za. Tel. 884 187 995 

• SPrZeDAM PAPUGI „rOZellA”. 
512 482 344

•	 Sprzedam prosiaki 35 sztuk cena 
za sztukę 105 zł. Tel. 725 806 787 

•	 Sprzedam facelie oraz miód z wła-
snej pasieki. 793 006 469 

•	 Sprzedam 1 ha łąki w bardzo do-
brym położeniu, kamień polny i 
tuczniki. 606 576 417 

•	 Sprzedam rozrzutnik obornika rok 
produkcji 1994 stan bardzo dobry. 
Tel. 512 532 734 

•	 Sprzedaż jaj wiejskich – kurze. Tel. 
502 119 960

 USŁUGI
•	 TRANSPORT-600182682.

•	 DACHY, WIATY, TARASY.
TEL.660879108.

•	 MALOWANIE – szpachlowanie ,pa-
nele.Tel.788566432.

•	 SZPACHLARZ GŁADZI BEZPYŁO-
WEJ ,PŁYTKARZ.WYKAŃCZANIE 
WNĘTRZ.Tel.537275547.

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWA-
NÓW, WYKŁADZIN, TAPICERKI ME-
BLOWEJ SAMOCHODOWEJ/ SKÓ-
RZANEJ MATERIAŁOWEJ / PO-
ŚCIELI WEŁNIANEJ / LANOLINĄ/
SPRZĄTANIE: CZYSZCZENIE FUG.
TEL.604 373 143 , 794 229 083.

•	 Pranie dywanów i tapicerki sprzą-
tanie również z użyciem pary, 
ROMTEX. 668 151 516

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

• Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne napra-
wy wykona “złota rączka”. 91 39 
22 783, 784 79 22 70

• FIrMA USŁUGOWA „Zielona”. 
Wynajem sal na konferencje, ze-
brania, szkolenia. 91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 
606

•	 Firma budowlana z wieloletnią 
działalnością przyjmie zlecenie 
na budowę domów od podstaw, 
przekładek dachów, docieplenia, 
układanie kostki, różne rodzaje. 
Tel. 607 137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Napra-
wiamy za gotówkę na raty lapto-
py tablety telefony. Skupujemy 
laptopy telefony. Adres Nowogard 
700Lecia 15 I piętro nad apteką tel 
91-577-53-73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, 
urlopowe: Niemcy, Holandia, Au-
stria, Anglia, Belgia, Norwegia. Tel. 
71 385 20 18, 601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróż-
nienie mieszkań, piwnic, gratów. 
Tel 668 343 638 

•	 AGENCJA REKLAMOWA VIZART, 
oprawianie prac w 2 minuty, bin-
dowanie, wydruki, ksero, lamino-
wanie, Nowogard ul. 700 lecia 15 
(nad sklepem zielarskim)Tel. 605 
522 340 

•	 Przepisywanie prac (licencjac-
kich, magisterskich i innych), do-
kumentów, CV, listów motywacyj-
nych, Szybko, solidnie. Agencja re-
klamowa Vizart  Nowogard ul. 700 
lecia 15 (nad sklepem zielarskim)
Tel. 605 522 340.

• regulacja, naprawa, konserwa-
cja okien i drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remon-
tujemy. 668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 
988 735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, ukła-
danie kostki granitowej, polbruku. 
726 403 937

•	 Wypełniam dokumenty do ZUS 
na emeryturę, rentę, kapitał po-
czątkowy. 507 872 391

• Usługi remontowo-budowlane 
wykonam. 608 364 330 

• Prace elektryczne i remonty 
mieszkań. 607 729 933

•	 Usługi ogólnobudowlane docie-
planie budynków, malowanie, 
szachlowanie, glazura, terakota, 
hydraulika, regipsy i podłogi, ada-
ptacja poddaszy. 600 626 268 

• Usługi remontowo-budowlane, 
ocieplenia budynków. 669 591 
896 

•	 Matematyka. 668 17 12 12 

•	 Usługi Fryzjerskie Męskie w domu 
klienta. Sudomierski. Tel. 536 867 
154 , 91 39 22 063

• Przyjmę psy i koty na strzyże-
nie. 794 902 108 

•	 Malowanie, szpachlowanie, tape-
towanie, drobne naprawy w tym 
hydraulika, solidnie dobra cena. 
666 047 905

•	 Przyjmę zlecenie na malowanie, 
montaż parapetów, paneli podło-
gowych itp. 518 034 782

•	 Naprawa AGD Nowogard. 698 352 
406 

•	 Dachy, wiaty, tarasy. 660 879 108 

•	 Transport. 600 182 682 

•	 Transport maszyn rolniczych i nie 
tylko ładunki nie przekraczające 7 
ton. Tel. 514 740 538 

• Projektowanie stron interneto-
wych. 695 575 008 

• SkUP BUTelek PO PIWIe SkleP 
kArSk O,30 ZŁ SZTUkĘ. 609 
245 816

•	 Elewacje, podbitki. 607 054 692

•	  Malowanie, szpachlowanie, mon-
taż paneli, regipsy, docieplenie 
poddaszy wełną. 607 654 692

•	 Prace wykończeniowe łazienki, 
kuchnie, malowanie regipsy itp. 
730 744 751

PrACA
•	 Aktivmed24.pl Opiekunki Se-

niorów Niemcy. Premie waka-
cyjne, 530555015

•	 AMBerCAre24 Opiekunki do 
Niemiec, wymagany j. niemiec-
ki komunikatywny, zarobki net-
to do 1500 euro/mies., wyjaz-
dy od zaraz, sprawdzone oferty, 
legalnie 737 451 825, 737 886 
919, 737 489 914

• Zatrudnię pracowników bu-
dowlanych. Tel. 695-264-594

•	 Zatrudnię stolarza z doświadcze-
niem. 503 084 687 

•	 Zatrudnię pomocnika mechanika 
samochodowego. Doświadczenie 
nie wymagane. 600 291 059

• Zaopiekuję się małym dziec-
kiem. 664 696 177   

•	 Szukam pracownika prace wy-
kończeniowe, Niemcy. Tel. 662 
528 427

• Przyjmę pomocników dekarzy. 
785 931 513 

•	 Zaopiekuję się dzieckiem. 606 515 
739 

•	 Poszukuje opiekunki do osoby 
starszej leżącej, Osina. Tel. 609 
003 026 

• Zatrudnię kobiety do sortowa-
nia sadzonek truskawek. Orga-
nizujemy dowóz. rozpoczęcie  
6 lub 13 listopada  Tel . 505 149 
049

• Potrzebna opiekunka do 2 let-
niego chłopca najchętniej Dą-
browa Nowogardzka lub okoli-
ce. Tel. 503 653 275

•	 Potrzeba opiekunka do 2letniego 
dziecka Dąbrowa Nowogardzka 
ewentualnie Sikorki, Grabin, Bo-
chlin, Miętno. 503 653 275 

• Zatrudnię mechanika do samo-
chodów ciężarowych bądź po-
mocnika. Atrakcyjne wynagro-
dzenie. Tel. 885 555 263 

• Pracowników budowlanych ro-
bót wykończeniowych zatrud-
nie. Tel. 694 440 205 

• Zatrudnię ekspedientkę do 
sklepu. Tel. 602 677 563 

•	 Zatrudnię pracownika do skle-
pu spożywczego w Nowogardzie. 
509 000 617 

•	 Zatrudnimy  do sklepu Żabka w 
Nowogardzie. 519 601 290 

•	 Poszukuje opiekunki do osoby 
starszej. 512 427 899 , 695 788 100

INNe
•	 SPRZEDAM- pręt zbrojeniowy fi-

10 , 12 m długi.Tel.603598134

•  Sprzedam drewno suche tanio. 
691 848 026

• Drewno, bukowe, dębowe, po-
cięte, porąbane. Tel. 603 353 789 

• Sprzedam drewno opałowe. 
667 788 820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 
kg. 790 285 382

• Szkółka w karsku poleca drze-
wa owcowe w pojemnikach 3-4 
letnie owocujące już od 20 zł/
szt. oraz tuje szmaragd wys. 70-
80cm. po 10 zł za sztukę. Tel. 606 
106 142

•	 Sprzedam łóżko młodzieżowe z 
szufladami, półkami, z matera-
cem - kolor szaro biały wymiary: 
dł. 223 cm*95 cm*110 cm, biurko 
do kompletu, tel. 605 522 340

•	 Sprzedam odkurzacz piorący ZE-
LMER WODNIK QUATTRO 616.6, 
elementy piorące nieużywane 

TEL. 517 508 374
                                Na sprzedaż 

2 pokoje III p.  •  cena 150 000 zł  
OKAZJA
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nowe, cena do uzgodnienia, tel. 
605 522 340

•	 Sprzedam materac kokosowy 
na łóżko ze stelażu,  na wymiar 
180*200*24cm, używany, tel. 605 
522 340

•	 Piece gazowe c.o.vaillant z nie-
miec dwufunkcyjne wiszace 
po przegladzie serwisowym 
do mieszkania,domu cena od 
1.200zl. sprzedam tel 691 686 
772

•	 Podgrzewacze wody 130-160-
190 litrowe stojące na gaz fit-
my villant mało używane z gwa-
rancją cena od 1000 zł. Tel. 691 
686 772 

•	 Sprzedam ławeczkę do ćwiczeń 
typu PRIMUS, wielofunkcyjna, tel. 
605 522 340 

•	 Sprzedam szafkę kuchenną brązo-
wo-biała, z płytą indukcyjną - 2 sta-
nowiska, z możliwością dostawie-
nia drugiej płyty indukcyjnej lub 
gazowej, z blatem, tel. 605 522 340 
Sprzedam TV plazmowy 42 cale 
LG, srebrno czarny, tel. 605 522 
340 

•	 Przyjmę radio  697 886 041 

•	 Okazja sprzedam narożnik „Fabio”, 
kanapę (szary welur) 606 699 763  

•	 Sprzedam duży, wysokie oparcia, 
bardzo wygodny narożnik w kolo-

rze gorzkiej czekolady – stan ide-
alny. Tel. 511 661 654

•	 Sprzedam drewno olchowe ko-
minkowe. 730 744 751

• Odsprzedam nowe drzwi har-
monijkowe Dąb sonome z szyb-
kami. Wys. 2.05 m szer. 58,8 cm. 
Cena 100 zł. Tel. 512 012 823 

•	 Pianino sprzedam. 533 983 233 

•	 Sprzedam podpórka rehabilita-
cyjna, ambona – 4 kołowa . 664 
813 031 

•	 Meblościankę oddam. 888 330 
606 

•	 Sprzedam tanio kamień ciosany. 
Tel. 606 127 777

•	 Przyjmę ziemię bez gruzu na ul. 
Wojska Polskiego. 788 685 194 

•	 Przyjmę pralkę zwykłą. 
697 886 041 

•	 Sprzedam drewno opałowe z do-
wozem. 692 246 671 

•	 Oddam szafę ubraniową i wersal-
kę. 887 307 401

•	 Przyjmę dwie wersalki, szafki ku-
chenne i pralkę automatyczną. 
796 080 198

•	 Sprzedam drewno kominkowe 
dąb pocięty w klocki i połupany. 
514 740 538 

INFOrMATOr lOkAlNY - NOWOGArD
Telefony alarmowe
Policja  - 997, 112
Komisariat Policji Nowogard - 91 57 92 316
Straż pożarna  - 998
Posterunek PSP Nowogard - 91 39 20 118
Pogotowie ratunkowe - 999
Stacja Pogotowia Ratunkowego 
w Nowogardzie - 91 43 26 103
Pogotowie gazowe  - 992
Pogotowie energetyczne - 991
Pogotowie wodn.-kanal. (PUWiS) 
 - 91 392 07 11; 994

Dyżur nocny
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna   
 - 91 39 78 430; 
 609 361 999; 
 665 283 928

Przychodnie - poradnie
Szpital - centrala - 91 392 13 56
Praxis - SZOZ - 91 392 07 87
Praxis - Centrum 
okulistyczno-optyczne - 91 39 27 272
POZ Przychodnia przyszpitalna  
 - 91 392 18 00; 
 91 392 18 06
Medyk - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - M. Drobińska - 91 392 59 43
NZOZ “Sanus” - 91 392 69 60
NZOZ “Pro-med” - 91 392 67 40
NZOZ “Leks” - 91 392 25 25
NZOZ “Baby-med”  - 91 392 60 13
Mardent - gabinety lekarskie  
 - 91 392 26 33
Revital - Ośrodek Rehabilitacji 
i Odnowy Biologicznej - 91 392 14 67; 
 609 456 577
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne 
 - 91 392 09 26
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
dzieci, młodzieży i ich rodzin 
 - 91 392 07 43
Warsztaty terapii zajęciowej - 91 392 52 82
Zakład domowej opieki długoterminowej - 
91 39 26 531; 
 509 142 650
Stomatologia
Praxis - Centrum stomatologiczne  
 - 91 392 69 99
Pracownia protetyki stomatologicznej - 
Danuta Drapikowska 91 392 68 70
Protetyka stomatologiczna 
- Elżbieta Wysocka 
i Kazimierz Trojanowski - 91 392 61 07
“Nowo-dental” B. Szulejko - 695 264 677 
 - 91 392 14 67
“Dental - med”  - 91 392 20 98
Lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz  
 - 91 392 50 03; 
 603 705 630
Gabinety stomatologiczne "LUXdental"
 - 509 77 00 19, 91 434 97 09
Lek. Stom. Andrzej Rynkiewicz
pogotowie stomatologiczne - 607 771 777
lek. Stom. D. Wałęga - Bąk - 604 441 609
lek. stom. A Mogilnicka - 506 606 955
lek. stom. E. Rosa - 532 512 703
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 601 736 804
Urzędy
Urząd Miejski - 91 392 62 00
Biuro Obsługi Interesanta w UM  
 - 91 392 62 14
Biuro Rady w UM - 91 392 62 10
Urząd Stanu Cywilnego - 91 392 62 30

Wydział Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środow. 
 - 91 392 62 43
Wydział spraw społecznych i obywatelskich
Meldunki - 91 392 62 13
Dowody osobiste - 91 392 62 15
Zarządzanie kryzysowe - 91 392 62 34
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
Geodezji i Rolnictwa - 91 392 62 26
Wydział Rozwoju Lokalnego, 
Funduszu, Kultury i Sportu - 91 392 62 93
Wydział Inwestycji i Remontów  
 - 91 392 62 41
Biuro Podatków i Opłat - 91 392 62 17
Referat Edukacji - 91 392 54 64
Zarząd Budynków Komunalnych  
 - 91 392 62 67
Powiatowy Urząd Pracy f/Nowogard 
 - 91 392 13 76
 91 392 18 13
Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii - 91 392 11 18
w nagłych wypadkach - 609 740 647

Wydział komunikacji
Rejestracja pojazdów - 91 579 27 02
Prawo jazdy - 91 579 27 03
Fax - 91 392 18 52

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik - Dorota Maślana - 91 392 62 48
Świadczenia rodzinne
- A. Lalik  - 91 392 62 68
Dział usług opiekuńczych 
- B. Ziółkowska - 91 392 02 00

Poczta
ul. 3 Maja - 91 392 13 00
 91 392 11 83
ul. Warszawska - 91 392 08 34

Nadleśnictwo Nowogard - 91 392 06 40
Zakład karny Nowogard - 91 432 66 00

Gabinety weterynaryjne
Danuta Czerwińska
ul. J. Wybickiego 2 - 91 392 37 86
Animal-Vet
ul. Zielona - 666 135 133
Janusz Soroka
ul. L. Okulickiego 6  - 570 656 616
Zdzisław Truszyński
ul. T. Kościuszki 21 - 91 392 18 01
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 38 - 91 392 08 14
Szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1 - 91 392 6 2 70
Szkoła Podstawowa nr 2 - 91 392 6 2 74
Szkoła Podstawowa nr 3 - 91 392 6 2 91
Szkoła Podstawowa nr 4 - 91 392 3 0 28
SP w Długołęce - 91 391 04 92
SP w Orzechowie - 91 391 09 94
SP w Strzelewie - 91 391 02 24
SP w Żabowie - 91 391 06 94
SP w Błotnie - 91 391 01 90
SP w Wierzbięcinie - 91 291 07 95
I Liceum Ogólnokształcące - 91 392 02 13
Liceum Ogólnokształcące nr II - 91 392 51 07
ZSP im. Stanisława Staszica - 91 392 11 62
Prywatne Publiczne Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych; 
Niepubliczna Szkoła Policealna  
 - 91 392 66 91
Prywatne Liceum Ogólnokształcące
 Zaoczne Centrum Edukacji Zdroje  
 - 91 392 54 94

Prywatne Policealne Studium Zawodowe  
 - 91 392 21 81
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  
 - 91 392 01 08

Przedszkola i żłobki
Przedszkole nr 1
ul. Żeromskiego - 91 392 62 86
Przedszkole nr 3
ul. J. Poniatowskiego - 91 392 62 88
Przedszkole nr 4
ul. T. Kościuszki - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole
ul. Zielona - 91 392 66 91; 
 505 388 292
Artystyczne Przedszkole 
Kraina Fantazjiul. Gen. J. Bema - 660 797 838
“Promyczek” Specjalistyczny 
punkt przedszkolny, 
ul. Boh. Warszawy - 609 931 469
Niepubliczny Żłobek "Maluszkowo”
ul. ks. Racibora - 534 015 943
Niepubliczny “Malinowy Żłobek”
ul. Boh. Warszawy - 604 873 917

kultura
Miejska Biblioteka Publiczna  
Dyrektor - 91 392 62 60
Czyt. dla dorosłych - 91 392 62 61
Nowogardzki Dom Kultury  
Sekretariat - 91 392 62 83
Biuro kina/ dział imprez i promocji 
 - 91 392 57 79
Kasa - 91 392 62 62

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP - 91 392 63 70; 
 506 08 13 28
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego   
 - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej  
 - 91 392 15 92

Usługi pogrzebowe 
J. Furmańczyk, Zakład Pogrzebowy  
 - 91 392 17 67
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  
 - 692 354 065
MEMORIS Grzegorz Śmigiel - 693 230 190

Apteki
Centrum Zdrowia
ul. 700-lecia - 91 576 21 39
Majowa
ul. 3 Maja - 91 307 07 08
Cefarm
ul. Plac Wolności - 91 392 02 03
Cardia
ul. 700 - lecia - 91 392 13 30
Niebieska
ul. 15 Lutego - 91 432 61 77
Asa
ul. Warszawska - 91 392 04 94
Niebieska 2
ul. Kościuszki - 91 579 08 30
Nowa Farmacja
ul. Bohaterów Warszawy - 91 573 04 37

Taksówki - 91 392 02 60

Pomoc drogowa
Grzegorz Irzymski - 91 392 24 02
 601 893 944
Andrzej Słomski - 665 770 442
Krzysztof Pietrzak - 601 938 293
R&J MIX - 608 731 620

Urząd Gminy
Wójt - 91 391 03 90
Kierownik USC, St. ds. obywatelskich
 i ewidencji ludności  - 508 499 549
St. ds. podatków i opłat  - 508 499 661
St. ds. zarządzania kryzysowego, obrony cy-
wilnej i ochrony środowiska  - 508 499 580
Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami  
 - 508 499 247
St. ds. obsługi organów Gminy, działalności 

gospodarczej, kultury i zdrowia  - 508 499 567
St. ds. funduszy zewnętrznych, promocji, 
turystyki i sportu  - 508 499 620
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik Anna Kaliczyńska - 508 499 534
Pracownicy socjalni - 508 499 561
 508 499 483
Asystent rodziny Patrycja Bielej - 508 499 621
Gminna Biblioteka Publiczna
Kierownik Krzysztof Górecki - 91 391 03 05

Szkoła Podstawowa im. B. Malinowskiego
Dyrektor Tatiana Olbert - 91 391 03 89
Sekretariat - 91 391 03 80
Przychodnie
NZOZ “Proximus” - 91 391 03 10
Punkt apteczny - 91 391 16 11
Poczta - 91 391 03 23
Parafia pw. NP NMP w Osinie - 91 391 03 86

INFOrMATOr lOkAlNY - OSINA

reGUlArNA lINIA MI krO BU SO WA SerOCkI  Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 
11:55; 12:40; 14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 
13:45(6x); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

PrZeWÓZ OSÓB - rO MAN BIŃCZYk - linia regularna  Tel. 607 310 591 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 
16.35 (7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

rOZkŁAD JAZDY BU SÓW
Firma Usługowo- Handlowa Adam Fedeńczak

Tel 91 39 26 925, 502 026 999
ND- SZCZeCIN 5:15(D), 5:55(E), 6:40(7), 6:55(D), 7:25(7), 7:50(D), 8:00(E), 8:20(7), 
8:35(D), 9:10(E,7), 10:05(E), 10:35(E,7), 11:31(D),11:40(7), 12:10(E), 12:20(7), 
12:55(D,7), 13:10(D), 13:20(E,7), 14:05(D), 14:20(E,7), 15:40(D), 16:05(7), 16:20(E,7), 
16:50(D), 17:50(E,7), 18:20(E,7)
SZCZeCIN- ND 6:35(D), 7:30(E), 8:30(D,7), 9:00(7,R), 9:25(E), 10:05(D,7), 10:35(E,7), 
11:40(E), 12:10(D), 12:25(E,7), 13:20(7), 13:35(D), 13:50(E,7,R), 14:35(D), 14:50(E,7), 
15:15(D,7), 15:55(D), 16:15(6,7), 16:35(D), 17:40(D,7), 18:05(E,7,R), 19:15(D), 
19:40(E,7), 20:15(E,7)
ND- reSkO 6:30(S), 7:50(S), 10:10(7), 12:30(S), 14:30(S), 15:10(E), 19:15(E)
reSkO- ND 6:45(7,SZ), 7:10(S), 7:15(E,SZ), 8:30(S), 11:35(7,SZ), 13:00(S), 15:05(S), 
15:40(E,7,SZ)
GOlCZeWO- ND 7:10(S), 13:30(S), 14:45(S)
ND- GOlCZeWO 7:50(S), 14:15(S), 15:30(S)
ND- STArGArD 6:50(D), 10:15(D), 13:40(D)
STArGArD- ND 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
ND- DOBrA- ŁOBeZ- PŁOTY- GrYFICe 6:00(D)
ND- SŁAJSINO- rADOWO- ŁOBeZ 6:35(D)
ŁOBeZ- DOBrA- ND 15:00(D)
ŁOBeZ- SŁAJSINO- ND 15:35(D)
D - kursuje od pon. do pt. Oprócz świąt     E - kursuje od pon. Do soboty oprócz świąt 
S - kursuje w dni nauki szkolnej                         R- kurs do Reska     
SZ - kurs do Szczecina 6- kursuje w soboty       7- kursuje w niedziele
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krZYŻÓWkA z książką
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Imię i nazwisko ......................................................................................................................... tel. ......................................... 

ROZWIĄZANIE ..........................................................................................................................................................................
Kupon wraz z rozwiązaniem należy dostarczyć do redakcji. Spośród nadesłanych kuponów zostanie wyloso-

wana nagroda książka ufundowana przez Wydawnictwo

reklAMA
karolinasb@ 
domjudy.pl

Tel. 506 638 789

Kalendarze dla Klientów 
wymagających, którzy szukają 

ich w dobrej jakości 
i konklurencyjnych cenach

największy wybór kalendarzy 
tródzielnych, zrywanych

książkowch, planszowych i innych

poleca

Pionowo:
1. imię ukochanej Winicjusza
z powieści „Quo vadis” Sienkiewicza
2. miasto w Austrii nad Anizą
3. zły to ..., co własne gniazdo kala
4. Gregory, aktor
5. willa Karola Szymanowskiego
6. indyjski bóg ognia
7. Stwosz, rzeźbiarz
8. duża papuga
9. krzyżówka dromadera z baktrianem
10. o liczbie atomowej 65
11. miasto w Holandii
12. pisarz, prozaik
13. moneta równa 1/100 korony
14. wprawka muzyczna
15. poemat Alfreda de Vigny
16. linie wokół czegoś
17. ziemia uprawna
18. najwyższy szczyt Krety
19. rzymska bogini ogniska domo-

wego
20. nagość w ramach
21. cyrkowy zapaśnik
22. język zwierzęcia
23. typ żaglowca

24. obrót w tańcu
25. kuzyn łasicy, o cennym futrze
26. kapusta abisyńska
27. córka Orgona z komedii A. Fre-

dry „Dożywocie”
28. powieść Larysy Mitznerowej
29. wierzchnie, obszerne nakrycie, 

rodzaj peleryny, używane w star. 
Rzymie do podróży

30. miasto w Danii
31. strzelanie do rzutków
32. odpad przy wytapianiu surówki
33. żona Rembrandta
34. ptak drapieżny, bielik
35. w niej akta
36. kulista klucha ze śliwką
37. na nich pracują koła
38. papierowa trąba
39. typ służącego we włoskiej ko-

medii
40. dopływ Dunaju
41. japoński wachlarz
42. ... pracy lub myślenia
43. ... Sumac, piosenkarka
44. wiecznie zielone drzewo afryk.

Poziomo:
45. zwabia muchy
46. przenośna ścianka
47. mieszaniec bizona i krowy
48. globalna sieć komputerowa
49. długa, niezgrabna noga
50. kraina historyczna w Grecji
51. telewizor dla sroki
52. miejsce grzebania zmarłych
53. w starożytnej Grecji suma zalet
54. przebłysk
55. mała Urszula
56. galeria otaczająca dziedziniec 

meczetu
57. zoofilia
58. sól kwasu jodowego
59. Ukraińska Armia Powstańcza
60. syn Sary i Abrahama
61. wykonuje partię solową
62. Y dla chemika
63. drugi plan
64. kraj z Luandą
65. autor „Skrzydeł nad Warszawą”
66. grube lniane płótno
67. chrust na opał
68. kupała

69. Indianie z czubami
70. nacięcie po przejściu piły
71. miasto w USA
72. ludowy instr. muz
73. salami, twaróg lub brie
74. szanowanie, poważanie
75. pilot w kabinie samolotu
76. stawia piece
77. dla stoika, ale nie dla cynika
78. służy psu do merdania
79. biega z tacą
80. niezbędny w makowcu
81. imię Chruszczowa
82. miała Asa
83. terroryści z Irlandii

PODPOWIEDŹ: ABILENE, ARCT, BA-
SETLA, ENNS, EPE, ZANNI.

lidia liszewska 
robert kornacki  

ZACZekAJ NA MNIe 
Kontynuacja najgłośniejszego 

debiutu 2018 roku! 
Po burzliwym rozstaniu Matyl-

dzie został tylko jeden list, który 
czekał w skrzynce od roku. Za-
warte w nim wyjaśnienia Kosmy 
wszystko komplikują, bo przez 
ten czas życie kobiety całkowicie 
się zmieniło. Jej nową codzien-
ność wypełnia samotne macie-
rzyństwo i powracające myśli o 
ukochanym. Czy Matylda będzie 
nadal na niego czekać, gdy obok 
pojawi się inny mężczyzna? 

Kosma musi teraz poświęcić 
wszystkie swoje siły na walkę o 
własne zdrowie. Jak pogodzi po-
rywczy temperament z przestrze-
ganiem zaleceń lekarzy? 

Czy drogi tych dwojga jeszcze 
się zejdą?

rozwiązanie krzyżówki dla 
dorosłych : Człowiek celem sa-
mym w sobie

Patrycja Żóralska, Halina Stefań-
ska, Urszula Kaczmarek, Agniesz-
ka Skowrońska, Jadwiga Patecka, 
Szymon Rybarczyk, Halina Galus, 
Danuta Skowron, Christiana Sy-
fert, Małgorzata Krawczyk, Pelagia 
Feliksiak, Angelika Konior, Iwona 
Karska, Renata Wiertalak, Cecylia 
Furmańczyk, Zofia Lepka, Roman 
Kaczmarek, Zdzisława Chocian, 
Robert Kierzyk

Zwycięzca książka: Iwona Kar-
ska

Zwycięzcy prenumerata: Ha-
lina Stefańska, Zdzisława Chocian

GAZETY dla zwycięzców loso-
wania do odebrania w redakcji, 
ul. Boh. Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Kacper Poncak, Bartek Feliksiak, 

Julia Furmańczyk, Basia Kloch, 
Weronika Zaremba, Ania Rosa, 
Adaś Skowronek

Zwycięzca: Kacper Poncak
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rozkład jazdy komunikacji miejskiej

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 6:55 8:05 11:15 12:20 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 6:56 8:06 11:16 12:21 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 6:58 8:08 11:18 12:23 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 6:59 8:10 11:20 12:25 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:01 8:12 11:22 12:27 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:02 8:14 11:24 12:29 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:03 8:15 11:25 12:30 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:05 8:17 11:27 12:32 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < 7:07 8:19 < 12:34 < < 16:07 < <

10 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:09 8:21 11:28 12:36 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
11 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:10 8:22 11:29 12:37 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
12 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:11 8:23 11:30 12:38 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
13 ul. Poniatowskiego < 6:20 7:13 < < 12:40 13:45 15:10 16:13 17:10 <
14 ul. Żeromskiego 5:42 6:21 7:14 8:24 11:32 12:41 13:46 15:11 16:14 17:11 17:59
15 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:22 7:15 8:25 11:33 12:42 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
16 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:23 7:16 8:26 11:34 12:43 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
17 ul. Radosława 5:45 6:24 7:17 8:27 11:35 12:44 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02

POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:23 8:33 11:50 12:50 14:30 15:30 16:25 17:25 18:05
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:24 8:34 11:51 12:51 14:31 15:31 16:26 17:26 18:06
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:26 8:36 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:28 8:38 11:53 12:53 14:33 15:33 16:28 17:28 18:08
5 ul. Poniatowskiego < 6:35 7:30 8:40 11:55 12:55 < 15:35 16:30 17:30 <
6 ul. 700 Lecia 5:49 6:37 7:32 8:42 11:57 12:57 14:34 15:37 16:32 17:32 18:09
7 ul. 5-go Marca 5:51 6:39 7:34 8:44 11:59 12:59 14:36 15:39 16:34 17:34 18:11
8 ul. Kościuszki 36 5:53 6:41 7:36 8:46 12:01 13:01 14:38 15:41 16:36 17:36 18:13
9 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:42 7:37 8:47 12:02 13:02 14:39 15:42 16:37 17:37 18:14

10 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:43 7:38 8:48 12:03 13:03 14:40 15:43 16:38 17:38 18:15
11 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:44 7:39 8:49 12:04 13:04 14:41 15:44 16:39 17:39 18:16
12 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:45 7:40 8:50 12:05 13:05 14:42 15:45 16:40 17:40 18:17
13 ul. Bema 9 5:58 6:46 7:41 8:51 12:06 13:06 14:43 15:46 16:41 17:41 18:18
14 Osiedle Bema 5:59 6:47 7:42 8:52 12:07 13:07 14:44 15:47 16:42 17:42 18:19

DWORZEC PKS – OS. BEMA
TAM
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

OS. BEMA - DWORZEC PKS
TAM
E, F

1 Osiedle Bema 8:59
2 ul. Bema 1 9:00
3 ul. Armii Krajowej 17 9:02
4 ul. Kościuszki 36 9:03
5 ul. Romualda Traugutta 9:05
6 ul. Wojska Polskiego 4 9:06
7 ul. Kościelna 9:07
8 Dworzec PKS 9:09

LP Dworce i przystanki

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD UL. RADOSŁAWA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 – NOWOGARD  OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD OS. BEMA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 - NOWOGARD  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 6:55 8:05 11:15 12:20 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 6:56 8:06 11:16 12:21 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 6:58 8:08 11:18 12:23 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 6:59 8:10 11:20 12:25 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:01 8:12 11:22 12:27 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:02 8:14 11:24 12:29 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:03 8:15 11:25 12:30 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:05 8:17 11:27 12:32 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < 7:07 8:19 < 12:34 < < 16:07 < <

10 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:09 8:21 11:28 12:36 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
11 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:10 8:22 11:29 12:37 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
12 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:11 8:23 11:30 12:38 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
13 ul. Poniatowskiego < 6:20 7:13 < < 12:40 13:45 15:10 16:13 17:10 <
14 ul. Żeromskiego 5:42 6:21 7:14 8:24 11:32 12:41 13:46 15:11 16:14 17:11 17:59
15 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:22 7:15 8:25 11:33 12:42 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
16 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:23 7:16 8:26 11:34 12:43 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
17 ul. Radosława 5:45 6:24 7:17 8:27 11:35 12:44 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02

POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:23 8:33 11:50 12:50 14:30 15:30 16:25 17:25 18:05
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:24 8:34 11:51 12:51 14:31 15:31 16:26 17:26 18:06
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:26 8:36 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:28 8:38 11:53 12:53 14:33 15:33 16:28 17:28 18:08
5 ul. Poniatowskiego < 6:35 7:30 8:40 11:55 12:55 < 15:35 16:30 17:30 <
6 ul. 700 Lecia 5:49 6:37 7:32 8:42 11:57 12:57 14:34 15:37 16:32 17:32 18:09
7 ul. 5-go Marca 5:51 6:39 7:34 8:44 11:59 12:59 14:36 15:39 16:34 17:34 18:11
8 ul. Kościuszki 36 5:53 6:41 7:36 8:46 12:01 13:01 14:38 15:41 16:36 17:36 18:13
9 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:42 7:37 8:47 12:02 13:02 14:39 15:42 16:37 17:37 18:14

10 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:43 7:38 8:48 12:03 13:03 14:40 15:43 16:38 17:38 18:15
11 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:44 7:39 8:49 12:04 13:04 14:41 15:44 16:39 17:39 18:16
12 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:45 7:40 8:50 12:05 13:05 14:42 15:45 16:40 17:40 18:17
13 ul. Bema 9 5:58 6:46 7:41 8:51 12:06 13:06 14:43 15:46 16:41 17:41 18:18
14 Osiedle Bema 5:59 6:47 7:42 8:52 12:07 13:07 14:44 15:47 16:42 17:42 18:19

DWORZEC PKS – OS. BEMA
TAM
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

OS. BEMA - DWORZEC PKS
TAM
E, F

1 Osiedle Bema 8:59
2 ul. Bema 1 9:00
3 ul. Armii Krajowej 17 9:02
4 ul. Kościuszki 36 9:03
5 ul. Romualda Traugutta 9:05
6 ul. Wojska Polskiego 4 9:06
7 ul. Kościelna 9:07
8 Dworzec PKS 9:09

LP Dworce i przystanki

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD UL. RADOSŁAWA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 – NOWOGARD  OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD OS. BEMA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 - NOWOGARD  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 6:55 8:05 11:15 12:20 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 6:56 8:06 11:16 12:21 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 6:58 8:08 11:18 12:23 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 6:59 8:10 11:20 12:25 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:01 8:12 11:22 12:27 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:02 8:14 11:24 12:29 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:03 8:15 11:25 12:30 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:05 8:17 11:27 12:32 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < 7:07 8:19 < 12:34 < < 16:07 < <

10 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:09 8:21 11:28 12:36 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
11 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:10 8:22 11:29 12:37 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
12 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:11 8:23 11:30 12:38 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
13 ul. Poniatowskiego < 6:20 7:13 < < 12:40 13:45 15:10 16:13 17:10 <
14 ul. Żeromskiego 5:42 6:21 7:14 8:24 11:32 12:41 13:46 15:11 16:14 17:11 17:59
15 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:22 7:15 8:25 11:33 12:42 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
16 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:23 7:16 8:26 11:34 12:43 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
17 ul. Radosława 5:45 6:24 7:17 8:27 11:35 12:44 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02

POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:23 8:33 11:50 12:50 14:30 15:30 16:25 17:25 18:05
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:24 8:34 11:51 12:51 14:31 15:31 16:26 17:26 18:06
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:26 8:36 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:28 8:38 11:53 12:53 14:33 15:33 16:28 17:28 18:08
5 ul. Poniatowskiego < 6:35 7:30 8:40 11:55 12:55 < 15:35 16:30 17:30 <
6 ul. 700 Lecia 5:49 6:37 7:32 8:42 11:57 12:57 14:34 15:37 16:32 17:32 18:09
7 ul. 5-go Marca 5:51 6:39 7:34 8:44 11:59 12:59 14:36 15:39 16:34 17:34 18:11
8 ul. Kościuszki 36 5:53 6:41 7:36 8:46 12:01 13:01 14:38 15:41 16:36 17:36 18:13
9 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:42 7:37 8:47 12:02 13:02 14:39 15:42 16:37 17:37 18:14

10 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:43 7:38 8:48 12:03 13:03 14:40 15:43 16:38 17:38 18:15
11 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:44 7:39 8:49 12:04 13:04 14:41 15:44 16:39 17:39 18:16
12 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:45 7:40 8:50 12:05 13:05 14:42 15:45 16:40 17:40 18:17
13 ul. Bema 9 5:58 6:46 7:41 8:51 12:06 13:06 14:43 15:46 16:41 17:41 18:18
14 Osiedle Bema 5:59 6:47 7:42 8:52 12:07 13:07 14:44 15:47 16:42 17:42 18:19

DWORZEC PKS – OS. BEMA
TAM
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

OS. BEMA - DWORZEC PKS
TAM
E, F

1 Osiedle Bema 8:59
2 ul. Bema 1 9:00
3 ul. Armii Krajowej 17 9:02
4 ul. Kościuszki 36 9:03
5 ul. Romualda Traugutta 9:05
6 ul. Wojska Polskiego 4 9:06
7 ul. Kościelna 9:07
8 Dworzec PKS 9:09

LP Dworce i przystanki

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD UL. RADOSŁAWA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 – NOWOGARD  OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD OS. BEMA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 - NOWOGARD  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

rOZkŁAD JAZDY PkP
^

Odjazdy / Departures
Nowogard 21 X – 8 XII 2018

Aktualizacja wg stanu na 19 X 2018

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

5:00 II
1

PR - R
88641

j  a  b  @  V
y

Wyszomierz 5:05, Osina 5:09, Mosty 5:15, Goleniów 5:24, Kliniska 5:35, Szczecin Dąbie 5:45, Szczecin 
Zdroje 5:48, Szczecin Port Centralny 5:56 Szczecin Główny 6:00 
~ 1-5 / 1 XI;
@ V 5 XI-7 XII 1-5;

6:16 II
1

PR - R
88643

j  a  b  @  V
y

Wyszomierz 6:21, Osina 6:25, Mosty 6:31, Goleniów 6:40, Kliniska 7:14, Szczecin Dąbie 7:24, Szczecin 
Zdroje 7:27 Szczecin Główny 7:40 
~ 5 XI-8 XII 1-6;

6:39 II
1

PR - R
88643

j  a  b  y

Wyszomierz 6:44, Osina 6:48, Mosty 6:54, Goleniów 7:03, Kliniska 7:14, Szczecin Dąbie 7:24, Szczecin 
Zdroje 7:27 Szczecin Główny 7:40 
~ 22-31 X 1-6; 2-3 XI;

7:46BUS PR - R
88622
g  j

Żabowo 7:57, Płoty 8:13 0   j   a   b   @   V   y, Baszewice 8:30, Gryfice 8:36, Gąbin 8:46, Trzebiatów 8:52, 
Bieczyno Pomorskie 8:58, Karcino 9:01, Głowaczewo 9:06, Stary Borek 9:09, Kołobrzeg Stadion 9:15

Kołobrzeg 9:20 ~ 5 XI-8 XII 1-6;
g  na odcinku Nowogard - Płoty; w g nie przewozi się wózków i rowerów

7:47 I
3

PR - R
88645

j  a  b  y

Wyszomierz 7:52, Osina 7:56, Mosty 8:02, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:08, Goleniów 8:25, 
Kliniska 8:34, Szczecin Dąbie 8:44, Szczecin Zdroje 8:47, Szczecin Port Centralny 8:55

Szczecin Główny 9:00 ~ 21 X-4 XI;

7:48 II
1

PR - R
88622

j  a  b  y

Żabowo 7:55, Płoty 8:04, Baszewice 8:11, Gryfice 8:18, Gąbin 8:28, Trzebiatów 8:33, Bieczyno 
Pomorskie 8:39, Karcino 8:43, Głowaczewo 8:47, Stary Borek 8:51, Kołobrzeg Stadion 8:57

Kołobrzeg 9:02 ~ 22-31 X 1-6; 2-3 XI;

7:51 I
3

PR - R
s 88645

j  a  b  @  V
y

Wyszomierz 7:56, Osina 8:00, Mosty 8:06, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:12, Goleniów 8:29, 
Kliniska 8:45, Szczecin Dąbie 8:55, Szczecin Zdroje 8:58, Szczecin Port Centralny 9:06

Szczecin Główny 9:11 ~ 5 XI-8 XII;

9:18 II
1

PR - R
88624
REGA

j  a  b  y

Płoty 9:32, Gryfice 9:45, Trzebiatów 10:04, Kołobrzeg Stadion 10:21 Kołobrzeg 10:26 

~ 21 X-4 XI 67 + 1 XI;

9:20BUS PR - R
88624
REGA
g  j

Płoty 9:50 0   T   a   b   @   V   y, Gryfice 10:40, Trzebiatów 10:54, Kołobrzeg Stadion 11:12

Kołobrzeg 11:17 ~ 10 XI-8 XII 67;
g  na odcinku Nowogard - Płoty; w g nie przewozi się wózków i rowerów

10:21 II
1

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:26, Osina 10:30, Mosty 10:36, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:42, Goleniów 10:58, 
Kliniska 11:07, Szczecin Dąbie 11:17, Szczecin Zdroje 11:20, Szczecin Port Centralny 11:28

Szczecin Główny 11:33 ~ 21 X-4 XI;

11:03 II
1

PR - R
s 88647

j  a  b  @  V
y

Wyszomierz 11:08, Osina 11:12, Mosty 11:18, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 11:24, Goleniów 11:40, 
Kliniska 11:56, Szczecin Dąbie 12:06, Szczecin Zdroje 12:09, Szczecin Port Centralny 12:17

Szczecin Główny 12:22 ~ 5 XI-8 XII;

11:51 II
1

PR - R
88626

POMERANIA
j  a  b  y

Żabowo 11:58, Płoty 12:07, Baszewice 12:14, Gryfice 12:20, Gąbin 12:30, Trzebiatów 12:36, Bieczyno 
Pomorskie 12:42, Karcino 12:46, Kołobrzeg Stadion 12:57 Kołobrzeg 13:02 
~ 21 X-4 XI;

12:30BUS PR - R
88626

POMERANIA
g  j

Żabowo 12:41, Płoty 12:57 0   T   a   b   @   V   y, Baszewice 13:14, Gryfice 13:20, Gąbin 13:30, 
Trzebiatów 13:36, Bieczyno Pomorskie 13:42, Karcino 13:45, Kołobrzeg Stadion 13:57

Kołobrzeg 14:02 ~ 5 XI-8 XII;
g  na odcinku Nowogard - Płoty; w g nie przewozi się wózków i rowerów

13:49 II
1

PR - R
88628

j  a  b  y

Żabowo 13:56, Płoty 14:06, Baszewice 14:17, Gryfice 14:24, Gąbin 14:34, Trzebiatów 14:39, Bieczyno 
Pomorskie 14:45, Karcino 14:49, Głowaczewo 14:53, Stary Borek 14:57, Kołobrzeg Stadion 15:03

Kołobrzeg 15:08 ~ 22-31 X 1-5; 2 XI;

14:20BUS PR - R
88628
g  j

Żabowo 14:31, Płoty 14:47 0   j   a   b   @   V   y, Baszewice 15:22, Gryfice 15:28, Gąbin 15:38, 
Trzebiatów 15:44, Bieczyno Pomorskie 15:50, Karcino 15:53, Głowaczewo 15:58, Stary Borek 16:01, 
Kołobrzeg Stadion 16:07 Kołobrzeg 16:12 
~ 5 XI-7 XII 1-5;
g  na odcinku Nowogard - Płoty; w g nie przewozi się wózków i rowerów

14:27 II
1

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 14:32, Osina 14:36, Mosty 14:42, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:48, Goleniów 15:05, 
Kliniska 15:14, Szczecin Dąbie 15:24, Szczecin Zdroje 15:34 Szczecin Główny 15:49 
~ 21 X-4 XI;

15:49 II
1

PR - R
s 88649

j  a  b  @  V
y

Wyszomierz 15:54, Osina 15:58, Mosty 16:04, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 16:10, Goleniów 16:26, 
Kliniska 16:36, Szczecin Dąbie 16:46, Szczecin Zdroje 16:52 Szczecin Główny 17:04 
~ 5 XI-8 XII;

Strona 1 z 3

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 21 X – 8 XII 2018

Aktualizacja wg stanu na 19 X 2018

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

15:55 II
1

PR - R
88630

j  a  b  y

Żabowo 16:02, Płoty 16:13, Baszewice 16:27, Gryfice 16:34, Gąbin 16:44, Trzebiatów 16:49, Bieczyno 
Pomorskie 16:55, Karcino 16:59, Głowaczewo 17:03, Stary Borek 17:07, Kołobrzeg Stadion 17:13

Kołobrzeg 17:17 ~ 21 X-4 XI;

16:39 II
1

PR - R
88651
REGA

j  a  b  y

Wyszomierz 16:44, Osina 16:48, Mosty 16:54, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:00, Goleniów 17:17, 
Kliniska 17:27, Szczecin Dąbie 17:37, Szczecin Zdroje 17:42 Szczecin Główny 17:54 
~ 21 X-4 XI;

16:57BUS PR - R
88630
g  j

Żabowo 17:08, Płoty 17:24 0   j   a   b   @   V   y, Baszewice 17:41, Gryfice 17:47, Gąbin 17:57, 
Trzebiatów 18:03, Bieczyno Pomorskie 18:09, Karcino 18:12, Głowaczewo 18:17, Stary Borek 18:20, 
Kołobrzeg Stadion 18:26 Kołobrzeg 18:31 
~ 5 XI-8 XII;
g  na odcinku Nowogard - Płoty; w g nie przewozi się wózków i rowerów

17:57 II
1

PR - R
88632

j  a  b  y

Żabowo 18:04, Płoty 18:14, Baszewice 18:28, Gryfice 18:35, Gąbin 18:45, Trzebiatów 18:50, Bieczyno 
Pomorskie 18:56, Karcino 19:00, Głowaczewo 19:04, Stary Borek 19:08, Kołobrzeg Stadion 19:14

Kołobrzeg 19:20 ~ 21 X-4 XI;

17:59 II
1

PR - R
s 88651
REGA

j  a  b  @  V
y

Wyszomierz 18:04, Osina 18:08, Mosty 18:14, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 18:20, Goleniów 18:36, 
Kliniska 18:46, Szczecin Dąbie 18:55, Szczecin Zdroje 18:59, Szczecin Port Centralny 19:07

Szczecin Główny 19:11 
~ 5 XI-8 XII;

18:39 II
1

PR - R
88653

POMERANIA
j  a  b  y

Wyszomierz 18:44, Osina 18:48, Mosty 18:54, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:00, Goleniów 19:17, 
Kliniska 19:26, Szczecin Dąbie 19:36, Szczecin Zdroje 19:44, Szczecin Port Centralny 19:52

Szczecin Główny 19:56 ~ 21 X-4 XI;

19:21BUS PR - R
88632
g  j

Żabowo 19:32, Płoty 19:48 0   j   a   b   @   V   y, Baszewice 20:05, Gryfice 20:11, Gąbin 20:21, 
Trzebiatów 20:27, Bieczyno Pomorskie 20:33, Karcino 20:36, Głowaczewo 20:41, Stary Borek 20:44, 
Kołobrzeg Stadion 20:50 Kołobrzeg 20:55 
~ 5 XI-8 XII;
g  na odcinku Nowogard - Płoty; w g nie przewozi się wózków i rowerów

19:25 II
1

PR - R
s 88653

POMERANIA
j  a  b  @  V

y

Wyszomierz 19:30, Osina 19:34, Mosty 19:40, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:46, Goleniów 20:02, 
Kliniska 20:12, Szczecin Dąbie 20:21, Szczecin Zdroje 20:25, Szczecin Port Centralny 20:33

Szczecin Główny 20:37 
~ 5 XI-8 XII;

20:28 II
1

PR - R
88634

j  a  b  y

Żabowo 20:35, Płoty 20:44, Baszewice 20:51, Gryfice 20:58, Gąbin 21:08, Trzebiatów 21:14, Bieczyno 
Pomorskie 21:20, Karcino 21:23, Głowaczewo 21:28, Stary Borek 21:31, Kołobrzeg Stadion 21:37

Kołobrzeg 21:42 ~ 22-31 X 1-6; 2-3 XI;

20:47BUS PR - R
88634
g  j

Żabowo 20:58, Płoty 21:14 0   j   a   b   @   V   y, Baszewice 21:31, Gryfice 21:37, Gąbin 21:47, 
Trzebiatów 21:53, Bieczyno Pomorskie 21:59, Karcino 22:02, Głowaczewo 22:07, Stary Borek 22:10, 
Kołobrzeg Stadion 22:16 Kołobrzeg 22:21 
~ 5 XI-8 XII 1-6;
g  na odcinku Nowogard - Płoty; w g nie przewozi się wózków i rowerów

21:50 II
1

PR - R
88636

j  a  b  y

Płoty 22:05, Gryfice 22:17, Trzebiatów 22:32, Kołobrzeg Stadion 22:49 Kołobrzeg 22:54 
~ 21 X-4 XI 1-57;

22:17BUS PR - R
88636
g  j

Płoty 22:44 0   j   a   b   @   V   y, Gryfice 23:05, Trzebiatów 23:19, Kołobrzeg Stadion 23:37

Kołobrzeg 23:42 ~ 5 XI-7 XII 1-57;
g  na odcinku Nowogard - Płoty; w g nie przewozi się wózków i rowerów
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^
Odjazdy / Departures
Nowogard 21 X – 8 XII 2018

Aktualizacja wg stanu na 19 X 2018

objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
g - zastępcza komunikacja autobusowa / rail 

replacement bus service
T - 2 klasa / Second class seats

j - tylko 2 klasa / 2nd class seats only

a - wagon z miejscami dla osób na wózkach 
- z windą/rampą / car with seats for 
disabled passengers - with a lift/ramp

b - wagon przystosowany do przewozu 
rowerów - liczba miejsc ograniczona / 
wagon adopted to the transport of 
bicycles – limited number of places

s - połączenie z lotniskiem / connection to 
airport

objaśnienia znaków / symbols
@ - dostęp do WiFi / WiFi access

V - dostępne miejsce do przewijania dziecka 
/ baby changing space available 

y - klimatyzacja / air conditioning

0 - zmiana usług na trasie pociągu / change 
services on the route

~ - terminy kursowania / days of operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / Mondays

5 - w piątki / Fridays

6 - w soboty / Saturdays

7 - w niedziele / Sundays

www.polregio.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased on each train, consistent with the 
terms specified by the carrier.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Carriers 
are responsible for commercial data of trains.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Infoline numbers to individual carriers:
PR - 703 20 20 20 (24h) opłata 1.29 zł/min. połączenia, 
realizator usługi: Progress Plus S.C.  / 703 20 20 20 (24h) 
charge of PLN 1.29 gross/min. of each call, service provider: 
Progress Plus S.C. 

www.portalpasazera.pl Strona 3 z 3
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FIRMA JOGA  •  ul. Górna 4  •  72-200 Nowogard  
 Tel./Fax 91 39 25 501  •  695 100 700  •  695 400 600

Wyposaż swój dom w OKNA PCV 
o najwyższym standarcie światowym, 

dzięki którym obniżysz koszty ogrzewania
z profilu 

ALPHALINE  
profil 6 komorowy w kl. A
z wkładem termicznym 
i uszczelką środkową 
gwarantującą doskonałą 
szczelność

Do produkcji okien 

nie stosujemy pro�lii

z recyklingu !!!

i wysokiej jakości
OKUCIA MACO

Ponad 22 lat doświadczenia w produkcji okien. ZAUFAJ specjalistom! 

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
8.00 – 20.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 8.00 – 16.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

Przedstawiciel �rm: KRATKI.PL, UNICO, ARYSTO, HAJDUK
          SPARTHERM, LECHMA, BE-F

ul. Boh. Warszawy 103a/1
SPRZEDAŻ: piecy, wkładów kominkowych, 

obudów, kominków elektrycznych i biokominkiów

Kontakt www.kominkisolowiej.pl 
e-mail: kominkisolowiej@idsl.pl

Tel. 91 39 25 000,  kom. 507 967 205
Sklep otwarty  pn-pt. 9-17,  sob 9-13

Przedstawiciel �rm: Lechma, Spartherm Bef Polska, Kratki.pl, Euro-Kom

Akcesoria montażowe, kominy, wkłady kominowe owalne 
Dobieramy wymiar i montujemy

KOMINKI SOŁOWIEJ NOWOGARD

WENTOR - kocioł  na pelet COMPACT 5-15 KW
Cena 9900 zł netto

KARTKI.pl - kocioł na pelet moc 5-25 KW
Cena 10400 zł netto

Spełniają wymagania 5 klasy 
wymagane do dotacji

KARTKI.pl - PATIO gazowy ogrzewacz 
                                        zewnętrzny

USŁUGI 
REMONTOWO-
BUDOWLANE

tel. 698 538 019

• Ryby wędzone - Makrela gat. I
• Ryby mrożone - bez lodu (glazury)
• Solone Matiasy i solone śledzie bez głowy
• Matiasy lekko solone (bardzo smaczne)
• Sałatki rybne, ryby po grecku - duży wybór

Poleca duży wybór ryb - prosto z kutra 
świeżych  morskich, słodkowodnych i mrożonych

Targowisko Miejskie - Kiosk Spoż.-Rybny
„U Grażyny”

Zapraszamy 8 - 17

Przyjmujemy zamówienia na świąteczne dostawy 
ryb w tym: karp, dorsz, sandacz, szczupak i inne

Życzymy 
zdrowych, pogodnych 

i wesołych świąt

Wykonujemy tanio
Banery  
Laminowanie   
Wycinane naklejki 
Wydruki kolorowe

Kompleksowe usługi:  
      Introligatorskie 
          Poligra�czne  
Nowogard  •  ul. Boh. Warszawy 7A

 tel. 91 392 21 65,  91 577 2007



 s. 2

Uwaga najbliższe bezpłatne  
porady prawne w piątek

godz. 13.30-15.30
w redakcji ul. Boh. Warszawy 7A

(informujemy, że godziny dyżurów radcy prawnego mogą ulegać zmianom)

reklAmA

reklAmA

 s. 4

 s. 6

Znana prawdopodobna 
przyczyna pożaru w Osowie

Strażacy  
gasili  
własną  
remizę 

 s. 3

POLSKI 
WYDAWCA

Wtorek 
4 grudnia 2018 r 
Nr 95 (2723)
nakład 3000 
Rok XXVI    ISSN 1897-2640 
Cena 1,50 zł 

lodowisko na jezdniach

Kto wyjechał nie 
miał łatwo!

Nie za 
takie 
pieniądze

 s. 5

Czekali na przyjazd 
karetki…
Sprzątał aż się 
kurzyło!



Nr 95 (2723)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

2

www.dzienniknowogardzki.pl

Śmigiel Ryszard

ŚR

KOMPLEKSOWE  USŁUGI
& ŚMIGIEL

Zakład Kamieniarski
- Nagrobki - Grobowce - Parapety - Schody

Kwiaciarnia
- Znicze - Kwiaty - Wiązanki - Wieńce

Tel. 601 595 069, 91 392 18 14
     e-mail: puhp.smigiel@wp.pl
   www.kamieniarstwo-smigiel.pl

Korzystając z naszych usług pogrzebowych zyskasz
-10%  RABATU  NA  USŁUGI  KAMIENIARSKIE

UL. CMENTARNA 3,  72-200 NOWOGARD

       Usługi Pogrzebowe 
        Grzegorz Śmigiel
- Trumny - Urny - Ekshumacje - Przewozy
         Obudowy - Krzyże - Tabliczki

Kontakt całodobowy: 693 230 190
      e-mail: memoris.zp@o2.pl
            www.memoris.eu

reklAmA

   Kronika policyjna

W TYCH DNIACH ODeSZlI DO WIeCZNOŚCI

lesław Skowron: lat 69, zmarł 26.11.2018r, pogrzeb odbył 
się 28.11.2018r, na cmentarzu w Nowogardzie.

Zofia rittinghaus: lat 73, zmarła 28.11.2018r, pogrzeb od-
był się 1.12.2018r, na cmentarzu w Nowogardzie.

Irena Zakrzewska: lat 69, zmarła 30.11.2018r, pogrzeb od-
był się 3.12.2018r, na cmentarzu w Nowogardzie.

ryszard Telmanowski: lat 52, zmarł 29.11.2018r, pogrzeb 
odbył się 3.12.2018r, na cmentarzu w Żabowie.

Jadwiga Berezowska: lat 75, zmarła 3.12.2018r, pogrzeb 
odbędzie się 6.12.2018r, o godz. 13:00 na cmentarzu w No-
wogardzie.

                                                                                                 Informacje przekazał: 
Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk 

i MEMORIS Zakład Pogrzebowy Grzegorz Śmigiel

masz problem, 
lub byłeś świadkiem 

ważnego 
wydarzenia?

Skontaktuj się 
z naszą redakcją!

 513 088 309  
91 392 21 65

2018/11/28 
godzina: 13:00
Nieznana osoba dokonała 

kradzieży w Nowogardzie,  na 
ul. Wiejskiej, pow. Goleniów, 
dwóch tablic rejestracyjnych z 
pojazdu marki Renault Clio na 
szkodę Małgorzaty Z. Postę-
powanie prowadzi Komisariat 
Policji w Nowogardzie.

godzina: 13:21
Patrol Ogniwa Patrolowo – 

Interwencyjnego Komisariatu 
Policji w Nowogardzie, zatrzy-
mał w Miętnie, gm. Nowogard, 
pow. Goleniów,  Zdzisława 
K. Lat 59 zamieszkały powiat 
goleniowski, poszukiwanego 
przez Sąd Rejonowy w Gole-
niowie. Postępowanie prowa-
dzi Komisariat Policji w Gole-
niowie.

2018/12/01 
godzina: 01:14
Kierujący pojazdem mar-

ki Opel Corsa, Błażej B., zam. 
Świerczewo, Gmina Nowo-
gard, pow. Goleniów, z niezna-
nych przyczyn stracił panowa-
nie nad pojazdem, w wyniku 
czego zjechał na pobocze. Kie-
rujący trzeźwy,  pouczony za 
popełnione wykroczenie.

godzina: 06:00
Kierująca pojazdem marki  

Mazda, Kateryna D. Lat 36, za-
mieszkała gmina Nowogard, w 
miejscowości Olchowo, pow. 
Goleniów, gm. Nowogard, 
wpadła w poślizg na skutek 
czego uderzyła w pojazd mar-
ki Fiat Punto kierowany przez 
Joannę K. Lat 35, zamieszkała 
pow. goleniowski. Obie kieru-
jące trzeźwe. Za popełnione 
wykroczenie kierująca pojaz-
dem marki Mazda ukarana 
mandatem karnym.

godzina: 06:00
Kierujący pojazdem marki 

Volvo, Józef Ż. Lat 56, zamiesz-
kały gmina Nowogard, w miej-
scowości Olchowo, gm. No-
wogard, pow. goleniowski, nie 
zachował niezbędnego odstę-
pu za poprzedzającym go po-
jazdem, w wyniku czego ude-
rzył w pojazd marki Fiat Punto 
kierowany przez Joannę K. Lat 
35, zamieszkałą powiat gole-
niowski. Obaj kierujący trzeźwi. 
Kierujący pojazdem marki Vo-
lvo za popełnione wykroczenie 
został pouczony.

godzina: 09:00
Kierujący pojazdem marki 

BMW 5, Damian W. Lat 32, za-
mieszkały gmina Skarbimierz, 
w miejscowości Olchowo, gm. 
Nowogard, pow. goleniowski, 
nie zachował bezpiecznej od-
ległości przed poprzedzającym 
go pojazdem marki Seat, w wy-
niku czego doszło do zderzenia 
wymienionych pojazdów. Obaj 
kierujący trzeźwi. Kierujący po-
jazdem marki BMW 5 za popeł-
nione wykroczenie został uka-
rany manadatem karnym.

godzina:9:50
Kierujący pojazdem marki  

Man, Andrej P. Lat 59, zamiesz-
kały Gdańsk, nie zachował 
niezbędnego odstępu za po-
przedzającym go pojazdem na 
Drodze krajowej nr 6, gm. No-
wogard, pow. goleniowski, w 
wywniku czego doszło  do zde-
rzenia z pojazdem marki Skoda 
kierowanym przez Artura K. Lat 
49, zamieszkały powiat policki. 
Obaj kierujący trzeźwi. Kieru-
jący pojazdem marki Man za 
popełnione wykroczenie został 
ukarany mandatem karnym.

KPP Goleniów

lodowisko na jezdniach

Kto wyjechał nie miał łatwo!
W nocy, z piątku na sobotę popadało deszczem i zaraz zamarzło… w związku z tym na jezd-
niach i chodnikach zrobiła się tzw. „szklanka”.

Zjawisko to występuje od 
czasu do czasu, zwłaszcza na 
początku zimy. Gołoledź w 
formie „szklanki” w praktyce 
uniemożliwia jakąkolwiek jaz-
dę a i chodzenie wymaga wy-
jątkowej ostrożności. Dopie-
ro posypanie traktów komuni-
kacyjnych piaskiem przywraca 
możliwość poruszania się po-
jazdów.  Takie zjawisko powo-
dujące lodowisko na jezdniach 
wystąpiło u nas w nocy z piąt-
ku na sobotę i utrzymywało 
się cały dzień.  Co prawda nie-
które ulice i chodniki zosta-
ły posypane piaskiem, ale nie 
od razu, dlatego doszło do kil-
ku stłuczek a wielu tego dnia 
nie wyjechało w ogóle w dro-
gę, czy na zakupy. Późna reak-
cja służb na zaistniałe warunki 
atmosferyczne nie uszła uwa-
dze naszych Czytelników: - Ja 
nie wiem, czy to tak musi być- 
komentuje jeden z nich- jak co 
roku mrozy, opady śniegu za-
skakują służby drogowe. W so-
botę rano, ok. godziny 8.00, nie 

mogłem dojechać do pracy, po-
nieważ chodniki i cała droga 
pokryta była lodem, z tego po-
wodu na drodze prawie niko-
go nie było, mijałem tylko sa-
mochody, które tak jak ja je-
chały z 10- 20km/h ,a i tak była 
trudność w ich prowadzeniu, 
bo samochody i tak się ślizga-
ły.  Dlaczego jest tak, co roku? 
Czy służby drogowe nie mogą 
się przygotowywać, i jak wi-
dzą, że pogoda nie sprzyja, za-
interweniować się tematem od 
razu?- kończy nasz rozmów-
ca. Chciałoby się powiedzieć: 
- dobre pytanie. Kierujemy je 
więc do służb odpowiedzial-
nych za ten stan dróg tego 
dnia i nie tylko. 

Tym bardziej, że dramatycz-
na sytuacja panowała nie tyl-
ko w mieście, ale i na drogach 
wiejskich. - Nie wiem, jaka jest 
sytuacja w mieście, ale my tu w 
Orzechowie jesteśmy praktycz-
nie odcięci od świata. Drogo-
wcy nic nie posypali, jest godz. 
11.00, a na drodze zalega pół-

centymetrowa warstwa lodu - 
pisze do nas czytelnik, przesy-
łając zdjęcia „zaszklonej” jezd-
ni w Orzechowie. 

Tego dnia na terenie gminy 
Nowogard doszło do, co naj-
mniej kilku zdarzeń drogo-
wych, które ewidentnie były 
związane z brakiem odpo-
wiedniej reakcji służb na za-
istniałą sytuację na drodze. 
Najgorzej sytuacja wygląda-
ła na odcinku drogi, dawnej 
krajowej nr 6, od Nowogar-
du do wiaduktu w Olchowie. 
Tam tylko nad ranem, w so-
botę, doszło do 5 stłuczek. Co 
ciekawe, za wszystkie jednak 
policja obwiniła nie zarząd-
ców dróg a samych kierow-
ców - zdaniem funkcjonariu-
szy mieli oni nie dostosować 
prędkości jazdy do warunków 
panujących na drodze. Pytanie 
zatem, jaką prędkością moż-
na poruszać się po lodzie, aby 
uniknąć stłuczki? 

ao

Sobota, oblodzona droga do Olchowa - niezbyt przyjemny poranek dla kierowców

r e k l A m A
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789
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MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reklAmA

Znana prawdopodobna przyczyna pożaru w Osowie

Strażacy gasili własną remizę 
Spłonęła remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Osowie. Zniszczeniu uległo pomieszczenie garażowe i znajdujący się w 
środku średni samochód gaśniczy wraz z wyposażeniem. Z dymem poszła też odzież ochronna, jaką strażacy wykorzy-
stywali w czasie akcji. Straty mogą sięgnąć według różnych źródeł nawet kilkaset tysięcy złotych.  Przyczyną pożaru było 
prawdopodobnie zwarcie instalacji elektrycznej. 

Pożar został zauważony  przed 
godz. 16.00, w miniony piątek, 
30.11, przez przypadkową osobę.  
To wtedy na posterunek straży 
pożarnej w Goleniowie wpłynę-
ło zgłoszenie o wydobywającym 
się dymie z pomieszczenia gara-
żowego remizy. 

- O godz. 15:45 do Stanowi-
ska Kierowania Komendanta Po-
wiatowego wpłynęła formatka z 
WCPR osoba postronna zgłosi-
ła, iż wydobywającym się dymie 
z pomieszczeń remizy OSP Oso-
wo. W tym samym czasie przez 
mieszkańców wsi zaalarmowani 
zostali miejscowi druhowie.  W 
związku z brakiem możliwości 
dostania się do wnętrza budyn-
ku podjęli oni działania gaśnicze 
przy użyciu sprzętu udostępnio-
nego przez sąsiadującego z remi-
zą rolnika. Po przybyciu innych 
zastępów straży pożarnych pożar 
został opanowany, i przystąpiono 
do jego dogaszania - relacjonu-
je przebieg akcji, st. kpt. Marek 
Michalak, zastępca komendanta 
powiatowego Państwowej Straży 
Pożarnej w Goleniowie. 

Kiedy strażacy mogli już bez-

piecznie wejść do  garażu remi-
zy,  wyprowadzili na spalony sa-
mochód bojowy – marki Star. 
Następnie pomieszczenia remizy 
zostały oddymione i przystąpio-
no do zabezpieczania tego co zo-
stało w środku. 

Akcji gaśniczej przyglądało 
się wielu mieszkańców Osowa, 
w tym obecnych, ale i dawnych 
strażaków-ochotników, którzy 
właśnie z tą jednostką byli zwią-
zani niekiedy od samego począt-
ku jej istnienia. 

- Żal na to patrzeć, tyle naszej 
pracy poszło z dymem - mówił 
były, wieloletni naczelnik OSP w 
Osowie Stanisław Dynarski, któ-
ry przyglądał się akcji gaśniczej 
ze łzami w oczach.  

- Dopiero, co dostaliśmy nowe 
hełmy i odzież, zdążyliśmy może 
z raz, czy dwa razy tego użyć, te-

raz zostały nam trzy mundury. 
Nie mamy praktycznie nic. Płakać 
się chce – powiedział nam wyraź-
nie wzruszony całą sytuacją, Ma-
rian Jeż, prezes OSP w Osowie. 

Jak informuje nas komendant 
gminny OSP, Artur Konior, stra-
ty po pożarze nie zostały jeszcze 
dokładnie oszacowane, ale przy-
znaje, że są one z pewnością bar-
dzo duże. 

- Zniszczeniu uległ zarówno 
sprzęt mechaniczny, jak i osprzęt 
ochrony indywidualnej straża-
ków. Jednostka w Osowie należa-
ła do Krajowego Systemu Ratow-
niczo-Gaśniczego, więc posiada-
ła profesjonale wyposażenie, które 
również uległo zniszczeniu. Cze-Spaleniu uległ m.in. samochód bojowy marki Star, który był zaparkowany w pomieszczeniu garażowym remizy w Osowie

W akcji gaśniczej brało udział kilka zastępów straży, w tym jednostki z Nowogardu i Goleniowa

Żal i smutek po zakończonej akcji gaszenia pożaru w remizie 
w Osowie zapanował wśród wszystkich strażaków

W pożarze spłonęło praktycznie całe wyposażenie ochronne, 
jakie strażacy używali w czasie akcji ratowniczo-gaśniczych

kamy teraz na dokładne dokona-
nie oględzin miejsca zdarzenia i 
oszacowanie strat przez ubezpie-
czyciela. Niemniej straty są wiel-
kie - mówi A. Konior. 

W wyniku pożaru uszkodzony 
został średni samochód gaśniczy 
z wyposażeniem. Drugi samo-
chód, jak przyznaje w rozmowie 
z DN komendant gminny, też 
uległ częściowemu uszkodzeniu, 
ale to czy będzie się nadawał do 
użytku będzie wiadomo po oglę-
dzinach. Nieoficjalnie wiadomo, 
że straty sięgną, co najmniej pół 
miliona złotych.

- Wśród nas, strażaków panuje 
ogromny żal i smutek po tym, co 
się stało. Mam jednak nadzieję, 
że przy wsparciu władz szybko się 
odbudujemy – mówi A. Konior. 

Do tego czasu jednostka OSP 
w Osowie została jednak wyco-
fana z wszelkich działań ratow-
niczo-gaśniczych. 

Pocieszający jest fakt, że w 
czasie pożaru nienaruszona zo-
stała konstrukcja budynku re-
mizy. A co najważniejsze nikt w 
zdarzeniu nie ucierpiał. 

Warto dodać, że w ostatnich 
latach OSP w Osowie była re-
montowana, a wiele prac wyko-
nali własnym sumptem druho-
wie, na co dzień czynnie służący 
w jednostce. Inwestowano tak-
że w ekwipunek wykorzystywa-
ny w czasie akcji. Ostatnio prze-
kazano na wyposażenie choćby 
nowy sprzęt do ratowania życia 
poszkodowanym w pożarach, 
ale i wypadkach drogowych, do 
których często wyjeżdżali także 
ochotnicy z Osowa. 

Jak poinformował nas wczo-
raj (poniedziałek) st. kpt. Marek 
Michalak, z PSP w Goleniowie, 
prawdopodobną przyczyną po-
żaru było zwarcie instalacji elek-
trycznej.

Marcin Simiński
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Właśnie rozpoczął się adwent, okres w Roku Liturgicznym, 
który przygotowuje wiernych kościoła Chrześcijańskiego do 
Świąt Bożego Narodzenia. Z tej okazji zapytaliśmy mieszkańców 
naszego miasta, o to, w jaki sposób przygotowują się do świąt 
oraz jak spędzają ten czas? 

Pani Wanda - Jeszcze się aż tak nie przy-
gotowuję do świąt, na razie bez szaleństw 
obserwuję nowe ozdoby choinkowe może 
jakiś pomysł na prezenty , czy też lista za-
kupów, co trzeba kupić do potraw wigilij-
nych, ale takich dużych przygotowań na ra-
zie jeszcze nie mam. Ten wyjątkowy czas 
spędzam ze swoją najbliższą rodziną, naj-
bardziej cieszy mnie fakt spędzania tego 
czasu z najmłodszymi, ponieważ już jestem 
prababcią i to jest ten piękny czas, kiedy je-

steśmy wszyscy razem.
Pani Aneta- Święta, jak najbardziej z 

rodziną, choć przedświąteczny czas dla 
mnie jest bardzo pracowity. Przygotowa-
nia do koncertu kolęd trwają, więc jest peł-
na mobilizacja, by wyszło magicznie, bo 
to wszystko dla naszych mieszkańców, by 
umilić im czas nadchodzących świąt. W 
międzyczasie muszę pomyśleć, co muszę 
zrobić, ugotować czy też jak ozdobić choin-
kę. Dla wielu z nas to czas najpiękniejszy w 

roku, gdzie wszyscy zasiadamy wspólnie do wigilijnego stołu, i mo-
żemy się cieszyć rodziną. 

Pracownik Poczty - Na razie nie mam 
czasu, aby jakoś się na nadchodzące świę-
ta przygotować. Zauważam tylko ozdobio-
ne już niektóre sklepy, czy też wszelkiego 
rodzaju świąteczne produkty, zwłaszcza w 
marketach. Święta zawsze trzeba spędzać 
w rodzinnym gronie, i zawsze tak robię, do 
tego wystrój choinki, ale jest to też czas ta-
kiej refleksji nad przemijającym rokiem, li-

sta plusów i minusów. Święta dla każdego są wyjątkowe, to taki czas 
przepełniony radością, dobrocią, ale i w dużej mierze poświęcony 
wyłącznie dla rodziny, bo rodzina jest najważniejsza. 

Pan Leszek- Uwielbiam święta i bardzo lubię świąteczne potra-
wy szczególnie, kiedy sam przygotowuję wszelkiego rodzaju śledzie. 
Już kupiłem ozdobne zawieszki na mój dom, który co roku staram 
się upiększać. W tym roku święta spędzam u córki, gdzie wszyscy 
spotykamy się przy wigilijnym stole. Uwielbiam wręcz ten czas, bo 
wtedy się widzimy wszyscy a nie tylko się mijamy w wolnej chwi-
li. Czas jest tylko dla rodziny uważam również, że Wigilia powinna 
być dniem wolnym od pracy, bo tak jak wspomniałem wcześniej, to 
czas dla rodziny, wtedy można wspólnie przygotowywać świątecz-
ne potrawy. 

Wracając do poprzedniej sondy dotyczącej karania właści-
cieli czworonogów, to omyłkowo wkradł się błąd odnośnie 
wypowiedzi Pani Maryli, poprawiamy więc tę wypowiedź. 

- Pani Maryla – Oczywiście, że nie jestem za 
tym, aby aż tak drastycznie karać posiadaczy 
psów, sama mam pieski i uważam, że taka kara 
jest bardzo wygórowana, ale lepiej żeby wła-
ściciele dostosowywali się do przepisów, czy-
li wychodzili na smyczy z psami, a jeśli ktoś 
smyczy nie ma to żeby chociaż zakładał kaga-
niec jeśli pies jest duży. Po co później płacić ta-
kie kary i stwarzać zagrożenie dla innych. Pies 

duży biegnie i wtedy nie wiadomo, czy ratować 
psy, czy samego siebie. Po co ma dochodzić do zaatakowania i kosz-
tów związanych z leczeniem. Taka kara może trochę przestraszyć i 
nie będzie nikt tego bagatelizował. 

Za omyłkowy błąd i niezrozumiałą przeze mnie wypowiedź 
przepraszam. ao

SONDA kolejna próba w środę

Wybiorą przewodniczącego? 
W najbliższą środę (5.12), wznowiona zostanie po dwutygodniowej przerwie pierwsza se-
sja Rady Miejskiej. W czasie posiedzenia radni podejmą kolejną próbę wyboru przewodni-
czącego rady. 

Przypomnijmy, że pierwsza 
sesja VIII kadencji odbyła się 21 
listopada. Zgodnie z przepisami 
o samorządzie gminnym posie-
dzenie zwołał i określił porzą-
dek obrad Komisarz Wyborczy, 
a obrady prowadził najstarszy 
na sali radny – Stanisław Wi-
śniewski. 

Zgodnie z programem ob-
rad radni, po przyjęciu ślubo-
wania, mieli m.in. dokonać wy-
boru przewodniczącego Rady 
Miejskiej. Mimo dwukrotnego 
głosowania, się jednak nie uda-
ło. W pierwszej turze zgłoszo-
no trzech kandydatów, ale żaden 
nie zdobył wymaganej liczby 
głosów, czyli 11. Tak samo było 
w drugiej turze, do której weszło 
dwoje kandydatów o najwięk-
szej liczbie zdobnych głosów w 
pierwszym głosowaniu, tj. Jo-
wita Pawlak (Nowa) i Jacek Ra-
fiński (SLD). I tym razem żaden 
nie uzyskał wystarczającego po-
parcia, aby objąć stery w radzie. 
Wobec takiej sytuacji przewod-

niczący senior- Stanisław Wi-
śniewski (PiS), zgodnie z usta-
wą o samorządzie prowadzący 
inauguracyjne obrady, ogłosił 
przerwę w sesji do dnia 5 grud-
nia, do godz. 10.00. 

Czy tym razem radni wybio-
rą przewodniczącego rady? Po-
informujemy o tym w piątko-
wym wydaniu DN, w relacji z 
przebiegu środowej sesji. 

MS

Środowe obrady ponownie otworzy i prowadzić będzie najstarszy radny St. Wi-
śniewski - bynajmniej do czasu wyboru przewodniczącego

Interwencja k. Polo – mężczyzna leżał na chodniku

Czekali na przyjazd karetki…
W poniedziałek (03.12), ok. godz. 13.00, k. sklepu PoloMarket przy ul. 700-lecia, służby ra-
tunkowe zostały wezwane do mężczyzny, który ma prawdopodobnie atak epilepsji.  

Interwencja wywołała poru-
szenie wśród przechodniów- je-
den z nich przesłał nam zdjęcie z 
tego miejsca. Widać na nim, jak 
strażacy i policjant, w oczekiwa-
niu na przyjazd karetki, zabez-
pieczali mężczyznę. 

- Interwencja strażaków zosta-
ła podjęta w związku z brakiem 
zespołu medycznego w Nowo-
gardzie, który brał udział w zda-
rzeniu w Babigoszczy (gm. Przy-
biernów-dop. red.)- poinformo-
wał nas st. kpt. Marek Michalak 
z PSP w Goleniowie. 

 Karetka została zadyspono-
wana do zdarzenia z Goleniowa, 
stąd czas przyjazdu ratowników 
był dłuższy niż zwykle. 

Świadkowie zdarzenia mają 
jednak pretensje, że do czasu 
przyjazdu pogotowia mężczy-
zna leżący na chodniku nie zo-
stał okryty żadnym kocem, czy 
choćby folią chroniącą przed 
wyziębieniem, zwłaszcza, że pa-
dał w tym czasie obfity, zimny 
deszcz. 

MS
Strażacy i policjanci do czasu przyjazdu karetki zabezpieczają mężczyznę leżącego 
na chodniku
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Chętnych do budowy nie brakowało, ale…

Nie za takie pieniądze
Sporym zainteresowaniem, jak na obecną sytuację na rynku budowlanym, cieszył się trzeci przetarg na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Wyszo-
mierz. Niestety wszystkie złożone oferty znacznie przewyższają budżet, jaki na ten cel przeznaczyła gmina. Pytanie zatem, czy miasto przyjęło realny kosz-
torys inwestycji, biorąc pod uwagę jej zakres? 

Do przetargu, którego termin 
wyznaczono na zeszły czwartek 
(29.11), stanęło aż pięciu poten-
cjalnych wykonawców. Biorąc 
pod uwagę aktualną sytuację na 
rynku budowlanym - spora ilość 
zleceń, brak wolnych terminów-  
to naprawdę sporo. Najdroż-
sza była oferta za 1.004.288,44 
zł złożona przez firmę STAL-
-TECH ze Szczecina. Najtań-
szą złożyła nowogardzka firma 
DEMGRAD, proponując kwo-
tę 873.913,53 zł. Pozostałe trzy 
oferty przekraczały znacznie 
kwotę 900 tys. zł. 

Problem w tym, że żadna ze 
złożonych ofert nie mieście się w 
budżecie, jaki na budowę świe-
tlicy przeznaczyła gmina No-
wogard- dokładnie 657 tys. zł. 
Wszystko wskazuje zatem na to, 
że i tym razem przetarg zosta-
nie unieważniony. Gmina mu-
siałaby bowiem dołożyć ponad 
200 tys. zł, aby podpisać umo-
wę z firmą która złożyła najtań-
szą ofertę, ale na to nie pozwala-
ją przepisy o zamówieniach pu-
blicznych. Innym wyjściem jest 
podniesienie budżetu na to za-
danie- wymaga to jednak decy-

zji w obszarze zmian budżetu, 
a tego raczej w tym roku się już 
nie uda zrobić, zresztą trudno 
będzie znaleźć dodatkowe pie-
niądze. 

Przypomnijmy, że był to już 
trzeci przetarg, jaki na budowę 
świetlicy w Wyszomierzu ogło-
siła gmina. Poprzednie dwa 
unieważniono, również z powo-
du zbyt dużej różnicy w tym, za 
ile firmy proponują wykonać in-
westycję, a ile chce za to zapła-
cić gmina. Z rozmów z przed-
stawicielami rynku budowla-
nego wynika, że świetlicy w ce-
nie zaproponowanej przez mia-
sto po prostu nie da się wybu-
dować, trzymając się warun-
ków umowy. Chodzi tu głów-
nie o koszty materiałów budow-
lanych. Dochodzą do tego dość 
ryzykowne zapisy w specyfikacji 
przetargowej, z których wyni-
ka, np. że wykonawca bierze od-
powiedzialność za ewentualne 
„niespodzianki”, jakie napotka 
na etapie prac ziemnych- od-
krycie gruntu pod fundamenty. 
Całe zadanie podraża, również 
zaplanowany przy świetlicy spo-
ry parking, (bodajże- ok. 400 m 

kw) mający być wykonany z po-
lbruku - tego materiału dzisiaj 
brakuje w hurtowniach, a ten 
co jest, często nie spełnia ocze-
kiwanych wymagań- twierdzą 
nasi rozmówcy. Nie wspomina-

jąc już o wyposażeniu świetlicy 
choćby w meble (zaplecze ku-
chenne, regały pod książki w bi-
bliotece), budowie szamba bez-
odpływowego, czy ogrodzeniu 
obiektu, co również byłoby za-

warte w umowie z wykonawcą. 
– Sam koszt wykonania robót 
przed budynkiem wynosi ok. 
250 tys. zł, a gdzie jeszcze budo-
wa świetlicy. Jeśli ktoś schodzi 
poniżej miliona w wycenie to 
już oznacza, że decyduje się na 
prace jedynie po kosztach lub na 
jakiejś głodowej marży - mówi 
nam jeden z wykonawców, któ-
ry interesował się przetargiem 
na budowę świetlicy w Wyszo-
mierzu, ale ostatecznie nie zło-
żył oferty właśnie ze względu na 
ryzyko inwestycyjne. 

To nie jedyne kłopoty z reali-
zacją inwestycji na terenie wiej-
skim, przed jakim stoi obecnie 
gmina. Po raz drugi nie udało 
się niestety rozstrzygnąć prze-
targu na budowę słynnej dro-
gi w Czermnicy.  Podobnie jak 
za pierwszym razem, tak i w od-
powiedzi na drugi przetarg nie 
wpłynęła żadna oferta. Postę-
powanie zostało, zatem unie-
ważnione. Nowego terminu nie 
wyznaczono. Mieszkańcy dalej 
muszą przedzierać się przez bło-
to, aby dotrzeć do swoich do-
mów. 

MS

W kopertach ofert nie brakuje, tyle że zdaniem gminy są za drogie

Choinka powędrowała na zjazd na Bema

Co stanie w zamian na Placu Wolności?
Jak będzie wyglądała w tym roku choinka na Placu Wolności? Pytanie nie jest bezzasadne, ponieważ stara choinka od poniedziałku stoi w zupełnie innym 
miejscu.   

Na 6 grudnia, burmistrz No-
wogardu zaprasza na Plac Wol-
ności na „Rozświetlenie” cho-
inki- patrz ogłoszenie. Tym-
czasem dotychczasowa oka-
zała choinka, montowana do-
tychczas przed świętami na 
Pl. Wolności, stanęła w ponie-
działek przy Krzyżu na rozjeź-
dzie dróg na Bema. Co zatem 
będzie rozświetlane na placu 
w centrum miasta 6 grudnia?  

Odpowiedzi na to pytanie nie 
otrzymaliśmy wczoraj w na-
szym UM. Wszyscy są bardzo 
tajemniczy a w zasadzie twier-
dzą, że sami też nie wiedzą. 
Być może to, co zobaczymy to 
świąteczna niespodzianka od 
włodarza. Oczywiście niespo-
dzianka za pieniądze budże-
towe. Przypomnijmy choinka, 
która dotychczas zdobiła Plac 
Wolności w okresie świąt Bo-

żego Narodzenia została zaku-
piona za ponad 50 tys. złotych 
6 lat temu. Teraz będzie eks-
ponowana w nowym miejscu 
i trzeba przyznać, że wygląda 
tam bardzo ładnie. Mamy na-
dzieję, że ta, która pojawi się na 
Pl. Wolności, będzie nas wpro-
wadzała w świąteczny klimat 
równie skutecznie. Zobaczymy 
to wkrótce.    

sm    

   



Nr 95 (2723)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

6

www.dzienniknowogardzki.pl

O Polakach to albo źle, albo wcale 

1. Mówić źle o Polakach to już od dawna global-
na jest moda. Udziela się ona także naszym pol-
skim „światowcom”, czyli dzisiaj głównie różnej ma-
ści i celebrytom i kolaborantom z obcymi. Co chwila 
ukazują się ich prawdy o Polsce czy Polakach, takie 
jak np. ostatnio wypowiedź znanego malarza funk-
cjonującego w Nowym Jorku Rafała Olbińskiego: w 
Ameryce Polak to synonim głupka - mówi w wywia-
dzie prasowym artysta. Skąd on to wie? Otóż, jak się 
okazuje w dalszej części tegoż wywiadu doszedł nasz 
malarz do takiego kategorycznego i tak bardzo zge-
neralizowanego poglądu w wyniku osobistego ... do-
świadczenia. -miałem kiedyś dwie wystawy w Japo-
nii- mówi Olbiński- gdy tam przyjechałem i mówi-
łem, że jestem artystą z Polski, nikt nie był mną za-
interesowany. Gdy przedstawiałem się, jako malarz z 
Nowego Jorku, wszyscy darzyli mnie szacunkiem. … 
Jeśli nawet to, co zatem Japonia ma do Ameryki, 
wszak zdanie wcześniej Olbiński twierdził, że to w 
Ameryce Polak to synonim głupka a nie w Japonii 
…, ale pewnie nie i precyzje tutaj chodzi tylko o to, 
aby źle było.

2. Systematycznie źle o Polakach, jako narodzie, 
wypowiada się znana polska reżyserka pochodze-
nia żydowskiego Agnieszka Holland. Także inni ar-
tyści, zwłaszcza ze świata filmu, lubią na Polskę tak 
sobie okazjonalnie popluć – pewnie w nadziei zro-
bienia kariery w świecie z natury Polską gardzącym, 
czyli świecie żydowskich rekinów filmowych. Przo-
duje w tym w ostatnich latach Maciej Stuhr – Junior. 
Ale i Stuhr - Senior nie odstaje i często paple byle 
co - polskość najpierw mnie śmieszy. Potem się wsty-
dzę - mówi starszy Stuhr, czyli p. Jerzy Stuhr, albo - 
„Za granicą mówię żonie na ulicy: Tylko nie za gło-
śno po polsku”.

3. Ten trend pogardy dla Polski i polskości, jako 
takiej, ma też swój organ propagandowy. Od lat 
jest nim Gazeta Wyborcza, w której systematycznie 
oprócz wypowiedzi różnych autorytetów znudzo-

nych Polską pojawiają się także inne formy dowo-
dzenia, że Polska powinna się ze wstydu zapaść głę-
boko pod ziemię najlepiej tak, żeby jej w ogóle wi-
dać (na mapie) nie było. Oto próbka tych działań, 
czyli sondaż, w GW: Jak często odczuwasz wstyd z 
powodu tego, że jesteś Polką/Polakiem?” – pytają 
sondażyści wyborczej. Odpowiedzi: 34% badanych 
odpowiedziało – bardzo często, 44% zaś – dość czę-
sto. Dalej – 13% respondentów wstydzi się swojej na-
rodowości „raczej rzadko” i w końcu tylko 6% nie 
wstydzi się „właściwie nigdy”. 4 osoby na 100 odpo-
wiadały „trudno powiedzieć”. No cóż Gazeta Wybor-
cza udowodniła, że Polacy ani polskości ani Polski 
nie chcą….

4. A jak to było w czasach , gdy Polski rzeczywiście 
na mapie Europy nie było?. Okazuje się, że i wówczas 
nie brakowało w świecie tych, co o Polsce i Polakach 
nie mówili inaczej, jak źle. O tym, że już wiek temu z 
okładem mówi wiersz wielkiego poety Cypriana Ka-
mila Norwida. 

„Klątwa”
Żaden król polski nie stał na szafocie,
A więc nam Francuz powie: buntowniki.
Żaden mnich polski nie bluźnił wszech-cnocie,
Więc nam heretyk powie: heretyki.
Żaden pług polski cudzej nie pruł ziemi,
Więc poczytani będziem jak złodzieje.
Żaden duch polski nie zerwał z swojemi,
A więc nas uczyć będą - czym są dzieje?
Ale czas idzie - Szlachty-Chrystusowej,
Sumienia-głosu i wiedzy-bezmownej;
Ale czas idzie i prości się droga...
Strach tym - co dzisiaj bać się uczą Boga.

           Cyprian Kamil Norwid

5. Tak więc już od dawna Polak i jego rzekome 
wady wynikające z podobno parszywego charakteru 
narodowego służył obcym do sztukowania sumienia 
poprzez obarczanie właśnie Polaków własnymi wi-
nami a nawet zbrodniami. Dlatego dzisiaj nadal sły-
szymy nadal o takich nonsensach jak polskie obozy 
śmierci czy takie absurdalne oskarżenia jak polska 
odpowiedzialność (oczywiście w przypadku Polski 
to odpowiedzialność zbiorowa) za holokaust. Przy-
kre, że tak często biorą udział w tym szkalowaniu lu-
dzie, którzy są Polakami a przynajmniej formalnymi 
obywatelami Polaki jako, że posiadają Polski pasz-
port 

Marek Słomski

Nasz felieton

Serdeczne podziękowania wszystkim,  
którzy uczestniczyli w ostatniej drodze 

śp. Ryszarda Telmanowskiego 
oraz firmie Memoris za profesjonalną  

obsługę ceremonii pogrzebowej 
składa 

pogrążona w smutku Rodzina 

PODZIękOWANIA

Jeszcze do nabycia 

„Do zobaczenia, 
kasztanku”
W redakcji jest jeszcze do nabycia książka „Do zobaczenia, 
kasztanku”, której autorem jest Piotr Słomski.

„Do zobaczenia, kasztanku” 
Piotra Słomskiego to interesują-
ca propozycja książkowa będą-
ca zbiorem wywiadów przepro-
wadzonych przez autora z oso-
bami, które przeszły syberyjską 
gehennę, to znaczy były depor-

towane na daleki wschód Rosji 
Sowieckiej w czasach II Wojny 
Światowej. 

Książka jest do nabycia  w na-
szej redakcji przy ulicy Boh. 
Warszawy codziennie od 8 do 
16. Zapraszamy   

Redakcja

Do zobaczenia, kasztanku!

PIOTR SŁOMSKI

30 października 2018 r. godz. 16.30 (wtorek)
w Bibliotece Miejskiej

Prezentacja książki
Piotra Słomskiego

opisującej losy Sybiraków
(w tym nowogardzkich)

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE

Sprzątał aż się kurzyło!
W czwartek, 30 listopada, do redakcji DN zatelefonowała miesz-

kanka naszego miasta, która idąc na cmentarz ulicą 15 Lutego zo-
baczyła samochód, który sprząta ulice naszego miasta. -„Proszę so-
bie wyobrazić - mówi nasza Czytelniczka - samochód jechał i sprzą-
tał-odkurzał, a nad nim unosiły się wielkie tumany kurzu. Dlaczego 
aż tak bardzo ten samochód sam kurzył, w czasie, gdy również sprzą-
tał kurz z jezdni? Cały ten wzniecony przez zamiatarkę kurz osiadał 
na parkujących przy drodze samochodach, a przechodzący obok nie-
go ludzie musieli się przed nim osłaniać. Może się coś zepsuło w tej za-
miatarce?, bo to nieprawdopodobne żeby tak było! – mówi nasza roz-
mówczyni.

Sygnały Czytelników @  

Takiego nowoczesnego sprzętu nowogardzkie ulice się chyba nie doczekają
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Uskok swoją drogą a władza swoją

Właściciel drogi obiecał naprawić uskok za rok, 
a co teraz? 
Powracamy do sprawy uskoku, który mieści się pomiędzy Karskiem a Ogorzelami. Po raz kolejny mieszkańcy twierdzą, że są pozostawieni bez po-
mocy. 

Przypomnijmy, że walka 
mieszkańców o gruntowny re-
mont trwała od wielu lat, w tym 
czasie doszło też do poważnych 
zdarzeń drogowych. Przed 
uskokiem parę dni temu usta-
wiono nowe znaki ostrzegaw-
cze, ale to nie rozwiązuje pro-
blemu. Kiedy latem br. zwróci-
liśmy się z zapytaniem do Za-
chodniopomorskiego Zarzą-
du Dróg Wojewódzkich z sie-
dzibą w Koszalinie, podlegają-
cemu pod oddział w Stargar-
dzie, obiecano nam wtedy, że 
uskok zostanie naprawiony w 
przyszłym roku, czyli w 2019, 
bo kwota wykonania kom-
pleksowego remontu tego od-
cinka opiewa na kwotę 2,5mln 
zł., która znacznie przekroczy-
ła tegoroczny budżet. Deklara-
cja Pana kierownika zadowoliła 
wtedy mieszkańców, ale nie do 
końca. Mieszkańcy twierdzą, że 
skoro remont zostanie wykona-
ny w przyszłym roku to, co mają 
zrobić teraz? - Wnioskowaliśmy 
i wręcz prosiliśmy o postawie-
nie barierek ochronnych, któ-
re do czasu remontu znacznie 
poprawią bezpieczeństwo prze-

jazdu, ponieważ przy ujemnych 
temperaturach, jakie teraz pa-
nują, uskok robił się jak szklan-
ka, z powodu wydobywających 
się wód z pobliskich bagien - w 
środę otrzymaliśmy telefon od 

jednego z mieszkańców Błot-
na, który chciał pozostać ano-
nimowy, iż wracając z pracy 
wypadł z drogi i znalazł się w 
pobliskim rowie, ale na szczę-
ście ucierpiał tylko zderzak- je-

chałem ok 40km/h, jednak dro-
ga już była oblodzona, nie je-
stem w stanie określić, jakim 
cudem udało mi się opanować 
samochód i ucierpiał tylko zde-
rzak, na szczęście się nic niko-

mu nie stało. Co gorsza dopie-
ro po wszystkim zauważyłem, 
że po lewej stronie ktoś ustawił 
sobie atrapę ogrodzenia, drew-
niane pale zostały wbite do zie-
mi, czy ktoś, choć trochę użył 
rozumu i wie, czym skutku-
ją takie pale, kiedy samochód 
wpadnie w poślizg i wyląduje 
w tym miejscu, drewniany ko-
łek przebije szybę i trafi w kie-
rowcę lub w pasażerów, i wtedy 
dojdzie już do prawdziwej tra-
gedii. Ja z Błotna do Nowogar-
du codziennie pokonuję tę tra-
sę i obawiam się, że będę mu-
siał jeździć inną drogą i nadra-
biać kilometrów, bo nie jestem 
pewny, czy bezpiecznie przeja-
dę a tak, jak by były postawione 
barierki to byłoby bezpiecznie. 

Mieszkańcy apelują do Bur-
mistrza Nowogardu, aby wsta-
wił się u właściciela drogi i 
wspólnie w porozumieniu usta-
wiliby ochronne barierki, po 
obu stronach jezdni, tam nie 
tylko przejeżdżają mieszkań-
cy okolicznych wsi, ale również 
autobusy szkolne z dziećmi. 

 ao

Prężnie działa koło Wolontariatu w SP 2 

Andrzejkowa dyskoteka 
W dniu 29 listopada Samorząd Uczniowski wraz ze Szkolnym Kołem Wolontariatu zorganizował dyskotekę andrzejkową dla klas I-IV i V-VIII, z której 
dochód przeznaczono na pomoc w pokryciu kosztów ciężko chorej uczennicy szkoły. 

W trakcie dyskoteki ucznio-
wie mogli zakupić napoje i ciasto 
przygotowane przez klasy I-IV. 
Rozprowadzane były również 

bilety wstępu. Cały dochód ze 
sprzedaży zarówno biletów, jak i 
ciasta zostanie przekazany na ak-
cję nazwaną przez społeczność 

szkolną „Pomoc dla Amandy”. 
Było to już drugie działanie cha-
rytatywne, jakie podjęto w tym 
szczytnym celu- wcześniej zor-

ganizowano kawiarenkę i sprze-
dając domowe wypieki, również 
zbierano pieniążki na leczenie 
ciężko chorej uczennicy. 

Gratulujemy uczniom SP 2 
pięknej postawy i zaangażowa-
nia w działania Szkolnego Koła 
Wolontariatu. Red. 

W czasie zabawy andrzejkowej sprzedawano smakołyki i napoje - wszystko, aby wesprzeć ciężko chorą koleżankę. Fot. SP 2

Temat uskoku przed Ogorzelami ciągnie się od lat. Zadowalającego efektu brak
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Świetne oferty
w zasięgu ręki

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie 
Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723, 
utworzona na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1988 r. w  sprawie utworzenia Banku Zachodniego we 
Wrocławiu (Dz U. z 1988 r. Nr 21, poz. 142), NIP 896-000-56-73. Wysokość kapitału zakładowego 993 334 810 zł. Wysokość kapitału 
wpłaconego 933 334 810 zł. Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach i oprocentowaniu są dostępne w placówkach 
banku, na santander.pl oraz pod numerem infolinii 1 9999 – opłata zgodna z taryfą danego operatora. Stan na 19.09.2018 r.

Zapraszamy do Placówki w Nowogardzie 
ul. Bankowa 3F 
tel. 91 391 03 78, pn.–pt. 9:00–17:30

Materiał                                      cena do 100 kg cena powyżej 100 kg
1. Miedź                   18,00 zł/kg               19,00 zł/kg

4. Mosiądz       11,00 zł/kg               11,50 zł/kg

5. Akumulatory         2,50 zł/kg                 2,70 zł/kg

6. Felgi aluminiowe        4,80 zł/kg                 5,00 zł/kg

7. Ołów          5,20 zł/kg                 5,50 zł/kg

8. Aluminium elektryczne       5,00 zł/kg                5,50 zł/kg

9. Aluminium grube        4,20 zł/kg                4,50 zł/kg

10. Aluminium niesort       3,80 zł/kg                4,00 zł/kg

Skup hurtowy 
metali kolorowych na telefon

Przy wadze ok. 1000 kg metali kolorowych ceny do negocjacji

Firma P.P.U.H. Oskar Bonda w Nowogardzie • ul. Nadtorowa 14b

Więcej informacji  tel. 511 444 559

Do wynajęcia lokal
handlowo-usługowy w Nowogardzie 

ul. Pileckiego (daw, Dąbrowszczaków) pow. 54 m2, 
nowe budownictwo Tel. 604 269 104

r e k l A m A
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789
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Polska była tu lat...
 

Bardzo interesującą m
apę opracowano z okazji 100- lecia O

dzyskania N
iepodległości. O

brazuje ona ILE LAT poszczególne w
yszczególnione na niej obszary należały do Polski, Rzeczpospolitej O

bojga N
aro-

dów, czy wcześniej K
rólestwa Polskiego.  Studiowanie tej m

apy to fascynująca podróż po historii i spojrzenie na nasze dzieje w zupełnie nowatorski sposób. m
s
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rozgrywki ligowe drużyn Visonex lUkS Top

Liderzy rozbili Wierzbięcin
W miniony weekend pierwszy i drugi zespół Visonex LUKS Top Wierzbięcin rozgrywał 
swoje spotkania ligowe. Zawodnicy walczący w II Lidze Mężczyzn przegrali u siebie z Kar-
nieszewicami aż 0:10. Z kolei zawodnicy walczący w III Lidze Zachodniopomorskiej zano-
towali dwa remisy z zespołami ze Szczecina i Dębna. 

To była ostatnia kolejka I Run-
dy grupy północnej II Ligi Męż-
czyzn w tenisie stołowym. Do 
Wierzbięcina przyjechali za-
wodnicy najlepszej drużyny w 
rozgrywkach – Darz Bór Kar-
nieszewice. Choć trudno było 
wierzyć w to, że podopieczni Jó-
zefa Korkosza wywalczą na swo-
im parkiecie ligowe punkty, to 
jednak liczyliśmy na jakieś wy-
grane pojedynki. Niestety ry-
wale z Karnieszewic okazali się 
zbyt mocni, wygrali w każdym 
indywidualnym oraz deblowym 
meczu i rozgromili tenisistów 
stołowych z Wierzbięcina aż 
0:10. Po tym spotkaniu Visonex 
LUKS Top pozostał na 5. miej-
scu w ligowej tabeli, z 7 punkta-
mi na koncie. Dystans do zespo-
łu z naszej gminy o jeden punkt 
zniwelowali zawodnicy ze Star-
gardu, co również nie jest do-
brą wiadomością. Pozostaje wie-
rzyć, że w drugiej rundzie pod-
opieczni Józefa Korkosza wy-
walczą większą liczbę punktów. 
Z kolei młodzi zawodnicy wal-
czący w III Lidze Zachodniopo-
morskiej także we własnej hali 
rozgrywali dwa spotkania w ra-

mach 7. i 8. kolejki. Najpierw 
do Wierzbięcina przyjechali za-
wodnicy Trzynastki Szczecin, 
którzy zajmowali przedostatnie 
miejsce w tabeli. Był to bardzo 
wyrównany mecz o czym świad-

czy wynik końcowy – 5:5. Po tej 
potyczce na młodych zawodni-
ków reprezentujących Wierz-
bięcin czekało trudniejsze za-
danie. Rywalami byli zawodnicy 
STS Dębno, które plasowało się 

III Liga Zachodniopomorska
7. kolejka:
Top-Spin II Szczecin – UKS Champion II Police  1:9
Visonex LUKS Top II Wierzbięcin – Trzynastka Szczecin 5:5
MSZS Świdwin – STS Dębno    7:3
UKS Team Tenis Białogard – LUKS Gryfice   5:5
KTS Koszalinianin Koszalin – LUKS Fala Trzebiatów  8:2
8. kolejka:
MSZS Świdwin – Trzynastka Szczecin   5:5
Visonex LUKS Top II Wierzbięcin – STS Dębno  5:5
UKS Team Tenis Białogard – LUKS Fala Trzebiatów  8:2
KTS Koszalinianin Koszalin – LUKS Gryfice   6:4

M M P Małe pkt.
1 UKS Champion II Police 7 12 46 – 24 
2 LUKS Gryfice 8 11 40 – 36 
3 MSZS Świdwin 7 10 43 – 27 
4 STS Dębno 7 9 42 – 28 
5 KTS Koszalinianin Koszalin 7 9 42 – 24 
6 UKS Team Tenis Białogard 7 7 37 – 33 
7 Visonex LUKS Top II Wierzbięcin 7 6 32 – 38 
8 Top-Spin II Szczecin 7 4 23 – 47 
9 Trzynastka Szczecin 7 4 29 – 41 
10 LUKS Fala Trzebiatów 8 0 22 – 58 

Młodzi zawodnicy walczący w III lidze, wywalczyli 2 punkty, po dwóch remisowych 
meczach

Zawodnicy z Wierzbięcina walczący w II Lidze zostali rozgromieni przez Karnieszewice

mikołajkowy Wyścig Przełajowy

Regulamin zawodów
Już w najbliższą sobotę (8 grudnia), po raz kolejny w Nowogardzie przeprowadzony zostanie 
Mikołajkowy Wyścig Przełajowy. Tym razem zmaganiom najmłodszych kolarzy towarzyszyć 
będzie rywalizacja zawodników startujących w cyklicznych zawodach Scott Cyclocross Chal-
lenge. Przy artykule publikujemy najważniejsze punkty w regulaminie sobotnich zawodów. 

Celem Mikołajkowego Wy-
ścigu Przełajowego w ramach 
Otwartych Mistrzostw Woje-
wództwa Zachodniopomor-
skiego jest wyłonienie Mistrzów 
Okręgu w poszczególnych ka-
tegoriach wiekowych. To rów-
nież świetna okazja do kolar-
skiego uczczenia 100-lecia od-
zyskania niepodległości Polski. 
Poprzez wyścig organizatorzy 
mają zamiar popularyzować ko-
larstwo przełajowe i MTB na te-
renie miasta Nowogardu i oko-
lic, wśród dzieci i młodzieży oraz 
amatorów jazdy na rowerze. Po-
nadto, to świetna promocja zdro-
wego stylu życia poprzez jazdę 
na rowerze w okresie jesienno-
-zimowym, zagospodarowanie 
młodym ludziom wolnego czasu 
poprzez promowanie aktywnego 

wypoczynku, a także okazja do 
integracji dzieci, młodzieży i lo-
kalnej społeczności z mieszkań-
cami Domu Pomocy Społecz-
nej, dla których także przygoto-
wano kategorię. Organizatora-
mi wyścigu jest klub LKKS Chra-
bąszcze Nowogard, Urząd Mia-
sta i Gminy Nowogard, Miejsko-
-Gminne Zrzeszenie LZS, a tak-
że Powiat Goleniowski. Patro-
nem medialnym tego wydarze-
nia jest Dziennik Nowogardzki. 
Wyścigi zostaną rozegrane na 
trasie „Sarniego Lasu”, w dniu 8 
grudnia (sobota). Od godziny 
9:00 do 10:30 w biurze zawodów 
będzie trwało przyjmowanie za-
pisów. O godzinie 10:30 wystar-
tują pierwsze kategorie – Żacy 
oraz DPS, którzy walczyć będą 
na uproszczonej trasie na bo-

isku. O godzinie 11:00 wystartują 
Młodzicy, Juniorzy Młodsi oraz 
Juniorzy. O godzinie 12:00 za-
planowano start wyścigu Senio-
rów. Na godzinę 14:15 zaplano-
wano dekorację zwycięzców po-
szczególnych wyścigów. Oczy-
wiście organizator zastrzega so-
bie możliwość zmiany programu 
zawodów. Jeśli chodzi o warun-
ki uczestnictwa, to zawodnicy w 
kategoriach żak, młodzicy, junior 
młodszy i junior (kobiety i męż-
czyźni) mogą startować na rowe-
rach CX lub MTB, zawodnicy od 
kategorii cyklosport do masters 
deklarują start osobno dla rowe-
rów CX oraz MTB. Rowery MTB 
nie mają podziału na kategorię 
wiekowe tylko Open. Zawodni-
cy mogą dokonać rejestracji po-
przez wypełnienie formularza na 

Już w najbliższą sobotę odbędzie się kolejny Mikołajkowy Wyścig Przełajowy

stronie internetowej www.e-ge-
pard.eu i zastosują się do regula-
minu wyścigu. Od zawodników 
niepełnoletnich nie posiadają-
cych licencji wymagana jest zgo-
da rodziców lub opiekuna praw-
nego. Dla zawodników zrzeszo-
nych w klubach obowiązuje ak-
tualna karta zdrowia sportow-
ca. Wszyscy zawodnicy startują 
w sztywnych kaskach. Organiza-
tor pobiera opłaty startowe: mło-
dzik/junior – 15 zł; seniorzy – 
30 zł. Zwycięzcy poszczególnych 
kategorii wiekowych zdobywają 
tytuł Mistrzów Okręgu Zachod-
niopomorskiego i zostaną nagro-
dzeni pucharem i medalem. Za 
drugie i trzecie miejsce wręczane 
będą pamiątkowe medale. Pod-
czas wyścigu będzie funkcjono-

wał elektroniczny system iden-
tyfikacyjny i pomiar czasu. Każ-
dy z uczestników otrzyma przed 
startem w biurze zawodów nu-
mer startowy i chip, który nale-
ży zwrócić na mecie po przejeź-
dzie zawodnika. Sędziego głów-
nego wyznacza ZZKOL Szcze-
cin. Organizator przewiduje cie-
pły posiłek dla każdego uczestni-
ka. Wyścig przeprowadzany jest 
zgodnie z przepisami PZKOL, 
a we wszystkich sprawach spor-
nych decyduje sędzia główny w 
porozumieniu z organizatorem. 
Prysznic oraz szatnie będą do-
stępne w pawilonie na stadionie 
miejskim Pomorzanina w Nowo-
gardzie. Powyższy regulamin jest 
uzupełnieniem do regulaminu 
Scott Cyclocross Challenge. KR

II Liga Mężczyzn gr. Północ 2018/2019
7. kolejka:
Top-Spin Szczecin – UKS Champion Police  7:3
WLKS Łobzonka Wyrzysk – MLKS Sparta Złotów  1:9
Visonex LUKS Top Wierzbięcin – KS Darz Bór Karnieszewice 0:10
UKS Chrobry Międzyzdroje – KS ATS Stargard  5:5

M M P Małe pkt.
1 KS Darz Bór Karnieszewice 7 14 67 – 3 
2 MLKS Sparta Złotów 7 11 41 – 29 
3 Top-Spin Szczecin 7 9 41 – 29 
4 UKS Champion Police 7 7 32 – 38 
5 Visonex LUKS Top Wierzbięcin 7 7 33 – 37 
6 KS ATS Stargard 7 5 29 – 41
7 UKS Chrobry Międzyzdroje 7 3 21 – 49 
8 WLKS Łobzonka Wyrzysk 7 0 16 – 54 

na 4. miejscu. Podopieczni Józe-
fa Korkosza stoczyli kolejny za-
cięty pojedynek i ponownie wy-
walczyli jeden punkt notując re-
mis 5:5. Po swoich dotychczaso-
wych 7 spotkaniach zawodni-

cy Visonex LUKS Top Wierzbię-
cin zgromadzili 6 punktów i zaj-
mują 7. miejsce w tabeli III Ligi. 
Przy artykule publikujemy kom-
plet wyników w poszczególnych 
ligach oraz aktualną tabelę. KR
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ENDOKRYNOLOGICZNY
Lek. med. Adriana Dubińska-Walczak

specjalista chorób wewnętrznych
- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

CHORÓB CUKRZYCY I NADCIŚNIENIA
Lek. Ewa Zdawska

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista diabetolog 

GABINETY MEDYCZNE

GABINET DERMATOLOGICZNY
Dr. n. med. Violetta Ratajczak-Stefańska

specjalista dermatolog-wenerolog
- konsultacje dermatologiczne
- ocena znamion
- drobne zabiegi

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

pn., wt. - 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

Sprawdzone oferty! 
Tel. 91 506 55 55
Nawet 1500 EUR netto 

+ PREMIA 300 EUR (brutto) 

Opiekunki 
w Niemczech

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

r e k l A m A
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

WYNAJem 
kONTeNerÓW, 
wywóz odpadów. 

TEL. 667 146 793 

Firma „NOWOrIm” Sp. z o.o.  
ul. Sienkiewicza 7c 72-200 Nowogard

poszukuje osób chętnych do pracy 
na stanowisku pracownik produkcji 

przy selekcji oczyszczonych jelit naturalnych
 Wymagamy:
- pracowniczej książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiolo-

gicznych
- chęci do pracy
Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie stałe i akordowe 
    – zawsze na czas (do 10-go każdego miesiąca na Twoim koncie)
- kwartalną premię frekwencyjną
- pracę w trybie jednozmianowym
- wolne weekendy – dbamy o Twój wypoczynek
- stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
- system motywacyjny
- możliwość awansu

 Zainteresowanych prosimy o kontakt osobisty lub 
telefoniczny – nr telefonu 91 3922394

Pracuj jako Opiekunka Seniorów w Niemczech. 
Teraz trakcyjne bonusy jesienno-zimowe! 

Zapraszamy do naszego punktu rekrutacyjnego w Nowogardzie 
dn. 12.12 w godz. 11-15, Urząd Pracy, ul. Plan Wolności. 

             Umów się na spotkanie - tel. 517 175 599 

Otwarte Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego 

w kolarstwie przełajowym 

sobota / 8 grudnia 2018 r. 

start godz. 10.30 / (Sarni Las) ul. Wojska Polskiego 37 

Wstęp WOLNY / Kiełbaski przy ognisku, kawa i herbata – GRATIS! 

Serdecznie zapraszamy zawodników i kibiców! 

Sponsorzy i partnerzy cyklu:

Organizatorzy:

Wyścigi Kolarskie 

CHOSZCZNO
Powered by 2x3

facebook.com/LigaCX

   Mikołajkowy

  wyścig
 kolarski
 w Nowogardzie
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Stronę przygotowała grupa 

            z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Kijana redakcja 
"WBreW": klaudia Druciarek monika rasowska, Alek-
sandra lisowska

Warsztaty zawodoznawcze dla uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjów
22 i 23 listopada gościliśmy w ZSP uczniów okolicznych szkół podstawowych i gimnazjów, którzy brali udział w zajęciach zawodoznawczych w ramach Eu-
ropejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych w ZSP Nowogard. 

Maturzyści i opiekunowie podczas lekcji filmowej

Uczniowie ZSP  
na lekcji z historią 
kina 
W środę 21 listopada uczniowie ZSP w Nowogar-
dzie wzięli udział w projekcji filmu „Lista Schin-
dlera” Stevena Spielberga.

Film opowiada historię 
Oskara Schindlera, który 
był poważanym niemiec-
kim przemysłowcem, wła-
ścicielem dużej fabryki, 
w której pracowali Żydzi. 
Widząc cierpienie tych lu-
dzi, zaczyna ratować ich 
przed śmiercią w obozach 
koncentracyjnych. Film 
oparty jest na prawdziwej 
historii Oskara Schindle-
ra, który podczas wojny 
ocalił około 1100 ludzkich 
istnień.

Po seansie odbyła się 
bardzo interesująca pre-
lekcja na temat filmu, 

którą poprowadził Pan 
Krzysztof Spór. W bardzo 
profesjonalny i ciekawy 
sposób nakreślił on losy i 
tragedie ludzi podczas za-
głady, a także historię po-
wstania filmu.

Wyjście do Nowogardz-
kiego Domu Kultury i spo-
tkanie z Panem Krzyszto-
fem Spórem zorganizowa-
ła Pani Anna Durniewicz. 
W spotkaniu udział wzięli 
uczniowie klas IV TL, IV 
TŻ i IV TE z opiekunkami 
Panią Moniką Sipajło i Pa-
nią Mirosławą Szymaniak.

Sportowy sukces 
naszych uczennic 
23 listopada w Kołobrzegu odbył się Finał Regio-
nu B w Drużynowym Tenisie Stołowym dziew-
cząt, podczas którego zawodniczki z naszej szko-
ły okazały się najlepsze. 

W finale wzięły udział 
trzy drużyny: reprezenta-
cja ZSP Nowogard w skła-
dzie Nikola Jasek i Daria 
Guz, drużyna z Kołobrze-
gu oraz drużyna ze Świno-
ujścia. 

Wygrana otworzyła na-
szym dziewczętom dro-
gę do Finału Wojewódz-
kiego. 

Gratulujemy i trzyma-
my kciuki! 

Uczennice z opiekunem Panią Anną Pikułą- Bielską

W pracowni informatycznej

Wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów stojących przed wyborem zawodu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. St. Staszica w Nowogardzie gościł młodzież z klas ósmych szkół podstawowych oraz klas trzecich gimnazjum na 
warsztaty zawodoznawcze. Warsztaty odbywały się w formie zajęć praktycznych w grupach 5 -8 osobowych. Czas 
trwania zajęć wynosił około 2 godzin lekcyjnych.

Przedsięwzięcie obejmowało następujące panele:
1. Technik żywienia i usług gastronomicznych - „Sporządzanie dań i napoi”
2. Technik ekonomista -„Sporządzanie dokumentów w programie Insert”
3. Technik logistyk -„Określanie potrzeb materiałowych”
4. Technik spedytor -„Wyznaczanie tras przewozu”
5. Technik handlowiec -„Obsługa klienta”
6. Szkolne miniprzedsiębiorstwo -„Start w przyszłość – samozatrudnienie”
7. Technik informatyk -„Projektowanie domowej sieci lokalnej”
8. Technik pojazdów samochodowych - „Podstawy diagnostyki samochodowej” 
Zajęcia wzbudziły entuzjazm wśród uczestników warsztatów i pozwoliły im na sprecyzowanie drogi kariery za-

wodowej.

Z wizytą u handlowców 

W pracowni ekonomicznej W pracowni żywienia
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rOZkŁAD JAZDY PkP INFOrmATOr lOkAlNY - NOWOGArD
Telefony alarmowe
Policja  - 997, 112
Komisariat Policji Nowogard - 91 57 92 316
Straż pożarna  - 998
Posterunek PSP Nowogard - 91 39 20 118
Pogotowie ratunkowe - 999
Stacja Pogotowia Ratunkowego 
w Nowogardzie - 91 43 26 103
Pogotowie gazowe  - 992
Pogotowie energetyczne - 991
Pogotowie wodn.-kanal. (PUWiS) 
 - 91 39 20 711; 994

Dyżur nocny
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna   
 - 91 39 78 430; 
 609 361 999; 
 665 283 928

Przychodnie - poradnie
Szpital - centrala - 91 39 21 356
Praxis - SZOZ - 91 39 20 787
Praxis - Centrum 
okulistyczno-optyczne - 91 39 27 272
POZ Przychodnia przyszpitalna  
 - 91 39 21 800; 
 91 39 21 806
Medyk - 91 39 22 921
PRAXIS 2 - M. Drobińska - 91 39 25 943
NZOZ “Sanus” - 91 39 26 960
NZOZ “Pro-med” - 91 39 26 740
NZOZ “Leks” - 91 39 25 525
NZOZ “Baby-med”  - 91 39 26 013
Mardent - gabinety lekarskie  
 - 91 39 22 633
Revital - Ośrodek Rehabilitacji 
i Odnowy Biologicznej - 91 39 21 467; 
 609 456 577
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne 
 - 91 39 20 926
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
dzieci, młodzieży i ich rodzin 
 - 91 39 20 743
Warsztaty terapii zajęciowej - 91 39 25 282
Zakład domowej opieki długoterminowej - 
91 39 26 531; 
 509 142 650
Stomatologia
Praxis - Centrum stomatologiczne  
 - 91 39 26 999
Pracownia protetyki stomatologicznej - 
Danuta Drapikowska 91 39 26 870
Protetyka stomatologiczna 
- Elżbieta Wysocka 
i Kazimierz Trojanowski - 91 39 26 107
“Nowo-dental” B. Szulejko - 695 264 677 
 - 91 392 14 67
“Dental - med”  - 91 39 22 098; 
Lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz  
 - 91 39 25 003; 
 603 705 630
Lek. Stom. Andrzej Rynkiewicz
pogotowie stomatologiczne - 607 771 777
lek. Stom. D. Wałęga - Bąk - 604 441 609
lek. stom. A Mogilnicka - 506 606 955
lek. stom. E. Rosa - 532 512 703
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 39 26 639
lek. stom. M. Andrzejewska - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 601 736 804

Urzędy
Urząd Miejski  
 - 91 39 26 200
Biuro Obsługi Interesanta w UM  
 - 91 39 26 214
Biuro Rady w UM - 91 39 26 210
Urząd Stanu Cywilnego - 91 39 26 230

Wydział Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środow. 
 - 91 39 26 243
Wydział spraw społecznych i obywatelskich
Meldunki - 91 39 26 213
Dowody osobiste - 91 39 26 215
Zarządzanie kryzysowe - 91 39 26 234
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
Geodezji i Rolnictwa - 91 39 26 226
Wydział Rozwoju Lokalnego, 
Funduszu, Kultury i Sportu - 91 39 26 293
Wydział Inwestycji i Remontów  
 - 91 39 26 241
Biuro Podatków i Opłat - 91 39 26 217
Referat Edukacji - 91 39 25 464
Zarząd Budynków Komunalnych  
 - 91 39 26 267
Powiatowy Urząd Pracy f/Nowogard 
 - 91 39 21 376;  
 91 39 21 813
Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii - 91 39 21 118
w nagłych wypadkach - 609 740 647

Wydział komunikacji
Rejestracja pojazdów - 91 57 92 702
Prawo jazdy - 91 57 92 703
Fax - 91 39 21 852

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik - Dorota Maślana - 91 39 26 248
Świadczenia rodzinne
- A. Lalik  - 91 39 26 268
Dział usług opiekuńczych 
- B. Ziółkowska - 91 39 20 200

Poczta
ul. 3 Maja - 91 39 21 300; 
 91 39 21 183
ul. Warszawska - 91 39 20 834

Nadleśnictwo Nowogard - 91 39 20 640
Zakład karny Nowogard - 91 43 26 600

Gabinety weterynaryjne
Danuta Czerwińska
ul. J. Wybickiego 2 - 91 39 23 786
Animal-Vet
ul. Zielona - 666 135 133
Janusz Soroka
ul. L. Okulickiego 6  - 570 656 616
Zdzisław Truszyński
ul. T. Kościuszki 21 - 91 39 21 801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 38 - 91 39 20 814
Szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1 - 91 39 26 270
Szkoła Podstawowa nr 2 - 91 39 26 274
Szkoła Podstawowa nr 3 - 91 39 26 291
Szkoła Podstawowa nr 4 - 91 39 23 028
SP w Długołęce - 91 39 10 492
SP w Orzechowie - 91 39 10 994
SP w Strzelewie - 91 39 10 224
SP w Żabowie - 91 39 10 694
SP w Błotnie - 91 39 10 190
SP w Wierzbięcinie - 91 29 10 795
I Liceum Ogólnokształcące - 91 39 20 213
Liceum Ogólnokształcące nr II - 91 39 25 107
ZSP im. Stanisława Staszica - 91 39 21 162
Prywatne Publiczne Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych; 
Niepubliczna Szkoła Policealna  
 - 91 39 26 691
Prywatne Liceum Ogólnokształcące
 Zaoczne Centrum Edukacji Zdroje  
 - 91 39 25 494
Prywatne Policealne Studium Zawodowe  

 - 91 39 22 181
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  
 - 91 39 20 108

Przedszkola i żłobki
Przedszkole nr 1
ul. Żeromskiego - 91 39 26 286
Przedszkole nr 3
ul. J. Poniatowskiego - 91 39 26 288
Przedszkole nr 4
ul. T. Kościuszki - 91 39 26 287
Zielone Przedszkole
ul. Zielona - 91 39 26 691; 
 505 388 292
Artystyczne Przedszkole 
Kraina Fantazjiul. Gen. J. Bema - 660 797 838
“Promyczek” Specjalistyczny 
punkt przedszkolny, 
ul. Boh. Warszawy - 609 931 469
Niepubliczny Żłobek "Maluszkowo”
ul. ks. Racibora - 534 015 943
Niepubliczny “Malinowy Żłobek”
ul. Boh. Warszawy - 604 873 917

kultura
Miejska Biblioteka Publiczna  
Dyrektor - 91 39 26 260
Czyt. dla dorosłych - 91 39 26 261
Nowogardzki Dom Kultury  
Sekretariat - 91 39 26 283
Biuro kina/ dział imprez i promocji 
 - 91 39 25 779
Kasa - 91 39 26 262

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP - 91 39 26 370; 
 506 081 328
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego   
 - 91 39 21 004
Parafia pw. MB Fatimskiej  
 - 91 39 21 592

Usługi pogrzebowe 
J. Furmańczyk, Zakład Pogrzebowy  
 - 91 39 21 767
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  
 - 692 354 065
MEMORIS Grzegorz Śmigiel - 693 230 190

Apteki
Centrum Zdrowia
ul. 700-lecia - 91 57 62 139
Majowa
ul. 3 Maja - 91 30 70 708
Cefarm
ul. Plac Wolności - 91 39 20 203
Cardia
ul. 700 - lecia - 91 39 21 330
Niebieska
ul. 15 Lutego - 91 43 26 177
Asa
ul. Warszawska - 91 39 20 494
Niebieska 2
ul. Kościuszki - 91 57 90 830
Nowa Farmacja
ul. Bohaterów Warszawy - 91 57 30 437

Taksówki - 91 39 20 260

Pomoc drogowa
Grzegorz Irzymski - 91 39 22 402; 
 601 893 944
Andrzej Słomski - 665 770 442
Krzysztof Pietrzak - 601 938 293
R&J MIX - 608 731 620

Urząd Gminy
Wójt - 91 39 10 390
Kierownik USC, St. ds. obywatelskich
 i ewidencji ludności  - 508 499 549
St. ds. podatków i opłat  - 508 499 661
St. ds. zarządzania kryzysowego, obrony cy-
wilnej i ochrony środowiska  - 508 499 580
Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami  
 - 508 499 247
St. ds. obsługi organów Gminy, działalności 

gospodarczej, kultury i zdrowia  - 508 499 567
St. ds. funduszy zewnętrznych, promocji, 
turystyki i sportu  - 508 499 620
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik Anna Kaliczyńska - 508 499 534
Pracownicy socjalni - 508 499 561
 508 499 483
Asystent rodziny Patrycja Bielej - 508 499 621
Gminna Biblioteka Publiczna
Kierownik Krzysztof Górecki - 91 39 10 305

Szkoła Podstawowa im. B. Malinowskiego
Dyrektor Tatiana Olbert - 91 39 10 389
Sekretariat - 91 39 10 380
Przychodnie
NZOZ “Proximus” - 91 39 10 310
Punkt apteczny - 91 39 11 611
Poczta - 91 39 10 323
Parafia pw. NP NMP w Osinie - 91 39 10 386

INFOrmATOr lOkAlNY - OSINA

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 21 X – 8 XII 2018

Aktualizacja wg stanu na 19 X 2018

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

5:00 II
1

PR - R
88641

j  a  b  @  V
y

Wyszomierz 5:05, Osina 5:09, Mosty 5:15, Goleniów 5:24, Kliniska 5:35, Szczecin Dąbie 5:45, Szczecin 
Zdroje 5:48, Szczecin Port Centralny 5:56 Szczecin Główny 6:00 
~ 1-5 / 1 XI;
@ V 5 XI-7 XII 1-5;

6:16 II
1

PR - R
88643

j  a  b  @  V
y

Wyszomierz 6:21, Osina 6:25, Mosty 6:31, Goleniów 6:40, Kliniska 7:14, Szczecin Dąbie 7:24, Szczecin 
Zdroje 7:27 Szczecin Główny 7:40 
~ 5 XI-8 XII 1-6;

6:39 II
1

PR - R
88643

j  a  b  y

Wyszomierz 6:44, Osina 6:48, Mosty 6:54, Goleniów 7:03, Kliniska 7:14, Szczecin Dąbie 7:24, Szczecin 
Zdroje 7:27 Szczecin Główny 7:40 
~ 22-31 X 1-6; 2-3 XI;

7:46BUS PR - R
88622
g  j

Żabowo 7:57, Płoty 8:13 0   j   a   b   @   V   y, Baszewice 8:30, Gryfice 8:36, Gąbin 8:46, Trzebiatów 8:52, 
Bieczyno Pomorskie 8:58, Karcino 9:01, Głowaczewo 9:06, Stary Borek 9:09, Kołobrzeg Stadion 9:15

Kołobrzeg 9:20 ~ 5 XI-8 XII 1-6;
g  na odcinku Nowogard - Płoty; w g nie przewozi się wózków i rowerów

7:47 I
3

PR - R
88645

j  a  b  y

Wyszomierz 7:52, Osina 7:56, Mosty 8:02, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:08, Goleniów 8:25, 
Kliniska 8:34, Szczecin Dąbie 8:44, Szczecin Zdroje 8:47, Szczecin Port Centralny 8:55

Szczecin Główny 9:00 ~ 21 X-4 XI;

7:48 II
1

PR - R
88622

j  a  b  y

Żabowo 7:55, Płoty 8:04, Baszewice 8:11, Gryfice 8:18, Gąbin 8:28, Trzebiatów 8:33, Bieczyno 
Pomorskie 8:39, Karcino 8:43, Głowaczewo 8:47, Stary Borek 8:51, Kołobrzeg Stadion 8:57

Kołobrzeg 9:02 ~ 22-31 X 1-6; 2-3 XI;

7:51 I
3

PR - R
s 88645

j  a  b  @  V
y

Wyszomierz 7:56, Osina 8:00, Mosty 8:06, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:12, Goleniów 8:29, 
Kliniska 8:45, Szczecin Dąbie 8:55, Szczecin Zdroje 8:58, Szczecin Port Centralny 9:06

Szczecin Główny 9:11 ~ 5 XI-8 XII;

9:18 II
1

PR - R
88624
REGA

j  a  b  y

Płoty 9:32, Gryfice 9:45, Trzebiatów 10:04, Kołobrzeg Stadion 10:21 Kołobrzeg 10:26 

~ 21 X-4 XI 67 + 1 XI;

9:20BUS PR - R
88624
REGA
g  j

Płoty 9:50 0   T   a   b   @   V   y, Gryfice 10:40, Trzebiatów 10:54, Kołobrzeg Stadion 11:12

Kołobrzeg 11:17 ~ 10 XI-8 XII 67;
g  na odcinku Nowogard - Płoty; w g nie przewozi się wózków i rowerów

10:21 II
1

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:26, Osina 10:30, Mosty 10:36, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:42, Goleniów 10:58, 
Kliniska 11:07, Szczecin Dąbie 11:17, Szczecin Zdroje 11:20, Szczecin Port Centralny 11:28

Szczecin Główny 11:33 ~ 21 X-4 XI;

11:03 II
1

PR - R
s 88647

j  a  b  @  V
y

Wyszomierz 11:08, Osina 11:12, Mosty 11:18, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 11:24, Goleniów 11:40, 
Kliniska 11:56, Szczecin Dąbie 12:06, Szczecin Zdroje 12:09, Szczecin Port Centralny 12:17

Szczecin Główny 12:22 ~ 5 XI-8 XII;

11:51 II
1

PR - R
88626

POMERANIA
j  a  b  y

Żabowo 11:58, Płoty 12:07, Baszewice 12:14, Gryfice 12:20, Gąbin 12:30, Trzebiatów 12:36, Bieczyno 
Pomorskie 12:42, Karcino 12:46, Kołobrzeg Stadion 12:57 Kołobrzeg 13:02 
~ 21 X-4 XI;

12:30BUS PR - R
88626

POMERANIA
g  j

Żabowo 12:41, Płoty 12:57 0   T   a   b   @   V   y, Baszewice 13:14, Gryfice 13:20, Gąbin 13:30, 
Trzebiatów 13:36, Bieczyno Pomorskie 13:42, Karcino 13:45, Kołobrzeg Stadion 13:57

Kołobrzeg 14:02 ~ 5 XI-8 XII;
g  na odcinku Nowogard - Płoty; w g nie przewozi się wózków i rowerów

13:49 II
1

PR - R
88628

j  a  b  y

Żabowo 13:56, Płoty 14:06, Baszewice 14:17, Gryfice 14:24, Gąbin 14:34, Trzebiatów 14:39, Bieczyno 
Pomorskie 14:45, Karcino 14:49, Głowaczewo 14:53, Stary Borek 14:57, Kołobrzeg Stadion 15:03

Kołobrzeg 15:08 ~ 22-31 X 1-5; 2 XI;

14:20BUS PR - R
88628
g  j

Żabowo 14:31, Płoty 14:47 0   j   a   b   @   V   y, Baszewice 15:22, Gryfice 15:28, Gąbin 15:38, 
Trzebiatów 15:44, Bieczyno Pomorskie 15:50, Karcino 15:53, Głowaczewo 15:58, Stary Borek 16:01, 
Kołobrzeg Stadion 16:07 Kołobrzeg 16:12 
~ 5 XI-7 XII 1-5;
g  na odcinku Nowogard - Płoty; w g nie przewozi się wózków i rowerów

14:27 II
1

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 14:32, Osina 14:36, Mosty 14:42, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:48, Goleniów 15:05, 
Kliniska 15:14, Szczecin Dąbie 15:24, Szczecin Zdroje 15:34 Szczecin Główny 15:49 
~ 21 X-4 XI;

15:49 II
1

PR - R
s 88649

j  a  b  @  V
y

Wyszomierz 15:54, Osina 15:58, Mosty 16:04, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 16:10, Goleniów 16:26, 
Kliniska 16:36, Szczecin Dąbie 16:46, Szczecin Zdroje 16:52 Szczecin Główny 17:04 
~ 5 XI-8 XII;
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godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

15:55 II
1

PR - R
88630

j  a  b  y

Żabowo 16:02, Płoty 16:13, Baszewice 16:27, Gryfice 16:34, Gąbin 16:44, Trzebiatów 16:49, Bieczyno 
Pomorskie 16:55, Karcino 16:59, Głowaczewo 17:03, Stary Borek 17:07, Kołobrzeg Stadion 17:13

Kołobrzeg 17:17 ~ 21 X-4 XI;

16:39 II
1

PR - R
88651
REGA

j  a  b  y

Wyszomierz 16:44, Osina 16:48, Mosty 16:54, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:00, Goleniów 17:17, 
Kliniska 17:27, Szczecin Dąbie 17:37, Szczecin Zdroje 17:42 Szczecin Główny 17:54 
~ 21 X-4 XI;

16:57BUS PR - R
88630
g  j

Żabowo 17:08, Płoty 17:24 0   j   a   b   @   V   y, Baszewice 17:41, Gryfice 17:47, Gąbin 17:57, 
Trzebiatów 18:03, Bieczyno Pomorskie 18:09, Karcino 18:12, Głowaczewo 18:17, Stary Borek 18:20, 
Kołobrzeg Stadion 18:26 Kołobrzeg 18:31 
~ 5 XI-8 XII;
g  na odcinku Nowogard - Płoty; w g nie przewozi się wózków i rowerów

17:57 II
1

PR - R
88632

j  a  b  y

Żabowo 18:04, Płoty 18:14, Baszewice 18:28, Gryfice 18:35, Gąbin 18:45, Trzebiatów 18:50, Bieczyno 
Pomorskie 18:56, Karcino 19:00, Głowaczewo 19:04, Stary Borek 19:08, Kołobrzeg Stadion 19:14

Kołobrzeg 19:20 ~ 21 X-4 XI;

17:59 II
1

PR - R
s 88651
REGA

j  a  b  @  V
y

Wyszomierz 18:04, Osina 18:08, Mosty 18:14, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 18:20, Goleniów 18:36, 
Kliniska 18:46, Szczecin Dąbie 18:55, Szczecin Zdroje 18:59, Szczecin Port Centralny 19:07

Szczecin Główny 19:11 
~ 5 XI-8 XII;

18:39 II
1

PR - R
88653

POMERANIA
j  a  b  y

Wyszomierz 18:44, Osina 18:48, Mosty 18:54, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:00, Goleniów 19:17, 
Kliniska 19:26, Szczecin Dąbie 19:36, Szczecin Zdroje 19:44, Szczecin Port Centralny 19:52

Szczecin Główny 19:56 ~ 21 X-4 XI;

19:21BUS PR - R
88632
g  j

Żabowo 19:32, Płoty 19:48 0   j   a   b   @   V   y, Baszewice 20:05, Gryfice 20:11, Gąbin 20:21, 
Trzebiatów 20:27, Bieczyno Pomorskie 20:33, Karcino 20:36, Głowaczewo 20:41, Stary Borek 20:44, 
Kołobrzeg Stadion 20:50 Kołobrzeg 20:55 
~ 5 XI-8 XII;
g  na odcinku Nowogard - Płoty; w g nie przewozi się wózków i rowerów

19:25 II
1

PR - R
s 88653

POMERANIA
j  a  b  @  V

y

Wyszomierz 19:30, Osina 19:34, Mosty 19:40, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:46, Goleniów 20:02, 
Kliniska 20:12, Szczecin Dąbie 20:21, Szczecin Zdroje 20:25, Szczecin Port Centralny 20:33

Szczecin Główny 20:37 
~ 5 XI-8 XII;

20:28 II
1

PR - R
88634

j  a  b  y

Żabowo 20:35, Płoty 20:44, Baszewice 20:51, Gryfice 20:58, Gąbin 21:08, Trzebiatów 21:14, Bieczyno 
Pomorskie 21:20, Karcino 21:23, Głowaczewo 21:28, Stary Borek 21:31, Kołobrzeg Stadion 21:37

Kołobrzeg 21:42 ~ 22-31 X 1-6; 2-3 XI;

20:47BUS PR - R
88634
g  j

Żabowo 20:58, Płoty 21:14 0   j   a   b   @   V   y, Baszewice 21:31, Gryfice 21:37, Gąbin 21:47, 
Trzebiatów 21:53, Bieczyno Pomorskie 21:59, Karcino 22:02, Głowaczewo 22:07, Stary Borek 22:10, 
Kołobrzeg Stadion 22:16 Kołobrzeg 22:21 
~ 5 XI-8 XII 1-6;
g  na odcinku Nowogard - Płoty; w g nie przewozi się wózków i rowerów

21:50 II
1

PR - R
88636

j  a  b  y

Płoty 22:05, Gryfice 22:17, Trzebiatów 22:32, Kołobrzeg Stadion 22:49 Kołobrzeg 22:54 
~ 21 X-4 XI 1-57;

22:17BUS PR - R
88636
g  j

Płoty 22:44 0   j   a   b   @   V   y, Gryfice 23:05, Trzebiatów 23:19, Kołobrzeg Stadion 23:37

Kołobrzeg 23:42 ~ 5 XI-7 XII 1-57;
g  na odcinku Nowogard - Płoty; w g nie przewozi się wózków i rowerów
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objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
g - zastępcza komunikacja autobusowa / rail 

replacement bus service
T - 2 klasa / Second class seats

j - tylko 2 klasa / 2nd class seats only

a - wagon z miejscami dla osób na wózkach 
- z windą/rampą / car with seats for 
disabled passengers - with a lift/ramp

b - wagon przystosowany do przewozu 
rowerów - liczba miejsc ograniczona / 
wagon adopted to the transport of 
bicycles – limited number of places

s - połączenie z lotniskiem / connection to 
airport

objaśnienia znaków / symbols
@ - dostęp do WiFi / WiFi access

V - dostępne miejsce do przewijania dziecka 
/ baby changing space available 

y - klimatyzacja / air conditioning

0 - zmiana usług na trasie pociągu / change 
services on the route

~ - terminy kursowania / days of operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / Mondays

5 - w piątki / Fridays

6 - w soboty / Saturdays

7 - w niedziele / Sundays

www.polregio.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased on each train, consistent with the 
terms specified by the carrier.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Carriers 
are responsible for commercial data of trains.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Infoline numbers to individual carriers:
PR - 703 20 20 20 (24h) opłata 1.29 zł/min. połączenia, 
realizator usługi: Progress Plus S.C.  / 703 20 20 20 (24h) 
charge of PLN 1.29 gross/min. of each call, service provider: 
Progress Plus S.C. 
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OGŁO SZe NIA drob ne
•	 NIERUCHOMOŚCI

•	 Sprzedam tanio działkę bu-
dowlaną w kościuszkach 
1202 m2. Przy działce prąd, 
woda, kanalizacja, dojazd 
utwardzony w pobliżu jeziora. 
575 345 659 

•	 Do wynajęcia lokal handlowy 
ok. 40m2 ul. Kościuszki 2g No-
wogard. 693 850 197

•	 Sprzedam działki budow-
lane w karsku przy drodze. 
691 664 658

•	 Do wynajęcia lokal pod dzia-
łalność gospodarczą. 609 24 
58 16 

•	 sprzedam pawilon handlowy, 
tel. 500 698 558

•	  Działki budowlane z warun-
kami zabudowy uzbrojone, 40 
zł/1m Kościuszki. 691 180 848 

•	 Do wynajęcia pomieszczenie 
mieszkalne w okolicy Inter-
marche o pow. 70m2 (idealne 
dla 5-6 osób). Tel. 601 445 936

•	 Sprzedam mieszkanie w No-
wogardzie przy ul 3 maja o 
pow. 40 m2 na parterze. Miesz-
kanie po kapitalnym remon-
cie w bardzo dobrej lokalizacji. 
Cena 185 tyś. Oferta prywatna. 
Pośrednikom dziękujemy/ Tel. 
530 450 720

•	 Sprzedam mieszkanie 4poko-
jowe w Nowogardzie w cen-
trum, IV piętro 55m2,cena 235 
tys. Tel.792 525 292 

•	  Sprzedam mieszkanie cztero-
pokojowe, parter. 504 89 89 80 

•	 Sprzedam mieszkanie trzypo-
kojowe bezczynszowe, do re-
montu. Tel. 513 086 112

•	  Mieszkanie 4-5 osób w Karsku 
do wynajęcia. 664 045 415

•	 kupię mieszkanie jednopo-
kojowe w Nowogardzie, 694 
583 144

•	  Do wynajęcia 1 pokój z łazien-
ką. 609 245 816

•	  Sprzedam 3 pokojowe miesz-
kanie II piętro oraz garaż. 516 
195 475

•	 Wynajmę pokój z aneksem ku-
chennym, łazienka, przedpo-
kój, miejsce parkingowe 1 oso-
bie 602 474 266 

•	 Sprzedam lub wydzierżawię 
działkę 80 ar. 609 245 816 

•	 Sprzedam garaż przy ul. Ban-
kowej Tel. 691 728 485 

•	 Do wynajęcia lokal handlowo-
-usługowy pow. ok. 80 m2 w 
Nowogardzie obok Netto. Tel. 
665 08 44 88 

•	 Kościuszki działki budowlane 
z wydanymi warunkami zabu-
dowy, uzbrojone, sprzedam. 
691 180 848 

•	 Do wynajęcia mieszkanie 
pracownicze umeblowane. 
609 192 350 

•	 Garaż do wynajęcia na Jana 
Pawła II. Tel. 601 257 127 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe centrum Nowogardu. 
504 595 424 

•	 Do wynajęcia mieszkanie dwu-
pokojowe centrum Nowogar-
du. 504 595 424 

•	 Do wynajęcia 10 miejsc nocle-
gowych. 609 245 816 

•	 Do wynajęcia mieszkanie 6 
osób. 501 814 871 

•	 Do wynajęcia 3 pokojowe 
mieszkanie. 667 389 437 

•	 Kupię mieszkanie dwupokojo-
we do III piętra bez junkersa, 
ogrzewanie z sieci miejskiej, 
może być do remontu. Pilne. 
504 004 156 

mOTOrYZACJA
•	 Opel Zafira 7 osobowy 2008 

rok prod. poj 1.9 dti przebieg 
200 tys. disel, garażowa-
ny, serwisowany, opony let-
nie i zimowe km 100 tapicer-
ka skóra welur kolor czarny 
sprzedam. Cena do uzgod-
nienia. 603 079 260 

•	 kupię samochody nie po-
trzebne lub przeznaczone do 
złomowania. Cena do 1000 
zł. Jak nie odbieram proszę o 
smsa, marka nie istotna. 515 
606  743 

•	 Sprzedam samochód Ford Fo-
cus – Kombi rok produkcji 200 
– benzyna stan dobry, cena do 
uzgodnienia. 664 813 031 

•	 Sprzedam mazdę Premacy, 
kolor granatowy met. , kli-
matyzacja, rok. 2001, die-
sel 2.0, zadbana, tel. 605 
522 340

•	 Sprzedam 4 koła kmp. 195/65/
R15 felgi aluminiowe opo-
ny zimówki 1 sezon używane. 
509 861 724 

•	 Sprzedam Renault Traffic 2,5 
wersja holenderska 5 osobo-
wy, serwisowany, komplet 
opon zimowych 2008 rok prod. 
608 613 336 

rOlNICTWO
•	 Sprzedam  kaczki,gęsi młode – 

oskubane.Tel.782429405.

•	  koszenie, mulczowanie, be-
lowanie – słoma. 608 01 3995

•	 Orka, talerzówka ciężka siew 
agregatem. Tel. 608 01 39 95 

•	 Rzepak jary, zboża sprzedam. 
Tel. 502 853  573 

•	 Grykę sprzedam i mieszalnik 1 
tona. 603 467 609 

•	 Sprzedam siano w kostkach. 
782 036 086 

•	 Sprzedam ziemniaki jadalne 
Bryza. Tel. 884 187 995 

•	 SPrZeDAm PAPUGI „rOZel-
lA”. 512 482 344

•	 Sprzedam facelie oraz miód z 
własnej pasieki. 793 006 469 

•	 Sprzedam 1 ha łąki w bardzo 
dobrym położeniu, kamień po-
lny i tuczniki. 606 576 417 

•	 Sprzedam rozrzutnik obornika 
rok produkcji 1994 stan bardzo 
dobry. Tel. 512 532 734 

•	 Sprzedaż jaj wiejskich – kurze. 
Tel. 502 119 960

•	 Prasa kostkująca Sipma 224 i 
talerzówka 4 metrowa sprze-
dam. Tel. 501 814 871

•	 Sprzedam ciągnik rolniczy Ur-
sus C 330 rok prod. 1977, Tel. 
794 379 908 

 USŁUGI
•	 TRANSPORT-600182682.

•	 DACHY, WIATY, TARASY.
TEL.660879108.

•	 MALOWANIE – szpachlowanie 
,panele.Tel.788566432.

•	 SZPACHLARZ GŁADZI BEZ-
PYŁOWEJ ,PŁYTKARZ.WY-
KAŃCZANIE WNĘTRZ.
Tel.537275547.

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DY-
WANÓW, WYKŁADZIN, TAPI-
CERKI MEBLOWEJ SAMOCHO-
DOWEJ/ SKÓRZANEJ MATE-
RIAŁOWEJ / POŚCIELI WEŁNIA-
NEJ / LANOLINĄ/SPRZĄTANIE: 
CZYSZCZENIE FUG.TEL.604 
373 143 , 794 229 083.

•	 Pranie dywanów i tapicerki 
sprzątanie również z użyciem 
pary, ROMTEX. 668 151 516

•	 Remont na każdą kieszeń. 
Tel.609 715 839

•	 malowanie, montaż paneli 
podłogowych i inne drobne 
naprawy wykona “złota rącz-
ka”. 91 39 22 783, 784 79 22 
70

•	 FIrmA USŁUGOWA „Zielona”. 
Wynajem sal na konferencje, 
zebrania, szkolenia. 91 39 26 
691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 
606

•	 Firma budowlana z wielolet-
nią działalnością przyjmie zle-
cenie na budowę domów od 
podstaw, przekładek dachów, 
docieplenia, układanie kostki, 
różne rodzaje. Tel. 607 137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Napra-
wiamy za gotówkę na raty lap-
topy tablety telefony. Skupuje-
my laptopy telefony. Adres No-
wogard 700Lecia 15 I piętro 
nad apteką tel 91-577-53-73 
lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzin-
ne, urlopowe: Niemcy, Ho-
landia, Austria, Anglia, Belgia, 
Norwegia. Tel. 71 385 20 18, 
601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, 
opróżnienie mieszkań, piwnic, 
gratów. Tel 668 343 638 

•	 AGENCJA REKLAMOWA VI-
ZART, oprawianie prac w 2 mi-
nuty, bindowanie, wydruki, 
ksero, laminowanie, Nowogard 
ul. 700 lecia 15 (nad sklepem 
zielarskim)Tel. 605 522 340 

•	 Przepisywanie prac (licencjac-
kich, magisterskich i innych), 
dokumentów, CV, listów mo-
tywacyjnych, Szybko, solidnie. 
Agencja reklamowa Vizart  No-
wogard ul. 700 lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim)Tel. 605 
522 340.

•	 regulacja, naprawa, konser-
wacja okien i drzwi. 695 181 
070

•	 Wyburzamy, budujemy i re-
montujemy. 668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 
721 988 735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, 
układanie kostki granitowej, 
polbruku. 726 403 937

•	 Wypełniam dokumenty do 
ZUS na emeryturę, rentę, ka-
pitał początkowy. 507 872 391

•	 Usługi remontowo-budowla-
ne wykonam. 608 364 330 

•	 Prace elektryczne i remonty 
mieszkań. 607 729 933

•	 Usługi ogólnobudowlane do-
cieplanie budynków, malowa-
nie, szachlowanie, glazura, te-
rakota, hydraulika, regipsy i 
podłogi, adaptacja poddaszy. 
600 626 268 

•	 Usługi remontowo-budow-
lane, ocieplenia budynków. 
669 591 896 

•	 Matematyka. 668 17 12 12 

•	 Usługi Fryzjerskie Męskie w 
domu klienta. Sudomierski. 
Tel. 536 867 154 , 91 39 22 063

•	 Malowanie, szpachlowanie, ta-
petowanie, drobne naprawy w 
tym hydraulika, solidnie dobra 
cena. 666 047 905

•	 Przyjmę zlecenie na malowa-
nie, montaż parapetów, paneli 
podłogowych itp. 518 034 782

•	 Naprawa AGD Nowogard. 698 
352 406 

•	 Dachy, wiaty, tarasy. 660 879 
108 

•	 Transport. 600 182 682 

•	 Transport maszyn rolniczych i 
nie tylko ładunki nie przekra-
czające 7 ton. Tel. 514 740 538 

•	 Projektowanie stron interne-
towych. 695 575 008 

•	 SkUP BUTelek PO PIWIe 
SkleP kArSk O,30 ZŁ SZTU-
kę. 609 245 816

•	 Elewacje, podbitki. 607 054 
692

•	  Malowanie, szpachlowanie, 
montaż paneli, regipsy, docie-
plenie poddaszy wełną. 607 
654 692

•	 Prace wykończeniowe łazien-
ki, kuchnie, malowanie regipsy 
itp. 730 744 751

PrACA
•	 Aktivmed24.pl Opiekun-

ki Seniorów Niemcy. Premie 
wakacyjne, 530555015

•	 AmBerCAre24 Opiekun-
ki do Niemiec, wymagany j. 
niemiecki komunikatywny, 
zarobki netto do 1500 euro/
mies., wyjazdy od zaraz, 
sprawdzone oferty, legalnie 
737 451 825, 737 886 919, 
737 489 914

•	 Zatrudnię pracowników bu-
dowlanych. Tel. 695-264-594

•	 Zatrudnię stolarza z doświad-
czeniem. 503 084 687 

•	 Zatrudnię pomocnika mecha-
nika samochodowego. Do-
świadczenie nie wymagane. 
600 291 059

•	 Zaopiekuję się małym dziec-
kiem. 664 696 177   

•	 Zaopiekuję się dzieckiem. 606 
515 739 

•	 Zatrudnię mechanika do sa-
mochodów ciężarowych 
bądź pomocnika. Atrakcyj-
ne wynagrodzenie. Tel. 885 
555 263 

•	 Pracowników budowlanych 
robót wykończeniowych za-
trudnie. Tel. 694 440 205 

•	 Zatrudnię ekspedientkę do 
sklepu. Tel. 602 677 563 

•	 Zatrudnię pracownika do skle-
pu spożywczego w Nowogar-
dzie. 509 000 617 

•	 Zatrudnimy  do sklepu Żabka 
w Nowogardzie. 519 601 290 

•	 Poszukuje opiekunki do oso-
by starszej. 512 427 899 , 695 
788 100

•	 Zatrudnię barmana/kelnera, 
Praca zmianowa. 91 39 20 300

INNe
•	 SPRZEDAM- pręt zbrojeniowy 

fi-10 , 12 m długi.Tel.603598134

•	  Sprzedam drewno suche ta-
nio. 691 848 026

•	 Drewno, bukowe, dębowe, 
pocięte, porąbane. Tel. 603 
353 789 
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGUlArNA lINIA mI krO BU SO WA SerOCkI  Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 
11:55; 12:40; 14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 
13:45(6x); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

PrZeWÓZ OSÓB - rO mAN BIŃCZYk - linia regularna  Tel. 607 310 591 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 
16.35 (7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

rOZkŁAD JAZDY BU SÓW
Firma Usługowo- Handlowa Adam Fedeńczak

Tel 91 39 26 925, 502 026 999
ND- SZCZeCIN 5:15(D), 5:55(E), 6:40(7), 6:55(D), 7:25(7), 7:50(D), 8:00(E), 8:20(7), 
8:35(D), 9:10(E,7), 10:05(E), 10:35(E,7), 11:31(D),11:40(7), 12:10(E), 12:20(7), 
12:55(D,7), 13:10(D), 13:20(E,7), 14:05(D), 14:20(E,7), 15:40(D), 16:05(7), 16:20(E,7), 
16:50(D), 17:50(E,7), 18:20(E,7)
SZCZeCIN- ND 6:35(D), 7:30(E), 8:30(D,7), 9:00(7,R), 9:25(E), 10:05(D,7), 10:35(E,7), 
11:40(E), 12:10(D), 12:25(E,7), 13:20(7), 13:35(D), 13:50(E,7,R), 14:35(D), 14:50(E,7), 
15:15(D,7), 15:55(D), 16:15(6,7), 16:35(D), 17:40(D,7), 18:05(E,7,R), 19:15(D), 
19:40(E,7), 20:15(E,7)
ND- reSkO 6:30(S), 7:50(S), 10:10(7), 12:30(S), 14:30(S), 15:10(E), 19:15(E)
reSkO- ND 6:45(7,SZ), 7:10(S), 7:15(E,SZ), 8:30(S), 11:35(7,SZ), 13:00(S), 15:05(S), 
15:40(E,7,SZ)
GOlCZeWO- ND 7:10(S), 13:30(S), 14:45(S)
ND- GOlCZeWO 7:50(S), 14:15(S), 15:30(S)
ND- STArGArD 6:50(D), 10:15(D), 13:40(D)
STArGArD- ND 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
ND- DOBrA- ŁOBeZ- PŁOTY- GrYFICe 6:00(D)
ND- SŁAJSINO- rADOWO- ŁOBeZ 6:35(D)
ŁOBeZ- DOBrA- ND 15:00(D)
ŁOBeZ- SŁAJSINO- ND 15:35(D)
D - kursuje od pon. do pt. Oprócz świąt     E - kursuje od pon. Do soboty oprócz świąt 
S - kursuje w dni nauki szkolnej                         R- kurs do Reska     
SZ - kurs do Szczecina 6- kursuje w soboty       7- kursuje w niedziele

rozkład jazdy komunikacji miejskiej 

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 6:55 8:05 11:15 12:20 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 6:56 8:06 11:16 12:21 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 6:58 8:08 11:18 12:23 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 6:59 8:10 11:20 12:25 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:01 8:12 11:22 12:27 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:02 8:14 11:24 12:29 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:03 8:15 11:25 12:30 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:05 8:17 11:27 12:32 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < 7:07 8:19 < 12:34 < < 16:07 < <

10 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:09 8:21 11:28 12:36 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
11 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:10 8:22 11:29 12:37 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
12 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:11 8:23 11:30 12:38 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
13 ul. Poniatowskiego < 6:20 7:13 < < 12:40 13:45 15:10 16:13 17:10 <
14 ul. Żeromskiego 5:42 6:21 7:14 8:24 11:32 12:41 13:46 15:11 16:14 17:11 17:59
15 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:22 7:15 8:25 11:33 12:42 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
16 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:23 7:16 8:26 11:34 12:43 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
17 ul. Radosława 5:45 6:24 7:17 8:27 11:35 12:44 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02

POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:23 8:33 11:50 12:50 14:30 15:30 16:25 17:25 18:05
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:24 8:34 11:51 12:51 14:31 15:31 16:26 17:26 18:06
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:26 8:36 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:28 8:38 11:53 12:53 14:33 15:33 16:28 17:28 18:08
5 ul. Poniatowskiego < 6:35 7:30 8:40 11:55 12:55 < 15:35 16:30 17:30 <
6 ul. 700 Lecia 5:49 6:37 7:32 8:42 11:57 12:57 14:34 15:37 16:32 17:32 18:09
7 ul. 5-go Marca 5:51 6:39 7:34 8:44 11:59 12:59 14:36 15:39 16:34 17:34 18:11
8 ul. Kościuszki 36 5:53 6:41 7:36 8:46 12:01 13:01 14:38 15:41 16:36 17:36 18:13
9 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:42 7:37 8:47 12:02 13:02 14:39 15:42 16:37 17:37 18:14

10 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:43 7:38 8:48 12:03 13:03 14:40 15:43 16:38 17:38 18:15
11 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:44 7:39 8:49 12:04 13:04 14:41 15:44 16:39 17:39 18:16
12 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:45 7:40 8:50 12:05 13:05 14:42 15:45 16:40 17:40 18:17
13 ul. Bema 9 5:58 6:46 7:41 8:51 12:06 13:06 14:43 15:46 16:41 17:41 18:18
14 Osiedle Bema 5:59 6:47 7:42 8:52 12:07 13:07 14:44 15:47 16:42 17:42 18:19

DWORZEC PKS – OS. BEMA
TAM
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

OS. BEMA - DWORZEC PKS
TAM
E, F

1 Osiedle Bema 8:59
2 ul. Bema 1 9:00
3 ul. Armii Krajowej 17 9:02
4 ul. Kościuszki 36 9:03
5 ul. Romualda Traugutta 9:05
6 ul. Wojska Polskiego 4 9:06
7 ul. Kościelna 9:07
8 Dworzec PKS 9:09

LP Dworce i przystanki

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD UL. RADOSŁAWA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 – NOWOGARD  OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD OS. BEMA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 - NOWOGARD  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 6:55 8:05 11:15 12:20 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 6:56 8:06 11:16 12:21 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 6:58 8:08 11:18 12:23 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 6:59 8:10 11:20 12:25 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:01 8:12 11:22 12:27 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:02 8:14 11:24 12:29 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:03 8:15 11:25 12:30 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:05 8:17 11:27 12:32 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < 7:07 8:19 < 12:34 < < 16:07 < <

10 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:09 8:21 11:28 12:36 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
11 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:10 8:22 11:29 12:37 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
12 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:11 8:23 11:30 12:38 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
13 ul. Poniatowskiego < 6:20 7:13 < < 12:40 13:45 15:10 16:13 17:10 <
14 ul. Żeromskiego 5:42 6:21 7:14 8:24 11:32 12:41 13:46 15:11 16:14 17:11 17:59
15 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:22 7:15 8:25 11:33 12:42 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
16 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:23 7:16 8:26 11:34 12:43 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
17 ul. Radosława 5:45 6:24 7:17 8:27 11:35 12:44 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02

POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:23 8:33 11:50 12:50 14:30 15:30 16:25 17:25 18:05
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:24 8:34 11:51 12:51 14:31 15:31 16:26 17:26 18:06
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:26 8:36 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:28 8:38 11:53 12:53 14:33 15:33 16:28 17:28 18:08
5 ul. Poniatowskiego < 6:35 7:30 8:40 11:55 12:55 < 15:35 16:30 17:30 <
6 ul. 700 Lecia 5:49 6:37 7:32 8:42 11:57 12:57 14:34 15:37 16:32 17:32 18:09
7 ul. 5-go Marca 5:51 6:39 7:34 8:44 11:59 12:59 14:36 15:39 16:34 17:34 18:11
8 ul. Kościuszki 36 5:53 6:41 7:36 8:46 12:01 13:01 14:38 15:41 16:36 17:36 18:13
9 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:42 7:37 8:47 12:02 13:02 14:39 15:42 16:37 17:37 18:14

10 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:43 7:38 8:48 12:03 13:03 14:40 15:43 16:38 17:38 18:15
11 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:44 7:39 8:49 12:04 13:04 14:41 15:44 16:39 17:39 18:16
12 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:45 7:40 8:50 12:05 13:05 14:42 15:45 16:40 17:40 18:17
13 ul. Bema 9 5:58 6:46 7:41 8:51 12:06 13:06 14:43 15:46 16:41 17:41 18:18
14 Osiedle Bema 5:59 6:47 7:42 8:52 12:07 13:07 14:44 15:47 16:42 17:42 18:19

DWORZEC PKS – OS. BEMA
TAM
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

OS. BEMA - DWORZEC PKS
TAM
E, F

1 Osiedle Bema 8:59
2 ul. Bema 1 9:00
3 ul. Armii Krajowej 17 9:02
4 ul. Kościuszki 36 9:03
5 ul. Romualda Traugutta 9:05
6 ul. Wojska Polskiego 4 9:06
7 ul. Kościelna 9:07
8 Dworzec PKS 9:09

LP Dworce i przystanki

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD UL. RADOSŁAWA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 – NOWOGARD  OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD OS. BEMA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 - NOWOGARD  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 6:55 8:05 11:15 12:20 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 6:56 8:06 11:16 12:21 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 6:58 8:08 11:18 12:23 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 6:59 8:10 11:20 12:25 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:01 8:12 11:22 12:27 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:02 8:14 11:24 12:29 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:03 8:15 11:25 12:30 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:05 8:17 11:27 12:32 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < 7:07 8:19 < 12:34 < < 16:07 < <

10 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:09 8:21 11:28 12:36 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
11 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:10 8:22 11:29 12:37 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
12 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:11 8:23 11:30 12:38 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
13 ul. Poniatowskiego < 6:20 7:13 < < 12:40 13:45 15:10 16:13 17:10 <
14 ul. Żeromskiego 5:42 6:21 7:14 8:24 11:32 12:41 13:46 15:11 16:14 17:11 17:59
15 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:22 7:15 8:25 11:33 12:42 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
16 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:23 7:16 8:26 11:34 12:43 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
17 ul. Radosława 5:45 6:24 7:17 8:27 11:35 12:44 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02

POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:23 8:33 11:50 12:50 14:30 15:30 16:25 17:25 18:05
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:24 8:34 11:51 12:51 14:31 15:31 16:26 17:26 18:06
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:26 8:36 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:28 8:38 11:53 12:53 14:33 15:33 16:28 17:28 18:08
5 ul. Poniatowskiego < 6:35 7:30 8:40 11:55 12:55 < 15:35 16:30 17:30 <
6 ul. 700 Lecia 5:49 6:37 7:32 8:42 11:57 12:57 14:34 15:37 16:32 17:32 18:09
7 ul. 5-go Marca 5:51 6:39 7:34 8:44 11:59 12:59 14:36 15:39 16:34 17:34 18:11
8 ul. Kościuszki 36 5:53 6:41 7:36 8:46 12:01 13:01 14:38 15:41 16:36 17:36 18:13
9 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:42 7:37 8:47 12:02 13:02 14:39 15:42 16:37 17:37 18:14

10 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:43 7:38 8:48 12:03 13:03 14:40 15:43 16:38 17:38 18:15
11 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:44 7:39 8:49 12:04 13:04 14:41 15:44 16:39 17:39 18:16
12 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:45 7:40 8:50 12:05 13:05 14:42 15:45 16:40 17:40 18:17
13 ul. Bema 9 5:58 6:46 7:41 8:51 12:06 13:06 14:43 15:46 16:41 17:41 18:18
14 Osiedle Bema 5:59 6:47 7:42 8:52 12:07 13:07 14:44 15:47 16:42 17:42 18:19

DWORZEC PKS – OS. BEMA
TAM
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

OS. BEMA - DWORZEC PKS
TAM
E, F

1 Osiedle Bema 8:59
2 ul. Bema 1 9:00
3 ul. Armii Krajowej 17 9:02
4 ul. Kościuszki 36 9:03
5 ul. Romualda Traugutta 9:05
6 ul. Wojska Polskiego 4 9:06
7 ul. Kościelna 9:07
8 Dworzec PKS 9:09

LP Dworce i przystanki

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD UL. RADOSŁAWA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 – NOWOGARD  OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD OS. BEMA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 - NOWOGARD  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

•	 Sprzedam drewno opałowe. 
667 788 820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 
400 kg. 790 285 382

•	 Szkółka w karsku poleca 
drzewa owcowe w pojemni-
kach 3-4 letnie owocujące już 
od 20 zł/szt. oraz tuje szma-
ragd wys. 70-80cm. po 10 zł za 
sztukę. Tel. 606 106 142

•	 Sprzedam łóżko młodzieżowe 
z szufladami, półkami, z mate-
racem - kolor szaro biały wy-
miary: dł. 223 cm*95 cm*110 
cm, biurko do kompletu, tel. 
605 522 340

•	 Sprzedam odkurzacz piorą-
cy ZELMER WODNIK QUAT-
TRO 616.6, elementy piorą-
ce nieużywane nowe, cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522 340

•	 Sprzedam materac kokosowy 
na łóżko ze stelażu,  na wymiar 
180*200*24cm, używany, tel. 
605 522 340

•	 Piece gazowe c.o.vaillant z 
niemiec dwufunkcyjne wi-
szace po przegladzie serwi-
sowym do mieszkania,domu 
cena od 1.200zl. sprzedam 
tel 691 686 772

•	 Podgrzewacze wody 130-
160-190 litrowe stojące na 
gaz fitmy villant mało uży-
wane z gwarancją cena od 
1000 zł. Tel. 691 686 772 

•	 Piec gazowy c.o. wiszacy do 
mieszkania,domu,sklepu,za-
kladu firmy vaillant z niemiec 
po przegladzie z gwarancja 
sprzedam cena 1250zl mozli-
wosc montazu tel 691 686 772

•	 Sprzedam ławeczkę do ćwi-
czeń typu PRIMUS, wielofunk-
cyjna, tel. 605 522 340 

•	 Sprzedam szafkę kuchenną 
brązowo-biała, z płytą induk-
cyjną - 2 stanowiska, z moż-
liwością dostawienia drugiej 
płyty indukcyjnej lub gazo-
wej, z blatem, tel. 605 522 340 
Sprzedam TV plazmowy 42 
cale LG, srebrno czarny, tel. 
605 522 340 

•	 Przyjmę radio  697 886 041 

•	 Okazja sprzedam narożnik „Fa-
bio”, kanapę (szary welur) 606 
699 763  

•	 Sprzedam duży, wysokie opar-
cia, bardzo wygodny narożnik 
w kolorze gorzkiej czekolady – 
stan idealny. Tel. 511 661 654

•	 Sprzedam drewno olchowe 
kominkowe. 730 744 751

•	 Odsprzedam nowe drzwi 
harmonijkowe Dąb sonome 
z szybkami. Wys. 2.05 m szer. 
58,8 cm. Cena 100 zł. Tel. 512 
012 823 

•	 Pianino sprzedam. 533 983 
233 

•	 Sprzedam podpórka rehabili-
tacyjna, ambona – 4 kołowa . 
664 813 031 

•	 Sprzedam tanio kamień ciosa-
ny. Tel. 606 127 777

•	 Przyjmę ziemię bez gruzu na 
ul. Wojska Polskiego. 788 685 
194 

•	 Przyjmę pralkę zwykłą. 
697 886 041 

•	 Sprzedam drewno opałowe z 
dowozem. 692 246 671 

•	 Przyjmę dwie wersalki, szaf-
ki kuchenne i pralkę automa-
tyczną. 796 080 198

•	 Sprzedam drewno kominkowe 
dąb pocięty w klocki i połupa-
ny. 514 740 538 

•	 Sprzedam rębak do gałęzi uży-
wany sporadycznie idealny do 
prac w ogrodzie. Cena 1200 zł. 
608 613 336 

•	 Sprzedam podkaszarki do ga-
łęzi szt.2 zasięg 6 m., cena 1000 
zł za dwie sztuki. 608 613 336 

•	 Sprzedam ściągacz linowy 
ręczny uciąg 1600 kg. Cena 
600 zł za 2 sztuki. 608 613 336 

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, 

rafał kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.
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tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

żyto, pszenżyto, jęczmień, 
owies, rzepak, łubin, gryka, groch, 

len, kukurydzę oraz słonecznik.

Sami odbieramy, szybka płatność, 
konkurencyjne ceny.

Wapno nawozowe granulowane
w najlepszej cenie na rynku. 

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B

e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl

Skup zbóż: 
91 43 57 720, 600 21 21 25

Transport:  662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160

KONTAKT:
adres:     72-200 Nowogard, ul. Górna 4a
telefon:  kom.783 570 056,695 264 594

PIB „PRO-BUD” s.c. informuje, że prowadzi

SPRZEDAŻ MIESZKAŃ
w nowo powstającym osiedlu mieszkaniowym

pn. „STARA WINIARNIA”
przy ul. T. Kościuszki 17 w Nowogardzie.

Więcej na stronie www.probud-nowogard.pl

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

r e k l A m A
karolinasb@ 
domjudy.pl

Tel. 506 638 789

PIASEK, PIASEK PRZESIEWANY, 
ŻWIR, CZARNOZIEM, POSPÓŁKĘ 

 ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 265 607
792 707 943
z dowozem do Klienta

 

• Ryby wędzone - Makrela gat. I
• Ryby mrożone - bez lodu (glazury)
• Solone Matiasy i solone śledzie bez głowy
• Matiasy lekko solone (bardzo smaczne)
• Sałatki rybne, ryby po grecku - duży wybór

Poleca duży wybór ryb - prosto z kutra 
świeżych  morskich, słodkowodnych i mrożonych

Targowisko Miejskie - Kiosk Spoż.-Rybny
„U Grażyny”

Zapraszamy 8 - 17

Przyjmujemy zamówienia na świąteczne dostawy 
ryb w tym: karp, dorsz, sandacz, szczupak i inne

Życzymy 
zdrowych, pogodnych 

i wesołych świąt

Wszelkie informacje udzielamy 
telefonicznie 91 39 20 300, bądź osobiście

Sylwestra 2018/2019 r. 
serdecznie zaprasza na 

Oferta Świąteczna ważna do 31.12.2018
BIŻUTERIA ZŁOTA
pierścionki, łańcuszki, kolczyki, wisiorki

taniej  o 10%

taniej  o 20 - 30%

taniej  o 20%

BIŻUTERIA SREBNA
kolczyki, pierścionki, łańcuszki, bransoletki
ZEGARY, ZEGARKI

Zapraszamy 
i życzymy udanych 

zakupów

NOWOGARD
ul. 15 Lutego 17UPOMINKI - OŚWIETLENIE

taniej  o 20%ŻYRANDOLE, LAMPY, KINKIETY

taniej  o 20%ART. DEKORACYJNE
wazony, patery ze szkła i ceramiki

250 zł od osoby
ul. Zielona 1 • Nowogard • tel. +48 91 392 02 21

Bal Sylwestrowy



Kryzys  
w Radzie Miasta 
trwa nadal

Zrobili furorę 
w Hiszpanii

POLSKI 
WYDAWCA
Dom Judy sp. z o.o.

Kto nas (i czy) truje?...

Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

Piątek 
7 grudnia 2018 r. 
Nr 96 (2724)
nakład 3000 
Rok XXV ISSN 1897-2640 

Cena 2,00 zł 
(w tym 5% VAT) M
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GAŚNICE

Tel. 602 870 300

w Nowogardzie

Legalizacja - Sprzedaż - Ładowanie
Butle CO2, argon, azot, tlen

ul. Roosevelta 39

Autoryzowany serwis 

Wyspy Kanaryjskie, Cypr, Włochy, Tunezja
Grecja, Maroko, Bułgaria, Chorwacja 

PROMOCJA ŚWIĄTECZA
na przejazdy z Sindbadem 
z Nowogardu do 40%SINDBAD - codziennie z Nowogardu

Bilety na przejazdy zagraniczne

reklAMA

s. 9

s. 2

s. 3

Promocja ŚwiątecznaPromocja Świąteczna

Laser IPL SHR

Ośrodek Rehabilitacji
i Odnowy Biologicznej

ul. 3 Maja 46,   72-200 Nowogard              tel. 609 456 577
www.revitalnowogard.pl                             tel. 91 392 14 67

  

bezbolesna depilacja

Wkładka ortopedyczna – 
permanentna rehabilitacja s. 5

Rozświetlili...

Pobicie i gwałt  
pod dyskoteką?

Bez 
uprawnień 
i za szybko

s. 4

s. 3
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W dzień świecą... a w nocy nie

W skrócie

Śmigiel Ryszard

ŚR

KOMPLEKSOWE  USŁUGI
& ŚMIGIEL

Zakład Kamieniarski
- Nagrobki - Grobowce - Parapety - Schody

Kwiaciarnia
- Znicze - Kwiaty - Wiązanki - Wieńce

Tel. 601 595 069, 91 392 18 14
     e-mail: puhp.smigiel@wp.pl
   www.kamieniarstwo-smigiel.pl

Korzystając z naszych usług pogrzebowych zyskasz
-10%  RABATU  NA  USŁUGI  KAMIENIARSKIE

UL. CMENTARNA 3,  72-200 NOWOGARD

       Usługi Pogrzebowe 
        Grzegorz Śmigiel
- Trumny - Urny - Ekshumacje - Przewozy
         Obudowy - Krzyże - Tabliczki

Kontakt całodobowy: 693 230 190
      e-mail: memoris.zp@o2.pl
            www.memoris.eu

reklAMA

W dniu 5 grudnia, na Placu Wolności odbyła się akcja Honorowego 
Krwiodawstwa Służb Mundurowych, pod hasłem „Nasza Krew-Nasza Oj-
czyzna”. Tego właśnie dnia funkcjonariusze SW oddawali krew w zapar-
kowanym autobusie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa. Akcję tę honorowym patronatem objął gen. Jacek Kitliński-Dy-
rektor generalny Służby Więziennej, i była ona związana z obchodami 
w tym roku przez Polskę 100. Rocznicy Niepodległości. W tym dniu z 
możliwości oddania krwi skorzystali też dawcy będący związani z pra-
cą w innych służbach np. ratunkowych, jak strażacy, ale także obywatele 
niezwiązani z pracą w tym charakterze. Nadzór nad prawidłowym prze-
biegiem akcji pełnili oczywiście członkowie Klubu PCK w Nowogardzie. 

4 grudnia, w godzinach popo-
łudniowych, w Miejskiej Bibliote-
ce Publicznej w Nowogardzie od-
było się uroczyste otwarcie po-
plenerowej wystawy malarstwa, 
słuchaczy uniwersytetów trze-
ciego wieku z naszego regionu, 
przygotowaną przez prezeskę 
golczewskiego UTW, Panią Jani-
nę Kołodzińską. Całe to spotka-
nie przebiegło w bardzo miłej i 
przyjacielskiej atmosferze, nie za-
brakło też kawy, herbaty i słod-
kiego poczęstunku. Wernisaż bę-
dzie dostępny w naszej Bibliote-
ce do 13 grudnia. - Dziękujemy za 
tak liczne przybycie i zapraszamy 
za rok, powiedziała organizatorka 
wystawy. My również zachęcamy 
do odwiedzenia biblioteki w tych 
dniach i zwiedzenia przepięknej 
wystawy. ao

Prokuratura bada sprawę 

Pobicie i gwałt pod dyskoteką? 
18-letnia dziewczyna została najpierw pobita a później zgwałcona- takie zawiadomienie 
trafiło do Prokuratury Rejonowej w Goleniowie. Do tego makabrycznego zdarzenia mia-
ło dojść w nocy z piątku na sobotę (1 -2.12.), w okolicy znanej w Nowogardzie dyskoteki. 

„Witam 01.12 (...) została 
zgwałcona i pobita moja koleżan-
ka, wykryto u niej pigułkę gwałtu 
i nic nie pamięta… Jeżeli ktokol-
wiek coś widział proszę o kontakt 
(i tu numer telefonu-dop. red.) - 
tak brzmi szokujący wpis, jaki 2 
grudnia pojawił się na jednym z 
portali społecznościowych. 

Według naszych informa-
cji kobietę znaleziona w pobli-
żu dyskoteki, siedzącą na murku. 
Była przytomna, ale dziwnie się 
zachowywała, kontakt z nią był 
bardzo utrudniony.  Ktoś przejął 
się jej stanem i odwiózł 18-latkę 
do domu. Rodzina była jednak 
zaniepokojona zachowaniem 
kobiety i wezwała karetkę pogo-
towia.  Stamtąd przewieziono ją 
do szpitala w Nowogardzie. Po-
nieważ kobieta twierdziła, że jest 
ofiarą napaści seksualnej, powia-
domiono o wszystkim policję. 

Sprawa trafiła również do Pro-
kuratury Rejonowej w Golenio-
wie. Śledczy na razie weryfikują 
uzyskane informacje. 

- Prokuratura Rejonowa w 
Goleniowie nadzoruje czynno-
ści wyjaśniające w związku z po-
dejrzeniem popełnienia prze-
stępstwa zgwałcenia, tj. prze-
stępstwo z art. 197 par. 1 KK. 
W tej chwili trwa weryfikowa-
nie okoliczności zdarzenia. Ze 
względu na dobro pokrzywdzo-
nej, jak i charakter tej sprawy 
prokuratura nie informuje o da-
lej idących szczegółach - mówi 
Joanna Biranowska - Sochalska 

rzecznik Prokuratury Okręgo-
wej w Szczecinie.

Jak udało się nam ustalić po-
szkodowana 18-latka to miesz-
kanka jednej z sąsiadujących z 
Nowogardem wsi. Nie wiado-
mo, w jakim jest obecnie stanie. 

Jeśli informacje się potwier-
dzą, a sprawca gwałtu zostanie 
ustalony, grozić będzie mu kara 
pozbawienia wolności od 2 do 
nawet 12 lat. 

MS

18-latka została znaleziona k. dyskoteki, w której miała wcześniej się bawić.

W dzień się palą,  
a w nocy już nie… 
Poniżej sygnał, jaki przysłała do redakcji DN, stała czytelniczka. Kobieta informuje nas, że około 
godz. 4.00 nad ranem, kiedy jest jeszcze ciemno, nie działa oświetlenie uliczne przy ul. 700-lecia. 

Droga redakcjo! Przy ul 700 - lecia w dzień 
światła się palą, a w nocy ciemno jak nie powiem 
gdzie... Lampy nie świecą się aż do Netto. Chodzę 
tędy codziennie na 4 rano do pracy i w takich ciem-
nościach, i proszę mi wierzyć nie jest to przyjem-
ne. Bardzo może przydałoby się, żeby ktoś coś z tym 
zrobił. Pozdrawiam stała czytelniczka.

Od redakcji:  My też mamy nadzieję, że wkrót-
ce ktoś z tym „coś zrobi”. Zwłaszcza, że w ostat-
nich dniach do podobnych sytuacji dochodzi w 
centrum miasta, nie tylko przy ul. 700-lecia, ale 
i 3 Maja, czy Bankowej i to również wieczorami. 
Niewykluczone, że było to związane z ostatnią wy-
mianą starych opraw na nowe -ledowe. Wymiana 
ta nastąpiła na niemal całej długości ul. 700-lecia 
i trzeba przyznać, że znacznie poprawiła widocz-
ność, zwłaszcza w okolicach przejść dla pieszych. 
Inną przyczyną pewnie znów była akcja „podłą-
czania bożonarodzeniowych ozdób świetlnych”, 
która co roku niesie za sobą problemy z awaryj-
nością starej sieci. Obie te okoliczności oczywiście 
nie mogą być usprawiedliwieniem dla sytuacji, o 
której pisze nasza czytelniczka. Opr. MS

Sygnały Czytelników @  



7-10.12.2018 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

3

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

reklAMA

reklAMA

W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397

reklAMA

WYNAJeM 
kONTeNerÓW, 
wywóz odpadów. 

TEL. 667 146 793 

Sprzedam 
pawie

tel. 785 150 401

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

11 kg, 33 kg 
z propan butanem, 

propanem 
a także do zasilania 
wózków widłowych.

Zapraszamy 
do stałej współpracy 

tel. 606 930 398
 www.gazak.pl 

Wymiana butli

letnia promocja
Ciekawe gratisy!

Cztery głosowania i… kryzys trwa 

Rada nadal bez przewodniczącego 
W minioną środę (5 grudnia), wznowiono po przerwie obrady pierwszej sesji nowej kadencji Rady Miejskiej. Cel był jeden – wybory przewodniczącego. I 
tym razem „sztuka” ta jednak radnym się nie udała, chociaż ponownie odbyły się dwie tury głosowania. Kolejna próba w środę, 12 grudnia. 

Jak już informowaliśmy, prze-
rwa w sesji została ogłoszona, 
bo radnym nie udało się przed 
dwoma tygodniami (21 listopa-
da), wybrać przewodniczące-
go, mimo dwóch głosowań. Ani 
w pierwszej turze, gdzie było 
trzech kandydatów, ani w drugiej 
żaden nie zdobył bowiem mini-
malnej liczy głosów (11), aby ob-
jąć tę funkcję. W decydującym 
rozstrzygnięciu Jowita Pawlak 
(Nowa) i Jacek Rafiński (SLD) 
mogli liczyć już tylko na popar-
cie swoich klubów, zdobywając 
kolejno 7 i 9 głosów. Dwa głosy 
oddano puste, a trzy nieważne. 

Tym razem czterech 
W minioną środę, po wzno-

wieniu obrad, zgłoszono czte-
rech kandydatów na przewod-
niczącego RM. Poza klubami 
Nowa, SLD i PiS, które ponow-
nie zaproponowały te same na-
zwiska, co dwa tygodnie temu, 
swoją kandydaturę przedstawił 
także klub PSL, zgłaszając Sta-
nisława Saniuka. Po głosowaniu 
tajnym i przeliczeniu kart wyję-
tych z urny, przewodnicząca ko-
misji skrutacyjnej – radna Rena-
ta Piwowarczyk (SLD), odczyta-
ła wyniki: St. Saniuk (PSL) - 10 
głosów, J. Pawlak (Nowa)-8, M. 

Nieradka (PiS)- 2, Jeden głos od-
dano pusty, bez wskazania na-
zwiska kandydata. Tym samym 
żaden z radnych nie uzyskał mi-
nimalnej liczy głosów, aby zo-
stać przewodniczącym RM. Ko-
nieczna była druga tura, do któ-
rej weszło już tylko dwoje kan-
dydatów z największym popar-
ciem uzyskanym w pierwszym 
głosowaniu. Po kilkunastu mi-
nutach ogłoszono wyniki. Oka-
zało się, że kandydaci ci zdoby-
li taką samą liczbę głosów, jak w 
pierwszym głosowaniu- St. Sa-
niuk -10, J. Pawlak - 8.  Dwa gło-
sy wrzucono do urny puste, a je-
den nieważny. 

Na wniosek najstarszego rad-
nego na sali, który do czasu wy-
boru przewodniczącego prowa-
dzi obrady radni zgodzili się, 
aby ogłosić przerwę w sesji do 
12 grudnia, do godz. 10.00 (naj-
bliższa środa). Tego dnia podej-
mą kolejną, 5 już próbę wyboru 
przewodniczącego.  

Dla przypomnienia infor-
mujemy o tym, jak wygląda 
rozkład sił w Radzie Miejskiej: 
SLD-9 radnych, Nowa-7, PiS-
3 i PSL – 2 radnych, większość 
niezbędna do wyboru prze-
wodniczącego to 11 osób. 

Ponownie bez transmisji
Wbrew obowiązującym obecnie 

przepisom, środowa sesja nie była 
transmitowana na żywo w inter-
necie. Tak samo było przed dwo-
ma tygodniami, a udostępnio-
ne po czasie nagranie wideo było 
dodatkowo zmontowane (wycięto 
wiele fragmentów). I w tym zakre-
sie Nowogard przoduje na tle in-
nych gmin, podobnie jak i z tego 
powodu, że nadal nie wybrano u 
nas przewodniczącego Rady Miej-
skiej. Sytuacja ta zasługuje już na 
miano kryzysu, ponieważ brak 
ukonstytuowania się Rady unie-
możliwia podejmowanie jakich-
kolwiek uchwał merytorycznych 
i prowadzenie prac w komisjach. 
A na rozpatrzenie i debatę cze-
ka między innymi najważniejsza 
uchwała w roku, czyli uchwała bu-
dżetowa zatwierdzająca plan  dzia-
łania finansowego, w tym wydat-
ków inwestycyjnych na rok 2019.   

Marcin Simiński

Na zdjęciu radny Adam Czernikiewicz, w trakcie oddawania głosu w czasie środowych wyborów na przewodniczącego RM

Dwie osoby ranne 

Bez uprawnień i za szybko 
W miniony wtorek (04.12), po godz. 14.00, na drodze nr 106, kilometr przed Nowogardem, 
doszło do groźnej kolizji. Dwie osoby zostały ranne. 

Jak informuje nas rzecznik policji sierż. sztab. 
Anna Dygas, 61 letni mężczyzna (mieszkaniec 
gminy Nowogard) jechał pojazdem m-ki Renault 
Scenic, nie dostosował prędkości do warunków na 
łuku drogi i zakończył jazdę w rowie.  Kierujący i 
pasażerka zostali przetransportowani do szpitala. 
Trzecia osoba z auta nie odniosła obrażeń. Męż-
czyzna miał tłumaczyć policjantom, że coś wysko-
czyło na drogę i dlatego stracił panowanie nad kie-
rownicą. 

Kierujący był trzeźwy, ale okazało się, że nie po-
siada uprawień do kierowania autem. Teraz przyj-
dzie mu z pewnością za to słono zapłacić. Policja 
skierowała bowiem wniosek do sądu o ukaranie 
kierowcy. Czeka go zapewne dotkliwa grzywna. 

MS

Tym samochodem kierował 61-latek nie mając uprawnień- nie-
wiele brakowało do prawdziwej tragedii. Fot. Policja
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To ważne jak powietrze… czyste powietrze  

Kto nas (i czy) truje?...
Zgodnie z ostatnio publikowanymi danymi, czystość powietrza w polskich miastach sytu-
uje nas w końcówce światowych tabel.  A jak to wygląda w naszym mieście? 

Czyste powietrze to bez wąt-
pienia jeden z podstawowych 
warunków zachowania zdrowia.  
Światowa Organizacja Zdrowia 
opublikowała w ostatnim czasie 
listę trzech tysięcy miast, w któ-
rych dokonano pomiarów za-
nieczyszczeń. […] Czterdzieści 
pięć miast Polskich jest w pierw-
szej setce tych najbardziej zanie-
czyszczonych. To pokazuje, że w 
naszym kraju jest to problem cy-
wilizacyjny. Polska ma najgor-
szą jakość powietrza w Unii Eu-
ropejskiej – powiedział w jed-
nej z rozgłośni radiowych szef 
NIK, Krzysztof Kwiatkowski - 
dopuszczamy do palenia bardzo 
zły węgiel, muły i flotokoncen-
traty, czyli rzeczy, które są zaka-
zane u naszych sąsiadów. Dlate-
go to do nas trafia ten odpad wę-
glowy z innych krajów.  

kto truje?
Jak wynika z wypowiedzi sze-

fa NIK, podstawowym źródłem 
zanieczyszczeń powietrza są 
gazowe pozostałości spalania 
złej jakości paliw stałych, czyli 
w naszych realiach węgla.  Wę-
giel jest używany w kotłowniach 
pracujących zarówno dla celów 
przemysłowych (w tym produk-
cji energii elektrycznej i ciepl-
nej  w elektrociepłowniach), 
jak i tych służących ogrzewa-
niu mieszkań, zarówno w bu-
dynkach wielorodzinnych, jak i 

domach jednorodzinnych.  Po-
nadto zanieczyszczają powietrze 
duże instalacje przemysłowe np. 
takie, jakie pracują w Zakładach 
Chemicznych Police.  Szczegól-
nie w miastach chyba najważ-
niejszym źródłem smogu są spa-
liny samochodowe. W efekcie 
emisji dużej ilości szkodliwych 
gazów i pyłów istotnie zwięk-
sza się ilość zgonów spowodo-
wanych chorobami wywołany-
mi przez składniki wdychane 
z powietrza. W  samej Europie 
mamy około 440 tysięcy przed-
wczesnych zgonów - informu-
je komisarz UE ds. środowiska, 
gospodarki morskiej i rybołów-
stwa Karmenu Vella. - w Polsce 
liczba przedwczesnych zgonów 
ze względu na złą jakość powie-
trza wynosi około 44 tysięcy» - 
powiedział komisarz- mówimy 
tylko o  zgonach, nie mówimy 
o  chronicznych schorzeniach, 

które się (z tego powodu) 
rozwijają, i o kosztach ich lecze-
nia- dodał Vella.

Jak to jest w Nowogardzie?
W Nowogardzie w ostat-

nich latach nastąpiła zdecydo-
wana poprawa w zakresie ilo-
ści emitentów spalających wę-
giel. Największa nowogardzka 
spółdzielnia mieszkaniowa 
Gardno, administrująca 59 bu-
dynkami wielorodzinnymi, w 
których mieszka ponad 4,5 ty-
siąca ludzi, nie posiada już ko-
tłowni węglowych.  - Przeprowa-
dziliśmy kompleksowy program 
termomodernizacji naszych 
obiektów – mówi prezes spół-
dzielni Jan Smolira- obejmował 
on zarówno polepszenie izolacji 
cieplnej budynków, jak i zamia-
nę źródeł ciepła zamiast kotłow-
ni, gdzie spalano węgiel wszę-
dzie zainstalowaliśmy kotły opa-

lane gazem. Pozostałe spółdziel-
nie mieszkaniowe, również nie 
posiadają kotłowni węglowych, 
choć tutaj zmiany, nie tak jak w 
Gardnie, poszły głównie w kie-
runku instalacji przez poszcze-
gólnych lokatorów indywidual-
nych piecyków gazowych. Nie 
używa się już węgla do ogrze-
wania obiektów użyteczności 
publicznej zarządzanych przez 
gminę. Chodzi tu zwłaszcza o 
szkoły. Dotyczy to oczywiście 
szkół miejskich - w tych znaj-
dujących się na wsiach nadal w 
użyciu są piece węglowe. Także 
budynki komunalne mieszkal-
ne wielorodzinne, zarządzane 
przez ZBK – jak nas informuje 
kierownik ZBK, Karol Brzeczek 
- posiadają ogrzewanie gazowe. 
Nieco inaczej jest z budynka-
mi wielorodzinnymi, w których 
znajdują się mieszkania socjalne. 
Te obiekty nowo wybudowane 
w ostatnich latach są ogrzewa-
ne gazem, natomiast te stare (na 
Reja) mają piece kaflowe. Takie 
ogrzewanie na paliwo stale znaj-
duje się także w wielu małych 
budynkach mieszkalnych zarzą-
dzanych przez ZBK. I to ta ka-
tegoria obiektów stanowi poten-
cjalnie najbardziej możliwe źró-
dło zanieczyszczeń powietrza, 
spowodowanych gazami emito-
wanymi po spalaniu. W naszym 
mieście nie ma natomiast zasad-
niczo przemysłowych emiten-
tów zanieczyszczeń powietrza.  
Oczywiście, jak wszyscy cierpi-
my z powody smogu samocho-
dowego, ale on jest istotnie do-
kuczliwy tylko w dużych mia-
stach. Z tego wynika, że powin-
no być u nas generalnie nieźle, a 
jednak….

Jednak ludzie narzekają…
Mimo opisanych zasadniczo 

pozytywnych realiów corocz-
nie od momentu, jak rozpoczy-
na się sezon grzewczy powtarza-
ją docierające do redakcji skar-
gi na uciążliwości spowodowane 
zanieczyszczaniem powietrza 
przez „dymiące” a bywa śmier-
dzące kominy. Okazuje się, że 
uciążliwości te powodują głów-
nie właściciele prywatnych, 
bądź komunalnych małych po-
sesji posiadających piece na pa-
liwo stale, w których spalają nie 
tylko wątpliwej jakości węgiel, 
ale także różne inne „rzeczy”, w 
tym plastiki czy gumę. I to wła-
śnie ta kategoria obiektów, czy-
li indywidualne bądź komunal-
ne małe domy, czy niewielkie 
obiekty służące do działalności 
gospodarczej stanowią u nas w 
Nowogardzie ewentualny pro-
blem, jako źródła zanieczysz-
czeń powietrza. Na ile są to za-
nieczyszczenia groźne dla zdro-
wia? To można stwierdzić doko-
nując regularnych badań zawar-
tości w powietrzu czynników 
szkodliwych. Niestety takich ba-
dań w Nowogardzie się nie pro-
wadzi. Być może warto byłoby 
je jednak zarządzić choćby po 
to, aby uspokoić mieszkańców, 
dla których dzisiaj stopień wy-
czuwalnego nosem smrodu po-
zostaje jedynym kryterium oce-
ny zanieczyszczeń powietrza 
w mieście. Jeśli już o smrodzie 
piszemy to warto byłoby tak-
że zbadać skład chemiczny, za-
wartość ilościową „smrodów” 
emitowanych przez okoliczne 
fermy, zwłaszcza te w Miętnie. 

sm        
        

Po kotłowniach zostały tylko kominy

Zagadka rozwiązana 

Nowa choinka za 80 tys. zł?
Już wiadomo, dlaczego dotychczas ustawiana na Placu Wolności sztuczna „choinka” zosta-
ła w tym roku postawiona na skrzyżowaniu przy ul. Armii Krajowej i gen. Bema. Na Pla-
cu rozstawiono, bowiem nowszy „model” ozdoby. Tymczasem ustawiona na skrzyżowaniu 
„stara” choinka, zdaniem kierowców, przesłania widoczność. 

Choinka, jaką ustawiono 
przedwczoraj na Placu Wolno-
ści, według naszych informacji, 
miała kosztować bagatela po-
nad 80 tys. zł. Państwu, czytelni-
kom, zostawiamy już ocenę za-
sadności tego wydatku… Wczo-
raj natomiast (6 grudnia), odby-
ło się „uroczyste rozświetlenie” 
nowej choinki przez Burmistrza 
- to też, taka nowa nowogardzka 
tradycja. 

Tymczasem długo nie trzeba 
było czekać na reakcję kierow-
ców po tym, jak „stara” choin-
ka, dotychczas ustawiana na Pla-
cu, została przeniesiona na wy-
sepkę, przy Krzyżu na rozjeździe 

dróg na i z Bema. Ozdoba stanę-
ła tam w poniedziałek, o czym 
informowaliśmy w zeszłym wy-
daniu DN, nie wiedząc jeszcze 
wówczas, co stanie w jej miejsce 
na Pl. Wolności. Zdaniem kie-
rowców, ogranicza ona jednak 
widoczność, zwłaszcza tym wy-
jeżdżającym z osiedla w kierun-
ku miasta. 

- Zwracam się z prośbą o in-
terwencję Dziennika Nowo-
gardzkiego w sprawie choinki 
postawionej na skrzyżowaniu w 
kierunku osiedla Bema. Choin-
ka ta wyjeżdżającym do miasta 
zasłania wyjazd. Skrzyżowanie 
to bez choinki i tak jest dość nie-

bezpieczne, czy zatem potrze-
ba wypadku żeby ktoś zajął  się 
tym tematem?- pisze do nas pan 
Bartłomiej, mieszkaniec osiedla 
Bema. 

Trudno nie zgodzić się z na-
szym czytelnikiem, zwłaszcza, 
że postanowiliśmy sami spraw-
dzić, jaka widoczność panuje 
obecnie w tym miejscu. Rzeczy-
wiście jest z tym kiepsko. Wyda-
je się więc, że ustawienie w tym 
miejscu choinki, choć z pew-
nością daje ładny efekt, to jed-
nak nie było do końca przemy-
ślane pod kątem bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym. Może warto 
jednak rozważyć zmianę lokali- To cudo miało kosztować ok. 80 tys.  zł, wczoraj było oficjalne odpalanie...

zacji ustawienia ozdoby zanim 
dojdzie do jakiegoś przykrego 

zdarzenia, przed czym słusznie 
przestrzega nasz czytelnik? 

MS
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Wkładka ortopedyczna – permanentna rehabilitacja
Stopy to niezwykle ważna, lecz czasami jakby niedoceniana a nawet lekceważona część naszego ciała. Tak jak fundamenty budynku przenoszą one ciężar 
naszego ciała oraz mają na nie ogromny wpływ.

Nieprawidłowo wykonany, źle spo-
ziomowany fundament może decydo-
wać o niewłaściwym kształcie budyn-
ku zaś wady stóp wpływają na cały orga-
nizm. I nie chodzi tylko o posturę ciała. 
Można powiedzieć, że od stóp zaczyna się 
wszystko. Ich niewłaściwa praca, niewła-
ściwy układ ma wpływ na kolana, mied-
nicę, kręgosłup i czaszkę a nawet na pracę 
narządów wewnętrznych i układu odde-
chowego czyli niezbędnych, fundamen-
talnych wręcz elementów dla prawidło-
wego funkcjonowania organizmu.

Dlatego warto o nie zadbać korzystając 
z pomocy profesjonalistów. W ich poszu-
kiwaniu nie trzeba teraz jechać dziesiąt-
ków kilometrów i tracić cenny czas. Pa-
cjenci z Nowogardu i okolic mogą zna-
leźć kompleksową i indywidualnie dobra-
ną pomoc na miejscu, w Centrum Zdro-
wia przy ulicy Wojska Polskiego 72.

Szkolenia i bezustanne doskonalenie 
zawodowe stało się w zasadzie znakiem 
rozpoznawczym całej kadry tej placów-
ki, podobnie jak inwestowanie w nowy 
sprzęt. Tamtejsi terapeuci właśnie ukoń-
czyli kolejne specjalistyczne kursy i zaku-
pili nowoczesne urządzenia pozwalają-
ce na niezwykle szczegółową diagnosty-
kę pacjentów. Już i tak bogata baza sprzę-
towa powiększyła się o kolejne maszyny. 
Jedną z nich jest platforma ciśnieniowa 
pozwalająca m.in. na badanie rozkładu 

nacisku stóp na podłoże zarówno w pozy-
cji stojącej jak i pacjenta będącego w ru-
chu dokonując przy tym analizy statycz-
nej i dynamicznej. Z kolei podoskaner 
2D szczegółowo skanuje rozmieszczenie 
stóp. Niezwykle ciekawym urządzeniem 
jest czujnik ruchu Wiwa Science, który 
można wykorzystać nie tylko do analizy 
chodu ale również biegu, skoków, a tak-
że mierzenia zakresu ruchu w stawach za-
równo kończyn dolnych jak i kręgosłupa 
i głowy. Urządzenie to pozwala na analizę 
wytrzymałości i siły sportowców.

Oczywistym jest, że właściwa, indywi-
dualna diagnoza to pierwszy, niezbęd-
ny krok do prawidłowej rehabilitacji, bez 
której nie ma efektów a tym samym po-
prawy jakości życia.

- Spójrzmy chociaż na tak banalną z po-
zoru sprawę jak poprawa chodu -  mówi 

Agata Maciąg – Dawidowska z nowo-
gardzkiego Centrum Zdrowia – Gdy pa-
cjent zaczyna prawidłowo chodzić zaczy-
nając od pięt, gdy stopa przetacza się tak 
jak powinna, wówczas prostuje się klat-
ka piersiowa, cała sylwetka „otwiera się” i 
człowiek nie chodzi zgarbiony, dzięki cze-
mu prawidłowo pracują mięśnie. A lepsza 
postura to bardziej ekonomiczny chód, 
szybszy bieg i lepsza wytrzymałość.

To wszystko można wypracować od-
powiednią rehabilitacją, a o tym, że Cen-
trum Zdrowia to właściwy adres by zna-
leźć fachową pomoc przekonują kolej-
ni zadowoleni pacjenci. Teraz oferta pla-
cówki poszerzyła się o coś, co można by 
określić jako pewną formę permanent-
nej rehabilitacji. Można tam zaprojekto-
wać i zamówić indywidualnie dobrane 
do konkretnej stopy wkładki ortopedycz-

ne renomowanej francuskiej firmy Sidas. 
Wbrew pozorom to bardzo precyzyjny 
element, gdzie każdy milimetr może mieć 
wpływ na proces rehabilitacji. Warto w 
tym miejscu wspomnieć, że w tej kwestii 
Centrum Zdrowia w Nowogardzie ściśle 
współpracuje z firmami Spondylus i Po-
dologia.pl, które są krajową ekstraklasą 
w dziedzinie wkładek ortopedycznych. 
Ten fakt, jak i renoma jaką cieszy się ta 
nowogardzka placówka są gwarancją, że 
wkładki ortopedyczne będą odpowiednio 
dobrane, a tylko to gwarantuje zadowala-
jące efekty.

- Wkładka ortopedyczna to uzupełnie-
nie procesu rehabilitacyjnego, uzupełnie-
nie naszej pracy, która utrzymuje jej efek-
ty – tłumaczy Krzysztof Konior w Cen-
trum Zdrowia – Pacjent odwiedza reha-
bilitanta raz, może dwa razy w tygodniu. 
Zdecydowaną większość czasu spędza w 
szkole, w pracy czy w domu. Wkładka 
utrzymuje przez ten czas te efekty, które 
wypracowaliśmy w trakcie wizyt w gabi-
necie.

I te efekty mogą być zadowalające do 
tego stopnia, że jak zgodnie mówią re-
habilitanci z Centrum Zdrowia odpo-
wiednia rehabilitacja i właściwie dobra-
na wkładka w wielu przypadkach pozwa-
la uniknąć leczenia operacyjnego.

Wkładki ortopedyczne to również 
świetna propozycja dla ludzi uprawiają-
cych sport, których na szczęście jest coraz 
więcej. Czasami podczas biegania, grania 
w piłkę nożną czy ręczną zarówno amato-
rzy jak i ci, którzy sport traktują nieco po-
ważniej, podczas wysiłku odczuwają jakiś 
dyskomfort czy nawet ból. Dla prawdzi-
wego pasjonata ruchu niemożność upra-
wiania sportu to spory powód do zmar-
twień. Odpowiednio dobrana do kształ-
tu stopy, indywidualna wkładka może zli-
kwidować te dolegliwości, poprawić pra-
cę stóp a nawet poprawić osiągane wyni-
ki.

Powyżej tylko nieco przybliżyliśmy ten 
ciekawy i bardzo pomocny temat. Zain-
teresowanych zachęcamy do jego zgłębie-
nia. Szczegółowe informacje można uzy-
skać w nowogardzkim Centrum Zdrowia 
osobiście, telefonicznie lub za pośrednic-
twem facebooka.

TeksT PłATNY
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 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Barbara kacprzak: lat 71, zmarła 3.12.2018r, pogrzeb odbył 

się 6.12.2018r, na cmentarzu w Nowogardzie.
szczepan kusiak: lat 67, zmarł 4.12.2018r, pogrzeb odbę-

dzie się 7.12.2018r, o godz. 12:00 na cmentarzu w Nowogardzie.
leszek Zarecki: lat 62, zmarł 5.12.2018r, pogrzeb odbędzie 

się 8.12.2018r, o godz. 12:00 na cmentarzu w Nowogardzie.
edward Wawrzyniak: lat 80, zmarł 6.12.2018r, pogrzeb od-

będzie się 8.12.2018r, o godz. 14:00 Msza św. w kościele w Ża-
bowie, pochówek na cmentarzu w Żabowie.

Informacje przekazał: Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk
i MEMORIS Zakład Pogrzebowy Grzegorz Śmigiel

Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

Z Ewangelii według  
świętego Łukasza:
„Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestni-
kiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i kraju Trachonu, Liza-
niasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zosta-
ło słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Obchodził więc całą okolicę nad Jor-
danem i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów, jak jest napisane w księdze 
mów proroka Izajasza: „Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie 
ścieżki dla Niego; każda dolina niech będzie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, 
drogi kręte niech staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi. I wszyscy ludzie ujrzą 
zbawienie Boże”. (Łk 3,1-6) 

Komentarz do Liturgii Słowa 
Bożego na II Niedzielę Adwentu

Pierwsza myśl związana z dzi-
siejszą Ewangelią jest taka, że 
Słowo Boże nie jest bajką z odle-
głych czasów. Zostało ono spisa-
ne dwa tysiące lat temu, to fakt. 
Ale nie jest bajką. Nie jest po-
bożną opowiastką dla naiwnych. 
A czym jest? Między innymi do-
kumentem historycznym. 

Jest podany dokładny czas i 
miejsce akcji, oraz bohatero-
wie. Ewangelia nie rozpoczyna 

się od baśniowego „dawno, daw-
no temu… za siedmioma góra-
mi, za siedmioma lasami…”. Nie. 
Miejsce i czas są ściśle określo-
ne i historycznie potwierdzone: 
„w piętnastym roku rządów Ty-
beriusza Cezara. Gdy Poncjusz 
Piłat był namiestnikiem Judei, 
Herod tetrarchą Galilei, brat 
jego Filip tetrarchą Iturei i kra-
ju Trachonu, Lizaniasz tetrarchą 
Abileny; za najwyższych kapła-
nów Annasza i Kajfasza”. Wnio-
sek jest prosty – to się wydarzy-
ło, to jest prawda. Tak samo jak 
dokumenty historyczne mówią 
o istnieniu Napoleona, Mieszka 
I, czy Juliusza Cezara i nikt tego 
nie podaje w wątpliwość, tak 
samo za prawdziwą powinna zo-
stać uznana i Ewangelia.

I to jest najbardziej zaskakują-
ce. Powinna, ale nie jest. Dlacze-
go? Chyba dlatego, że uznanie jej 
za prawdziwą ma wpływ na oso-
biste życie. Nie okłamujmy się. 
Uznanie Napoleona, Mieszka I 
czy Juliusza Cezara za faktyczne 
postacie historyczne nie zobo-

wiązuje do niczego. Co najwyżej 
do elementarnej kultury, by wie-
dzieć, że ktoś taki był. Z Ewan-
gelią jest gorzej. Uznanie Jej za 
prawdziwą zobowiązuje do wy-
wrócenia swojego życia do góry 
nogami. Do uznania tego co się 
wydarzyło i wyciągnięcia z tego 
wniosków.

„Skierowane zostało słowo 
Boże do Jana, syna Zachariasza, 
na pustyni”. Wydarzyło się nie-
mało. Bóg przemówił. Gdzieś na 
odległej pustyni judzkiej pewien 
człowiek usłyszał Jego głos. Niby 
banalne stwierdzenie, ale w isto-
cie nie takie bagatelne. Jest wie-
lu ludzi, którzy szukają Boga. 
Jest wiele religii, które mówią, że 
Go znalazły. A która jest praw-
dziwa? Która droga do Boga jest 
najlepsza?

Jan Chrzciciel usłyszał słowo 
Boga. I tu wychodzi wyjątko-
wość chrześcijaństwa. To nie my 
szukamy Boga. To nie my stara-
my się do Niego iść. To On sam 
wychodzi do człowieka, po to 
przemówił. Po to się narodził. 
Jan jest świadkiem, że Bóg wy-
chodzi naprzeciw każdego z nas. 
Jan usłyszał i dlatego „obchodził 
całą okolicę nad Jordanem i gło-
sił chrzest nawrócenia dla od-
puszczenia grzechów”. Wiedział, 
że po nim idzie Większy. Po to, 
by przyjąć posłannictwo Jana i 
jego słuchaczom i nam trzeba 
tylko jednego. Wiary. Przyjęcia 
za prawdę, za fakt historyczny to 
co się wydarzyło. Bóg sam prze-
mówił do człowieka. Bóg sam do 
niego wyszedł.

Ks. Waldemar Piątek

W sobotę, 8 grudnia,  
od 12 do 13 

Godzina Łaski  
dla każdego,  
kto uwierzy
W święta Niepokalanego Poczęcia, które przypada 8 grud-
nia, czyli w najbliższą sobotę, będzie szczególna okazja do 
otrzymania łask z Nieba a jest nią Godzina Łaski. 

Jest taka godzina w ciągu 
roku, gdy Niebo otwiera się 
szeroko dla każdego człowie-
ka. Przez 60 minut na świat 
wylewają się fale łask. Ta go-
dzina, to GODZINA ŁASKI, 
która jest wyjątkowym prezen-
tem dla ludzkości od Niepo-
kalanej. Przypada 8 grudnia, o 
godz. 12.00 do 13.00.

O Godzinie Łaski, po-
wiedziała nam sama Mary-
ja w Uroczystość Niepoka-
lanego Poczęcia – 8 grud-
nia 1947 r., w Montichiari we 
Włoszech. Montichiari – czy-
li Jasna Góra! W tej maleńkiej 
włoskiej miejscowości, Mary-
ja ukazywała się pielęgniarce 
Pierinie Gili. Pierwsze obja-
wienie miało miejsce 24 listo-
pada 1946 r., w szpitalu. Pieri-
na zobaczyła płaczącą Madon-
nę, której pierś przebijały trzy 
miecze. Powiedziała tylko trzy 
słowa: „Modlitwa. Ofiara. Po-
kuta”. Kiedy Pierina ponownie 
zobaczyła Matkę Bożą, bardzo 
się zdziwiła. Tym razem Ma-
ryja uśmiechała się, miała na 
sobie jasną szatę, a w miejscu 
trzech mieczy były przepięk-
ne róże: biała, czerwona i zło-
ta. Przedstawiła się, jako Róża 
Duchowa.

Objawienia powtarzały się 
bardzo często. To najbardziej 
pamiętne miało miejsce 8 
grudnia 1947 r., w bazylice w 
Montichiari. Maryja powie-
działa:   Życzę sobie, aby każ-
dego roku, w dniu 8 grudnia, w 
południe, obchodzono Godzinę 
Łaski dla całego świata. Dzię-
ki modlitwie w tej godzinie, ze-
ślę wiele łask dla duszy i ciała. 
Będą masowe nawrócenia. Du-
sze zatwardziałe i zimne jak 
marmur poruszone będą łaską 
Bożą i znów staną się wierne i 
miłujące Boga. Jest moim ży-
czeniem, aby ta Godzina była 
rozpowszechniona. Wkrótce lu-
dzie poznają wielkość tej Go-
dziny Łaski. Jeśli ktoś nie może 
w tym czasie nawiedzić kościo-
ła, a będzie modlił się w połu-

dnie w domu, ten także otrzy-
ma za moim pośrednictwem 
wiele łask. Każdy, kto będzie 
modlić się w tej intencji i wyle-
wał łzy pokuty, odnajdzie pew-
ną drabinę niebieską, przez me 
macierzyńskie Serce, będzie też 
miał zapewnioną opiekę i ła-
skę. Maryja prosiła, aby usta-
nowić to nowe nabożeństwo 
w całym Kościele. Wskazała 
także na swoje Serce:   Spójrz 
na to Serce, które tak umiłowa-
ło ludzkość, ale większość ludzi 
tylko rzuca w nie obelgami. Jeśli 
dobrzy i źli zjednoczą się w mo-
dlitwie, dostąpią przez to Ser-
ce miłosierdzia i otrzymają dar 
pokoju.

Godzina Łaski jest odpra-
wiana w różnej formie. Można 
ją odprawić indywidualnie, ale 
i we wspólnocie.   W tym roku, 
np. 8 grudnia, w uroczystość 
Niepokalanego Poczęcia NMP 
wierni kilku kalifornijskich pa-
rafii zbiorą się na wspólnej Eu-
charystii, aby potem w procesji 
z różańcem przejść w ustalone 
miejsce, gdzie mają się odbyć 
modlitwy oddające ich ziemię 
pod opiekę Matki Najświęt-
szej. Akt oddania według idei 
organizatorów ma pomóc w 
walce z moralnym złem, któ-
re toczy Kalifornię szczególnie 
w kwestii zabijania nienaro-
dzonych i starszych. Pomysł na 
kampanię zrodził się w głowie 
jednego ze znanych filmow-
ców, podczas modlitwy przed 
Najświętszym Sakramentem, 
już w zeszłym roku. Angelo Li-
butti to autor wielu scenory-
sów do filmów animowanych, 
m.in. do mającego ukazać się 
w przyszłym roku remake’u 
„Króla Lwa”. Jak mówi, kiedy 
kilka lat temu sam ofiarował 
się Maryi, doświadczył „rady-
kalnych zmian w swoim życiu”, 
czując, że ogólno-stanowy akt 
poświęcenia może być lekar-
stwem na amoralność, sekula-
ryzację i wrogość do tradycyj-
nych wartości.

sm
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„Gdy serce bić przestaje; szum wiatru, szelest liści pozostaje” 

 

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że w dniu 
5.12.2018 r., przeżywszy 62 lata, odszedł z tego świata 

śp. Leszek Zarecki 
 

Uroczystości pogrzebowe za śp. Zmarłego rozpoczną się w Kaplicy na cmentarzu w Nowogardzie 

w dniu 8 grudnia 2018 r. (sobota) o godz. 12:00 

 

R.I.P. Odpoczywaj w pokoju… 

Rodzina 

Uwaga konkurs! Uwaga konkurs!

Do wygrania 
ciekawa książka 
Za nami mikołajki, ale wielkimi krokami zbliżają się Świę-
ta Bożego Narodzenia. A to również oznacza prezenty pod 
choinką - jaki podarunek może być lepszy niż dobra książ-
ka. Wierzymy, że wielu z Państwa uważa podobnie, dlate-
go ogłaszamy konkurs, w którym wygrać można najnowszą 
książkę Bruno Wioski pt. „Z ziemi polskiej do włoskiej”. 

Książka to świetna lektura za-
równo dla miłośników historii i 
sztuki, ale też podróży – może 
służyć, jako idealny przewod-
nik dla tych, którzy zamierza-
ją wybrać się do Rzymu, bądź 
o tym marzą.  „Z ziemi wło-
skiej do polski” to książka bę-
dąca właściwie pamiętnikiem 
z wyjazdu, jaki do Włoch od-
był autor w towarzystwie swo-
jej żony i przyjaciół, odwiedza-
jąc najbardziej znane miejsca 
tego pięknego kraju, nie omi-
jając najciekawszych zabytków. 
Napisana przystępnym i zro-
zumiałym językiem, bogata w 
osobiste wtrącenia i spostrze-
żenia z podróży, ale także wiele 
ciekawych, niekiedy mało zna-
nych wątków historycznych, w 
których autor opisuje, jak spla-
tały się przez wieki losy Pola-
ków i Włochów. Wszystko to 
sprawia, że książka wciągnie 
nie tylko znawców historii czy 
sztuki, ale też tych, dla których 
ten obszar jest mniej znany. To 
bardzo dobry prezent pod cho-
inkę nie tylko dla książkowych 
moli. Książka zawiera też prze-
pisy kulinarne opisane przez 
żonę autora - Grażyna Wio-
ska. Dzięki temu można będzie 
na świąteczny stół spróbować 
przygotować dania charaktery-
styczne nie tylko dla Włoch, ale 

też Austrii czy Szwajcarii. Do-
dajmy tylko, że wybór książki 
na nagrodę w naszym konkur-
sie nie jest przypadkowy. Jej au-
tor, Bruno Wioska, przed dwo-
ma laty odwiedził Nowogard, 
biorąc udział w festiwalu Lato z 
Muzami. Był uczestnikiem ple-
neru malarskiego, wydarzenia 
towarzyszącego Festiwalowi. 
Pan Bruno jest przede wszyst-
kim malarzem, ale od kilku lat 
pisze również z powodzeniem 
książki-są one dostępne m.in. 
w Empiku. W trakcie wizyty w 
Nowogardzie prezentował jed-
ną z nich pt. Okowy Zmysłów, 
czytając fragmenty festiwalowej 
publiczności. 

A jak zdobyć książkę „Z ziemi 
polskiej do włoskiej”? Wystarczy 
wypełnić poniższy kupon tj. od-
powiedzieć na zadane pytanie i 
wpisać swoje dane osobowe, a 
następnie wyciąć i dostarczyć 
kupon do redakcji DN, do dnia 
19 grudnia.  Kupon zostanie po-
wtórzony trzy razy na łamach 
gazety, począwszy od bieżącego 
numeru – ostatni 14 grudnia.  

Wśród osób, które dostar-
czą do nas kupony z prawidło-
wą odpowiedzią na zadane py-
tanie, wylosujemy zwycięzców. 
Wyniki podamy 21 grudnia, w 
piątek. 

Red.

ZAWIADOMIeNIe

Pytanie: Jakie znane miasto we Włoszech jest 
stolicą Lombardii?  

KU
Po

n
 

Imię i nazwisko ...............................................................................................

ROZWIĄZANIE ................................................................................................

Ogólnopolski Turniej sztuki recytatorskiej  
i Poezji Śpiewanej im. skamandrytów 

Nagroda za najlepszy debiut 
dla uczennicy II LO 
XXXIII Ogólnopolski Turniej Sztuki Recytatorskiej i Poezji Śpiewanej im. Skamandrytów 
odbywał się w dniach 23 – 25 listopada 2018 roku. Konkurs ma charakter otwarty i skupia 
najlepszych recytatorów z całej Polski. Nie mogło tam zabraknąć uczniów i laureatów II LO.

Weekend w Połczynie to nie-
zapomniany czas jesiennych 
rozmów poezją dwudziestole-
cia międzywojennego, rozmów 
z jurorami, do których ustawiają 
się niemałe kolejki (w tym roku 
przewodniczącym jury był ak-
tor Emilian Kamiński) i mniej 
oficjalnych rozmów w kawiarni 
Pod Pikadorem. Literacko – mu-
zyczne spotkania kończy nie-
dzielny koncert galowy w wyko-
naniu laureatów turnieju. 

W tym roku na połczyńskiej 
scenie wśród zwycięzców zna-
lazła się uczennica II Liceum 

Ogólnokształcącego w Nowo-
gardzie - Wiktoria Pawłowska 
(kl. IIc), która zdobyła Nagrodę 
Dyrektora Centrum Kultury w 
Połczynie-Zdroju za najlepszy 
debiut, urzekając wykonaniem 
utworu Marii Pawlikowskiej - 
Jasnorzewskiej Umarła lalka. 
Należy dodać, że wśród laure-
atów, z zaszczytnym trzecim 
miejscem, znalazł się absolwent 
tego liceum, wielokrotny laureat 
konkursów o zasięgu ogólnopol-
skim - Michał Andrysiak.

Gratulujemy!
Opr. MS

Wiktoria Pawłowska zadebiutowała na 
prestiżowym Turnieju w Połczynie i od 
razu zdobyła uznanie jury konkursu

Do zobaczenia, kasztanku!

PIOTR SŁOMSKI

30 października 2018 r. godz. 16.30 (wtorek)
w Bibliotece Miejskiej

Prezentacja książki
Piotra Słomskiego

opisującej losy Sybiraków
(w tym nowogardzkich)

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE

Jeszcze do nabycia 

„Do zobaczenia, 
kasztanku”
W redakcji jest jeszcze do nabycia książka „Do 
zobaczenia, kasztanku”, której autorem jest Piotr 
Słomski.

„Do zobaczenia, kasztanku” Piotra Słomskiego to in-
teresująca propozycja książkowa będąca zbiorem wy-
wiadów przeprowadzonych przez autora z osobami, 
które przeszły syberyjską gehennę, to znaczy były de-
portowane na daleki wschód Rosji Sowieckiej w czasach 
II Wojny Światowej. 

Książka jest do nabycia  w naszej redakcji przy uli-
cy Boh. Warszawy codziennie od 8 do 16. Zapraszamy   

Redakcja
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Dzięki nowym oknom SYNEGO Twój dom 
stanie się oazą ciepła, ciszy i bezpieczeństwa. 
W porównaniu z obecnym standardem okien, 
SYNEGO zapewnia do 50% lepszą izolację cieplną*. 
Dzięki temu znacznie zmniejszysz rachunki 
za ogrzewanie i poznasz nowy 
komfort mieszkania.

Nowe logo - nowy profil 
nowy komfort Twojego mieszkania

Zadzwoń lub przyjdź 
do siedziby naszej firmy 

a my przygotujemy 
dla Ciebie najlepszą ofertę.

Świetne oferty
w zasięgu ręki

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie 
Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723, 
utworzona na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1988 r. w  sprawie utworzenia Banku Zachodniego we 
Wrocławiu (Dz U. z 1988 r. Nr 21, poz. 142), NIP 896-000-56-73. Wysokość kapitału zakładowego 993 334 810 zł. Wysokość kapitału 
wpłaconego 933 334 810 zł. Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach i oprocentowaniu są dostępne w placówkach 
banku, na santander.pl oraz pod numerem infolinii 1 9999 – opłata zgodna z taryfą danego operatora. Stan na 19.09.2018 r.

Zapraszamy 
do Placówki w Nowogardzie
ul. Bankowa 3F
tel. 91 391 03 78 
pn.–pt. 9:00–17:30
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Wielki sukces nowogardzkich gitarzystów 

Zrobili furorę w Hiszpanii 
 W ramach XVI edycji Międzynarodowego Festiwalu Gitarowego w Valencii, odbył się VI Międzynarodowy Konkurs Gitarowy pod patronatem firmy Al-
hambra. Festiwal i konkurs należą do znaczących i prestiżowych wydarzeń nie tylko w Hiszpanii, ale także w Europie. W tegorocznej edycji konkursu 
udział wzięli gitarzyści z wielu krajów, w tym Polski, którą reprezentowała czwórka młodych gitarzystów z Nowogardu, z klasy gitary pana Cezarego Stro-
kosza w Szkole Muzycznej w Goleniowie – filia w Nowogardzie.  

Młodzi wirtuozi z Nowogardu wystą-
pili w dwóch kategoriach wiekowych, 
do dziesięciu i trzynastu lat. W Gru-
pie młodszej EMILIA TOMASIKIE-
WICZ uzyskała wyróżnienie - tytuł 
finalisty konkursu. MAURYCY ZA-
JĄC został laureatem III nagrody. W 
grupie starszej MAJA TOMASIKIE-
WICZ zdobyła III miejsce a HADI 
YAHFOUF został zdobywcą I nagro-
dy. Hiszpańskie sukcesy nowogardz-
kich gitarzystów to wydarzenie dla ca-
łej gitarowej Polski. Jest to wielki suk-
ces klasy gitary z nowogardzkiej szko-
ły muzycznej. 

Nowogardzcy uczniowie rywalizo-
wali w Walencji w dwóch etapach, w 
których wykonywali po trzy utwory. 
Awans do drugiego etapu dawał tytuł 
finalisty – laureata konkursu. 

- Już w pierwszym etapie Polacy zo-
stali zauważeni przez międzynarodo-
we jury i kochającą gitarę hiszpańską 
publiczność. Uwagę wszystkich zwró-
cił fakt, iż cała czwórka z Polski bez 
najmniejszego problemu awansowa-
ła do finału. Etap finałowy (odbywał 
się w Palau de la Musica – filharmo-
nia w Valencii) był bardzo szczęśliwy 
dla naszych gitarzystów. Wszyscy po-
znali się od razy na ich talencie i umie-
jętnościach. Przewodniczący między-
narodowego jury, włoski mistrz gitary 
Giovanni Grano podkreślał wyjątko-
wy poziom naszych instrumentalistów 
- mówi nam Cezary Strokosz, nauczy-
ciel gitarzystów. 

Wyjazd do Hiszpanii był także okazją 
do poznania wyjątkowych miejsc tego 
kraju. Nowogardzki kwartet miał oka-
zję zwiedzić między innymi słynny sta-
dion Realu Madryt Santiago de Bera-
nabeu. 

- Młodzi artyści zagrali przed słyn-
nym Pałacem królewskim w Aranjuez. 
Miejscowości, w której wielki kompo-

zytor hiszpański Joaquin Rodrigo na-
pisał piękny, znany na całym świecie 
koncert „Concierto de Aranjuez”. Za-
chwycająca starówka, największe w Eu-
ropie oceanarium i futurystyczne cen-
trum sztuki i nauki, to niektóre z atrak-

cji, które stały się, poza wyjątkowymi 
sukcesami konkursowymi, dodatko-
wą nagrodą dla naszych dzieci, repre-
zentantów z Nowogardu- mówi pani 
Monika Werner- Tomasikiewicz, któ-
ra wspólnie z pozostałymi rodzicami 
towarzyszyła swoim dzieciom w Hisz-
panii. 

Warto tu bowiem zaznaczyć, że ro-
dzice sami pokryli koszty wyjazdu na 
festiwal i zakwaterowania w Hiszpa-

nii. Tym bardziej młodym artystom i 
ich rodzicom (bez ich zaangażowania 
nie byłoby tego historycznego sukcesu) 
serdecznie gratulujemy i życzymy ko-
lejnych artystycznych tryumfów. Gra-
tulacje również dla nauczyciela mło-
dych muzyków pana Cezarego Stroko-
sza, który, co warto przypomnieć, jest 
nie tylko nauczycielem, ale również or-
ganizatorem i dyrektorem artystycz-
nym Międzynarodowego Festiwalu i 
Konkursu Muzyki Gitarowej w Trzę-

saczu- relację z festiwalu, również co 
roku publikujemy na łamach DN. Już 
dziś warto zapowiedzieć, że w dniach 
07.06.-10.06.2019 roku, odbędzie się 

XXII edycja tej imprezy. Jako jedyny 
polski gitarzysta wystąpił (solo) razem 
z muzykami słynnej japońskiej orkie-
stry gitarowej „NIIBORI GUITAR ” w 
ich Letniej Akademii w Izu Nirayama 
(Japonia). Wychował wielu uczniów, 
którzy byli laureatami konkursów gita-
rowych rangi ogólnopolskiej i między-
narodowej, także za granicą (Austria, 
Hiszpania, Niemcy). Za swoją działal-
ność artystyczną i pedagogiczną został 
odznaczony m.in. odznaką honorową 
Zasłużony dla Kultury Polskiej a tak-
że medalem Zasłużony Kulturze GLO-
RIA ARTIS. 

Marcin Simiński

Maurycy Zając - laureat III miejsca

Maja Tomasikiewicz - laureatka III miejsca

Hadi Yahfouf - laureat I miejsca

Emilia Tomasikiewicz - finalistka

Od lewej - Cezary Strokosz, Paco Seco (juror),Emilia Tomasikiewicz, Maurycy Zając, Maja Tomasikikewicz, Giowanni Grano (juror), Hadi Yahfouf



Nr 96 (2724)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

10

www.dzienniknowogardzki.pl

Podsumowanie sezonu kolarskiego 2018

Takie talenty rodzą się raz na jakiś czas...
W piątek (30 listopada), o godzinie 17:00 w Hotelu JF Duet w Goleniowie odbyło się organizowane przez Zachodniopomorski Związek Kolarski podsu-
mowanie sezonu. Związek uhonorował nowogardzian: Ryszarda Posackiego, Wojciecha Ziółkowskiego, Nikole Wielowską oraz Huberta Grygowskiego. 
Prezes ZZKol Artur Szarycz w rozmowie z DN, w samych superlatywach wypowiadał się o nowogardzkich kolarzach oraz trenerze. Padły nawet słowa, że 
takie talenty rodzą się raz na jakiś czas...

Województwo zachodniopo-
morskie, jeśli chodzi o kolar-
stwo, miało czym się chwalić 
w 2018 roku. Kolarze z nasze-
go regionu wywalczyli w su-
mie 6 medali Mistrzostw Świa-
ta, 8 medali Mistrzostw Euro-
py, 50 medali Mistrzostw Pol-
ski, 16 medali Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży, a także 
wiele innych sukcesów na are-
nach krajowych i międzyna-
rodowych. Pośród medalistów 
oczywiście kolarze z Nowogar-
du. Poprosiliśmy prezesa Za-
chodniopomorskiego Związ-
ku Kolarskiego Artura Szary-
cza, o to, aby powiedział, za co 

w szczególności zostali nagro-
dzeni nowogardzianie. Trzeba 
przyznać, że takich słów wie-
le osób mogło się nie spodzie-
wać... - Nikola Wielowska, czy-
li czołowa, jedna z 2-3 – a może 
i najlepsza zawodniczka w Pol-
sce tego pokolenia, czyli rocz-
ników 2001-2002. Zdecydowa-
nie jeden z największych talen-
tów, uzyskuje najlepsze rezul-
taty w konkurencjach wymier-
nych czasowych na przestrze-
ni ostatnich lat. Trafiła do re-
prezentacji narodowej auto-
matycznie, w następny week-
end będzie miała swoje zgru-
powanie reprezentacji narodo-

wej juniorów i sądzę, że będzie 
zdecydowanie jedną z liderek 
tej kadry. Mamy duże nadzieje, 
że w najbliższych dwóch latach 
zdobędzie medale Mistrzostw 
Świata i Europy, jeśli pod wzglę-
dem zdrowotnym wszystko bę-
dzie u niej w porządku – mówi 
prezes Artur Szarycz. Nagro-
dę otrzymał także najmłodszy 
w gronie nowogardzian Hu-
bert Grygowski, którego pre-
zes związku porównał nawet 
do dwukrotnego Mistrza Eu-
ropy. - Hubert Grygowski, czy-
li Młodzik w wieku 13-14 lat, co 
warto podkreślić, jest to zawod-
nik, który wygrał wszystkie wy-
ścigi szosowe w 2018 roku, bez 
różnicy czy to były „czasówki”, 
czy wyścigi ze startu wspólnego 
– ani razu nie był drugi. Zgro-
madził w tym roku mnóstwo 
medali i jest to zdecydowanie nr 
1 w Polsce, jeżeli chodzi o kate-
gorię Młodzik pośród chłopców. 

Ziemia zachodniopomorska ta-
kiego talentu, aż z takim dorob-
kiem medalowym w chłopcach 
nie miała już dobrych 10 lat – 
od czasów Piotra Gawrońskie-
go, który był później dwukrot-
nym Mistrzem Europy – mówi 
Artur Szarycz. Prezes ZZKol 
opowiadając o Nikoli i Hu-
bercie zwrócił uwagę na jesz-
cze jeden fakt, który wyróżnia 
naszych młodych kolarzy na 
tle swoich rówieśników. - To 
są dwie osoby, które naprawdę 
są ścisłą czołówką krajową. To 
są takie osoby, które rzadko się 
zdarzają, takie talenty rodzą się 
raz na kilkanaście lat. Świetnie 
radzą sobie w szkole, świetnie 
łączą sport z nauką, pomimo 
wielkich sportowych sukcesów, 
w szkole mają bardzo wyso-
kie średnie ocen. Także wszyst-
ko ze sobą godzą i są przykła-
dami młodych sportowców, któ-
rzy radzą sobie na każdym polu 
– przyznaje Artur Szarycz. Na-
grodę za swoje osiągnięcia w 
2018 roku otrzymał także Woj-

ciech Ziółkowski, który został 
uhonorowany pomimo tego, 
że nie reprezentuje klubu z na-
szego województwa. - Wojtek 
Ziółkowski, czyli nasz Mistrz 
Polski, kolarz z kontraktem za-
wodowym. Wojtek ma już swo-
je lata, ale został przez nas uho-
norowany za zdobycie Mistrzo-
stwa Polski w jeździe dwójka-
mi na czas. Ponadto jest ze-
szłorocznym rekordzistą Polski 
podczas startu na torze. Mamy 
nadzieję, że Wojtek dalej bę-
dzie kontynuował swoją karierę 
profesjonalną i życzymy mu jak 
najlepiej. On sam mówił, że bę-
dzie kontynuował swoje starty. 
Może Wojciech Ziółkowski nie 
startował w naszych barwach 
zachodniopomorskich, ale za-
wsze honorujemy kolarza wy-

wodzącego się od nas, nawet 
jeśli startując nie reprezentu-
je naszego regionu – opowia-
da Artur Szarycz. Czwarta na-
groda trafiła do Ryszarda Po-
sackiego. Trener Chrabąszczy 
Nowogard, czyli m.in. Huber-
ta Grygowskiego, a wcześniej 
Nikoli Wielowskiej, jak przy-
znał prezes związku jest ikoną 
kolarstwa w naszym regionie. 
Poza tym jest bardzo skrom-
nym człowiekiem, być może 
dlatego nie pojawił się na gali, 
a nagrodę w jego imieniu ode-
brał inny jego wychowanek 
Łukasz Janic. - Ryszard Posac-
ki to doświadczony trener, wy-
chowawca wielu pokoleń kola-
rzy, jest już taką swoistą ikoną 
naszego kolarstwa. Ryszard jest 
przede wszystkim taką osobą, 
która nie za bardzo chce być na 
świeczniku i chyba się źle z tym 
czuje – przynajmniej tak mi 
się wydaje z mojej obserwacji 
– że trener woli być gdzieś tam 
w swoim warsztacie, czy też je-
chać w samochodzie technicz-

nym i dbać o swoich zawodni-
ków podczas wyścigu. Dla tych 
zawodników, których prowa-
dzi jest naprawdę wszystkim – 
jest rodzicem, nauczycielem, 
wychowawcą i wzorem. Głów-
nie za to trener Ryszard Posac-
ki został nagrodzony przez nasz 
związek – przyznaje prezes Ar-
tur Szarycz. Słowa prezesa Za-
chodniopomorskiego Związ-
ku Kolarskiego z pewnością 
są największą nagrodą dla sa-
mych uhonorowanych nowo-
gardzian oraz ich rodziców. 
Wierzymy, że przewidywania 
Artura Szarycza sprawdzą się 
pod każdym względem i o na-
szych mieszkańcach niebawem 
usłyszy już nie tylko kolarska 
Polska, ale i cała Europa, a póź-
niej świat... KR

Nikola Wielowska - z lewej, po medalach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży zo-
stała powołana do kadry Polski juniorów

Wojciech Ziółkowski - z prawej, w 2018 roku wywalczył Mistrzostwo Polski w jeź-
dzie dwójkami

Trener Ryszard Posacki to już ikona 
kolarstwa w naszym regionie. Co roku 
wychowuje kolejnego utalentowanego 
zawodnika

Hubert Grygowski w 2018 roku wygrał 
wszystkie wyścigi szosowe

OGłOsZeNIe
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ZZPN: ruszył Plebiscyt „Piłkarz roku 2018” 

Pomorzanin zgłosi Artema Gumeniuka
Jak co roku, po zakończeniu rundy jesiennej, Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej organizuje plebiscyt na najlepszego piłkarza roku w poszczegól-
nych liczbach. Każda drużyna może zgłaszać jednego z kandydatów. Pomorzanin w tym roku zgłosił do plebiscytu Artema Gumeniuka. 

Artem Gumeniuk to piłkarz 
rodem z Ukrainy, który zasilił 
nowogardzki klub w letniej prze-
rwie pomiędzy rozgrywkami. 
Od razu nowy pomocnik poka-
zał wszystkie swoje walory, od-
dawał sporo strzałów na bram-
ki rywali, wykonywał mnóstwo 
stałych fragmentów gry, czę-
sto dryblował i co najważniej-
sze, zdobywał dużo bramek oraz 
notował asysty. Choć zgłosze-
nia kandydatów będą przyjmo-
wane do 11 grudnia i Pomorza-
nin oficjalnego zgłoszenia jesz-
cze nie przesłał do ZZPN, to jed-
nak prezes Marcin Skórniewski 
zdradził naszej redakcji, że to 
właśnie Artem Gumeniuk zasłu-
guje na wyróżnienie. Z poprzed-
nich lat pamiętamy, że trudno 
jednak wierzyć w to aby piłkarz 
Pomorzanina zwyciężył w plebi-
scycie pośród piłkarzy A Klasy. 
Po pierwsze nowogardzki klub 
prezentował się średnio, a po 
drugie zasady głosowania nie do 
końca są uczciwe i w plebiscycie 
zwyciężają nie ci, którzy byli naj-

bardziej efektywni, ale ci, którzy 
mają najwięcej głosujących zna-
jomych... Mimo wszystko pre-
zentujemy zasady dotyczące gło-
sowania oraz samego plebiscytu.   

Partnerami ZZPN są Głos 
Szczeciński, Głos Koszaliński, 
Ligowiec.net oraz TVP Szcze-
cin. W zabawie kibice wybiera-
ją najpopularniejszych zawod-
ników i zawodniczki w woje-
wództwie w 2018 roku. Po za-
kończeniu głosowania odbę-
dzie się uroczysta Gala oraz Bal 
Piłkarza, podczas którego na-
grodzeni zostaną zwycięzcy, to 
również świetny sposób na in-
tegracje środowiska futbolowe-
go. Podobnie jak w poprzedniej 
edycji, kluby same zgłaszają pił-
karzy do plebiscytu. Piłkarska 
Pogoń Szczecin, futsalowa Po-
goń ’04, Błękitni Stargard do za-
bawy mogą zgłosić po trzech za-
wodników. Kluby z III, IV oraz 
klas okręgowych mogą zgłaszać 
do dwóch zawodników, z ko-
lei te z klas A, B i C zgłaszają po 
jednym piłkarzu. Klasyfikacje w 

klasie okręgowej, Klasie A oraz 
w Klasie B prowadzone będą 
osobno dla piłkarzy ZZPN oraz 
KOZPN. Każdy kobiecy klub w 
regionie typuje jedną zawod-
niczkę. Jak to zrobić? Wystar-
czy na adres plebiscyt@zzpn.pl 
wysłać mail z imionami i na-
zwiskami nominowanych wraz 
ze zdjęciami profilowymi (druk 
zgłoszenia w załączeniu). W ty-
tule maila należy wpisać „Plebi-
scyt”. Termin nadsyłania kandy-
datur upływa 11 grudnia. Ter-
min głosowania zostanie ogło-
szony niezwłocznie po dokona-
niu procedury weryfikacji zgło-
szeń. Głosować będzie można 
na kilka sposobów, zarówno na 
stronie www.gs24.pl, www.gk24.
pl, jak i za pośrednictwem por-
talu ligowiec.net. Tradycyjnie 
już swoje nagrody przyzna tak-
że kapituła plebiscytu (Piłkarz 
Roku, Trener Roku itd.). Lau-
reatów poznamy podczas uro-
czystej gali, która odbędzie się w 
trakcie Balu Piłkarza. KRArtem Gumeniuk został zgłoszony przez Pomorzanin do plebiscytu Piłkarz Roku 

2018

Już w sobotę Mikołajkowy Wyścig kolarski

Zapraszamy do strefy kibica
W sobotę (8 grudnia), od godziny 10:30 rozpocznie się kolarskie święto w Nowogardzie. 
Na terenie Sarniego Lasu przeprowadzony zostanie kolejny Mikołajkowy Wyścig Kolarski, 
któremu w tym roku towarzyszyć będzie VI Runda cyklu wyścigów Scott Cyclocross Chal-
lenge. O to, dlaczego warto wziąć udział w tym wydarzeniu zapytaliśmy głównego organi-
zatora. 

Wyścig zostanie przeprowa-
dzony w najbliższą sobotę (8 
grudnia) na terenie „Sarniego 
Lasu”. Od godziny 9:00 do 10:30 
w biurze zawodów będzie trwa-
ło przyjmowanie zapisów. O go-
dzinie 10:30 wystartują pierw-
sze kategorie – Żacy oraz DPS, 
którzy walczyć będą na uprosz-
czonej trasie na boisku. O go-
dzinie 11:00 wystartują Młodzi-
cy, Juniorzy Młodsi oraz Junio-
rzy. O godzinie 12:00 zaplano-
wano start wyścigu Seniorów. 
Na godzinę 14:15 zaplanowano 
dekorację zwycięzców poszcze-
gólnych wyścigów. Tak pokrótce 
prezentuje się plan przeprowa-
dzenia zawodów. Za organizacje 
wyścigu odpowiedzialny jest ko-
larz z Nowogardu Łukasz Janic, 
którego zapytaliśmy m.in. o to 
dlaczego tego dnia warto wziąć 
udział w wyścigu, a także obser-
wować zmagania kolarzy. - War-

to brać udział, żeby podnieść swo-
je umiejętności sportowe i zinte-
grować się z innymi sportowca-
mi. Wszystkich mieszkańców na-
szej gminy i nie tylko, chciałbym 
zaprosić, aby całymi rodzinami 
wzięli udział w tym wydarzeniu 
i kibicowali najlepszym zawodni-
kom przełajowym w naszym wo-
jewództwie – mówi Łukasz Ja-
nic. Dla wszystkich uczestni-

ków tego wydarzenia organiza-
torzy przewidzieli kiełbaski przy 
ognisku, herbatę oraz kawę. Dla 
kolarzy przygotowano pucha-
ry oraz medale, a także nagrody 
rzeczowe, które będą losowane. 
Tradycyjnie nie zabraknie Mi-
kołaja, który obdaruje najmłod-
szych słodkimi upominkami. - 
Nagrody dla kolarzy to puchary 
i medale oraz możliwość wygra-

Organizatorzy wyścigu zapraszają mieszkańców do udziału w tym wydarzeniu

nia w losowaniu nagród rzeczo-
wych. Dla dzieci przygotowane 
są słodkie upominki od Mikoła-
ja. Wszystkich mieszkańców za-
praszamy do strefy kibica, która 
będzie na trasie wyścigu – infor-
muje Łukasz Janic. Już dziś za-

chęcamy mieszkańców naszej 
gminy do wzięcia udziału w tym 
wydarzeniu. Przypomnijmy, że 
Dziennik Nowogardzki jest pa-
tronem medialnym Mikołajko-
wego Wyścigu Kolarskiego.  KR

Otwarte Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego 

w kolarstwie przełajowym 

sobota / 8 grudnia 2018 r. 

start godz. 10.30 / (Sarni Las) ul. Wojska Polskiego 37 

Wstęp WOLNY / Kiełbaski przy ognisku, kawa i herbata – GRATIS! 

Serdecznie zapraszamy zawodników i kibiców! 

Sponsorzy i partnerzy cyklu:

Organizatorzy:

Wyścigi Kolarskie 

CHOSZCZNO
Powered by 2x3

facebook.com/LigaCX

   Mikołajkowy

  wyścig
 kolarski
 w Nowogardzie
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Materiał                                      cena do 100 kg cena powyżej 100 kg

1. Miedź                   18,00 zł/kg               19,00 zł/kg

4. Mosiądz       11,00 zł/kg               11,50 zł/kg

5. Akumulatory         2,50 zł/kg                 2,70 zł/kg

6. Felgi aluminiowe        4,80 zł/kg                 5,00 zł/kg

7. Ołów          5,20 zł/kg                 5,50 zł/kg

8. Aluminium elektryczne       5,00 zł/kg                5,50 zł/kg

9. Aluminium grube        4,20 zł/kg                4,50 zł/kg

10. Aluminium niesort       3,80 zł/kg                4,00 zł/kg

Skup hurtowy 
metali kolorowych na telefon

Przy wadze ok. 1000 kg metali kolorowych ceny do negocjacji

Więcej informacji  tel. 511 444 559

OGłOsZeNIe
dla odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie gminy OsINA

Decyzją Dyrektora regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w szczecinie Nr sZ.reT.070.4.114.2018.rN z dnia 08.11.2018 r. zamieszczoną na stronie  Biuletynu Infor-
macji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-szczecinie-taryfy/decyzja-sz-ret-070-4-114-2018-rn.html oraz http://
www.puwis.pl/cenniki Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i sanitarnych sp. z o.o. w Nowogardzie na podstawie art.24f ust.1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbioro-
wym odprowadzaniu ścieków (DZ.U. z 2017 r., poz.328 ze zm.) wprowadza nową taryfę dla Odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie gminy Osina od dnia 12 
grudnia 2018 r.; ceny i stawki opłat wynoszą:

Cena za 1 m3 dostarczonej wody dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług – 3,98 zł/
m3 netto + należny podatek VAT 8% = 4,30 zł/m3 brutto

Stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach miesięcznych:
- dla odbiorców rozliczanych za ilość dostarczonej wody ustaloną w oparciu o wskazania wodomie-

rza głównego – 11,61 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy netto + należny podatek VAT 8% = 12,54 zł/
odbiorcę/okres rozliczeniowy brutto,

- dla odbiorców rozliczanych na podstawie e-faktur za ilość dostarczonej wody ustaloną w oparciu 
o wskazania wodomierza głównego – 11,35 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy netto + należny poda-
tek VAT 8% = 12,26 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy brutto,

Stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach dwumiesięcznych:
- dla odbiorców rozliczanych za ilość dostarczonej wody ustaloną w oparciu o wskazania wodomie-

rza głównego – 16,18 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy netto + należny podatek VAT 8% = 17,47 zł/
odbiorcę/okres rozliczeniowy brutto,

- dla odbiorców rozliczanych na podstawie e-faktur za ilość dostarczonej wody ustaloną w oparciu 
o wskazania wodomierza głównego – 15,92 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy netto + należny poda-
tek VAT 8% = 17,20 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy brutto,

- dla odbiorców rozliczanych za ilość dostarczonej wody ustaloną w oparciu o wskazania wodomie-
rza lokalowego w budynku wielolokalowym – 7,04 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy netto + należny 
podatek VAT 8% = 7,60 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy brutto,

- dla odbiorców rozliczanych na podstawie e-faktur za ilość dostarczonej wody ustaloną w oparciu 
o wskazania wodomierza lokalowego w budynku wielolokalowym – 6,78 zł/odbiorcę/okres rozlicze-
niowy netto + należny podatek VAT 8% = 7,32 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy brutto,

- dla odbiorców rozliczanych w oparciu o przepisy dotyczące przeciętnych norm zużycia wody – 
12,39 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy netto + należny podatek VAT 8% = 13,39 zł/odbiorcę/okres 
rozliczeniowy brutto,

- dla odbiorców rozliczanych na podstawie e-faktur w oparciu o przepisy dotyczące przeciętnych 
norm zużycia wody – 12,14 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy netto + należny podatek VAT 8% = 13,11 
zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy brutto,

Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług – 
4,03 zł/m3 netto 

+ należny podatek VAT 8% = 4,35 zł/m3 brutto
Stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach miesięcznych:
- dla odbiorców rozliczanych (również na podstawie e-faktur) za ilość odprowadzonych ścieków 

ustaloną w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego lub zużycia wody określonego zgodnie 
ze wskazaniami wodomierza głównego, na rzecz których p-stwo świadczy również usługi w zakresie 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę – 6,98 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy netto + należny podatek 
VAT 8% = 7,54 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy brutto,

- dla odbiorców rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną w oparciu o wskazania 
urządzenia pomiarowego lub zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głów-
nego, na rzecz których p-stwo świadczy usługi wyłącznie w zakresie odbioru ścieków – 14,02 zł/od-
biorcę/okres rozliczeniowy netto + należny podatek VAT 8% = 15,14 zł/odbiorcę/okres rozliczenio-
wy brutto,

- dla odbiorców rozliczanych na podstawie e-faktur za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną w 
oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego lub zużycia wody określonego zgodnie ze wskazania-

mi wodomierza głównego, na rzecz których p-stwo świadczy usługi wyłącznie w zakresie odbioru 
ścieków – 13,76 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy netto + należny podatek VAT 8% = 14,86 zł/odbior-
cę/okres rozliczeniowy brutto,

Stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach dwumiesięcznych:
- dla odbiorców rozliczanych (również na podstawie e-faktur) za ilość odprowadzonych ścieków 

ustaloną w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego lub zużycia wody określonego zgodnie ze 
wskazaniami wodomierza głównego oraz w oparciu o przepisy dotyczące przeciętnych norm zużycia 
wody (ryczałt), na rzecz których p-stwo świadczy również usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę – 13,96 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy netto + należny podatek VAT 8% = 15,08 zł/odbior-
cę/okres rozliczeniowy brutto,

- dla odbiorców rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną w oparciu o wskazania 
urządzenia pomiarowego lub zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głów-
nego, na rzecz których p-stwo świadczy usługi wyłącznie w zakresie odbioru ścieków – 21,00 zł/od-
biorcę/okres rozliczeniowy netto + należny podatek VAT 8% = 22,68 zł/odbiorcę/okres rozliczenio-
wy brutto,

- dla odbiorców rozliczanych na podstawie e-faktur za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną w 
oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego lub zużycia wody określonego zgodnie ze wskazania-
mi wodomierza głównego, na rzecz których p-stwo świadczy usługi wyłącznie w zakresie odbioru 
ścieków – 20,74 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy netto + należny podatek VAT 8% = 22,40 zł/odbior-
cę/okres rozliczeniowy brutto,

- dla odbiorców rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną w oparciu o ilość zużytej 
wody ustaloną na podstawie wskazań wodomierza lokalowego w budynku wielolokalowym, którym 
p-stwo świadczy usługi wyłącznie w zakresie odbioru ścieków – 7,04 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy 
netto + należny podatek VAT 8% = 7,60 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy brutto,

- dla odbiorców rozliczanych na podstawie e-faktur za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną 
w oparciu o ilość zużytej wody ustaloną na podstawie wskazań wodomierza lokalowego w budyn-
ku wielolokalowym, którym p-stwo świadczy usługi wyłącznie w zakresie odbioru ścieków – 6,78 zł/
odbiorcę/okres rozliczeniowy netto + należny podatek VAT 8% = 7,32 zł/odbiorcę/okres rozliczenio-
wy brutto,

- dla odbiorców rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie zużycia 
wody określonego na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody, którym p-
-stwo świadczy usługi wyłącznie w zakresie odbioru ścieków – 17,22 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy 
netto + należny podatek VAT 8% = 18,59 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy brutto,

- dla odbiorców rozliczanych na podstawie e-faktur za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na 
podstawie zużycia wody określonego na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zuży-
cia wody, którym p-stwo świadczy usługi wyłącznie w zakresie odbioru ścieków – 16,96 zł/odbiorcę/
okres rozliczeniowy netto + należny podatek VAT 8% = 18,32 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy brutto,

Taryfy obowiązują od 12 grudnia 2018 roku do 11 grudnia 2019 roku.

W Spółce działa Punkt Obsługi Klientów (POK) znajdujący się w siedzibie Spółki – czynny od ponie-
działku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. POK prowadzi sprawy: umowy przyłączeniowe, umo-
wy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków, zlecenia na wywóz nieczystości ciekłych, zlecenia na 
badania laboratoryjne oraz przyjmuje skargi i reklamacje dotyczące świadczonych przez nas usług. 
POK /Kontakt: tel. 91 392 07 11 lub 784 000 440, e-mail: obsluga.klientow@puwis.pl.

Firma AGRO TRANS  
Spółka z o.o. 

z siedzibą w Osowie 13,  
72-200 Nowogard 

zatrudni 
kierowców 

samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy kategoria C+E)
tel. 91 39 27 322,  

kom. 502 671 607, 502 671 609

Kancelaria 
Radcy Prawnego  
r.pr. Agnieszka Warian  

 
ul. Wojska Polskiego 3  

I piętro  pok. 117   
Nowogard  

czynne pn-pt od 9 do 17 
 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  

po wcześniejszym umówieniu 
telefonicznym 

Kancelaria udziela 
 bezpłatnych porad prawnych 

Nabór na wolne stanowisko pracy  
w Urzędzie Gminy Osina

Uprzejmie informujemy, że Wójt Gminy Osina  
ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze 

„podinspektor ds. funduszy zewnętrznych,  
promocji, turystyki i sportu”  

w Urzędzie Gminy Osina. 
Dokumenty z tym związane dostępne są w Biuletynie Informacji Pu-

blicznej urzędu gminy pod adresem  http://bip.osina.pl/ w zakładce 
„Informacje / Wolne stanowiska pracy”. 

Dokumenty aplikacyjne przyjmowane będą do dnia 17 grudnia 
2018 r. w Urzędzie Gminy Osina, Osina 62, 72-221 Osina, w sekretaria-
cie (pok. nr 101). Wyklucza się możliwość złożenia dokumentów dro-
gą elektroniczną.
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r e k l A M A
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789
250 zł od osoby

ul. Zielona 1 • Nowogard • tel. +48 91 392 02 21

Bal Sylwestrowy

Wykręcanie urwanych 
świec żarowych

Witamy  
wśród nas...

Autorzy rubryki: Charlotta Trokowicz-Sędłak 
oddziałowa oddziału poł.-ginek.
Janusz Roguski SPSR Nowogard

Zosia córka Magdaleny i Łuka-
sza ur. 6-12-2018 z Łobza

Liliana córka Małgorzaty i Pio-
tra ur. 5-12-2018 z Dobrej

Mikołaj syn Darii i Emila  
ur. 5-12-2018 z Mieszewa

Michał syn Roksany Witek ur. 2-
12-2018 z Węgorzyc

Mikołaj syn Małgorzaty i Piotra 
ur. 5-12-2018 z Dobrej
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• naprawy • oleje CASTROL
• akumulatory Bosch, Varta

 bieżące
• serwis klimatyzacji
• przeglądy okresowe
• serwis opon
• diagnostyka komputerowa
• wymiana rozrządu

Ponad 10-letnie doświadczenie w pracy  
na stanowisku mechanik w serwisie TOYOTY

Sąpolnica 25 
72-200 Nowogard 

tel. 608 690 831

Zapewniamy atrakcyjne ceny

przeglądy okresowe w TOYOTACH i nie tylko

ZATRUDNI
 

Specjalista 
ds. logistyki / Spedytor / Logistyk

Tel. 603 129 069 

Opis stanowiska :
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna 
za kompleksową organizację pracy taboru transportowego.
Zakres obowiązków :
• planowanie i organizowanie transportu oraz prowadzenie 
  związanej z nim dokumentacji
• monitoring i nadzór nad realizowanymi zleceniami
• rozwój bazy klientów i przewoźników
Oczekiwania :
• wykształcenie kierunkowe, preferowane wyższe (atutem będzie 
  wykształcenie związane z transportem, logistyką etc.),
• doświadczenie w transporcie krajowym i/lub międzynarodowym,
• znajomość języka niemieckiego umożliwiająca swobodną komunikację, 
  będzie dodatkowym atutem,
• komunikatywność i zdolności interpersonalne,
• odporność na stres, odpowiedzialność za powierzone i wykonywane zadania,
• bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (szczególnie Excel),
• Prawo jazdy kat. B.
Oferujemy :
• pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się firmie,
• atrakcyjne wynagrodzenie,
Rodzaj pracy: Pełny etat

Firma TRADE sp. z o.o.

Badania wody i ścieków - tel. 91 392 74 75

Wywóz nieczystości ciekłych - 91 392 36 77

Roboty inżynieryjno-budowlane oraz

warsztat naprawy pomp - 91 392 36 77

Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków - 91 392 07 11

Czyszczenie kanalizacji 
i odwadniania osadów ściekowych 

- 91 392 36 77
POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE - 994

                           Przedsiębiorstwo 
Usług Wodnych i Sanitarnych sp. z o.o.
ul. 3 Maja 14/2, 72-200 Nowogard

tel. 91 392 07 11, 91 392 07 17

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

KUPIĘ DREWNO
tartaczne

świerk, sosna, brzoza, topola

tel. 697 174 369

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

KONTAKT:
adres:     72-200 Nowogard, ul. Górna 4a
telefon:  kom.783 570 056,695 264 594

PIB „PRO-BUD” s.c. informuje, że prowadzi

SPRZEDAŻ MIESZKAŃ
w nowo powstającym osiedlu mieszkaniowym

pn. „STARA WINIARNIA”
przy ul. T. Kościuszki 17 w Nowogardzie.

Więcej na stronie www.probud-nowogard.pl

skUP BUTelek 
PO PIWIe 30 gr/szt.

S K L E P  K A R S K
609 245 816

Sprawdzone oferty! 
Tel. 91 506 55 55
Nawet 1500 EUR netto 

+ PREMIA 300 EUR (brutto) 

Opiekunki 
w Niemczech

Wyciąg z ogłoszenia o pierwszym ustnym 
przetargu nieograniczonym 

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej,  
położonej  w obrębie nr 2 m. Nowogard  

przy ul. lipowej.
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość składająca się z działek 

o nr ewidencyjnych 357, 362/3 i 362/11 o łącznej pow. 1192 m2 nieza-
budowana, położona jest w obrębie nr 2 m. Nowogard przy ul. Lipowej.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr 
SZ1O/00019307/7 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest obcią-
żona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipo-
tekami. 

Przetarg odbędzie się w dniu 11.01.2019r. o godz. 1000 w sali ob-
rad Komisji Rady Miejskiej  /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogar-
dzie, plac Wolności 1.

Cena wywoławcza nieruchomości   -  84.000,00 zł 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w 

wysokości 10% wartości nieruchomości tj. 8.400,00 zł najpóźniej do 
dnia 07.01.2019r. na konto Urzędu: BANK  PEKAO  S.A.IO/Nowogard 
nr 6112403884 1111 0000 4209 2470 lub w kasie Urzędu Miejskiego.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomo-
ściami, Geodezji i Rolnictwa  Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac 
Wolności 1, tel. (91) 39-26-225.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej www.
bip.nowogard.pl   www.nowogard.pl  oraz na tablicach ogłoszeń w 
Urzędzie Miejskim w Nowogardzie.    

 Burmistrz Nowogardu
         Robert Czapla

Do wynajęcia 
lokal

handlowo-usługowy
w Nowogardzie 

ul. Pileckiego 
(daw, Dąbrowszczaków)

pow. 54 m2, 
nowe budownictwo

Tel. 604 269 104

Upadłość konsumencka
Masz długi, których nie możesz spłacić, nie 
prowadzisz działalności, nie masz majątku. 

Pomogę zgłosić upadłość. 
Konsultacje darmowe
Tel. 669 681 080, 

www.szczecin-syndyk.pl 
restrukturyzacjakonsumenta@gmail.com 

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA
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AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

Pracuj jako Opiekunka Seniorów w Niemczech. 
Teraz trakcyjne bonusy jesienno-zimowe! 

Zapraszamy do naszego punktu rekrutacyjnego w Nowogardzie 
dn. 12.12 w godz. 11-15, Urząd Pracy, ul. Plan Wolności. 

             Umów się na spotkanie - tel. 517 175 599 

 

WYMAGANIA:
- aktualne prawo jazdy kategorii C+E
- świadectwo kwali�kacji zawodowej
- aktualne orzeczenie psychologiczne
- cyfrowa karty kierowcy
 OFERUJEMY:
- atrakcyjne wynagrodzenie wypłacane w terminie
- nowoczesne auta marki DAF, MERCEDES, MAN.
- praca w systemie tygodniowym  
- ubezpieczenie grupowe

POSZUKUJE 
KIEROWCÓW  

KAT. C+E

TELEFON: +48 603 129 069,  785 900 833 
Jedności Narodowej 23A, 72-130 Maszewo

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś w rodzinie. 

Grupa AA Mieszko zaprasza w każdy 
wtorek o 9.00 i 16.00 pod ratuszem.

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

pn., wt. - 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

ENDOKRYNOLOGICZNY
Lek. med. Adriana Dubińska-Walczak

specjalista chorób wewnętrznych
- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

CHORÓB CUKRZYCY I NADCIŚNIENIA
Lek. Ewa Zdawska

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista diabetolog 

GABINETY MEDYCZNE

GABINET DERMATOLOGICZNY
Dr. n. med. Violetta Ratajczak-Stefańska

specjalista dermatolog-wenerolog
- konsultacje dermatologiczne
- ocena znamion
- drobne zabiegi

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

Usługi
remontowo-Budowlane

Ceny do negocjacji
784 612 587

Firma TRADE sp. z o.o.

ZATRUDNI
 

Głównego Księgowego /
Główną Księgową

Tel. 603 129 069 

Miejsce pracy: Maszewo
WYMAGANIA:
• Prowadzenie ksiąg rachunkowych (handlowych) zgodnie 
   z przepisami rachunkowymi i podatkowymi
• Sporządzanie deklaracji podatkowych VAT, CIT oraz ZUS i GUS
• Sporządzanie uproszczonych i rocznych sprawozdań finansowych (Bilans, RZiS)
• Przygotowywanie sprawozdań finansowych i raportów na potrzeby zarządu 
   oraz instytucji zewnętrznych
• Reprezentację firmy przed organami kontroli 
   i instytucjami finansowymi (GUS, US, ZUS)
• Min. 2 letnie doświadczenie na stanowisku Głównego Księgowego
• Obsługa w zakresie kadr/płac
• Sumienność w wykonywaniu obowiązków
OFERUJEMY:
• atrakcyjne wynagrodzenie wypłacane w terminie
• zapewniamy stabilną pracę w miłym zespole
Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesyłanie aplikacji zawierających CV 
wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Informujemy, iż nadesłanych 
ofert nie zwracamy.  Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie 
z wybranymi kandydatami.

Firma „NOWOrIM” sp. z o.o.  
ul. sienkiewicza 7c 72-200 Nowogard

poszukuje osób chętnych do pracy 
na stanowisku pracownik produkcji 

przy selekcji oczyszczonych jelit naturalnych
 Wymagamy:
- pracowniczej książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiolo-

gicznych
- chęci do pracy
Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie stałe i akordowe 
    – zawsze na czas (do 10-go każdego miesiąca na Twoim koncie)
- kwartalną premię frekwencyjną
- pracę w trybie jednozmianowym
- wolne weekendy – dbamy o Twój wypoczynek
- stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
- system motywacyjny
- możliwość awansu

 Zainteresowanych prosimy o kontakt osobisty lub 
telefoniczny – nr telefonu 91 3922394
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OGłO sZe NIA drob ne
NIerUCHOMOŚCI

•	 sprzedam tanio działkę budow-
laną w kościuszkach 1202 m2. Przy 
działce prąd, woda, kanalizacja, do-
jazd utwardzony w pobliżu jeziora. 
575 345 659 

•	 Do wynajęcia lokal handlowy ok. 
40m2 ul. Kościuszki 2g Nowogard. 
693 850 197

•	 sprzedam działki budowlane w 
karsku przy drodze. 691 664 658

•	 Do wynajęcia lokal pod działalność 
gospodarczą. 609 24 58 16 

•	 sprzedam pawilon handlowy, tel. 
500 698 558

•	  Działki budowlane z warunkami za-
budowy uzbrojone, 40 zł/1m Ko-
ściuszki. 691 180 848 

•	 Do wynajęcia pomieszczenie miesz-
kalne w okolicy Intermarche o pow. 
70m2 (idealne dla 5-6 osób). Tel. 601 
445 936

•	 Sprzedam mieszkanie w Nowogar-
dzie przy ul 3 maja o pow. 40 m2 na 
parterze. Mieszkanie po kapitalnym 
remoncie w bardzo dobrej lokaliza-
cji. Cena 185 tyś. Oferta prywatna. 
Pośrednikom dziękujemy/ Tel. 530 
450 720

•	 Sprzedam mieszkanie 4pokojowe w 
Nowogardzie w centrum, IV piętro 
55m2,cena 235 tys. Tel.792 525 292 

•	  Sprzedam mieszkanie czteropoko-
jowe, parter. 504 89 89 80 

•	 Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
bezczynszowe, do remontu. Tel. 513 
086 112

•	  Mieszkanie 4-5 osób w Karsku do 
wynajęcia. 664 045 415

•	 kupię mieszkanie jednopokojowe 
w Nowogardzie, 694 583 144

•	  Do wynajęcia 1 pokój z łazienką. 
609 245 816

•	  Sprzedam 3 pokojowe mieszkanie II 
piętro oraz garaż. 516 195 475

•	 Wynajmę pokój z aneksem kuchen-
nym, łazienka, przedpokój, miejsce 
parkingowe 1 osobie 602 474 266 

•	 Sprzedam lub wydzierżawię działkę 
80 ar. 609 245 816 

•	 Sprzedam garaż przy ul. Bankowej 
Tel. 691 728 485 

•	 Do wynajęcia lokal handlowo-usłu-
gowy pow. ok. 80 m2 w Nowogar-
dzie obok Netto. Tel. 665 08 44 88 

•	 Kościuszki działki budowlane z wy-
danymi warunkami zabudowy, 
uzbrojone, sprzedam. 691 180 848 

•	 Do wynajęcia mieszkanie pracowni-
cze umeblowane. 609 192 350 

•	 Garaż do wynajęcia na Jana Pawła II. 
Tel. 601 257 127 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe centrum Nowogardu. 
504 595 424 

•	 Do wynajęcia mieszkanie dwu-
pokojowe centrum Nowogardu. 
504 595 424 

•	 Do wynajęcia 10 miejsc noclego-
wych. 609 245 816 

•	 Do wynajęcia mieszkanie 6 osób. 
501 814 871 

•	 Do wynajęcia 3 pokojowe mieszka-
nie. 667 389 437 

•	 Kupię mieszkanie dwupokojowe do 
III piętra bez junkersa, ogrzewanie z 
sieci miejskiej, może być do remon-
tu. Pilne. 504 004 156 

•	 Do wynajęcia mieszkanie pracow-
nicze, umeblowane, dla 8 osób. Tel. 
609 192 350 

•	 Sprzedam dom wolnostojący, jed-
norodzinny, w miejscowości Bie-
nice położony na działce 86 ar. Tel. 
600 853 973 

•	 Sprzedam pół domu w Wierzbięci-
nie. 600 262 231 

•	 Pilne! sprzedam ziemię rolną 4 
ha, Grabin. Tel. 731 026 406 

•	 Nowogard Asnyka działki pod zabu-
dowę. 501 307 666

MOTOrYZACJA
•	 Opel Zafira 7 osobowy 2008 rok 

prod. poj 1.9 dti przebieg 200 tys. 
disel, garażowany, serwisowany, 
opony letnie i zimowe km 100 ta-
picerka skóra welur kolor czarny 
sprzedam. Cena do uzgodnienia. 
603 079 260 

•	 kupię samochody nie potrzebne 
lub przeznaczone do złomowania. 
Cena do 1000 zł. Jak nie odbieram 
proszę o smsa, marka nie istotna. 
515 606  743 

•	 Sprzedam samochód Ford Focus – 
Kombi rok produkcji 200 – benzy-
na stan dobry, cena do uzgodnienia. 
664 813 031 

•	 sprzedam Mazdę Premacy, kolor 
granatowy met. , klimatyzacja, 
rok. 2001, diesel 2.0, zadbana, tel. 
605 522 340

•	 Sprzedam 4 koła kmp. 195/65/R15 
felgi aluminiowe opony zimówki 1 
sezon używane. 509 861 724 

•	 Sprzedam Renault Traffic 2,5 wersja 
holenderska 5 osobowy, serwisowa-
ny, komplet opon zimowych 2008 
rok prod. 608 613 336 

•	 Sprzedam Jeep Grand Cherokee 2.5 
TDI 1995 rocznik, silnik po remoncie 
i blacharka. 693 162 198

•	 Sprzedam Volkswagen transporter 
2,40 rok 1993 Tel. 601 350 841 cena 
do uzgodnienia 

•	 Sprzedam przyczepę leśną FAO-FAR 
942 HA+4367HE rok produkcji 2013 
+ MTZ – 82. Tel. 665 544 518 cena do 
uzgodnienia 

•	 Sprzedam opony zimowe 205 55 
R16 91 H, Michelin Alpin 4, używane, 
cena do uzgodnienia, tel. 605 522 
340

rOlNICTWO
•	 Sprzedam  kaczki,gęsi młode – osku-

bane.Tel.782429405.

•	  koszenie, mulczowanie, belowa-
nie – słoma. 608 01 3995

•	 Orka, talerzówka ciężka siew 
agregatem. Tel. 608 01 39 95 

•	 Rzepak jary, zboża sprzedam. Tel. 
502 853  573 

•	 Grykę sprzedam i mieszalnik 1 tona. 
603 467 609 

•	 Sprzedam siano w kostkach. 782 
036 086 

•	 Sprzedam ziemniaki jadalne Bryza. 
Tel. 884 187 995 

•	 sPrZeDAM PAPUGI „rOZellA”. 
512 482 344

•	 Sprzedam facelie oraz miód z wła-
snej pasieki. 793 006 469 

•	 Sprzedam 1 ha łąki w bardzo do-
brym położeniu, kamień polny i 
tuczniki. 606 576 417 

•	 Sprzedam rozrzutnik obornika rok 
produkcji 1994 stan bardzo dobry. 
Tel. 512 532 734 

•	 Sprzedaż jaj wiejskich – kurze. Tel. 
502 119 960

•	 Prasa kostkująca Sipma 224 i tale-
rzówka 4 metrowa sprzedam. Tel. 
501 814 871

•	 Sprzedam ciągnik rolniczy Ursus C 
330 rok prod. 1977, Tel. 794 379 908 

•	 Sprzedam 40 sztuk prosiąt 150 zł/
sztuka kontakt: 882 802 989 

•	 Sprzedam traktor MTZ 80, 1971 r., na 
chodzie, z papierami, zarejestrowa-
ny, nieubezpieczony, cena 5.000 zł. 
Tel. 606 627 718

 UsłUGI
•	 TRANSPORT-600182682.

•	 DACHY, WIATY, TARASY.
TEL.660879108.

•	 MALOWANIE – szpachlowanie ,pa-
nele.Tel.788566432.

•	 SZPACHLARZ GŁADZI BEZPYŁOWEJ 
,PŁYTKARZ.WYKAŃCZANIE WNĘTRZ.
Tel.537275547.

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWA-
NÓW, WYKŁADZIN, TAPICERKI ME-
BLOWEJ SAMOCHODOWEJ/ SKÓ-
RZANEJ MATERIAŁOWEJ / POŚCIELI 
WEŁNIANEJ / LANOLINĄ/SPRZĄTA-
NIE: CZYSZCZENIE FUG.TEL.604 373 
143 , 794 229 083.

•	 Pranie dywanów i tapicerki sprząta-
nie również z użyciem pary, ROM-
TEX. 668 151 516

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

•	 Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne naprawy 
wykona “złota rączka”. 91 39 22 
783, 784 79 22 70

•	 FIrMA UsłUGOWA „Zielona”. Wy-
najem sal na konferencje, zebra-
nia, szkolenia. 91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią dzia-
łalnością przyjmie zlecenie na bu-
dowę domów od podstaw, prze-
kładek dachów, docieplenia, ukła-
danie kostki, różne rodzaje. Tel. 607 
137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawia-
my za gotówkę na raty laptopy ta-
blety telefony. Skupujemy laptopy 
telefony. Adres Nowogard 700Lecia 
15 I piętro nad apteką tel 91-577-53-
73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, 
urlopowe: Niemcy, Holandia, Au-
stria, Anglia, Belgia, Norwegia. Tel. 
71 385 20 18, 601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróż-
nienie mieszkań, piwnic, gratów. Tel 
668 343 638 

•	 AGENCJA REKLAMOWA VIZART, 
oprawianie prac w 2 minuty, bindo-
wanie, wydruki, ksero, laminowanie, 
Nowogard ul. 700 lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim)Tel. 605 522 340 

•	 Przepisywanie prac (licencjackich, 
magisterskich i innych), dokumen-
tów, CV, listów motywacyjnych, 

Szybko, solidnie. Agencja reklamo-
wa Vizart  Nowogard ul. 700 lecia 
15 (nad sklepem zielarskim)Tel. 605 
522 340.

•	 regulacja, naprawa, konserwacja 
okien i drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontuje-
my. 668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 
988 735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, układa-
nie kostki granitowej, polbruku. 726 
403 937

•	 Wypełniam dokumenty do ZUS na 
emeryturę, rentę, kapitał początko-
wy. 507 872 391

•	 Usługi remontowo-budowlane 
wykonam. 608 364 330 

•	 Prace elektryczne i remonty 
mieszkań. 607 729 933

•	 Usługi ogólnobudowlane dociepla-
nie budynków, malowanie, szachlo-
wanie, glazura, terakota, hydraulika, 
regipsy i podłogi, adaptacja podda-
szy. 600 626 268 

•	 Usługi remontowo-budowlane, 
ocieplenia budynków. 669 591 
896 

•	 Matematyka. 668 17 12 12 

•	 Usługi Fryzjerskie Męskie w domu 
klienta. Sudomierski. Tel. 536 867 
154 , 91 39 22 063

•	 Malowanie, szpachlowanie, tapeto-
wanie, drobne naprawy w tym hy-
draulika, solidnie dobra cena. 666 
047 905

•	 Przyjmę zlecenie na malowanie, 
montaż parapetów, paneli podłogo-
wych itp. 518 034 782

•	 Naprawa AGD Nowogard. 698 352 
406 

•	 Dachy, wiaty, tarasy. 660 879 108 

•	 Transport. 600 182 682 

•	 Transport maszyn rolniczych i nie 
tylko ładunki nie przekraczające 7 
ton. Tel. 514 740 538 

•	 Projektowanie stron interneto-
wych. 695 575 008 

•	 skUP BUTelek PO PIWIe skleP 
kArsk O,30 Zł sZTUkĘ. 609 245 
816

•	 Elewacje, podbitki. 607 054 692

•	  Malowanie, szpachlowanie, montaż 
paneli, regipsy, docieplenie podda-
szy wełną. 607 654 692

•	 Prace wykończeniowe łazienki, 
kuchnie, malowanie regipsy itp. 730 
744 751

PrACA
•	 Aktivmed24.pl Opiekunki senio-

rów Niemcy. Premie wakacyjne, 
530555015

•	 AMBerCAre24 Opiekunki do Nie-
miec, wymagany j. niemiecki ko-
munikatywny, zarobki netto do 
1500 euro/mies., wyjazdy od za-
raz, sprawdzone oferty, legalnie 
737 451 825, 737 886 919, 737 
489 914

•	 Zatrudnię pracowników budow-
lanych. Tel. 695-264-594

•	 Zatrudnię stolarza z doświadcze-
niem. 503 084 687 

•	 Zatrudnię pomocnika mechanika 
samochodowego. Doświadczenie 
nie wymagane. 600 291 059

•	 Zaopiekuję się małym dzieckiem. 
664 696 177   

•	 Zaopiekuję się dzieckiem. 606 515 
739 

•	 Zatrudnię mechanika do samo-
chodów ciężarowych bądź po-
mocnika. Atrakcyjne wynagro-
dzenie. Tel. 885 555 263 

•	 Pracowników budowlanych robót 
wykończeniowych zatrudnie. Tel. 
694 440 205 

•	 Zatrudnię ekspedientkę do skle-
pu. Tel. 602 677 563 

•	 Zatrudnię pracownika do sklepu 
spożywczego w Nowogardzie. 509 
000 617 

•	 Zatrudnimy  do sklepu Żabka w No-
wogardzie. 519 601 290 

•	 Poszukuje opiekunki do osoby star-
szej. 512 427 899 , 695 788 100

•	 Zatrudnię barmana/kelnera, Praca 
zmianowa. 91 39 20 300

•	 Szukam do pracy kucharza, kuchar-
kę. Tel. 606 627 718

•	 Zatrudnię pracownika do gospodar-
stwa rolnego. Tel. 606 627 718

INNe
•	 SPRZEDAM- pręt zbrojeniowy fi-10 , 

12 m długi.Tel.603598134

•	  Sprzedam drewno suche tanio. 691 
848 026

•	 Drewno, bukowe, dębowe, pocię-
te, porąbane. Tel. 603 353 789 

•	 sprzedam drewno opałowe. 667 
788 820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 
kg. 790 285 382

•	 szkółka w karsku poleca drzewa 
owcowe w pojemnikach 3-4 letnie 
owocujące już od 20 zł/szt. oraz tuje 
szmaragd wys. 70-80cm. po 10 zł za 
sztukę. Tel. 606 106 142

•	 Sprzedam łóżko młodzieżowe z 
szufladami, półkami, z materacem 
- kolor szaro biały wymiary: dł. 223 
cm*95 cm*110 cm, biurko do kom-
pletu, tel. 605 522 340

•	 Sprzedam odkurzacz piorący ZE-
LMER WODNIK QUATTRO 616.6, ele-
menty piorące nieużywane nowe, 
cena do uzgodnienia, tel. 605 522 
340

•	 Sprzedam materac kokosowy 
na łóżko ze stelażu,  na wymiar 
180*200*24cm, używany, tel. 605 
522 340

•	 Piece gazowe c.o.vaillant z nie-
miec dwufunkcyjne wisza-

TEL. 517 508 374
                                Na sprzedaż 

2 pokoje III p.  •  cena 150 000 zł  
OKAZJA
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ce po przegladzie serwisowym 
do mieszkania,domu cena od 
1.200zl. sprzedam tel 691 686 772

•	 Podgrzewacze wody 130-160-190 
litrowe stojące na gaz fitmy vil-
lant mało używane z gwarancją 
cena od 1000 zł. Tel. 691 686 772 

•	 Piec gazowy c.o. wiszacy do 
mieszkania,domu,sklepu,zakladu 
firmy vaillant z niemiec po prze-
gladzie z gwarancja sprzedam cena 
1250zl mozliwosc montazu tel 691 
686 772

•	 Sprzedam ławeczkę do ćwiczeń 
typu PRIMUS, wielofunkcyjna, tel. 
605 522 340 

•	 Sprzedam szafkę kuchenną brązo-
wo-biała, z płytą indukcyjną - 2 sta-
nowiska, z możliwością dostawie-
nia drugiej płyty indukcyjnej lub 
gazowej, z blatem, tel. 605 522 340 
Sprzedam TV plazmowy 42 cale LG, 
srebrno czarny, tel. 605 522 340 

•	 Przyjmę radio  697 886 041 

•	 Okazja sprzedam narożnik „Fabio”, 
kanapę (szary welur) 606 699 763  

•	 Sprzedam duży, wysokie oparcia, 
bardzo wygodny narożnik w kolo-
rze gorzkiej czekolady – stan ideal-
ny. Tel. 511 661 654

•	 Sprzedam drewno olchowe komin-
kowe. 730 744 751

•	 Odsprzedam nowe drzwi harmo-
nijkowe Dąb sonome z szybkami. 

Wys. 2.05 m szer. 58,8 cm. Cena 
100 zł. Tel. 512 012 823 

•	 Pianino sprzedam. 533 983 233 

•	 Sprzedam podpórka rehabilitacyj-
na, ambona – 4 kołowa . 664 813 
031 

•	 Sprzedam tanio kamień ciosany. Tel. 
606 127 777

•	 Przyjmę ziemię bez gruzu na ul. 
Wojska Polskiego. 788 685 194 

•	 Przyjmę pralkę zwykłą. 697 886 041 

•	 Sprzedam drewno opałowe z dowo-
zem. 692 246 671 

•	 Przyjmę dwie wersalki, szafki ku-
chenne i pralkę automatyczną. 
796 080 198

•	 Sprzedam drewno kominkowe 
dąb pocięty w klocki i połupany. 
514 740 538 

•	 Sprzedam rębak do gałęzi używa-
ny sporadycznie idealny do prac w 
ogrodzie. Cena 1200 zł. 608 613 336 

•	 Sprzedam podkrzesywarkę do gałę-
zi szt.2 zasięg 6 m., cena 1000 zł za 
dwie sztuki. 608 613 336 

•	 Sprzedam ściągacz linowy ręczny 
uciąg 1600 kg. Cena 600 zł za 2 sztu-
ki. 608 613 336

•	  Sprzedam lodówkę BOSH. 
518 714 331

INFOrMATOr lOkAlNY - NOWOGArD
Telefony alarmowe
Policja  - 997, 112
Komisariat Policji Nowogard - 91 57 92 316
Straż pożarna  - 998
Posterunek PSP Nowogard - 91 39 20 118
Pogotowie ratunkowe - 999
Stacja Pogotowia Ratunkowego 
w Nowogardzie - 91 43 26 103
Pogotowie gazowe  - 992
Pogotowie energetyczne - 991
Pogotowie wodn.-kanal. (PUWiS) 
 - 91 392 07 11; 994

Dyżur nocny
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna   
 - 91 39 78 430; 
 609 361 999; 
 665 283 928

Przychodnie - poradnie
Szpital - centrala - 91 392 13 56
Praxis - SZOZ - 91 392 07 87
Praxis - Centrum 
okulistyczno-optyczne - 91 39 27 272
POZ Przychodnia przyszpitalna  
 - 91 392 18 00; 
 91 392 18 06
Medyk - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - M. Drobińska - 91 392 59 43
NZOZ “Sanus” - 91 392 69 60
NZOZ “Pro-med” - 91 392 67 40
NZOZ “Leks” - 91 392 25 25
NZOZ “Baby-med”  - 91 392 60 13
Mardent - gabinety lekarskie  
 - 91 392 26 33
Revital - Ośrodek Rehabilitacji 
i Odnowy Biologicznej - 91 392 14 67; 
 609 456 577
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne 
 - 91 392 09 26
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
dzieci, młodzieży i ich rodzin 
 - 91 392 07 43
Warsztaty terapii zajęciowej - 91 392 52 82
Zakład domowej opieki długoterminowej - 
91 39 26 531; 
 509 142 650
stomatologia
Praxis - Centrum stomatologiczne  
 - 91 392 69 99
Pracownia protetyki stomatologicznej - 
Danuta Drapikowska 91 392 68 70
Protetyka stomatologiczna 
- Elżbieta Wysocka 
i Kazimierz Trojanowski - 91 392 61 07
“Nowo-dental” B. Szulejko - 695 264 677 
 - 91 392 14 67
“Dental - med”  - 91 392 20 98
Lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz  
 - 91 392 50 03; 
 603 705 630
Gabinety stomatologiczne "LUXdental"
 - 509 77 00 19, 91 434 97 09
Lek. Stom. Andrzej Rynkiewicz
pogotowie stomatologiczne - 607 771 777
lek. Stom. D. Wałęga - Bąk - 604 441 609
lek. stom. A Mogilnicka - 506 606 955
lek. stom. E. Rosa - 532 512 703
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 601 736 804
Urzędy
Urząd Miejski - 91 392 62 00
Biuro Obsługi Interesanta w UM  
 - 91 392 62 14
Biuro Rady w UM - 91 392 62 10
Urząd Stanu Cywilnego - 91 392 62 30

Wydział Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środow. 
 - 91 392 62 43
Wydział spraw społecznych i obywatelskich
Meldunki - 91 392 62 13
Dowody osobiste - 91 392 62 15
Zarządzanie kryzysowe - 91 392 62 34
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
Geodezji i Rolnictwa - 91 392 62 26
Wydział Rozwoju Lokalnego, 
Funduszu, Kultury i Sportu - 91 392 62 93
Wydział Inwestycji i Remontów  
 - 91 392 62 41
Biuro Podatków i Opłat - 91 392 62 17
Referat Edukacji - 91 392 54 64
Zarząd Budynków Komunalnych  
 - 91 392 62 67
Powiatowy Urząd Pracy f/Nowogard 
 - 91 392 13 76
 91 392 18 13
Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii - 91 392 11 18
w nagłych wypadkach - 609 740 647

Wydział komunikacji
Rejestracja pojazdów - 91 579 27 02
Prawo jazdy - 91 579 27 03
Fax - 91 392 18 52

OPs - Ośrodek Pomocy społecznej
Kierownik - Dorota Maślana - 91 392 62 48
Świadczenia rodzinne
- A. Lalik  - 91 392 62 68
Dział usług opiekuńczych 
- B. Ziółkowska - 91 392 02 00

Poczta
ul. 3 Maja - 91 392 13 00
 91 392 11 83
ul. Warszawska - 91 392 08 34

Nadleśnictwo Nowogard - 91 392 06 40
Zakład karny Nowogard - 91 432 66 00

Gabinety weterynaryjne
Danuta Czerwińska
ul. J. Wybickiego 2 - 91 392 37 86
Animal-Vet
ul. Zielona - 666 135 133
Janusz Soroka
ul. L. Okulickiego 6  - 570 656 616
Zdzisław Truszyński
ul. T. Kościuszki 21 - 91 392 18 01
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 38 - 91 392 08 14
szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1 - 91 392 6 2 70
Szkoła Podstawowa nr 2 - 91 392 6 2 74
Szkoła Podstawowa nr 3 - 91 392 6 2 91
Szkoła Podstawowa nr 4 - 91 392 3 0 28
SP w Długołęce - 91 391 04 92
SP w Orzechowie - 91 391 09 94
SP w Strzelewie - 91 391 02 24
SP w Żabowie - 91 391 06 94
SP w Błotnie - 91 391 01 90
SP w Wierzbięcinie - 91 291 07 95
I Liceum Ogólnokształcące - 91 392 02 13
Liceum Ogólnokształcące nr II - 91 392 51 07
ZSP im. Stanisława Staszica - 91 392 11 62
Prywatne Publiczne Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych; 
Niepubliczna Szkoła Policealna  
 - 91 392 66 91
Prywatne Liceum Ogólnokształcące
 Zaoczne Centrum Edukacji Zdroje  
 - 91 392 54 94

Prywatne Policealne Studium Zawodowe  
 - 91 392 21 81
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  
 - 91 392 01 08

Przedszkola i żłobki
Przedszkole nr 1
ul. Żeromskiego - 91 392 62 86
Przedszkole nr 3
ul. J. Poniatowskiego - 91 392 62 88
Przedszkole nr 4
ul. T. Kościuszki - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole
ul. Zielona - 91 392 66 91; 
 505 388 292
Artystyczne Przedszkole 
Kraina Fantazjiul. Gen. J. Bema - 660 797 838
“Promyczek” Specjalistyczny 
punkt przedszkolny, 
ul. Boh. Warszawy - 609 931 469
Niepubliczny Żłobek "Maluszkowo”
ul. ks. Racibora - 534 015 943
Niepubliczny “Malinowy Żłobek”
ul. Boh. Warszawy - 604 873 917

kultura
Miejska Biblioteka Publiczna  
Dyrektor - 91 392 62 60
Czyt. dla dorosłych - 91 392 62 61
Nowogardzki Dom Kultury  
Sekretariat - 91 392 62 83
Biuro kina/ dział imprez i promocji 
 - 91 392 57 79
Kasa - 91 392 62 62

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP - 91 392 63 70; 
 506 08 13 28
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego   
 - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej  
 - 91 392 15 92

Usługi pogrzebowe 
J. Furmańczyk, Zakład Pogrzebowy  
 - 91 392 17 67
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  
 - 692 354 065
MEMORIS Grzegorz Śmigiel - 693 230 190

Apteki
Centrum Zdrowia
ul. 700-lecia - 91 576 21 39
Majowa
ul. 3 Maja - 91 307 07 08
Cefarm
ul. Plac Wolności - 91 392 02 03
Cardia
ul. 700 - lecia - 91 392 13 30
Niebieska
ul. 15 Lutego - 91 432 61 77
Asa
ul. Warszawska - 91 392 04 94
Niebieska 2
ul. Kościuszki - 91 579 08 30
Nowa Farmacja
ul. Bohaterów Warszawy - 91 573 04 37

Taksówki - 91 392 02 60

Pomoc drogowa
Grzegorz Irzymski - 91 392 24 02
 601 893 944
Andrzej Słomski - 665 770 442
Krzysztof Pietrzak - 601 938 293
R&J MIX - 608 731 620

Urząd Gminy
Wójt - 91 391 03 90
Kierownik USC, St. ds. obywatelskich
 i ewidencji ludności  - 508 499 549
St. ds. podatków i opłat  - 508 499 661
St. ds. zarządzania kryzysowego, obrony cy-
wilnej i ochrony środowiska  - 508 499 580
Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami  
 - 508 499 247
St. ds. obsługi organów Gminy, działalności 

gospodarczej, kultury i zdrowia  - 508 499 567
St. ds. funduszy zewnętrznych, promocji, 
turystyki i sportu  - 508 499 620
OPs - Ośrodek Pomocy społecznej
Kierownik Anna Kaliczyńska - 508 499 534
Pracownicy socjalni - 508 499 561
 508 499 483
Asystent rodziny Patrycja Bielej - 508 499 621
Gminna Biblioteka Publiczna
Kierownik Krzysztof Górecki - 91 391 03 05

szkoła Podstawowa im. B. Malinowskiego
Dyrektor Tatiana Olbert - 91 391 03 89
Sekretariat - 91 391 03 80
Przychodnie
NZOZ “Proximus” - 91 391 03 10
Punkt apteczny - 91 391 16 11
Poczta - 91 391 03 23
Parafia pw. NP NMP w Osinie - 91 391 03 86

INFOrMATOr lOkAlNY - OsINA

reGUlArNA lINIA MI krO BU sO WA serOCkI  Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 
11:55; 12:40; 14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 
13:45(6x); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

PrZeWÓZ OsÓB - rO MAN BIŃCZYk - linia regularna  Tel. 607 310 591 
Nowogard-Goleniów-szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 
16.35 (7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-łobez 7.40
łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

rOZkłAD JAZDY BU sÓW
Firma Usługowo- Handlowa Adam Fedeńczak

Tel 91 39 26 925, 502 026 999
ND- sZCZeCIN 5:15(D), 5:55(E), 6:40(7), 6:55(D), 7:25(7), 7:50(D), 8:00(E), 8:20(7), 
8:35(D), 9:10(E,7), 10:05(E), 10:35(E,7), 11:31(D),11:40(7), 12:10(E), 12:20(7), 
12:55(D,7), 13:10(D), 13:20(E,7), 14:05(D), 14:20(E,7), 15:40(D), 16:05(7), 16:20(E,7), 
16:50(D), 17:50(E,7), 18:20(E,7)
sZCZeCIN- ND 6:35(D), 7:30(E), 8:30(D,7), 9:00(7,R), 9:25(E), 10:05(D,7), 10:35(E,7), 
11:40(E), 12:10(D), 12:25(E,7), 13:20(7), 13:35(D), 13:50(E,7,R), 14:35(D), 14:50(E,7), 
15:15(D,7), 15:55(D), 16:15(6,7), 16:35(D), 17:40(D,7), 18:05(E,7,R), 19:15(D), 
19:40(E,7), 20:15(E,7)
ND- reskO 6:30(S), 7:50(S), 10:10(7), 12:30(S), 14:30(S), 15:10(E), 19:15(E)
reskO- ND 6:45(7,SZ), 7:10(S), 7:15(E,SZ), 8:30(S), 11:35(7,SZ), 13:00(S), 15:05(S), 
15:40(E,7,SZ)
GOlCZeWO- ND 7:10(S), 13:30(S), 14:45(S)
ND- GOlCZeWO 7:50(S), 14:15(S), 15:30(S)
ND- sTArGArD 6:50(D), 10:15(D), 13:40(D)
sTArGArD- ND 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
ND- DOBrA- łOBeZ- PłOTY- GrYFICe 6:00(D)
ND- słAJsINO- rADOWO- łOBeZ 6:35(D)
łOBeZ- DOBrA- ND 15:00(D)
łOBeZ- słAJsINO- ND 15:35(D)
D - kursuje od pon. do pt. Oprócz świąt     E - kursuje od pon. Do soboty oprócz świąt 
S - kursuje w dni nauki szkolnej                         R- kurs do Reska     
SZ - kurs do Szczecina 6- kursuje w soboty       7- kursuje w niedziele



Nr 96 (2724)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

18

www.dzienniknowogardzki.pl

krZYŻÓWkA z książką

KU
Po

n
 

Imię i nazwisko ......................................................................................................................... tel. ......................................... 

ROZWIĄZANIE ..........................................................................................................................................................................
Kupon wraz z rozwiązaniem należy dostarczyć do redakcji. Spośród nadesłanych kuponów zostanie wyloso-

wana nagroda książka ufundowana przez Wydawnictwo

Kalendarze dla Klientów 
wymagających, którzy szukają 

ich w dobrej jakości 
i konklurencyjnych cenach

największy wybór kalendarzy 
tródzielnych, zrywanych

książkowch, planszowych i innych

poleca

Pionowo: 
1. hermetycznie zamykany zbiornik 
2. oman, afrykańska bylina 
3. włoski port nad Adriatykiem w po-

bliżu San Marino 
4. kanalia 
5. dętka z dziurą 
6. termin filozofii chińskiej 
7. smoła, rodzaj laku 
8. odprawia mszę 
9. wyspa w Aleutach 
10. wydekoltowany stanik bez ręka-

wów 
11. pokrywa każdą lepszą drogę 
12. król Elidy 
13. dźwięk a + półton 
14. bicie, chłosta 
15. jednostka monetarna Łotwy 
16. miasto w Danii 
17. przedstawiciel ludu wsch. - germ. 
18. wyobrażana z małym Plutosem i 

rogiem obfitości 
19. dawna gra w karty 
20. brak, niedobór 
21. środek bielący 
22. miasto w Hiszpanii (Walencja) 
23. syn Posejdona 
24. naczynie z uchem 
25. pustynna zieleń 
26. brany na muszkę 
27. szczyt Filipin 
28. opracowanie utworu muzycznego 
29. rodzaj dawnego cła 

30. jednostka długości w fizyce 
31. włośnica 
32. człowiek oddany idei 
33. papugi żywiące się nektarem 

kwiatów 
34. uczy moralności 
35. orli na twarzy 
36. pianino z Kalisza 
37. potwornie głupia 
38. miasto w Birmie 
39. kwasy w komórce 
40. uosobienie zdrady 
41. imię Linekera 
42. Akwizgran 
43. do demakijażu 
44. matka Heliosa 
45. szeroki brzeg kapelusza 
46. ... Baba, z baśni 
47. odurzenie alkoholem 
48. reprymenda 
49. stolica kraju z piramidami 
50. nie liryk i nie dramaturg 
51. rzadkie imię żeńskie 
52. część spektaklu teatralnego 
53. część portu 
54. wezwanie, apel 
55. słoik 

Poziomo: 
56. masyw na Saharze 
57. lazur 
58. czeski taniec ludowy 
59. nieograniczona ilość 

60. zjednoczenie 
61. japońska kobieta nurek 
62. powieść Chateubrianda 
63. zgiełk, wrzawa 
64. opłata na granicy 
65. można je mieć na oczach lub no-

gach 
66. wielmoża 
67. stroje kobiece 
68. Cembrzyńska 
69. półwysep nad Morzem Białym 
70. grecka bogini niezgody 
71. powieść Józefa Nikodema Kłosow-

skiego 
72. wirus z Zairu 
73. japońska forma szermierki 
74. tamuje krwawienie 
75. malarz starej Warszawy 
76. baśniowy skarbiec 
77. ptak do polowań 
78. najszybciej biega wśród ssaków 
79. sędziwy kmieć ze „Starej baśni” 

Kraszewskiego 
80. lilaki 
81. miasto w USA w stanie Oklahoma 
82. popis gitarzysty 
83. miasto w Badenii Wirtenbergii 

(Niemcy) 
84. bardzo suchy typ sawanny płd. 

-amerykańskiej 
85. obwódka 
86. Ronald, były prezydent USA 
87. port nad Morzem Czarnym 

88. barwna kompozycja w oknie 
89. pęknięcie, zadrapanie 
90. czerwiec amerykański 
91. inicjator dadaizmu 
92. władca wiatrów 
93. Apis 
94. uszkodzenie maszyny 
95. jeden z twórców teorii kwantów 
96. ostrożne obchodzenie się z kimś 
97. zabity przez matkę 
98. bramkowy na boisku 
99. ptak, kurobród nowozelandzki z 

rzędu wróblowatych 
100. uznanie, zachwyt 
101. Bruce, mistrz Kung-Fu 
102. chorwacka wyspa 
103. mieszkają w igloo 
104. norweski grosz 
105. dymi na Luzonie 
106. z Kofi Annanem na czele 
107. kaczy głos

PODPOWIEDŹ: ANGSTREM, APATE, 
ENID, HUIA, KANIN, LO

Aleksandra Arendt  
BAłTYk. HIsTOrIe ZZA 

PArAWANU 
Autorka przemierza Polskę od 

Wolina po Hel. Pokazuje jak zmie-
niały się nadmorskie kurorty i 
moda plażowa. Sprawdza jak wy-
gląda praca latarnika i co robią w 
morzu lokomotywy. A przy okazji 
udowadnia, że skakać na nartach 
można nie tylko w górach… 

Lektura doskonała zarówno 
dla tych, którzy w domowym za-
ciszu po pracy chcą poczuć za-
pach morskiej bryzy, jak i tych, 
którzy szukają książki do poczy-
tania podczas słonecznych kąpie-
li na plaży.

Rozwiązanie  (30.11.2018r.)
rozwiązanie krzyżówki dla doro-
słych : Ludzie ludziom zgotowali ten 
los
Urszula Kaczmarek, Halina Stefańska, 
Agnieszka Skowrońska, Henryk Rosa, 
Roman Kaczmarek, Cecylia Furmań-
czyk, Maria Sowińska, Pelagia Felik-
siak, Szymon Rybarczyk, Stanisław 
Strzelczyk, Teresa Jasińska, Danuta 
Skowron, Małgorzata Krawczyk, Chri-
stiana Syfert
Zwycięzca książka: Urszula Kaczma-
rek
Zwycięzcy prenumerata: Danuta 
Skowron, Henryk Rosa
GAZETY dla zwycięzców losowania 
do odebrania w redakcji, ul. Boh. 
Warszawy 7
Dla naszych najmłodszych 
Basia Kloch, Bartek Feliksiak, Julia Fur-
mańczyk, Kacper Danicki, Ania Rosa
Zwycięzca: Ania Rosa

Rozwiązanie  (30.11.2018r.)
rozwiązanie krzyżówki dla doro-
słych : Koniec dowodzi czynów
Halina Galus, Szymon Rybarczyk, Re-
nata Wiertalak, Małgorzata Krawczyk, 
Christina Syfert, Danuta Skowron, Pe-
lagia Feliksiak, Malwina Bryndza, Chri-
stiana Syfert, Jadwiga Patecka, Halina 
Stefańska, Urszula Kaczmarek, Cecylia 
Furmańczyk, Danuta Kowalczyk, Na-
talia Furmańczyk, 
Zwycięzca książka: Małgorzata 
Krawczyk
Zwycięzcy prenumerata: Natalia 
Furmańczyk, Jadwiga Patecka
GAZETY dla zwycięzców losowania 
do odebrania w redakcji, ul. Boh. 
Warszawy 7
Dla naszych najmłodszych 
Bartek Feliksiak, Ania Stępień, Julia 
Furmańczyk, Anita Kwiatkowska, Ania 
Rosa, Kacper Danicki, Igor Grenda, 
Nadia Grenda
Zwycięzca: Anita Kwiatkowska 
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rozkład jazdy komunikacji miejskiej

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 6:55 8:05 11:15 12:20 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 6:56 8:06 11:16 12:21 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 6:58 8:08 11:18 12:23 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 6:59 8:10 11:20 12:25 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:01 8:12 11:22 12:27 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:02 8:14 11:24 12:29 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:03 8:15 11:25 12:30 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:05 8:17 11:27 12:32 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < 7:07 8:19 < 12:34 < < 16:07 < <

10 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:09 8:21 11:28 12:36 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
11 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:10 8:22 11:29 12:37 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
12 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:11 8:23 11:30 12:38 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
13 ul. Poniatowskiego < 6:20 7:13 < < 12:40 13:45 15:10 16:13 17:10 <
14 ul. Żeromskiego 5:42 6:21 7:14 8:24 11:32 12:41 13:46 15:11 16:14 17:11 17:59
15 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:22 7:15 8:25 11:33 12:42 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
16 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:23 7:16 8:26 11:34 12:43 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
17 ul. Radosława 5:45 6:24 7:17 8:27 11:35 12:44 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02

POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:23 8:33 11:50 12:50 14:30 15:30 16:25 17:25 18:05
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:24 8:34 11:51 12:51 14:31 15:31 16:26 17:26 18:06
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:26 8:36 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:28 8:38 11:53 12:53 14:33 15:33 16:28 17:28 18:08
5 ul. Poniatowskiego < 6:35 7:30 8:40 11:55 12:55 < 15:35 16:30 17:30 <
6 ul. 700 Lecia 5:49 6:37 7:32 8:42 11:57 12:57 14:34 15:37 16:32 17:32 18:09
7 ul. 5-go Marca 5:51 6:39 7:34 8:44 11:59 12:59 14:36 15:39 16:34 17:34 18:11
8 ul. Kościuszki 36 5:53 6:41 7:36 8:46 12:01 13:01 14:38 15:41 16:36 17:36 18:13
9 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:42 7:37 8:47 12:02 13:02 14:39 15:42 16:37 17:37 18:14

10 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:43 7:38 8:48 12:03 13:03 14:40 15:43 16:38 17:38 18:15
11 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:44 7:39 8:49 12:04 13:04 14:41 15:44 16:39 17:39 18:16
12 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:45 7:40 8:50 12:05 13:05 14:42 15:45 16:40 17:40 18:17
13 ul. Bema 9 5:58 6:46 7:41 8:51 12:06 13:06 14:43 15:46 16:41 17:41 18:18
14 Osiedle Bema 5:59 6:47 7:42 8:52 12:07 13:07 14:44 15:47 16:42 17:42 18:19

DWORZEC PKS – OS. BEMA
TAM
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

OS. BEMA - DWORZEC PKS
TAM
E, F

1 Osiedle Bema 8:59
2 ul. Bema 1 9:00
3 ul. Armii Krajowej 17 9:02
4 ul. Kościuszki 36 9:03
5 ul. Romualda Traugutta 9:05
6 ul. Wojska Polskiego 4 9:06
7 ul. Kościelna 9:07
8 Dworzec PKS 9:09

LP Dworce i przystanki

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD UL. RADOSŁAWA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 – NOWOGARD  OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD OS. BEMA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 - NOWOGARD  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 6:55 8:05 11:15 12:20 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 6:56 8:06 11:16 12:21 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 6:58 8:08 11:18 12:23 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 6:59 8:10 11:20 12:25 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:01 8:12 11:22 12:27 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:02 8:14 11:24 12:29 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:03 8:15 11:25 12:30 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:05 8:17 11:27 12:32 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < 7:07 8:19 < 12:34 < < 16:07 < <

10 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:09 8:21 11:28 12:36 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
11 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:10 8:22 11:29 12:37 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
12 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:11 8:23 11:30 12:38 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
13 ul. Poniatowskiego < 6:20 7:13 < < 12:40 13:45 15:10 16:13 17:10 <
14 ul. Żeromskiego 5:42 6:21 7:14 8:24 11:32 12:41 13:46 15:11 16:14 17:11 17:59
15 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:22 7:15 8:25 11:33 12:42 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
16 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:23 7:16 8:26 11:34 12:43 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
17 ul. Radosława 5:45 6:24 7:17 8:27 11:35 12:44 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02

POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:23 8:33 11:50 12:50 14:30 15:30 16:25 17:25 18:05
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:24 8:34 11:51 12:51 14:31 15:31 16:26 17:26 18:06
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:26 8:36 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:28 8:38 11:53 12:53 14:33 15:33 16:28 17:28 18:08
5 ul. Poniatowskiego < 6:35 7:30 8:40 11:55 12:55 < 15:35 16:30 17:30 <
6 ul. 700 Lecia 5:49 6:37 7:32 8:42 11:57 12:57 14:34 15:37 16:32 17:32 18:09
7 ul. 5-go Marca 5:51 6:39 7:34 8:44 11:59 12:59 14:36 15:39 16:34 17:34 18:11
8 ul. Kościuszki 36 5:53 6:41 7:36 8:46 12:01 13:01 14:38 15:41 16:36 17:36 18:13
9 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:42 7:37 8:47 12:02 13:02 14:39 15:42 16:37 17:37 18:14

10 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:43 7:38 8:48 12:03 13:03 14:40 15:43 16:38 17:38 18:15
11 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:44 7:39 8:49 12:04 13:04 14:41 15:44 16:39 17:39 18:16
12 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:45 7:40 8:50 12:05 13:05 14:42 15:45 16:40 17:40 18:17
13 ul. Bema 9 5:58 6:46 7:41 8:51 12:06 13:06 14:43 15:46 16:41 17:41 18:18
14 Osiedle Bema 5:59 6:47 7:42 8:52 12:07 13:07 14:44 15:47 16:42 17:42 18:19

DWORZEC PKS – OS. BEMA
TAM
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

OS. BEMA - DWORZEC PKS
TAM
E, F

1 Osiedle Bema 8:59
2 ul. Bema 1 9:00
3 ul. Armii Krajowej 17 9:02
4 ul. Kościuszki 36 9:03
5 ul. Romualda Traugutta 9:05
6 ul. Wojska Polskiego 4 9:06
7 ul. Kościelna 9:07
8 Dworzec PKS 9:09

LP Dworce i przystanki

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD UL. RADOSŁAWA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 – NOWOGARD  OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD OS. BEMA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 - NOWOGARD  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 6:55 8:05 11:15 12:20 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 6:56 8:06 11:16 12:21 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 6:58 8:08 11:18 12:23 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 6:59 8:10 11:20 12:25 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:01 8:12 11:22 12:27 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:02 8:14 11:24 12:29 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:03 8:15 11:25 12:30 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:05 8:17 11:27 12:32 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < 7:07 8:19 < 12:34 < < 16:07 < <

10 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:09 8:21 11:28 12:36 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
11 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:10 8:22 11:29 12:37 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
12 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:11 8:23 11:30 12:38 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
13 ul. Poniatowskiego < 6:20 7:13 < < 12:40 13:45 15:10 16:13 17:10 <
14 ul. Żeromskiego 5:42 6:21 7:14 8:24 11:32 12:41 13:46 15:11 16:14 17:11 17:59
15 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:22 7:15 8:25 11:33 12:42 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
16 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:23 7:16 8:26 11:34 12:43 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
17 ul. Radosława 5:45 6:24 7:17 8:27 11:35 12:44 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02

POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:23 8:33 11:50 12:50 14:30 15:30 16:25 17:25 18:05
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:24 8:34 11:51 12:51 14:31 15:31 16:26 17:26 18:06
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:26 8:36 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:28 8:38 11:53 12:53 14:33 15:33 16:28 17:28 18:08
5 ul. Poniatowskiego < 6:35 7:30 8:40 11:55 12:55 < 15:35 16:30 17:30 <
6 ul. 700 Lecia 5:49 6:37 7:32 8:42 11:57 12:57 14:34 15:37 16:32 17:32 18:09
7 ul. 5-go Marca 5:51 6:39 7:34 8:44 11:59 12:59 14:36 15:39 16:34 17:34 18:11
8 ul. Kościuszki 36 5:53 6:41 7:36 8:46 12:01 13:01 14:38 15:41 16:36 17:36 18:13
9 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:42 7:37 8:47 12:02 13:02 14:39 15:42 16:37 17:37 18:14

10 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:43 7:38 8:48 12:03 13:03 14:40 15:43 16:38 17:38 18:15
11 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:44 7:39 8:49 12:04 13:04 14:41 15:44 16:39 17:39 18:16
12 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:45 7:40 8:50 12:05 13:05 14:42 15:45 16:40 17:40 18:17
13 ul. Bema 9 5:58 6:46 7:41 8:51 12:06 13:06 14:43 15:46 16:41 17:41 18:18
14 Osiedle Bema 5:59 6:47 7:42 8:52 12:07 13:07 14:44 15:47 16:42 17:42 18:19

DWORZEC PKS – OS. BEMA
TAM
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

OS. BEMA - DWORZEC PKS
TAM
E, F

1 Osiedle Bema 8:59
2 ul. Bema 1 9:00
3 ul. Armii Krajowej 17 9:02
4 ul. Kościuszki 36 9:03
5 ul. Romualda Traugutta 9:05
6 ul. Wojska Polskiego 4 9:06
7 ul. Kościelna 9:07
8 Dworzec PKS 9:09

LP Dworce i przystanki

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD UL. RADOSŁAWA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 – NOWOGARD  OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD OS. BEMA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 - NOWOGARD  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

rOZkłAD JAZDY PkP
^

Odjazdy / Departures
Nowogard 21 X – 8 XII 2018

Aktualizacja wg stanu na 19 X 2018

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

5:00 II
1

PR - R
88641

j  a  b  @  V
y

Wyszomierz 5:05, Osina 5:09, Mosty 5:15, Goleniów 5:24, Kliniska 5:35, Szczecin Dąbie 5:45, Szczecin 
Zdroje 5:48, Szczecin Port Centralny 5:56 Szczecin Główny 6:00 
~ 1-5 / 1 XI;
@ V 5 XI-7 XII 1-5;

6:16 II
1

PR - R
88643

j  a  b  @  V
y

Wyszomierz 6:21, Osina 6:25, Mosty 6:31, Goleniów 6:40, Kliniska 7:14, Szczecin Dąbie 7:24, Szczecin 
Zdroje 7:27 Szczecin Główny 7:40 
~ 5 XI-8 XII 1-6;

6:39 II
1

PR - R
88643

j  a  b  y

Wyszomierz 6:44, Osina 6:48, Mosty 6:54, Goleniów 7:03, Kliniska 7:14, Szczecin Dąbie 7:24, Szczecin 
Zdroje 7:27 Szczecin Główny 7:40 
~ 22-31 X 1-6; 2-3 XI;

7:46BUS PR - R
88622
g  j

Żabowo 7:57, Płoty 8:13 0   j   a   b   @   V   y, Baszewice 8:30, Gryfice 8:36, Gąbin 8:46, Trzebiatów 8:52, 
Bieczyno Pomorskie 8:58, Karcino 9:01, Głowaczewo 9:06, Stary Borek 9:09, Kołobrzeg Stadion 9:15

Kołobrzeg 9:20 ~ 5 XI-8 XII 1-6;
g  na odcinku Nowogard - Płoty; w g nie przewozi się wózków i rowerów

7:47 I
3

PR - R
88645

j  a  b  y

Wyszomierz 7:52, Osina 7:56, Mosty 8:02, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:08, Goleniów 8:25, 
Kliniska 8:34, Szczecin Dąbie 8:44, Szczecin Zdroje 8:47, Szczecin Port Centralny 8:55

Szczecin Główny 9:00 ~ 21 X-4 XI;

7:48 II
1

PR - R
88622

j  a  b  y

Żabowo 7:55, Płoty 8:04, Baszewice 8:11, Gryfice 8:18, Gąbin 8:28, Trzebiatów 8:33, Bieczyno 
Pomorskie 8:39, Karcino 8:43, Głowaczewo 8:47, Stary Borek 8:51, Kołobrzeg Stadion 8:57

Kołobrzeg 9:02 ~ 22-31 X 1-6; 2-3 XI;

7:51 I
3

PR - R
s 88645

j  a  b  @  V
y

Wyszomierz 7:56, Osina 8:00, Mosty 8:06, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:12, Goleniów 8:29, 
Kliniska 8:45, Szczecin Dąbie 8:55, Szczecin Zdroje 8:58, Szczecin Port Centralny 9:06

Szczecin Główny 9:11 ~ 5 XI-8 XII;

9:18 II
1

PR - R
88624
REGA

j  a  b  y

Płoty 9:32, Gryfice 9:45, Trzebiatów 10:04, Kołobrzeg Stadion 10:21 Kołobrzeg 10:26 

~ 21 X-4 XI 67 + 1 XI;

9:20BUS PR - R
88624
REGA
g  j

Płoty 9:50 0   T   a   b   @   V   y, Gryfice 10:40, Trzebiatów 10:54, Kołobrzeg Stadion 11:12

Kołobrzeg 11:17 ~ 10 XI-8 XII 67;
g  na odcinku Nowogard - Płoty; w g nie przewozi się wózków i rowerów

10:21 II
1

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:26, Osina 10:30, Mosty 10:36, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:42, Goleniów 10:58, 
Kliniska 11:07, Szczecin Dąbie 11:17, Szczecin Zdroje 11:20, Szczecin Port Centralny 11:28

Szczecin Główny 11:33 ~ 21 X-4 XI;

11:03 II
1

PR - R
s 88647

j  a  b  @  V
y

Wyszomierz 11:08, Osina 11:12, Mosty 11:18, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 11:24, Goleniów 11:40, 
Kliniska 11:56, Szczecin Dąbie 12:06, Szczecin Zdroje 12:09, Szczecin Port Centralny 12:17

Szczecin Główny 12:22 ~ 5 XI-8 XII;

11:51 II
1

PR - R
88626

POMERANIA
j  a  b  y

Żabowo 11:58, Płoty 12:07, Baszewice 12:14, Gryfice 12:20, Gąbin 12:30, Trzebiatów 12:36, Bieczyno 
Pomorskie 12:42, Karcino 12:46, Kołobrzeg Stadion 12:57 Kołobrzeg 13:02 
~ 21 X-4 XI;

12:30BUS PR - R
88626

POMERANIA
g  j

Żabowo 12:41, Płoty 12:57 0   T   a   b   @   V   y, Baszewice 13:14, Gryfice 13:20, Gąbin 13:30, 
Trzebiatów 13:36, Bieczyno Pomorskie 13:42, Karcino 13:45, Kołobrzeg Stadion 13:57

Kołobrzeg 14:02 ~ 5 XI-8 XII;
g  na odcinku Nowogard - Płoty; w g nie przewozi się wózków i rowerów

13:49 II
1

PR - R
88628

j  a  b  y

Żabowo 13:56, Płoty 14:06, Baszewice 14:17, Gryfice 14:24, Gąbin 14:34, Trzebiatów 14:39, Bieczyno 
Pomorskie 14:45, Karcino 14:49, Głowaczewo 14:53, Stary Borek 14:57, Kołobrzeg Stadion 15:03

Kołobrzeg 15:08 ~ 22-31 X 1-5; 2 XI;

14:20BUS PR - R
88628
g  j

Żabowo 14:31, Płoty 14:47 0   j   a   b   @   V   y, Baszewice 15:22, Gryfice 15:28, Gąbin 15:38, 
Trzebiatów 15:44, Bieczyno Pomorskie 15:50, Karcino 15:53, Głowaczewo 15:58, Stary Borek 16:01, 
Kołobrzeg Stadion 16:07 Kołobrzeg 16:12 
~ 5 XI-7 XII 1-5;
g  na odcinku Nowogard - Płoty; w g nie przewozi się wózków i rowerów

14:27 II
1

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 14:32, Osina 14:36, Mosty 14:42, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:48, Goleniów 15:05, 
Kliniska 15:14, Szczecin Dąbie 15:24, Szczecin Zdroje 15:34 Szczecin Główny 15:49 
~ 21 X-4 XI;

15:49 II
1

PR - R
s 88649

j  a  b  @  V
y

Wyszomierz 15:54, Osina 15:58, Mosty 16:04, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 16:10, Goleniów 16:26, 
Kliniska 16:36, Szczecin Dąbie 16:46, Szczecin Zdroje 16:52 Szczecin Główny 17:04 
~ 5 XI-8 XII;
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godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

15:55 II
1

PR - R
88630

j  a  b  y

Żabowo 16:02, Płoty 16:13, Baszewice 16:27, Gryfice 16:34, Gąbin 16:44, Trzebiatów 16:49, Bieczyno 
Pomorskie 16:55, Karcino 16:59, Głowaczewo 17:03, Stary Borek 17:07, Kołobrzeg Stadion 17:13

Kołobrzeg 17:17 ~ 21 X-4 XI;

16:39 II
1

PR - R
88651
REGA

j  a  b  y

Wyszomierz 16:44, Osina 16:48, Mosty 16:54, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:00, Goleniów 17:17, 
Kliniska 17:27, Szczecin Dąbie 17:37, Szczecin Zdroje 17:42 Szczecin Główny 17:54 
~ 21 X-4 XI;

16:57BUS PR - R
88630
g  j

Żabowo 17:08, Płoty 17:24 0   j   a   b   @   V   y, Baszewice 17:41, Gryfice 17:47, Gąbin 17:57, 
Trzebiatów 18:03, Bieczyno Pomorskie 18:09, Karcino 18:12, Głowaczewo 18:17, Stary Borek 18:20, 
Kołobrzeg Stadion 18:26 Kołobrzeg 18:31 
~ 5 XI-8 XII;
g  na odcinku Nowogard - Płoty; w g nie przewozi się wózków i rowerów

17:57 II
1

PR - R
88632

j  a  b  y

Żabowo 18:04, Płoty 18:14, Baszewice 18:28, Gryfice 18:35, Gąbin 18:45, Trzebiatów 18:50, Bieczyno 
Pomorskie 18:56, Karcino 19:00, Głowaczewo 19:04, Stary Borek 19:08, Kołobrzeg Stadion 19:14

Kołobrzeg 19:20 ~ 21 X-4 XI;

17:59 II
1

PR - R
s 88651
REGA

j  a  b  @  V
y

Wyszomierz 18:04, Osina 18:08, Mosty 18:14, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 18:20, Goleniów 18:36, 
Kliniska 18:46, Szczecin Dąbie 18:55, Szczecin Zdroje 18:59, Szczecin Port Centralny 19:07

Szczecin Główny 19:11 
~ 5 XI-8 XII;

18:39 II
1

PR - R
88653

POMERANIA
j  a  b  y

Wyszomierz 18:44, Osina 18:48, Mosty 18:54, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:00, Goleniów 19:17, 
Kliniska 19:26, Szczecin Dąbie 19:36, Szczecin Zdroje 19:44, Szczecin Port Centralny 19:52

Szczecin Główny 19:56 ~ 21 X-4 XI;

19:21BUS PR - R
88632
g  j

Żabowo 19:32, Płoty 19:48 0   j   a   b   @   V   y, Baszewice 20:05, Gryfice 20:11, Gąbin 20:21, 
Trzebiatów 20:27, Bieczyno Pomorskie 20:33, Karcino 20:36, Głowaczewo 20:41, Stary Borek 20:44, 
Kołobrzeg Stadion 20:50 Kołobrzeg 20:55 
~ 5 XI-8 XII;
g  na odcinku Nowogard - Płoty; w g nie przewozi się wózków i rowerów

19:25 II
1

PR - R
s 88653

POMERANIA
j  a  b  @  V

y

Wyszomierz 19:30, Osina 19:34, Mosty 19:40, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:46, Goleniów 20:02, 
Kliniska 20:12, Szczecin Dąbie 20:21, Szczecin Zdroje 20:25, Szczecin Port Centralny 20:33

Szczecin Główny 20:37 
~ 5 XI-8 XII;

20:28 II
1

PR - R
88634

j  a  b  y

Żabowo 20:35, Płoty 20:44, Baszewice 20:51, Gryfice 20:58, Gąbin 21:08, Trzebiatów 21:14, Bieczyno 
Pomorskie 21:20, Karcino 21:23, Głowaczewo 21:28, Stary Borek 21:31, Kołobrzeg Stadion 21:37

Kołobrzeg 21:42 ~ 22-31 X 1-6; 2-3 XI;

20:47BUS PR - R
88634
g  j

Żabowo 20:58, Płoty 21:14 0   j   a   b   @   V   y, Baszewice 21:31, Gryfice 21:37, Gąbin 21:47, 
Trzebiatów 21:53, Bieczyno Pomorskie 21:59, Karcino 22:02, Głowaczewo 22:07, Stary Borek 22:10, 
Kołobrzeg Stadion 22:16 Kołobrzeg 22:21 
~ 5 XI-8 XII 1-6;
g  na odcinku Nowogard - Płoty; w g nie przewozi się wózków i rowerów

21:50 II
1

PR - R
88636

j  a  b  y

Płoty 22:05, Gryfice 22:17, Trzebiatów 22:32, Kołobrzeg Stadion 22:49 Kołobrzeg 22:54 
~ 21 X-4 XI 1-57;

22:17BUS PR - R
88636
g  j

Płoty 22:44 0   j   a   b   @   V   y, Gryfice 23:05, Trzebiatów 23:19, Kołobrzeg Stadion 23:37

Kołobrzeg 23:42 ~ 5 XI-7 XII 1-57;
g  na odcinku Nowogard - Płoty; w g nie przewozi się wózków i rowerów
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objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
g - zastępcza komunikacja autobusowa / rail 

replacement bus service
T - 2 klasa / Second class seats

j - tylko 2 klasa / 2nd class seats only

a - wagon z miejscami dla osób na wózkach 
- z windą/rampą / car with seats for 
disabled passengers - with a lift/ramp

b - wagon przystosowany do przewozu 
rowerów - liczba miejsc ograniczona / 
wagon adopted to the transport of 
bicycles – limited number of places

s - połączenie z lotniskiem / connection to 
airport

objaśnienia znaków / symbols
@ - dostęp do WiFi / WiFi access

V - dostępne miejsce do przewijania dziecka 
/ baby changing space available 

y - klimatyzacja / air conditioning

0 - zmiana usług na trasie pociągu / change 
services on the route

~ - terminy kursowania / days of operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / Mondays

5 - w piątki / Fridays

6 - w soboty / Saturdays

7 - w niedziele / Sundays

www.polregio.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased on each train, consistent with the 
terms specified by the carrier.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Carriers 
are responsible for commercial data of trains.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Infoline numbers to individual carriers:
PR - 703 20 20 20 (24h) opłata 1.29 zł/min. połączenia, 
realizator usługi: Progress Plus S.C.  / 703 20 20 20 (24h) 
charge of PLN 1.29 gross/min. of each call, service provider: 
Progress Plus S.C. 

www.portalpasazera.pl Strona 3 z 3
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FIRMA JOGA  •  ul. Górna 4  •  72-200 Nowogard  
 Tel./Fax 91 39 25 501  •  695 100 700  •  695 400 600

Wyposaż swój dom w OKNA PCV 
o najwyższym standarcie światowym, 

dzięki którym obniżysz koszty ogrzewania
z profilu 

ALPHALINE  
profil 6 komorowy w kl. A
z wkładem termicznym 
i uszczelką środkową 
gwarantującą doskonałą 
szczelność

Do produkcji okien 

nie stosujemy pro�lii

z recyklingu !!!

i wysokiej jakości
OKUCIA MACO

Ponad 22 lat doświadczenia w produkcji okien. ZAUFAJ specjalistom! 

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
8.00 – 20.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 8.00 – 16.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

r e k l A M A
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789
tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

Przedstawiciel �rm: KRATKI.PL, UNICO, ARYSTO, HAJDUK
          SPARTHERM, LECHMA, BE-F

ul. Boh. Warszawy 103a/1
SPRZEDAŻ: piecy, wkładów kominkowych, 

obudów, kominków elektrycznych i biokominkiów

Kontakt www.kominkisolowiej.pl 
e-mail: kominkisolowiej@idsl.pl

Tel. 91 39 25 000,  kom. 507 967 205
Sklep otwarty  pn-pt. 9-17,  sob 9-13

Przedstawiciel �rm: Lechma, Spartherm Bef Polska, Kratki.pl, Euro-Kom

Akcesoria montażowe, kominy, wkłady kominowe owalne 
Dobieramy wymiar i montujemy

KOMINKI SOŁOWIEJ NOWOGARD

WENTOR - kocioł  na pelet COMPACT 5-15 KW
Cena 9900 zł netto

KARTKI.pl - kocioł na pelet moc 5-25 KW
Cena 10400 zł netto

Spełniają wymagania 5 klasy 
wymagane do dotacji

KARTKI.pl - PATIO gazowy ogrzewacz 
                                        zewnętrzny

• Ryby wędzone - Makrela gat. I
• Ryby mrożone - bez lodu (glazury)
• Solone Matiasy i solone śledzie bez głowy
• Matiasy lekko solone (bardzo smaczne)
• Sałatki rybne, ryby po grecku - duży wybór

Poleca duży wybór ryb - prosto z kutra 
świeżych  morskich, słodkowodnych i mrożonych

Targowisko Miejskie - Kiosk Spoż.-Rybny
„U Grażyny”

Zapraszamy 8 - 17

Przyjmujemy zamówienia na świąteczne dostawy 
ryb w tym: karp, dorsz, sandacz, szczupak i inne

Życzymy 
zdrowych, pogodnych 

i wesołych świąt

Wykonujemy tanio
Banery  
Laminowanie   
Wycinane naklejki 
Wydruki kolorowe

Kompleksowe usługi:  
      Introligatorskie 
          Poligra�czne  
Nowogard  •  ul. Boh. Warszawy 7A

 tel. 91 392 21 65,  91 577 2007

Oferta Świąteczna ważna do 31.12.2018
BIŻUTERIA ZŁOTA
pierścionki, łańcuszki, kolczyki, wisiorki

taniej  o 10%

taniej  o 20 - 30%

taniej  o 20%

BIŻUTERIA SREBNA
kolczyki, pierścionki, łańcuszki, bransoletki
ZEGARY, ZEGARKI

Zapraszamy 
i życzymy udanych 

zakupów

NOWOGARD
ul. 15 Lutego 17UPOMINKI - OŚWIETLENIE

taniej  o 20%ŻYRANDOLE, LAMPY, KINKIETY

taniej  o 20%ART. DEKORACYJNE
wazony, patery ze szkła i ceramiki



Zmarł 
Eugeniusz 
Frasoński 
- były komendant 
naszej Policji

Uwaga najbliższe bezpłatne  
porady prawne w piątek

godz. 13.30-15.30
w redakcji ul. Boh. Warszawy 7A

(informujemy, że godziny dyżurów radcy prawnego mogą ulegać zmianom)

reklAmA

POLSKI 
WYDAWCA

Wtorek 
11 grudnia 2018 r 
Nr 97 (2725)
nakład 3000 
Rok XXVI    ISSN 1897-2640 
Cena 1,50 zł 

Do domu i garażu  
po dziurach  
i kałużach

Napisali do Papieża, 
otrzymali odpowiedź 
z Watykanu

Nowogardzki biegacz w Izraelu

Półmaraton  
po pustyni Brak pasów i 

brawura jazdy

Czy wiara 
„popłaca” już 
na ziemi?

 s. 5

 s. 6

 s. 9

 s. 7

Nowy rozkład PkP - strona 11

 s. 3
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MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reklAmA

Śmigiel Ryszard

ŚR

KOMPLEKSOWE  USŁUGI
& ŚMIGIEL

Zakład Kamieniarski
- Nagrobki - Grobowce - Parapety - Schody

Kwiaciarnia
- Znicze - Kwiaty - Wiązanki - Wieńce

Tel. 601 595 069, 91 392 18 14
     e-mail: puhp.smigiel@wp.pl
   www.kamieniarstwo-smigiel.pl

Korzystając z naszych usług pogrzebowych zyskasz
-10%  RABATU  NA  USŁUGI  KAMIENIARSKIE

UL. CMENTARNA 3,  72-200 NOWOGARD

       Usługi Pogrzebowe 
        Grzegorz Śmigiel
- Trumny - Urny - Ekshumacje - Przewozy
         Obudowy - Krzyże - Tabliczki

Kontakt całodobowy: 693 230 190
      e-mail: memoris.zp@o2.pl
            www.memoris.eu

reklAmA

   Kronika policyjna

W TYCH DNIACH ODeSZlI DO WIeCZNOŚCI

lucjan Pilachowski: lat 88, zmarł 9.12.2018r, pogrzeb od-
będzie się 12.12.2018r, o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowo-
gardzie.

Zdzisława kępa: lat 92, zmarła 7.12.2018r, pogrzeb odbę-
dzie się 13.12.2018r, o godz. 13:00 na cmentarzu w Nowogar-
dzie.

eugeniusz Frasoński: lat 67, zmarł 9.12.2018r, pogrzeb od-
będzie się 13.12.2018r, o godz. 11:00 na cmentarzu w Nowo-
gardzie.

                                                                                                 Informacje przekazał: 
Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk 

i MEMORIS Zakład Pogrzebowy Grzegorz Śmigiel

masz problem, lub byłeś świadkiem 
ważnego wydarzenia?

Skontaktuj się z naszą redakcją!
513 088 309, 91 392 21 65

Znaleziono
Znaleziono klucze z breloczkiem oraz damskie 

okulary widoczne na zdjęciach, w kiosku ,,Dy-
mek” przy ul. Tadeusza Kościuszki. 

Klucze oraz okulary do odbioru w redakcji 
Dziennika Nowogardzkiego przy ul. Boh. Warsza-
wy 7A. 

2018/12/03 godzina: 08: 44
Policjanci OPI KP Nowogard, 

zatrzymali w Nowogardzie ul. 
Woj. Polskiego, Macieja J. Lat 32, 
zam. gmina Nowogard  poszuki-
wanego przez Sąd Rejonowy w 
Goleniowie na podstawie nakazu 
doprowadzenia, celem odbycia 
kary pozbawienia wolności w wy-
miarze 6 miesięcy. Postępowanie 
prowadzi Komisariat Policji w No-
wogardzie.

godzina: 22:07
Nieznany sprawca dokonał kra-

dzieży z samochodu osobowego 
m-ki VW Golf dwóch sztuk tablic 
rejestracyjnych, który był zapar-
kowany na niemonitorowanym 
parkingu w Nowogardzie przy ul. 
Boh. W- wy.

Wartość strat 160 zł. Postępo-
wanie prowadzi Komisariat Policji 
w Nowogardzie.

2018/12/04 godzina: 07:42
Kierujący pojazdem marki Tra-

pan Honker, Oskar W. zam. pow. 
goleniowski, w celu uniknięcia 
uderzenia w tył poprzedzające-
go pojazdu zjechał na pas prze-
ciwległy w Nowogardzie ul. Boh. 
Warszawy, po czym uderzył w 
pojazd marki Hyundai, kierowca 
Marcin S. zam. pow. goleniowski, 
który jechał z naprzeciwka. Kie-
rujący pojazdem marki Hyundai 
w wyniku zdarzenia przetrans-
portowany do szpitala. Kierujący 
pojazdem marki  Trapan trzeźwy. 
Postępowanie prowadzi Komen-
da Powiatowa Policji w Golenio-
wie.

godzina: 16:39
Patrol OPI ujawnił, że Szymon 

D. l. 37, zam. gmina Nowogard 
jest poszukiwany na podstawie 
nakazu sygn. wydanego przez 
SR Goleniów w celu odbycia kary 
pozbawienia wolności. Postępo-
wanie w sprawie prowadzi Komi-
sariat Policji w Nowogardzie.

2018/12/06 godzina: 23:24
Hubert S. lat 11, zam. Nowo-

gard, powiat goleniowski, poszu-
kiwany, jako osoba zaginiona.

Zatrzymany przez patrol OPI 
KP Nowogard. Postępowanie 

prowadzi Komisariat Policji w Go-
leniowie.

2018/12/07 godzina: 09:23
Dzielnicowi RP KP Nowogard 

zatrzymali Elżbietę B. lat 47, zam. 
Nowogard, pow. goleniowski 
poszukiwaną przez Prokuraturę 
Okregową w Szczecinie celem 
zatrzymania i przymusowego 
doprowadzenia do Prokuratury 
na czynności procesowe. Postę-
powanie prowadzi Komisariat 
Policji w Nowogardzie.

godzina: 10;04
Kierujący pojazdem, w gm. Osi-

na, Żuraw, z nieznanych przyczyn 
zjechał na pobocze i przewrócił 
się. Dokumentacja w Komisaria-
cie Policji w Nowogardzie.

godzina: 20:22
Kierujący pojazdem marki Ci-

troen Jumper,  Maciej D. lat 39, 
zam. gmina Nowogard nie ustą-
pił pierwszeństwa przejazdu kie-
rującemu pojazdem marki BMW 
Krzystzofowi L. lat 41 zam. gmina 
Nowogard, w wyniku czego ob-
rażeń doznała pasażerka pojazdu 
BMW. Kierujący obaj trzeźwi. Po-
stępowanie prowadzi Komisariat 
Policji w Nowogardzie.

2018/12/08 godzina: 07:12
Kierująca pojazdem marki 

Suzuki Swift, Andżelika K. zam. 
gmina Nowogard, z nieznanych 
przyczyn zjechała na pobocze, 
nie posiadała uprawnień. Zatrzy-
mano dowód rejestracyjny od 
pojazdu, brak aktualnych badań 
technicznych pojazdu. Postępo-
wanie prowadzi Komisariat Policji 
w  Nowogardzie.

2018/12/09 godzina: 17:40
Patrol RRD KPP Goleniów pod-

czas kontroli drogowej ujawnił, 
że kierujący pojazdem m-ki Sko-
da, Piotr P. lat 30, zam. powiat 
Goleniów, znajduje się w stanie 
nietrzeźwości wynik 2,47 promila 
alkoholu w organizmie, a także 
posiada aktywny zakaz prowa-
dzenia pojazdów wydany przez 
SR w Goleniowie. Postępowanie 
prowadzi KP Nowogard.

KPP Goleniów

Groźne zdarzenie k. Osiny 

Dźwig na poboczu 
W zeszły piątek, 7 grudnia, na drodze między Redłem a Osiną przewrócił się ogromny 
dźwig. Na szczęście nikomu nic się nie stało. 

Do zdarzenia doszło ok. godz. 
9.50. Nas o sprawie powiado-
mił telefonicznie jeden z czytel-
ników. 

- Na drodze w kierunku Wę-
gorzyc wywrócił się dźwig- in-
formuje nas mężczyzna, który 
przypadkiem przejeżdżał obok. 

Kierowca dźwigu najpraw-

dopodobniej stracił panowanie 
nad kierownicą. Na szczęście nic 
mu się nie stało. 

- Otrzymaliśmy zgłoszenie o 
zjechaniu na pobocze i przewró-
cenie się dźwigu, na trasie Redło 
- Osina. Kierujący nie potrzebo-
wał naszej pomocy- poinformo-
wała nas sierż. sztab. Anna Dy-

gas, rzecznik prasowy naszej po-
licji. 

Kiedy dojechaliśmy na miej-
sce zdarzenia byli tam też pra-
cownicy z firmy zajmującej się 
wyciąganiem ciężkiego sprzętu. 
Działania te trwały kilka godzin. 

MS, fot. AO

Pracownicy firmy zajmującej się wyciąganiem tego typu sprzętu przygotowują się 
do akcji podniesienia ciężkiego dźwigu
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„Odszedłeś, lecz w sercach naszych 
pozostaniesz na zawsze...”

Z głębokim żalem zawiadamiamy,  
że dnia 9 grudnia 2018 roku

w wieku 67 lat, odszedł od nas do Pana

śp. eUGeNIUSZ FrASOŃSkI
Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się
13 grudnia 2018 roku, o godzinie 11.00

w kaplicy na cmentarzu w Nowogardzie.

Pogrążona w bólu
Rodzina

NekrOlOG

Gmina szuka wykonawcy 

Do domu i garażu  
po dziurach i kałużach 
Nie tylko mieszkańcy osiedla przy ul. Racibora I, ale też właściciele garaży tracą cierpliwość 
- gdy tylko przychodzą deszczowe, jesienne dni, muszą chodzić po dziurach i kałużach, aby 
dojść do domu, czy wyprowadzić samochód. Tymczasem urząd ogłasza już drugi przetarg 
na budowę drogi, bo nie było firmy zainteresowanej wykonaniem tego zlecenia. 

Chodzi o drogę dojazdo-
wą położoną pomiędzy bloka-
mi przy ul. Ks. Racibora I  a II 
LO i SP 3. Prowadzi ona nie tyl-
ko do garaży, ale jest też uczęsz-
czana przez uczniów idących ze 
szkoły, bądź wracających z zajęć. 
Niestety, zwłaszcza w okresie je-
sienno-zimowym, droga ta jest 
nie do przejścia suchą stopą. Te-
mat był już poruszany na łamach 
DN, ale wraca niczym bume-
rang, szczególnie wtedy, kiedy 
pogoda robi swoje - jest mokro. 
Wczoraj (poniedziałek), zatele-
fonowała do nas jedna z miesz-

kanek tych okolic, skarżąc się 
na stan nawierzchni. – Chcia-
łam zgłosić problem naszej dro-
gi, przy ul. Ks. Racibora I. Proszę 
przyjechać zrobić zdjęcie i poka-
zać, jak ta droga wygląda. Dziu-
ry, kałuże, przejść się nie da… 
Obiecuje się nam remont, ale jak 
widać niewiele z tych obietnic 
pozostaje - mówi nam kobieta. 

Dobra wiadomość dla miesz-
kańców - w sprawie budowy 
drogi coś drgnęło. Już jakiś czas 
temu gmina ogłosiła przetarg na 
wykonanie I etapu tej inwestycji 
– od strony bloków. Urzędnicy 
stwierdzili, że tak będzie szyb-
ciej. Pojawił się jednak kłopot z 
wyłonieniem wykonawcy. 

- Niestety wpłynęła jedna 
oferta przewyższająca wartość 
zabezpieczonych w budżecie 
gminy środków na jego realiza-
cję, dlatego przetarg musiał zo-
stać ogłoszony ponownie z dłuż-
szym terminem wykonania - in-
formuje gmina Nowogard. 

Termin składania ofert do 

drugiego przetargu wyznaczo-
no na dzień 20 grudnia. Jeśli 
tym razem uda się wyłonić wy-
konawcę inwestycji, będzie on 
miał aż 12 miesięcy na realizację 
zlecenia. Trochę długo, ale chy-
ba warto wytrzymać, aby bynaj-
mniej w połowie rozwiązany zo-
stał problem stanu drogi przy ul. 
Ks. Racibora I.  Co z drugim eta-
pem? Na razie gmina o tym nie 
informuje. Mieszkańcy liczą, że 

i na tę inwestycję gmina wkrót-
ce ogłosi postępowanie przetar-
gowe. 

Zgodnie z ogłoszonym prze-
targiem zakres robót obejmuje 
budowę drogi z kostki brukowej, 
dojazdów do garaży, chodnika i 
sieci deszczowej. Gmina chce na 
to przeznaczyć ok. 170 tys. zł. O 
wynikach przetargu poinformu-
jemy. 

MS

A to już droga po drugiej stronie- na ten fragment na razie miasto jeszcze nie ogło-
siło przetargu

Projekt budowy drogi dojazdowej przy ul. Ks. Racibora I- etap I

Gmina w pierwszej kolejności chce wybudować drogę w tym miejscu - jak jest tutaj 
teraz, widać na zdjęciu

Odszedł były szef naszej policji 

Zmarł Eugeniusz 
Frasoński 
W wieku 67 lat, zmarł Eugeniusz Frasoński - były szef no-
wogardzkiej policji i komendant powiatowy. Pogrzeb zmar-
łego odbędzie się w najbliższy czwartek, na cmentarzu w 
Nowogardzie. 

Eugeniusz Frasoński, po-
chodził z Dolic pod Gryfinem. 
Urodził się 23 grudnia 1951 
roku. W Nowogardzie miesz-
kał od 1989 roku. Całe swoje 
życie zawodowe związał z pra-
cą w służbie policji- wcześniej 
Milicji Obywatelskiej. 

Od 1995 do 1998 był sze-
fem Komendy Rejonowej Po-
licji w Nowogardzie (obec-
nie Komisariat Policji). Póź-
niej powołany został do funk-
cji komendanta Policji Miej-
skiej w Szczecinie. Pracował na 
tym stanowisku przez rok. Na-
stępnie, decyzją przełożonych, 
w sierpniu 1999 roku, miano-
wano go szefem Komendy Po-
wiatowej Policji w Goleniowie. 
Pracował na tym stanowisku 
już do emerytury tj. do kwiet-
nia 2005 roku. 

- Eugeniusza Frasońskiego 
znałem kilkadziesiąt lat. Pra-
cowałem z nim w tej samej jed-
nostce- wtedy jeszcze Komen-
dzie Rejonowej Policji w No-
wogardzie. Był również moim 
przełożonym - wspomina 
zmarłego kolegę Stanisław Sa-
niuk, emerytowany policjant, 
komendant nowogardzkiego 
komisariatu w latach 1999-
2009, obecnie radny miejski: 
- zawsze umiał słuchać dru-
giego człowieka, miał w sobie 
wiele empatii i wrażliwości na 
krzywdę ludzką. Znany z życz-
liwości i dobroci, gdy ktoś po-
trzebował pomocy lub dobrej 
rady, nigdy nie odmawiał. Dla 
wielu był przykładem po pro-
stu dobrego człowieka. Od-

szedł niespodziewanie, pozo-
stanie w naszych sercach i pa-
mięci na zawsze. Składam ro-
dzinie i przyjaciołom wyrazy 
współczucia – dodaje z żalem 
St. Saniuk. 

W grudniu zeszłego roku, 
E. Frasoński został przewod-
niczącym Koła Stowarzysze-
nia Emerytów i Rencistów Po-
licyjnych w Nowogardzie. Był 
też zapalonym karciarzem, 
członkiem Sekcji Brydża Spor-
towego przy Klubie Pomorza-
nin Nowogard. Miał na swoim 
koncie wiele wygranych zawo-
dów. 

Śp. Eugeniusz Frasoński od-
szedł w wieku 67, w minio-
ną niedzielę (09.12), w swo-
im domu.  Pogrzeb zmarłe-
go odbędzie się w najbliższy 
czwartek (13.12) na cmenta-
rzu w Nowogardzie. Początek 
uroczystości pogrzebowych o 
godz. 11.00. 

Marcin Simiński 
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  Śmierć nie jest kresem naszego istnienia 

– żyjemy w naszych dzieciach i następnych 
pokoleniach. Albowiem oni to dalej my, a nasze 
ciała to tylko zwiędłe liście na drzewie życia...

-ALBERT EINSTEIN-

Naszej Koleżance

 Joannie Frasońskiej
najszczersze kondolencje po śmierci 
małżonka, składają współpracownicy 
oraz kierownik Zarządu Budynków 
Komunalnych w Nowogardzie.

kONDOleNCje

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, coraz 
częściej spotykamy się z różnymi formami pomocy dla po-
trzebujących, m.in. jest to: Szlachetna Paczka, czy Zbiór-
ka Żywności Caritas. Z tej okazji zapytaliśmy mieszkańców 
naszego miasta, co sądzą o takich akcjach oraz, czy sami się 
w nie angażują?

Pani Basia - Uważam, że taka pomoc 
jest jak najbardziej potrzebna, przynaj-
mniej raz do roku, ktoś może pomóc in-
nym, ktoś ma więcej, powinien podzie-
lić się z innymi. A czas, jaki niedługo bę-
dziemy mieli to radosny czas, przepeł-
niony dobrocią do innych ludzi. Popie-
ram takie akcje, jak  Szlachetna Paczka, 
bo wiadomo, że trafi ona do osób bardzo 
potrzebujących, w tym do dzieci. Sama 
w miarę możliwości pomagam innym.

 
Pani Alina- Bardzo mnie cieszy, że 

coraz więcej ludzi bezinteresownie chce 
pomagać innym. Zauważyłam, że wśród 
wolontariuszy są prawie sami młodzi lu-
dzie, co bardzo cieszy. Dzięki takim oso-
bom łatwiej jest potrzebującym przeżyć 
nadchodzące święta. Oczywiście sama 
też pomagam innym, m.in. angażując 
się w różne akcje. Pomóc drugiej oso-
bie, to też taki prezent dla siebie samego. 

 
Pani Bogusia- W dzisiejszym świecie 

nie wszyscy mają równe szanse, niektó-
rzy rodzą się chorzy, inni bogaci. Dla-
czego warto pomagać? Sprawia to, że tak 
naprawdę możemy nazywać się ludź-
mi. Pomaganie bez oczekiwania na ko-
rzyści sprawia, że czujemy się lepsi. Na 
co dzień jesteśmy skupieni tylko na so-
bie, a raz w roku jest taki czas, jak Święta 
Bożego Narodzenia, gdzie powinniśmy 
okazać pomoc tym bardzo potrzebują-
cym. Uważam, że zbiórka żywności, któ-
rą wsparłam na swoich zakupach, jest 

bardzo ważną rzeczą i daje wiele dobrego.
 
Pani Ela- Moim zdaniem warto po-

magać ludziom i tym najbliższym i 
tym dalszym. Takie akcje jak Szlachet-
na Paczka, czy działania Caritas, robią 
dużo dobrego. Uszczęśliwiamy tym lu-
dzi, których los nie oszczędza, przecież 
nie można być egoistą i myśleć tylko o 
sobie. Niewątpliwie uważam, że nie po-
winniśmy odmawiać pomocy. Sama 
wspieram różne akcje, bo wiem, że ci lu-
dzie raz do roku otrzymają pomoc, nie 
jest to przecież codziennie.

Pani Danuta- Pewnie, wspieram ta-
kie akcje od lat. Nigdy nie wiadomo, 
co los nam przyniesie i czy to nie my 
będziemy potrzebowali kiedyś pomo-
cy. Bezinteresowna pomoc drugiej 
osobie to najlepsza nauka człowie-
czeństwa. Każdy z nas zna takie oso-
by, ktoś był kiedyś królem swego ży-
cia a tu choroba, czy nieszczęśliwy wy-
padek powoduje, że wymaga pomocy 
innych. 

ao

Caritas tradycyjnie przed świętami 

Zbierali dary w marketach 
W miniony weekend, wolontariusze Caritas z Nowogardu prowadzili bożonarodzeniową 
zbiórkę darów żywnościowych w marketach.  Akcja prowadzona była w ramach ogólno-
polskiej zbiórki żywności pod hasłem „Tam. Pomagam!”, zorganizowanej już po raz 15-sty. 

My z naszym obiektywem 
przyglądaliśmy się, jak przebiega 
zbiórka prowadzona w Biedron-
ce przy ul. Warszawskiej, w so-
botę 8 grudnia. Tam nad spraw-
nym przebiegiem akcji czuwały: 
Krystyna Berezowska oraz sio-
stry - Natalia i Weronika Mi-
kitiuk (na zdjęciu). Tradycyjną 
stało się już bowiem, nie tylko w 
Nowogardzie, że w akcję Caritas 
chętnie włącza się młodzież. 

W wypełnionych po brzegi ko-
szach znaleźć można było pro-
dukty o długim terminie ważno-
ści: kasze, makarony, mąkę, olej, 

konserwy, ale także słodycze. – 
Akcja przebiega bardzo dobrze, 
ludzie raczej chętnie wrzucają 
dary do koszy- mówi nam Nata-
lia Mikitiuk. Wolontariusze przy 
wejściu do sklepu zachęcali do 
wsparcia akcji, wręczając rów-
nież ulotki z informacją o pro-
wadzonej akcji. Warto dodać, że 
akcję można wesprzeć nie tylko 
robiąc fizycznie zakupy i przeka-
zując żywność, ale także wysy-
łać sms-a o treści PACZKA pod 
nr 72052 (koszt 2,46 zł z Vat). Za 
zebrane pieniądze Caritas zaku-
pi żywność dla najuboższych. 

Przedświąteczna zbiórka zo-
stanie powtórzona jeszcze w naj-
bliższy weekend, dokładnie 14-
15 grudnia (w piątek i sobotę).  
Zebrane produkty zostaną wrę-
czone potrzebującym i samot-
nym z terenu gminy Nowogard, 
podczas spotkania opłatkowe-
go Caritas, które odbędzie się 19 
grudnia. 

Zachęcamy Państwa do 
wsparcia akcji „Tak. Pomagam!”. 
W ten sposób można pomóc 
godnie spędzić święta tym, któ-
rzy z różnych powodów żyją w 
ubóstwie. 

MS

Wolontariuszki Caritas w czasie akcji zbiórki żywności w Biedronce przy Placu Wolności, od lewej Natalia i Weronika Mikitiuk 
oraz Krystyna Berezowska
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HAlO reDAkCjA 

Znowu 
ciemno
Do redakcji DN zatelefono-
wała mieszkanka Nowogar-
du, informując nas, że po 
zmroku i w nocy nie pali-
ły się lampy uliczne – tym 
razem przy ul. 3 Maja i jej 
bocznych uliczkach. 

- Droga Redakcjo- mówi na-
sza czytelniczka- chciałam zgło-
sić problem z ulicznym oświe-
tleniem. Już wieczorem zgasło 
oświetlenie uliczne przy ul. 3 
Maja, ale też przy ulicach bocz-
nych tj. – Kilińskiego, Waryń-
skiego. Lampy nie świeciły też 
przy ul. Bankowej? Czy to jest 
związane z oświetleniem świą-
tecznym, które włączono ostat-
nio na Placu Wolności i nie tyl-
ko? Jeśli tak, to dlaczego kosz-
tem naszego bezpieczeństwa- 
pyta nas kobieta. 

Przypomnijmy, że już wcze-
śniej mieszkańcy skarżyli się na 
awaryjność oświetlenia ulicz-
nego. W poprzednim numerze 
DN, pisaliśmy o lampach, któ-
re nie działały przy ul. 700-le-
cia- o sprawie również alarmo-
wała nas czytelniczka, przesyła-
jąc zdjęcia latarni, które świeci-
ły w dzień, ale w nocy już były 
nieczynne. 

Wczoraj próbowaliśmy uzy-
skać z UM w Nowogardzie in-
formacje o przyczynach powta-
rzających się awarii oświetle-
nia ulicznego. Okazało się jed-
nak, że w Wydziale, który zaj-
muje się tą kwestią nie ma osób 
mogących udzielić nam odpo-
wiedzi. Wysłaliśmy więc pyta-
nia drogą oficjalną- czekamy na 
odpowiedź. Mamy jednak na-
dzieję, że do tego czasu problem 
ten zostanie przez władze mia-
sta rozwiązany, a na ulicach po 
zmroku znów będzie jasno. 

MS

SYGNAŁY CZYTelNIkÓW

Brak pasów i brawura jazdy
Kolejny sygnał nadesłany przez jednego z naszych czytelników. Tym razem wraca sprawa braku oznaczenia na przejściach 
dla pieszych – głównie k. starego kościoła, ale także wciąż przy ul. 15 Lutego, na odcinku od Lidla do skrzyżowania z ul. Że-
romskiego. 

Droga redakcjo- mówi nasza 
czytelniczka - wracając wczoraj 
z pracy o godzinie 15.30, koło 
kościoła przepuścił mnie pan, 
który jechał ul. Kościelną, samo-
chód skręcający widział mnie 
przechodzącą. Byłam już pra-
wie na końcu przejścia, a kie-
rowca zamiast się zatrzymać, to 
wręcz przeciwnie - prawie we 
mnie wjechał, i jeszcze zaczął na 
mnie krzyczeć cytuję: gdzie le-
ziesz głupia babo, nie widzisz, że 
tu nie ma pasów, skrótów ci się 
zachciało!  Po prostu mnie za-
murowało, nie wiedziałam, jak 
mam się zachować. Naprawdę 
z tymi przejściami dla pieszych 

jest cały czas głośno a nikt i tak 
nie reaguje, apeluję do Burmi-
strza, aby zadbał o bezpieczeń-
stwo mieszkańców, o których 
mówił choćby tak wiele podczas 
kampanii wyborczej. 

Od redakcji
Dodajmy, że oznakowania po-

ziomego, w tym tego dotyczą-
cego przejść dla pieszych, wciąż 
nie ma też przy ul. 15 Lutego, na 
odcinku od Lidla do skrzyżowa-

nia z ul. Żeromskiego. W du-
żej mierze „zniknęło ono” przed 
wyborami, przy okazji wymiany 
nawierzchni asfaltowej. Urzęd-
nicy z ratusza zapewniali nas, 
że pasy miały być namalowa-
ne już przed dwoma tygodnia-
mi - wciąż jednak to nie zosta-
ło zrobione. Na drodze jest bar-
dzo niebezpiecznie, szczególnie 
po zmroku - ciemny asfalt i sła-
be tutaj oświetlenie powoduje, 
że pieszych nie widać, a ci nie-
stety przywykli zresztą przecho-
dzić na drugą stronę jezdni, w 
najmniej odpowiednich do tego 
miejscach.

Opr. MS

W środę, po drugiej przerwie 

Może tym razem…
W najbliższą środę, radni znów się spotkają, aby wybrać spośród siebie przewodniczącego, a tym samym zamknąć wresz-
cie porządek pierwszej sesji nowej kadencji. Czy tym razem głosowanie zakończy się sukcesem?

Jak już informowaliśmy, 
mimo łącznie już 4 głosowań 
(pierwsze dwa 21 listopada, ko-
lejne dwa 5 grudnia) radnym nie 
udało się wyłonić spośród siebie 
nowego przewodniczącego RM. 
Tym samym wciąż nie zamknię-
to pierwszej sesji nowej kaden-

cji rady, którą ogłosił po wybo-
rach Komisarz Wyborczy. Ko-
nieczne było ogłoszenie kolej-
nej przerwy w obradach. Sesja 
zostanie wznowiona w środę, 12 
grudnia, o godz. 10.00.  Z punk-
tu widzenia obywateli, trwający 
od kilku tygodni kryzys w radzie 

ma o tyle znaczenie, że do cza-
su wybrania przewodniczącego 
(a później jego zastępców i skła-
dów komisji), rada nie może po-
dejmować żadnych uchwał- w 
tym tej najważniejszej, budże-
towej.  Z tego choćby powodu, 
wszystkie inne samorządy (by-

najmniej w naszym regionie) 
mają to już za sobą. O tym, czy 
tym razem rada się już „ukon-
stytuuje” wybierając prezydium, 
poinformujemy w najbliższym, 
piątkowym wydaniu DN. 

MS

5 grudnia, za tymi drzwiami, do ostat-
nich chwil trwały koalicyjne rozmowy- 
ostatecznie jednak nie przyniosły one 
sukcesu, w postaci wyboru przewodni-
czącego
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Uwaga konkurs!

Do wygrania książka 
Za nami mikołajki, ale wielkimi krokami zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. A to rów-
nież oznacza prezenty pod choinką - jaki podarunek może być lepszy niż dobra książka. 
Wierzymy, że wielu z Państwa uważa podobnie, dlatego ogłaszamy konkurs, w którym wy-
grać można najnowszą książkę Bruno Wioski pt. „Z ziemi polskiej do włoskiej”. 

Książka to świetna lektura zarówno dla miłośni-
ków historii i sztuki, ale też podróży – może słu-
żyć, jako idealny przewodnik dla tych, którzy za-
mierzają wybrać się do Rzymu, bądź o tym marzą.  

A jak zdobyć książkę „Z ziemi polskiej do wło-
skiej”? Wystarczy wypełnić poniższy kupon tj. od-
powiedzieć na zadane pytanie i wpisać swoje dane 
osobowe, a następnie dostarczyć kupon do redak-

Pytanie: Jakie znane miasto we Włoszech jest 
stolicą Lombardii?  

KU
PO

N
 

Imię i nazwisko ...............................................................................................

ROZWIĄZANIE ................................................................................................

Czy wiara „popłaca” już na ziemi?

Zawierzyli swoje Gminy opiece Opatrzności
W ostatnich latach nowym, nieznanym w okresie komunizmu, zjawiskiem stało się zawierzanie przez burmistrzów, czy prezydentów swoich miast opiece 
Opatrzności. Okazuje się, że takie akty wyrażające osobistą wiarę włodarzy, wiele zmieniają też w życiu lokalnych społeczności.

Goleniów
W 2013 roku ówczesny bur-

mistrz Goleniowa (a tak-
że obecny), zawierzył gminę 
Chrystusowi. Aktu tego do-
konał w kościele św. Jerzego 
w Goleniowie, burmistrz Ro-
bert Krupowicz zawierzył sie-
bie, swoją rodzinę i mieszkań-
ców gminy Jezusowi Chrystu-
sowi Królowi. Burmistrz, za-
nim wszedł do kościoła powie-
dział wówczas dziennikarzom: 
„Nastrój podniosły, to jedna z 
najważniejszych chwil w moim 
życiu”. Na uroczystość przy-
był z żoną, córką i synem, a we 
Mszy św. uczestniczyli wszyscy 
księża z gminy Goleniów. O 
tym, w jak imponującym tem-
pie rozwija się w ostatnich la-
tach Gmina Goleniów, każdy 
może się przekonać przejeż-
dżając przez to miasto lub ja-
dąc obwodnicą, ponieważ wi-
dać to, tzw. gołym okiem… 
Czy to też efekt tego zawie-
rzenia z 2013 roku? Burmistrz 
Krupowicz w ostatnich wybo-
rach wygrał w pierwszej turze 
– to jest jego trzecia kadencja.

Siemianowice Śląskie 
W 2015 roku ówczesny pre-

zydent Siemianowic Śląskich, 
Jacek Piech, zawierzył miasto 
Niepokalanemu Sercu Maryi. 
„Mieszkańcy pytają się mnie, 
skąd biorę na to pieniądze, że 
tyle rzeczy udało się zrobić i 
to w ciągu czterech lat - mó-
wił Prezydent w 2018 roku, 
pod koniec kadencji- myślę, że 
to wszystko to działanie Mat-
ki Bożej i Jezusa (…) Po odda-
niu wszystkiego Maryi udało 
się zrobić tyle rzeczy, ile przez 
ostatnie 20 lat nie udało się 
zrobić wszystkim prezydentom 

(…) Maryja otrzymała klu-
cze do miasta, jest jego mene-
dżerem i je prowadzi” podsu-
mowuje Prezydent Siemiano-
wic Śląskich, Rafał Piech, któ-
ry w 2015 roku powierzył mia-
sto Niepokalanemu Sercu Ma-
ryi. Fenomen Siemianowic Ślą-
skich zwrócił uwagę nawet le-
wicy – choć wykpiła w 2015 
roku zawierzenie miasta Ma-
ryi, to przyznała, że miasto jest 
świetnie zarządzane (”Ostat-
nie kilka lat to okres widocz-
nego rozwoju Siemianowic: na-
prawa służby zdrowia i placó-
wek oświatowych, rewitalizacja 
parków i wymiana nawierzch-
ni prawie 30 proc. wszystkich 
dróg, powstały pływalnie i ba-
seny.” pisał np. Strajk Kobiet), 
a mieszkańcy niezależnie od 
sympatii partyjnych cenią swo-
jego prezydenta - W mieście li-
czącym 65 tysięcy mieszkań-
ców rządził w minionej ka-
dencji z koalicją radnych, któ-
ra była wyjątkowa i jedyna w 
swoim rodzaju, tworzyły ją bo-
wiem PiS, PO, SLD oraz sto-
warzyszenia lokalne. Efekt: w 
ostatnich wyborach głosowało 

na niego 84% wyborców.
Piotrków Trybunalski

„Klękam przed Bogiem i 
przed Tobą, Maryjo (...), aby 
zawierzyć Twojemu Niepoka-
lanemu Sercu miasto Piotrków 
Trybunalski - jego władze sa-
morządowe, wszystkich przed-
stawicieli władzy byłej, obecnej 
i przyszłej, a przede wszystkim 

mieszkańców naszego gro-
du” – te słowa wypowiedział 
prezydent miasta, Krzysztof 
Chojniak, powierzając życie 
jego mieszkańców w ręce Ma-
ryi w dniu Niepokalanego Po-
częcia Matki Bożej, kilka dni 
temu, 8 grudnia. Akt zawie-

rzenia, dokonany przez prezy-
denta Chojniaka, był nie tylko 
inicjatywą zarządcy miasta, ale 
także radnych. To oni, podczas 
specjalnej sesji, zdecydowali o 
zawierzeniu Piotrkowa Trybu-
nalskiego Niepokalanemu Ser-
cu Maryi.  „Królowo Polski, 
Twojemu Niepokalanemu Ser-
cu zawierzam rozwój naszego 
miasta, wszystkie plany, finan-
se, inwestycje miejskie, insty-
tucje, zakłady pracy, stowarzy-
szenia i organizacje w Piotr-
kowie Trybunalskim. Niepo-
kalana Maryjo, chroń nasze 
miasto i jego mieszkańców od 
wszelkiego zła” – odczytywał 
ten poruszający akt prezydent 
Chojniak, w kościele pw. Naj-
świętszego Serca Jezusowego w 
Piotrkowie, w obecności księ-
ży, proboszczów, władz miasta 
oraz wiernych – mieszkańców 
Piotrkowa… Jak zatem będzie 
w przyszłości?

Stargard
Innego rodzaju zawierze-

nia dokonano wiele lat temu 
w Stargardzie. Miejscowy pro-
boszcz oraz Rada Miejska i ów-
czesny Prezydent, śp. Sławomir 
Pajor, zwrócili się do Papieża o 
ustanowienie patronem miasta 

św. Jana Chrzciciela. 24 czerw-
ca 2003 roku, w kościele pw. 
św. Jana w Stargardzie arcybi-
skup Zygmunt Kamiński prze-
wodniczył Mszy świętej, pod-
czas której odczytano dekret 
Stolicy Apostolskiej o nadaniu 
Stargardowi patrona - święte-
go Jana Chrzciciela. Co się sta-
ło w ciągu tych 15 lat w Star-
gardzie? Wystarczy pojechać 
na teren po byłym lotnisku ra-
dzieckim w Kluczewie. W 2003 
roku było tu szczere pole i ru-
iny polotniskowej infrastruk-
tury, dzisiaj mamy przemysło-
we miasto, czyli Park Nowo-
czesnych Technologii z kilku-
nastoma dużymi nowymi fir-
mami (w tym fabryka opon 
BRIDGESTONE) i z kilkuna-
stoma tysiącami miejsc pracy.   

Podsumowanie
 Wiara mówi nam o rzeczy-

wistości eschatologicznej o ży-
ciu wiecznym.  Ale droga do 
niego prowadzi przez ziemskie 
doczesne bytowanie. Osobi-
sta wiara nie gwarantuje ziem-
skiego sukcesu w rozumieniu 
ludzkim, ale niewątpliwie uła-
twia trwanie w dobru i czynie-
nie dobra…, a jeśli o coś cho-
dzi to właśnie o to, aby było 
dobro tu i teraz, aby dobro re-
alizowało się zarówno w ziem-
skim życiu osobistym, jak i w 
tym wspólnotowym- również 
wspólnoty samorządowej. Za-
czyna się nowa kadencja, tak-
że naszego nowogardzkiego i 
osińskiego samorządu gmin-
nego i samorządu powiatowe-
go. Czy będzie to kadencja za-
biegania o dobro i trwania w 
dobru?    

sm

cji DN, do dnia 19 grudnia.  Ku-
pon zostanie powtórzony trzy 
razy na łamach gazety, począw-
szy od bieżącego numeru – 
ostatni 14 grudnia.  

Wśród osób, które dostarczą 

do nas kupony z prawidłową 
odpowiedzią na zadane pytanie, 
wylosujemy zwycięzców. Wyni-
ki podamy 21 grudnia, w piątek. 

Red.

Otwarcie fabryki opon Bridgestone to punkt zwrotny w rozwoju miasta Stargard

A to już fragment goleniowskiego Parku Przemysłowego, w którym zatrudnienie 
ma obecnie ok. 5 tys. ludzi
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Niezwykłe wydarzenie w SP 1

Napisali do Papieża, otrzymali odpowiedź z Watykanu
Uczniowie klasy II c, ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowogardzie, pod okiem wychowawcy,  napisali list do Papieża Franciszka. Jakie było zaskoczenie, kie-
dy po miesiącu z Watykanu przysłano odpowiedź. 

O to co uczniowie z II c napi-
sali do Papieża Franciszka: 

„Ojcze święty! 
Piszemy do Ciebie z europej-

skiego kraju- Polski. Jesteśmy 
uczniami klasy II c, ze Szko-
ły Podstawowej nr 1 im. Tade-
usza Kościuszki w Nowogardzie. 
W tym roku przygotowujemy się 
do bardzo ważnego sakramentu 
Pierwszej Komunii świętej. 

Uczymy się modlitw, odmawia-
my różaniec i uczęszczamy we 
Mszy świętej. Choć jesteśmy jesz-
cze dziećmi nie znamy życia i nie 
wiemy, co nas może spotkać sta-
ramy się podążać drogą wskaza-
ną przez Ciebie. Podziwiamy Cię 

Ojcze święty za Twoją dobroć, 
cierpliwość, wielkoduszność, po-
korę i skromność. Jesteś dla nas 
wzorem do naśladowania. Dzię-
kujemy Ci za to, że nas tak ko-
chasz i modlisz się za nas. Ojcze 
święty, będziemy modlić się za 
Twoje zdrowie. Czekamy na list 
od Ciebie.” 

Dnia 26 listopada, całą szko-
łę obiegła wspaniała wiadomość, 
otóż uczniowie otrzymali odpo-
wiedź z wprost Watykanu. Za-
pytaliśmy wychowawczynię kla-
sy, p.  Beatę Biniecką skąd po-
mysł, aby napisać list do Papieża 
i jakie emocje towarzyszyły dzie-
ciom, gdy nadeszła wiadomość 

z Watykanu. -  Rozpoczęliśmy 
taki cykl o Papieżach- opowia-
da pani Beata. - Wspominaliśmy 
Jana Pawła II, Benedykta XVI, a 
że moja klasa w przyszłym roku 
przestępuje do Komunii świętej 
postanowiliśmy wspólnie napisać 
list do Papieża Franciszka, choć 
jest również możliwość wysłania 
za pomocą e-mail, ale pozostali-
śmy tradycjonalistami, wybrali-
śmy przedstawicielkę klasy, która 
własnoręcznie sporządzała treści 
przez nas wypowiadane, sporzą-
dziliśmy również portrety z wize-
runkiem Ojca świętego. Dodali-
śmy też zdjęcie naszej klasy. Za-
nieśliśmy list do Sekretariatu, aby 

Pani sekretarka go nam nada-
ła na pocztę, był to październik. 
Na odpowiedź czekaliśmy mie-
siąc, gdy powiedziałam dzieciom, 
że otrzymaliśmy odpowiedź, ra-
dość ich była ogromna a przede 
wszystkim duma, że Papież auto-
rytet wielu wiernych postanowił 

odpisać i wysłać list do Nowogar-
du. List został oprawiony i powie-
szony na pamiątkę w szkole- koń-
czy wychowawca klasy. 

Taka pamiątka to rzeczywiście 
nie lada gratka. 

  ao

Klasa IIc z wychowawczynią Panią Beatą Biniecką Taki oto list napłynął z Watykanu

ZIelONe PrZeDSZkOle
Wspólna zabawa i szczere rozmowy

Wizyta Św. MIKOŁAJA 
Nadszedł wreszcie długo oczekiwany dzień. Dnia 06.12.2018, wszystkie dzieci w przedszko-
lu już od samego rana z wielką niecierpliwością spoglądały na drzwi i nasłuchiwały „Miko-
łajowych” dzwoneczków. 

Święty Mikołaj nie za-
wiódł   dzieci i nie kazał długo 
na siebie czekać. Zanim jednak 
dzieci dostały prezenty, wszyst-
kie grupy miały okazję zrobić 
sobie z nim pamiątkowe zdjęcia. 
Wszystkie dzieci bardzo prze-
żywały to spotkanie. Na niejed-
nej twarzy można było zobaczyć 
niepewność i niedowierzanie. 
Trwało to jednak krótko. Dzie-
ci chętnie rozmawiały z Miko-
łajem, odpowiadały na zadawa-
ne pytania, opowiadały o zaba-
wach w Przedszkolu i oczywiście 
chwaliły się, że są bardzo grzecz-
ne.  Święty Mikołaj i jego po-
mocnice porwali nas do wspól-
nej zabawy, tym samym obda-
rowując każdego przedszkola-

ka szerokim uśmiechem. Po za-
kończeniu Mikołajkowych tań-
ców Św. Mikołaj rozdał dzie-
ciom prezenty. Każda grupa do-
stała prezent w postaci np. puz-

zli, gier, układanek czy też wielu 
innych kolorowych zabawek. Do 
zobaczenia za rok Święty Miko-
łaju! 

A.Z.

PrZeDSZkOle Nr 4
Święty Mikołaj z elfami 
Jak co roku, dnia 6 grudnia do Przedszkola Miejskiego nr 4 
w Nowogardzie przybył Św. Mikołaj razem ze swoimi elfami.

W czasie spotkania, dzie-
ci świetnie się bawiły, uczestni-
cząc  w różnych zabawach oraz 
grach, w czasie,  których mogły 
wykazać się kreatywnością. Nie 
zabrakło specjalnych koloro-

wych stro- jów i 
zwario- w a -

n y c h 
t a ń -

ców. Wszyscy w świątecznych na-
strojach udali się wraz ze swo-
imi paniami oraz Św. Mikołajem 
uwiecznić ten szczególny dzień 
na fotografii, a następnie po skoń-

czonej zabawie do swoich 
sal, aby obejrzeć prezenty 

przywiezione przez Mi-
kołaja wielkimi sania-
mi.

K. Rogowska
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Świetne oferty
w zasięgu ręki

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie 
Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723, 
utworzona na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1988 r. w  sprawie utworzenia Banku Zachodniego we 
Wrocławiu (Dz U. z 1988 r. Nr 21, poz. 142), NIP 896-000-56-73. Wysokość kapitału zakładowego 993 334 810 zł. Wysokość kapitału 
wpłaconego 933 334 810 zł. Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach i oprocentowaniu są dostępne w placówkach 
banku, na santander.pl oraz pod numerem infolinii 1 9999 – opłata zgodna z taryfą danego operatora. Stan na 19.09.2018 r.

Zapraszamy do Placówki w Nowogardzie 
ul. Bankowa 3F 
tel. 91 391 03 78, pn.–pt. 9:00–17:30

Nowocześni przedsiębiorcy wprowadzają łatwe 
i  bezpieczne rozwiązania, by podnieść jakość 
obsługi i  efektywnie prowadzić własny biznes. 
Dzięki temu coraz częściej w  małych sklepach 
i punktach usługowych nie ma kolejek, bo można 
płacić kartą czy komórką. Konsumentów drażni 
natomiast, gdy muszą udawać się do bankomatu, 
bo np. w  urzędzie można płacić jedynie gotów-
ką lub przelewem. W takich sytuacjach pojawia 
się frustracja po obu stronach lady czy okienka. 
Dlatego Polacy chcą płacić i  rozliczać trans-
akcje bez żadnych ograniczeń. Chcą wygody 
i bezpieczeństwa.

Z  przedstawionych powodów Fundacja Polska 
Bezgotówkowa prowadzi program, którego celem 
jest upowszechnianie nowoczesnych metod płatno-
ści przez wsparcie dla przedsiębiorców i instytucji 
publicznych. W  całej Polsce w  ramach Programu 
Polska Bezgotówkowa zainstalowano już ponad 85 
tys. terminali płatniczych. Z miesiąca na miesiąc ta 
liczba rośnie, a  wszystko dzięki kolejnym organi-
zacjom i instytucjom, które decydują się na bezgo-
tówkowy krok ku nowoczesności. 

Jak to działa?
Do Programu Polska Bezgotówkowa mogą się zgła-
szać mikro- i małe przedsiębiorstwa oraz instytu-
cje publiczne, które chcą wprowadzić płatności 
bezgotówkowe za swoje produkty i usługi. Chodzi 
zwłaszcza o  mniejsze sklepy i  punkty usługowe, 
które dotychczas  przyjmowały jedynie gotówkę. 

Do Programu mogą przystąpić pojedyncze placów-
ki, które w ostatnich 12 miesiącach nie akceptowa-
ły płatności bezgotówkowych, a  także małe sieci 
handlowo-usługowe (obejmujące mniej niż 5 pla-
cówek) lub franczyzobiorcy (działający w  ramach 
franczyz nie większych niż 5 placówek).

Z  sektora publicznego do Programu mogą dołą-
czyć właściwie wszystkie instytucje: urzędy i  inne 
organy administracji rządowej, policja drogowa, 
sądy, służba zdrowia (szpitale, sanatoria, przychod-
nie, centra rehabilitacji), instytucje kultury (teatry, 
biblioteki, muzea), placówki naukowe (uczelnie 
wyższe, ośrodki szkoleniowe i  badawcze), szkoły 
i przedszkola, parki narodowe, ośrodki sportu i re-
kreacji, fundusze, fundacje, agencje, samorządowe 
zakłady budżetowe (np. energetyki cieplnej) i pod-
mioty komercyjne (należące do samorządów lub 
administracji rządowej). 

Przedsiębiorstwa prywatne i  podmioty publiczne, 
które przystąpią do Programu, uzyskają wspar-
cie polegające na pokryciu kosztów związanych 

z otrzymaniem i instalacją terminala do akceptacji 
kart oraz miesięcznych kosztów obsługi płatności 
bezgotówkowych.

Kto może skorzystać 
na Programie Polska 
Bezgotówkowa?
Przede wszystkim klienci. Jak dowodzą badania, 
ponad połowa Polaków woli płatności bezgotów-
kowe, bo są szybkie, wygodne i bezpieczne. Lubią 
płacić kartą w  sklepach, punktach usługowych, 
a  nawet na straganach. Chętnie rozliczą się bez-
gotówkowo także w urzędach, sądach i szpitalach, 
gdzie dzięki temu stopnieją kolejki.

Płatności bezgotówkowe to oszczędność czasu dla 
przedsiębiorcy: nie musi go już tracić na liczenie 
gotówki i na sprawdzanie autentyczności bankno-
tów. Dzięki zainstalowaniu terminala nie musi też 
inwestować w  zabezpieczenia chroniące gotówkę, 
w  tym podczas przewożenia utargów do banku, 

bo pieniądze trafiają bezpośrednio na jego konto. 
W efekcie może skupić się na tym, co najważniej-
sze, czyli na obsłudze klientów i zwiększaniu przy-
chodów swojej firmy. 

Wreszcie na rozwoju płatności bezgotówkowych 
zyska też gospodarka – zwłaszcza lokalna. Z  każ-
dym rokiem staje się ona coraz nowocześniejsza, 
bowiem wzrasta konkurencyjność mikro-, małych 
i średnich firm. Płatności bezgotówkowe przynoszą 
większe przychody przedsiębiorcom i  przekładają 
się na korzyści dla społeczności lokalnej. Tak uzy-
skane środki można przeznaczyć na poprawę jako-
ści życia mieszkańców gmin i powiatów.

Udostępnienie nowych form płatności to również 
otwarcie regionu na postęp technologiczny i wzrost 
atrakcyjności turystycznej. Bo turyści zwykle po-
dróżują z kartą i potrafią być siłą napędową dla lo-
kalnych przedsiębiorców, a nawet całych regionów.

Codzienność bez barier płatniczych 
Każdy ma swój ulubiony sklep spożywczy, ulubioną fryzjerkę czy piekarnię. Polacy lubią wracać w te same miejsca – tam, gdzie zakupy 
wiążą się z wygodą. Zwykle są to punkty blisko domu, u sprawdzonych przedsiębiorców, którzy ułatwiają codzienne sprawunki. Nauczeni 
komfortu klienci oczekują wysokiego poziomu obsługi od innych punktów usługowych i sklepów. Chcą też, by zapewniły go urzędy.

Na sprawnie działających płatnościach 
bezgotówkowych zyskają też właściciele 
sklepów i punktów usługowych. Dla nich 
transakcje bezgotówkowe to szansa na 
pozyskanie nowych i młodych klientów, 
często płacących tylko kartą  
czy komórką. 
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Nowogardzki biegacz w Izraelu

Półmaraton po pustyni na wyciągnięcie ręki
W piątek, 30 listopada, reprezentant Nowogardzkiego Klubu Biegacza “Endorfina” wziął udział w półmaratonie w izraelskim Eilacie. Trasa egzotycznego 
biegu prowadziła malowniczymi ścieżkami pustyni Negev.

Eilat, najważniejsze miasto 
południa Izraela, powitało w 
czwartek, 29 listopada po połu-
dniu, zapachem cytrusów, wa-
nilii i kwiatów. To coś niespo-
tykanego w Polsce, może na-
wet w Europie. Egzotyka pełną 
gębą. Pierwsze spędzone minu-
ty na tej ziemi i naprawdę cięż-
ko było w tym wszystkim się po-
łapać. Którędy do biura zawo-
dów? Gdzie odebrać pakiet star-
towy? W przewodniku dla bie-
gacza nie było to tak dobrze opi-
sane, a tutaj każdy mówi co in-
nego. Po godzinie udaje się do-
stać do strefy Expo znajdującej 
się blisko plaży, tuż nad Morzem 

Czerwonym. Pozostaje dotrzeć 
do hostelu, naładować akumula-
tory przed jutrzejszym biegiem, 
gdyż start zaplanowany był bar-
dzo wcześnie rano.

Pobudka już o 5 lokalne-
go czasu, aby zjeść coś lekkie-
go przed startem. Przygotowa-
ne już w Polsce batony energe-
tyczne oraz owsianka nadają się 
do tego idealnie, do tego kawa… 
i powoli trzeba kierować się na 
miejsce startu. To tylko 15 minut 
spacerkiem, a po drodze piękne 
widoki na Zatokę Akaba.

Już o 6 rano wystartowali ma-
ratończycy. Ci mieli do pokona-
nia ponad 42 km, oczywiście w 

olbrzymiej części tego dystan-
su po pustyni Negev. Przy okazji 
organizatorzy przygotowali też 
biegi dziecięce oraz na 10 i 5 km. 
Ja zdecydowałem się na dystans 
nieco ponad 21 km.

Sam bieg, czego zresztą nale-
żało się spodziewać, do najła-
twiejszych nie należał. Dystans 
półmaratonu, gdzie większość 
przebiegała po terenie kamie-
nistej pustyni Negev, dla kogoś, 
kto od kilku lat biega w większo-
ści po asfalcie, był nie lada wy-
zwaniem. Temperatura i nasło-
nieczninie robi swoje. Pierwszy 
kryzys pojawił się bardzo wcze-
śnie, już po 5 km. Suche i co-
raz bardziej gorące powietrze, w 

ustach prawdziwa „Sahara”. Otu-
chy dodaje fakt, że gdzieś na ho-
ryzoncie można było dostrzec 
już pojedyncze chmury, których 
cień niejednemu miał uratować 
tego dnia życie. Najgorszy odci-
nek trasy to ten do 10 km - łącz-
na ilość przewyższeń 200 me-
trów. Wrażenia na ultramara-
tończykach robić to nie może, 
ale na pustyni wygląda to zgoła 
inaczej. 

Suche powietrze wdziera się 
przez nozdrza, płuca palą nie-
miłosiernie, a do mety jeszcze 
daleko… Kto wymyślił taką mę-
czarnię?

Okazuje się, że najlepszą tak-
tyką będzie zabranie ze sobą jed-
nej butelki 0,5 l. wody i w miarę 
potrzeby zaspokojenie pragnie-
nia. To pojawia się często, dlate-
go było to najlepsze rozwiązanie.

Na szczęście po 10 km nastąpił 
nawrót. Od razu łatwiej biec, bo 
było trochę z górki. Można sku-
pić się na obserwacji iście mar-
sjańskich widoków. Trasa wie-

dzie urokliwymi ścieżkami wy-
żłobionymi w skałach przez 
ostatnie kilkaset tysięcy lat. 

Końcówka biegu prowadzi-
ła już terenem nabrzeża Morza 
Czerwonego. Chłodniejsze po-
wietrze pozwoliło wziąć głęb-
szy oddech, jednak sił już na 17 
km zostało niewiele. Trzeba tro-
chę odpocząć i zwolnić, aby już 
na pełnym gazie wbiec na metę. 
Tam okazjonalny medal i bogaty 
bufet, wzajemne gratulacje i ką-
piel w Morzu Czerwonym.

Łącznie w maratonie, półma-
ratonie i innych okazjonalnych 
biegach wzięło udział prawie 
90 Polaków. Niektórzy zakoń-
czyli udział z sukcesami. W ka-

tegorii kobiet najlepsza okazała 
się Karolina Waśniewska, którą 
okrzyknięto Queen of a Desert 
(Królowa Pustyni). W moim 
przypadku start zakończył się 
najlepszym czasem w tym sezo-
nie, tj. 2 godz. 5 min. netto.

Sam bieg to nie wszystko, 
co organizatorzy przygotowa-
li dla biegaczy. Wręczenie na-
gród w poszczególnych katego-
riach odbyło się już w eksluzyw-

nym Club Hotel, będącym głów-
ną bazą dla biegaczy. Także tam 
odbyła się zabawa dla wszyst-
kich uczestników. Komu jesz-
cze pozostało trochę mocy w 
nogach do tak późnych godzin 
wieczornych, ten śmiało mógł 
ruszyć na parkiet. Wcześniej od-
była się emisja filmu nakręco-
nego w trakcie biegu. Dostępny 
był nawet alkohol, oczywiście po 
horrendalnych cenach. Głów-
nym punktem wieczornej bie-
siady było losowanie bezpłatne-
go pakietu na udział w marato-
nie Tajlandii w przyszłym roku. 
Każdy liczył na szczęśliwy traf, 
ale pakiet wylosowała reprezen-
tantka gospodarzy. Żeby jeszcze 

było mało atrakcji, następnego 
dnia rano, dla chętnych, przygo-
towano sesję jogi.

Maraton w Eilacie z pewno-
ścią wart jest polecenia. Już od 
jakiegoś czasu do tej lokalizacji 
na południu Izraela można do-
stać się z kilku miast w Polsce za 
pomocą tanich linii lotniczych. 
W sam raz nawet na weekendo-
wy wypad.

Przemysław Saja

Po bieganiu, czas na wyjście w nie tak odległe góry

Start biegu na dystansie półmaratonu

Karolina Waśniewska z Polski najlepsza wśród kobiet

Zatoka Akaba - Morze Czerwone

W czasie biegu już po minięciu 15 km
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Pochodzący z Ukrainy Ihor Mykhailov - z lewej - i Artem Gumeniuk, mięli ogromny 
wkład w wyniki nowogardzkiego zespołu

Marcin Skórniewski i trener Józef Andrzejewski, który miał niełatwe zadanie zmon-
towania nowej drużyny Pomorzanina

Kapitan Pomorzanina Paweł Królik 
grający na obronie rozegrał 14 spo-
tkań, strzelił 6 goli i zanotował 1 asystę

Pomorzanin w liczbach

Kto był najefektywniejszy?
Zakończyła się runda jesienna rozgrywek ligowych w A Klasie. Pomorzanin po udanym starcie zanotował bardzo zły finisz i ostatecznie zakończył jesień 
na 8. miejscu. Podsumowaliśmy występy piłkarzy Pomorzanina uwzględniając rozegrane mecze, strzelone gole, zaliczone asysty oraz otrzymane żółte 
kartki. Liczby nie kłamią i wskazują Artema Gumeniuka oraz Pawła Królika, jako zdecydowanie wyróżniających się graczy.

Drużynowo w kratkę
Na początek podsumujmy 

Pomorzanin jako zespół. No-
wogardzki klub w 15 spotka-
niach wygrał 6 meczów, 3 spo-
tkania zremisował, a w 6 poje-
dynkach przegrał. Podopieczni 
Józefa Andrzejewskiego strze-
lili 26 i stracili 23 gole. Zde-
cydowanie lepiej Pomorzanin 
prezentował się na własnym 
boisku, gdzie był niepokona-
ny aż do 14. kolejki, wówczas 

Wybrzeże Rewalskie Rewal 
wygrało w Nowogardzie 1:3. 
Bilans gier u siebie to 5 zwy-
cięstw, 2 remisy i 1 porażka, 
przy 14 strzelonych i 7 straco-
nych bramkach. Sporo punk-
tów nowogardzianie stracili na 
wyjazdach, gdzie grali bardzo 
słabo. Na boiskach rywali Po-
morzanin wygrał tylko 1 mecz, 
również w 1 meczu padł remis, 
a w 5 spotkaniach drużyna z 
Nowogardu przegrała, notując 
w sumie bilans 12 strzelonych 
i 16 straconych goli. Najlepszy 
okres drużyna Józefa Andrze-
jewskiego miała na początku 
rozgrywek, gdzie w pierwszych 
5. kolejkach Pomorzanin wy-
grał 4 mecze, a w jednym spo-
tkaniu zremisował. Serię 5 spo-
tkań bez porażki w Brojcach 
przerwał tamtejszy Wicher. Z 
kolei swój najgorszy okres Po-
morzanin zanotował na zakoń-
czenie rozgrywek. W ostatnich 
5 spotkaniach nowogardzianie 
nie potrafili wygrać, wywal-
czyli tylko 1 punkt za remis u 
siebie z Arkonią Szczecin. Bi-
lans tych ostatnich 5 kolejek 
prezentuje się fatalnie: 1 punkt 
na 15 możliwych, 4 strzelone i 

12 straconych goli. Głównie fi-
nisz rozgrywek sprawił, że Po-
morzanin wypadł poza pierw-
szą piątkę ligowej tabeli, któ-
ra gwarantuje bezpośredni 
awans do okręgówki. Miejsca 
6-8 mogą ten awans zapewnić 
bezpośrednio, lub po barażach 
– jednak istnieje możliwość, że 
pozycje te nie będą brane pod 
uwagę w kontekście awansu. 
Wszystko zależy od rozstrzy-
gnięć w wyższych ligach. 

Zespół ma dwóch liderów
Jeśli chodzi o statystyki indy-

widualne, to w rundzie jesien-
nej w pierwszym zespole Po-
morzanina wystąpiło 26 piłka-
rzy. Tylko trzech zawodników 
zagrało w każdym z 15 spo-
tkań i do tego zawsze wybie-
gali w wyjściowej jedenastce. 
Mowa o Marcinie Skórniew-
skim, Mateuszu Toruńskim 
oraz Adrianie Zającu. Liczbę 4 
spotkań w wyjściowej jedena-
stce ma na swoim koncie Ar-
tem Gumeniuk, który pewnie 
zagrałby w 15 meczach, gdy-
by nie musiał pauzować za żół-
te kartki. W 14 spotkaniach za-
grali również Kacper Litwin i 
Paweł Królik. Gdy tylko klub 
mógł już pełnoprawnie korzy-
stać z usług Ihora Mykhailo-
va, Ukrainiec także nie wypa-
dał z wyjściowej jedenastki i ro-
zegrał w sumie 13 spotkań. Po-
wyżej dziesięciu meczów roze-
grali także Bartosz Rokita, Ja-
kub Zdeb oraz Fernando Bati-
sta. Najlepszym strzelcem Po-
morzanina w rundzie jesiennej 
był Artem Gumeniuk, który do 
bramki rywali trafił 7 razy. Tuż 
za nim w klasyfikacji strzelców 
znajduje się Paweł Królik, któ-

ry strzelił 6 goli. To świetny wy-
nik ze względu na fakt, że Paweł 
Królik jest bocznym obrońcą. 
Po 4 gole zdobyli Kacper Litwin 
oraz kolejny obrońca Ihor My-
khailov. W sumie na listę strzel-
ców wpisało się 8 zawodników 
Pomorzanina, a jedna bramka 
została zdobyta po trafieniu sa-
mobójczym. Jeśli chodzi o naj-
lepszych asystentów, to w tej 
statystyce także góruje Artem 
Gumeniuk. Pomocnik Pomo-

rzanina jest etatowym wyko-
nawcą stałych fragmentów gry, 
to z pewnością pomogło mu w 
tej rundzie zanotować 4 asysty. 
Po 3 asysty na swoim koncie 
mają Kacper Litwin oraz Gra-
cjan Wnuczyński, natomiast po 
jednej asyście zapisano na kon-
to 6 piłkarzy. W rundzie jesien-
nej A Klasy żaden z piłkarzy 
Pomorzanina nie obejrzał czer-
wonej kartki, nie znaczy to jed-
nak, że nowogardzianie w oce-
nie arbitrów nie grali ostro. Po-
morzanin otrzymał w sumie 
35 żółtych kartek. Najwięcej 
z nich obejrzał Artem Gume-
niuk, który zgromadził 6 żół-
tych kartek. Po 4 „żółtka” ujrze-
li Paweł Królik i Bartosz Roki-
ta, trzy kartki stały się udziałem 
Ihora Mykhailova, Adriana Za-
jąca oraz Karola Osakiewicza, 
natomiast dwukrotnie karany 
był Mateusz Toruński. Jedną 
żółtą kartką na przestrzeni ca-
łej rundy ukaranych zostało 10 
piłkarzy. Biorąc pod uwagę licz-
bę rozegranych spotkań, strze-
lone gole oraz asysty, trzeba 
stwierdzić, że najefektywniej-
szym piłkarzem Pomorzanina 
był Artem Gumeniuk. Według 

liczb, to właśnie ten piłkarz da-
wał najwięcej swojej druży-
nie. Niewiele gorszy pod tym 
względem był kapitan Pomo-
rzanina Paweł Królik, na które-
go trener mógł liczyć zarówno 
w defensywie, jak i w ataku. Na 
uwagę zasługuje także wkład 
Ihora Mykhailova, Kacpra Li-
twina i Gracjana Wnuczyńskie-
go oraz tych, którzy nie opuścili 
żadnego spotkania, czyli Mar-
cina Skórniewskiego, Mateusza 

Toruńskiego oraz Adriana Za-
jąca. Przy artykule publikujemy 
zestawienie nowogardzkich pił-
karzy w poszczególnych kate-
goriach. KR

Rozegrane mecze (w nawiasie 
liczba spotkań, w których za-
wodnik wchodził z ławki):
Marcin Skórniewski – 15
Mateusz Toruński – 15
Adrian Zając – 15
Kacper Litwin – 14
Artem Gumeniuk – 14
Paweł Królik – 14
Ihor Mykhailov – 13
Bartosz Rokita – 12
Jakub Zdeb – 11
Fernando Batista – 11 (8)
Michał Teodorczyk – 10 (8)
Gracjan Wnuczyński – 9 (1)
Sławomir Ryszczuk – 9 (6)
Karol Osakiewicz – 8 (1)
Kacper Kozioł – 7 (2)
Mateusz Michnicz – 7 (2)
Dominik Wawrzyniak – 7 (5)
Jakub Mościński – 6 (6)
Michał Jutkiewicz – 5 (4)
Jakub Jarecki – 5 (5)
Kacper Torzewski – 5 (5)
Arkadiusz Krupka – 3

Marcel Wlaźlak – 3 (2)
Jakub Tandecki – 1
Piotr Sowiński – 1
Filip Olejnik – 1 (1)

Gole:
Artem Gumeniuk – 7
Paweł Królik – 6
Kacper Litwin – 4
Ihor Mykhailov – 4
Fernando Batista – 1
Bartosz Rokita – 1
Michał Jutkiewicz – 1

Gracjan Wnuczyński – 1
Samobójcza – 1
Asysty:
Artem Gumeniuk – 4
Kacper Litwin – 3
Gracjan Wnuczyński – 3
Mateusz Michnicz – 1
Kacper Kozioł – 1
Mateusz Toruński – 1
Fernando Batista – 1
Paweł Królik – 1
Ihor Mykhailov – 1

Żółte kartki:
Artem Gumeniuk – 6
Paweł Królik – 4
Bartosz Rokita – 4
Ihor Mykhailov – 3
Adrian Zając – 3
Karol Osakiewicz – 3
Mateusz Toruński – 2
Dominik Wawrzyniak – 1
Fernando Batista – 1
Mateusz Michnicz – 1
Jakub Jarecki – 1
Kacper Torzewski – 1
Jakub Mościński – 1
Marcin Skórniewski – 1
Kacper Litwin – 1
Gracjan Wnuczyński – 1
Michał Teodorczyk – 1
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ENDOKRYNOLOGICZNY
Lek. med. Adriana Dubińska-Walczak

specjalista chorób wewnętrznych
- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

CHORÓB CUKRZYCY I NADCIŚNIENIA
Lek. Ewa Zdawska

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista diabetolog 

GABINETY MEDYCZNE

GABINET DERMATOLOGICZNY
Dr. n. med. Violetta Ratajczak-Stefańska

specjalista dermatolog-wenerolog
- konsultacje dermatologiczne
- ocena znamion
- drobne zabiegi

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

pn., wt. - 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

Sprawdzone oferty! 
Tel. 91 506 55 55
Nawet 1500 EUR netto 

+ PREMIA 300 EUR (brutto) 

Opiekunki 
w Niemczech

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

WYNAjem 
kONTeNerÓW, 
wywóz odpadów. 

TEL. 667 146 793 

Firma „NOWOrIm” Sp. z o.o.  
ul. Sienkiewicza 7c 72-200 Nowogard

poszukuje osób chętnych do pracy 
na stanowisku pracownik produkcji 

przy selekcji oczyszczonych jelit naturalnych
 Wymagamy:
- pracowniczej książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiolo-

gicznych
- chęci do pracy
Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie stałe i akordowe 
    – zawsze na czas (do 10-go każdego miesiąca na Twoim koncie)
- kwartalną premię frekwencyjną
- pracę w trybie jednozmianowym
- wolne weekendy – dbamy o Twój wypoczynek
- stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
- system motywacyjny
- możliwość awansu

 Zainteresowanych prosimy o kontakt osobisty lub 
telefoniczny – nr telefonu 91 3922394

Pracuj jako Opiekunka Seniorów w Niemczech. 
Teraz trakcyjne bonusy jesienno-zimowe! 

Zapraszamy do naszego punktu rekrutacyjnego w Nowogardzie 
dn. 12.12 w godz. 11-15, Urząd Pracy, ul. Plan Wolności. 

             Umów się na spotkanie - tel. 517 175 599 

Wykonujemy tanio
Banery  
Laminowanie   
Wycinane naklejki 
Wydruki kolorowe

Kompleksowe usługi:  
      Introligatorskie 
          Poligra�czne  
Nowogard  •  ul. Boh. Warszawy 7A

 tel. 91 392 21 65,  91 577 2007

KONTAKT:
adres:     72-200 Nowogard, ul. Górna 4a
telefon:  kom.783 570 056,695 264 594

PIB „PRO-BUD” s.c. informuje, że prowadzi

SPRZEDAŻ MIESZKAŃ
w nowo powstającym osiedlu mieszkaniowym

pn. „STARA WINIARNIA”
przy ul. T. Kościuszki 17 w Nowogardzie.

Więcej na stronie www.probud-nowogard.pl

PIASEK, PIASEK PRZESIEWANY, 
ŻWIR, CZARNOZIEM, POSPÓŁKĘ 

 ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 265 607
792 707 943
z dowozem do Klienta

 

r e k l A m A
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

Kancelaria 
Radcy Prawnego  
r.pr. Agnieszka Warian  

 
ul. Wojska Polskiego 3  

I piętro  pok. 117   
Nowogard  

czynne pn-pt od 9 do 17 
 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  

po wcześniejszym umówieniu 
telefonicznym 

Kancelaria udziela 
 bezpłatnych porad prawnych 
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Stronę przygotowała grupa 

            z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Kijana redakcja 
"WBreW": klaudia Druciarek monika rasowska, Alek-
sandra lisowska

,,Bądź sprytny, 
nie pal”

15 listopada 2018 r. w związku z dniem rzuce-
nia palenia, w naszej szkole został zorganizowa-
ny konkurs klasowy „Bądź sprytny, nie pal”, któ-
ry miał na celu zwrócenie uwagi na szkodliwość 
nikotyny dla zdrowia oraz wzbogacenie wiedzy 
młodzieży. 

W konkursie wzięło 
udział 25 klas. Wyróżnio-
ne i nagrodzone zostały 
następujące klasy:

I miejsce -  I TE
II miejsce -  I TŻH ex 

aequo II TIPS

III miejsce - III TIE
Organizatorem konkur-

su była Pani pedagog Ewa 
Regina Krzak. 

Julia Kochanowicz, 
klasa I TE 

Uczniowie podczas rozwiązywania testu 

konkurs wiedzy o HIV i AIDS 
Tradycyjnie w grudniu odbył się konkurs wiedzy o HIV i AIDS, w którym wzięli udział wszyscy 
uczniowie ZSP Nowogard. 

Wyniki konkursu: 
I miejsce- klasa IV TL

II miejsce- klasy: IV 
TOH, IV TPS i II M/K 

III miejsce – klasy: I 
TŻH, III TL, IV TŻ i IV TE 

Organizatorem konkur-
su była  Pani pedagog Ewa 
Regina Krzak.

III edycja Olimpiady Statystycznej 
5 grudnia  Kacper Figas i Michał Teodorczyk, uczniowie klasy IV technikum ekonomicznego, zmaga-
li się z zadaniami etapu szkolnego III edycji Olimpiady Statystycznej. 

Organizatorem olimpia-
dy jest Główny Urząd Sta-
tystyczny oraz Polskie To-
warzystwo Statystyczne.

Olimpiada statystycz-
na jest olimpiadą interdy-
scyplinarną. Jej celem jest 
upowszechnianie wiedzy 
i rozwijanie umiejętności 
z zakresu statystyki w ob-
szarze analiz społeczno-

-gospodarczych z wyko-
rzystaniem narzędzi in-
formatycznych oraz sty-
mulowanie aktywności w 
zakresie kompetencji in-
terpersonalnych młodzie-
ży szkół ponadgimnazjal-
nych.

Uczniowie zmagali się z 
zadaniami z sześciu obsza-
rów tematycznych:

• Przedmiot, metody i 
organizacja badań staty-
stycznych

• Analiza struktury, 
współzależności oraz dy-
namiki zjawisk masowych

• Podstawy rachunku 
prawdopodobieństwa

• Rynek. Gospodarka. 
Przedsiębiorstwo

• Przemiany społeczno-

-gospodarcze w Polsce i na 
świecie

• Technologia, przyroda, 
nauki o zdrowiu

Kacper i Michał osią-
gnęli dziś bardzo wysokie 
wyniki i tym samym za-
kwalifikowali się do Za-
wodów Okręgowych. 

Trzymamy kciuki!

Michał Teodorczyk i Kacper Figas 

jeszcze do nabycia 

„Do zobaczenia, kasztanku”
W redakcji jest jeszcze do nabycia książka „Do zobaczenia, kasztanku”, której autorem jest Piotr 
Słomski.

„Do zobaczenia, kasztanku” Piotra Słomskiego to in-
teresująca propozycja książkowa będąca zbiorem wy-
wiadów przeprowadzonych przez autora z osobami, któ-
re przeszły syberyjską gehennę, to znaczy były depor-

towane na daleki wschód Rosji Sowieckiej w czasach II 
Wojny Światowej. 

Książka jest do nabycia  w naszej redakcji przy ulicy 
Boh. Warszawy codziennie od 8 do 16. Zapraszamy   

Redakcja

Do zobaczenia, kasztanku!

PIOTR SŁOMSKI

30 października 2018 r. godz. 16.30 (wtorek)
w Bibliotece Miejskiej

Prezentacja książki
Piotra Słomskiego

opisującej losy Sybiraków
(w tym nowogardzkich)

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE
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rOZkŁAD jAZDY PkP INFOrmATOr lOkAlNY - NOWOGArD

Telefony alarmowe
Policja  - 997, 112
Komisariat Policji Nowogard - 91 57 92 316
Straż pożarna  - 998
Posterunek PSP Nowogard - 91 39 20 118
Pogotowie ratunkowe - 999
Stacja Pogotowia Ratunkowego 
w Nowogardzie - 91 43 26 103
Pogotowie gazowe  - 992
Pogotowie energetyczne - 991
Pogotowie wodn.-kanal. (PUWiS) 
 - 91 39 20 711; 994

Dyżur nocny
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna   
 - 91 39 78 430; 
 609 361 999; 
 665 283 928

Przychodnie - poradnie
Szpital - centrala - 91 39 21 356
Praxis - SZOZ - 91 39 20 787
Praxis - Centrum 
okulistyczno-optyczne - 91 39 27 272
POZ Przychodnia przyszpitalna  
 - 91 39 21 800; 
 91 39 21 806
Medyk - 91 39 22 921
PRAXIS 2 - M. Drobińska - 91 39 25 943
NZOZ “Sanus” - 91 39 26 960
NZOZ “Pro-med” - 91 39 26 740
NZOZ “Leks” - 91 39 25 525
NZOZ “Baby-med”  - 91 39 26 013
Mardent - gabinety lekarskie  
 - 91 39 22 633
Revital - Ośrodek Rehabilitacji 
i Odnowy Biologicznej - 91 39 21 467; 
 609 456 577
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne 
 - 91 39 20 926
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
dzieci, młodzieży i ich rodzin 
 - 91 39 20 743
Warsztaty terapii zajęciowej - 91 39 25 282
Zakład domowej opieki długoterminowej - 
91 39 26 531; 
 509 142 650
Stomatologia
Praxis - Centrum stomatologiczne  
 - 91 39 26 999
Pracownia protetyki stomatologicznej - 
Danuta Drapikowska 91 39 26 870
Protetyka stomatologiczna 
- Elżbieta Wysocka 
i Kazimierz Trojanowski - 91 39 26 107
“Nowo-dental” B. Szulejko - 695 264 677 
 - 91 392 14 67
“Dental - med”  - 91 39 22 098; 
Lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz  
 - 91 39 25 003; 
 603 705 630
Lek. Stom. Andrzej Rynkiewicz
pogotowie stomatologiczne - 607 771 777
lek. Stom. D. Wałęga - Bąk - 604 441 609
lek. stom. A Mogilnicka - 506 606 955
lek. stom. E. Rosa - 532 512 703
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 39 26 639
lek. stom. M. Andrzejewska - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 601 736 804

Urzędy
Urząd Miejski  
 - 91 39 26 200
Biuro Obsługi Interesanta w UM  
 - 91 39 26 214
Biuro Rady w UM - 91 39 26 210
Urząd Stanu Cywilnego - 91 39 26 230

Wydział Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środow. 
 - 91 39 26 243
Wydział spraw społecznych i obywatelskich
Meldunki - 91 39 26 213
Dowody osobiste - 91 39 26 215
Zarządzanie kryzysowe - 91 39 26 234
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
Geodezji i Rolnictwa - 91 39 26 226
Wydział Rozwoju Lokalnego, 
Funduszu, Kultury i Sportu - 91 39 26 293
Wydział Inwestycji i Remontów  
 - 91 39 26 241
Biuro Podatków i Opłat - 91 39 26 217
Referat Edukacji - 91 39 25 464
Zarząd Budynków Komunalnych  
 - 91 39 26 267
Powiatowy Urząd Pracy f/Nowogard 
 - 91 39 21 376;  
 91 39 21 813
Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii - 91 39 21 118
w nagłych wypadkach - 609 740 647

Wydział komunikacji
Rejestracja pojazdów - 91 57 92 702
Prawo jazdy - 91 57 92 703
Fax - 91 39 21 852

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik - Dorota Maślana - 91 39 26 248
Świadczenia rodzinne
- A. Lalik  - 91 39 26 268
Dział usług opiekuńczych 
- B. Ziółkowska - 91 39 20 200

Poczta
ul. 3 Maja - 91 39 21 300; 
 91 39 21 183
ul. Warszawska - 91 39 20 834

Nadleśnictwo Nowogard - 91 39 20 640
Zakład karny Nowogard - 91 43 26 600

Gabinety weterynaryjne
Danuta Czerwińska
ul. J. Wybickiego 2 - 91 39 23 786
Animal-Vet
ul. Zielona - 666 135 133
Janusz Soroka
ul. L. Okulickiego 6  - 570 656 616
Zdzisław Truszyński
ul. T. Kościuszki 21 - 91 39 21 801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 38 - 91 39 20 814
Szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1 - 91 39 26 270
Szkoła Podstawowa nr 2 - 91 39 26 274
Szkoła Podstawowa nr 3 - 91 39 26 291
Szkoła Podstawowa nr 4 - 91 39 23 028
SP w Długołęce - 91 39 10 492
SP w Orzechowie - 91 39 10 994
SP w Strzelewie - 91 39 10 224
SP w Żabowie - 91 39 10 694
SP w Błotnie - 91 39 10 190
SP w Wierzbięcinie - 91 29 10 795
I Liceum Ogólnokształcące - 91 39 20 213
Liceum Ogólnokształcące nr II - 91 39 25 107
ZSP im. Stanisława Staszica - 91 39 21 162
Prywatne Publiczne Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych; 
Niepubliczna Szkoła Policealna  
 - 91 39 26 691
Prywatne Liceum Ogólnokształcące
 Zaoczne Centrum Edukacji Zdroje  
 - 91 39 25 494
Prywatne Policealne Studium Zawodowe  

 - 91 39 22 181
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  
 - 91 39 20 108

Przedszkola i żłobki
Przedszkole nr 1
ul. Żeromskiego - 91 39 26 286
Przedszkole nr 3
ul. J. Poniatowskiego - 91 39 26 288
Przedszkole nr 4
ul. T. Kościuszki - 91 39 26 287
Zielone Przedszkole
ul. Zielona - 91 39 26 691; 
 505 388 292
Artystyczne Przedszkole 
Kraina Fantazjiul. Gen. J. Bema - 660 797 838
“Promyczek” Specjalistyczny 
punkt przedszkolny, 
ul. Boh. Warszawy - 609 931 469
Niepubliczny Żłobek "Maluszkowo”
ul. ks. Racibora - 534 015 943
Niepubliczny “Malinowy Żłobek”
ul. Boh. Warszawy - 604 873 917

kultura
Miejska Biblioteka Publiczna  
Dyrektor - 91 39 26 260
Czyt. dla dorosłych - 91 39 26 261
Nowogardzki Dom Kultury  
Sekretariat - 91 39 26 283
Biuro kina/ dział imprez i promocji 
 - 91 39 25 779
Kasa - 91 39 26 262

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP - 91 39 26 370; 
 506 081 328
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego   
 - 91 39 21 004
Parafia pw. MB Fatimskiej  
 - 91 39 21 592

Usługi pogrzebowe 
J. Furmańczyk, Zakład Pogrzebowy  
 - 91 39 21 767
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  
 - 692 354 065
MEMORIS Grzegorz Śmigiel - 693 230 190

Apteki
Centrum Zdrowia
ul. 700-lecia - 91 57 62 139
Majowa
ul. 3 Maja - 91 30 70 708
Cefarm
ul. Plac Wolności - 91 39 20 203
Cardia
ul. 700 - lecia - 91 39 21 330
Niebieska
ul. 15 Lutego - 91 43 26 177
Asa
ul. Warszawska - 91 39 20 494
Niebieska 2
ul. Kościuszki - 91 57 90 830
Nowa Farmacja
ul. Bohaterów Warszawy - 91 57 30 437

Taksówki - 91 39 20 260

Pomoc drogowa
Grzegorz Irzymski - 91 39 22 402; 
 601 893 944
Andrzej Słomski - 665 770 442
Krzysztof Pietrzak - 601 938 293
R&J MIX - 608 731 620

Urząd Gminy
Wójt - 91 39 10 390
Kierownik USC, St. ds. obywatelskich
 i ewidencji ludności  - 508 499 549
St. ds. podatków i opłat  - 508 499 661
St. ds. zarządzania kryzysowego, obrony cy-
wilnej i ochrony środowiska  - 508 499 580
Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami  
 - 508 499 247
St. ds. obsługi organów Gminy, działalności 

gospodarczej, kultury i zdrowia  - 508 499 567
St. ds. funduszy zewnętrznych, promocji, 
turystyki i sportu  - 508 499 620
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik Anna Kaliczyńska - 508 499 534
Pracownicy socjalni - 508 499 561
 508 499 483
Asystent rodziny Patrycja Bielej - 508 499 621
Gminna Biblioteka Publiczna
Kierownik Krzysztof Górecki - 91 39 10 305

Szkoła Podstawowa im. B. Malinowskiego
Dyrektor Tatiana Olbert - 91 39 10 389
Sekretariat - 91 39 10 380
Przychodnie
NZOZ “Proximus” - 91 39 10 310
Punkt apteczny - 91 39 11 611
Poczta - 91 39 10 323
Parafia pw. NP NMP w Osinie - 91 39 10 386

INFOrmATOr lOkAlNY - OSINA

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 9 XII 2018 – 9 III 2019

Aktualizacja wg stanu na 30 XI 2018

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

4:58 I
3

PR - R
88641

j  a  b  @  V
y

Wyszomierz 5:03, Osina 5:07, Mosty 5:13, Goleniów 5:22, Kliniska 5:32, Szczecin Dąbie 5:43, Szczecin 
Zdroje 5:49, Szczecin Port Centralny 5:58 Szczecin Główny 6:02 
~ 1-5 / 25-26 XII, 1 I;

5:58 I
3

PR - R
88643

j  a  b  @  V
y

Wyszomierz 6:03, Osina 6:07, Mosty 6:13, Goleniów 6:21, Kliniska 6:31, Szczecin Dąbie 6:40, Szczecin 
Zdroje 6:44, Szczecin Port Centralny 6:52 Szczecin Główny 6:57 
~ 1-6 / 25-26 XII, 1 I;

7:44 I
3

PR - R
s 88645

j  a  b  @  V
y

Wyszomierz 7:50, Osina 7:54, Mosty 7:59, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:06, Goleniów 8:23, 
Kliniska 8:35, Szczecin Dąbie 8:44, Szczecin Zdroje 8:48, Szczecin Port Centralny 8:56

Szczecin Główny 9:00 
y 6;

7:45 II
1

PR - R
s 88622

j  a  b  @  V
y

Żabowo 7:54, Płoty 8:03, Baszewice 8:10, Gryfice 8:16, Gąbin 8:26, Trzebiatów 8:32, Bieczyno 
Pomorskie 8:38, Karcino 8:41, Głowaczewo 8:46, Stary Borek 8:49, Kołobrzeg Stadion 8:56

Kołobrzeg 9:02 ~ 1-6 / 25-26 XII, 1 I;

9:24 II
1

PR - R
88624
REGA

j  a  b  @  V
y

Płoty 9:39, Gryfice 9:50, Trzebiatów 10:06, Kołobrzeg Stadion 10:34 Kołobrzeg 10:40 

~ 67 + 25-26 XII, 1 I;

11:07 II
1

PR - R
s 88626

POMERANIA
j  a  b  @  V

y

Żabowo 11:15, Płoty 11:24, Baszewice 11:31, Gryfice 11:37, Gąbin 11:47, Trzebiatów 11:54, Bieczyno 
Pomorskie 12:00, Karcino 12:03, Kołobrzeg Stadion 12:15 Kołobrzeg 12:20 

11:08 I
3

PR - R
s 88647

j  a  b  @  V
y

Wyszomierz 11:13, Osina 11:17, Mosty 11:23, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 11:29, Goleniów 11:45, 
Kliniska 11:55, Szczecin Dąbie 12:05, Szczecin Zdroje 12:08, Szczecin Port Centralny 12:17

Szczecin Główny 12:22 

13:35 II
1

PR - R
s 88628

j  a  b  @  V
y

Żabowo 13:43, Płoty 13:52, Baszewice 13:59, Gryfice 14:06, Gąbin 14:24, Trzebiatów 14:30, Bieczyno 
Pomorskie 14:36, Karcino 14:39, Głowaczewo 14:44, Stary Borek 14:47, Kołobrzeg Stadion 14:54

Kołobrzeg 15:00 ~ 1-5 / 25-26 XII, 1 I;

14:43 I
3

PR - R
s 88649

j  a  b  @  V
y

Wyszomierz 14:49, Osina 14:53, Mosty 14:58, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:05, Goleniów 15:25, 
Kliniska 15:35, Szczecin Dąbie 15:44, Szczecin Zdroje 15:52, Szczecin Port Centralny 16:00

Szczecin Główny 16:04 ~ 1-7 / 25 XII;

15:57 II
1

PR - R
88630

j  a  b  @  V
y

Żabowo 16:05, Płoty 16:15, Baszewice 16:34, Gryfice 16:41, Gąbin 16:51, Trzebiatów 16:58, Bieczyno 
Pomorskie 17:04, Karcino 17:08, Głowaczewo 17:12, Stary Borek 17:16, Kołobrzeg Stadion 17:22

Kołobrzeg 17:27 ~ 1-7 / 25 XII;

16:41 I
3

PR - R
s 88651

j  a  b  @  V
y

Wyszomierz 16:46, Osina 16:50, Mosty 16:56, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:02, Goleniów 17:19, 
Kliniska 17:31, Szczecin Dąbie 17:41, Szczecin Zdroje 17:44, Szczecin Port Centralny 17:52

Szczecin Główny 17:57 

17:59 II
1

PR - R
88632

j  a  b  @  V
y

Żabowo 18:07, Płoty 18:16, Baszewice 18:23, Gryfice 18:29, Gąbin 18:39, Trzebiatów 18:45, Bieczyno 
Pomorskie 18:51, Karcino 18:55, Głowaczewo 18:59, Stary Borek 19:03, Kołobrzeg Stadion 19:09

Kołobrzeg 19:15 ~ 1-6 / 25-26 XII, 1 I;

19:03 I
3

PR - R
s 88653

POMERANIA
j  a  b  @  V

y

Wyszomierz 19:09, Osina 19:13, Mosty 19:18, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:25, Goleniów 19:42, 
Kliniska 19:52, Szczecin Dąbie 20:01, Szczecin Zdroje 20:05, Szczecin Port Centralny 20:13

Szczecin Główny 20:17 

20:47 II
1

PR - R
88634

j  a  b  @  V
y

Żabowo 20:55, Płoty 21:04, Baszewice 21:11, Gryfice 21:17, Gąbin 21:27, Trzebiatów 21:33, Bieczyno 
Pomorskie 21:39, Karcino 21:43, Głowaczewo 21:47, Stary Borek 21:51, Kołobrzeg Stadion 21:57

Kołobrzeg 22:03 

22:32 II
1

PR - R
88636

j  a  b  @  V
y

Płoty 22:48 Gryfice 23:00 

~ 1-47 / 24-26 XII, 31 XII-1 I;

22:32 II
1

PR - R
88636

T  j  a  b  @
V  y

Płoty 22:48, Gryfice 23:00, Trzebiatów 23:14, Kołobrzeg Stadion 23:31 Kołobrzeg 23:36 

~ 5 + 24-25 XII, 31 XII;
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Odjazdy / Departures
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Aktualizacja wg stanu na 30 XI 2018

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

22:32 II
1

PR - R
88636

j  a  b  @  V
y

Płoty 22:48, Gryfice 23:00, Trzebiatów 23:26, Kołobrzeg Stadion 23:43 Kołobrzeg 23:49 

~ 26 XII; 1 I;

objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
T - 2 klasa / Second class seats

j - tylko 2 klasa / 2nd class seats only

a - wagon z miejscami dla osób na wózkach 
- z windą/rampą / car with seats for 
disabled passengers - with a lift/ramp

b - wagon przystosowany do przewozu 
rowerów - liczba miejsc ograniczona / 
wagon adopted to the transport of 
bicycles – limited number of places

s - połączenie z lotniskiem / connection to 
airport

@ - dostęp do WiFi / WiFi access

objaśnienia znaków / symbols
V - dostępne miejsce do przewijania dziecka 

/ baby changing space available 
y - klimatyzacja / air conditioning

~ - terminy kursowania / days of operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / Mondays

4 - w czwartki / Thursdays

5 - w piątki / Fridays

6 - w soboty / Saturdays

7 - w niedziele / Sundays

www.polregio.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased on each train, consistent with the 
terms specified by the carrier.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Carriers 
are responsible for commercial data of trains.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Infoline numbers to individual carriers:
PR - 703 20 20 20 (24h) opłata 1.29 zł/min. połączenia, 
realizator usługi: Progress Plus S.C.  / 703 20 20 20 (24h) 
charge of PLN 1.29 gross/min. of each call, service provider: 
Progress Plus S.C. 

www.portalpasazera.pl Strona 2 z 2

Materiał                                      cena do 100 kg cena powyżej 100 kg

1. Miedź                   18,00 zł/kg               19,00 zł/kg

4. Mosiądz       11,00 zł/kg               11,50 zł/kg

5. Akumulatory         2,50 zł/kg                 2,70 zł/kg

6. Felgi aluminiowe        4,80 zł/kg                 5,00 zł/kg

7. Ołów          5,20 zł/kg                 5,50 zł/kg

8. Aluminium elektryczne       5,00 zł/kg                5,50 zł/kg

9. Aluminium grube        4,20 zł/kg                4,50 zł/kg

10. Aluminium niesort       3,80 zł/kg                4,00 zł/kg

Skup hurtowy 
metali kolorowych na telefon

Przy wadze ok. 1000 kg metali kolorowych ceny do negocjacji

Więcej informacji  tel. 511 444 559

reklAmA
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•	 Sprzedam tanio działkę bu-
dowlaną w kościuszkach 1202 
m2. Przy działce prąd, woda, ka-
nalizacja, dojazd utwardzony w 
pobliżu jeziora. 575 345 659 

•	 Do wynajęcia lokal handlowy ok. 
40m2 ul. Kościuszki 2g Nowo-
gard. 693 850 197

•	 Sprzedam działki budowlane 
w karsku przy drodze. 691 664 
658

•	 Do wynajęcia lokal pod działal-
ność gospodarczą. 609 24 58 16 

•	 sprzedam pawilon handlowy, tel. 
500 698 558

•	  Działki budowlane z warunkami 
zabudowy uzbrojone, 40 zł/1m 
Kościuszki. 691 180 848 

•	 Do wynajęcia pomieszczenie 
mieszkalne w okolicy Intermar-
che o pow. 70m2 (idealne dla 5-6 
osób). Tel. 601 445 936

•	 Sprzedam mieszkanie w Nowo-
gardzie przy ul 3 maja o pow. 40 
m2 na parterze. Mieszkanie po 
kapitalnym remoncie w bardzo 
dobrej lokalizacji. Cena 185 tyś. 
Oferta prywatna. Pośrednikom 
dziękujemy/ Tel. 530 450 720

•	 Sprzedam mieszkanie 4pokojo-
we w Nowogardzie w centrum, 
IV piętro 55m2,cena 235 tys. 
Tel.792 525 292 

•	  Sprzedam mieszkanie czteropo-
kojowe, parter. 504 89 89 80 

•	 Sprzedam mieszkanie trzypoko-
jowe bezczynszowe, do remon-
tu. Tel. 513 086 112

•	  Mieszkanie 4-5 osób w Karsku 
do wynajęcia. 664 045 415

•	 kupię mieszkanie jednopoko-
jowe w Nowogardzie, 694 583 
144

•	  Do wynajęcia 1 pokój z łazienką. 
609 245 816

•	  Sprzedam 3 pokojowe mieszka-
nie II piętro oraz garaż. 516 195 
475

•	 Wynajmę pokój z aneksem ku-
chennym, łazienka, przedpokój, 
miejsce parkingowe 1 osobie 
602 474 266 

•	 Sprzedam lub wydzierżawię 
działkę 80 ar. 609 245 816 

•	 Sprzedam garaż przy ul. Banko-
wej Tel. 691 728 485 

•	 Do wynajęcia lokal handlowo-
-usługowy pow. ok. 80 m2 w No-
wogardzie obok Netto. Tel. 665 
08 44 88 

•	 Kościuszki działki budowla-
ne z wydanymi warunkami za-
budowy, uzbrojone, sprzedam. 
691 180 848 

•	 Do wynajęcia mieszkanie 
pracownicze umeblowane. 
609 192 350 

•	 Garaż do wynajęcia na Jana Paw-
ła II. Tel. 601 257 127 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe centrum Nowogardu. 
504 595 424 

•	 Do wynajęcia mieszkanie dwu-
pokojowe centrum Nowogardu. 
504 595 424 

•	 Do wynajęcia 10 miejsc noclego-
wych. 609 245 816 

•	 Do wynajęcia mieszkanie 6 osób. 
501 814 871 

•	 Do wynajęcia 3 pokojowe miesz-
kanie. 667 389 437 

•	 Kupię mieszkanie dwupokojowe 
do III piętra bez junkersa, ogrze-
wanie z sieci miejskiej, może być 
do remontu. Pilne. 504 004 156 

•	 Do wynajęcia mieszkanie pra-
cownicze, umeblowane, dla 8 
osób. Tel. 609 192 350 

•	 Sprzedam dom wolnostojący, 
jednorodzinny, w miejscowości 
Bienice położony na działce 86 
ar. Tel. 600 853 973 

•	 Sprzedam pół domu w Wierzbię-
cinie. 600 262 231 

•	 Pilne! Sprzedam ziemię rolną 4 
ha, Grabin. Tel. 731 026 406 

•	 Sprzedam garaż ul. Kowalska. 
795 089 054 po 16.00. 

•	 Wynajmę kawalerkę. 606 115 
410 

mOTOrYZACjA
•	 Opel Zafira 7 osobowy 2008 

rok prod. poj 1.9 dti przebieg 
200 tys. disel, garażowany, 
serwisowany, opony letnie i zi-
mowe km 100 tapicerka skóra 
welur kolor czarny sprzedam. 
Cena do uzgodnienia. 603 079 
260 

•	 kupię samochody nie potrzeb-
ne lub przeznaczone do zło-
mowania. Cena do 1000 zł. jak 
nie odbieram proszę o smsa, 
marka nie istotna. 515 606  743 

•	 Sprzedam samochód Ford Focus 
– Kombi rok produkcji 200 – ben-
zyna stan dobry, cena do uzgod-
nienia. 664 813 031 

•	 Sprzedam mazdę Premacy, ko-
lor granatowy met. , klimaty-
zacja, rok. 2001, diesel 2.0, za-
dbana, tel. 605 522 340

•	 Sprzedam 4 koła kmp. 195/65/
R15 felgi aluminiowe opo-
ny zimówki 1 sezon używane. 
509 861 724 

•	 Sprzedam Renault Traffic 2,5 wer-
sja holenderska 5 osobowy, ser-
wisowany, komplet opon zimo-
wych 2008 rok prod. 608 613 336 

•	 Sprzedam Jeep Grand Cherokee 
2.5 TDI 1995 rocznik, silnik po re-
moncie i blacharka. 693 162 198

•	 Sprzedam Volkswagen transpor-
ter 2,40 rok 1993 Tel. 601 350 841 
cena do uzgodnienia 

•	 Sprzedam przyczepę leśną FAO-
-FAR 942 HA+4367HE rok pro-
dukcji 2013 + MTZ – 82. Tel. 
665 544 518 cena do uzgodnie-
nia 

•	 Sprzedam opony zimowe 205 55 
R16 91 H, Michelin Alpin 4, uży-
wane, cena do uzgodnienia, tel. 
605 522 340

rOlNICTWO
•	 Sprzedam  kaczki,gęsi młode – 

oskubane.Tel.782429405.

•	  koszenie, mulczowanie, belo-
wanie – słoma. 608 01 3995

•	 Orka, talerzówka ciężka siew 
agregatem. Tel. 608 01 39 95 

•	 Rzepak jary, zboża sprzedam. Tel. 
502 853  573 

•	 Grykę sprzedam i mieszalnik 1 
tona. 603 467 609 

•	 Sprzedam siano w kostkach. 782 
036 086 

•	 Sprzedam ziemniaki jadalne Bry-
za. Tel. 884 187 995 

•	 SPrZeDAm PAPUGI „rOZel-
lA”. 512 482 344

•	 Sprzedam facelie oraz miód z 
własnej pasieki. 793 006 469 

•	 Sprzedam 1 ha łąki w bardzo do-
brym położeniu, kamień polny i 
tuczniki. 606 576 417 

•	 Sprzedam rozrzutnik obornika 
rok produkcji 1994 stan bardzo 
dobry. Tel. 512 532 734 

•	 Sprzedaż jaj wiejskich – kurze. 
Tel. 502 119 960

•	 Prasa kostkująca Sipma 224 i ta-
lerzówka 4 metrowa sprzedam. 
Tel. 501 814 871

•	 Sprzedam 40 sztuk prosiąt 150 
zł/sztuka kontakt: 882 802 989 

•	 Sprzedam traktor MTZ 80, 1971 
r., na chodzie, z papierami, za-
rejestrowany, nieubezpieczony, 
cena 5.000 zł. Tel. 606 627 718

•	 Sprzedam prosięta. 781 900 122 

•	  USŁUGI

•	 TRANSPORT-600182682.

•	 DACHY, WIATY, TARASY.
TEL.660879108.

•	 MALOWANIE – szpachlowanie 
,panele.Tel.788566432.

•	 SZPACHLARZ GŁADZI BEZPYŁO-
WEJ ,PŁYTKARZ.WYKAŃCZANIE 
WNĘTRZ.Tel.537275547.

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWA-
NÓW, WYKŁADZIN, TAPICERKI 
MEBLOWEJ SAMOCHODOWEJ/ 
SKÓRZANEJ MATERIAŁOWEJ / 
POŚCIELI WEŁNIANEJ / LANOLI-
NĄ/SPRZĄTANIE: CZYSZCZENIE 
FUG.TEL.604 373 143 , 794 229 
083.

•	 Pranie dywanów i tapicerki 
sprzątanie również z użyciem 
pary, rOmTeX. 668 151 516

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

•	 malowanie, montaż pane-
li podłogowych i inne drobne 
naprawy wykona “złota rącz-
ka”. 91 39 22 783, 784 79 22 70

•	 FIrmA USŁUGOWA „Zielona”. 
Wynajem sal na konferencje, 
zebrania, szkolenia. 91 39 26 
691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 
606

•	 Firma budowlana z wieloletnią 
działalnością przyjmie zlecenie 

na budowę domów od podstaw, 
przekładek dachów, docieplenia, 
układanie kostki, różne rodzaje. 
Tel. 607 137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Napra-
wiamy za gotówkę na raty lap-
topy tablety telefony. Skupuje-
my laptopy telefony. Adres No-
wogard 700Lecia 15 I piętro nad 
apteką tel 91-577-53-73 lub 792-
228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, 
urlopowe: Niemcy, Holandia, Au-
stria, Anglia, Belgia, Norwegia. 
Tel. 71 385 20 18, 601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, 
opróżnienie mieszkań, piwnic, 
gratów. Tel 668 343 638 

•	 AGENCJA REKLAMOWA VIZART, 
oprawianie prac w 2 minuty, bin-
dowanie, wydruki, ksero, lamino-
wanie, Nowogard ul. 700 lecia 15 
(nad sklepem zielarskim)Tel. 605 
522 340 

•	 Przepisywanie prac (licencjac-
kich, magisterskich i innych), do-
kumentów, CV, listów motywa-
cyjnych, Szybko, solidnie. Agen-
cja reklamowa Vizart  Nowogard 
ul. 700 lecia 15 (nad sklepem zie-
larskim)Tel. 605 522 340.

•	 regulacja, naprawa, konser-
wacja okien i drzwi. 695 181 
070

•	 Wyburzamy, budujemy i remon-
tujemy. 668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 
988 735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, 
układanie kostki granitowej, po-
lbruku. 726 403 937

•	 Wypełniam dokumenty do ZUS 
na emeryturę, rentę, kapitał po-
czątkowy. 507 872 391

•	 Usługi remontowo-budowlane 
wykonam. 608 364 330 

•	 Prace elektryczne i remonty 
mieszkań. 607 729 933

•	 Usługi ogólnobudowlane do-
cieplanie budynków, malowa-
nie, szachlowanie, glazura, tera-
kota, hydraulika, regipsy i podło-
gi, adaptacja poddaszy. 600 626 
268 

•	 Usługi remontowo-budowla-
ne, ocieplenia budynków. 669 
591 896 

•	 Matematyka. 668 17 12 12 

•	 Usługi Fryzjerskie Męskie w 
domu klienta. Sudomierski. Tel. 
536 867 154 , 91 39 22 063

•	 Malowanie, szpachlowanie, ta-
petowanie, drobne naprawy w 
tym hydraulika, solidnie dobra 
cena. 666 047 905

•	 Przyjmę zlecenie na malowanie, 
montaż parapetów, paneli pod-
łogowych itp. 518 034 782

•	 Naprawa AGD Nowogard. 698 
352 406 

•	 Dachy, wiaty, tarasy. 660 879 108 

•	 Transport. 600 182 682 

•	 Transport maszyn rolniczych i 
nie tylko ładunki nie przekracza-
jące 7 ton. Tel. 514 740 538 

•	 Projektowanie stron interne-
towych. 695 575 008 

•	 SkUP BUTelek PO PIWIe 
SkleP kArSk O,30 ZŁ SZTUkĘ. 
609 245 816

•	 Elewacje, podbitki. 607 054 692

•	  Malowanie, szpachlowanie, 
montaż paneli, regipsy, docie-
plenie poddaszy wełną. 607 654 
692

•	 Prace wykończeniowe łazienki, 
kuchnie, malowanie regipsy itp. 
730 744 751

•	 Strzyżenie psów i kotów. 794 
902 108

PrACA
•	 Aktivmed24.pl Opiekunki Se-

niorów Niemcy. Premie waka-
cyjne, 530555015

•	 AmBerCAre24 Opiekunki do 
Niemiec, wymagany j. nie-
miecki komunikatywny, zarob-
ki netto do 1500 euro/mies., 
wyjazdy od zaraz, sprawdzone 
oferty, legalnie 737 451 825, 
737 886 919, 737 489 914

•	 Zatrudnię pracowników bu-
dowlanych. Tel. 695-264-594

•	 Zatrudnię stolarza z doświadcze-
niem. 503 084 687 

•	 Zatrudnię pomocnika mechani-
ka samochodowego. Doświad-
czenie nie wymagane. 600 291 
059

•	 Zaopiekuję się małym dziec-
kiem. 664 696 177   

•	 Zaopiekuję się dzieckiem. 606 
515 739 

•	 Zatrudnię mechanika do sa-
mochodów ciężarowych bądź 
pomocnika. Atrakcyjne wyna-
grodzenie. Tel. 885 555 263 

•	 Pracowników budowlanych 
robót wykończeniowych za-
trudnie. Tel. 694 440 205 

•	 Zatrudnię ekspedientkę do 
sklepu. Tel. 602 677 563 

•	 Zatrudnię pracownika do sklepu 
spożywczego w Nowogardzie. 
509 000 617 

•	 Zatrudnimy  do sklepu Żabka w 
Nowogardzie. 519 601 290 

•	 Poszukuje opiekunki do oso-
by starszej. 512 427 899 , 695 
788 100

•	 Zatrudnię barmana/kelnera, Pra-
ca zmianowa. 91 39 20 300

•	 Szukam do pracy kucharza, ku-
charkę. Tel. 606 627 718

•	 Zatrudnię pracownika do gospo-
darstwa rolnego. Tel. 606 627 718

•	 Zatrudnię do sklepu spożyw-
czego. 603 688 266 

INNe
•	 SPRZEDAM- pręt zbrojeniowy fi-

10 , 12 m długi.Tel.603598134
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reGUlArNA lINIA mI krO BU SO WA SerOCkI  Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 
11:55; 12:40; 14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 
13:45(6x); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

PrZeWÓZ OSÓB - rO mAN BIŃCZYk - linia regularna  Tel. 607 310 591 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 
16.35 (7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

rOZkŁAD jAZDY BU SÓW
Firma Usługowo- Handlowa Adam Fedeńczak

Tel 91 39 26 925, 502 026 999
ND- SZCZeCIN 5:15(D), 5:55(E), 6:40(7), 6:55(D), 7:25(7), 7:50(D), 8:00(E), 8:20(7), 
8:35(D), 9:10(E,7), 10:05(E), 10:35(E,7), 11:31(D),11:40(7), 12:10(E), 12:20(7), 
12:55(D,7), 13:10(D), 13:20(E,7), 14:05(D), 14:20(E,7), 15:40(D), 16:05(7), 16:20(E,7), 
16:50(D), 17:50(E,7), 18:20(E,7)
SZCZeCIN- ND 6:35(D), 7:30(E), 8:30(D,7), 9:00(7,R), 9:25(E), 10:05(D,7), 10:35(E,7), 
11:40(E), 12:10(D), 12:25(E,7), 13:20(7), 13:35(D), 13:50(E,7,R), 14:35(D), 14:50(E,7), 
15:15(D,7), 15:55(D), 16:15(6,7), 16:35(D), 17:40(D,7), 18:05(E,7,R), 19:15(D), 
19:40(E,7), 20:15(E,7)
ND- reSkO 6:30(S), 7:50(S), 10:10(7), 12:30(S), 14:30(S), 15:10(E), 19:15(E)
reSkO- ND 6:45(7,SZ), 7:10(S), 7:15(E,SZ), 8:30(S), 11:35(7,SZ), 13:00(S), 15:05(S), 
15:40(E,7,SZ)
GOlCZeWO- ND 7:10(S), 13:30(S), 14:45(S)
ND- GOlCZeWO 7:50(S), 14:15(S), 15:30(S)
ND- STArGArD 6:50(D), 10:15(D), 13:40(D)
STArGArD- ND 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
ND- DOBrA- ŁOBeZ- PŁOTY- GrYFICe 6:00(D)
ND- SŁAjSINO- rADOWO- ŁOBeZ 6:35(D)
ŁOBeZ- DOBrA- ND 15:00(D)
ŁOBeZ- SŁAjSINO- ND 15:35(D)
D - kursuje od pon. do pt. Oprócz świąt     E - kursuje od pon. Do soboty oprócz świąt 
S - kursuje w dni nauki szkolnej                         R- kurs do Reska     
SZ - kurs do Szczecina 6- kursuje w soboty       7- kursuje w niedziele

rozkład jazdy komunikacji miejskiej 

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 6:55 8:05 11:15 12:20 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 6:56 8:06 11:16 12:21 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 6:58 8:08 11:18 12:23 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 6:59 8:10 11:20 12:25 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:01 8:12 11:22 12:27 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:02 8:14 11:24 12:29 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:03 8:15 11:25 12:30 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:05 8:17 11:27 12:32 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < 7:07 8:19 < 12:34 < < 16:07 < <

10 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:09 8:21 11:28 12:36 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
11 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:10 8:22 11:29 12:37 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
12 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:11 8:23 11:30 12:38 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
13 ul. Poniatowskiego < 6:20 7:13 < < 12:40 13:45 15:10 16:13 17:10 <
14 ul. Żeromskiego 5:42 6:21 7:14 8:24 11:32 12:41 13:46 15:11 16:14 17:11 17:59
15 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:22 7:15 8:25 11:33 12:42 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
16 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:23 7:16 8:26 11:34 12:43 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
17 ul. Radosława 5:45 6:24 7:17 8:27 11:35 12:44 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02

POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:23 8:33 11:50 12:50 14:30 15:30 16:25 17:25 18:05
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:24 8:34 11:51 12:51 14:31 15:31 16:26 17:26 18:06
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:26 8:36 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:28 8:38 11:53 12:53 14:33 15:33 16:28 17:28 18:08
5 ul. Poniatowskiego < 6:35 7:30 8:40 11:55 12:55 < 15:35 16:30 17:30 <
6 ul. 700 Lecia 5:49 6:37 7:32 8:42 11:57 12:57 14:34 15:37 16:32 17:32 18:09
7 ul. 5-go Marca 5:51 6:39 7:34 8:44 11:59 12:59 14:36 15:39 16:34 17:34 18:11
8 ul. Kościuszki 36 5:53 6:41 7:36 8:46 12:01 13:01 14:38 15:41 16:36 17:36 18:13
9 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:42 7:37 8:47 12:02 13:02 14:39 15:42 16:37 17:37 18:14

10 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:43 7:38 8:48 12:03 13:03 14:40 15:43 16:38 17:38 18:15
11 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:44 7:39 8:49 12:04 13:04 14:41 15:44 16:39 17:39 18:16
12 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:45 7:40 8:50 12:05 13:05 14:42 15:45 16:40 17:40 18:17
13 ul. Bema 9 5:58 6:46 7:41 8:51 12:06 13:06 14:43 15:46 16:41 17:41 18:18
14 Osiedle Bema 5:59 6:47 7:42 8:52 12:07 13:07 14:44 15:47 16:42 17:42 18:19

DWORZEC PKS – OS. BEMA
TAM
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

OS. BEMA - DWORZEC PKS
TAM
E, F

1 Osiedle Bema 8:59
2 ul. Bema 1 9:00
3 ul. Armii Krajowej 17 9:02
4 ul. Kościuszki 36 9:03
5 ul. Romualda Traugutta 9:05
6 ul. Wojska Polskiego 4 9:06
7 ul. Kościelna 9:07
8 Dworzec PKS 9:09

LP Dworce i przystanki

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD UL. RADOSŁAWA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 – NOWOGARD  OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD OS. BEMA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 - NOWOGARD  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 6:55 8:05 11:15 12:20 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 6:56 8:06 11:16 12:21 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 6:58 8:08 11:18 12:23 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 6:59 8:10 11:20 12:25 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:01 8:12 11:22 12:27 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:02 8:14 11:24 12:29 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:03 8:15 11:25 12:30 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:05 8:17 11:27 12:32 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < 7:07 8:19 < 12:34 < < 16:07 < <

10 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:09 8:21 11:28 12:36 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
11 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:10 8:22 11:29 12:37 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
12 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:11 8:23 11:30 12:38 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
13 ul. Poniatowskiego < 6:20 7:13 < < 12:40 13:45 15:10 16:13 17:10 <
14 ul. Żeromskiego 5:42 6:21 7:14 8:24 11:32 12:41 13:46 15:11 16:14 17:11 17:59
15 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:22 7:15 8:25 11:33 12:42 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
16 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:23 7:16 8:26 11:34 12:43 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
17 ul. Radosława 5:45 6:24 7:17 8:27 11:35 12:44 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02

POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:23 8:33 11:50 12:50 14:30 15:30 16:25 17:25 18:05
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:24 8:34 11:51 12:51 14:31 15:31 16:26 17:26 18:06
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:26 8:36 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:28 8:38 11:53 12:53 14:33 15:33 16:28 17:28 18:08
5 ul. Poniatowskiego < 6:35 7:30 8:40 11:55 12:55 < 15:35 16:30 17:30 <
6 ul. 700 Lecia 5:49 6:37 7:32 8:42 11:57 12:57 14:34 15:37 16:32 17:32 18:09
7 ul. 5-go Marca 5:51 6:39 7:34 8:44 11:59 12:59 14:36 15:39 16:34 17:34 18:11
8 ul. Kościuszki 36 5:53 6:41 7:36 8:46 12:01 13:01 14:38 15:41 16:36 17:36 18:13
9 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:42 7:37 8:47 12:02 13:02 14:39 15:42 16:37 17:37 18:14

10 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:43 7:38 8:48 12:03 13:03 14:40 15:43 16:38 17:38 18:15
11 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:44 7:39 8:49 12:04 13:04 14:41 15:44 16:39 17:39 18:16
12 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:45 7:40 8:50 12:05 13:05 14:42 15:45 16:40 17:40 18:17
13 ul. Bema 9 5:58 6:46 7:41 8:51 12:06 13:06 14:43 15:46 16:41 17:41 18:18
14 Osiedle Bema 5:59 6:47 7:42 8:52 12:07 13:07 14:44 15:47 16:42 17:42 18:19

DWORZEC PKS – OS. BEMA
TAM
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

OS. BEMA - DWORZEC PKS
TAM
E, F

1 Osiedle Bema 8:59
2 ul. Bema 1 9:00
3 ul. Armii Krajowej 17 9:02
4 ul. Kościuszki 36 9:03
5 ul. Romualda Traugutta 9:05
6 ul. Wojska Polskiego 4 9:06
7 ul. Kościelna 9:07
8 Dworzec PKS 9:09

LP Dworce i przystanki

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD UL. RADOSŁAWA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 – NOWOGARD  OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD OS. BEMA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 - NOWOGARD  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 6:55 8:05 11:15 12:20 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 6:56 8:06 11:16 12:21 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 6:58 8:08 11:18 12:23 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 6:59 8:10 11:20 12:25 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:01 8:12 11:22 12:27 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:02 8:14 11:24 12:29 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:03 8:15 11:25 12:30 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:05 8:17 11:27 12:32 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < 7:07 8:19 < 12:34 < < 16:07 < <

10 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:09 8:21 11:28 12:36 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
11 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:10 8:22 11:29 12:37 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
12 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:11 8:23 11:30 12:38 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
13 ul. Poniatowskiego < 6:20 7:13 < < 12:40 13:45 15:10 16:13 17:10 <
14 ul. Żeromskiego 5:42 6:21 7:14 8:24 11:32 12:41 13:46 15:11 16:14 17:11 17:59
15 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:22 7:15 8:25 11:33 12:42 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
16 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:23 7:16 8:26 11:34 12:43 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
17 ul. Radosława 5:45 6:24 7:17 8:27 11:35 12:44 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02

POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:23 8:33 11:50 12:50 14:30 15:30 16:25 17:25 18:05
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:24 8:34 11:51 12:51 14:31 15:31 16:26 17:26 18:06
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:26 8:36 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:28 8:38 11:53 12:53 14:33 15:33 16:28 17:28 18:08
5 ul. Poniatowskiego < 6:35 7:30 8:40 11:55 12:55 < 15:35 16:30 17:30 <
6 ul. 700 Lecia 5:49 6:37 7:32 8:42 11:57 12:57 14:34 15:37 16:32 17:32 18:09
7 ul. 5-go Marca 5:51 6:39 7:34 8:44 11:59 12:59 14:36 15:39 16:34 17:34 18:11
8 ul. Kościuszki 36 5:53 6:41 7:36 8:46 12:01 13:01 14:38 15:41 16:36 17:36 18:13
9 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:42 7:37 8:47 12:02 13:02 14:39 15:42 16:37 17:37 18:14

10 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:43 7:38 8:48 12:03 13:03 14:40 15:43 16:38 17:38 18:15
11 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:44 7:39 8:49 12:04 13:04 14:41 15:44 16:39 17:39 18:16
12 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:45 7:40 8:50 12:05 13:05 14:42 15:45 16:40 17:40 18:17
13 ul. Bema 9 5:58 6:46 7:41 8:51 12:06 13:06 14:43 15:46 16:41 17:41 18:18
14 Osiedle Bema 5:59 6:47 7:42 8:52 12:07 13:07 14:44 15:47 16:42 17:42 18:19
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3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

OS. BEMA - DWORZEC PKS
TAM
E, F

1 Osiedle Bema 8:59
2 ul. Bema 1 9:00
3 ul. Armii Krajowej 17 9:02
4 ul. Kościuszki 36 9:03
5 ul. Romualda Traugutta 9:05
6 ul. Wojska Polskiego 4 9:06
7 ul. Kościelna 9:07
8 Dworzec PKS 9:09

LP Dworce i przystanki

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD UL. RADOSŁAWA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 – NOWOGARD  OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD OS. BEMA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 - NOWOGARD  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

•	  Sprzedam drewno suche tanio. 
691 848 026

•	 Drewno, bukowe, dębowe, po-
cięte, porąbane. Tel. 603 353 
789 

•	 Sprzedam drewno opałowe. 
667 788 820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 
kg. 790 285 382

•	 Szkółka w karsku poleca drze-
wa owcowe w pojemnikach 3-4 
letnie owocujące już od 20 zł/
szt. oraz tuje szmaragd wys. 70-
80cm. po 10 zł za sztukę. Tel. 606 
106 142

•	 Sprzedam łóżko młodzieżowe z 
szufladami, półkami, z matera-
cem - kolor szaro biały wymiary: 
dł. 223 cm*95 cm*110 cm, biur-
ko do kompletu, tel. 605 522 340

•	 Sprzedam odkurzacz piorący ZE-
LMER WODNIK QUATTRO 616.6, 
elementy piorące nieużywane 

nowe, cena do uzgodnienia, tel. 
605 522 340

•	 Sprzedam materac kokosowy 
na łóżko ze stelażu,  na wymiar 
180*200*24cm, używany, tel. 
605 522 340

•	 Piece gazowe c.o.vaillant z nie-
miec dwufunkcyjne wiszace 
po przegladzie serwisowym 
do mieszkania,domu cena od 
1.200zl. sprzedam tel 691 686 
772

•	 Podgrzewacze wody 130-160-
190 litrowe stojące na gaz fit-
my villant mało używane z 
gwarancją cena od 1000 zł. Tel. 
691 686 772 

•	 Piec gazowy c.o. wiszacy do 
mieszkania,domu,sklepu,zakla-
du firmy vaillant z niemiec po 
przegladzie z gwarancja sprze-
dam cena 1250zl mozliwosc 
montazu tel 691 686 772

•	 Sprzedam ławeczkę do ćwiczeń 
typu PRIMUS, wielofunkcyjna, 
tel. 605 522 340 

•	 Sprzedam szafkę kuchenną 
brązowo-biała, z płytą induk-
cyjną - 2 stanowiska, z moż-
liwością dostawienia drugiej 
płyty indukcyjnej lub gazo-
wej, z blatem, tel. 605 522 340 
Sprzedam TV plazmowy 42 cale 
LG, srebrno czarny, tel. 605 522 
340 

•	 Przyjmę radio  697 886 041 

•	 Okazja sprzedam narożnik „Fa-
bio”, kanapę (szary welur) 606 
699 763  

•	 Sprzedam duży, wysokie opar-
cia, bardzo wygodny narożnik w 
kolorze gorzkiej czekolady – stan 
idealny. Tel. 511 661 654

•	 Sprzedam drewno olchowe ko-
minkowe. 730 744 751

•	 Odsprzedam nowe drzwi har-
monijkowe Dąb sonome z 
szybkami. Wys. 2.05 m szer. 
58,8 cm. Cena 100 zł. Tel. 512 
012 823 

•	 Pianino sprzedam. 533 983 233 

•	 Sprzedam podpórka rehabilita-
cyjna, ambona – 4 kołowa . 664 
813 031 

•	 Sprzedam tanio kamień ciosany. 
Tel. 606 127 777

•	 Przyjmę ziemię bez gruzu na ul. 
Wojska Polskiego. 788 685 194 

•	 Przyjmę pralkę zwykłą. 
697 886 041 

•	 Sprzedam drewno opałowe z do-
wozem. 692 246 671 

•	 Przyjmę dwie wersalki, szafki ku-
chenne i pralkę automatyczną. 
796 080 198

•	 Sprzedam drewno kominkowe 
dąb pocięty w klocki i połupany. 
514 740 538 

•	 Sprzedam rębak do gałęzi uży-
wany sporadycznie idealny do 
prac w ogrodzie. Cena 1200 zł. 
608 613 336 

•	 Sprzedam podkrzesywarkę do 
gałęzi szt.2 zasięg 6 m., cena 1000 
zł za dwie sztuki. 608 613 336 

•	 Sprzedam ściągacz linowy ręcz-
ny uciąg 1600 kg. Cena 600 zł za 
2 sztuki. 608 613 336

•	  Sprzedam lodówkę BOSH. 
518 714 331 

•	 Szkółka w karsku poleca cho-
inki jodła kaukazka, świerk 
zwykły. W promocji świerk 
srebrny cięty 35 zł/szt. 606 106 
142 

•	 Oddam królika z klatką. 728 
815 148 

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, 

rafał kowalczuk sport, jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.
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tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

żyto, pszenżyto, jęczmień, 
owies, rzepak, łubin, gryka, groch, 

len, kukurydzę oraz słonecznik.

Sami odbieramy, szybka płatność, 
konkurencyjne ceny.

Wapno nawozowe granulowane
w najlepszej cenie na rynku. 

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B

e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl

Skup zbóż: 
91 43 57 720, 600 21 21 25

Transport:  662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

r e k l A m A
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

• Ryby wędzone - Makrela gat. I
• Ryby mrożone - bez lodu (glazury)
• Solone Matiasy i solone śledzie bez głowy
• Matiasy lekko solone (bardzo smaczne)
• Sałatki rybne, ryby po grecku - duży wybór

Poleca duży wybór ryb - prosto z kutra 
świeżych  morskich, słodkowodnych i mrożonych

Targowisko Miejskie - Kiosk Spoż.-Rybny
„U Grażyny”

Zapraszamy 8 - 17

Przyjmujemy zamówienia na świąteczne dostawy 
ryb w tym: karp, dorsz, sandacz, szczupak i inne

Życzymy 
zdrowych, pogodnych 

i wesołych świąt

Wszelkie informacje udzielamy 
telefonicznie 91 39 20 300, bądź osobiście

Sylwestra 2018/2019 r. 
serdecznie zaprasza na 

Oferta Świąteczna ważna do 31.12.2018
BIŻUTERIA ZŁOTA
pierścionki, łańcuszki, kolczyki, wisiorki

taniej  o 10%

taniej  o 20 - 30%

taniej  o 20%

BIŻUTERIA SREBNA
kolczyki, pierścionki, łańcuszki, bransoletki
ZEGARY, ZEGARKI

Zapraszamy 
i życzymy udanych 

zakupów

NOWOGARD
ul. 15 Lutego 17UPOMINKI - OŚWIETLENIE

taniej  o 20%ŻYRANDOLE, LAMPY, KINKIETY

taniej  o 20%ART. DEKORACYJNE
wazony, patery ze szkła i ceramiki

250 zł od osoby
ul. Zielona 1 • Nowogard • tel. +48 91 392 02 21

Bal Sylwestrowy

Główne obowiązki:
· montaż urządzeń do oczyszczania wody
· obsługa serwisowa przydzielonych klientów
· naprawy gwarancyjne
Oczekiwania:
· własny samochód
· telefon
Oferujemy:
· dodatkowe źródło dochodu
· szkolenia praktyczne i teoretyczne

Największa i najstarsza �rma w Polsce zajmująca
się oczyszczaniem wody metodą osmozy odwróconej 

poszukuje osób na stanowisko: 

SERWISANT

Zatrudniamy również emerytów i rencistów.
Aplikacje proszę przesyłać na adres:

sekretariat@hydropure.com.pl



POLSKI 
WYDAWCA
Dom Judy sp. z o.o.

Kryzys trwa - przewodniczącego nadal nie wybrali 

Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

Piątek 
14 grudnia 2018 r. 
Nr 98 (2726)
nakład 3000 
Rok XXV ISSN 1897-2640 

Cena 2,00 zł 
(w tym 5% VAT) M
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R E K L A M A
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

GAŚNICE

Tel. 602 870 300

w Nowogardzie

Legalizacja - Sprzedaż - Ładowanie
Butle CO2, argon, azot, tlen

ul. Roosevelta 39

Autoryzowany serwis 

s. 5

tel. 91 392 14 67
kom. 695 264 677

Nowogard, ul. 3 Maja 46 • www.nowodental.pl

Kompleksowe leczenie stomatologiczne
z wykorzystaniem nowoczesnych 

metod leczniczych i urządzeń diagnostycznych:
•
• protetyka za pomocą 
   skanera wewnątrzustnego
• mikroskop stomatologiczny

• znieczulenia komputerowe
• ozonoterapia
• aparaty ortodontyczne stałe
• implanty zębowe

s. 7

Mężczyzna w ciężkim stanie 

Postrzał  
na Wiejskiej

Karetka po 25 minutach 
i aż z Chociwla 

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

73-latka potrącona na pasach
Tłumy na pogrzebie 
byłego Komendanta

s. 3

Żenią  się  
z Ukrainkami
Tu będzie 
„rura” a nie 
obwodnica

s. 2

s. 9
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W skrócie

Śmigiel Ryszard

ŚR

KOMPLEKSOWE  USŁUGI
& ŚMIGIEL

Zakład Kamieniarski
- Nagrobki - Grobowce - Parapety - Schody

Kwiaciarnia
- Znicze - Kwiaty - Wiązanki - Wieńce

Tel. 601 595 069, 91 392 18 14
     e-mail: puhp.smigiel@wp.pl
   www.kamieniarstwo-smigiel.pl

Korzystając z naszych usług pogrzebowych zyskasz
-10%  RABATU  NA  USŁUGI  KAMIENIARSKIE

UL. CMENTARNA 3,  72-200 NOWOGARD

       Usługi Pogrzebowe 
        Grzegorz Śmigiel
- Trumny - Urny - Ekshumacje - Przewozy
         Obudowy - Krzyże - Tabliczki

Kontakt całodobowy: 693 230 190
      e-mail: memoris.zp@o2.pl
            www.memoris.eu

REKLAMA

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowogardzie, odbył się kiermasz 
świąteczny. Chętni mogli zaprezentować swoje rękodzieła m.in. bombki 
i inne ozdoby świąteczne. Wśród wystawców prezentował się także klub 
osób pozytywnie zakręconych z Nowogardu. 

Podczas wykonywanego remontu, w październiku, nawierzchni na 
odcinku ulicy 15-Lutego, zniknęły wszystkie pasy na przejściach dla pie-
szych. Mieszkańcy alarmowali nas wielokrotnie, o tym, że nie czują się 
bezpieczni, kiedy przechodzą, bo kierowcy z daleka nie widzieli, że jest 
tutaj przejście. W poniedziałek (10 grudnia), zaczęto wreszcie odtwarzać 
oznakowanie poziome. W pierwszej kolejności wykonane zostało przej-
ście naprzeciwko elewatora, następnym etapem, będzie odświeżenie li-
nii przystanku, i domalowanie pasów na przejściu dla pieszych przy uli-
cy 15 Lutego. 

Oddali do użytku drogę wewnątrzosiedlową oraz miejsca postojowe 
przy blokach nr 5i6, przy ulicy Zamkowej. Inwestycja zrealizowana dzię-
ki współpracy wspólnot oraz gminy. Wykonawcą tych robót był Paweł 
Jurczak z firmy Budmex Usługi Ziemne. 

Doczekali się… i są szczęśliwi 

Wyburzają ruiny osiedla  
w Bieńczycach 
Mieszkańcy niewielkich Bieńczyc poinformowali nas, że rozpoczęła się rozbiórka niedo-
kończonego osiedla popegeerowskiego, jakie straszyło we wsi. Nie kryją zadowolenia z tego 
powodu. 

O sprawie pisaliśmy w poło-
wie listopada. Mieszkańcy zgło-
sili się do redakcji DN o nagło-
śnienie tematu. Czuli się bo-
wiem bezradni, bo przez co naj-
mniej 10 lat prowadzili bezsku-
teczną walkę o wyburzenie stra-
szących ruin. Rozwalająca się 
budowla nie tylko psuła estetykę 
wsi, ale co najważniejsze stwa-
rzała zagrożenie. Zwłaszcza ster-
czący na wiele metrów komin, 
który przy porywach wiatru bu-
jał się praktycznie nad domami 
mieszkańców Bieńczyc. 

Krótko po naszej interwencji z 
UM w Nowogardzie przyszła do 
nas odpowiedź, w której poinfor-
mowano, że gmina zna problem 
i to właśnie na wniosek miesz-
kańców sołectwa już w zeszłym 
roku powiadomiła o wszystkim 
nadzór budowlany. Jednocze-
śnie poinformowano, że właści-
ciel zrujnowanego obiektu, czyli 
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rol-
nictwa (dawniej Agencja Nieru-
chomości Rolnych) zapewnia, iż 
obiekt zostanie wyburzony jesz-
cze do końca roku. 

Słowa dotrzymano - jak po-
informowali nas mieszkańcy 
Bieńczyc, w poniedziałek przy 

ruinach niedokończonego osie-
dla pojawili się robotnicy z fir-
my zajmującej się wyburzaniem 
tego typu pozostałości. – W po-
niedziałek zabezpieczyli teren i 
sprowadzili maszyny, we wtorek 
zaczęli prace rozbiórkowe, dzi-
siaj już są tutaj od rana. Jeste-
śmy szczęśliwi i przekonani, że 
bez nagłośnienia sprawy przez 
DN do tej pory nic w tej sprawie 
by się nie zmieniło – mówi nam 
pani Anna, mieszkanka wsi. 

Z pejzażu wsi znika zatem je-
den z symboli zapaści gospodar-

czej minionego systemu. Trwa 
kruszenie i rozdrabnianie zbu-
rzonych elementów budynku. 
Jeszcze w tym tygodniu firma 
ma przystąpić do rozbiórki ce-
glanego komina. Mieszkańcu 
już snują plany, co do zagospo-
darowania terenu po zakończo-
nej rozbiórce. – Zwrócimy się do 
właściciela gruntu o przekazanie 
go na rzecz naszego sołectwa, a 
wtedy władze mogłyby postawić 
tutaj obiecany nam plac zabaw- 
dodaje pani Anna.

MS

Na taki widok z okien mieszkańcy wsi czekali ponad 10 lat- znikają z pejzażu stra-
szące i niebezpieczne ruiny

Inkulturacja  idealna

Żenią  się z Ukrainkami
Związki małżeńskie  polsko – ukraińskie to jeden z  naturalnych  skutków  napływu ukraiń-
skiej emigracji  zarobkowej także na nasz teren.  W  nowogardzkim  USC zawarto już 3 ta-
kie małżeństwa a jedno będzie jeszcze zawarte w tym roku.    

Obywatele Ukrainy pracują-
cy w naszej okolicy to zjawisko 
narastające co do skali od kilku 
lat. Obecność naszych wschod-
nich sąsiadów możemy zaob-
serwować na każdym kroku i 
to nie tylko w zakładach pra-
cy. Według danych Powiato-
wego Urzędu Pracy na począt-
ku tego roku na terenie powiatu 
goleniowskiego zarejestrowa-
no ponad 7 tys. pracowników z 
Ukrainy. Część z nich to ludzie 
młodzi stanu wolnego nic więc 
dziwnego, że zawierają oni zna-
jomości z Polakami. Niektóre z 
tych relacji doprowadzają stro-
ny do decyzji o zawarciu związ-
ku małżeńskiego. Przed nowo-

gardzkim Urzędem Stanu Cy-
wilnego pierwsze takie związ-
ki zawarto w 2017 roku i do tej 
pory było ich razem trzy a je-
den jest planowany jeszcze w 
tym roku. Częściej są związ-
ki Ukrainki z Polakiem aniże-
li odwrotnie. Nie znamy oczy-
wiście skali związków niefor-
malnych. Warto tutaj dodać, że 
Ukraińcy przyjeżdżają do nas 
do pracy także rodzinami wraz 
z dziećmi. Te dzieci będące w 
wieku szkolnym uczą się w na-
szych szkołach. Już jest kilkana-
ście takich klas w których nasze 
dzieci mają kolegów bądź kole-
żanki z Ukrainy. Napływ pra-
cowników z Ukrainy spowodo-

wał także wyjątkowe ożywienie 
rynku wynajmu nieruchomo-
ści. Niektórzy uczynili nawet z 
tego dochodowy interes dosto-
sowując posiadane obiekty do 
celów mieszkalnych i wynajmu-
jąc je Ukraińcom. Jednak naj-
bardziej trwałym skutkiem na 
przyszłość ukraińskiej emigra-
cji zarobkowej staną się zapew-
ne zawarte małżeństwa zawar-
te między obywatelami Polski i 
Ukrainy i zrodzone w rezulta-
cie potomstwo, co tworzy dwu-
narodowe rodziny czyli warun-
ki do idealnej inkulturacji. A w 
którą stronę ona pójdzie?... to 
już zupełnie odrębny temat. 

sm
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W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397

REKLAMA

WYNAJEM 
KONTENERÓW, 
wywóz odpadów. 

TEL. 667 146 793 

Sprzedam 
pawie

tel. 785 150 401

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

11 kg, 33 kg 
z propan butanem, 

propanem 
a także do zasilania 
wózków widłowych.

Zapraszamy 
do stałej współpracy 

tel. 606 930 398
 www.gazak.pl 

Wymiana butli

CHOINKI 
wszystkie gatunki  
własnej produkcji

Tel. 507 102 211 •  Olchowo 74  
(300 m przed stacją paliw)

Mężczyzna w ciężkim stanie 

Postrzał na Wiejskiej
Młody mieszkaniec Nowogardu z raną postrzałową głowy trafił do jednego ze szczeciń-
skich szpitali. Rany powstały na skutek użycia broni palnej.  Do zdarzenia doszło w jednym 
z domów przy ul. Wiejskiej. Mężczyzna jest w ciężkim stanie. Sprawę wyjaśnia Prokuratu-
ra Rejonowa w Goleniowie. 

W miniony poniedziałek 
(10.12), wieczorem, pogotowie 
ratunkowe otrzymuje informa-
cję o znalezieniu zakrwawione-
go młodego mężczyzny, w jed-
nym z domów przy ul. Wiejskiej 
- potwierdza nam rzecznik pra-
sowy Pogotowia Ratunkowego. 
Na miejscu okazało się jednak, 
że poszkodowany ma ranę po-
strzałową głowy. 

- O godzinie. 19.25, w mi-
niony poniedziałek, dyspozytor 
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia 
Ratunkowego otrzymał zgłosze-
nie o zakrwawionym mężczyź-
nie w jednym z domów w No-
wogardzie. Na miejscu wezwa-
nia ratownicy medyczni rozpo-
znali ranę postrzałową głowy u 
25-letniego mężczyzny. Zespół 
ratownictwa medycznego prze-
wiózł pacjenta do szpitala w No-
wogardzie w celu ustabilizowa-
nia jego stanu. Po wykonaniu 
niezbędnych czynności karet-
ką specjalistyczną pacjent został 
w ciężkim stanie przewieziony 
do SPSK nr 1 w Szczecinie przy 
Unii Lubelskiej - mówi rzecz-
nik Wojewódzkiej Stacji Pogoto-
wia Ratunkowego Paulina Tar-
gaszewska. 

Na miejscu zdarzenia oprócz 
pogotowia natychmiast zjawia 
się również policja. Kryminal-
ni zabezpieczają ślady. O sprawie 
informowana jest Prokuratu-
ra Rejonowa w Goleniowie, któ-
ra przejmuje nadzór nad śledz-
twem. 

- Prokuratura Rejonowa w Go-
leniowie nadzoruje postępowa-
nie w związku ze zdarzeniem, 
do którego doszło 10 grudnia, 
gdzie, jak ustalono, został znale-
ziony ciężko ranny mężczyzna, w 
jednym z mieszkań w Nowogar-
dzie. W tej chwili trwa ustalanie 
okoliczności tego zdarzenia, jego 
przyczyn i przebiegu- informuje 
Joanna Biranowska -Sochalska, 
rzecznik prasowy Prokuratury 
Okręgowej w Szczecinie 

Nieoficjalnie wiadomo, że 
mężczyzna mógł sam się po-
strzelić. Nie wiadomo jednak, 
czy było to działanie świadome, 
czy nieszczęśliwy wypadek, ani 
też, czy w chwili zdarzenia 25-la-
tek przebywał w domu sam. Te 
kwestie są również przedmiotem 
prowadzonego przez śledczych 
postępowania. 

Pojawia się pytanie, skąd 25-la-
tek miał w domu broń palną? 
Okazuje się, że był członkiem or-
ganizacji strzelectwa sportowe-
go i nabył jakiś czas temu wyma-
gane pozwolenia na posiadanie 
broni- wynika z naszych ustaleń.  
Na tej podstawie mógł ją trzy-
mać legalnie w domu. 

Stan mężczyzny jest bardzo 
ciężki. Bynajmniej do czasu za-
mknięcia bieżącego numeru ga-
zety (tj. czwartek wieczorem), 
znajdował się on w stanie śpiącz-
ki farmakologicznej. Rokowa-
nia, co do jego zdrowia są bar-
dzo ostrożne. 

MS

Mężczyzna z obrażeniami głowy został przewieziony do szpitala

Sąsiad truje całą ulicę
Ostatnio w DN zamieściliśmy 

kompleksowy opis sytuacji w na-
szym mieście, w zakresie czysto-
ści powietrza. Z tego opisu wyni-
kało, że podstawowymi emitenta-
mi ewentualnych zanieczyszczeń 
w postaci spalin są piece grzew-
cze w małych obiektach mieszkal-
nych i gospodarczych, w których 
spala się słabej jakości opał, bądź 
nawet różne materiały nieklasy-
fikowane jako opał, m.in. opony 
czy tworzywa sztuczne. Nieste-
ty są też tacy, którzy nie bardzo 
się liczą z tym, że swoim oszczę-
dzaniem na wysokiej jakości opa-
le trują sąsiadów i narażają ich na 
wdychanie trucizny i smrodów. O 
takim przypadku właśnie dono-
si DN, nasz czytelnik, który po-
stanowił zaalarmować redakcję, o 
tym, jak dymi się i to nie raz z ko-
mina sąsiada… 

 -Mieszkam nieopodal cmenta-
rza i to co wyprawia się na tej uli-
cy jest już nie do przyjęcia, ja ro-
zumiem, że większość starych ko-
tłów dymi, ale to nie ich wina tyl-

ko wina, tak mi się wydaje, właści-
ciela. Skoro wypala on tylko drze-
wo i węgiel, jak sam nam mówi to, 
dlaczego to aż tak bardzo smro-
dzi, dymi i kopci, że praktycznie 
nic nie widać- normalnie czuje-
my się, jak w największym prze-
mysłowym mieście Europy. Gmi-
na powinna wyznaczyć urzędni-
ków, którzy skontrolują przydomo-
we kotłownie, może to będzie swo-
isty postrach dla amatorów wypa-
lania różnego rodzaju odpadów. 

Red. 

Sygnały Czytelników @  

Kolejna droga do poprawki 
Do naszej redakcji zatelefono-

wała mieszkanka os. Racibora, 
która zwróciła uwagę na drogę, 
która wymaga remontu, a o którą 
nawet nikt nie zabiega. 

-Przeczytałam we wtorkowym 
wydaniu DN (11 grudzień), o dro-
dze przy ulicy Racibora, która wy-
gląda jak ser z wielkimi dziura-
mi. Osobiście tę drogę pokonu-
ję codziennie, ponieważ prowadzę 
tamtędy dziecko do szkoły, i mam 
ogromną trudność pokonać tę dro-
gę. Uważam, że nie tylko ta dro-
ga wymaga remontu, ale również 
droga z drugiej strony bloków, czy-

li ta obok bloków prowadzących 
na Orlik. Wiele razy postulowali-
śmy o to, by ten fragment drogi zo-
stał wyremontowany, ale nasze po-
stulaty odbijane są jak przysłowio-
wa piłeczka pingpongowa. Jeste-
śmy odsyłani od jednych do dru-
gich i tak żyjemy tutaj odkąd po-
wstały te bloki, a przecież powstały 
już ładnych parę lat temu. Dlacze-
go nikt nie pomyślał i od razu nie 
wykonał dojazdów do posesji, za-
bieramy się wciąż za wszystkie in-
westycje od ciemnej strony.

ao 
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Do ilu razy sztuka..?

Kryzys trwa - przewodniczącego nadal nie wybrali 
Po raz piąty radnym nie udało się w głosowaniu wyłonić nowego przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowogardzie. Kolejną próbę zaplanowano na 18 
grudnia, we wtorek. Bynajmniej tyle potrwa jeszcze kryzys w radzie. 

W minioną środę, o godz. 
10.00, radni zgromadzili się po-
nownie w sali obrad, aby po ko-
lejnej przerwie podjąć próbę 
wyboru przewodniczącego RM. 
Jak już informowaliśmy, mimo 
czterech głosowań radnym do 
tej pory sztuka ta się nie udawa-
ła. Tym razem skończyło się tak 
samo. Na przewodniczącego RM 
zgłoszono dwie kandydatury: Jo-
wita Pawlak (Nowa) i Jacek Ra-
fiński (SLD). Żadna z tych osób 
nie uzyskała jednak minimalnej 
ilości głosów, aby móc przejąć 
kierowanie radą. J. Rafiński zdo-
był 9 głosów a J. Pawlak- 8, nie-
ważne były 3 głosy, 1 kartę wrzu-
cono do urny pustą. Krótko po 
ogłoszeniu wyników głosowania 
na sali zrobiło się nieco nerwo-
wo. Jedni radni zaczęli apelować 
do „zdrowego rozsądku” i „su-
mienia” tych, którzy oddali nie-
ważne głosy. Inni zaczęli doma-
gać się od obecnego na sali rad-
cy prawnego, aby ten wyjaśnił 
jak długo w radzie może trwać 
pat w sprawie wyboru przewod-
niczącego, i czy w tym czasie 
radni mogą wprowadzać zmiany 
do porządku obrad (ustalonego 
przez komisarza wyborczego), a 
następnie głosować nad projek-

tami uchwał. Zdaniem prawni-
ka, ustawodawca nie dookreślił 
ile czasu rada ma na wybór pre-
zydium, i w tym czasie, możliwe 
jest procedowanie nad uchwała-
mi. Zaznaczył jednak, że radni 
nie mogą zamknąć pierwszej se-
sji, bo nie będzie miał kto zwo-
łać drugiej- wobec niewybra-
nia przewodniczącego. A tak, 
do tego czasu obrady - o czym 
również pisaliśmy już kilkukrot-
nie- prowadzi najstarszy radny 
– przewodniczący senior. Wy-
nika to z ustawy o samorządzie. 
Po długiej dyskusji i wymianie 
zdań, radni przegłosowali wnio-
sek, aby do porządku sesji dołą-

czyć punkt- interpretacje, wnio-
ski i zapytania. Ale i tu pojawiło 
się coś nowego. Dokonano bo-
wiem zmiany przepisów i teraz 
radni wszelkie zadawane pyta-
nia mają kierować na ręce prze-
wodniczącego na piśmie. To wy-
wołało znów pewne zdziwienie 
wśród radnych. Ostatecznie kil-
ku z nich dostosowało się do no-
wych wymogów, spisując szybko 
na prędce zapytania i odczytując 
je do mikrofonu. 

Oprócz wniosków i interpela-
cji, część radnych domagała się 
również, aby organ wykonaw-
czy- burmistrz – przedstawił go-
towe do przegłosowania uchwa-

ły w sprawie funduszu sołec-
kiego na kolejny rok. Wicebur-
mistrz Krzysztof Kolibski, po-
informował jednak radnych, że 
nie jest to możliwe, bo skarb-
nik gminy przebywa poza urzę-
dem, a tylko on może przedło-
żyć radzie gotowe projekty w tej 
sprawie.  Dyskusja wytworzy-
ła się również w związku z ko-
niecznością wskazania terminu, 
do jakiego przewodniczący- se-
nior ogłosi kolejną, trzecią już 
z kolei przerwę w obradach. Z 
sali padały aż trzy daty- 17, 18 i 
19 grudnia. Ostatecznie radni w 
głosowaniu przyjęli ten środko-
wy termin. W najbliższy wtorek 
o godz. 10.00, znów zatem sesja 
rozpocznie się od próby wyboru 
przewodniczącego RM. O prze-
biegu głosowania poinformuje-
my. 

Marcin Simiński

Nasz komentarz
Najwyraźniej wcale nie na wy-

rost, już przed tygodniem, kie-
dy to radni po raz czwarty nie 
zdołali wyłonić ze swojego gro-
na przewodniczącego, uznali-
śmy, że mamy do czynienia z 
poważnym kryzysem w organie 
uchwałodawczym. Otóż wciąż z 

21. osobowej grupy nie wyłania 
się żadna konstruktywna więk-
szość, która dałaby możliwość 
sprawnego funkcjonowania sa-
morządu. Mamy za to spektakl, 
w którym najwyraźniej ktoś cały 
czas próbuje zaspokoić swo-
je osobiste- być może pobudzo-
ne politycznie- ambicje. W śro-
dę ten stan był o tyle wyraźny, 
że niektórym zaczęły już pusz-
czać nerwy-, co po części było 
nawet zrozumiałe. Zaczęto na-
wet straszyć jakimś zarządem 
komisarycznym, czyli interwen-
cją w Nowogardzie samego Pre-
miera. Niestety, jeśli sytuacja w 
zakresie niezbędnego formalnie 
ukonstytuowania się rady nie 
ulegnie szybko zmianie, wszyst-
ko jest możliwe - nawet te naj-
bardziej skrajne rozwiązania.  
Jakiekolwiek ktoś by miał sym-
patie, to co dzieje się dzisiaj w 
radzie, dla patrzącego z per-
spektywy widza musi wydać się 
co najmniej „niesmaczne” i jest 
dalekie od deklarowanych jesz-
cze kilka tygodni temu w kam-
panii wyborczej: doświadcze-
niu, sprawności, merytoryczno-
ści i oddaniu sprawom obywa-
teli. 

Co warto wiedzieć o żywej choince? 
Wybór choinki to nie lada wyzwanie, bo jak spośród tylu drzewek wybrać tę najpiękniejszą. Skąd mamy wiedzieć, która stoi dłużej a która nie kłuje? O to 
zapytaliśmy jednego ze sprzedawców, pana Damiana, który sprzedaje na Placu Wolności zielone drzewka. 

DN: Skąd pochodzą sprzeda-
wane przez Pana choinki? 

Pan Damian: Nasze choin-
ki pochodzą z Gospodarstwa 
Rolnego Piotra Więckowskie-
go z Olchowa. Wycinamy je w 
tym samym dniu, albo kilka 
dni przed, gdy chcemy je sprze-
dać. Każdy ma jakiś swój pomysł 
na to, jak ma wyglądać choinka 
jednak, jak ludzie przychodzą to 
zmieniają się ich gusta, ponie-
waż wybór jest naprawdę spory. 
Nasze choinki są świeże, dłużej 
stoją, bo dbamy bardzo o drzew-
ka, ponieważ chcemy, aby nasi 
klienci byli zadowoleni i do nas 
wracali. 

Jak trzeba dbać o choinkę, by 
cieszyła nas w domu jak naj-
dłużej?

Po przyniesieniu drzewka do 
domu, należy je oczyścić i wy-
brać miejsce, w którym je usta-
wimy. Jeśli chcemy przedłużyć 
radosne chwile w blasku choin-

ki, warto zwrócić uwagę na taki 
czynnik, jak temperatura i na-
wadnianie. Nie może być za go-
rąco, a choinka musi stać cały 
czas w wodzie- zwłaszcza w 
pierwsze dni po jej przyniesie-
niu do domu. 

A na co warto zwrócić uwa-
gę przy wyborze drzewka i któ-
re gatunki świerków cieszą się 
wśród klientów największą po-
pularnością? 

Niezależnie od tego, czy decy-
dujemy się na choinkę doniczko-

wą, czy ciętą warto zwrócić uwa-
gę na igiełki, czy mają soczysty 
zielony kolor, a gałązki giętkie i 
elastyczne. Co do typów to np. 
najpopularniejszy świerk pospo-
lity, świerk srebrny lub kłujący. 
Najtrwalsze są choinki z jodły. 

Jodła kaukaska jest aksamitna, 
igły nie opadają, ale brązowieją i 
ulegają zasuszeniu na gałązkach. 

Na miejscu pakujemy choinki 
w siatkę, gdy klient dokona swo-
jego wyboru mamy więc w co 
zapakować z myślą o komforcie 
kupujących. Bardzo serdecznie 
zapraszam wszystkich zaintere-
sowanych kupnem u nas cho-
inek. Ceny są naprawdę przy-
stępne od 30 zł - 90 zł za metr.

Doradzę oraz pomogę w do-
borze. 

***
Dodajmy, że oprócz stoiska na 

Placu Wolności, czy w innych 
częściach miasta, choinki moż-
na zakupić również wprost na 
plantacjach. Tych w okolicy jest 
kilka, więc wybór także duży. 
Warto może jednak już dziś po-
myśleć o wyborze drzewka, aby 
uniknąć nerwowych poszuki-
wań tuż przed samymi świętami.  

Ao

Może w najbliższy wtorek, okaże się kto będzie przez kolejne 5 lat zakładał w cza-
sie obrad insygnium przewodniczącego RM - herb miasta na łańcuchu
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Karetka przyjechała po 25 minutach i aż z Chociwla. Dlaczego?

73-latka potrącona na pasach 
W minioną środę, 12 grudnia, na przejściu dla pieszych przy ul. 700-lecia, została potrącona 73-letnia kobieta. Poszkodowana trafiła do szpitala z obraże-
niami kostnymi. Zdarzenie jest jednak szeroko komentowane, ze względu na przebieg samej akcji ratunkowej, którą obserwowało wiele osób. Świadkowie 
byli oburzeni długim oczekiwaniem na przyjazd pogotowia ratunkowego. Karetka przyjechała dopiero po 25 minutach i jak udało nam się ustalić aż… z 
Chociwla. Dlaczego tak się stało?

Do wypadku doszło na psach, 
tuż przy skrzyżowaniu ulic: 
700-lecia z Bankową, około 
godz. 10:20. Ze wstępnych usta-
leń policji wynika, że kierowca 
samochodu nie ustąpił pierw-
szeństwa pieszemu na przejściu 
dla pieszych. 

-W dniu dzisiejszym tj. 
12.12.2018 r około godz. 10:22 
na ul. 700 - lecia w Nowogar-
dzie otrzymaliśmy zgłoszenie o 
potrąceniu pieszego na przej-
ściu dla pieszych. Policjanci na 
miejscu ustalili, że kierująca po-
jazdem marki VW Golf, lat 30, 
zam. gmina Nowogard, nie ustą-
piła pierwszeństwa pieszemu 
znajdującemu się na oznakowa-
nym przejściu dla pieszych, w 
wyniku czego doszło do potrą-
cenia pieszej kobiety lat 73, zam. 
gmina Nowogard. Kobieta - po-
szkodowana została przetrans-
portowana do szpitala w Nowo-
gardzie. Postępowanie prowadzi 
Komisariat Policji w Nowogar-
dzie – informuje nas- sierż. stab. 
Anna Dygas, rzecznik naszej po-
licji.  

Z naszych informacji wynika, 
że kobieta ze szpitala w Nowo-
gardzie została jednak odesła-
na na oddział ortopedyczny do 
jednego z wojewódzkich szpita-
li specjalistycznych.

Ruch na ulicy w miejscu wy-
padku był utrudniony. W kil-
ka minut zakorkowało się prak-
tycznie całe miasto. Trwało to 
ok. dwóch godzin. 

Czekała na karetkę 25 
minut

Środowe zdarzenie wywołało 
falę komentarzy, które dało się 

słyszeć już na miejscu zdarzenia. 
Poszkodowana kobieta, leżąc na 
asfalcie czekała kilkadziesiąt mi-
nut na przyjazd karetki pogoto-
wia. W tym czasie ranną zabez-
pieczali i chronili przed wyzię-
bieniem strażacy i przypadko-
wi świadkowie. Policja zabez-
pieczała teren. Ludzie podawali 
koce i uspakajali poszkodowaną, 
a karetka nie nadjeżdżała. - To 
jakiś skandal, nie chciałbym tak 
leżeć na drodze w zimnie i cier-
pieniu i czekać tyle na przyjazd 
karetki - mówi nam mężczyzna, 
który obserwował cały przebieg 
akcji. 

Pogotowie ostatecznie doje-
chało 25 minut później. Dlacze-
go tak późno? To pytanie zada-
liśmy rzecznikowi prasowemu 
pogotowia. 

- Dwa ambulanse stacjonują-
ce, na co dzień w Nowogardzie 
były w tym czasie zajęte, dlatego 
zgodnie z procedurami, na miej-
sce zdarzenia wysłano najbliż-

szą, wolną karetkę z Chociwla. 
Jednocześnie dyspozytor powia-
domił o zdarzeniu Policję i Straż 
Pożarną, aby do czasu przyjaz-
du karetki służby te zabezpie-
czyły poszkodowaną pacjentkę. 
Karetka WSPR dotarła na miej-
sce o godz. 10.45.  Zespół ratow-
nictwa medycznego niezwłocz-
nie przejął zabezpieczoną, okry-
tą kocem kobietę od Straży Po-
żarnej. Kobieta z urazem żebra, 
w stanie nie zagrażającym życiu 

została przewieziona do szpitala 
– wyjaśnia rzecznik prasowy Po-
gotowia Ratunkowego, Paulina 
Targaszewska. 

Nasuwa się zatem pytanie: czy 
w Nowogardzie jest wystarcza-
jąca ilość karetek i ratowników, 
aby odpowiednio zabezpieczyć 
mieszkańców w pomoc medycz-
ną w nagłych wypadkach, skoro 
trzeba ściągać pogotowie z tak 
daleka? Z tym pytaniem zwró-
cimy się do Urzędu Wojewódz-

kiego w Szczecinie. To bowiem 
w kompetencji wojewody, po 
uzgodnieniach z Ministerstwem 
Zdrow, leży decyzja o „przydzia-
le” liczby ZRM (Zespołów Ra-
townictwa Medycznego) oraz 
karetek z lekarzami na dany ob-
szar (jak wiadomo u nas tako-
wej nie ma-najbliższa stacjonuje 
w Goleniowie). Gdy tylko otrzy-
mamy odpowiedź, niezwłocznie 
opublikujemy ją na łamach na-
szej gazety. 

 Jest jeszcze jednak kwestia, 
którą szczególnie przy tej oka-
zji należy poruszyć. W nieofi-
cjalnych rozmowach z DN, ra-
townicy skarżą się, że wciąż bra-
kuje odpowiedniej kampanii in-
formacyjnej, która uświadomi-
łaby obywatelom, w jakich sy-
tuacjach należy wzywać karet-
ki. Często zdarza się bowiem, 
że są one wysyłane do pacjen-
tów, których stan nie zagraża ży-
ciu- przytomnych, z objawami 
występującymi np. od kilku dni, 
bądź bezdomnych, pod wpły-
wem alkoholu, których stanem 
zaniepokoili się przypadkowi 
przechodnie. Dyspozytorzy wy-
syłają karetki do takich pacjen-
tów, bo procedury w tym zakre-
sie powodują, że wolą oni unik-
nąć odpowiedzialności w przy-
padku ewentualnych roszczeń. 
Tak miło być właśnie w minioną 
środę, stąd też nowogardzkie ka-
retki były poza obszarem naszej 
gminy. Tym tematem zajmiemy 
się jednak w najbliższym czasie. 
W tej kwestii bowiem też tutaj 
jest coś nie tak. 

Marcin Simiński
Fot. AO

W oczekiwaniu na przyjazd ZRM pomocy poszkodowanej udzielają strażacy i przypadkowi świadkowie

Godzina 10.45 - na miejsce przybywają ratownicy medyczni

Śmiecą przy szkole 
Mieszkańcy skarżą się na brud, jaki panuje na chodniku przy skrzyżowaniu ul. Ks. J. Poniatow-
skiego z Jana Pawła II. Ostatnio też w mało estetyczny sposób „przystrojono” rosnące tam świerki. 

W tym miejscu, zwłaszcza do 
południa, w czasie przerw w 
zajęciach, można zaobserwo-
wać tłumy młodzieży z pobli-
skiej szkoły, zażywającej przy 
głośnych rozmowach tytonio-
wej kuracji. Niestety, po tych 
schadzkach pozostaje niema-
ły bałagan. Setki niedopałków, 
paczki po papierosach, butelki 
po napojach, worki foliowe po 

kanapkach- tak wygląda w tym 
miejscu chodnik i jego pobo-
cze. Ostatnio też młodzież wpa-
dła na pomysł „przystrojenia” 
rosnących tam świerków, deko-
rując je resztkami łańcucha z bi-
buły i pustymi pudełkami po pa-
pierosach.  

- Proszę spojrzeć, jaki tu jest 
bałagan, tak samo jest od strony 
warsztatów. Nie mam nic prze-

ciwko, skoro ktoś chce się truć w 
tak młodym wieku niech to robi, 
może jednak w ramach zajęć 
edukacyjnych od czasu do cza-
su kazać młodzieży po sobie po-
zamiatać- mówi nam napotka-
na na spacerze z psem nieopodal 
mieszkająca przy tzw. Rolnicza-
ku, kobieta.

Pomysł naszym zdaniem cał-
kiem dobry. Może skorzysta z 

tego dyrekcja szkoły? Niezależ-
nie od tego, rozumiejąc, że mło-
dość ma swoje prawa, apelujemy 

w imieniu mieszkańców, aby po 
prostu tutaj nie śmiecić. 

Red. 

Mało to śmieszne i bynajmniej nieestetyczne - świerki w śmieciach a chodnik w 
petach
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 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Henryk Kosmala: lat 80, zmarł 11.12.2018r, pogrzeb odbę-

dzie się 14.12.2018r, o godz. 13:00 na cmentarzu w Nowogar-
dzie.

Witold Prekwa: lat 62, zmarł 12.12.2018r, pogrzeb odbędzie 
się 15.12.2018r, o godz. 12:00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Pelagia Pędziszczak: lat 90, zmarła 12.12.2018r, pogrzeb od-
będzie się 15.12.2018r, o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogar-
dzie.

Anastazja Szymczak: lat 94, zmarła 12.12.2018r, pogrzeb 
odbędzie się 15.12.2018r, o godz. 11:00 na cmentarzu w Strze-
lewie.

Informacje przekazał: Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk
i MEMORIS Zakład Pogrzebowy Grzegorz Śmigiel

Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

Z Ewangelii według świętego Łukasza:
„Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestni-
kiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i kraju Trachonu, Liza-
niasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zosta-
ło słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Obchodził więc całą okolicę nad Jor-
danem i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów, jak jest napisane w księdze 
mów proroka Izajasza: „Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie 
ścieżki dla Niego; każda dolina niech będzie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, 
drogi kręte niech staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi. I wszyscy ludzie ujrzą 
zbawienie Boże”. (Łk 3,1-6) 

Komentarz do Liturgii Sło-
wa Bożego na II Niedzielę Ad-
wentu

Pierwsza myśl związana z 
dzisiejszą Ewangelią jest taka, 
że Słowo Boże nie jest bajką z 
odległych czasów. Zostało ono 
spisane dwa tysiące lat temu, 
to fakt. Ale nie jest bajką. Nie 
jest pobożną opowiastką dla 
naiwnych. A czym jest? Mię-
dzy innymi dokumentem hi-
storycznym. 

Jest podany dokładny czas i 
miejsce akcji, oraz bohatero-
wie. Ewangelia nie rozpoczy-

na się od baśniowego „daw-
no, dawno temu… za siedmio-
ma górami, za siedmioma la-
sami…”. Nie. Miejsce i czas są 
ściśle określone i historycznie 
potwierdzone: „w piętnastym 
roku rządów Tyberiusza Ceza-
ra. Gdy Poncjusz Piłat był na-
miestnikiem Judei, Herod te-
trarchą Galilei, brat jego Filip 
tetrarchą Iturei i kraju Tracho-
nu, Lizaniasz tetrarchą Abile-
ny; za najwyższych kapłanów 
Annasza i Kajfasza”. Wniosek 
jest prosty – to się wydarzyło, 
to jest prawda. Tak samo jak 
dokumenty historyczne mó-
wią o istnieniu Napoleona, 
Mieszka I, czy Juliusza Ceza-
ra i nikt tego nie podaje w wąt-
pliwość, tak samo za prawdzi-
wą powinna zostać uznana i 
Ewangelia.

I to jest najbardziej zaskaku-
jące. Powinna, ale nie jest. Dla-
czego? Chyba dlatego, że uzna-
nie jej za prawdziwą ma wpływ 
na osobiste życie. Nie okłamuj-
my się. Uznanie Napoleona, 
Mieszka I czy Juliusza Ceza-
ra za faktyczne postacie histo-

ryczne nie zobowiązuje do ni-
czego. Co najwyżej do elemen-
tarnej kultury, by wiedzieć, że 
ktoś taki był. Z Ewangelią jest 
gorzej. Uznanie Jej za prawdzi-
wą zobowiązuje do wywróce-
nia swojego życia do góry no-
gami. Do uznania tego co się 
wydarzyło i wyciągnięcia z 
tego wniosków.

„Skierowane zostało sło-
wo Boże do Jana, syna Zacha-
riasza, na pustyni”. Wydarzy-
ło się niemało. Bóg przemó-
wił. Gdzieś na odległej pustyni 
judzkiej pewien człowiek usły-
szał Jego głos. Niby banalne 
stwierdzenie, ale w istocie nie 
takie bagatelne. Jest wielu lu-
dzi, którzy szukają Boga. Jest 
wiele religii, które mówią, że 
Go znalazły. A która jest praw-
dziwa? Która droga do Boga 
jest najlepsza?

Jan Chrzciciel usłyszał sło-
wo Boga. I tu wychodzi wy-
jątkowość chrześcijaństwa. 
To nie my szukamy Boga. To 
nie my staramy się do Nie-
go iść. To On sam wycho-
dzi do człowieka, po to prze-
mówił. Po to się narodził. Jan 
jest świadkiem, że Bóg wycho-
dzi naprzeciw każdego z nas. 
Jan usłyszał i dlatego „obcho-
dził całą okolicę nad Jordanem 
i głosił chrzest nawrócenia dla 
odpuszczenia grzechów”. Wie-
dział, że po nim idzie Większy. 
Po to, by przyjąć posłannictwo 
Jana i jego słuchaczom i nam 
trzeba tylko jednego. Wiary. 
Przyjęcia za prawdę, za fakt hi-
storyczny to co się wydarzyło. 
Bóg sam przemówił do czło-
wieka. Bóg sam do niego wy-
szedł.

Ks. Waldemar Piątek

Pani Joannie Frasońskiej 
wyrazy szczerego żalu i współczucia  

z powodu śmierci Męża 

Eugeniusza Frasońskiego 
składa 

Grzegorz Chajdukowski

KONDOLENCJE

Wigilia  
u Numizmatyków
Koło numizmatyczne oraz Klub Kolekcjonera w Nowogar-
dzie zapraszają

Koło numizmatyczne oraz 
Klub Kolekcjonera w Nowo-
gardzie zapraszają naszych 
obecnych i dawnych członków 
PTN oraz naszych sympaty-
ków na wieczór wigilijny. 

Podsumowanie roku 2018 
oraz chwile wspomnień o na-
szych kolegach, którzy od nas 
odeszli w latach 1980-2018. 

Spotkanie odbędzie się dnia 
18.12.2018 (wtorek), o godzinie 

17.00, w Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej, Pl. Wolności w Nowo-
gardzie. Nasze spotkanie wigilij-
ne będzie bardzo uroczyste wraz 
z oprawą muzyczną, którą przy-
gotuje i wykona nasz serdeczny 
kolega Stanisław Osajda z Ko-
ściuszek. 

Serdecznie Zapraszamy 
Klub Kolekcjonera oraz Koło 

Numizmatyczne Nowogard  
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Uwaga konkurs! Uwaga konkurs!

Do wygrania 
ciekawa książka 
Za nami mikołajki, ale wielkimi krokami zbliżają się Świę-
ta Bożego Narodzenia. A to również oznacza prezenty pod 
choinką - jaki podarunek może być lepszy niż dobra książ-
ka. Wierzymy, że wielu z Państwa uważa podobnie, dlate-
go ogłaszamy konkurs, w którym wygrać można najnowszą 
książkę Bruno Wioski pt. „Z ziemi polskiej do włoskiej”. 

Książka to świetna lektura za-
równo dla miłośników historii i 
sztuki, ale też podróży – może 
służyć, jako idealny przewod-
nik dla tych, którzy zamierza-
ją wybrać się do Rzymu, bądź o 
tym marzą.  

A jak zdobyć książkę „Z ziemi 
polskiej do włoskiej”? Wystarczy 
wypełnić poniższy kupon tj. od-
powiedzieć na zadane pytanie i 
wpisać swoje dane osobowe, a 
następnie wyciąć i dostarczyć 
kupon do redakcji DN, do dnia 
19 grudnia.  Kupon zostanie po-
wtórzony trzy razy na łamach 
gazety, począwszy od bieżącego 
numeru – ostatni 14 grudnia.  

Wśród osób, które dostar-

czą do nas kupony z prawidło-
wą odpowiedzią na zadane py-
tanie, wylosujemy zwycięzców. 
Wyniki podamy 21 grudnia, w 
piątek.  Red.

Pytanie: Jakie znane miasto we Włoszech jest 
stolicą Lombardii?  

KU
Po

n
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Na widowni tuż przed spektaklem

DĄBROWA NOWOGARDZKA

Musical "Chłopi"
Grupa nieformalna wspól-

nie ze Stowarzyszeniem Miesz-
kańców Dąbrowy „DĄB” w ra-
mach realizacji kolejnego pro-
jektu ze Środków uzyskanych z 
Funduszu Inicjatyw Obywatel-
skich w ramach Mikrodotacje 
Lokalne Przedsięwzięcia, Małe 
Inicjatywy Lokalne. Jako kolej-
ne działanie, w dniu 1 grudnia 
realizowaliśmy wyjazd do teatru 
Muzycznego w Gdyni na musi-

cal „CHŁOPI”. Mamy nadzieję, 
że przedstawienie podobało się 
wszystkim. 

Dla naszej społeczności w tym 
roku jest to już trzeci projekt 
realizowany w ramach pozy-
skanych środków ze źródeł ze-
wnętrznych. Wierzymy, że bę-
dzie to kolejny fajny projekt w 
naszym sołectwie. 

Prezes Stowarzyszenia
Zbyszek Florkowski

Pogrzeb bez asysty honorowej 

Tłumy na pogrzebie  
byłego Komendanta 
Tłumy uczestniczyły w ostatniej ziemskiej drodze zmarłemu w zeszłą niedzielę, byłemu 
szefowi naszej policji – śp. Eugeniuszowi Frasońskiemu. Pogrzeb odbył się bez honorowej 
asysty policji. 

Uroczystości rozpoczęły się o 
godz. 11:00 od Mszy św. w kapli-
cy cmentarnej. Liturgii pogrze-
bowej przewodniczył ks. Bartło-
miej Wach z parafii pw. św. Ra-
fała Kalinowskiego. Po zakoń-
czeniu Mszy św. ciało zmarłe-
go odprowadzono do miejsca 
wiecznego spoczynku. Towa-
rzyszyły temu tłumy mieszkań-
ców, a wśród nich byli i obecni 
policjanci na czele z kierownic-
twem Komendy Powiatowej w 
Goleniowie i Komisariatu Policji 
w Nowogardzie, działacze poli-
tyczni, władze samorządowe na 

szczeblu gminy i powiatu, rad-
ni, przedsiębiorcy, osoby życia 
publicznego, ale także sąsiedzi i 
znajomi. 

- Przyjacielu, przez te wszyst-
kie lata znajomości dałeś się po-
znać, jako wspaniały przełożony, 
kompan, kolega, przyjaciel (…). 
Byłeś do końca pogodny, mimo, 
że Państwo Polskie Cię skrzyw-
dziło, ustawą „represyjną”. Za-
pewne odbiło się to na Two-
im zdrowiu a w konsekwencji 
i życiu. (…)Mieliśmy nadzieję, 
że będzie tutaj z nami Kompa-
nia Honorowa z Komendy Wo-
jewódzkiej Policji w Szczecinie, 
ale decyzja władz jest taka, że 
miałeś taką a nie inną przeszłość 
i Tobie się to nie należy. Panowie 
komendanci- tak się nie robi!- 
mówił nad trumną z ciałem 
zmarłego wyraźnie wzruszony 
Krzysztof Saniuk, emerytowany 
policjant, który w imieniu daw-
nych podwładnych, ale i kole-
gów ze stowarzyszenia byłych 
funkcjonariuszy, żegnał swoje-
go Kolegę. 

Wspominając o przeszło-

ści, śp. E. Frasońskiego, K. Sa-
niuk miał tu na myśli jego pracę 
w Służbie Bezpieczeństwa PRL. 
Miało to miejsce w latach 1973-
1990- głównie w Gryfinie, a w 
ostatnim roku po przeprowadz-
ce, w Nowogardzie. Z tego też 
powodu właśnie śp. E. Frasoń-
ski został objęty procedurą wy-
nikającą z tzw. ustawy dezubeki-
zacyjnej, po wejściu której obni-
żono byłym funkcjonariuszom 
Służby Bezpieczeństwa (wcze-
śniej Urząd Bezpieczeństwa) 
PRL, emerytury do wysokości 

średniego wyposażenia płacone-
go przez ZUS (tj. ok. 2 tys. zł na 
rękę). 

Po przemianach ustrojowych 
E. Frasoński kontynuował ka-
rierę już nie w MO, a w Policji. 
Od 1995 do 1998 był szefem Ko-
mendy Rejonowej Policji w No-
wogardzie (obecnie Komisariat 
Policji). Później powołany został 
do funkcji komendanta Policji 
Miejskiej w Szczecinie. Pracował 
na tym stanowisku przez rok. 
Następnie w 1999 roku miano-
wano go szefem Komendy Po-
wiatowej Policji w Goleniowie. 

Pracował na tym stanowisku już 
do emerytury, na którą odszedł 
w kwietniu 2005 roku. Zrezy-
gnował tym samym z dalszej ka-
riery, chociaż jak się dowiaduje-
my po wielu latach miał propo-
zycję objęcia stanowiska komen-
danta policji w Koszalinie. Wy-
brał jednak rodzinę - poświęcił 
się chorej nieuleczalnie żonie. 

Śp. Eugeniusz Frasoński zmarł 
w minioną niedzielę, 9 grudnia. 
Miał 67 lat. 

MS

W pogrzebie wzięli udział obecni funkcjonariusze policji, ale bez honorowej asysty i 
przemówień kierownictwa tej formacji

Krzysztof Saniuk w mowie pożegnalnej, kieruje ostatnie słowa do swojego zmar-
łego Kolegi

W pogrzebie śp. E. Frasońskiego uczestniczyły tłumy
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Dzięki nowym oknom SYNEGO Twój dom 
stanie się oazą ciepła, ciszy i bezpieczeństwa. 
W porównaniu z obecnym standardem okien, 
SYNEGO zapewnia do 50% lepszą izolację cieplną*. 
Dzięki temu znacznie zmniejszysz rachunki 
za ogrzewanie i poznasz nowy 
komfort mieszkania.

Nowe logo - nowy profil 
nowy komfort Twojego mieszkania

Zadzwoń lub przyjdź 
do siedziby naszej firmy 

a my przygotujemy 
dla Ciebie najlepszą ofertę.

Świetne oferty
w zasięgu ręki

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie 
Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723, 
utworzona na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1988 r. w  sprawie utworzenia Banku Zachodniego we 
Wrocławiu (Dz U. z 1988 r. Nr 21, poz. 142), NIP 896-000-56-73. Wysokość kapitału zakładowego 993 334 810 zł. Wysokość kapitału 
wpłaconego 933 334 810 zł. Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach i oprocentowaniu są dostępne w placówkach 
banku, na santander.pl oraz pod numerem infolinii 1 9999 – opłata zgodna z taryfą danego operatora. Stan na 19.09.2018 r.

Zapraszamy 
do Placówki w Nowogardzie
ul. Bankowa 3F
tel. 91 391 03 78 
pn.–pt. 9:00–17:30
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Budują gazociąg Szczecin- Gdańsk

Tu będzie „rura” a nie obwodnica 
Na terenie Gminy Nowogard i Osina, na odcinku długości około 30 km, rozpoczęto prace ziemne pod budowę gazociągu wysokiego ciśnienia będącego 
częścią magistrali gazowej Szczecin- Gdańsk.  Aczkolwiek jest to inwestycja krajowa, to jednak zarobią na niej zarówno właściciele działek wykorzysta-
nych do położenia rury gazowej, jak i Gmina Nowogard i Osina. Te ostatnie z tytułu należnego corocznie podatku od nieruchomości, jaką stanowi budo-
wany gazociąg. 

Już od dawna wiadomo, że 
„szczęśliwe” położenie geogra-
ficzne może przynieść wielo-
rakie korzyści społeczności za-
mieszkującej takie uprzywilejo-
wane obszary. Dla gmin Nowo-
gard i Osina takim owocującym 
korzyściami faktem jest usytu-
owanie obu gmin na przelocie 
Szczecin- Gdańsk.  Oznacza to w 
praktyce nie tylko przebieg tędy 
tras drogowych (S-6), ale tak-
że możliwość przebiegu innych 
magistrali krajowych, czy sieci 
łączących wymienione obydwa 
duże miasta. Inwestycją w taką 
sieć, której budowa właśnie się 
rozpoczęła jest realizowany na 
terenie gminy Nowogard i gmi-
ny Osina, odcinek Goleniów – 
Płoty magistrali gazowej Szcze-
cin-Gdańsk.  - Inwestycja stano-
wi V etap gazociągu DN700 re-
lacji Szczecin-Gdańsk, którego 
cztery wcześniejsze odcinki zo-
stały oddane do eksploatacji w 
2015 roku- czytamy w informa-
cji gazowego operatora krajowe-
go sieci firmy Gaz-system.

Rozpoczęli prace ziemne 
Prace ziemne w pierwszej ko-

lejności rozpoczęto od wytycze-
nia geodezyjnego trasy i rozpo-
znania archeologicznego, po-
przez wytyczenie słupkami, pa-
sów budowy oraz potencjalnego 
miejsca kolizji z drogami, czy też 
z liniami kolejowymi. Oczysz-
czono już pas budowy z drzew, i 

przystąpiono do prac ziemnych. 
Długość wspomnianego gazo-
ciągu ma wnosić ok 30 km. 

Wielu mieszkańców naszej 
gminy telefonowało do nas w 
sprawie prowadzonych prac 
ziemnych. Pytali jednak, czy to 
przypadkiem nie przygotowania 
do budowy… południowej ob-
wodnicy. 

- Jechałem dzisiaj w kierunku 
Ostrzycy, tu drogą jak na Star-
gard, zauważyłem spory pas ze-
branej ziemi po jednej stronie, a 
po drugiej wycięty las. Co, oni tu 
budują obwodnicę południową? 
Nie było żadnych informacji na 
ten temat- mówi nasz czytelnik. 

Zarobią Gminy i właściciele 
działek…

Przebieg gazociągu Goleniów 
- Płoty pokazujemy na załączo-
nej mapce. Podstawowe jego pa-

rametry są określane następują-
co: gazociąg wysokiego ciśnie-
nia, średnica: 700 mm, ciśnie-
nie robocze: 8,4 MPa, materiał: 
stal L485ME. Planowany termin 
zakończenia budowy inwestycji i 
przekazania do eksploatacji, to II 
kwartał 2020.  Budowany gazo-
ciąg to trwałe korzyści dla wie-
lu. Zarobią nie tylko właścicie-
le działek, na których usytuowa-

ny będzie gazociąg, ale i gminy, 
przez które będzie przebiegał.  

Bezpośrednią korzyścią finan-
sową dla gmin będzie corocznie 
odprowadzany przez GAZ-SYS-
TEM S.A. podatek od nierucho-
mości w wysokości 2% warto-
ści odcinka gazociągu zlokalizo-
wanego na terenie danej gminy. 
Aby oszacować możliwe z tego 
tytułu wpływy podatkowe gmin 
Nowogard i Osina zadaliśmy py-
tanie rzecznikowi Gaz- Systemu: 
jaka jest wartość odcinka gazo-
ciągu Goleniów - Płoty przyjmo-
wana jako podstawa  do oblicze-

nia 2% podatku od nieruchomo-
ści? Z odpowiedzi, którą otrzy-
maliśmy wynika, że podatek od 
szacowanej wartości gazociągu 
może wynosić nawet do 1.5  mln 
rocznie dla gminy Nowogard i 
około 0,5 mln dla gm. Osina.   

Połączą go z Baltic Pipe 
Spekulowaliśmy już w DN na 

temat możliwych konsekwencji 

budowy gazociągu Bałtic Pipe. 
Kilka miesięcy temu media po-
dały informację o dofinasowa-
niu wstępnych prac dokumen-
tacyjnych związanych z budową 
Bałtik Pipe – gazociągu umoż-
liwiającego bezpośredni przesył 
do Polski norweskiego gazu. W 
Polsce, gazociąg ten prowadzony 
po dnie morza dochodzić ma do 
brzegu Bałtyku w okolicy Nie-
chorza a potem dalej na połu-
dnie, aby łączyć się z krajowym 
dystrybucyjnym systemem ga-
zowym w Płotach.  I właśnie w 
Płotach, zgodnie z załączonym 
rysunkiem, Baltic Pipe łączyłby 
się z krajowym systemem gazo-
wym poprzez budowany obec-
nie gazociąg Szczecin - Gdańsk.     
O tym, że taka jest perspektywa 
strategiczna świadczą, oficjal-
ne podawane przez Gaz-System 
cele, jakim ma służyć gazociąg 
Goleniów -Płoty.   

To jeden z kluczowych projek-
tów - czytamy w informacji Gaz 
-Systemu- realizowanych w celu 
wzmocnienia krajowego bezpie-
czeństwa energetycznego, a jego 
realizacja umożliwi:

operatywne przesyłanie gazu 
pomiędzy Szczecinem a Gdań-
skiem stworzenie elementu ma-
gistrali gazowej łączącej ryn-
ki państw europejskich w regio-
nie Morza Bałtyckiego dywersy-
fikację dostaw gazu do polskiego 
systemu przesyłowego

sm

Postęp prac ziemnych pod budowę gazociągu jest widoczny z drogi wyjazdowej w 
kierunku Stargardu

Akcja Rotary Club i OPS 

„Buty zimowe dla seniora” 
Akcję charytatywną pn. „Buty zimowe dla seniora”, skierowaną do seniorów z terenu na-
szej gminy, przeprowadzili (poniedziałek 10.12.) członkowie Fundacji Rotary Club Szcze-
cin Center przy współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Dzięki temu 71 osób mogło 
zakupić w jednym ze sklepów ciepłe obuwie na zimę. 

Osoby, które otrzymały po-
moc w postaci bonu na zakup 
obuwia w cenie 200 zł, zosta-
ły wskazane przez OPS w No-
wogardzie. Pracownicy socjal-
ni wybrali seniorów, którzy są 
w najtrudniejszej sytuacji by-
towej. 

- Dzięki współpracy z panem 
Zbigniewem Florkowskim z 
OPS w Nowogardzie, który po-
mógł nam skompletować listę 
potrzebujących, mogliśmy po-

móc nowogardzkim seniorom 
znajdującym się w trudnej sy-
tuacji materialnej. Pieniążki na 
wykup bonów na obuwie, któ-
rymi dysponujemy pochodzą z 
różnych źródeł, również z tzw. 
1%, czy wpłat darczyńców – 
powiedziała nam Donata Jusz-
czyk, prezydent Fundacji Ro-
tary Club Center. 

Każdy senior, wpisany na li-
stę z OPS, został zaproszony 
do sklepu CCC i po otrzyma-

niu bonu mógł wybrać odpo-
wiednie dla siebie obuwie. 

- To cykliczna akcja, którą or-
ganizujemy już od 10 lat, cie-
sząca się zainteresowaniem. 
W poprzednich latach poma-
galiśmy zakupując buciki dzie-
ciom- radość tych dzieci, że 
mogły mieć cieplutkie buty na 
zimę, była nie do opisania. Cie-
szymy się bardzo, że możemy 
pomagać, gdy ktoś tej pomocy 
oczekuje. Zakupujemy nie tyl-

Mapa przebiegu inwestycji

ko odzież i obuwie, ale też nie-
zbędne sprzęty AGD - doda-
je Beata Piątak z Nowogardu, 
członek fundacji Rotary Club. 

Z możliwości zakupu nowe-

go, ciepłego obuwia na zimę, 
dzięki poniedziałkowej akcji, 
skorzystało 71 seniorów. 

AO

Od lewej Halina Skrzyniarz, Patrycja Kordys, Donata Juszczak, oraz Beata Piątak- 
w trakcie poniedziałkowej akcji charytatywnej
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Juniorzy Pomorzanina w liczbach

Zagrało w sumie 23 piłkarzy
Tak jak w przypadku pierwszego zespołu, tym razem prezentujemy zestawienie występów, 
goli oraz żółtych kartek z rundy jesiennej w wykonaniu juniorów Pomorzanina. W sumie 
w tych rozgrywkach na boisku zameldowało się 23 piłkarzy. Najskuteczniejsi byli Marcel 
Wlaźlak oraz Jakub Żóralski, z kolei maksymalną ilość spotkań rozegrali Mateusz Wojty-
niak i Kacper Torzewski. 

Juniorzy Pomorzanina rywali-
zują w grupie szczecińskiej I Ligi 
Okręgowej Juniorów Starszych. 
Tworzą najmłodszy zespół w 
całych rozgrywkach, głównie 
za sprawą faktu, że do zespołu 
wprowadzana była spora gru-
pa wyróżniających się trampka-
rzy jak np. Jakub Żóralski, Oskar 
Gibas, czy też Jakub Saja. Pomo-
rzanin rozegrał w sumie 14 spo-
tkań, a w zasadzie 13, gdyż jeden 
mecz zakończył się walkowe-
rem. Piłkarze prowadzeni przez 
Marcina Skórniewskiego deli-
katnie mówiąc „nie zawojowali” 
swojej grupy. Zdobyli 19 punk-
tów wygrywając 5 spotkań, re-
misując w 4 meczach i notując 
5 porażek, przy 28 strzelonych i 
23 straconych golach. Co cieka-
we, juniorzy w odróżnieniu od 
swoich starszych kolegów lepiej 
grali na wyjazdach, niż u siebie. 
Na boisku w Nowogardzie Po-
morzanin wygrał tylko 1 mecz, 
w 3 spotkaniach remisował oraz 
zaliczył 2 porażki, przy 14 strze-
lonych i 10 straconych golach. Z 
kolei na boiskach rywali Pomo-
rzanin wygrał 3 spotkania, w 1 
meczu zremisował oraz zaliczył 
3 porażki, strzelając przy tym 14 
i tracąc 13 goli. W grupie, która 
liczy 8 zespołów nowogardzia-

nie zajmują po rundzie jesien-
nej 5. miejsce, a nie jest to wy-
nik, który może zadowalać kibi-
ców. Na usprawiedliwienie moż-
na jednak dodać, że najważniej-
si gracze tego zespołu wystę-
powali także w meczach senio-
rów, przez co nie mogli w peł-
nym wymiarze grać w lidze ju-
niorów. Jeśli chodzi o indywi-
dualne statystyki, to w tych roz-
grywkach barw juniorów broni-
ło w sumie 23 piłkarzy. Maksy-
malną liczbę spotkań, czyli 13 
(pomijając walkower z Hanzą) 
rozegrało dwóch piłkarzy: Mate-
usz Wojtyniak i Kacper Torzew-
ski. Z kolei 12 występów ma na 
swoim koncie aż 6 piłkarzy: Ja-

kub Tandecki, Paweł Zając, Ja-
kub Mościński, Szymon Ka-
czor, Jakub Jarecki oraz Jakub 
Saja. Z kolei Jakub Żóralski za-
notował 11 występów. Najlep-
szym strzelcem zespołu w run-
dzie jesiennej był Marcel Wlaź-
lak, który strzelił 6 goli. Co cie-
kawe, Marcel Wlaźlak wystą-
pił tylko w 7 spotkaniach, za-
tem średnią ma naprawdę przy-
zwoitą. Warto wspomnieć także 
o występie Marcela Wlaźlaka z 
Kluczevią Stargard w ramach 3. 
kolejki, gdzie piłkarz ten ustrze-
lił hat-tricka klasycznego w zale-
dwie 11 minut. Drugim najlep-
szym strzelcem był Jakub Żóral-
ski, który w 11 meczach zdobył 

W sumie w rundzie jesiennej 23 piłkarzy wystąpiło w meczach ligowych zespołu 
juniorów

w sumie 5 goli. Tak jak wspomi-
naliśmy wcześniej, Jakub Żóral-
ski to piłkarz z rocznika 2004, 
czyli teoretycznie mógł w tej 
rundzie jeszcze grać w trampka-
rzach. Zresztą podobnie jak Ja-
kub Saja, który strzelił 3 gole w 
12 spotkaniach. Dla tych zawod-
ników występy przeciwko star-
szym rywalom na pewno wyjdą 
na dobre i zaprocentują w przy-
szłości. Po 2 gole strzelili Mate-
usz Wojtyniak oraz Jakub Jarec-
ki, natomiast 7 piłkarzy zanoto-
wało po jednym trafieniu. Jeśli 
chodzi o kartki, to w rundzie je-
siennej czerwony kartonik obej-
rzał tylko Szymon Kaczor, który 
w ten sposób został ukarany za 
dwie żółte kartki. To właśnie ten 
piłkarz przewodzi w klasyfikacji 
kartkowiczów, Szymon Kaczor 
w sumie ujrzał 5 żółtych kartek. 
Trzykrotnie żółtą kartką ukara-
ny został Mateusz Lasocki, nato-
miast Mateusz Rączka, Kacper 
Torzewski oraz Jakub Mościń-
ski otrzymali po dwie żółte kart-
ki. Po jednym „żółtku” sędzio-
wie rozdali w sumie czterem pił-
karzom. Poniżej prezentujemy 
zestawienie wszystkich piłkarzy 
Pomorzanina, którzy występo-
wali w rundzie jesiennej i wpisa-
li się na listę strzelców, bądź zo-
stali ukarani przez sędziów. KR

Rozegrane mecze (w nawia-
sie liczba spotkań, w których 
zawodnik wchodził z ławki):

Mateusz Wojtyniak – 13
Kacper Torzewski – 13 (1)
Jakub Tandecki – 12
Paweł Zając – 12
Jakub Mościński – 12
Szymon Kaczor – 12 (2)

Jakub Jarecki – 12 (3)
Jakub Saja – 12 (7)
Jakub Żóralski – 11 (4)
Przemysław Rogojsza – 10 (3)
Oskar Gibas – 10 (7)
Mateusz Lasocki – 9 (3)
Tobiasz Kucharczyk – 9 (5)
Dawid Druciarek – 8 (1)
Kryspin Mizuło – 8 (6)
Mateusz Rączka – 7
Marcel Wlaźlak – 7 (1)
Adrian Zając – 3
Natan Jeremicz – 3
Miłosz Bortnik – 3 (3)
Michał Jutkiewicz – 2
Mateusz Toruński – 1
Kryspin Hanasz – 1 (1)

Gole:
Marcel Wlaźlak – 6
Jakub Żóralski – 5
Jakub Saja – 3
Jakub Jarecki – 2
Mateusz Wojtyniak – 2
Szymon Kaczor – 1
Mateusz Lasocki – 1
Oskar Gibas – 1
Natan Jeremicz – 1
Kryspin Mizuło – 1
Jakub Mościński – 1
Tobiasz Kucharczyk – 1

Żółte kartki:
Szymon Kaczor – 5
Mateusz Lasocki – 3
Mateusz Rączka – 2
Kacper Torzewski – 2
Jakub Mościński – 2
Marcel Wlaźlak – 1
Miłosz Bortnik – 1
Paweł Zając – 1
Jakub Żóralski – 1

Czerwona kartka:
Szymon Kaczor – 1 (za 2 żół-

te)

Na balu z Mikołajem

Pan z siwą brodą w Przedszkolu nr 1 im. Niezapominajka
Dzieci z Przedszkola nr 1 im. Niezapominajka uczestniczyły w spotkaniu z Mikołajem. 

Przedszkolaki bawiły się i 
tańczyły wraz z wyczekiwa-
nym gościem. Uroczystość 
uprzyjemnił zespół Elfów, któ-
ry zapraszał dzieci do różnych 

tańców i pląsów. Nie zabrakło 
konkursów i zagadek. Na balu 
z Mikołajem dzieci pojawi-
ły się w pięknych, bajkowych 
strojach. Starszy pan z siwą 

brodą, po wspólnej zabawie z 
dziećmi i zrobieniu pamiątko-
wych zdjęć, wręczył wszystkim 
prezenty.

Z okazji nadchodzących 
Świąt Bożego Narodzenia i 
Nowego Roku Dyrektor, Gro-
no Pedagogiczne, pracownicy i 
dzieci składają najserdeczniej-

sze życzenia Redakcji Dzienni-
ka Nowogardzkiego, dziękując 
za współpracę.

Aut. L. Miśkiewicz 
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Podsumowanie rundy jesiennej trampkarzy

Jak już grali, to wygrywali
Na przestrzeni rundy jesiennej nie podawaliśmy wyników drużyny trampkarzy Pomorza-
nina. Dziś podsumowujemy całą rundę tego zespołu, który rozegrał jesienią w sumie tylko 
4 spotkania. Gdy już piłkarze Pomorzanina rywalizowali, to notowali jedynie zwycięstwa, 
a niektóre naprawdę okazałe. 

W grupie drugiej trampkarzy 
nie zdarzyła się kolejka, w któ-
rej wszystkie spotkania zostały-
by rozegrane. W efekcie niektó-
re zespoły mają zaledwie po 2-3 
rozegrane spotkania. Jeśli cho-
dzi o juniorów Pomorzanina, to 
na 8 spotkań, Pomorzanin roze-
grał jedynie 4 mecze. Inaugura-
cja miała się odbyć 3 września w 
Resku, jednak mecz z Mewą zo-
stał przełożony. Tydzień później 
w ramach 2. kolejki nowogar-
dzianie nie rozegrali domowe-
go spotkania z Iną Goleniów. Z 
kolei 15 września młodzi piłka-
rze z Nowogardu nie powalczy-
li w Ińsku z tamtejszą Iną. Swój 
pierwszy mecz Pomorzanin za-
grał w 4. kolejce. Do Nowogar-
du przyjechał Światowid Łobez 
i po zaciętym pojedynku nowo-

gardzianie wygrali 3:2. W 5. ko-
lejce zaplanowanej na 29 wrze-
śnia nie doszedł do skutku wy-
jazdowy mecz ze Spartą Węgo-
rzyno. Z kolei 5 października w 
ramach 6. kolejki młodzi piłka-
rze z Nowogardu urządzili so-
bie ostre strzelanie i rozgromili 
na własnym boisku Piast Choci-
wel 12:1. Tydzień później Pomo-

rzanin walczył w Mostach z tam-
tejszym Promieniem. Spotkanie 
zakończyło się gładkim zwycię-
stwem naszych piłkarzy 1:5. W 
8. kolejce nowogardzianie pau-
zowali, natomiast 27 paździer-
nika w ramach 9. kolejki rozgro-
mili na własnym boisku najsłab-
szy zespół rozgrywek Sarmatę 
Dobrą aż 16:1. Tym samym Po-

C1 Trampkarz gr. 2
4. kolejka: Pomorzanin Nowogard – Światowid Łobez 3:2
6. kolejka: Pomorzanin Nowogard – Piast Chociwel  12:1
7. kolejka: Promień Mosty – Pomorzanin Nowogard  1:5
9. kolejka: Pomorzanin Nowogard – Sarmata Dobra  16:1

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Światowid 63 Łobez 7 15 27 9 5 0 2
2 Ina Goleniów 6 15 48 5 5 0 1
3 Pomorzanin Nowogard 4 12 36 5 4 0 0
4 Sparta Węgorzyno 4 9 19 10 3 0 1
5 Mewa Resko 2 6 15 4 2 0 0
6 Piast Chociwel 7 6 20 36 2 0 5
7 Promień Mosty 4 3 6 19 1 0 3
8 Ina Ińsko 5 3 10 26 1 0 4
9 Sarmata Dobra 7 0 8 75 0 0 7

Trampkarze Pomorzanina w meczu z Sarmatą Dobra

morzanin po 4 spotkaniach pla-
suje się na 3. miejscu w ligowej 
tabeli, ale tylko dlatego, że Świa-
towid rozegrał 7 spotkań i zgro-
madził o 3 punkty więcej, zresz-
tą tak samo jak Ina Goleniów, 
która rozegrała 6 meczów. Pa-
trząc na wyniki młodych piłka-
rzy z Nowogardu, można stwier-
dzić, że Pomorzanin jest w sta-
nie wygrać każdy swój mecz w 
tej grupie. W kadrze trampka-
rzy na oficjalnej stronie Polskie-
go Związku Piłki Nożnej „Łączy 
Nas Piłka” widnieją nazwiska 27 
zgłoszonych do rozgrywek pił-
karzy. Nazwiska trampkarzy z 
Nowogardu prezentujemy w ko-

lejności alfabetycznej: Miłosz 
Bortnik, Natan Cebulski, Aleks 
Gajewski, Cyprian Gibas, Oskar 
Gibas, Jakub Gralak, Miłosz Ju-
rzysta, Jakub Kaczmarek, Kamil 
Kaczmarek, Wojciech Lewan-
dowski, Jakub Łuczyszyn, Maciej 
Maniewski, Leon Marcinkowski, 
Grzegorz Milan, Adam Nowic-
ki, Mikołaj Nowik, Mateusz Pe-
rek, Jakub Saja, Adam Sokołow-
ski, Filip Szarek, Florian Szarek, 
Przemysław Sznałbel, Hubert 
Śmigielski, Maciej Trojan, Fa-
bian Wielgus, Marcin Woźniak, 
Jakub Żóralski. Przy artykule 
publikujemy wyniki rundy je-
siennej oraz aktualną tabelę. KR

ZNP w ideologicznej ofensywie 

„Died Maroz” wraca…   
Związek Nauczycielstwa Polskiego, opublikował w tych dniach dość szokujący „poradnik” dla szkół, dotyczący sposobu obchodzenia Świąt Bożego Naro-
dzenia.  Ale tak naprawdę nie wiadomo w sumie, jakich świąt, gdyż z wytycznych wynika, że wszystkie elementy kojarzone jednoznacznie z Bożym Naro-
dzeniem (te z wymiaru duchowego, a nie «komercyjnego»), powinny... zniknąć. Oficjalnie chodzi rzekomo o to, aby... nie urazić uczniów innych wyznań. 

Autorka tekstu, Magdale-
na Goetz sugeruje, że w tym 
celu należy zrezygnować z re-
ligijnego charakteru świętowa-
nia. Jak można przeczytać w 
«Głosie nauczycielskim», jaseł-
ka winny zostać zastąpione... 
przedstawieniem o zimie. O 
opłatku też powinno się zapo-
mnieć...   «Zamiast obchodze-
nia w klasie świąt religijnych – 
zajęcia integracyjne lub twór-
cze zorganizowane wokół tema-
tyki zimy i Nowego Roku. Ob-
chody religijne mogą odbyć się 
wtedy na katechezie. Zamiast 
jasełek – przedstawienie odno-
szące się do zimy, czy Nowego 
Roku. «- przekonuje Magdale-
na Goetz. To jednak jeszcze nie 
wszystko, co proponuje autor-
ka szokującego «poradnika» dla 
szkół:  «Można tu włączyć in-
formacje związane z wierzenia-
mi starosłowiańskimi (22 grud-
nia przypada przesilenie zimo-
we związane ze Świętem Go-
dowym). Również w dekoracji 
sal powinno się zrezygnować z 
symboli o charakterze jedno-
znacznie religijnym, takich jak 
szopki - czytamy w podręczni-

ku kolportowanym przez ZNP. 
Mamy więc do czynienia z ewi-
dentnym powrotem do upra-
wianej za komuny eliminacji ze 
zbiorowej świadomości i prak-
tyki symboli świątecznych od-
noszących się nie tylko do re-
ligii jako takiej (u nas oczywi-
ście tylko katolickiej), ale do 
istoty święta, które właśnie ob-
chodzimy. Z Bożego Narodze-
nia miałaby zostać tylko nazwa, 
która oznaczać ma tylko… wol-
ne dni na rozrywkę. Pomija-
jąc aspekt ideologiczny, to ta-
kie postawienie sprawy wysta-
wia jednoznaczne świadectwo 
stanowi umysłu autorów po-
mysłu- nie muszę dodawać, ja-
kie.  Z punktu widzenia antro-
pologicznego mamy cofnięcie 
się do czasów przedcywiliza-
cyjnych, gdy ludy koczownicze, 
czy leśne, „ubóstwiały” żywio-
ły przyrody. O tym, gdzie na-
leży się udać współcześnie z ta-
kimi świątecznymi pomysłami 
autorstwa ZNP, informuje załą-
czone zdjęcie a na nim cytat au-
torstwa aktualnego ministra w 
rządzie Włoch. 

W Nowogardzie  
do ZNP kadra lgnie …  

  Warto przy okazji przypo-
mnieć, że ZNP to formalnie 
związek zawodowy, (co nie prze-
szkadza mu od zawsze uczestni-
czyć w wyborach politycznych i 
zawsze po stronnie post- peere-
lowskiej lewicy) zrzeszający na-
uczycieli. W Nowogardzie do tej 
organizacji należy, według na-
szych ustaleń, ponad 100 osób, 
co stanowi około 1/3 ogółu na-
szych pedagogów.  Czy wszyscy 
oni mają zamiar stosować się 
do wytycznych swojego związ-
ku w zakresie powrotu „dieda 
maroza” do świątecznego ustro-
ju i wystroju?  Jeśli tak, to wte-
dy znajdują wyjaśnienie śred-
nie wyniki egzaminów uzyski-
wanych przez uczniów nowo-
gardzkich szkół - przypomnij-
my jesteśmy w tych klasyfika-
cjach (poza jedną szkołą śred-
nią) na szarym końcu tabeli w 
powiecie, województwie i tym 
samym w kraju, ponieważ na-
sze województwo to w kraju jest 
najgorsze. 

Opracowano na podstawie tekstu 
na portalu „Fronda”- ms    



Nr 98 (2726)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

12

www.dzienniknowogardzki.pl

Przedsiębiorstwo Państwowe 

przyjmie do pracy   
Sprzedawca 

w Zakładzie Karnym 
w Goleniowie

Kontakt:  Tel. 91 39 25 570
                                      e-mail biuro@ppgardia.pl

Wyciąg z ogłoszenia o pierwszym ustnym przetargu 
nieograniczonym na sprzedaż działki niezabudowanej,  

położonej w obrębie nr 3 m. Nowogard.
Przedmiotem sprzedaży jest działka  niezabudowana o nr ewidencyjnym 216/2 o pow. 4523 m2 (sym-

bol użytku gruntowego – Bp), położona w obrębie nr 3 m. Nowogard.                  
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr SZ1O/00042352/7 w Sądzie Rejonowym  

w Goleniowie i nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipoteka-
mi. 

Przetarg odbędzie się w dniu  15.03.2019r. o godz. 1000 w sali obrad Komisji Rady Miejskiej  /I piętro/ 
Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1.

Cena wywoławcza działki     -  960.000,00 zł 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości nieru-

chomości tj. 96.000,00 zł najpóźniej do dnia 11.03.2019r. na konto Urzędu: BANK  PEKAO  S.A.IO/
Nowogard nr 6112403884 1111 0000 4209 2470.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa  
Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1, tel. (91) 39-26-225.                                                                                               

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej www.bip.nowogard.pl oraz www.no-
wogard.pl.

 Burmistrz Nowogardu
         Robert Czapla   

250 zł od osoby
ul. Zielona 1 • Nowogard • tel. +48 91 392 02 21

Bal Sylwestrowy

Sprzedaż  
choinek 
ul. Wiejska 40 

509 770 472

Przepraszam 
Państwa Narkiewiczów

za incydent  
w dn. 7.08.2018 r.

     Jadwiga Kubisz

USłUGi 
REMONTOWO-
BUDOWlaNE

tel. 698 538 019

R E K L A M A

karolinasb
@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

Wszelkie informacje udzielamy 
telefonicznie 91 39 20 300, bądź osobiście

Sylwestra 2018/2019 r. 
serdecznie zaprasza na 
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R E K L A M A

karolinasb
@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

Kancelaria 
Radcy Prawnego  
r.pr. Agnieszka Warian  

 
ul. Wojska Polskiego 3  

I piętro  pok. 117   
Nowogard  

czynne pn-pt od 9 do 17 
 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  

po wcześniejszym umówieniu 
telefonicznym 

Kancelaria udziela 
 bezpłatnych porad prawnych 

ZAPRASZAMY
poniedziałek-piątek 8-22

sobota 9-16, niedziele 10-14

Woj. Polskiego 13
Nowogard
Tel. 517 791 635

TRENINGI PERSONALNE
ZAJĘCIA CARDIO
STREFA MMA
SIŁOWNIA

TRENINGI PERSONALNE
ZAJĘCIA CARDIO
STREFA MMA
SIŁOWNIA

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

Wykonujemy tanio
Banery  
Laminowanie   
Wycinane naklejki 
Wydruki kolorowe

Kompleksowe usługi:  
      Introligatorskie 
          Poligra�czne  
Nowogard  •  ul. Boh. Warszawy 7A

 tel. 91 392 21 65,  91 577 2007

Oferta Świąteczna ważna do 31.12.2018
BIŻUTERIA ZŁOTA
pierścionki, łańcuszki, kolczyki, wisiorki

taniej  o 10%

taniej  o 20 - 30%

taniej  o 20%

BIŻUTERIA SREBNA
kolczyki, pierścionki, łańcuszki, bransoletki
ZEGARY, ZEGARKI

Zapraszamy 
i życzymy udanych 

zakupów

NOWOGARD
ul. 15 Lutego 17UPOMINKI - OŚWIETLENIE

taniej  o 20%ŻYRANDOLE, LAMPY, KINKIETY

taniej  o 20%ART. DEKORACYJNE
wazony, patery ze szkła i ceramiki
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• naprawy • oleje CASTROL
• akumulatory Bosch, Varta

 bieżące
• serwis klimatyzacji
• przeglądy okresowe
• serwis opon
• diagnostyka komputerowa
• wymiana rozrządu

Ponad 10-letnie doświadczenie w pracy  
na stanowisku mechanik w serwisie TOYOTY

Sąpolnica 25 
72-200 Nowogard 

tel. 608 690 831

Zapewniamy atrakcyjne ceny

przeglądy okresowe w TOYOTACH i nie tylko

ZATRUDNI
 

Specjalista 
ds. logistyki / Spedytor / Logistyk

Tel. 603 129 069 

Opis stanowiska :
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna 
za kompleksową organizację pracy taboru transportowego.
Zakres obowiązków :
• planowanie i organizowanie transportu oraz prowadzenie 
  związanej z nim dokumentacji
• monitoring i nadzór nad realizowanymi zleceniami
• rozwój bazy klientów i przewoźników
Oczekiwania :
• wykształcenie kierunkowe, preferowane wyższe (atutem będzie 
  wykształcenie związane z transportem, logistyką etc.),
• doświadczenie w transporcie krajowym i/lub międzynarodowym,
• znajomość języka niemieckiego umożliwiająca swobodną komunikację, 
  będzie dodatkowym atutem,
• komunikatywność i zdolności interpersonalne,
• odporność na stres, odpowiedzialność za powierzone i wykonywane zadania,
• bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (szczególnie Excel),
• Prawo jazdy kat. B.
Oferujemy :
• pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się firmie,
• atrakcyjne wynagrodzenie,
Rodzaj pracy: Pełny etat

Firma TRADE sp. z o.o.

Badania wody i ścieków - tel. 91 392 74 75

Wywóz nieczystości ciekłych - 91 392 36 77

Roboty inżynieryjno-budowlane oraz

warsztat naprawy pomp - 91 392 36 77

Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków - 91 392 07 11

Czyszczenie kanalizacji 
i odwadniania osadów ściekowych 

- 91 392 36 77
POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE - 994

                           Przedsiębiorstwo 
Usług Wodnych i Sanitarnych sp. z o.o.
ul. 3 Maja 14/2, 72-200 Nowogard

tel. 91 392 07 11, 91 392 07 17

KUPIĘ DREWNO
tartaczne

świerk, sosna, brzoza, topola

tel. 697 174 369

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

KONTAKT:
adres:     72-200 Nowogard, ul. Górna 4a
telefon:  kom.783 570 056,695 264 594

PIB „PRO-BUD” s.c. informuje, że prowadzi

SPRZEDAŻ MIESZKAŃ
w nowo powstającym osiedlu mieszkaniowym

pn. „STARA WINIARNIA”
przy ul. T. Kościuszki 17 w Nowogardzie.

Więcej na stronie www.probud-nowogard.pl

Sprawdzone oferty! 
Tel. 91 506 55 55
Nawet 1500 EUR netto 

+ PREMIA 300 EUR (brutto) 

Opiekunki 
w Niemczech

Do wynajęcia 
lokal

handlowo-usługowy
w Nowogardzie 

ul. Pileckiego 
(daw, Dąbrowszczaków)

pow. 54 m2, 
nowe budownictwo

Tel. 604 269 104

Upadłość konsumencka
Masz długi, których nie możesz spłacić, nie 
prowadzisz działalności, nie masz majątku. 

Pomogę zgłosić upadłość. 
Konsultacje darmowe
Tel. 669 681 080, 

www.szczecin-syndyk.pl 
restrukturyzacjakonsumenta@gmail.com 

R E K L A M A

karolinasb
@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

Wykręcanie urwanych 
świec żarowych

Firma AGRO TRANS  
Spółka z o.o. 

z siedzibą w Osowie 13,  
72-200 Nowogard 

zatrudni 
kierowców 

samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy kategoria C+E)
tel. 91 39 27 322,  

kom. 502 671 607, 502 671 609

Materiał                                      cena do 100 kg cena powyżej 100 kg

1. Miedź                   18,00 zł/kg               19,00 zł/kg

4. Mosiądz       11,00 zł/kg               11,50 zł/kg

5. Akumulatory         2,50 zł/kg                 2,70 zł/kg

6. Felgi aluminiowe        4,80 zł/kg                 5,00 zł/kg

7. Ołów          5,20 zł/kg                 5,50 zł/kg

8. Aluminium elektryczne       5,00 zł/kg                5,50 zł/kg

9. Aluminium grube        4,20 zł/kg                4,50 zł/kg

10. Aluminium niesort       3,80 zł/kg                4,00 zł/kg

Skup hurtowy 
metali kolorowych na telefon

Przy wadze ok. 1000 kg metali kolorowych ceny do negocjacji

Więcej informacji  tel. 511 444 559
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AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

Pracuj jako Opiekunka Seniorów w Niemczech. 
Teraz trakcyjne bonusy jesienno-zimowe! 

Zapraszamy do naszego punktu rekrutacyjnego w Nowogardzie 
dn. 12.12 w godz. 11-15, Urząd Pracy, ul. Plan Wolności. 

             Umów się na spotkanie - tel. 517 175 599 

 

WYMAGANIA:
- aktualne prawo jazdy kategorii C+E
- świadectwo kwali�kacji zawodowej
- aktualne orzeczenie psychologiczne
- cyfrowa karty kierowcy
 OFERUJEMY:
- atrakcyjne wynagrodzenie wypłacane w terminie
- nowoczesne auta marki DAF, MERCEDES, MAN.
- praca w systemie tygodniowym  
- ubezpieczenie grupowe

POSZUKUJE 
KIEROWCÓW  

KAT. C+E

TELEFON: +48 603 129 069,  785 900 833 
Jedności Narodowej 23A, 72-130 Maszewo

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś w rodzinie. 

Grupa AA Mieszko zaprasza w każdy 
wtorek o 9.00 i 16.00 pod Ratuszem.

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

pn., wt. - 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

ENDOKRYNOLOGICZNY
Lek. med. Adriana Dubińska-Walczak

specjalista chorób wewnętrznych
- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

CHORÓB CUKRZYCY I NADCIŚNIENIA
Lek. Ewa Zdawska

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista diabetolog 

GABINETY MEDYCZNE

GABINET DERMATOLOGICZNY
Dr. n. med. Violetta Ratajczak-Stefańska

specjalista dermatolog-wenerolog
- konsultacje dermatologiczne
- ocena znamion
- drobne zabiegi

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

Usługi
Remontowo-Budowlane

Ceny do negocjacji
784 612 587

Firma TRADE sp. z o.o.

ZATRUDNI
 

Głównego Księgowego /
Główną Księgową

Tel. 603 129 069 

Miejsce pracy: Maszewo
WYMAGANIA:
• Prowadzenie ksiąg rachunkowych (handlowych) zgodnie 
   z przepisami rachunkowymi i podatkowymi
• Sporządzanie deklaracji podatkowych VAT, CIT oraz ZUS i GUS
• Sporządzanie uproszczonych i rocznych sprawozdań finansowych (Bilans, RZiS)
• Przygotowywanie sprawozdań finansowych i raportów na potrzeby zarządu 
   oraz instytucji zewnętrznych
• Reprezentację firmy przed organami kontroli 
   i instytucjami finansowymi (GUS, US, ZUS)
• Min. 2 letnie doświadczenie na stanowisku Głównego Księgowego
• Obsługa w zakresie kadr/płac
• Sumienność w wykonywaniu obowiązków
OFERUJEMY:
• atrakcyjne wynagrodzenie wypłacane w terminie
• zapewniamy stabilną pracę w miłym zespole
Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesyłanie aplikacji zawierających CV 
wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Informujemy, iż nadesłanych 
ofert nie zwracamy.  Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie 
z wybranymi kandydatami.

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

SKUP BUTELEK 
PO PIWIE 30 gr/szt.

S K l E P  K a R S K
609 245 816

Firma „NOWORIM” Sp. z o.o.  
ul. Sienkiewicza 7c 72-200 Nowogard

poszukuje osób chętnych do pracy 
na stanowisku pracownik produkcji 

przy selekcji oczyszczonych jelit naturalnych
 Wymagamy:
- pracowniczej książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiolo-

gicznych
- chęci do pracy
Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie stałe i akordowe 
    – zawsze na czas (do 10-go każdego miesiąca na Twoim koncie)
- kwartalną premię frekwencyjną
- pracę w trybie jednozmianowym
- wolne weekendy – dbamy o Twój wypoczynek
- stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
- system motywacyjny
- możliwość awansu

 Zainteresowanych prosimy o kontakt osobisty lub 
telefoniczny – nr telefonu 91 3922394
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OGŁO SZE NIA drob ne
NIERUCHOMOŚCI

•	 Sprzedam tanio działkę budowlaną 
w Kościuszkach 1202 m2. Przy działce 
prąd, woda, kanalizacja, dojazd utwar-
dzony w pobliżu jeziora. 575 345 659 

•	 Sprzedam działki budowlane w Kar-
sku przy drodze. 691 664 658

•	 Do wynajęcia lokal pod działalność go-
spodarczą. 609 24 58 16 

•	 sprzedam pawilon handlowy, tel. 500 
698 558

•	  Działki budowlane z warunkami zabu-
dowy uzbrojone, 40 zł/1m Kościuszki. 
691 180 848 

•	 Do wynajęcia pomieszczenie mieszkal-
ne w okolicy Intermarche o pow. 70m2 
(idealne dla 5-6 osób). Tel. 601 445 936

•	 Sprzedam mieszkanie w Nowogardzie 
przy ul 3 maja o pow. 40 m2 na parte-
rze. Mieszkanie po kapitalnym remon-
cie w bardzo dobrej lokalizacji. Cena 
185 tyś. Oferta prywatna. Pośrednikom 
dziękujemy/ Tel. 530 450 720

•	 Sprzedam mieszkanie 4pokojowe w 
Nowogardzie w centrum, IV piętro 
55m2,cena 235 tys. Tel.792 525 292 

•	  Sprzedam mieszkanie czteropokojo-
we, parter. 504 89 89 80 

•	 Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
bezczynszowe, do remontu. Tel. 513 
086 112

•	 Wynajmę pokój z aneksem kuchen-
nym, łazienka, przedpokój, miejsce 
parkingowe 1 osobie 602 474 266 

•	 Sprzedam lub wydzierżawię działkę 80 
ar. 609 245 816 

•	 Sprzedam garaż przy ul. Bankowej Tel. 
691 728 485 

•	 Do wynajęcia lokal handlowo-usłu-
gowy pow. ok. 80 m2 w Nowogardzie 
obok Netto. Tel. 665 08 44 88 

•	 Kościuszki działki budowlane z wyda-
nymi warunkami zabudowy, uzbrojo-
ne, sprzedam. 691 180 848 

•	 Do wynajęcia mieszkanie pracownicze 
umeblowane. 609 192 350 

•	 Garaż do wynajęcia na Jana Pawła II. 
Tel. 601 257 127 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
centrum Nowogardu. 504 595 424 

•	 Do wynajęcia mieszkanie dwupokojo-
we centrum Nowogardu. 504 595 424 

•	 Do wynajęcia 10 miejsc noclegowych. 
609 245 816 

•	 Do wynajęcia mieszkanie 6 osób. 
501 814 871 

•	 Do wynajęcia 3 pokojowe mieszkanie. 
667 389 437 

•	 Kupię mieszkanie dwupokojowe do III 
piętra bez junkersa, ogrzewanie z sieci 
miejskiej, może być do remontu. Pilne. 
504 004 156 

•	 Do wynajęcia mieszkanie pracow-
nicze, umeblowane, dla 8 osób. Tel. 
609 192 350 

•	 Sprzedam dom wolnostojący, jednoro-
dzinny, w miejscowości Bienice położo-
ny na działce 86 ar. Tel. 600 853 973 

•	 Sprzedam pół domu w Wierzbięcinie. 
600 262 231 

•	 Pilne! Sprzedam ziemię rolną 4 ha, 
Grabin. Tel. 731 026 406 

•	 Sprzedam garaż ul. Kowalska. 795 089 
054 po 16.00. 

•	 Wynajmę kawalerkę. 606 115 410 

•	 Odstąpię działkę ogrodową zabudowa-
ną. 796 061 280

•	  Sprzedam działkę ogrodową, domek 
woda+prąd. 663 322 601 

•	 Do wynajęcia nocleg na maksymalnie 5 
osób. 781 285 230 

•	 Sprzedam działki 158, 2,5 hek po 18 zł 
od 1 m nr 171, 2.68 hek. Po 16 zł od 1 
m. Poniatowskiego budow. miesz. wy-
sokie niskie. Tel 00491727890131

•	 Sprzedam dom nad jeziorem na Woj-
ska Polskiego 360 m kw. Pow. mieszka-
niowej czekam na oferty kto da więcej. 
Tel. 00491727890131

•	 Do wynajęcia mieszkanie pracowni-
cze na 8 osób w pełni umeblowane. Tel. 
609 192 350

•	 Do wynajęcia kawalerka w centrum 
Nowogardu w pełni umeblowana. Tel. 
609 192 350

•	 Do wynajęcia lokal mieszkalny dwupo-
kojowy dla firmy od stycznia 2019r. 693 
850 197

•	 Do wynajęcia dom w Nowogardzie – 
miejsca noclegowe. 784 053 493 

•	 Do wynajęcia mieszkanie 3 pokojowe. 
663 412 054 

•	 Sprzedam działkę rolno-siedliskową 
4,08 ha (prąd, woda) i 1,18 ha Łąki 
Grabin. Tel. 731 026 406

MOTORYZACJA
•	 Opel Zafira 7 osobowy 2008 rok 

prod. poj 1.9 dti przebieg 200 tys. di-
sel, garażowany, serwisowany, opo-
ny letnie i zimowe km 100 tapicerka 
skóra welur kolor czarny sprzedam. 
Cena do uzgodnienia. 603 079 260 

•	 Kupię samochody nie potrzebne lub 
przeznaczone do złomowania. Cena 
do 1000 zł. Jak nie odbieram proszę 
o smsa, marka nie istotna. 515 606  
743 

•	 Sprzedam Mazdę Premacy, kolor 
granatowy met. , klimatyzacja, rok. 
2001, diesel 2.0, zadbana, tel. 605 
522 340

•	 Sprzedam 4 koła kmp. 195/65/R15 fel-
gi aluminiowe opony zimówki 1 sezon 
używane. 509 861 724 

•	 Sprzedam Renault Traffic 2,5 wersja 
holenderska 5 osobowy, serwisowa-
ny, komplet opon zimowych 2008 rok 
prod. 608 613 336 

•	 Sprzedam Jeep Grand Cherokee 2.5 TDI 
1995 rocznik, silnik po remoncie i bla-
charka. 693 162 198

•	 Sprzedam Volkswagen transporter 
2,40 rok 1993 Tel. 601 350 841 cena do 
uzgodnienia 

•	 Sprzedam przyczepę leśną FAO-FAR 
942 HA+4367HE rok produkcji 2013 
+ MTZ – 82. Tel. 665  544  518 cena do 
uzgodnienia 

•	 Sprzedam opony zimowe 205 55 R16 
91 H, Michelin Alpin 4, używane, cena 
do uzgodnienia, tel. 605 522 340

•	 Sprzedam 3 skutery cena 850 zł. 882 
635 037 

ROLNICTWO
•	 Sprzedam  kaczki,gęsi młode – oskuba-

ne.Tel.782429405.

•	  Koszenie, mulczowanie, belowanie – 
słoma. 608 01 3995

•	 Orka, talerzówka ciężka siew agre-
gatem. Tel. 608 01 39 95 

•	 Rzepak jary, zboża sprzedam. Tel. 502 
853  573 

•	 Grykę sprzedam i mieszalnik 1 tona. 
603 467 609 

•	 Sprzedam siano w kostkach. 782 036 
086 

•	 Sprzedam ziemniaki jadalne Bryza. Tel. 
884 187 995 

•	 Sprzedam 1 ha łąki w bardzo dobrym 
położeniu, kamień polny i tuczniki. 606 
576 417 

•	 Sprzedam rozrzutnik obornika rok pro-
dukcji 1994 stan bardzo dobry. Tel. 
512 532 734 

•	 Sprzedaż jaj wiejskich – kurze. Tel. 
502 119 960

•	 Prasa kostkująca Sipma 224 i tale-
rzówka 4 metrowa sprzedam. Tel. 
501 814 871

•	 Sprzedam 40 sztuk prosiąt 150 zł/sztu-
ka kontakt: 882 802 989 

•	 Sprzedam traktor MTZ 80, 1971 r., na 
chodzie, z papierami, zarejestrowa-
ny, nieubezpieczony, cena 5.000 zł. Tel. 
606 627 718

•	 Sprzedam prosięta. 781 900 122 

 USŁUGI
•	 TRANSPORT-600182682.

•	 DACHY, WIATY, TARASY.TEL.660879108.

•	 MALOWANIE – szpachlowanie ,panele.
Tel.788566432.

•	 SZPACHLARZ GŁADZI BEZPYŁOWEJ 
,PŁYTKARZ.WYKAŃCZANIE WNĘTRZ.
Tel.537275547.

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWANÓW, 
WYKŁADZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ SA-
MOCHODOWEJ/ SKÓRZANEJ MATERIA-
ŁOWEJ / POŚCIELI WEŁNIANEJ / LANO-
LINĄ/SPRZĄTANIE: CZYSZCZENIE FUG.
TEL.604 373 143 , 794 229 083.

•	 Pranie dywanów i tapicerki sprząta-
nie również z użyciem pary, ROMTEX. 
668 151 516

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

•	 Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
“złota rączka”. 91 39 22 783, 784 79 
22 70

•	 FIRMA USŁUGOWA „Zielona”. Wy-
najem sal na konferencje, zebrania, 
szkolenia. 91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią działal-
nością przyjmie zlecenie na budowę do-
mów od podstaw, przekładek dachów, 
docieplenia, układanie kostki, różne ro-
dzaje. Tel. 607 137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy za 
gotówkę na raty laptopy tablety telefo-
ny. Skupujemy laptopy telefony. Adres 
Nowogard 700Lecia 15 I piętro nad apte-
ką tel 91-577-53-73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlo-
powe: Niemcy, Holandia, Austria, Anglia, 
Belgia, Norwegia. Tel. 71 385 20 18, 601 
759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróżnienie 
mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 343 
638 

•	 AGENCJA REKLAMOWA VIZART, opra-
wianie prac w 2 minuty, bindowanie, wy-
druki, ksero, laminowanie, Nowogard ul. 
700 lecia 15 (nad sklepem zielarskim)Tel. 
605 522 340 

•	 Przepisywanie prac (licencjackich, magi-
sterskich i innych), dokumentów, CV, li-
stów motywacyjnych, Szybko, solidnie. 
Agencja reklamowa Vizart  Nowogard ul. 
700 lecia 15 (nad sklepem zielarskim)Tel. 
605 522 340.

•	 Regulacja, naprawa, konserwacja 
okien i drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 
668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 988 
735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, układanie 
kostki granitowej, polbruku. 726 403 937

•	 Wypełniam dokumenty do ZUS na eme-
ryturę, rentę, kapitał początkowy. 507 
872 391

•	 Usługi remontowo-budowlane wyko-
nam. 608 364 330 

•	 Prace elektryczne i remonty miesz-
kań. 607 729 933

•	 Usługi ogólnobudowlane dociepla-
nie budynków, malowanie, szachlowa-
nie, glazura, terakota, hydraulika, regip-
sy i podłogi, adaptacja poddaszy. 600 
626 268 

•	 Usługi remontowo-budowlane, ocie-
plenia budynków. 669 591 896 

•	 Matematyka. 668 17 12 12 

•	 Usługi Fryzjerskie Męskie w domu klien-
ta. Sudomierski. Tel. 536 867 154 , 91 39 
22 063

•	 Malowanie, szpachlowanie, tapetowa-
nie, drobne naprawy w tym hydraulika, 
solidnie dobra cena. 666 047 905

•	 Przyjmę zlecenie na malowanie, montaż 
parapetów, paneli podłogowych itp. 518 
034 782

•	 Naprawa AGD Nowogard. 698 352 406 

•	 Dachy, wiaty, tarasy. 660 879 108 

•	 Transport. 600 182 682 

•	 Transport maszyn rolniczych i nie tylko 
ładunki nie przekraczające 7 ton. Tel. 514 
740 538 

•	 Projektowanie stron internetowych. 
695 575 008 

•	 SKUP BUTELEK PO PIWIE SKLEP 
KARSK O,30 ZŁ SZTUKĘ. 609 245 816

•	 Elewacje, podbitki. 607 054 692

•	  Malowanie, szpachlowanie, montaż pa-
neli, regipsy, docieplenie poddaszy weł-
ną. 607 654 692

•	 Strzyżenie psów i kotów. 794 902 108

PRACA
•	 Aktivmed24.pl Opiekunki Senio-

rów Niemcy. Premie wakacyjne, 
530555015

•	 AMBERCARE24 Opiekunki do Nie-
miec, wymagany j. niemiecki ko-
munikatywny, zarobki netto do 
1500 euro/mies., wyjazdy od zaraz, 
sprawdzone oferty, legalnie 737 451 
825, 737 886 919, 737 489 914

•	 Zatrudnię pracowników budowla-
nych. Tel. 695-264-594

•	 Zatrudnię stolarza z doświadczeniem. 
503 084 687 

•	 Zatrudnię pomocnika mechanika sa-
mochodowego. Doświadczenie nie 
wymagane. 600 291 059

•	 Zaopiekuję się małym dzieckiem. 
664 696 177   

•	 Zaopiekuję się dzieckiem. 606 515 739 

•	 Zatrudnię mechanika do samocho-
dów ciężarowych bądź pomocnika. 
Atrakcyjne wynagrodzenie. Tel. 885 
555 263 

•	 Pracowników budowlanych robót 
wykończeniowych zatrudnie. Tel. 
694 440 205 

•	 Zatrudnię ekspedientkę do sklepu. 
Tel. 602 677 563 

•	 Zatrudnię pracownika do sklepu spo-
żywczego w Nowogardzie. 509 000 
617 

•	 Zatrudnimy  do sklepu Żabka w Nowo-
gardzie. 519 601 290 

•	 Poszukuje opiekunki do osoby starszej. 
512 427 899 , 695 788 100

•	 Zatrudnię barmana/kelnera, Praca 
zmianowa. 91 39 20 300

•	 Szukam do pracy kucharza, kucharkę. 
Tel. 606 627 718

•	 Zatrudnię pracownika do gospodar-
stwa rolnego. Tel. 606 627 718

•	 Zatrudnię do sklepu spożywczego. 
603 688 266 

•	 Zatrudnię barman-kelner. 663 412 054 

•	 Operator koparko-ładowarki szuka 
pracy. 507 292 828 

INNE
•	 SPRZEDAM- pręt zbrojeniowy fi-10 , 12 

m długi.Tel.603598134

•	  Sprzedam drewno suche tanio. 691 
848 026

•	 Drewno, bukowe, dębowe, pocięte, 
porąbane. Tel. 603 353 789 

•	 Sprzedam drewno opałowe. 667 788 
820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 kg. 
790 285 382

•	 Szkółka w Karsku poleca drzewa 
owcowe w pojemnikach 3-4 letnie 
owocujące już od 20 zł/szt. oraz tuje 
szmaragd wys. 70-80cm. po 10 zł za 
sztukę. Tel. 606 106 142

•	 Sprzedam łóżko młodzieżowe z szu-
fladami, półkami, z materacem - ko-
lor szaro biały wymiary: dł. 223 cm*95 
cm*110 cm, biurko do kompletu, tel. 
605 522 340

•	 Sprzedam odkurzacz piorący ZELMER 
WODNIK QUATTRO 616.6, elemen-
ty piorące nieużywane nowe, cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522 340

•	 Sprzedam materac kokosowy na łóżko 
ze stelażu,  na wymiar 180*200*24cm, 
używany, tel. 605 522 340

•	 Piece gazowe c.o.vaillant z niemiec 
dwufunkcyjne wiszace po przegla-
dzie serwisowym do mieszkania,do-

TEL. 517 508 374
                                Na sprzedaż 

2 pokoje III p.  •  cena 150 000 zł  
OKAZJA
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mu cena od 1.200zl. sprzedam tel 
691 686 772

•	 Podgrzewacze wody 130-160-190 
litrowe stojące na gaz fitmy villant 
mało używane z gwarancją cena od 
1000 zł. Tel. 691 686 772 

•	 Piec gazowy c.o. wiszacy do mieszka-
nia,domu,sklepu,zakladu firmy vaillant 
z niemiec po przegladzie z gwaran-
cja sprzedam cena 1250zl mozliwosc 
montazu tel 691 686 772

•	 Sprzedam ławeczkę do ćwiczeń typu 
PRIMUS, wielofunkcyjna, tel. 605 
522 340 

•	 Sprzedam szafkę kuchenną brązo-
wo-biała, z płytą indukcyjną - 2 sta-
nowiska, z możliwością dostawie-
nia drugiej płyty indukcyjnej lub ga-
zowej, z blatem, tel. 605 522 340 
Sprzedam TV plazmowy 42 cale LG, 
srebrno czarny, tel. 605 522 340 

•	 Przyjmę radio  697 886 041 

•	 Okazja sprzedam narożnik „Fabio”, ka-
napę (szary welur) 606 699 763  

•	 Sprzedam drewno olchowe kominko-
we. 730 744 751

•	 Odsprzedam nowe drzwi harmonij-
kowe Dąb sonome z szybkami. Wys. 
2.05 m szer. 58,8 cm. Cena 100 zł. Tel. 
512 012 823 

•	 Pianino sprzedam. 533 983 233 

•	 Przyjmę pralkę zwykłą. 697 886 041 

•	 Sprzedam drewno opałowe z dowo-
zem. 692 246 671 

•	 Przyjmę dwie wersalki, szafki kuchen-
ne i pralkę automatyczną. 796 080 198

•	 Sprzedam drewno kominkowe dąb po-
cięty w klocki i połupany. 514 740 538 

•	 Sprzedam rębak do gałęzi używany 
sporadycznie idealny do prac w ogro-
dzie. Cena 1200 zł. 608 613 336 

•	 Sprzedam podkrzesywarkę do gałęzi 
szt.2 zasięg 6 m., cena 1000 zł za dwie 
sztuki. 608 613 336 

•	 Sprzedam ściągacz linowy ręczny 
uciąg 1600 kg. Cena 600 zł za 2 sztuki. 
608 613 336

•	  Sprzedam lodówkę BOSH. 518 714 331 

•	 Szkółka w Karsku poleca choinki jo-
dła kaukazka, świerk zwykły. W pro-
mocji świerk srebrny cięty 35 zł/szt. 
606 106 142 

•	 Oddam królika z klatką. 728 815 148 

•	 Sprzedam drewno opałowe i kominko-
we dąb pocięty w 4 klocki połupany su-
chy. Tel. 514 740 538 

•	 Odpady tartaczne na opał sprzedam, 
dębowe pocięte w klocki lub do samo-
dzielnego pocięcia. 514 740 538 

•	 Oddam w dobre ręce labradora 4 mie-
siące. 516 209 848 – pisać sms

•	  Owczarek niemiecki 6 m-cy duży ład-
ny. 519 307 288 

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD
Telefony alarmowe
Policja  - 997, 112
Komisariat Policji Nowogard - 91 57 92 316
Straż pożarna  - 998
Posterunek PSP Nowogard - 91 39 20 118
Pogotowie ratunkowe - 999
Stacja Pogotowia Ratunkowego 
w Nowogardzie - 91 43 26 103
Pogotowie gazowe  - 992
Pogotowie energetyczne - 991
Pogotowie wodn.-kanal. (PUWiS) 
 - 91 392 07 11; 994

Dyżur nocny
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna   
 - 91 39 78 430; 
 609 361 999; 
 665 283 928

Przychodnie - poradnie
Szpital - centrala - 91 392 13 56
Praxis - SZOZ - 91 392 07 87
Praxis - Centrum 
okulistyczno-optyczne - 91 39 27 272
POZ Przychodnia przyszpitalna  
 - 91 392 18 00; 
 91 392 18 06
Medyk - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - M. Drobińska - 91 392 59 43
NZOZ “Sanus” - 91 392 69 60
NZOZ “Pro-med” - 91 392 67 40
NZOZ “Leks” - 91 392 25 25
NZOZ “Baby-med”  - 91 392 60 13
Mardent - gabinety lekarskie  
 - 91 392 26 33
Revital - Ośrodek Rehabilitacji 
i Odnowy Biologicznej - 91 392 14 67; 
 609 456 577
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne 
 - 91 392 09 26
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
dzieci, młodzieży i ich rodzin 
 - 91 392 07 43
Warsztaty terapii zajęciowej - 91 392 52 82
Zakład domowej opieki długoterminowej - 
91 39 26 531; 
 509 142 650
Stomatologia
Praxis - Centrum stomatologiczne  
 - 91 392 69 99
Pracownia protetyki stomatologicznej - 
Danuta Drapikowska 91 392 68 70
Protetyka stomatologiczna 
- Elżbieta Wysocka 
i Kazimierz Trojanowski - 91 392 61 07
“Nowo-dental” B. Szulejko - 695 264 677 
 - 91 392 14 67
“Dental - med”  - 91 392 20 98
Lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz  
 - 91 392 50 03; 
 603 705 630
Gabinety stomatologiczne "LUXdental"
 - 509 77 00 19, 91 434 97 09
Lek. Stom. Andrzej Rynkiewicz
pogotowie stomatologiczne - 607 771 777
lek. Stom. D. Wałęga - Bąk - 604 441 609
lek. stom. A Mogilnicka - 506 606 955
lek. stom. E. Rosa - 532 512 703
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 601 736 804
Urzędy
Urząd Miejski - 91 392 62 00
Biuro Obsługi Interesanta w UM  
 - 91 392 62 14
Biuro Rady w UM - 91 392 62 10
Urząd Stanu Cywilnego - 91 392 62 30

Wydział Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środow. 
 - 91 392 62 43
Wydział spraw społecznych i obywatelskich
Meldunki - 91 392 62 13
Dowody osobiste - 91 392 62 15
Zarządzanie kryzysowe - 91 392 62 34
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
Geodezji i Rolnictwa - 91 392 62 26
Wydział Rozwoju Lokalnego, 
Funduszu, Kultury i Sportu - 91 392 62 93
Wydział Inwestycji i Remontów  
 - 91 392 62 41
Biuro Podatków i Opłat - 91 392 62 17
Referat Edukacji - 91 392 54 64
Zarząd Budynków Komunalnych  
 - 91 392 62 67
Powiatowy Urząd Pracy f/Nowogard 
 - 91 392 13 76
 91 392 18 13
Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii - 91 392 11 18
w nagłych wypadkach - 609 740 647

Wydział Komunikacji
Rejestracja pojazdów - 91 579 27 02
Prawo jazdy - 91 579 27 03
Fax - 91 392 18 52

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik - Dorota Maślana - 91 392 62 48
Świadczenia rodzinne
- A. Lalik  - 91 392 62 68
Dział usług opiekuńczych 
- B. Ziółkowska - 91 392 02 00

Poczta
ul. 3 Maja - 91 392 13 00
 91 392 11 83
ul. Warszawska - 91 392 08 34

Nadleśnictwo Nowogard - 91 392 06 40
Zakład Karny Nowogard - 91 432 66 00

Gabinety weterynaryjne
Danuta Czerwińska
ul. J. Wybickiego 2 - 91 392 37 86
Animal-Vet
ul. Zielona - 666 135 133
Janusz Soroka
ul. L. Okulickiego 6  - 570 656 616
Zdzisław Truszyński
ul. T. Kościuszki 21 - 91 392 18 01
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 38 - 91 392 08 14
Szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1 - 91 392 6 2 70
Szkoła Podstawowa nr 2 - 91 392 6 2 74
Szkoła Podstawowa nr 3 - 91 392 6 2 91
Szkoła Podstawowa nr 4 - 91 392 3 0 28
SP w Długołęce - 91 391 04 92
SP w Orzechowie - 91 391 09 94
SP w Strzelewie - 91 391 02 24
SP w Żabowie - 91 391 06 94
SP w Błotnie - 91 391 01 90
SP w Wierzbięcinie - 91 291 07 95
I Liceum Ogólnokształcące - 91 392 02 13
Liceum Ogólnokształcące nr II - 91 392 51 07
ZSP im. Stanisława Staszica - 91 392 11 62
Prywatne Publiczne Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych; 
Niepubliczna Szkoła Policealna  
 - 91 392 66 91
Prywatne Liceum Ogólnokształcące
 Zaoczne Centrum Edukacji Zdroje  
 - 91 392 54 94

Prywatne Policealne Studium Zawodowe  
 - 91 392 21 81
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  
 - 91 392 01 08

Przedszkola i żłobki
Przedszkole nr 1
ul. Żeromskiego - 91 392 62 86
Przedszkole nr 3
ul. J. Poniatowskiego - 91 392 62 88
Przedszkole nr 4
ul. T. Kościuszki - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole
ul. Zielona - 91 392 66 91; 
 505 388 292
Artystyczne Przedszkole 
Kraina Fantazjiul. Gen. J. Bema - 660 797 838
“Promyczek” Specjalistyczny 
punkt przedszkolny, 
ul. Boh. Warszawy - 609 931 469
Niepubliczny Żłobek "Maluszkowo”
ul. ks. Racibora - 534 015 943
Niepubliczny “Malinowy Żłobek”
ul. Boh. Warszawy - 604 873 917

Kultura
Miejska Biblioteka Publiczna  
Dyrektor - 91 392 62 60
Czyt. dla dorosłych - 91 392 62 61
Nowogardzki Dom Kultury  
Sekretariat - 91 392 62 83
Biuro kina/ dział imprez i promocji 
 - 91 392 57 79
Kasa - 91 392 62 62

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP - 91 392 63 70; 
 506 08 13 28
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego   
 - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej  
 - 91 392 15 92

Usługi pogrzebowe 
J. Furmańczyk, Zakład Pogrzebowy  
 - 91 392 17 67
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  
 - 692 354 065
MEMORIS Grzegorz Śmigiel - 693 230 190

Apteki
Centrum Zdrowia
ul. 700-lecia - 91 576 21 39
Majowa
ul. 3 Maja - 91 307 07 08
Cefarm
ul. Plac Wolności - 91 392 02 03
Cardia
ul. 700 - lecia - 91 392 13 30
Niebieska
ul. 15 Lutego - 91 432 61 77
Asa
ul. Warszawska - 91 392 04 94
Niebieska 2
ul. Kościuszki - 91 579 08 30
Nowa Farmacja
ul. Bohaterów Warszawy - 91 573 04 37

Taksówki - 91 392 02 60

Pomoc drogowa
Grzegorz Irzymski - 91 392 24 02
 601 893 944
Andrzej Słomski - 665 770 442
Krzysztof Pietrzak - 601 938 293
R&J MIX - 608 731 620

Urząd Gminy
Wójt - 91 391 03 90
Kierownik USC, St. ds. obywatelskich
 i ewidencji ludności  - 508 499 549
St. ds. podatków i opłat  - 508 499 661
St. ds. zarządzania kryzysowego, obrony cy-
wilnej i ochrony środowiska  - 508 499 580
Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami  
 - 508 499 247
St. ds. obsługi organów Gminy, działalności 

gospodarczej, kultury i zdrowia  - 508 499 567
St. ds. funduszy zewnętrznych, promocji, 
turystyki i sportu  - 508 499 620
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik Anna Kaliczyńska - 508 499 534
Pracownicy socjalni - 508 499 561
 508 499 483
Asystent rodziny Patrycja Bielej - 508 499 621
Gminna Biblioteka Publiczna
Kierownik Krzysztof Górecki - 91 391 03 05

Szkoła Podstawowa im. B. Malinowskiego
Dyrektor Tatiana Olbert - 91 391 03 89
Sekretariat - 91 391 03 80
Przychodnie
NZOZ “Proximus” - 91 391 03 10
Punkt apteczny - 91 391 16 11
Poczta - 91 391 03 23
Parafia pw. NP NMP w Osinie - 91 391 03 86

INFORMATOR LOKALNY - OSINA

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI  Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 
11:55; 12:40; 14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 
13:45(6x); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna  TEL. 607 310 591 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 
16.35 (7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW
Firma Usługowo- Handlowa Adam Fedeńczak

Tel 91 39 26 925, 502 026 999
ND- SZCZECIN 5:15(D), 5:55(E), 6:40(7), 6:55(D), 7:25(7), 7:50(D), 8:00(E), 8:20(7), 
8:35(D), 9:10(E,7), 10:05(E), 10:35(E,7), 11:31(D),11:40(7), 12:10(E), 12:20(7), 
12:55(D,7), 13:10(D), 13:20(E,7), 14:05(D), 14:20(E,7), 15:40(D), 16:05(7), 16:20(E,7), 
16:50(D), 17:50(E,7), 18:20(E,7)
SZCZECIN- ND 6:35(D), 7:30(E), 8:30(D,7), 9:00(7,R), 9:25(E), 10:05(D,7), 10:35(E,7), 
11:40(E), 12:10(D), 12:25(E,7), 13:20(7), 13:35(D), 13:50(E,7,R), 14:35(D), 14:50(E,7), 
15:15(D,7), 15:55(D), 16:15(6,7), 16:35(D), 17:40(D,7), 18:05(E,7,R), 19:15(D), 
19:40(E,7), 20:15(E,7)
ND- RESKO 6:30(S), 7:50(S), 10:10(7), 12:30(S), 14:30(S), 15:10(E), 19:15(E)
RESKO- ND 6:45(7,SZ), 7:10(S), 7:15(E,SZ), 8:30(S), 11:35(7,SZ), 13:00(S), 15:05(S), 
15:40(E,7,SZ)
GOLCZEWO- ND 7:10(S), 13:30(S), 14:45(S)
ND- GOLCZEWO 7:50(S), 14:15(S), 15:30(S)
ND- STARGARD 6:50(D), 10:15(D), 13:40(D)
STARGARD- ND 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
ND- DOBRA- ŁOBEZ- PŁOTY- GRYFICE 6:00(D)
ND- SŁAJSINO- RADOWO- ŁOBEZ 6:35(D)
ŁOBEZ- DOBRA- ND 15:00(D)
ŁOBEZ- SŁAJSINO- ND 15:35(D)
D - kursuje od pon. do pt. Oprócz świąt     E - kursuje od pon. Do soboty oprócz świąt 
S - kursuje w dni nauki szkolnej                         R- kurs do Reska     
SZ - kurs do Szczecina 6- kursuje w soboty       7- kursuje w niedziele
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KRZYŻÓWKA z książką

KU
Po

n
 

Imię i nazwisko ......................................................................................................................... tel. ......................................... 

ROZWIĄZANIE ..........................................................................................................................................................................
Kupon wraz z rozwiązaniem należy dostarczyć do redakcji. Spośród nadesłanych kuponów zostanie wyloso-

wana nagroda książka ufundowana przez Wydawnictwo

Kalendarze dla Klientów 
wymagających, którzy szukają 

ich w dobrej jakości 
i konklurencyjnych cenach

największy wybór kalendarzy 
tródzielnych, zrywanych

książkowch, planszowych i innych

poleca

Pionowo: 
1. ... Banaszak - wokalistka 
2. werset Koranu 
3. czternasta litera grecka 
4. rewia 
5. nad nim Rzym 
6. miasto i port w Brazylii 
7. środek odurzający 
8. ze stolicą w Windhuk 
9. dawna jednostka pojemności 
10. staropolski naszyjnik z pereł 
11. mityczny król Teb 
12. imię Hayworth, aktorki amery-
kańskiej 
13. szybkie pociągnięcie smyczkiem 
14. powieść Jana Brzozy 
15. szybki styl pływacki 
16. zając morski, ryba atlantycka 
17. produkt uboczny z cukrowni 
18. kananejska bogini płodności 
19. łóżko na statku 
20. szczekają na Maderę 
21. japońska forma szermierki 
22. specjalista od pieców 
23. kuliste skupienia mineralne 
24. Shirley z powieści 
25. niemiecka partia faszystowska 
26. sir ... Guiness 
27. grek u Homera 
28. niewielkie państwo 
29. zołza, zgaga 
30. zastawiane przez kłusownika 

31. cząsteczka O2 
32. urok, wdzięk 
33. faworyt rodziny cara Mikołaja II 
34. spójnia, ogniwo 
35. postawa gimnastyczna 
36. Jigoro, japoński twórca judo 
37. miasto w USA w stanie Oklahoma 
38. nacjonalista 
39. majątek, gotówka 
40. roślina na roślinie 
41. przy towarze 
42. moneta równa 1/100 korony 
43. obwisły pod okiem 
44. ostatni film Gołębiewskiego 
45. szlak PKP 
46. w mitologii asyryjskiej córka 
boga burzy 
47. szczeliwo szklarza 
48. UB w ZSRR 
49. bale, kłody 
50. część sztuki teatralnej 
51. mityczny cesarz Chin 
52. pustynia piaszczysta 
53. ojczyzna Mandeli 
54. przy adresie 
55. samolot bojowy 
56. mała Aleksandra 

Poziomo: 
57. niejeden w sklepie mięsnym 
58. „wiekowa” liczba 
59. bogini Księżyca 

60. miasto w Turcji 
61. roślina włóknodajna 
62. grecki tragik (525-456 p.n.e.) 
63. niechęć do kogoś 
64. stolica Kenii 
65. rower dla pań 
66. łodyżki roślin okopowych 
67. imię „bestii” z ringu 
68. rozpadlina w skale wapiennej 
69. miasto włoskie 
70. stolica Jordanii 
71. mityczny władca wiatrów 
72. miasto w Rosji, port w pobliżu uj-
ścia Donu do M. Azowskiego 
73. szkodzi żelazu 
74. tymotka, trawa 
75. ustalenie, postawienie daty 
76. położenie, los człowieka 
77. syn Posejdona 
78. dźwięk wyższy o pół tonu od „a” 
79. gra w karty 
80. najstarsza epoka jury 
81. oprych, rozrabiaka 
82. galeria otaczająca dziedziniec meczetu 
83. środek owadobójczy 
84. powieść poetycka J. Słowackiego 
85. Patrick, amer. lekkoatleta, mistrz 
olimp. w rzucie młotem (1920) 
86. mgła na damskim kapeluszu 
87. sos pomidorowy do pizzy 
88. (1896-1963), poeta fr. - rumuń-
skiego pochodzenia 

89. człowiek śniegu 
90. ptak z workiem w dziobie 
91. osiłek pod Troją 
92. dręczenie 
93. wyspa koło Indonezji 
94. wyznanie grzechów 
95. przypiek 
96. zespół urzędników instytucji 
97. płyn do mycia naczyń 
98. bóg słońca Inków 
99. tatarak dawniej 
100. kieruje łodzią 
101. dokument historyczny dawnej Rosji 
102. autentyczne zdarzenie 
103. Rudolf, węg. szermierz, mistrz 
olimp. (1948, 52, 56, 60), 
104. jasny fiolet 
105. długa, niezgrabna noga 
106. wełniana, odpowiednio drapowana 
szata męska noszona w staroż. Rzymie 
107. wąż dusiciel 
108. szereg półek
PODPOWIEDŹ: AMAAN, AZOW, IAIDO, 
INTI, JAO, TASZA

Łukasz Skop   
ZRÓB TEN ZIELNIK! 

To nie jest zwykły zielnik. W 
tym zielniku nie ma miejsca na 
nudę. Tryskające humorem i 
oryginalnymi pomysłami strony 
zaskoczą Cię na każdym kroku! 
Zasuszysz tu sznurek z pokrzyw 
i łzy winorośli, skrzypową cho-
inkę i owocową tęczę. 

Odkryj rośliny znane i mniej 
znane, tajemnicze, doniczkowe i 
dziko żyjące. Rośliny tęczowe, 
rośliny podróżnicze, rośliny 
geometryczne, rośliny nerwo-
we, rośliny zbuntowane, rośliny 
szczęśliwe… 

To książka dla wszystkich, któ-
rzy chcą je poznać „od pod-
szewki” i nie boją się ubrudzić 
rąk ziemią. 

Na kartach tego zielnika napi-
szesz swoją własną, zieloną 
opowieść. Twoim przewodni-
kiem po fascynującym świecie 
roślin będzie Łukasz Skop, autor 
popularnego bloga Bez-Ogró-
dek, ogrodnik amator i amator 
ogrodów, dyplomowany bio-
technolog roślin.

Rozwiązanie krzyżówki dla 
dorosłych : Kto życia nie ceni nie 
wart go

Halina Stefańska, Christiana Sy-
fert, Małgorzata Krawczyk, Tere-
sa Nowak, Danuta Kowalczyk, Ro-
man Kaczamrek, Łukasz Kowal-
czyk, Cecylia Furmańczyk, Urszu-
la Kaczmarek, Szymon Rybarczyk, 
Halina Galus, Pelagia Feliksiak, 
Maria Sowińska, Pelagia Feliksiak

Zwycięzca książka: Halina Ste-
fańska

Zwycięzcy prenumerata: Pe-
lagia Feliksiak, Szymon Rybarczyk

GaZETY dla zwycięzców loso-
wania do odebrania w redakcji, 
ul. Boh. Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Anita Kwiatkowska, Basia Kloch, 

Julia Furmańczyk, Lika Feliksiak, 
Zosia Majewska

Zwycięzca: Basia Kloch

REKLAMA
karolinasb@
domjudy.pl

Tel. 506 638 789
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 

Rafał Kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.
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Rozkład jazdy komunikacji miejskiej

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 6:55 8:05 11:15 12:20 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 6:56 8:06 11:16 12:21 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 6:58 8:08 11:18 12:23 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 6:59 8:10 11:20 12:25 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:01 8:12 11:22 12:27 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:02 8:14 11:24 12:29 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:03 8:15 11:25 12:30 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:05 8:17 11:27 12:32 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < 7:07 8:19 < 12:34 < < 16:07 < <

10 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:09 8:21 11:28 12:36 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
11 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:10 8:22 11:29 12:37 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
12 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:11 8:23 11:30 12:38 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
13 ul. Poniatowskiego < 6:20 7:13 < < 12:40 13:45 15:10 16:13 17:10 <
14 ul. Żeromskiego 5:42 6:21 7:14 8:24 11:32 12:41 13:46 15:11 16:14 17:11 17:59
15 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:22 7:15 8:25 11:33 12:42 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
16 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:23 7:16 8:26 11:34 12:43 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
17 ul. Radosława 5:45 6:24 7:17 8:27 11:35 12:44 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02

POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:23 8:33 11:50 12:50 14:30 15:30 16:25 17:25 18:05
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:24 8:34 11:51 12:51 14:31 15:31 16:26 17:26 18:06
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:26 8:36 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:28 8:38 11:53 12:53 14:33 15:33 16:28 17:28 18:08
5 ul. Poniatowskiego < 6:35 7:30 8:40 11:55 12:55 < 15:35 16:30 17:30 <
6 ul. 700 Lecia 5:49 6:37 7:32 8:42 11:57 12:57 14:34 15:37 16:32 17:32 18:09
7 ul. 5-go Marca 5:51 6:39 7:34 8:44 11:59 12:59 14:36 15:39 16:34 17:34 18:11
8 ul. Kościuszki 36 5:53 6:41 7:36 8:46 12:01 13:01 14:38 15:41 16:36 17:36 18:13
9 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:42 7:37 8:47 12:02 13:02 14:39 15:42 16:37 17:37 18:14

10 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:43 7:38 8:48 12:03 13:03 14:40 15:43 16:38 17:38 18:15
11 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:44 7:39 8:49 12:04 13:04 14:41 15:44 16:39 17:39 18:16
12 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:45 7:40 8:50 12:05 13:05 14:42 15:45 16:40 17:40 18:17
13 ul. Bema 9 5:58 6:46 7:41 8:51 12:06 13:06 14:43 15:46 16:41 17:41 18:18
14 Osiedle Bema 5:59 6:47 7:42 8:52 12:07 13:07 14:44 15:47 16:42 17:42 18:19

DWORZEC PKS – OS. BEMA
TAM
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

OS. BEMA - DWORZEC PKS
TAM
E, F

1 Osiedle Bema 8:59
2 ul. Bema 1 9:00
3 ul. Armii Krajowej 17 9:02
4 ul. Kościuszki 36 9:03
5 ul. Romualda Traugutta 9:05
6 ul. Wojska Polskiego 4 9:06
7 ul. Kościelna 9:07
8 Dworzec PKS 9:09

LP Dworce i przystanki

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD UL. RADOSŁAWA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 – NOWOGARD  OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD OS. BEMA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 - NOWOGARD  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 6:55 8:05 11:15 12:20 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 6:56 8:06 11:16 12:21 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 6:58 8:08 11:18 12:23 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 6:59 8:10 11:20 12:25 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:01 8:12 11:22 12:27 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:02 8:14 11:24 12:29 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:03 8:15 11:25 12:30 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:05 8:17 11:27 12:32 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < 7:07 8:19 < 12:34 < < 16:07 < <

10 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:09 8:21 11:28 12:36 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
11 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:10 8:22 11:29 12:37 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
12 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:11 8:23 11:30 12:38 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
13 ul. Poniatowskiego < 6:20 7:13 < < 12:40 13:45 15:10 16:13 17:10 <
14 ul. Żeromskiego 5:42 6:21 7:14 8:24 11:32 12:41 13:46 15:11 16:14 17:11 17:59
15 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:22 7:15 8:25 11:33 12:42 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
16 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:23 7:16 8:26 11:34 12:43 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
17 ul. Radosława 5:45 6:24 7:17 8:27 11:35 12:44 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02

POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:23 8:33 11:50 12:50 14:30 15:30 16:25 17:25 18:05
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:24 8:34 11:51 12:51 14:31 15:31 16:26 17:26 18:06
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:26 8:36 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:28 8:38 11:53 12:53 14:33 15:33 16:28 17:28 18:08
5 ul. Poniatowskiego < 6:35 7:30 8:40 11:55 12:55 < 15:35 16:30 17:30 <
6 ul. 700 Lecia 5:49 6:37 7:32 8:42 11:57 12:57 14:34 15:37 16:32 17:32 18:09
7 ul. 5-go Marca 5:51 6:39 7:34 8:44 11:59 12:59 14:36 15:39 16:34 17:34 18:11
8 ul. Kościuszki 36 5:53 6:41 7:36 8:46 12:01 13:01 14:38 15:41 16:36 17:36 18:13
9 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:42 7:37 8:47 12:02 13:02 14:39 15:42 16:37 17:37 18:14

10 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:43 7:38 8:48 12:03 13:03 14:40 15:43 16:38 17:38 18:15
11 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:44 7:39 8:49 12:04 13:04 14:41 15:44 16:39 17:39 18:16
12 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:45 7:40 8:50 12:05 13:05 14:42 15:45 16:40 17:40 18:17
13 ul. Bema 9 5:58 6:46 7:41 8:51 12:06 13:06 14:43 15:46 16:41 17:41 18:18
14 Osiedle Bema 5:59 6:47 7:42 8:52 12:07 13:07 14:44 15:47 16:42 17:42 18:19

DWORZEC PKS – OS. BEMA
TAM
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

OS. BEMA - DWORZEC PKS
TAM
E, F

1 Osiedle Bema 8:59
2 ul. Bema 1 9:00
3 ul. Armii Krajowej 17 9:02
4 ul. Kościuszki 36 9:03
5 ul. Romualda Traugutta 9:05
6 ul. Wojska Polskiego 4 9:06
7 ul. Kościelna 9:07
8 Dworzec PKS 9:09

LP Dworce i przystanki

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD UL. RADOSŁAWA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 – NOWOGARD  OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD OS. BEMA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 - NOWOGARD  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 6:55 8:05 11:15 12:20 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 6:56 8:06 11:16 12:21 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 6:58 8:08 11:18 12:23 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 6:59 8:10 11:20 12:25 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:01 8:12 11:22 12:27 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:02 8:14 11:24 12:29 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:03 8:15 11:25 12:30 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:05 8:17 11:27 12:32 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < 7:07 8:19 < 12:34 < < 16:07 < <

10 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:09 8:21 11:28 12:36 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
11 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:10 8:22 11:29 12:37 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
12 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:11 8:23 11:30 12:38 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
13 ul. Poniatowskiego < 6:20 7:13 < < 12:40 13:45 15:10 16:13 17:10 <
14 ul. Żeromskiego 5:42 6:21 7:14 8:24 11:32 12:41 13:46 15:11 16:14 17:11 17:59
15 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:22 7:15 8:25 11:33 12:42 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
16 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:23 7:16 8:26 11:34 12:43 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
17 ul. Radosława 5:45 6:24 7:17 8:27 11:35 12:44 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02

POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:23 8:33 11:50 12:50 14:30 15:30 16:25 17:25 18:05
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:24 8:34 11:51 12:51 14:31 15:31 16:26 17:26 18:06
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:26 8:36 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:28 8:38 11:53 12:53 14:33 15:33 16:28 17:28 18:08
5 ul. Poniatowskiego < 6:35 7:30 8:40 11:55 12:55 < 15:35 16:30 17:30 <
6 ul. 700 Lecia 5:49 6:37 7:32 8:42 11:57 12:57 14:34 15:37 16:32 17:32 18:09
7 ul. 5-go Marca 5:51 6:39 7:34 8:44 11:59 12:59 14:36 15:39 16:34 17:34 18:11
8 ul. Kościuszki 36 5:53 6:41 7:36 8:46 12:01 13:01 14:38 15:41 16:36 17:36 18:13
9 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:42 7:37 8:47 12:02 13:02 14:39 15:42 16:37 17:37 18:14

10 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:43 7:38 8:48 12:03 13:03 14:40 15:43 16:38 17:38 18:15
11 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:44 7:39 8:49 12:04 13:04 14:41 15:44 16:39 17:39 18:16
12 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:45 7:40 8:50 12:05 13:05 14:42 15:45 16:40 17:40 18:17
13 ul. Bema 9 5:58 6:46 7:41 8:51 12:06 13:06 14:43 15:46 16:41 17:41 18:18
14 Osiedle Bema 5:59 6:47 7:42 8:52 12:07 13:07 14:44 15:47 16:42 17:42 18:19

DWORZEC PKS – OS. BEMA
TAM
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

OS. BEMA - DWORZEC PKS
TAM
E, F

1 Osiedle Bema 8:59
2 ul. Bema 1 9:00
3 ul. Armii Krajowej 17 9:02
4 ul. Kościuszki 36 9:03
5 ul. Romualda Traugutta 9:05
6 ul. Wojska Polskiego 4 9:06
7 ul. Kościelna 9:07
8 Dworzec PKS 9:09

LP Dworce i przystanki

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD UL. RADOSŁAWA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 – NOWOGARD  OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD OS. BEMA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 - NOWOGARD  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

ROZKŁAD JAZDY PKP
^

Odjazdy / Departures
Nowogard 21 X – 8 XII 2018

Aktualizacja wg stanu na 19 X 2018

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

5:00 II
1

PR - R
88641

j  a  b  @  V
y

Wyszomierz 5:05, Osina 5:09, Mosty 5:15, Goleniów 5:24, Kliniska 5:35, Szczecin Dąbie 5:45, Szczecin 
Zdroje 5:48, Szczecin Port Centralny 5:56 Szczecin Główny 6:00 
~ 1-5 / 1 XI;
@ V 5 XI-7 XII 1-5;

6:16 II
1

PR - R
88643

j  a  b  @  V
y

Wyszomierz 6:21, Osina 6:25, Mosty 6:31, Goleniów 6:40, Kliniska 7:14, Szczecin Dąbie 7:24, Szczecin 
Zdroje 7:27 Szczecin Główny 7:40 
~ 5 XI-8 XII 1-6;

6:39 II
1

PR - R
88643

j  a  b  y

Wyszomierz 6:44, Osina 6:48, Mosty 6:54, Goleniów 7:03, Kliniska 7:14, Szczecin Dąbie 7:24, Szczecin 
Zdroje 7:27 Szczecin Główny 7:40 
~ 22-31 X 1-6; 2-3 XI;

7:46BUS PR - R
88622
g  j

Żabowo 7:57, Płoty 8:13 0   j   a   b   @   V   y, Baszewice 8:30, Gryfice 8:36, Gąbin 8:46, Trzebiatów 8:52, 
Bieczyno Pomorskie 8:58, Karcino 9:01, Głowaczewo 9:06, Stary Borek 9:09, Kołobrzeg Stadion 9:15

Kołobrzeg 9:20 ~ 5 XI-8 XII 1-6;
g  na odcinku Nowogard - Płoty; w g nie przewozi się wózków i rowerów

7:47 I
3

PR - R
88645

j  a  b  y

Wyszomierz 7:52, Osina 7:56, Mosty 8:02, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:08, Goleniów 8:25, 
Kliniska 8:34, Szczecin Dąbie 8:44, Szczecin Zdroje 8:47, Szczecin Port Centralny 8:55

Szczecin Główny 9:00 ~ 21 X-4 XI;

7:48 II
1

PR - R
88622

j  a  b  y

Żabowo 7:55, Płoty 8:04, Baszewice 8:11, Gryfice 8:18, Gąbin 8:28, Trzebiatów 8:33, Bieczyno 
Pomorskie 8:39, Karcino 8:43, Głowaczewo 8:47, Stary Borek 8:51, Kołobrzeg Stadion 8:57

Kołobrzeg 9:02 ~ 22-31 X 1-6; 2-3 XI;

7:51 I
3

PR - R
s 88645

j  a  b  @  V
y

Wyszomierz 7:56, Osina 8:00, Mosty 8:06, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:12, Goleniów 8:29, 
Kliniska 8:45, Szczecin Dąbie 8:55, Szczecin Zdroje 8:58, Szczecin Port Centralny 9:06

Szczecin Główny 9:11 ~ 5 XI-8 XII;

9:18 II
1

PR - R
88624
REGA

j  a  b  y

Płoty 9:32, Gryfice 9:45, Trzebiatów 10:04, Kołobrzeg Stadion 10:21 Kołobrzeg 10:26 

~ 21 X-4 XI 67 + 1 XI;

9:20BUS PR - R
88624
REGA
g  j

Płoty 9:50 0   T   a   b   @   V   y, Gryfice 10:40, Trzebiatów 10:54, Kołobrzeg Stadion 11:12

Kołobrzeg 11:17 ~ 10 XI-8 XII 67;
g  na odcinku Nowogard - Płoty; w g nie przewozi się wózków i rowerów

10:21 II
1

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:26, Osina 10:30, Mosty 10:36, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:42, Goleniów 10:58, 
Kliniska 11:07, Szczecin Dąbie 11:17, Szczecin Zdroje 11:20, Szczecin Port Centralny 11:28

Szczecin Główny 11:33 ~ 21 X-4 XI;

11:03 II
1

PR - R
s 88647

j  a  b  @  V
y

Wyszomierz 11:08, Osina 11:12, Mosty 11:18, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 11:24, Goleniów 11:40, 
Kliniska 11:56, Szczecin Dąbie 12:06, Szczecin Zdroje 12:09, Szczecin Port Centralny 12:17

Szczecin Główny 12:22 ~ 5 XI-8 XII;

11:51 II
1

PR - R
88626

POMERANIA
j  a  b  y

Żabowo 11:58, Płoty 12:07, Baszewice 12:14, Gryfice 12:20, Gąbin 12:30, Trzebiatów 12:36, Bieczyno 
Pomorskie 12:42, Karcino 12:46, Kołobrzeg Stadion 12:57 Kołobrzeg 13:02 
~ 21 X-4 XI;

12:30BUS PR - R
88626

POMERANIA
g  j

Żabowo 12:41, Płoty 12:57 0   T   a   b   @   V   y, Baszewice 13:14, Gryfice 13:20, Gąbin 13:30, 
Trzebiatów 13:36, Bieczyno Pomorskie 13:42, Karcino 13:45, Kołobrzeg Stadion 13:57

Kołobrzeg 14:02 ~ 5 XI-8 XII;
g  na odcinku Nowogard - Płoty; w g nie przewozi się wózków i rowerów

13:49 II
1

PR - R
88628

j  a  b  y

Żabowo 13:56, Płoty 14:06, Baszewice 14:17, Gryfice 14:24, Gąbin 14:34, Trzebiatów 14:39, Bieczyno 
Pomorskie 14:45, Karcino 14:49, Głowaczewo 14:53, Stary Borek 14:57, Kołobrzeg Stadion 15:03

Kołobrzeg 15:08 ~ 22-31 X 1-5; 2 XI;

14:20BUS PR - R
88628
g  j

Żabowo 14:31, Płoty 14:47 0   j   a   b   @   V   y, Baszewice 15:22, Gryfice 15:28, Gąbin 15:38, 
Trzebiatów 15:44, Bieczyno Pomorskie 15:50, Karcino 15:53, Głowaczewo 15:58, Stary Borek 16:01, 
Kołobrzeg Stadion 16:07 Kołobrzeg 16:12 
~ 5 XI-7 XII 1-5;
g  na odcinku Nowogard - Płoty; w g nie przewozi się wózków i rowerów

14:27 II
1

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 14:32, Osina 14:36, Mosty 14:42, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:48, Goleniów 15:05, 
Kliniska 15:14, Szczecin Dąbie 15:24, Szczecin Zdroje 15:34 Szczecin Główny 15:49 
~ 21 X-4 XI;

15:49 II
1

PR - R
s 88649

j  a  b  @  V
y

Wyszomierz 15:54, Osina 15:58, Mosty 16:04, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 16:10, Goleniów 16:26, 
Kliniska 16:36, Szczecin Dąbie 16:46, Szczecin Zdroje 16:52 Szczecin Główny 17:04 
~ 5 XI-8 XII;
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godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

15:55 II
1

PR - R
88630

j  a  b  y

Żabowo 16:02, Płoty 16:13, Baszewice 16:27, Gryfice 16:34, Gąbin 16:44, Trzebiatów 16:49, Bieczyno 
Pomorskie 16:55, Karcino 16:59, Głowaczewo 17:03, Stary Borek 17:07, Kołobrzeg Stadion 17:13

Kołobrzeg 17:17 ~ 21 X-4 XI;

16:39 II
1

PR - R
88651
REGA

j  a  b  y

Wyszomierz 16:44, Osina 16:48, Mosty 16:54, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:00, Goleniów 17:17, 
Kliniska 17:27, Szczecin Dąbie 17:37, Szczecin Zdroje 17:42 Szczecin Główny 17:54 
~ 21 X-4 XI;

16:57BUS PR - R
88630
g  j

Żabowo 17:08, Płoty 17:24 0   j   a   b   @   V   y, Baszewice 17:41, Gryfice 17:47, Gąbin 17:57, 
Trzebiatów 18:03, Bieczyno Pomorskie 18:09, Karcino 18:12, Głowaczewo 18:17, Stary Borek 18:20, 
Kołobrzeg Stadion 18:26 Kołobrzeg 18:31 
~ 5 XI-8 XII;
g  na odcinku Nowogard - Płoty; w g nie przewozi się wózków i rowerów

17:57 II
1

PR - R
88632

j  a  b  y

Żabowo 18:04, Płoty 18:14, Baszewice 18:28, Gryfice 18:35, Gąbin 18:45, Trzebiatów 18:50, Bieczyno 
Pomorskie 18:56, Karcino 19:00, Głowaczewo 19:04, Stary Borek 19:08, Kołobrzeg Stadion 19:14

Kołobrzeg 19:20 ~ 21 X-4 XI;

17:59 II
1

PR - R
s 88651
REGA

j  a  b  @  V
y

Wyszomierz 18:04, Osina 18:08, Mosty 18:14, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 18:20, Goleniów 18:36, 
Kliniska 18:46, Szczecin Dąbie 18:55, Szczecin Zdroje 18:59, Szczecin Port Centralny 19:07

Szczecin Główny 19:11 
~ 5 XI-8 XII;

18:39 II
1

PR - R
88653

POMERANIA
j  a  b  y

Wyszomierz 18:44, Osina 18:48, Mosty 18:54, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:00, Goleniów 19:17, 
Kliniska 19:26, Szczecin Dąbie 19:36, Szczecin Zdroje 19:44, Szczecin Port Centralny 19:52

Szczecin Główny 19:56 ~ 21 X-4 XI;

19:21BUS PR - R
88632
g  j

Żabowo 19:32, Płoty 19:48 0   j   a   b   @   V   y, Baszewice 20:05, Gryfice 20:11, Gąbin 20:21, 
Trzebiatów 20:27, Bieczyno Pomorskie 20:33, Karcino 20:36, Głowaczewo 20:41, Stary Borek 20:44, 
Kołobrzeg Stadion 20:50 Kołobrzeg 20:55 
~ 5 XI-8 XII;
g  na odcinku Nowogard - Płoty; w g nie przewozi się wózków i rowerów

19:25 II
1

PR - R
s 88653

POMERANIA
j  a  b  @  V

y

Wyszomierz 19:30, Osina 19:34, Mosty 19:40, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:46, Goleniów 20:02, 
Kliniska 20:12, Szczecin Dąbie 20:21, Szczecin Zdroje 20:25, Szczecin Port Centralny 20:33

Szczecin Główny 20:37 
~ 5 XI-8 XII;

20:28 II
1

PR - R
88634

j  a  b  y

Żabowo 20:35, Płoty 20:44, Baszewice 20:51, Gryfice 20:58, Gąbin 21:08, Trzebiatów 21:14, Bieczyno 
Pomorskie 21:20, Karcino 21:23, Głowaczewo 21:28, Stary Borek 21:31, Kołobrzeg Stadion 21:37

Kołobrzeg 21:42 ~ 22-31 X 1-6; 2-3 XI;

20:47BUS PR - R
88634
g  j

Żabowo 20:58, Płoty 21:14 0   j   a   b   @   V   y, Baszewice 21:31, Gryfice 21:37, Gąbin 21:47, 
Trzebiatów 21:53, Bieczyno Pomorskie 21:59, Karcino 22:02, Głowaczewo 22:07, Stary Borek 22:10, 
Kołobrzeg Stadion 22:16 Kołobrzeg 22:21 
~ 5 XI-8 XII 1-6;
g  na odcinku Nowogard - Płoty; w g nie przewozi się wózków i rowerów

21:50 II
1

PR - R
88636

j  a  b  y

Płoty 22:05, Gryfice 22:17, Trzebiatów 22:32, Kołobrzeg Stadion 22:49 Kołobrzeg 22:54 
~ 21 X-4 XI 1-57;

22:17BUS PR - R
88636
g  j

Płoty 22:44 0   j   a   b   @   V   y, Gryfice 23:05, Trzebiatów 23:19, Kołobrzeg Stadion 23:37

Kołobrzeg 23:42 ~ 5 XI-7 XII 1-57;
g  na odcinku Nowogard - Płoty; w g nie przewozi się wózków i rowerów
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objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
g - zastępcza komunikacja autobusowa / rail 

replacement bus service
T - 2 klasa / Second class seats

j - tylko 2 klasa / 2nd class seats only

a - wagon z miejscami dla osób na wózkach 
- z windą/rampą / car with seats for 
disabled passengers - with a lift/ramp

b - wagon przystosowany do przewozu 
rowerów - liczba miejsc ograniczona / 
wagon adopted to the transport of 
bicycles – limited number of places

s - połączenie z lotniskiem / connection to 
airport

objaśnienia znaków / symbols
@ - dostęp do WiFi / WiFi access

V - dostępne miejsce do przewijania dziecka 
/ baby changing space available 

y - klimatyzacja / air conditioning

0 - zmiana usług na trasie pociągu / change 
services on the route

~ - terminy kursowania / days of operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / Mondays

5 - w piątki / Fridays

6 - w soboty / Saturdays

7 - w niedziele / Sundays

www.polregio.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased on each train, consistent with the 
terms specified by the carrier.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Carriers 
are responsible for commercial data of trains.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Infoline numbers to individual carriers:
PR - 703 20 20 20 (24h) opłata 1.29 zł/min. połączenia, 
realizator usługi: Progress Plus S.C.  / 703 20 20 20 (24h) 
charge of PLN 1.29 gross/min. of each call, service provider: 
Progress Plus S.C. 

www.portalpasazera.pl Strona 3 z 3
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FIRMA JOGA  •  ul. Górna 4  •  72-200 Nowogard  
 Tel./Fax 91 39 25 501  •  695 100 700  •  695 400 600

Wyposaż swój dom w OKNA PCV 
o najwyższym standarcie światowym, 

dzięki którym obniżysz koszty ogrzewania
z profilu 

ALPHALINE  
profil 6 komorowy w kl. A
z wkładem termicznym 
i uszczelką środkową 
gwarantującą doskonałą 
szczelność

Do produkcji okien 

nie stosujemy pro�lii

z recyklingu !!!

i wysokiej jakości
OKUCIA MACO

Ponad 22 lat doświadczenia w produkcji okien. ZAUFAJ specjalistom! 

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
8.00 – 20.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 8.00 – 16.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

R E K L A M A
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

• Ryby wędzone - Makrela gat. I
• Ryby mrożone - bez lodu (glazury)
• Solone Matiasy i solone śledzie bez głowy
• Matiasy lekko solone (bardzo smaczne)
• Sałatki rybne, ryby po grecku - duży wybór

Poleca duży wybór ryb - prosto z kutra 
świeżych  morskich, słodkowodnych i mrożonych

Targowisko Miejskie - Kiosk Spoż.-Rybny
„U Grażyny”

Zapraszamy 8 - 17

Przyjmujemy zamówienia na świąteczne dostawy 
ryb w tym: karp, dorsz, sandacz, szczupak i inne

Życzymy 
zdrowych, pogodnych 

i wesołych świąt

Główne obowiązki:
· montaż urządzeń do oczyszczania wody
· obsługa serwisowa przydzielonych klientów
· naprawy gwarancyjne
Oczekiwania:
· własny samochód
· telefon
Oferujemy:
· dodatkowe źródło dochodu
· szkolenia praktyczne i teoretyczne

Największa i najstarsza �rma w Polsce zajmująca
się oczyszczaniem wody metodą osmozy odwróconej 

poszukuje osób na stanowisko: 

SERWISANT

Zatrudniamy również emerytów i rencistów.
Aplikacje proszę przesyłać na adres:

sekretariat@hydropure.com.pl
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Szpital nie ma sobie nic do zarzucenia

• SPRZĘT ORTOPEDYCZNY
• SPRZĘT REHABILITACYJNY

PROFI-MED sp. z o.o.

Nowogard • ul. T. Kościuszki 2 G  • Tel/fax.: 91 392 11 05 

OFERTA DLA GABINETÓW 
I PRAKTYK PRYWATNYCH

Refundacja

• MATERIAŁY MEDYCZNE
• ARTYKUŁY PIELĘGNACYJNE

Godziny otwarcia pn.-pt. 9.00- 17.00

ARTYKUŁY  
MEDYCZNE I ORTOPEDYCZNE

WSZYSTKO DLA ZDROWIA

ŻyCzenia

 s. 5  s. 3

Przytłaczające 
znalezisko  
na cmentarzu

Powiat: Goleniów przejmuje budżet? 

Niepokojący 
projekt

Padł rekord 
frekwencji

 s. 9

 s. 3
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Śmigiel Ryszard

ŚR

KOMPLEKSOWE  USŁUGI
& ŚMIGIEL

Zakład Kamieniarski
- Nagrobki - Grobowce - Parapety - Schody

Kwiaciarnia
- Znicze - Kwiaty - Wiązanki - Wieńce

Tel. 601 595 069, 91 392 18 14
     e-mail: puhp.smigiel@wp.pl
   www.kamieniarstwo-smigiel.pl

Korzystając z naszych usług pogrzebowych zyskasz
-10%  RABATU  NA  USŁUGI  KAMIENIARSKIE

UL. CMENTARNA 3,  72-200 NOWOGARD

       Usługi Pogrzebowe 
        Grzegorz Śmigiel
- Trumny - Urny - Ekshumacje - Przewozy
         Obudowy - Krzyże - Tabliczki

Kontakt całodobowy: 693 230 190
      e-mail: memoris.zp@o2.pl
            www.memoris.eu

reklama

   Kronika policyjna
2018/12/05 godzina: 05:20
Kierująca pojazdem marki VW 

Polo, Joanna Z. Lat 37, zam. powiat 
goleniowski  na Drodze Krajowej 
nr 3, 69 km, nie dostosowała pręd-
kości do panujących na drodze 
warunków, wpadła w poślizg, w 
wyniku zdarzenia uszkodzone zo-
stały barierki energochłonne. Kie-
rująca za popełnione wykroczenie 
została pouczona.

2018/12/06 godzina: 23:24
Hubert S. Lat 11, zam. Nowo-

gard, powiat goleniowski, po-
szukiwany jako osoba zaginiona. 
Zatrzymany przez patrol OPI KP 
Nowogard.Postępowanie prowa-
dzi Komenda Policji w Goleniowie.

2018/12/07 godzina: 09:23
Dzielnicowi RP KP Nowogard 

zatrzymali Elżbietę B. Lat 47, zam. 
Nowogard, gmina Nowogard, 
powiat Goleniów, poszukiwaną 
przez Prokuraturę Okręgową w 
Szczecinie,  celem zatrzymania i 
przymusowego doprowadzenia 
do Prokuratury na czynności pro-
cesowe. Postępowanie prowadzi 

Komisariat Policji w Nowogar-
dzie.

godzina: 10;04
Kierujący pojazdem Żuraw, z 

nieznanych przyczyn, w okolicach 
miejscowości Osina, zjechał na 
pobocze, przewrócił się. Doku-
mentacja w Komisariacie Policji w 
Nowogardzie.

godzina: 20:22
Kierujący pojazdem marki Citro-

en Jumper,  Maciej D. Lat 39, zam. 
Nowogard, pow. goleniowski, nie 
ustąpił pierwszeństwa przejazdu, 
na ul. Armii Krajowej, a Gen. J. Be-
ma w Nowogardzie, kierującemu 
pojazdem marki BMW Krzyszto-
fowi L. Lat 41, zam. Gmina Nowo-
gard, w wyniku czego obrażeń 
doznała pasażerka pojazdu BMW. 
Kierujący obaj trzeźwi. Postępo-
wanie prowadzi Komisariat Policji 
w Nowogardzie.

2018/12/08 godzina: 07:12
Kierująca pojazdem marki Suzu-

ki Swift, Andżelika K. zam. Gmina 
Nowogard, z nieznanych przy-
czyn, w miejscowości Długołęka, 
pow. goleniowski, zjechała na po-

bocze, nie posiadała uprawnień. 
Zatrzymano dowód rejestracyjny 
od pojazdu, brak aktualnych ba-
dań technicznych pojazdu. Postę-
powanie prowadzi Komisariat Po-
licji w  Nowogardzie.

godzina: 12:12
Patrol RRD KPP Goleniów, pod-

czas kontroli drogowej ujawnił, iż 
kierujący rowerem Wiktor M. lat 
19, zam. Kulice, powiat goleniow-
ski, znajduje się w stanie nietrzeź-
wości (1,5 promila alkoholu w 
organizmie). Zdarzenie zakwalifi-
kowano jako wykroczenie. Postę-
powanie prowadzi KP Nowogard.

 godzina: 17:40
Patrol RRD KPP Goleniów pod-

czas kontroli drogowej w Węgo-
rzy, ujawnił, że kierujący pojaz-
dem m-ki Skoda, Piotr P. Lat 30, 
zam. Węgorza, powiat Goleniów, 
znajduje się w stanie nietrzeźwo-
ści wynik 2,47 promila alkoholu w 
organizmie a także posiada aktyw-
ny zakaz prowadzenia pojazdów 
wydany przez SR w Goleniowie. 
Postępowanie prowadzi KP Nowo-
gard.

KPP Goleniów

SOnDa
Święta Bożego Narodzenia już za tydzień. Witryny sklepowe wy-

pełniły się dekoracjami, które wprowadzają nas w świąteczny na-
strój. Z czym kojarzy się nam ten czas? Przede wszystkim z choin-
ką, prezentami, wystrojem domów, ale także z Wigilią. Z tej okazji 
zapytaliśmy mieszkańców naszego miasta, czy w święta tradycyjnie 
na stołach króluje 12 potraw, czy jednak zmieniamy trochę tradycje. 

Pani Aneta - Oczywiście, to na-
sza polska tradycja, którą kultywu-
ję w swoim domu. Wcześniej za-
planowałam sobie, co w tym roku 
przygotuję, jakie prezenty, jak 
ozdobię mieszkanie. Teraz przy-
stąpiłam do działania- wykonałam 
sobie listę potraw, oczywiście jest 
ich 12, są to m.in.: barszcz czerwo-
ny, suszony kompot, pierogi, śle-
dzie w różnym wykonaniu, karp 
itd.. Teraz będę dokonywała sys-

tematycznie zakupu produktów, z których wykonam potrawy wigilij-
ne. Powiem szczerze uwielbiam ten czas, w którym przygotowuję sa-
modzielnie potrawy. Korzystając z uprzejmości DN, chciałabym życzyć 
wszystkim mieszkańcom naszego miasta oraz czytelnikom biblioteki, 
pogodnych oraz zdrowych Świąt Bożego Narodzenia i wszystkiego do-
brego w Nowym Roku.

 Pani Bożena - Nie wyobrażam 
sobie świąt bez 12 potraw, musi 
być wszystko to, co polskie: karp, 
śledzie, pierogi itd. Raz do roku 
tak naprawdę przygotowujemy ta-
kie potrawy, na co dzień po prostu 
się ich nie wykonuje. Dlatego tra-
dycję trzeba pielęgnować i przeka-
zywać ją z pokolenia na pokole-
nie. Ja przygotuję śledzie na wszel-
kie rodzaje, moim popisowym da-
niem, za którym moi domownicy 
przepadają, to są śledzie w śmie-
tanie, podawane z ziemniakami w 
mundurkach. Wykonanie takich 
potraw wymaga czasu, ale przyjemnie się patrzy, jak rodzina zajada się 
nimi ze smakiem. Życzę mojej rodzinie oraz wszystkim mieszkańcom 
naszego miasta, Wesołych Świąt.

  Pani Maria - Oczywiście, że co roku taka sama ilość potraw na sto-
le, wszystko się liczy, kompot z su-
szonych owoców, pierogi, śledzie, 
i co najważniejsze, karp. Nie co-
dziennie jadamy potrawy wigilijne, 
więc ich smak to tradycja. Oczy-
wiście ciasta tj., makowiec, sernik, 
lecz z braku czasu, który pochła-
nia mi przygotowanie wigilii, w 
moim domu ciasto kupuję gotowe. 
Bo gdybym miała wszystko piec to 
brakło by mi czasu, a przygotowa-
nie 12 potraw tego czasu wymaga. 

Bo jeszcze trzeba przecież zrobić zakupy, aby można było to wszystko 
przygotować. Życzę mojej rodzinie a przede wszystkim mojej mamie, 
moim klientkom oraz wszystkim mieszkańcom Nowogardu spokoju, 
zdrowia oraz wesołych, radosnych, Świąt Bożego Narodzenia, bądźmy 
wszyscy dla siebie życzliwi przez cały nadchodzący Nowy Rok.  ao 

Już strzelają 
Mowa oczywiście o odpalaniu fajerwerków. Choć oficjalnie obowiązuje zakaz używania wy-
robów pirotechnicznych poza Sylwestrem i Nowym Rokiem, to niektórzy najwyraźniej nic 
sobie z tego nie robią. W Nowogardzie, w miniony weekend, można było już usłyszeć nieje-
den wystrzał petard, co oczywiście nie umknęło uwadze mieszkańców. Jeden z nich posta-
nowił o wszystkim powiadomić naszą redakcję. 

Ja rozumiem, że ludzie już 
od dawna szaleją w sklepach, 
robiąc zakupy – zaczyna nasz 
rozmówca, ale to, co wypra-
wia młodzież, jest nie do przy-
jęcia. Otóż mieszkam przy ulicy 
Poniatowskiego, i całą niedzielę 
musiałem wysłuchiwać wraz z 
rodziną wybuchów petard. Do-
datkowo mój 8- miesięczny syn 
budził się przerażony, kiedy tuż 
pod naszym oknem wybucha-
ły hukowe petardy. Ja się pytam, 
gdzie są rodzice małolatów, któ-
rzy wychowują tak bezkarnie 
swoje dzieci. Postanowiłem więc 
złapać na gorącym uczynku ga-
gatków. Wyszedłem na balkon, 
ale nikogo jednak nie przyła-
pałem. Gdzie w tym momencie 
policja patrolująca tereny na-
szego miasta, poza tym powin-
no się przeszkolić sprzedawców, 
że sprzedaż nieletnim fajerwer-
ków grozi karą. Ale przecież fa-
jerwerków nie kupią dzieci tyl-
ko kupią im dorośli. Powinni-
śmy poczekać do Sylwestra i No-
wego Roku, a nie straszyć sąsia-

dów. Apeluję o rozsądek- koń-
czy nasz czytelnik. 

Od redakcji  
Każdy, kto decyduje się na za-

bawę fajerwerkami w niedozwo-
lonym terminie, bądź miejscu 
stwarzającym dyskomfort, czy 
zagrożenie dla innych, musi się 
liczyć z mandatem nawet 500zł. 
Używać środków pirotechnicz-
nych można jedynie w Sylwe-
stra i Nowy Rok. Wcześniej musi 
jednak pozwolić na to Wojewo-
da- wydając stosowne zarządze-
nie, a to jest publikowane m.in. 
w prasie- co roku, przed Sylwe-

strem również na łamach DN. 
Trzeba więc dostosować się do 
przepisów, bo używanie ich w 
innych okresach jest zwyczaj-
nie niedozwolone. Zapis w ar-
tykule 51. Kodeksu Wykroczeń 
brzmi, „kto krzykiem lub hała-
sem, alarmem lub innym wy-
brykiem lub innym wykrocze-
niem zakłóca spokój, porządek 
publiczny, podlega karze aresz-
tu ograniczenia wolności albo 
grzywny”. 

Po co więc narażać się na 
koszty, i na cierpliwość sąsia-
dów, z którymi żyje się cały rok a 
nie tylko od święta. ao 

Sygnały Czytelników @  
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Spadek o prawie 20 procent?

Liczby nie kłamią - dług gminy mniejszy  
W samorządowym periodyku Wspólnota opublikowano krajowe zestawienie tendencji w zakresie zadłużenia gmin w latach 2014-2017.  Według tego ran-
kingu Nowogard należy do czołówki gmin polskich, których zadłużenie spada najszybciej. Zadowolenia tym faktem nie ukrywa skarbnik gminy- Marcin 
Marchewka 

ranking i jego metoda
 Jako punkt początkowy ran-

kingu wybieramy rok 2014- pi-
szą autorzy opracowania na-
ukowcy z Uniwersytety War-
szawskiego - z jednej strony to 
moment, w którym poziom za-
dłużenia w skali kraju był naj-
wyższy. A jednocześnie to po-
czątek minionej kadencji sa-
morządowej. Poziom zadłuże-
nia na koniec 2014 roku (wyra-
żony jako procent budżetu każ-
dej JST) porównujemy z zadłu-
żeniem na koniec 2017 r. Inny-
mi słowy pytamy o to, jak w po-
szczególnych gminach, powia-
tach i województwach zmie-
niał się poziom długu. Warto-
ści ujemne wskaźnika oznacza-
ją spadek (wyrażony w punk-
tach procentowych), a wartości 
dodatnie – wzrost zadłużenia 
(także w punktach proc.). Przy-
kładowo, jeśli w jakiejś gminie 
wskaźnik zadłużenia na koniec 
2014 roku wynosił 51 proc., a 
pod koniec 2017 r. – 39 proc., to 
wartość naszego wskaźnika wy-
nosi -12.  Pytamy więc, w któ-
rych samorządach zadłużenie 

spadało najszybciej w trakcie 
ostatniej kadencji, a w których 
wzrastało.

Wyniki 
Według danych z prezen-

towanego rankingu zadłuże-
nie gminy Nowogard w latach 
2014-2017 spadło   o 19 pro-
cent.   Sytuuje to naszą gminę 
na 516 miejscu w kraju (na 590 
gmin w kategorii gmin miej-
skich niepowiatowych) według 

kryterium ocenianego w ran-
kingu, czyli skali progresji dłu-
gu samorządu gminnego.  W 
tym wypadku im dalsze miejsce 
w rankingu tym lepiej.   Gorzej 
gdybyśmy analizowali strukturę 
długu, ponieważ gmina nasza 
zadłuża się głównie na wydat-
ki o charakterze konsumpcyj-
nym, czyli takie, które nie gene-
rują na ogół wzrostu przycho-
dów na przyszłość, a często wią-

żą się ze wzrostem kosztów sta-
łych. Sądząc po wynikach ostat-
nich wyborów społeczeństwo 
akceptuje taki sposób gospoda-
rowania.   Zadowolenia ich tre-
ścią nie ukrywa też   skarbnik 
gminy Marcin Marchewka. 

To wynik  
świadomej polityki 

-To wynik świadomej poli-
tyki   -mówi DN Marcin Mar-
chewka skarbnik gminy, gdy 

dowiaduje się od nas o danych 
dotyczących progresu zadłuże-
nia naszej Gminy- od kilku lat 
nie zaciągamy większych po-
życzek i konstruujemy budżet 
tak, aby zminimalizować deficyt 
albo- co jest rzadkością w kraju 
- nie zakładać go wcale.  Warto 
się przyjrzeć szczegółom podej-
mowanych przez nas działań fi-
nansowych. One wyjaśniaj, dla-
czego wyszły badającym w na-
szym wypadku takie wyniki, 
moim zdaniem, świadczące o 
odpowiedzialności władzy pu-
blicznej, w tym burmistrza i do-
tychczasowej Rady Miejskiej za 
finanse publiczne. 

Wyniki sąsiadów 
Gmina Osina również odno-

towała spadek zadłużenie sa-
morządu w latach 2014-2017, 
ale jest on niewielki i wynosi 
4,1 procent.  Podobny do nowo-
gardzkiego spadek   zadłużenie 
wystąpił natomiast w gminie 
Goleniów i wyniósł on 18,6 pro-
cent. Daje to tej gminie w zakre-
sie progresu zadłużenia jedno z 
ostatnich miejsc w kraju (czyli 
tych lepszych) w kategorii, gdy 
siedzibą gminy jest miasto po-
wiatowe.  Natomiast warto od-
notować, że goleniowski samo-
rząd powiatowy odnotował nie-
wielki, ale jednak wzrost zadłu-
żenia, który wyniósł w omawia-
nym okresie 2,1 procent.  Daje 
to naszemu powiatowi 60 miej-
sce w kraju, w   zakresie który 
obejmuje ranking.     

sm

Według danych z prezentowanego rankingu zadłużenie gminy Nowogard w latach 2014-2017 spadło o 19 procent

Przytłaczające znalezisko 

Martwe gołębie na cmentarzu
Kilka martwych dzikich gołębi- popularnie zwanych cukrówkami, znalazł k. pomnika Sybiraków na cmentarzu w Nowo-
gardzie nasz czytelnik i postanowił nas o wszystkim zawiadomić. 

Mężczyzna, w starszym wie-
ku, jak to często ma w zwycza-
ju, w niedzielę postanowił od-
wiedzić miejsca poświęcone 
pamięci poległym na syberyj-
skiej ziemi. 

- Podszedłem do pomni-
ka, chciałem zapalić świecz-
kę. Nagle zauważyłem, że nie-
opodal, pod płotem leży kilka 
martwych cukrówek. Pozbie-
rałem je i ułożyłem za płotem, 
od strony ulicy, tuż przy bra-
mie wejściowej na cmentarz- 
opowiada nam nasz czytelnik. 

Nad ranem w poniedziałek, 
udajemy się, aby sprawdzić, 
czy martwe ptaki leżą tam, 
gdzie zostawił je starszy męż-
czyzna. Okazuje się, że nadal 
tam się znajdują-, co uwiecz-
niamy na załączonej przy tek-
ście fotografii. 

Jakiś czas później, nasz czy-
telnik znów nas alarmuje, że 

znalazł kolejne martwe ptaki, 
tylko nieco dalej. 

- Znalazłem kolejne 4 mar-
twe sztuki, tym razem trochę 
dalej, pod płotem, idąc w stro-
nę drugiego pomnika Sybira-
ków, tego z krzyżem-. Znów 

zebrałem te ptaki i położyłem 
razem z tymi, które wyniosłem 
wczoraj za ogrodzenie, mówi 
nam mężczyzna, tym razem 
przekazując również zdjęcie 
martwych gołębi. 

Skontaktowaliśmy się z Se-
bastianem Furmańczykiem, 
przedstawicielem zarządcy 
cmentarza w Nowogardzie, 
czy może nie były to pierwsze 
przypadki odnalezienia mar-
twych ptaków. S. Furmańczyk 
nie krył zdziwienia naszą in-
formację i stwierdził, że wcze-
śniej takie sytuacje się nie zda-
rzały. 

Tajemnicza pozostaje więc 
na razie sprawa gołębi, któ-
re w niewyjaśnionych oko-
licznościach straciły swoje ży-
cie. Mężczyzna, który na nie 
pierwszy trafił jest przeko-
nany, że ktoś mógł je otruć. 
Mamy jednak nadzieję, że nie 
stoi za tym działalność czło-
wieka, chociaż tyle sztuk zde-
chłych ptaków na raz, to jed-
nak dziwny przypadek…

MS

Martwe gołębie, jakie nasz czytelnik znalazł na terenie cmentarza
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Kogo to obchodzi?

1. Wczoraj był 17 grudnia. W 
grudniu, za komuny, z finan-
sami osobistymi było najtrud-
niej, święta Bożego Narodzenia 
oznaczały dodatkowe wydatki a 
jak wiadomo byliśmy biedni jak 
mysz kościelna a raczej mysz par-
tyjna, ponieważ wszystko w PRL- 
również poziom wynagrodzeń, 
czyli doczesność obywateli - było 
w rękach partii w istocie pełniącej 
wówczas rolę państwa. W grud-
niu 1970 roku partia postanowi-
ła na te biedne z zasady święta za-
fundować społeczeństwu na do-
datek zgryzoty podwyżki. 

2. 12 grudnia 1970 r. I sekre-
tarz KC PZPR Władysław Go-
mułka (w składzie KC był już 
wówczas W. Jaruzelski) w prze-
mówieniu radiowo-telewizyjnym 
poinformował Polaków o wpro-
wadzanych zmianach cen towa-
rów. Podwyżki objąć miały 45 
grup artykułów, głównie spożyw-
czych. Władze komunistyczne li-
czyły na to, że społeczeństwo po-
godzi się wkrótce z nowymi cena-
mi, ale stało się jednak inaczej. 14 
grudnia 1970 r. zastrajkowali ro-
botnicy gdańskiej Stoczni im. Le-
nina. 15 grudnia strajki wybu-
chły w Gdyni, Elblągu, Słupsku i 
Szczecinie.

3. Domagano się zniesienia 
podwyżek i zmian personalnych 
w kierownictwie partii. Ten drugi 
postulat pozwalał partii okrzyk-
nąć strajki politycznymi i użyć 
do ich stłumienia wszelkich środ-
ków, w tym oddziałów wojska. 

4. To, co działo się w następ-
nych dniach i tygodniach histo-
rycy dzisiaj opisali już szczegó-
łowo. Zdarzenia miały zupełnie 
dramatyczny przebieg, konfron-
tacja siłowa podjęta przez wła-
dze a zwłaszcza nakaz użycia bro-
ni wydany przez KC doprowa-
dziła do tragedii, a 17 grudnia w 
Gdyni doszło do prawdziwej ma-
sakry, której kulisy tak przejmu-
jąco ukazuje emitowany ponow-
nie w ostatnią niedzielę w TVP 
film „Czarny czwartek, Janek Wi-
śniewski padł”. Około godz. 6-tej 
wojsko otworzyło ogień w stronę 
robotników idących z dworca do 

zablokowanej stoczni. Padli zabi-
ci i ranni. Starcia w Gdyni trwa-
ły do wieczora. Do demonstran-
tów strzelano z ziemi i powietrza. 
Milicja i służby więzienne z nie-
zwykłą brutalnością traktowały 
zatrzymanych. 

5. Tego dnia, 17 grudnia, do 
wielkiej tragedii doszło też w 
Szczecinie. Poranny wiec stocz-
niowców przed budynkiem dy-
rekcji stoczni zamienił się w wyj-
ście robotników pod gmach KW 
PZPR. Około południa wyruszył 
z „Warskiego” pochód, do które-
go dołączyli się robotnicy z in-
nych zakładów pracy. Demon-
stranci ostatecznie dotarli do cen-
trum miasta przed gmach KW 
PZPR, gdzie szybko zgromadził 
się ok. 20 tysięczny tłum miesz-
kańców. Tłum został jednak od-
party przez oddziały milicji i woj-
ska. Zginęło jedenaście osób. Do 
końca dnia kolejne 3 osoby. 

6. Krwawa pacyfikacja robot-
niczego protestu na Wybrzeżu 
w grudniu 1970 r, spowodowała 
wg. oficjalnych danych śmierć 45 
osób. 1 165 osób odniosło rany, 
około 3 tys. zostało najpierw be-
stialsko pobitych, a następnie 
aresztowanych. 

7. Grudzień tego roku, to tak-
że czas przygotowań do świąt. Te-
mat biedy w znaczeniu, jaki miał 
on za komuny dzisiaj nie istnieje. 
Obok Anioła Wolności - pomni-
ka poświęconego ofiarom grud-
nia 70, w Szczecinie - mkną sa-
mochody udających się na przed-
świąteczne zakupy. I tak miało 
być za to, za godne życie, Janek 
Wiśniewski wtedy padł…. Tylko, 
że to godne życie oznacza także a 
nawet przede wszystkim pamięć 
o ofiarach grudnia, pamięć o ofia-
rach Wujka, pamięć o tym, dla-
czego tu jestem i wdzięczność…, 
czy to nas obchodzi? Jeśli nie to 
biedni my mimo pełnych toreb 
zakupów.  

   Marek Słomski 

Nasz felieton

Pomnik "Anioł Wolności" w Szczecinie

Przetarg na darmowe obiady rozstrzygnięty 

„Ewa” zostaje 
Podobnie jak w tym roku, tak i od stycznia 2019, darmowe obiady dla osób uprawnionych 
przez OPS będzie nadal gotowała i wydawała firma P.P.H.U „Ewa”, Ewa Kasprzyk – Marzęc-
ka z Nowogardu. Gmina rozstrzygnęła przetarg na to zadanie. 

Gmina zamierzała przezna-
czyć na sfinansowanie tego za-
dania dokładnie 348  844,86 zł 
brutto. Oferta P.P.H.U. „Ewa” 
była niewiele niższa – 342 941,33 
zł brutto. Firma, jako jedyna sta-
nęła do przetargu i go wygrała. 
To oznacza, że przez kolejne 12 
miesięcy obiady dla osób upraw-
nionych do ich otrzymywania 
przez OPS będą nadal przygo-
towywane w stołówce znajdują-
cej się w Szkole Podstawowej nr 
3 przy ul. Boh. Warszawy. Od lat 
firma „Ewa” prowadzi tam swo-
ją działalność, gotując m.in. na 
zlecenie gminy, ale także oferu-
jąc swoje dania komercyjnie - 
dla klientów z zewnątrz. 

Zgodnie z wynikami przetar-
gu wzrośnie też o złotówkę cena 
za dwudaniowy obiad z napo-
jem, jaki będzie przygotowywa-
ny i wydawany w ramach umo-
wy z gminą. W zeszłym roku 
taki posiłek kosztował 6,20,  w 
tym roku będzie to 7,20 zł- po-
informowała nas kierownik 
OPS Nowogard, Dorota Maśla-
na. Związane jest to ze wzrostem 
kosztów produkcji, w tym cen 
artykułów spożywczych. Tym 
bardziej, że zgodnie z umową, 
jaka będzie obowiązywać firmę 
„Ewa”, posiłki muszą być przy-
gotowane zgodnie z zasadą ra-
cjonalnego żywienia, a więc pro-
duktów pełnowartościowych, 
lekkostrawnych, odżywczych i 
najlepiej naturalnych. Takie wy-
mogi w przepisach o żywieniu 
dzieci i młodzieży stawia Mi-
nisterstwo Zdrowia. Obiady 
mają też być podawane w okre-
ślonej temperaturze. Wyklu-
cza się posiłki na bazie fast food 

oraz potraw i napojów z prosz-
ku (z wyjątkiem budyniu i kisie-
lu) lub na bazie suszu. Niedo-
puszczalne jest podawanie po-
siłków odgrzewanych, przygo-
towanych poprzez przetworze-
nie półproduktów głęboko za-
mrożonych. Zupy muszą być go-
towane na wywarze mięsno wa-
rzywnym. Gorące posiłki muszą 
charakteryzować się wysokąja-
kością, winny posiadać właści-
we walory smakowe i estetycz-
ne oraz właściwą temperaturę. 
zupa: minimum + 75 C, drugie 
danie: minimum + 70 C. Wyko-
nawca odpowiada za transport 
oraz dostarczenie na miejsce do-
stawy przedmiotu zamówienia 
własnym transportem – samo-
chód musi spełniać wymogi sa-
nitarno - techniczne do przewo-
zu żywności. Posiłki muszą być 
przewożone w specjalistycznych 
termosach ze stali nierdzewnej, 
gwarantujących utrzymanie od-
powiedniej temperatury oraz ja-
kości przewożonych potraw.

Według wyliczeń urzędników 

odpowiedzialnych za obsługę 
programu dożywania dzieci w 
szkołach (pracowników OPS), 
z którego finansowane są dar-
mowe obiady (60% wojewoda, 
40% gmina).  Przewidziano, że 
w przyszłym roku wydanych zo-
stanie niecałe 5 tysięcy posiłków, 
a więc o kilka tysięcy mniej niż 
w roku bieżącym. 

Przez osoby uprawnione do 
korzystania z darmowych obia-
dów rozumie się osoby, na rzecz 
których zostały wydane przez 
Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Nowogardzie decyzje przyznają-
ce tę formę pomocy oraz osoby 
korzystające ze Świetlicy Socjo-
terapeutycznej „Promyk” w No-
wogardzie. Są to głównie dzie-
ci i młodzież w wieku szkol-
nym (otrzymujące posiłek na 
stołówkach) oraz osoby dorosłe 
w trudnej sytuacji egzystencjal-
nej, w tym bezdomni - te oso-
by otrzymują posiłki w świetli-
cy ZBK. 

MS

Foto-pStryk 
Pasy wróciły…

Po wielu miesiącach i apelach naszych czytelników, 
przywrócono oznakowanie poziome na przejściu dla 
pieszych przy skrzyżowaniu ulic: Warszawskiej z Ko-
ścielną. Teraz jest znacznie bezpieczniej- oczywiście 
nie zwalnia to z ostrożności, o którą apelujemy zarów-
no do kierowców, ale i pieszych. Pamiętajmy, że przed 
wejściem na tzw. „pasy” należy dobrze sprawdzić, czy 
nie nadjeżdża żaden pojazd- zwłaszcza w takim miej-
scu, należy to zrobić spokojnie i dokładnie. Pośpiech 
może bowiem wiele nas kosztować…

ao
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PODziękOWania

    

 

Wszystkim, którzy uczestniczyli  
w ostatniej drodze 

śp. Eugeniusza Frasońskiego 
serdeczne podziękowania 

składa 
Żona z Rodziną 

 
    

 

Podziękowania 
dla Dyrektora SPSR w Nowogardzie 

p. Kazimierza Lembasa oraz 
personelu Oddziału Chorób Wewnętrznych 

za opiekę medyczną jaką obdarzono 

śp. Eugeniusza Frasońskiego
składa 

Żona z Rodziną 

Powiat: Goleniów przejmuje budżet? 

Niepokojący projekt 
Niepokojąco wygląda lista inwestycji, którą w przyszłym roku planuje wykonać nowy Zarząd Powiatu.  Zwłaszcza, gdy chodzi o gminę Nowogard. Mimo 
zapowiedzi, w projekcie nie ma ani złotówki na zapowiadany od kilku lat remont budynku byłego hotelu przy Placu Wolności, czy choćby budowy chod-
nika w Kulicach. Nie mówiąc już o planach inwestycji drogowych. Wszystko to prawdopodobnie kosztem basenu, do którego władze powiatu chcą doło-
żyć dwa razy więcej pieniędzy niż w tym roku-, czyli grubo ponad milion złotych- wynika z naszych informacji. 

Rada Powiatu zajmie się gło-
sowaniem nad projektem bu-
dżetu na nowy rok, na dzisiej-
szej sesji (wtorek, 18 grudnia). 
My dotarliśmy do szczegółów 
tego dokumentu jednak wcze-
śniej. Według projektu uchwa-
ły budżetowej dochody bieżące 
powiatu wyniosą w przyszłym 
roku dokładnie 88 mln 400 tys. i 
330 zł, a wydatki będą na pozio-
mie 89 mln 655 tys. 334 zł. Po-
wstanie więc deficyt budżetowy 
w kwocie 1 mln 225 tys. 004 zł. Z 
tego zaledwie 6 mln 278 tys. 713 
zł to pieniądze, jakie powiat chce 
wydać na inwestycje. Tyle, że jak 
przyjrzeć się szczegółom, na li-
ście tych zadań nie ma tych, któ-

re zapowiadał jeszcze poprzedni 
starosta Tomasz Kulinicz. Z ca-
łej kwoty, ponad 4 mln pochło-
nie realizacja unijnego projek-
tu, w ramach którego rozbudo-
wywany jest Zespół Szkół Po-
nadgimnazjalnych w Nowogar-
dzie („Rolniczak”), ale to inwe-
stycja przechodząca z zeszłego 
roku- na marginesie mająca być 
zakończona jeszcze w tym roku. 
Pieniądze z niej jednak w dużej 
mierze wrócą do budżetu jako 
refundacja, kiedy cały projekt 
zostanie rozliczony. Ponadto w 
projekcie budżetu zapisano wy-
mianę stolarki okiennej w jed-
nej ze szkół prowadzonych przez 
powiat w Goleniowie, za 1 mln 
640 tys. 674. zł. Poza tym na li-
ście inwestycji zachowano rezer-
wę inwestycyjną, marne 1 mln 
047 tys. 058 zł- marne, przy zna-
nych kosztach remontu czy bu-
dowy 1 km dróg (dla przykładu 

4 km odcinek drogi od wiaduk-
tu za Nowogardem do Strzele-
wa kosztował prawie 2 mln zło-
tych). Być może przy tej pozy-
cji budżetowej nie zapisano w 
szczegółach, na co konkretnie 
środki te miałyby zostać prze-
znaczone. 

nie ma nic o nowogardzie 
Niepokojąco wygląda jednak 

załącznik, w którym szczegóło-
wo rozpisano wnioski do budże-
tu. Znajduje się tam sporo inwe-
stycji mających zostać zrealizo-
wanych na terenie naszej gmi-
ny. Mowa tu choćby o remon-
cie gmachu byłego hotelu przy 
Placu Wolności, który należy do 
powiatu, czy choćby budowie 
chodnika we wsi Kulice, a tak-
że remoncie I LO – remont we-
wnątrz. Niestety przy pozycjach 
tych nie wpisano żadnych kwot, 
oznacza to- bynajmniej na ra-
zie-, że zdania te w przyszłym 

roku mogą nie doczekać się re-
alizacji. 
zaoszczędzą na oświacie, do-

łożą do basenu?
Ciekawie za to przedstawia się 

relacja wpływów i kosztów, ja-
kie powiat zaplanował w dzia-
le „ oświata i wychowanie”. Otóż 
zgodnie z projektem budżetu 
subwencja oświatowa wyniesie 
prawie 29 mln, ale wydatki, jakie 
należy ponieść na utrzymanie 
szkół i obiektów sportowych to 
na okrągło 24,5 mln zł. To daje 
ok. 4 mln złotych oszczędności. 
Pytanie tylko, gdzie te „niespo-
dziewane” dochody zapisano w 
budżecie? Może „ukryto” je w 
kosztach utrzymania „obiektów 
sportowych”, czyli głównie go-
leniowskiego basenu? W przy-
szłym roku, bowiem do pływalni 
będzie trzeba dołożyć prawdo-
podobnie rekordową sumę pra-
wie 1 mln 400 tys. zł! Dla przy-

kładu w tym roku była to kwo-
ta ok. 700 tys. złotych. Nie od 
dziś jednak wiadomo, że pływal-
nia Fala nie jest w dobrej kon-
dycji – mowa tu choćby o stanie 
technicznym samego budynku, 
ale także kosztach utrzymania, 
w tym kosztach osobowych. Być 
może właśnie kosztem choćby 
remontu I LO w Nowogardzie, 
czy budynku starostwa przy Pla-
cu Wolności rozpocznie się mo-
dernizacja basenu?  

Marcin Simiński 

nasz komentarz 
Z projektu budżetu powiatu na 

rok 2019 wyłania się niepokojący 
obraz przypominający do złudze-
nia czasy, kiedy we władzach po-
wiatu większość stanowili samo-
rządowcy z Goleniowa. Wówczas 
stosunek wydatków planowanych 
na terenie Nowogardu, do tych 
na obszarze samej stolicy po-
wiatu i jej bliskich okolic, wypa-
dał naprawdę blado. Nawet, kie-
dy sprzedawano mienie położo-
ne na terenie Nowogardu (słynna 
harcówka), pieniądze te nie były 
wydawane na naszym terenie, a 
„zjadane” na realizację wniosków 
zgłaszanych przez grupę radnych 
bliskich staroście z Goleniowa.

Po ostatnich wyborach, No-
wogard został znacznie osłabio-
ny we władzach powiatu. W Za-
rządzie Powiatu zasiada tylko je-
den przedstawiciel z Nowogar-
du- Tomasz Kulinicz, pełniący 
od kilku tygodniu funkcję wice-
starosty. Jeszcze gorzej jest w pre-
zydium Rady Powiatu, w którym 
nie zasiada ani jeden z naszych 
radnych.  Nie sposób, zatem nie 
zadać pytania-, co w takim razie 
będziemy mieli z tej koalicji PO-
-PSL w powiecie?  

red. 

27.09.2017 r.- chwilę po przecięciu wstęgi na świeżo wyremontowanej drodze prowadzącej przez Świerczewo do Strzelewa. 
Czy po zmianie władzy w powiecie przyjdzie nam na takie obrazki znów czekać długie lata

Dawny internat SOSW przy ul. Wojska Polskiego, zwany popularnie przez mieszkańców harcówką, przed kilkoma laty powiat 
postanowił sprzedać, a pieniądze poza Nowogardem
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Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie błędu w sztuce lekarskiej 

Szpital nie ma sobie nic do zarzucenia 
Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Szczecinie potwierdza nasze informacje w sprawie śledztwa, jakie prowadzone jest w związku ze śmiercią pensjona-
riuszki Domu Pomocy Społecznej w Nowogardzie. Jak informowaliśmy, kobieta zmarła w gryfickim szpitalu, ale wcześniej trzykrotnie nie przyjęto jej na 
Izbę Przyjęć nowogardzkiego szpitala. Dyrekcja placówki twierdzi jednak, że w tej sprawie lekarze wykonali wszystkie procedury zgodnie z prawem. 

O sprawie pisaliśmy przed 
trzema tygodniami. Przypo-
mnijmy, chodzi o 62-letnią ko-
bitę, od kilku lat mieszkającą 
w Domu Pomocy Społecznej 
przy ul. Piłsudskiego w Nowo-
gardzie, panią Lucynę. Kobieta 
w lutym, źle się poczuła i per-
sonel domu opieki wezwał ka-
retkę. Kobieta trafiła na Izbę 
Przyjęć nowogardzkiego szpi-
tala. Po wykonaniu podstawo-
wych badań jest jednak odsy-
łana z powrotem do domu. W 
nocy jej stan się pogarsza. Do 
mieszkanki DPS znów wzywa-
na jest karetka. Scenariusz się 
jednak powtarza- kobieta wra-
ca z powrotem- lekarz dyżu-
rujący na izbie nie widzi pod-
staw do objęcia 62-latki lecze-
niem szpitalnym. Następnego 
dnia pacjentka znów trafia na 
izbę przyjęć, przywieziona ka-
retką, i tym razem nie zostaje 
w nowogardzkim szpitalu. Ze 
względu na objawy trafia na 
SOR w Gryficach. Tam kobieta 
umiera następnego dnia. 

Prokurator  
wszczął śledztwo 

Prokuratura okręgowa w 
Szczecinie nadzoruje śledztwo 
w związku z podejrzeniem po-
pełnienia tzw. błędu w sztu-
ce lekarskiej- informuje nas 
rzecznik Prokuratury Okręgo-
wej w Szczecinie, Joanna Bira-
nowska-Sochalska. 

- Prokuratura Okręgowa w 
Szczecinie, nadzoruje śledztwo, 
które miało polegać na naraże-
niu bezpośredniego niebezpie-
czeństwa utraty życia pokrzyw-
dzonej przez lekarzy. Mówimy o 
przestępstwie tzw. błędu w sztu-
ce lekarskiej, tj. z art. 160 par 2 
i 155 kk. W konsekwencji ewen-
tualnych nieprawidłowości, do 
których mogło dojść w procesie 
diagnostyki a następnie lecze-
nia,  nastąpił zgon kobiety. Po-
stępowanie koncertuje się wokół 
ustalenia, czy proces medyczny 
był prowadzony w sposób pra-
widłowy, czy też ewentualnie 
doszło do uchybień- informuje 
nas rzecznik prokuratury. 

J. Biranowska-Sochalska in-
formuje dodatkowo, że śledz-
two toczy się w sprawie, a nie 
przeciwko komuś, toteż nie 
postawiono jeszcze nikomu 
zarzutów. 

-  Jeden z dowodów, będzie 
miał z pewnością istotne zna-
czenie – to będzie opinia bie-
głych z zakresu medycyny pod 
kątem oceny prawidłowości 
działania personelu szpitalne-
go. Oczywiście gromadzone są 
też innego rodzaju materia-
ły dowodowe- mówi rzecznik 
prokuratury. 

Szpital  
odpowiada

Tymczasem szpital zajął sta-
nowisko w przedmiotowej 
sprawie, odpowiadając na ar-
tykuł DN. Lekarze z placów-
ki zdrowia nie mają sobie nic 
do zarzucenia- twierdzą, że 
wszystko zostało wykonane 
zgodnie z procedurami. Pa-
cjentka początkowo nie miała 
objawów, które dawałoby pod-
stawę po objęcia jej leczeniem 
szpitalnym. Poniżej publiku-
jemy treść odpowiedzi, jaką 
udzielił nam szpital. 

W odpowiedzi na list przez 
Marcina Simińskiego: pacjentka  
była  przywożona  przez  ZRM  
do  izby  przyjęć  tutejszego  
szpitala  w  dniu  19.02.2018r. 
21.02.2018r  i  22.02.2018r.  W  
dwóch  pierwszych  przypad-

kach  przyczyną  przywiezie-
nia chorej była gorączka. Wy-
konywano badania laborato-
ryjne oraz RTG /prześwietlenie/ 
płuc, stwierdzając na ich pod-
stawie infekcję dróg oddecho-
wych. Ostatni raz pacjentka zo-
stała przywieziona przez ZRM 
z powodu zaburzeń świadomo-
ści, braku kontaktu słownego, 
objawów afazji oraz anizokorii, 
zaburzenia równowagi.

W 2 pierwszych sytuacjach 
gorączka i infekcja dróg odde-
chowych nie stanowiły wskaza-
nia do leczenia szpitalnego, ta-
kie infekcje można leczyć am-
bulatoryjnie w DPS pod kon-
trolą lekarza podstawowej opie-
ki zdrowotnej. Pacjentka w kar-
cie informacyjnej otrzymała 
szczegółowe zalecenia na temat 
dalszego leczenia. W ostatnim 
przypadku mamy do czynie-
nia z zupełnie inną jednostką 
chorobową, niezależną od po-
przedniej infekcji, wynikającą 
z zaburzenia działania naczyń 
mózgowych (tu wymieniono 
konkretne objawy- ze względu-
na tajemnicę lekarską je pomi-
jamy- dop. red.). W takiej sytu-
acji obowiązują wytyczne doty-
czące postępowania z pacjenta-
mi z podejrzeniem udaru mó-

zgu. Wytyczne te zostały opra-
cowane i opublikowane przez 
ministerstwo zdrowia.

Z wytycznych tych wynika, 
że każdy pacjent z podejrze-
niem udaru mózgu- nawet do 7 
dni od początku objawów musi 
być niezwłocznie przewieziony 
przez ZRM do ośrodka zajmu-
jącego się leczeniem udaru mó-
zgu /neurologia, oddział uda-
rowy/, liczy się każda minuta. 

Na stronie 6 dokumentu mi-
nisterstwo zdrowia jedno-
znacznie wskazuje że: „nie na-
leży  transportować  pacjentów  
z  podejrzeniem  udaru  mózgu  
do  najbliższego  podmiotu lecz-
niczego, posiadającego szpital-
ny oddział ratunkowy lub izbę 
przyjęć lecz nie posiadającego 
oddziału udarowego (!).

Kłamstwem jest zawarte w li-
ście twierdzenie, że lekarz dy-
żurny w izbie przyjęć w dniu 
22.02.2018r odmówił badania 
pacjentki i że to ratownicy ka-
retki w porozumieniu z dyspo-
zytorem pogotowia wspaniało-
myślnie podjęli decyzję o prze-
wiezieniu chorej do SOR-u w 
Gryficach.

To właśnie lekarz dyżurny 
izby przyjęć na podstawie oglę-
dzin pacjentki, badania pod-

miotowego, przedmiotowego 
oraz po analizie wcześniejszej 
dokumentacji stwierdził wystę-
powanie u pacjentki objawów 
takich jak zaburzenia świado-
mości, brak kontaktu słownego, 
afazja, zaburzenia równowagi 
i anizokoria. Na tej podstawie 
i na podstawie wyżej przedsta-
wionych wytycznych- w związ-
ku z podejrzeniem uszkodzenia 
/udaru lub krwotoku/ mózgu, 
lekarz dyżurny zalecił zespołowi 
pogotowia pilne przewiezienie 
pacjentki do oddziału neurolo-
gicznego w Gryficach /zgodnie z 
obowiązującymi procedurami/. 
Ratownicy pogotowia jednak 
odmówili dalszego transportu, 
dopiero po wielokrotnych na-
mowach i wskazaniu na upły-
wający czas działający na nie-
korzyść pacjentki, skontaktowa-
li się z dyspozytorem i ostatecz-
nie po dłuższym czasie zgodzili 
się przetransportować pacjent-
kę, do właściwego ze względu 
na jednostkę chorobową miejsca 
leczenia.

Takie sytuacje, w których ra-
townicy tutejszej podstacji po-
gotowia przywożą pacjentów z 
podejrzeniem udaru mózgu, po 
napadach drgawkowych- do tu-
tejszego oddziału internistycz-
nego niezgodnie z obowiązują-
cymi wytycznymi powtarzają 
się nagminnie. Często także po-
mimo prób perswazji ze strony 
lekarzy dyżurnych, ratownicy 
pozostawiają, takich pacjentów 
w tutejszej izbie przyjęć i odjeż-
dżają. Często przywożą ich z 
odległych miejscowości niepo-
trzebnie dodatkowo wydłuża-
jąc czas do udzielenia im spe-
cjalistycznego leczenia lub dia-
gnostyki w wyspecjalizowanym 
oddziale neurologicznym. Ma-
leją wtedy szanse pacjentów na 
uratowanie życia /ważna jest 
każda minuta/. Tak było rów-
nież w tym przypadku.

Wracając do pozostałych za-
gadnień z listu pana Marcina 
Simińskiego - za każdym ra-
zem przywożoną pacjentką zaj-
mowali się inni lekarze dyżur-
ni oddziału chorób wewnętrz-
nych. Sprawa była analizowa-
na. W wewnętrznej analizie 
nie stwierdzono nieprawidło-
wości w postępowaniu lekarzy.

Dyrektor SpSzr 
w Nowogardzie 

W toku śledztwa zbadane będzie czy lekarz izby przyjęć dotrzymali procedur medycznych
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Jeszcze do nabycia 

„Do zobaczenia, 
kasztanku”
W redakcji jest jeszcze do nabycia książka „Do zobaczenia, 
kasztanku”, której autorem jest Piotr Słomski.

„Do zobaczenia, kasztanku” 
Piotra Słomskiego to interesują-
ca propozycja książkowa będą-
ca zbiorem wywiadów przepro-
wadzonych przez autora z oso-
bami, które przeszły syberyjską 
gehennę, to znaczy były depor-
towane na daleki wschód Rosji 
Sowieckiej w czasach II Wojny 
Światowej. 

Książka jest do nabycia  w na-
szej redakcji przy ulicy Boh. 
Warszawy codziennie od 8 do 
16. Zapraszamy   

redakcja

Do zobaczenia, kasztanku!

PIOTR SŁOMSKI

30 października 2018 r. godz. 16.30 (wtorek)
w Bibliotece Miejskiej

Prezentacja książki
Piotra Słomskiego

opisującej losy Sybiraków
(w tym nowogardzkich)

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE

kącik kolekcjonera 

100. Rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego 
12 grudnia 2018 roku Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu srebrną monetę o nominale 10 zł oraz złotą monetę o nominale 200 zł. 

11 listopada 1918 roku, koń-
czy się I wojna światowa. Mimo 
kapitulacji Niemiec, Wielkopol-
ska nadal jest pod zaborem, a o 
jej przyszłości ma rozstrzygnąć 
konferencja pokojowa. 

Anarchia w armii niemiec-
kiej i wybuch rewolucji w Rze-
szy sprzyjają jednak walce o nie-
podległość. W Poznaniu powsta-
je złożona z Polaków Rada Ro-
botnicza oraz Tymczasowa Na-
czelna Rada Ludowa i kierujący 
nią Komisariat. 13 listopada, Po-
lacy przejmują kontrolę nad nie-
miecką Radą Żołnierską. 3 grud-
nia w Poznaniu zbiera się Sejm 
Dzielnicowy − parlament repre-
zentujący Polaków zamieszkują-
cych ziemie pozostające w gra-
nicach Niemiec. Przemarsz jego 
delegatów staje się preludium do 
insurekcji. 26 grudnia 1918 roku, 
do Poznania przybywa entuzja-
stycznie witany Ignacy Jan Pa-
derewski. Nazajutrz, 27 grudnia, 
pod Hotelem Bazar gromadzą się 
tłumy Polaków. Niemieccy cywi-

le i żołnierze organizują kontr-
manifestacje, niszczą polskie lo-
kale i zrywają alianckie flagi. Pod 
gmachem Prezydium Policji do-
chodzi do wymiany ognia, pod-
czas której giną pierwsi powstań-
cy. Tak rozpoczyna się Powsta-
nie. Jego dowódcą zostaje major 
Stanisław Taczak, który koordy-
nuje walki wybuchające w Wiel-
kopolsce. Od połowy stycznia 
1919 roku, komendę przejmu-
je gen. Józef Dowbor-Muśnic-
ki. Tworzy Armię Wielkopolską, 
charakterystycznie umunduro-
waną, z wysokimi czapkami, or-
łami wielkopolskimi i oznakami 

stopni wojskowych w kształcie 
trefli. Teren walk rozciąga się od 
Kępna na południu, przez Mię-
dzychód na zachodzie, po rze-
kę Noteć na północy oraz dawną 
granicę niemiecko-rosyjską na 
wschodzie. 16 lutego 1919 roku, 
w Trewirze zostaje podpisany ro-
zejm. Armię Wielkopolską uzna-
je się za wojsko sprzymierzone, 
a zajęte przez powstańców tere-
ny na mocy traktatu wersalskie-
go zostają włączone do państwa 
polskiego. Powstańcy wielkopol-
scy bezpośrednio z frontu prze-
chodzą do walki o Lwów, uczest-
niczą w wojnie z bolszewikami 

oraz III Powstaniu śląskim. Po 
raz kolejny przyczyniają się do 
realizacji wielkiego celu – ustale-
nia granic odradzającej się Rze-
czypospolitej. 

Na rewersie srebrnej mone-
ty przedstawiono trębaczy z or-
kiestry 3. Pułku Ułanów Wiel-
kopolskich na tle mapy z zazna-
czonym przebiegiem powstania. 
Na awersie stylizowany orzeł po-
wstańczy i współczesne godło. 
Średnica monety to 32mm, masa 
14,14g, nakład 15.000 szt., pro-
jekt monety Dobrochna Sure-
jewska. 

Na rewersie złotej mone-

ty gen. Józef Dowbor-Muśnicki, 
głównodowodzący Polskich Sił 
Zbrojnych byłego Zaboru pru-
skiego, wręcza sztandar gen. Fi-
lipowi Dubiskiemu, dowódcy 1. 
Dywizji Strzelców Wielkopol-
skich. W tle widać fragment tek-
stu przysięgi Wojsk Wielkopol-
skich, złożonej 26 stycznia 1919 
roku w Poznaniu. Na awersie 
Orzeł powstańczy obok współ-
czesnego godła. Z prawej strony 
umieszczono trefl z czapki gene-
ralskiej. Średnica 27mm,masa-
15,50g, nakład do 15.000szt pro-
jekt monety Grzegorz Pfeifer. 

opr. ao

Widowisko mikołajkowe w nDk

,,Piękna i Bestia” razy siedem 
Jak co roku, z okazji „Mikołajek”, Nowogardzki Dom Kultury przygotował widowisko arty-
styczne. W tym roku był to spektakl oparty na motywach francuskiej baśni ludowej, adop-
towany też wielokrotnie na potrzeby teatru i filmu pt. Piękna i Bestia. 

Widowiska, które przygoto-
wywał NDK wcześniej, nigdy 
nie miały charakteru musicalu, 
były to spektakle typowo teatral-
no-wokalno-taneczne. Tym ra-
zem reżyser spektaklu, Pani Elż-
bieta Tarczykowska, pokusiła się 
na widowisko z akcentem musi-
calowym. I wydaje się, że był to 
tzw. „strzał w dziesiątkę”. W su-
mie, w NDK, odbyło się siedem 
odsłon tegoż wspaniałego wido-
wiska, a każdy występ był nagra-

dzany gromkimi brawami.
W rolach głównych widowi-

ska wystąpili: Bella-Wiktoria 
Pawłowska, Bestia-Jakub Kazu-
ba, Gaston- Dominik Koniecz-
ny, Maurycy- Paweł Niemczyn, 
Agata Marczuk (wiele wspa-
niałych wcieleń) oraz pozostali 
członkowie teatrów, którzy rów-
nie wspaniale grali swoje role. 
Zespoły taneczne, oraz woka-
listki, które dodatkowo wzbo-
gaciły widowisko. W przedsta-

wieniu wystąpiły m.in. zespoły: 
Flesz Dance- instr Agata Kubiak 
, Smile I,SmileII- instr. Anna Ja-
błońska , Grace- instr. Dagmara 
Jarochowicz, Balet –instr. Da-
ria Legutko. Wokalistki: Klara 
Kraszewska - instr. – Marzenna 
Piotrowicz , Maja Tębłowska, 
Weronika Lalik – inst. Andrzej 
Grochowski.       Teatry: Fonem, 
Skraju, Mini – instr. Elżbieta 
Tarczykowska. ao

Na scenie wykonawcy musicalu Piękna i Bestia, w strojach udostępnionych przez Teatr Współczesny w Szczecinie
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Świetne oferty
w zasięgu ręki

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie 
Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723, 
utworzona na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1988 r. w  sprawie utworzenia Banku Zachodniego we 
Wrocławiu (Dz U. z 1988 r. Nr 21, poz. 142), NIP 896-000-56-73. Wysokość kapitału zakładowego 993 334 810 zł. Wysokość kapitału 
wpłaconego 933 334 810 zł. Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach i oprocentowaniu są dostępne w placówkach 
banku, na santander.pl oraz pod numerem infolinii 1 9999 – opłata zgodna z taryfą danego operatora. Stan na 19.09.2018 r.

Zapraszamy do Placówki w Nowogardzie 
ul. Bankowa 3F 
tel. 91 391 03 78, pn.–pt. 9:00–17:30

Oferta pracy

Burmistrz Nowogardu
zaprasza do składania ofert na stanowisko

Pracownik do spraw rozwoju 
strefy ekonomicznej i działalności 
gospodarczej w Gminie Nowogard

Od kandydata oczekujemy znajomości spraw związanych 
między innymi z:

•	 Pozyskiwaniem inwestorów lokujących swą 
działalność i tworzących miejsca pracy w 
utworzonej strefie ekonomicznej i całej Gminie 
Nowogard;

•	 Prowadzeniem prac związanych z dostosowaniem 
infrastruktury technicznej do wymogów 
inwestorów;

•	 Podejmowaniem działań w zakresie aktywizacji 
życia gospodarczego gminy, w tym promocja 
oferty inwestycyjnej.

   Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się
ze szczegółami ogłoszenia na stronie www.bip.nowogard.pl

 w zakładce „wolne stanowiska”.

Oferta Pracy:

Burmistrz Nowogardu
zaprasza do składania ofert  na

Samodzielne  stanowisko  
w pozyskiwaniu środków Unii 
Europejskiej, w szczególności 

projektów „miękkich”.
Od kandydata oczekujemy znajomości spraw 

związanych między innymi z:

•	 Samodzielnym wyszukiwaniem możliwości 
pozyskiwania funduszy zewnętrznych dla 
Gminy Nowogard i ich analizowanie;

•	 Przygotowywaniem i terminowym składaniem 
wniosków aplikacyjnych oraz niezbędnej 
dokumentacji;

•	 Rozliczaniem rzeczowym i finansowym 
dofinansowanych projektów.

   Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się
ze szczegółami ogłoszenia na stronie www.bip.nowogard.pl

 w zakładce „wolne stanowiska”.
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Polacy mają już 40 milionów kart płatniczych

Więcej niż jedna w każdym portfelu
Płacić kartą czy gotówką? Spróbujmy rozważyć wszystkie za i przeciw, obalić mity, które mogą nas drogo kosztować, a następ-
nie wybrać najkorzystniejsze rozwiązanie.
Płatności gotówkowe to nie-
ustanne problemy z resztą? 

T A K ! 
Ile razy odeszliśmy od lady bez zaku-
pów, bo sprzedawca nie miał nam jak 
wydać reszty? Kiedy mamy kartę płat-
niczą i sprzedawca dysponuje termina-
lem – taki problem w ogóle nie istnieje. 

Czy kartą będzie bezpiecznie? 

T A K ! 
W Polsce bardzo popularne są karty 
zbliżeniowe z chipem, który pozwala 
zastosować nowoczesne technologie, 
takie jak np. szyfrowanie danych. Do-
datkowo, płacąc taką kartą nie musi-
my podawać jej kasjerowi i cały czas 
mamy nad nią kontrolę. To m.in. dla-
tego Polska jest najbezpieczniejszym 
krajem w Europie, jeśli chodzi o pła-
cenie kartą. Zgubioną lub ukradzioną 
kartę można błyskawicznie zabloko-
wać i nikt nie będzie mógł z niej sko-
rzystać. A z tak samo utraconą gotów-
ką możemy się pożegnać. Trzeba tylko 
zawsze chronić numer karty i PIN.

Czy gotówką będzie taniej? 

N I E ! 
Sprzedawcy, którzy twierdzą, że obsłu-
ga karty kosztuje tak drogo, że przyjmu-
ją płatność tylko w gotówce, pewnie 
nie są świadomi, ile czasu i pieniędzy 
kosztuje ich liczenie gotówki, jej prze-
wożenie czy wpłacanie do banku. Dla 
klienta natomiast płatność kartą jest 
nie tylko wygodniejsza i bezpieczniej-

sza, ale również może być tańsza gdy 
korzysta z różnych zniżek i programów 
lojalnościowych.

Lubimy nagrody i niespo-
dzianki? 

T A K ! 
Czy płacisz kartą, czy gotówką zawsze 
możesz spróbować coś wytargować. Za 
to płacąc kartą Mastercard, za zakupy 
w wielu popularnych sklepach zbierasz 
punkty, które możesz zamienić na war-
tościowe nagrody w programie Priceless 
Specials. Jeśli masz kartę z logo Master-
card, możesz też wejść na stronę Bez-
cenneNiespodzianki.pl i zaskoczyć kogoś 
bliskiego – Mastercard może zorgani-

zować mu wakacje życia, spotkanie ze 
znaną osobą lub spełnić inne marzenie.

Z kartą wydajemy więcej? 

N I E ! 
To gotówka ciąży nam w portfelu (je-
śli jest to bilon, to ciąży dosłownie) i 
szybciej znika podczas zakupów. Płacąc 
kartą rzeczywiście nie jesteśmy ograni-
czeni ilością gotówki w portfelu, więc 
nie odejdziemy od kasy „z kwitkiem”.  
Ale jednocześnie mamy możliwość 
sprawdzenia później, np. w serwisie 
bankowości online, jakie kwoty wydali-
śmy w konkretnym sklepie, i lepiej kon-
trolować nasze wydatki. Dzięki temu, 
że mamy elektroniczne potwierdzenie 

transakcji, nawet nie trzeba mieć pa-
ragonu, żeby zareklamować wadliwy 
towar.

Z kartą kupujemy wszędzie 
nie wychodząc z domu? 

T A K ! 
To rozwiązanie polubili zwłaszcza Po-
lacy z małych miejscowości. Co druga 
osoba powyżej 16 roku życia robi dziś 
zakupy przez internet, gdzie oczywi-
ście też można płacić kartą. Tak można 
poszukać okazji cenowych, nie trzeba 
tracić czasu i pieniędzy na dojazdy do 
wielkich centrów handlowych, które 
są w większych miastach.

Karty są dla młodych? 

N I E ! 
To właśnie osoby starsze są bardziej 
narażone na oszustwa przy płaceniu 
gotówką. Niedowidzą, wolniej liczą, bar-
dziej ufają sprzedającym. A przy płatno-
ści kartą nikt ich nie oszuka, bo wartość 
zakupów na paragonie i płatność muszą 
być identyczne. Wnuki mogą pomóc 
babciom i dziadkom ustalić fakty korzy-
stając z dostępu do bankowości elek-
tronicznej, a jeśli starsza osoba nie ma 
nikogo zaufanego, to pracownicy banku 
też są pomocni w takich sprawach.

Sprzedający tylko za gotów-
kę znikną? 

T A K ! 
Może nie z dnia na dzień, ale już dziś 
brak terminala płatniczego ogranicza 

rozwój mniejszych sklepów i punk-
tów usługowych. Bo każdy z nas chce 
mieć przecież wybór między kartą 
i gotówką. Zapytaj swojego sprze-
dawcę, czy wie, że teraz może mieć 
terminal płatniczy za darmo dzięki 
programowi Fundacji „Polska Bezgo-
tówkowa”.

Polska jest liderem płatno-
ści zbliżeniowych? 

T A K ! 
99% terminali płatniczych obsługuje 
płatności zbliżeniowe. Jesteśmy też 
jednym z europejskich i światowych 
liderów, jeśli chodzi o popularność no-
woczesnych płatności zbliżeniowych, 
które działają w Polsce już ponad 10 
lat. Już 85% transakcji kartami Ma-
stercard w Polsce odbywa się właśnie 
zbliżeniowo.

Płacenie kartą jest wygod-
niejsze niż gotówką? 

T A K ! 
Tak uważa 64% Polaków. Transakcja 
kartą zbliżeniową zajmuje średnio 
12,5 sekundy, podczas gdy gotówką 
34 sekundy. Przy około trzech płatno-
ściach dziennie oznacza to oszczęd-
ność 6 godzin rocznie. Szczególnie 
szybkie są transakcje zbliżeniowe bez 
konieczności wpisywania kodu PIN. 
Idą święta, a wraz z nimi szał grudnio-
wych zakupów. Zastanów się, jak za-
płacisz za swoje prezenty?

Ewa Barlik

kamPania inFOrmaCyJna

mikołajkowy Wyścig Przełajowy i Scott Cyclocross Challenge

W Nowogardzie padł rekord frekwencji
W sobotę (8 grudnia), w Nowogardzie odbył się Mikołajkowy Wyścig przełajowy oraz VI edycja Scott Cyclocross Challen-
ge. Impreza w naszym mieście zakończyła się ogromnym sukcesem. W wyścigu SCC wzięła udział rekordowa liczba 130 ko-
larzy. Frekwencja dopisała także w młodzieżowych kategoriach wyścigu Mikołajkowego. 

Naszą relację rozpoczniemy od 
Mikołajkowego Wyścigu Przeła-
jowego. Najmłodsi startowali w 
kategorii Żak. Pośród chłopców 
zwyciężył Filip Aspadarec z klu-
bu Piast Szczecin, drugie miej-
sce wywalczył Kacper Miziuro 
z Leszna, a na najniższym stop-
niu podium stanął Kacper Dro-
ziński z Piasta Szczecin. Najwy-
żej sklasyfikowani nowogardzia-
nie to Oskar Szoplik (11. miejsce) 
oraz Kacper Lisowski (12. miej-
sce) – obaj reprezentują Chra-
bąszcze Nowogard. W kategorii 
Żak, pośród dziewcząt zwycię-
żyła Wiktoria Przybuła z Ratusza 
Maszewo, wyprzedzając na po-
dium klubową koleżankę Annę 
Przeniczną oraz Maję Garbacz z 
Baszty Golczewo. Tradycyjnie ro-
zegrana została także kategoria 
DPS. Najszybszy był Artur Ku-
bisa, drugie miejsce wywalczył 
Paweł Nowicki, a na 3. miejscu 
uplasował się Rafał Opala. Pozo-
stałe grupy wiekowe rywalizowa-
ły już w ramach cyklu Scott Cyc-
locross Challenge. W kategorii 

Młodzik najszybszy okazał się Ja-
kub Klimpel z Real 64-sto Lesz-
no, tuż za nim uplasował się Fi-
lip Skotarek z UKS Sportowiec 
Piła, a brąz wywalczył Tadeusz 
Praxmajer z Piasta Szczecin. W 
kategorii Junior Młodszy najlep-
szy czas uzyskał Michał Jaskuła z 
2x3 Racing Team, 2. miejsce wy-
walczył Mateusz Stempnakowski 
z Piasta Szczecin, a podium uzu-
pełnił Igor Sęk z Copernicus To-
ruń. Tuż za podium na 4. miejscu 
uplasował się Hubert Grygowski, 
który tym razem nie startował z 
Młodzikami, a spróbował swo-

ich sił w grupie starszych kola-
rzy. W kategorii Junior najszybsi 
byli zawodnicy Real 64-sto Lesz-
no – zwyciężył Jakub Mądry, z 
kolei Kacper Fiszer zajął 2. miej-
sce. Na najniższym stopniu po-
dium stanął Miłosz Zwierszki z 
UKS Sportowiec Piła. W wyścigu 
głównym sobotniej imprezy zwy-
ciężył Wojciech Ceniuch, startu-
jący w kategorii CycloSp. Dru-
gie miejsce zajął Grzegorz Graba-
rek z KS 64-sto Leszno, walczący 
w kategorii Masters1, natomiast 
podium uzupełnił Rafał Chmiel z 
FSD Sport, walczący w kategorii 

Masters2. Jeśli chodzi o reprezen-
tantów Nowogardu to najlepszy 
czas uzyskał Łukasz Janic, który 
w kategorii Masters 1 wywalczył 
5. miejsce, a w Open uplasował 
się na 17. miejscu. W kategorii 
Masters2 na 8. miejscu swój start 
zakończył Jakub Krause, którego 
czas sklasyfikował na 25. miejscu 
w Open. W tej samej kategorii 
startował Artur Ledzion, który w 
Masters2 wywalczył 11. miejsce, 
a w Open 30. pozycję. Dwóch ko-
larzy z Nowogardu stanęło na po-
dium kategorii Masters4. Janusz 
Pietruszewski zwyciężył, zajmu-
jąc przy tym 36. miejsce w Open, 
natomiast Jan Baran zajął 3. miej-
sce, plasując się na 38. miejscu w 
Open. Za pośrednictwem Dzien-
nika Nowogardzkiego, Ludowy 
Kolarski Klub Sportowy „Chra-
bąszcze” Nowogard składa po-
dziękowanie za pomoc w orga-
nizacji Mikołajkowego Wyści-
gu Przełajowego w dniu 8 grud-
nia 2018 roku dla: Bank Spół-
dzielczy w Goleniowie, Piekar-
nia KARSK, Klasa Policyjna przy 

Młodzicy oraz Juniorzy szykujący się do startu

Trasa była świetnie przygotowana, nie 
zabrakło także trudnych fragmentów

LO nr 1, Ośrodek Wypoczynko-
wy „SARENKA” - Henryk Gry-
gowski, Rada Gminna LZS No-
wogard, Zakład „Porządek i Zie-
leń” Zbigniew Golacik, Dzien-
nik Nowogardzki - sponsor me-
dialny, Krzysztof Wysokiński - 
za udostępnienie terenu Ośrod-
ka/dawna Harcówka/, Jerzy Wol-
ny, Ewa Janic - za wspaniałe zdję-
cia podczas przygotowania trasy 
i w czasie trwania Wyścigu, Wo-
lontariusze LKK Nowogard, Ar-
kadiusz Pietruszewski, Iwona i 
Janusz Pietruszewski, Bracia Li-
pińscy, Artur Lendzion, Czesław 
Polewiak /6-krotny przełajowy 
Mistrz Polski/ za uświetnienie 
imprezy swą obecnością, Zbi-
gniew Tarczykowski.  kr
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r e k l a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

Przedsiębiorstwo Państwowe 

przyjmie do pracy   
Sprzedawca 

w Zakładzie Karnym 
w Goleniowie

Kontakt:  Tel. 91 39 25 570
                                      e-mail biuro@ppgardia.pl

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gardno” w Nowogardzie 

ogłasza 
przetarg nieograniczony  
na wykonanie n/w robót:

•	 Wykonanie instalacji elektrycznej w piwnicach.
•	 Modernizacje instalacji elektrycznej  

w częściach wspólnych.
•	 Modernizacja rozdzielni elektrycznych

Termin składania ofert upływa 28 grudnia 2018 r. o 
godz. 12.00.

Specyfikacja warunków zamówienia dostępna w siedzibie 
SM Gardno przy ul. Osiedlowej 6,   tel. 91 3910010.
Osoba wyznaczona do kontaktów z oferentami: Elżbieta 
Gierach, tel. 91 391 00 14.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru 
oferenta oraz unieważnienia przetargu bez podania 
przyczyny.

krzysztof Skryplonek Wicemistrzem Świata!

To był jego najlepszy rok  
w karierze
W dniach (7-10 grudnia), w hiszpańskiej miejscowości Tarragona odbyły się, kończące 2018 
rok, Mistrzostwa Świata w Kulturystyce i Fitness. W kategorii wiekowej 40-44 lata i w wadze 
do 90 kg wystartował Krzysztof Skryplonek. Mieszkaniec Nowogardu w pięknym stylu za-
kończył ten rok, gdyż wywalczył tytuł Wicemistrza Świata. Choć był to najlepszy rok w ka-
rierze Krzysztofa Skryplonka, to jednak ambitny nowogardzianin czuje niedosyt... 

Przypomnijmy, że Krzysztof 
Skryplonek został Mistrzem Pol-
ski, a następnie Mistrzem Euro-
py. Do hiszpańskiej miejscowości 
Tarragona pojechał po skompleto-
wanie potrójnej korony. Nasz re-
prezentant wystartował w katego-
rii kulturystyki mężczyzn w prze-
dziale wiekowym 40-44 lata oraz 
w wadze do 90 kg. W sumie na 
początku rozgrywki na scenie za-
prezentowało się 10 zawodników. 
Do finałowej szóstki awansował 
nowogardzianin oraz dwóch re-
prezentantów Czech, Włoch, Sło-
wak oraz zawodnik ze Zjednoczo-
nych Emiratów Arabskich. Start 
Krzysztofa Skryplonka okazał się 
kolejnym jego wielkim sukce-
sem, kulturysta z Nowogardu wy-
walczył srebrny medal i do swo-
jej ogromnej kolekcji może dodać 
tytuł Wicemistrza Świata. Zwy-
ciężył Jiri Cermak reprezentują-
cy Czechy, a brązowy medal wy-
walczył Hamad Aljneibi ze Zjed-
noczonych Emiratów Arabskich. 
Krzysztof Skryplonek przyznaje, 
że zły wpływ na jego formę mo-
gła mieć zmiana godziny startu 
oraz kontuzja, z którą boryka się 
od kilku tygodni. - Jeżeli chodzi o 
sam start to wszystko szło idealnie, 
tak jak sobie zaplanowałem, z tym, 
że zmiana godziny wyjścia na sce-
nę na późniejszą trochę mnie rozbi-
ła, utraciłem formę. Przygotowany 
byłem na to, że wyjście będzie oko-
ło godziny 12 i powiem szczerze, 
że szczyt formy miałem na godzi-
nę 9-10 rano. Później powoli na-
stępowały tendencje spadkowe, ale 
mimo wszystko jestem zadowolony 
ze swojego startu. Na pewno zrobi-
łem wszystko, co można było zro-
bić, tym bardziej, że od wielu tygo-
dni chłopaki z Centrum Zdrowia 
walczyli z moją poważną kontuzją 
i już przy pierwszym wyjściu na 
scenę ten mięsień dwugłowy dał o 
sobie mocno znać, także to była też 
walka z samym sobą – opowiada 
Krzysztof Skryplonek. Reprezen-
tant Nowogardu czuje niedosyt, 
gdyż chce zostać Mistrzem Świata, 
a przejście na zawodowstwo spo-
woduje, że nie będzie mógł wziąć 
udziału w tej imprezie za rok. - 
Odczuwam dużą radość, ale jest 
też niedosyt, bo ambitnie podcho-
dzę do swoich startów i chciałem 
być Mistrzem Świata. Brak wygra-
nej na Mistrzostwach Świata tro-

szeczkę zachwiał moją równowagą 
i nie wiem, czy w przyszłym roku 
przechodzić na zawodowstwo, czy 
jeszcze się wstrzymać i za rok po-
walczyć o tytuł Mistrza Świata. 
Chociaż ludzie bez tego najważ-
niejszego tytułu przechodzą na za-
wodowstwo jak zdobędą nomina-
cję, dokonują tego nawet nie zdo-
bywając Mistrzostwa swojego kra-
ju, a ja jednak mam kilka tytułów 
Mistrza Polski i Europy, teraz mam 
wicemistrzostwo na świecie, więc w 
moim przypadku takie przejście na 
zawodowstwo byłoby uzasadnio-
ne i choć kuszą pieniądze w zawo-
dowym sporcie, to jednak ambitnie 
do tego podchodzę i trochę się wa-
ham – mówi Krzysztof Skryplo-
nek. Świeżo upieczony wicemistrz 
przyznaje, że 2018 rok to jego naj-
lepszy rok w karierze. W sumie w 
trzech najważniejszych imprezach 
roku Krzysztof Skryplonek wy-
walczył dwa złote i jeden srebrny 

medal. - Tak, to jest najlepszy se-
zon w mojej karierze. Powtórzyłem 
tytuł Mistrza Polski, powtórzyłem 
tytuł Mistrza Europy i zdobyłem 
Wicemistrzostwo Świata. Uplaso-
wałem się w światowym rankingu 
na 640 zawodników na 6. miejscu. 
Oczywiście zawsze można lepiej, 
ale to jest naprawdę mój najlepszy 
cały rok – nie tylko sezon, – bo po 
raz pierwszy w życiu startowałem 
cały rok. Zawsze startowałem se-
zon wiosenny albo jesienny, w tym 
roku poszedłem na całość i starto-
wałem przez cały rok. Bardzo się 
to przekłada na ogólne zmęcze-
nie organizmu, od września ze-
szłego roku byłem na ścisłej diecie. 
Nie jest to łatwe, bo jesteśmy tylko 
ludźmi, mamy różne zachciewajki, 
a tu człowiek musiał się wszystkie-
mu oprzeć, a więc ta praca i wyrze-
czenia składały się na to, że był to 
naprawdę ciężki rok. Jestem jednak 
szczęśliwy i myślę, że moja rodzi-
na też może być ze mnie dumna i 
nie tylko rodzina, ale i miasto, bo 
zawsze, gdzie jestem to reprezentu-
ję Nowogard. Myślę, że w tym roku 
wstydu nie przyniosłem – kończy 
Krzysztof Skryplonek. Dodajmy, 
że podczas Mistrzostw Świata w 
Hiszpanii świetnie spisała się cała 
kadra Polski. W klasyfikacji dru-
żynowej na 36 sklasyfikowanych 
państw, Polska z liczbą 138 punk-
tów zajęła 3. miejsce. Lepsi byli 
tylko Hiszpanie oraz Włosi. kr

Nasz reprezentant ma za sobą najlepszy rok w karierze. Zdobył Mistrzostwo Polski, 
Mistrzostwo Europy oraz Wicemistrzostwo Świata

Jak podkreśla kulturysta z Nowogar-
du, gdzie by nie startował zawsze re-
prezentuje Nowogard
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ENDOKRYNOLOGICZNY
Lek. med. Adriana Dubińska-Walczak

specjalista chorób wewnętrznych
- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

CHORÓB CUKRZYCY I NADCIŚNIENIA
Lek. Ewa Zdawska

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista diabetolog 

GABINETY MEDYCZNE

GABINET DERMATOLOGICZNY
Dr. n. med. Violetta Ratajczak-Stefańska

specjalista dermatolog-wenerolog
- konsultacje dermatologiczne
- ocena znamion
- drobne zabiegi

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

pn., wt. - 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

Sprawdzone oferty! 
Tel. 91 506 55 55
Nawet 1500 EUR netto 

+ PREMIA 300 EUR (brutto) 

Opiekunki 
w Niemczech

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

r e k l a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

WynaJem 
kOnTenerÓW, 
wywóz odpadów. 

TEL. 667 146 793 

Firma „nOWOrim” Sp. z o.o.  
ul. Sienkiewicza 7c 72-200 nowogard

poszukuje osób chętnych do pracy 
na stanowisku pracownik produkcji 

przy selekcji oczyszczonych jelit naturalnych
 Wymagamy:
- pracowniczej książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiolo-

gicznych
- chęci do pracy
Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie stałe i akordowe 
    – zawsze na czas (do 10-go każdego miesiąca na Twoim koncie)
- kwartalną premię frekwencyjną
- pracę w trybie jednozmianowym
- wolne weekendy – dbamy o Twój wypoczynek
- stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
- system motywacyjny
- możliwość awansu

 zainteresowanych prosimy o kontakt osobisty lub 
telefoniczny – nr telefonu 91 3922394

Pracuj jako Opiekunka Seniorów w Niemczech. 
Teraz trakcyjne bonusy jesienno-zimowe! 

Zapraszamy do naszego punktu rekrutacyjnego w Nowogardzie 
dn. 12.12 w godz. 11-15, Urząd Pracy, ul. Plan Wolności. 

             Umów się na spotkanie - tel. 517 175 599 

Do wynajęcia lokal
handlowo-usługowy w nowogardzie 

ul. Pileckiego (daw, Dąbrowszczaków) pow. 54 m2, 
nowe budownictwo Tel. 604 269 104

Xi Otwarte mistrzostwa Województwa 
zachodniopomorskiego

Podium Mikołaja Krępy
Dwóch strzelców z nowogardzkiej sekcji strzeleckiej klubu Tarcza Goleniów startowa-
ło w niedzielę (9 grudnia) w Kołobrzegu, podczas XI Otwartych Mistrzostwach Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego w strzelaniu z karabinu i pistoletu pneumatycznego. 
Mikołaj Krępa wywalczył srebrny krążek, z kolei Vadym Cherniak uplasował się na 5. 
miejscu. 

W niedzielę (9 grudnia), w Ko-
łobrzegu odbyły się XI Otwar-
te Mistrzostwa Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego w 
strzelaniu z karabinu i pistole-
tu pneumatycznego. W zawo-
dach uczestniczyli dwaj strzel-
cy z sekcji strzeleckiej z Nowo-
gardu – Mikołaj Krępa i Vadym 
Cherniak, startujący w katego-
rii młodzików, pistolet pneuma-
tyczny 40 strzałów – na odległość 
10 metrów. W tej kategorii na 16 
startujących strzelców Mikołaj 
Krępa został sklasyfikowany na 
drugim miejscu z wynikiem 330 

punktów. Z kolei Vadym Cher-
niak wywalczył 5. miejsce z wy-
nikiem 318 punktów. Warto za-

znaczyć, że Vadym Cherniak 
rocznik 2006, strzelectwo trenu-
je dopiero od dwóch miesięcy. 
Gratulujemy naszym reprezen-
tantom. kr

reklamareklama

Mikołaj Krępa w kategorii Młodzików 
wywalczył w Kołobrzegu 2. miejsce

Vadym  Cherniak uprawia strzelectwo 
od dwóch miesięcy, mimo tego podczas 
mistrzostw zajął wysokie 5. miejsce
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Stronę przygotowała grupa 

            z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Kijana redakcja 
"WBreW": klaudia Druciarek monika rasowska, alek-
sandra lisowska

iii miejsce uczennic zSP w konkursie kulinarnym 
29 listopada 2018 r. w Zespole Szkół nr 6 im. M. Reja w Szczecinie odbyły się zmagania IX edycji Wojewódzkiego Konkursu Sztuki Kulinarnej i Kelner-
skiej pt ,,Zasmakuj Pomorza Zachodniego”. 

Uczestnicy konkursu w 60 minut mieli sporządzić 6 
porcji wybranej przez siebie potrawy w formie dania 
głównego z wykorzystaniem polędwicy wieprzowej. Do 

konkursu kulinarnego przystąpiło 10 drużyn z dziesię-
ciu szkół naszego województwa. Naszą szkołę reprezen-
towały uczennice klasy IV TŻ Hanna Konior i Justyna 

Szycko, które w zmaganiach kulinarnych zajęły III miej-
sce.

Gratulujemy!!!

„Już pomału czas świąteczny 
zbliża się krokami

i też chcemy biały śnieg 
poczuć pod stopami!”

Z okazji zbliżających się świąt 
Bożego Narodzenia dużo zdrowia, 
szczęścia, sukcesów szkolnych, 

zawodowych, pomyślności w życiu 
osobistym i szczęśliwego 

Nowego Roku życzą wszystkim:
    uczniowie i nauczyciele 

Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych 

w Nowogardzie

Wycieczka 
klasy  
ii TlS do 
Szczecina 
Cały czwartek (13.12.2018 r.) 
klasa  II TLS spędziła na inte-
gracyjnej wycieczce w Szczeci-
nie. W programie wycieczki był 
seans filmowy w Multikinie oraz 
spacer po Szczecinie. Mimo po-
chmurnej pogody humory dopi-
sywały. 

Olimpiada logistyczna 
Uczniowie technikum logistycznego sprawdzali swoją wiedzę i umiejętności w II etapie Ogólnopol-
skiej Olimpiady Logistycznej. 

W szkolnym etapie 
olimpiady brało udział 12 
uczniów. Piątka najlep-
szych: Ada Grocholska, 
Sandra Kurzawa, Mateusz 
Ciura, Sebastian Dobru-
chowski i Jakub Sikorski 
przekroczyli próg elimina-
cyjny i tym samym zakwa-
lifikowali się do etapu okrę-
gowego. Test wielokrotne-
go wyboru, miał za zada-
nie wyłonienie finalistów. 
Czekamy na wyniki i trzy-
mamy kciuki. 

Wspólne zdjęcie – wszyscy uczestnicy konkursu Uczestniczki konkursu podczas wręczania nagród 

Klasa II TLS na wycieczce w Szczecinie

Jedna z uczestniczek olimpiady – Ada Grocholska 

Wszyscy uczestnicy olimpiady 
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rOzkŁaD JazDy PkP inFOrmaTOr lOkalny - nOWOGarD

Telefony alarmowe
Policja  - 997, 112
Komisariat Policji Nowogard - 91 57 92 316
Straż pożarna  - 998
Posterunek PSP Nowogard - 91 39 20 118
Pogotowie ratunkowe - 999
Stacja Pogotowia Ratunkowego 
w Nowogardzie - 91 43 26 103
Pogotowie gazowe  - 992
Pogotowie energetyczne - 991
Pogotowie wodn.-kanal. (PUWiS) 
 - 91 39 20 711; 994

Dyżur nocny
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna   
 - 91 39 78 430; 
 609 361 999; 
 665 283 928

Przychodnie - poradnie
Szpital - centrala - 91 39 21 356
Praxis - SZOZ - 91 39 20 787
Praxis - Centrum 
okulistyczno-optyczne - 91 39 27 272
POZ Przychodnia przyszpitalna  
 - 91 39 21 800; 
 91 39 21 806
Medyk - 91 39 22 921
PRAXIS 2 - M. Drobińska - 91 39 25 943
NZOZ “Sanus” - 91 39 26 960
NZOZ “Pro-med” - 91 39 26 740
NZOZ “Leks” - 91 39 25 525
NZOZ “Baby-med”  - 91 39 26 013
Mardent - gabinety lekarskie  
 - 91 39 22 633
Revital - Ośrodek Rehabilitacji 
i Odnowy Biologicznej - 91 39 21 467; 
 609 456 577
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne 
 - 91 39 20 926
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
dzieci, młodzieży i ich rodzin 
 - 91 39 20 743
Warsztaty terapii zajęciowej - 91 39 25 282
Zakład domowej opieki długoterminowej - 
91 39 26 531; 
 509 142 650
Stomatologia
Praxis - Centrum stomatologiczne  
 - 91 39 26 999
Pracownia protetyki stomatologicznej - 
Danuta Drapikowska 91 39 26 870
Protetyka stomatologiczna 
- Elżbieta Wysocka 
i Kazimierz Trojanowski - 91 39 26 107
“Nowo-dental” B. Szulejko - 695 264 677 
 - 91 392 14 67
“Dental - med”  - 91 39 22 098; 
Lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz  
 - 91 39 25 003; 
 603 705 630
Lek. Stom. Andrzej Rynkiewicz
pogotowie stomatologiczne - 607 771 777
lek. Stom. D. Wałęga - Bąk - 604 441 609
lek. stom. A Mogilnicka - 506 606 955
lek. stom. E. Rosa - 532 512 703
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 39 26 639
lek. stom. M. Andrzejewska - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 601 736 804

Urzędy
Urząd Miejski  
 - 91 39 26 200
Biuro Obsługi Interesanta w UM  
 - 91 39 26 214
Biuro Rady w UM - 91 39 26 210
Urząd Stanu Cywilnego - 91 39 26 230

Wydział Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środow. 
 - 91 39 26 243
Wydział spraw społecznych i obywatelskich
Meldunki - 91 39 26 213
Dowody osobiste - 91 39 26 215
Zarządzanie kryzysowe - 91 39 26 234
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
Geodezji i Rolnictwa - 91 39 26 226
Wydział Rozwoju Lokalnego, 
Funduszu, Kultury i Sportu - 91 39 26 293
Wydział Inwestycji i Remontów  
 - 91 39 26 241
Biuro Podatków i Opłat - 91 39 26 217
Referat Edukacji - 91 39 25 464
Zarząd Budynków Komunalnych  
 - 91 39 26 267
Powiatowy Urząd Pracy f/Nowogard 
 - 91 39 21 376;  
 91 39 21 813
Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii - 91 39 21 118
w nagłych wypadkach - 609 740 647

Wydział komunikacji
Rejestracja pojazdów - 91 57 92 702
Prawo jazdy - 91 57 92 703
Fax - 91 39 21 852

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik - Dorota Maślana - 91 39 26 248
Świadczenia rodzinne
- A. Lalik  - 91 39 26 268
Dział usług opiekuńczych 
- B. Ziółkowska - 91 39 20 200

Poczta
ul. 3 Maja - 91 39 21 300; 
 91 39 21 183
ul. Warszawska - 91 39 20 834

nadleśnictwo nowogard - 91 39 20 640
zakład karny nowogard - 91 43 26 600

Gabinety weterynaryjne
Danuta Czerwińska
ul. J. Wybickiego 2 - 91 39 23 786
Animal-Vet
ul. Zielona - 666 135 133
Janusz Soroka
ul. L. Okulickiego 6  - 570 656 616
Zdzisław Truszyński
ul. T. Kościuszki 21 - 91 39 21 801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 38 - 91 39 20 814
Szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1 - 91 39 26 270
Szkoła Podstawowa nr 2 - 91 39 26 274
Szkoła Podstawowa nr 3 - 91 39 26 291
Szkoła Podstawowa nr 4 - 91 39 23 028
SP w Długołęce - 91 39 10 492
SP w Orzechowie - 91 39 10 994
SP w Strzelewie - 91 39 10 224
SP w Żabowie - 91 39 10 694
SP w Błotnie - 91 39 10 190
SP w Wierzbięcinie - 91 29 10 795
I Liceum Ogólnokształcące - 91 39 20 213
Liceum Ogólnokształcące nr II - 91 39 25 107
ZSP im. Stanisława Staszica - 91 39 21 162
Prywatne Publiczne Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych; 
Niepubliczna Szkoła Policealna  
 - 91 39 26 691
Prywatne Liceum Ogólnokształcące
 Zaoczne Centrum Edukacji Zdroje  
 - 91 39 25 494
Prywatne Policealne Studium Zawodowe  

 - 91 39 22 181
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  
 - 91 39 20 108

Przedszkola i żłobki
Przedszkole nr 1
ul. Żeromskiego - 91 39 26 286
Przedszkole nr 3
ul. J. Poniatowskiego - 91 39 26 288
Przedszkole nr 4
ul. T. Kościuszki - 91 39 26 287
Zielone Przedszkole
ul. Zielona - 91 39 26 691; 
 505 388 292
Artystyczne Przedszkole 
Kraina Fantazjiul. Gen. J. Bema - 660 797 838
“Promyczek” Specjalistyczny 
punkt przedszkolny, 
ul. Boh. Warszawy - 609 931 469
Niepubliczny Żłobek "Maluszkowo”
ul. ks. Racibora - 534 015 943
Niepubliczny “Malinowy Żłobek”
ul. Boh. Warszawy - 604 873 917

kultura
Miejska Biblioteka Publiczna  
Dyrektor - 91 39 26 260
Czyt. dla dorosłych - 91 39 26 261
Nowogardzki Dom Kultury  
Sekretariat - 91 39 26 283
Biuro kina/ dział imprez i promocji 
 - 91 39 25 779
Kasa - 91 39 26 262

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP - 91 39 26 370; 
 506 081 328
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego   
 - 91 39 21 004
Parafia pw. MB Fatimskiej  
 - 91 39 21 592

Usługi pogrzebowe 
J. Furmańczyk, Zakład Pogrzebowy  
 - 91 39 21 767
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  
 - 692 354 065
MEMORIS Grzegorz Śmigiel - 693 230 190

apteki
Centrum Zdrowia
ul. 700-lecia - 91 57 62 139
Majowa
ul. 3 Maja - 91 30 70 708
Cefarm
ul. Plac Wolności - 91 39 20 203
Cardia
ul. 700 - lecia - 91 39 21 330
Niebieska
ul. 15 Lutego - 91 43 26 177
Asa
ul. Warszawska - 91 39 20 494
Niebieska 2
ul. Kościuszki - 91 57 90 830
Nowa Farmacja
ul. Bohaterów Warszawy - 91 57 30 437

Taksówki - 91 39 20 260

Pomoc drogowa
Grzegorz Irzymski - 91 39 22 402; 
 601 893 944
Andrzej Słomski - 665 770 442
Krzysztof Pietrzak - 601 938 293
R&J MIX - 608 731 620

Urząd Gminy
Wójt - 91 39 10 390
Kierownik USC, St. ds. obywatelskich
 i ewidencji ludności  - 508 499 549
St. ds. podatków i opłat  - 508 499 661
St. ds. zarządzania kryzysowego, obrony cy-
wilnej i ochrony środowiska  - 508 499 580
Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami  
 - 508 499 247
St. ds. obsługi organów Gminy, działalności 

gospodarczej, kultury i zdrowia  - 508 499 567
St. ds. funduszy zewnętrznych, promocji, 
turystyki i sportu  - 508 499 620
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik Anna Kaliczyńska - 508 499 534
Pracownicy socjalni - 508 499 561
 508 499 483
Asystent rodziny Patrycja Bielej - 508 499 621
Gminna Biblioteka Publiczna
Kierownik Krzysztof Górecki - 91 39 10 305

Szkoła Podstawowa im. B. Malinowskiego
Dyrektor Tatiana Olbert - 91 39 10 389
Sekretariat - 91 39 10 380
Przychodnie
NZOZ “Proximus” - 91 39 10 310
Punkt apteczny - 91 39 11 611
Poczta - 91 39 10 323
Parafia pw. NP NMP w Osinie - 91 39 10 386

inFOrmaTOr lOkalny - OSina

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 9 XII 2018 – 9 III 2019

Aktualizacja wg stanu na 30 XI 2018

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

4:58 I
3

PR - R
88641

j  a  b  @  V
y

Wyszomierz 5:03, Osina 5:07, Mosty 5:13, Goleniów 5:22, Kliniska 5:32, Szczecin Dąbie 5:43, Szczecin 
Zdroje 5:49, Szczecin Port Centralny 5:58 Szczecin Główny 6:02 
~ 1-5 / 25-26 XII, 1 I;

5:58 I
3

PR - R
88643

j  a  b  @  V
y

Wyszomierz 6:03, Osina 6:07, Mosty 6:13, Goleniów 6:21, Kliniska 6:31, Szczecin Dąbie 6:40, Szczecin 
Zdroje 6:44, Szczecin Port Centralny 6:52 Szczecin Główny 6:57 
~ 1-6 / 25-26 XII, 1 I;

7:44 I
3

PR - R
s 88645

j  a  b  @  V
y

Wyszomierz 7:50, Osina 7:54, Mosty 7:59, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:06, Goleniów 8:23, 
Kliniska 8:35, Szczecin Dąbie 8:44, Szczecin Zdroje 8:48, Szczecin Port Centralny 8:56

Szczecin Główny 9:00 
y 6;

7:45 II
1

PR - R
s 88622

j  a  b  @  V
y

Żabowo 7:54, Płoty 8:03, Baszewice 8:10, Gryfice 8:16, Gąbin 8:26, Trzebiatów 8:32, Bieczyno 
Pomorskie 8:38, Karcino 8:41, Głowaczewo 8:46, Stary Borek 8:49, Kołobrzeg Stadion 8:56

Kołobrzeg 9:02 ~ 1-6 / 25-26 XII, 1 I;

9:24 II
1

PR - R
88624
REGA

j  a  b  @  V
y

Płoty 9:39, Gryfice 9:50, Trzebiatów 10:06, Kołobrzeg Stadion 10:34 Kołobrzeg 10:40 

~ 67 + 25-26 XII, 1 I;

11:07 II
1

PR - R
s 88626

POMERANIA
j  a  b  @  V

y

Żabowo 11:15, Płoty 11:24, Baszewice 11:31, Gryfice 11:37, Gąbin 11:47, Trzebiatów 11:54, Bieczyno 
Pomorskie 12:00, Karcino 12:03, Kołobrzeg Stadion 12:15 Kołobrzeg 12:20 

11:08 I
3

PR - R
s 88647

j  a  b  @  V
y

Wyszomierz 11:13, Osina 11:17, Mosty 11:23, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 11:29, Goleniów 11:45, 
Kliniska 11:55, Szczecin Dąbie 12:05, Szczecin Zdroje 12:08, Szczecin Port Centralny 12:17

Szczecin Główny 12:22 

13:35 II
1

PR - R
s 88628

j  a  b  @  V
y

Żabowo 13:43, Płoty 13:52, Baszewice 13:59, Gryfice 14:06, Gąbin 14:24, Trzebiatów 14:30, Bieczyno 
Pomorskie 14:36, Karcino 14:39, Głowaczewo 14:44, Stary Borek 14:47, Kołobrzeg Stadion 14:54

Kołobrzeg 15:00 ~ 1-5 / 25-26 XII, 1 I;

14:43 I
3

PR - R
s 88649

j  a  b  @  V
y

Wyszomierz 14:49, Osina 14:53, Mosty 14:58, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:05, Goleniów 15:25, 
Kliniska 15:35, Szczecin Dąbie 15:44, Szczecin Zdroje 15:52, Szczecin Port Centralny 16:00

Szczecin Główny 16:04 ~ 1-7 / 25 XII;

15:57 II
1

PR - R
88630

j  a  b  @  V
y

Żabowo 16:05, Płoty 16:15, Baszewice 16:34, Gryfice 16:41, Gąbin 16:51, Trzebiatów 16:58, Bieczyno 
Pomorskie 17:04, Karcino 17:08, Głowaczewo 17:12, Stary Borek 17:16, Kołobrzeg Stadion 17:22

Kołobrzeg 17:27 ~ 1-7 / 25 XII;

16:41 I
3

PR - R
s 88651

j  a  b  @  V
y

Wyszomierz 16:46, Osina 16:50, Mosty 16:56, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:02, Goleniów 17:19, 
Kliniska 17:31, Szczecin Dąbie 17:41, Szczecin Zdroje 17:44, Szczecin Port Centralny 17:52

Szczecin Główny 17:57 

17:59 II
1

PR - R
88632

j  a  b  @  V
y

Żabowo 18:07, Płoty 18:16, Baszewice 18:23, Gryfice 18:29, Gąbin 18:39, Trzebiatów 18:45, Bieczyno 
Pomorskie 18:51, Karcino 18:55, Głowaczewo 18:59, Stary Borek 19:03, Kołobrzeg Stadion 19:09

Kołobrzeg 19:15 ~ 1-6 / 25-26 XII, 1 I;

19:03 I
3

PR - R
s 88653

POMERANIA
j  a  b  @  V

y

Wyszomierz 19:09, Osina 19:13, Mosty 19:18, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:25, Goleniów 19:42, 
Kliniska 19:52, Szczecin Dąbie 20:01, Szczecin Zdroje 20:05, Szczecin Port Centralny 20:13

Szczecin Główny 20:17 

20:47 II
1

PR - R
88634

j  a  b  @  V
y

Żabowo 20:55, Płoty 21:04, Baszewice 21:11, Gryfice 21:17, Gąbin 21:27, Trzebiatów 21:33, Bieczyno 
Pomorskie 21:39, Karcino 21:43, Głowaczewo 21:47, Stary Borek 21:51, Kołobrzeg Stadion 21:57

Kołobrzeg 22:03 

22:32 II
1

PR - R
88636

j  a  b  @  V
y

Płoty 22:48 Gryfice 23:00 

~ 1-47 / 24-26 XII, 31 XII-1 I;

22:32 II
1

PR - R
88636

T  j  a  b  @
V  y

Płoty 22:48, Gryfice 23:00, Trzebiatów 23:14, Kołobrzeg Stadion 23:31 Kołobrzeg 23:36 

~ 5 + 24-25 XII, 31 XII;
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godzina
odjazdu
departure
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peron
tor
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pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej
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godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

22:32 II
1

PR - R
88636

j  a  b  @  V
y

Płoty 22:48, Gryfice 23:00, Trzebiatów 23:26, Kołobrzeg Stadion 23:43 Kołobrzeg 23:49 

~ 26 XII; 1 I;

objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
T - 2 klasa / Second class seats

j - tylko 2 klasa / 2nd class seats only

a - wagon z miejscami dla osób na wózkach 
- z windą/rampą / car with seats for 
disabled passengers - with a lift/ramp

b - wagon przystosowany do przewozu 
rowerów - liczba miejsc ograniczona / 
wagon adopted to the transport of 
bicycles – limited number of places

s - połączenie z lotniskiem / connection to 
airport

@ - dostęp do WiFi / WiFi access

objaśnienia znaków / symbols
V - dostępne miejsce do przewijania dziecka 

/ baby changing space available 
y - klimatyzacja / air conditioning

~ - terminy kursowania / days of operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / Mondays

4 - w czwartki / Thursdays

5 - w piątki / Fridays

6 - w soboty / Saturdays

7 - w niedziele / Sundays

www.polregio.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased on each train, consistent with the 
terms specified by the carrier.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Carriers 
are responsible for commercial data of trains.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Infoline numbers to individual carriers:
PR - 703 20 20 20 (24h) opłata 1.29 zł/min. połączenia, 
realizator usługi: Progress Plus S.C.  / 703 20 20 20 (24h) 
charge of PLN 1.29 gross/min. of each call, service provider: 
Progress Plus S.C. 

www.portalpasazera.pl Strona 2 z 2

Materiał                                      cena do 100 kg cena powyżej 100 kg

1. Miedź                   18,00 zł/kg               19,00 zł/kg

4. Mosiądz       11,00 zł/kg               11,50 zł/kg

5. Akumulatory         2,50 zł/kg                 2,70 zł/kg

6. Felgi aluminiowe        4,80 zł/kg                 5,00 zł/kg

7. Ołów          5,20 zł/kg                 5,50 zł/kg

8. Aluminium elektryczne       5,00 zł/kg                5,50 zł/kg

9. Aluminium grube        4,20 zł/kg                4,50 zł/kg

10. Aluminium niesort       3,80 zł/kg                4,00 zł/kg

Skup hurtowy 
metali kolorowych na telefon

Przy wadze ok. 1000 kg metali kolorowych ceny do negocjacji

Więcej informacji  tel. 511 444 559

reklama
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OGŁO Sze nia drob ne
nierUCHOmOŚCi

•	 Sprzedam tanio działkę bu-
dowlaną w kościuszkach 
1202 m2. Przy działce prąd, 
woda, kanalizacja, dojazd 
utwardzony w pobliżu jeziora. 
575 345 659 

•	 Sprzedam działki budow-
lane w karsku przy drodze. 
691 664 658

•	 Do wynajęcia lokal pod dzia-
łalność gospodarczą. 609 24 
58 16 

•	 sprzedam pawilon handlowy, 
tel. 500 698 558

•	  Działki budowlane z warun-
kami zabudowy uzbrojone, 40 
zł/1m Kościuszki. 691 180 848 

•	 Do wynajęcia pomieszczenie 
mieszkalne w okolicy Inter-
marche o pow. 70m2 (idealne 
dla 5-6 osób). Tel. 601 445 936

•	 Sprzedam mieszkanie w No-
wogardzie przy ul 3 maja o 
pow. 40 m2 na parterze. Miesz-
kanie po kapitalnym remon-
cie w bardzo dobrej lokalizacji. 
Cena 185 tyś. Oferta prywatna. 
Pośrednikom dziękujemy/ Tel. 
530 450 720

•	 Sprzedam mieszkanie 4poko-
jowe w Nowogardzie w cen-
trum, IV piętro 55m2,cena 235 
tys. Tel.792 525 292 

•	  Sprzedam mieszkanie cztero-
pokojowe, parter. 504 89 89 80 

•	 Sprzedam mieszkanie trzypo-
kojowe bezczynszowe, do re-
montu. Tel. 513 086 112

•	 Wynajmę pokój z aneksem ku-
chennym, łazienka, przedpo-
kój, miejsce parkingowe 1 oso-
bie 602 474 266 

•	 Sprzedam lub wydzierżawię 
działkę 80 ar. 609 245 816 

•	 Sprzedam garaż przy ul. Ban-
kowej Tel. 691 728 485 

•	 Do wynajęcia lokal handlowo-
-usługowy pow. ok. 80 m2 w 
Nowogardzie obok Netto. Tel. 
665 08 44 88 

•	 Kościuszki działki budowlane 
z wydanymi warunkami zabu-
dowy, uzbrojone, sprzedam. 
691 180 848 

•	 Do wynajęcia mieszkanie 
pracownicze umeblowane. 
609 192 350 

•	 Garaż do wynajęcia na Jana 
Pawła II. Tel. 601 257 127 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe centrum Nowogardu. 
504 595 424 

•	 Do wynajęcia mieszkanie dwu-
pokojowe centrum Nowogar-
du. 504 595 424 

•	 Do wynajęcia 10 miejsc nocle-
gowych. 609 245 816 

•	 Do wynajęcia mieszkanie 6 
osób. 501 814 871 

•	 Do wynajęcia 3 pokojowe 
mieszkanie. 667 389 437 

•	 Kupię mieszkanie dwupokojo-
we do III piętra bez junkersa, 
ogrzewanie z sieci miejskiej, 
może być do remontu. Pilne. 
504 004 156 

•	 Do wynajęcia mieszkanie pra-
cownicze, umeblowane, dla 8 
osób. Tel. 609 192 350 

•	 Sprzedam dom wolnostojący, 
jednorodzinny, w miejscowo-
ści Bienice położony na działce 
86 ar. Tel. 600 853 973 

•	 Sprzedam pół domu w Wierz-
bięcinie. 600 262 231 

•	 Pilne! Sprzedam ziemię rolną 
4 ha, Grabin. Tel. 731 026 406 

•	 Sprzedam garaż ul. Kowalska. 
795 089 054 po 16.00. 

•	 Wynajmę kawalerkę. 606 115 
410 

•	 Odstąpię działkę ogrodową za-
budowaną. 796 061 280

•	  Sprzedam działkę ogrodową, 
domek woda+prąd. 663 322 
601 

•	 Do wynajęcia nocleg na mak-
symalnie 5 osób. 781 285 230 

•	 Sprzedam działki 158, 2,5 hek 
po 18 zł od 1 m nr 171, 2.68 
hek. Po 16 zł od 1 m. Poniatow-
skiego budow. miesz. wysokie 
niskie. Tel 00491727890131

•	 Sprzedam dom nad jeziorem 
na Wojska Polskiego 360 m kw. 
Pow. mieszkaniowej czekam 
na oferty kto da więcej. Tel. 
00491727890131

•	 Do wynajęcia mieszkanie pra-
cownicze na 8 osób w pełni 
umeblowane. Tel. 609 192 350

•	 Do wynajęcia kawalerka w 
centrum Nowogardu w pełni 
umeblowana. Tel. 609 192 350

•	 Do wynajęcia lokal mieszkal-
ny dwupokojowy dla firmy od 
stycznia 2019r. 693 850 197

•	 Do wynajęcia dom w Nowo-
gardzie – miejsca noclegowe. 
784 053 493 

•	 Do wynajęcia mieszkanie 3 po-
kojowe. 663 412 054 

•	 Sprzedam działkę rolno-
-siedliskową 4,08 ha (prąd, 
woda) i 1,18 ha Łąki Grabin. 
Tel. 731 026 406

•	 Kupię mieszkanie w Nowogar-
dzie w bloku. Bez pośredni-
ków. 792 525 292

•	  Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe, parter, 46m2. Tel 780 
145 200 po 17stej

•	 Kupię mieszkanie w Nowogar-
dzie. 512 070 551 

mOTOryzaCJa
•	 Opel zafira 7 osobowy 2008 

rok prod. poj 1.9 dti przebieg 
200 tys. disel, garażowa-
ny, serwisowany, opony let-
nie i zimowe km 100 tapicer-
ka skóra welur kolor czarny 
sprzedam. Cena do uzgod-
nienia. 603 079 260 

•	 Sprzedam mazdę Premacy, 
kolor granatowy met. , kli-
matyzacja, rok. 2001, die-
sel 2.0, zadbana, tel. 605 
522 340

•	 Sprzedam Volkswagen trans-
porter 2,40 rok 1993 Tel. 
601  350  841 cena do uzgod-
nienia 

•	 Sprzedam przyczepę leśną 
FAO-FAR 942 HA+4367HE rok 
produkcji 2013 + MTZ – 82. Tel. 
665  544  518 cena do uzgod-
nienia 

•	 Sprzedam opony zimowe 205 
55 R16 91 H, Michelin Alpin 4, 
używane, cena do uzgodnie-
nia, tel. 605 522 340

•	 Sprzedam 3 skutery cena 850 
zł. 882 635 037 

•	 Nissan Patrol 3 l. rok prod. 2002 
sprzedam. 695 359 355 

•	 Sprzedam opony 14,9/28. Tel. 
795 911 886

•	  Sprzedam Daewoo Lanos 1,5 
benzyna. 795 911 886 

rOlniCTWO
•	  koszenie, mulczowanie, be-

lowanie – słoma. 608 01 3995

•	 Orka, talerzówka ciężka siew 
agregatem. Tel. 608 01 39 95 

•	 Rzepak jary, zboża sprzedam. 
Tel. 502 853  573 

•	 Grykę sprzedam i mieszalnik 1 
tona. 603 467 609 

•	 Sprzedam siano w kostkach. 
782 036 086 

•	 Sprzedam 1 ha łąki w bardzo 
dobrym położeniu, kamień po-
lny i tuczniki. 606 576 417 

•	 Sprzedam rozrzutnik obornika 
rok produkcji 1994 stan bardzo 
dobry. Tel. 512 532 734 

•	 Sprzedaż jaj wiejskich – kurze. 
Tel. 502 119 960

•	 Prasa kostkująca Sipma 224 i 
talerzówka 4 metrowa sprze-
dam. Tel. 501 814 871

•	 Sprzedam 40 sztuk prosiąt 150 
zł/sztuka kontakt: 882 802 989 

•	 Sprzedam traktor MTZ 80, 
1971 r., na chodzie, z papiera-
mi, zarejestrowany, nieubez-
pieczony, cena 5.000 zł. Tel. 
606 627 718

•	 Sprzedam prosięta. 781 900 
122 

•	 Sprzedam tuczniki, kamień po-
lny i 1 ha łąki w bardzo dobrej 
lokalizacji. 606 576 417

•	 Sprzedam gęsi skubane ko-
łudzka biała. 507 724 964 

•	 Sprzedam Pająka do siana 7 
gwiazdowy, kompletny, goto-
wy do użytku, 900 zł. Tel. 512 
532 734 

 USŁUGi
•	 TRANSPORT-600182682.

•	 DACHY, WIATY, TARASY.
TEL.660879108.

•	 MALOWANIE – szpachlowanie 
,panele.Tel.788566432.

•	 SZPACHLARZ GŁADZI BEZ-
PYŁOWEJ ,PŁYTKARZ.WY-
KAŃCZANIE WNĘTRZ.
Tel.537275547.

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DY-
WANÓW, WYKŁADZIN, TAPI-
CERKI MEBLOWEJ SAMOCHO-
DOWEJ/ SKÓRZANEJ MATE-
RIAŁOWEJ / POŚCIELI WEŁNIA-
NEJ / LANOLINĄ/SPRZĄTANIE: 
CZYSZCZENIE FUG.TEL.604 
373 143 , 794 229 083.

•	 Pranie dywanów i tapicer-
ki sprzątanie również z uży-
ciem pary, rOmTeX. 668 151 
516

•	 Remont na każdą kieszeń. 
Tel.609 715 839

•	 malowanie, montaż paneli 
podłogowych i inne drobne 
naprawy wykona “złota rącz-
ka”. 91 39 22 783, 784 79 22 
70

•	 Firma USŁUGOWa „zielona”. 
Wynajem sal na konferencje, 
zebrania, szkolenia. 91 39 26 
691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 
606

•	 Firma budowlana z wielolet-
nią działalnością przyjmie zle-
cenie na budowę domów od 
podstaw, przekładek dachów, 
docieplenia, układanie kostki, 
różne rodzaje. Tel. 607 137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Napra-
wiamy za gotówkę na raty lap-
topy tablety telefony. Skupuje-
my laptopy telefony. Adres No-
wogard 700Lecia 15 I piętro 
nad apteką tel 91-577-53-73 
lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzin-
ne, urlopowe: Niemcy, Ho-
landia, Austria, Anglia, Belgia, 
Norwegia. Tel. 71 385 20 18, 
601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, 
opróżnienie mieszkań, piwnic, 
gratów. Tel 668 343 638 

•	 AGENCJA REKLAMOWA VI-
ZART, oprawianie prac w 2 mi-
nuty, bindowanie, wydruki, 
ksero, laminowanie, Nowogard 
ul. 700 lecia 15 (nad sklepem 
zielarskim)Tel. 605 522 340 

•	 Przepisywanie prac (licencjac-
kich, magisterskich i innych), 
dokumentów, CV, listów mo-
tywacyjnych, Szybko, solidnie. 
Agencja reklamowa Vizart  No-
wogard ul. 700 lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim)Tel. 605 
522 340.

•	 regulacja, naprawa, konser-
wacja okien i drzwi. 695 181 
070

•	 Wyburzamy, budujemy i re-
montujemy. 668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 
721 988 735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, 
układanie kostki granitowej, 
polbruku. 726 403 937

•	 Wypełniam dokumenty do 
ZUS na emeryturę, rentę, ka-
pitał początkowy. 507 872 391

•	 Usługi remontowo-budowla-
ne wykonam. 608 364 330 

•	 Prace elektryczne i remonty 
mieszkań. 607 729 933

•	 Usługi ogólnobudowlane do-
cieplanie budynków, malowa-
nie, szachlowanie, glazura, te-
rakota, hydraulika, regipsy i 
podłogi, adaptacja poddaszy. 
600 626 268 

•	 Usługi remontowo-budow-
lane, ocieplenia budynków. 
669 591 896 

•	 Matematyka. 668 17 12 12 

•	 Usługi Fryzjerskie Męskie w 
domu klienta. Sudomierski. 
Tel. 536 867 154 , 91 39 22 063

•	 Malowanie, szpachlowanie, ta-
petowanie, drobne naprawy w 
tym hydraulika, solidnie dobra 
cena. 666 047 905

•	 Przyjmę zlecenie na malowa-
nie, montaż parapetów, paneli 
podłogowych itp. 518 034 782

•	 Naprawa AGD Nowogard. 698 
352 406 

•	 Dachy, wiaty, tarasy. 660 879 
108 

•	 Transport. 600 182 682 

•	 Transport maszyn rolniczych i 
nie tylko ładunki nie przekra-
czające 7 ton. Tel. 514 740 538 

•	 Projektowanie stron interne-
towych. 695 575 008 

•	 SkUP BUTelek PO PiWie 
SkleP karSk O,30 zŁ SzTU-
kę. 609 245 816

•	 Elewacje, podbitki. 607 054 
692

•	  Malowanie, szpachlowanie, 
montaż paneli, regipsy, docie-
plenie poddaszy wełną. 607 
654 692

•	 Strzyżenie psów i kotów. 794 
902 108

PraCa
•	 aktivmed24.pl Opiekun-

ki Seniorów niemcy. Premie 
wakacyjne, 530555015

•	 amBerCare24 Opiekun-
ki do niemiec, wymagany j. 
niemiecki komunikatywny, 
zarobki netto do 1500 euro/
mies., wyjazdy od zaraz, 
sprawdzone oferty, legalnie 
737 451 825, 737 886 919, 
737 489 914

•	 zatrudnię pracowników bu-
dowlanych. Tel. 695-264-594

•	 Zatrudnię stolarza z doświad-
czeniem. 503 084 687 

•	 Zatrudnię pomocnika mecha-
nika samochodowego. Do-
świadczenie nie wymagane. 
600 291 059

•	 zaopiekuję się małym dziec-
kiem. 664 696 177   

•	 Zaopiekuję się dzieckiem. 606 
515 739 

•	 zatrudnię mechanika do sa-
mochodów ciężarowych 
bądź pomocnika. atrakcyj-
ne wynagrodzenie. Tel. 885 
555 263 

•	 Pracowników budowlanych 
robót wykończeniowych za-
trudnie. Tel. 694 440 205 

•	 zatrudnię ekspedientkę do 
sklepu. Tel. 602 677 563 

•	 Zatrudnię pracownika do skle-
pu spożywczego w Nowogar-
dzie. 509 000 617 

•	 Zatrudnimy  do sklepu Żabka 
w Nowogardzie. 519 601 290 

•	 Poszukuje opiekunki do oso-
by starszej. 512 427 899 , 695 
788 100

•	 Zatrudnię barmana/kelnera, 
Praca zmianowa. 91 39 20 300

•	 Szukam do pracy kucharza, ku-
charkę. Tel. 606 627 718

•	 Zatrudnię pracownika do 
gospodarstwa rolnego. Tel. 
606 627 718

•	 zatrudnię do sklepu spożyw-
czego. 603 688 266 

•	 Zatrudnię barman-kelner. 663 
412 054 
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGUlarna linia mi krO BU SO Wa SerOCki  Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 
11:55; 12:40; 14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 
13:45(6x); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

PrzeWÓz OSÓB - rO man BiŃCzyk - linia regularna  Tel. 607 310 591 
nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 
16.35 (7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
nowogard-Dobra now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra now.-nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

rOzkŁaD JazDy BU SÓW
Firma Usługowo- Handlowa adam Fedeńczak

Tel 91 39 26 925, 502 026 999
nD- SzCzeCin 5:15(D), 5:55(E), 6:40(7), 6:55(D), 7:25(7), 7:50(D), 8:00(E), 8:20(7), 
8:35(D), 9:10(E,7), 10:05(E), 10:35(E,7), 11:31(D),11:40(7), 12:10(E), 12:20(7), 
12:55(D,7), 13:10(D), 13:20(E,7), 14:05(D), 14:20(E,7), 15:40(D), 16:05(7), 16:20(E,7), 
16:50(D), 17:50(E,7), 18:20(E,7)
SzCzeCin- nD 6:35(D), 7:30(E), 8:30(D,7), 9:00(7,R), 9:25(E), 10:05(D,7), 10:35(E,7), 
11:40(E), 12:10(D), 12:25(E,7), 13:20(7), 13:35(D), 13:50(E,7,R), 14:35(D), 14:50(E,7), 
15:15(D,7), 15:55(D), 16:15(6,7), 16:35(D), 17:40(D,7), 18:05(E,7,R), 19:15(D), 
19:40(E,7), 20:15(E,7)
nD- reSkO 6:30(S), 7:50(S), 10:10(7), 12:30(S), 14:30(S), 15:10(E), 19:15(E)
reSkO- nD 6:45(7,SZ), 7:10(S), 7:15(E,SZ), 8:30(S), 11:35(7,SZ), 13:00(S), 15:05(S), 
15:40(E,7,SZ)
GOlCzeWO- nD 7:10(S), 13:30(S), 14:45(S)
nD- GOlCzeWO 7:50(S), 14:15(S), 15:30(S)
nD- STarGarD 6:50(D), 10:15(D), 13:40(D)
STarGarD- nD 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
nD- DOBra- ŁOBez- PŁOTy- GryFiCe 6:00(D)
nD- SŁaJSinO- raDOWO- ŁOBez 6:35(D)
ŁOBez- DOBra- nD 15:00(D)
ŁOBez- SŁaJSinO- nD 15:35(D)
D - kursuje od pon. do pt. Oprócz świąt     E - kursuje od pon. Do soboty oprócz świąt 
S - kursuje w dni nauki szkolnej                         R- kurs do Reska     
SZ - kurs do Szczecina 6- kursuje w soboty       7- kursuje w niedziele

rozkład jazdy komunikacji miejskiej 

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 6:55 8:05 11:15 12:20 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 6:56 8:06 11:16 12:21 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 6:58 8:08 11:18 12:23 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 6:59 8:10 11:20 12:25 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:01 8:12 11:22 12:27 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:02 8:14 11:24 12:29 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:03 8:15 11:25 12:30 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:05 8:17 11:27 12:32 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < 7:07 8:19 < 12:34 < < 16:07 < <

10 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:09 8:21 11:28 12:36 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
11 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:10 8:22 11:29 12:37 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
12 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:11 8:23 11:30 12:38 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
13 ul. Poniatowskiego < 6:20 7:13 < < 12:40 13:45 15:10 16:13 17:10 <
14 ul. Żeromskiego 5:42 6:21 7:14 8:24 11:32 12:41 13:46 15:11 16:14 17:11 17:59
15 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:22 7:15 8:25 11:33 12:42 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
16 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:23 7:16 8:26 11:34 12:43 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
17 ul. Radosława 5:45 6:24 7:17 8:27 11:35 12:44 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02

POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:23 8:33 11:50 12:50 14:30 15:30 16:25 17:25 18:05
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:24 8:34 11:51 12:51 14:31 15:31 16:26 17:26 18:06
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:26 8:36 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:28 8:38 11:53 12:53 14:33 15:33 16:28 17:28 18:08
5 ul. Poniatowskiego < 6:35 7:30 8:40 11:55 12:55 < 15:35 16:30 17:30 <
6 ul. 700 Lecia 5:49 6:37 7:32 8:42 11:57 12:57 14:34 15:37 16:32 17:32 18:09
7 ul. 5-go Marca 5:51 6:39 7:34 8:44 11:59 12:59 14:36 15:39 16:34 17:34 18:11
8 ul. Kościuszki 36 5:53 6:41 7:36 8:46 12:01 13:01 14:38 15:41 16:36 17:36 18:13
9 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:42 7:37 8:47 12:02 13:02 14:39 15:42 16:37 17:37 18:14

10 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:43 7:38 8:48 12:03 13:03 14:40 15:43 16:38 17:38 18:15
11 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:44 7:39 8:49 12:04 13:04 14:41 15:44 16:39 17:39 18:16
12 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:45 7:40 8:50 12:05 13:05 14:42 15:45 16:40 17:40 18:17
13 ul. Bema 9 5:58 6:46 7:41 8:51 12:06 13:06 14:43 15:46 16:41 17:41 18:18
14 Osiedle Bema 5:59 6:47 7:42 8:52 12:07 13:07 14:44 15:47 16:42 17:42 18:19

DWORZEC PKS – OS. BEMA
TAM
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

OS. BEMA - DWORZEC PKS
TAM
E, F

1 Osiedle Bema 8:59
2 ul. Bema 1 9:00
3 ul. Armii Krajowej 17 9:02
4 ul. Kościuszki 36 9:03
5 ul. Romualda Traugutta 9:05
6 ul. Wojska Polskiego 4 9:06
7 ul. Kościelna 9:07
8 Dworzec PKS 9:09

LP Dworce i przystanki

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD UL. RADOSŁAWA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 – NOWOGARD  OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD OS. BEMA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 - NOWOGARD  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 6:55 8:05 11:15 12:20 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 6:56 8:06 11:16 12:21 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 6:58 8:08 11:18 12:23 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 6:59 8:10 11:20 12:25 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:01 8:12 11:22 12:27 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:02 8:14 11:24 12:29 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:03 8:15 11:25 12:30 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:05 8:17 11:27 12:32 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < 7:07 8:19 < 12:34 < < 16:07 < <

10 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:09 8:21 11:28 12:36 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
11 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:10 8:22 11:29 12:37 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
12 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:11 8:23 11:30 12:38 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
13 ul. Poniatowskiego < 6:20 7:13 < < 12:40 13:45 15:10 16:13 17:10 <
14 ul. Żeromskiego 5:42 6:21 7:14 8:24 11:32 12:41 13:46 15:11 16:14 17:11 17:59
15 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:22 7:15 8:25 11:33 12:42 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
16 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:23 7:16 8:26 11:34 12:43 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
17 ul. Radosława 5:45 6:24 7:17 8:27 11:35 12:44 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02

POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:23 8:33 11:50 12:50 14:30 15:30 16:25 17:25 18:05
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:24 8:34 11:51 12:51 14:31 15:31 16:26 17:26 18:06
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:26 8:36 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:28 8:38 11:53 12:53 14:33 15:33 16:28 17:28 18:08
5 ul. Poniatowskiego < 6:35 7:30 8:40 11:55 12:55 < 15:35 16:30 17:30 <
6 ul. 700 Lecia 5:49 6:37 7:32 8:42 11:57 12:57 14:34 15:37 16:32 17:32 18:09
7 ul. 5-go Marca 5:51 6:39 7:34 8:44 11:59 12:59 14:36 15:39 16:34 17:34 18:11
8 ul. Kościuszki 36 5:53 6:41 7:36 8:46 12:01 13:01 14:38 15:41 16:36 17:36 18:13
9 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:42 7:37 8:47 12:02 13:02 14:39 15:42 16:37 17:37 18:14

10 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:43 7:38 8:48 12:03 13:03 14:40 15:43 16:38 17:38 18:15
11 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:44 7:39 8:49 12:04 13:04 14:41 15:44 16:39 17:39 18:16
12 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:45 7:40 8:50 12:05 13:05 14:42 15:45 16:40 17:40 18:17
13 ul. Bema 9 5:58 6:46 7:41 8:51 12:06 13:06 14:43 15:46 16:41 17:41 18:18
14 Osiedle Bema 5:59 6:47 7:42 8:52 12:07 13:07 14:44 15:47 16:42 17:42 18:19

DWORZEC PKS – OS. BEMA
TAM
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

OS. BEMA - DWORZEC PKS
TAM
E, F

1 Osiedle Bema 8:59
2 ul. Bema 1 9:00
3 ul. Armii Krajowej 17 9:02
4 ul. Kościuszki 36 9:03
5 ul. Romualda Traugutta 9:05
6 ul. Wojska Polskiego 4 9:06
7 ul. Kościelna 9:07
8 Dworzec PKS 9:09

LP Dworce i przystanki

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD UL. RADOSŁAWA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 – NOWOGARD  OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD OS. BEMA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 - NOWOGARD  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 6:55 8:05 11:15 12:20 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 6:56 8:06 11:16 12:21 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 6:58 8:08 11:18 12:23 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 6:59 8:10 11:20 12:25 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:01 8:12 11:22 12:27 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:02 8:14 11:24 12:29 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:03 8:15 11:25 12:30 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:05 8:17 11:27 12:32 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < 7:07 8:19 < 12:34 < < 16:07 < <

10 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:09 8:21 11:28 12:36 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
11 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:10 8:22 11:29 12:37 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
12 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:11 8:23 11:30 12:38 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
13 ul. Poniatowskiego < 6:20 7:13 < < 12:40 13:45 15:10 16:13 17:10 <
14 ul. Żeromskiego 5:42 6:21 7:14 8:24 11:32 12:41 13:46 15:11 16:14 17:11 17:59
15 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:22 7:15 8:25 11:33 12:42 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
16 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:23 7:16 8:26 11:34 12:43 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
17 ul. Radosława 5:45 6:24 7:17 8:27 11:35 12:44 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02

POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:23 8:33 11:50 12:50 14:30 15:30 16:25 17:25 18:05
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:24 8:34 11:51 12:51 14:31 15:31 16:26 17:26 18:06
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:26 8:36 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:28 8:38 11:53 12:53 14:33 15:33 16:28 17:28 18:08
5 ul. Poniatowskiego < 6:35 7:30 8:40 11:55 12:55 < 15:35 16:30 17:30 <
6 ul. 700 Lecia 5:49 6:37 7:32 8:42 11:57 12:57 14:34 15:37 16:32 17:32 18:09
7 ul. 5-go Marca 5:51 6:39 7:34 8:44 11:59 12:59 14:36 15:39 16:34 17:34 18:11
8 ul. Kościuszki 36 5:53 6:41 7:36 8:46 12:01 13:01 14:38 15:41 16:36 17:36 18:13
9 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:42 7:37 8:47 12:02 13:02 14:39 15:42 16:37 17:37 18:14

10 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:43 7:38 8:48 12:03 13:03 14:40 15:43 16:38 17:38 18:15
11 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:44 7:39 8:49 12:04 13:04 14:41 15:44 16:39 17:39 18:16
12 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:45 7:40 8:50 12:05 13:05 14:42 15:45 16:40 17:40 18:17
13 ul. Bema 9 5:58 6:46 7:41 8:51 12:06 13:06 14:43 15:46 16:41 17:41 18:18
14 Osiedle Bema 5:59 6:47 7:42 8:52 12:07 13:07 14:44 15:47 16:42 17:42 18:19

DWORZEC PKS – OS. BEMA
TAM
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

OS. BEMA - DWORZEC PKS
TAM
E, F

1 Osiedle Bema 8:59
2 ul. Bema 1 9:00
3 ul. Armii Krajowej 17 9:02
4 ul. Kościuszki 36 9:03
5 ul. Romualda Traugutta 9:05
6 ul. Wojska Polskiego 4 9:06
7 ul. Kościelna 9:07
8 Dworzec PKS 9:09

LP Dworce i przystanki

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD UL. RADOSŁAWA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 – NOWOGARD  OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD OS. BEMA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 - NOWOGARD  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

•	 Operator koparko-ładowarki 
szuka pracy. 507 292 828 

inne
•	 SPRZEDAM- pręt zbroje-

niowy fi-10 , 12 m długi.
Tel.603598134

•	  Sprzedam drewno suche ta-
nio. 691 848 026

•	 Drewno, bukowe, dębowe, 
pocięte, porąbane. Tel. 603 
353 789 

•	 Sprzedam drewno opałowe. 
667 788 820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 
400 kg. 790 285 382

•	 Szkółka w karsku poleca 
drzewa owcowe w pojemni-
kach 3-4 letnie owocujące już 
od 20 zł/szt. oraz tuje szma-
ragd wys. 70-80cm. po 10 zł za 
sztukę. Tel. 606 106 142

•	 Sprzedam łóżko młodzieżowe 
z szufladami, półkami, z mate-

racem - kolor szaro biały wy-
miary: dł. 223 cm*95 cm*110 
cm, biurko do kompletu, tel. 
605 522 340

•	 Sprzedam odkurzacz piorą-
cy ZELMER WODNIK QUAT-
TRO 616.6, elementy piorą-
ce nieużywane nowe, cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522 340

•	 Sprzedam materac kokosowy 
na łóżko ze stelażu,  na wymiar 
180*200*24cm, używany, tel. 
605 522 340

•	 Piece gazowe c.o.vaillant z 
niemiec dwufunkcyjne wi-
szace po przegladzie serwi-
sowym do mieszkania,domu 
cena od 1.200zl. sprzedam 
tel 691 686 772

•	 Podgrzewacze wody 130-
160-190 litrowe stojące na 
gaz fitmy villant mało uży-
wane z gwarancją cena od 
1000 zł. Tel. 691 686 772 

•	 Piec gazowy c.o. wiszacy do 
mieszkania,domu,sklepu,za-

kladu firmy vaillant z niemiec 
po przegladzie z gwarancja 
sprzedam cena 1250zl mozli-
wosc montazu tel 691 686 772

•	 Sprzedam ławeczkę do ćwi-
czeń typu PRIMUS, wielofunk-
cyjna, tel. 605 522 340 

•	 Sprzedam szafkę kuchenną 
brązowo-biała, z płytą induk-
cyjną - 2 stanowiska, z moż-
liwością dostawienia drugiej 
płyty indukcyjnej lub gazo-
wej, z blatem, tel. 605 522 340 
Sprzedam TV plazmowy 42 
cale LG, srebrno czarny, tel. 
605 522 340 

•	 Przyjmę radio  697 886 041 

•	 Okazja sprzedam narożnik „Fa-
bio”, kanapę (szary welur) 606 
699 763  

•	 Sprzedam drewno olchowe 
kominkowe. 730 744 751

•	 Odsprzedam nowe drzwi 
harmonijkowe Dąb sonome 
z szybkami. Wys. 2.05 m szer. 

58,8 cm. Cena 100 zł. Tel. 512 
012 823 

•	 Pianino sprzedam. 533 983 
233 

•	 Przyjmę pralkę zwykłą. 
697 886 041 

•	 Sprzedam drewno opałowe z 
dowozem. 692 246 671 

•	 Przyjmę dwie wersalki, szaf-
ki kuchenne i pralkę automa-
tyczną. 796 080 198

•	 Sprzedam drewno kominkowe 
dąb pocięty w klocki i połupa-
ny. 514 740 538 

•	 Sprzedam rębak do gałęzi uży-
wany sporadycznie idealny do 
prac w ogrodzie. Cena 1200 zł. 
608 613 336 

•	 Sprzedam podkrzesywar-
kę do gałęzi szt.2 zasięg 6 m., 
cena 1000 zł za dwie sztuki. 
608 613 336 

•	 Sprzedam ściągacz linowy 
ręczny uciąg 1600 kg. Cena 
600 zł za 2 sztuki. 608 613 336

•	  Sprzedam lodówkę BOSH. 
518 714 331 

•	 Szkółka w karsku pole-
ca choinki jodła kaukazka, 
świerk zwykły. W promocji 
świerk srebrny cięty 35 zł/
szt. 606 106 142 

•	 Sprzedam drewno opałowe i 
kominkowe dąb pocięty w 4 
klocki połupany suchy. Tel. 514 
740 538 

•	 Odpady tartaczne na opał 
sprzedam, dębowe pocięte w 
klocki lub do samodzielnego 
pocięcia. 514 740 538 

•	 Oddam w dobre ręce labrado-
ra 4 miesiące. 516 209 848 – pi-
sać sms

•	  Owczarek niemiecki 6 m-cy 
duży ładny. 519 307 288 

Dziennik nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: no wo gard, Osi na. 
re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, 

rafał kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca
ad res re dak cji: 72-200 no wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.
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tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

żyto, pszenżyto, jęczmień, 
owies, rzepak, łubin, gryka, groch, 

len, kukurydzę oraz słonecznik.

Sami odbieramy, szybka płatność, 
konkurencyjne ceny.

Wapno nawozowe granulowane
w najlepszej cenie na rynku. 

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B

e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl

Skup zbóż: 
91 43 57 720, 600 21 21 25

Transport:  662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

r e k l a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

• Ryby wędzone - Makrela gat. I
• Ryby mrożone - bez lodu (glazury)
• Solone Matiasy i solone śledzie bez głowy
• Matiasy lekko solone (bardzo smaczne)
• Sałatki rybne, ryby po grecku - duży wybór

Poleca duży wybór ryb - prosto z kutra 
świeżych  morskich, słodkowodnych i mrożonych

Targowisko Miejskie - Kiosk Spoż.-Rybny
„U Grażyny”

Zapraszamy 8 - 17

Przyjmujemy zamówienia na świąteczne dostawy 
ryb w tym: karp, dorsz, sandacz, szczupak i inne

Życzymy 
zdrowych, pogodnych 

i wesołych świąt

Wszelkie informacje udzielamy 
telefonicznie 91 39 20 300, bądź osobiście

Sylwestra 2018/2019 r. 
serdecznie zaprasza na 

Oferta Świąteczna ważna do 31.12.2018
BIŻUTERIA ZŁOTA
pierścionki, łańcuszki, kolczyki, wisiorki

taniej  o 10%

taniej  o 20 - 30%

taniej  o 20%

BIŻUTERIA SREBNA
kolczyki, pierścionki, łańcuszki, bransoletki
ZEGARY, ZEGARKI

Zapraszamy 
i życzymy udanych 

zakupów

NOWOGARD
ul. 15 Lutego 17UPOMINKI - OŚWIETLENIE

taniej  o 20%ŻYRANDOLE, LAMPY, KINKIETY

taniej  o 20%ART. DEKORACYJNE
wazony, patery ze szkła i ceramiki

250 zł od osoby
ul. Zielona 1 • Nowogard • tel. +48 91 392 02 21

Bal Sylwestrowy

Główne obowiązki:
· montaż urządzeń do oczyszczania wody
· obsługa serwisowa przydzielonych klientów
· naprawy gwarancyjne
Oczekiwania:
· własny samochód
· telefon
Oferujemy:
· dodatkowe źródło dochodu
· szkolenia praktyczne i teoretyczne

Największa i najstarsza �rma w Polsce zajmująca
się oczyszczaniem wody metodą osmozy odwróconej 

poszukuje osób na stanowisko: 

SERWISANT

Zatrudniamy również emerytów i rencistów.
Aplikacje proszę przesyłać na adres:

sekretariat@hydropure.com.pl



POLSKI 
WYDAWCA
Dom Judy sp. z o.o.

„Belferska grypa” na razie nie u nas 

Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

Piątek 
21 grudnia 2018 r. 
Nr 100 (2728)
nakład 3000 
Rok XXV ISSN 1897-2640 

Cena 2,00 zł 
(w tym 5% VAT) M
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GAŚNICE

Tel. 602 870 300

w Nowogardzie

Legalizacja - Sprzedaż - Ładowanie
Butle CO2, argon, azot, tlen

ul. Roosevelta 39

Autoryzowany serwis 

Kolejne 

wydanie 

28.12 

Wyspy Kanaryjskie, Cypr, Włochy, Tunezja
Grecja, Maroko, Bułgaria, Chorwacja 

Wczasy i sanatoria
w Międzyzdrojach,

 Kołobrzegu, Karpaczu SINDBAD - codziennie z Nowogardu
Bilety na przejazdy zagraniczne

tel. 91 392 14 67
kom. 695 264 677

Nowogard, ul. 3 Maja 46 • www.nowodental.pl

Uśmiechajcie się pięknie

Skaner cyfrowy 
wewnątrzustny

Protetyka bez mas wyciskowych

• SPRZĘT ORTOPEDYCZNY
• SPRZĘT REHABILITACYJNY

PROFI-MED sp. z o.o.

Nowogard • ul. T. Kościuszki 2 G  • Tel/fax.: 91 392 11 05 

OFERTA DLA GABINETÓW 
I PRAKTYK PRYWATNYCH

Refundacja

• MATERIAŁY MEDYCZNE
• ARTYKUŁY PIELĘGNACYJNE

Godziny otwarcia pn.-pt. 9.00- 17.00

ARTYKUŁY  
MEDYCZNE I ORTOPEDYCZNE

WSZYSTKO DLA ZDROWIA
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Lulajże Jezuniu

Zdrowia i radości w święta Bożego Narodzenia
Niechaj się Wam spełnią wszystkie marzenia

Oby zdrowie Was nie opuszczało
I w rodzinach szczęście panowało

Aby prezenty śliczne pod choinką stały
W miłości i cieple minął rok stary

Niech się spełnią świąteczne życzenia
Te łatwe i te trudne do spełnienia
Niech się spełnią te duże i małe

Te szeptane cicho i nie mówione wcale
Niech się spełnią wszystkie krok po kroku

W Nowym 2019 Roku!
Cudownych chwil i miłej lektury 

Redakcja Dziennika Nowogardzkiego

Sekretarz 
rezygnuje
reklAMA

ŻYCZeNiA

Zamiast basenu,  
hala sportowa i SPA?

Rada 
obraduje - 
zgodnie  
z prawem?

Spłonęła 
szkoła  
w Radowie 
Wielkim

s. 4 s. 2

s. 2

s. 3
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Śmigiel Ryszard

ŚR

KOMPLEKSOWE  USŁUGI
& ŚMIGIEL

Zakład Kamieniarski
- Nagrobki - Grobowce - Parapety - Schody

Kwiaciarnia
- Znicze - Kwiaty - Wiązanki - Wieńce

Tel. 601 595 069, 91 392 18 14
     e-mail: puhp.smigiel@wp.pl
   www.kamieniarstwo-smigiel.pl

Korzystając z naszych usług pogrzebowych zyskasz
-10%  RABATU  NA  USŁUGI  KAMIENIARSKIE

UL. CMENTARNA 3,  72-200 NOWOGARD

       Usługi Pogrzebowe 
        Grzegorz Śmigiel
- Trumny - Urny - Ekshumacje - Przewozy
         Obudowy - Krzyże - Tabliczki

Kontakt całodobowy: 693 230 190
      e-mail: memoris.zp@o2.pl
            www.memoris.eu

reklAMA

Betlejemska  droga   
Do Betlejem kręci droga…
Tą się zbliża   Matka Boga
Osioł  niesie Ją radośnie
Józefowi  serce rośnie

Od  Gabriela pouczony
Troską  wspiera - wciąż zdumiony - 
Tę co  Jedna  wśród  stworzenia
Jest bez grzechu  już  z Imienia

Tknięty  tchnieniem Bożej  Łaski
Pana  błaga  z  od  dnia  brzaski
By się wszystko to spełniło
Co już w snach  Proroków było….

W  Księgach kwitną  życia  słowa
Bywa  twarda  też  ta   mowa…
Biada istnieniu gdy ze Stwórcy swego szydzi
Dostrzega co skutkiem a przyczyn nie widzi

Tak drzewo figowe swój los napisało
Gdy rodziców dla  Boga niczym  witało
A tak niewiasta,  która  zagniewała
Gdy piękno  Podróżnej wtenczas  ujrzała  

Już droga skończona tu w górskim schronieniu
Miast w izbie przytulnej,  na  zimnym  kamieniu
Usiadła Dziewica z Józefem przybyła
I  tutaj z zachwytem swój „fiat” spełniła …

… To w tej grocie na podłodze
Utrudzona drogą srodze
Maria Syna wnet zobaczy
Czy my  wiemy:  co to znaczy ?

Gdy na świecie Pan się zjawi
Narodzony  w świętym Blasku
Wnet  się zbiegną ludzie prawi
Radość  głoszą – krzyk bez wrzasku

Przyjdą wszyscy Przyjaciele.
Także różnych ludzi  wiele
Dary Panu  społem złożą 
Już się losem swym nie trwożą

Teraz wszak   nastała chwila 
Co jak wieczność   będzie żyła
Bóg  pokazał w Narodzeniu
Co zgotował Sam stworzeniu.

Co już Ewie dane było
Lecz  stracone – czarta żniwo
Wyglądane w  wieków mroki,
Wybawieniem z  zła  otoki

W Niej- Maryi się spełniło 
Co w zamyśle Bożym tkwiło
Kiedy Stwarzał  wszelkie  byty
Kiedy grzech był nie odkryty…  
„Gloria, Gloria in excelsis Deo!”

19.12 2018 Marek Słomski

Niespodziewana decyzja

Bulowski zrezygnował  
z funkcji sekretarza
Ryszard Bulowski nieoczekiwanie zrezygnował z pracy gminnego sekretarza. Powodem tej 
decyzji mają być względy osobiste. Burmistrz ogłosił już nabór na to stanowisko. 

Specjalny komunikat potwier-
dzający te informacje został 
opublikowany na stronie miasta 
w czwartek, 20 grudnia. Jedno-
cześnie znalazło się tam oświad-
czenie samego R. Bulowskiego, 
w którym tłumaczy on powód 
odejścia z ratusza. 

- Niestety nie jestem już naj-
młodszy a względy osobiste nie 
pozwalają mi w dalszym ciągu 
pełnić tej odpowiedzialnej funk-
cji, jaką jest Sekretarz Gminy. 
Jest to praca bardzo wymagająca 
i obawiam się, że nie mogę nadal 
wywiązywać się ze wszystkich 
obowiązków równie sprawnie, 
co do tej pory- czytamy we frag-
mencie oświadczenia. Jednocze-
śnie R. Bulowski podziękował 
kierownictwu gminy i pracow-
nikom urzędu za współpracę. 

R. Bulowski pełnił funkcję se-

kretarza gminy Nowogard od 
czerwca 2018 roku. Wcześniej 
wygrał konkurs na to stanowi-
sko. W przeszłości pracował w 
RXXI w Słajsinie, był także se-
kretarzem w starostwie powia-
towym w Goleniowie. 

Burmistrz Nowogardu ogło-
sił już nabór na stanowisko se-
kretarza gminy. Oferty zawiera-
jące wymagane dokumenty na-
leży składać osobiście lub drogą 
pocztową do 18 stycznia 2019 r., 
do godz. 15.30. MS

Ryszard Bulowski (od prawej) i radca prawny UM - Przemysław Ślozowski, w trakcie 
obrad rady miejskiej, jakie miały miejsce w zeszłym tygodniu

Spłonęła szkoła w Radowie Wielkim 
Spłonęła część budynku zespołu szkół specjalnych w Radowie Wielkim, w tym sale, gdzie 
działał Ośrodek Rehablitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy, do którego uczęszczali także 
niepełnosprawni uczniowie z terenu naszej gminy. 

Pożar wybuchł kilka minut 
po godz. 15-tej, w miniony wto-
rek (18.12). Ogień zauważono 
na poddaszu budynku. Straż Po-
żarną zawiadomił  prezes stowa-
rzyszenia prowadzącego szko-
łę. Na szczęście w chwili zdarze-
nia nie było już w budynku dzie-
ci i młodzieży - zajęcia skończyły 
się wcześniej.  

Walka z ogniem trwała kilka 
godzin. W akcji brało udział kil-
ka zastępów straży, w tym OSP. 
W wyniku pożaru zniszczeniu 
uległa znaczna część budynku 
i sal dydaktycznych. Straty są 
ogromne. Szkoła jest wyłączona 
obecnie z użytkowania. 

Do szkoły w Radowie Wielkim 
uczęszcza ponad 100 uczniów, z 
tego kilkunastu z terenu naszej 
gminy. Dowożeni byli oni trans-

portem opłacanym przez gminę 
Nowogard. 

Do zamknięcia bieżącego nu-
meru gazety nie było oficjalnych 
informacji, gdzie teraz będę się 
uczyć. Na terenie naszego po-
wiatu, podobne placówki funk-
cjonują w Goleniowie i Przy-
biernowie. Niewykluczone, że 
część dzieci z Radowa Wlk., 
mogłoby również na jakiś czas 
kontynuować naukę w Szkol-
nym Ośrodku Wychowawczym 
w Nowogardzie. Władze nasze-
go powiatu informowały DN, że 
są w kontakcie z przedstawicie-
lami samorządu łobeskiego oraz 
dyrekcją zniszczonej w pożarze 
szkoły. MS

Akcja gaszenia pożaru, jaki we wtorek wybuchł w szkole specjalnej w Radowie 
Wielkim (pow. łobeski)
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reklAMA

reklAMA

W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397

reklAMA

WYNAJeM 
kONTeNerÓW, 
wywóz odpadów. 

TEL. 667 146 793 

Sprzedam 
pawie

tel. 785 150 401

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

11 kg, 33 kg 
z propan butanem, 

propanem 
a także do zasilania 
wózków widłowych.

Zapraszamy 
do stałej współpracy 

tel. 606 930 398
 www.gazak.pl 

Wymiana butli

letnia promocja
Ciekawe gratisy!

Jak burmistrz przed radnymi wizję rozwinął 

Zamiast basenu, hala sportowa i SPA? 
Burmistrz Nowogardu zaskoczył w miniony wtorek radnych, zdradzając plany dotyczące budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2. Rober 
Czapla przyznał, że nie wyklucza, aby przy obiekcie powstały „gabinety odnowy biologicznej”- tak na pocieszenie zamiast basenu. 

Temat wyszedł przy okazji 
pierwszego czytania budżetu – 
piszemy o tym w numerze. Rad-
ni zaczęli dopytywać o szczegó-
ły dotyczące rozbudowy infra-
struktury sportowej przy SP 2, 
wobec różnej terminologii sto-
sowanej w projekcie budżetu. 
Raz bowiem napisano, że gmi-
na chce wydać pieniądze na 
przygotowanie koncepcji budo-
wy „hali widowiskowo- sporto-
wej”, w innym miejscu (dziale 
budżetu) używa się już określe-
nia „sala gimnastyczna”. Zwrócił 
na to uwagę radny Adam Czer-
nikiewicz, prosząc burmistrza o 
sprecyzowanie tych planów. Na 
to burmistrz w odpowiedzi na 
wniosek radnego, pomysł roz-
winął. 

- W czasie kampanii wybor-
czej niektórzy mówili o budowie 
basenu. Zrobiliśmy ze skarbni-
kiem analizę finansową, czy nas 
stać na basen, ale okazało się, że 
nie mamy pieniędzy, aby taki 
obiekt wybudować. Tym bar-
dziej, że takich obiektów po-
wstało dookoła, jak grzybów 
po deszczu. Gdzie się człowiek 
nie ruszy, to jest basen, a każdy 
z nich ma problemy z utrzyma-
niem. Uznaliśmy, że może w ta-

kim razie wybudować część in-
frastruktury, która towarzyszy 
zwykle takim obiektom, tj. m.in. 
jacuzzi czy sauna, czyli odnowa 
biologiczna. Powstała koncep-
cja, aby przy okazji budowy sali 
gimnastycznej, która mogłaby 
też pełnić funkcję miejskiej hali 
widowiskowej, to jeśli wystarczy 
miejsca, możliwości technicz-
nych i pieniędzy, to zrobimy tam 
właśnie tę odnowę biologiczną- 
mówił burmistrz Robert Czapla. 

Pomysł burmistrza nie przy-
padł do gustu radnym- zdaniem 
wielu, który wypowiadali się na 

sali, gminy nie stać na realiza-
cję tego typu pomysłów, biorąc 

pod uwagę mizerne możliwości 
finansowe gminy. – Myślmy re-

alnie i takie decyzje podejmuj-
my, zamiast mamić ludzi obiet-
nicami. Kampania wyborcza się 
skończyła. Nie stać nas na halę 
widowiskową i SPA za 10 mln 
złotych - na jakim świecie wy 
żyjecie? – kierował swoje słowa 
do skarbnika gminy, a także nie-
obecnego już na sali burmistrza 
Nowogardu, radny Michał Kra-
ta. 

O tym jednak, co i kiedy osta-
tecznie powstanie koło SP 2 przy 
ul. Żeromskiego, będzie więcej 
wiadomo po sporządzeniu kon-
cepcji, na której przygotowanie 
gmina chce w przyszłym roku 
przeznaczyć 50 tys. zł.  Do tema-
tu jeszcze wrócimy. 

Marcin Simiński

Gdzieś tu, koło SP 2 być może w niedalekiej przyszłości powstanie hala widowiskowo-sportowa i gminne SPA

Wigilijnie dla Wędkarzy
 Z okazji świąt Bożego Narodzenia, wszystkim Wędkarzom szczęścia i zdrowia. Wiadomym jest, 

że każdy z nas to szczęście dla siebie rozumie inaczej. Dla jednego będzie to obfity stół, dla drugiego 
pełno prezentów pod choinką. A my Wam życzymy owszem szczęścia, zdrowia, ale przede wszyst-
kim wiary, co góry przenosi i nadziei, która nigdy nie umiera, każdy zły czas przetrwa i odmieni, 
także na Nowy 2019 Rok.

 Zarząd Koła PZW “Tęczak”
oraz Sklep Wędkarski “Tęczak”

rozstrzygnięcie konkursu DN 
Z przyjemnością informujemy, że ogłoszony 

przed dwoma tygodniami przez nas konkurs bożo-
narodzeniowy, w którym do wygrania była książ-
ka „Z ziemi polskiej do włoskiej” autorstwa Bru-
no Wioski, cieszył się sporym zainteresowaniem. 

W konkursie wzięło udział kilkunastu naszych 
czytelników. Wszyscy też udzieli prawidłowej od-
powiedzi na zadane pytanie, tj.: Jakie znane mia-
sto we Włoszech jest stolicą Lombardii? Oczywi-
ście chodziło o Mediolan. 

Wśród nadesłanych kuponów wylosowaliśmy 
pięć. Zwycięzcami konkursu zostali: Renata 
Nizio, Henryk Rosa, Pelagia Feliksiak, Halina 
Strefańska i Regina Czarnowska. Gratulujemy! 

Po odbiór nagrody zapraszamy do biura redakcji 
DN, przy ul. Boh. Warszawy 7 a. 

Red. 
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ZNP ogłasza protest 

„Belferska grypa” na razie nie u nas 
Wygląda na to, że zrzeszeni w nowogardzkim kole ZNP nauczyciele nie przystąpili do ogólnopolskiego protestu. W tych dniach władze krajowe Związku 
poinformowały media, że nauczyciele będą masowo korzystać ze zwolnień lekarskich. 

Protest trwa od poniedziałku, 
w całym kraju na zwolnieniach 
lekarskich ma być już ponad 1,5 
tysiąca nauczycieli. Taką formę 
zwrócenia uwagi na problemy w 
oświacie, nauczyciele przejęli od 
policjantów- to oni, jako pierw-
si zastosowali tego typu protest, 
ponieważ służby mundurowe 
nie mogą prowadzić strajku. 

Sprawdziliśmy, czy do prote-
stu przyłączyli się również na-
uczyciele zrzeszeni w nowo-
gardzkim oddziale ZNP. Uda-
ło nam się pozyskać informa-
cje w kilku gminnych szkołach 
podstawowych. I tak w prawie 
każdej z nich nie odnotowano 
zwiększonej liczby zwolnień le-
karskich. Jedynie w SP nr 4, na 
Bema, „jakieś się trafiają”- poin-
formowano nas w sekretariacie. 
Nie wiadomo jednak, czy ma to 
związek z „cichym protestem”, 
czy też to całkiem losowa sytu-
acja. 

Podobne informacje płyną od 
starostwa powiatowego w Gole-
niowie, które prowadzi w No-
wogardzie m.in. Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych przy ul. 
Poniatowskiego, czy I LO przy 
ul. Wojska Polskiego - tam rów-
nież nie odnotowano jakiejś 

większej niż zwykle liczny do-
starczanych do szkół zwolnień 
lekarskich przez nauczycieli. 

- Szkoły realizują podstawę 
programową i pracuję bez żad-
nych zakłóceń. Co prawda w 
ZSP jest kilku nauczycieli na 
zwolnieniach L4, ale nie ma to 
związku z akcją ogłaszaną przez 
ZNP - poinformował nas wice-
starosta Tomasz Kulinicz.  

Chcą więcej o tysiąc złotych
W oświacie stawki minimal-

nego wynagrodzenia zasadni-

czego nauczyciela kształtują się 
następująco: stażysty – 1751 zł 
netto, kontraktowego – 1798 zł, 
mianowanego – 2033 zł,  dyplo-
mowanego – 2377 zł. Jak apelu-
je ZNP sytuacja, w której staży-
sta może zarobić więcej w su-
permarkecie niż w szkole, ucząc 
i wychowując przyszłe pokole-
nia sprawia, że mamy dziś do 
czynienia z procesem, który bę-
dzie narastał w najbliższym cza-
sie: braku chętnych do pracy w 
szkołach i przedszkolach. Kie-
rownictwo ZNP zauważa, że 

prawie w każdej szkole są waka-
ty, brakuje m.in. matematyków, 
anglistów, specjalistów. Nauczy-
ciele chcą protestować, powołu-
ją się na policjantów i podobną 
akcję przed egzaminami i ma-
turami. ZNP domaga się roz-
poczęcia negocjacji płacowych i 
podwyżek na poziomie 1000 zł. 

kolejne podwyżki  
od stycznia

Warto dodać, że już w kwiet-
niu tego roku nauczyciele otrzy-
mali pierwszą z trzech transz 

podwyżek wynagrodzenia o 
5,35% – zdecydował już wcze-
śniej Rząd. Kolejna taka pod-
wyżka wchodzi w życie od stycz-
nia 2019. Dotyczy to oczywiście, 
również nauczycieli zatrud-
nionych w gminnych placów-
kach oświatowych na terenie 
gm. Nowogard. Z tego powo-
du w miniony wtorek (18.12), 
Rada Miejska przyjęła stosowne 
uchwały zabezpieczając tym sa-
mym na ten cel przeszło milion 
złotych. Ostatnią transzę pod-
wyżki nauczyciele mają otrzy-
mać w 2020 roku. ZNP uważa 
jednak, że to zbyt mało - poza 
tym, pieniądze na ich zrealizo-
wanie pochodzą m.in. z powodu 
ograniczenia możliwości korzy-
stania przez nauczycieli z urlo-
pu na poratowanie zdrowia, czy 
też likwidacji części dodatków 
do płacy zasadniczej.  

Masowe odchodzenie na L4 
nauczycieli, podobnie jak w 
przypadku innych grup zawo-
dowych w ostatnich miesiącach 
stosujących tę formę wywiera-
nia presji na rządzących, do-
czekało się już medialnej nazwy 
„Belferska grypa”. 

MS, AO 

Biuro nowogardzkiego oddziału ZNP przy 3 Maja- tu też nic nie wskazuje, na to, aby trwała jakaś akcja protestacyjna

Na razie bez pieniędzy dla Nowogardu

W powiecie przyjęli budżet 
W miniony wtorek, zgodnie z przewidywaniami, rada powiatu przyjęła budżet na nowy 
rok. Zaskoczeniem jest jedynie, że budżet został poparty niemal przez wszystkich radnych 
z Nowogardu. 

Jak informowaliśmy w po-
przednim wydaniu DN, w przy-
gotowanym jeszcze we wrześniu 
projekcie budżetu nie zabezpie-
czono pieniędzy na kilka obie-
canych inwestycji, zaplanowa-
nych do wykonania na terenie 
gm. Nowogard. Chodzi głów-
nie o termomodernizację bu-
dynku byłego hotelu przy Pla-
cu Wolności, budowy ciągu pie-
szo-rowerowego w Kulicach, czy 
choćby remontu budynku I LO 
(w środku). Nie przeszkodziło 
to jednak radnym z Nowogar-
du poprzeć budżet we wtorko-
wym głosowaniu. Spośród sze-
ściu radnych reprezentujących 
nasze interesy w radzie powiatu, 
tylko jeden się wstrzymał, po-
zostali byli „za” przyjęciem, tak 

a nie inaczej skonstruowanego 
budżetu. 

- Nie mogłem poprzeć tego 
budżetu, ponieważ jest w nim 
za mało środków na inwesty-
cje, zwłaszcza te zapowiadane 
do wykonania na terenie gmi-

ny Nowogard - mówi Kazimierz 
Lembas z klubu SLD. 

Wicestarosta powiatu gole-
niowskiego Tomasz Kulinicz, w 
rozmowie z DN stwierdził jed-
nak, że niepokoje związane z za-
pisami w budżecie, są nieuza-

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
8.00 – 20.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 8.00 – 16.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

reklAMA

Radni powiatowi, podczas wtorkowych obrad od lewej Aneta Wysoszyńska (SLD), 
Arkadiusz Guziak, Renata Breyer i Teresa Chodyko (PiS). Fot. Starostwo Powiatowe

sadnione. Jego zdaniem, inwe-
stycje zaplanowane w Nowogar-
dzie zostaną realizowane, a brak 
zabezpieczenia na nie kwot w 
projekcie wynikał z okoliczności 
formalno–prawnych - na któ-
re starostwo nie miało wpływu,. 
Chodzi chociażby o brak decyzji 
Urzędu Wojewódzkiego, co do 
przyznania dofinansowania do 
budowy chodnika w Kulicach, 
chociaż wstępnie inwestycja ta 
znalazła się na liście rankingo-
wej. Wicestarosta obiecał redak-
cji DN, że szerszego komentarza 

w sprawie przyjętego we wto-
rek przez radę powiatu budżetu 
udzieli zaraz po Nowym Roku. 
Wówczas ma również wyjaśnić, 
dlaczego tak drastycznie wzro-
sły koszty utrzymania goleniow-
skiego basenu. 

Przypomnijmy, że w radzie 
powiatu, gminę Nowogard re-
prezentują: Barbara Papuszka 
(PO), Renata Breyer (PiS), To-
masz Kulinicz i Kazimierz Ziem-
ba (PSL), Aneta Wysoszyńska i 
Kazimierz Lembas (SLD). MS
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Czy to wszystko zgodnie z prawem? 

Rada obraduje, przewodniczącego brak
W miniony wtorek (18.12), po kolejnej przerwie, wznowiono sesję Rady Miejskiej. Głównym punktem obrad był znów wybór przewodniczącego. Po raz 
szósty, czyli już tradycyjnie, wyboru jednak nie dokonano. 

Po przerwie w sesji ogłoszo-
nej 12 grudnia, w miniony wto-
rek, radni zebrali się w ratu-
szu. I tym razem mieli najpierw 
dokonać wyboru przewodni-
czącego RM. Zgłoszono dwie 
kandydatury: Jowita Pawlak 
(Nowa), Jacek Rafiński (SLD). 
Żaden z kandydatów ponownie 
nie zdobył minimalnej liczby 
głosów (11), aby objąć stery w 
radzie. Na J. Pawlak głos oddało 
7 radnych, a na J. Rafińskiego- 
9. Cztery głosy były nieważne. 
Tu wyjaśnienie- we wtorek w 
obradach udział brało 20 rad-
nych, jeden był nieobecny – to 
Michał Bociarski z PSL. 

Głosowali imiennie 
Mimo, że rada wciąż się nie 

ukonstytuowała, na wniosek 
burmistrza Nowogardu radni 
zgodzili się poszerzyć porządek 
obrad o kilka punktów. Zgod-
nie ze znowelizowaną ustawą 
o samorządzie wszystkie głoso-
wania (poza tymi, które muszą 
być tajne, jak np. wybór prze-
wodniczącego), odbywały się 
już imiennie- na tablicy wy-
świetlano, jaką decyzję podej-
mowali poszczególni radni.

Najpierw odbyło się głoso-
wanie nad uchwałą w sprawie 
zmiany Statutu Gminy Nowo-
gard. Zmiany te były właśnie 
konsekwencją nowelizacji usta-
wy o samorządzie gminnym. 
Dotyczą m.in. podawania do 
publicznej wiadomości wyka-
zów imiennych głosowań rad-
nych, czy zapisu z transmisji z 
posiedzeń. 

Radni przyjęli też kilka 
uchwał w sprawie zmian w bu-
dżecie gminy jeszcze na ten rok. 
Dotoczyły one m.in. koniecz-
ności zabezpieczenia środków 
na podwyżki dla nauczycieli, 
czy funduszu sołeckiego. Radni 
zgodzili się również, aby szpital 
mógł wydać pieniądze na opro-
gramowania komputerowe do 
apteki i nowego KTG do porad-
ni ginekologicznej, które zaosz-
czędził w przetargu na zakup 
przenośnego aparatu RTG- do-
kładnie 24 tys. zł. 

Pierwsza dyskusja o 
budżecie 

Na wniosek burmistrza Ro-
berta Czapli pod obrady wpro-
wadzono także pierwsze i dru-
gie czytanie budżetu, a także 

uchwalenie tego dokumentu, te 
dwa ostatnie punkty nie docze-
kały się realizacji. Po raz pierw-
szy radni publicznie wypowie-
dzieli się na temat projektu bu-
dżetu autorstwa burmistrza, 
który dostali już kilka tygodni 
temu do zapoznania się. Wie-
le emocji w dyskusji wzbudzi-
ły plany budowy bocznego bo-
iska przy ul. Wojska Polskie-
go za bagatela 2,7 mln złotych i 
to z gminnych pieniędzy.  Rad-
ni, poza klubem SLD, wyrażali 
także swój niepokój wobec bra-
ku zapisania środków na wie-
le obecnych czy koniecznych 
inwestycji: chodnik w Kuli-
cach, budowa południowej ob-
wodnicy czy nowego cmenta-
rza komunalnego- jak wiado-
mo na starym powoli braku-
je już miejsc pochówkowych.  
Radni zwracali także uwagę, 
że w budżecie brakuje środ-
ków na te inwestycje, na któ-
re są już przygotowane doku-
mentacje projektowe - chodzi-
ło np. o budowę oświetlenia w 
kilku wsiach. Ostatecznie jed-
nak, poza pytaniami nie wpły-
nęły żadne wnioski o zmiany w 
projekcie budżetu na rok 2019. 
Nastąpi to z pewnością w dniu 
16 stycznia, do kiedy Radny se-
nior-prowadzący obrady- ogło-
sił przerwę w sesji. Wówczas też 
szerzej napiszemy o samym bu-
dżecie i przebiegu procedowa-
nia nad dokumentem. 

Czy uchwały są ważne?
Pojawiają się jednak wątpli-

wość, czy wobec braku wyboru 
przewodniczącego RM, przyję-
te uchwały na wtorkowej sesji 
są ważne w świetle przepisów 
o samorządzie. Każdą bowiem 
uchwałę, która wychodzi spod 
obrad organu uchwałodawcze-
go gminy, musi podpisać prze-
wodniczący danej rady. W 
przypadku Nowogardu prze-
wodniczącego nie ma - radny 
senior ma jedynie uprawnie-
nia do prowadzenia obrad, do 
czasu wyboru przewodniczące-
go, nie może nawet zwołać se-
sji, dlatego ta pierwsza zwołana 
przez komisarza wyborczego 
nie jest zakańczana tylko prze-
rywana.  

Z tymi wątpliwościami zwró-
ciliśmy się do Wojewody Za-
chodniopomorskiego - organu 
nadzorczego względem gminy. 
Oto odpowiedź, jaką otrzyma-
liśmy od rzecznika Wojewody: 

Zgodnie z treścią art. 20 usta-
wy o samorządzie gminnym 
pierwszą sesję nowo wybranej 
rady gminy zwołuje komisarz 
wyborczy na dzień przypadają-
cy w ciągu 7 dni po upływie ka-
dencji rady (ust. 2), natomiast 
pierwszą sesję nowo wybranej 
rady gminy, do czasu wyboru 
przewodniczącego rady, pro-
wadzi najstarszy wiekiem rad-
ny obecny na sesji (ust. 2c).  W 
związku z tym, postanowie-
niem Komisarza Wyborczego 
w Szczecinie z 8 listopada br. w 
sprawie zwołania pierwszej se-
sji nowo wybranej rady w celu 

złożenia ślubowania przez rad-
nych oraz burmistrza, pierwsza 
sesja Rady Miejskiej w Nowo-
gardzie, – którą prowadził naj-
starszy wiekiem radny – zwoła-
na została na 21 listopada 2018 
r. Zasadą jest, że sesja odbywa 
się na jednym posiedzeniu. Na-
tomiast, organ stanowiący gmi-
ny może zdecydować o jej prze-
rwaniu i kontynuowaniu obrad 
w innym wyznaczonym ter-
minie na kolejnym posiedze-
niu tej samej sesji. Dlatego też, 
z uwagi na to, że Rada Miej-
ska w Nowogardzie nie doko-
nała dotychczas wyboru Prze-
wodniczącego Rady, zasadnym 
było przerwanie I sesji inau-
guracyjnej i przełożenie jej na 
inny termin. Sesje, które od-
były się w dniu 5 grudnia br., 
w dniu 12 grudnia br., oraz 18 
grudnia br., stanowią kontynu-
ację I sesji inauguracyjnej, zwo-
łanej przez komisarza. Zgodnie 
z treścią art. 20 ust. 1a ww. usta-
wy, rada gminy może wprowa-
dzić zmiany w porządku bez-
względną większością głosów 
ustawowego składu rady. Zmia-
ny w porządku obrad mogą być 
dokonywane zarówno na po-
czątku sesji, zaraz po odczyta-
niu porządku obrad, ale tak-
że podczas jej trwania. Przy-
wołany przepis, poza wymo-
giem uzyskania bezwzględnej 
większości głosów, nie wpro-
wadza żadnych innych ograni-
czeń… Sesję – zgodnie z prze-
pisem art. 20 ust. 2 ustawy o sa-

morządzie gminnym – prowa-
dzi najstarszy wiekiem radny, a 
zatem to on podpisuje podjęte 
przez organ stanowiący uchwa-
ły. Uchwały te są wówczas waż-
ne w świetle przepisów. W ta-
kim przypadku podpis radne-
go seniora jest traktowany tak 
samo jak podpis przewodni-
czącego- informuje nas rzecz-
nik Wojewody Zachodniopo-
morskiego…   Ciekawe?                                                                                                                                        

Marcin Simiński

Nasz komentarz
W świetle tych wyjaśnień 

nie byłoby  zatem żadnej prak-
tycznej potrzeby ani praw-
nej konieczności, aby  wybie-
rać  przewodniczącego  Rady 
Miejskiej… Ciekawe, co by 
na to powiedział  ustawodaw-
ca z punktu widzenia ustrojo-
wego (wojewoda nie jest usta-
wodawcą). Pojawia się też py-
tanie, po co zatem w ustawie 
mają tkwić nadal artykuły po-
święcone przewodniczącemu 
rady, również ten nowy, doda-
ny od obecnej kadencji, któ-
ry mówi, że przewodniczą-
cy Rady – w związku z realiza-
cją swoich obowiązków – bę-
dzie mógł wydawać polecenia 
służbowe pracownikom urzę-
du gminy wykonującym za-
dania organizacyjne, praw-
ne oraz inne zadania związa-
ne z funkcjonowaniem rady 
gminy, komisji i radnych. W 
tym przypadku przewodniczą-
cy rady wykonuje uprawnienia 
zwierzchnika służbowego w 
stosunku do wskazanych wyżej 
pracowników.  Trzeba zamiast 
tego- w świetle wyjaśnień biu-
ra Wojewody- zapisać, że Rada 
może sobie (a nie musi) powo-
łać przewodniczącego. A może 
nowogardzki precedens, w któ-
rym organ nadzoru nie wi-
dzi żadnej nieprawidłowości, 
czy choćby stanu, który musi 
się zakończyć, należałoby za-
tem rozpowszechnić w kra-
ju, jako przykład do naślado-
wania – samorządy nie tylko 
miałyby z głowy często kłopo-
tliwe uzgodnienia kandydatur, 
ale także odnotowałyby po-
ważne oszczędności w budże-
cie (przewodniczącemu przy-
sługuje funkcyjna wyższa dieta 
aniżeli radnemu).  Red.

 

Mimo, że wciąż nie wybrano prezydium, radni głosowali nad projektami uchwał zgłoszonymi przez burmistrza
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 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Zofia Górecka: lat 85, zmarła 18.12.2018r, pogrzeb odbędzie 

się 21.12.2018r, o godz. 12:00 Msza św. w Kościele pw. św. Rafa-
ła Kalinowskiego w Nowogardzie, pochówek na cmentarzu w 
Nowogardzie.

Informacje przekazał: Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk
i MEMORIS Zakład Pogrzebowy Grzegorz Śmigiel

Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

Z Ewangelii według św. Łukasza:
„W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta  w pokoleniu 
Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Ma-
ryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i po-
wiedziała: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A 
skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia za-
brzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w łonie moim. Błogosławiona jesteś, 
któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”. (Łk 1,39-45)

Komentarz do Ewangelii:
Zgodnie z chrześcijańską tra-

dycją w Ain Karem mieli miesz-
kać św. Zachariasz wraz z żoną 
św. Elżbietą. To tutaj wskazu-
je się miejsce narodzin św. Jana 
Chrzciciela. Zgodnie z teksta-
mi nowo testamentalnej Ewan-
gelii Łukasza do tej położonej w 
Górach Judzkich miejscowości 
miała przybyć Maryja, by usłu-
giwać swojej krewnej Elżbiecie. 

W opisie podróży Maryi ude-
rza pośpiech: „poszła z pośpie-
chem w góry”. Pośpiech Maryi, 

 Jej „niecierpliwe pragnienie” 
dzielenia się Darem otrzyma-
nym od Boga, pragnienie dzie-
lenia się Jezusem  i służba Elż-
biecie wyrażają dynamizm Jej 
wiary. Od chwili Nawiedzenia 
Maryja zdradza oznaki niecier-
pliwości. Jest świadoma, że Syn 
nie należy do Niej. Jest przezna-
czony dla innych. Jest darem 
dla wszystkich. Ona zaś jesz-
cze przed Jego urodzeniem, już 
niesie Go do tych, do których 

przyszedł. Niesie Go do ludzi.
Maryja „weszła do domu Za-

chariasza i pozdrowiła Elżbietę”. 
W tym krótkim zdaniu zawiera 
się głębia spotkania. Spotyka-
ją się dwie bliskie sobie kobie-
ty; kobiety płodne, szczęśliwe, 
błogosławione. Każda z nich 
nosi w sobie dziecko: Maryja 
– Syna Bożego, Elżbieta – Jego 
poprzednika, prekursora. Oby-
dwie darzą siebie szacunkiem, 
wiarą, miłością i cieszą się Da-
rem Boga – Zbawicielem.

W te ostatnie dni adwento-
we, gdy jesteśmy zabiegani, nie 
mamy czasu i poddajemy się 
gorączce przedświątecznej, Ma-
ryja przypomina nam o innym 
zabieganiu, pospiechu, gorącz-
ce – o „gorączce duchowej”. Nie 
zagubmy duchowego wymia-
ru Adwentu. Niech nam towa-
rzyszy niecierpliwość, napięcie 
i zapał  w oczekiwaniu na spo-
tkanie przychodzącego Pana. 
Nie zatraćmy również wagi i 
głębi spotkań międzyludzkich. 
„Nawiedzając innych” kontem-
plujmy i naśladujmy Maryję.

Aby nasze „nawiedzenia” były 
głębokie, trzeba opuścić „wła-
sny „Nazaret”, wyjść z siebie”, 
pokonać „góry” lęków, obaw, 
własnego egoizmu, wygodnic-
twa. Wchodząc do domu in-
nych, należy ich „pozdrowić”; z 
szacunkiem spojrzeć na tajem-
nicę, na to, co w innych jedy-
ne i niepowtarzalne. Prawdziwe 
spotkanie jest możliwe dzięki 

szacunkowi i dostrzeganiu wza-
jemnej wartości i godności. Nie 
ma w nim deprecjacji, zazdro-
ści, wywyższania się, porówny-
wania itp. Jest życzliwa akcep-
tacja i szacunek wobec inności, 
tajemnicy. 

 Jak w spotkaniu Maryi z Elż-
bietą…

Czy w adwentowym oczeki-
waniu towarzyszy mi „duchowy 
pośpiech”, zapał, gorliwość, nie-
cierpliwość serca? Czym dzielę 
się z innymi w tych dniach? Co 
wnoszę w ich życie? Jak wyglą-
dają moje spotkania  z innymi 
ludźmi? Czy mam świadomość 
własnej głębi ducha i czy szanu-
ję głębię innych?

Wsłuchajmy się w „pozdro-
wienie Maryi”. Z jakim pozdro-
wieniem zwraca się do nas w 
tym przedświątecznym czasie? 
Czego nam życzy? Jaką myśl 
podsuwa?

Drodzy czytelnicy kącika „Ko-
mentarz do Ewangelii”  przed 
nami Wigilia, Pasterka i Świę-
ta Narodzenia Jezusa Chrystu-
sa, więc nadszedł czas złożenia 
państwu życzeń. Chciałbym, 
aby wszyscy państwo będący 
poszukiwaczami piękna dane-
go nam przez Boga, odnaleź-
li ten spokój, jedność, wybacze-
nie oraz ciepło wspólnego by-
cia w gronie rodzinnym oraz z 
przyjaciółmi. Przecież Jezus na-
rodzony nie chce nam dać bo-
gactw materialnych, ale te skar-
by, które pomogą nam odkryć 
w sobie „nowego człowieka” i 
zmieniać oblicze tej ziemi wy-
pełnione szczęściem przebywa-
nia z innymi i pomagania sobie 
w miłości. Nie Jezus nam bło-
gosławi w naszej pielgrzymce 
ziemskiej. 

Ks. Waldek Piątek

Betlejemskie światło 
pokoju ponownie  
w Nowogardzie
W najbliższą niedzielę, (23 grudnia), w kościele pw. Wnie-
bowzięcia NMP w Nowogardzie nastąpi przekazanie Betle-
jemskiego Światła Pokoju. 

Historia zaczyna się w Betle-
jem, mieście położonym w Au-
tonomii Palestyńskiej, które 
przez lata było w centrum na-
pięć politycznych, konfliktów 
zbrojnych oraz ataków terrory-
stycznych. Właśnie tam ponad 
dwa tysiące lat temu narodził się 
Jezus Chrystus.

W Grocie Narodzenia Pań-
skiego, w Betlejem płonie wiecz-
ny ogień. To właśnie od niego 
co roku odpala się jedną malut-
ką świeczkę, której płomień nie-
siony przez skautów w wielkiej 
sztafecie przez kraje i kontynen-
ty obiega świat.

Sam moment odpalania Świa-
tła w Betlejem jest wyjątkowy. 
Dla tej idei ludzie potrafią na 
chwilę się zatrzymać, powstrzy-
mać złość i gniew. W 29-letniej 
historii Betlejemskiego Światła 
Pokoju, w zmieniających się wa-
runkach politycznych, nigdy nie 
zdarzyło się, by Światło nie wy-
ruszyło z Betlejem w swoją dro-
gę. To czyni ze Światła znak po-
koju, poświadczenie wzajemne-
go zrozumienia i symbol pojed-
nania między narodami.

Takim darem skauci z całej 
Europy, a wśród nich harcer-
ki i harcerze ZHP, pragną po-
dzielić się ze wszystkimi. Niosąc 
lampiony ze Światłem do para-
fii, szkół, szpitali, urzędów i do-
mów, dzielą się radosną nowiną 
i krzewią największe uniwersal-
ne wartości braterstwa i pokoju.

Betlejemskie Światło Pokoju 
zorganizowano po raz pierwszy 
w 1986 roku w Linz,   w Austrii, 
jako część bożonarodzeniowych 
działań charytatywnych. Akcja 
nosiła nazwę „Światło w ciem-
ności” i była propagowana przez 
Austriackie Radio i Telewizję 
(ORF). Rok później patronat nad 
akcją objęli skauci austriaccy.

Każdego roku dziewczyn-
ka lub chłopiec, wybrani przez 
Austriackie Radio i Telewizję 
(ORF) odbierają Światło z Gro-

ty Narodzenia Pańskiego w Be-
tlejem. Następnie Światło trans-
portowane jest do Wiednia za 
pośrednictwem Austrian Air-
lines. W Wiedniu ma miejsce 
ekumeniczna uroczystość, pod-
czas której Płomień jest prze-
kazywany mieszkańcom miasta 
i przedstawicielom organizacji 
skautowych z wielu krajów eu-
ropejskich.

Związek Harcerstwa Polskiego 
organizuje Betlejemskie Świa-
tło Pokoju od 1991  r. Tradycją 
jest, iż ZHP otrzymuje Światło 
od słowackich skautów. Prze-
kazanie Światła odbywa się na-
przemiennie raz na Słowacji 
raz w Polsce.   Polska jest jed-
nym z ogniw betlejemskiej szta-
fety. Harcerki i harcerze przeka-
zują Światło dalej na wschód: do 
Rosji, Litwy, Ukrainy i Białoru-
si, na zachód do Niemiec, a tak-
że na północ – do Szwecji. Każ-
dego roku tej „świetlanej sztafe-
cie”, towarzyszy hasło przewod-
nie. W tym roku hasło przeka-
zywania Betlejemskiego Świa-
tła Pokoju brzmi: „Światło, któ-
re łączy”.

W Nowogardzie przekaza-
nie Betlejemskiego Światła Po-
koju odbędzie się w niedzie-
lę, 23 grudnia 2018 roku, pod-
czas Mszy św. o godz. 18.00 w 
kościele Wniebowzięcia NMP 
przy ul. Kościelnej 2A. 

Zachęcamy do przyniesienia 
własnych lampionów, aby po-
brać światło i zaniesienia go do 
innych osób, aby zapłonęło na 
jak największej ilości stołów Wi-
gilijnych naszego miasta i gminy.

Ks. Waldemar Piątek 

Ps. Jeżeli ktoś nie będzie 
mógł uczestniczyć w przekaza-
niu, a chciałby przygarnąć świa-
tło z Betlejem, to prosimy szu-
kać kontaktu z ks. Waldemarem 
Piątkiem. Ks. Waldemar będzie 
przekazywał światło z Betlejem 
do 24 grudnia, do godz. 10.30.
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Spotkanie opłatkowe Komandosów
W piątek, 14 grudnia, o godzinie 16, w restauracji Żeglarska w Dziwnowie, spotkali się człon-
kowie Byłych Żołnierzy 1. Batalionu Szturmowego w Dziwnowie na wigilijnym opłatku.

Organizatorem wydarze-
nia był Zarząd Stowarzyszenia 
1. Batalionu Szturmowego w 
Dziwnowie.

Było to już ostatnie spotka-
nie Komandosów w tym roku. 
Dopisała też frekwencja. W re-
stauracji pojawiło się blisko 50 
byłych żołnierzy 1 Batalionu 
Szturmowego wraz z najbliższy-
mi oraz zaproszonymi z tej oka-
zji gośćmi.

Zaproszenia przyjęli m.in.: ks. 
proboszcz Andrzej Maria Miś, 

ks. kapelan Paweł Wójcik, wi-
ceprezes Zarządu Głównego 
Związku Polskich Spadochro-
niarzy ppłk Witold Brzozow-
ski, prezes III oddziału ZPS Zbi-
gniew Jeszka, prezes Stowarzy-
szenia na rzecz Kultury i Edu-
kacji Edward Sokół, prezes Sto-
warzyszenie Militarnej Histo-
rii Bornego Sulinowa Jarosław 
Marczyński.

W trakcie przemówienia pre-
zes Ryszard Horniak przekazał 
życzenia od osób, które nie mo-
gły stawić się osobiście na uro-
czystości: gen. broni Zdzisław 

Góral, gen. broni Sławomir Dru-
mowicz, oraz gen. broni Marek 
Olbracht.

Dla kilku z uczestników była 
to szczególna uroczystość, gdyż 
zostali uhonorowani Złotą Od-
znaką Honorową za Wybit-
ne Zasługi dla Polskiego Spa-
dochroniarstwa oraz Związku 
Polskich Spadochroniarzy. Od-
znaczeni zostali nowogardzia-
nie: Zbigniew Żywicki oraz Ze-
non Mazur, a także szczecinia-
nie: Mieczysław Piechota, Mie-
czysław Darull, Leszek Zdrojew-
ski oraz Jerzy Witczak. 

Po odczytaniu przez ks. kape-
lana Garnizonu Dziwnów kmdr 
ppor. Pawła Wójcika ewangelii, 
uczestnicy podzielili się okazjo-
nalnym opłatkiem. Po wigilij-
nym posiłku odśpiewano kolę-
dy. 

- W imieniu Stowarzyszenia 
Byłych Żołnierzy 1 Batalionu 
Szturmowego składam wszyst-
kim Czytelnikom zdrowych, spo-
kojnych i radosnych Świąt Boże-
go Narodzenia oraz szczęśliwe-
go Nowego Roku – podziękował 
prezes Stowarzyszenia Ryszard 
Horniak.

Na słowach nie poprzestano. 
Z okazji zbliżających się świąt 
Bożego Narodzenia członkowie 
Stowarzyszenia przygotowali 30 
paczek dla harcerzy z Birunia, 
z którymi współpracują od lat 
np. przy organizacji Festynu Ko-
mandosa.  Głównymi sponsora-
mi podarunków byli Agniesz-
ka i Marek Malinowscy z firmy 
Maag z Wrocławia.

psa

Panu Waldemarowi Zielińskiemu 
firma WA-TRANS 

serdeczne podziękowania 
za pomoc w zorganizowaniu

wigilii sołeckiej oraz 
życzenia zdrowych 

i spokojnych świąt Bożego Narodzenia 
składają Sołtys Wojtaszyc wraz z mieszkańcami

Wszyscy wszystkim ślą życzenia 

Wigilijne spotkanie 
Koła Numizmatyków 

W dniu 20 grudnia, w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Nowogar-
dzie, jak co roku odbyło się spo-
tkanie wigilijne uczestników Koła 
Numizmatycznego w Nowogar-
dzie. Organizatorem spotkania 
był Prezes Koła, Pan Tadeusz Łu-
kaszewicz, który na początku spo-
tkania przywitał wszystkich przy-
byłych gości. Po wstępnym wystą-
pieniu, przedstawił dotychczaso-
wą działalność i osiągnięcia  koła. 
Podziękował również za współ-

pracę wszystkim, którzy przyczy-
nili się do istnienie Polskiego To-
warzystwa Numizmatycznego, a 
także podziękował za pomoc przy 
organizacji tej pięknej, tradycyj-
nej uroczystości. Nie zabrakło ży-
czeń oraz łamania się opłatkiem. 
Dyrektor Biblioteki Aneta Wyso-
szyńska, zaprosiła członków do 
dalszej współpracy w nadchodzą-
cym Nowym Roku 2019. Spotka-
nie przebiegało w bardzo miłej i 
rodzinnej atmosferze. ao

Uczestnicy spotkania wigilijnego

Już na samym początku miła okoliczność, czyli wręczenie odznaczeń dla członków 
1. Batalionu Szturmowego w Dziwnowie

Spotkanie wigilijne odbyło się w Dziwnowie w restauracji Żeglarska

„Cud Betlejemskiej Nocy” 

Jasełka z Zielonym Przedszkolem
Dnia 17 grudnia, odbyło się uroczyste przedstawienie, wprowadzające nas w nastrój przed-
świąteczny, „Jasełka”, które odbyło się na scenie Nowogardzkiego Domu Kultury. 

Dzieci z Zielonego Przedszkola, z 
najstarszych grup, tj. Zielone Fasol-
ki oraz  Zielone Motylki swoim wy-
stępem przedstawiły narodziny Je-
zusa.  Dzieci wraz z rodzicami ak-
tywnie uczestniczyli w przygoto-
waniach do „Jasełek” oraz strojów 
dla wszystkich postaci uczestni-
czących w spektaklu. Każde dziec-
ko brało czynny udział w przed-
stawieniu, każde miało do odegra-
nia jakąś rolę. Przedszkolaki pre-
zentowały się bardzo ładnie i uro-
czyście, były przejęte swoimi rola-
mi. W szczególny sposób przedsta-
wiły historię narodzin Jezusa. Było 
świątecznie i uroczyście, wszyscy 

śpiewali kolędy i pastorałki w ję-
zyku polskim oraz angielskim. Na 
scenie jak i wśród widzów panował 
świąteczny nastrój. Zawsze z nie-
cierpliwością oczekujemy na na-
dejście okresu Świąt Bożego Naro-
dzenia. Choć pracy przy przygoto-
waniach do tych świątecznych spo-
tkań nie brakuje jest to dla wszyst-
kich czas radości i możliwości spę-
dzenia go z bliskimi. 

Okres świąteczny jest dla wszyst-
kich okazją do refleksji nad przemi-
jającym czasem, okazją do wspo-
mnień, wzruszeń, do pojednania 
z bliskimi, do czynienia dobra dla 
innych ludzi, a także do miłości, 

bo „miłość się mnoży, kiedy się ją 
dzieli”.

Za pomoc w organizacji serdecz-
nie dziękujemy Dyrektor Nowo-
gardzkiego Domu Kultury, pani Ane-
cie Drążewskiej oraz pracownikom. 

Agnieszka Zając

PODZiękOWANiA
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Świetne oferty
w zasięgu ręki

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie 
Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723, 
utworzona na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1988 r. w  sprawie utworzenia Banku Zachodniego we 
Wrocławiu (Dz U. z 1988 r. Nr 21, poz. 142), NIP 896-000-56-73. Wysokość kapitału zakładowego 993 334 810 zł. Wysokość kapitału 
wpłaconego 933 334 810 zł. Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach i oprocentowaniu są dostępne w placówkach 
banku, na santander.pl oraz pod numerem infolinii 1 9999 – opłata zgodna z taryfą danego operatora. Stan na 19.09.2018 r.

Zapraszamy 
do Placówki w Nowogardzie
ul. Bankowa 3F
tel. 91 391 03 78 
pn.–pt. 9:00–17:30

Oferta Świąteczna ważna do 31.12.2018
BIŻUTERIA ZŁOTA
pierścionki, łańcuszki, kolczyki, wisiorki

taniej  o 10%

taniej  o 20 - 30%

taniej  o 20%

BIŻUTERIA SREBNA
kolczyki, pierścionki, łańcuszki, bransoletki
ZEGARY, ZEGARKI

Zapraszamy 
i życzymy udanych 

zakupów

NOWOGARD
ul. 15 Lutego 17UPOMINKI - OŚWIETLENIE

taniej  o 20%ŻYRANDOLE, LAMPY, KINKIETY

taniej  o 20%ART. DEKORACYJNE
wazony, patery ze szkła i ceramiki

BurMisTrZ NOWOGArDu
zaprasza do składania ofert na stanowisko

Sekretarza Gminy 
od kandydata na stanowisko oczekujemy:

- szerokiej wiedzy z zakresu aktów prawnych, niezbędnych  
do funkcjonowania gminy oraz urzędu;

- dobrej organizacji pracy oraz umiejętności praktycznego  
stosowania przepisów prawa;

- dyspozycyjności

Szczegóły ogłoszenia znajdują się na stronie
www.bip.nowogard.pl

w zakładce "wolne stanowiska"

Niech magiczna moc 
wigilijnego wieczoru przyniesie 

Wam spokój i radość.
Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia

żyje własnym pięknem, a Nowy Rok 
obdaruje Was pomyślnością i szczęściem. 

Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia 
dla Pani Moniki Pietrzak-Bełbot 

i całej jej Rodziny
życzy 

Personel 15 Południka
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Z Okazji 50 rocznicy ślubu 
Kochanym Rodzicom i Dziadkom 

Halinie i Wiesławowi Siwy 
najserdeczniejsze gratulacje oraz 
życzenia spokoju, pomyślności 

i zdrowia na dalsze lata wspólnego życia 
składają córka Monika, 

córka Alicja z mężem Robertem i wnuczka Klaudia

Wszystkim naszym Klientom 
życzymy

pogodnych, rodzinnych

Świąt Bożego Narodzenia
a w nadchodzącym 2019 roku

spełnienia marzeń, 
optymizmu i powodzenia

Radosnych i pełnych spokoju 
Świąt Bożego Narodzenia

 oraz szczęśliwego 
Nowego Roku 2019

wszystkim mieszkańcom
życzą

pracownicy, Zarząd oraz Rada Nadzorcza 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
„GARDNO” w Nowogardzie
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Turniej trampkarzy w Płotach

Pomorzanin na 3. miejscu
W Płotach, w hali sportowej Rega Arena odbył się turniej trampkarzy. W rywalizacji wzięło 
udział 8 zespołów, a pośród nich drużyna Pomorzanina Nowogard. Młodzi piłkarze z No-
wogardu zaprezentowali się z dobrej strony i wywalczyli 3. miejsce. 

Pomorzanin Nowogard pod-
czas turnieju trampkarzy w swo-
jej grupie rywalizował z Błęki-
tem Pniewo, KP Przecław oraz 
gospodarzami Polonią Płoty. W 
pierwszym spotkaniu nowogar-
dzianie bez większych proble-
mów uporali się z Błękitem Pnie-
wo aplikując swoim rywalom 4 
gole, nie tracąc przy tym żadnej 
bramki. Drugie spotkanie było 
już bardziej wyrównane, osta-
tecznie zarówno Pomorzanin, jak 
i KP Przecław nie strzelił bram-

ki i zespoły podzieliły się punkta-
mi. Na koniec zawodnicy Pomo-
rzanina po ładnym meczu ogra-
li gospodarzy 4:2 i awansowali do 
półfinału rozgrywek. W półfina-
le piłkarze z Nowogardu natrafi-

li na trampkarzy SALOS-u Szcze-
cin. W regulaminowym czasie 
nie padły gole i o awansie do fi-
nału musiały rozstrzygnąć rzu-
ty karne. Te pewniej wykonywa-
li rywale i to szczecinianie zamel-

Trampkarze Pomorzanina zajęli 3. miejsce w halowym turnieju w Płotach

Wyniki:
Pomorzanin Nowogard – Błękit Pniewo 4:0
Pomorzanin Nowogard – KP Przecław 0:0
Pomorzanin Nowogard – Polonia Płoty 4:2 
półfinał:
Pomorzanin Nowogard – SALOS Szczecin 0:0 (0:2 rzuty karne)
mecz o 3. miejsce
Pomorzanin Nowogard – KP Przecław 3:1 

dowali się w meczu o zwycięstwo 
w turnieju. Na pocieszenie Po-
morzanin rywalizował ponownie 
z KP Przecław, ale tym razem o 
3. miejsce. Młodzi nowogardzia-
nie byli skuteczniejsi niż w roz-
grywce grupowej i pokonali swo-
ich rówieśników 3:1. Ostatecznie 
Pomorzanin zakończył ten tur-

niej na podium, zatem można 
uznać występ naszych trampka-
rzy za udany. Warto również do-
dać, że kapitan Pomorzanina Ja-
kub Żóralski, został wybrany naj-
lepszym piłkarzem całego tur-
nieju. Przy artykule publikujemy 
komplet wyników. KR

„Wigilijne smaki -2018” 

Konkurs kulinarny w Osinie
Konkursy na najlepsze potrawy wigilijne w gminie Osina stały się już lokalną tradycją. 
Mieszkańcy gminy oraz goście spoza gminy wystawiają swoje kulinarne umiejętności pod 
ocenę jury składającego się z przedstawicieli lokalnych władz, fundatorów nagród i miesz-
kańców gminy. 

To niełatwe zadanie – podkre-
ślali jurorzy, wybrać z tak wielu 
potraw tę, która mieści w sobie 
elementy tradycji, estetyki po-
dania i najważniejsze – posiada 
najlepsze walory smakowe. Spo-
śród zgłoszonych potraw naj-
większą ilość punktów i nagro-
dy główne otrzymali:

W kategorii „Zupy, barszcze i 
inne potrawy wigilijne” - Karo-
lina Stefańska za pierogi z kapu-
stą i grzybami 

W kategorii „Ciasta i wypieki” 
- Krystyna Nerlo za orzeszki 

W kategorii „Potrawy z ryb”- 
Joanna Wagner za sałatkę z tuń-
czykiem

Przedświąteczne spotkania 
są dobrą okazją do wymienia-
nia się przepisami, uwagami do-
tyczącymi pochodzenia trady-

cyjnych potraw, czy ich współ-
czesnych modyfikacji, ale też 
do nawiązywania bliższych re-
lacji między wystawiającymi 
potrawy i rękodzieło na kier-
maszu. Wartym podkreśle-
nia jest fakt, że wystawiających 
jest z roku na rok coraz więcej, 
i przybywa też młodych ludzi 

prezentujących potrawy i swoje 
wyroby rękodzielnicze.

Konkurs „Wigilijne smaki - 
2018” uświetnili Hubert Bicz-
kowski i Mariusz Piotrowicz (ze-
spół Hubas) wykonujący, przy 
dużym udziale publiczności ko-
lędy i piosenki świąteczne. Or-
ganizatorzy tegoż spotkania to: 
Wójt Gminy Osina Krzysztof 
Szwedo oraz Gminna Biblioteka 
Publiczna w Osinie, którzy dzię-
kują wszystkim przygotowują-
cym to przedświąteczne spotka-
nie oraz jego uczestnikom a w 
szczególności fundatorom na-
gród głównych tj. Stowarzysze-
niu 4x4 Zachodniopomorskie, 
firmie PHU Zelba oraz Staro-
stwu Powiatowemu w Golenio-
wie. Życzymy najlepszych, spo-
kojnych Świąt Bożego Narodze-
nia w zdrowiu i w kręgu najbliż-
szych. 
 Krzysztof Górecki

Konkurs, jak zwykle cieszył się ogromną popularnością wśród mieszkańców gminy 
Osina

Na zdjęciu prezentowane, potrawy kulinarne, które były degustowane przez Jury

Przedszkole nr 3

Betlejemska Droga 
starszaków 
Jak powszechnie wiadomo, święta Bożego Narodzenia to 
chyba najbardziej rodzinne święta, pozwalające poczuć cie-
pło i otaczającą nas serdeczność. Wszyscy, zarówno dzieci jak 
i dorośli z niecierpliwością też oczekują na ten radosny czas. 

W Publicznym Przedszkolu 
nr 3 w Nowogardzie okres po-
przedzający ten czas świąteczny 
jest niezwykle pracowity. Dzie-
ci z grupy Słoneczek i Kaczuszek 
wraz z opiekunami grup pa-
nią Beatą i panią Jolą z ogrom-
nym zapałem i zaangażowaniem 
przygotowały Jasełka. Starsza-
ki ku uciesze swoich rodziców 
oraz najbliższych, we wtorek, 
18 grudnia, w pięknych strojach 
przedstawiły historię narodzin 
dzieciątka Jezus, oprawioną ko-
lędami i pastorałkami. Przepięk-
na scenografia nadała temu wy-
jątkowemu spotkaniu uroczysty 
i nastrojowy klimat. Na zakoń-
czenie Jasełek Dyrektor przed-

szkola, pani Ewa Wróbel, życzy-
ła wszystkim radosnych i spo-
kojnych świąt, podziękowa-
ła dzieciom za przepiękny wy-
stęp i Paniom za przygotowa-
nie inscenizacji. Po opuszczeniu 
sali wszyscy udali się na kier-
masz, gdzie można było kupić 
przepiękne dekoracje świątecz-
ne, które sprzedawało grono pe-
dagogiczne przedszkola, a pie-
niążki z kiermaszu pozwolą na 
doposażenie sal w dydaktyczne 
sprzęt. Atmosfera jaka panowa-
ła tego dnia w przedszkolu  po-
zwoliła poczuć magię zbliżają-
cych się świąt. 

ao 
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rozgrywki ligowe i turniej młodzieży

Po raz drugi z liderem
W najbliższą sobotę (22 grudnia), tenisiści stołowi rozpoczną II Rundę rozgrywek grupy 
północnej II Ligi Mężczyzn. Na początek spotkanie rewanżowe z niepokonaną drużyną 
Darz Bór Karnieszewice. Z kolei młodsi podopieczni Józefa Korkosza rywalizowali w tur-
nieju w Krzyżu Wielkopolskim. 

W dniu 1 grudnia, rozgrywa-
na była 7. kolejka II Ligi Męż-
czyzn tenisa stołowego. Zawod-
nicy Visonex LUKS Top Wierz-
bięcin podejmowali u siebie nie-
pokonanych zawodników Darz 
Bór Karnieszewice. Wierzbięcin 
sromotnie przegrał (0:10), a te-
raz wybierze się do Karnieszewic 
na rewanż. Faworytem są oczy-
wiście liderzy bieżących roz-
grywek, a kibicom z Wierzbię-
cina pozostaje wierzyć, że pod-

opieczni Józefa Korkosza zdo-
łają wygrać jakieś małe punkty. 
Mecz odbędzie się w najbliższą 
sobotę, o godzinie 11:00 i będzie 
to ostatnie ligowe spotkanie w 
2018 roku. Kolejna – 9. kolejka 
– rozegrana zostanie 5 stycznia 

2019 roku. Z kolei młodsi repre-
zentanci klubu Visonex LUKS 
Top Wierzbięcin rywalizowali w 
turnieju rozgrywanym w Krzy-
żu Wielkopolskim. Startowa-
ło pięciu podopiecznych Józefa 
Korkosza, którzy zaprezentowa-

Młodzi zawodnicy Visonex LUKS Top Wierzbięcin z dobrej strony zaprezentowali 
się w Krzyżu Wielkopolskim

II Liga Mężczyzn gr. Północ              8. kolejka:
UKS Champion Police – Top-Spin Szczecin  (22.12; 11:00)
MLKS Sparta Złotów – WLKS Łobzonka Wyrzysk (22.12; 11:00)
Darz Bór Karnieszewice – Visonex LUKS Top Wierzbięcin (22.12; 11:00)
KS ATS Stargard – UKS Chrobry Międzyzdroje (22.12; 11:00)

li się z bardzo dobrej strony. Na 
podium znalazło się dwóch na-
szych tenisistów stołowych. Hu-
bert Wajda wywalczył 2. miej-
sce, z kolei na 3. pozycji rywa-
lizację zakończył Dawid Wajda. 
Blisko podium był również Mi-
kołaj Olejnik, który zakończył 

zmagania na 5. miejscu. Z ko-
lei Kacper Pyra sklasyfikowa-
ny został na 7. miejscu, a Kon-
rad Pyra na 13. miejscu. Przy ar-
tykule publikujemy komplet gier 
w II Lidze zaplanowanych na so-
botę.   KR

Witamy wśród nas...
Autorzy rubryki: Charlotta Trokowicz-Sędłak 

oddziałowa oddziału poł.-ginek.
Janusz Roguski SPSR Nowogard

Wojtuś 
syn Izabeli Jóźwiak 
ur. 10-12-2018 z Łobza

Weronika 
córka Angustyny Golczak 
ur. 10-12-2018 z Łobza

Rozalia 
córka Marty Jemilianowicz 
ur. 20-12-2018 z Dobrej

Pola 
córka Anny Ilnickiej 
ur. 17-12-2018  z Tuczy

Natasza 
córka Moniki i Pawła Szwacińskich 
ur. 7-12-2018 z Mieszewa

Mikołaj, Jan 
syn Anny Kaciuba 
ur. 11-12-2018 z Radowa Małego

Marcel 
syn Eweliny Jurczak i Marcina Maśląg 
ur. 19-12-2018 z Wyszogóry

Maksymilian 
syn Natalii Buczkowskiej i Macieja 
Gałębskiego 
ur. 16-12-2018 z Nowogardu

Leon 
syn Urszuli i Mateusza Włodarczyk 
ur. 10-12-2018 z Kamienia Pom.

Hanna 
córka Katarzyny Sobieralskiej 
ur. 17-12-2018 z Nowogardu

Fabian 
syn Iwety Król ur. 16-12-2018 
z Golczewa

Alicja 
córka Mileny i Patryka 
ur. 16-12-2018 z Nowogardu

Aleksander 
syn Moniki i Norberta Stępień 
ur. 18-12-2018 z Wierzbięcina

Alan 
syn ALiny i Roberta 
ur. 18-12-2018 z Nowogardu
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Prezenty od Pomorzanina

Najpierw szaliki, 
teraz nowe piłki
Skoro święta, to nie tylko życzenia, ale i prezenty. Zarząd 
Klubu Pomorzanin Nowogard przygotował dla swoich pił-
karzy drobne upominki. Już w Mikołajki najmłodsi piłka-
rze i piłkarki otrzymali klubowe szaliki oraz smycze na klu-
cze. Z kolei pod choinkę dla pierwszego zespołu zakupiono 
nowe piłki. 

Zarząd Klubu przygotował 
prezent na Mikołajki dla swo-
ich młodych zawodniczek i za-
wodników. To drobna rzecz, ale 
z herbem i w barwach Pomorza-
nina, chodzi o klubowe szaliki 
oraz smycze na klucze. Nie za-
brakło także prezentu pod cho-
inkę. Piłkarze pierwszego zespo-
łu otrzymali kilkanaście nowych 
piłek treningowych „Derbystar”. 
Te futbolówki to oficjalne repli-
ki piłki meczowej Bundesligi i 
2. Bundesligi obecnego sezonu 
2018/19. Na całej powierzchni 
piłki zastosowano PU o struktu-
rze piłki golfowej, w celu dalszej 
poprawy zachowania podczas 
lotu. Dzięki zastosowaniu 32 pa-
neli, piłka zachowuje optymal-
ne właściwości aerodynamicz-

ne oraz parametry kulistości. 
Ręcznie szyta dla dodatkowej 
elastyczności i trwałych szwów. 
Szczelna i wytrzymała butylowa 
dętka. Miękka w kontakcie i wy-
trzymała. Atest IMS (Internatio-
nal Match Standard) 367.A1W. 
Wierzymy, że treningi z nowy-
mi piłkami zaowocują lepszymi 
wynikami wiosną.  KR

Prezenty od Pomorzanina dla swoich 
piłkarzy to klubowe szaliki oraz smy-
cze, a także nowe piłki treningowe dla 
seniorów

scott Cyclocross Challenge – Vii seria, słubice

Nowogardzianie poza podium
W niedzielę (16 grudnia), w Słubicach odbyła się VII seria Scott Cyclocross Challenge. No-
wogard reprezentowało 5 kolarzy, niestety żadnemu z naszych reprezentantów nie udało się 
stanąć na podium. Najbliżej tego był Łukasz Janic, który zajął 4. miejsce. Mimo wszystko 
nowogardzianie wciąż plasują się w czołówce klasyfikacji generalnej po 7 wyścigach.  

W Słubicach, kategorie Cyclo-
sport oraz Masters rywalizowa-
ły na dystansie 16 km. Najlepszy 
z nowogardzian – Łukasz Janic 
– walczył w kategorii Masters1. 
Nasz reprezentant pokonał 16 km 
trasę z czasem 00:48:06 i wywal-
czył 4. miejsce w swojej katego-
rii oraz 16. pozycję w Open. Dru-
gi z reprezentantów Nowogardu – 
Jakub Krause – walczył w grupie 
Masters2. Kolarz z Nowogardu 
został sklasyfikowany na 9. miej-
scu w swojej kategorii oraz na 22. 
miejscu w Open. Kolejnym repre-
zentantem Nowogardu był Artur 
Ledzion, który w kategorii Ma-
sters2 zajął 16. miejsce, a w kla-
syfikacji Open zajął 31. pozycję. 
Grupa kolarzy z kategorii Mło-
dzik, Junior Młodszy, Junior, Ko-
biety CX, Kobiety MTB walczyła 
na dystansie 10 km. W tym gronie 
Nowogard reprezentowało dwóch 
kolarzy – obaj walczyli pośród Ju-
niorów. Radosław Ciechanow-

ski z czasem 00:32:45 został skla-
syfikowany na 4. miejscu, z kolei 
Robert Krause z czasem 00:33:50 
wywalczył 6. miejsce. W ramach 
Scott Cyclocross Challenge pozo-
stał już tylko jeden wyścig – wiel-
ki finał zaplanowany na 5 stycznia 
w Strzelcach Krajeńskich. Wy-
gląda na to, że nie zabraknie no-
wogardzian na podium klasyfi-

kacji generalnej całego cyklu. W 
kategorii Masters1, Łukasz Ja-
nic uzbierał 474 punkty i plasuje 
się na 2. miejscu. Finał zapowia-
da się niezwykle pasjonująco, bo 
kolarz z Nowogardu do lidera tra-
ci tylko 6 punktów, zatem ma re-
alne szanse na tryumf w całym 
cyklu. W kategorii Masters2, Ja-
kub Krause zgromadził 321 punk-
tów i obecnie zajmuje 9. miejsce, 
z kolei Artur Ledzion z liczbą 274 
punktów zajmuje 13. miejsce. Na 
medal można liczyć także pośród 
Juniorów. To, że brąz jest już za-
gwarantowany nie podlega dys-
kusji, pozostaje tylko pytanie, kto 
go wywalczy? Robert Krause i Ra-
dosław Ciechanowski do tej pory 
zgromadzili taką samą liczbę 415 
punktów i zajmują wspólnie 3. 
miejsce. Nad pozostałymi rywa-
lami mają już ogromną przewagę, 
a do lidera tracą 65 punktów. Fi-
nał zapowiada się zatem niezwy-
kle emocjonująco.  KR

Łukasz Janic w Słubicach wywalczył 4. 
miejsce i wciąż jest bardzo bliski zwy-
cięstwa w całym cyklu
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Niech magiczna moc Wigilijnego Wieczoru
przyniesie spokój i radość a Nowy Rok 

obdaruje pomyślnością i szczęściem.
Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia 

oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2019
wszystkim swoim Odbiorcom

życzy 
Zarząd i Pracownicy

Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o.

Zdrowych, wesołych, pogodnych, 
a przede wszystkim rodzinnych 

Świąt Bożego Narodzenia  oraz 
wszelkiej pomyślności w Nowym 2019 Roku 

członkom i sympatykom Ruchu Ludowego
oraz mieszkańcom Gminy Nowogard

życzy 
Zarząd Miejsko –Gminny 

Polskiego Stronnictwa Ludowego
w Nowogardzie

• Ryby wędzone - Makrela gat. I
• Ryby mrożone - bez lodu (glazury)
• Solone Matiasy i solone śledzie bez głowy
• Matiasy lekko solone (bardzo smaczne)
• Sałatki rybne, ryby po grecku - duży wybór

Poleca duży wybór ryb - prosto z kutra 
świeżych  morskich, słodkowodnych i mrożonych

Targowisko Miejskie - Kiosk Spoż.-Rybny
„U Grażyny”

Zapraszamy 8 - 17

Przyjmujemy zamówienia na świąteczne dostawy 
ryb w tym: karp, dorsz, sandacz, szczupak i inne

Życzymy 
zdrowych, pogodnych 

i wesołych świąt

Kancelaria 
Radcy Prawnego  
r.pr. Agnieszka Warian  

 
ul. Wojska Polskiego 3  

I piętro  pok. 117   
Nowogard  

czynne pn-pt od 9 do 17 
 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  

po wcześniejszym umówieniu 
telefonicznym 

Kancelaria udziela 
 bezpłatnych porad prawnych 

Święta Bożego Narodzenia to czas szczególny.
Życzymy Państwu, 

aby przyniosły one wiele uśmiechu, 
radości i miłości najbliższych oraz

 spełnienia wszystkich marzeń.
Nadchodzący zaś 2019 rok

niech obdarzy Państwa tysiącem 
miłych niespodzianek i będzie 

najszczęśliwszym Rokiem pod słońcem

Radni 
i Pracownicy UG Osina

Wójt 
Gminy Osina 

Krzysztof Szwedo

Przewodniczący 
Rady Gminy Osina 

Andrzej Łuczak
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• naprawy • oleje CASTROL
• akumulatory Bosch, Varta

 bieżące
• serwis klimatyzacji
• przeglądy okresowe
• serwis opon
• diagnostyka komputerowa
• wymiana rozrządu

Ponad 10-letnie doświadczenie w pracy  
na stanowisku mechanik w serwisie TOYOTY

Sąpolnica 25 
72-200 Nowogard 

tel. 608 690 831

Zapewniamy atrakcyjne ceny

przeglądy okresowe w TOYOTACH i nie tylko

ZATRUDNI
 

Specjalista 
ds. logistyki / Spedytor / Logistyk

Tel. 603 129 069 

Opis stanowiska :
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna 
za kompleksową organizację pracy taboru transportowego.
Zakres obowiązków :
• planowanie i organizowanie transportu oraz prowadzenie 
  związanej z nim dokumentacji
• monitoring i nadzór nad realizowanymi zleceniami
• rozwój bazy klientów i przewoźników
Oczekiwania :
• wykształcenie kierunkowe, preferowane wyższe (atutem będzie 
  wykształcenie związane z transportem, logistyką etc.),
• doświadczenie w transporcie krajowym i/lub międzynarodowym,
• znajomość języka niemieckiego umożliwiająca swobodną komunikację, 
  będzie dodatkowym atutem,
• komunikatywność i zdolności interpersonalne,
• odporność na stres, odpowiedzialność za powierzone i wykonywane zadania,
• bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (szczególnie Excel),
• Prawo jazdy kat. B.
Oferujemy :
• pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się firmie,
• atrakcyjne wynagrodzenie,
Rodzaj pracy: Pełny etat

Firma TRADE sp. z o.o.

Badania wody i ścieków - tel. 91 392 74 75

Wywóz nieczystości ciekłych - 91 392 36 77

Roboty inżynieryjno-budowlane oraz

warsztat naprawy pomp - 91 392 36 77

Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków - 91 392 07 11

Czyszczenie kanalizacji 
i odwadniania osadów ściekowych 

- 91 392 36 77
POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE - 994

                           Przedsiębiorstwo 
Usług Wodnych i Sanitarnych sp. z o.o.
ul. 3 Maja 14/2, 72-200 Nowogard

tel. 91 392 07 11, 91 392 07 17

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

KUPIĘ DREWNO
tartaczne

świerk, sosna, brzoza, topola

tel. 697 174 369

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

skuP BuTelek 
PO PiWie 30 gr/szt.

S K L E P  K A R S K
609 245 816

Sprawdzone oferty! 
Tel. 91 506 55 55
Nawet 1500 EUR netto 

+ PREMIA 300 EUR (brutto) 

Opiekunki 
w Niemczech

upadłość konsumencka
Masz długi, których nie możesz spłacić, nie 
prowadzisz działalności, nie masz majątku. 

Pomogę zgłosić upadłość. 
Konsultacje darmowe
Tel. 669 681 080, 

www.szczecin-syndyk.pl 
restrukturyzacjakonsumenta@gmail.com 

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

Firma AGRO TRANS  
Spółka z o.o. 

z siedzibą w Osowie 13,  
72-200 Nowogard 

zatrudni 
kierowców 

samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy kategoria C+E)
tel. 91 39 27 322,  

kom. 502 671 607, 502 671 609

Materiał                                      cena do 100 kg cena powyżej 100 kg

1. Miedź                   18,00 zł/kg               19,00 zł/kg

4. Mosiądz       11,00 zł/kg               11,50 zł/kg

5. Akumulatory         2,50 zł/kg                 2,70 zł/kg

6. Felgi aluminiowe        4,80 zł/kg                 5,00 zł/kg

7. Ołów          5,20 zł/kg                 5,50 zł/kg

8. Aluminium elektryczne       5,00 zł/kg                5,50 zł/kg

9. Aluminium grube        4,20 zł/kg                4,50 zł/kg

10. Aluminium niesort       3,80 zł/kg                4,00 zł/kg

Skup hurtowy 
metali kolorowych na telefon

Przy wadze ok. 1000 kg metali kolorowych ceny do negocjacji

Więcej informacji  tel. 511 444 559
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AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

Pracuj jako Opiekunka Seniorów w Niemczech. 
Teraz trakcyjne bonusy jesienno-zimowe! 

Zapraszamy do naszego punktu rekrutacyjnego w Nowogardzie 
dn. 12.12 w godz. 11-15, Urząd Pracy, ul. Plan Wolności. 

             Umów się na spotkanie - tel. 517 175 599 

 

WYMAGANIA:
- aktualne prawo jazdy kategorii C+E
- świadectwo kwali�kacji zawodowej
- aktualne orzeczenie psychologiczne
- cyfrowa karty kierowcy
 OFERUJEMY:
- atrakcyjne wynagrodzenie wypłacane w terminie
- nowoczesne auta marki DAF, MERCEDES, MAN.
- praca w systemie tygodniowym  
- ubezpieczenie grupowe

POSZUKUJE 
KIEROWCÓW  

KAT. C+E

TELEFON: +48 603 129 069,  785 900 833 
Jedności Narodowej 23A, 72-130 Maszewo

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś w rodzinie. 

Grupa AA Mieszko zaprasza w każdy 
wtorek o 9.00 i 16.00 pod ratuszem.

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

pn., wt. - 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

ENDOKRYNOLOGICZNY
Lek. med. Adriana Dubińska-Walczak

specjalista chorób wewnętrznych
- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

CHORÓB CUKRZYCY I NADCIŚNIENIA
Lek. Ewa Zdawska

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista diabetolog 

GABINETY MEDYCZNE

GABINET DERMATOLOGICZNY
Dr. n. med. Violetta Ratajczak-Stefańska

specjalista dermatolog-wenerolog
- konsultacje dermatologiczne
- ocena znamion
- drobne zabiegi

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

usługi
remontowo-Budowlane

Ceny do negocjacji
784 612 587

Firma TRADE sp. z o.o.

ZATRUDNI
 

Głównego Księgowego /
Główną Księgową

Tel. 603 129 069 

Miejsce pracy: Maszewo
WYMAGANIA:
• Prowadzenie ksiąg rachunkowych (handlowych) zgodnie 
   z przepisami rachunkowymi i podatkowymi
• Sporządzanie deklaracji podatkowych VAT, CIT oraz ZUS i GUS
• Sporządzanie uproszczonych i rocznych sprawozdań finansowych (Bilans, RZiS)
• Przygotowywanie sprawozdań finansowych i raportów na potrzeby zarządu 
   oraz instytucji zewnętrznych
• Reprezentację firmy przed organami kontroli 
   i instytucjami finansowymi (GUS, US, ZUS)
• Min. 2 letnie doświadczenie na stanowisku Głównego Księgowego
• Obsługa w zakresie kadr/płac
• Sumienność w wykonywaniu obowiązków
OFERUJEMY:
• atrakcyjne wynagrodzenie wypłacane w terminie
• zapewniamy stabilną pracę w miłym zespole
Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesyłanie aplikacji zawierających CV 
wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Informujemy, iż nadesłanych 
ofert nie zwracamy.  Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie 
z wybranymi kandydatami.

250 zł od osoby
ul. Zielona 1 • Nowogard • tel. +48 91 392 02 21

Bal Sylwestrowy

Wykręcanie urwanych 
świec żarowych

PIASEK, PIASEK PRZESIEWANY, 
ŻWIR, CZARNOZIEM, POSPÓŁKĘ 

 ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 265 607
792 707 943
z dowozem do Klienta
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OGłO sZe NiA drob ne
NieruCHOMOŚCi

•	 sprzedam tanio działkę budow-
laną w kościuszkach 1202 m2. Przy 
działce prąd, woda, kanalizacja, do-
jazd utwardzony w pobliżu jeziora. 
575 345 659 

•	 sprzedam działki budowlane w 
karsku przy drodze. 691 664 658

•	 Do wynajęcia lokal pod działalność 
gospodarczą. 609 24 58 16 

•	 sprzedam pawilon handlowy, tel. 
500 698 558

•	  Działki budowlane z warunkami za-
budowy uzbrojone, 40 zł/1m Ko-
ściuszki. 691 180 848 

•	 Do wynajęcia pomieszczenie miesz-
kalne w okolicy Intermarche o pow. 
70m2 (idealne dla 5-6 osób). Tel. 601 
445 936

•	 Sprzedam mieszkanie w Nowogar-
dzie przy ul 3 maja o pow. 40 m2 na 
parterze. Mieszkanie po kapitalnym 
remoncie w bardzo dobrej lokaliza-
cji. Cena 185 tyś. Oferta prywatna. 
Pośrednikom dziękujemy/ Tel. 530 
450 720

•	 Sprzedam mieszkanie 4pokojowe w 
Nowogardzie w centrum, IV piętro 
55m2,cena 235 tys. Tel.792 525 292 

•	  Sprzedam mieszkanie czteropoko-
jowe, parter. 504 89 89 80 

•	 Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we bezczynszowe, do remontu. Tel. 
513 086 112 

•	 Sprzedam lub wydzierżawię działkę 
80 ar. 609 245 816 

•	 Do wynajęcia lokal handlowo-usłu-
gowy pow. ok. 80 m2 w Nowogar-
dzie obok Netto. Tel. 665 08 44 88 

•	 Do wynajęcia 10 miejsc noclego-
wych. 609 245 816 

•	 Sprzedam garaż ul. Kowalska. 795 
089 054 po 16.00. 

•	 Odstąpię działkę ogrodową zabu-
dowaną. 796 061 280

•	  Sprzedam działkę ogrodową, do-
mek woda+prąd. 663 322 601 

•	 Do wynajęcia nocleg na maksymal-
nie 5 osób. 781 285 230 

•	 Sprzedam działki 158, 2,5 hek po 
18 zł od 1 m nr 171, 2.68 hek. Po 
16 zł od 1 m. Poniatowskiego bu-
dow. miesz. wysokie niskie. Tel 
00491727890131

•	 Sprzedam dom nad jeziorem na 
Wojska Polskiego 360 m kw. Pow. 
mieszkaniowej czekam na oferty 
kto da więcej. Tel. 00491727890131

•	 Do wynajęcia mieszkanie pracowni-
cze na 8 osób w pełni umeblowane. 
Tel. 609 192 350

•	 Do wynajęcia kawalerka w centrum 
Nowogardu w pełni umeblowana. 
Tel. 609 192 350

•	 Do wynajęcia lokal mieszkalny 
dwupokojowy dla firmy od stycznia 
2019r. 693 850 197

•	 Do wynajęcia dom w Nowogardzie 
– miejsca noclegowe. 784 053 493 

•	 Do wynajęcia mieszkanie 3 pokojo-
we. 663 412 054 

•	 sprzedam działkę rolno-siedli-
skową 4,08 ha (prąd, woda) i 1,18 
ha łąki Grabin. Tel. 731 026 406

•	 Kupię mieszkanie w Nowogardzie 
w bloku. Bez pośredników. 792 525 
292

•	  Sprzedam mieszkanie dwupokojo-
we, parter, 46m2. Tel 780 145 200 
po 17stej

•	 Kupię mieszkanie w Nowogardzie. 
512 070 551 

•	 Do wynajęcia domek wolnostojący. 
667 621 070 

MOTOrYZACJA
•	 Opel Zafira 7 osobowy 2008 rok 

prod. poj 1.9 dti przebieg 200 tys. 
disel, garażowany, serwisowany, 
opony letnie i zimowe km 100 ta-
picerka skóra welur kolor czarny 
sprzedam. Cena do uzgodnienia. 
603 079 260 

•	 sprzedam Mazdę Premacy, ko-
lor granatowy met. , klimatyza-
cja, rok. 2001, diesel 2.0, zadba-
na, tel. 605 522 340

•	 Sprzedam Volkswagen transporter 
2,40 rok 1993 Tel. 601 350 841 cena 
do uzgodnienia 

•	 Sprzedam opony zimowe 205 55 
R16 91 H, Michelin Alpin 4, używa-
ne, cena do uzgodnienia, tel. 605 
522 340

•	 Nissan Patrol 3 l. rok prod. 2002 
sprzedam. 695 359 355 

•	 Sprzedam opony 14,9/28. Tel. 795 
911 886

•	  Sprzedam Daewoo Lanos 1,5 ben-
zyna. 795 911 886 

•	 Sprzedam Renault Traffic 2,5 wer-
sja holenderska 5 osobowy, serwi-
sowany, komplet opon zimowych 
2008 rok prod. 608 613 336 

•	 Peugeot 407 TDI, 2008 rok, I właści-
ciel, z salonu, Honda CRV Executive 
Navi, benzyna 2.0, I właściciel, z sa-
lonu, tel. 607607814

rOlNiCTWO
•	  koszenie, mulczowanie, belowa-

nie – słoma. 608 01 3995

•	 Orka, talerzówka ciężka siew 
agregatem. Tel. 608 01 39 95 

•	 Rzepak jary, zboża sprzedam. Tel. 
502 853  573 

•	 Grykę sprzedam i mieszalnik 1 tona. 
603 467 609 

•	 Sprzedam siano w kostkach. 782 
036 086 

•	 Sprzedaż jaj wiejskich – kurze. Tel. 
502 119 960

•	 Prasa kostkująca Sipma 224 i tale-
rzówka 4 metrowa sprzedam. Tel. 
501 814 871

•	 Sprzedam 40 sztuk prosiąt 150 zł/
sztuka kontakt: 882 802 989 

•	 Sprzedam traktor MTZ 80, 1971 r., 
na chodzie, z papierami, zarejestro-
wany, nieubezpieczony, cena 5.000 
zł. Tel. 606 627 718

•	 Sprzedam tuczniki, kamień polny i 1 
ha łąki w bardzo dobrej lokalizacji. 
606 576 417

•	 Sprzedam gęsi skubane kołudzka 
biała. 507 724 964 

•	 Sprzedam Pająka do siana 7 gwiaz-
dowy, kompletny, gotowy do użyt-
ku, 900 zł. Tel. 512 532 734 

•	 Sprzedam porsięta. 606 576 417 

 usłuGi
•	 TRANSPORT-600182682.

•	 DACHY, WIATY, TARASY.
TEL.660879108.

•	 MALOWANIE – szpachlowanie ,pa-
nele.Tel.788566432.

•	 SZPACHLARZ GŁADZI BEZPYŁO-
WEJ ,PŁYTKARZ.WYKAŃCZANIE 
WNĘTRZ.Tel.537275547.

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWA-
NÓW, WYKŁADZIN, TAPICERKI ME-
BLOWEJ SAMOCHODOWEJ/ SKÓ-
RZANEJ MATERIAŁOWEJ / POŚCIELI 
WEŁNIANEJ / LANOLINĄ/SPRZĄTA-
NIE: CZYSZCZENIE FUG.TEL.604 373 
143 , 794 229 083.

•	 Pranie dywanów i tapicerki sprzą-
tanie również z użyciem pary, 
rOMTeX. 668 151 516

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

•	 Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne naprawy 
wykona “złota rączka”. 91 39 22 
783, 784 79 22 70

•	 FirMA usłuGOWA „Zielona”. Wy-
najem sal na konferencje, zebra-
nia, szkolenia. 91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią dzia-
łalnością przyjmie zlecenie na bu-
dowę domów od podstaw, prze-
kładek dachów, docieplenia, ukła-
danie kostki, różne rodzaje. Tel. 607 
137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawia-
my za gotówkę na raty laptopy ta-
blety telefony. Skupujemy laptopy 
telefony. Adres Nowogard 700Lecia 
15 I piętro nad apteką tel 91-577-53-
73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, 
urlopowe: Niemcy, Holandia, Au-
stria, Anglia, Belgia, Norwegia. Tel. 
71 385 20 18, 601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróż-
nienie mieszkań, piwnic, gratów. Tel 
668 343 638 

•	 AGENCJA REKLAMOWA VIZART, 
oprawianie prac w 2 minuty, bindo-
wanie, wydruki, ksero, laminowanie, 
Nowogard ul. 700 lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim)Tel. 605 522 340 

•	 Przepisywanie prac (licencjackich, 
magisterskich i innych), dokumen-
tów, CV, listów motywacyjnych, 
Szybko, solidnie. Agencja reklamo-
wa Vizart  Nowogard ul. 700 lecia 
15 (nad sklepem zielarskim)Tel. 605 
522 340.

•	 regulacja, naprawa, konserwacja 
okien i drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontu-
jemy. 668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 
988 735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, układa-
nie kostki granitowej, polbruku. 726 
403 937

•	 Wypełniam dokumenty do ZUS na 
emeryturę, rentę, kapitał początko-
wy. 507 872 391

•	 usługi remontowo-budowlane 
wykonam. 608 364 330 

•	 Prace elektryczne i remonty 
mieszkań. 607 729 933

•	 Usługi ogólnobudowlane dociepla-
nie budynków, malowanie, szachlo-
wanie, glazura, terakota, hydraulika, 
regipsy i podłogi, adaptacja podda-
szy. 600 626 268 

•	 usługi remontowo-budowlane, 
ocieplenia budynków. 669 591 
896 

•	 Matematyka. 668 17 12 12 

•	 Usługi Fryzjerskie Męskie w domu 
klienta. Sudomierski. Tel. 536 867 
154 , 91 39 22 063

•	 Malowanie, szpachlowanie, tapeto-
wanie, drobne naprawy w tym hy-
draulika, solidnie dobra cena. 666 
047 905

•	 Przyjmę zlecenie na malowanie, 
montaż parapetów, paneli podło-
gowych itp. 518 034 782

•	 Naprawa AGD Nowogard. 698 352 
406 

•	 Dachy, wiaty, tarasy. 660 879 108 

•	 Transport. 600 182 682 

•	 Transport maszyn rolniczych i nie 
tylko ładunki nie przekraczające 7 
ton. Tel. 514 740 538 

•	 Projektowanie stron interneto-
wych. 695 575 008 

•	 skuP BuTelek PO PiWie skleP 
kArsk O,30 Zł sZTukę. 609 245 
816

•	 Elewacje, podbitki. 607 054 692

•	  Malowanie, szpachlowanie, mon-
taż paneli, regipsy, docieplenie 
poddaszy wełną. 607 654 692

PrACA
•	 Aktivmed24.pl Opiekunki senio-

rów Niemcy. Premie wakacyjne, 
530555015

•	 AMBerCAre24 Opiekunki do 
Niemiec, wymagany j. niemiec-
ki komunikatywny, zarobki net-
to do 1500 euro/mies., wyjazdy 
od zaraz, sprawdzone oferty, le-
galnie 737 451 825, 737 886 919, 
737 489 914

•	 Zatrudnię pracowników budow-
lanych. Tel. 695-264-594

•	 Zatrudnię stolarza z doświadcze-
niem. 503 084 687 

•	 Zatrudnię pomocnika mechanika 
samochodowego. Doświadczenie 
nie wymagane. 600 291 059

•	 Zaopiekuję się małym dzieckiem. 
664 696 177   

•	 Zaopiekuję się dzieckiem. 606 515 
739 

•	 Zatrudnię mechanika do samo-
chodów ciężarowych bądź po-
mocnika. Atrakcyjne wynagro-
dzenie. Tel. 885 555 263 

•	 Pracowników budowlanych ro-
bót wykończeniowych zatrudnie. 
Tel. 694 440 205 

•	 Zatrudnię ekspedientkę do skle-
pu. Tel. 602 677 563 

•	 Zatrudnię pracownika do sklepu 
spożywczego w Nowogardzie. 509 
000 617 

•	 Zatrudnię barmana/kelnera, Praca 
zmianowa. 91 39 20 300

•	 Szukam do pracy kucharza, kuchar-
kę. Tel. 606 627 718

•	 Zatrudnię pracownika do gospo-
darstwa rolnego. Tel. 606 627 718

•	 Zatrudnię do sklepu spożywcze-
go. 603 688 266 

•	 Zatrudnię barman-kelner. 663 412 
054 

•	 Operator koparko-ładowarki szuka 
pracy. 507 292 828 

iNNe
•	 SPRZEDAM- pręt zbrojeniowy fi-10 , 

12 m długi.Tel.603598134

•	  Sprzedam drewno suche tanio. 691 
848 026

•	 Drewno, bukowe, dębowe, pocię-
te, porąbane. Tel. 603 353 789 

•	 sprzedam drewno opałowe. 667 
788 820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 
kg. 790 285 382

•	 szkółka w karsku poleca drzewa 
owcowe w pojemnikach 3-4 let-
nie owocujące już od 20 zł/szt. oraz 
tuje szmaragd wys. 70-80cm. po 
10 zł za sztukę. Tel. 606 106 142

•	 Sprzedam łóżko młodzieżowe z 
szufladami, półkami, z materacem 
- kolor szaro biały wymiary: dł. 223 
cm*95 cm*110 cm, biurko do kom-
pletu, tel. 605 522 340

•	 Sprzedam odkurzacz piorący ZE-
LMER WODNIK QUATTRO 616.6, ele-
menty piorące nieużywane nowe, 
cena do uzgodnienia, tel. 605 522 
340

•	 Sprzedam materac kokosowy 
na łóżko ze stelażu,  na wymiar 
180*200*24cm, używany, tel. 605 
522 340

TEL. 517 508 374
                                Na sprzedaż 

2 pokoje III p.  •  cena 150 000 zł  
OKAZJA
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•	 Piece gazowe c.o.vaillant z nie-
miec dwufunkcyjne wisza-
ce po przegladzie serwisowym 
do mieszkania,domu cena od 
1.200zl. sprzedam tel 691 686 
772

•	 Podgrzewacze wody 130-160-
190 litrowe stojące na gaz fit-
my villant mało używane z gwa-
rancją cena od 1000 zł. Tel. 691 
686 772 

•	 Piec gazowy c.o. wiszacy do miesz-
kania,domu,sklepu,zakladu firmy 
vaillant z niemiec po przegladzie z 
gwarancja sprzedam cena 1250zl 
mozliwosc montazu tel 691 686 772

•	 Sprzedam ławeczkę do ćwiczeń 
typu PRIMUS, wielofunkcyjna, tel. 
605 522 340 

•	 Sprzedam szafkę kuchenną brązo-
wo-biała, z płytą indukcyjną - 2 sta-
nowiska, z możliwością dostawie-
nia drugiej płyty indukcyjnej lub 
gazowej, z blatem, tel. 605 522 340 
Sprzedam TV plazmowy 42 cale LG, 
srebrno czarny, tel. 605 522 340 

•	 Przyjmę radio  697 886 041 

•	 Okazja sprzedam narożnik „Fabio”, 
kanapę (szary welur) 606 699 763  

•	 Sprzedam drewno olchowe komin-
kowe. 730 744 751

•	 Odsprzedam nowe drzwi harmo-
nijkowe Dąb sonome z szybkami. 
Wys. 2.05 m szer. 58,8 cm. Cena 
100 zł. Tel. 512 012 823 

•	 Pianino sprzedam. 533 983 233 

•	 Przyjmę pralkę zwykłą. 697 886 041 

•	 Przyjmę dwie wersalki, szafki ku-
chenne i pralkę automatyczną. 
796 080 198

•	 Sprzedam drewno kominkowe 
dąb pocięty w klocki i połupany. 
514 740 538 

•	 Sprzedam podkrzesywarkę do ga-
łęzi szt.2 zasięg 6 m., cena 1000 zł za 
dwie sztuki. 608 613 336 

•	 Sprzedam ściągacz linowy ręczny 
uciąg 1600 kg. Cena 600 zł za 2 sztu-
ki. 608 613 336

•	 szkółka w karsku poleca choinki 
jodła kaukazka, świerk zwykły. W 
promocji świerk srebrny cięty 35 
zł/szt. 606 106 142 

•	 Odpady tartaczne na opał sprze-
dam, dębowe pocięte w klocki lub 
do samodzielnego pocięcia. 514 
740 538 

•	  Owczarek niemiecki 6 m-cy duży 
ładny. 519 307 288 

iNFOrMATOr lOkAlNY - NOWOGArD
Telefony alarmowe
Policja  - 997, 112
Komisariat Policji Nowogard - 91 57 92 316
Straż pożarna  - 998
Posterunek PSP Nowogard - 91 39 20 118
Pogotowie ratunkowe - 999
Stacja Pogotowia Ratunkowego 
w Nowogardzie - 91 43 26 103
Pogotowie gazowe  - 992
Pogotowie energetyczne - 991
Pogotowie wodn.-kanal. (PUWiS) 
 - 91 392 07 11; 994

Dyżur nocny
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna   
 - 91 39 78 430; 
 609 361 999; 
 665 283 928

Przychodnie - poradnie
Szpital - centrala - 91 392 13 56
Praxis - SZOZ - 91 392 07 87
Praxis - Centrum 
okulistyczno-optyczne - 91 39 27 272
POZ Przychodnia przyszpitalna  
 - 91 392 18 00; 
 91 392 18 06
Medyk - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - M. Drobińska - 91 392 59 43
NZOZ “Sanus” - 91 392 69 60
NZOZ “Pro-med” - 91 392 67 40
NZOZ “Leks” - 91 392 25 25
NZOZ “Baby-med”  - 91 392 60 13
Mardent - gabinety lekarskie  
 - 91 392 26 33
Revital - Ośrodek Rehabilitacji 
i Odnowy Biologicznej - 91 392 14 67; 
 609 456 577
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne 
 - 91 392 09 26
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
dzieci, młodzieży i ich rodzin 
 - 91 392 07 43
Warsztaty terapii zajęciowej - 91 392 52 82
Zakład domowej opieki długoterminowej - 
91 39 26 531; 
 509 142 650
stomatologia
Praxis - Centrum stomatologiczne  
 - 91 392 69 99
Pracownia protetyki stomatologicznej - 
Danuta Drapikowska 91 392 68 70
Protetyka stomatologiczna 
- Elżbieta Wysocka 
i Kazimierz Trojanowski - 91 392 61 07
“Nowo-dental” B. Szulejko - 695 264 677 
 - 91 392 14 67
“Dental - med”  - 91 392 20 98
Lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz  
 - 91 392 50 03; 
 603 705 630
Gabinety stomatologiczne "LUXdental"
 - 509 77 00 19, 91 434 97 09
Lek. Stom. Andrzej Rynkiewicz
pogotowie stomatologiczne - 607 771 777
lek. Stom. D. Wałęga - Bąk - 604 441 609
lek. stom. A Mogilnicka - 506 606 955
lek. stom. E. Rosa - 532 512 703
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 601 736 804
urzędy
Urząd Miejski - 91 392 62 00
Biuro Obsługi Interesanta w UM  
 - 91 392 62 14
Biuro Rady w UM - 91 392 62 10
Urząd Stanu Cywilnego - 91 392 62 30

Wydział Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środow. 
 - 91 392 62 43
Wydział spraw społecznych i obywatelskich
Meldunki - 91 392 62 13
Dowody osobiste - 91 392 62 15
Zarządzanie kryzysowe - 91 392 62 34
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
Geodezji i Rolnictwa - 91 392 62 26
Wydział Rozwoju Lokalnego, 
Funduszu, Kultury i Sportu - 91 392 62 93
Wydział Inwestycji i Remontów  
 - 91 392 62 41
Biuro Podatków i Opłat - 91 392 62 17
Referat Edukacji - 91 392 54 64
Zarząd Budynków Komunalnych  
 - 91 392 62 67
Powiatowy Urząd Pracy f/Nowogard 
 - 91 392 13 76
 91 392 18 13
Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii - 91 392 11 18
w nagłych wypadkach - 609 740 647

Wydział komunikacji
Rejestracja pojazdów - 91 579 27 02
Prawo jazdy - 91 579 27 03
Fax - 91 392 18 52

OPs - Ośrodek Pomocy społecznej
Kierownik - Dorota Maślana - 91 392 62 48
Świadczenia rodzinne
- A. Lalik  - 91 392 62 68
Dział usług opiekuńczych 
- B. Ziółkowska - 91 392 02 00

Poczta
ul. 3 Maja - 91 392 13 00
 91 392 11 83
ul. Warszawska - 91 392 08 34

Nadleśnictwo Nowogard - 91 392 06 40
Zakład karny Nowogard - 91 432 66 00

Gabinety weterynaryjne
Danuta Czerwińska
ul. J. Wybickiego 2 - 91 392 37 86
Animal-Vet
ul. Zielona - 666 135 133
Janusz Soroka
ul. L. Okulickiego 6  - 570 656 616
Zdzisław Truszyński
ul. T. Kościuszki 21 - 91 392 18 01
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 38 - 91 392 08 14
szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1 - 91 392 6 2 70
Szkoła Podstawowa nr 2 - 91 392 6 2 74
Szkoła Podstawowa nr 3 - 91 392 6 2 91
Szkoła Podstawowa nr 4 - 91 392 3 0 28
SP w Długołęce - 91 391 04 92
SP w Orzechowie - 91 391 09 94
SP w Strzelewie - 91 391 02 24
SP w Żabowie - 91 391 06 94
SP w Błotnie - 91 391 01 90
SP w Wierzbięcinie - 91 291 07 95
I Liceum Ogólnokształcące - 91 392 02 13
Liceum Ogólnokształcące nr II - 91 392 51 07
ZSP im. Stanisława Staszica - 91 392 11 62
Prywatne Publiczne Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych; 
Niepubliczna Szkoła Policealna  
 - 91 392 66 91
Prywatne Liceum Ogólnokształcące
 Zaoczne Centrum Edukacji Zdroje  
 - 91 392 54 94

Prywatne Policealne Studium Zawodowe  
 - 91 392 21 81
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  
 - 91 392 01 08

Przedszkola i żłobki
Przedszkole nr 1
ul. Żeromskiego - 91 392 62 86
Przedszkole nr 3
ul. J. Poniatowskiego - 91 392 62 88
Przedszkole nr 4
ul. T. Kościuszki - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole
ul. Zielona - 91 392 66 91; 
 505 388 292
Artystyczne Przedszkole 
Kraina Fantazjiul. Gen. J. Bema - 660 797 838
“Promyczek” Specjalistyczny 
punkt przedszkolny, 
ul. Boh. Warszawy - 609 931 469
Niepubliczny Żłobek "Maluszkowo”
ul. ks. Racibora - 534 015 943
Niepubliczny “Malinowy Żłobek”
ul. Boh. Warszawy - 604 873 917

kultura
Miejska Biblioteka Publiczna  
Dyrektor - 91 392 62 60
Czyt. dla dorosłych - 91 392 62 61
Nowogardzki Dom Kultury  
Sekretariat - 91 392 62 83
Biuro kina/ dział imprez i promocji 
 - 91 392 57 79
Kasa - 91 392 62 62

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP - 91 392 63 70; 
 506 08 13 28
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego   
 - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej  
 - 91 392 15 92

usługi pogrzebowe 
J. Furmańczyk, Zakład Pogrzebowy  
 - 91 392 17 67
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  
 - 692 354 065
MEMORIS Grzegorz Śmigiel - 693 230 190

Apteki
Centrum Zdrowia
ul. 700-lecia - 91 576 21 39
Majowa
ul. 3 Maja - 91 307 07 08
Cefarm
ul. Plac Wolności - 91 392 02 03
Cardia
ul. 700 - lecia - 91 392 13 30
Niebieska
ul. 15 Lutego - 91 432 61 77
Asa
ul. Warszawska - 91 392 04 94
Niebieska 2
ul. Kościuszki - 91 579 08 30
Nowa Farmacja
ul. Bohaterów Warszawy - 91 573 04 37

Taksówki - 91 392 02 60

Pomoc drogowa
Grzegorz Irzymski - 91 392 24 02
 601 893 944
Andrzej Słomski - 665 770 442
Krzysztof Pietrzak - 601 938 293
R&J MIX - 608 731 620

urząd Gminy
Wójt - 91 391 03 90
Kierownik USC, St. ds. obywatelskich
 i ewidencji ludności  - 508 499 549
St. ds. podatków i opłat  - 508 499 661
St. ds. zarządzania kryzysowego, obrony cy-
wilnej i ochrony środowiska  - 508 499 580
Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami  
 - 508 499 247
St. ds. obsługi organów Gminy, działalności 

gospodarczej, kultury i zdrowia  - 508 499 567
St. ds. funduszy zewnętrznych, promocji, 
turystyki i sportu  - 508 499 620
OPs - Ośrodek Pomocy społecznej
Kierownik Anna Kaliczyńska - 508 499 534
Pracownicy socjalni - 508 499 561
 508 499 483
Asystent rodziny Patrycja Bielej - 508 499 621
Gminna Biblioteka Publiczna
Kierownik Krzysztof Górecki - 91 391 03 05

szkoła Podstawowa im. B. Malinowskiego
Dyrektor Tatiana Olbert - 91 391 03 89
Sekretariat - 91 391 03 80
Przychodnie
NZOZ “Proximus” - 91 391 03 10
Punkt apteczny - 91 391 16 11
Poczta - 91 391 03 23
Parafia pw. NP NMP w Osinie - 91 391 03 86

iNFOrMATOr lOkAlNY - OsiNA

reGulArNA liNiA Mi krO Bu sO WA serOCki  Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 
11:55; 12:40; 14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 
13:45(6x); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

PrZeWÓZ OsÓB - rO MAN BiŃCZYk - linia regularna  Tel. 607 310 591 
Nowogard-Goleniów-szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 
16.35 (7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-łobez 7.40
łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

rOZkłAD JAZDY Bu sÓW
Firma usługowo- Handlowa Adam Fedeńczak

Tel 91 39 26 925, 502 026 999
ND- sZCZeCiN 5:15(D), 5:55(E), 6:40(7), 6:55(D), 7:25(7), 7:50(D), 8:00(E), 8:20(7), 
8:35(D), 9:10(E,7), 10:05(E), 10:35(E,7), 11:31(D),11:40(7), 12:10(E), 12:20(7), 
12:55(D,7), 13:10(D), 13:20(E,7), 14:05(D), 14:20(E,7), 15:40(D), 16:05(7), 16:20(E,7), 
16:50(D), 17:50(E,7), 18:20(E,7)
sZCZeCiN- ND 6:35(D), 7:30(E), 8:30(D,7), 9:00(7,R), 9:25(E), 10:05(D,7), 10:35(E,7), 
11:40(E), 12:10(D), 12:25(E,7), 13:20(7), 13:35(D), 13:50(E,7,R), 14:35(D), 14:50(E,7), 
15:15(D,7), 15:55(D), 16:15(6,7), 16:35(D), 17:40(D,7), 18:05(E,7,R), 19:15(D), 
19:40(E,7), 20:15(E,7)
ND- reskO 6:30(S), 7:50(S), 10:10(7), 12:30(S), 14:30(S), 15:10(E), 19:15(E)
reskO- ND 6:45(7,SZ), 7:10(S), 7:15(E,SZ), 8:30(S), 11:35(7,SZ), 13:00(S), 15:05(S), 
15:40(E,7,SZ)
GOlCZeWO- ND 7:10(S), 13:30(S), 14:45(S)
ND- GOlCZeWO 7:50(S), 14:15(S), 15:30(S)
ND- sTArGArD 6:50(D), 10:15(D), 13:40(D)
sTArGArD- ND 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
ND- DOBrA- łOBeZ- PłOTY- GrYFiCe 6:00(D)
ND- słAJsiNO- rADOWO- łOBeZ 6:35(D)
łOBeZ- DOBrA- ND 15:00(D)
łOBeZ- słAJsiNO- ND 15:35(D)
D - kursuje od pon. do pt. Oprócz świąt     E - kursuje od pon. Do soboty oprócz świąt 
S - kursuje w dni nauki szkolnej                         R- kurs do Reska     
SZ - kurs do Szczecina 6- kursuje w soboty       7- kursuje w niedziele
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krZYŻÓWkA

Kalendarze dla Klientów 
wymagających, którzy szukają 

ich w dobrej jakości 
i konklurencyjnych cenach

największy wybór kalendarzy 
tródzielnych, zrywanych

książkowch, planszowych i innych

poleca

Sympatykom 
kącika 

krzyżówkowego 
życzę zdrowia

i dużo wolnego czasu 
byście Państwo 

mogli wypoczywać 
po pracy rozwiązując 

coraz lepsze,
dające satysfakcję 

zadania

rozwiązanie krzyżówki dla 
dorosłych : Wyobraźnia jest waż-
niejsza od wiedzy

Halina Stefańska, Szymon Ry-
barczyk, Roman Kaczmarek, Hen-
ryk Poncak, Renata Wiertalak, Jo-
anna Kowalczyk, Małgorzata 
Krawczyk, Christiana Syfert, Ma-
ria Machocka, Pelagia Feliksiak, 
Maria Sowińska, Stanisław Strzel-
czyk, Natalia Furmańczyk, Cecylia 
Furmańczyk, Danuta Kowalczyk, 
Adam Głowacki

Zwycięzca książka: Małgorza-
ta Krawczyk

Zwycięzcy prenumerata: Sta-
nisław Strzelczyk, Joanna Kowal-
czyk

GAZETY dla zwycięzców loso-
wania do odebrania w redakcji, 
ul. Boh. Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Bartek Feliksiak, Julia Furmań-

czyk, Ania Stępień, Mateusz Wier-
talak, Ania Kwiatkowska, Zosia 
Majewska, Amelia Walaszczyk, 
Nadia Grenda, Martynka Pola-
kowska

Zwycięzca: Amelia Walaszczyk
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informacja Pks 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
re dak cja: Marek słomski prezes, Marcin simiński redaktor naczelny, 

rafał kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr słomski współpraca
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.
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rozkład jazdy komunikacji miejskiej

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 6:55 8:05 11:15 12:20 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 6:56 8:06 11:16 12:21 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 6:58 8:08 11:18 12:23 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 6:59 8:10 11:20 12:25 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:01 8:12 11:22 12:27 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:02 8:14 11:24 12:29 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:03 8:15 11:25 12:30 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:05 8:17 11:27 12:32 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < 7:07 8:19 < 12:34 < < 16:07 < <

10 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:09 8:21 11:28 12:36 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
11 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:10 8:22 11:29 12:37 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
12 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:11 8:23 11:30 12:38 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
13 ul. Poniatowskiego < 6:20 7:13 < < 12:40 13:45 15:10 16:13 17:10 <
14 ul. Żeromskiego 5:42 6:21 7:14 8:24 11:32 12:41 13:46 15:11 16:14 17:11 17:59
15 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:22 7:15 8:25 11:33 12:42 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
16 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:23 7:16 8:26 11:34 12:43 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
17 ul. Radosława 5:45 6:24 7:17 8:27 11:35 12:44 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02

POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:23 8:33 11:50 12:50 14:30 15:30 16:25 17:25 18:05
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:24 8:34 11:51 12:51 14:31 15:31 16:26 17:26 18:06
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:26 8:36 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:28 8:38 11:53 12:53 14:33 15:33 16:28 17:28 18:08
5 ul. Poniatowskiego < 6:35 7:30 8:40 11:55 12:55 < 15:35 16:30 17:30 <
6 ul. 700 Lecia 5:49 6:37 7:32 8:42 11:57 12:57 14:34 15:37 16:32 17:32 18:09
7 ul. 5-go Marca 5:51 6:39 7:34 8:44 11:59 12:59 14:36 15:39 16:34 17:34 18:11
8 ul. Kościuszki 36 5:53 6:41 7:36 8:46 12:01 13:01 14:38 15:41 16:36 17:36 18:13
9 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:42 7:37 8:47 12:02 13:02 14:39 15:42 16:37 17:37 18:14

10 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:43 7:38 8:48 12:03 13:03 14:40 15:43 16:38 17:38 18:15
11 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:44 7:39 8:49 12:04 13:04 14:41 15:44 16:39 17:39 18:16
12 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:45 7:40 8:50 12:05 13:05 14:42 15:45 16:40 17:40 18:17
13 ul. Bema 9 5:58 6:46 7:41 8:51 12:06 13:06 14:43 15:46 16:41 17:41 18:18
14 Osiedle Bema 5:59 6:47 7:42 8:52 12:07 13:07 14:44 15:47 16:42 17:42 18:19

DWORZEC PKS – OS. BEMA
TAM
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

OS. BEMA - DWORZEC PKS
TAM
E, F

1 Osiedle Bema 8:59
2 ul. Bema 1 9:00
3 ul. Armii Krajowej 17 9:02
4 ul. Kościuszki 36 9:03
5 ul. Romualda Traugutta 9:05
6 ul. Wojska Polskiego 4 9:06
7 ul. Kościelna 9:07
8 Dworzec PKS 9:09

LP Dworce i przystanki

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD UL. RADOSŁAWA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 – NOWOGARD  OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD OS. BEMA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 - NOWOGARD  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 6:55 8:05 11:15 12:20 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 6:56 8:06 11:16 12:21 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 6:58 8:08 11:18 12:23 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 6:59 8:10 11:20 12:25 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:01 8:12 11:22 12:27 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:02 8:14 11:24 12:29 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:03 8:15 11:25 12:30 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:05 8:17 11:27 12:32 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < 7:07 8:19 < 12:34 < < 16:07 < <

10 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:09 8:21 11:28 12:36 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
11 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:10 8:22 11:29 12:37 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
12 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:11 8:23 11:30 12:38 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
13 ul. Poniatowskiego < 6:20 7:13 < < 12:40 13:45 15:10 16:13 17:10 <
14 ul. Żeromskiego 5:42 6:21 7:14 8:24 11:32 12:41 13:46 15:11 16:14 17:11 17:59
15 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:22 7:15 8:25 11:33 12:42 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
16 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:23 7:16 8:26 11:34 12:43 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
17 ul. Radosława 5:45 6:24 7:17 8:27 11:35 12:44 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02

POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:23 8:33 11:50 12:50 14:30 15:30 16:25 17:25 18:05
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:24 8:34 11:51 12:51 14:31 15:31 16:26 17:26 18:06
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:26 8:36 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:28 8:38 11:53 12:53 14:33 15:33 16:28 17:28 18:08
5 ul. Poniatowskiego < 6:35 7:30 8:40 11:55 12:55 < 15:35 16:30 17:30 <
6 ul. 700 Lecia 5:49 6:37 7:32 8:42 11:57 12:57 14:34 15:37 16:32 17:32 18:09
7 ul. 5-go Marca 5:51 6:39 7:34 8:44 11:59 12:59 14:36 15:39 16:34 17:34 18:11
8 ul. Kościuszki 36 5:53 6:41 7:36 8:46 12:01 13:01 14:38 15:41 16:36 17:36 18:13
9 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:42 7:37 8:47 12:02 13:02 14:39 15:42 16:37 17:37 18:14

10 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:43 7:38 8:48 12:03 13:03 14:40 15:43 16:38 17:38 18:15
11 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:44 7:39 8:49 12:04 13:04 14:41 15:44 16:39 17:39 18:16
12 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:45 7:40 8:50 12:05 13:05 14:42 15:45 16:40 17:40 18:17
13 ul. Bema 9 5:58 6:46 7:41 8:51 12:06 13:06 14:43 15:46 16:41 17:41 18:18
14 Osiedle Bema 5:59 6:47 7:42 8:52 12:07 13:07 14:44 15:47 16:42 17:42 18:19

DWORZEC PKS – OS. BEMA
TAM
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

OS. BEMA - DWORZEC PKS
TAM
E, F

1 Osiedle Bema 8:59
2 ul. Bema 1 9:00
3 ul. Armii Krajowej 17 9:02
4 ul. Kościuszki 36 9:03
5 ul. Romualda Traugutta 9:05
6 ul. Wojska Polskiego 4 9:06
7 ul. Kościelna 9:07
8 Dworzec PKS 9:09

LP Dworce i przystanki

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD UL. RADOSŁAWA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 – NOWOGARD  OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD OS. BEMA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 - NOWOGARD  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 6:55 8:05 11:15 12:20 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 6:56 8:06 11:16 12:21 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 6:58 8:08 11:18 12:23 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 6:59 8:10 11:20 12:25 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:01 8:12 11:22 12:27 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:02 8:14 11:24 12:29 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:03 8:15 11:25 12:30 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:05 8:17 11:27 12:32 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < 7:07 8:19 < 12:34 < < 16:07 < <

10 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:09 8:21 11:28 12:36 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
11 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:10 8:22 11:29 12:37 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
12 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:11 8:23 11:30 12:38 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
13 ul. Poniatowskiego < 6:20 7:13 < < 12:40 13:45 15:10 16:13 17:10 <
14 ul. Żeromskiego 5:42 6:21 7:14 8:24 11:32 12:41 13:46 15:11 16:14 17:11 17:59
15 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:22 7:15 8:25 11:33 12:42 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
16 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:23 7:16 8:26 11:34 12:43 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
17 ul. Radosława 5:45 6:24 7:17 8:27 11:35 12:44 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02

POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:23 8:33 11:50 12:50 14:30 15:30 16:25 17:25 18:05
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:24 8:34 11:51 12:51 14:31 15:31 16:26 17:26 18:06
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:26 8:36 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:28 8:38 11:53 12:53 14:33 15:33 16:28 17:28 18:08
5 ul. Poniatowskiego < 6:35 7:30 8:40 11:55 12:55 < 15:35 16:30 17:30 <
6 ul. 700 Lecia 5:49 6:37 7:32 8:42 11:57 12:57 14:34 15:37 16:32 17:32 18:09
7 ul. 5-go Marca 5:51 6:39 7:34 8:44 11:59 12:59 14:36 15:39 16:34 17:34 18:11
8 ul. Kościuszki 36 5:53 6:41 7:36 8:46 12:01 13:01 14:38 15:41 16:36 17:36 18:13
9 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:42 7:37 8:47 12:02 13:02 14:39 15:42 16:37 17:37 18:14

10 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:43 7:38 8:48 12:03 13:03 14:40 15:43 16:38 17:38 18:15
11 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:44 7:39 8:49 12:04 13:04 14:41 15:44 16:39 17:39 18:16
12 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:45 7:40 8:50 12:05 13:05 14:42 15:45 16:40 17:40 18:17
13 ul. Bema 9 5:58 6:46 7:41 8:51 12:06 13:06 14:43 15:46 16:41 17:41 18:18
14 Osiedle Bema 5:59 6:47 7:42 8:52 12:07 13:07 14:44 15:47 16:42 17:42 18:19

DWORZEC PKS – OS. BEMA
TAM
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

OS. BEMA - DWORZEC PKS
TAM
E, F

1 Osiedle Bema 8:59
2 ul. Bema 1 9:00
3 ul. Armii Krajowej 17 9:02
4 ul. Kościuszki 36 9:03
5 ul. Romualda Traugutta 9:05
6 ul. Wojska Polskiego 4 9:06
7 ul. Kościelna 9:07
8 Dworzec PKS 9:09

LP Dworce i przystanki

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD UL. RADOSŁAWA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 – NOWOGARD  OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD OS. BEMA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 - NOWOGARD  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

rOZkłAD JAZDY PkP
^

Odjazdy / Departures
Nowogard 21 X – 8 XII 2018

Aktualizacja wg stanu na 19 X 2018

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

5:00 II
1

PR - R
88641

j  a  b  @  V
y

Wyszomierz 5:05, Osina 5:09, Mosty 5:15, Goleniów 5:24, Kliniska 5:35, Szczecin Dąbie 5:45, Szczecin 
Zdroje 5:48, Szczecin Port Centralny 5:56 Szczecin Główny 6:00 
~ 1-5 / 1 XI;
@ V 5 XI-7 XII 1-5;

6:16 II
1

PR - R
88643

j  a  b  @  V
y

Wyszomierz 6:21, Osina 6:25, Mosty 6:31, Goleniów 6:40, Kliniska 7:14, Szczecin Dąbie 7:24, Szczecin 
Zdroje 7:27 Szczecin Główny 7:40 
~ 5 XI-8 XII 1-6;

6:39 II
1

PR - R
88643

j  a  b  y

Wyszomierz 6:44, Osina 6:48, Mosty 6:54, Goleniów 7:03, Kliniska 7:14, Szczecin Dąbie 7:24, Szczecin 
Zdroje 7:27 Szczecin Główny 7:40 
~ 22-31 X 1-6; 2-3 XI;

7:46BUS PR - R
88622
g  j

Żabowo 7:57, Płoty 8:13 0   j   a   b   @   V   y, Baszewice 8:30, Gryfice 8:36, Gąbin 8:46, Trzebiatów 8:52, 
Bieczyno Pomorskie 8:58, Karcino 9:01, Głowaczewo 9:06, Stary Borek 9:09, Kołobrzeg Stadion 9:15

Kołobrzeg 9:20 ~ 5 XI-8 XII 1-6;
g  na odcinku Nowogard - Płoty; w g nie przewozi się wózków i rowerów

7:47 I
3

PR - R
88645

j  a  b  y

Wyszomierz 7:52, Osina 7:56, Mosty 8:02, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:08, Goleniów 8:25, 
Kliniska 8:34, Szczecin Dąbie 8:44, Szczecin Zdroje 8:47, Szczecin Port Centralny 8:55

Szczecin Główny 9:00 ~ 21 X-4 XI;

7:48 II
1

PR - R
88622

j  a  b  y

Żabowo 7:55, Płoty 8:04, Baszewice 8:11, Gryfice 8:18, Gąbin 8:28, Trzebiatów 8:33, Bieczyno 
Pomorskie 8:39, Karcino 8:43, Głowaczewo 8:47, Stary Borek 8:51, Kołobrzeg Stadion 8:57

Kołobrzeg 9:02 ~ 22-31 X 1-6; 2-3 XI;

7:51 I
3

PR - R
s 88645

j  a  b  @  V
y

Wyszomierz 7:56, Osina 8:00, Mosty 8:06, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:12, Goleniów 8:29, 
Kliniska 8:45, Szczecin Dąbie 8:55, Szczecin Zdroje 8:58, Szczecin Port Centralny 9:06

Szczecin Główny 9:11 ~ 5 XI-8 XII;

9:18 II
1

PR - R
88624
REGA

j  a  b  y

Płoty 9:32, Gryfice 9:45, Trzebiatów 10:04, Kołobrzeg Stadion 10:21 Kołobrzeg 10:26 

~ 21 X-4 XI 67 + 1 XI;

9:20BUS PR - R
88624
REGA
g  j

Płoty 9:50 0   T   a   b   @   V   y, Gryfice 10:40, Trzebiatów 10:54, Kołobrzeg Stadion 11:12

Kołobrzeg 11:17 ~ 10 XI-8 XII 67;
g  na odcinku Nowogard - Płoty; w g nie przewozi się wózków i rowerów

10:21 II
1

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:26, Osina 10:30, Mosty 10:36, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:42, Goleniów 10:58, 
Kliniska 11:07, Szczecin Dąbie 11:17, Szczecin Zdroje 11:20, Szczecin Port Centralny 11:28

Szczecin Główny 11:33 ~ 21 X-4 XI;

11:03 II
1

PR - R
s 88647

j  a  b  @  V
y

Wyszomierz 11:08, Osina 11:12, Mosty 11:18, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 11:24, Goleniów 11:40, 
Kliniska 11:56, Szczecin Dąbie 12:06, Szczecin Zdroje 12:09, Szczecin Port Centralny 12:17

Szczecin Główny 12:22 ~ 5 XI-8 XII;

11:51 II
1

PR - R
88626

POMERANIA
j  a  b  y

Żabowo 11:58, Płoty 12:07, Baszewice 12:14, Gryfice 12:20, Gąbin 12:30, Trzebiatów 12:36, Bieczyno 
Pomorskie 12:42, Karcino 12:46, Kołobrzeg Stadion 12:57 Kołobrzeg 13:02 
~ 21 X-4 XI;

12:30BUS PR - R
88626

POMERANIA
g  j

Żabowo 12:41, Płoty 12:57 0   T   a   b   @   V   y, Baszewice 13:14, Gryfice 13:20, Gąbin 13:30, 
Trzebiatów 13:36, Bieczyno Pomorskie 13:42, Karcino 13:45, Kołobrzeg Stadion 13:57

Kołobrzeg 14:02 ~ 5 XI-8 XII;
g  na odcinku Nowogard - Płoty; w g nie przewozi się wózków i rowerów

13:49 II
1

PR - R
88628

j  a  b  y

Żabowo 13:56, Płoty 14:06, Baszewice 14:17, Gryfice 14:24, Gąbin 14:34, Trzebiatów 14:39, Bieczyno 
Pomorskie 14:45, Karcino 14:49, Głowaczewo 14:53, Stary Borek 14:57, Kołobrzeg Stadion 15:03

Kołobrzeg 15:08 ~ 22-31 X 1-5; 2 XI;

14:20BUS PR - R
88628
g  j

Żabowo 14:31, Płoty 14:47 0   j   a   b   @   V   y, Baszewice 15:22, Gryfice 15:28, Gąbin 15:38, 
Trzebiatów 15:44, Bieczyno Pomorskie 15:50, Karcino 15:53, Głowaczewo 15:58, Stary Borek 16:01, 
Kołobrzeg Stadion 16:07 Kołobrzeg 16:12 
~ 5 XI-7 XII 1-5;
g  na odcinku Nowogard - Płoty; w g nie przewozi się wózków i rowerów

14:27 II
1

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 14:32, Osina 14:36, Mosty 14:42, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:48, Goleniów 15:05, 
Kliniska 15:14, Szczecin Dąbie 15:24, Szczecin Zdroje 15:34 Szczecin Główny 15:49 
~ 21 X-4 XI;

15:49 II
1

PR - R
s 88649

j  a  b  @  V
y

Wyszomierz 15:54, Osina 15:58, Mosty 16:04, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 16:10, Goleniów 16:26, 
Kliniska 16:36, Szczecin Dąbie 16:46, Szczecin Zdroje 16:52 Szczecin Główny 17:04 
~ 5 XI-8 XII;

Strona 1 z 3

^
Odjazdy / Departures
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godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

15:55 II
1

PR - R
88630

j  a  b  y

Żabowo 16:02, Płoty 16:13, Baszewice 16:27, Gryfice 16:34, Gąbin 16:44, Trzebiatów 16:49, Bieczyno 
Pomorskie 16:55, Karcino 16:59, Głowaczewo 17:03, Stary Borek 17:07, Kołobrzeg Stadion 17:13

Kołobrzeg 17:17 ~ 21 X-4 XI;

16:39 II
1

PR - R
88651
REGA

j  a  b  y

Wyszomierz 16:44, Osina 16:48, Mosty 16:54, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:00, Goleniów 17:17, 
Kliniska 17:27, Szczecin Dąbie 17:37, Szczecin Zdroje 17:42 Szczecin Główny 17:54 
~ 21 X-4 XI;

16:57BUS PR - R
88630
g  j

Żabowo 17:08, Płoty 17:24 0   j   a   b   @   V   y, Baszewice 17:41, Gryfice 17:47, Gąbin 17:57, 
Trzebiatów 18:03, Bieczyno Pomorskie 18:09, Karcino 18:12, Głowaczewo 18:17, Stary Borek 18:20, 
Kołobrzeg Stadion 18:26 Kołobrzeg 18:31 
~ 5 XI-8 XII;
g  na odcinku Nowogard - Płoty; w g nie przewozi się wózków i rowerów

17:57 II
1

PR - R
88632

j  a  b  y

Żabowo 18:04, Płoty 18:14, Baszewice 18:28, Gryfice 18:35, Gąbin 18:45, Trzebiatów 18:50, Bieczyno 
Pomorskie 18:56, Karcino 19:00, Głowaczewo 19:04, Stary Borek 19:08, Kołobrzeg Stadion 19:14

Kołobrzeg 19:20 ~ 21 X-4 XI;

17:59 II
1

PR - R
s 88651
REGA

j  a  b  @  V
y

Wyszomierz 18:04, Osina 18:08, Mosty 18:14, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 18:20, Goleniów 18:36, 
Kliniska 18:46, Szczecin Dąbie 18:55, Szczecin Zdroje 18:59, Szczecin Port Centralny 19:07

Szczecin Główny 19:11 
~ 5 XI-8 XII;

18:39 II
1

PR - R
88653

POMERANIA
j  a  b  y

Wyszomierz 18:44, Osina 18:48, Mosty 18:54, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:00, Goleniów 19:17, 
Kliniska 19:26, Szczecin Dąbie 19:36, Szczecin Zdroje 19:44, Szczecin Port Centralny 19:52

Szczecin Główny 19:56 ~ 21 X-4 XI;

19:21BUS PR - R
88632
g  j

Żabowo 19:32, Płoty 19:48 0   j   a   b   @   V   y, Baszewice 20:05, Gryfice 20:11, Gąbin 20:21, 
Trzebiatów 20:27, Bieczyno Pomorskie 20:33, Karcino 20:36, Głowaczewo 20:41, Stary Borek 20:44, 
Kołobrzeg Stadion 20:50 Kołobrzeg 20:55 
~ 5 XI-8 XII;
g  na odcinku Nowogard - Płoty; w g nie przewozi się wózków i rowerów

19:25 II
1

PR - R
s 88653

POMERANIA
j  a  b  @  V

y

Wyszomierz 19:30, Osina 19:34, Mosty 19:40, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:46, Goleniów 20:02, 
Kliniska 20:12, Szczecin Dąbie 20:21, Szczecin Zdroje 20:25, Szczecin Port Centralny 20:33

Szczecin Główny 20:37 
~ 5 XI-8 XII;

20:28 II
1

PR - R
88634

j  a  b  y

Żabowo 20:35, Płoty 20:44, Baszewice 20:51, Gryfice 20:58, Gąbin 21:08, Trzebiatów 21:14, Bieczyno 
Pomorskie 21:20, Karcino 21:23, Głowaczewo 21:28, Stary Borek 21:31, Kołobrzeg Stadion 21:37

Kołobrzeg 21:42 ~ 22-31 X 1-6; 2-3 XI;

20:47BUS PR - R
88634
g  j

Żabowo 20:58, Płoty 21:14 0   j   a   b   @   V   y, Baszewice 21:31, Gryfice 21:37, Gąbin 21:47, 
Trzebiatów 21:53, Bieczyno Pomorskie 21:59, Karcino 22:02, Głowaczewo 22:07, Stary Borek 22:10, 
Kołobrzeg Stadion 22:16 Kołobrzeg 22:21 
~ 5 XI-8 XII 1-6;
g  na odcinku Nowogard - Płoty; w g nie przewozi się wózków i rowerów

21:50 II
1

PR - R
88636

j  a  b  y

Płoty 22:05, Gryfice 22:17, Trzebiatów 22:32, Kołobrzeg Stadion 22:49 Kołobrzeg 22:54 
~ 21 X-4 XI 1-57;

22:17BUS PR - R
88636
g  j

Płoty 22:44 0   j   a   b   @   V   y, Gryfice 23:05, Trzebiatów 23:19, Kołobrzeg Stadion 23:37

Kołobrzeg 23:42 ~ 5 XI-7 XII 1-57;
g  na odcinku Nowogard - Płoty; w g nie przewozi się wózków i rowerów
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objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
g - zastępcza komunikacja autobusowa / rail 

replacement bus service
T - 2 klasa / Second class seats

j - tylko 2 klasa / 2nd class seats only

a - wagon z miejscami dla osób na wózkach 
- z windą/rampą / car with seats for 
disabled passengers - with a lift/ramp

b - wagon przystosowany do przewozu 
rowerów - liczba miejsc ograniczona / 
wagon adopted to the transport of 
bicycles – limited number of places

s - połączenie z lotniskiem / connection to 
airport

objaśnienia znaków / symbols
@ - dostęp do WiFi / WiFi access

V - dostępne miejsce do przewijania dziecka 
/ baby changing space available 

y - klimatyzacja / air conditioning

0 - zmiana usług na trasie pociągu / change 
services on the route

~ - terminy kursowania / days of operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / Mondays

5 - w piątki / Fridays

6 - w soboty / Saturdays

7 - w niedziele / Sundays

www.polregio.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased on each train, consistent with the 
terms specified by the carrier.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Carriers 
are responsible for commercial data of trains.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Infoline numbers to individual carriers:
PR - 703 20 20 20 (24h) opłata 1.29 zł/min. połączenia, 
realizator usługi: Progress Plus S.C.  / 703 20 20 20 (24h) 
charge of PLN 1.29 gross/min. of each call, service provider: 
Progress Plus S.C. 

www.portalpasazera.pl Strona 3 z 3
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FIRMA JOGA  •  ul. Górna 4  •  72-200 Nowogard  
 Tel./Fax 91 39 25 501  •  695 100 700  •  695 400 600

Wyposaż swój dom w OKNA PCV 
o najwyższym standarcie światowym, 

dzięki którym obniżysz koszty ogrzewania
z profilu 

ALPHALINE  
profil 6 komorowy w kl. A
z wkładem termicznym 
i uszczelką środkową 
gwarantującą doskonałą 
szczelność

Do produkcji okien 

nie stosujemy pro�lii

z recyklingu !!!

i wysokiej jakości
OKUCIA MACO

Ponad 22 lat doświadczenia w produkcji okien. ZAUFAJ specjalistom! 

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

Dzięki nowym oknom SYNEGO Twój dom 
stanie się oazą ciepła, ciszy i bezpieczeństwa. 
W porównaniu z obecnym standardem okien, 
SYNEGO zapewnia do 50% lepszą izolację cieplną*. 
Dzięki temu znacznie zmniejszysz rachunki 
za ogrzewanie i poznasz nowy 
komfort mieszkania.

Nowe logo - nowy profil 
nowy komfort Twojego mieszkania

Zadzwoń lub przyjdź 
do siedziby naszej firmy 

a my przygotujemy 
dla Ciebie najlepszą ofertę.

Stomatologia Rodzinna 
lek stom. Dorota Wałęga-Bąk 

rtg cyfrowe  •   licówki  •  korony porcelanowe   •  protezy elastyczne szkieletowe
czynne: poniedziałek-sobota  •  ul. Kościuszki 36 pok.311  •  Tel. 604 441 609 

Wszystkim naszym Klientom
zdrowych, spokojnych, obfitych

świąt Bożego Narodzenia
spędzonych w miłej

rodzinnej atmosferze
życzą

właściciele i pracownicy



POLSKI 
WYDAWCA
Dom Judy sp. z o.o.

W numerze "Kalendarz DN 2019"

Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

Piątek 
28 grudnia 2018 r. 
Nr 101 (2729)
nakład 3000 
Rok XXV ISSN 1897-2640 

Cena 2,00 zł 
(w tym 5% VAT) M

A
G

A
ZY

N

s. 10, 11

GAŚNICE

Tel. 602 870 300

w Nowogardzie

Legalizacja - Sprzedaż - Ładowanie
Butle CO2, argon, azot, tlen

ul. Roosevelta 39

Autoryzowany serwis 

Kolejne 

wydanie 

4.01.2019 r. 

Wyspy Kanaryjskie, Cypr, Włochy, Tunezja
Grecja, Maroko, Bułgaria, Chorwacja 

Wczasy i sanatoria
w Międzyzdrojach,

 Kołobrzegu, Karpaczu SINDBAD - codziennie z Nowogardu
Bilety na przejazdy zagraniczne

tel. 91 392 14 67
kom. 695 264 677

Nowogard, ul. 3 Maja 46 • www.nowodental.pl

Uśmiechajcie się pięknie
Kompleksowe leczenie stomatologiczne

Diagnostyka cyfrowa:
• pantomogram i RVG zębowe

• SPRZĘT ORTOPEDYCZNY
• SPRZĘT REHABILITACYJNY

PROFI-MED sp. z o.o.

Nowogard • ul. T. Kościuszki 2 G  • Tel/fax.: 91 392 11 05 

OFERTA DLA GABINETÓW 
I PRAKTYK PRYWATNYCH

Refundacja

• MATERIAŁY MEDYCZNE
• ARTYKUŁY PIELĘGNACYJNE

Godziny otwarcia pn.-pt. 9.00- 17.00

ARTYKUŁY  
MEDYCZNE I ORTOPEDYCZNE

WSZYSTKO DLA ZDROWIA

reklAMA

s. 2

s. 3

Przeżyli razem już 60 lat 

Trzeba umieć 
sobie przebaczać 

Kto kupi 
cenną 
działkę  
w centrum 
miasta?

Będzie co 
dewastować

Wywiad z komisarz  
Dorotą Zając  
- Komendantem  
Komisariatu Policji  
w Nowogardzie

s. 9

Nowy 
furgon na 
komisariacie

Dziki 
zagrały 
mecz

s. 5

s. 4
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Śmigiel Ryszard

ŚR

KOMPLEKSOWE  USŁUGI
& ŚMIGIEL

Zakład Kamieniarski
- Nagrobki - Grobowce - Parapety - Schody

Kwiaciarnia
- Znicze - Kwiaty - Wiązanki - Wieńce

Tel. 601 595 069, 91 392 18 14
     e-mail: puhp.smigiel@wp.pl
   www.kamieniarstwo-smigiel.pl

Korzystając z naszych usług pogrzebowych zyskasz
-10%  RABATU  NA  USŁUGI  KAMIENIARSKIE

UL. CMENTARNA 3,  72-200 NOWOGARD

       Usługi Pogrzebowe 
        Grzegorz Śmigiel
- Trumny - Urny - Ekshumacje - Przewozy
         Obudowy - Krzyże - Tabliczki

Kontakt całodobowy: 693 230 190
      e-mail: memoris.zp@o2.pl
            www.memoris.eu

reklAMA

Masz problem, 
lub byłeś świadkiem 

ważnego wydarzenia?
Skontaktuj się z naszą redakcją!
513 088 309, 91 392 21 65

Dziki zagrały mecz... i zryły boisko 
Sporo szkód wyrządziły dziki, które w ostatnich dniach odwiedziły teren boiska piłkarskiego 
przy ul. Wojska Polskiego. Żerujące zwierzęta zryły sporą część bocznej, treningowej płyty. 

Zdjęcia porytego boiska bocz-
nego oraz pasów zieleni przy dro-
dze prowadzącej pod trybunami 
płyty głównej- przesłał nam pan 
Tomasz, nasz czytelnik. 

Jak przyznał w rozmowie z DN, 
prezes Pomorzanina Marcin Skór-
niewski, klubu piłkarskiego, któ-
ry opiekuje się i użytkuje ten te-
ren na podstawie umowy z gmi-
ną, problem z dzikami pojawia 
się praktycznie każdego roku w 
okresie jesienno-zimowym. Teren 
obiektu – nie jest na tyle szczelnie 

ogrodzony- zwłaszcza od strony 
lasu, dawnej strzelnicy, co spra-
wia, że dziki-, których jest chyba 
coraz więcej, z łatwością przedo-
stają się w te okolice. Władze klu-
bu wielokrotnie miały zwracać się 
zarówno do gminy, jak i starostwa 
powiatowego o pomoc w rozwią-
zaniu problemu, bo same nie mają 
ani środków, ani odpowiednich 
kompetencji, aby pozbyć się dzi-

ków. Do tego, co podkreśla pre-
zes M. Skórniewski, klub Pomo-
rzanin, nie jest odpowiedzialny 
za wykonywanie inwestycji na te-
renie boisk- a nowe ogrodzenie, 
to już inwestycja, na którą klub 
nawet gdyby chciał i tak nie ma 
środków. 

Tam, gdzie jest ogrodzenie, ła-
tamy je, kupujemy też środki ma-
jące odstraszyć dziki- na niewiele 

to się jednak zdaje. Wiosną przyj-
dzie nam znów odnowić znisz-
czony przez dziki teren- mówi M. 
Skórniewski. 

No cóż – można powiedzieć, że 
jakie sąsiedztwo – takie problemy. 
Miejskie boisko leży praktycznie 
w lesie, to i obecność dzikiej zwie-
rzyny nie powinna dziwić. Nie-
mniej - jeśli boisko ma spełniać 
swoją funkcję, warto je zabezpie-
czyć przed kolejnymi odwiedzi-
nami dzikich świń. I problemu 
tego nie rozwiąże planowana bu-
dowa nowego boiska ze sztuczną 
nawierzchnią za ponad 2,5 milio-
na - co wpisano w projekcie bu-
dżetu na kolejny rok. Warto może 
zacząć inwencję na obiekcie od 
spraw łatwych, jak np. budowa 
ogrodzenia, a później brać się za 
budowę „pałaców”. 

Marcin Simiński 

2018/12/18
godz:14:59
Patrol OPI KP Nowogard do-

konał zatrzymania Patryka C. 
lat. 22 (zam. powiat Goleniów) 
poszukiwanego przez SR Gole-
niów na podstawie nakazu. Po-
stępowanie prowadzi KP No-
wogard. 

2018/12/19
godz: 16:35
Kierujący pojazdem mar-

ki Mercedes mężczyzna, lat 
49, zamieszkały gmina Nowo-
gard nie ustąpił pierwszeństwa 
przejazdu kierującemu pojaz-
dem marki Audi, mężczyźnie 
lat 30, zamieszkały gmina No-
wogard. Kierujący trzeźwi. Kie-
rowca pojazdu marki Mercedes 
został za popełnione wykro-
czenie pouczony. 

godz: 16:50
Kierująca pojazdem mar-

ki Renault, kobieta lat 65, za-
mieszkała gmina Nowogard 
nie ustąpiła pierwszeństwa 
przejazdu kierującemu po-
jazdem marki Audi, kierow-
ca mężczyzna lat 19, zamiesz-
kały gmina Nowogard. Kieru-
jący trzeźwi. Kierowca pojaz-
du marki Renault za popełnio-
ne wykroczenie został ukarany 
mandatem karnym. 

2018/12/22
godz: 03:10
Policjanci OPI KP Nowogard 

podczas kontroli drogowej w 
Nowogardzie samochodu m-ki 
Opel Vectra ujawnili, że kierują-
cy mężczyzna lat 18 (zam. po-

wiat goleniowski) nie posiada 
uprawnień do kierowania po-
jazdami a badanie moczu po-
twierdziło, że znajduje się pod 
wpływem amfetaminy. Postę-
powanie prowadzi KP Nowo-
gard.

2018/12/24
godz.: 07:15
Patrol OPI KP Nowogard do-

konał zatrzymania mężczyzny, 
lat 52 ( zam. powiat Goleniów) 
poszukiwanego przez Sąd Re-
jonowy w Goleniowie. Postę-
powanie prowadzi KP Nowo-
gard.

godz.: 15:18
Patrol RRD KPP Goleniów 

podczas kontroli drogowej w 
Osinie ujawnił, że kierujący ro-
werem mieszkaniec powiatu 
goleniowskiego, lat 34, znaj-
duje się w stanie nietrzeźwości 
0,98 mg/l. Ukarano mandatem 
karnym.

godz: 16:50 
Patrol OPI KP Nowogard pod-

czas obsługi zdarzenia dro-
gowego w Żabowie ujawnił, 
że mieszkaniec gminy Nowo-
gard, lat 58, kierujący samo-
chodem marki VW Golf znajdo-
wał się w stanie nietrzeźwości 
2,7 promila alkoholu w organi-
zmie. W systemach brak prawa 
jazdy, ww. twierdził, że zgubił 
blankiet. Pojazd pozostawiony 
poza drogą publiczną, zabez-
pieczony we własnym zakresie. 
Postępowanie w sprawie pro-
wadzi KP Nowogard.

KPP Goleniów

Niebezpieczne wyrwy w ulicy 
Jak niebezpieczne mogą być 

dziury w drogach, które niespo-
dziewanie pojawiają się na jezd-
ni przekonał się jeden z naszych 
mieszkańców, który postanowił 
zaalarmować Redakcję o przy-
krym, jego zdaniem, incyden-
cie. - Szanowna redakcjo, może 
zacznę od początku. Wracając z 
miasta do domu, na odcinku drogi 
niedaleko sklepu Rembud, poczu-
łem jak tracę panowanie nad sa-
mochodem, podskoczyłem i usły-
szałem jakby mi coś strzeliło. Nie 
zawsze kierowca ma możliwość 
ominąć dziurę w nawierzchni, 
zbyt późno ją zauważyłem i nie 
zdążyłem odpowiednio wyhamo-
wać. Co gorsza, kiedy chciałbym 
ją wyminąć spowodowane było 
by to gwałtownym manewrem a 
obok mnie przejeżdżał właśnie sa-
mochód i zderzyłbym się z nim. 
Nie zauważyłem od razu, że coś 
mi się stało z samochodem, jed-
nak przez całą drogę coś mi stu-

kało i pukało. Dopiero, kiedy do-
jechałem do domu sprawdziłem 
samochód wraz z sąsiadem, który 
był kiedyś mechanikiem i powie-
dział mi, że uszkodziłem sobie ja-
kąś tuleję wahacza, a że mam sa-
mochód z obniżonym zawiesze-
niem, koszt naprawy nie był mały. 
Powiem szczerze, że ten incydent 
nieco przyspieszył mi remont sa-
mochodu. Ale co zrobi ktoś inny, 
kto znajdzie się w podobnej sytu-
acji, gdzie wtedy szukać pomocy? 

Kto w takich wypadkach zwra-
ca koszty naprawy? Nie wspomnę 
o kwestiach zdrowotnych. Zimy 
nas jakoś omijają, a nawierzch-
nie w naszym mieście są w bar-
dzo złym stanie technicznym, jako 
kierowca, który jeździ bardzo dłu-
go, mogę powiedzieć, że jeżdżąc po 
naszych drogach czuję jakbym jeź-
dził co najmniej po jakimś pobo-
jowisku.  

Stały czytelnik 

Sygnały Czytelników @  

Zniszczona przez dziki nawierzchnia bocznego boiska

Tu dzikom na drodze stanęło ogrodzenie
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reklAMA

reklAMA

W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397

reklAMA

WYNAJeM 
kONTeNerÓW, 
wywóz odpadów. 

TEL. 667 146 793 

Sprzedam 
pawie

tel. 785 150 401

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

11 kg, 33 kg 
z propan butanem, 

propanem 
a także do zasilania 
wózków widłowych.

Zapraszamy 
do stałej współpracy 

tel. 606 930 398
 www.gazak.pl 

Wymiana butli

letnia promocja
Ciekawe gratisy!

Będzie co dewastować 

Kupili im działkę i budują pomost
Z funduszy gminnych została zakupiona na rzecz sołectwa Olchowo działka, która ma zostać zagospodarowana, jako teren rekreacyjny dla mieszkańców 
wsi – czytamy w tych dniach na stronie UM Nowogard. 

Na początku grudnia, jeden 
z naszych Czytelników dostar-
czył do redakcji zdjęcia ukazu-
jące skutki karygodnej dewa-
stacji infrastruktury wypoczyn-
kowej znajdującej się nad brze-
giem jeziora olchowskiego od 
strony wsi, a wybudowanej tam 
przez PZW. Chodziło zwłasz-
cza o stan pomostu i ogrodze-
nia wokół wiaty piknikowej. To 
zresztą nie jedyne zorganizowa-
ne miejsce wypoczynkowe nad 
brzegiem tego jeziora, które do 
wypoczynku bynajmniej nie za-
chęca a to z powodu zniszczeń, 
temu wypoczynkowi służącej 
infrastruktury, albo zaniedba-
nia jej otoczenia. Jeszcze bliżej 
wsi na końcu, 2 lata temu odda-
nej do użytku nowej drogi, znaj-
duje się spory teren rekreacyjny 
z dojściem do wody, jest tu także 
boisko z bramkami i tablica do 
kosza – niestety wszystko nieźle 
zapuszczone i wydaje się, że je-
śli używane to raczej przez ama-
torów innych rozrywek aniże-
li gier sportowych – świadczą o 
tym pozostawione tu ślady hucz-
nej ich obecności. Sądząc po sta-
nie opisanej wyżej nadjeziornej 
infrastruktury, mieszkańcy Ol-
chowa miejsc rekreacyjnych nie 
potrzebują – wszak lepszej lo-
kalizacji do tego celu wspólnego 

wypoczynku, jak ta nad leżącym 
pod tzw. nosem jeziorem trudno 
sobie wyobrazić. Tymczasem …

Gmina zapłaci…..
Tymczasem gmina Nowo-

gard bezustannie podejmuje 
kolejne wysiłki finansowe, aby 
mieszkańcy Olchowa, (bo któż 
inny tutaj by przyjeżdżał) mie-
li, co dewastować.  17 grudnia 
br. Burmistrz Nowogardu, Ro-
bert Czapla – czytamy na stronie 
UM - na wniosek mieszkańców, 

podpisał akt notarialny zakupu 
przez gminę działki na rzecz so-
łectwa Olchowo. Działka (znaj-
dująca się k. krzyża, zaraz na 
wjeździe do miejscowości), o 
powierzchni niemal 900 mkw., 
ma być zagospodarowana, jako 
teren rekreacyjny dla mieszkań-
ców wsi. Koszt zakupu tej dział-
ki to 28 700 zł – informuje nas 
UM. Czyżby w Olchowie uzna-
no (wniosek mieszkańców jak 
czytamy), że do wspólnotowej 
rekreacji potrzebują zupełnie in-
nego miejsca aniżeli te, które już 

mają nad jeziorem? Tylko kilka-
naście dni wcześniej, aniżeli był 
akt zakupu wspomnianej dział-
ki (należała dotychczas do oso-
by prywatnej), czyli   w dniu  6 
grudnia 2018 r ogłoszono kolej-
ny, czwarty już przetarg na wy-
konanie  z funduszy gminnych  
kolejnej budowy nadjeziornej 
w Olchowie. Ogłoszenie, zapro-
szenie do składana ofert na wy-
konawstwo jest na BIP i czyta-
my w nim: Budowa pomostu re-
kreacyjno-wędkarskiego w kon-
strukcji żelbetowo-drewnianej. 
Nawierzchnia pomostu z desek 
oparta na belkach drewnianych 
poprzecznych i podłużnych. 
Konstrukcja drewniana spoczy-
wa na palach żelbetowych wbi-
janych w dno jeziora. Pow. za-
budowy: 79,40 m2, Długość cał-
kowita: 32,00 m, Szerokość: 1,8 
do 2,0 m, Pale żelbetowe: 24 
szt. Cena tego obiektu to- ba-
gatela- prawie 133 tys. złotych. 
Tyle bynajmniej chce wydać na 
to gmina. Będzie to jednak bar-
dzo trudne. Jedyna oferta, jaka 
wpłynęła na to zadanie w odpo-
wiedzi na ogłoszenie przetargo-
we została złożona przez szcze-
cińską firmę MATPOL i opiewa 
na kwotę 346 tys. 474 złotych, a 
więc zbyt dużo, aby można było 
podpisać umowę z wykonawcą. 

Na zakończenie: radość, 
radość, radość…    

 Mieszkańcy Olchowa będą 
mieć teren do rekreacji i odpo-
czynku oraz możliwość orga-
nizowania tam wspólnych so-
łeckich wydarzeń - cieszą się w 
miejskim biuletynie.  My w DN, 
też się cieszymy…, jak się wszy-
scy cieszą to nie wypada inaczej 
– większość ma bowiem rację … 
i nawet żadne przeciwne fakty 
nie pozbawią nas tej zasłużonej, 
ciężko wypracowanej, radości.  

sm

Działka w Olchowie kupiona przez gminę - tu ma powstać rekreacyjne centrum miejscowości

Zarośnięte boisko nad jeziorem, niegdyś tu tętniło  życie

Fragment zniszczonego ogrodzenia 
wiaty piknikowej po wizycie wandali. 
Fot. Archiwum
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kolejne auto zakupione dzięki gminnej dotacji 

Nowy furgon na komisariacie 
Nowiutki Volkswagen T7 uzupełnił flotę nowogardzkiego Komisariatu Policji. Auto o war-
tości 185 tys. zł, zostało zakupione częściowo ze środków budżetu miasta - jeszcze dzięki 
decyzji poprzedniej Rady Miejskiej. To czwarty radiowóz zakupiony w taki sposób. 

Uroczyste przekazanie nowe-
go samochodu miało miejsce 
wczoraj, tj. czwartek, 27 grud-
nia, na terenie KP Nowogard. 
W skromnej uroczystości wzię-
li udział przedstawiciele władz 
miasta oraz kierownictwo po-
licji na czele z szefem powiato-
wym insp. Krzysztofem Targoń-
skim. 

- Zakup tego typu samocho-
du był jednym z koniecznych i 
pilnych dla komisariatu w No-
wogardzie, aby zapewnić popra-
wę bezpieczeństwa obywatelom, 
ale i komfort pracy samych poli-
cjantów. To jest najbardziej opty-
malny pojazd, od raku użytkuje-
my taki sam model w Goleniowie 
- mówił insp. Krzysztof Targoń-
ski, dziękując władzom samo-
rządowym za współfinansowa-
nie zakupu samochodu. 

Nowy samochód ma silnik 
benzynowy o pojemności 2,0 li-
tra i 150 KM. Samochód będzie 
wykorzystywany jako furgon pa-
trolowo-interwencyjny z miej-
scem do przewozu osób zatrzy-
manych. 

O jego zaletach opowiadał st. 
sierż. Piotr Zarośliński, jeden z 
policjantów Ogniwa Patrolowo-
-Interwencyjnego w KP w No-
wogardzie, który będzie wyko-
rzystywał w pracy nowy samo-
chód. 

- Oprócz tego, że auto wizu-
alnie jest ładne, ma wyższe za-
wieszenie niż w pojazdach oso-
bowych, co jest niezwykle waż-
ne, zwłaszcza w czasie interwen-
cji poza miastem. Mamy kilka ła-
dowarek, do urządzeń, które w 
trakcie pracy musimy wykorzy-

stywać. Jest też oczywiście nowa 
stacja radiowa – mówił st. sierż. 
P. Zarośliński

Samochód podzielony jest na 
trzy strefy – klasy - kabina dla 
kierowcy i pasażera, miejsce 
do sporządzania dokumentacji 
przez policjantów i wydzielone 
pomieszczenie dla osób zatrzy-
manych- z tyłu pojazdu- pod-
kreślano w czasie prezentacji 
auta. To zbudowano w sposób 
zapewniający bezpieczeństwo 
przewożonych osób, ale także 
pozwalający łatwo w utrzyma-
niu czystości i higieny. 

Samochód kosztował 185 tys. 
zł, z czego gmina Nowogard do-
łożyła 85 tys. zł. Pozostała kwota 
to wydatek po stronie Komendy 
Głównej Policji. Nowe auto za-
stąpi wysłużonego Volkswage-
na T4. 

To już czwarty radiowóz, któ-
ry trafił na wyposażenie nowo-
gardzkiego komisariatu, zaku-
piony dzięki dofinansowaniu z 
gminy Nowogardy. Dwa przeka-
zano w grudniu zeszłego roku, a 
jeden w roku 2013. 

MS

Nowy Volkswagen T7 kosztował 185 tys. zł

Policjanci w kabinie  nowego radiowozu- za kierownicą st. sierż. Piotr Zarośliński z OPI

Wiceburmistrz K. Kolibski przekazuje klucze do nowego furgonu policji na ręce komendanta powiatowego policji insp. K. Tar-
gońskiego

Nowy rok, stare wyzwania  
i zleżałe błędy

1. Mija 2018 rok, rok, który był za-
razem rokiem kończącym kaden-
cję lokalnego samorządu. Nieste-
ty nowogardzka rada miejska wy-
łoniona w październikowych wy-
borach na kolejną- tym razem aż 
5 letnią kadencję - nie może jakoś 
porządnie ruszyć z miejsca. Jak na 
razie radni zajmują się głównie ko-
lejnymi nieudanymi próbami wy-
boru przewodniczącego Rady. Za-
stanawiająca przy tym jest swoista 
beztroska nowo wybranych, tak, 
jakby mieli czas…. a czasu tego 
nie ma, zwłaszcza nie ma w naszej 
gminie. 
2. Gdy nasi radni nadal pochylają 
się nad sobą to w ościennych gmi-
nach pochylano się nad problema-
mi samorządowej wspólnoty.  Już 
w listopadzie w pobliskim Gole-
niowie odbyło się pierwsze czy-
tanie budżetu gminy na 2019 rok. 
Pomijając wielkość globalną tam-
tego budżetu warto się przyjrzeć 
najistotniejszej dla mieszkańców 
wartości, czyli poziomowi wydat-
ków na inwestycje. A jest on w Go-
leniowie doprawdy imponujący.   
3. 82.855.948,49 zł. - tyle w pro-
jekcie budżetu Goleniowa zapisa-
no tylko na wydatki inwestycyj-
ne gminy. Lista planowanych z tej 
kwoty realizacji obejmuje 48 pozy-
cji rzeczowych różnych przedsię-
wzięć. Są wśród nich głównie wy-
datki w infrastrukturę, w tym ko-
munikacyjną, sportową, kulturalną 
czy rekreacyjną.   Najwyższą kwotę 
18 milionów złotych zaplanowano 
na zadanie z obszaru infrastruktu-
ry komunikacyjnej - budowa zinte-
growanego węzła przesiadkowego 
wraz z wielofunkcyjnym dworcem 
kolejowo -autobusowym w Gole-
niowie. Z kolej na projekt z obsza-
ru infrastruktury kultury zatytu-
łowany: adaptacja budynku daw-
nej rampy wyładowczej na funk-
cję obiektu Rampa-Kultura w Go-
leniowie zaplanowana aż 11 mln zł. 
4. I właśnie tyle, czyli około 11 mln 
zaplanowano w przygotowanym 
przez naszego burmistrza budże-
cie Nowogardu na wszystkie inwe-
stycje, które nasza gmina ma zre-
alizować w przyszłym 2019 roku. 
I to ten stosunek 11 do 82,5 opi-
suje różnicę aktualnych możliwo-
ści finansowych dwóch wydawało-
by się zbliżonych potencjałem de-
mograficznym gmin, czyli Nowo-

gardu i Goleniowa.  Ale ten stosu-
nek liczbowy opisuje także rozmiar 
zadania, jakie stoi przed nowo wy-
branymi radnymi w gminie Nowo-
gard.  Zwiększenie dochodów bu-
dżetu po to, aby można było prze-
znaczać znacznie wyższe pieniądze 
na potrzebne i niezbędne inwesty-
cje – tak brzmi literalnie treść tego 
zadania, zadania na lata. 
5. Mimo, że wydaje się być pro-
ste zlokalizowanie tego najważ-
niejszego problemu naszej gminy, 
czyli mizerii w zakresie przycho-
dów własnych budżetu (potwier-
dzają to także zestawienia porów-
nawcze - Nowogard w tym zakre-
sie znajduje się w ostatniej setce na 
580 gmin w kraju) to o zagadnie-
niu tym odpowiedzialni za sprawy 
publiczne w zasadzie nie dyskutu-
ją. Emocje u nas budzi tylko wy-
dawanie a nie zarabianie. Nie tylko 
odpowiedzialni nie dyskutują, ale 
i wyborców ani to ziębi ani grzeje. 
Dowodem jest miniona kampania 
wyborcza – jedyny kandydat, któ-
ry temat zwiększenia dochodów 
budżetowych w swoim programie 
ustanowił priorytetem, zajął w ry-
walizacji ostatnie miejsce. Kandy-
dat ten zresztą, jako jedyny, miał 
też program planowanych działań 
oparty na, także zaprezentowanej, 
diagnozie sytuacji wyjściowej. 
6. Niezależnie jednak, jakby wielu 
głosowało na tzw. ładne oczy i jak-
by wielu nie traktowało takich gło-
sowań, jako wyrazu mądrości zbio-
rowej wymowa i wartość liczb po-
zostaje niezależna od gustów - 11 
mln na 82,5 mln może zamienić 
nie szeroki uśmiech jednych i po-
wab czy  „fajność”  innych, ale kon-
sekwencja tych posiadających i re-
alizujących świadomy wielolet-
ni plan dojścia do przyzwoitych 
wskaźników ekonomicznych. Tyl-
ko, czy wybrani w nagrodę za mi-
tomańskie pomysły, bądź za by-
cie naszym o takim planie w ogó-
le myśleć będą skoro nikt od nich 
tego nie wymagał? To, co obserwu-
jemy w pierwszych już dwóch mie-
siącach pracy nowej rady pokazu-
je, że nowego, czy nowej nie widać. 
7.  Jedyne „nowe”, jak na razie, to 
Nowy Rok. Mówi znane przysło-
wie: jak sobie pościelisz taka się 
wyśpisz…. W przededniu tego 
Nowego Roku jest to przysłowie 
szczególnie aktualne, pościelili-
śmy sobie w październiku i spać na 
tym łożu będziemy 5 lat…. Stare 
błędy, jak ktoś tego nie zrozumie, 
że to błędy, to staną się przez ten 
czas wyjątkowo zleżale.  Odległość 
jak 11 do 82,5 może się jeszcze po-
większyć, czego na ten Nowy Rok 
nowogardzianom nie życzę! 

Marek Słomski  

Nasz felieton
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Teren za milion!

Kto kupi cenną działkę w centrum miasta?
Za niemal milion złotych miasto chce sprzedać prawie 0,5 ha działki w samym centrum miasta (adres ul. Rot. Pileckiego).  Czy znajdą się chętni gotowi 
wyłożyć takie pieniądze i co może tu powstać? 

Szykuje się transakcja roku 
2019 na rynku sprzedaży gmin-
nych nieruchomości.  Na dzień 
15 marca 2019 roku, ogłoszono 
przetarg na zbycie należącej do 
gminy Nowogard działki z adre-
sem przy ulicy Pileckiego. Dział-
ki położone z prawej strony ulicy 
Pilickiego (patrząc od początku 
przy Netto) i na jej zapleczu to 
bardzo atrakcyjny teren inwesty-
cyjny. Znajduje się on w samym 
centrum miasta w dogodnym 
miejscu komunikacyjnym i han-
dlowym. Dlatego nic dziwnego, 
że cena wywoławcza za działkę, 
wystawiana na przetarg w dniu 
15 marca, to 960 tys. złotych. 
Nie jest wykluczone, że osta-
teczna cena zbycia będzie jesz-
cze wyższa. Kilka lat temu sąsia-
dująca działka, na której aktual-
nie znajduje się budynek miesz-
kalno - usługowy (wybudowa-
ny przez firmę Probud) sprzeda-
no za ponad 700 tys. złotych, co 
było prawie dwukrotnym prze-
biciem w stosunku do ceny wy-

woławczej.  Działka teraz wy-
stawiona na przetarg ma po-

wierzchnię istotnie większą ani-
żeli ta zakupiona przez Probud. 

Jak wynika z ogłoszenia, przed-
miotem sprzedaży jest dział-

ka niezabudowana o nr ewiden-
cyjnym 216/2, o pow. 4523 m2 
(symbol użytku gruntowego – 
Bp), położona w obrębie nr 3 m. 
Nowogard. Nieruchomość po-
siada urządzoną księgę wieczy-
stą KW Nr SZ1O/00042352/7 w 
Sądzie Rejonowym w Golenio-
wie i nie jest obciążona żadny-
mi prawami rzeczowymi, pra-
wami osób trzecich ani hipote-
kami. Przetarg odbędzie się w 
dniu 15.03.2019r., o godz. 10:00, 
w sali obrad Komisji Rady Miej-
skiej /I piętro/ Urzędu Miejskie-
go w Nowogardzie, Plac Wolno-
ści 1. Cena wywoławcza działki 
– 960.000,00 zł.  Taka kwota to 
oferta tylko dla poważnych in-
westorów. Czy znajdzie się chęt-
ny i jaki pomysł będzie miał na 
zagospodarowanie tej działki? 
Jak na razie nikt nie sygnalizu-
je swoich zamiarów, ale do daty 
przetargu jeszcze ponad dwa 
miesiące. Będziemy obserwować 
sytuację.

sm

Urząd Wojewódzki odpowiada 

Czy w Nowogardzie jest wystarczająca ilość karetek?
W ostatnim czasie na terenie Nowogardu doszło do dwóch niepokojących zdarzeń, które wywołują komentarze wśród społeczeństwa, a dotyczą zabezpie-
czenia gminy w dostęp do karetek i ZRM. 

Pierwsze takie zdarzenie mia-
ło miejsce w środę (12 grudnia), 
kiedy to przy ul. 700-lecia doszło 
do potrącenia 73-letniej kobie-
ty. Okazało się, że w chwili zda-
rzenia dwie karetki stacjonują-
ce w filii pogotowia ratunkowego 
w Nowogardzie, były poza gmi-
ną- realizując zlecenie dyspozy-
tora. Ranna kobieta leżała na as-
falcie czekając na pomoc- karet-
ka dojechała dopiero po 25 mi-
nutach, aż z Chociwla- trwało to 
dokładnie 25 minut- wynika z in-
formacji przekazanej przez rzecz-
nika WSPR w Szczecinie. 

Trzy dni wcześniej, tj. ponie-
działek 10 grudnia, również na 
terenie Nowogardu, ZRM został 
wezwany do mężczyzny, który 
jak się okazało, ma ranę postrza-
łową głowy. Konieczne było wy-
konanie procedur medycznych u 
poszkodowanego, ale mógł je wy-
konać tylko lekarz, a w Nowo-
gardzie nie ma ZRM z lekarzem 
(taka karetka jest dopiero w Go-
leniowie, po decyzji Wojewody 
podjętej w zeszłym roku). Męż-
czyznę trzeba było więc najpierw 
przewieźć do szpitala w Nowo-

gardzie, gdzie lekarze wykona-
li odpowiednie czynności me-
dyczne, czekając w tym czasie na 
przyjazd karetki z lekarzem z Go-
leniowa. 

Za ilość karetek w danej stacji 
pogotowia odpowiada na terenie 
każdego województwa Wojewo-
da. W związku z tym, to właśnie 
do Zachodniopomorskiego Urzę-
du Wojewódzkiego wysłaliśmy 
pytanie: czy zdaniem Wojewody, 
gmina Nowogard jest odpowied-
nio zabezpieczona pod względem 
ilość ZRM i karetek stacjonują-
cych w naszym pogotowiu? Po-
niżej odpowiedź, jaką otrzymali-
śmy z biura prasowego Wojewo-
dy Zachodniopomorskiego: 

W powiecie goleniowskim funk-
cjonuje aktualnie 5 zespołów ra-
townictwa medycznego w tym: 
Goleniów - 1 specjalistyczny (tj. z 
lekarzem), 1 podstawowy, Nowo-
gard - 2 podstawowe, Przybiernów 
- 1  podstawowy.

Zmiana w stacjonowaniu kare-
tek w Nowogardzie była spowo-
dowana wnioskiem Wojewódz-
kiej Stacji Pogotowia Ratunkowe-
go w Szczecinie, w związku z bra-

kiem lekarzy spełniających wy-
magania przewidziane dla „leka-
rzy systemowych”. W 2017 r. Za-
chodniopomorski Oddział Woje-
wódzki NFZ, informował o przy-
padkach nie zapewniania obsa-
dy specjalistycznych zespołów ra-
townictwa medycznego w leka-
rza. Na WSPR oddział NFZ nało-
żył kary finansowe.

 Zespoły ratownictwa medycz-
nego stacjonujące w miejscowo-
ści Nowogard (2 zespoły podsta-
wowe) zgodnie z planem mają 

przypisany obszar działania: gm. 
Nowogard, gm. Osina, gm. Do-
bra. Obszar działania karetek nie 
jest tożsamy z obszarem powiatu. 

Od 1 stycznia 2018 do 31 paź-
dziernika 2018 r. w gminie No-
wogard odnotowano 2057 wyjaz-
dów zespołów ratownictwa me-
dycznego. Mediana czasu dotar-
cia zespołów ratownictwa me-
dycznego na miejsce zdarzenia 
do gm. Nowogard od stycznia do 
końca października br. wyniosła 
w mieście 5 minut 5 sekund, poza 

miastem 11 minut 50 sekund, 
co spełnia wymogi ustawowe (w 
mieście nie większe niż 8 minut 
i poza miastem 15 minut). Prze-
kroczenia maksymalnego czasu 
dotarcia zespół ratownictwa me-
dycznego na miejsce zdarzenia to 
jedynie niewielki procent wszyst-
kich wyjazdów.

Średnia ilość wyjazdów zespo-
łów ratownictwa medycznego 
dla zespołów ratownictwa me-
dycznego stacjonujących w No-
wogardzie wynosi około 5 wy-
jazdów na dobę, co stanowi przy-
bliżoną wartość dla średniej dla 
całego województwa zachod-
niopomorskiego, która wyno-
si 5,1 wyjazdów na dobę zespo-
łów ratownictwa medycznego. 
Oznacza to, że wszystkie wymo-
gi ustawy są zachowane. Liczba  
i rozmieszczenie zespołów ra-
townictwa medycznego są opty-
malnie obliczone dla właściwego 
zabezpieczenia świadczeń zdro-
wych dla pacjentów w stanach 
nagłych.

Agnieszka Muchla-Łagosz
Rzecznik Prasowy Wojewody 

Zachodniopomorskiego 

Jedna z dwóch karetek stacjonujących w nowogardzkim pogotowiu
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 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Józef kamiński: lat 75, zmarł 21.12.2018r, pogrzeb odbył się 

24.12.2018r, na cmentarzu w Nowogardzie.
konstanty Jacniacki: lat 74, zmarł 24.12.2018r, pogrzeb od-

będzie się 28.12.2018r, o godz, 12:00 na cmentarzu w Nowo-
gardzie.

Piotr Makosz: lat 57, zmarł 24.12.2018r, pogrzeb odbył się 
27.12.2018r, na cmentarzu w Nowogardzie.

Zdzisław Gęglawa: lat 77, zmarł 25.12.2018r, pogrzeb odbył 
się 27.12.2018r, na cmentarzu w Nowogardzie.

regina Staniul: lat 84, zmarła 26.12.2018r, pogrzeb odbę-
dzie się 29.12.2018r, o godz. 12:00 na cmentarzu w Nowogar-
dzie.

Wanda Zagórska: lat 94, zmarła 27.12.2018r, pogrzeb odbę-
dzie się 29.12.2018r, o godz. 10:00  na cmentarzu w Nowogar-
dzie.

Zbigniew Chodor: lat 53, zmarł 25.12.2018r, pogrzeb odbę-
dzie się 28.12.2018r, o godz, 14:00 na cmentarzu w Nowogar-
dzie.

edward Łokaj: lat 83, zmarł 25.12.2018r, pogrzeb odbędzie 
się 29.12.2018r, o godz, 14:00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Informacje przekazał: Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk
i MEMORIS Zakład Pogrzebowy Grzegorz Śmigiel

Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

Z Ewangelii według św. Łukasza:
„Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, 
udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, zo-
stał młody Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest 
wśród pątników, uszli dzień drogi i szukali Go między krewnymi i znajomymi. Gdy Go nie 
znaleźli, wrócili do Jeruzalem, szukając Go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świą-
tyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy 
zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. Na ten wi-
dok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: «Synu, czemu nam to uczyniłeś? Oto 
ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie». Lecz on im odpowiedział: «Czemu Mnie 
szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?» Oni 
jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i 
był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te sprawy w swym sercu. Jezus zaś 
czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi”. (Łk 2, 41-52)

Komentarz do Ewangelii: 
Wydarzenie, o którym opo-

wiada dzisiejsza Ewangelia, 
to jedyny utrwalony epizod z 
okresu tzw. „milczących lat” Je-
zusa. O tzw. „ewangelii dzie-
ciństwa” wiemy niewiele, choć 
przebogata literatura apokry-
ficzna obfituje w legendy i opo-
wiadania, których wiarygod-
ność jest niemożliwa do spraw-
dzenia. Apokryfy stanowią bar-
dziej inteligentną wersję współ-
czesnych tabloidów i plotkar-

skich portali, w których chodzi 
raczej o sensację niż o dotarcie 
do rzeczywistej prawdy.

Podróż z Jerozolimy do Na-
zaret trwała około trzech dni. 
Podróżowano w grupach ro-
dzinnych i sąsiedzkich. Dzie-
ci często wędrowały z rówie-
śnikami pod opieką swoich ro-
dziców. Jezusowi brakowało 
roku „do osiągnięcia dorosło-
ści oznaczającej osobistą od-
powiedzialność za postępo-
wanie zgodne z Prawem Moj-
żeszowym”. Na terenie świą-
tyni nauczyciele religijni pro-
wadzili lekcje i rozmowy po-
przez zadawanie pytań słu-
chaczom. Rozmowy dotyczy-
ły treści ksiąg biblijnych. Uwa-
gę uczestników dyskusji poru-
szyła inteligencja oraz pytania i 
odpowiedzi Jezusa.

Jezus pierwszy raz stanął do 
służby swojego Ojca w niebie. 
W kalendarzu żydowskim były 
trzy święta pielgrzymek, kiedy 

wszyscy wierzący powinni sta-
wić się w świątyni: Pascha (por. 
Mt 26,2n), Święto Tygodni (Dz 
2,1n) oraz Święto Namiotów 
(J 7,2n). Nie dziwi więc fakt, 
że Józef i Maryja, jako poboż-
ni i praktykujący Żydzi, cho-
dzili co roku na święta do Je-
rozolimy. Wynikało to bardziej 
z ich przekonań i potrzeby ser-
ca niż z wymogów religijnego 
prawa.  Pielgrzymka z Naza-
retu do Jerozolimy i z powro-
tem trwała co najmniej 10 dni 
(uwzględniając spoczynek sza-
batu!). Była więc nie lada wy-
zwaniem i próbą.

To, co się przytrafiło Józefo-
wi i Maryi, nie było jeszcze ta-
kie złe w porównaniu z tym, co 
przychodzi przeżywać wielu 
współczesnym rodzicom. Co 
prawda trzy dni strachu i go-
rączkowych poszukiwań Jezu-
sa do najłatwiejszych nie na-
leżały, ale sam fakt znalezie-
nia Syna w świątyni, wśród 

nauczycieli wiary, musiał ich 
uspokoić. Dowodził, że to nie 
był nieodpowiedzialny kaprys 
młodzieńczej natury czy wy-
bryk nastolatka. 

Nie była to ani ucieczka, ani 
żaden eksperyment dla „po-
czucia adrenaliny”. Jeśli ob-
rzęd  bar micwa  dla każdego 
żydowskiego chłopca oznaczał 
rozstanie na zawsze z dzieciń-
stwem, z nieświadomością i 
wynikającą z niej beztroską 
życia oraz podjęcie odpowie-
dzialności za wszystko przed 
Bogiem, to w przypadku Je-
zusa ma to wymiar szczegól-
ny i niepowtarzalny. Być może 
wtedy Jezus po raz pierwszy 
rozeznał, kim jest naprawdę. 
Może wtedy po raz pierwszy 
uświadomił sobie swoją tożsa-
mość i jedność z Ojcem.

W scenie znalezienia jest 
wyczuwalne napięcie. Strach 
i ból obojgu wydały się nie-
potrzebne i niesprawiedliwe. 
Gdy Maryja koncentruje się na 
ludzkich lękach i bólach ludz-
kich serc mówiąc: „Synu, cze-
muś nam to uczynił? Oto oj-
ciec Twój (czyli Józef) i Ja z 
bólem serca szukaliśmy Cie-
bie”, Jezus odpowiada, że waż-
niejsza od ziemskich bólów i 
lęków jest wola Ojca: „Czy nie 
wiedzieliście, że powinienem 
być w tym, co należy do mo-
jego Ojca?”.    A mówiąc to Je-
zus bynajmniej nie myśli o Jó-
zefie. Myśli o Przedwiecznym. 
Świątynia jedynego Boga jak 
najbardziej jest Jego domem, 
a On najpierw i przede wszyst-
kim jest Synem Bożym. Ewan-
gelista nie zawahał się dać wła-
sny, dla nas trochę obrazobur-
czy, komentarz do zachowa-
nia Maryi i Józefa: „Oni jednak 

nie rozumieli tego, co Im po-
wiedział”. Jak to? Matka Boża 
czegoś nie rozumie? To brzmi 
jak herezja. Pobożne dusze, za-
patrzone i rozkochane w Ma-
ryi, mogą się nawet tym gor-
szyć. Ale zastępowanie wiary 
Maryi oczywistością nie słu-
ży Jej chwale, nie wywyższa Jej. 
Wprost przeciwnie – czyniłoby 
Ją nierzeczywistą! 

Na szczęście powiedział to 
ewangelista pod natchnieniem 
Ducha Świętego.

Paradoksalnie może to być 
dobra nowina dla wielu współ-
czesnych rodziców, którzy nie 
rozumieją tego, co dzieje się 
z ich dziećmi. Niejednym ro-
dzicom przychodzi przeży-
wać horror prawdziwego za-
gubienia syna lub córki. Wie-
lu musi doświadczyć trudne-
go okresu ich dojrzewania, o 
którym poeta - romantyk po-
wiedział: „czas burzy i napo-
ru”. Niektórzy rodzice są zmu-
szeni zmierzyć się z ucieczką 
z domu lub wieczornym włó-
częgostwem swojego nastolat-
ka, inni z kolejnymi próbami 
samobójczymi, ciągami narko-
tykowymi, podejrzanym towa-
rzystwem, którym się dziecko 
otacza i z trudnymi do spraw-
dzenia kontaktami. W wielu 
domach rodzice nie mogą się 
pozbierać po kolejnych eksce-
sach swoim nieletnich pociech 
i bezradnie patrzą na ich błę-
dy lub grzechy oraz wynika-
jące z nich wstydliwe konse-
kwencje. Być może  jest to ja-
kaś cena błędów i grzechów 
ich jako rodziców, a może po 
prostu lęk o dziecko jest ceną 
każdego macierzyństwa i każ-
dego ojcostwa. 

Ks. Waldemar Piątek

Wizyty duszpasterskie  
w Parafiach i ich Filiach

Parafia pw. WNIeBOWZIĘCIA NMP w Nowogardzie rozpoczyna kolędy od 02. 01.2019 roku, o 
czy najpierw ks. Proboszcz poinformuje wiernych na Mszach św. w dniach 30.12.2018 r i 1.01.2019 
r oraz w biuletynie kościoła.

Parafia pw. św. rafała kalinowskiego w Nowogardzie rozpoczyna kolędy od 02. 01.2019 
roku, o czym ks. Proboszcz poinformuje wiernych na Mszach św. w dniach 30.12.2018 r i 
1.01.2019 r.

Parafia pw. Matki Boskiej Fatimskiej w Nowogardzie, rozpocznie kolędy od dnia 07.01.2019 r.
Opr. MR 
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Bardzo dziękujemy 

policjantom, sąsiadom  
oraz wszystkim ludziom, 
którzy pomagali przy poszukiwaniu 

naszego syna, wdzięczni 
     E. E. Maciąg

Wzruszenie, wdzięczność i łzy szczęścia w podziękowaniu młodym artystom

Ze świątecznymi życzeniami dla mieszkańców  
Domu Pomocy Społecznej
Święta Bożego Narodzenia są zawsze jedyne, niepowtarzalne, często wzruszające, wywołujące wiele wspomnień i łez. Te chwile należą się każdemu i nimi 
powinniśmy się dzielić.

Z takim właśnie przesłaniem, 
17 grudnia, uczniowie klasy II c 
i III a SP nr 1 udali się do Domu 
Pomocy Społecznej przy ul. Po-
niatowskiego w Nowogardzie, ze 
swoim świątecznym programem 
artystycznym. 

Już wchodząc do pomieszczeń 
tegoż domu poczuliśmy ma-
gię świąt. Przepiękne dekora-
cje świąteczne, wykonane przez 
mieszkańców DPS pod kierun-
kiem ich opiekunów, ciepłe sło-
wa powitania przez Panią Dy-
rektor Igę Błażewicz i Z-ce dyr. 
Małgorzatę Danilewską oraz  
serdeczność pracowników i 
podopiecznych DPS, napełni-
ły to spotkanie niezwykłą, świą-
teczną aurą. Słowa wierszy, śpie-
wanych i granych kolęd, pasto-
rałek w wykonaniu młodych ar-
tystów, były formą prezentu dla 

licznie zgromadzonej widow-
ni. W swoim programie przy-
pomnieliśmy także znane lub 

mniej znane tradycje polskich 
świąt. Łzy wzruszenia w oczach 
zgromadzonej publiczności sta-

nowiły dla nas największą satys-
fakcję. 

Spotkanie świąteczne z pod-

opiecznymi Domu Pomocy Spo-
łecznej, to jedno z zadań, ja-
kie w swoim planie działań ma 
Szkolne Koło Wolontariatu, pro-
wadzone przez Panią Pedagog 
Annę Szymańską, która w imie-
niu całej naszej szkolnej społecz-
ności, złożyła wszystkim świą-
teczne życzenia. My zaś otrzy-
maliśmy od Pani Dyrektor DPS 
prześliczne, ręcznie wykonane 
stroiki.

Wizyta w Domu Pomocy Spo-
łecznej była dla naszych ma-
łych uczniów swoistą lekcją wy-
chowawczą, uczącą empatii, to-
lerancji i otwartości na potrze-
by innych osób, w tym również 
starszych, schorowanych czy sa-
motnych. 

Opiekun Koła Wolontariatu
- A. Szymańska

Wych. kl. II c, 
III a- B. Biniecka, A. Tracz

POdZIĘkOWANIA

Zaproszenie na ciekawe spotkanie 

Miss Polski na lotnisku 
Dzisiaj tj. piątek, 28 grudnia, na lotnisku pod Goleniowem będzie można porozmawiać i 
zrobić sobie zdjęcie z pochodzącą ze Świnoujścia nową Miss Polski - Olgą Buławą. Królowa 
piękności, na co dzień pracująca jako stewardessa, przyleci samolotem linii LOT, w rejsie z 
Warszawy do Szczecina, jako członek załogi pokładowej. 

Podczas lotu z Warszawy do Szczecina, jako 
członek załogi pokładowej samolotów Polskich Li-
nii Lotniczych LOT wykonywać będzie swoje ru-
tynowe obowiązki, jednakże wyróżniać ją będzie 
korona Miss Polski.

Po wylądowaniu na naszym lotnisku, będzie 
okazja do krótkiej rozmowy, zrobienia zdjęć, na-
grania materiału filmowego z obecnie panującą 
Miss Polski, dla której po zdobyciu korony naj-
piękniejszej Polki (9 grudnia), będzie to pierwszy 
i wyjątkowy lot, jako osoby pochodzącej i utożsa-
miającej się z Pomorzem Zachodnim -  lot na re-
gionalne, zachodniopomorskie lotnisko.

Olga Buława ma 27 lat. Od pięciu lat pracuje w 
PLL LOT, jako stewardessa. Niedawno awansowa-
ła na szefową pokładu. Jako uczennica Państwo-
wej Szkoły Muzycznej I Stopnia, którą ukończyła 
w klasie fortepianu, brała udział w wielu przedsta-
wieniach scenicznych, śpiewała w chórze i wystę-
powała w koncertach fortepianowych. Scena i pu-
bliczność nie mają, więc przed nią tajemnic. Obec-
nie Olga angażuje się w projekty medialne, w któ-
rych uczestniczy jej firma. 

Spotkanie z Miss Polski zaplanowano na 28 
grudnia 2018 roku, po godzinie 14.00 w Porcie 
Lotniczym Szczecin-Goleniów. W imieniu organi-
zatorów zapraszamy! 

Opr. MS

Fotopstryk

W żłobie leży...

Zdjęcie wykonane w trakcie pasterki w kościele WNMP. Fot. R. Leszczyński
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Świetne oferty
w zasięgu ręki

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie 
Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723, 
utworzona na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1988 r. w  sprawie utworzenia Banku Zachodniego we 
Wrocławiu (Dz U. z 1988 r. Nr 21, poz. 142), NIP 896-000-56-73. Wysokość kapitału zakładowego 993 334 810 zł. Wysokość kapitału 
wpłaconego 933 334 810 zł. Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach i oprocentowaniu są dostępne w placówkach 
banku, na santander.pl oraz pod numerem infolinii 1 9999 – opłata zgodna z taryfą danego operatora. Stan na 19.09.2018 r.

Zapraszamy 
do Placówki w Nowogardzie
ul. Bankowa 3F
tel. 91 391 03 78 
pn.–pt. 9:00–17:30

BUrMISTrZ NOWOGArdU
zaprasza do składania ofert na stanowisko

Sekretarza Gminy 
od kandydata na stanowisko oczekujemy:

- szerokiej wiedzy z zakresu aktów prawnych, niezbędnych  
do funkcjonowania gminy oraz urzędu;

- dobrej organizacji pracy oraz umiejętności praktycznego  
stosowania przepisów prawa;

- dyspozycyjności

Szczegóły ogłoszenia znajdują się na stronie
www.bip.nowogard.pl

w zakładce "wolne stanowiska"

„Do zobaczenia, 
kasztanku”
W redakcji jest jeszcze do nabycia książka „Do zobaczenia, 
kasztanku”, której autorem jest Piotr Słomski.

„Do zobaczenia, kasztanku” Piotra Słomskiego to interesująca 
propozycja książkowa będąca zbiorem wywiadów przeprowadzo-
nych przez autora z osobami, które przeszły syberyjską gehennę, to 
znaczy były deportowane na daleki wschód Rosji Sowieckiej w cza-
sach II Wojny Światowej. 

Książka jest do nabycia  w naszej redakcji przy ulicy Boh. Warsza-
wy codziennie od 8 do 16. Zapraszamy   

Redakcja

Do zobaczenia, kasztanku!

PIOTR SŁOMSKI

30 października 2018 r. godz. 16.30 (wtorek)
w Bibliotece Miejskiej

Prezentacja książki
Piotra Słomskiego

opisującej losy Sybiraków
(w tym nowogardzkich)

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE
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Przeżyli razem już 60 lat 

Trzeba umieć sobie przebaczać 
Przeżyli razem wiele, choć jak to bywa w życiu, nie zawsze było słodko. Przetrwali niejedną burzę, bo jak przyznają - umieli sobie przebaczać. W ostatnią 
niedzielę adwentu (23.12). w kościele w Żabowie, państwo Urszula i Bronisław Józefiakowie dziękowali Panu Bogu za 60 lat małżeństwa. 

Msza Św. dziękczynna roz-
poczęła się o godz. 11.00. 
Oprócz Jubilatów w świąty-
ni zebrali się ich bliscy, przyja-
ciele i sąsiedzi. Mszy św. prze-
wodniczył ks. Krzysztof Kopa-
la- proboszcz parafii w Żabo-
wie. 

-Życzę Wam, abyście każ-
dy kolejny dzień przeżywali 
wyjątkowo i szczególnie. Aby 
Pan Bóg, Wam dał jeszcze wie-
le wspólnych dni, radości, aby-
ście wspierali się w godzinach 
doświadczenia, choroby, trud-
ności, byli wsparciem i wzo-
rem dla bliskich i wszystkich 
ludzi, których Pan Bóg posta-
wi na Waszej drodze- te słowa 
skierował do jubilatów obcho-
dzących diamentowe gody, ks. 
K. Kopala. 

Pod koniec Mszy św., Pro-
boszcz przekazał Małżonkom 
niezwykły prezent - życze-
nia i błogosławieństwo od pa-
pieża Franciszka. Jubilaci nie 
kryli wzruszenia, otrzymując 
również wiele pięknych słów i 
kwiatów od zgromadzonych w 
świątyni wiernych. 

Po Mszy św., Jubilaci w swo-
im domu w Żabowie podjęli 
gości uroczystym obiadem, na 
który zaproszono także przed-
stawiciela DN. W rozmowie z 
naszą redakcją państwo Józe-
fiakowie zdradzili, jaka jest re-
cepta na wieloletnie i szczęśli-
we małżeństwo. 

- Trzeba ustępować, czasem 
przebaczać, a nie od razu się 
rozchodzić, jak coś złego się 
dzieje. „Przebaczać to rzecz 

miła, mama mówiła”. Małżeń-
stwo to sztuka kompromisu- 
mówili. 

A jak oboje się poznali? 
Wszystko zaczęło się całkiem 
przypadkowo, w Dziwnowie, 
gdzie pani Urszula wówczas 
mieszkała jako panienka.  Pan 
Bronisław, przyjechał w dele-
gację do tej miejscowości, jako 
pracownik budowlany - praco-
wał przy budowie mostu zwo-
dzonego. Wynajął pokój od ro-
dziców pani Urszuli i tak mło-
dzi się poznali. Po jakimś cza-
sie narodziło się między nimi 
uczucie, które zaprowadziło 
ich przed ołtarz. Państwo Jó-
zefiakowie zawarli sakrament 
małżeństwa dokładnie 25 
grudnia 1958 roku, w katedrze 
w Kamieniu Pomorskim. W 
1964 roku małżeństwo spro-
wadziło się do Żabowa. Tu Pan 
Bronisław otworzył zakład ko-
walski. Później oboje prowa-
dzili gospodarstwo rolne. Wy-
budowali dom. Doczekali się 
czworo dzieci. Z czasem rodzi-
na się powiększała. Dziś są nie 
tylko szczęśliwymi rodzicami, 
ale i dziadkami oraz pradziad-
kami - mają jedenaścioro wnu-
ków i dwoje prawnuków. 

Marcin Simiński 

Redakcja DN  
gratuluje pani Urszuli  
i panu Bronisławowi  

tak zacnego jubileuszu  
i życzy szczęścia  

na kolejne wspólne 
spędzone lata. 

Pamiątkowe zdjęcie diamentowych Jubilatów i najbliższej rodziny

W Mszy św. dziękczynnej, oprócz rodziny modlili się też sąsiedzi i przyjaciele Państwa Józefiaków

Ks. Proboszcz wręcza Jubilatom niezwykły prezent od Ojca Świętego z Watykanu
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Wywiad z komisarz dorotą Zając - komendantem komisariatu Policji w Nowogardzie 

Chciałabym, aby zmienił się stosunek do munduru…
O codziennych problemach nowogardzkich policjantów, przestępczości na naszym terenie, ale i planach na najbliższą przyszłość rozmawiamy z kom. Do-
rotą Zając- komendantem Komisariatu Policji w Nowogardzie. 

DN: Przejęła Pani dowódz-
two w nowogardzkim komi-
sariacie w kwietniu tego roku. 
W jakiej kondycji zastała Pani 
jednostkę? Czy trzeba było coś 
od razu uporządkować? 

DZ: Objęłam funkcję komen-
danta KP w Nowogardzie, do-
kładnie 13 kwietnia. Poprzed-
nia pani komendant, miała wła-
sną wizję prowadzenia jednostki 
i ją realizowała. Następnie jed-
nostkę prowadził mój obecny 
zastępca Piotr Pietrzak - w mo-
jej ocenie robił to bardzo dobrze. 
Nie było więc konieczności, aby 
dokonywać jakichś rewolucyj-
nych zmian. Oczywiście- jak to 
się mówi- nowy gospodarz robi 
nowe porządki. Poukładałam 
pracę pod swoje wymagania. 
Przekazałam funkcjonariuszom, 
czego od nich oczekuję, jakie są 
moje priorytety, na co zwracam 
szczególną uwagę. 

A czego konkretnie Pani 
oczekuje od podległych sobie 
funkcjonariuszy? 

Wymagam rzetelności i pod-
stawowej aktywności. Kiedy po-
licjant jest na służbie, ma to być 
naprawdę efektywny czas, a wy-
konywana praca musi być jako-
ściowa. Muszę jednak podkre-
ślić, że nie mam problemu, aby 
tutaj to egzekwować. W KP No-
wogard pracuje bardzo dobry 
zespół. Policjanci są zdyscypli-
nowani i mają bardzo duży po-
tencjał. Oczywiście są przemę-
czeni, bo dochodzi nam coraz 
więcej obowiązków, a za tym nie 
idzie choćby zwiększenie licz-
by etatów. Niemniej z tym musi-
my się pogodzić i pracować tak, 
aby mieć poczucie, że wykona-
liśmy swoją pracę najlepiej jak 
potrafimy. Tylko wtedy można 
osiągnąć pozytywny odbiór spo-
łeczeństwa, które będzie miało 
poczucie, że może na nas liczyć, 
zwłaszcza w dobie wzrastającej 
wokół agresji. 

Czy po tych kilku miesiącach 
może Pani powiedzieć, że uda-
ło się Pani ten cel osiągnąć?

Może nie w 100%, bo to jest 
tak naprawdę niemożliwe, ale 
rozmawiając z obywatelami, 
przy różnych okazjach, nie spo-
tykam się z pretensjami czy skar-
gami. Nawet, jeśli czasem one 
się pojawiają, to zwykle są spo-
wodowane brakiem znajomo-
ści przepisów. Ludzie nie rozu-
mieją czasem, dlaczego poli-

cjant postąpił tak, a nie inaczej, 
bo działał w granicach dozwo-
lonych prawem. Dla osób, które 
nie miały nigdy z policją do czy-
nienia, niekiedy nasze działa-
nia wydają się nieadekwatne do 
sytuacji. Stąd czasem wynika-
ją pewne nieporozumienia, pre-
tensje, które jednak zwykle uda-
je mi się wyjaśnić.  

Czasem jest też tak, że oby-
watele mają pretensje, że dłu-
go czekają na przyjazd patrolu 
policji lub długi czas rozpatry-
wania zgłoszonych przez nich 
spraw. Jak zatem wygląda pra-
ca komisariatu od strony tech-
nicznej tzn. sprzętu, ilości ra-
diowozów, a co często słyszy-
my, wakatami w policji? 

Jeśli chodzi o sprzęt- mam tu 
na myśli radiowozy, to jak wia-
domo ostatnio udało się, dzię-
ki wsparciu nowogardzkiego sa-
morządu, zakupić dwa samo-
chody. Dzięki kolejnej dota-
cji przyznano nam nowy fur-
gon z miejscem dla osób zatrzy-
manych (samochód przekaza-
no w czwartek 27.12 - relacja w 
tym numerze - dop. red.). Wcze-
śniej komisariat wzbogacił się o 
nowy samochód nieoznakowa-
ny. To są jeszcze sprawy, za które 
odpowiadali moi poprzednicy- 
a kontynuował je Piotr Pietrzak, 
do czasu mianowania mnie do 
funkcji komendanta. Jeśli cho-
dzi o to, co jest potrzebne teraz, 
to aktualnie nie mamy aż takich 
palących problemów w zakre-
sie sprzętu - wszystko jest uzu-
pełniane czy wymieniane na bie-

żąco. Gorzej jest rzeczywiście z 
brakiem rąk do pracy- aktualnie 
mamy aż pięć wakatów. 

Co to oznacza „pięć waka-
tów” dla zwykłego obywatela - 
jak można ten problem zobra-
zować?

To wygląda tak, że czasami 
mamy problemy z obsadzeniem 
służby, zwłaszcza w czasie więk-
szych imprez masowych. Takie 
newralgiczne daty to np. proce-
sje organizowane z okazji Bo-
żego Ciała, czy święto plonów. 
Najbardziej jednak ubolewam, 
że brakuje policjantów do pra-
cy w wydziale kryminalnym, bo 
oni obsługują zdarzenia, po któ-
rych społeczeństwo oczekuje 
szybkiej reakcji i rozliczenia. Nie 
zawsze to się udaje, właśnie z po-
wodu braku odpowiedniej ilości 
policjantów i sprawy się przecią-
gają, co oczywiście spotyka się z 
krytyką. Nie wynika to jednak ze 
złej woli policjantów, tylko czę-
sto sytuacji kadrowej. 

Dlaczego tak ciężko znaleźć 
chętnych ludzi do pracy w poli-
cji, zwłaszcza teraz, kiedy uda-
ło się wywalczyć wyższe wyna-
grodzenia?

Dla mnie praca w policji jest 
bardzo ciekawa. Lubię to robić. 
Tu nie ma miejsca na sztampę. 
Przychodzimy na służbę i ni-
gdy nie wiemy tak naprawdę, co 
nas czeka. Jest to więc zawód dla 
osób lubiących adrenalinę. Praca 
policjanta wymaga jednak cią-
głego uczenia się, bycia poza do-
mem, często w święta, a jeśli na-
wet jest dzień wolny - to zawsze 

na wezwanie mamy obowiązek 
stawienia się w jednostce. Oczy-
wiście jest to także praca bardzo 
obciążająca psychicznie i zdro-
wotnie. Myślę, że to powoduje 
blokadę u młodych ludzi, któ-
rzy być może obawiają się takie-
go poświęcenia i zaangażowa-
nia, mając jednak w perspekty-
wie stosunkowo niezbyt wysokie 
zarobki, mimo tych podwyżek, o 
których pan wspomniał. 

Objęła Pani stanowisko w 
niezbyt dobrym medialnie cza-
sie. Mówię oczywiście o zatrzy-
maniu i postawieniu w świetle 
poważnych i dyskredytujących 
policjantów zarzutów karnych. 
Później też sprawa wydalenia 
ze służby policjanta, który miał 
posiadać przy sobie narkotyki. 
Czy to w jakimś stopniu zde-
terminowało Pani pracę i jakie 
decyzje podjęto, aby w przy-
szłości takich sytuacji uniknąć? 

Jeżeli chodzi o tych aresztowa-
nych, to działo się to poza naszą 
jednostką, w Goleniowie. Toczy-
ło się postępowanie, była taka 
a nie inna decyzja prokuratury. 
Tak po prostu się stało. W dru-
giej sprawie, o której pan wspo-
mina, rzeczywiście były tu u nas 
wykonywane czynności przez 
jednostkę nadrzędną. Co robi-
my, aby takie sytuacje się nie po-
wtarzały? Generalnie nadzór- 
staramy się więc, aby policjan-
ci wykonywali swoje obowiązki 
w ramach prawa, nie wykracza-
li poza ustawowe granice, uczy-
my tego na przeróżnych szko-
leniach. Pracujemy zatem nad 

tym, aby praworządność, rów-
nież wśród naszych kolegów 
i koleżanek, była nienaganna. 
Wydaje mi się, że obecnie to do-
brze funkcjonuje, nie mam osób, 
które potencjalnie mogłyby zro-
bić coś złego. Jesteśmy jednak 
tylko ludźmi nie znamy się prze-
cież prywatnie, nie siedzimy w 
głowie każdego. 

Nie wierzę jednak, że tego 
typu sprawy nie zostawiają 
piętna, albo przynajmniej na 
jakiś czas nie powodują po-
ważnego tąpnięcia moralne-
go. Co Pani wtedy czuła? Była 
Pani rozczarowana, czy bar-
dziej zła na swoich kolegów po 
fachu, którzy zachowali się jed-
nak w sposób powodujący po-
ważny uszczerbek na wizerun-
ku policji?

Pierwsze wrażenie - to nie 
możliwe? Dlaczego tak się sta-
ło? Później jednak trzeba brać 
się do pracy, nie rozpatrywać 
tego, czy prokuratura miała ra-
cję, a sąd się może pomylił. Nie-
mniej oczywiście pozostaje za-
dra, czy nawet żal, że przez jed-
ną czy drugą osobę, jej zachowa-
nie, będzie trzeba odbudowy-
wać zaufanie – a to, jak wiado-
mo, proces bardzo trudny i cza-
sochłonny. 

Minęło już osiem miesięcy, 
odkąd objęła Pani funkcję sze-
fa naszej policji. Poznała Pani 
zapewne już problemy gminy 
i jej mieszkańców. Czy Nowo-
gard wyróżnia się pod wzglę-
dem charakteru popełnianych 
tu przestępstw?

Myślę, że się nie wyróżnia ja-
koś szczególnie. Dla mnie oso-
biście największą bolączką jest 
przemoc domowa- wspomnia-
łam już wcześniej o wzrastają-
cej agresji. To bolączka naszych 
czasów- brak współczucia, nie-
umiejętność hamowania emocji. 
Konieczność obsługiwania tego 
typu zdarzeń jest także niezwy-
kle trudne dla samych policjan-
tów, wymaga bowiem najczęściej 
wchodzenia w sprawy rodziny, 
często skomplikowane. I tu pro-
wadzimy szereg działań profilak-
tycznych, głównie wśród mło-
dych ludzi. Działania te prowa-
dzimy wspólnie z Ośrodkiem Po-
mocy Społecznej, który jak wia-
domo w kwestii występowania 
przemocy w rodzinach ma okre-
ślone kompetencje. Jeśli nato-
miast jest taki obszar, który spę-

Kom. Dorota Zając - Komendant KP w Nowogardzie
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dza policjantom sen z powiek, 
angażuje najwięcej czasu, to są to 
na pewno postępowania alimen-
tacyjne. Po zmianie przepisów, 
jeśli jeden z rodziców nie płaci 
zasądzonych alimentów, to druga 
strona- pokrzywdzona- zgłasza 
się do OPS i pobiera świadcze-
nia z Funduszu Alimentacyjnego, 
ośrodek automatycznie zgłasza to 
do nas, a my musimy wszcząć z 
urzędu przeciwko dłużnikowi 
postępowanie w kierunku ustale-
nia, czy doszło tu do wyczerpania 
znamion przestępstwa. 

Jak wiele takich postępowań 
prowadzi aktualnie KP w No-
wogardzie? 

Jest tego bardzo dużo- z tego, 
co pamiętam obecnie ok. 300. 
Większość niestety kończy się w 
sądach, a tam orzekane są wyro-
ki, nawet te pozbawiające na ja-
kiś czas wolności. Kwoty zaległo-
ści alimentacyjnych są bowiem 
często tak duże, że dana osoba 
nie jest w stanie ich spłacić. 

Na naszym terenie funkcjo-
nuje jak wiadomo spory zakład 

karny - nie mówiąc już o tym 
znajdującym się w Goleniowie. 
Czy to w jakiś sposób wpływa 
na organizację pracy w komi-
sariacie? 

Oczywiście, że tak, zwłasz-
cza teraz, kiedy dokonano reor-
ganizacji struktur ZK, likwidu-
jąc choćby jednostkę w Kamie-
niu Pomorskim. Część skaza-
nych trafiła do nas. I to oczywi-
ście przełożyło się na zwiększe-
nie obowiązków, jakie stoją po 
stronie policji, czyli pomoc or-
ganizacyjno–prawna, jak choćby 
konwojowanie, doprowadzanie 
skazanych do różnych czynno-
ści niezbędnych w procesie kar-
nym. W ślad za likwidacją zakła-
dów karnych nie poszły decyzje 
o zwiększeniu etatów zarówno u 
nas, jak i w Służbie Więziennej. 
Mamy zatem więcej obowiąz-
ków do rozdzielenia między tą 
samą liczbą funkcjonariuszy, co 
przed reformą więziennictwa. 

Jak chciałaby Pani, aby oby-
watele postrzegali policjantów? 

Chciałabym, aby zmienił się 

stosunek do munduru. Aby lu-
dzie zrozumieli, że jeśli policjant 
wydaje polecenia organizacyj-
ne, to robi to w ramach prawa, 
a przede wszystkim ze względu 
na nasze bezpieczeństwo. Myślę, 
że jednym z problemów nasze-
go społeczeństwa jest taka nie-
odparta potrzeba dyskutowa-
nia z policjantami. Nie mam tu-
taj na myśli sytuacji, kiedy oby-
watel ma prawo dopytać o pro-
wadzone względem niego czyn-
ności, choćby w trakcie kontro-
li drogowej. Wówczas policjant 
ma obowiązek wyjaśnić wątpli-
wości, a sam musi w sposób pra-
widłowy przeprowadzić inter-
wencję. Mam tu na myśli sytu-
acje związane np. z konieczno-
ścią wprowadzenia zmiany or-
ganizacji ruchu. Wtedy mamy 
taką tendencję do kwestionowa-
nia zakazów, które przecież zo-
stały wprowadzone dla naszego 
dobra. To generuje emocje, czę-
sto po dwóch stronach, a później 
powstaje z tego najczęściej zafał-
szowany obraz pracy policjanta. 

Rozmawiamy w ostatnich 
dniach 2018 roku - to czas pod-
sumowań, ale i stawiania sobie 
celów na Nowy Rok. Czy może 
Pani zdradzić, jakie plany na 
najbliższą przyszłość postawiła 
sobie Pani jako komendant KP 
w Nowogardzie? 

Mamy złożony wniosek do 
Komendy Wojewódzkiej o zgo-
dę na zagospodarowanie terenu, 
jaki powstał po wyburzeniu nie-
użytkowanych obiektów znajdu-
jących się przy naszym komisa-
riacie. Chcemy tutaj zrobić par-
king i myjnię parową dla naszej 
floty samochodowej. Chcieliby-
śmy także wyremontować znaj-
dujące się na naszym terenie ga-
raże. Te dwa projekty prowa-
dzę wspólnie ze swoim zastępcą- 
mamy nadzieję, że uda nam się 
je doprowadzić do końca. Wia-
domo jednak, że wszystko zale-
ży od pieniędzy. 

Czego Pani życzyłaby miesz-
kańcom gminy Nowogard na 
Nowy Rok? 

Życzę, aby było w nas wię-

cej zrozumienia i sympatii, 
aby emocje nie brały góry. Pa-
miętajmy też, że sami musi-
my dbać o swoje bezpieczeń-
stwo – to bardzo ważne, zwłasz-
cza w przededniu zabaw sylwe-
strowych, w czasie których, jak 
wiadomo, atrakcją są wybuchy 
fajerwerków i petard. To także 
niestety wzmożone spożywanie 
alkoholi. Wszystko jest dla lu-
dzi, ale pamiętajmy o umiarze. 

Rozmawiał: Marcin Simiński

Dodatkowe informacje: 
Dorota Zając: pochodzi z No-

wogardu, jest absolwentką I LO 
przy ul. Wojska Polskiego. Z 
wykształcenia ekonomistka - w 
tym kierunku zdobyła tytuł ma-
gistra. Ukończyła również stu-
dia podyplomowe – pedagogika 
resocjalizacyjna. Obecnie stu-
diuje kierunek związany stric-
te z pracą w policji – ekspertyza 
dokumentów. Mieszka w Ma-
szewie, ma męża i dwoje dzieci.  

Nie zwalniają tempa

Patronat US nad nowogardzkim Liceum 
Najlepsza nowogardzka szkoła średnia II LO, została objęta patronatem naukowo-dydaktycznym przez Uniwersytet Szczeciński. Umowa patronacka zo-
stała podpisana przez dyr. Leszka Becelę oraz dziekanów dwóch wydziałów US.

Podczas dwukrotnej wizyty 
na Uniwersytecie Szczecińskim 
(w dniach 14 i 17 grudnia), Dy-
rektor II LO, mgr Leszek Bece-
la, podpisał porozumienie pa-
tronackie z Wydziałem Prawa i 
Administracji reprezentowanym 
przez Dziekana dr hab. prof. US 
Zbigniewa Kuniewicza i Wy-
działem Matematyczno-Fizycz-
nym reprezentowanym przez 
Dziekana prof. dr. hab. Konrada 
Zbigniewa Czerskiego. Co dla 
nowogardzkiego liceum ozna-
cza taka umowa- pytamy Lesz-
ka Becelę? 

- To przede wszystkim posze-

rzenie horyzontów edukacyj-
nych, w oparciu o bazę nauko-
wą i laboratoryjną uczelni szcze-

cińskich. Dla nas to najbliższy 
ośrodek akademicki, więc ko-
rzystamy z tego, aby uczniowie 

przy niedużych kosztach mogli 
się przyjrzeć bazie edukacyjnej, 
z której będą mogli korzystać 
po maturze. W mojej opinii taka 
współpraca ma obopólne korzy-
ści, bo przecież uczelnie też są 
dzisiaj zainteresowane wszelki-
mi działaniami zachęcającymi 
najlepszych uczniów właśnie do 
wyboru ich oferty kształcenia - 
odpowiada L. Becela. 

W praktyce dzięki porozumie-
niu uczniowie II LO mają moż-
liwość uczestniczenia w organi-
zowanych przez Wydział wykła-
dach, pokazach lekcyjnych oraz 
warsztatach tematycznych.  

Przypomnijmy, że nowogardz-
kie II liceum Ogólnokształcące, 
to od lat najlepsza szkoła śred-
nia nie tylko w Nowogardzie, 
ale i w naszym powiecie. To tak-
że czołówka szkół zachodniopo-
morskich. Dokumentują tę pozy-
cję zwłaszcza wyniki corocznych 
ogólnopolskich zestawień, w któ-
rych podstawowymi ocenianymi 
kryteriami porównawczymi są 
uzyskane przez uczniów poszcze-
gólnych szkół wyniki egzaminów 
maturalnych oraz ich aktywność 
i rezultaty w olimpiadach i kon-
kursach przedmiotowych.

sm

Od lewej strony Dyrektor II LO w Nowogardzie podczas podpisywania porozumienia

Uczniowie w trakcie pierwszej wizyty wynikającej z podpisanego porozumienia pomiędzy władzami uczelni a II LO
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OGŁOSZeNIe
decyzją dyrektora regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Nr SZ.reT.070.4.112.2018.rN z dnia 26.11.2018 r. zamieszczoną na stronie  Biuletynu Informacji Publicz-

nej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-szczecinie-taryfy/decyzja-sz-ret-070-4-112-2018-rn.html oraz http://www.puwis.pl/cenniki
Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie na podstawie art.24f ust.1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (dZ.U. z 2017 r., poz.328 ze zm.)  informuje o wprowadzeniu nowej taryfy dla Odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych na te-
renie gminy Nowogard od dnia 29 grudnia 2018 r.; ceny i stawki opłat wynoszą:

Cena za 1 m3 dostarczonej wody dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług – 3,35 zł/m3 
netto + należny podatek VAT 8% = 3,62 zł/m3 brutto

Stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach miesięcznych:
- dla odbiorców rozliczanych za ilość dostarczonej wody ustaloną w oparciu o wskazania wo-

domierza głównego – 10,68 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy netto + należny podatek VAT 
8% = 11,53 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy brutto,

- dla odbiorców rozliczanych na podstawie e-faktur za ilość dostarczonej wody ustaloną w 
oparciu o wskazania wodomierza głównego – 10,42 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy net-
to + należny podatek VAT 8% = 11,25 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy brutto,

Stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach dwumiesięcznych:
- dla odbiorców rozliczanych za ilość dostarczonej wody ustaloną w oparciu o wskazania wo-

domierza głównego – 14,32 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy netto + należny podatek VAT 
8% = 15,47 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy brutto,

- dla odbiorców rozliczanych na podstawie e-faktur za ilość dostarczonej wody ustaloną w 
oparciu o wskazania wodomierza głównego – 14,06 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy net-
to + należny podatek VAT 8% = 15,18 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy brutto,

- dla odbiorców rozliczanych za ilość dostarczonej wody ustaloną w oparciu o wskazania wo-
domierza lokalowego w budynku wielolokalowym – 7,04 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy 
netto + należny podatek VAT 8% = 7,60 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy brutto,

- dla odbiorców rozliczanych na podstawie e-faktur za ilość dostarczonej wody ustaloną w 
oparciu o wskazania wodomierza lokalowego w budynku wielolokalowym – 6,78 zł/od-
biorcę/okres rozliczeniowy netto + należny podatek VAT 8% = 7,32 zł/odbiorcę/okres roz-
liczeniowy brutto,

- dla odbiorców rozliczanych w oparciu o przepisy dotyczące przeciętnych norm zużycia 
wody – 10,53 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy netto + należny podatek VAT 8% = 11,37 zł/
odbiorcę/okres rozliczeniowy brutto,

- dla odbiorców rozliczanych na podstawie e-faktur w oparciu o przepisy dotyczące przecięt-
nych norm zużycia wody – 10,28 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy netto + należny podatek 
VAT 8% = 11,10 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy brutto,

Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług – 
4,23 zł/m3 netto  + należny podatek VAT 8% = 4,57 zł/m3 brutto

Stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach miesięcznych:

- dla odbiorców rozliczanych (również na podstawie e-faktur) za ilość odprowadzonych ście-
ków ustaloną w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego lub zużycia wody określo-
nego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego, na rzecz których p-stwo świadczy 
również usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę – 5,62 zł/odbiorcę/okres roz-
liczeniowy netto + należny podatek VAT 8% = 6,07 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy brutto,

- dla odbiorców rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną w oparciu o wskaza-
nia urządzenia pomiarowego lub zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wo-
domierza głównego, na rzecz których p-stwo świadczy usługi wyłącznie w zakresie zbioro-
wego odprowadzania ścieków – 12,66 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy netto + należny po-
datek VAT 8% = 13,67 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy brutto,

- dla odbiorców rozliczanych na podstawie e-faktur za ilość odprowadzonych ścieków ustalo-
ną w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego lub zużycia wody określonego zgodnie 
ze wskazaniami wodomierza głównego, na rzecz których p-stwo świadczy usługi wyłącz-
nie w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków – 12,40 zł/odbiorcę/okres rozliczenio-
wy netto + należny podatek VAT 8% = 13,39 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy brutto,

Stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach dwumiesięcznych:
- dla odbiorców rozliczanych (również na podstawie e-faktur) za ilość odprowadzonych ście-

ków ustaloną w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego lub zużycia wody określo-
nego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego oraz w oparciu o przepisy dotyczące 
przeciętnych norm zużycia wody (ryczałt), na rzecz których p-stwo świadczy również usługi 
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę – 11,24 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy netto 
+ należny podatek VAT 8% = 12,14 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy brutto.

Taryfy obowiązują od 29 grudnia 2018 roku do 28 grudnia 2019 roku.

W Spółce działa Punkt Obsługi Klientów (POK) znajdujący się w siedzibie Spółki – czynny od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. POK prowadzi sprawy: umowy przyłącze-
niowe, umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków, zlecenia na wywóz nieczystości cie-
kłych, zlecenia na badania laboratoryjne oraz przyjmuje skargi i reklamacje dotyczące świad-
czonych przez nas usług. POK /Kontakt: tel. 91 392 07 11 lub 784 000 440, e-mail: obsluga.klien-
tow@puwis.pl.

rozgrywki ligowe w tenisie stołowym

Drugi zespół wygrywa z liderem
To były ostatnie spotkania ligowe w 2018 roku. Tenisiści stołowi z Wierzbięcina występują-
cy w II Lidze Mężczyzn, po raz drugi przegrali 10:0 z Darz Bór Karnieszewice. Miłą niespo-
dziankę trenerowi sprawili zawodnicy drugiego zespołu walczący w III Lidze, którzy nie-
oczekiwanie ograli w Policach liderów rozgrywek. 

Zawodnicy klubu Visonex LUKS Top Wierzbię-
cin, występujący w grupie północnej II Ligi Męż-
czyzn, w sobotę (22 grudnia), wybrali się do Kar-
nieszewic, aby powalczyć z najlepszą drużyną tych 
rozgrywek. Niestety spotkanie zakończyło się ta-
kim samym wynikiem, jak mecz w Wierzbięcinie, 
czyli gładkim zwycięstwem liderów 10:0. Po tej 
porażce zespół z Wierzbięcina z liczbą 7 punktów 
na koncie kończy 2018 rok na 5. miejscu w ligowej 
tabeli. Swoje ostatnie spotkania pierwszej rundy 
rozgrywek rozegrali także młodzi tenisiści klubu 
Visonex LUKS Top Wierzbięcin, którzy nabierają 
doświadczenia w III Lidze Zachodniopomorskiej. 
W ramach 9. kolejki „rezerwy” z Wierzbięcina po-
jechały do Szczecina, aby walczyć z drugim zespo-
łem Top-Spin. Podopieczni Józefa Korkosza, po 
dobrym meczu ograli gospodarzy 3:7. W swoim 
ostatnim meczu tej rundy, w ramach 10. Kolejki, 
Wierzbięcin walczył już z drugim zespołem UKS 
Champion Police. Gospodarze to liderzy tabeli w 
III Lidze i to oni byli faworytami tego spotkania. 
Okazało się jednak, że zawodnicy z naszej gminy 
nie mają zamiaru oddawać rywalom punktów za 
darmo. Po zaciętym boju drużyna Visonex LUKS 
Top Wierzbięcin sprawiła sporą niespodziankę 
wygrywając w Policach 4:6. Po tych dwóch zwy-
cięstwach drugi zespół z Wierzbięcina plasuje się 

na 6. miejscu w ligowej tabeli z 10 punktami na 
koncie. W czołówce jest bardzo ciasno i Wierzbię-
cin do liderów z Polic traci zaledwie 4 punkty. Przy 
artykule publikujemy komplet wyników oraz ak-
tualne tabele w poszczególnych ligach.  KR

Młodzi tenisiści stołowi z Wierzbięcina w ostatniej kolejce 
pierwszej rundy ograli w Policach liderów III Ligi

II Liga Mężczyzn gr. Północ
8. kolejka:
UKS Champion Police – Top-Spin Szczecin   4:6
MLKS Sparta Złotów – WLKS Łobzonka Wyrzysk  10:0
KS ATS Stargard – UKS Chrobry Międzyzdroje  4:6
KS Darz Bór Karnieszewice – Visonex LUKS Top Wierzbięcin 10:0

M M P Małe pkt.
1 KS Darz Bór Karnieszewice 8 16 77 – 3 
2 MLKS Sparta Złotów 8 13 51 – 29 
3 Top-Spin Szczecin 8 11 47 – 33 
4 UKS Champion Police 8 7 36 – 44 
5 Visonex LUKS Top Wierzbięcin 8 7 33 – 47 
6 UKS Champion Police 8 5 27 – 53 
7 KS ATS Stargard 8 5 33 – 47 
8 WLKS Łobzonka Wyrzysk 8 0 16 – 64 

III Liga Zachodniopomorska
9. kolejka:
LUKS Gryfice – LUKS Fala Trzebiatów   7:3
Trzynastka Szczecin – UKS Team Tenis Białogard  3:7
STS Dębno – KTS Koszalinianin Koszalin   4:6
Top-Spin II Szczecin – Visonex LUKS Top II Wierzbięcin 3:7
UKS Champion II Police – MSZS Świdwin   6:4
10. kolejka:
Trzynastka Szczecin – KTS Koszalinianin Koszalin  4:6
STS Dębno – UKS Team Tenis Białogard   3:7
UKS Champion II Police – Visonex LUKS Top II Wierzbięcin 4:6
Top-Spin II Szczecin – MSZS Świdwin   4:6

M M P Małe pkt.
1 UKS Champion II Police 9 14 56 – 34 
2 KTS Koszalinianin Koszalin 9 13 54 – 36 
3 LUKS Gryfice 9 13 51 – 39 
4 MSZS Świdwin 9 12 53 – 37  
5 UKS Team Tenis Białogard 9 11 51 – 39 
6 Visonex LUKS Top II Wierzbięcin 9 10 45 – 45 
7 STS Dębno 9 9 49 – 41 
8 Top-Spin II Szczecin 9 4 30 – 60 
9 Trzynastka Szczecin 9 4 36 – 54 
10 LUKS Fala Trzebiatów 9 0 25 – 65 

OGŁOSZeNIe
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Nowogard pobiegnie Wilczym Tropem
Nowogardzki Klub Biegacza Endorfina, wzorem lat poprzednich zorganizuje bieg Wilczym Tropem w naszym mieście. VII edycja Biegu Pamięci Żołnie-
rzy Wyklętych odbędzie się w terminie 3 marca 2019 roku (niedziela).

W 2013 roku grupa pasjona-
tów i działaczy społecznych po-
stanowiła zorganizować „Tro-
pem Wilczym, Bieg Pamię-
ci Żołnierzy Wyklętych” w le-
sie koło Zalewu Zegrzyńskie-
go. Pierwsza edycja biegu miała 
charakter surwiwalowy, a wzię-
ło w niej udział 50 uczestników. 

Rok później, dzięki wielkiemu 

zaangażowaniu ludzi z Funda-
cji Wolność i Demokracja, któ-
ra organizuje go do dzisiaj, bieg 
zaczął nabierać rozpędu i zo-
stał przeniesiony w miejsce zna-
ne z późniejszych edycji w War-
szawie – Park Skaryszewski. Po-
biegło wtedy 1500 biegaczy. Od 
2015 bieg ma charakter ogólno-

polski i na stałe wpisał się w ka-

lendarz wydarzeń biegowych.
Także w Nowogardzie odbę-

dzie się już trzecia edycja tego 
biegu. Od samego początku or-
ganizacją zawodów zajmu-
je się Nowogardzki Klub Biega-
cza „Endorfina”. W 2019 roku, 
podobnie jak rok wcześniej, do 
dyspozycji mieszkańców Nowo-

gardu i okolic, będzie 180 pakie-
tów (30 z nich przewidzianych 
jest dla dzieci).

W harmonogramie wydarze-
nia znajdziemy bieg na 1963 me-
try, jak i biegi dziecięce. Wszyst-
ko rozegra się przy Pl. Szarych 
Szeregów a trasa blisko dwóch 
kilometrów przebiegać będzie 

alejkami nad jeziorem Nowo-
gardzkim.

Zapisy na wydarzenie dostęp-
ne będą wkrótce. Więcej infor-
macji na ten temat pojawi się w 
styczniu. Pakiety rozdyspono-
wane będą dla uczestników bez-
płatnie. O udziale decydować 
będzie kolejność zgłoszeń.psa

Kancelaria 
Radcy Prawnego  
r.pr. Agnieszka Warian  

 
ul. Wojska Polskiego 3  

I piętro  pok. 117   
Nowogard  

czynne pn-pt od 9 do 17 
 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  

po wcześniejszym umówieniu 
telefonicznym 

Kancelaria udziela 
 bezpłatnych porad prawnych 

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
8.00 – 20.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 8.00 – 16.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

reklAMA reklAMA reklAMA

Biegi dziecięce w 2018 roku

Mistrzostwa Powiatu w koszykówce dziewcząt i Chłopców

„Trójka” bez porażki awansowała dalej
W dniach 14 grudnia oraz 20 grudnia, odpowiednio w Maszewie oraz Goleniowie odbyły się Mistrzostwa Powiatu Goleniowskiego w Koszykówce Dziew-
cząt i Chłopców. Młode koszykarki ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowogardzie wygrały wszystkie mecze i zwyciężyły w turnieju, dzięki czemu awanso-
wały do mistrzostw regionu B. 

W piątek (14 grudnia), w hali sportowej gimna-
zjum w Maszewie, odbyły się Mistrzostwa Powiatu 
w Koszykówce Dziewcząt. Do rywalizacji przystąpi-
ło 5 drużyn, które walczyły w jednej grupie w syste-
mie każdy z każdym. Nowogard reprezentowały ko-
szykarki ze Szkół Podstawowych nr 3 oraz nr 4. Tak 
się złożyło, że koszykarki z Nowogardu spotkały się ze 
sobą już w 1. kolejce gier. Uczennice z „Trójki” oka-
zały się lepsze, wygrywając 15:4. W drugich spotka-
niach naszych reprezentantek koszykarki z SP nr 3 nie 
zamierzały zwalniać tempa. Tym razem rywalizowały 
z rówieśniczkami ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Go-
leniowie. Nowogardzianki zanotowały drugie zwycię-
stwo po wyniku 17:11. Niestety koszykarki z „Czwór-
ki” uległy gospodyniom z gimnazjum w Maszewie 
20:8. SP nr 4 w swoim kolejnym spotkaniu przegrała 
także z SP nr 2 Goleniów 12:7, natomiast w ostatnim 
spotkaniu na otarcie łez „Czwórka” pokonała SP nr 5 
z Goleniowa 4:3. Z kolei koszykarki z „Trójki” konty-
nuowały swój marsz po zwycięstwo w Mistrzostwach 
Powiatu. W trzecim meczu zawodniczki SP nr 3 spo-
tkały się z drugą najlepszą drużyną - „Dwójką” z Go-

leniowa. Mecz o 1. miejsce był niezwykle zacięty, o 
czym świadczy końcowy wynik. Ostatecznie repre-
zentantki z Nowogardu okazały się lepsze zaledwie 
o 1 punkt i po wyniku 12:11 podtrzymały serię zwy-
cięstw. Na koniec „Trójka” walczyła z maszewskim 
Gimnazjum, w tym meczu obyło się bez niespo-
dzianki i nowogardzianki wygrały 11:6. Tym samym 
z kompletem zwycięstw uczennice Szkoły Podstawo-
wej nr 3 z Nowogardu zostały Mistrzyniami Powia-
tu i zagrają w dalszej fazie rozgrywek, czyli w mi-
strzostwach regionu B. Z kolei 20 grudnia rywalizo-
wali chłopcy. W hali sportowej w Goleniowie wystą-
piły tylko trzy zespoły. Koszykarze ze Szkoły Podsta-
wowej nr 4 wysoko przegrali ze Szkołą Podstawową 
nr 1 z Goleniowa 45:17, natomiast w swoim drugim 
meczu pokonali SP nr 2 z Goleniowa 28:15. Koszy-
karze z „Czwórki” w Mistrzostwach Powiatu uplaso-
wali się na 2. miejscu, a nasz powiat w mistrzostwach 
regionu B reprezentować będą koszykarze z SP nr 1 
w Goleniowie. Przy artykule publikujemy komplet 
wyników oraz klasyfikację końcową. KR   

Mistrzostwa Powiatu w Koszykówce Dziewcząt
Gimnazjum Maszewo – SP 2 Goleniów 13:5
SP 3 Nowogard – SP 4 Nowogard  15:4
SP 2 Goleniów – SP 5 Goleniów  21:8
Gimnazjum Maszewo – SP 4 Nowogard 20:8
SP 3 Nowogard – SP 5 Goleniów  17:11
SP 2 Goleniów – SP 4 Nowogard  12:7
Gimnazjum Maszewo – SP 5 Goleniów 9:0
SP 3 Nowogard – SP 2 Goleniów  12:11
SP 4 Nowogard – SP 5 Goleniów  4:3
Gimnazjum Maszewo – SP 3 Nowogard 6:11
klasyfikacja końcowa:
1. Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowogardzie 
(awans do mistrzostw regionu B)
2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Goleniowie
3. Gimnazjum w Maszewie
4. Szkoła Podstawowa nr 4 w Nowogardzie
5. Szkoła Podstawowa nr 5 w Goleniowie
Mistrzostwa Powiatu w Koszykówce Chłopców
SP 1 Goleniów – SP 4 Nowogard  45:17
SP 4 Nowogard – SP 2 Goleniów  28:15
SP 1 Goleniów – SP 2 Goleniów  50:37
klasyfikacja końcowa:
1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Goleniowie 
(awans do mistrzostw regionu B)
2. Szkoła Podstawowa nr 4 w Nowogardzie
3. Szkoła Podstawowa nr 2 w Goleniowie
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• naprawy • oleje CASTROL
• akumulatory Bosch, Varta

 bieżące
• serwis klimatyzacji
• przeglądy okresowe
• serwis opon
• diagnostyka komputerowa
• wymiana rozrządu

Ponad 10-letnie doświadczenie w pracy  
na stanowisku mechanik w serwisie TOYOTY

Sąpolnica 25 
72-200 Nowogard 

tel. 608 690 831

Zapewniamy atrakcyjne ceny

przeglądy okresowe w TOYOTACH i nie tylko

ZATRUDNI
 

Specjalista 
ds. logistyki / Spedytor / Logistyk

Tel. 603 129 069 

Opis stanowiska :
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna 
za kompleksową organizację pracy taboru transportowego.
Zakres obowiązków :
• planowanie i organizowanie transportu oraz prowadzenie 
  związanej z nim dokumentacji
• monitoring i nadzór nad realizowanymi zleceniami
• rozwój bazy klientów i przewoźników
Oczekiwania :
• wykształcenie kierunkowe, preferowane wyższe (atutem będzie 
  wykształcenie związane z transportem, logistyką etc.),
• doświadczenie w transporcie krajowym i/lub międzynarodowym,
• znajomość języka niemieckiego umożliwiająca swobodną komunikację, 
  będzie dodatkowym atutem,
• komunikatywność i zdolności interpersonalne,
• odporność na stres, odpowiedzialność za powierzone i wykonywane zadania,
• bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (szczególnie Excel),
• Prawo jazdy kat. B.
Oferujemy :
• pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się firmie,
• atrakcyjne wynagrodzenie,
Rodzaj pracy: Pełny etat

Firma TRADE sp. z o.o.

Badania wody i ścieków - tel. 91 392 74 75

Wywóz nieczystości ciekłych - 91 392 36 77

Roboty inżynieryjno-budowlane oraz

warsztat naprawy pomp - 91 392 36 77

Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków - 91 392 07 11

Czyszczenie kanalizacji 
i odwadniania osadów ściekowych 

- 91 392 36 77
POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE - 994

                           Przedsiębiorstwo 
Usług Wodnych i Sanitarnych sp. z o.o.
ul. 3 Maja 14/2, 72-200 Nowogard

tel. 91 392 07 11, 91 392 07 17

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

KUPIĘ DREWNO
tartaczne

świerk, sosna, brzoza, topola

tel. 697 174 369

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

SkUP BUTelek 
PO PIWIe 30 gr/szt.

S K L E P  K A R S K
609 245 816

Sprawdzone oferty! 
Tel. 91 506 55 55
Nawet 1500 EUR netto 

+ PREMIA 300 EUR (brutto) 

Opiekunki 
w Niemczech

Upadłość konsumencka
Masz długi, których nie możesz spłacić, nie 
prowadzisz działalności, nie masz majątku. 

Pomogę zgłosić upadłość. 
Konsultacje darmowe
Tel. 669 681 080, 

www.szczecin-syndyk.pl 
restrukturyzacjakonsumenta@gmail.com 

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

Firma AGRO TRANS  
Spółka z o.o. 

z siedzibą w Osowie 13,  
72-200 Nowogard 

zatrudni 
kierowców 

samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy kategoria C+E)
tel. 91 39 27 322,  

kom. 502 671 607, 502 671 609

Materiał                                      cena do 100 kg cena powyżej 100 kg

1. Miedź                   18,00 zł/kg               19,00 zł/kg

4. Mosiądz       11,00 zł/kg               11,50 zł/kg

5. Akumulatory         2,50 zł/kg                 2,70 zł/kg

6. Felgi aluminiowe        4,80 zł/kg                 5,00 zł/kg

7. Ołów          5,20 zł/kg                 5,50 zł/kg

8. Aluminium elektryczne       5,00 zł/kg                5,50 zł/kg

9. Aluminium grube        4,20 zł/kg                4,50 zł/kg

10. Aluminium niesort       3,80 zł/kg                4,00 zł/kg

Skup hurtowy 
metali kolorowych na telefon

Przy wadze ok. 1000 kg metali kolorowych ceny do negocjacji

Więcej informacji  tel. 511 444 559



28.12.2018 - 3.01.2019 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

15

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

AUTO- CZĘŚCI   Jacek Tworek
SKLEP, • WARSZTAT SAMOCHODOWY

• KLIMATYZACJA: naprawa + serwis
• SZYBY SAMOCHODOWE: montaż i naprawa
• MECHANIKA i DIAGNOSTYKA AUT
Profesjonalna  obsługa, nowoczesny sprzęt

tel. 668 477 803,  662 195 926
ul. ks. J. Poniatowskiego 31C  • NOWOGARD

(wyjazd na Stargard)

Pracuj jako Opiekunka Seniorów w Niemczech. 
Teraz trakcyjne bonusy jesienno-zimowe! 

Zapraszamy do naszego punktu rekrutacyjnego w Nowogardzie 
dn. 12.12 w godz. 11-15, Urząd Pracy, ul. Plan Wolności. 

             Umów się na spotkanie - tel. 517 175 599 

 

WYMAGANIA:
- aktualne prawo jazdy kategorii C+E
- świadectwo kwali�kacji zawodowej
- aktualne orzeczenie psychologiczne
- cyfrowa karty kierowcy
 OFERUJEMY:
- atrakcyjne wynagrodzenie wypłacane w terminie
- nowoczesne auta marki DAF, MERCEDES, MAN.
- praca w systemie tygodniowym  
- ubezpieczenie grupowe

POSZUKUJE 
KIEROWCÓW  

KAT. C+E

TELEFON: +48 603 129 069,  785 900 833 
Jedności Narodowej 23A, 72-130 Maszewo

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś w rodzinie. 

Grupa AA Mieszko zaprasza w każdy 
wtorek o 9.00 i 16.00 pod ratuszem.

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

pn., wt. - 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

ENDOKRYNOLOGICZNY
Lek. med. Adriana Dubińska-Walczak

specjalista chorób wewnętrznych
- usg tarczycy 

PRZYCHODNIA 
MEDYK NOWOGARD

ul. Wojska Polskiego 7a
rejestracja tel. 91 392 29 21

CHORÓB CUKRZYCY I NADCIŚNIENIA
Lek. Ewa Zdawska

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista diabetolog 

GABINETY MEDYCZNE

GABINET DERMATOLOGICZNY
Dr. n. med. Violetta Ratajczak-Stefańska

specjalista dermatolog-wenerolog
- konsultacje dermatologiczne
- ocena znamion
- drobne zabiegi

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

Usługi
remontowo-Budowlane

Ceny do negocjacji
784 612 587

Firma TRADE sp. z o.o.

ZATRUDNI
 

Głównego Księgowego /
Główną Księgową

Tel. 603 129 069 

Miejsce pracy: Maszewo
WYMAGANIA:
• Prowadzenie ksiąg rachunkowych (handlowych) zgodnie 
   z przepisami rachunkowymi i podatkowymi
• Sporządzanie deklaracji podatkowych VAT, CIT oraz ZUS i GUS
• Sporządzanie uproszczonych i rocznych sprawozdań finansowych (Bilans, RZiS)
• Przygotowywanie sprawozdań finansowych i raportów na potrzeby zarządu 
   oraz instytucji zewnętrznych
• Reprezentację firmy przed organami kontroli 
   i instytucjami finansowymi (GUS, US, ZUS)
• Min. 2 letnie doświadczenie na stanowisku Głównego Księgowego
• Obsługa w zakresie kadr/płac
• Sumienność w wykonywaniu obowiązków
OFERUJEMY:
• atrakcyjne wynagrodzenie wypłacane w terminie
• zapewniamy stabilną pracę w miłym zespole
Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesyłanie aplikacji zawierających CV 
wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Informujemy, iż nadesłanych 
ofert nie zwracamy.  Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie 
z wybranymi kandydatami.

KONTAKT:
adres:     72-200 Nowogard, ul. Górna 4a
telefon:  kom.783 570 056,695 264 594

PIB „PRO-BUD” s.c. informuje, że prowadzi

SPRZEDAŻ MIESZKAŃ
w nowo powstającym osiedlu mieszkaniowym

pn. „STARA WINIARNIA”
przy ul. T. Kościuszki 17 w Nowogardzie.

Więcej na stronie www.probud-nowogard.pl

Wykręcanie urwanych 
świec żarowych

PIASEK, PIASEK PRZESIEWANY, 
ŻWIR, CZARNOZIEM, POSPÓŁKĘ 

 ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 265 607
792 707 943
z dowozem do Klienta
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OGŁO SZe NIA drob ne
NIerUCHOMOŚCI

•	 Sprzedam tanio działkę budow-
laną w kościuszkach 1202 m2. Przy 
działce prąd, woda, kanalizacja, do-
jazd utwardzony w pobliżu jeziora. 
575 345 659 

•	 Sprzedam działki budowlane w 
karsku przy drodze. 691 664 658

•	 Do wynajęcia lokal pod działalność 
gospodarczą. 609 24 58 16 

•	 sprzedam pawilon handlowy, tel. 
500 698 558

•	  Działki budowlane z warunkami za-
budowy uzbrojone, 40 zł/1m Ko-
ściuszki. 691 180 848 

•	 Do wynajęcia pomieszczenie miesz-
kalne w okolicy Intermarche o pow. 
70m2 (idealne dla 5-6 osób). Tel. 601 
445 936

•	 Sprzedam mieszkanie w Nowogar-
dzie przy ul 3 maja o pow. 40 m2 na 
parterze. Mieszkanie po kapitalnym 
remoncie w bardzo dobrej lokaliza-
cji. Cena 185 tyś. Oferta prywatna. 
Pośrednikom dziękujemy/ Tel. 530 
450 720

•	  Sprzedam mieszkanie czteropoko-
jowe, parter. 504 89 89 80 

•	 Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
bezczynszowe, do remontu. Tel. 513 
086 112 

•	 Sprzedam lub wydzierżawię działkę 
80 ar. 609 245 816 

•	 Do wynajęcia lokal handlowo-usłu-
gowy pow. ok. 80 m2 w Nowogar-
dzie obok Netto. Tel. 665 08 44 88 

•	 Do wynajęcia 10 miejsc noclego-
wych. 609 245 816 

•	 Sprzedam garaż ul. Kowalska. 795 
089 054 po 16.00. 

•	 Odstąpię działkę ogrodową zabudo-
waną. 796 061 280

•	  Sprzedam działkę ogrodową, do-
mek woda+prąd. 663 322 601 

•	 Do wynajęcia nocleg na maksymal-
nie 5 osób. 781 285 230 

•	 Sprzedam działki 158, 2,5 hek po 18 
zł od 1 m nr 171, 2.68 hek. Po 16 zł od 
1 m. Poniatowskiego budow. miesz. 
wysokie niskie. Tel 00491727890131

•	 Sprzedam dom nad jeziorem na 
Wojska Polskiego 360 m kw. Pow. 
mieszkaniowej czekam na oferty kto 
da więcej. Tel. 00491727890131

•	 Do wynajęcia mieszkanie pracowni-
cze na 8 osób w pełni umeblowane. 
Tel. 609 192 350

•	 Do wynajęcia kawalerka w centrum 
Nowogardu w pełni umeblowana. 
Tel. 609 192 350

•	 Do wynajęcia lokal mieszkalny dwu-
pokojowy dla firmy od stycznia 
2019r. 693 850 197

•	 Do wynajęcia dom w Nowogardzie 
– miejsca noclegowe. 784 053 493 

•	 Do wynajęcia mieszkanie 3 pokojo-
we. 663 412 054 

•	 Sprzedam działkę rolno-siedli-
skową 4,08 ha (prąd, woda) i 1,18 
ha Łąki Grabin. Tel. 731 026 406

•	 Kupię mieszkanie w Nowogardzie 
w bloku. Bez pośredników. 792 525 
292

•	 Kupię mieszkanie w Nowogardzie. 
512 070 551 

•	 Do wynajęcia domek wolnostojący. 
667 621 070 

•	 Sprzedam dom wolnostojący jedno-
rodzinny o pow.120 m2 położony na 
działce 86 ar w miejscowości  Bieni-
ce. Tel. 600 853 973 

MOTOrYZACJA
•	 Opel Zafira 7 osobowy 2008 rok 

prod. poj 1.9 dti przebieg 200 tys. 
disel, garażowany, serwisowany, 
opony letnie i zimowe km 100 ta-
picerka skóra welur kolor czarny 
sprzedam. Cena do uzgodnienia. 
603 079 260 

•	 Sprzedam Mazdę Premacy, kolor 
granatowy met. , klimatyzacja, 
rok. 2001, diesel 2.0, zadbana, tel. 
605 522 340

•	 Sprzedam Volkswagen transporter 
2,40 rok 1993 Tel. 601 350 841 cena 
do uzgodnienia 

•	 Sprzedam opony zimowe 205 55 
R16 91 H, Michelin Alpin 4, używa-
ne, cena do uzgodnienia, tel. 605 
522 340

•	 Nissan Patrol 3 l. rok prod. 2002 
sprzedam. 695 359 355 

•	 Sprzedam opony 14,9/28. Tel. 795 
911 886

•	  Sprzedam Daewoo Lanos 1,5 ben-
zyna. 795 911 886 

•	 Sprzedam Renault Traffic 2,5 wersja 
holenderska 5 osobowy, serwisowa-
ny, komplet opon zimowych 2008 
rok prod. 608 613 336 

•	 Peugeot 407 TDI, 2008 rok, I właści-
ciel, z salonu, Honda CRV Executive 
Navi, benzyna 2.0, I właściciel, z salo-
nu, tel. 607607814

rOlNICTWO
•	  koszenie, mulczowanie, belowa-

nie – słoma. 608 01 3995

•	 Orka, talerzówka ciężka siew 
agregatem. Tel. 608 01 39 95 

•	 Rzepak jary, zboża sprzedam. Tel. 
502 853  573 

•	 Grykę sprzedam i mieszalnik 1 tona. 
603 467 609 

•	 Sprzedam siano w kostkach. 782 
036 086 

•	 Sprzedaż jaj wiejskich – kurze. Tel. 
502 119 960

•	 Prasa kostkująca Sipma 224 i tale-
rzówka 4 metrowa sprzedam. Tel. 
501 814 871

•	 Sprzedam 40 sztuk prosiąt 150 zł/
sztuka kontakt: 882 802 989 

•	 Sprzedam traktor MTZ 80, 1971 r., na 
chodzie, z papierami, zarejestrowa-
ny, nieubezpieczony, cena 5.000 zł. 
Tel. 606 627 718

•	 Sprzedam tuczniki, kamień polny i 
1 ha łąki w bardzo dobrej lokalizacji. 
606 576 417

•	 Sprzedam gęsi skubane kołudzka 
biała. 507 724 964 

•	 Sprzedam Pająka do siana 7 gwiaz-
dowy, kompletny, gotowy do użyt-
ku, 900 zł. Tel. 512 532 734 

•	 Sprzedam porsięta. 606 576 417 

 USŁUGI
•	 TRANSPORT-600182682.

•	 DACHY, WIATY, TARASY.
TEL.660879108.

•	 MALOWANIE – szpachlowanie ,pa-
nele.Tel.788566432.

•	 SZPACHLARZ GŁADZI BEZPYŁOWEJ 
,PŁYTKARZ.WYKAŃCZANIE WNĘTRZ.
Tel.537275547.

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWA-
NÓW, WYKŁADZIN, TAPICERKI ME-
BLOWEJ SAMOCHODOWEJ/ SKÓ-
RZANEJ MATERIAŁOWEJ / POŚCIELI 
WEŁNIANEJ / LANOLINĄ/SPRZĄTA-
NIE: CZYSZCZENIE FUG.TEL.604 373 
143 , 794 229 083.

•	 Pranie dywanów i tapicerki sprzą-
tanie również z użyciem pary, 
rOMTeX. 668 151 516

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

•	 Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne naprawy 
wykona “złota rączka”. 91 39 22 
783, 784 79 22 70

•	 FIrMA USŁUGOWA „Zielona”. Wy-
najem sal na konferencje, zebra-
nia, szkolenia. 91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią dzia-
łalnością przyjmie zlecenie na bu-
dowę domów od podstaw, prze-
kładek dachów, docieplenia, ukła-
danie kostki, różne rodzaje. Tel. 607 
137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawia-
my za gotówkę na raty laptopy ta-
blety telefony. Skupujemy laptopy 
telefony. Adres Nowogard 700Lecia 
15 I piętro nad apteką tel 91-577-53-
73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, 
urlopowe: Niemcy, Holandia, Au-
stria, Anglia, Belgia, Norwegia. Tel. 
71 385 20 18, 601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróż-
nienie mieszkań, piwnic, gratów. Tel 
668 343 638 

•	 AGENCJA REKLAMOWA VIZART, 
oprawianie prac w 2 minuty, bindo-
wanie, wydruki, ksero, laminowanie, 
Nowogard ul. 700 lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim)Tel. 605 522 340 

•	 Przepisywanie prac (licencjackich, 
magisterskich i innych), dokumen-
tów, CV, listów motywacyjnych, 
Szybko, solidnie. Agencja reklamo-
wa Vizart  Nowogard ul. 700 lecia 
15 (nad sklepem zielarskim)Tel. 605 
522 340.

•	 regulacja, naprawa, konserwacja 
okien i drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontuje-
my. 668 343 638

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 
988 735 

•	 Budowa domów, ogrodzeń, układa-
nie kostki granitowej, polbruku. 726 
403 937

•	 Wypełniam dokumenty do ZUS na 
emeryturę, rentę, kapitał początko-
wy. 507 872 391

•	 Usługi remontowo-budowlane 
wykonam. 608 364 330 

•	 Prace elektryczne i remonty 
mieszkań. 607 729 933

•	 Usługi ogólnobudowlane dociepla-
nie budynków, malowanie, szachlo-
wanie, glazura, terakota, hydraulika, 
regipsy i podłogi, adaptacja podda-
szy. 600 626 268 

•	 Usługi remontowo-budowlane, 
ocieplenia budynków. 669 591 
896 

•	 Matematyka. 668 17 12 12 

•	 Usługi Fryzjerskie Męskie w domu 
klienta. Sudomierski. Tel. 536 867 
154 , 91 39 22 063

•	 Malowanie, szpachlowanie, tapeto-
wanie, drobne naprawy w tym hy-
draulika, solidnie dobra cena. 666 
047 905

•	 Przyjmę zlecenie na malowanie, 
montaż parapetów, paneli podłogo-
wych itp. 518 034 782

•	 Naprawa AGD Nowogard. 698 352 
406 

•	 Dachy, wiaty, tarasy. 660 879 108 

•	 Transport. 600 182 682 

•	 Transport maszyn rolniczych i nie 
tylko ładunki nie przekraczające 7 
ton. Tel. 514 740 538 

•	 Projektowanie stron interneto-
wych. 695 575 008 

•	 SkUP BUTelek PO PIWIe SkleP 
kArSk O,30 ZŁ SZTUkĘ. 609 245 
816

•	 Elewacje, podbitki. 607 054 692

•	  Malowanie, szpachlowanie, montaż 
paneli, regipsy, docieplenie podda-
szy wełną. 607 654 692

PrACA
•	 Aktivmed24.pl Opiekunki Senio-

rów Niemcy. Premie wakacyjne, 
530555015

•	 AMBerCAre24 Opiekunki do Nie-
miec, wymagany j. niemiecki ko-
munikatywny, zarobki netto do 
1500 euro/mies., wyjazdy od zaraz, 
sprawdzone oferty, legalnie 737 
451 825, 737 886 919, 737 489 914

•	 Zatrudnię pracowników budow-
lanych. Tel. 695-264-594

•	 Zatrudnię stolarza z doświadcze-
niem. 503 084 687 

•	 Zatrudnię pomocnika mechanika 
samochodowego. Doświadczenie 
nie wymagane. 600 291 059

•	 Zaopiekuję się małym dzieckiem. 
664 696 177   

•	 Zaopiekuję się dzieckiem. 606 515 
739 

•	 Zatrudnię mechanika do samo-
chodów ciężarowych bądź po-
mocnika. Atrakcyjne wynagro-
dzenie. Tel. 885 555 263 

•	 Pracowników budowlanych robót 
wykończeniowych zatrudnie. Tel. 
694 440 205 

•	 Zatrudnię ekspedientkę do skle-
pu. Tel. 602 677 563 

•	 Zatrudnię pracownika do sklepu 
spożywczego w Nowogardzie. 509 
000 617 

•	 Zatrudnię barmana/kelnera, Praca 
zmianowa. 91 39 20 300

•	 Szukam do pracy kucharza, kuchar-
kę. Tel. 606 627 718

•	 Zatrudnię pracownika do gospodar-
stwa rolnego. Tel. 606 627 718

•	 Zatrudnię do sklepu spożywcze-
go. 603 688 266 

•	 Zatrudnię barman-kelner. 663 412 
054 

•	 Operator koparko-ładowarki szuka 
pracy. 507 292 828 

INNe
•	 SPRZEDAM- pręt zbrojeniowy fi-10 , 

12 m długi.Tel.603598134

•	  Sprzedam drewno suche tanio. 691 
848 026

•	 drewno, bukowe, dębowe, pocię-
te, porąbane. Tel. 603 353 789 

•	 Sprzedam drewno opałowe. 667 
788 820

•	 Do wynajęcia zagęszczarka – 400 
kg. 790 285 382

•	 Szkółka w karsku poleca drzewa 
owcowe w pojemnikach 3-4 letnie 
owocujące już od 20 zł/szt. oraz tuje 
szmaragd wys. 70-80cm. po 10 zł za 
sztukę. Tel. 606 106 142

•	 Sprzedam łóżko młodzieżowe z 
szufladami, półkami, z materacem 
- kolor szaro biały wymiary: dł. 223 
cm*95 cm*110 cm, biurko do kom-
pletu, tel. 605 522 340

•	 Sprzedam odkurzacz piorący ZELMER 
WODNIK QUATTRO 616.6, elementy 
piorące nieużywane nowe, cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522 340

•	 Sprzedam materac kokosowy 
na łóżko ze stelażu,  na wymiar 
180*200*24cm, używany, tel. 605 
522 340

•	 Piece gazowe c.o.vaillant z nie-
miec dwufunkcyjne wisza-
ce po przegladzie serwisowym 

TEL. 517 508 374
                                Na sprzedaż 

2 pokoje III p.  •  cena 150 000 zł  
OKAZJA



28.12.2018 - 3.01.2019 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

17

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

do mieszkania,domu cena od 
1.200zl. sprzedam tel 691 686 772

•	 Podgrzewacze wody 130-160-190 
litrowe stojące na gaz fitmy vil-
lant mało używane z gwarancją 
cena od 1000 zł. Tel. 691 686 772 

•	 Piec gazowy c.o. wiszacy do miesz-
kania,domu,sklepu,zakladu firmy 
vaillant z niemiec po przegladzie z 
gwarancja sprzedam cena 1250zl 
mozliwosc montazu tel 691 686 772

•	 Sprzedam ławeczkę do ćwiczeń 
typu PRIMUS, wielofunkcyjna, tel. 
605 522 340 

•	 Sprzedam szafkę kuchenną brązo-
wo-biała, z płytą indukcyjną - 2 sta-
nowiska, z możliwością dostawie-
nia drugiej płyty indukcyjnej lub 
gazowej, z blatem, tel. 605 522 340 
Sprzedam TV plazmowy 42 cale LG, 
srebrno czarny, tel. 605 522 340 

•	 Przyjmę radio  697 886 041 

•	 Okazja sprzedam narożnik „Fabio”, 
kanapę (szary welur) 606 699 763  

•	 Sprzedam drewno olchowe komin-
kowe. 730 744 751

•	 Odsprzedam nowe drzwi harmo-
nijkowe dąb sonome z szybkami. 
Wys. 2.05 m szer. 58,8 cm. Cena 
100 zł. Tel. 512 012 823 

•	 Pianino sprzedam. 533 983 233 

•	 Przyjmę pralkę zwykłą. 697 886 041 

•	 Przyjmę dwie wersalki, szafki ku-
chenne i pralkę automatyczną. 
796 080 198

•	 Sprzedam drewno kominkowe 
dąb pocięty w klocki i połupany. 
514 740 538 

•	 Sprzedam podkrzesywarkę do gałę-
zi szt.2 zasięg 6 m., cena 1000 zł za 
dwie sztuki. 608 613 336 

•	 Sprzedam ściągacz linowy ręczny 
uciąg 1600 kg. Cena 600 zł za 2 sztu-
ki. 608 613 336

•	 Szkółka w karsku poleca choinki 
jodła kaukazka, świerk zwykły. W 
promocji świerk srebrny cięty 35 
zł/szt. 606 106 142 

•	 Odpady tartaczne na opał sprze-
dam, dębowe pocięte w klocki lub 
do samodzielnego pocięcia. 514 
740 538 

•	  Owczarek niemiecki 6 m-cy duży 
ładny. 519 307 288 

•	 SALON BLASK GOLENIOW-CEN-
TRUM POSIADA DO WYNAJECIA SA-
MODZIELNE STANOWISKA KOSME-
TYCZKI I FRYZJERKI –MAŁY ZUS , 
PRZYSTEPNA CENA WYNAJMU. TEL. 
607 687 676

INFOrMATOr lOkAlNY - NOWOGArd
Telefony alarmowe
Policja  - 997, 112
Komisariat Policji Nowogard - 91 57 92 316
Straż pożarna  - 998
Posterunek PSP Nowogard - 91 39 20 118
Pogotowie ratunkowe - 999
Stacja Pogotowia Ratunkowego 
w Nowogardzie - 91 43 26 103
Pogotowie gazowe  - 992
Pogotowie energetyczne - 991
Pogotowie wodn.-kanal. (PUWiS) 
 - 91 392 07 11; 994

dyżur nocny
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna   
 - 91 39 78 430; 
 609 361 999; 
 665 283 928

Przychodnie - poradnie
Szpital - centrala - 91 392 13 56
Praxis - SZOZ - 91 392 07 87
Praxis - Centrum 
okulistyczno-optyczne - 91 39 27 272
POZ Przychodnia przyszpitalna  
 - 91 392 18 00; 
 91 392 18 06
Medyk - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - M. Drobińska - 91 392 59 43
NZOZ “Sanus” - 91 392 69 60
NZOZ “Pro-med” - 91 392 67 40
NZOZ “Leks” - 91 392 25 25
NZOZ “Baby-med”  - 91 392 60 13
Mardent - gabinety lekarskie  
 - 91 392 26 33
Revital - Ośrodek Rehabilitacji 
i Odnowy Biologicznej - 91 392 14 67; 
 609 456 577
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne 
 - 91 392 09 26
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
dzieci, młodzieży i ich rodzin 
 - 91 392 07 43
Warsztaty terapii zajęciowej - 91 392 52 82
Zakład domowej opieki długoterminowej - 
91 39 26 531; 
 509 142 650
Stomatologia
Praxis - Centrum stomatologiczne  
 - 91 392 69 99
Pracownia protetyki stomatologicznej - 
Danuta Drapikowska 91 392 68 70
Protetyka stomatologiczna 
- Elżbieta Wysocka 
i Kazimierz Trojanowski - 91 392 61 07
“Nowo-dental” B. Szulejko - 695 264 677 
 - 91 392 14 67
“Dental - med”  - 91 392 20 98
Lek. stom. H. Sporzyńska-Czausz  
 - 91 392 50 03; 
 603 705 630
Gabinety stomatologiczne "LUXdental"
 - 509 77 00 19, 91 434 97 09
Lek. Stom. Andrzej Rynkiewicz
pogotowie stomatologiczne - 607 771 777
lek. Stom. D. Wałęga - Bąk - 604 441 609
lek. stom. A Mogilnicka - 506 606 955
lek. stom. E. Rosa - 532 512 703
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 601 736 804
Urzędy
Urząd Miejski - 91 392 62 00
Biuro Obsługi Interesanta w UM  
 - 91 392 62 14
Biuro Rady w UM - 91 392 62 10
Urząd Stanu Cywilnego - 91 392 62 30

Wydział Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środow. 
 - 91 392 62 43
Wydział spraw społecznych i obywatelskich
Meldunki - 91 392 62 13
Dowody osobiste - 91 392 62 15
Zarządzanie kryzysowe - 91 392 62 34
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
Geodezji i Rolnictwa - 91 392 62 26
Wydział Rozwoju Lokalnego, 
Funduszu, Kultury i Sportu - 91 392 62 93
Wydział Inwestycji i Remontów  
 - 91 392 62 41
Biuro Podatków i Opłat - 91 392 62 17
Referat Edukacji - 91 392 54 64
Zarząd Budynków Komunalnych  
 - 91 392 62 67
Powiatowy Urząd Pracy f/Nowogard 
 - 91 392 13 76
 91 392 18 13
Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii - 91 392 11 18
w nagłych wypadkach - 609 740 647

Wydział komunikacji
Rejestracja pojazdów - 91 579 27 02
Prawo jazdy - 91 579 27 03
Fax - 91 392 18 52

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik - Dorota Maślana - 91 392 62 48
Świadczenia rodzinne
- A. Lalik  - 91 392 62 68
Dział usług opiekuńczych 
- B. Ziółkowska - 91 392 02 00

Poczta
ul. 3 Maja - 91 392 13 00
 91 392 11 83
ul. Warszawska - 91 392 08 34

Nadleśnictwo Nowogard - 91 392 06 40
Zakład karny Nowogard - 91 432 66 00

Gabinety weterynaryjne
Danuta Czerwińska
ul. J. Wybickiego 2 - 91 392 37 86
Animal-Vet
ul. Zielona - 666 135 133
Janusz Soroka
ul. L. Okulickiego 6  - 570 656 616
Zdzisław Truszyński
ul. T. Kościuszki 21 - 91 392 18 01
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 38 - 91 392 08 14
Szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1 - 91 392 6 2 70
Szkoła Podstawowa nr 2 - 91 392 6 2 74
Szkoła Podstawowa nr 3 - 91 392 6 2 91
Szkoła Podstawowa nr 4 - 91 392 3 0 28
SP w Długołęce - 91 391 04 92
SP w Orzechowie - 91 391 09 94
SP w Strzelewie - 91 391 02 24
SP w Żabowie - 91 391 06 94
SP w Błotnie - 91 391 01 90
SP w Wierzbięcinie - 91 291 07 95
I Liceum Ogólnokształcące - 91 392 02 13
Liceum Ogólnokształcące nr II - 91 392 51 07
ZSP im. Stanisława Staszica - 91 392 11 62
Prywatne Publiczne Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych; 
Niepubliczna Szkoła Policealna  
 - 91 392 66 91
Prywatne Liceum Ogólnokształcące
 Zaoczne Centrum Edukacji Zdroje  
 - 91 392 54 94

Prywatne Policealne Studium Zawodowe  
 - 91 392 21 81
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  
 - 91 392 01 08

Przedszkola i żłobki
Przedszkole nr 1
ul. Żeromskiego - 91 392 62 86
Przedszkole nr 3
ul. J. Poniatowskiego - 91 392 62 88
Przedszkole nr 4
ul. T. Kościuszki - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole
ul. Zielona - 91 392 66 91; 
 505 388 292
Artystyczne Przedszkole 
Kraina Fantazjiul. Gen. J. Bema - 660 797 838
“Promyczek” Specjalistyczny 
punkt przedszkolny, 
ul. Boh. Warszawy - 609 931 469
Niepubliczny Żłobek "Maluszkowo”
ul. ks. Racibora - 534 015 943
Niepubliczny “Malinowy Żłobek”
ul. Boh. Warszawy - 604 873 917

kultura
Miejska Biblioteka Publiczna  
Dyrektor - 91 392 62 60
Czyt. dla dorosłych - 91 392 62 61
Nowogardzki Dom Kultury  
Sekretariat - 91 392 62 83
Biuro kina/ dział imprez i promocji 
 - 91 392 57 79
Kasa - 91 392 62 62

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP - 91 392 63 70; 
 506 08 13 28
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego   
 - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej  
 - 91 392 15 92

Usługi pogrzebowe 
J. Furmańczyk, Zakład Pogrzebowy  
 - 91 392 17 67
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  
 - 692 354 065
MEMORIS Grzegorz Śmigiel - 693 230 190

Apteki
Centrum Zdrowia
ul. 700-lecia - 91 576 21 39
Majowa
ul. 3 Maja - 91 307 07 08
Cefarm
ul. Plac Wolności - 91 392 02 03
Cardia
ul. 700 - lecia - 91 392 13 30
Niebieska
ul. 15 Lutego - 91 432 61 77
Asa
ul. Warszawska - 91 392 04 94
Niebieska 2
ul. Kościuszki - 91 579 08 30
Nowa Farmacja
ul. Bohaterów Warszawy - 91 573 04 37

Taksówki - 91 392 02 60

Pomoc drogowa
Grzegorz Irzymski - 91 392 24 02
 601 893 944
Andrzej Słomski - 665 770 442
Krzysztof Pietrzak - 601 938 293
R&J MIX - 608 731 620

Urząd Gminy
Wójt - 91 391 03 90
Kierownik USC, St. ds. obywatelskich
 i ewidencji ludności  - 508 499 549
St. ds. podatków i opłat  - 508 499 661
St. ds. zarządzania kryzysowego, obrony cy-
wilnej i ochrony środowiska  - 508 499 580
Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami  
 - 508 499 247
St. ds. obsługi organów Gminy, działalności 

gospodarczej, kultury i zdrowia  - 508 499 567
St. ds. funduszy zewnętrznych, promocji, 
turystyki i sportu  - 508 499 620
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik Anna Kaliczyńska - 508 499 534
Pracownicy socjalni - 508 499 561
 508 499 483
Asystent rodziny Patrycja Bielej - 508 499 621
Gminna Biblioteka Publiczna
Kierownik Krzysztof Górecki - 91 391 03 05

Szkoła Podstawowa im. B. Malinowskiego
Dyrektor Tatiana Olbert - 91 391 03 89
Sekretariat - 91 391 03 80
Przychodnie
NZOZ “Proximus” - 91 391 03 10
Punkt apteczny - 91 391 16 11
Poczta - 91 391 03 23
Parafia pw. NP NMP w Osinie - 91 391 03 86

INFOrMATOr lOkAlNY - OSINA

reGUlArNA lINIA MI krO BU SO WA SerOCkI  Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 
11:55; 12:40; 14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 
13:45(6x); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

PrZeWÓZ OSÓB - rO MAN BIŃCZYk - linia regularna  Tel. 607 310 591 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 
16.35 (7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

rOZkŁAd JAZdY BU SÓW
Firma Usługowo- Handlowa Adam Fedeńczak

Tel 91 39 26 925, 502 026 999
Nd- SZCZeCIN 5:15(D), 5:55(E), 6:40(7), 6:55(D), 7:25(7), 7:50(D), 8:00(E), 8:20(7), 
8:35(D), 9:10(E,7), 10:05(E), 10:35(E,7), 11:31(D),11:40(7), 12:10(E), 12:20(7), 
12:55(D,7), 13:10(D), 13:20(E,7), 14:05(D), 14:20(E,7), 15:40(D), 16:05(7), 16:20(E,7), 
16:50(D), 17:50(E,7), 18:20(E,7)
SZCZeCIN- Nd 6:35(D), 7:30(E), 8:30(D,7), 9:00(7,R), 9:25(E), 10:05(D,7), 10:35(E,7), 
11:40(E), 12:10(D), 12:25(E,7), 13:20(7), 13:35(D), 13:50(E,7,R), 14:35(D), 14:50(E,7), 
15:15(D,7), 15:55(D), 16:15(6,7), 16:35(D), 17:40(D,7), 18:05(E,7,R), 19:15(D), 
19:40(E,7), 20:15(E,7)
Nd- reSkO 6:30(S), 7:50(S), 10:10(7), 12:30(S), 14:30(S), 15:10(E), 19:15(E)
reSkO- Nd 6:45(7,SZ), 7:10(S), 7:15(E,SZ), 8:30(S), 11:35(7,SZ), 13:00(S), 15:05(S), 
15:40(E,7,SZ)
GOlCZeWO- Nd 7:10(S), 13:30(S), 14:45(S)
Nd- GOlCZeWO 7:50(S), 14:15(S), 15:30(S)
Nd- STArGArd 6:50(D), 10:15(D), 13:40(D)
STArGArd- Nd 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
Nd- dOBrA- ŁOBeZ- PŁOTY- GrYFICe 6:00(D)
Nd- SŁAJSINO- rAdOWO- ŁOBeZ 6:35(D)
ŁOBeZ- dOBrA- Nd 15:00(D)
ŁOBeZ- SŁAJSINO- Nd 15:35(D)
D - kursuje od pon. do pt. Oprócz świąt     E - kursuje od pon. Do soboty oprócz świąt 
S - kursuje w dni nauki szkolnej                         R- kurs do Reska     
SZ - kurs do Szczecina 6- kursuje w soboty       7- kursuje w niedziele
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krZYŻÓWkA

Kalendarze dla Klientów 
wymagających, którzy szukają 

ich w dobrej jakości 
i konklurencyjnych cenach

największy wybór kalendarzy 
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LewatywaPiękno 
ciała

Sztylet 
malajski

Wykonujemy tanio
Banery  
Laminowanie   
Wycinane naklejki 
Wydruki kolorowe

Kompleksowe usługi:  
      Introligatorskie 
          Poligra�czne  
Nowogard  •  ul. Boh. Warszawy 7A

 tel. 91 392 21 65,  91 577 2007

reklAMA
karolinasb@
domjudy.pl

Tel. 506 638 789

Sprzedam 
działkę przemysłową  

37 arów 
tel. 603 450 718

rozwiązanie krzyżówki dla 
dorosłych : Igliwie i siano

Urszula Kaczmarek, Cecylia Fur-
mańczyk, Genowefa Maćkowska, 
Halina Stefańska

Zwycięzcy prenumerata: Ge-
nowefa Maćkowska Urszula Kacz-
marek

GAZETY dla zwycięzców loso-
wania do odebrania w redakcji, ul. 
Boh. Warszawy 7

dla naszych najmłodszych 
Ania Stępień, Julia Furmańczyk, 

Martynka Polakowska, Lilka Felik-
siak, Nadia Grenda

Zwycięzca: Martynka Polakow-
ska

USłUgI 
REMONTOWO-
BUDOWLANE

tel. 698 538 019
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re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 

rafał kowalczuk sport, Jarek dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.
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rozkład jazdy komunikacji miejskiej

OBJAŚNIENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 6:55 8:05 11:15 12:20 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 6:56 8:06 11:16 12:21 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 6:58 8:08 11:18 12:23 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 6:59 8:10 11:20 12:25 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:01 8:12 11:22 12:27 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:02 8:14 11:24 12:29 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:03 8:15 11:25 12:30 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:05 8:17 11:27 12:32 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < 7:07 8:19 < 12:34 < < 16:07 < <

10 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:09 8:21 11:28 12:36 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
11 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:10 8:22 11:29 12:37 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
12 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:11 8:23 11:30 12:38 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
13 ul. Poniatowskiego < 6:20 7:13 < < 12:40 13:45 15:10 16:13 17:10 <
14 ul. Żeromskiego 5:42 6:21 7:14 8:24 11:32 12:41 13:46 15:11 16:14 17:11 17:59
15 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:22 7:15 8:25 11:33 12:42 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
16 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:23 7:16 8:26 11:34 12:43 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
17 ul. Radosława 5:45 6:24 7:17 8:27 11:35 12:44 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02

POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:23 8:33 11:50 12:50 14:30 15:30 16:25 17:25 18:05
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:24 8:34 11:51 12:51 14:31 15:31 16:26 17:26 18:06
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:26 8:36 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:28 8:38 11:53 12:53 14:33 15:33 16:28 17:28 18:08
5 ul. Poniatowskiego < 6:35 7:30 8:40 11:55 12:55 < 15:35 16:30 17:30 <
6 ul. 700 Lecia 5:49 6:37 7:32 8:42 11:57 12:57 14:34 15:37 16:32 17:32 18:09
7 ul. 5-go Marca 5:51 6:39 7:34 8:44 11:59 12:59 14:36 15:39 16:34 17:34 18:11
8 ul. Kościuszki 36 5:53 6:41 7:36 8:46 12:01 13:01 14:38 15:41 16:36 17:36 18:13
9 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:42 7:37 8:47 12:02 13:02 14:39 15:42 16:37 17:37 18:14

10 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:43 7:38 8:48 12:03 13:03 14:40 15:43 16:38 17:38 18:15
11 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:44 7:39 8:49 12:04 13:04 14:41 15:44 16:39 17:39 18:16
12 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:45 7:40 8:50 12:05 13:05 14:42 15:45 16:40 17:40 18:17
13 ul. Bema 9 5:58 6:46 7:41 8:51 12:06 13:06 14:43 15:46 16:41 17:41 18:18
14 Osiedle Bema 5:59 6:47 7:42 8:52 12:07 13:07 14:44 15:47 16:42 17:42 18:19

DWORZEC PKS – OS. BEMA
TAM
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

OS. BEMA - DWORZEC PKS
TAM
E, F

1 Osiedle Bema 8:59
2 ul. Bema 1 9:00
3 ul. Armii Krajowej 17 9:02
4 ul. Kościuszki 36 9:03
5 ul. Romualda Traugutta 9:05
6 ul. Wojska Polskiego 4 9:06
7 ul. Kościelna 9:07
8 Dworzec PKS 9:09

LP Dworce i przystanki

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD UL. RADOSŁAWA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 – NOWOGARD  OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD OS. BEMA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 - NOWOGARD  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 6:55 8:05 11:15 12:20 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 6:56 8:06 11:16 12:21 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 6:58 8:08 11:18 12:23 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 6:59 8:10 11:20 12:25 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:01 8:12 11:22 12:27 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:02 8:14 11:24 12:29 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:03 8:15 11:25 12:30 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:05 8:17 11:27 12:32 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < 7:07 8:19 < 12:34 < < 16:07 < <

10 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:09 8:21 11:28 12:36 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
11 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:10 8:22 11:29 12:37 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
12 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:11 8:23 11:30 12:38 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
13 ul. Poniatowskiego < 6:20 7:13 < < 12:40 13:45 15:10 16:13 17:10 <
14 ul. Żeromskiego 5:42 6:21 7:14 8:24 11:32 12:41 13:46 15:11 16:14 17:11 17:59
15 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:22 7:15 8:25 11:33 12:42 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
16 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:23 7:16 8:26 11:34 12:43 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
17 ul. Radosława 5:45 6:24 7:17 8:27 11:35 12:44 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02

POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:23 8:33 11:50 12:50 14:30 15:30 16:25 17:25 18:05
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:24 8:34 11:51 12:51 14:31 15:31 16:26 17:26 18:06
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:26 8:36 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:28 8:38 11:53 12:53 14:33 15:33 16:28 17:28 18:08
5 ul. Poniatowskiego < 6:35 7:30 8:40 11:55 12:55 < 15:35 16:30 17:30 <
6 ul. 700 Lecia 5:49 6:37 7:32 8:42 11:57 12:57 14:34 15:37 16:32 17:32 18:09
7 ul. 5-go Marca 5:51 6:39 7:34 8:44 11:59 12:59 14:36 15:39 16:34 17:34 18:11
8 ul. Kościuszki 36 5:53 6:41 7:36 8:46 12:01 13:01 14:38 15:41 16:36 17:36 18:13
9 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:42 7:37 8:47 12:02 13:02 14:39 15:42 16:37 17:37 18:14

10 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:43 7:38 8:48 12:03 13:03 14:40 15:43 16:38 17:38 18:15
11 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:44 7:39 8:49 12:04 13:04 14:41 15:44 16:39 17:39 18:16
12 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:45 7:40 8:50 12:05 13:05 14:42 15:45 16:40 17:40 18:17
13 ul. Bema 9 5:58 6:46 7:41 8:51 12:06 13:06 14:43 15:46 16:41 17:41 18:18
14 Osiedle Bema 5:59 6:47 7:42 8:52 12:07 13:07 14:44 15:47 16:42 17:42 18:19

DWORZEC PKS – OS. BEMA
TAM
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

OS. BEMA - DWORZEC PKS
TAM
E, F

1 Osiedle Bema 8:59
2 ul. Bema 1 9:00
3 ul. Armii Krajowej 17 9:02
4 ul. Kościuszki 36 9:03
5 ul. Romualda Traugutta 9:05
6 ul. Wojska Polskiego 4 9:06
7 ul. Kościelna 9:07
8 Dworzec PKS 9:09

LP Dworce i przystanki

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD UL. RADOSŁAWA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 – NOWOGARD  OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD OS. BEMA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 - NOWOGARD  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 Osiedle Bema 5:30 6:05 6:55 8:05 11:15 12:20 13:30 14:55 15:55 16:55 17:45
2 ul. Bema 1 5:31 6:06 6:56 8:06 11:16 12:21 13:31 14:56 15:56 16:56 17:46
3 ul. Armii Krajowej 17 5:33 6:08 6:58 8:08 11:18 12:23 13:33 14:58 15:58 16:58 17:48
4 ul. Kościuszki 36 5:34 6:09 6:59 8:10 11:20 12:25 13:34 14:59 15:59 16:59 17:49
5 ul. Romualda Traugutta 5:36 6:11 7:01 8:12 11:22 12:27 13:36 15:01 16:01 17:01 17:51
6 ul. Wojska Polskiego 4 5:37 6:12 7:02 8:14 11:24 12:29 13:37 15:02 16:02 17:02 17:52
7 ul. Kościelna 5:38 6:13 7:03 8:15 11:25 12:30 13:38 15:03 16:03 17:03 17:53
8 Dworzec PKS 5:39 6:15 7:05 8:17 11:27 12:32 13:40 15:05 16:05 17:05 17:55
9 ul. 3 Maja < < 7:07 8:19 < 12:34 < < 16:07 < <

10 ul. Bankowa 5:40 6:16 7:09 8:21 11:28 12:36 13:41 15:06 16:09 17:06 17:56
11 ul. 15 Lutego 5:40 6:17 7:10 8:22 11:29 12:37 13:42 15:07 16:10 17:07 17:57
12 ul. Żeromskiego SP2 5:41 6:18 7:11 8:23 11:30 12:38 13:43 15:08 16:11 17:08 17:58
13 ul. Poniatowskiego < 6:20 7:13 < < 12:40 13:45 15:10 16:13 17:10 <
14 ul. Żeromskiego 5:42 6:21 7:14 8:24 11:32 12:41 13:46 15:11 16:14 17:11 17:59
15 ul. Boh. Warszawy „Szkoła” 5:43 6:22 7:15 8:25 11:33 12:42 13:47 15:12 16:15 17:12 18:00
16 ul. Boh. Warszawy „POM” 5:44 6:23 7:16 8:26 11:34 12:43 13:48 15:13 16:16 17:13 18:01
17 ul. Radosława 5:45 6:24 7:17 8:27 11:35 12:44 13:49 15:14 16:17 17:14 18:02

POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW POW
E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D

1 ul. Radosława 5:45 6:30 7:23 8:33 11:50 12:50 14:30 15:30 16:25 17:25 18:05
2 ul.Boh.Warszawy „GS” 5:46 6:31 7:24 8:34 11:51 12:51 14:31 15:31 16:26 17:26 18:06
3 ul.Boh.Warszawy „ZS ORLIK” < < 7:26 8:36 < < < < < < <
4 ul. Boh. Warszawy 7 5:48 6:33 7:28 8:38 11:53 12:53 14:33 15:33 16:28 17:28 18:08
5 ul. Poniatowskiego < 6:35 7:30 8:40 11:55 12:55 < 15:35 16:30 17:30 <
6 ul. 700 Lecia 5:49 6:37 7:32 8:42 11:57 12:57 14:34 15:37 16:32 17:32 18:09
7 ul. 5-go Marca 5:51 6:39 7:34 8:44 11:59 12:59 14:36 15:39 16:34 17:34 18:11
8 ul. Kościuszki 36 5:53 6:41 7:36 8:46 12:01 13:01 14:38 15:41 16:36 17:36 18:13
9 ul. Romualda Traugutta 5:54 6:42 7:37 8:47 12:02 13:02 14:39 15:42 16:37 17:37 18:14

10 ul. Wojska Polskiego 4 5:55 6:43 7:38 8:48 12:03 13:03 14:40 15:43 16:38 17:38 18:15
11 ul. Armii Krajowej 46 5:56 6:44 7:39 8:49 12:04 13:04 14:41 15:44 16:39 17:39 18:16
12 ul. Armii Krajowej 29 5:57 6:45 7:40 8:50 12:05 13:05 14:42 15:45 16:40 17:40 18:17
13 ul. Bema 9 5:58 6:46 7:41 8:51 12:06 13:06 14:43 15:46 16:41 17:41 18:18
14 Osiedle Bema 5:59 6:47 7:42 8:52 12:07 13:07 14:44 15:47 16:42 17:42 18:19

DWORZEC PKS – OS. BEMA
TAM
E, F

1 Dworzec PKS 10:50
2 ul. 3 Maja 10:52
3 ul. Bankowa 10:54
4 ul. 5-go Marca 10:55
5 ul. Kościuszki 36 10:57
6 ul. Romualda Traugutta 10:58
7 ul. Wojska Polskiego 4 10:59
8 ul. Armii Krajowej 46 11:00
9 ul. Armii Krajowej 29 11:01

10 ul. Bema 9 11:02
11 Osiedle Bema 11:03

OS. BEMA - DWORZEC PKS
TAM
E, F

1 Osiedle Bema 8:59
2 ul. Bema 1 9:00
3 ul. Armii Krajowej 17 9:02
4 ul. Kościuszki 36 9:03
5 ul. Romualda Traugutta 9:05
6 ul. Wojska Polskiego 4 9:06
7 ul. Kościelna 9:07
8 Dworzec PKS 9:09

LP Dworce i przystanki

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD UL. RADOSŁAWA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 – NOWOGARD  OS. BEMA

LP Dworce i przystanki

NOWOGARD OS. BEMA – NOWOGARD UL. KOŚCIUSZKI 36 - NOWOGARD  UL. RADOSŁAWA

LP Dworce i przystanki

rOZkŁAd JAZdY PkP
^

Odjazdy / Departures
Nowogard 21 X – 8 XII 2018

Aktualizacja wg stanu na 19 X 2018

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

5:00 II
1

PR - R
88641

j  a  b  @  V
y

Wyszomierz 5:05, Osina 5:09, Mosty 5:15, Goleniów 5:24, Kliniska 5:35, Szczecin Dąbie 5:45, Szczecin 
Zdroje 5:48, Szczecin Port Centralny 5:56 Szczecin Główny 6:00 
~ 1-5 / 1 XI;
@ V 5 XI-7 XII 1-5;

6:16 II
1

PR - R
88643

j  a  b  @  V
y

Wyszomierz 6:21, Osina 6:25, Mosty 6:31, Goleniów 6:40, Kliniska 7:14, Szczecin Dąbie 7:24, Szczecin 
Zdroje 7:27 Szczecin Główny 7:40 
~ 5 XI-8 XII 1-6;

6:39 II
1

PR - R
88643

j  a  b  y

Wyszomierz 6:44, Osina 6:48, Mosty 6:54, Goleniów 7:03, Kliniska 7:14, Szczecin Dąbie 7:24, Szczecin 
Zdroje 7:27 Szczecin Główny 7:40 
~ 22-31 X 1-6; 2-3 XI;

7:46BUS PR - R
88622
g  j

Żabowo 7:57, Płoty 8:13 0   j   a   b   @   V   y, Baszewice 8:30, Gryfice 8:36, Gąbin 8:46, Trzebiatów 8:52, 
Bieczyno Pomorskie 8:58, Karcino 9:01, Głowaczewo 9:06, Stary Borek 9:09, Kołobrzeg Stadion 9:15

Kołobrzeg 9:20 ~ 5 XI-8 XII 1-6;
g  na odcinku Nowogard - Płoty; w g nie przewozi się wózków i rowerów

7:47 I
3

PR - R
88645

j  a  b  y

Wyszomierz 7:52, Osina 7:56, Mosty 8:02, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:08, Goleniów 8:25, 
Kliniska 8:34, Szczecin Dąbie 8:44, Szczecin Zdroje 8:47, Szczecin Port Centralny 8:55

Szczecin Główny 9:00 ~ 21 X-4 XI;

7:48 II
1

PR - R
88622

j  a  b  y

Żabowo 7:55, Płoty 8:04, Baszewice 8:11, Gryfice 8:18, Gąbin 8:28, Trzebiatów 8:33, Bieczyno 
Pomorskie 8:39, Karcino 8:43, Głowaczewo 8:47, Stary Borek 8:51, Kołobrzeg Stadion 8:57

Kołobrzeg 9:02 ~ 22-31 X 1-6; 2-3 XI;

7:51 I
3

PR - R
s 88645

j  a  b  @  V
y

Wyszomierz 7:56, Osina 8:00, Mosty 8:06, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:12, Goleniów 8:29, 
Kliniska 8:45, Szczecin Dąbie 8:55, Szczecin Zdroje 8:58, Szczecin Port Centralny 9:06

Szczecin Główny 9:11 ~ 5 XI-8 XII;

9:18 II
1

PR - R
88624
REGA

j  a  b  y

Płoty 9:32, Gryfice 9:45, Trzebiatów 10:04, Kołobrzeg Stadion 10:21 Kołobrzeg 10:26 

~ 21 X-4 XI 67 + 1 XI;

9:20BUS PR - R
88624
REGA
g  j

Płoty 9:50 0   T   a   b   @   V   y, Gryfice 10:40, Trzebiatów 10:54, Kołobrzeg Stadion 11:12

Kołobrzeg 11:17 ~ 10 XI-8 XII 67;
g  na odcinku Nowogard - Płoty; w g nie przewozi się wózków i rowerów

10:21 II
1

PR - R
88647

j  a  b  y

Wyszomierz 10:26, Osina 10:30, Mosty 10:36, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 10:42, Goleniów 10:58, 
Kliniska 11:07, Szczecin Dąbie 11:17, Szczecin Zdroje 11:20, Szczecin Port Centralny 11:28

Szczecin Główny 11:33 ~ 21 X-4 XI;

11:03 II
1

PR - R
s 88647

j  a  b  @  V
y

Wyszomierz 11:08, Osina 11:12, Mosty 11:18, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 11:24, Goleniów 11:40, 
Kliniska 11:56, Szczecin Dąbie 12:06, Szczecin Zdroje 12:09, Szczecin Port Centralny 12:17

Szczecin Główny 12:22 ~ 5 XI-8 XII;

11:51 II
1

PR - R
88626

POMERANIA
j  a  b  y

Żabowo 11:58, Płoty 12:07, Baszewice 12:14, Gryfice 12:20, Gąbin 12:30, Trzebiatów 12:36, Bieczyno 
Pomorskie 12:42, Karcino 12:46, Kołobrzeg Stadion 12:57 Kołobrzeg 13:02 
~ 21 X-4 XI;

12:30BUS PR - R
88626

POMERANIA
g  j

Żabowo 12:41, Płoty 12:57 0   T   a   b   @   V   y, Baszewice 13:14, Gryfice 13:20, Gąbin 13:30, 
Trzebiatów 13:36, Bieczyno Pomorskie 13:42, Karcino 13:45, Kołobrzeg Stadion 13:57

Kołobrzeg 14:02 ~ 5 XI-8 XII;
g  na odcinku Nowogard - Płoty; w g nie przewozi się wózków i rowerów

13:49 II
1

PR - R
88628

j  a  b  y

Żabowo 13:56, Płoty 14:06, Baszewice 14:17, Gryfice 14:24, Gąbin 14:34, Trzebiatów 14:39, Bieczyno 
Pomorskie 14:45, Karcino 14:49, Głowaczewo 14:53, Stary Borek 14:57, Kołobrzeg Stadion 15:03

Kołobrzeg 15:08 ~ 22-31 X 1-5; 2 XI;

14:20BUS PR - R
88628
g  j

Żabowo 14:31, Płoty 14:47 0   j   a   b   @   V   y, Baszewice 15:22, Gryfice 15:28, Gąbin 15:38, 
Trzebiatów 15:44, Bieczyno Pomorskie 15:50, Karcino 15:53, Głowaczewo 15:58, Stary Borek 16:01, 
Kołobrzeg Stadion 16:07 Kołobrzeg 16:12 
~ 5 XI-7 XII 1-5;
g  na odcinku Nowogard - Płoty; w g nie przewozi się wózków i rowerów

14:27 II
1

PR - R
88649

j  a  b  y

Wyszomierz 14:32, Osina 14:36, Mosty 14:42, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:48, Goleniów 15:05, 
Kliniska 15:14, Szczecin Dąbie 15:24, Szczecin Zdroje 15:34 Szczecin Główny 15:49 
~ 21 X-4 XI;

15:49 II
1

PR - R
s 88649

j  a  b  @  V
y

Wyszomierz 15:54, Osina 15:58, Mosty 16:04, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 16:10, Goleniów 16:26, 
Kliniska 16:36, Szczecin Dąbie 16:46, Szczecin Zdroje 16:52 Szczecin Główny 17:04 
~ 5 XI-8 XII;
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godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

15:55 II
1

PR - R
88630

j  a  b  y

Żabowo 16:02, Płoty 16:13, Baszewice 16:27, Gryfice 16:34, Gąbin 16:44, Trzebiatów 16:49, Bieczyno 
Pomorskie 16:55, Karcino 16:59, Głowaczewo 17:03, Stary Borek 17:07, Kołobrzeg Stadion 17:13

Kołobrzeg 17:17 ~ 21 X-4 XI;

16:39 II
1

PR - R
88651
REGA

j  a  b  y

Wyszomierz 16:44, Osina 16:48, Mosty 16:54, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:00, Goleniów 17:17, 
Kliniska 17:27, Szczecin Dąbie 17:37, Szczecin Zdroje 17:42 Szczecin Główny 17:54 
~ 21 X-4 XI;

16:57BUS PR - R
88630
g  j

Żabowo 17:08, Płoty 17:24 0   j   a   b   @   V   y, Baszewice 17:41, Gryfice 17:47, Gąbin 17:57, 
Trzebiatów 18:03, Bieczyno Pomorskie 18:09, Karcino 18:12, Głowaczewo 18:17, Stary Borek 18:20, 
Kołobrzeg Stadion 18:26 Kołobrzeg 18:31 
~ 5 XI-8 XII;
g  na odcinku Nowogard - Płoty; w g nie przewozi się wózków i rowerów

17:57 II
1

PR - R
88632

j  a  b  y

Żabowo 18:04, Płoty 18:14, Baszewice 18:28, Gryfice 18:35, Gąbin 18:45, Trzebiatów 18:50, Bieczyno 
Pomorskie 18:56, Karcino 19:00, Głowaczewo 19:04, Stary Borek 19:08, Kołobrzeg Stadion 19:14

Kołobrzeg 19:20 ~ 21 X-4 XI;

17:59 II
1

PR - R
s 88651
REGA

j  a  b  @  V
y

Wyszomierz 18:04, Osina 18:08, Mosty 18:14, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 18:20, Goleniów 18:36, 
Kliniska 18:46, Szczecin Dąbie 18:55, Szczecin Zdroje 18:59, Szczecin Port Centralny 19:07

Szczecin Główny 19:11 
~ 5 XI-8 XII;

18:39 II
1

PR - R
88653

POMERANIA
j  a  b  y

Wyszomierz 18:44, Osina 18:48, Mosty 18:54, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:00, Goleniów 19:17, 
Kliniska 19:26, Szczecin Dąbie 19:36, Szczecin Zdroje 19:44, Szczecin Port Centralny 19:52

Szczecin Główny 19:56 ~ 21 X-4 XI;

19:21BUS PR - R
88632
g  j

Żabowo 19:32, Płoty 19:48 0   j   a   b   @   V   y, Baszewice 20:05, Gryfice 20:11, Gąbin 20:21, 
Trzebiatów 20:27, Bieczyno Pomorskie 20:33, Karcino 20:36, Głowaczewo 20:41, Stary Borek 20:44, 
Kołobrzeg Stadion 20:50 Kołobrzeg 20:55 
~ 5 XI-8 XII;
g  na odcinku Nowogard - Płoty; w g nie przewozi się wózków i rowerów

19:25 II
1

PR - R
s 88653

POMERANIA
j  a  b  @  V

y

Wyszomierz 19:30, Osina 19:34, Mosty 19:40, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:46, Goleniów 20:02, 
Kliniska 20:12, Szczecin Dąbie 20:21, Szczecin Zdroje 20:25, Szczecin Port Centralny 20:33

Szczecin Główny 20:37 
~ 5 XI-8 XII;

20:28 II
1

PR - R
88634

j  a  b  y

Żabowo 20:35, Płoty 20:44, Baszewice 20:51, Gryfice 20:58, Gąbin 21:08, Trzebiatów 21:14, Bieczyno 
Pomorskie 21:20, Karcino 21:23, Głowaczewo 21:28, Stary Borek 21:31, Kołobrzeg Stadion 21:37

Kołobrzeg 21:42 ~ 22-31 X 1-6; 2-3 XI;

20:47BUS PR - R
88634
g  j

Żabowo 20:58, Płoty 21:14 0   j   a   b   @   V   y, Baszewice 21:31, Gryfice 21:37, Gąbin 21:47, 
Trzebiatów 21:53, Bieczyno Pomorskie 21:59, Karcino 22:02, Głowaczewo 22:07, Stary Borek 22:10, 
Kołobrzeg Stadion 22:16 Kołobrzeg 22:21 
~ 5 XI-8 XII 1-6;
g  na odcinku Nowogard - Płoty; w g nie przewozi się wózków i rowerów

21:50 II
1

PR - R
88636

j  a  b  y

Płoty 22:05, Gryfice 22:17, Trzebiatów 22:32, Kołobrzeg Stadion 22:49 Kołobrzeg 22:54 
~ 21 X-4 XI 1-57;

22:17BUS PR - R
88636
g  j

Płoty 22:44 0   j   a   b   @   V   y, Gryfice 23:05, Trzebiatów 23:19, Kołobrzeg Stadion 23:37

Kołobrzeg 23:42 ~ 5 XI-7 XII 1-57;
g  na odcinku Nowogard - Płoty; w g nie przewozi się wózków i rowerów
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objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
g - zastępcza komunikacja autobusowa / rail 

replacement bus service
T - 2 klasa / Second class seats

j - tylko 2 klasa / 2nd class seats only

a - wagon z miejscami dla osób na wózkach 
- z windą/rampą / car with seats for 
disabled passengers - with a lift/ramp

b - wagon przystosowany do przewozu 
rowerów - liczba miejsc ograniczona / 
wagon adopted to the transport of 
bicycles – limited number of places

s - połączenie z lotniskiem / connection to 
airport

objaśnienia znaków / symbols
@ - dostęp do WiFi / WiFi access

V - dostępne miejsce do przewijania dziecka 
/ baby changing space available 

y - klimatyzacja / air conditioning

0 - zmiana usług na trasie pociągu / change 
services on the route

~ - terminy kursowania / days of operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / Mondays

5 - w piątki / Fridays

6 - w soboty / Saturdays

7 - w niedziele / Sundays

www.polregio.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased on each train, consistent with the 
terms specified by the carrier.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Carriers 
are responsible for commercial data of trains.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Infoline numbers to individual carriers:
PR - 703 20 20 20 (24h) opłata 1.29 zł/min. połączenia, 
realizator usługi: Progress Plus S.C.  / 703 20 20 20 (24h) 
charge of PLN 1.29 gross/min. of each call, service provider: 
Progress Plus S.C. 
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FIRMA JOGA  •  ul. Górna 4  •  72-200 Nowogard  
 Tel./Fax 91 39 25 501  •  695 100 700  •  695 400 600

Wyposaż swój dom w OKNA PCV 
o najwyższym standarcie światowym, 

dzięki którym obniżysz koszty ogrzewania
z profilu 

ALPHALINE  
profil 6 komorowy w kl. A
z wkładem termicznym 
i uszczelką środkową 
gwarantującą doskonałą 
szczelność

Do produkcji okien 

nie stosujemy pro�lii

z recyklingu !!!

i wysokiej jakości
OKUCIA MACO

Ponad 22 lat doświadczenia w produkcji okien. ZAUFAJ specjalistom! 

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

Dzięki nowym oknom SYNEGO Twój dom 
stanie się oazą ciepła, ciszy i bezpieczeństwa. 
W porównaniu z obecnym standardem okien, 
SYNEGO zapewnia do 50% lepszą izolację cieplną*. 
Dzięki temu znacznie zmniejszysz rachunki 
za ogrzewanie i poznasz nowy 
komfort mieszkania.

Nowe logo - nowy profil 
nowy komfort Twojego mieszkania

Zadzwoń lub przyjdź 
do siedziby naszej firmy 

a my przygotujemy 
dla Ciebie najlepszą ofertę.

Stomatologia Rodzinna 
lek stom. Dorota Wałęga-Bąk 

rtg cyfrowe  •   licówki  •  korony porcelanowe   •  protezy elastyczne szkieletowe
czynne: poniedziałek-sobota  •  ul. Kościuszki 36 pok.311  •  Tel. 604 441 609 


	N(2629) 01W 01.02
	N(2630) 02P 01.05
	N(2631) 03W 01.09
	N(2632) 04P 01.12
	N(2633) 05W 01.16
	N(2634) 06P 01.19
	N(2635) 07W 01.23
	N(2636) 08P 01.26
	N(2637) 09W 01.30
	N(2638) 10P 02.02
	N(2639) 11W 02.06
	N(2640) 12P 02.09
	N(2641) 13W 02.13
	N(2642) 14P 02.16
	N(2643) 15W 02.20
	N(2644) 16P 02.23
	N(2645) 17W 02.27
	N(2646) 18P 03.02
	N(2647) 19W 03.06
	N(2648) 20P 03.09
	N(2649) 21W 03.13
	N(2650) 22P 03.16
	N(2651) 23W 03.20
	N(2652) 24P 03.23
	N(2653) 25W 03.27
	N(2654) 26P 03.30
	N(2655) 27P 04.06
	N(2656) 28W 04.10
	N(2657) 29P 04.13
	N(2658) 30 W 04.17
	N(2659) 31P 04.20
	N(2660) 32W 04.24
	N(2661) 33P 04.27
	N(2662) 34P 05.04
	N(2663) 35W 05.8
	N(2664) 36P 05.11
	N(2665) 37W 05.15
	N(2666) 38P 05.18
	N(2667) 39W 05.22
	N(2668) 40P 05.25
	N(2669) 41W 05.29
	N(2670) 42P 06.01
	N(2671) 43W 06.05
	N(2672) 44P 06.08
	N(2673) 45W 06.12
	N(2674) 46P 06.15
	N(2675) 47W 06.19
	N(2676) 48P 06.22
	N(2677) 49W 06.26
	N(2678) 50P 06.29
	N(2679) 51W 07.03
	N(2680) 52P 07.06
	N(2681) 53W 07.10
	N(2682) 54P 07.13
	N(2683) 55W 07.17
	N(2683) 57W 07.24
	N(2684) 56P 07.20
	N(2686) 58P 07.27
	N(2687) 58W 07.31
	N(2688) 60P 08.03
	N(2689) 61W 08.07
	N(2690) 62P 08.10
	N(2691) 63W 08.14
	N(2692) 64P 08.17
	N(2693) 65W 08.21
	N(2694) 66P 08.24
	N(2695) 67W 08.28
	N(2696) 68P 08.31
	N(2697) 69W 09.04
	N(2698) 70P 09.07
	N(2699) 71W 09.11
	N(2700) 72P 09.14
	N(2701) 73W 09.18
	N(2702) 74P 09.21
	N(2703) 75W 09.25
	N(2704) 76P 09.28
	N(2705) 77W 10.02
	N(2706) 78P 10.05
	N(2707) 79W 10.09
	N(2708) 80P 10.12
	N(2709) 81W 10.16
	N(2710) 82P 10.19
	N(2711) 83W 10.23
	N(2712) 84P 10.26
	N(2714) 86P 02.11
	N(2715) 87W 11.06
	N(2716) 88P 11.09
	N(2717) 89W 11.13
	N(2718) 90P 11.16
	N(2719) 91W 11.20
	N(2720) 92P 11.23
	N(2721) 93W 11.27
	N(2722) 94P 11.30
	N(2723) 95W 12.04
	N(2724) 96P 12.07
	N(2725) 97W 12.11
	N(2726) 98P 12.14
	N(2727) 99W 12.18
	N(2728) 100P 12.21
	N(2729) 101P 12.28

